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  ملخصال

يستهدف البحث الكشف عن أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي 
لمواجهة التطرف، وذلك وفق آراء عينة التربويين من طالب الدراسات العليا ببعض الجامعات السعودية. 

  األسئلة التالية:وسعى البحث إلى اإلجابة عن 

 التطرف؟ما قيم المواطنة الواجب تعزيز مناهج التعليم لها لدى الشباب السعودي لمواجهة  .1

 التطرف؟ما أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة  .2

المواطنة لدى الشباب ما المقترحات والتوصيات التربوية لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم  .3
المشروع المقترح لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم -4السعودي لمواجهة التطرف؟

 المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة التطرف؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة، واختبار فروض البحث تم اتباع المنهج الوصفي، مرورًا بالخطوات 
ت الستخالص قائمة بأبرز قيم المواطنة، وأدوار المناهج التعزيزية لقيم المواطنة لدى مراجعة األدبيا التالية:

أعدت استبانة تقويمية ألدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم ، و الشباب السعودي لمواجهة التطرف واإلرهاب
ثر أدوار مناهج المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة التطرف، والتوصيات التربوية المقترحة لتفعيل أ

( من 44( من الذكور، و)55( منهم )102طبقت االستبانة على عينة بلغ عددها )ن و التعليم في تحقيق ذلك
اإلناث، وجميعهم من طالب الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا التربوية في جامعة الملك عبد العزيز، 

من التوصيات التربوية، ونطاق عمل مشروع مقترح وخلص البحث إلى العديد  وكلية التربية في جامعة جدة،
 لتفعيل أدوار مناهج التعليم السعودي في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة التطرف.

 التطرف.-قيم المواطنة-الدور-مناهج التعليم الكلمات المفتاحية:* 
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Abstract 

The aim of the research is to evaluate the roles of educational curricula in 

enhancing the citizenship values of Saudi youth to confront extremism. Taking into 

consideration the sample was taken from current postgraduate students in the 

education department.  

The research seeks to answer the following questions: 

1 - What values of citizenship should be enhanced in the educational curricula for 

Saudi youth to confront extremism and terrorism? 

2- What are the roles of the educational curricula in enhancing the .and 

citizenship values of the Saudi youth to confront extremism? 

3. What are the educational suggestions and recommendations to activate the role 

of the educational curricula in enhancing the citizenship values of the Saudi 

youth to confront extremism and terrorism? 

4- What is the proposed project of educational curricula to be used for enhancing 

the citizenship values of the Saudi youth to confront extremism? 

To address these questions and to test the hypotheses, the descriptive approach was 

followed through using the following steps: 

1. Review the literature to compile a list of the most important elements of values 

of citizenship, and the roles of the reinforcement curriculum for the 

components of and citizenship values of Saudi youth to confront extremism 

and terrorism. 

2. The questionnaire was applied to a sample of (102) graduate students at King 

Abdulaziz University and University of Jeddah; 55 participants were males and 

47 were females. 

The research reached a number of results, the most prominent of which are the 

following: 

1. Determining (30) values of citizenship that the educational curricula must 

enhance to confront extremism and terrorism. 

Three – Extrapolate (30) roles that can be carried out on the educational 

curricula to strengthen the components of .and citizenship values of Saudi youth to 

confront extremism.  

Based on the results, the study proposes many educational recommendations 

and a proposed a project to activate the roles of Saudi educational curricula in 

enhancing the .and citizenship values of Saudi youth in order to confront 

extremism. 
* Key words: Educational curricula- Roles - citizenship – Extremism 
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 :المقدمة

تصههورات  وذلههك فههي  هههورتواجه  المجتمعههات المعاصههرة العديههد مههن التحههديات بال هة الخطههورة، 
فكرية تجهرف معتنقيهها إلهى اقتهراف سهلوكيات إرهابيهة مروعهة للفهرد والمجتمهس علهى حهد سهواء  وتعكه  

اق أصحابها في التوافهق مهس الهذات والمجتمهس ممها يسهتوجب قيهات ملسسهات المجتمهس بهأدوار فاعلهة إخف
لمواجههة في تعميق فهم الشباب لقيم المواطنة، سهييا لتعميهق احتهرات ثوابهت األمهة فهي نفهوب الشهباب، 

 (. 2004تداعيات ال زو الفكري الماسخ للهوية )الجحني، 

التربوية  وخصوصًا التأسيسية منها مثل المدارب  لها دور وقد أثبتت الدراسات أن المحاضن 
بههارز فههي تكههوين اخصههية الفههرد، ورسههم اتجاهاتهه  الفكريههة، وتحقيههق األمههن الههذاتي والمجتمعههي، فههاألفراد 
الههذين حرمههوا مههن االلتحههاق بالمههدارب، أو تعرضههوا للتوجيهه  الخههاطو  يكههون لههديهم اههعور سههلبي تجهها  

 (. 2012ارتكاب جرائم إرهابية )القحطاني، مجتمعاتهم، مما يدفعهم إلى 

ولتقهههويم أدوار ملسسهههات المجتمهههس السهههعودي فهههي تعزيهههز المواطنهههة لمواجههههة التطهههرف الفكهههري. 
(، أهميهههة قيهههات الملسسهههات بهههأدوار متعهههددة لتعميهههق األخالقيهههات القيميهههة 2012أ ههههرت دراسهههة أحمهههد )

وذلك من خالل تقديم اإلراادات والقواعهد  الضابطة لسلوكيات المتعلمين، للحد من األفكار المتطرفة،
العامهههة الدينيهههة األخالقيهههة والقانونيهههة التهههي تحكهههم السهههلوع، وتوضهههية المخهههاطر والعواقهههب األمنيهههة التهههي 

 تترتب على التطرف الفكري. 

كما عنيت مناهج التعليم العات في المملكة العربية السعودية تكوين المهواطن الصهالة، بسكسهاب  
ة مهاراتههه ، لتطهههوير ذاتههه  ومجتمعههه  تطهههويرا اقتصهههاديًا واجتماعيهههًا، وثقا يهههًا، فهههي إطهههار المعهههارف وتنميههه

 هه(. 1434وسطية الفكر واعتدال  )وزارة التربية والتعليم، 
بمههها أن لمنهههاهج التعلهههيم مهههن أهميهههة فهههي عكههه  ر يهههة المجتمهههس وتوجهاتههه ، وبهههها تتحقهههق رسهههالت  

دمتها قيم المواطنة هه ُتعد أساسا من أس  تكهوين الهويهة وآمال  وطموحات ، وألن قيم المجتمس هه وفي مق
الوطنية، ودراسة إسهامات مناهج التعليم في تعزيهز تلهك القهيم وتنميتهها ُيعهد مهن أولويهات مههات التربيهة 

 أدوار المناهج في تعزيز قيم المواطنة.   الدراسة للكشف عنهذ توالتعليم. سع
 أوال: مشكلة البحث

اإلرهابيهة التهي اههدها المجتمهس فهي السهنوات األخيهرة  يمكنه  مالح هة أنه   إن المتتبس للحوادث
غالبًا ما يقوت بتنفيذها اباب ص ار السن، ما زالوا في مراحل الدراسة، أو حديثي تخرج، مما يستلفت 
الن ههر إلههى أهميههة إجههراء استقصههاء تقههويمي ألدوار منههاهج التعلههيم فههي المملكههة العربيههة السههعودية فههي 
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يعههد التعلههيم أحههد أهههم  يم المواطنههة لههدى الشههباب لمواجهههة إاههكاليات التطههرف الفكههري. حيههثتعزيههز قهه
األمههم عنهد اههعورها بهالخطر بجميههس أنواعه ، وتعكهه  منهاهج التعلههيم ر يهة المجتمههس وتوجهاتهه ،  حصهون 

وبهها تتحقهق رسههالت  وآماله  وطموحاتهه ، فههي الوعههاء الهذي تتشههرب منه  األجيههال المعهارف، والمهههارات، 
لقيم، والميول، واالتجاهات، ولها إسهامات فاعلة في تكوين المهواطن القهادر علهى التفاعهل اإليجهابي وا

إن منههاهج التعلههيم تعكهه  ر يههة المجتمههس وتوجهاتهه ،  مس مشكالت المجتميية في الحاضر والمستقبل.
طهههرف وبهههها تتحقهههق رسهههالت  وآمالههه  وطموحاتههه ، وتح هههي قضهههية المواطنهههة و رسهههاء قيمهههها لمواجههههة الت

باهتمههات كبيههر علههى المسههتويات الوطنيههة واإلقليميههة والعالميههة، ومههن دالئههل العنايههة بههها علههى المسههتوي 
الوطني تن يم العديد من الفعاليهات لتهدارب أبعادهها، لترسهيخ مقومهات قهيم التفهاهم واالنتمهاء، ووسهطية 

 الفكر واعتدال .

ج التعلههيم، للوقههوف علههى مههدى تحقيقههها التقويميههة والتطويريههة المسههتمرة لمنههاه المراجعههةوألهميههة 
أههههدافها، ومسهههاهمتها فهههي تعزيهههز مقومهههات األمهههن الفكهههري وقهههيم المواطنهههة لهههدى الشهههباب لتعزيهههز الهويهههة 

تحهددت مشهكلة البحههث  لهديهم، ومواجههة انتشهار التطهرف الفكهري الهذي يضهر بهالفرد والمجتمهس واألمهة.
 في السلال الرئي  التالي:

ر منهههاهج التعلهههيم فهههي تعزيهههز قهههيم المواطنهههة لهههدى الشهههباب لمواجههههة كيهههم يمكهههن تقهههويم أثهههر أدوا
 التطرف من وجهة ن ر بعض التربويين من طالب الدراسات العليا في الجامعات السعودية؟

 ويمكن اإلجابة عن هذا السلال الرئي  من خالل إجابة األسئلة الفرعية التالية:  

 التطرف؟م لها لدى الشباب السعودي لمواجهة ما قيم المواطنة الواجب تعزيز مناهج التعلي -1

 التطرف؟ما أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة  -2

ما المقترحات والتوصيات التربوية لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى  -3
 التطرف؟الشباب السعودي لمواجهة 

شروع المقترح لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب ما الم -4
 التطرف؟السعودي لمواجهة 

 ثانيا: أهداف البحث 

 تحديد قيم المواطنة الواجب تعزيز مناهج التعليم لها لدى الشباب السعودي لمواجهة التطرف. -1

 واطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة التطرف.استقراء أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم الم -2

تقديم مقترحات وتوصيات تربوية لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى  -4
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 الشباب السعودي لمواجهة التطرف.

اقتراح نطاق عمل مشروع لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب  -5
 ي لمواجهة التطرف.السعود

 ثالثا: أهمية البحث

إفادة المسلولين عن تطوير مناهج التعليم السعودي من خالل نتائج تقويمية ألثر أدوار مناهج  -1
 التعليم العات في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب لمواجهة التطرف. 

دور المناهج في تنمية قيم إفادة المعلمين في التعليم العات ببيان أهمية أدوارهم التعزيزية ل -2
 المواطنة لدى الطالب، واألساليب واألنشطة التي تساعدهم على تحقيق ذلك.

إفادة الطالب الذين يدرسون مناهج التعليم، بسبراز توجهات مناهج التعليم السعودي لتعزيز قيم  -3
 المواطنة لديهم، لحمايتهم من التعرض للتطرف الفكري.

ة علمية ونتائج بحثية يمكن أن تفيد في مجاالت البحث الخاصة بالمناهج تزويد الباحثين بأدا  -4
 ودورها في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب لمواجهة التطرف.

المساهمة في تحقيق توجهات الخطة االستراتيجية للتعليم في المملكة من خالل تفعيل الجهود  -5
 ج التعليم، لمواجهة التطرف.التعزيزية لقيم المواطنة لدى الشباب من خالل مناه

المشاركة التطبيقية في رسم خارطة طريق لتفعيل أدوار المناهج بملسسات التعليم السعودية،  -2
لتتكامل أدوارها مس ملسسات المجتمس األخرى، ومن ثم  تتضافر الجهود الفاعلة في لحماية 

 الشباب السعودي من التعرض إلاكاليات التطرف الفكري. 

