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تقويم حمتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة يف
اململكة العربية السعودية يف ضوء قيم املواطنة
جعػر حمؿود ادوسى  ،وتغريد طبداهلل اجلقار

()2

(*)1

جامعة صقبة
(ؿدم فؾـؼ ذم  4163/87/80هـ؛ وؿبؾ فؾـؼ ذم  4167/87/48هـ)
مؾخص البحث :هدؾً هذه افدراشي إػ تؼقيؿ حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقـي فؾؿرحؾـي ادتقشـطي ذم ادؿؾؽـي افعراقـي افسـعقديي ذم
تؽقن جمتؿع افدراشي مـ ـتى افدراشوت االجتامظقي ادؼررة ظذ ضوفبوت ادرحؾي ادتقشطي فؾعوم افـدراد 4161/4161هــ ،أمـو
ضقء ؿقؿ ادقاضـي ،وؿد ّ
تؽقكً مـ أحد ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ،وافذي تؿ اختقوره اوفطريؼي افعشـقايقي افبسـقطي ،وهـق ـتـوب
ظقـي افدراشي ؾؼد ّ
افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط ،وؿد تطؾى إجراء إظداد ؿويؿي اؼقؿ ادقاضـي افتل يـبغل إـسوهبو فطوفبوت ادرحؾي ادتقشطي ،ومـ ثـؿ
حتؾقؾ حمتقى ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط فؾتعرف ظذ مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي افتل يـبغـل إـسـوهبو فؾطوفبـوت ذم ادرحؾـي
ادتقشطي  .وؿد تقصؾً افدراشي إػ افـتويٍ اآلتقي :جوءت افؼقؿ ذم ادجول افسقود ذم ادرتبي األوػ ظذ مسـتقى ادجـوالت مــ حقـٌ تقاؾرهـو ذم ـتـوب
افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط اـسبي مئقيي اؾغً ( ،)%77.78ثؿ افؼقؿ ذم ادجول االجتامظل ذم ادرتبـي افاوكقـي اـسـبي مئقيـي اؾغـً
( ،)%41.41وذم ادرتبي األخرة افؼقؿ ذم ادجول االؿتصودي اـسبي مئقيي اؾغً (.)%46.44

الؽؾامت ادػتاحقة :ادقاضـي ،ؿقؿ ادقاضـي ،ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي.
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Abstract: The present study aimed at evaluating the contents of national and social studies textbooks for Saudi intermediate schools
in light of citizenship values. The population of the study included all the social studies textbooks for female intermediate schools in
the academic year 1434-1435 A H. The sample of the study was a social studies textbook for first intermediate female students,
which was randomly chosen for the purpose of the study. A list of citizenship values that should be acquired by female intermediate
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أوالً  -ادؼدمة

ؽرهو اودسموفقي افؽبرة ذم تـؿقي ادقاضـي ،وتشؽقؾ

تقاجف افساقي افققم ذم ـار مـ ادجتؿعوت ـار ًا مـ

صخصقي ادقاضـ وافتزاموتف ،وذم تزويده اودعرؾي

افتحديوت ،أخطرهو مو يعرف اظوهرة افعقدي ،وافتل

وادفورات افالزمي مـ أجؾ ادقاضـي افصوحلي ،وتـجز

حتؿؾ ذم مضومقـفو هتديد ًا ـبر ًا فؽؾ ادجتؿعوت؛ ؾؿع

اددارس تؾؽ ادسموفقي مـ خالل ادـوهٍ افدراشقي

افعقدي ومو يصوحبفو مـ تداظقوت اؿتصوديي ،وثؼوؾقي،

افتل تبدأ ذم مراحؾ افعؿر افصغرى ،وتستؿر حتك اؼقي

واجتامظقي ،وأيديقفقجقي ،مل يعد افعومل ـام ظفدكوه ؾقام

ادراحؾ افعؿريي ( .افزامهف ،7880 ،ص.)678 :

مه؛ ؾوحلدود افاؼوؾقي ذم ضريؼفو إػ افتالر ،ممو

ويرى افبوحاون أن ظؿؾقي تـؿقي ادقاضـي مـ

يسؿح اوكتؼول ـار مـ األؾؽور وادعتؼدات افتل تؽود

افعؿؾقوت ادعؼدة؛ ألهنو تعتؿد ظذ ظقامؾ ـارة ،مـفو

تؼيض ظذ اخلصقصقي ذم ـار مـ ادجتؿعوت ،ومـ َثؿ

مو هق كػز ،ومو هق اجتامظل ،وشقود ،وثؼوذم ،وهل

ال يبؼك فؾؿؽون وافتوريخ أي معـك ذم طؾ افسعل إػ

ظقامؾ مفؿي جيى مراظوهتو مـ ؿبؾ ادراغ ذم ادجتؿع؛

ظقدي افساقي ،وهلذا خطقرتف ظذ ـؾ مـ افدول

حتك تتؿ تـؿقي ادقاضـي اشؽؾ أـار إجيواقي وؾوظؾقي.

ادتؼدمي وافـومقي مـ خالل افتلثر ذم مؼقموت ادقاضـي
وافقالء ظـد أؾرادهو.

وؿد تعوفً األصقات ادـوديي ارضورة تعؾقؿ
ادقاضـي

وتـؿقتفو،

وتذفقؾ

مجقع

افصعقاوت

وحتك تؽقن ادقاضـي مبـقي ظذ وظل الاد أن تتؿ

وافتحديوت افتل تقاجف ذفؽ ،حتك أصبحً تـؿقي

اساقي مؼصقدة تؼف ظؾقفو افدوفي ،يتؿ مـ خالهلو

ادقاضـي هدؾ ًو أشوشق ًو تسعك إفقف مجقع احلؽقموت

تعريػ افطوفى ادقاضـ اعدد مـ مػوهقؿ ادقاضـي

وافـظؿ افسقوشقي ذم دول افعومل ادختؾػي (ؾرحيف،

وخصويصفو ،ماؾ :مػفقم افقضـ ،واحلؽقمي ،وافـظوم

 ،7887ص.)40 :

افسقود ،وادجتؿع ،وافشقرى ،وادشورـي افسقوشقي

ويشر (ظبقد ،7881 ،ص )443 :إػ أن ؿقؿ

وأمهقتفو ،وادسموفقي االجتامظقي وصقرهو ،وافؼوكقن،

ادقاضـي تُعد واحدة مـ أـار افؼقؿ االجتامظقي

وافدشتقر ،واحلؼقق وافقاجبوت ،وؽرهو مـ مػوهقؿ

األخالؿقي أمهقي ذم احلقوة اددكقي ،ـام أهنو أحد األهداف

ادقاضـي وأشسفو( .ادعؿري  ،7881ص.)14 :

األشوشقي فؾساقي،وتُعد مـ أوفقيوت كقاتٍ افتع ُّؾؿ .ـام

وهـوك ـار مـ ادمشسوت افتل تشؽؾ ادقاضـي

أن ؿقؿ ادقاضـي تشؽؾ ادالمح األشوشقي فضؿر

وتـؿقفو ظـد افػرد ،ومـفو األرسة ،وادمشسوت افديـقي،

ادجتؿع ووجداكف ،وتـظؿ شؾقك األؾراد ؾقف ،وحتوؾظ

وافرؾوق ،وجمؿقظي افعؿؾ ،واددرشي افتل تـػرد ظـ

ظذ وحدة اهلقيي االجتامظقي ومتوشؽفو( .افعوزمل

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

وافرمقطل ،7844 ،ص.)41:

م/
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جمتؿ ٍع معغ ذم مؽون حمدد .وهل صعقر افػرد احبف

وتُعد افدراشوت االجتامظقي ومـوهجفو مـ أهؿ

دجتؿعف ،ووضـف ،واظتزازه اوالكتامء إفقف ،واشتعداده

ادقوديـ افتل تُسوهؿ ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي ،حقٌ

فؾتضحقي مـ أجؾف ،وإؿبوفف ضقاظق ًي ظذ ادشورـي ذم

أـدت(األمحد ،7848 ،ص )437 :أن هـوك ظالؿي

كشوضوت وإجراءات وأظامل تستفدف ادصؾحي افعومي".

اغ مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي وادػوهقؿ افقضـقي،

ويرى (ـرم ،7887 ،ص )418 :أن هـوك تدكق ًو

ـؿك ادػوهقؿ افقضـقي دون االشتعوكي اؿـفٍ
ؾال ُت ّ

واضح ًو ذم افقظل المهقي ادقاضـي فدى افـوصئي وجقؾ

افدراشوت االجتامظقي ،وال يؿؽـ تصقر مـفٍ

افشبوب ذم ادجتؿعوت افعراقي؛ وذفؽ اسبى وجقد

فؾدراشوت االجتامظقي خيؾق مـ ادػوهقؿ افقضـقي ،ؾال

افؽار مـ افتحديوت افتل حتقل دون حتؼقؼ ذفؽ،

اد مـ االهتامم اتدريس ادػوهقؿ وافؼقؿ افقضـقي وافؼقؿ

وهذا يشر إػ أن هـوك ؿصقر ًا ؾعؾ ًقو ؾـل دور

اإلكسوكقي وتعزيزهو ذم مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي.

ادمشسوت ادجتؿعقي ،افاؼوؾقي وافساقيي ذم تـؿقي

ويرى (ظبد افبوشط ،7880 ،ص )71 :أن
افدراشوت االجتامظقي مـ ادقاد افدراشقي افتل مـ

االكتامء وافقظـل افقضـل ،وافتلـقد ظذ اهلقيي وؾؼ مو
تؼتضقفو ؽويوت ادجتؿع وأهداؾف.

ادؿؽـ أن تؾعى دور ًا مف ًام ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى

وظؾقف ؾنن مـ أهؿ مسموفقوت ادـفٍ افساقي أن

افتالمقذ ذم ادراحؾ افدراشقي ادختؾػي ،وذفؽ إذا مو

يمـد ظذ ظدم وجقد تعورض اغ افقضـقي واإلكسوكقي،

أحسـ اختقور وصقوؽي أهداؾفو وحمتقيوهتو مـ كوحقي،
ٍ
كوحقي أخرى .حقٌ تسعك
وتدريسفو وتؼقيؿفو مـ

ؾقؽسى افطالب مؼقموت االكتامء فؾقضـ متؿاالً ذم
افقالء فألرسة وادجتؿع ادحع اؿصوحلف وممشسوتف،

مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي احؽؿ ضبقعتفو إػ

وادجتؿع افقضـل اؿـظامتف وهقئوتف ،ويؽؿؾ ذفؽ

إـسوب افتالمقذ ّ ً
ـام مـ ادعورف وادفورات

اوالكتامء افعودل ،وتـؿقي مسموفقي افتالمقذ وتراقتفؿ اام

واالدموهوت افسقوشقي واالؿتصوديي واالجتامظقي افتل

حيؼؼ افبعد اإلكسوين افذي يؼقم ظؾقف ادجتؿع افدويل

افتعرف ظذ افتغرات ادحؾقي وافعودقي
ُمتؽـفؿ مـ
ُّ

(احلبقى ،7881 ،ص.)70 :

ومقاـبتفو وتطقيرهو اام يعقد اوفـػع ظؾقفؿ وظذ
جمتؿعوهتؿ افتل يـتؿقن إفقفو.

ودو ـوكً ؿقؿ ادقاضـي مـ أهؿ افؼقؿ افتل تسعك
ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي إػ ادحوؾظي ظؾقفو وؽرشفو

وتعرف ادقاضـي الهنو" :صػي افػرد افذي يتؿتع

ذم كػقس صبوهبو ومقاضـقفو؛ وذفؽ حتك تؽقن ؿودرة

اوحلؼقق ،ويؾتزم اوفقاجبوت افتل يػرضفو ظؾقف اكتامؤه إػ

ظذ مقاجفي حتديوت افعقدي وخصقص ًو أهنو دوفي
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إشالمقي تعد ؽرس افؼقؿ افقضـقي مـ أهؿ مسموفقوهتو

افساقيي ذم ادجتؿعوت ظومي وذم ادؿؾؽي افعراقي

اإلشالمقي ،وذفؽ مـ خالل اظتامد اإلشالم اخلطقة

افسعقديي خوصي ومو تؼقم اف مـ دور ؾعول ذم ترشقخ

األوػ ذم تدريس ؿقؿ ادقاضـي ،حقٌ دظو اإلشالم إػ

ؿقؿ ومػوهقؿ ادقاضـي وتعزيز االكتامء فؾقضـ ،وكظر ًا إػ

أن اإلكسون جيى أن يعؿؾ فدكقوه ـلكف يعقش أاد ًا

مو يؿاؾف حمتقى ادـوهٍ افدراشقي مـ أمهقي ذم تـؿقي

وآلخرتف ـلكف يؿقت ؽد ًا متؿا ً
ال اؼقفف تعوػ :ﭽﯨ

افؼقؿ وإـسوهبو اصػي ظومي وأمهقي حمتقى افدراشوت

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

االجتامظقي وافقضـقي اصػي خوصي ،أصبح هـوك اهتامم

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ظودل اودقاضـي افصوحلي وتـؿقي ؿقؿفو ذم ادراحؾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭼ (افؼصص.)77 :

