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  العربية ملخص الدراسة باللغة

  "أثر إثراء حمتوى كتاب الرتبية املدنية يف تنمية قيم احلوار لدى 
  طلبة الصف الرابع األساسي".

  ةإعداد الباحثة: فداء حسن شقور 

التعرف إلى أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة قیم الحوار لدى الدراسة هدفت 
السؤال الرئیس  عنحیث تم تحدید مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة طلبة الصف الرابع األساسي، 

: ما أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة قیم الحوار لدى طلبة الصف الرابع التالي
  األساسي؟

  - وتفرع من السؤال الرئیس السابق األسئلة الفرعیة التالیة:
  التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي؟ما قیم الحوار الواجب تضمنها في محتوي كتاب  -١
 ما مستوى تضمن محتوي كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي لمفاهیم قیم الحوار؟ -٢
 ثرائیة لمحتوى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي في ضوء قیم الحوار؟ما المادة اإل -٣
) بین متوسط درجات الطلبة α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٤

 في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي والبعدي؟
) بین متوسط درجات الطلبة α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -٥

 والبعدي؟مرتفعي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي 
) بین متوسط درجات الطلبة α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٦

متوسطي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي 
 والبعدي؟

) بین متوسط درجات الطلبة α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٧
التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي  منخفضي
 والبعدي؟

وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة بقیم الحوار الواجب توافرها في كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع 
حیث قامت بتحلیل محتوى كتاب التربیة  ،، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلياألساسي

في ضوء قیم الحوار المحددة، كما استخدمت الباحثة المنهج  األساسيلمدنیة للصف الرابع ا
البنائي في إعداد المادة اإلثرائیة  في ضوء نتائج تحلیل المحتوى، واستخدمت المنهج التجریبي 
لبیان أثر المادة اإلثرائیة على تنمیة قیم الحوار لدى الطلبة، حیث طبقت على عینة الدراسة 



  ت
 

األساسي الرابع  فوالثانیة ضابطة من طلبة الص، التي تكونت من مجموعتین األولى تجریبیةو 
وتكونت عینة  ، في مدرسة مصطفى حافظ االبتدائیة التابعة لوكالة الغوث في خان یونس

) في ٤٠في المجموعة التجریبیة و( طالباً  )٤٠وزعت على ( طالباً  )٨٠الدراسة من (
م)  ٢٠١٤-م٢٠١٣تنفیذ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام ( المجموعة الضابطة، وتم

بحیث تم تدریس كل قیمة في ثالث حصص دراسیة، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت 
الباحثة المعالجات اإلحصائیة المناسبة ومنها: التكرارات والمتوسطات الحسابیة والنسب 

  المئویة، ومعامل إیتا إلیجاد حجم التأثیر.
  د توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: وق
ومن خالل السادة  ،والدراسات السابقة ،شتقاق قائمة قیم الحوار من األدب التربوياتم  -١

 ) قیمة.٢٢المحكمین حیث تكونت من (
) قیمة من ٣٧١تبین أن محتوى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي یتضمن على ( -٢

)، كما ٢٦.٢) قیمة بوزن نسبي(٩٧الوحدة األولى "أسرتي" على (قیم الحوار، حیث حصلت 
)، ٢٥.٨) قیمة بوزن نسبي(٩٦حصلت الوحدة الثانیة "اإلنسان الذي یحترم اآلخرین" على (

)، وحصلت الوحدة ٢٦.٦) قیمة بوزن نسبي (٩٩وحصلت الوحدة الثالثة "حقوقنا" على (
)، وتبین أن قیمة التعاون ٢١.٤بوزن نسبي () قیمة ٧٩الرابعة " المجتمع الذي نریده" على (

) تكرارًا، تالها قیمة احترام ٣٣احتلت المرتبة األولى في قیم الحوار حیث حصلت على (
) تكرارًا، وجاء في أدنى مراتب قیم الحوار قیمة قوة ٣١حقوق اآلخرین حیث حصلت على (

إثبات صحة الدلیل حیث  ) تكرارًا ، تالها قیمة الصبر وقیمة٧الشخصیة حیث حصلت على (
  ) تكرارًا.٨حصلت كل منهما على (

تم إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع بقیم الحوار التي حصلت على أدنى  -٣
األمانة في  - ثبات صحة الدلیلإ - الصبر - المراتب في التحلیل وهي كالتالي: (قوة الشخصیة

 بالنفس).الثقة  -عدم االستئثار بالكالم - العرض
بین متوسطي درجات طلبة  )٠.٠٥ = α(عند مستوى داللة توجد فروق دالة إحصائیًا  -٤

ثرائه) والضابطة (التي درس إالمجموعتین التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم 
طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار لصالح المجموعة 

 التجریبیة.
بین متوسطي درجات الطلبة  )٠.٠٥ = α(عند مستوى داللة جد فروق دالة إحصائیًا تو  -٥

ثرائه) إمرتفعي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم 
والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار 

  جریبیة.لصالح المجموعة الت
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بین متوسطي درجات الطلبة  )٠.٠٥ = α(عند مستوى داللة ال توجد فروق دالة إحصائیًا  -٦
ثرائه) إمتوسطي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم 

  ختبار قیم الحوار.والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي ال

بین متوسطي درجات الطلبة  )٠.٠٥ = α(عند مستوى داللة توجد فروق دالة إحصائیًا  -٧
ثرائه) إمنخفضي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم 

والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار 
 لتجریبیة.لصالح المجموعة ا

  
  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات كان من أهمها: 

والتركیز على ، ضرورة تضمین محتوى كتب التربیة المدنیة بقیم الحوار المناسبة لدى الطلبة -١
  واردة بعد تحلیل ومراجعة الكتب المدرسیة.الالقیم غیر 

لكي تلبي ؛ بصورة صریحة وكافیةأن یعالج محتوى كتب التربیة المدنیة جمیع قیم الحوار  -٢
 احتیاجات الطلبة، وتغرس في نفوسهم آداب الحوار الجید.

