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لذم بنعمتو تتم الصاغبات كالصالة كالسالـ على معلم البشرية اػبَت دمحم بن عبد هللا صلى ااغبمد هلل 

 آلو كصحبو كسلم تسليمان كثَتا.  هللا عليو كعلى 
 .ٌن عليًٌ من إسباـ ىذا العملا مأشكر هللا عز كجل على عظيم فضلو كجزيل إحسانو دبفإين  :بعدأما

قاؿ تعاذل " رب أكزعٍت أف أشكر نعمتك اليت أنعمت علٌي كعلى كالدم كأف أعمل صاغبنا ترضاه 
 .(ُٗ" صدؽ هللا العظيم )النمل،  كأدخلٍت برضبتك ُب عبادؾ الصاغبُت

(هللا يشكر ال الناس يشكر ال من) كسلم ليوع هللا صلى قاؿ  
 ٍب ،تربييت حسنافأ صغَتا ربياين فاللذا فالكريبا فالوالدا تعاذل هللا شكر بعد ابلشكر الناس أحق   فكإ

كأخص ابلشكر  ،إجراء ىذه الدراسة رل اتحت أيتال العاؼبية اؼبدينة عبامعة اعبزيل ابلشكر أتقدـ
 كاليت على تفضلها ابإلشراؼ على ىذه الرسالة، علىًٌ  : أمل ؿبمودةالدكتور  /األستاذة اؼبشاركة سعادة

ا ُب سبيل مساعدٌب كتوجيهي كما ضحت بوق تها ُب سبيل الرد على تساؤالٌب دل تدخر جهدن
، كما أشكر األساتذة الذين قامو بتحكيم ستفسارم رغم كثرة أعبائها العلمية كاألسرية كاالجتماعيةاك 

ؼبساعدة ُب متناف لكل من مد رل يد العوف كاأتقدـ خبالص الشكر كعظيم اإل كُب اػبتاـ، أداة الدراسة
 .قباز ىذه الدراسةاسبيل 
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 ذل اؼبعلم األكؿ كأستاذ البشرية سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. إ
 

 

 انا ..ػرا وإحسػػأمي وأبي ... ب ذلإ
 
 ة..ػػػربػغػزمن ال ُبا ػػفػكاتػة.. وتػػػػبػؿبا.. وػػػػوتي ...أينسػػإخ ذلإ

 
 ... شاكرا ..ومعتذرا ..وداعيا..وأبنائي  اٌبزوج ذلإ
 

 

 

 الق..ػػػخبو ػػػوج ربػػتػي دلده .. ما ػػػع وحػفػنػالعلم ي نبسربكل معلم ومتعلم ... ال  ذلإ
 

إذل من زرعت ُب نفسي حب العلم كسهرت معي الليارل كأان صغَت ُب سبيل تعليمي كالسهرعلى 
 راحيت.

 
 العلي القدير أف تكوف إضافة ُب ؾباؿ العلم إذل كل ىؤالء أىدم ىذه اعبهد اؼبتواضع راجيان من هللا

 كاؼبعرفة كأف تكوف من العلم النافع الذم يؤجر عليو صاحبو بعد فباتو.
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 ادللخص

إذل حاكؿ الباحث ُب ىذه الدراسة اإلجابة عن سؤاؿ كاحد يتمثل ُب مشكلة ىذا البحث، كىو )  
ىدفت لمرحلة األساسية ُب الصوماؿ قيم اؼبواطنة(؟. أم مدل يغرس ؿبتول مقررات الًتبية الوطنية ل

كبياف  ،عليم األساسيت  معرفة مدل ربقيق مقررات الًتبية الوطنية ألىداؼ مرحلة الىذه الدراسة إذل 
كالتعرؼ على  ،مدل توفر قيم اؼبواطنة دبحتول مقررات الًتبية الوطنية لصفوؼ مرحلة التعليم األساسي

اؼبرحلة األساسية ُب تول مقررات الًتبية الوطنية اؼبقررة على تالميذ صفوؼ أكجو الضعف كالقوة ُب ؿب
ة للدراسة اكاستخدـ الباحث للوصوؿ إذل ىذه األىداؼ اؼبنهج الوصفي كاالستبانة كأد .الصوماؿ

على البياانت كاؼبعلومات اليت صبعت  استنادا ( معلما كمعلمة.َٔككانت عينة البحث مكونة من )
ف مقررات الًتبية الوطنية ُب مرحلة التعليم أ -صل الباحث إذل النتائج اآلتية:تو  ،ينةمن خالؿ الع

، كترتبط األساسي ُب الصوماؿ أىدافها كاضحة كؿبددة تتفق مع أىداؼ مرحلة التعليم األساسي
يوجد ُب ؿبتول مقرر  ، كتراعي خصائص التالميذ، كتناسب اؼبرحلة العمرية.بتطورات اؼبادة العلمية

لوطن ُب اؼبرحلة األساسية ألنو طنة كاإلنتماء لالًتبية الوطنية الصومالية موضوعات تغرس قيم اؼبو ا
إف طرائق كأساليب ، هاأنو مناسب لألىداؼ اؼبراد ربقيقكما   ،توم على أمثلة مناسبة للمواطنةوب

سي لطبيعة اؼبقرر، التدريس اؼبستخدمة ُب تدريس مقررات الًتبية الوطنية تالئم دبرحلة التعليم األسا
تالميذ إف ؿبتول مقررات الًتبية الوطنية اؼبقررة على  كلكن بعضها طرائق تدريسية تقليدية قديبة.

 الصوماؿ قوم ُب غالفو كعناكينو كترتيب فقراتو كطباعتو كمناسبة ُبالصفوؼ اؼبرحلة األساسية 
 ُب كالبحوث الدراسات من مزيد إجراء -ىذه النتائج يوصي الباحث ابآلٌب:كبناء على  حجمو.

 الًتبية الوطنية ُب مادة تدريس دبستول مقررات الًتبية الوطنية ُب مرحلة التعليم األساسي، للرقي
سًتاتيجيات وطنية لتمكينهم من التعرؼ على االإصدار دليل ؼبعلمي مادة الًتبية ال العاـ. التعليم

ت تربوية دكرية لتزكيد اؼبعلمُت كاؼبعلمات بكل إعداد نشرا كالطرائق اليت تكسب الطالب قيم اؼبواطنة.
جديد ُب زبصصاهتم كُب ؾباؿ الًتبية بوجو عاـ، كطرؽ كأساليب التدريس كأساليب التقوًن بوجو 

 خاص.
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Abstract 

  
The researcher tried  in this study to answer one question related to the problem of his  

research, which is (To what extent  for  the content of civic education text  of primary schools 

in Somalia  the values of citizenship)? This study aimed to investigate the extent  for  the 

content of civic  education text book  of primary schools in Somalia  Instills  and foster values 

of citizenship  and clarification  of the availability of the values of citizenship to the content to 

identify strengths and weaknesses in the content.The researcher used to achieve  the stated 

objectives descriptive method and questionnaire as the instrument of the study research 

sample was composed of 60 teachers. According to the data which collected through the 

research  sample, the researcher found out  the following results:- The objectives of civic  

education text book  of primary schools in Somalia  are clear and specific and  consistent with 

The evolution of scientific subject  level, and linked to the subject, moreover  consideration 

was taken to characteristics of the students. There are  topics  and suitable examples infuse  

the values of citizenship in the content of  target civic education text books of primary schools 

 teaching  methods used in teaching civic education text books of this study mostly are 

suitable. text books of civic education in primary schools in Somalia were published 

according to  the required standards of education.Recommendations: The researcher Further 

researches in civic text books for  another  educational stages  . Preparing a teacher guide for 

the teachers to enable them identifyng the strategies and the ways in which primary students 

earn citizenship values. Preparing periodical education articles for new teachers which  related 

to teaching methods and evaluation technique. 
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 126 يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثانية عشر )16جدول رقم (
 126 العبارة الثالثة عشريوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف  )17جدول رقم (
 127 يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الرابعة عشر )18جدول رقم (
 127 يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة اخلامسة عشر )19جدول رقم (
 128 العبارة السادسة عشريوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف  )20جدول رقم (
 128 يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة السابعة عشر )21جدول رقم (
  129 يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثامنة عشر )22جدول رقم (
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 129 العبارة التاسعة عشريوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف  )23جدول رقم (
 130 ن ييوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة العشر  )24جدول رقم (
يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الواحدة  )25جدول رقم (

 نيوالعشر 
130 

العبارة الثانية  يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف )26جدول رقم (
 نيوالعشر 

131 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثالثة  )27جدول رقم (
 نيوالعشر 

131 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الرابعة  )28جدول رقم (
 نيوالعشر 

132 

أفراد العينة يف العبارة اخلامسة يوضح التوزيع التكراري إلجابات  )29جدول رقم (
 نيوالعشر 

132 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة السادسة  )30جدول رقم (
 نيوالعشر 

133 

جدول يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة  )31جدول رقم (
 نيالسابعة والعشر 

133 

التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثامنة يوضح  )32جدول رقم (
 نيوالعشر 

134 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة التاسعة  )33جدول رقم (
 نيوالعشر 

134 

جدول يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة  )34جدول رقم (
 نيالثالث

135 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الواحدة  )35( جدول رقم
 نيوالثالث

135 

 136يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثانية  )36جدول رقم (
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 نيوالثالث
يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثالثة  )37جدول رقم (

 نيثوالثال
136 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الرابعة  )38جدول رقم (
 نيوالثالث

137 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة اخلامسة  )39جدول رقم (
 نيوالثالث

137 

العبارة السادس يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف  )40جدول رقم (
 نيوالثالث

138 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة السابع  )41جدول رقم (
 نيوالثالث

138 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثامن  )42جدول رقم (
 نيوالثالث

139 

أفراد العينة يف العبارة التاسع يوضح التوزيع التكراري إلجابات  )43جدول رقم (
 نيوالثالث

139 

 140 نييوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة األربع )44جدول رقم (
يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الواحدة  )45جدول رقم (

 نياألبع
140 

إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثانية يوضح التوزيع التكراري  )46جدول رقم (
 نيواألربع

141 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثالثة  )47جدول رقم (
 نيواألربع

141 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الرابعة  )48جدول رقم (
 نيواالربع

142 

 142يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة اخلامسة  )49جدول رقم (
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 نيواألربع
يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة السادسة  )50جدول رقم (

 نيواألربع
143 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة السابعة  )51جدول رقم (
 نيواألربع

143 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة الثامنة  )52جدول رقم (
 نيواألربع

144 

يوضح التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة يف العبارة التاسعة  )53جدول رقم (
 نيواألربع

144 
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 قائمة املالحق

 الصفحة املالحق رقمال
 168 ستبانة يف صورÄا األوليةاال )1ملحق رقم (
 176 قائمة بأمساء احملكمني )2ملحق رقم (
 182 ستبانة يف صورÄا النهائيةاال )3ملحق رقم (
 183 استبانة حتليل احملتوى )4ملحق رقم (
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 مقدمة الدراسة : الفصل األول

 يتناول هذا الفصل ما يأيت :

 مقدمة الدراسة-

 مشكلة الدراسة وأسئلتها-

 أهداف الدراسة وأمهيتها-

 منهج الدراسة وأدواÄا-

	مصطلحات الدراسة-
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 مقدمة الدراسة:
مقدمة الدراسة، واإلحساس مبشكلتها، وحتديد أسئلتها البحثية،  هذا الفصل عرضهدف الباحث يف ي   

 وأهدافها، وأمهيتها، وكذلك حتديد حدودها، ومصطلحات الدراسة. وفيما يلي تفاصيل لذلك: 
تطور البشرية يعد تطوراً ال يقف عند حٍد ما مادامت البشرية مستمرة يف احلياة الدنيا وحىت يرث الإن       

رض وما فيها، ولذا اهتم الرتبويون بقضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومي وخط الدفاع األول اهللا تعاىل األ
أمام كافة املخاطر املختلفة، ولكي يكون هذا اخلطر منيعًا البد من االهتمام بالرتبية اليت مل تعد جمرد نقل 

 اضر وعلم بناء املستقبل.الرتاث من جيل إىل جيل، وإمنا هي بالدرجة األوىل وسيلة تغيري إىل احل
فالتعليم سر بناء التقدم ومفتاح قوة األمم وÒضتها ووسيلة الرتبية يف حتقيق ذلك كله املقررات       

 الدراسية اليت تعد الوعاء والبوتقة اليت حتقق األهداف الرتبوية.
وطنية، فإن كثريًا منها ال وعلى هذا فإن مل تقم دراسات حبثية تربوية تقوميية حول مقررات الرتبية ال     

 حيقق األهداف املنشودة.
تقومي كتب الرتبية الوطنية من الدراسات املهمة يف ميدان املناهج وطرق التدريس، ألن الرتبية  دلذا يع     

الوطنية تعد من املفاهيم اليت لقيت وال تزال تلقى اهتمامًا متزايدًا مبرور الوقت يف اÌتمعات اإلنسانية 
Ôا على هذه اÌتمعات، فالرتبية  باختالف أيديولوجياÄا الفكرية، وذلك نتيجة للثمار اليت تعطيها وتعود

الوطنية تشري إىل تربية اإلنسان تربية تؤهله ألن يكون إنسانًا صاحلًا يف جمتمعه أو اÌتمع الذي حييا أو 
يعيش به حبيث يقوم بواجباته ويلتزم Ôا جتاه نفسه وجتاه جمتمعه بوازع داخلي قبل وجود أي شكل من 

 أشكال املراقبة أو السلطة. 
العصر احلديث بالرتبية الوطنية، وعقدوا له الندوات واملؤمترات، وحددوا هلا  وقد اهتم الدول املتقدمة يف    

األسس اليت تقوم عليها، واملواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف مادة الرتبية الوطنية تدريسها، وأساليب تقومي 
ي ينبغي للطالب أن يقوم به باعتباره حمور العملية الطلبة مما يعني املعلم على أداء مهمته، وحيدد الدور الذ

التعليمية فهو بالنسبة للمنهج سجل يدون فيه ما خيتار للطلبة من احلقائق واملعلومات واملوضوعات 
 املشروحة واملفصلة يف ضوء خصائصهم النفسية. 

صومايل ليكون قادرًا على فاهلدف من الرتبية الوطنية يف املدارس الصومالية يكمن يف بناء الطالب ال     
التفاعل مع بيئته وجمتمعه ليكون صاحب دافعية بشكل مسؤول، وملتزم، ومواطنا فعاًال يف اÌتمع 

 سالمي والنظام السياسي.اإل
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 ومعرفة وطين جيل تنشئة يف مقررات الرتبية الوطنية ىمد هذه الدراسة إىل معرفة يف الباحث يسعي وكما    
 التالميذ بني الفروق مراعاÄا ومدى خرباÄمو  العقلية مستوياÄمو  التالميذ بقدرات املقررات هذه ارتباطى مد
  االستعداد وامليول، والرغبات. حيث من
ويف هذا السياق أولت وزارة الرتبية والتعليم موضوع الرتبية الوطنية االهتمام والرعاية، من خالل إعداد    

مقررات دراسية للرتبية الوطنية يدرسها الطالب من الصف الرابع األساسي وحىت الصف التاسع األساسي، 
وعلى الرغم من هذه الرعاية إال أن  بشكل يعمق لديه املعرفة الوطنية والسلوك الوطين احلضاري املنتمي،

معرفة الطالب وسلوكه جتاه وطنه وجمتمعه، ما زالتا موضع عدم رضا، بشكل جيعل إجراء دراسات تكشف 
 ملحاً أكثر من أي وقت مضى. ا موضع اخللل والضعف يف الرتبية الوطنية للطلبة أمر 

مرتبطة بالقيم اليت تلعب دوراً مهما يف حياة الفرد انطالقا مما تقدم فإن الباحث يؤكد أن الرتبية الوطنية 
 واÌتمع.

ويعتقد معظم اخلرباء أن العوملة وتداعياÄا ستخلق الكثري من املشاكل يف احمليط االجتماعي عموما ويف 
 حميط الرتبية والتعليم على وجه اخلصوص، وهذا حيتم االهتمام بالقيم والتأكيد على أمهيتها.

القيم يف سياق هذه الدراسة على ما هو معروف من قضايا الصدق واألمانة والوفاء هذه  وال تقتصر
وأمثاهلا من الفضائل العامة، اليت تتعلق بسلوك الفرد مع نفسه ومع اآلخرين، وإمنا تشمل باإلضافة إليها 

والء واالنتماء فئات من القيم اخلاصة باحلياة املعاصرة، من مسؤولية اجتماعية، واحرتام اآلخرين، وقيم ال
 العامة، يف دوائره املختلفة على مستوى الشعب واألمة واإلنسانية. كما تشمل القيم املهنية واألكادميية.

وال شك يف أن الفرد يبدأ منذ والدته بتشرب هذه القيم نتيجة التنشئة االجتماعية يف البيئة األسرية  
 سياسية واالقتصادية.واملدرسية ويف املناخ االجتماعي العام مبؤثراته ال

وهذه القيم يعرفها الدكتور عادل العوا بأÒا:" األساس الذي يالزم عملنا الواقعي ومطالبنا الدائمة والوقتية، 
 ."الذي نرغب فيه أو اهلدف الذي نسعى إليه أو التوازن الذي نبغي حتقيقه يءومتثل الش

له قيمة، أو  شيءإن أي "مة بالواقع، وقال تون بريي" فقد ربط القياأما الفيلسوف األمريكي "رالف ب
يعترب قيماً يف املعىن األصلي اجلوهري اجلامع حني يكون موضوع اهتمام ما أي أن القيمة تعرف باالهتمام، 

 ."ويتوقف معناها على االهتمام. فكلما زاد االهتمام زادت القيمة
سباب هذا املوضوع، وتتمثل هذه األختيار اوهناك يورد الباحث عدة أسباب ودواعي دعت الباحث إىل 

 والدواعي يف النقاط األتية:
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ü يف هذا احلقل الذي يعترب صمام األمان ضد  -حسب معرفة الباحث- قلة البحوث الرتبوية
 .املتغريات السالبة اليت حتدث يف اÌتمعات اإلنسانية

ü الدراسية كثرة التغريات اليت حدثت يف جمال التعليم يف الصومال خاصة يف املقررات. 
ü الصومال طنة يفاضوء قيم املو  يف التعليمية املرتبطة بالرتبية الوطنية األوضاع. 
ü طنةاضوء قيم املو  ندرة تقومي كتب الرتبية الوطنية للصفوف املرحلة األساسية يف. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
، يف احلقل الرتبوي والتعليمي سنوات 8من  اليت ال تقل تنبثق مشكلة هذا الدراسة من خالل خربة الباحث

إذ مل جيد  ،تكمن يف األوضاع الصعبة واحلرجة اليت مير Ôا اÌتمع الصومايل حيث الحظ أن هذه املشكلة
حمتوى مقررات الرتبية الوطنية تقوميا رمسيا بسبب غياب املؤسسة الرتبوية املسئولة عن التعليم، كما أن 

عتبارها وسيلة فعالة تتوىل نقل القيم املواطنة إىل املقررات الرتبية الوطنية دورا حيويا يف تنمية قيم املواطنة ب
 :ا البحث تتحدد يف السؤال الرئيس التايلالتالميذ بواسطتها، وعلى هذا فإن مشكلة هذ

وتتفرع عن   إىل أي مدى يغرس حمتوى مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف الصومال قيم املواطنة؟
 :هذه املشكلة األسئلة التالية

ساسي للمستوى العقلي للتالميذ ما مدى مالئمة أهداف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة األ .1
 واملرحلة؟

للمرحلة  حمتوى مقرر الرتبية الوطنية نتماء للوطن يفطنة واالاوضوعات تغرس قيم املو م توافرما مدى  .2
 بالصومال؟ األساسية

ما مدى مالئمة طرائق وأساليب التدريس املستخدمة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة  .3
 التعليم األساسي لطبيعة املقرر؟

ائل التعليمية واالنشطة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم ما مدى فاعلية الوس .4
 األساسي؟

حمافظة ما مدى فاعلية األساليب املستخدمة يف تقومي مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف  .5
 ؟ بنادر

حلة ما أوجه القوة والضعف يف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ الصفوف املر  .6
 ؟ حمافظة بنادر يفاألساسية 
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 أهداف الدراسة:
 :Äدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية 

 .معرفة مدى حتقيق مقررات الرتبية الوطنية ألهداف مرحلة العليم األساسي )1
 .بيان مدى توفر قيم املواطنة مبحتوى مقررات الرتبية الوطنية للصفوف مرحلة التعليم األساسي )2
طرائق التدريس املستخدمة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم حتديد مدى مالئمة  )3

 .سي لطبيعة املقررسااأل
التعرف على مدى فاعلية الوسائل التعليمية يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم  )4

 .األساسي
 اسية طنية للمرحلة األسالوقوف على مدى فاعلية أساليب املستخدمة يف تقومي مقررات الرتبية الو  )5

 .حمافظة بنادر
صفوف التعرف على أوجه الضعف والقوة يف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ ال )6

 . حمافظة بنادر املرحلة األساسية يف

 أمهية الدراسة:
  :ميكن إبراز أمهية الدراسة فيما يلي  
 اجلانب النظري: أوال

الرتبية الوطنية ذاÄا حيث تعمل على صياغة اإلنسان الصاحل تنبثق أمهية هذا البحث من أمهية  -
 .وغرس القيم

 .ة للصفوف املراحل التعليم األساسييتقدمي صورة عن واقع حمتوى مناهج الرتبية الوطن -
 .يفيد البحث يف تطوير أهداف وحمتوى املناهج الرتبية الوطنية للصفوف املرحلة األساسية قد -
 اجلانب التطبيقي: ثانيا

د ينبه البحث القائمني على برامج إعداد املعلمني حيث يتوقع أن يقدم هلم نتائج تساعدهم على ق -
 . الرتكيز يف إعداد املعلمني على مظاهر ومبادئ الرتبية الوطنية

 .توفري املعلومات واحللول للمؤسسات البحثية خاصة الرتبوية اليت تتناول مثل هذه املشكلة -
يف جمال الرتبية الوطنية اليت تغرس يف  -عامة - حتسن جوانب النظام الرتبوينتائج هذه الدراسة قد  -

 .املناسبة ليساعد على إدخال التغريات  -خاصة  -التالميذ قيم املواطنة 
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 مصطلحات الدراسة
 التقومي:

 تعريف التقومي لغة 
فإذا قال شخص ما  ،أو احلكم على قيمته وتصحيح أو تعديل ما اعوج يءالتقومي لغة تقدير قيمة الش"   

. وإذا قال أنه قوم غصن الشجرة فيعىن أنه عدله ةمعلوم ةفذلك يعىن أنه مثنه وجعل له قيم ،ءيإنه قوم الش
 ".)1("وجعله مستقيما

 اصطالحا: تعريف التقومي الرتبوي 
املنهجية اليت تتضمن مجع معلومات عن مسة معينة بطريقة كمية أو  يعرف التقومي الرتبوي بأنه "العملية    

 ).2(كيفية مث استخدام هذه املعلومات يف إصدار حكم على هذه السمة يف ضوء أهداف حمددة سلفاً"
 :إجرائياتعريف التقومي الرتبوي 

 املواطنة يف كتب تعرف الباحث التقومي الرتبوي إجرائيا، بأنه: إصدار حكم على مدى توفر معايري قيم 
 .يف ضوء قيم املواطنةالرتبية الوطنية للمرحلة االساسية 

 تعريف احملتوى لغًة:  :احملتوى
 .)3("حوى الشيء حوايًة، جتّمع، واحملتوى: بيوت الناس من الوبر جمتمعة على ماء"

 تعريف احملتوى اصطالحا: 
واالجتاهات والقيم املراد إكساÔا للمتعلمني أو أنه  ويعرف احملتوى بأنه " جمموعة من املعارف واملهارات 

كل ما يضعه خمططو املناهج من خربات سواء كانت خربات معرفية أو وجدانية أو مهاري Ôدف حتقيق 
  .)4("النمو الشامل املتكامل للمتعلم

 :تعريف احملتوى إجرائيا
تالميذ الصفوف املرحلة األساسية من يقصد به وصف ما يشتمل عليه كتب الرتبية الوطنية املقرر على 

، ومدى كفاية ةنطقياملموضوعات وصفا علميا دقيقا من حيث املضمون واألسلوب وطريقة العرض و 
 مضمون هذه املوضوعات ومناسبته للمعايري العلمية املرجوة منه.

                                                
 .12ص ،1ط التقومي الرتبوي الشامل للمؤسسة املدرسية،احلريري، ) 1( 
 .12 ص ،1ط الرتبية، يف والتقومي القياس مبادئ وآخرون، ) مسارة2( 
 94، ص3ط / العرب، لسان منظور، ابن) 3( 
 .40، ص1ط مصطلحات يف املناهج وطرق التدريس،، باين) الكس4( 
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 املقررات 
 تعريف املقرر لغًة: 

َُقرَُّر أَْمٌر ُمَقرٌَّر: ثابٌت معرتٌف به. وي
عين:" جمموع املوضوعات اليت يفرض على التلميذ دراستها يف ماّدة ما امل

 ).1("يف مرحلة معّينة 
 تعريف املقرر اصطالحا: 

 )2("مقدار املعرفة اليت يطلب من الطالب تعلمها يف كل موضوع دراسي خالل السنة الدراسية"
 تعريف املقرر إجرائيا:

تالميذ مرحلة التعليم الساسي من مادة الرتبية الوطنية يف املدراس جمموع املوضوعات املختارة اليت يدرسها 
 الصومالية.

 الرتبية الوطنية:
 تعريف الرتبية الوطنية لغة: 

أما الوطنية فهي مشتقة من وطن،  ).3(، واإلصالح الرعاية النشأة "ءتعرف الرتبية لغة بأÒا: " الزيادة النما
وهو حبسب كتاب لسان العرب البن منظور" الوطن هو املنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان وحمله 

…")4(. 

  تعريف الرتبية الوطنية اصطالحا:
على تعرف الرتبية الوطنية بأÒا " عملية غرس جمموعة من القيم واملبادئ واملثل لدى التالميذ؛ لتساعدهم  

 ).5(أن يكونوا صاحلني، قادرين على املشاركة الفّعالة والنشطة يف كافة قضايا الوطن ومشكالته"
أّما الباحث فريى أن الرتبية الوطنية: هي إعداد التالميذ لدورهم يف اÌتمع  : تعريف الرتبية الوطنية إجرائيا

الرتبية الوطنية هي جزء من الرتبية  عون مصاحل الوطن، ويرى أناوصانعي قرار، ومواطنني ير  كمسؤولني،
 العامة، وأنه من الصعب الفصل بينهما.

 قيم املواطنة:

                                                
 . /http://www.almaany.comكبوتية  ( انرتنت )   ن) الشبكة الع1( 
 .11، ص: 3ط ختطيط املنهج وتطويره،هندي وآخرون،  )2( 
 .13 –،  ص 2، طالبيت واملدرسة واÌتمعأصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها: من النحالوي،  )3( 
 .13ع سابق، ص، جمر  " لسان العرب "ابن منظور  )4( 
 .91ص، 5ط .التدريس وطرق املناهج يف الرتبوية، املعرفة املصطلحات معجم: علي ي،ئ) اللقا5( 
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 تعريف القيم لغة 
القيم مجع ومفردها القيمة، وقد جاء يف لسان العرب ( القيمة واحدة القيم، واصله الواو، ألنه يقوم مقام 

 ).1( )ءالشي
األساس الذي يالزم عملنا الواقعي ومطالبنا الدائمة والوقتية، ويعرف الدكتور عادل العوا القيمة بأÒا: " 

 .الذي نرغب فيه أو اهلدف الذي نسعى إليه أو التوازن الذي نبغي حتقيقه" يءومتثل الش
  :تعريف قيم املواطنة اصطالحا

معايري للحكم على ُعرِّفت القيم بأÒا " جمموعة من القوانني واملقاييس تنشأ يف مجاعٍة ما، ويتخذون منها 
األعمال واألفعال املادية واملعنوية، وتكون هلا من القوة والتأثري على اجلماعة حبيث يصبح هلا صفة اإللزام 
والضرورة والعمومية، وأي خروج عليها أو احنراف على اجتاهاÄا يصبح خروجاً عن مبادئ اجلماعة وأهدافها 

 ).2(ومثلها العليا "
 جرائيا:تعريف قيم املواطنة إ

 اÌتمع احمليط به.  هي جمموعة األشياء املعنوية اليت يكتسبها الفرد من خالل احتكاكه بالبيئة أو
 وينظر إىل القيم على أÒا إجيابية ألÒا مرتبطة بالبيئة أو اÌتمع. 

  :هيكل الدراسة
 وفهرس ويتكون هيكل هذه الدراسة من مخسة فصول،

 مقدمة الدراسةالفصل االول: 
 الدراسةمقدمة  -

 واسئلتها الدراسةمشكلة  -

 الدراسةأمهية  -

 الدراسةأهداف  -

 الدراسةحدود  -

 الدراسةمنهج  -
                                                

 .547ص  ،3ظ لسان العرب،بن منظور، ا)  1(
    65، ص1ظ".  يف فلسفة الرتبية)  أمحد، " 2(
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 الدراسةمصطلحات  -

 الفصل الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أوال: اإلطار النظري

 .حملة تارخيية وجغرافية عن الصومالاملبحث األول:  

 اجلانب التارخيي  )1

 اجلانب اجلغرايف  )2

 اجلانب الثقايف  )3

 تطور التعليم يف الصومال )4

 نبدة تارخيية عن حمافظة بنادر  )5

 املبحث الثاين: التعليم األساسي
 مفهوم التعليم األساسي )1

 أهداف التعليم وأمهيتها )2

 وظائف التعليم األساسي  )3

 متطلبات التعليم األساسي )4

 املبحث الثالث: الرتبية الوطنية
 تعريف الرتبية الوطنية )1

 أهداف الرتبية الوطنية  )2

 نشأة الرتبية الوطنية )3

 أسس الرتبية الوطنية )4

 واقع الرتبية الوطنية )5

 قيم املوطنة : الرابع املبحث
 مفهوم القيم )1

 مكونات القيم  )2



 
 

 
10 

 وظائف القيم يف حياة الفرد واÌتمع  )3

 أمهية غرس القيم  )4

 مصادر القيم وعوامل تكوينها  )5

 مراحل تكوين القيم وتصنيفها  )6

 : وصف مقررات الرتبية الوطنيةاخلامساملبحث 
 أهداف مقررات الرتبية الوطنية )6

 حمتوى مقررات الرتبية الوطنية )7

 طرق وأساسيب عرض مقررات الرتبية الوطنية  )8

 أساليب تقومي مقررات الرتبية الوطنية )9

 ثانيا: الدراسات السابقة
 الدراسات اليت تناولت الرتبية الوطنية

 املواطنةالدراسات اليت تناولت قيم 
 الدراسات اليت تناولت تقومي احملتوى
  تعليق عام على الدراسات السابقة

 الدراسة منهجيةالفصل الثالث: 
 منهج الدراسة

 لدراسةجمتمع 
 لدراسةعينة 
 لدراسةاداة ا

 لدراسةاجراءات 
 صدق االداء

 ثبات االداء 
 تصميم الدراسة

 .هاانتائج الدراسة وتفسري الفصل الرابع: 



 
 

 
11 

 .الباحث يراها اليت رتحاتقوالتوصيات وامل النتائج أهم متضمنة اخلامتة وتكون :اخلامس: اخلامتةالفصل 
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 الفصل الثاين:  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 األول: حملة تارخيية عن الصومال  املبحث 

 مرحلة التعليم األساسي : املبحث الثاين

 الرتبية الوطنية : املبحث الثالث

 املبحث الرابع:  قيم املواطنة 

 املبحث اخلامس:  صف مقررات الرتبية الوطنية
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 متهيد:

، اجلانب التارخيي واجلانب اجلغرايف واجلانب الثقايف للصومالإىل بيان الباحث  هدفيف هذا الفصل ي
 والرتبية الوطنية، وقيم املواطنة، وأخريا وصف مقررات الرتبية الوطنية.ومرحلة التعليم األساسي، 

 ذلك على النحو التايل:كما يهدف الباحث الوقوف على الدراسات السابقة هلذه الدراسة و   
  أوال: اإلطار النظري.

 يت:آويف هذا اإلطار قـام الباحث بتقسيمه إىل مخسة مبـاحث جاءت مرتبة ك
 .اجلانب التارخيي واجلانب اجلغرايف واجلانب الثقايف للصومالحملة يف  ندث عيتح :املبحث األول
وظائف التعليم  أهدافها، وأمهيتها،، ويركز على مفهوم مرحلة التعليم األساسي :املبحث الثاين

 األساسي، ومتطلبات التعليم األساسي.
الرتبية الوطنية، وحتديد نشأة الرتبية وإبراز أهداف ، يتحدث عن تعريف الرتبية الوطنية :املبحث الثالث

 الوطنية وبيان أسس الرتبية الوطنية إيضاح واقع الرتبية الوطنية يف الصومال.
: يتناول قيم املواطنة إذ يبني مفهومها، وخصائصها، وتصنيفها، ومراحل تكوينها، وعوامل املبحث الرابع

 تنمية القيم يف الناشئة. 
 أهداف مقررات الرتبية الوطنية وبيان مقررات الرتبية الوطنية : يتحدث عن صفاملبحث اخلامس

وكذلك وصف طرق وأساليب عرض مقررات الرتبية الوطنية وأخريا  حمتوى مقررات الرتبية الوطنية ووصف
 وصف أساليب تقومي مقررات الرتبية الوطنية.

عليه إجراءات الدراسة  وفيما يلي يفصل الباحث القول بتلك املباحث اليت يعد إطارا نظريا يبىن
 يف الفصل الثالث.  -بإذن اهللا تعاىل -امليدانية اليت تأيت 

ا انتهى الباحث من إيضاح ما سيقوم به يف هذه اإلطار من األعمال والتقسيمات اليت تبّني مقصود
ّ
 ةومل

تارخيية عن حملة ث االول، بعنوان: باملبح -مستعينا باهللا سبحانه وتعاىل  -شرع الكتابة حيث بدأ 
 .الصومال
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 .عن الصومالتعريفية حملة املبحث األول: 

 متهيد: 
 القدمية البنط مملكة موقع نفس يف الصومال تكون أن يرجح التاريخ، ومدرسي املؤرخني من للعديد بالنسبة 

 .الفرعونية مصر مع وثيقة عالقات تربطها كانت  واليت
 التجار تلقائيا حتول األمحر، البحر على املطلة الصومال لسواحل املقابلة اجلهة على اإلسالم ميالد ومع

 مع تعاملهم خالل من وذلك اإلسالم، إىل العربية اجلزيرة شبه يف القاطنني الصوماليني واملغرتبني والبحارة
 .املسلمني العرب التجار من أقراÒم
 انتشار من األوىل القرون خالل اإلسالمي العامل بقاع شىت من املسلمة األسر من العديد توسع ومع

 الصوماليني املعلمني طريق عن سلميا اإلسالم إىل الصومايل الشعب أغلبية دخول إىل باإلضافة اإلسالم،
 أرض على القائمة الدويالت حتولت التالية، القرون يف اإلسالم تعاليم نشر على عملوا الذين املسلمني
 .إسالمية ومدن دويالت إىل الصومال
 جامعة يف عضوا الصومال قبول مت العريب، الوطن أقطار خمتلف مع والتارخيية األخوية لعالقاÄا ونتيجة
 .اإلفريقية الدول بباقي عالقاÄا توطيد على الصومال عملت كما.  1974 عام العربية الدول
 الوطين املؤمتر ومساندة بدعم قامت كما  اإلفريقي، لالحتاد املؤسسة الدول أوىل من الصومال كانت
 حرب خالل اإليرتريني املقاتلني دعم وكذلك العنصري، الفصل نظام ضد إفريقيا جنوب يف اإلفريقي
 .إثيوبيا ضد اإليريرتية التحرير
 اإلسالمي، املؤمتر ملنظمة املؤسسني األعضاء من واحدا الصومال كان  اإلسالمية الدول إحدى وكوÒا
 .االحنياز عدم وحركة املتحدة، األمم منظمة يف عضوا وكذلك
 إنشاء يف الصومال جنح الداخلي، املستوى على االستقرار وعدم األهلية احلرب جراء معاناته من وبالرغم
 األمم ملنظمة دراسة حسب األخرى اإلفريقية االقتصادية األنظمة من العديد يفوق حر اقتصادي نظام

 .املتحدة
حملة تارخيية موجزة عن الصومال بوصفها املنطقة املبحث  الباحث  يف هذا يتناول بعد هذا العرص السريع 

 :وذلك على النحو التايل اليت قام الباحث بدراسة كتبها يف جمال الرتبية والوطنية
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 : أوال: اجلانب التارخيي

الصــومال  عــرب التــاريخ الطويــل فقــد أطلــق املصــريون القــدماء والرمــان علــى  ةعرف الصومال بأمســاء متعــدد  

 )1(. ال الصومال مدينة تسمى ( بربرة )لفظ ( بربر ) ومازال هذا االسم إىل يومنا هذا حيث يوجد يف مش

ميــــة عرفــــت باســــم الصــــومال م الصــــومال وأنشــــأوا يف اجلــــزء الشــــمايل حم1884واحتــــل الربيطــــانيون عــــام  
ميــة عرفــت باســم ساحلها الشــرقي حم م اجلزء اجلنويب وأنشأوا على1889، كما احتل اإليطاليون عام الربيطاين

 .الصومايل اإليطايل
) برئاســة م 1960مجهوريــة الصــومال املســتقلة عــام ( وبعد االستقالل احتد الصومال اإليطايل والربيطاين مكونا

 .)2(( آدم عبد اهللا عثمان )
 :صومال إىلوقد تعرضت األراضي الصومالية سلسلة من املؤامرات الغربية املستعمرة حيث مت جتزئة ال   
 ، وهو اجلزء اجلنويب جلمهورية الصومال املستقلة.الصومال اإليطايل -1

 .شمايل جلمهورية الصومال املستقلة، وهو اجلزء الالصومال الربيطاين -2

 .قلة حالياسي ( جيبويت ) دولة مستالصومال الفرن -3

 .ت حتت احتالل االستعمار اإلثيويب: اليت ظلالصومال اإلثيويب -4

 .ل الكيين التابعة لدولة كينياالصوما  -5

ى مجهوريــة الصــومال املســتقلة وهذه املناطق جمتمعة تعرف ( الصومال الكبري ) وهذه الدراســة تركــز علــ   

 .)3(فقط

 :ثانيا: اجلانب اجلغرايف
 املوقع : –أ 

اد للقــارة ، وهــي متثــل أقصــى امتــدفريقيــة إىل شــبه اجلزيــرة العربيــةمجهوريــة الصــومال أقــرب الــدول األتعتــرب  
، ومنــذ أزمنــة ة تفصــل بــني جنــوب اجلزيــرة العربيــة، وشــرق أفريقيــا، وأقصــر مســافة مائيــاألفريقيــة ناحيــة الشــرق

                                                
 10: ص ،2003 ،الصومال يف األهلية العربية املدارس يف الرتبوي اإلشراف معلم، حممد )1(
 .78: ص م،1979 ،2/ ج اإلسالمي، العامل موسوعة )2(
  .11 ص سابق مرجع معلم، حممد )3(
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، قــدميا ارتــان جــزء مــن قــارة كبــريةكانــت الق، و قدمها وكانت أفريقيا متصلة بآسياسحيقة ال تعي ذاكرة التاريخ 
ث تالحــم أطلــق عليهــا اجليولوجيــون الكتلــة اجلندرانيــة ويف تلــك الفــرتة مت اتصــال مباشــر واخــتالط حيــث حــد

، ويرى بعض الباحثني بأن مضيق باب املندب الذي يعترب من أهــم املعــابر قــد حتــول واسع بني أهايل القارتني
كته اهلجــرات البشــرية القدميــة مــن جنــوب اجلزيــرة العربيــة إىل شــرق يف بعض فرتات اجلفاف إىل معرب أرض ســل

 .)1(يا حيث متتد أرض الصومالأفريق
وهــذا املوقــع يــربط آســيا  ، العــامل أمنيــا اقتصــاديا وسياســياولــذا فــإن الصــومال يقــع يف موقــع إســرتاتيجية يف   

 .بأفريقيا
 :: املساحة والسكانب 

مشــاال ويف جنــوب أي 2كيلومرتا ومتتد بني خطي عرض  )636.541(تبلغ مساحة الصومال حوايل     
ماليـــني نســـمة كلهـــم  10،  أمـــا عـــدد ســـكان الصـــومال فيبلـــغ قرابـــة 2كـــم) 1775يبلـــغ امتـــدادها الطـــويل( 

 ).2(مسلمون
 :اجلانب الثقايف ثالثا:
 :ة العربية على الثقافة الصوماليةأثر الثقاف -أ

، وقـــــد اســـــتخدم ب جـــــذورها يف أعمـــــاق تـــــاريخ الصـــــومالإن حركـــــة الثقافـــــة العربيـــــة اإلســـــالمية تضـــــر    
، وتأكيــد املواثيــق وغــري ة واملراســلة واملعــامالت التجاريــةالصــوماليون يف املاضــي اللغــة العربيــة وســيلة للمخاطبــ

، وتعليمهــا بــني أفــراد وم الدينيــةالعربيــة أداة نشــر للعلــ، كمــا كانــت اللغــة مــن املعــامالت الدينيــة والدنيويــة ذلــك
 .ومايل وكانت هناك ازدواجية لغويةاÌتمع الص

، الثقافــة والعلــم واللغــة املكتوبــة ، أما العربية فقد كانت لغــةومالية كانت لغة التخاطب اليوميةفاللغة الص 

الثقافــة والفكــر يف ت حركــة ، وباقيــا يف احملفوظــات، والــيت عــربت عــن توجهــاوأثــر هــذا التــاريخ ال يــزال حمفوظــا

 .زماÒا

، هــرر ومقديشــو وزبلــع وبربــرا ومركــة وقــد ازدهــرت يف الصــومال جامعــات إســالمية شــعبية يف كــل مــن  

لطــالب مــن ، ويفــد إليهــا اها الدارســون للفقــه وأصــوله واللغــة، وأصــبحت هــذه املــدن حمطــات يقــف عنــدوبراوة

                                                
 .19: ص م1973 ،الصومايل األدب يف دراسات حممدين، )1(
 .14 ص ،م2001 م1999 مقديشوا ،الصومال يف األهلي التعليم واقع بكر، أبو فاطمة )2(



 
 

 
17 

وكانــت املســاجد  ،هـــ767م يف الصــومال منــذ يطلبــون العلــ، حيــث بــدأ اليمنيــون داخــل وخــارج قــرن أفريقيــا

، وكانــت تتعــايش أمنــاط مــن التعلــيم داخــل هــذه املــدارس مــن د يضم مدرسةتزدهر بالعلم والعلماء وكل مسج

لــم التفســري ، وتعليم السلوك وتزكية األفــراد وعيم علوم الشريعة  واللغة العربيةتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه وتعل

 .ا Ôا، لذا كان الطالب يريدون التبحر يف هذه العلوم ويطلبوÒا حيث مسعو األصولواحلديث وعلوم 

، إن عالقــة ا باعتبارها ثقافة شــاملة متكاملــة، وأخذوا Ôعب الصوماليون الثقافة اإلسالميةوهكذا استو   
، املكــاين عد على ذلك عدة عوامل يف مقدمتها، عامــل القــرب، وساال بالعرب قدمية منذ فجر التاريخالصوم

مضــيق ، وبــني أقــرب نقــاط شــرق أفريقيــا منــه يف نقــاط لعربيةفاملسافة بني الساحل اجلنويب الغريب لشبه اجلزيرة ا
. وإىل جانـــب معرفـــة العـــرب لنظـــام هبـــوب الريـــاح املومسيـــة خـــالل فصـــلي كـــم  22بـــاب املنـــدب ال تتجـــاوز 

ســيوي واألفريقــي منــذ زمــن بعيــد مبــا يســهل الصــيف والشــتاء واســتغالل يف املالحــة البحريــة بــني الســاحلني األ
، بينهمــا بعــد عبــور مضــيق بــاب املنــدباالتصال البحري بني اإلقليمني حنيا إىل جنب مــع االتصــال البحــري 

بيـــنهم وبـــني عـــرب اجلزيـــرة  ، فـــإن هنـــاك تشـــاÔا كبـــرياون أفارقـــة تعربـــوا أم عـــرب تـــأفرقواوســـواء أكـــان الصـــومالي
، يف اجلزيــرة العربيــة ، وكمــا حتتــل اإلبــل مكانــة عظيمــةزيــرة العربيــة رعــاة اإلبــلكأهــل اجل، فأهــل الصــومال  العربيــة

 .)1(حيث يعيشون على ألباÒا وحلومها ،إن اإلبل عماد احلياة يف الصومالف
ية شــهدت ، وكمــا أن العــرب عنــدهم قــرن بيانيــة لســانمايل يعتمــد علــى الروايــات الشــفهيةواألدب الصــو   

 .)2(ميتازون بقوة األساليب اللغوية فالصوماليون ،هلا معجزة القرآن الكرمي
 :لى احلياة االجتماعية يف الصومالأثر البيئة ع -ب

، ولعـــل ذلـــك أثـــرا مـــن قـــوة اجلغرافيـــة الطبيعـــة رجبـــل الصـــوماليون علـــى حتمـــل الشـــدائد وجماÔـــة األخطـــا  

، إال أن نــدرة املــاء العــذب دفعــت الصــوماليني أن أرض الصــومال علــى ســاحل احملــيط واجلغرافيــة البشــرية ومــع

إىل مقارعــة منــاهج البحــر وأبعــاد النجــع للــداخل طلبــا للمــاء العــذب وجيابــه هــذا الســعي ســعى أخــر مضــاد 

يطلـــب املـــاء املـــاحل حيـــث يعـــين املـــاء املـــاحل لتـــارى هضـــبة احلبشـــية التفاعـــل مـــع العـــامل اخلـــارجي { الســـعي إىل 

 .ئمة من التوتر والصدام بينهمادا ساحل } مما يؤدي إىل حالة

                                                
 .26:ص م،1990 ،الكبري مالالصو  يف الثقافية السياسات كي،م حسن) 1(
 . 63ص ،ابقس رجعم ،مكي حسن) 2(
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، فهــي يف حالــة تأهــب لــدرء األخطــار الطبيعيــة مــن صــفات الشخصــية الصــوماليةوهكــذا جنــد التحفــز  

أو كـــان اخلطـــر مـــن  وتقلبـــات املنـــاخ وصـــد األعـــداء ســـواء كـــانوا مـــن أبنـــاء عشـــريته والقبائـــل األخـــرى املنافســـة

ن حتــول يف اجلســم وخفــة يف احلركــة وحضــور بديهــة ، وكــل ذلــك أســهم يف تشــكيل الصــومال مــنصارى اÌاورة

بقيـــة وقـــدرة علـــى اخلطابـــة وصـــرب علـــى االنغمـــاس يف احلـــروب ومعظـــم الصـــوماليني رعـــاة بـــدو يرعـــون اإلبـــل وال

يف الغابــات وتعمــل  ، حيــث يعمــل معظمهــم يف التجــارة وجمموعــة أخــرى مشــتةيتوزعــون بــني املــدن الســاحلية

 بالصــيد ومجــع البخــور والقبيلــة عنــد الصــوماليني مقدســة حتمــي أعضــاءها وتنقســم القبيلــة عنــدهم إىل عشــائر

 .ولكل قبيلة مرعاها ومورود مائها

، وكان الشــاعر هــو لســان حــال القبيلــة ورجــل عالقتهــا العامــة كانة عظيمة يف الثقافة الصوماليةولشعر م 

، لصــومايل يعــين بالتجربــة املوضــوعية، الشــعر اومايل يف خماطبتــه مــع العــامل حولــهالصــ والشــعر هــو أداة الشــعب

ـــه دور اجتمـــاعي فالشـــع ـــةوالشـــاعر موظـــف ل ـــه قضـــية يريـــدر الصـــومايل أشـــبه بالقصـــة الواقعي أن  ، والشـــاعر ل

 .يعرضها سواء أكسبها أم خسرها

 .)1(ة قماش تلف حول أسفل اجلسم والزى الشائع يف البالد مشابه لزى أهل اليمن وهو عبارة عن قطع 

، نظــام الــزواج ى عكــس كبــري مــن اÌتمعــات الشــرقية، علــة الزواج فيسود اÌتمع الصومايلأما من ناحي   
االغرتايب وهو يقضــي بــأن يتــزوج املــرء خــارج قبيلتــه حيــث ال يفضــل الــزواج مــن داخــل القبيلــة والعشــرية وحيقــق 

 ية واقتصادية واجتماعية.هذا النوع من الزواج عدة وظائف سياس
فعلى املستوى السياسي يؤدي التصاهر بني قبيلتني إىل حتالف وتعاون بينهما مما يوفر األمن واحلمايــة    

ي اخلضــر يف منــاطق لألفــراد والعــائالت للقبائــل املتصــاهرة خــالل ارحتــاهلم بعيــدا عــن أوطــاÒم حبثــا عــن املراعــ
ي فإن التصاهر بني قبيلتني يعد امتدادا لألرض واملراعي اليت ميلكها  ، وعلى املستوى االقتصادالقبيلة األخرى
 كل منهما. 

فس القبيلة يــؤدي ، قد أدركوا أن الزواج من نوأما على املستوى االجتماعي، فإن أفراد اÌتمع الرعوي   

ـــابعتهم املســـتمر للقطيـــع ألÒـــإىل إضـــعاف النســـل م كـــانوا ، وإصـــابته بكثـــري مـــن األمـــراض والحظـــوا ذلـــك مبت

 .)1(خيتارون لناقتهم عند تلقيحها مجال من قطيع أخرى حىت يضمن نسال قويا

                                                
 .17 – 16م ص: 2010، تصميم منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية مبرجلة األساس يف الصومال سياد،، عبد القادر  )1(
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 :رابعا: تطور التعليم يف الصومال

، فبــدأ وى القرآنية يف كربى مدن الصومالظهرت البدايات األوىل للتعليم يف الصومال من خالل اخلال  

الصــــوماليني قبــــل ظهــــور التعلــــيم األكــــادميي يف هــــذا التعلــــيم يتطــــور تــــدرجييا علــــى أيــــدي خنبــــة مــــن املدرســــني 

 .الصومال

مــن فــتح ويرجــع الفضــل يف ترســيخ التعلــيم يف الصــومال إىل الشــيخ خــري اهللا الســوداين حيــث يعــد أول  

 .مدرسة تعليمية يف الصومال

، وأضـــافوا إىل يين بتجديـــد نظـــام التعلـــيم الســـائددوبعـــد ظهـــور التعلـــيم األكـــادميي قـــام رجـــال التعلـــيم الـــ  

دروس حتفــيظ القــرآن الكــرمي موضــوعات مثــل تعلــم اللغــة العربيــة وقواعــدها ، وتعلــيم مبــادئ الرياضــيات إىل 

 جانب دروس األصول من التفسري واحلديث مع استخدام بعض الوسائل التعليمية كالسبورة والطباعة.

