
 ...فوزية بنت حممد الدوسري: دراسة حتليلية حملتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية 

 

51 

 
 

في ضوء القيم  بالمملكة العربية السعودية لمرحلة االبتدائيةلمحتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية ل يةتحليلدراسة 
 السياحية  

 
 فوزية بنت محمد بن ناصر الدوسري

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن - كلية الرتبية
 هـ1438/ 3/7 وقبل -هـ 22/5/1438 قدم للنشر

 
, السياحية للقيم االبتدائية املرحلة من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب تضمن مدى معرفةإىل  الدراسة هدفت: المستخلص

 من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب تتضمنها أن ينبغي اليت السياحية بالقيم قائمة أعدت الباحثة الدراسة أهداف ولتحقيق
 السياحية القيم االقتصادية, السياحية القيم الدينية, السياحية هي: القيم أبعاد مخسة حتت تندرج سياحية قيمة( 40) من االبتدائية مكونة املرحلة

ملعرفة مدى توافر القيم السياحية يف  السياسية , وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي؛  السياحية القيم الثقافية, السياحية القيم االجتماعية,
 الصفوف باختالف )عينة الدراسة( كتب حمتوى يف السياحية القيم نسب يف االختالف وجود من كتب الرتبية االجتماعية والوطنية, كما مت التحقق

 الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية بكتب نةاملتضم السياحية القيم توزيع يف تفاوت ما يأيت: وجود إىل الدراسة نتائج العليا , وأشارت الثالثة
 هذا الباحثة تعزو كما, االبتدائية باملرحلة والوطنية االجتماعية الرتبية مناهج تناولتها اليت املوضوعات طبيعة إىل ذلك ويرجع, االبتدائية املرحلة من العليا

 بني السياحية القيم توافر نتائج وتطويرها, واختلفت للمناهج التخطيط وهيئة الرتفيه عند التعليم وزارة بني املشرتك التنسيق غياب إىل أيًضا التفاوت
 ترتيب جاء كما الصفوف, مجيع يف السياحية األبعاد من بعد كل درجة وكذلك السياحية, األبعاد جلميع االبتدائية للمرحلة العليا الثالثة الصفوف

الرابع,  الصف مث اخلامس, الصف مث السادس, الصف: اآليت النحو على االبتدائية املرحلة من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب
 وجود عدم اتضح ولكن األبعاد, تضمني يف التسلسل ومراعاة املناهج, يف التأليف على القائمني خربة بسبب النسب هذه اختالف تفسري وميكن
 .الكتب تأليف عند والتكامل التتابع مراعاة وعدم قيمة, لكل حمددة علمية نسب

 
 . االبتدائية املرحلة  من العليا الثالثة الصفوف القيم, القيم السياحية, دراسة حتليلية, املدرسي, الكتاب :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:

 بالرتبّية الدويل االهتمام السعودية العربّية اململكة واكبت    
 عملت اليت املتخصصة اهليئات إنشاء خالل من السياحية

 أصبحت اليت السياحة صناعة لفهم عام وعي إجياد على
 .العامل وحلم التنمية قاطرة

 القوة تبني اليت احلقيقية املؤشرات أحد السياحة وتعد    
 صناعة أصبحت فقد, الراهن الوقت يف للدول االقتصادية

 دول من كثري اقتصاديات عليها واعتمدت بذاهتا قائمة
 العاملية االقتصادية األنشطة بني الثانية املرتبة واحتلت, العامل

 بأهنا السياحة إىل النظرة   ذلك ودّعم( 2003, ميخائيل)
 خاصة الدخل, مصادر من ومصدر   العشرين, القرن صناعة

: 2006 شليب,) الدول بني املواصالت سبل توافر ظل يف
 التنمية يف إجيابًا تؤثر ألهنا املستقبل وصناعة(, 179

 نتائج وهلا والرتبوية؛ والثقافية, واالجتماعية, االقتصادية,
 (.255: 2001 اخلطيب,) مهمة  وثقافية اجتماعية,

 السياحة) فمنها أنواعها, تعدد يف أمهيتها تتمثل كما 
 وسياحة والرياضية, والدينية, والعالجية, والثقافية, الرتفيهية,
 التارخيية, والسياحة واملهرجانات, واالجتماعات, املؤمترات
 (.34-29 ,2012 احلريب,(. )والعمل والبيئية,

 ذلك السعودية عن العربية اململكة ت غفل وبناًء عليه فلم    
 السياحة على م, إذ ركزت2030 احلديثة برؤيتها املؤشر
 الذي الدخل مصادر من رئيًسا ومصدرًا مهًما جانًبا بعده

 مناطق من اهلل حباها ما إىل نظًرا لتنميته, الدولة تسعى
 من السائحني إليها جتذب وأثرية وسياحية مقدسة دينية
 .املواسم كافة مجيع يف العامل أحناء

 العربية اململكة اهتمام زاد السياحة مقومات توافر ومع    
 من جزًءا فأصبحت, هبا األخرية السنوات يف السعودية
: 2012 احلريب,) الدولة تنتهجها اليت التنموية السياسة

 اقتصادية نظرة والسياحة السياح إىل النظرة فأصبحت ,(49
 .األوىل بالدرجة

 اخلدمات جبودة واالعرتاف العامل يف العوملة انتشار ومع    
 الضروري من أصبح, املعاملة يف والشفافية لآلخرين املقدمة

 قيمة تقدر حبيث السياحي, الوعي من درجة لدينا يكون أن
 السياح جتذب تارخيية وآثار مقومات من بالدنا حتتويه ما

 (2008, اخلبريي. )طيبة معاملة وتعاملهم لزيارهتا,
 الذي العوملة عصر تواكب أن الرتبية على لزاماً  كان وعليه,
 وحيقق الوطن مصاحل خيدم فيما ذلك ليكون فيه؛ نعيش

 يف هبا والوعي السياحة  تأصيل خالل من م,2030 رؤية
 .اجلامعي التعليم إىل العام التعليم من ابتداءً  التعليم, مناهج

 يعّدان السياحية الثقافة ونشر السياحي الوعي أن كما
 إكساب يف دور من له ملا به االهتمام جيب مهمًّا متطلًبا"

 السياحة, بقضايا واملعرفة واملهارات, واالجتاهات, القيم,
 خيدم مبا أنفسهم, املواطنني مبشاركة حلول وضع وحماولة

 يتحقق وال(. 131 :2011الريامي," ) سياحًيا اجملتمع تقدم
 يف لدورمها وذلك والتعليم, الرتبية خالل من إال الوعي هذا

 ضمن إدراجها طريق عن السياحية القيم املتعلمني إكساب
 الطلبة وتعريف مستمرًا, تقوميًا وتقوميها الدراسية, املناهج
 عليها, احلفاظ على وتعويدهم هبم, احمليطة بالبيئة

 ومعرفة والثقافية, التارخيية, املواقع زيارة على وتشجيعهم
)  وأدياهنم جنسياهتم باختالف السائحني مع التعامل طرق

 من كل دراسة أكدته ما وهذا. (19: 2004 زهران,
بيسي كوف و كوينق لويس  ودراسة ,(2004) الزيلعي

(Bischoff & Koeing-Lewis (2008 ,ودراسة كاوما  
(2000 ) kaomea 

 يف القيمية باملنظومة احلديثة الدراسات اهتمت وقد    
 فيما سواء بالطالب يتعلق ما وخصوًصا الدراسية, املناهج
 اخلوالدة دراسة أكدته ما وهذا نظره, وجهة من أم اكتسبه

 لىع الطالب نظر وجهة تعّرفإىل هدفت  اليت( 2013)
 . التكنولوجي التحدي ضوء يف القيمية املنظومة

 منهج بالقيم, اهتماًما الدراسية املناهج أول ومن    
 القيم ترسيخ إىل يهدف الذي االجتماعية الدراسات
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 واجلمالية, واخللقية, الدينية,) املختلفة بأنواعها
( والسياسية واالقتصادية, والعلمية, والثقافية, واالجتماعية,

 القيمية, اجلوانب تعزيز" ذلك ومن(. 2008 سعيد,)
". النافعة واالجتاهات القيم وغرس الصاحلة املواطنة كغرس