حتى یتم تعدیل النظرة  ؛وتدریب المعلمین على إعدادها ،ثرائیةزیادة االهتمام باألنشطة اإل -٣
 لمنهاج التربیة المدنیة من منهج تحصیلي إلى منهج إثرائي في تطور مستمر.
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Abstract 
 

"The Effect of Enriching The Content of The Civic Education Book in 
Developing The Values of Dialogue to the Fourth 

 Basic Grade Students" 
Prepared by: Fedaa Hassan Ahmed SHaqoura 

The study  aimed to identify the impact of the book's content to enrich the 
civic education in the development of the values of dialogue among the students 
of the fourth grade, where the study was to identify the problem by answering 
the following question: 

What is the effect of enriching the content of the book of civic education 
in the development of the values of dialogue among the students of the fourth 
grade? 
 from the main question Branch the following sub-questions: 
1- What are the values of dialogue that should be included in the content of the 

book in civics for fourth grade primary? 
2- What is the level to ensure the content of civic education book for fourth grade 

to the basic concepts of the values of dialogue? 
 3- What is the Enrichment Article of the content of civic education book for 

fourth grade in through the basic values of dialogue? 
4- Are there any statistically significant differences at the level of significance 

(0.05 ≥ α) between the average scores of students in the control and 
experimental groups to test the values of the pre and post dialogue ? 

5- Are there any statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 ≥ α) between the average scores of students to high-achievement in 
control and experimental groups to test the values of dialogue pre and post? 

6- Are there any statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 ≥ α) between the average scores of students to high-achievement in 
control and experimental groups to test the values of dialogue pre and post? 

7- Are there any statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 ≥ α) between the average scores of students to low-achievement in 
control and experimental groups to test the values of dialogue pre and post? 

The researcher has prepared a list of the values of dialogue that must be 
avaliable in the Book of civic education for fourth grade primary, and researcher 
followed the descriptive analytical approach where she analyzes the content of a 
book of civic education for fourth grade primary , through the the values of 
dialogue specified, the researcher also used the curriculum formative in the 
preparation of enrichment material , through the the results of the analysis of the 
content, and used the experimental method to demonstrate the effect of 
enrichment material on the development of the values of dialogue among 
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students, as she applied on a study sample, which consisted of two groups the 
first experimental and the second control group students casting fourth 
elementary school in Mustafa Hafez primary UNRWA in Khan Younis and study 
sample consisted (81) and distributed (41) in the experimental group and 40 in 
the control group, the study was carried out , in the second semester of the year 
(2013 m -2014 m) to achieve the objectives of the study, the researcher used the 
statistical treatments appropriate, including: frequencies, averages and 
percentages, and the coefficient ETA to find the size of the effect. 
 

 The study found the following results:  
1- list of the values of dialogue was derived from educational literature and 

previous studies , through Gentlemen arbitrators which consisted of (22) 
value. 

 2- It has been shown that the content of civic education textbook of fourth-grade primary 
school includes (371) values of dialogue. The first chapter, ''My Family'', concluded (97) 
values, with a relative weight (26.2). For the second chapter, ''The Man Who Respect 
Others'', it has concluded (96) values, with a relative weight (25.8), whereas the third 
chapter, ''Our Rights'', has concluded (99) values, with a relative weight (26.6). For the 
fourth chapter, ''A Society to Which We Aspire'', it has concluded (79) values, with a 
relative weight (21.4). The study has shown that the value of cooperation ranked First 
among the values of dialogue, as it has attained (33) recurrences. Then, in the Second place 
came the value of respecting the rights of others, and has attained (31) recurrences. Whilst 
the lowest places were occupied by the value of personal power, as it has attained (7) 
recurrences, and both the value of patience and the value of proving the validity of 
evidence, where each of them has attained (8)recurrences.  

3- Enriching has been done to the content of civic education book for fourth 
grade to the values of dialogue, which got the lowest ranks in the analysis are 
as follows: (strength, Personal patience - prove the validity of evidence - the 
Secretariat in the show - not to speak monopoly - self-confidence). 

4- There is statistically significant differences between the mean scores of 
students in the experimental group (which familiarize students with content 
that has been enriching) and control group (which familiarize students in the 
usual way) in dimensional measurement to test the values of dialogue. 

5-There is statistically significant differences between the high achievement 
students and low achievement students in both groups: experimental (which 
familiarize students with content that has been enriching) and control group 
(which familiarize students in the usual way) in dimensional measurement to 
test the values of dialogue. 

6- Statistically significant differences between the mean scores of students in 
middle achievement groups: experimental (which familiarize students with 
content that has been enriching) and control group (which familiarize 
students in the usual way) in dimensional measurement to test the values of 
dialogue.    
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The study found a set of recommendations the most important was the 
following: 
1- The need to include content written civics appropriate values of dialogue 

among students and focus on the values of others and incoming after 
analyzing and reviewing textbooks. 

2- Written content of civic education should treat all the values of dialogue and 
explicit enough to meet the needs of students, and instills good manners 
dialogue.  

3- Increasing the attention to enrichment activities , training the teachers to 
prepare even be adjusted outlook Platform for civic education curriculum 
from the achievement to approach Atheraúa in constant evolution 
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  اإلهداء
  

  إلى خاتم األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم. ×
غمراني والدتي الغالیة حفظهما الرحمن، الذین و  إلى والدي العزیز ×

 بحبهما وحنانهما، وكانا النور الذي یضيء لي درب النجاح والتقدم.
إلى زوجي الغالي والمخلص(أبو محمد) والذي تحمل معي عناء  ×

 البحث والدراسة.
إلى من كــان هذا العمل على حســاب وقتهم وراحتهم ثمرات قلبي  ×

 حال). -أبنائي األعزاء (محمد ... وروحي
 ذین كانوا دومًا عونا لي.إلى إخوتي وأخواتي ال ×

 

  حبثي هذاإليهم مجيعاً أهدي 
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تــــــــتم بفضــــــــله الصــــــــالحات  ذيالحمــــــــد هللا رب العــــــــالمین، حمــــــــدًا طیبــــــــًا مباركــــــــًا فیــــــــه الــــــــ

َ َ ــِ   [القائـل فـي كتابـة العزیـز:  َ ــ   َْ ـُ ُ  ِ َْ ِ ــ ِ َوَ ــ  َ َ ــَ   َــ ِن  ا   َ ــ   َْ ــُ ْ   َ ِ  
  ) ١٢(لقمان:  ]َ ِ  

والصـــــالة والســـــالم علـــــى الحبیـــــب المصـــــطفى صـــــلوات ربـــــي وســـــالمه علیـــــه وعلـــــى آلـــــه 
  وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى یوم الدین ...أما بعد:

بكـــــل مشــــــاعر الحـــــب والوفــــــاء أتقـــــدم بجزیــــــل الشـــــكر والعرفــــــان بالجمیـــــل إلــــــى كـــــل مــــــن 
الـــــدكتور/  األســــتاذ( وأخـــــص بالــــذكر، كــــان عونــــًا لــــي وســــندًا فـــــي إخــــراج هــــذا العمــــل المتواضــــع

حیـــــث قـــــدم لـــــي التوجیهـــــات ، أشـــــرف علـــــى هـــــذه الرســــالة الــــذي  )عبـــــد المعطـــــي رمضـــــان األغـــــا
  لتخرج هذه الرسالة في صورتها الحالیة فله مني كل تقدیر.  ؛القیمة والنصائح السدیدة

  عضوي لجنة المناقشة، كل من: كما أتقدم بوافر الشكر وعظیم التقدیر إلى

  حفظه اهللا  (مناقشًا داخلیًا)    شحادة زقوت،محمد الدكتور/

  حفظه اهللا (مناقشًا خارجیًا)  محمود محمد الرنتیسيوالدكتور/

لتفضـــــــــلهما بقبـــــــــول مناقشـــــــــة الرســـــــــالة وأرجـــــــــو مـــــــــن اهللا أن تســـــــــهم توجیهـــــــــاتهم وآراؤهـــــــــم 
  السدیدة في تجوید الرسالة وٕاثرائها.