وحممـــد شـــيخ  ،حســـن دعالـــةحـــاج ، شـــيخ علـــي عبـــد الـــرمحن ( صـــويف ) و وكـــان مـــن وراء هـــذا التجديـــد 

وعلــى أيــدي هــؤالء الرجــال  ،، وشــيخ علــي إبــراهيم وغــريهمعثمــان، ومعلــم جــامع بــالل، وحممــود أمحــد علــي

، حيـــث بـــدلوا جبهـــود ذاتيـــة لتأســـيس مـــدارس عديـــدة يف معظـــم يـــة التعلـــيم األكـــادميي يف الصـــوماليرجـــع بدا

ملعرفــة يف منــاطق متفرقــة مــن الــبالد وبــث ، مــن أجــل نشــر ام1935ة مــن الــبالد ابتــداء مــن عــام منــاطق متفرقــ

 .)2(كان التعليم فيها باللغة العربيةالوعي القومي بني الشباب و 

توســـعت حركـــة التعلـــيم يف الـــبالد علـــى أيـــدي حـــزب وحـــدة الشـــباب  ،م1946م _1944ويف عـــام    

الصومايل فتم افتتاح مــدارس عديــدة تابعــة للحــزب يف معظــم منــاطق القطــر الصــومايل الكبــري كمــا قــام احلــزب 

لتــــدريس يف مجيــــع املــــدارس ، وأصــــبحت اللغــــة العربيــــة لغــــة اس ليليــــة يف ذات املــــدارس الصــــباحيةبفــــتح مــــدار 

     .)3(احلزب هذه احلركة التعليميةوىل ، وتاملسائية

أوفـــــدت مصـــــر إىل  ،م1952، ويف عـــــام م توســـــعت حركـــــة التعلـــــيم يف الـــــبالد 1946ويف عـــــام        

الصومال بعثة أزهرية قامت بفتح معهد للدراسات اإلسالمية يف مقديشــوا وتتابعــت بعــدها البعثــات التعليميــة 
                                                                                                                                                           

  .32: ص م،1999 م،1960 الفرتة يف الصومالية السياسة يف وأثرها القبلية ،يوسف حممود) 1(
 .11 – 6 :ص م1978 الصومال، يف التعليم تاريخ وآخرون،، حممد  )2(
 .141:ص ،ابقس رجعم ،مكي حسن) 3(
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هــذا  ، وإىل جانــبهــد الدينيــة مــن املدرســني واملنــاهجاألهليــة واملعااملصــرية لتتــوىل تغطيــة احتياجــات املــدارس 

. ومــدة الدراســة فيهــا ممــن فــاتتهم فــرص التعلــيم يف صــغرهم، والتحــق Ôــا كثــري افتتحــت فصــوال لتعلــيم الكبــار

 .)1(سنوات بينما لغة الدراسة فيها كانت اللغة العربية ثالثة

، بــل مــات ونقلهــا إىل أذهــان الطــالب فقــطومــوا بنشــر املعلو وأن هؤالء األساتذة املصــريني األجــالء مل يق 

 .)2(لروح الوطنية واحلماس اإلسالميغرسوا يف نفوس تالميذهم ا

معقـــدا إذ وجـــدت احلكومـــة الوطنيـــة  م كـــان وضـــع التعلـــيم الصـــومايل1969 –م 1960ويف عـــام     

، ويف أول يزية واآلخــر علــى اللغــة اإليطاليــةجبانب اللغة العربية نظامني تعليميني أحدمها يقوم على اللغة اإلجنل

 1105حماولــة مــن نوعهــا لتوحيــد النظــام التعليمــي يف الــبالد أصــدرت الســلطة الوطنيــة اجلديــدة مرســوما رقــم 

مؤداه جعــل النظــام التعليمــي يف املــدارس احلكوميــة علــى نظــام الســنوات األربــع يف  ،م14/5/1962بتاريخ  

لغــــة العربيــــة لغــــة التعلــــيم يف املرحلــــة االبتدائيــــة واللغــــة اإلجنليزيــــة يف املرحلــــة املراحــــل الثالثــــة كمــــا أصــــبحت ال

اإلعداديــة والثانويــة ،إال أن هــذا القــرار جبانــب أنــه مل يــؤد إىل حســم مســألة اللغــة أعطــى اإلجنليزيــة مســتقبال 

 .)3(بتوقيفها عند املرحلة االبتدائيةثقافيا أفضل بينما ضيق جمال اللغة العربية 

ا مــع أهــداف فصحيح أن حكومة ســياد بــري ورثــت مــن احلكومــات الســابقة هلــا نظامــا تعليميــا منهــا شــيئ

، إذ أن لغــة الدراســة يف املرحلــة تــه اجلليــة والــيت ال ميكــن إنكارهــا، مع أنــه كــان لــه إجيابيااملستعمرين إىل حد ما

 انت اللغة اإلجنليزية.االبتدائية كانت اللغة العربية أما املرحلتني اإلعدادية والثانوية ك

م أصبحت اللغة الصومالية لغة التدريس يف املــدارس االبتدائيــة بــدال مــن اللغــة العربيــة 1973ويف يناير   
 .)4(لتصبح اللغة العربية أول ضحايا األجبدية اجلديدة

بــاء عــن أما الشعب الصومايل املسلوب اإلرادة فقد اكتفى باملعارضة السلبية واليت متثلــت يف عــزوف اآل  
إرســال أبنــائهم للمــدارس خوفــا علــيهم مــن األفكــار اجليــدة متــوجهني إىل إحلــاقهم مبــدارس حتفــيظ القــرآن الــيت 

                                                
 .46: ص م1986 ،الصومال يف التعريب محلة يف للكبار للكتابة الكتابة تعليم تطوير: بكر أبو  )1(
 .23 :ص م،1986 الصومال، يف للكبار اللغة تعليم طرق: أمحد حممد  )2(
 .16: ص ،ابقس رجعم، مكي حسن )3(
 .163_160: ص سابق، مرجع ،مكي حسن) 4(
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يف الفــرتة من املــدارس القرآنيــة الشــعبية املوجــودة حاليــا بالصــومال  %67أخذت تنمو وتروج حيث تأسست 
 .م1982 –م  1970ما بني 
ــــة م قــــام ســــياد بــــري بــــإعالن ا1974ويف عــــام    نضــــمام الصــــومال إىل جامعــــة الــــدول العربيــــة يف حماول

ســياد ( :ويف السنة ذاÄا قــاللتحسني صورة احلكومة يف الداخل. و  ،إثارة الصدمة على العامل العريب لتخفيف
تمــاء للحضــارة ، وأول إشــارة إىل االنيف نــربة احلكومــة عــن احلــرف العــريبعبــارة وصــف بأÒــا كانــت تغــريا  )بــري

الــيت : [ كانــت هنــاك لغتــان أجنبيتــان كلغــات ملزمــة للتــدريس جبانــب اللغــة العربيــة العلميــة، قــالاالشــرتاكية 
 .)1(تعترب اللغة الثانية لشعبنا

م صــدر الدســتور الصــومايل مؤكــدا يف مادتــه الثانيــة أن لغــة الصــومالية لغــة الشــعب 1979ويف عــام      
الصومايل الوحيدة اليت يتخاطب Ôا ويتفاهم الصوماليون واللغة العربية هي لغة الشــعب الصــومايل الــيت تربطــه 

 .مال الدميقراطيةيف مجهورية الصو  ، ومها اللغتان الرمسيتانباألمة العربية اليت هو جزء منها
إعالمـــي ، جنـــدت هلـــا وســـائل م بـــدأ النظـــام محلـــة تقويـــة اللغـــة العربيـــة وســـط زخـــم 1980ويف عـــام    

: [ إننــا نعتــرب قضــية اللغــة قــائال  احلملةسياد بري ) ( مرب من السنة نفسها افتتح الرئيسديس 8، ويف اإلعالم

ومــات ، وذلــك أن اللغــة العربيــة مــن أهــم مقواجتماعيــةأبعــاد سياســية وتارخييــة العربية قضية مصريية ملــا هلــا مــن 

. وبــدأت احلملــة يف إطــار تعبئــة وشــعارات سياســية ولكــن دون إمكانــات دون متفــرغني الشخصــية العربيــة ]

علــى األخــص يف جمــال البــث ، ســائل املناســبة واإلعــداد والتــدريبودون خــرباء مــع عــدم وجــود التخصــص والو 

 .كتب املنهجيةإضافة إىل انعدام ال، اإلعالمي

الصـــوماليني بـــالعراق ملـــدة شـــهر وكـــان الـــدعم اخلـــارجي قلـــيال باســـتثناء دورة تدريبيـــة عقـــدت لإلذاعيـــني  

 . )2(فقط

 :حلملة أي جناح يذكر ألسباب أمههاوهلذا مل حتقق تلك ا
ما أســلفناه آنفــا مــن عــدم اإلمكانــات واخلــرباء واملتخصصــني وعــدم تــوافر عنصــري اإلعــداد والتــدريب  .1

 للقائمني بأمر تنفيذ هذا املشروع .

                                                
 .نفسه املرجع )1(
 السابق املرجع )2(
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سياســية ال متــت إىل  عدم قيــام حكومــة ســياد بــري إلجنــاح هــذه احلملــة بــإخالص واالكتفــاء مبنــاورات .2

 .احلقيقة بصلة

رÄا قبــل بية مــن جهــود متضــافرة إلفشــال هــذه احلملــة وقطــع شــجما بذلت به الدول املعادية للغة العر  .3

 .)1(وصول مثارها إىل القطوف

ـــدأ أوىل خطواÄـــا يف ألوىلأÒـــا أخطـــأت طريقهـــا الصـــحيح يف انطالقتهـــا ا .4 ، حيـــث كـــان عليهـــا أن تب

، وإبطــالل األجبديــة الالتينيــة ومــن مث جعــل لة الســتفادة احلــرف العــريب مكانتــهسبيل حرة تعريب شــام

 . تدريس بدال من حصرها لغة الدراسةلغة العربية لغة الال

     ،أمـــا يف ظـــل النزاعـــات املســـلحة واحلـــروب األهليـــة يف الصـــومال فقـــد انتشـــرت يف الـــبالد مـــدارس أهليـــة      

تلقـــى دعمـــا مـــن بعـــض الـــدول قامـــت جبهـــود بعـــض املثقفـــني وعلمـــاء الـــدين الـــذين أسســـوا مجعيـــات خرييـــة ت

 .العربية

ولكن هذه املدارس تعاين عدم وجود جهة رمسية متثل هذا القطاع وتقوم بالتنسيق والتعاون بني اجلهــود   

) توحيــد تلــك املــدارس ووضــع مــنهج موحــد هلــا إال أن بعــض UNICCOاملبذولــة فحاولــت منظمــة اليونســكو (

ؤسســـات التعليميـــة احملليـــة املـــواطنني اÄمـــوا مبنظمـــة اليونســـكو بإمهـــال املـــدارس الـــيت مت إنشـــاؤها عـــن طريـــق امل

، وأن هــذه املنــاهج غــري مالئمــة للبيئــة دارس مســتوردة مــن الــبالد العربيــةبدعوى من املنظمة أن مناهج تلك امل

 .)2(احمللية

وبعد نقاش طويل دار بني املنطقة واملؤسسات التعليميــة احملليــة شــكت املؤسســات يف نوايــا املنظمــة جتــاه  

نشــر الثقافــة ، حبيــث تلــك املــدارس تركــز علــى حتــارب الثقافــة العربيــة اإلســالمية تلــك املــدارس واعتقــدت بأÒــا

 .)3(العربية واإلسالمية

 :تلك املدارس منهافهناك مشاكل عدة تعاين منها   
 اختالف املناهج واملقررات،  )1

                                                
 نفسه املرجع )1(
 .31: ص الصومال، مجهورية يف األهلية املدارس يف الرتبوي اإلشراف معو، أمحد  )2(
  نفسه املرجع) 3(
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 عدم اعرتاف بشهادÄا  )2

 عدم جهة متثل املدارس يف احملافل الدولية. )3

مجعيــة ومؤسســة  14م ممثلــون عــن 1998اجتمع يف مقديشو يف سبتمرب عام انطالقا من هذه املشاكل 
 .)1(ألهلي يف الصومالمدرسة نظامية،  لتأسيس رابطة التعليم النظامي ا 70أهلية وأكثر من 

 األسباب اليت دعت إىل تأسيس الرابطة أمهها ما يلي:

 عـــــدم اعـــــرتاف شـــــهادةاهليئـــــات الـــــيت متـــــارس التعلـــــيم يف الصـــــومال وجـــــدت أمامهـــــا مشـــــكلة وهـــــي  .1

 .مدارسها لدى دول العامل اخلارجي

ال توجـــــد مؤسســـــة واحـــــدة مســـــئولة تشـــــرف علـــــى التعلـــــيم يف الـــــداخل ، بـــــل كـــــل مؤسســـــة متـــــارس  .2

 .ها التعليمي بكيفيتها اخلاصة هلانشاط

 .رس التعليمية يف املدارس األهليةاختالف وتعدد املناهج املدا .3

 العمل التعليمي يف تلك املدارس. غياب التنسيق والتعاون بني القائمني يف .4

فـــــتح كافـــــة قنـــــوات االتصـــــال وإزالـــــة احلـــــواجز بـــــني األطـــــراف الوطنيـــــة يف قطـــــاع التعلـــــيم مـــــن جهـــــة  .5

 .)2(وبينها وبني املؤسسات التعليمية اإلقليمية والدولية من جهة أخرى

التعليمـــــي تلـــــك الـــــدواعي هـــــي الـــــيت أدت إىل تأســـــيس رابطـــــة تعليميـــــة أهليـــــة شـــــاملة معظـــــم النشـــــاط 

 يف الوطن.

وبعد ذلك توالت اللقاءات ملدة ثالثة أشهر ويف Òاية املطاف مت التوصل إىل تشكيل جلان تقوم بإعــداد 

نظـــام أساســـي مـــن أجـــل تأســـيس رابطـــة تضـــم اجلمعيـــات واملؤسســـات املهتمـــة بـــأمر التعلـــيم ونـــتج عـــن هـــذه 

التعلــيم النظــامي األهلــي يف الصــومال  االجتماعــات إعــداد النظــام األساســي الــذي قامــت علــى أساســه رابطــة

 .)3(م14/4/1999بتاريخ 

 

                                                
 .62: ص م2004 ،والطموح الواقع الصومالية الثانوية للمدارس الرتبوية اإلدارة اهللا، عبد أمحد )1(
 . 102 – 101 ص م،2008 الصومال، يف الثانوي التعليم تطوير يف األهلي النظامي التعليم رابطة دور حممد، عبدالعزيز )2(
  املرجع نفسه. )3(
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 نبدة تارجيية عن حمافظة بنادر. : خامسا
 املقدمة
 يف وأقيمت الشرق واجلنوب، جهيت من املياه Ôا وحييط اهلندي، للمحيط الغريب الساحل على مقديشو تقع

 الداخل، حنو عرضها وخيتلف مربع، كيلومرت عشرين من تقرب ملساحة الشاطئ طول على املواجهة املنطقة

 اجلزيرة من جاءوا الذين املهاجرين ومأوى أفريقيا، شرق ساحل يف اإلسالمية اهلجرات ملتقى موقعها ويعترب

 وسياسية، دينية ألسباب اإلسالمية رالعصو  يف بنادر ساحل إىل العربية اهلجرات وتدفقت والفرس، العربية

 جمموعات الصومال على وتوافدت اهلجرات، معظم على مسيطرا كان الذي االقتصادي العامل عن فضال

 الصومال سواحل يف القبائل بني اإلسالمية والثقافة اإلسالم لنشر مراكز اإلسالم، وأسسوا دعاة من ضخمة

 عالقة وثيقة وهلا والزارعة، التجارة على وحديثا قدميا مقديشو وتعتمد اهلندي، احمليط على املطلة اجلنوبية

 العربية، واجلزيرة واهلنود، واإلغريقيني والصينيني والرومانيني، كاملصريني، احلضارات ذات األمم مع

 يف وقوعها بسبب العامل القدمي، يف التجارية العالقات تاريخ تكوين يف مقديشو والفارسيني، وسامهت

 التجارة حركة يف يا حيو دورا ولعبت مقديشو ،"األمحر والبحر اهلندي حميط" التقليدي التجاري الطريق

 من منطقة أغىن يف تقع كانت اجلغرايف وحبكم موقعها عصورها، عرب اهلندي احمليط شهدها اليت النشطة

 .أفريقيا شرق ساحل

 راقية للحكم نظم بوجود متيزت قد مقديشو أن جند فإننا واالجتماعية السياسية احلياة إىل وبالنسبة

 أÒا إال اإلسالمي، العامل دول معظم يف وجدت اليت النظم تلك عن شيء يف ختتلف ال اليت واإلدارة،

 البالد أهل من القاعدة العرب وبني الوافدين بني حدث الذي واالمتزاج والتفاعل االنصهار مدى تعكس

 بني جيمع شكل وهو Ôذه املدينة، السياسية للحياة ومميز خاص شكل ذلك عن فنتج الصوماليني،

 والصومايل. العريب الطابعني
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 :اجلغرايف وموقعها مقديشو نشأة

 :امسها واشتقاق مقديشو نشأة  -1

 الذين العربية احلارث بين من قوم هجرة نتيجة جتارية كمدينة الوجود يف مقديشو ظهرت       

  .)1(واإلسالمية القدمية العصور يف بالبحرين تعرف كانت اليت األحساء منطقة من أتوا

مواقع  أصلح من موقعها يعترب إذ احلضارة، يف ِقدما وأعرقها الصومايل الساحل مدن أقدم من وهي

 والرومان. والفينيقيون وأشور بابل وأهل القدماء املصريون عرفه وقد السفن، لرسو الساحل

 يباسر ون باسم (الروماني عرفه، الوسطى العصور يف"Serabion باسم "  Xamarمحر عرف وقد

 التجارة حركة على كبري حد إىل السيطرة عدن من القريب املوقع هذا هلا أتاح وقد الذهب، أرض )ونأي

 .)2(اهلندي احمليط يف

ثالث  دفنت إÒا وقيل وأقدمها، ألفريقيا الشرقي الساحل يف املدن أعرق من مقديشو كما تعد مدينة

 عاما، ويعتقد بسبعني كلوة مدينة تأسيس قبل أي م،907ه،/295عام  أسست احلالية ومقديشو مرات

 ذلك معروفة قبل كانت مقديشو أن ذلك ويؤكد احلالية، مقديشو مكان قدمية مدينة توجد كانت أÒا

 تعود مقابر عثر على حيث طويلة، بفرتة التاريخ ذلك قبل أسس مقديشو أن تؤكد عربية وثائق بوجود

 تدعى سيدة قرب على "الرمحن الرحيم اهللا بسم" يعلو عريب خط وفيها اإلسالمي، العصر بداية إىل تارخيها

 على وآخر ه، 101 سنة األوىل مجاد22السبت  يوم عصر يف املتوفاة  "يعقوب الصمد عبد بنت فاطمة"

 كذلك عثر وقد .)3(ه 138 سنة احلجة ذي 5 يف املتوفاة  "حممد مقدام بنت حاجة" تدعى سيدة قرب

 نزل وانه عفان بين من الرجل هذا إن فيها، ورد حممد بن عمر بن إمسعيل يسمى رجل إىل نسب وثيقة على

 املقدشي زياالشري  هيماإبر  بن حممد بن عقب يسمى رجل وكذلك  .ه149عام  مقديشو إىل هاجر أو
                                                

 .224 ص: ،الربتغاليني قدوم إىل اإلسالم ظهور من أفريقيا شرق يف واإلسالم العروبة ب،رج )1(
 .71:ص ،الصومال جلمهورية الشامل املسح ،والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة )2(
  :7 .ص املعارف، دار 1983 ،الصومال تاريخ عن صفحات ، فريد حممد )3(
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 أن على يدل الرجل هذا اسم إىل لقب املقدشي إضافة أن والشك ،)مكة( مدينة من كنانة قبيلة من

  .)1(الزمن من طويلة فرتة مقديشو استوطنت أسرته

 وساد الرخاء التجار، فعمها حبركة ويعج باحلياة ينبض هام جتاري مبركز املتمثلة مقديشو مدينة وظهرت

 احلارث بين عهد ويف الساحل مجيعا، سكان على السيادة صاحبة وأضحت ن،االعمر  Ôا والتسع األمن

 واجلاه الثروة من عظيما قدرا وأصابت ورسوم إدارية، سياسية ونظم ونفوذ شوكة ذات قوية سلطنة أصبحت

  .    )2(املسافرين ألسنة على املرتدد الصقيع ذلك يف اإلسالم املشهورة مدينة :سعيد ابن عنها قال حىت

 عاصمة النظري، وأصبحت منقطع ازدهارا وازدهرت مقديشو ثروة منت احلارث بين أسرة عهد ويف

 عليه كانت ما على تدل اليت آثارها من بقي ما ذلك ويشهد التأسيس وهي قدمية اÌاورة، البالد جلميع

 ذكرها كما ذهبها جتارة وحيتكرون سفالة يقصدون مقديشو جتار وكانت الرونق، اجلالل وحسن من قدميا

  .)3( اإلدريسي

 جتار يوناين بأÒم ووصفهم مقديشو سكان عن األوائل والصينيون اليونانيون املسافرون حتدث وقد

 ماهرون. وحرفيون ساملون

 معهم جلبوا مقديشو سكان مع الواسع اتصاهلم طريق عن الذين الفارسيني فإن حال أي وعلى

 والذي املعماري الفارسي، الفن اليوم يوضح الذي املساجد لبناء املعماريني واملهندسني والتجار العلماء

 فاستحسنوا كثريون وشرقيون علماء يونانيون املدينة هذه زار وقد املدينة، من العريق القدمي اجلزء إىل ينتسب

 يزور كان عام ألف وملدة القدمية، كتبهم املتعددة يف النبيلة مبانيها ووصفوا لسكاÒا الفنية املهارات

 اوسنغافور  وسريالنكا سيالن مثل آسيا شرق وبلدان جنوب الصغرى آسيا من ومالحون جتار مقديشو

 .   )4(احملليني السكان يف انصهروا حىت بأهلها واختلطوا هؤالء املدينة استوطن األحيان أغلب ويف وغريهم،

                                                
 .21 :م،ص 1979 مقديشو، احمللية، احلكومة ،وحاضرها ماضيها مقديشو ،عمر جامع )1(
  .183:ص 1982 ،له الغرب ومناهضة أفريقية شرقي يف اإلسالم انتشار اهللا، عبد حممد )2(
 .227 ص: سابق، مرجع احلليم، عبد رجب )3(
  . 20ص:  1975 ،اليوم صوماليا حسن، اهللا عبد )4(
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 أو عريب هذا االسم بأن الباحثني من كثري واختلف اآلراء تضاربت مقديشو لكلمة الصحيح التفسري أما

 األوىل فالكلمة "شاه مقعد"وفارسيةعربية  كلمتني من مركب االسم إن قيل فقد حبت، صومايل أو عجمي

 مقرا الفارسي احلاكم شاه" اختذه الذي إىل املكان إشارة وهي مالك تعين فارسية والثانية أصلية عربية

 .)1(مقدشو صار النطقي حىت التحريف لعوامل االسم وتعرض "حلكمه

 تعين الصوماليةهي  مقديشو كلمة أن يعتقدون حيث األصل، صومايل االسم هذا أن آخرون ويرى

 .)2(للبيع األغنام فيه تتجمع اليت املكان

 الذين األهايل إن مبعىن -وديشو املنظر، يعين - موق مها صوماليتني كلمتني من مركبة الكلمة إن قيل كما
 ويرجع املدينة، إىل املسافرة جتارها تغري يعين muuqaaldisho يودعون املدينة أرياف يعيشون كانوا
 أن اهللا يدعون األهايل وأن فيها، املائية بسبب املستنقعات مالريا مرض إلصابة املنظر متغري وهو التاجر
 الكلمة. وهذا هذه من جاء االسم وهذا مالريا، إصابة من القرآن خوفا عليه ويقرؤون ساملا املسافر يرجع
 من مركب مقديشو اسم اشتقاق أن تذكر أخرى صومالية رواية وهناك الباحثني الصوماليني، بعض يؤيده ما

 مها صوماليتني: muq العذب معناها ، dishoهو وتركيبها اهلواء، معناها  muqdishoكلمتني،
 .)3(العذب اهلواء

 "وشاه" Ôا املكان، ويراد "مقعد"مها عربيتني كلمتني من مركبة تكون أن ميكن الكلمة إن قيل كما

 . )4 (الغنم مكان تعين وتركيبها العربية اللغة يف الغنم تعين  "شاه"  كلمة أن حيث

 رحالته أحد يف بطوطة بن ذكر كما مقديشو، ألهايل اهلائلة احليوانية الثروة االسم هذا يوحى ورمبا

 كل يف املائتني منها وينحرون كثرية، مجال هلم وأهلها هائلة، حيوانية ثروة هلم مقديشو أهايل أن الوصفية

       .)5( أغنام وهلم يوم،

                                                
 . 32م، ص:1954 ،1ط الصومال، تاريخ يف اآلمال بغية روس، عيد )1(
 .32ص: املرجع، نفس )2(

 
 .177 ص:   2008 ،األفريقي القرن بالد حممد، املشرى عمر )4(
  .55ص: سابق، مرجعر، عم جامع عيسى )5(
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 مرتفع مبكان مقديشو موقع وكان مها صوماليتني كلمتني من مشتق مقديشو اسم أن يرى من وهناك

 يف مظلمة مقديشو تكن مل مغددشو لذلك " mugdidisho  النجوم، من ضوئها ويأخذ والمع،

 ،"مبقدشو بسيط بتحريف ينطق لتاز  الكلمة ما وأن مبغددشو، األهل مسي لذلك دنيا، منخفضات

 بأشكال الغربيون كتبها فقد كتابتها،  يف الباحثون اختلف قد حروفها وضبط مقديشو كتابة أما 

 :ومنها خمتلفة

mougoudiskaa، ،وموجودسكوmougidishu  ،موجوديشوmougadishu  

 mokdishikaومقديكشو،  maegdikshaوجمدكسو،  magdiksaالصورة، وÔذه .موجاديشو

 .)1(نقطة  حسب يكتبها كل الغرب عند كتابتها طرق تعددت ومقدشيكو

 الشرقية فريقيا سواحل غزوهم أيام الساحلية الصومالية املدن بعض على استولوا الذين الربتغاليون أما

 بأن مقديشو عشر امليالدي أمسوا اخلامس القرن أواخر يف العريب واخلليج األمحر البحر ومناطق واهلند

)mogadixo (ف"حر  االسم ألن هذا إىل الغربيون ذكره العربية إىل لفظ أقرب وهيx"  يف الالتيين 

 ).2  (العريب"  الشني "كحر به ينطق واإلسبانية الربتغالية اللغتني

 وأن سجالÄم، يف وكتبوها امسها ذكروا أÒم رغم املدينة، اسم ضبط يف اختلفوا قد العربية والرحالة

 .)3(أوجه ثالثة على جاءت ضبطهم كيفية

 .الزبيدي هادأور  كما َمْقِديشو: أوال

 .بطوطة وابن الفداء وأبو احلموي ياقوت إليه ذهب كما : َمقَدشوثانيا

 مقديشو ضبط إىل رواياته بإحدى الزبيدي وينفرد العسقالين، حجر ابن ذكرها كما ثالثا: ِمقَدشو

 ."َمْقِدَشا"ب

                                                
 . 265ص:1993  1 ج ،اإلسالم ظل يف والثقافية السياسية احلياتني يف وأثرهم مقديشو يف العرب ،غيثان )1(
 . 32ص: سابق، مرجع روس، عيد )2(
 .215ص: ، 1ط ،م 2011 الصومال يف وروادها العربية الثقافة حسني، حممد) 3(
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 وكسر وسكون القاف امليم بضم هو العصر هذا يف الصومال أهل عند والشائع املشهور النطق أن غري

 بعض عند العرب، وكذا الكتاب عند جنده مل ما وهذا الواو، سكون مع املعجمة الشني وضم املهملة الدال

 .)1عيسى( عمر جامع شيخ املعاصر الصومايل املؤرخ عند إال املشهورين الصومال مؤرخي كبار

 :اجلغرايف حملافظة بنادر املوقع -2

 الشرقي واجلنويب، جهيت من املياه Ôا وحييط اهلندي، للمحيط الغريب الساحل على مقديشو تقع

 عرضها وخيتلف مربع، كيلومرت عشرين من تقرب ملساحة الشاطئ طول على املواجهة املنطقة يف وأقيمت

 وحضاريا جتاريا مركزا موقعها القدمية، ويعترب املساحة أضعاف من أكثر اآلن مساحتها وتبلغ الداخل، حنو

 املدينة وأغلب تأسيسها، عند األساسي فيه احلجر وضع الذي املكان حتديد الصعب من ولكن مهما،

 يشتهر إقليم وسط يف تقع املدينة أن كما كم، 13 االستواءحبوايل خط مشال عن وتبعد رملية كثبانا

 .)2(اهلام البحري منفذها إىل إضافة واحليوانية، عيةاالزر  بالثروة

 هذا يف وأضحى قيامها اهلندي احمليط لساحل مواجهة يف املرتفعة الرملية التالل فوق تقع مقديشو فإن

 املدينة، يلف كان احلجر من مبين أحيطت بسور فقد ذلك على وعالوة الطبيعية، التحصينات من املرتفع

 حىت كذلك املدينة وبقيت واالطمئنان، واحلماية من األمان كثري هلا فتوفر قوية، منيعة مدينة بدلك أمست

 أفريقيا، شرق مواين أشهر منها جعل والذي احليوي، موقعها إىل واحلديثة، إضافة الوسطى العصور Òاية فرتة

 فإن الوسطى، العصور يف اهلندي احمليط شهدÄا اليت النشطة التجارة حركة يف يا حيو وراد تلعب وجعلها

يف  وفرة وأكثرها أفريقيا، شرق ساحل من منطقة أغىن يف تقع كانت يفااجلغر  موقعها مقديشو وحبكم

 .)3(اهلندي احمليط من الغرب إىل يتجه حينما شبيلي Òر احنناء جنوب تقع فهي املياه مصادر

 هجمات حتمي أسوارا هلا وكانت Ôا، حتيط التالل ألن دفاعيا، املواقع أحسن أيضا مقديشو مدينة وتقع

 أقصى يف وتقع احلديث يف العصر أعدائها وأنظار احلدود عن بعيدة أيضا وهي القدمي، تارخيها يف الرعاة

                                                
 .17ص: سابق، مرجع عيسى، عمر جامع )1(
 .14ص: سابق مرجع عيسى، عمر جامع) 2(
  .11ص: م، 1978 الكويت،41 اإلسالمية، السيادة عصر يف اهلندي احمليط جتارة عثمان، القوي عبد شوقي) 3(
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 باهلجمات املنيعة واقالعها حصوÒا وقوة اجلغرايف ملوقعها املدينة وصمدت الصومال، يف الشرقي اجلنوب

 .)1( واحلديثة الوسطى العصور الربتغالية يف

 اجلبال هلذه وكانت الطبيعية، معاملها وأشهر منأهم ملقديشو احمليطة الصخرية والتالل اجلبال كانت ولقد    

 ماسة حاجة يف السفن ربابنة فيه كان وقت يف اهلندي، مياهاحمليط يف املارة السفن به Äتدي منارة مبثابة

 .)2(البحرية رحالÄم أثناء Ôا يهتدوا كي الساحل البارزة على املعامل هذه مثل إىل

 "جوهر"الوسطى شبيلي إقليم الشمال من فيحدها ملقديشو رفية ا اجلغ احلدود حيث من أما

 ،"مركة" السفلى شبيلي إقليم الغريب الشمال ومن م، 1973 عام يف مستقل كإقليم تعيينه مت الذي

     .)3(اهلندي احمليط من الغريب الشاطئ على تطل فهي والشرقي اجلنويب ناحيت ومن

قا  شر درجة 45 و العرض، خط حيث من ال مشا درجة 2 تقع مقديشو فإن الفلكي املوقع من حيث أما

 .)4(ميال 120 حبوايل مشاال االستواء اخلط عن وتبعد الطول، خط حيث من

 :مقديشو ملوقع االسرتاتيجية األمهية -3

 اهلندي احمليط ملتقى تقع أÒا على تكمن مقديشو رفية ا جلغ رتيجية ا االست األمهية إن

 وكان القدمي، العامل يربط املوقع هذا وكان ا، وحديث ما قدي العامل به اهتم موقع وهو عدن خبليج

 والرومانيني القدماء كاملصريني املتقدمة باألمم عالقة هلا جتارية مواين وفيه جتاري مسلك

 .)5(بابل  وأهل والفارسيني

 أÒا أفريقيا،كما ودواخل احمليط اهلندي وعامل العرب بالد بني وصل حلقة منها جعل املوقع وهذا

 مقديشو مدينة فإن )6(األمحر املندب والبحر باب عرب العاملية التجارة طرق ريني ا ش أهم يف حكمت

 املدن بقية أن كما األفريقي، بالدالقرن اقتصاديات وركيزة الفقري العمود متثالن رتيجية ا االست وأمهيتها
                                                

 . 18ص: ،فياااجلغر  كتاب املغريب، سعيد ابن )1(
 .16ص:  املرجع، نفس )2(
 22 :ص ، سابق مرجع حسني، حممد )3(
 .17 :صم، 2008 ،مقديشو سلطنة يف واالقتصادية السياسية احلياة حممد، محدي )4(
 .225 ص: ،قساب مرجع حسني، حممد) 5(
 .213 ص: ،سابق مرجع املشري، عمر) 6(
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 ومها وهاوبر  مركة من كل وكانت مقديشو، عنمدينة التجاري التبادل حركة يف أمهية تقل تكن مل األخرى

 بشبكة ارتبطتا كما التجارية، مقديشو طوريةاإمرب  إىل األفريقي ينتميان القرن من اآلخر الطرف يف يقعان

 احمليط يف التجارة الطرق على املهيمنة هي مقديشو كانت التجارية، حيث التبادالت من يا نسب كثيفة

 يف الربتغاليون وأوهلا سيطرته، املستعمرة األمم من كل حاول رتيجي ا املوقع االست هذا وألمهية اهلندي،

 .)1(امليالديني عشر السادس القرن وبداية اخلامس عشر القرن Òاية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 215 ص املرجع، نفس) 1(
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 :التعليم األساسي: املبحث الثاين
 متهيد:

كوحدة من أهم أدوات البناء احلضاري وإحداث التغريات بالرتبية   يزداد االهتمام يومًا بعد آخر    
البشري  واالجتماعية والسياسية املطلوبة، وذلك لكوÒا وسيلة مهمة من وسائل إعداد العنصر االقتصادية

أصبحت كبرية جداً  الذي يشكل األساس يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أن مهمتها
فيه املعارف بسرعة مذهلة، ويؤدي  ستمرين يف عامل تتنامى فيه األفكار وتتسعبسبب التغري والتطور امل

بوصفة ميثل عنصرًا فاعًال لتحقيق هذا التقدم، وهكذا بذلت  التعليم دورًا كبريًا يف جناح كافة خطط التنمية
 أجل التوسع يف التعليم ورفع كفايته. اجلهود وما تزال تبذل من

قاعدة السلم التعليمي وأساسه، كلما كانت القاعدة سليمة وثابتة وراسخة كان  ميثل التعليم األساسي"   
البناء أكثر رسوخاً. وكلما كانت الغاية توسيع القاعدة وحتسينها أعظم وأمشل كانت الفائدة اليت جينيها 

 .)1("اÌتمع من التعليم أكرب وأعم
عداد املواطن الصاحل استغناء عنه يف ميكن اال ذي اليعترب التعليم األساسي احلد األدىن الذي البد منه وال  

يتحقق ذلك إال من خالل تعميم ونشر التعليم  الذي يعرف كيف يشق طريقه يف احلياة العملية، وال
األساسي وتعليم مجيع أبناء الشعب الصومايل، التعليم األساسي هو احلد األدىن من التعليم الذي تؤمنه 

تلف مرحلة التعليم األساسي من دولة إىل أخري على حسب ظروفها الدولة لكل فرد ومن هنا خت
 .)2(وإمكانياÄا

بالنسبة ملراحل التعليم املختلفة، ونظرًا لسعة حجم هذا  وحتتل مرحلة التعليم األساسي مكان الصدارة  
األدىن الذي  عامة أساسية ينبغي أن حيصل عليها كل أبناء الشعب، ويعد احلد التعليم وأمهيته بوصفه مرحلة

الطفولة، فهي  االستغناء عنه ألنه جيسد املضمون املنطقي ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية يف مرحلة ال ميكن
صاحل ونافع، وإعداد جيل متعلم  األساس لنمو الشخصية اإلنسانية وتشكيل مساÄا وتطويرها لتنشئة مواطن

                                                
  .173ص ،2ط ،العريب والوطن السعودية العربية اململكة يف التعليم نظم صاحل، ) 1( 
 .4 :ص.2010، يناير 99، العددالرتبية الوطنية يف مدارس اململكة العربية السعودية، جملة القراءة واملعرفةصاحل النصار، وآخرون، ) 2( 
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إضافة إىل أن مرحلة التعليم األساسي تعد مرحلة إلزامية  مدرك ملسئوليته يف مواجهة التحديات املستقبلية،
 .احلد األدىن من املعارف واملهارات حيصل املتعلم من خالهلا على

تعليمية بديلة غري تقليدية تضم سنوات املرحلتني االبتدائية  على نظم"ويطلق مصطلح (التعليم األساسي) 
أنه: تعليم موحد توفره الدولة جلميع األطفال ممن هم تعريف التعليم األساسي ب وىف مصر مت ،واإلعدادية

املعلومات واملعارف  مدته تسع سنوات يقوم على توفري االحتياجات التعليمية األساسية من ،املدرسة سن
االستمرار يف التعليم والتدريب وفقًا مليوهلم  وتنمية االجتاهات والقيم اليت متكن املتعلمني من ،واملهارات

التعليم إىل تنميتها ملواجهة حتديات وظروف احلاضر وتطلعات  وقدراÄم اليت يهدف هذا واستعدادهم
  :)1("التنمية اÌتمعية الشاملة، ويتصف هذا التعليم باآليت يف إطار ،املستقبل

ونظرا ألمهية الدور الذي يلعبه التعليم األساسي يف النظام الرتبوي ألي بلد من البلدان، حيث أنه يعترب 
التعليم القاعدي الذي يهيئ التالميذ اىل املراحل التعليمية التالية، فقد أولته الدول واحلكومات أمهية بالغة 

جتماعية خاصة مع تزايد الدعوات اىل ضرورة الرتكيز على العنصر قتصادية واالسعيا منها لتحقيق التنمية اال
 الدول. زدهاراالبشري يف حتقيق رقي و 

الباحث على بيان املفهوم الواسع للتعليم األساسي واملبادئ اليت يقوم عليها، يف هذا البحث عمل  
وأمهية التعليم األساسي بني مراحل التعليم العام والوظائف اليت تقوم Ôا ويقدمها للتالميذ، باإلضافة إىل 

 متطلبات التعليم األساسي، واملشكالت اليت تواجه التعليم األساسي والتقومي الرتبوي.
  التعليم األساسي: هوممف

خيتلف مفهوم التعليم األساسي من دولة ألخرى، ومن جمتمع آلخر وفقاً لظروف تلك اÌتمعات 
ومدى توفر إمكانياÄا الضرورية، والبنيات التحتية األساسية املكونة للتعليم األساسي والعوامل اليت تساعد 

 ونظم التقومي الرتبوي. على جناح التعليم األساسي واملناهج وأساليب التدريس
دولة  يعتمادها يف أاومن الصعب توفري مفهوم وصيغة عـامة ثابتة للتعليم األساسي يسهل تطبيقها و  
 .)2(وجمتمع

 ومن املفاهيم اخلاصة بالتعليم األساسي ما يأيت:
التعليم األساسي هو التعليم املوجه إىل الصغار داخل املدرسة النظـامية Ôدف تعليمهم املواد الدراسيـة  -1

                                                
 .3ص: ،املفهوم واألهداف وكيفية تفعيله يالتعليم األساس ،يبيوم يñ عل ،صالح مصطفى) 1(
  .7،  ص1ط واهلوية، املوارد حروب السودان وآخرون، شعالن) 2(  
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املختلفة بأسـاليب تقوم على ألـوان من النشـاط املنتج املتصل حبيـاة النـاشئني وواقع بيئتهم وتوثيـق الصلة بني 
هتمام بالنـاحية التطبيقيـة واملشـاركة كيد االأاخلارجيـة مع ت ما يدرسه التلميذ يف املدرسة وما يعايشه يف البيئة

         ). 1(يف العمل املنتج
ويل من حلقات الدراسة اليت تصنع البنيات األساسية، لكسب الصفات الالزمة ملواصلة احللقات األ -2

     ). 2(التعليم ومواجهة احلياة العملية يف أقل مستوياÄا أن لزم األمر
عتبار أنه ابتدائي بتخدمت عبارة التعليم األساسي يف كثري من األحيان للداللة على التعليم االاس -3

 ).       3(نطالق حنو املراحل التعليمية األخرىاهليكل األساسي للتعليم وقاعدة اال
كل التعليم األساسي: هو أحد املوجهات الرتبوية احلديثة اليت تستهدف أضواء العصر، وتوجيهه بش -4
          ). 4(كد فيه العالقات اجلدلية بني التعليم واÌتمعأتت
التعليم األساسي: هو احلد األدىن من التعليم الذي يزود التلميذ بقدر أساسي من املعارف وأمناط  -5

       .جتاهات اليت متكن من النمو الشامل املستمرالسلوك واملهارات واخلربات واال
املفاهيم السابقة للتعليم األساسي اتفقت حول معين التعليم األساسي وفقاً  يرى الباحث أن مجيع  

 للتعريف احلديث باعتبار أن التعليم األساسي أكثر تطوراً من التعليم االبتدائي.
  :)5(جيابية عديدة تضمنها املفاهيم ومنهاإواملفهوم احلديث للتعليم األساسي حيمل يف داخله إشراقات   

 األساسي حق للجميع أطفال، شباب، وكبار.أ. التعليم 
 ب. ارتباطه بالبيئة واÌتمع الذي يعيش فيه التالميذ.

 ج. التعبري عن املشكالت وحاجات التالميذ.
 د. اجلمع بني الدراسات النظرية والتطبيقية.

 ه. تأهيل التالميذ للمراحل التعليمية املتقدمة.
 و. مواكبة االنفجار املعريف.

 

                                                
  .11ص ،2ظ تطبيقاته، مبادئه، مفاهيمه، األساسي، التعليم يوسف، )1(
  .248،ص1ط ،األساسي التعليم مبدرسة التدريس صولأ يف جتاهاتا ،مشعالن )2(
  .7ص حتياجاته،او  معوقاته، ماهيته، األساسي، لتعليما حمرز، )3(
  .39ص  .مرجع سابق تطبيقاته. مبادئه، مفاهيمه، األساسي، التعليم يوسف،  )4(
 .31،ص 1طاليونسكو يف تطوير التعليم األساسي،  جهود) املتبويل، 5(



 
 

 
35 

 
 :اف التعليم االساسيأهد

 : )1(وتتمثل أهداف التعليم يف مرحلة األساسي يف النقاط التالية
، ومعرفة أسس )االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة(متليك الناشئة مهارات اللغة  .1

 .الرياضيات باملستوى الذي ميكنهم من استخدام هذه املهارات واملعارف يف حياÄم اليومية
باملعلومات واخلربات األساسية اليت تؤهلهم للمواطنة الفاعلة وتدريبهم على طرق  تزويد الناشئة .2

 .مجع املعلومات وتصنيفها وتوظيفها
 .إتاحة الفرصة للناشئة للنمو املتكامل واكتشاف قدراÄم وميوهلم وتنمية خرباÄم ومهاراÄم .3
عتزاز به، وتعريفهم بتارخيه، غرس االنتماء الوطين يف نفوس الناشئة، وتعمري وجداÒم حببه، واال .4

 .وحضارته، وتفجري طاقاÄم من أجل أرضه وعزته
إكساب املتعلم املهارات الالزمة للحياة وذلك بتنمية كفايات االتصال والتعلم الذايت والقدرة  .5

 . ات املعاصرةنيعلى استخدام أسلوب التفكري العلمي الناقد والتعامل مع العلوم والتق
م العمل واإلنتاج واإلتقان واملشاركة يف احلياة العامة والقدرة على التكيف مع إكساب املتعلم قي .6

مستجدات العصر والتعامل مع مشكالته بوعي ودراية واحملافظة على البيئة واستثمار مواردها 
 . وحسن استغالل وقت الفراغ

     خصائص التعليم األساسي:
   : )2(ملرحلة التعليم األساسي خصائص ميكن تلخيصها فيما يأيت   

ستنباط املواد الدراسية من واقع اÌتمع وقيمه ومثله ومعارفه وطرق كسب العيش فيه، وعالقاته ا )1
 الداخلية واخلارجية وأهدافه وتطلعاته وحركة تطويره.

جتماعي والداللة مشبعة باملعين االحصول التالميذ على اخلربات عن طريق املمارسة يف مواقف  )2
 اإلنسانية، والعالقة التعاونية اليت تربز تكامل البشر.

 مرونة التعليم وتنوعه وفقاً لتنوع البيئات اجتماعياً وعرفياً ومهارياً وعقائدياً. )3

                                                
 .5 ص مرجع سابق، ،يبيوم علىُّ ، صالح مصطفى  (1)

 . 8-7ص ، 1ط ،السودان يف للتعليم الشاملة القومية ةجسرتاتياإل على أضواء شنب، أبو )2( 
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ينفعل به اإلنسان انفعاًال يبعث  تكوين اخلربة باللون العاطفي املناسب هلا فال حيز يف نشاط ال )4
 لى بذل اجلهد فيه.ع

لتالميذ أداة لفهم اخلربات اجلديدة اليت تتفق مع خربات توجد يف  ااىل أن تكون اخلربات اليت تقدم )5
 بيئته.

أن تكون اخلربات اليت تقدم للتالميذ ذات أثر يف زيادة قدرة الفرد على خدمة بيئته ورفع مستوى  )6
 احلياة.

للتالميذ مما ميكنهم من احملافظة على مصادر الثروة أن تؤدي اخلربة إىل دراسة مشكالت اÌتمع  )7
 حرتام امللك العام.او 

لكسب مهارات  يتعليم متكامل جيمع بني الدراسة األكادميية النظرية وبني النشاط التطبيقي العمل )8
 يدوية وقدرات إنتاجية.

والوجدانية  تعليم شامل ومتوازن يعمل على تنمية اجلوانب الشخصية املتعددة الروحية والفكرية )9
 جتماعية.واجلسمية واال

يتطلب أحداث تعديالت جوهرية يف النظام العام  تعليم متنوع يليب حاجات املتعلم يف أطوار منوه املختلفة.
جيب أن يرتبط بالتطبيق والتدريب العملي عرب برامج قصرية قد تقوم يف مؤسسات أخري غري املدارس 

 عات التقليدية.والصغار خاصة القطا يلتحق Ôا الكبار
 أمهية التعليم األساسي:

تكتسب هذه املرحلة أمهيتها من خالل دورها املؤثر يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد إىل 
حد كبري، فتكوين القيم واالجتاهات واملواقف املرتبطة هذه التنمية إمنا يرتبط بشكل مباشر هذه املرحلة، 

 أساسه باملدرسة االبتدائية، وما تقوم به من بث قيم جديدة وعادات متكن األفراد وحتقيق التنمية يرتبط يف
 من اإلسهام يف بناء جمتمعهم ووطنهم.

ساسية تكتسب أمهًية كبريًة، وبشكل ويؤكد هذه احلقيقة احلقيل بقوله: " وواقع األمر يف أن املرحلة األ 
ا أن حتقيق تلك التنمية ال يتم عرب مراحل التعليم ذات خاص يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، إذا عرفن

 .)1(ساسية "الصلة املباشرة فقط، بل إن القاعدة األساس اليت بنيت عليها هذه املراحل، وهي املرحلة األ

                                                
 .32ص  ،تقومي واقع مراكز التعليم يف أردن"أبو دلو، " ) 1(
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ويرى الباحث أن املرحلة االساسية اكتسبت هذه األمهية لكوÒا املؤسسة الرتبوية اليت تأيت يف الدرجة 
األسرة، واليت هلا أثرها الفاعل يف تربية خمتلف جوانب الطفل النفسية واالجتماعية واألخالقية الثانية بعد 

والسلوكية، ذلك ألن الطفل يف هذه املرحلة مطبوع على حب التقليد والتطبع بالقيم اليت تسود اÌتمع 
كوين شخصية الطفل ساسية تعد عامال عظيم األثر يف تالذي يعيشه يف املدرسة، لذا فإن املرحلة األ

 تكوينه الرتبوي والعلمي.
 وظائف التعليم األساسي:

وللرتبية دور أساسي يف حتقيق التنمية الشاملة املتكاملة القابلة لالستدامة، وذلك حبكم إسهامها يف 
على أن تكون جزءًا متكامًال من النسق  عملية التنمية البشرية، قاعدة التنمية وطاقاÄا املتجددة،

ادي واالجتماعي والثقايف الشامل للمجتمع، وأن تتواكب اجلهود الرامية إىل تطور نظمها االقتص
ومؤسساÄا مع جهود مماثلة إلصالح اخللل والقصور يف اÌاالت األخرى، وميكن تفعيل هذا النوع من 

 ):1(احملاور التالية يفالتعليم 
 احملور األول:

نظام التعليم وخمرجاته، ويرتفع به  إحداث تطوير نوعي يف مدخالت نظام التعليم وعملياته، لتحسني 
 املتعلم املنتج الساعي جبد إىل الرقي والتقدم. إىل املستويات املنشودة اليت تكّون اÌتمع

 ):2(أربعة مداخل وهى وميكن إحداث هذا التطور يف
 املدخل األول:

 تطوير عملية التعلم والتعليم ذاÄا، أي ما يقوم به املتعلم فعًال داخل املدرسة وخارجها، ليكتسب خربا 
ويتعلم كيف يفكر تفكرياً منظماً يؤدي به إىل التوصل إىل حلول للمشكالت، وكيف ينمي لديه  اجتديد

ًال من تربية وتعليم وتقومي فع مهارات متكنه من أداء عمل نافع منتج متقن، وكذلك ما يقوم به املعلم
وإرشاد وحبث متواصل يؤدي إىل تطوير عملية التعلم والتعليم وحتسني نتائجها، ويشمل تطوير عملية التعلم 

والتعليم، فيما يشمل املنهج الدراسي، بأهدافه وحمتواه وطرائقه واملواد والوسائل املستخدمة يف تطبيقه 
 وتقوميه
 

                                                
 .6، ص مرجع سابقاملتبوىل،  ) 1(
  12ص ،"دور املدرسة يف املرحلة األساسية الدنيا يف ضوء متطلبات اÌتمع املدين الفلسطيين يف حمافظة غزة" ،زكي ) 2(
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 :املدخل الثاين    

التنمية املهنية للقوى البشرية املشاركة يف تطوير عملية التعلم والتعليم، ويف مقدمتها املعلمون، ومعهم  
مديرو املدارس ومطورو املناهج واملختصون الرتبويون يف بقية اÌاالت، حبيث تنمو لديهم املعرفة وترتاكم 

ير النوعي للتعليم من مناهج تعليمية ومواد اخلربات اليت متكنهم من إنتاج النوعية اجلديدة الالزمة للتطو 
متكنهم من توظيف  دراسية مطبوعة ومسموعة ومرئية، تقليدية وتفاعلية، مبختلف أنواعها ووظائفها، كما

 مصادر التعلم والتعليم وإدارÄا وتقوميها بفعالية وكفاءة.
 املدخل الثالث:

املدرسة حىت األجهزة املشرفة على التعليم،  تداء منحتديث نظام إدارة التعليم يف مستوياÄا املختلفة، اب 
الشاغل لإلداريني، واستخدام سلطة اإلدارة وآلياÄا وسائل  حبيث يصبح حتقيق التطوير الرتبوي الشغل

 واستمراره. لتيسري حدوث التطوير
 : املدخل الرابع

عناصر التطوير على نتائج الرتبوي النوعي بالبحث العلمي امليداين، حبيث تبىن  ربط خطوات التطوير
 .والتجريب والتقومي البحث

  احملور الثاين:
 :)1(ضبط جودة مستوى التعليم من خالل تقومي العناصر األربعة اآلتية

واألدائية للطلبة وكذلك مظاهر  خمرجات التعليم، وتتمثل يف املستويات املعرفية واملهاريةالعنصر األول: 
 املشكالت. التفكري املنظم وحل وقدرÄم على سلوكهم واجتاهاÄم

لديهم، وكذلك مظاهر سلوكهم   أداء املعلمني وسعيهم من أجل التنمية املهنية املستمرة :الثاين العنصر
 كمربني وقدوة للطلبة.