افدراشقي ادختؾػي ،إال أن ادتتبع فؾدراشوت افتل

ـام أصور افؼرآن افؽريؿ إػ حؼقؼي وضــو اؼقفف

أجريً ذم هذا ادجول جيد أن معظؿفو تشر إػ تدين

تعوػ :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (افتغ ،)6 :وفؽل يبؼك

ؿقؿ ادقاضـي ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي وهق مو

هذا أمقـ ًو يتطؾى داي ًام احلرص ظذ تـؿقي روح ادقاضـي
احلؼي فدى أاـوء هذا افبؾد .وظؾقف ؾنن إدراك أمهقي
ٍ
ٍ
اشؽؾ خوص
اشؽؾ ظوم وؿقؿ ادقاضـي
افساقي افؼقؿقي
ذم تشؽقؾ ادتعؾؿ وإظداده خلدمي وضـف ،ـون مـ
افدواؾع افتل أمؾً ظذ افبوحاغ رضورة افبحٌ ذم
تؼقيؿ حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي
فؾؿرحؾي ادتقشطي ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي ،وذفؽ مـ
خالل حتؾقؾ حمتقى هذه افؽتى،ال شقام أن هذه افؽتى
ؿد أؿرت حدي ًاو ظذ افطوفبوت ،وفعؾف مـ ادـوشى ـام
يرى افبوحاون افؼقوم اعؿؾقي افتؼقيؿ فؽتى افدراشوت
االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي.
ثاكق ًا -مشؽؾة الدراسة:
ظذ افرؽؿ مـ األمهقي افتل حتظك هبو افعؿؾقي

أـدت ظؾقف دراشي ـؾ مـ (افزامهي7880 ،؛
ظبدافبوشط7881 ،؛ مردمك وافركتقز.)7844،
وظؾقف تؽتسى افدراشي أمهقتفو مـ خالل أمهقي اـوء
ادجتؿع اإلشالمل افصحقح ادتعويش ذم إضور افقضـ
افذي يسؿق اف ادقاضـ اروح ادقاضـي احلؼي افتل متاؾ
ادسوواة وافعدافي اغ افبؼ وحٌ ظؾقفو افؼرآن
افؽريؿ .وكظر ًا دو يؿاؾف هذا ادقضقع مـ أمهقي اوفـسبي
فؾؿؿؾؽي افعراقي افسعقديي؛ ؾؼد جوءت هذه افدراشي
هبدف افبحٌ ذم مدى مسومهي حمتقى ـتى افدراشوت
االجتامظقي وافقضـقي ذم ادرحؾي ادتقشطي ذم تـؿقي ؿقؿ
ادقاضـي ،ومـ هـو ؾنن مشؽؾي افدراشي حتددت ذم
األشئؾي اآلتقي:
 -4مو ؿقؿ ادقاضـي افقاجى تضؿقـفو ذم حمتقى
ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي ذم ادرحؾي

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (
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افدراشــوت االجتامظقي.

 -7مو مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم حمتقى ـتى

 -1تزويد ادعؾامت اؼقؿ ادقاضـي افتل جيى تـؿقتفو

افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ذم ادؿؾؽي

فدى ضوفبوت ادرحؾي ادتقشطي وأخذهو اعغ االظتبور

افعراقي افسعقديي مـ خالل حتؾقؾ حمتقاهو؟

ظـد افتخطقط فؾتدريس.

ثالث ًا -أهداف الدراسة:
هتدف هذه افدراشي إػ:
 -4افتعرف ظذ ؿقؿ ادقاضـي افتل جيى تضؿقـفو
ذم حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي ذم
ادرحؾي ادتقشطي ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي.
 -7افتحؼؼ مـ مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم ـتى
افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ذم ادؿؾؽي
افعراقي افسعقديي مـ خالل حتؾقؾ حمتقاهو.
رابعاً -أمهقة الدراسة:
شقف تسفؿ هذه افدراشي اام يع:
 -4تتضح أمهقي مقضقع افدراشي اقصػ ؿقؿ
ادقاضـي مـ أهؿ افؼقؿ افتل تسعك ادؿؾؽي افعراقي
افسعقديي إػ ادحوؾظي ظؾقفو ،وؽرشفو ذم كػقس
صبوهبو ومقاضـقفو.

 -1ؿد تسفؿ هذه افدراشي ذم تطقير افعـوس
األخرى ادتعؾؼي اوفدراشوت االجتامظقي ماؾ ضرايؼ
افتدريس ،وممورشوت ادعؾامت افصػقي وافتؼقيؿ ،مـ
حقٌ تعديؾفو وتطقيرهو فتـؿقي ؿقؿ ادقاضـي.
 -3تزويد خمططل افزامٍ افساقيي وادـوهٍ
افتعؾقؿقي اؿعؾقموت ذات ؾويدة ظؾؿقي ظـ واؿع ؿقؿ
ادقاضـي ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي
ادتقشطي هبدف حتسغ وتطقير افؼقؿ ،وافسـقز ظؾقفو
ذم افؽتى اددرشقي ،هبدف إـسوهبو فؾطؾبوت واالهتامم
هبو أثـوء إظداد ادعؾؿغ ؿبؾ اخلدمي ،وذم تلهقؾفؿ أثـوء
اخلدمي ،وذم افدورات افتدريبقي افتل تعؼدهو هلؿ وزارة
افساقي وافتعؾقؿ.
 -7ؾتح ادجول أموم افبوحاغ وادختصغ إلثراء
ادجول افساقي ادراشوت تؽؿقؾقي هلذه افدراشي،
وإثراء األدب افساقي ذم جمول ادقاضـي وؿقؿفو.

 -7افؽشػ ظـ مدى إشفوم ـتى افدراشوت
االجتامظقي ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى ضوفبوت ادرحؾي

خامس ًا -مصطؾحات الدراسة:

ادتقشطي.

اصـــتؿؾً افدراشــــي ظذ ظـــدد مـ ادػوهقؿ

 -6معرؾي مدى أمهقي تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى
ضوفبوت ادرحؾـــي ادتقشـــطي مـ خـــالل ـتى

وادصطؾحوت افتل الاد مـ تعريػفو وؾؼ ًو الشتخدامفو
ذم هذه افدراشي ،هل:
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ققم ادواصـة:

سادساً -حمددات الدراسة:

يعرف (افقعؼقب ومؾؽ ،7881 ،ص)414 :
ّ

شقف يؾتزم افبوحاون ذم هذه افدراشي اودحدديـ

ؿقؿ ادقاضـي ظذ أهنو ":اإلضور افػؽري دجؿقظي
ادبودئ احلوـؿي فعالؿوت افػرد اوفـظوم افديؿؼراضل
ذم ادجتؿع ،وافتل دمعؾ فإلكجوز افقضـل روح ًو ذم
تؽقيـ احلس االجتامظل واالكتامء ،احقٌ يسؿق
انرادة افػرد فؾعؿؾ افقضـل ؾقق حدود افقاجبوت
مع افشعقر اودسم وفقي فتحؼقؼ رمقز افؽػوءة
وادؽوكي ادجتؿعقي".
ويعرف الباحثان ققم ادواصـة يف هذه الدراسة بلهنا:
جمؿقع افؼقؿ افتل حددهو افبوحاون وافتل شقتؿ حتؾقؾ
حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي
ذم ضقيفو.
ادرحؾة ادتوسطة ويعرففا الباحثان إجرائقاً بلهنا:
تؾؽ ادرحؾي مـ مراحؾ افتعؾقؿ افعوم ذم ادؿؾؽي
افعراقي افسعقديي ،ومدة ادرحؾي ثالث شـقات ،تبدأ
مـ افصػ األول حتك افصػ افاوفٌ ادتقشط ،ؾفل
حؾؼي افقشط اغ افتعؾقؿ االاتدايل مـ جفي وافتعؾقؿ
افاوكقي مـ جفي أخرى.
كتب الدراسات االجتامطقة:

اآلتقغ:
 -4اؿترصت افدراشي ظذ أحد ـتى افدراشوت
االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي فؾعوم افدراد
4161/4161هـ .
 -7اؿترصت افدراشي ظذ ؿقؿ ادقاضـي افتل حددهو
افبوحاون.
سابعاً -اإلصار الـظري:
فؼد صفدت افعؼقد األخرة مـ افؼرن ادويض
أحداث ًو متالحؼي وتطقرات رسيعي جعؾً ظؿؾقي
افتغقر أمر ًا حتؿق ًو ذم معظؿ دول افعومل ،وؿد اكتوب
افؼؾؼ اعض ادجتؿعوت مـ هذا افتغر افرسيع؛
وفذفؽ زاد اهتامم ادجتؿعوت احلدياي اوفساقي افقضـقي،
وأخذ يستحقذ ظذ ظـويي ادػؽريـ وافعومؾغ ذم احلؼؾ
افساقي ،وخوصي ذم افعؼد األول مـ افؼرن احلودي
وافعؼيـ افذي اتسؿ اوختالف افؼقؿ وؿقاظد افسؾقك
وتـومل افعـػ وتػؽؽ افعالؿوت وتشواؽ ادصوفح.
ومـ هذا ادـطؾؼ تتجذ أمهقي تراقي األجقول ظذ
ؿقؿ ادقاضـي افتل تُعد مـ أشؿك أهداف افساقي

ويعرففا الباحثان إجرائق ًا بلهنا :افؽتى افتل

فؾؿجتؿعوت افتل تريد افتؼدم وافـفقض اشمون

أؿرهتو وزارة افساقي وافتعؾقؿ ذم ادؿؾؽي افعراقي

حقوهتو وتؽقيـ كشء كوضٍ حيؿؾ تؾؽ افؼقؿ؛ ألن أي

افسعقديي ظذ ضوفبوت افصػ األول ادتقشط.

تؼدم ال حيدث إال إذا ـون افػرد واظق ًو اؿصره مدرـ ًو

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (
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فدوره ذم اختوذ افؼرارات ،متؿتع ًو اشخصقي وضـقي

مـ تعريػ افتالمقذ احؼقؿفؿ وواجبوهتؿ وإظدادهؿ

متشبعي اؼقؿ احلى وافقالء واالظتزاز اوالكتسوب

فقؽقكقا مقاضـغ صوحلغ ذم ادجتؿع ،وذفؽ مـ

فؾقضـ وإدراك أاعوده اجلغراؾقي وافؾغقيي وافتورخيقي

خالل تضؿغ ؿقؿ ادقاضـي ذم ادـوهٍ افدراشقي.

وافاؼوؾقي( .فبقز ،7847 ،ص.)61 :

ويعرؾفو (افصبقح ،7881 ،ص )46 :الهنو" :اكتامء

ويمـد (ضالؾحي ،7880 ،ص )67:أن دـفٍ

ووالء فعؼقدة وضـ وؿقؿ ومبودئ ،وافتزام مـ ادقاضـ

افدراشوت االجتامظقي دور ًا ـبر ًا ذم ؽرس افؼقؿ

اتحؿؾ مسموفقوتف دموه وضـف مؼواؾ احلؼقق افتل يتؿتع

واالدموهوت افؼويؿي ظذ مبدأ ادسموفقي وافتسومح

هبو ،ؾفل شؾقك فؼقؿ ذم حقوة افػرد وذم ضؿره ؾتصبح

وافعدافي االجتامظقي واحسام افسؾطوت ادسموفي.ويتؿ

جز ًءا مـ صخصقتف وتؽقيـف".

اشتخدام جوكى ادحتقى ادعرذم ،أواإلدراـل ذم ادـفٍ

وتعرف ادقاضـي الهنو ":اكتامء اإلكسون إػ اؼعي

إلفؼوء افضقء ظذ ادبودئ األشوشقي فؾؿجتؿع

األرض ،أي أن اإلكسون افذي يستؼر اشؽؾ ثواً

واألحؽوم ،أو افؼقاكغ األشوشقي ،وأن افساقي افقضـقي

داخؾ افدوفي ،أو حيؿؾ جـسقتفو ،ويؽقن مشورـ ًو ذم

يتؿ تعؾؿفو داخؾ اددرشي مـ خالل ادـفٍ افرشؿل

احلؽؿ ،وخيضع فؾؼقاكغ افصودرة ظـفو ،ويتؿتع اشؽؾ
ٍ
متسوو مع اؼقي ادقاضـغ اؿجؿقظي مـ احلؼقق،

وأكشطتفو وأحؽومفو وكامذجفو ادور اورز ذم اـتسوب

ويؾتزم الداء جمؿقظي مـ افقاجبوت دموه افدوفي افتل

االدموهوت وادعؾقموت افتل هلو ظالؿي اؼقؿ ادقاضـي.

يـتؿل إفقفو"(أيق ،7883 ،ص.)47 :

حقٌ تؼقم شقوشي اددرشي وأظراؾفو وظوداهتو

ويمـد ـري ( ،7886ص )648 :أكف مـ
افرضوري أن حيتؾ مػفقم ادقاضـي األشوس وافرـقزة
افؾذيـ تبـك ظؾقفام مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي
وافقضـقي ذم ادرحؾي ادتقشطي  ،وأن ادػفقم افريقس
افذي تدور حقفف افدراشوت االجتامظقي ،هقمو يتعؾؼ
اودقاضـي ،وأن ادشورـي هل وشقؾي حتؼقؼ ذفؽ.
وتشر مري ) (Mary, 2007, p.21إىل أن افدراشوت
االجتامظقي هتدف إػ حتؼقؼ ادقاضـي فدى افتالمقذ مـ
خالل افػفؿ احلؼقؼل دعـك وؿقؿ ادقاضـي ،ومو تتضؿـف

- 1-7أهداف تعؾقم ادواصـة:
أمو أهداف تعؾقؿ ادقاضـي ؾؼد حددهو (ؾرحيف،
 ،7881ص )43 :ذم مخسي أهداف ،هل:
 .4أن يؽقكقا مقاضـغ مطؾعغ وظؿقؼل افتػؽر
يتحؾقن اودسموفقي ومدرـغ حلؼقؿفؿ وواجبوهتؿ.
 .7تطقير مفورات االشتؼصوء واالتصول.
 .6تطقير مفورات ادشورـي ،وافؼقوم الكشطي
إجيواقي ،تـؿك اإلحسوس اودسموفقي.
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 .1تعزيز كؿقهؿ األخالؿل وافاؼوذم ،وأن يؽقكقا

إحسوس واظتزاز اوفقضـ.