علـــــى  ســـــن شـــــقورة)(األســـــتاذ/ منیـــــر حوأتقـــــدم بالشـــــكر العمیـــــق ألخـــــي العزیـــــز 
  ومشاركته لي الجهد والعناء. ةما قدمه لي من مساعد

ـــــدكتوروأتقـــــدم بالشـــــكر العمیـــــق لمـــــدیر مدرســـــة مصـــــطفى حـــــافظ االبتدائیـــــة ( / معمـــــر ال
  ) الذي تحملني كثیرًا، ومنحني الكثیر من وقت المدرسة.الفرا

فمــــــا كــــــان  ،وأخیــــــرًا الحمــــــد هللا الــــــذي وفقنــــــي إلخــــــراج هــــــذه الرســــــالة علــــــى هــــــذه الصــــــورة
  فیها من صواب فبتوفیق اهللا وحده، وما كان فیها من خطأ فمني. 
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 الفصل األول

  المقدمة:
تعتبر المنظومة التربویة الوسیلة األقوى لعالج المشكالت والتحدیات التي تواجه الفرد 
وتضعف من سلوكه السوي، فهي المسئولة عن تشكیل وٕاعداد المواطنة الصالحة بجمیع جوانبها 

ا تسهم المختلفة، وتزویدها بالقیم المناسبة التي تعزز السلوكیات والعادات الصحیحة، والتي بدوره
في نسج مجتمع متماسك بعید عن التعصب والتشتت، وفي الوقت الذي یعیشه المجتمع الفلسطیني 

تنتشر فیه لغة الحوار  اً موحد اً متماسك اً من جهود كبیرة في توحید جمیع أطرافه؛ لیكون مجتمع
ي أحوج ما والتفاهم والتخاطب، تبعد عنه الجدل العقیم والتعصب الفكري. لذا فإن الفرد الفلسطین

  یحتاج إلى ممارسة الحوار الجید.

فالحوار یحقق ألفة النفوس، ویربط وشائج العواطف، ویصحح لغة العالقة اإلنسانیة المنبثقة 
من حالة فطریة تجذب اإلنسان إلى أخیه اإلنسان، هذه األلفة والعالقة العاطفیة والتي ینتجها 

تنوع وتبقیه ضمن حدوده الطبیعیة المقبولة، أما التواصل تعطل أي مفهوم سلبي لجهة االختالف وال
إذا انعدم التواصل بین فئة وأخرى وحتى بین شخص وآخر، فإن الجفاء النفسي والعاطفي یصبح 

  )١٣٤: ٢٠٠٤(الصفار، .أرضیة لنمو بذور التنافر والكراهیة
ما فقد ومتى ، حور التقدم الحضاري والماديمو  ،والحوار هو مادة التقدم العقلي والفكري

اإلنسان القدرة والرغبة على الحوار انحدر إلى الدرك األسفل من التطور والرقي بین األمم 
والشعوب، فالحوار تواصل مع الذات في بدء انطالقها إلى الهمم العالیة واتصال مع اآلخر القریب 

         )٢٠٠٤:١٨٥اشمي،(اله.متداد مع اآلخر البعید في التبادل والتنافس والتمیزاو  ـلالنتقاء واالختیار

ونظرًا ألهمیة الحوار وتحقیقه بین أفراد المجتمع، فهناك الكثیر من الجهود التي تبذلها 
المؤسسات الدولیة، والمحلیة من خالل أنشطتها، وعقد المؤتمرات واألیام الدراسیة التي تتعلق 

  بموضوع الحوار وآلیات تحقیقه.

هتمام أكبر؛ لتدعیم قیم الحوار عناصرها مطالبة الیوم بایة بجمیع لذا فإن المنظومة التربو 
  لدى الطالب حتى یكونوا بذور انتشار األلفة والمحبة والوحدة وقبول اآلخر في المجتمع. 

أهمیة كبیرة في تحقیق ما سبق، حیث إنها تحتوي على  ذاتوتعتبر مادة التربیة المدنیة 
وتطوره في المجتمع وتحتوي على المبادئ األخالقیة  ونظام القیم المعارف المتعلقة بشؤون الوطن،

والمعتقدات الدینیة  وتشمل المهارات األساسیة للمواطنة الصالحة، وبذلك تساعد في إعداد اإلنسان 
  الصالح وتشكل لدیه القیم الالزمة لحیاته، حتى یتكون المجتمع المتناغم والمترابط.

وتكرس  ،الصالح العارف بحقوقه وواجباته علي تنشئة المواطن التربیة المدنیة تركزو 
تفاق الجماعي فهي حالة من اال ،نسان مثل المساواة والعدل ...الخساسیة یربي علیها اإلأحریات 
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 الفصل األول

فراد باختیارهم فراد وهذه الحالة یصل لها األساسه تنظم العالقة بین السلطة السیاسیة وبین األأ وعلى
علي الخضوع لها طوعًا السلطة السیاسیة ، ویتفق الجمیع  تفاق فیما بینهم وبینیكون قوامها اال

معینة وعامة لألفراد یضمن الفرد بمقتضاها حقه في الحیاة دون تهدید لحریته  اً حقوق مقابل ضمان
  الحتیاجاته. قد یحددها كل مجتمع وفقاً  خرىأضافة لحقوق إوملكیته 

        )٣ :٢٠١٠،زارة التربیة والتعلیم العالي(و                                                   

والتربیة المدنیة هي مادة تتشكل من المعتقدات واالتجاهات والقیم والمهارات التي تعزز          
  وتدفع إلى بناء المجتمع المتحاور.