 تتأكد السياق هذا خالل ومن(. 3: 2000الريس,)
 .والقيم االجتماعية الدراسات منهج بني الوطيدة العالقة
 عاتقها على االجتماعية الدراسات  أخذت وقد      

 وذلك له, خمطط بشكل السياحية الرتبية يف أيًضا املسامهة
 بدراسة ختتص ألهنا بالسياحة؛ وثيًقا ارتباطًا الرتباطها
 هبا, تأثره ومدى فيها يعيش اليت الطبيعية والبيئة اإلنسان,

 يرتبط مهًما جانًبا يتناول منها علم فكل فيها, وتأثريه
 .بالسياحة

 والبشرية الطبيعية فالعوامل بالسياحة, يرتبط: اجلغرافيا فعلم
 علم يسعى حني يف, السياحي اجلذب مقومات أحد تعدّ 

 اجتاهات من حيتويه وما اجملتمع دراسة إىل االجتماع
 .والسائحني السائح سلوك تضبط وقيم, وتقاليد,  وعادات

 مبا البشرية اخلربات سجل وهو التاريخ, علم يُعد وكذلك    
 أحد   ,(التارخيي اإلرث) وآثار خمطوطات من خلفته

 .البارزة  السياحية املقومات
 املفاهيم, الفرد ُيكسب علًما تعد :الوطنية والرتبية     

 مواقف يف ترمجتها ميكن اليت واملهارات واالجتاهات, والقيم
 بالدولة الفرد عالقة كتحديد السياحية, التنمية على تساعد

 اليت وقيمها التشريعات, مبادئ احرتام غرسُ  حيث من
 املوروث إبراز يف والتعاونُ  السياحي, القطاع تنظم

 .والتارخيي احلضاري,
 واالستهالك, اإلنتاج, بدراسة: االقتصاد علم ويهتم    

 اجملتمع يف االقتصادية الصفة ذات والتنظيمات, والتوزيع
 املتعددة باالستخدامات املتعلق اجلانب يربز كما. السياحي
 استثمارها وكيفية اقتصادية, موارد بصفتها للسياحة,
 حاجات بدراسة النفس علم يهتم وكذلك. عليها واحملافظة
 واجتاهاته وتفكريه, واستعداداته, وقدراته, وميوله, اإلنسان,

 باجلماعة, الفرد عالقة دراسة خالل من السياحة حنو
 عمليات بني التالؤم حدوث وكيفية بالفرد, اجلماعة وعالقة
 .(1322-129: 2011 الريامي,. )والبيئة احلياة
 املرحلة والوطنية يف االجتماعية الرتبية مناهج وتعد    

 اليت املناهج أهم من االبتدائية باململكة العربية السعودية,
 إىل نظرًا السياحية والثقافة السياحي الوعي بتنمية هتتم

 وجماالهتا بالسياحة الوثيقة وصلتها موضوعاهتا طبيعة
 صلى النيب وحياة واملدينة مكة بدراسة تقوم فهي املختلفة,

 دول ودراسة بعده, من الراشدين واخللفاء  وسلم عليه اهلل
 وبعض والطبيعية, البشرية, خبصائصها العربية اجلزيرة شبه

 تضم وما السعودية العربية اململكة ودراسة البيئية, القضايا
 من بد يكن مل وهلذا سياحية؛ وأماكن وثروات, موارد, من

 عام, وجهب قيم من املناهج هذه تتضمنه ما على الوقوف
 الدراسة اهتمام حمط خاص اليت هي وجهب سياحية وقيم

  .احلالية
 بالسياحة السابقة والبحوث الدراسات اهتمت ولقد    

, هبا املرتبطة والقيم حنوها, واالجتاه مفاهيمها تنمية وطرق
 هدفت اليت( 2013) العمريي دراسة الدراسات تلك ومن
 تضمينها الالزم السياحية الرتبية ومفردات أبعاد حتديدإىل 

 للمرحلة املطورة والوطنية االجتماعية الدراسات كتب يف
 معلمي نظر وجهة من السعودية العربية اململكة يف املتوسطة

(  2008) اخلبريي ودراسة والوطنية؛ االجتماعية الدراسات
 أبعاد بعض لتنمية مطورة وحدة إعداد إىل هدفت اليت

 التعليم من األوىل احللقة تالميذ لدى السياحية الثقافة
 الثقافة مفهوم إدخال ضرورة أوصت وقد, األساسي
 الدراسية, املناهج مفردات ضمن املختلفة وأبعادها السياحية

 املراحل يف مجيع االجتماعية الدراسات منهج خصوًصاو 
 على عملت اليت( 2007) حسن ودراسة ,التعليمية
 الداخلية السياحة تفعيل يف املدرسة دور عن الكشف
 وأوصت, السعودية العربية اململكة يف الثانوية باملرحلة
 وكذلك. اجملتمع احتياجات وفق املناهج تطوير بضرورة
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 يف مقرتحة وحدة إعداد إىل( 2005) زيان دراسة هدفت
 وأثر السياحية املفاهيم بعض لتنمية االجتماعية الدراسات

 املرحلة تالميذ لدى السياحة حنو االجتاه تنمية يف ذلك
 السياحة حنو االجتاه تنمية يف فعاليتها وأثبتت, االبتدائية
 زهران دراسة وأكدت. السياحية املفاهيم   التالميذ   وإكساب

 املراحل طالب بني السياحية الثقافة تنمية ضرورة( 2004)
 اخلاصة الدراسية املقررات مبراجعة املختلفة التعليمية

 مفهوم مع يتناسب مبا وتطويرها االجتماعية, بالدراسات
 إىل( 2003) مقايلة دراسة عمدت كما, السياحية الثقافة
 وأثبتت التعليمية, السياحة قيم ضوء يف املناهج حتليل

 يف املنهج دور على وشّددت, السياحة تناول يف قصورها
 تعليمية أداة , وعّدهااملتعلمني نفوس يف وتعزيزها القيم غرس
 كاوما دراسة وجاءت. املتعلمني إىل اخلربات إليصال مهّمة

 (Kaomea2000 )الدراسات كتب حمتوى حتليل لتتناول 
 عن للكشف هاواي يف االبتدائية املرحلة يف االجتماعية

 كشفت وقد, بالسياحة ختتص موضوعات تضمينها مدى
 كتب يف قصور وجود عن نتائجها يف الدراسة هذه

 موضوعات معاجلة يف( الدراسة عينة) االجتماعية الدراسات
 .السياحة

 تبني السابقة, والدراسات البحوث مجيع استقراء وبعد     
 السياحة ت علُـّم وأنّ  بالسياحة, التعليم ربط ضرورة للباحثة
 السياحي الوعي حتقيق حنو السبيل هو موضوعاهتا ودراسة

 ضرورة الدراسات بعض وأكدت السياحية, الثقافة ونشر
 بعنصر اهتمت كما بالسياحة, عناصره جبميع املنهج ربط

 وتقوميها الكتب حتليل أمهية يف فركزت وحتليله, احملتوى
 .والطالب للمعلم مهمة تعليمية أداة لكوهنا
ولقد استفادت الدراسة احلالية من البحوث        

 والدراسات السابقة عند بناء أدواهتا ومناقشة نتائجها.
 التعليمية املقررات حمتوى يف النظر إعادة يتطلب وهذا    

 وعمار, سعيد,) وتعديلها ومراجعتها, املختلفة,
 اليت التعليم مراحل اختالف أيًضا وظهر(. 1996:153

 التعليم مراحل أمهية أثبتت اليت والبحوث الدراسات تناولتها
 .السياحة موضوعات تناول يف األساسية

 املرحلة كتب يف  الباحثة ركزت سبق, ما على وبناءً     
 مرحلة منها فانتقت أمهية, من املرحلة هلذه ملا االبتدائية؛

 ؛(6-4) الصفوف تقابل واليت (12-9) املتأخرة الطفولة
 أنسب يعّدوهنا الذين النمو علماء نظر وجهة من ألمهيتها
: 1999الكرمي, عبد) االجتماعي التطبيع لعملية املراحل

 فيها يكتسب اليت واالستيعاب التلقي مرحلة فهي ,(11
 .معهم أثرها يبقى املختلفة اليت والقيم السلوكيات التالميذ