أـار ثؼي الكػسفؿ.
 .1تشجقعفؿ ظذ فعى دور إجيويب ذم مدارشفؿ
وجمتؿعفؿ وافعومل أمجع.
أمو ؾقام يتعؾؼ الصؽول ادقاضـي ومؼقموهتو ؾنن
ادقاضـي ال تلخذ صقرة واحدة فدى ـؾ ادقاضـغ،

-2-7وضائف ققم ادواصـة:
وؿد ذـر ـؾ مـ (رسور وافعزام،7847 ،
ص )71 :أكف يؿؽـ تؼسقؿ وطويػ ؿقؿ ادقاضـي ظذ
مستقيغ ،مهو:

ؾؾقس اوفرضورة أن تقجد تؾؽ ادشوظر واألحوشقس

ادستوى األول -طذ ادستوى الػردي:

افقضـقي فدى ـؾ ؾرد ذم ادجتؿع ،أو تؽقن ادرجي

 -4تؾعى ؿقؿ ادقاضـي دورهو ذم تشؽقؾ افػرديي

واحدة ،اؾ ؿد تزيد تؾؽ ادشوظر ،أو تـؼص ،أو تغقى
اوفؽؾقي ،وؾؼ ًو فعدد مـ افعقامؾ وافظروف ادتعؾؼي
اودقاضـ ،أو افقضـ ،واـوء ظذ ذفؽ ؾؼد ؾرق
(افسقيدي ،7884 ،ص )71 :اغ أراعي أصؽول
فؾؿقاضـي ،وهل:
 .4ادقاضـي ادطؾؼي :وؾقفو جيؿع ادقاضـ اغ دوره
اإلجيويب وافسؾبل دموه ادجتؿع وؾؼ افظروف افتل
يعقش ؾقفو ووؾؼ دوره ؾقف.
 .7ادقاضـي اإلجيواقي :وهل افتل يشعر ؾقفو افػرد

وحتديد أهداؾفو.
 -7تعؿؾ ظذ إصالح افػرد كػس ًقو ،وخؾؼ ًقو،
وتقجفف كحق خر كػسف ،وجمتؿعف ،ووضـف.
 -6حتؼؼ فؾػرد اإلحسوس اوألمون؛ ؾفق يستعغ
اوفؼقؿ ذم مقاجفي ضعػ كػسف وافتحديوت افتل
يصودؾفو ذم حقوتف.
 -6تدؾع افػرد إػ افعؿؾ وتقجف كشوضف ،وتعؿؾ
ظذ حػظ كشوضوت األؾراد ،واؼويفو مقحدة،
ومتـوشؼي ،وصقوكتفو مـ افتـوؿض واالضطراب.

اؼقة اكتاميف افقضـل،وواجبف ادتؿاؾ ذم افؼقوم ادور
إجيويب دقاجفي افسؾبقوت.
 .6ادقاضـي افسؾبقي :وهل صعقر افػرد اوكتاميف
فؾقضـ ،وفؽـ يتقؿػ ظـد حدود افـؼد افسؾبل ،وال
يؼدم ظذ أي ظؿؾ إجيويب إلظالء صلن افقضـ.
 .1ادقاضـي افزايػي :وؾقفو يظفر افػرد حوم ً
ال
فشعورات جقؾوء اقـام واؿعف احلؼقؼل يـؿ ظـ ظدم

ادستوى الثاين -طذ ادستوى االجتامطي:
 -4حتػظ ظذ ادجتؿع متوشؽف ،ؾتحدد فف أهداؾف،
وماؾف افعؾقو ،ومبوديف ادستؼرة.
 -7تزود ادجتؿع اوفصقغي افتل يتعومؾ هبو مع افعومل.
اورزا ذم افتؼريى اغ
دورا ً
 -6تؾعى ؿقؿ ادقاضـي ً
افشعقب.

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

 -1تسوظد ادجتؿع ظذ مقاجفي افتغرات افتل
حتدث ؾقف اتحديدهو االختقورات افصحقحي افتل
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فؾؼقؿ واالظتزاز هبو وصعقره اوفسعودة ظـد ممورشتفو
وافػخر اوكتاميف فؼقؿ ادقاضـي.

تسفؾ ظذ افـوس حقوهتؿ ،وحتػظ فؾؿجتؿع اشتؼراره

خصائص مفارية:

وـقوكف ذم إضور مقحد.

وتشؿؾ امتالك افػرد ادتعؾؿ ظد ًدا مـ ادفورات
ماؾ :ادشورـي ،واختوذ افؼرارات،وإصدار األحؽوم،

 -3-7خصائص ادواصـة:
حيدد (اددهقن ،7847 ،ص )76 :خصويص
ادقاضـي ذم ثالثي جقاكى ،هل:

وافتػؽر افـوؿد ،ومفورات افتعومؾ مع أؾراد األرسة،
ومفورات افعؿؾ افقدوي ،ومفورات اإلكتوج ،وإدارة
افقؿً ،واشتخدام تؼـقوت االتصول .وهـو جيى ظذ

خصائص معرفقة:

ادعؾؿ ترمجي افؼقؿ اقصػفو معتؼدً ا وؿـوظي ،إػ ممورشي

تشؿؾ اـتسوب ادتعؾؿ فؾؿػوهقؿ اخلوصي احؼقق

وشؾقك وأؾعول تتؽرر فدى افطالب ذم معظؿ ادقاؿػ

اإلكسون ومسموفقوتف ،وؾفؿ دور افؼوكقن ،وكظوم

افتعؾقؿقي.

احلؽؿ واإلدارة ادرـزيي ،وادحـــؾقي ذم جمتؿعف،

وظؾقف ؾنن االـتػوء اوفتؾؼغ فؾؿعؾقموت ،وافـصح،

وافقؿقف ظذ مشؽالت ادجتؿع؛ افسقوشقي،

واإلرصود ،ظذ افرؽؿ مـ أمهقتف ،ال يتعدى اخلوصقي

واالجتامظقي ،واالؿتصوديي ،فؾقضـ افذي كشل ؾقف.

األوػ ذم تؽقيـ ؿقؿ ادقاضـي؛ فذفؽ جيى اكتؼول افؼقؿ

ويظفر هـو دور ادعؾؿ ذم رضورة تعريػ ادتعؾؿ اؿعـك

ذم تؽقيـفو اوخلصويص افاالثي افتل مـ خالهلو تصبح

افؼقؿ وتؼديرهو.

كواعي مـ داخؾ افطوفى كػسف ،يامرشفو اقصػفو مسؾؿي

خصائص وجداكقة:

واجبي ظؾقف ،وظذ مجقع أؾراد ادجتؿع.

تشؿؾ تؼدير افػرد فؾؼقؿ افسقوشقي افـبقؾي ماؾ:

ويمـد (افشوهغ )10 ،7881 ،أن حمتقى ادـوهٍ

(احلـــريي ،وافديؿؼراضــــقي ،وافســالم ،وافـظوم،

افدراشقي يسفؿ ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى افطالب،

و افشقرى) وـذفؽ تـؿقي افشعقر اوالكتامء ،وافقالء

ؾؿـ خالل هذا ادحتقى حتدد األهداف وافػؾسػوت،

فؾقضـ ،وكبذ افعـرصيي وافعـػ وافتطرف واألؾؽور

وافـشوضوت ،واخلزات ،وادفورات ادراد ؽرشفو

اهلدامي ذم ادجتؿع ،وتؼدير دوره ذم حتؼقؼ افـؿق

وتـؿقتفو فدى افطالب.

واالزدهور دجتؿعف.
ويتضؿـ دور ادعؾؿ ذم هذه اخلوصقي اتؼدير ادتعؾؿ

ودو ـون ادـفٍ افدراد أداة افساقي األشوشقي
فتحؼقؼ ؽويوهتو وختريٍ أجقول ؿقيي تعطل والءهو

70

جعػر حمؿقد ادقشك؛ وتغريد ظبداهلل اجلقور :تؼقيؿ حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي...

افؽومؾ دجتؿعفو وتتحؿؾ ادسموفقي واإلحسوس

وافتوشع األشود ذم دوفي ؾؾسطغ ،واشتخدم

اوالكتامء فؾقضـ؛ ؾتحديد أهداف دعومل ؿقؿ ادقاضـي

افبوحاون ادـفٍ افقصػل إضوؾي إػ حتؾقؾ ادحتقى،

يسوظد ظذ حتديد مسومهي ـؾ جمول مـ جموالت ادـفٍ

وتقصؾً افدراشي إػ تدين مراظوة حمتقى مـوهٍ

افدراد ذم حتؼقؼ ذفؽ اهلدف ،و ُيعد حمتقى ادـفٍ

افساقي اددكقي فؾصػقف افسواع وافاومـ وافتوشع

افدراد مـ أهؿ أدوات تـػقذ ادـفٍ اددرد،

األشود فؼقؿ ادقاضـي وظدم افتقازن ذم تقزيعفو.

وظـرص ًا أشوشق ًو ذم ظؿؾقتل افتعؾقؿ وافتعؾؿ؛ فذا ؾنن مو

دراسة طبدالباسط ( )2119هدؾً إػ تؼقيؿ

يراد إـسواف فؾؿتعؾؿغ الاد أن يؿر أوالً خالل حمتقى

أهداف وحمتقى مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي اودرحؾي

ادـفٍ افدراد ،افذي هيدف إػ تقجقف ؾؽر ادتعؾؿغ

اإلظداديي ذم مرص ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي؛ وفذا ؿوم

وشؾقـفؿ وؾؼ ًو دو يستفدؾف ادجتؿع ،وفذفؽ يؼع ظذ

افبوحٌ انظداد ؿويؿي تتضؿـ ؿقؿ ادقاضـي فتحديد

افساقيغ وواضعل ادـوهٍ دور ـبر ال يؿؽـ إؽػوفف

مدى تقاؾرهو الهداف وحمتقى مـوهٍ افدراشوت

وهق تلـقد أن حمتقى ادـوهٍ وادؼررات افدراشقي تمـد

االجتامظقي ،وؿد تقصؾً افدراشي إػ تدين مراظوة

ظالؿي افقضـ اودقاضـ (.األمحد ،7848 ،ص.)11 :

أهداف مـفوج افدراشوت االجتامظقي فؼقؿ ادقاضـي ،ـام
اقـً افدراشي وجقد ؿصقر واضح ذم مراظوة ؾؼرات

ثامـ ًا -الدراسات السابؼة:

حمتقى ادـفوج فؼقؿ ادقاضـي ادـوشبي هلذه ادرحؾي

فؼد أمؽـ فؾبوحاغ االضالع ظذ ظدد مـ

افتعؾقؿقي.

افدراشوت افتل اهتؿً اؼقؿ ادقاضـي وتسفق ً
ال

دراسة شوية ( )2119هدؾً إػ افتعرف ظذ ؿقؿ

فدراشتفو وراطفو اوفدراشوت افتل تـووفً حتؾقؾ

ادقاضـي ذم ـتوب افساقي اددكقي ،وافتعرف ظذ ادموهوت

حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي ذم ضقء ؿقؿ

ادعؾؿغ كحق دور تؾؽ افؽتى ذم ترشقخ ؿقؿ ادقاضـي

ادقاضـي.

فدى تالمقذ افسـي األخرة مـ ادرحؾي اإلظداديي ذم

وشقلخذ افبوحاون ذم االظتبور ظرض افدراشوت

مرص ،واشتخدم افبوحٌ ادـفٍ افقصػل وأشؾقب

افسواؼي وؾؼ ترتقى زمـل ،ؾتعرض افدراشوت احلدياي

حتؾقؾ ادحتقى واشتبقوك ًو فؼقوس ادموهوت ادعؾؿغ كحق

ثؿ افؼديؿي.

دور افؽتى ذم ترشقخ ؿقؿ ادقاضـي ،وتقصؾً افدراشي

دراسة مرجتى والركتقيس ( )2111هدؾً إػ تؼققؿ
حمتقى مـفوج افساقي اددكقي فؾصػقف افسواع وافاومـ

إػ أن ؿقؿ ادقاضـي متقؾرة ادرجي متقشطي ذم افؽتوب
اددرد.