وتعتبر القیم هي إحدى أهم مكونات منهاج التربیة المدنیة، وهى مجموعة من األحكام 
المتصلة بمضامین واقعیة، یتشربها الفرد من خالل تفاعله مع األفراد والمواقف والخبرات المعیاریة 

المختلفة، ویشترط أن تنال هذه األحكام قبوًال من جماعة اجتماعیة معینة؛ حتى تتجسد في 
  ).٢٤: ١٩٩١(زاهر،هتماماتهات الفرد أو ألفاظه أو اتجاهاته واسلوكی

طلبة، وخاصة في المراحل االبتدائیة للتربیة والتعلیم؛ لذا یجب غرس قیم الحوار لدى ال
، وباعتبارها حیاةوذلك لطبیعة مرحلة النمو الخاصة بهم، وكونها تسهم في تربیة التالمیذ وٕاعدادهم لل

  القاعدة العریضة التي یقوم علیها السلم التعلیمي. أول المراحل و 
السابقة بأن هناك أهمیة للدراسات التي وما لفت انتباه الباحثة عند االطالع على الدراسات 

والتي هدفت للتعرف إلى  )٢٠١١تناولت تعزیز الحوار وتدعیم قیمه لدى الطلبة كدراسة (عساف، 
والتي  ) ٢٠١٠ودراسة (باحارث، دور التربیة للمواطنة في تعزیز الحوار لدى طلبة الجامعات،

حاولت الكشف عن إسهام النشاط الطالبي في تنمیة الحوار لدى طالب المرحلة الثانویة، ودراسة 
ودراسة( ) حیث درست درجة إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار، ٢٠١١(الزهراني، 

) حیث هدفت إلى تقدیم صیغة مقترحة لتعزیز ثقافة ٢٠٠٧ودراسة (العبید،  )١٩٩٤زمزمي ،
حوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة، ولكن لم توجد دراسة تبحث ال

  .مفاهیم قیم الحوارتنمیة في  للصف الرابع األساسيثراء محتوى مقررات التربیة المدنیة في أثر إ
ناهج ا، وتحلیلها من الدراسات المهمة في میدان الموٕاثراءه وٕان دراسة الكتب الدراسیة

وطرق التدریس، وٕان الكتاب المدرسي أداة مهمة من أدوات تنفیذ المنهج، وهو أداة فاعلة تستخدم 
  ).٢: ٢٠١٠(الفرا ،مصدرًا للتعلم الفردي على حد سواء

؛ من أجل تجوید المنهاج اسیة لبناء نواقص وفجوات المنهاجوتأتي عملیة إثراء الكتب الدر 
  من الوقت أو الجهد المبذول؛ ألجل تحقیق أغراضه أو تثبیت آثاره. وتحسینه بزیادة فاعلیته والتقلیل

وألن المناهج بشكل عام لها أهمیة بما تتضمنه من معارف ومهارات ومعتقدات وغیره 
(المناهج الفلسطینیة بشكل خاص) نظرًا للتحدیات المفروضة علیها، فإنها تحتاج إلى تحلیل وٕاثراء 
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عاییر العالمیة، والحكم على مدى اتساقها، واتساق موضوعاتها، للحكم علیها في ضوء األسس والم
وتطویر هذه المناهج حاجة ملحة وضروریة، ونتیجة لما سبق ومن منطلق عنایة األمة العربیة 
عامة وفلسطین بشكل خاص بمناهجها وتطویرها، واستكماًال لجهود الباحثین لتحلیل مقررات التربیة 

الباحثة هذه  قدمتبالمفاهیم المختلفة ومفاهیم قیم الحوار بشكل خاص المدنیة وتطویرها وٕاثرائها 
الدراسة والتي تتمیز بأنها تساهم في تحلیل محتوى كتاب التربیة المدنیة في ضوء قیم الحوار 

  المحددة وقیاس أثر المادة اإلثرائیة المتعلقة بقیم الحوار على طلبة الصف الرابع األساسي.

  مشكلة الدراسة:
  مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس تتحدد

  ؟في تنمیة قیم الحوار لدى طلبة الصف الرابع األساسي التربیة المدنیة كتابمحتوى أثر إثراء ما 

  -ویتفرع من السؤال الرئیس السابق األسئلة الفرعیة التالیة:
 ؟كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي ىتضمنها في محتو  واجبما قیم الحوار ال -١
 قیم الحوار؟للصف الرابع األساسي لمفاهیم التربیة المدنیة  كتاب ىما مستوى تضمن محتو  -٢
 قیم الحوار؟ في ضوء للصف الرابع األساسيالتربیة المدنیة  كتابثرائیة لمحتوى ا المادة اإلم -٣
بین متوسط درجات الطلبة  )α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٤

 في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي والبعدي؟
بین متوسط درجات الطلبة  )α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -٥

 ؟مرتفعي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي والبعدي
بین متوسط درجات الطلبة  )α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٦

 متوسطي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي والبعدي؟
بین متوسط درجات الطلبة  )α≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -٧

ل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي منخفضي التحصی
 والبعدي؟

  فرضیات الدراسة:
بین متوسطات درجات  )α≥(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -١

 الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي والبعدي.الطلبة في المجموعتین 
 بین متوسطات درجات الطلبة )α≥(0.05داللة إحصائیة عند مستوى داللةت ال توجد فروق ذا -٢

 البعدي.و  الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبليفي المجموعتین  مرتفعي التحصیل
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بین متوسطات درجات  )α≥(0.05ت داللة إحصائیة عند مستوى داللةال توجد فروق ذا -٣
الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي  في المجموعتین متوسطي التحصیل الطلبة

 والبعدي.
بین متوسطات درجات  )α≥(0.05ت داللة إحصائیة عند مستوى داللةال توجد فروق ذا -٤

الضابطة والتجریبیة في اختبار قیم الحوار القبلي في المجموعتین  منخفضي التحصیل الطلبة
 والبعدي.

  :أهداف الدراسة
 .للصف الرابع األساسيالتربیة المدنیة  كتابقیم الحوار الالزم تضمنها في محتوي  تحدید -١
 قیم الحوار.لكتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي ستوي تضمن محتوي التعرف على م -٢
 قیم الحوار. في ضوءكتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي ثرائیة لمحتوي إعداد مادة إ -٣
أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة مفاهیم قیم الحوار لدى طلبة التعرف إلى  -٤

 الصف الرابع اإلبتدائي.
التعرف إلى أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة مفاهیم قیم الحوار لدى الطلبة  -٥

 مرتفعي التحصیل.
فاهیم قیم الحوار لدى الطلبة التعرف إلى أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة م -٦

 متوسطي التحصیل.
التعرف إلى أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة مفاهیم قیم الحوار لدى الطلبة  -٧

 منخفضي التحصیل.