 صطلحات البحثخامساً: م

  Evaluationأ( التقويم 

عمليات تشخيصية عالجية تتضهمن وصهف اهيء مها، إلصهدار أحكهات تتعلهق بمهدى قبوله  أو 
 ,Thorndike & Hagen, 1990; Terry & Tanbnnk)مالءمت ، ومن ثم اتخاذ القرارات بشأن  

1994).  

 
 Impactب( األثر 

ئج المسههتهدفة، وتتههأثر هههذ  القههدرة بالنجههاح فههي يعههرف األثههر بأنهه  مههدى القههدرة علههى تحقيههق النتهها
 هه(.1434اختيار المدخالت وممارسة العمليات )الزهراني، 



 

  751 

 The roleج( الدور 

( الههدور بأنهه  مجموعههة المسههلوليات، واألنشههطة، والصههالحيات 2010يعههرف المعجههم الوسههي  )
 بمدي تحققها.  الممنوحة، والسلوكيات التي يلزت القيات بها، وتقييم واقعها، والتنبل

  Curriculum instructionد( منهج التعليم 

تتعههدد التعريفههات االصههطالحية والتربويههة للمههنهج التعليمههي، ومههن أبرزههها أنهه   مجمههوع الخبههرات 
التربوية التي تقدمها المدرسة للطالب داخلها أو خارجها، بقصد مساعدتهم على النمو الشهامل لجميهس 

إلهى تعهديل سهلوكهم، ويعمهل علهى تحقيهق األههداف التربويهة المنشهودة   جوانب اخصياتهم، نمًوا يهلدي
 (.10، 2004)تايلور، 

 Role of curriculum instructionهـ( دور منهج التعليم 

ويعرف دور المنهج بأن  إطار ميياري، يوضة العالقة الو يفية للمنهج، وااللتزامات الخاصهة 
 تتعدد أدوار المنهج لتشمل ما يلي: بتحقيق  توقعات المجتمس المأمولة من . و 

الدور التثقيفي: المنهج وسيلة تثقيفية تسهم في تعزيز ثقافة السالت والتسامة، وتنمية القدرة على  -1
اسهههتقالل الهههرأي، والتفكيهههر النقهههدي، وتعزيهههز التفهههاهم، والقهههيم اإلنسهههانية لتحقيهههق السهههالت، والهههتالحم 

 (.2003نسانية )اليونسكو،االجتماعي، واحترات الحقوق والكرامة اإل

الدور الوقائي: من خالل التبصير بما ينب ي التمسك ب  من قهيم، واستشهراف إيجابيهات ذلهك فهي  -2
 الحياة الواقيية والمستقبلية.

الهههدور االجتمهههاعي: مهههن خهههالل تفعيهههل مقومهههات القهههيم التكافهههل االجتمهههاعي، والعمهههل التطهههوعي،  -3
يم االجتماعيههة التههي يحههرص المجتمههس علههى تأصههيلها لههدى والعدالههة االجتماعيههة، وغيرههها مههن القهه

 الشباب.

الدور الثقافي: يتمثل في نقل التراث الثقافي بعموميات ، وخصوصهيات ، وبدائله ، وتهيئهة الخبهرات  -4
التهههي يمهههارب خاللهههها المهههتعلم عمليهههات النقهههد، والتحليهههل، والتقهههويم  لتنميهههة االبتكهههار واإلبهههداع الهههذي 

 (.2014ورقي  )خليفة، يحقق تقدت المجتمس 

الدور التطويري: لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في عصر االقتصاد المعرفي للنهوض  -5
 بالمجتمس، من خالل استثمار ثروات  الطبييية والبشرية.

 The ingredients/ Elementsو( المقومات 
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جهب تحقيقهها للوصههول تعهرف المقومهات بأنهها األنشهطة التهي يجههب إتمامهها، أو الشهرو  التهي ي
 (.2010إلى تنفيذ ناجة لخطة أو عملية )المعجم الوسي ، 

  Valuesط( القيم 

ههههههي مفهههههاويم مجهههههردة ومعهههههايير تسهههههتخدت للحكهههههم علهههههى السهههههلوع، وتهههههرتب  باألاهههههياء المسهههههتحبة 
 .(Jarolimek & Parker, 1993)والصحيحة، وتحدد كل ما يستحق التقدير والتضحية من أجل  

  Citizenshipك( المواطنة 

تعههرف المواطنههة بأنههها  مكانههة أو عالقههة اجتماعيههة تقههوت بههين فههرد ومجتمههس )دولههة(، ومههن خههالل 
هذ  العالقة يقدت الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحمايهة، وتتحهدد ههذ  العالقهة بهين الفهرد 

  )الموسهوعة العربيهة والدولة عن طريق القانون. وههي اصهطالح يشهير إلهى االنتمهاء إلهى أمهة أو وطهن
 (. 311، 1992العالمية، 

كمههها عرفهههت المواطنهههة بأنهههها الشهههعور باالنتمهههاء والهههوالء للهههوطن، وللقيهههادة السياسهههية، التهههي ُتعهههد 
مصهدرًا إلاههباع الحاجههات األساسهية، وحمايههة الههذات مهن األخطههار المصههيرية. وتتمثهل رسههالة المواطنههة 

متوازنههة، والمسههاهم بشههكل فاعههل فههي بنههاء وطنهه ،  فههي تطههوير المههواطن الحضههاري، المتمتههس بشخصههية
 (.2000الدفاع عن ، والممارب لحقوق  وواجبات ، والملتزت بقواعد المجتمس وقوانين  )هالل وآخرون،

 Citizenship valuesل( قيم المواطنة 

يقصد بها  مجموعة القيم الالزمة لتحقيق االنتماء، وهي مقومات رئيسة ينب ي أن تكتمل حتى 
قههق المواطنههة، ومههن أبرزههها إحقههاق الحقهههوق، والقيههات بالواجبههات، والمشههاركة المجتمييههة، واالنتمههاء، تتح

 (. 44هه، 1420واإلخالص، واألمانة، الصدق، والصبر، والتعاضد والتناصة  )الشيخ، 

ويقصد بقيم المواطنة في البحهث الحهالي بأنهها: مجموعهة القهيم األخالقيهة التهي تحهرص منهاهج 
على تعزيزها لدى المتعلمين، وتشمل: قيم واإلخالص، واألمانة، والصدق، والصبر، والتعاضهد التعليم 

والتناصههة، والتهههولف، والتكافههل، والهههود، والتقبههل، ممههها يعمههق الشهههعور باالنتمههاء الهههوطني، ويشههجس علهههى 
 ممارسة الحقوق، والقيات بالواجبهات، والمشاركة المجتميية الفاعلة.

  Intellectual Extremeم( التطرف الفكري 

طههرف الشههيء فههي الل ههة مهها يقههرب مههن نهايتهه ، وقيههل: مهها زاد عههن النصههف. وتعههددت تعريفاتهه ، 
ومنها أن : القائل أو القول، أو الفعهل المخهالف للشهريعة. كمها يقصهد به  التنطهس  وههو التكلهف المهلدي 
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اههرعا أو تجههاوز الحههد  إلههى الخههروج عههن السههنة، وال لههو والتشههدد والتعنههت  هههو الزيههادة علههى مهها يطلههب
 (.2005)عبدالجبار، 

 سادساً: حدود البحث 

 التزم البحث الحدود التالية:

الحدود الج را ية: اقتصر النطاق الج رافي لتطبيق أدوات البحث على مدينة جدة بالمنطقة  -1
 ال ربية، في المملكة العربية السعودية.

البحث على طالب الدراسات التربوية العليا، في  الحدود البشرية: اقتصرت الحدود البشرية لعينة -2
 جامعتي الملك عبد العزيز وجدة. 

الحدود الزمنية: اقتصرت الحدود الزمنية لتطبيق أداة البحث، خالل الفصل الثاني، للعات  -3
 هه.1439الدراسي 

واطنة الحدود الموضوعية: اقتصر موضوع البحث على أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم الم -4
 لمواجهة التطرف.  

 سابعاً: منهج البحث وإجراءاته

لإلجابههة عههن أسههئلة البحههث  تههم اسههتخدات المههنهج الوصههفي المسههحي، الههذي يهههدف إلههى وصههف 
(، ومههرت إجههراءات البحههث 2010ال ههاهرة المدروسههة مههن حيههث طبيعتههها ودرجههة وجودههها )العسههاف، 

 بالمراحل التالية:

لتربوية ذات العالقة بمت يرات البحث، لتحديد مقومات األمن المسة المعلوماتي لألدبيات ا -1
الفكري، وقيم المواطنة التي يمكن أن يكون لمناهج التعليم أثر في تعزيزها لدى الشباب، 

 لمواجهة إاكاليات التطرف الفكري.

ة استقراء تحليلي ألدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجه -2
 التطرف.

( من اإلناث  من 44( من الذكور و)55( منهم )102طبقت االستبانة على عينة بلغ عددها ) -3
طالب الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا التربوية في جامعة الملك عبد العزيز، وكلية التربية 

ي للعات في جامعة جدة، وذلك في األسبوع األول من اهر ربيس األول خالل الفصل الثان
 هه.1439الدراسي 

قدمت توصيات تربوية مقترحة لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى  -4
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 الشباب السعودي لمواجهة التطرف.

اقتراح نطاق عمل مشروع لتفعيل أثر أدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب  -5
 السعودي لمواجهة التطرف.

 منا: أدبيات البحث. ثا

صنفت أدبيات البحث في محورين تناول المحور األول: مناهج التعليم في المملكة العربية 
 السعودية، وتناول المحور الثاني: مناهج التعليم والمواطنة. 

 المحور األول: مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية 

الوعي وغرب حب الوطن واالنتماء إلي  والدفاع إن مناهج التعليم ُتعد من أهم وسائل نشر  
عن  وجعل ذلك من واجباتهم الدينية، حيث تتضمن موضوعات تتعلق بأمن المجتمس، وُتحّذر من 
الجريمة وتوضة أقسامها وعقوبتها وأضرارها، كما أن مواد الل ة العربية ال تخلو من مواضيس ُتنّمي 

االجتماعية التي تستعرض تنمية الوطن وموارد ، وأهمية الوعي األمني لدى الطالب، وكذلك المواد 
 (.1422الحفاظ علي  والدفاع عن ، وُترسيخ مقومات المواطنة )اليوسف، 

وُتعد مناهج التعليم في المملكة أحد الركائز الرئيسة التي يسعى المجتمس من خاللها إلى 
عربية السعودية على أس  دينية، تحقيق األمن واالستقرار، وتقوت مناهج التعليم في المملكة ال

وُمرتكزات أخالقية، وهي وسيلة لوقاية المجتمس من ُمختلف االنحرافات الفكرية والسلوكيات الشاذة. 
فمن خاللها ُيدرع المتعلم عالقت  برب ، وما يرتب  بذلك من قيام  بما أوجب  علي ، كما ُيدرع عالقت  

لك من تأديت  لحقوقهم. فالتعليم القائم على ُأس  سليمة ب ير  من أفراد المجتمس، وما يترتب على ذ
نابعة من عقيدة المجتمس وما يلمن ب  أفراد  من قيم وأخالق، وما يسعون إلى تحقيق  من أهداف 

 هه(.1424وتطلعات  ُتعد من أهم العوامل الُمحققة لألمن الفكري )الشهري، 

بية السعودية على إ هار وسطية كما تحرص مناهج التعليم المختلفة في المملكة العر 
اإلسالت واعتدال ، بتأصيل الفكر الوسطي لدى الناائة، المرتكز على ثوابت اإلسالت الُمستمدة من 
القرآن والسنة، وتعزيز مبدأ الحوار، و تاحة الفرصة للتعبير عن اآلراء، و ااعة ثقافة الحوار في 

 (.2002شتهم )المالكي، محي  المدرسة، واست الل  في توعية الطالب وُمناق

هه( إلى أن مناهج التعليم في المملكة هي المدخل الرئي  لتنفيذ ُجملة 1421وأاار الدبيان )
من البرامج واألنشطة التربوية، التي تتج  إلى تحصين عقول الناائة ووقايتهم من االنحرافات 

التعليمية والتربوية، وذلك  الفكرية، في ضوء ال ايات واألهداف والسياسات التي ُتسّير العمليات
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بتعميق والء الطالب لل ، ولكتاب ، ولرسول ، ولقادة البالد وعلمائها، وااللتفاف حول العلماء 
  الُمعتبرين، والُبعد عن مواضس الفرقة والضالل واالنحراف.