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (
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دراسة برامهة ( )2118هدؾً إػ تطقير مـفوج

اودرحؾي اإلظداديي ؿويؿي ظذ ؿقؿ ادقاضـي ذم تـؿقي

افساقي افقضـقي واددكقي ذم ضقء خصويص ادقاضـي

افقظل اودسموفقي االجتامظقي وافتعويش مع اآلخر فدى

افصوحلي ،وؿقوس أثره ذم اـتسوب مػوهقؿ ادقاضـي،

تالمقذ افصػ افاوين اإلظدادي ذم مرص ،وؿد أظدت

واالدموهوت كحقهو ،فدى ضؾبي ادرحؾي األشوشقي

افدراشي ؿويؿي اؼقؿ ادقاضـي ذات افصؾي اؿـفٍ افتوريخ

افعؾقو ذم األردن ،حقٌ أظد ارامهي ؿويؿي اخصويص

اإلشالمل اصتؿؾً ظذ ؿقؿ :ادسموفقي االجتامظقي،

ادقاضـي افصوحلي ،ثؿ ؿوم اتحؾقؾ حمتقى اإلضور افعوم

واحلريي ،وادسوواة ،ـام أظدت افدراشي مؼقوش ًو فؾقظل

وافـتوجوت افعومي واخلوصي دبحٌ افساقي افقضـقي

اؼقؿي ادسموفقي االجتامظقي وؿقؿي افتعويش مع اآلخر،

واددكقي ذم األردن ،وتقصؾً افدراشي إػ تدين درجي

وؿد ضبؼً افدراشي ظذ ظقـي ؿقامفو ( )11تؾؿقذ ًا

تقاؾر خصويص ادقاضـي افصوحلي ذم مـفوج افساقي

اؿدرشي مـشلة دهشقر اإلظداديي ،وؿد تقصؾً

افقضـقي واددكقي فؾؿرحؾي األشوشقي افعؾقو ذم األردن

افدراشي إػ ؾوظؾقي افقحدة ادؼسحي افؼويؿي ظذ ؿقؿ

اشؽؾ ظوم.

ادقاضـي ذم تـؿقي افقظل اودسموفقي االجتامظقي،

دراسة صعب ( )2117هدؾً إػ تعرف ؿقؿ
ادقاضـي افتل تؼدمفو وتـؿقفو مـوهٍ افساقي افقضـقي

وافتعويش مع اآلخر ،فدى تالمقذ افصػ افاوين
اإلظدادي.

(فؾصػقف مـ افرااع إػ افاوفٌ افاوكقي اـغ) ذم

دراسة بوزيان ( )2116هدؾً إػ افتعرف ظذ دور

مدارس افتعؾقؿ افعوم ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي

ادمشسي افتعؾقؿقي ذم تؽقيـ روح ادقاضـي فدى تالمقذ

فؾعوم افدراد 4170 /4177هـ .حقٌ أـدت كتويٍ

اددرشي ذم واليي ظـواي اوجلزاير ،واشتخدمً افبوحاي

افدراشي الن ؿقؿ ادقاضـي افتل يؼدمفو حمتقى مـفٍ

ادـفٍ افقصػل ومـفٍ حتؾقؾ ادحتقى فبعض افؽتى

افساقي افبدكقي تتقاؾؼ وؿقؿ ادقاضـي افتل تؼدمفو ـتى

افدراشقي ومـفو ـتى افدراشوت االجتامظقي ،ـام

افساقي افقضـقي ،وأن حمتقى مـفٍ افقضـقي يدظؿ تـؿقي

اشتخدمً افبوحاي أشؾقب ادؼواؾي اغرض افتعرف ظذ

ؿقؿ ادقاضـي افتل تؼدمفو ـتى افساقي افقضـقي ،وأن

آراء ومقاؿػ مدراء ادداس وادشــــرؾغ افساقيـــغ

مـفٍ افساقي افقضـقي يستخدم ضرؿ ًو وأشوفقى متـقظي

حـــقل مقضقع افدراشي،وؿد تقصؾً افدراشي إػ أن

فدظؿ ؿقؿ تـؿقي ادقاضـي.

ـتى افدراشوت االجتامظقي تسوهؿ ذم تؽقيـ ادقاضـي

افتعرف ظذ
دراسة اجلؿل ( )2117هدؾً إػ
ُّ
ؾوظؾقي وحدة مؼسحي اؿـفٍ افتوريخ اإلشالمل

اشؽؾ متقشط كسبق ًو ،وأن افدراشوت االجتامظقي هل
ادقاد األـار صؾي اتؽقيـ روح ادقاضـي.

72

جعػر حمؿقد ادقشك؛ وتغريد ظبداهلل اجلقور :تؼقيؿ حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي...

هدؾً إػ معرؾي

اإلجواي ظـ األشئؾي اآلتقي :هؾ هيتؿ ادعؾؿقن اؼح

دراسة لوسقتو

ـػوءة مـفٍ افساقي افقضـقي ذم إيطوفقو ،وـػوءة مشورـي

وتقضقح معـك ادقاضـي افصوحلي ذم اددارس؟ ـقػ

افطالب ذم افـشوضوت وافػعوفقوت افقضـقي ذم تـؿقي ؿقؿ

يعرف ادعؾؿقن وافطالب ادقاضـ افصوفح؟ مو صؽؾ

ادقاضـي .واقـً افدراشي أن تـؿقي افساقي افقضـقي هدف

ادقاضـي افصوحلي ذم اددارس؟هؾ فؾتعؾقؿ أثر ذم

أشود فـظوم افتعؾقؿ اإليطويل .وهل تمـد مػوهقؿ

اـتسوب افطؾبي خلصويص ادقاضـي افصوحلي؟ ومـ أجؾ

ومـطؾؼوت شقوشقي ووضـقي ،وتـؿل ظـد افطالب ؿقؿ

اإلجواي ظـ هذه األشئؾي ،أجرى افبوحٌ مؼواالت

ادقاضـي ادتؿاؾي ذم ادحوؾظي ظذ افدشتقر ،واحسام

مع( )781ضالب ،و( )78معؾ ًام مـ مدارس

حؼقق افقضـ وحؼقق ادقاضـغ .وأصورت افدراشي

ـوفقػقركقو ،وـوكً أهؿ كتويٍ افدراشي أن ادعؾؿغ

إػ أن ضالب ادرحؾي افاوكقيي يامرشقن ضؿـ مـفٍ

فقس فدهيؿ مـفجقي تدريسقي فتعؾقؿ ادقاضـي افصوحلي

افساقي افقضـقي كشوضوت تـؿل ؾقفؿ افعؿؾ افتطقظل

اقضقح،ومعرؾي ادقاضـي افصوحلي ذم اددارس ادرجي

وادشورـي افديؿؼراضقي.

متقشطي ،وأن فؾتعؾقؿ أثر ًا ـبر ًا ذم تعزيز مػفقم افطؾبي

)(Losito, 2003

دراسة مـرتوب ) (Mintrop, 2003هدؾً إػ حتديد

خلصويص ادقاضـي افصوحلي.

أثر حمتقى مؼرر افساقي افقضـقي ذم شؾقك افطالب
وؿقؿفؿ مـ وجفي كظر ادعؾؿغ وافطالب ،وؿد وجد

-1-8التعؾقق طذ الدراسات يف هذا ادحور:

افبوحٌ أن افغوفبقي افعظؿك مـ ادعؾؿغ ()%18-08

 -4أصورت اعض افدراشوت افسواؼي إػ تدين ؿقؿ

ذم معظؿ األؿطور افاامكقي وافعؼيـ ادشورـي ذم

ادقاضـي ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي ماؾ دراشي

افدراشي يرون أن هذا ادؼرر مفؿ فؾطالب وافدوفي .ومل

(افزامهي7880 ،؛ ظبدافبوشط7881 ،؛ مردمك

تؽـ كظرة ادعؾؿغ متطواؼي حقل أمهقي ادقضقظوت

افركتقز ،)7844،ؾقام أصورت دراشي (اقزيون،

افتؼؾقديي ذم افساقي افقضـقي ماؾ :افتوريخ افقضـل،

 )7883إػ تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ادرجي متقشطي.

وضوظي افؼوكقن ،واالكخراط ذم األحزاب افسقوشقي

 -7تـقظً األدوات افتل تؿ مجع افبقوكوت

واالحتودات افعامفقي واخلدمي افعسؽريي ،وـذفؽ

اقشوضتفو ذم تؾؽ افدراشوت ،وـون أـارهو اشتخدام ًو

ادقضقظوت األـار حداثي ـحؼقق اإلكسون ،وافبقئي،

حتؾقؾ ادحتقى ماؾ دراشي ـؾ مـ (افزامهي7880،؛

وادقضقظوت ذات افصػي افعودقي.

صقيي7881 ،؛ ظبدافبوشط7881 ،؛ مردمك وافركتقز

دراسة سـشاي ( )Sunchi, 2112هدؾً إػ

7844؛ ااـ صعى7887،؛ اقزيون .)7883 ،

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

م/

هـ)
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 -6تتػووت افدراشوت ذم ادبحٌ،أو ادبوحٌ

 -6ـون دور مـفٍ افدراشوت االجتامظقي ذم تـؿقي

افدراشقي افتل اهتؿً هبو،ؾؼد اهتؿً دراشي

ؿقؿ ادقاضـي ضعقػ ًو ذم اعض افدراشوت افتل تـووفً

(افزامهي7880،؛ ااـ صعى7887؛ فقشقتق

Losito,

2003؛ مردمك وافركتقز7844؛ صقيي)7881 ،

دور ـتى افدراشوت االجتامظقي ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي.
 -1تـقع ادراحؾ افدراشقي افتل أجريً ظؾقفو

اؿبحٌ افساقي افقضـقي واددكقي،ؾقام اهتؿً دراشي

افدراشوت افسواؼي ،وتعدد افدول افتل أجريً ؾقفو

(افبوشط )7881 ،اوفدراشوت االجتامظقي ،ودراشي

افدراشوت افسواؼي.

(اجلؿؾ )7881 ،اؿبحٌ افتوريخ.
 -1تتػووت افدراشوت ذم ادرحؾي افتعؾقؿقي افتل
تـووفتفو ،ؾفـوك دراشوت اهتؿً اؿرحؾي افتعؾقؿ
األشود ،أو اإلظداديي ـدراشي ـؾ مـ (افزامهي،
7880؛ اجلؿؾ7881 ،؛ صقيي7881 ،؛ ظبدافبوشط،
7881؛ مردمك وافركتقز ،)7844 ،ؾقام تـووفً
دراشي (ااـ صعى )7887 ،افصػقف مـ افرااع
االاتدايل وحتك افاوفٌ افاوكقي.
- 1حووفً دراشي أخرى افتعرف ظذ ؾوظؾقي
وحدة مؼسحي ذم مبحٌ افتوريخ ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي
اجلؿؾ (.)7881

 -3-8تعؼقب طام طذ الدراسات السابؼة:
وؿد أؾود افبوحاون مـ هذه افدراشوت ذم اـوء وتطقير
أدوات افدراشي ،وـذفؽ ذم تزير إجراء هذه
افدراشي،أمو مـ حقٌ تشواف هذه افدراشي مع افدراشوت
افسواؼي ؾتتؿاؾ ذم حتؾقؾ ـتى افدراشوت االجتامظقي ذم
ضقء ؿقؿ ادقاضـي ،أمو مـ حقٌ االختالف ؾنن افدراشي
احلوفقي تؼقم اتؼققؿ أحد ـتى الدراسات االجتامظقي افتل
أؿرت حديا ًو وافتل -ذم حدود ظؾؿ افبوحاغ -مل يتؿ
تؼققؿفو ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي.
تاسعاً -جمتؿع الدراسة:
تؽقن جمتؿع افدراشي مـ:

 -2-8يستخؾص الباحثان من حماور الدراسات
السابؼة الـؼاط اآلتقة:
-4اتػوق معظؿ افدراشوت افسواؼي ظذ رضورة

 -4كتب الدراسات االجتامطقة ادؼررة ظذ
ضوفبـــوت ادرحؾـــي ادتقشـــطي فؾعـوم افدراد
4161/4161هـ.

وأمهقي تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى ادتعؾؿغ.
 -7أـدت معظؿ افدراشوت ظذ أمهقي دور
ادعؾؿغ ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى ادتعؾؿغ.

طارش ًا -طقـة الدراسة:
تؽقكً ظقـي افدراشي مـ أحد ـتى افدراشوت
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االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ،وتؿ اختقوره

افؼقؿ افسقوشقي ( )43ؿقؿي ،جمول افؼقؿ االجتامظقي

اوفطريؼي افعشقايقي افبسقطي وهق ـتوب افدراشوت

( )43ؿقؿي ،جمول افؼقؿ االؿتصوديي ( )43ؿقؿي.

االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط ،وؿد

.2

ؿوم افبوحاون اعرض ؿويؿي ؿقؿ ادقاضـي

صؿؾً مجقع وحدات افؽتوب ادخصص فؾطوفبوت

ادبديقي ظذ جمؿقظي مـ ادحؽؿغ مـ أشوتذة ـؾقي

وـذفؽ ـتوب افـشوط فؾػصؾغ افدراشقغ األول

افساقي ذم جومعي ضقبي ،وظدد مـ أشوتذة اجلومعوت

وافاوين.

افسعقديي ،وظدد مـ ادعؾامت ،الشتطالع آرايفؿ حقل

حادي طرش -أدوات الدراسة:
تطؾى تـػقذ هذه افدراشي إظداد ؿويؿي اؼقؿ ادقاضـي
افتل يـبغل تقاؾرهو ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي
وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ،ومـ ثؿ حتؾقؾ ـتوب
افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط
ذم ضقء ؿويؿي ؿقؿ ادقاضـي افتل تؿ افتقصؾ إفقفو اعد
افؼقوم اعؿؾقي افتحؽقؿ فؼويؿي ؿقؿ ادقاضـي .وؾقام يع
تػصقؾ ذفؽ:
-1-11إطداد قائؿة ققم ادواصـة:

مدى وضقح افصقوؽي افؾغقيي فؾعبورة وخؾقهو مـ
األخطوء اإلماليقي وافـحقيي ،وافتلـد مـ اكتامء افػؼرة
فؾؿجول افتل صـػً ؾقف وصؿقل افػؼرات افتل
تضؿـفو ـؾ جمول ذم تغطقي مجقع افػؼرات ادػسضي
ضؿـ ادجول كػسف ،وتعديؾ ،أو حذف ،أو إضوؾي أي
ظبورات أخرى يروهنو.
وتؿ تعديؾ ؿويؿي ؿقؿ ادقاضـي ذم ضقء آرايفؿ ،وتؿ
حذف افػؼرات افتل ضؾى أؽؾبقي ادحؽؿغ حذؾفو.
واذفؽ أصبحً ؿويؿي ؿقؿ ادقاضـي جوهزة فؾتطبقؼ ذم
صقرهتو افـفويقي.

