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في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة  السياحيةالرتبية 
  في اململكة العربية السعودية

  

   * فـهـد بن علي العميري
  

 5/5/2013 تاريخ قبوله                   12/12/2012 تاريخ تسلم البحث

ــياحية الـــالزم     :ملخـــص ــردات التربيـــة السـ ــة إلـــى تحديـــد أبعـــاد ومفـ هـــدفت الدراسـ
ا في كتب الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة المطـورة للمرحلـة المتوسـطة فـي        تضمينه

. مــن وجهــة نظــر معلمــي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة المملكــة العربيــة الســعودية
مــن خــالل  فضــًال عــن تحديــد مــدى تــوافر هــذه األبعــاد والمفــردات فــي هــذه الكتــب    

األول علـى عينـة مكونـة     اشـتمل : تكونـت عينـة الدراسـة مـن جـزأين     . تحليل محتواهـا 
ــة والوطنيــة للمرحلــة المتوســطة   ) 125(مــن   واشــتمل. معلمــًا للدراســات االجتماعي

الثـــاني علـــى ثالثـــة كتـــب للدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة المقـــررة لصـــفوف  الجـــزء
بـداللتي صـدق    اّتسمتصممت استبانه ). األول والثاني والثالث(المرحلة المتوسطة 

لدراســة متضـــمنة قائمــة أبعــاد ومفـــردات التربيــة الســـياحية     وثبــات كافيــة ألغـــراض ا  
بغـــرض تحديـــد درجـــة أهميـــة تضـــمينها فـــي كتـــب الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة  

ــة المتوســطة  ــب الدراســات       .  للمرحل ــل المحتــوى لكت ــنهج تحلي ــم اســتخدام م كمــا ت
تـوافر   مـدى  االجتماعية والوطنيـة للصـفوف الـثالث للمرحلـة المتوسـطة للكشـف عـن       

أســفرت نتــائج الدراســة عــن إعــداد قائمــة    . ه األبعــاد والمفــردات فــي تلــك الكتــب  هــذ
تشتمل على أربعة أبعاد مرتبطة بالتربية السياحية يندرج تحت كل بعد مجموعة من 
ــات       ــي كتـــب الدراسـ ــمينها فـ ــة تضـ ــة أهميـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــد أفـ ــردات، التـــي أكـ المفـ

ت معظــم األبعــاد الــواردة فــي  االجتماعيــة والوطنيــة للمرحلــة المتوســطة، حيــث ســجل 
ــرة   ــة كبيـ ــة أهميـ ــتبانة درجـ ــة     . االسـ ــن أن التربيـ ــوى عـ ــل المحتـ ــائج تحليـ ــفت نتـ وكشـ

السياحية غير مضمنه بالقدر الكافي وبالعمق المناسـب فـي الكتـب الحاليـة للدراسـات      
وبناًء علـى مـا تقـدم خلصـت الدراسـة إلـى       . االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة

التربيـة السـياحية، كتـب، الدراسـات     : الكلمـات المفتاحيـة  (. وصـيات مجموعة مـن الت 
  ).هجاالجتماعية والوطنية، المرحلة المتوسطة، منا

تتفاوت المجتمعات باهتمامها بالجانب السياحي، فمنها مـن    :مقدمة
أنشـــــأت وزارات خاصـــــة تعنـــــى بالســـــياحة، ومنهـــــا مـــــن خصصـــــت هيئـــــات  

معـات أخـرى بتأسـيس قـوى     وقامـت مجت . ومؤسسات مستقلة لـنفس الغـرض  
سياسية هدفها الحفـاظ علـى المقومـات السـياحية، فـي حـين مـا زالـت بعـض          
المجتمعــات الناميــة تعــاني مــن عــدم االهتمــام الكــافي بالســياحة، حيــث ينظــر  

وليس من المستغرب أن تـرى بعـض أفـراد تلـك     . إليها وكأنها ترف حضاري
ــياحية وال ي    ــدراتهم السـ ــون بمقـ ــم يعبئـ ــات وهـ ــاتهم  المجتمعـ ــون بموروثـ هتمـ
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Abstract: The purpose of the study was to determine the domains and 
items of tourism education which should be included from the 
expertise viewpoints in social studies and national textbooks at an 
intermediate level in the Kingdom of Saudi Arabia, and to find out to 
what extent these domains and items are included in these     
textbooks. The sample of the study consisted of two parts: the first 
part had (125) intermediate social studies and national teachers as 
expertise , while the second included three intermediate social studies 
and national textbooks. To achieve the goals of the study, a 
questionnaire was constructed to determin to what extent each content 
of intermediate social studies and national textbooks included domains 
and items of tourism education. In addition, a content analysis was 
conducted to determine to what extent contents of tourism education 
have these domains and the items in  intermediate social studies and 
national textbooks. Validity and reliability of the two instruments 
were ensured. Findings of the study revealed four domains; each has a 
list of items  representing  tourism education which were identified  
and assured by teachers of social studies and national textbooks. Most 
of these items were classified as very important by teachers. 
Moreover, findings of content analysis revealed that items and 
domains of tourism education were not deeply and sufficiently 
included in the intermediate social studies and national textbooks. 
Also, several recommendations were suggested.(Keywords: tourism 
education, social studies and national textbooks, intermediate schools, 
curricula). 

  

بل ذلك تجد أن بعضًا من أفرادها يتكبدون عناء السفر وينفقون وفي مقا
األموال الطائلة لالستمتاع بالطبيعة والوقوف على الموروثات الحضارية 
خارج بلدانهم على الرغم  من أن بلدانهم يتوفر فيها المناظر الطبيعية 

ولعل السبب في ذلك يعود لغياب . الخالبة، والموروثات الحضارية القيمة
وعي األفراد باإلمكانات السياحية في بلدانهم أو أن الجهات المسؤولة عن 

 .السياحة في تلك المجتمعات لم توفر مقومات الجذب السياحي الكافية لهم
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الحادي  األنشطة االقتصادية في القرن برزالسياحة من أ تعد
 نتجمما  متسارع؛والعشرين، حيث أخذ هذا القطاع في النمو بشكل 

بين األنشطة االقتصادية أن احتلت السياحة المرتبة الثانية  نهع
انطالقًا من تلك األهمية االقتصادية، و). 2003ميخائيل، ( العالمية

مصادر الدخل الوطني ألي مجتمع  برزأصبحت السياحة من أ
معاصر، ومصدر جذب واستثمار ودفع لعجلة اإلنتاج والتنمية 

ت األجنبية القوية وبندًا رئيسًا وكذلك مصدرًا للعمال .للمجتمع
إذ تمثل اإليرادات السياحية جزءًا  ،للموازنة في ميزان المدفوعات

؛ 2002، ودمحم(أساسيًا من الدخل الوطني للدولة العصرية 
Sahin & Balta,2007 .(  

تتمثل أهم المزايا االقتصادية التي يمكن أن تحققها السياحة  
 ،ية وتطورها وانتعاشها اقتصاديًاللمجتمع في نمو المناطق السياح

حجم  ؛ األمر الذي يسهم في خفضوإيجاد فرص عمل للمواطنين
 فضًال عن زيادة. مستوى معيشة أفراد المجتمع إنعاشو ،البطالة

معدل اإلشغال الفندقي على مدار العام، وتنشيط المهن المختلفة 
 الدولي النقل حركة ذات االرتباط المباشر بالسياحة مثل

األثاث وغيرها المالبس ووالمنتجات الغذائية و الداخلية لمواصالتوا
 & Ejiofor, Auimo, Demitrus،2012؛ 2001،سعادة(

Elechi(. 

 بأهمية بالغةمملكة العربية السعودية في الالسياحة  حظيت
في التنمية االقتصادية واالجتماعية  هام نظرًا لما لها من دور

مالمح مكونات مجتمع المملكة إسهام في رسم ومن  ،والثقافية
على الخريطة العالمية من خالل السياح الذين العربية السعودية 

المقومات  المملكة من به تتمتع ؛ وذلك لماقصدون المملكةي
بحكم مكانتها  دول العالم سياحيًا برزالسياحية التي تجعلها من أ

العالم كحلقة وصل بين قارات  ،ميزتوموقعها الجغرافي الم ،الدينية
 هاتنوع مظاهرفضًال عن . )آسيا وإفريقيا وأوروبا(القديم 

تقدر  ،والنطاقات المناخية داخل بلد واسع األرجاء ،التضاريسية
تراثها عالوة على  .مساحته اإلجمالية بنحو مليوني كيلومتر مربع

الغني الفريد وشعبها العربي المسلم المضياف الذي يمتلك رصيدًا 
إضافة . اإلسالمية السامية والشيم العربية األصيلةزاخرًا من القيم 

في مختلف   من نهضة شاملة إلى ما تشهده في الوقت الحالي
العديد من المقومات  كما أن هناك .الميادين كدولة سريعة النمو

تسهم في تشجيع السياحة للمملكة العربية السعودية األخرى التي 
انخفاض فضًال عن . شةتكلفة المعي انخفاضو ،توفر األمن ومنها

  .التي تصل إلى حد انعدامهاو ،الضرائب

المملكة  بالرغم مما تقدم من مقومات للسياحة، بيد أن
التي تستحقها حتى  السياحية العربية السعودية لم تأخذ المكانة

إلى عوامل كثيرة منها عدم توفر  يعودذلك  السبب في ولعل .اآلن
شريحة عريضة من أفراد  لدى بالشكل المرغوب الوعي السياحي

عدم و ،المجتمع السعودي بمتطلبات وفنيات استقبال السائحين
االطالع الكافي على التاريخ العريق والجغرافية الفريدة والتراث 

 واقتصار تركيز السياحة على الجانب الديني المتمثل. األثري الغني

في الحج والعمرة والزيارة لالماكن المقدسة في مكة المكرمة 
المضايقات التي قد يتعرض لها ذلك  إلى يضاف. والمدينة المنورة