 الشخصية تكوين يف بارزة نقطة الفرد قيم بناء ويعد    
 كل أشار وقد ,(2007: املفيت الوكيل,) مقوماهتا وحتديد

 علماء تفضيل إىل( Leming Marker)& وليمنق مارك من
 سن يف القيم لتنمية االبتدائية املرحلة استغالل النفس

 األساسية السمات تشكيل يتم املرحلة هذه يف ألنه مبكرة؛ 
 راسخة, ذلك بعد تظل اليت قيمه وتكوين الطفل لشخصية
 مقاومة أكثر وتصبح حياته, مراحل مجيع يف الطفل ويطبقها

 كما. Marker: 2005,243) & (Leming: 2001,16. للتغيري
 تغيري أو تطوير فأي التعليمي, اهلرم قاعدة املرحلة هذه متثل

 بد ال التعليم, نظام يف مفهوم أو سلوك أو لقيمة تنمية أو
 .االبتدائية املرحلة وهي أال األساسية, القاعدة من يبدأ أن
 العاملي لالهتمام استجابة الدراسة هذه جاءت كما    

 التغريات ملواجهة وذلك النشء؛ لدى القيم غرس يف املتزايد
 العربية واململكة بأسره العامل يشهدها اليت والتحوالت

 لتحقيقها تسعى م اليت2030 اجلديدة لرؤيتها وفًقا السعودية
 . الطرق بشىت

 : الدراسةأسئلة 

مما سبق يتضح لنا أمهية تعلم وتعليم القيم بشكل عام     
والقيم السياحية بشكل خاص ونظرًا هلذه األمهية ميكن 

 :ةاآلتي تصياغة مشكلة الدراسة بالتساؤال
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تتضمنها  السؤال األول: ما القيم السياحية اليت ينبغي أن 
 رحلة االبتدائية؟  مكتب الرتبية االجتماعية والوطنية لل

السؤال الثاين: ما مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية 
 السياحية؟ للقيم باملرحلة االبتدائية والوطنية 

نسب القيم السياحية يف حمتوى   هل ختتلفالسؤال الثالث: 
 الثالثة كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف

 العليا؟

 : الدراسةأهداف 

 يأيت: هتدف الدراسة إىل ما 
  معرفة مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
 مرحلة االبتدائية للقيم السياحية.لل
  يف نسب القيم السياحية يف  اختالفالتحقق من وجود

حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف 
 العليا. الثالثة

 : الدراسةأهمية 

  تعد هذه الدراسة أول دراسة تستهدف حمتوى كتب
الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية يف ضوء القيم 

 السياحية باململكة العربية السعودية.
  تساعد الدراسة احلالية على وضوح الرؤية لدى

ل م ومناهجه ووحداته التطويرية يف ظاملسؤولني عن التعلي
إذ تكشف عن واقع مناهج  ؛رؤية اململكة العربية السعودية

الرتبية االجتماعية والوطنية ومدى ارتباطها بالقيم 
 السياحية.

 استقراء  ومطوريها يفالباحثني وخمططي املناهج  استفادة
نتائج الدراسة املتعلقة بالقيم السياحية املتضمنة بكتب 

 البتدائية.الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة ا
 عام  وجهويف ظل اهتمام الدراسات االجتماعية بالقيم ب

 جديًدا.جاءت هذه الدراسة لتضيف جهًدا علمًيا 

 من مزيد إجراء إىل والرتبويني والدارسني الباحثني استثارة 

 يف موضوعات تقرتحها الدراسة. والدراسات البحوث

 : الدراسةمحددات 

 يأيت: اقتصرت الدراسة على ما 
  اقتصرت عينة الدراسة على كتب الرتبية االجتماعية

العليا من املرحلة االبتدائية يف  الثالثةوالوطنية للصفوف 
الفصلني الدراسيني األول والثاين )كتاب الطالبة( الطبعة 

  .(م2014/2015)
  الدينية, واالقتصادية, القيم السياحية يف األبعاد(

 . الثقافية, والسياسية( واالجتماعية,

 : الدراسةأدوات 

 ,لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة ببناء أداتني   
 ومها:
 الدينية,:  اآلتية قائمة بالقيم السياحية ضمن األبعاد   
 . والسياسية ,والثقافيةاالجتماعية, و  االقتصادية,و 
  إليها  الـُمتوصَّلبطاقة حتليل احملتوى مشتقة من القائمة

حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية مت  اليت
 .ضوئها االبتدائية يفالعليا من املرحلة  الثالثةللصفوف 

 :الدراسةمصطلحات 

 :تحليل المحتوى
"هو أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إىل     

الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة 
احملتوى إىل التصنيف من مواد االتصال, ويهدف حتليل 

الكمي ملضمون معني, وذلك يف ضوء نظام للفئات صمم 
ليعطي بيانات مناسبة لفروض حمددة خاصة هبذا املضمون 

 (.177 :2001)طعيمة,
وتتبىن الباحثة بالدراسة احلالية تعريف طعيمة؛ ملناسبته     

   .لطبيعتها ولشموله
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 :القيم
  السلوكية اليت  " بأهنا جمموعة املمارساتتعرف القيم

تأخذ موقعها يف الثقافة حينما يؤمن هبا عدد كبري من أفراد 
وقد  ,اجملتمع حبيث تصبح جزًءا أساسًيا من تلك الثقافة

معني تكون القيم عامة باجملتمع وقد تكون خاصة بفرد 
 (.1 :2007)احلجيالن,

  قواعد, " جمموعة  إجرائًيا بأهناوميكن تعريف القيم
فراد, وتتحول عند ن اجملتمع ويتبناها األتنبثق م ومعايري

 ". إجيايب ظاهركتساهبا إىل سلوك ا 
 :السياحة

خارج مكان  يسافر, ويستقر فرد   نشاطُ " هنا:بأ تعرف    
للرتفيه أو العمل  عام؛ نال تزيد ع دةإقامته األصلي مل

 رغبات الفرد يبأو أي غرض من األغراض اليت تل التجاري,
  (.23 :2012 )اللحياين,واحتياجاته 

ا بأهنا " عبارة عن وأوردت اهليئة العليا للسياحة تعريفً      
 احلر, وأوقاتنشاط إنساين يستند يف وجوده إىل الوقت 

ويقوم هبا  والرتحال,إضافة إىل اشتماهلا على السفر,  الفراغ,
مقر إقامتهم املعتادة مدة ارج املسافرون الذين يقضون خ

اهليئة العليا للسياحة, )سنة. أو أقل من  ترتاوح بني يوم
2014.) 

وتعرف إجرائيًا باهنا"  نشاط إنساين ميارس خارج مقر إقامة 
 املتعلم هبدف خمصص )ترفيهي, عالجي, علمي, ....اخل(

 :السياحيةالقيم 

  جمموعة بأهنا: اإجرائيً وميكن تعريف القيم السياحية "
مرتبطة بالسياحة مناسبة للصفوف  قواعد, ومعايري

كتساهبا ا , تتحول عند املرحلة االبتدائيةالعليا من  الثالثة
 ".على املتعلم   إجيايب ظاهرإىل سلوك 

 :الدراسةإجراءات 

 : الدراسةمنهج 
وظفت هذه الدراسة املنهج : (المسحيالوصفي )المنهج 
, الذي يركز يف وصف الظاهرة من خالل املسحي الوصفي

أسلوب حتليل احملتوى, ويقصد بتحليل احملتوى" جمموعة من 
اخلطوات املنهجية اليت تستهدف الكشف عن املعاين 
الكامنة يف احملتوى, والعالقات االرتباطية بينها, من خالل 

املوضوعي, واملنظم للمحتوى الظاهر" و البحث الكمي, 
( وهو املنهج املناسب ملعرفة مدى 46  :2008)الدسوقي:

توافر القيم السياحية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
 .العليا الثالثةللصفوف 

 :الدراسةمجتمع  -
ن من مجيع كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املقررة تكوَّ     

العليا من املرحلة االبتدائية للعام  الثالثةعلى الصفوف 
(, واليت يبلغ عددها ستة كتب م2015/م 2014)الدراسي 

دراسيني كما هو موضح يف جدول موزعة على فصلني 
(1.) 

