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  ء أبعاد األمن الفكريفي ضو تحلیل كتاب لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط
  مالك بنت فالح حمید اللقماني

  .، المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القرى، كلیة التربیة،تدریسالالماجستیر في المناهج وطرق 
 raid200200@live.com: البرید االلكتروني

  :الملخص
تي لغ"هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تضمین أبعاد األمن الفكري في كتاب 

للصف الثاني المتوسط، ووضع تصور مقترح للموضوعات التي یمكن إضافتها " الخالدة
 ،لهذا الكتاب؛ لیؤدي دوره في إكساب أبعاد األمن الفكري لطالب الصف الثاني المتوسط

لغتي "ُواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من كتب 
  ه1438 –  ه1437 الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي المقررة على طالب" الخالدة

 ، أربعة كتب، بمعدل كتابین لكل فصل دراسي) 4(بالمملكة العربیة السعودیة، وكان عددها 
وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة بأبعاد األمن الفكري التي ینبغي تضمینها في كتاب 

المتوسط، وبطاقة تحلیل محتوى الكتب؛ المقرر على طالب الصف الثاني " لغتي الخالدة"
وقد أظهرت نتائج ، لتحدید درجة توافر أبعاد األمن الفكري الرئیسة والفرعیة في تلك الكتب

یجب تضمینها في كتاب ،  أبعاد لألمن الفكريأربعةتوصلت الدراسة إلى : الدراسة مایلي
، ؤشرات تنتمي إلیهم) 10(متضمن كل بعد منها ، لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط

توافر بعض مؤشرات أبعاد األمن الفكري في كتب لغتي الخالدة المقررة ، وتؤدي إلى تحقیقه
غیاب ، على طالب الصف الثاني المتوسط بنسب مئویة تراوحت ما بین متوسطة وضعیفة

عدد كبیر من مؤشرات أبعاد األمن الفكري في كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب 
عدم التوازن في تضمین مؤشرات وأبعاد األمن الفكري في كتب ،ثاني المتوسطالصف ال

لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط، وهذا یشیر إلى عدم العنایة 
التامة بضرورة تضمین أبعاد األمن الفكري في كتب لغتي الخالدة األربعة، على الرغم من 

  . وللحفاظ على سالمة المجتمع السعوديأهمیة هذه األبعاد في حیاة طالب
  .كتاب لغتي الخالدة، أبعاد، األمن الفكري، المجتمع السعودي: الكلمات المفتاحیة
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Analysis of the book of my Immortal language for the second 
intermediate grade in light of the dimensions of intellectual 
security. 
Malik Bint Faleh Humaid Al-Luqmani 
Curriculum and Instruction (MA), Faculty of Education, Umm Al-Qura 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: raid200200@live.com 
Abstract: 
The study aimed to identify the degree of inclusion of the dimensions of 
intellectual security in the book "My Immortal Language" for the 
second intermediate grade by analyzing its content and to develop a 
suggested conception of the topics that can be added to the book "My 
Immortal Language" for the second intermediate grade. The researcher 
used the descriptive analytical method. The sample of the study 
consisted of the books "My Immortal Language", which was written for 
students of the second intermediate grade for the academic year 1437H - 
1438H in the Kingdom of Saudi Arabia consists of four books with the 
rate of two books per semester. The study tool was a list of the 
dimensions of intellectual security that should be included in the book 
"My Immortal Language" for intermediate second grade students, and 
the book content analysis card to determine the degree of availability of 
primary and secondary intellectual security dimensions in those books. 
Statistical methods: In light of the nature of the current study, the 
researcher used the following statistical methods: Holistic equation to 
calculate the coefficients of the agreement and verify the stability of the 
analysis over time, and the equation of "Cooper" to calculate the 
coefficient of agreement and verify the stability of the analysis across 
individuals, and frequencies and percentages to determine the extent of 
observance of books " "For the second grade in the Kingdom of Saudi 
Arabia for the dimensions of intellectual security. The results of the 
study showed the following: The study reached fuor dimensions of 
intellectual security, which should be included in the book of my 
immortal language for the second intermediate grade, each of which 
includes (10) indicators that belong and lead to it. The availability of 
some indicators of the dimensions of intellectual security in the books of 
my immortal language on the second grade students with average 
between moderate and weak. The absence of a large number of 
indicators of the dimensions of intellectual security in the books of the 
immortal language of the second grade students. The lack of balance in 
the inclusion of indicators and dimensions of intellectual security in the 
books of the immortal language of the second grade students, indicating 
that the lack of full attention to the need to include the dimensions of 
intellectual security in the books of my four immortal language, despite 
the importance of these dimensions in students life, and to preserve the 
safety of Saudi society. 
Keywords: Laghati ِ Alkhalidah book, dimensions, intellectual security, 
saudi society. 
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 :مقدمة
َإن األمن نعمة إلهیة كبرى یمن اهللا به على عباده، وهو مطلب لكل مجتمع، فال 
تستقیم الحیاة إال به، وال ینعم الناس بالرخاء بغیر استقراره، وهذه حقیقة أكدها القرآن 

ِْواذ قال إب:(الكریم في أكثر من موضع، حیث قال اهللا سبحانه وتعالى َ َ ْ َراهیم رب اجعل هذا َِٕ َ ْ َ ْ ِّ َ َُ ِ
ُبلدا آمنا وارزق َأهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم اآلخر قال ومن كفر فأُمتعه  َ َ ُُ َ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ً ًَ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َُ ََّ ْ َ ََّ ْ ْ

ُقلیال ثم َأضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر َِ ِْ َ َْ ِ ِ َّ ِ َِ ََ َُ َُّ ًْ یة قدمت األمن على ، فاآل)126: البقرة) (َُّ
طلب الرزق؛ ألن اإلنسان بطبیعته ال یقدر على اإلنتاج واإلبداع وهو یفتقر إلى األمن، أما 
إذا تحقق له األمن فسوف تنطلق الطاقات والمواهب، ویتحقق االزدهار والتنمیة والرقي، 

):  وسلمصلى اهللا علیه(كما أشارت السنة النبویة إلى أهمیة األمن، فقد قال رسول اهللا 
ًمن أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت یومه، فكأنما حیزت له الدنیا " ً

  ).4/474، ج2346: رواه الترمذي في سننه، حدیث رقم". (بحذافیرها
ًولألمن مفهوم واسع ومعنى شامل یضم عددا من الجوانب، فیشمل األمن  ٌ

القتصادي، واألمن االجتماعي، واألمن العقدي، واألمن النفسي، واألمن السیاسي، واألمن ا
ألهمیته وحساسیته ، ًالصحي، وصوال إلى األمن الفكري؛ الذي یأتي على رأس القائمة
: 2008الحارثي، . (النابعة من مخاطبة العقل، وصلته الوثیقة بكل جوانب األمن األخرى

2.(  
من، بل ُأن األمن الفكري یعد من أهم أنواع األ) 12-10: 2005(وأكد السدیس 

ًویمثل ركیزتها األساسیة؛ لكونه یتعلق أساسا بعقول أبناء المجتمع وفكرهم، وثقافتهم، 
ًویمثل أیضا طریقا لتحقیق األمن بمفهومه الشامل، ومن ثم تتضح الحاجة الماسة إلیه،  ً
والسیما أنه یحقق للمجتمع أهم خصائصه وتماسكه، وذلك بتحقیق التالحم والوحدة في 

هج والغایة، إضافة إلى أن الفكر في أي مجتمع هو الذي یحدد هویته وذاتیته الفكر والمن
الممیزة، كما أن تحقیق األمن الفكري هو مدخل حقیقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة 

ووقایة لهم ، المجتمع وثقافته، وعلیه فإن تحقیقه حمایة للمجتمع عامة، وللشباب خاصة
تعج بها كثیر من الفضائیات وشبكات المعلومات، ، ة هدامةِمما یرد علیهم من أفكار دخیل

  .وغیرها من آلیات العولمة األخرى
، ویهدف األمن الفكري إلى بناء العقل وحمایته مما قد یؤدي به من انحراف

وتحصینه في مواجهة المؤثرات التي قد تجعل صاحبه مصدر تهدید لألمن واالستقرار، 
لیه من خلل أو اضطراب، ثم تأمین الدولة والمجتمع في ومعالجته وتصحیح ما قد یطرأ ع

تتمثل في الرؤى واألفكار والتوجهات التي ، مواجهة ما ینتج عن هذا العقل من مخرجات



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (ة، جامعة األزهر، العددمجلة كلیة التربی

 -51-

. تعبر عنها عادة بالكلمة المسموعة أو المكتوبة وما یتبعها من سلوكیات أو تصرفات
  ).4: 2009الحكیم، (

 األمة وشخصیتها الحضاریة، فإذا اطمئن واألمن الفكري ذو صلة عمیقة بهویة
ُالناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وأمنوا على ما لدیهم من مثل ومبادئ فقد تحقق 
ٕلهم األمن في أسمى صوره ومعانیه، واذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة، ومناهج دخیلة، 

حل في دیارهم لیهدد وأفكار منحرفة، وثقافات مستوردة، فقد جاس الخوف بین ظهرانیهم، و
ویقضي على مقومات بقائهم؛ لذلك حرصت شریعتنا على تعزیز جانب األمن ، كیانهم

 ).25: 2008الحارثي، . (الفكري لدى األفراد والمجتمع واألمة
ُویعد تحقیق األمن الفكري خط الدفاع األول عن هویة األمة ووجودها، وهو 

ًیض أركانها، وهذا یستلزم یقظة وتخطیطا السیاج الواقي في وجه أي تهدید یستهدف تقو
ًواعیا وتكاتفا حقیقیا لحمایة هذا النوع من األمن، وأن حدوث أي خلل فیه یترتب علیه  ً ً
عواقب وخیمة؛ من تلوث الفكر بجراثیم فكریة غریبة تتربص ببقاء األمة، وقد تتسبب في 

 ).4: 2012فحجان، . (إلقاء بذور التناحر والشحناء بین أفراد المجتمع
ًلذلك تعالت األصوات وتكررت الدعوات من قبل المسئولین وقادة الفكر منادیة 
بضرورة تحقیق األمن الفكري؛ باعتباره الضمانة الوحیدة، والحمایة األكیدة لألمن بمفهومه 
َالشامل، والسیما إن ما یخل باألمن واالستقرار في أي بلد وأي مجتمع إنما ینطلق من 

ًیة أوال، وهو ما یتطلب إعطاء األمن الفكري أهمیة قصوى؛ من حیث ترسیخ القناعات الفكر
ًمفهومه وأهمیته، واتخاذ الالزم من إجراءات وتدابیر لجعله واقعا ملموسا محمد، . (ً

2013 :127.( 
والتربیة هي األساس والمرجع ألفراد المجتمع في اكتساب األفكار والمهارات 

بما توفره من بیئة ، ها بتلبیة حاجات الفرد والمجتمعوالخبرات؛ من خالل قیام مؤسسات
والتي من بینها الحدة في الحوار، ، خاصة بعد تنامیها، آمنة تنأى بالمجتمع عن األزمات

والعالقة بین النظام ). 283: 2014إسماعیل، (وانتشار عملیات العنف وسفك الدماء 
ًا كان النظام التعلیمي قویا ومخططا التعلیمي في المجتمع واألمن الفكري عالقة طردیة، فإذ ً

. ًومرتبطا بعقیدة المجتمع وتقالیده وعاداته كان أقدر على مواجهة مهددات األمن الفكري
  ).12: 2008الحربي، (

أن التعلیم من خالل مناهجه وأنشطته یمكن أن ) 10: 2009(ویؤكد الحكیم 
یار محتواه، وتم تدریسه بطرق َیقوم بدور فعال في تحقیق األمن الفكري؛ إذا ُأحسن اخت

حدیثة، كما یعد غرس مفاهیم األمن الفكري مسئولیة المناهج الدراسیة في مختلف المراحل 
، والتي یمكن أن تساعد الطالب في تنمیة الوعي، وتعلیمهم كیف یفكرون، الدراسیة
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َفعالة، وتكسبهم القدرة على المشاركة ال، ٍویتعاملون بفكر واع مع قضایا العصر الحالي
  .بما یعتریه من تغیرات وتوجهات، والتكیف مع الواقع الحالي

ًونظرا ألهمیة موضوع األمن الفكري فقد تناوله بعض الباحثین في دراساتهم، 
التي تناولت إسهام اإلعالم التربوي في ) 2008(دراسة الحارثي : ومن تلك الدراسات

التي تناولت دور المدرسة ) 2008(تحقیق األمن الفكري لدى الطالب، ودراسة قضیب 
التي تناولت قیم ) 2009(الثانویة في تعزیز األمن الفكري لدى الطالب، ودراسة الغامدي 

المواطنة لدى طالب المرحلة الثانویة بمكة المكرمة وعالقتها باألمن الفكري من منظور 
قیق األمن التي تناولت دور اإلدارة المدرسیة في تح) 2011(إسالمي، ودراسة الحربي 

التي تناولت ) 2010(الفكري الوقائي لدى طالب المرحلة الثانویة، ودراسة القحطاني 
تحدید دور معلم التربیة الوطنیة في تعزیز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة 

التي تناولت ) 2012(بمنطقة نجران من وجهة نظر المشرفین والمعلمین، ودراسة فحجان 
لمدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة بمحافظات غزة دور اإلدارة ا

التي تناولت دور الجامعة في تنمیة األمن الفكري ) 2013(وسبل تفعیله، ودراسة محمد 
التي تناولت تقویم مفاهیم األمن الفكري ) 2014(التربوي لطالبها، ودراسة إسماعیل 
التي ) 2016(ودراسة الفریدي ،  بالمرحلة الثانویةالمتضمنة في منهج التربیة الوطنیة

ودراسة عبدالواحد ، تناولت متطلبات تحقیق أبعاد األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة
التي قدمت تصور مقترح لتفعیل دور كلیات ریاض األطفال في تحقیق األمن ) 2017(

  .الفكري لدى طالباتها 
ولم ، نها تناولت المرحلة الثانویة والجامعیةوباستقراء هذه الدراسات یالحظ أ

تتطرق إلى المرحلة المتوسطة، وهذا ما تتناوله الدراسة الحالیة، ومن ناحیة أخرى فإن 
معظمها ركز على دور اإلدارة المدرسیة أو دور المعلم في تعزیز األمن الفكري، ولم 

 الطالب، فیما عدا دراسة تتطرق إلى دور المناهج الدراسیة في تنمیة األمن الفكري لدى
أما الدراسة الحالیة . التي تناولت دور مناهج التربیة الوطنیة في مصر) 2014(إسماعیل 

فتتناول تحلیل كتاب لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط في ضوء أبعاد األمن الفكري، 
  .وهذا ما لم تتناوله أیة دراسة من تلك الدراسات السابقة

َمشكلة الدراسة،    :وأسئلتهاِّ
إن قضیة األمن الفكري والمفاهیم المرتبطة بها تمثل أحد المكونات الضروریة 
التي یجب أن تتضمن في أهداف التعلیم، وتترجم من خالل المناهج والمقررات الدراسیة 
ُالمختلفة بالمرحلة المتوسطة، كما أن معاییرها وضوابطها وأبعادها تعد إحدى العناصر 

أحدهما یتصل بالمنهج وبرامجه : ؛ حیث تتضمن جانبین أساسیینالضروریة لتصمیمها
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ومقرراته، وهو ما تتناوله الدراسة الحالیة بالتحلیل والتقویم، والجانب الثاني یتصل 
باستراتیجیات التدریس وأنشطته التي یتبعها المعلمون مع طالبهم داخل الصفوف الدراسیة 

  .وخارجها
یعد من القضایا القدیمة الحدیثة، فإن األحداث وعلى الرغم من أن األمن الفكري 

