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  *زينب زيود.د 
 

 א
رجة تركيز كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانويـة يف          دف هذا البحث إىل تعرف د     

سورية على مكونات املواطنة، وذلك من خالل إجراء دراسة حتليلية تستتهدف حتليل هذه الكتـب               
للوقوف على ما حتويه من مكونات املواطنة ومفهوماا الفرعية، وإظهار مواطن االهتمام أو التقصري              

ه املكونات، وذلك اعتماداً على اخلطوات املنهجية ألسلوب حتليل املـضمون           يف مسايرة الكتب هلذ   
  .وشروطه املوضوعية

ولتحقيق التهدف من هذا البحث متّ إعداد أداة تألفت من سبعة مفهومات  رئيـسة للمواطنـة                 
 مفهوماً فرعياً، متّ التأكد من صدقها وثباا، ويف ضوء هذه األداة متّ حتليل حمتـوى كتـب                ) ٦٠(و

  .التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية
أنه مل يتم رصد أي توافق يف توزيع        :ومن خالل هذا التحليل متّ التوصل إىل عدد من النتائج منها            

التكرارات على املفهومات الرئيسة  للمواطنة وال على املفهومات الفرعية، فقد  أظهرت النتائج أن               
 بني درجات توافر مفهومات  املواطنة الرئيـسة، والفرعيـة ،يف            من نتائج التوافق  ) ٪  ١٠٠(نسبة  

مقررالتربية القومية االشتراكية، للمرحلة الثانوية يف سورية، أشارت إىل غياب التوزيع املتوازن هلذه             
  .مات  املواطنة الواردة يف املقررالتكرارات على مفهو

امة تنسيق وتوافق يف درجة تركيز    وقد خلص البحث إىل عدد من املقترحات منها احلرص على إق          
كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية، على مفهومـات  املواطنـة الرئيـسة                

  .والفرعية، واعتمادها كأحد األسس يف وضع املناهج الدراسية
 
 
 
 
 
  .كلية التربية، جامعة دمشق، سورية* 
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 ٢٠٧

١− :
ت باهتمام كبري من قبل الباحثني واألنظمة التربوية، نظراً لعالقتها          تعد املواطنة من القضايا اليت حظي     

، فاملواطنة هي    ....) االجتماعية – الوطنية   – االقتصادية   –التربوية  (بكل جوانب حياة الفرد واتمع      
  .املواطن خلدمة الوسط الذي يعيش فيه و ينتسب إليهتأهيل التعبري االجتماعي لعملية انتماء و

الـسياسية والثقافيـة    – ظل تسارع التغريات يف عامل اليوم و يف جوانب احلياة املختلفـة                 ويف     
 فإن احلاجة تدفع إىل حترير عدد من املصطلحات اليت غالباً ما تكون عرضـة         -واالقتصادية واالجتماعية 

ملواطنة من أكثر   ولعل مفهوم ا  .  للتساؤل، خصوصاً أن شبكة االتصال العاملية يزداد تأثريها يوماً بعد يوم          
ذلك أن االنتماء حاجة متأصلة يف طبيعـة        " املصطلحات حاجة إىل الدراسة والفهم، ومن مث التجسيد،         

الشريدة، ". (ال معىن له  " مهجور"، والوطن من غري إنسان      "تائه" النفس البشرية، وإنسان من غري وطن       
٢، ٢٠٠٥(   

يجة للمتغريات و األحداث الكثرية، فقـد شـهد     إن مفهوم املواطنة ليس ثابتاً عرب العصور وذلك نت        
مفهوم املواطنة كغريه من املفهومات األخرى تغريات واختالفات واضحة يف مـضمونه واسـتخداماته              

األمر الذي يـصعب    , القيم والسلوكيات املرتبطة به   ودالالته ويف طريقة وعي األفراد ملبادئه، وكذلك        
اطنة ،إال أن معظم هذه التعريفات تشري إىل فكرة أن املواطنة           معه وجود تعريف حمدد وشامل ملفهوم املو      

عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من احلرية وما يصاحبها مـن                 " هي  
ـ ـويل املنــاب و تـوتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق االنتخ , ؤولياتـمس " ة ـاصب العام

)٢٠٠٩ ,١ Encyclopedia , (  . وكما أن ملفهوم املواطنة العديد من التعريفات والدالالت، كذلك
إذ يالحظ أن مجيع دساتري الدول      البعد القانوين،   : هو مفهوم متعدد ومتنوع األبعاد،  ومن هذه األبعاد        

وللمواطنة بعد سياسـي إذ تـسعى       .  هي حتديد وتوضيح حلقوق وواجبات املواطن      -قدمياً وحديثاً    -
 إىل وضع آليات وأسس تضمن املشاركة السياسية ألفراد         -فق اجتاهاا السياسية والفكرية      وبو -الدول  

وكذلك من األبعاد اهلامة للمواطنة البعـد التربـوي،          . اتمع ومبا يتناسب مع النظام السياسي القائم      
ظمة التربويـة  يف     فتحقيق املواطنة الصاحلة، وتنشئة املواطن الصاحل، متثل التهدف األمسى والرئيس لألن          

و مفهوم املواطنة متعدد اجلوانب واألبعاد  خيتلف من جمتمع آلخر ومن عصر آلخر،              . خمتلف أحناء العامل  
االنتماء : كذلك ختتلف آليات تطبيقه،  ولكي تتحقق املواطنة البد من توافر مفهوماا األساسية وهي               

 فضالً  – املشاركة والتضامن االجتماعي     –بات   الواج - احلقوق -)الوطين و القومي واإلنساين   (بأنواعه  
وبا لتايل فإن حتقيق املواطنة الصاحلة بوصفها غاية أمسى،  تسعى لتحقيقها            . عن عدد من القيم األساسية    

كل النظم السياسية، والتربوية يف العامل، يتطلب االعتماد على التربية بكل مدخالا، وعملياا بوصفها              
    وذلك من خالل  حتديد أهداف تربية مواطنـة املـواطن           .  دف املواطنة الصاحلة  وسيلة مثلى لتحقيق

بوصفها خطوة أوىل يف بناء املناهج، حبيث ترتبط األهداف وتتكامل بكل مستوياا، األمر الذي يسهم               
يف ترمجة هذه األهداف إىل حمتوى و أنشطة ومهارات وخربات متعددة حتقق دف تنـشئة املـواطن                 
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رتبط بوطنه ،واملشارك يف التنمية اإلجيابية تمعه، واملدرك حلقوقه،  وواجباتـه ومـسؤولياته              الصاحل امل 
وتعد العلوم اإلنسانية واالجتماعية بطبيعتها وال سيما مواد التربيـة الوطنيـة            . املرتبطة  مبمارسة حريته   

اشئة مبفهومات  املواطنة الصاحلة     والقومية من املواد التربوية والتدريسية اهلامة اليت تساعد على تعريف الن          
اليت توازن بني حقوق املواطن وواجباته يف إطار املصلحة العليا للـوطن، ووفـق مبـادئ العدالـة،                  

إال أن  حتقيق دف تربية املواطنة الصاحلة،  وترمجتها من خالل هـذه              . والدميقراطية، وتكافؤ الفرص  
من احتوائها علـى املفهومـات الرئيـسة  للمواطنـة           املواد والكتب املدرسية، يتطلب التأكد عملياً       

واملفهومات الفرعية املرتبطة ا ،وذلك  من خالل حتليل حمتواها، ويف ضوء ما سبق يسعى هذا  البحث                  
إىل تعرف  حمتوى كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ، من املفهومات  الرئيسة                  

الفرعية املرتبطة ا، وذلك من منطلق أمهية هذه املادة، وطبيعتها، اليت تـساعد             للمواطنة، واملفهومات   
  .على إكساب الناشئة مفهومات  املواطنة الصاحلة

:א −٢
ينطلق موضوع هذا البحث من مفهوم املواطنة، ملا يكتسبه هذا املفهوم من اهتمام متزايد يف اآلونـة                 

تربية املواطنة يف جمتمعنا العريب املعاصر يف ظل العوملة أو الغزو الثقـايف             األخرية، وتظهر األمهية الكبرية ل    
الذي قد يستفحل إىل درجة أنه سيؤثر سلبياً يف الثقافة العربية، ويف اإلنسان العريب ،عن طريق املتغريات                 

ي إىل املـساس    اليت تتسلل إىل القيم، واملفهومات الثقافية ،واألخالقية، واالجتماعية األصيلة، ما قد يؤد           
باألمن الثقايف ومكونات اهلوية واألخالقيات يف اتمع العريب، األمر الذي يوجب على التربويني وعلى              
األسرة وعلى اجلهات ذات العالقة العمل على تزويد الناشئة مبفهومات  املواطنة وغـرس املفهومـات                

ناشئ حيتاج إىل تبين مفهومات  وقيم       فكل  ."واالجتاهات اإلجيابية  وتوظيف النشاطات املختلفة لذلك        
ثابتة ليكون قادرا على العيش يف اتمع كمواطن مسؤول ومقبول يف عمره اآلن كما يف املستقبل عندما          

و ألن املناهج الدراسية  إلزامية يدرسها التالميذ كافة، وأن . ) Austin,1988,180(  سيصبح بالغاً 
ئيساً للنظام التربوي يف كل دول العامل، فإن سياسة التعليم يف سورية            حتقيق املواطنة الصاحلة ميثل هدفاً ر     

نصت يف العديد من بنود أهدافها العامة وأهداف مناهجها على إعداد املواطن الصاحل املـرتبط بوطنـه                 
  .ك يف التنمية االجيابية تمعه واملشار

مصطلحي املواطنـة و القوميـة،      وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مفهوم املواطنة يف سورية يشتمل على            
فالتربية يف سورية كما تؤكد منطلقاا اإليديولوجية تربية قومية اشتراكية، واملواطنة مبفهومها الـشامل              
هي انتماء للوطن الكبري، غري أن واقع التجزئة فرض على املناهج تعريف املواطن العريب السوري بالقطر                

واطنة وواجباا ومسؤولياا من دستوره الوطين مـن غـري أن           الذي ينتمي إليه، والتزام حقوق هذه امل      
  .  يتناىف ذلك مع مفهوم املواطنة القومي العريب الشامل

ومن منطلق أن مادة التربية القومية االشتراكية تعد من املواد االجتماعية اهلامة، اليت تعتمـد عليهـا                 
وتعريفهم باملؤسسات   ،ومي والوطين  لدى الناشئة    ماء الق السياسة التربوية يف سورية، لتنمية مشاعر االنت      
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الوطنية والقومية، وكيفية التعامل معها يف إطار املواطنة الصاحلة ،وتزويدهم مبعلومات عن التوازن بـني               
حقوقهم وواجبام، يف دستور الدولة، اليت  ينتمون إليها، فضالً عن مرتبة احلرية اليت من حقهم التمتع                 

من ....من مسؤوليات، ومبا حيقق املصلحة العليا للوطن، والتنمية االجيابية للمجتمع           ا، وما يصاحبها    
إىل أي مدى ركزت كتب التربية القومية       : الذي يطرح نفسه يف هذا اال هو      هذا املنطلق فإن التساؤل     

يسة للمواطنـة   االشتراكية، اليت وضعتها وزارة التربية يف سورية، للمرحلة الثانوية ،على املفهومات الرئ           
الصاحلة، وعلى املفهومات الفرعية املرتبطة ا، وما درجة التوافق يف توزيع االهتمام على املفهومـات               
الرئيسة  للمواطنة، ومفهوماا الفرعية، وهي تساؤالت تتعذر اإلجابة عنها بـصورة موضـوعية، إال               

  .باعتماد منهج لتحليل مضامني هذه الكتب 
مفهومات  املواطنة يف كتب التربية القومية االشتراكية        : اختيار هذا البحث  ويف ضوء ما سبق، جاء      