وتنظيم بيئتها وإدارة  أداء املدرسة كمؤسسة تربوية من حيث مناخها االجتماعي واإلداري العنصر الثالث:
 مواردها البشرية واملادية. مصادرها، وتنمية

                                                
  .82 .ص،3ط التعليم يف مرحلة األوىل واجتاهات تطويره،عبود عبد الغين وآخرون، ) 1(
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أداء إدارة نظام التعليم من حيث رسم السياسات الرتبوية الداعمة للتطوير الرتبوي واحملافظة  العنصر الرابع:
وحتفيز العاملني فيها على زيادة اإلنتاج وإتقان  على مرونة نظام اإلدارة، وتسهيل عمل املؤسسات الرتبوية

 .)1(العمل
 :احملور الثالث

أو فشله يعتمد إىل  يالتعليم األساس ن جناحأل: على وجه العموم يالتعليم األساس هتمام باملعلم يفاال 
ظل مفهوم وأهداف  حد كبري على توافر املعلم املؤهل تأهيًال جيداً، ليتوىل مسئولية النمو املتكامل يف

 ياستيعاب مفاهيم التعليم األساساملعلمني األكفاء املدربني والقادرين على  التعليم األساسي فعدم توافر
التعليم  ميكن أن تواجه تنفيذ وطرائقه ووسائل تدريسها وهذا يعترب من أهم الصعوبات اليت تهاومقرر 
ملعلم مهنيا تتحدد بطبيعة  اجيب أن تتوافر يف ، لذا من األمور البديهية أن املواصفات اليتياالساس

خطة الدراسة، وإذا   ومبجال التخصص الذى خيدمه يف ريس فيهايقوم بالتد وأهداف املرحلة التعليمية اليت
النظرية والعملية، فإن األمر  يشاملة ومتكاملة جتمع بني النواح مرحلة يكانت مرحلة التعليم االساس

 وىل " االبتدائية " أو املرحلةاحللقة األ سواء يف يساسعداد معلم التعليم األإلا يتطلب ضرورة أن يكون
 يساسالتعليم األ العدادية" بصورة موحدة ومتكاملة"، كما يتطلب إعدادا يتفق وطبيعة مرحلةالثانية " ا

عداد معلم قادر إفيها إىل التكامل مبا يستلزم  جتمع فيها الدراسة بني النظرية والتطبيق، وتتجه املقررات اليت
 خالل تدريسه. على استيعاب هذا التكامل وينفذه من

 األساسي:متطلبات التعليم 
 يتطلب التعليم األساسي توفر العوامل التالية كي يؤدي إىل حتقيق وظائفه واألهداف

 :)2(املرجوة منه وذلك مبراعاة التايل
 إجياد وضوح عام يف الرؤى واملفاهيم واألهداف بني القائمني على تنفيذه،  -

 .واملخططني له، وحتديد املفهوم الذي سيتم العمل على هديه
 االتفاق على املستوى املطلوب تقدميه يف هذا التعليم، وحتديد القدر الالزم  -

 من التعليم ونوعياته، وجماالته، واملدة الالزمة لتقدمي هذا القدر وحتديد الفئات

                                                
 .19ص  ،2، طط، دتدريس القراءة يف الطور الثاين من التعليم األساسيبوفامة، ) 1(
تصميم وإنتاج التقنيات برنامج مقرتح لتدريب معلمي التكنولوجيا يف املرحلة األساسية العليا مبحافظة غزة على كفايات إبراهيم، " )2(
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 .املستفيدة
 .إجياد معلم ذو مسات وإعداد خاص  -
 .وجود وسائل توجيه وإرشاد  -
 .وضع خطط دراسية شاملة وكاملة  -
 .ائل تقنية تعليمية متطورةتوفر وس  -
 البحث عن نظم إدارية صاحلة وحتديد عالقتها بالنظم التعليمية السابقة  -

 .والالحقة هلا
دراسة ما ميكن عمله يف حالة عدم القدرة على حتقيق املطالب الكاملة لتوفري تعليم األساس   -

 .املتطور
 :خصائص لتالميذ مرحلة التعليم األساسي

 ىمعرفة دقيقة وموضوعية وواعية جتعل املعلم أقدر على القيام مبسؤولياته، وأقدر علإن معرفة التالميذ 
تنفيذ مهماته التعليمية والرتبوية مبا ييسر التعلم وجيعله أكثر جناحًا وفاعلية، ولذلك علينا أن Òتم بالتالميذ 

توفري فرص النمو املتكامل  ونتعرف عليهم عقليًا وجسميًا واجتماعيًا ونفسيا لتحقيق غاية أكرب وأعظم هي
 السوي واملتوازن ألطفالنا.

 بعضها متداخلة ألÒا مراحل إىل االنسان حياة تقسيم السهل غري من أنهو   مستمرة، بصورة األنسان ينمو
 النمو ملراحل متعددة تقسيمات اصطالحية هناك لكنو   أخرىو   مرحلة بني فاصلة حدود توجد وال ببعض
 أساس على يقوم ما التقسيمات ومن هذه املراحل من مرحلة كل Ôا تتميز معينة بارزة خصائص اىل تستند

 .)1(يلى ويتمثل فيما املختلفة الدراسية املراحل مع ينسجم يتربو 
 الطفولة أوال: مرحلة

 .أسبوعني حىت الوالدة من: الوالدة حديث الطفل -1
 .سنتني حىت أسبوعني من :املهد مرحلة -2
 سنوات. 6 – 2من  :املبكرة الطفولة مرحلة -3
 سنوات. 9 -6 من :الوسطى الطفولة مرحلة -4
 سنة. 12-9 من :املتأخرة الطفولة مرحلة -5

                                                
 بتصرف. 10ص ،الطفولة سيكولوجية وآخرون، مسارة ) 1(
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 ثانيا: مرحلة املراهقة
 سنة.15 -13 من :املبكرة املراهقة مرحلة -1
 سنة.18 -15 من :املتأخرة املراهقة مرحلة  -2

 عشرة أي مدة مرحلة التعليم األساسي.وهذه الدراسة منحصرة من السنة السادسة وحىت السنة اخلامسة 
  :)1(املتمثلة فيما يلي يوفيما يلى يورد الباحث أهم خصائص النمو لتالميذ مرحلة التعليم األساس

 :يأوًال: النمو اجلسم 
Ø ء مقابل املرحلة السابقة واملرحلة الالحقة.يبط 
Ø .منو سريع للذات 
Ø ا زيادة يف تغريات يفÒاية املرحلة  النسب اجلسمية أكثر من كوÒ احلجم وتتبدل هذه النسب مع

 وتصبح أقرب ما تكون عند الكبار.
Ø .الرأس يصل إىل حجم رأس الراشد 
Ø .ظهور األسنان الدائمة بعد تساقط األسنان اللبنية 
Ø .العضالت موجودة وتزداد طوًال ومسكاً نتيجة النمو 
Ø  السنة تقريباً. يف %5يزداد الطول بنسبة 
Ø  السنة تقريباً. يف %10يزداد الوزن بنسبة 
Ø اية املرحلة إىل  يصل معدل الطول يفÒ145.سم 
Ø بداية املرحلة. األوالد متساوون أو أطول قليًال يف 
Ø اية املرحلة. البنات تتفوق كثرياً يفÒ الطول والوزن وجوانب النمو األخرى مع 
Ø م) يكون توافقهم : يالحظ أن األطفال األقوى واألضخم جسميًا (بالنسبة اجلهاز العصيبÒألقرا

 أفضل مقارنة بزمالئهم األقل قوة وضخامة. ياالجتماع
Ø وتعوق النشاط  –يوالتوافق الدراس يالتحصيل املدرس تؤثر املشكالت الصحية ونقص التغذية يف

 وفرص التعلم واللعب.
Ø  يالنمو احلرك. 

                                                
 .39- 13ص ص ، طفال من وجهة نظر املدرسة البياجيه"" تطوير التفكري عند األ  ،الطـواب )1(
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Ø .تنمو العضالت الكبرية والصغرية 
Ø ية واحلركية الالزمة لأللعاب املختلفة.النشاط الزائد وتعلم املهارات اجلسم 
Ø بني العينني واليدين..... اخل. ياحلركات غري الضرورية ويظهر التآزر احلرك يتتهذب احلركات وختتف 

 .)1(الطفولة املتأخرة ) يف(املعريفي ثانياً: النمو العقل
Ø وىف طريقة  –هذه املرحلة العمرية  تفكري الطفل يف جيمع مجيع العلماء على أن هناك تغريًا كبريًا يف

 تعلمه.
Ø .(العيانية) مرحلة العمليات احملسوسة 
Ø األحداث العقلية ذات الدرجة العالية من التعقيد مثل اجلمع والطرح والتصنيف أو  يالعمليات ه

 الرتتيب.. اخل.
Ø مرتبطة خبربات خاصة وليست جمردة أو صورية... يعمليات حمسوسة أ يوه 

 الطفولة املتأخرة يف ياللغو ثالثاً: النمو 
Ø .زيادة احلصيلة اللغوية 
Ø هذه املرحلة). تعلم قواعد اللغة (يف 
Ø يالنمو اللغو  الفروق بني اجلنسني يف: 
Ø .القدرة اللغوية عند البنات أعلى منها عند البنني 
Ø ن أكثر مهارة يف  –مرحلة أسبق ولديهن ثراء لغويًا بدرجة أكرب  البنات يتكلمن يفÒكل   كما أ

 املطالب اللغوية.
 الطفولة املتأخرة  يف رابعا: النمو االنفعايل

Ø (الطفولة اهلادئة).   مرحلة االستقرار أو الثبات االنفعايل 
Ø مالحظات على النمو االنفعايل:  
Ø حياول الطفل التخلص من االنفعاالت السابقة املرتبطة بالطفولة املبكرة. 
Ø فالت االنفعاالتإلسيطرة على النفس وعدم حياول الطفل ضبط االنفعاالت وحماولة ا  
Ø .تنمو االجتاهات الوجدانية حنو بعض االشياء او االشخاص 

 عالقة اخلصائص السابقة مبادة الرتبية الوطنية وقيمة املواطنة.
                                                

  39- 13املرجع  ص ص ".  نفس طفال من وجهة نظر املدرسة البياجيهتطوير التفكري عند األالطـواب  "  ) 1(
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الرتبية الوطنية هي ذلك اجلزء من املقررات املدرسية اليت تسعى إىل غرس القيم واملبادئ واالجتاهات 
نفوس الطالب والطالبات، وتوجيههم إىل السلوكيات االجتماعية والثقافية احمللية والعاملية  احلسنة يف

احلسنة، وتزويدهم باملهارات احلياتية الالزمة، ليصبحوا مواطنني صاحلني حيبون وطنهم ويعتزون باالنتماء 
لقضايا الوطنية اليت تعود إليه، ويتحلون يف سلوكهم وتصرفاÄم باألخالق الطيبة، ويشاركون بفعالية يف ا

  .عليهم وعلى وطنهم باخلري والنماء
كما أن املواطنة يف األساس شعور وجداين يهتم باالرتباط باألرض وبأفراد اÌتمع اآلخرين الساكنني 
على األرض وهي ال تتناقض مع قيم اإلسالم ألن املواطنة عبارة عن رابطة بني أفراد يعيشون يف زمان 

 ي جغرافية حمددة، والعالقة الدينية تعزز املواطنة.ومكان معني أ
وميكن القول إن طبيعة الدراسات االجتماعية ذات أمهية قصوى، بسبب الدور الذي تلعبه يف تنشئة 

نسان املاهر الفعال نسان الذي حنن حباجه إليه أكثر من أي وقت مضى، ذلك اإلاملواطن الصاحل، وبناء اإل
ويسهم يف تطوير جمتمعه، ويعىن مبشكالت بيئته املادية والبشرية ويواجهها ويعمل الواعي الذي يفهم ذاته، 

 التالميذ. عمر من جيال يف وقت مبكرألعلى حلها، وال ميكن أن يوجد هذه اإلنسان إال من خالل تربية ا
ة وقيمة ومن هنا تتضح العالقة بني خصائص التالميذ ملرحلة التعليم األساسي وبني مادة الرتبية الوطني

 يف النقاط اآلتية: -متمثلة  -كما الحظ الباحث من خالل إجراء هذه الدراسة   -املواطنة 
 .تطور القيم اجتاهات ومفاهيم الطالب وتفعلها مبا حيقق تعزيز االنتماء الوطين -1
يؤدي إىل حتدد القيم أوجه التالميذ السلبية واإلجيابية جتاه املقررات الدراسية يف التعليم العام، مما  -2

 .تعزيز االنتماء الوطين وتنمية روح املواطنة
تؤدي إىل التواصل بني الطالب من جهة واملعلمني من اجلهة األخرى، ليتمكن النشء من تصور  -3

املثل األعلى الذي يتوقون إليه، ويستلهمون منهم القيم اإلنسانية اليت تؤدي إىل تكوين مشاعر االنتماء 
 .الوطين
نية املرغوب تعزيزها يف الطالب، لتزيد اللحمة واملودة والتفاعل مع جمتمعهم، تضمن القيم الوط  -4

 .ضمن الفعاليات واملناسبات املدرسية املختلفة
تعزز القيم يف التالميذ قيمة احلوار اليت تؤدي باحرتام الرأي والرأي اآلخر، وتعلم فنون اإلنصات  -5

  .مما يدعو إىل تنمية روح املواطنةع واالستما 
 ي القيم إىل تكوين وبناء شعور التالميذ باملسؤلية حنو وطنهم واالهتمام مبشكالته.تؤد -6
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 . ةتغرس القيم يف نفوس الناشئة االنتماء إىل وطنهم، وتعمري وجداÒم حببه، واالعتزازب -7
 بالبيئة واÌتمع الذي يعيشون فيه. الرتباطهمتؤهل القيم التالميذ   -8
 والوجدانية والعقلية الدينية النواحي مجيع من متكامال منوا واينم أن القيم التالميذ تساعد -9

 :يأيت مبا وذلك واجلسمية واالجتماعية
 أ) ففي الناحية الدينية.      

علينا أن نغرس فيه الفهم الصحيح الدين اإلسالمي واملمارسة له عبادة وسلوكا وأن حنرره من اخلرافات 
تكالية والرهبانية وأن نطبعه على حب اخلري وبذل Òزامية واالومجود واال ىوالعادات الضارة كالتقليد األعم

املعونة للمحتاج والتمسك بالقيم واملبادي األخالقية السامية والقدرة على مواجهة احلياة يف تفاعل وإميان  
 عتزاز بالرتاث اإلسالمي.اال يكما أن علينا أن ننشئه عل
 ب) يف جمال النمو العقلي.

من  منكن الطفل من أن تنمو قدراته العقلية من خالل دروس اللغة وتنمو املهارات اخلاصة Ôاعلينا أن 
له يف حياته  ةالالزم سب القدرة الضروريةتقراءة وكتابة وإصغاء واستيعاب وحمادثة واستنباط وحكم وأن يك

وأن يتشرب حب من املعلومات وخربات ويتدرب على التفكري املنظم وحسن التصرف يف موافق احلياة 
وأن تكون لديه املهارات احلسابية وذلك مبعرفة مفهوم  ستزاد من املعارف اإلنسانية،لال العطالقراءة واال

 األعداد واستعماهلا الدقيق وظيفيا.
 ج) يف جمال النمو الوجداين. 

الصراحة والصدق مثل الثقة بالنفس واحرتامها وإيثار  أن منكنه ممارسة الصفات الشخصية احلميدة علينا 
 القانون. ي يف حدودأحرية الر  واحلق يف كل الظروف وأن ندربه على

 د) يف جمال النمو االجتماعي.
باملبادئ  التحليعلينا أن منكنه من فهمه لبيئته وجمتمعه وأن ندربه على التعاون واإلجيابية وأن نبني له أن 

 جتماعية. حياة اجلماعة وأداء واجباته الفردية واالاالندماج يف له على جتماعية هو خري مساعداخللقية واال
 هـ) يف جمال النمو اجلسمي.

وعلينا أن ندربه علي العادات الصحيحة يف ، جيب أن يعف الطفل بأن العقل السليم يف اجلسم السليم 
ها علي بأثر  العمل والنوم والراحة واألكل والشرب وعلينا كذلك أن نغرس فيه حبه للرياضة البدنية مؤمنا

 . صحته وتفكريه وعمله
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 املبحث الثالث: الرتبية الوطنية:
 متهيد:

حيسن قبل احلديث عن مفهوم الرتبية الوطنية احلديث عن مفهومني أساسيني يرتبطان ببعضهما ليشكال 
 القاعدة اليت يبىن عليها مفهوم الرتبية الوطنية ومها: (الوطنية) و(املواطنة).

بأÒا صفة املواطن اليت حتدد حقوقه وواجباته وتتميز املواطنة "" 1987املواطنة كما عرفها (يدوى) "    
 .)1(ن"بنوع من الوالء للبالد ووحدÄا يف أوقات السلم واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخري

جتاه اإلجيايب والدافعية الذاتية الوطنية فهي شعور قليب، ووجداين يرتجم يف احملبة والوالء وامليل واال وأما
 للعمل اخلالق.

سبق يتضح أن هناك تداخال كبريا بني مفهومي الوطنية واملواطنة يف ذهن كثري من الباحثني بل إن  مما
 املفهومني يستخدمان كثريا بشكل تراديف داللة على معىن واحد.

 طنية واملواطنة.ولكن الباحث يف هذه الدراسة مييل إىل التفريق بني مفهومي الو  
 نتماء إليه، واستعداده للتضحية من أجله.ه باالز فالوطنية تشري إىل شعور الفرد حببه Ìمعه ووطنه واعتزا

أما مفهوم املواطنة فيشري إىل اجلانب السلوكي الظاهر املتمثل يف املمارسات احلية اليت تعكس حقوق 
اÌتمع وقيمه وقوانينه، واملشاركة الفعالة يف األنشطة  الفرد وواجباته جتاه جمتمعه ووطنه والتزامه مببادئ

 واألعمال اليت تستهدف يف الوطن واحملافظة على مكتباته.
 :مفهوم الرتبية الوطنية

تنوعت حماوالت حتديد مفهوم الرتبية الوطنية، لتشعب جماالت واتساع مضموÒا، ومن هذه احملاوالت  
قتصادية، كما أن جتماعية وااليربطها بالقضايا اال السياسية، ومنها ما يربط بني الرتبية الوطنية والعلوم ما

يربط بصفة خاصة على حمددات العالقة من املواطن وبيئته. لتوضيح مفهوم الرتبية الوطنية أمهية  منها ما
قصوى ملا يرتب على إدراك معىن هذا املصطلح الرتبوي من قرارات تربوية تتعلق بتحديد أهداف تدريسها 

وقد تنوعت تعاريف الرتبية الوطنية تبعا لتنوع  ،يف التعليم العام وحمتوى تدريسها، وكيفية تدريسها وتقوميها
 جتماعية والثقافية لكل أمة.اخللفيات الفلسفية والتارخيية واال
                                                

 .15 – 2ص،   ، ص)3ط (ية الوطنية يف اململكة العربية، يف آفاق العرب ،احلقيل ) 1(
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 ميكن الفصل بينهما بشكل كبري، فبينما تركز ن الرتبية الوطنية هي جزء من الرتبية العامة، وأنه الإو 
كساب التلميذ ( املواطن ) صفات وسلوكيات ومهارات يتم حتديدها عن طريق ا الرتبية والتعليم عامة على 

جتماعي لألمن واÌتمع، املسئولني واملختصني يف جمال الرتبية والتعليم باعتبارها تعكس البعد الثقايف واال
فات والسلوكيات واملهارات اليت متكنه من فالرتبية الوطنية هي جزء مكثفة أو تأهيل أكثر أو تركيز على الص

القيام بأدواره ومسئولياته ذات األبعاد األكثر عمومية، أي تلك األدوار واملسئوليات اليت يتحملها جبانب 
 غريه من املواطنني يف اÌتمع.

 سبق ميكن أن حياول الباحث بتتبع تعريف الرتبية الوطنية. نطالقا مماا
 تعريف الرتبية الوطنية:

مباشرة يف غرس قيم  تعترب مادة الرتبية الوطنية من أهم املواد يف الدراسات االجتماعية اليت تسهم بصورة
 االنتماء والوالء والقيم األخرى يف نفوس النشء.
اخللفيات اÌتمعات والتارخيية واالجتماعية والثقافية لكل  وقد تنوعت تعريفات الرتبية الوطنية، تبًعا لتنوع

 أمة.
 ما يلي عرض موجز ألهم تلك التعريفات.وفي

الفرد مبوجبه صفة املواطنة  يرى املعيقل، أن الرتبية الوطنية: هي " ذلك اجلانب من الرتبية الذي يشعر
وحيققها فيه، وهي أيًضا تعين تزويد الطالب باملعلومات اليت تشمل القيم واملبادئ واالجتاهات احلسنة، 

وتصرفاته باألخالق الطيبة، وميلك من املعرفة القدر  مواطًنا صاحلًا، يتحلى يف سلوكهوتربيته إنسانًيا، ليصبح 
 ).1(ووطنه وجمتمعه" الذي ميكنه من حتمل مسؤولية خدمة دينه

بأÒا االرتباط االجتماعي والقانوين بني األفراد، الذي يلتزم مبوجبه الفرد اجتماعياً  Patrick Johnوتعرف 
وقانونيًا باجلمع بني الفردية والدميقراطية، ويكون الفرد مواطنًا إذا ما التزم باحرتام القانون واتباع القواعد 

سهام يف Òضة اÌتمع احمللي وحتسني ودفع الضرائب واحملافظة على أموال الدولة وأداء اخلدمة العسكرية واإل
 نوعية احلياة السياسية واملدنية للدولة. 

                                                
، جملة دراسات تربوية. املعلمني اجتاهها حتليل أنشطة التعليم يف مقررات الرتبية الوطنية باململكة العربية السعودية ووجهة نظر ) املعيقل،1(

 .82 - 79 ص ص
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أّما اللقاين واجلمل، فيعرفان الرتبية الوطنية بأÒا " عملية غرس جمموعة من القيم واملبادئ واملثل لدى 
افة قضايا الوطن التالميذ؛ لتساعدهم على أن يكونوا صاحلني، قادرين على املشاركة الفّعالة والنشطة يف ك

 .)1"(ومشكالته 
بأÒا ذلك اجلزء من املنهج الذي جيعل  "تعرف املوسوعة العاملية للرتبية، الرتبية املدنية أو الرتبية للمواطنة

الفرد يتفاعل مع أعضاء جمتمعه على املستويني احمللي والوطين، ومن اهدافها الظاهرة الوالء لألمة والتعرف 
نصياع لألنظمة جتاه اإلجيايب حنو السلطات السياسية واالسسات السياسية ووجود االعلى تاريخ ونظام املؤ 

 .)2("واألعراف االجتماعية واإلميان بقيم اÌتمع األساسية كما تشري املوسوعة
بأÒا: الرتبية اليت Äدف إىل تكوين املواطن الصاحل، وكذلك إحاطته مبشاكل جمتمعه، ومن املعلومات 

 يته.الضرورية لنوع
جتماعية وما ينشأ عن هذه العالقة من أنظمة وقوانني أو أÒا: العلم الذي يوضح عالقة املواطن بيئته اال

 وحقوق.
وصانعي قرار،  أّما الباحث فريى أن الرتبية الوطنية: هي إعداد التالميذ لدورهم يف اÌتمع كمسؤولني،

هي جزء من الرتبية العامة، وأنه من الصعب الفصل  ومواطنني يرعون مصاحل الوطن، وترى أن الرتبية الوطنية
 بينهما.

 أبعاد املواطنة:
 مفهوم املواطنة له أبعاد متعددة، ختتلف تبعا للزاوية اليت يتم تناوله منها، ومن هذه األبعاد ما يلي:   

ه حيث متثل املعرفة عنصرا جوهريا يف نوعية املواطن الذي تسعى إلي البعد املعريف/ الثقايف:  )1
مؤسسات اÌتمع، وال يعين ذلك بأن األمي ليس مواطنا يتحمل مسؤولياته ويدين بالوالء للوطن، وإمنا 
املعرفة وسيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته اليت حيتاجها. كما أن الرتبية الوطنية تنطلق من ثقافة 

 الناس مع األخذ يف االعتبار اخلصوصيات الثقافية للمجتمع.

                                                
  .91صمرجع سابق،  .معجم املصطلحات الرتبوية ،املعرفة يف املناهج وطرق التدريس ،واجلمل ،) اللقاين1(
 .111ص   ،املوسوعة العربية العاملية) 2(
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ويقصد به املهارات الفكرية، مثل: التفكري الناقد، والتحليل، وحل املشكالت...  :ايتاملهار  عدالب )2
كثر عقالنية ومنطقية أن املواطن الذي يتمتع هكذا مهارات يستطيع متييز األمور ويكون إوغريها، حيث 

 فيما يقول ويفعل.
 ع اآلخرين والعمل معهم ويقصد Ôا الكفاءة االجتماعية يف التعايش م البعد االجتماعي: )3
 أو البعد الوطين ويقصد به غرس انتماء التالميذ لثقافاÄم وÌتمعهم ولوطنهم. البعد االنتمائي: )4
 أو القيمي، مثل: العدالة واملساواة والتسامح واحلرية والشورى، والدميقراطية. البعد الديين: )5
وهو اإلطار املادي واإلنساين الذي يعيش فيه املواطن، أي البيئة احمللية اليت يتعلم  البعد املكاين: )6

فيها ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خالل املعارف واملواعظ يف غرفة الصف، بل البد من 
 املشاركة اليت حتصل يف البيئة احمللية والتطوع يف العمل البيئي.

 ة: أهداف الرتبية الوطني
جيمع الرتبويون على أن اهلدف العام للرتبية الوطنية يتمثل يف إعداد املواطن الصاحل أو اإلنسان الصاحل 

 الذي يعرف حقوقه ويؤدي واجباته جتاه جمتمعه.
وقد تعرض كثري من الرتبويني إىل ذكر أهداف تفصيلية للرتبية الوطنية وذلك من منطلقات متعددة  

صوصية كل جمتمع من حيث العقيدة اليت يؤمن Ôا والفلسفة اليت ينطلق منها، تأخذ يف عني االعتبار خ
 والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مير Ôا.

وحسب املوسوعة العاملية للرتبية، فإن األهداف العامة للرتبية الوطنية تتشابه إىل حد كبري يف كثري من  
م، ففي أمريكا مثال هناك قيم فردية مثل العدالة واملساواة والسلطة الدول، حيث تتفق على قائمة من القي

واملشاركة واملسؤولية الشخصية جتاه الصاحل العام، وقيم مجاعية مثل احلرية والتعددية واخلصوصية وحقوق 
 اإلنسان.

لعقل. أما يف وتوجد قائمة مشاÔة يف بريطانيا تتمثل يف احلرية والتسامح والعدل واحرتام احلق واحرتام ا 
أملانيا فتوجد قيم مماثلة مثل حفظ حقوق اإلنسان وإجياد ظروف اجتماعية متكن الفرد من النمو بشكل 

 حر وإجياد مؤسسات اجتماعية. 
 :)1(وميكن تلخيص أهداف الرتبية الوطنية يف اآليت

 .  تزويد التالميذ بفهم إجيايب وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه -

                                                
  .45ص  ،6ط مناهج الدراسات االجتماعية،) سعادة، وإبراهيم، 1(
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 .  التالميذ القيم، وضرورة مشاركتهم يف القرارات السياسية اليت تؤثر يف جمرى حياÄم يف البيئة احملليةتعليم  -
 .  فهم التالميذ حلقوق األفراد وواجباÄم -
 .  الذي يعيشون فيه، واحرتام وتقدير القوانني التشريعية فهم التالميذ للنظام التشريعي للقطر -
 .  راهنة اليت يعاين منها اÌتمع الذي يعيش فيه التالميذالتعرف على القضايا العامة ال -
 .  دويل بني اÌتمعات املختلفة والنشاطات السياسية الدوليةلا فهم التعاون -
 .  العريببفهم وسائل اشرتاك التالميذ يف النشاطات الوطنية والقومية على املستوى احمللي واإلقليم  -
واالجتماعية والعمل على تلك اخلدمات واستخدامها واملسامهة  فهم احلاجة املاسة للخدمات احلكومية -

 .فيها
 ):1(أن الرتبية الوطنية ترمي إىل حتقيق األهداف التعليمية اآلتية

االنتماء واالعتزاز والوالء لألمة العربية واإلسالمية وعقيدÄا وفكرها ومثلها وقيمها حيث إن هذا  )1
 .  وجود هذه األمةاالنتماء واالعتزاز والوالء هو حمور 

 .  االلتزام مببادئ احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية )2
 .  التحرر من التعصب والتمييز جبميع أشكاله الطائفية واملذهبية والعرقية واإلقليمية )3
اكتساب الثقافة السياسية اليت متكن املواطن من أن يلعب دوره السياسي بوعي وخلق وكفاية  )4

 .  ومسؤولية
 .  اإلميان باألخوة اإلنسانية القائمة على احلق والعدل واملساواة )5
اإلميان باملنهج العلمي كوسيلة ملعاجلة قضايا اإلنسان واÌتمع السياسية على املستوى الوطين  )6

 .  والقومي والعاملي
ا أو اإلميان باملساواة بني مجيع شعوب األرض وأممها مهما كان لوÒا أو عقيدÄا أو درجة تقدمه )7
 .ختلفها

Ä 2(يلي التالميذ إىل ما يءإن الرتبية الوطنية إذا ما درست بطريقة جيدة فإنه ميكن أن:( 

                                                
  .19، صمقدمة يف الرتبية السياسية ألقطار الوطن العريبسعيد،  ) التل1(
 .91، ص1ط دراسات يف أساليب تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية،) أبو سرحان، 2(
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الفهم اإلجيايب الواقعي للنظام االجتماعي، واملشاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية، من أجل خري  .1
 . اجلماعة، اليت هم أفراد منها

احلة يف جمتمعهم، إىل جانب أÒم أفراد يف أسرهم، وتالميذ يف التوجيه منذ البداية إىل املواطنة الص .2
 . مدارسهم

 . تعلم القيم، وضرورة مشاركتهم يف القرارات السياسية، اليت تؤثر يف حياÄم وبيئتهم احمللية .3
تنمية روح التعاون بني التالميذ أنفسهم، وبينهم وبني أفراد جمتمعهم، وغريهم من اÌتمعات  .4

 . سّيما يف جمال اخلدمات احلكومية واالجتماعية التطوعيةاإلنسانية، ال 
تنمية الشعور بتحمل املسؤولية للمشاركة يف األنشطة الوطنية والعاملية، على أساس إدراك حقوق  .5

 . األفراد وواجباÄم
القدرة على إصدار األحكام يف القضايا الراهنة، واملشكالت االجتماعية وطرق معاجلتها وحسن  .6

 . مواجهتها التصرف يف
فهم روح العلم واتساع املعرفة، وتكوين خالصة مفيدة، من التجارب احمللية والقومية واإلنسانية، يف  .7

 . ميدان احلضارة، مما يعود بالنفع على التالميذ أنفسهم وعلى جمتمعهم
ختالفا يف اا ومما سبق يتضح لنا أن هناك تفاوتا بني بعض الرتبويني يف تقدير أهداف الرتبية الوطنية ورمب

ترتيب أولياÄا، وذلك من منطلق نظرة كل باحث إىل مفهوم الرتبية الوطنية واىل تقديره للدور الذي تؤديه 
التوجيهات الدينية والسياسية والقومية لكل جمتمع يف تشكل أهداف الرتبية الوطنية، لكن هذا ال مينع من 

سبق ذكرها مهمة وتصب يف خدمة اهلدف العام أن مجيع األهداف اليت  الوصول إىل تنمية مفادها
 األساسي للرتبية الوطنية أال وهو إعداد املواطن الصاحل.

 نشأة الرتبية الوطنية:
ا يف جمتمع  مما الشك فيه أن الرتبية بدأت بظهور اإلنسان على األرض، وشعوره كيانه باعتباره فردٌ 

 كاألسرة والقبيلة.
العامة عند الشعوب القدمية فإننا نالحظ أÒا كانت تربية حمافظة يتم تزويج نظرنا للرتبية بصورÄا  واذا

د بعضهم لبعض وفقا لتقاليدهم، حيث ااألفراد باملعارف القدمية اليت حتصل بنظام اÌتمع وصالت األفر 
ن السياسة والعمل السياسي مبعنامها العام موجودان منذ أن وجدت التجمعات اإلنسانية إميكن القول 

 بأبسط تكويناÄا وتشكيالÄا.
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مث بدأت تظهر يف اليونان أشكال أخرى من أهداف الرتبية Äتم بإعداد األفراد ليكونو افرادا يف اÌتمع، 
اÌتمع جيب أن تبين على قابليات كل  إىل اÌتمع كوحدة لكل فرد قيمته، وتربية أبناء"حيث نظر أفالطون 

ب أن يؤمن له ا جياملواطن احلر وحىت يكون املواطن حرً   نظره هومنهم، أما أرسطو فالرجل املثايل يف
نتخاب وممارسة شرطان: سياسي واقتصادي، أما من ناحية السياسة فيجب أن يرىب على محل السالح واال

قتصاد فإنه يكون متحررا من العمل اليدوي الذي جيب أن يقوم به حقوق املدنية، وأما من ناحية اال
 ).1("العبيد

يعلمهم آباؤهم خشية  ركز بودان على الناحية األخالقية يف الرتبية فقال: " إن األطفال الذين ال وقد
 .)2(اهللا يصعب عليهم أن يطيعوا السلطة احلاكمة"

وكوتنليان، وكان هدف  ،أما الرومان فقد اهتموا بتعليم أبناءهم اخلطابة واشتهروا بتعليم آراء شبشرون
باء يف جمتمع حر وأكدوا أن اخلطيب الناجح هو الذي يستطيع أن يتحدث يف  مدارس اخلطابة إعداد اخلط

 كل املوضوعات.
حتوال جديدا حيث أكدت الرتبية على أمناط  ميثل ظهور املسيحيةبعض العلماء يشري إىل" أن ويف 

الفصائل الدنيوية يف املعاش واملعشر يف الرتبوي والصرب واحرتام حرية اآلخرين وحقوقهم يف معاملتهم بالعدل 
والرمحة يقول لوماس الكوين إن هدف الرتبية كهدف احلياة نفسه هو الوصول إىل السعادة عرب طريق 

 . )3("الفصائل األخالقية والعقلية
ويعترب ظهور اإلسالم ثورة يف الرتبية حيث اهتمت الرتبية اإلسالمية بتنشئة اإلنسان الذي يعبد اهللا 
وخيشاه وهدفت إىل تقوية الروابط اإلسالمية بني املسلمني ودعم تضامنهم حيث تكون الرتبية عامال فاعال 

  يف متاسكهم ووحدÄم ومجع مشلهم.
جتماع حيث جمد يف القرن الثالث اهلجري، الكندي وقد ور السياسة واالوقد عرف العرب الكناية يف أم

 .)4("بالسياسة عن طريق اإلغريقية كعلم مستقل من الفلسفة"عىن 

                                                
  .27،  ص أصول الرتبية الثقافية والفلسفيةمرسى، )  1(
  .100ص   مقدمة يف الرتبية السياسية ألقطار الوطن العريب، ،سعيد التل)  2(
  .21، ص2، طنتائجه وتطبيقاته، أسسه، أساليبه، تقومي التدريس، أهدافهريان، فكري، )  3(
 .39، ص 1، ط جتماعية والسياسية يف العامل العريبالنشأة االالطاهر، )  4(
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"املدينة الفاضلة" وعرب فيها عن أهم آرائه " أما أبو نصر الفارايب أحد كبار فالسفة املسلمني فقد ألف:
مجاعة، وغرض الدولة يف نظره اخالقي، وهي أن تضمن للمواطنني وفيها أن الناس خلقوا ليعيشوا يف 

 .)1("حكومة كاملة يف الدنيا والسعادة األبدية يف اآلخرة
من أهم الذين كتبوا وتناولوا نظم الدولة اإلسالمية السياسية واالجتماعية وخاصة كتابه "ويعترب املاوردي 
 ).2("أحكام السلطانية

جتاهات حنو القومية يف الرتبية وخاصة بعد حدوث الثورة الفرنسية ا"يكا وبدأت تظهر يف أوروبا وأمر 
راسي ميجد الوطن وقادته،  هتمام مبنهج دجتاه حنو القومية عن دوره يف االوالثورة األمريكية؛ حيث عرب اال

من شأن الدور احلضاري للمواطنني من بني األوطان األخرى، وأصبحت املدارس مراكز لتعليم  ىكما يعل
الوطنية وحب الوطن، كما أصبحت املواد األخرى املختلفة من أدب ولغات وتاريخ وجغرافيا تدرس لتحقيق 

 ).3( "أهداف قومية

ع عشر. ففي أمريكا يذكر "براون" وتعترب فرنسا وأمريكا أول من قام بذلك يف املدارس يف القرن التاس
السياسية أكثر من التعابري  ) فإن املؤسسني للثورة التعابري1826 – 1776( أنه أثناء الثورة األمريكية"
جتماعية، وتكلموا عن الرتبية كحصة ووقاية للحرية واملساواة، وبعد فرتة أصبح إمياÒم بأن قتصادية واالاال

بية الوطنية، وأن املدارس احلكومية هي من أهم الوسائل لتزويد الطالب بالقيم رفاهية البالد تعتمد على الرت 
كان يعلم من الرتبية الوطنية   سم الرتبية السياسية بصراحة على ماام أطلقوا 1848الوطنية، ويف عام 
 .)4("حتياجات الدقيقةأصبحت ختضع لال

قتصادية وعلم العلوم السياسية واالث حوبدأت تظهر بعض مبوضوعات الرتبية املدنية ضمن مبا
ت مجعية العلوم السياسية األفريقية تظهر بعض املوضوعات اخلاصة أم، بد1916ويف عام "جتماع، اال

باألمور املدنية للحكومة، وفيما بعد أكدت مجعيات الرتبية املدنية على أمهية تدريس الرتبية املدنية 
رنامج الرتبية املدنية واليت أكدت على أن الرتبية الوطنية هي م، مت نشر ب1918هتمام Ôا، مث يف عامواال

 ).5("أكثر من كوÒا دراسة للمؤسسات احلكومية، وأصبح هدف الرتبية الوطنية هو إعداد املواطن الصاحل

                                                
 .142، ص2، طاسرتاتيجيات تدريس املواد االجتماعيةالسكران،  )1(
 .109، ص2، طاسرتاتيجيات تدريس املواد االجتماعية، طنطاوي، حممود )2(
)3 ( 57-hill. Book Company, New York 1977, p 48 –for responsible citizenship, (Mc grow Brown, frank., Education . 
)4  (Brubacher, I,S, " A history of the problems of education" The McMillan CO, new York 1996,p263 

  .25، مرجع شابق، ص املدخل يف الرتبية ،الرشاد )5(
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أما يف غرب أوروبا فلم تظهر الرتبية الوطنية يف املنهاج إال بعد Òاية احلرب العاملية األوىل حيث بدأ قادة 
هتمام Ôذا املوضوع واجالله مكانا بارزا احلركات القومية الدميقراطية يشعرون أكثر من ذي قبل بضرورة اال

وقد بدأت البالد العربية Äتم بالرتبية الوطنية منذ مطلع هذا القرن، فقد بدأت " جتماعية.بني سائر املواد اال
الرتبية الوطنية القومية أو املعلومات املدنية يف فرتة وسوريا والعراق واألردن Äتم ببعض املوضوعات يف  مصر

 .)1("العشرينات من القرن املنصرم
اثه املواد القومية حبم عقد املؤمتر الثقايف العريب األول يف لبنان والذي جعل موضوع أ1947ويف عام "

ؤمتر الثقايف العريب الثالث يف ، عقد امل1957وهي اللغة العربية والتاريخ واجلغرافيا والرتبية الوطنية، ويف عام
العراق وجعل موضوع أحباثه تدريس مادتني منهما اجلغرافيا والتاريخ، مث انعقد املؤمتر الثقايف العريب الرابع يف 

 ).2("سوريا، وقد قصد أحباثه على تدريس الرتبية الوطنية
ملالحظة والتوجيه من اآلباء أما يف الصومال كان يسود الرتبية غري املقصودة اليت كانت تعتمد على ا"

ألطفاهلم، كما يأخذ األطفال العادات والتقاليد السائدة يف اÌتمع احمللي، من األطفال الذين يكربوÒم 
سنا. كانت تسود يف اÌتمع ما يعرف بطريقة التلمذة، كأن يأخذ الطفل من والده طريقة العمليات الزراعية 

 .)3("ال يف الصياد النجار واحلداد وغري ذلكوطرق الرعي وما إىل ذلك، كماهي احل
واليت كان التدريس فيها يتم عن طريق شيوخ يعلمون التالميذ  يأما يف الرتبية املقصودة فتوجد اخلالو 

نذاك. أما يف املدارس وكانت الرتبية الوطنية قليلة جدا فتدرس عن طريق آالقرآن الكرمي بالطرق السائدة 
 املختلفة.املواد الدراسية 

 أسس الرتبية الوطنية:
  ) 4(وميكن حصر أسس املواطنة واسس الوطنية فيما يلي.

 الوالء -أ
صطالحا: من تبغ االوالء لغة: هو من ويل، وليا أي جنا منه وقرب، تبعه من غري فصل. والوالء 

رد باجلماعة  وخضع لسلطة ما، فكلمة والء تستخدم للداللة على الصالت والعواطف اليت تربط بني الف

                                                
  .93، مرجع سابق ص جتماعية والسياسية يف العامل العريبالنشأة االالطاهر،   )1(
 .511، مكتبة  ص3، طالوعي الرتبويشهال، وآخرون،  )2(
 .163،  ص1، طمون والداللةضوثيقة املدنية املالشعيب،  )3(
 .238 – 229، ص1، طاملواطنةناصر،   )4(
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كاألسرة والعمل والوطن، أو اإلخالص كما يعتقد أنه صواب، ونظام الدولة ال يظهر يف أي جمتمع إال 
 جتماعية لألفراد من عالقة السلطة أو اهليمنة والتبعية.شئة االتنال تويسبقه ما تقرر 

 نتماء اال -ب
نتساب احلقيقي حيث الشرعي هو اال رتفاع والعلو، ومنمن حيث اللغة مأخوذة من النماء والزيادة واال

 نضمام إيلباال نتزاالا وجتسده اجلوارح والرغبة يف تقمص عضوية ما حملبة الفرد بذلك واللدين والوطن فكرٌ 
 هذا الشيء.

 ملساواة  -ج
 تعرف املساواة بأÒا حالة من التماثل بني األفراد يف اÌتمع أمام القانون بصرف النظر عن املولد أو الطبقة

جتماعية، أو العقيدة الدينية، أو الثروة أو اجلنس أو الفكر أو املهنة، أو التعليم. واملساواة ال تعين أن اال
ستعدادات واإلمكانيات ألن املخلوقات البشرية ختتلف بتحصيلها يتساوى الناس يف القدرات واال

 واستيعاÔا.
 العدالة  -د 

العدل هو احلكم حبسب القانون واملوافق، ويقابل العدالة لفظ اإلنصاف، ويكون اإلنصاف حبكم روح 
القانون مبعىن أن يكون احلكم مناسبا للعمل واملمارسة وال يفضل فرد على آخر، والعدالة يرمز هلا مبيزان 

أمري املؤمنني وعندما توىل ذي الكفني (كشعار احملاكم) وتتمثل العدالة يف إعطاء كل إنسان ما يستحق. 
يضر باملثل يف العدل يف زمانه وغلى زمان الناس هذا. عن ابن  ؤعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلالفة صا

كروا عمر فإنكم إذا ذكرمتوه ذكرمت العدل، واذا ذكرمت العدل تذكرت اهللا   عباس رضي اهللا عنهما قال: "أذ
 تبارك وتعاىل".

 احلرية  -ه
اخلطاب رضي اهللا عنه خماطبا عمرو بن العاص رضي اهللا عنه " مىت استعبدمت الناس وقد قال عمر بن 

 ولدÄم أمهاÄم أحرارا".
ت هي: ر فضيلة". فاحلرية عند ديكا حياة للحرية بال حرية وال حياة لألمة بال "ال :ويقول دوسو

 قتناع من فعله"."القدرة على فعل شيء أو اال
نعدام القسر اخلارجي، واإلنسان احلر Ôذا املعىن اشتقاقي فهي " عبارة عن أما احلرية حسب معناها اال

هو مل يكن عبدا للقوى السياسية واالجتماعية أو النفسية أو اخللقية، فاحلرية مطلب أساسي لإلنسان هلا 
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حرية أمهية كالطعام واهلواء والشراب، وهلا أشكال منها حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية السياسة، 
 املراسالت، حرية التجارة، حرية التفكري، وحرية العمل.

والغاية القصوى للفلسفة هي السعادة واليت ميكن بلوغها عندما تتحرر النفس بكاملها. فاحلرية تقوم 
مقام اخلصائص اليت متيز اإلنسان األخالقي، فاإلنسان احلر ميثل كل الصفات النبيلة، يف حني ميثل العبد  

ستخدام العريب القدمي بكلمة "حر" الام، و ئرير ودينء يف الطبيعة البشرية وهذا املعىن يتالكل ما هو ش
 حرًا أو عبداَ وال يتوسط بينهما. فأخالقيات اإلنسان هي اليت حتدد كونه

 واقع الرتبية الوطنية
لوطنية والوضع إن دراسة واقع املواطنة يف الصومال تستدعي الوقوف على الدساتري الصومالية واملواثيق ا

 جتماعية، وعليه يتتبع الباحث بلورة هذا املوضوع الدساتري واملواثيق الوطنية.الرتبوي والتنشئة اال
 / الدساتري الوطنية:1

م وضعت احلكومات الوطنية املتعاقبة دستورين 1960ستقالله عام امنذ أن حصل الصومال على 
مان، وكانت حكومته مدنية والدستور الثاين صدر يف صدر األول يف عهد الرئيس الراحل آدم عبداهللا عث

م Ò1991ارت حكومته العسكرية عام ام يف عهد الرئيس الراحل حممد سياد بري الذي 1979سبتمرب 
 ).1( على أيدي اجلبهات ذات الطابع القبلي
غري أن  م أساس الدستور الثاين رغم تغيريات يف بعض املواد1963ويعترب الدستور الوطين األول عام 

ول أكثر وضوحا للحقوق مسألة املواطن من حيث احلقوق والواجبات متشاÔة، وان كان الدستور األ
 والواجبات األساسية للمواطنني. وفيما يلي ذكر جممل هذه احلقوق والواجبات يف الدستورين:

 :)2(احلقوق األساسية للمواطن:  وتتفرع هذه احلقوق إىل ما يلي-أ
فرق بينهم من حيث العنصر  بني املواطنني يف احلقوق والواجبات أمام القانون، ال . حقوق املساواة1

 قتصادية أو الرأي.جتماعية أو االاحلالة اال وأاجلنس،  الدين أو اللغة، أو أو األصل، أو املولد، أو
رأي، . حق العمل وحق اإلجناب وحق التعليم مكفول لكل املواطنني جمانا. وحق التظاهر والنشر وال2

 وحق احلياة والسالمة الشخصية.

                                                
	.5م، ص 1963ة الصومال الدميقراطية، يهور مج دستور) 1(

)2(10-Dastuurka Somalia 1979, ibid. p 8   
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. احلريات: وتقيم احلرية الشخصية وحق تأمني سالمة املقبوض عليهم وحرية املسكن أو مكان 3
جتماعات وتكوين خاص إال يف احلاالت املنصوصة يف القانون، وحرية املراسلة، وحرية الدين وحرية اال

 نتساب إليها وحرية الفكر.اجلمعيات واال
احلقوق واحلريات الواردة يف الدستورين يربر أن احلقوق واحلريات متشاÔة إال أÒا أكثر تركيزا  إيلوبالنظر 

 يف عهد احلكومة املدنية بقيادة الرئيس آدم عبداهللا عثمان، وخلفه عبد ،م1960وحفاظا يف دستور 
ا ومل يرد ذلك يف نتساب إليهمن حيث حرية االجتماعات وتكوين اجلمعيات واال ،كير الرشيد علي شرما

حيث كانت احلريات حمدودة  ،يف عهد احلكومة العسكرية بقيادة الرئيس حممد سياد بري ،م1976دستور 
 شرتاكي مما كان يتعارض مع هذه احلريات.بسبب نظام احلكم اال

 واجبات املواطن الصومايل: -ب 
اخلدمة العسكرية، باإلضافة إىل تتمثل هذه الواجبات يف إخالص الدولة والدفاع عن الوطن وأداء 
قتصاد الوطين كتأدية الضرائب احملافظ على املمتلكات العامة والعمل على تنميتها واملسامهة يف تنمية اال

 واملسامهة يف املصروفات العامة وتقوية الشعب الصومايل ومراعاة أحكام الدستور وقوانني الدولة.
 / املواثيق الوطنية:2

ضطرب حبل األمن يف ربوع البالد وحصلت ا ،م1991املركزية يف الصومال عام بعد سقوط احلكومة 
نقسامات السياسية ذات الطابع القبلي ومل تعد احلكومة وطنية تدير وتسيطر على أمن الصومال، مما اال

أدى إىل حدوث مشكالت بذلت جهود وطنية واقليمية ودولية للسعي إىل احلصول على حل املشكالت 
 ومت عقد مؤمترات للمصاحلة الوطنية، وقد جنم عن هذه املؤمترات صدور املواثيق الوطنية. الصومالية،

م الصادر من مؤمتر املصاحلة الوطنية املنعقدة 2000(ميثاق عرته) عام  امليثاق الوطين املعروف ب -
 م السابق ذكره.1963يف دولة جيبويت الشقيقة ومواد هذا امليثاق مقتبسة من دستور 

م يف كينيا ومواده أيضا مقتبسة من  2004بقايت) الصادر عام ن(ميثاق ا امليثاق الوطين املعروف ب -
 م.1963الدستور الصادر

 / قانون الرتبية والتعليم الصومايل:3
هتمام الوزارة باملواطنة، إذ من اعند الرجوع إىل قانون الرتبية والتعليم الصومايل يظهر من خالل مواده 

ختاذ اية العامة حتقيق الوحدة الوطنية ودميقراطية التعليم إلرساء أرضية صلبة للمشاركة يف أهداف الرتب
 القرارات اليت تؤثر يف املواطنني كأفراد واÌتمع الصومايل ككل.
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م قد جنحت يف نشر 1991ومما جتدر اإلشارة إليه يف أن احلكومة الصومالية العسكرية املنهارة عام 
 ربوع البالد، إال أن دميقراطية التعليم مل تتحقق. التعليم وتوسيعه يف

والفقرة الثانية ) 7(الفقرة (األوىل) واملادة رقم  )1(ويوضح قانون التعليم العام جلمهورية الصومال، مادة 
تؤكدان أن أهداف املرحلة األوىل (األساسية) واملرحلة الثانية (الثانوية) هي إعداد فرد يؤمن ويعمل بالتعاليم 

 .)1(سالمية وله سلوك حسن وروح وطنية ونضج تعليمي ويلتزم بقوانني الدولةاإل
 جتماعية:التنشئة اال -د

نساق البناء والتوافق اندماج يف جتماعية " عملية إعداد الطفل مث الصيب فالرشد لالويقصد بالتنشئة اال
 جتماعية واكتساب قيم اÌتمع".مع املعايري اال

 :)2(وظائف أمهها ما يليجتماعية وللتنشئة اال
 جتاهات واملعايري والرموز وكافة أمناط السلوك.اكتساب املعرفة والقيم واال -أ

التباين يف  اكتساب العناصر الثقافية للجماعة واليت تصبح جزءا من تكوين الشخص وهنا يظهر -ب
 أمناط الشخصية.