الجاریة على الساحة العربیة والعالمیة تؤكد أن العقل البشري عرضة لالنزالق في براثن 
الوهم والخطأ ما لم یصاحبه تنقیة فكریة مستمرة، خاصة بعد تصاعد عملیات العنف، وما 

اوى وأحكام على البعض بالكفر تبثه وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة، وما یصدر من فت
واستباحة دمائهم، والخشیة من مسایرة هذه االتجاهات أدى إلى اهتمام الدراسة الحالیة 
بإجراء مثل هذا النوع من الدراسات؛ لما یترتب على قضیة األمن الفكري من مخاطر 

في جمیع تؤدي إلى اإلخالل باألمن الوطني ، سیاسیة ودینیة وأمنیة واجتماعیة واقتصادیة
ًالمجاالت، فاألمن الفكري یعد جزءا من منظومة األمن العام في المجتمع؛ ألنه أساس  ُ

ًوبناء علیه أصبحت الحاجة ماسة إلى الحصانة الفكریة والعقلیة . استقرار المجتمعات
َللطالب؛ بما یمكنهم من مواجهة أي فكر دخیل یهدد أمنهم الفكري، وذلك باستثمار 

 .ة في تعزیز األمن الفكري والمحافظة علیهالمقررات الدراسی
ًونظرا للدور البارز الذي تقدمه المؤسسات التعلیمیة في تطویر المجتمعات التي 
تحترم القیم وتنبذ العنف وتسعى إلى التعایش السلمي والتسامح، ولما یتمیز به العلم من 

 قامت بعض الدول بعمل قوة البرامج التي یقدمها وتأثیرها في تحقیق غایات المجتمع، فقد
شراكة بین سلطاتها المختلفة ومسئولي التعلیم بجمیع مستویاته لجعل المدارس والجامعات 
أكثر استعداد لمقاومة األفكار المتطرفة والعنف بأشكاله المختلفة، وذلك من خالل 

ین موضوعات تعزز فهم الثقافات المختلفة، وتقبل اآلخر، وتنمي المواطنة، وتعمل على تأم
  )585-543: 2017 عمران،(عقول النشء من األفكار الدخیلة 

ألن تحقیق األمن الفكري ، ُوتعد المرحلة المتوسطة من أهم المراحل التعلیمیة
لهذه الفئة یجني ثماره المجتمع بأكمله، فطالب هذه المرحلة إذا ما تم توجیهه الوجهة 

ة قد تؤدي به إلى الضیاع، الصحیحة نشأ نشأة سلیمة تقي المجتمع من أمراض فكری
ًونظرا ألهمیة تحقیق األمن الفكري لدى هؤالء الطالب فهم شباب المستقبل وقادته، 
وللظروف التي تحیك بالبالد من تحدیات عصیبة ومخاطر فكریة، إال أنه یمكن مواجهة 
 ذلك من خالل إعادة التفكیر في المناهج الدراسیة عامة واللغة العربیة خاصة؛ عن طریق
َتعزیز المناهج بالمفاهیم التي تحقق مزیدا من األمن الفكري القادر على تغییر كافة 
ًالعادات العقلیة السیئة والمفاهیم الخطأ، ومكافحة الفكر المضلل؛ وصوال إلى إعمال العقل  ُ

  .ُفي كل ما یعرض على المتعلم من قضایا وأحداث
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وتحصین ، األمن الفكريُفموضوعات اللغة العربیة یمكن أن تسهم في تحقیق 
ُعقول أبنائنا؛ حتى ال یخرج جیال ینظر إلى الوطن على أنه عبارة عن أرض تسكن فقط،  ً
وقد یتفاقم األمر إلى كراهیة ورغبة في االنتقام منه إذا ما تعرض الفرد لضغوط اجتماعیة، 

 إلیها، ًواقتصادیة، ودینیة، وسیاسیة، مما یسهل على الجماعات المضللة فكریا أن تضمه
أن أساس المواطنة وعي اإلنسان بأنه أصیل في بالده، ) 4: 2004(الخالق  ویرى عبد

ولیس مجرد مقیم یخضع لنظام معین دون أن یشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام، 
  .وعلى أساس هذه المشاركة یكون االنتماء إلى الوطن 

هج وتطویرها وبإلحاح على وتؤكد االتجاهات الوطنیة والعالمیة في بناء المنا
ضرورة االهتمام بمفاهیم األمن الفكري وأبعاده، وتوجیه كافة األنشطة التعلیمیة لتنمیة 
االتجاهات اإلیجابیة للطالب نحوها من أجل تعزیزها، وذلك من خالل العدید من السبل 

  :كما یلي) 130: 2013(التي أجملها محمد 
 لفكریة، والسلوكیة المرغوب فیها ونشرها؛ من التركیز على دعم القیم واالتجاهات ا

  .أجل تعزیز الوعي بأهمیة األمن الفكري في حمایة الوطن ومقدراته
 إبراز أهمیة المناهج في مواجهة المتغیرات المتمثلة في الغزو الفكري والثقافي.  
 ضرورة إصالح مناهج التعلیم من رواسب التبعیة الثقافیة والفكریة. 
 من خالل وضع ، رس بدورها في مجابهة التحدیات الفكریة لإلسالمضرورة قیام المدا

 .الخطط واالستراتیجیات المناسبة لمواجهة هذه التحدیات، ومتابعة تحركاتها
  التصدي لوجهة النظر التي تتبناها هیئة المعونة الدولیة للتعلیم، والضغوط التي

لوطني ببعض الدول تمارسها من أجل صهر التعلیم اإلسالمي في نظام التعلیم ا
العربیة، من خالل إلقاء الضوء وبیان خطورة هذا األمر على هویتهم الوطنیة 

 .واإلسالمیة
 إبراز خطورة الصراع الفكري والثقافي والحضاري على أمننا الوطني والفكري. 

  أن المملكة في مجال التعلیم 2030هذا وتؤكد رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
إلى تزوید أبنائها بالمعارف والمهارات والقیم الالزمة لهم لوظائف والتدریب تسعى 

 على فرص التعلیم - أینما كان-المستقبل، وسیكون الهدف أن یحصل كل طفل سعودي 
الجید وفق خیارات متنوعة، مع التركیز على ضرورة تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدیه؛ 

كري القادر على تغییر كافة العادات العقلیة لیتمكن من القدرة على فهم أبعاد األمن الف
ًالسیئة والمفاهیم الخطأ، ومكافحة الفكر المضلل؛ وصوال إلى إعمال العقل في كل ما  ُ

 ).2016وكالة األنباء السعودیة، (ُیعرض على المتعلم من قضایا وأحداث 
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 واستجابة لهذه الدعوة كان من الضروري تضمین أبعاد األمن الفكري في مناهج
ًالتعلیم بالمملكة، والتطلع إلى رؤیة أهداف المناهج، وقد احتلت هذه األبعاد فیها مكانا 
ًبارزا، وهذه الدعوة تتطلب بالضرورة إعادة تخطیط المناهج والمقررات الدراسیة، وهذا بدوره 
ٕیتطلب تغییرا في أسالیب التدریس وطرائقه، وأسالیب التقویم، واعادة النظر في دور كل  ً

ٕلمعلم والمتعلم في العملیة التعلیمیة، واعادة النظر في الكتب المدرسیة؛ وذلك بهدف من ا
جعل المناهج الدراسیة أكثر فعالیة في مسایرة القضایا المعاصرة، وتنمیة اتجاهات الطالب 

وعلیه تتمحور مشكلة الدراسة . نحوها، ومن هنا نبع اإلحساس بأهمیة هذه الدراسة
للصف " لغتي الخالدة"ى تضمین أبعاد األمن الفكري في كتاب الحالیة حول تحدید مد

  : الثاني المتوسط، من خالل طرح التساؤل الرئیس التالي
للصف الثاني " لغتي الخالدة" ما درجة تضمین أبعاد األمن الفكري في كتاب 
  :المتوسط؟ ویتفرع من السؤال الرئیس السابق األسئلة التالیة

للصف الثاني " لغتي الخالدة"لتي یجب تضمینها في كتاب ما أبعاد األمن الفكري ا )1
 المتوسط؟

للصف الثاني " لغتي الخالدة "في كتاب ) العقائدي(ُما درجة تضمین البعد الدیني  )2
 المتوسط؟

للصف الثاني " لغتي الخالدة"ُما درجة تضمین البعد الوطني السیاسي في كتاب  )3
 المتوسط؟

للصف الثاني " لغتي الخالدة"ضاري في كتاب ُما درجة تضمین البعد الثقافي الح )4
 المتوسط؟

للصف الثاني " لغتي الخالدة"ُما درجة تضمین بعد التفكیر العلمي المعتدل في كتاب  )5
 المتوسط؟

للصف " لغتي الخالدة"ُما درجة تضمین بعد قبول اآلخر والتعایش معه في كتاب  )6
 الثاني المتوسط؟

َأهداف الدراسة ِّ: 
اد األمن الفكري الالزمة لطالب الصف الثاني المتوسط بالمملكة إعداد قائمة بأبع )1

  .العربیة السعودیة
للصف الثاني " لغتي الخالدة"التعرف على درجة تضمین أبعاد األمن الفكري في كتاب  )2

 .المتوسط
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َأهمیة الدراسة ِّ:  
ئل ُندرة البحوث والدراسات التي أجریت في هذا المجال، حیث تعد هذه الدراسة من أوا )1

 التي تتناول درجة تضمین أبعاد األمن الفكري في – حسب علم الباحثة –الدراسات 
  .لطالب الصف الثاني المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة" لغتي الخالدة"كتاب 

لغتي "تقدیم قائمة بأبعاد األمن الفكري التي یمكن االستفادة منها في تطویر كتاب  )2
 .لمملكة العربیة السعودیةبالمرحلة المتوسطة با" الخالدة

المخططین التربویین، : (توجیه اهتمام القائمین على تطویر المناهج الدراسیة من )3
، إلى زیادة التأكید على تضمین أبعاد األمن الفكري في ضوء )والمشرفین، والمعلمین

 .ما ینتج عن هذه الدراسة
ن البحوث والدراسات لفت نظر الباحثین إلى أهمیة األمن الفكري؛ إلجراء المزید م )4

 .المستقبلیة
َحدود الدراسة ِّ: 

للصف الثاني المتوسط ) كتاب الطالب وكتاب النشاط" (لغتي الخالدة"تحلیل كتاب  -
الفصلین ) ه1438 -  ه1437(بالمملكة العربیة السعودیة، للعام الدراسي 

 .الدراسیین
 .احثةتقصي أبعاد األمن الفكري حسب األداة والتصنیف الذي تبنته الب -

َمصطلحات الدراسة ِّ: 
 تحلیل المحتوى: 

إن تحلیــل المحتــوى یتمیــز كــأداة أو أســلوب بحثــي : "بقولــه) 2009(عرفــه عطــوة 
بأنه أسلوب للوصف، كما أنه أسلوب موضوعي ومنظم وكمي، ویتناول الشكل والمضمون، 
ــاني ــل المع ــادة، وتحلی ــث یهــتم بدراســة المــضمون الظــاهر للم ــنص، حی  ویتعلــق بظــاهر ال

 .25-22ص". الواضحة التي تنقلها الرموز المستخدمة
" لغتـي الخالـدة"تحلیـل محتـوى كتـاب : ُویقصد بتحلیل المحتوى في الدراسة الحالیـة

ــام الدراســي  ــة الــسعودیة للع ــة العربی ــاني المتوســط بالمملك ــصف الث ــى طــالب ال المقــرر عل
 التي قامـت الباحثـة ،هـ في ضوء أبعاد األمن الفكري التي تضمنتها القائمة1437/1438
  .ببنائها
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 األمن الفكري: 
مجموعـة الفعالیـات واألنـشطة : "أن األمن الفكري عبارة عـن)  2013(یرى شلدان 

التي تقوم بها المدرسة والجامعة؛ لتحصین عقول الطالب باألفكار السلیمة المتعلقة بالدین 
الــصحیح؛ بهـدف إعــداد والـسیاسة والثقافــة فـي مواجهــة األفكـار التــي تتعـارض مــع الفكـر 

 38ص". الشخصیة السویة الفاعلة وتكوینها
تـأمین سـالمة الفكـر، ووقایـة المبـادئ : ُویقصد باألمن الفكري فـي الدراسـة الحالیـة

والمحافظـة علیهـا مـن ، والمعتقدات والثوابت اإلسالمیة لدى طالب الصف الثـاني المتوسـط
لغتـي "الل تـضمین مـنهج اللغـة العربیـة كافة المـؤثرات الـسلبیة واألفكـار المنحرفـة؛ مـن خـ

المقرر على طالب الـصف الثـاني المتوسـط موضـوعات هادفـة، وأنـشطة مناسـبة، " الخالدة
ومعلومات صحیحة ودقیقة؛ تـسهم فـي تحقیـق األمـن واالسـتقرار الفكـري، وتـزودهم بطـرق 

  .التفكیر السلیم
  :الدراسات السابقة

إلى إجراء تحلیل لكتب اللغة العربیة هدفت هذه الدراسة ): 2014(دراسة الضبة 
في ضوء مهارات التفكیر فوق المعرفي للمرحلة األساسیة الدنیا، وتقدیم تصور مقترح 
إلثرائها، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، ولتحقیق أهداف الدراسة أعدت الباحثة 

، وتم )اقیة، واإلجرائیةالمفاهیمیة، والسی(وهي المهارات ، قائمة مهارات ما فوق المعرفة
ًتحلیل التدریبات واألنشطة المتضمنة في الكتب الثالثة بناء على هذه القائمة، حیث تم 
اختیار عینة الدراسة، وهي كامل األسئلة والتدریبات في كتب اللغة العربیة للصفوف 

 – 2012(للمرحلة األساسیة الدنیا الفصل الدراسي الثاني ) األول، والثاني، والثالث(
األول والثاني (احتواء كتب اللغة العربیة للصفوف الثالثة : وأسفرت الدراسة عن). 2013
على المهارات الفرعیة الثالث لمهارات ما وراء المعرفة؛ حیث تفاوت توزیع هذه ) والثالث

المهارات على أسئلة الكتب بشكل غیر متوازن، وافتقرت كتب اللغة العربیة لكثیر من 
ًرعیة الفردیة للمهارات الثالث، والتي تعد ضروریة جدا لبناء الشخصیة المهارات الف ُ

  .المتكاملة القادرة على مواجهة الحیاة ومشكالتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحدید مهارات الحیاة الالزمة  ):2015(دراسة الفوزان 

 في لتالمیذ الصف السادس االبتدائي وتقویم نشاطات التعلم في مقرر لغتي الجمیلة
ضوئها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتمثلت أداة الدراسة في قائمة 
تتضمن مهارات الحیاة الالزمة لتالمیذ الصف السادس االبتدائي، وتمثلت عینة الدراسة في 

للصف السادس االبتدائي، والبالغ ) كتاب الطالب وكتاب النشاط(مقرر لغتي الجمیلة 
ًمطلبا تعلیمیا) 797(ًتعلیمیا، تضمنت ًنشاطا ) 712(عددها  وتوصلت الدراسة إلى نتائج . ً

أن نشاطات التعلم في مقرر لغتي الجمیلة للصف السادس االبتدائي راعت قیاس جمیع : 
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ًمهارات الحیاة التي توصلت إلیها الدراسة، ولكن بنسب متفاوتة تفاوتا كبیرا، فقد قیس  ً
سطة، وبعضها بنسب منخفضة، وكذلك غیاب بعضها بنسب مرتفعة، وأخرى بنسب متو

التوازن، والتكامل، والشمول في بناء النشاطات، وتدرجها فیما یتعلق بقیاس مهارات 
  .الحیاة

هدفت الدراسة إلى تحدید مهارات القراءة اإلبداعیة  ):2016(دراسة الزهراني 
، واستخدم الالزمة لطالب الصف الثاني المتوسط، وتقویم نشاطات التعلم في ضوئها

الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتمثلت أداة الدراسة في قائمة تتضمن مهارات القراءة 
اإلبداعیة الالزمة لطالب الصف الثاني المتوسط، وتمثلت عینة الدراسة في مقرر لغتي 

) 358(والبالغ عددها ، للصف الثاني المتوسط ) كتاب الطالب وكتاب النشاط(الخالدة 
. من مجتمع الدراسة%) 90.2(نشاط تعلیمي بنسبة ) 426(ًیمیا، تضمنت ًنشاطا تعل

مراعاة نشاطات التعلم ست مهارات تتعلق بالطالقة : وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها
، وخمس مهارات تتعلق بالمرونة بنسبة منخفضة بلغت %)20.7(بنسبة متوسطة بلغت 

، وأربع مهارات %)5.6(سبة منخفضة بلغت ، وأربع مهارات تتعلق باألصالة بن%)13.2(
، كما أظهرت تركیز نشاطات التعلم على %)42.7(تتعلق بالتفاصیل بنسبة مرتفعة بلغت 

، مهارات التفاصیل على حساب بقیة المهارات، وغیاب التوازن والشمول في بناء النشاطات
  .وتدرجها حسب المهارات الالزمة لطالب الصف الثاني المتوسط

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید مهارات الفهم القرائي  ):2016(الصاعدي دراسة 
الالزمة لتالمیذ الصف السادس االبتدائي، وتقویم نشاطات التعلم في مقرر لغتي الجمیلة 
في ضوئها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وأداة الدراسة تمثلت في قائمة 

كتاب الطالب (ت عینة الدراسة في مقرر لغتي الجمیلة تتضمن مهارات الفهم القرائي، وتمثل
ًنشاطا تعلیمیا، تضمنت ) 252(والبالغ عددها ، للصف السادس االبتدائي) وكتاب النشاط ً

: وتوصلت الدراسة إلى نتائج. من مجتمع الدراسة%) 86(مطلب تعلیمي بنسبة ) 300(
مهارات ) 6(االبتدائي، منها مهارة فهم قرائي الزمة لتالمیذ الصف السادس ) 25(تحدید 

مهارات ) 3(مهارات للفهم الناقد، و) 5(مهارات للفهم االستنتاجي، و) 6(للفهم الحرفي، و
وقد راعت نشاطات التعلم قیاس جمیع ، مهارات للفهم اإلبداعي) 5(للفهم التذوقي، و

تفاوتة، فقد مهارات الفهم القرائي الالزمة لتالمیذ الصف السادس االبتدائي، ولكن بنسب م
قیس بعضها بنسب مرتفعة، وأخرى بنسب متوسطة، وبعضها بنسب منخفضة، وغیاب 
التوازن، والتكامل، والشمول في بناء النشاطات، وتدرجها حسب المهارات الالزمة لتالمیذ 

  .الصف السادس االبتدائي
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تي هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد األمن الفكري ال ):2016(دراسة الفریدي 
یجب تحقیقها لدي طالب المرحلة الثانویة، ومتطلبات تحقیق تلك األبعاد لدى الطالب من 
وجهة نظر المعلمین والمشرفین التربویین، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، 
وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة استبانة موجهة لكل من المعلمین والمشرفین تتضمن أبعاد 

وتكونت عینة الدراسة من المعلمین والمشرفین بالمرحلة الثانویة بمدینة األمن الفكري، 
ًمشرفا تربویا، أما عینة البحث فتمثلت في ) 124(ًمعلما، و) 1155(بریدة  ً)177 (

أكد أفراد عینة : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  أهمها. ًمشرفا) 31(ًمعلما، و
 الشریعة اإلسالمیة شاملة لكل أنظمة الحیاة، الدراسة على ضرورة التأكید على أن

والتحذیر من اإلفساد في األرض، وضرورة تدریب الطالب عل المساهمة بالرأي السلیم في 
الشئون العامة للمجتمع، والربط بین العمل على حمایة الوطن وخدمته، وقوة العقیدة 

إلسالمیة، وتنظیم دورات الدینیة، وضرورة مناقشة المخاطر المحیطة بالهویة العربیة وا
للمعلمین حول ثقافة الحوار وتعزیز األمن الفكري، باإلضافة إلى تأكید أفراد العینة علي 
ضرورة نبذ العنف الفكري مع اآلخر، والعمل على تنمیة التفكیر الناقد، والتأكید على قبول 

 .التعددیة في اآلراء واالتجاهات الفكریة
 األخالقیة القیم على التعرف إلى الدراسة ذههدفت ه): 2017(دراسة الشریف 

 في االبتدائیة المرحلة من العلیا للصفوف" الجمیلة لغتي" كتب في تضمینها ینبغي التي
 " الجمیلة لغتي" كتب محتوى القیم في هذه توافر درجة وتحدید ،السعودیة العربیة المملكة

 الوصفي دم الباحث المنهجواستخ ،والثاني األول بالفصلین االبتدائیة المرحلة من
وتمثلت عینة الدراسة من جمیع ، وأداة الدراسة تمثلت في بطاقة تحلیل للمحتوى، التحلیلي

 من) الصف السادس ،الخامس الصف، الرابع الصف(العلیا  للصفوف" لغتي الجمیلة"كتب 
قیم األخالقیة أن ال: وتوصلت الدراسة إلى نتائج، والثاني األول بالفصلین االبتدائیة المرحلة

قیمة ) 38(للصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة بلغت " لغتي الجمیلة"المضمنة في كتب 
 احتل وقد، مرة فقط) 805(وقد تكررت هذه القیم ، قیمة ینبغي توافرها) 39(من أصل 

تضمین هذه القیم بنسبه  نسبة حیث من األولى المرتبة االبتدائي الخامس الصف كتاب
في ، %)34.41(یلیه كتاب الصف السادس االبتدائي بنسبه بلغت ، %)35.41(بلغت 

من ، %)30.18(حین جاء كتاب الصف الرابع االبتدائي في المرتبة األخیرة بنسبه 
  .إجمالي القیم المضمنة

هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلیة وحدة تعلیمیة مقترحة ):2017(دراسة عبد الرحیم 
. ومفاهیم األمن الفكري لدى طالب الصف الثاني اإلعداديعلى تنمیة االنتماء الوطني 

واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي ذي المجموعة الواحدة والقیاس القبلي البعدي، 
وتمثلت أدوات ومواد الدراسة في وحدة تعلیمیة مقترحة في ضوء مدخل األحداث الجاریة، 
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حدة المقترحة، واختبار مواقف االنتماء ًودلیل إرشادي للمعلم، ودلیل الطالب متضمنا الو
ًطالبا من ) 35(وتكونت عینة الدراسة من عدد . الوطني، واختبار مفاهیم األمن الفكري

طالب الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة عنیبس اإلعدادیة الجدیدة بمحافظة سوهاج 
توى ًوتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائیا عند مس. بجمهوریة مصر العربیة

بین متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة قبل دراسة الوحدة المقترحة ) 0.05(
كما یوجد فرق دال . لصالح التطبیق البعدي، وبعدها في اختبار مواقف االنتماء الوطني

بین متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة قبل دراسة ) 0.05(ًإحصائیا عند مستوى 
. اختبار مفاهیم األمن الفكري؛ لصالح التطبیق البعديالوحدة المقترحة وبعدها في 

باإلضافة إلى أن الوحدة المقترحة التي تم تدریسها باستخدام مدخل األحداث الجاریة 
أظهرت فاعلیة في تنمیة االنتماء الوطني ومفاهیم األمن الفكري لدى طالب الصف الثاني 

 .اإلعدادي
  :التعلیق على الدراسات السابقة

 في –احثة من خالل استعراضها للدراسات السابقة أنه ال توجد دراسة اتضح للب
لطالب الصف الثاني " لغتي الخالدة" قد تعرضت لتحلیل محتوى كتاب –حدود علم الباحثة 

  .المتوسط في ضوء أبعاد األمن الفكري بالمملكة العربیة السعودیة
البحث المستخدم، حیث اتفقت الدراسة الحالیة مع كل الدراسات السابقة في منهج 

 .استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي في إجراء الدراسة
اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في أنها اعتمدت على بطاقة 
تحلیل المحتوى كأداة، وهناك بعض الدراسات اعتمدت بجانب بطاقة تحلیل المحتوى على 

  .أداة أخرى
دراسات السابقة في هدفها، حیث إنها هدفت إلى اختلفت هذه الدراسة مع كل ال

المقرر على طالب الصف الثاني المتوسط " لغتي الخالدة"التعرف على مدى تضمین كتاب 
بالمملكة العربیة السعودیة ألبعاد األمن الفكري، وهو ما لم تتطرق له أیة دراسة من 

 .الدراسات السابقة
 السابقة في عینة الدراسة، حیث تم اختلفت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات

  .ُتطبیقها في المرحلة المتوسطة، بینما طبقت الدراسات السابقة في مراحل تعلیمیة مختلفة
واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في فهم موضوع الدراسة الحالیة وتأكید 

  :مشكلتها، وكذلك فیما یلي
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 صیاغة أسئلة الدراسة.  
 ائیة التي تتالءم ومتطلبات الدراسة الحالیةصیاغة التعریفات اإلجر. 
  بطاقة تحلیل المحتوى(تحدید بعض محاور أداة الدراسة، وبنودها.(  
  إثراء الدراسة الحالیة من خالل االطالع على أدبیات الدراسات السابقة، وتكوین تصور

 .ٕعمیق عن موضوع الدراسة، واعداد اإلطار النظري الخاص بها
 الدراسات السابقة، حیث ساعدت عناوینها في الرجوع إلى الكثیر االستفادة من مراجع 

 .منها
  :اإلطار النظري
  تحلیل المحتوى: المحور األول

 :مفهوم تحلیل المحتوى
أسلوب علمي إحصائي یهدف إلى تحویل المواد : "بأنه) 2008(ُیعرفه طعیمة 

في مجال التعلیم عند المكتوبة إلى بیانات عددیة كمیة قابلة للقیاس، وتستخدم نتائجه 
 72ص". تقویم محتوى الكتب والمناهج الدراسیة، والحكم على مدى جودتها

ًأن تحلیل المحتوى یعد أسلوبا موضوعیا للحكم ) "2009(ویضیف سلیمان  ً ُ
الكمي والكیفي في آن واحد، ویسهم في اتخاذ القرار المناسب، كما أنه یساعد في تحقیق 

  220ص". عني بالدراسة في هذا المجالُأهداف البحث العلمي الذي ی
إن التحلیل هو تجزئة : "التعریفات السابقة بقولها)  2014(وتؤید أماني الحربي 

الشيء إلى مكوناته األساسیة، وعناصره التي یتركب منها، فإذا قلنا إن الماء یتكون من 
جین ذرتي أكسجین وذرة هیدروجین، أي أن العنصرین المكونین للماء هما األكس

  49ص". والهیدروجین
أسلوب علمي : واستخلصت الباحثة من هذه التعریفات أن تحلیل المحتوى هو

وكمي منظم، یصف المادة بطریقة موضوعیة ومنهجیة ودقیقة لمضمون تلك المادة، ویتم 
هذا األسلوب وفق فئات محددة متفق علیها، ودور الباحث في عملیة التحلیل هو إیجاد 

  . فئة؛ لیصل إلى الوصف الدقیق المحدد للمادةالتكرارات في كل
 :خصائص تحلیل المحتوى

خصائص أسلوب تحلیل المحتوى في عدة نقاط، ) 201: 2003(یحدد زیتون 
 :هي
  إنه أسلوب للوصف الموضوعي لمادة االتصال، والوصف یعني تفسیر الظاهرة كما

  .تقع، وفي ضوء القوانین التي تمكننا من التنبؤ بها
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 وب موضوعي، ویعني بالموضوعیة أن هذه األداة تقیس بكفاءة ما وضعت إنه أسل
  .لقیاسه، وأن هذه األداة یستطیع باحثون آخرون استخدامها في تحلیل المحتوى

  عملیة تحلیل المحتوى أسلوب منظم، یعني أن یتم التحلیل في ضوء خطة عملیة
ِتتبین من خاللها الخطوات التي ملیئ بها التحلیل حتى ان  .تهاء الباحثُ

  عملیة تحلیل المحتوى عبارة عن أسلوب كمي؛ وذلك یعني أن عملیة التحلیل تعتمد
ًعلى التقدیر الكمي باعتبارها أساسا للدراسة، ومنطقا للحكم على انتشار الظواهر ً. 

  عملیة تحلیل المحتوى تعتمد على األسلوب العلمي، حیث إن عملیة تحلیل المحتوى
 .القات التي تربط الظواهر، ووضع القوانین لتفسیرهاتستهدف الكشف عن الع

بعض خصائص تحلیل المحتوى وسماته، ) 63: 2014(وأوردت أماني الحربي 
 :فیما یلي

  َالتركیز على تحلیل ظاهرة النصوص وترابط مكوناتها معا؛ دون التطرق إلى النوایا
وتبتعد عن الخفیة للمؤلف وما یقصده، فهي تنحى في عملها المنحى الوصفي، 

  .ٕالمنحى التقویمي واصدار األحكام
  استخدام األسلوب العلمي المنظم في التحلیل؛ بحیث تصف المادة المحللة

  .بموضوعیة، كما جاءت في الكتاب، وتفسر الظواهر التي تقع في المحتوى
ولعل ما سبق یشیر إلى أن أسلوب تحلیل المحتوى من أهم أسالیب التقویم 

ند الحكم على محتوى مادة تعلیمیة وتحقیق أهدافها، أو محتوى أي ًالتربوي، خصوصا ع
منهج دراسي للحكم على مدى جودة هذا المحتوى، ومدى شموله، ومدى تكامله، ومدى 
كفایته لتحقیق األهداف المرجوة منه، وباستخدام أسالیب علمیة، وكمیة، ومنظمة، 

د أو عدة معاییر، ویتوقف ذلك وموضوعیة، وقد یكون تحلیل المحتوى في ضوء معیار واح
وقد راعت الباحثة هذه الخصائص عند بناء بطاقة ،  على الهدف من تحلیل المحتوى

على طالب الصف الثاني المتوسط بالمملكة العربیة " لغتي الخالدة"تحلیل محتوى كتاب 
  .السعودیة

  :أهداف تحلیل المحتوى
حقیق أهداف متعددة، حیث یتم استخدام تحلیل المحتوى في البحوث العلمیة لت

أن أسلوب تحلیل المحتوى یمكن استخدامه لتحقیق ) 225: 2010(ذكر منها العساف 
  .الوصف الكمي للظاهرة المدروسة، والمقارنة، والتقویم: األهداف التالیة أو أحدها

عزل : إلى أن تحلیل المحتوى یهدف إلى) 216: 2009(ویشیر سلیمان 
بعضها؛ ألجل أن یمكن وصفها بوضوح، وللكشف عن خصائص المحتوى وسماته عن 
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العالقات بینها وبین بعضها البعض، وبینها وبین عناصر أخرى ذات ارتباط بها، ویمكن 
  :إجمال أهداف تحلیل المحتوى فیما یلي

 وصف ممارسات، أو ظروف سائدة.  
 اكتشاف األهمیة النسبیة، أو االهتمام بموضوعات، أو مشكالت معینة.  
 ستوى الصعوبة المتمثلة في الكتب المدرسیةاكتشاف م. 
 تقییم التحیز، أو التعصب، أو الدعایة في تقدیم الكتب المدرسیة. 
 تحلیل استخدام الرموز التي تمثل األشخاص. 
 تحلیل أنماط األخطاء في عمل الطالب. 

 :َأن لتحلیل المحتوى أهدافا، منها) 2014(وتضیف أماني الحربي 
 ة الفصلیة والیومیةإعداد الخطط التعلیمی.  
 اشتقاق األهداف التعلیمیة التعلمیة.  
 اختیار االستراتیجیات التعلیمیة التعلمیة المناسبة. 
 اختیار الوسائل التعلیمیة، والتقنیات المناسبة. 
 بناء االختبارات التحصیلیة وفق الخطوات العلمیة. 
 تبویب أو تصنیف عناصر المحتوى؛ لتسهیل تنفیذ الخطة. 
 مواقف القوة والضعف في الكتاب المدرسيالكشف عن . 