للمرحلة الثانوية املقررة حالياً  يف سورية، إلجراء دراسة حتليلية تستهدف حتليل هذه الكتب، للوقـوف          
 لتقصريعلى ما حتويه من املفهومات الرئيسة  للمواطنة، ومفهوماا الفرعية، وإظهار مواطن االهتمام أو ا              

، وذلك اعتماداً على اخلطوات املنهجية ألسلوب حتليـل املـضمون           يف مسايرة الكتب هلذه املفهومات    
  . وشروطه املوضوعية

:א−٣
يشغل موضوع  تربية املواطنة تفكري العديد من  السياسيني و املسؤولني التربويني وسواهم ، وذلك                

حل، حيث يدرك أنه جزء من جمتمعـه وأمتـه، ويعـرف حقوقـه              نظراً ألمهيتها يف تنشئة املواطن الصا     
 مفهومـات    وواجباته، ويدرك املسؤوليات املرتبطة بدرجة احلرية املمنوحة له، ويشغل موضوع  توافر           

سيما يف املواد الدراسـية     وال ،ري العديد من الباحثني التربويني    الكتب املدرسية  تفك   املواطنة يف املناهج و   
ا باحتواء مفهومات  املواطنة، كمادة  التربية القومية االشتراكية بشكل خاص، وذلك             اليت تسمح طبيعته  

من منطلق دف هذه املادة  يف تربية الناشئة على املواطنة الصاحلة، و إىل إعداد جيل عريب ذي شخصية                
عيـة،  متكاملة ،و متوازنة، مستوعب ملعطيات العلم، و التطور احلضاري، متفاعل مـع بيئتـه االجتما             

، وباحلرية يدافع عنها    خلالدة، ملتزم بقضاياها املصريية   ومؤمن بالقومية العربية وبأهداف أمته ورسالتها ا      
وملا كانت املرحلة الثانوية متزامنة مع مرحلة املراهقة،  فهي مرحلـة هامـة               . وميارسها بروح املسؤولية  

يؤدي فيها املراهق أدواراً  أخرى غري       و ،يها الذات، وينقب فيها عن اهلوية     لتكامل الشخصية تكتشف ف   
 .إن املالحظات املذكورة تشري إىل  أمهية البحث الذي حنن بصدده.   األدوار اليت كان ميارسها من قبل

:א−٤
يسعى هذا البحث إىل تعرف درجة االهتمام مبفهومات  املواطنـة، يف كتـب التربيـة القوميـة                  

 : يف سورية، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةاالشتراكية، للمرحلة الثانوية
ما درجة توافر مفهومات  املواطنة يف كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانويـة يف                -١-٤

  سورية ؟
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ما مدى التوافق بني درجات توافر مفهومات  املواطنة الرئيسة يف كتب التربيـة القوميـة                 -٢-٤
 ة يف سورية؟االشتراكية للمرحلة الثانوي

ما مدى التوافق بني درجات توافر كل مفهوم من املفهومات الفرعية للمواطنة املتضمنة يف               -٣-٤
 كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ؟ 

א−٥  :א
دة يف دف األساسي للبحث هو تعرف املفهومات الرئيسة  للمواطنة، ومفهوماا الفرعيـة الـوار    اهل

كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ،ومدى التوافق يف تركيز هذه الكتب علـى                
مفهومات  املواطنة يف كل كتاب من كتب التربية القومية االشتراكية هلذه املرحلة ،واستخالص النتائج               

اسبة يف ضوء نتائج البحـث، أي       عن مدى توافر هذه املفهومات يف هذه الكتب ،وتقدمي املقترحات املن          
 . أن اهلدف من هذا البحث التوصل إىل اإلجابات عن أسئلة البحث املذكورة سابقاً

אא −٦ א :א
  :א−١−٦

يستند هذا البحث إىل املنهج التحليلي الوصفي، القائم على حتليل حمتوى كتـب التربيـة القوميـة                 
ة للمرحلة الثانوية يف سورية،  لبيان مفهومات  املواطنة احملتواة يف هذه الكتب، وتعرف          االشتراكية املقرر 

  .وجوه الكفاية، أو النقص فيها 
א−٢−٦   :א

أداة البحث الرئيسية هي استبانه حتليل املضمون، وتتألف من سبعة مفهومـات  أساسية،وسـتني               
  : من خالل إتباع اخلطوات اآلتيةنةمفهوماً فرعياً، وقد متّ إعداد هذه االستبا

االطالع على املصادر والدراسات العملية والنظرية اليت تناولـت موضـوع املواطنـة              -١-٢-٦
  .ومكوناا 

  .إعداد قائمة مبكونات املواطنة واملفهومات املتفرعة عنها -٢-٢-٦
 كلية التربية يف     يف عرض هذه القائمة على عدد من احملكمني من أعضاء اهليئة التدريسية           -٣-٢-٦

 ،واملفهومات الفرعية املرتبطة ـا    لبيان رأيهم حول قائمة املفهومات الرئيسة للمواطنة،         جامعة دمشق، 
  .ة، متّ اعتمادها معياراً للتحليلوبعد األخذ باملالحظات والتعديالت  املقترح

 :استند البحث إىل الكتب التالية:א−٣−٦
 عدد الصفحات عدد الدروس :، للصفوف٢٠٠٨-٢٠٠٧ية االشتراكية املطبق حالياً يف العام الدراسي مقرر التربية القوم

 ١١٣ ١٩ األول الثانوي -
 ١٦٠ ١٨ الثاين الثانوي -
 ١٤٥ ١٨ الثالث الثانوي -
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א −٧ א :א
  : إتباع اخلطوات اإلجرائية اآلتيةلإلجابة عن أسئلة البحث مت

ل املضمون والتأكد من صالحيتها ،متّ الرجوع إىل الدراسات النظرية          بعد تصميم استبانة حتلي    -١-٧
  .وات حتليل املضمونوالتطبيقية ذات الصلة مبوضوع حتليل املضمون، وذلك لإلطالع على أسس، وخط

حددت فئات التحليل ضمن القائمة، اليت أعدت، واليت تضمنت مفهومات  رئيسة للمواطنة              -٢-٧
رتبطة ا والواجب توافرها يف كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف            واملفهومات الفرعية امل  

 .سورية
اعتمد البحث يف حتليله حمتوى الكتب، إىل حصر مفهومات  املواطنة، يف نـصوص عينـة                 -٣-٧

 ويف التحليل، استناداً إىل ورود مجل، وكلمات، أو مصطلحات، تشري إىل املفهوم، أو تعرب عنه بصراحة،             
 .ضوء األهداف احملددة للبحث

ومن أجل التأكد من حتقيق الثبات يف صحة النتائج متّ توزيع عينة من التحليل على أربعـة                  -٤-٧
حمللني من أعضاء اهليئة التدريسية  املتخصصني يف هذا اال، ومتّ اطالعهم على أهداف البحث، وعند                

" بريسون" حساب معامل الثبات باستخدام معامل ترابط        حساب معامل الترابط بني احملللني األربعة، متّ      
 :   يلي هي كما

  )١(اجلدول رقم 
  ٪٥عند مستوى داللة "ستودنت"وداللتها اإلحصائية وفق "بريسون"معامالت الثبات وفق 

 الثالث الثانوي الثاين الثانوي األول الثانوي :كتاب التربية القومية االشتراكية للصف 
 ٠,٨٨ ٠,٩٧ ٠,٩٦ معامل الترابط

 دال دال           دال           الداللة
א−٨ א  :א
 مج س .  مج ص–مج ص س . ن :         معامل ترابط بريسون -

                      -----------------------------=  ر   
                                          v ]٢)مج س ( – ٢ن مج س ] [٢)مج ص (–٢ن مج ص[      

  .درجات التحكيم الثاين: درجات التحكيم األول، ص:       س 
           ٢ ) ك ن –ك   (مج  )   = k2(كاي مربع  -

  )ك ن                                               (
  التكرارات الفعلية:        ك

  التكراراتمتوسط :        ك ن
א−٩ :אא
א−١−٩   مفهوم يشري إىل العالقة بني الدولة واألفراد، أو العالقة بني ): Citizenship (א
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األفراد و األمة ،وذلك تبعاً ملا ورد يف نصوص قانون هذه الدولة  من مواد دستورية حتدد طبيعة عالقـة    
ن حقوق وواجبات متبادلة بني الفرد والدولة ،إضافة لتحديـد          الدولة باألفراد املواطنني، وكذلك تتضم    

  .            مرتبة احلرية املمنوحة للفرد وما يصاحبها من مسؤوليات
א−٢−٩ مكونات املواطنة اليت  وتشمل: Concepts Of Citizenship) (א

  :ر يف الفرد ليكون مواطناً صاحلاًجيب أن تتجذ
  .مل االنتماء الوطين، االنتماء القومي، االنتماء اإلنساين ويشت:االنتماء -
حق ( تشري إىل احلقوق األساسية للفرد اليت جيب على الدولة تأمينها للفرد ومحايتها، مثل             :احلقوق -

  ...).احلياة، احلرية
  .وتشري إىل واجبات الفرد جتاه الدولة واتمع :الواجبات -
ملواطن مشاركاً يف األعمال اتمعية بشىت أبعادهـا، ويف التنميـة            أن يكون ا   :املشاركة اجملتمعية  -

  . االجيابية للمجتمع
وهي قيم تساعد على تنشئة  الفرد مواطناً صـاحلاً يتمتـع بشخـصية                :القيم األساسية والعامة   -

متكاملة ومتوازنة مستوعبة معطيات العلم واحلضارة، وأن يكون عارفاً حقوقـه وواجباتـه، مـدركاً               
الـصدق والـشفافية، اإلخـالص      (ومن أهم هذه القيم   . سؤولياته املرتبطة بدرجة احلرية املمنوحة له     م

  ..).واألمانة، التعاون، رقابة الضمري، روح املسؤولية، اإلرادة احلرة
هي التربية اليت تعمـل  ) National Socialist  Education: (التربية القومية االشتراكية -

اإلميـان  واألرض، واالعتزاز بتراث األمة و   قومية لدى الناشئة وتشرم حب الوطن       على تنمية املشاعر ال   
املطلق باالنتماء إليها، والعمل على صون هويتها وكرامتها و  تقدمها  وازدهارها، وهذا كله يتأتى من                 

لحة العليـا   خالل تعريف الناشئة األفراد باملؤسسات الوطنية والقومية وكيفية التعامل معها يف إطار املص            
  .للوطن، ووفق مبادئ العدالة والدميقراطية وتكافؤ الفرص 

  Books Of The National Socialist: ( كتـب التربيـة القوميـة االشـتراكية    -
Education ( ثالثة كتب، وهي  الكتب املقررة ملادة التربية القومية االشتراكية  من قبـل   عددهاو

 كل من املعلم والتالميذ لتعليم وتعلم احملتوى التعليمي هلـذا املقـرر             وزارة التربية يف سورية، ليلتزمها      
  .طوال العام الدراسي

 تلي مرحلة التعليم األساسـي  )Secondary Education Stage( مرحلة التعليم الثانوي -
مدا ثالث سنوات تبدأ من الصف األول الثانوي وتنتهي بنهاية الصف الثالث الثانوي، وتتفـرع إىل                

  . املهين-العام :منيقس
 هو أداة للبحث العلمي تستخدم يف جماالت حبثيـة  ):Content Analysis( حتليل املضمون -

متنوعة لوصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة املراد حتليلها، من حيث الشكل واملـضمون،              
 وطبقـاً للتـصنيفات     تلبية للحاجات البحثية، املصوغة يف تساؤالت البحث، أو فروضه األساسـية،          
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املوضوعية احملددة واملناسبة لطبيعة البحث ،وذلك بناًء على قواعد واضحة للترميز، ووفق أسس منهجية              
ومعايري موضوعية، باالستناد إىل األسلوب الكمي بصفة أساسية يف عملية مجـع البيانـات وتبويبـها                