المنهج تشكل ال اية النهائية التي يسعى إلى تحقيقها. من خالل المحتوى الذي  أهداف إن
، ليناسب المرحلة العمرية للمتعلمين والتطورات الجارية. وتتم دراسة محددةاختيار  وفق معايير يتم 

المحتوي بأساليب واستراتيجيات، أنشطة، وتعك  نتائج التقويم مدى تحقق أهداف المنهج، مما 
 .(2015 )النملة،يساعد على اتخاذ قرارات بشأن تحسين  أو تطوير  

( أن المحتوى التعليمي للمنهج ُيعد أداة لتحقيق 2015ومساعدة ) وأوضة الشريفين ومطالقة
أهداف المجتمس، المتمثلة في القيم واالتجاهات والمبادئ المستهدف إكسابها، وتنميتها لدى الطلبة. 
وفق خصائصهم النمائية، واحتياجاتهم، وميولهم. ويراعي في اختيار خبرات المحتوي أن تكون ذات 

قابلية تطبيقها في الحياة، في إطار قيم الوسطية واالعتدال. وأن يتناول المحتوى داللة صادقة تعك  
موضوعات وتطبيقات من واقس الحياة، وتدرب في سياق حواري متوازن يخاطب العقل والقلب معا، 
ومناخ يشجس على طرح األسئلة واالستفسارات المساعدة على ترسيخ مفاويم الوسطية واالعتدال، 

 وال لو. ونبذ التطرف

وتحقق المدارب وغيرها من ملسسات التعليم األخرى رسالتها من خالل ما تقدم  من مناهج 
على عناصر رئيسة، وهي: األهداف، والمحتوى، وطرق التدري ، والوسائل وتقنيات  تعليمية تشتمل

ل خبرات لتربية أجيال يتفاعلوا ويتكيفوا بنجاح مس المجتمس من خال التعليم، واألنشطة، والتقويم
يجاد الحلول المناسبة منهجية تساعد على تحقيق التوازن بين حاجات الفرد المجتمس، والمساهمة في إ

 (.2014لمشكالت  )الخليفة، 

 :لمحور الثاني: مناهج التعليم والمواطنةا

تتعدد ملسسات المجتمس ذات األثر في تشكيل مقومات المواطنة لدى الفرد، وتشمل  األسرة، 
ت الدينية، والرفاق، ومجموعة العمل، وملسسات التعليم. وتنفرد ملسسات التعليم عن والملسسا

غيرها بمسلولية تزويد الفرد بالمعارف والمهارات والقيم الالزمة للمواطنة الصالحة، وتنجز ملسسات 
 Center For Civicالتعليم مسلولياتها في هذا المجال من خالل مضامين مناهجها الدراسية )

Education ,1994 .) 

  ينب ي أن تتم بتربية مقصودة، يتم من مرتكزات علميةولكي تكون المواطنة مبنية على 
خاللها تعريم الطالب المواطن بالعديد من مفاويم المواطنة وخصائصها، مثل: مفهوت الوطن، 
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سلولية والحكومة، والن ات السياسي، والمجتمس، والشورى، والمشاركة السياسية وأهميتها، والم
االجتماعية وصورها، والقانون، والدستور، والحقوق والواجبات، وغيرها من مفاويم المواطنة وأسسها 

 (.2002)المعمري، 

العالقة بين منهج التعليم والمواطنة توضية مفهوت المواطنة، وأبعادها وقيمها،  بيانويتطلب 
 لمواطنة لدى الطالب.ثم بيان العالقة بين مناهج التعليم ودورها في تنمية قيم ا

  أ( مفهوم المواطنة

بأنها اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطن. وهي مكانة أو عالقة  المواطنةتعرف 
 (. 1992اجتماعية، تنشأ بين الفرد الطبيعي، ومجتمع  )الموسوعة العربية العالمية، 

والمجتمس، وتتطلب  ويعرفها مركز التربية الوطنية بأنها عالقة العضوية في الجماعة
 Center forالقائمة على الفهم الواعي، والتفاهم، وقبول الحقوق والمسلوليات ) المشاركةالعضوية 

Civic Education ,1991.) 

( Encyclopedia Britannica( تعرف دائرة المعارف البريطانية )2001وأورد الكواري )
  قانون الدولة، وما تقتضي  تلك العالقة من للمواطنة بأنها عالقة بين فرد ودولة، وفق ما يحدد

 واجبات وحقوق. 

و ذا ما تتبعنا الدراسات العربية التي تناولت مفهوت المواطنة يالحظ تركيز غالبيتها على 
اإلطار الفكري والن ري لهذا المفهوت، على عك  الدراسات األجنبية التي يركز مع مها على برامج 

 (.2005اليب التقويم والقياب )العامر، عملية التنفيذ، وآليات  وأس

وعلى الرغم من غياب كلمة  المواطنة  في المعاجم العربية التقليدية، إال أن  توجد اروح 
 (.2004لكلمات ذات عالقة بها، مثل: وطن، توطين، واطن، الوطن، مواطن)الكندري، 

إلى أن المواطنة  ( الفرق بين مفهومي المواطنة والوطنية، مشيرا2002وأوضة الشريدة )
للوطنية، بمعنى أن المواطنة عملية فكرية، بينما الوطنية هي ممارسة. فالمواطنة  ون ري إطار فكري 

قضية اعتبارية قابلة للتطور واالرتقاء، كما أنها قابلة للهبو  والتقليص، فاألمر محكوت بنوع العالقة 
ويقوى إذا تم تمكين المواطن من الحصول بين الفرد والن ات الحاكم، ألن الشعور بالمواطنة يشتد 

 (. 2009على حقوق ، واستجيب لحاجات  األساسية والعك  صحية )ال ريب، 

وتناولت العديد من األدبيات مفهوت المواطنة في بعدها السياسي، واعتبرتها رابطة سياسهية، ال 
ة التهي أوردتهها الهدول فهي تقوت علهى أسه  عرقيهة أو دينيهة، وتكهون نتاجها لألن مهة الديمقراطيهة الحديثه
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 (. 2009دساتيرها )الوقيان، 

وهنههاع مههن أاههار إلههى البعههد األمنههي فههي تفسههير مفهههوت المواطنههة، وأرجعههها إلههى الدرجههة العاليههة 
التي يصل إليها المواطن في انتمائ  إلهى الدولهة كبهديل عهن االنتمهاء للقبيلهة، أو العشهيرة، أو الطائفهة، 

ك االنتمههاء االلتههزات بمجموعههة مههن المعههايير، والحقههوق، والواجبههات لكههل أو الملههة. حيههث يترتههب علههى ذلهه
مهههن يتمتهههس بههههذ  الصهههفة، مثهههل: الهههدفاع عهههن الهههوطن، والن هههرة إلهههى اآلخهههر، وصهههيانة المرافهههق العامهههة، 
والحرص على المصلحة الوطنية، و دراع المواطن لواجبات  فهي التصهدي للتحهديات التهي تواجه  وطنه  

(Arad& Alon ,2002 .) 

كما إن للمواطنة بعدا فكريا ُيعهد أحهد أههم األسه  التفسهيرية، فالمواطنهة نتهاج ن ريهات وعقائهد  
فكريههة، و ههروف متعههددة أسهههمت فههي تشههكيلها سههواء علههى المسههتوى المحلههي، أو القههومي، أو الههدولي. 
وهههههي مهههههوروث خهههههاص لإلنسهههههانية كافههههة، ونتهههههاج حركهههههة أفكهههههار تن يريههههة ذات مسهههههارات طويلهههههة تنشهههههد 

 (. 2009، بوزيان، 2009لية في أبعادها المختلفة )الوقيان، االستقال

وُتكتسههههب المواطنههههة وتنمههههو تههههدريجيا مههههن خههههالل التنشههههئة االجتماعيههههة، أو مههههن خههههالل وسههههائل 
اإلعههههالت، ومنههههاهج التعلههههيم، والتجربههههة االجتماعيههههة، ومههههن ثههههم  فهههههي ليسههههت عبههههارات تههههردد دون وعههههي 

 ,Sherrodالههههذي يشههههارع فههههي حكههههم بههههالد   بجوهرههههها، بههههل هههههي سههههلوع وممارسههههة، فههههالمواطن هههههو

Flanagan & Youniss, 2002)2009  النبهاني، 2009هه  ال ريب، 1422الحبيب،  ؛ ) 

إن المواطنة تعني الوالء واالنتماء، للحفاظ على الوحدة الوطنية. فالمواطنة عالقة متبادلة بين 
ههههه( فهههي 1422ههههه  الحبيهههب، 1420الفهههرد والمجتمهههس، وللمواطنهههة مقومهههات تتمثهههل كمههها ذكهههر )الشهههيخ، 

 التالي:

االنتماء: ذلك الشعور الذي يجعل المواطن مفتخرا بوطن ، فيدفع  للعمل بسخالص وحماب،  -1
 لرفعة وطن ، والزود عن .

الحقوق والواجبات: ويقصد بالحقوق تلك االمتيازات التي يلزت على الدولة أن توفرها للمواطنين،  -2
 ليمارسوها ويتمتعوا بها.

 المشاركة المجتميية: ُتعد األعمال التطوعية من أبرز الملارات الدالة على ذلك.  -3

 القيم العامهة: وتتمثل في مجموعة من األخالقيات التي يجب أن يتحّلى بها المواطن. -4

  ب( أبعاد المواطنة

 (:2004  فريح ، 2002تتعدد أبعاد المواطنة لتشمل ما يلي )المعمري، 
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 في/ الثقافي: فالمعرفة عنصر جوهري في توعية المواطن.البعد المعر  -1

 البعد المهارى: يقصد ب  تلك المهارات الفكرية ومنها العقالنية وقدرة على تمييز األمور. -2

 البعد االجتماعي: ويشمل المهارات االجتماعية للعمل مس اآلخرين، ومعايشتهم. -3

 قيم التي ترب  الفرد بمجتمع  ووطن .البعد االنتمائي )الوطني(: يقصد ب  تلك ال -4

 البعد القيمي، يشمل القيم الضابطة للسلوع، مثل قيم: العدالة، والمساواة، والتسامة -5

 .البعد المكاني: يقصد بالمكان ذلك النطاق المادي واإلنساني الذي يييش  ي  المواطن -2
  ج( قيم المواطنة

لتحقيهق االنتمهاء، وههي مقومهات رئيسهة ينب هي أن يقصد بقهيم المواطنهة مجموعهة القهيم الالزمهة 
تكتمل حتى تتحقق المواطنهة، ومهن أبرزهها إحقهاق الحقهوق، والقيهات بالواجبههات، والمشهاركة المجتمييهة، 
واالنتماء، واإلخهالص، واألمانهة، والصهدق، والصهبر، والتعاضهد والتناصهة، كمها أن للمواطنهة مقومهات 

( إلهى خمه  قهيم Hopkins ,2002تسهتند المواطنهة  وفقها ل )رئيسة ينب هي أن تكتمهل كهي تتحقهق، و 
 رئيسة هي :

 . فالمواطن الصالة يجب أن يكون يتسم بالصدق مس نفس  ومس اآلخريًن. Honestyالصدق  -1

. فعلى اإلنسان أن يهتم باآلخرين، وبالمخلوقات الحية، Compassionاإلحساب باآلخرين  -2
 الم من حول .لتمتع  بمشاعر وعواطف تربط  بالع

يشمل االحترات والتقدير للذات واآلخرين، وما لديهم من أفكار، ومعتقدات.  .Respectاالحترات  -3
 كما يشمل أيضا احترات القوانين، واألن مة، ومنجزات الوطن، ومرافق ، وملسسات .