التي قد تصدر من بعض  المقبولةن والمعاملة غير يالسائحبعض 
وهذا قد يعود إلى افتقار تلك الشريحة من  .اتجاههم أفراد المجتمع

أفراد المجتمع وخاصة فئة النشء إلى اإلعداد والتدريب في مجال 
  ).2011هيئة العليا للسياحة، ال(التربية السياحية 

في السنوات األخيرة أهمية  لمملكة العربية السعوديةأدركت ا
عنى ُتإلى إنشاء هيئة على مختلف األصعدة وعمدت  السياحة
وكان من باكورة . الهيئة العليا للسياحةتحت مسمى  بالسياحة

إعداد برنامج في التربية السياحية هو األعمال التي قامت بها 
بهدف نشر الثقافة السياحية لدى " ابتسم"  سية تحت شعارالمدر
وتعميق مفهوم السياحة  ،وتحقيق سياحة هادفة في المجتمع ،الطلبة

يحمل مفاهيم  واعٍد لدى المجتمع السعودي من خالل إعداد جيل
 تحقيق االنتماءتسهم بدورها في وممارسات سياحية إيجابية 

ومظاهر  ،العتزاز بالمقومات السياحيةوا ،والوالء الوطني المجتمعي،
وغرس  ،والمحافظة عليها واألثرية، الحضارة واألماكن التاريخية

الهيئة العليا (ى النشء الصاعد ثقافة العمل في قطاع السياحة لد
   ).2012للسياحة، 

سعت الهيئة العليا للسياحة منذ نشأتها إلى االستفادة من 
المية واألجنبية في مجال التربية التجارب الخليجية والعربية واإلس

فعلى المستوى الخليجي تمت االستفادة من تجربة ُعمان،  .السياحة
وعلى المستوى العربي تم الوقوف على تجربة مصر وتونس ولبنان، 
وعلى الصعيد اإلسالمي تم االستعانة بتجربة كل من تركيا 

بانيا واندونيسيا وماليزيا، وعلى الصعيد الدولي وضعت تجربة اس
وقامت الهيئة العليا للسياحة بتسليط . وايرلندا في عين االعتبار

. في تلك الدول تهتم بالتربية السياحية الضوء على المشروعات التي
كثمرة تعاون "  ابتسم "شعار يحمل وقد نتج عن ذلك قيام برنامج

الهيئة العليا (الهيئة العليا للسياحة مع وزارة التربية والتعليم بين
 ). 2009ياحة، للس

من بين البرامج التي يعد برنامج التربية السياحية المستدامة 
المنظومة هذا البرنامج  ُعّدتبنتها المملكة العربية السعودية، حيث 

التعليمية بمؤسساتها وإمكاناتها البشرية والمادية وأنشطتها 
 وةدعووجهت ال ،وبرامجها شريك أساسي في البرامج السياحية

دعم قصد ب ،للسياحة للمشاركة مع الهيئة العلياعمال رجال األل
وتمويل المشاريع المدرسية والجامعية ذات العالقة بالسياحة، سواء 
في مجال البرامج التعليمية والتدريبية أو في مجال الثقافة واألدب 

قد يكون في برنامج التوظيف الجزئي أو المؤقت  .والفنون والرياضة
للطالب والمدرسين في األنشطة والبرامج  خالل العطالت الرسمية

لتفعيل الشراكة الحقيقية بين قطاعي التعليم  ًاحقيقي هدفًاالسياحية 
  . )2011، الهيئة العليا للسياحة( والسياحة

بما أن السياحة هي إحدى الظواهر االقتصادية واالجتماعية 
التي تعبر عن حركة اإلنسان في المكان وعبر الزمان، فهي بذلك 
إحدى مجاالت الدراسات االجتماعية التي ينعكس فيها ارتباط 
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اإلنسان بالبيئة وخاصة بعد أن أصبحت السياحة أحد مطالب 
فالراحة والعطالت وأوقات الفراغ . وحقوق الفرد في الوقت الحالي

غدت من الحاجات الرئيسة التي ال يتم إشباعها إال باستخدام 
حة في البيئة المحيطة باإلنسان، وإذا الموارد الطبيعية والثقافية المتا

يحيى والشربيني (لم يجدها في بيئته بحث عنها في بيئات أخرى 
  ). 2011واألهدل وبارعيدة والشربيني، 

إن مقومات السياحة في أي دولة في العالم هي في مجملها 
وانطالقًا من هذا الترابط . مقومات طبيعية وبشرية وحضارية عامة

لسياحة والدراسات االجتماعية كان من األهمية الوثيق ما بين ا
بمكان أن تضطلع ُكتب الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة 
المتوسطة في المملكة العربية السعودية بدور رائد في تنمية الوعي 
السياحي لدى الطلبة من خالل تعريفهم بأبعاد ومفردات السياحة 

االتجاهات والمهارات السياحية وإكسابهم الحقائق والمفاهيم والقيم و
والتي . المرغوبة، مما يؤسس لتحقيق التربية السياحية المنشودة

من المفترض أن تنعكس على سلوكات المواطن في التعامل مع 
الوفود السياحية القادمة إلى المملكة من شتى اصقاع العالم وعلى 

احية كنشاط مدار الساعة نظرًا ألهميتها الدينية، وأهمية الحركة السي
  .    يساهم في دعم التنمية المحلية ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

 ,Ejiofor, Auimo، 2012(كما يؤكد خبراء السياحة 

Demitrus & Elechi(  أن أحد أسباب نجاح السياحة في استراليا
يتمثل في إيمان حكومتها وخبرائها السياحيين بدعم فكرة مشاركة 

ية والمهنية المختلفة لتنمية صناعة سياحية كافة التخصصات العلم
عالمية الستراليا، وهذا ما جعل لصناعة السياحة مكانة مرموقة بين 

وكذلك الحال ينطبق على صناعة . مكونات االقتصاد االسترالي
السياحة في اسبانيا التي تتبوأ مكانة رفيعة على المستوى العالمي 

كون إحدى الركائز األمر الذي مكن صناعة السياحة من أن ت
  .األساسية التي يقوم عليها االقتصاد األسباني

أضاف يحيى والشربيني واألهدل وبارعيدة والشربيني 
أن تحقيق أهداف التربية السياحية يحتاج إلى تضافر ) 2011(

الجهود من كافة التخصصات والتي من شأنها أن تؤدي بشكل أو 
لذلك يرى الباحث . وطنبآخر إلى زيادة الحركة السياحية داخل ال

ضرورة وضع إستراتيجية وطنية ترتكز إلى منظومة رباعية األركان 
لقيام صناعة سياحية مرموقة في البالد وتتمثل في الهيئة العليا 
للسياحة بصفتها الجهة المناط بها هذه المهمة، ووزارات كل من؛ 

  .التربية والتعليم، والثقافة واإلعالم، واالقتصاد والتخطيط

يؤكد تقرير الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية 
قد  ،مفهوم التربية السياحية المستدامةأن ) 2011( السعودية

يؤسس لشراكة فعلية تمثل إحدى الركائز األساسية لمستقبل 
العديد من  ، حيث إنالسياحة الوطنية بشقيها الداخلي والخارجي

يمثلون الطلب المستقبلي على ناشئة المدارس وشبابها ذكورًا وإناثًا 
يمثلون عامل جذب للسياحة من خالل  إنهمالسياحة الداخلية، بل 

إدراكهم الواعي آلداب السياحة وثقافتها أو من خالل انخراط العديد 
األمر الذي  ؛منهم بشكل رسمي وانتمائهم الوظيفي لقطاع السياحة

مملكة قد يسهم في استقطاب الراغبين في السياحة من خارج ال
سواء من الدول الخليجية أو العربية واإلسالمية أو من شتى أرجاء 

  . العالم

لعل ما يؤكد أهمية الشراكة ما قامت به الهيئة العليا للسياحة 
التربية  بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إلعداد وتقديم برنامج

 تساعدالحديثة التي  البرامجمن  الذي يعد السياحية المدرسية
بأدوار جديدة في خدمة على القيام ) المدرسة(المؤسسة التربوية 

أكبر مؤسسات  وذلك اعتمادًا على كون المدرسة ،المجتمع وقضاياه
ومعلمين  ًاالمجتمع التي لها عالقة بشريحة كبيرة من المجتمع طالب

  .)2011، الهيئة العليا للسياحة( وإداريين

وبالمقام األول  المملكة،في  التكامل بين السياحة والتربية يعد
بين جهازين أو مؤسستين  بين مفهومين قبل أن يكون تكامًال ًالتكام

وهذا التكامل يتم وفق رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق  .حكوميتين
تقوم على المحافظة على القيم والمبادئ  للنشء تربية سياحية مثلى

وهذا ال . الطلبةونشر الثقافة السياحية الصحيحة بين  ،اإلسالمية
جديدة وإنما يتم عن طريق تفعيل مواقف  واديتم من خالل إضافة م

 وادوخارجها تستثمر مواضيع الم الغرف الصفيةتعليمية داخل 
صفية وغير ال الصفية الدراسية وتستفيد من األنشطة والبرامج

بغية  لبةالسياحي لدى الط كوتوظف المرافق المدرسية لدعم السلو
 متجاهات وممارسات ومهارات جديدة تجعلهمفاهيم وا مإكسابه

 مالسياحة الداخلية بالشكل االيجابي وتعده التفاعل مععلى  ينقادر
الهيئة العليا ( في المملكة العربية السعودية لسوق العمل السياحي

  .)2010، للسياحة

لتحقيق التكامل بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العليا   
لعربية السعودية من طرف األولى والتي ال للسياحة في المملكة ا

تملك أدوات سوى محاورها األساسية وهي الطالب والمنهج والمعلم 
والبيئة المدرسية، حيث يتم التفاعل بين المعلم والطالب من خالل 

الكتاب المدرسي عامة وكتب  ّعدي. المنهج في بيئة المدرسة خاصة
كان الطبيعي والمناسب والوطنية خاصة الم ةالدراسات االجتماعي