  .  وحتليلها
א−١٠ א :א

الوظائف األساسية للتعليم، فال يكفي أن يتلقى املتعلم تربيـة ثقافيـة تنمـي              تعد تربية املواطنة من     
مداركه، وذب سلوكا ته، أو تربية مهنية تعينه على اكتساب رزقه، بل ال بد من تربية الفـرد علـى                    
املواطنة الصاحلة اليت جتعله يدرك أنه جزء من أمته وجمتمعه ،وأن له حقوقاً جيب على الدولـة تأمينـها،     

ومن منطلـق   . وكذلك عليه واجبات جتاه وطنه وجمتمعه،ومسؤوليات توازي درجة احلرية املمنوحة له          
أمهية موضوع املواطنة  أخذت دول عديدة  هذا املوضوع بعني االعتبار يف مناهجها الدراسية وأهدافها                

هومـات   املواطنـة      ،وبالتايل تناولت الكثري من الدراسات التربوية هذا املوضوع بالبحث والتحليل ملف          
 النغ، دراسة زيود، دراسـة كـاملوس ،دراسـة          –دراسة وانغ يب    (الواردة يف املقررات الدراسية مثل      

ودراسـات تناولـت حتليـل      ) الصائغ، دراسة بادي، دراسة أخضر،دراسة النعيم، دراسة بين صعب        
فضالً عن تقارير   )  وأمحد   دراسة عبد اهللا  (األهداف التربوية، لتعرف ما ورد فيها من قيم املواطنة، مثل           

ودراسات مسحية وطولية، تناولت أهداف تعليم املواطنة، و أساليب تقومي  تعلم الطالب مفهومـات                
املواطنة، و أفضل الطرائق والوسائل لغرسها لدى الناشئة وتقييم تعلمهم للمواطنة ،وهذا مـا قدمتـه                

لدراسة الطولية التربوية للمواطنة، مشروع تقـومي       التقرير السادس ل  (املؤسسة الوطنية للبحوث التربوية       
  :وفيما يلي تفصيل هلذه الدراسات)التالميذ يف تعليم املواطنة ،دراسة دولية عن التربية املدنية واملواطنة

א− علم التربية الوطنية واملبادئ : "بعنوان )  (Wang, Pi-Lang,1996 −א
دراسـة يف   :  تراوح أعمارهم بني السنة الثالثة عشرة واخلامسة عـشرة           األخالقية وسط األفراد الذين   

دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى استيعاب وإدراك طالب املـدارس           . مجهورية الصني حول املراهقني   
يف املتوسطة للمنهج املدرسي الرمسي وإدراكهم، وغري الرمسي للتربية الوطنية، واملبادئ األخالقية وتأثريه             

هم، وتوجهام الوطنية، وكذلك ملعرفة حمتوى القيم املتوفرة يف الكتب الدراسية اخلاصـة مبـادة               مواقف
التربية الوطنية واملبادئ األخالقية، وكذلك استخدم الباحث يف الدراسة أسلوب حتليل احملتوى، ملعرفـة              

املنهج الوصفي التحليلـي،   استخدم  كذلكالقيم املتوافرة يف كتب التربية الوطنية، واملبادئ األخالقية، و        
طالباً يف ست مـدارس     ) ٧٥٦(وتكونت عينة الدراسة من     . وأداة الدراسة استبانة ألخذ آراء الطالب     

 تؤكد الكتب ذات الصلة الوثيقة بني املبـادئ          :وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزهـا     . متوسطة
الب ملفهوم املواطنة الصاحلة يف القيم األخالقية       األخالقية التقليدية والقيم الوطنية ،و يظهر استيعاب الط       

  .التقليدية أكثر من القيم الوطنية
א أمهية تعليم املواطنـة يف  : بعنوان) (Abdaullah & Ahmad,1999 א

تناولت هذه الدراسة أهداف التعليم يف ماليزيا للكشف عن درجة التركيز على  .القرن اجلديد يف ماليزيا
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ة املواطنة فيها كأحد األهداف التعليمية، ورأت الدراسة أن إحدى أهم املشاكل املستعصية واملرتبطة              قيم
بتعليم املواطنة تكمن يف إجياد توازن مالئم بني احلاجة إىل تعليم املواطنة واالعتماد على األشكال املفرطة                

 وصناع القـرار سـيحتاجون يف       وقد توصلت الدراسة إىل أن املدرسني     .من تلقني مبادئ هذا املفهوم      
سياق تعليم املواطنة إىل وضع مناهج تدريسية مبتكرة تقتضي أن يتعلم الطالب التفكري وتقييم املعلومات            
اليت يتم إعطاؤها هلم بطريقة نقدية، وتذكر الدراسة ضرورة إدراك األمهية الكربى اليت تتمتع ا مسألة                

 األمم حتديداً يالئم متطلبات، وحاجات التغري السريع ،وذلك         حتديد مكونات تعليم املواطنة لدى خمتلف     
  .على الصعيدين الوطين والعلمي على حد سواء 

القيم التربوية يف حمتوى كتب العلوم اإلنسانية للمرحلـة         :  بعنوان   )٢٠٠١،(א−
مبا فيهـا   (نية  وكتبها    دف هذه الدراسة إىل حتليل مضمون أهداف العلوم اإلنسا        . اإلعدادية يف سورية  

للمرحلة اإلعدادية يف سورية، وذلك للكشف عن مدى التوافق بـني           ) كتب التربية القومية االشتراكية   
القيم املتضمنة يف هذه الكتب مع تلك الواردة يف األهداف العامة واخلاصة مبواد العلوم اإلنسانية، ومن                

 أن هذه الكتب استوفت وبـشكل شـامل        : شتراكية  أبرز نتائج حتليل مضمون مادة التربية القومية اال       
األهداف مع وجود بعض التفاوت بني اموعات القيمية فيما خيص نسب التحقق ،مع وجود بعـض                
التقصري يف حمتوى الكتب حبق بعض اموعات القيمية، كذلك هناك تفاوت من حيث توزع القيم يف                

 .حمتوى الكتب 
هل تعلّم الكتب املدرسـية القـيم الدميقراطيـة    : عنوانب (Kalmos,2001) א−

دف هذه الدراسة من خالل حتليل كتب مـادة         . ؟دراسة حتليلية للكتب املدرسية يف استونيا وروسيا        
التربية املدنية للصف التاسع، إىل تقدير دور هذه الكتب يف تعزيز بعض القيم كحس املواطنـة الفعـال           

 من حتليل التلقي أي حتليل مقارن خلطاب الكتب املدرسـية وخطـاب             والقوي، ومتثل الدراسة شكال   
وأظهر حتليل الكتب أا تعطي أولوية لألشكال املختلفة يف احلكم، الذي متارسه املؤسـسات              .التالميذ

احلكومية، وتؤكد عدداً من القيم أيضاً، مثل احترام القوانني، والقواعد، وتقرير حقوق اإلنسان ،وتعزز              
باملفهوم العام يف هذه الكتب يبـدو       ) حتسني اتمع   ( غري أن . ت الوطنية مثل رفع العلم الوطين     االجتاها

وقد أوحت الدراسة بضرورة أن تتضمن الكتب املدرسية مزيداً من األمثلة، حول اإلسهام             . غري واضح 
 .الفعال يف التربية املدنية، وأن تقدم احتماالت أوسع للتفكري النقدي

دراسة حتليلية لكتاب التربية الوطنية املقرر علـى طـالب          :  بعنوان )٢٠٠٣،א(א−
دف هذه الدراسة من خالل حتليل حمتوى كتـاب         .  الصف الثالث الثانوي باململكة العربية السعودية     

التربية الوطنية، الكشف عن مدى اتساق حمتوى الكتاب مع األهداف العامة للتعليم باململكة، و أهداف               
التعليم باملرحلة الثانوية على وجه اخلصوص، وما جيسده هذا احملتوى من قـيم املواطنـة يف اتمـع                   

وقد توصلت الدراسة إىل ارتباط بني احملتوى، واألهداف، وكذلك أن احملتـوى أكـد           . السعودي عامة 
 .حب الوطن، واالعتزاز باالنتماء، وأن حمبة اإلنسان لوطنه هو أمر فطري
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للصف األول  مضمون حقوق اإلنسان يف مقرر التربية املدنية        : بعنوان   )٢٠٠٣,(א−
 دف هذه الدراسة تعرف املوضوعات التربوية اليت ميكن اشتقاقها من اإلعالن العاملي             الثانوي يف فرنسا  

                ف حلقوق اإلنسان، واليت يتضمنها كتاب التربية املدنية ،للـصف األول الثـانوي يف فرنـسا، لتعـر
واعتمد الباحث منهج التحليل القائم على املفهومات       . املوضوعات اليت متّ التركيز عليها أكثر من غريها       

مفهوماً متضمنة يف كتاب التربية املدنيـة، وهـذه         )٢٥(بوصفها وحدات التحليل، وقد حدد الباحث       
تكامل، املواطنـة والعمـل     وال املواطنة واملدنية، املواطنة  : ت تنضوي  يف  عدد من احملاور مثل        املفهوما

،املواطنة وحتول العالقات األسرية، ومن نتائج هذه الدراسة، أن مفهومات  التربية املدنية الـيت تقـدم                 
 .لتالميذ الصف األول الثانوي تتضمن مجيع بنود اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

.  نوية يف تنمية املواطنـة  دور املقررات الدراسية للمرحلة الثا    : بعنوان )٢٠٠٥،(א−
تعرف  مدى حتقيق مبادئ تنمية املواطنة يف املقررات الدراسية لتعليم البنات مـن               دف هذه الدراسة    

خالل مقررات مواد العلوم الدينية، التاريخ، اجلغرافية، إضافة القتراح أهداف مستجدة لكل مقرر مـن               
ومن نتائج هذه الدراسة،    .ملنهج الوصفي التحليلي    املقررات موضوع الدراسة، وقد استخدمت الدراسة ا      

أن وثيقة األهداف املكونة من أربعة عشر هدفاً، خاصة باملرحلة الثانوية، كان منها أحد عشر هدفاً تدل                 
على تنمية املواطنة، كما أن األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم، وأهداف التعليم يف هـذه املرحلـة،                 

، وإعـداد    الدينية واالجتماعية يف هذه املرحلة، مجيعها تسعى إىل تربيـة الفـرد            وكذلك أهداف املواد  
  .املواطن الصاحل امللتزم

א− א א تقومي التالميـذ يف  :بعنوان (NFER ,2005) (א
ألهداف تعلـيم  دف هذا املشروع إىل إجراء مقارنة      . األهداف، اإلمكانيات والعمليات  : تعلم املواطنة 

املواطنة، والعمليات، و التطبيقات بني البلدان املشاركة يف هذا املشروع، وقد حدد املشروع أهدافه بـ               
أبرز  –. أساليب لتقومي تعلم التالميذ    حتديد عدة –. حتديد تعريفات تربية املواطنة يف البلدان املشاركة      -: 

وهـذا  . لتالميذ  وحتصيلهم فيما خيص تربية املواطنة      العمليات واالستراتيجيات املؤثرة، للحكم يف تعلم ا      
املشروع هو دراسة طولية، قامت ا املؤسسة الوطنية للبحث التربوي يف اململكة املتحـدة، إذ  قـام                  
املشاركون بتقدمي وجهة نظر بلدام، حول أهداف تربية املواطنة، وجمموعة الوسائل، واألساليب املتبعة             

 .ذ للمواطنةيف تقييم تعلم التالمي
دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنة لـدى         :  بعنوان   :)٢٠٠٦،(א−

متحورت هذه الدراسة حول مفهوم املواطنة، والعالقة بني املواطنـة    . التالميذ ،املدرسة اإلكمالية منوذجاً   
 أداة  – املدرسة اإلكمالية منوذجـاً      – واملؤسسة التعليمية، و إمكانية اعتبار املؤسسة التعليمية اجلزائرية       

