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 دـــتشهي
بهفةبقهممبهلهو ابهلههوط  ةه ىبوهوب:بأههبأشهد بأه نبإاه ه ب هلربهلة هللوبهلةو ههوةوب

قهه بجههة ببلجةدوةمههوبهلمة مههو فهه بهبللةةحلههوبهلنل ومههوبهإلجوةلامههل فهه ببوهه ب
 بو  بجزابةهنبةوطلأهلب /بجلةعوبا نا نبوح بإشةهف بف ببلموبهلوةأموب
ب)بة ل جبوطةقبو ةمسب(ب ةجوبهلةلج ومةبف بهلوةأمو

ب
بهلةشةفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

بطل ةربام ىبهلةفلا  /ببأ 
بم1/0213/ببهلولةمخبببببب

ب
الىبهلووصمل بهلةووفةةب/بأةشحببأ لاًب

ب لربهلة للوبللة لقشو
ببهأةه ممبلأم باأ بهلعزمز /ببأ 

بلوةأموةئمسبق مبه
 م1/0213/ببهلولةمخبببببب
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 قرار لجنة المناقشة
ب(بأشهههه نبوشههههبملبلج ههههو46أ ههههلًابالههههىبقههههةهةبةجلههههسبهل ةه ههههل بهلعلمههههلبةقههههمب)

هلة لقشوبلة للوبهلةلج ومةبهلةو وةوبأهب)ةه ىبوهوهفةبقهممبهلهو ابهلهوط  بفه ب
 /للألحثبهلنل وموبف بهلجةدوةموبهلمة مو(بللةةحلوبهإلجوةلامل بو ب

 .يحيى عبد الله الغيليعبد الله   
أ   هلبأطلع هلبالهىبهلة هللوبهلةشهلةبب، قةب حنبةئمسبوأاضهلابلج هوبهلة لقشهو

بأوهههههههلةمخب لقشهههههههوبةحووملودهههههههلبوفمةهههههههلبلههههههه با قهههههههوبأدهههههههوقههههههه بقة هههههههلبأة لب،إلمدهههههههل
ة ل جبف بهلبهلةلج ومةأللقأولبل ملب ةجوبووج  ل لبج مةةبب،م11/1/0213

بوطةقبو ةمس 
ب

بةئمسبوأاضلابلج وبهلة لقشو
بهلصفوبهلووقمعبببببببه  م/ببببببببببببببب
بةئم لًبببب                    بطل ةربام ىبهلةفلا بب:بأ ب ب-1
باضوهًبببب                    به مسبهحة بطلمع:بأ ب بب-0
باضوهًب                     بهلةطةيباةةح نببةشلةك  ب:أ ب-3
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 اإلهــداء

                          ..... إلى من أنار على طرٌق الحق دربً

  .........لربًإلى من حبه تقرب وطاعة  

                        .إلى من  ارجو شفا عته ٌوم القٌامة......

 واله...محــمــد رســول هللا                                   ..إلى خٌر البرٌة..... ومعلم البشرٌة.....

 

 كارم األخالق....من ربانً على مإلى 

 إلى من هو قدوتً فً كل حٌاتً.... 

 ...ابً  الغالً               ...إلى الذي لو كان بوسعه كتابة القدر لكتب لً السعادة والنجاح إلى األبد

 

 مفاتٌح الجنان.....لى من ملكت إ

 هرت اللٌالً من اجل راحتً......إلى من س

 ...أمً الغالٌة     ..تدفئتًلً الطرٌق. وتحترق من اجل حٌاتها شمعة تذوب لتضًء إلى من جعلت 

 

 إلى من هم جزء منً .. ودمائهم تجري فً عروقً.....

 إلى من كانوا عونا وسندا لً وقاسمونً همومً ومشاعري.. 

 ...إخوانً و أخواتً األعزاء                               ففرحوا لفرحً..... وحزنوا لحزنً ......   

 

 وطموحً.... آمالً وشرٌكة دربً رفٌقة إلى

 قلبً....  وبسمة حٌاتً   زهرة إلى 

 .... وآزرتنً وقفت بجانبً من إلى 

 الحبٌبة زوجتً                                            انشغالً... أثناء أبنائً تعلٌم عنً وتحملت 

 

 ...... الحب الصادق فٌنً معانً    إلى من غرسوا

 اسعد بلقائهم..... وٌنكسر فوادي لفراقهم...... إلى من 

 اوالدي :محمد ، الزهراء                                             ..... إلى من ارى نفسً من خاللهم

 

 إلى الذي على أرضه ترعرعت  ومن خٌراته ومعٌنه  ارتوٌت..

 وطنً الغالً...                                وعصارة تجاربه.. هواءهإلى من ارتشفت من رحٌق 

 

 

 الباحث                                                              أهدي هذا الجهد المتواضع
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 شكر وعرفان
بن لُئ  وأصل بوأ لمبالىب أم لبب،وأشبةربالىباو  بوهةو ل  بأنبوفق  بإلوةلمب لربهلة للوب،أحة بههللبَجلَّ
ولةلببلنبةنبهلوهج بأنبب،وأع   ببفةنب بمشبةبهل لسب بمشبةبههللب،نبشبةبةأ ةحة بوهل ببخمةبة
 بم ع  بإ بأنبهوق مبأ  ةىبآمل بهلشبةبوه ةو لنبلةنببل وهبب،وهاوةهفلبأللجةملب،ُم َ  بهلفضلبأل ل 

بهلطولىبف بإا ابلم وفل  بف بهلعةلبوهلعطلا بأصحل بههلعونبولةنبوعلة بة دمبهإلخ صبوهلبل 
بة أةبهلعلمبوقممبهلحضلةةبهإل  ل مو  

ل بةووهضعوبهإلشةهفبالىب لهبهلعةلبطل ةربام ىبهلةفلا بهلليبةنُبب/هل بووةةوف بةق ةوب ؤ اب
ل ب بوهلو بأ لةب،هلةووهضعبوهلو بلمبو خةبةجدو ًهبف بة لا و بوبلنبقلأدلب وةلبةفووحلبل    

بةلبأةونبلدلبأبلبةعل  بهلعةفلنبلةلبألل بب،ةولبهلقمدو صلئحب،هلطةمقبةنبخ لبووجمدلودلبهل  م ة
بةلبأوق مبلدلبأخللصبه حوةهمببب،ةنبجد بوصأةبف بهلةةهجعوبهل قمقوبللة للوبووقومةدلبهلة وةة

بهًبفد بأحقب عمبهلق وةبهلعةلموبلطلل بهلعلمبِ ةًَّوبَوِج  بب،وهلوق مةبلةلبووحلىبأ بةنبووهضعبو عوبص ة
بةلبأوق مبأللشبةبوهلوق مةبلأل وللمنبهلق مةمن:هبب،هلشبةبوهلوق مةحقدلبةنببو لهبأقلبهلقلملبف ب،وحةصلًب

هلةطةيبباةةح نبوهأل وللبهل بووة/بب،هلة لقشبهل هخل بللة للوبه مسبهحة بطلمعبهأل وللبهل بووة/ب
ببةلبأوق مبأللشبةبهلجزملبلجةمعبأ لولةبق مبهلوةأموبهألفلضل،بهللمنب دل بهلة لقشبهلخلةج بللة للو 

بةنبةعلةفدم،بوأشبة مبلةلبأ  وربةنب صلئحبقمةًو 
بألةبألاضلابهلدمئوبهلو ةم موبف ببلموببهلوةأموبجةمعل   ب بوللهببلنب بأ بل بةنبووجم بوحموبح بوه 

ف بووفمةبوق بأوبةللبأوبةةجعبب،وأوق مبأوهفةبهلشبةبوهإلحوةهمبوهلوق مةبلبلبةنب ل مبف بة لا و 
وأخصبأللشبةبة دمب،و ؤ ابُبُنةب بمو عبهلةقلمبللبة مبب،أوبوحفمزبأوبأللب صمحوبأوببلةوبوشجمع

ب،هن لابإ شغلل بوغملأ بهلغمل بهلليبوحةلبهلبنمةبةنبهلوزهةلو ب حوبأ ةو محمىبأ/بال ببأخ بهلعزمز
بوةجةوفق ببلنبل بهل وةبهلألةزبف بإال و بف بب،بفوزيبهلحم ةيبةلبأخصبأللشبةببلبةنبهأل وللب/ب

هلليبوفضلبأللةةهجعوبهللغوموبباأ ربمحمىبفطمحبةلبأوق مبأللشبةبوهلوق مةبلأل ولل/ب،وهلة للبةلخص
فللجةمعببلبهلشبةبب،وأوق مبأللشبةبلبلبةنبوعلونبةعبهلألحثبولمبمو عبهلةقلمبللبة مب،ة للولل

ب،،،وهإلةو لنبووهفةبهلوق مةبوهإلحوةهم
بهلألحث
ب
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 ملخص الدراسة

لجةدوةمهوبللةةحلوبهلنل وموبفه بهبهإلجوةلامل هلو ابهلوط  بف ببو ب  ف بهل ةه وبإلىبةعةفوبقممب    
 هلمة مو 

وأغةضبهلوصولبهلىب وهلئجبهل ةه هوبفقه ب هلة بهل ةه هوبوفهقبخطهوه بة دجمهوبة دهلبه جلأهوبالهىببببب
هلنل وموبللةةحلوببهإلجوةلامل وهفةبف ببو بةلبقممبهلو ابهلوط  بهلو بم أغ بأنبوو -و لؤ  بهل ةه و:

للةةحلهوبهلنل ومهوبفه ببهإلجوةلامل هلجةدوةموبهلمة مو؟ببوةلبة ىبووهفةبقممبهلو ابهلوط  بف ببو ببف 
بوبمفبومباةضبهلقممبف بولكبهلبو بهلةحللو؟ هلجةدوةموبهلمة مو؟

ولإلجلأههوبالههىبهلو ههلؤ  بفقهه بوههمبأ ههلابقلئةههوبأةجههل  بهلقههممبهلةئم ههموبوفةوادههلبحمههثبشههةل بولههكببببب
  بةئم ههموبونهه ثبوو ههعونبقمةههوبفةامههوبووههمباههةضبهلقلئةههوبالههىبهلةحبةههمنبقأههلبهلقلئةههوباشههةةبةجههل

وةنبنمبٌه زل بولكبهلقلئةوبلغةضبهلوحلملبالهىبام هوبهل ةه هوبب،وطأمقدلبللو ب بةنبص قبه  هةبونألودل
الهههمبهجوةهههلع(بب،ةجوةهههعبمة ههه ب،وهههلةمخب،)جغةهفمهههوبهإلجوةلامهههل هلةوةنلهههوبفههه بهلبوههه بهلة دجمهههوبلةهههل ةب

ب،مبف بهلجةدوةموبهلمة موب0210-0211هلق مبه  أ بهلةقةةةبللعلمبهل ةه  ب،ةةحلوبهلنل ومولصفوفبهل
وأعههه به هههوخ همبهلوحلمهههلبه حصهههلئ بب،وه هههوخ مبهلألحهههثبأ هههلو بوحلمهههلبهلةحوهههوىبوحلهههم ببةمهههلبوبمفمهههل

بهلة ل  بووصل بهل ةه وبإلىبا  بةنبهل ولئجبوهلووصمل  

 دراسة:ومن أهم النتائج التي توصمت إليها ال

للةةحلوبهلنل وموبةبو وببهإلجوةلامل وضعبقلئةوبأقممبهلو ابهلوط  بهلو بم أغ بأنبوووهفةبف ببو بب-
ب،ةجهللبهلةوهط هوبهلةو هلوموب،هلةجهللبهله م  ب،قمةوبوفقباشةةبةجل  بو ه :بهلةجهللبهلهوط  ب33ةنب

هلةجههههللبب،جههههللبهلنقههههلف هلةب،هلةجههههللبهل مل هههه ب،هلةجههههللبهلهههه مةقةهط ب،ةجههههللبهل ولههههوبوهل ظههههلمبوهلقههههل ون
بهلةجللبهلصح بوهلأمئ  بب،هإلقوصل يهلةجللبب،هإلجوةلا 

 (بةةة ??8:(بقمةوبوبةة ب):@(بقمةوبلقممبهلو ابهلوط  بةنبأمنب)9@وجو ب)ب-

وق بألغبةجةهوعبوبهةهةه بب،أنببو بهلصفبهلنل  بهلنل ويب  بهألبنةبهحووهًابالىبقممبهلو ابهلوط  ب-
بوو و بأعه  لببوه بهلصهفبه ولبهلنهل ويبوقه ب،%;@.8;وأ  أوبةئوموبةق هة لبب،(بةةة<::8هلقممبفمدلب)
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وأقلدهههلببوههه بهلصهههفبب،%9.89:وأ  هههأوبةئومهههوبةقههه هة لبب،(بةهههةة;829ألهههغبةجةهههوعبوبهههةهةه بهلقهههممبفمدهههلب)
ب %;@.>9وأ  أوبةئوموبةق هة لبب،(بةةة<9?هلنللثبهلنل ويبوق بألغبةجةوعبوبةهةه بهلقممبفمدلب)

(بوبههةهةًهبوأ  ههأوبةقهه هة لب644هلههوط  بجههلا بفهه بهلةةوأههوبهألولههىبحمههثبحصههل بالههىب)بقههممبهلةجههللب-
(بوبةهةًهبوأ  هأوب22;ف بهلةةوأوبهلنل موبحمثبحصل بالىب)بهإلقوصل يوجلا بقممبهلةجللبب،40% 16
(بوبههةهةًهبوأ  ههأوب=>:وفهه بهلةةوأههوبهلنللنههوبجههلابهلةجههللبهلنقههلف بحمههثبحصههلبالههىب)ب،%11 10ةقهه هة لب
(بوبهةهةًهبوأ  هأوب=::وف بهلةةوأوبهلةهأعوبجلابهلةجهللبهل مل ه بحمهثبحصهلبالهىب)ب،%11 11بةق هة ل
(بوبهةهةًهب@2:وف بهلةةوأوبهلخلة وبجلابهلةجللبهلصح بوهلأمئ بحمثبحصلبالىب)ب،%16 12ةق هة لب

وف بهلةةوأهوبهل ل  هوبجهلابةجهللبهل ولهوبوهل ظهلمبوهلقهل ونبحمهثبحصهلبالهىبب،%43 3وأ  أوبةق هة لب
وفهه بهلةةوأههوبهل ههلأعوبجههلابهلةجههللبهلهه م  بحمههثبحصههلبالههىبب،%42 3(بوبههةهةًهبوأ  ههأوبةقهه هة لب=2:)
وف بهلةةوأوبهلنلة وبجلابةجللبهلةوهط وبهلةو لوموبحمثبحصلبب،%23 3(بوبةهةًهبوأ  أوبةق هة لب??9)

حمههثبحصههلببهإلجوةههلا وفهه بهلةةوأههوبهلول ههعوبجههلابهلةجههللبب،%3(بوبههةهةًهبوأ  ههأوبةقهه هة لب<?9الههىب)
(بوبهةهةًهب;=8وأقلدلبهلةجللبهل مةقةهط بحمثبحصلبالهىب)ب،%44 6(بوبةهةًهبوأ  أوبةق هة لب=<9الىب)

ب ةحللوةنبإجةلل بهلوبةهةه بهلوهة ةبف بهلبو بهلب%16 1وأ  أوبةق هة لب

ة لبوأ  هأوبةقه هب،(بوبةهةهًب:;=9جلا بطةمقوبهلعةضبهلوقةمةيبف بهلةةوأوبهألولىبحمثبألغبوبةهة لب)ب-
(بصهههوةةب9:2وجهههلا بطةمقهههوبهلعهههةضباهههنبطةمهههقبهلصهههوةبفههه بهلةةوأهههوبهلنل مهههوبحمهههثبألغههه ب)ب،3% 60

وجهههلا بطةمقهههوبهلعههةضباهههنبطةمهههقبهل شهههلطبفهه بهلةةوأهههوبهلنللنهههوبحمهههثبألغههه بب،%0 1وأ  ههأوبةقههه هة لب
وجهههلا بطةمقهههوبهلعهههةضباهههنبطةمهههقبه هههئلوبهلوقهههوممبفههه بهلةةوأهههوبب%1 1(ب شهههلطًلبوأ  هههأوبةقههه هة لب9=8)

  %6 6(ب ؤهً بوأ  أوبةق هة لب:>8حمثبألغ ب)هلةهأعوب

حمثبجلا بهلقمةهوب/ب(بقمةوب92قممبهلو ابهلوط  بهلةووهفةةبأ ةجوببأمةةبف بهلبو بهلةحللوبوا   لب)ب-
فه بب،ب%16 1و  هأوبب146أوبهةهةفه بهلةةوأهوبه ولهىبهحوةهمبهل ولوبووق مةبجدو  لبفه بخ ةهوبهلةجوةهعب

 % 11 1و  أوبب12أوبةهةهلةةوأوبه خمةةببف بهإلجوةلاموهلوواموبحمنبجلا بهلقمةوب/ب
حمههثبجههلا ب(بقمةههوب@:قههممبهلههو ابهلههوط  بهلةوههوهفةةبأ ةجههوبةوو ههطوبفهه بهلبوهه بهلةحللههوبواهه   لب)ب-

فهه بهلةةوأههوبه ولههى،ب،1.54%و  ههأوبب49هحوههةهمبهلهه مل ل بهل ههةلوموبوةعوقهه ه بهألخههةمنبأوبههةهةبهلقمةههوب/
ببف بهلةةوأوبه خمةة ،ب0.72%و  أوبب23هلةحلموبهلو ةويبأوبةهةبوجلا بهلقمةو/بوق مةب وةبهلةجللس
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حمهههثبجهههلا ب(بقمةهههوب33قهههممبهلهههو ابهلهههوط  بهلةوهههوهفةةبأ ةجهههوبضهههعمفوبفههه بهلبوههه بهلةحللهههوبواههه   لب)ب-
فه بهلةةوأهوبه ولهى،بوجهلا بب،%14 2و  هأوبب16هحوةهمبحقوقبه قلمل ب هخلبهلةجوةعبأوبهةهةبهلقمةوب/

ب،بف بهلةةوأوبه خمةة %23 2و  أوب (8)ه  وةلابهل مل  بوهل قلأ بأوبةهةبهلقمةوب/بهلحقبف بحةمو

بهإلقوصههل يقههممبهلههو ابهلههوط  بهلغمههةبةوههوهفةةبفهه بهلبوهه بهلةحللههوب هه بقمةههوبوهحهه ةبفقههطبفهه بهلةجههللبب-
بو  بقمةوبهلحقبف به ضةه  ب

 : تيباآلوفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث 

ب بهإلجوةلامل ف بوطومةببو ببو بووصلبإلمدلبهلألحثهلب ولئجه  وفل ةبةنبقلئةوبهل -

ب،خصوصلبهلقممبهلو بحصل بالىبأقلبهلوبهةهةه ب،ةةهالةبقممبهلو ابهلوط  با  بوضعبهلة ل ج -
 وهلقممبهلو بلمبوة بف بهلبو  ب

فه بهلةةحلهوبهلنل ومهوبا ه بوصهةممببهإلجوةلامهل ال ةبهل ظةبف بهلأ موبهلقمةموبوهلةفل مةموبلةهل ةبإ -
  لربهلةل ةبوللكبلضةلنبوضةمنبقممبهلو ابهلوط  بفمدل بةحووى

ووضههههةم دلبب،إاههههل ةبهل ظههههةبفهههه بهلصههههملغل بهللغومههههوبلل صههههوصبهلةةوأطههههوبأقههههممبهلههههو ابهلههههوط   -
وخلصوبولكبهلجةلبهلو بووصهفبب،هلةشلاةبهلو بوغةسبح بهلوطنبوهلو ابل بف ب فوسبهلطلأو

وللكبل ةوقلابأدلربهلقهممب ب–حوبوهلضة موبهلصةمب–أللضعفبوهلةبلبوبوطةمقوبهلعةضبهلوقةمةموب
 .هلىبة ووىبهلو نمةبوه ق لع

 ويقترح الباحث عمى الباحثين في هذا المجال ما يأتي: 

 هلنل وموبلقممبهلو ابهلوط   بوببه  ل موبإجةهاب ةه وبوقمسبة ىبهبو ل بطلأوبهلةةحلو -

الهىبطه  بهلةقهةةةببةهوه بهل ةه هموهلف بأقمهوببقممبهلو ابهلوط  إجةهاب ةه ل بود فبإلىبةعةفوب -
 و حلوبهلنل وموبوبةلوبلدلربهل ةه هلةةب

ب

ب
 



 

 

 

 ي
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 الفصـــل األول
 :مقدمة

المو ػػوتات ال ػق  قػػ   ػق دااػػػػرة اه مػػاـ مػػ  زػػزوغ  اػر القػػرف الأشػريف أصػػزل مو ػوع القػػيـ مػف     
أمػػـو أصػزحت  أػرؼ الأديد مف ال خصصات الأمميػة  اممػر الػذد أدل إلػا  ػرازط طاايػة كنيػرة مػف ال

النيس)ازػػػػو خػػػػوات  االا مػػػػاع  واالا ػػػػػصاد  وتمػػػػػـ تمػػػػـ  وال رزيػػػػة  والػػػػديف  و زأمػػػػـو القيمػػػػة  كاليمسػػػػية
 (.51ـ ص5991

أف القيـ  ح ؿ مركزا أساسيا  ق  وايػه الأممية   ادإلا ال رزية كأمـ مف تمـو القيمة   نظرال تندو     
مصدٌر  -كما يراها زأض الم خصصيف  -إذ أف القيـ  .(89ص  ـ5995)إسكندر وآخروف  ال رزوية

حيػػث  منػػؿ  مهػػداؼ ال رزيػػة  وذلػػؾ أف أهػػداؼ ال رزيػػة ليسػػت إال  أزيػػراا تػػف القػػيـ الخاصػػة زػػالما م  
 .(5ـ  ص5999)محمد أسموب حيا ه  و أاممه مػػ  اآلخريف

مو وع القيـ إلا مراكز اه ماـ الأموـ ال رزوية تما المس وييف الأالػمق والمحمػق  و زػوأت  درجاوهكذا 
دراسػػة القػػيـ مكانػػا ر يأػػا زػػيف مو ػػوتات الزحػػث  ػػق الأمػػـو ال رزويػػة  ول ػػذا أصػػزل مو ػػوع القػػيـ مػػف 

ات الالزمػػة ال ػػق ينزلػػق تمػػا ال رزيػػة يو ػػرورة مػػف ال ػػرور وتات امساسػػية لػػدل ال رزػػوييف    المو ػػ
لػػػػػدل ام ػػػػػراد   االسأػػػػػػق نحػػػػػػو منااش ػػػػػػ ا  و ػػػػػدتيموطرا ػػػػػا النظاميػػػػػة  وييػػػػػر النظاميػػػػػػة زمؤسسػػػػػا  ا  
 ح ػػػػؿ مسػػػػاحة  ػػػػخمة  ػػػػق الدراسػػػػات  وهكػػػػذا أصػػػػزحت القػػػػيـ .(58  صـ5991)زاهر والاماتػػػػات 

 .(7 صـ5991)انصوة خصوصا  ق  مسية ال رزية ال رزوية 
ا مػاتق  مػ  إنمػا هػق مػرآة  أكػس الوااػ  اإ نظر  مسية ال رزية إلا أف القيـ السػاادة  ػق أد ماو     

ا صػػادد والنقػػا ق لمما مػػ   كمػػا  و ػػل مأػػايير السػػموؾ السػػاادة زػػيف أ ػػراد   والمشػػكالت وال رزػػود واإ
ال ق يأانق من ا  ودراة  ح ر   ومػدل صػمود   ػق المسػ قزؿ  كمػا  حػدد القػيـ تالاػة ذلػؾ الما مػ  

 و ػق  ػوذ ذلػؾ  أػد .(81  صـ5979 )أزػو الأينػيفزالأالـ المحيط زه  ومػدل  ػرنر  زػه  و ػرنير   يػه 
الأالاػػات اإنسػػانية زصػػورها القػػيـ  مػػف الميػػاهيـ الاوهريػػة  ػػق اميػػ  ميػػاديف الحيػػاة  كمػػا أن ػػا  مػػس 

 الما م  الذد يممؾ نظاماا ايمياا راسػخاا يأ زػر اػد ام مػؾ   وذلؾ من ا  رورة لكؿ ما م  منظـ كا ة 
وال يمكػف  .(51ـ ص5991ديػاب ) زػذلؾ يسػ طي  مواا ػة  حػديات الأصػرمأظـ مقومات ال طور  و 

لما مػػػ  مػػػف الما مأػػػات اف ي قػػػدـ مػػػا لػػػـ ي ػػػ ـ ز رزيػػػة أزنااػػػه تمػػػا القػػػيـ ال ػػػق يريػػػدها وتمػػػق مػػػا يمزػػػق 
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طموحا ه و طمأا ه )وي واؼ مصير الما مأات  ق القرف الحادد والأشريف تما الكييية ال ق يأد ز ا  
  .(1صـ  8115)الاوزمق  (ام راد  رزوياا و أميمياا 

   طنة الصالحة و ن ض اماياؿ )اور أهـ توامؿ ال قدـ  ق الما م  وتمي ا  قـو الموا ال رزية مف     
ها  ػػػق زنػػػاذ الما مػػػ    ن ػػػا  ػػػدرؾ ايػػػداا أف اػػػوة ونزػػػات  أنػػػدما  قػػػـو ال رزيػػػة زػػػدور . (55ص  ـ5991

  أو زمأنا آخر تما دراة ان ماا ـ له وريز  ـ حد زأيد تما دراة مواطنة أ راد  الما م   أ مد إلا
 ق المساهمة الياتمػة  ػق خدم ػه و قدمػه وتمػا دراػة ر ػاا ـ زالمأػايير والقػيـ والأالاػات السػاادة  ػق 

 .(91ص  ـ8119)شمزق  الما م 
نماذ الأقؿ أكنر مف اه مام ا ز مقيف المأر ة و حصيم ا  ل ذا   ق او  ل رزية الحدينة    ـ زلرس القيـ وا 

     كويف أخالؽ الم أمـ تمػا رأس أولويا  ػا  تمػا تكػس مػا كػاف سػااداا  ػق ال رزيػة ال قميديػة ال ػق 
 ػا أف إكسػاب المػػ أمـ كانػت أكنػر اح يػاذ زالمأر ػػة وحرصػاا تمػا اا ناا ػػا  إلػا الدراػة ال ػق زتمػػت مأ

زتػػـ  نقصػػه  م ػػموف هػػذ  المأر ػػة  وهػػذامػػ  اػػدراا كزيػػراا من ػػا  يكيػػق وحػػد  ل وايػػه سػػموكه  زمػػا ي يػػؽ 
 (.51ص  ـ8112)الخميية الداة و دح ه ال ارزة 

نماا ػػػا  أالػػػت الصػػػيحات   - ػػػق اآلونػػػة امخيػػػرة  -و ػػػق سػػػياؽ اه مػػػاـ ال رزيػػػة الحدينػػػة زلػػػرس القػػػيـ وا 
تطاا ا مسػاحة كزػرل  ػق  اياـز رورة  المؤسسات ال أميمية زدور أكزر  ق مااؿ ال رزية امخالاية  وا 

منػػاها ال أمػػيـ  ولقػػد نمػػا هػػذا اال اػػا  كػػرد  أػػؿ لميو ػػا القيميػػة  والمنػػْزس امخالاػػق الػػذد يأػػانق منػػه 
 (.519  صـ5991)حااج  اليوـ ناشا ناكنير مف 

أساسػياا تمػا ال رزيػة  إذ هػق وسػيمة زقااػه واسػ مرار   زػؿ هػق وسػيمة اا ِات ماد والما م  اإنسانق يأ مد
وخصصت ل ا الماؿ  ا أهمية ال رزية  رول  ا تناي  ا واد  طنت الما مأات الحدينة إل  قدمه و طور  

  .(51ص  ـ8111 دنػدشوأتدت ل ا الخزراذ والم خصصيف ) والا د
 رزيػة شػاممه  خػدـ الما مػ  ه مػف خػالؿ  رزيػة أزنااػه لذلؾ  أد ال رزية وسيمة الما م   ق  حقيؽ أهدا ػ

 .و سأا ل حقيؽ أهداؼ المس قزؿ  واليرد
داة ال رزيػػػة وز ػػػذا   حقػػػؽ ال رزيػػػة مػػػف خػػػالؿ زأػػػض امدوات ومن ػػػا المنػػػاها الدراسػػػية ال ػػػق  أػػػد ا    

ومػف دوف المنػاها  يػرغ ال رزيػة مػف المكػوف  اوهر الأمميػة ال أميميػة واوام ػا  زؿ إن ا  منؿ  ووسيم  ا
والقػػػػيـ   ػػػػا  نظػػػراا من ػػػػا    ػػػػمف المأمومػػػات  والحقػػػػااؽ  والقػػػػوانيف  والمأػػػايير االا ماتيػػػػة الحقيقػػػق ل

أو المنػاخ   أو المأمػـ  المػن ا المدرسػق كاف مصػدر هػذ  ال رزيػة  اا م أمـ أيّ اليا مة ال ق ينشر تمي ا ال
ف المنػػاها الدراسػػية ياػػب أف  كػػوف مػػرآة  وتمػػا ذلػػؾ  ػػ .(889ص  ـ5998 )تطػػاذ المدرسػػق الأػػاـ
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  مػػف ومػػا يػػؤمف زػػه الما مػػ  قيقيػػة سػػ م ا وصػػأز ا وحموهػػا ومرهػػاصػػاداة  أكػػس ظػػروؼ الما مػػ  الح
  ـ8111 )تزػػد الػػرزاؽ المخ مػػػػية زػػه مػػف أنػػواع االنشػػطةومػػا يػػر زط  ميػػاهيـ واػػيـ ومأػػارؼ وم ػػارات 

 .(5ص
 خ ارها اممة  زصورة مزاشرة أو يير مزاشرة لنقػؿ  ران ػا وزنػاذ ح ػار  ا  ال ق والمناها هق الوسيمة 

مسػػ ييدة مػػف نقا ػػات ييرهػػا وح ػػارا  ـ   سػػأا إلػػا إكسػػاز ا مزناا ػػا  مػػف خػػالؿ ال ػػدريس وال ػػدريب 
و حػػت إشػػراؼ المؤسسػػات ال رزويػػة الم خصصػػة )المػػدارس( سػػواذ  ػػـ ذلػػؾ داخػػؿ المؤسسػػات ذا  ػػا أـ 

 (. 51صـ 8111 وتيدخارا ا )الخوالدة 
مو ػػوع الوطنيػػة مػػف المو ػػوتات الم مػػة وال ػػرورية  ػػق حيػػاة اليػػرد والما مػػ  ال ػػق زػػرزت الحااػػة و 

ركػػب  إلي ػػا  ػػق اآلونػػة امخيػػرة  حػػيف تصػػؼ ززالدنػػا كنيػػر مػػف اليػػ ف وامهػػواذ ال ػػالة الم ػػمة ال ػػق
 .  واؿن ان ماؤهـ إلا وطن ـمن ا ـ تف دين ـموا  ا مف َزُأد 

أاؿ الوصوؿ إلا هذ  اللاية ال رزوية أخذت الما مأات اإنسانية والدوؿ الأمػؿ تمػا  طػوير ومف    
  وشػ دت الحيػاة ؽ اإنسػاف واػيـ ال سػامل والأدالػةأنظم  ا ال أميمية  ػق ا اػا   رهيػؿ المواطنػة و حقػو 

يـ المواطنػػة  ال رزويػػة  ػػق أاػػزاذ مػػف المأمػػورة مػػؤخراا حركػػة داازػػة  ػػق ا اػػا  زنػػاذ من ايػػات اديػػدة ل أمػػ
 (.522  صـ5991ياسيف ) واس دماا ا  ق مخ مؼ مناحق الحياة ال رزوية وال أميمية

مػػف أهميػػة زنػػاذ اإنسػػاف المػػواطف الػػذد  قػػ  تميػػه أتزػػاذ الن ػػوض الح ػػارد  ػػه يك سػػب الزحػػث أهميو 
القػيـ االنسػاف واح ػراـ    ػاح راـ وزناذ اموطاف.  ال  نمية أو  طوير يمكف أف يػ ـ إذا لػـ نزػدأ زاإنسػاف

نسػانياا  واممػر ينطزػؽ تمينػا  ػق الػيمف  إذ أصػزل  الوطنية دليؿ ااط  تما راق الما مأات سياسػياا وا 
 .الحديث تف الوطف ي قدـ تما ما سوا  زات زار  مأياراا لمراق الديمقراطق والحقواق وال رزود

الوطنيػة  الميػاهيـو  القػيـ الكنيػر مػفييػاب مػف مػا الحظػه  ق اخ يار المو وع واد تزز دا   الزاحث 
 (.527ـ  ص8115 حيدر) (57ص ـ 8111 )ال ي ق الطمزةاإنسانية لدل و 

كون ػػا إحػػدل المػػواد الم مػػة ال ػػق   ػػ ـ ز ويػػة اإنسػػاف  و أر ػػه  اإا ماتيػػاتواػػد اخ ػػار الزاحػػث مػػادة 
 زحقواه وواازا ه.

وهػػو  نميػػة المسػػؤولية المدنيػػة )حقػػوؽ  كمػػا أف الدراسػػات االا ماتيػػة  سػػأا ل حقيػػؽ هػػدؼ  رزػػود م ػػـ
الحػاكـ والمؤسسػات ريف ودورهػـ  ػق الما مػ  ويقػدر دور المواطنة( لدل الم أمـ  يشأر زمسػاهمة اآلخػ

المدنيػػة  و ػػػق نيػػس الواػػػت يأػػرؼ حقواػػػه. وهكػػػذا   حقػػؽ المواطنػػػة الصػػالحة ال ػػػق  اأػػؿ اليػػػرد يأ ػػػز 
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ية ويقدر  ػق نيػس الواػت مػا  قدمػه الشػأوب امخػرل زان مااه لوطنه ومم ه ونقا   ا وح ار  ا اإنسان
   .(21ص ـ8115 )سميماف ونا   ؿ اس مرار ح ارة اإنساف و قدم ا ق سزي
تما   ـ المشكالت االا ماتية  الطمزةا ماتية دوراا كزيراا  ق  نمية ادرات مناها الدراسات اإو مأب 

والأمػػػؿ تمػػػا إكسػػػاز ـ   زمػػػا يػػػدور حػػػول ـ الطمزػػػةميػػػة وتػػػق ومأػػػاون  ـ تمػػػا مواا   ػػػا تػػػف طريػػػؽ  ن
يأيشػػػػوف  يػػػػه و أػػػػريي ـ زمسػػػػؤولي  ـ   تػػػػادات ال يكيػػػػر الايػػػػد والسػػػػموؾ المقزػػػػوؿ مػػػػف الما مػػػػ  الػػػػذد

 .(9ص  ـ5999 حميدة)  ماتيةاالا
مرحمػػة م مػػة  ػػق زنػػاذ المػػواطف الصػػالل  ينزلػػق أف  كنػػؼ الا ػػود  ػػق هػػذ  و أػػد المرحمػػة النانويػػة     

الام وريػة اليمنيػة )حػب مػف أهػداؼ ال أمػيـ  ػق اذ اف . ـ الػوالذ الػوطنق لػدل الطمزػةالمرحمة ل نميػة اػي
االت ػػزاز زػػػه وحػػب امسػػػرة والما مػػ  واالسػػ أداد الكامػػػؿ ل حمػػؿ المسػػػؤوليات الم ر زػػة تمػػػا  الػػوطف و
ول ػػػػػذا اػػػػػاذت  .ـ(5998)القػػػػػانوف الأػػػػػاـ لم رزيػػػػػة وال أمػػػػػيـ  ( اػػػػػا  وطنػػػػػه وأسػػػػػر ه وما مأػػػػػه الطالػػػػػب

ت إلا أهمية ال أميـ النانود كونه مف المراحؿ ال ق  وا ـ 8119االس را ياية الوطنية لم أميـ النانود 
ث وال طػوير وال حػديث  س ـ  ق  و ير نمو سػميـ وم كامػؿ لممػ أمـ  وأنػه ماػاالا خصػزاا لمحػاوالت الزحػ

 ومح وا  وأهدا ه مما ياأمه مواكزاا لمم ليرات الم الحقة ال ق  طرأ تما الما م . مف حيث مواأه

 :دراسةمشكمة ال

نظػػراا لمػػا  مػػر زػػه زالدنػػا اللاليػػة  ػػق اآلونػػة امخيػػرة مػػف أحػػداث و ليػػرات  ومػػا  مػػر زػػه اممػػة الأرزيػػة 
ال ركػػد وال ركيػػد مػػف أف واإسػػالمية تامػػة مػػف ظػػروؼ تصػػيزة سياسػػية واا صػػادية ونقا يػػة  وريزػػة  ػػق 

نا  وأي اا لم ركد مف أف  مؾ المناها  ح ود تمق ا المناها الدراسية ليست وراذ ذلؾ ال لير  ق ما مأ
 ؤدد إلق  نميػة الػوالذ الػوطنق  و وايػه السػموؾ  وأن ػا اػد  كػوف زحااػة لم يأيػؿ ال ق الكنير مف القيـ 

الزنػاذ الػوطنق  وأف نلػرس  ػق تقػوؿ مػف ااػؿ  نحف ن دؼ إلا  رزيػة الػنشذ زالشػكؿ الصػحيل  قط  
مػف خػالؿ يػرس القػيـ الوطنيػة  ػق المنػاها وامنشػطة المدرسػية وذلػؾ النشذ كيؼ يحب هذا الوطف  

صػػػحيل أف مناهانػػػا الدراسػػػية  شػػػوز ا زأػػػض اوانػػػب القصػػػور  ػػػق الوطنيػػػة   والمحا ػػػرات ال وتويػػػة
مزػق  ها لا رزية وال أمػيـ إتػادة النظػر  ػق زنػاذ المنػاليمنية مما يح ـ تما وزارة ال والوحدة و اريخ النورة

م طمزات المرحمة الحاليػة ال ػق  ق  ػق زنػاذ ايػؿ م سػمل زالوطنيػة والػوالذ الػوطنق الوحػدود زمػا يكيػؿ 
لػذا  ػ ف هػذ  الدراسػة  ك سػب أهميػة خاصػة  ػق مي وم ػا   واس قرار وأمنه والذ  هلل أوالا نـ لوحدة اليمف 

 : ف  حديد مشكمة الدراسة  ق السؤاؿ الرايسق اال قو واي  ا ومف هنا يمك
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 في الجمهورية اليمنية؟ لممرحمة الثانوية  اإلجتماعياتما قيم الوالء الوطني في كتب  -

 :يةاال ومف هذا السؤاؿ   يرع االسامة 

النانويػػة  ػػق الام وريػػة  مػػا اػػيـ الػػوالذ الػػوطنق ال ػػق ينزلػػق  و رهػػا  ػػق ك ػػب اإا ماتيػػات لممرحمػػة -5
 اليمنية؟

مػػا مػػدل  ػػوا ر اػػيـ الػػوالذ الػػوطنق  ػػق ك ػػب اإا ماتيػػات لممرحمػػة النانويػػة  ػػق الام وريػػة اليمنيػػة  -8
 زحسب المااؿ وطريقة الأرض؟

 :دراسةأهمية ال

رؤية لة الوالذ لموطف وكييية اديدات ال رزوية ذات الأالاة زمسر س ـ هذ  الدراسة  ق إزراز أهـ ال     
ك ػب اإا ماتيػات  كون ػا  سػ ـ  كما  و ػل  حميػؿ م ػاميف  الدراسية ل  مين ا  ق مناها ا ةالدول
ر مف ييرها زق ايا االنساف السياسػية واإا ماتيػة واإا صػادية وهػق اسػاس  ػق  شػكيؿ شخصػية ناك

النػػػواحق ومػػف هنػػا يػػرل الزاحػػث أف هػػػذ  الدراسػػة يمكػػف أف  ييػػد  ػػق اليػػرد وا ااهػػه نحػػو حزػػه لوطنػػػه 
 اآل ية:

لممرحمػػػة النانويػػػة  ػػػق  نػػػاوؿ القػػػيـ الوطنيػػػة  اإا ماتيػػػات شػػػخيص اوانػػػب القػػػوة وال ػػػأؼ  ػػػق ك ػػػب  
 . ق اوانب ال أؼ تند  طوير المن اوالوالذ الوطنق ل أزيز اوانب القوة و ال

 و حديػػدا  ػق صػيوؼ المرحمػة النانويػػة اإا ماتيػات سػ ـ الدراسػة الحاليػة  ػق الكشػػؼ تػف دور ك ػب  
 .دل اس يأاز ا لقيـ الوالذ الوطنقمف حيث م

 ق  أميؽ الوتق زقيـ الوالذ الوطنق لدل طمزة  اإا ماتيات س ـ الدراسة الحالية  ق زياف دور ك ب  
 المرحمة النانوية.

و حديػدا  ػق صػيوؼ المرحمػة النانويػة  الطمزػةإيااد ااامة لقيـ الوالذ الػوطنق ال ػق ينزلػق  نمي  ػا لػدل  
 .يمنية ليس ييد من ا مطورا المن ا ق الام ورية ال

 سػػاتد ن ػػااا هػػذ  الدراسػػة مصػػممق المنػػاها ال أميميػػة تمػػا و ػػ  المقػػررات الدراسػػية واالخ زػػارات   
 اييس لمراتاة ايـ الوالذ الوطنق.والمق
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مخ ميػة  ػق  مػواد دراسػيةداف تديػدة وكػذلؾ  ػق  ي ل هذ  الدراسة المااؿ إاراذ دراسات ممانمة  ق زمػ 
 الام ورية اليمنية.

  :لدراسةأهداف ا

 :ال أرؼ تما    دؼ الدراسة الحالية إلا

 ة. ق الام ورية اليمنية النانوية لممرحم اإا ماتياتايـ الوالذ الوطنق  ق ك ب مدل  وا ر  -

 نشاط وزطااة  يكير  صور   قويـ(.النص ) قريرد  مح ول طريقة ترض ايـ الوالذ الوطنق  ق  -

 ايـ الوالذ الوطنق  ق النص زالصيل يف )الصريحة   ال منية(. - نصيص  -كييية ترض  -

 :دراسةحدود ال

 ـ.8158-8155الحدود الزمانية : الأاـ الدراسق  -

     ػػػاريخ)الرا يػػػة اإا ماتيػػػاتتمػػػا  حميػػػؿ ك ػػػب هػػػذ  الدراسػػػة  تا صػػػر االحػػػدود المو ػػػوتية :  -
 . ق الام ورية اليمنيةدزق( )القسـ اال لمرحمة النانويةاصيوؼ المقررة ل   تمـ اا ماع(ما م  يمنق

 :دراسةمصطـمحات ال

 :القيم

 ( القيـ زرن ػػا : ماموتػة مف امحكػػػاـ ال ي ػيمية وامهميػػػة النسػػػزية المأػػطاة ـ8112تػػػر ت الحديدد )
 (.519ص  ـ8112 )الحديددو أكس حااػا ه واه ماما ه وال ق  حكـ سموؾ اليرد   لألشياذ

 ( القػػيـ زرن ػػا :ـ8118كمػػا تػػػرؼ السػػنزانق والززيػػارد )  مي ػػوـ صػػريل او  ػػمنق يػػد   زػػاليرد محكػػاـ
  تقميػػة او اا ماتيػػة او انيأاليػػة نحػػو امشػػياذ وامشػػخاص والمأػػانق إننػػاذ  أاممػػه مػػ  ميػػردات الحيػػاة

)السػػػػنزانق ويػػػػونر  ػػػػق تمميػػػػة اخ يػػػػار  لمػػػػا هػػػػو م ػػػػاح مػػػػف إشػػػػكاؿ السػػػػموؾ ووسػػػػااؿ الأمػػػػؿ وأهدا ػػػػه 
 .(557ـ  ص8118 والززيارد

 مأايير اا ماتية ذات صزلة انيأالية اويػة وتامػة   صػؿ ـ( القيـ زان ا : 8112) وترؼ ازو الأينيف 
االا ماتيػة الخارايػػة   زيا ػهمػف اريػب زالمسػ ويات الخمقيػة ال ػق  قػدم ا الاماتػػة ويم صػ ا اليػرد مػف 
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    حػدد  ػرادويقـ من ا موازيف يزرر ز ػا ا أالػه وي خػذها هاديػاا ومرشػداا  و ن شػر هػذ  القػيـ  ػق حيػاة اال
 (.821ـ ص8112صحازه واتداذ    )ازو الأينيف لكؿ من ـ خالنه وا

 مػػػف خػػػالؿ  الطمزػػػةيك سػػػز ا االحكػػػاـ والمأػػػايير ال ػػػق هػػػق ماموتػػػة مػػػف  القػػػيـ : :التعريـــف اإلجرا ـــي
وا ااها  ـ زمػا ينسػاـ و حكـ سموكيا  ـ واه ماما  ـ  ساهـ  ق  واي  ـ  قدراس  ـ لمقرر دراسق وال 

 م   مسية ما مأ ـ.

 :الوالء الوطني

 واف   الزياػة اػزذ منػههػو شػأور اليػرد زرنػه اػزذ مػف الزياػة ال ػق يأػيش  ي ػا و  (ـ5998حمػداف ) تر ه
المصػمحة الأميػا ياػب و ػأ ا داامػا  ػوؽ كػؿ ات زػار لديػه وال  كمػف المصػمحة  يمػا يحققػه مػف منػػا   

واف ي يػانا    اآلخػريف زػؿ  ػق خيػر الػوطف و قدمػهشخصية مف اراذ وظيي ه او صػال ه و أامال ػه مػ
  ـ5998)حمػداف   ق خدمة الما م  وصد الظمـ واالت داذ زأيدا تف أد   اوف او  قصػير أو  ػذمر

 .(15ص
 (:هػػو االن مػػاذ والحيػػاظ تمػػا هويػػة الماـ8112وتػػػػر ه الزيػػدد )  مػػ  وال ػػق   منػػؿ  ػػق القػػيـ وال قاليػػد

و أمػؽ   وال ػق   ميػز زخصوصػي  اواالتراؼ وال أزير تن ا تما النحو الػذد يوكػد واػود هػذ  ال ويػة 
 .(511  صـ8112 ) الزيددان ماذ اليرد لدول ه.

 ر  ه لحقواه وواازا ه  اا  وطنه.ان ماذ اليرد وميمه لزمد  وأر ه ومأدراة هو  : التعريف االجرا ي 

 :اإلجتماعياتكتب 

االا مػػػاع( المقػػػررة لطمزػػػة وهػػػق ك ػػػب المػػػواد االا ماتيػػػة )الالرا يػػػة  ال ػػػاريخ  الما مػػػ  اليمنػػػق  تمػػػـ 
 ـ   ق الام ورية اليمنية.8158-8155 ق الأاـ الدراسق  دزق  القسـ امالمرحمة النانوية

  :المرحمة الثانوية

الػػذيف حصػػػموا تمػػا شػػ ادة المرحمػػة امساسػػػية الموحػػدة لم ازأػػة  نميػػػة  ال أمػػيـ الػػذد ي ػػػيل لمطمزػػة هػػق
مأػػار  ـ وم ػػارا  ـ الأمميػػة وامدزيػػة و سػػ لرؽ مرحمػػة النانويػػة زقسػػمي ا الأممػػق وامدزػػق نػػالث سػػنوات 

 (.ـ5998 )القانوف الأاـ لم رزية وال أميـ



 ًطارًالنظرياإل:ًًأولًا: 

 المحور االوؿ: المواطنة. 

 المحور الثاني: الوالء الوطني. 
 ً: ً:ًةالدراساتًالسابقثانياًا
 .دراسات عربية 
 .دراسات أجنبية 
 .ًمناقشةًالدراساتًالسابقة
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ًالفصلًالثاني
ًطارًالنظرياإلاولاً:ً

 المحورًالول:ًالمواطنة: 

 .نبذة تاريخية عف المواطنة 

 .مفهـو المواطنة والوطنية 

 .العالقة بيف المواطنة والوطنية 

 .مكونات المواطنة 

 .مجاالت تربية المواطنة في المنهج المدرسي 

  المواطنة في المناهج الدراسية. قيـوسائؿ تنمية 

 .االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة 

 المحورًالثاني:ًالولءًالوطني: 

 .مفهـو الوالء الوطني 

  المواطنة.بالوطني الوالء عالقة 

 .مقتضيات الوالء الوطني ومعيار االلتزاـ به 

 .أبعاد الوالء الوطني 

 الوالء الوطني. نميةدور المنهج في ت 

  والوالء الوطني  تماءاالنتنمية في   ةاإلجتماعيدور الدراسات. 
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ًالمحورًالولً:ًالمواطنة:
ًنبذةًتاريخيةًعنًالمواطنة:

مفهػػػػػـو المواطنػػػػػة مػػػػػف المفػػػػػاهيـ التػػػػػي اختمػػػػػؼ فيهػػػػػا البػػػػػاحثيف وذلػػػػػؾ الخػػػػػتالؼ المرجعيػػػػػات الفكريػػػػػة 
واالتجاهات والقيـ، والذي يصعب أف نجد لها تعريفًا يرضى به كؿ المختصيف فػي هػذا المجػاؿ، فكػؿ 

المواطنة تبعًا لمزاوية التي يػرى منهػا، أو تبعػًا لمهويػة التػي يتحػدث عنهػا، أو تبعػًا لمػا يريػد  يرى مفهوـ
ًهو بها.

 ،والتمتػ  بثمراتػػه اإلقتصػػاديلقػد ارتػبط مفهػػـو المواطنػة عبػر التػػاريم بحػؽ الماػػاركة فػي الناػاط و     
لفعالػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات وأخيػػرًا حػػؽ الماػػاركة ا ،ةاإلجتماعيػػكمػػا ارتػػبط بحػػؽ الماػػاركة فػػي الحيػػاة 

وقد مر مبدأ المواطنة عبػر التػاريم  ،أماـ القانوف المساواةو  ،ية الممزمة وتولي المناصب العامةالجماع
بمحطات تاريخية بما فيها مفهػوـ المواطنػة حتػى وصػؿ إلػى دالالتػه المعاصػرة وأخػذ أاػكاؿ الحركػات 

وبابػػػؿ  ،وأاػػػور ،لرافػػػديف مػػػرورًا بحضػػػارة سػػػومرمنػػػُذ قيػػػاـ الحكومػػػات الزراعيػػػة فػػػي وادي ا ةاإلجتماعيػػػ
واإلغريػػؽ والرومػػاف  ،وحضػػارات الفينيقيػػيف والكنعػػانييف وفػػارس ،وحضػػارة الصػػيف والهنػػد ،ووادي النيػػؿ

 (.106صـ،2001،الكواري)
وكػػاف ذلػػؾ  ،اإلسػػالـًا مػػف تحقيػػؽ مفهػػوـ المواطنػػة عنػػد ظهػػور وقػػد اقتػػرب المسػػمموف اأوائػػؿ أيضػػ    

) ة والمسػػػاواة فػػػي الحقػػػوؽ والواجبػػػاتإلسػػػالـ مػػػف منظػػػور إنسػػػاني لموحػػػدة اإلنسػػػانيبفضػػػؿ مػػػا يحممػػػه ا
َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ    :قاؿ اهلل . وتاير إلى ذلؾ اآليات اآلتية(452ص ،ـ1992 ،امتوت

ـْ ُاُعوبًا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ أَ  ـْ ِإفَّ المََّه َعِمػيـٌ َخِبيػرٌ مِّف َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُك ـْ ِعنَد المَِّه َأْتَقاُك )سػورة  ْكَرَمُك
ـُ الَِّذي َخَمَقُكـ مِّف نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخمَػَؽ ِمْنهَػا  :قاؿ تعالىو  (.13:اآلية ،الحجرات َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّك

ـْ َرِقيبػاً َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيرًا َونِ  ـَ ِإفَّ المّػَه َكػاَف َعمَػْيُك  َساء َواتَُّقوْا الّمَه الَِّذي َتَساءُلوَف ِبِه َواَأْرَحا
وقػػد أنطمػػؽ  ،وهنػػاؾ كثيػػر مػػف اآليػػات القرينيػػة التػػي تحػػث عمػػى حػػؽ المواطنػػة .(1:اآلية،)سػػورة النسػػاء

، وعمػػى هػػذا اأسػػاس بنػػي نػػاسمـ هػػو العالقػػة اأصػػمية بػػيف الاإلسػػالـ مػػف نظرتػػه لممسػػاواة مػػف إف السػػ
وفيمػػػا بيػػػنهـ وبػػػيف غيػػػرهـ مػػػف  ،الػػػبعض صػػػالحية فيمػػػا بػػػيف المسػػػمميف وبعضػػػهـسػػػته اإلاإلسػػػالـ  سيا
(. والػػػى جانػػػب المسػػػاواة سػػػاد مبػػػدأ العػػػدؿ 453ص ،ـ1992،)اػػػمتوت أو اأمػػػـ المختمفػػػةمػػػواطنيهـ 

اآلتيػة:  ؿ وهذا مػا تككػدا اآليػةوالقسط واإلنصاؼ ومف المبادئ الجوهرية التي أكدها اإلسالـ مبدأ العد
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  ػِي ْْ يَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِف اْلَفْحَااء َواْلُمنَكػِر َواْلَب ـْ ِإفَّ الّمَه َيْكُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َواِ  ـْ َلَعمَُّكػ َيِعُظُكػ
 .(90اآلية:  ،)سورة النحؿ َتَذكَُّروفَ 

بػػدورها  وهنػاؾ ثالثػػة عوامػؿ أساسػية قػػد قامػت ،اج الػوطنياأسػػاس فػي تحقيػؽ االنػػدمفالمواطنػة تمثػؿ 
 ،وسيادة حكػـ القػانوف ،والمااركة السياسية  ،وهي : تكويف الدولة القومية في إرساء مبادئ المواطنة 

والحقػػػوؽ السياسػػػية والحقػػػوؽ  ،الحقػػػوؽ المدنيػػػة :ثالثػػػة مجػػػاالت هػػػي كمػػػا تاػػػير حقػػػوؽ المواطنػػػة فػػػي
فػالحقوؽ لممػواطف ة هي " مجموعة الحقوؽ والواجبػات المواطنو (. 4ص ،ـ2001،)النجار ةاإلجتماعي
ة النتمػاء وهي تثبت بحؽ الصفة القانونيػ ،ت مستحقات عمى المواطف تجاا وطنهوالواجبا ،عمى وطنه

رغػػـ مػػا يكتنػػؼ مفهػػـو المواطنػػة مػػف غمػػوض إال أف مػػف أهػػـ قيمهػػا العػػدؿ  ،الفػػرد إلػػى مجتمػػ  بعينػػه
وكيفيػػة  ،الديمقراطيػػة( أف المواطنػػة مفتػػاح Patrickويػػرى باتريػػؾ ) اجبػػات "والمسػػاواة فػػي الحقػػوؽ والو 

 ؤكد عمى خصائص المواطنة اآلتية :ومف خالؿ المدخؿ الديمقراطي ي ،عممها
 .يجب احتراـ حقوؽ اآلخريف -
 . يريدوف استْالؿ تمؾ الحقوؽ يجب أف يداف  المواطنوف عف حقوقهـ ضد أولئؾ الذيف -
 ـ عدد مف المهارات كي يمارسوا حقوقهـ وهي ثالثة أنواع : عمى الطالب تعم -
 . ف لممارسة العمؿ المدني والسياسيمهارات التفاعؿ : وتعني مهارات االتصاؿ والتعاو  -
  مهػػارات المراقبػػػة : وتعنػػػي المهػػػارات التػػي يحتاجهػػػا المػػػواطف وتعنػػػي مهػػارات متابعػػػة أعمػػػاؿ القػػػادة -

 .تقويمهاييف والمؤسسات السياسية و السياس
مخرجػػػات الحيػػػاة : وتعنػػػي المهػػػارات التػػػي يحتاجهػػػا المػػػواطف مػػػف أجػػػؿ التػػػكثير فػػػي مهػػػارات التػػػكثير -

 .(pp1-5)،Patrick,1999 السياسية والمدنية
لالنتمػاء والمواطنػة  ( صفات المواطنة الصالحة في  سبعة جوانػب رئيسػةHopkinsولخص هوبكنز )
 2ػػػػػػ (3 والاػػػػػجاعة ،والمسػػػػػؤولية ،واالحتػػػػػراـ ،والعطػػػػػؼ ،والاػػػػػفقة، والصػػػػػدؽ ،اأمانػػػػػةالجيػػػػػدة هػػػػػي :

Hopkins, 1998, Pp  .) 
ف أهػداؼ ( إلى أنه ينظر إلى التربية الوطنية عمى أنها هدؼ أساسي مػ  Lesitoوياير ليسيتو )    

لػذا فهػي تؤكػد عمػى مفػاهيـ ومنطمقػات سياسػية وطنيػة تحػث عمػى المحافظػة  ،نظاـ التعميـ في ايطاليا
وياػير فػي  دراسػته إلػى وجػود فجػوة  ،الوطف والتعريؼ بحقوؽ المػواطنيف واحتراـ حقوؽ عمى الدستور

بيف المناهج المخطط لها وبيف الواق  الفعمػي لتنفيػذها فػي المػدارس وهػذا الفجػوة  تتمثػؿ فػي عػدـ قػدرة  
 (. ,pp  Lesito,2003 4ػ  5المعمميف عمى تحقيؽ اأهداؼ التي بنيت عميها تمؾ المناهج )
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( إلػػػػى أف نظػػػػاـ التعمػػػػيـ قػػػػد أدرؾ أهميػػػػة pp3، Naval,2003ي أسػػػػبانيا ياػػػػير نافػػػػاؿ ويخػػػػروف )وفػػػػ
بعػػػد قيػػػاـ االتحػػػاد  ،السػػػيما بعػػػد تنػػػامي دعػػػاوى العولمػػػة التركيػػػز عمػػػى إصػػػالح بػػػرامج تربيػػػة المواطنػػػة

افػػة وذلػػؾ اأوربػػي الػػذي أصػػبض يمػػد ضػػالله عمػػى الػػدوؿ اأوربيػػة كافػػة بعيػػدًا عػػف حػػواجز المْػػة والثق
 .لمواجهه دعاوى العولمة

 ًمفيومًالمواطنـة(Citizenship)ً: 
مفهوـ المواطنة مف المفاهيـ التػي يػدور حولهػا جػداًل كبيػرًا، لػذا يصػعب أف نجػد لهػا تعريفػًا يرضػى بػه 

ًكؿ المختصيف في هذا المجاؿ.
ت بػيف أبنػاء الواجبػامقد تعددت الرؤى حوؿ مفهوـ المواطنة فمنهـ مف رأى أنها المساواة في الحقوؽ و ف

أف المواطنػػة هػػي رديػػؼ ويخػػروف قػػالوا  ،ومػػنهـ مػػف رأى أنهػػا تنميػػة المػػواطف الصػػالض ،الػػوطف الواحػػد
وحػؽ  ،اػؤوف الدولػة والماػاركة السياسػية ومنهـ مف رأى حؽ المواطف الماػروع فػي إدارة ،الديمقراطية

ة فػي سػبيمه والػدفاع والْيػرة عميػه والتضػحي ،ويخروف جعػؿ مػف اػروطها محبػة الػوطف ،تقرير المصير
ً(.19ـ ،ص2005،عنه )عيوري

والمواطنػػة فػػي المْػػة العربيػػة منسػػوبة إلػػى الػػوطف، وهػػو المنػػزؿ الػػذي يقػػيـ فيػػه اإلنسػػاف، والجمػػ      
أوطػػاف، ويقػػاؿ وطػػف بالمكػػاف وأوطػػف بػػه أي أقػػاـ، وأوطنػػه اتخػػذا وطنػػًا، وأوطػػف فػػالف ارض كػػذا أي 

 .(13ـ،ص1994ر،مسكنًا يقيـ فيه )ابف منظو اتخذها محال و 
ويقصػػد بػػه غػػرس السػػموؾ  (Citizenship) وفػػي المْػػة االنجميزيػػة تػػكتي المواطنػػة ترجمػػة لمصػػطمض    

)الخػولي،  Good Citizen الصػالضالمرغوب حسب قيـ المجتم ، مف اجػؿ إيجػاد المػواطف  اإلجتماعي
كػوف المػرء مواطنػًا مػف بكنهػا : أػػ  Citizenship)  ) ويعرؼ )البعمبكػي( فػي المػورد المواطنػة (.ـ1981

 .(180ص ،ـ1983،مواطني دولة ب ػ واجبات المواطف وحقوقه وامتيازاته ) البعمبكي
(  نجػػد أنهػػا تعػػرؼ المواطنػػة بكنهػػا 311، صـ1996وبػػالرجوع إلػػى الموسػػوعة العربيػػة العالميػػة )    

 ."اصطالح ياير إلى االنتماء إلى أمة أو وطف"
د أف وتؤكػػػػ ،عضػػػػوية كاممػػػة فػػػػي دولػػػة  :عػػػػرؼ )المواطنػػػة( بكنهػػػاأمػػػا موسػػػوعة الكتػػػػاب الػػػدولي فت    

وكػػذلؾ عمػػيهـ بعػػض  ،حػػؽ التصػػويت وتػػولي المناصػػب العامػػةمثػػؿ  المػػواطنيف لػػديهـ بعػػض الحقػػوؽ
 .(118ص ،ـ2001،الواجبات مثؿ واجب دف  الضرائب والدفاع عف بمدهـ )الكواري
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القػػة اجتماعيػػة تقػػوـ بػػيف فػػرد طبيعػػي وفػػي قػػاموس عمػػـ االجتمػػاع تػػـ تعريفهػػا عمػػى أنهػػا مكانػػة أو ع
)دولػػة( ومػػف خػػالؿ هػػذا العالقػػة يقػػدـ الطػػرؼ اأوؿ الػػوالء، ويتػػولى الطػػرؼ الثػػاني  ومجتمػػ  سياسػػي

 .(4ص ،ـ2005،)الحبيبالحماية، وتتحدد هذا العالقة بيف الفرد والدولة عف طريؽ القانوف" 
لموطف ولمقيادة السياسية التي هي مصدر ومف منظور نفسي: فالمواطنة هي الاعور باالنتماء والوالء 

اإلاػػػباع لمحاجػػػات اأساسػػػية وحمايػػػة الػػػذات مػػػف اأخطػػػار المصػػػيرية )وبػػػذلؾ فالمواطنػػػة تاػػػير إلػػػى 
 .(9ص،ت)عبد الحافظ، بدوف  العالقة م  اأرض والبمد

المواطنػػػػة كمػػػػا وردت عنػػػػد) ( Encyclopedia Britannica)وتعػػػػرؼ دائػػػػرة المعػػػػارؼ البريطانيػػػػة     
( بكنها" عالقة بيف فرد ودولة كما يحددها قانوف تمػؾ الدولػة، وبمػا تتضػمنه 118،صـ2001كواري،ال

 تمؾ العالقة مف حقوؽ وواجبات في تمؾ الدولة".
 وتحػددت العالميػة منحػى بػه مػاؿ اً تطػور  المواطنػة مفهػوـ اػهد والعاػريف الحػادي القػرف وفػي    

 : التالي النحو عمىوذلؾ ( International Citizenship) الدولية المواطنة مواصفات
 فهػـ، مختمفػة ديانػات بوجػود االعتػراؼ، وحريتػه الْيػر حػؽ احتػراـ، ةمختمفػ ثقافػات بوجػود االعتػراؼ

 فػي الماػاركةلمااركة بحؿ الصراعات بطرؽ سػممية، ا، الدولية بالاؤوف االهتماـ، العالـ اقتصاديات
 .(Cherry,HolmesCh1980) الالعنؼ بطريقة اعاتالصر  إدارة في المااركة، الدولي السالـ تاجي 
ويمكننػػا أف نخمػػص مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ أف المواطنػػة هػػي كممػػة تػػدؿ عمػػى طبيعػػة العالقػػة العضػػوية     

، و مػػا تفرضػػه هػػذا العالقػػة أو الجنسػػية مػػف الفػػرد والػػوطف الػػذي يكتسػػب جنسػػيته التػػي تػػربط مػػا بػػيف
اة اأعػػراؼ، و تتحقػػؽ بهػػا مقاصػػد حيػػقػػوانيف و مػػف واجبػػات تػػنص عميهػػا ال حقػػوؽ و مػػا يترتػػب عميهػػا

 .ماتركة يتقاسـ خيراتها الجمي 
 مفيومًالوطنيـة:ً
( الوطنية بكنها "تعبير قويـ يعني حب الفرد 110، صـ1996تعرؼ الموسوعة العربية العالمية )    

خالصه لوطنه الذي يامؿ االنتماء إلػى اأرض والنػاس والعػادات والتقاليػد والفخػر بالتػاريم  والتفػاني وا 
 .(2ص ،ـ2008،)المحروقيويوحي هذا المصطمض بالتوحد م  اأمة"  ،في خدمة الوطف

ر عمػػى وتعػػرؼ الوطنيػػة بانهػػا : اػػعور داخمػػي يسػػتقر فػػي ذات الفػػرد تجػػاا وطنػػه، ويظهػػر هػػذا الاػػعو 
ة بالْػالي والنفػيس ، والػدفاع عنػه والتضػحياكؿ ممارسات مثػؿ حػب الػوطف والعمػؿ عمػى إعػالء اػكنه

ومنجزاتػػػػه، وسػػػػمعته،  ومصػػػػالحهه وممتمكاتػػػػه وعزتػػػػه واسػػػػتقالله وسػػػػالمة أراضػػػػيه، فاعػػػػًا عػػػػف حياتػػػػد
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ومواطنيػػػػه. وُيفتػػػػرض فػػػػي المػػػػواطف الصػػػػالض أف يكػػػػوف وطنيػػػػًا، ولكػػػػف لػػػػيس كػػػػؿ مػػػػواطف وطنيػػػػًا.)بني 
 (.9، صـ2007صعب،

. وهػي رابطػة عاطفػة قويػة يحػس بهػا المػواطف نحػو وطنػه" وورد مفهوـ الوطنيػة عنػد الحقيػؿ بانهػا    
، والعمػػؿ بكػػؿ مػػا يسػػتطي  الفػػرد مػػف أجػػؿ رفعتػػه وأف اػػدا لهػػذا الػػوطف، وتتضػػمف حػػب الػػوطفمتينػػة ت

قرارا. يضػػػحي بكػػػؿ مػػػا يممػػػؾ فػػػي سػػػبيؿ اهلل ثػػػـ فػػػي سػػػبيؿ المحافظػػػة عمػػػى سػػػالمة الػػػوطف وأمنػػػه واسػػػت
مػػا تتطمػػب ، كمانػػة والْيػػرة عمػػى المصػػمحة العامػػةاإلخػػالص والصػػدؽ واأوتتطمػػب الوطنيػػة الحقيقيػػة 
 (.13،صـ2004)الحقيؿ، "تكدية واجبات معينة لموطف

 .(22،صـ1997)الزيد"( بكنها "قياـ الفرد بحقوؽ وطنه الماروعة في اإلسالــ1997ويعرفها الزيد )
 

 :ًالعالقةًبينًالمواطنةًوالوطنية

هػػػوميف بػػػيف مفهػػػـو المواطنػػػة والوطنيػػػة يجػػػب إدراج مفهػػػـو يخػػػر ال يقػػػؿ أهميػػػة عػػػف المف لبيػػػاف الفػػػرؽ
الذي ياير إلى ذلؾ الجانب مف التربية الذي ياػعر الفػرد بصػفة  التربيةًالوطنيةالسابقيف وهو مفهوـ 

المواطنة ويحققها فيه، والتككيد عميها إلى أف تتحوؿ إلى صفة الوطنية، ذلؾ أف سعادة الفرد ونجاحه، 
بالعمػػؿ اإليجػػابي الػػذي يقػػـو  وتقػػدـ الجماعػػة ورقيهػػا ال يػػكتي مػػف الاػػعور والعاطفػػة إذا لػػـ يقتػػرف ذلػػؾ

عمػػػى المعرفػػػة بحقػػػائؽ اأمػػػور والفكػػػر الناقػػػد لمواجهػػػة المواقػػػؼ ومعالجػػػة الماػػػكالت، فبهػػػذا الجانػػػب 
العممي تحصؿ النتائج المادية التي تعود عمى الفرد بالنف  واالرتيػاح والسػعادة، وعمػى الجماعػة بالتقػدـ 

 (.43ـ، ص1998والرقي )إسماعيؿ،

صػػفة الوطنيػػة أكثػػر عمقػػًا مػػف صػػفة المواطنػػة أو أنهػػا أعمػػى درجػػات المواطنػػة،  ومعنػػى ذلػػؾ أف     
فػػالفرد يكتسػػب صػػفة المواطنػػة بمجػػرد انتسػػابه إلػػى جماعػػة أو لدولػػة معينػػة، ولكنػػه ال يكتسػػب صػػػفة 

لعامػػة لديػػه أهػػـ مػػف الوطنيػػة إال بالعمػػؿ والفعػػؿ لصػػالض هػػذا الجماعػػة أو الدولػػة وتصػػبض المصػػمحة ا
 فالوطنية هي الجانب الفعمي أو الحقيقي لممواطنة.مصمحته الخاصة، 

 :ًمكوناتًالمواطنة
 لممواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبْي أف تكتمؿ حتى تتحقؽ المواطنة وهذا المكونات هي :

ــاء:ً-1 خػػالص لإاالنتمػػاء هػػو اػػعور داخمػػي يجًالنتم رتقػػاء بوطنػػه عػػؿ المػػواطف يعمػػؿ بحمػػاس وا 
جػػاا أمػػر معػػيف يبعػػث عمػػى الػػوالء لػػه واستاػػعار الفضػػؿ فػػي السػػابؽ ولمػػدفاع عنػػه. أو هػػو "إحسػػاس ت
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(. ومػػف مقتضػػػيات االنتمػػاء أف يفتخػػػر الفػػرد بػػػالوطف والػػدفاع عنػػػه 60، صـ1997والالحػػؽ" )الزيػػػد،
ًوالحرص عمى سالمته. 