يرى المالحظ للوهلة األولى . لنشر أبعاد ومفردات التربية السياحية
أن تضمين أبعاد ومفردات التربية السياحية في الكتب المطورة 

جاءت متناثرة ) األول والثاني والثالث(لصفوف المرحلة المتوسطة 
هنا وهناك وبشكل غير منظم، مما يوحي بأن تضمين التربية 

سياحية في هذه الكتب قد تم بشكل غير مخطط له وغير مدروس ال
مما يبرر اجراء دراسات استكشافية لتحديد أهميتها ولتحديد مدى 

  .توافر أبعادها ومفرداتها مما يعزز قيمة الدراسة الحالية
  : وأسئلتها مشكلة الدراسة

في الدراسات  بالرغم من التوجهات التربوية المعاصرة
التربية السياحية تركز على موضوع  يالت االجتماعية

)Busby,2003( وتفعيل تدريسها في المواقف التعليمية التعلمية ،
 التربية السياحيةأن كما ، للطلبة السياحيالسلوك  فيلينعكس أثرها 

نظر ألهميتها في التعامل مع باتت مطلبًا أساسيًا ألفراد المجتمع 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 392

بب ثورة المعلومات التي التفاعل الحضاري والثقافي واالجتماعي بس
ويتفق هذا مع . أصبحت واقعًا معاشًا لكل فرد في المجتمع

 كبيرةالدراسات التربوية الحديثة، التي تؤكد تعرض النشء لتأثيرات 
 وتفاعالتهم مع المجتمع في تفكيرهم وأحاسيسهم وسلوكياتهم

؛ 2010؛ جان،2010؛ السخي 2005؛ العناني،1995عطوة،(
   .)2011األنصاري،

من أبرز مكونات  والوطنية الدراسات االجتماعية تعد
التي تأخذ على عاتقها المساهمة في التربية  المنظومة التربوية

 الرئيسالمصدر التعليمي  ا، فضًال عن أنهالسياحية بشكل مخطط له
) سنة15 – 13(العمرية  المرحلةالطلبة في هذه في توجيه 

) 2007الزعبي،(والتغير الحاسمة والتي تتسم بالحيوية والنشاط
وأهمية هذه الفئة من الطلبة ودورهم في تقديم الخدمات االجتماعية 
والسياحية للقادمين إلى المملكة خالل الحج والعمرة حيث يشكلون 

على و ).2012وزارة التربية والتعليم، (من جماعة الكشافة% 80
 كتبالرغم من أهمية التربية السياحية وضرورة تضمينها في 

بالمرحلة المتوسطة في المملكة والوطنية لدراسات االجتماعية ا
لعدم معرفتنا ألهم المفردات واألبعاد  ونظرًا ،العربية السعودية

الالزم تضمينها في  األساسية والتي تشكل بمجملها التربية السياحية
في المملكة  كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة

وجهة نظر مجموعة من الخبراء في هذا من  يةالسعودالعربية 
المجال وهم معلمو الدراسات االجتماعية والوطنية، وغموض 

هذه  ، جاءتمستوى توفر هذه األبعاد والمفردات في هذه الكتب
الالزم تضمينها من  التربية السياحية فرداتأبعاد وم ددالدراسة لتح

السيما وأن هذه  وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية،
على  وزارة التربية والتعليم تعكف فيهالدراسة ُتجرى في وقت 

، وزارة التربية والتعليم(المدرسية لمراحل التعليم العام الكتب تطوير
بحيث تتوافق مع التطورات الحاصلة في مختلف جوانب  ).2012
الحالية إلى كشف هذا الغموض من  تسعى الدراسةلذا؛ . الحياة

   :جابة عن السؤالين التاليينخالل اإل
ما تصورات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة : السؤال األول
فردات التربية السياحية الالزم تضمينها في كتب مأهمية أبعاد و

في المملكة  الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة
 ؟  العربية السعودية

في مفردات التربية السياحية ما مدى توافر أبعاد و: السؤال الثاني
بالمرحلة المتوسطة في المملكة  والوطنية الدراسات االجتماعية كتب

 العربية السعودية؟

  : أهمية الدراسة
 نتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه؛ فلم ُتع

 تعّرفب -حسب علم الباحث - دراسة في المملكة العربية السعودية 
في  والوطنية بالمرحلة المتوسطة الدراسات االجتماعية كتبدور 
 السيما وأننشء، أثره في تشكيل سلوكات الو الوعي السياحي تنمية

ة روزا(ال تزال في المراحل األولى من عمليات التطويرهذه الكتب 

لهذه الدراسة  ىوعليه فإن األهمية الكبر. )2012التربية والتعليم، 
  : برز في ما يليت
ف على واقع أبعاد ومفردات التربية السياحية المضمنة الوقو - 1

بوضعها  - والوطنية المطورة  الدراسات االجتماعية كتبفي 
، العربية السعودية في المملكةلمرحلة المتوسطة ل -الحالي

في توظيف المنحى  تلك الكتب األمر الذي سيحدد اهتمام
رداتها بعادها ومفب التربية السياحيةالتكاملي بين منظومة 

 .طةسالمتعددة في الصفوف الثالثة للمرحلة المتو

الضوء على التربية السياحية بوصفها أحد القضايا  تسليط - 2
 الدراسات االجتماعية كتببتضمينها في  ىالهامة التي يوص

العربية  في المملكةلمرحلة المتوسطة لالمطورة  والوطنية
، احيةالسيإكساب النشء السلوكيات  وذلك بغية .السعودية

السيما وأن هذه السلوكيات لها عالقة مباشرة بشخصية 
 .تصرفاتهمالنشء و

 كتبمخططي ومؤلفي ومطوري ل توفير قاعدة بيانات  - 3
في لمرحلة المتوسطة ل والوطنية الدراسات االجتماعية

التربية  فرداتبعاد ومأالعربية السعودية بتقديم قائمة ب المملكة
منها عند تخطيط وتأليف السياحية التي يمكن االستفادة 

األمر الذي  والوطنية؛ الدراسات االجتماعية كتبوتطوير 
لجان تصميم الكتب الدراسية في وزارة  يسهم في مساعدة

تلك األبعاد والمفردات  التربية والتعليم السعودية في تحديد
ن وزارة التربية أو خاصة ،لدى النشء االالزم تنميته السياحية
 الكتبفي طريقها لعملية تطوير  ماضية السعودية والتعليم

 .المدرسية

تعد هذه الدراسة بمثابة تقييم أولي لمستوى توفر مفاهيم  - 4
التربية السياحية، وتحديد أهمية هذه المفاهيم من وجهة نظر 

 . معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في هذه المرحلة

  :مصطلحات الدراسة
  :تتناول الدراسة المصطلحات التالية

  :كتب الدراسات االجتماعية والوطنية

" على  –في المرحلة المتوسطة  –يطلق هذا المصطلح 
ويتم تدريسهما في . مقررات الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية

جميع سنوات المرحلة المتوسطة الثالث، وبمعدل حصتين في 
األسبوع الدراسي، ومواضيع تلك الكتب تعالج المجتمع ماضيه 

ه ومستقبله وآماله وتطلعاته، و تعنى بدراسة العالقات وحاضر
اإلنسانية من ناحية وعالقة اإلنسان ببيئته من ناحية أخرى 

اللقاني " (والمشكالت والمواقف التي تبدو كرد فعل لتلك العالقات
بأنها الكتب المقرر لطلبة : وتعرف إجرائيًا). 19، 1998و رضوان، 

) 15(و ) 13(أعمارهم ما بين  المرحلة المتوسطة، حيث تتراوح
وتم . سنة، وتعالج هذا الكتب موضوعات تاريخية وجغرافية ووطنية

وزارة التربية (م 2010/2011تطوير هذه الكتب في السنة الدراسية 
  ).2010، والتعليم
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  : التربية السياحية

التربية السياحية بأنها العملية التعليمية التي تركز على  تعرف
بأبعاد ومفردات سياحية تسهم بتزويدهم بقدر وافر  الطلبةتزويد 

 فيواالتجاهات والمهارات التي تساعدهم  والمفاهيم المعارف من
المختلفة كالسياحة الدينية  السياحية واألنماط فهم وإدراك المعالم

هذه وتوضيح أهمية وفوائد  تسويقية،األثرية والو والترفيهية
وتعرف اجرائيًا ). 2001سعادة، ( السياحة بالنسبة للفرد والمجتمع

في هذه الدراسة بأنها مجموع األبعاد والمفردات التي يقترحها 
   .معلمو الدراسات االجتماعية والوطنية المشاركون في هذه الدراسة

  : المرحلة المتوسطة
هي مجموع سنوات الدراسة التي يقضيها الطفل في المدرسة ما بين 

لثانوية والتي تشمل الصفوف األول المرحلة االبتدائية والمرحلة ا
وزارة التربية (سنة  15-13والثاني والثالث، ويكون الطفل في أعمار 

  ).2010، والتعليم
  : الدراسات السابقة

محور : تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين هما
الدراسات ذات الصلة بأهداف التربية السياحة وأهميتها، ومحور 

كتب الدراسات االجتماعية بالتربية  عالقةالدراسات ذات الصلة ب
  :السياحية

  : وأهميتها التربية السياحيةالدراسات ذات الصلة بأهداف 

تناولت العديد من الدراسات أهداف التربية السياحية 
 ; 2000 ؛,Yasin  2000؛2011؛ عبد العال، 2003ميخائيل، (

Balgiu, 2000  Temothy( .والتي يمكن إيجازها في ثالثة 
) الطلبة(تزويد النشء  على ركزيو الجانب المعرفياألول . جوانب

المتصلة  والمبادئ والتعميمات والمفاهيم حقائقال بقدر وافر من
أهميتها اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا  بالتربية السياحة، مع إبراز