ىل إأسرة و  نتماء، فهو ينتمي إىلواالجتماعية وخاصة من ناحييت العضوية التكيف مع البيئة اال -ج
 ىل وطن.أىل بلد و أعشرية و 
جتماعي اال جتماعي لألفراد من خالل اكتساÔم وتعلمهم لوسائل الضبطضبط السلوك اال -د

 املختلفة.
جتماعية بواسطة اال جتماعي حيث يكتسب الفرد صفتهاحتويل الطفل من كائن حي إىل كائن  -ه

 جتماعية.التنشئة اال
 لية. ئو املس ويل الفرد من طفل يعتمد على غريه يف منوه إىل فرد ناضج يدرك معىنحت -و

 جتماعية مؤسسات تنقسم إىل قسمني ومها:كما أن للتنشئة اال
 مثل املدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم وغريها من مؤسسات الدولة. ،مؤسسات رمسية -
 اعة اجلوار.د ومجامؤسسات غري رمسية، مثل األسرة ومجاعة األفر  -

                                                
)1(  6-Qaanuunka waxbarasho good ee somaliya 1986, p5  

 .162مرجع سابق، ص   ناصر،  )2(
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ويتضح مما سبق أن مجيع املؤسسات الرمسية غري الرمسية هلا دور يف تنمية املواطنة، فاملدرسة تساعد 
عن طريق مناهجها الدراسية، وهلذا فإن  خارجها التالميذ يف اكتساب املعارف والقيم داخل املدرسة أو

تنمي املواطنة يف نفوس التالميذ والسبب  والاملدارس الصومالية يف فرتة الدراسة ال حتقق األهداف الوطنية 
Òيار احلكومة ايف ذلك تعدد أهدافها ومناهجها الدراسية املستوردة من الدول األخرى واليت حصلت بعد 

واليت اÒار معها كل مقومات الشعب الصومايل وتراثه الوطين، كما أÒا ال تنسجم  ،م1991املركزية عام 
 ة ألن الطالب يف املدارس يتعارض مع ما يشاهد يف خارجها.البيئة احمليطة باملدرس عم

 :املواطنة تربية يف األسرة دور
 األول احمليط لكوÒا وذلك املواطنة، تربية يف وبالتايل االجتماعية التنشئة عملية يف هام بدور األسرة تقوم
 .وقته. معظم فيه ويقضي الطفل فيه ينشأ الذي
 الشخصية لتكوين مصدرا لكوÒا االجتماعي بالتماسك تعىن اليت االجتماعية املؤسسة األسرة تعد كما

 به تقوم الذي الدور خالل من اÌتمع مع والتكيف السلوكية املثل ومفرز والوطنية اإلنسانية واهلوية واالنتماء
 اÌتمع يف املسئول اإلنسان خلق حنو املنصبة وبراجمه ومؤسساته أركانه بكافة فالوطن. الناشئة تربية يف

 ونفس الروح هذه نفس سريان ابتدأ إذا إال املنشود مرامه إىل يصل لن املواطنني لرقي املالئمة البيئة وتكوين
 برامج ركائزه على تقوم الذي األساس هو فدورها. األسرة داخل من ذاÄا األهداف حنو التوجهات هذه

 الوطن. مؤسسات
 :)1(يلي ما أطفاهلا يف الصاحلة املواطنة تربية لتعزيز عليها الرتكيز لألسرة ينبغي اليت اÌاالت أهم من و

 الوطنية، هويته وبني بينها والربط اإلسالمية، بالقيم التمسك على وتنشئته بدينه، الطفل ربط )1
 .له أساسيا مكونا باعتباره الوطن ثقافة يف اإلسالمي باملخزون وتوعيته

 بشرف الشعور بتعزيز ذلك ويتم مبكر، وقت يف الناشئة نفوس يف له واالنتماء الوطن حب تأصيل )2
 الوطن خدمة أجل من للعمل النفس إعداد إىل والدعوة وتقدمه، رقيه أجل من والعمل للوطن، االنتماء
 واالقتصادية االجتماعية تنميته خطط يف الفاعلة واملشاركة مكتسباته، على واحلفاظ عنه، الضرر ودفع

 .والثقافية
 االجتماعية األمراض كل  من والوطن واألهل النفس وصيانة األخالقية الطهارة على الطفل تعويد )3

 .ودنياه دينه بأمور الواعي املسلم بأخالقيات التحلي على وحثه الذميمة، واألخالقية

                                                
 .20، ص 2ط األهداف السلوكية واالختبارات املدرسية،الصانع،  )1( 



 
 

 
59 

 وتثقيفه وإجنازاته، وطنه بتاريخ فيه الوعي وبث للطفل، الوطنية املفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز )4
 .للوطن واالقتصادية اجلغرافية باألمهية

 أمر ووالة قادة والحرتام الوطين، والنشيد ،"العلم" هلا يرمز اليت للمعاين الطفل إدراك على العمل )5
 .الوطن
 وتسري املواطنني حقوق على وحتافظ الوطن شئون تنظم اليت األنظمة احرتام على الطفل تعويد )6

 .به والعمل بالنظام التقيد حب على الطفل وتنشئة. شؤوÒم
 بني األخوة وعلى هلم، واإلحسان اآلخرين حب على وتربيته الطفل، وأخالق سلوك Äذيب )7

 متابعة أجل من والعمل تعاىل اهللا لوجه املواطنني حاجات قضاء أجل من السعي وحب املواطنني،
 .ذلك أمكن ما مشاكلهم وحل مصاحلهم

 والتعاون التفاهم وحب احملتاجني، على اإلنفاق وحب املشرتك، العمل حب على الطفل تعويد )8
 .الوطن يف االقتصادية املستويات كافة  بني واأللفة والتكافل

 واالبتعاد انتماءاÄم، مبختلف اÌتمع فئات كل  وحب الناشئة، نفس يف الوطنية الوحدة حب تعزيز )9
 احملمود املذهيب االختالف بني الفرق على التأكيد مع املمقوتة، والطائفية والعرقية الفئوية اإلفرازات كل  عن
 .املذموم الطائفي التعصب وبني

 نشاطات يف واملشاركة معها، والتفاعل فيها واملشاركة اهلادفة الوطنية املناسبات حب نشر )10
  اÌتمع، تعاون على تدل اليت األسابيع يف باملشاركة اÌتمع خدمة يف وإسهاماÄا األهلية املؤسسات
  .وغريها باملساجد العناية وأسبوع املرور، وأسبوع الشجرة كأسبوع

 ما كل  عن االبتعاد على التأكيد مع والصالح، اخلري على الدولة أجهزة مع التعاون حب تعزيز )11
 .عليها للقضاء والسعي ومقارعتها ومالية إدارية ومفاسد وطنية، غري سلوكيات من األنظمة خيالف
 .والسالح واللسان بالقلم عنه والدفاع عليه، معتد كل  ضد الوطن عن الدفاع حب تعزيز )12
 لألعمال املبادرة روح وغرس. اخلاصة االحتياجات وذوي واملعاقني الضعفاء املواطنني على العطف )13
  .اخلريية
 .للوطن اخلادمة األهلية املؤسسات يف االخنراط وحب التطوعي، العمل حب غرس )14
  :يلي ما سبق ما لتحقيق للوالدين املعينة الوسائل ومن

 .الصاحلة املواطنة مقومات حول األبناء مع املباشر للحديث فرصة كل  اغتنام )1
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 .الوطن خلدمة والسعي اخلريات فعل إىل تدعو اليت األناشيد ترديد )2
 .الصاحلة للمواطنة املعززة املفاهيم على حتتوي صوتية وأشرطة وأدبيات بكتب املنزل مكتبة تزويد )3
 .غرفهم جدران على ولصقها الوطن، منجزات حول صور رسم يف األبناء مع املشاركة )4
 .الصاحلة املواطنة باجتاه الطفل لشخصية واملوجهة الوطن حب عن احملفزة القصص قص )5
 .العاملية أمهيته وبيان وجغرافيته تارخيه بالوطن التعريف )6
 البالد، يف واملتاحف والرتاثية التارخيية املواقع تشمل جوالت يف األبناء بأخذ الوطن بصروح التعريف )7

  .منها موقع كل  قصة سرد مع
 األمن، وأنظمة قواعد واحرتام لوطنه املخلص للمواطن اإلجيابية العادات على األبناء تنشئة )8

 والقوانني األنظمة هذه بأن عقوهلم إىل املقربة والشواهد باألمثلة هلم يبينوا وأن واملرور، والسالمة،
  .احلياتية شؤوننا ولتسيري وحقوقنا مصاحلنا على للحفاظ وضعت إمنا

 اÌاالت يف املاضي يف الوطن خدموا طاملا الذين والوطنية الدينية بالرموز واألحفاد األبناء تعريف )9
 .وغريها واالجتماعية والدينية العلمية

 فئاته، جبميع اÌتمع ألفراد الوالدان Ôا يقوم اليت االجتماعية الزيارات يف األبناء إشراك )10
 وأتراحهم. أفراحهم اآلخرين مشاركة على وتعويدهم

 االجتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة: 
لبيان االجتاهات احلديثة لرتبية املواطنة جيب التأكيد علي أنه ال يوجد اتفاق بني اÌتمعات حول 

األولوية لألهداف اإلدراكية هل تكون "األولوية اليت جيب أن تعطي ألي من أهداف النظام التعليمي، 
"املعرفية" اليت تعىن بتعليم األفراد املهارات واملعارف؟ أو تكون لألهداف القيمية اليت تعىن بإعداد األفراد 
لكي يكتسبوا املواطنة، وإجياد مواطن حيتفظ بقيم صحيحة للمشاركة يف حياة اÌتمع؟ أو تكون ألهداف 

جتعل األفراد أكثر توافقًا للدخول يف عالقات شخصية متبادلة مع  التنشئة االجتماعية اليت حتاول أن
 .)1("اآلخرين؟

بشكل أو بآخر من أجل حتقيق درجة قصوى من  ولو نظرنا إىل مجيع النظم السياسية جند أÒا تسعى          
االنسجام السياسي بني مواطنيها، وتربز التنشئة السياسية كموضوع رئيس ميتد من الرتبية الوطنية يف العامل 
الغريب، إىل مفهوم تدريب الشخصية يف النظم االشرتاكية السابقة، وإىل مفهوم التوجيه أو اإلرشاد الروحي 

                                                
 .12ص  ،مرجع سابق األهداف السلوكية واالختبارات املدرسية،الصانع،  )1( 
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ية الكاريزمية، ويف كل احلاالت تتحكم يف العملية عدة متغريات أمهها املواقف اق السياسينسيف اال
 واألهداف والوالءات جتاه السلطة السياسية. 

وقد أشار إىل أنَّ جمموعة الدول االشرتاكية قد حرصت قبل التحوالت الضخمة اليت بدأت يف 
يستهدف خدمة النظام السياسي، فعلى على التأكيد على أن التعليم Ôا  ،م1989الثلث األخري من عام 

سبيل املثال كان الغرض الرئيس للنظام التعليمي يف تشيكوسلوفاكيا هو االهتمام بفكرة املدرسة السياسية 
لرتبية الشباب على القيام بدور نشيط يف بناء دولة شعبية دميقراطية. أما يف يوغوسالفيا فهدفه متكني 

التنمية املستمرة لقوى اإلنتاج، وتقوية الروابط االجتماعية، وتربيتهم على األجيال الصغرية من املسامهة يف 
روح الوالء لوطنهم. ويلعب تدريس الرتبية الوطنية دوراً أساسياً يف بث الروح االشرتاكية يف هذه اÌتمعات. 

لالشرتاك  فكان اهلدف من تدريسها يف رومانيا هو التأثري يف أخالقيات الشباب وإعدادهم بشكل إجيايب
إىل تزويد الطالب باملعرفة التارخيية  "الرتبية الوطنية يف أملانيا الشرقية  يف مستقبل اÌتمع االشرتاكي. وÄدف

 ).1"(والسياسية للتعرف إىل قوانني التطور االجتماعي
مكانية النظام التعليمي ودوره يف نقل القيم إوهي أن  ،وتبقى مثة حقيقة هامة أوردها أمحد

عتقدات السياسية ال ختتلف من جمتمع ليربايل دميقراطي أو جمتمع مشويل سلطوي، إال يف جانب واحد وامل
وهو ما يطلق عليه التغذية الراجعة اليت ميكن من خالهلا أن يؤثر الطالب يف النظام السياسي والقيم اليت 

 .يعتنقها
حتقيق املواطنة الصاحلة ميثل اهلدف ومن هنا يتضح أن هناك اتفاقًا عامًا بني املختصني على أن "

الرئيس للنظام الرتبوي يف كل الدول، مما أدى Ôا لالهتمام بالرتبية الوطنية، ولكن هذا االهتمام يتفاوت من 
 .)2("دولة إىل أخرى

ضمن االجتاهات  وعلى ضوء ذلك جيب التأكيد على دور املدرسة يف تنمية املواطنة الصاحلة والفعالة 
  تربية املواطنة:املعاصرة يف

املدرسة وحدة اجتماعية هلا جوها اخلاص الذي يساعد بدرجة كبرية على تشكيل إحساس الطالب 
بالفاعلية الشخصية، ويف حتديد نظرته جتاه البناء االجتماعي القائم. فهي تلعب دورًا حيويًا يف عملية 

                                                
 . 94ص ، 2ط،للتعليم سياسية رؤية إمساعيل، سعيد ،عليُّ ) 1( 
 أكتوبر ،31 ع ،الرتبية جملة ،الرتبية بوزارة واملناهج الرتبوية البحوث مركز الكويت، البيئية، والرتبية املواطنة فتوح اÌادي،) 2( 
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لب خارج نطاق األسرة، وذلك من عدة زوايا، التنشئة السياسية خاصة أÒا متثل اخلربة األوىل املباشرة للطا
فهي تتوىل غرس القيم واالجتاهات السياسية اليت يبتغيها النظام السياسي بصورة مقصودة من خالل املناهج 
والكتب الدراسية واألنشطة املختلفة اليت ينخرط فيها الطالب، وليس بصورة تلقائية كما هو احلال يف 

كما أن املدرسة تؤثر يف نوع االجتاهات والقيم السياسية اليت يؤمن Ôا الفرد،   األسرة أو املؤسسات األخرى.
 .وذلك من خالل عالقة املعلم بالطالب، ومن خالل أداء املعلم لعمله، ومن خالل التنظيمات اإلدارية

 نوعية املعلم: .1
كبريًا من احرتام عندما يكون املعلم متمكنًا من مادته الدراسية متعمقًا فيها، فإنه يكتسب قدرًا  

الطالب، وبالتايل يسهل عليه التأثري عليهم فكرياً، فإذا أضاف إىل ذلك معاملة يظهر فيها إميانه بتوجهات 
النظام السياسي القائم وحتمسًا له، فإن طريقه يصبح سهًال لغرس قيم هذا النظام يف قلوب الطالب 

 والعكس صحيح.
 العالقة بني املعلم والطالب: .2

القة يف الفصل الدراسي بني املعلم والطالب من معلم إىل آخر ومن بيئة مدرسية إىل ختتلف الع
أخرى، فقد تكون العالقة ذات طبيعة سلطوية ال تسمح للطالب أن يناقش اآلراء واألفكار اليت يطرحها 

راطية يتعامل املعلم وقد يتجاوز ذلك إىل استخدام أساليب االستبداد والقهر، أو يكون املعلم ذا طبيعة دميق
مع الطالب بنوع من احلرية لرتكهم يعربون عن آرائهم وأفكارهم من خالل نقاش مفيد مما يساعد على منو 
شخصياÄم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وهلذا األسلوب أو ذاك تأثريه املؤكد على اجتاهات الطالب سواء 

 بالسلب أو اإلجياب.
 التنظيمات اإلداريــة: .3

سلوب وتنظيمات معينة تدير Ôا املدرسة، ويتوقف منو اإلحساس لدى الطالب لكل إدارة مدرسية أ
باالقتدار الذايت واالنتماء االجتماعي على إمكانية انضمامه إىل هذه التنظيمات واملسامهة يف شؤون 

 املدرسة، واحلد الذي تسمح به النسياب اآلراء يف معظم االجتاهات. 
ومن هنا يتضح تأثري طبيعة النظام املدرسي على الطالب، ففي نظام يعتمد على احلفظ والرتديد، 
ويعد نتائج االمتحانات املؤشر الوحيد لتقومي الطالب، تربز النزعات الفردية وتتفشى ظاهرة الغش واملنافسة 
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الطالع احلر ويغرس قيم االبتكار السلبية، بينما ختتفي مثل هذه النزعات يف نظام تعلم يقوم على القراءة وا
 ).1(واجلماعية والتعاون

وقد أشار القحطاين إىل البيئة املدرسية بأن هلا تأثريًا مباشرًا يف حتقيق ما Äدف إليه الرتبية الوطنية، 
حيث إن تركيبة ونوعية احلياة داخل املدرسة تؤثر يف الطالب أكثر من عمل املنهج الرمسي مبواده وحمتوياته 

قررة، كما يعتقد بعض الرتبويني الذين يرون إمكانية حتسني أو تطوير الرتبية الوطنية من خالل املنهج امل
اخلفي، أي النظم والقواعد السائدة داخل املدرسة، فممارسة الطالب ملسئولية تعليم أنفسهم، وحل 

ن مبسئولية يف اخلالفات واملشكالت اليت تواجههم يف مدرستهم سوف جتعلهم يتعلمون كيف يعملو 
جمتمعاÄم بينما تعتقد جمموعة أخرى من الرتبويني أنه يلزم الطالب االلتحاق باملدرسة، ليتم احلكم على 

 ).2(قدراته وكفايته عن طريق املنهج الرمسي حىت ميكنه القيام بدور املواطن البالغ املسئول يف جمتمعه مستقبالً 

 دوراً يف الرتبية الوطنية، وميكن إجيازها فيما يلي:وهناك عدد من املربرات اليت جتعل للمدرسة 
أن املدرسة متثل بنية اجتماعية ووسطًا ثقافيًا له تقاليده وأهدافه وفلسفته وقوانينه اليت وضعت    - 1

لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسفة اÌتمع الكبري واليت هي جزء منه، تتفاعل فيه ومعه، 
Ô دف حتقيق أهدافه السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وتؤثر فيه وتتأثر به 

أن املقررات الدراسية إلزامية يدرسها كافة التالميذ، ولذلك تعترب أداة هامة لتحقيق التواصل الفكري    - 2
 والتماسك االجتماعي يف اÌتمع.

نشر القيم العليا اليت  تعد املدرسة من املؤسسات الرمسية اليت توظفها السلطة السياسية يف سبيل   - 3
 تبتغيها لدى الطالب. 

احتوائها للفرد فرتة زمنية طويلة سواء أكان ذلك بالنسبة لليوم الدراسي أم بالنسبة للعام الدراسي أو بالنسبة    - 4
 كسابه املعلومات املختلفة اليت تساعده يف حياتها لعمر املتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه، إضافة إىل 

وتبلغ املدرسة أقصى درجات الفاعلية يف الرتبية الوطنية إذا كان هناك تطابق بني مناهجها النظرية        
وبراجمها التطبيقية، ولكن حينما يوجد تناقض يصبح تأثري املدرسة يف هذا اÌال ضعيفاً. ومثال ذلك أن 

واملساواة بني البشر، بينما تنطوي معاملة تتضمن مقررات الرتبية الوطنية والتاريخ قيماً مثل الكرامة اإلنسانية 
املعلمني للطالب على كل شيء عدا الكرامة واملساواة. إذ جيب أن تتحول املدرسة إىل جمتمع حقيقي 

                                                
 108ص ،1ط ،والسياسة الرتبية املشاط،) 1(

 .57ص ،"تدريسها أهدافها، مفهومها،" الوطنية الرتبية القحطاين،) 2(
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والتعاون وإنكار الذات،  ميارس فيه النشء احلياة االجتماعية الصحيحة، وميارس فيها املسئولية واالستقالل
ت ما يشجعه على التمسك Ôا يف املستقبل، وإذا ما حتولت مدارسنا إىل وأن جيد يف ممارسة هذه الصفا

الفاعلية املطلوبة فإن ذلك سيؤدي إىل تنمية مواطنة فعالة وعن السؤال املطروح واهلام ما هي األساليب 
 والطرق التدريسية للرتبية الوطنية وتنمية املواطنة.
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 .املواطنةاملبحث الرابع: قيم 

 متهيد 
تعد القيم صفًة من الصفات اإلنسانية، اليت يسعى كل فرد للمحافظة عليها، وختتلف القيم يف جمال تأثريها 

ومتنعه من القيام بتصرفات ال تتناسب مع  وهي اليت جتعل اإلنسان يتصّرف وفقًا لسلوك معني، يف األفراد،
، وحتويله إىل سلوك جيد، وهي اليت تربر السلوك الذي ءالقيم احلسنة، كما تساهم يف تغيري السلوك السيّ 

 يّتبعه الشخص أثناء التعامل مع األشخاص اآلخرين.
الوطنية عامٌل مهٌم من عوامل تنمية القيم عند األفراد. وكما يأيت دور األسرة املهم يف  لذا تعد الرتبية

تزام بالتعاليم الدينية اليت تدعو إىل التقّيد بكّل تربية أطفاهلا على القيم احلسنة، اليت ترتبط باألخالق، واالل
 .قيمة تدل على اخلري، والتخّلي عن أّي قيمة تنتج عنها تصّرفات غري مقبولة

كما أن التعليم هو العامل الذي ُيساهم يف زرع تلك القيم احلسنة عند األفراد، وذلك من خالل 
للطالب يف املدارس، واملؤسسات التعليمية، اليت  يطتوعيتهم بأمهيتها عن طريق الدروس املفيدة اليت تُع
  Äدف إىل صقل شخصياÄم وفقاً للقيم احلميدة،

Òيار ، ورفاعة حسن حممد يف كتاÔما " وتنبهت الدول إىل أن االوعلى هذا يقول: أمحد حسني اللقاين
 ت والتقاليد والقيم.القيمي يؤدي إىل اÒيار اÌتمع كله من حيث اهلوية والثقافة واللغة والعادا

وك بين لكان عملية الرتبية، وأنه بدون القيم احلاكمة لسأن القيم متثل ركنا رئيسيا من أر لذا أدرك اجلميع 
ك منها وهكذا ظهر الفكر الرتبوي ر فكاالبشر يف دولة ما يكون اجلميع يف طريق االÒيار والتبعية اليت أل

 ).1(يا "الذي ينادي بضرورة ختطيط مناهج موجهة قيم
 مفهوم القيم

تعددت وجهات النظر بشأن حتديد مفهوم القيمة على الرغم من التطورات الكثرية الىت طرأت على هذا 
، ويرجع ذلك إىل عدم وضوح املفهوم من ناحية وتعدد جماالت القيم من الناحية األخرى، امليدان املعريف

 .واملدارس الفلسفية لدى املفكرين والعلماء والفالسفةباإلضافة إىل اختالف االعتبارات األيديولوجية 

                                                
 .191،  ص1ط مناهج التعليم بني الواقع واملستقبل،رفاعة،  اللقاين، ) 1(
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فهناك املثاليون الذين ينظرون للقيم على أÒا مطلقة وثابتة فهناك من ينظر للقيم من منظور فلسفى: -1
 املثل، وهناك الواقعيون والربامجاتيون والوجوديون الذين عاملالتتغري بتغري الزمان واملكان، مصدرها 

نسبية تتغري  يوجتاربه احلياتية، ولذلك فه ئهلى أÒا تعتمد على خربة اإلنسان وذكاينظرون للقيم ع
تعود Ôا  يتعرض هلا، وتقاس أمهية القيم مبدى نفعها والتنمية اليت بتغري الزمان واملكان واملواقف اليت

د قيم اإلنسان، أما الفلسفة اإلسالمية فتوازن بني وجهات النظر السابقة، فتؤكد على وجو  يعل
 .)1("ورد فيها نص صريح ووجود قيم نسبية متغرية تتعلق حبياة األفراد اليت يمطلقة ال تتغري وه

 مبقتضاها يتوجه اإلنسان إيل فالقيمة هى املعتقدات اليت: وهناك من ينظر للقيم على أÒا اعتقاد-2
مفاهيم جمردة ومتوافرة ) بقوله إن القيم Lemosيرغبه أو يفضله، ويؤكد ذلك (ليموس  يالسلوك الذ

 .)2(أفكار ومعتقدات األفراد كالعدل واإليثار والتعاون واإلخالص والتضحية يف
أÒا "معايري اجتماعية ذات صيغة  ي"أبو العينني" علحيث عرفها:وهناك من ينظر للقيم على أÒا معايري-3

تقدمها اجلماعة، وميتصها الفرد من بيئته  انفعالية قوية وعامة تتصل من قريب باملستويات اخللقية اليت
االجتماعية اخلارجية ويقيم منها موازين يربر Ôا أفعاله ويتخذها هاديًا ومرشداً، وتنتشر هذه القيم ىف 

 .حياة األفراد فتحدد لكل منهم خالنه وأصحابه وأعداءه"
يكسبها اÌتمع   املرغوبة اليتالطراح" بأÒا "معايري للسلوك واالجتاهات املرغوبة وغري يٌ وعرفها "عل 

تقوم Ôا األسرة كمؤسسة اجتماعية، واملدرسة كمؤسسة  ألفراده من خالل عمليات التنشئة االجتماعية اليت
املتمثلة ىف اإلذاعة والتليفزيون والسينما واملسرح والصحافة، والكتاب،  يتربوية، ووسائل االتصال اجلمع

، وتلعب وظيفة رئيسية يواجلماع يمن أهم موجهات السلوك الفرد تعد يإخل.. وه….واملسجد والكنيسة
ىف تنظيم العالقات االجتماعية سواء بني األفراد بعضهم البعض أو بني األفراد والنظام السائد، وتتميز 

 ." منظومة القيم بالثبات النسيب
أÒا "السلوك  ييم علالق  (Morris)فيعرف شارلز موريس وهناك من ينظر للقيم على أÒا تفضيالت: -4

 ى"، ولذلك صمم "موريس" مقياسًا يتكون من ثالثة عشر أسلوبًا ملعايشة احلياة، وعليالتفضيل
أساس مقياس تقدير يتكون من سبع درجات ترتاوح بني  ياملفحوص أن يضع تقديرًا لكل منها عل

                                                
   34ص للثقافة، الوطين اÌلس املعرفة، عامل ،معاصرة تربوية فلسفات، يَّ عل )1(
 . 11 ص ،3ع ،7 جملد القومية، االجتماعية اÌلة ،"الريفية اÌتمعات وتنمية يالقيم التطور"،) كاظم2(
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هذه األساليب ميكن "أحب هذا األسلوب للغاية إىل أمقته للغاية" ومن خالل تفضيل أسلوب من 
 ).1(استنتاج ما يتمثله الفرد من قيم ىف حياته

وتنمو  ي،تنظيم للخربة تنشأ ىف موقف تفاضل يحيث إن القيمة هوهناك من يربط بني القيمة واالجتاه: -5
للفرد، ىف حني أن االجتاه هو  يوتتناسق حىت تصبح وحدة معيارية ثابتة تقريبًا ىف الضمري االجتماع

 .)2(تنظيم للخربة من نوع خاص يلون سلوك الفرد
سياق احتكاكه  وإمنا يكتسب قيمه يف يموضوع خارج يقيمة حنو أ يوالفرد ال يولد مزودًا بأ 

تتجمع بعد  بيئة يكون هلا تأثري عليه فيتكون لديه بعض االجتاهات اخلاصة اليت مبواقف كثرية ومتباينة يف
بقوله: إن القيم متثل موقف الفرد حنو األشخاص   Murrayويؤكد ذلك مورى  0)25(ذلك فيما يسمى بالقيم

إطار العالقة بني  تتحدد يف هيتكون مبثابة مؤشر رئيس هلا، و  واألشياء وتكون مرتبطة باالجتاهات اليت
 .)3(موقف معني أو يتعرض هلا يف ،يكتسبها الفرد وبني اخلربات اليت

 تعريف القيم لغة واصطالحا 
 معىن " القيم لغة ":

 القيمة: مفرد " قيم " لغة " من " قوم " و " قام املتاع بكذا أي تعدلت قيمته به ".    
والقيمة: الثمن الذي يقوم به املتاع، أي يقوم مقامه، واجلمع: القيم، مثل سدرة وسدر، وقومت املتاع:    

 : )4(جعلت له قيمة، والقيمة يف اللغة تأيت مبعان عدة 
 تأيت مبعىن التقدير، فقيمة هذه السلعة كذا، أي تقديرها كذا. -
 أي ماله ثبات على األمر. وتأيت مبعىن الثبات على أمر، نقول فالن ماله قيمة، -
وتأيت مبعىن االستقامة واالعتدال، يقول تعاىل " إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم " أي يهدي  -

 لألمور األكثر قيمة، " أي لألكثر استقامة ".
 معىن " القيم اصطالحا ":

نسانية، وإن كل أما املعىن االصطالحي للقيمة فقد تعددت بتعدد جماالت استخدامها يف النشاطات اإل 
 معىن من هذه املعاين يتخذ خاصية املعيار للمجال الذي استخدم فيه. 

                                                
  .36 ص ، 1ط املبدعني لدى اخلاصة القيم، ) حسني1(
 .156 ص ،3ط ،اإلنساين السلوك ،الرمحن عبد سعد )2(
  33.0 ،ص6 رقم تربوية، قضايا سلسلة اجلامعة، طالب قيم تغري ،حممود )3(
 .39ص،  1"، ط  " القيم الرتبوية يف القصص القرآين ،طهطاوي )4(
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 صطالحية. وفيما يلي حياول الباحث تعريف القيم من الناحية اال 
ُعرِّفت القيم بأÒا " جمموعة من القوانني واملقاييس تنشأ يف مجاعٍة ما، ويتخذون منها معايري للحكم على 

املادية واملعنوية، وتكون هلا من القوة والتأثري على اجلماعة حبيث يصبح هلا صفة اإللزام  األعمال واألفعال
والضرورة والعمومية، وأي خروج عليها أو احنراف على اجتاهاÄا يصبح خروجاً عن مبادئ اجلماعة وأهدافها 

 . )1(ومثلها العليا "
الذي يالزم عملنا الواقعي ومطالبنا الدائمة عادل العوا القيمة بأÒا:" األساس  وكذلك يعرف الدكتور

 .)2(التوازن الذي نبغي حتقيقه الذي نرغب فيه أو اهلدف الذي نسعى إليه أو شيءوالوقتية، ومتثل ال
له قيمة، أو  يءأما الفيلسوف األمريكي "رالف بارتون بريي" فقد ربط القيمة بالواقع، وقال إن أي ش

يعترب قيمًا يف املعىن األصلي اجلوهري اجلامع حني يكون موضوع اهتمام ما. أي أن القيمة تعرف 
 .)3(باالهتمام، ويتوقف معناها على االهتمام. فكلما زاد االهتمام زادت القيمة

 القيم هل هي نسبية أم مطلقة؟
 بية أم مطلقة؟ هناك اختالف بني من تناولوا موضوع القيم، هل هي نس     

" أو النفعيون " يرون أن القيم نسبية، فليس هناك خري مطلق أو شر مطلق، فاخلري أو  والربامجاتيون -
الشر راجع للممارسة واخلربة، ومن أنصار هذا الرأي " كونت " الذي ربط القيمة بالواقع واملالحظة 

أن  بالتجربة ونادى بارتباط القيم باألشياء احلسية، وكذلك " وليام جيمس " و " ديوي " الذي يري
 اخلربة واملمارسة ينبوع القيم.

 املثل  ملأما املثاليون فعلى النقيض من ذلك، فهم يرون أن القيم مطلقة ألن القيم احلقيقية هي يف عا -
 كذلك فهي ثابتة ومطلقة وفيها اخلري سواء مارسها اإلنسان أو مل ميارسها.

 من هذه الناحية قسمان:  –وأما يف اإلسالم فإن القيم  -
 ة كالصدق واألمانة والعدل.. وهي اليت ال اجتهاد فيها.قيم مطلق -1
 قيم نسبية مما ليس فيها نص وحتتاج إىل اجتهاد أو إمجاع إلقرارها. -2

                                                
 250، ص مرجع سابق. " الرتبية فلسفة يف"  أمحد،) 1(
  .6ص ، 2ط، فلسفة القيم، رسالن) 2(
	.7ص  ،نفس املرجع) 3(
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هذا باإلضافة إىل أن هناك مرونة يف ممارسة بعض القيم " فقيمة " اإلنفاق يف سبيل اهللا " ميكن ممارستها 
 بصور شىت حبسب طبيعة املوقف.

 مكونات القيم: 
 تتكون القيم من ثالثة مستويات رئيسية هي:     
: ومعياره " االختيار "، أي انتقاء القيمة من أبدال خمتلفة حبرية كاملة حبيث ينظر الفرد يف املكون املعريف-أ

عواقب انتقاء كل بديل ويتحمل مسئولية انتقائه بكاملها، وهذا يعين أن االنعكاس الالإرادي ال يشكل 
 بالقيم. اختياراً يرتبط

ويعترب االختيار املستوى األول يف سلم الدرجات املؤدية إىل القيم، ويتكون من ثالث درجات أو    
 خطوات متتالية هي:

 استكشاف األبدال املمكنة، والنظر يف عواقب كل بديل، مث االختيار احلر.   
مة واالعتزاز Ôا، والشعور بالسعادة : ومعياره " التقدير " الذي ينعكس يف التعلق بالقياملكوَّن الوجداين-ب

 الختيارها والرغبة يف إعالÒا على املأل.
 ويعترب التقدير املستوى الثاين يف سلم الدرجات املؤدية إىل القيم ويتكون من خطوتني متتاليتني مها:    
 الشعور بالسعادة الختيار القيمة، وإعالن التمسك بالقيمة على املأل.   
: ومعياره " املمارسة والعمل " أو " الفعل " ويشمل املمارسة الفعلية للقيمة أو املمارسة لوكياملكوَّن الس-ج

على حنو يتسق مع القيمة املنتقاة، على أن تتكرر املمارسة بصورة مستمرة يف أوضاع خمتلفة كلما 
 سنحت الفرصة لذلك.

القيم، وتتكون من خطوتني متتاليتني مها:  وتعترب املمارسة املستوى الثالث يف سلم الدرجات املؤدية إىل   
 .ترمجة القيمة إىل ممارسة، وبناء منط قيمي

 الفرق بني القيم واالجتاهات:
االجتاه عبارة عن نزعة أو ميل إىل القيام أو رد فعل إجيايب أو سليب أو حمايد حنو األشخاص أو األفعال    

 أو القيم واألفكار أو املعلومات أو األحداث أو األوضاع.
 وقد أمكن التمييز بني القيم واالجتاهات من عدة نواح من بينها:  

ونظرة اجلماعات والشعوب هلا، أما االجتاه فهو مفهوم  القيم مفهوم اجتماعي يتعلق مباهية األشياء -
 فردي يتعلق مبواقف األفراد واجلماعات الصغرية.
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 القيم أكثر ثباتا ودميومة من االجتاهات، وأصعب تغيرياً وتطويراً. -
 شهارها.القيم غالباً ما يكون قياسها أسهل من قياس االجتاهات بسبب ميل صاحبها إل -
نها بصيغ منطقية وواضحة مثل " أعتقد أن اهللا موجود "، أما االجتاهات فيصعب القيم ميكن التعبري ع -

التعبري عنها باعتبارها نزعات إنسانية وردود فعل املرء العاطفية حنو األشياء، فهي تعبري عن املشاعر 
 ومتقلبة ".

تشكل جزءًا من  تشكل القيم جزءًا من ثقافة املرء واÌتمع فهي قيم مجاعية، أما االجتاهات فهي ال -
 ثقافة اÌتمع بل هي نزوع فردي أو مجاعي حمدود حنو األشياء واألشخاص.

 ال ميكن إخفاء القيم وحيرص اإلنسان على إظهارها يف سلوكه، أما االجتاهات فيمكن إخفاؤها  -
ة، أما االجتاهات فقد تكون إجيابية أو سلبية أو حمايدة. -  القيم ال تكون إال إجيابية وخريِّ
ون القيم من ثالثة أبعاد هي املكون املعريف واملكون الوجداين واملكون األدائي السلوكي التزامي، أما تتك -

 االجتاهات فتتكون من بعدين رئيسيني مها املعريف واالنفعايل، أما املكوَّن األدائي فليس ملزماً.
رب عنصر توحيد معهم، أما ينبغي أن تنسجم قيم املرء مع ثقافة وقيم اجلماعة اليت ينتمي إليها وتعت -

    ).1(االجتاهات فال تنسجم بالضرورة مع القيم السائدة يف جمتمعه أو ثقافة قومه
 الفرق بني القيم والعادات االجتماعية: 

العادة هي صفة أو صيغة مكتسبة يف السلوك كمهارة حركية أو نظرية أو طريقة يف العمل أو التفكري وهي 
 الفرد بطريقة آلية وبسرعة ودقة.تتكرر من خالل تصرف 

والعادة مبفردها ختتلف عن العادات االجتماعية يف أن األخرية يفرضها اÌتمع أو يتوقع من الفرد أن يقوم 
 Ôا أو ميارسها وال تكون ممارستها إال يف ظل اجلماعة.

عالقة بينهما، والفرق وهذا ال يعين أن العادة الفردية ليس هلا عالقة بالعادات االجتماعية، بل هناك 
 بينهما هو أن العادات االجتماعية هلا صفة الشمول، وفيها نوع من االلتزام.

 أما الفرق بني القيم والعادات االجتماعية فيمكن تلخيصه فيما يلي: 
العادات االجتماعية تصدر عن تفاعل األفراد، ولكن ليس مصدرها الدين، يف حني أن الدين مصدر  -

 القيم. أساسي من مصادر
 العادات االجتماعية أقل أمهية من القيم ألÒا مرتبطة بأشياء ثانوية، أما القيم فرتتبط بالغايات النهائية. -

                                                
 .13-12ص د.ط، – عمان املدرسي التعليم يف وقياسها تعديلها وطرائق االجتاهات"  بلقيس،) 1(
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العادات االجتماعية ليس بالضرورة أن تكون حمَّرمة، فبعض العادات االجتماعية تتفق مع القيم وال  -
 تناقضها.

 الفرق بني القيم واملعايري: 
 املعيار هو قاعدة أو مستوى لعمل ما، وهناك رأيان يف عالقة القيم باملعايري:     

الرأي األول: هناك فرق بني القيم واملعايري يف ضوء عمومية وخصوصية املمارسة، فما يـُّعد مرغوباً فيه من  -
والت أعضاء اÌتمع وحيدد على أساس مقوالت عامة يدخل يف نطاق القيم، وما حيدد يف ضوء مق

خاصة تدخل يف نطاق املعايري، ومعىن ذلك أن كًال من القيم واملعايري مبثابة منوذجني خمتلفني من 
املوجهات الرمزية للفعل، فالقيم حتدد التفضيالت االجتماعية، واملعايري حتدد االلتزامات االجتماعية ، 

اق الثقافية ينسق االجتماعية واالاينسوعلى ذلك تكون القيم هي العنصر العام الذي حيقق الصلة بني اال
، بينما تكون املعايري ذات طابع اجتماعي خالص له فعاليته يف احلكم على العمليات االجتماعية يف 

 جماالÄا املتعددة األوجه.
الرأي الثاين: يرى أن القيم واملعايري شيئًا واحدًا وال ميكن الفصل بينهما، والقيم تتضمن املعايري، ففي  -

الشريف " تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " احلديث 
 " متفق عليه "، فاملال واحلسب واجلمال معايري، أما الدين فقيمة.

 الفرق بني القيم واالهتمامات: 
رأي يرى أن  يرى البعض أن القيم واالهتمامات شيء واحد، وهو رأي ضعيف غري مأخوذ به وهناك  

 االهتمامات جزء من القيم.
 وحجة أصحاب هذا القول هو أن القيمة تدل على اهتمام، لكنهم نسوا أن القيمة ال تكون قيمة إال

تتوفر فيه املقومات الثالث كلها ويف  ال بثالث مقومات: معريف ووجداين وسلوكي، أما االهتمام فيمكن أن
ي " الذي يرى أن القيم واالهتمامات شيء واحد، وأن القيمة وقت واحد، ومن أصحاب هذا الرأي " بري 

 تنبع من االهتمام، أي أن القيمة تنشأ من وجود اهتمام بشيء معني.
جاذبية يشعر Ôا الفرد حنو أشياء معني، أما القيمة فتتصل  والرأي الراجح أن االهتمام ميل بسيط أو   

 من أصحاب هذا الرأي " أيزنك" بالتفضيالت، أي أن القيم أعم من االهتمامات و 
وهناك من فرَّق بني القيم واالهتمامات من حيث االرتباط أو التخصص املعني فاهلندسة والطب مثًال قد    

 تكون مثار اهتمام بعض األشخاص ولكنها ليست قيماً ألن القيم أعم وأمشل.
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هر القيمة فهو أضيق من القيمة، كما وفرَّق البعض بني القيم واالهتمامات بأن االهتمام مظهر من مظا   
 أن االهتمام ال يسمى معياراً يف حني أن القيمة قد تسمى معياراً.

يف ضوء كل ما سبق " بأن القيم أعم وأمشل من  –وميكن تلخيص الفرق بني القيم واالهتمامات   
االهتمامات، كما أن القيم معايري ولكن االهتمامات ليست معايري، وأن القيم ملزمة بعكس االهتمامات،  

 كما أن االهتمام مظهر من مظاهر القيمة.
 وظائف القيم يف حياة الفرد واÌتمع: 

 للقيم وظائف عديدة يف حياة الفرد واÌتمع ميكن إجيازها كما يلي:    
 بالنسبة للفرد: -
Äيئ القيم للفرد خيارات معينة، فتكون لديه إمكانية االختيار واالستجابة ملوقف معني، فتلعب دوراً هاماً   

ذلك فهي جتعله أقدر وأصرب يف بناء شخصيته، كما أن القيم تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، ل
على التكيف كذلك فإÒا حتقق للفرد اإلحساس باألمان ألÒا تقويه على مواجهة ضعف النفس، ومثال 
على ذلك بالل بن رباح الذي جعله اإلسالم يسخر ممن كانوا يسومونه سوء العذاب ويصدع باآلذان من 

اره ومعتقداته، وتساعده على فهم اآلخرين من فوق الكعبة يوم فتح مكة، والقيم تدفع الفرد لتحسني أفك
حوله، وتوسع إطاره املرجعي يف فهم عالقاته مع اآلخرين، كما أÒا تعمل على إصالح الفرد اجتماعياً 

..اخل، ألن القيم وسيلة عالجية ووقائية للفرد، كما أÒا تعمل على ضبط  وأخالقيًا ونفسيًا وفكريًا وثقافياً 
ومطامعه، وكل هذه الوظائف يكمل بعضها بعضاً وصوًال إىل مرحلة الرضا " رضي اهللا  نزوات الفرد وشهواته

 عنهم ورضوا عنه "، أي رضا اهللا ورضا النفس.
 بالنسبة للمجتمع: -

حتافظ القيم على متاسك اÌتمع، وتساعده على مواجهة التغريات اليت حتدث كما أÒا تربط بني أجزاء     
Òا هي اليت تعطي النظم االجتماعية أساسًا عقلياً، والقيم حتمي اÌتمع من األنانية الثقافة يف اÌتمع أل

والدونية الطائشة، وتزود اÌتمع بالصيغة اليت يتعامل Ôا مع اÌتمعات األخرى من حوله، كما أن القيم 
 جتعل سلوك اجلماعة عمًال تبتغي به وجه اهللا تعايل.

 : أمهية غرس القيم يف عامل متغري
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حتدثنا فيما مضى عن أمهية القيم يف حياة الفرد واÌتمع بصورة عامة، ولكن تزداد أمهية هذه القيم       
وضرورة غرسها والعناية Ôا يف عامل اليوم املتغري املتقلب الذي بدأ يتنكر للقيم وحيارب الفضيلة، وتتضح 

 : )1(هذه األمهية لألسباب التالية
ة ومنها الشعوب العربية واإلسالمية حالياً، باهتزاز القيم واضطراب املعايري اتِّسام اÌتمعات عام -1

االجتماعية واألخالقية، وكثرة حاالت اخلروج على تعاليم الدين والقانون، مما أصبح يثري اخلوف من 
 Äديد أمن البالد واستقرارها االجتماعي، مما يدعو إىل ضرورة بناء شخصية اإلنسان على الدين، وإىل

تعميق العقيدة والشريعة يف نفوس أبناء جيل الغد، على وجه يهيئ هلم االنتفاع مما شرعه اهللا لعباده، 
 ويعصمهم من الزلل، وحيميهم من التعصب، ويبعدهم عن االحنراف وعن التأثر باألفكار املسمومة.

حق اآلخر بصورة مذهلة، الواقع الراهن الذي يتميز بالتطور التقين واالنفجار املعريف، وكل منهما يال -2
ويفرض االنبهار به والتجاوب معه والتعامل مع متطلباته، وهلذا التطور والتنامي سلوكيات يضبط حركة 
احلياة، وخيشى مع مرور الوقت وقوعنا يف التبعية املعرفية والثقافية املصاحبة، مما يتهدد االنتماء إىل أمتنا 

 اإلسالمية.
Ìتمع إىل عدم املباالة باحلماقات اليت يقرتفها بعض أفراده ومجاعاته، إضافة امليل املتنامي لدى أفراد ا -3

إىل ظهور التيارات املعاكسة للتدين، وتسرب القدوة الصاحلة من أكثر من موقع، مما هيأ الساحة 
ألعداء وخصوم سعوا يف تفتيت الوحدة السلوكية وتوسيع الفجوة بني األجيال وإىل تكريس 

 .)2(العلمانية
ورود بعض السلوكيات اليت ال تتفق وقيمنا الفاضلة من خالل أجهزة اإلعالم والثقافة ووسائل االتصال  -4

واقع العامل املتقدم، وباسم اللحاق بركب احلضارة وكثري جدًا من  ىطالع علباسم الفن، وباسم اال
وتكراره علينا تديننا،  إنتاج هذه األجهزة وأعماهلا يدخل بيوتنا ويقتحمها دون استئذان، ويفسد إحلاحه

إذ يصبح مبرور الوقت مألوفًا ومعتاداً، ومن مث ترتسخ آثاره يف نفوس الكبار وتتزلزل القيم الدينية، 
 ومنهم مباشرة متتد اآلثار إىل الصغار، والصغار يصبحون كباراً وتصغر يف أعينهم قيم الدين باالعتياد.

انشغال الناس حاليًا Ôموم العيش والرزق، حيث مل تعد الدخول كافية ملواجهة احتياجات املعيشة،  -5
لعدة  –وساعدت السلوكيات املعاصرة على شيوع الرغبة يف االستزادة من الدخول ومل تعد األسرة 

                                                
 اجلزء ،)8( اÌلد. تربوية دراسات"  الطالب نفوس يف الدينية القيم تأصيل"   والتكنولوجيا العلمي والبحث للتعليم القومي Ìلس) 1(
  . 232-214:  ص ص - 1993 -)   55(
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رة على رعاية يومًا بعد يوم، مما أدى إىل ضعف القد ةقادرة على القيام باألعباء املتزايد –أسباب 
 األوالد _ إما عن قصور أو عن تقصري.

تفضيل كثري من األمهات يف املدن وغريها اخلروج إىل الشارع وإىل ميادين العمل، وأكثرها غري منتج،  -6
مما أسهم يف االنصراف عن االهتمام بالصغار، وتفضيل دفعهم إىل دور احلضانة وبيوت اجلريان 

 لرتبية.وغريهم، فأصبح البيت على هامش ا
ضعف دور املدرسة واملؤسسات التعليمية عامة يف غرس القيم لدى التالميذ وصار اهتمام املعلمني  -7

 ).1(منصباً على تلقني املعارف وعلى اخلالص من املقررات
 مصادر قيم املواطنة  

حصر  للقيم مصادر عديدة، وختتلف هذه املصادر من جمتمع آلخر، ويف اÌتمع العريب واإلسالمي ميكن
  :)2(مصادر القيم فيما يلي

 :املصادر السماوية     
سالم يعد ويف اإل ىل ادياÒم اليت يعتنقوÒا فبعضها صحيح وبعضها باطل،إترجع غالبية القيم عند البشرية 

احلث على القيم بكل  الكرميجاء يف آيات القرآن  ذإ ،القرآن والسنة مها املصدران األساسيان للقيم
_تعاىل_: (إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى  مجاال وتفصيال ومن ذلك قولهإنواعها أ

 عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون).
أما يف سنة رسول اهللا _صلى اهللا عليه وسلم _فما أكثر النصوص املقررة للقيم واحلاثة عليها ومجع ذلك 

 : (إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق).قوله _صلى اهللا عليه وسلم_
 :املصادر البشرية   

فكارها وتتميز هذه القيم أىل وضع البشر من خالل تعايش اÌتمعات وتالقح إنسانية ترجع بعض القيم اإل
 جيابية قطعا،جيايب والبعض اآلخر سليب خبالف القيم السماوية اإلإاليت هي من وضع البشر بكون بعضها 

 ،ىل عصور قدمية كبعض القيم العربية األصيلة كالنخوة والشجاعة وإغاثة امللهوفإوقد ترجع بعض القيم 
 .)3(ما القيم السلبية فمنها العصبية القبلية واألخذ بالثأرأ هذا من جهة القيم االجيابية،

                                                
 ) نفس الرجع والصفحة.1(
إعـــــداد الدكتور / القيم طرق تعلمها وتعليمها/ دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان " القيم والرتبية يف عامل متغري " ) 2(

 http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/407/Alkeaعلى الرابط:  فؤاد علي العاجز /األستاذ / عطيه العمري.
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قيم من خالل ويف العصر احلاضر من خالل االنفتاح العاملي اصبحت اÌتمعات تتلقى الكثري من ال
 خرى.أالتواصل الثقايف مع جمتمعات 

 عوامل تكوين القيم
سبقت اإلشارة إىل أن القيم قدرات و كفايات يكتسبها املرء من مصادرو أصول متعددة أمهها الثقافة 

  .)1(من أبرزها  السائدة يف حميطه ذات التأثري القوي، إال أن تكون القيم يفرتض تواجد جمموعة من العوامل
 االقتناع بأمهية القيمة. .1
ستضمار أية قيمة وتبنيها إمنا يتوقف على عامل القبول الذي يعترب أهم عامل يف ترسيخ اذلك أن  

القيم لدى الفرد، ذلك أنه كثرياً ما يقبل الفرد قيمة ما دون أن يكون له أي اتصال مباشر باألشياء 
 أو املوضوعات املرتبطة Ôا.