  :أهمیة الدراسة
 تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة:

لمراعاة قیم الحوار أثناء  ؛ االساسي للصف الرابعقد تفید الدراسة معلمي التربیة المدنیة  -١
 .واالستفادة أیضًا من المادة اإلثرائیة لقیم الحوار في التربیة المدنیة التدریس

وقائمة لقیم الحوار في التربیة المدنیة، وهذا قد یفید المشرفین التربویین  اً تقدم الدراسة اختبار  -٢
 ا.ومخططي المناهج والقائمین على بناء الخطط المستقبلیة وتطویره

قد تفید هذه الدراسة القائمین على مراكز التدریب ومعدي الدورات التربویة لمعلمي التربیة  -٣
المدنیة أثناء الخدمة، حیث أنها قد تساهم في إمدادهم بنماذج لقیم الحوار المثراة في مادة 

 التربیة المدنیة وتدریب المعلمین لبناء مثلها.
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سات بحثیة، تثري المستفیدین في  مجال قیم الحوار من المتوقع أن تكون سببًا في إحداث درا -٤
  في محیطنا كما هو مالحظ.

  :دود الدراسةح
 قیم الحوار تنمیةالتربیة المدنیة في  كتابثراء محتوي إتقتصر الدراسة على  :الحد الموضوعي •

 .لدى طالب الصف الرابع األساسي

من  المقرر للصف الرابع األساسيالتربیة المدنیة  ابالباحثة بتحلیل كت قامت :األكادیميالحد  •
 م).٢٠١٤- م ٢٠١٣ (قبل وزارة التربیة والتعلیم للعام

 مدرسة مصطفى حافظ االبتدائیة "ب" التابعة لوكالة الغوث ( خان یونس). :الحد المكاني •
 تم إجراء هذه الدراسة على طالب الصف الرابع اإلبتدائي. :الحد البشري •
  ).م٢٠١٤- م٢٠١٣فصل الدراسي الثاني للعام(فیذ هذه الدراسة في التم تن :الحد الزماني •

  :مصطلحات الدراسة
  :لمصطلحات األتیة اجرائیا كالتاليتعرف الباحثة ا

 :ثراءاإل  - ١
 خاصة بخبرات وأنشطة إضافیة ،كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسيإغناء محتوى "
؛ من ذي تكشف عنه نتائج تحلیل المحتوىالقصور الهدف معالجة بوذلك  ،قیم الحوارمفاهیم ب

 - أجل توسع خبرات الطالب وزیادة أفكاره وتدعیمه بقیم الحوار المتمثلة في (قوة الشخصیة
الثقة بالنفس)  -عدم االستئثار بالكالم -األمانة في العرض - إثبات صحة الدلیل - الصبر

 المناسبة له والمساهمة في تشكیل اإلنسان الصالح".
  :قیم الحوار  - ٢

"إكساب الطالب لمجموعة من المبادئ واألخالقیات والمثل التي تنمي لدیه مهارات الحوار 
في ضوء  المناسبة وتعزز لدیه آداب الحوار؛ لیمارسها عملیًا أثناء المواقف الحواریة المختلفة

 عقیدته وفلسفة المجتمع".
 :التربیة المدنیة كتاب - ٣

ویختص بالتربیة المدنیة  ،في مدارسها لتدریسه وزارة التربیة والتعلیمالمقرر من قبل  كتابال وه"
  ".من خالل مركز المناهج الفلسطینیة لوزارة التربیة والتعلیم ي أعدذوال
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  أوًال: التربية المدنية
یتضمن هذا المحور مفهوم التربیة المدنیة وكذلك عرض أهمیة التربیة المدنیة وأهداف 

  .تعلیمها، وما یتضمنه محتواها

والتي كان  ،شملت جمیع مناحي الحیاةیتسم العصر الحالي بالتحوالت والتغییرات التي 
أبرزها التحوالت السیاسیة واالجتماعیة، كما أصبحت الدیمقراطیة والمواطنة الصالحة سمة العصر 
الحالي من أجل تحقیق متطلبات الجانب المدني في المجتمع. وعلیه بادرت المؤسسات التعلیمیة 

لتحقیق األهداف المنشودة في مختلف  ،الزمةفي إیجاد المادة التي تحتوي على الخبرات المدنیة ال
  جوانب الحیاة المدنیة. 

 مفهوم التربیة المدنیة:-١
ولقد تم تناوله من عدة زوایا  ،اهتمام الباحثین في ذلك المجالبحظي مفهوم التربیة المدنیة 

  تبعًا لفلسفة واتجاهات الباحث ومجال الدراسة ومنظورها الخاص فیه.

عملیة تهدف إلى توعیة الفرد ") التربیة المدنیة بأنها: ٩٢: ٢٠٠١حیث عرف رستم (
بحقوقه وواجباته اإلنسانیة، وتنمیة قدراته على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ومؤسساته، 
وتحمل المسؤولیة، وتقدیر إنسانیة اإلنسان، وتكوین اتجاهات إیجابیة نحو الذات ونحو اآلخرین، 

نسان، واالنفتاح على الثقافات العالمیة، والمشاركة اإلیجابیة في وتمثل الدیمقراطیة وحقوق اإل
  .  "الحضارة اإلنسانیة

نه: "باب من ) حیث إ٢٠: ٢٠٠٣في المعجم الموسوعي ( وقد ورد مفهوم التربیة المدنیة
أبواب التربیة یتناول شؤون المجتمع العامة ومشكالته ویهدف إلى خلق رأي عام مستنیر عن طریق 

لومات االجتماعیة الضروریة في مختلف الحقول االقتصادیة والصحیة والسیاسیة والتربیة بث المع
  واالجتماع والدین وغیر ذلك".

هي التربیة التي تساعد على تكوین إنسان ) عرفها بأنها: ١٣٠: ٢٠٠٣أما المغربي (
والواجبات، وعلیه ئول، له دور مشارك وفاعل في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة من حیث الحقوق مس

فإنها تؤدي إلى تعزیز مجموعة من السلوكیات التي تهدف في المحصلة النهائیة إلى رسم عالقة 
المواطن بوطنه وباآلخرین وتشمل عالقة الفرد بالمجتمع ، وعالقة الفرد بالجماعة، والجماعة مع 

  .الجماعة

 فقالت تربیة المدنیةیف للتعر  )١١: ٢٠١٠وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة (وقد عرضت 
:  المادة التي تهتم بمجموعة خبرات مدنیة قوامها مفاهیم وقیم ومهارات واتجاهات وممارسات أنها
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لیكونوا فاعلین في بناء  ،تعزز الجانب المدني لدى األفراد في مختلف جوانب الحیاة المدنیة
  .مؤسسات المجتمع

  : المدنیة هيأن التربیة ونالحظ من التعریفات السابقة 

 عملیة إعداد وتنمیة لإلنسان في الجوانب المدنیة. - 

 ازن بحیث تقوي عالقته مع اآلخرین.تو متسعى إلعداد اإلنسان ال - 

قراطیة ومفهومها واطنة وحقوقها وواجباتها والدیمبعض المفاهیم المدنیة مثل المللفرد  توضح - 
 والوعي بها.