لقة بذات . تتضمن المسلولية العاّمة، والمسئولية الشخصية المتعResponsibilityالمسئولية  -4
 الفرد.

 

 : تساعد الشجاعة الناب على الممارسة الصائبة للمهات مهما كانت صيبة. Courageالشجاعة  -5

 د( مناهج التعليم وتنمية قيم المواطنة

لمنهههاهج التعلهههيم رسهههالة واضهههحة تتمثهههل فهههي تربيهههة المهههواطنين، وتمكيهههنهم مهههن الكفايهههات الالزمهههة 
هم الالزمهههة لتلبيهههة حاجهههاتهم األساسهههية وحاجهههات العمهههل فهههي للمواطنهههة الصهههالحة، وذلهههك بتطهههوير قهههدرات

مجههتمعهم، ليييشههوا آمنههين، ويشهههعروا بالرعايههة واالطمئنههان، فيلتزمههوا بالقواعهههد والقههوانين، ويكونههوا أكثهههر 
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وعى، و نتاجية، وتزداد قدرتهم على تحمل المسهلولية، ويكونهوا أكثهر تهأثيرًا فهي فعاليهات الحيهاة اليوميهة 
  (.2002)فريحة، 

 :(Wisconsin, 2015)كما تساهم المناهج في تحقيق المواطنة من خالل ما يلي 

 وضس األهداف والعمل على تحقيقها بنجاح. -1

 تنمية القدرة على ممارسة مهارات اتخاذ القرارات بفاعلية. -2

 المساهمة اإليجابية الفاعلة في المجتمس والعناية بشلون ، وتطوير . -3

 االجتماعية والشخصية لدى األفراد.تطوير المهارات  -4

 تعزيز القيم العامة الضابطة للسلوع. -5

 فهم المعارف األساسية عن المواطنة. -2

 الوعي بأبعاد المواطنة وقيمها. -4

 ممارسة مهارات أساسية لتعميق المواطنة. -1

تههها لههدى كمهها يمكههن أن تسههاهم منههاهج التعلههيم أيضهها فههي تنميههة كفايههات المواطنههة وتعزيههز مقوما
الفههرد مههن خههالل تعريفهه  بحقوقهه  وواجباتهه  تجهها  وطنهه  ومجتمعهه ، وكيفيههة ممارسههت  لههها. وتشههمل تنميههة 

 هه(:  1422الكفايات األساسية للمواطنة لدى المتعلم ما يلي )الحامد، 

 ممارسة التأمل والنقد الذاتي، والمشاركة في اتخاذ القرار. -1

 اآلخرين، ومحاورتهم بعقالنية. التحلي باألخالق الكريمة، واحترات -2

 تمثل القيم العلمية، ومنها قيم األمانة، والرغبة في االكتشاف، والموضوعية، والمثابرة، والدقة. -3

 إيمان  بمبادئ العدالة االجتماعية، والتمسك بالحقوق، وتأدية الواجبات. -4

 تحمل  مسلولية اتخاذ القرار. -5

 عي، وألفت  العمل بروح الفريق.ممارسة العمل الجماعي والتطو  -2

 إيمان  بالوحدة الوطنية بوصفها ضرورة حتمية للتقدت. -4

 المشاركة اإليجابية في تنمية وطن  وأمت  العربية واإلسالمية. -1

 المحاف ة على استقرار وطن ، وحماية ثروات . -9

 تقدير المصلحة العامة، وتقديمها على مصلحت  الخاصة. -10
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جعة الدراسات التي تناولت إسهات المناهج في تنمية المواطنة يمكن إيجاز ومن خالل مرا
 (:2004( التالي )البوسعيدي، 1أبرز تلك األدوار في الشكل )

 

 ( أدوار المناهج في تحقيق المواطنة1الشكل )

وقد تعددت الدراسات التهي تناولهت المنهاهج التعليميهة و سههامها فهي تنميهة المواطنهة، ومنهها مها 
 ي:يل

هههههه( إلهههى دراسهههة واقههههس منهههاهج التربيههههة الوطنيهههة وكتبههههها 1420ههههدفت دراسهههة أحمههههد وآخهههرون )
الدراسهههية فهههي مراحهههل التعلهههيم العهههات بالمملكهههة، وذلهههك مهههن وجههههة ن هههر المعلمهههين والمشهههرفين التربهههويين، 

 واقتراح تصور فعال لمنهج التربية الوطنية، وأ هرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: 

 هناع مجموعة من المعايير الواجب توافرها في مناهج التربية الوطنية. أن  -1

 توافر مجموعة من المفاويم الوطنية في تلك الكتب.  -2

 أن واقس التربية الوطنية مطمئن في جميس عناصر تقويم مناهج التربية الوطنية. -3

 وجود قصور في معرفة المعلمين ألهداف التربية الوطنية. -4

هه( إلهى التعهرف إلهى دور منهاهج التربيهة اإلسهالمية فهي تعزيهز 1423اسة ال امدي )وهدفت در 
بعض مفاويم التربية الوطنية لدى تالميهذ المرحلهة المتوسهطة فهي المملكهة العربيهة السهعودية، والتعهرف 

ربيههة إلههى القههيم المعر يههة والوجدانيههة والسههلوكية ذات العالقههة بالتربيههة الوطنيههة التههي تضههمنتها منههاهج الت
اإلسههالمية فهههي المرحلههة المتوسهههطة فههي المملكهههة، وأ ههههرت النتههائج تضهههمين منههاهج التربيهههة اإلسهههالمية 
بعض مفاويم التربية الوطنية بدرجة عالية، وبعضها بدرجة متوسطة، وقد أوصى الباحث بالعديد مهن 

 التوصيات أهمها:

ت التي تم  واقس التالميذ أن يتضمن منهج التربية اإلسالمية بشكل مكثف القضايا والمشكال -1
 في الوقت الحاضر والتي ال تتناقض مس الدين اإلسالمي.

 زيادة العناية بمعلم التربية اإلسالمية سواء في االختيار أو اإلعداد أو التدريب أثناء الخدمة. -2
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ههههه( إلهههى التعهههرف إلهههى قهههيم السهههالت التهههي تضهههمنتها كتهههب 1422كمههها ههههدفت دراسهههة الزهرانهههي )
الحهديث والتربيههة الوطنيهة المتعلقههة بمعاملهة المسهالمين مههن غيهر المسههلمين، وأ ههرت نتائجههها التفسهير و 
 ما يلي: 

كانت هذ  القيم: األمانة والعدل، واإلحسان، وأدب الدعوة، وأدب الجوار، وأدب الحوار،  -1
 والتواضس، والكرامة اإلنسانية، والرحمة، والصلة االجتماعية، واألمن.

يم السابقة قد توافرت في كتب التعليم الديني، ولم يخل كتاب من أي قيمة من أن جميس الق -2
 تلك القيم.

 ( مرة.293تكررت قيم السالت في كتب التعليم الديني والتربية الوطنية  عينة البحث   ) -3

أن مقررات التعليم الديني في المملكة تحتوي على قيم السالت والتسامة مس المسالمين من  -4
لمسلمين، و ي  براءة التعليم الديني مما ألصق ب  من تهم وأباطيل بتشجيس القتل واالعتداء غير ا

 على المسلمين من غير المسلمين.

هه( مبدأ المواطنة في المجتمس السعودي، وخلصت إلى العديد 1422وتناولت دراسة الزنيدي )
 من مبادئ تنمية المواطنة، من أبرزها:

 ، وأن مت ، وملسسات ، ومشاريع .رب  الناائة بمجتمعهم -1

 رب  عناصر المواطنة بالدين، وما نصت علي  الشريعة. -2

 تجاوز التن ير في تدري  القضايا الدينية ذات البعد الوطني. -2

 تطوير المنهج السلفي، وتحديد موقف  الثقافي إزاء مستجدات العصر. -3

 زنة بين الحقوق والواجبات. رب  معطيات العصر ومتطلبات الشرع من خالل الموا -4

هه( مرتكزات المواطنة في الفكر ال ربي المعاصر من المن هور 1422وانتقدت دراسة العامر )
اإلسالمي، وأ هرت اكتناف مفهوت المواطنة في الفكر ال ربي المعاصر مالبسات متعددة  منها: أنها 

تمهاعي، والزمهاني، والمكهاني. ممها ذات صب ة عمومية وعالمية، تخرجهها عهن سهياقها التهاريخي، واالج
 ينعك  أثر  على تحقيق المساواة والديمقراطية. 

هههههه( االتجاهههههات المعاصههههرة فههههي تربيههههة المواطنههههة. وأوردت  1422وتناولههههت دراسههههة الحبيههههب )
تعريفهههات متعهههددة مرتبطهههة بالمواطنهههة، واهههمل ذلهههك مفههههوت الهههوطن، والوطنيهههة، والتربيهههة الوطنيهههة، كمههها 

ت تعزيههز المواطنههة، مههن خههالل عههرض تجههارب عالميههة وتجربههة المملكههة العربيههة تناولههت بعههض اتجاههها
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السههعودية فههي ههههذا المجههال، كمههها قههدمت الدراسهههة تصههورًا مقترحههًا لتنميهههة المواطنههة فهههي ضههوء السياسهههة 
 التعليمية، وطبيعة المجتمس السعودي.

عههههات  هههههه( إلههههى إلقههههاء الضههههوء علههههى مفهههههوت المواطنههههة بشههههكل1429وهههههدفت دراسههههة آل زاهههههر )
ومفهومها بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وكذلك التعرف إلى واقس األسهاليب المتبعهة لتعزيهز 
المواطنة لدى الطالب باإلضافة إلى رصد المعوقهات التهي تواجه  مهديري المهدارب الثانويهة فهي مجهال 

 يأتي: تعزيز المواطنة لدى الطالب في المملكة العربية السعودية. وأ هرت نتائجها ما

أن ممارسة مدير المدارب الثانوية ألساليب تعزيز المواطنة لدى الطالب كانت بدرجة  -1
 متوسطة بشكل عات ألبعاد المحور األول من االستبانة.

وجود معوقات تواج  مديري المدارب في مجال تعزيز المواطنة لدى الطالب بدرجة  -2
 متوسطة.

لعوامههل المههلثرة فههي قههيم المواطنههة، وبيههان مههدى ( إلههى كشههف ا2001وهههدفت دراسههة المرهبههي )
تأثيرهههها فهههي وعهههي طلبهههة المرحلهههة الثانويهههة، وتعهههرف تهههأثير تلهههك العوامهههل، وكهههان مهههن أبهههرز مههها أ هرتههه  

 نتائجها ما يلي:

 أن تأثير العوات على قيم المواطنة كان متوسطا لجميس العوامل بشكل عات.  -1

 على قيم المواطنة جاء في الترتيب األول.أن تأثير  عوامل التدين   -2

أن مدى تأثير العوامل االجتماعية والسياسية وعوامل االتصال واإلعالت على قيم المواطنة  -3
 جاءت في الترتيب الثالث والرابس والخام  والسادب على التوالي.