استخدمت الدراسة منهج حتليل املضمون لبعض      . فاعلة لتكوين روح املواطنة، وجتسيد قيم احلس املدين       
، فـضالً عـن توظيـف       ...الكتب املدرسية، منها كتب التربية املدنية، التاريخ، املطالعة والنصوص          
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ملؤسسة التعليمية يف تنمية روح املواطنة لدى تالميـذ         استطالع رأي جمموعة من التربويني حول دور ا       
اإلكماليات ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة، أن الكتب املدرسية للمواد االجتماعية تـسهم يف تكـوين                
املواطنة إسهاماً متوسطاً نسبياً،  فقد هيمنت بعض القيم  كقيمة احلق كأساس للمواطنة، على حساب                

 األكثر صلة بتكوين روح     ، كما بينت الدراسة أن التربية املدنية هي املادة        قيم أخرى مثل قيمة الواجبات    
 .املواطنة
دور املناهج يف تنمية قيم املواطنة الصاحلة، منـهج         : بعنوان   ):٢٠٠٧،(א−

 الوطنية،  حتددت أهداف هذه الدراسة  تعرف قيم املواطنة اليت تقدمها مناهج التربية           .التربية البدنية مثاالً    
، يف اململكة الـسعودية، إضـافة       ٢٠٠٧والتربية البدنية  املعتمدة للتدريس يف املدارس للعام الدراسي          

لتعرف درجة التوافق بني قيم املواطنة اليت يقدمها كل  من املنهاجني، واستخدم الباحث هلذا الغـرض                 
حليل البيانات توصل الباحـث إىل      املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على ما هو كائن وتفسريه، وبت          

تتوافق قيم تنمية املواطنة اليت يقدمها كل من  منهاجي  التربية البدنية، والتربيـة               : عدد من النتائج منها     
 .الوطنية، ويعمل منهاج التربية البدنية منسجماً مع منهاج التربية الوطنية 

،(א− ات التربيـة الوطنيـة يف االبتدائيـة    املواطنة يف حمتوى مقرر:  بعنوان)٢٠٠٧א
دف هذه الدراسة إىل حتليل حمتوى كتب التربية الوطنية للصفوف الرابـع            .  باململكة العربية السعودية  

واخلامس والسادس باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية وذلك لتعرف  ما حتتويه هذه الكتـب               
بنداً، متثل قيم املواطنة الـصاحلة، ليـتم        ) ٢٣(ذا الغرض قائمة من   من قيم املواطنة ،واستخدم الباحث هل     

ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه القائمة، وجود غيـاب          . حتليل حمتوى الكتب يف ضوء تلك القائمة      
    يف توزيع   بشكل ملحوظ من حمتوى الكتب، إضافة لتباين واضح          البعض قيم املواطنة املعاصرة ومفهوما

 .تبالقيم يف الك
א− א א دراسة دولية عـن    :بعنوان ) (NFER,2007 א

قامت هذه الدراسة مبسح للطرائق اليت يستعد ا الشباب لالضطالع بأدوارهم           . التربية املدنية واملواطنة  
ية، قامـت   بوصفهم مواطنني يف عدد من الدول يف القرن احلادي والعشرين، ويف سبيل حتقيق هذه الغا              

الدراسة بوصف إجناز الطالب يف اختبار لالستيعاب، والكفاءات املفهوماتية يف التربية املدنية، و املواطنية              
. ،وقامت جبمع البيانات وحتليلها، حول نزعات الطالب، ومواقفه املتعلقة بالتربية املدنيـة، واملواطنيـة             

، ومسح رئيس ،وقد نفذت الدراسة اإلرشادية       واشتمل   املشروع على دراسة إرشادية، وجتربة ميدانية        
، واستخدمت عينة من مخس وعشرين مدرسة ثانوية ،وكانت هناك استبانات يف            ٢٠٠٧يف أوائل العام    

  .املسح الرئيس للطالب وللمدرسني، فضالً عن اختبار  معريف للطالب  التجربة امليدانية، ويف
  ير السادس للدراسة الطولية التربوية للمواطنة       التقر:بعنوان  )  (Benton,2008  א−

قدم هذا التقرير أحدث نتائج دراسة طولية، نفذا املؤسسة الوطنية للبحوث التربوية علـى تـأثريات                
، وهي  ٢٠٠١انطلقت الدراسة عام    .طويلة األمد، وقصرية األمد، لتربية املواطنة على الطالب واملدارس          
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 ٢١٧

طالب، الذين سيحصلون على تربية مواطنة قانونية يف املـدارس الثانويـة يف             تتابع الدفعة األوىل من ال    
انكلترا ،وقد ركز هذا التقرير على املشاركة املدنية للشباب داخل املدرسة، و خارجهـا ،ويـستند يف                 
املقام األول على مسح طويل، لطالب الصف احلادي عشر، متّ تنفيذه يف مخس وسـبعني مدرسـة، يف                  

، وقد أمت أكثر من أحد عشر ألف طالباً االستبانة،  والذي هو املـسح               ٢٠٠٧-٢٠٠٦ي  العام الدراس 
الثالث للدراسة الطولية التربوية للمواطنة، كما أبرز التقرير التغريات اليت نـشأت، منـذ أن متّ تنفيـذ                  

دية مـن   املسحني األول والثاين يف الصف السابع والصف التاسع، كما قدم التقرير بعض النتائج التمهي             
املسح الطويل للمدرسني ومديري املدارس، وكان من النتائج الرئيسة من هـذا التقريـر أن النـاس يف                  
إنكلترا اليوم مهتمون بالسياسة والقضايا السياسية ولكنهم غري مهتمني يف االنضمام إىل حزب سياسي،              

لون أم سيصوتون  فقط من طالب الصف احلادي عشر يقو      ٪٥٠وتروقهم فكرة التصويت، ألن  زهاء       
 .      يف االنتخابات، عندما يبلغون سن الثامنة عشرة

يتضح من خالل الدراسات السابقة اليت متّ عرضها، صلتها بالبحث احلايل، من حيـث دراسـتها                
ملوضوع املواطنة، ومن حيث اعتماد بعضها على منهج حتليل املضمون، القائم على أساسيات منهجيـة               

وختتلف هذه الدراسات بعضها عن بعض يف األهـداف، والتنـوع، و            .   عليها علمية سليمة متعارف  
األساليب والنتائج ،وإن كان إطارها التربوي يوحد بينها، واعتمادها املنهج الوصفي التحليلي،غري أـا          
تتفاوت يف تركيزها على مفهومات  املواطنة، و مكوناا الواجب توافرهـا يف املقـررات املدرسـية                 

  .ب غرسها لدى الناشئة ،والواج
والبحث احلايل، يندرج يف إطار الدراسات السابقة، من حيث املنهجيه  وأدوات البحث، وإن كان               
يتميز بأنه يتناول بالبحث مادة التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية، من خالل حتليـل                

طنة، اليت أحلت عليها هذه الكتب، أو تلك اليت         املضامني التربوية يف هذه الكتب، لتعرف مكونات املوا       
قصرت يف تناوهلا، ما يسهم يف تعرف واقع  هذه الكتب، من أجل السعي إىل تطويرها، مبـا يتـصل                    

  .مبفهومات  املواطنة املتضمنة فيها 
:א−١١
א−١−١١ א א قوميـة  أسفرت نتائج حتليل مضمون كتب التربيـة ال    :א

االشتراكية  للمرحلة الثانوية يف سورية عن دالالت ذات معىن، من حيث املكونات املتضمنة، وذلـك                
مـا درجـة تـوافر      : مكّن من احلكم عليها من خالل إجابتها عن السؤال األول املطروح يف البحث              
 ية؟مفهومات   املواطنة يف كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سور

يتضمن عرضاً ملفهومات  املواطنة اليت متّ حصرها بنتيجة حتليل مضمون كتب التربية             ) ٢(واجلدول  
  ،القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية
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 ٢١٨

 )٢(اجلدول رقم 
لكل التكرارات والنسب املئوية للمفهومات  الرئيسة للمواطنة بوفق ما وردت يف كتب التربية القومية االشتراكية 

  صف على حدة
 املفهومات الرئيسة للمواطنة الثالث الثانوي الثاين الثانوي األول الثانوي

 النسبة٪ التكرارات النسبة٪ التكرارات النسبة٪ التكرارات
 ٢٠,٠٥ ٧١ ٣,٧٠ ٨ ٢,٢٢ ٥  االنتماء الوطين١
 ٢٣,١٦ ٨٢ ٤٥,٨٣ ٩٩ ٥٨,٢٢ ١٣١  االنتماء القومي--٢
 ١١,٠١ ٣٩ ٣٢,٤٠ ٧٠ ٨,٤٤ ١٩ االنتماء اإلنساين-٣
 ١٨,٣٦ ٦٥ ١٠,١٨ ٢٢ ١,٧٧ ٤  حقوق املواطن -٤
 ٦,٧٧ ٢٤ ٤,١٦ ٩ ٨,٨٨ ٢٠ واجبات املواطن-٥
 ١٣,٨٤ ٤٩ ١,٨٥ ٤ ١٥,٥٥ ٣٥ اتمعية املشاركة-٦
 ٦,٧٧ ٢٤ ١,٨٥ ٤ ٤,٨٨ ١١ القيم األساسية-٧

 ٪ ١٠٠ ٣٥٤ ٪ ١٠٠ ٢١٦ ٪ ١٠٠ ٢٢٥       اموع
كانت متـوافرة يف    ) ٧(ل السابق، أن كل املفهومات الرئيسة للمواطنة، وعددها         يالحظ من اجلدو  

كتب التربية القومية االشتراكية  للصفوف الثالث للمرحلة الثانوية ،إذ  مل يسجل غياب أي مفهوم من                 
إن . هذه املفهومات، إال أن نسب تكرار هذه املفهومات  كانت متفاوتة، وختتلف من كتـاب آلخـر                

ل املفهومات الرئيسة  للمواطنة يف كتب هذا املقرر، يعود إىل االهتمام ذه املادة، واعتبارهـا                توافر ك 
مادة أساسية يف املناهج الدراسية يف سورية جنباً إىل جنب مع املواد الدراسية األخـرى، وكـذلك إىل                  

ا ومستقبلها،  وعلـى     دف هذه املادة يف تربية األجيال، وتنشئتها على قضية األمة العربية يف حاضره            
تارخيها اإلنساين احلافل بالكفاح، من أجل أداء رسالتها يف تقدم البشرية واحلضارة اإلنـسانية،كذلك              
دف غرس مفهومات  روح اجلماعة والتعـاون والـشعور باالنتمـاء لـألرض والـوطن لـدى                  

ؤسسات الوطنية والقوميـة،    وكذلك تعريفه  بامل   .الناشئ،وباحلرية يدافع عنها، وميارسها بروح املسؤولية     
وكيفية التعامل معها يف إطار املواطنة الصاحلة، اليت توازن بني حقوق املواطن وواجباته، وبني حقـوق                

  .الفرد وحقوق اجلماعة، وكل ذلك يف إطار املصلحة العليا للوطن 
א−٢−١١ אא لقد أسفرت نتائج حتليل مضمون كتـب التربيـة          :א

القومية االشتراكية، للمرحلة الثانوية يف سورية، عن دالالت ذات معىن، من حيث مفهومات  املواطنة،               
املتضمنة فيها، وذلك من خالل حساب التكرارات، ونسبها املئوية، ومتوسـط التكـرارات، إضـافة               

مكّن من احلكم عليها من حيث إجابتها عن الـسؤال          وذلك  ).   k2(حلساب درجة التوافق بواسطة     
 ما مدى التوافق بني درجات توافر مفهومات  املواطنة الرئيـسة يف كتـب               :الثاين املطروح يف البحث   