 قیم العمل التطوعي وقیم الحوار.تسعى لتدعیم القیم المناسبة لإلنسان مثل  - 

"العملیة التربویة المقصودة التي  تعرف الباحثة التربیة المدنیة بأنها: ما سبقوفي ضوء 
تجاهات والقیم والمهارات التي تعزز وتدفع الفرد إلى األعمال تحمل في طیاتها المعتقدات واال

 ،بمجتمعه وأمته، یعي حقوقه وواجباتهعتزاز واال ماءنتالمدنیة بحیث یمارس حیاته بالوالء واإل
  تنغرس فیه قیم الحوار المساعدة في نشر المحبة والتسامح بین الناس".

  أهمیة التربیة المدنیة: - ٢

كساب المواطن المعارف والقیم إ في نشر ثقافة الدیمقراطیة و  مهماً  اً إن للتربیة المدنیة دور 
نتخابات التشریعیة، ومتابعة أداء ممثلیهم في والمهارات المدنیة وتوعیته بأهمیة المشاركة في اال

  المجلس التشریعي، كونه الممثل للسلطة التشریعیة والمراقب ألداء السلطة التنفیذیة(الحكومة).

لتكون  ؛شخصیة أبناء المجتمع ،وللتربیة المدنیة أهمیة كبیرة في بناء الشخصیة الدیمقراطیة
ذات أما الذي ینشأ من خالل التربیة التسلطیة فتتضح فیه أكثر تكیفًا وتحمًال للمسئولیة وتحقیق ال

وأن التربیة التي تنطوي على التسامح والحریة  ،االتكالیة والسلبیة وقلة التكیف  والتقدیر لذاته
المفرطة غیر الموجهة قد تؤدي إلى مشاكل عدیدة تعرقل نجاحه في المستقبل، لذلك فالتربیة المدنیة 

ویة المتفاعلة في إطار المجموعة لتمارس النشاطات الوطنیة العامة تؤثر التي تحقق الشخصیة الق
لذلك  ،حیث تزوده بالمعلومات والمفاهیم والمهارات واالتجاهات، تأثیرًا كبیرًا في تطور شخصیة الفرد

فالتربیة المدنیة لیست مستودعًا للمعارف فقط بل هي أداة من أدوات التغیر التي تساهم في النمو 
  ).٢١٣: ١٩٩٣قي لألفراد(ناصر،لحقیا

ولقد كتب العدید من الفالسفة عن ضرورة أن یتوافق النظام التربوي والتعلیمي مع ما اتفق 
علیه المجتمع كأساس تقوم علیه العالقات بین األفراد وبین األفراد والسلطة السیاسیة، وحالة االتفاق 

تماعي أرست حقوقًا لألفراد، وكان من الضروري هذه أو ما یطلق علیه تاریخیًا التعاقد أو العقد االج
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الذین أصبحوا مواطنین  -تحویلها لقیم یتم تربیة النشء علیها لضمان استمراریة العالقة بین األفراد
 ویعتقد )١٧: ٢٠٠٣بین أنفسهم على أساس هذه الحقوق والقیم.(جبران، وبین الدولة وكذلك 

التعلیم المنظم قادرة على أن تربي وتنمي الجودة والكفاءة جیفرسون ومادیسون أن التربیة المدنیة في 
والتي تحققها وتطلبها الحكومة الناجحة ضمن مفاهیم (الدیمقراطیة، ،في العقل والقلب لدى المواطن

وحقوق اإلنسان، والمواطنة) باعتبار ذلك أسمى المسئولیات االجتماعیة للمواطن الصالح في 
   )Center of Civic Education, 1995., 7.(وطنه

  وتستخلص الباحثة أهمیة التربیة المدنیة في النقاط التالیة: 

 ساهم في تشكیل المجتمع المتناغم.یمیة تالزم الفرد في حیاته بحیث تتشكیل منظومة ق - 

 نشر ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة بما تتضمن من مفاهیم متعددة.  - 

 وعالقته مع الحكومات. توضح عالقة الفرد باآلخرین في المجتمع - 

تزید من الوعي الدیمقراطي لدى الفرد بحیث تعزز مفهوم االنتخاب واختیار األفراد بطریقة  - 
 دیمقراطیة.

  تشكیل مجتمع مدني یعرف فیه كل فرد ما لدیه من حقوق وما علیه من واجبات. - 

الجهود وحتى تحقق التربیة المدنیة مساعیها وتصل مفاهیمها لآلخرین البد من تنسیق 
وتعاون مثمر بین المدرسة واألسرة ومؤسسات المجتمع المحلي، أي أن یكون هناك تعاون ابتداء 
بالمعلم وانتهاء بالدولة، فالتربیة المدنیة لیس مهمة المنهاج المدرسي فقط أو مهمة األسرة بل هي 

  .عملیة یشترك فیها جمیع األطراف المحیطة بالمواطن من أسرة ومسجد ونادي وغیره
  األهداف العامة بمنهاج التربیة المدنیة الفلسطینیة:  - ٣

إلى تطویر معارف النشء العامة باألمور  يتهدف مادة التربیة المدنیة بشكل رئیس
وتنمیة اإلحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لمعرفة  ، االجتماعیة والسیاسیة

أي أنها تبحث في اإلنسان  ،مع نفسه واآلخرینحقوق وواجبات المواطن عندما یدخل في عالقة 
وما علیه كإنسان یعیش في وطن أكبر، وهي التي تساعد على تكوین إنسان مسؤول له دور 

وعلیه فإنها تؤدي إلى تعزیز مجموعة من  ،مشارك وفاعل في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة
   )٣٤: ٢٠٠٧.(شاهین، طنه واآلخرینالسلوكیات التي تهدف في النهایة إلى رسم عالقة المواطن بو 