 (.4,51س  )أعلى تأثير في عامل التدين كان لصالة الخطاب اإلسالمي داخل المسجد بمتو  -4

 أدنى تأثير على مستوى جميس العوامل بند القنوات الفضائية غير الدينية. -5

( فاستهدفت تقويم أدوار بعض ملسسات المجتمس السعودي التعليمية 2012أما دراسة أحمد )
)المدارب والجامعات( والملسسات اإلعالمية والدينية وغيرها من ملسسات المجتمس األخرى ذات 

تنمية قيم المواطنة لمكافحة مسببات التطرف الفكري لدى الطلبة، حيث حددت قيم المواطنة العالقة ب
الالزت تنميتها لدى طلبة الجامعة لمجابهة مسببات التطرف الفكري، واألدوار التي ينب ي أن تقوت بها 

دوار التي ملسسات المجتمس السعودي لتعزيز قيم المواطنة لدى الطالب، وأ هرت نتائجها فاعلية األ
تقوت بها المجتمس السعودي )التعليمية واإلعالمية وغيرها(  في تنمية قيم المواطنة لمواجهة مسببات 
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التطرف الفكري لدى الطالب. وأوصت الدراسة بضرورة صياغة ر ية تربوية تكاملية لتفعيل تلك 
 المجتمس السعودي. األدوار، ُبغية إثراء المعالجات الفكرية لمجابهة أسباب التطرف الفكري في

 تعقيب على األدبيات السابقة

 يتضح من مراجعة األدبيات ما يلي:

تباينت أهداف الدراسات التي تناولت مفهوت المواطنة من وجهات ن ر متعددة،  بعضها درب  -
المفهوت في عالقت  بمناهج التعليم من خالل الكشف عن واقس تناول المناهج للمفهوت  كما في 

هه( أو من خالل 1425هه  الزهراني، 1423هه، ال امدي، 1420ن )أحمد وآخرون، دراسات كل م
استطالع آراء المعنيين بتعليم المناهج من معلمين ومشرفين ومديري مدارب حول العوامل التي 
لها تأثيرها في تكوين مفهوت المواطنة وواقس تكوين قيمها في مراحل التعليم كما في دراسة كل من 

 (.2001هه، والمرهبي، 1429)آل زاهر، 

هه  والحبيب، 1422  العبد الكريم والنصار، 2005سعت بعض الدراسات  ومنها )العامر،  -
هه( إلى إبراز مفاويم المواطنة، وما يرتب  بها من مصطلحات، و هرت تباينات في تعريم 1422

 مفهوت المواطنة، ولم يتحدد لها تعريفًا متفًق علي .

هه( نماذج وتصورات مقترحة  1422هه  والحبيب، 1422بد الكريم والنّصار، قدمت دراسات )الع -
 لتنمية المواطنة وتعزيز مقوماتها في المجتمس السعودي.

( أهمية تنمية المواطنة باعتبارها هدفًا أساسيا 2005هه، العامر، 1422أبرزت دراسات )الزنيدي،  -
 ية السعودية.للتعليم في العديد من الدول ومنها المملكة العرب

هه( في توصياتها 1429هه  آل زاهر، 1423هه  ال امدي، 1420أبرزت دراسات )أحمد وآخرون، -
 الحاجة إلى زيادة دور مناهج التعليم في تنمية مفهوت المواطنة كما تحددها الر ية اإلسالمية. 

( العديد 2005هه  العامر، 1422هه  والحبيب، 1422أوضحت دراسات )العبد الكريم والنصار،  -
 من االتجاهات المعاصرة لتربية المواطنة.

هه( التوجهات ال ربية التأصيلية لمفهوت المواطنة من المن ور 1422انتقدت دراسة العامر ) -
اإلسالمي، وتحف ت على توجهاتها في الفكر ال ربي المعاصر، حيث يخرجها ذلك عن سياقها 

 ك  أثر  على تحقيق المساواة والديمقراطية.التاريخي، واالجتماعي، والج رافي، مما ينع

تنوعت األدوات التي اعتمدت إليها الدراسات في الكشف عن دور مناهج التعليم في تنمية قيم  -
المواطنة،  بعض الدراسات اعتمد على االستبانة الستطالع آراء القائمين على العملية التعليمية 
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( وبعضها اعتمد 2001هه  والمرهبي، 1429هر، هه  وآل زا 1420كما في دراسة )أحمد وآخرون،
على تحليل محتوى مناهج التعليم للتعرف على مدى تحقيق الهدف نفس ، كما في دراستي 

هه( وبعضها اعتمد على الر ية التحليلية للمفهوت كما في 1425هه  الزهراني، 1423)ال امدي، 
 هه(.1422هه  الحبيب، 1422دراستي )العامر، 

مههههن مراجعههههة األدبيههههات السههههابقة فههههي تحديههههد التعريفههههات االصههههطالحية لمحههههاور  وتمههههت اإلفههههادة
البحههههث، وفههههى االسههههتقراء التحليلههههي لقائمههههة أدوار منههههاهج التعلههههيم لتعزيههههز قههههيم المواطنههههة لههههدى الطههههالب 

 التطرف.لمواجهة 

 إعداد أداة البحث وتطبيقها ميدانيا  تاسعا: إجراءات

المواطنههة لههدى  قههيمألدوار منههاهج التعلههيم فههي تعزيههز  مههرت إجههراءات إعههداد االسههتبانة التقويميههة
 الشباب لمواجهة التطرف بالخطوات التالية.

هههه  1422ههههه  الزنيهههدي،1422ههههه  الزهرانهههي، 1423)ال امهههدي، بعهههد مراجعهههة الدراسهههات السهههابقة،  (أ
عهههدت الصهههورة األوليهههة لالسهههتبانة ، أ (2001ههههه  المرهبهههي، 1422ههههه  الحبيهههب، 1422العهههامر، 
وتضهمنت  التطرف،ألدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب لمواجهة التقويمية 

 التالية: الثالثةصفحة خاصة بتعليمات االستجابة على البنود الواردة في محاورها 

المحور األول: خاص بالبيانات العامة للمستجيب، واملت: االسم )اختياري(، والنوع )ذكر/  -1
 اصل عن طريق )الجوال/ البريد اإللكتروني(.(، بيانات التو ىأنث

المحور الثاني: خاص باليبارات التقويمية ألدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لدى  -2
( 30والتي سبق استخالصها من مراجعة أدبيات، وبلغ عددها ) التطرف،الطالب لمكافحة 

 عبارة.

مناهج التعليم التعزيزية لقيم المواطنة لدى  المحور الثالث: خاص بمقترحات تفعيل أدوار -3
 الطالب لمواجهة التطرف الفكري.

ب( تحدد تقدير تقييمي للبدائل التقويمية الستجابات على مفردات المحور الثاني لالستبانة على 
 النحو التالي:

  درجة واحدة للبديل نادرا.-3 ( درجة للبديل أحيانا. 2)-2( درجات للبديل غالبا.   3)-1

ج( حساب صدق االستبانة: تم التحقق من الصدق ال اهري لالستبانة بعرضها على 
( من أعضاء هيئة التدري  بكلية التربية في جامعة 2المحكمين: حيث ُعرضت على )

جدة، ومعهد الدراسات التربوية العليا في جامعة الملك عبد العزيز، وتم تعديل صياغة 
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على إعادة صياغتها، وبذلك تم التأكد من صدق  بعض اليبارات، التي اتفقت اآلراء
 االستبانة وقابليتها للتطبيق.

د( حساب ثبات االستبانة: تم حساب معامل ثبات االستبانة، بتطبيقها على عينة استطالعية 
( طالب وطالبة بالدبلوت العات للتربية )من غير عينة البحث( في بداية 20مكونة من )

هه. ويمكن توضية معامل ثبات االستبانة باستخدات 1439سي الفصل الثاني للعات الدرا
 (.1معامل  ألفا كرونباخ  بالجدول )

 الستبانة ألدوار مناهج التعليم التعزيزية محور الثاني ل( معامل ثبات ال1الجدول )
 لقيم المواطنة لدى الطالب

 االستبانة الثاني محور
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

ة ألدوار مناهج التعليم في تعزيز قيم المواطنة لمواجهة االستجابات التقويمي
 .الفكري  التطرف

0.812 

( أن قيمهههة معامهههل الثبهههات ألفههها كرونبهههاخ المحسهههوب لمحهههور االسهههتبانة 1يتضهههة مهههن الجهههدول )
( للمحور الثهاني الخهاص باالسهتجابات التقويميهة ألدوار منهاهج التعلهيم وتشهير إلهى نسهبة ثبهات 0,11)

 مقبولة.

( 1أصبحت االستبانة في صورتها النهائية، القابلة للتطبيهق علهى عينهة البحهث )ملحهق وبذلك 
تضهههههمنت صهههههفحة العنهههههوان والتعليمهههههات، وأربعهههههة محهههههاور رئيسهههههة، خصهههههص المحهههههور األول لبيانهههههات 

( مفهردة تقييميهة ألدوار المنهاهج فهي تعزيهز قهيم المواطنهة لهدى 30المسهتجيب، وتنهاول المحهور الثهاني )
ة التطهههرف اإلرههههاب، أمههها المحهههور الثالهههث فكهههان محهههورا مفتوحههها خصهههص لمقترحهههات الطهههالب لمواجهههه

المسههتجيب التفعيليهههة ألدوار منههاهج التعلهههيم فههي تعزيهههز قههيم المواطنهههة لههدى الطهههالب لمواجهههة التطهههرف 
 الفكري. 

إناث( من  45ذكور،  45( طالب وطالبة )150و( طبقت االستبانة ميدانيا على عينة بلغ عددها )
دراسات العليا بكلية التربية في جامعة جدة، ومعهد الدراسات العليا التربوية في جامعة طلبة ال

 هه.1439الملك عبد العزيز، وذلك في األسبوع األول من اهر جمادى األول 

ز( روجعت االستبانات قبل رصد تكرارات االستجابات الواردة فيها، للتحقق من استيفاء بياناتها، وتم 
( 102مستكمل منها. وبل ت أعداد االستبانات المستوفاة الصالحة للرصد )استبعاد غير ال
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 ( نسخة استبانة للطالبات.44( نسخة استبانة للطالب، و)55استبانة  منها )

ح( تم رصد تكرارات استجابات العينة على مفردات االستبانة، ورصدت النتائج، وعولجت باألساليب 
، لإلجابة عن سلال البحث الثاني. SPSSستخدات برنامج ( با2اإلحصائية الالبارامترية و)كا

  .وتحليل المحتوى لإلجابة على السلال الثالث

 الحادي عشر: نتائج البحث. 

التهي  تمت اإلجابة عن سلال البحث من األول، من خالل االستقراء التحليلي ألدبيهات البحهث
جابة عن السلالين الثاني والثالهث للبحهث مهن كما بين سلفا، وتمت اإل تم بناء عليها بناء أداة الدراسة،

خهههههالل المعالجهههههة اإلحصهههههائية لنتهههههائج اسهههههتجابات عينهههههة البحهههههث علهههههى االسهههههتبانة التقويميهههههة، وتحليهههههل 
 وذلك على النحو التالي: االستجابات،

 ( إجابة السؤال الثاني  1

السهعودي  الذي نص على: مها أثهر أدوار منهاهج التعلهيم فهي تعزيهز قهيم المواطنهة لهدى الشهباب
 التطرف؟لمواجهة 

تهههم ذلهههك بحسهههاب تكهههرارات اسهههتجابات عينهههة البحهههث علهههى المحهههور الثهههاني لالسهههتبانة التقويميهههة 
الخهههاص بهههاآلراء التقييميهههة للعينهههة حهههول أدوار منهههاهج التعلهههيم فهههي تعزيهههز قهههيم المواطنهههة لهههدى الطهههالب 

(، 2مفهردة، وقيمهة )كها حيهث ُحسهب المتوسه  الهوزني لالسهتجابات علهى كهل الفكهري،لمكافحهة التطهرف 
 (:2(، ورصدت النتائج في الجدول )0,05ومستوى داللتها )عند مستوى 
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 " وداللة الفروق بين تكرارات االستجابات 2( المتوسط الوزني وقيمة "كا2الجدول )

 م
أدوار مناهج افي تعزيز قيم 

المواطنة لدى الطالب 
 لمكافحة التطرف

  قيام المناهج بالدور

متوسط 
 وزني

 

 2كا

 

مستوى 
 الداللة

 نادرا أحيانا غالبا

 % ك % ك % ك

 0,05 23,441 2,3124 12,4 14 21,4 29 54,9 52 تعزيز قيم التسامة. 1
 0,05 22,124 2,3425 14,2 11 24,5 21 54,9 52 تنمية حرية التعبير عن الرأي. 2
تعزيههههههههههز قههههههههههيم التعههههههههههاون بههههههههههين  3

 الطالب.

23 21,1 35 34,3 4 3,9 2,5414 51,235 0,05 

تعزيههههههههههههههز االنتمههههههههههههههاء والههههههههههههههوالء  4
 الوطني.

22 24,4 24 23,5 12 11,1 2,5294 44,294 0,05 

 0,05 31,294 2,4402 4,9 5 43,1 44 52,0 53 تعزيز الثقة بالنف . 5
تنميهههههههة القهههههههدرة علهههههههى التمسهههههههك  2

 بالحقوق.