وتعزيز  يتمثل في غرس القيم و الجانب الوجدانيوالثاني  .وسياسيًا
 باألماكن والمعالملالهتمام  لدى النشء االتجاهاتوين تكالميول و
 .بمختلف أنواعها والمحافظة على نظافتها وجمال رونقهاالسياحية 

حب الوطن واالنتماء  وتعزيزالسائحين وحسن ضيافتهم،  ورعاية
 المهاريالجانب والثالث  .لدى أولئك النشء إليه واالعتزاز به

والنقد البناء  واالقتناع اءإكساب النشء مهارات اإلصغويتضمن 
  .القدرة على االبتكار والتجديد واإلبداعو وحل المشكالت

فيما يتعلق بأهمية التربية السياحية، جاءت دراسة كريك 
)Crick ,1989 ( أهمية التربية السياحية من خالل تنمية لتؤكد

التعليم السياحي لدى أفراد المجتمع، ومن ثم نشر الوعي السياحي 
ذي سوف يساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى معيشتهم من وال

خالل زيادة الدخل الوطني الذي يمكن تحقيقه من خالل التنمية 
 1997(وعلى غرار دراسة كريك، جاءت دراسة أمواه وبوم. السياحية

(Amoah & Baum,،)  لتؤكد أهمية تطوير التربية السياحية من
والسياسة التربوية، وأن  خالل الربط بين سياسة السياحة الوطنية

عين االعتبار عند تطبيق التربية السياحية بعدم أخذ هذين البعدين 
  . سوف يؤدي إلى تطبيق غير جيد وفقير لمفهوم التربية السياحية

على أن التربية  ،,Orams)  (1997ركزت دراسة أورامز
السياحية تعمل على تعزيز المتعة والمعرفة السياحية وتحسين 

وفي السياق نفسه اتفق . مام واالتجاه والسلوك البيئي اإليجابياالهت
 Orams)(مع أورامز ) Woods & Daniel,1998( وودز ودانيال 

على أهمية التربية السياحية بالنسبة للطالب فهي تعمل على زيادة 
اهتمام الطلبة وحماسهم نحو معرفة بالدهم وإلمامهم بالمعلومات 

لك التعرف على مزايا وخصائص بالدهم التاريخية والسياحية وكذ
فضًال عن الدور الكبير . السياحية، والتعرف على البالد المختلفة

للتربية السياحية وفاعليتها في زيادة الوعي واالهتمام لدى الطلبة 
  . نحو بالدهم ونحو السياحة بشكل عام

التعرف إلى دور بعض ) 2002(هدفت دراسة محمد 
وقد أكدت النتائج على  ،التنمية السياحيةالمؤسسات التربوية في 

أهمية هذه المؤسسات وخاصة المؤسسات التعليمية في نشر الوعي 
والتي أظهرت ) 2006(وكذلك الحال في دراسة مغراوي . السياحي

أهمية التربية السياحية في تحقيق الوعي السياحي لدى المتعلم 
ميتها ودورها وذلك من خالل اكتساب المتعلم لمفهوم السياحة وأه

  .في زيادة الدخل الوطني

كما هدفت دراسة إيجيوفور وأنيم وديميتروس وإليش 
)2012،Ejiofor, Auimo, Demitrus & Elechi(  إلى الكشف عن

دور التربية السياحية في تنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع 
ولتحقيق ذلك جمعت بيانات الدراسة من خالل استبانة . النيجيري

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها . أعدت لتحقيق هدف الدراسة
أن التربية السياحية لها دور كبير في نمو المعرفة السياحية لدى 

وعليه، أوصت الدراسة بأهمية إدماج التربية . أفراد المجتمع
السياحية في الكتب الدراسية بغرض تنمية الوعي السياحي لدى 

المعرفة السياحية لدى األفراد تسهم في أفراد المجتمع، السيما وأن 
  .النمو السياحي الوطني

كتب الدراسات االجتماعية  الدراسات ذات الصلة بعالقة
  :بالتربية السياحية

على دور كتب الدراسات ) Walk, 1984( أكدت دراسة ووك
االجتماعية في تنمية الوعي السياحي واالهتمام بالتربية السياحية 

ن كتب لدى الطلبة، حيث بينت الدراسة أ لسياحيرفع درجة الوعي او
الدراسات االجتماعية بحكم طبيعتها أكثر المواد قدرة على تناول 

  . موضوعات السياحة

تحليل لتتناول ) Kaomea, 2000(دراسة كاوما جاءت 
الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية في هاواي  كتبمحتوى 

وقد توصل الباحث  .ياحيةسللكشف عن مدى تضمينها موضوعات 
الكتب في معالجة موضوعات التربية إلى عدة نتائج أهمها قصور 

السياحة  التربية لكيفية تضمين ًاتصور كاوما اقترح ولذلك .السياحية
   .في كتب الدراسات االجتماعية
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دور مناهج الدراسات ) 2002(كما تناولت دراسة محمود 
لدى تالميذ الصف األول االجتماعية في تنمية الوعي السياحي 

اإلعدادي، وقد أكدت الدراسة على الدور البارز للدراسات 
  . االجتماعية في تحقيق الوعي السياحي

فقد اهتمت بتحديد طبيعة  )2003( ميخائيلأما دراسة 
التربية السياحة من خالل الدراسات االجتماعية وخلصت إلى نتيجة 

ية تساعد على فهم وإدراك التربية السياحية عملية تربومفادها أن 
المعالم السياحية واألثرية في الدولة، كما تؤدي إلى استيعاب 
المفاهيم المرتبطة بالمجال السياحي وأهمية السياحة بالنسبة لبلدهم 
وتنمية وعيهم السياحي مما يؤدي إلى تنمية اهتماماتهم وميولهم 

  . نحو السياحة وتنمية الوالء واالعتزاز بحضارة بالدهم

من التصور الذي اقترحه ) 2006(استفادت دراسة مغراوي 
لكيفية تضمين التربية السياحة وذلك من خالل ) Kaomea(كوميه 

 وأوضحت. تطبيقها على مناهج الدراسات االجتماعية في ُعمان
دراسة مغراوي أن مناهج الدراسات االجتماعية تعد من أنسب 

بحكم  ؛ وذلكالسياحيةتحقيق أهداف التربية  إمكانية فيالمناهج 
، ولكونها تزخر بحقائق ومفاهيم وقضايا تتناول طبيعتها اإلنسانية

البيئة الطبيعية والتاريخية والمعالم الحضارية المعاصرة على أرض 
الوطن، والتي من خاللها يمكن للمتعلم اكتساب مفهوم السياحة 

اك وأهميتها، والوقوف على مشكالت الحركة السياحية، ومن ثم إدر
الدور الذي يجب أن يقوم به المواطن تجاه األماكن والمعالم 

  .السياحية وتجاه السائح الوافد

وثيقة بين ال العالقة) 2011(أكدت دراسة عبد العال    
ومرد ذلك يعود مناهج الدراسات االجتماعية والتربية السياحية، 

في تنمية الوعي السياحي لدى  أثر فاعل ذاتالمناهج  لكون تلك
بين فروع الدراسات االجتماعية من  ؛ فاالرتباط الوثيقلمتعلمينا

 بين ما تقدمهتاريخ وجغرافيا وتربية وطنية، واقتصاد واجتماع و
تسعى المنظمات التربوية  يتفق مع ماالتربية السياحية للمتعلم 

ومن هنا تعد مناهج الدراسات االجتماعية من أكثر  .لتحقيقه
ًا لما يجري في اإلطار االجتماعي من المناهج الدراسية استشعار

أحداث، وما يتعرض له المجتمع المحلي والدولي من مشكالت 
عالوة على . وتحديات وما ينشده من تحقيق األمن والسالم الدولي

حقائق ومفاهيم وقضايا  به مناهج الدراسات االجتماعية من تزخرما 
رية المعاصرة تتناول البيئة الطبيعية والتاريخية والمعالم الحضا

والتي من خاللها يمكن للمتعلم والثقافات والعادات والتقاليد 
اكتساب مفهوم السياحة وأهميتها والوقوف على مشكالت الحركة 

، ومن ثم يدرك الدور الذي يجب أن يقوم به إزاء الوطنية السياحية
   .األماكن السياحية والسائح الوافد

واألدب التربوي الدراسات السابقة يالحظ من استعراض 
التأكيد على أهمية تضمين التربية السياحية في المناهج التربوية، 

السياحي لدى  السلوكالوسيلة األساسية في تشكيل  وصفهاب
تعد الكتب المدرسية أحد أهم األدوات التي ترتكز إليها هذه . الطلبة

تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها في تركيزها على تصميم  .المناهج

أبعاد ومفردات التربية السياحية الالزم تضمينها في كتب بقائمة 
الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة، وتحديد مدى توافر هذه 

السياحة  وذلك استنادًا من كوناألبعاد والمفردات في تلك الكتب، 
ومصدرًا من مصادر ، مصدرًا من مصادر المعرفة بالنسبة للفرد

من خالل استعراض الدراسات  .والمجتمعللدولة  الدخل الوطني
السابقة تبين للباحث ندرة الدراسات التي تناولت بالتحليل كتب 
الدراسات االجتماعية والوطنية في الوطن العربي عامة والمملكة 
العربية السعودية خاصة مما يعطي المبرر القوي إلجراء هذه 

الكتب الدراسة وبشكل خاص في هذا الفترة التي تتعرض فيها 
للمراجعة والتطوير، ومن هنا يتضح أهمية وضرورة إجراء دراسة 
مسحية لكتب الدراسات االجتماعية والوطنية باستخدام منهجية 
تحليل المحتوى واستطالع رأي معلمي الدراسات االجتماعية 
والوطنية في مدى كفاية هذه الكتب لتحقيق أهداف التربية 

  .السياحية
  الطريقة واإلجراءات

   :وعينتها تمع الدراسةمج

من جميع معلمي الدراسات االجتماعية  الدراسةتكون مجتمع 
والوطنية في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، 