ً:والحرياتًالحقــوقًً-2ً
يقصػػد ايجابيػػة و  أخػػرىالحريػػات العامػػة إلػػى حقػػوؽ سػػمبية و صػػنؼ العديػػد مػػف البػػاحثيف الحقػػوؽ و ي    

حػؽ فػي باأولى تمؾ الحقوؽ التي ُينص عميها بكسموب سمبي أي بعد جواز إخػالؿ الدولػة بهػا مثػؿ )ال
الػػم( امػػا الحقػػوؽ االيجابيػػة فهػػي التػػي تػػنص الدسػػاتير عمػػى الػػزاـ الدولػػة المسػػاواة و حريػػة العقيػػدة ..

 .(20،صتافظ، بدوف ..الم )عبد الحالصحةوالعمؿ و  ةاإلجتماعيبتوفيرها مثؿ التكمينات 
إف مفهوـ المواطنة يتضمف حقوقًا يتمتػ  بهػا جميػ  ـ( الى تمؾ الحقوؽ 2005الحبيب، واضاؼ )    

أف يحفػظ لػه الػديف، حفػظ حقوقػه  المواطنيف وهي في نفس الوقت واجبات عمى الدولة والمجتم  منها:
اسػػػية، تػػػوفير الحيػػػاة الكريمػػػة، الخاصػػػة، تػػػوفير التعمػػػيـ، تقػػػديـ الرعايػػػة الصػػػحية، تقػػػديـ الخػػػدمات اأس

، وحرية االعتقاد، وحرية الرأي. الحرية الاخصية وتامؿ حرية التممؾ، وحرية العمؿالعدؿ والمساواة، 
هذا الحقوؽ يجب أف يتمت  بها جمي  المواطنيف بدوف استثناء سواء أكانوا مسػمميف أـ أهػؿ كتػاب أـ و 

الػديف يجػب عػدـ إكػراا المػواطنيف مػف غيػر المسػمميف غيرهـ في حػدود التعػاليـ اإلسػالمية فمػثاًل حفػظ 
(، وكذلؾ الحرية فهي مكفولة لكؿ مواطف 256عمى اإلسالـ قاؿ تعالى: "ال إكراا في الديف" )البقرة : 

ف أو اإلسػاءة إلػى الػديف بْض النظر عف دينه أو عرقه أو لونه، بارط أال تتعدى إلى حريات اآلخػري
 (.5ـ، ص2005اإلسالمي )الحبيب،

 
ً:والمسئولياتالواجبـاتًًً-3ً

تختمػػؼ الػػدوؿ عػػف بعضػػها الػػبعض فػػي الواجبػػات المترتبػػة عمػػى المػػواطف بػػاختالؼ الفمسػػفة التػػي     
تقوـ عميها الدولػة، فػبعض الػدوؿ تػرى أف الماػاركة السياسػية فػي االنتخابػات واجػب وطنػي، والػبعض 

 التػي منهػا :و بعػض واجبػات المػواطف  ويمكػف إيػراد ى الماػاركة السياسػية كواجػب وطنػي.اآلخر ال ير 
ف، اأمػػػر بػػػالمعروؼ والنهػػػي عػػػف عػػػدـ خيانػػػة الػػػوطاحتػػػراـ النظػػػاـ، التصػػػدي لماػػػائعات المْرضػػػة، 

المنكػػر، الحفػػاظ عمػػى الممتمكػػات، الػػدفاع عػػف الػػوطف، المسػػاهمة فػػي تنميػػة الػػوطف، المحافظػػة عمػػى 
جب أف يقػـو بهػا كػؿ مػواطف حسػب قدرتػه هذا الواجبات ي التكاتؼ م  أفراد المجتم .المرافؽ العامة، 

مكانياته وعميه االلتزاـ بها  (.5ـ، ص2005وتكديتها عمى أكمؿ وجه وبإخالص )الحبيب، وا 
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 وقد صنؼ بعض الباحثيف مسؤوليات المواطنة الى قسميف:
 :بوتكمػػف فػػي: الضػػرائالدولػػة عمػػى المػػواطنيف وهػػي المسػػئوليات التػػي تفرضػػها  المسػػئوليات اإللزاميػػة ،

يسػنها ممثمػو الاػعب فػي بالقوانيف التػي تفرضػها الدولػة و  الجيش، االلتزاـخدمة في القوات المسمحة و ال
 .البرلماف

  بالنسػبة لممسػئوليات التػي يقػوـ بهػا المواطنػوف طوعيػة دوف فػرض التزامػات  الطواعية: أماالمسئوليات
، العمػؿ السياسػيةد البنػاء لمحيػاة النقػ ،تحسيف الحياة السياسية والمدنيػةالمااركة في  هي عميهـ باكنها

يػػػة التػػػي نرجوهػػػا )عبػػػد عمػػػى تضػػػيؽ الفجػػػوة مػػػا بػػػيف الواقػػػ  الػػػذي نعياػػػه والْايػػػات واآلمػػػاؿ الديمقراط
 (.21، صت دوفالحافظ، ب

ًالمشاركةًالمجتمعيةً:ًً-4ً
ا إف مف أبرز سمات المواطنة أف يكوف المواطف مااركًا في اأعماؿ المجتمعية، والتي مف أبرزهػ    

اأعماؿ التطوعية فكؿ إسهاـ يخدـ الوطف ويترتب عميه مصالض دينيػة أو دنيويػة كالتصػدي لماػبهات 
ومػف  وتقديـ النصيحة لممواطنيف ولممسؤوليف يجسد المعنى الحقيقي لممواطنة وتقوية أواصر المجتم ،

يد االسػػتهالؾ، ابػػرز صػػور الماػػاركة الفعالػػة فػػي التنميػػة: تاػػجي  العمػػؿ الفنػػي، مكافحػػة االميػػة، تراػػ
 االقتصػاد ظػاـ والمواعيػد، المسػاهمة فػي تنميػة، احتػراـ النالمحافظة عمى المناطؽ السياحية والتاريخية

 (.22ـ، ص2005الوطني والمحافظة عمى الثروة الوطنية )أخضر،واخروف،
ًالقيمًالعامـةً:ًً-5ً

 وتعني أف يتخمؽ المواطف باأخالؽ اإلسالمية والتي منها : 
 : الوظيفة أو المنصب أي غرض اخص ومف معاني اأمانة عدـ استْالؿ اأمانة. 
  ،اإلخػػػػالص : وياػػػػمؿ اإلخػػػػالص هلل فػػػػي جميػػػػ  اأعمػػػػاؿ، واإلخػػػػالص فػػػػي العمػػػػؿ الػػػػدنيوي واتقانػػػػه

 واإلخالص في حماية الوطف.
  الصػدؽ : فالصػػدؽ يتطمػػب عػػدـ الْػش أو الخػػداع أو التزويػػر، فبالصػػدؽ يكػوف المػػواطف عضػػوًا نافعػػًا

 نه.لوط
 .الصبر : يعد مف أهـ العوامؿ التي تساعد عمى ترابط المجتم  واتحادا 
 لقمػوب وتػزداد الرحمػة فيمػا بيػنهـ التعاضد والتناصض : بهػذا القيمػة تجعػؿ المجتمػ  مترابطػًا ، وتتػكلؼ ا

 (.74ـ، ص1999)الايم ،
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 :مجالتًتربيةًالمواطنةًفيًالمنيجًالمدرسي   
( أف مجاؿ تربية المواطنة تـ ـMcLaughlin،1992(، ومكالهف )مKennedy،1999يرى كينيدي)    

  دد مف المواد يوضحها الاكؿ االتي:التعبير عنه بمجموعة كبيرة مف المصطمحات في ع
 

 Citizenship Education Conceptمصطمحات التربية لممواطنة 

 
 :مناهج الدراسية( لتربية المواطنة) ال ويوضض الاكؿ التالي المواد الحاضنة

 

 
يالحػػظ مػػف خػػالؿ الاػػكميف السػػابقيف أف تربيػػة المواطنػػة تػػتـ مػػف خػػالؿ العمػػـو اإلنسػػانية بصػػفة عامػػة 

زًا مػف بػيف بقيػة المػواد اأكثػر بػرو  ةاإلجتماعيػبصفة خاصة، وتعػد مػادة الدراسػات  ةماعياإلجتوالعموـ 
 (.23،صـ2004)المعمري، الدراسية

 
 ًًفيًالمناىجًالدراسيةًالمواطنةقيمًوسائلًتنمية: 

مكػػف توضػػيحها مػػف خػػالؿ فػػي المنػػاهج الدراسػػية، ي المواطنػػةقػػيـ هنػػاؾ عػػدة صػػور يمكػػف بهػػا تنميػػة 
ً الاكؿ االتي:

   المواطنة
التربية 
 المدنية

العموـ 
 ةاإلجتماعي

دراسات 
 العالـ

   المجتم
دراسات 
 المجتم 

مهارات 
 الحياة

Citizenship  Civics  Social 
sciences 

 World 
studies Society  Studies   of 

Society 

  Life 
skills 

 السياسة االقتصاد القانوف الجْرافيا التاريم
الدراسات 

 لبيئيةا
 الدراسات
 الدينية

 تربية القيـ المْات

history Geography low economics Politics 
Environme

ntal studies 

Religio

us 

studies 
Langu

ages 
Values 

education 

  Citizenship  curriculum subjects  المواطنة في المناهج الدراسية 
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ً
ً

 
 
 

 
 

 
 
 

 مف العناصر السابقة الذكر: وفيما يمي عرضًا موجزًا لكؿ عنصر
لب حتى يمكف اأمثمة الواردة في الكتاب المدرسي: والتي يفضؿ أف تكوف مرتبطة بالبيئة المحمية لمطا -1

 ربط الطالب بمجتمعه.
 .والرسـو واأاكاؿ: وفيها يتـ التركيز عمى مظاهر الحياة في المجتم  الصور -2
ؿ قضػػايا وماػػكالت يػػتـ أسػموب دراسػػة الحالػػة: وفيػػه يػػتـ ربػػط الطالػػب بقضػايا مجتمعػػه، وفيػػه يػػتـ تنػػاو  -3

 .وانبمختمؼ الجمناقاتها مف 
ز فيهػا عمػى المفػاهيـ التطبيقات العممية: وهنا يػتـ التركيػز عمػى التطبيقػات العمميػة التػي تتطمػب التركيػ -4

 .المحمية والظواهر العممية مف البيئة
 .بالمواطنةلطالب وخاصة فيما يتعمؽ مدخؿ القصص: وهو مف اأساليب التي تجذب انتباا ا -5
القيػاـ  ، ويػتـ ذلػؾ مػف خػالؿالمواطنةقيـ الرحالت والزيارات الميدانية: مف اأساليب الهامة في غرس  -6

 .(12-10،صـ2004مبوسعيدي،ا) لممواق  التراثية واأثرية برحالت االستكااؼ أو الرحالت
 
 

 :المواطنة
 تكتسب وتنمى عف طريؽ

 األمثلة الواردة في الكتاب

 الرحالت والزيارات الميدانية

 أسلوب دراسة الحالة الصور والرسومات واألشكال

 عرض الموضوعات عن طريق
 القصص

 التطبيقات العلمية
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 اىاتًالمعاصرةًفيًتربيةًالمواطنةالتج: 

هناؾ اتفاقًا عامًا بيف المختصيف عمػى أف تحقيػؽ المواطنػة الصػالحة يمثػؿ الهػدؼ الػرئيس لمنظػاـ     
التربوي في كؿ الػدوؿ، ممػا أدى بهػا لالهتمػاـ بالتربيػة الوطنيػة، ولكػف هػذا االهتمػاـ يتفػاوت مػف دولػة 

(. وعمػػى ضػػوء ذلػػؾ يجػػب التككيػػد عمػػى دور المدرسػػة فػػي تنميػػة 8ـ، ص1999أخػػرى )المجػػادي،إلػػى 
المواطنػػة الصػػالحة والفعالػػة ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي تنميػػة الديمقراطيػػة باسػػتخداـ التربيػػة والتككيػػد عمػػى طػػرؽ 

 : ، ومف أهـ االتجاهات المعاصرة ما يميية لتنمية المواطنةالتدريس المختمفة داخؿ الحياة المدرس

ً:اىاتًالمعاصرةًفيًتربيةًالمواطنةدورًالمدرسةًضمنًالتجًً-

الطالػػب  المدرسػػة وحػػدة اجتماعيػػة لهػػا جوهػػا الخػػاص الػػذي يسػػاعد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى تاػػكيؿ إحسػػاس
لقػػػائـ. فهػػي تمعػػػب دورًا حيويػػػًا فػػػي ا اإلجتمػػػاعيبالفاعميػػة الاخصػػػية، وفػػػي تحديػػد نظرتػػػه تجػػػاا البنػػاء 

سػية خاصػة أنهػا تمثػؿ الخبػرة اأولػى المبااػرة لمطالػب خػارج نطػاؽ اأسػرة، وذلػؾ عممية التناػئة السيا
مػػف عػػدة زوايػػا، فهػػي تتػػولى غػػرس القػػيـ واالتجاهػػات السياسػػية التػػي يبتْيهػػا النظػػاـ السياسػػي بصػػورة 
مقصػػودة مػػف خػػالؿ المنػػاهج والكتػػب الدراسػػية واأناػػطة المختمفػػة التػػي ينخػػرط فيهػػا الطػػالب، ولػػيس 

وال اػؾ فػي أف المػدارس والجامعػات اؿ فػي اأسػرة أو المؤسسػات اأخػرى، ئية كما هو الحبصورة تمقا
 كتسػػػػػػػاب االتجاهػػػػػػػات الوطنيػػػػػػػة الصػػػػػػػحيحةهػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات المؤهمػػػػػػػة لمسػػػػػػػاعدة المتعممػػػػػػػيف عمػػػػػػػى ا

 .(32ـ، ص2009)القرعاوي،

عالقػة المعمػـ  تؤثر في نوع االتجاهات والقيـ السياسية التي يؤمف بها الفرد، وذلؾ مف خػالؿ هاكما أن
 (.5ـ، ص1999بالطالب، ومف خالؿ أداء المعمـ لعممه، ومف خالؿ التنظيمات اإلدارية )عمي،

 وهناؾ عدد مف المبررات التي تجعؿ لممدرسة دورًا في التربية الوطنية، ويمكف إيجازها فيما يمي :

ته وقوانينػػػه التػػػي وضػػػعت ف المدرسػػػة تمثػػػؿ بنيػػػة اجتماعيػػػة ووسػػػطًا ثقافيػػػًا لػػػه تقاليػػػدا وأهدافػػػه وفمسػػػفإ .1
لتتمااػػى وتتفػػؽ مػػ  ثقافػػة وأهػػداؼ وفمسػػفة المجتمػػ  الكبيػػر والتػػي هػػي جػػزء منػػه، تتفاعػػؿ فيػػه ومعػػه، 

 .ةاإلقتصاديو  ةاإلجتماعيلسياسية و وتؤثر فيه وتتكثر به بهدؼ تحقيؽ أهدافه ا

ي حقيػػؽ التواصػؿ الفكػػر أف المقػررات الدراسػية إلزاميػػة يدرسػها كافػػة التالميػذ، ولػذلؾ تعتبػػر أداة هامػة لت .2
 .في المجتم  اإلجتماعيوالتماسؾ 
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العميػا التػي  تعد المدرسػة مػف المؤسسػات الرسػمية التػي توظفهػا السػمطة السياسػية فػي سػبيؿ ناػر القػيـ .3
 .تبتْيها لدى الطالب

احتوائهػػا لمفػػرد فتػػرة زمنيػػة طويمػػة سػػواء كػػاف ذلػػؾ بالنسػػبة لميػػـو الدراسػػي أـ بالنسػػبة لمعػػاـ الدراسػػي أو  .4
بالنسػػبة لعمػػر المػػتعمـ، فتػػؤثر فيػػه وتعػػدؿ مػػف سػػموكه، إضػػافة إلػػى إكسػػابه المعمومػػات المختمفػػة التػػي 

 .(172ـ، ص1997تساعدا في حياته )عمي،

ذا كانت بيئة الصؼ الدراسي مهيئة لنجاح منهج تربية المواطنة فإف المدرسػة ينبْػي ككػؿ أف تكػوف  وا 
ارسة المواطنة، وحتى تنجض المدرسة في إنجاز تمؾ الرسالة بيئة ليست لتدريس المواطنة بؿ مكانا لمم

ينبْي أف تتخمى عف طبيعتها البيروقراطية والروتينية في الوقت نفسه، ويجب أف تتحوؿ المدرسة إلى 
انطالقػػا مػػف أف التربيػػة مػػف أجػػؿ المواطنػػة  (School as Learning Organization) منظمػػة تعميميػػة

 (.34ـ، ص2006ئات التعمـ التي تكوف سياؽ المدرسة )المعمري،تتضمف التعاوف بيف جمي  بي

ومػػػف هنػػػا يتضػػػض تػػػكثير طبيعػػػة النظػػػاـ المدرسػػػي عمػػػى الطػػػالب، ففػػػي نظػػػاـ يعتمػػػد عمػػػى الحفػػػظ     
والترديد، ويعد نتائج االمتحانات المؤار الوحيد لتقويـ الطالب، تبرز النزعات الفرديػة وتتفاػى ظػاهرة 

بينمػػا تختفػػي مثػػؿ هػػذا النزعػػات فػػي نظػػاـ تعمػػـ يقػػـو عمػػى القػػراءة واالطػػالع الْػػش والمنافسػػة السػػمبية، 
 (.108ـ، ص1992الحر ويْرس قيـ االبتكار والجماعية والتعاوف )المااط،

ً:اىاتًالمعاصرةًفيًتربيةًالمواطنةضمنًالتجًالمناخًالمدرسيًدورًً-
بدايػة مػف الجػو السػائد ، فكنه يتكثر الفردمية اأولى التي يمتحؽ بها بما أف المدرسة هي المؤسسة الرس

، مػػؿ والتفػػاؤؿ ويحظػػى فيهػػا بالرعايػػة، فقػػد يكػػوف ماػػجعًا لسػػموؾ الطفػػؿ ويػػزرع أمامػػه اأفػػي المدرسػػة
وذلؾ ما يعزز الثقة بالنفس وحب التفوؽ واإلبداع )وذلؾ مف خالؿ دعػـ المدرسػة أناػطة اإلبػداعات 

 سػػػػػػة اإلحبػػػػػػاط والخمػػػػػػوؿ فػػػػػػي نفػػػػػػس الطفػػػػػػؿدر الطالبيػػػػػػة( وعمػػػػػػى العكػػػػػػس مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػد تػػػػػػزرع الم
 .(246ـ، ص2001)الاراح،

 درسي دور في العممية فال بد فيه مف مراعاة االتي:موحتى يكوف لممناخ ال
 الموجهة لمتربية الوطنية، ويتيض تهيئة المناخ المدرسي المناسب الذي يسمض بتعمـ وتدريس المفاهيـ -

ناػػطة المختمفػػة، ولقػػد وجػػد أف المدرسػػة التػػي تسػػود فيهػػا المجػػاؿ لماػػاركة الطػػالب والمعممػػيف فػػي اأ
مبادئ الاورى واالحتراـ المتبادؿ لآلراء والذات الفردية، وترسيم العالقػات اإلنسػانية اإليجابيػة وغيرهػا 

 .وانتماء ووالء الفرد لوطنه اإلجتماعيتؤدي إلى ترسيم قيـ التماسؾ 
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يػػة والمواطنػػة، وحػػب الػػوطف والػػوالء لػػه مػػف خػػالؿ أف يسػػعى المنػػاخ المدرسػػي لتنميػػة مفهػػـو الوطن -
الممارسات التربويػة بالمدرسػة، وأف تكػوف سػموكيات المعممػيف والمسػؤوليف بالمدرسػة عمػى درجػة عاليػة 

 .مف اأداء والكفاءة العممية والتربوية، حيث يتوقؼ عميها مدى اكتساب الطالب لمااعر الوطنية
ماػػػػكالت  –أدوار ومسػػػػؤولية جيػػػػؿ الكبػػػػار بالمدرسػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ  –أف يعكػػػػس المنػػػػاخ المدرسػػػػي  -

المجتم  وقضػاياا محميػا وعالميػا، وأف يسػمض مػف خػالؿ الحػوار أف ينػاقش المعممػوف مػ  طالبهػـ هػذا 
الماكالت، وتمؾ القضايا فػي جػو يسػودا التفػاهـ، وحريػة إبػداء الػرأي، وحريػة النقػد اإليجػابي، ليصػبض 

طفوا معػػه، وياػػػاركوا مواقفػػه المختمفػػػة، ويسػػاندوا فػػػي كػػػؿ الطػػالب عمػػػى وعػػي بقضػػػايا وطػػنهـ، ويتعػػػا
 .موق 

أف يسػػػعى المنػػػاخ المدرسػػػي إلكسػػػاب الطػػػالب قػػػيـ ومفػػػاهيـ الاػػػورى والعدالػػػة مػػػف خػػػالؿ الحػػػوار،  -
والمناقاػػة، واحتػػراـ الػػرأي والػػرأي اآلخػػر، والنقػػد اإليجػػابي، وحػػؽ التصػػويت وحػػؽ االنتخػػاب والتراػػيض، 

كسػػػبهـ قػػػيـ الجماعيػػػة، التػػػواد، االلتػػػزاـ حيػػػث إدراؾ الحقػػػوؽ والواجبػػػات، وكػػػذلؾ اعتبػػػار الػػػذات، كمػػػا ي
 .(234ـ، ص2000)خضر، ةاإلجتماعيوااللتزاـ بالقيـ والمعايير 

وقػػػد أاػػػار القحطػػػاني إلػػػى البيئػػػة المدرسػػػية بػػػكف لهػػػا تػػػكثيرًا مبااػػػرًا فػػػي تحقيػػػؽ مػػػا تهػػػدؼ إليػػػه التربيػػػة 
المدرسػػػة تػػػؤثر فػػػي الطالػػػب أكثػػػر مػػػف عمػػػؿ المػػػنهج الوطنيػػػة، حيػػػث إف تركيبػػػة ونوعيػػػة الحيػػػاة داخػػػؿ 

 (.57، صـ1998)القحطاني، الرسمي بموادا ومحتوياته المقررة

، االحتفػاالت باأعيػاد في تحية العمـ، ترديد النايد الوطني الطقوس المدرسية المتمثمة تساعدكما     
يـ المرغوبػة فػي نفػوس الػنشء، ، عمى بػث القػؽ الصور والرموز الوطنية... المالوطنية والقومية، تعمي

كمػػا تكػػرس الطػػاب  الجمػػاعي لحػػب الػػوطف واالنتمػػاء إليػػه لكونهػػا تمػػارس بطريقػػة جماعيػػة فػػي اأغمػػب 
 (.17-16ـ، ص1994)هالؿ، واخروف،  اأعـ

ً:اىاتًالمعاصرةًفيًتربيةًالمواطنةدورًالمعممًضمنًالتجًً-
 ،فعااًل في العممية التعميميػة راً ذي ال يزاؿ عنصلممواطنة يجب االهتماـ بالمعمـ ال مف أجؿ تعميـ ناجض

 أنػػه يمثػػؿ ، بػػؿيكتسػػبها الطػػالب عػػف وطػػنهـ وقضػػاياالػػيس باعتبػػارا حػػاماًل لممعرفػػة التػػي يجػػب أف  
 صالحيف. نموذجا لممواطف الذي سوؼ يحتذي به الطالب في طريقهـ ليكونوا مواطنيف

طنػػػة أو فاػػػمها، ولكػػػف نجػػػاح المعمػػػـ يتوقػػػؼ عمػػػى ويمعػػػب المعمػػػـ دورا كبيػػػرا فػػػي نجػػػاح تربيػػػة الموا    
عوامؿ عديدة منهػا عمميػة إعػدادا ليكػوف مواطنػا صػالحا، ينقػؿ ذلػؾ الاػعور بمػا يتضػمنه مػف معرفػة، 
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أو مػػف خػػالؿ المػػنهج  ،وقػػيـ، ومهػػارات إلػػى الطػػالب مػػف خػػالؿ طػػريقيف: المػػنهج الرسػػمي أو الظػػاهر
مػػػى طبيعػػػة المػػػدخؿ المسػػػتخدـ فػػػي تقػػػديـ تربيػػػة الخفػػػي أو المسػػػتتر. ويتوقػػػؼ إعػػػداد المعمػػػـ أيضػػػا ع

متضػػمنة فػػي كػػؿ المنػػاهج الدراسػػية )مػػدخؿ  سػػة مػػف حيػػث كونهػػا مػػادة مسػػتقمة، أوالمواطنػػة فػػي المدر 
 (.37ـ، ص2006)المعمري، عبر المنهج(، أو مف خالؿ المدرسة ككؿ أي كنظاـ اامؿ

بمرحمػة لمواطنػة البػد مػف االهتمػاـ تربيػة ا وحتى يؤدي المعمـ الدور المنوط بػه فػي تحقيػؽ أهػداؼ    
خبراتػه بالمنػاهج والبػرامج واأناػطة الجديػدة أثنػاء ممارسػة  ، وكػذلؾ تنميػةإعػدادا قبػؿ ممارسػة المهنػة

 .المهنة
  -: يما يكت في هذا المجاؿ أنه يجب عمى المعمـ (ـ2000،خضر)وترى 

 ميػػػة المختمفػػػة، حتػػػى يػػػتمكف مػػػف أف يتػػػرجـ خبراتػػػه اإليجابيػػػة إلػػػى ممارسػػػات فعميػػػة فػػػي المواقػػػؼ التعمي
، اويػػدعمه إكسػػاب تالميػػذا القػػيـ المرغوبػػة، وأف يكػػوف سػػموكه مطابقػػا أفكػػارا التػػي يبثهػػا فػػي التالميػػذ

، ميسرا لهـ المناخ المناسب مف حريػة إبػداء الػرأي، واحتػراـ رأي اآلخػريف، النقػد اوياج  التالميذ عميه
أهػـ القػيـ التػي تسػهـ فػي تػرابط  ؤكػد الاػورى، وتعتبػر مػفاإليجابي، والحوار البناء، وجميعها مفاهيـ ت

 .أفراد الجماعة، وتؤكد انتمائهـ لها
  باعتبارهػػا أحػػد  –والسياسػػية لمطػػالب  ةاإلجتماعيػػأف يكػػوف لػػه دور إيجػػابي فاعػػؿ فػػي عمميػػة التناػػئة

لؾ ككف يكوف عضوا فػاعال فػي عمميػات االنتخػاب، والجماعػات المدرسػية، وهػو بػذ -أهداؼ المدرسة 
أف يكػػوف المعمػػـ فػػي كػػؿ ذلػػؾ قػػدوة ينمػػي لػػديهـ حػػب الجماعػػة التػػي ينتمػػوف إليهػػا، والػػوالء لهػػا عمػػى 

 .نموذجا يحتذى بهاو 
  أف يحػػػث التالميػػػذ عمػػػى قػػػيـ بعينهػػػا مػػػف خػػػالؿ طريقػػػة تدريسػػػه وأثنػػػاء اػػػرحه وبمورتػػػه ل فكػػػار التػػػي

والتػػي مػػف اػػكنها  د عميهػػاالتػػي يمكػػف التككيػػ ومػػف أهػػـ القػػيـ واالتجاهػػاتًيتضػػمنها محتػػوى الػػدرس،
  -ما يمي : -مفهومًا وسموكاً  –المساهمة في تنمية الوطنية وما يرتبط بها مف قيـ 

  أف يكوف هناؾ أسبقية لتحقيؽ اأهداؼ الجماعية عمى اأهداؼ الفردية، ليتعمـ الطالب معنى واجباته
 .نحو الجماعة

 أف يكوف هناؾ تبصير بكهمية التوحد م  الجماعة. 
، حيػث يفتػرض دائمػا فػي امتثػاؿ قػيـ الوطنيػة والمواطنػةث الوعي بيف المعمميف بحسػف القػدوة ويجب ب

، ومػػػف ثػػػـ يمكنػػػه أف يبػػػث قػػػيـ الوطنيػػػة والمواطنػػػة وف حػػػاماًل ونػػػاقاًل لمقػػػيـ والتػػػراثفػػػي المعمػػػـ أف يكػػػ
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طة بكسػػػاليبها المتعػػػػددة فػػػػي المواقػػػؼ التعميميػػػػة المتنوعػػػػة مفهومهػػػا وسػػػػموكًا يمػػػػارس مػػػف خػػػػالؿ اأناػػػػ
 .(243ـ، ص2000)خضر،المتعددة 

 ً:ًالولءًالوطنيالمحورًالثاني
 ً:مفيومًالولءًالوطنيnational loyaltyً
متعػددة الثقافػات واأديػاف واأعػراؽ، فهػو الهو عامؿ أساسي محقػؽ لتماسػؾ مكونػات المجتمعػات     

الءات اأضيؽ الدينية يرتكز عمى وحدة االنتماء الوطني، وضعؼ الوالء لموطف يترتب عميه إعالء لمو 
أو العرقيػػػػة أو الطائفيػػػػة، أو القبميػػػػة، والتػػػػي بػػػػدورها تػػػػؤدي إلػػػػى الفرقػػػػة بػػػػيف اأفػػػػراد والتجزئػػػػة لمػػػػوطف 

 (.14ـ،ص2009)الكبسي،
 كواجب وقانوني وأخالقي اجتماعي ومطمب وأخالقية وقانونية اجتماعية "رابطة ويعرؼ الوالء بكنه   

 ـ(. 2010معيف" )الوتيد،واخروف، تصرؼ تجنب إتباع أو لىإ الاخص يجبر وهو الذي ووعد، وعقد
:هػو اتجػػاا إيجػػابي مػدعـ بالحػػب يستاػػعرا الفػػرد مص تعريفػًا نظريػػًا لمػػوالء الوطنيوممػا سػػبؽ نسػػتخ    

وياعر نحوا بالفخر  – باعتبارا عضوًا فيه –تجاا وطنه، مؤكدًا وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطف
دراؾ بماػكالته، والوالء، ويعتز بهويته  وتوحدا معه، ويكوف مناْاًل ومهمومػًا بقضػاياا، وعمػى وعػي وا 

وممتزمػػًا بالمعػػايير والقػػوانيف والقػػيـ الموجبػػة التػػي تعمػػي مػػف اػػكنه وتػػنهض بػػه، محافظػػًا عمػػى مصػػالحه 
وثرواتػػه، مراعيػػًا الصػػالض العػػاـ، وماػػجعًا ومسػػهمًا فػػي اأعمػػاؿ الجماعيػػة ومتفػػاعاًل مػػ  اأغمبيػػة، وال 

ف ااتدت به اأزمات.ي  تخمى عنه حتى وا 
 ًًبالمواطنة:الوطنيًعالقةًالولء

، فمػف يحػب المواطنػةمفهوـ أضيؽ في معناا مف الػوالء، والػوالء فػي مفهومػه الواسػ  يتضػمف  المواطنة
فقػد  المواطنػةالفرد وطنه ويعمؿ عمى نصرته والتضحية مف أجمه إال إذا كاف هناؾ ما يربطه بػه، أمػا 

مػف  الضرورة الوالء، فقد ينتمي الفرد إلى وطف معيف ولكنه يحجػـ عػف العطػاء والتضػحيةال يتضمف ب
 .(301ـ،ص3995أجمه )عبدالتواب،

الوالء هو صػدؽ إال أف بينهما، قد يمتزجاف معًا حتى أنه يصعب الفصؿ  لمواطنةولذلؾ فالوالء وا    
نما يكتسبه مف مجتمالمواطنة عه ولذلؾ فهو يخض  لعممية التعمـ فالفرد ، والوالء ال يولد م  اإلنساف وا 

جػزء مف بيته أواًل ثـ مف مدرسته ثـ مف مجتمعػه بككممػه حتػى ياػعر الفػرد بكنػه  الوطنييكتسب الوالء 
 .(391ـ،ص3991مف كؿ )السميماف،
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 اللتزامًبوًيارمقتضياتًالولءًالوطنيًومع: 
كمه ومجالػػه ونطػػاؽ اسػػتهدافه، مػػف المعمػػوـ اف لكػػؿ قػػوؿ وفعػػؿ ومبػػدأ واػػعار معمػػف، أيػػًا كػػاف اػػ    

واجبات واػروطا ومعػايير وخصػائص وسػمات وعالمػات تػدؿ عميػه وتوكػد صػحته وصػدؽ االلتػزاـ بػه 
والتعبيػػر عنػػه، وبدونػػه يكػػوف ناقصػػَا غيػػر ذي معنػػى، وال يعتػػد بػػه مهمػػا ادعػػى صػػاحبه وحػػاوؿ ارتػػداء 

قناع اآلخريف بصدؽ ايمانه بهمالبس ً.ه وا 
مبػػادئ الجذابػػة واأَخػػاذة ل فئػػدة واإلبصػػار وتهفػػوا اليهػػا النفػػوس، وتسػػموا وكػػوف الػػوالء الػػوطني مػػف ال

بكصحابها في مجتمعػاتهـ إلػى أعمػى الػدرجات، فػإف مقتضػياته كميػة وفرعيػه، ومفػردات تفصػيمية كثيػرة 
يسػػػتوجب عمػػػى الجميػػػ  معرفتهػػػا لْػػػرض تمثمهػػػا وااللتػػػزاـ بهػػػا وتحااػػػي ممارسػػػة مػػػا يتنػػػافى معهػػػا مػػػف 

ًتى يصدؽ ويكتمؿ والءهـ ويجسدونه بحؽ كامؿ غير منقوص ومنها :تصرفات وأعماؿ ح
نسػػانا وترجمػػة ذلػػؾ عمػػاًل وسػػموكًا مػػف خػػالؿ التعامػػؿ مػػ  كافػػة ابنائػػه  .1 اإليمػػاف بوحػػدة الػػوطف أرضػػا وا 

ًومناطقه وقراا بصورة متساوية ودوف تفريؽ او تمييز بيف فرد ويخر ومنطقة وأخرى.
والتحديات التػي تواجهػه وكػؿ مػا يمػس امنػه واسػتقرارا والػذود  الدفاع عف الوطف وحمايته مف المخاطر .2

 عنه والتضحية في سبيمه بالماؿ والنفس وكؿ عزيز يممكه المرء.
 المساهمة الجادة في التنمية واأعمار وتحقيؽ التقدـ والتطور واالزدهار كؿ مف موقعه. .3
تقانها ايًا كانت صْيرة .4  اـ كبيرة.  القياـ بالواجبات والمسؤوليات الوطنية وا 
مػػػف خػػػالؿ ناػػػر الػػػوعي واإلبػػػالغ عػػػف  اإلجتمػػػاعيالمسػػػاهمة فػػػي ترسػػػيم اأمػػػف واالسػػػتقرار والسػػػمـ  .5

 الخروقات اأمنية واأعماؿ التخريبية ومرتكبيها.
بمختمػؼ ااػكاله وأنواعػه  اإلجتماعيالتحرر مف العصبية والتحرر التعصب الديني والفكري والحزبي و  .6

 ( أي ليس مف المسمميف. )فميس منا مف دعا إلى عصبية
نبذ الوالءات الضيقة وعػدـ االعتػراؼ بػكي منهػا ايػا كػاف الرمػز والكيػاف الػذي يمثمػه مػالـ يكػف ذا صػمة  .7

 باهلل والوطف.
االقتصػػػاد فػػػي اسػػػتخداـ المػػػوارد والنفقػػػات وتراػػػيد اسػػػتهالكها وتنظػػػيـ المصػػػروفات والبعػػػد عػػػف السػػػفه  .8

 .والتبذير بالماؿ فالمبذروف إخواف الاياطيف
هذا بعض مف مقتضيات الوالء الوطني ومعاييرا، التي اف توفرت في فرد كػاف ذا والء وطنػي ماػهود 

جاللػػه حقيقػػًا واسػػتحقلػػه بػػه، وكػػاف بػػاحتراـ المجتمػػ مراتػػب الاػػرؼ العميػػا )وزارة الاػػباب،  ؽ  وتقػػديرا وا 
 (.100ـ، ص2009
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التجسػيد  يتمثػؿ فػيلوالء الػوطني ويمكف الخروج مف كؿ هذا المقتضيات بمعيار عممػي لاللتػزاـ بػا    
الفعمي والعممي في السػموؾ والتعامػؿ، وترجمتػه فػي الواقػ  ماػاعر االعتػزاز باالنتمػاء إلػى هػذا الػوطف 
إلػػى جانػػب مقومػػات اإليثػػار والتضػػحية والػػدفاع عػػػف الػػوطف وعػػف سػػمعته وبػػذؿ الْػػالي والنفػػيس فػػػي 

تقرارا وكرامتػػه وسػيادته. ولتعزيػػز منظومػػة حمايػة مقدراتػػه مػف أي عبػػث أو محاولػة لمنيػػؿ مػف أمنػػه واسػ
الػػػوالء الػػػوطني يجػػػب االهتمػػػاـ بناػػػر العمػػػؿ المؤسسػػػي فػػػي دوائػػػر الدولػػػة الرسػػػمية واأهميػػػة وتطبيػػػؽ 
الدسػػػػتور والتاػػػػريعات القانونيػػػػة المختمفػػػػة عمػػػػى عمػػػػـو المػػػػواطنيف دوف محابػػػػاة لترسػػػػيم مبػػػػدأ العدالػػػػة 

 (.8ـ، ص2010)اجاع الديف، بناء المجتم والمساواة لياعر كؿ مواطف بعدـ التمييز بيف أ
 أبعادًالولءًالوطني: 

مػف هػذا اأبعػاد مػا لمزاويػة التػي يػتـ تناولػه منهػا، و مفهوـ الوالء الوطني له أبعاد متعددة، تختمؼ تبعػا 
ًيمي:

البعػػد المعرفػػي/ الثقػػػافي: حيػػث تمثػػؿ المعرفػػػة عنصػػرًا جوهريػػًا فػػػي نوعيػػة المػػواطف الػػػذي تسػػعى إليػػػه  .1
لمجتمػػ ، وال يعنػػي ذلػػؾ بػػكف اأمػػي لػػيس مواطنػػا يتحمػػؿ مسػػؤولياته ويػػديف بػػالوالء لمػػوطف، مؤسسػػات ا

نمػػا المعرفػػة وسػػيمة تتػػوفر لممػػواطف لبنػػاء مهاراتػػه وكفاءاتػػه التػػي يحتاجهػػا. كمػػا أف التربيػػة الوطنيػػة  وا 
 ـ،2004فريحػػه، تنطمػػؽ مػػف ثقافػػة النػػاس مػػ  اأخػػذ فػػي االعتبػػار الخصوصػػيات الثقافيػػة لممجتمػػ  )

 (.61ص
توليػػػد الموازنػػػات الفكريػػػة  التعمػػػيـ فػػػي ـإسػػػهاإمكانيػػػات : و يسػػػتهدؼ "التعػػػرؼ عمػػػى اإلجتمػػػاعيالبعػػػد  .2

، ولمعػػػروة الػػػوثقى بػػيف مختمػػػؼ اػػػرائض المجتمػػػ ، اإلجتمػػػاعيوالقَيميػػة والوجدانيػػػة التػػػي تؤسػػػس لمسػػالـ 
ن  القػػرار الػػوطني اإليجػػابي، والماػػاركة الديمقراطيػػة فػػي صػػ اإلجتمػػاعيولموحػػدة الوطنيػػة، والتواصػػؿ 

تضػػمف القػػدرة عمػػى العػػيش مػػ  (. كمػػا ي148ـ، ص2000وجنػػي ثمػػارا" )عمػػار، وتحمػػؿ مسػػؤولياته،
ة، والقػدرة عمػى حػؿ المنازعػات والخالفػات وفقػا اإلجتماعياآلخريف والبرهنة عمى اإلحساس بالمسئولية 

 (.33ـ،ص2002المعمري،)لممبادئ الديمقراطية، والقدرة عمى المااركة في مناقاة القضايا العامة 
البعد المهاراتي: ويقصد به المهارات الفكرية، مثؿ: التفكير الناقد، والتحميؿ، وحػؿ الماػكالت وغيرهػا،  .3

حيث أف المواطف الذي يتمت  بهكذا مهارات يستطي  تمييز اأمور ويكوف اكثر عقالنية ومنطقية فيما 
 (.4ـ، ص2008يقوؿ ويفعؿ )المحروقي،

 أو البعد الوطني: ويقصد به غرس انتماء التالميذ لثقافاتهـ ولمجتمعهـ ولوطنهـ.البعد االنتمائي  .4
 البعد الديني أو القيمي: مثؿ: العدالة والمساواة والتسامض والحرية والاورى، والديمقراطية. .5
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 البعد المكاني: وهو اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيه المواطف، أي البيئػة المحميػة التػي يػتعمـ .6
فيها ويتعامؿ م  أفرادها، وال يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ المعارؼ والمواعظ في غرفة الصػؼ، بػؿ البػد 

 مف المااركة التي تحصؿ في البيئة المحمية والتطوع في العمؿ البيئي.
السياسية، ويتحدد البعد السياسي لممواطنة مػف خػالؿ الماػاركة السياسػية  البعد السياسي: وهو السمطة .7

مختمؼ المؤسسات والعمميات السياسية في المجتم ، وكذلؾ المااركة في تدبير الاكف العاـ  لمفرد في
 (.69ـ،ص2007)فوزي،
 ًالولءًالوطني:ًنميةدورًالمنيجًفيًت

تكتي المنػاهج مػف العناصػر واأدوات الرئيسػة التػي تسػتخدمها الػنظـ التربويػة لمسػاعدة أبنائهػا عمػى     
كػػػف ليكونػػػوا مػػػواطنيف صػػػالحيف فػػػي المجتمػػػ ، منتجػػػيف ومسػػػاهميف تطػػػوير طاقػػػاتهـ أقصػػػى مػػػدى مم

ى نسػػيجه مسػػؤوليف ومهتمػػيف باػػؤوف مجػػتمعهـ وقضػػاياا وحاجاتػػه وهمومػػه وأولوياتػػه، ومحػػافظوف عمػػ
 .ويصونوف هويته ويبرزونها

 كما يتفؽ خبراء التربية والمختصيف في المناهج الدراسية عمى أف المقررات الدراسية ولما فيها مف    
الػوطني اأساسػية مفهوـ واس  يتجاوز اأفكار المعرفية وحدودها الدراسية الضيقة إلى مكونػات الػوالء 

في تكويف االتجاهات والقيـ ومجاالت المعرفة والمهارات المجتمعية والوجدانية، وأف  التي تكوف أساساً 
دراجها فػي الو  ثػائؽ الرسػمية، بػؿ إف تحقيػؽ أهداؼ التربية بالوالء الوطني ال تتحقؽ بمجرد تسطيرها وا 

اأهػػػػػػداؼ يتطمػػػػػػب ترجمتهػػػػػػا إلػػػػػػى إجػػػػػػراءات عمميػػػػػػة وتضػػػػػػمينها المنػػػػػػاهج والكتػػػػػػب الدراسػػػػػػية )بنػػػػػػي 
 (.2ـ، ص2007صعب،

بػػؿ البػػد أف  وعمميػػة غػػرس القػػيـ مػػف خػػالؿ المػػنهج المدرسػػي ليسػػت عمميػػة ارتجاليػػة تػػتـ فػػي فػػراغ    
ا النجػاح وتحقيػؽ الهػدؼ المناػود منهػا مخططة وفؽ أسس عممية حتى يػتـ لهػو تكوف عممية مقصودة 

 (.1ـ، ص1999في تربية اأجياؿ عمى قيـ تسهـ في النهوض به )احمد،
الػػػوالء الػػوطني مبنيػػػة عمػػػى وعػػي البػػػد أف تػػتـ بتربيػػػة مقصػػودة تاػػػرؼ عميهػػػا  نميػػةوحتػػى تكػػػوف ت    

وخصائصػه، مثػؿ: الدولة، يتـ مف خاللها تعريؼ الطالػب المػواطف بالعديػد مػف مفػاهيـ الػوالء الػوطني 
مفهػػػـو الػػػوطف، والحكومػػػة، والنظػػػاـ السياسػػػي، والمجتمػػػ ، والاػػػورى، والماػػػاركة السياسػػػية وأهميتهػػػا، 

ة وصػػػػورها، والقػػػػانوف، والدسػػػػتور، والحقػػػػوؽ والواجبػػػػات، وغيرهػػػػا مػػػػف مفػػػػاهيـ اإلجتماعيػػػػوالمسػػػػؤولية 
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سػية التػي تبػدأ فػي مراحػؿ المواطنة وأسسها... وتنجز المدارس تمؾ المسؤولية مػف خػالؿ المنػاهج الدرا
 (.23ـ، ص2002العمر الصْرى، وتستمر حتى بقية المراحؿ العمرية )المعمري،

 ف أهمهػا تمػؾ القػيـ التػي مػف اػكنهاوفي هذا المجاؿ ينبْي اف تضميف المناهج الدراسية القيـ؛ وم    
الػػوطني فقػػط  بػث روح اإلخػػالص والػػوالء لمػػوطف والحػػرص عمػػى أمنػػه، ويجػػب أال يقتصػػر تربيػػة الػػوالء

ـَ المعمػػـ اأوؿ االنتهػػاء مػػف المػػنهج دوف التركيػػز عمػػى  عمػػى مػػنهج يػػدرس باػػكؿ تقميػػدي يكػػوف فيػػه هػػ
الهػدؼ العممػػي مػػف هػػذا المػػادة، بػؿ يجػػب غػػرس قػػيـ الػػوالء الػوطني فػػي نفػػوس الطمبػػة، ويجػػب أف يػػتـ 

وطنيػػػة باػػػكؿ تمقػػػائي مػػػف خػػػالؿ تضػػػميف المػػػنهج موضػػػوعات مػػػف اػػػكنها تعزيػػػز الحػػػس والماػػػاعر ال
 (.33ـ، ص2004)نارياف،

ويمكػػف اسػػتدماج قػػيـ الػػوالء الػػوطني فػػي المػػنهج الدراسػػي الػػذي يعػػزز البنػػاء الثقػػافي فػػي المجتمػػ  عبػػر 
 قنوات عدة أهمها: 

 . تعميؽ القيـ والمفاهيـ الوطنية المبنية عمى أسس الفمسفة التربوية لممجتم 
 دئ نظريػػػػة تكاػػػػؼ النقػػػػاب وتهيػػػػ  اأذهػػػػاف ااػػػػتماؿ المنػػػػاهج الدراسػػػػية عمػػػػى معػػػػارؼ وحقػػػػائؽ ومبػػػػا

 الستيعاب مفاهيـ الديمقراطية.
 .تكريس ثقافة الحوار والمناقاة والتسامض ونبذ ثقافة اإلقصاء والتعصب والعنؼ 
 .عالء اكف الهوية الوطنية عمى حساب كؿ االنتماءات الفرعية  غرس روح المواطنة وا 
 ذلؾ يعتبر مػف أهػـ مقومػات بنػاء المجتمػ  وضػماف  التثقيؼ والتوجيه أهـ مبادئ حقوؽ اإلنساف أف

 (.22ـ، ص2005حؽ المواطف وحفظ كرامته )اخضر،
  والثقػػافي الػػذي مػػف اػػكنه تجػػاوز كػػؿ معوقػػات الماضػػي الػػذي  اإلجتمػػاعيإظهػػار دور المػػرأة السياسػػي و

 .(pp23,،Dorner 2009)اقتصر عمى مااركة الرجؿ دوف المرأة 
التعمػيـ إنػه ال يوجػد لػدى وزارة التربيػة و الكتب المدرسػية ففي المناهج و  ية القيـوعمى الرغـ مف أهم    

ذلػػؾ إذا مػػػا نػػاهج المػػواد الدراسػػية المختمفػػة وكتبهػػا و قػػوائـ بػػالقيـ التػػي ينبْػػي تضػػمينها فػػي أي مػػف م
 (.1ـ، ص1999استثنينا وجود بعض المفهومات الصحية )احمد،

 ًالوطنيلولءًتنميةًالنتماءًوافيًًةاإلجتماعيدورًالدراسات:ً
إسهامًا واضحًا فػي تنميػة الػوالء واالنتمػاء لمػوطف مػف خػالؿ مػا تقدمػه  ةاإلجتماعيتسهـ الدراسات     

حيث يتضض لمطالب مف خالؿ دراسة  ،مف موضوعات في مقررات التربية الوطنية والتاريم والجْرافيا
، كمػا يتعرفػوف مػف مػف حقػوؽ يقػدمها لهػـ الػوطفومػالهـ التربية الوطنية ما عميهـ مف واجبات وطنهـ 
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خػالؿ دراسػػة مػػادة التػػاريم عمػى انتصػػارات وماػػكالت وحػػروب تعػػرض لهػا الػػوطف ومػػا بذلػػه السػػابقوف 
تسػػػعى  ةاإلجتماعيػػػ. وبػػػذلؾ فالدراسػػػات قالله أو تحريػػػرا إف كػػػاف مسػػػتعمراً لمحفػػػاظ عمػػػى سػػػيادته واسػػػت

دنية )حقوؽ المواطنة( لدى المتعمـ فياعر بمسػاهمة لتحقيؽ هدؼ تربوي مهـ وهو تنمية المسئولية الم
 .، وفي نفس الوقت يعػرؼ حقوقػهدنيةاآلخريف ودورهـ في المجتم  ويقدر دور الحاكـ والمؤسسات الم

وهكػػذا تتحقػػؽ المواطنػػة الصػػالحة التػػي تجعػػؿ الفػػرد يعتػػز بانتمائػػه لوطنػػه وأمتػػه وثقافتهػػا وحضػػارتها 
ة اإلنسػػػاف تقدمػػػه الاػػػعوب اأخػػػرى فػػػي سػػػبيؿ اسػػػتمرار حضػػػار  اإلنسػػػانية ويقػػػدر فػػػي نفػػػس الوقػػػت مػػػا

لممنهج  ةاإلجتماعيمجااًل خصبًا لتككيد اأسس الفمسفية و  ةاإلجتماعيتعد مقررات الدراسات و  ،وتقدمها
ة ، وتقػػدير مسػػاهموالعمػػؿ عمػػى وحػػدة المجتمػػ  وترابطػػهفمػػف أهػػدافها : الػػوالء الحقيقػػي لمبػػادئ اأمػػة 

، وتنميػػة اأنمػػاط السػػموكية المقبولػػة اجتماعيػػًا ودراسػػة الفئػػات التػػي إلجتمػػاعياالسػػمؼ فػػي نمػػو التػػراث 
 .(34ص،ـ2001،سميماف وناف يتكوف منها المجتم  )

واأنمػاط السػموكية  ةاإلجتماعيػبدور فعاؿ فػي تنميػة القػيـ واالتجاهػات  ةاإلجتماعيوتقوـ الدراسات      
ؿ الخبػػرات التعميميػػة ؼ الحيػػاة المتْيػػرة مػػف خػػالالمرغػػوب فيهػػا التػػي تسػػاعدهـ عمػػى التكيػػؼ مػػ  ظػػرو 

والمحافظػة  اإلجتمػاعي التػراث: تقػدير  لتحقيقها ةاإلجتماعي المواد تسعى، ومف القيـ التي التي تقدمها
القػػػيـ  وتقػػػدير دور ،إسػػػهامات اآلخػػػريف قػػػديمًا وحػػػديثاً  ، وتقػػػديرعمػػػى الصػػػالض منػػػه، واحتػػػراـ كػػػؿ فػػػرد

، والمجتمػػ  المحمػػي واإلقميمػػي تعػػاوف المتبػػادؿ فػػي اأسػػرة، والمدرسػػةواأخػػالؽ فػػي حيػػاة اإلنسػػاف، وال
 .(189-187صـ،1984،)سعادة والعالمي

لػػدى اأفػػراد حيػػث تعينػػه عمػػى فهػػـ  اإلجتمػػاعيالػػوعي  تكػػويفعمػػى  ةاإلجتماعيػػتسػػاعد الدراسػػات و     
درًا عمػػى التكيػػؼ مػػ  والثقافيػػة والطبيعيػػة ممػػا يجعمػػه قػػا ةاإلجتماعيػػعالقتػػه مػػ  بيئتػػه بمختمػػؼ جوانبهػػا 

ذا تحقؽ الوعي  باػكؿ عػاـ  اإلجتمػاعيساعد ذلػؾ عمػى النمػو  اإلجتماعيهذا البيئة وحؿ ماكالته وا 
 وهو مطمب تربوي مهـ مف مطالب المناهج.

( مجموعػػػػة مػػػػف النقػػػػاط التػػػػي تبػػػػيف أهميػػػػة تػػػػدريس التربيػػػػة المدنيػػػػة أو التربيػػػػة ـ2002وتػػػػذكر الْػػػػتـ )
 ط أنها تسهـ في:لممواطنة، ومف أهـ هذا النقا

 في حؿ عداد الحقيقي لممااركة اإليجابية إعداد المواطف الذي يحس بماكالت المجتم ، ويمتمؾ االست
 هذا الماكالت.

  إعػػداد الطالػػب لمعػػيش فػػي مجتمػػ  ديمقراطػػي، يتعػػرؼ فيػػه حقوقػػه وواجباتػػه ومسػػؤولياته، ومػػا تتطمبػػه
 الديمقراطية مف مااركة فاعمة في القضايا الوطنية.
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 ساب الطالب مهارات ذات مستوى عاؿ مف التفكير مثؿ التفكير الناقد وحؿ الماػكالت والقػدرة عمػى إك
 .التحميؿ والحوار وتقبؿ الرأي اآلخر

  إكساب الطمبة منظومػة مػف القػيـ واأخػالؽ واالتجاهػات اإليجابيػة وترسػيخها لػديهـ كتحمػؿ المسػؤولية
 واتخاذ القرار والتعاوف.

  (.26ـ، ص2002)الْتـ واخروف، لدى الطمبةغرس اإلنتماء الوطني 
عمػػػػى أف التربيػػػة الوطنيػػػػة ال تقػػػػؼ عنػػػد حػػػػد تككيػػػػد حقػػػػوؽ (ـ2000)أكػػػػد أبػػػو سػػػػرحاف مػػػف جهتػػػػه    

عمػػى وجػػه العمػػوـ، وتتػػيض فػػػرص  اإلجتمػػاعيالمػػواطنيف وواجبػػاتهـ، ولكنهػػا تضػػ  مسػػتويات لمسػػػموؾ 
هػا، والتػي ينظػر إليهػا كْػرض أساسػي النااط التػي عػف طريقهػا تبنػى المواطنػة الصػالحة بكوسػ  معاني

)أبػو سػرحاف، .والوطنيػة، ودورهػا فػي تحقيػؽ أهػداؼ المنػاهج الدراسػية ةاإلجتماعيػبالغ اأهمية لمتربية 
 .)29ص ،ـ2000
مػػف هػػذا المنطمػػؽ، فقػػد أولػػت المؤسسػػات التربويػػة فػػي المجتمعػػات المتقدمػػة اهتمامػػًا كبيػػرًا بالتربيػػة     

مواطنػػػة مػػػف حيػػػث تخطيطهػػػا وتنفيػػػذها وتقويمهػػػا، كمػػػا ُأجريػػػت  العديػػػد مػػػف الوطنيػػػة أو المدنيػػػة أو ال
الدراسػػات واأبحػػاث التػػي تسػػعى إلػػى تقويمهػػا، وُعقػػدت النػػدوات والمػػؤتمرات وورش العمػػؿ التػػي تهػػدؼ 

 .إلى تطوير تدريسها وزيادة فعاليتها لتحقؽ أهدافها المرجوة
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ًالدراساتًالسابقة
ًالدراساتًالعربية:

ًم(ً:2111،دراسةً)بركات،ًوأبوًعمي -1
 والقانونيػة ةاإلجتماعيػ المجػاالت فػي المجتمعيػة المواطنػة مظػاهر عمػى التعػرؼإلػى  الدراسػة هػدفت

 التػاريم) ةاإلجتماعيػ بػالعموـ المتعمقػة الفمسػطينية الدراسػية المقػررات فػي والسياسػية ةاإلقتصػاديو 
 الْػرض لهػذاو  المقػررات،ا هػذل المعممػيف نظػر وجهػة مػف( الوطنية والتربية المدنية والتربية والجْرافية

 المختمفة المظاهر في المجتمعية المواطنة مظاهر لقياس فقرة (40) مف مكونة استبانة الباحثاف طبؽ
 قوامهػا المقػررات هػذا درسػوفيُ  طػولكـر محافظػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي المعممػيف مػف عينة عمى

 :اآلتية النتائج الدراسة أظهرت لالزمةا اإلحصائية البيانات تحميؿ بعدو  ومعممة، معمماً   (134)
 تقػديرات وفػؽ الدراسػية المقػررات فػي لاػيوعها اً تبعػ المجتمعيػة المواطنػة لمجػاالت النسػبي رتيػبتال 

 المجػاؿ ،اإلقتصػادي المجػاؿ، السياسػي المجػاؿ، اإلجتمػاعي اآلتػي: المجػاؿ النحػو عمػى المعممػيف
 القانوني.

  المجتمعيػة  المواطنػة لمظػاهر المعممػيف لتقػديرات الحسػابية اتالمتوسػط بيف إحصائياً  دالة فروؽ جودو
المعممػيف  لصػالض السياسػية المظػاهر مجػاؿ عمػى وذلػؾ الجػنس لمتْيػر تبعػاً  الدراسػية المقػررات فػي

المجػاالت  عمػى المتوسػطات هػذا بػيف فػروؽ وجػود عػدـ أخػرى جهػة مػف النتػائج أظهػرت بينمار الذكو 
 .الكمي والمجموع اإلقتصاديو  والقانوني اإلجتماعي

 المجتمعيػة  المواطنػة لمظػاهر المعممػيف لتقػديرات الحسػابية المتوسػطات بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود
لصػالض  وذلػؾ المواطنػة؛ مجػاالت جميػ  عمػى وذلػؾ العممي المؤهؿ لمتْير تبعاً  الدراسية المقررات في

حممة  مف المعمميف ولصالض ة،ماعياإلجت المظاهر مجاؿ عمى المجتم  كمية دبموـ حممة مف المعمميف
 .الكمي والمجموع المجاالت باقي عمى العميا الدراسات

 المجتمعيػة  المواطنػة لمظػاهر المعممػيف لتقػديرات الحسػابية المتوسػطات بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود
ف مجػاليال عمػى وذلػؾ المعمػـ بهػا رسديػ التػي التعميميػة المرحمػة لمتْيػر تبعػاً  الدراسػية المقػررات فػي

بينمػا  الترتيػب، عمػى والثانويػة الػدنيا المػرحمتيف فػي المعممػيف لصػالض وذلػؾ اإلقتصػاديو  اإلجتمػاعي
لمتْيػر  تبًعػا المتوسػطات هػذا بػيف دالػة إحصػائية فػروؽ وجػود عػدـ أخػرى جهػة مػف النتػائج أظهػرت
 .والسياسي القانوني المجاليف عمى التعميمية المرحمة
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 م(ً:2111دراسةًالمطمسًواخرونً)ً -2
هػػدفت الدراسػػة الػػى معرفػػة مػػدى تػػوافر معػػايير غػػرس قػػيـ الػػوالء الػػوطني فػػي الكتػػب ووثػػائؽ المنػػاهج 

فقػد الدراسية لممرحمتيف االساسية والثانوية في الجمهورية اليمنية، وبْرض الوصوؿ الى نتػائج الدراسػة 
خدـ البػػاحثوف ثػػالث ، واسػػتسػػارت الدراسػػة وفػػؽ خطػػوات منهجيػػة منهػػا االجابػػة عمػػى تسػػاؤالت الدراسػػة

قائمة قيـ الوالء الوطني ومعايير غرسها لدى طمبػة مراحػؿ الػتعمـ العػاـ، ودليػؿ اراػادي : ادوات وهي 
لتحميؿ وثائؽ المناهج والكتب الدراسية، واسموب تحميؿ قيـ الوالء الوطني تامؿ عار محاور لمكاػؼ 

ة البػػالغ اإلجتماعيػػلعمػػـو االنسػػانية و عػػف هػػذا المعػػايير فػػي كتػػب ووثػػائؽ المنػػاهج الدراسػػية فػػي مجػػاؿ ا
ً( كتابًا، وتوصمت الدراسة الى العديد مف النتائج والتي منها:78عددها )

اف قيـ الوالء الوطني تتوافر فػي الكتػب الدراسػية لمتعمػيـ االساسػي والثػانوي، حيػث بمػغ تكرارهػا نحػو  -
 جممة. (15898)
يـ الػػوالء الػػوطني فػػي الكتػػب الدراسػػية بػػدءا مػػف يوجػػد تػػدرج تصػػاعدي منطقػػي لمبنيػػة المفاهيميػػة لقػػ -

(، %26(، )%5الحمقػػة االولػػى فالحمقػػة الثانيػػة ثػػـ الثالثػػة وانتهػػاء بالحمقػػة الرابػػ ، بنسػػبة مئويػػة بمْػػت )
 ( عمى التوالي.39%(، )30%)
 جاء ترتيب قيـ الوالء الوطني بحسب نسبتها المئوية عمى النحو االتي: -

(، االعتزاز باالنتماء لالمة العربية %17(، دعـ االقتصاد الوطني )%27حب الوطف واالخالص له )
(، التمسػؾ بالثوابػت %9(، احتػراـ الدولػة والنظػاـ والقػانوف )%11(، االعتزاز بالثقافة الوطنيػة )13%)

(، %5(، التمسػػػػػؾ بمبػػػػػادئ الثػػػػػورة اليمنيػػػػػة )%9االسػػػػػالمية الموكػػػػػدة لسػػػػػموكيات المواطنػػػػػة المسػػػػػئولة )
(، التمسػػؾ بالديمقراطيػػة %3(، احتػػراـ مبػػدأ المواطنػػة المتسػػاوية )%5ف ووحدتػػه )الحػػرص عمػػى الػػوط

(1%.) 
 (ً:م2119)ًدراسةًىزاعً-3
هدفت الدراسة الى معرفة قيـ المواطنة التي ينبْي تنميتها لدى تالميذ المرحمة االساسية ومدى توافر  

ولتحقيػؽ اهػداؼ الدراسػة  ،ورية اليمنيػةهذا القيـ في كتب المْة االنجميزية لممرحمة االساسية في الجمه
عرضػها عمػى مػف ثػـ تالميػذ و القيـ المواطنػة التػي ينبْػي تنميتهػا لػدى بقاـ الباحث بإعداد قائمة اولية 

تككد مف صدقها وثباتها وتوصؿ الباحث الى قائمة اولية بقيـ المواطنػة التػي لم مجموعه مف المحكميف
لباحث اسموب تحميؿ المحتوى لتحميؿ كتب المْػة االنجميزيػة فػي ينبْي تنميتها لدى التالميذ واستخدـ ا
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 دراسػةقائمػة القػيـ المعػدة، وتوصػؿ الالصفوؼ )الساب  ،الثامف، التاس ( لممرحمة االساسية عمى ضوء 
 الى النتائج االتية:

( مػف ايجاد قائمة بقيـ المواطنة التػي ينبْػي تنميتهػا لػدى تالميػذ الصػفوؼ )السػاب ، الثػامف، التاسػ  -
 مجاالت. (7( قيمة موزعة عمى )77المرحمة االساسية في الجمهورية اليمنية وقد ااتممت عمى )

 (.632قيمة في الكتب الثالثة تكررت ) (58وجود ) -
، يميه كتػاب %40.53( بنسبة 257كتاب الصؼ الثامف اكثر احتواء لمقيـ فقد تكررت القيـ  فيه ) -

%، فػػػي حػػػيف جػػػاء كتػػػاب الصػػػؼ السػػػاب  فػػػي المرتبػػػة 40.32( ونسػػػبة 255الصػػػؼ التاسػػػ  بتكػػػرار)
 %.19.24ونسبة  (123االخيرة بتكرار) 

 .%24.13( تكرار، ونسبة 170كانت اكثر القيـ توافرًا فقد بمْت ) اإلجتماعيقيـ المجاؿ  -
يـ حيث بمغ مجموع تكرارات القػمف اقؿ القيـ تكرارًا قيـ المجاؿ الديني والوطني والقومي واالسالمي  -

 .%1.10( تكرارات وبنسبة 7في كؿ منها )
ً:ًم(2119دراسةًحمتوً)ً-4

هػػدفت الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى قػػيـ االنتمػػاء والػػوالء المتضػػمنة فػػي منػػاهج التربيػػة الوطنيػػة لممرحمػػة 
ـ وتحديػػد مسػػتوى تػػوافر القػػيـ فػػي مػػادة 2009 -2008االساسػػية الػػدنيا فػػي فمسػػطيف لمعػػاـ الدراسػػي 

هػػػذا المرحمػػػة، وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنهج الوصػػػفي التحميمػػػي لمتحقػػػؽ مػػػف اهػػػداؼ التربيػػػة الوطنيػػػة ل
الدراسػػة حيػػث اعػػد قائمػػة بقػػيـ االنتمػػاء والػػوالء، كمػػا تػػـ تحميػػؿ المحتػػوى عمػػى قائمػػة تاػػمؿ ابعػػاد القػػيـ 

( مفهوما وتـ التحقؽ مف صدقها وثباتها بعرضها عمى المحكميف وقد 63( وتندرج تحتها )9وعددها )
 النتائج االتي: اسفرت

اف هنػػاؾ تسػػعة ابعػػػاد لقػػيـ االنتمػػاء والػػػوالء يجػػب اف تتضػػػمف كتػػب التربيػػة الوطنيػػػة وهػػي: البعػػػد   -
، البعػد المهني)الحرفػي(، البعػد البيئػي، البعػد اإلجتمػاعيالديني، البعد الػوطني، البعػد التػاريخي، البعػد 

 اأسري، البعد الثقافي، البعد السياسي.
( قيمة توزعت عمى الصفوؼ مف االربعة، 1048) المتضمنة في الكتب المحممة بمْت أف إجمالي القيـ -

( قيمػة 272%، تػالا كتػاب الصػؼ االوؿ )30( مثمػت 315حيث تضمف كتاب الصؼ الراب  االساسػي )
%، اخيػرا كتػاب الصػؼ الثالػث فػي المرتبػة 24( ونسػبة 252%، تالا كتػاب الصػؼ الثػاني بػػ )26بنسبة 

 %.20( بنسبة 209رة متضمنًا )الرابعة واالخي
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%، واف اقػؿ القػيـ 19.1( قيمػة تمثػؿ 200القيـ الثقافية اكثر القيـ تضمينًا فػي الكتػب حيػث تضػمنت ) -
%، مػػػف اجمػػػالي القػػػيـ 2.1( قيمػػػة تمثػػػؿ 22تضػػػمينًا فػػػي الكتػػػب هػػػي القػػػيـ اأسػػػرية حيػػػث كػػػاف عػػػددها )

 المتضمنة في كتب المرحمة االساسية الدنيا.
ً:ًم(2119لمالكيً)دراسةًاً-5

هدفت الدراسة الى تحقيؽ االهػداؼ االتيػة: التعػرؼ عمػى دور التربيػة الوطنيػة فػي تنميػة قػيـ المواطنػة 
لػػدى تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة، وتحقيػػؽ اهػػداؼ التربيػػة الوطنيػػة مػػف خػػالؿ التػػدريس، والتعػػرؼ عمػػى 

ي غػػػرس وتنميػػػة تمػػػؾ القػػػيـ لػػػدى تػػػوافر القػػػيـ الوطنيػػػة بتمػػػؾ المقػػػررات، والتعػػػرؼ عمػػػى دور المعمػػػـ فػػػ
التالميذ، وقد استخدـ الباحث المنهج الوصفي وصمـ اسػتبانة لهػذا الْػرض وتػـ توزيعهػا عمػى مجتمػ  

 ( وقد خمصت الدراسة الى النتائج االتية:85الدراسة المكونة مف معممي المادة وعددهـ )
تدريسها بالمرحمة االبتدائية الواردة الموافقة عمى مدى تحقيؽ اهداؼ مادة التربية الوطنية مف خالؿ  -

( والموافقػة عمػى مػدى 3.18في اداة هذا الدراسػة كانػت بدرجػه )متوسػطة( حيػث بمػغ المتوسػط العػاـ )
توفر القيـ الوطنية في مقػررات التربيػة الوطنيػة بالمرحمػة االبتدائيػة الػواردة فػي اداة هػذا الدراسػة كانػت 

( والموافقػة عمػى دور معمػـ التربيػة الوطنيػة فػي غػرس 3.28) بدرجة )كبيرة( حيػث بمػغ المتوسػط العػاـ
فػي اداة هػذا الدراسػة كانػت بدرجػة )كبيػرة(  وتنمية القيـ الوطنية لػدى تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة الػواردة

 .(3.34حيث بمغ المتوسط العاـ )
بالنسػبة لمػدى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصػائية بػيف متوسػطات اسػتجابات افػراد عينػة الدراسػة  -

تحقيػػؽ اهػػداؼ التربيػػة الوطنيػػة مػػف خػػالؿ لتدريسػػها، ولمػػدى تػػوفر القػػيـ الوطنيػػة فػػي مقػػررات التربيػػة 
 الوطنية ولتعزى لدور المعمـ في غرس وتنمية تمؾ القيـ لدى التالميذ تعزى لمخبرة في التدريس.