32 31,4 52 54,9 14 13,4 2,1425 22,111 0,05 

التنمويههههههههههههههههههههههة  إبهههههههههههههههههههههراز األدوار 4
 للملسسات.

23 22,5 50 49,0 29 21,4 1,9412 11,124 0,05 

مراعههههههههاة أخالقيههههههههات المجتمههههههههس  1
 المسلم.

24 25,4 24 22,5 1 4,1 2,5414 53,353 0,05 

تنميهههههههة مههههههههارات الحهههههههوار مهههههههس  9
 اآلخرين.

31 34,3 52 51,0 12 11,1 2,2549 24,235 0,05 

تنميههههههههههة القههههههههههدرة علههههههههههى النقههههههههههد  10
 اإليجابي.

32 31,4 52 51,0 11 14,2 2,1343 14,142 0,05 

تنميهههههههة قهههههههدرة إصهههههههدار أحكهههههههات  11
 موضوعية.

32 31,4 54 55,9 13 12,4 2,1123 21,244 0,05 

تعزيهههههههههههز الحريهههههههههههة واسهههههههههههتقاللية  12
 الذات.

25 24,5 21 59,1 12 15,4 2,0112 33,353 0,05 

 0,05 25,941 2,3124 9,1 10 42,2 43 41,0 49 تلبية حاجات الفرد والجماعة. 13
تشههههههههجيس التضههههههههامن لمواجهههههههههة  14

 التحديات.

59 54,1 30 29,4 13 12,4 2,4510 31,124 0,05 

نبههههههههذ العنههههههههف والتمييههههههههز بكههههههههل  15
 أاكال .

24 22,4 25 24,5 13 12,4 2,5000 41,124 0,05 

 0,05 35,402 2,4104 10,1 11 30,4 31 51,1 20 تع يم قيمة العمل التطوعي. 12
 0,05 9,941 2,1245 20,2 21 42,1 44 33,3 34 االحتياجات الخاصة. مراعاة 14
تنميههههههههههههة الههههههههههههوعي بالواجبههههههههههههات  11

 وممارستها.

40 39,2 41 40,2 21 20,2 2,1123 4,441 0,05 
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 م
أدوار مناهج افي تعزيز قيم 

المواطنة لدى الطالب 
 لمكافحة التطرف

  قيام المناهج بالدور

متوسط 
 وزني

 

 2كا

 

مستوى 
 الداللة

 نادرا أحيانا غالبا

 % ك % ك % ك

 0,05 41,059 2,5392 10,1 11 24,5 25 24,4 22 تشجس التواصل االجتماعي. 19
تأكههد الثقهههة المتبادلههة بهههين أفهههراد  20

 المجتمس.

51 52,9 35 34,3 9 1,1 2,4104 35,353 0,05 

 0,05 22,511 2,2245 4,1 1 21,2 22 40,2 42 تعزيز الهوية الوطنية. 21
تشههههههههجس التعههههههههاون بههههههههين أفههههههههراد  22

 المجتمس.

23 21,1 33 32,4 2 5,9 2,5511 44,124 0,05 

 0,05 21,235 2,3224 12,4 13 31,2 39 49,0 50 .العمل التطوعيتشجس  23
 0,05 10,910 2,2425 5,9 2 50,0 51 43,1 44 . تدارب قضايا المجتمس 24
فههههههههتة آفههههههههاق جديههههههههدة للتفكيههههههههر  25

 اإلبداعي.

41 40,2 54 52,9 4 2,9 2,3333 34,244 0,05 

تنميههههههههة المعههههههههارف والمههههههههههارات  22
 والقيم.

53 52,0 41 40,2 1 4,1 2,4412 31,941 0,05 

إتاحههههههة المشههههههاركة فههههههي اتخههههههاذ  24
 القرارات.

42 45,1 45 44,1 11 10,1 2,3431 23,353 0,05 

إقههههههرار مبههههههادئ العههههههدل وتكههههههافل  21
 الفرص.

50 49,0 42 41,2 10 9,1 2,3922 22,353 0,05 

تشهههههههههههههجيس الحهههههههههههههل العقالنهههههههههههههي  29
 للمشكالت.

54 52,9 40 39,2 1 4,1 2,4510 32,402 0,05 

تشههههجيس األنشههههطة االجتماعيههههة  30
 والوطنية.

49 41,0 34 32,3 12 15,4 2,3235 12,412 0,05 

(، مما 0,5) الداللة ( دالة إحصائيا عند مستوى 2( أن جميس قيم )كا2يتضة من الجدول )
يشير إلى أن العينة ترى أن مناهج التعليم السعودي لها أدوار فاعلة األثر في تعزيز قيم المواطنة 

هه  1420حمد، وآخرون،لدى الطلبة لمواجهة التطرف الفكري. وتتفق ذلك مس نتائج دراسات )أ
 (.2012هه، وأحمد، 1425هه  والزهراني، 1423وال امدي، 
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 ( إجابة السؤال الثالث 2

الــذي نــى علــا: مــا المقترحــات والتوصــيات الترأويــة لتفعيــل أثــر أدوار منــاهج التعلــيم فــي 
 التطرف؟تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب السعودي لمواجهة 

لية الواردة في المحور الثالث لالستبانة، الخاصة بمقترحـات تم استخالص المقترحات التفعي
عينــة البحــث التفعيليــة ألثــر أدوار منــاهج التعلــيم فــي تعزيــز قــيم المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي 

 :وكانت علا النحو التالي التطرف،لمواجهة 

الحهد مهن الجهرائم تكثيم األنشطة التعليميهة المعهززة لقهيم المواطنهة لمواجههة التطهرف الفكهري، و  -1
 اإلرهابية.

تخصيص موضوعات تعليمية ضمن مقررات ومناهج الدراسات االجتماعيهة، وبخاصهة منهاهج  -2
 التربية الوطنية، للتناول العلمي لقيم المواطنة، وأهمية تعزيز الهوية الوطنية.

لمبذولههة تن ههيم نههدوات نقااههية، لتوعيههة الطههالب بمخههاطر التطههرف الفكههري، والجهههود الوطنيههة ا -3
 لمكاافت .

تخصههيص مسههابقات وجههوائز ثقا يههة فههي مجههال قههيم المواطنههة، وحههث الطههالب وتشههجيعهم علههى  -5
 المشاركة فيها.

تن ههههيم قوافههههل دعويههههة ودعههههوة الطههههالب للمشههههاركة فيههههها، لنشههههر الههههوعي بههههاألمن بقههههيم المواطنههههة  -2
 جرائم اإلرهابية.وأبعادها، ومتطلبات تعزيزها، لمواجهة األفكار المتطرفة، والحد من ال

 تو يم ابكات التواصل االجتماعي في نشر تعزيز قيم االنتماء والمواطنة لديهم. -4

دعهههوة رجهههال األمهههن المعنيهههين بمكافحهههة التطهههرف لتكثيهههم زيهههاراتهم للملسسهههات التعليميهههة وبيهههان  -1
 العواقب القانونية للتطرف الفكري، وتبعات  اإلجرامية اإلرهابية.

ن الفرص الستثمار أوقات فراغ الطهالب، وتهوجيههم لممارسهة األنشهطة اإلثرائيهة إتاحة المزيد م -9
 لعقولهم، وأجسادهم.

تكثيم األنشطة الدينية لتنمية الضواب  األخالقية اإلسالمية للحهد التطهرف الفكهري ومكافحهة  -10
 انتشار جرائم .

راهادية للطهالب، وتهوعيتهم بقهيم تكثيم الدورات التدريبية لمنسوبي التعليم، لتنميهة قهدراتهم اإل -11
 المواطنة لمواجهة التطرف الفكري، والحد من الجرائم اإلرهابية. 
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تشههههجيس الشههههراكات المجتمييههههة لملسسههههات المجتمههههس ودعههههم جهودههههها التعزيزيههههة لنشههههر ثقافههههة  -12
 الوسطية، واالعتدال الفكري، لمواجهة التطرف الفكري، والحد من انتشار جرائم .

 الملسسات الوطنية في مواجهة التطرف الفكري، تعزيز قيم االنتماء الوطني. إبراز جهود -13

 إتاحة المزيد من المنتديات الحوارية لمناقشة أفكار الشباب، والنقد البناء لمضامينها. -14

تضهههمين أنشهههطة خطههه  المراصهههد االجتماعيهههة ملاهههرات تحليليهههة لمقومهههات المواطنهههة لتعزيهههز  -15
 ية، ومكافحة التطرف الفكري. االنتماء والهوية الوطن

في ضوء ما توصل إليه  البحهث مهن نتهائج، وفهى ضهوء مقترحهات عينهة البحهث فهي اسهتجاباتهم 
علههى المحههور الثالههث لالسههتبانة لتفعيههل أدوار المنههاهج التعليميههة فههي تعزيههز قههيم المواطنههة لههدى الطلبههة 

 لمكافحة التطرف، يمكن التوصية بما يلي:

والوجهداني  والمههاري عليم في مختلف المراحهل التعليميهة )المضهمون المعرفهي تحليل محتوى مناهج الت
للمحتههوى(، للوقههوف علههى مههدى مراعههاة خبراتههها لألبعههاد الرئيسههة والفرعيههة لقههيم المواطنههة وبخاصههة 
القههيم الوطنيههة، واالجتماعيههة، والشخصههية، والوجدانيههة، ويقتههرح أن يههتم ذلههك وفههق قائمههة المجههاالت 

 ( التالي:3ة في الجدول )واألبعاد الموضح
 

( إطار مفاهيمي لتحليل المناهج التعليمية في ضوء المجاالت واألبعاد التعزيزية لقيم 3الجدول )
 المواطنة لدى الطالب لمكافحة التطرف الفكري 

 األبعاد الفرعية التابعة للمجال مجاالت تعزيز قيم المواطنة م

 الوطنية 1

 الستعداد ألدائها.الوعي بالواجبات تجا  الوطن وا -

 تنمية مشاعر االعتزاز باالنتماء للوطن. -

 احترات التشريعات والقوانين. -

 تع يم أهمية المحاف ة على مكتسبات  ومنجزات . -

 تعميق الفهم لطبيعة المجتمس ون م . -

 تأكيد أهمية المحاف ة على وحدة الوطن.  -

 المشاركة في أعمال للمجال  الوطنية. -

 ن مة. احترات القوانين واأل  -

 احترات الملكية العامة والخاصة. -

 تقدير جهود أجهزة الدولة في خدمة المجتمس. -

 توعية بالعادات والتقاليد واألن مة والقضايا المجتمس ومشكالت . - االجتماعية 0
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 األبعاد الفرعية التابعة للمجال مجاالت تعزيز قيم المواطنة م

 بيان طبيعة الن م االجتماعية والثقا ية للمجتمس. -

 تأكيد ضرورة االلتزات بالقواعد واآلداب في المعامالت.  -

 ميق اإلدراع لمعنى المسلولية االجتماعية للفرد والمجتمس.تع -

 الشخصية 1

 تحمل المسئولية. -

 الثقة المتوازنة بالذات.  -

 تقبل النقد البناء للذات ولآلخرين. -

 ضب  النف . -

 الوعي بالحقوق الشخصية. -

 المهارية 4

 الحوار البناء. -

 التعلم الذاتي. -

 التفكير العلمي والناقد لحل المشكالت. -

 تخاذ القرار.ا  -

 تو يم المعارف والمهارات المكتسبة في مواقف جديدة.  -

 العمل الجماعي التعاوني. -

 الوجدانية 5

 تعزيز قيم التسامة والعفو، وحسن الخلًق. -

 حب الوطن والوالء للقائد. -

 االعتزاز بالمنجزات والمكتسبات. -

 احترات مشاعر اآلخرين. -

عناصههر المنههاهج التعليميههة )أهههدافها، محتواههها، طرائقههها،  ب( إعههادة التقههويم المسههتمر والشههامل لكافههة
أنشهههطتها، تقويمهههها( فهههي ضهههوء القائمهههة المقترحهههة، للتحقيهههق مهههن فاعليهههة أدوار منهههاهج التعلهههيم فهههي 
تعزيهز قههيم المواطنهة لههدى الطلبهة، وفههق مراحهل تعلههيمهم، ومسهتويات نضههجهم، المت يهرات العالميههة 

 انتمائهم، وهويتهم.المتسارعة والمستحدثة ذات األثر في 

ج( إثههراء منههاهج التعلههيم بههالخبرات المعههززة لقههيم المواطنههة لههدى الطههالب، وذلههك مههن خههالل األنشههطة  
القائمة على العمل الجماعي، وبيان مجاالت األعمهال التطوعيهة التهي تسهاهم فهي تعزيهز وترسهيخ 

بمنجزاتهه ، وذلههك مههن قههيم االنتمههاء، وحههب الههوطن، والههدفاع عنهه  وعههن مكتسههبات ، واالعتههزاز بهه  و 
خههالل وثههائق المنههاهج التعليميههة وأدلههة تعليمههها. وبههذلك يمكههن المسههاهمة التطبيقيههة فههي تعههزز قههيم 

 المواطنة في نفوب الطلبة، مما يتوقس أن يكون ل  أثر فاعل في مكافحة التطرف الفكري.