ال يكتسب بل حتدده املعايري االجتماعية العامة اليت ميتصها األطفال  فاالجتاه أو تكوين رأي ما، 
عن آبائهم دون نقد أو تفكري، فتصبح جزءاً منطياً من تقاليدهم وحضارÄم يصعب عليهم التخلص 

اليت يكتسب  منه، ويلعب اإلحياء دورًا هامًا يف تكوين هذا النوع من االجتاهات فهو أحد الوسائل
Ôا املعايري السائدة يف اÌتمع دينية كانت أو اجتماعية أو خلقية أو مجالية، فإذا كانت النزعة يف بلد 

 .ما دميقراطية فإن األفراد فيه يعتنقون هذا املبدأ
  ).2(اإلدماج 

تعميمها على ويقصد به استحضار اخلربات السابقة ذوات العالقة اإلجيابية بالقيمة املراد بناؤها مث 
واقع احلال. فاإلنسان دائمًا يستعني خبرباته املاضية ويعمل على ربطها باحلياة احلاضرة يف مواقف 
ووضعيات تعرتضه. فالطفل يف منظومتنا الرتبوية األسرية يرتىب منذ صغره على جمموعة من القيم  

سات الوطنية... وهكذا كالصدق وعدم الكذب واحرتام الكبار وتقدير األبوين وحمبة اهللا واملقد
 يتكون لديه النسق القيمي عن طريق الثواب والعقاب اللذين غالبا ما يكونان رمزيني.

وعندما يصري يافعا، يدرك الفرق بني تلك القيم النظرية اليت ترىب عليها وقيم مناقضة هلا من خالل  
الكبار وعقوق الوالدين بعض املمارسات والسلوكيات اليت يوصف أصحاÔا باخليانة وعدم احرتام 

واجلحود... ومن خالل املوازنة بني املبادئ اليت ترىب عليها والنعوت اليت يوصف Ôا من سلكوا 
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مسلكيات خمالفة لتلك املبادئ يبين معايريه القيمية ليعممها على حياته. وهكذا ميارس مقاربة 
 .اإلدماج اإلدماج دون أن يتعلمها فيكون بذلك مربيا لنفسه من خالل عملية

 متايز اخلربات. .2
إن اختالف خربة عن أخرى ومتايز جتربة عن غريها يف حياة اإلنسان عامل أساس يف امتالك القيم،  

ألن التمايز عامل حاسم يف الكشف عن أمهية القيمة وقوÄا. وال ميكن أن حيدث هذا التمايز إال 
كد عند التكرار وعند ترابطها بقيم من خالل وجود خربات كثرية. إن قوة القيمة تظهر جلية وتتأ

املواقف والوضعيات اليت يعيشها و أخرى شبيهة. و ليحدث هذا التمايز البد أن تكون اخلربات  
 . )1(الفرد حمددة األبعاد ذوات حمتوى قيمي واضح باإلمكان إدراكه

 مراحل تكوين القيم
 : )2(هناك أربعة بدائل يستطيع املخطط واملعلم أن خيتارها لتنمية القيم املتمثلة يف النقاط اآلتية 

التعريف بالقيم عن طريق اإللقاء، وكذلك التعريف بأمناط السلوك املتوقعة، ويستخدم يف  -1
 ذلك أسلوب التوجيه والوعظ واإلرشاد والثواب والعقاب.

ضدها ولكنه يرتك بناء القيمة ومنوها ملؤسسات  يم أوقال يكون مع حيادية املعلم حبيث ال -2
 أخرى غري املدرسة.

 يءختطيط املواقف اليت تستطيع فيها تالميذه فهم القيم، وهناك يوضح املعلم هلم كل ش -3
 تاحة.متعلق بالقيم ويرتك هلم حرية املفاضلة بني البدائل ووجهات النظر امل

املرحلة السابقة فيتبىن وجهة نظر معينة ويدافع عن القيم يذهب املعلم إىل ما هو أبعد من  -4
الثابتة واملتفق عليها اجتماعيا، وهناك جنده متمسكا Ôا وحريصا على ممارستها وااللتزام Ôا يف 

 أقواله وأفعاله وتشجيعهم أيضا على االلتزام Ôا.
 أسباب َضْعف القيم.

 -:)3( كن حصرها فيما يليهناك عدة اسباب أدت إىل ضعف القيمة عند البعض مي
 .انعدام أو اهتزاز القدوة .1
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 .َضْعف املتابعة واملشاركة يف الرتبية والرقابة األسرية .2
 .اإلمهال اُألسري .3
 .غ فيه لألوالدلالتدليل املبا .4
 .عدم االهتمام بالرتبية القيمية يف مضامني وأنصبة التوقيت الزمين وبرامج املنظومة الرتبويَّة .5
 .بالرتبية الِقَيمية: (الرتبية الدينية، واملدنية، والتارخيية، واللُّغوية)، من اجلميععدم االهتمام  .6
 .االكتظاظ العددي للطالب يف األقسام .7
 .عدم املعاجلة الرتبويَّة وإصالح األخطاء الرتبوية من املؤطرين ومن كلِّ األطراف .8
 .طه يف هْدم القيمعدم قيام اإلعالم بواِجبه الرتبوي، أو قيامه بعكس مهمته وَتورُّ  .9

 .عدم الرقابة يف التعامل مع اإلعالم واإلنرتنت .10
 تصنيف القيم املواطنة

  ):1(هناك عدة تصنيفات للقيم ميكن تلخيصها على النحو اآليت
 القيم األخالقية اإلنسانية: -أ
املقصود Ôا القيم اليت ترتبط مبعايري الصواب واخلطأ، واخلري والشر يف ضوء املعتقدات الدينية واألعراف  

االجتماعية املوروثة يف كل اÌتمعات بغض النظر عن الدين أو اجلنس مثل الصدق واألمانة، والنزاهة، 
 .والتسامح املساواة، العدالة

 القيم االجتماعية: -ب
القيم اليت ترتبط مبعايري عالقة الفرد مع اآلخرين يف جمتمع معني، مثل التعاون، واملساعدة، املقصود Ôا  

 .والتعاطف، واالحرتام، واالستماع، واحرتام الكبري
 القيم املعرفية أو العقلية: -ج
، املقصود Ôا القيم اليت متثل األخالق العلمية والسمات العقلية مثل الفضول، والعقالنية، والدقة 

 .واملوضوعية
 
 

                                                
 .32 ص ،1ط القيم يف العملية الرتبوية"،زاهر، "  )1(
 	



 
 

 
78 

 
 القيم الوطنية:-د
يعرب عنها باملواطنة الصاحلة، وتفضيل املصلحة العامة مقابل املصلحة الشخصية، والتضحية يف سبيل  

 .الوطن
 القيم الشخصية: -هـ 

القيم اليت تعرب عن صفات خاصة بالفرد، مثل الصرب مقابل التهور، وحتمل املسئولية مقابل الالمباالة، 
 .مقابل اخلوف، والشجاعة مقابل اجلنبوالثقة 

 القيم اجلمالية: -و
املقصود Ôا اهتمام الفرد بكل ما هو مجيل الشكل أو متناسق، ويتميز األفراد الذين يفضلون هذه القيم  

 .بامليل للفن واإلبداع والتناسق
 تنمية القيم. عوامل
ها اخلاص Ôا على األفراد داخل توجد جمموعة من العوامل تؤثّر يف القيم، وتُتنّميها، وينعكس تأثري  

 يت: أاÌتمع الواحد، ومن أبرز هذه العوامل ما ي
 الرتبية. -1

هي عامٌل مهٌم من عوامل تنمية القيم عند األفراد، وتعّد العامل األول الذي يُنّمي القيم اخلاصة  الرتبية
فيأيت دور العائلة املهم يف تربية أطفاهلم على القيم احلسنة، واليت ترتبط باألخالق، وااللتزام بالتعاليم Ôم، 

الدينية اليت تدعو إىل التقّيد بكّل قيمة تدل على اخلري، والتخّلي عن أّي قيمة تنتج عنها تصّرفات غري 
 .مقبولة
 التعليم. -2

ة عند األفراد، من خالل توعيتهم بأمهيتها عن طريق هو العامل الذي ُيساهم يف زرع القيم احلسن
الدروس املفيدة اليت تُعطى للطالب يف املدارس، واملؤسسات التعليمية، واليت Äدف إىل صقل شخصياÄم 
وفقًا للقيم احلميدة، وأيضًا يُعّد التعليم وسيلًة من الوسائل اليت تُعّرف الطالب بالقيم املقبولة وغري املقبولة 

Ìتمع؛ ألنه يعكس طبيعة البيئة اليت ُحتيط بالطالب بصفته ُيساهم يف تطوير نوعية تفكريهم، وتقييمهم يف ا
 .لألحداث احمليطة Ôم
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 البيئة احمليطة  -3

هي عامل ال يقّل تأثريًا عن باقي العوامل السابقة، وذلك بسبب دورها يف جعل األفراد يتعّرفون على 
احمليط Ôم، وقد ختتلف عن القيم اليت عرفوها داخل عائلتهم، وعادًة يبدأ اإلنسان القيم املرتبطة باÌتمع 

يف تعّلم القيم اجلديدة يف مرحلة الطفولة الواعية، واليت خيرج فيها من املنزل لّلعب مع األطفال اآلخرين، 
 .فيكتشف بذلك ِقيماً جديدًة ختتلف أو تتشابه مع القيم اليت يعرفها

 .يف تنمية القيم ق اليت يستعملاألساليب والطر 
 :أسلوب القصص القرآين والسرية النبوية -أ

القصة القرآنية هي إحدى وسائل غرس القيم اإلسالمية اليت Äدف إىل بناء اإلنسان املتكامل بكافة 
 جوانب شخصيته. 

ستخدم وقصص القرآن عديدة وشاملة، منها قصص األنبياء والصاحلني، وقصص لتاريخ الوجود. وقد ا
 .القصص القرآين أسلوبا تربويا

والقصة هلا تأثري فعال، مبا حتمله من أمثلة يف جمال القيم الرتبوية، وبدراسة القيم الرتبوية يف القصص  
 القرآين تعبري عن واقعنا، وتناسب مع جمتمعنا اإلسالمي. 

تقاء القيم الرتبوية ومن مزايا القصص القرآين أنه ينفرد خبصائص ومميزات نستطيع من خالهلا اس
اإلسالمية يف تربية النشء، ومن خالهلا نستطيع فهم صورة حيه عن حياة األمم السابقة، وهلا أغراض 

 متعددة، وتتسم بالواقعية. 
والسرية النبوية تعترب أهم مرجع ذي تراث زاخر مبآثر الرسول األعظم، والقدوة األمثل للجيل اجلديد. 

 اهللا عليه وسلم، واالستنان بسننه أهدى السنن.واالهتداء Ôدي النيب صلى 
وميكن أن يتعلم الطفل العديد من القيم اإلنسانية والدينية االجيابية مثل اإلميان، والصرب، والشجاعة،  

والتواضع، والعطف على الفقراء واملساكني، والتسامح، والصدق، واألمانة، والقناعة وغريها من القيم واملآثر 
. وهناك العديد من الكتب والربامج الرتبوية اليت يكون هلا ابلغ األثر يف عقول األطفال وأفئدÄم وسلوكهم

 اليت تتناول السرية احملمدية بأسلوب سهل ومشوق لألطفال.
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وكذلك قصص األنبياء وباستخدام تكنولوجيا حديثة كاألقراص املمغنطة، والقصص املقروءة أو  
ويلجئون إىل تنويع  املسموعة بأسلوب مؤثر وفعال، وميكن أن يستخدمها املعلمون واملربون مع التالميذ،

 .)1(األساليب حسب املراحل العمرية
 أسلوب حل اخلالف-ب

يقصد Ôذا األسلوب مساعدة التالميذ على أن حيلوا مشكالÄم وخالفاÄم بأنفسهم، بتعزيز مهاراÄم 
االجتماعية، ومهارات التفاعل اللفظي، والتعبري عن مشاعرهم، وفهم العواقب املرتتبة على سوء السلوك، 

يف حل مشكالÄم دون تدخل  حىت يتحلوا بصفة حتمل املسئولية، وتعزيز سلوك االستقاللية لتنمية قدراÄم
 الكبار. 
 :املنهج املخطط -ج 

املقصود به تصميم برنامج يتضمن وحدات تتخللها نشاطات ومواقف تشجع التلميذ على أن يفكر 
ويكتب ويعرب عن األنواع املختلفة من مواقف اخلالف بينه وبني بقية التالميذ، مث تعليمه كيف حيلها. 

كل وحدة حتتوي سيناريوهات ملواقف خالف بني أطفال، مث أسئلة للتالميذ ويتضمن املنهج عدة وحدات،  
تطلب منهم أن حيددوا عاقبة السلوك الذي قام به كل طرف من أطراف اخلالف، والقيمة املتعلقة به، 

 .االجيابية منها أو السلبية
 :االجتماعات الصفية وأسلوب متثيل األدوار-د

ميذ مهارات حل اخلالفات اليت حتدث بني التالميذ بالفعل. وميكن يستخدم هذا األسلوب لتعليم التال
 جل التعامل مع هذه املشكالت، أو جتنبها.أاستخدام نشاط متثيل األدوار من 

إن أسلوب متثيل األدوار جذاب ومشوق لألطفال، ألن الطفل يتعلم عن طريق التجسيد احلسي للمواقف،  
اخليال. وجيعل املوقف سهل الفهم والتعميم ملشكالÄم يف واقع احلياة. واملشاركة الفعلية باجلسم واملشاعر و 

 الطفل أكثر ميال الستخدامه فيما لو واجه موقفا مماثال له يف حياته، ألنه ينمي وتطبيق احلل األمثل جيعل 
   .)2(هلدي حس التعاطف

 
 

                                                
 .78 – 72، ص2ط القياس والتقومي يف العملية التدريسية،عودة،   )1(
 .17، ص2ط ، طرائق التدريس العامة،مرعي، واحليلة  )2(
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 :أسلوب التأمالت األخالقية -هـ 

للتفكري ليكون أكثر قدرة على اختاذ القرار السليم، بدال من التهور واملقصود به هو إعطاء الطفل فرصة 
واالندفاعية واإلتيان جبواب سريع ولكنه خاطئ. وفائدة التأمل أن يعطي التلميذ فرصة للوعي بتفكريه ومن 

 .خالل هذا الوعي يطور قدرته على اختيار نوعية أفضل من القرارات
واجلزء التخيلي من الدماغ املسئول عن اإلبداع  جيايب،تفكري اإلإن التأمل يعمل على تنمية مهارات ال

وحل املشكالت، والتأمل يبعث اهلدوء والطمأنينة يف نفس الطفل، مما جيعله يركز يف تفكريه، ويعمل على 
خلق فضاء ذهين، وجيعله يالمس ذاته الداخلية كما يساعده على تنمية احلس باملسئولية، وبناء عالقة 

 .مع اآلخرينجيابية إ
وأسلوب التأمالت األخالقية هام لتنمية البعد املعريف من األخالق، وهو اجلزء اهلام من الذات 
األخالقية الذي جيعلنا نتخذ قرارات أخالقية سليمة تتعلق بسلوكياتنا وسلوكيات اآلخرين، وذلك من 

التعاطف مع اآلخرين، وإدراك  خالل: الوعي األخالقي، والفهم املتعمق للقيم األخالقية، والقدرة على
 .وجهة نظرهم، والقدرة على احلكم األخالقي
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 املبحث اخلامس: وصف مقررات الرتبية الوطنية.

 متهيد
بعد اÒيار احلكومة املركزية الصومالية اÒارت معها مجيع املؤسسات اخلدمية مبا فيها املؤسسة املسئولة عن 

 إىل ظهور مناهج متعددة يف امليدان التعليمي.الرتبية والتعليم مما أدى 
وذلك بسبب احلروب األهلية اليت أثرت يف احلقل التعليمي بصفة عامة واملناهج الدراسية بصفة خاصة، إذ 
ضاعت مجيع املقررات الدراسية واألدوات التعليمية يف متاهات تلك احلروب األهلية مما أدى إىل استرياد 

 ية متعددة مت استخدامها يف مجيع املراحل التعليمية يف الصومال. ونقل مقررات دراسية عرب
ومل يستند نقل هذه املقررات إىل الطريقة العلمية املعروفة بالرتبية املقارنة وإمنا مت نقلها بطريقة عشوائية 

 وارجتالية انطلقت من اجتهادات وآراء شخصية وطائفية.
لتعليمية تقع مسئوليتها على عاتق الدولة وال تستطيع فئة أو إذ من املسّلم به أن عملية بناء املناهج ا

ألن من شروط عملية بناء املناهج مشاركة مجيع األطراف املعنية بأمر ، جمموعة خاصة القيام Ôذه املهام
التعليم وإذا قامت بذلك فئة أو جمموعة فإن ذلك يعين انطالق من آراء واجتهادات شخصية ال ترضي 

 اجلميع. 
 زل تلك املقررات املستوردة تطبق يف ميدان التعليم حىت مت انتخاب احلكومة الصومالية املؤقتة برئاسةومل ت

اليت سعت إلجياد منهج دراسي موحد بديل جلميع املقررات الدراسية يف  (عبد القاسم صالد حسن)
 املدارس الصومالية.

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مبنطقة مكة  وبعد جهود جبارة متكنت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع
املكرمة ومسامهة البنك اإلسالمي للتنمية جبدة بوضع منهج تعليمي مكتوب باللغة العربية يف املرحلة 

 ساسية فقط.األ
وكانت مقررات الرتبية الوطنية اليت يقوم الباحث بوصفها ضمن ذلك املنهج الذي ما زال مطبقًا يف 

 املدارس.
 يلي يقوم الباحث بوصف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية يف املرحلة األساسية وذلك على النحو اآليت: وفيما 

 أوال: أهداف مقررات الرتبية الوطنية:
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متثل األهداف العنصر األول واألهم من جمموعة العناصر املكونة للمنهج حيث تعتمد عليه بقية     
 ثرها وتتأثر Ôا. أالعناصر األخرى، وت

فكلما حتددت األهداف بدقة ووضوح ساعد ذلك على حتديد بقية العناصر األمر الذي ميكننا من حتقيق "
 .)1("تلك األهداف بطريقة سليمة وموضوعية

وإذا مل حتدد هذه األهداف بدقة ووضوح فإنه من الصعب حتديد بقية العناصر األمر الذي يؤدي إىل عدم 
 حتقيق تلك األهداف بطريقة سليمة وموضوعية. 

 انطالقا مما سبق هدفت مقررات الرتبية الوطنية إىل حتقيق األهداف اآلتية: 
القبلي واحرتام املواعيد وأضرار القات  التعرف على آداب وقيم كاحرتام اآلخرين وأضرار التعصب .1

 .اÌتمع ونظافة البيئة وواجبات التلميذ حنو
مات واملرافق العامة كاملستشفى واملساجد واملكتبات واملتحف القومي ومراكز دالتعرف على اخل .2

 .رعاية األيتام واحلدائق العامة
 .بالوطن كآفة القبيلة ومضار األمية واهلجرة وقةدحتذير األخطار احمل .3
 .بيان أمهية البيئة ومفهومها واملخاطر اليت Äددها ودور الطالب يف احملافظة على البيئة .4
التعرف على شخصيات وطنية كعبد القادر سخاوى الدين والشيخ حسن برسين واإلمام أمحد  .5

 .وياسني حاج عثمان) تاكو(جرى واملناضلة حواء عثمان 
لكشف عن املقومات الوطنية الدفاع عنه ومكتسباته ومسامهة الطالب يف ذلك واحملافظة على ا .6

 .املمتلكات العامة واخلاصة
التعرف على الوطن والوطنية ومفاهيم اجتماعية كخصائص اÌتمع الصومايل ومؤسسات اقتصادية  .7

 .وتقسيم العمل وبعض املشروعات الصناعية
 .الم والتمييز العنصريإيضاح حقوق اإلنسان يف اإلس .8
 .كتساب مهارات تنظيم الوقت واستثمارها عيد و االتعرف على قيمة الوقت وأمهيته والوفاء باملو   .9

 .معرفة وظائف األسرة وحقوق الوالدين وحقوق األبناء على الوالدين وصلة الرحم .10
 . بيان عوامل التضامن العريب اإلسالمي ومقوماته وضرورة التضامن العريب اإلسالمي .11

                                                
 .135 ، ص1ط املناهج امليسرة ملرحلة تعليم األساس،جاللة،  ) أبو1(
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 .غرس القيم والعادات اإلجيابية كالتكافل والرتابط االجتماعي .12
 .تعميق أثر الرتبية الوطنية يف حل املشكالت .13
 .جتاهات اإلجيابية اليت تساعده يف استثمار وقت فراغهتنمية امليول واال .14
 .تنمية شخصية املتعلم بصورة مرنة تساعده على التفاعل اإلجيايب .15

 الرتبية الوطنيةثانيا: حمتوى مقررات 
يعد ارتباط احملتوى باألهداف  هو العنصر الثاين من عناصر املنهج والبد أن يكون مرتبطاً باألهداف إذ"   

ختيار، ألننا من خالل العملية التعليمية نسعى الوصول إىل أهداف املراد الوصول إليها من أهم معايري اال
توى املنهج، وهلذا جيب أن يكون احملتوى ترمجة صادقة معينة، وإحدى الوسائل لتحقيق هذا األمر هي حم

 .)1("لألهداف، حىت يتسىن حتقيقها
كانت كتب   نظرًا ملا تقدم فإن حمتوى مقررات الرتبية الوطنية كان مرتبطًا بأهداف الرتبية الصومالية، إذ

 الرتبية الوطنية تشتمل على الوحدات اآلتية:
التعصب القبلي واحرتام املواعيد وأضرار القات وواجبات التلميذ آداب وقيم كاحرتام اآلخرين وأضرار  -

 .اÌتمع ونظافة البيئة حنو
مات واملرافق العامة كاملستشفى واملساجد واملكتبات واملتحف القومي ومراكز رعاية األيتام داخل -

 .األخطار احملدوقة بالوطن كآفة القبيلة ومضار األمية واهلجرة .واحلدائق العامة
 .ئة ومفهومها واملخاطر اليت Äددها ودور الطالب يف احملافظة على البيئةالبي -
واملناضلة  ،واإلمام أمحد جرى، والشيخ حسن برسين ،سخاوى الدين شخصيات وطنية كعبد القادر -

 .وياسني حاج عثمان ،)تاكو(حواء عثمان 
واحملافظة على املمتلكات العامة املقومات الوطنية الدفاع عنه ومكتسباته ومسامهة الطالب يف ذلك  -

 .واخلاصة
الوطن والوطنية ومفاهيم اجتماعية كخصائص اÌتمع الصومايل ومؤسسات اقتصادية وتقسيم العمل  -

 .وبعض املشروعات الصناعية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم والتمييز العنصري
 .واستثماره كتساب مهارات تنظيم الوقتا و  دباملواعيقيمة الوقت وأمهيته والوفاء  -

                                                
 .194 ، ص1ط جتاهات املعاصرة،ااملنهج من منظور  تطوير) الكسباين، 1(
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وظائف األسرة وحقوق الوالدين وحقوق األبناء على الوالدين وصلة الرحم وبيان عوامل التضامن  -
 . العريب اإلسالمي ومقوماته وضرورة التضامن العريب اإلسالمي

غرس القيم والعادات اإلجيابية كالتكافل والرتابط االجتماعي، وتعميق أثر الرتبية الوطنية يف حل  -
 .املشكالت

جتاهات اإلجيابية اليت تساعده يف استثمار وقت فراغه، وتنمية شخصية املتعلم بصورة تنمية امليول واال -
 .من حيث أسلوب تنظيم مقررات الرتبية الوطنية جيايبمرنة تساعده على التفاعل اال

ملواد الدراسية مت تنظيم مقررات الرتبية الوطنية وفق ملنهج املواد الدراسية املتفصلة وهو منهج يتناول ا -
منهج اÌاالت الواسعة الذي يدمج فيه بني ض على أجزاء منفصلة مع بعضها البعض وذلك نقي

 .Ôدف تفسري التعلم للمتعلمني) أحياء -كيمياء -فيزياء( الفروع املتقاربة
 مقررات الرتبية الوطنية على معاجلة العالقة بني املواطن وموطنه، أما من حيث احملتوى فقد ركزت -

 .وكذلك العالقة املتبادلة بينهما
مقررات الرتبية الوطنية اهتموا اجلانب املنطقي أكثر من  أما من حيث معايري تنظيم املناهج فإن خمططو

 اجلانب السيكولوجي.   
كما زودت مقررات الرتبية الوطنية بالرسوم واإليضاحات واألنشطة واألمثلة والتمارين والتدريبات املختلفة  

 معينة على الدراسة.كمواد 
وكذلك صممت األنشطة بطريقة مبسطة لكي يتمكن املعلمون والطالب من االستفادة من املواد البيئية 

 احمللية للقيام Ôا.
 ولكن الصور والرسومات حتتاج إىل تلوين لكي تكون جاذبة وواضحة للتالميذ.

تناسب مع مقدرة التالميذ على ي والطباعة واضحة يف املوضوعات إىل حد ما وحجم بنط الطباعة ال
 القراءة، حجم الكتب ووزÒا مناسب وغالفها جذاب

  وصف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية
الكتاب املدرسي من أكثر األدوات التعليمية استخداماً يف املدارس: إذ تعتمد عليه املواد الدراسية يف خمتلف 

ولقد تعددت تعريفات الكتاب املدرسي, ولعل  ،لتعليمفهو الوسيلة األساسية من وسائل ا ،مراحل التعليم
 . )1(أبسطها هو الوعاء الذي حيوي معارف ومفاهيم يراد إيصاهلا إىل املتلقي(التلميذ)

                                                
 . 189، صط. د  – الرتبية يف املدخل – شعبان ، نازيل) 1(
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وغناء شحن مزاحاً  ،وظرف حشي ظرفاً  ،علماً  يءوقد وصفه أبو عثمان اجلاحظ بقوله: "الكتاب وعاء مل 
 .)1(وجداً "

 العملية التعليمية.   أمهية الكتاب املدرسي يف 
 ي.للمقرر الدراس اُ عام اٌ يوفر للمعلم والتالميذ اطار  يالكتاب املدرس

 .مصدراً أساسياً للمعرفة قريب املنال ييعترب الكتاب املدرس –
 .يوفر تنظيماً منطقياً للموضوعات املقررة على التالميذ يالكتاب املدرس – 

 .ملشرتك من املعلومات واالفكار الرئيسيةميد التالميذ بالقدر ا يالكتاب املدرس –
 .يساعد على اختيار طرق التدريس املناسبة يالكتاب املدرس –
 .على جذب انتباه التالميذ واثارة اهتمامهم ييعمل الكتاب املدرس –
 مصدراً رئيسياً لنقل ثقافة اÌتمع إىل التالميذ. ييعترب الكتاب املدرس – 

 الكتاب املدرسي اجليد لكي حيقق وظائفه.  الشروط اليت ينبغي توافرها يف 
  .ألهداف املنهج يمسايرة حمتوى الكتاب املدرس -
 .صحيحة ودقيقة يأن تكون مادة الكتاب املدرس –
 .مثرية لتفكري التالميذ يان تكون مادة الكتاب املدرس –
 .ملستوى التالميذ يمراعاة الكتاب املدرس –
 .متماسكة ومرتابطة يان تكون مادة الكتاب املدرس –
 .جمموعة كافية من الوسائل التعليمية يان يتضمن الكتاب املدرس – 

 .شاملة للمعامل الرئيسية للموضوعات املتضمنة به يان تكون مادة الكتاب املدرس –
 مشوقاً وخادماً للتالميذ.  يأن يكون إخراج الكتاب املدرس –

نوعية  –نوع املعلومات  –مسك الكتاب  –نوع الطباعة ي: مكونات الكتاب املدرس ثر يفتؤ  العوامل اليت
 .التكلفة – ىقتاملل

 . ياملكونات املادية وغري املادية للكتاب املدرس

                                                
 .84:، ص2ط ،طرق تدريس اللغة العربية ،)  الركايب1(

	



 
 

 
87 

بطانة  –حافة الكتاب  –حافة التجليد  -أشرطة الرأس  –املكونات املادية: وتشمل الغالف  -1
 الورق -دبابيس  –الكتاب 

 املكونات الغري مادية: وتشمل: -2
رقم الطابعة  –مكان الطباعة والنشر  –اسم املؤلف  –أ) قسم املواد التمهيدية (عنوان الكتاب  

 داع).بحقوق الطبع ورقم اإل –سنة النشر  –
 .اهلوامش) –املساحة املطبوعة  –املادة املكتوبة  –(الصور والرسومات  :يب) قسم املنت الرئيس

قوائم –الكشاف  –دليل املصطلحات  –شعار الناشر  –املواد املتأخرة: (املالحق ج) قسم 
 .ترقيم الصفحات) –املراجع 

 :اجليد الكتاب مواصفات
 السريع. وتقدمها العلوم لتطور نظرا باستمرار وإثراؤها املدرسي الكتاب مادة حتديث )1
 املعلم عمل معها يسهل بكيفية التعليم طرائق من وما تقرتحه الكتاب يف التعليمية املادة عرض )2

 واملتعلم.
 التعليمية العملية جوهر يبقى والذي املعلم إلجراءات خيضع للتعلم وسيلة املدرسي الكتاب اعتبار )3

 نضج ملستوى ومعلومات مادة من ما فيه وخيضع األخرى التعلم وسائل من ويعتربه به يستعني
 وقدراÄم. وخرباÄم تالميذه

 واالجتماعي. الثقايف التالميذ لواقع ومضمونة لغته حيث من املدرسي الكتاب مالءمة )4
 للتداول رمسية بصورة املدارس على ويوزع يطبع أن قبل أكرت أو عام ملدة املدرسي الكتاب جتريب )5

 بشأنه مالحظات من ما يرونه إبداء من االختصاص ذات واجلهات املعلمون يتمكن حىت
 يصبح لكي زيادة أو إضافة أو احلذف حيث من املناسبة التعديالت العلمية مادته علي ويدخلون

 أجلة. من وضع الذي للصف مالئماً 
 كافية  فرصا ويوفر املقرر أقسام مجيع ليغطي الدراسي باملنهج املدرسي الكتاب مضمون ربط )6

 واجتاهاÄم. ميوهلم فيه يُنمونَ  للتالميذ ومتعددة
 :تقومي الكتاب املدرسي فيما يليأبرز األسباب اليت تستدعي  

 .كثرة التغريات اليت تعتور حياتنا نتيجة التقدم العلمي )1
2( Ìع بالرتبية اهتماما متزايدا والتساؤل املستمر عن مدى جدوى الربامج املدرسيةتماهتمام ا. 
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3( Ìتمع عن خمرجات ونتائج العملية الرتبويةعدم رضا ا. 
 .للمتغريات العاملية املتسارعة يف اجلماالت احلياتيةمعرفة مدى مواكبة الكتب املدرسية  )4
 .معرفة نقاط الضعف واخللل وتفاديها وتعزيز جوانب القوة يف الكتب املدرسية )5
 .تزايد املعارف واملعلومات )6
 .حتسني جوانب النظام الرتبوي ليساعد على إدخال التغريات املناسبة )7

إىل معايري ومواصفات متثل خصائص ومواصفات  وحىت حيقق التقومي وظيفته وغرضه ال بد أن يستند
 حيث املقدمة، واألهداف، الكتاب املدرسي اجليد املليب لالحتياجات اليت وضع من أجلها الكتاب، من

 .واحملتوى، والعرض، واألنشطة واألساليب، والتقومي، واإلخراج الفين
األنشطة  –اإلخراج  -ضوعاتالكتاب من خالل حماور األهداف واملو  ويف ضوء ما سبق يصف الباحث

 واألسئلة اليت يشتمل عليها يف النقاط اآلتية.  
 وصف أهداف املقررات: -1

 كتب الرتبية الوطنية من خالل األهداف متصفة ما يأيت: 
 .حتقق أهداف املناهج الدراسية -أ
 .الصومايل اÌتمع ارتضاها اليت الرتبية فلسفة مع تتماشى -ب
 .للمجتمع الثقايف والرتاث والتقاليد العادات تراعي -ج
 .إشباعها على والعمل منوهم، ومطالب وحاجاÄم املتعلِّمني ميول عن الكشف على تساعد -ح
 الرتبوية النظريات تتساير كما املشكالت، حل يف العلمي التفكري أسلوب استخدام على تساعد -خ

 التعلم مببدأ وتأخذ املتعلِّم، إجيابية وتراعى اÌرد، إىل احملسوس من االنتقال منها اليت احلديثة
 .املتعلِّمني لدى الدافعية وتثري الذايت،

 . فيها املرغوب واالجتاهات املهارات بعض املتعلِّمني يكسب -د
 .للمتعلِّم العقلي النضج مستوى مع يتماشى -ذ
 .املتعلِّمني بني الفردية الفروق يراعي -ر

 وصف موضوعات مقررات الرتبية الوطنية: -2
 موضوعات حمتوى مقررات الرتبية الوطين متصفة باملواصفات اآلتية: 

 .ووحداته الكتاب موضوعات بني التوازن يراعي -أ
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 يتناسب مع اخلطة الدراسية املخصصة للمحتوى.  -ب
يراعي اجلوانب اللغوية، كسالمة اللغة، ومجاهلا، ومناسبتها للرصيد اللغوي للمتعلِّم، وعالمات  -ت

 املختلفة.الرتقيم بأشكاهلا 
تنظيم حمتوى الكتاب املدرسي على أساس سيكولوجي مع مراعاة االرتقاء باخلربة، واختيار العناوين  -ث

 الرئيسة والفرعية للموضوعات.
 تزويد الكتاب مبا يلزم من معينات تربوية مناسبة لكل موضوع. -ج
 تساعد على قياس أهداف املنهج. تزويد الوحدات بنماذج تقوميية متنوعة، -ح
 الكتاب بقائمة من املراجع اليت من املمكن أن يرجع إليها املتعلِّم عند احلاجة، باإلضافة إيل تزويد -خ

 املراجع اليت استعان Ôا املؤلفون يف تأليف الكتاب.
   وصف إخراج مقررات الرتبية الوطنية:  -3

 متت هذه العملية من خالل: 
 .حجم يناسبها عمريّة مرحلة فلكل ونضجه، املتعلِّم، ومستوى يتناسب مبا املقررات، حجم حتديد  -أ
تنسيق الصفحات، حبيث حتدد هوامشها العلوية والسفلية واجلانبية وحتّدد أعمدة الكتابة، وألوان  -ب

 الصفحات حسب الفصول والوحدات.
 اختيار البنط املناسب (حجم حرف الكتاب) لطباعة الكتاب، مبا يتفق ومرحلة النضج للمتعلِّم، -ت

 ق ونوعه.وكذلك وزن الور 
 اختيار العناوين الرئيسة والفرعية، واختيار البنط املناسب هلا. -ث
وتوصيفها وتوزيعها على  حتديد األشكال والرسوم املناسبة لكل وحدة من وحدات الكتاب، -ج

 صفحاته، بصورة تثري دافعية املتعلِّم.
 حتديد نوع الغالف، حبيث يتناسب واستخدام املتعلِّمني يف هذه املرحلة. -ح
 سبة الغالف لطبيعة املادة التعليمية.منا -خ

   وصف أسئلة مقررات الرتبية الوطنية:  -4
 .واالستنتاج والتقومي والتحليل والتطبيق كالتذكر خمتلفة مستويات على األسئلة تشتمل -أ
 ودرس  وحدة كل يف اخلاصة للكتاب واألهداف العامة األهداف بداللة بأنواعه التقومي يتم -ب
 شفويا. اآلخر وبعضها كتابًيا األسئلة بعض إجابة ميكن -ت
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 املتعددة. بأشكاهلا وصورها واملوضوعية املقالية األسئلة تشمل متنوعة -ث
 الطالب بني الفردية الفروق التقومي وسائل تراعي -ج
 للتعلم.. املتعلمني دافعية األسئلة تثري -ح
 التفكري). (طالقة مفتوحة. إجابة ذات أسئلة التقومي عملية يف تطرح -خ
 اجليد. السؤال بصفات الكتاب أسئلة تتصف -د

 ثالثا: طرق وأساليب عرض مقررات الرتبية الوطنية
أن جناح العملية التعليمية مرهون بنجاح الطريقة فإذا كانت الطريقة اليت تقدم Ôا املعلم  والشك    

املعلومات لطالب ناجحة فالشك أÒا تساعد يف الوصول إىل الغرض املنشود، حيث تثري ميول التالميذ 
األهداف املرجوة من ورغباÄم وتعلهم يتقدمون إىل األمام ملشاركة يف األنشطة التعليمية مما يسهل حتقيق 

 العملية التعليمية.
 وعلى املعلم االهتمام بطرائق التدريس ليختار الطريقة املناسبة من بني طرائق التدريس املختلفة. 

أما عند وضع مقررات الرتبية والوطنية فقد مت اقرتاح بعض الطرائق املالئمة واملناسبة لتنفيذ املنهج املواد 
 ضرة واإللقاء واملناقشة.الدراسية املنفصلة كاحملا

هذا  املعلمني على آليات تنفيذ تكون الفجوة بني املعلم وآليات تنفيذ املناهج كبرية فقد مت يدرب ولكي ال
 املنهج (طرائق التدريس) مما جعل املعلمني يدركون آليات تنفيذ مقررات الرتبية الوطنية. 

على املعلم اجيابا بآليات تنفيذ املناهج سينعكس ذلك اعتماداً على ما سبق يرى الباحث أن إملام املعلمني 
 واملتعلم مما يؤدي إىل حتقيق األهداف املنشودة.

 رابعا: أساليب تقومي مقررات الرتبية الوطنية:
وهو عنصر هام من عناصر املنهج التعليمي مبفهومه احلديث ألن التقومي هو الذي يظهر مواطن القوة    

يمية، وإن غايات عملية التقومي يف املناهج التعليمية فإنه من الصعب معرفة مدى والضعف يف املناهج التعل
 حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة. 

وملا قام خمططو مقررات الرتبية الوطنية يف الصومال مل يتم اقرتاح تطبيق التقومي بصورته الشاملة وإمنا احنصر 
م يف االمتحانات لنيل الشهادة الثانوية مما أدى إىل على التحصيل الدراسي لدى الطالب ومعرفة جناحه

 عدم معرفة مدى ما حتقق من األهداف الرتبوية املنشودة يف مجيع جوانب مقررات الرتبية الوطنية.
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مل جتد  -بصورÄا العلمية احلديثة  - وعلى هذا فإن الباحث يرى أن عملية تقومي كتب الرتبية الوطنية
ملية التعليمية، مما يؤدى إىل عدم معرفة مواطن القوة وتدعيمها ومواطن الضعف اهتمام املسئولني عن الع

 والعمل على إزالتها بسبب غياب املؤسسة املسؤولة عن ذلك.
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 ثانيا: الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على عدد من البحوث والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مباشرة، وغري مباشرة مبوضوع      
البحث وذلك Ôدف االستعانة باخلربات السابقة يف تصميم البحث وأسلوبه للقيام به، واستيعاب النتائج 

 اليت توصلت إليها البحوث السابقة.
من أهم اخلطوط العلمية  لدراسةات السابقة املتعلقة مبوضوع اوكذلك "تعترب مراجعة البحوث والدراس     

  .)1(اليت ينبغي على الباحث أن يقوم Ôا حىت يصل يف البحث إىل درجة مقبولة من الصدق واملوضوعية"
 الوطنية الرتبية جمال يف أجريت اليت السابقة الدراسات عني والتقص البحث يف جبهده الباحث قام لقد    
 موضوع تناولت الدراسات السابقة اليت من قليل عدد على إال احلصول يستطع ومل احمللي ىو املست على
 الباحثني قبل من الكايف هتمامباال حيظَ  مل الوطنية الرتبية موضوع أن على يدل وهذا الوطنية الرتبية

 جمال الرتبية الوطنية على املستوى العريب والعاملي.الصوماليني وأما الدراسات اليت أجريت يف 
 لذا فقد ركز الباحث عند اطالعه على تلك الدراسات على اجلوانب التالية:   

 عنوان الدراسة. 1) 
 ) أهداف الدراسة. 2
 ) منهج الدراسة. 3
 أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة. )4

  :دراسات تناولت احلديث عن مادة الرتبية الوطنية أوال:
 ).2( دراسة حممد حممود حسني-1

 الصومالية. املدارس يف الوطنية الرتبية مادة لتعليم مقرتح برنامجعنوان الدراسة: 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور الرتبية الوطنية يف تنمية القيم املواطنة لدى الطالب الصوماليني 
وتوفري املعلومات والبيانات للمؤسسات البحثية خاصة الرتبوية منها.استخدم الباحث يف هذه الدراسة 

 أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة. ستبانة كأداة للدراسة.املنهج الوصفي التحليلي كما استعان اال

                                                
 . 60م، ص: 2003، مركز الباحث للطباعة، اخلرطوم، 2، طوالنفسية الرتبوية العلوم يف البحثية املنهجية: حممد احلاج لغايلا) 1(
طوم ماجستري غري منشورة ، معهد اخلر  رسالة ،الصومالية املدارس يف الوطنية الرتبية مادة لتعليم مقرتح برنامج حسني، ) حممد حممود2(

 م.2012الدويل 
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ضرورة إجياد نشاط يف داخل  ومال.أن أهداف الرتبية الوطنية مناسبة ملادة الرتبية الوطنية املقرتحة للص 
 املدرسة أو خارجها يكون مشتقا من املواد الدراسية ملا له من أمهية فعالة يف تربية التالميذ تربية وطنية. 

 ).1(اهللا حممود عبد علي سيددراسة -2
 الصوماليني.لدى الطلبة  الرتبية الوطنية عنوان الدراسة: مدي مالءمة املناهج العربية الوافدة يف

  :دفت هذه الدراسة حتقيق األهداف اآلتية  
ومعرفة األوضاع  .مالءمة املناهج العربية الوافدة يف الرتبية الوطنية  لدى الطلبة الصوماليني ىمعرفة مد  

ليت ومعرفة األسباب ا .خدام املناهج العربية الوافدة يف الصومالتالتعليمية املرتبطة بالرتبية الوطنية يف ظل اس
 هذا إلجراء الباحث استخدم ،البحث منهج .أدت إىل استخدام املناهج العربية الوافدة يف الصومال

 واملالحظة. االستبانة البحث هذا أدوات تكون  البحث أدوات  .مالئما يراه الذي الوصفي هجنامل البحث
تدهورت يف ظل استخدام املناهج ن األوضاع التعليمية املرتبطة بالرتبية الوطنية أ :الدراسة ما يلي تتوصل

هتمام بالكم دون الكيف، حيث أصبحت ختضع الجتهادات شخصية، وكما انصب اال العربية الوافدة
 الطلبة لدى املواطنة روح تنمية يف مناسبة أكثر الوطنية املناهجن أ .وضعف االهتمام ببناء املناهج التعليمية

إذ Äتم املناهج الوطنية بالقيم االجتماعية وتربط الناشئة ببيئتهم احمللية وتراعى  ،الوافدة املناهج العربية من
اÒيار مركز تطوير املناهج التعليمية، ، وغياب احلكومة املركزية الصوماليةن أ مستوى النمو لدى الطالب.

ملتاحة وقلة األطر القادرة وضياع املقررات الدراسية للمنهج الصومايل جبميع املراحل، قلة اإلمكانات املالية ا
 الصومال.  يف الوافدة العربية املناهج استخدام إىل أدت اليت األسباب على بناء املناهج التعليمية من أهم

 :)2(دراسة معاذ نظمي بشري -3
قوميها للصفوف اخلامس السادس السابع من وجهة تحتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية و " :موضوع الدراسة

 ومعلمات حمافظات مشال الضفة الغربية". نظر معلمي
حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية وتقوميها للصفوف اخلامس السادس  هدفت الدراسة إىلأهداف الدراسة: 

 معاجلة على املبين ستنتاجواال التحليل على القائم الوصفي املنهج الباحث السابع.منهج الدراسة: اتبع
                                                

 الصومال يف الوافدة العربية املناهج التدريس بعـــنوان: وطرق املناهج يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث) سيد على عبداهللا حممود، 1(
 م.2013جامعة أفريقيا العاملية . ،الوطنية الرتبية يف ودورها

قوميها للصفوف اخلامس السادس السابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات تليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية و ، حتمعاذ نظمي بشري) 2(
 م. 2009رسالة املاجستري، غري منشورة،  اجلامعة الوطنية، كلية الدراسات العليا،  حمافظات مشال الضفة الغربية،
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الدراسة: يتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات الرتبية الوطنية يف  جتماعية.جمتمعاال املشكالت
 عينة الدراسة:تتكون عينة الدراسة من ) معلما ومعلمة819حمافظات مشال الضفة الغربية، والبالغ عددهم، (

إن درجة  من جمتمع الدراسة.النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: )%30) معلما ومعلمة أي ما يقارب (246(
ساسية اخلامس السادس السابع يف تقومي املعلمني واملعلمات لكتب مبحث الرتبية الوطنية للصفوف األ

يف مجيع اÌاالت قد أتت مرتفعة جدا.إن درجة حتقيق املعايري الكلية جلميع  حمافظات مشال الضفة الغربية
 أما النتائج الكلية املتعلقة باحملتوى جلميع الصفوف فقد كانت مرتفعة.  ة جدا.عالصفوف كانت مرتف

 .)1(م)1997دراسة مجال الدين إبراهيم حممود ( - 4

تقومي أثر منهج الدراسات اإلجتماعية للصف األول اإلعدادي يف تنمية املواطنة لدى موضوع الدراسة: 
  التالميد"،

الدراسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي يف تنمية املواطنة هدف البحث إىل الكشف عن دور منهج 
واتبع الباحث املنهج الوصفي واملنهج البعدي (املنهج التجرييب) يف تطبيق املقياس  لدى تالميذ هذا الصف.

قائمة من املعايري الواجب توافرها يف حمتوى منهج  وأدوات الدراسة تنحصرفيما يلي:  على التالميذ.
) تلميذا وتلميذة 125وضمت عينة الدراسة ( الدراسات االجتماعية، وتصميم مقياس لبعض قيم املواطنة. 

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:عدم  من بعض املدارس احلكومية يف حمافظة اجليزة يف مصر.
اسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي ببعض مشكالت البيئة اجلغرافية اهتمام حمتوى منهج الدر 

عدم اهتمام حمتوى منهج الدراسات االجتماعية للصف  املصرية بتنوعاÄا الريفية واحلضرية والصحراوية.
األول اإلعدادي بإعداد التالميذ للعمل يف هذا الوطن مستقبال من حيث تعريفهم بأهداف هذا الوطن وما 

د فيه من معايري اجتماعية.عدم قيام حمتوى منهج الدراسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي يسو 
بعرض مشكلة التلوث بصورة واضحة.عدم اهتمام حمتوى منهج الدراسات االجتماعية للصف األول 

عدم  طور.عدم وجود دليل املعلم هلذا املنهج اجلديد امل اإلعدادي بالتدرج يف عرض املفاهيم االجتماعية.
وضوح لفكرة التطور يف التكامل بني فروع املواد االجتماعية.امهال عملية التقومي يف املدارس للجانب 

 امهال عملية التقومي بقياس تنائج عملية التعلم. املهاري.
 

                                                
 رسالة ،"ذالتالمي لدى املواطنة تنمية يف اإلعدادي األول للصف جتماعيةاال الدراسات منهج أثر تقومي" .حممود إبراهيم الدين مجال )1(

 . م1997 - هـ1417 الشمس، عني جامعة ماجستري،
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 .)1()م1996دراسة فتحي أمني حممد راشد ( -5

 الثانوية العامةموضوع الدراسة : تقومي منهج الرتبية الوطنية يف املرحلة 
هدفت الدراسة إىل إصدار حكم على أهداف وحمتوى املنهج  للرتبية الوطنية يف املرحلة الثانوية العامة    

لتشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف فيهما يف ضوء املعيار املوضوعي الذي أعد هلذا الغرض وتقدمي 
ي وأسلوب حتليل احملتوى بعض التوصيات اليت قد تسهم يف تطوير املنهج. استخدم الباحث املنهج الوصف

واملعيار املوضوعي الواجب توافرها يف مادة الرتبية الوطنية يف املرحلة الثانوية واستطالع أراء عينة من املعلمني 
واملوجهني حول أهداف وحمتوى منهج الرتبية الوطنية يف املرحلة الثانوية العامة.وعينة الدراسة هي كتاب 

تفتقر  -ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي: الثالث للثانوية العامةول و الرتبية الوطنية لصفي األ
 األهداف لعنصر الشمول حيث اقتصرت على اجلانبني املعريف والوجداين وأمهلت باجلانب املهاري.