يبني درجة تركيز كتب التربيـة      ) ٣(التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ؟  واجلدول         
  .الثانوية يف سورية واهتمامها بكل مفهوم من املفهومات الرئيسة للمواطنةالقومية االشتراكية للمرحلة 
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  )٣(اجلدول رقم 
التكرارات والنسب املئوية للمفهومات  الرئيسة  املواطنة وفق ما وردت يف كتب التربية القومية االشتراكية لكل 

  )k 2(صف على حدة وحساب
 األول الثانوي

 
املفهومات الرئيسة  الثالث الثانوي ثاين الثانويال

  للمواطنة
 K2 النسبة٪ تاالتكرار K 2 النسبة التكرارات K2 النسبة٪ التكرارات 

 ٨,٢٥٣ ٢٠,٠٥ ٧١ ١٦,٩٢٤ ٣,٧٠ ٨ ٢٢,٩١٧ ٢,٢٢ ٥ الوطين االنتماء
 ١٩,٥٣٤ ٢٣,١٦ ٨٢ ١٥٠,٥٤٨ ٤٥,٨٣ ٩٩ ٣٠٤,٠٨ ٥٨,٢٢ ١٣١ االنتماء القومي

 ٢,٦٤٧ ١١,٠١ ٣٩ ٤٩,٦٨٣ ٣٢,٤٠ ٧٠ ٥,٣٧٢ ٨,٤٤ ١٩ اإلنساين االنتماء
 ٤,١١٧ ١٨,٣٦ ٦٥ ٢,٥٨٣ ١٠,١٨ ٢٢ ٢٤,٦٣٧ ١,٧٧ ٤ حقوق املواطن 
 ١٣,٩٦٠ ٦,٧٧ ٢٤ ١٥,٤٧٥ ٤,١٦ ٩ ٤,٥٨٥ ٨,٨٨ ٢٠ واجبات املواطن
 ٠,٠٤٨ ١٣,٨٤ ٤٩ ٢٣,٣٦٨ ١,٨٥ ٤ ٠,٢٥٤ ١٥,٥٥ ٣٥ املشاركة اتمعية
 ١٣,٩٦٠ ٦,٧٧ ٢٤ ٢٣,٣٦٨ ١,٨٥ ٤ ١٣,٩٠٤ ٤,٨٨ ١١ القيم األساسية
 ٦٢,١٥٩ ٪ ١٠٠ ٣٥٤ ٢٨٩,٣٨٦ ٪ ١٠٠ ٢١٦ ٣٧٥,٧٤٩ ٪ ١٠٠ ٢٢٥       اموع

 ٥٠,٥٧ ٣٠,٨٥ ٣٢,١٤  متوسط التكرارات

٢ K  ٦٪ ،درجة احلرية ٥، مستوى داللة ١٢,٥٩٢= النظرية  
النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الرئيسة للمواطنة والتوافق بني توزيع هـذه            -١-٢-١١

 بلغ عدد تكرارات وحدات حتليـل       :ة االشتراكية للصف األول الثانوي    كرارات يف كتاب القومي   الت
وقـد    تكراراً، موزعاً على سبعة مفهومات  رئيسة للمواطنـة،        / ٢٢٥/املفهومات الرئيسة للمواطنة    

تكراراً، وقد حققت نسبة تكـرارات مفهـوم االنتمـاء           )١٣١-٤(احنصرت هذه التكرارات مابني     
. ، وهي نسبة ضئيلة   /٪  ١,٧٧/فيما كانت نسبة تكرار مفهوم حقوق املواطن         ،  / ٪   ٥٨,٢٢/يالقوم

، يالحظ أن اثنني من املفهومات  فقط،  من أصـل            )٣٢,١٤(وعند حساب متوسط التكرارات البالغ      
ومني ، ولعل تركيز الكتاب على هذين املفه      )االنتماء القومي،املشاركة اتمعية  (سبعة كانا فوق املتوسط     

دف التربية القومية االشـتراكية إىل إعـداد        :"يعود إىل دف هذه املادة كما ورد يف مقدمة الكتاب           
متفاعل مع بيئته االجتماعية، مؤمن بالقوميـة العربيـة،         ...جيل عريب ذي شخصية متكاملة ومتوازنة       

آخر كان هنـاك مخـسة      ومن جانب   ..." وبأهداف أمته و رسالتها اخلالدة، ملتزم بقضاياها املصريية       
االنتماء الوطين،االنتماء اإلنـساين،احلقوق،  : (مفهومات  رئيسة  للمواطنة، جاءت دون املتوسط، وهي     

، وبالرغم من أن  االنتماء بأنواعه يعترب من العناصر املشكلة للمواطنة، ومع              )الواجبات ،القيم األساسية  
٪، ملفهوم االنتمـاء    ٨,٤٤االنتماء الوطين، وبنسبة    ٪، ملفهوم   ٢,٢٢ذلك مل يرد إال بتواتر قليل بنسبة        

اإلنساين،  ومع أن مفهومي حقوق املواطن وواجبات كانا دون املتوسط، إال أن نسبة مفهوم حقـوق                 
٪، و  ٨,٨٨٪، هي نسبة أقل بكثري من نسبة مفهوم واجبات املواطن، واليت بلغت             ١,٧٧املواطن بلغت   

ومن أجل التأكد مـن     .  على مجيع املفهومات بنسب متساوية    ذلك إشارة لعدم تركيز حمتوى الكتاب       
التوافق بني توزيع التكرارات، على املفهومات الرئيسة للمواطنة، أو عدم التوافق، كان البد من حساب               

)k2 (   ألن قيمة     أن الفرق دال إحصائياً    :فكانت النتيجة )k2 (   أعلى من قيمة   / ٣٧٥,٧٤٩/احملسوبة
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)k2 (  يف توزيع التكرارات على     عدم التوافق ٪ مما يشري إىل     ٥عند مستوى داللة    / ١٢,٥٩٢/النظرية 
  .مكونات املواطنة الواردة يف كتاب التربية القومية االشتراكية للصف األول الثانوي

النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الرئيسة للمواطنة، والتوافق بني توزيع هـذه            -٢-٢-١١
 بلغ عدد تكرارات وحـدات      :ية القومية االشتراكية للصف الثاين الثانوي       التكرارات يف كتاب الترب   

تكراراً موزعاً على سبعة مفهومات  رئيسة للمواطنة ،وقـد          /٢١٦/حتليل املفهومات الرئيسة للمواطنة     
 مفهوم  االنتماء القومي     تكراراً، وقد حققت نسبة تكرارات    ) ٩٩ - ٤(احنصرت هذه التكرارات مابني     

 .فقط/ ٪  ١,٨٥/ساسية   فيما كانت نسبة تكرار مفهومي املشاركة اتمعية، و القيم األ          ،/٪٤٥,٨٣/
، يالحظ أن مفهومني فقط كانا فـوق املتوسـط          )٣٠,٨٥(وعند حساب متوسط التكرارات والبالغ      

دم ، فيما كانت املفهومات املتبقية دون املتوسط، وذلك يشري إىل ع          )االنتماء القومي، االنتماء اإلنساين   (
ومن أجل التأكد من    .   املساواة  يف توزيع االهتمام على املفهومات الرئيسة للمواطنة يف حمتوى الكتاب           

التوافق، أو عدم التوافق، بني توزيع التكرارات على املفهومات الرئيسة للمواطنة، كان البد من حساب               
)k2  ( ذلك أن  قيمة     أن الفرق دال إحصائيا،     : فكانت النتيجة)k2( أعلى من  / ٢٨٩,٣٨٦/سوبة  احمل

يف توزيع التكرارات   عدم التوافق   ٪، مما يشري إىل     ٥عند مستوى داللة    / ١٢,٥٩٢/النظرية  ) k2(قيمة  
  .على مكونات املواطنة الواردة يف كتاب التربية القومية االشتراكية للصف الثاين الثانوي

اطنة، والتوافق بني توزيع هـذه      النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الرئيسة للمو      -٣-٢-١١
 بلغ عدد تكرارات وحدات     :التكرارات يف كتاب التربية القومية االشتراكية للصف الثالث الثانوي        

تكراراً موزعاً على سبعة مفهومات  رئيسة للمواطنة، وقـد          / ٣٥٤/حتليل املفهومات الرئيسة للمواطنة     
باقي الكتب السابقة، فقـد حققـت نـسبة         تكراراً، وك ) ٨٢ -٢٤(احنصرت هذه التكرارات مابني     

، وذلك  /٪  ٢٣,١٦/خرى  تكرارات مفهوم  االنتماء القومي أعلى نسب تكرارات لدى املفهومات  األ           
دف الرئيسي هلذه املادة يف تعزيز اإلميان املطلق لدى الناشئة باالنتماء إىل األمة العربية، فيما               يعود إىل اهل  

 ./٪ ٦,٧٧/، و املشاركة اتمعية ملواطنكانت نسبة تكرار مفهوم  واجبات ا
، يالحظ أن ثالثة مفهومـات  للمواطنـة    )٥٠,٥٧( وعند حساب متوسط التكرارات والذي بلغ       

، وباملقابل جاءت املفهومات    )االنتماء القومي ،االنتماء الوطين، حقوق املواطن       (جاءت فوق املتوسط      
 حمتوى الكتاب على مجيع املفهومات الرئيسة للمواطنـة         املتبقية دون املتوسط، وذلك إشارة لعدم تركيز      

ومن أجل التأكد من التوافق، أو عدم التوافق، بني توزيع التكرارات على املفهومـات              . بنسب متساوية 
قيمـة   حيثأن الفرق دال إحصائيا     : فكانت النتيجة ) k2(الرئيسة للمواطنة، كان البد من حساب       

)k2 (  من قيمة   أعلى  /   ٦٢,١٥٩/احملسوبة)k2 (  ٥وذلك عند مستوى داللة     / ١٢,٥٩٢/النظرية  ،٪
  يف توزيع التكرارات على املفهومات الرئيسة للمواطنة يف كتاب التربية القومية           عدم التوافق مما يشري إىل    

 .االشتراكية للصف الثالث الثانوي
، دون غريهـا يف كـل     والبد من اإلشارة إىل أن التركيز على عدد من املفهومات الرئيسة للمواطنة           

لق اعتماد مـؤلفي    كتاب، لعله يعود حملاولة  مؤلفي الكتب احلد، من التكرار والتداخل، وأيضاً من منط             
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أسلوب الربط بني أسلوب دمج املفهومات بعدد من الكتب ،إذ تكون هذه املفهومات              "الكتب واملعنيني 
ىل احلد األعلى واألكثر عمقاً، وأسـلوب       موزعة على أكثر من مادة، ويراعى تدرجها من احلد األدىن إ          

الوحدات الدراسية، الذي يعتمد على اختيار عدد من املوضوعات الرئيسة لوضعها يف سلـسلة مـن                
"  التاليـة للمرحلـة الواحـدة   الوحدات، وبالطبع يتطلب هذا النهج تكراره يف الـسنوات الدراسـية       

ق يف توزيع املفهومات الرئيسة للمواطنة      وملزيد من التأكد حول فكرة التواف     ) ٩٣-٩٢ ، ١٩٩٦،جدع(
على الكتب الثالث ملقرر التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية، كان البد من مجـع تكـرارات                
املفهومات الرئيسة للمواطنة الواردة يف الكتب الثالث ملقرر التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانويـة              

يبني درجة التوافق يف توزيع التكرارات، والنسب املئوية للمفهومات          ) ٤(يف جدول واحد  ،واجلدول        
  . الرئيسة للمواطنة يف هذه الكتب

  )٤(اجلدول رقم 
جمموع التكرارات والنسب املئوية لكل مفهوم من املفهومات الرئيسة للمواطنة وفق ما وردت يف الكتب الثالث 

  )k 2(  وحسابللتربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية
K2 ٪املفهومات الرئيسة للمواطنة التكرارات النسبة  
  االنتماء الوطين-١ ٨٤ ٪ ١٠,٥٦ ٧,٦٩٩

