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درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية ألنماط المسؤولية اإلجتماعية لممرحمة األساسية 
 العميا في األردن 

 مجدي عبداهلل الخصاونة
 *خالد فياض العزي .د

 ممخص:
درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية ألنماط المسؤولية  ىدفت الدراسة إلى الكشف عن

استخدام اإلجتماعية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن، ولتحقيق ىدف الدراسة، تم 
صمم الباحثان أداة لتحميل محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية  فقد المنيج الوصفي التحميمي،

استخراج التكرارات والنسب المئوية ألنماط المسؤولية االجتماعية، لمصفوف مدار البحث، وتم 
وأظيرت النتائج أن أكثر األنماط توافرًا في الكتب كان نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع ونمط 
مسؤولية الفرد تجاه الوطن، في حين أن نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين ونمط 

وأوصت الدراسة بضرورة اإلىتمام بتضمين  ،كان متضمنًا بنسبة متدنيةمسؤوليتو تجاه مدرستو 
 كافة أنماط المسؤولية اإلجتماعية بشكل متسمسل ومتتابع في كتب التربية الوطنية.

 .يااألساسية العم ةالمرحم ،ومدنيةمسؤولية اجتماعية، تربية وطنية : الكممات المفتاحية
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The Degree to Which National and Civic Education Books Include 

Patterns of Social Responsibility for the Upper Basic Stage in Jordan  

Majdi Abdalla Alkhasawneh 
Prof. Kaled Feead Alazee

* 
 

Abstract: 
The study aimed at revraling the degree to which national and civic 

education books include patterns of social responsibility for the upper 

basic stage in Jordan. To achieve the objective of the study, the descriptive 

analytical methodology was used. The researchers designed a tool to 

analyze the content of national and civic education books for the classes 

under study. Frequencies and percentages of social responsibility patterns 

were extracted. The results showed that the most common patterns in the 

books were the pattern of individual responsibility towards society, and the 

pattern of the individual’s responsibility towards himself, his family and 

others, and the pattern of his responsibility towards his school was 

included at a law rate. The study recommended that attention should be 

paid in a sequential manner in the national education books.   

Keywords: Social responsibility, National and civic education, Upper 

basic stage. 
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 :المقدمة
تتقدم المجتمعات وترتقي مع إلتزام أفرادىا بمفاىيم المسؤولية ومراعاتيم لشعور اآلخرين 

حة العامة عمى المصمحة وحفاظيم عمى المنجزات الوطنية والممتمكات العامة وتغميبيم المصم
الخاصة وغيرىا من األمور ذات الصمة والتي تتطمب وجود أفراد يتمتعون بمستوى مقبول من 

 .اإلجتماعيةالمسؤولية 
وألن وحدة المجتمع ومسؤولية الفرد اإلجتماعية عنيا من الغايات العميا واآلمال الكريمة في 

بيا من النواحي المختمفة: الدينية والسياسية  حياة الشعوب قديمًا وحديثًا، فقد إىتم المفكرون
واإلجتماعية وغيرىا من النواحي لتعزيز خطوات الرقي اإلنساني التي خطاىا اإلنسان نحو التقدم 

 (.Amin,2011لدائرتيا ) اً تأكيدًا لمشعور بالمسؤولية اإلجتماعية وتوسيع بوصفيا
وارتباط اإلنسان اإليجابي  ياونجاحأمة مقياسًا لحيوية أي  ُتعدوألن المسؤولية اإلجتماعية 

بمحيطو من أصدقائو ومجتمعو ووطنو، بالتالي جميع أعمالو البد أن تعود عمى المجتمع بالخير 
لممسؤولية اإلجتماعية لدى  من تدن  ،إال أن الواقع الحالي يعكس وضعًا مختمف تماماً  ،والصالح

تماعية متنوعة أصبحت تعيق عمميات بعض الشباب، مؤديًا لمعاناة المجتمع من مشكالت اج
التنمية وتكمف الدولة مبالغ كبيرة، ممثاًل ذلك بتدمير الممتمكات العامة واإلساءة ألفراده والعنف 

كما أشارت إلى  ،غير المدنية األنماط السموكيةواألنانية وضعف العالقات اإلجتماعية وغيرىا من 
(  ودراسة Keita,2016مثل دراسة كيتا ) ،قعمن الدراسات التي بحثت في ىذا الوا عديدذلك 

 ُيعد( والتي أشارت إلى أن أي اختالل أو فقدان لممسؤولية اإلجتماعية Mutairi 2015,المطيري )
-Abuكما أشارت دراسة ابو حماد  ،خطرًا ييدد المجتمع من حيث نشر القيم السمبية بين أفراده

Hamad,2011)سبياًل لمقاومة  ُيعد ىاوتعزيز  عية اإليجابية( إلى أن تدعيم المسؤولية اإلجتما
 .السموك المضاد لممجتمع

وفي ىذا السياق أدرك القائمون عمى النظام التربوي ومؤسساتو في األردن أىمية مفيوم 
أصبح ىدفًا رئيسًا تسعى إليو وزارة التربية  إذالمسؤولية اإلجتماعية وضرورة تنميتيا لدى الطمبة، 

( وتعديالتو، مؤكدًا عمى 1994فظير ذلك جميًا في قانون التربية والتعميم لمعام ) ،والتعميم األردنية
ية في الحضارة المشاركة اإليجابمن قبيل "مجموعة من المبادئ المتعمقة بالمسؤولية اإلجتماعية 

ه مصمحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمو ءتماسك المجتمع وبقاالعالمية وتطويرىا" وأن:"
قامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده األساسي ة العدل اإلجتماعي وا 
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وتكافميم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية واإلجتماعية وأن تقدم المجتمع رىن 
 .بتنظيم أفراده بما يحقق المصمحة الوطنية والقومية

الكتب المدرسية ترجمة حقيقية لألىداف التربوية محتوى المادة التعميمية المتضمنة في  ُيعدو 
التي تيدف وزارة التربية والتعميم لتحقيقيا من خالل كتبيا وبما تتضمنو ىذه الكتب من قيم 

كما أن لكتاب التربية الوطنية والمدنية دورًا كبيرًا في إعداد المواطن الصالح  ،ومعارف ومفاىيم
 .(Sakraat,2019ت واألحداث التي تحيط بو )المنتمي ألمتو ووطنو والمدرك لمتحديا

ىي البوتقة  ُعّدتفقد  ،وألن كتب التربية الوطنية والمدنية تيتم بتعزيز المسؤولية اإلجتماعية
التي تنصير فييا مشاعر الطمبة وأحاسيسيم باإلنتماء لموطن وتراثو التاريخي وأعراقو وتقاليده 

ع ويتكيف معو تكيفًا سميمًا إيجابيًا من نظم وقوانين وتراثو، وىي تعد اإلنسان ليعيش في المجتم
لممجتمع الذي يعيش فيو ويتفاعل معو بتقديم واجباتو نحوه وأخذ حقوقو منو داخل حدود الوطن 