 اتسمت معاجلة بعض املوصوعات بالطابع الوصفي اإلنشائي التلقيين والسطحي.
 اف واحملتوى.يوجد انفصال بني بعض األهد

  .)2(م) 1992 و 1991 عامي بني  Purta G)-( Torney) بورتا تورين دارسة - 6
 .")ميدانية راسة د(دول  عشر يف الوطنية الرتبية" موضوع الدراسة:

 بدراسات األوىل املرحلة يف البحث فريق قام حيث مرحلتني، على الدراسة هذه متت
 مث بلد، كل يف الوطنية الرتبية مناخ دراسة خالهلا من مت عديدة أقطار يف )احلالة دراسة أنواع من(نوعية 
 واجتاهاÄم الوطنية الرتبية حول الطالب معارف لتقومي الالزمة األداة بناء مرحلة وهي الثانية، املرحلة جاءت

 األساسية باملبادئ الطالب معرفة تقيس أسئلة من األداة هذه تكونت اÌتمع وقد يف ومشاركاÄم
 ويف القوانني يف بالثقة املتعلقة واجتاهاÄم اخلطاب السياسي، تفسري يف رÄم مها واثراء للدميقراطية
 وتوقع املرأة، حقوق ومعرفة الوطن حاجات على للتعرف الفرصة للمهاجرين واتاحة وبالوطن املؤسسات
 رأس على بولندا جاءت :الدراسة هذه نتائج أهم .مستقبال باملواطنة العالقة باألنشطة ذات مشاركاÄم

                                                
 -هـ1417 الشمس، عني جامعة ماجستري، رسالة ،"العامة الثانوية املرحلة يف الوطنية الرتبية منهج تقومي" .راشد حممد أمني ) فتحي1(

 . م1996
 )2(Purta,J. (1976). Civic Education in ten Countries: an Empirical Study. New York:  –Torney 

John Wilay & Sons  
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 هونج مث اليونان مث قربص مث فنلندا تلتها بالرتبية الوطنية، املتعلقة املعلومات حتصيل يف الدميقراطية الدول
 يف التالميذ معظم لدى كان  .سنة 11 سن يف التالميذ مستوى وذلك على املتحدة، الواليات مث كونج
 تالميذ لدى أن واتضح الرئيسية، الدستورية األساسية واملؤسسات الدميقراطية بالقيم فهمٌ  املشاركة الدول
سناً  األصغر التالميذ من أكثر الوطنية بالرتبية املتعلقة املعرفة من أكرب الثانوية مستوىً  من العليا املرحلة
 بينما دية،املعارف االقتصا حتصيل يف خاصة التحصيل يف اإلناث يفوقون الذكور وأن نفسها، بلداÒم
 بعض التالميذ لدى ُوجدت للمرآة وللمهاجرين. السياسية للحقوق تأييداً  األوالد من أكثر البنات كانت

 منهم كثرياً  فإن ذلك ومع التصويت، السياسية باستثناء للمشاركة التقليدية باألمناط يتعلق فيما الشكوك
 واملشاركة اجتماعية ألسباب املال مجع مثل(املدنية  احلياة يف األمناط األخرى يف للمشاركة االستعداد لديه

 هم الوطنية بالرتبية باملعلومات املتعلقة األكثر املعرفة ذوي التالميذ أن اتضح كما).السلمية يف املظاهرات
 أكثر حبرية يشعرون الثانوية من العليا املرحلة تالميذ أن ُوجد  .الوطنية الفعاليات يف يشاركوا أن حيتمل من
 مصدر هو التلفزيون أن ُوجد .الرأي عن والتعبري املختلفة األفكار مناقشة عند سناً  األصغر أقراÒم من

 إجيابية عالقة هلا التلفزيون يف اإلخبارية الربامج كثرة مشاهدة وأن سنة، 11 سن يف للتالميذ بالنسبة األخبار
 مشاهدة األخبار تأثري وأن كثرية، بلدانٍ  يف التصويت يف والرغبة باملواطنة املتعلقة من املعرفة العايل باملستوى

 أوضحت .الثانوية من املرحلة العليا طالب لدى أيضاً  توجد التصويت يف الرغبة على يزيد يف التلفزيون
 هلا اليت باملؤسسات ثقتهم من األعالم أكثر وسائل بأخبار يثقون الثانوية املرحلة طالب أن سةراالد نتائج
 بالدميقراطية وباملشاركة املعرفة تعزيز يف الدميقراطية فيها ُمتارس اليت املدارس أثرت .باحلكومة عالقة

أوجه  أما الوطنية الرتبية وهو املوضوع حيث من الباحث دراسة مع الدراسة هذه تتفق .االجتماعية
 اÌتمع ويف مشاركة الوطنية الرتبية مناخ على للتعرف مسحية دراسة على تقوم سةراالد هذه فإن ختالفاال
 تقومي مقررات مادة إىل الباحث: فتسعى دراسة أما .الدول هذه عند باملواطنة العالقة ذات األنشطة يف

 يف الدراسة إليه تطرقت الذي املسح نتائج من أن يستفيد للباحث ومتكن الصومال ملدارس الوطنية الرتبية
 .الوطنية دراسة الرتبية متت اليت البلدان من كثري

 القيم أو قيم املواطنةاحلديث عن دراسات تناولت ثانيا: 
 .)1(دراسة: عطية بن حامد بن ذياب املالكي -  1

                                                
 مبحافظة االبتدائية املرحلة تالميذ لدى املواطنة قيم تنمية يف الوطنية الرتبية مادة تدريس دور، املالكي ذياب بن حامد بن عطية) 1( 

  .ه1429رسالة املاجستري غري منشورة جامعة أم القرى كلية الرتبية  .الليث
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 عنوان الدراسة: دور تدريس مادة الرتبية الوطنية يف تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبحافظة
 الليث من وجهة نظر املعلمني.

هدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: التعرف على دور الرتبية الوطنية يف تنمية أهداف الدراسة: 
ي والتعرف على جقيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، وحتقيق أهداف الرتبية الوطنية من خالل التدر 

ية القيم الوطنية لدى مدى توفر القيم الوطنية بتلك املقررات، والتعرف على دور املعلم يف غرس وتنم
والتعرف على إسهامات تلك املقررات يف تعديل سلوك التالميذ. وقد استخدم الباحث املنهج  التالميذ،

هلذا الغرض ومت توزيعها على جمتمع الدراسة املكون من مجيع املعلمني الذين  ةالوصفي وصمم استبان
واستخدم  ،) معلما 85ية مبحافظة الليث وعددهم (يقومون بتدريس مادة الرتبية الوطنية باملرحلة االبتدائ

 واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. واختبار األساليب اإلحصائية التالية: التكرارات والنسب املئوية.
وقد خلصت  ،Scheffe واختبار شيفيه ،One Way ANOVAاألحادي  واختبار حتليل التباين T-Test (ب)

الدراسة للنتائج التالية: املوافقة على مدى حتقيق أهداف مادة الرتبية الوطنية من خالل تدريسها باملرحة 
واملوافقة  ). 3018( االبتدائية الواردة يف أداة هذه الدراسة كانت بدرجة (متوسطة) حيث بلغ املتوسط العام 

لوطنية باملرحلة االبتدائية الواردة يف أداة هذه الدراسة  على مدى توفر القيم الوطنية يف مقررات الرتبية ا
واملوافقة على دور معلم الرتبية الوطنية يف غرس   ).280(كانت بدرجة (كبرية) حيث بلغ املتوسط العام 

وتنمية القيم الوطنية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية الواردة يف أداة هذه الدراسة كانت بدرجة (كبرية) حيث 
واملوافقة على مدى إسهام مقررات الرتبية الوطنية يف تعديل سلوك تالميذ  ). 3034( املتوسط العام بلغ 

( املرحلة االبتدائية إجيابيًا الواردة يف أداة هذه الدراسة كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط العام 

عينة الدراسة بالنسبة ملدى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد  ).3013
أهداف الرتبية الوطنية من خالل تدريسها، وملدى توفر القيم الوطنية يف مقررات مادة الرتبية، ولدور  حتقق

معلم الرتبية الوطنية يف غرس وتنمية القيم الوطنية لدى التالميذ تعزى للخربة يف التدريس. عدم وجود فروق 
ستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لدور معلم الرتبية الوطنية يف ذات داللة إحصائية بني متوسطات ا

غرس وتنمية القيم الوطنية لدى، وكذلك ملدى حتقق أهداف الرتبية الوطنية وملدى إسهام مقررات الرتبية 
وجود فروق ذات   الوطنية يف تعديل سلوك التالميذ تعزى للمؤهل العلمي والتخصص يف البكالوريوس.

صائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة ملدى توفر القيم الوطنية يف مقررات داللة إح
مادة الرتبية الوطنية تعزى للتخصص يف البكالوريوس، وكانت الفروق لصاحل ختصص العلوم االجتماعية، 
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 وانتهت الدراسة ببعض التوصيات واملقرتحات.
 ).1( آل عبود القحطاين سعيدعبد اهللا بن  : دراسة -2

 موضوع الدراسة: " قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي".
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى قيم املواطنة لدى الشباب ومدى إسهامها يف  أهداف الدراسة:

ممارسة الشباب يف اجلامعات لقيم تعزيز السالمة واألمن الوقائي، وكذا التعرف على املعوقات اليت حتد من 
 املواطنة، والتعرف على مقومات تفعيل ممارسة قيم املواطنة يف أرض الواقع لذا الشباب.

فقد وجد الباحث أن املنهج املناسب هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي.   منهج الدراسة وأدواÄا.
 كما استخدم الباحث االستبانة كأداة هلذه الدراسة.

أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة توصلت هذه الدراسة النتائج اآلتية:  توجد فروق ذات داللة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  إحصائية يف مستوى قيم املواطنة لدى الشباب باختالف ختصصاÄم.

لة إحصائية يف مستوى قيم املواطنة لدى الشباب باختالف مستوياÄم الدراسية.توجد فروق ذات دال
مستوى قيم املواطنة (قيمة النظام، وقيمة املشاركة) لدى طلبة اجلامعات باختالف مدى مشاركتهم يف 

 األنشطة اجلامعية.
 ).2(وف حممد نصار، حمسن بن عبدالرمحن احملسنؤ الر  دراسة: على عبد -3

كليات الرتبية باجلامعات   تصور مقرتح لتفعيل قيم املواطنة لدى الطالب املعلمني يفموضوع الدراسة: 
 .السعودية على ضوء التحديات املعاصرة

التأصيل النظري ملفهوم قيم املواطنة واملفاهيم املرتبطة به، وحتليل التحديات املعاصرة املؤثرة : أهداف الدراسة
التعرف على  عليها، واستخالص أبرز قيم املواطنة اليت ينبغي تنميتها لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية.

أمهية األساليب واملمارسات واألنشطة الرتبوية املقرتحة، الواجب أن تقوم Ôا كليات الرتبية يف اجلامعات 
التعرف على درجة توافر  السعودية لتفعيل قيم املواطنة لدى طالÔا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

يل قيم املواطنة يف واقع إعداد املعلم من وجهة نظر األساليب واملمارسات واألنشطة الرتبوية املقرتحة لتفع

                                                
العربية للعلوم  جامعة نايف، قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي، آل عبود القحطاين سعيدعبد اهللا بن  )1(

 . الفلسفة يف العلوم األمنية توراة، دكاألمنية

كليات   املواطنة لدى الطالب املعلمني يف تصور مقرتح لتفعيل قيم، حمسن بن عبدالرمحن احملسن، وف حممد نصارؤ الر  عبد يَّ عل )2(

 .جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية .باجلامعات السعودية على ضوء التحديات املعاصرة الرتبية
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تقدمي تصور مقرتح يف صورة أبعاد وإجراءات وآليات ومتطلبات تنفيذ، ميكن  أعضاء هيئة التدريس.
 اجلامعات السعودية. مبقتضاه تفعيل قيم املواطنة لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية يف

 يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها. ياسة املنهج الوصفي الذاستخدمت الدر  منهج الدراسة وأدواÄا.
 الرتبية كليات تقوم أن ميكن توصلت هذه الدراسة النتائج اآلتية: . لنتائج اليت توصلت إليها الدراسةأهم ا
 املكونة العناصر تفعيل خالل من املستقبل معلمي لدى املواطنة قيم وتنمية ترسيخ يف مسئولياÄا بتحمل
 .اجلامعية واإلدارة التدريس، هيئة وأعضاء الطالبية، واألنشطة الدراسية، املقررات: مثل اإلعداد ملنظومة
 إجيابياً  فتجعله املتعلم شخصية يف تؤثر اليت جتاهاتواال واملبادئ القيم من جمموعة على املواطنة مفهوم يؤكد
 الفعالة املشاركة مث ومن فيه، يعيش يالذ اÌتمع يف واجبات من عليه ما يويؤد حقوق، من له ما يدرك
 تكوين يف اجيابيا تؤثر سلوكية موجهات أو معيارية أطر يه املواطنة قيم.ووطنه جمتمعه حميط يف للفرد

 .وواجبات حقوق من املواطنة تتضمنه مبا يوع وعلى وسلوكيا، أخالقيا ملتزما فتجعله املعلم، شخصية
 حمققة أÒا يـُْرىَ  معها، املتداخلة الفرعية القيم من كثري Ôا يرتبط للمواطنة، رئيسة قيم أربع الدراسة حددت
 قيم يوه املعلمني، الطالب لدى تنميتها الرتبية كليات على يتعني واليت املختلفة، أبعادها يف للمواطنة
 الرتبوية واألنشطة واملمارسات األساليب توافرت .البيئة على واحلفاظ السياسية، واملشاركة واحلوار، االنتماء،
 .القصيم جبامعة الرتبية كليات يف املعلم إعداد واقع يف كبرية بدرجة االنتماء قيمة لتفعيل املقرتحة

 .)1( محدأ شيخال بكر يبأ سعيد دراسة -4
 ."الصومال يف الثانوية املرحلة طالب لدى املواطنة تنمية يف جتماعيةاال املواد منهج أثر تقومي"  :بعنوان

 عن والكشف الطالب، لدى املواطنة تنمية يف جتماعيةاال املواد منهج أثر تقومي إىل الدراسة هدفت  
نتائج اليت أهم .تطويره إىل للوصول الثانوية املرحلة يف جتماعيةاال املواد منهج يف والقوة الضعف مواطن

 للقضايا الطالب فهم ضعف .الطالب لدى والواجبات باحلقوق الوعي ضعف توصلت إليها الدراسة.
 ضعف إىل أدت اليت الرئيسية األسباب من .الطالب لدى البيئي الوعي ضعف .Äمهم اليت السياسية
 املواطنة، قيم يعي ال الذي الصومايل اÌتمع يف القبلي الثانوية املناخ املرحلة طالب لدى املواطنة
 األمين والفوضى نفالتاال إىل أدى مما الزمن، من عقدين منذ البالد يف احلكم نظام إىل غياب باإلضافة

  الطالب. لدى املواطنة لتنمية عقبة شكلت اليت

                                                
. جامعة أم درمان الصومال يف املرحلة الثانوية طالب لدى املواطنة تنمية يف جتماعيةاال املواد منهج أثر تقومييخ ، الش) سعيد أبوبكر 1(

 م.2011اإلسالمية يف الرتبية رسالة دكتوراة غري منشورة 
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 .)1( مDynneson,  1976دراسة:  -5
 الطالب"؟ عند الفعالة املواطنة تعين ماذا" موضوع الدراسة: 

 الوطنية الرتبية تدريس يف عليها الرتكيز جيب اليت الصاحلة املواطنة أهم خصائص أن الدراسة وأظهرت "
 الفرد، Ôا اليت يكلف املسؤولية وقبول واملدرسة، اÌتمع شؤون يف واملشاركة اجلارية، األحداث معرفة :هي

 الشرعية على بناءً  للسلطة اجليدة، والتقبل واألخالق احلميد بالسلوك وااللتزام اآلخرين، بشؤون واالهتمام
 القرارات احلكيمة اختاذ على والقدرة واآلراء، مناقشة األفكار على والقدرة اÌتمع، ختدم اليت والصالحيات

 دراسة مع الدراسة هذه تتفق .الطالب عند الوطن حب روح ولوائحها، وغرس وأنظمتها احلكومة ومعرفة
 من تدرس أن ميكن اليت املواضيع على والرتكيز عن املواطنة الطالب نظر وجهة توضح أÒا يف الباحث
 عن املواطنة الطالب نظر وجهة توضح أÒا يف الباحث دراسة مع الدراسة هذه تتفق  الوطنية. الرتبية خالهلا
 الوطنية، الرتبية خالهلا من تدرس أن ميكن اليت املواضيع على والرتكيز

 منها استفاد قد الدراسة هذه بأن علما الوطنية الرتبية مقررات مادة تقومي إىل تسعى الباحث أما دراسة 
 .الصومالية الوطنية الرتبية مادة خالهلا من الباحث أوضحها اليت املواضيع من اكثري  فيها ألن كثريا الباحث
 احلديث عن تقومي املتحوى أوحتليلهدراسات تناولت ثالثا: 

 )2( لطيفة بنت صاحل السمرييدراسة:   -1
يف دولة سنغافورة يف ضوء األسس الفلسفية حتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية موضوع الدراسة: 

		  واالجتماعية للمنهج.

والرابع  الدراسة إىل حتليل حمتوى كتايب الدراسات االجتماعية يف دولة سنغافورة للصفني الثاين تهدف 
، وتقومي حمتوامها يف the dark years)و ( السنوات  our neighbourhood) ( حينا: االبتدائي وهي بعنوان

األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج، ويف ضوء أهداف الدراسة مت حتديد أسئلتها ومصطلحاÄا  ضوء
وأعدت  content analysis ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة منهج حتليل احملتوى ،وحدودها

، )1(والقيم االجتماعية : املفاهيم االجتماعية، املفاهيم التارخيية،قوائم حتليل مشلت الفئات التاليةست 

                                                
)1(Social Education, 56,  Dynneson, T. L. (1992). What Does Good Citizenship Mean to Students?.

1, pp. 55-57. 
حتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية يف دولة سنغافورة يف ضوء األسس الفلسفية و االجتماعية ، لطيفة بنت صاحل السمريي )2( 

 ، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية.للمنهج
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 : ، املشكالت االجتماعية، ومعايري تقومي احملتوى. وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية)2(القيم االجتماعية
توفر عشرة مفاهيم اجتماعية يف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثاين االبتدائي كان أكثرها تكراراً 

توفر اثنيت عشرة قيمة اجتماعية يف كتاب الدراسات االجتماعية . األصدقاء احلي، وخدمات مرافق احلي،
حتقق . للصف الرابع االبتدائي أكثرها تكراراً احملافظة على العادات والتقاليد والتعاون، والتواصل االجتماعي

معيار لتقومي حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثاين االبتدائي يف ضوء األسس الفلسفية  12
وسطات ) وكان أعلى املت 5من أصل (  2.00و  4.42جتماعية للمنهج مبتوسط حسايب يرتاوح بني واال

، تدعيم احملتوى للعالقات االجتماعية بني األفراد ، وارتباط احلسابية للمعايري التالية: تأصيل اهلوية الوطنية
عية للصف الرابع االبتدائي كان مفهوم تارخيي يف كتاب الدراسات االجتما 21توفر . احملتوى بقيم اÌتمع

قيمة  13توفر  .أكثرها تكرارًا االضطرابات، احلرب العاملية الثانية والدفاع واملعامل التذكارية للحرب
اجتماعية يف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي كان أكثرها تكرارًا احملافظة على اهلوية 

 .الوطنية وحب الوطن
ة اجتماعية يف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي كان أكثرها تكراراً مشكل 14ورود 

معيار لتقومي حمتوى كتاب الدراسات االجتماعية للصف  12حتقق  .االضطرابات ومسح اهلوية الوطنية
و  4.88الرابع االبتدائي يف ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج مبتوسط حسايب يرتاوح بني 

، تأصيل اهلوية أعلى املتوسطات للمعايري التالية: ارتباط احملتوى بتاريخ اÌتمع) وكان  5من أصل (  2.50
ويف ضوء النتائج السابقة قدمت الباحثة بعض التوصيات منها . ، ارتباط احملتوى مبشكالت اÌتمعالوطنية

االستفادة من جتربة سنغافورة يف تطوير املناهج القائمة على اجلودة النوعية والتأكيد على التعليم الوطين يف 
إطار مقومات اÌتمع وثوابته وحتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية يف ضوء األسس النفسية للمنهج، 

  سس املعرفية للمنهجواأل
  ).1( فاروق فاديغا  -2 

 منظور ديفوارمن كوت يف األساس مبرحلة اإلسالمية لرتبية منهج وتقومي حتليل :بعنوان الدراسة موضوع
 اإلسالم. املنهج

                                                
، غري رسالة ماجستري، اإلسالم املنهج  منظور ديفوار من كوت يف األساس مبرحلة اإلسالمية لرتبية منهج وتقومي حتليل فاروق، غافادي) 1(

 م. 2009منشورة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 
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 أضرار لتوضيح ديفوار كوت بدولة األساس مرحلة يف التعليم املناهج الواقع معرفة :اآليت يف الدراسة أهداف
 على التعرف .املستوردة املناهج تدريس عن الناجتة املشكالت على التعرف .وردةتاملس املناهج وعيوب
 الوصفي املنهج البحث هذا اتبع :البحث منهج .املستوردة باملناهج ستعانةاال إىل دعت اليت األسباب
 .املعلومات على حلصول املستخدمة الطرق مبعظم الباحث استعان كما التحليلي
 واليات ثالث يف األساس التعليم باملرحلة اإلسالمية املدارس بعض الدراسة جمتمع يتكون :الدراسة جمتمع
 عينة يتمثل :الدراسة عينة الرتبية. بكليات التدريس وطرق املناهج خرباء وبعض ديفوار كوت والية من

 اختيارها ومت األساس مدارس بعض من معلما وأربعني التدريس وطرق املناهج خرباء من خبري أربعة الدراسة
 إليها توصل اليت جئالنتا النتائج أهم .ستبانةال داةأ حبثه يف الباحث استخدم :البحث أدوات.عشوائيا
 لدى العقلي النمو مراعاة وعدم التالميذ لسلوك املستوردة املناهج أهداف مالءمة عدم :الباحث
 باألنشطة املنظور املنهج اهتمام.إليه املنقولة وحاجات بقضايا املستوردة املناهج اهتمام عدم.التالميذ
 .التالميذ بني الفردية الفروق ومراعاة الدراسية للمقررات املصاحبة املختلفة التعليمية

 .)1()م1999(دراسة أمحد عبدي نوح  -3

 مقررات تعليم اللغة العربية يف الصومال (دراسة وصفية تقوميية).: عنوان الدراسة
وتنحصرأهداف الدراسة يف حماولة مجع أهداف تعليم اللغة العربية يف الصومال وتصنيفها من خالل   

استبانة وزعت على معلمي اللغة العربية يف مدارس الصومال، وتقومي مقررات تعليم اللغة العربية يف 
واتبع الباحث يف  صومال.الصومال يف ضوء أهدافها، وكذلك املقارنة بني مناهج تعليم اللغة العربية يف ال

 الدراسة املنهج الوصفي التحليلي مع استخدام االستبانة والبحث املسحي وأسلوب حتليل احملتوى.
عينة من املنهج الصومايل (مقرر تعليم العربية يف الصف األول  -ا عينة الدراسة من مناهج ثالثة:أم

توسط)، عينة من منهج وزارة املعارف باململكة العربية االبتدائي ومقرر تعليم اللغة العربية يف الصف األول امل
السعودية مقرر تعليم اللغة العربية يف الصف األول االبتدائي والصف األول املتوسط ،وعينة من منهج وزارة 

 الرتبية والتعليم اليمنية مقرر تعليم العربية يف الصف األول االبتدائي والصف األول املتوسط.

                                                
 سعود بن مدحم اإلمام جامعة ماجستري، رسالة ،")تقوميية وصفية دراسة( الصومال يف العربية اللغة تعليم مقررات" .عبدي أمحد) 1(

 . م1999 - هـ1419 اإلسالمية،
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اليت توصلت إليها الدراسة:حتديد األهداف العامة املقرتحة لتعليم اللغة العربية للمرحلة ومن أهم النتائج 
حتديد  حتديد األهذاف التعليمية لتعليم العربية للصف األول االبتدائي يف الصومال. األساسية يف الصومال.

وجود صعوبات الكشف عن  األهذاف التعليمية لتعليم العربية للصف األول املتوسط يف الصومال.
ومعوقات تواجه عملية تعليم العربية يف الصومال منها استخدام الطرق التقليدية وعدم االستفادة من 
الوسائل املختلفة وقلةاإلمكانات املادية اليت متكن من توفري املقررات العربية، ومن اإلعداد اجليد ملعلمي 

لفت ألبناء اللغة العربية واملقررات اليت ألفت لغري وجود فروق أساسية بني املقررات اليت أ اللغة العربية.

إن املنهج الصومايل تنقصه كثري من مقومات الكتاب املدرسي وخصائصه وعليه فإنه الحيقق  الناطقني Ôا.
 األهداف املنشودة من تعليم اللغة العربية يف الصومال.

  .)1(عبد الرمحن بن رومي ابن عبد الرمحن الرومي  -4
وسط وتقومي تدريس للصف االول املت ) لغيت اخلالدة( حتليل القيم املتضمنة يف كتاب  :الدراسة موضوع

  .املعلمني إياها
، يت اخلالدة ) للصف األول املتوسطهدفت الدراسة غلى التعرف على القيم اليت يتضمنها كتاب ( لغ

وتقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تنفيذ  .يب واإلجراءات املناسبة لتدريسهاومناسبة توزيعها فيه ، واألسال
. وكان جمتمع الدراسة الدراسة املنهج الوصفي التحليلي تلك اإلجراءات واألساليب.اتبع الباحث يف هذه

قد مشل على حمتوى كتاب (لغيت اخلالدة ) لطالب الصف األول املتوسط يف العليم العام باململكة العربية 
ومن مث خلص  .، والثانية بطاقة املالحظةحث أداتني، األوىل بطاقة التحليلعودية .كما استخدم الباالس

) تكرارا  825) قيمة بتكرار وصل إىل (181الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها متمثلة يف وجود (
سبع أنواع من القيم الرئيسة وهي: الدينية، واالجتماعية، والذاتية، والوطنية، واملعرفية  توزعت على

بناء على ذلك   .عرض القيم بني الصرحية والضمنية . كما ظهر تقارب كبري يف طريقةقتصادية، واجلماليةواال
بني واملوازنة  .الية والوطنية والصحية يف الكتابكانتال أبرز التوصيات الباحث زيادة القيم االقتصادة واجلم

 .األهداف املعرفية والوجدانية
 

                                                
حتليل القيم املتضمنة يف كتاب لغيت اخلالدة للصف االول املتوسط  :الدراسة موضوع، ن بن رومي ابن عبد الرمحن الروميعبد الرمح - 1

  م.2012، جامعة ملك سعود، قسم املناهج وطرق التدريس .رسالة ماجستري، غري منشورة .وتقومي تدريس املعلمني إياها
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     .)1(حممد عبد احلافظ الصرايرة  دراسة   -5

يف ضوء مبادئ  حتليل كتايب الرتبية الوطنية واملدنية للصفني الثامن العاشر يف األردن: الدراسة موضوع
 .مفهوم األدرن أوال

حتليل كتايب الرتبية الوطنية واملدنية للصفني الثامن العاشر يف األردن يف ضوء مبادئ : (هدفت الدراسة إىل 
األدرن أوال) تكون جمتمع الدراسة من معلمي الرتبية الوطنية واملدنية يف مديريات الرتبية والتعليم مفهوم 

) معلما ومعلمة وكذلك تكونت عينة الدراسة من 92ملنطقة (الكراك) (واملزار ) اجلنويب البالغ عددهم (
نتم  .) فقرة لكل فقرة منها 45تضمنتا (جمتمع الدراسي نفسه .وقد استخدم ألغراض هذه الدراسة أداتان 

يف األداة األوىل حتليل كتايب الرتبية الوطنية واملدينية للصف الثامن والعاشر األساسني كما مت يف األداة الثانية 
على معلمي الرتبية والوطنية واملدنية ملعرفة تقديراÄم ملدى تضمني تطبيق استبانة تضمنت الفقرات نفسها 

ألردن أوال وأظهرت نتائج الدراسة تضمني الكتابني للمبادئ ولكن بدرجات الكتابني ملبادئ مفهوم ا
ء متقاربة وبينت الدراسة ارتفاع تقديرات املعلمني ملدى تضمني الكتابني ملبادئ مفهوم األردن أوال. ويف ضو 

رفة مدى : إجراء دراسات حتليلية تقوميية النتاجات التعليمية العامة ملعالنتائج توصي الدراسة مبا يأيت
إجراء دراسة تتعلق مبدى ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ملبادئ  .ضمينها ملبادئ وثيقة األردن أوالت

مدى وعي طلبة املدارس مببادئ وثيقة وثيقة األردن أوال واجتاهاÄم حنو الوثيقة .إجراء دراسة تتضمن 
 األردن أوالمن خالل إعداد اختبار يتضمن  وثيقة األردن أوال.

 )2(دراسة عبد الكریم ونصار - 6
تحلیل التربیة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة ومقارنتھا لمنھج التربیة الوطنیة في  :موضوع الدراسة

 بریطانیة.
 سعودية يف ضوء التوجهات الرتبويةقدما فيها منوذجا مقرتحا لتدريس الرتبية الوطنية يف اململكة العربية ال 

، ق منه األهداف واحملتوى واألنشطةواشتمل هذا النموذج حتديد األساس الفلسفي والذي اشتاحلديثة. 
وصاغا يف ضوئه األبعاد اليت تنطلق من مفهومي الوطنية واملواطنة. وعلق الباحثان يف مقارنتهما بني 

                                                
 ،أوال األدرن مفهوم مبادئ ضوء يف األردن يف العاشر الثامن للصفني واملدنية الوطنية الرتبية كتايب حتليل ،افظ الصرايرةاحل عبدحممد ) 1( 

 .   م2006 ،جامعة مؤتة منشورة، غري ماجستري، رسالة
 دراسة: السعودية العربية اململكة مدارس يف الوطنية الرتبية): هـ 1426.(العزيز عبد صاحل النصار، حسني؛ بن راشد الكرمي، عبد -)2(

  .الرتبوي العمل لقادة عشر الثالث السنوي للقاء مقدمة دراسة. احلديثة التوجهات ضوء يف مقارنة حتليلية
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وطنية، املستوى حمتوى الرتبية الوطنية يف السعودية وبريطانية مبا يلي: وجود ثالث مستويات للرتبية ال
احمللي يهتم باملدرسة واÌتمع احمليط به، واملستوى الوطين الذي يهتم مبمارسة املواطنة داخل الوطن، 
واملستوى العاملي الذي يهتم مبمارسة املواطنة فيما يتعلق باألمور العاملية مثل التعايش بني الشعوب، 

ز على املواطنة بوصفها سلوكا، وال يكاد يوجد تركيز والقضايا املشرتكة كحماية البيئة. وأن املقررات ترك
على البعد الوطين الذي يعين بشكل مباشر بتنمية روح الوالء الوجداين للوطن. فمفهوم املسؤولية 
واملشاركة يف اختاذ القرار واملشاركة يف التأثري على جمريات األحداث حماور رئيسة يف مقررات الرتبية 

عقبا على ذلك بقوهلما أن تنمية الوطنية تتم بطريق غري مباشر من خالل  الوطنية. ولكن الباحثني
إشعار الطالب انه مؤثر بشكل أو بآخر يف اختاذ القرار، وانه شريك التأثري والتأثر يف كل ما يتم حوله، 
 ومن خالل تعريفه بالفوائد اليت تقدمها له األنظمة اليت تقوم عليها الدولة والقيم اليت تؤسس لتلك

 األنظمة. 
: الرتبية ثان اشتمل على بعدين رئيسيني مهاأما موضوعات الرتبية الوطنية يف النموذج الذي اقرتحه الباح

(اجلانب احلسي)، واالعتزاز مبنظومة القيم واألخالق  للوطنية يف االنتماء للوطن واالعتزاز به ومبنجزاته
اين الرتبية للمواطنة ويشتمل على تعريف الطالب اليت يقوم عليها الوطن ( اجلانب الفكري). والبعد الث

بوصفهم مواطنني على فئتني من السلوك احلقوق والواجبات، وتزويدهم باملهارات الالزمة لفهم ذلك 
السلوك  والقيام به على خري وجه. ومن أهم التوصيات اليت قدمها الباحثان هي إعادة النظر يف طريقة 

وأسلوÔا لتصبح أكثر اعتمادا على جوانب التشويق واإلثارة العلمية، تأليف مقررات الرتبية الوطنية 
 .عل الدروس تفاعلية قدر املستطاوج

   .)1( ، علياء العسايلليلى البيطار دراسة:   - 7
حتليل لألمناط املعرفية حملتوى ماديت التاريخ والرتبية الوطنية للصف السابع األساسي يف : موضوع الدراسة

 .املنهاج الفلسطيين ومدى توافقه مع املستوى العقلي للمتعلم وفق نظرية بياجيه
حاولــــت هــــذه الدراســــة التحقــــق مــــن مــــدى التــــوازن بــــني األمنــــاط املعرفيــــة املختلفــــة ( اإلجــــراءات، املفــــاهيم، 

يمـــات، احلقـــائق) يف حمتـــوى مـــاديت التـــاريخ والرتبيـــة الوطنيـــة للصـــف الســـابع األساســـي للعـــام الدراســـي التعم
، ومــدى مالءمتــه للمســتوى العقلــي للطلبــة الــذي قــد يتوافــق مــع مرحلــة العمليــات الشــكلية 2007/2008

                                                
حتليل لألمناط املعرفية حملتوى ماديت التاريخ والرتبية الوطنية للصف السابع األساسي يف املنهاج ، ، علياء العسايلليلى البيطار )1(

ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الرتبوي األول  " العملية التعليمية يف  .الفلسطيين ومدى توافقه مع املستوى العقلي للمتعلم وفق نظرية بياجيه
 .، جامعة النجاح الوطنية العلوم الرتبويةكلية ،  فلسطني وآفاقها املستقبلية"
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تــوى املــادتني ( اÌردة ( وفق نظرية بياجيه). كما حاولــت التحقــق مــن مقــدار التكامــل مــا بــني موضــوعات حم
(التحليـــل النـــوعي ). واعتمـــدت  التـــاريخ والرتبيـــة الوطنيـــة). فاســـتخدمت هـــذه الدراســـة مـــنهج حتليـــل احملتـــوى

املتوافقــة مــع املراحــل املدرســية واملتوافقــة مــع  أوزانــا نســبية لكــل مرحلــة مــن مراحــل النمــو املعــريف لــدى  بياجيــه
األمناط املعرفية لتكون معايري الدراسة. وبناء على ذلك، أجريــت مقارنــة بــني النســب الناجتــة مــن التحليــل مــع 
املعايري، واســتخدم التحليــل الكمــي للتأكــد فيمــا إذا كانــت الفــروق بــني النســب احملصــلة والنســب املعياريــة هلــا 

 ة. فكانت النتائج التالية: دالالت إحصائي
، ملاديت الرتبية الوطنية والتاريخ، لألمنــاط املعرفيــة احملــددة لنسب املئوية احملصلة من التحليل) عدم انسجام ا1(

 للمرحلة العمرية ( مرحلة العمليات اÌردة) لدى بياجيه. 
فالتكرار املوجود بينهمــا يف بعــض املوضــوعات ينفــي عمليــة  ،بني موضوعات املادتني) عدم وجود تكامل 2(

التكامـــل هـــذه.  فأوصـــت الباحثتـــان بـــإجراء دراســـة حتليليـــة ألمنـــاط املعرفـــة يف حمتـــوى مـــادة اجلغرافيـــة، بـــنفس 
مـــن أجـــل تقـــدمي صـــورة  ،يـــة الوطنيـــة والتـــاريخ للصـــف الســـابعالطريقـــة وبـــنفس املعـــايري الـــيت اتبعـــت ملـــاديت الرتب

 توازن األمناط املعرفية وتالؤمها يف جمال املواد االجتماعية والرتبية الوطنية.   متكاملة عن
 .)1(م)2004دراسة مىن حممد عبداهللا حسني ( - 8 

 للصف والكون اإلنسان منهج يف املوارد كتاب حمتوى يف اجلغرافية املفاهيم موضوع الدراسة: حتليل
  ."األساس ملرحلة السادس

هدفت الدراسة اىل حتليل املفاهيم اجلغرافية لكتاب املوارد يف منهج اإلنسان والكون لطالب الصف  
السادس، والتعرف على املفاهيم اجلغرافية املوجودة يف الكتاب من حيث الكم والنوع والتوزيع وحتقيقها 

عناصر املنهج كما هدفت إىل ألهداف تدريس اجلغرافياوالتعرف على عالقة املفاهيم اجلغرافية يف الكتاب ب
 مدى معرفة املعلمني واملعلمات لطرق التدريس والوسائل املعينة.

 ) معلما ومعلمة.20ومنهج البحث هو املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من (
 واستخدمت الباحثة طريقة حتليل املضمون كأداة للدراسة.

 سة:ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدرا

                                                
 ملرحلة السادس للصف والكون اإلنسان منهج يف املوارد كتاب حمتوى يف اجلغرافية املفاهيم حتليل" .حسني عبداهللا حممد مىن) 1(
 . م2004 العاملية، إفريقيا جامعة ماجستري، رسالة ،"يساساأل

 	



 
 

 
107 

 مراعاة ميول التالميد واكتساÔم املهارات املختلفة. .1

 مسامهة املفاهيم اجلغرافية يف الكتاب يف تنمية القدرات العقلية للتالميذ. .2

 عدم مناسبة املنهج مبستويات التالميذ العقلية. .3

 استخدام أغلب املعلمني يف تدريسهم للمفاهيم اجلغرافية بطريقة االلقاء واحملاضرة. .4

 املعلمني الوسائل التعليمية التقليدية.استخدام  .5

 مهال املناشط املصاحبة لتدريس املفاهيم اجلغرافية.إ .6

 ضعف اإلمكانات املتوفرة يف املدارس. .7

 تعليق عام على الدراسات السابقة.
دراسات تناولت احلديث عن مادة الرتبية الوطنية، و  تتضمن دراساتالدراسة  السابقة هلذه الدراسات
 احلديث عن تقومي احملتوى أو حتليله.دراسات تناولت ، و قيم املواطنة القيم أواحلديث عن تناولت 

ها الباحث من هذه داجلوانب اليت استفاوفيما يلي يقوم الباحث بتعليق تلك الدراسات موضحا 
ف بني أوجه االختالالسابقة، وكما بّني  أوجه االتفاق بني الدراسة احلالية الدراسات، مبينا الدراسات

 السابقة. الدراسة احلالية والدراسات
 اجلوانب اليت استفادها الباحث من هذه الدراسات: .أ

 التأصيل العلمي للدراسة احلالية. .1
 االستفادة من األدوات املستخدمة  يف هذه الدراسات. .2
 االستفادة من  حتليل ومناقشة البيانات املتضمنة يف أدوات الدراسة. .3
 الدراسات يف تأكيد وتدعيم اجتاه الباحث يف الدراسة احلالية.االستعانة ببعض نتائج  .4
حتديد املشكلة، واملنهج املستخدم، وبناء أداة  الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف ادتستفا  .5

 .الدراسة
 أوجه االتفاق بني الدراسة احلالية وهذه الدراسات: .ب
يف سياقات وأبعاد والقيم املواطنة وتقومي وحتليل حمتوى الكتب تناولت الدراسات السابقة تربية املواطنة  

التعرف على دور الرتبية الوطنية يف تنمية القيم املواطنة لدى الطالب خمتلفة، فمنها من سعى إىل 
 ).2012اسة حممد حممود حسني (مثل در الصوماليني 
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بية الوطنية يف ظل اسنخدام املناهج ومعرفة األوضاع التعليمية املرتبطة بالرت وبعض الدراسات هدفت إىل 
إىل حتليل . وبعضها سعت )2013(اهللا حممود عبد علي دراسة سيدك العربية الوافدة يف الصومال

دراسة معاذ نظمي ة مثل: السابع ةالسادس ةحمتوى كتب الرتبية الوطنية وتقوميها للصفوف اخلامس
 .)2009(بشري

لدى  يوبعض الدراسات السابقة سعت إىل حتديد العالقة بني قيم املواطنة وقيم األمن الفكر  
إصدار حكم على  )، ومن الدراسات السابقة من حاول2010الطالب، مثل ودراسة القحطاىن (

أهداف وحمتوى املنهج للرتبية الوطنية يف املرحلة الثانوية العامة لتشخيص جوانب القوة وجوانب 
 ).1996( فتحي أمني حممد راشد: دراسة مثلف فيهما الضع

ويف  الوطنية الرتبية مناخ على للتعرف مسحية دراسة على تماأكدت بعض الدراسات السابقة ق
 يه املدرسة يف تربية املواطنة، ألنل الدو  هذه عند باملواطنة العالقة ذات األنشطة يف اÌتمع مشاركة
 )  بورتا تورين دارسةمثل:  املفاهيم والقيم اليت تسهم يف تربية املواطنةوجه الطالب إىل تعلم و ت اليت

Torney-Purta G) م  )1992 و (1991 عامي بني. 
جيابيا يف إأطر معيارية أو موجهات سلوكية تؤثر  يقيم املواطنة هواشارت بعض هذه الدراسات إىل أن  

مبا تتضمنه املواطنة من حقوق  يوعلى وع ، فتجعله ملتزما أخالقيا وسلوكيا،علمتكوين شخصية امل
 .الرمحن احملسن وف حممد نصار، حمسن بن عبدؤ الر  دراسة: على عبدمثل:  وواجبات

مواطن القوة الكشف عن تقومي وحتليل الكتب إىل تناولت  هدفت معظم الدراسات السابقة اليت
دراسة: لطيفة بنت ، مثل: والعمل على تأكيدها ومواطن الضعف والعمل على إزالتها قبل تفاقمها

 .أمحد عبدي نوحودراسة  ،فاروق فاديغا ، ودراسةصاحل السمريي
، والقيم املواطنة، وتقومي حمتوى تناول موضوع املواطنة تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف

 واألدوات البحثية.الكتب 
 جـ. أوجه االختالف بني الدراسة احلالية وهذه الدراسات:

 يما يلي: ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ف  
 الصومال يف األساسية للمرحلة الوطنية الرتبية مقررات حمتوى تقومي إىل تسعى احلالية الدراسة أن  -

 .املواطنة قيم ضوء يف
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حيث ختص هذه الدراسة احلالية ودراسة أمحد عبدي ودراسة حممد حممود  االختالف املكاين: -

بكر ودراسة عبد العزيز حممد حسن من  حسني ودراسة سيد علي عبداهللا حممود ودراسة سعيد أيب

 مجهورية الصومال، أما بقية الدراسات فهي خارج البالد.

أما بقية الدراسات السابقة فقد حبثت أزمنة  ،م2016حيث كتبت هذه الدراسة  االختالف الزماين: -

 خمتلفة عن زمن هذه الدراسة.

 .تتناول هذه الدراسة مادة الرتبية الوطنية، بعض الدراسات فتناولت فروع املواد االجتماعية أوالتقومي -
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 :  الفصل الثالث

 منهجية الدراسة 

 
 يتناول هذا الفصل ما يأيت:              

 وحدود الدراسة. حتديد منهج الدراسة-

 .وجمتمع الدراسة، وعينة الدارسة-

 .وحتديد أدوات الدارسة -

 واملعاجلة اإلحصائية لتحليل البيانات. -
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 مقدمة:   
إجراءات الدراسة امليدانية واليت عن طريقها تتوفر إىل توضيح كيفية الباحث،  يهدفيف هذا الفصل  

 البيانات واملعلومات اليت تسهم يف حتقيق األهداف املرجوة من الدارسة.
وتتمثل هذه اإلجراءات يف حتديد منهج الدراسة، وجمتمع الدراسة، وعينة الدارسة، وحتديد أدوات     

 يل البيانات.الدارسة، واملعاجلة اإلحصائية لتحل
 أوال: منهج الدراسة:

اتبع الباحث إلجراء هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يتضمن املسح الرتبوي واالهتمام جبمع البيانات     
الدراسة منهج حتليل  كما استخدم الباحث يفالتفصيلية موضوع الدراسة بقصد استخدام هذه البيانات.

	.أنسب املناهج وأكثرها مالءمة لغايات الدراسة)،  لكونه Content Analysisاحملتوى (
 أو صوتياً  مسجلة أو مكتوبة وثائق من بيانات جبمع Äتم وصفية حبث طريقة"  بأنه احملتوى حتليل  ويعرف	

 .موضوعية واستنتاجات تفسريات إىل التوصل بقصد الوثيقة حمتوى يتضمنها اليت املعلومات وحتليل مرئية
 :ثانيا: جمتمع الدراسة

 حمافظة بنادر ة الرتبية الوطنية مبرحلة األساس يف ديتكون جمتمع الدراسة من بعض معلمي ومعلمات ما    
كذلك كتب الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم ) معلم ومعلمة.350ويبلغ اÌتمع األصلي هلذه الدراسة (

 .حمافظة بنادريف  األساسي
 :ثالثا: عينة الدارسة

)، وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائيا من 350وهي جزء من اÌتمع األصلي الذي كان عدده (    
كما كانت كتب الرتبية الوطنية للصفوف الثالث ) معلم ومعلمة.60اÌتمع. حيث كانت العينة املختارة (

 .والسادس والسابع من عينة الدراسةوالربع واخلامس 
ما األداة . وأاألوىل هي استمارة حتليل احملتوىاألداة  :أغراض الدراسة أداتنياحث لتحقيق وقداستخدم الب

 .الثانية فهي االستبانة
حيث بدأ احلديث عن حتليل انطالقا مما متت اإلشارة إليه فإن الباحث يقوم بوصف كال األدتني على حدا

 .احملنوى
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 :لبيانات العامة ألفراد العينةا
 ) 1اجلدول رقم ( 

 النوع –1
 
 
 
 
 

العينة إناث وذلك  من أفراد%10من أفراد العينة ذكور وأن نسبة %90يبني اجلدول أعاله أن نسبة 
 بسبب عزوف اإلناث عن مهنة التدريس يف الصومال.

 )2رقم(اجلدول 
 العمر. -2 
 

 

 

 

 

 

بينما أن  35-30 من أفراد العينة يرتاوح عمرهم بني %66.7يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة   
من أفراد العينة فيرتاوح عمرهم  %5وأن نسبة 40-35 من أفراد العينة يرتاوح عمرهم بني %28.3نسبة
 فأكثر. 60يوجد من بني أفراد العينة من يكون عمرهم  ، يف حني ال60 -45 بني

 

 

 النسبة املئوية التكرار اخليارات البيانات العدد الكلي

 

60 

 

 النوع

 %90 54 ذكر

 %10 6 أنثى

 % 100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار اخليارات البيانات العدد الكلي
 
 

60 
 

 
 العمر

30- 35 40 66.7% 
35- 45 17 28.3% 
45- 60 3 5% 
 - - فأكثر 60

 % 100 60 اÌموع
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 )3( اجلدول رقم

 .املؤهالت العلمية -1

من أفراد العينة  %15ريوس، وأن نسبةالو من أفراد العينة مؤهلون بشهادة بك %83.3يتضح أن نسبة 
يوجد  يف حني ال أفراد العينة فهم مؤهلون باملاجستري،من %6.7مؤهلون بشهادة الدبلوم العايل، وأما نسبة 

 من بني أفراد العينة من يكون تأهيله بالشهادة الدكتوراة.

 )4( اجلدول رقم

 اخلربة يف جمال التدريس. -4   

سنة، بينما أن 10-5من أفراد العينة ترتاوح خربÄم ما بني  %75يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة
، يف حني يوجد من بني أفراد العينة من 15 -10 من أفراد العينة يصل خربÄم ما بني %16.7نسبة

من أفراد العينة فيتمتعون خبربة أكثر  %1.6، وأما نسبة6.7وذلك بنسبة  20-15ترتاوح خربÄم ما بني 
 من عشرين سنة.

 املئويةالنسبة  التكرار اخليارات البيانات العدد الكلي
 

60 
 

 املؤهالت العلمية
 %83.3 50 جامعي

 %15 6 دبلوم عايل
 %6.7 4 ماجستري
 - - دكتوراة

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار اخليارات البيانات العدد الكلي
 
 

60 

 
 

 اخلربة

5-10 45 75% 
10-15 10 16.7% 
15-20 4 6.7% 
 %1.6 1 فأكثر  -20

 %100 60 اÌموع
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 : وصف ادايت الدراسة رابعا
 وقيما يلي يصف الباحث األداتني اللتني استخدمهما لتحقيق أغراض الدراسة متمثلة يف: 

 حتليل احملتوى  -1

 مكتوبة وثائق من بيانات جبمع Äتم وصفية حبث طريقةكما سبقت اإلشارة إليه بأن حتليل احملتوى هو " 
 تفسريات إىل التوصل بقصد الوثيقة حمتوى يتضمنها اليت املعلومات وحتليل مرئية أو صوتياً  مسجلة أو

 ".موضوعية واستنتاجات
 وفيما يلي يعرض الباحث اإلجراءات اليت اتبعها الباحث لتطبيق األداة وذلك على النحو التايل: 

 التحليل.إجراءات 
 إلجراء التحليل قام الباحث مبا يلي:

 .حتديد جمتمع البحث  -أ

الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة بنادر  كتب-كما تقدم - الدراسة هذه يف به ويقصد 
 ومشكالت اجتماعية، وقيم تارخيية، ومفاهيم اجتماعية، مفاهيم من تضمنهت ما إىل مكتوبة وثيقة باعتبارها
 . موضوعية واستنتاجات تفسريات إىل التوصل بقصد اجتماعية

 .اختيار عينة الدراسة –ب 
الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم  كتبتكونت عينة الدراسة من اÌتمع نفسه حيث كانت ممثلة ب 

 تارخيية، ومفاهيم اجتماعية، مفاهيم من تضمنهت ما إىل مكتوبة وثيقة باعتبارهااألساسي يف حمافظة بنادر 
 .موضوعية واستنتاجات تفسريات إىل التوصل بقصد اجتماعية ومشكالت اجتماعية، وقيم

 حتديد فئات التحليل.   –ج     
 : أيتكانت فئات التحليل تتمثل فيما ي

 ، فئة املستويات.فئات موضوع املادة اليت تضم:  فئة املوضوع، فئة االجتاه، فئة القيم -

 . ، األلوان الرسوم والصورتضم: شكل املادة، شكل التعبري، اللغة الوسيلة اليت فئات شكل املادة -

  .حتديد وحدات التحليل –د 
 :وحدات التحليل يف النقاط اآلتية تتحدد     

دراسة بعض  : وهي أصغر وحدة من وحدات التحليل ويستخدم عند ما يريد الباحثحدة الكلمةو  
 .املفاهيم أو الضخصيات
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 : وقد تكون مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا موضوع التحليل.الفكرة: أو املوضوعوحدة 
 .ارخيية، والقصص التيستخدم عند ما يراد حتليل الكتب :وحدة الشخصية

 .ملساحة والزمن الذي شغلته املادةوحدة ا
 :تحليلأداة التصميم  –ه 

قائمة حتليل قام وهي عبارة األداة املستخدمة يف الدراسة  بعد حتديد وحدات التحليل صمم الباحث     
ساسي يف الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم األمعيار يف حتليل حمتوى كتب ها كستخدميالباحث باختيارها ل

 .، مت اختيارها وفقاً للغرض املنشود منهاحمافظة بنادر
 صدق األداة (القائمة):التأكد  -و 

مث ليل يف ضوء الغرض املنشود منها، ائمة التحليل مت اختيار فقرات قائمة التحلالطمئنان إىل صدق ق
،  ووزعت الفقرات على كل جمال، وبعد ذلك عرضت هذه الفقرات ستةصنفت فقرات القائمة يف جماالت 
 الصومالية) من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة 7( على جلنة من احملكمني عددها

وذلك للتأكد من مدى أمهية ومناسبة الفقرات اليت مت اختيارها، ويف ضوء آراء ووزارة الرتبية والتعليم، 
باختيار الفقرات األكثر متثيًال وأمهية للمجاالت، وبذلك أصبح عدد جماالت  ثاحملكمني، قام الباح

جماالت، وبذلك  ستةعلى ) فقرة موزعة 65)، بعد أن كانت (44جماالت، وعدد فقراÄا ( )4القائمة (
 من صدق القائمة. حتقق الباحث

 :ثبات التحليلالتأكد من  -ز

للقيام بعملية التحليل بعد الوطنية  الرتبية يمبعلم من معلم  للتحقق من ثبات التحليل استعان الباحث      
كامل من خارج عينة الدراسة،   ةقام كل من أحد الباحث واحمللل بتحليل كتب مدرسيفعلى ذلك،  تدريبه
، وفق اإلجراءات ةاألساسيوالسابع السادس و  وف الثالث والرابع واخلامس" للصفوطنيوكتب" الرتبية الي  وه

 مستقل، مث قام الباحث بعد االنتهاء من عملية التحليل،احملددة يف التحليل، وعمل كل واحد منهما بشكل 
 Cooper (1974وبني احمللل، باستخدام املعادلة اليت وضعها كوبر( باستخدام النسبة املئوية لالتفاق بينه

 وهي:
 x 100نسبة االتفاق =               عدد مرات االتفاق
 عدد مرات االتفاق +عدد مرات عدم االتفاق                   
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عالية،  تدل على ، وهي نسبة ,87%7(الباحث واحمللل) وقد بلغت النسبة املئوية لالتفاق بني احملللني
ثبات أداة الدراسة وصالحيتها لغايات التطبيق. وبتحقق الباحث من صدق أداة الدراسة وثباÄا، تكون 

 .)1(األداة قد استقرت يف صورÄا النهائية، كما يظهر يف ملحق الدراسة
صف حالة ولتحديد مدى حتقق كل معيار مت وضع مقابل عبارات األداة (القائمة) مقياس متدرج ي      

التحقق بعد تصنيفها إىل ثالثة درجات (كبرية، ومتوسطة، وضعيفة) بعد حتكيمه وإقراره من قبل بعض 
 أعضاء هيئة التدريس يف قسم املناهج:

 ) فإن درجة التحقق تكون ضعيفة.1,67 -1إذا كانت قيمة املتوسط (
 ة.) فإن درجة التحقق تكون متوسط2,34 –1,68إذا كانت قيمة املتوسط(من 

ن قيم املقياس املستخدم إ) فإن درجة التحقق تكون كبرية حيث 2,35إذا كانت قيمة املتوسط (أكرب من 
 = ضعيفة.1= متوسطة، 2= كبرية،  3يف أداة التحليل هي: 

 إجراءات الدراسة: قام الباحث يف هذه الدراسة باخلطوات اآلتية:
الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم  كتب  يتمثل يفحتديد الغرض من القائمة (أداة الدراسة) الذي       

 األساسي يف حمافظة بنادر.
 مراجعة األدب الرتبوي باإلطالع على بعض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة.