معلمًا ممن يدرسون  125تم اختيار . معلمًا) 312(والبالغ عددهم 
الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة في مدينة مكة 

كرمة بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث وضعت جميع األسماء الم
في قوائم وحسب الترتيب األبجدي،  وتم اختيار المشاركين في 
الدراسة من خالل التعيين العشوائي حيث تم اختيار الثالث فالسادس 

  .فالتاسع وهكذا حتى تم اختيار جميع المشاركين في الدراسة
  طنيةكتب الدراسات االجتماعية والو

 والوطنية الدراسات االجتماعية كتبالدراسة  كما استخدمت
في المملكة  المرحلة المتوسطة لبةلط -الطبعة األولى -  المطورة

 )م2010/2011(هـ 1431/1432للعام الدراسي العربية السعودية 
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول : والتي تشمل

ن ست وحدات دراسية، وكتاب الذي يتكون م) جزأن(المتوسط
) جزأن(االجتماعية والوطنية للصف الثاني المتوسط الدراسات

وكتاب الدراسات  ،وحدات دراسية يوالذي يتكون من ثمان
والذي يتكون  )جزأن(االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط

وحدة دراسة، ووزعت جزئي كل كتاب على فصلين  ةي عشرتمن اثن
حيث . ل جزء عدد من الوحدات الدراسيةدراسيين، وخصص لك

في جميع  هذه الكتب تدريس قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد
هـ 1431/1432من العام الدراسي بدءًا المتوسطة مدارسال
  ). م2010/2011(

  :دراسةال أداتا
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد أداتي الدراسة 

  :التاليتين
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قائمة أبعاد ومفردات التربية السياحية وتصميم  إعداد -أوًال
  :االستبانة

هدفت هذه األداة إلى تصميم قائمة بأبعاد التربية السياحية الالزم 
تضمينها في كتب الدراسات االجتماعية بالمرحلة المتوسطة، وقد 

  :تم تصميم هذه القائمة وفقًا للمراحل التالية
ربية السياحية حيث تم الرجوع إلى المصادر ذات العالقة بالت -1

 .مفردة) 28(التوصل إلى قائمة بلغ عددها 

معلمًا من معلمي  20توجيه سؤال مفتوح لعينة تكونت من  -2
الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة في مدينة 

ما أبعاد التربية : وقد نص السؤال على. مكة المكرمة
الدراسات  السياحية التي تعتقد بضرورة تضمينها في كتب

االجتماعية ؟ وبعد تفريغ إجابات المعلين  توصل الباحث إلى 
مفردة تتضمن  63تشكل المقياس النهائي من . مفردة 35

 .تلك المفردات موزعة في أربعة أبعاد

) 33(عرضت على مجموعة من المحكمين، والبالغ عددهم  -3
محكمًا من المختصين في حقل الدراسات االجتماعية من 

ة التدريس في الجامعات، والمشرفين التربويين، أعضاء هيئ
وقد طلب إلى هؤالء . ومعلمي الدراسات االجتماعية

مدى أهمية تلك حيث  المحكمين إبداء آرائهم بالقائمة من
 المرحلة المتوسطة، لطلبة تهامدى مناسببفقراتها و األبعاد

وقد  .انتماء كل مفردة للبعد المدرجة ضمنهمدى وكذلك 
من هؤالء المحكمين كحد أدنى %80بة اتفاق اعتمدت نس

أما المفردات التي لم تحظ بهذه النسبة فقد . لقبول المفردة
تم وبناء عليه؛ . تم حذف بعضها وتم تعديل بعضها اآلخر

التوصل إلى الصورة النهائية للقائمة في ضوء آراء السادة 
عدم  المحكمين حيث تم حذف بعض العبارات لصعوبتها أو

في حين اقترح بعض  ،ا لطالب المرحلة المتوسطةمناسبته
 ،المحكمين إضافة بعض األبعاد الالزمة لطالب هذه المرحلة

 ،ارات لغويًاعبكما قام بعض المحكمين بإعادة صياغة بعض ال
تلك ليصبح  وقد تم تعديل القائمة في ضوء آراء المحكمين

 في صورتها النهائية .مفردة 37لدينا قائمة تتكون من 
 :أربعة أبعاد رئيسة وذلك على النحو التاليضمنة مت

تكونت من  معارف ومعلومات مرتبطة بالتربية السياحية: البعد األول
 .مفردات 15

تكونت  مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بالتربية السياحية: البعد الثاني
  .مفردات 12من 

 6تكونت من  مهارات مرتبطة بالتربية السياحية: البعد الثالث
  .تمفردا

 4تكونت من  مرتبطة بالتربية السياحيةاتجاهات : البعد الرابع
              .مفردات

ضمنت قائمة أبعاد التربية السياحية في استبانة بهدف تحديد  -4
درجة أهمية أبعاد ومفردات التربية السياحية التي تم التوصل 
إليها،  وذلك من خالل استخدام مقياس خماسي نوع ليكرت 

)Liekert type ( يجيب عنه معلمو الدراسات االجتماعية؛
الستقصاء آرائهم حول أهمية كل بعد ومفردة من مفردات 
التربية السياحية، وفقًا لتدريج يتألف من خمس درجات، 
يحدد درجة األهمية لكل مكون من مفردات التربية السياحية، 

= مهمة بدرجة كبيرة جدًا : (وجاء التدرج على النحو اآلتي
، 3= ، مهمة بدرجة متوسطة 4= مة بدرجة كبيرة ، مه5

). 1= ، مهمة بدرجة قليلة جدًا2= مهمة بدرجة قليلة
وألغراض الحكم على مدى تضمين هذه المفردات اعتمد 

 :الباحث المعايير اإلحصائية التالية

  أهمية كبيرة= فأكثر  3.67 
  .أهمية متوسطة=  3.66 – 2.33

 . أهمية قليلة=  2.32أقل من 

معلمًا ممن  26وزيع االستبانة مرتين على عينة مؤلفة من ت -5
يدرسون الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة بفاصل 
أسبوعين بين المرتين، وبعدها تم استخدام طريقة تطبيق 

وعليه فقد . لحساب الثبات) test-retest(االختبار وإعادته 
ك قام كذل). 0.88(بلغ معامل االرتباط بين مرتي التطبيق 

معلمًا ) 30(الباحث بتطبيق االستبانة على عينة مؤلفة من 
الستخراج معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

وبناء على ذلك، فإن ). 0.93(والتي بلغت ) ألفا-كرونباخ (
 . األداة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تفي بأغراض الدراسة

 Content Analysisاستخدام أسلوب تحليل المحتوى : ثانيًا

لتحديد التقدير الكمي لمدى توافر أبعاد ومفردات التربية 
السياحية في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة تم 

إذ قام الباحث بعملية قراءة . استخدام أسلوب تحليل المحتوى
فاحصة ومتأنية لمحتوى كل كتاب على حده، للتعرف على ما تشير 

ت الجملة كوحدة للتحليل بشقيها الفعلية حيث اعتمد(إليه كل جملة 
واالسمية، أما في الجمل الشرطية فقد اعتمد الباحث جواب الشرط 

 ءة الموضوعثم أعيدت قرا، )الستكمال الجملة في عملية التحليل
لبيان  دقيقوقسم إلى فقرات، ثم قراءة كل مفردة على حدة بتركيز 

  .طبق عليهانالوحدة التي ت
  :مثال

مواطنون في عطلة نهاية العام الدراسي إلى بيت يتوجه ال" 
الله الحرام في مكة المكرمة ألداء العمرة، ويذهب البعض اآلخر إلى 

  ".مصايف الطائف وأبها 
األولى تؤكد . يتم تحليل الفقرة السابقة بتقسيمها إلى جملتين

  .والجملة الثانية تؤكد السياحة الترفيهية. السياحة الدينية
خاصة لغرض  تفريغ النتائج في جداولم الباحث بوبعد ذلك قا 

مع بيان عدد  ،جميع موضوعات الكتاب التحليل وشملت هذه العملية
وللتأكد من ثبات عملية التحليل في . الواردة في كل وحدةالمفردات 

 الدراسات االجتماعية كتب، قام الباحث بتحليل محتوى دراسةال ههذ
استخدمت  ثم. ينزمني قدره شهرمرتين متتاليتين بفاصل  والوطنية

عدد المرات المتفق = المعادلة اآلتية لقياس معامل ثبات المحلل 
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 X100 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق / عليها 
)Sulzer-Azaroff & Mayer, 1996 .( وقد بلغ معامل الثبات

وهذه درجة عالية جدًا ألغراض %).95(الكتب مجتمعة  للتحلي
  ). 2007؛ البركات ودواغره، 2005طالفحة، (ي البحث الحال
  :دراسةإجراءات ال

  :الدراسة اتبع الباحث الخطوات التالية لتنفيذ
في  الالزم تضمينهاأبعاد ومفردات التربية السياحية  تحديد -1

للمرحلة المتوسطة، وإدراجها في  الدراسات االجتماعية كتب
 .االستبانة بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها

أخذ موافقة إدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة لتوزيع  -2
 1/9/2011خالل الفترة . االستبانة على أفراد عينة الدراسة

 .م15/1/2012 -

اختيار عينة الدراسة باعتماد العشوائية البسيطة باستخدام  -3
من ) الخ.....األول فالثالث فالسادس (الترتيب العشوائي 

ات االجتماعية والوطنية للمرحلة مجتمع معلمي الدراس
حيث . توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة. المتوسطة

 .قام الباحث بنفسه بتوزيعها

 لمرحلة المتوسطةلالدراسات االجتماعية  كتبتحليل محتوى  -4
 ومفرداتبعاد أ في ضوء قائمة في المملكة العربية السعودية

 .التي أعدها الباحثالتربية السياحية 

إدخال جميع البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، واستخدام البرنامج  -5
 .لتحليلها) SPSS(اإلحصائي 

  النتائج والمناقشة
  :عرضت نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها، وذلك على النحو التالي