اسػة بالنسػبة لمػدى تػوفر وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات استجابات افػراد عينػة الدر  -
القػيـ الوطنيػة فػػي مقػررات التربيػة الوطنيػػة تعػزى لمتخصػػص فػي البكػالوريوس، وكانػػت الفػروؽ لصػػالض 

 ة.اإلجتماعيتخصص العمـو 
ً:ًم(2117دراسةًالكوليً)ً-6

هػػدفت الدراسػػة إلػػي معرفػػة واقػػ  القػػيـ فػػي مػػنهج التربيػػة الوطنيػػة فػػي الجمهوريػػة اليمنيػػة لمعػػاـ الدراسػػي 
بْػػرض الوصػػوؿ إلػػى صػػفوؼ المرحمػػة اأساسػػية. و فػػردات ـ ومالمػػض توزيعهػػا عمػػى م2007 -2006

ً -:ها االجابة عمى تساؤالت الدراسة نتائج الدراسة  فقد سارت الدراسة وفؽ خطوات منهجية من
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ما واق   القيـ في منهج التربية الوطنية في الجمهورية اليمنية ؟ وما مالمض توزي  القيـ المطموب عمى 
 ؟فردات صفوؼ المرحمة االساسية بمناهج الجمهورية اليمنيةم

ولإجابة عمى التساؤالت فقد تـ بنػاء قائمػة القػيـ الرئيسػة وفروعهػا حيػث اػممت تمػؾ القائمػة ثمػاف قػيـ 
رئيسػية  وخمسػة وسػػتوف قيمػة فرعيػػة بصػورتها اأوليػػة وبعػد عػرض القائمػػة عمػى المحكمػػيف تػـ حػػذؼ 

، وتػػـ انػػزاؿ تمػػؾ القائمػػة لْػػرض ( قيمػػة فقػػط باػػكمها النهػػائي60حت )أصػػب وتعػػديؿ القػػيـ الفرعيػػة حتػػى
التحميؿ عمى عينه الدراسػة وتتمثػؿ فػي الكتػب المنهجيػة لمػادة التربيػة الوطنيػة بمػدارس محافظػة ذمػار 
وبعد استخداـ التحميؿ االحصائي المناسب توصػمت الدراسػة إلػى عػدد مػف النتػائج والتوصػيات وكانػت 

 تي توصؿ إليها الباحث :أهـ النتائج ال
 . ػػػ وجود خمؿ في توزي  القيـ بصفة عامة بيف صؼ دراسي وأخر

 .ػػػ تركيز بعض محاور القيـ في بعض الصفوؼ وضعؼ تواجدها في صفوؼ أخرى
 .ػػػ القيـ القومية الوطنية احتمت الترتيب اأوؿ مف حيث تضمينها في كتب التربية الوطنية

 ة واإلنسانية.اإلجتماعيتواجد القيـ ػػػ الضعؼ الواضض في 
 :ًم(5002)دراسةًبنيًصعبًً-7

هػػدفت هػػذا الدراسػػة إلػػى تعػػرُّؼ دور مػػنهج التربيػػة البدنيػػة لمراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ فػػي المممكػػة العربيػػػة 
مػا الطالب، وتمثمػت ماػكمة الدراسػة بسػؤاؿ رئػيس هػو:  يالسعودية في تنمية قيـ المواطنة الصالحة ف

اقتصرت هذا الدراسة عمى منهج التربيػة و  التي تنميها مناهج التربية البدنية في الطالب؟ قيـ المواطنة
هػػػ، فػػي 3641/3641البدنيػػة ومػػنهج التربيػػة الوطنيػػة المطبقػػيف بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ لمعػػاـ الدراسػػي 

حيث قاـ  المنهج الوصفي التحميمي، الباحثستخدـ اأغراض هذا الدراسة المممكة العربية السعودية. و 
بتحميؿ محتوى منهج التربيػة البدنيػة، ومػنهج التربيػة الوطنيػة واسػتخمص القػيـ التػي ينميهػا كػؿ منهمػا، 

 ت الدراسػةصػمتو واآلليات التي يستخدمها منهج التربية البدنيػة فػي تنميػة هػذا القػيـ. وبتحميػؿ البيانػات 
 إلى النتائج التالية:

وطنيػة( التػي يقػدمها مػنهج التربيػة البدنيػة فػي التعمػيـ العػاـ، مػ  تتوافؽ قيـ تنمية المواطنة)التربيػة ال -
الرابػ  )لمصػفوؼ مػف  قيـ تنمية المواطنػة التػي تقػدمها كتػب التربيػة الوطنيػة المعتمػدة فػي التعمػيـ العػاـ

 .إلى الثالث الثانوي بنيف(
ي تقػػدمها كتػػب التربيػػة يػػدعـ مػػنهج التربيػػة البدنيػػة فػػي التعمػػيـ العػػاـ، تنميػػة قػػيـ تنميػػة المواطنػػة التػػ -

 )لمصفوؼ مف الراب  إلى الثالث الثانوي بنيف(. الوطنية المعتمدة في التعميـ العاـ
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 يعمؿ منهج التربية البدنية منسجمًا م  منهج التربية الوطنية. -
( 55يعمػؿ كػٌؿ مػػف مػنهج التربيػػة البدنيػة ومػػنهج التربيػة الوطنيػػة عمػى تحقيػػؽ مػا جػػاء فػي المػػادة ) - 

والتي تنص عمى: تربية المواطف المؤمف ليكوف لبنة صالحة في بناء أمته، وياعر  ـة التعميمف سياس
 بمسؤولية لخدمة بالدا والدفاع عنها.

ً:ًم(2115)دراسةًاخضرً-8
 الدراسػية لتعمػيـ المقػررات فػي ومبادئهػا المواطنػة تنميػة أسػس واقػ  عمػى هػدفت الدراسػة الػى التعػرؼ

 المرحمػة طالبػات لػدى المواطنػة لتنميػة اقتراحػات ات وتقػديـاإلجتماعيػمػواد  مقػررات خالؿ مف البنات
 منػاهج فػي المواطنػة تنميػة أهػداؼ تحقيػؽ مػدى مػا وقػد تحػددت ماػكمة الدراسػة فػي االتػي:. الثانويػة
 ةاإلنجميزيػ والمْػة -العربيػة والمْػة -اتاإلجتماعيػو  التاليػة المػواد مقػررات خػالؿ مػف البنػات تعمػيـ

 :ثحي مف ةالثانوي لممرحمة
 .المواطنة مفهوـ أهداؼ السعودية العربية المممكة في التعميمية السياسة وثيقة احتواء -1
 .المواطنة أهداؼ الثانوية لممرحمة السعودية العربية المممكة في التعميمية السياسة وثيقة احتواء -2
 .الدراسة موضوع المقررات في الثانوية لممرحمة اأهداؼ بقية إلى ونسبتها المواطنة أهداؼ عدد  -3
 لممعارؼ احتوائها خالؿ مف الثانوية لممرحمة الدراسية مقرراتال في المواطنة تنمية أهداؼ تحقيؽ -4

 .المواطنة تنمي التي واالتجاهات والقيـ والمهارات
لػى وقػد توصػمت الدراسػة ا تحميمػي لتحميػؿ المقػررات الدراسػيةالمػنهج الوصػفي ال ةالباحثػ توقد استخدم

 النتائج االتية:
 48%حػوالي نسػبة وتمثػؿ وطنًيػا هػدًفا (16) منهػا العامػة اأهػداؼ مػف هدًفا (33) الوثيقة حددت -
 .اأهداؼ مجمؿ مف
 هػدًفا (14) الثانويػة لممرحمػة الوثيقػة فػي اأهػداؼ بقيػة إلػى ونسػبته المواطنػة مفهػوـ أهػداؼ عػدد -

  .كمها اأهداؼ مف تقريًبا 79%  نسبةؿ وتمث اوطني اهدف (11) منها الثانوية لممرحمة خاًصا
 هػدًفا (14) منهػا " والجْرافيػا التػاريم " ةاإلجتماعيػ المػواد بتػدريس خاًصػا هػدًفا30) عمػى) احتػوى -

 اأهداؼ. مجموع مف (47%) حوالي بنسبة أي المواطنة مضاميف تاتمؿ عمى
 تحتاج والتي الوطنية تنمي التي لمفاهيـوا غنية بالمعمومات الدراسة موضوع الدراسية المقررات أف -

 .فقط المدرسة التدريس داخؿ عممية خالؿ مف تفعيؿ إلى
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ً:ًم(2112دراسةًعبابنةً)ً-9
هدفت هذا الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى احتواء كتب التربية الوطنيػة لمقػيـ الوطنيػة الموجػودة ضػمف 

اسػػتخداـ الباحػػث فػػي دراسػػته اسػػموب تحميػػؿ أهػداؼ ومنهػػاج المرحمػػة اأساسػػية العميػػا فػػي اأردف، وقػػد 
المحتوي وذلؾ لمكاؼ عف هذا القيـ في محتػوى الكتػب المحممػة وهػي كتػب التربيػة الوطنيػة لمصػفوؼ 

 )الثامف والتاس  والعاار(.
أظهػرت نتػائج الدراسػة أف كتػب التربيػة الوطنيػة لمصػؼ الثػامف هػي اأكثػر وبعد القياـ بعممية التحميؿ 

ة، كمػػا اإلقتصػػاديوطنيػػة وأف كتػػب الصػػؼ التاسػػ  و العااػػر هػػي اأكثػػر تاػػبعا بػػالقيـ تاػػبعا بػػالقيـ ال
بينت الدراسة عدـ التوافؽ بيف نسبة احتواء كتػب التربيػة الوطنيػة لمقػيـ الوطنيػة ونسػبة وجودهػا ضػمف 

 أهداؼ منهاج التربية الوطنية لممرحمة اأساسية.
الواجػػب توافرهػػا فػػػي الكتػػػب الخاصػػة بالصػػػفوؼ  وأوصػػت بإعػػداد قائمػػة تاػػػتمؿ عمػػى القيػػػـ اأساسػػػية

ًالثامف والتاس  والعاار.
ً:ً(م2111دراسةًالريسً)ً-11

هػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ القػػيـ المتضػػمنة فػػي مقػػررات التربيػػة الوطنيػػة لمصػػفوؼ الثالثػػة اأخيػػرة مػػف 
ؿ الفكػػرة أساسػػًا المرحمػػة االبتدائيػػة، وقػػد اتبػػ  الباحػػث أسػػموب تحميػػؿ المحتػػوى مسػػتخدمًا وحػػدة التحميػػ

وأظهرت النتائج أف توزي  القيـ التي صنفها الباحث في  لرصد القيـ التي تتضمنها هذا الكتب الثالثة.
 تس  مجموعات جاءت عمى النحو اآلتي:

   23.4%، بمتوسط 12.6%، والسادس 32%، والخامس 25القيـ الدينية: في الصؼ الراب.% 
   1.7  %، بمتوسط4.5والخامس صفر% والسادس  %0.4القيـ الثقافية: في الصؼ الراب.% 
  18.6  %، بمتوسط19.8% والسادس 21% والخامس 14ة: في الصؼ الراب  اإلجتماعيالقيـ.% 
   20  %، بمتوسط24.7% والسادس 26% والخامس 7القيـ الوطنية: في الصؼ الراب.% 
  12.1  %، بمتوسط19.8% والسادس 15والخامس % 0.4ة: في الصؼ الراب  اإلقتصاديالقيـ.% 
   9.5  %، بمتوسط13.8% والسادس 3% والخامس 13القيـ الجمالية: في الصؼ الراب.% 
   0.4  % والسادس صفر%، بمتوسط0.7% والخامس 0.4القيـ الترويحية: في الصؼ الراب.% 
   1.1  % والسادس صفر%، بمتوسط2% والخامس 0.8القيـ البيئية: في الصؼ الراب.% 
 13.2  % بمتوسط4،4% والسادس 0.3% والخامس 39ة: في الصؼ الراب  القيـ الصحي.% 
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كما أظهرت دراسة الريس وجود تبايف في نسب توزي  القيـ بيف الكتب الثالثة، وداخؿ الكتاب الواحد. 
ولوحظ أف القيـ الثقافية والترويحية والبيئية نالت حيزًا صْيرًا في مقررات التربية الوطنية في الصفوؼ 

ًًالثة اأخيرة مف المرحمة االبتدائية.الث
ً:ًم(1999دراسةً)الخياطًً-11

ة لممرحمػػػة اإلجتماعيػػػهػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مكانػػػة القػػػيـ الديمقراطيػػػة فػػػي منػػػاهج المػػػواد 
: مػا مػدى التػزاـ منػاهج المػواد ت ماػكمة الدراسػة فػي السػؤاؿ اآلتػيالمتوسطة بدولػة الكويػت، وقػد حػدد

عميهػػػا دسػػػتور دولػػػة الكويػػػت إبراز القػػػيـ الديمقراطيػػػة كمػػػا نػػػص مرحمػػػة المتوسػػػطة بػػػة فػػػي الاإلجتماعيػػػ
؟ ولتحقيػؽ ذلػػؾ قػاـ الباحػػث ببنػاء معيػػار يتضػمف القػػيـ الديمقراطيػػة واأهػداؼ العامػػة والخاصػة لمتربيػػة

، وقػد حصػر الباحػث القػيـ ة لممرحمػة المتوسػطة عمػى ضػوئهاإلجتماعيػوتحميؿ المنػاهج المقػررة لممػواد 
، المسػػاواة ، العمػػؿ ، التعػػاوف ، احتػػراـ اإلنسػػاف ، اسػػتخداـ التفكيػػر العممػػي  مقراطيػػة فػػي : الحريػػةالدي

 :الدراسة إلى النتائج اآلتية وقد توصمت ب تحميؿ المحتوى لتحميؿ المناهج.واختار الباحث أسمو 
 ة. اإلجتماعيتدني استخداـ جمؿ القيـ الديمقراطية في مناهج المواد  .1
، حيػث ركػزت ةاإلجتماعيػمستويات محتػوى المػواد ازف ذكر القيـ الديمقراطية عمى تذبذب وعدـ تو  .2

 عمى المستوى المحمي )الكويت( وأهممت المستويات اأخرى الوطف العربي والعالـ. 
هماؿ القيـ اأخرى.  .3  انتقائية بعض القيـ كالتعاوف والعمؿ وا 
 سالمية.عدـ الوضوح في اكف عالقة القيـ الديمقراطية بالقيـ اإل .4

 : (م1998دراسةًالسميمان)ً-12
الػوطني فػي ظػؿ  هدفت إلى التعرؼ عمى الدور الذي تقـو به برامج كميات المعمميف في تعميؽ الػوالء

. وكانػت عينػة الدراسػة مكونػة مػف عاصػرةة الماإلقتصادية، و اإلجتماعي، و المتْيرات المهنية، والسياسية
. وقػػد ف الريػػاض والػػدماـ، وجػدة، وتبػػوؾ، وجيػػزافكػػؿ مػطالبػًا مػػف بعػػض كميػات المعممػػيف فػػي ( 852)

، والػػػوالء ى أربعػػػة أبعػػػاد وهػػػي الػػػوالء المهنػػػيبنػػػدًا موزعػػػة عمػػػ (60)اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى اسػػػتبانة مػػػف 
التحميػػػؿ اإلحصػػػائي النسػػػػب  وقػػػػد اسػػػتخدـ فػػػي .اإلقتصػػػادي، والػػػوالء اإلجتمػػػاعيوالػػػوالء السياسػػػي ، 

حرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة، واختبػػػػػػار )ت( لحسػػػػػػاب الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف ، والمتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية ، واالنالمئويػػػػػػة
، وانتمػػػاء قػػػوى لمػػػوطف، وأف الطػػػالب لػػػديهـ والء سياسػػػي لمدولػػػة ودلػػػت النتػػػائج عمػػػى أف ،المجموعػػػات

ب وأف الػػدفاع عػػف الػػوطف جهػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل، ووجػػو  كػػؿ مسػػمـ الػػوالء واالنتمػػاء لمػػوطف واجػػب عمػػى
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لتعميميػػػة وأف الػػػوالء قافػػػة الوطنيػػػة ضػػػرورية فػػػي المنػػػاهج ا، وأف الثالعامػػػة المحافظػػػة عمػػػى الممتمكػػػات
 ، وحكومة مف أهـ الوسائؿ في المحافظة عمى الوحدة الوطنية.لموطف أرضًا، واعباً 

 :ًم(1996دراسةًالشمولً)ً-13
ة والوطنيػة، اإلجتماعيػهدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ايوع المفاهيـ السياسية في كتب التربية 

ساسػػية العميػػا فػػي اأردف، حيػػث قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ اداتػػيف فػػي دراسػػته تتمثػػؿ االولػػى فػػي لممرحمػػة اأ
ة والوطنية وتتمثؿ الثانية في اختيار عينة مػف معممػي ومعممػات اإلجتماعيتحميؿ محتوى كتب التربية 

 ( معممػػػًا ومعممػػػة، وأظهػػػرت الدراسػػػة أف كتػػػب التػػػاريم67ة والوطنيػػػة تكونػػػت مػػػف )اإلجتماعيػػػالتربيػػػة 
لمصػػػفوؼ الثالثػػػة العميػػػا مػػػف المرحمػػػة اأساسػػػية احتمػػػت المرتبػػػة اأولػػػى فػػػي احتوائهػػػا عمػػػى المفػػػاهيـ 
السياسػػية، ثػػـ جػػاءت كتػػب التربيػػة الوطنيػػة والمدنيػػة لمصػػفوؼ الثالثػػة العميػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة. كمػػا 

تػػػب التربيػػػة أظهػػػرت الدراسػػػة عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لاػػػيوع المفػػػاهيـ السياسػػػية فػػػي ك
ة والوطنيػػة لممرحمػػة اأساسػػية العميػػا تعػػزى لمتخصػػص، أو المؤهػػؿ العممػػي، أو الخبػػرة وعػػدـ اإلجتماعيػػ

وجود توافؽ بيف نتائج تحميؿ المحتوى ووجهة نظر المعممػيف حػوؿ مػدى اػيوع المفػاهيـ السياسػية فػي 
 ة والوطنية.اإلجتماعيكتب التربية 

ً:ًم(1996(واألغا الفرا دراسةً-14ً
 الصػفوؼ الفمسػطينية فػي الوطنيػة التربيػة كتػب فػي المتضػمنة القػيـ عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة فتهد

 الدينيػة، القػيـ وهػي لمقػيـ قائمػة بإعػداد الباحثػاف فمسػطيف وقػاـ فػي اأساسػي التعمػيـ مف اأولى الستة
 والتربويػة. إلسػالميةالقوميػة، وا والسياسػية الوطنيػة، ، والسياسػيةةوالثقافيػ ة،اإلقتصػاديو  ة،اإلجتماعيػو 

 تحميػؿ أسػموب -الوصػفي  المػنهج الباحثػاف اواسػتخدم هػذا القائمػة  ضػوء فػي السػتة الكتػب وحمػال
 التربيػة كتػب فػي القػيـ أف عمػى واضػض دليػؿ عدـ وجود :نتائج منهاى إل الدراسة وتوصمت -المحتوى
 القػيـ بػيف االنتمػاء فػي والصػدؽ الاػموؿ فيػه يتحقػؽ تخطيط مػنظـ عمى اعتمدت الفمسطينية الوطنية
 الستة، الكتب لكؿ القيـ اموؿ وعدـ لممفاهيـ والنمو التدرج أو مراعاة والتوازف اأساسية والقيـ الفرعية

 وجود رغـ اأوؿ الصؼ كتاب في القيـ بعض وجود وعدـ القيـ توزي  متوازنة في غير الكتب أف أي
 الجوانػب تقػويـ اسػتكماؿ بضػرورة الباحثػاف أوصػيو  لمقػيـ قائمػة الباحثػاف وأعد اآليات القرينية، بعض

 فػي الفمسػطينية الوطنية التربية كتب في المتضمنة القيـ وبإعادة دراسة الوطنية التربية لكتب اأخرى
 كمػا الكتػب، هػذا تعمػيـ عػف المسػئوليف باعتبػارهـ االبتدائيػة ات بالمرحمػةاإلجتماعي معممي يراء ضوء
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 تكليفهػا إعػادة عنػد الوطنيػة التربيػة كتػب فػي القػيـ بػيف بػالتوازف اـبضػرورة االهتمػ الباحثػاف وأوصػي
 .تْييرها عدـ حاؿ في الكتب هذا إثراء وبضرورة لكؿ قيمة بالاموؿ واالهتماـ

ًم(ً:1995عطوهً) دراسةً-15

لممرحمػػػػة االبتدائيػػػػة  ةاإلجتماعيػػػػإلػػػػى معرفػػػػة مػػػػدى تضػػػػميف محتػػػػوى )منػػػػاهج( المػػػػواد الدراسػػػػة هػػػػدفت 
بيػػػة الدوليػػػة لمقػػػيـ المطموبػػػة، واسػػػتخدـ الباحػػػث أسػػػموب تحميػػػؿ المحتػػػوى لمػػػنهج المػػػواد بالمدرسػػػة العر 

قيمػة صػنفها  60، كمػا قػاـ بإعػداد قائمػة محكمػة مػف القػيـ بمْػت بالمدرسة العربية الدولية ةاإلجتماعي
مػف الصػػؼ  ةاإلجتماعيػكتػػب المػواد ؾ القائمػة المحكمػة لتحميػؿ محتػوى تحػت محػاور، وقػد اسػتخدـ تمػػ

وؿ إلػػػى الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائي بالمدرسػػػة العربيػػػة الدوليػػػة ومعرفػػػة مػػػدى تػػػوافر تمػػػؾ القػػػيـ فػػػي اأ
المقػػػررات الدراسػػػية حسػػػب كػػػؿ صػػػؼ دراسػػػي، وكػػػاف أسػػػموب التحميػػػؿ نوعيػػػًا وكميػػػًا حيػػػث اسػػػتخدمت 

 التكرارات والنسب المئوية.

تميهػػا القػػيـ العمميػػة  ،أوؿوالوطنيػػة جػػاءت فػػي الترتيػػب ا وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف القػػيـ القوميػػة    
، أمػػا بالنسػػبة مينًا بػػالمنهج هػػي القػػيـ الثقافيػػة، وأف أقمهػػا تضػػة، ثػػـ القػػيـ الروحيػػة اأخالقيػػةاإلقتصػػادي

لتوزي  القيـ عمى صفوؼ المرحمة االبتدائية فقد كػاف مقػرر الصػؼ الثالػث هػو أكثػر المقػررات تضػمنًا 
 لراب .واء لمقيـ هو مقرر الصؼ المقيـ وأف أقمها احت

 
 : الدراسات األجنبية 

 

 (ً:Mintrop, H 2003)منتروبًدراسةًً-1
في المرحمة االساسية مف وجهة نظػر المختصػيف  اتاإلجتماعيإلى تحديد محتوى مادة  الدراسة هدفت

( دولػػة لمعرفػػة اراء 28الدراسػػة فػػي ) يػػتوالمعممػػيف والطػػالب وأثػػر المػػادة عمػػى سػػموؾ الطػػالب، واجر 
جد الباحػث أف و و وطبؽ الباحث استبانة عمى عينة مف المعمميف والطمبة حو المادة المعمميف والطمبة ن

%( فػػػي معظػػػـ اأقطػػػار الثمانيػػػة والعاػػػريف الماػػػاركة فػػػي 90-80الْالبيػػػة العظمػػػى مػػػف المعممػػػيف )
ولػػـ تكػػف نظػػرة المعممػػيف متطابقػػة حػػوؿ أهميػػة ا المػػادة مجديػػة لمطػػالب والدولػػة. الدراسػػة يػػروف أف هػػذ

طاعػػػة القػػػانوف، واالنخػػػراط فػػػي الموضػػػوعات  التقميديػػػة فػػػي التربيػػػة الوطنيػػػة مثػػػؿ التػػػاريم الػػػوطني، وا 
اأحػػزاب السياسػػية واالتحػػادات العماليػػة والخدمػػة العسػػكرية، وكػػذلؾ الموضػػوعات اأكثػػر حداثػػة مثػػؿ 

الطالب في سػف ف كما أظهرت الدراسة أ والموضوعات ذات الصفة العالمية.حقوؽ اإلنساف، والبيئة، 
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% مػػف هػػذا الفئػػة ترغػػب فػػي التصػػويت 80( سػػنة ال يميمػػوف إلػػى اأمػػور السياسػػية، فػػي حػػيف أف 14)
وفيمػػػا يتعمػػػؽ باأناػػػطة  لتصػػػويت يمثػػػؿ ماػػػاركتهـ السياسػػػية.عنػػدما يحػػػيف الوقػػػت لػػػذلؾ، ويػػػروف أف ا

، فإف أكثر مػف نصػؼ هػؤالء الطػالب يحبػذوف جمػ  المػاؿ أسػباب اجتماعيػة تعػود بػالنف  ةاإلجتماعي
 المجتم .عمى 

  :ً(Prior:1999دراسةًبرييور)ً-2
 الباحػث اسػتخدـ فيهػا ؟في أسترالياماذا يعني المواطف الصالض اف في أستراليا بعنو اجريت هذا الدراسة 

[ 65ة الدراسػة مػف  وتكونػت عينػ ومقػابالت، المنهج الوصفي، واسػتبانة ذات مقيػاس سػباعي)ليكرت(،
 والتاسػ ، [ تمميػذًا مػف الصػفوؼ السػاب ،62اجتماعيػة، و  [ معممي دراسات10ومنهـ   ،معممًا ومعممة
وقد أجابوا عمػى االسػتبانة؛ أمػا المقػابالت فقػد أجريػت لعينػة  ،[ مف أولياء أمورهـ27و  والحادي عار

تحميػػؿ  [ مػػف أوليػػاء أمػػورهـ، واسػػتخدـ فػػي9[ تمميػػذًا، و 17[ معممػػًا، و 15صػػْيرة مػػنهـ مكونػػة مػػف  
، وأظهػرت نتػائج االسػتبانة أف أهػـ مالمػض لممػواطف الصػالض حسػب ب المئويػةوالنسػ البيانات التكػرارات

أي االهتمػػػاـ برفػػػاا  ة(اإلجتماعيػػػ ةأو العدالػػػ)اإلجتمػػػاعيأف أولهػػػا االهتمػػػاـ  المجموعػػػات الػػػثالث هػػػي:
والسموؾ اأخالقي، وقبوؿ االختالفات، التفاعؿ والمااركة الوطنيػة، ومنهػا القيػاـ بمسػؤوليات اآلخريف 

 ، والقدرة عمى مناقاة اأفكار، واتخاذ القرارات الصائبة.اأسرة

ً:ً(Cotton. 1999)كوتونًدراسةًً-3
 اهج المقػررة فػي التربيػة الوطنيػةهدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تحقيؽ المواطنة مػف خػالؿ المنػ

نػة الجيػدة، والمدنية واستخدـ الباحث المنهج الوصفي فػي تحميػؿ الدراسػات التػي تناولػت تحقيػؽ المواط
 ومف خالؿ تحميؿ العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولػت صػفات المواطنػة الجيػدة توصػؿ الباحػث

ً:إلى تحديد صفات المواطنة اآلتية
التحمػػػػػي بالديمقراطيػػػػػة والتقيػػػػػد بهػػػػػا مثػػػػػؿ: العػػػػػدؿ، الحريػػػػػة، المسػػػػػاواة، التنػػػػػوع، السػػػػػمطة أو الحػػػػػؽ   -

ب الػػوطف، حقػػوؽ اإلنسػػاف، التسػػامض، حاكميػػه القػػانوف ، الخصوصػػية، الممكيػػة، الماػػاركة الحقيقػػة، حػػ
 التعاوف الماترؾ، المسؤولية الاخصية والمدنية، ضبط النفس. 

التحمي بالصفات الجيػدة مثػؿ: احتػراـ اأعػراؼ والتقاليػد، والاػفقة والرحمػة، وااللتػزاـ بػالقيـ الخمقيػة،  -
 ه، والمحيط العالمي ومعطياته. ة، ومعرفة مؤسسات المجتم  وقوانيناإلجتماعيوالمسؤولية 

التػػػزود بمهػػػارات التفكيػػػر مثػػػؿ: مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد، وحػػػؿ الماػػػكالت، واتخػػػاذ القػػػرار، والنظػػػرة  -
 الموضوعية، وبناء الفرضيات.
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دارة النزاعات وحمها، والتعاوفومنها: مهارات االتصاؿ،  اإلجتماعيمهارات العمؿ  -  . وا 
اإليمػػاف بالماػػاركة الفعالػػة فػػي المجتمػػ  والرغبػػة فػػي هػػذا الماػػاركة   المواقػػؼ واالتجاهػػات وتاػػمؿ: -

 وااللتزاـ في إثناء العمؿ.
وأاار الباحث الى أف كؿ الكتاب يوافقػوف عمػى أف المواطنػة ضػرورية إلبقػاء حيػاة أمريكػا ديمقراطيػة، 

 وأف اختمفت يرائهـ في تعريؼ المفاهيـ باكؿ عاـ أو المواطنة باكؿ خاص. 
 المدني في تحقيؽ المواطنة ومنها:العيوب التي يعانيها التعميـ  وخمص إلى

أف نتائج المناهج في تعميـ المواطنة غير مثالي، وأف إعداد الطالب كمواطنيف نايطيف كاف ضػعيفًا، 
فقػػد كػػاف الخريجػػوف جػػاهميف بالفعػػؿ حػػوؿ المبػػادئ والقػػيـ اأساسػػية فػػي النظػػاـ السياسػػي فػػي الواليػػات 

ية، وجهػؿ أمػور كثيػرة حػوؿ مجػتمعهـ، وامػتالؾ مفػاهيـ ماواػة حػوؿ بعػض المفػاهيـ المتحدة اأمريك
ف قيؿ إف تحقيؽ المواطنة يتـ بتعمػيـ قػيـ الديمقراطيػة وهػو هػدؼ التعمػيـ العػاـ عمومػًا وفػي  الرئيسة، وا 

 ة باكؿ خاص. اإلجتماعيالدراسات 
ً:(Rommowskiًم1995دراسةًرومانوسكيً)ً-4

رؼ عمػػػى اأفكػػػار الديمقراطيػػػة المتعمقػػػة بالعدالػػػة والمسػػػاواة فػػػي كتػػػب تػػػاريم هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػ
الواليات المتحدة اأمريكية، وتكونت عينة الدراسة مف خمسة كتب مف كتب التػاريم لممرحمػة الثانويػة، 
تػػـ تحميمهػػا فػػي ضػػوء تعاممهػػا مػػ  اليابػػانييف الػػذي يحممػػوف الجنسػػية اأمريكيػػة إبػػاف الحػػرب العالميػػة 

 ية. وبعد تحميؿ تمؾ الكتب كانت أهـ النتائج التي توصمت إليها الدراسة:الثان
 نظر الخاصة. الأف كتب تاريم الواليات المتحدة اأمريكية تاج  القارئ عمى قبوؿ وفهـ وجهة  -
عدادا.  -  هذا الكتب فامت في تطوير المواطف الناقد وا 
  .ـ(2009نقال عف الخديري،)ًلة والمساواةأسموب عرض هذا الكتب ل حداث يفتقر إلى روح العدا -
ً
 :ًًمناقشةًالدراساتًالسابقة

، وقػاـ الباحػث بمناقاػتها إلى القديـ ( دراسة عربية وأجنبية ترتبت مف الحديث19اطم  الباحث عمى )
العينػػة وأنػػواع المنػػاهج المسػػتهدفة والمراحػػؿ الدراسػػية والنتػػائج حيػػث اأهػػداؼ واأداة المسػػتخدمة و مػػف 

 ؤية نقاط االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسة الحالية وهذا الدراسات.بهدؼ ر 
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ًًاألىـــداف:ً-1
ً:تنوعت أهداؼ الدراسات السابقة ويمكف حصرها في اآلتي

  الوالء الوطني في الوثائؽ والمناهج الدراسية.االنتماء و التعرؼ عمى قيـ 
 الدراسية. المقرراتفي  ومظاهرها التعرؼ عمى قيـ المواطنة 
 لدى التالميذ الكتب ودور المعمـ في غرس وتنمية قيـ الوالء الوطنيالبرامج و رؼ عمى دور التع. 
 سية.راالكاؼ عف المفاهيـ السياسية في مضاميف الكتب الد 
 دراسيةفي مضاميف المناهج ال الكاؼ عف القيـ الديمقراطية . 
 .التعرؼ عمى واق  القيـ في المناهج الدراسية 
 وتعزيز بعض المبادئ الديمقراطيػة  ةاإلجتماعيفي تنمية القيـ  ةاإلجتماعيسات التعرؼ عمى دور الدرا

 والسياسية.
 .مدى تحقيؽ المواطنة مف خالؿ بعض المناهج الدراسية 

عطوا )وقد اتفقت م  دراسة  اتفقت م  معظـ الدراسات السابقةهدؼ الدراسة الحالية ويمكف القوؿ أف 
ودراسػػػػػة ـ( 2009ـ( ودراسػػػػػة )المػػػػػالكي 2009)حمتػػػػػو ـ( ودراسػػػػػة2009ودراسػػػػػة )هػػػػػزاع ـ( 1995

( ـ2000ـ( ودراسػػػػػة )الػػػػػريس 2002ـ( ودراسػػػػػة )عبابنػػػػػة2007( ودراسػػػػػة )الكػػػػػوليـ2010المطمػػػػػس)
ـ( مػػػف حيػػػث تحميػػػؿ المنػػػاهج الدراسػػػية ومعرفػػػة مضػػػاميف القػػػيـ فػػػي هػػػذا 1996ودراسػػػة )الفػػػرا واالغػػػا

 اتاإلجتماعيػػػلػػػوالء الػػػوطني فػػػي كتػػػب المنػػػاهج أمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة فتسػػػعى إلػػػى الكاػػػؼ عػػػف قػػػيـ ا
 المرحمة الثانوية في الجمهورية اليمنية.ب
ًاألداة:ً-2

اتفقت الدراسة الحالية م  معظـ الدراسات السابقة في اسػتخداـ أداة تحميػؿ المحتػوى باػقيه الكمػي     
ً.في، واختمفت بحسب أهداؼ كؿ دراسةوالكي
ًالعينة:ً-3
مدت عمى التحميػؿ كانػت عينتهػا كتػب ومنػاهج دراسػية حيػث اتفقػت معظـ الدراسات السابقة التي اعت 

م  الدراسة الحالية في استهداؼ مناهج دراسية واختمفت عف الدراسات السابقة بماهية هذا الكتب، اال 
اف بعض الدراسات اضافت الى العينة السابقة عينة اخرى هي معممي المادة الدراسػية كمػا فػي دراسػة 

فيمػػا اتخػػذت بعػػض  ـ(1999ودراسػػة )برييػػور ـ(2011بركػػات وابػػو عمػػياسػػة )ودر  (ـ2009المػػالكي)



44 
 

ـ( بتحميؿ 1999وافردت دراسة )كوتوف   ـ(1998الدراسات الطمبة عينه لها كما في دراسة )السميماف
 العديد مف الدراسات التي تناولت تحقيؽ المواطنة الجيدة.

ً:المنيجً-4
 اتاإلجتماعيػػسػػتها، فػػبعض الدراسػػات ركػػزت عمػػى كتػػب اعتمػػدت الدراسػػات السػػابقة كتػػب مختمفػػة لدرا

ـ( 1999ـ( ودراسػة )الخيػاط1995( ودراسػة )عطػواـ2011بركات وابو عميباكؿ عاـ وهي دراسة )
واتفقػػػػت هػػػػػذا الدراسػػػػة مػػػػ  هػػػػذا الدراسػػػػػات فػػػػي اختيػػػػار نوعيػػػػة المنػػػػػاهج  ـ(2003)منتػػػػروبودراسػػػػة 

( باعتبارهػا منهجػًا مجتم ، عمػـ اجتمػاعريم، )جْرافية، تا اتاإلجتماعيالمستخدمة اذ اعتمدت مناهج 
 في تاكيؿ وعي الطالب وبناء هويته.متكاماًل ومهمًا 

ا ركػزت ـ(، وبعضػه1995دراسػات التػاريم كدراسػة )رومانوسػكي وبعض الدراسات رّكػزت عمػى كتػب 
ـ( ودراسػػػػػػػػػة 2002ـ( ودراسػػػػػػػػػة )عبابنػػػػػػػػة 2007كدراسػػػػػػػػػة )الكػػػػػػػػوليعمػػػػػػػػى كتػػػػػػػػب التربيػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة 

ـ( 2009ودراسػػة )حمتػػو ـ(1999ـ( ودراسػػة )كوتػػوف 1996( ودراسػػة )الفػػراء واالغػػا ـ2000)الػػريس
 ةودراسػػػ (ـ2009هػػػزاعكدراسػػػة ) االنجميزيػػػةاسػػػتهدفت كتػػػب المْػػػة  ةودراسػػػـ( 2009ودراسػػػة )المػػػالكي
منػاهج ووثػائؽ الكتػب  ودراسػات اسػتهدفت (ـ2005بني صعبكدراسة ) البدنية التربيةاستهدفت كتب 
 .ـ(2005ـ( ودراسة )اخضر2010)المطمس الدراسية كدراسة 

ًالدراسية:ًةالمرحمً-5
 تنوعت المراحؿ الدراسػية المسػتهدفة مػا بػيف الثانويػة واأساسػية، حيػث كػاف نصػيب المرحمػة االساسػية

( دراسػػات فػػي مجػػاؿ القػػيـ الوطنيػػة والكاػػؼ عنهػػا فػػي المنػػاهج والكتػػب الدراسػػية وهػػي دراسػػة 8) الػػدنيا
( ودراسػة ـ2009المػالكيـ( ودراسة )2007( ودراسة )الكوليـ2009حمتوـ( ودراسة )1995)عطوا 
 (.ـ2003منتروب ـ( ودراسة )1999ـ( ودراسة )كوتوف1996( ودراسة )الفرا واالغاـ2000)الريس 

( دراسػػػػػػػػات وهػػػػػػػػي ودراسػػػػػػػػة 4)المرحمػػػػػػػػة االعداديػػػػػػػػة( ) وكػػػػػػػػاف نصػػػػػػػػيب المرحمػػػػػػػػة االساسػػػػػػػػية العميػػػػػػػػا
وكػػاف  ـ(.2002ـ( ودراسػػة )عبابنػػة1999يػػاطراسػػة )الخـ( ود2009هػػزاعـ( ودراسػػة )1996لاػػموؿا)

فػػي حػػيف  .ـ(1995ودراسػػة )رومانوسػػكي  (ـ2005اخضػػروهػػي ) تيفدراسػػنصػػيب المرحمػػة الثانويػػة 
ـ( ودراسػة )بنػي 2010غطت بعض الدراسات المقررات الدراسية باكؿ عػاـ كمػا فػي دراسػة )المطمػس

 ـ(.2005صعب
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دى ( أنهػػا مرحمػػة مهمػػة فػػي تاػػكيؿ الػػوعي والفهػػـ لػػ12–10وجػػاء اختيػػار الباحػػث لممرحمػػة الثانويػػة )
 وادها ينتقمعفي المدرسة وب رحمة االخيرة التي يمر بها الطمبةهي المالطالب حيث تعتبر هذا المرحمة 

 .الى دراسات عميا
دراسػػػات وفمسػػػطيف بػػػثالث  الػػػيمف بػػػثالث دراسػػػات والسػػػعودية بخمػػػسكمػػػا غطػػػت الدراسػػػات السػػػابقة 

وامريكػػػا بػػػكرب  دراسػػػات وتسػػػاوت بعػػػدها بػػػاقي الػػػدوؿ بدراسػػػة واحػػػدة وهػػػي  بدراسػػػتيف واأردفدراسػػػات 
 .استرالياو ومصر الكويت 

 لمصفوؼ الثالثة مف المرحمة الثانوية في الجمهورية اليمنية. اتاإلجتماعيوتْطي هذا الدراسة كتب 
ًًالنتائج:ً-6

 تت بكسػموب غيػػر مبااػر وماػػ أكػدت معظػـ الدراسػػات السػابقة أف مضػػاميف القػيـ ضػػمنت فػي المنػػاهج
 وأنه ال يوجد مقرر مستقؿ لها.

  كافت بعض الدراسات أف أسموب تقديـ بعض الكتب لممفاهيـ والقيـ الوطنية لـ يكف منظمػًا ومتناسػبًا
 . بما يؤكد أهمية الدراسة الحالية م  المستوى العمري والمعرفي لمتالميذ

  ا يعػػزز مػػف قيمػػة هجهػػا التربويػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ وهػػذالػػبالد العربيػػة تاػػكو تخمفػػًا فػػي مناالكثيػػر مػػف
 الدراسة الحالية.

  مف العرض السابؽ يتضض أف معظـ هذا الدراسات اعتمدت عمى تحميؿ القيـ الوطنية وهػذا ممػا يؤكػد
 في تنمية القيـ وأنها مصدر خصب لتنمية قيـ المجتم  وأخالقه. ةاإلجتماعيأهمية الدراسات 

 دود مػػف الدراسػػات تتنػػاوؿ المفػػاهيـ والقػػيـ وغيرهػػا وتػػرتبط الدراسػػة الحاليػػة كمػػا أنػػه يتضػػض أف عػػدد محػػ
بالقيـ الوطنية ؛ لذا استفادت مف الدراسات السابقة في عمميات التحميؿ التي قاـ بها الباحث في فئات 
 القيـ الوطنية التي تمثؿ مكونات مهمة مف مكونات المحتػوى كمػا أف القػيـ تمثػؿ بعػدًا مهمػًا مػف أبعػاد

 .ةاإلجتماعيعمؽ المعرفة في الدراسات 
  المقػررة  ةاإلجتماعيػأف هنػاؾ محدوديػة فػي قػيـ المواطنػة الصػالحة المتضػمنة فػي محتػوى كتػب المػواد

 .عمى تالميذ بعض المراحؿ التعميمية
  ةاإلجتماعيػتوازف في توزيػ  قػيـ المواطنػة الصػالحة فػي محتػوى كتػب المػواد الوأظهرت الدراسات عدـ 

( ودراسػػػة )الفػػػرا 2000ودراسػػػة )الػػػريس،  (2007 ،الكػػػولي)كمػػػا فػػػي دراسػػػة  وؼ المختمفػػػةبػػػيف الصػػػف
 .(1995ودراسة )عطوة، (1996واالغا، 
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  وأاارت بعض الدراسات إلى عدـ التوافؽ بيف نسبة احتواء كتب التربية الوطنية لمقيـ الوطنية، ونسػبة
 .(2002كما في دراسة )عبابنة، ةوجودها ضمف أهداؼ منهاج التربية الوطنية لممرحمة اأساسي

  كمػػا ركػػزت الدراسػػات السػػابقة عمػػى ضػػرورة وجػػود سياسػػات محػػددة وواضػػحة لمتربيػػة الوطنيػػة لتاػػكيؿ
طمبة ومواطنيف صالحيف، إلى أهمية إااعة المبادئ الديمقراطية في الحياة المدرسية مػف مثػؿ الحػوار 

كمػا فػي دراسػة )الخيػاط،  ة واالنتخابػات الحػرةوالنقاش وتبادؿ الرأي وتقبؿ الرأي اآلخر ومجػالس الطمبػ
1999). 

 
 :الستفادةًمنًالدراساتًالسابقة 
  اسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػػة مػػف متطمبػػات الدراسػػػات السػػابقة الميدانيػػة والمنهجيػػػة فػػي صػػياغة الماػػػكمة

ووصػػؼ العينػػة وعػػرض وتحميػػؿ النتػػائج وكػػاف لهػػا أثػػر كبيػػر فػػي توجيػػه فعاليػػة الدراسػػة نحػػو غايتهػػا 
 المناودة.

  اتاإلجتماعيالتعرؼ عمى قيـ الوالء الوطني في كتب. 
  في بناء اداة التحميؿ.االستفادة مف الدراسات السابقة 
 .التعرؼ عمى االساليب االحصائية المالئمة لتحميؿ البيانات 
 .االستفادة مف الدراسات السابقة في االطار النظري 
  ناقاة نتائج الدراسة.في تفسير وم السابقةاالستفادة مف الدراسات 



 

 .منيج الدراسة 
  عينة الدراسة.مجتمع و 
 .اداة الدراسة 
 .اىداؼ التحميؿ 
 .اسموب التحميؿ 
 .خطوات التحميؿ 
 .ضوابط التحميؿ 
 .صدؽ التحميؿ وثباتو 
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 الثــــل الثـــالفص
جراءاتيا كما يوضح  يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً  تحميؿ  ، وخطواتداةخطوات بناء االلمنيجية الدراسة وا 

 .ووثباتالتحميؿ وصدؽ وضوابط التحميؿ أسموب التحميؿ اليدؼ مف التحميؿ المحتوى بما فيو 
  منهج الدراسة:: أواًل 

 Content ،دـ الباحث المػنيج الوصػفي التحميمػي لتحميػؿ المحتػوىاستخلكي يتحقؽ اليدؼ مف الدراسة 

Analysis احػد  ويعػد .(42ـ، ص1999البحػوث الوصػفية لخفػاجي،( وىو مف المناىج المستخدمة في
 (.82صـ،1998انواع الدراسات المسحية التي يتضمنيا منيج  البحث الوصفي لالصالحي، 

مػا ىػي فػي الوا ػع، وييػتـ بوصػفيا، و خبػراز خصا صػيا ويعتمد المنيج الوصفي عمػ  دراسػة الظػاىرة ك
(. كمػػا يركػػز عمػػ  تحميػػؿ العوامػػؿ المػػهثرة فػػي الظػػاىرة التػػي تػػزود 187ـ،ص1999لعبيػػدات،واخروف،

جيػدًا، ويعػد ىػذا  الباحث بمعمومات تتعدى مجرد الوصؼ خل  فيـ الظاىرة التي يريد البحث عنيا فيمػاً 
 (.28-27ـ، ص1991لفوده، واخروف، ميداف التربية والتعميـالمنيج مف أكثر المناىج شيوعًا في 

والمكتوبة باالسػتناد خلػ  مسػممة مفادىػا  المفظيةتوى يتضمف تحميؿ نتاجات األفراد وأسموب تحميؿ المح
أف لاتجاىػػػػات الجماعػػػػات واالفػػػػراد تظيػػػػر بوضػػػػوح فػػػػي كتاباتيػػػػا وهدابيػػػػا وصػػػػحفيا وفنونيػػػػا وأ واليػػػػا 

 (.42ـ، ص1999لخفاجي، (ومالبسيا
ة والقػا ـ عمػ  التحميػؿ اإلجتماعيػوتحميؿ المضموف الذي نادى بو المجددوف فػي منيجيػة البحػوث     

المقػػررة لمصػػػفوؼ الثالثػػة مػػػف المرحمػػػة  اإلجتماعيػػػاتالكمػػي والكيفػػػي وذلػػؾ بجمػػػع البيانػػات مػػػف كتػػب 
 لكتب.الثانوية في الجميورية اليمنية بيدؼ تحديد  يـ الوالء الوطني المتضمنة في ىذه ا

وصػفًا موضػوعياو ومنطقيػًا وتحميؿ المحتػوى اسػموب فػي البحػث يسػتخدـ لوصػؼ المحتػوى الظػاىر     
مػػػػادة االتصػػػػاؿ  تجز ػػػػةبانػػػػو  تحميػػػػؿ المحتػػػػوىالمسػػػػتخدمة، ويعػػػػرؼ وكميػػػػًا فػػػػي ضػػػػوء وحػػػػدة التحميػػػػؿ 

طػط وبيانيا وفؽ معايير محددة يختارىا الباحث وفؽ خطة موضوعة واىػداؼ مخالمسموعة والمقروءة 
 (.16ـ، ص2006لالخوالدة، ويحي ، ليا
( باف تحميؿ المحتوى احد االساليب البحثية التي تستخدـ فػي وصػؼ Berensonاكد بيرسوف لو د     

وييػتـ . (68ـ، ص1982المحتوى الظاىر او المضػموف الصػريح وصػفًا كميػًا عمميػًا منيجيػًا لحسػيف،
 يتضػػػمنويعنػػػي اف التحميػػػؿ ييػػػتـ بدراسػػػة مػػػا  تحميػػػؿ المحتػػػوى بدراسػػػة مضػػػموف المػػػادة وشػػػكميا، وىػػػذا

مف خاللػو ىػذه ، كما ييتـ بالشكؿ الذي ينقؿ الطمبةؼ وحقا ؽ يتـ نقميا ال  المحتوى مف افكار ومعار 
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لالمطمػػػػس، فػػػػي نقػػػػؿ االفكػػػػار والقػػػػيـ واالتجاىػػػػات القػػػػيـ لمػػػػا يمعبػػػػو الشػػػػكؿ مػػػػف دور كبيػػػػر  او االفكػػػػار
 .(16ـ، ص1997
احكػاـ موضػوعية د يقػة عػف خصػا ص طريقػو الػ  اصػدار ف عػنتوصػؿ اسػموب وتحميؿ المحتػوى     

النظاميػػػػة التػػػػي تسػػػػتخدـ االسػػػػموب الكمػػػػي لابوسػػػػكينو،  اإلجػػػػراءاتبعػػػػض  باسػػػػتخداـمضػػػػموف معػػػػيف 
 .(76ـ، ص1999

 
  : عينة الدراسة :مجتمع و ثانيًا 

الجميورية اليمنية المقررة لطمبة المرحمة الثانوية في  اإلجتماعياتيتكوف مجتمع الدراسة مف كتب     
صػػر وبالنظر ال   ،ـ2012 – 2011الدراسي لمعاـ  اإلجتماعياتت كتب حتوياويقصد بيا جميع م

 ، واشػػتمؿ التحميػؿ كػؿ موضػوعاتيا البالػػػةوعػددىا ثمانيػةاعتمػد الباحػث جميػػع الكتػب  مجتمػع الدراسػة
 تي:موزعة عم  النحو اال ( موضوعاً 186ل
 
( 412( وحػػدة، ول17لبػػػ ، اً ( موضػػوع68ذي بمػػع عػػدد مواضػػيعيا لكتػػب الصػػؼ االوؿ الثػػانوي والػػ -

 صفحة.
( 412( وحػػدة، ول18لبػػػ ، اً ( موضػػوع73كتػػب الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي والػػذي بمػػع عػػدد مواضػػيعيا ل -

 صفحة.
( 335( وحػػدة، ول12لبػػػ ، اً ( موضػوع45كتػب الصػػؼ الثالػث الثػػانوي والػذي بمػػع عػدد مواضػػيعيا ل -

 صفحة. 
 .( يوضح عينة الدراسة1والجدوؿ ر ـ ل
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 .(: خصا ص عينة الدراسة1جدوؿ ر ـ ل

 الطبعة عدد الصفحات عدد الدروس عدد الوحدات الكتاب الصف

 االول الثانوي

 ـ2012-2011 62 17 5 المجتمع اليمني
تاريخ حضارات 
 ـ2012-2011 183 22 6 العالم القديم

جغرافيا االنسان 
 ـ2012-2011 167 29 6 والبيئة

 
 

 الثاني ثانوي

 ـ2010 -2009 76 16 6 عمم االجتماع
تاريخ حضارات 
 العالم العربي

 ـ2008-2009 144 26 6

ـــــيمن  ـــــة ال جغرافي
 والوطن العربي

 ـ2011-2012 192 31 6

 
 

 الثالث ثانوي

تاريخ العالم 
الحديث 
 والمعاصر

6 
 
24 
 

 ـ2008-2009 192

جغرافيا العالم 
 المعاصر

 ـ2009-2010 143 21 6

  6659 686 47 كتب 8 اإلجمالي
 

والتقويـ الموجػودة فػي توى والنشاط وبطا ة تفكير والصور حيث تـ تحميؿ ىذه الكتب بما فييا المح    
رشادات لمطمبةاستبعاد مقدمة كؿ كتاب ألنيو ، كؿ كتاب مف أجؿ االسػتفادة مػف  ا عبارة عف نصا ح وا 

اسػ مة مكػررة لتقػويـ تقويـ الوحػدات بوصػفيا  كتاب، واستبعاديفية تنظيـ الك فضال عفمحتوى الكتاب، 
 الدروس.

   ًاداة الدراسة: :ثالثا 
 :التي يعتمد عمييا في تحميؿ المحتوى عم  داةنيت االبو 
 :االداة أهداف بناء -6
 . يموو الوالء الوطني : تحديد مجاالت 1-1
 . اليمنيةالجميورية  في الثانوية طمبة المرحمةالمقررة عم   اإلجتماعيات كتب: تحميؿ محتوى 1-2
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 :االداةتحديد مصادر اشتقاق  -2
كما ىي موضحة في الممحؽ راجع عممية معتمدة عالميًا تـ اشتقاؽ ىذه القا مة مف مصادر متعددة وم

 :وىي (6والممحؽ ر ـ ل ،(5ل ر ـ
 .ـ1995دستور الجميورية اليمنية سنة : 2-1
 ـ.1992وف التربية والتعميـ لسنة  ان: 2-2
 لمناىج الدراسات االجتماعية(. : المناىج الدراسية واىدافيا2-3
تمػػد بموجػػب  ػػرار الجمعيػػة العامػػة : العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػية الػػذي اعو 2-4

 53والمكوف مف  ،ـ1966كانوف األوؿ/ ديسمبر 16، المهرخ في (21-لد ألؼ 2200لألمـ المتحدة 
 مادة.
ة والثقافيػػة الػذي اعتمػػد وعػػرض لمتو يػػع اإلجتماعيػػة و اإل تصػػاديلػػدولي الخػػاص بػالحقوؽ العيػد ا: 2-5

كػانوف  16( المػهرخ فػي 21ل د ػ ألػؼ2200واالنضػماـ بموجػب  ػرار الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة 
 مادة.  31والمكوف مف  ،ـ1966ديسمبر 1األوؿ /

ة خلػػ  النػػدوات والمػػهتمرات المحميػػة والدوليػػة الكتػػب واألبحػػاث المنشػػورة فػػي الػػدوريات أو المقدمػػ :2-6
 . بشكؿ خاص  يـ الوالء الوطنيو بشكؿ عاـ  القيـ الوطنيةالتي تتناوؿ 

الدراسات السابقة، والتي أفادت الدراسة في تحديد مجاالت الػوالء الػوطني وتحديػد منيجيػة بنػاء : 2-7
 القا مة.

 :  لألداةبناء الصورة األولية  -3
 ورتيا األولية تـ ختباع اآلتي: بص االداةلبناء 

 10 المجػػاؿ الػػوطني ويحتػػوي عمػػ  ة:مجػػاالت ر يسػػ ةعشػػر الشػػتقا يا خلػػ  وفقػػًا  االداة: تػػـ تقسػػيـ 3-1
مجػاؿ  ،ة يمػ 12 مجػاؿ المواطنػة المتسػاوية ويحتػوي عمػ  ، ػيـ 10 المجاؿ الديني ويحتوي عمػ  ،ـ ي

المجػاؿ  ، ػيـ 9 الػديمقراطي ويحتػوي عمػ  لمجػاؿا ، ػيـ 8 احتراـ الدولة والنظاـ والقانوف ويحتوي عم 
ويحتػػوي  اإلجتمػػاعيالمجػػاؿ  ، ػػيـ 10 ويحتػػوي عمػػ   ػػيـ، المجػػاؿ الثقػػافي 9السياسػػي ويحتػػوى عمػػ  

 12المجاؿ الصػحي والبي ػي ويحتػوي عمػ  يمة،  14ويحتوي عم  اإل تصاديالمجاؿ  ،ة يم 11 عم 
 (.7-6-5ابقة ذكرىا والموثقة في المالحؽ ر ـ لالسو د استند الباحث خل  المراجع والوثا ؽ  ، يمة
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 :  خل : توجيو رسالة لممحكميف تيدؼ 3-2
 . لممجاؿ التي صنفت في ضو و  يمةالحكـ عم  مدى انتماء كؿ  -
 مال مة.   يـخضافة ما يرونو مف  -
 ـ غير مناسبة.  يمف حذؼ ما يرونو  -
 (1، كما ىو موضح في الممحؽ ر ـ لالمعدلةيـ مع خبداء الصيػة  تعديؿ ما يحتاج تعديمو مف  -

 مع خرفاؽ القا مة باليدؼ مف الدراسة واليدؼ مف القا مة وما ىو المطموب منيـ.
 :االداة صدق : 4
بنػػاء عمػػ   مػػف ذوي الخبػػرة واالختصػػاص المحكمػػيفلجنػػة مػػف عمػػ   لػػألداة عرضػت القا مػػة األوليػػة -أ

في كػؿ مػف كميػة التربيػة  الوالء الوطنييتمًا بمجاؿ محكمًا وم 22الخطوات السابقة وتـ عرضيا عم  
/ / كمية التربية جامعػة صػنعاءذمار جامعة تربيةكمية ال /زنجبار عدف/ كمية التربية صبر/ كمية التربية
% لكػػؿ 80نسػػخة، و ػد تػػـ اعتمػاد معيػػار  16و ػد عػػادت منيػا ( 4كمػا ىػػو موضػح فػػي الممحػؽ ر ػػـ ل

ت رفض، حيػث لخصػتػىػذه النسػبة  حصػؿ عمػ تلػـ   يمػة، فػيي ؿا ضمف المجاالعتمادى  يمة فقرة أو
 نتا ج التحكيـ كاآلتي:

  لممجاؿ % لالنتماء100يـ عم  نسبة قيـ حيث حصمت أغمب ىذه الالق غالبيةتـ  بوؿ . 
  :أغمب اآلراء ركزت عم  تعديؿ صيع بعض الفقرات والفصؿ بينيما كاآلتي 
 و د تـ ذلؾ.  فاظ عم  استقاللوالدفاع عف سيادة الوطف والح  يمة الفصؿ بيف 
  تقدير القانوف و د تـ ذلؾو تقدير الدستور  يمة الفصؿ بيف. 
  الراي. ءحرية التعبير وابدا يمتي الدمج بيف 
  ػػاإل تصػػاديالقيمػػة  بعػػض الفقػػرات مثػػؿ:صػػياغة تعػػديؿ دلت ة / تشػػجيع القطػػاع الخػػاص لالسػػتثمار عو

 ال : الحؽ في التجارة واالستثمار.
 حػػؽ كػػؿ فػػرد فػػي التعمػػيـ مػػف مجػػاؿ  قػػيـ مػػف مجػػاؿ الػػ  مجػػاؿ اخػػر مثػػؿ: نقػػؿ القيمػػةنقػػؿ بعػػض ال /

 .ثقافيالمواطنة المتساوية ال  المجاؿ ال
 كمػا ىػي ارنة بػيف القا مػة األوليػة المقويبيف ذلؾ  قيـخذ الصيع المقترحة مف  بؿ المحكميف ليذه الـ أت

 (.2وضحة في الممحؽ ر ـ لكما ىي ميا ية والقا مة الن( 1موضحة في الممحؽ ر ـ ل
 : وثالث وتسعوف  يمة فرعية  ةمجاالت ر يس ةعشر تكونت مف  لقا مة االداةالصورة النيا ية  -ب
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مجػػاؿ المواطنػػة المتسػػاوية ،  ػػيـ (9لتكػػوف مػػف المجػػاؿ الػػديني ،  ػػيـ( 10تكػػوف مػػف لالمجػػاؿ الػػوطني 
 المجػػاؿ الػػديمقراطي،  ػػيـ( 6مػػف ل تكػػوف مجػػاؿ احتػػراـ الدولػػة والنظػػاـ والقػػانوف،  ػػيـ (10لتكػػوف مػػف 
المجػاؿ ،  ػيـ( 9تكػوف مػف لالمجػاؿ الثقػافي ،  ػيـ (8المجاؿ السياسي تكػوف مػف ل،  يـ( 9تكوف مف ل
المجػػاؿ الصػػحي والبي ػػي ، (  يمػػة11تكػػوف مػػف ل اإل تصػػاديجػػاؿ الم،  ػػيـ( 9تكػػوف مػػف ل اإلجتمػػاعي
 .الوالء الوطني  يـ مف  يمة (93ل لذلؾ تكونت القا مة مف،  يمة( 12تكوف مف ل

  ًأهداف التحميل: : رابعا 
المقػػررة عمػػ  طمبػػة  اإلجتماعيػػات: التعػػرؼ عمػػ  مػػدى تػػوافر  ػػيـ الػػوالء الػػوطني فػػي محتػػوى كتػػب 1

 المرحمة الثانوية باستخداـ  ا مة القيـ السابقة. 
 كثر واأل ؿ استخدامًا في الكتب.: التعرؼ عم  القيـ األ2
بمعنػػ  هخػػر ىػػؿ ، : أي كيػػؼ تػػـ عػػرض القيمػػة فػػي الػػنص ؾ القػػيـ: التعػػرؼ عمػػ  طريقػػة عػػرض تمػػ3
 عم  شكؿ تقريري أـ عم  شكؿ نشاط وتفكير أـ عم  شكؿ صورة أـ عم  شكؿ تقويـ.  تورد
( ليػدؿ Explicitكذلؾ التعرؼ عمػ  طريقػة تنصػيص القيمػة  ىػؿ ورد الػنص بشػكؿ صػريح ومباشػر لو 

(. والخػروج بصػورة واضػحة عمػا ىػو Implicitباشػر لوغيػر م  يمة الوالء الػوطني أـ جػاء ضػمنياً عم  
 كا ف.