 (.Shdifat,2015وخارجو )
يجابي  وىذا يبرز الدور الذي ينبغي أن تضطمع بو المناىج الدراسية لمقيام بدور فعال وا 

رشادىم إلى الطريقة الصحيحة إلكساب الطمبة ىذ ه المفاىيم معرفيًا وسموكيًا وغرس القيم لدييم وا 
يجادفي التفكير والمشاركة الفاعمة في العمل والحوار وحل المشكالت و  روح التعاون  ا 

(Qudah,2015). 
يمانًا باألىمية التي تحتميا مفاىيم المسؤولية اإلجتماعية بوصفيا أحد  وفي ضوء ما سبق، وا 

ونظرًا لدور كتاب التربية الوطنية  ،اف الرئيسة في تدريس كتب التربية الوطنية والمدنيةاألىد
والمدنية في تنمية ىذه المفاىيم وجعل دراستيا وتعمميا مفيدًا وشيقًا وإلكتساب سموك يمتاز 
بالمسؤولية االجتماعية، جاءت ىذه الدراسة من أجل التعرف عمى درجة تضمين كتب التربية 

 .ة والمدنية ألنماط المسؤولية اإلجتماعيةالوطني
 مشكمة الدراسة وسؤالها:

لتنمية أنماط المسؤولية اإلجتماعية الواجب إكسابيا  ميمةتعد المناىج والكتب المدرسية أداة 
وتعكس درجة الرقي في مضمون السموك  ،كونيا تدخل في جميع أشكال سموك الطمبة ،لمطمبة

ن ضعف اإلىتمام بتضمين بعض أنماط المسؤولية اإلجتماعية في اوقد الحظ الباحث ،االجتماعي
مسؤولية اإلجتماعية من خالل ما من الطمبة لحس ال كثيروافتقار  ،كتب التربية الوطنية والمدنية

  :يأتي
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بالمسددددؤولية  اإلىتمددددامالسددددمبية لدددددى الطمبددددة والناتجددددة مددددن ضددددعف  األنمدددداط السددددموكية: تزايددددد أولهااااا
 اإلجتماعية لدييم.

والتحدديات التدي  المشدكالت: ما أشدارت إليدو نتدائج بعدض الدراسدات والمدؤتمرات الدوليدة حدول انيهاث
مثددددل دراسددددة باجيدددداي  اإلجتماعيددددة،تواجددددو المجتمددددع نتيجددددة لعدددددم اإللتددددزام بأنمدددداط المسددددؤولية 

(Baghaei,2005 )ودراسدة فدارس ( وطعبمديFares & Taabli,2017 والمدؤتمر الددولي )
مزيدد مدن الدراسدات العمميدة حدول التحدديات اإلجتماعية الذي أوصى بدججراء ة الثاني لممسؤولي

  (khlywie,2017لمسؤولية اإلجتماعية )اتحقيق للفكرية التي تستيدف الطمبة ا
: مددا أشددارت إليددو األىددداف الرئيسددة التددي تسددعى وزارة التربيددة والتعمدديم األردنيددة لتحقيقيددا عددن ثالثهااا

 .اإلجتماعيةطريق تنمية أنماط المسؤولية 
درجددة تضددمين كتددب التربيددة الوطنيددة والمدنيددة ألنمدداط  :لددذا جدداءت ىددذه الدراسددة لمتعددرف إلددى

 ؟المسؤولية اإلجتماعية في المرحمة األساسية العميا من خالل تحميل محتواىا
 هدف الدراسة: 

تيدف الدراسة الحالية لمتعرف إلى درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية ألنماط 
المسؤولية اإلجتماعية في المرحمة األساسية العميا من خالل تحميل محتواىا، وكشف الفروق في 

  .درجة تضمين تمك األنماط ومحاولة تقديم تفسير ليا
 أهمية الدراسة:

تستمد أىمية الدراسة من أىمية المشكمة التي تتناوليا والتي يمكن تفصيميا في النواحي 
 :اآلتية

حالي لدرجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية ألنماط المسؤولية الكشف عن الوضع ال .1
 .اإلجتماعية حاليًا في األردن

كتب التربية الوطنية والمدنية في تضمين أنماط مؤلفي مناىج و ال ُمّعديقد تفيد نتائج الدراسة  .2
 .المسؤولية اإلجتماعية في الكتب

جتماعية ويظير ذلك جميًا في ما سمطت عميو اإلىتمام العالمي والمحمي بأنماط المسؤولية اإل .3
وما أكدت عميو خطة تنمية الموارد البشرية في  ،من المؤتمرات المتخصصة عديدالضوء 

 .بالمسؤولية اإلجتماعية اإلىتماماألردن من ضرورة 
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 التعريفات اإلجرائية:
أو أشباه جمل أو الكممات  يقصد بيا الباحثان في ىذه الدراسة :أنماط المسؤولية اإلجتماعية -

ومسؤوليتو نحو مجتمعو،  ،الجمل والتي تبين مسؤولية الطالب نحو نفسو وأسرتو واآلخرين
ومسؤوليتو نحو مدرستو التي ترد في كتب التربية الوطنية والمدنية من  ،ومسؤوليتو نحو وطنو

التي قام والمبينة في أداة تحميل المحتوى  ،خالل تحديد عدد من المؤشرات الفرعية لكل نمط
 الباحثان ببنائيا. 

ىي تمك الكتب المقررة من قبل وزارة التربية والتعميم في المممكة  :كتب التربية الوطنية والمدنية -
األردنية الياشمية لتدريس التربية الوطنية والمدنية والمعمول بيا منذ بدء السنة الدراسية 

(2017/2016). 
الثالثة من مراحل التعميم في األردن، وقصد بيا في وىي المرحمة  :المرحمة األساسية العميا -

 .ىذه الدراسة الصفوف: الثامن والتاسع والعاشر األساسي
 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة عمى تحميل محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية  :الحدود الموضوعية -
 لصفوف المرحمة األساسية العميا )الثامن والتاسع والعاشر األساسي(.