تؿ مراجعي األدب افساقي وافدراشوت ادتعؾؼي
اؼقؿ ادقاضـي اشؽؾ ظوم ودور ـتى افدراشوت

 -2-11حتؾقل ادحتوى:

ٍ
اشؽؾ خوص؛ مـ أجؾ اـوء ؿويؿي
االجتامظقي اتـؿقتفو

ؿوم افبوحاون اعدّ ؿقؿ ادقاضـي افقاجى تقاؾرهو ذم

اؼقؿ ادقاضـي افتل جيى أن تسفؿ ذم تـؿقي حمتقى ـتى

ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول

افدراشـــوت االجـــتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي فدى

ادتقشط،وافتل تؿ افتقصؾ إفقفو شواؼ ًو ــ اعدّ هو ؾئوت

ادتعؾامت ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي.

فؾتحؾقؾ ،حقٌ اتبع افبوحاون اخلطقات اآلتقي فعؿؾقي

تقصؾ افبوحاون مـ خالل ادراجعي افسواؼي

حتؾقؾ ادحتقى :حتؾقؾ حمتقى ـتوب افدراشوت

إػ ( )10ؿقؿي تؿ تقزيعفو ذم ثالثي جموالت هل :جمول

االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط ذم ضقء

.1
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ؿقؿ ادقاضـي اؿجوالهتو افاالثي ،واشتخدمو أشؾقب

وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط اوشتخدام اشتامرة

حتؾقؾ ادحتقى افداليل ،اقصػف أشؾق ًاو ؾعوالً فتؼقيؿ

افتحؾقؾ مـ ؿبؾ افبوحاغ.

افؽتى وتطقيرهو مـ خالل افقصػ افؽؿل دحتقاهو

افتلـد مـ ثبوت افتحؾقؾ اوشتخدام معودفي

اطريؼي مقضقظقي ،وروظل ظدة أمقر ظـد حتؾقؾ

"هقفستل " حلسوب معومؾ االرتبوط اغ حتؾقؾ

ادحتقى هل:

افبوحٌ األول وافبوحٌ افاوين مـ خالل ادعودفي

 ؿراءة افبوحاغ فؾؿحتقى ؿراءة جقدة حتك

افتوفقي ،وهل :

يتضح معـوه ذم ذهـفؿ.
 إدخول األهداف وافقشويؾ واألكشطي
وافتؼقيؿ ذم ظؿؾقي افتحؾقؾ.
 حتديد اهلدف مـ ظؿؾقي افتحؾقؾ ،وهق

حقٌC.R :

افتعرف ظذ مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم ـتوب
افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول

M

ادتقشط .ثؿ حتديد ؾئوت افتحؾقؾ وهل ؿقؿ ادقاضـي

N1

افسقوشقي واالجتامظقي واالؿتصوديي افتل يـبغل تقاؾرهو
ذم ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ
األول ادتقشط.

; معومؾ افابوت .

; ظدد ادػوهقؿ افتل اتػؼ ظؾقفو ادحؾالن .
; ظدد ادػوهقؿ افـودمي ظـ حتؾقؾ افبوحٌ

األول.
N2

; ظدد ادػوهقؿ افـودمي ظـ حتؾقؾ افبوحٌ

افاوين.

 اظتامد افػؼرة وحد ًة فؾتحؾقؾ؛ فؽقهنو أـار

واجلدول ( )4يبغ ذفؽ.

وحدات افتحؾقؾ افتل تـوشى مقضقع افدراشي.
 حتؾقؾ حمتقى ـتوب افدراشوت االجتامظقي

جدول رقم ()1
توزيع معامل الثبات لؽل جمال من جماالت الؼقم وادجاالت جمتؿعة يف كتاب الدراسات االجتامطقة والوصـقة لؾصف األول ادتوسط
كتاب الطالبة فصل أول وثان
م

ققم ادواصـة

4

شقوشقي

الباحثان

ادؽافئة

االتػاق

4144

4116

7077

كتاب الـشاط فصل أول وثان
معامل

االرتباط
8.11

الباحثان

ادؽافئة

االتػاق

111

4873

4148

معامل
االرتباط
8.13
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تابع جدول رقم ()1
كتاب الطالبة فصل أول وثان
م

ققم ادواصـة

7

اجتامظقي

778

6

اؿتصوديي

764

713

4147

7841

إمجويل افؼقؿ

كتاب الـشاط فصل أول وثان
معامل

الباحثان

ادؽافئة

االتػاق

681

118

8.94

137

8.11

434

6071

8.17

4730

االرتباط

معامل

الباحثان

ادؽافئة

االتػاق

417

471

681

8.17

414

677

8.14

4613

7163

8.11

االرتباط

يتضح مـ اجلدول رؿؿ ( )4أن افابوت اغ

ؿقؿي ذم اشتامرة ،و ُظ دّ ت هذه ادبودئ ؾئوت فتحؾقؾ

معومؾ افابوت اغ

حمتقى ـتو ب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ

افتحؾقؾغ مرتػع ؾؼد تراوح

( ) 8911 ،8914ويؿؽـ األخذ اف ـؿمذ فابوت
افتحؾقؾ.

األول ادتقشط.
 حتؾقؾ حمتقى ـتوب افدراشوت االجتامظقي

ثاين طرش -إجراءات تطبقق الدراسة:

وافقضـقي (ـتوب افطوفبي وـتوب افـشوط) افػصؾ

- 1-12إجراءات الدراسة:

افدراد األول وافاوين فؾصػ األول ادتقشط ،مـ

اتبعً هذه افدراشي اخلطقات واإلجراءات اآلتقي :

ؿبؾ ادحؾؾ األول وادحؾؾ افاوين.

 حتديد مشؽؾي افدراشي وأشئؾتفو وأهداؾفو.

 تقجقف شمال إػ خزاء مـوهٍ افدراشوت

 وضع ؿويؿي اؼقؿ ادقاضـي افتل يـبغل تقاؾرهو

االجتامظقي وأشوتذهتو ادتخصصغ حقل ادعقور افذي

ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي

يؿؽـ مـ خالفف احلؽؿ ظذ مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي

ادتقشطي ،وافتلـد مـ صدؿفو اعرضفو ظذ جمؿقظي

ذم ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ

مـ ادحؽؿغ ذم ادـوهٍ وضرايؼ تدريس افعؾقم

األول ادتقشط وـون االؿساح اآليت:

االجتامظقي ،واألؿسوم األخرى ،وذم افؼقوس وافتؼقيؿ،
وظؾؿ افـػس افساقي ،حقٌ ظدفً وضقرت ذم ضقء
آرايفؿ ومؼسحوهتؿ ،وأصبحً اصقرهتو افـفويقي وهل
ظبورة ظـ ( )10ؿقؿي.
 تضؿغ ؿويؿي ؿقؿ ادقاضـي وظددهو ()10

 -4إذا ـوكً افـسبي ادئقيي مـ  %41 -4ؾنن
ادفورة تعد متقاؾرة ادرجي ؿؾقؾي.
 -7إذا ـوكً افـسبي ادئقيي مـ  %68- %41ؾنن
ادفورة تعد متقاؾرة ادرجي متقشطي.
-6إذا ـوكً افـسبي ادئقيي  %68ؾلـار ؾنن ادفورة
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تعد متقاؾرة ادرجي ـبرة وهق مو أـدتف دراشي افزامهي

واوفدراشوت االجتامظقي اشؽؾ ظوم ،تقصؾ مـ

(.)7880

خالهلو افبوحاون فؼويؿي اؼقؿ ادقاضـي افقاجى تضؿقـفو



ذم حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي ذم

حتؾقؾ افبقوكوت واشتخراج افـتويٍ ومـوؿشتفو

ادرحؾي ادتقشطي ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي ،وافتل

وتؼديؿ افتقصقوت ذم ضقيفو.

اشتخدمً ؾقام اعد ـلداة هلذه افدراشي.ويؿؽـ

ثالث طرش -ادعاجلة اإلحصائقة:

مالحظتفو مـ خالل اجلداول ذوات األرؿوم

اشتخدم افبوحاون افتؽرار وافـسى ادئقيي ذم حتؾقؾ

(.)6،1،1

حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي
ادتقشطي فؾتعرف ظذ مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم

خامس طرش -إجابة السمال الثاين:

حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي

مو مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم حمتقى ـتى افدراشوت

ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي.

االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ذم ادؿؾؽي افعراقي

رابع طرش -إجابة السمال األول:

افسعقديي مـ خالل حتؾقؾ حمتقاهو؟ فإلجوايظـ هذا

مو ؿقؿ ادقاضـي افقاجى تضؿقـفو ذم حمتقى ـتى

افسمال ؿوم افبوحاون اتحؾقؾ حمتقى ـتوب افدراشوت

افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي ذم ادرحؾي ادتقشطي ذم

االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط اقصػف

ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي؟ ،وؿد متً اإلجوايظـ هذا

يؿاؾ ظقـي افدراشي ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي ،وـوكً

افسمال مـ خالل مراجعي افبوحاغ فألدب افسواؼ

افـتويٍ ـام هق مبغ ذم اجلداول ذات األرؿوم مـ (، 7

وادراجع واألاحوث وافدراشوت وافدوريوت وافؽتى

.)1 ،1 ،6

ذات افعالؿي اوفؼقؿ وادقاضـي اشؽؾ خوص،

جدول رقم ()2
كتائج حتؾقل ادحتوى لؽتاب الدراسات االجتامطقة والوصـقة لؾصف األول ادتوسط لؽل جمال من جماالت ققم ادواصـة وادجاالت جمتؿعة

4
7

افؼقؿ افقضـقي
افسقوشقي
افؼقؿ افقضـقي
االجتامظقي

كتاب الـشاط

الرتتقب

م

الؼقم األساسقة

كتاب الطالبة

اإلمجايل

أول

ثاين

أول

ثاين

تؽرار

كسبة

700

4431

784

071

7171

77.78

4

71

768

11

478

101

41.41

7
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تابع جدول رقم ()2

6

كتاب الـشاط

أول

ثاين

أول

ثاين

تؽرار

كسبة

401

74

411

13

117

46.44

اإلمجويل

110

4133

181

114

6148

488

افـسبي ادئقيي %

43.87

17.11

44.00

71.83

488

افؼقؿ افقضـقي
االؿتصوديي

الرتتقب

م

الؼقم األساسقة

كتاب الطالبة

اإلمجايل

6

يقضح جدول رؿؿ ( )7أن افؼقؿ افسقوشقي ؿد

ظذ ظؽس افؼقؿ االجتامظقي واالؿتصوديي افتل تشسك

جوءت ذم ادرتبي األوػ مـ خالل حتؾقؾ ادحتقى،

ـتى مدرشقي أخرى ذم تـؿقتفو فدى ادتعؾؿغ ـؽتى

واـسبي مئقيي اؾغً ( )%77.78وادرجي تقاؾر ـبرة،

افعؾقم اإلشالمقي وافساقي األرسيي افتل تعـك اتـؿقي افؼقؿ

ثؿ جوءت افؼقؿ االجتامظقي ذم ادرتبي افاوكقي اـسبي

االؿتصوديي فدى ادتعؾامت؛ وفذفؽ جوءت افؼقؿ ذم

مئقيي اؾغً ( )%41.41وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي ،وجوءت
افؼقؿ االؿتصوديي ذم ادرتبي افاوفاي اـسبي مئقيي
( )%46.44وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي.
وتتػؼ هذه افـتقجي مع دراشي ـؾ مـ(مردمك
وافركتقز7844،؛ ارامهي 7880؛  )Losito, 2003مـ
حقٌ ظدم افتقازن ذم تقزيع افؼقؿ داخؾ افؽتوب
اددرد اوإلضوؾي إػ تدكقفو ذم ـتى افدراشوت
االجتامظقي وافقضـقي.
ويعزو افبوحاون هذه افـتقجي إػ أن افؼقؿ ادتضؿـي ذم
ادجول افسقود هل مـ صؿقؿ مقضقظوت افدراشوت
االجتامظقي،وخوصي افساقي افقضـقي افتل تعد أحد
مؽقكوت مـفوج افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ
األول ادتقشط ،وتؽود تـػرد ـتى افدراشوت االجتامظقي
ظـ ؽرهو مـ افؽتى اددرشقي ذم تـؿقتفو فدى ادتعؾؿغ

ادجول افسقود ذم ادرتبي األوػ متؼدمي ظذ افؼقؿ ذم
ادجول االجتامظل واالؿتصودي ،أو راام يعقد افسبى ذم
ذفؽ إػ افدور افذي تؾعبف مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي
ذم اإلظداد فؾؿقاضـي افصوحلي ،هذا افدور افذي ال يؿؽـ
أن تؼقم اف أيي مودة أخرى اوفؼدر افذي تؼقم اف مـوهٍ
افدراشوت االجتامظقي ،وتزز مـ اغ مـوهٍ افدراشوت
االجتامظقي مـوهٍ افساقي افقضـقي ـؿـوهٍ متخصصي
تدور أهداؾفو وحمتقاهو وضرق تدريسفو ووشويؾ تؼقيؿفو
حقل حمقر ريقز هق اإلظداد فؾؿقاضـي افصوحلي ،ذفؽ
أن ؽرس ؿقؿ افقالء واالكتامء وافشقرى وادشورـي
االجتامظقي وحؼقق ادقاضـ وواجبوتف تعد مـ أهؿ
مضومغ افساقي افقضـقي ،وافتل تشؽؾ جزء ًا ـبر ًا مـ
حمتقى افؽتوب افذي ؿوم افبوحاون اتحؾقؾف.