لتزويدينا مبعايري اجلودة الشاملة املعتمدة من قبل  صومالمراجعة إدارة املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم يف ال
 الوزارة عند تصميم الكتب املدرسية  واحلصول على نسخة منها.

 اثين عشرة جماالت من أصل عشرة جماالت معتمدة من قبل الوزارة،  مث اختيار  أربعةاختار الباحث       
يف لكل جمال من هذه اÌاالت فقط لتكون أداة الدراسة واليت هي عبارة عن قائمة حتليل لكتب الرتبية  ةفقر 

 مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة بنادر.
 حتديد فقرات قائمة التحليل وما يتبعها من بنود تتصل مبجاالت الدراسة.

 ،Äا وتفريغ النتائج يف جداول إحصائية خاصةإجراء عملية التحليل بعد التأكد من صدق األداة وثبا      
 ليتم معاجلتها إحصائياً الستخالص النتائج وعرضها وتفسريها.

 رصد البيانات وإدخاهلا على احلاسوب وإجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة ألغراض الدراسة.      
 يف هدي هذه النتائج. التوصل إىل نتائج الدراسة ومناقشتها،  واخلروج بتوصيات وحلول مقرتحة
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  :االستبانة -2
لذا رأى  ،تعد االستبانة من أهم أدوات البحث العلمي حيث يعتمد كثري من الباحثني يف إجراء البحوث 

الباحث اختيار االستبانة كأداة جلمع املعلومات واحلقائق للوصول إىل النتائج املرجوة، مث قام الباحث بإعداد 
) عبارة موزعة على مثانية حماور مث عرضها على املشرف وبعد االطالع عليها وافق 49استبانة مكونة من (

 إىل توزيعها على أفراد العينة.
 وصف االستبانة:

 االستبانة -1 
 اشتملت االستبانة على اآليت:

أ. خطاب موجه إىل احملكمني يطلب فيه الباحث منهم إبداء آرائهم جتاه العبارات الواردة يف االستبانة 
 ومدى مطابقتها لدراسة الباحث.

خطاب موجه إىل املعلمني واملعلمات يف املدارس يوضح فيه الباحث عنوان الدراسة والغرض من  -ب
نة كما طلب الباحث من أفراد العينة اإلجابة عن أسئلة االستبانة بدقة ووضوح ويتضمن اخلطاب االستبا
 اآليت:

 البيانات األولية ألفراد العينة ويشمل:  -1
 .اخلربة يف جمال التدريس، النوع، العمر، املؤهالت التعليمية

 حماور االستبانة: -2
 ى مثانية حماور ) عبارة موزعة عل49كانت االستبانة مكونة من (

 وتتضمن عبارات ذات بدائل متدرجة مبقياس ثالثي على النحو اآليت:
 أوافق: ويشري إىل موقف قبول العبارة لدى أفراد العينة. -
 أوافق إىل حد ما: ويشري إىل موقف حمايد بني الرفض والقبول. -
 ال أوافق: ويشري إىل موقف رفض تام للعبارة. -
 صدق وثبات االستبانة: -3
للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصالحية عباراÄا من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرضها  

) أشخاص من 10ذوي خربة يف هذا اÌال، وعددهم ( -) 2ملحق رقم ( -على جمموعة من احملكمني
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) 49ارات (، حيث أشاروا إىل بعض التعديالت حيث ّمت رفض أربعة عبارات وبقيت العبمحلة الدكتوراة
 عبارة، وكما أبدوا مالحظاÄم باحلذف واإلضافة.

حيث أعاد الباحث صياغة  –على رأي األغلبية  –وبعد ذلك قام الباحث بتعديل ما أشار إليه احملكمون  
 العبارات وفق ما أورده احملكمون حىت خرجت االستبانة بصورÄا النهائية.

 :خامسا: املعاجلة اإلحصائية
احث يف التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام النسب املئوية كوسيلة إحصائية يف حتديد وقد اعتمد الب

 القيمة النسبية إلجابات أفراد العينة.
 وذلك باستخدام املعادلة الرياضية التالية 

 = النسبة املئوية x   100عدد االجابات على اخليار احملدد   

 عدد افراد العينة                                            
 حدود الدراسة: : سادسا

 :تتحدد حدود الدراسة فيما يلي
تكمن يف تقومي حمتوى كتاب الرتبية الوطنية املقرر على الطالب املرحلة األساسية  :حدود موضوعية -

 .والتاسع، دون أن يشمل ذلك كتب املعلمني الرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن: للصفوف
 .بتدائية واإلعدادية بالصومالتكمن يف املدارس اال: حدود مكانية -
 .م2016 – 4201: جدود زمنية -
ة الرتبية الوطنية مبرحلة األساس يف مجهورية دبعض معلمي ومعلمات ما تتمثل يف: حدود بشرية -

 .الصومال
 االستبانة: مصادر احلصول على عبارات سابعا

عند ما أكمل الباحث اإلطار النظري واالطالع على الدراسات السابقة قام بصياغة عبارات االستبانة 
معتمدا على املعلومات اليت ّمت االستقراء عنها من خالل األدب الرتبوي وخصائص الطالب كما اعتمد 

 الباحث على املالحظات امليدانية وخربته الشخصية.
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 الفصل الرابع

 وتفسرياهانتائج المناقشة 
 يتناول هذا الفصل ما يأيت:              

 باحملور األول والثاين. مناقشة النتائج وتفسرياها-

 باحملور الثالث والرابع  مناقشة النتائج وتفسرياها -

 باحملوراخلامس والسادس. مناقشة النتائج وتفسرياها-

 باحملور السابع والثامن. مناقشة النتائج وتفسرياها-
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 متهيدي:

تقومي يف هذا الفصل يتناول الباحث عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية املتعلقة مبوضوع الدراسة لغرض  
وذلك على النحو . حمتوى مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة االساسية يف الصومال يف ضوء قيم املواطنة

 التايل:
 ستبانة عرض وحتليل البيانات املتعلقة باال

 :حماور االستبانة
 احملور األول: أهداف املقررات.  

 ) 5اجلدول رقم (
 : تتفق أهداف مقررات الرتبية الوطنية مع أهداف مرحلة التعليم االساسي.)1العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %85 51 توجد 1

 %10 6 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %10 ، من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة%85 يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
مما يدل على أن  يوافقون العبارة، من أفراد العينة ال %5العينة يوافقون العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 مع أهداف مرحلة التعليم االساسي.أهداف مقررات الرتبية الوطنية تتفق 
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 )6اجلدول رقم (
 ترتبط أهداف مقررات الرتبية الوطنية بتطورات املادة التعليمية.): 2العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %65 39 توجد 1
 %30 18 حد ما إىل توجد 2
 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
 

من أفراد  %30من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %65يشري اجلدول أعاله إىل أن نسبة 
يوافقون على العبارة مما يدل داللة واضحة على أن  ال %5العينة يوافق على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 الرتبية الوطنية ترتبط بتطورات املادة التعليمية.أهداف مقررات 
 ) 7جدول رقم (
 : تراعي أهداف مقررات الرتبية الوطنية خصائص التالميذ الفردية.)3العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %70 42 توجد 1

 %25 15 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع

 
من أفراد  %25ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس %70تبني من اجلدول أعاله أن نسبة 

ال يوافقون على العبارة. وهذه املوافقة تدل داللة واضحة  %5العينة يوافقون العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 
 الوطنية تراعي خصائص التالميذ الفردية.على صحة العبارة حيث تفيد أن أهداف مقررات الرتبية 
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 ) 8اجلدول رقم (
 العمرية للتعليم.نية مع املرحلة : تتناسب أهداف مقررات الرتبية الوط)4العبارة رقم (

من أفراد  %33.3يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد العينة %65تضح من اجلدول أعاله أن نسبة 
يوافقون على العبارة. مما يدل داللة  من أفراد العينة ال %1.7العينة يوافقون العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 .اسب مع املرحلة العمرية للتعليم واضحة على أن أهداف مقررات الرتبية الوطنية تتن
 )9اجلدول رقم (
 : تساعد أهداف مقررات الرتبية الوطنية على حل مشكالت البيئة.)5العبارة رقم (

من أفراد  %26.7من أفراد العينة يوافقون على العبارة، وأن نسبة  % 63.3يظهر اجلدول أعاله أن نسبة 
يوافقون على العبارة، مما يدل داللة  من أفراد العينة ال %10العينة يوافقون العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

، ألن هذه األهداف البيئة واضحة على أن أهداف مقررات الرتبية الوطنية تساعد على حل مشكالت
 منبثقة من متطلبات البيئة احمللية املرتبطة برغبات وميول الطالب.

 
 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %65 39 توجد 1
 %33.3 20 إىل حد ما توجد 2
 %1.7 1 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %63.3 38 توجد 1
 %26.7 16 إىل حد ما توجد 2
 %10 6 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 احملور الثاين: حمتوى الكتاب ومادته.

 ) 10جدول رقم (
 مالئمة مادة الكتاب ملراحل النمو املختلفة لدى التالميذ. :)6العبارة رقم (

 املئويةالنسبة  التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %95 57 توجد 1
 %5 3 إىل حد ما توجد 2
 - - ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
من أفراد  %5ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة، وأن نس %95يظهر من اجلدول أعاله أن نسبة  

يوافقون على العبارة، ويدل يوجد من أفراد العينة من ال  العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، بينما ال
 ذلك داللة واضحة على مالئمة مادة الكتاب ملراحل النمو املختلفة لدى التالميذ.

 ) 11جدول رقم (
 مناسبة املادة لألهداف املراد حتقيقها.): 7العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %70 42 توجد 1
 %25 25 توجد إىل حد ما 2
 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
 

من أفراد  % 25من أفراد العينة يوافق على العبارة، وأن نسبة % 70 تبني من اجلدول أعاله أن نسبة
مما يدل داللة  من أفراد العينة ال يوافقون العبارة.% 5العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 لألهداف املراد حتقيقها. واضحة على مناسبة املادة
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 ) 12جدول رقم (
 : تناسب احلصص مع مفردات املقرر.)8العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %71.7 43 توجد 1
 %25 15 توجد إىل حد ما 2
 %3.3 2 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
من  %25ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة، وأن نس %71.7يظهر من اجلدول أعاله أن نسبة  

يوافقن على العبارة،  من أفراد العينة ال % 3.3أفراد العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 
 أن هناك تناسبا احلصص مع مفردات املقرر.ذلك داللة واضحة على ويدل 

 ) 13جدول رقم (
 ): تعزيز حمتوى الكتاب للقيم املواطنة .9العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %56.7 34 توجد 1

 %38.3 23 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع

 
من أفراد  %38.3 على العبارة، وأن نسبةمن أفراد العينة يوافق  %56.7بني من اجلدول أعاله أن نسبة

مما يدل داللة  من أفراد العينة ال يوافقون العبارة. %5العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 
 واضحة على أن حمتوى الكتاب يعزز للقيم املواطنة لدى الطالب.
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 ) 14جدول رقم (
 : مدى حرص حمتوى الكتاب على بناء شخصية الطالب. )10العبارة رقم (

من أفراد  %25ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس %68.3اتضح من اجلدول أعاله أن نسبة
مما يدل داللة  من أفراد العينة ال يوافق العبارة.. %6.7وأن نسبة العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما،

 واضحة على أن حمتوى الكتاب حيرص على بناء شخصية الطالب.
 ) 15جدول رقم (
 : احتوى املادة على أمثلة مناسبة للمواطنة.)11العبارة رقم (

 
من أفراد  %35ةبمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس %58.3تضح من اجلدول أعاله أن نسبة. 

مما يدل داللة  من أفراد العينة ال يوافق العبارة. %6.7نسبةوأن  العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما،
 على أمثلة مناسبة للمواطنة.  يواضحة على أن حمتوى الكتاب حيتو 

 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %68.3 41 توجد 1
 %25 15 إىل حد ما توجد 2
 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %58.3 35 توجد 1
 %35 21 إىل حد ما توجد 2
 % 6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 16جدول رقم (
 : املادة توافق مع مبادئ اإلسالم. )12العبارة رقم (

من أفراد  %10ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس % 90اتضح من اجلدول أعاله أن نسبة
مما يدل  توجد من بني أفراد العينة من ال يوافقون العبارة. يف حني ال العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما،

 داللة واضحة على أن حمتوى مادة الرتبية الوطنية يوافق مع مبادئ اإلسالم. 

 .طريقة عرض املادة :الثالث احملور
 ) 17جدول رقم (
 ): عرض املادة وترتيبها بشكل يسهل الفهم.13العبارة رقم (

من أفراد  %26.7أن نسبة  من أفراد العينة يوافقون العبارة %68.3أن نسبة  يوضح اجلدول أعاله  
ذلك داللة يوافقون العبارة، ويدل  من أفراد العينة ال %5ة بوأن نس ،العينة يوافقون العبارة إىل حد ما

 بشكل يسهل الفهم.مت عرض املادة وترتيبها أن واضحة على 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %90 54 توجد 1
 %10 6 إىل حد ما توجد 2
 - - توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %68.3 41 توجد 1
 %26.7 16 إىل حد ما توجد 2
 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 18جدول رقم (
 إبراز تصميم مادة الكتاب عن طريق استخدام أسلوب العناوين الرئيسة والفرعية.): 14العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %48.3 29 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما  توجد 2

  %16.7 10 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %35من أفراد العينة يوافقون العبارة أن نسبة  %48.3أن نسبة  يبني اجلدول أعاله
يوافقون العبارة. وهذه املوافقة تدل داللة  من أفراد العينة ال %16.7ة بيوافقون العبارة إىل حد ما، وأن نس

وعلى هذا فإن التكرارات اليت حصلت Ôا جاءت لصدفة وال  واضحة على تذبذب استجابة أفراد العينة
 عتماد عليها. Ôا واال ذخميكن األ

 ) 19جدول رقم (
 عرض املادة بشكل يناسب خصوصية املادة. ):15العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %65 39 توجد 1

 %35 21 توجد إىل حد ما 2

 - - توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %35ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة، وأن نس %65يوضح اجلدول أعاله أن نسبة   
يوافق العبارة، ويدل ذلك داللة  يوجد من بني أفراد العينة ال إىل حد ما، بينما ال العينة يوافقون على العبارة

ت اليت يسهل بسبب اختيار املوضوعاواضحة على أن املادة عرضت بشكل يناسب خصوصية املادة.
 .هضمها من قبل الطالب
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 ) 20جدول رقم (

 عرض املادة يشكل يراعي اجلوانب النفسية للتالميذ.  ):16العبارة رقم (

 املئويةالنسبة  التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %65 39 توجد 1
 %35 21 توجد إىل حد ما 2
 - - توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
من أفراد  %35ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة، وأن نس %65من اجلدول أعاله أن نسبة  يظهر  

يوافق العبارة، ويدل ذلك داللة  يوجد من بني أفراد العينة ال إىل حد ما، بينما ال العينة يوافقون على العبارة
  واضحة على أن املادة عرضت بشكل يراعي اجلوانب النفسية للتالميذ.

 )21جدول رقم (
 : اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل املشكالت. )17العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %55 33 توجد 1

 %43.3 26 إىل حد ما توجد 2

 %1.7 1 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %43.3ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس %55نسبة  اتضح من اجلدول أعاله أن
يوافقون العبارة. ويدل ذلك  من أفراد العينة ال%1.7العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل املشكالت ضعيف جدا حسب ما استجابات داللة واضحة على أن 
 أفراد العينة.
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 ) 22جدول رقم (
 اعتماد أسلوب إعداد الطالب للحياة.): 18العبارة رقم (

من أفراد  %36.7ة بمن أفراد العينة يوافقون العبارة وأن نس %58.3نسبة  يشري اجلدول أعاله إىل أن
يوافق العبارة، ويدل ذلك داللة واضحة  أفراد العينة من ال %5العينة يوافقو العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 حمتوى مقررات الرتبية الوطنية ضعيف. على أن اعتماد أسلوب إعداد الطالب للحياة يف

 )23جدول رقم (
 التنوع يف طريقة عرض املواضيع.  :)19العبارة رقم ( 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %65 39 توجد 1

 %28.3 17 إىل حد ما توجد 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %28.3ة بمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نس %65نسبة اتضح من اجلدول أعاله أن 
من أفراد العينة ال يوافقون العبارة. مما يدل داللة % 6.7العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 افظة بنادر .أدى إىل حناج املقررات الرتبية الوطنية يف حمنوع يف طريقة عرض املواضيع واضحة على أن الت

 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %58.3 35 توجد 1

 %36.7 22 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
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 احملور الرابع: الوسائل واالنشطة والتدريبات. 
 ) 24(جدول رقم 
 : التدريبات متنوعة وذات مستويات هرمية.)20العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %75 45 توجد 1

 %21.7 13 إىل حد ما توجد 2

 %3.3 2 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %21.7يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد العينة %75يبني اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، ويدل ذلك داللة  %3.3ما، وأن نسبة يوافقون على العبارة إىل حد

 واضحة على أن التدريبات متنوعة وذات مستويات هرمية.
 ) 25جدول رقم (
 األسئلة والتدريبات املوجودة باملقررات تساعد على التحصيل الدراسي.): 21العبارة رقم (

 

 

 

 

 

 

 من أفراد العينة %8 يوافقون على العبارة وأن نسبة من أفراد العينة %80نسبة يوضح اجلدول أعاله أن 
يوافقون على العبارة. ويدل ذلك داللة واضحة  ال من أفراد العينة %4على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 على أن األسئلة التدريبات املوجودة باملقررات تساعد على التحصيل الدراسي.

 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %70 42 توجد 1

 %26.7 16 إىل حد ما توجد 2

 %3.3 2 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 26جدول رقم (
 حداثة الوسائل واألشكال املستخدمة. ):22العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %48.3 29 توجد 1
 %30 18 إىل حد ما توجد 2
 %21.7 13 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
من أفراد العينة  %30نسبةمن أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن  %48.3يظهر اجلدول أعاله أن نسبة

وهذه املوافقة تدل  يوافقون العبارة. من أفراد العينة ال% 21.7يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة
داللة واضحة على تذبذب استجابة أفراد العينة وعلى هذا فإن التكرارات اليت حصلت Ôا جاءت لصدفة 

 . %50ت أعلى االستجابة أقل من جاء ثعليها حيعتماد Ôا واال ذوال ميكن األخ
 ) 27جدول رقم (
التدرج من السهل إىل الصعب ومن اجلزء إىل الكل  : مراعاة األنشطة والتدريبات مببدأ)23( العبارة رقم

 ومن احملسوس إىل اÌرد.

من  %11.7من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %83.3يشري اجلدول أعاله إىل أن نسبة   
يوافقون على العبارة وهذه  من بني أفراد العينة ال %5أفراد العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة

على مراعاة األنشطة والتدريبات مببدأ التدرج من السهل إىل الصعب ومن اجلزء  املوافقة تدل داللة واضحة
 إىل الكل ومن احملسوس إىل اÌرد.

 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي
 

60 
 %83.3 50 توجد 1
 %11.7 7 إىل حد ما توجد 2
 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 28جدول رقم (
 : احتواء األنشطة على اجلوانب اليت تتحدى القدرات العقلية بقدر مناسب.)24العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %70 42 توجد 1

 %28.3 17 إىل حد ما توجد 2

 %1.7 1 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %28.3يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد العينة %70يوضح اجلدول أعاله أن نسبة 
ويدل ذلك داللة  يوافقون على العبارة. ال من أفراد العينة %1.7على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة  العينة

 واضحة على احتواء األنشطة على اجلوانب اليت تتحدى القدرات العقلية بقدر مناسب.
 ) 29جدول رقم (
 : توفر الوسائل التعليمية املساندة.)25العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 
من أفراد العينة  %35من أفراد العينة يوفقون على العبارة وأن نسبة  %60يبني اجلدول أعاله أن نسبة

من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، ويدل ذلك داللة واضحة  %5وأن نسبة  حدما، يوافقون على العبارة إىل
 املساندة.على توفر الوسائل التعليمية 
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 ) 30جدول رقم (
 تفعيل الكتاب يف الرسوم املساعدة على الفهم.): 26العبارة رقم (

 
 
 
 
 
 
 

من أفراد  %35يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد العينة %61.7يوضح اجلدول أعاله أن نسبة 
ذلك  لمما يديوافقون على العبارة.  ال من أفراد العينة %3.3على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة  العينة

 داللة واضحة على تفعيل الكتاب يف الرسوم املساعدة على الفهم.
 احملور اخلامس: أساليب التقومي.

 ) 31جدول رقم (
 هداف مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي.أ: يرتبط التقومي ب)27العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %65 39 توجد 1

 %30 18 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %30من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %65 يبني اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، ويدل ذلك داللة  %5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 واضحة على أن التقومي يرتبط بأهداف مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي. 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %61.7 37 توجد 1

 %35 21 توجد إىل حد ما 2

 %33.3 2 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 32جدول رقم (
 .يعطي فرصة كافية للتالميذ لتطوير أنفسهم): 28العبارة رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 

من أفراد العينة  %35العبارة وأن نسبةمن أفراد العينة يوافقون على  %60 يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
يوافقون على العبارة. مما يدل داللة واضحة على  من أفراد العينة ال %5على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 أن التقومي يعطي فرصة كافية للتالميذ لتطوير أنفسهم.
 ) 33جدول رقم (
 .يشمل كل درس أوموضوع على أسئلة لتقومي التالميذ ):29العبارة رقم (

من أفراد العينة  %35من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأنسبة %58.3يظهر اجلدول أعاله أن نسبة
وهذه املوافقة تدل  ،من أفراد العينة ال يوافقون العبارة% 6.7يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة غري

 يشمل على أسئلة لتقومي التالميذ.كل درس أوموضوع   داللة واضحة على أن

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %35 21 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %58.3 35 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما توجد 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 34جدول رقم (
 .: يساعد التقومي املعلمني على معرفة مدى حتقيقهم ألهداف املقررات )30العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %85 51 توجد 1

 %6.7 4 إىل حد ما توجد 2

 %8.3 5 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %6.7من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %85يشري اجلدول أعاله إىل أن نسبة   
وهذه  يوافقون على العبارة. من بني أفراد العينة ال %8.3العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة

 .رفة مدى حتقيقهم ألهداف املقرراتيساعد املعلمني على معالتقومي  املوافقة تدل داللة واضحة على أن
 ) 35جدول رقم (
 .: يطرح املعلم أسئلة أثناء الدرس للتأكد من فهم التالميذ)31العبارة رقم (

 
 
 
 
 
 
 

 من أفراد %33.3العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد %65اتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 
يوافقون العبارة، ويدل ذلك داللة  العينة ال من أفراد%1.7وأن نسبة العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما،

 الدرس للتأكد من فهم التالميذ. واضحة على صحة العبارة اليت تنص على أن املعلم يطرح أسئلة أثناء
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %65 39 توجد 1

 %33.3 20 إىل حد ما توجد 2

 %1.7 1 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 احملور السادس: أسس إعداد الكتاب.
 ) 36جدول رقم (
 : معدوا الكتاب اعتمدوا على دراسات ميدانية سابقة حول خصائص التالميذ.)32العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %66.7 40 توجد 1

 %28.3 17 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد  %28.3يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد العينة %66.7يبني اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، مما يدل داللة  % 5وأن نسبة  ما، العينة يوافقون على العبارة إىل حد

 الكتاب اعتمدوا على دراسات ميدانية سابقة حول خصائص التالميذ. يواضحة على أن معد
 ) 37جدول رقم (
 إخراجه يف صورته النهائية.الكتاب مت جتربته لفرتة قبل  ):33العبارة رقم (

من أفراد  %26.7من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %70يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
يوافقون على العبارة. ويدل  من أفراد العينة ال %33.3العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 
 .ة قبل إخراجه يف صورته النهائيةذلك داللة واضحة على أن الكتاب مت جتربته لفرت 

 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %70 42 توجد 1

 %26.7 16 إىل حد ما توجد 2

 %33.3 2 ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 38جدول رقم (
 عدد دروس الكتاب تتناسب مع املدة الزمنية املخصصة.   ):34العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %75 45 توجد 1

 %20 12 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %20من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %75أعاله أن نسبةيظهر اجلدول 
وهذه املوافقة تدل داللة  يوافقون العبارة. من أفراد العينة ال%5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 واضحة على أن عدد دروس الكتاب تتناسب مع املدة الزمنية املخصصة.
 ) 39جدول رقم (
 من فكرة البيئات اليت ختتلف من بلد آلخر. معدوا الكتاب انطلقوا :)53( العبارة رقم

من أفراد  %30العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد %61.7يشري اجلدول أعاله إىل أن نسبة
يوافقون على العبارة وهذه  من بني أفراد العينة ال %5العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة

 من فكرة البيئات اليت ختتلف من بلد آلخر. الكتاب انطلقوا ياملوافقة تدل داللة واضحة على أن معد
 
 

 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %61.7 37 توجد 1

 %30 18 إىل حد ما توجد 2

 %8.3 5 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 40جدول رقم (

 : معدوا الكتاب راعوا الفروق الفردية بني التالميذ.)36العبارة رقم (

 من أفراد العينة % 25من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %70يوضح اجلدول أعاله أن نسبة  
يوافقون على العبارة. ويدل ذلك داللة واضحة  ال من أفراد العينة %5على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 الكتاب راعوا الفروق الفردية بني التالميذ.   يعلى أن معد

 ) 41( جدول رقم

 الكتاب تبىن على أساس إجياد االنسان الصاحل.: )37العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %93.3 56 توجد 1

 %5 3 إىل حد ما توجد 2

 %1.7 1 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %5العبارة وأن نسبة من أفراد العينة يوفقون على  %93.3يبني اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، مم يدل داللة  %1.7وأن نسبة  ما، يوافقون على العبارة إىل حد

 واضحة على أن الكتاب تبىن على أساس إجياد االنسان الصاحل.

 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %70 42 توجد 1

 %25 15 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع



 
 

 
139 

 ) 42جدول رقم (
 للمواطنة.الكتاب يعتمد على املعايري اإلسالمية ): 38العبارة رقم (

 
 
 
 
 
 
 

 من أفراد العينة %15يوافقون على العبارة وأن نسبة من أفراد العينة %85يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
يدل داللة  يوافقون على العبارة. مما ويف حني ال يوجد من أفراد العينة من ال على العبارة إىل حد ما،

 واضحة على أن الكتاب يعتمد على املعايري اإلسالمية للمواطنة.
 احملور السابع: لغة الكتاب 

 ) 43جدول رقم (
 : سالمة اللغة املستخدمة يف الكتاب من األخطاء اللغوية واإلمالئية.)39العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %75 45 توجد 1

 %20 12 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %20من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %75يبني اجلدول أعاله أن نسبة 
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، مما يدل داللة واضحة  %5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 .ئيةعلى سالمة اللغة املستخدمة يف الكتاب من األخطاء اللغوية واإلمال
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %85 51 توجد 1

 %15 9 إىل حد ما توجد 2

 - - ال توجد 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 44جدول رقم (
 ة يف الكتاب.فمناسبة أسلوب اللغة املستخدمة ملرحل التعليم املستهد ):40العبارة رقم (

 

 

 

 

 

من أفراد  %33.3من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %61.7أن نسبةوضح اجلدول أعاله 
يوافقون على العبارة. مما يدل داللة  من أفراد العينة ال %5العينة على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 .ة يف الكتابفواضحة على مناسبة أسلوب اللغة املستخدمة ملرحل التعليم املستهد

 ) 45جدول رقم (
 مالئمة لغة الكتاب ملستوى الطالب. ):41العبارة رقم (

 من أفراد العينة غري %35من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأنسبة % 60يظهر اجلدول أعاله أن نسبة 
من أفراد العينة ال يوافقون العبارة وهذه املوافقة تدل داللة %5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 الئمة لغة الكتاب ملستوى الطالب.م واضحة على

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %61.7 37 توجد 1

 %33.3 20 توجد إىل حد ما 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 46جدول رقم (
 سهلة.فردات الصعبة واجلديدة بلغة : احتواء املادة على شرح معاين امل)42العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %33.3 20 إىل حد ما توجد 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 
من أفراد  %33.3من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %60يشري اجلدول أعاله إىل أن نسبة  

وهذه  يوافقون على العبارة. من بني أفراد العينة ال % 6.7العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة
 فردات الصعبة واجلديدة بلغة سهلة.املوافقة تدل داللة واضحة على احتواء املادة على شرح معاين امل

 ) 47جدول رقم (
 .: مساعدة اللغة املستخدمة بتنمية قدرات التالميذ اللغوية)43العبارة رقم ( 

 
 
 
 
 
 
 

 من أفراد% 35العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد% 63.3اتضح من اجلدول أعاله أن نسبة  
يوافقون العبارة، ويدل ذلك  العينة ال من أفراد%1.7 وأن نسبة العينة يوافقون على العبارة إىل حد ما،

 اللغوية. التالميذ قدرات بتنمية املستخدمة اللغة داللة واضحة على صحة العبارة اليت تنص على مساعدة

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %63.3 38 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما توجد 2

 %1.7 1 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع



 
 

 
142 

 
 ) 48جدول رقم (

 مراعات الرصيد اللغوي للتالميذ يف عرض مادة الكتاب.): 44العبارة رقم ( 

من أفراد العينة  %28.3من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأنسبة % 60اجلدول أعاله أن نسبةيظهر 
من أفراد العينة ال يوافقون العبارة وهذه املوافقة %11.7يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة  غري

 مراعات الرصيد اللغوي للتالميذ يف عرض مادة الكتاب. تدل داللة واضحة على

 احملور الثامن: إخراج الكتاب.
 ) 49جدول رقم (
 : غالف الكتاب جذاب.)45العبارة رقم (

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %85 51 توجد 1

 %8.3 5 إىل حد ما توجد 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

من أفراد العينة  %8.3من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  %85يبني اجلدول أعاله أن نسبة  
من أفراد العينة ال يواقفون العبارة، مما يدل داللة واضحة  %6.7يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 على أن غالف الكتاب جذاب.

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %28.3 17 إىل حد ما توجد 2

 %11.7 7 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 50جدول رقم (
 عناوين الفصول ملونة. ):46العبارة رقم (

من أفراد  %33.3من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة %60يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
يوافقون على العبارة. مما يدل داللة  من أفراد العينة ال %6.7العبارة إىل حد ما، وأن نسبة العينة على 

 واضحة على أن عناوين الفصول ملونة.
 ) 51جدول رقم (
 فقرات الكتاب مرتبة إذ حتتوي كل فقرة على فكرة معينة. ):47العبارة رقم (

 من أفراد العينة غري %30من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأنسبة % 65 يظهر اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يوافقون العبارة وهذه املوافقة تدل داللة %5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة 

 فقرات الكتاب مرتبة إذ حتتوي كل فقرة على فكرة معينة.واضحة على أن 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %33.3 20 توجد إىل حد ما 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %65 39 توجد 1

 %30 18 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 ) 52جدول رقم (
 .اجلودة الفنية يف إخراج الكتاب مع الطباعة امللونة :)48العبارة رقم (

 
 
 
 
 
 
 

 من أفراد% 40العينة يوافقون على العبارة وأن نسبة  من أفراد% 53.3اتضح من اجلدول أعاله أن نسبة 
يوافقون العبارة، ويدل ذلك  العينة ال من أفراد %6.7 وأن نسبة حد ما،العينة يوافقون على العبارة إىل 

 داللة واضحة على صحة العبارة.

 ) 53جدول رقم (
 .حجم الكتاب مناسب لسن التالميذ): 49العبارة رقم (

من أفراد العينة  % 35 من أفراد العينة يوافقون على العبارة وأنسبة % 60 يظهر اجلدول أعاله أن نسبة
من أفراد العينة ال يوافقون العبارة وهذه املوافقة تدل %5يوافقون على العبارة إىل حد ما، وأن نسبة  غري

 . مناسب لسن التالميذداللة واضحة على أن حجم الكتاب 
 

 النسبة املئوية التكرار االستجابة الكلي العدد

 

60 

 %53.3 32 توجد 1

 %40 24 إىل حد ما توجد 2

 %6.7 4 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع

 النسبة املئوية التكرار االستجابة العدد الكلي

 

60 

 %60 36 توجد 1

 %35 21 إىل حد ما توجد 2

 %5 3 توجد ال 3

 %100 60 اÌموع
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 بعد أن عرض الباحث نتائج الدراسة امليدانية طفق مناقشتها على النحو التايل: 

 لإلجابة عن السؤال األول، تم إجراء ما یلى:
 مناقشة نتائج العبارات باحملور األول يف ضوء السؤال األول.

أهداف مقررات الرتبية الوطنية مع أهداف تتفق : يف العبارة األوىل من عبارات احملور األول واليت هي )1
أفراد العينة يوافقون عليها بدرجة عالية وهذه النتيجة تؤكد أن  ساسي، نالحظ أنمرحلة التعليم األ

 .ساسيأهداف مقررات الرتبية الوطنية تتفق مع أهداف مرحلة التعليم األ
أهداف مقررات الرتبية الوطنية بتطورات ها ترتبط ديف العبارة الثانية من عبارات احملور األول اليت مفا )2

املادة التعليمية، حيث جند أن أفراد العينة يوافقون عليها بدرجة متوسطة، وهذه املوافقة تدل داللة 
 . واضحة على صحة العبارة

ويف العبارة الثالثة من عبارات احملور األول جند أن استجابة أفراد العينة Ôا عالية مما يدل على أن  )3
مقررات الرتبية الوطنية تراعي خصائص التالميذ الفردي، ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن  أهداف

أهداف مقررات الرتبية الوطنية انطلقت من أسس بناء املناهج التعليمية املعروفة مما أدى إىل غرس 
ال باملدارس روح املواطنة يف الناشئة حيث يالحظ ذلك كل متتبع ألحوال العملية التعليمية يف الصوم

 .األهلية
ويف العبارة الرابعة من عبارات احملور األول نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا كانت متوسطة جدا،  )4

تتناسب أهداف مقررات الرتبية الوطنية مع املرحلة العمرية للتعليم مما يدل على أن : هاداليت مفا
 .الصومايل اÌتمع بيئة من مقررات الرتبية الوطنية منبثقة أهداف

ويف العبارة اخلامسة من عبارات احملور األول نالحظ أن أفراد العينة يوافقون العبارة بدرجة متوسطة،  )5
 . هذه املوافقة تدل على أن أهداف مقررات الرتبية الوطنية تساعد على حل مشكالت البيئة

 .البحث أسئلة من األول السؤال عن أجابت اخلمسة السابقة العبارات ومن
 لإلجابة عن السؤال الثاني، تم إجراء ما یلى:

 مناقشة النتائج املتعلقة باحملور الثاين يف ضوء السؤال الثاين: 
ويف العبارة األوىل من عبارات احملور الثاين جند أن استجابة أفراد العينة فيها عالية، مما يدل على  .1

ميذ ألن موضوعات حمتوى مقررات الرتبية مالئمة مادة الكتاب ملراحل النمو املختلفة لدى التال
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الوطنية انطلقت من حاجات اÌتمع احمللي ومتطلبات البيئة احمللية مما أدي إىل تلبية تلك املوضوعات 
 .مطالب اÌتمع احمللي وحتقيق أهدافه املنشودة يف تربية الناشئة

على  فراد العينة Ôا عالية باملوافقةيف العبارة الثانية من عبارات احملور الثاين نالحظ أن استجابة أ .2
مناسبة املادة لألهداف املراد حتقيقها مما يدل على تلبية حمتوى الكتاب ميول : اليت هي العبارة،

التالميذ حيث كانت صناعته حملية مبنية على تراث األمة وفكرها ليليب ميول التالميذ وحاجات 
 .اÌتمع الذي توجد فيه املدرسة

الثالثة من عبارات احملور الثاين نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا عالية مما يدل داللة ويف العبارة  .3
واضحة على أن احلصص تناسب مع مفردات املقرر مما يؤدى إىل حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية 

 .املنشودة يف املرحلة األساسية
ستجابة أفراد العينة Ôا متوسطة مما يدل على أن ويف العبارة الرابعة من عبارات احملور الثاين جند أن ا .4

تربط الطالب مبجتمعهم الذي يعيشون فيه مما جيعلهم  ال حمتوى الكتاب تعزيز للقيم املواطنة، ألÒا
 يفكرون قضاياه ومشكالته االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية حيث يؤدي ذلك إىل تعزيز

 . ا اÌتمع احمللي الذي يعيش فيهالقيم املواطنة اليت يسعى إليه
مما يدل على أن  ويف العبارة اخلامسة من عبارات احملور الثاين جند أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة .5

حمتوى الكتاب حيرص على بناء شخصية الطالب إذ يؤدي ذلك إىل زيادة قدرات التلميذ الثقافية 
 .جتاهاتهاق رغباته وميوله و والعقلية واجلسدية وتلبية احتياجاته وحتقي

ويف العبارة السادسة من عبارات احملور الثاين جند أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة مما يدل على أن  .6
على أمثلة مناسبة للمواطنة، اعتمادا على هذه املوافقة ترى الباحث أن حمتوى مقررات  ياملادة حتتو 

 .طنةاساس روح املو الرتبية الوطنية تغرس يف تالميذ مرحلة األ
يف العبارة السابعة من عبارات احملور الثاين نالحظ أن استجابة غالبية العظمى من أفراد العينة Ôا  .7

املادة توافق مع مبادئ اإلسالم، مما يدل داللة واضحة : هادعالية جدا باملوافقة على العبارة اليت مفا
 . بادئ اإلسالميةعلى أن حمتوى مقررات الرتبية الوطنية انطلق من امل

 البحث. أسئلة من الثاين السؤال عن أجابت السابقة السبعة العبارات خالل ومن 
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 لإلجابة عن السؤال الثالث، تم إجراء ما یلى: 
 مناقشة النتائج املتعلقة باحملور الثالث يف ضوء السؤال الثالث: 

 مما باملوافقة جدا متوسطة Ôا العينة أفراد استجابة أن جند الثالث احملور عبارات من األوىل العبارة ويف )1
 تدريس يف يستخدمون املعلمني إن حيث الفهم يسهل بشكل يتم وترتيبها املادة عرض أن على يدل
 الرتبية مقررات حمتوى فإن هذا وعلى واحلديثة القدمية التقليدية الطرائق الوطنية الرتبية مقررات حمتوى
 . خالله من املنشودة الرتبوية األهداف حيقق الوطنية

وهذه املوافقة  معدومة Ôا العينة أفراد استجابة أن نالحظ الثالث احملور عبارات من الثانية العبارة ويف )2
تدل داللة واضحة على تذبذب استجابة أفراد العينة وعلى هذا فإن التكرارات اليت حصلت Ôا 

 . عتماد عليهاÔا واال ذوال ميكن األخ .جاءت لصدفة
 على باملوافقة جدا متوسطة Ôا العينة أفراد استجابة أن جند الثالث احملور عبارات من الثالثة العبارة ويف )3

عرض املادة يتم بشكل يناسب خصوصية املادة حيث أكدت هذه  أن على يدل مما العبارة
 الفرصة يتعط مما حاليا تتم بشكل يناسب خصوصية املادة املستخدمة التدريس طرائق االستجابة أن

 .والتلميذ واملدّرس املنهج بني للتفاعل
 على باملوافقة جدا متوسطة Ôا العينة أفراد استجابة أن الثالث احملور عبارات من الرابعة العبارة ويف )4

عرض املادة يتم بشكل يراعي اجلوانب النفسية للتالميذ حيث أكدت هذه  أن على يدل مما العبارة
 تعطى حاليا تتم بشكل يراعي اجلوانب النفسية للتالميذ مما املستخدمة التدريس طرائق االستجابة أن

 . والتلميذ واملدّرس املنهج بني للتفاعل الفرصة
 يدل مما ضعيفة Ôا العينة أفراد استجابة أن نالحظ الثالث احملور العبارات اخلامسة من العبارة ويف )5

ويرجع الباحث هذه املوافقة إىل أن . ضعيف اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل املشكالت أن على
قليدي يغلب على أداء املعلمني مما يعوق على اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل تمنط التدريس ال

 .املشكالت يف املدراس الصومالية
 على يدل مما ضعيفة Ôا العينة أفراد استجابة الثالث نالحظ أن احملور عبارات من السادسة العبارة ويف )6

 على يؤهلهم تدريبا مدربني ليسوا املعلمني ألن ضعيفة ماد أسلوب إعداد الطالب للحياةأن اعت
 .اعتماد أسلوب إعداد الطالب للحياة
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 يدل مما متوسطة جدا Ôا العينة أفراد استجابة الثالث جند أن احملور عبارات السابعة من العبارة ويف )7
 تدريس ىف يستخدمون املعلمني معظم ألن جدا التنوع يف طريقة عرض املواضيع متوسط أن على
عدم تأهيل املعلمني الذين يسندون إىل  سبب وذلك تقليدية طرائق الوطنية الرتبية مقررات حمتوى
وعلى هذا يرى الباحث أن على مسؤويل املدارس االهتمام . الوطنية الرتبية حمتوى مقررات ذتنفي

 .يصبح متمكنا من توظيف طرائق التدريس القدمية واحلديثة على حد سواء باملعلم وتأهيله تربويا حىت
 البحث. أسئلة من الثالث السؤال أجيبت عن السابقة السبعة العبارات خالل ومن
 لإلجابة عن السؤال الرابع، تم إجراء ما یلى:   

 مناقشة النتائج املتعلقة باحملور الرابع يف ضوء السؤال الرابع:
وافقة على العبارة مما األوىل من عبارات احملور الرابع جند استجابة أفراد العينة Ôا عالية بامل ويف العبارة .1

يدل على أن التدريبات متنوعة وذات مستويات هرمية، مما يؤدي إىل حتقيق حمتوى مقررات الرتبية 
 . الوطنية األهداف الرتبوية التعليمية املرجوة منها

ور الرابع نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا عالية باملوافقة على العبارة مما ويف العبارة الثانية من احمل .2
  .يدل على أن األسئلة والتدريبات املوجودة باملقررات تساعد على التحصيل الدراسي

ويف العبارة الثالثة من عبارات احملور الرابع جند أن استجابة أفراد العينة Ôا معدومة مما يدل على أن  .3
ثة الوسائل واألشكال املستخدمة يف ايصال حمتوى مقررات الرتبية الوطنية معدومة، مما يدل داللة حدا

واضحة على تذبذب استجابة أفراد العينة وعلى هذا فإن التكرارات اليت حصلت Ôا جاءت لصدفة 
 . عتماد عليهاÔا واال ذوال ميكن األخ

ع نالحظ أن استجابة أفراد Ôا عالية جدا باملوافقة مما يدل ويف العبارة الرابعة من العبارات احملور الراب .4
على مراعاة األنشطة والتدريبات مببدأ التدرج من السهل إىل الصعب ومن اجلزء إىل الكل ومن 

ىل حتقيق األهداف الرتبوية اليت إلذا فإن الباحث يرى أن هذه املراعاة يؤدي . احملسوس إىل اÌرد
 .ت الرتبية الوطنية يف الناشئةيسعى إليها حمتوى مقررا

عالية باملوافقة على  ويف العبارة اخلامسة من عبارات احملور الرابعة جند أن استجابة أفراد العينة Ôا .5
على اجلوانب اليت تتحدى القدرات العقلية بقدر مناسب، مما  يالعبارة مما يدل على أن األنشطة حتتو 

 .رتبية الوطنية يف الناشئةيؤكد إىل حتقيق ما تصبو إليه مقررات ال
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الرابع جند أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة باملوافقة على  ويف العبارة السادسة من عبارات احملور .6
العبارة مما يدل على توفر الوسائل التعليمية املساندة مبا يؤدي الوصول إىل الغرض الذي وضع الكتاب 

 .من أجله
العينة Ôا متوسطة باملوافقة على  الرابع جند أن استجابة أفراد احملورويف العبارة السابعة من عبارات  .7

العبارة مما يدل على تفعيل الكتاب يف الرسوم املساعدة على الفهم، لذا تكون عملية التدريس فيه 
 .جيد املعلم الذي يسند إليه مهمة تنفيذ مقررات الرتبية الوطنية باملدارس يف الصومال سهلة حيث ال

 البحث. أسئلة من األول السؤال عن أجيبت السابقة السبعة العبارات خالل ومن
 لإلجابة عن السؤال الخامس، تم إجراء ما یلى:
 اخلامس: مناقشة النتائج املتعلقة باحملور اخلامس يف ضوء السؤال

يرتبط التقومي بأهداف مقررات الرتبية الوطنية  :اخلامس اليت هي يف العبارة األوىل من عبارات احملور .1
وهذه النتيجة . مبرحلة التعليم األساسي، نالحظ أن أفراد العينة يوافقون عليها بدرجة متوسطة جدا

 .تؤكد أن التقومي يرتبط بأهداف مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي
يعطي فرصة كافية للتالميذ لتطوير أنفسهم : هادليت مفايف العبارة الثانية من عبارات احملور اخلامس ا .2

جند أن أفراد العينة يوافقون عليها بدرجة متوسطة، وهذه املوافقة تدل داللة واضحة على صحة 
 . العبارة

كل   ضعيفة مما يدل أن ويف العبارة الثالثة من عبارات احملور اخلامس جند أن استجابة أفراد العينة Ôا .3
تساعد مقررات الرتبية الوطنية على تنمية  ، لذا الدرس أوموضوع اليشمل على أسئلة لتقومي التالميذ

 .الشعور الوطين ألبناء الصومال
ويف العبارة الرابعة من عبارات احملور اخلامس نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا كانت عالية باملوافقة  .4

املعلمني على معرفة مدى حتقيقهم ألهداف املقررات مما يدل على يساعد التقومي : هاداليت هي مفا
 .الصومايل اÌتمع بيئة من مقررات الرتبية الوطنية منبثقة أن أهداف

ويف العبارة اخلامسة من عبارات احملور اخلامس نالحظ أن أفراد العينة يوافقون العبارة بدرجة متوسطة  .5
 .طرح أسئلة أثناء الدرس للتأكد من فهم التالميذجدا، هذه املوافقة تدل على أن املعلم ي
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 لإلجابة عن السؤال السادس، تم إجراء ما یلى:  

 مناقشة النتائج املتعلقة باحملور السادس يف ضوء السؤال السادس:  
 على يدل مما جدا، متوسطة فيها العينة أفراد استجابة أن جند السادس احملور عبارات من األوىل العبارة ويف )1

 مقررات فإن هذا وعلى. معدي الكتاب اعتمدوا على دراسات ميدانية سابقة حول خصائص التالميذ أن
 املنشودة الرتبوية األهداف حيقق مما مواهبهم تنمية وتليب وقدراÄم الطالب خصائص يعترا الوطنية الرتبية
 .الوطنية الرتبية مادة يف الناشئة تربية يف

 العبارة، على باملوافقة عالية Ôا العينة أفراد استجابة أن نالحظ السادس احملور عبارات من الثانية العبارة يف )2
الكتاب مت جتربته لفرتة قبل إخراجه يف صورته النهائية واستنادا إىل هذه املوافقة فإن  أن على يدل مما

ليليب ميول  حيث كانت صناعته حملية مبنية على تراث األمة وفكرها التالميذ، ميول يليب الكتاب حمتوى
 .التالميذ وحاجات اÌتمع الذي توجد فيه املدرسة

ويف العبارة الثالثة من عبارات احملور السادس نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا عالية باملوافقة اليت هي  )3
لذا فإن عدد دروس الكتاب يتناسب  ،عدد دروس الكتاب يتناسب مع املدة الزمنية املخصصة: مفادها
 .ة الزمنية املخصصة مما حيقق األهداف الرتبوية املنشودة يف مادة الرتبية الوطنيةمع املد

 أن على يدل متوسطة مما Ôا العينة أفراد استجابة أن جند السادس احملور عبارات من الرابعة العبارة ويف )4
 الطالب تربط على ذلك ليساعد آلخر بلد من ختتلف اليت البيئات فكرة من انطلقوا الكتاب معدي

 واالقتصادية االجتماعية ومشكالته قضاياه يف يفكرون جيعلهم مما فيه، يعيشون الذي مبجتمعهم
 وربط احمللي اÌتمع إليها يسعى اليت الرتبوية األهداف حتقيق إىل ذلك يؤدي حيث والثقافية والسياسية
 .الوطنية الرتبية مادة أهداف حيقق مما واالجتماعي والثقايف البيئي مبحيطه الطالب

 أن على يدل مما عالية Ôا العينة أفراد استجابة أن جند السادس احملور عبارات من اخلامسة العبارة ويف )5
 الثقافية التلميذ قدرات تلبية إىل املراعاة هذه تؤدي إذ التالميذ بني الفردية الفروق راعوا الكتاب معدي
 .جتاهاتهاوميوله و  رغباته وحتقيق احتياجاته وتلبية واجلسدية والعقلية

 على يدل مما عالية جدا Ôا العينة أفراد استجابة أن جند الثاين احملور عبارات من السادسة العبارة ويف )6
 املدارس يف تطبق اليت الوطنية الرتبية مقررات ألن نسان الصاحلالكتاب تبىن على أساس إجياد اإل

 .وآخرته دنياه يف وسعيدا بربه آمن صاحل إنسان إجياد على تساعد بطريقة مصممة الصومالية
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 عالية Ôا العينة أفراد من العظمى غالبية استجابة أن نالحظ الثاين احملور عبارات من السابعة العبارة يف )7
الكتاب يعتمد على املعايري اإلسالمية للمواطنة، مما يدل داللة  :هادمفا اليت العبارة على باملوافقة جدا

 .واضحة على أن حمتوى مقررات الرتبية الوطنية يعتمد على املعايري اإلسالمية للمواطنة
 ومن خالل العبارات السبعة السابقة أجيبت عن السؤال السادس من أسئلة البحث.