 (1جدول )
 م(.2014/2015)توزيع محتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية المقررة على الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية للعام الدراسي 

 الصفحات عناصر المحتوى الموضوعات الطبعة الجزء الصف
 الدروس الوحدات

الفصل الدراسي  الرابع
 ولاأل

 أسريت وجمتمعي. - 2014/2015
 البيئة من حولنا -
 من قصص األنبياء -

3 17 5 113 

الفصل الدراسي 
 الثاين

 نبينا حممد يف مكة - 2014/2015
 نبينا حممد يف املدينة -

2 14 10 82 

 111 12 13 2 اخللفاء الراشدون - 2014/2015الفصل الدراسي  
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 الصفحات عناصر المحتوى الموضوعات الطبعة الجزء الصف
 الدروس الوحدات

 الدولة اإلسالمية بعد اخللفاء الراشدين. - ولاأل الخامس
الفصل الدراسي 

 الثاين
 دول شبة جزيرة العرب )اخلصائص الطبيعية( - 2014/2015

 جزيرة العرب )اخلصائص البشرية( دول شبه -
 جزيرة العرب )مشكالت وقضايا( دول شبه -

3 11 9 92 

الفصل الدراسي  السادس
 ولاأل

 تأسيس وطين - 2014/2015
 تاريخ اململكة العربية السعودية -
 أرض وطين -
 مناطق وطين -

4 13 10 129 

الفصل الدراسي 
 الثاين

 سكان وطين -  2014/2015
 موارد وطين -
 التنمية يف وطين -
 حنن والوطن -

4 13 10 133 

 660 56 81 18  المجموع

 :وتطبيقهاإجراءات بناء أداة الدراسة 
دف الدراسة إىل حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية هت    

العليا من املرحلة االبتدائية يف  الثالثةوالوطنية للصفوف 
ضوء القيم السياحية, وتطلب ذلك إعداد قائمة بالقيم 

 للباحثة حتليل حمتوى )عينة الدراسة( مث ىنسيتالسياحية؛ ل
حماولة إجياد االختالف يف نسب القيم السياحية باختالف 

 إجراءات إعداد مواد وأدوات أيتوفيما ي الكتاب والصف,
 الدراسة.

 :وضبطهاأواَل: إعداد قائمة بالقيم السياحية 
بىن عليها باقي تجراءات اليت اإل من أولقائمة اليعد إعداد 

 يأيت:ولقد قامت الباحثة مبا , الدراسة احلالية أدوات
 :حتديد اهلدف من إعداد قائمة القيم السياحية 

هتدف القائمة إىل حتديد القيم السياحية اليت جيب     
الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف كتب تضمينها مبحتوى  

توى احملالعليا من املرحلة االبتدائية, وذلك لتحليل  الثالثة
 .ضوء بنود القائمةيف 
   السياحية:حتديد مصادر اشتقاق قائمة القيم 
لقائمة املبدئية للقيم ا الشتقاقمتثلت أهم املصادر     

السياحية يف االطالع على بعض الدراسات والبحوث اليت 
جهود اهليئة العامة للسياحة والسياحة, و تناولت القيم 

وصيات , وتخصائص منو املرحلة االبتدائيةواآلثار, و 
السياحة, العلمية املنعقدة يف جمال  املؤمترات والندوات

 السياحي.آراء بعض املتخصصني واملهتمني باجملال ب واألخذ
 السياحية,وبذلك استخلصت الباحثة جمموعة من القيم 

أولية كما هو موضح ووضعتها يف صورة قائمة مبدئية 
 (.2جبدول )

 (2جدول )
 بعاد القيم السياحيةأ

 القيم السياحيةعدد  بعاد القيم السياحيةأ م
 10 الدينية 1
 10 االقتصادية 2
 10 االجتماعية 3
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 القيم السياحيةعدد  بعاد القيم السياحيةأ م
 10 الثقافية 4
 10 السياسية 5

 50 المــــجــــمـــوع

 القائمة:التأكد من صدق 
 مت عرضها على جمموعة من احملكمني  صدقهاللتأكد من     

علمات امل التدريس, وبعضيف املناهج وطرق املتخصصني 
من حيث ا ومقرتحاهتم حوهل مآرائه املتخصصات, إلبداء
)لعينة مدى مناسبة القيم  و والعلمية,  مدى الصحة اللغوية

مدى ارتباط القيم الفرعية بالبعد الذي تنتمي  الدراسة(, و
ق وقد قامت الباحثة حبساب نسبة االختالف واالتفاه. إلي

خالل استعراض نتائج اجلدول  , ويتضح هذا منعلى القيم
:اآليت

 (3جدول )
 يوضح نسب االتفاق واالختالف على القيم 

عدد مرات  القيم السياحية األبعاد
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

عدد مرات  القيم السياحية
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

البعد 
 الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

5 
 

 ٪100 0 5 التسامح 100٪ 0
 

احرتام األماكن 
 املقدسة

 ٪80 1 4 الصدق 80٪ 1 4

 ٪100 0 5 الرمحة ٪80 1 4 األمانة
 ٪100 0 5 االعتزاز بالدين ٪100 0 5 العدل واملساوة

 ٪100 0 5 مراقبة اهلل ٪60 2 3 التواضع
 ٪0 5 0 اإلخالص ٪100 0 5 القدوة احلسنة

 ٪20 4 1 االستقامة
البعد 

 االجتماعي
  اإليثار

5 
0  

100٪ 
  0 5 حسن التصرف

100٪ 
التعبري عن الرأي  ٪0 5 0 خرقبول اآل

 حبرية
1 4 20٪ 

 ٪80 1 4 لباقة احلديث ٪100 0 5 احرتام الرأي اآلخر
 ٪0 5 0 نساناإلحقوق  ٪0 5 0 الصراحة

  التكيف مع اآلخرين
4 

احرتام عادات  80٪ 1
 وتقاليد الشعوب

5  
0 

100٪ 

البعد 
 الثقافي

 احملافظة 
 على املكتبات

 
4 

1  
80٪ 

تقدير اآلثار 
 واملتاحف

5 0  
100٪ 

نظافة احملافظة على 
 األماكن العامة

 
5 

االهتمام   0
 بالرحالت

5 0 100٪ 
100٪ 

 ٪100 0 5 تقدير العلم ٪80 1 4 احرتام العمل اليدوي
 

  5 0االفتخار بالشعار  ٪0 5 0 االهتمام باللغة
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عدد مرات  القيم السياحية األبعاد
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

عدد مرات  القيم السياحية
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

 ٪0 الوطين
 ٪80 1 4 احرتام العلماء ٪100 0 5 تذوق الفنون

االفتخار  ٪20 4 1 االفتخار بالثقافة
 باإلجنازات

1 4 20٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 
5 

0  
100٪ 

  الربح واخلسارة
4 

1  
80٪ 

 ٪100 0 5 االدخار ٪80 1 4 دعم املنتج احمللي
 ٪100 0 5 التعامل التجاري ٪100 0 5 ترشيد االستهالك

 ٪80 1 4 احرتام العمل
البعد 

 السياسي
 ٪80 1 4 نبذ العنصرية ٪100 0 5 البلداحرتام نظام 
 احرتام

 علم البلد
 ٪80 1 4 حب الوطن 100٪ 0 5

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 ٪80 1 4 تطبيق القوانني 100٪ 0 5

 ٪100 0 5 عدم التعصب

( أن قيم 3لوحظ من خالل استعراض نتائج اجلدول )
على القيم السياحية  ٪100إىل  ٪ 80االتفاق احنصرت من 

 القائمة املختارة. معظم مما يدل على اتفاق احملكمني على
 النهائية:القائمة في صورتها 

راء احملكمني ومقرتحاهتم مت حذف عشرة بنود ويف ضوء آ    
 إذضعف باالتفاق, ا على النسب األحلصوهل من القيم 

خالص, )اإل تعطي معىن واحًداألهنا )ثالثة( منها استبعد 
)ثالثة( أخرى الرتباط حذف االستقامة( كما مت الصراحة, 