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

م/

79

هـ)

جدول رقم ()3
كتائج حتؾقل حمتوى كتاب الدراسات االجتامطقة والوصـقة لؾصف األول ادتوسط
يف ضوء ققم ادواصـة ( جمال الؼقم السقاسقة)

يـؿل حمتقى افؽتوب ؿقؿي افقالء فؾؼقودة

4

افسقوشقي فؾؿؿؾؽي.

7

ُيعزز حمتقى افؽتوب مبودئ افشقرى.

6
1
1
3
7
0
1

يـؿل حمتقى افؽتوب ؿقؿ االكتامء فؾقضـ
فدى افطوفبوت .
عرف حمتقى افؽتوب اؿمشسوت افقضـ
ُي ّ
ومفامهتو.
يـؿل حمتقى افؽتوب أمهقي احسام افعفقد
وادقاثقؼ ادزمي مع افدول األخرى.
عرف حمتقى افؽتوب اتوريخ افقضـ
ُي ّ
ومـجزاتف.
يمـد حمتقى افؽتوب ظذ حؼ ـؾ مقاضـ
ذم ادشورـي ذم اختقور ادجوفس ادحؾقي.
يـؿل حمتقى افؽتوب االكتامء واالظتزاز
اوألمي افعراقي واإلشالمقي.
يـؿل حمتقى افؽتوب ؿقؿ افتسومح واحسام
اآلخريـ.
حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ افتؿسؽ اوحلؼقق

48

وافقاجبوت.

44

يغرس حمتقى افؽتوب ؿقؿي احلريي ذم إاداء
افرأي وافدؾوع ظـف.

أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

الرتتقب

م

الؼقم الػرطقة

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

71

481

41

01

768

1.70

7

71

488

48

78

781

0.77

1

71

418

41

11

771

44.81

4

78

38

78

18

418

1.31

48

41

38

48

11

468

1.71

44

68

18

71

11

418

3.81

1

0

18

3

71

01

6.11

41

78

18

48

38

408

7.73

3

41

08

41

11

411

3.71

0

41

18

48

71

18

6.36

41

41

18

48

68

11

6.06

46
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تابع جدول رقم ()3
أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

الرتتقب

م

78

488

48

18

408

7.73

3

78

488

41

08

741

0.37

1

71

488

78

08

771

1.80

6

48

18

48

18

478

1.01

47

اإلمجويل

700

4431

784

071

7171

488

افـسبي ادئقيي %

44.37

13.11

0.44

66.70

488

الؼقم الػرطقة

47
46
41
41

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

يـؿل حمتقى افؽتوب احسام مبودئ حؼقق
اإلكسون.
حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ االظتزاز اوهلقيي
افقضـقي.
يـؿل حمتقى افؽتوب حى افتضحقي مـ
أجؾ افقضـ.
يمـد حمتقى افؽتوب ظذ ؿقؿي حؼقق ادرأة
ودورهو ذم ادسومهي ذم اـوء ادجتؿع.

يقضح جدول رؿؿ ( )6كتويٍ حتؾقؾ حمتقى ـتى

االكتامء فؾقضـ؛ دو هلذه افؼقؿي مـ أثر ذم حقوة ادتعؾؿ

افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط

وافتل تـعؽس اشؽؾ مبوذ ذم شؾقـف داخؾ صػف

ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي (افؼقؿ افقضـقي افسقوشقي) ،وؿد

ومدرشتف وجمتؿعف .وراام يليت ذفؽ متزامـ ًو مع جفقد

اقـً افـتويٍ أن أـار ؿقؿ ادقاضـي افتل يسفؿ ـتوب

ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي ذم تعزيز ؿقؿ افقالء واالكتامء

افدراشوت االجتامظقي فؾصػ األول ادتقشط ذم

ذم كػقس افشبوب افسعقدي حتك يؽقن افسالح

تـؿقتفو فدى ادتعؾامت ذم جمول افؼقؿ افسقوشقي هل

افػعول افذي يتسؾحقن اف دقاجفي حتديوت افعقدي

افؼقؿي رؿؿ ( ،)6وافتل تـص ظذ":يـؿل حمتقى

وتغراهتو افسؾبقي ظذ افؼقؿ ادجتؿعقي وخوصي افقضـقي،

افؽتوب ؿقؿ االكتامء فؾقضـ فدى افطوفبوت" ،حقٌ اؾغ

وهذا يدل ظذ أن خمططل ادـوهٍ مفتؿقن اغرس حى

جمؿقع تؽراراهتو ( ،)771واـسبي مئقيي (،)%44.81

افقضـ واالكتامء فف ذم كػقس افطوفبوت؛ ذفؽ أن افقضـ

وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي ذم افؽتوب اددرد .ويػرس

أؽذ مو يؿؾؽ اإلكسون وهق يؿاؾ ـقوكف وهقيتف

افبوحاون هذه افـتقجي الن مـ أارز أهداف افدراشوت

وـرامتف ،وهق مو يـسجؿ مع األهداف افتل ترمل إفقفو

االجتامظقي افتل تسعك إػ تـؿقتفو فدى ادتعؾؿغ هل

افدراشوت االجتامظقي.

م/

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

81

هـ)

وجوءت افؼقؿي رؿؿ( )7وافتل تـص ظذ":يمـد

خمططل مـفوج افدراشوت االجتامظقي ؿد ارتلوا أن

حمتقى افؽتوب ظذ حؼ ـؾ مقاضـ ذم ادشورـي ذم اختقور

تـؿقي ماؾ هذه افؼقؿي فدى ادتعؾؿغ ذم افصػ األول

ادجوفس ادحؾقي" ،حقٌ اؾغ جمؿقع تؽراراهتو(،)01

ادتقشط أمر مبؽر ،وـوكً وجفي كظرهؿ أن ماؾ هذه

واـسبي مئقيي ( ،)%6.11واودرتبي افرااعي ظؼة واألخرة

افؼقؿي يؿؽـ تـؿقتفو فدى ادتعؾؿغ ذم ادرحؾي افاوكقيي،

وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي ذم افؽتوب اددرد.

ـقن افطوفى اعد ادرحؾي افاوكقيي يؽقن أؿرب إػ

يرى افبوحاون أكف راام يؽقن افسبى ذم ذفؽ أن

ممورشي هذه افؼقؿي اشؽؾ ظؿع.

جدول رقم ()4
كتائج حتؾقل حمتوى كتب الدراسات االجتامطقة والوصـقة لؾصف األول ادتوسط
يف ضوء ققم ادواصـة ( جمال الؼقم االجتامطقة)

7
6
1
1
3
7
0

يـؿل حمتقى افؽتوب افؼقؿ وافعودات
االجتامظقي فدى افطوفبوت.
ُيـؿل حمتقى افؽتوب مبدأ افعدل وادسوواة
اغ أاـوء افقضـ.
يـؿل حمتقى افؽتوب مفورات افتعومؾ مع
اآلخريـ.
يـؿل حمتقى افؽتوب حى افـظوم واحسام
األكظؿي وافتؼقد هبو.
ُيعزز حمتقى افؽتوب مبدأ احلؼ ذم احلقوة
فؽؾ إكسون.
يعؿؼ حمتقى افؽتوب ؿقؿي ادسموفقي
االجتامظقي فدى افطوفبوت.
ُيعزز حمتقى افؽتوب مبدأ افقحدة افقضـقي
اغ خمتؾػ ؾئوت ادجتؿع افسعقدي.
يـؿل حمتقى افؽتوب أمهقي ادحوؾظي ظذ
افـظوؾي افعومي.

الرتتقب

م

4

الؼقم الػرطقة

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

41

71

48

78

78

41.43

7

41

68

48

78

71

41.18

4

8

41

8

1

78

1.46

1

8

48

8

48

78

1.46

1

48

68

48

48

38

47.18

6

8

68

8

48

18

0.73

7

41

41

48

1

11

1.68

1

48

8

7

8

47

7.10

47
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تابع جدول رقم ()4
م

حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ احلػوظ ظذ ـرامي

1

ـؾ مقاضـ.

أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

الرتتقب

الؼقم الػرطقة

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

0

78

7

48

11

1.68

1

ُيعزز حمتقى افؽتوب حؼ ـؾ مقاضـ ذم
48

44
47
46
41
41

افتعؾؿ.

3

41

0

41

11

1.81

3

8

8

8

8

8

8.88

41

8

48

8

8

48

7.87

46

3

41

1

1

64

3.18

0

8

48

8

48

78

1.46

1

8

1

8

8

1

4.86

41

اإلمجويل

71

768

11

478

101

488

افـسبي ادئقيي %

41.18

17.17

47.41

71.71
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ُيعزز حمتقى افؽتوب مفورات افتقاصؾ
االجتامظل اغ افطوفبوت.
ُيمـد حمتقى افؽتوب ظذ افتضومـ
وافتعوون اغ أؾراد ادجتؿع.
ُيشجع حمتقى افؽتوب ظذ افتؽوؾؾ
االجتامظل.
يـؿل حمتقى افؽتوب ادشورـي اوألظامل
اخلريي وافتطقظقي
ُيدظّ ؿ حمتقى افؽتوب مبدأ افسالم
االجتامظل وافتعويش مع اآلخر.

يقضح جدول رؿؿ ( )1كتويٍ حتؾقؾ حمتقى ـتى

حقٌ اؾغ جمؿقع تؽراراهتو ( ،)71واـسبي مئقيي

افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط

( ،)%41.18وادرجي تقاؾر متقشطي ذم افؽتوب

ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي (افؼقؿ افقضـقي االجتامظقي) ،وؿد

اددرد ،ويػرس افبوحاون ذفؽ الن ديــو احلـقػ حياـو

أصورت هذه افـتويٍ إػ أن افؼقؿي رؿؿ ( )7وافتل

ظذ افعدل وادسوواة اغ افـوس متاال فؼقفف تعوػ( :وإذا

تـص" :يـؿل حمتقى افؽتوب مبدأ افعدل وادسوواة اغ

حؽؿتؿ اغ افـوس أن حتؽؿقا اوفعدل)؛ وفذفؽ تؿ

أاـوء افقضـ" ؿد جوءت اودرتبي األوػ ذم هذا ادجول،

افسـقز ظؾقفو ذم حمتقى افؽتوب اددرد مـ أجؾ

م/

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (
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هـ)

ويؽـ ؿودرات ظذ ممورشتفو
إـسوهبو فؾؿتعؾامت
ّ

وشويؾ االتصول أصبح افتقاصؾ االجتامظل اغ

وتطبقؼفو اشؽؾ ظؿع ،حقٌ إن ماؾ هذه افؼقؿي ؿد

افطوفبوت مستخدم ًو وظذ كطوق واشع شقاء مـ خالل

حيتوج اإلكسون دامرشتفو اشؽؾ يقمل ،ـام أن افؼقودة

اشتخدام اجلقاالت وتطبقؼوهتو ،أم مـ خالل مقاؿع

افسقوشقي ذم ادؿؾؽي افعراقي افسعقديي تعد كؿقذج ًو ذم

افتقاصؾ االجتامظل؛ وفذفؽ راام ـوكً وجفي كظر

حتؼقؼ افعدل وادسوواة اغ أاـوء ادجتؿع افسعقدي؛

خمططل ادـفوج ظدم افسـقز ظؾقفو ذم حمتقى ـتوب

وفذا ؾنن تقجقفوهتو إػ ادسموفغ حقل هذه افؼقؿ

افدراشوت االجتامظقي فقجقدهو أصالً فدى افطوفبوت

اكعؽس ذم تقجفوت وزارة افساقي وافتعؾقؿ وأهداؾفو،

وممورشتفـ هلو اشؽؾ يقمل ،ـام أن ديــو احلـقػ حياـو

ؾجوء افسـقز ظذ هذه افؼقؿي ادرجي متقشطي ذم ـتوب

ظذ افتقاصؾ مع اآلخريـ ،حقٌ حاـو ظذ إؾشوء

افدراشوت االجتامظقي فؾصػ األول ادتقشط.

افسالم وظقودة ادريض وؽرهو مـ األمقر افتل تمدي

وجوءت افؼقؿي رؿؿ ( )44وافتل تـص ظذ":يعزز

إػ تؼقيي افـسقٍ االجتامظل ذم ادجتؿع ،وفذفؽ مل

حمتقى افؽتوب مفورات افتقاصؾ االجتامظل اغ

يرـز ظؾقفو مـفوج افدراشوت االجتامظقي ،وراام ـوكً

افطوفبوت" ذم ادرتبياخلومسي ظؼة واألخرة ذم هذا

وجفي كظرهؿ أن ـتى افعؾقم اإلشالمقي ؿد يؽقن هلو

ادجول،حقٌ اؾغ جمؿقع تؽراراهتو ( ،)8واـسبي مئقيي

دور أـز ذم هذا ادجول ،ؾؽوكً هذه افؼقؿي متدكقي ذم

(،)%8وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي جد ًا ذم افؽتوب اددرد،

ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول

ويعزو افبوحاون هذه افـتقجي إػ أكف اػضؾ افتطقر ذم

ادتقشط.