 لإلجابة عن السؤال السابع، تم إجراء ما یلى:
 ابع.مناقشة النتائج املتعلقة باحملور السابعة يف ضوء السؤال السَّ 

 على يدل مما وافقةعالية بامل Ôا العينة أفراد أن استجابة جند السابع احملور عبارات من األوىل العبارة ويف .1
 واإلمالئية.  اللغوية األخطاء من الكتاب يف املستخدمة اللغة سالمة

 مناسبة على يدل مما باملوافقة عالية Ôا العينة أفراد استجابة أن نالحظ السابع احملور من الثانية العبارة ويف .2
 .الكتاب يف املستهدفة التعليم ملرحل املستخدمة اللغة أسلوب

 على يدل مما باملوافقة متوسطة Ôا أفراد استجابة أن جند السابع احملور عبارات من الثالثة العبارة ويف .3
 مالءمة الكتاب خبصائص ، اعتمادا على هذه املوافقة يرى الباحثملستوى الطالبمالئمة لغة الكتاب 

 مما يؤدي إىل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة يف مادة الرتبية الوطنية   واجتاهاÄم التالميذ
 على يدل مما باملوافقة متوسطة Ôا أفراد استجابة أن نالحظ السابع احملور العبارات من الرابعة العبارة ويف .4

 احتواء أن يرى الباحث فإن لذا فردات الصعبة واجلديدة بلغة سهلة،امل معاين شرح على املادة احتواء
 يسعى اليت الرتبوية األهداف حتقيق إىل يؤديفردات الصعبة واجلديدة بلغة سهلة امل معاين شرح على املادة
 .األساس الناشئة يف مادة الرتبية الوطنية يف مرحلة يف الكتاب إليها

 على يدل مما متوسطة Ôا العينة أفراد استجابة أن جند السابع احملور عبارات من اخلامسة العبارة ويف .5
استنادا إىل هذه املوافقة يرى الباحث أن الكتب  .اللغوية التالميذ قدرات بتنمية املستخدمة اللغة مساعدة
 .الناشئة الوطنية يف الرتبية إليه تصبو ما حتقيق إىل يؤكد مما املتعلمة، املادة حنو التالميذ انتباه جيتذب

 يدل مما باملوافقة متوسطة Ôا العينة أفراد استجابة أن جند السابع احملور عبارات من اخلامسة العبارة ويف .6
 يسهل جذابة الكتاب موضوعاتمراعات الرصيد اللغوي للتالميذ يف عرض مادة الكتاب، مبا جيعل  على

 .أجله من الكتاب وضع الذي الغرض إىل ذلك الوصول يؤدي حيث احلني كل يف قراءÄا للتالميذ
 ومن خالل العبارات الستة السابقة أجيبت عن السؤال السابع من أسئلة البحث.
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 لإلجابة عن السؤال الثامن، تم إجراء ما یلى:

 ل الثامن:ؤامناقشة النتائج املتعلقة باحملور الثامن يف ضوء الس    
ويف العبارة األوىل من عبارات احملور الثامن جند أن استجابة أفراد العينة فيها عالية، مما يدل على أن  )1

غالف الكتب جذاب، لذا حيفز الكتاب الطالب ويليب رغباÄم واستعداداÄم حنو املادة املتعلمة وحتقق 
 .أهدافها املنشودة يف تربية الناشئة

احملور الثامن نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة باملوافقة على يف العبارة الثانية من عبارات  )2
العبارة، مما يدل على أن عناوين الفصول ملونة مبا جيعل املعلمني والطالب على دراية واملام كاف 

وحاجات  باملوضوعات اليت حيتوي Ôا الكتب مما يعطي الفرصة ليليب حمتوى الكتاب ميول التالميذ
 .الذي توجد فيه املدرسةاÌتمع 

ويف العبارة الثالثة من عبارات احملور الثامن نالحظ أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة باملوافقة  )3
فقرات الكتاب مرتبة إذ حتتوي كل فقرة على فكرة معينة، وتدل هذه النتيجة  :على العبارة اليت مفادها

عل كتب الرتبية الوطنية متمشية مع معايري تنظيم على أن فقرات الكتب مرتبة ترتيبا منطقيا مما جي
مقررات يف األدب الرتبوي. وعلى هذا يرى الباحث أن املتعلمني الجيدون صعوبة يف التفاعل مع حمتوى 

   مقررات الرتبية الوطنية.  
 يدل قة مماباملواف ضعيفة Ôا العينة أفراد استجابة أن جند الثاين احملور عبارات من الرابعة العبارة ويف )4
 يرى املوافقة هذه من الرغم وعلى ضعيفة، امللونة الطباعة مع الكتاب إخراج يف الفنية اجلودة على

 جدا وسطةتم امللونة الطباعة مع الكتب إخراج يف الفنية اجلودة أن التدريس جمال يف خبربته الباحث
 .أجلها من الكتب وضعت اليت األغراض وتفي

عبارات احملور الثاين جند أن استجابة أفراد العينة Ôا متوسطة باملوافقة على ويف العبارة اخلامسة من  )5
مناسب لسّن  الكتب حجم الكتب مناسب لسن التالميذ، مما يدل على أن حجم: العبارة اليت هي

التالميذ يؤدي إىل حتقيق األهداف الرتبوية  لسنّ  الكتب التالميذ لذا فإن الباحث يرى أن مناسبة حجم
 . تسعى إليها الكتب يف الناشئةاليت 

 ومن خالل العبارات اخلمسة السابقة أجيبت عن السؤال الثامن من أسئلة البحث.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
  

 يتناول هذا الفصل ما يأيت:              

 ملخص الدراسة. -

 النتائج اليت توصل إليها الباحث.  -

 واملقرتحات.عرض أهم التوصيات -
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 مقدمة:

 النتائج اليت توصل إليها من خالل الدارسة امليدانية وكماملخصا للدراسة و يف هذا الفصل يعرض الباحث 
 :حات لبحوث مستقبلية وذلك على النحو التايلايوصي ببعض التوصيات مث يقرتح بعض اقرت 

 أوال: ملخص للدراسة
إىل أي الدراسة اإلجابة عن سؤال واحد يتمثل يف مشكلة هذا البحث، وهو ( حاول الباحث يف هذه

هدفت هذه ؟.  مدى يغرس حمتوى مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف الصومال قيم املواطنة)
األساسي وبيان مدى توفر التعليم معرفة مدى حتقيق مقررات الرتبية الوطنية ألهداف مرحلة الدراسة إىل 

واستخدم الباحث للوصول إىل هذه  التعليم.  مرحلةلصفوف الرتبية الوطنية يم املواطنة مبحتوى مقررات ق
 ) معلما ومعلمة.60ة للدراسة وكانت عينة البحث مكونة من (ااألهداف املنهج الوصفي واالستبانة كأد

 .الباحث النتائج توردعلى البيانات واملعلومات اليت مجعت من خالل العينة  استنادا
 :النتائج: ثانيا

 من خالل هذه الدراسة توصل الباحث النتائج اآلتية:
ن مقررات الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم األساسي يف الصومال أهدافها واضحة وحمددة تتفق أ )1

مع أهداف مرحلة التعليم األساسي، وترتبط بتطورات املادة العلمية، وتراعي خصائص 
 .وتناسب املرحلة العمريةالتالميذ، 

نتماء للوطن طنة واالايوجد يف حمتوى مقرر الرتبية الوطنية الصومالية موضوعات تغرس قيم املو  )2
يف املرحلة األساسية ألنه جيتوي على أمثلة مناسبة للمواطنة كما أنه مناسب لألهداف املراد 

 . حتقيقها
ت الرتبية الوطنية تالئم مبرحلة التعليم ن طرائق وأساليب التدريس املستخدمة يف تدريس مقرراأ )3

 .األساسي لطبيعة املقرر، ولكن بعضها طرائق تدريسية تقليدية قدمية
ن الوسائل التعليمية واالنشطة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي أ )4

ومن اجلزء إىل فاعلية حيث روعي األنشطة والتدريبات مببدأ التدرج من السهل إىل الصعب، 
 .سوس إىل اÌرد، وكما تتحدى القدرات العقلية بقدر مناسبالكل، ومن احمل
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ن األساليب املستخدمة يف تقومي مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف الصومال فاعلية أ )5
 .أهداف مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسيبإذ ترتبط أساليب التقومي 

 الصومال قوي يفمقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ الصفوف املرحلة األساسية  حمتوى )6
 من حيث اعتماده على معايري تنظيم احملتوى.

 الصومال يفن حمتوى مقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ الصفوف املرحلة األساسية أ )7
 .ضعيف من حيث أسلوب لغة احملتوى

 الصومال يف األساسية املرحلة الصفوف تالميذ على املقررة الوطنية لرتبيةا مقررات ن حمتوىأ )8
 .حجمه ومناسبة وطباعته فقراته وترتيب وعناوينه غالفه يف قوي

  : التوصياتثالثا

 بناء على هذه النتائج يوصي الباحث ما يلي:
التعليم األساسي، مقررات الرتبية الوطنية يف مرحلة  يف والبحوث الدراسات من مزيد إجراء )1

 .العام التعليم الرتبية الوطنية يف مادة تدريس مبستوى للرقي
 تنمية الشعور بفضيلة حب النظام واالحرتام لألنظمة الشـرعية واالجتماعيـة لـدى )2

 الطالب باملرحلة األساسية جبانب تنمية القيم اإلجيابية لديهم (مثل الصـدق، الكـرم،
 اخل)..... العدالة، اإلخالص، األمانة 

سرتاتيجيات والطرائق إصدار دليل ملعلمي مادة الرتبية الوطنية لتمكينهم من التعرف على اال )3
 .اليت تكسب الطالب قيم املواطنة

حبقوق  يوذلك بنشر ثقافة املواطنة، وتنمية الوع توعية الطالب من خالل العملية التعليمية )4
  املواطنة ومسئولياÄا بني الطالب واملعلمني يف املدارس.

إعداد نشرات تربوية دورية لتزويد املعلمني واملعلمات بكل جديد يف ختصصاÄم ويف جمال  )5
 .بوجه عام، وطرق وأساليب التدريس وأساليب التقومي بوجه خاصالوطنية الرتبية 

مادة الرتبية الوطنية لتكون هذه األساليب أكثر تنوعا االهتمام بتطوير أساليب املتبعة لتدريس  )6
 .ومشوال واستمرارا وتطويرا

االهتمام بدور املعلم يف العملية التعليمية وخاصة يف جمال الرتبية الوطنية وضرورة إعداده وتأهيله  )7
  .قبل اخلدمة وتدريبه أثناء اخلدمة
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 .: املقرتحاترابعا
 -:اآلتيةويقرتح الباحث إجراء البحوث 

 إجراء دراسة مماثلة للتأكد مدى مناسبة مقررات الرتبية الوطنية يف مرحلة التعليم األساسي. .1
التدريس الفعال ودوره يف زيادة التحصيل الدراسي لطالب الصف السابع يف مادة الرتبية الوطنية يف  .2

 الصومال.
 بية الوطنية يف الصومال.صعوبات التعلم اليت تواجه طالب الصف األول الثانوي يف مادة الرت  .3
الصوماليني يف املرحلة  الطالب لدى املواطنة حنو االجتاهات تنمية مقررات الرتبية الوطنية يف دور .4

 املتوسطة.
 الطالب الصومايل لدى املواطنة روح تنمية يف مالءمته حمتوى مقررات الرتبية الوطنية ومدى .5
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 قائمة املصادر واملراجع:

 
  .)م 2001دار صادر،  ،4/بريوت ج (، لسان العرببن منظور مجال الدين حممد، ا -
 . )1994دارصادر، : بريوت: لبنان( ،3/، طلسان العرب،  حممدمجال الدين ، ابن منظور -
 مكتبة الفالح، :الكويت( ،1ط ،األساساملناهج امليسرة ملرحلة تعليم صبحي محدان، ، جاللة أبو -

 .) م2001
 :عّمان( ،1، طدراسات يف أساليب تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية ،عطية عودة ،أبو سرحان -

 ).م2000، للنشر والتوزيع دار اخلليج: األردن
    .)1986دار املريخ للنشر، : الرياض( ،"يف فلسفة الرتبية " لطفي بركات، ، أمحد -
دار اللواء، : عمان: االردن( ،مقدمة يف الرتبية السياسية ألقطار الوطن العريب :سعيد، التل -

  .)م1987
 لرياض، مكتبة(ا ،واقعي منظور من وتطويرها املناهج ختطيط، احلارثي، إبراهيم أمحد مسلم -

 .)م1998الشقريي، 
  .م2002، اجلزائر، 2يف الطور الثاين من التعليم األساسي، ط الربيع بوفامة، تدريس القراءة -
دار الشروق للنشر : األردن(، 2ط اسرتاتيجيات تدريس املواد االجتماعية،السكران، حممد أمحد،  -

 ).2000والتوزيع، 
تقومي األداء ملعلمي أدب األطفال والقواعد النحوية يف ضوء الكفايات التعليمية، حممد، ، السالمي -

 . )م2003دار املناهج للنشر والتوزيع،  :عمان :األردن(، 1ط
دار الكتب : الدوحة: قطر(، 1، طوثيقة املدنية املصمون والداللةمحد قائد حممد، ، أالشعيب -

 .)م2006القطرية، 
اليمن، مركز عبادي (، 2الصانع، حممد إبراهيم، األهداف السلوكية واالختبارات املدرسية، ط -

 ).2000، للدراسات والنشر
جملة العلوم  ،"" تطوير التفكري عند الطفال من وجهة نظر املدرسة البياجيهسيد حممـود  ، الطـواب -

 .1985العدد الثالث ، – 13اÌلد  –جامعة الكويت–االجتماعية 
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الرياض، دار العلوم للطباعة (، 4ط ،اجتاهات حديثة يف تدريس العلوم  عبدالرزاقالعاين، رؤوف،  -
 ).هـ1407و النشر، 

  :اإلسكندرية(، 1ط جتاهات املعاصرة،ااملنهج من منظور  تطويرعلي،  حممد السيد، الكسباين -
 .)م2010مؤسسة حورس الدولية، 

: اإلسكندرية ( ،1، طمصطلحات يف املناهج وطرق التدريسحممد السيد علي، ، الكسياين -
 .)م2010مؤسسة حورس الدولية 

 :لبنان( ،1، طمناهج التعليم بني الواقع واملستقبلأمحد حسني، ورفاعة حسن حممد، ، اللقاين -
 .)م2001عامل الكتب، : بريوت

 :اإلسكندرية: مصر(، 1ط جهود اليونسكو يف تطوير التعليم األساسي،صالح الدين، ، املتبويل -
 . ) م2003 دار الوفاء،

" تأصيل القيم الدينية يف نفوس الطالب "  والتكنولوجيااÌلس القومي للتعليم والبحث العلمي  -
 . 1993 -) 55(، اجلزء )8(اÌلد  .دراسات تربوية

حتليل أنشطة التعليم يف مقررات الرتبية الوطنية باململكة العربية السعودية  ،عبداهللا بن حممد املعيقل، -
  .2004)  3،ع 10مج (جملة دراسات تربوية واجتماعية، . ووجهة نظراملعلمني اجتاهها

 البحوث معهد ،الصومال جلمهورية الشامل املسح ،والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة -
 .بغداد العربية، والدراسات

 .م 1669والتوزيع  مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر  :املوسوعة العربية العاملية -
ن، .د: اجلزائر(، 2، طالتعليم األساسيتدريس القراءة يف الطور الثاين من الربيع، ، بوفامة -

 .)م2002
 ).م 1979احمللية احلكومة مقديشو، (وحاضرها، ماضيها مقديشو عيسى، عمر جامع -

 اإلسالمي املركز :اخلرطوم( ،1ط ،الكبري الصومال يف الثقافية السياسات حممد، مكي حسن -
 ).م1990 األفريقي

دار ،  القاهرة (، 1، طالنظرية والتطبيقبنوك األسئلة بني عادل سعد يوسف حممد، ، خضر -
  ).م2007السحاب للنشر والتوزيع، 

 .م1963، دستور مجهورسة الصومال الدميقراطية -
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 ،الربتغاليني قدوم إىل اإلسالم ظهور من أفريقيا شرق يف واإلسالم العروبة احلليم، عبد حممد رجب -
 .)،ت.د العربية النهضة دار: القاهرة (

 .)م2011، دار املنار للطباعة: مصر(هالة حمجوب، .تقيدم د فلسفة القيم،جمدي، ، رسالن -
 مكتبة: القاهرة: مصر ( ،2ط ،التعليم حملتـوى منظـومة املنهج ميـنا، مراد وفايز لبيب، رشـدي، -

  ).م1993 املصرية، األجنلو
الكويت، (، 2ط التدريس، أهدافه، أسسه، أساليبه، تقومي نتائجه وتطبيقاته،ريان، فكري حسن،   -

 ).1971، عامل الكتب
 دار الفكر :عمان( .6ط ،املنهج املدرسي املعاصر ،وإبراهيم، عبد اهللا حممد ،جودت أمحد سعادة، -

 .)م2011، للنشر والتوزيع
 دارعمار: عمان:األردن (، 2ط .املنهاج الدراسي الفعال: ابراهيم، عبداهللاو  أمحد، سعادة، جودت -

 . ) م1995 ،والتوزيع للنشر
 1987دار اللواء،  :عمان: األردن( ،مقدمة يف الرتبية السياسية ألقطار الوطن العريبسعيد التل  -

  ).م
دار الفكر  ، القاهرة ( ،1ط صول التدريس مبدرسة التعليم األساسي،أجتاهات ىف احممد ، شعالن -

  .)م1981العرىب ،
  .)م2000دار كمربدج للنشر، (، السودان حروب املوارد واهلويةحممد سليمان وآخرون، ، شعالن -
   ). م1973مكتبة رأس : بريوت: لبنان(، 3، طالوعي الرتبويجورج، وآخرون، ، شهال -
 . )م 1978الكويت( ،اإلسالمية السيادة عصر يف اهلندي احمليط جتارة عثمان، القوي عبد شوقي -
، جملة القراءة واملعرفة، السعوديةالرتبية الوطنية يف مدارس اململكة العربية صاحل النصار، وآخرون،  -

 .2010، يناير 99العدد
اململكة  ( ،2طنظم التعليم يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب، أمحد منري، ، صاحل -

  ).م1982جامعة امللك سعود، عمادة شئون املكتبات، : لرياضا :السعودية
، مديرية الرتبية املفهوم واألهداف وكيفية تفعيله التعليم األساسىبيومى،  يّ صالح مصطفى عل -

 .والتعليم بشمال سيناء
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، مكتبة الفالح، الكويت، 2، طاسرتاتيجيات تدريس املواد االجتماعيةطنطاوي، حممود،  -
1991. 

دار الفكر العريب، : مصر(، 1، ط"القيم الرتبوية يف القصص القرآين "  ،سيد أمحد، طهطاوي -
 .) م1996

الرتبية الوطنية يف مدارس ): هـ 1426. (، راشد بن حسني؛ النصار، صاحل عبد العزيزعبد الكرمي -
دراسة مقدمة للقاء . التوجهات احلديثة دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء: اململكة العربية السعودية

 .السنوي الثالث عشر لقادة العمل الرتبوي
 م.)1975   مقديشو، مطبعة، مقديشو( ،اليوم صوماليا اهللا حسن، عبد -
القاهرة، مكتبة ( 3ط التعليم يف مرحلة األوىل واجتاهات تطويره،وآخرون،  ،عبد الغين ،عبود -

   .)م9199النهضة املصرية، 
 .)1999، للنشر الفكر دار ، عمان (3 ط الطفولة، سيكولوجية آخرون، و مسارة عزيز -
 ،الكتاب وحدة مطبعة، طرابلس(، األوىل الطبعة ،األفريقي القرن بالد حممد، املسرى عمر -

2008(. 
، عمان، دار األمل 2، طالقياس والتقومي يف العملية التدريسية)، 1998عودة، امحد سليمان، ( -

 للتوزيع والنشر.
 إدارة مطبعة (مقديشو، ،1ط الصومال، تاريخ يف اآلمال بغية علي، الشريف بن عيد روس -

 .)م1954الوصية، 
 ،اإلسالم ظل يف والثقافية السياسية احلياتني يف وأثرهم مقديشو يف العرب ،جريس علبني بن غيثان -

 ).م1993اجلامعية،  املعرفة دار :إسكندرية (،1 ج اإلسالمية، واحلضارة يف التاريخ حبوث ضمن
حتليل لألمناط املعرفية حملتوى ماديت التاريخ والرتبية الوطنية للصف ليلى البيطار، علياء العسال،  -

األساسي يف املنهاج الفلسطيين ومدى توافقه مع املستوى العقلي للمتعلم وفق نظرية السابع 
العملية التعليمية يف فلسطني وآفاقها “ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الرتبوي األول . بدياجيه
 .، كلية العلوم الرتبوية، جامعة النجاح الوطنية"املستقبلية

إدارة  :وزارة الرتبية: البحرين(، التعليم األساسي، ماهيته، معوقاته، وإحتياجاته زينب حممود،، حمرز -
 . )م1980التخطيط الرتبوى، 
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   العريب، الفكر دار القاهرة، ( .1ط ،الصومال يف وروادها العربية الثقافة علي، معلم حسني حممد -
 ).م، 2011

، دار املريخ الرياض،(  ،له الغرب ومناهضة أفريقية شرقي يف اإلسالم انتشار النقرة، اهللا عبد حممد -
 م).1982

وزارة الرتبية والتعليم  ،مقديشوا( تاريخ التعليم يف الصومال،حممد علي عبد الكرمي وآخرون،  -
 .)م1978

 ).م 1983، .املعارف دار ،القاهرة( ،الصومال تاريخ عن صفحات حجاج، سيد فريد حممد -

 األعلى اÌلس مطبوعات القاهرة،( ،الصومايل األدب يف دراسات حممدين، أمحد حممود حممد -
 ).م1973 االجتماعية والعلوم واألدب الفنون لرعاية

 .)م7197عامل الكتب، : القاهرة: مصر( أصول الرتبية الثقافية والفلسفية،حممد منري، ، مرسي -
 .)م1970عامل الكتب، : القاهرة: مصر( ، تاريخ يف الشرق والغرب، منريحممد ، مرسي -
دار املسرية  :عمان :األردن(، 2ط طرائق التدريس العامة،مرعي توفيق امحد، واحليلة حممد حممود،   -

 ).2005 للنشر والتوزيع والطباعة،
 .)م1979 العربية، مصر يف العام الرأي دار(القاهرة:  ،2/ ج ،اإلسالمي العامل موسوعة -
 ).م 1983مكتبة اإلجنلو املصرية : القاهرة( ،املدخل يف الرتبية، وسعيد شعبان، صاحل أمحد، نازيل -
 . )م 2002مكتبة الرائد العلمية، : األردن –عمان (1ط املواطنة،إبراهيم ، ، ناصر -
 دار الفكر والنشر :عمان(، 3ط ختطيط املنهج وتطويره،وآخرون،  دياب،صاحل ، هندي -

  ).م1999
القاهرة، مكتبة غريب،  ( التعليم األساسي، مفاهيمه، مبادئه، تطبيقاته،، خليل يوسف ،يوسف -

  .)م 1987
- Qaanuunka waxbarasho good ee somaliya 1986, p5-6  

- Brown, frank., Education for responsible citizenship, (Mc 
grow – hill. Book Company, New York 1977, p 48-57. 

- Brubacher, I,S, " A history of the problems of education" The 
McMillan CO, new York 1996,p263  
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- Dastuurka Somalia 1979, ibid. p 8 -10 

 ثالثا: الرسائل اجلامعية.
 .الدراسات الصومالية

 ،الصومال يف التعريب محلة يف للكبار للكتابة الكتابة تعليم تطوير: حسن إبراهيم بكر أبو -
 .م1986 الدويل اخلرطوم معهد العايل، لدبلوم حبث

، رسالة الثانوية الصومالية الواقع والطموحاإلدارة الرتبوية للمدارس أمحد عبد اهللا الشيخ حممد،  -

 .م2004املاجستري، غري منشورة، جامعة أفريقيا 

 رسالة الصومال، مجهورية يف األهلية املدارس يف الرتبوي اإلشراف عثمان، أمحد معو أمحد -

 الدويل. اخلرطوم معهد منشورة، غري ماجستري،

 لنيل ، رسالةمقديشو سلطنة يف واالقتصادية السياسية احلياة الشايف، عبد إبراهيم حممد محدي -
اإلسالمي،  التاريخ قسم القاهرة، جامعة منشورة، غري األفريقية، الدراسات يف املاجستري درجة

 .م2008
املرحلة  طالب لدى املواطنة تنمية يف جتماعيةاال املواد منهج أثر تقومييخ، الشسعيد أبوبكر  -

جامعة أم درمان اإلسالمية يف الرتبية رسالة دكتوراة غري منشورة  .الصومال يف الثانوية
 .م2011

، الوطنية الرتبية يف ودورها الصومال يف الوافدة العربية املناهج :سيد على عبداهللا حممود، بعـــنوان -
 .م2013رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أفريقيا العاملية 

، رسالة يم النظامي األهلي يف تطوير التعليم بالصومالدور رابطة التعلعبد العزيز حممد حسن،  -
 .م2009جامعة أم درمان اإلسالمية، عام  ،ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية

، تصميم منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية مبرجلة األساس يف الصومالعبد القادر علي سياد،  -

 .م2010للغة العربية،  رسالة املاجستري، غري منشورة، معهد اخلرطوم الدويل

، حبث م2001م 1999مقديشوا  ،واقع التعليم األهلي يف الصومالفاطمة أبو بكر أمحد،  -

 .مقدم لنيل دبلوم العايل، كلية تنمية اÌتمع، جامعة النيلني، غري منشورة
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 لنيل تكميلي حبث اخلرطوم معهد الصومال، يف للكبار اللغة تعليم طرق: حسني أمحد حممد -
 م.1986 املاجستري، درجة

، رسالة برنامج مقرتح لتعليم مادة الرتبية الوطنية يف املدارس الصوماليةحممد حممود حسني،  -
 .م2012ماجستري غري منشورة، معهد اخلروطوم الدويل 

 ،الصومال يف األهلية العربية املدارس يف الرتبوي اإلشراف الرمحن، عبد نظيف معلم حممد -
 .م2003 رسالة،

 غري رسالة م،1960 الفرتة يف الصومالية السياسة يف وأثرها القبلية موسى، يوسف حممود -
 م.1999 العاملية أفريقيا جبامعة ،األفريقية البحوث مركز يف ،منشورة

 
 :الدراسات العربية

رسالة ماجستري غري منشورة،   "تقومي واقع مراكز التعليم يف أردن" أبو دلو، عاطف عبد القادر -
 .م1997ن الردا .جامعة الريموك: كلية الرتبية

رسالة  ،)"دراسة وصفية تقوميية(مقررات تعليم اللغة العربية يف الصومال . "أمحد عبدي -
 . م1999 -هـ 1419ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

جتماعية للصف األول اإلعدادي تقومي أثر منهج الدراسات اال. "مجال الدين إبراهيم حممود -
 -هـ 1417، رسالة ماجستري، جامعة عني الشمس، "يف تنمية املواطنة لدى التالميد

 . م1997
حتليل القيم املتضمنة يف كتاب  :الدراسة عبد الرمحن بن رومي ابن عبد الرمحن الرومي، موضوع -

رسالة ماجستري، غري  .لغيت اخلالدة للصف االول املتوسط وتقومي تدريس املعلمني إياها

  .م2012جامعة ملك سعود، قسم املناهج وطرق التدريس، . منشورة

برنامج مقرتح لتدريب معلمي التكنولوجيا يف املرحلة األساسية العليا "عودة رائد إبراهيم،  -
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  "مبحافظة غزة على كفايات تصميم وإنتاج التقنيات الرتبوية

 .44ص. 2005جامعة األهر، غزة، : الرتبية
، رسالة "تقومي منهج الرتبية الوطنية يف املرحلة الثانوية العامة. "فتحي أمني حممد راشد -

 . م1996 -هـ1417ماجستري، جامعة عني الشمس، 
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 األردن يف العاشر الثامن للصفني واملدنية الوطنية الرتبية كتايب حتليل احلافظ الصرايرة، حممد عبد -

 .م2006 جامعة مؤتة، منشورة، غري ماجستري، رسالة ،أوال األردن مفهوم مبادئ ضوء يف

دور املدرسة يف املرحلة األساسية الدنيا يف ضوء متطلبات اÌتمع املدين : "مرجتي زكي -
 ..2004رسالة ماحستري، جامعة األزهر، غزة   "الفلسطيين يف حمافظة غزة

رتبية الوطنية ونقوميها للصفوف اخلامس السادس حتليل حمتوى كتب المعاذ نظمي بشري،  -
رسالة املاجستري، غري  السابع من وجهة نظر معلمي ومعلمات حمافظات مشال الضفة الغربية،

 .م2009اجلامعة الوطنية، كلية الدراسات العليا،   ،منشورة
حتليل املفاهيم اجلغرافية يف حمتوى كتاب املوارد يف منهج اإلنسان . "مىن حممد عبداهللا حسني -

 . م2004، رسالة ماجستري، جامعة إفريقيا العاملية، "والكون للصف السادس ملرحلة اآلساس

 
 :الدراسات األجنبية

 منظور ديفوار من كوت يف األساس مبرحلة اإلسالمية لرتبية منهج وتقومي فاديعا فاروق، حتليل -
 .م2009اإلسالم، رسالة ماجستري، غري منشورة، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،  املنهج 

- Torney – Purta,J. (1976). Civic Education in ten 
Countries: an Empirical Study. New York: John Wilay & 
Sons 

- Dynneson, T. L. (1992). What Does Good Citizenship 
Mean to Students?. Social Education. 
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 ثالثا : املواقع االلكرتونية

 .http://www.alqiam) اإلنرتنت(الشبكبة العنكبوتية  -
 . /http://www.almaany.com)   انرتنت ( الشبكة العكبوتية   -
 -اإلنرتنت  –الشبكة العنكبوتية  -

http://www.alukah.net/social/0/70308/   
" دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان / القيم طرق تعلمها وتعليمها -

عطيه / األستاذ /فؤاد علي العاجز / إعـــــداد الدكتور " القيم والرتبية يف عامل متغري 
 :على الرابط.العمري

http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/407/Alkeam 
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 )1امللحق رقم (
 االستبانة بصورÄا األولية
 جامعة املدينة العاملية

 كلية الرتبية
 حتكيم (استبانة)  /املوضوع

 لدراسة علمية بعنوان:
 ساسية يف الصومال يف ضوء قيم املواطنةالوطنية للمرحلة األاملقررات الرتبية حمتوى تقومي 

 (مطلب مكمل لنيل درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس )
 

 إعداد الباحث:
 حسن حسني عبداهللا
٠٦١٥٩٩٨٩٩٧ 

 إشراف:
يوسف حسن حممد احلسين  أ.مشارك. د.  

 
  اسم حمكم االستبانة ثالثياً  م
  الدرجة العلمية 1
  التخصص 2
  جهة العمل 3
  اهلاتف  4
  الربيد االلكرتوين 5
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 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 

 احملرتم.                       السيد الدكتور احملكم/                                 

 لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،ا

يقوم الباحث بإجراء دراسة وصفيه استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق 
 العاملية مباليزية.التدريس من كلية الرتبية جامعة املدينة 

 حتت عنوان:

 يف الصومال يف ضوء قيم املواطنة املقررات الرتبية الوطنية للمرحلة االساسيةحمتوى تقومي 

 هذه الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: وتتحدد مشكلة

وتتفرع من   إىل أي مدى يغرس حمتوى مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف الصومال قيم املواطنة؟ 
 السؤال السابق األسئلة الفرعية التالية:

 للتالميذ واملرحلة؟ما مدى مالئمة أهداف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة االساسي للمستوى العقلي  .1

هل يوجد يف حمتوى مقرر الرتبية الوطنية الصومالية مبوضوعات تغرس قيم املواطنة واالنتماء للوطن يف املرحلة  .2
 األساسية؟

ما مدى مالئمة طرائق وأساليب التدريس املستخدمة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم  .3
 األساسي لطبيعة املقرر؟

 علية الوسائل التعليمية يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي؟ما مدى فا .4

 ما مدى فاعلية األساليب املستخدمة يف تقومي مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف الصومال؟ .5
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حلة األساسية يف ما أوجه القوة والضعف يف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ الصفوف املر  .6
 الصومال؟

 وÄدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 عليم األساسيتمعرفة مدى حتقيق مقررات الرتبية الوطنية ألهداف مرحلة ال )1

 بيان مدى توفر قيم املواطنة مبحتوى مقررات الرتبية الوطنية للصفوف مرحلة التعليم األساسي؟ )2

املستخدمة يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األسي حتديد مدى مالئمة طرائق التدريس  )3
 لطبيعة املقرر.

 التعرف على مدى فاعلية الوسائل التعليمية يف تدريس مقررات الرتبية الوطنية مبرحلة التعليم األساسي. )4

ساسية يف الوقوف على مدى فاعلية أساليب املستخدمة يف تقومي مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األ )5
 الصومال. 

التعرف على أوجه الضعف والقوة يف حمتوى مقررات الرتبية الوطنية املقررة على تالميذ الصفوف املرحلة  )6
 األساسية يف الصومال. 

ونظرا لكون سعادتكم من ذوي اخلربة والكفاءة العلمية اليت يستنار Ôا ومن املهتمني يف هذا اÌال 
مع تقديري الرتباطكم وانشغالكم ولوقتكم  -عادتكم هذه االستبانة فإنه يسرين أن أضع بني يدي س

شاكرًا ومقدرًا ملحوظاتكم ومقرتحاتكم من حيث حتديد مالئمة كل عبارة للمحور الذي تندرج  -الثمني 
ضافة. ولكم خالص حتته، ومدى وضوحها وسالمة صياغتها، وإبداء مقرتحاتكم باحلذف أو التعديل أو اإل

 ري.حتيايت وتقدي

 طالبال                                                                  
 حسن حسني عبد اهللا

0615998997Tell:  
Email: Kaafi2001@yahoo.com 
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 أوال: أسس إعداد الكتاب
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

معدو الكتاب اعتمدو على دراسات    
 ميدانية سابقة حول خصائص التالميذ

1 

الكتاب مت جتربته لفرتة قبل إخراجه يف    
 صورته النهائية 

2 

عدد دروس الكتاب تتناسب مع املدة    
 الزمنية املخصصة 

3 

نطلقو من فكرة البيئات امعدو الكتاب    
 اليت ختتلف من بلد ألخر 

4 

الكتاب راعو الفروق الفردية بني معدو    
 التالميذ

5 

نسان الكتاب تبىن على أساس إجياد اإل   
 الصاحل

6 

الكتاب يعتمد على املعايري اإلسالمية    
 للمواطنة 

7 

 
 ثانيا: حمتوى الكتاب ومادته   

 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد
مالئمة مادة الكتاب ملراحل النمو    

 لدى التالميذاملختلفة 
1 

 2 مناسب املادة لألهذاف املراد حتقيقها   
 3 تناسب احلصص مع مفردات املقرر   
 4 تعزيز حمتوى الكتاب للقيم املوطنة   
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 5 مدى احلرص على بناء شخصية الطالب   
 6 حتواء املادة على أمثلة مناسبة للمواطنةا   
 ارتباط املادة باألهداف الوطنية اخلاصة   

 باملواطنة
7 

 ثالثا: طريقة عرض املادة 
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

 1 عرض املادة وترتيبها بشكل يسهل الفهم   
إبراز تصميم مادة الكتاب عن طريق    

 سخدام أسلوب العناوين الرئيسة والفرعية ا
2 

عرض املادة بشكل يناسب خصوصية    
 املادة 

3 

بشكل يراعي اجلوانب النفسية عرض املادة    
 للتالميذ

4 

اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل    
 املشكالت 

5 

 6 اعتماد اسلوب إعداد الطالب للحياة    
 7 التنوع يف طريقة عرض املواضيع   

 رابعا: الوسائل والتوضيحات 
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

تعزيز الكتاب بالوسائل املعينة على فهم    
 املادة 

1 

تفعيل الكتاب يف الرسوم واخلرائط املساعدة    
 على الفهم 

2 

 3 حداثة الوسائل واألشكال املستخدمة    
 4 توفر الوسائل التعليمية والتقنيات املساندة   
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 خامسا: لغة الكتاب 
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

سالمة اللغة املستخدمة يف الكتاب من    
 األخطاء اللغوية واإلمالئية

1 

مناسبة أسلوب اللغة املستخدمة ملراحل    
 التعليم املستهدفة يف الكتاب 

2 

عدم صعوبة اللغة واأللفاظ املستخدمة يف    
 الكتاب 

3 

احتواء املادة على شرح معاين املفردات    
 الصعبة واجلديدة بلغة سهلة

4 

مساعدة اللغة املستخدمة بتنمية قدرات    
 التالميذ اللغوية 

5 

مراعاة الرصيد اللغوي للتالميذ يف عرض    
 مادة الكتاب

6 

 7 مالءمة لغة الكتاب ملستوى الطالب   
 

 سادسا: األنشطة والتدريبات
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

 1 العقليمناسبة األنشطة ملستوى الطالب    
 2 األنشطة تتضمن نشاطات وطنية   
احتواء األنشطة على اجلوانب اليت تتحدى    

 القدرات العقلية بقدر مناسب
3 

ارتباط األنشطة بالتدريب على املهارات    
 املستخدمة يف حياة الطالب 

4 

 5 خدمة األنشطة ألهداف املادة   
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تفكري قدرة التدريبات واألنشطة على استثارة    
 الطالب

6 

 7 مراعاة التدريبات للفروق الفردية بني الطالب   
مدى تساعد األنشطة على الطالب لفهم    

 حقوقهم وواجباÄم كمواطنيني صوماليني
8 

 
 سابعا:  إخراج الكتاب

 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد
 1 غالف الكتاب جذاب    
 2 عناوين القصول ملونة    
فقرات الكتاب مرتبة حتتوي كل فقرة على    

 فكرة معينة
3 

لطباعة خراج الكتاب مع اإاجلودة الفنية يف    
 امللونة

4 

فقرات الكتاب مرتبة حتتوي كل فقرة على    
 فكرة معينة

5 

 6 حجم الكتاب مناسب لسن التالميذ   
 

 ثامنا: املواد املصاحبة للكتاب 
 م العبارة توجد توجد اىل حدما ال توجد

 1 الكتاب يصاحبه دليل املعلم   
 2 الكتاب يصاحبه كتاب التدريبات   
 3 الكتاب يتضمن فهرسا   
 4 الكتاب يتضمن اجلداول البيانية   
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 املالحظات :
1( .................................................................................. 

2( .................................................................................. 

3( .................................................................................. 

4( .................................................................................. 

5( .................................................................................. 
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  االستبانة ىف صورÄا النهائية )2ملحق رقم (
 

 جامعة املدينة العاملية
 كلية الرتبية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 استبانه لدراسة علمية

 
 بعنوان: 

 املقررات الرتبية الوطنية للمرحلة االساسية يف الصومال يف ضوء قيم املواطنةحمتوى تقومي 
 جستري يف املناهج وطرق التدريس )(مطلب مكمل لنيل درجة املا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 سلمه اهللا -أخي العزيز معلم مادة الرتبية الوطنية باملرحلة األساسية 

 وبعد:   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
املقررات الرتبية الوطنية للمرحلة االساسية يف الصومال يف حمتوى "تقومي  سيقوم الباحث بدراسة Äدف اىل

 ضوء قيم املواطنة "
 

ستبانة بكل صراحة وموضوعية علما بأن املعلومات اليت تقدمها سوف راجيا التكرم باإلجابة عن اال
 تعاونكم.بحث فقط. شاكرا لكم حسن تستخدم ألغراض ال

 اوال: املتغريات املستقلة: 
i. اجلنس   : 

   ذكر                     انثى
ii. املؤهل العلمي : 

 دبلوم               بكالوريوس                ماجستري فأكثر
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iii. خربة املعلم: 
 سنة11سنوات         أكثر من  10-6سنوات         من  5أقل من 

 ) يف املكان ايل تراه مناسبا. √ثانيا: يرجى اإلجابة عن االسئلة بوضع إشارة ( 

 احملور االول: أهداف املقررات

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

تتفق أهداف مقررات الرتبية الوطنية مع أهداف    
 مرحلة التعليم األساسي.

1 

بتطورات ترتبط أهداف مقررات الرتبية الوطنية    
 املادة العلمية.

2 

تراعي أهداف مقررات الرتبية الوطنية خصائص    
 التالميذ الفردية.

3 

تتناسب أهداف مقررات الرتبية الوطنية مع    
 املرحلة العمرية للتعليم.

4 

 5 تساعد على حل مشكالت البيئية.   

 
 احملور الثاين: حمتوى الكتاب ومادته   

 م العبارة توجد ماتوجد اىل حد  ال توجد

مالئمة مادة الكتاب ملراحل النمو املختلفة لدى    
 التالميذ

1 

 2 مناسب املادة لألهداف املراد حتقيقها   
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 3 تناسب احلصص مع مفردات املقرر   

 4 تعزيز حمتوى الكتاب للقيم املواطنة   

 5 مدى احلرص على بناء شخصية الطالب   

 6 أمثلة مناسبة للمواطنةاحتواء املادة على    

7 املادة توافق مع مبادئ االسالم   
   

 
 احملور الثالث: طريقة عرض املادة 

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

 1 عرض املادة وترتيبها بشكل يسهل الفهم   

إبراز تصميم مادة الكتاب عن طريق استخدام    
 أسلوب العناوين الرئيسة والفرعية 

2 

 3 عرض املادة بشكل يناسب خصوصية املادة    

عرض املادة بشكل يراعي اجلوانب النفسية    
 للتالميذ

4 

 5 اعتماد أسلوب تنمية التفكري حلل املشكالت    

 6 اعتماد اسلوب إعداد الطالب للحياة    

 7 التنوع يف طريقة عرض املواضيع   

 احملور الرابع: الوسائل واألنشطة والتدريبات 

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد
 1 التدريبات متنوعة وذات مستويات هرمية   
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األسئلة والتدريبات املوجودة باملقررات تساعد    
 على التحصيل الدراسي

2 

 3 حداثة الوسائل واألشكال املستخدمة    
والتدريبات مببدأ التدرج من مراعاة األنشطة    

السهل إىل الصعب ومن اجلزء اىل الكل ومن 
 احملسوس اىل اÌرد

4 

احتواء األنشطة على اجلوانب اليت تتحدى    
 القدرات العقلية بقدر مناسب

5 

 6 توفر الوسائل التعليمية والتقنيات املساندة   
 7 تفعيل الكتاب يف الرسوم املساعدة على الفهم    

 
 احملور اخلامس: أساليب التقومي 

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

يرتبط التقومي بأهداف مقررات الرتبية الوطنية    
 مبرحلة التعليم األساسي.

1 

 2 يعطي فرصة كافية للتالميذ لتطوير أنفسهم.   

يشمل كل درس أو موضوع على أسئلة لتقومي    
 التالميذ. 

3 

التقومي املعلمني على معرفة مدى حتقيقهم يساعد    
 ألهداف املقررات.

4 

يطرح املعلم أسئلة أثناء الدرس للتأكد من فهم    
 التالميذ.

5 
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 احملور السادس: أسس اعداد الكتاب 

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

معدو الكتاب اعتمدوا على دراسات ميدانية    
 التالميذسابقة حول خصائص 

1 

الكتاب مت جتربته لفرتة قبل إخراجه يف صورته    
 النهائية 

2 

عدد دروس الكتاب تتناسب مع املدة الزمنية    
 املخصصة 

3 

معدو الكتاب انطلقوا من فكرة البيئات اليت    
 ختتلف من بلد ألخر 

4 

 5 معدو الكتاب راعو الفروق الفردية بني التالميذ   

 6 تبىن على أساس إجياد االنسان الصاحلالكتاب    

 7 الكتاب يعتمد على املعايري اإلسالمية للمواطنة    

 
 احملور السابع: لغة الكتاب

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

سالمة اللغة املستخدمة يف الكتاب من األخطاء    
 اللغوية واإلمالئية

1 

مناسبة أسلوب اللغة املستخدمة ملراحل التعليم    
 املستهدفة يف الكتاب 

2 

 3 مالئمة لغة الكتاب ملستوى الطالب    
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احتواء املادة على شرح معاين املفردات الصعبة    
 واجلديدة بلغة سهلة

4 

مساعدة اللغة املستخدمة بتنمية قدرات التالميذ    
 اللغوية 

5 

اللغوي للتالميذ يف عرض مادة مراعاة الرصيد    
 الكتاب

6 

 
 احملور الثامن: إخراج الكتاب

 م العبارة توجد توجد اىل حد ما ال توجد

 1 غالف الكتاب جذاب    

 2 صول ملونة فعناوين ال   

فقرات الكتاب مرتبة حتتوي كل فقرة على    
 فكرة معينة

3 

طباعة اجلودة الفنية يف اخراج الكتاب مع ال   
 امللونة

4 

فقرات الكتاب مرتبة حتتوي كل فقرة على    
 فكرة معينة

5 

 6 حجم الكتاب مناسب لسن التالميذ   
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 3قائمة بأمساء احملكمني ملحق رقم 
 قائمة بأمساء احملكمني واجلهات اليت يعملون Ôا

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

 حماضر جامعة مقديشو دكتوراة د/ حممود عمر أدم 1

نائب مدير اجلامعة الوطنية الصومالية  دكتوراة شيخ رسيد إبراهيمالعبداهللا /د 2
 لشئون املالية واإلدارية

 رئيس جامعة اإلمام الشافعي دكتوراة شيخ حسنيالعبداهللا أبوبكر  /د 3

 رئيس التنفيذي لرابطة التعليم اإلهلي دكتوراة شيخالسعيد أبوبكر  /د 4
 يف الصومال

 حماضر عدة جامعات دكتوراة صهيب حسن حاجي /د 5

 حماضر جامعة بنادر دكتوراة عبدي حسني مهدي /د 6

 حماضر اجلامعة اإلسالمية دكتوراة مومن حسني معلم /د 7

 حماضر جامعة اجلزيرة دكتوراة يوسف حممد ديق ابراهيم /د 8

 اجلزيرةحماضر جامعة  دكتوراة مصعب الشيخ حسن /د 9

 حماضر جامعة هون أفريقيا دكتوراة إبراهيم غيدي واسغي  /د 10
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 )4(ملحق رقم 
 

 ...................................................... حفظه اهللا. /سعادة األستاذ الدكتور
 

 حتية طيبة وبعد،
مرحلة التعليم األساسي يف حمافظة الرتبية الوطنية يف  كتبلتقومي  أفيدكم بأنين أقوم بدراسة علمية 

. وللقيام Ôذه املهمة قمت بتحديد عدد من احملاور اليت سوف ينظر إليها من منظور نوعي عند حتليل بنادر
 ، تحليلية. ومت اختيار هذه احملاور يف ضوء املعايري املتعارف عليها لقبول الدراسات اليةالدراس املقررات

Ìضمن كل حمور تكون هي األساس يف تقومي  االت إضافة إىل ذلك، قمت بتحديد عدد من ا
وحتليلها من منظور كيفي. ونظرا لتجربتكم الثرية يف جمال البحث العلمي، فأرجو  مقررات الرتبية الوطنية 

منة داخل كل حمور. املتضÌاالت ااء الرأي حول احملاور املقرتحة و االطالع على االستمارة املرفقة وإبد
وميكن لسعادتكم إضافة ما تشاءون من أفكار وآراء لتطوير هذه احملاور واملؤشرات اليت يستند عليها حتليل 

 مضمون اÌلة.
 

 شاكرا حرصكم واهتمامكم، وتفضلوا بقبول خالص الود والتقدير.
 
 
 

 طالبال
 حسن حسني عبد اهللا

0615998997Tell:  
Email: Kaafi2001@yahoo.com 
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حتويات مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف حمافظة مبتوافر صفات قيم املواطنة  مدى: Ìال األولا

 يف جانب قيم االنتماء الوطين: بنادر

 الرقم لصفاتا ضعيفة متوسطة  كبرية

 1 تغرس يف الطالب احرتم قوانني الدولة الصومالية     

 2 جتعل الطلب مستعداً للقيام باألعمال الوطنية التطوعية   

 3 تدعيم الثقة بالنظام السياسي   

 4 العمل على مواجهة الفساد داخل الوطن   

 5 االعتزاز بدور الدولة  يف بناء الصومال وتطويره   

 6 العام أن حيافظ على املال   

 7 أن حيرتم حقوق الطفل واملرأة على مستوى الوطن   

 8 أن حيافظ على أمن البلد واستقراره   

 9 أن حيافظ على الوحدة الوطنية   

 10 يؤدي أن يعتز  الطالب بالعلم الصوايل   
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للمرحلة األساسية يف حمافظة حتويات مقررات الرتبية الوطنية مبتوافر صفات قيم املواطنة  مدى: اÌال الثاين

 بنادر يف جانب  االقيم الدميقراطية .

 الرقم الصفات ضعيفة   متوسطة  كبرية 

 1 حث الطلبة على احرتام االفراد واجلماعات   

 2 تقبل رأي االغلبية   

 3 املعاملة احلسنة إلفراد اÌتمع   

 4 تشجيع الطلبة على املشاركة يف العمليات السياسية   

 5 املشاركة يف خدمة اÌتمع   

 6 تقبل النقد البناء   

 7 الزيادة يف قدرة الطلبة على التأثري يف اختاذ القرار السليم   

 8 االسهام يف اجياد طالب مبدع معرب عن طموحاته   

 9 دفع الطلبة للمرونة يف احلوار وعدم الغضب   

 10 نبذ العنف يف حل اخلالفات   

 ، ،التوازن ترسيخ قيم الدميقراطيه مثل الوسطية، االعتدال   

  االحرتام

11 

 12 تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة يف اÌتمع   
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حتويات مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف مبتوافر صفات قيم املواطنة  مدى: اÌال الثالث

 االجتماعية.حمافظة بنادر يف جانب القيم  

 الرقم  الصفات  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

 1 تأثري على اÌتمع اجيابيا من خالل النقد البناء   

 2 االبتعاد عن إثارة النزاعات العشائرية   

 3 حث الطلبة على فعل اخلري   

 4 الزيادة من قدرة الطلبة كمهارة العمل ضمن الفريق   

 5 إرشادية حلماية اÌتمع من املخاطرتوجيه الطلبة حبمالت    

 6 املساعدة يف صياغة أهداف اجلماعة   

 7 االهتمام باÌتمع من مجيع النواحي   

 8 املشاركة يف خدمة  اÌتمع وتطويره   

 9 حتديد املواقف اليت تتطلب العمل اجلماعي   

 تقبل واجناز املسؤوليات االجتماعية املنوطة باملواطن يف   

 اÌتمع

10 

 11 مشاركة اآلخرين أفراحهم وأتراحهم   
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حتويات مقررات الرتبية الوطنية للمرحلة األساسية يف مبتوافر صفات قيم املواطنة  مدى اÌال الرابع: 

 حمافظة بنادر يف جانب القيم الدينية.

 الرقم  الصفات ضعيفة  متوسطة   كبرية 

 1  ومواطنا فعاال يف جمتمعه اإلسالميتعد الطالب ليكون مسؤوال    

 2 ميان باألخوة اإلسالمية القائمة على احلق والعدل واملساواة اال   

 3 ألجل اهللا  حث الطلبة على فعل اخلري   

 4 على أداء الوجبات الدينية الزيادة من قدرة الطلبة    

 5 هم من اجلرئم توجيه الطلبة حبمالت إرشادية حلماي   

 6 توجيه الطالب منذ البداية إىل التنشئة الدينية الصحيحة   

 7 ألداء الصلوات املفروضة يف اجلماعة االهتمام با   

 8 وتطويره املسلم املشاركة يف خدمة  اÌتمع   

 9 غرس القيم الدينية اإلجيابية كالتكافل والرتابط االجتماعي    

 10 للمشاركة يف األنشطة الدينيةتنمية الشعور بتحمل املسؤولية    

لتقوية رابطة األخوة  أفراحهم وأتراحهميف مشاركة اآلخرين    

 اإلسالمية

11 

  

 