 االنتماء القومي-٢ ٣١٢ ٪ ٣٩,٢٤ ٣٤٦,٦٩٧
 االنتماء اإلنساين-٣ ١٢٨ ٪ ١٦,١ ١,٨٣٣
  حقوق املواطن -٤ ٩١ ٪ ١١,٤٤ ٤,٤٨٥
 واجبات املواطن-٥ ٥٣ ٪ ٦,٦٦ ٣٢,٣٠٣
 املشاركة اجملتمعية-٦ ٨٨ ٪ ١١,٠٦ ٥,٧٥٧
 القيم األساسية-٧ ٣٩ ٪ ٤،٩ ٤٨,٩٦٢

       اجملموع ٧٩٥ ٪ ١٠٠ ٤٤٧,٧٣٦
 متوسط التكرارات ١١٣,٥٧

2 K ٦٪ ،درجة احلرية ٥  ، مستوى داللة ١٢,٥٩٢= النظرية  
أن اموع الكلي لعدد تكرارات وحدات حتليـل املفهومـات الرئيـسة            ) ٤( يالحظ من اجلدول  

للمرحلة الثانوية يف سورية، بلغ       واطنة، واملتضمنة يف الكتب الثالث ملقرر التربية القومية االشتراكية،        للم
تكراراً موزعاً على سبعة مفهومات  رئيسة للمواطنة، وقد احنصرت هذه التكـرارات مـابني               / ٧٩٥/
، ويف املرتبـة   )٪  ٣٩,٢٤(تكراراً، حيث حققت نسبة تكرارات مفهوم  االنتماء القومي          ) ٣١٢-٣٩(

، ويف املرتبة األخرية مفهـوم  القـيم         )٪  ١٦,١(الثانية كانت نسبة تكرارات مفهوم االنتماء اإلنساين        
، )١١٣,٥٧(وعند حساب متوسط التكرارات والذي بلغ       ). ٪  ٤,٩(األساسية وكانت نسبة تكراراته     

، فيمـا  )ومي، االنتماء اإلنسايناالنتماء الق: (  هناك مفهومني فقط  كانا فوق املتوسط ومها لوحظ أن
جاءت باقي املفهومات دون املتوسط، مما يشري إىل عدم التوازن يف التركيز على املفهومـات الرئيـسة                 

ومن أجل التأكد   .للمواطنة يف الكتب الثالث جمتمعة، ملقرر التربية القومية االشتراكية، للمرحلة الثانوية            
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يع التكرارات على املفهومات الرئيسة للمواطنة الـواردة يف هـذا           من التوافق، أو عدم التوافق، بني توز      
) k2(قيمـة    حيـث   أن الفرق دال إحصائيا     :  وكانت النتيجة   )  k2(املقرر، كان البد من حساب      

٪ ، مما   ٥وذلك عند مستوى داللة     / ١٢,٥٩٢/النظرية  ) k2(،  أعلى من قيمة      /٤٤٧,٧٣٦/احملسوبة  
يع التكرارات على املفهومات الرئيسة للمواطنة، يف الكتب الثالث  ملقرر            يف توز  عدم التوافق يشري إىل   

 . التربية القومية االشتراكية، للمرحلة الثانوية يف سورية
وذلك إشارة واضحة إىل  تقصري هذا املقرر، بكتبه الثالث، يف تناول املفهومات الرئيسة للمواطنـة                

 من املفهومات الرئيسة، على أنه مستقل، ومنفـصل         بشكل متكامل ومتوازن، وتعاملها مع كل مفهوم        
عن األخر، كما تشري النتائج من ناحية أخرى، إىل عدم وجود خطة متبعة  لتوزيع مفهومات  املواطنة                  
على الكتب من قبل مؤلفي الكتب  ،يراعى من خالهلا التسلسل يف طرح املفهومات، ومبا يتناسب مع                 

  .  وى نضج املتعلم وحاجاته، واهتماماتهخصائص النمو يف هذه املرحلة، ومست
أسفرت نتائج حتليل مضمون كتب التربيـة القوميـة         :  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث    -٣-١١

االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية عن دالالت ذات معىن من حيث املفهومات الفرعية للمواطنـة               
مـا مـدى    : تها عن السؤال الثالث يف البحث     املتضمنة ،وذلك مكن من احلكم عليها من حيث إجاب        

التوافق بني توافر درجات كل مفهوم من املفهومات الفرعية للمواطنة املتضمنة يف كتب التربية القومية               
  االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ؟ 

مون يتضمن عرض للمفهومات  الفرعية للمواطنة اليت متّ حصرها بنتيجة حتليل مض       ) ٥(واجلدول رقم 
درجة التوافق يف التركيـز علـى هـذه         ، و كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية       

  . املفهومات
 )٥(اجلدول رقم 

التكرارات والنسب املئوية  للمفهومات  الفرعية  للمواطنة الواردة يف كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة 
  )k2(الثانوية، وحساب

   الفرعية للمواطنةاملفهومات الثالث الثانوي الثاين الثانوي األول الثانوي
 K2 النسبة٪  التكرارات K2 النسبة٪  التكرارات  K2 النسبة٪  التكرارات 
    االنتماء الوطين-أوالً
 ١٢٤,٤٧ ٪ ٩,٣٢ ٣٣ ٠,١ ٪ ١,٣٨ ٣   - مكانة سورية احلضارية-١
 دور سورية املـدافع عـن       -٢

 لعريبالوجود القومي ا
٤٣,٩٣٣ ٪ ٦,٢١ ٢٢ ٠,٥٤٤ ٪ ٢,٣١ ٥ ٢,٠١٦ ٠,٤٤ ١ 

 ١٧,٢٨٩ ٪ ٤,٥١ ١٦ - - - ٠,٠١٦ ٪ ١,٧٧ ٤ الوحدة الوطنية-٣
  القومي ثانياً االنتماء

 ١١,١٢ ٪ ٣,٩٥ ١٤ ٠,٠٤ ٪ ١,٨٥ ٤  ٧٩,٣٥ ٪ ٩,٣٣ ٢١ محاية الوطن وبنائه-٤
 ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ - -       - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢  حب الوطن-٥
 ٠,٠٠١ ٪ ١,٦٩ ٦ - - - ٢٢,٨١٦ ٪ ٥,٧٧ ١٣ التمسك باألرض-٦

االعتزاز باحلضارة والتراث   -٧
 القومي

٠,٦١١ ٪ ١,١٢ ٤ ٢٧٣,٨٧ ٪ ١٦,٢٠ ٣٥ ٣٣,٧٥ ٪ ٦,٦٦ ١٥ 

 ٣٨,٦٤٥ ٪ ٥,٩٣ ٢١ ٨,١ ٪ ٤,١٦ ٩ ٢٢,٨١٦ ٪ ٥,٧٧ ١٣ الوحدة العربية-٨
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 ٢٢٣

التضامن والعمـل العـريب     -٩
 املشترك

٢٤,٨١٥ ٪ ٥,٠٨ ١٨ ٤٧٦,١ ٪ ٢٠,٨٣ ٤٥ ١,٣٥ ٪ ٢,٦٦ ٦ 

مقاومــة االســتعمار  -١٠
 والصهيونية

١٢,٤٤ ٢٨
 ٪ 

٢,٨٤٩ ٪ ٢,٨٢ ١٠ ٠,٥٤٤ ٪ ٢,٣١ ٥ ١٥٦,٨١٦ 

التزام القـضايا العربيـة     -١١
 والدفاع عنها

٠,٢٠٥ ٪ ١,٩٧ ٧ - - - ٠,١٥ ٪ ١,٣٣ ٣ 

 - - - - - - ٣٣,٧٥ ٪ ٦,٦٦ ١٥ اإلميان  بالقومية العربية-١٢
 بأهـداف األمـة     اإلميان-١٣

 ورسالتها اخلالدة
٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ - - - - - - 

 - - - ١,٨٧٧ ٪ ٠,٤٦ ١ ٢٢,٨١٦ ٪ ٥,٧٧ ١٣ االعتزاز باللغة العربية-١٤
    اإلنساين االنتماء-ثالثا
 ٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ - - - ٤,٨١٦ ٪ ٣,٥٥ ٨ رفض التعصب والعنصرية-١٥
 ٢٠,٨٨٣ ٪ ٤,٨ ١٧ ٠,٧١١٪      ٠,٩٢ ٢   - حتسس املشكالت الدولية-١٦
ــوانني  -١٧ ــرف القـ تعـ

 والتنظيمات الدولية
٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ ٥٤٧,٦ ٪ ٢٢,٢٢ ٤٨ ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ 

 ٠,٢٠٥ ٪ ١,٩٧ ٧ ٥,٣٧٧ ٪ ٣,٧ ٨   - حل األزمات سلمياً-١٨
تقدير حركات التحرر يف    -١٩

 خمتلف أحناء العامل
٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ - - - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ 

رفض ما يهـدد حاضـر      -٢٠
 ومستقبل البشرية

-   - - - ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ 

 ٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ ١,٨٧٧ ٪ ٠,٤٦ ١ ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ خدمة اإلنسانية-٢١
 ٠,٦١١ ٪ ١,١٢ ٤ - - - ١,٣٥ ٪ ٢,٦٦ ٦ السالم القائم على العدل-٢٢

 -- - - ١٥,٢١١ ٪ ٥,٠٩ ١١ - - - التواصل احلضاري-٢٣
    ق املواطن حقو-رابعاً
 ٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ ٤٢,٧١١ ٪ ٧,٤ ١٦ - - - حق التعليم-٢٤
 -- - - ١,٦ ٪ ٢,٧٧ ٦ - - - حق املرأة باحلرية واملساواة-٢٥
 ٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ - - - - - - حق التعبري -٢٦
 ٤,٠٦٩ ٪ ٠,٢٨ ١ - - - - - - حق التأليف-٢٧
 ٠,٧٤٧ ٪ ٢,٢٥ ٨ - - - - - - حق العمل-٢٨
 ٠,٠٠١ ٪ ١,٦٩ ٦ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ احلريةحق -٢٩
توفري اخلدمات واحلاجات   -٣٠

 األساسية
- - - - - - ٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ 

حتقيق حاجـات األمـن     -٣١
 واالستقرار

- - -- - - - ٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ 

حتقيق العـدل واملـساواة     -٣٢
 وتكافؤ الفرص

٢  
 

٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ - -  
 

-  ٠,٢٠٥ ٪ ١,٩٧ ٧ 

نظمة وتـشريعات   توفري أ -٣٣
 حتدد العالقة بني الفرد والدولة

- - - - - - ٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ 

توفري فـرص املـشاركة     -٣٤
 السياسية جلميع املواطنني

٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢  
 

- - - ٦,٣٠٦ ٪ ٣,٣٨ ١٢ 

 ١,٩٥٩ ٪ ٢,٥٤ ٩ - - - - - - سيادة القانون-٣٥
 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - - - - متابعة تنفيذ القوانني-٣٦

  -خامساً
 واجبات املواطن

   
 

  
  
 

 ٠,٦١١ ٪ ١,١٢ ٤ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ احترام القانون والنظام-٣٧

ــزاب -٣٨ ــضمام إىل أح االن
داخل إطار الـنظم الـسياسية      

 القائمة

٠,٧٤٧ ٪ ٢,٢٥ ٨ ٨,١ ٪ ٤,١٦ ٩ ٤٠,٠١٦ ٪ ٧,١١ ١٦ 
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 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - - - - ترشيد االستهالك -٣٩
ــش -٤٠ ــصدي لل ائعات الت

 املغرضة
- - - - - - ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ 

 ٠,٦١١ ٪ ١,١٢ ٤ - - - - - - العمل للصاحل العام-٤١
 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - - - - احلفاظ على األمن الوطين-٤٢

ــشاركة -٤٣ املــــــ
 )الترشيح-االنتخاب(السياسية

٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ - - - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ 

  -سادساً
 املشاركة اجملتمعية

   
 

   

 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ ٠,٧١١ ٪ ٠,٩٢ ٢ - - - التماسك االجتماعي-٤٤