اهج التعليميـة وأتحديد المقترحات والتوصية بتطبيق القائمة التحليلية المقترحة لتحليـل المنـ
تــتم  الفكــري فــي ضــوء المجــاالت واألبعــاد التعزيزيــة لقــيم المواطنــة لــدى الطــالب لمكافحــة التطــرف 
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  .اإلجابة عن السؤال الرابع للبحث

  إجابة السؤال الرابع( 3

مها نطهاق عمهل المشهروع المقتهرح لتفعيهل أثهر أدوار منهاهج التعلهيم فهي تعزيهز  الذي نص علهى:
 التطرف؟الشباب السعودي لمواجهة قيم المواطنة لدى 

لتحقيق المزيهد مهن العوائهد المرتقبهة مهن نتهائج البحهث الحهالي، فهي ضهوء مها تضهمن  مهن نتهائج 
ومقترحات، وتوصيات، يمكن اقتراح نطاق عمل لمشهروع تطبيقهي، للمسهاهمة فهي تفعيهل أدوار منهاهج 

ثههم مكافحههة التطههرف الفكههري والحههد  التعلهيم وملسسههات ، سههييا لتعزيههز قههيم المواطنههة لههدى الشهباب، ومههن
 من تبعات  اإلرهابية. وذلك على النحو التالي:

العنوان: نطاق عمل مشروع مقترح لتفعيل أدوار المنهاهج والملسسهات التعليميهة فهي تعزيهز قهيم 
 .المواطنة لدى الشباب لمكافحة التطرف الفكري 

 توطئة

ت المجتمهس السهعودي بجههود تعزيهز على الهرغم مهن قيهات ملسسهات التعلهيم وغيرهها مهن ملسسها
المواطنة لدى الطالب، لنشر االعتدال الفكري وسطيت ، ونبذ التطرف وال لو. إال أن الجههود فهي ههذا 
المجههال مهها زالههت بحاجههة إلههى المضههاعفة، والتنسههيق، ن ههرا لخطههورة التههداعيات المترتبههة علههى التطههرف 

 الفكري، وبخاصة عواقب  اإلجرامية اإلرهابية. 

الصههعوبة بمكههان تحقيههق الثمههار المرجههوة لجهههود ملسسههات التعلههيم ومهها تقدمهه  مههن منههاهج  ومههن 
إذا ما تم ذلك بمعزل عن جهود ملسسات المجتمس األخرى. ولذا فهسن مشهروع البحهث الحهالي المقتهرح 
يسههتهدف وضههس تصههور إجرائههي إلطههار برنههامج مقتههرح، للمسههاهمة فههي توعيههة المعلمههين بوليههات تفعيههل 

ج التعليم التعزيزية لقيم المواطنة لدى الطالب، سييا لتحقيق وسطية الفكر، ودرءًا للتطرف أدوار مناه
الفكههري ومهها يترتههب عليهه  مههن جههرائم إرهابيههة، وذلههك مههن خههالل نطههاق عمههل لمشههروع تطبيقههي، يتجههاوز 
حههدود اههعارات التحههذير أو الشههجب أو الهههرفض، وغيرههها مههن الشههعارات التهههي لههم تعههد كا يههة لمواجههههة 

 طر التطرف الفكري وتداعيات  اإلرهابية المجرمة. مخا
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 أ( أهداف المشروع

 يستهدف المشروع تحقيق األهداف التالية:

وضس إطار عات لبرنامج تثقيفي يستهدف المساهمة في توعية منسوبي وزارة التعليم بقيم -1
تطرف، وما يترتب المواطنة الالزت تعزيزها لدى الطالب، لتحقيق وسطية الفكر، وتجنب ال لو وال

 عليهما من جرائم إرهابية. 

المساهمة في تنمية قدرات منسوبي التعليم لتفعيل أدوارهم التنفيذية للمناهج، بغية تفعيل أثرها في -2
 تعزيز قيم المواطنة لمكافحة التطرف، والحد من جرائم  اإلرهابية.

لسسات المجتمس السعودي، تأسي  تنسيقي لتضافر جهود الملسسات التعليمية وغيرها من م-3
لتحقيق التراب  والتكامل بين أدوارها، من خالل برنامج يستهدف تعزيز قيم المواطنة، ومناقشة 

 أنسب سبل مواجهة قضايا التطرف الفكري للحد من تبعاتها على الفرد والمجتمس. 

ل تحقيق ذلك، إكساب مفاويم ومهارات أساسية مرتبطة بمقومات المواطنة ووسطية التفكير، وسب-4
و تاحة الفرصة لتكوين الر ى واالتجاهات الواعية حولها، وفق محددات وأطر قيمية مستمدة من 

 العقيدة اإلسالمية.

 ب( أهمية المشروع

وتتضة أهمية المشروع من خالل ارتباط  بقضية انتشار جرائم التطرف الفكري، التي تشير 
المواطنة، مما يستوجب وضس خط  وبرامج وآليات  إلى حاجة المجتمس إلى برامج تعزيزية لمقومات

تنفيذية لمواجهة التطرف الفكري، وذلك بالتدارب العلمي لها، وعدت االكتفاء باإلاارة إليها، أو 
اجبها، أو الت افل عنها.  ومن جوانب األهمية المرتقبة للمشروع إمكانية إفادت  من المضامين 

ث الحالي، سييا لتفعيل أدوار مناهج التعليم وملسسات  في تعزيز التطبيقية والنتائج التي أ هرها البح
 وما يترتب عليهما من جرائم ضارة بالفرد والمجتمس.  التطرف،قيم المواطنة، لمكافحة 

  ج( مرحلة تخطيط المشروع

 يمكن أن تتم وفق للخطوات التالية:

التعليم لتحديد أهداف  عقد اجتماع لفريق من المتخصصين األكاديميين الخبراء في مناهج-1
البرنامج المقترح ومحتوا ، والموضوعات المراد تناولها من خالل ، للمساهمة في تنمية وعى 

 منسوبي التعليم بقيم المواطنة لمواجهة التطرف. 
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تحدد مصادر ااتقاق المعرفة الالزمة، وعناصرها، وموضوعاتها ومحدداتها والطرائق المالئمة -2
 المصاحبة، وأساليب التقويم المناسبة لها. لتدارسها، واألنشطة

ُمناقشة البرنامج في صورت  األولية مس علماء تربويين في الميدان، و عالميين، وعلماء الدين، -3
 ورجال األمن، لإلثراء التفصيلي لهيكل البرنامج المقترح.

الت االجتماعية، وضس خطة لآلليات والخبرات التنفيذية للبرنامج، ويشمل ذلك خبراء في المجا-4
واألمنية، والنفسية، واإلعالمية. وآليات التنفيذ من خالل حوارات ومناقشات، ومنا رات، 
واستطالعات للرأي، ومواقس تثقيفية. والقنوات المسموعة التي تطرح تحليالت وتفسيرات، 
 والقنوات المقروءة التي تنشر مقاالت، وكتب، ودراسات. وخطب، ودروب، وكتيبات، ومواد

 مرئية ومسموعة، وندوات ونشرات تعريفية بالعقوبات وقرائن الجرائم اإلرهابية.

تحدد كافة اإلمكانات البشرية، واإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرنامج، وفق جدول زمني -5
 محدد.

  د( مرحلة تنفيذ المشروع

الجتماعية، واإلعالمية يمكن تنفذ برنامج المشروع بتكامل األنشطة التربوية التعليمية، وا
 والتشرييية، واألمنية. حيث يعقد فريق المشروع لقاءات مس منسوبي التعليم، وتشمل اللقاءات على:

حلقات نقااية حول سبل تعزيز قيم المواطنة للحد من انتشار التطرف الفكري، والجرائم -1
 اإلرهابية، مس بيان قرائنها وأدلتها وعقوباتها.

ار مناهج التعليم في تعزيز مقومات المواطنة، ومكافحة التطرف الفكري محاضرات حول أدو -2
 ومخاطرة، وسبل الحد من انتشار جرائم التطرف الفكري اإلرهابية.

تن يم ملتمرات وندوات لمناقشة البحوث التقارير حول تفعيل أدوار مناهج التعليم التعزيزية لقيم -3
 المواطنة لمكافحة التطرف الفكري. 

  .حلة تقويم المشروعهـ( مر 

 يمكن أن تتم بمتابعة نتائج تنفيذ ، للتعرف على مدى نجاح  في تحقيق أهداف ، كما يلي:

 تطبيق االختبارات التحصيلية حول المعارف التي تضمنها برنامج المشروع.-1

 يم.تطبيق مقايي  تقييمية ألثر البرنامج في تنمية الجوانب الوجدانية الخاصة باالتجاهات والق-2

تقييم تقارير المشاركين حول المواطنة، والتطرف الفكري وجرائم  اإلرهابية، وآليات التوعية للحد -3
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 من مخاطرها. 

 تحدد إيجابيات البرنامج المقترح وسلبيات ، في ضوء ما ت هر  نتائج تقويم .-4

 ثاني عشر: خاتمة البحث

لمناهج التعليمية في تعزيز من ومة من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث، يتبين أهمية أدوار ا
القيم الحاكمة ذات األثر في اعتدال فكر الشباب وسلوكهم، مما ُيعد مطلبا مهما لتعزيز انتمائهم 
وهويتهم الوطنية، ومن ثم  تدعيم قدرتهم على مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، الداعية إلى ال لو 

و ما ضيق األفق وان الق الفكري، ويعك  الفشل البين والتطرف الفكري والعدوان على اآلخرين، وه
 لمناهج التعليم في مكافحة تداعيات التطرف الفكري بال ة الخطورة على الفرد والمجتمس.

ولكي تقوت المناهج بأدوارها الوقائية للطالب والشباب على النحو المأمول منها،  يمكن 
لعربية السعودية إجراء مراجعات تحليلية وتقويمية للمعنيين بصياغة المناهج وتطويرها في المملكة ا

لمحتواها على نحو مستمر، واامل لعناصرها )أهدافها، محتواها، طرائقها، وسائلها وأنشطتها، 
وأساليب تقويمها( لكي يتعزز من خاللها قيم المواطنة واالنتماء، حيث أ هرت مضامين البحث 

( دورا تعزيزا لقيم المواطنة لدى الطالب، 30غ عددها )الحالي أدوار متعددة للمناهج التعليمية بل
ليتسق فكرهم وسلوكهم مس ما نصت علي  مبادئ اإلسالت. كما يمكن أن يكون للمشروع التطبيقي 
المقترح في البحث الحالي آثار إيجابية مساهمة في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب، وتنمية أوج  

 حفظ النف ، والعقل، والمال.تقديرهم لقيم العمل، واإليثار، و 

 المصادر والمراجع

( تقههههويم أدوار ملسسههههات المجتمههههس السههههعودي فههههي تعزيههههز المواطنههههة 2012أحمههههد، حسههههن عايههههل ) -
(، العهههدد 15لمواجههههة التطهههرف الفكهههري واإلرههههاب، مجلهههة عجمهههان للدراسهههات والبحهههوث، المجلهههد )

 . 249-245(، عجمان، اإلمارات، ص 1)

( تقهويم منهاهج التربيهة الوطنيهة فهي مراحهل التعلهيم العهات فهي 2000أحمهد، حسهن عايهل وآخهرون ) -
 السعودية، وكالة الوزارة للتطوير التربوي، اإلدارة العامة للمناهج، الرياض.