   التحميل أسموب : خامسا : 
وىػو   أحػد المنػاىج  Content Analysisلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ منيج تحميؿ المحتػوى     

المسػػػتخدمة فػػػي دراسػػػة مضػػػموف وسػػػا ؿ االتصػػػاؿ المكتوبػػػة أو المسػػػموعة بوضػػػع خطػػػة منظمػػػة تبػػػدأ 
 .(23ص، ـ1995ة مف المادة محػؿ التحميػؿ وتصػنيفيا وتحميميػا كميػًا وكيفيػًا   لكنعػاف، باختيار عين

تطػوير المنػاىج التعميميػة تماشػيًا استخداـ أسموب تحميؿ المحتوى فعااًل التخاذ أي  رار يستيدؼ ويعد 
 .مع األىداؼ المرغوبة والتػيرات

التقميػدي  الكمػي ة تكامميػة بػدال مػف التحميػؿ قػطريوأتبع الباحث تحميؿ النص تحمياًل كميًا وكيفيًا  ب    
ة التػي ال اإلجتماعيػالتكػاممي فػي التحميػؿ مػف أكثػر األسػاليب مالءمػة لمدراسػات  األسػموب ويعدلمنص 

، 1981و المختمفػػة لتػػالفػػة دالىب خلػػ  أعمػػاؽ الػػنص لمعر (، بػػؿ تػػذتكتفػػي بتحميػػؿ الػػنص ظػػاىرًا لكميػػاً 
sepstrup.) 
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الباحػث بعػد االنتيػاء مػف التحميػؿ الكمػي، وفيػو يعػود الباحػث خلػ  كػؿ ف ػة  باشػرهيفػي يالتحميؿ الكو     
ستشػياد يعيػد خلػ  ذىػف القػار  إأكثػر تعبػر عػف محتواىػا، ويقػدميا كتحميؿ ويختػار مػف الػنص فقػرة أو 

عػف جفػاؼ التحميػؿ التحميػؿ الكيفػي نوعػًا مػف التعػويض مضموف النص الػذي يمثػؿ ىػذه الف ػة، ويمثػؿ 
ـ، 1991حمػػػد والحمػػػادي،ال ولػػػػة كمصػػػوغؿ مضػػػموف الػػػنص خلػػػ  أر ػػػاـ ويمػيػػػو ي يحػػػو  ي، الػػػذالكمػػػ
 .(60ص
وىنػػػاؾ اطػػػار عػػػاـ لمتحميػػػؿ تتبمػػػور مػػػف خاللػػػو مجموعػػػة مػػػف االجػػػراءات التػػػي تسػػػير عمييػػػا عمميػػػة  -

 :عم  النحو االتيالتحميؿ نحددىا 
 اطار التحميل: -6

 اإلجتماعيػػاتالتحميػػؿ مػػف خاللػػو وىػػو كتػػب ويقصػػد بػػو المجػػاؿ الػػذي سػػوؼ يقػػـو الباحػػث بػػإجراء     
 لممرحمة الثانوية في الجميورية اليمنية ممثمة بالمحتوى واألنشطة وبطا ات التفكير والصور والتقويـ.

 عينة مادة التحميل: -2
ولػذا يكتفػي بتحديػد عينػة مكانيػة  ،التحميؿ شػاممة لالطػار الػذي ندرسػوحيث ال يمكف القياـ بعممية     

خصػػا ص مشػػتركة يختارىػػا الباحػػث بيسػػاليب  ااذ اف العينػػة ىػػي جػػزء مػػف مجتمػػع الدراسػػة ليػػوزمانيػػة. 
وبػػػالنظر الػػػ   (.53ـ، ص2008مختمفػػػة، وتضػػػـ عػػػدد مػػػف األفػػػراد مػػػف المجتمػػػع األصػػػمي لالرفػػػاعي،

 كعينة لمدراسة. وعددىا ثمانيةاعتمد الباحث جميع الكتب  صػر مجتمع الدراسة
 فئات التحميل: -3

عػػػدة ف ػػػات نيخػػػذ منيػػػا مػػػا يناسػػػب البحػػػث وىػػػي ف ػػػة المعػػػايير التػػػي يمكػػػف تطبيقيػػػا عمػػػ   لمتحميػػػؿ    
 المضػػموف، وتمثػػؿ الف ػػات فػػي تحميػػؿ المحتػػوى جػػوىر المػػادة المػػراد التقصػػي عنيػػا وتحميميػػا، وعمييػػا

 (.269ـ، ص1987،طعيمويتو ؼ نجاح التحميؿ أو فشمو ل
لكتػب المدرسػية وانسػجامًا مػع اإلجػراءات التػي ومف أجؿ الكشؼ عف  ػيـ الػوالء الػوطني فػي ىػذه ا    

يتطمبيػػا ىػػذا النػػوع مػػف الدراسػػات، وبعػػد اشػػتقاؽ تمػػؾ االداة مػػف تمػػؾ المراجػػع العمميػػة المػػذكورة سػػابقًا 
 ت ر يسة وىي كاآلتي:صنفت الف ات خل  عشرة مجاال
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 :لحب الوطف واإلخالص لو والحرص عم  وحدتو( الفئة األولى: المجال الوطني 
عمييػا مػف كػؿ مػا مػف شػانو أف  وتحػافظوتمثؿ جانب مف القيـ التي مف حػؽ الشػعوب اف تػدافع عنيػا 

يػا والمحافظػة عمييػا، يييف سيادة الوطف مف اجؿ العيش بسالـ، بؿ يحتـ عم  الدولة ضمانيا وحمايت
  يـ. 10واشتممت عم  

 :لسموكيات المواطنة( لالتمسؾ بالثوابت الدينية المهكدة الفئة الثانية: المجال الديني 
وتمثػػؿ جانػػب مػػف القػػيـ التػػي  تتعمػػؽ بالعبػػادات والشػػعا ر الدينيػػة واالعتػػزاز بيػػا والحفػػاظ عمييػػا و ػػد   

  يـ. 9اشتممت عم  
 : المواطنة المتساوية مجال الفئة الثالثة: 

اإلنسػاف  وىي تقوـ عم   يمػة ة،اإلجتماعيوتمثؿ تمتع اإلفراد بتكافه الفرص عند المشاركة في الحياة 
  يـ. 10 و د اشتممت عم  الفرد الذي تمتع بصفتو تمؾ بحقوؽ متيصمة فيو

 :الفئة الرابعة: مجال احترام الدولة والنظام والقانون 
  يـ. 6 كؿ ما يتعمؽ بالوطف والتفاني في خدمتو واالنتماء لألمة العربية واإلسالمية و د اشتممت عم 

 لفئة الخامسة: المجال الديمقراطيا: 
ي  يـ متعمقة بإدارة شهوف البالد، وتومك ف المتمتع بيا مف المشاركة في تسيير شهوف بمده، وىي تقوـ ى

  يـ. 9عم   يمة اإلنساف الفرد أو اإلنساف ضمف المجموعة، و د اشتممت عم  
 الفئة السادسة: المجال السياسي: 

ير ومظػػاىر السػػيطرة والقػػوة وحقػػوؽ ويعّبػػر عنيػػا باىتمػػاـ الفػػرد بالنشػػاط السياسػػي والتعامػػؿ مػػع الجمػػاى
  يـ. 8األفراد وواجباتيـ ودرجة الحرية الممنوحة ليـ، و د اشتممت عم  

 :الفئة السابعة: المجال الثقافي 
مجموعػػػة الخصػػػا ص المشػػػتركة التػػػي يتميػػػز بيػػػا مواطنػػػو الدولػػػة اليمنيػػػة عػػػف غيػػػرىـ وتشػػػكؿ ىػػػويتيـ 

  يـ. 9الوطنية و د اشتممت عم  
 :اإلجتماعيمجال ال الفئة الثامنة : 

  يـ. 9و د اشتممت عم   كؿ ما يتعمؽ باآلخريف واالىتماـ بيـ والميؿ لمساعدتيـ
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 اإلقتصادية: المجال الفئة التاسع : 
ىي حقوؽ متصمة بنشاط اإلنساف وسعيو خل  الحصوؿ عم  ما يحقؽ لو الحياة، وىػي حقػوؽ مكفولػة 

لصػوف كرامػة اإلنسػاف وتطػور شخصػيتو ممػا  لكؿ شخص بوصفو طرفػًا فػي المجتمػع، وىػي ضػرورية
  يمة. 11، و د اشتممت عم  ييايحتـ عم  الدولة أف توفر ىذه الحقوؽ وتحم

 :الفئة العاشرة: المجال الصحي والبيئي 
  يمة. 12و د اشتممت عم   البي ةو كؿ ما يتعمؽ ويحافظ عم  صحة وسالمة اإلنساف 

 
 وحدة التحميل: -4

التحميػػؿ عمػػ  مشػػكمة الدراسػػة وعمػػ  المحتػػوى الػػذي تػػتـ دراسػػتو و ػػد يسػػتمـز يعتمػػد اختيػػار وحػػدة     
األمػػر اسػػتخداـ أكثػػر مػػف وحػػدة فػػي الدراسػػة الواحػػدة. ومػػف أمثمػػة وحػػدات التحميػػؿ القياسػػية، الكممػػة، 

 (.104ـ،ص2003الجممة، الفقرة أو الموضوع أو الصفحات أو الفصوؿ لالمتوكؿ،
تحديد الف ات وتعريفيا تعيػيف ف ػات وحػدات التحميػؿ يػتـ التقصػي ويستمـز تحميؿ المحتوى خضافة خل  

 (.271ـ،ص1987،طعيموعف الف ات فييا ل
وتتصػػؿ ىػػذه الخطػػوة بتحقيػػؽ الحاجػػة خلػػ  وصػػؼ المحتػػوى كميػػًا والوحػػدات التػػي تتخػػذ كيسػػاس     

، ـ1991لمتحميػػؿ ىػػي الكممػػات والجمػػؿ والفقػػرات والصػػفحات والػػزمف، والشخصػػية لأحمػػد والحمػػادي،
(   وتوجػػػػد وحػػػػدة التحميػػػػؿ دا مػػػػا فػػػػي خطػػػػار وحػػػػدة السػػػػياؽ أو 22ـ، ص1997( ل المطمػػػػس،70ص

( و ػد اتخػذ الباحػػث الجممػة كوحػػدة 20ـ،ص1997المو ػؼ مػف مضػػموف وحػدة التحميػؿ   ل المطمػػس،
لمتحميػػؿ، فالجممػػة ىػػي الجممػػة التامػػة التػػي تتنػػاوؿ فػػي مػػدلوليا  يمػػة الػػوالء الػػوطني بشػػكؿ صػػريح أو 

   كمػػا ورد عػػف  يمػػة اال تصػػاد فػػي اسػػتخداـ المػػوارد صــري امثمػػة ورود القيمػػة بشػػكؿ   ضػػمني، ومػػف
والنفقات وترشيد استيالكيا في كتاب لجػرافيػة الػيمف والػوطف العربػي: لمصػؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء 

( الجممػػة االتيػػة:   لممحافظػة عمػػ  الميػػاه عميػػؾ 21االوؿ، فػي الػػدرس الثػػاني مػػف الوحػدة االولػػ ، ص
  .خدامياجنب االسراؼ في استت

  كمػػا ورد عػػف القيمػػة السػػابقة  اال تصػػاد فػػي اسػػتخداـ المػػوارد ضــمنيومػػف أمثمػػة ورود القيمػػة بشػػكؿ  
والنفقات وترشيد استيالكيا  في كتاب لجػرافية اإلنساف والبي ة: لمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء الثاني، 

مػة االتيػة:    ػد ال تتجػدد بعػض المػوارد مػع ( الجم141في الدرس الخامس مف الوحػدة الخامسػة، ص
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عمػػػر االنسػػػاف القصػػػير خاصػػػة اذا اسػػػتيمكت بكميػػػات كبيػػػرة كمػػػا يحػػػدث بالنسػػػبة لمميػػػاه الجوفيػػػة فػػػي 
  . الجافة وشبو الجافة ومنيا اليمف المناطؽ

 واتخذ الباحث الفكرة كذلؾ وحدة لمتحميؿ بالنسبة لمصورة.    
 خطوات أثناء التحميل:  :ًا دسسا 

 ناؾ خطوات ينبػي لمباحث مراعاتيا عند عممية التحميؿ وىي كاآلتي: ى
صمـ الباحث جدوؿ لمترميز احتوى عم  الصؼ والمجاؿ والقيمػة وطريقػة عػرض القيمػة، كمػا ىػو  -

 (.3موضح في الممحؽ ر ـ ل
عمػػؿ الباحػػث عمػػ  جمػػع كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت عمػػ  حػػده مػػع عػػدد الصػػفوؼ وعمميػػة تكرارىػػا  -

 يفية تنصيص القيمة صريح أو ضمني.ى كؿ صؼ وكعم  مستو 
تقريػػري أو نشػػاط وتفكيػػر أو صػػور أو  عمػػؿ الباحػػث عمػػ  خيجػػاد ترميػػز كيفيػػة عػػرض القيمػػة سػػواءً  -

تقويـ مع احتساب خانة النشاط وبطا ؽ التفكير خانة واحدة وعرفت باسـ النشاط، مع ذكر تنصػيص 
 الكيفية صريح أو ضمني لكؿ  يمة. ىذه
مػف خػالؿ جػداوؿ خاصػة لكػؿ مجػاؿ عمػ  حػده والتعميػؽ عمػ  الجػداوؿ تا ج ومنا شتيا لعرض الن -

وجدوؿ خاص بالمجاالت العشرة لمكتب الثمانية بتكرارىا وكيفيػة عػرض القػيـ والتعميػؽ عمػ  الجػدوؿ( 
 (.63كما ىو موضح في الفصؿ الرابع ص ل

 معالجة النتا ج باستخداـ النسبة الم وية. -
 حكـ عم  تكرار القيـ وفؽ المقياس اآلتي بعد تحكيمو:االعتماد في ال -

 مرة تكوف بدرجة كبيرة. 50كثر مف * القيـ التي تكررت أ
 مرة تكوف بدرجة متوسطة. 50 –20 * القيـ التي تكررت مف

 مرة تكوف بدرجة ضعيفة. 20* القيـ التي تكررت أ ؿ مف 
  ًضوابط التحميل : سابعا  : 

ة ومحددة فػي عمميػة التحميػؿ خلػ  ارتفػاع نسػبة الثبػات، وىػو أمػر أساسػي يهدي االلتزاـ بقواعد واضح
 وينبػي مراعاتو في البحث العممي و د التـز الباحث بالضوابط اآلتية: 

  مػؿلقيمة واحدة اكثر مػف مػرة حسػب التكػرارات لتمػؾ القيمػة بعػدد تكػرار ا الجممةاذا تكررت ي كمػا فػ لجو
 :المثاؿ االتي
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 ف الػػدوؿ المنتجػػة والػػدوؿ المسػػتيمكة ..،يمنػػذ القػػدـ بػػدور الوسػػطاء التجػػارييف بػػ يقػػوـ التجػػار اليمنيػػوف
ويقػػػوـ التػػػاجر اليمنػػػي باسػػػتيراد البضػػػا ع مػػػف البمػػػد المصػػػدر، وتصػػػديرىا الػػػ  البمػػػد المسػػػتورد. وردت 

لمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي، الجػػػزء االوؿ، الوحػػػدة  ،لجػرافيػػػة الػػػيمف والػػػوطف العربػػػي فػػػي كتػػػاب الجممػػػة
 (.89الدرس الرابع، صالثالثة، 

  تيف كما في المثاؿ االتي:سب تكراراف لقيمتيف مختمفيمكف استخالص فكرتيف منيا حو جممة اذا وردت 
لتػػاري  العػػالـ ىػػذه الصػػورة فػػي كتػػاب  وردت صػػورة لرفػػع عمػػـ الوحػػدة ورد االعتبػػار لمتػػاري  اليمنػػي.

حيػػث عبػػرت (.92س الخػػامس، صالحػػديث والمعاصػػر: لمصػػؼ الثالػػث الثػػانوي، الوحػػدة الثالثػػة، الػػدر 
احتػػػراـ رمػػػوز  :الثانيػػػة عػػػف والفكػػػرة ،يمػػػاف بالوحػػػدة الوطنيػػػةإلا يمػػػة الفكػػػرة االولػػػ  فػػػي الصػػػورة عػػػف 

  ...(-النشيد-الشعار-الوطفلالعمـ
   ذلػؾ:  مثػاؿ الوالء الوطني  يـمف   يمةاعتبار كؿ عطؼ جممة جديدة مستقمة، ويعبر كؿ منيما عم

وترجيح حكـ االكثرية، وتعدد االحزاب واالستفتاء العاـ،  مية مثؿ: االنتخاباتملمديمقراطية اساليب ع  
وردت الجممػة فػي كتػاب  .  السياسية، وحؽ اال مية في المعارضة، وحرية الصحافة، واستقالؿ القضاء

لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثػة، الػدرس : لتاري  حضارات العالـ العربي االسالمي
 (.82الثاني، ص

 .راءة المحتوى  راءة فاحصة حت  يتضح معناه في ذىف المحمؿ،  راءة ثانية وثالثة ورابعة  
 .في تعييف حدود الجممة اعتمد الباحث عم  تقسيـ الجممة كما وردت في الكتب المحممة 
  ًصدق التحميل وثباته: : ثامنا 

 صدق التحميل: -أ
ا وضػػػعت لقياسػػػو بد ػػػة، ويمكػػػف التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة يقصػػػد بػػػو  ػػػدرة أداة التحميػػػؿ عمػػػ   يػػػاس مػػػ

  (175-174ـ، ص1987،طعيموفرت أمور عدة مف أىميا: لتو  التحميؿ خذا
 لتحميؿ.الد ة في اختيار عينة ا -
 ؼ الد يؽ لف ات التحميؿ ووحداتو.التعري -
 لمعدالت تكرار الظواىر المحممة. الحصر الوافي -
 اإلجراءات الصحيحة في الدراسة. -
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مف صدؽ التحميؿ الصدؽ الظاىري لمتحميؿ ويقصػد بالصػدؽ الظػاىري  لمتيكدباحث و د اعتمد ال    
بمػػػا تشػػػممو مػػػف ف ػػػات عمػػػ  لجنػػػة مػػػف الخبػػػراء المتخصصػػػيف كمحكمػػػيف    عػػػرض اسػػػتمارة التحميػػػؿ

 (.23ـ، ص1997لالمطمس،
ؾ االسػػتعانة وىػػذه األمػػور مػػف أكثػػر األسػػاليب شػػيوعًا فػػي تحديػػد صػػدؽ المحتػػوى، ويضػػاؼ خلػػ  ذلػػ

، حيػث  ػاـ الباحػث بعػرض  ا مػة القػيـ عمػ  صيف في الموضوع الذي يجػري تحميمػوبالخبراء المتخص
وبعػػػػد االطػػػالع عمػػػ  اراءىػػػػـ  ،خبػػػراء( والمتخصصػػػيف فػػػػي ىػػػذا المجػػػاؿمجموعػػػة مػػػف المحكمػػػػيف لال

 (4مف صد يا كما ىو موضح في الممحؽ ر ـ ل تيكدومالحظاتيـ توصؿ الباحث ال   ا مة محكمة 
 :ثبات التحميل  -ب

تػػـ ا تػػـ اسػػتخداـ التصػػنيؼ نفسػػو سػػواء يقصػػد بثبػػات التحميػػؿ أف يعطػػي التحميػػؿ النتػػا ج نفسػػيا خذا مػػ
 أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف شػػػػػػػخص و عمػػػػػػػ  فتػػػػػػػرتيف متباعػػػػػػػدتيف أـ  ػػػػػػػاـ بػػػػػػػوأ اً التحميػػػػػػػؿ بواسػػػػػػػطة شػػػػػػػخص واحػػػػػػػد

ـ 2000،لالحصػػػػػػػػػػػػيني (87-86ص،ـ1991،( لأحمػػػػػػػػػػػػد والحمػػػػػػػػػػػػادي177ص ،ـ1987،لطعيمػػػػػػػػػػػػة
ر الثبػػات فػػي دراسػػػات تحميػػؿ المحتػػوى بمتػيػػرات عػػػدة منيػػا طبيعػػة المحتػػوى المػػػراد ويتػػيث .(50ص،

 وأسس وخطوات التحميؿ. قيـتحميمو، ودرجة كفاءة المحمميف ووضوح تعريؼ ال
لممرحمػػػػة الثانويػػػػة يتطمػػػػب الموضػػػػوعية ألف الثبػػػػات ىػػػػو  اإلجتماعيػػػػاتوأف تحميػػػػؿ محتػػػػوى كتػػػػب     

 التعريؼ اإلجرا ي لمموضوعية.
جي الباحث في ىذه الدراسة خل  خيجػاد ثبػات التحميػؿ بنػوعييف مػف االتفػاؽ أي اسػتخداـ طػريقتيف و د ل
 ىما:

اؽ بػػػيف وىػػػو طريقػػػة االتسػػػ ،طريقػػػة خيجػػػاد اتفػػػاؽ الباحػػػث مػػػع نفسػػػو وىػػػو مػػػا يعػػػرؼ بالثبػػػات الػػػداخمي
 فترة زمنية  درىا أربعة أسابيع.تحميمييف لمباحث يفصميما 

محمػػؿ هخػػر، حيػػث يقػػـو المحمػػؿ اآلخػػر بالعمػػؿ بشػػكؿ مسػػتقؿ ومنفػػرد طريقػػة االتسػػاؽ بػػيف الباحػػث و 
وذلػػؾ باتبػػاع الخطػػوات نفسػػيا إليجػػاد االتفػػاؽ بػػيف الباحػػث والمحمػػؿ الخػػارجي وىػػو مػػا يعػػرؼ لمثبػػات 

 الخارجي.
 ويمكف توضيح ذلؾ كما ييتي:

المعػػدة  قػػيـلامػػف خػػالؿ اسػػتخداـ  ا مػػة  لممرحمػػة الثانويػػة اإلجتماعيػػاتكتػػب   ػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ -أ
، وبعد االنتياء مف عممية التحميؿ ورصد نتا جيا تـ خعادة عممية التحميؿ مػرة أخػرى بعػد أربعػة مسبقاً 
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(CL.2) 

( C2+CL2) 

 ختالؼ عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات اال

و ػػػد تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػ  نتػػػا ج  %( مػػػف المجتمػػػع االصػػػمي لمدراسػػػة10وذلػػػؾ بتحميػػػؿ نسػػػبة ل أسػػػابيع
 متقاربة.

سػػػاب نقػػاط االتفػػػاؽ إليجػػػاد ثبػػات الباحػػػث مػػع نفسػػو مػػػف خػػالؿ ح Cooperاسػػتخدمت معادلػػة  -ب
 واالختالؼ بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني لمباحث كما ىو موضح أدناه:

 عدد مرات االتفاق                                

 x 100                                 نسبة االتفاق أو معامل الثبات     =                                                

 

 

                                               85    

 x 100        = 93.40% ـــــــــــــــــــــــ = r           التحليل االول        

                                            85  + 6       

 

                                                 82  

 x 100        = 94.25% ــــ= ـــــــــــــــــ rالثاني                      ليلالتح

                                              82 +5      

 .%75عم  اعتبار أف المعيار الفاصؿ بيف القبوؿ مف الرفض باختبار الثبات ىو 

 االتفاؽ نسبة المختمؼ فييا المتفؽ حوليا قيـال ر ـ التحميؿ
1 85 6 93.40% 
2 82 5 94.25% 

 93%.82وبمقارنة النتا ج وجد أف مقدار الثبات ىو 
لممرحمػة الثانويػة مػف خػالؿ اسػتخداـ  اإلجتماعيات( عم  تحميؿ كتب هخرل تـ االتفاؽ مع محمؿ -ج

 المعدة مسبقًا. قيـنفس األداة وىي  ا مة ال
د ثبػػات الباحػػث مػػع المحمػػؿ اآلخػػر مػػف خػػالؿ حسػػاب ( إليجػػاHolstiلسػػتي لاسػػتخدمت معادلػػة ىو  -د

 ؿ اآلخر، وذلؾ كما ىو موضح أدناهنقاط االتفاؽ واالختالؼ بيف تحميؿ الباحث وتحميؿ المحم
 

 
R = 
 

                                                 

( )كتب اإلجتماعيات ر رسالة في تحليل محتوىماجستير حض استاذ. 
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2 (77) 

 
= 0.87 

R  =معامؿ الثبات 
    CL  عدد تكرارات التحميؿ األوؿ = 

C2 عدد تكرارات التحميؿ الثاني = 
CL2  مع نفسو أو الباحث والمحمميف األوؿ والثاني. = عدد مرات االتفاؽ بيف الباحث 

 
 
R= 
  82 + 94 

 
 .وىي نسبة مقبولة 0.87و د وجد الباحث أف معامؿ الثبات وصؿ خل  

وتشير االدبيات ال  اف نسبة االتفػاؽ اذا بمػػت النتا ج اعاله مقبولة لضماف الثقة بثبات التحميؿ وتعد 
والجػػػػدوؿ يبػػػػيف   (105ـ، ص1998لالصػػػػالحي، تفعػػػػة%( فيػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػ  اف نسػػػػبة الثبػػػػات مر 85ل

 (.178ـ، ص1987،طعيمول معامؿ الثبات في الحالتيف
 

 معامؿ الثبات في الحالتيف

 معامل الثبات تاإلجراءا نوع االتفاق
 %93.82 بيف الباحث ونفسو االتفاؽ عبر الزمف
 0.87 بيف الباحث واخر االتفاؽ بيف المحمميف

 



 .عرض نتائج السؤاؿ األوؿ 
 .عرض نتائج السؤاؿ الثاني 

 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ الوطني. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ الديني. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ مجاؿ المواطنة المتساوية. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ مجاؿ الدولة والنظاـ والقانوف. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ الديمقراطي. -
 رارات قيـ المجاؿ السياسي.مناقشة نتائج تك -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ الثقافي. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ اإلجتماعي. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ اإلقتصادي. -
 مناقشة نتائج تكرارات قيـ المجاؿ الصحي والبيئي. -

 مناقشة النتائج. 
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 الفصػػػؿ الرابػػػع

 عرض النتائج ومناقشتها:
 وفقًا لألسئمة التي تحددت بها مشكمة الدراسة. لنتائج الدراسة ومناقشتها، يتناوؿ هذا الفصؿ عرضاً 

 أواًل: السؤاؿ األوؿ:
الجمهوريػة  ة الثانويػة فػيلممرحمػ اإلجتماعيػاتفػي كتػ  توفرهػا التػي ينبيػي ما قػيـ الػوالا الػوطني 

 ؟اليمنية
إليهػا فػي الفصػؿ الثالػث وفػؽ القائمػة التػي  شػارمالمف خالؿ الخطػوات تمت اإلجابة عف هذا السؤاؿ و 

والدراسػػػات السػػػابقة وبدػػػد عرضػػػها عمػػػ  المحكمػػػيف  الوثػػػائؽ والمراجػػػت المدتمػػػدة دوليػػاً تػػـ اشػػػتقاقها مػػػف 
 :وزعت عم  عشرة مجاالتتكونت القائمة مف ثالثة وتسدوف قيمة مف قيـ الوالء الوطني ت

 قيـ وهي : 10المجاؿ الوطني تكوف مف 
اإليمػػاف بالوحػػدة الوطنيػػة، الػػدفاع عػػف سػػيادة الػػوطف، الحفػػاظ عمػػ  اسػػتقالؿ الػػوطف، االعتػػزاز بػػالثورة 
والوحػػدة، االعتػػزاز بػػالمنجزات الوطنيػػة والمحافظػػة عميهػػا، االعتػػزاز بػػطدوار الحركػػة الوطنيػػة، االحتفػػاء 

طنية، مواجهػة اإلشػاعات والتحػديات التػي تمػس بػالوطف وامنػر واسػتقرار ، تقػدير شػهداء بالمناسبات الو 
 وأبطاؿ الثورة والوحدة، االيماف بتمبية نداء الواجب الوطني.

 قيـ وهي :  9المجاؿ الديني تكوف مف 
المقدسػات االعتزاز بالديف االسالمي والشريدة االسالمية، التمسػؾ بالدبػادات والشػدائر الدينيػة، حمايػة 

االسػػالمية والػػدفاع عنهػػا، حػػب اا واستشػػدار عظمتػػر وقدرتػػر، حػػب رسػػوؿ اا وتطبيػػؽ سػػنتة، تقػػدير 
الصػػػػحابة والقيػػػػادات والدممػػػػاء المسػػػػمميف، حػػػػب المسػػػػاجد، االحتفػػػػاؿ بالمناسػػػػبات اإلسػػػػالمية، احتػػػػراـ 

 الديانات السماوية ومدتقدات األخريف.
 ـ وهي :قي 10مجاؿ المواطنة المتساوية تكوف مف 

ة لكػػؿ فئػػات المجتمػػت، احتػػراـ المجتمػػت لمطبقػػات اإلجتماعيػػالحػػؽ فػػي المسػػاواة، االيمػػاف بمبػػدأ الددالػػة 
المختمفػػػػة، إقػػػػرار حريػػػػات االخػػػػريف وعػػػػدـ انتزاعهػػػػا، احتػػػػراـ الممكيػػػػة الدامػػػػة والخاصػػػػة، احتػػػػراـ حقػػػػوؽ 

حػػؽ الحيػػاة والتمتػػت بهػػا،  االقميػػات داخػػؿ المجتمػػت، الحفػػاظ عمػػ  كرامػػة المػػواطنيف وأمػػنهـ واسػػتقرارهـ،
احتػػراـ المحػػروميف مػػف حػػريتهـ ومدػػاممتهـ مداممػػة انسػػانية، حػػؽ المشػػاركة فػػي ادارة شػػؤف الػػبالد وتقمػػد 

 الوظائؼ الدامة.
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 قيـ وهي : 6مجاؿ الدولة والنظاـ والقانوف تكوف مف 
دهػػػا فػػػي خدمػػػة دار، النشػػػيد الػػػوطني،..ا احتػػػراـ الدولػػػة وتقػػػدير جهو شػػػاحتػػػراـ رمػػػوز الػػػوطفاالدم ـ، ال

المجتمػػػت، تقػػػدير القػػػانوف والتشػػػريدات واحترامهمػػػا وااللتػػػزاـ بهمػػػا، احتػػػراـ الدسػػػتور، احتػػػراـ الممتمكػػػات 
 الدامة والماؿ الداـ، حب النظاـ وتقدير دور  في حؿ النزاعات.

 قيـ وهي : 9المجاؿ الديمقراطي تكوف مف 
بػػدا الػػرأي، احتػػراـ التػػداوؿ السػػممي لمسػػمطة، احتػػراـ حػػؽ المدارضػػة بػػالط رؽ السػػممية، حريػػة التدبيػػر وال

اتباع النهج الشوروي قواًل وعماًل، احتراـ قوانيف وعمميػات االنتخابػات، تقػدير نظػاـ التددديػة السياسػية، 
تقػػدير اهميػػة التمثيػػؿ النيػػابي كحػػؽ انسػػاني، تقػػدير دور المجػػالس المحميػػة التنمػػوي، الحػػؽ فػػي حريػػة 

 االنتماء السياسي والنقابي.
 قيـ وهي : 8ؿ السياسي تكوف مف المجا

االعتػػػزاز باالنتمػػػاء لالمػػػة الدربيػػػة واالسػػػالمية، حريػػػة تكػػػويف النقابػػػات والجمديػػػات المدنيػػػة، الحػػػؽ فػػػي 
تكػػػػويف االحػػػػزاب والتنظيمػػػػات السياسػػػػية، التدػػػػايش السػػػػممي، السػػػػالـ الدػػػػالمي والتفػػػػاهـ الػػػػدولي، حػػػػؽ 

 الشدوب في تقرير مصيرها بنفسها. االنتخاب والترشيح، تقدير قيمة االنتماء لموطف، حؽ
 قيـ وهي : 9المجاؿ الثقافي تكوف مف 

االعتزاز بالثقافة الوطنية وادوارها ااسالميًا، عربيًا، دوليًا ا، تقدير اهمية الروابط الثقافية المشتركة بيف 
مف الحضػػػاري، الثقافػػػة الوطنيػػػة والثقافػػػة الدربيػػػة واإلسػػػالمية، االعتػػػزاز بػػػالمالمح االيجابيػػػة لتػػػاري  الػػػي

الحفػػػاظ عمػػػ  التػػػراث الثقػػػافي افػػػف، رقػػػص، فولكمػػػور، موسػػػيق ،....ا، الحفػػػاظ عمػػػ  االثػػػار الوطنيػػػة 
والمدػػػالـ التاريخيػػػة، االعتػػػزاز بالمةػػػة الدربيػػػة وممارسػػػتها، احتػػػراـ مهنػػػة الحػػػرؼ التقميديػػػة وتشػػػجيدها، 

دعيف والمتميزيف، حؽ كػؿ فػرد فػي االحتفاؿ بالمهرجانات الثقافية الوطنية السنوية، تقدير المثقفيف المب
 التدميـ.
 قيـ وهي : 9تكوف مف  اإلجتماعيالمجاؿ 

ة، اإلجتماعيػػػة، احتػػػراـ الدػػػادات والتقاليػػػد السػػػائدة فػػػي المجتمػػػت، التوعيػػػة اإلجتماعيػػػاحتػػػراـ الدالقػػػات 
ؿ، ة االفقػػر، البطالػػة، الفػػراغ، عمالػػة األطفػػااإلجتماعيػػ، ادراؾ مخػػاطر المشػػكالت اإلجتمػػاعيالضػػماف 

 -تسػػػامح  -التفكػػػؾ األسػػػري،...ا، الحػػػؽ فػػػي التػػػاميف، احتػػػراـ المواقػػػؼ االنسػػػانية المشػػػتركة اتدػػػاوف 
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كػػػؿ مظػػػاهر صػػدؽ ...ا، الحػػػرص عمػػ  اتقػػػاف الدمػػؿ واالخػػػالص فػػي أدائػػػر، نبػػذ  -امانػػػة  -اخػػالؽ 
 .التدصب والتفرقة والدنؼ

 وهي : ةقيم 11تكوف مف  اإلقتصاديالمجاؿ 
لتصػػرؼ، حػػؽ الشػػدوب فػػي التصػػرؼ الحػػر بثرواتهػػا ومواردهػػا الطبيديػػة، حػػؽ الدمػػؿ، حػػؽ التممػػؾ وا

والثػروات الطبيديػة، ادراؾ  اإلقتصػاديةالدمؿ عم  رفاهية الوطف، حؽ االضراب، ادراؾ اهمية المػوارد 
اهمية الزراعة في بناء الحضارات، ادراؾ اهميػة السػياحة فػي بنػاء الحضػارات، ادراؾ اهميػة الصػناعة 

ات، الحػػؽ فػػي التجػػارة واالسػػتثمار، االقتصػػاد فػػي اسػػتخداـ المػػوارد والنفقػػات وترشػػيد فػػي بنػػاء الحضػػار 
 استهالكها.

 وهي :  ةقيم 12المجاؿ الصحي والبيئي تكوف مف 
المحافظػػة عمػػ  النظافػػة، الوقايػػة مػػف اإلمػػراض، تشػػجيت االهتمػػاـ بالرياضػػة، االهتمػػاـ بالةػػذاء الجيػػد 

دراؾ أهم يتهػػػا، ادراؾ مخػػػاطر تمػػػوث البيئػػػة، المحافظػػػة عمػػػ  سػػػالمة الصػػػحي، االهتمػػػاـ باألشػػػجار وال
البيئة، حماية البيئة الطبيدية، الحفػاظ عمػ  الميػا  ومصػادرها، ادراؾ اهميػة المؤسسػات الطبيػة، رعايػة 

 األمومة والطفولة، ادراؾ اهمية المحميات المختمفة لمطيور والحيوانات.
 

 : ثانيًا: السؤاؿ الثاني
لممرحمػػة الثانويػػة فػػي الجمهوريػػة  اإلجتماعيػػاتالػػوالا الػػوطني فػػي كتػػ   مػػا مػػدا تػػوافر قػػيـ    

 اليمنية؟
 

بحسػب كػؿ فئػة بشػقير لممرحمػة الثانويػة  اإلجتماعيػاتتـ استدراض مدى توافر هذ  القيـ في كتػب     
 وسوؼ يتـ عرض النتائج وفؽ الخطوات اآلتية:الكمي والكيفي 

 
لمجػػاالت بشػػكؿ إجمػػالي، وكػػذلؾ طػػرؽ عػػرض مجػػاالت الػػوالء مػػدى  تػػوافر هػػذ  القػػيـ وترتيػػب ا: أوالً  

، حيػػث تػـ اسػػتخراج التكػػرارات والنسػب المئويػػة لكػػؿ صػؼ مػػف الصػػفوؼ الػوطني فػػي الصػفوؼ الثالثػػة
 ا.3ا رقـ ا والجدوؿ2الثالثة كما هو موضح في الجدوؿ رقـ ا
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الثانويػػة الاالوؿ  لمصػػفوؼ الثةثػػة لممرحمػػة اإلجتماعيػػاتتػػوافر مجػػاالت الػػوالا الػػوطني فػػي كتػػ   أ/
 ذلؾ: ( يوضح2الثانوي/الثاني الثانوي/الثالث الثانوي( والجدوؿ رقـ ال

 ا: توافر مجاالت الوالء الوطني في الصفوؼ الثالثة .2جدوؿ ا

 مجموع الصؼ الثالث الثانوي الصؼ الثاني الثانوي الصؼ االوؿ الثانوي المجاؿ
 التكرار

% 
 النسبة

ترتي  
 النسبة التكرار النسبة التكرار ةالنسب التكرار المجاؿ

 1 %26630 466 %9.63 307 %2.38 76 %0632 83 المجاؿ الوطني

 7 %3626 288 %0.97 31 5.74% 183 %0660 74 المجاؿ الديني

 8 %3 287 %2.01 64 5.05% 161 %2636 62 المتساويةمجاؿ المواطنة 

 6 %3632 306 %1.79 57 3.26% 104 %6666 145 مجاؿ الدولة والنظاـ

 10 %6626 164 %0.69 22 %2.32 74 %0626 68 المجاؿ الديمقراطي

 4 %22666 336 %3.70 118 %3.83 122 %6622 96 المجاؿ السياسي

 3 %22621 356 %1.88 60 %5.77 184 %6662 112 المجاؿ الثقافي

 9 %2633 276 %0.97 31 %5.30 169 %0662 76 اإلجتماعيالمجاؿ 

 2 %20666 400 %2.89 92 %4.96 158 %6612 150 إلقتصادياالمجاؿ 

 5 %3633 309 %1.41 45 %3.32 106 %6633 158 المجاؿ الصحي والبيئي

 42 %422 3188 %25.94 708 %41.94 1337 %20.40 4201 اإلجمالي

 

 النسبة إل  إجمالي تكرار المجاالت في الصفوؼ الثالثة
 ا:2ارقـ لنا الجدوؿ  يوضح

ا تكػػرارًا، وأف كتػػب الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي هػػي 3188جمػػوع تكػػرار قػػيـ الػػوالء الػػوطني بمةػػت اأف م -
كػاًل مػف وذلػؾ ألف ، %41.94ا تكػرارًا أي بنسػبة 1337ا أكثر الكتػب احتػواء لهػذ  القػيـ حيػث بمةػت
تركػػػػزت  ةاإلجتماعيػػػػوالقػػػػيـ الديمقراطيػػػػة والسياسػػػػية والثقافيػػػػة و  القػػػػيـ الدينيػػػػة وقػػػػيـ المواطنػػػػة المتسػػػػاوية

الصػؼ الثػاني الثػانوي، حيػث شػممت موضػوعات كتػب الصػؼ الثػاني الثػانوي عمػ  كتػب غالبيتها فػي 
والجوانػب الدينيػة كالحضػارات  اإلجتمػاعية والضػبط والتةيػر اإلجتماعيػة كالتنشػئة اإلجتماعيػالجوانػب 

ة واالسػػػالمية الدربيػػة واالسػػػالمية داخػػؿ الػػػوطف الدربػػػي وخارجػػر والتطػػػور التػػػاريخي لمحضػػارات الدربيػػػ
، تميهػا كتػب الصػؼ وؽ االنسػاف والشػورى والديمقراطيػةوعم  النهضة الدممية وعم  قػيـ المواطنػة كحقػ
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%، وأقػػػػؿ الكتػػػػب احتػػػػواًء لمقػػػػيـ كتػػػػب 32.12ا تكػػػػرارًا أي بنسػػػػبة 1024االوؿ الثػػػػانوي حيػػػػث بمةػػػػت ا
 %.25.94ا تكرارًا أي بنسبة 827ا الصؼ الثالث الثانوي حيث بمةت

ا تكػػػػػرارًا وبنسػػػػػبة 466لػػػػػوطني جػػػػػاء فػػػػػي المرتبػػػػػة األولػػػػػ  حيػػػػػث حصػػػػػؿ عمػػػػػ  مجمػػػػػوع االمجػػػػػاؿ ا -
الػػػػػدور الػػػػػذي ينبةػػػػػي أف تسػػػػػهـ بػػػػػر كتػػػػػب تناسػػػػػب مػػػػػت تفهػػػػػذا المجػػػػػاؿ لػػػػػر أهميػػػػػة كبيػػػػػرة  ،14.62%

 في التنشئة الوطنية القائمة عم  قيـ الوالء الوطني وبخاصة في هذ  المرحمة الدمرية. اإلجتماعيات
ا تكػػػػرارًا وبنسػػػػبة  400اء فػػػػي المرتبػػػػة الثانيػػػػة حيػػػث حصػػػػؿ عمػػػػ  مجمػػػػوع اجػػػػ اإلقتصػػػػاديالمجػػػاؿ  -

12.55.% 
ا تكػػػػػرارًا وبنسػػػػػبة  356ع االمجػػػػػاؿ الثقػػػػػافي جػػػػػاء فػػػػػي المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة حيػػػػػث حصػػػػػؿ عمػػػػػ  مجمػػػػػو  -

11.17.% 
ا تكػػػػرارًا وبنسػػػػبة  336ع االمجػػػػاؿ السياسػػػػي جػػػػاء فػػػػي المرتبػػػػة الرابدػػػػة حيػػػػث حصػػػػؿ عمػػػػ  مجمػػػػو  -

10.54.% 
ا تكػرارًا وبنسػبة  309وع الصحي والبيئي جاء في المرتبة الخامسة حيػث حصػؿ عمػ  مجمػالمجاؿ ا -

9.69.% 
ا تكػػرارًا 306وع امجػػاؿ الدولػػة والنظػػاـ والقػػانوف جػػاء فػػي المرتبػػة السادسػػة حيػػث حصػػؿ عمػػ  مجمػػ -

 %.9.60وبنسبة 
 %.9.03نسبة  ا تكرارًا وب288وع االمجاؿ الديني جاء في المرتبة السابدة حيث حصؿ عم  مجم -
ا تكػرارًا وبنسػبة  287مجاؿ المواطنة المتساوية جاء في المرتبة الثامنػة حيػث حصػؿ عمػ  مجمػوع ا -
9.% 
ا تكػػػرارًا وبنسػػػبة  276وع اجػػػاء فػػػي المرتبػػػة التاسػػػدة حيػػػث حصػػػؿ عمػػػ  مجمػػػ اإلجتمػػػاعيالمجػػػاؿ  -

8.66.% 
ا 164وع ايػث حصػؿ عمػ  مجمػالمجاؿ الديمقراطي جاء في المرتبة الداشرة وهػو اقػؿ المجػاالت ح -

 %.5.14تكرارًا وبنسبة 
ا مػػف 158عمػػ  ا المجػػاؿ الصػػحي والبيئػػي حيػػث حصػػؿركػػزت كتػػب الصػػؼ االوؿ الثػػانوي عمػػ   -

مػػف إجمػػالي نسػػب تكػػرار المجػػاالت وذلػػؾ الف  ،%4.96ا تكػػرارًا لممجػػاؿ أي بنسػػبة 1024مجمػػوع ا
  الةالؼ الجوي والميػا  والتربػة، بينمػا هنالؾ وحدات ودروس متركزة بصورة اساسية عم  البيئات وعم
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ا مػػػف 62جػػػاء مجػػػاؿ المواطنػػػة المتسػػػاوية أقػػػؿ القػػػيـ فػػػي الصػػػؼ االوؿ الثػػػانوي حيػػػث حصػػػؿ عمػػػ  ا
 % مف إجمالي نسب تكرار المجاالت.1.94ا تكرارًا لممجاؿ أي بنسبة 1024مجموع ا

ا 1337ف مجمػػوع اا مػػ184ركػػزت كتػػب الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي عمػػ  المجػػاؿ الثقػػافي حيػػث بمػػ  ا -
تكػػرار لمكتػػب وذلػػؾ الف الكتػػب ركػػزت فػػي وحػػداتها عمػػ  الحضػػارات الدربيػػة واالسػػالمية داخػػؿ الػػوطف 

وعمػ  النهضػة الدمميػة، بينمػا جػاء المجػاؿ الػوطني أقػؿ  ارجر والتطور التػاريخي لمحضػارات الدربي وخ
 تكرارًا .ا 1337ا تكرار مف إجمالي ا76المجاالت التي تناولتها الكتب حيث بم  ا

ا تكػػػرارًا مػػػف مجمػػػوع 307رك ػػػزت كتػػػب الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي عمػػػ  المجػػػاؿ الػػػوطني حيػػػث بمػػػ  ا -
ا تكرارًا وذلؾ ألف الكتب ركزت فػي وحػدات منهػا عمػ  الثػورات الكبػرى التػي حػدثت فػي التػاري  827ا

لقوميػػة والوطنيػػة التػػي الحػػديث كػػالثورة اليمنيػػة والثػػورة الفرنسػػية واالمريكيػػة وااللمانيػػة وكػػذلؾ الوحػػدات ا
حػػدثت كالوحػػدة اليمنيػػة واالمريكيػػة واالتحػػاد االوروبػػي وتجػػارب الوحػػدات الدربيػػة وكػػذلؾ اشػػتمالر عمػػ  
دروس متدمقة بهذا المجاؿ كالهيئات والمنظمػات االقميميػة والدوليػة واالسػتدمار وغيرهػا وأيضػا تتحػدث 

والتبػػادالت التجاريػػة والمشػػاكؿ الدالميػػة،  وتكػػتالت ومنظمػػات الدػػالـ النػػامي اإلقتصػػاديةعػػف التكػػتالت 
ا تكػػرار مػػف مجمػػوع 22بينمػػا جػػاء المجػػاؿ الػػديمقراطي أقػػؿ المجػػاالت التػػي تناولهػػا الكتػػب حيػػث بمػػ  ا

 ا تكرارًا. 827ا
 ا أف :2ا لنا الجدوؿ يوضحو 
 مػ المجاؿ الوطني تركز في الصؼ الثالث الثانوي بينما جاء أقؿ في الصؼ الثػاني الثػانوي حيػث ب -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 2.38ا تكرارًا وبنسبة 466ا تكرار مف إجمالي ا76ا
 المجاؿ الديني تركز في الصؼ الثاني الثانوي بينمػا جػاء أقػؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي حيػث بمػ  -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 0.97ا تكرارًا وبنسبة 288ا تكرار مف إجمالي ا31ا 
لمتساوية تركز في الصؼ الثاني الثانوي بينمػا جػاء أقػؿ فػي الصػؼ االوؿ الثػانوي مجاؿ المواطنة ا -

 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 1.94ا تكرارًا وبنسبة 287ا تكرار مف إجمالي ا62حيث بم ا
مجػػاؿ الدولػػة والنظػػاـ والقػػانوف تركػػز فػػي الصػػؼ االوؿ الثػػانوي بينمػػا جػػاء أقػػؿ فػػي الصػػؼ الثالػػث  -

 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 1.79ا تكرارًا وبنسبة 306ا تكرار مف إجمالي ا57الثانوي حيث بم ا
المجاؿ الديمقراطي تركز في الصؼ الثاني الثانوي بينما جاء أقػؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي حيػث  -

 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 0.69ا تكرارًا وبنسبة 164ا تكرار مف إجمالي ا22بم  ا
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 ركز في الصؼ الثاني الثانوي بينما جاء أقؿ في الصؼ االوؿ الثانوي حيث بمػ المجاؿ السياسي ت -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 3.01ا تكرارًا وبنسبة336ا تكرار مف إجمالي ا96ا
 المجاؿ الثقافي تركز في الصؼ الثاني الثانوي بينما جاء أقؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي حيػث بمػ  -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 1.88ا تكرارًا وبنسبة 356ا تكرار مف إجمالي ا60ا 
تركز في الصؼ الثاني الثانوي بينما جاء أقػؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي حيػث  اإلجتماعيالمجاؿ  -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 0.97ا تكرارًا وبنسبة 276ا تكرار مف إجمالي ا31ا بم 
لثانوي بينما جاء أقؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي حيػث تركز في الصؼ الثاني ا اإلقتصاديالمجاؿ  -
 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 2.89ا تكرارًا وبنسبة 400ا تكرار مف إجمالي ا92ا بم 
المجاؿ الصحي والبيئػي تركػز فػي الصػؼ االوؿ الثػانوي بينمػا جػاء أقػؿ فػي الصػؼ الثالػث الثػانوي  -

 .ات% مف إجمالي نسب التكرار 1.41بنسبة ا تكرارًا و 309ا تكرار مف إجمالي ا45حيث بم  ا
 
 تكرارات قيـ الوالا الوطني في الصفوؼ الثةثة بحس  المجاؿ وطريقة العرض:  - 

ر الصفوؼ الثالثة بحسب المجاؿ وطريقة عرضكتب حيث تـ استخراج تكرارات قيـ الوالء الوطني في 
يوضػح  ا3المجاالت والجػدوؿ رقػـ ا في الكتب المحممة والنسب المئوية لكؿ طريقة مف الطرؽ في تمؾ

 ذلؾ.
 الصفوؼ الثالثة بحسب المجاؿ وطريقة الدرض.كتب ا: تكرارات قيـ الوالء الوطني في 3جدوؿ ا

 المجاؿ
ني الطريقة 

وط
ال

ني 
لدي
ا

طنة 
موا
ال

 

ولة
الد

طي 
مقرا

لدي
ا

 
 

سي
سيا

ال
في 

لثقا
ا

 
 

عي
تما
إلج

ا
 

 

دي
صا

إلقت
ا

 

حي
لص

ا
 

الي 
جم
إ

سبة 
الن

 

 %70.8 0412 066 666 063 023 022 206 062 032 061 023 يتقرير 

 %1.4 440 22 20 2 23 06 06 22 3 26 03 طنشا

 %8.0 022 62 62 6 66 26 0 62 0 26 62 صور

 %1.7 412 26 26 22 26 21 26 21 26 26 21 تقويـ

 %422 2477 228 122 084 214 224 441 224 078 077 144 إجمالي

 ا أف طريقة عرض القيـ عم  مستوى المجاالت كانت ما يطتي: 3ا الجدوؿ الن يوضح
ا مػػػف إجمػػػالي 2643أف عػػػرض هػػػذ  القػػػيـ بشػػػكؿ تقريػػػري كػػػاف أكثػػػر الطػػػرؽ عرضػػػًا حيػػػث بمةػػػت ا -

هػػي  اإلقتصػػاديوأف قػػيـ المجػػاؿ  ،% وجػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػ 82.9ا أي بنسػػبة مقػػدارها 3188ا
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ا تكػرارًا وأف أقػػؿ  القػيـ التػػي تػـ عرضػػها 333قريػػري حيػث بمةػػت اأكثػر القػيـ التػػي تػـ عرضػػها بشػكؿ ت
 ا تكرارًا.125حيث بمةت ا المجاؿ الديمقراطيبشكؿ تقريري قيـ 

وجػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة عػػرض القػػيـ عػػف طريػػؽ الصػػور والتػػي تك ػػوف عنصػػرًا أساسػػيًا فػػي الػػدروس   -
%، وأف أكثػر 7.2ًا أي بنسػبة مقػدارها ا تكػرار 230التي تتضمنها الكتب موضوع الدراسة حيث بمةت ا

ا صػورة بينمػػا جػػاءت 51القػيـ التػػي تػـ عرضػػها بشػػكؿ صػور هػػي القػيـ الصػػحية والبيئيػػة حيػث بمةػػت ا
لكػػػال  ا صػػػور2أقػػػؿ  عرضػػػًا بهػػػذ  الطريقػػػة حيػػػث بمةػػػت اقػػػيـ المواطنػػػة المتسػػػاوية و  الديمقراطيػػػةالقػػػيـ 

 .المجاليف
ا نشػػاط مػػف 162يػػؽ النشػػاط والتفكيػػر، حيػػث بمةػػت اجػػاءت فػػي المرتبػػة الثالثػػة عػػرض القػػيـ عػػف طر  -

قػػػػيـ % وأف أكثػػػر القػػػػيـ التػػػي دعمػػػت بالنشػػػػاط هػػػي ال5.1ا تكػػػرار أي بنسػػػػبة مقػػػدارها3188إجمػػػالي ا
أقػؿ القػيـ عرضػا بالنشػاط حيػث بمةػت  اإلجتمػاعيبينمػا جػاء المجػاؿ ا نشاط 29الوطنية حيث بمةت ا

 ا انشطة.8ا
لتقػويـ والتػي كانػت تػطتي بدػد النشػاط والتفكيػر كمػا هػي واردة فػي وأخيرًا عرض القيـ عف طريؽ اسػئمة ا -

%، وأف القػػيـ التػػي تػػـ عرضػػها بشػػكؿ أكبػػر 4.8ا تكػػرارًا أي بنسػػبة مقػػدارها 153الكتػػب حيػػث بمةػػت ا
 ةا تكػػػرارًا بينمػػػا جػػػاءت القػػػيـ الدينيػػػ18ة حيػػػث بمةػػػت ااإلجتماعيػػػعػػػف طريػػػؽ أسػػػئمة التقػػػويـ هػػػي القػػػيـ 

 .ا تكرار13أقؿ عرضًا عف طريؽ أسئمة التقويـ حيث بم  تكرارات كؿ منهما ا ةوالثقافي ةوالديمقراطي
 

الاالوؿ الثػػانويا الثػاني الثػػانويا الثالػػث  كػؿ مجػػاؿ عمػه حػػدل فػي الصػػفوؼ الثةثػة توضػػيحثانيػًا : 
( لكػػؿ مجػػػاؿ واسػػػت راج ةضػػػمني – ةالصػػػريح عػػرضالصػػػييتي و  العػػػرض موضػػػحًا طريقػػة الثػػانوي(

 ية لكؿ قيمة:المئو  التكرارات والنس 
 
 المجاؿ الوطني: -1

وكػػذلؾ ، الثالثػػة  قػػيـ مػػف قػػيـ الػػوالء الػػوطني بتكرارهػػا عمػػ  مسػػتوى الصػػفوؼ 10يتنػػاوؿ هػػذا المجػػاؿ 
 .طريقة عرض التكرارعم  مستوى 

 لصفوؼ الثةثة :امستوا  عمهأ/ تكرارات قيـ المجاؿ الوطني 
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، الدػػػرض الصػػػريحة والضػػػمنية صػػػيةتيب تػػـ اسػػػتخراج تكػػػرارات قػػػيـ المجػػػاؿ الػػػوطني لمصػػػفوؼ الثالثػػػة
والجػػدوؿ ، ونسػػبة القيمػػة بالنسػبة لممجػػاالت الكميػػة لقػيـ الػػوالء الػػوطني وايجػاد النسػػب المئويػػة لكػؿ قيمػػة

 ا يوضح ذلؾ.4رقـ ا
 كتب الصفوؼ الثالثةتكرارات قيـ المجاؿ الوطني في ا: 4جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 قيمةال
 مج /ث3 /ث2 ث/1

 تكرار

جاؿ %
لمم

 

جاال %
لمم

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص ت
 %4.77 %60630 410 226 62 16 06 23 3 06 26 3 اإليماف بالوحدة الوطنية -1 1
 %1.94 %26662 40 62 1 06 26 3 3 23 0 26 الدفاع عف سيادة الوطف -2 3

2 
الحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػه اسػػػػػػػتقةؿ  -3

 الوطف
3 6 26 6 6 1 62 23 66 81 26622% 2.32% 

 %0.94 %3666 22 06 6 02 2 - 2 6 - 6 لثورة والوحدة االعتزاز با -4 6

االعتزاز بالمنجزات الوطنيػة  -5 5
 والمحافظة عميها

- 6 6 22 1 22 23 2 02 12 3606% 1.35% 

االعتػػػػػػزاز بػػػػػػ دوار الحركػػػػػػة  -6 4
 الوطنية

26 - 26 6 - 6 66 - 66 44 26623% 1.91% 

االحتفػػػػػػػػػػػاا بالمناسػػػػػػػػػػػبات  -7 10
 الوطنية 

2 - 2 - - - 0 - 0 2 2636% 0.09% 
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مواجهػػػػػػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػػػػػاعات  -8
والتحػػػديات التػػػي تمػػػس بػػػالوطف 

 وامنه واستقرارل
2 2 0 - 6 6 3 2 22 41 6600% 0.47% 

تقدير شهداا وأبطاؿ الثػورة  -9 9
 والوحدة

- - - - - - 1 6 20 40 0662% 0.38% 

االيمػػػػػػػاف بتمبيػػػػػػػة نػػػػػػػداا  -10 8
 الواج  الوطني

6 2 6 6 2 6 6 0 3 41 6622% 0.44% 

 %422 144 228 41 010 84 12 22 72 08 14 المجموع
14.62
% 

 
ا مرة مف إجمػالي تكػرار القػيـ، وأف 466ا: أف قيـ المجاؿ الوطني تكررت ا4لنا الجدوؿ ا وضحي    

ا مػػرة مػػف مجمػػوع 152ات قيمػػة اإليمػػاف بالوحػػدة الوطنيػػة حصػػمت عمػػ  المرتبػػة األولػػ  حيػػث تكػػرر 
وهي متوافرة في جميت الصػفوؼ لكنهػا أكثػر تركيػزا ، %32.62مقيـ الوطنية أي بنسبة ا لا تكرار 466ا
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، تميهػػا قيمػػة الحفػػاظ تكػػراراً ا 307ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا104فػػي الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي حيػػث تكػػررت ا
ا 466ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا74ا عمػػ  اسػػتقالؿ الػػوطف فقػػد حصػػمت عمػػ  المرتبػػة الثانيػػة حيػػث تكػػررت

افرة فػػي جميػػت الصػػفوؼ لكنهػػا أكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي حيػػث تكػػررت وهػػي متػػو ، تكػػرارا
فقػػد حصػمت عمػ  المرتبػػة  تميهػا قيمػة الػػدفاع عػف سػيادة الػوطف ا تكػػرارًا،307ا مػرة مػف مجمػوع ا54ا

، وهي متوافرة في جميت الصفوؼ لكنها أكثر ا تكرارا466ا مرة مف مجموع ا62الثالثة حيث تكررت ا
تميهػػػا قيمػػػة ، ا تكػػػراراً 307ا مػػػرة مػػػف مجمػػػوع ا31الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي حيػػػث تكػػػررت اتركيػػػزا فػػػي 

ا مػرة مػف مجمػوع 61فقد حصمت عم  المرتبة الرابدة حيػث تكػررت ا االعتزاز بطدوار الحركة الوطنية
، وهػػي متػػوافرة فػػي جميػػت الصػػفوؼ لكنهػػا أكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي حيػػث ا تكػػرارا466ا

فػي حػيف جػاءت قيمػة االحتفػاء بالمناسػبات الوطنيػة فػي ا تكرارًا، 307ا مرة مف مجموع ا44تكررت ا
 %ا.0.64ا ونسبة ا3المرتبة االخيرة بتكرار ا

 ،والحفػػاظ عمػػ  اسػػتقالؿ الػػوطف ،والػػدفاع عػػف سػػيادة الػػوطف ،اإليمػػاف بالوحػػدة الوطنيػػة: القػػيـ االتيػػة  -
الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي وذلػػؾ الف هػػذ  كتػػب تهػػا فػػي تركػػزت غالبي ،واالعتػػزاز بػػطدوار الحركػػة الوطنيػػة

تتحػػػدث عػػػف الثػػػورات الكبػػػرى التػػػي حػػػدثت فػػػي التػػػاري  وخاصػػػة كتػػػاب التػػػاري  كانػػػت دروسػػػر  الكتػػػب
الحػػديث كػػالثورة اليمنيػػة والثػػورة الفرنسػػية واالمريكيػػة وااللمانيػػة وكػػذلؾ الوحػػدات القوميػػة والوطنيػػة التػػي 

لؾ اشػتمالر عمػ  االتحاد االوروبػي وتجػارب الوحػدات الدربيػة، وكػذحدثت كالوحدة اليمنية واالمريكية و 
كالهيئػػػات والمنظمػػػات االقميميػػػة والدوليػػػة واالسػػػتدمار وغيرهػػػا وأيضػػػا كتػػػاب دروس متدمقػػػة بهػػػذ  القػػػيـ 

وتكتالت ومنظمات الدالـ النػامي والتبػادالت  اإلقتصاديةالجةرافيا كانت دروسر تتحدث عف التكتالت 
 .  القيـ الوطنيةؿ الدالمية وغيرها مف الدروس المتدمقة بهذالتجارية والمشاك

تركػػزت كميػػًا فػػي الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي وذلػػؾ ألف  ،القيمػػة اآلتيػػة تقػػدير شػػهداء وأبطػػاؿ الثػػورة والوحػػدة -
اتاري ا تركزت الوحدة الثانيػة منػر حػوؿ الثػورات الكبػرى التػي حػدثت فػي  كتاب الصؼ الثالث الثانوي

الثورة اليمنيػػة والثػػورة الفرنسػػية واالمريكيػػة وااللمانيػػة والوحػػدة الثالثػػة حػػوؿ الوحػػدات التػػاري  الحػػديث كػػ
وبػي وتجػارب الوحػدات الدربيػة القومية والوطنية التي حدثت كالوحدة اليمنية واالمريكيػة واالتحػاد االور 

ؿ الثانوي لهذ  القيمة الوطنية وركزت عميها، ولـ تذكر في الصؼ االو تدرضت هاتيف الوحدتيف حيث 
 والثاني الثانوي.
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تقػػدير شػػهداء وأبطػػاؿ الثػػورة والوحػػدة لػػـ تػػذكر فػػي كتػػب الصػػؼ االحتفػػاء بالمناسػػبات الوطنيػػة و  قيمػػة -
 الثاني الثانوي.

ُذكرت في الصؼ االوؿ الثانوي مر  واحد  فقط وفي الصػؼ الثالػث االحتفاء بالمناسبات الوطنية  قيمة -
 ا وبنسبة466ا مف مجموع ا3لقيـ الوطنية تكرار حيث تكررت االثانوي ذكرت مرتيف وبهذا تدد اقؿ ا

 %ا.0.64ا
 :عمه مستوا طريقة العرض المجاؿ الوطنيقيـ  / عرض 

تػـ عػػرض قػيـ المجػػاؿ الػوطني فػػي كتػب الصػػفوؼ الثالثػػة بمػا يشػػتمؿ مػف قػػيـ تقريريػة ونشػػاط وتفكيػػر 
 ا يوضح ذلؾ. 5قـ اوصور وتقويـ بما فيها صيةتي الدرض الصريحة والضمنية والجدوؿ ر 

 ا: طريقة عرض قيـ المجاؿ الوطني في كتب الصفوؼ الثالثة5اجدوؿ 

 القيمة
 رض القيمةع

 تقويـ صور نشاط تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 2 5 11 5 10 6 39 74 اإليماف بالوحدة الوطنية -1

 1 2 - 3 - 2 17 37 الدفاع عف سيادة الوطف -2

 - - 3 2 - 3 21 45 طفالحفاظ عمه استقةؿ الو  -3

 - 2 - - - 1 3 24 االعتزاز بالثورة والوحدة -4

االعتزاز بالمنجزات الوطنية  -5
 والمحافظة عميها

25 12 3 - 2 1 - - 

 - 5 - - - - - 56 االعتزاز ب دوار الحركة الوطنية -6

 - - - - - 2 - 1 االحتفاا بالمناسبات الوطنية -7

حديات التي مواجهة اإلشاعات والت -8
 تمس بالوطف وامنه واستقرارل

9 5 1 - - - - - 

 - - 1 3 - 1 4 3 تقدير شهداا وأبطاؿ الثورة والوحدة -9

 - - - - - - 4 10 االيماف بتمبية نداا الواج  الوطني -10

 3 14 16 15 10 19 105 284 المجموع

 17 31 29 389 466 اجمالي

 %3.65 %6.65 %6.22 %83.48 %422 النسبة
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ا مػػرة مػػف 389ا أف  طريقػػة الدػػرض التقريػػري لقػػيـ المجػػاؿ الػػوطني تكػػررت ا5لنػػا الجػػدوؿ ا يوضػػح
 وعرضػػػت عمػػػ  شػػػكؿ ،ا مػػػرة29وعرضػػػت عمػػػ  شػػػكؿ نشػػػاط وبطاقػػػة تفكيػػػرا ،ا تكػػػراراً 466إجمػػػالي ا

حيػػػث حصػػػمت طريقػػة الدػػػرض التقريػػػري عمػػػ   .ا مػػػرة عمػػػ  شػػكؿ تقػػػويـ17وعرضػػػت ا ،ا صػػورة31ا
 ،%6.22يميهػػػا النشػػػاط بنسػػػبة  ،%6.65وتميهػػػا الصػػػور بنسػػػبة ، %83.48ألولػػػ  بنسػػػبة المرتبػػػة ا

 %. 3.65وأخيرًا التقويـ بنسبة 
 :   القيـ كما وردت في الكت  المحممة* أمثمة لطرؽ عرض بعض 

 قيمة اإليماف بالوحدة الوطنية: 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري: 

ها الوحػػدة الجةرافيػػة والتاريخيػػة واالجتماعيػػة لمشػػدب اليمنػػي اليمنيػػة قػػد نجحػػت فػػي تجسػػيد" اف الوحػػدة 
لـ الحػديث افػي كتػاب اتػاري  الدػ جممػة". وردت هذ  ال الواحد اصؿ الدروبة وموطنها الحضاري االوؿ

 ا.93والمداصر لمصؼ الثالث الثانوي، الوحدة الثالثة، الدرس الخامس، ص
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 

ية دروس اخػرى لموحػدة اليمنيػة مػف وجهػة نظػرؾه ورد هػذا النشػاط فػي كتػاب اتػاري  فكر واستخمص ا
 ا.95الدالـ الحديث والمداصر لمصؼ الثالث الثانوي، الوحدة الثالثة، الدرس الخامس، ص

 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
ة وبدػد الوحػدة. قبػؿ الوحػد اليمفُعرضت هذا القيمة عم  شكؿ الدديد مف الصور منها صورة لخريطة 

وردت هذ  الصورة في كتػاب اجةرافيػة الدػالـ المداصػر لمصػؼ الثالػث الثػانوي، فػي الػدرس االوؿ مػف 
 والشكؿ االتي يوضح ذلؾ.ا.8الوحدة االول ، ص
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 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 
اري  الدػػػالـ اتػػػ اكتػػب موضػػػوع عػػػف اهميػػة الوحػػػدة اليمنيػػػة واعتػػػزازؾ بهػػا ه ورد هػػػذا السػػػؤاؿ فػػي كتػػػاب

 .ا94حدة الثالثة، الدرس الخامس، صالحديث والمداصر لمصؼ الثالث الثانوي، الو 
 اإليماف بالوحدة الوطنية وردت بدرجة كبيرة  في الصػؼ الثالػث الثػانوي ةلذلؾ يمكف القوؿ أف قيم    

ة هيئػػػات اتػػػاري ا ضػػػمف الوحػػػدة الثالثػػػة وحػػػدات قوميػػػة ووطنيػػػة فػػػي التػػػاري  الحػػػديث والوحػػػدة الخامسػػػ
 ومنظمات في التاري  المداصر.