تقــدير دور القــوى  -٤٥
 اجلماهريية كأداة للتغيري

٠,٧٤٧ ٪ ٢,٢٥ ٨ - - - ٧٩,٣٥ ٪ ٩,٣٣ ٢١ 

 ٠,٦١١ ٪ ١,١٢ ٤ - - - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ تطوير االقتصاد الوطين-٤٦
 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - ٠,٠١٦ ٪ ١,٧٧ ٤ اعتماد املبادئ االشتراكية-٤٧
 ٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ - - - - - - حتقيق التنمية الشاملة-٤٨
 ٠,٠٠١ ٪ ١,٦٩ ٦ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ احترام التعددية بأنواعها-٤٩
 ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ - - - - - - خدمة اتمع-٥٠
 ٣٣,٦٩٦ ٪ ٥,٦٤ ٢٠ ٠,٧١١ ٪ ٠,٩٢ ٢ ٢,٨١٦ ٪ ٣,١١ ٧ الدميقراطية الشعبية٥١
  -سابعاً
 يم األساسيةالق

   
 

 

 ٠,١٣٧ ٪ ١,٤١ ٥ - - - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ الصدق والشفافية -٥٢
 ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ - - - ٠,٨١٦ ٪ ٠,٨٨ ٢ اإلخالص واألمانة-٥٣
 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - - - - التعاون-٥٤
 ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ - - - - - - اختاذ القرارات-٥٥
 ١,٤٢٥ ٪ ٠,٨٤ ٣ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ رقابة الضمري-٥٦
 ٤,٠٩٦ ٪ ٠,٢٨ ١ - - - ٠,١٥ ٪ ١,٣٣ ٣ اإلرادة احلرة-٥٧
 ٠,٠٠١ ٪ ١,٦٩ ٦ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ روح املسؤولية-٥٨
 ٢,٥٧٧ ٪ ٠,٥٦ ٢ - - - ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١ النقد البناء-٥٩
 - - - ٠,٠٤٤ ٪ ١,٨٥ ٤ ٢,٠١٦ ٪ ٠,٤٤ ١  الفكر املستقل-٦٠

٢١ ٥٢٨,٤٤٨ ٪ ١٠٠ ٢٢٥ اجملموع
٦ 

٣٨٨,٨٣ ٪ ١٠٠ ٣٥٤ ١٣٨٥,٨٢ ٪ ١٠٠ 

 ٥,٩ ٣,٦    ٣,٧٥      متوسط التكرارات

K 2  ٥ ،مستوى داللة ٥٩   ،درجة حرية ٤٣,٧٧٠= النظرية ٪  
لقوميـة  النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الفرعية للمواطنة  يف كتاب التربية ا           -١-٣-١١

، أن عدد تكرارات وحدات حتليـل املفهومـات         )٥( يالحظ من اجلدول     :االشتراكية لألول الثانوي  
الفرعية للمواطنة، احملصلة  بنتيجة حتليل حمتوى كتاب التربية القومية االشتراكية للصف األول الثـانوي                

مفهوماً  تضمنها جدول     )٦٠(مفهوماً للمواطنة، من أصل     ) ٣٦(تكراراً موزعاً على    ) ٢٢٥(قد بلغت   
تكراراً، ويف ذلك إشارة  إىل وجود تفاوت          )٢٨ – ١(ارات ما بني    التحليل، وقد احنصرت هذه التكر    

يف درجة التركيز على كل مفهوم من مفهومات  املواطنة، فقد حظيت بعض املفهومات بعدٍد كبٍري من                 
، وهـذا   )٪  ١٢,٤٤(التكرارات ،إذ حققت نسبة تكرارات مفهوم مقاومة االسـتعمار والـصهيونية            

ليست فقط قضية صراع    "ة املقاومة والصراع مع الكيان اإلرهايب الصهيوين        التركيز له ما يسوغه فقضي    
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 ٢٢٥

بل هي قضية صراع مع اإليديولوجية الصهيونية اليت داسـت القـيم            ...سياسي أو عسكري     قومي أو 
بل إا قضية صراع مع طائفة من اتمع العاملي وقفت          ...اإلنسانية كلّها وزيفت احلق وأباحت الدمار     

ومن جانب أخر كان هنـاك مفهومـات         ).  ٩٤،  ٢٠٠٠عبد الدائم،   .."(باطل و أيدته    إىل جانب ال  
 على سبيل   -فقط منها   )  ٪  ٠,٤٤( مثانية مفهومات      نسبةحظيت بتركيز وتكرارات أقل، فقد كانت       

رقابة الضمري، روح املـسؤولية  :  بعض املفهومات الفرعية  التابعة ملفهوم  القيم األساسية، مثل   -املثال  
ولعل قلة التركيز على هذه املفهومات يعاكس ما تؤكد عليه االجتاهات احلديثة حول ضرورة عناية               ....

التربية بتكوين اجتاهات ضرورية لدى الفرد كتكوين احلكمة ،وروح املسؤولية، والفكر املـستقل،وهي             
أخرى وعـددها   كما لوحظ غياب مفهومات   فرعية        .   اجتاهات ال تقل أمهية عن الكفاءات العقلية      

مفهوماً مل حتظ  بأي تكرار، أي كانت غائبة من الكتاب، وكانت معظم املفهومات الفرعيـة                )  ٢٤(
مفهوماً تابعة ملفهومي احلقوق والواجبات ،ولعل هذا الغياب يشري إىل عدم توافر            ) ١٤(الغائبة وعددها   

ىف يف عصرنا ،وباهتمام خاص من املربني       قائمة معيارية غنية مبفهومات  املواطنة اليت حتظى باالهتمام األو         
،والسيما ما يتعلق حبقوق الطفل وضرورة تزويد املتعلم بزاٍد واٍف عن حقوق اإلنسان عامة الـيت ورد                 

أن يصمم التعليم الذي هو حق لكل طفل ليزوده مبهارات احلياة ،ويقوي            :  "فيها حول أهداف التعليم     
اإلنسان ،ونشر ثقافة تنغرس فيهـا القـيم املالئمـة هلـذه            قدرته على التمتع مبجال واسع يف حقوق        

وعنـد حـساب متوسـط    .  )Education,2001,Article 29)  United Nation ..."احلقوق
مفهوماً فرعياً للمواطنة كان سائداً فوق املتوسط،  فيمـا          ) ١٥(يالحظ أن   ،  /٣,٧٥/التكرارات البالغ   

ة لعدم تركيز حمتوى كتاب التربية القومية االشتراكية،        مفهوم كان دون املتوسط، ويف ذلك إشار      ) ٢١(
وللتأكد من التوافـق    .    للصف األول الثانوي، على مجيع املفهومات الفرعية للمواطنة بنسب متساوية         

وكانـت  ) k2(بني توزيع التكرارات على املفهومات الفرعية للمواطنة يف حمتوى الكتاب، متّ حساب             
 )k2(أعلى من قيمـة     ) ٥٢٨,٤٤٨( احملسوبة  ) k2( ذلك أن قيمة     صائيا،الفرق دال إح  أن  : النتيجة

 يف توزيـع    عدم التوافـق  ،  ويف ذلك إشارة إىل       )٥(كما هو مبني يف اجلدول      ) ٤٣,٧٧٠( النظرية  
كية للصف األول   التكرارات على املفهومات الفرعية للمواطنة املتضمنة يف كتاب التربية القومية االشترا          

  .الثانوي
 النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الفرعية للمواطنة يف  كتاب التربية القوميـة            -٢-٣-١١

، أن عدد تكـرارات وحـدات التحليـل         )٥(اجلدول   يالحظ من : االشتراكية للصف الثاين الثانوي   
الثانوي ملفهومات  املواطنة، احملصلة  بنتيجة حتليل حمتوى كتاب التربية القومية االشتراكية للصف الثاين               

مفهومـاً فرعيـاً     ) ٦٠(، من أصل    مفهوماً فرعياً للمواطنة  ) ١٩(لى  تكراراً موزعاً ع  ) ٢١٦(قد بلغت   
تكـرار، وهـذا التوزيـع      ) ٤٨- ١(وارد يف جدول التحليل، وقد احنصرت هذه التكرارات ما بني           

اطنة بنفس الدرجـة،     للتكرارات يشري إىل عدم املساواة يف التركيز على خمتلف املفهومات الفرعية للمو           
، وهـي   )٪  ٢٢,٢٢(فقد حققت نسبة تكرارات مفهوم  تعرف القوانني والتنظيمات الدولية ما نسبته             
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من املفهومات الفرعية اليت حظيت بأكثر التكرارات، ولعل هذا التركيز ينطلق من ضرورة توعية املتعلم               
 كانت نسبة مفهومي خدمـة اإلنـسانية و         بالقوانني الدولية وأهداف التنظيمات الدولية املختلفة، فيما      

وهذا يدل على أن هناك حاجة للتركيز على مفهومات  مواطنة          .فقط  ) ٪  ٠,٤٦(االعتزاز باللغة العربية    
هامة، تسهم يف تأكيد االنتماء العريب، واهلوية العربية يف مواجهة التغريب  والتبعية الثقافية ،كمفهـوم                

 العريب، إذ تعد أساساً ملعركة الصمود يف وجـه التحـدي الـصهيوين،              االعتزاز باللغة العربية والتراث   
مفهوماً، و لعل سبب    ) ٤١(كما لوحظ غياب مفهومات  فرعية  أخرى  وعددها         . ومقاومة التطبيع معه  

هذا الغياب هو طبيعة املواضيع اليت تناوهلا الكتاب، واليت يسعى من خالهلا على إطالع الناشئة على دور                 
األمر الذي يفـسر    ... يف حضارة اتمع اإلنساين، وموقفه فيه ماضياً وحاضراً ومستقبالً ،          الوطن العريب 

، /٣,٦/غياب الكثري من مفهومات  املواطنة اهلامة من الكتاب، وعند حساب متوسط التكرارات البالغ               
ـ . مفهومات  دون املتوسط   ) ٦(مفهوماً فرعياً جاء فوق املتوسط، و     ) ١٣( يالحظ أن    د مـن   وللتأك

التوافق بني توزيع التكرارات على املفهومات الفرعية للمواطنة يف حمتـوى كتـاب التربيـة القوميـة                 
 ذلك أن   الفرق دال إحصائياً،  أن  : وكانت النتيجة ) k2(االشتراكية، للصف الثاين الثانوي، متّ حساب       

عدم لك إشارة إىل    ، ويف ذ  )٤٣,٧٧٠(النظرية  ) k2(أعلى من قيمة    ) ١٣٨٥,٨٢(احملسوبة  ) k2(قيمة  
 يف توزيع التكرارات على املفهومات الفرعية للمواطنة، املتضمنة يف كتـاب التربيـة القوميـة              التوافق  

 .االشتراكية للصف الثاين الثانوي
النتائج املتعلقة بتكرارات املفهومات الفرعية للمواطنة يف كتاب التربية القوميـة            -٣-٣-١١

، أن عدد تكرارات وحـدات التحليـل        )٥(يالحظ من اجلدول    : االشتراكية للصف الثالث الثانوي   
للمفهومات  الفرعية للمواطنة ،احملصلة بنتيجة حتليل حمتوى كتاب التربية القومية االشـتراكية للـصف               

) ٦٠(مفهوماً فرعياً  للمواطنة من أصـل        ) ٥٤(تكراراً موزعاً على    ) ٣٥٤( الثالث الثانوي قد بلغت     
تكراراً ،األمر  ) ٣٣ – ١(يف جدول التحليل ،وقد احنصرت هذه التكرارات ما بني          مفهوماً فرعياً وارد    

الذي يشري إىل تفاوت يف درجة التركيز على كل مفهوم من مفهومات  املواطنة، إذ حظيـت بعـض                   
املفهومات بتركيز كبري يف الكتاب، وهي اليت حصلت على أكرب عدد من التكرارات، فقد حققت نسبة                