لذلك بادرت وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة بإعداد مادة التربیة المدنیة وتدریسها في النظام 
  التعلیمي لما لها من أهداف في:
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لتزام المواطن اساس أخرین ، فهي تقوم علي توعیة المواطن بحقوقه وواجباته تجاه  نفسه واآل -١
دارة الخالف واالختالف إستخدام لغة الحوار ونبذ العنف في او  ،رام والتسامحتبقیم ومعاییر االح

  خرین.مع االّ 

وهام والخرافات فالمواطن الحر هو الذي یتحرر من األ ،تنشئة المواطن علي حریة التفكیر -٢
 عات غیر االنسانیة.اویبتعد عن المیول والنز 

 والتعاون.حترام والتسامح نسانیة مثل اإلتنمیة بعض القیم اإل -٣

في   ومؤثراً  نماط سلوكیة تتفق مع مفهوم التربیة المدنیة، لیكون الفرد فیها فاعالً أتنمیة  -٤
خرین لحل مشكالته الخاصة ومشكالت مجتمعه ألسالیب التعامل مع اآل المجتمع ، ومتفهماً 

فراد المجتمع مهارات حل المشكالت عن طریق أالذي یعیش فیه ویتم ذلك عن طریق اكساب 
 تفكیر ولیس عن طریق العنف.ال

 دینامیكیاً  ن یجعلوا من مجتمعهم مجتمعاً أو ، فراد یستطیعون النهوض بوطنهم أبناء وتكوین  -٥
نماط السلوكیة صلیة وتطویر القیم واألبما یتناسب والمحافظة علي القیم األ مفتوحاً  حراً 

 لتحدیث.جل التنمیة واأضد التغییر من  والعادات والتقالید التي تقف تحدیاً 

 جتماعیة مناسبة .اوتساعد علي تكوین عالقات  ،التكیف بین المجتمع والسلطة الحاكمة -٦

حیث تتیح للفرد التحرر من بعض قیود  ،ذابة الفوارق بین الطبقاتإ التماسك االجتماعي و  -٧
 تصال ببیئات محلیة وعالمیة .طیه الفرصة لإلعطبقته االجتماعیة وت

كانت أ یحصل كل فرد علي حقوقه ویتحمل مسؤولیاته سواء فراد المجتمع بحیثأضمان حقوق  -٨
الحریة والمساواة في  أفراد بینما تؤخذ من خالل تطبیق مبدم من األأتلك الحقوق من الدولة 

 .المجتمع المدني

حساس وتنمیة اإل ،تطویر معارف النشئ العامة المتعلقة باألمور السیاسیة واالجتماعیة -٩
مور الدولة والوطن والحكومة والشعب أومعرفة  ،المحلي والدوليبالواجب نحو المجتمع 

 نسانیة العامة .والحقوق والواجبات اإل

 ضرار التي تلحق بها وكیفیة المحافظة علیها وحمایتها .تنمیة الوعي باألنظمة البیئیة واأل - ١٠

وتحمل نضباط واإل ،والتسامح ،تقان العملإ و  ،وبذل الجهد ،خرواحترام اآل ،احترام الذات - ١١
 المسئولیة.

  وتقدیر رموز الوطن والغیرة علي الوحدة الوطنیة. ،حب الوطن واالعتزاز بالهویة الوطنیة -١٢
  )٩: ٢٠٠٥، وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة( 
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 أما الخطوط العریضة  لمنهاج التربیة المدنیة الفلسطیني فإنها تشمل النقاط التالیة:

  وتنمیة حب الوطن وتعزیز عناصر السیادة. ،الفلسطینیة وترسیخهاتعزیز الشعور بالهویة -١
  .على األسرة الفلسطینیة ورعایتها الحفاظ-٢
  .مل التعاوني والمشاركة المجتمعیةتنمیة القدرة على الع-٣
  .بیة نحو النظافة الشخصیة والعامةیجاإتنمیة اتجاهات -٤
  ألمور االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة.تعزیز المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع في ا-٥
   .إعداد الطلبة وتدریبهم وتأهیلهم بغرض اكتساب المهارات على ممارسة حقوقهم كمواطنین-٦
  إكساب الطلبة مهارات تعزز ممارستهم لحقوقهم ومسؤولیاتهم كمواطنین.-٧
  تعزیز دور القانون وسیادته.-٨
  ب في العالم.توثیق العالقة والتعاون بین كافة الشعو -٩

  تعزیز روح التسامح واحترام معتقدات اآلخرین وقیمهم.      -١٠
  تنمیة روح المواطنة لدى الطالب لجعله مدركًا لحقوق واجباته.-١١
  .  ن مبادر ومنتج ومستقلالتركیز على خلق مواط-١٢
  .والمجتمع المدني والعالقة بینهمابمفهوم الدولة ومؤسساتها  البتعریف الط - ١٣
وتعزیـــز قـــدرتهم علـــى التحلیـــل والنقـــد والمبـــادرة واإلبـــداع والحــــوار  بشخصـــیة الطـــالتنمیـــة  - ١٤

 )٩: ٢٠٠٥، وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة(االستماع .االیجابي وحسن 

  اكساب المتعلم: في ضوء ما سبق یتضح أن التربیة المدنیة تهدف إلى
اجبـات وتوضـح لـه عالقتـه بمجریـات : بحیث تنمي لـدى الفـرد المعرفـة بـالحقوق والو المعلومات  - 

 األمور العالمیة واالنتقال في تنظیم المجتمع من العشوائیة إلى المدنیة.

 وتنمیة المهارات الحیاتیة المختلفة. ،: ومنها المشاركة المدنیة في القضایا المجتمعیةمهاراتال - 

وروح المبـــادرة والتســـامح  ،كالثقـــة بـــالنفس تنمیـــة الســـمات اإلیجابیـــة لـــدى الفـــردمثـــل تجاهـــات: اال  - 
 .وغیرها

 محتوى التربیة المدنیة: -٤

حیث أنها تشمل المعارف  هناك إجماع بین الباحثین والكتاب حول محتوى التربیة المدنیة،
و مقومات أمحتوى أن  )٢٠٠٢( خرونآالغتم و  یرىو  والمهارات والمعتقدات المدنیة أو الفضائل،

  :ما یلي تشملالتربیة المدنیة 
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   - : یلي وتشمل ما ساس المعرفي)و (األأالمعارف (المعلومات)  -أ

وتعرف  ،مامثل تعرف الدستور الذي یقوم علیه الحك :المعلومات المتعلقة بشؤون الوطن -
ثرها في تكوین أعالمیة و حقیقة المؤسسات اإل ىوالوقوف عل ،جهزة الحكم وسلطاته الثالثأ

  .ي العامأالر 
العالمي والتفاعل مع قضایاه ومعرف متعلقة بعالقة الوطن بهذا معرفة متعلقة بالمجتمع   -