ا مػرة مػف اجمػالي 152وتدتبر هذ  القيمة ثاني اكثر القيـ تكػرارا فػي المجػاالت الدشػرة حيػث تكػررت ا
 %ا لذا احتمت المرتبة الثانية.4.77ا وبنسبة ا3188ا القيـ الكمية لممجاالت

 
 قيمة الحفاظ عمه استقةؿ الوطف: 
 ري: مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقري 

االوطػػاف  تممُسػػ لكػػف الشػػدوب لػػـ تستسػػمـ بػػؿ قاومتػػر حتػػ  د فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف االسػػتدمار "ور 
منهػػػػارًا " وردت فػػػػي كتػػػػاب اتػػػػاري  الدػػػػالـ الحػػػػديث والمداصػػػػر لمصػػػػؼ الثالػػػػث  ألهمهػػػػا وخػػػػرج منػػػػدحراً 

 ا.160الثانوي، الدرس االوؿ مف الوحدة السادسة، ص
  مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالنشاط: 

فػي ت ارسـ خريطة لقارتي اسيا وافريقيػا ووضػح عميهػا منػاطؽ التحػرر مػف الػدوؿ االسػتدمارية " ورد" 
االوؿ مػػف الوحػػدة السادسػػة، كتػػاب اتػػاري  الدػػالـ الحػػديث والمداصػػر لمصػػؼ الثالػػث الثػػانوي، الػػدرس 

 ا.164ص
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

االوروبػػػي لمػػػوطف الدربػػػي. وردت هػػػذ  عمػػػ  شػػػكؿ  صػػػورة عبػػػرت عػػػف خريطػػػة لالسػػػتدمار  ترضػػػعُ 
اتػاري  الدػالـ الحػديث والمداصػر لمصػؼ الثالػث الثػانوي، الػدرس االوؿ مػف الوحػدة  الصورة فػي كتػاب

 ا .161السادسة، ص
بدرجة كبيرة في كتب الصػفوؼ الثالثػة وبصػورة صػريحة فػي  تلذلؾ يمكف القوؿ إف هذا القيمة ا ورد

 األغمبا.
 قويـ في الكتب.ولـ ترد لهذا  القيمة  ت 
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 مناقشة نتائج قيـ المجاؿ الوطني : 
 أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :

قيمة االيماف بالوحدة الوطنية وردت بالصيةة الضمنية اكثر مف الصريحة بالنسبة لمنشاط والصور كما  -
، لػػذا فهػػي بحاجػػة الػػي مزيػػد مػػف بؽ وهػػذ  مػػف سػػمبيات الكتػػب المحممػػةالسػػا هػػي موضػػحة فػػي الجػػدوؿ

 .واجب غرسها وتنميتها لدى الطالبماـ كونها مف اهـ القيـ عم  مستوى المجاالت التي مف الاالهت
واالحتفػػػاء ، االعتػػػزاز بػػطدوار الحركػػػة الوطنيػػة هنػػاؾ قيمتػػػاف تػػـ ذكرهمػػػا بشػػكؿ صػػػريح فقػػط وهمػػػا قيمػػة -

الكتػب، حيث توزعت هاتاف القيمتاف في الصفوؼ الثالثة وهذ  تدد مف ايجابيػات ، بالمناسبات الوطنية
 فهمها واستيدابها كقيمة مف قيـ الوالء الوطني. لمطالب حيث يمكف

 ا صريحة.بالمستوى المطموب، ألف غالبيته تعرض قيـ المجاؿ الوطني بشكؿ تقريري كان -
الف الكتػب  ،ي الصػؼ الثالػث الثػانوي بشػكؿ واضػحفػت قيمة تقدير شهداء وأبطػاؿ الثػورة والوحػدة تركػز  -

ى التي حدثت في التػاري  الحػديث كػالثورة اليمنيػة والثػورة الفرنسػية واالمريكيػة تتحدث عف الثورات الكبر 
وااللمانية وكذلؾ الوحدات القومية والوطنية التػي حػدثت كالوحػدة اليمنيػة واالمريكيػة واالتحػاد االوروبػي 

 وتجارب الوحدات الدربية.
ت بشكؿ واضح ومنتظـ وسػهؿ قيمة االحتفاء بالمناسبات الوطنية وردت بشكؿ ضئيؿ، رغـ أنها عرض -

 د مف االهتماـ كونها قيمة مداصرة.بالنسبة لمطالب لذلؾ تحتاج إل  المزي
 
 : المجاؿ الديني -2

 ، وكػذلؾ عمػ  مسػتوىقيـ مف قيـ الوالء الوطني بتكرارها عم  مسػتوى الصػفوؼ 9يتناوؿ هذا المجاؿ 
 درض.الطريقة 

 
 صفوؼ الثةثة: ال عمه مستواني ديأ(  تكرارات قيـ المجاؿ ال

، وايجاد تـ استخراج تكرارات قيـ المجاؿ الديني لمصفوؼ الثالثة بصيةتي الدرض الصريحة والضمنية
ا 6، ونسبة القيمة بالنسبة لممجاالت الكميػة لقػيـ الػوالء الػوطني والجػدوؿ رقػـ االنسب المئوية لكؿ قيمة

 يوضح ذلؾ.
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 لصفوؼ الثالثةني في كتب اديا: تكرارات قيـ المجاؿ ال6جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 القيمة
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % تكرار
لمم

 

جاال %
لمم

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص ت

االسةمي  عتزاز بالديفاال -1 3
 والشريعة االسةمية

22 2 20 26 20 03 3 6 3 18 23660% 2661% 

التمسؾ بالعبادات  -2 7
 والشعائر الدينية

6 2 6 - 6 6 - 0 0 44 6620% 2666% 

حماية المقدسات  -3 5
 االسةمية والدفاع عنها

2 2 0 6 1 22 6 3 22 02 1633% 2610% 

6 
ح  اهلل واستشعار  -4

 عظمته وقدرته
0 3 2 6 0 6 - - - 42 6662% 2662% 

ح  رسوؿ اهلل وتطبيؽ  -5 4
 سنتة

6 - 6 22 6 02 - - - 01 2632% 2612% 

تقدير الصحابة والقيادات  -6 1
 المسمميفوالعمماا 

3 - 3 10 6 11 0 - 0 77 62663% 0613% 

 %2612 %2632 01 - - - 06 3 23 - - - ح  المساجد  -7 4

حتفاؿ بالمناسبات اال -8 8
 اإلسةمية

0 0 6 - 6 6 - - - 8 0666% 2600% 

احتراـ الديانات السماوية  -9 2
 معتقدات األ ريفو 

03 2 62 22 2 22 6 6 2 18 21622% 2666% 

 %8.22 %422 077 24 44 41 472 12 412 81 40 40 جموعالم

 
ا مػػػػرة مػػػػف إجمػػػػالي تكػػػػرار 288ا أف قػػػػيـ المجػػػػاؿ الػػػػديني تكػػػػررت ا6جػػػػدوؿ رقػػػػـ االلنػػػػا  وضػػػػحي    

المجاالت. وأف  قيمة تقدير الصحابة والقيادات والدمماء المسمميف حصػمت عمػ  المرتبػة األولػ  حيػث 
%، وهي متوافرة في جميت الصفوؼ 30.56أي بنسبة  ،رًا ا تكرا288ا مرة مف مجموع ا88تكررت ا

الثالثػػػة وأكثػػػر تركيػػػزًا فػػػػي الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػػانوي، تميهػػػا قيمػػػة احتػػػػراـ الػػػديانات السػػػماوية ومدتقػػػػدات 
ا تكػػرارًا، وهػػي 288ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا49فقػػد حصػػمت عمػػ  المرتبػػة الثانيػػة حيػث تكػػررت ا ،األخػريف

 % وأكثػػر تركيػػزًا فػػي الصػػؼ االوؿ الثػػانوي حيػػث تكػػررت17.01متػػوافرة فػػي جميػػت الصػػفوؼ بنسػػبة 
، تميها في المرتبة الثالثػة قيمػة االعتػزاز بالػديف االسػالمي والشػريدة ا تكراراً 74ا مرة مف مجموع ا30ا
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% مػػف إجمػػالي نسػػب 16.32ا تكػػرارًا وبنسػػبة 288ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا47االسػػالمية حيػػث تكػػررت ا
 ا تكرارًا.183ا مرة مف مجموع ا26الثاني الثانوي حيث تكرر ا المجاؿ وأكثر تركيزًا في الصؼ

ويالحظ مف الجدوؿ أيضًا أف القيـ االتية: االعتزاز بالديف االسالمي والشريدة االسالمية، حب رسوؿ  -
اا وتطبيؽ سنتة، تقدير الصػحابة والقيػادات والدممػاء المسػمميف، احتػراـ الػديانات السػماوية ومدتقػدات 

ألف الكتػب ركػزت عمػ  الجوانػب وذلػؾ مها قيـ تركػزت غالبيتهػا فػي الصػؼ الثػاني الثػانوي األخريف، ك
الدينيػػة كالحضػػارات الدربيػػة واالسػػالمية داخػػؿ الػػوطف الدربػػي وخارجػػر والتطػػور التػػاريخي لمحضػػارات 

ا ، حيػػث اننػػوهػػذا مػػف إيجابيػػات الكتػػب ممػػا اثػػرت هػػذ  القػػيـ بالدديػػد مػػف التكػػرارات الدربيػػة واالسػػالمية
 .نديش وسط مجتمت اسالمي فينبةي التركيز عم  مثؿ هذ  الجوانب

ا مػػرة فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي فقػػط، ولػػـ تػػذكر فػػي الصػػفيف 25ا أمػػا قيمػػة حػػب المسػػاجد فقػػد وردت -
 االوؿ والثالث الثانوي.

ر، الصؼ الثالث الثانوي : حب اا واستشػدار عظمتػر وقدرتػكتب ولـ تحظ القيـ اآلتية بطي تكرار في  -
فػي   نقطة ضػدؼ وهذ ،حب رسوؿ اا وتطبيؽ سنتة، حب المساجد، االحتفاؿ بالمناسبات اإلسالمية

 المحممة.الكتب 
 
 :عمه مستوا طريقة العرض عرض قيـ المجاؿ الديني - 
 

تػػـ عػػرض قػػيـ المجػػاؿ الػػديني فػػي كتػػب الصػػفوؼ الثالثػػة بمػػا يشػػتمؿ مػػف قػػيـ تقريريػػة ونشػػاط وتفكيػػر 
 .ا يوضح ذلؾ7يها صيةتي الدرض الصريحة والضمنية والجدوؿ رقـ اوصور وتقويـ بما ف
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 ا: طريقة عرض قيـ المجاؿ الديني في كتب الصفوؼ الثالثة7جدوؿ ا

 القيمة
 عرض القيمة

 تقويـ صور نشاط تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 - - - 2 1 2 15 27 االعتزاز بالديف االسةمي والشريعة االسةمية -1

 - - - - - - 7 4 التمسؾ بالعبادات والشعائر الدينية -2

 - 1 1 1 1 2 11 6 االسةمية والدفاع عنها المقدساتحماية  -3

 1 - 1 - - - 6 5 ح  اهلل واستشعار عظمته وقدرته -4

 - - - - - - 3 22 ح  رسوؿ اهلل وتطبيؽ سنتة -5

 - 6 - - 2 1 3 76 تقدير الصحابة والقيادات والعمماا المسمميف -6

 1 1 - 8 - - 5 10 ح  المساجد -7

 - - - - 1 - 4 2 االحتفاؿ بالمناسبات اإلسةمية -8

 1 2 - - 1 4 14 27 احتراـ الديانات السماوية ومعتقدات األ ريف -9

 3 10 2 11 6 9 68 179 المجموع

 13 13 15 247 288 إجمالي

 %4.51 %4.51 %5.21 %85.76 %100 النسبة

 
ا مػػػرة مػػػف 247ا أف طريقػػػة الدػػػرض التقريػػػري لقػػػيـ المجػػػاؿ الػػػديني تكػػػررت ا7لنػػػا الجػػػدوؿ ا حيوضػػػ

ا مػػرة، وعرضػػت عمػػ  شػػكؿ 15ا تكػػرارًا، وعرضػػت عمػػ  شػػكؿ نشػػاط وبطاقػػة تفكيػػر ا288إجمػػالي ا
عمػػػ  حيػػػث حصػػػمت طريقػػة الدػػػرض التقريػػػري ، ة عمػػػ  شػػكؿ تقػػػويـا مػػػر 13ا صػػورة، وعرضػػػت ا13ا

وأخيػرًا الصػور والتقػويـ بػنفس التكػرار ، %5.21يميها النشاط بنسػبة ، %85.76المرتبة األول  بنسبة 
 %. 4.51بنسبة 

 * أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  المحممة:
 : قيمة االعتزاز بالديف االسةمي والشريعة االسةمية  
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

فػي  ت القيمػةر الوحيد الػذي يحػدد طريقػة تكػويف االسػرة " ورد" فاف الديف االسالمي هو المرشد والموج
 .ا10االمجتمت اليمني، الصؼ االوؿ الثانوي، الوحدة االول ، الدرس االوؿ، ص كتاب
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 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 
فكر في مػا قالػر االسػتاذ االمريكػي "ت.ب.إيػرفنج " مخاطبػًا جمدػًا مػف المسػمميف فػي بريطانيػا "ولكػنكـ 
تستطيدوف اف تجدموا تمؾ الدوؿ تجثو عم  ركبها امامكـ باإلسػالـ .. تدممػوا االسػالـ وطبقػو  واحممػو  

لمصػػؼ    حضػػارات الدػالـ الدربػي االسػالمي،لةيػركـ مػف البشػر.." ه ورد هػذا النشػػاط فػي كتػاب اتػاري
 ا 112الثاني الثانوي، الجزء الثاني، الوحدة السادسة، الدرس الرابت، ص

 قة عرض القيمة بالصور: مثاؿ لطري 
عم  شكؿ صورتيف صػريحتيف ، منهػا صػورة لخريطػة انتشػار االسػالـ خػارج الػوطف الدربػي،  تُعرض

لمصػؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء  ،وردت هذ  الصورة في كتاب اتاري  حضارات الدالـ الدربي االسػالمي
 .ا44الثاني، الوحدة الخامسة، الدرس االوؿ، ص

 ة  تقويـ في الكتب.ولـ ترد لهذ   القيم 
 
  :قيمة احتراـ الديانات السماوية ومعتقدات األ ريف 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري: 

 ت: حػػؽ الفػػرد فػػي اعتنػػاؽ الػػديف الػػذي يريػػد  " ورد " لكػػؿ انسػػاف عقيػػدة يمتػػـز بهػػا وحريػػة الدقيػػدة هػػي
لثػػػانوي، الجػػػزء االوؿ، لمصػػػؼ الثػػػاني ا ،فػػػي كتػػػاب اتػػػاري  حضػػػارات الدػػػالـ الدربػػػي االسػػػالميالقيمػػػة 

 .ا92الوحدة الثالثة، الدرس الرابت، ص
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 

" لػـ يػومف المسػمموف بالػديانات اليهوديػة والمسػيحية وال يػومف اليهػود والمسػيحيوف  طالػبسؤاؿ موجر لم
لمصػؼ االوؿ الثػانوي،  ،ه ورد هذا النشاط في كتاب اتاري  حضارات الدالـ القػديـ "بالديانة االسالمية

 .ا21الجزء االوؿ، الوحدة االول ، الدرس الثالث، ص
   صور في الكتب.ولـ ترد لهذا  القيمة 
 ثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ:م 

سؤاؿ: لماذا لـ يكف التددد الديني عائقًا اماـ االتحاد االوروبيه ورد السؤاؿ فػي كتػاب اجةرافيػة الدػالـ 
 ا. 36لثانوي، في الدرس االوؿ مف الوحدة الثانية، صالمداصر لمصؼ الثالث ا
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 :مناقشة نتائج قيـ المجاؿ الديني 
 أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :

 .هذا الصؼ قيمة حب المساجد تركزت في الصؼ الثاني الثانوي فقط وهذا ُيدد مف ايجابيات كتب -
المناسػػبات اإلسػػالمية، حػػب اا القػػيـ التػػي حظيػػت بطقػػؿ تكػػرارات فػػي الصػػفوؼ الثالثػػة هػػي االحتفػػاؿ ب -

هذا ُيدػد نقطػة ضػدؼ واستشدار عظمتر وقدرتر، التمسؾ بالدبادات والشدائر الدينية، وهذ  قيـ مهمة و 
 .لمكتب المحممة

ا مػػر  23ا تمػػف االهتمػػاـ حيػػث ورد اً نػػؿ كثيػػر تلػػـ ، قيمػػر حمايػػة المقدسػػات االسػػالمية والػػدفاع عنهػػا   -
وخاصػػػة مػػػا نػػػرا  اليػػـو ونسػػػمدر مػػػف انتهاكػػػات لمقدسػػػات  هتمػػػاـتحتػػػاج إلػػػ  المزيػػػد مػػف اال ةوهػػي قيمػػػ
 .االسالـ

ت وجػػود فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي وتركػػز  تقيمػػة تقػػدير الصػػحابة والقيػػادات والدممػػاء المسػػمميف تركػػز  -
القيمػػػة فػػػي جميػػػت وحػػػدات كتػػػب التػػػاري  ألنهػػػا تػػػتكمـ عػػػف الجوانػػػب الدينيػػػة كالحضػػػارات الدربيػػػة  هػػػذ 

طف الدربػػي وخارجػػر والتطػػور التػػاريخي لمحضػػارات الدربيػػة واالسػػالمية منػػذ عهػػد واالسػػالمية داخػػؿ الػػو 
النبوة والخمفاء الراشديف ال  اف وصمت الحضارة االسالمية ال  غرب ووسط افريقيا وكاف يذكر اسماء 

 القيادات والدمماء وكؿ مف لر دور في تمؾ الحضارات. 
فبالرغـ مف  وي ووردت عم  شكؿ تقويـ مرتيف،حب المساجد في كتب الصؼ الثاني الثان ةعرض قيم -

تدويػد  اجػدا ألف فيهػ ةمهمػ قمة االهتماـ بها اال انها وردت بشكؿ واضح ومناسب لمطالب وهذ  القيمػة
عمػػ  حػػب المسػػاجد واقامػػة الصػػالة فيهػػا وجػامت لتمقػػي تدػػاليـ الػػديف وكػػاف قاعػػدة إلدارة شػػئوف  مطػالبل

مف أجؿ تحمؿ مسؤوليتر غدًا أماـ مجتمدر وأمتر. ، مية والحربية ة واالعالاإلجتماعيالدولة السياسية و 
 يػػؿدل : لػػـ سػػارع النبػػي اصا الػػ  بنػػاء المسػػجد فػػي المدينػػة فػػور وصػػولر ه وكػػاف نػػص سػػؤاؿ التقػػويـ

 عم  حب النبي اصا لممساجد ولما يدممر مف فضمها واهميتها.
مناسػبات اإلسػالمية عرضػت بصػي  صػريحة القيمتاف التمسؾ بالدبادات والشدائر الدينية واالحتفػاؿ بال -

مػػرة وبهػػذا  ا12مػػرة بينمػػا عرضػػتا بالصػػيةة الضػػمنية ا ا18مػػرات مػػف اجمػػالي تكػػرار القيمتػػاف ا ا6ا
 يحتاج ال  المزيد مف االهتماـ.
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 مجاؿ المواطنة المتساوية :  -3
 وطريقة الدرض. قيـ مف قيـ الوالء الوطني بتكرارها عم  مستوى الصفوؼ  10يتناوؿ هذا المجاؿ 

 الصفوؼ الثةثة: عمه مستواتكرارات قيـ مجاؿ المواطنة المتساوية  أ/
تػػػـ اسػػػتخراج تكػػػرارات قػػػيـ مجػػػاؿ المواطنػػػة المتسػػػاوية لمصػػػفوؼ الثالثػػػة بصػػػيةتي الدػػػرض الصػػػريحة 

وطني والضمنية، وايجاد النسب المئوية لكؿ قيمة ، ونسبة القيمة بالنسبة لممجاالت الكمية لقيـ الوالء ال
 ا يوضح ذلؾ.8والجدوؿ رقـ ا

 ا: تكرارات قيـ مجاؿ المواطنة المتساوية في كتب الصفوؼ الثالثة8جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 
 ةالقيم

 مج /ث3 /ث2 /ث1
جاؿ % تكرار

لمم
 

الت % 
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 
 %2632 %02606 44 20 - 20 66 02 26 26 6 22 المساواة  حؽ كؿ فرد في-1 1

االيماف بمبدأ العدالة  -2 2
 فئات اللكؿ  االجتماعية

2 6 22 02 20 60 6 2 3 18 21621% 2666% 

احتراـ المجتمع لمطبقات  -3 7
 الم تمفة 

2 0 6 0 - 0 6 0 1 40 6622% 2662% 

إقرار حريات اال ريف  -4 2
 وعدـ انتزاعها

6 0 3 26 22 60 2 6 22 18 21621% 2666% 

8 
العامة  احتراـ الممكية -5

 وال اصة
0 0 6 6 2 3 - - - 42 6662% 2662% 

 %2663 %3601 47 2 - 2 3 6 3 2 - 2 احتراـ حقوؽ االقميات  -6 6

الحفاظ عمه كرامة  -7 3
 المواطنيف وأمنهـ واستقرارهـ

6 - 6 26 3 06 6 - 6 22 22662% 2626% 

 %2610 % 2 02 3 3 6 22 6 6 6 6 2 حؽ الحياة والتمتع بها -8 5

9 
احتراـ المحروميف مف  -9

حريتهـ ومعاممتهـ معاممة 
 انسانية

- - - 0 0 6 6 - 6 7 0613% 2606% 

4 
حؽ المشاركة في  -10

ادارة شؤف البةد وتقمد 
 الوظائؼ العامة

22 6 26 3 0 2 0 - 0 06 2663% 2616% 

 %8.22 % 422 078 41 40 10 444 82 77 40 02 10 المجموع
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ا مػػػرة مػػػف إجمػػػالي تكػػػرار 287ا أف قػػػيـ مجػػػاؿ المواطنػػػة المتسػػػاوية تكػػػررت ا8ؿ النػػػا الجػػػدو  يوضػػػح 
ا مػػرة مػػف 61المجػػاالت، وأف قيمػػة حػػؽ كػػؿ فػػرد فػػي المسػػاواة حصػػمت عمػػ  المرتبػػة األولػػ  وتكػػررت ا

القيمػػة   % مػف إجمػػالي نسػػب المجػاؿ، وهػػذ21.25ا تكػػرارًا، حيػػث حصػمت عمػػ  نسػػبة 287مجمػوع ا
ا مػػػرة مػػػف 34لكنهػػػا تركػػػزت فػػػي الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي حيػػػث تكػػػررت امتػػػوافرة فػػػي جميػػػت الصػػػفوؼ 

تميهػا فػػي  ،ا تكػرارًا. وهػذا القيمػػة وردت مبدثػرة ومشػتتة فػػي ثنايػا الكتػب ولػـ تػػرد منتظمػة161مجمػوع ا
قػػرار حريػػات االخػػريف اإلجتماعيػػالمرتبػػة الثانيػػة قيمتػػي االيمػػاف بمبػػدأ الددالػػة  ة لكػػؿ فئػػات المجتمػػت، وال

ا تكػػرارًا حيػػث حصػػمت كػػؿ منهمػػا 287ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا49فقػػد تكػػررت كػػؿ منهمػػا ا وعػػدـ انتزاعهػػا
فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي  افػػي جميػػت الصػػفوؼ و تركزتػػ ة، وهػػذ  القػػيـ متػػوافر %17.07عمػػ  نسػػبة 

ا فػي المرتبػة الثالثػة قيمػة الحفػاظ مػا تكػرارًا، تميه161ا ا مػرة مػف مجمػوع32حيث تكررت كؿ منهمػا ا
ا تكػػرارًا لممجػػاؿ 287ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا33واطنيف وأمػػنهـ واسػػتقرارهـ حيػػث تكػػررت اعمػػ  كرامػػة المػػ

% مػػف إجمػػالي نسػػبة المجػػاؿ، وتركػػزت فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي 11.50حيػػث حصػػمت عمػػ  نسػػبة 
ا تكػرارًا لمصػؼ الثػاني الثػانوي، تميهػا قيمػة حػؽ المشػاركة فػي 161ا ا مرة مف مجمػوع24حيث تكررا

ا مرة وتكػررت قيمػة حػؽ الحيػاة والتمتػت بهػا 24وتقمد الوظائؼ الدامة حيث تكررت اادارة شؤف البالد 
ا مػػػرة وتكػػػررت قيمػػػة احتػػػراـ 18ا مػػػرة وتكػػػررت قيمػػػة احتػػػراـ حقػػػوؽ االقميػػػات داخػػػؿ المجتمػػػت ا23ا

ا وجػاءت القيمػة 10ا وتكررت قيمػة احتػراـ الممكيػة الدامػة والخاصػة ا12المجتمت لمطبقات المختمفة ا
المرتبػػػة االخيػػػرة حيػػػث حصػػػمت عمػػػ  فػػػي محػػػروميف مػػػف حػػػريتهـ ومدػػػاممتهـ مداممػػػة انسػػػانية احتػػػراـ ال
 %ا.2.79ا وبنسبة ا287ا مف مجموع تكرارات المجاؿ ا8تكرارا

 
 :عمه مستوا طريقة العرض عرض قيـ مجاؿ المواطنة المتساوية - 

مػف قػيـ تقريريػة ونشػاط في كتب الصفوؼ الثالثة بمػا يشػتمؿ  مجاؿ المواطنة المتساوية تـ عرض قيـ
 ا يوضح ذلؾ.9وتفكير وصور وتقويـ بما فيها صيةتي الدرض الصريحة والضمنية والجدوؿ رقـ ا
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 ا: طريقة عرض قيـ مجاؿ المواطنة المتساوية في كتب الصفوؼ الثالثة9جدوؿ ا
 

 القيمة
 

 عرض القيمة
 تقويـ صور نشاط تقريري

 ض ص ض ص ض ص ض ص
 3 3 1 - 1 - 17 36 في المساواةحؽ كؿ فرد  -1

 2 2 - - 2 1 12 30 ة لكؿ فئات المجتمعاإلجتماعيااليماف بمبدأ العدالة  -2

 - - - - - - 4 8 احتراـ المجتمع لمطبقات الم تمفة  -3

 - - - - 1 - 22 26 إقرار حريات اال ريف وعدـ انتزاعها -4

 - - - - - - 3 7 احتراـ الممكية العامة وال اصة -5

 - 1 - - - 2 3 12 احتراـ حقوؽ االقميات دا ؿ المجتمع -6

 - - - - 1 - 8 24 الحفاظ عمه كرامة المواطنيف وأمنهـ واستقرارهـ -7

 - - - - - - 14 9 حؽ الحياة والتمتع بها -8

 - - - 1 - - 2 5 احتراـ المحروميف مف حريتهـ ومعاممتهـ معاممة انسانية -9

 2 2 - - - 1 4 15 ة في ادارة شؤف البةد وتقمد الوظائؼ العامةحؽ المشارك -10

 7 8 1 1 5 4 89 172 المجموع

 15 2 9 261 287 إجمالي

 %5.23 %0.70 %3.14 %90.94 %100 النسبة

     
ا 261ا  أف طريقػػة الدػػرض التقريػػري لقػػيـ مجػػاؿ المواطنػػة المتسػػاوية تكػػررت ا9لنػػا الجػػدوؿ ا يوضػػح

ا مػرات، وعرضػت عمػ  9ا تكرارا، وعرضت عمػ  شػكؿ نشػاط وبطاقػة تفكيػر ا287مرة مف إجمالي ا
عمػ  ا مػرة عمػ  شػكؿ تقػويـ حيػث حصػمت طريقػة الدػرض التقريػري 15وعرضػت ا ،ا صػور2ا شكؿ

واخيػػرًا ، %3.14، ثػػـ النشػػاط بنسػػبة %5.23التقػػويـ بنسػػبة  ايميهػػ، %90.94المرتبػػة األولػػ  بنسػػبة 
 %. 0.70الصور بنسبة 

 لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  المحممة:    أمثمة * 
 حؽ كؿ فرد في المساواة:  قيمة / 
  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

" والمراد بالمساواة في الحقوؽ وااللتزامات بيف جميػت افػراد المجتمػت واسػاس هػذ  المسػاواة فػي االسػالـ 
فػػػي كتػػػاب اتػػػاري  حضػػػارات الدػػػالـ  تورد . اف النػػػاس كمهػػػـ متسػػػاووف فػػػي اصػػػؿ الخمقػػػة والتكػػػويف "

 .ا93الدربي االسالمي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس الرابت، ص
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  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 
" ابحػػث عػػف نسػػخة مػػف االعػػالف الدػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف وقػػارف بػػيف مضػػاميف حقػػوؽ االنسػػاف فػػي 

اميف حقػوؽ االنسػاف فػي ذلػؾ االعػالف والحضػارة الدالميػة المداصػرة " ه ورد الشريدة االسػالمية ومضػ
اتاري  حضارات الدالـ الدربي االسالمي: لمصػؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء االوؿ،  هذا النشاط في كتاب

 .ا97الوحدة الثالثة، الدرس الرابت، ص
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

نتخابات وهي تدلي بصوتها في احدى المراكز االنتخابية. وردت عرضت صورة لمشاركة المرأة في اال
هذ  الصورة في كتػاب اجةرافيػة الػيمف والػوطف الدربػي: لمصػؼ الثػاني الثػانوي، فػي الػدرس الرابػت مػف 

 ا.55الوحدة الثانية، ص
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 

ة، اإلجتماعيػػػ، اإلقتصػػػاديةاسػػػية، وهػػػو " صػػػنؼ باختصػػػار مػػػا يمػػػي: الحقػػػوؽ السي لمطمبػػػةسػػػؤاؿ موجػػػر 
اتػاري  حضػارات الدػػالـ  فػي كتػاب تالثقافيػة، المدنيػة لسنسػاف فػي الحضػارة الدربيػة االسػالمية" ه ورد

 ا.97دة الثالثة، الدرس الرابت، صالدربي االسالمي: لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوح
 :قيمة/ احتراـ حقوؽ االقميات دا ؿ المجتمع 
 طريقة عرض القيمة تقريري : مثاؿ ل 

 ت" وقد تدامؿ ديننا الحنيؼ مت تمؾ األقميات غير االسالمية عم  اساس المساواة وعدـ التمييز"  ورد
الثالثػػػة، ثػػػانوي، فػػػي الػػػدرس االوؿ مػػػف الوحػػػدة فػػػي كتػػػاب اجةرافيػػػة الدػػػالـ المداصػػػر لمصػػػؼ الثالػػػث ال

 ا.59ص
اتػاري  حضػارات الدػالـ  ي المدارضة " ورد في كتابمثاؿ اخر " مف صي  الديمقراطية: حؽ االقمية ف

 .ا82الدربي االسالمي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، ص
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 

ا ال يجػوز فػي الػدوؿ التػي توجػد فيهػا 1966ا ا مف الوثيقة الدولية لحقوؽ االنساف27ورد في المادة ا
قميات اثينية او دينية او لةوية اف يحرموا االشخاص المنتسبوف ال  االقميات مف حؽ التمتت بثقػافتهـ ا

ورد النشػاط فػي  هوالمجاهرة بدينهـ.." اكتب ما يوضح اهمية المحافظة عم  حقػوؽ مثػؿ هػذ  االقميػات
 ا.60ة الثالثة، صكتاب اجةرافية الدالـ المداصر لمصؼ الثالث الثانوي، في الدرس االوؿ مف الوحد
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  مدروضة عم  شكؿ صور لهذ  القيمة.ال توجد امثمة 
 ثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ:م 

سػػؤاؿ موجػػر الػػ  الطػػالب: مػػا المقصػػود باألقميػػة ه ورد فػػي كتػػاب اجةرافيػػة الدػػالـ المداصػػر لمصػػؼ 
 ا.60الثالث الثانوي، في الدرس االوؿ مف الوحدة الثالثة، ص

 لمواطنة المتساوية:مناقشة نتائج مجاؿ ا 
 أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :

إقػرار قيمػة ة لكؿ فئات المجتمػت و اإلجتماعيااليماف بمبدأ الددالة قيمة قيمة حؽ كؿ فرد في المساواة و  -
ني الثػانوي لوجػود استحوذت عم  هذا المجاؿ وتركزت في الصؼ الثا، حريات االخريف وعدـ انتزاعها

 النساف.دن  بحقوؽ ادروس ومواضيت ت
 رضت قيـ هذا المجاؿ في الةالب صريحة وهذ  مف ايجابيات الكتب المحممة. عُ  -
القيمة احتراـ المحروميف مػف حػريتهـ ومدػاممتهـ مداممػة انسػانية لػـ تحػظ بػطي تكػرار فػي كتػب الصػؼ  -

االوؿ الثػػانوي والقيمػػة احتػػراـ الممكيػػة الدامػػة والخاصػػة لػػـ تحػػظ بػػطي تكػػرار فػػي كتػػب الصػػؼ الثالػػث 
ُيدػد  ثانوي، وهي قيـ مهمة في هذا المجاؿ كونها متدمقة بحفػظ حقػوؽ االنسػاف والمطالبػة بحقػر وهػذاال

 .نقطة ضدؼ في الكتب المحممة
ا مػرات صػريحة وهػذا يدبػر 9ا مػرة ضػمنيا بينمػا عرضػت ا14ا رضػتقيمر حؽ الحياة والتمتت بهػا عُ  -

 عف قصور في عرض هذ  القيمة في الكتب المحممة.
 
 : دولة والنظاـ والقانوفالمجاؿ  -4

الثالثػة ، وكػذلؾ عمػ   بتكرارها عم  مستوى الصفوؼقيـ الوالء الوطني مف  قيـ 6يتناوؿ هذا المجاؿ 
 . مستوى طريقة الدرض

 :الصفوؼ الثةثة عمه مستوا الدولة والنظاـ والقانوفمجاؿ  قيـأ/ تكرارات 
لمصػػفوؼ الثالثػػة بصػػيةتي الدػػرض الصػػريحة  تػػـ اسػػتخراج تكػػرارات قػػيـ مجػػاؿ الدولػػة والنظػػاـ والقػػانوف

، ونسبة القيمة بالنسبة لممجػاالت الكميػة لقػيـ الػوالء الػوطني ، وايجاد النسب المئوية لكؿ قيمةوالضمنية
 ا يوضح ذلؾ.10والجدوؿ رقـ ا
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 في كتب الصفوؼ الثالثةالدولة والنظاـ والقانوف مجاؿ  قيـتكرارات  :ا10جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 لقيمةا
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % رتكرا
لمم

 

جاال %
لمم

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص ت

2 
احتراـ رموز  -1

 االشعار االوطفالالعَمـ
 ..(االنشيد الوطني

02 - 02 20 
 

20 26 0 21 18 23622% 2666% 

اـ الدولة وتقدير احتر  -2 1
 المجتمعجهودها في  دمة

12 1 11 63 22 33 26 6 22 441 66663% 6626% 

4 
تقدير القانوف  -3

والتشريعات واحترامهما 
 وااللتزاـ بهما

2 6 26 6 6 2 22 - 22 24 22626% 2631% 

احتراـ وتقدير  -4 5
 الدستور

1 - 1 2 - 2 1 - 1 41 6632% 2661% 

احتراـ الممتمكات  -5 3
 العامة والماؿ العاـ

0 00 06 6 - 6 - 6 6 21 22622% 2621% 

6 
تقدير ح  النظاـ و  -6

 في حؿ النزاعات دورل
6 2 6 3 6 3 - - - 42 6606% 2662% 

 %8.42 % 422 224 18 40 11 421 44 77 411 21 442 عالمجمو 

 
مرة مف إجمالي تكػرار  ا306اتكررت  الدولة والنظاـ والقانوف مجاؿ قيـأف  ا 10لنا الجدوؿ ا وضحي

عمػػ  المرتبػػة  تحصػػم المجتمػػتاحتػػراـ الدولػػة وتقػػدير جهودهػػا فػػي خدمػػة  ةقيمػػ، وأف مجػػاالتالجميػػت 
فػػي جميػػت  ةمتػػوافر  القيمػػة  هػػذا تكػػرارًا لممجػػاؿ، و 306مجمػػوع اا مػػرة مػػف 164ا تاألولػػ  حيػػث تكػػرر 

وؿ فػي الصػؼ اال تتركػز  و % مف إجمالي نسب المجػاؿ53.59عم  نسبة  تلذلؾ حصم ،صفوؼال
فػي المرتبػة  اميهػت ،االوؿ الثػانوي ا تكػرارًا لمصػؼ145ا مجمػوعا مػف 77عمػ  ا تحيث حصػم الثانوي
ا مػػػرة مػػػف 49ا تحيػػػث تكػػػرر  ..ا،النشػػػيد الػػػوطني ،الشػػػدار ،احتػػػراـ رمػػػوز الػػػوطفاالدم ـ ةقيمػػػالثانيػػػة 
فػي الصػؼ  تشػكؿ مبدثػر ومشػتت وقػد تركػز ب الصػفوؼفػي جميػت   متػوافر  يا تكرارًا فه306ا مجموع

نسػػػػػبة عمػػػػػ   حصػػػػػمتا تكػػػػػرارًا و 145ا مجمػػػػػوعا مػػػػػرة مػػػػػف 20عمػػػػػ  ا تحيػػػػػث حصػػػػػماالوؿ الثػػػػػانوي 
ة احتػػراـ الممتمكػػات الدامػػة والمػػاؿ قيمػػفػػي المرتبػػة الثالثػػة  اميهػػت، المجػػاؿ نسػػب% مػػف إجمػػالي 16.01
، ا تكػػرارًا فهػػي متػػوافرة فػػي الصػػفوؼ الثالثػػة306امجمػػوع ا تكػػرارًا مػػف 34عمػػ  ا تحيػػث حصػػم الدػػاـ
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ة تقػدير قيمػفػي المرتبػة الرابدػة  اميهػت، المجػاؿ نسػب% مػف إجمػالي 11.11عمػ  نسػبة  تيث حصمح
ومف  ،%10.13 ا تكرار ونسبة31القانوف والتشريدات واحترامهما وااللتزاـ بهما، حيث حصمت عم ا

 .حب النظاـ و تقدير دور  في حؿ النزاعاتفي المرتبة االخيرة ة احتراـ وتقدير الدستور و قيم اميهتثـ 
 

 : عمه مستوا طريقة العرض مجاؿ الدولة والنظاـ والقانوف قيـعرض  -  
في كتب الصفوؼ الثالثة بما يشػتمؿ مػف قػيـ تقريريػة  رض قيـ مجاؿ الدولة والنظاـ والقانوفتـ ع

ا 11ونشػاط وتفكيػر وصػور وتقػويـ بمػا فيهػا صػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية والجػدوؿ رقػـ ا
 يوضح ذلؾ.

 مجاؿ الدولة والنظاـ والقانوف قيـطريقة عرض : ا11جدوؿ ا

 ةالقيم
 عرض القيمة

 تقويـ صور اطنش تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 - - 1 30 - 8 1 9 .(.االوطني النشيد االشعار االالعَمـ احتراـ رموز الوطف -1

 2 10 1 3 - 1 17 130 احتراـ الدولة وأهميتها وتقدير جهودها في  دمة المجتمع -2

 - 1 - - - - 8 22 تقدير القانوف والتشريعات واحترامهما وااللتزاـ بهما -3

 - - - - - - - 15 احتراـ وتقدير الدستور -4

 4 - 3 - 2 - 18 7 احتراـ الممتمكات العامة والماؿ العاـ -5

 - - 4 9 ح  النظاـ و تقدير دورل في حؿ النزاعات -6
 

- - - 

 6 11 5 33 2 9 48 192 المجموع

 17 38 11 240 306 إجمالي

 %5.56 %12.42 %3.59 %78.43 %100 النسبة

     
ا 240ا تتكػػرر  مجػػاؿ الدولػػة والنظػػاـ والقػػانوف قػػيـلطريقػػة الدػػرض التقريػػري أف ا 11االجػػدوؿ وضػػحي

  شػػكؿ مػػ، وعرضػػت عا مػػرة11عمػػ  نشػػاط وبطاقػػة تفكيػػراوعرضػػت  ،تكػػرارا ا306مػػرة مػػف إجمػػالي ا
رض التقريػػػري عمػػػ  حيػػػث حصػػػمت طريقػػة الدػػػ ،تقػػػويـا مػػػرة عمػػػ  شػػكؿ 17، وعرضػػػت اا صػػورة38ا

، % 5.56بنسػػػبة  تقػػػويـال ايميهػػػ%، 12.42بنسػػػبة  صػػػورال اميهػػػت ،%78.43 نسػػػبةبالمرتبػػػة األولػػػ  
 .%3.59 بنسبة نشاطالوأخيرًا 
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 كما وردت في الكت  المحممة: القيـأمثمة لطرؽ عرض بعض * 
 ة احتراـ الدولة وأهميتها وتقدير جهودها في  دمة المجتمعقيم : 
  تقريري :  القيمةمثاؿ لطريقة عرض 

 ود الدولة في تطوير القطاع الزراعي باالتي: استصالح المزيد مػف االراضػي الزراعيػة"وقد تمثمت جه"
 .ا34الدرس االوؿ مف الباب الثاني، صاالمجتمت اليمني: الصؼ االوؿ الثانوي، في كتاب  تورد

 بالنشاط : القيمةاؿ لطريقة عرض مث 
"  ورد وناقشػها مػت زمالئػؾ ومدممػؾاكتب مقالة عف السياسات التػي تتخػذها الدولػة لمواجهػة البطالػة " 

اجةرافية اليمف والوطف الدربػي لمصػؼ الثػاني الثػانوي، فػي الػدرس الخػامس مػف هذا النشاط في كتاب 
 ا.63الوحدة الثانية، ص

  بالصور : القيمةمثاؿ لطريقة عرض 
إلحػػدى جهػػود الدولػػة فػػي خدمػػة المجتمػػت وهػػي ا صػػورة منهػػا صػػورة 4شػػكؿ ا عمػػ  القيمػػةهػػذا عػػرض 
اجةرافية اليمف والوطف الدربي: لمصؼ الثاني الثانوي، في كتاب  ة لمحطة توليد الكهرباء، وردتصور 

 ا.33في الدرس الخامس مف الوحدة االول ، ص
  بالتقويـ : القيمةمثاؿ لطريقة عرض 

الصػؼ  االمجتمػت اليمنػيه  ورد هػذا السػؤاؿ فػي كتػاب وضح دور الدولة في تطوير القطػاع الزراعػي 
 ا44ثانوي، الدرس االوؿ مف الباب الثاني، صاالوؿ ال

 ة احتراـ الممتمكات العامة والماؿ العاـقيم:    
 يمكػػف ابػػراز اهػػـ التطػػورات فػػي مجػػاؿ الكهربػػاء فػػي الجمهوريػػة " تقريػػري : القيمػػةلطريقػػة عػػرض  ؿمثػػا

لمجتمػػت اافػػي كتػػاب  ت"ورداليمنيػة مػػف خػػالؿ انشػػاء الدديػد مػػف المحطػػات الكهربائيػػة والكهػرو حراريػػة 
 .ا42اليمني الصؼ االوؿ الثانوي، الدرس االوؿ مف الباب االوؿ، ص

  بالنشاط :  القيمةمثاؿ لطريقة عرض 
 ورد هػذا النشػاط فػي كتػاب" ..عػف خطػوط االنابيػب البتروليػة فػي الػيمف والػوطف الدربػي"اكتب تقريػر  

 ا.80وحدة الرابدة، صاجةرافية الدالـ المداصر لمصؼ الثالث الثانوي، في الدرس االوؿ مف ال
  بالصور: القيمةمثاؿ لطريقة عرض 
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وردت هػػذ   .لنمػػاذج مػف خطػػوط انابيػػب الػػنفطا صػػور منهػػا صػػورة 3عمػػ  شػكؿ ا القيمػػةهػػذا  ترضػعُ 
اجةرافيػػػة الدػػػالـ المداصػػػر لمصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي، فػػػي الػػػدرس االوؿ مػػػف الوحػػػدة الصػػػورة فػػػي كتػػػاب 

 ا.78الثانية، ص
  التقويـ :ب القيمةمثاؿ لطريقة عرض 

نػػاقش هػػذ  الدبػػارة ثػػـ وضػػح جهػػود الدولػػة فػػي تػػوفير الخػػدمات  لمكهربػػاء دور اساسػػي فػػي المجتمدػػات.
لمسكاف ه ورد هػذا السػؤاؿ فػي كتػاب االمجتمػت اليمنػي الصػؼ االوؿ الثػانوي، الػدرس االوؿ  الكهربائية

 .ا45مف الباب االوؿ، ص
 الدولة والنظاـ والقانوفؿ مناقشة نتائج مجا 

 نتائج المجاؿ ما يطتي :  أظهرت
عمػ  المرتبػة األولػ  فػي هػذا  تحصػماحتراـ الدولة وأهميتها وتقدير جهودها في خدمػة المجتمػت  ةقيم -

مػػػف اجمػػػالي ا مػػػرة 164حيػػػث تكػػػررت ا الكميػػػةالمجػػػاالت  قػػػيـاألكثػػػر تكػػػرارا مػػػف بػػػيف كػػػذلؾ المجػػػاؿ و 
ودروس ومواضػيت دات رئيسػة وح وذلؾ لوجود %ا مف اجمالي النسب الكمية.5.14ونسبة اا 3188ا

، وهػػذ  نقطػػة ايجابيػػة فػػي هػػذ  الكتػػب دولػػة وجهودهػػا فػػي خدمػػة المجتمػػتفػػي الكتػػب المحممػػة تتدمػػؽ بال
 .بتربية الطالب عم  قيـ المواطنة واحتراـ الدولة وتقديرها ومدى الحاجة اليهاكونها تهتـ 

و  التقريػػػري و النشػػػاط ،فيمػػػا يتدمػػػؽ بطريقػػػة الدػػػرض  صػػػريحةهػػػذا المجػػػاؿ فػػػي الةالػػػب  قػػػيـعرضػػػت  -
 التقويـ، وهذ  صفة ايجابية لمكتب المحممة، و ، الصور

ا مػرة بشػكؿ 27احتراـ الممتمكات الدامة والماؿ الداـ في الةالب ضمنيًا حيػث تكػررت اعرضت قيمة  -
لممزيػػػد مػػف اإليضػػػاح حتػػػ   ةالقيمػػلػػػذلؾ تحتػػاج هػػػذ   ،ا تكػػػرار34قيمػػة اضػػمني مػػػف مجمػػوع تكػػػرار ال

دراكها ك مطالبيتسن  ل  .قيمة يجب الدمؿ بها وتطبيقهافهمها وال
 ةالقيمػ وهػذ  قيمة حب النظاـ و تقدير دور  فػي حػؿ النزاعػاتقصور هذ  الكتب المحممة في عرضها ل -

 التدميمي والمستقبمي. طالبمرتبطة بواقت ال ةالقيملها أهمية كوف هذ  
 
 المجاؿ الديمقراطي: - 5

الثالثة، وكذلؾ عم  والء الوطني بتكرارها عم  مستوى الصفوؼ قيـ مف قيـ ال 9يتناوؿ هذا المجاؿ 
 .الدرضطريقة مستوى 
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 الصفوؼ الثةثة : عمه مستواأ/ تكرارات قيـ المجاؿ الديمقراطي 
لمصػفوؼ الثالثػة بصػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية،  الػديمقراطيمجػاؿ التـ استخراج تكرارات قػيـ 
سػػبة القيمػػة بالنسػبة لممجػػاالت الكميػػة لقػيـ الػػوالء الػػوطني والجػػدوؿ ، ونلكػؿ قيمػػةوايجػاد النسػػب المئويػػة 

 ا يوضح ذلؾ.12رقـ ا
 ا: تكرارات قيـ المجاؿ الديمقراطي في  كتب الصفوؼ الثالثة12جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 القيمة
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % رتكرا
لمم

 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

 %2623 %2626 2 2 - 2 2 2 - 2 - 2 لمسمطة حتراـ التداوؿ السمميا -1 8

احتراـ حؽ المعارضة بالطرؽ  -2 7
 السممية

6 - 6 0 0 6 2 2 0 8 6663% 2602% 

بداا الرأي -3 1  %2613 %66626 14 22 6 1 62 6 06 23 1 3 حرية التعبير وا 

إتباع النهج الشوروي قواًل  -4 2
 وعمةً 

2 6 22 23 0 02 0 - 0 21 02616% 2621% 

5 
احتراـ قوانيف وعمميات  -5

 االنت ابات 
2 2 0 22 - 22 - - - 42 1636% 2662% 

 %2662 %3622 42 6 - 6 2 - 2 3 - 3 السياسية تقدير نظاـ التعددية -6 6

4 
تقدير اهمية التمثيؿ النيابي  -7

 كحؽ انساني
3 - 3 2 6 6 6 - 6 41 3626% 2661% 

تقدير دور المجالس المحمية  -8 3
 تنمويال

00 2 06 -- - - - - - 02 26620% 2610% 

الحؽ في حرية االنتماا  -9 9
 السياسي والنقابي

- - - 2 - 2 - - - 4 2632% 2626% 

 %1.41 %422 441 00 1 47 81 41 42 47 40 14 المجموع

 
، وأف القيـ ا مرة مف إجمالي تكرار164تكررت ا ديمقراطيا: أف قيـ المجاؿ ال12لنا الجدوؿ ا وضحي

بػػداء الػػرأيقيمػػة  ا مػػرة مػػف مجمػػوع 56ا تحصػػمت عمػػ  المرتبػػة األولػػ  حيػػث تكػػرر  حريػػة التدبيػػر وال
أكثػػػر  الكنهػػػ صػػػفوؼفػػػي جميػػػت ال ةمتػػػوافر  يوهػػػ %34.15نسػػػبة بأي  ديمقراطيػػػةا تكػػػرارا لمقػػػيـ ال164ا

إتبػػاع  ةقيمػػ اميهػػت، ا تكػػراراً 74مػرة مػػف مجمػػوع ا ا30ا تالثػػانوي حيػػث تكػػرر  نيتركيػزا فػػي الصػػؼ الثػػا
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ا مػػػرة مػػػف مجمػػػوع  34ا رتعمػػػ  المرتبػػػة الثانيػػػة حيػػػث تكػػػر  تفقػػػد حصػػػمالػػػنهج الشػػػوروي قػػػواًل وعمػػػاًل 
الثػػانوي حيػػث  نيأكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الثػػا الكنهػػ صػػفوؼفػػي جميػػت ال ةمتػػوافر  يتكػػرارا وهػػ ا164ا

لمجػالس المحميػة ، تميها في المرتبة الثالثة قيمة تقػدير دور اا تكراراً 74ا مرة مف مجموع ا21ا تتكرر 
ا تكػػػػرارًا لممجػػػػاؿ حيػػػػث حصػػػػمت عمػػػػ  نسػػػػبة 164ا مػػػػرة مػػػػف مجمػػػػوع ا23التنمػػػػوي حيػػػػث تكػػػػررت ا

ا مػػرة 23، وتركػػزت فػػي الصػػؼ االوؿ الثػػانوي فقػػط حيػػث تكػػررا% مػػف إجمػػالي نسػػبة المجػػاؿ14.02
نسػاني ا تكػرارًا لمصػؼ االوؿ الثػانوي، تميهػا قيمػة تقػدير اهميػة التمثيػؿ النيػابي كحػؽ ا68ا مف مجموع

ا مػػرة وتكػػررت قيمػػة 13ا مػػرة وتكػػررت قيمػػة احتػػراـ قػػوانيف وعمميػػات االنتخابػػات ا15حيػػث تكػػررت ا
ا مػرات فػي حػيف جػاءت القيمػة الحػؽ فػي حريػة االنتمػاء السياسػي 10تقدير نظػاـ التددديػة السياسػية ا

ا وبنسػبة 164ا مف مجموع تكػرارات المجػاؿ ا1والنقابي في المرتبة االخيرة حيث حصمت عم  تكرارا
 %ا.0.61ا
تباع النهج الشوروي قواًل وعماًل القيـ االتية  - بداء الرأي وال الصػؼ  تركزت غالبيتها فيحرية التدبير وال
عػػف  تالوحػػدة الثالثػػة تحػػدثكانػػت  ا/ث2التػػاري االثػػانوي وذلػػؾ الف هػػذ  الكتػػب وخاصػػة كتػػاب  نيالثػػا

 مف الدروس المتدمقة بهذا المجاؿ. وغيرهاجذور الشورى والديمقراطية في الحضارة االسالمية 
الثػانوي وذلػؾ ألف  وؿتركزت كميػًا فػي الصػؼ اال تقدير دور المجالس المحمية التنموي القيمة اآلتية -

المالمح منر حوؿ الفصؿ الثاني مف الباب الثاني ا تركز المجتمت اليمنيا الثانوي وؿكتاب الصؼ اال
 المجػػالس المحميػػة ودورهػػا واهميتهػػا واهػػدافها ووظائفهػػاالسياسػػية لممجتمػػت اليمنػػي وافػػرز درس خػػاص ب

 وركز عميها. ديمقراطيةلهذ  القيمة ال درسال هذاحيث  تدرضت 
، الحػؽ تقػدير دور المجػالس المحميػة التنمػوي ،احتراـ قػوانيف وعمميػات االنتخابػات االتية قيـالكذلؾ  -

 الثانوي. لثلثالـ تذكر في كتب الصؼ افي حرية االنتماء السياسي والنقابي 
الثػانوي ولػـ  نيفػي الصػؼ الثػا فقػط ورد مرة واحػدةالحؽ في حرية االنتماء السياسي والنقابي قيمر  - 

، حيػث اف هػذ  القيمػة اهممػت بدرجػة كبيػرة بػالرغـ مػف الثػانوي لػثتذكر في الصؼ االوؿ الثػانوي والثا
 .اننا نديش في بمد ديمقراطي

 :مستوا طريقة العرض عمه ديمقراطيالمجاؿ القيـ  / عرض 
ونشػػػاط لثالثػػػة بمػػا يشػػػتمؿ مػػف قػػػيـ تقريريػػة فػػي كتػػػب الصػػفوؼ ا المجػػاؿ الػػػديمقراطي تػػـ عػػرض قػػػيـ 

 .ا يوضح ذلؾ13وتفكير وصور وتقويـ بما فيها صيةتي الدرض الصريحة والضمنية والجدوؿ رقـ ا
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 في كتب الصفوؼ الثالثة ديمقراطيا: طريقة عرض قيـ المجاؿ ال13اجدوؿ 
 
 

 
 لقيمةا

 عرض القيمة
 تقويـ صور نشاط تقريري

 ض ص ض ص ض ص ض ص
 - - - - - - 1 2 احتراـ التداوؿ السممي لمسمطة -1

 - - - - - - 3 6 احتراـ حؽ المعارضة بالطرؽ السممية -2

بداا الرأي -3  1 2 - - 1 16 12 24 حرية التعبير وا 

 1 3 - - - 4 4 22 إتباع النهج الشوروي قواًل وعمةً  -4

 - - - 2 - - 1 10 احتراـ قوانيف وعمميات االنت ابات  -5

 - 2 - - - - - 8 تقدير نظاـ التعددية السياسية -6

 - - 1 1 3 10 تقدير اهمية التمثيؿ النيابي كحؽ انساني -7
 

- 

 - 4 - - - 1 1 17 تقدير دور المجالس المحمية التنموي -8

 - - - - - - - 1 ياسي والنقابيالحؽ في حرية االنتماا الس -9

 2 11 - 2 2 22 25 100 المجموع

 13 2 24 125 164 إجمالي

 %7.93 %1.22 %14.63 %76.22 %100 النسبة

 
ا مرة 125تكررت ا ديمقراطيا أف  طريقة الدرض التقريري لقيـ المجاؿ ال13لنا الجدوؿ ا وضحي    

 وعرضػت عمػ  شػكؿ ،ا مػرة24ط وبطاقػة تفكيػراعرضت عم  شكؿ نشػاو  ،ا تكراراً 164مف إجمالي ا
حيػػػث حصػػػمت طريقػػػة الدػػػرض التقريػػػري عمػػػ   مػػػرة عمػػػ  شػػػكؿ تقػػػويـ، ا13وعرضػػػت ا، ا صػػػورة2ا

، %7.93بنسػػػبة  التقػػػويـ يميػػػر، %14.63بنسػػػبة النشػػػاط  اميهػػػيو ، %76.22المرتبػػػة األولػػػ  بنسػػػبة 
 .%1.22بنسبة  صوروأخيرًا ال

 في الكت  المحممة : أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت*
 بداا الرأي قيمة  :حرية التعبير وا 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري : 

وردت هػذ   ".وقد كانت سقيفة بني ساعدة ايضًا منبرًا حرًا يمػارس فيػر المسػمموف حريػة الػراي والتدبيػر"
االوؿ، الوحدة  اتاري  حضارات الدالـ الدربي االسالمي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزءالقيمة في كتاب 

 .ا76الثالثة، الدرس االوؿ، ص
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 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط  
 وقفة االعرابي فػي وجػر الخميفػة عمػر وقولػر "واا لػو راينػا فيػؾ اعوجاجػًا لقومنػاؾ بحػد السػيؼ" اليست

ـ مظهػػػرًا راقيػػػًا مػػػف مظػػػاهر الديمقراطيػػػة السػػػممية ه ورد هػػػذا النشػػػاط فػػػي كتػػػاب اتػػػاري  حضػػػارات الدػػػال
 ا78الدربي االسالمي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس االوؿ، ص

 .لـ تدرض هذ  القيمة عم  شكؿ صور في الكتب المحممة 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ:  

فػي  سؤاؿ موجر ال  الطالب :ما الوسيمة المناسػبة لتحقيػؽ ديمقراطيػة التدمػيـ مػف خػالؿ دراسػتؾ ه ورد
 .ا18كتاب االمجتمت اليمني: الصؼ االوؿ الثانوي، الدرس الثاني مف الباب االوؿ، ص

 
 إتباع النهج الشوروي قواًل وعمةً  قيمة:  
  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

فالشػػورى هػػي مػػذاكرة اهػػؿ الػػراي فػػي االمػػر ثػػـ اتبػػاعهـ.. ومنهػػا قولػػر تدػػال  "وشػػاورهـ فػػي االمػػر" ااؿ 
فػػػػي كتػػػػاب اتػػػػاري  حضػػػػارات الدػػػػالـ الدربػػػػي االسػػػػالمي: لمصػػػػؼ الثػػػػاني  تا ورد159:ايػػػػة  عمػػػػراف،

 .ا79الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، ص
 ثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالنشاطم: 

ا 32ايػة:االنمؿ، قالت يطيها المال افتػوني فػي امػري مػا كنػت قاطدػة امػرًا حتػ  تشػهدوفقاؿ تدال : 
 ،في كتاب اتاري  حضارات الدالـ الدربػي االسػالميالنشاط دالالت ومداني هذ  اآلية ه ورد فكر في 

 .ا83لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، ص
 لـ تدرض هذ  القيمة عم  شكؿ صور في الكتب المحممة. 
 ثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالتقويـم: 

كتػػاب اتػػاري  حضػػػارات الدػػالـ الدربػػي االسػػػالمي: لمصػػؼ الثػػاني الثػػػانوي، عػػرؼ الشػػورى ه ورد فػػػي 
 .ا83الجزء االوؿ، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، ص

 ديمقراطيمناقشة نتائج قيـ المجاؿ ال: 
 .ومنتظـبشكؿ تقريري كاف بالمستوى المطموب ،ألف غالبيتر صريحًا  ديمقراطيعرض قيـ المجاؿ ال -
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وذلػػػؾ الف هػػػذ  الثػػانوي بشػػػكؿ واضػػػح ،  نيفػػػي الصػػػؼ الثػػػا تركػػػزت بػػػداء الػػرأيحريػػػة التدبيػػػر وال  قيمػػة -
/ث كانػػت الوحػػدة الثالثػػة منػػر تتحػػدث عػػف جػػذور الشػػورى والديمقراطيػػة 2الكتػػب وخاصػػة كتػػاب التػػاري 

 .  القيمةفي الحضارة االسالمية وغيرها مف الدروس المتدمقة بهذ
فػػي جميػػت حيػػث لػػـ تتػػوفر ، جػػداً  ردت بشػػكؿ ضػػئيؿو  الحػػؽ فػػي حريػػة االنتمػػاء السياسػػي والنقػػابي قيمػػة -

%ا مػػػف اجمػػػالي 0.61لمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي بنسػػػبة ا التػػػاري الكتػػػب اال مػػػرة واحػػػدة فقػػػط فػػػي كتػػػاب 
لػذلؾ تحتػاج  وسػهؿ بالنسػبة لمطػالببشػكؿ واضػح طريقػة صػريحة و برغػـ أنهػا عرضػت النسػب الكميػة 

 إل  المزيد مف االهتماـ كونها قيمة مداصرة.
مجػػػػػاالت تكػػػػػرارًا حيػػػػػث جػػػػػاء فػػػػػي المرتبػػػػػة االخيػػػػػرة بمجمػػػػػوع المجػػػػػاؿ حصػػػػػمت عمػػػػػ  اقػػػػػؿ ال قػػػػػيـ هػػػػػذا -

 .%ا5.14ا وبنسبة ا3188ا مف مجموع المجاالت الكمية ا164تكرارا
 
 المجاؿ السياسي: -6

الثالثػة ، وكػذلؾ عمػ  قيـ مف قيـ الوالء الوطني بتكرارها عم  مستوى الصفوؼ  8يتناوؿ هذا المجاؿ 
 .درضالطريقة مستوى 

 الصفوؼ الثةثة:مستوا  عمه أ/ تكرارات قيـ المجاؿ السياسي
تػػـ اسػػتخراج تكػػرارات قػػيـ المجػػاؿ السياسػػي لمصػػفوؼ الثالثػػة بصػػيةتي الدػػرض الصػػريحة والضػػمنية، 
وايجاد النسب المئوية لكؿ قيمػة ، ونسػبة القيمػة بالنسػبة لممجػاالت الكميػة لقػيـ الػوالء الػوطني والجػدوؿ 

 لؾ.ا يوضح ذ14رقـ ا
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 ا: تكرارات قيـ المجاؿ السياسي في  كتب الصفوؼ الثالثة14جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 
 القيمة

 مج /ث3 /ث2 /ث1
جاؿ % تكرار

لمم
 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

االعتزاز باالنتماا لةمة  -1 2
 العربية واالسةمية

1 6 22 03 3 66 22 6 23 40 22666% 2636% 

 تكويف النقابات حرية -2 6
 والجمعيات المدنية

6 - 6 6 2 6 3 - 3 42 6621% 2662% 

7 
 الحؽ في تكويف -3

 االحزا  والتنظيمات
 السياسية

0 - 0 - - - 6 2 6 8 0622% 2600% 

 %2633 %23621 11 02 22 22 21 3 2 21 23 2 التعايش السممي -4 3

السةـ العالمي والتفاهـ  -5 3
 الدولي

6 6 2 22 22 00 22 3 06 11 23621% 2633% 

 %2666 %26633 14 26 - 26 22 - 22 26 0 22 حؽ االنت ا  والترشيح -6 4

تقدير قيمة االنتماا  -7 1
 لموطف

02 22 62 23 6 06 2 6 20 81 00620% 0660% 

حؽ الشعو  في تقرير  -8 5
 مصيرها بنفسها

0 0 6 0 - 0 26 6 02 04 1616% 2620% 

 %42.11 % 422 224 447 24 78 400 21 78 84 28 18 المجموع

 

ا مػرة مػف إجمػالي تكػرار القػيـ، 336تكػررت ا لسياسػيا أف قػيـ المجػاؿ ا14لنا الجػدوؿ ا وضحي     
ا مرة مف مجمػوع 74ا حصمت عم  المرتبة األول  حيث تكررتتقدير قيمة االنتماء لموطف  قيمة وأف
لكنهػا أكثػر تركيػزا  صػفوؼ% وهي متػوافرة فػي جميػت ال22.02أي نسبة  سياسيةا تكرارا لمقيـ ال336ا

االعتػػػزاز ، تميهػػػا قيمػػػة ا تكػػػراراً 96ا مػػػرة مػػػف مجمػػػوع ا38ا الثػػػانوي حيػػػث تكػػػررت وؿفػػػي الصػػػؼ اال
ا مػػػرة مػػػف 62فقػػػد حصػػػمت عمػػػ  المرتبػػػة الثانيػػػة حيػػػث تكػػػررت اباالنتمػػػاء لالمػػػة الدربيػػػة واالسػػػالمية 

لكنهػا أكثػر تركيػزا فػي الصػؼ الثػاني الثػانوي  صػفوؼت التكرارا وهي متػوافرة فػي جميػ ا336مجموع  ا
التدػػايش السػػممي  تػػيا تكػػرارًا، تميهػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة قيم122ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا35حيػػث تكػػررت ا