الكشف : ًولعل ما سبق یشیر إلى أن هناك أهدافا لتحلیل المحتوى، تتمثل في
عن نقاط القوة والضعف في المنهج المدرسي، وبالتالي التوصیة بتدعیم عناصر القوة 

وى، وعالج نقاط الضعف، وأیضا الحكم على مدى توافر بعض المعاییر المهمة في المحت
أو درجة تضمینه لمفاهیم أو مهارات أو أبعاد معینة، مثل أبعاد األمن الفكري التي تهدف 

 .إلیه الدراسة الحالیة
 :خطوات أسلوب تحلیل المحتوى

إن لكل أسلوب بحث خطوات ینبغي على الباحث االلتزام بهـا والـسیر علـى نهجهـا، 
  :فیما یلي) 223: 2009(ویمكن إیجاز خطوات تحلیل المحتوى كما أوردها سلیمان 

  .تحدید المشكلة -
  .تصمیم العینة، واختیارها -
تصنیف المحتویات، وتحدید : جمع المعلومات، وتحلیلها، وذلك من خالل جانبین -

 .وحدات التحلیل
 .تصمیم استمارة التحلیل -
 .التحلیل اإلحصائي -
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 :خطوات تحلیل المحتوى، فیما یلي) 229: 2000(بینما یحدد فتح اهللا 
  . الهدف من أداة التحلیلتحدید -
  .تحدید فئات التحلیل -
 .تحدید وحدات التحلیل -
 .إعداد دلیل التحلیل -
 .ضبط أداة التحلیل -
 .وضع الصورة النهائیة ألداة التحلیل -
 ً.تفریغ نتائج التحلیل، ومعالجتها إحصائیا -

وممـا سـبق توصــلت الباحثـة إلــى الخطـوات التالیـة فــي تحلیـل محتــوى كتـاب لغتــي 
 :ي ضوء أبعاد األمن الفكريالخالدة ف

تحدید مشكلة البحث، وهدف التحلیل الذي تمثل في تعرف درجة تضمین كتاب لغتي  -
 -هـ 1437الخالدة المقرر على طالب الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 

  .هـ،  وتحدید فئات التحلیل، ووحداته 1438
لصف الثاني المتوسط للعام إعداد الباحثة بطاقة لتحلیل محتوى كتاب لغتي الخالدة ل -

  .هـ1438 -هـ 1437الدراسي 
استخدام بطاقة تحلیل المحتوى في تحلیل كتاب لغتي الخالدة المقرر على طالب  -

 .هـ1438 -هـ 1437الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 
 ً.رصد التكرارات والنسب المئویة، ومعالجتها إحصائیا -
درجة توافر أبعاد األمن الفكري في الكتاب استخالص النتائج، والخروج بحكم على  -

 . عینة الدراسة
  أبعاد األمن الفكري، وتدریس اللغة العربیة: المحور الثاني

 :مفهوم األمن الفكري
ـــادئ : " األمـــن الفكـــري بأنـــه) 2012(یعـــرف فحجـــان  ـــة المب ســـالمة الفكـــر ووقای

ؤثرات الـسلبیة واألفكـار والمعتقدات والثوابت لدى الطـالب، والمحافظـة علیهـا مـن كافـة المـ
المنحرفة، من خالل قیام اإلدارة المدرسیة بدورها في توفیر برامج هادفة، وأنـشطة مناسـبة 

  26ص". تسهم في تحقیق األمن واالستقرار الفكري، وتزوید الطالب بطرق التفكیر السلیم
لـة تلك اآللیة التي یمكن من خاللها تأمین كیان الدو" بأنه ) 2013(وعرفه محمد 

ــز  ــة والداخلیــة، وتهیئــة الظــروف المناســبة لتعزی الثقــافي والفكــري مــن التهدیــدات الخارجی
المفاهیم واألفكار األصیلة لدى الطالب من خالل مواقف تعلیمیة یشعر الطالب من خاللهـا 

  87ص". بأن سلوكه الذاتي هو سلوك في مجتمع كبیر
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ـــدي  الـــسمات والمظـــاهر "ه ُأن األمـــن الفكـــري یقـــصد بـــ) 2016(بینمـــا یـــرى الفری
والحقائق والمفاهیم والتعمیمـات واألنـشطة التطبیقیـة والعملیـة التـي یمكـن تقـدیمها لطـالب 
ــي أي  ــة شــوائب فكریــة أو عقدیــة یمكــن أن تكــون ســببا ف ــة الثانویــة؛ لتجنیــبهم أی ًالمرحل

  11ص". انحراف فكري لدیهم، وتصحیح ما لدیهم من أفكار من أي تشوهات
 مـصطلح األمـن الفكـري یـدور حـول تحـصین العقـول والنفـوس یتضح مما سبق أن

من االنحرافات والغلو، ویؤكد على مبدأ الوسطیة واالعتدال، واالعتصام بالمثل العلیا والقیم 
ــارات الفكریــة  ــأثر بالتی ــة، والتمــسك بالثوابــت واألصــول، وعــدم الت ــادئ النبیل الــسامیة والمب

  . وطنیتنا األصیلةالغریبة عن دیننا اإلسالمي الحنیف وعن 
 :أهمیة تنمیة األمن الفكري لدى المتعلمین

ُیشكل األمن الفكري الجدار المنیع، والقوة الحقیقیة التي تقف أمام كـل مخطـط یـراد 
به إخالل االطمئنان واالستقرار والهدوء لدى المجتمـع، واالهتمـام بهـذا الجانـب هـو بمثابـة 

  .االهتمام بجمیع أنواع األمن األخرى
  : كن تحدید أهمیة تنمیة األمن الفكري لدى المتعلمین فیما یليویم

  ُیعد المدخل الحقیقي لإلبداع والتطور والنمو، فال یمكن أن تتحقق التنمیة الشاملة في
فبغیابه ال یستطیع أفراد المجتمع ممارسة ، وجود خوف وعدم اطمئنان ألفراد المجتمع

  .أدوارهم في البناء والتنمیة
 ول الناس وطرائق تفكیرهم، فهو من ثمار تفكیرهم، وبالتالي فكل ما یصدر ارتباطه بعق

 .عن الفرد من سلوك وتصرفات هو نتاج تفكیره
 والركن األهم في نظم بنائها، وبالتالي ، فهو األساس لها، ارتباطه بأنواع األمن األخرى

 ,Ushe, 2015(ًغیاب األمن الفكري یسبب ضعفا في كل فروع األمن األخرى 
119.( 

 ومكونات ، وشخصیتها وذاتیتها، وثوابتها، هو صمام األمان للحفاظ على هویة األمة
 .أصالتها

 هو المدخل األهم لتوحید األمة وتماسكها وتوحید جهودها؛ لتحقیق أهدافها. 
 واستقامة سلوك أفراد ، ویؤدي إلى سالمة الفكر، یحقق حالة من الصحة النفسیة

 .نافعة وفعالة في خدمة مجتمعهم ووطنهمالمجتمع؛ مما یجعلهم عناصر 
  لألمن الفكري أهمیة كبرى في التصدي للجریمة بصورة عامة، وجرائم العنف بصورة

ًخاصة ؛ألن ما یصدر عن اإلنسان من سلوك وتصرفات هي صدى لفكره، فكثیرا ما 
ًیكون القتل وسفك الدماء وانتهاك األعراض ناتجا عن الخروج عن منهج اهللا، وكذلك 

 ).53: 2005اللویحق، . (أفعال الغالة من قتل وتفجیر ناتج عن فكر ضال
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 والعمل على منعها وسط الشباب؛ ، یساعد في هدم األفكار الدخیلة على المجتمع
ًضمانا الستقرارهم الفكري، ووقایتهم من شرورها، وحفاظا على آمن المجتمع كله  ً

 .واستقراره
 وتطبیقه في ، بالدینطیة واالعتدال، والتمسك هو المیزان الذي یحافظ على حالة الوس

 إلى ي بهم إلى التطرف والغلو المؤديؤدیبعد األفراد عن األهواء التي تو، الحیاة
 ).2: 2014التركي، . (العنف واإلرهاب

  یعد البعد االستراتیجي لألمن الوطني، فهو البعد المعنوي لألمن الوطني الذي یهدف
 ).2: 2014الطریف، . (معتقدات والقیم والتقالید الكریمةإلى حفظ الفكر السلیم، وال

  َحمایة أفراد المجتمع عامة، والشباب خاصة، وتحصین عقولهم من االنضمام َ
للمذاهب المنحرفة واألفكار المتطرفة، وما یترتب علیها من تدمیر لمؤسسات المجتمع 

من خالل تفعیل وحضارته، وحمایة العقول من الغزو الفكري واالنحراف الثقافي؛ 
مدركات الفرد للتمییز بین ما یقرأه ویسمعه ویشاهده، والتمییز بین الصواب والخطأ، 

والوقوف ضد كل ما یؤدي إلى ، كما یعد من الضروریات األمنیة لحمایة المكتسبات
 ).119: 2011العقیل، . (اإلخالل باألمن الوطني

 لمجتمع من عملیات التسویة، یسهم في حمایة عملیة التطور الثقافي واالجتماعي ل
من خالل تقدیمه لفهم متوازن للتراث الفكري والتوجهات الطبیعیة للمفاهیم األساسیة 
الموجهة لحركة التطور االجتماعي في المجتمع، التي یسهم في تشكیلها قطاع كبیر 

  ).Midegly, 2003, 840(من أبناء المجتمع الممثلین لقیمه وعاداته وتقالیده 
 ًمن واالستقرار االجتماعي، ویحصن أفكار أفراد المجتمع من االنحراف یحقق األ

 .الفكري، وما یترتب علیه من قتل وتدمیر وتخریب لمؤسسات المجتمع
ویتضح مما سبق أهمیة تنمیة األمن الفكري لدى المتعلمین، كهدف أساسي ومهـم 

عتـدال والوسـطیة فـي في المجتمع بصفه عامه؛ ألن االنحراف الفكري والبعد عن مـنهج اال
وتهدد كیانه، ، التفكیر یؤدي إلى الصراعات والفتن؛ التي تؤدى إلى ضعف تماسك المجتمع

وبالتالي أصبح من الضروري حمایة عقول المتعلمین وتحصینها بصفه خاصة من األفكار 
 -والبعد عن الغلو، وبالتالي فإن على المؤسسات التعلیمیة من خالل مناهجها ، المتطرفة

ًخـصوصا منــاهج اللغــة العربیـة، لمــا لهــا مـن أهمیــة كبیــرة فـي تنمیــة مهــارات المتعلمــین و
ًاستماعا وتحدثا وقراءة  ً َ دورا كبیرا في الحفاظ على األمن الفكري-ً كما یجب علـى المعلـم ، َ

 .لطالب؛ للتعبیر عن أفكارهم بحریةأن یوفر بیئة صفیة یسودها الهدوء والطمأنینة ل
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  :الفكري، ومتطلبات تحقیقهاأبعاد األمن 
إن األمن الفكري مفهوم واسع المجال، له العدید من األبعاد والجوانـب؛ حیـث یتفـق 

ــل مــن الفریــدي  ــد الــرحیم )44–37: 2016(ك علــى أن أبعــاد ) 85–82: 2017(، وعب
  :األمن الفكري التي تتمثل فیما یلي

  :ُبعد االنتماء العقدي اإلسالمي  - أ 
ســـالم واضــح المعــالم؛ ألنــه فكـــر رســالة ســماویة ثابتـــة إن األمــن الفكــري فــي اإل

وواضحة ومحددة األهداف والغایات، ولذلك كان من نتائج هذا األمن الفكري وحدة االعتقاد 
  .والفكر والسلوك والعاطفة

  :ویمكن تحدید متطلبات تحقیق االنتماء الدیني والعقدي لدى الطالب فیما یلي
 ا مصدرا التشریع لألمة اإلسالمیةالتأكید على أن الكتاب والسنة هم.  
  التأكید على أن الشریعة اإلسالمیة شاملة لكل أنظمة المجتمع، وصالحة لكل زمان

 .ومكان
 التأكید على وسطیة األمة اإلسالمیة. 
  تزوید الطالب بمعارف ومعلومات عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع

 .الفتن
 امها لدى الطالبغرس تعظیم النصوص الشرعیة واحتر. 
 التحذیر من اإلفساد في األرض بكل صوره وأشكاله. 
 التأكید على أن الشریعة اإلسالمیة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. 
 الحث على الرفق واللین عند تقدیم النصح والتوجیه. 
 الربط بین القول والعمل في العبادات والمعامالت. 
 اتيربط العلم الشرعي بالواقع الحی. 
 غرس تعظیم النصوص الشرعیة واحترامها لدى الطالب. 
  الجهاد، والتكفیر، والوالء، والغلو(بیان مفاهیم ومعاني.( 
 :ُبعد االنتماء الوطني  -ب 

ــدى الفــرد  ــوطن واالنتمــاء إلیــه مــن أهــم عوامــل بنــاء األمــن الفكــري ل ــد حــب ال ُیع
تمـاء للـوطن مـن أهـم األبعـاد والجماعة؛ لـذا كـان االهتمـام بتنمیـة الـشعور بالمواطنـة واالن

ــاء ــدى األبن ــشطة ، التــي نركــز علیهــا فــي تعزیــز األمــن الفكــري ل مــن خــالل المنــاهج واألن
  .ًالتربویة المختلفة، حتى یصبح االنتماء الوطني سلوكا وتوجیهات ال تنفك عن شخصیته
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  :ویمكن تحدید متطلبات تحقیق االنتماء الوطني والسیاسي لدى الطالب فیما یلي
 ید المناهج الدراسیة على الذاتیة الثقافیة للمجتمع السعوديتأك. 
 تنمیة االعتزاز بمنجزات المجتمع في المجاالت المختلفة . 
 التأكید على اإلخالص للوطن والعمل على رفعته. 
 تدریب الطالب على تقدیم الرأي السلیم في الشئون العامة للمجتمع. 
 توضیح أسس العالقة بین الحاكم والمحكوم. 
 تعزیز قیمة العمل واإلنتاج بما یحقق طموحات المجتمع. 
 إظهار اإلنجازات الفردیة والجماعیة على أنها إنجازات للمجتمع ككل. 
  تضمین المقررات الدراسیة أنشطة وتدریبات تتعلق بالمشترك الفكري بین أبناء

 .المجتمع
 تأكید أهمیة الدفاع عن الوطن والتضحیة من أجله. 
 ترام النظم والقوانین والتشریعات التي تحكم المجتمعالتأكید على اح. 
  االجتماعیة واالقتصادیة (توضیح المناهج لخصائص المملكة العربیة السعودیة

 ).والسیاسیة
 والتضحیة من أجله، تأكید الثبات في الدفاع عن الوطن. 
 تعزیز قیمة المساهمة في العمل واإلنتاج؛ بما یحقق طموحات المجتمع. 
 عتزاز بدور المملكة في إقامة المجتمع على منهج اإلسالمتنمیة اال. 
 :ُبعد الحوار وقبول اآلخر  - ج 

من أهم أبعاد األمن الفكري تأكید مبدأ التعایش، وقبول اآلخر المختلـف فـي الـرأي، 
بل والتعاون والتعامل معه وفق الشریعة اإلسالمیة؛ مما یجعل من الضروري إعداد مواطن 

، لیة تجــاه المــشكالت المحلیــة والعالمیــة، ونبــذ العنــف والكراهیــةقــادر علــى تحمــل المــسئو
وتماسـكهم؛ مـن أجـل ، ورفض األخر؛ مما یؤدى إلـى انتـشار التـسامح بـین أفـراد المجتمـع