اقتصرت الدراسة عمى كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحمة  :الحدود المكانية -
 .األساسية العميا )الثامن والتاسع والعاشر األساسي(

 (.2012/2012تم تطبيق ىذه الدراسة خالل العام الدراسي ) :الحدود الزمانية -
جامعة اليرموك وطالب اقتصر تطبيق الدراسة عمى باحثين من أساتذة  :الحدود البشرية -

من أساتذة الجامعات األردنية لتحكيم  نومحكمي ،المحتوىدكتوراه لبناء وتطبيق أداة تحميل 
 .األداة

 :الدراسات السابقة
فقد أجرى باجياي  ،أجريت دراسات عربية وأجنبية متنوعة في موضوع المسؤولية اإلجتماعية

(Baghaei,2005 دراسة ىدفت إلى التعرف )ات أولياء األمور لممسؤولية اإلجتماعية تصور  إلى
في تحميل النتائج،  النوعياستخدمت الدراسة المنيج  وقدالمدارس اإلبتدائية األمريكية،  ىفي أحد

والمقابمة مفتوحة النياية في جمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى أن المسؤولية اإلجتماعية في 
إلى شكوى  وتؤديىذا الدعم فجن األولويات تختمف  المدارس ترتبط بالدعم المادي وحالما ينقطع
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أولياء األمور من ىذا اإلنقطاع في استمرارية التعميم لمفيوم المسؤولية اإلجتماعية في المدارس، 
وبالنسبة لفعالية برامج تنمية دافعية الطمبة نحو ىذا المفيوم تبين أن ىناك حوافز لمطبة من قبل 

 .المفيومأولياء األمور لإللتزام بيذا 
درجة تعزيز المسؤولية اإلجتماعية جاءت دراسة دارىامس واسبينوزا  إلىوفي مجال التعرف 

 (Dharamsi, Espinoza, Cramer, Bainbridge, & Poole ,2010وكريمر وباينبريدج )
 ،الدور الذي يقوم بو مساق الخدمة المجتمعية في تعزيز المسؤولية اإلجتماعية لدى الطمبة لكشف
 يؤديوتوصمت الدراسة إلى أن تدريس المساق  ،خدمت الدراسة المقابمة كأداة لجمع البياناتواست

 .دورًا ميمًا في ممارسة الطمبة لمسؤوليتيم اإلجتماعية وتوفير معرفة تربوية وسموكية إيجابية
( في دراستو لفاعمية برنامج تدريبي لرفع مستوى ,Abu-Hamad 2011وبحث أبو حماد )

توصمت الدراسة إلى وجود أثر لمبرنامج  ،اإلجتماعية لدى طمبة المرحمة األساسية العمياالمسؤولية 
  .التدريبي في استجابات أفراد المجموعة التجريبية لكافة أبعاد المسؤولية اإلجتماعية

فقد جاءت دراسة شمدان وصايمة  ،ما يتعمق بطرق تفعيل المسؤولية اإلجتماعيةفيأما 
(Sheldan, & Saima,2014 لمتعرف إلى طرق تفعيل المسؤولية اإلجتماعية لدى أعضاء )

 ،ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية في فمسطين، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
مجاالت وىي: المسؤولية اإلجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس نحو الطمبة،  ةوتم جمع البيانات لثالث

تمع بواسطة اإلستبانة، وتوصمت الدراسة إلى أن درجة المسؤولية ونحو المج ،ونحو الجامعة
اإلجتماعية لدى أعضاء ىيئة التدريس جاءت بدرجة كبيرة مع عدم وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية لصالح متغير الجنس والسن ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الكمية
المناىج التعميمية في تعزيز المسؤولية ( إلى معرفة دور Keita,2016وىدفت دراسة كيتا )

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،  وقد طمبة التعميم العالي في ماليزيا،اإلجتماعية لدى 
وأظيرت نتائج الدراسة أن لممناىج التعميمية دورًا بارزًا في تعزيز المسؤولية اإلجتماعية لدى الطمبة 

سؤولية اإلجتماعية ومسؤولية طمبة التعميم العالي الشخصية من حيث اإلىتمام بتعزيز مفيوم الم
 .واألسرية وتجاه زمالئيم وأصدقائيم وجامعاتيم

( لمكشف عن درجة مراعاة المنياج الوطني Al-Akkila,2016كما ىدفت دراسة العكايمة )
لى أن وتوصمت الدراسة إ ،لرياض األطفال لمفاىيم المسؤولية اإلجتماعية من وجية نظر معمماتو

درجة مراعاة المنياج الوطني لرياض األطفال لمفاىيم المسؤولية اإلجتماعية جاءت بدرجة 
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 .مفاىيم اإلنتماء الوطني والديني والمشاركة ،ىذه المفاىيم تضميناً  أبرزمتوسطة وكان 
( لمكشف عن أثر تطوير وحدة من كتاب التربية Jaradat,2018وىدفت دراسة جرادات )

ية في ضوء التربية الجمالية عمى تنمية المسؤولية المجتمعية والسموك المدني لدى الوطنية والمدن
وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر لموحدة الدراسية المطورة لصالح المجموعة  ،الطمبة في االردن

  .التجريبية عمى أداء الطمبة عمى مقياس المسؤولية المجتمعية
فيالحظ اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات  ،بقةمن خالل استعرض الباحثين لمدراسات السا

 األنماط السموكيةالسابقة في التأكيد عمى أىمية دور أنماط المسؤولية اإلجتماعية في تنمية بعض 
ومدى تضمينيا في الكتب المدرسية مثل دراسة دارىامس واسبينوزا وكريمر وباينبريدج 

(Dharamsi, Espinoza, Cramer, Bainbridge, & Poole,2010 في حين تتميز ،)
  :يأتيالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما 

بناء أداة لتحميل المحتوى ألنماط المسؤولية اإلجتماعية وتطبيقيا عمى بعض كتب التربية  -
 .الوطنية والمدنية في األردن والذي حسب اطالع الباحثين لم يتم التطرق إليو سابقاً 

يجب الوقوف عندىا وتدعيميا لما ليا  يوالت ،واألىميةفي الحساسية  تناول مرحمة عمرية غاية -
طاقة بشرية ىائمة ومؤثرة في  ُتعدفيذه الفئة العمرية  ،من أىمية في إعداد المواطن الصالح

عداىا إعدادًا جيدًا لتأمين مستقبميا  كيان المجتمع تحتاج إلى العناية والمحافظة عمييا وا 
 .جتمعيةوتحمميا لمسؤولياتيا الم

  :الطريقة واإلجراءات
تضمن ىذا الجزء وصفًا لما تم القيام بو في ىذه الدراسة من تحديد المنيجية ومجتمع 
الدراسة والعينة، وخطوات إعداد أداة الدراسة، وكيفية التأكد من صدقيا وثباتيا، وجمع البيانات، 

جراءات الدراسة بشكل عام، وطريقة تحميل البيانات.  وا 
 راسة:منهج الد

اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باستخدام تحميل المحتوى لمعرفة درجة تضمين 
كتب التربية الوطنية والمدنية ألنماط المسؤولية االجتماعية، وىو أسموب ييدف لتحويل المواد 

 .المكتوبة إلى بيانات عددية كمية قابمة لمقياس
 مجتمع الدراسة وعينتها:
سة من جميع الموضوعات المدرجة ضمن كتب التربية الوطنية والمدنية تكون مجتمع الدرا
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 .والعاشر عالتاس ،الثامنالمقررة لمصفوف 
 :أداة الدراسة

 والمدنية، وفيماتطًمب تطبيق ىذه الدراسة إعداد أداة تحميل المحتوى لكتب التربية الوطنية 
 تفصيل لخطوات إعدادىا: يأتي
 التعرف إلى مدى تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية  وىو :تحديد هدف تحميل المحتوى