ا تكػػرارًا 336ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا54ا كػػؿ منهمػػا حيػػث تكػػررت وقيمػػة السػػالـ الدػػالمي والتفػػاهـ الػػدولي
فػي الصػؼ  اوتركزتػ % مػف إجمػالي نسػبة المجػاؿ16.07نسبة  كؿ منهما عم  لممجاؿ حيث حصمت
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حػػػؽ  ا مػػػرة وتكػػػررت قيمػػػة46حيػػػث تكػػػررت احػػػؽ االنتخػػػاب والترشػػػيح ا قيمػػػة مػػػ، تميهثالػػػث الثػػػانويال
حريػة تكػويف النقابػات والجمديػات المدنيػة ا مرة وتكػررت قيمػة 26ا الشدوب في تقرير مصيرها بنفسها

في المرتبة االخيرة في تكويف االحزاب والتنظيمات السياسية الحؽ ا مرات في حيف جاءت القيمة 13ا
 %ا.2.08ا وبنسبة ا336مف مجموع تكرارات المجاؿ امرات  ا7حيث حصمت عم  تكرارا

تركػػزت غالبيتهػػا فػػي الصػػؼ  ،وقيمػػة السػػالـ الدػػالمي والتفػػاهـ الػػدولي ،التدػػايش السػػممي :القػػيـ االتيػػة -
وتكػػػتالت  اإلقتصػػػاديةالتكػػػتالت تتحػػػدث عػػػف  اتهانػػػت وحػػػدالثػػػانوي وذلػػػؾ الف هػػػذ  الكتػػػب كا لػػػثالثا

ممػا  ومنضمات الدالـ وتبػادالت تجاريػة وسػياحية ووحػدات قوميػة ووطنيػة وهيئػات ومنضػمات عالميػة
 .مة بالدديد مف التكراري  اثرت هذ  المواضيت الق  

وذلؾ ألف الثانوي  نيثافي الصؼ ال غالبيتهاتركزت االعتزاز باالنتماء لالمة الدربية واالسالمية  قيمة -
حوؿ الحضارات الدربية واالسالمية ومكانة اليمف في تمؾ  وحداتها تركزت كتب الصؼ الثالث الثانوي

 عميها. توركز  سياسيةلهذ  القيمة ال وحداتال  تدرضت هذحيث الحضارات 
يػت وردت بشػكؿ ضػئيؿ، حيػث لػـ تتػوفر فػي جمالحؽ فػي تكػويف االحػزاب والتنظيمػات السياسػية قيمة  -

رغػػـ أنهػػا عرضػػت  ا3188الممجػػاالت  الكميػػة تكػػراراتفقػػط فػػي مػػف اجمػػالي ال ا مػػرات7ا ال  إالكتػػب 
، بالنسػػبة لمطػػالب لػػذلؾ تحتػػاج إلػػ  المزيػػد مػػف االهتمػػاـ كونهػػا قيمػػة مداصػػرة ةوسػػهم واضػػحةبطريقػػة 

 .ومسموح ممارستها لكؿ فرد وفؽ ما كفمر الدستور
ماعػػػػدا قيمػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي تكػػػػويف االحػػػػزاب الثالثػػػػة  كػػػػؿ قػػػػيـ المجػػػػاؿ تواجػػػػدت وتوزعػػػػت فػػػػي الصػػػػفوؼ -

 .والتنظيمات السياسية فهي لـ ترد في الصؼ الثاني الثانوي
 

 :عمه مستوا طريقة العرض سياسيالمجاؿ القيـ  / عرض 
في كتػب الصػفوؼ الثالثػة بمػا يشػتمؿ مػف قػيـ تقريريػة ونشػاط وتفكيػر  تـ عرض قيـ المجاؿ السياسي
 .ا يوضح ذلؾ15ةتي الدرض الصريحة والضمنية والجدوؿ رقـ اوصور وتقويـ بما فيها صي
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 في كتب الصفوؼ الثالثة لسياسيا: طريقة عرض قيـ المجاؿ ا15اجدوؿ  

 القيمة

 عرض القيمة

 تقويـ صور نشاط تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 - 1 - 2 - 10 18 31 االعتزاز باالنتماا لةمة العربية واالسةمية -1

 - - - - - 1 1 11 تكويف النقابات والجمعيات المدنية حرية -2

الحؽ في تكويف االحزا  والتنظيمات  -3
 السياسية

6 1 - - - - - - 

 3 2 5 - 3 - 24 17 التعايش السممي -4

 1 1 1 - 2 3 17 29 السةـ العالمي والتفاهـ الدولي -5

 4 - 1 2 37 حؽ االنت ا  والترشيح -6
 

1 1 

 1 6 1 - - 5 15 46 مة االنتماا لموطفتقدير قي -7

 - - 1 - - - 6 19 حؽ الشعو  في تقرير مصيرها بنفسها -8

 6 11 8 6 5 20 84 196 المجموع

 17 14 25 280 336 إجمالي

 %5.06 %4.17 %7.44 %83.33 %100 النسبة

 
ا مػػرة مػػف 280اتكػػررت  سياسػػيطريقػػة الدػػرض التقريػػري لقػػيـ المجػػاؿ ال ا أف15الجػػدوؿ ا لنػػا وضػػحي

 وعرضػػػت عمػػػ  شػػػكؿ ،ا مػػػرة25وعرضػػػت عمػػػ  شػػػكؿ نشػػػاط وبطاقػػػة تفكيػػػرا ،ا تكػػػراراً 336إجمػػػالي ا
مػػػرة عمػػػ  شػػكؿ تقػػػويـ، حيػػػث حصػػػمت طريقػػة الدػػػرض التقريػػػري عمػػػ   ا17وعرضػػػت ا، ا صػػورة14ا

وأخيػرًا  ،%5.06يمير التقػويـ بنسػبة  ،%7.44النشاط بنسبة  اويميه%، 83.33المرتبة األول  بنسبة 
 .%4.17لصور بنسبة ا

 أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  المحممة :* 
 التعايش السممي :قيمة: 
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

وردت فػي كتػاب اجةرافيػة اإلنسػاف  ".وديننا االسالمي يدعوا لمتدايش والتداوف بيف جميت ابناء البشػر"
 ا.59الوؿ،  في الدرس االوؿ مف الوحدة الثالثة، صلمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء ا ،والبيئة
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 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 
اكتػب موضػوع  يطيها الناس انا خمقناكـ مف ذكر وانث  وجدمناكـ شدوبًا وقبائؿ لتدارفوا ل : اقاؿ تد

ثػانوي، لمصػؼ االوؿ ال ،عف سػكاف دوؿ الدػالـ ه ورد هػذا النشػاط فػي كتػاب اجةرافيػة اإلنسػاف والبيئػة
 ا.59الجزء االوؿ، في الدرس االوؿ مف الوحدة الثالثة، ص

 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
ضمنية عم  التدايش بيف  يةةوهذا يدؿ بص ،صورة لخريطة توضح التبادالت التجارية بيف دوؿ الدالـ

فػػي الػػػدرس  االمػػـ. وردت هػػذ  الصػػورة فػػي كتػػاب اجةرافيػػة الدػػػالـ المداصػػر لمصػػؼ الثالػػث الثػػانوي،
 ا.99االوؿ مف الوحدة الخامسة، ص

 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ  
فػي ازدهػار الحضػارة الدربيػة  اإلجتمػاعيدلػؿ عمػ  مػا يػطتي: اثػر التدػايش  سؤاؿ موجر الػ  الطالػب :

اتػػاري  حضػػارات الدػػالـ الدربػػي االسػػالمي: لمصػػؼ الثػػاني الثػػانوي، الجػػزء ه ورد فػػي كتػػاب  االسػػالمية
 ا.17وؿ، الوحدة االول ، الدرس الثالث، صاال
 
 حؽ االنت ا  والترشيح :قيمة : 
  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

"ابػػرز مالمػػح الديمقراطيػػة النيابيػػة التػػي تقػػوـ عمػػ  اسػػاس اف الشػػدب ينتخػػب نوابػػًا يمارسػػوف السػػمطة 
ي، الػدرس االوؿ مػف البػاب الصػؼ االوؿ الثػانو ر" وردت في كتاب االمجتمت اليمنػي، باسمر ونيابًة عن

 .ا54الثاني، ص
 :لـ ترد هذ  القيمة عم  شكؿ نشاط 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالصور: 

صػور لمجموعػة مػف االشػػخاص يمارسػوف عمميػة االقتػراع فػػي االنتخابػات الرئاسػية والنيابيػة والمحميػػة. 
ثػانوي، الجػزء االوؿ، فػي وردت هذ  الصور في كتاب اجةرافية اليمف والوطف الدربي لمصػؼ الثػاني ال

 ا. 54، صالثانيةمف الوحدة  الرابتالدرس 
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 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالتقويـ 
 ،رد هػذا المثػػاؿ بطريقػةن ضػػمنية فػي كتػػاب االمجتمػت اليمنػػياشػرح طريقػة تكػػويف المجػالس المحميػػة ه و 

 .ا59الصؼ االوؿ الثانوي، الدرس االوؿ مف الباب الثاني، ص
 
 ي:سياسقيـ المجاؿ ال مناقشة نتائج 

 أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :
غالبيتهػا كانػت  الفكػف بالمسػتوى المطمػوب، تالمجػاؿ السياسػي بشػكؿ صػور لػـ  ت فيرضعُ القيـ التي  -

  وهذ  نقطة ضدؼ في الكتب فهي بحاجة ال  المزيد مف التوضيح. ضمنية اكثر مما هي صريحة
 بالمستوى المطموب ،ألف غالبيتر صريحًا ومنتظـ. بشكؿ تقريري كاف سياسيعرض قيـ المجاؿ ال -
 نوي وذلػؾ ألفاالعتزاز باالنتماء لالمة الدربية واالسالمية تركزت غالبيتها فػي الصػؼ الثػاني الثػاقيمة  -

كتب الصؼ الثالث الثانوي ركزت وحداتها حوؿ الحضارات الدربية واالسالمية ومكانػة الػيمف فػي تمػؾ 
 وحدات لهذ  القيمة السياسية وركزت عميها.الحضارات حيث تدرضت هذ  ال

 يالحؽ في تكويف االحزاب والتنظيمات السياسية وردت بشكؿ ضئيؿ، كما انها القيمػة الوحيػدة فػقيمة   -
 مجاؿ التي عرضت بطريقة تقريرية ولـ تدرض بطريقة نشاط او صور او تقويـ.ال
 
 المجاؿ الثقافي: -7

الثالثة، وكذلؾ عم  ء الوطني بتكرارها عم  مستوى الصفوؼ قيـ مف قيـ الوال 9يتناوؿ هذا المجاؿ 
 .الدرضطريقة مستوى 

 
 الصفوؼ الثةثة : عمه مستواأ/ تكرارات قيـ المجاؿ الثقافي 

، تػػػـ اسػػػتخراج تكػػػرارات قػػػيـ المجػػػاؿ الثقػػػافي لمصػػػفوؼ الثالثػػػة بصػػػيةتي الدػػػرض الصػػػريحة والضػػػمنية
لػػوطني والجػػدوؿ يمػػة بالنسػبة لممجػػاالت الكميػػة لقػيـ الػػوالء ا، ونسػػبة القوايجػاد النسػػب المئويػػة لكػؿ قيمػػة

 .ؾا يوضح ذل16رقـ ا
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 ا: تكرارات قيـ المجاؿ الثقافي في  كتب الصفوؼ الثالثة16جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 القيمة
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % تكرار
لمم

 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

االعتزاز بالثقافة الوطنية  -1 1
 دوليًا (اعربياً  اارها الاسةمياً وادو 

26 6 22 01 2 02 02 0 06 48 23662% 0623% 

5 

تقدير اهمية الروابط  -2
الثقافية المشتركة بيف الثقافة 

الوطنية والثقافة العربية 
 واإلسةمية

22 - 22 20 6 23 22 - 22 24 22622% 2626% 

االعتزاز بالمةمح االيجابية  -3 2
 ريلتاريخ اليمف الحضا

2 - 2 62 6 66 22 - 22 11 26666% 2616% 

3 
الحفاظ عمه التراث الثقافي  -4

 افولكمور ارقص االفف
 ....(اموسيقه

20 0 26 23 3 00 6 6 1 12 20622% 2666% 

الحفاظ عمه االثار الوطنية  -5 6
 والمعالـ التاري ية

21 6 00 1 6 22 
 

0 0 21 3666% 2621% 

ية االعتزاز بالمية العرب -6 7
 وممارستها

6 2 6 02 6 06 0 2 6 20 2633% 2622% 

احتراـ المهف التقميدية  -7 7
 وتشجيعها

23 0 02 2 6 22 
 

- - 20 2633% 2622% 

تقدير المثقفيف المبدعيف  -8 8
 والمتميزيف

6 - 6 22 2 20 0 - 0 48 6612% 2666% 

 %2623 %22631 27 0 - 0 21 3 2 23 0 21 حؽ كؿ فرد في التعميـ -9 4

 %44.48 %422 214 42 8 14 471 21 412 440 41 88 المجموع

      
ا مرة مف إجمالي تكرار القيـ، وأف 356تكررت ا ثقافيا: أف قيـ المجاؿ ال16لنا الجدوؿ ا وضحي    
حصػػمت عمػػ  المرتبػػة األولػػ  حيػػث دوليػػًا ا  ،عربيػػاً  ،االعتػػزاز بالثقافػػة الوطنيػػة وادوارهػػا ااسػػالمياً قيمػػة 
وهػػػي متػػػوافرة فػػػي  ،%19.38نسػػبة بأي  ثقافيػػػةا تكػػػرارا لمقػػػيـ ال356ا مػػػرة مػػػف مجمػػوع ا69ا تتكػػرر 

ا مػػرة مػػف مجمػػوع 28ا لكنهػػا أكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي حيػػث تكػػررت صػػفوؼجميػػت ال
فقػػػد حصػػػمت عمػػػ  االعتػػػزاز بػػػالمالمح االيجابيػػػة لتػػػاري  الػػػيمف الحضػػػاري ، تميهػػػا قيمػػػة ا تكػػػراراً 184ا
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 صػػفوؼتكػػرارا وهػػي متػػوافرة فػػي جميػػت ال ا356ا مػػرة مػػف مجمػػوع  ا55الثانيػػة حيػػث تكػػررت ا المرتبػػة
ا تكػرارًا، تميهػا 184ا مػرة مػف مجمػوع ا43لكنها أكثر تركيزا في الصؼ الثاني الثانوي حيػث تكػررت ا

حيػػػث ....ا ،موسػػػيق  ،فولكمػػػور ،رقػػػص ،الحفػػػاظ عمػػػ  التػػػراث الثقػػػافي افػػػففػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة قيمػػػة 
% مػف إجمػالي 12.08ا تكرارًا لممجاؿ حيث حصمت عم  نسبة 356ا مرة مف مجموع ا43ررت اتك

ا تكػػرارًا 184ا ا مػػرة مػػف مجمػػوع22الثػػانوي حيػػث تكػػررا الثػػانينسػػبة المجػػاؿ، وتركػػزت فػػي الصػػؼ 
وتكػػررت قيمػػة  ،ا مػػرة38حيػػث تكػػررت احػػؽ كػػؿ فػػرد فػػي التدمػػيـ الثػػانوي، تميهػػا قيمػػة  لثػػانيلمصػػؼ ا

 ،ا مػػػرة36ا ة الػػػروابط الثقافيػػػة المشػػػتركة بػػػيف الثقافػػػة الوطنيػػػة والثقافػػػة الدربيػػػة واإلسػػػالميةتقػػػدير اهميػػػ
تقػدير في حػيف جػاءت القيمػة  ، ا مر 34االحفاظ عم  االثار الوطنية والمدالـ التاريخية وتكررت قيمة 

ع تكػرارات ا مػف مجمػو 17في المرتبة االخيرة حيث حصػمت عمػ  تكػرارا المثقفيف المبدعيف والمتميزيف
 %.4.78ا وبنسبة 356المجاؿ ا

و تقػػػدير اهميػػػة الػػػروابط  ،دوليػػػًا ا ،عربيػػػاً  ،االعتػػػزاز بالثقافػػػة الوطنيػػػة وادوارهػػػا ااسػػػالمياً  القػػػيـ االتيػػػة -
المثقفػػػػػيف المبػػػػػدعيف وتقػػػػػدير  ،الثقافيػػػػػة المشػػػػػتركة بػػػػػيف الثقافػػػػػة الوطنيػػػػػة والثقافػػػػػة الدربيػػػػػة واإلسػػػػػالمية

 ي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي وذلػػؾ الف هػػذ  الكتػػب وخاصػػة كتػػاب التػػاري تركػػزت غالبيتهػػا فػػ ،والمتميػػزيف
مواضػػػيت خاصػػػة عػػػف المظػػػاهر الثقافيػػػة والدمرانيػػػة والفنيػػػة فػػػي كػػػؿ درس متدمػػػؽ  تحػػػدثت عػػػف/ث 2

  .بتكرارات كثيرة هذ  المواضيت القيـ الثقافية تبالحضارة االسالمية والدربية مما اثر 
  والثاني الثانوي. تركزت كميًا في الصؼ االوؿ الثانويية وتشجيدها احتراـ المهف التقميدالقيمة اآلتية  -

 
 :عمه مستوا طريقة العرض لثقافيالمجاؿ اقيـ  / عرض 

 
في كتب الصفوؼ الثالثة بما يشتمؿ مف قيـ تقريرية ونشاط وتفكيػر  الثقافيتـ عرض قيـ المجاؿ 

 .ا يوضح ذلؾ17وؿ رقـ اوصور وتقويـ بما فيها صيةتي الدرض الصريحة والضمنية والجد
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 في كتب الصفوؼ الثالثة ثقافيا: طريقة عرض قيـ المجاؿ ال17اجدوؿ 
 

 القيمة

 عرض القيمة
 تقويـ صور نشاط تقريري

 ض ص ض ص ض ص ض ص
 ااالعتزاز بالثقافة الوطنية وادوارها الاسةمياً  -1

 دوليًا ( اعربياً 
52 6 4 - 3 - 4 - 

الثقافية المشتركة بيف  تقدير اهمية الروابط -2
 الثقافة الوطنية والثقافة العربية واإلسةمية

27 2 2 - - - 3 2 

االعتزاز بالمةمح االيجابية لتاريخ اليمف  -3
 الحضاري

48 - 3 1 - - 1 2 

 ارقص االحفاظ عمه التراث الثقافي الفف -4
 ....(اموسيقه افولكمور

21 12 3 - 7 - - - 

 - - - 17 1 3 8 5 الوطنية والمعالـ التاري يةالحفاظ عمه االثار  -5

 - - - - - 1 6 25 االعتزاز بالمية العربية وممارستها -6

 - - - 8 - - 4 20 احتراـ المهف التقميدية وتشجيعها -7

 - - - - - - 1 16 تقدير المثقفيف المبدعيف والمتميزيف -8

 - 1 - - 1 - 10 26 حؽ كؿ فرد في التعميـ -9

 4 9 - 35 3 16 49 240 موعالمج

 13 35 19 289 214 إجمالي

 %3.65 %9.83 %5.34 %81.18 %100 النسبة

      
ا مرة مف 289تكررت ا ثقافيا أف  طريقة الدرض التقريري لقيـ المجاؿ ال17لنا الجدوؿ ا وضحي    

 شػػػكؿ وعرضػػػت عمػػػ  ،ا مػػػرة19عرضػػػت عمػػػ  شػػػكؿ نشػػػاط وبطاقػػػة تفكيػػػراو ، ا تكػػػراراً 356إجمػػػالي ا
مػػػرة عمػػػ  شػػكؿ تقػػػويـ، حيػػػث حصػػػمت طريقػػة الدػػػرض التقريػػػري عمػػػ   ا13وعرضػػػت ا ،ا صػػورة35ا

 ،%5.34بنسػػػبة  نشػػػاطال ايميهػػػ ،%9.83 الصػػػور بنسػػػبة اميهػػػتو  ،%81.18المرتبػػػة األولػػػ  بنسػػػبة 
 .%3.65بنسبة  تقويـوأخيرًا ال
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 :أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  المحممة *
  دوليًا( اعربياً  اتزاز بالثقافة الوطنية وادوارها الاسةمياً االعقيمة: 
  : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

والحضػػارات الدربيػػة قبػػؿ الػػذي زود الحضػػارات الدربيػػة القديمػػة  المصػػدر البشػػريالػػـ تكػػف الػػيمف هػػي "
ضػػارات الدػػالـ وردت هػػذ  القيمػػة فػػي كتػػاب اتػػاري  ح. " االسػػالـ بػػالقوة البشػػرية والخبػػرات الحضػػارية

 .ا27، الدرس االوؿ، صنيةالثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثا االوؿ: لمصؼ القديـ
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط : 

ارجػت الػ  مػا ذكرتػر وسػائؿ االعػالـ عػف  ،اليمف الػ  تطػوير الجامدػة الدربيػةفي اآلونة االخيرة سدت 
اتػػاري  الدػػالـ الحػػديث ه ورد هػػذا النشػػاط فػػي كتػػاب  مبػػادرة الػػيمف بهػػذا الشػػطف ثػػـ اكتػػب مقػػااًل حولهػػا

 ا.157والمداصر لمصؼ الثالث الثانوي، الدرس الثالث مف الوحدة الخامسة، ص
  : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

سػػهامهـ الحضػػاري فػػي التػػاري  الدربػػي االسػػالمي . وردت فػػي كتػػاب صػػورة لخريطػػة انتشػػار اليمنيػػيف وال
لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء الثاني، الوحدة الرابدة، الدرس  ،الدربي االسالمياتاري  حضارات الدالـ 

 ا.7االوؿ، ص
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ  

دلؿ عم  التطثير الدممي لمحضارة الدربية االسػالمية فػي النهضػة االوروبيػة  سؤاؿ موجر ال  الطالب :
 ،اتػػاري  حضػػارات الدػػالـ الدربػػي االسػػالميد فػػي كتػػاب ه ور  فػػي الدمػػـو االتيػػة: الطبيديػػة، الطبيػػة، ..

 ا.107لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء الثاني، الوحدة السادسة، الدرس الثالث، ص
 
 الحفاظ عمه االثار الوطنية والمعالـ التاري ية قيمة : 
  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

ولػوف" ورد تدؿ عميػر االثػار التػي تركهػا األ ة"يدتبر المجتمت اليمني صاحب ثقافة عربية اسالمية عريق
 .ا12الصؼ االوؿ الثانوي، الدرس االوؿ مف الباب االوؿ، ص ،في كتاب االمجتمت اليمني
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 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالنشاط 
الحضػػارة االسػػالمية الباقيػػة فػػي محافظتػػؾ واقتػػرح طػػرؽ حمايتهػػا  ثػػاراكتػػب تقريػػر مختصػػرًا عػػف اهػػـ ا 

ه ورد فػي كتػاب اتػاري  حضػارات الدػالـ الدربػي االسػالمي: لمصػؼ الثػاني الثػانوي،  ميهػاوالمحافظة ع
 .ا36، صلث، الدرس الثارابدة، الوحدة اللثانيالجزء ا

 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
صورة اثرية لسد مػارب. وردت هػذ  القيمػة فػي كتػاب اجةرافيػة اإلنسػاف والبيئػة لمصػؼ االوؿ الثػانوي، 

 ا.75االوؿ،  في الدرس الرابت مف الوحدة الثالثة، صالجزء 
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالتقويـ 

ه ورد فػي كتػاب اتػاري   كيؼ نحافظ عم  االثار والمخطوطات والدمارة والفنوف االسالمية فػي الػيمف 
الػػػدرس ة، رابدػػػ، الوحػػػدة الالثػػػانيلمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي، الجػػػزء  ،حضػػػارات الدػػػالـ الدربػػػي االسػػػالمي

 .ا27الثاني، ص
 

 ي:ثقافمناقشة نتائج قيـ المجاؿ ال 
  أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :

وهػػي ولػػـ تػػرد صػػورة ضػػمنية  كػػؿ قػػيـ هػػذا المجػػاؿ التػػي عرضػػت عػػف طريػػؽ الصػػور كانػػت صػػريحة -
، حيث يمكف لمتمميذ فهمها واستيدابها كقيمة الثة وهذ  تدد مف ايجابيات الكتبفي الصفوؼ الث موزعة
 يـ الوالء الوطني.مف ق

 بشكؿ تقريري كاف بالمستوى المطموب ،ألف غالبيتر صريحًا ومنتظـ. ثقافيعرض قيـ المجاؿ ال -
تركػػزت فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي بشػػكؿ االعتػػزاز بػػالمالمح االيجابيػػة لتػػاري  الػػيمف الحضػػاري قيمػػة  -

منػػر تتحػػدث  ولػػ االكانػػت الوحػػدة  ا 2،ج/ث2التػػاري اواضػػح ، وذلػػؾ الف هػػذ  الكتػػب وخاصػػة كتػػاب 
، فقػػد اضػػافة فػػي الحضػػارة الدربيػػة االسػػالمية، وعػػف دور اليمنيػػيف فػػي نشػػر االسػػالـ مكانػػة الػػيمفعػػف 

 .هذ  الوحدة تكرارات لهذ  القيمة
وردت بشػػكؿ ضػػئيؿ، لػػذلؾ تحتػػاج إلػػ  المزيػػد مػػف االهتمػػاـ تقػػدير المثقفػػيف المبػػدعيف والمتميػػزيف قيمػػة  -

 كونها قيمة مداصرة.
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 : اإلجتماعي المجاؿ -8
الثالثػة ، وكػذلؾ عمػ  قيـ مف قيـ الوالء الوطني بتكرارها عم  مستوى الصفوؼ  9يتناوؿ هذا المجاؿ 

 .الدرضطريقة مستوى 
 في الصفوؼ الثةثة: اإلجتماعيأ(  تكرارات قيـ المجاؿ 

نية، لمصفوؼ الثالثة بصيةتي الدرض الصريحة والضم اإلجتماعيتـ استخراج تكرارات قيـ المجاؿ 
وايجاد النسب المئوية لكؿ قيمة ، ونسبة القيمة بالنسبة لممجاالت الكمية لقيـ الوالء الوطني والجدوؿ 

 ا يوضح ذلؾ.18رقـ ا
 في كتب الصفوؼ الثالثة اإلجتماعيا: تكرارات قيـ المجاؿ 18جدوؿ ا

ي 
ترت
ال

 

 مج /ث3 /ث2 /ث1 القيمة
جاؿ % رتكرا

لمم
 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

 احتراـ العةقات -1 1
 ة إلجتماعيا

1 6 22 03 22 66 0 - 0 18 02636% 2613% 

احتراـ العادات والتقاليد  -2 7
 السائدة في المجتمع

6 2 6 6 6 2 - - - 42 6612% 2662% 

 %2661 %22620 12 2 2 - 66 23 26 23 1 3 ةاإلجتماعيالتوعية  -3 2

 %2666 %6633 44 - - - 1 6 6 6 - 6 اإلجتماعيالضماف  -4 8

3 

ادراؾ م اطر المشكةت  -5
 االبطالة اة الالفقراإلجتماعي

التفكؾ  اعمالة األطفاؿ االفراغ
 ...( ااألسري

26 6 22 21 6 02 6 6 3 17 21663% 2662% 

 %2620 %3660 04 2 - 2 23 3 22 3 6 0 الحؽ في التاميف -6 6

احتراـ المواقؼ اإلنسانية  -7 5
 ..(اتعاوف اركةالتسامحالمشت

6 - 6 21 6 02 6 - 6 22 22621% 2636% 

الحرص عمه اتقاف العمؿ  -8 9
 واال ةص في أدائه

6 - 6 2 2 0 2 0 6 8 6603% 2602% 

نبذ كؿ مظاهر التعص   -9 4
 والعنؼ والتفرقة

2 1 2 1 1 26 3 6 22 20 22663% 2622% 

 %7.44 %422 084 24 44 02 448 82 88 84 08 18 المجموع
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ا مػػرة مػػف إجمػػالي تكػػرار 276تكػػررت ا اإلجتمػػاعيا أف قػػيـ المجػػاؿ 18لنػػا جػػدوؿ رقػػـ ا يوضػػح    
ا 57حصػػمت عمػػ  المرتبػػة األولػػ  حيػػث تكػػررت اة اإلجتماعيػػاحتػػراـ الدالقػػات  ةوأف  قيمػػ المجػػاالت.

ر تركيػػزًا وأكثػػ صػػفوؼفػػي جميػػت ال ةمتػػوافر  ي، وهػػ%20.65ا تكػػرارًا أي بنسػػبة 276مػػرة مػػف مجمػػوع ا
فقد حصمت عم  المرتبة الثانيػة حيػث تكػرر ة اإلجتماعيالتوعية  ةقيم اميهتفي الصؼ الثاني الثانوي، 

وأكثػػػر  ،%18.12بنسػػػبة  صػػػفوؼفػػػي جميػػػت ال ةمتػػػوافر  يا تكػػػرارًا، وهػػػ276مػػػرة مػػػف مجمػػػوع ا ا50ا
فػي المرتبػػة  اميهػتا تكػرارًا ، 169ا مػرة مػف مجمػػوع ا33الثػػانوي حيػث تكػررا ثػانيتركيػزًا فػي الصػؼ ال

التفكػػػؾ  ،عمالػػػة األطفػػاؿ ،الفػػراغ ،البطالػػػة ،ة االفقػػراإلجتماعيػػػادراؾ مخػػػاطر المشػػكالت  قيمػػةالثالثػػة 
% مػػف إجمػػالي نسػػب 17.39ا تكػػرارًا وبنسػػبة 276ا مػػرة مػػف مجمػػوع ا48حيػػث تكػػررا.ا .،األسػػري

ا تكػػرارًا، 169ع اا مػػرة مػػف مجمػػو 21المجػػاؿ وأكثػػر تركيػػزًا فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي حيػػث تكػػرر ا
فػي المرتبػة االخيػرة حيػث حصػمت عمػ  الحرص عم  اتقاف الدمؿ واالخػالص فػي أدائػر وجاءت قيمة 

 %.3.26ا تكرارات ونسبة 9ا
ادراؾ ة و اإلجتماعيػػػوالتوعيػػػة ،ة اإلجتماعيػػػاحتػػػراـ الدالقػػػات  قػػػيـويالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ أيضػػػًا أف     

، كمها قيـ ...ا،التفكؾ األسري ،عمالة األطفاؿ ،الفراغ ،البطالة ،ة االفقراإلجتماعيالمشكالت مخاطر 
ة وخاصػػة كتػػاب عمػػـ اإلجتماعيػػالجوانػػب  عمػػ  تركػػزت فػػي الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي ألف الكتػػب ركػػزت

ة والخامسػػػة حػػػوؿ التنشػػػئة اإلجتماعيػػػالوحػػػدة الرابدػػػة حػػػوؿ الػػػنظـ والدالقػػػات  تحػػػدثت/ث 2االجتمػػػاع  
 ب.اوهذا مف إيجابيات الكت اإلجتماعيسة حوؿ التةيير والساد اإلجتماعية والضبط اإلجتماعي

بػطي تكػرار  اإلجتمػاعيالضػماف قيمة و  احتراـ الدادات والتقاليد السائدة في المجتمت ةولـ تحظ قيم    
، وذلؾ بحسب طبيدة الكتب اذ انها كانت جافة عف هذ  القيـ وموضوعاتها في الصؼ الثالث الثانوي

 . روهيئات ومنظماترالدالمية ومشكالت الدالـ  تتحدث عف الثورات والحروب
 

 : عمه مستوا طريقة العرض اإلجتماعيعرض قيـ المجاؿ  - 
 

فػػي كتػػب الصػفوؼ الثالثػػة بمػػا يشػػتمؿ مػػف قػػيـ تقريريػػة ونشػػاط  اإلجتمػػاعيتػـ عػػرض قػػيـ المجػػاؿ 
ح ا يوضػ19وتفكير وصػور وتقػويـ بمػا فيهػا صػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية والجػدوؿ رقػـ ا

 .ذلؾ
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 في كتب الصفوؼ الثالثة اإلجتماعيا: طريقة عرض قيـ المجاؿ 19جدوؿ ا

 
 القيمة

 عرض القيمة
 تقويـ صور نشاط تقريري

 ض ص ض ص ض ص ض ص
 - 4 - - - 1 22 30 ةاإلجتماعياحتراـ العةقات  -1

 - - - - - - 5 8 المجتمع اـ العادات والتقاليد السائدة فياحتر  -2

 - - - 2 - 1 27 20 ةاإلجتماعي التوعية -3

 - - - - - - 4 7 اإلجتماعيالضماف  -4

 اة الالفقراإلجتماعيادراؾ م اطر المشكةت  -5
التفكؾ  اعمالة األطفاؿ االفراغ االبطالة
 ...(ااألسري

33 7 - 1 1 - 2 4 

 2 1 - 1 - 1 11 10 الحؽ في التاميف -6

 اتسامحال احتراـ المواقؼ اإلنسانية المشتركة -7
 ...( اتعاوف

25 4 - - - - 1 - 

الحرص عمه اتقاف العمؿ واال ةص في  -8
 أدائه

5 1 1 2 - - - - 

 17 10 نبذ كؿ مظاهر التعص  والعنؼ والتفرقة -9
 

1 - - 4 - 

 6 12 - 4 4 4 98 148 المجموع

 18 4 8 246 276 إجمالي

 %6.52 %1.45 %2.90 %89.13 %100 النسبة

 
ا مػرة مػف 246تكػررت ا اإلجتمػاعيا أف طريقة الدرض التقريري لقيـ المجاؿ 19جدوؿ النا ال يوضح

، وعرضػػت عمػ  شػػكؿ اتا مػر 8و عرضػت عمػػ  شػكؿ نشػػاط وبطاقػة تفكيػػر ا ،ا تكػػراراً 276إجمػالي ا
حيػػػث حصػػػمت طريقػػػة الدػػػرض التقريػػػري عمػػػ   .ا مػػػرة عمػػػ  شػػػكؿ تقػػػويـ18وعرضػػػت ا ،ا صػػػورة4ا

واخيػرًا  ،%2.90يميػر النشػاط بنسػبة  ،%6.52بنسػبة  تقػويـال ايميهػ ،%89.13المرتبة األولػ  بنسػبة 
 %. 1.45الصور بنسبة 

 أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  المحممة:*
  التفكػػػؾ  اعمالػػػة األطفػػػاؿ االفػػػراغ االبطالػػػة اة الالفقػػػراإلجتماعيػػػادراؾ م ػػػاطر المشػػػكةت قيمػػػة

 :األسري..(
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 ري : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقري 
االمجتمػػػت اليمنػػػي،  "  ورد فػػػي كتػػػاب تشػػػار الجػػػرائـ واالنحػػػراؼوقػػػت الفػػػراغ يػػػودي الػػػ  زيػػػادة ان" اف 

 .ا27، صرابت، الدرس الباب االوؿالصؼ االوؿ الثانوي، ال
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 

يػػة الػػيمف "قػػـ انػػت وزمالئػػؾ ببحػػث مشػػكمة الفقػػر فػػي منطقتػػؾ.." ه ورد هػػذ  النشػػاط فػػي كتػػاب اجةراف
 ا.54والوطف الدربي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، في الدرس الرابت مف الوحدة الثانية، ص

 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
ة لمبطالػػة واالنتحػػار والجريمػػة. وردت هػػذ  اإلجتماعيػػشػػكؿ هندسػػي يوضػػح نسػػبة االثػػار وردت صػػورة ل

ثالػػث مػػف الوحػػدة صػػؼ الثالػػث الثػػانوي، فػػي الػػدرس الالصػػورة فػػي كتػػاب اجةرافيػػة الدػػالـ المداصػػر لم
 ا.139، صالسادسة

 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 
ه ورد هذ  السؤاؿ فػي كتػاب اجةرافيػة الػيمف والػوطف الدربػي وجر ال  الطالب : ما نتائج الفقرسؤاؿ م

 ا.178صلمصؼ الثاني الثانوي، الجزء الثاني، في الدرس الثالث مف الوحدة السادسة، 
 الحؽ في الت ميف  قيمة: 
 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 

االمف الةذائي :هو توفير ما يحتاجر جميت الناس مػف ضػروريات الحيػاة فػي كػؿ وقػت بحيػث يشػدر " 
وردت  .كؿ مواطف اف بوسدر اف يحصؿ عم  حاجتر الةذائية االساسية كمما لـز االمػر وبػدوف مشػقة"

والوطف الدربي لمصؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء الثػاني، فػي الػدرس الثػاني مػف  في كتاب اجةرافية اليمف
 ا.171الوحدة السادسة، ص

 : مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 
حوؿ مساهمات المنتجات الزراعية في تاميف الةذاء لمسكاف في  اكتب موضوعاً "  طالبسؤاؿ موجر لم

منػػػي، الصػػؼ االوؿ الثػػػانوي، البػػاب الثػػػاني، الػػػدرس االمجتمػػػت اليه" ورد هػػػذا النشػػاط فػػػي كتػػاب الػػيمف
 .ا35االوؿ، ص

 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
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وردت فػػػػي كتػػػػاب  .خريطػػػػة توزيػػػػت األمػػػػف الةػػػػذائي الدربػػػػي والنسػػػػبة المئويػػػػة لمسػػػػكاف ناقصػػػػي التةذيػػػػة
الوحػػدة اجةرافيػػة الػػيمف والػػوطف الدربػػي لمصػػؼ الثػػاني الثػػانوي، الجػػزء الثػػاني، فػػي الػػدرس الثػػاني مػػف 

 ا.168السادسة، ص
 ثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ:م 

ه ورد السػؤاؿ منػر الةػذائي حػؽ لػرلمدنوية التي يشدر بها كػؿ انسػاف أف أما الشروط المادية واسؤاؿ : 
اجةرافية اليمف والوطف الدربي لمصؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء الثػاني، فػي الػدرس الثػاني مػف  في كتاب

 ا.174الوحدة السادسة، ص
  اإلجتماعيمناقشة نتائج قيـ المجاؿ:  
احتراـ الدادات والتقاليد السػائدة فػي المجتمػت، القيـ التي حظيت بطقؿ تكرارات في الصفوؼ الثالثة هي  -

دػد نقطػة ، وهػذ  قػيـ مهمػة وهػذا يُ ، الحرص عم  اتقاف الدمؿ واالخالص في أدائػراإلجتماعيالضماف 
 .ضدؼ لمكتب المحممة

حتػػاج إلػػ  ت ةمػػر  وهػػي قيمػػ ا11ا تنػػؿ كثيػػر مػػف االهتمػػاـ حيػػث وردتلػػـ  اإلجتمػػاعيقيمػػة الضػػماف  -
 .المزيد مف االهتماـ

رؽ تقريريػة طوردت بو  الثالثة وؼفي كتب الصف نبذ كؿ مظاهر التدصب والدنؼ والتفرقة ةعرض قيم -
لػ  الفرقػة رفض كؿ ما مف شػانر اف يػودي اعم   مطالب، وهذا مهـ جدا ألف فير تدويد لونشاط وتقويـ

والتدصب والدنؼ وتشتت الػراي واالمػر والجماعػة وذلػؾ مػف اجػؿ الحفػاظ عمػ  امػف هػذا البمػد ووحدتػر 
بدػػػض القػػػيـ التػػػي وردت مػػػف أجػػػؿ تحمػػػؿ مسػػػؤوليتر غػػػدًا أمػػػاـ مجتمدػػػر وأمتػػػر. وكػػػاف نػػػص  ،واسػػػتقرار 

فاتهػا الداخميػة بالدرجػة بطريقة تقريرية "وبدا تساقط االمارات الدربية االسػالمية فػي االنػدلس نتيجػة لخال
 اضمنيةا وهذ  مف ايجابيات الكتب.االول " فهذ  قيمة تقريرية 

احتػػػراـ المواقػػؼ اإلنسػػػانية  ،اإلجتمػػاعيالضػػػماف  ،احتػػراـ الدػػػادات والتقاليػػد السػػػائدة فػػي المجتمػػت القػػيـ -
 بطرؽ تقريريػة فقػط ولػـ تدػرض عمػ  شػكؿ نشػاط او صػور اوعرضت ...ا ،تداوف ،اتسامح المشتركة

 وهذا يحتاج ال  المزيد مف االهتماـ. تقويـ
 :اإلقتصاديالمجاؿ  -9
الثالثػة، وكػذلؾ  ؼقيمػة مػف قػيـ الػوالء الػوطني بتكرارهػا عمػ  مسػتوى الصػفو  11يتناوؿ هػذا المجػاؿ  

 .درضالطريقة عم  مستوى 
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 الصفوؼ الثةثة: عمه مستوا  اإلقتصاديتكرارات قيـ المجاؿ  أ( 
لمصػفوؼ الثالثػة بصػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية،  اإلقتصػاديـ المجػاؿ تـ استخراج تكرارات قي

لػػوطني والجػػدوؿ ، ونسػػبة القيمػػة بالنسػبة لممجػػاالت الكميػػة لقػيـ الػػوالء اقيمػػة وايجػاد النسػػب المئويػػة لكػؿ
 .ا يوضح ذلؾ20رقـ ا

  في كتب الصفوؼ الثالثة اإلقتصاديا: تكرارات قيـ المجاؿ  20جدوؿ ا 

ي 
لترت

ا
 

 مةالقي
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % تكرار
لمم

 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

 %2631 %1616 24 1 2 3 26 2 26 22 6 6 حؽ العمؿ -1 6

 %2666 %0616 44 0 - 0 3 0 6 6 2 0 حؽ التممؾ والتصرؼ -2 8

6 
حؽ الشعو  في  -3

التصرؼ الحر بثرواتها 
 ومواردها الطبيعية

1 2 2 0 6 1 26 6 23 24 1616% 2631% 

العمؿ عمه رفاهية  -4 6
 الوطف

6 3 22 3 6 20 2 2 3 24 1616% 2631% 

 - - - - - - - - - - - - حؽ االضرا  -5 ػػػ

2 
ادراؾ اهمية الموارد  -6

والثروات  اإلقتصادية
 الطبيعية

22 22 02 26 3 02 3 6 26 14 26622% 2613% 

إدراؾ أهمية الزراعة  -7 4
 اراتفي بناا الحض

21 1 06 23 2 02 0 - 0 14 22662% 2666% 

إدراؾ أهمية الصناعة  -8 5
 في بناا الحضارات

3 

 
6 26 23 2 02 0 2 6 28 3606% 2623% 

ادراؾ اهمية السياحة  -9 7
 في بناا الحضارات

0 0 6 6 6 3 26 6 21 22 1662% 2636% 

الحؽ في التجارة  -10 1
 واالستثمار

00 1 03 02 3 03 21 0 23 81 22662% 0660% 

3 
االقتصاد في  -11

است داـ الموارد والنفقات 
 وترشيد استهةكها

26 26 01 26 22 06 0 2 6 12 26606% 2633% 

 %40.11 %422 122 80 48 16 262 28 448 412 18 82 المجموع
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تكػػرار  ا مػػرة مػػف إجمػػالي400تكػػررت ا اإلقتصػػاديالمجػػاؿ  ا أف قػػيـ20لنػػا جػػدوؿ رقػػـ ا يوضػػح    
ا 74حصػمت عمػ  المرتبػة األولػ  حيػث تكػررت ا الحػؽ فػي التجػارة واالسػتثمار ةالمجاالت. وأف  قيم
وأكثػػر تركيػػزًا  الصػػفوؼفػػي جميػػت  ةمتػػوافر  ي، وهػػ%18.50ا تكػػرارًا أي بنسػػبة 400مػػرة مػػف مجمػػوع ا

فقػد حصػمت يديػة والثػروات الطب اإلقتصػاديةادراؾ اهميػة المػوارد قيمػة  االثانوي، تميه االوؿفي الصؼ 
 صفوؼفي جميت ال ةمتوافر  يا تكرارًا، وه400مرة مف مجموع ا ا56عم  المرتبة الثانية حيث تكرر ا

فػػػي كػػػؿ  ا مػػػرة21ات الثػػػاني الثػػػانوي حيػػػث تكػػػرر  يف االوؿ ووأكثػػػر تركيػػػزًا فػػػي الصػػػف ، %14بنسػػػبة 
حيػث  ات وترشػيد اسػتهالكهااالقتصاد في اسػتخداـ المػوارد والنفقػفي المرتبة الثالثة قيمة  امميهت، صؼ
وأكثػػػر  ،% مػػف إجمػػػالي نسػػب المجػػاؿ13.15ا تكػػرارًا وبنسػػبة 400ا مػػرة مػػف مجمػػػوع ا53ات تكػػرر 

حػؽ ا تكػرارًا، وجػاءت قيمػة 150ا مػرة مػف مجمػوع ا27الثانوي حيػث تكػرر ا وؿتركيزًا في الصؼ اال
 %.2.75ا تكرارات ونسبة 11في المرتبة االخيرة حيث حصمت عم  االتممؾ والتصرؼ 

دراؾ ،وحػػؽ التممػؾ والتصػػرؼ، حػؽ الدمػؿ ويالحػظ مػف الجػػدوؿ أيضػًا أف قػػيـ      أهميػة الصػػناعة  وال
تركػػػزت غالبيتهػػػا فػػػي الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي وذلػػػؾ الف هػػػذ  الكتػػػب كمهػػػا قػػػيـ فػػػي بنػػػاء الحضػػػارات ، 
فػػي كػػػؿ درس  اإلقتصػػػادية/ث كانػػت هنػػػاؾ مواضػػيت خاصػػة عػػػف المظػػاهر  2وخاصػػة كتػػاب التػػػاري 

 بتكرارات كثيرة. اإلقتصاديةالقيـ هذ  تدمؽ بالحضارة االسالمية والدربية مما اثرت هذ  المواضيت م
 الثة.الث وؼبطي تكرار في الصفلـ تحظ حؽ االضراب  ةالقيم -
ويالحظ مػف الجػدوؿ أيضػًا أف القػيـ االتيػة: حػؽ الدمػؿ وحػؽ الشػدوب فػي التصػرؼ الحػر بثرواتهػا  -

قػد تسػاوت مجمػوع تكػرارات كػؿ منهمػا فػي الصػفوؼ  ،دمػؿ عمػ  رفاهيػة الػوطفوال، ومواردها الطبيدية
 .%7.75ا مرة في كؿ صؼ وعم  نسبة 31ثالثة حيث حصمت كؿ منهما عم  تكراراال
 
 : اإلقتصاديطريقة عرض قيـ المجاؿ  - 

فػػي كتػب الصػػفوؼ الثالثػة بمػػا يشػتمؿ مػػف قػيـ تقريريػػة ونشػػاط  اإلقتصػاديتػـ عػػرض قػيـ المجػػاؿ 
ا يوضػح 21ير وصػور وتقػويـ بمػا فيهػا صػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية والجػدوؿ رقػـ اوتفك
   .ذلؾ
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 في كتب الصفوؼ الثالثة اإلقتصادي ا: طريقة عرض قيـ المجاؿ21جدوؿ ا

 

 القيمة
 عرض القيمة

 تقويـ صور نشاط تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 1 - - 1 - - 6 23 حؽ العمؿ -1

 - - - - - 3 8 صرؼحؽ التممؾ والت -2
 

حؽ الشعو  في التصرؼ الحر بثرواتها ومواردها  -3
 الطبيعية

21 8 1 - - - - 1 

 - 1 - - - 2 10 18 العمؿ عمه رفاهية الوطف -4

 - - - - - - - - حؽ االضرا  -5

 - 2 - 4 - 4 21 25 والثروات الطبيعية اإلقتصاديةادراؾ اهمية الموارد  -6

 1 2 - 14 - - 7 22 لزراعة في بناا الحضاراتإدراؾ أهمية ا -7

 2 1 - - - 1 5 28 إدراؾ أهمية الصناعة في بناا الحضارات -8

 1 8 3 - 5 13 ادراؾ اهمية السياحة في بناا الحضارات -9
  

 1 1 1 3 - - 13 55 الحؽ في التجارة واالستثمار -10

االقتصاد في است داـ الموارد والنفقات وترشيد  -11
 ستهةكهاا

25 17 - 1 4 4 - 2 

 8 7 6 34 4 8 95 238 المجموع

 15 40 12 333 400 إجمالي

 %2.81 10% %2 %83.25 %422 النسبة

 
ا 333تكػػررت ا اإلقتصػػاديأف طريقػػة الدػػرض التقريػػري لقػػيـ المجػػاؿ ا: 21لنػػا الجػػدوؿ ا يوضػػح    

ا مػػرات، وعرضػػت 12تفكيػػر او عرضػػت عمػػ  شػػكؿ نشػػاط وبطاقػػة  ،ا تكػػراراً 400مػػرة مػػف إجمػػالي ا
ا مرة عم  شكؿ تقويـ. حيث حصمت طريقة الدرض التقريري 15وعرضت ا ،ا صورة40عم  شكؿ ا

 ،%3.75بنسػػػبة  تقػػػويـال ايميهػػػ ،%10بنسػػػبة  صػػػورال اميهػػػت ،%83.25عمػػػ  المرتبػػػة األولػػػ  بنسػػػبة 
 %.3بنسبة  نشاطواخيرًا ال

 محممة:أمثمة لطرؽ عرض بعض القيـ كما وردت في الكت  ال*
  الحؽ في التجارة واالستثمارقيمة : 
  : مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري 
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اجةرافيػػة  فػػي كتػػاب ت"  ورديكفػػؿ الدسػػتور اليمنػػي حريػػة التجػػارة ومنػػت االحتكػػار وتشػػجيت االسػػتثمار" 
الػػػيمف والػػػوطف الدربػػػي لمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي، الجػػػزء االوؿ، فػػػي الػػػدرس الرابػػػت مػػػف الوحػػػدة الثالثػػػة، 

 ا.91ص
 عرض القيمة بالنشاط لـ ترد : 
  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

وردت الصػػػورة فػػػي كتػػػاب اتػػػاري   .وهػػػو يمػػػارس التجػػػارةصػػػورة لتػػػاجر يمنػػػي قػػػديـ عمػػػ  ظهػػػر الجمػػػؿ 
 ا.29حضارات الدالـ القديـ لمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثانية، الدرس االوؿ، ص

  بالتقويـ :مثاؿ لطريقة عرض القيمة 
مػػاذا يقصػػد بسياسػػة حمايػػة التجػػارة ه ورد هػػذا السػػؤاؿ فػػي كتػػاب اجةرافيػػة  سػػؤاؿ موجػػر الػػ  الطػػالب :

 ا.101الدالـ المداصر لمصؼ الثالث الثانوي، في الدرس االوؿ مف الوحدة الخامسة، ص
 االقتصاد في است داـ الموارد والنفقات وترشيد استهةكها قيمة : 
 يمة تقريري : مثاؿ لطريقة عرض الق 

عميػػؾ تجنػػب االسػػراؼ فػػي اسػػتخدامها " وردت القيمػػة " لممحافظػػة عمػػ  الميػػا   المثػػاؿ بطريقػػة صػػريحة
في كتػاب اجةرافيػة الػيمف والػوطف الدربػي لمصػؼ الثػاني الثػانوي، الجػزء االوؿ، فػي الػدرس الثػاني مػف 

 ا.21الوحدة االول ، ص
د مػػت عمػػر االنسػػاف القصػػير خاصػػة اذا اسػػتهمكت " قػػد ال تتجػػدد بدػػض المػػوار  المثػػاؿ بطريقػػة ضػػمنية

بكميات كبيرة كما يحدث بالنسبة لمميا  الجوفية في المنػاطؽ الجافػة وشػبر الجافػة ومنهػا الػيمف " وردت 
هػػػذ  القيمػػػة فػػػي كتػػػاب اجةرافيػػػة اإلنسػػػاف والبيئػػػة لمصػػػؼ االوؿ الثػػػانوي، الجػػػزء الثػػػاني،  فػػػي الػػػدرس 

 ا.141الخامس مف الوحدة الخامسة، ص
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط :

مخزوف الميا  الجوفية فػي بدػض محافظػات  ف  اشارت بدض الدراسات ال  أ " طالبسؤاؿ موجر لم    
"  .الػػيمف مدػػرض لمنضػػوب وسػػتداني مسػػتقباًل مػػف ازمػػة ميػػا  كبيػػرة اذا اسػػتمر اسػػتنزاؼ هػػذا المخػػزوف

امها لتنميػػػػة مخػػػػزوف الميػػػػا  فػػػػي هػػػػذ  اكتػػػػب موضػػػػوعًا عػػػػف ذلػػػػؾ محػػػػددًا الوسػػػػائؿ التػػػػي يمكػػػػف اسػػػػتخد
المحافظػػػاته وردت القيمػػػة فػػػي كتػػػاب اجةرافيػػػة الػػػيمف والػػػوطف الدربػػػي لمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي، الجػػػزء 

 ا.22االوؿ، في الدرس الثاني مف الوحدة االول ، ص
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 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 
زراعية اري بالتنقيط ػػ ري بالرشا ال يضامجموعة صور لدممية استخداـ االساليب الحديثة في ري االر 

اجةرافيػػػة الػػيمف والػػػوطف الدربػػػي لمصػػػؼ الثػػاني الثػػػانوي، الجػػػزء الثػػػاني، فػػػي  وردت الصػػور فػػػي كتػػػاب
 ا.166الدرس االوؿ مف الوحدة السادسة، ص

  :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 
القيمػة فػي كتػاب اجةرافيػة  وردت اذكر اربت وسائؿ يمكف اف تحسػف اسػتخداـ الميػا  الجوفيػة هسؤاؿ : 

الػػيمف والػػوطف الدربػػي لمصػػؼ الثػػاني الثػػانوي، الجػػزء االوؿ، فػػي الػػدرس الخػػامس مػػف الوحػػدة االولػػ ، 
 ا.35ص

  اإلقتصاديمناقشة نتائج قيـ المجاؿ  
 أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :   

كػػذلؾ هػػي القيمػػة ، حػػؽ التممػػؾ والتصػػرؼالتػػي حظيػػت بطقػػؿ تكػػرارات فػػي الصػػفوؼ الثالثػػة هػػي  ةالقيمػػ -
وهػذ  قػػيـ ي نشػاط او صػور او تقػويـ، طالوحيػدة مػف بػيف قػيـ المجػاؿ وردت بطريقػة تقريريػة ولػـ تحػظ بػ

 مهمة وهذا ُيدد نقطة ضدؼ لمكتب المحممة.
تحتػاج إلػ  المزيػد  ةوهػي قيمػ بػطي تكػرار فػي كتػب الصػفوؼ الثالثػةتحػظ لػـ  الحػؽ فػي االضػرابقيمة  -

 مف االهتماـ.
وهػػو يدبػػر عػػف قصػػور فػػي ؿ المتدمقػػة بطريقػػة النشػػاط والتفكيػػر فػػي الةالػػب ضػػمنيًا، عرضػػت قػػيـ المجػػا -

 لذلؾ تحتاج هذ  القيـ لممزيد مف االيضاح حت  يتسن  لمطالب فهمها وادراكها كقيـ وطنية.عرضها 
ة كبيػػرة فػػي المجػػاؿ وتركػػزت فػػي بوالثػػروات الطبيديػػة وردت بنسػػ اإلقتصػػاديةقيمػػة ادراؾ اهميػػة المػػوارد  -

 لوطف الدربي.والميمف  اإلقتصاديةتدن  بالموارد الثاني الثانوي لوجود وحدات  الصؼ
 المجاؿ الصحي والبيئي: -10

 .وطريقة الدرض مستوى الصفوؼ الثالثةموالء الوطني بتكرارها عم  ل قيمة 12يتناوؿ هذا المجاؿ 
 الصفوؼ الثةثة : عمه مستواأ/ تكرارات قيـ المجاؿ الصحي والبيئي 

 لمصفوؼ الثالثة بصيةتي الدرض الصريحة الصحي والبيئيمجاؿ التخراج تكرارات قيـ تـ اس
، ونسبة القيمة بالنسبة لممجاالت الكمية لقيـ الوالء الوطني ، وايجاد النسب المئوية لكؿ قيمةوالضمنية

 ا يوضح ذلؾ.22والجدوؿ رقـ ا
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 ؼ الثالثةا: تكرارات قيـ المجاؿ الصحي والبيئي في  كتب الصفو 22جدوؿ ا

ي 
لترت

ا
 

 القيمة
 مج /ث3 /ث2 /ث1

جاؿ % تكرار
لمم

 

الت %
مجا

لم
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص 

 %2666 %6663 44 - - - 1 0 6 6 0 0 النظافة المحافظة عمه -1 9

 %2666 %6666 41 2 - 2 1 2 3 3 0 6 الوقاية مف اإلمراض -2 6

االهتماـ بالرياضة  -3 11
 وتشجيعها

- 2 2 2 - 2 - - - 0 2636% 2623% 

 %2620 %2662 04 0 0 - 02 22 22 6 6 - الصحياالهتماـ باليذاا -4 5

االهتماـ باألشجار  -5 7
دراؾ أهميتها   وا 

6 6 22 2 2 0 2 - 2 42 6602% 2662% 

2 
 ادراؾ م اطر تموث -6

 البيئة
26 3 23 3 - 3 22 6 02 14 26623% 2666% 

المحافظة عمه سةمة  -7 3
 ئةالبي

23 22 01 6 6 2 2 0 22 11 26663% 2662% 

 %2660 %26663 10 6 2 6 3 0 6 62 26 22 حماية البيئة الطبيعية -8 4

1 
الحفاظ عمه الميال  -9

 ومصادرها
23 02 61 02 26 63 6 0 6 87 06606% 0666% 

 ادراؾ اهمية -10 6
 المؤسسات الطبية

0 0 6 3 2 22 - - - 41 6666% 2666% 

رعاية األمومة  -11 10
 والطفولة 

6 2 6 2 - 2 - - - 4 2636% 2623% 

8 
ادراؾ اهمية  -12

 المحميات الم تمفة
 اتمحيوانل

1 6 22 - 2 2 - - - 40 6622% 2662% 

 %8.48 %422 228 11 42 21 424 24 82 417 84 78 المجموع

 
 

رة مػػف إجمػػػالي تكػػػرار ا مػػػ309تكػػػررت ا صػػػحي والبيئػػيا: أف قػػيـ المجػػػاؿ ال22لنػػػا الجػػػدوؿ ا يوضػػح
ا مػرة 78ات حصػمت عمػ  المرتبػة األولػ  حيػث تكػرر الحفػاظ عمػ  الميػا  ومصػادرها القػيـ، وأف قيمػة 
فػػػػي جميػػػػت  ةمتػػػػوافر  ي% وهػػػػ25.24نسػػػػبة بأي  صػػػػحية والبيئيػػػػةا تكػػػػرارا لمقػػػػيـ ال309مػػػػف مجمػػػػوع ا

ا 158مػػوع امػػرة مػػف مج ا37ات الثػػانوي حيػػث تكػػرر  االوؿ أكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الكنهػػ لصػػفوؼا
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ا مػرة 46ا تفقػد حصػؿ عمػ  المرتبػة الثانيػة حيػث تكػرر ة ادراؾ مخػاطر تمػوث البيئػة قيمػ اميهت، تكراراً 
أكثػػر تركيػػزا فػػي الصػػؼ الثالػػث  الكنهػػ لصػػفوؼفػػي جميػػت ا ةمتػػوافر  يتكػػرارا وهػػ ا309مػػف مجمػػوع  ا

عمػ  سػالمة البيئػة ، وجاءت القيمة المحافظػة ا تكراراً 45ا مرة مف مجموع ا21ا تالثانوي حيث تكرر 
 .%14.56 ا ونسبة45في المرتبة الثالثة بتكرارا

 ،ادراؾ مخػػػاطر تمػػػوث البيئػػػة ،حمايػػة البيئػػػة الطبيديػػػة ،الحفػػػاظ عمػػػ  الميػػػا  ومصػػػادرهاالقػػيـ االتيػػػة  -
دراؾ أهميتهػػا ،المحافظػػة عمػػ  سػػالمة البيئػػة الصػػؼ  كتػػب تركػػزت غالبيتهػػا فػػي ،االهتمػػاـ باألشػػجار وال

االميا  في الهواء/  المناخ والميا  عفبدض وحداتها  تتحدثهذا الصؼ لؾ الف كتب الثانوي وذ وؿاال
الميػػػا  فػػػي االرض/ االنسػػػاف والميػػػا ا، ووحػػػدة عػػػف االنسػػػاف وديناميػػػة االرض، ووحػػػدة عػػػف االنسػػػاف 

 وغيرها مف الدروس المتدمقة بهذا المجاؿ. ابيئة حارة/بيئة مدتدلة/بيئة باردةا، وانظمة البيئة الكبرى
القيـ االتية المحافظة عم  النظافة، االهتماـ بالرياضة وتشجيدها، ادراؾ اهمية المؤسسػات الطبيػة،   -

حػظ كػؿ هػذ  القػيـ  ترعاية األمومة والطفولػة، ادراؾ اهميػة المحميػات المختمفػة لمطيػور والحيوانػات، لػـ 
تركزت حوؿ الحروب  وذلؾ بحسب طبيدة الكتب ووحداتها حيث باي تكرار في الصؼ الثالث الثانوي

 واالستدمار والثورات والمشاكؿ الدالمية، في حيف اغفمت القيـ الصحية والبيئية.
 

 :عمه مستوا طريقة العرض المجاؿ الصحي والبيئيقيـ  / عرض 
فػػي كتػػب الصػػفوؼ الثالثػػة بمػػا يشػػتمؿ مػػف قػػيـ تقريريػػة  صػػحي والبيئػػيتػػـ عػػرض قػػيـ المجػػاؿ ال

ا 23فيهػا صػيةتي الدػرض الصػريحة والضػمنية والجػدوؿ رقػـ ا ونشػاط وتفكيػر وصػور وتقػويـ بمػا
 .يوضح ذلؾ
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  ةا: طريقة عرض قيـ المجاؿ الصحي والبيئي في كتب الصفوؼ الثالث23اجدوؿ 

 القيمة
 عرض القيمة

 تقويـ صور نشاط تقريري
 ض ص ض ص ض ص ض ص

 - - 1 - - - 3 7 المحافظة عمه النظافة -1

 - 1 1 - - - 2 10 إلمراضالوقاية مف ا -2

 - - - - - - 1 1 االهتماـ بالرياضة وتشجيعها -3

 2 - 1 - - - 12 11 االهتماـ باليذاا الجيد الصحي -4

دراؾ أهميتها  -5  - - 1 2 1 - 4 5 االهتماـ باألشجار وا 

 1 1 - 8 - 1 8 27 ادراؾ م اطر تموث البيئة -6

 2 - 2 2 2 1 10 26 المحافظة عمه سةمة البيئة -7

 1 - 2 12 1 - 12 14 حماية البيئة الطبيعية -8

 2 5 3 9 1 3 32 23 الحفاظ عمه الميال ومصادرها -9

 - - - - - - 3 11 ادراؾ اهمية المؤسسات الطبية -10

 - - - 1 - - 1 4 رعاية األمومة والطفولة  -11

ادراؾ اهمية المحميات الم تمفة لمطيور  -12
 والحيوانات

3 3 - - 4 2 - - 

 8 7 13 38 5 5 91 142 المجموع

 15 51 10 233 309 إجمالي

 %4.85 %16.50 %3.24 %75.40 %100 النسبة

     
ا 233طريقػػة الدػػرض التقريػػري لقػػيـ المجػػاؿ الصػػحي والبيئػػي تكػػررت اا أف 23لنػػا الجػػدوؿ ا وضػػحوي

وعرضػت عمػ   ا مػرات،10كيػراعرضت عم  شكؿ نشاط وبطاقػة تفو  ،ا تكراراً 309مرة مف إجمالي ا
حصمت طريقة الدرض التقريري عم   تقويـ، حيثمرة عم  شكؿ  ا15وعرضت ا ،ا صورة51ا شكؿ

 ،%4.85بنسػػبة تقػػويـ ال ايميهػػ ،%16.50الصػػور بنسػػبة  اوتميهػػ ، %75.40المرتبػػة األولػػ  بنسػػبة 
 %. 3.24بنسبة  نشاطوأخيرًا ال

 :لكت  المحممةالقيـ كما وردت في اأمثمة لطرؽ عرض بعض * 
 الحفاظ عمه سةمة البيئة قيمة : 
 مثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري : 
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فػػػرض عقوبػػػات صػػػارمة عمػػػ  نػػػاقالت الػػػنفط او المصػػػانت التػػػي تمػػػوث المػػػاء او األرض او الهػػػواء "  "
وردت هذ  القيمة في كتاب اجةرافية اإلنساف والبيئة: لمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء الثاني، فػي الػدرس 

 ا.144خامس مف الوحدة الخامسة، صال
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالنشاط 

اكتػػب تقريػػر عػػف اهػػـ المشػػاكؿ البيئيػػة فػػي منطقتػػؾ والتػػي لهػػا عالقػػة بالقضػػايا البيئيػػة الدالميػػة ونػػاقش 
اجةرافيػػػة اإلنسػػاف والبيئػػػة: لمصػػػؼ ه ورد هػػذا النشػػػاط فػػي كتػػػاب طػػرؽ حمايتهػػػا مػػت زمالئػػػؾ ومدممػػػؾ

 ا.169جزء الثاني، في الدرس الخامس مف الوحدة السادسة، صاالوؿ الثانوي، ال
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

لرجػػػػؿ فػػػػي بيئتػػػػر يقػػػػـو ب صػػػػالح ُعرضػػػػت هػػػػذا القيمػػػػة عمػػػػ  شػػػػكؿ الدديػػػػد مػػػػف الصػػػػور منهػػػػا صػػػػورة 
اجةرافيػػػة اإلنسػػػاف والبيئػػػة لمصػػػؼ االوؿ الثػػػانوي، الجػػػزء  . وردت هػػػذ  الصػػػورة فػػػي كتػػػاب المػػػدرجات
 ا.137مف الوحدة الخامسة، ص رابتفي الدرس الالثاني، 

 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 
كيػػؼ تسػػبب المػػوارد االرضػػية التمػػوث الهػػوائيه ورد هػػذا السػػؤاؿ فػػي كتػػاب اجةرافيػػة اإلنسػػاف والبيئػػة: 

 ا.144لمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء الثاني، في الدرس الخامس مف الوحدة الخامسة، ص
وؿ وردت بدرجػػػة كبيػػػرة  فػػػي الصػػػؼ اال الحفػػػاظ عمػػػ  سػػػالمة البيئػػػة قيمػػػةلقػػػوؿ أف لػػػذلؾ يمكػػػف ا    

ووحػػػػػدة عػػػػػف االنسػػػػػاف وانظمػػػػػة البيئػػػػػة  /ث1سادسػػػػػة مػػػػػف كتػػػػػاب الجةرافيػػػػػة ضػػػػػمف الوحػػػػػدة الالثػػػػػانوي 
 الكبرىابيئة حارة/بيئة مدتدلة/بيئة باردةا

 الوقاية مف االمراض قيمة : 
  :قة صريحةمثاؿ بطريمثاؿ لطريقة عرض القيمة تقريري : 

مػػف اسػػباب سػػوء التةذيػػة فػػي الػػدوؿ الدربيػػة ..الػػنقص فػػي ميػػا  الشػػرب او اسػػتهالؾ ميػػا  راكػػدة مموثػػة  
تحتػػػوي عمػػػ  بدػػػض الرخويػػػات والبكتيريػػػا " وردت القيمػػػة فػػػي كتػػػاب اجةرافيػػػة الػػػيمف والػػػوطف الدربػػػي 

 ا.170لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء الثاني، في الدرس الثاني مف الوحدة السادسة، ص
فػال  رضن لػر وسػمـ: " اذا سػمدتـ بالطػاعوف بػط: يقػوؿ المصػطف  صػم  اا عميػة وامثاؿ بطرقة ضمنية

في كتاب اتػاري  حضػارات الدػالـ  توانتـ فيها فال تخرجوا فرارًا منر " ورد رضن تقدموا عمير واذا وقت بط
 ا.24لدرس االوؿ، صالدربي االسالمي لمصؼ الثاني الثانوي، الجزء االوؿ، الوحدة الثانية، ا
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  مثاؿ لطريقة عرض القيمة  بالنشاط :لـ يرد 
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالصور 

وسػػائؿ الرعايػػة الصػػحية االتحصػػيفا وهػػي مجموعػػة نسػػاء يحممػػف اوالدهػػف فػػي احػػدى  إلحػػدىصػػورة 
صػػينهـ ضػػد االمػػراض. وردت هػػذ  الصػػورة فػػي كتػػاب  اجةرافيػػة المراكػػز الصػػحية ويقػػـو الطبيػػب بتح

 ا.61نساف والبيئة لمصؼ االوؿ الثانوي، الجزء االوؿ، في الدرس الثاني مف الوحدة الثالثة، صاإل
 :مثاؿ لطريقة عرض القيمة بالتقويـ 

فػػي السػػؤاؿ عػػدد وسػػائؿ الوقايػػة مػػف االمػػراض التػػي امػػر بهػػا الرسػػوؿ صػػم  اا عميػػر والػػر وسػػمـه ورد 
لثػاني الثػػانوي، الجػزء االوؿ، الوحػدة الثانيػػة، كتػاب اتػاري  حضػػارات الدػالـ الدربػي االسػػالمي لمصػؼ ا

 ا.32الدرس االوؿ، ص
 :مناقشة نتائج قيـ المجاؿ الصحي والبيئي 

  أظهرت نتائج المجاؿ ما يطتي :
بشػػػكؿ تقريػػػري كػػػاف بالمسػػػتوى المطمػػػوب ،ألف غالبيتػػػر صػػػريحًا  صػػػحي والبيئػػػيعػػػرض قػػػيـ المجػػػاؿ ال -

 ومنتظـ.
دراؾ أهميتهػا ،قيمػة الوقايػة مػف اإلمػراضو  ،المحافظة عمػ  النظافػة /القيـ -  ،وقيمػة االهتمػاـ باألشػجار وال

بشكؿ واضح ومنتظـ وسهؿ بالنسبة لمتالميػذ لػذلؾ تحتػاج إلػ   أنها عرضتوردت بشكؿ ضئيؿ، رغـ 
 .ومرتبطة بواقت الطالب في الحاضر والمستقبؿ المزيد مف االهتماـ كونها قيمة مداصرة

ادرها مػػف القػػيـ المهمػػة والتػػي ينبةػػي توافرهػػا فػػي جميػػت كتػػب وصػػفوؼ قيمػػة الحفػػاظ عمػػ  الميػػا  ومصػػ -
المراحػؿ الدراسػية بػدوف اسػتثناء، وقػد وردت هػذ  القيمػػة فػي كػؿ الصػفوؼ الثالثػة وبكػؿ طػرؽ الدػػرض 

ػ والضػمنيةا وهػذا مػف ايجابيػات الصػيةتيف االصػريحة  ػ تقػويـا وبكػالػ نشػاط وتفكيػر ػ صػور  اتقريػري
 الكتب المحممة.