  .الدفاع عن وطنهم
  :ویمكن تحدید متطلبات تحقیق التعایش مع اآلخر لدى الطالب فیما یلي

 لشعوب األخرىتزوید الطالب بمعارف ومعلومات عن ثقافات ا. 
 التأكید على مبدأ االعتماد المتبادل بین الشعوب والحضارات المختلفة. 
 حث الطالب على عدم التفریق بین البشر، على أساس الجنس أو اللون أو العقیدة. 
 إبراز المناهج ألهمیة التعارف والتواصل بین الحضارات والشعوب المختلفة. 
 ثقافیة الدینیة بین الدول والشعوبالتأكید على ضرورة قبول التعددیة ال. 
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  التعاون، والتعارف، (تزوید الطالب بالقواعد المنظمة لعالقة المسلمین بغیرهم وهي
 ).وتلقى الحكمة والمعرفة المشتركة

 تنظیم دورات للمعلمین حول ثقافة الحوار، وتعزیز األمن الفكري للطالب. 
 المحسوب على الثقافات األخرىالتحذیر من االنغالق على الذات أو االنفتاح غیر . 
 إبراز صور التعاون الثقافي والحضاري بین الثقافات المختلفة. 
 استخدام أسلوب المناقشة والحوار؛ للتأكد من استیعاب الطالب لألفكار المختلفة. 
 توضیح حقوق المعاهدین، واحترام العهود والمواثیق. 
 میة في زمن السماوات المفتوحةإبراز المخاطر المحیطة بالهویة العربیة واإلسال. 
 :ُبعد التفكیر اإلیجابي  -د 

 بـصاحبه إلـى التقـدم واإلنتـاج يلمي المعتدل هـو التفكیـر الـذي یـؤدیعد التفكیر الع
ًوالنظر بموضوعیة لألمور، كما یعد بعدا مهما من أبعاد األمن الفكري، ویتحقق مـن خـالل  ً

 وبخاصـة فـي ظـل التطـورات المتـسارعة امتالك أفـراد المجتمـع لمهـارات التفكیـر المختلفـة،
  .ًالتي یمر بها المجتمع مما یجعله قادرا على تجاوز األفكار المنحرفة

  :ویمكن تحدید متطلبات تحقیق التفكیر العلمي المعتدل لدى الطالب فیما یلي
 التأكید على مبدأ التعددیة في اآلراء، واالتجاهات الفكریة. 
  المخالفین في الرأيالتدریب على الحوار مع اآلخرین. 
 حث الطالب على االلتزام بآداب الحوار، واالختالف. 
 التأكید على نبذ العنف الفكري مع اآلخر. 
 التحذیر من التعصب لرأى أو مذهب أو فكر معین. 
 العمل على تنمیة مهارات التفكیر الناقد. 
 تدریب الطالب على التفكیر واالستنباط من النصوص المختلفة. 
 تقدیم اآلراء واألحكام الشخصیة في المسائل الشرعیةالتحذیر من . 
 تدریب الطالب على أسس الحوار والنقاش مع اآلخر. 
 تضمین المقررات الدراسیة أنشطة وتدریبات لتنمیة مهارات التفكیر العلیا. 
 التأكید على أن الفكر یتأثر بالفكر، وأن الفكر یواجه بالفكر. 
  في إصدار األحكام قبل التحقق من سالمتهاالتأكید على التروي وعدم التسرع. 
 :ُبعد االنتماء الثقافي والحضاري  -ه 

ــي هــذا العــصر  األمــن الفكــري یعتمــد علــى االنتمــاء الثقــافي والحــضاري، خاصــة ف
، وهـذا یـستلزم الـوعي وتبـصرت األفـراد والمجتمعـات بالمخـاطر التـي تهـدد )عصر العولمة(

توحـة أمـام المنتجـات الثقافیـة وأنمـاط التفكیـر ًهویة األمة؛ حیث أصبحت األوطان سوقا مف
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ــاء األمــة  ــافي والحــضاري ألبن ــشكل مــساسا باالنتمــاء الثق ــا ی ــة، مم ــاة الغربی ًوأســلوب الحی
  ).10: 2009الهماش، (

  :ویمكن تحدید متطلبات تحقیق االنتماء الثقافي والحضاري لدى الطالب فیما یلي
 ًتأثیر الثقافي والحضاري؛ إقلیمیا وعالمیاالتأكید على مكانة المملكة، وقدرتها على ال ً. 
 تنمیة االعتزاز بالتراث الثقافي العربي واإلسالمي للمملكة. 
 التأكید على أهمیة المحافظة على التراث الثقافي والحضاري لألمة. 
 تشجیع الطالب على التمسك بالثقافة العربیة واإلسالمیة. 
 ،طالما ال یتعارض مع الدین تشجیع الطالب على التمسك بالموروث الثقافي 

 .اإلسالمي
 التحذیر من التشبه بغیر المسلمین في الملبس والمسلك وطریقة الحیاة. 
 تعزیز احترام الطالب للعلماء والمفكرین والعرب والمسلمین في المجاالت المختلفة. 
 تبرز المناهج المشتركات الثقافیة والحضاریة بین أبناء المجتمع. 

ًا سبق عرضه حول أبعاد األمـن الفكـري عـددا مـن األبعـاد التـي وتستنج الباحثة مم
سوف تركز علیها في دراستها الحالیة، والتي سوف یتم تضمینها فـي أداة الدراسـة كأبعـاد 

 : رئیسة، وهي األبعاد التالیة
  العقائدي(ُالبعد الدیني.(  
 ُالبعد الوطني السیاسي.  
 ُالبعد الثقافي والحضاري. 
 مي المعتدلُبعد التفكیر العل. 

ًویتضمن كل بعد منها عددا من المؤشرات، والتـي سـوف یـتم تحلیـل محتـوي كتـاب  ُ
في ضوئها، والتحقق من مدى توافرها في كتاب لغتي الخالدة للصف الثاني " لغتي الخالدة"

 .المتوسط
  :دور مناهج اللغة العربیة في تحقیق األمن الفكري

وتنقــل ، فهــي األداة التــي تحمــل األفكــار، أمــه      إن للغــة قیمــة جوهریــة فــي حیــاة كــل 
 .ُفتقیم  بذلك روابط االتصال بین أبناء األمة الواحدة، المفاهیم

كأفـضل لغـة وأكثـر لغـة ،   وفي ظل كثـرة اللغـات المعروفـة فـي العـالم تظهـر اللغـة العربیـة
التــي مــن خاللهـا یــستطیع النــاطق بهـا والكاتــب لهــا أن ، تحتـوي علــى المفــردات والتعـابیر

  .َیتحدث عما في داخله بأفضل طریقة وأكمل وجه
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لغة العربیـة أهمیـة كبیـرة أن في تعلم وتعلیم ال) 205: 2008(      ویرى سنبل وآخرون 
  :تكمن في

 ونزول القرآن باللغة العربیة هو تشریف من اهللا ، أن اللغة العربیة لغة القرآن الكریم
ولكل من أراد أن یفهم القرآن الكریم ویعرف معانیه ، سبحانه وتعالى لهذه اللغة

َأن یتعلم اللغة العربیة على أصولها وأن یتعرف إلى معانی، ومحكم آیاته ، وبالغتها، هاَ
  .وصرفها، ونحوها

 ًیفید تعلم اللغة العربیة بأن یجعل من لسان المتعلم مستقیما غیر ذي عوج ُ َ فاللسان ، ُ
 .ًالعربي أكثر األلسنة وضوحا 

  ُاللغة العربیة من أكثر اللغات احتواءا على المفردات البلیغة وذات المعاني القویة ً
 .واأللفاظ الجزلة

  َعظیمة في معرفة األحكام الفقهیة عن طریق استنباطها من للغة العربیة أهمیة
وعرف ، وبتعلم اللغة العربیة یكون متعلمها قد اتقن فنون اللغة، مصادرها األصیلة

 .والترجیح بینها، ویستطیع النظر في األدلة، ُالمعاني التي یریدها الشرع اإلسالمي
ــة  ــة العربی ــي المملك ــة ف ــسیاسة التعلیمی ــردت ال ــد انف ــدة خــصائص ولق ــسعودیة بع ال

ومــن أهــم تلــك الخــصائص ، ونظــام حیــاة، ًمنبثقــة مــن اإلســالم منهجــا وعقیــدة، متمیــزة
ًاهتمامها باللغة العربیة اهتماما خاصا؛ لكونها لغة القرآن الكریم ووعاء حفظ الموروثـات ، ً

ــة ــتعلم والب، اإلســالمیة والعربی ــین الم ــاهم ب ــصال والتف ــد أهــم وســائل االت ــا أنهــا تع ــةُكم ، یئ
كما إنها مرتكز كل نشاط یؤدى ، ُواألساس الذي یستند إلیة في التربیة من النواحي جمیعها

ًفي المدرسة سواء أكان ذلك استماعا وتحدثا  .أم قراءة وكتابة، ً
ُوفـي هــذا اإلطـار تــم إعـداد وثیقــة منـاهج اللغــة العربیـة التــي تعـد ثمــرة مـن ثمــرات 

ونقلة نوعیة في بناء مناهج تتسم باالنسجام ، راسیةالمشروع الشامل؛ لتطویر المناهج الد
  .مع االتجاهات التربویة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة وتعلمها 

ًأهـدافا عامـة لتعلـیم ) 14-13: 1427(ولقد تضمنت وثیقـة مـنهج اللغـة العربیـة 
  :اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة أوجزتها فیما یلي

  واألسالیب اللغویة الفصیحة، ًوافرا من األلفاظ والتراكیبًأن یكتسب الطالب رصیدا ،
ُتمكنه من تفهم القرآن الكریم ومستجدات ، والتراث اإلسالمي، والحدیث الشریف، َ

  .الحیاة العصریة
 ُتعینه على تفهم األحداث اللغویة؛ التي یتعرض لها وتحلیلها : أن یكتسب قدرة لغویة

 .غوي یتصف بالدقة والطالقة والجودةوتمكنه من إنتاج خطاب ل، وتقویمها
 االستماع: أن یتمكن من المهارات واالستراتیجیات والعملیات األساسیة لكل من ،

 . والكتابة، والقراءة، والتحدث
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 ًوضبطا ، وتراكیب، ًألفاظا: أن یتطابق خطابة اللغوي مع اللغة العربیة الفصحى
ًورسما إمالئیا، ًإعرابیا ً. 

 اح في الوظائف الفكریة والتواصلیة المختلفة للغةأن یستخدم اللغة بنج: 
لتوصــــیل األفكــــار والمعلومــــات والمــــضامین : البیانیــــة/ الوظیفــــة المعرفیــــة  -أ 

 .المعرفیة
 .للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكیر: الوظیفة االستكشافیة  - ب 
 .للتعبیر عن آرائه ومشاعرة وانفعاالته: الوظیفة الذاتیة  -ج 
، وتكــوین العالقـات االجتماعیــة، عـل مــع اآلخـرینللتفا: الوظیفـة االجتماعیــة  -د 

 .والمحافظة علیها
 .للتأثیر في اآلخرین وتوجیه سلوكهم: التوجیهیة/ الوظیفة التأثیریة  -ه 
 .للحصول على األشیاء: الوظیفة النفعیة  -و 
 .ٕوانتاج النصوص الخیالیة، واإلبداع، للتخیل: الوظیفة التخیلیة  -ز 

نجدها ، للغة العربیة في المرحلة المتوسطةومن االستعراض السابق ألهداف تعلیم ا
واكتساب القدرة اللغویة؛ ، واألسالیب اللغویة الفصیحة،  تهتم باكتساب األلفاظ والتراكیب

كما تمكنه من إتاح خطاب لغوي ، أو ما یسمع ، التي تساعده على تقویم وتحلیل ما یقرأ
كما تهتم ،  شكل صحیحیتصف بالدقة والطالقة؛  بما یساعده على توصیل األفكار ب

كما تهتم بتنمیة التفكیر بأشكاله المتعددة وكل هذا ، األهداف بتنمیة األفكار بشكل صحیح
 .یعد متطلب أساسي من متطلبات األمن الفكري

ًوتؤكد الباحثة انه كي تتحقق أبعاد األمن الفكري ال بد من أن تؤدي المناهج دورا 
َي إكساب الطالب رصیدا وافرا من األلفاظ والتراكیب ف، ًفعاال وخاصة مناهج اللغة العربیة َ

وتفهم ، واألسالیب اللغویة الفصیحة؛ بما یمكنهم من تفهم القران الكریم والحدیث الشریف
ٕاألحداث اللغویة التي یتعرضون لها وتحلیلها وتقویمها؛ واكسابهم مهارات التفكیر 

وتكوین العالقات ، فاعل مع اآلخرینوتشجیعهم  للت، السیاسي للتمییز بین الصواب والخطأ
من خالل األنشطة ، وتنمیة قیم المواطنة واالنتماء للوطن، والمحافظة علیها، االجتماعیة
وكذلك على المعلمین التنویع بین طرق التدریس واستخدام طرق التدریس التي ، التدریسیة

وبالتالي تتحقق أبعاد ، يتقوم على الحوار والمناقشة مما ینمي لدى الطالب التفكیر االیجاب
  .األمن الفكري التي تعد األساس في تحقیق األمن الفكري
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  :ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها
تم اتباع المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة، وهو المنهج القائم : منهج الدراسة

  .على الوصف الكمي للظاهرة المدروسة
 :مجتمع الدراسة، وعینتها

المقررة على طالب الصف الثاني " لغتي الخالدة"ُالدراسة من كتب ّتكون مجتمع 
 بالمملكة العربیة السعودیة، وهو العام الذي  ه1438 –  ه1437المتوسط للعام الدراسي 

 للقیام بتحلیله، والكشف -مجتمع الدراسة هو نفسه عینة الدراسة .أجریت فیه الدراسة 
ما تضمنته هذه ) 1(یوضح الجدول التالي و. عن درجة تضمینه ألبعاد األمن الفكري

  .الكتب من وحدات وصفحات ودروس
المقررة على طالب الصف الثاني " لغتي الخالدة"ُوصف محتوى كتب ) 1(جدول 

   ه1438 /  ه1437المتوسط العام الدراسي 

الفصل  الصف المرحلة
 الوحدات الصفحات الطبعة الكتاب الدراسي

 كتاب
 الطالب

–  ه1436
 3 267  ه1437

كتاب  األول
 النشاط

 –  ه1435
 3 72  ه1436

كتاب 
 الطالب

 –  ه1434
 3 270  ه1435

 الثاني المتوسطة

كتاب  الثاني
 النشاط

 –  ه1435
 3 71  ه1436

 12 680 المجموع 
أربعة كتب، مكونة ) 4(أن مجتمع الدراسة تضمن ) 1(یتضح من الجدول رقم 

  .صفحة) 680(في وحدة دراسیة، تقع ) 12(من 
  :تمثلت أداتا الدراسة في): وضبطهما، بناؤهما (أداتا الدراسة 

إلعداد قائمة بأبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها : قائمة أبعاد األمن الفكري: َأوال
للصف الثاني المتوسط بالمملكة العربیة الـسعودیة، قامـت الباحثـة " لغتي الخالدة"ُفي كتب 
  :بما یلي
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 على الدراسات السابقة ذات العالقة باألمن الفكري، التي تم عرضها في االطالع )1
ُالفصل الثاني من هذه الدراسة؛ وذلك من أجل تحدید عبارات كل بعد من أبعاد أداة 

  .الدراسة، وصیاغة فقراته
ُالتوصل إلى وضع قائمة مبدئیة بأبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها في كتب  )2

 .أبعاد رئیسة) 44(صف الثاني المتوسط، وقد بلغ عددها لل" لغتي الخالدة"
  :وذلك كالتالي، قیاس صدق قائمة أبعاد األمن الفكري )3
  : الصدق الظاهري  - أ

لحساب الصدق الظاهري القائمة تم عرضها على مجموعة من السادة 
المحكمین، من أساتذة الجامعات في المملكة العربیة السعودیة، وفي جمهوریة مصر 