 .ألنماط المسؤولية اإلجتماعية
 ة لمصفوف الثامن والتاسع وىو كتب التربية الوطنية والمدني :تحديد مجال التحميل ونطاقه

 .والعاشر
 وىي الجممة بوصفيا أكثر وحدات التحميل مناسبة لمدراسة يستند إلييا  :تحديد وحدة التحميل

 .اعتبار التكرارات كوحدة عد التحميل وتمي رصد فئات ف
 تم اعتبار أنماط المسؤولية اإلجتماعية كفئات لمتحميل والتي تم تحديدىا  :تحديد فئات التحميل

 .من خالل اإلطالع عمى األدب التربوي والدراسات النظرية السابقة المرتبطة بالموضوع
 األشكال واألنشطة، التدريبات والتعميقات، اشتمل التحميل عمى  :ضوابط عممية التحميل

والمعمومات اإلثرائية واألسئمة بالكتاب المدرسي وتم استبعاد قائمة المحتويات، والمقدمة 
 والصور 

 عمل بطاقات التحميل. 
 تصميم جداول التفريغ لبيانات التحميل وجمع التكرارات. 
 ة ودقيقة لإلستدالل عمى أنماط المسؤولية قراءة محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية قراءة متأني

 .اإلجتماعية المتوفرة في ىذه الكتب
  تفريغ نتائج التحميل وتصنيفيا ضمن بطاقات التحميل وفقًا لكل محور ولممحاور مجتمعة ومن

 ثم تفريغيا عمى جداول التفريغ.
 ج ومحاولة تفسيرىا تطبيق المعالجة اإلحصائية لرصد تكراراتيا ونسبيا المئوية إلستخراج النتائ

 .من قبل الباحثين
  :صدق أداة تحميل المحتوى

تم تقدير صدق أداة التحميل من خالل عرضيا عمى عدد من المحكمين المتخصصين في 
 مجال الدراسات االجتماعية.
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 ثبات اداة تحميل المحتوى  
اختيارىا تم التأكد من ثبات األداة من خالل قيام الباحثين بتحميل وحدة من كل صف تم 

عشوائيًا والقيام بمحاولتي تحميل في ضوء أداة التحميل وبفاصل زمني مقداره أسبوعين، ومن ثم 
وقد  ،(Holistiحساب معامل الثبات بين التحميل األول والتحميل الثاني باستخدام معادلة ىولستي )

مصف الثامن وما %( ل91.02الثبات بين التحميل األول والتحميل الثاني ما نسبتو ) بمغ معامل
%( لمصف العاشر ويدل ذلك عمى ثبات 88.57%( لمصف التاسع وما نسبتو )91.49نسبتو )

 .أداة التحميل
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة: ما درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية لمصفوف 
من خالل تحميل نماط المسؤولية اإلجتماعية الثامن والتاسع والعاشر من المرحمة األساسية أل 

 محتواها؟
ن بتحميل كتب التربية الوطنية والمدنية لمصفوف الثامن اجابة عمى ىذا السؤال قام الباحثلإل

عرض  يأتيوفي ما  ،والنسب المئوية ،التكرارات باستخداموالتاسع والعاشر من المرحمة األساسية، 
 (:2) الجدول( و 1) لالجدو تفصيمي لمنتائج كما يبينيا 

( التكرارات والنسب المئوية لدرجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية لمصفوف الثامن 1) الجدول
 والتاسع والعاشر االساسي ألنماط المسؤولية االجتماعية

 الكتب الثالثة معاً  الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن النمط
نمط المسؤولية 

النسبة  اتالتكرار  اإلجتماعية
النسبة  التكرارات المئوية

النسبة  التكرارات المئوية
النسبة  التكرارات المئوية

 المئوية
تجاه نفسو واسرتو 

 12.77 70 14.16 15 9.64 24 16.06 31 واالخرين
 35.59 195 25.47 27 25.30 63 54.40 105 تجاه المجتمع
 47.81 262 59.43 63 62.25 155 22.80 44 تجاه الوطن
 3.83 21 0.94 1 2.81 7 6.74 13 تجاه مدرستو

 100 548 100 106 100 249 100 193 المجموع لكل كتاب
 100 548 19.34 106 45.44 249 35.22 193 النسبة المئوية لكل كتاب

( إلى أن كتاب الصف التاسع كان األكثر تضمينًا ألنماط المسؤولية 1) الجدوليشير 
 وبنسبة ،( تكراراً 548( تكرارًا من أصل )249التكرارات التي بمغت ) االجتماعية، من حيث عدد

وبنسبة  ،(193الثانية، بعدد تكرارات بمغت ) الرتبةتاله كتاب الصف الثامن في  ،(%45.44)
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(، 106بعدد تكرارات بمغت ) ،الثالثة األخيرة جاء كتاب الصف العاشر الرتبة(، وفي %35.22)
 .(19.34%وبنسبة )

المسؤولية  طألنما ،مجتمعةسبة لدرجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية أما بالن
األولى، وبنسبة  الرتبةاالجتماعية، بالنسبة لكل نمط فقد جاء نمط مسؤولية الفرد تجاه الوطن في 

بنسبة بمغت نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع، و  ،الثانية الرتبة%(، وفي 47.81بمغت )
بنسبة بمغت  ،نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين ،الثالثة تبةالر %(، وفي 35.59)
نمط مسؤولية الفرد تجاه مدرستو، فقد حصل عمى نسبة متدنية  الرابعة الرتبة%(، وفي 12.77)

 .(3.83%بمغت )
ن سبب التركيز عمى نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع ونمط مسؤولية الفرد اويعزو الباحث

طن أن مؤلفي الكتب ممتزمون بوثيقة اإلطار العام لمنياج التربية الوطنية والمدنية ليذه تجاه الو 
وىذا يتوافق مع ما تبنتو وزارة التربية والتعميم من خالل قانون التربية  ،المرحمة العمرية تحديداً 

م وتشجعيم والتي أكدت عمى أىمية تزويد الطمبة بيذه المفاىي ،( وتعديالتو1994والتعميم لمعام )
مجتمعية ومدنية إيجابية نحو الوطن ورعاية مصالحو والمحافظة عمى  أنماط سموكيةعمى انتياج 

 بالسموكبالتالي تحصين الطمبة وتزويدىم ،ونشر الوعي في أذىان الطمبة ،ممتمكاتو من أي خطر
 .(Ministry of education, 2013واألنشطة التي تعزز بناء المواطن الصالح المسؤول )

كما أن كتب التربية الوطنية والمدنية تعطي أىمية كبيرة لممفاىيم الوطنية والتي تسعى لنشر 
الوعي بأىمية خدمة الوطن والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية، بالتالي غرس قيم المواطنة 
الصالحة والمحافظة عمى مقدرات الوطن ومكتسباتو ومنجزاتو والنيوض بوطنيم وحمايتو 