ضت قػيـ المجػاؿ المتدمقػة بطريقػة اسػئمة التقػويـ فػي الةالػب ضػمنيًا، وهػو يدبػر عػف قصػور فػي عر  -
 عرضها لذلؾ تحتاج هذ  القيـ لممزيد مف االيضاح حت  يتسن  لمطالب فهمها وادراكها كقيـ وطنية.

ا 2االهتماـ بالرياضة وتشجيدها حظيت باقػؿ القػيـ تكػرارا فػي المجػاؿ حيػث حصػمت عمػ ا: القيمة  -
 موزعة عم  الصؼ االوؿ الثانوي والثاني الثانوي، وبطريقة تقريرية.مرات 
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 مم ص النتائج: 
مكونػة مػػف  المرحمػة الثانويػةصػػفوؼ فػي  اإلجتماعيػاتالتػي ينبةػػي تضػمينها كتػب  قيـوضػت قائمػة بػال -

الػػػوطني، المجػػاؿ الػػػديني، مجػػاؿ المواطنػػػة المتسػػػاوية،  مجػػػاؿالة مجػػػاالت وهػػي: عشػػر وفػػػؽ  قيمػػة 93
مجاؿ احتراـ الدولة والنظاـ والقانوف، المجاؿ الديمقراطي، المجػاؿ السياسػي، المجػاؿ الثقػافي، المجػاؿ 

 المجاؿ الصحي والبيئي. ،اإلقتصاديالمجاؿ  ،اإلجتماعي

 ا مرة.3188تكررت ا قيمةا 93مف بيف ا لموالء الوطني قيمةا 92وجود ا -

، وقػد بمػ  مجمػوع تكػرارات قػيـ الػوالء الػوطنيمػ  األكثػر احتػواًء ع يهػ ثػاني الثػانويأف كتب الصؼ ال -
 االوؿ الثػانويكتػب الصػؼ  اطتي بدػدهتػو  %،41.94ا مرة، وبنسػبة مئويػة مقػدارها 1337ا افيه قيـال

كتػػب وأقمهػػا  %،32.12ا مػػرة، وبنسػػبة مئويػػة مقػػدارها 1024ا ايـ فيهػػقػػبمػػ  مجمػػوع تكػػرارات ال حيػػث
ا مػػػػرة، وبنسػػػػبة مئويػػػػة مقػػػػدارها 827ا ايـ فيهػػػػقػػػػت القػػػػد بمػػػػ  مجمػػػػوع تكػػػػراراف الصػػػػؼ الثالػػػػث الثػػػػانوي

25.94.% 

ا تكػػػرارًا وبنسػػػبة مقػػػدارها 466جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة األولػػػ  حيػػػث حصػػػمت عمػػػ  اوطني مجػػػاؿ الػػػال قػػػيـ -
ا تكػػػرارًا 400فػػي المرتبػػػة الثانيػػة حيػػث حصػػمت عمػػ  ا اإلقتصػػاديمجػػاؿ يـ القػػوجػػاءت  ،14.62%

ا تكػرارًا 356حيػث حصػؿ عمػ  ا الثقافي مجاؿاللثة جاء وفي المرتبة الثا %،12.55وبنسبة مقدارها 
ا 336حيػػث حصػػؿ عمػػ  ا السياسػػي ة جػػاء المجػػاؿرابدػػوفػػي المرتبػػة ال ،%11.17وبنسػػبة مقػػدارها 

حيػػث حصػػؿ  الصػػحي والبيئػػي ة جػػاء المجػػاؿخامسػػوفػػي المرتبػػة ال ،%10.54 اتكػػرارًا وبنسػػبة مقػػداره
الدولػػػػة والنظػػػػاـ مجػػػػاؿ جػػػػاء ة سادسػػػػالمرتبػػػػة ال ، وفػػػػي%9.69ا تكػػػػرارًا وبنسػػػػبة مقػػػػدارها 309عمػػػػ  ا
جاء المجاؿ  لسابدة، وفي المرتبة ا%9.60ا تكرارًا وبنسبة مقدارها 306حيث حصؿ عم  اوالقانوف 
ة جػػاء مجػػاؿ ثامنػػ، وفػػي المرتبػػة ال%9.03ا تكػػرارًا وبنسػػبة مقػػدارها 288حيػػث حصػػؿ عمػػ  االػػديني 

ة جػاء تاسػد، وفػي المرتبػة ال%9وبنسػبة مقػدارها  ا تكػراراً 287حيث حصؿ عم  االمواطنة المتساوية 
مجػػػػاؿ الوأقمهػػػػا  ،%8.66ا تكػػػػرارًا وبنسػػػػبة مقػػػػدارها 276حيػػػػث حصػػػػؿ عمػػػػ  ا اإلجتمػػػػاعيالمجػػػػاؿ 

مػػف إجمػػالي التكػػرارات الػػواردة % 5.14ا تكػػرارًا وبنسػػبة مقػػدارها 164حيػػث حصػػؿ عمػػ  ا الػػديمقراطي
 .الثمانيةفي الكتب 

ا تكػرارًا، وبنسػبة مقػدارها 2643ي المرتبة األولػ  حيػث بمػ  تكرارهػا اجاءت طريقة الدرض التقريري ف -
 صػػورةا 230فػػي المرتبػػة الثانيػػة حيػػث بمةػػت ا الصػػور%، وجػػاءت طريقػػة الدػػرض عػػف طريػػؽ 82.9
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فػػي المرتبػػة الثالثػػة حيػػث بمةػػت  النشػػاط%، وجػػاءت طريقػػة الدػػرض عػػف طريػػؽ 7.2وبنسػػبة مقػػدارها 
فػي المرتبػة  اسػئمة التقػويـوجػاءت طريقػة الدػرض عػف طريػؽ  ،%5.1وبنسبة مقػدارها  نشاطاً ا 162ا

 %.4.8وبنسبة مقدارها  سؤاالً ا 153الرابدة حيث بمةت ا

 ا24ارقػػـ  يوضػػحها الجػػدوؿالتػػي  هػػيفػػي الكتػػب المحممػػة المتػػوافرة بدرجػػة كبيػػرة  قػػيـ الػػوالء الػػوطني -
 ومرتبة عم  النحو االتي: قيمةا 20وعددها ا

 في كتب الصفوؼ الثالثة المتوفرة بدرجة كبيرة الوالء الوطني ا تكرارات قيـ 24جدوؿ ا

 لممجاالت%  التكرار القيمة الترتي 
 5.14% 164 احتراـ الدولة وتقدير جهودها في  دمة المجتمع 1

 4.77% 152 اإليماف بالوحدة الوطنية 2

 2.76% 88 تقدير الصحابة والقيادات والعمماا المسمميف 3

 2.45% 78 يال ومصادرهاالحفاظ عمه الم 4

 2.32% 74 الحفاظ عمه استقةؿ الوطف 5

 2.32% 74 تقدير قيمة االنتماا لموطف 6

 2.32% 74 الحؽ في التجارة واالستثمار 7

 2.16% 69 دوليًا( اعربياً  ااالعتزاز بالثقافة الوطنية وادوارها الاسةمياً  8

 1.94% 62 الدفاع عف سيادة الوطف 9

 1.94% 62 باالنتماا لةمة العربية واالسةمية االعتزاز 10

 1.91% 61 االعتزاز ب دوار الحركة الوطنية 11

 1.91% 61 الحؽ في المساواة 12

 1.79% 57 ةاإلجتماعياحتراـ العةقات  13

بداا الرأي 14  1.76% 56 حرية التعبير وا 

 1.76% 56 والثروات الطبيعية اإلقتصاديةادراؾ اهمية الموارد  15

 1.73% 55 االعتزاز بالمةمح االيجابية لتاريخ اليمف الحضاري 16

 1.69% 54 التعايش السممي 17

 1.69% 54 السةـ العالمي والتفاهـ الدولي 18

 1.66% 53 االقتصاد في است داـ الموارد والنفقات وترشيد استهةكها 19

 1.57% 50 ةاإلجتماعيالتوعية  20
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ا 25ني المتوافرة بدرجة متوسطة في الكتب المحممة هي التي يوضحها الجدوؿاقيـ الوالء الوط -
 ا قيمة ومرتبة عم  النحو االتي:39وعددها ا

 تكرارات قيـ الوالء الوطني المتوفرة بدرجة متوسطة في كتب الصفوؼ الثالثة ا25جدوؿ ا

 لممجاالت%  التكرار القيمة الترتي 

 1.54% 49 قدات األ ريفاحتراـ الديانات السماوية ومعت 1

 1.54% 49 ة لكؿ فئات المجتمعاإلجتماعيااليماف بمبدأ العدالة  2

 1.54% 49 إقرار حريات اال ريف وعدـ انتزاعها 3

 1.54% 49 النشيد الوطني( االشعار ااحتراـ رموز الوطفالالعَمـ 4

5 
 عمالة االفراغ االبطالة اة الالفقراإلجتماعيادراؾ م اطر المشكةت 

 ...( االتفكؾ األسري ااألطفاؿ
48 %1.51 

 1.47% 47 االعتزاز بالديف االسةمي والشريعة االسةمية 6

 1.44% 46 حؽ االنت ا  والترشيح 7

 1.44% 46 إدراؾ أهمية الزراعة في بناا الحضارات 8

 1.44% 46 ادراؾ م اطر تموث البيئة 9

 1.41% 45 المحافظة عمه سةمة البيئة 10

 1.35% 43 االعتزاز بالمنجزات الوطنية والمحافظة عميها 11

 1.35% 43 ....(اموسيقهافولكمور ارقص االحفاظ عمه التراث الثقافي الفف 12

 1.32% 42 حماية البيئة الطبيعية 13

 1.19% 38 حؽ كؿ فرد في التعميـ 14

 1.16% 37 إدراؾ أهمية الصناعة في بناا الحضارات 15

16 
الروابط الثقافية المشتركة بيف الثقافة الوطنية والثقافة العربية  تقدير اهمية
 واإلسةمية

36 %1.13 

 1.07% 34 احتراـ الممتمكات العامة والماؿ العاـ 17

 1.07% 34 إتباع النهج الشوروي قواًل وعمةً  18

 1.07% 34 الحفاظ عمه االثار الوطنية والمعالـ التاري ية 19

 1.04% 33 مة المواطنيف وأمنهـ واستقرارهـالحفاظ عمه كرا 20

 1.00% 32 االعتزاز بالمية العربية وممارستها 21

 1.00% 32 احتراـ المهف التقميدية وتشجيعها 22

 1.00% 32 نبذ كؿ مظاهر التعص  والعنؼ والتفرقة 23

 0.97% 31 تقدير القانوف والتشريعات واحترامهما وااللتزاـ بهما 24

 0.97% 31 ؿحؽ العم 25

 0.97% 31 حؽ الشعو  في التصرؼ الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية 26
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 0.97% 31 العمؿ عمه رفاهية الوطف 27

 0.94% 30 االعتزاز بالثورة والوحدة  28

 0.94% 30 ...( اتعاوف ااحتراـ المواقؼ اإلنسانية المشتركةالتسامح 29

 0.94% 30 تادراؾ اهمية السياحة في بناا الحضارا 30

 0.82% 26 حؽ الشعو  في تقرير مصيرها بنفسها 31

 0.82% 26 الحؽ في التاميف 32

 0.82% 26 االهتماـ باليذاا الجيد الصحي 33

 0.78% 25 ح  رسوؿ اهلل وتطبيؽ سنتة 34

 0.78% 25 ح  المساجد  35

 0.75% 24 حؽ المشاركة في ادارة شؤف البةد وتقمد الوظائؼ العامة 36

 0.72% 23 حماية المقدسات االسةمية والدفاع عنها 37

 0.72% 23 حؽ الحياة والتمتع بها 38

 0.72% 23 تقدير دور المجالس المحمية التنموي 39

 
ا  26قيـ الوالء الوطني المتوافرة بدرجة ضديفة في الكتب المحممة هي التي يوضحها الجدوؿا -

 االتي:ا قيمة ومرتبة عم  النحو 33وعددها ا
 ا تكرارات قيـ الوالء الوطني المتوفرة بدرجة ضديفة في كتب الصفوؼ الثالثة26جدوؿ ا

 لممجاالت%  التكرار القيمة الترتي 
 0.56% 18 احتراـ حقوؽ االقميات دا ؿ المجتمع 1

 0.53% 17 تقدير المثقفيف المبدعيف والمتميزيف 2

 0.47% 15 ف وامنه واستقرارلمواجهة اإلشاعات والتحديات التي تمس بالوط 3

 0.47% 15 احتراـ وتقدير الدستور 4

 0.47% 15 تقدير اهمية التمثيؿ النيابي كحؽ انساني 5

 0.44% 14 االيماف بتمبية نداا الواج  الوطني  6

 0.44% 14 الوقاية مف اإلمراض 7

 0.44% 14 ادراؾ اهمية المؤسسات الطبية 8

 0.41% 13 وقدرتهح  اهلل واستشعار عظمته  9

 %0.41 13 ح  النظاـ و تقدير دورل في حؿ النزاعات 10

 0.41% 13 احتراـ قوانيف وعمميات االنت ابات  11

 0.41% 13 حرية تكويف النقابات والجمعيات المدنية 12

 0.41% 13 احتراـ العادات والتقاليد السائدة في المجتمع 13
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دراؾ أهميت 14  0.41% 13 ها االهتماـ باألشجار وا 

 0.38% 12 تقدير شهداا وأبطاؿ الثورة والوحدة 15

 0.38% 12 احتراـ المجتمع لمطبقات الم تمفة  16

 50.38 12 ادراؾ اهمية المحميات الم تمفة لمطيور والحيوانات 17

 0.35% 11 التمسؾ بالعبادات والشعائر الدينية 18

 0.35% 11 اإلجتماعيالضماف  19

 0.35% 11 ؾ والتصرؼحؽ التمم 20

 0.35% 11 المحافظة عمه النظافة 21

 0.31% 10 احتراـ الممكية العامة وال اصة 22

 0.31% 10 تقدير نظاـ التعددية السياسية 23

 %0.28 9 احتراـ حؽ المعارضة بالطرؽ السممية 24

 %0.28 9 الحرص عمه اتقاف العمؿ واال ةص في أدائه 25

 0.25% 8 مف حريتهـ ومعاممتهـ معاممة انسانية احتراـ المحروميف 26

 0.22% 7 االحتفاؿ بالمناسبات اإلسةمية  27

 0.22% 7 الحؽ في تكويف االحزا  والتنظيمات السياسية 28

 0.19% 6 رعاية األمومة والطفولة  29

 0.09% 3 االحتفاا بالمناسبات الوطنية  30

 0.09% 3 احتراـ التداوؿ السممي لمسمطة 31

 0.06% 2 االهتماـ بالرياضة وتشجيعها 32

 0.03% 1 الحؽ في حرية االنتماا السياسي والنقابي 33

 
 
ا وهي 1قيـ الوالء الوطني غير المتوافرة في مجموع الكتب الثمانية المحممة هي قيمة واحدة فقط ا -

ويوضحها  ذكر.قيمة اقتصادية: الحؽ في االضراب حيث لـ تحصؿ هذ  القيمة عم  اي تكرار ي
 ا27الجدوؿ ا

 
  ا تكرارات قيـ الوالء الوطني الةير متوافرة في كتب الصفوؼ الثالثة27اجدوؿ

 لممجاالت%  التكرار القيمة الترتي 

 ــــ ــــ الحؽ في االضراب 1
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 :ثالثا : مناقشة النتائج 
 ،اإلقتصػػاديالمجػػاؿ قػػيـ ، تميهػػا جػػاءت فػػي الترتيػػب األوؿ المجػػاؿ الػػوطنياوضػػحت النتػػائج أف قػػيـ  -

 .ـا2007 ،االكولي ودراسة ـا1995 ،اعطوةدراسة و  ـا.2010دراسة االمطمسوهذا يتفؽ مت 
 ،وهػػذا يتفػػؽ مػػت دراسػػة االخيػػاط .ةاإلجتماعيػػتػػدني اسػػتخداـ جمػػؿ القػػيـ الديمقراطيػػة فػػي منػػاهج المػػواد  -

 ـا.2010، ودراسة االمطمسـا1999
يػػػرة تػػػب الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي جػػػاءت فػػػي المرتبػػػة االخفػػػي كبينػػػت النتػػػائج اف قػػػيـ الػػػوالء الػػػوطني  -

 .وحصمت عم  اقؿ القيـ تكرارا
 اـا وقػػػيـ هػػػذ2007 ،ة وهػػػذا يتفػػػؽ مػػػت دراسػػػة االكػػػولياإلجتماعيػػػالضػػػدؼ الواضػػػح فػػػي تواجػػػد القػػػيـ  -

المجػػػاؿ لهػػػا أهميػػػة كبيػػػرة فػػػي تنميػػػة سػػػموؾ الطالػػػب مسػػػتقبال كػػػوف هػػػذ  القػػػيـ مرتبطػػػة بواقػػػت الطالػػػب 
 .اإلجتماعي

مهمػة وعصػرية ويػدور الحػديث  ةمػقيلػـ تػرد فػي الكتػب المحممػة وهػي  قيمػةظهرت الدراسة بطف هنػاؾ أ -
 طالبلذلؾ البد مف تناولها حت  يتسن  لموهي قيمة / الحؽ في االضراب،  ةقيمعف انتهاكات لهذ  ال

دراكهػػا وعػػدـ تو  مقػػات ، وهػػذا يتنػػاف  مػػت مػػا ورد فػػي المنطافرهػػا يدػػد نقطػػة ضػػدؼ فػػي الكتػػبفهمهػػا وال
اذ اف مػػف اهدافػػر تخػػريج انسػػاف قػػادر  التدمػػيـ الثػػانوي مرحمػػة فػػي اهػػداؼ لمنػػاهج التدمػػيـ الدػػاـ،الدامػػة 
االمنطمقػػات الدامػػة لمنػػاهج التدمػػيـ  اداء واجباتػػر والتمسػػؾ بحقوقػػر والػػدفاع عػػف حقػػوؽ االخػػريف عمػػ 
 ا.22ـ،ص2002الداـ،

 وبقػػػيـ المجػػػاؿ اإلقتصػػػاديبقػػػيـ المجػػػاؿ  و الػػػوطنيمجػػػاؿ اليـ قػػػتوصػػػمت الدراسػػػة أف هنػػػاؾ اهتمامػػػًا ب -
يـ هػػذ  المجػػاالت قػػيـ وردت فػػي الكتػب المحممػػة و قػػحيػث غالبيػػة هػػذ  ال الثقػػافي بقػػيـ المجػػاؿو  السياسػي

 اإلجتمػػاعيطالػػب يـ مرتبطػػة بواقػػت القػػمسػػتقبال كػػوف هػػذ  ال طالػػبلهػػا أهميػػة كبيػػرة فػػي تنميػػة وفهػػـ ال
 .والتدميمي والمستقبمي

يـ التػي تمكػف اإلنسػاف فػي الحصػوؿ عمػ  مػا قاؾ ضػدفا كبيػرا فػي االهتمػاـ بػالأظهرت الدراسػة أف هنػ -
وهذا المجاؿ لر  الديمقراطيمجاؿ اليـ قوذلؾ مف خالؿ ضدؼ توافر غالبية  الحرية الكاممةيضمف لر 

أهمية كبيرة وهذا يتناف  مػت الدسػتور اليمنػي الػذي يؤكػد عمػ  تكػافؤ الفػرص لجميػت المػواطنيف وحقهػـ 
فقػد نػص دسػتور  .وحرية انتمائهـ سياسيًا ونقابيػاً  أنفسهـ نقابيا ومهنيا والتدبير عف مطالبهـ في تنظيـ

عم   58الجمهورية اليمنية في الباب الثاني المتدمؽ بحقوؽ وواجبات المواطنيف االساسية  في المادة 
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الحػؽ  -وربمػا ال يتدػارض مػت نصػوص الدسػت -ا: لممواطنيف في عمـو الجمهوريػة 58مادة ا االتي:
ة اإلجتماعيػػفػػي تنظػػيـ أنفسػػهـ سياسػػيًا ومهنيػػًا ونقابيػػًا والحػػؽ فػػي تكػػويف المنظمػػات الدمميػػة والثقافيػػة و 

وتضػمف الدولػة هػذا الحػؽ ،كمػا تتخػذ جميػت الوسػائؿ  -واالتحادات الوطنية بما يخدـ أهػداؼ الدسػتور
ؤسسػػػػات والمنظمػػػػات الضػػػػرورية التػػػػي تمكػػػػف المػػػػواطنيف مػػػػف ممارسػػػػتر ، وتضػػػػمف كافػػػػة الحريػػػػات لمم

 .ـا1995ادستور الجمهورية اليمنية ةاإلجتماعيوالثقافية والدممية و  السياسية والنقابية
الػوالء الػوطني يـ قػبينت النتائج  أف طريقػة الدػرض التقريػري احتمػت المرتبػة األولػ  فػي طػرؽ عػرض  -

مػػدروس يكػػوف رافػػدا وذلػػؾ ألف مضػػموف الكتػػب المحممػػة جػػاء أغمبهػػا تقريريػػا بينمػػا الدناصػػر األخػػرى ل
 .مهما لتثبيت  طرؽ الدرض التقريري

تنمػ  المهػارات الحياتيػة، وتثػري النقػاش االػديمقراطيا  ة مػف موضػوعاتاإلجتماعيػخمو مناهج المػواد  -
نما  جاءت بصورة عرض لممدمومات والطرح التقميدي لممادة الدممية. وتنم  التفكير الناقد، وال

وهػػػذا يدكػػػس ضػػػدفا واضػػػحا فػػػي تضػػػميف كتػػػب  ةاإلجتماعيػػػيـ لقهنػػػاؾ ضػػػدفا كبيػػػرا فػػػي االهتمػػػاـ بػػػا -
، رغػـ مػا يدػوؿ عمػ  المػواطنيف الموحػدة لجميػت ة، والمتضػمنة لحقػوؽ المواطنػلهذ  القػيـ اإلجتماعيات

فػػػي التوعيػػػة الحقوقيػػػة والقانونيػػػة لمجيػػػؿ، إذ ال بػػػد أف تػػػتـ توعيػػػة الجيػػػؿ بحقوقػػػر  اإلجتماعيػػػاتكتػػػب 
 في مواطنة سميمة ومتوازنة. وواجباتر بشكؿ متوازف حت  ينشط

هنػػاؾ قػػيـ لهػػا صػػمة مباشػػرة بمشػػاكؿ فػػي الواقػػت اليمنػػي، ناجمػػة عػػف غيػػاب الػػوعي بتمػػؾ القػػيـ وأهميػػة  -
 الدمؿ بمضمونها، أو تجاهؿ ذلؾ لددـ مدرفة األخطار المترتبة عف عدـ الدمػؿ بمػا تمميػر تمػؾ القػيـ،

مػػف  القيمتػػافاتػػاف فها، لتػػداوؿ السػػممي لمسػػمطة، واحتػػراـ اتقػػدير نظػػاـ التددديػػة السياسػػيةا ومنهػػا قيمػػة
 إذ ظهػػرت ،المحممػػةكتػػب الوكػػاف ظهورهػػا ضػػديفا جػػدا فػػي جميػػت  ،الكتػػب تجاهمتهػػاضػػمف القػػيـ التػػي 

 الصػػفوؼ الثالثػػةوجػػاءت متفرقػػة فػػي  ا3وظهػػرت الثانيػػة بتكػػرارا ا تكػػرارات،10بتكػػرار بمػػ  ا االولػػ 
ومػػف المدمػػـو أف الوحػػدة اليمنيػػة كػػاف أحػػد أهػػـ  ـ لػػدى الطالػػب،قػػيوبصػورة غيػػر واضػػحة حتػػ  ترسػػ  ال

 شروط قيامها أف يكوف النظاـ الذي تقوـ عمير يدتمػد مبػدأ التددديػة الحزبيػة والتػداوؿ السػممي لمسػمطة،
أف التدددية الحزبية تنوع في البرامج مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ والتنافس في تقديـ أفضؿ خدمة  باعتبار

داري لما فير مصمحة المواطف لممواطف، والتنافس في تقديـ  .أفضؿ نظاـ سياسي وال
والمشػكمة المتدمقػة ا الممتمكػات الدامػة والمػاؿ الدػاـاحتػراـ ومف ضػمف القػيـ المرتبطػة بمشػاكؿ الواقػت ا -

 وكهربػػاء فػػي ذلػػؾ فػػي مػػا يحػػدث مػػف اعتػػداء المػػواطنيف المجػػاوريف ألمػػاكف الثػػروة مػػف بتػػروؿ وغػػاز
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ممكػا لهػـ وأنهػا مػف أرضػهـ، ويفجػروف األنابيػب ويقطدػوف الطريػؽ،  وغيرها، وادعائهـ بػطف هػذ  الثػروة
قػػالؿ  ويمندػػوف المهندسػػيف مػػف ممارسػػة مهػػامهـ اإلستكشػػافية، إلػػ  غيػػر ذلػػؾ مػػف أعمػػاؿ التخريػػب وال
األمػػف وعرقمػػة مسػػيرة التقػػدـ، ومػػف المؤكػػد أف أحػػد أسػػباب هػػذ  التصػػرفات غيػػر المسػػؤولة هػػو غيػػاب 

لكػؿ مػواطف يمنػي ولػر الحػؽ فػي اإلسػتفادة منهػا، إضػافة إلػ  أسػباب الوعي بطف هذ  الثػروة هػي ممػؾ 
ومنطقيا يستمـز عم  التربية اإلسراع في توعيػة  أخرى منها غياب الددالة وغياب هيبة النظاـ والقانوف

كونهػا متدمقػة بمشػاكؿ مسػتمرة تظهػر  وسرعة تضػمينها فػي الكتػب، الجيؿ بهذ  القيـ الوحدوية الهامة،
 خر وال يكاد يمر عاـ إال َّ وتحدث مثؿ هذ  المشاكؿ.بيف الحيف واآل

الوحػدة والثػورة لػدى الػنشء  الػوطف ونحػو أهمية بناء المشاعر الوجدانية اإليجابية نحواف مف المدموـ  -
مثػػؿ اإليمػػاف بوجػػوب الوحػػدة ،وتدميػػؽ مشػػاعر حػػب الػػوطف واالعتػػزاز بػػر ،وترسػػي  الشػػدور باإلنتمػػاء 

وتقػػػدير  واإلعتػػػزاز بالػػػديف اإلسػػػالمي وتدظػػػيـ مشػػػاعر  ومقدسػػػاتر، مية،لمػػػوطف واألمػػػة الدربيػػػة واإلسػػػال
وتدميؽ روح المسؤولية واإلستدداد لحماية الوطف والوحػدة والثػورة  التضحيات في سبيؿ الثورة والوحدة،

، حيػػث أف مػػػف أهػػـ أسػػػباب المحافظػػة عمػػػ  الػػػوطفوغيرهػػا مػػػف المشػػاعر اإليجابيػػػة نحػػو  ومكاسػػبها،
تولػدت تبدػًا لػر  طنيألنػر إذا تػوفر الشػدور الػو  ،طني لػدى المجتمػتود الشػدور الػو ، وجالوطف وحمايتر

المالئػػـ لموحػػػدة  طنيوهػػذا بػػػال شػػؾ يسػػػاعد بقػػوة فػػي تػػػوفير المنػػاخ الػػػو  ،طنيػػػةالتصػػرفات السػػموكية الو 
 طنيػةلدى النشء حت  تكػوف الو  طنيةولكف البد مف تكامؿ في بناء القيـ الو  والسالـ والتدايش الكريـ،

بقصد أو بدوف قصد في حػيف يظػف أنػر  طنيةر فكرًا ومشاعر واسموب حياة، وحت  ال يسيئ إل  الو في
 يحسف اليها.

حػػؽ المشػػاركة فػػي اة همػػا محممػػكتػػب الالقػػيـ فػػي ال وردتا فقػػد 14ا وا8وبػػالنظر إلػػ  الجػػداوؿ رقػػـ ا -
هميػػة البالةػػة التػػي ا، وتػػطتي األحػػؽ االنتخػػاب والترشػػيحا واادارة شػػئوف الػػبالد وتقمػػد الوظػػائؼ الدامػػة

ة، كونهػػا نػاتج البنػػاء الفكػػري والوجػداني لمشخصػػية بػػالقيـ لوطنيػالقػيـ السػػموكية لمشخصػػية اهػػذ  تحتمهػا 
كتػػب اليػة الشػاممة سياسػػيا ذ ولػذلؾ فػ ف مػػا غػاب مػف قػػيـ سػموكية أو ظهػرت بشػػكؿ ضػديؼ فػي طنالو 

رة المشػػاركة فػػي االنتخابػػات ال يتناسػػب ظهورهػػا مػػت مسػػتوى أهميتهػػا، كونهػػا تؤكػػد عمػػ  ضػػرو  المحممػػة
واالستفتاءذ ألف هذ  المشاركة تدني تفديػؿ دور المػواطف فػي إختيػار مػف يمثمػر فػي صػنت القػرار ،كمػا 

التػػداوؿ السػػممي لمسػػمطة ،ومػػف خػػالؿ الممارسػػة المتكػػررة لدمميػػة االنتخػػاب والترشػػيح  ةمػػقيأنهػػا ترسػػ  
وصوؿ الشدب إل  هذا المستوى مػف السػموؾ  ـ سموكا لدى المجتمت، وعندلقيا  صبح هذت واالستفتاء،
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وهػػذا مرهػػوف بتطبيػػؽ الحكومػػة  يتجنػػب دخولػػر فػػي صػػراعات دمويػػة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػ  السػػمطة،
كػوف ذلػؾ يجنػب المجتمػت اليػطس مػف نجػاح ولقوانيف وعمميػات االنتخابػات،  لمبادئ الدستور والقانوف،

مػف االنهيػار، فالدمميػة مشػتركة بػيف الػوطف  الطريؽ السممي في تداوؿ السمطة، حتػ  يػتـ بػذلؾ حمايػة
يمانر بالطريؽ السممي لموصوؿ إل  السمطة، وبيف تطبيؽ الحكومػة لمقػانوف والدسػتور  وعي المجتمت وال

وحماية األمف  طففمف خالؿ ذلؾ يطتي التداوف والتكامؿ بيف الشدب والحكومة في حماية الو  والنظاـ،
 واإلستقرار.

بػػات والجمديػػات المدنيػػة وردت بشػػكؿ ضػػئيؿ جػػدا  فػػي جميػػت الكتػػب المحممػػة قيمػػة / حريػػة تكػػويف النقا -
ا :مػا يمػيقانوف الجمديات والمؤسسات االهمية الذي الذى ينص في مادة الثالثة عمػ  وهذا يتناف  مت 
 .ا38ـ،ص2004ت والمؤسسات االهمية، قانوف الجمديا

 في مجاؿ التنمية الشاممة.رعاية الجمديات والمؤسسات االهمية وتشجيدها عم  المشاركة  26
االهميػػة ألنشػػطتها بحريػػة واسػػتقاللية كاممػػة  تػػوفير الضػػمانات الكفيمػػة بممارسػػة الجمديػػات والمؤسسػػات 06

 ة.اإلجتماعيوبما يتالءـ مت مسؤولياتها 
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 الفصــــل الخـــامس

ستنتاجات والتوصيات والمقترحاتاإل  

ستنتاجات :اإل -1  

كتب  في  ةمقيال هتوافر ىذفي محظ ذلك يو  حترام الدولةتعمق بات تيال قيمةىناك اىتمام بدرجة كبيرة بال -
 م.قيعمى النسبة األعمى بين ال االصفوف الثالثة بحصولي

االيمببان بالوحببدة  قيمببةتببوافر فببي محببظ ذلببك ي، و وحببدةبال ةالمتعمقبب ةمببقيىنبباك اىتمببام بدرجببة كبيببرة فببي ال -
 .الصفوف الثالثةكت  في  الوطنية

ىناك اىتمام بدرجة كبيرة  ببالقيم التبي تنمبي فبي التمميبذ االحتبرام ببين األسبرة وتعبده لبنباق ةسبرة مسبتقرة  -
 .اإلجتماعيةوىي قيمة احترام العالقات  اإلجتماعيقيم المجال  توافرإيجابية ويمحظ ىذا من خالل 

واحتببرام حقببوق االخببرين  اإلجتماعيببةاة والعدالببة سبباو بالمم المتعمقببة قيىنبباك اىتمببام  بدرجببة متوسببطة بببال -
 طالب لبد  ال وطنيبا  يم تخمق وعيبا  قوىذه ال المتساوية المواطنةمحظ ذلك من خالل مجال ي، و وحرياتيم

 جعمو قادرا  عمى المشاركة االيجابية في وطنو.ت
نببذ كبل و ..( ،تعاون ،)تسامح قيم احترام المواقف اإلنسانية المشتركةىناك اىتمام بدرجة متوسطة في  -

عنصبر المحببة  طالب نمبي لبد  التخمبق  و تحيبث  ةميمب قبيموىبذا ال مظاىر التعصب  والعنبف والتفرقبة
 .اإلجتماعيوالتفاىم وثقافة الحوار واالختالف وىذا يمحظ في المجال 

مببن واقبب   بشببكل حببي ومباشببربعخببيا طريقببة العببرض عببن طريببق الصببور كانببت واخببحة وقببد تببم ةخببذ  -
وليذه الصور دور كبير الوطني والمجال الصحي والبيئي مجال اليم قاسية وبدرجة ةساليمني  المجتم 

 ، خصوصا  وةن الصور من الوسائل التعميمية اليامة.طال في تثبيت المعمومات واألفكار لد  ال
موخبوعات الكتب  الن المجباالت  بعضلب ثالث الثبانو يم في كت  الصف القخعف كبير في توفر ال -

الثورات الكبر  التي حدثت في التباري  الحبديث وكبذلك الوحبدات القوميبة  ركزت في وحدات منيا عمى
والوطنيببة التببي حببدثت والييئببات والمنظمببات االقميميببة والدوليببة واالسببتعمار وثيرىببا وةيخببا تتحببدث عببن 

 .وتكتالت ومنظمات العالم النامي والتبادالت التجارية والمشاكل العالمية اإلقتصاديةالتكتالت 
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والحببق فببي حريببة الحق فببي تكببوين االحببزا  والتنظيمببات السياسببية بببيم المتعمقببة قاالىتمببام بببالخببعف  -
حببن نعببيش فببي بمببد تبنببى يم ميمببة ينب ببي االىتمببام بيببا خصوصببا  ونقببوىببي  االنتمبباق النقببابي والسياسببي

 .الديمقراطية
دراكبا بالسبالم والتسبامح واحتبرام إرادة قيمخعف االىتمام بال - ، طالب اآلخبرين لبد  ال التي تخمق وعيا  وا 

بقيم احترام حقوق االقميات واحترام المجتم  لمطبقبات المختمفبة محظ ذلك من خالل خعف االىتمام يو 
 .المواطنة المتساويةفي مجال 

دراكا  باحترام  قيمالببعض  خعف االىتمام -  قيمال هفيذ الدين االسالمي واالعتزاز بو،التي تخمق وعيا  وا 
التمسبك  تبيقيملقمبة تبوافر البديني مجبال القيم وىويتو، وىذا يمحظ من خالل لوطنو  طال عمق والق الت

 .بالعبادات والشعائر الدينية واالحتفال بالمناسبات الدينية
واحتببرام التببداول السببممي لمسببمطة وتقببدير نظببام  حببق المعارخببة بببالطرق السببممية قببيمخببعف االىتمببام ب -

دراكبببا بيىميبببة الببدفاع عبببن الحقبببوق بببالطرق السبببممية لبببد   خمبببق وعيببات قبببيمال هفيببذ التعدديببة السياسبببية وا 
 التمميذ ، رثم ةن الدستور اليمني ةقر بالدفاع عن الحقوق بالطرق السممية.

وىببذا يتنببافى مبب  مببواد الدسببتور اليمنببي  ،ة االنسببانيةمعاممببالحسببن بالمتعمقببة  لقيمببةاالىتمببام با خببعف -
احتببببرام  قيمببببةلعببببدم تببببوفر  مواطنببببة المتسبببباويةالقببببيم م كمببببا ورد سببببابقا ويمحببببظ ذلببببك مببببن خببببالل 0991

 .ومعاممتيم معاممة إنسانيةالمحرومين من حريتيم 
محببظ ذلببك مببن عببدم يالتببي تحفببظ حببق العامببل وتببداف  عببن حقوقببو، و  اإلقتصببادية ةالقيمبببعببدم االىتمببام  -

 .إلقتصاد امجال اليم قبين  في االخرا  حقال قيمةتوفر 
عبادات وتقاليبد ىناك قصور كبير في االىتمام بالقيم التبي تبود  البى نمباق شخصبية الفبرد وتكيفبو مب   -

  اإلجتماعيقيم المجال  تكراراتمحظ ىذا من خالل يالمجتم  الذ  يعيش فيو، و 
االىتمام ببعض قيم المجال الصحي والبيئي وخاصة القيم المتعمقة بالبيئة والحفاظ عمييبا، وىبذا يعبزز  -

 سالمة الفرد وسالمة البيئة.من 
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التوصيات : -2  

: االتييوصي الباحث بالدراسة إليو نتائج  تتوصم ما من خالل  

، بحيبث يتبوافر ر لمتربيبة عمبى قبيم البوالق البوطنيالمحكَّمة في وخب  تصبو االداة اإلفادة من قائمة  -0
مبو ، ومبا يجب  ةن يتعمعمى تحديد ما يناس  كل صبف دراسبي مقومات الخبط العممي بما يساعد الي

 .الطمبة في مرحمة دراسية معينة

مراعبباة قببيم الببوالق الببوطني عنببد وخبب  المنبباىج خصوصببا القببيم التببي حصببمت عمببى ةقببل التكببرارات  -2
 .وادراجيا خمن الكت  الدراسية لالستفادة منيا والقيم التي لم ترد في الكت  المحممة

سياسببة اإلعالميببة الرسببمية بحيببث تخببدم تنميببة قببيم الببوالق الببوطني لببد  ةفببراد المجتمبب  مببن توجيببو ال -3
 (.الرسالة اإلعالمية التي تبثيا )مرئية ومسموعة ومقروقة خالل

ة لمتربيبة عمبى قبيم البوالق عامبة تخب  فييبا الخطبوط العريخب اسبتراتيجيةخرورة قيام الدولة بإيجاد  -4
لبببزامالبببوطني ، واألحبببزا  السياسبببية، كبببل الجيبببات ذات العالقبببة )التربيبببة والتعمبببيم، ووسبببائل اإلعبببالم ، وا 

ى تتكامببل ، حتببجيببا فببي تربيتيببا لوفببراد وتببوعيتيمبإدراجيببا خببمن برام …(المببدني،ومنظمببات المجتمبب  
 .جيود الجمي  وال تتعارض

تعمبل تشكيل وحدة إداريبة متخصصبة فبي وزارة التربيبة بإعبداد المعممبين والخببراق فبي ىبذا المجبال  -5
 في المدارس اليمنية.الوالق الوطني تطوير قخايا تعميم عمى 

الثقافبة اإلسبالمية بقبيم البوالق البوطني وقبيم ومنباىج ةخبر   اإلجتماعيباتالعمل عمى اثناق مناىج  -6
حقببوق اإلنسببان والتسببامح ونبببذ العنببف واإلرىببا  وتيكيببد قببيم السببالم المواطنببة و حقببوق المميئببة ببباحترام 

 والمحبة والتعايش.

مراعاة مبدة التوازن في تخمين القيم حتى يكتس  الطال  القيم كميا بشكل صحيح ومتبوازن دون  -7
ثفال ةخر ، ويكون م  ذلك التبوازن اىتمبام بقخبية التبدرج مبن األدنبى إ لبى األعمبى اكتسا  قيم ما، وا 

حس  تدرج نمو الطال ، كما ينب ي االىتمام بقخية الشبمول فبي تخبمين كبل القبيم، فبال تخبمن قبيم 
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معينببة وت فببل ةخببر ، ةو تخببمن بدرجببة خببعيفة، وةخببر  كبيببرة، ةو تخببمن فببي كتببا  صببف مببا دون 
 آخر.

فببي المرحمببة الثانويببة عنببد تصببميم  اإلجتماعيبباتلمببادة  اعببادة النظببر فببي البنيببة القيميببة والمفاىيميببة -8
 محتو  ىذه المادة وذلك لخمان تخمين قيم الوالق الوطني فييا.

التبي  قيمإعادة النظر في الصياثات الم وية لمنصوص المرتبطة بقيم الوالق الوطني، وتخمينيا ال -9
لتبي تتصبف بالخبعف والركاكبة ت رس ح  الوطن والوالق لو فبي نفبوس الطمببة، وخاصبة تمبك الجمبل ا

 وذلك لالرتقاق بيذه القيم الى مستو  التيثير واالقناع. الخمنيةوطريقة العرض 

 المقترحات : -3

قبة ، وىبي وثيالت ال تزال في حاجبة إلبى الدراسبةمباحث ةثناق إجراق ىذه الدراسة ةن ىناك مشكاتخح ل
بدةتبببو ىبببذه الدراسبببة ويمكبببن إجبببراق المزيبببد مبببن وذلبببك اسبببتكماال  لمبببا  ،الصبببمة بموخبببوع الدراسبببة الحاليبببة

 الدراسات والبحوث ومنيا :

( )المرحمبببة االساسبببية إجبببراق دراسبببة تقبببيس مبببد  تبببوافر قبببيم البببوالق البببوطني فبببي المنببباىج التعميميبببة -
 )دراسة تحميمية(. بالجميورية اليمنية

افرة فبي محتبو  المرحمبة الثانويبة لقبيم البوالق البوطني المتبو  طبال إجراق دراسة تقيس مد  اكتسا   -
 .اإلجتماعياتمناىج 

 إجراق دراسة تقيس مد  اكتسا  طال  المرحمة االساسية لقيم الوالق الوطني. -
 اإلجتماعيةإجراق دراسات معمقة في مجال الوالق الوطني في اليمن لتشمل جمي  قطاعات الحياة  -

 ةكثر شموال  لقيم الوالق الوطني في المجتم  اليمني.من ةجل تقديم صورة تربوية 
طمبببة المرحمببة الببوالق الببوطني لببد  دراسببة تقويميببة لببدور عوامببل االتصببال واإلعببالم فببي تنميببة قببيم  -

 الثانوية.
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دارمالتعم مامما2امطماإلجتمنعيةتعمي  الدراسنت م(م2001سم ندنام حلمعط ةموسع دمعبدهمظدف م  -44

 دبل.
ماإل تندع ننننةم(مق نننندسمات دهنننندتمالطمبننننةمظحننننومالقنننن مم2002 مالسننننظبدظلامدنننندل امودنننندل مالزب نننندري -45

مجماااة اإلسننالن ةموعالقتاننندمبنتر ننرمال نننظسموالنسننتوىمالدراسنننلمفننلم ننندنعتلمدننظعدلموالنودنننلامم
 امكم ةمالترب ةما دنعةمدظعدل.العمو  التربوية النفسية



140 
 

ب ننننةمم(مندننننمحةمالننننوطنمفننننوقمكننننلماالعتبنننندراتموالننننواللاتمالحزم2010شنننن دعمالنننند نامعبنننندمالنمننننكم  -46
م.8امصمنقدبالت (امالنوجوع1507  العددماسبتمبر 62ص يفةالج قةام

امدارمال كننرمالحنند ثامواالنتماانء الااوطنأ ت مياال ون اادالتربيااة م(مم2001الشننراحام عقننوبمأحننندم  -47
مالكو ت.

م(مدورمالظشندطمالطالبنلمفنلمتعز نزماالظتنندلمالنوطظلامبحنثمنقندممالنىم2009شمبلامفتحلمشدكرم  -48
 مالنظعقندةمب دنعنةماإلنندممنحنندمبننمسنعودماالنتمنء الوطنأ ياأ التعماي  العان  رون وتطمعانتظندوةم 

م.هن1430-1429ندرسا26-22اإلسالن ةا
مامدارمالشروقامب روتاملبظدن.6امطماإلس   ع يدة وشريعةم(م1992شمتوتامنحنودم  -49
ماإل تندع نننةم(منننندىمشننن وعمالن نننده ممالس دس ننننةمفنننلمكتنننبمالترب ننننةم1996الشمننننولامعبننندمالنعطنننلم  -50

والوطظ نننةملمنرحمنننةماألسدسننن ةمالعم ننندمفنننلماألردنمنننننماننناللمتحم نننلمنحتواهننندموو انننةمظظنننرمنعمن اننندام
مام دنعةمال رنوكامإربداماالردن.غير منشورة رسنلة منجستير

مامنكتبةمالنمكمفادمالوطظ ةامالر دض.1امطالمواطنة الصنل ةم(م1999الش  امنحندمامام  -51
م(مبظدلمالنعد  رماالاتبدراتمالوزار ةموالثدظو ةمالعدنةمفلمننددةم1998الدالحلامعبدالسالممنحندم  -52

امكم نةمالترب نةامابننمالا نثماممنجستير غير منشاورة رسنلةالتدر  موتطو رهدمفلمال ناور ةمال نظ ةام
مالعراق.

امبندونمت ميل الم تاون ياأ العماو  اإلنساننية اسساو واساتخداموم(م1987طع ناامرشديمأحندم  -53
 طامدارمال كرمالعربلامالقدهرةامندر.

م(منننندىماحتننوالمكتنننبمالترب ننةمالوطظ ننةملمقننن ممالنتجنننظةمفنننلمأهننداامنظاننندجم2002عبدبظننةامأن نندم  -54
 ام دنعةمال رنوكامإربد.رسنلة منجستير غير منشورةحمةماألسدس ةمالعم دمفلماألردنامالنرم

امنركزمندعتملمدراسدتمالقدظوظ نةمالمواطنة   وق وواجبنتعبدمالحدفظامسع دم بدونمسظةمالظشر(م -55
موالدستور ةامال  زةامندر.

ثدظو ننةمعمننىمجننولمم(متطننو رمنظنندهجمالتنندر  مبدلنرحمننةمال2000عبنندمالننرزاقامدننالحمعبنندمالسننن  م  -56
ز قامندننرامنظشننورمعمننىمام دنعننةمالزقنندرساانلة دكتااوراه غياار منشااورةنتطمبنندتمالثقدفننةمالتدر ا ننةام

م www.ALManshawy. netنوق مالرابط
مجمااااة دراساااانت فننننلمت دنننن لمالننننواللمالننننوطظلامدورمكم نننندتمالترب ننننةمم(م8998عبنننندالتوابامعبنننندا م  -57

مالقدهرة.ماتربوية

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=50503
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1507&tid=7
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1507&tid=7
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امدارمأسنندنةملمظشننرمالب ااث العممااأ مفيومااو وادواتااو واساانليبوم(م1999عب ننداتمذوقنندنمو اننرونم  -58
 والتوز  امالر دض.

م(.66امالعددم رسنلة الخمي  العربأالعربلملدولمالام جامممممم
ام بنندونمط(مامنكتبننةمالظاجننةمالمناانى  بااي  اةصاانلة والمعنصاارةم(م1992عطنندلامإبننراه ممنحننندم  -59

مندر.مالندر ةمالقدهرةا
بدلندرسنةمالعرب نةمالدول نةمماإل تندع نةم(مالق ممفلمنحتوىمنظدهجمالنوادم1995عطوهامنحندمأن نم  -60

(ام54مماالعددم 1995م-هنم1415امرسنلة الخمي  العربأدراسةمتحم م ةامم-ب نمالواق موالنطموبم
 .97م-م65صم

 امالقدهرة.ممممامعدلممالكتباةصول السينسية لمتربيةم(م1997عملامسع دمإسندع لم  -61
 امدارمعدلممالكتدبامالقدهرة.1امطروية سينسية لمتعمي م(م1999عملامسع دمإسندع لم  -62
امنكتبننةمالننندارمالعرب ننةملمكتننندبامياااأ التنمياااة البشااارية وتعماااي  المسااات بلم(م2000عننندرامحدننندم  -63

 القدهرة.
تالن ننننذمم(مدورمالندرسننننةماألسدسنننن ةمفننننلمتظن ننننةمقنننن ممالنواطظننننةملنننندىمال2005ع ننننوريامفننننرجمعنننننرم  -64

لسينساااة التعميمياااة ن اااو الت اااول الاااديم راطأ اظنوذ ننند(مورقنننةمنقدننننةمالنننىمظننندوةمام9-7 الدننن وا
مم.2005 ول وا11امنركزمالبحوثموالتطو رمالتربويمامفرعمعدنمامال نناوالمواطنة المتسنوية

ربية التم(مظحوم فدقمنستقبم ةملترب ةمالنواطظةامورقةمنقدنةمإلىمنتتنرم2002الرتمامظورةمو ارونم  -65
مم.2002ظ سدنمم30-28امالذيمعقدمفلمالبحر نمفلمال ترةملممواطنة

حسندن فدروقا ال راا -66  فنل ال مسنط ظ ة الترب نةمالوطظ نة كتنب فنل النتجننظة القن م م(1996األغندم  وا 
(ام43العندم (ا8العندد  االتربياة العربياة مست بل مجمة األسدسنلا التعم م نن األولى السظة د وا
م.9 ص (ا2 الن مد

م(مالت ربةمالمبظدظ ةمفلمتندر سمن انوممالنواطظنةامورقنةمعننلمنقدننةمإلنىمورشنةم2004فر حاامظنرم  -67
 .22/3/2004-20اموزارةمالترب ةموالتعم م/منسقطمعمل المواطنة يأ المني  المدرسأ

امدارمالشننروقام نندهام6امطمالمرشااد يااأ كتنبااة اةب اانثم(م1991فننودهامحمنننلمنحننندمو اننرونم  -68
 لسعود ة.الننمكةمالعرب ةما

مانركزمالقدهرةملدراسدتمحقوقماإلظسدنامالقدهرةامندر.1امطالمواطنةم(م2007فوزيامسدن م  -69
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مأهننندافادامتدر سننناد امنكتنننبمالترب نننةم(مالترب نننةمالوطظ نننةم ن اوناننندام1998القحطننندظلامسننندلممعمنننلم  -70
 .66امعمرسنلة الخمي  العربأامالعربلملدولمالام ج

م(مأسنندل بمتعز ننزمالوطظ ننةمفننلمندارسننظدمالن ننده مم2009م-هننن1430القرعنندويامسننم ندنمبنننمدنندل م  -71
 ماالنتماانء الااوطنأ يااأ التعمااي  العاان  رون وتطمعاانتواألهنندااموالوسنندئلامبحننثمنقنندممالننىمظنندوةم 

ما1430-1429ندرسا26-22النظعقدةمب دنعةماإلندممنحندمبنمسعودماإلسالن ةا
مرمالتظو رامب روت.امدا2امطمن رية ال ي  يأ الفكر المعنصرم(م1984قظدوةامدالحم  -72
مامدارمالنعرفةامندر.4امطاةصول التربوية يأ بننء المننى م(م1985قورةامحس نمسم ندنم  -73
اماللواباااتم(م النواطظننةم..الوحنندةمالوطظ ننة..من ده نانندموأبعددهنند امدننظعدلام2009الكبسننلامأحننندم  -74

م.18-5(امصم57النتتنرمالشعبلمالعدمامالعدد 
التربننويامامدراسننةمفننلمتحم ننلمالنجنننونماةطفاانل يااأ سااوريةشااعر م(م1995كظعنندنامأحننندمعمننلم  -75

م.اتحددمكتدبمالعربامدنشق
اممجماة المسات بل العرباأم(من اوممالنواطظنةمفنلمالدولنةمالد نقراط نةام2001الكواريامعملمام  ةم  -76

م.125-104(امصم23(االسظة 264نركزمدراسدتمالوحدةمالعرب ةامب روتامالعدد 
م(مالقنن ممفننلمنحتننوىمنظنندهجمالترب ننةمالوطظ ننةمفننلمال ناور ننةمال نظ ننةام2007ام بننرمنحننندم الكننولل -77

امكم ةمالترب نةما دنعنةمذنندرامالعندمم وظ نومعمن ةمنحكنةمدور ةامن مةمالمجمة العممية لكمية التربية
 .174-150م(مامصم2004(ام 3العددم 

لترب ننةمالوطظ ننةمفننلمتظن ننةمقنن ممدورمتنندر سمنننددةمام(م2009 الننندلكلامعط ننةمبنننمحدننندمبنننمذ نندبم -78
رساااانلة النواطظننننةملنننندىمالتالن ننننذمالنرحمننننةماإلبتدائ ننننةمبنحدفظننننةمالم ننننثمننننننمو اننننةمظظننننرمالنعمننننن نام

مامكم ةمالترب ةام دنعةماممالقرىمبنكةمالنكرنةامالننمكةمالعرب ةمالسعود ة.منجستير غير منشورة
م(متطو رمالترب ةمالدح ةمفلمنظدهجمالعموممفلمالحمقةمالثدظ ةم2003النتوكلامنحندمعملمعبدا م  -79

امكم نةمالترب نةام دنعنةمعن نمرسنلة دكتاوراه غيار منشاورةلمتعم مماألسدسلمفلمال ناور ةمال نظ ةامم
 شنس.

نظدهجمبوزارةمالترب ةامم(مالنواطظةموالترب ةمالب ئ ةامنركزمالبحوثمالتربو ةموال1999الن دديامفتوحم  -80
ممامالكو ت.1999(امأكتوبر31 امالعددمجمة التربية
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م(مدورمالنظنندهجمالدراسنن ةمفننلمتحق ننقمأهننداامترب ننةمالنواطظننةام2008النحروقننلامند نندمبنننمظددننر  -81
ماموزارةم22/3/2004-20امعماال المواطنااة يااأ المااني  المدرسااأورقننةمعنننلمنقدنننةمإلننىمورشننةم
 الترب ةموالتعم مامنسقطامعندن.

مجماااة دراسااانت م(منوقننن مالقننن ممفنننلمبعنننضمفمسننن دتمالترب نننةام1989نحنننندامعبننندمالراجنننلمإبنننراه مم  -82
مام ظد رامالقدهرة.16امجم4امالن مدمتربوية

مامدارمسعددمالدبدحامالكو ت.1امطالتربية والسينسةم(م1992النشدطمامعبدالنظعمم  -83
امالنظندرملمطبدعنةامطبياقالادليل ياأ ت ميال المنانى  الن رياة والتم(م1997النطمسامعبدهمنحندم  -84

 .ال ناور ةمال نظ ةامدظعدل
قي  الوالء الوطنأ ياأ ولان ق المنانى  والكتا  الدراساية لممار متي  م(م2010 النطمسامواارونم -85

 دظعدلامال ناور ةمال نظ ة.م دراسةمتحم م ة(ماةسنسية واللننوية
م(متقننو ممنقننرراتمالترب ننةمالوطظ ننةمبدلنرحمننةماإلعداد ننةمبسننمطظةم2002النعنننريامسنن امبنننمظددننرم  -86

امكم ةمالترب ةام دنعةمالسمطدنمرسنلة منجستير غير منشورةعندنمفلمجولماددئصمالنواطظةام
 قدبوس.

عمل م(مالنواطظةموترب ةمالنواطظةامورقةمعنلمنقدنةمإلىمورشةم2004النعنريامس امبنمظددرم  -87
 ماموزارةمالترب ةموالتعم مامنسقطامعندن.22/3/2004-20امالمواطنة يأ المني  المدرسأ

م(االت دهدتمالنعددرةمفلمترب ةمالنواطظة:مطر قمالندرسنةمظحنوم2006النعنريامس امبنمظددر  -88
ام دنعةمع نمشنسامالعددماإلجتمنعيةمجمة الجمعية التربوية لمدراسنت إعدادمنواطظ نمالمرعد دام

 .135-98ص(ام6 
 م(منتسسةمأعندلمالنوسوعةملمظشرموالتوز  امالر دض.1996 مالموسوعة العربية العنلمية -89
عمال  ورشاة إلنى نقدننة عننل ورقنة  والنواطظنةا اإلظسندظ ة القن م م(متعمن م2004ظدنر  ظدر ندنا -90

  والتعم مامعندن. الترب ة وزارة نسقطا  20-2004/3/22.االمدرسأ المني  يأ المواطنة
ماوتمر م(م مالنواطظنةموالن تنن منمتسندتالتمحنولمدورمالنتسسندتمالتعم ن نةم م2001بندقرم الظ ندرام -91

سنننبتنبرامم26/30ةمنننننمامكم ننةمالترب نننةم دنعنننةمالبحننر نمالنظعقننندمفنننلمال تننرمالتربياااة وبنااانء المواطناااة
 .39م-1ص

مفننلمكتننبمالمرننةماالظ م ز ننةملمنرحمننةماالسدسنن ةمفننلالنواطظننةمننندىمتننوافرمقنن ممم(م2009هننزاعامعننندد  -92
 امكم ةمالترب ةام دنعةمعدنامال ناور ةمال نظ ة.رسنلة منجستير غير منشورةةامال ناور ةمال نظ 



144 
 

امتحر نرمكنندلمالنظنوفلامنركنزمالتنش ة السينسية ياأ مصارم(م1994هاللامعملمالد نمو انرون  -93
 البحوثموالدراسدتمالس دس ةامندر.

(ام99امالعننددم كتاان  اةمااةام1م(مالحننوار..مالنذاتمواآلاننرامط2004الا تنلامعبنندمالسننتدرمإبننراه مم  -94
م(امحقوقمالطب ملوزارةماألوقداموالشئونماإلسالن ةمبدولةمقطر.24السظةم 

 واالنتمانء المواطناة والاوالء مفانىي  تكاريت يساتراتيجيةم(م2010الوت دامنر ممنحنندامواانرونم  -95
مامنتسسةمالام جمالعربلامالكو ت.الكويت بدولة الدراسية ى يأ المنن لدن النشء

الس دسنننننن ةمامنركننننننزمالدراسنننننندتمالااااااوعأ التاااااانريخأ واللااااااورة الكونيااااااةم(م1995 دسنننننن نامالسنننننن دم  -96
 .واالسترات   ةامالقدهرة
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 والم مية : الولن ق الدولية 

والثقدف نننةمالنننذيماعتنننندموعنننرضملمتوق ننن مماإل تندع نننةالعاننندمالننندوللمالاننندصمبننندلحقوقماالقتدننندد ةموم -97

كدظونمم16(مالنترخمفلم21ألام مدمن2200واالظجندممبنو بمقرارمال نع ةمالعدنةملألنممالنتحدةم

منددة.مم31ماموالنكونمننم1966د سنبرمم1األولم/

 ةمالنذيماعتتنندمبنو نبمقنرارمال نع نةمالعدننةملألننممالعادمالدوللمالاندصمبندلحقوقمالندظ نةموالس دسن -98

م53ماموالنكنونمنننم1966كندظونماألول/مد سننبرمم16(امالنترخمفلم21-ألام دم2200النتحدةم

منددة.م

(امعنننندلممالكتننننبم2001(ملسننننظةم 1مامقنننندظونمرقننننمم 2004قننندظونمال نع نننندتموالنتسسنننندتماالهم ننننةام -99

 ال نظ ة.ال نظ ةملمطبدعةموالظشرامدظعدلامال ناور ةم

ممممممممال ناور ننننةمامم1992(ملسننننظةم45م(امقنننندظونمرقننننمم 1992القنننندظونمالعنننندمملمترب ننننةموالتعمنننن مم  -100

م.ال نظ ة

مم.م1948نبددئماإلعالنمالعدلنلملحقوقماإلظسدنمالنعتندمعدمم -101

ممممممممممم(مالنظطمقدتمالعدنةملنظدهجمالتعم ممالعدمامالنكتبمال ظلملنوزارةمالترب نة2002وزارةمالترب ةموالتعم مم  -102
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 (1ملحق رقم )

 القائمة قبل التحكيم

 

 

 

 

 المحترم           األخ/ 

 السالم صليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

لااحث ػػثلحة اسػػمللسػػحصوثؿلاا دػػكؿللمػػسلة  ػػملااوث سػػحي لحيػػةؼلإاػػسلو   ػػملوػػةللحػػكا  ل ػػيـل يقػػـك
لمو  مملااثثنكيمل يلاا ويك يملاايونيمل.الاإل حوثليثتااكلءلااكطنيل يلصحبل

كامح قػػؽلوػػفلوػػةللحكا  ىػػثلالح ميػػؿلااو حػػكلبل ػػةلحكدػػؿلااحث ػػثلإاػػسلإلػػةاةل ث وػػملأكايػػملححمػػؾلااقػػيـل
و ػػػثؿلل،ااو ػػػثؿلااػػػةينيل،اااو ػػػثؿلااػػػكطنيلصوػػػثل ػػػثـلااحث ػػػثلححدػػػني يثلإاػػػسلل ػػػ ةلو ػػػثلتل،و  قػػػم

ااو ػثؿلل،ااو ػثؿلااسيثسػيل،ااو ػثؿلااػةيوق اطيل،كفو ػثؿلااةكاػملكاانظػثـلكااقػثنل،ااوكاطنملااوحسػثكيم
بلكح ةيػػةلااوقدػػكةلاصػػؿل،لااو ػػثؿلاادػػ يلكااحي ػػياإل حدػػثةم،لااو ػػثؿلاإل حوػػثليااو ػػثؿللااثقػػث ي،
لو ثؿ

للل-كااوطمكبلوفلسيثةحصـلااحثايل:
 ل.للمسلوةللانحوثءلصؿل يوملامو ثؿلااذملدن تل يلضك ولاا صـ
 .لإضث ملوثلح كنولوفل يـلوال وم
  .للذؼلوثلح كنولوفل يـلغي لونثسحم
 لأملوال ظثتلأخ ل.ل

 شاكرين ومقدرين تعاونكم ودمتم في رصاية الله وحفظه

 

 الباحث                                                                                        

 عبد هللا يحيى عبد هللا الغيلي                                                                             
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 التخصص:......................                             االسم :...........................

 العمل الحالي:..................                              لدرجة العلمية:.................ا

 نية الجمهورية اليم
 جامعة عدن 
 قسم التربية 

تخصص مناهج وطرق 
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لبطفلكاإلخالصلاولكاا  صللمسلك ةحوا بلااكل ال الوطني:المج -1
كلحوثؿل ثنبلوفلااقيـلااحيلوفل ؽلاا  كبلافلحةا عللنيثلكاا  ثظللمييثلوفلصؿلوثلوفل ثنول

لأفليييفلسيثةةلااكطفلوفلا ؿلاا يشلحسالـ.