معلمي الدراسات االجتماعية  تصوراتما : السؤال األول
زم تضمينها لدرجة أهمية أبعاد ومفردات التربية السياحية الال

في  في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة
 ؟  المملكة العربية السعودية

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لدرجة أهمية تضمين أبعاد ومفردات التربية 

حلة المتوسطة، السياحية الالزمة لكتب الدراسات االجتماعية للمر
تعرض المتوسطات الحسابية ) 4، 3، 2، 1(والجداول ذات األرقام 

  :لهذه األبعاد مرتبة ترتيبًا تنازليًا، وذلك على النحو اآلتي
  :المعارف -أوًال

مفردة، تصف كل واحدة درجة تقدير ) 15(يشتمل هذا البعد على 
جة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة، ألهمية در

ويعرض . تضمين هذا الجانب في كتب الدراسات االجتماعية
استجابات أفراد عينة الدراسة للبعد، وعرضت تلك ) 1(الجدول 

  .االستجابات مرتبة تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على بعد المعارف : 1جدول

  الرقم حسب             المعرفة 
            الرتب 

 درجات التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 عناصر الجذب في المدن السياحية في المملكة         1

  الموقع الجغرافي للمدن السياحية في المملكة       2
  األهمية االقتصادية للسياحة       3
  يعية للجذب السياحيالمقومات الطب       4
 األهمية الثقافية للسياحة       5

 المقومات البشرية للجذب السياحي       6

 األهمية السياسية للسياحة       7

 األهمية االجتماعية للسياحة       8

 معوقات سياحية خاصة بقلة الوعي لدى األفراد        9

 ت معوقات سياحية خاصة بانخفاض مستوى الخدما     10

 معوقات سياحية خاصة بالنواحي التنظيمية     11

 العالمات اإلرشادية للسائح      12

 تأمين الطرق والمناطق السياحية     13

 معوقات سياحية خاصة بالنواحي البيئية     14

 شرطة النجدة     15

4,86 
4,72                   
4,44 
4,33 
4,28 
4,22 
4,08 
4,00 
3,89 
3,69 
3,67 
3,61 
3,58 
3,56 
3,44 

0,36 
0,47  
0,63  
0,69  
0,69  
0,64  
0,74  
0,71  
0,30  
0,59  
0,60  
0,55  
0,61  
0,47  
0,63  

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة

  متوسطة
  متوسطة
  متوسطة
 متوسطة

أن درجات تقدير معلمي الدراسات ) 1(يتبين من الجدول 
ية معارف التربية السياحية توزعت ضمن درجتي االجتماعية ألهم

  :وذلك على النحو التالي" متوسطة"و " كبيرة"أهمية 
حصلت على درجات تقدير ) 11-1(المعارف  ذوات الرتب  -1

عناصر الجذب في : و تشتمل هذه المعارف على. أهمية كبيرة
المدن السياحية في المملكة، والموقع الجغرافي للمدن 

ملكة، واألهمية االقتصادية للسياحة، السياحية في الم
والمقومات الطبيعية للسياحة، واألهمية الثقافية للسياحة، 
والمقومات البشرية للسياحة، واألهمية السياسية للسياحة، 
واألهمية االجتماعية للسياحة، و معوقات سياحية خاصة بقلة 
الوعي لدى األفراد، و معوقات سياحية خاصة بانخفاض 
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دمات، ومعوقات سياحية خاصة بالنواحي مستوى الخ
 .التنظيمية

حصلت على درجات ) 15- 11(المعارف ذوات الرتب من  -2
معوقات : تقدير متوسط األهمية، وتشتمل هذه المعارف على

سياحية تنظيمية، و العالمات اإلرشادية، وتأمين الطرق 
 . والمناطق السياحية، و معوقات بيئية، وشرطة النجدة

  :اهيمالمف -ثانيًا

مفردة، وتصف كل مفردة درجة ) 12(يتضمن هذا البعد 
تقدير أفراد عينة الدراسة ألهمية تضمين المفاهيم السياحية في 

وفيما يلي . كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 2(يعرض الجدول 

  . ة تنازليًالكل مفردة من المفردات مرتب
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 2جدول
  لتقديرات أفراد عينة الدراسة على بعد المفاهيم 

  الرقم حسب             المفهوم 
            الرتب 

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

درجات
 التقدير

 سياحة داخلية                  1

  ياحةس                2
  سياحة خارجية                3
  سياحة دينية               4
 سائح               5

 سياحة ترفيهية               6

 سياحة التراث               7

 متاحف               8

 سياحة بيئية               9

سياحة المهرجانات             10
 سياحة المؤتمرات            11

 تسياحة الرياضة والمغامرا     12

4.72 
4.69     
4.67 
4.58 
4.56 
4.53 
4.36 
4.03 
4.00 
3.86 
3.78 
3.50 

0.47 
0.50  
0.44  
0.52  
0.52  
0.54  
0.59  
0.32  
0.47  
0.49  
0.52  
0.50  

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة
  كبيرة

 متوسطة

أن درجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية ) 2( يظهر الجدول
" كبيرة"ألهمية مفاهيم التربية السياحية توزعت ضمن درجتي أهمية 

) 11-1(حيث حصلت المفاهيم  ذوات الرتب " متوسطة،"و 
و تشتمل هذه المفاهيم . كبيرة"حصلت على درجات تقدير أهمية 

سياحة دينية، سياحة داخلية، و سياحة، وسياحة خارجية، و: على
وسائح، وسياحة ترفيهية، وسياحة التراث، ومتاحف، وسياحة بيئية، 

) 2(كما يوضح الجدول . وسياحة المهرجانات، وسياحة المؤتمرات
" متوسطة"حصل على درجة تقدير ) 12(أن المفهوم ذو الرتبة 

  .األهمية، وهذا المفهوم هو سياحة الرياضة والمغامرات
  :المهارات -ثالثًا
فقرات، تصف كل منها درجة تقدير ) 6(مل هذا البعد على يشت

معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة، ألهمية درجة 
ويعرض الجدول . تضمين هذا البعد في كتب الدراسات االجتماعية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ) 3(
  .ًا لمتوسطاتها الحسابيةعينة الدراسة مرتبة تنازليًا وفق

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 3جدول
  لتقديرات أفراد عينة الدراسة على بعد المهارات 

 الرقم حسب             المهارة 
            الرتب 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 التقدير

 مهارة التعامل مع األزمات الطارئة     1

  مهارة تخطيط وتنظيم زيارة سياحية  2
  مهارة التعامل اإليجابي مع السائح   3
  مهارة التواصل مع السائح       4
 مهارة اإلرشاد السياحي       5

 مهارة حل المشكالت       6

4.67  
4.64      
4.50 
4.33 
4.22 
3.81 

0.44 
0.47  
0.56  
0.50  
0.55  
0.48  

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

  كبيرة
 كبيرة

أن درجات تقدير معلمي الدراسات ) 3(يكشف الجدول 
االجتماعية ألهمية مهارات مرتبطة التربية السياحية اقتصرت على 

وتشتمل هذه المهارات على مهارة التعامل مع ". كبيرة"درجة أهمية 
األزمات الطارئة، و مهارة تخطيط وتنظيم زيارة سياحية، و مهارة 

إليجابي مع السائح، و مهارة التواصل مع السائح، و مهارة التعامل ا
  .اإلرشاد السياحي، ومهارة حل المشكالت

  :االتجاهات -رابعًا

فقرات، تصف كل منها تقديرات ) 6(يشتمل هذا البعد على 
أفراد عينة الدراسة ألهمية درجة تضمين هذا البعد في كتب 

توسطات الحسابية يعرض الم) 3(والجدول . الدراسات االجتماعية
واالنحرافات المعيارية لكل مفردة مرتبة تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها 

  .الحسابية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 4جدول

  لتقديرات أفراد عينة الدراسة على بعد االتجاهات
 الرقم حسب             المهارة 

            الرتب 

المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

درجات 
 التقدير

االتجاه اإليجابي نحو الوطن   1
 واالعتزاز بحضارته

االتجاه اإليجابي نحو البيئة والحفاظ   2
  عليها

  االتجاه نحو برامج التوعية السياحية  3
االتجاه نحو التسامح والبعد عن   4

 التعصب

4.94  
4.75      
4.72 
4.47 

0.32 
0.44  
0.47  
0.52  

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

أن درجات تقدير معلمي الدراسات ) 4(يتبين من الجدول 
االجتماعية ألهمية اتجاهات مرتبطة بالتربية السياحية اقتصرت على 

وتشتمل هذه االتجاهات على االتجاه ". كبيرة"درجة أهمية 
اإليجابي نحو الوطن واالعتزاز بحضارته، و االتجاه اإليجابي نحو 

ئة والحفاظ عليها، االتجاه نحو برامج التوعية السياحية، االتجاه البي
  .نحو التسامح والبعد عن التعصب

يرى الباحث أن هذه النتيجة التي تظهر وجود درجات تقدير 
كبيرة ألهمية المكون المعرفي المرتبط بالتربية السياحية، ربما ُتعزى 

ياحية في تنمية إلى وعي أفراد عينة الدراسة بأهمية المعرفة الس
ومن هنا يمكن . شخصية الطالب ليصبح مواطنًا صالحًا في مجتمعة

القول أن التركيز على النسق المعرفي في بناء كتب الدراسات 
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االجتماعية والوطنية يعد جزءًا ال يتجزأ من اإلجراءات التي يجب أن 
تصمم وفقها الكتب الدراسية بغرض إعداد أفراد لديهم القدرة على 

 ,Tribe)(ل المسئولية المجتمعية المتعلقة بالجانب السياحي تحم

2005; Sahin & Balta, 2007.  