حافظة عمى مقدراتو انسجامًا مع أىداف المنياج التي تركز عمى أىمية إعداد جيل من والم
المتعممين المحبين لوطنيم وميتمين ببيئتيم والمدركين لظروف وطنيم وواعين لما يدور حوليم من 
اضطرابات وتحديات تتطمب وعيا كاماًل بيذه المشكالت التي قد تيدد وطنيم وىذا يتفق مع ما 

( Jaradat,2018(، كما أكدت دراسة جرادات )sakraat,2019) ليو دراسة الصقراتتوصمت إ
 عمى دور كتب التربية الوطنية والمدنية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى الطمبة

( من أن مفاىيم المسؤولية Al-Akkila,2016كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة العكايمة )
المنياج الوطني من خالل تحميل محتواىا كانت مفاىيم اإلنتماء  اإلجتماعية األكثر تكرارًا في

وقد تفسر ىذه النتيجة في  ،والتعاطف اإلىتماملموطن والمشاركة واألمن واالعتماد عمى النفس و 
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ضوء إىتمام الدولة األردنية ومؤسساتيا التربوية ببث مفاىيم اإلنتماء الوطني والمجتمعي لدى 
شعور بأىمية األمن يعزز لدى الطمبة أىمية األمن في اشباع الحاجات الطمبة، كما أن تنمية ال

 .األخرى
ويمكن أن يعزى سبب التركيز عمى ىذه األنماط أيضًا إلى قناعة مؤلفي كتب التربية الوطنية 

يمان والمدنية بأن وجود ىذين النمطين يقود بالنياية إلى بناء اإلنسان الصالح الواعي  يموا 
 هوتطوير  شكالت وتحديات مجتمعو، ذلك اإلنسان الذي يشارك في بناء مجتمعولمسؤوليتو تجاه م

اليدف النيائي الذي تسعى ىذه الكتب لتحقيقو  بوصفووخدمة وطنو، وبما يحقق سعادة اإلنسان 
 ( Jawarneh & khattab,2016وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو جوارنو والحطاب )

التضمين ليذين النمطين إلى طبيعة الموضوعات التي تم  ويمكن إرجاع سبب  ارتفاع نسبة
عرضيا في محتوى الكتب الثالثة والتي تميل في كثير منيا إلى تغميب الجانب الوطني 

عطاؤه أىمية وأولوية عمى حساب باقي أنماط المسؤولية اإلجتماعية ركزت  فقد ،والمجتمعي، وا 
، والعيش المشترك، والرأي العام والتواصل أغمب الكتب عمى موضوعات مثل السمطات الدستورية

وحقوق اإلنسان والديمقراطية، والشباب واألمن والسالم  ،والنزاىة ومكافحة الفساد ،اإلجتماعي
العالميين، واألمن الوطني والعيش المشترك، واألردن والتطور الديمقراطي، والتي تميل إلى تعزيز 

  .(Zoubi,2015لنتيجة مع دراسة الزعبي)الجانب الوطني والمجتمعي، كما تتفق ىذه ا
وبخصوص درجة تضمين نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وتجاه أسرتو واآلخرين والتي ظير 

عمى الرغم بأن نسب تضمينيا في الكتب الثالثة متقاربة لكنيا قميمة مقارنة مع النمطين السابقين، 
أىميتيا في المحافظة عمى سموك الطالب وتقويمو بما يحقق انسجامو مع ذاتو مكونًا شخصية  من

إيجابية قادرة عمى تحمل المسؤوليات في مواقف الحياة اليومية، وىذه النتيجة تتوافق أيضًا مع 
( Obaidat & Obaidat,2018) ( ودراسة عبيدات وعبيداتJaradat,2018دراسة جرادات )

 (,Abu-Hamad 2011حماد ) ودراسة ابو
ويمكن أن يعزى سبب عدم تضمين ىذا النمط بشكل كبير في الكتب الثالثة إلى أن تنميتو 
يمكن أن تتم من خالل مؤسسات التنشئة اإلجتماعية المختمفة خاصة األسرة التي ليا أثر كبير 

موكية الضرورية لمحياة عمى أبنائيا عن طريق المشاركة في المواقف اإلجتماعية وتعمم األنماط الس
وجود شبكة من العالقات والتفاعالت داخل األسرة في  فضاُل عنمثل النظافة وزيارة األقارب، 

ويقمل من نشوء  بعضاً األردن، بشكل يتيح ألفراد األسرة فرص أكبر لمتعامل مع بعضيم 
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وىذا يتوافق مع  وكووسماإلتجاىات السمبية معززًا قيم الرقابة الذاتية لدى الطالب نحو تصرفاتو 
 ( Halima ,2016دراسة حميمة )

وفيما يخص النمط األخير وىو نمط مسؤولية الفرد تجاه مدرستو فيالحظ تدني نسبة تكرارات 
ن إلى قناعة مؤلفي كتب التربية الوطنية االذي قد يعزوه الباحثالمفاىيم الخاصة بيذا النمط، و 

عممين أكثر من مط وتنميتيا يقع عمى عاتق المدرسة والموالمدنية بأن المفاىيم المرتبطة بيذا الن
لذا فيي تحتاج إلى تضافر الجيود من قبل المجتمع والمدرسة لتنميتيا وتفعيميا  المناىج الدراسية،

عدادىم  بجتاحة الفرصة لممتعممين لممشاركة في الحياة المدنية في مدرستيم ومجتمعيم المحمي وا 
 & Jawarnehأشارت إليو دراسة جوارنة والحطاب ) ليكونوا مواطنين فاعمين، كما

khattab,2016  ) 
ن بعد استعراض التكرارات والنسب أنيا متباينة وغير متتابعة من حيث درجة اويالحظ الباحث

وقد يعزى ذلك إلى عدم اعتماد أنماط المسؤولية اإلجتماعية كيدف تربوي معمن  ،تضمينيا
لم ترد ىذه األنماط في وثيقة اإلطار العام لمنياج  إذ ،أليفالتلإلعتماد عميو كمبدأ في عممية 

ن وجود أفكار واتجاىات تربوية متنوعة لدى مؤلفي المنياج جبالتالي ف ،التربية الوطنية والمدنية
 Ministry ofانعكس سمبًا عمى مستوى التتابع في تضمين أنماط المسؤولية اإلجتماعية )

education,2013  .) 
التكرارات والنسب المئوية ألنماط المسؤولية اإلجتماعية ومؤشرات الفرعية بشكل تفصيمي ( 2) الجدول

  .والتاسع والعاشر األساسي لمصف الثامنفي كتب التربية الوطنية والمدنية 
 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن  
المؤشرات الفرعية  النمط