، والمتخصصین في المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة، ومعلمین ومعلمات اللغة العربیة
العربیة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها؛ لمعرفة وجهات نظرهم في األبعاد والمؤشرات 

 : التي ضمتها القائمة من حیث
  .مدى مناسبة أبعاد األمن الفكري لطالب الصف الثاني المتوسط -
 َ لغویا وضوح صیاغة األبعاد -
إضافة أو حذف أبعاد ومؤشرات أخرى یرون مناسبة تضمینها في كتب لغتي الخالدة  -

 .للصف الثاني المتوسط
وتم تعدیل القائمة في ضوء آراء السادة المحكمین، وأصبحت القائمة في 

یوضح أبعاد األمن الفكري، والمؤشرات المتضمنة ) 2(والجدول التالي . صورتها النهائیة
 . ٕد من أبعاد القائمة، واجمالي عدد المؤشرات الفرعیةُفي كل بع
للصف الثاني " لغتي الخالدة"ُأبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها في كتب ) 2(جدول 

 المتوسط
 عدد المؤشرات الفرعیة أبعاد األمن الفكري م
 10 ).العقائدي(ُالبعد الدیني  1
 10 .ُالبعد الوطني السیاسي 2
 10 .افي والحضاريُالبعد الثق 3
 10 .ُبعد التفكیر العلمي المعتدل 4

 40 إجمالي عدد المؤشرات في الصورة النهائیة
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  :بطاقة تحلیل المحتوى: َثانیا
بعد أن توصلت الباحثة إلى قائمة أبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها في 

ودیة، قامت الباحثة للصف الثاني المتوسط بالمملكة العربیة السع" لغتي الخالدة"ُكتب 
ُبتحویل مفرداتها إلى بطاقة لتحلیل محتوى الكتب عینة الدراسة، وذلك بغرض اإلجابة عن 

  :أسئلة الدراسة الحالیة، والخطوات التالیة تبین مراحل بناء بطاقة تحلیل المحتوى
  : هدفت بطاقة تحلیل المحتوى في الدراسة الحالیة إلى: الهدف من البطاقة -1

المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط " لغتي الخالدة"ُ كتب تحلیل محتوى
  .بالمملكة العربیة السعودیة

وحــدة التحلیــل التــي اســـتخدمت فــي هــذه الدراســة هــي وحـــدة :  وحــدة التحلیــل -2
، حیــث تــم تحلیــل المحتـوى علــى أساســها؛ بمــا تــشمله مــن "الموضـوع أو الفكــرة"

  .أو ضمنیةسواء كانت صریحة ، عبارات ومعلومات ومعاني
قامت الباحثة بحساب ثبات التحلیل باستخدام طریقتین : التحقق من ثبات التحلیل -3

الثبـات عبـر الـزمن، والثبـات عبـر األفـراد، وطبقتهمـا فـي ضـوء مـا أفـاد بـه : هما
  :، وذلك كما یلي)224: 2008(طعیمة 

 األربعة ًاختارت الباحثة كتابا بطریقة عشوائیة من الكتب: ثبات التحلیل عبر الزمن  - أ
المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط بالمملكة " لغتي الخالدة"الخاصة بمقرر 

العربیة السعودیة، حیث وقع االختیار على كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاني، 
وقامت بتحلیله باستخدام بطاقة التحلیل التي أعدتها لذلك، ثم قامت بإعادة تحلیله 

عد مضي ثالثة أسابیع من التحلیل األول، ثم قامت بحساب مرة أخرى وبنفس األداة ب
لثبات التحلیل، ) Holsti(ًمعامل الثبات بین التحلیلین، مستخدمة معادلة هولستي 

  ):233: 2006فتح اهللا، (ونصها كما یلي 

  

  
  نتائج تطبیق هذه المعادلة ) 3(ویوضح الجدول التالي رقم 
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  )3(جدول 
المقرر على طالب الصف الثاني " لغتي الخالدة"اب الطالب حساب ثبات تحلیل محتوى كت

  )الثبات عبر الزمن(المتوسط الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربیة السعودیة 

 الكتاب
عدد الفئات 

التحلیل 
 األول

عدد الفئات 
التحلیل 
 الثاني

عدد الفئات 
المتفق 
 علیها

عدد 
الفئات 

المختلف 
 علیها

معامل 
 الثبات

الب لغتي كتاب الط
الخالدة الفصل 
 الدراسي الثاني

1235 1120 1120 115 95.11% 

وجود نسبة اتفاق عالیة، حیث وصلت نسبة ) 3(یتضح من الجدول السابق رقم 
االتفاق على تحلیل محتوى كتاب الطالب لغتي الخالدة الفصل الدراسي الثاني 

  .، وهذا یعطي ثقة عالیة في ثبات التحلیل%)95.11(
تم حساب ثبات التحلیل هنا بأسلوب اختالف المحللین،  :تحلیل عبر األفرادثبات ال  -  ب

ُحیث اختارت الباحثة عشوائیا أحد كتب  ، ووقع االختیار على كتاب "لغتي الخالدة"ً
النشاط للفصل الدراسي الثاني، وقامت الباحثة بتحلیل هذا الكتاب، وفي نفس الوقت 

 نفس الكتاب، بعد أن شرحت لها اإلجراءات تحلیل) باحثة أخرى(طلبت من زمیلة لها 
ًالمتبعة في عملیة التحلیل، وقدمت شرحا مفصال لبطاقة التحلیل المستخدمة  أداة (َ

 ًثم قامت بحساب معامل الثبات ما بین التحلیلین، مستخدمة معادلة كوبر). الدراسة
  :التالیة

 X 100 عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق =نسبة االتفاق  عدد مرات االتفاق

  نتائج تطبیق هذه المعادلة ) 4(ویوضح الجدول التالي رقم 
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المقرر على طالب الصف " لغتي الخالدة"حساب ثبات تحلیل محتوى كتاب النشاط ) 4(جدول 
  )الثبات عبر المحللین(الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربیة السعودیة 

تحلیل  الكتاب
 احثةالب

تحلیل 
 الزمیلة

عدد مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

متوسط    
نسبة 
 االتفاق

كتاب النشاط لغتي 
الخالدة الفصل 
 الدراسي الثاني

660 550 540 110 83.33% 

وجود نسبة اتفاق عالیة، حیث وصلت ) 4(یتضح من الجدول السابق رقم 
لغتي الخالدة الفصل الدراسي متوسط نسبة االتفاق على تحلیل محتوى كتاب النشاط 

  .، وهذا یعطي ثقة عالیة في ثبات التحلیل%)83.33(الثاني 
  :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها

: إلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الحالیة ونصه: اإلجابة عن السؤال األول
ــي كتــاب " ــاد األمــن الفكــري التــي یجــب تــضمنیها ف ــا أبع ــي الخالــدة"م ــصف الثــاني "لغت  لل

  "المتوسط؟
 تمت مراجعة األدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة، والمصادر والمراجع 
ذات العالقة باألمن الفكري، والتي تم عرضها في الفصل الثاني من هذه الدراسة؛ وذلك 

المقرر على طالب " لغتي الخالدة"لتحدید أبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها في كتاب 
لصف الثاني المتوسط، وتم التوصل إلى قائمة بأبعاد األمن الفكري التي یجب تضمینها ا

أبعاد رئیسة تضمنت ) 4(للصف الثاني المتوسط، وبلغ عددها " لغتي الخالدة"في كتاب 
  . مؤشرات) 10(ًمؤشرا، اندرج تحت كل بعد منها ) 40(

ن أســئلة الدراســة الحالیــة لإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني مــ: اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني
للـصف الثـاني " لغتـي الخالـدة"فـي كتـاب ) العقائـدي(ونصه ما درجة تضمین البعـد الـدیني 

  المتوسط؟
 في تحلیل محتوى - التي سبق إعدادها -تم استخدام بطاقة تحلیل المحتوى 

كتب، ) 4(للصف الثاني المتوسط، وقد شملت عینة التحلیل عدد " لغتي الخالدة"كتاب 
كتاب لكل فصل دراسي، وتم حساب التكرارات والنسبة المئویة؛ حیث جاءت ) 2(اقع بو

في ، ُنتائج تحلیل محتوى كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط
  ):5(ُضوء البعد الدیني العقائدي، كما یوضحها الجدول التالي 
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 للصف الثاني المتوسط في ضوء أبعاد "لغتي الخالدة"ُ نتائج تحلیل محتوى كتب )5(جدول 
  )ُالبعد الدیني العقائدي(األمن الفكري 

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة  التكرار
بة النس التكرار المئویة 

النسبة  التكرار المئویة 
النسبة  التكرار المئویة 

 المئویة 
ــــــــوى  )1 یؤكــــــــد محت

ـــــــــى أن  ـــــــــاب عل الكت
القـــرآن والـــسنة همـــا 
مصدر التشریع لألمة 

 .اإلسالمیة

5 14.28 2 10.00 40 11.42 30 14.85 

ــــــــوى  )2 یؤكــــــــد محت
ـــــــــى أن  ـــــــــاب عل الكت
الـــــشریعة اإلســـــالمیة 
قائمـــــة علـــــى جلـــــب 
المــــــــــــــــــــصالح ودرء 

 .المفاسد

5 14.28 2 10.00 100 28.57 60 29.70 

یوضـــــح محتـــــوى  )3
ــــــــــــض  ــــــــــــاب بع الكت
ــــــــــــل  المفــــــــــــاهیم مث

الجهــــــاد، التكفیــــــر، (
الـــــــوالء، االنتمــــــــاء، 

 ).التطرف الفكري

0 0 0 0 5 1.42 3 1.48 

ــــــــوى  )4 یؤكــــــــد محت
الكتـــاب علـــى تعظـــیم 
النــــصوص الـــــشرعیة 
واحترامهــا فــي نفــوس 

 .الطالب

0 0 0 0 30 8.57 20 9.90 

ــــوى  )5 ــــضمن محت یت
 تـــربط الكتــاب مواقـــف

بین القول والعمل فـي 
 .العبادات والمعامالت

0 0 0 0 10 2.85 8 3.96 

ـــــــي محتـــــــوى  )6 ینم
الكتاب دافعیة الطالب 
ـــــــب العلـــــــم  ـــــــي طل ف
الــــــــشرعي ویربطــــــــه 

5 14.28 5 25.00 5 1.42 3 1.48 
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كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة  التكرار
بة النس التكرار المئویة 

النسبة  التكرار المئویة 
النسبة  التكرار المئویة 

 المئویة 
 .بالواقع الحیاتي لهم

ـــــوى  )7 یحـــــذر المحت
من اتباع الهـوى عنـد 
القیام بأي عمل دینـي 

 .أو دنیوي
0 0 0 0 10 2.85 8 3.96 

یـــــشجع محتــــــوى  )8
الكتـــاب علــــى الرفــــق 
ـــــین عنـــــد تقـــــدیم  والل
ــــــــه  ــــــــصح والتوجی الن

 .والدعوة إلى اهللا

8 22.85 4 20.00 20 5.71 10 4.95 

ُیحـــــــث محتـــــــوى  )9
ــاب الطــالب علــى  الكت
ــــساد فــــي  ــــب اإلف تجن
األرض بكـــــل صــــــوره 

 .وأشكاله

2 5.71 2 10.00 70 20.00 30 14.85 

یؤكـــــد محتـــــوى  )10
ــى وســطیة  ــاب عل الكت

 .مة اإلسالمیةاأل
10 28.57 5 25.00 60 17.41 30 14.85 

ـــــي  33.27 202 57.66 350 3.29 20 5.76 35 المجمـــــوع الكل
ُالبعــــــــد الــــــــدیني 
العقائــدي والنــسبة 

 المئویة
607 100% 

  :ما یلي) 5(یتضح من الجدول السابق 
 لصف بلغ عدد تكرار مؤشرات البعد الدیني والعقائدي المتوافرة في كتاب الطالب ل

، في حین بلغ %)5.76(ًتكرارا، وبنسبة ) 35(الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول 
، %)3.29(ًتكرارا فقط، وبنسبة ) 20(عددها في كتاب النشاط للفصل الدراسي األول 

ووصل عددها في كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني إلى 
ًتكرارا في كتاب النشاط ) 202(، وبلغ عددها %)57.66(ًتكرارا، وبنسبة ) 350(
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، وجمیعها نسب ضعیفة، وغیر مالئمة %)33.27(للفصل الدراسي الثاني، وبنسبة 
لموضوع مهم جدا، أال وهو األمن الفكري لدى طالبنا ومجتمعاتنا، كما جاء توافرها في 

  .الكتب األربعة بنسب متفاوتة 
 10(الب الفصل الدراسي األول كان المؤشر ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتاب الط (

، بینما جاء %)27.57(، وبنسبة "یؤكد محتوى الكتاب على وسطیة األمة اإلسالمیة"
ینمي محتوى الكتاب دافعیة الطالب نحو طلب العلم الشرعي، ویربطه ) "6(المؤشر 

ًرودا في  من أكثر المؤشرات و– السابق ذكره -) 10(، والمؤشر "بالواقع الحیاتي لهم
وهي نسب ضعیفة بالنظر %) . 25.00(كتاب النشاط للفصل الدراسي األول وبنسبة 

  .ُإلى أهمیة البعد الرئیس والمؤشرات المنتمیة إلیه
  ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتاب الطالب الفصل الدراسي الثاني، وكذلك كتاب

تاب على أن الشریعة یؤكد محتوى الك) "2(النشاط للفصل الدراسي الثاني المؤشر 
لكتاب %) 28.57(بنسبة " اإلسالمیة قائمة على جلب المصالح، ودرء المفاسد

وهي نسب ضعیفة وتحتاج إلى دعم، . لكتاب النشاط%) 29.70(الطالب، ونسبة 
وزیادة االهتمام بتضمین كتاب لغتي للصف الثاني المتوسط ما یؤكد مبادئ الشریعة 

 .األمن الفكري العقائدي والدین الناشئةاإلسالمیة وقواعدها؛ لتنمیة 
  بعض ) كتاب الطالب، وكتاب النشاط(غابت عن كتابي الفصل الدراسي األول

یوضح محتوى ) " 3(المؤشر : وهي، ًالمؤشرات الفرعیة المهمة حیث لم یرد لها تكرارا
، )"ريالجهاد، والتكفیر، والوالء، واالنتماء، والتطرف الفك(الكتاب بعض المفاهیم مثل 

یؤكد محتوى الكتاب على تعظیم النصوص الشرعیة، واحترامها في ) " 4(والمؤشر 
یتضمن محتوى الكتاب مواقف تربط بین القول ) " 5(، والمؤشر "نفوس الطالب

یحذر المحتوى من اتباع الهوى عند ) "7(، والمؤشر "والعمل في العبادات والمعامالت
ا مؤشرات مهمة ترتبط بالمفاهیم الخاطئة التي وكله" القیام بأي عمل دیني أو دنیوي

بسبب قلة وعیهم بالعلم الشرعي، و یجب تضمنیها في كتب لغتي ، یتبناها الشباب
 .الخالدة

  كتاب الطالب وكتاب (ًأقل هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي الثاني
الجهاد، (ثل یوضح محتوى الكتابین بعض المفاهیم م"كان )" 3(المؤشر ) النشاط

ینمى محتوى الكتاب ) " 6(، والمؤشر )"والتكفیر، والوالء، واالنتماء، والتطرف الفكري
وهذا دلیل على " دافعیة الطالب في طلب العلم الشرعي، ویربطه بالواقع الحیاتي لهم

أن محتوى الكتابین ال یوضح مفاهیم العدید من المصطلحات المهمة المرتبطة باألمن 
ًائدي؛ مما قد یجعل الناشئة فریسة للتشتت ما بین الغلو والتطرف أو الفكري العق
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كما أن محتوى الكتابین  ال یشجع الطالب على طلب العلم ، االستهتار وعدم االهتمام
 .الشرعي، والمثابرة علیه وبعده عن الواقع الحیاتي لهم