جدول رقم()5
كتائج حتؾقل حمتوى كتب الدراسات االجتامطقة والوصـقة لؾصف األول ادتوسط
يف ضوء ققم ادواصـة ( جمال الؼقم االقتصادية)

4
7

ُيشجع حمتقى افؽتوب ظذ محويي ادقارد
افطبقعقي واشتغالهلو.
يمـد حمتقى افؽتوب ظذ رضورة افعـويي
ااروات افقضـ وادحوؾظي ظذ مؼدراتف .

الرتتقب

م

الؼقم الػرطقة

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

71

48

78

48

31

41.11

4

71

1

78

6

16

44.07

1
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تابع  -جدول رقم()5
أول

ثان

أول

ثان

تؽرار

كسبة

الرتتقب

8

8

8

8

8

8.88

44

78

48

41

1

18

44.41

1

78

8

41

8

61

7.06

1

8

8

8

8

8

8.88

44

71

1

78

3

13

47.16

7

41

0

48

1

67

0.70

0

8

8

8

8

8

8.88

44

78

48

48

1

11

48.87

3

8

8

8

8

8

8.88

44

8

8

8

8

8

8.88

44

48

0

41

1

60

0.18

7

8

48

8

1

41

6.46

48

71

1

78

1

11

47.80

6

اإلمجويل

401

74

411

13

117

488

افـسبي ادئقيي %

14.61

41.00

67.11

48.71

488

م

الؼقم الػرطقة
يمـد حمتقى افؽتوب ظذ أمهقي افتعوون

6

االؿتصودي اغ أؾراد ادجتؿع.

1

حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ احسام افعؿؾ وإتؼوكف .
يمـد حمتقى افؽتوب ظذ دظؿ افعامفي

1

افقضـقي وتـؿقتفو .

3

يـؿل حمتقى افؽتوب أمهقي إدارة افقؿً.

7
0
1
48
44
47

هيتؿ حمتقى افؽتوب اؿشؽالت ادجتؿع
افسعقدي االؿتصوديي ويسفؿ ذم حؾفو.
يمـد ظذ رضورة االفتزام اوفقاجبوت ادوفقي
دموه افدوفي .
حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ احسام افعؿؾ
افقدوي واحلرذم وتؼديره.
حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ ادحوؾظي ظذ
ادؿتؾؽوت افعومي واخلوصي.
يقجف حمتقى افؽتوب

كحق اشتخدام

اخلوموت ادحؾقي.
يـؿل حمتقى افؽتوب فدى افطوفبوت افؼقوم
اؿشوريع اؿتصوديي صغرة.
حيٌ حمتقى افؽتوب

ظذ ترصقد

46

االشتفالك واإلكػوق .

41

يشجع حمتقى افؽتوب افصـوظوت افقضـقي.

41

كتاب الطالبة

كتاب الـشاط

اإلمجايل

يؼدر جفقد افدوفي ذم افتطقير االؿتصودي
داخؾ ادؿؾؽي.

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

م/

هـ)
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يقضح جدول رؿؿ ( )1كتويٍ حتؾقؾ حمتقى ـتوب

ماؾ ـتى افعؾقم اإلشالمقي وـتى افساقي األرسيي؛ فذا

افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾصػ األول ادتقشط

جوء ترـقزهؿ ظؾقفو متدكق ًو ،أو راام يعقد افسبى ذم

ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي (افؼقؿ افقضـقي االؿتصوديي)،

ذفؽ فطبقعقي ادجتؿعوت افعراقي افتل تػضؾ األظامل

واقـً كتويٍ افدراشي أن افؼقؿي رؿؿ ( )4وافتل تـص

اإلداريي وادؽتبقي ظذ األظامل ادفـقي ،كظر ًا فؾـظرة

ظذ" :يشجع حمتقى افؽتوب ظذ محويي ادقارد افطبقعقي

افدوكقي مـ ؿبؾ أؾراد ادجتؿع هلذه ادفـ كتقجي فتلثرهؿ

ومحويتفو" ؿد جوءت اودرتبي األوػ ذم هذا ادجول،

اوفاؼوؾي افسويدة ذم ادجتؿع وهل ثؼوؾي افعقى فالكتامء

حقٌ اؾغ جمؿقع تؽراراهتو( ،)31واـسبي مئقيي

داؾ هذه ادفـ مـ جفي ،وألن األظامل اإلداريي

( )%41.11وادرجي تقاؾر ؿؾقؾي.

وادؽتبقي أـار راحي وأؿؾ جفد ًا مـ األظامل ادفـقي

ويػرس افبوحاون هذه افـتقجي الن محويي ادقارد

وادردود ادويل ؾقفو أـار ثبوت ًو مـ مزاوفي مفـي معقـي؛ فذا

افطبقعقي واشتغالهلو يعد أمر ًا ذم ؽويي األمهقي اقصػفو

كجد أن ممفػل ادـفوج مل يتطرؿقا هلذه افؼقؿي اشؽؾ

ثروة وضـقي ثؿقـي تتقح فألجقول افؼودمي االشتػودة

ـبر.

مـفو ،ـام أهنو تسوهؿ ذم حتؼقؼ افتـؿقي ادستدامي افتل
تـشدهو مجقع افدول ذم طؾ افطؾى ادتزايد ظذ هذه

سادس طرش -خامتة البحث:

ادقارد واخلقف مـ كػودهو؛ فذا ارتلى خمططق ادـفوج

هدؾً افدراشي إػ معرؾي مدى تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي

افسـقز ظؾقفو ـؼقؿي جيى تـؿقتفو فدى ادتعؾؿغ ،أمو

ذم ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي

أؿؾ ؿقؿ ادقاضـي ذم جمول افؼقؿ االؿتصوديي هل افؼقؿي

ادتقشطي ،وؿد ؿسؿ افبحٌ إػ أراعي أجزاء:

رؿؿ( )1وافتل تـص ظذ" :حيٌ حمتقى افؽتوب ظذ

تـوول اجلزء األول :مؼدمي افبحٌ ،ومشؽؾتف

احسام افعؿؾ افقدوي واحلرذم وتؼديره" ،حقٌ اؾغ

ادتؿاؾي ذم تدين تقاؾر ؿقؿ ادقاضـي ذم ـتى افدراشوت

جمؿقع تؽراراهتو( ،)8واـسبي مئقيي ( ،)%8حقٌ

االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي ،وصقوؽي

جوءت اودرتبي احلوديي ظؼة واألخرة وادرجي تقاؾر

أشئؾي افبحٌ ،وأهداؾف ،ومصطؾحوتف ،وحدود

ؿؾقؾي.

افبحٌ.

وراام يؽقن افسبى ذم ذفؽ أن ممفػل ادـوهٍ

وتـوول اجلزء افاوين :أمهقي ادقاضـي ،ومػفقمفو،

ـوكً وجفي كظرهؿ أن ماؾ هذه افؼقؿي يؿؽـ تـؿقتفو

وأهداف تعؾقؿفو ،ووطويػ ؿقؿ ادقاضـي ،وخصويص

مـ خالل ـتى دراشقي أخرى تتـوول ماؾ هذه افؼقؿي

ادقاضـي ،ودور ادـوهٍ ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي ،ـام
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اصتؿؾ هذا اجلزء ظذ ظدد مـ افدراشوت افسواؼي

افسقود ذم ادرتبي األوػ ظذ مستقى ادجوالت مـ

افعراقي واألجـبقي ادرتبطي اؿقضقع افدراشي .

حقٌ تقاؾرهو ذم ـتوب افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي

أمو اجلزء افاوفٌ ؾتـوول مـفٍ افبحٌ ادستخدم

فؾصػ األول ادتقشط اـسبي مئقيي اؾغً

(ادـفٍ افقصػل) ،وجمتؿع افبحٌ وظقـتف ،وأداة

( ،)%77.78ثؿ افؼقؿ ذم ادجول االجتامظل ذم ادرتبي

مقضحو أهؿ اإلجراءات افتل
افبحٌ (ؿقؿ ادقاضـي )
ً

افاوكقي اـسبي مئقيي اؾغً ( ،)%41.41وذم ادرتبي

اتبعً ذم إظداد أدوات افبحٌ وافتلـد مـ صدق

األخرة افؼقؿ ذم ادجول االؿتصودي اـسبي مئقيي اؾغً

وثبوت األداة ،واألشوفقى اإلحصويقي ادستخدمي.

(.)%46.44

وتـوول اجلزء افرااع ظرض كتويٍ افبحٌ
ومـوؿشتفو اعد افؼقوم اعؿؾقي حتؾقؾ ادحتقى فؽتوب

ومـ خالل افـتويٍ افسواؼي تؿ افتقصؾ إػ ظدد مـ
افتقصقوت وادؼسحوت.

افصػ األول ادتقشط ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي ،وظرض
كتويٍ افتحؾقؾ ذم جداول إحصويقي دجوالت افؼقؿ

سابع طرش -التوصقات:

افاالثي (افسقوشقي،االجتامظقي،االؿتصوديي ) ،احقٌ

 -رضورة تضؿغ افؼقؿ االؿتصوديي ذم ـتى

وضعً كتويٍ ـؾ جمول مـ ادجوالت ظذ حدة،ومـ

افدراشوت االجتامظقي فؾؿرحؾي ادتقشطي حقٌ جوءت

ثؿ ظذ ادستقى افؽع.

هذه افؼقؿ ذم ادرتبي األخرة ذم هذه افدراشي.

وتـوول اجلزء اخلومس مؾخص افدراشي ،وأارز

 -تضؿغ افؼقؿ اؿجوالهتو ادختؾػي وافتل جوء

افتقصقوت وادؼسحوت،ثؿ اشتعرضً مراجع افبحٌ

تقاؾرهو ادرجي متدكقي ذم افؽتوب اددرد ظذ أن

افعراقي واألجـبقي.

تؽقن هذه افؼقؿ ؿواؾي فؾؿامرشي وفقس ؾؼط ضؿـ

واشتخدم ادـفٍ افقصػل افؼويؿ ظذ افتحؾقؾ،

اإلضور افـظري هلذه ادـوهٍ.

وضبؼً افدراشي ظذ ظقـي ظشقايقي اخترت مـ جمتؿع

 -ظؼد دورات تدريبقي فتدريى ادعؾامت ذم

افبحٌ افذي يشؿؾ مجقع ـتى افدراشوت االجتامظقي

ختصص افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي ظذ افطرق

فؾؿرحؾي ادتقشطي ،واختر ـتوب افصػ األول

افتل يؿؽـ مـ خالهلو تـؿقي افؼقؿ فدى ادتعؾامت.

ادتقشط اوفطريؼي افعشقايقي ،واشتخدم ذم ادعوجلي

 -إجيود أكشطي خورج شوظوت افدراشي تشسك ؾقفو

اإلحصويقي افتؽرارات وافـسى ادئقيي وؿد تقصؾً

ادعؾامت وافطوفبوت وأمفوهتـ وممشسوت ادجتؿع

افدراشي إػ افـتويٍ اآلتقي:جوءت افؼقؿ ذم ادجول

اددين فؾتدرب ظذ افؼقؿ وممورشتفو اشؽؾ ظؿع.

جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي ،ادجؾد ( ) ،افعدد ( ) ،جومعي احلدود افشامفقي (

م/

هـ)
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 -ظؼد كدوات ومممترات ظـ افؼقؿ افقضـقي

واالدموهوت كحقهو فدى ضؾبي ادرحؾي

وادقاضـي فتاؼقػ ادتعؾامت المهقتفو وـقػقي ؽرشفو

األشوشقي افعؾقو ذم األردن( .رشوفي دـتقراه ؽر

ؾقفـ.

مـشقرة) .األردن :جومعي افرمقك.
اجلؿؾ ،ظع أمحد .)7887( .ؾوظؾقي وحدة مؼسحي

ثامن طرش -ادؼرتحات البحثقة:

اؿـفٍ افتوريخ اإلشالمل اودرحؾي اإلظداديي

 -إجراء دراشوت مموثؾي ظذ مراحؾ تعؾقؿقي أخرى

ؿويؿي ظذ ؿقؿ ادقاضـي ذم تـؿقي افقظل

وـتى دراشقي أخرى فؾتعرف ظذ مدى مسومهتفو ذم

اودسموفقي االجتامظقي وافتعويش مع اآلخر فدى

تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى ادتعؾامت.

تالمقذ افصػ افاوين اإلظدادي .جمؾي اجلؿعقي

 إجراء دراشي فؾتعرف ظذ مدى مسومهي معؾؿلافدراشوت االجتامظقي ذم تـؿقي ؿقؿ ادقاضـي فدى
ادتعؾؿغ.

افساقيي فؾدراشوت االجتامظقي ،ـؾقي افساقي،
جومعي ظغ صؿس.461 -11 ،)47( ،
احلبقى ،ؾفد إاراهقؿ4173( .هـ) .االدموهوت
ادعوسة ذم تراقي ادقاضـي .احٌ مؼدم فؾؼوء

ادصادر وادراجع
أوالً -ادصادر وادراجع العربقة:
افؼرآن افؽريؿ.
األمحد ،ظبد افعزيز .)7848( .افتـشئي افسقوشقي
وتـؿقي ادقاضـي .افؽقيً :مؽتبي افدار
األـوديؿقي فؾـؼ وافتقزيع.
أاق حسون ،حمؿد .)7883( .مػفقم ادقاضـي.