 النسبة التكرارات لمنمط
 النسبة التكرارات يةالمئو 

 النسبة التكرارات المئوية
 المئوية

مسؤولية 
الفرد تجاه 

 نفسو
وأسرتو 
 واآلخرين

 0 0 1.21 3 4.15 8 تربية األبناء
 0.94 1 0 0 0 0 تطوير مواىبو

 0.94 1 1.21 3 0.52 1 عمى النفس عتماداإل
احترام الوالدين 

 0 0 0 0 0.52 1 واطاعتيما
ين ممارسة التمار 
 2.83 3 0.40 1 0 0 الرياضية

بالنظافة  اماإلىتم
 0 0 0 0 0 0 الشخصية

مساعدة اآلخرين في 
 0 0 0 0 0 0 حل مشكالتيم

 1.89 2 0 0 4.15 8الرقابة الذاتية عمى 
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 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن  
المؤشرات الفرعية  النمط

 النسبة التكرارات لمنمط
 النسبة التكرارات يةالمئو 

 النسبة التكرارات المئوية
 المئوية

 تصرفاتو
 0 0 0 0 0 0 التخطيط لممستقبل
 0 0 0 0 2.07 4 الصدق في التعامل

 7.55 8 6.02 15 0.52 1 تعميم األبناء
 0 0 0 0 2.07 4 حسن اختيار األصدقاء
التعاون ألداء الواجبات 

 0 0 0.80 2 1.55 3 المنزلية
غاثة األقارب  0 0 0 0 0 0 مساعدة وا 

 0 0 0 0 0.52 1 زيارة األقارب
المجموع والنسبة المئوية 

 14.16 15 9.64 24 16.06 31 لمنمط
 كتاب الصف العاشر اسعكتاب الصف الت كتاب الصف الثامن  
 النسبة التكرارات المؤشرات الفرعية لمنمط النمط

 النسبة التكرارات المئوية
 النسبة التكرارات المئوية

 المئوية

مسؤولية 
الفرد نحو 
 المجتمع

 0 0 1.21 3 2.07 4 احترام العادات والتقاليد
المحافظة عمى 
 0 0 0.40 1 2.07 4 الممتمكات العامة

 0 0 0.40 1 0 0 اإلجتماعيالتكافل 
التسامح في التعامل مع 

 2.83 3 1.21 3 2.07 4 اآلخرين
 2.83 3 1.60 4 7.25 14 التعبير عن الرأي
 9.43 10 6.83 17 11.92 23 احترام التنوع

المساواة في التعامل مع 
 1.89 2 4.82 12 5.70 11 اآلخرين

 4.72 5 0.40 1 8.81 17 نبذ التطرف
 1.89 2 1.21 3 9.84 19 العنف نبذ

 0 0 0 0 0 0 عدم ازعاج اآلخرين
المشاركة باألعمال 

 1.89 2 6.83 17 4.15 8 التطوعية
المشاركة بالمناسبات 

 0 0 0.40 1 0.52 1 االجتماعية
 25.47 27 25.30 63 54.40 105 المجموع لمنمط 
عاشركتاب الصف ال كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن    
 النسبددة التكرارات المؤشرات الفرعية لمنمط النمط

 النسبة التكرارات المئوية
 النسبة التكرارات المئوية

 المئوية
مسؤولية 
الفرد تجاه 
 الوطن

تشجيع الصناعات 
 0 0 0 0 0 0 الوطنية

 22.64 24 2.81 7 3.63 7 الحفاظ عمى أمن الوطن
 0.94 1 14.86 37 0 0ترشيد استخدام موارد 
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 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن  
المؤشرات الفرعية  النمط

 النسبة التكرارات لمنمط
 النسبة التكرارات يةالمئو 

 النسبة التكرارات المئوية
 المئوية

 الوطن
المحافظة عمى تراثو 

 4.72 5 25.70 64 1.04 2 الوطني
اإلعتزاز واإلفتخار 

 0.94 1 1.21 3 0.52 1 بالوطن
 0 0 1.60 4 0.52 1 الوالء لموطن
 1.89 2 3.21 8 2.59 5 اإلنتماء لموطن

 3.77 4 7.23 18 4.66 9 المشاركة باإلنتخابات
 0.94 1 1.60 4 1.04 2 التعبير عن الرأي

المشاركة باإلحتفاالت 
 0 0 0 0 0.52 1 الوطنية

اإلنضمام لألحزاب 
 16.4 17 2.41 6 2.07 4 والجمعيات

المشاركة في اتخاذ 
 5.66 6 1.21 3 1.55 3 القرار

المشاركة بالواجبات 
الوطنية والوظائف 

 العامة
9 4.66 1 0.40 2 1.89 

 59.43 63 62.25 155 22.80 44 المجموع لمنمط 
 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن  
 النسبة التكرارات المؤشرات الفرعية لمنمط النمط

 النسبة التكرارات المئوية
 النسبة التكرارات المئوية

 المئوية

مسؤولية 
الفرد تجاه 
 مدرستو

المشاركة باإلذاعة 
 0.94 1 0 0 1.55 3 المدرسية

وانين الوطنية اإللتزام بالق
 0 0 0 0 0 0 والمدرسية

 0 0 0 0 2.07 4 حل الواجبات المدرسية
 0 0 0 0 0 0 احترام أوقات الحصص
اإللتزام بالطابور 

 0 0 0 0 0.52 1 المدرسي
اإلىتمام   بنظافة 

 0 0 0 0 0 0 المدرسة
ترديد النشيد الوطني 

 0 0 0 0 0 0 والسالم الممكي
 الحفاظ عمى كتبو

 0 0 0 0 0 0 المدرسية
 0 0 0 0 0 0 إلتزام الزي المدرسي
 0 0 0 0 0.52 1 اإلىتمام   بالدراسة

 0 0 1.60 4 1.04 2المشاركة والمسؤولية في 
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 كتاب الصف العاشر كتاب الصف التاسع كتاب الصف الثامن  
المؤشرات الفرعية  النمط

 النسبة التكرارات لمنمط
 النسبة التكرارات يةالمئو 

 النسبة التكرارات المئوية
 المئوية

حل المشكالت المدرسية 
 والمجتمعية

التطوع لممحافظة عمى 
 0 0 1.21 3 0.52 1 مرافق المدرسة
 0 0 0 0 0.52 1 احترام الزمالء
 0 0 0 0 0 0 احترام المعممين

 0 0 0 0 0 0 اإللتزام بتوجييات المعمم
 0 0 0 0 0 0 مساعدة زمالئو الطمبة

 0.94 1 2.81 7 6.74 13 المجموع لمنمط
المجموع والنسبة الكمية 

 100 106 100 249 100 193 لكل األنماط

 ية والمدنية لمصف الثامن األساسي.نتائج تحميل المحتوى بالنسبة لكتاب التربية الوطن :اوالً 
 :( النتائج اآلتية2) الجدوليستدل من  

من بين أنماط المسؤولية  ،األولى الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع في 
وبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء  ،%(54.40اإلجتماعية األخرى، فقد حصل عمى نسبة بمغت )

 :ثم تالىا ثالثاً  ،%(9.84بنسبة )  ،نبذ العنف :تالىا ثانياً  ،%(11.92ة )احترام التنوع أواًل، بنسب
%( 7.25التعبير عن الرأي بنسبة ) :الرابعة الرتبةفي %(، وجاء 8.81نبذ التطرف بنسبة )