 
تنتميييي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

ل1
حثلححث ىثللاإليوثفلحثاك ةةلااكطنيم

لض ك ةل حويملامحقةـ
للللل

كاا  ثظللمسللااة ثعللفلسيثةةلااكطف 2
لاسحقالاو

للللل

للللللاك ةةلاايونيماللحزازلحثل3
للللللاللحزازلحثاثك ةلاايونيمل4

ل5
اللحزازلحثاون زاتلااكطنيملكااو ث ظمل

لللللللمييث

للللللنيماللحزازلحأةكا لاا  صملااكطل6
للللللكال ح ثءلحيثااونثسحثتلااكطنيملحقةي لل7

ل8
وكا يملال ثلثتلااحيلحوسلحثاكطفل

للللللكاونولكاسحق ا ه

ل9
ل26حقةي ل يةاءلكأحطثؿلااثك ةلاايونيمل

لأصحكح ل14سححوح لك
للللل

للللللاليوثفلححمحيملنةاءلااكا بلااكطنيل10
للللللوال ظثتلأخ للاإضث مل يـب

لللللل 
لللللل 
لللللل 
لللللل 
لللللل 

ل
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ل:لاااحوسؾلحثاثكاحتلااةينيملااوؤصةةلاسمكصيثتلااوكاطنمب المجال الديني -2
لصؿلوثليح مؽلحثا حثةاتلكاا  ث  لااةينيملكاللحزازلحيثلكاا  ثظللمييث.

 

ل
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

1 
للحػػػػػػػػزازلحثاػػػػػػػػةيفلالسػػػػػػػػالويلكاا ػػػػػػػػ ي ملا

لالسالويم
للللل

للللللاا حثةاتلكاا  ث  لااةينيملاةاء 2
لللللل وثيملااوقةسثتلالسالويملكااة ثعللنيث 3
لللللل بلاهلللكاسح  ث للظوحو 4
لللللل بل سكؿلاهلللكحطحيؽلسنحم 5

6 
حقػػػػػػػػػػةي لاادػػػػػػػػػػ ثحملكااقيػػػػػػػػػػثةاتلكاا موػػػػػػػػػػثءل

لااوسمويف
للللل

للللللسث ةل بلااو 7
للللللال ح ثؿلحثاونثسحثتلاإلسالويمل 8

9 
ثاػػػػةيثنثتلااسػػػػوثكيملكو حقػػػػةاتلحلاللحػػػػ اؼ
لاألخ يف

للللل

للللللاا كاحطلااو ح صملحيفلااوسمويفلا ح اـ 10
للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
لللللل 
لللللل 
لللللل 
لللللل 
لللللل 

 

 

 

 



858 

 

 مجال المواطنة المتساوية : -3
 . ؤلاا  صللنةلااو ث صمل يلاا يثةحعلال  اةلححصثحو

 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

للللللا ح اـل قكؽلااوكاطنملااوحسثكيم 1
للللللا ح اـلاا أملكاا أملاآلخ  2

اصػؿل  ػثتللاإل حوثليػماليوثفلحوحةألاا ةااػمل 3
لااو حوع

للللل

للللللا ح اـلااو حوعلامطحقثتلااوخحم مل 4
للللللإ  ا ل  يثتلالخ يفلكلةـلانحزاليث 5
للللللا ح اـلااومصيملاا ثوملكااخثدم 6
للللللا ح اـل قكؽلال ميثتلةاخؿلااو حوع 7

8 
اا  ػػػػػػػثظللمػػػػػػػسلص اوػػػػػػػملااوػػػػػػػكاطنيفلكأوػػػػػػػنيـل

لكاسحق ا ىـ
للللل

لللللل ؽلاا يثةلكااحوحعلحيث 9

ـلااو ػػػ كويفلوػػػفل ػػػ يحيـلكو ػػػثومحيـلا حػػػ ا 10
لو ثومملانسثنيم

للللل

11 
 ػػػؽلااو ػػػث صمل ػػػيلاةا ةل ػػػؤفلااػػػحالةلكحقمػػػةل

للللللااكظث ؼلاا ثوم

لللللل ؽلصؿل  ةل يلااح ميـل12
للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـبل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
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 مجال الدولة والنظام والقانون: -4
ليح مؽلحح صيحملااةكاملكأنظوحيثلك كانينيثلص زءللليح زألوفلاألوملاا  حيملكاإلسالويم.لصؿلوث

 
 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

1 
اان ػػيةلل،اا ػػ ث ل،ا حػػ اـل وػػكزلااػػكطفااا م ـ

لااكطنيب
للللل

للللللييثا ح اـلااةكاملكأىويحيثلكاا ث ملإا 2

3 
كااح ػػػػػػػػػػ ي ثتللكااةسػػػػػػػػػػحك لحقػػػػػػػػػػةي لااقػػػػػػػػػػثنكف

لكا ح اويوثلكالاحزاـلحيوث
للللل

حقػػػػػػػةي ل يػػػػػػػكةلا يػػػػػػػزةلااةكاػػػػػػػمل ػػػػػػػيلخةوػػػػػػػمل 4
لااو حوع

للللل

للللللحقةي لةك لااسمطثتلااثالثلكاخحدثدثحيثل 5
للللللا ح اـلااووحمصثتلاا ثوملكااوثؿلاا ثـل6

 ل ػبلاانظػػثـلكااحقيػةلحػػولحثلححػث هلوػػفلوظػػثى 7
لااحقةـلكاا  ي

للللل

للللللحقةي لةك لاانظثـل يل ؿلاانزالثتل8
للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
ل
ل
ل
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 لمجال الديمقراطي :ا -5
لىيل يـلحوصفلااوحوحعلحيثل يلااو ث صمل يللحسيي ل  كفلحمةهل.

 
 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 اللممج

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

للللللا ح اـلااحةاكؿلااسمويلامسمطم 1
للللللااةيوق اطيما ح اـل ؽلااو ث ضملحثاط ؽل 2
لللللل  يملااح حي لك ؽلااضكاحطلاا  ليم 3
للللللاححثعلاانيجلاا ك كمل كلنلكلوالنل 4
للللللا ح اـل كانيفلكلوميثتلالنحخثحثتل 5
للللللي لنظثـلااح ةةيملااسيثسيمحقة 6
للللللحقةي لاىويملااحوثيؿلاانيثحيلص ؽلانسثني 7
للللللحقةي لةك لااو ثاسلااو ميملااحنوكم 8
للللللاا ؽل يل  يملالنحوثءلااسيثسيلكاانقثحي 9
للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 السياسي:المجال  -6
 ك اا قػكؽ خػالؿ وػف نظوػو وؤسسػثحولك ك ااو حوع أ  اة حيف اا ال م حنظـ ااحي ااقيـ و وكلم ىي

ل.ااسيثسيم ااكا حثت
 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

1 
اللحػػػػػػػػػػػػزازلحثلنحوػػػػػػػػػػػػثءلاالوػػػػػػػػػػػػملاا  حيػػػػػػػػػػػػمل

لكالسالويم
للللل

للللللفلاانقثحثتلكاا و يثتلااوةنيم  يملحصكي 2

اا ػػػػػؽل ػػػػػيلحصػػػػػكيفلال ػػػػػزابلكااحنظيوػػػػػثتل 3
لااسيثسيم

للللل

للللللااح ثيشلااسموي 4
للللللااسالـلاا ثاويلكااح ثىـلااةكاي 5
لللللل ؽلالنحخثبلكااح  يح 6

حقػػػةي لةك لال ػػػزابلااسيثسػػػيمل ػػػيلح سػػػي ل 7
لااةيوق اطيم

للللل

للللللكطفحقةي ل يوملالنحوثءلام 8
لللللل ؽلاا  كبل يلحق ي لودي ىثلحن سيث 9
للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
لللللل 
لللللل 
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
ل



855 

 

 :المجال الثقافي -7
و وكلملااخدث صلكااووث سثتلااو ح صملااحيليحويزلحيثلوكاطنكلااةكاملاايونيمللفلغي ىـلكح صؿل

لىكيحيـلااكطنيم.
 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

1 
اللحػػػزازلحثاثقث ػػػملااكطنيػػػملكاةكا ىػػػثلحقكيػػػمل

لةكايثنلبل،ل حيثنلل،ااسالويثنل
للللل

2 
حقةي لاىويملاا كاحطلااثقث يملااو ح صملحػيفل
لااثقث ملااكطنيملكااثقث ملاا  حيملكاإلسالويم

للللل

زازلحػػثاوالوحلالي ثحيػػملاحػػث ي لااػػيوفلاللحػػ 3
لاا ضث م

للللل

4 
ل،  ػػصل،اا  ػػثظللمػػسلااحػػ اثلااثقػػث يلا ػػف

لللللل....ب،وكسيقسل، كاصمك 

5 
اا  ػػػػػػثظللمػػػػػػسلالثػػػػػػث لااكطنيػػػػػػملكااو ػػػػػػثاـل

لااحث يخيم
للللل

للللللاللحزازلحثامغملاا  حيملكووث سحيث 6
للللللووث سملاانقةلااحنثءلكحقحؿلالخ يف 7
لللللل ح اـلوينملاا  ؼلااحقميةيملكح  ي يثا 8
للللللااوي  ثنثتلااثقث يملااكطنيملااسنكيما ثومل 9

10 
ااوثق ػػػػػػػػػػػػيفلااوحػػػػػػػػػػػػةليفللك لثيػػػػػػػػػػػػملحقػػػػػػػػػػػػةي 

لكااوحويزيف
للللل

للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
لللللل 
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
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 : اإلجتماعيالمجال  -8
 ااو حوع أ  اة ااحكادؿلحيف ك اا ال ثت  صؿ ك ااح ثلؿ، نوط ح ةة ااحي ااقيـ و وكلم ىي

 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

للللللاإل حوثليماللحزازلحثلنحوثءاتل 1
للللللحيفلاأل  اةلاإل حوثليما ح اـلاا ال ثتل 2

3 
 ػػػػػػػيللا حػػػػػػػ اـلاا ػػػػػػػثةاتلكااحقثايػػػػػػػةلااسػػػػػػػث ةة

لااو حوع
للللل

للللللاإل حوثليمااحكليمل 4
للللللاإل حوثليااضوثفل 5

ل
6 

ل،ااا قػػػػ لاإل حوثليػػػػمااو ػػػػصالتللو ثا ػػػػم
ااح صػػؾلل،لوثاػػملاألط ػػثؿل،اا ػػ اغل،ااحطثاػػم
ل...بل،األس م

للللل

للللللاا ؽل يلااحثويف 7
للللللاإل حوثليااةلكةلاقيـلااحصث ؿل 8

9 
خالصل يلاا  صللمسلاحقثفلاا وؿلكال

لأةا و
للللل

للللللااح ذي لوفلوخثط لاا نؼللمسلااو حوع 10
للللللنحذلصؿلوظثى لااح دبلكااح   م 11

للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل
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ل: اإلقتصاديالمجال  -9
 ىيل يـلوحدمملحأن طملاإلنسثفلكس يولإاسللوثلي قؽلاولاا يثةل.

ل
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

لللللل ؽلاا وؿل1
لللللل ؽلااحومؾلكااحد ؼ 2
للللللا ح اـلااويف 3
لللللل ؽلااحكظيؼللنةلحك  لااص ثءة 4

5 
 ؽلااوكاطفل يلاا دكؿللمسلا ك ل
لوحسثكيمللمسلاا وؿلكلثةاملكو ضيم

للللل

بل يلااحد ؼلاا  لحث كاحيثل ؽلاا  كل 6
لكوكا ةىثلااطحي يم

للللل

للللللاا وؿللمسل  ثىيملااكطفل7
لللللل ؽلالض اب 8

كااثػ كاتللاإل حدػثةيماة اؾلاىويملااوكا ةل 9
لااطحي يم

للللل

10 
لاا ثوػمللاإل حدػثةيمحقةي لةك لااوؤسسػثتل

للللللكااخثدم

للللللاة اؾلاىويملااز المل يلحنثءلاا ضث ات 11
للللللاة اؾلاىويملااسيث مل يلحنثءلاا ضث ات 12
للللللح  يعلااقطثعلااخثصلاالسحثوث  13

14 
ال حدػػػثةل ػػػيلاسػػػحخةاـلااوػػػكا ةلكاان قػػػثتل

للللللكح  يةلاسحيالصيث

للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـب 
لللللل 
للللللل
للللللل
للللللل
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 المجال الصحي والبيئي : -10
 لمييث كااس يلامو ث ظم ااو يطم، حثاحي م اا  ةلحد حولك اىحوثـ لف ح ح  احيا ااقيـ و وكلم ىي

 ك وثيحيث.
 
تنتمي  ةالقيم م

 لممجال

ال 
تنتمي 
 لممجال

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 مالحظات الصيغة المعدلة

للللللااو ث ظمللمسلاانظث مل1
للللللااك ثيملوفلاإلو اض 2
للللللح  يعلالىحوثـلحثا يثضم 3
للللللوثـلحثاغذاءلاا يةلااد يالىح 4
ة اؾلأىويحيثل 5 للللللالىحوثـلحثأل  ث لكا 
للللللاة اؾلوخثط لحمكثلااحي م 6
للللللااو ث ظمللمسلسالوملااحي م 7
لللللل وثيملااحي ملااطحي يم 8
للللللاا  ثظللمسلااويثهلكودثة ىث 9
للللللاة اؾلاىويملااوؤسسثتلااطحيم 10
للللللكااط كاملل لثيملاألوكوم 11

12 
اة اؾلاىويػػػملااو ويػػػػثتلااوخحم ػػػػملامطيػػػػك ل

للللللكاا يكانثت

للللللوال ظثتلأخ لاإضث مل يـبل
للللللل
للللللل
للللللل
للللللل

ل
ل
ل
ل
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 (2ممحق رقم )
 القائمة النهاية بعد التحكيم

 

      القيم المجال

ني
وط
ال

 

     لاإليوثفلحثاك ةةلااكطنيم -8

     لااكطفلااة ثعللفلسيثةة -1

     لاا  ثظللمسلاسحقالؿلااكطف -1

     لاللحزازلحثاثك ةلكااك ةة -4

اللحزازلحثاون زاتلااكطنيملكااو ث ظمل -5
للمييث

     

     لاللحزازلحأةكا لاا  صملااكطنيم -6

     لال ح ثءلحثاونثسحثتلااكطنيم -7

وكا يملاإل ثلثتلكااح ةيثتلااحيلحوسل -8
ل هحثاكطفلكاونولكاسحق ا

     

     لحقةي ل يةاءلكأحطثؿلااثك ةلكااك ةة -9

     لاليوثفلححمحيملنةاءلااكا بلااكطني -81

ني
لدي
ا

 

اللحزازلحثاةيفلالسالويلكاا  ي مل -88
لالسالويم

     

     لااحوسؾلحثا حثةاتلكاا  ث  لااةينيم -81

     ل وثيملااوقةسثتلالسالويملكااة ثعللنيث -81

     لولك ة حو بلاهلللكاسح  ث للظوح -84

     ل بل سكؿلاهلللكحطحيؽلسنحم -85

     لحقةي لااد ثحملكااقيثةاتلكاا موثءلااوسمويف -86

     ل بلااوسث ة -87

     لال ح ثؿلحثاونثسحثتلاإلسالويم -88

     لا ح اـلااةيثنثتلااسوثكيملكو حقةاتلاألخ يف -89
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وية
سا
لمت
ة ا
اطن
مو
ال

 

     لاا ؽل يلااوسثكاة -11

     لاصؿل  ثتلااو حوعلاإل حوثليموحةألاا ةااملاليوثفلح -18

     لا ح اـلااو حوعلامطحقثتلااوخحم م -11

     لإ  ا ل  يثتلالخ يفلكلةـلانحزاليث -11

     لا ح اـلااومصيملاا ثوملكااخثدم -14

     لا ح اـل قكؽلال ميثتلةاخؿلااو حوع -15

     لاا  ثظللمسلص اوملااوكاطنيفلكأونيـلكاسحق ا ىـ -16

     ل ؽلاا يثةلكااحوحعلحيث -17

     لا ح اـلااو  كويفلوفل  يحيـلكو ثومحيـلو ثومملانسثنيم -18

     ل ؽلااو ث صمل يلاةا ةل ؤفلااحالةلكحقمةلااكظث ؼلاا ثوم -19

ظام
والن
لة 
لدو
ا

 

     لاان يةلااكطنيبل،اا  ث ل،ا ح اـل وكزلااكطفااا م ـ -11

     ل يلخةوملااو حوعلا ح اـلااةكاملكأىويحيثلكحقةي ل يكةىث -18

     لحقةي لااقثنكفلكااح  ي ثتلكا ح اويوثلكالاحزاـلحيوث -11

     لا ح اـلكحقةي لااةسحك  -11

     لا ح اـلااووحمصثتلاا ثوملكااوثؿلاا ثـ -14

     ل بلاانظثـلكلحقةي لةك هل يل ؿلاانزالثت -15

طي
مقرا

لدي
ا

 

     لا ح اـلااحةاكؿلااسمويلامسمطم -16

     لااو ث ضملحثاط ؽلااسمويما ح اـل ؽل -17

حةاءلاا أم -18      ل  يملااح حي لكا 

     لإححثعلاانيجلاا ك كمل كلنلكلوالنل -19

     لا ح اـل كانيفلكلوميثتلالنحخثحثت -41

     لحقةي لنظثـلااح ةةيملااسيثسيم -48

     لحقةي لاىويملااحوثيؿلاانيثحيلص ؽلانسثني -41

     لوكمحقةي لةك لااو ثاسلااو ميملااحن -41

     لاا ؽل يل  يملالنحوثءلااسيثسيلكاانقثحي -44

سي
سيا
ال

 

     لاللحزازلحثلنحوثءلاالوملاا  حيملكالسالويم -45

     ل  يملحصكيفلاانقثحثتلكاا و يثتلااوةنيم -46

     لاا ؽل يلحصكيفلال زابلكااحنظيوثتلااسيثسيم -47



868 

 

     لااح ثيشلااسموي -48

     لاةكايااسالـلاا ثاويلكااح ثىـلا -49

     ل ؽلالنحخثبلكااح  يح -51

     لحقةي ل يوملالنحوثءلامكطف -58

     ل ؽلاا  كبل يلحق ي لودي ىثلحن سيث -51

في
لثقا
ا

 

     لةكايثنلبل،ل حيثنلل،اللحزازلحثاثقث ملااكطنيملكاةكا ىثلااسالويثنل -51

حقةي لاىويملاا كاحطلااثقث يملااو ح صملحيفلااثقث ملااكطنيمل -54
لملاا  حيملكاإلسالويمكااثقث 

     

     لاللحزازلحثاوالوحلالي ثحيملاحث ي لاايوفلاا ضث م -55

 كاصمك لل،  صل،اا  ثظللمسلااح اثلااثقث يلا ف -56
ل....ب،وكسيقس،

     

     لاا  ثظللمسلالثث لااكطنيملكااو ثاـلااحث يخيم -57

     لاللحزازلحثامغملاا  حيملكووث سحيث -58

     لاحقميةيملكح  ي يثا ح اـلااويفلا -59

     لحقةي لااوثق يفلااوحةليفلكااوحويزيف -61

     ل ؽلصؿل  ةل يلااح ميـ -68

عي
تما
إلج
ا

 

     لاإل حوثليما ح اـلاا ال ثتل -61

     لا ح اـلاا ثةاتلكااحقثايةلااسث ةةل يلااو حوع -61

     لاإل حوثليمااحكليمل -64

     لاإل حوثليااضوثفل -65

ل،ااحطثامل،ااا ق لاإل حوثليمالتلاة اؾلوخثط لااو ص -66
ل...ب،ااح صؾلاألس مل،لوثاملاألط ثؿل،اا  اغ

     

     لاا ؽل يلااحثويف -67

ل...بل،ح ثكفل،احسثوحلا ح اـلااوكا ؼلاإلنسثنيملااو ح صم -68
     

لاا  صللمسلاحقثفلاا وؿلكالخالصل يلأةا و -69
     

لنحذلصؿلوظثى لااح دبلكاا نؼلكااح   م -71
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اإل
دي
صا
قت

 

     ل ؽلاا وؿ -78

     ل ؽلااحومؾلكااحد ؼ -71

 ؽلاا  كبل يلااحد ؼلاا  لحث كاحيثلكوكا ةىثل -71
لااطحي يم

     

     لاا وؿللمسل  ثىيملااكطف -74

     ل ؽلالض اب -75

     لكااث كاتلااطحي يملاإل حدثةيماة اؾلاىويملااوكا ةل -76

     لإة اؾلأىويملااز المل يلحنثءلاا ضث ات -77

     لإة اؾلأىويملاادنثلمل يلحنثءلاا ضث ات -78

     لاة اؾلاىويملااسيث مل يلحنثءلاا ضث ات -79

     لاا ؽل يلااح ث ةلكالسحثوث  -81

     لال حدثةل يلاسحخةاـلااوكا ةلكاان قثتلكح  يةلاسحيالصيث -88

ئي
البي
ي و

صح
ال

 

     لااو ث ظمللمسلاانظث م -81

     لااك ثيملوفلاإلو اض -81

     لثـلحثا يثضملكح  ي يثالىحو -84

     لالىحوثـلحثاغذاءلاا يةلااد ي -85

ة اؾلأىويحيث -86      لالىحوثـلحثأل  ث لكا 

     لاة اؾلوخثط لحمكثلااحي م -87

     لااو ث ظمللمسلسالوملااحي م -88

     ل وثيملااحي ملااطحي يم -89

     لاا  ثظللمسلااويثهلكودثة ىث -91

     ليماة اؾلاىويملااوؤسسثتلااطح -98

     ل لثيملاألوكوملكااط كام -91

     لاة اؾلاىويملااو ويثتلااوخحم ملامطيك لكاا يكانثت -91
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 (3ممحق رقم )
ل ةكؿلااح ويز

 

جال
الم

 

 طريقة عرض القيمة وتنصيصها القيمة 

موع
مج
ال

 

 
 تقويم صور نشاط تقريري العرض مالحظات 

 ض ص ض ص ض ص ض ص التنصيص

ني
وط
ال

 

8.            

1.            

1.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

81.            

ني
لدي
ا

 

88.            

81.            

81.            

84.            

85.            

86.            

87.            

88.            

89.            

الم
طنة

وا
 

11.            

18.            

11.            

وية
سا
لمت
ا

 

11.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            
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ولة
الد

ل
ظام
والن

ل

11.            

18.            

11.            

11.            

14.            

15.            

طي
مقرا

لدي
ا

 

16.            

17.            

18.            

19.            

41.            

48.            

41.            

41.            

44.            

سي
سيا
ال

 

45.            

46.            

47.            

48.            

49.            

51.            

58.            

51.            
في
لثقا
ا

 
51.            

54.            

55.            

56.            

57.            

58.            

59.            

61.            

68.            

عي
تما
إلج
ا

 

61.            

61.            

64.            

65.            

66.            
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67.            

68.            

69.            

71.            

دي
صا
إلقت
ا

 

78.            

71.            

71.            

74.            

75.            

76.            

77.            

78.            

79.            

81.            

88.            

ئي
البي
ي و

صح
ال

 

81.            

81.            

84.            

85.            

86.            

87.            

88.            

89.            

91.            

98.            

91.            

91.            
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 (4ممحق رقم )
 أسماء المحكمين لألداة 

للةف.لصميملااح حيم/للللللللللللانيسلا وةلطث علللللللللللللاألسحثذلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/للةف.لللللللللللطثى هلليسسلاا  ثليلللللللللللللاألسحثذلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/لدن ثء.لللللللللللةلااوطمسلللحةهلو ولللللللللللللاألسحثذلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/لدن ثء.للللللللللللس ثةلسثاـلااسحعلللللللللللللللاألسحثذلااةصحك /ل

لصميملااح حيم/للةف.لللللللاحيبللحةلاا زيزلإح اىيـلللللللللللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /
ل/للةف.صميملااح حيملللللللللللللللللطثابليثسيفلااخ ث يلللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل

لصميملااح حيم/للةف.للللللللللللحةلااحثسطلأ وةل ث ةلللللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك ل/لللللل
لصميملااح حيم/لدن ثء.للللللللللللا وةلاسوثليؿلوقحؿلللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
 صميملااح حيم/لدن ثء.للللللللللللحةلااسالـلااوخال يلللللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
 صميملااح حيم/لذوث .لللللللللللل ح لو وةلااصكايلللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/لزن حث .لللللللللللللللللللاحكلحص للميكملللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
لم/للةف.صميملااح حيللللللللللللااطثؼل وضثفلللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/للةف.للللللللللللللللللللثةؿلو وكةل حي يلللللاألسحثذلااو ث ؾلااةصحك /ل
لصميملااح حيم/للةف.للللللللللللند هلاخض للللللاألسحثذلااوسثلةلااةصحك /ل
 صميملااح حيم/لدح .لللللللللللللنثةيملسالـلللللللاألسحثذلااوسثلةلااةصحك /ل

 صميملااح حيم/لدن ثء.لللللللللللللحةلااغنيلااوقحميلللللللصحك /لاألسحثذلااوسثلةلااة
ل/للةف.صميملااح حيملللللللللللللميللحةهلااةكشلللللاألسحثذلااوسثلةلااةصحك /ل
 صميملااح حيم/للةف.للللللللللللدثاحليكسؼلللللللاألسحثذلااوسثلةلااةصحك /ل

 .ح /لدصميملااح حيمللللللللللللللدثاحلىيثـل ث ؼلللللااةصحك /للسثلةاألسحثذلااو
ل.زن حث صميملااح حيم/للللللللللللللللللللخثاةلو وةل ةا لللللااةصحك /للسثلةاألسحثذلااو

 .زن حث صميملااح حيم/لللللللللللللللللحةلااسالـللكضلا وةلللااةصحك /للللللللللاألسحثذلااوسثلة
 .لةف/لصميملااح حيمللللللللللللللللللللحةهلس يةلااخةي مللللللللللللللللللللوث سحي لللللللل

ل
ل
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 ( 5ممحق رقم )
 المتضمنة في القيم الوطنية 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 

يكاػػةل ويػػعلاانػػثسلأ ػػ ا انلكوحسػػثكيفل ػػيلااص اوػػملكاا قػػكؽ،لكىػػـل ػػةلكىحػػكالاا قػػؿلكااك ػػةافلل:1ااوػػثةةل
لاإلخثء.لح ضثنلح كحلكلمييـلأفلي ثومكالح ضيـ

:لاصؿلإنسثفل ؽلااحوحػعلح ويػعلاا قػكؽلكاا  يػثتلااوػذصك ةل ػيلىػذالاإللػالف،لةكنوػثلحوييػزل2ااوثةةل
أكلااػػ أملوػػفلأملنػػكع،لكلسػػيوثلااحوييػػزلحسػػحبلاا ندػػ ،لأكلاامػػكف،لأكلاا ػػنس،لأكلاامغػػم،لأكلااػػةيف،ل

لة،لأكلأملكضعلآخ .،لأكلااث كة،لأكلااوكااإل حوثلياألدؿلااكطنيلأكللسيثسيثنلكغي لسيثسي،لأك
ك ضالللفلذاػؾلللي ػكزلااحوييػزللمػسلأسػثسلااكضػعلااسيثسػيلأكلااقػثنكنيلأكلااػةكايلامحمػةلأكللللل

اإل مػػيـلااػػذملينحوػػيلإايػػولاا ػػخص،لسػػكاءلأصػػثفلوسػػحقالنلأكلوكضػػكلثنلح ػػتلااكدػػثيملأكلغيػػ لوحوحػػعل
لحثا صـلااذاحيلأـلخثض ثنلألمل يةلآخ للمسلسيثةحو.ل

ل ؽلاا يثةلكاا  يملك يلاألوثفللمسل خدو.للاصؿل  ةل:3ااوثةةل
لللي كزلاسح  ثؽلأ ةلأكلاسح حثةه،لكي ظ لاا ؽلكالح ث لحثا  يؽلح ويعلدك ىوث.لل:4ااوثةةل
اانػػثسل وي ػػثنلسػػكاءلأوػػثـلااقػػثنكف،لكىػػـليحسػػثككفل ػػيل ػػؽلااحوحػػعلح وثيػػملااقػػثنكفلةكنوػػثلل:7ااوػػثةةل

يػػؾلىػػذالاإللػػالفلكوػػفلأملوػػفلأملحوييػػزلينححوييػػز،لصوػػثليحسػػثككفل ػػيل ػػؽلااحوحػػعلحثا وثيػػمل
لوثؿلىذالااحوييز.لح  يضللمسل

ل:للي كزلالحقثؿلأملإنسثفلأكل  زهلأكلن يولح س ثن.ل9ااوثةةل
ؽل ػيلأفلحنظػ ل ضػيحولو صوػملاصؿلإنسثف،للمػسل ػةـلااوسػثكاةلااحثوػملوػعلاآلخػ يف،لاا ػل:10ااوثةةل

قك ولكااحزاوثحولك يلأيملحيوػمل زا يػملحك ػولكو ثيةة،لنظ انلوند ثنلكلمنيثنلام دؿل يل وسحقممل
لإايو.ل

:لللي كزلح  يضلأ ةلاحةخؿلح س يل يل يثحولااخثدػملأكل ػيل ػؤكفلأسػ حولأكلوسػصنول12ااوثةةل
 ػيلأفلي ويػولااقػثنكفلوػفللكاصؿل خصل ػؽل،أكلو اسالحو،لكللا والتلحوسل   ولكسو حو

 ااحةخؿلأكلحمؾلاا والت.لوثؿلذاؾل
ل  ةل ؽل يل  يملااحنقؿلك يلاخحيث لو ؿلإ ثوحولةاخؿل ةكةلااةكام.للاصؿل-1:ل13ااوثةةل

لاصؿل  ةل ؽل يلوغثة ةلأملحمة،لحوثل يلذاؾلحمةه،لك يلاا كةةلإاسلحمةه.لل-2



868 

 

األس ةلىيلااخميملااطحي يػملكاألسثسػيمل ػيلااو حوػع،لكايػثل ػؽلااحوحػعلح وثيػملااو حوػعلل:16ااوثةة:ل
لكااةكام.ل

ل:17ااوثةةل
ل يلااحومؾ،لحو  ةهلأكلحثل ح اؾلوعلغي ه.للاصؿل  ةل ؽ -1
لللي كزلح  يةلأ ةلوفلومصولح س ثن.ل -2

اصؿل خصل ؽل يل  يػملاا صػ لكااك ػةافلكااػةيف،لكي ػوؿلىػذالاا ػؽل  يحػول ػيلحغييػ لل:18ااوثةةل
ةينولأكلو حقةه،لك  يحول يلإظيث لةينولأكلو حقةهلحثاح حةلكا  ثوملاا  ث  لكااووث سملكااح مػيـ،ل

لأكلوعل وثلم،لكأوثـلااوأللأكللمسل ةه.للحو  ةه
اصػػؿل ػػخصل ػػؽلااحوحػػعلح  يػػملااػػ أملكااح حيػػ ،لكي ػػوؿلىػػذالاا ػػؽل  يحػػول ػػيلالحنػػثؽلل:19ااوػػثةةل

اآل اءلةكفلوضػػثيقم،لك ػػيلااحوػػثسلاألنحػػثءلكاأل صػػث لكحمقييػػثلكنقميػػثلإاػػسلاآلخػػ يف،لحأيػػملكسػػيممل
لكةكنوثلالححث لام ةكة.ل

ل:ل20ااوثةةل
ل  يملال ح اؾل يلال حوثلثتلكاا و يثتلااسمويم.لاصؿل خصل ؽل يل -1
لللي كزلإ غثـلأ ةللمسلالنحوثءلإاسل و يملوث.ل -2

ل:لل21ااوثةةل
وػػػثلحكاسػػػطملووثمػػػيفل -1 اصػػػؿل ػػػخصل ػػػؽلااو ػػػث صمل ػػػيلإةا ةلاا ػػػ كفلاا ثوػػػملاحمػػػةه.لإوػػػثلوحث ػػػ ةلكا 

ليخحث كفل يل  يم.ل
 مل يلحمةه.ل،لحثاحسثكملوعلاآلخ يف،ل ؽلحقمةلااكظث ؼلاا ثواصؿل خص -2
إةا ةلاا ػػ بلىػػيلونػػثطلسػػمطملاا صػػـ،لكي ػػبلأفلحح مػػسلىػػذهلاإلةا ةلوػػفلخػػالؿلانحخثحػػثتلنزييػػمل -3

ح ػػػ للةك يػػػثنلحػػػثل ح اعلاا ػػػثـلكلمػػػسل ػػػةـلااوسػػػثكاةلحػػػيفلاانػػػثخحيفلكحثاحدػػػكيتلااسػػػ ملأكلحػػػ   اءل
 وصث ئلوفل يثلضوثفل  يملااحدكيت.ل

،لكوػفل قػولأفلاإل حوػثليؽل ػيلااضػوثفل:لاصؿل خص،لحكد وللضكانل يلااو حوػع،ل ػ22ااوثةةل
حك  لاولوفلخالؿلااو يكةلااقكويلكااح ثكفلااةكاي،لكحوثليح ؽلوعلىيصػؿلصػؿلةكاػملكوكا ةىػثل

كااثقث يػملااحػيلللغنػػسللنيػثلاص اوحػولكاحنػثويل خدػيحول ػػيللاإل حوثليػمكللاإل حدػثةيماا قػكؽل
ل  يم.

ل:ل23ااوثةةل
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ومػو.لك ػيل ػ كطللوػؿللثةاػملكو ضػيم،لك ػيلاصؿل خصل ؽل يلاا وؿ،لك يل  يملاخحيػث لل -1
لاا وثيملوفلااحطثام.ل

 ا ويعلاأل  اة،لةكفلأملحوييز،لاا ؽل يلأ  لوحسثكللمسلاا وؿلااوحسثكم.ل -2
اصؿل  ةلي وؿل ؽل يلوصث آتللثةاملكو ضيملحص ػؿلاػولكألسػ حوللي ػولل قػملحثاص اوػملااح ػ يم،ل -3

 .اإل حوثليملنةلال حضثءلحكسث ؿلأخ للام وثيمل
لؿل خصل ؽلاانقثحثتلوعلآخ يفلكالنضوثـلإايثلوفلأ ؿل وثيملودثا و.لاص -4

اصػػؿل ػػخصل ػػؽل ػػيلوسػػحكللو ي ػػمليص ػػيلاضػػوثفلاادػػ ملكاا  ثىػػملاػػولكألسػػ حو،لل-1:ل25ااوػػثةةل
لاإل حوثليػمكخثدمللمسلد يةلااوأصػؿلكااومػحسلكااوسػصفلكاا نثيػملااطحيػملكدػ يةلااخػةوثتل

 غكا ػػػؿل ػػػيل ػػػثلتلااحطثاػػػملأكلااوػػػ ضلأكلاا  ػػػزااضػػػ ك يم،لكاػػػولاا ػػػؽل ػػػيلوػػػثليػػػأوفلحػػػولاا
أكلااح وػػؿلأكلاا ػػيخكخملأكلغيػػ لذاػػؾلوػػفلااظػػ كؼلااخث  ػػمللػػفلإ اةحػػولكااحػػيلح قػػةهلأسػػحثبلل

للي و.ل
كا ويعلاألط ثؿل ؽلااحوحعلحذاتلاا وثيملل،األوكوملكااط كامل ؽل يل لثيملكوسثلةةلخثدحيفل-2

  جلىذالاإلطث .لسكاءلكاةكال يلإطث لاازكاجلأكلخثلاإل حوثليم
ل:26ااوثةةل

كي ػبلأفليػك  لااح مػيـلو ثنػث،للمػسلاأل ػؿل ػيلو  محيػولالححةا يػملل،اصؿل خصل ؽل ػيلااح مػيـ -1
كيصػكفلل،كيصكفلااح مػيـلاا نػيلكااوينػيلوحث ػثنلام وػكـل،كيصكفلااح ميـلالححةا يلإازاويثنلل،كاألسثسيم

لااح ميـلاا ثايلوحث ثلام ويعلحح ثلاص ثءحيـ.ل
سػػػحيةؼلااح مػػػيـلااحنويػػػملااصثومػػػملا خدػػػيملاإلنسػػػثفلكح زيػػػزلا حػػػ اـل قػػػكؽلاإلنسػػػثفلي ػػػبلأفلي -2

صوػػثلي ػػبلأفلي ػػززلااح ػػثىـلكااحسػػثوحلكاادػػةا ملحػػيفل ويػػعلاألوػػـلك ويػػعلل،كاا  يػػثتلاألسثسػػيم
 اا  ثتلاا ند يملأكلااةينيم،لكأفليؤيةلاألن طملااحيلحضطمعلحيثلاألوـلااوح ةةلا  ظلااسالـ.

 ػػخصل ػػؽلااو ػػث صملاا ػػ ةل ػػيل يػػثةلااو حوػػعلااثقث يػػم،لك ػػيلالسػػحوحثعلحػػثا نكف،ل:لاصػػؿل27ااوػػثةةل
لكاإلسيثـل يلااحقةـلاا مويلك يلاا كا ةلااحيلحن ـللنو.ل

اصؿل  ةل ؽلااحوحعلحنظثـلا حوثليلكةكايليوصفلأفلحح قؽل ػيلظمػولاا قػكؽلكاا  يػثتلل:28ااوثةةل
لااوندكصللمييثل يلىذالاإللالفلح ققثنلحثوثن.ل

:لاػػيسل ػػيلىػػذالاإللػػالفلأملنػػصلي ػػكزلحأكيمػػوللمػػسلن ػػكلي يػػةلانطػػكاءهللمػػسلحخكيػػؿلأيػػمل30اوػػثةةلا
ةكاملأكل وثلم،لأكلأمل ػ ة،لأمل ػؽل ػيلااقيػثـلحػأملن ػثطلأكلحػأمل  ػؿلييػةؼلإاػسلىػةـلأمل

لوفلاا قكؽلكاا  يثتلااوندكصللمييثل يو.ل
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 (6) رقم ممحق
 يمنيةالقيم الوطنية المتضمنة في دستور الجمهورية ال

 حقوق وواجبات المواطنين األساسية
لل.ب:لااوكاطنكفل وي يـلوحسثككفل يلاا قكؽلكااكا حثتلاا ثوم41وثةةلا
كااثقث يػملكحص ػؿللاإل حوثليػمكللاإل حدػثةيمب:لاصؿلوكاطفل ؽلاإلسيثـل يلاا يثةلااسيثسيملكل42وثةةلا

ليل ةكةلااقثنكف.ااةكامل  يملاا ص لكاإلل ابللفلاا أملحثاقكؿلكااصحثحملكااحدكي ل 
حػػةاءلااػػ أمل ػػيلالسػػح حثء،لكيػػنظـلااقػػثنكفلاأل صػػثـل43وػػثةةلا ب:لاموػػكاطفل ػػؽلالنحخػػثبلكااح  ػػيحلكا 

لااوح مقملحووث سملىذالاا ؽ.
ب:ليػػنظـلااقػػثنكفلاا نسػػيملاايونيػػم،لكللي ػػكزلإسػػقثطيثللػػفليونػػيلإطال ػػثنلكللي ػػكزلسػػ حيثل44وػػثةةلا

لووفلاصحسحيثلإللك قثنلامقثنكف.
لب:لللي كزلحسميـلأملوكاطفليونيلإاسلسمطملأ نحيم.45الوثةة

لب:لحسميـلااال  يفلااسيثسييفلو ظك .46وثةةلا
ب:لااوس كايملاا نث يمل خديولكلل  يوملكلللقكحملإللحنثءللمسلنصل ػ ليلأكل ػثنكني،ل47وثةةلا

أمللكصؿلوحيـلح مءل حسلحثحتلإةانحولح صـل ضػث يلحػثت،لكللي ػكزلسػفل ػثنكفلي ث ػبللمػس
لأ  ثؿلحأث ل   يلادةك ه.

حص ػػػؿلااةكاػػػملاموػػػكاطنيفل ػػػ يحيـلاا خدػػػيملكح ػػػث ظللمػػػسلصػػػ اوحيـلكأوػػػنيـلكي ػػػةةلل-ب:لأ48وػػػثةةلا
ااقثنكفلاا ثلتلااحيلحقيةل ييثل  يملااوكاطفلكللي كزلحقييةل  يملأ ةلإللح صـلوفلو صوػمل

لوخحدم.
 ثاػػػملااحمػػػحسلأكلحػػػأو لحك حػػػوللللي ػػػكزلااقػػػحضللمػػػسلأمل ػػػخصلأكلح حي ػػػولأكل  ػػػزهلإلل ػػػيل-ب

ض ك ةلااح قيؽلكديثنملاألوفليدة هلااقثضيلأكلاانيثحملاا ثوملك قنثلأل صثـلااقثنكف،لصوػثللل
لكلااح  مللنولإللك قثنلامقثنكف.ي كزلو ا حملأمل خصلأ

ب:ل ػػؽلااػػة ثعلأدػػثاملأكلكصثاػػملوص ػػكؿل ػػيل ويػػعلو ا ػػؿلااح قيػػؽلكااػػةلكللكأوػػثـل ويػػعل49وػػثةةلا
لكحص ؿلااةكاملاا كفلااقضث يلاغي لااقثة يفلك قثنلامقثنكف.لك قثنلأل صثـلااقثنكف،لااو ثصـ

لب:لللي كزلحن يذلاا قكحثتلحكسث ؿلغي لو  كلملكينظـلذاؾلااقثنكف.50وثةةلا
ب:لي ؽلاموكاطفلأفليم ػألإاػسلااقضػثءلا وثيػمل قك ػولكودػثا ولااو ػ كلملكاػولاا ػؽل ػيل51وثةةلا

ةاتلكااوقح  ػثتلإاػسلأ يػزةلااةكاػملكوؤسسػثحيثلحدػك ةلوحث ػ ةلأكلغيػ لحقةيـلاا ػصثكملكالنحقػث
لوحث  ة.
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ب:لاموسثصفلكةك لاا حثةةلكةك لاا مـل  وػملكللي ػكزلو ا ححيػثلأكلح حي ػيثلإلل ػيلاا ػثلتل52وثةةلا
لااحيليحينيثلااقثنكف.

حدػػثؿلوص كاػػملكللب:  يػػملكسػػ يملااوكادػػالتلااح يةيػػملكاايثح يػػملكااح  يػػملكصث ػػملكسػػث ؿلال53وػػثةةلا
أكلإ  ػػثءلسػػ يحيثلأكلحأخي ىػػثلأكلودػػثة حيثلإلل ػػيلاا ػػثلتلااحػػيللأكلح حي ػػيثي ػػكزلو ا ححيػػثل

ليحينيثلااقثنكفلكحأو ل ضث ي.
ب:لااح مػػػػيـل ػػػػؽلاموػػػػكاطنيفل وي ػػػػثنلحص مػػػػولااةكاػػػػملك قػػػػثنلامقػػػػثنكفلح ن ػػػػثءلوخحمػػػػؼلااوػػػػةا سل54وػػػػثةةلا

يلااو  مملاألسثسيملإازاوي،لكح وؿلااةكامللمسلو كلكااوؤسسثتلااثقث يملكااح حكيم،لكااح ميـل 
األويملكحيحـلحثاحكسعل يلااح ميـلاا نيلكااويني،لصوثلحيحـلااةكاملحدك ةلخثدملح لثيملاانشءل
كح ويولوفلالن ػ اؼلكحػك  لاػولااح حيػملااةينيػملكاا قميػملكااحةنيػملكحييػئلاػولااظػ كؼلااونثسػحمل

لاحنويملومصثحول يل ويعلااو ثلت.
ب:لاا لثيػػػػملاادػػػػ يمل ػػػػؽلا ويػػػػعلااوػػػػكاطنيف،لكحص ػػػػؿلااةكاػػػػملىػػػػذالاا ػػػػؽلح ن ػػػػثءلوخحمػػػػؼل55ةةلاوػػػػث

ااوسح ػػػ يثتلكااوؤسسػػػثتلاادػػػ يملكااحكسػػػعل ييػػػث،لكيػػػنظـلااقػػػثنكفلوينػػػملااطػػػبلكااحكسػػػعل ػػػيل
لااخةوثتلااد يملااو ثنيملكن  لااكليلااد يلحيفلااوكاطنيف.

اموكاطنيفلصث مل يل ثلتلااو ضلأكلاا  ػزللثليماإل حوب:لحص ؿلااةكاملحك ي لااضوثنثتل56وثةةلا
أكلااحطثاػملأكلاا ػػيخكخملأكل قػةافلاا ث ػػؿ،لصوػثلحص ػػؿلذاػؾلحدػػ ملخثدػملألسػػ لاا ػيةاءلك قػػثل

لامقثنكف.
ب:ل  يػػملااحنقػػؿلوػػفلوصػػثفلإاػػسلآخػػ ل ػػيلاأل اضػػيلاايونيػػملوص كاػػملاصػػؿلوػػكاطف،لكللي ػػكزل57وػػثةةلا

قثنكفلاوقحضيثتلأوفلكسالوملااوكاطنيفلك  يملااةخكؿلحقييةىثلإلل يلاا ثلتلااحيليحينيثلاا
إاػػػسلاا ويك يػػػملكااخػػػ كجلونيػػػثلينظويػػػثلااقػػػثنكف،لكللي ػػػكزلإح ػػػثةلأملوػػػكاطفللػػػفلاأل اضػػػيل

لاايونيملأكلون ولوفلاا كةةلإاييث.
لاا ويك يػػمل58وػػثةةلا اا ػػؽل ػػيلل-حوػػثللليح ػػث ضلوػػعلندػػكصلااةسػػحك ل-ب:لاموػػكاطنيفل ػػيللوػػـك

لاإل حوثليمسيثنلكوينيثنلكنقثحيثنلكاا ؽل يلحصكيفلااونظوثتلاا مويملكااثقث يملكلحنظيـلأن سيـلسيث
كحضػوفلااةكاػملىػذالاا ػؽل،صوػثلححخػذل ويػعلل-كالح ثةاتلااكطنيملحوثليخػةـلأىػةاؼلااةسػحك 

ااكسػث ؿلااضػ ك يملااحػيلحوصػفلااوػكاطنيفلوػفلووث سػحول،لكحضػوفلصث ػملاا  يػثتلاموؤسسػػثتل
ل.اإل حوثليمنقثحيملكااثقث يملكاا مويملكلكااونظوثتلااسيثسيملكاا

لب:لأةاءلااض ا بلكااحصثايؼلاا ثوملكا بلك قثنلامقثنكف.59وثةةلا
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ب:لااػػػة ثعللػػػفلااػػػةيفلكااػػػكطفلكا ػػػبلوقػػػةس،لكااخةوػػػملاا سػػػص يمل ػػػ ؼ،لكخةوػػػملااػػػة ثعل60وػػػثةةلا
لااكطنيلينظويثلااقثنكف.

اػػػملكا حػػ اـلااقػػػكانيفلكااحقيػػػةلحأ صثويػػػثلبلاا  ػػػثظللمػػػسلااك ػػػةةلااكطنيػػملكدػػػيثنملأسػػػ ا لااةكل61وػػثةةلا
لكا بللمسلصؿلوكاطف.

 قانون األحزاب والتنظيمات السياسية
بلاميونييفل ؽلحصكيفلاأل زابلكااحنظيوثتلااسيثسيملكايـل ؽلالنحوثءلااحطكليلألمل زبل5وثةةلا

ل صثـلىذالااقثنكف.ايثسي،لطحقثنلام  ليملااةسحك يملكلأكلحنظيـلس
زبلأكلااحنظػػيـلااسيثسػػيلن ػػثطولحثاكسػػث ؿلااسػػمويملكااةيوق اطيػػملاح قيػػؽلحػػ اوجلبليوػػث سلاا ػػ6وػػثةةلا

كااثقث يػملام ويك يػم،لكذاػؾللاإل حوثليػمكللاإل حدػثةيمو ةةةلكو منملحح مؽلحثا ػ كفلااسيثسػيملكل
لحػػ لااوسػػثىومل ػػيلاا يػػػثةلااسيثسػػيملكااةيوق اطيػػملاضػػوثفلحػػػةاكؿلااسػػمطملأكلااو ػػث صمل ييػػػثل

لنحخثحثتلاا ثوملاا  ةلاانػزييم.سمويثنللفلط يؽلال
لاإل حدػثةمكللاإل حوػثليبلحسيـلاأل زابلكااحنظيوثتلااسيثسيمل ػيلح قيػؽلااحقػةـلااسيثسػيلكل7وثةةلا

كااثقث يلامكطفلكح سي لااك ةةلااكطنيملوفلخالؿلااووث سػملااةيوق اطيػم،لكذاػؾلطحقػثنلاألسػسل
يملك  حيملكةيوق اطيملح وؿللمسلااوحينمل يلااةسحك لحثلححث لاأل زابلحنظيوثتلسيثسيملكطن

لحنظيـلااوكاطنيفلكحوثيميـلسيثسيثن.
/ 21الموفييييق: هييييي 1416/ ربيييييو األول/ 24بتيييياري :  بصيييينعاء  –صييييدر برئاسيييية الجمهورييييية 
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 (7ممحق رقم )
 القيم الوطنية المتضمنة في القانون العام لمتربية والتعميم

لـلح أفلااقثنكفلاا ثـلامح حيملكااح ميـ1992بلاسنمل45 ثنكفل  ـلا
 الباب الثاني: االسس والمبادئ العامة واالهداف

لبل:لححصكفلاألسسلكااوحثةئلاا ثوملووثليأحيل:3وثةةلا
ل.نسثفلك ؽلسنفلإاييملة يقملكثثححماإليوثفلحثهلللكك ةانيحولخمؽلااصكفلكسخ هلاإلل-أل
للقمػولاإليوثفلحثإلسالـللقيةةلك  ي ملكنظثوثنلل-بل لاإلنسػثفلكي حػـ   ثوالنلينظـل ؤكفلاا يثةلكيصػـ 

،لكااقػػػ آفلكااسػػػنملاانحكيػػػملاادػػػ ي ملكيػػػةلكلإاػػػسلاا مػػػـلكااخمػػػؽلكاإلحػػػةاع،ل،لكيحكا ػػػؽلوػػػعل ط حػػػوكةك ه
ثفلامنظ يػملااح حكيػملحصػؿل،لكىوػثلااودػة افلاألسثسػياا ك يلكااو  علااح  ي يلاألك ػسليوثالفلااونحع

ل.لنثد ىث
لاألخالؽلكا حػ اـلاإليوثفلكالال-جل حزاـلحثاوثؿلاا ميثلاا  حيملكاإلسالويملكاإلنسثنيملااقث ومللمسلوصثـ 

ل قكؽلاإلنسثفلك  يثحولكص اوحو.
لكلل-ةل ل. ةةلكا ةةل يلونطمقثحيثلكغثيثحيثالححث لودثة لااو   ملااوح ةةةلكاا مـك
ااػكطفلكاللحػزازلحػولل،لك ػباملل حيملنظثويثل ويك ملةيوق اطػي،لكىيلةكلاايوفلك ةةلللحح زأل-قل

ملااذمل،لكاميوفلح اثيثلاا ضث لعللفلاا قيةةلكااكطفلكا بلإيوثنيكالسح ةاةلاخةوحولك وثيحولكااة ث
ل،لحسيـل يلحقةـلاا ضث ةلااح  يمل.يؤىميثلاحنثءل ضث ةل ةيثم

،لةلوػفلح اثيػثكاغػملكثقث ػملك يوػثنلأخال يػمللميػث،لكالسػح ثةاللحزازلحثلنحوثءلاألوملاا  حيػملحث يخػثنلل-كل
ح ازلةك ىثلاا ضث ملكسوثحيثلكخدث ديثلاإلسالويملكاإلنسثنيمل. لكا 

،ل حيػملكاإلسػالويملكاايكيػملااقكويػم،لكىػيلأىػـلأسػسلااك ػةةلاا  حيػماامغملاا  حيمللوػثةلااثقث ػملاا ل-زل
ححويػػػػزلحقػػػػة حيثلااوح ػػػػةةةلوػػػػعلحطػػػػك لاا يػػػػثةلكحسػػػػ حيثلكة حيػػػػثل ػػػػيلااح حيػػػػ للػػػػفلاأل صػػػػث لكااو ػػػػثل ل

لو ث ؼكاا
النحوػػثءلإاػػسلاألوػػملاإلسػػالويملكا ػػبل ػػ ليليػػ حطلحػػيفل ويػػعلااوسػػمويفللقيػػةةلكحث يخػػثنلكثقث ػػملل-حل

لكودثاح.
الن حثحلااكاليللمسلااثقث ثتلكاا ضث اتلاا ثاويمل زءلوفلااسيثسملااح ميويػملي سػةلااحطم ػثتلل-طل

كااحكادػؿلكااح ػث ؼلكااح ػثىـلحػيفللاانحيمملام  بلاايونيلحوػثلي قػؽلاا  يػملكاا ةااػملكااوسػثكاةلكااسػالـ
ل.ا  كبا
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ااحنويملاا ػثومملامو حوػعلااح حيملاا ثومملكااوحصثومملكااوحكازنملاإلنسثفلاايونيلىيلأىـلوقكوثتللل-ؾل
،لكحنويمل كحلااة ثعللفلاا قيةةلكااكطفلكاألوملاا  حيملكاإلسالويملكحنثءلااقكةلح ويعلأ صثايثلكااةكام

ملكاأل ضليفل خديملااوح مـل،لحوثلي قؽلاا دثنملام  ةلكااو حوعلكااةكاػأسثسلاولاألكاكيمل يلحصكل
ل.وفلالسحالبلحصؿلأ صثاو

ل.  يثنلحنوكيثنلح يةلااوةلل يكل ؽالححث لااح ميـلإاسل ثنبلصكنولاسحثوث انلحل–بل:لأل6وثةةلا
وػػعلوحػػثةئلل  يػػملااح ػػثلاا موػػيلكاإلن ػػثزاتلاألةحيػػملكاا نيػػملكااثقث يػػملوص كاػػملحوػػثللليح ػػث ضل-ب

لكأىةاؼلىذالااقثنكفل.
،لطلااح حكيػػملاصػػؿلااو ا ػػؿلااة اسػػيمبل:لحن ػػألوػػةا سل ػػيلاا ويك يػػملصث يػػملكوسػػحك يملام ػػ كل7وػػثةةلا

ل.ثاوصححثتلكصؿلااوسحمزوثتلاا مويمكح حح لااوة سملصث يملحثسحي ثحيثلاصؿلااطالبللمسلأفلح يزلح
ملاػملكح قػؽلااةكاػملىػذالااوحػةألحػة ي يثنلك ػؽلخطػبل:لااح ميـلو ثنيل يلصؿلو ا مولحص مػولااةكل8وثةةلا

ل.يق ىثلو مسلااكز اء
كحصث ؤلاا  صل يلااح ميـلكو الثةلااظ كؼللاإل حوثليمبل:لح وؿلااةكامللمسلح قيؽلاا ةاامل9وثةةلا

ل.سح ثةةلوفل ؽلأحنث يـل يلااح ميـااحيلحقؼللث قثنلأوثـلح ضلاألس لااللاإل حدثةيمكللاإل حوثليم
ل.يلوخحمؼلااو ا ؿح حنيلااةكاملحثا لثيملااد يملااوة سيمل لبل:10وثةةلا
بل:لييةؼلنظثـلااح ميـلإاسلح قيؽلح حيػمل ػثومملوح ػةةةلحسػيـل ػيلحنويػملاا كانػبلاا ك يػمل15وثةةلا

صسثحولااقة ةللمسلوثليأحي: لكااخمقيملكااذىنيملكاا سويملاحصكيفلااوكاطفلااسكملااوحصثوؿلاا خديملكا 
لاإل حوػػػػثليؽلااو حوػػػػعلااوػػػػح مـلااونػػػػحجلك ػػػػيلدػػػػنعلااحقػػػػةـلااثقػػػػث يلكااحطػػػػك لاإلسػػػػيثـل ػػػػيلخمػػػػل-أل

ل.اا ثوؿلاإلنسثفلكااكطفلاإل حدثةم
ح ويػػؽلو ػػثل لااحقػػةيسلكاإل ػػالؿلكال ح ػػثءلحػػثاق آفلااصػػ يـلكح زيػػزلأىويػػملاا ػػ ث  لاإلسػػالويملل-بل

ث  ةللفلن سػولكأ  ثاػولكضػ ك ةلكح ظيويثلكالاحزاـلحأةا يثلكحأصيةلوحةألوسؤكايملاإلنسثفلاا  ةيملكااوح
ل.قكؽلاآلخ يفا ح اوولا 

ل.اة اسثتلاا مويملكحطكي لوؤسسثحيثحأديؿلكح  يعلو ثلتلااح كثلكال-جل
ل.ىثتلااح صي لاا مويلااوني يلاةيو،لكأفليحـلح ويؽلاح ثأفليصكفلااو مـل ةكةل سنمل-ةل
يثتلكااحػػآو للمػػسلااػػيوفلكاألوػػملحأصيػػةلكح سػػي ل نثلػػملااوح موػػيفلحضػػ ك ةلوكا يػػملأ ػػصثؿلااح ػػةل-قل

اا  حيملكاإلسالويمل،لكض ك ةلو ث حملالسح وث لحصث ػملأ ػصثاولكااحدػةملامحػآو لاادػييكنيلكح  يػ ل
ل. كى يملاألوملاا  حيملكاإلسالويم مسطيفلكصث ملاأل اضيلاا  حيملااو حمملحثلححث لذاؾلااقضيملاا

ل
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 م الباب الثالث: الفصل األول : مراحل التعمييييييي
بلسػنكاتل،ل9يػملكوةحػولابل:لااح ميـلاألسثسيلح ميـللػثـلوك ػةلا ويػعلااحالويػذل ػيلاا ويك ل18وثةةلا

لكيس سلااح ميـل يلىذهلااو  مملإاسلح قيؽلاألىةاؼلااحثايمل:
ااو   ملااكاليملحثاوحثةئلكاا  ث  لكاأل صثـلاإلسالويملكحوثؿل يويػثل ػيلااح ثوػؿلكااسػمكؾلكا  ػثةةلل-أل

ملكو   ػػملاا قػػث ؽلاألسثسػػيملكااك ػػث علااحث يخيػػملااوح مقػػملح ضػػث ةلكحػػث ي لاا ػػ بلاايونػػيلاامغػػملاا  حيػػ
ل.سالويملكحث ي لاإلنسثفلحك وللثـص زءلوفلحث ي لاا ضث ةلاا  حيملكاإل

 بلااكطفلكاللحزازلحولك بلاألس ةلكااو حوعلكالسح ةاةلااصثوؿلاح وؿلااوسؤكايثتلااوح ححػملل-بل
ل.نولكأس حولكااو حوعحمويذلح ثهلكطلمسلاا

لااح  ؼلكاإلة اؾلا قث ؽلااحي ملااطحي يملكاا غ ا يملاميوفلكااكطفلاا  حيلااصحي لكاا ثاـ.ل-جل
ل.ويذو   ملااويث اتلاألسثسيملامغملاأل نحيملااحيلية سيثلااحمل-ةل
حقػػثفلااح ثوػػؿلوػػعلاألنظوػػملاا ةةيػػملكاا وميػػثتلاا يثضػػيملاألسثسػػيملكاأل ػػصثؿلاال-قل ينةسػػيملو   ػػملكا 

كااقة ةللمسلاسحي ثبلاا قث ؽلكااو مكوثتلاا مويملكأسسيثلااح  يحيملكاسحخةاويثل يلح سػي لااظػكاى ل
لااطحي يملكاوحالؾلااقة ةللمسلأةاءلح ضلااويث اتلاا   يملكا ح اـلاا وؿلاايةكمل.

كفلااوخحم ػملاا  صللمسلسالوملااحي ملكنظث حيثلك وثايػثلك وثيػملااوػكا ةلااطحي يػملكااحػذكؽلام نػل-كل
كااػػكليلحوػػةللأىويػػملااميث ػػملااحةنيػػملكاادػػ يملكاا نثيػػملحووث سػػملاان ػػثطثتلاألةحيػػملكاا ص يػػملكاا نيػػمل

لكااحةنيمل.
لبل:لييةؼلااح ميـلااثثنكملإاسلاصحسثبلااحالويذلااقة اتلااحثايمل:21وثةةلا

احػػػزكةلحقػػػة لصػػػثؼلوػػػفل يػػػـلاا قيػػػةةلاإلسػػػالويملكأ صثويػػػثلك يويػػػثلكااح ثوػػػؿلكااسػػػمكؾلحوك حيػػػثلكال-أل
ل.ث ملكاا ضث ةلاا  حيملكاإلسالويمااو مكوثتللفلااثق

ا مويػػملكااح حيػػ للػػفلإ ػػثةةلاامغػػملاا  حيػػملصحثحػػملكنطقػػثنلكاسػػحخةاويثل ػػيلحكسػػيعلثقث حػػولاألةحيػػملكال-بل
حيػػمل،لكصػػذاؾلإ ػثةةل ػ اءةلكصحثحػػملاغػملأ نلػثةلوقكوػثتلااحنػػثءلاامغػكملاادػ يح،لوػػعلو اأ صػث هلحكضػكح

ل.لمسلاأل ؿكا ةةل
ااػػكليلحقضػػثيثل ػػ حولككطنػػولاايونػػيلكأوحػػولاا  حيػػملكاإلسػػالويملكضػػ ك ةلاا وػػؿلوػػفلأ ػػؿلااحقػػةـلل-جل

كااثقث يل يلااكطفلاايونيلكأةاءلكا حثحولكااحوسؾلح قك ولكااة ثعللاإل حدثةمكللاإل حوثليااسيثسيلكل
يثلكااػػكليلملكووث سػػحلػػفل قػػكؽلاآلخػػ يفل،لكاا وػػؿلحػػ كحلاا  يػػؽلااكا ػػةلكااػػكليلحأسػػسلااةيوق اطيػػ

ويلكااح ػثىـل،لك يـلااقضثيثلكااو صالتلااةكايػملوػعلإة اؾلأىويػملااسػالـلاا ػثاحقضثيثلأوحولكو صالحيث
ل.كااح ثكفلحيفلاا  كب
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ااويث اتلاا قميملكاايةكيملاألسثسػيملامويػفلاا نيػملاا ةيثػملكاسحقدػثءلودػثة لااو مكوػثتلكو   ػملل-ةل
،لك يػـلكاسػحخةاـلؽلاا مويػملااوح ػةةةلوػعلحطحيقثحيػثسػحي ثبلاا قػث لوميثتل و يػثلكالسػح ثةةلونيػثلكا

ل.ي لن سولحثاح ميـلااذاحيلااوسحو اا ال ثتلكااو ثىيـلاا يثضيملكحنويملكحطكل
 يػػـلكحطحيػػؽلااقكالػػةلاادػػ ي ملكاا ػػ صللمػػسلنظث ػػملااحي ػػملك وثيحيػػثلك سػػفلاسػػحثوث لااك ػػتلل-قل

ل.ثااو يةةلكحطكي ىكووث سملاايكايثتلااوخحم مل
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ل
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 صور اغمفة الكتب المحممة
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abstract:  

    This study's aim is to know the values of national loyalty in the books of 

"alegtmaeat" in the secondary  schools in the republic of Yemen. 

    In order to find out the result for this study  this study was the based on 

curriculum steps of which the answers on the following questions: 

    What are the loyalty national values that should be studied in the  books 

of for the secondary schools in the republic of Yemen and to which extent 

these values are available in the books of for the secondary  schools in the 

republic of Yemen? 

    To answer this question a list of and of main values their branches have 

been prepared including ten main fields and ninety three branched values 

this list was shown to the juries before being applied to make sure  whether 

it is  and for the purpose of analysis this list was applied to the sample of the 

study represented  ted in the curriculum of (geography - history - Yemeni 

society - sociology) for these secondary stages (first- second- and third) 

literate section for 2011-2012 in the republic of Yemen in has study the 

researcher used the method of content analysis qualitatively and after using 

the suitable statistical method, the study has reached to several results and 

recommendations. 

 Results of the study : 

 the necessary to put a list of national loyalty that must be available in the 

books of (geography - history - Yemeni society - sociology) in the secondary 

to ten field national- field religion - field equal citizenship field - country 

system - law field democratic field - political field - cultural field - social 

field - economical field - health and environment field.  
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 the existence of (92) value for national loyalty from (93) value which were 

repeated (3188) times. 

 the books of the second stage of second school contained the more values of  

national loyalty repeated (1337)  41.94%, The books of the first stage of 

secondary school comes secondly (1024) times 32.12% and the books of the 

third stage of secondary schools gets less value (827) times 25.94%. 

 the values of national field finished first getting (466) 14.62%, the values of 

economical field finished second getting (400) 12.55%, the cultural field 

came in third place getting (356) 11.17%, the political field came in the 

fourth place getting (336) 10.54%, health and environment finished five 

getting (309) 9.69%, country regime and law finished six getting (300) 

9.60%, the religion field finished seven (288) 9.03%, the equal citizenship 

field finished eight (287) 9%, the social field came in the ninth place (276) 

8.66%, and the last was the field democratic (164) 5.14%, of the total 

repetitions in the eight books. 

  the constant presentation method finished first was repeated (2643) 82.9%, 

the pictures presentation method finished second (230) pictures 7.2%, the 

activity by presentation method in the third place by using (162) by 5.1%, 

and the presentation method of question related To homework finished four 

by using (153) question 4.8%. 

 the values of national loyalty the are greatly available in the analyzed books 

are (20)value, the nation and appreciating its effort  In the society services 

finished first, it was repeated (164) times 5.14%,while the values of the 

social awareness came in the last place and it was repeated (50) times 

1.57%. 

 the values of national loyalty that are available moderately in the analyzed 

books are (39) value, the value of respecting heavenly religions and the 

others beliefs  finished first and it was repeated (49)times 1.54%, while the 
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values of appreciating the role of local councils in development finished last 

and it was repeated (23)times 0.72%. 

  the values of national loyalty that are available in a small amount in the 

analyzed books are (33) value the value of respecting the right of minorities 

in society finished first was repeated (18) times 0.56%. while the values of 

freedom of joining to unions and politically parties   finished last and it was 

repeated (1) 0.013%. 

 the values of national loyalty that are available in the analyzed books the 

values of economical field was freedom lockout. 

 Recommendations : 

 making use of the list of value provided by the research. 

 when curriculum are written the values of national loyalty mast be taken into 

consideration in particles values that got little reputation and those which 

were not mentioned in the books. 

 suggests: 

 making a study to measure how for the students of the primary and the 

secondary schools. 

  making studies to plan including value of national loyalty in the teaching 

curriculum in the republic of Yemen. 

 making researches and studies that aims to know how far teachers in public 

schools scientific institutes and private schools adhere to the national value 

that are included in the curriculum of secondary stage. 