ههه( األسهاليب المتبعهة مهن قبهل مهديري المهدارب الثانويهة 1429آل زاهر، على بن ناصر اهتوي ) -
سالة ماجسهتير، كليهة التربيهة، جامعهة الملهك خالهد، لتعزيز المواطنة لدى الطالب في السعودية، ر 

 أبها.

(، التعلههيم والمواطنههة: تشههخيص الواقههس واسههتراتيجيات اإلصههالح فههي  ههل 2009بوزيههان، راضههية ) -
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العولمههههة: دراسههههة سوسههههيولوجية تحليليههههة لعالقههههة التربيههههة بالمواطنههههة بههههبعض الملسسههههات التعليميههههة 
 ، الجزائر.43، العدد بعنابة. مجلة علوت إنسانية، السنة السابعة

(، )ترجمههة: عبدالحميههد، جههابر وكهها م، أحمههد 3( أساسههيات المنههاهج،   )2004تههايلور، رالههف ) -
 خيرى، دار النهضة العربية، القاهرة.

(، وزارة 2هههه( المفههههوت األمنههي فهههي اإلسههالت، مجلهههة األمههن، العهههدد )1401الجحنههي، علههي فهههايز ) -
 الداخلية، الرياض. 

ه( الشهراكة والتنسهيق فهي تنميهة المواطنهة، ورقهة عمهل مقدمهة للقهاء الثالهث ه1422الحامد، محمد ) -
 عشر لقادة العمل التربوي، الباحة.

هههه( تربيههة المواطنههة: االتجاهههات المعاصههرة فههي تربيههة المواطنههة، ورقههة عمههل 1422الحبيهب، فهههد ) -
 مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة.

(، دار النشهههر للتوزيهههس، 4ههههه(: الوطنيهههة فهههي ضهههوء تعهههاليم اإلسهههالت، ) 1425الحقيهههل، سهههليمان ) -
 الرياض

صههههور مههههن جهههههود اإلدارة العامههههة للتربيههههة والتعلههههيم بمنطقههههة  هههههه(1421الههههدبيان، عبداللهههه  محمههههد ) -
الريهههاض فهههي تعزيهههز األمهههن الفكهههري واالنتمهههاء الهههوطني، النشههها  الطالبهههي بهههاإلدارة العامهههة للتربيهههة 

 والتعليم، الرياض.

هه( مبدأ المواطنة فهي المجتمهس السهعودي، ورقهة عمهل مقدمهة للقهاء 1422زنيدي، عبد الرحمن )ال -
 الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة.

هههههه( أثههههر الحههههوافز الماديههههة والمعنويههههة فههههي أداء معلمههههات الل ههههة 1434الزهرانههههي، حليمههههة علههههى ) -
 http://platform.almanhal.com/Files/2/108162اإلنجليزية، 

ههههه( قهههيم السهههالت فهههي كتهههب التفسهههير والحهههديث والتربيهههة 1425الزهرانهههي، صهههالة بهههن يحيهههى مفهههرج ) -
الوطنية بالمملكة العربية السعودية، دكتهورا  غيهر منشهورة، قسهم التربيهة اإلسهالمية والمقارنهة، كليهة 

 التربية، جامعة أت القرى، مكة المكرمة.

دولي فههي مههدارب اليابههان، )ترجمههة: النحههاب، ( التربيههة مههن أجههل التفههاهم الهه1949سههاتو، تيههرو ) -
 (، اليونسكو، باري .2حمدي(، مجلة مستقبل التربية، )ع

ههههه( ن هههات التعلهههيم فهههي المملكهههة العربيهههة السهههعودية، 1429السهههنبل، عبهههدالعزيز عبداللههه  وآخهههرون ) -
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 الخريجي للنشر، الرياض.

مت يهر، ر يهة فهي السياسهة  ت( صهناعة المواطنهة فهي عهالم2002الشريدة، خالد بن عبد العزيز، ) -
 االجتماعية: دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي، الباحة، السعودية.

( تعزيههههز 2015الشههههريفين، عمههههاد عبداللهههه  ومطالقههههة، أحههههالت محمههههود ومسههههاعد ، وليههههد أحمههههد )  -
(، مجلهة البحهوث 20(، ع )24التعليمية: دراسهة ن ريهة، مهج ) في محتوى المناهج الفكري  األمن

 . 154-121األمنية، كلية الملك فهد األمنية، السعودية، ص 

دور المهدارب الثانويهة فهي نشهر الهوحي األمنهي،  ههه(1424الشهري، فايز علي عبدالل  الشههري ) -
 رسالة ماجستير، قسم العلوت االجتماعية، جامعة نايم العربية للعلوت األمنية، الرياض. 

 المواطنة الصالحة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض. هه(:1420الشيخ، محمد ) -

ههه( المواطنهة فهي الفكهر ال ربهي المعاصهر، دراسهة مهن من هور 1422العامر، عثمان بن صهالة ) -
 إسالمي، الرياض.

( أثهر االنفتهاح علهى مفههوت المواطنهة لهدى الشهباب السهعودي 2005العامر، عثمهان بهن صهالة، ) -
كتبههههة الرقميههههة، وزارة التربيههههة والتعلههههيم، مركههههز المصههههادر التربويههههة،  دراسههههة استكشهههها ية ، موقههههس الم

 الرياض.

هههه( التربيههة الوطنيههة فههي مههدارب السههعودية، دراسههة  1422العبههد الكههريم، رااههد والنصههار، صههالة ) -
تحليليههة مقارنههة فههي ضههوء التوجهههات التربويههة الحديثههة، للقههاء الثالههث عشههر لقههادة العمههل التربههوي، 

 لتعليم السعودية، الرياض.وزارة التربية وا

 ( المدخل إلى البحث في العلوت السلوكية، دار الزهراء، الرياض.2010العساف، صالة حمد ) -

( دليل إدماج قيم العهدل والسهالت فهي المنهاهج التربويهة، منشهورات المن مهة 2001العلوي، أحمد ) -
 إيسيسكو، الربا . –اإلسالمية للتربية والعلوت والثقافة 

ههههه( أمهههر ملكهههي بسنشهههاء الهيئهههة الوطنيهههة لألمهههن السهههيبراني، وزارة 1439مسهههاعد محمهههد )العيبهههان،  -
الداخليهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة السهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعودية، 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/ideologicalsecurity/co

ntents  

هههه( دور منههاهج التربيههة اإلسههالمية فههي تعزيههز بعههض مفههاويم 1423ال امههدي، عبداللهه  بههن أحمههد ) -
بية الوطنية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السهعودية، رسهالة دكتهورا  غيهر التر 
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 منشورة، قسم المناهج وطرق التدري ، كلية التربية، جامعة أت القرى، مكة المكرمة.

( التربيههة والمواطنههة وحقههوق اإلنسههان، مههلتمر  نحههو اسههتثمار أفضههل 2009ال ريههب، اههبل بههدران ) -
 ربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر ، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.للعلوت الت

 ( قاموب علم االجتماع، دار المعرفة الجاميية، اإلسكندرية.1995غيث، محمد عاطف، ) -

( التجربة اللبنانية في تدري  مفهوت المواطنة، ورقة عمهل مقدمهة إلهى وراهة 2004فريحة، نمر ) -
 مدرسي، وزارة التربية والتعليم، مسق .عمل المواطنة في المنهج ال

 ( التربية الوطنية: مناهجها وطرائق تدريسها، وزارة التربية والتعليم، مسق . 2002فريحة، نمر ) -

( دور الملسسههههههات التربويههههههة فههههههي تعزيههههههز األمههههههن والسههههههالمة 2012القحطههههههاني، محمههههههد مبههههههارع ) -
مة العامههة فهي الملسسههات التعليميههة، بالملسسهات التعليميههة، الملتقهى العلمههي لتعزيههز األمهن والسههال

 جامعة نايم العربية للعلوت األمنية، الرياض.

( نحو هويهة وطنيهة للنااهئة، المركهز اإلقليمهي للطفولهة واألمومهة، 2004الكندري، لطيفة حسين ) -
 وزارة التربية، الكويت.

سهتقبل العربهي، ( مفههوت المواطنهة فهي الدولهة الديمقراطيهة، مجلهة الم2001الكواري، علي خليفهة ) -
 .125-104(، ص 224(، العدد)23مركز دراسات الوحدة العربية، السنة )

( نحههههو اسههههتراتيجية وطنيهههة لتحقيههههق األمههههن الفكههههري فههههي مواجهههههة 2002المهههالكي، عبههههد الحفههههيظ ) -
 اإلرهاب. رسالة دكتورا ، جامعة نايم العربية، الرياض.

ى قههيم المواطنههة لههدى طلبههة المرحلههة ( العوامههل المههلثرة علهه2001المرهبههي، يحيههى أحمههد حسههين ) -
 الثانوية بمحاف ة عمران، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، صنعاء.

( تقههويم مقهررات التربيههة الوطنيههة بالمرحلههة اإلعداديهة بسههلطنة عمههان فههي 2002المعمهري، سههيم ) -
 ة، جامعة السلطان قابوب.ضوء خصائص المواطنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربي

( ورقههة عمهل بوراههة عمههل المواطنههة فهي المههنهج المدرسههي، وزارة التربيههة 2004المعمهري، سههيم ) -
 والتعليم، مسق .

 ( ملسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيس، الرياض.1992الموسوعة العربية العالمية ) -

مقدمههة إلههى وراههة عمههل المواطنههة (: تعلههيم القههيم اإلنسههانية والمواطنههة، ورقههة عمههل 2004ناريههان ) -
 في المنهج المدرسي، وزارة التربية والتعليم، مسق .
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( المواطنهة والتحهديات المعاصهرة فهي المجتمهس العمهاني، ورقهة 2009النبهاني، سعود بن سليما، ) -
بحثيهههة مقدمهههة إلهههى مهههلتمر  نحهههو اسهههتثمار أفضهههل للعلهههوت التربويهههة والنفسهههية فهههي ضهههوء تحهههديات 

 تربية، جامعة دمشق، دمشق.العصر ، كلية ال

( واقس عناصر المنهج الدراسي األساسية في ضوء تطبيق 2015النملة، عبدالعزيز عبدالرحمن ) -
(، القهاهرة، 209مفاويم الجودة واالعتمهاد األكهاديمي، دراسهات فهي المنهاهج وطهرق التهدري ، ع )

 .141-14ص 

حلة الثانويهة بدولهة الكويهت، مركهز ( تنمية المواطنة لدى طلبة المر 2000هالل، فتحي وآخرون ) -
 البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية والتعليم، الكويت.

ههههه( وثيقهههة منهههاهج التعلهههيم العهههات، وزارة التربيهههة والتعلهههيم السهههعودية، 1424وزارة التربيهههة والتعلهههيم ) -
 الرياض.

لهدى طالبهها  دراسهة ( دور كلية التربيهة فهي تحقيهق األمهن الفكهري 2015السيد ) الوااحي، غادة -
 .551-441( أسيو ، مصر، ص 3(، عدد )31ميدانية، مجلة كلية التربية بأسيو ، مجلد )

( المواطنهههة فهههي الكويهههت، مكوناتهههها السياسهههة والقانونيهههة وتحهههدياتها 2009الوقيهههان، فهههارب مطهههر ) -
 الراهنة، الكويت، مركز الدراسات االستراتيجية والمستقبلية، جامعة الكويت، الكويت.

الدور األمنهي للمدرسهة فهي المجتمهس السهعودي، مركهز  هه(1422اليوسف، عبدالل  بن عبدالعزيز) -
 .322-البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنية، الرياض، ص 
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