خر, الفخر بالثقافة, )قبول اآل القيم املتاحة بعضها ببعض
ذف ) أربعة( من القيم لعدم انضمامها وح (باإلجنازاتالفخر 

لرأي للقيم السياحية ) االفتخار بالشعار الوطين, والتعبري عن ا
(. فأصبحت , حقوق اإلنسانخرىحبرية, واالهتمام باللغة األ

( قيمة سياحية 40من ) ةالقائمة يف صورهتا النهائية مكون
 الدينية, والقيمتندرج حتت مخسة أبعاد هي )القيم السياحية 

القيم و  االجتماعية,القيم السياحية و  واالقتصادية,السياحية 

وبذلك متت السياسية( القيم السياحية و  الثقافية,السياحية 
 الدراسة.جابة عن السؤال األول من أسئلة اإل

 المحتوى:بطاقة تحليل  ثانياَ:
حتليل احملتوى وهي اخلطوة  بتصميم بطاقةقامت الباحة      

  .الثانية اليت تسعى الدراسة هلا
 المحتوى:تحديد الهدف من تصميم بطاقة تحليل • 
هبدف معرفة القيم مت تصميم بطاقة حتليل للمحتوى     

السياحية املتضمنة باحملتوى ونسب توزيعها وذلك للحصول 
  .الدراسةعلى املعلومات الكمية للقيم السياحية بالكتب عينة 

  التحليل:إجراءات 

 تية:اآلجرت الباحثة عملية التحليل وفق اخلطوات أ    
املرحلة ب الرتبية االجتماعية والوطنيةكتب احلصول على   .1

 .م2015 /2014  لعام   االبتدائية
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على مت عرضها بعد تصميمها التحليل: حساب صدق  .2
تأكد من قدرهتا على قياس ما لجمموعة من احملكمني ل

 .وضعت لقياسه
 إذ للتحليل,كوحدة   الفكرةمث حتديد  ,قراءة املوضوعات .3

الفكرة أكرب وحدات حتليل احملتوى وأمهها وأكثرها فائدة  تعدُّ 
كما مت اختيار فئة  وهي وحدة أساسية يف حتليل القيم,

 .التحليل وهي القيم السياحية
الباحثة مبحللني  التحليل: استعانتحساب ثبات  .4

وبعد ذلك مت  ,حتليلهومت تزويدهم باجلزء املراد  آخرين,
 هولسيت:استخراج معامل الثبات بني احملللني حسب معادلة 

R= 2(𝐶(1+2))

𝐶1+ 𝐶2

 
 ( عدد الوحدات C) ( معامل الثبات  R) حيث: 
 (C1 عدد وحدات التحليل األول )  C2) عدد وحدات )

 التحليل الثاين 
 ( (C (1+2 عدد الوحدات اليت يتفق احمللالن على )

نسبة كافية هي و %  89حتليلها ولقد بلغت نسبة الثبات 
 التحليل.لضمان الثقة بثبات أداة 

 حصائية: المعالجة اإل

لتوزيعات اآلتية: احصائية استخدمت الباحثة املعاجلات اإل
 هولسيت حلساب معادلة,  والنسب املئوية )٪( (,التكرارية )ك

 . الثالثةنسبة التوافق بني احملللني 

 

 

 ومناقشتها:ئج الدراسة نتا

 األول:نتائج السؤال 
"ما القيم السياحية  على:نص السؤال األول للدراسة      

اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
 رحلة االبتدائية"؟ ملل

أعدت الباحثة قائمة بالقيم  السؤال,ولإلجابة عن هذا       
بالقيم, وعليه السياحية بعد مراجعة األدب الرتبوي املتعلق 

يستلزم على النظام التعليمي  للقيم دورًا مهًمان ميكننا القول إ
 عريف للمناهج على أساس أهنا جزءأن جيعله ضمن البناء امل

من احملتوى التعليمي يهدف إىل تكوين أفراد فاعلني يف 
(, الرشيد     2000اجملتمع, وهذا ما أكدته دراسة عويضة )

  .(2013(, اخلوالدة )2000) 
 الثاني:نتائج السؤال 

كان نص السؤال الثاين: "ما مدى تضمن كتب الرتبية     
, "؟يةالسياح للقيم للمرحلة االبتدائيةاالجتماعية والوطنية 

قامت الباحثة بتحليل حمتوى كتب  السؤال,ولإلجابة عن هذا 
 العليا, ومن مثالرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة 

استخراج التكرارات والنسب املئوية لكل بعد من أبعاد القيم 
من  الثالثة العليايف الفصلني الدراسيني يف الصفوف  السياحية

( نتائج حتليل 3املرحلة االبتدائية, ولكل حملل, ويبني اجلدول )
ضوء حمتوى كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع يف 

 .القيم السياحية قائمة
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 (4جدول )
من المرحلة االبتدائية في  لرابعللصف االتربية االجتماعية والوطنية  بكتبالسياحية المتضمنة القيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 

 .للمحللين الثالث األول، والثانيالفصلين: 

 التكرار القيم السياحية األبعاد
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

 البعد الديين
 

 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 6 2 ك التسامح 14 5 ك
٪ 2.7٪ 7.7٪ ٪ 1.1٪ 3.3٪ 

ماكن احرتام األ
 املقدسة

 19 6 ك الصدق 6 2 ك
٪ 1.1٪ 3.3٪ ٪ 3.3٪ 10٪ 

 18 6 ك الرمحة 13 4 ك األمانة
٪ 2.2٪ 7.1٪ ٪ 3.3٪ 9.8٪ 

 3 1 ك االعتزاز بالدين 8 3 ك العدل واملساوة
٪ 1.6٪ 4.4٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

 0 0 ك مراقبة اهلل 7 2 ك التواضع
٪ 1.1٪ 3.8٪ 

 ٪0 ٪0 ٪ 10 3 ك القدوة احلسنة
٪ 1.6٪ 5.5٪ 

البعد 
 االجتماعي

 6 2 ك حسن التصرف 6 2 ك اإليثار
٪ 1.1٪ 3.3٪ ٪ 1.1٪ 3.3٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 20 7 ك
٪ 3.8٪ 11٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  9 3 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 1.6٪ 4.9٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على  البعد الثقايف
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  0 0 ك
 بالرحالت

 2 1 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

احرتام العمل 
 اليدوي

 2 1 ك تقدير العلم 15 5 ك
٪ 2.7٪ 8.2٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

 0 0 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 2 1 ك الربح واخلسارة 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

 0 0 ك االدخار 0 0 ك دعم املنتج احمللي
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النسبة املئوية   ( أن متوسط4نالحظ من اجلدول رقم )      
فصلني الدراسيني للصف الرابع االبتدائي لل للقيم السياحية

على النسب االجتماعي حقق أ البعد: على التوايل, هي
 ,%(11خر )بلغت نسبة قيمة احرتام الرأي اآل فقد ,املئوية

 حقق الصدق إذاملركز الثاين  يناحتل البعد الدي يف حني
 الثقايفاحتل البعد و  ,على يف التواجدوهي القيمة األ٪( 10)

احرتام العمل اليدوي نسبة  يمةحقق قإذ املركز الثالث 
ة حققت قيم إذويليه بالرتتيب البعد االقتصادي  (8.2%)

ألخرية البعد تى باملرتبة ا%( وأ4.4التعامل التجاري نسبة )
بقيمة حب الوطن  على نسبةالسياسي والذي حقق أ

يف السياحية  القيموقد اختلفت درجات توافر %( 7.2)
 مثللوحظ ضعف يف تواجد بعض القيم   إذ الصف الرابع
االعتزاز و  ,مانةواأل ,التواضعو  ,ماكن املقدسة)احرتام األ

تقدير و  ,هتمام بالرحالتاالو  ,حسن التصرفو  ,بالدين
انعدمت  يف حني (تطبيق القواننيو  ,الربح واخلسارةو  ,العلم
احرتام عادات و  ,لباقة احلديثو  ,مثل )مراقبة اهللخرى أقيم 

احملافظة على و  ,احملافظة على املكتباتو  ,وتقاليد الشعوب
 ,واملتاحفثار اآل تقديرو  ,تذوق الفنونو  ,ماكن العامةاأل
دعم املنتج و  ,احملافظة على املمتلكاتو  ,احرتام العلماءو 