 هو موضح جاءت بقیة المؤشرات بتكرارات ونسب متفاوتة بین األكثر واألقل، كما 
ُالسابق، لكن جمیعها نسب ضعیفة، وال ترقى إلى تنمیة البعد الدیني ) 5(بالجدول 

والعقائدي لدى طالب الصف الثاني المتوسط، وهذا یستوجب تطویر الكتب األربعة، 
 .ُوتضمینها مؤشرات البعد الدیني والعقائدي، كي نتمكن من تنمیتها لدى الطالب

مـا : بة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الحالیة ونـصهلإلجا: إجابة السؤال الثالث
 للصف الثاني المتوسط؟" لغتي الخالدة"درجة تضمین البعد الوطني السیاسي في كتاب 
 في تحلیل محتوى - التي سبق إعدادها - تم استخدام بطاقة تحلیل المحتوى 

كتب، ) 4(حلیل عدد للصف الثاني المتوسط، وقد شملت عینة الت" لغتي الخالدة"كتاب 
كتاب لكل فصل دراسي، و تم حساب التكرارات والنسبة المئویة حیث جاءت ) 2(بواقع 

ُنتائج تحلیل محتوى كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط في 
  ):6(ُضوء البعد الوطني السیاسي كما یوضحها الجدول التالي 

للصف الثاني المتوسط في ضوء أبعاد " لغتي الخالدة "ُنتائج تحلیل محتوى كتب) 6(جدول 
  )ُالبعد الوطني والسیاسي(األمن الفكري 

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئوی التكرار
یوضـح محتــوى  )11

ــــــــــاب طبیعــــــــــة  الكت
ــــــــة  المملكــــــــة العربی

 .السعودیة السیاسیة
0 0 0 0 120 26.08 70 27.45 

ــــد محتــــوى  )12 یؤك
الكتـاب علـى ضــرورة 
ــــــوطن  اإلخــــــالص لل
والعمـــل علـــى رفعتـــه 

 .وتقدمه

10 33.33 5 38.46 100 21.73 60 23.52 

ــــد محتــــوى  )13 یؤك
الكتــاب علــى احتــرام 
ــــــــوانین  ــــــــنظم والق ال
ــــــي  والتــــــشریعات الت

 .تحكم المجتمع

5 16.66 2 15.38 20 4.43 10 3.92 
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كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئوی التكرار
یــشجع محتــوى  )14

الكتاب الطـالب علـى 
ــــــالرأي  المــــــساهمة ب
ــسلیم فــي الــشئون  ال

 .العامة للبالد

5 16.66 2 15.38 20 4.43 10 3.92 

ــــد محتــــوى  )15 یؤك
ــى الــدفاع  ــاب عل الكت

 الـــوطن والـــدین عـــن
والتــضحیة مــن أجلــه 
ــــــــــضوابط  وفــــــــــق ال

 .الدینیة والقانونیة

5 16.66 2 15.38 70 15.21 30 11.76 

ــــد محتــــوى  )16 یؤك
الكتـــاب علـــى قیمــــة 
اإلســـهام فـــي العمـــل 
واإلنتــاج بمــا یحقـــق 

 .طموحات المجتمع

0 0 0 0 20 4.43 10 3.92 

یظهـــر الكتــــاب  )17
اإلنجـــــازات الفردیـــــة 
والجماعیة على أنها 

ت للمجتمــــــع إنجــــــازا
 .ككل

0 0 0 0 10 2.17 10 3.92 

ـــــــــــــــــــــضمن  )18 یت
ـــــــــاب  محتـــــــــوى الكت
ــــــدریبات  أنــــــشطة وت
تتعلـــــــق بالمـــــــشترك 
ــــاء  الفكــــري بــــین أبن

 .المجتمع السعودي

0 0 0 0 10 2.17 10 3.92 

ــــد محتــــوى  )19 یؤك
ــة  الكتــاب علــى الهوی
ــــــــزة  ــــــــة الممی الثقافی
للمجتمـــع الــــسعودي 

 .كمجتمع إسالمي

5 16.662 15.3880 17.3940 15.68
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كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئوی التكرار
یوضــح الكتــاب  )20

ـــین  أســـس العالقـــة ب
الحــــــاكم والمحكــــــوم 
ــى البیعــة  القائمــة عل
ــــــسمع والطاعــــــة  وال
ـــــــصیحة وعـــــــدم  والن
الخـــروج علـــى ولـــي 

 .األمر

0 0 0 0 10 2.17 5 1.96 

ُالمجموع الكلي البعـد  33.64 255 60.68 460 1.71 13 3.95 30
ــــسیاسي  ــــوطني وال ال

 %100 758 والنسبة المئویة

  :ما یلي) 6(ل السابق یتضح من الجدو
  بلغ عدد تكرار مؤشرات البعد الوطني والسیاسي المتوافرة في كتاب الطالب للصف

في حین بلغ %) 3.95(ًتكرارا، بنسبة ) 30(الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول 
%) 1.71(ًتكرارا فقط، وبنسبة ) 13(عددها في كتاب النشاط للفصل الدراسي األول 

) 460(الطالب للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني إلى ووصلت في كتاب 
ًتكرارا في كتاب النشاط للفصل الدراسي ) 255(وبلغت %) 60.68(ًتكرارا، وبنسبة 

ُوجمیعها نسب ضعیفة، وغیر مالئمة للبعد الوطني %) 33.64(الثاني، وبنسبة 
تعلیمیة، وبخاصة منهج والسیاسي التي یجب تنمیتها لدى طالبنا من خالل المناهج ال

، ماعدا ورودها في كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاني فقد كانت "لغتي الخالدة"
  .ا في الكتب األربعة بنسب متفاوتةكما جاء توافره، نسبته متوسطة

  كتاب الطالب وكتاب (ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي األول
محتوى الكتاب على ضرورة اإلخالص للوطن، والعمل یؤكد ): "12(المؤشر) النشاط

في %) 38.46(في كتاب الطالب، وبنسبة %) 33.33(بنسبة " علي رفعته وتقدمه
  .كتاب النشاط

  كتاب الطالب وكتاب (ً  أكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي الثاني
العربیة السعودیة یوضح محتوى الكتاب طبیعة المملكة ): "11(المؤشر ) النشاط

في كتاب %) 27.45(في كتاب الطالب، وبنسبة %) 26.08(، بنسبة "السیاسیة
وطني، : الوطنیة الحقة مثل: النشاط، وذلك ألن الكتابین یتضمنان موضوعات عن
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حب الوطن، قبلة المسلمین، یا بلدي الحرام، وكلها موضوعات تصف طبیعة المملكة، 
ُضعیفة بالنظر إلى أهمیة البعد الوطني والسیاسي ورغم ذلك جاءت المؤشرات بنسب 

 .والمؤشرات المنتمیة إلیه للطالب
  بعض ) كتاب الطالب وكتاب النشاط(غابت عن كتابي الفصل الدراسي األول

ُیظهر الكتاب اإلنجازات الفردیة ) " 17(المؤشر : المؤشرات الفرعیة المهمة وهي
یتضمن محتوى الكتاب ) "18(، والمؤشر "والجماعیة على أنها إنجازات للمجتمع ككل

، والمؤشر "أنشطة وتدریبات تتعلق بالمشترك الفكري بین أبناء المجتمع السعودي
یوضح الكتاب أسس العالقة بین الحاكم والمحكوم القائمة على البیعة والسمع ) "20(

وكلها مؤشرات مهمة لتنمیة ، "والطاعة والنصیحة، وعدم الخروج على ولي األمر
النتماء الوطني والوعي السیاسي لدى طالب الصف الثاني المتوسط، ویجب ا

 .تضمنیها في كتب لغتي الخالدة
 أقل هذه المؤشرات ورودا في كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاني المؤشرات  ً :

، وهذا %)2.17(وبنسبة مئویة ) 20(، والمؤشر )18(، والمؤشر )"17(المؤشر 
ًمة، بینما جاءت أقل المؤشرات ورودا في كتاب النشاط یدل على غیاب مؤشرات مه

وهذا دلیل على أن محتوى الكتابین ال ) 20(للفصل الدراسي الثاني المؤشر رقم 
یوضح العالقة بین الحاكم والمحكوم؛ لذا وجب التأكید علیها في المناهج التعلیمیة 

 .وسطُوخاصة كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المت
  جاءت بقیة المؤشرات في هذا البعد بتكرارات ونسب متفاوتة بین األكثر واألقل، كما

السابق، لكن جمیعها بنسب ضعیفة، وال ترقى إلى تنمیة ) 6(هو موضح في الجدول 
ُالبعد الوطني والسیاسي لدى طالب الصف الثاني المتوسط، وهذا یستوجب تطویر 

ُالبعد الوطني والسیاسي، من ثم المساعدة في الكتب األربعة، وتضمینها مؤشرات 
 .تنمیتها لدى الطالب

مـا : لإلجابة عن السؤال الرابع مـن أسـئلة الدراسـة الحالیـة ونـصه: إجابة السؤال الرابع
 للصف الثاني المتوسط؟" لغتي الخالدة"درجة تضمین البعد الثقافي الحضاري في كتاب 
 في تحلیل محتوى -ي سبق إعدادها  الت- تم استخدام بطاقة تحلیل المحتوى 

كتب، ) 4(للصف الثاني المتوسط، وقد شملت عینة التحلیل عدد " لغتي الخالدة"كتاب 
كتاب لكل فصل دراسي، و تم حساب التكرارات والنسبة المئویة حیث جاءت ) 2(بواقع 

ي ُنتائج تحلیل محتوى كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط ف
  ):7(ُضوء البعد الثقافي الحضاري كما یوضحها الجدول التالي 
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للصف الثاني المتوسط في ضوء أبعاد " لغتي الخالدة"ُنتائج تحلیل محتوى كتب ) 7(جدول 
  )ُالبعد الثقافي والحضاري(األمن الفكري 

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 لالدراسي األو

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

 النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرار النسبة المئویةالتكرارالنسبة المئویة التكرار
یؤكــد المحتــوى  )21

علــى مكانــة المملكــة 
العربیـــــة الــــــسعودیة 
وقدرتها علـى التـأثیر 
الثقــــافي والحــــضاري 

 .ً وعالمیاًإقلیمیا

10 16.66 5 17.85 80 25.80 30 27.27 

ــــــــــــــــــــــــشجع  )22 ی
ــــــوى الطــــــالب  المحت
علـــــــــــى التمـــــــــــسك 
ــــــــة  بالثقافــــــــة العربی

 .واإلسالمیة

10 16.66 5 17.85 40 12.90 15 13.63 

ــــــــــــــــــــــــشجع  )23 ی
ــــــوى الطــــــالب  المحت
علــى احتــرام العلمــاء 
ــــــرب  والمفكــــــرین الع
والمـــــــــسلمین فـــــــــي 

 .المجاالت المختلفة

20 33.33 10 35.71 30 9.67 10 9.09 

ــــــــــــــــــــــــشجع  )24 ی
ــــــوى الطــــــالب  المحت
علــــى عــــدم التــــشبه 
بغیــر المــسلمین فــي 
الملــــــبس والمــــــسلك 

 .وطریقة الحیاة

5 8.33 2 7.14 10 3.22 5 4.54 

یبــرز المحتــوى  )25
المـــشتركات الثقافیـــة 
والحـــــــضاریة بــــــــین 
أبنـــــــــاء المجتمـــــــــع 

 .السعودي

5 8.33 2 7.14 10 3.22 5 4.54 

ینمـي المحتــوى  )26
االعتـــــــزاز بــــــــالتراث 

ي العربـــــــــي الثقـــــــــاف
0 0 0 0 30 9.67 10 9.09 
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كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 لالدراسي األو

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

 النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرار النسبة المئویةالتكرارالنسبة المئویة التكرار
واإلســـالمي للمملكـــة 

 .العربیة السعودیة

ُیحــث المحتــوى  )27
الطـــــــــــالب علـــــــــــى 
المـــــــــــشاركة فـــــــــــي 
ـــــــضایا  مناقـــــــشة الق
الثقافیــة والحـــضاریة 

 .لألمة

0 0 0 0 20 6.45 10 9.09 

ینمـــي محتـــوى  )28
الكتــاب ثقــة الطــالب 
بمكانتهم ودورهم في 
ـــــــــافي  ـــــــــراء الثق اإلث

 .والحضاري للمجتمع

0 0 0 0 15 4.83 5 4.54 

یؤكــد المحتــوى  )29
علــى ضــرورة حمایــة 
الطــالب مــن األفكــار 
ــــــة  الهدامــــــة والدخیل
علــــــــــى المجتمــــــــــع 

 .السعودي

5 8.33 2 7.14 30 9.67 10 9.09 

ــــــــــــــــــــــــشجع  )30 ی
ــــــوى الطــــــالب  المحت
علـــــــــــى التمـــــــــــسك 
ــــــــة  بالثقافــــــــة العربی

 .واإلسالمیة

5 8.33 2 7.14 45 14.51 10 9.09 

ُالمجموع الكلي البعـد  21.65 110 61.02 310 5.51 28 11.81 60
في والحــــضاري الثقــــا

 %100 508 والنسبة المئویة
  :ما یلي) 7(یتضح من الجدول السابق رقم 

  ُبلغ عدد تكرار مؤشرات البعد الثقافي والحضاري المتوافرة في كتاب الطالب للصف
ي حین ف%) 11.81(ًتكرارا، وبنسبة ) 60(الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول 
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ًتكرارا فقط، وبنسبة ) 28(بلغ عددها في كتاب النشاط للفصل الدراسي األول 
ووصل عددها في كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي %) 5.51(

َتكرارا في كتاب النشاط ) 110(وبلغت %) 60.02(ًتكرارا، وبنسبة ) 310(الثاني 
جمیعها نسب ضعیفة، وغیر مالئمة و%) 21.65(للفصل الدراسي الثاني، وبنسبة 

، ُللبعد الثقافي والحضاري التي یجب تنمیتها لدى طالبنا من خالل المناهج التعلیمیة
، ماعدا ورودها في كتاب الطالب للفصل الدراسي "لغتي الخالدة"وبخاصة منهج 

  .كما جاء توافرها في الكتب األربعة بنسب متفاوتة ، الثاني فقد كانت نسبته متوسطة
  كتاب الطالب وكتاب (ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي األول

یشجع المحتوى الطالب على احترام العلماء والمفكرین ) "23(كان المؤشر ) النشاط
في كتاب الطالب، %) 33.33(بنسبة " العرب والمسلمین في المجاالت المختلفة

جع ألن الكتابین تضمنا موضوعات في كتاب النشاط؛ وذلك یر%) 35.71(وبنسبة 
أسامه بن زید، واألسیر الصامد، والوزیر الحكیم، وذات النطاقین، وهي : مثل

لذلك كان ینبغي أن ، موضوعات تؤكد في مضمونها على احترام العلماء والمفكرین
یركز الكتابان على نماذج أكثر لزیادة احترام الطالب للعلماء والمفكرین، لیس العرب 

  .ًلمین فقط، بل وعلماء الغرب أیضاوالمس
  كتاب الطالب وكتاب (ً أكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي الثاني

یؤكد المحتوى على مكانة المملكة العربیة السعودیة، وقدرتها ) "21(المؤشر ) النشاط
ًعلى التأثیر الثقافي والحضاري إقلیمیا وعالمیا ب في كتا%) 25.80(، بنسبة "ً

في كتاب النشاط، وذلك ألن الكتابین یتضمنان %) 27.27(الطالب، وبنسبة 
ورغم ذلك جاءت المؤشرات بنسب ضعیفة . موضوعات عن تأثیر المملكة في العالم