تتوافق هذه النتيجة من الدراسة مع التوجهات العالمية في  
مجال التربية السياحية، والتي تؤكد على أهمية المعارف والمفاهيم 
السياحية وأثرها على تنمية شخصيات أفراد المجتمع ليصبحوا 

ثقفين سياحيًا؛ وبالتالي فإن هذا األمر سينعكس إيجابًا على م
  ). Crick, 1989; Amoah & Baum, 1997(تنميتهم سياحيًا 

عالوة على ما تقدم؛ فإن هذه النتيجة تنسجم مع نتائج  
 ,Paris, 2012; Ejiofor et al., 2012; Airey(الدراسات السابقة 

للمجتمعات البشرية ترتبط  ، التي كشفت أن التنمية السياحية)2004
ومن . ارتباطًا وثيقًا بمدى ما يمتلكه أفراد المجتمع من بنى معرفية

أن التنمية السياحية الناصحة ) Airey, 2004(هنا اشترط إيري 
تعتمد على فاعلية المنهاج المدرسي في تنمية الوعي السياحي لدى 

في تحقيق الطلبة، حيث إن المعرفة السياحية هي الجوهر الرئيسي 
  .التنمية السياحية لدى الطلبة

تأسيسًا على نتائج هذه الدراسة؛ ولتحقيق التنمية السياحية 
لدى الطلبة، فقد أكد التربويون أن المعارف السياحية التي يسعى 
المنهاج لتنميتها لدى الطلبة، يجب أن ال تقدم بطريقة يتم فهمها 

ة والنفسية المعاصرة وإدراكها واكتسابها وفقًا للنظريات التربوي
ومن هذا ). Paris, 2012; Airey, 2004(ومنها النظرية البنائية 
على أهمية النظرية البنائية ) Paris, 2012(المنطلق شدد باريس 

في تصميم الكتب، حيث إن ) Social Constructivism(االجتماعية 
 an-in-depth(توظيف هذه النظرية يسهم في تحقيق الفهم العميق 

understanding (للمعارف السياحية.    

فيما يتعلق بأهمية المهارات المرتبطة بالتربية السياحية فقد 
أظهرت الدراسة أن درجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية كانت 

. لجميع المفاهيم الموجودة في االستبانة" كبيرة"درجة أهمية 
ارات وتشتمل هذه المه). 3.81(وحققت متوسطات حسابية أعلى 

على مهارة التعامل مع األزمات الطارئة، و مهارة تخطيط وتنظيم 
زيارة سياحية، و مهارة التعامل اإليجابي مع السائح، و مهارة 
التواصل مع السائح، و مهارة اإلرشاد السياحي، ومهارة حل 

  .المشكالت

تأسيسًا على ما تقدم؛ يرى الباحث أن هذه النتيجة يمكن أن 
ساب المعارف والمفاهيم ال يتم إال في ضوء تعود إلى أن اكت

المهارات؛ األمر الذي دفع أفراد عينة الدراسة إلى التأكيد على 
درجات تقدير كبيرة ألهمية مهارات التربية السياحية، السيما وأن 
هذه المهارات تعد األدوات الرئيسية التي تهدف التربية السياحية 

ارستها بشكل واع وبأسلوب إلى مساعدة الطلبة على اكتسابها ومم
علمي مخطط، فهي من أولى المهارات التي يجب أن يغرسها منهاج 

  .الدراسات االجتماعية لدى الطلبة

كما يرى الباحث أن درجات التقدير الكبيرة التي حصل عليها 
جانب مهارات التربية السياحية، يدل على أن تصميم منهاج التربية 

ى تقديم المعلومات وتبسيطها، بل أصبح السياحية لم يعد مرتكزًا عل
وفي هذا . مرتكزًا على ممارسة المهارات وتنميتها لدى الطلبة

على أهمية بناء مناهج ) Ayikoru, 2004(الصدد، أشار أيكوريو 
وبرامج التربية السياحية بطريقة تسهم في إكساب الطلبة المهارات، 

ن هنا حَذر أيكوريو وم. التي تعد أساسًا الكتساب المعرفة السياحية
)Ayikoru, 2004 ( من الكتب والمقررات الدراسية التي تقدم

ولذلك أكد تريب . المعرفة السياحية بطريقة منفصلة عن المهارات
)Tribe, 2005 ( على قيام عالقة تكاملية ما بين المعرفة السياحية

والمهارات التي يجب أن يسهم المنهاج في إكسابها للطلبة؛ بمعنى 
وبهذا فقد . المعرفة يجب أن تكتسب من خالل ممارسة المهاراتأن 

بدور المناهج التعليمية القائمة على ) Tribe, 2005(أشاد تريب  
ممارسة المهارات كمصادر تعليمية لمساعدة الطلبة على فهم 

  .المعرفة السياحية

في ضوء ما تقدم؛ يخلص الباحث إلى القول أن المهارات 
لمناهج  كّونامأفراد عينة الدراسة على أهميتها السياحية التي أكد 

الدراسات االجتماعية والوطنية في تناول موضوعات التربية 
السياحية، يدلل على التأثير المباشر لتلك المهارات في تنمية الوعي 

ويتوافق هذا التفسير مع ما توصلت إليه . السياحي لدى الطلبة
، )Ejiofor et. Al., 2012; Ayikoru, 2004(الدراسات السابقة 

والتي أكدت أن انغماس الطلبة في ممارسة أنشطة سياحية أسهمت 
  .بدرجة كبيرة في تنمية الوعي السياحي لدى أولئك الطلبة

فيما يتعلق بدرجات تقدير معلمي الدراسات االجتماعية 
ألهمية االتجاهات المرتبطة بالتربية السياحية، فقد كشفت نتائج 

الجانب حققت درجات أهمية دات المتعلقة بهذا الدراسة أن المفر
وتشتمل ). 4.47(، حيث سجلت متوسطات حسابية أعلى "كبيرة"

هذه االتجاهات على االتجاه اإليجابي نحو الوطن واالعتزاز 
بحضارته، واالتجاه اإليجابي نحو البيئة والحفاظ عليها، واالتجاه 

سامح والبعد عن نحو برامج التوعية السياحية، واالتجاه نحو الت
  .التعصب

يرى الباحث أن تحقيق جميع المفردات المتعلقة بمكون 
، ربما يعزى إلى وجود إدراك "كبيرة"االتجاهات درجات تقدير 

سليم لدى أفراد عينة الدراسة أن المكونين المعرفي والمهاري ال 
. يمكن نجاحهما، إَال بتحقيق المكون االنفعالي المتعلق باالتجاهات

، فإن هذه التصورات تعكس فاعلية تصميم المنهج الدراسي وعليه
، إذ بدون )معرفية وانفعالية ومهارية(الذي يقوم على ثالثة مكونات 

التكامل بين هذه المكونات ال يمكن أن يحقق المنهاج النتاجات 
ويتواءم التفسير . المرجوة) learning outcomes(التعليمية 

للتربية السياحية، التي تؤكد أن السابق مع التوجهات العالمية 
الجانبين المعرفي والمهاري ال يمكن تحقيقهما في غرس الوعي 
السياحي لدى الطلبة، إال بتشكيل مكون االتجاهات لدى أولئك 

  ).Obonyo & Fwaya, 2012(الطلبة 
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؛ 2006مغراوي، (في هذا السياق؛ أكدت الدراسات التربوية   
Airey,  2004 (اسات االجتماعية المناسبة، والقادرة أن مناهج الدر

على تحقيق أهدافها يجب أن تسعى إلى تنمية اتجاهات الطلبة 
ليصبحوا قادرين على إدراك واجبهم ودورهم تجاه األماكن والمعالم 

وعليه، فإن هذا التوجه في التركيز على . السياحية والسائح الضيف
هم بدرجة كبيرة في تنمية المكون االنفعالي المتعلق باالتجاهات يس

إعداد الطالب ليصبح مثقفًا سياحيًا، بحيث تكون لديه القدرة الفائقة 
فضًال عن اتخاذ . على التعامل اإليجابي مع السائح الزائر لبلده

  .قرارات عقالنية إزاء المسائل واألمور المتعلقة بالجوانب السياحية

طالقًا تأسيسًا على ما تقدم؛ يخلص الباحث إلى القول أنه ان
من أهمية تشكيل االتجاهات اإليجابية نحو كل ما يتعلق بالسياحة 
لدى الطلبة، فقد أكد التربويون أن تشكيل هذه االتجاهات من قبل 
المناهج الدراسية يعد قضية حتمية، السيما وأن السياحة تعد 
مصدرًا كبيرًا للدخل القومي في مختلف المجتمعات البشرية 

)Ejiofor et. al., 2012; Tribe, 2005 .( عالوة على ذلك فقد عَد
موضوع تشكيل االتجاهات نحو السياحة ) Busby, 2003(بيوسي 

وعليه؛ فإن الدور . مسؤولية اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع
الكبير لمناهج الدراسات االجتماعية والوطنية يتمثل في تعريف 

ة إزاء المسائل الطلبة بأدوارهم ومسؤوليتهم الحالية والمستقبلي
هذا الدور الكبير للدراسات االجتماعية والوطنية ينبع من . السياحية

اتصالها بنسق معرفي يتجه مباشرة إلى مجال عمل اإلنسان خالل 
تفاعله اليومي المستمر مع البيئة ومكوناتها الطبيعية والبشرية، 
والذي يشكل عامًال أساسيًا في النمو السياحي لدى المجتمعات 

  .بشريةال
  :نتائج السؤال الثاني

ما مدى توافر أبعاد التربية : نص سؤال الدراسة الثاني
االجتماعية بالمرحلة المتوسطة في  الدراسات كتبفي السياحية 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج  المملكة العربية السعودية؟
هذه التكرارات لكل بعد من أبعاد التربية السياحية والنسب المئوية ل

  :األبعاد في كل كتاب من كتب الدراسات االجتماعية كما يلي

  التكرارات والنسب المئوية لمدى توافر أبعاد التربية السياحية في الكتب ): 5(جدول
  النسب الكلية   أبعاد التربية السياحية             الصف األول المتوسط     الصف الثاني المتوسط    الصف الثالث المتوسط     التكرار الكلي