 ,نظام البلد احرتامو  ,االدخارو  ,ترشيد االستهالكو  ,احمللي
 يعزى( و يةنبذ العنصر و  ,عدم التعصبو  ,احرتام علم البلدو 

 كتب تهاىل طبيعة املوضوعات اليت تناولهذا التفاوت إ
سرة واجملتمع  مبفهومهما )األللفصلني  الصف الرابع االبتدائي

اشتملت دراستها على  إذ البيئة جغرافياً ودراسة  ومكوناهتما,
طح األرض, والليل والنهار والفصول اليابس واملاء وأشكال س

صرها املختلفة, كما تناول قصص واخلرائط بعنا األربعة
نبياء عليهم السالم, مث ركز احملتوى على دراسة حياة نبينا األ

نالحظ من كما   اهلل عليه وسلم مبكة واملدينة . ىحممد صل
 بأنه يركز خالل دراسة احملتوى لكتب الصف الرابع االبتدائي

وذلك ملا له من أمهية لدى املتعلمني  على تعميق اجملال املعريف
 .يف حتقيق أهداف تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية

 
 
 
 
 

٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 
ترشيد 

 االستهالك
 8 3 ك التعامل التجاري 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 

 ٪4.4 ٪1.6 ٪ 1 0.3 ك احرتام العمل
٪ 0.2٪ 0.5٪ 

البعد 
 السياسي

 0 0 ك نبذ العنصرية 0 0 ك احرتام نظام البلد
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 5 2 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 1.1٪ 2.7٪ 

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 3 1 ك تطبيق القوانني 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 183 61 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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 (5جدول )
المرحلة االبتدائية  للصف الخامس منالتربية االجتماعية والوطنية  السياحية المتضمنة بكتبالقيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 
 .لين األول والثاني للمحللين الثالثفي الفص

القيم  األبعاد
 السياحية

 التكرار
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

 البعد الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 15 0.5 ك التسامح 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 2,7٪ 8٪ 

ماكن األاحرتام 
 املقدسة

 1 0.3 ك الصدق 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

 2 0.7 ك الرمحة 1 0.3 ك األمانة
٪ 0.2٪ 0.5٪ ٪ 0.4٪ 1.1٪ 

 1 0.3 ك االعتزاز بالدين 0 0 ك العدل واملساوة
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

 1 0,3 ك مراقبة اهلل 8 3 ك التواضع
٪ 1.4٪ 4.3٪ 

 ٪0,5 ٪0.2 ٪ 5 1.7 ك احلسنةالقدوة 
٪ 0.9٪ 2.7٪ 

البعد 
 االجتماعي

 0 0 ك حسن التصرف 6 2 ك اإليثار
٪ 1.1٪ 3.2٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 19 6.3 ك
٪ 3.4٪ 10٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  0 0 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على  البعد الثقافي
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  2 0.7 ك
 بالرحالت

 1 0.3 ك
٪ 0٪ 1.1٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

احرتام العمل 
 اليدوي

 11 3.7 ك تقدير العلم 14 4.7 ك
٪ 2.5٪ 7.4٪ ٪ 2٪ 5.9٪ 

 3 1 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 0 0 ك الربح واخلسارة 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 0 0 ك االدخار 0 0 كدعم املنتج 
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النسبة املئوية  ( أن متوسط 5نالحظ من اجلدول رقم )    
راسيني للفصلني الدللصف اخلامس االبتدائي للقيم السياحية 

على النسب أحقق وقد  االقتصادي : البعدعلى التوايل, هي
كما  ,%(32) ترشيد االستهالكبلغت نسبة قيمة  إذاملئوية 

يف %(  10حققت قيمة احملافظة على املمتلكات نسبة )
احرتام حقق  فقداملركز الثاين  االجتماعياحتل البعد  حني

احتل , و على يف التواجداأل٪( وهي القيمة 10) خر الرأي اآل
نسبة  التسامح يمةحقق ق إذاملركز الثالث  الديينالبعد 

احرتام حققت قيمة  إذ لثقايفويليه بالرتتيب البعد ا ,%(8)
باملرتبة األخرية البعد  جاءو  ,%(7.4نسبة ) العمل اليدوي

ميان باحلقوق اإلبقيمة على نسبة أالسياسي والذي حقق 
تلفت درجات توافر القيم وقد اخ ,%(3.7) والواجبات 

لوحظ ضعف يف تواجد بعض  إذيف هذه الدراسة  السياحية
 ,احلسنةالقدوة و  ,التواضعو  ,الصدقو  ,مانةاأل) مثلالقيم 

احملافظة و  ,ثارياإلو  ,مراقبة اهللو  ,االعتزاز بالدينو  ,الرمحةو 
 ,تقدير العلمو  ,االهتمام بالرحالتو  ,ماكن العامةاأل على

انعدمت قيم  يف حني (التعامل التجاريو  ,العلماءاحرتام و 

ماكن األاحرتام و  ,احرتام عقائد الشعوب) :خرى مثلأ
حسن و  ,خرينوالتكيف مع اآل ,ةاالعدل واملساو و  ,املقدسة
 ,ام عادات وتقاليد الشعوباحرت و  ,لباقة احلديثو  ,التصرف

ثار تقدير اآلو  ,تذوق الفنونو  ,احملافظة على املكتباتو 
 ,االدخارو  ,احرتام العملو  ,دعم املنتج احملليو  ,واملتاحف

 ,احرتام علم البلدو  ,نظام البلداحرتام و  ,الربح واخلسارةو 
تطبيق و  ,حب الوطنو  ,نبذ العنصريةو  ,عدم التعصبو 

 طبيعة املوضوعات إىلالباحثة هذا التفاوت  و( وتعز القوانني
تبحث تلك  , إذاالبتدائي اخلامس الصف كتباليت تناوهلا  
من ن رضي اهلل عنهم اخللفاء الراشديدراسة ) يف  املوضوعات

سالمي, وأعماهلم وجهودهم بنشر الدين اإل حيث خالفتهم
جزيرة  تناول دراسة دول شبه بعدهم ,كما والدولة اإلسالمية

العرب من حيث خصائصها الطبيعية والبشرية واهتم بعرض 
ة احملتوى لكتب مشكالهتا وقضاياها نالحظ من خالل دراس

يف جمال العلم واملعرفة نه يركز بأ الصف اخلامس االبتدائي
بشكل ينسجم مع توجه أهداف تدريس الرتبية االجتماعية 

 والوطنية.
 
 
 

 ٪0 ٪0 ٪ ٪0 ٪0 ٪ احمللي
ترشيد 

 االستهالك
 4 ك التعامل التجاري 0 0 ك

 
12 
6.4 ٪ 0٪ 0٪ 

 ٪6,4 ٪2,1 ٪ 1 0.3 ك احرتام العمل
٪ 0.2٪ 0.5٪ 

البعد 
 السياسي

احرتام نظام 
 البلد

 0 0 ك نبذ العنصرية 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 0 0 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

باحلقوق اإلميان 
 والواجبات

 0 0 ك تطبيق القوانني 7 2.3 ك
٪ 1.2٪ 3.7٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 188 63 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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 (6جدول )
للصف السادس من المرحلة االبتدائية التربية االجتماعية والوطنية  السياحية المتضمنة بكتبالقيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 

 .للمحللين الثالث األول، والثانيفي الفصلين: 

 التكرار القيم السياحية األبعاد
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات والنسب 
 المئوية المحك

 للفصلين

 البعد الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 5 1.7 ك التسامح 3 1 ك
٪ 0.4٪ 1.3٪ ٪ 0.7٪ 2.2٪ 

ماكن احرتام األ
 املقدسة

 4 1.3 ك الصدق 24 8 ك
٪ 3.5٪ 10٪ ٪ 0.6٪ 1.7٪ 

 5 1.7 ك الرمحة 4 1.3 ك األمانة
٪ 0.6٪ 1.7٪ ٪ 0.7٪ 2.2٪ 

 2 0.7 ك االعتزاز بالدين 16 5.3 ك العدل واملساوة
٪ 2.3٪ 7٪ ٪ 0.3٪ 0.9٪ 

  0 ك مراقبة اهلل 3 1 ك التواضع
٪ 0.4٪ 1.3٪ 

 ٪0 ٪0 ٪ 0 0 ك القدوة احلسنة
٪ 1 3 

البعد 
 االجتماعي

 0 0 ك حسن التصرف 0 0 ك اإليثار
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  0 0 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