المشاركة  :ثم تالىا سادساً  ،%(5.70المساواة في التعامل مع اآلخرين بنسبة ) :وتالىا خامساً 
احترام العادات والتقاليد والمحافظة عمى  :ثم تالىا سابعاً  ،%(4.15بنسبة )باألعمال التطوعية 

المشاركة بالمناسبات  :ثم تالىا ثامناً  ،الممتمكات العامة والتسامح في التعامل مع االخرين
( أن باقي مؤشرات ىذا النمط غير متضمنة 2) الجدولكما يظير  ،%(0.52االجتماعية، بنسبة )

 .الكتابفي 
وبالنسبة  ،%(22.80بمغت ) ،بنسبة ،الثانية الرتبةمط مسؤولية الفرد تجاه الوطن في جاء ن

لمؤشراتو الفرعية فقد جاء المشاركة باإلنتخابات والمشاركة بالواجبات الوطنية والوظائف العامة  
 :ثم تالىا ثالثاً  ،%(3.63) سبةبن ،نبذ الحفاظ عمى األمن :%(، تالىا ثانياً 4.66بنسبة ) ،أوالً 

الرابعة: اإلنضمام لألحزاب والجمعيات بنسبة  في الرتبة%(، وجاء 2.59اإلنتماء لموطن بنسبة )
 :%(، وجاء بعدىا سادساً 1.55بنسبة ) ،المشاركة في اتخاذ القرار :%(، ثم تالىا خامساً 2.07)

إلعتزاز ا :%(، وجاء سابعاً 1.04كل من المحافظة عمى تراثو الوطني والتعبير عن الرأي، بنسبة )
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%(، كما يظير 0.52واإلفتخار بالوطن والوالء لموطن والمشاركة باإلحتفاالت الوطنية، بنسبة )
 .أن باقي مؤشرات ىذا النمط  غير متضمنة في الكتاب (2) الجدول

%(، 16.06) بنسبة ،الثالثة الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين في 
فرعية فقد جاءت تربية األبناء والرقابة الذاتية عمى تصرفاتو اواًل، بنسبة وبالنسبة لمؤشراتو ال

%(، ثم تالىا 2.07بنسبة ) ،الصدق في التعامل وحسن اختيار األصدقاء :%(، تالىا ثانياً 4.15)
اإلعتماد بالنفس  :الرابعة الرتبةفي %(، وجاء 1.55التعاون ألداء الواجبات المنزلية بنسبة ) :ثالثاً 
طاعتيما وتعميم األبناء وزيارة األقارب بنسبة )واحت أن  الجدول%(، كما يظير 0.52رام الوالدين وا 

 .متضمنة في الكتاب النمط غيرباقي مؤشرات ىذا 
وبالنسبة  ،%(6.74الرابعة، بنسبة ) الرتبةوقد جاء نمط مسؤولية الفرد تجاه مدرستو في 

 في الرتبة%( وجاء 1.55لمدرسية أواًل، بنسبة )لمؤشراتو الفرعية فقد جاء المشاركة باإلذاعة ا
%(، تالىا 1.04المشاركة والمسؤولية في حل المشكالت المدرسية والمجتمعية، بنسبة ) :الثانية
%(، 0.52اإلىتمام بالدراسة والتطوع لممحافظة عمى مرافق المدرسة واحترام الزمالء، بنسبة ) :ثالثاً 

 .ت ىذا النمط غير متضمنة في الكتاب( أن باقي مؤشرا2) الجدولكما يظير 

 :نتائج تحميل المحتوى بالنسبة لكتاب التربية الوطنية والمدنية لمصف التاسع األساسي ثانيًا:
األولى، من بين أنماط المسؤولية اإلجتماعية  الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه الوطن في 

لنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء وبا ،%(62.25فقد حصل عمى أعمى نسبة  بمغت ) ،األخرى
ترشيد استخدام موارد الوطن،  :%(، تالىا ثانياً 25.70المحافظة عمى تراثو الوطني أواًل، بنسبة )

 الرتبةفي %(، وجاء 7.23المشاركة باإلنتخابات بنسبة ) :%(، ثم تالىا ثالثاً 14.86بنسبة )
: الحفاظ عمى أمن الوطن، بنسبة %( وتالىا خامساً 3.21اإلنتماء لموطن بنسبة ) :الرابعة

 :%(، وجاء سابعاً 2.41بنسبة ) ،اإلنضمام لألحزاب والجمعيات :%(، ثم جاء سادساً 2.81)
اإلعتزاز واإلفتخار بالوطن  :%(، وجاء ثامناً 1.60بنسبة ) ،الوالء لموطن والتعبير عن الرأي

شاركة بالواجبات الوطنية %(، ثم جاء تاسعًا، الم1.21والمشاركة في اتخاذ القرار، بنسبة )
( أن باقي مؤشرات ىذا النمط  غير 2) الجدول%( كما يظير 0.40والوظائف العامة، بنسبة )

 متضمنة في الكتاب.
 ،%(25.30بنسبة، بمغت ) ،الثانية الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع في 

أواًل، بنسبة  باألعمال التطوعية نوع والمشاركةوبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء احترام الت
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 :%(، ثم تالىا ثالثاً 4.82المساواة في التعامل مع اآلخرين، بنسبة ) :%(، تالىا ثانياً 6.83)
احترام العادات والتقاليد والتسامح في  :الرابعة %(، وجاء الرتبة1.60التعبير عن الرأي بنسبة )

المحافظة عمى  :الخامسة وجاء الرتبة%(، 1.21التعامل مع اآلخرين ونبذ التطرف  بنسبة )
الممتمكات العامة والتكافل اإلجتماعي ونبذ التطرف والمشاركة بالمناسبات االجتماعية، بنسبة 

 .( أن باقي مؤشرات ىذا النمط  غير متضمنة في الكتاب2) الجدول%(، كما يظير 0.40)
 ،%(9.64بنسبة ) ،الثالثة الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين في 

تربية األبناء  :%(، تالىا ثانياً 6.02، بنسبة )األبناء أوالً وبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء تعميم 
التعاون ألداء الواجبات المنزلية بنسبة  :%(، ثم تالىا ثالثاً 1.21واإلعتماد عمى النفس، بنسبة )

%(، كما يظير 0.40مارين الرياضية بنسبة )ممارسة الت :الرابعة الرتبةفي %(، وجاء 0.80)
 .متضمنة في الكتاب النمط غير( أن باقي مؤشرات ىذا 2) الجدول

%(، وبالنسبة 2.81الرابعة، بنسبة، بمغت ) الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه مدرستو في 
عية أواًل، بنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء المشاركة والمسؤولية في حل المشكالت المدرسية والمجتم