  التكرارات  النسب المئوية     التكرارات  النسب المئوية  التكرارات  النسب المئوية                              
  %1.15            7%         0.14           1         0.31            2%            0.70          4معارف مرتبطة             

  بية السياحيةبالتر 
  

  %0.32           2%         0.00         - %         0.15            1%             0.17         1مفاهيم مرتبطة            
  بالتربية السياحية

  

  %0.32            2   %    0.00         -%          0.15          1%              0.17         1     مهارات مرتبطة        
  بالتربية السياحية

  

   0.17             1%      0.00         - %          0.00           -%                0.17        1       اتجاهات مرتبطة    
  بالتربية السياحية

التكرارات والنسبة المئوية ) 5(أظهرت النتائج الواردة في الجدول
ن أبعاد التربية السياحية الواردة في كتب الدراسات لكل بعد م

فيما يختص . االجتماعية للمراحل المتوسطة الثالث كل على حده
بكتاب الدراسات االجتماعية للصف األول المتوسط فقد أوضحت 
عملية تحليل محتوى الكتاب أن العدد الكلي لفقرات الكتاب بلغ 

قارئ من الجدول رقم وعلى هذا األساس يتبين لل. مفردة) 569(
أن البعد معارف مرتبطة بالتربية السياحية نال أعلى نسبة توافر ) 5(

من مجموع فقرات % 0.70(في كتاب الصف األول المتوسط 
بواقع % 0.17، فيما بلغت نسبة كل من األبعاد األخرى )الكتاب

مفردة واحدة فقط لكل بعد من مفاهيم مرتبطة بالتربية السياحية، 
مرتبطة بالتربية السياحة، و اتجاهات مرتبطة بالتربية  ومهارات
  .السياحية

كما أظهرت عملية تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية 
للصف الثاني المتوسط أن عدد المفردات الكلي لمحتوى الكتاب بلغ 

مفردة، وعلى هذا األساس يتبين للقارئ من الجدول رقم ) 653(
ة بالتربية السياحية نال أعلى نسبة ، أن البعد معارف مرتبط)5(

من مجموع فقرات % 0.31(توافر في كتاب الصف الثاني المتوسط 
، فيما بلغت نسبة كل من مفاهيم مرتبطة بالتربية السياحية، )الكتاب

من عدد المفردات %) 0.15(ومهارات مرتبطة بالتربية السياحة 
اج الدراسات أنه من المحزن أن منه) 5(ويلحظ من الجدول . الكلي

االجتماعية والوطنية للصف الثاني المتوسط لم يتضمن نهائيًا أي 
  .شيء يتعلق بتنمية االتجاهات السياحية لدى النشء

أما فيما يتعلق بعملية تحليل محتوى كتاب الدراسات 
االجتماعية للصف الثالث المتوسط، فقد تبين أن عدد المفردات 

ردة، وعلى هذا األساس، يتبين مف) 702(الكلي لمحتوى الكتاب بلغ 
، أن بعد المعارف المرتبطة بالتربية )5(للقارئ من الجدول رقم 

السياحية هو فقط الذي تواجد في هذا الكتاب، بواقع مفردة واحدة 
يلحظ أن ) 5(والمتأمل بالجدول . فقط من مجموع فقرات الكتاب

يعاني  كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط
من خلوه النهائي من المفاهيم والمهارات واالتجاهات السياحية 

  .الالزم إكسابها للطلبة
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يمكن أن يعزى السبب في توافر أبعاد التربية السياحية في 
محتوى هذا طبيعة إلى  -رغم ضآلته –كتاب الصف األول المتوسط 

و  ،يةالبيئة الطبيع: يتناول موضوعات دراسية تتعلق بـ لذيا الكتاب
و حياة الرسول صلى الله  ،و الخرائط والتقنيات ،السكان والعمران

لهذه  فإن طبيعة المحتوى هناومن . عليه وسلم والخلفاء الراشدين
إلى ظهور بعض المفردات عن السياحة في ثنايا  تأد الموضوعات

في المملكة العربية  الحديث عن البيئة الطبيعية السكان والعمران
نما في كتب المرحلتين الثانية والثالثة كان محتواها لم بي .السعودية

وتتوافق هذه النتيجة مع . يتناول موضوعات ذات صله بالسياحة
التي كشفت أن مناهج الدراسات ) Kaomea,2000(دراسة كاوما 

االجتماعية في والية هاواي تعاني من قصور في تضمين التربية 
  .السياحية

همية التركيز على تضمين أبعاد يرى الباحث أنه بالرغم من أ
ومفردات التربية السياحية في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية 
المطورة، بيد أن عملية إغفالها وتجاهل التركيز عليها، ربما يشير 
إلى عدم العناية التامة بالتربية السياحية في كتب الدراسات 

ية تعليم هذا االجتماعية من قبل القائمين على إعدادها، رغم أهم
المجال للدراسات االجتماعية، خاصة وأن االهتمام بهذا المجال 
أثناء عمليات تصميم الكتب الدراسية يسهم في تنمية إحساس 
متزايد لدى الطلبة بأهمية السياحة وضرورة تفعيلها في المجتمع 

وبالتالي فإن هذا األمر سيؤثر سلبًا على تعزيز السلوك . السعودي
الطلبة في التعامل مع المعالم السياحية والمحافظة البشري لدى 

عليها، واحترام السائح وتقديره، والحد من المخاطر والمشكالت 
التي يمكن أن تؤثر البيئة الطبيعية والبشرية باعتبارها الصور 

  .المشرقة للنمو السياحي للمجتمعات البشرية

فردات التربية أبعاد ومبناًء على ذلك؛ يستخلص الباحث غياب 
السياحية في معظم الكتب لصفوف المرحلة المتوسطة، يخالف 
التوجهات العالمية لدور الدراسات االجتماعية في تنمية المفاهيم 
والمهارات السياحية، فضًال عن تشكيل اتجاهات إيجابية لدى الطلبة 

وعليه، يرى الباحث أن عدم االهتمام . تتعلق بالجوانب السياحية
معارف الطالب ومهاراته واتجاهاته حول مفردات وأبعاد بتنمية 

التربية السياحية يعد عائقًا كبيرًا في إعداد الطالب ليصبح مواطنًا 
مثقفًا سياحيًا، خاصة وأن الدراسات التربوية أكدت على االهتمام 
الكبير في مجال إعداد مواطنين مثقفين سياحيًا، وذلك منذ المراحل 

-Al-Barakat & Al؛ 2012لشهري، ا(العمرية المبكرة 

karasneh,2005, .( وعالوة على ذلك يزيد البركات والكراسنة
)Al-Barakat & Al-karasneh,2005 ( على أهمية تعليم الطلبة

التربية السياحية وذلك منذ السنوات العمرية المبكرة، حيث إن 
 تضمينها في الكتب الدراسية واالهتمام بتنميتها لدى النشء يسهم

في إعداد األطفال ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمعاتهم من 
خالل مواجهة القضايا المختلفة التي يمكن أن تؤثر على بلدهم، 

لذا فإن تعليم الطلبة هذه السلوكيات . والبحث عن إيجاد الحلول لها
يعد مظهرًا حضاريًا، يعكس صورة إيجابية حول دور التربية في 

ذي يعكس سمات مجتمعية إيجابية أسهمت إعداد النشء؛ األمر ال
  .في تشكيل السلوك االجتماعي للمتعلم

في ضوء ما تقدم؛ يمكن القول أن كتب الدراسات االجتماعية 
والوطنية للمرحلة المتوسطة، لم تصمم بطريقة تراعي التوجهات 
العالمية في إعداد المواطن الفاعل لخدمة وطنه وأمته، السيما وأن 

عاصرة تؤكد على تضمين مفاهيم وقيم االعتزاز التوجيهات الم
 .بالوطن والمساهمة في تنميته

في ضوء نتائج الدراسة؛ يوصي الباحث وزارة التربية والتعليم 
توافرها  الزمومفردات التربية السياحية ال من قائمة أبعاداالستفادة ب

بالمرحلة المتوسطة، التي خلصت لها  الدراسات االجتماعية كتبفي 
للتربية  وقيمي ومهاري وضع هيكل مفاهيميل الدراسة،هذه 

 وتطوير الكتب الحالية وتأليف القائمين على تخطيطمن السياحية 
كما يوصي  .جتماعية في المملكة العربية السعوديةالللدراسات ا

طبيعية ووظيفية مع  الباحث بأن يتم إدماج التربية السياحية بصورة
قدم من أبعاد التربية يبين ما  ق التكاملوتحقي مراعاة التوازن

في مجاالت عاد والمفاهيم األخرى بالسياحية وغيرها من األ
المنظومة التربوية في الدراسات االجتماعية على مستوى المجاالت 
السياحية، والسكانية، والسياسية، والوطنية، والوقائية، والبيئية، 

المهارات و نسانحقوق اإلوالمواطنة والصحية، واالقتصادية و
، الدراسات االجتماعية لكتبالحياتية وغيرها من المفاهيم الهامة 

واعتبار أن جميع مجاالت تلك . بحيث ال يطغى جانب على آخر
المنظومة ضرورة ملحة وحتمية إليجاد نشء سليم وواعي ومتكامل 

كما يرى الباحث أن هناك الحاجة إلى إجراء المزيد من  .الشخصية
 والوطنيةلتربوية المتعلقة بمجال الدراسات االجتماعية الدراسات ا

تقويمية حول  اتدراسإعداد : في المملكة العربية السعودية، ومنها
األبعاد والمفردات الرئيسة المكونة للمنظومة التربوية في مدى توفر 

كما يوصي  .الدراسات االجتماعية على مستوى المجاالت األخرى
هذه الدراسة على كتب غير الكتب التي  الباحث بعدم تعميم نتائج

عينات خارج العينات المماثلة لعينة  ، و على أّيالتحليلشملها 
  .الدراسة من المعلمين
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