البعد 
 الثقافي

احملافظة على 
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 ٪0 ٪0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 3.7 11 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  0 0 ك
 بالرحالت

 ٪4.8 ٪1.6 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0 0 

احرتام العمل 
 اليدوي

 ٪0 ٪0 ك تقدير العلم 5 1.7 ك
٪ 0.7٪ 2.2٪ ٪ 8.3 25 

 ٪11 ٪3.6 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0 0 ٪ 4.3 13 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 0 0 ك الربح واخلسارة 18 6 ك
٪ 2.6٪ 7.8٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 3 1 ك االدخار 11 3.7 ك دعم املنتج احمللي
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( أن متوسط النسبة املئوية للقيم 6)نالحظ من اجلدول       
فصلني الدراسيني على للصف السادس االبتدائي لل السياحية

على النسب املئوية أحقق  فقد السياسي التوايل, هي: البعد
 ,%(14)ميان باحلقوق والواجبات اإلبلغت نسبة قيمة  إذ

 الثقايفاحتل البعد  يف حني ,على يف التواجداألوهي القيمة 
البعد  وجاء ,٪(11)  تقدير العلم نسبةحقق  إذاملركز الثاين 

ماكن املقدسة احرتام األحقق قيمة  إذالثالث املركز يف الديين 
حققت  فقداالقتصادي ويليه بالرتتيب البعد  ,%(10نسبة )

 البعد مل حيققو  ,%(7.8نسبة ) احملافظة على املمتلكاتقيمة 
وقد اختلفت درجات توافر  ,مئوية تذكر نسبة ةيأاالجتماعي 

لوحظ ضعف يف تواجد  إذقيم السياحية يف هذه الدراسة ال
العدل و  ,مانةواأل ,احرتام عقائد الشعوب)مثل: بعض القيم  

 ,االعتزاز بالدينو  ,الرمحةو  ,التواضعو  ,الصدقو واملساواة 
 ,ثار واملتاحفاآلتقدير و  ,احرتام العمل اليدويو  ,التسامحو 
ترشيد االستهالك و  ,ودعم املنتج احمللي ,احرتام العلماءو 

انعدمت و  (اننيتطبيق القو و  ,حب الوطنو  ,التعامل التجاري
 ,يثارواإل ,مراقبة اهللو  ,لقدوة احلسنة)ا: خرى مثل أقيم 

حسن و  ,خرينوالتكيف مع اآل ,خرواحرتام الرأي اآل
 ,وتقاليد الشعوب احرتام عاداتو  ,لباقة احلديثو  ,التصرف

ماكن واحملافظة على نظافة األ ,على املكتباتاحملافظة و 

الربح و  ,االهتمام بالرحالتو  ,تذوق الفنونو  ,العامة
نبذ العنصرية( و  ,عدم التعصبو  ,احرتام علم البلدو  ,واخلسارة

ىل طبيعة املوضوعات اليت تناوهلا  إالباحثة هذا التفاوت  ووتعز 
 تناولت دراسة شبه فقد االبتدائي سادسالصف ال كتب

اجلزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية األوىل والثانية مث 
دراسة تاريخ اململكة العرية السعودية بعهد املؤسس امللك 

ا , كما اهتم بدراسة الوطن جغرافيً وأبنائه من بعده عبد العزيز
مناطقه, موقعه, مساحته وتضاريسه ومناخه و من حيث 

كما تناول حقوق وسكانه وموارده االقتصادية والتنموية  
 املواطن وواجباته حنو وطنه.

ا أظهرت النتائج وجود تفاوت يف توزيع القيم خريً وأ     
 والوطنية االجتماعية الرتبية بكتب السياحية املتضمنة

ىل ويرجع ذلك إ, االبتدائية املرحلة من للصفوف الثالثة العليا
طبيعة املوضوعات اليت تناولتها مناهج الرتبية االجتماعية 

, كما تعزو الباحثة هذا التفاوت باملرحلة االبتدائيةوالوطنية 
عليم ا إىل غياب التنسيق املشرتك بني وزارة الرتبية والتأيضً 

ثار عند التخطيط للمناهج واهليئة العامة للسياحة واآل
ودراسة ( 2004لزلعي)يرها وهذا ما أكدته دراسة اوتطو 

( واليت نادتا بضرورة تطوير املناهج وفق 2007)حسن 

٪ 1.6٪ 4.8٪ ٪ 0.4٪ 1.3٪ 
 3.3 ك التعامل التجاري 14 4.7 ك ترشيد االستهالك

1.4٪ 
10 
4.3٪ ٪ 2٪ 6.1٪ 

 0 0 ٪ 7 2.3 ك العملاحرتام 
٪ 1٪ 3٪ 

البعد 
 السياسي

 0 0 ك نبذ العنصرية 12 4 ك احرتام نظام البلد
٪ 1.7٪ 5.2٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 2 0.7 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.3٪ 0.9٪ 

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 1 0.3 ك تطبيق القوانني 32 11 ك
٪ 4.6٪ 14٪ ٪ 0.1٪ 0.4٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 230 77 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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الرتبية يف حتقيق أهداف  أبرزت دوراحتياجات اجملتمع و 
  .السياحة

 الثالث:نتائج السؤال 

نسب القيم السياحية يف  هل ختتلفالذي نصه "      
حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف 

 العليا؟ الثالثة
 (7جدول )

 العليا من المرحلة االبتدائية الثالثةبكتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف  السياحة المضمنةالنسبة المئوية ألبعاد 
 الكتاب بعاد السياحيةاأل م

 كتاب الصف السادس كتاب الصف الخامس كتاب الصف الرابع
 ٪28.6 ٪16.1 ٪56.5 الديينالبعد  1
 ٪0.0 ٪13.2 ٪22.5 البعد االجتماعي 2
 ٪23.7 ٪16.5 ٪10.4 البعد الثقايف 3
 ٪27.3 ٪48.4 ٪6 البعد االقتصادي 4
 ٪20.5 ٪3.7 ٪4.3 البعد السياسي 5

 ٪100 ٪100 ٪100 املةالنسبة املئوية لألبعاد ك 
( أن ترتيب متوسط النسبة 7اجلدول )الحظ من ي      
يف كتب الرتبية االجتماعية  ألبعاد القيم السياحية املئوية

, هي العليا من املرحلة االبتدائية الثالثةوالوطنية للصفوف 
للصف الرابع وقد  ٪(56.5الرتتيب:  البعد الديين ) على

 نسبة  السادس لصفكما حقق ا ,حقق أعلى نسبة
, ٪(16.1)أما الصف اخلامس فبلغت نسبته  ,٪(28.6)

: اآليتنحو لعلى ارتتيب فكان الويف البعد االجتماعي 
, على نسبةا أيضً أوقد حقق لصف الرابع ل٪( 22.5)

افتقد هذا البعد يف   يف حني, صف اخلامسل٪( ل13.2و)
, (٪0.0)كتب الرتبية االجتماعية والوطنية بالصف السادس 

بلغت  إذ على نسبةأ الصف اخلامس ويف البعد االقتصادي
حقق الصف السادس املرتبة الثانية بنسبة و  ,٪(48.4)
, ٪(6)حقق  وجاء الصف الرابع بأقل نسبة إذ٪( 27.3)

االبتدائي,  السادسصف ل٪( ل23.7)ويف البعد الثقايف 
وبذلك نستطيع ( 10.4, و)صف اخلامسل٪( ل16.5و)

, ويف حضورعلى نسبة حقق أالصف السادس قد  إنالقول 
 ٪(4.3)و, السادسللصف  ٪(20.5) البعد السياسي

 .صف اخلامسلل ٪(3.7) و لصف الرابعل
الصفوف  السياحية بنيالقيم اختلفت نتائج توافر  وقد      