%(، كما 1.21التطوع لممحافظة عمى مرافق المدرسة، بنسبة ) :الثانية في الرتبة%( وجاء 1.60)
 .( أن باقي مؤشرات ىذا النمط غير متضمنة في الكتاب2) الجدوليظير 

 :ثالثًا: نتائج تحميل المحتوى بالنسبة لكتاب التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر األساسي
األولى، من بين أنماط المسؤولية اإلجتماعية  الرتبةء نمط مسؤولية الفرد تجاه الوطن في جا
وبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء  ،%(59.43فقد حصل عمى أعمى نسبة، بمغت ) ،األخرى

اإلنضمام لألحزاب والجمعيات،  :تالىا ثانياً  ،%(22.64أواًل، بنسبة ) من الوطنالحفاظ عمى أ
 في الرتبة%(، وجاء 5.66المشاركة في اتخاذ القرار بنسبة ) :ثم تالىا ثالثاً  ،%(16.04بنسبة )

المشاركة باإلنتخابات،  :%( وتالىا خامساً 4.72الرابعة: المحافظة عمى تراثو الوطني بنسبة )
 اإلنتماء لموطن والمشاركة بالواجبات الوطنية والوظائف العامة، :%(، ثم جاء سادساً 3.77بنسبة )
ترشيد استخدام موارد الوطن واإلعتزاز واإلفتخار بالوطن والتعبير  :%(، وجاء سابعاً 1.89بنسبة )

غير متضمنة في ( أن باقي مؤشرات النمط 2) الجدول%(، كما يظير 0.94عن الرأي، بنسبة )
 الكتاب.

 ،(%25.47بمغت ) ،الثانية، بنسبة الرتبةوقد جاء نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع في 
نبذ التطرف،  :تالىا ثانياً  ،%(9.43وبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء احترام التنوع أواًل، بنسبة )
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%(، 1.89نبذ العنف والمشاركة باألعمال التطوعية بنسبة ) :%(، ثم تالىا ثالثاً 4.72بنسبة )
%( 2.83بنسبة )ل مع اآلخرين والتعبير عن الرأي التسامح في التعام :الرابعة في الرتبةوجاء 

المساواة في التعامل مع اآلخرين ونبذ العنف والمشاركة باألعمال التطوعية، بنسبة  :وتالىا خامساً 
 .( أن باقي مؤشرات ىذا النمط  غير متضمنة في الكتاب2) الجدول%(، كما يظير 1.89)

بمغت  الثالثة، بنسبة، الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين في 
%(، 7.55بنسبة ) ،%(، وبالنسبة لمؤشراتو الفرعية فقد جاء المشاركة تعميم األبناء أوالً 14.16)

تطوير مواىبو واإلعتماد  :%(، ثم تالىا ثالثاً 2.83بنسبة ) ،ممارسة التمارين الرياضية :تالىا ثانياً 
غير متضمنة نمط باقي مؤشرات ىذا ال( أن 2) الجدول%(، كما يظير 0.94) النفس بنسبةعمى 

 .في الكتاب
%(، وبالنسبة 0.94الرابعة، بنسبة، بمغت ) الرتبةجاء نمط مسؤولية الفرد تجاه مدرستو في 

 الجدول%(، كما يظير 0.94لمؤشراتو الفرعية فقد جاء المشاركة باإلذاعة المدرسية أواًل، بنسبة )
 .متضمنة في الكتاب النمط غير( أن باقي مؤشرات ىذا 2)

( فأن الدراسة تعزو ارتفاع تكرار مؤشر احترام 2) الجدولء تفسير النتائج المتعمقة بوفي ضو 
مجتمعة والوارد  ةالتنوع والمشاركة باألعمال التطوعية والحفاظ عمى أمن الوطن لمصفوف الثالث

ز ممارسة ضمن نمط مسؤولية الفرد تجاه المجتمع، إلى أىمية إدراك فريق التأليف أىمية تعزي
عمى اآلخرين وأن يقدم واجبو نحو مجتمعو بعيدًا عن ثقافة العنف  لحريتو بدون تعد   الطالب

والتطرف ورفض األفكار المظممة وتقبل التنوع والحوار واإلختالف وحرية التعبير، وتتفق ىذه 
  .(Al-Akkila,2016النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة العكايمة )

اصة الفقرات ؤشرات مسؤولية الفرد تجاه الوطن خكما يمكن تفسير ارتفاع نسبة تكرار م
اإلنتخابات والواجبات الوطنية والمحافظة عمى تراثو الوطني، إلى إدراك في المتصمة بدالمشاركة 

مؤلفي ىذه الكتب أىمية نشر الوعي بضرورة خدمة الوطن والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية 
محافظة عمى مقدرات الوطن ومكتسباتو ومنجزاتو وىذا يتفق بالتالي غرس قيم المواطنة الصالحة وال

 .(Sakraat,2019مع دراسة الصقرات )
ويعزو الباحثان سبب حصول تربية األبناء وتعميميم والرقابة الذاتية عمى التصرفات عمى 
أعمى نسبة تكرار ضمن نمط مسؤولية الفرد تجاه نفسو وأسرتو واآلخرين إلى طبيعة محتوى كتاب 

مما  ،بية الوطنية والمدنية التي تيتم بتعزيز احساس الطمبة بأنيم عناصر ميمة في قوة األسرةالتر 
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يزيد من تماسك المجتمع بالتالي فأن ىذا ينعكس عمى اىتمام الطالب بالرقابة الذاتية عمى تصرفاتو 
ما لتنسجم ىذه التصرفات مع دوره في تحقيق تماسك أسرتو، وىذه النتيجة تتوافق أيضا مع 

( أن تنمية حس المسؤولية الشخصية يعمل عمى (Jaradat,2018 توصمت إليو جرادات
المحافظة عمى سموك الطالب ويسيم في تقويمو ويحقق اإلنسجام في ذاتو وتتكون لديو شخصية 

 إيجابية متوازنة قادرة عمى تحمل المسؤولية في مواقف حياتو اليومية.
فمن المالحظ تدني نسبة  ،مسؤولية الفرد تجاه مدرستو أما ما يتعمق بالنمط األخير وىو نمط

ن إلى قناعة مؤلفي كتب التربية الوطنية االذي يعزوه الباحثو التكرارات الخاصة بيذا النمط عمومًا، 
والمدنية بأن تنمية المفاىيم المرتبطة بيذا النمط يقع عمى عاتق المدرسة والمعممين أكثر من 

 الدراسية.المناىج 
 :التوصيات

اإلىتمام بتضمين كافة أنماط المسؤولية اإلجتماعية بشكل متسمسل ومتتابع في كتب التربية  -
  .حتى نضمن إكتساب الطمبة ليا ،الوطنية

وأسرتو واآلخرين ونمط مسؤولية الفرد  نفسوالتركيز عمى زيادة تضمين نمط مسؤولية الفرد تجاه  -
 جاء تضمينيا بنسب متدنية في الكتب. يوالت ،الوطنيةتجاه مدرستو في محتوى كتب التربية 
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