، تالها نسبة تكرارات مفهوم دور سورية املدافع        )٪  ٩,٣٢(م مكانة سورية احلضارية       تكرارات مفهو 
، ولعل الغاية من هذا التركيز هو السعي لتحقيق دف          )٪  ٦,٢١(عن الوجود القومي العريب الذي بلغ       

 مـن   تعزيز االنتماء الوطين والقومي لدي املتعلم يف سياق التواصل احلضاري و اإلنساين، ومبا ميكّـن              
ومن جانب آخر   .    التصدي الواعي للغزو الثقايف، ومبا ميكّنه من حتديد عالقات وطنه يف إطاره العاملي            

كان هناك  مفهومات  فرعية للمواطنة قد   حظيت بتركيز وعدد تكرارات أقل، فقد بلغـت نـسبة                    
حق التعبري،خدمـة   اإلرادة احلرة ،حق التأليف، حق التعليم ،      : تكرارات  ستة مفهومات  فرعية  وهي       

فقط، وذلك إشارة علـى إغفـال الكتـاب         ) ٪  ٠,٢٨(اإلنسانية ،رفض التعصب والتمييز العنصري    
بـاالعتراف حبقـوق اإلنـسان املقتـرن بالـشعور باملـسؤوليات            "لألهداف اإلنسانية اليت تنادي       

اعتبار ذلك مـن    االجتماعية،وعدم الفصل بني احلقوق والواجبات واالهتمام والعناية باآلخرين  ،على           



  ٢٠١١ – العدد الرابع-المجلد التاسع .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
  

 ٢٢٧

القيم احلامسة للتربية يف املستقبل وتعبرياً ذاتياً عن الرأفة اإلنسانية اليت نبديها لآلخرين، والـيت تقتـرن                 
  ).  ١٩٩٦،٢٢٠،نانتشاو..."(رص على رفاه البشريةباحل

التواصـل  : كما لوحظ من خالل التحليل أن هناك مفهومات مل حتظ بأي تركيز أو تكرار وهـي               
إلميان بالقومية العربية، اإلميان بأهداف األمة، االعتزاز باللغة العربية،التواصل احلضاري ،حق           احلضاري، ا 

التعليم، الفكر املستقل، ومن املمكن أن يفسر ذلك بأن هذه املفهومـات وردت يف كتـايب القوميـة                  
ثالثة دفعـاً للتكـرار     للصفني األول والثاين الثانوي، وبالتايل ال داعي للتركيز عليها يف كتب القومية ال            

وعند حساب متوسط التكرارات والذي     . والتداخل، واستغالالً للوقت الضائع الذي يفرضه هذا التكرار       
مفهومـات  يف حـدود      ) ٧(مفهوماً جاء فوق املتوسط، فيما جـاءت        ) ٢١(، لوحظ أن    )٥,٩(بلغ  

لتكرارات علـى املفهومـات     وللتأكد من التوافق بني توزيع ا     . مفهوماً دون املتوسط  ) ٢٦(املتوسط، و 
الفرعية للمواطنة  املتضمنة يف كتاب التربية القومية االشتراكية ،للصف الثالث الثـانوي، متّ حـساب                

)k2 ( ذلك أن قيمة    الفرق دال إحصائياً،    أن  : وكانت النتيجة)k2(  احملسوبة)أعلى مـن   ) ٣٨٨,٨٣
يف توزيع التكرارات على املفهومات     فق  عدم التوا ، ويف ذلك إشارة إىل      )٤٣,٧٧٠(النظرية  ) k2(قيمة  

 .الفرعية للمواطنة املتضمنة يف كتاب التربية القومية االشتراكية للصف الثالث الثانوي
   :ومن حتليل نتائج البحث ميكن استخالص املالحظات اآلتية -

وف علـى   يف ضوء حتليل مضامني كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية ،للوق            
حقيقة مفهومات  املواطنة احملتواة فيها، إذ  مل يتم رصد أي توافق يف توزيع التكرارات على املفهومات                  

من ) ٪  ١٠٠(الرئيسة للمواطنة، أو على املفهومات الفرعية احملتواة فيها، وقد أظهرت النتائج أن نسبة              
واطنة، وعلى مفهوماا التفصيلية، أشارت     نتائج التوافق يف توزيع التكرارات على املفهومات الرئيسة للم        

  .إىل غياب التوزيع املتوازن هلذه التكرارات على املفهومات الرئيسة للمواطنة، ومفهوماا الفرعية
هيمنة بعض مفهومات  املواطنة، على حساب مفهومات  أخرى، إذ لوحظ تركيز مقـرر التربيـة                 

 على مفهوم االنتماء، فاملادة كما يتـضح مـن عنواـا            القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية يف سورية     
ليـست  ) سـورية   (تعين أن املفهومات الوطنية املتعلقة بالوطن الـصغري          ،)التربية القومية االشتراكية  (

، فالتربية القومية يف سورية تعد املواطن على أنه مواطن عريب،           )إقليمية  (مفهومات  وطنية باملعىن الضيق      
طن ببلده سورية إال حلقة من حلقات التربية القومية اليت تتدرج من انتماء الطفـل إىل                وليس ربط املوا  

، )الوطن العريب (معه العريب الكبري    أسرته أوالً مث حيه، مث مدينته أو قريته، فالقطر الذي ينتمي إليه، مث جمت             
 أي منها دائرة مغلقة     وهي حلقات يتسع وعي املتعلم هلا مع منوه االجتماعي والعقلي، من غري أن يشكل             

  .املفهوم الشامل للمواطنة القوميةللمواطنة أو تتناىف مع 
متّ رصد غياب لبعض مفهومات  املواطنة من حمتوى كتب التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية               

هـا مـع    يف سورية، إضافة للتباين يف توزيع املفهومات يف هذه الكتب، و مما يعزز هذه  النتيجة  توافق                 
نتائج بعض الدراسات السابقة ،كدراسة بوزيان حول دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنـة               
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لدى التالميذ، ودراسة النعيم حول املواطنة يف حمتوى مقررات التربية الوطنية، كما يعززها عدم وجود               
  . أفكار تعارضها يف الدراسات السابقة

شتراكية  للمرحلة الثانوية، بكتبه الثالث، يف تناول املفهومات الرئيسة          تقصري مقرر التربية القومية اال    
للمواطنة تناوالً متكامالً ومتوازناً، وتعاملها مع كل مفهوم  من املفهومات الرئيسة، على أنه مـستقل،                
 ومنفصل عن األخر، ولعل ذلك يشري إىل أن املفهومات الرئيسة للمواطنة، ومفهوماا الفرعية الـيت متّ               

رصدها، كانت قد وردت يف الكتب بشكل عابر، و من دون خطة شاملة لتوزيـع هـذه املكونـات              
واملفهومات ترتكز على األولويات، ارتكازاً يساير املستجدات األساسية يف حركة التطور االجتمـاعي             

  . كي يستمر التعليم مستجيباً ألهداف التنمية
:א−١٢

  :ميكن إبداء املقترحات اآلتيةبحث  ويف ضوء نتائج ال
اعتماد مفهومات  املواطنة ، كأحد األسس املعتمدة يف وضع املقرارات الدراسية بشكل              -١-١٢

  .      عام ،و مقرر التربية القومية االشتراكية للمرحلة الثانوية بشكل خاص
 .اسية األخرىأن تدرس تربية املواطنة من خالل منهج مستقل، ومضمن يف املواد الدر -٢-١٢
ربط مفهومات  املواطنة باملعارف واملهارات املتضمنة يف مقرر التربية القومية االشتراكية،             -٣-١٢

األمر الذي يسهم  يف مساعدة الناشئة على مواجهة الثقافة الوافدة ،وحيافظ علـى الـسمات املميـزة                  
 .للمجتمع العريب وتراثه اإلنساين

 درجة تركيز كتب التربيـة القوميـة االشـتراكية          احلرص على إقامة تنسيق وتوافق يف      -٤-١٢
 .للمرحلة الثانوية يف سورية، على مفهومات  املواطنة الرئيسة والفرعية

اعتماد منهج تكاملي يف توزيع مفهومات  تربية املواطنة يف خمتلـف املـواد الدراسـية،                 -٥-١٢
أخرى من خـالل تعلـيم      وملختلف املراحل، سواء أكانت مقررات مستقلة أم مضمنه يف مواد دراسية            

مصاحب دفعاً للتكرار والتداخل ،وحرصاً على التدرج والشمول يف تقدمي املفهوم ،ومراعاة لتطور النمو              
 .العقلي واإلدراك االجتماعي للمتعلم 
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א א
א א  :א

، نمية املواطنة دور املقررات الدراسية للمرحلة الثانوية يف ت       .)٢٠٠٥ (.أخضر ،فايزة حممد حسن    -
  .تعليماإلدارة العامة للتربية وال: اململكة العربية السعودية

حتليل مضمون حقوق اإلنسان يف مقرر التربية املدنية للصف األول           )٢٠٠٣(بادي ،غسان خالد     -
 sa.edu.ksu.wwww://http/٢٠٠٩-٦-٢١تاريخ دخول املوقع  .الثانوي يف فرنسا 

دور املناهج يف تنمية املواطنة الـصاحلة منـهج          . )٢٠٠٧ (.بين صعب، وجيه بن قاسم القاسم      -
  .حبث مقدم إىل ندوة دور التربية البدنية يف تعزيز املواطنة الصاحلة، الرياض ، ًالتربية البدنية مثاال

دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنة لدى التالميذ، املدرسة           .)٢٠٠٦ (.ضية بوزيان، را  -
 NL.ULUM.WWW. دراسة ميدانية ببعض إكماليات والية عنابة، اجلزائـر       ،  اإلكمالية منوذجاً 

  2009- ٦-١٧تاريخ دخول املوقع 
نية يف الدراسة التحليلية ملفهومات  التربيـة الـسكا  . )١٩٩٦ (.ابراهيم ومسلم، عدنان ،جدع  -

 مشروع التربية السكانية بالتعاون مع صندوق :وزارة التربية ،خمتلف فروعها  كتب املرحلة الثانوية على
 .األمم املتحدة للسكان، سورية 

 اإلعداديـة يف  القيم التربوية يف حمتوى كتب العلوم اإلنسانية للمرحلة .)٢٠٠١ (. زيود، زينب  -
  . رسالة ماجستري، كلية التربية، جامعة دمشق .تقومييةدراسة حتليلية  ،سورية
صناعة املواطنة يف عـامل مـتغري، رؤيـة يف الـسياسة             .)٢٠٠٥. (الشريدة، خالد عبد العزيز    -

امعـة   ج : الباحـة  .ربوي يف وزارة التربية والتعلـيم     ورقة حبث مقدمة للقاء قادة العمل الت      ،  االجتماعية
 . القصيم
دراسة حتليلية لكتاب التربية الوطنية املقرر على طالب الـصف           .)٢٠٠٣ (.الصائغ، حممد حسن   -

 .وزارة املعارف:  السعودية،الثالث الثانوي باململكة العربية السعودية
دار  :بـريوت ، )١ط( .األفاق املستقبلية للتربية يف البالد العربية    .)٢٠٠٠ (.عبد الدائم، عبد اهللا    -

 .العلم للماليني
وجهة نظر أسيوية حول التفاعالت بني التربية والثقافة ألغراض التنمية           .)١٩٩٦ (.نانتشاو، تشو  -

ة للتربية للقرن احلادي    تقرير قدمته اللجنة الدولية املعني     ،االقتصادية والبشرية، التعليم ذلك الكرت املكنون     
 .مركز الكتب األردين: اليونسكو، والعشرين

املواطنة يف حمتوى مقررات التربية الوطنيـة يف املرحلـة           .)٢٠٠٧ (.عيم، عبد الرمحن عبد اهللا    الن -
  . كلية التربية، جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية،االبتدائية باململكة العربية السعودية
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