 السياحية, األبعاد االبتدائية جلميعالعليا للمرحلة  الثالثة

مجيع  السياحية يف األبعاد بعد منوكذلك درجة كل 
الرتبية االجتماعية والوطنية  جاء ترتيب كتب كماالصفوف,  
على النحو  العليا من املرحلة االبتدائية الثالثةللصفوف 

 .الرابع, مث الصف اخلامس, مث الصف السادس الصف اآليت:
وميكن تفسري اختالف هذه النسب بسبب خربة القائمني 
 على التأليف يف املناهج, ومراعاة التسلسل يف تضمني

, ولكن اتضح عدم وجود نسب علمية حمددة لكل األبعاد
 , وعدم مراعاة التتابع والتكامل عند تأليف الكتب. قيمة

 التوصيات:

 الباحثة:يف ضوء نتائج الدراسة توصي 
القائمني على كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف  -

العليا من املرحلة االبتدائية بأمهية تطبيق القيم  الثالثة
 السياحية بأبعادها عند التخطيط للمنهج  

جياد التوازن يف تضمني القيم السياحية بكتب الرتبية إ -
العليا من املرحلة  الثالثةاالجتماعية والوطنية للصفوف 

 االبتدائية.
خرى يف تطوير مناهج من جتارب الدول األ االستفادة -
 .ية االجتماعية والوطنية يف ضوء القيم السياحيةالرتب
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تضمني الرتبية السياحية ضمن حمتوى كتب الرتبية  -
العليا من املرحلة  الثالثةاالجتماعية والوطنية للصفوف 

 االبتدائية.
عقد دورات تثقيفية ملخططي املناهج ومنفذيها حول دور  -

 املناهج يف ترسيخ القيم السياحية على وجه اخلصوص.

 المقترحات:

القيام مبزيد من الدراسات للكشف عن القيم السياحية  -
 أخرى.يف صفوف 

دراسة مقارنة بني كتب الرتبية االجتماعية والوطنية يف  -
 دول خمتلفة يف ضوء القيم السياحية.

 اجع:المر 

 الرياض جريدة اجملتمع, يف القيم بناء(: 2007) ناصر احلجيالن,
http://www.alriyadh.com/2007/10/23/article288507.h

tml 
. السياحية املنشآت يف السياحي التسويق(. 2012)  رجاء هباس احلريب,

 .عمان, والتوزيع للنشر سامةأ دار
 جريدة الداخلية, السياحة لتفعي يف املدرسة دور(. 2007) سعيد, حسن

 .الرياض غسطس,أ 18" 10490"  وسط,األ الشرق
فاعلية وحدة مطورة قائمة على األنشطة  .(2008, حممد علي ) اخلبريي

التعليمية يف تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض أبعاد الثقافة 
رسالة  .السياحية لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي

 ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة الزقازيق.
أساسية يف الرتبية  (: مفاهيم2001, أمحد )الزيادي ؛براهيم إاخلطيب, 

 االجتماعية, الدار العلمية ودار الثقافة, عمان.
 القيمية للمنظومة الثانوية املرحلة طلبة متثل(. 2013) حممد تيسري اخلوالدة,

 احتاد جملة الطلبة, نظر وجهة من التكنولوجي التحدي ضوء يف
 (. 3) 11 ردن,األ النفس وعلم للرتبية العربية اجلامعة

الرتبية السياحية يف سلطنة عمان " مفهومها  .(2011محد مجعة )أالريامي, 
  عمان.سلطنة الضامري, مكتبة  ",وأهدافها وبرامج تنميتها 

 الكتب, عامل تنميتها, وبرامج السياحية الثقافة .(2004) حامد هناء زهران,
 .القاهرة

 
 

فاعلية وحدة مقرتحة يف الدراسات االجتماعية  .(2005زيان, أمساء أمحد )
لتنمية بعض املفاهيم واالجتاه حنو السياحة لدى تالميذ املرحلة 

رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية بقنا, جامعة  .االبتدائية
 جنوب الوادي.

 كتب تتضمنها أن ينبغي اليت القيم(. 1999) أمحد حممد الكرمي, عبد
 يف األساسي التعليم يف الوسطى الثالثة للصفوف واحملفوظات القراءة

 جامعة, الرتبية كلية منشوره, غري ماجستري, رسالة اليمنية, اجلمهورية
 .صنعاء

الرتبية السياحية يف كتب الدراسات  .(2013العمريي, فهد علي )
 .االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية

 .402-389, (4 )9ردنية يف العلوم الرتبوية , لة األاجمل
التحليل اإلحصائي  .(2000حممود ) صربي, نصر ؛الرفاعي  محدغنيم, أ

 القاهرة. والتوزيع,دار قباء للطباعة والنشر  ,Spssللبيانات باستخدام 
 املدرسة يف الدراسية املقررات تقومي(. 2008) املعاطي أبو عيد الدسوقي, 

 .املنصورة, والتنمية الرتبوية للبحوث القومي املركز. اإلعدادية
 طالب لدى الرتبوية بالقيم املرتبطة العوامل بعض(. 2000) محد الرشيد,

 جامعة الرتبوية, اجمللة ميدانية, دراسة, الكويت جبامعة الرتبية كلية
 .63-15 ,(56) العدد الكويت,

 الرتبية كتب تتضمنها اليت القيم(. 2000) اهلل عبد العزيز عبد الريس,
 يف االبتدائية املرحلة من األخرية الثالثة الصفوف على املقررة الوطنية
, الرتبية كلية منشورة, غري ماجستري, رسالة. السعودية العربية اململكة
 .الرياض سعود, امللك جامعة

( دور الرتبية يف تنمية الوعي السياحي لدى 2004سعيد امحد ) الزيلعي,
معهد  منشورة,غري  دكتوراه,رسالة  .السعوديةالناشئة باململكة العربية 

 سالمية,اإلجامعة أم درمان  سالمي,اإلحبوث ودراسات العلم 
 السودان. 

 الكتب حتليل معايري(. 1996) إمساعيل حممود وعمار,؛ شاكر حممد سعيد,
, للنشر الدولية املعارج دار. الرتبوي البحث منهج إطار يف درسيةامل

 .الرياض
 الفكر بني"  السياحة آلداب الدويل امليثاق(. 2006) الدين صالح شليب,

 الثالث الدويل ديب شرطة أكادميية مؤمتر" الدويل والقانون سالمياإل
 دولةب املنعقد السياحة, لصناعة واألمنية القانونية اجلوانب حول

 . الثاين اجمللد أبريل, 5-3 املتحدة, العربية اإلمارات
 الطبعة. االبتدائية املرحلة يف األطفال أدب(. 2001)أمحد رشدي طعيمة,

 . القاهرة العريب, الفكر دار, الثانية
 الدراسات معهد واملأمولة, املدركة القيم بعض(. 2000) حممد رضا عويضة,
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Abstract: The study aimed at discovering the extent of inclusion of tourism values in the textbooks of social studies of the 

three upper grades of the primary stage. To achieve this goal, a list of tourism values that should be clear in these books was 

prepared. They are 40 values of tourism and they are divided under five categories:  

- Religious values of tourism 

- Economical values of tourism 

- Social values of tourism 

- Cultural values of tourism  

- Political Values of Tourism  

The researcher made sure of the differences of values presented in the sample books of the different three grades. Results of 

the study referred to the following:  

There is a disparity in the distribution of tourism values in the books of the upper three grades of the primary stage. This is 

due to the nature of subjects presented in the syllabus of Social and National Studies in the primary stage. The researcher 

attributed this disparity to the absence of coordination between Ministry of Education and The General Organization of 

Tourism and Monuments while preparing and developing the syllabus.  

The results of the availability of the values of tourism in upper three years of the primary stage are different. This is true 

when applying each of the categories in all grades. The order of the books of social studies of the upper three years of the 

primary stage is as follows: The sixth grade – The fifth grade – The Fourth grade. This difference can be attributed to the 

experience of those who wrote the books of the syllabus and that they graduated the inclusion of the values in the books. It 

was also clear that there were no decided ratio for every value and that succession and integration between these values were 

not taken into consideration while writing these books.  

 

Key words:  text book – analytical study  – tourism values – values – the three upper years of the primary stage   

 

 

 