افاوفٌ ظؼ فؼودة افعؿؾ اؿـطؼي افبوحي،
افريوض:جومعي ادؾؽ شعقد.
راضقي ،اقزيون .)7883( .دور ادمشسي افتعؾقؿقي ذم
تؽقيـ روح ادقاضـي .جمؾي ظؾقم إكسوكقي،
(.07-61 ،)64
رسور ،ؾوضؿي ،وافعزام ،حمؿد كويؾ .)7847( .دور
مـوهٍ افساقي اإلشالمقي ادطقرة ذم تـؿقي ؿقؿ

اشسجعً اتوريخ  7841/1/6مـ مقؿع

ادقاضـي افصوحلي فدى ضالب ادرحؾي األشوشقي

www.comrezgar.com

افعؾقو مـ وجفي كظر ادعؾؿغ ذم تراقي أراد

ارامهي ،كبقؾ .)7880( .تطقير مـفوج افساقي افقضـقي
واددكقي ذم ضقء خصويص ادقاضـي افصوحلي
وؿقوس أثره ذم اـتسوب مػوهقؿ ادقاضـي

افاوفاي .جمؾي دراشوت ذم افعؾقم افساقيي،
186-107 ،)7(61
افسقيدي ،مجول ،)7884( .كحق اشساتقجقي وضـقي
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فتـؿقي ؿقؿ ادقاضـي واالكتامء دراشي مؼوركي.

افاوكقيي ذم األردن اؿػوهقؿ األمـ افقضـ .جمؾي

مؼدمي إػ كدوة افساقي واـوء ادقاضـي ،ـؾقي

ـؾقي افساقي.746-471 ،)4(67 ،

افساقي ،جومعي افبحريـ.68- 71 ،)6(7 ،

افعوزمل ،مزكف ،وافرمقيض ،خوفد .)7844( .دور

افشوهغ ،ؽوكؿ .)7881( .أكسوق افؼقؿ ذم تطقر افػؽر

ادعؾؿغ ذم تـؿقي افؼقؿ افقضـقي فدى ضؾبي

افساقي .افؽقيً :افدار األـوديؿقي فؾـؼ

اددارس افاوكقيي ذم دوفي افؽقيً .ادجؾي

وافتقزيع.

افساقيي.74-46 ،11 ،

صقيي ،شقػ اإلشالم .)7881( .ؿقؿ ادقاضـي ذم

ظبدافبوشط ،حسغ حمؿد .)7881( .تؼقيؿ أهداف

ادـوهٍ افدراشقي اجلزايريي .دراشي مؼدمي إػ

وحمتقى مـوهٍ افدراشوت االجتامظقي اودرحؾي

مممتر كحق اشتاامر أؾضؾ فؾعؾقم افساقيي

اإلظداديي ذم ضقء ؿقؿ ادقاضـي .جمؾي اجلؿعقي

وافـػسقي ذم ضقء حتديوت افعرص .ـؾقي افساقي ،

افساقيي فؾدراشوت االجتامظقي اؽؾقي افساقي

جومعي دمشؼ.413-487 ،7 ،

جومعي جـقب افقادي.37-70 ،41 ،

افصبقح ،ظبد اهلل كوس .)7881( .ادقاضـي ـام

ؾرحيف ،كؿر .)7887( .ؾوظؾقي اددرشي ذم افساقي

يتصقرهو ضالب ادرحؾي افاوكقيي ذم ادؿؾؽي

افقضـقي .اروت :ذـي ادطبقظوت فؾـؼ

افعراقي افسعقديي ،وظالؿي ذفؽ ابعض

وافتقزيع.

ادمشسوت االجتامظقي .ورؿي ظؿؾ مؼدمي فؾؼوء

ؾرحيف ،كؿر .)7881 ( .افتجراي افؾبـوكقي ذم تدريس

افاوفٌ ظؼ فؼودة افعؿؾ افساقي ،افبوحي ،ؿسؿ

مػفقم ادقاضـي .ورؿي ظؿؾ مؼدمي إػ ورصي

ظؾؿ افـػس ،افريوض :جومعي اإلموم.

ادقاضـي ذم ادـفٍ اددرد ،وزارة افساقي

صعى ،وجقف ؿوشؿ )7887( .دور ادـوهٍ ذم تـؿقي

وافتعؾقؿ،

مسؼط،

اشسجعً

اتوريخ

ؿقؿ ادقاضـي افصوحلي ،مـفٍ افساقي افبدكقي

 7841/6/77مـ ادصدر .www.minshaw.com

ماوالً .مممتر دور افساقي افبدكقي ذم تعزيز ادقاضـي

ـرم ،إاراهقؿ .)7887( .مػوهقؿ ادقاضـي ذم ـتى

افصوحلي ،ـؾقي افساقي افبدكقي وافريوضقي ،جومعي

افصػ افرااع االاتدايل اوفتعؾقؿ افعوم ادوفي

ادؾؽ شعقد ،افريوض.

افؽقيً (دراشي حتؾقؾقي)( .رشوفي موجستر ؽر

ضالؾحي ،حومد ظبداهلل .)7880( .مستقى وظل
معؾؿل افساقي االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي

مـشقرة) .جومعي افؽقيً ،ـؾقي افساقي،
افؽقيً.
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(  جومعي احلدود افشامفقي،) (  افعدد،) (  ادجؾد،جمؾي افشامل فؾعؾقم اإلكسوكقي

االاتدايل اتـؿقي ؿقؿ ادقاضـي افقجداكقي ذم مقاد

 ؿقؿ ادقاضـي ادعز ظـفو ظـد.)7847( . ظبد اهلل،فبقز

افؾغي افعراقي وافساقي اإلشالمقي وافؾغي اإلكجؾقزيي

مدرد ادقاد االجتامظقي وظالؿتفو اودموهوهتؿ

 جمؾي ظؾؿ افـػس ادعوس وافعؾقم.ًادوفي افؽقي

 جمؾي.كحق ادـفوج افدراد وداؾعقتفؿ فؾتدريس

.787-477 ،)78( ،اإلكسوكقي

.احتود اجلومعوت افعراقي فؾساقي وظؾؿ افـػس
.470-17 ،)6(48

: ادصادر وادراجع األجـبقة-ثاكق ًا
References
Abdul-Basit, H. M. (2009). Evaluate the objectives
and content of social studies curriculum
preparatory stage in the light of the values of
citizenship (in Arabic). Journal of Educational
Society for Social Studies, 19, 28-67.
Abu-Hassan, M. (2006). The concept of citizenship
(in
Arabic).
Retrieved
from
www.Comrezgar.com
Al-Ahmed, A. (2010). Political socialization and the
development of citizenship. [In Arabic]. Kuwait:
Aldar Academy of publication and distribution
library.
Al-Azmi, M., & Al-Rmati, K. (2011). Teachers' role
in the development of national values among
high school students in Kuwait (in Arabic).
Journal of Education, 99, 13-71.
Al-Habib, F. (2005). Contemporary trends in the
breeding of citizenship. The Thirteenth Meeting
of the Leaders of the Work Baha, Riyadh, King
Saud University.
Al-Jamal, A. A. (2007). Efficient unit proposed
methodology of Islamic history middle school
based on the values of citizenship in the
development
of
awareness
of
social
responsibility and coexistence with other second
prep students. [In Arabic] Journal of
Educational Society for Social Studies, Faculty
of Education, Ain Shams University, 12, 99-134.
Al-Maemary, S. N. (2004). Evaluation the national
education books middle school in Oman in light
of the characteristics of citizenship.(in Arabic).
(Unpublished Master Thesis). Sultan Qaboos
University, Oman.
Al-Shaheen, G. (2009). Value systems in the
development of educational thought (in Arabic).
Kuwait: Aldar Academy of publication and
distribution.

 دور افصحوؾي.)7847( . حيقك إاراهقؿ،مدهقن
اإلفؽسوكقي ذم تدظقؿ ؿقؿ ادقاضـي فدى ضؾبي
 (رشوفي موجستر ؽر.اجلومعوت اؿحوؾظوت ؽزة
. ؽزة، ـؾقي افساقي، جومعي األزهر.)مـشقرة
 تؼققؿ.)7844( . حمؿقد، وافركتقز، زـل،مردمك
حمتقى مـوهٍ افساقي اددكقي فؾصػ افسواع
وافاومـ وافتوشع األشود ذم ضقء ؿقؿ
،)7(41 ، جمؾي اجلومعي اإلشالمقي.ادقاضـي
.411-434
 تؼقيؿ مؼررات.)7881( . شقػ اـ كوس،ادعؿري
افساقي افقضـقي اودرحؾي اإلظداديي اسؾطـي ظامن
 (رشوفي موجستر.ذم ضقء خصويص ادقاضـي
. ظامن، جومعي افسؾطون ؿواقس.)ؽر مـشقرة
. مقؿع افؼقؿ ذم كقاتٍ افتعؾؿ.)7881( . ظبقد،وفقؿ
 مممتر تـؿقي،ادجؾس افؼقمل فؾساقي األخالؿقي
 ـؾقي.افؼقؿ وافسؾقـقوت مـ أجؾ افتؼدم
. جومعي ظغ صؿس، ؿسؿ افعؾقم،افساقي
 دراشي حتؾقؾقي.)7881( . ادر، ومؾؽ، ظع،افقعؼقب
حقل مدى اهتامم ـتى وأهداف افصػ اخلومس

... تؼقيؿ حمتقى ـتى افدراشوت االجتامظقي وافقضـقي فؾؿرحؾي ادتقشطي:جعػر حمؿقد ادقشك؛ وتغريد ظبداهلل اجلقور
Al-Swedi, J. (2001). Towards a national strategy for
the development of the values of citizenship
and belonging: Comparative study (in Arabic).
Introduction to a Seminar of Education and
Building Citizenship, Faculty of Education,
University of Bahrain, 2(3), 24-30.
Al-Yacoub, A., & Malek, B. (2009). Analytical study
on the extent of interesting books and
objectives of the fifth grade to the development
of citizenship, compassionate values in the
Arabic language materials and Islamic
education and English in Kuwait (in Arabic).
Journal of Contemporary Psychology and
Humanities, 20, 177-202.
Brahmeh, N. (2008). Development of national and civic
education curricula in the light of good citizenship
characteristics and measure its impact on the
acquisition of the concepts of citizenship and
trends towards the higher primary school students
in Jordan (In Arabic). (Unpublished PhD).
Yarmouk University, Jordan.
Fariha, N. (2002). Effectiveness of the school in the
national education (in Arabic). Beirut: company
publications for publishing and distribution.
Fariha, N. (2004). Lebanese experience in teaching
the concepts of citizenship. A working paper
submitted to the workshop of citizenship in the
school curriculum (in Arabic). the ministry of
education,
education.
Retrieved
from
www.minshaw.com
Karam, I. (2002). Citizenship concepts in the books of
the fourth grade public education in Kuwait
(analytical study) (in Arabic). (Unpublished MA).
College of Education, Kuwait University, Kuwait.
Kerry, D. (2003). Citizen ship education. Retrieved
from http://www.sowi-onlinejour-nal.de
Labooz, A. (2012). Citizenship values expressed
when teachers of social studies and their
relationship with their attitudes toward the
curriculum and motivation to teach (in Arabic).
Journal of the Federation of Arab Universities
and Educational Psychology, 10(3), 92-128.
Losito, B. (2003). Civic education in Italy intended
curriculum & students, opportunity to learn.
Retrieved from http://www.sowi-onlinejournal.de/2003-2/index.html.
Madhoun, Y. I. (2012). The role of the electronic media
in strengthening citizenship values among college.
(In Arabic). (Unpublished MA). Al Azhar
University, the College of Education, Gaza.

90

Mary A, M. (2007). Citizenship social studies and the
age of the internet social studies education.
Culver City,
Mintrop, H. (2003). The old and new face of civic
education: Expert, teacher, and student views.
European Educational Research Journal, 2,
446-454.
Murtaja, Z., & ALrantisi, M. (2011). Evaluation of
civic education curriculum for seventh grade,
eighth and ninth basic content in the light of the
values of citizenship. [In Arabic] Journal of the
Islamic University, 19(2), 161-195.
Radyaha, B. (2006). The role of the institution in the
formation of the spirit of citizenship (in
Arabic). Journal of Human Sciences, 31, 34-82.
Saab, W. K. (2007). The role of curriculum in the
development of good citizenship values,
physical education curriculum example (in
Arabic). Conference on the Role of Physical
Education in the Promotion of Good
Citizenship, Faculty of Physical Education and
Sports, King Saud University, Riyadh.
Shewaih, S. A. (2009). Values of citizenship in the
Algerian curriculum (in Arabic). The Best
Investment for Educational and Psychological
Science in the Light of the Challenges of the
Times, College of Education, University of
Damascus. , 2, 102-156.
Sorour, F., & Al-Azam, M. N. (2012). The role of the
Islamic education developed curricula to the
development of good citizenship values among
the upper basic stage of the teachers consider
raising Irbid. [In Arabic] Journal of Studies of
Science in Education, 39(2), 487-503.
Sunchi, B. (2002). Teaching the "heart and soul" of
citizenship: Service-learning as citizenship
education.
Talafhah, H. A. (2008). The level of awareness of
teachers of social and national education at the
secondary level in Jordan concepts of national
security (in Arabic). Journal of the College of
Education, Ain Shams, 32(1), 179-213.
William, O. (2005). Site values in the learning
outcomes (in Arabic). The National Council for
Education Ethical, the Development of Values
and Behaviors for Progress Conference,
Faculty of Education, Department of Science,
Ain Shams University.