 .ُبالنظر إلى أهمیة البعد الثقافي والحضاري والمؤشرات المنتمیة إلیه للطالب
  بعض ) ب وكتاب النشاطكتاب الطال(غابت عن كتابي الفصل الدراسي األول

ینمي المحتوي االعتزاز بالتراث ) "26(المؤشر : المؤشرات الفرعیة المهمة وهي
ُیحث ) " 27(، والمؤشر "الثقافي العربي واإلسالمي للمملكة العربیة السعودیة

، "المحتوى الطالب على المشاركة في مناقشة القضایا الثقافیة والحضاریة لألمة
محتوي الكتاب ثقة الطالب بمكانتهم، ودورهم في اإلثراء ینمي ) "28(والمؤشر 

وكلها مؤشرات مهمة لتنمیة الوعي الثقافي والحضاري ، "الثقافي والحضاري للمجتمع
والمحافظة على ثقافتهم من ، لدى طالب الصف الثاني المتوسط، وثقتهم بحضارتهم

 .دةغزو أفكار الثقافات األخرى، ویجب تضمنیها في كتب لغتي الخال
  كتاب الطالب(ً جاءت أقل هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي الثاني ،

یشجع المحتوى الطالب على عدم التشبه ): "24(المؤشر : المؤشرات) وكتاب النشاط
یبرز ): "25(، والمؤشر "بغیر المسلمین في الملبس والمسلك وطریقة الحیاة 
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، وبنسبة مئویة " بین أبناء المجتمع السعوديالمحتوى المشتركات الثقافیة والحضاریة
وهما مؤشران مهمان ، في كتاب النشاط%) 4.54(و ، في كتاب الطالب%) 3.22(

ویؤكدان على عدم تشبه ، ویركزان على المشتركات بین أبناء المجتمع السعودي
ًالمسلمین بغیر المسلمین، ورغم ذلك جاءت بنسب محدودة جدا، ویضاف إلى 

ینمى محتوى الكتاب ثقة الطالب ): "28(، المؤشر )25(، و)24(المؤشرین 
حیث كان أقل المؤشرات " بمكانتهم، ودورهم في اإلثراء الثقافي والحضاري للمجتمع
وهذا دلیل على %). 4.54(ًورودا في كتاب النشاط للفصل الدراسي الثاني، وبنسبة 

ُي ال یستطیع تنمیة البعد في الفصل الدراسي الثان" لغتي الخالدة"أن محتوى كتاب 
 .الثقافي والحضاري كأحد أبعاد األمن الفكري

  بقیة المؤشرات في هذا البعد بتكرارات ونسب متفاوتة بین األكثر واألقل، كما هو 
ُالسابق، لكن جمیعها بنسب ضعیفة، وال ترقى إلى تنمیة البعد ) 7(موضح بالجدول 

لمتوسط؛ وهذا یتطلب تطویر الكتب الثقافي والحضاري لدى طالب الصف الثاني ا
ُاألربعة، وتضمینها مؤشرات البعد الثقافي والحضاري، من ثم المساعدة في تنمیتها 

 .لدى الطالب
لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الحالیـة : اإلجابة عن السؤال الخامس

للـصف "  الخالـدة لغتـي"ُمـا درجـة تـضمین بعـد التفكیـر العلمـي المعتـدل فـي كتـاب : ونصه
 الثاني المتوسط؟

 في تحلیل محتوى - التي سبق إعدادها -تم استخدام بطاقة تحلیل المحتوى 
كتب، ) 4(للصف الثاني المتوسط، وقد شملت عینة التحلیل عدد " لغتي الخالدة"كتاب 
تم حساب التكرارات والنسبة المئویة حیث جاءت نتائج كتاب لكل فصل دراسي، و) 2(بواقع 

ُتحلیل محتوى كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط في ضوء بعد  ُ
  ): 8(التفكیر العلمي المعتدل كما یوضحها الجدول التالي رقم 
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للصف الثاني المتوسط في ضوء أبعاد "لغتي الخالدة "ُنتائج تحلیل محتوى كتب ) 8(جدول 
  )ي المعتدلُبعد التفكیر العلم(األمن الفكري 

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرار

 المحتــوى علــى یؤكــد )31
تنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر 

 .الناقد
5 20.00 2 18.18 10 11.36 10 15.38 

ـــــــــوى  )32 یحـــــــــذر المحت
الطـــالب مـــن تقـــدیم اآلراء 
واألحكـــام الشخـــصیة فیمـــا 

 .ورد فیه نصوص
5 20.00 2 18.18 40 45.45 20 30.76 

یؤكــد المحتــوى علــى  )33
ضــــــرورة التــــــروي وعــــــدم 
التسرع في إصدار األحكـام 

 . سالمتهاقبل التحقق من
0 0 0 0 20 22.72 10 15.38 

ــــــــــوى  )34 ــــــــــدم المحت ُیق
ـــــدریبات للطـــــالب علـــــى  ت
ضـــــوابط وأســـــس الحـــــوار 

 .والنقاش مع اآلخرین
0 0 0 0 5 5.58 5 7.69 

ـــــــــاب  )35 یتـــــــــضمن الكت
ـــشطة وتـــدریبات لتنمیـــة  أن

 .مهارات التفكیر العلمي
10 40.00 5 45.45 8 9.09 10 15.38 

یحذر محتوى الكتـاب  )36
ــــــص ــــــن التع ب الطــــــالب م

األعمى لـرأي أو مـذهب أو 
 .فكر معین

0 0 0 0 0 0 0 0 

یؤكد الكتاب علـى أن  )37
الفكر یتأثر بالفكر، والفكـر 
یواجـــــــه بـــــــالفكر ولـــــــیس 

 .بالعنف
0 0 0 0 0 0 0 0 
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كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب النشاط الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الطالب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتاب النشاط الفصل 
 الكتاب/ ُالبعد  الدراسي الثاني

النسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرارالنسبة المئویة التكرار
ــــــــوى  )38 ــــــــضمن محت یت

الكتـــاب تـــدریبات للطـــالب 
ـــى التفكیـــر واالســـتنباط  عل

 .من النصوص المختلفة
5 20.00 2 18.18 5 5.58 10 15.38 

المحتــوى علــى یؤكــد  )39
ــــري مــــع  ــــف الفك نبــــذ العن

 .اآلخرین
0 0 0 0 0 0 0 0 

یؤكــد المحتــوى علــى  )40
قبـــول التعددیـــة فـــي اآلراء 

 .واالتجاهات الفكریة
0 0 0 0 0 0 0 0 

ُالمجموع الكلي بعد التفكیر  34.39 65 46.56 88 5.82 11 13.22 25
العلمـــي المعتـــدل والنـــسبة 

 %100 189 المئویة

 :والشكل ما یلي) 8(السابق رقم یتضح من الجدول 
  ُبلغ عدد تكرار مؤشرات بعد التفكیر العلمي المعتدل المتوافرة في كتاب الطالب للصف

في حین %) 13.22(ًتكرارا، وبنسبة ) 25(الثاني المتوسط الفصل الدراسي األول 
ًتكرارا فقط، وبنسبة ) 11(بلغ عددها في كتاب النشاط للفصل الدراسي األول 

، وبلغ عددها في كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي %)5,82(
َتكرارا في كتاب النشاط ) 65(وبلغت %) 46.56(ًمؤشرا، وبنسبة ) 88(الثاني 

وجمیعها نسب ضعیفة، وغیر مالئمة %) 34.39(للفصل الدراسي الثاني، وبنسبة 
بنا من خالل المناهج ُلبعد التفكیر العلمي المعتدل؛ والذي یجب تنمیته لدى طال

، كما جاء توافرها في الكتب األربعة بنسب "لغتي الخالدة"التعلیمیة، وبخاصة منهج 
  .متفاوتة

  كتاب الطالب وكتاب (ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي األول
یتضمن الكتاب أنشطة وتدریبات لتنمیة مهارات التفكیر ) " 35(كان المؤشر ) النشاط

في كتاب %) 45.45(في كتاب الطالب، وبنسبة %) 40.00(بنسبة " العلمي 
النشاط، وذلك ألن الكتابین تضمنا موضوعات وتدریبات وأنشطة تحث الطالب على 
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ممارسة مهارات التفكیر العلمي، ومع ذلك كانت النسبة ضعیفة، كما كانت األنشطة 
وغیر مناسب لمستوى في معظمها نظریة، ولیست علمیة، وبعضها غیر واقعي 

  .الطالب
  كتاب الطالب وكتاب (ًأكثر هذه المؤشرات ورودا في كتابي الفصل الدراسي الثاني

حذر المحتوى الطالب من تقدیم اآلراء واألحكام الشخصیة ) "32(المؤشر ) النشاط
%) 30.76(في كتاب الطالب، وبنسبة %) 45.45(فیما ورد فیه نصوص، بنسبة 

ذلك ألن الكتابین تضمنا موضوعات تشجع الطالب على عدم في كتاب النشاط، و
تقدیم اآلراء الشخصیة مع وجود النصوص القرآنیة أو السنة النبویة في الموضوع 

ُورغم ذلك جاءت المؤشرات بنسب ضعیفة بالنظر إلى أهمیة بعد التفكیر العلمي . ذاته
 .والمؤشرات المنتمیة إلیه للطالب

 بعض ) كتاب الطالب وكتاب النشاط(راسي األول غابت عن كتابي الفصل الد
یؤكد المحتوى على ضرورة التروي ) "33(المؤشر : المؤشرات الفرعیة المهمة وهي

ُیقدم ) "34(، والمؤشر "وعدم التسرع في إصدار األحكام قبل التحقق من سالمتها
مؤشر ، وال"المحتوى تدریبات للطالب على ضوابط وأسس الحوار والنقاش مع اآلخرین

یحذر محتوى الكتاب الطالب من التعصب األعمى لرأي أو مذهب أو فكر ) "36(
یؤكد الكتاب على أن الفكر یتأثر بالفكر، والفكر یواجه بالفكر ) "37(، والمؤشر "معین

، "یؤكد المحتوى على نبذ العنف الفكري مع اآلخرین) "39(، والمؤشر " ولیس بالعنف
، "على قبول التعددیة في اآلراء واالتجاهات الفكریةیؤكد المحتوى ) "40(والمؤشر 

وكلها مؤشرات مهمة لتنمیة مهارات التفكیر العلمي المعتدل، ونبذ العنف والتعصب 
األعمى للرأي والفكر لدى طالب الصف الثاني المتوسط، ویجب تضمنیها في كتب 

 .لغتي الخالدة
  بعض ) وكتاب النشاطكتاب الطالب (غابت عن كتابي الفصل الدراسي الثاني

یحذر محتوى الكتاب الطالب من ) "36(المؤشر : المؤشرات الفرعیة المهمة وهي
یؤكد الكتاب على أن ) "37(، والمؤشر "التعصب األعمى لرأي أو مذهب أو فكر معین

یؤكد ) "39(، والمؤشر "الفكر یتأثر بالفكر، والفكر یواجه بالفكر ولیس بالعنف
یؤكد المحتوى على ) "40(، والمؤشر " الفكري مع اآلخرینالمحتوى على نبذ العنف

وهذا یؤكد على غیاب هذه المؤشرات ". قبول التعددیة في اآلراء واالتجاهات الفكریة
المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط، " لغتي الخالدة"عن الكتب األربعة لمحتوى 

رة على طالب الصف الثاني المقر" لغتي الخالدة"َویعد هذا القصور واضحا في كتب 
 .  ُالمتوسط في تحقیق بعد التفكیر العلمي المعتدل؛ باعتباره أحد أبعاد األمن الفكري

  جاءت بقیة المؤشرات في هذا البعد بتكرارات ونسب متفاوتة بین األكثر واألقل، كما
السابق، لكن جمیعها بنسب ضعیفة، وال ترقى إلى تنمیة ) 8(هو موضح في الجدول 
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عد التفكیر العلمي المعتدل لدى طالب الصف الثاني المتوسط، وهذا یستوجب تطویر ُب
الكتب األربعة، وتضمینها مؤشرات ومهارات التفكیر العلمي المعتدل، التي تضمنتها 
قائمة أبعاد األمن الفكري الخاصة بهذه الدراسة، من ثم المساعدة في تنمیتها لدى 

 .الطالب
 :توصیات الدراسة

 ُز على مهارة الحوار عند تدریس كتب لغتي الخالدة؛ ألن طبیعة المادة وأهدافها التركی
تتطلب أن یكون لدى المتعلم القدرة على التعبیر عما یدور حوله بحریة، وهذا من 

 .شأنه تنمیة أبعاد األمن الفكري لدیه
  ضرورة تعرف توجهات الطالب الفكریة في مرحلة مبكرة، حتى یمكن تجنب المشكالت

 .الناتجة عن االنحراف الفكري
  تزوید مناهج لغتي الخالدة بمواقف تعلیمیة، ومشكالت وقضایا أمنیة تدفع الطالب إلى

 .دراستها، ومعرفة أسبابها والمساهمة في وضع حلول لها
  نشر ثقافة األمن الفكري بین المعلمین بصفة عامة، ومعلمي اللغة العربیة بصفة

 .ألمن الفكري التي ینبغي توافرها في كتب لغتي الخالدةخاصة، والتركیز على أبعاد ا
  عقد لقاءات مستمرة لتثقیف معلمي اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة بأهمیة األمن

 .الفكري، وكیفیة إبراز مفاهیمه ومقوماته، وتهدیداته لدى الطالب
 لمتوسطة، حیث بناء برامج وتنفیذ دورات تدریبیة لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة ا

البد من إكساب المعلمین أسالیب الحوار والمناقشة؛ ألهمیتها في تنمیة أبعاد األمن 
 .الفكري لدى الطالب

  االهتمام بتربیة الطالب على المناقشة واالستماع، وتبادل اآلراء والتعبیر عن وجهات
 .نظرهم بحریة وشجاعة

  لمدرسة، ووسائل اإلعالماألسرة، والمسجد، وا(التنسیق بین مؤسسات المجتمع (
 .لتحقیق تكامل الجهود، وتنظیمها والتعاون لتحقیق؛ األمن الفكري لدي الطالب

  توعیة الطالب بأخطار الغلو والتطرف، وتعزیز قیم التسامح والوسطیة واالعتدال لدى
الطالب، وذلك من خالل المناهج واألنشطة التربویة والتعلیمیة، والعمل على إشاعة 

 .وتقبل الرأي اآلخر بین الطالب، لحوارثقافة ا
  ،ُتزوید كتب لغتي الخالدة المقررة على طالب الصف الثاني المتوسط بمواقف تعلیمیة

ومشكالت وقضایا متعلقة بأبعاد األمن الفكري تدفع الطالب إلى دراستها، ومعرفة 
 .أسبابها والمساهمة في وضع حلول لها
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 كتب في ضوء أبعاد األمن الفكري التي توصلت االستفادة من بطاقة تحلیل محتوى ال
إلیها الدراسة الحالیة في تحلیل المناهج الدراسیة المختلفة التي یدرسها الطالب في 
المرحلة المتوسطة، للوقوف على مدى تضمنها ألبعاد األمن الفكري، ومحاولة 

 .تطویرها في ضوء تلك األبعاد
 :مقترحات الدراسة

 تي الخالدة لتنمیة مفاهیم األمن الفكري لدى طالب المرحلة وحدة مقترحة في كتاب لغ
  .المتوسطة

  وضع تصور لبرنامج مقترح لتدریب معلمي اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة في
 .ضوء أبعاد األمن الفكري

  ُتحدید درجة توافر أبعاد األمن الفكري في كتب لغتي الجمیلة المقررة على طالب
 .المرحلة االبتدائیة

 دراسة واقع األمن الفكري في المجتمع السعودي. 
  ُالكشف عن فاعلیة تعزیز كتب لغتي الخالدة بمفاهیم األمن الفكري في تنمیة االنتماء

 . الوطني لدى طالب الصف الثاني المتوسط
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