قوم علیها المواطن العالمي والقدرة على التفاعل مع القضایا یسس التي المجتمع ومعرف األ
 .والوعي بأهمیة السالم والتفاهم ةالمعاصر 

 ،خرىاألنظمة القیم في الثقافات أمعرفة نظام القیم وتطوره في المجتمع مع االطالع على   -
  .المواطنین والناس ةوذلك بغیة التعرف على معاییر السلوك في التعامل مع بقی

الفعالة في مجریات االحداث  ةالتي تمكن الطالب من المشارك ةتعرف مبادئ الدیمقراطی  -
 .السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة في مجتمعه

 . طن ومسؤولیاته وحقوقه وامتیازاتهاو ممعرفة واجبات ال  -

 تمكنه من اتخاذ القرار السلیم في المواقف التي توجب ذلك.  ةثقافة سیاسی  -

 ساس الوجداني) وتشمل ما یلي:و( األأالمبادئ االخالقیة والمعتقدات المدنیة  - ب

 ةالمشترك ةااللتزام بالقیم المدنی  -

  قلیات.نسانیة للمعارضة واألاحترام التنوع والتعدد في المجتمع والحقوق اإل  -
 .یجابیة في الحیاة العامةاإل ةالمساهم  -

 .ضمان الحریات المدنیة وصونها -

 .مام القانونأساس العدل وتكافؤ الفرص والمساواة أالتعامل مع المواطنین على   -

 .خرین والتعاونالتسامح مع اآل -

 .الثقة بالنفس وتحمل المسؤولیة  -

 :المهارات االساسیة الالزمة للمواطنة الصالحة أو االساس العملي وتشمل ما یلى -ج

  .بداعيالمنطقي والنقدي (الناقد ) واإل مهارات التفكیر -

 . مهارات التواصل اللفظیة والكتابیة  -

 .مهارات االستماع الفعلي  -

 .االقتراعو  والقیادةلخطابة مهارات المشاركة المدنیة في الحیاة العامة مثل مهارات ا  -
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 .مهارات العمل في فریق  -

 .قوق والواجبات في مجتمع دیمقراطيممارسة الح  -

  ) أن التربیة المدنیة تشمل على:١٥٨: ٢٠٠٥في حین یرى (المجیدل، 

تتكون المعرفة المدنیة من أفكار جوهریة، ومعلومات یجب على المتعلمین و  :المعرفة المدنیة  - أ
لتصبح مؤثرة في سلوك مواطن الدیمقراطیة، وتتضن المعرفة المدنیة  ،معرفتها واستخدامها

 بصورة عامة مبادئ الدیمقراطیة، وعمل الحكم الدیمقراطي، وتصرفات المواطنة الدیمقراطیة. 

: وهي العملیات اإلدراكیة التي تساعد المتعلم على فهم المبادئ وشرحها المهارات المدنیة  - ب
ت الحكم والمواطنة، وهناك أیضًا مهارات المشاركة التي تتضمن ومقارنتها وتقییمها، وممارسا

أفعاًال یقوم بها المواطنون لضبط تأثیرات السیاسات العامة، وٕایجاد الحلول للقضایا العامة، 
ستخدام المواطن للمعرفة في تفكیره، إ بحیث تتضمن المهارات اإلدراكیة، مهارات المشاركة و 

 جابة للتحدیات المستمرة للحكم الدیمقراطیة والمواطنة.والعمل بأسلوب قادر على االست

: وهي العنصر األساسي الثالث في التربیة المدنیة فهم السمات الضروریة الفضائل المدنیة  - ت
وتجویده وتعزیز القیم، ویتمثل هذا في  ،للشخصیة من أجل الحفاظ على الحكم الدیمقراطي

تمدن واالستقامة، واالنضباط الذاتي والتسامح، حترام الثروة والكرامة ألي مواطن وأیضًا الا
 وحب الوطن.

مما سبق بأن القیم هي مكون رئیس وركن هام في محتوى منهاج  تستخلص الباحثةو 
التربیة المدنیة في المعارف (المعلومات) وفي الجانب الوجداني، حیث نرى بأنها تهتم التربیة 

غیرها التي تنسجم مع تحقیق مجتمع مدني متكامل، كما المدنیة بتنمیة القیم مثل التسامح والتعاون و 
تعتبر القیم من أهداف تدریس مادة التربیة المدنیة التي وضعت من وزارة التربیة والتعلیم 

  .الفلسطینیة

هكذا تم التعرف على مفهوم التربیة المدنیة وأهمیتها وعرض ألهدافها ومحتواها ، وهي من 
للمعاناة التي ي العالم بشكل عام وفي فلسطین بشكل خاص ؛ نظرًا لما المواد التي لها أهمیة كبیرة ف

یعیشها الشعب الفلسطیني الناجمة عن اإلحتالل، وممارسته القمعیة التي تستهدف اإلنسان 
  .الفلسطیني وبیئته بكافة جوانبها االجتماعیة والسیاسیة

، وار لدى الطلبة في المدارسالمادة الخصبة لرعایة وتنمیة قیم الحالتربیة المدنیة تعتبر و 
  لذلك سنوضح مفهوم اإلثراء حتى نحقق ما نصبو إلیه وهو إثراء محتوى التربیة المدنیة بقیم الحوار.
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  : إثراء المنهاجثانيًا
ثراء المنهج، وأغراضه ومستویاته، وشروطه إمفهوم  إلىیتضمن هذا المحور التعرف   

  والفرق بین مفهوم اإلثراء والتطویر.

االنفجـــار المعرفـــي فـــي شـــتى میـــادین المعرفـــة هـــو أســـاس التغیـــر الثقـــافي، والحضــــاري إن 
لذلك تعد عملیة إثراء المنهاج الدراسـي ضـرورة مـن ضـرورات الحیـاة المعاصـرة  ؛المتواصل والمتراكم

  في أي مجتمع یسعى إلى مواكبة هذا التطور.  

 مفهوم اإلثراء:-١
  مجموعة من التعریفات حول مفهوم اإلثراء:ددت وتنوعت تعریفات اإلثراء ستستعرض الباحثة تع

"إغناء المنهج أو إحداث زیادات أو إضافات فیـه تكمـل نـواقص معینـة اكتشـفها اإلثراء هو: 
عناصره نتیجة تحلیـل المـنهج بمفرداتـه وأهدافـه وطرائقـه للوقـوف علـى الفجـوة بینـه وبـین المربون في 

  ).٥: ١٩٨٩(بلقیس وشطي،  هداف المنشودة".األ
اول كافـة عناصـره بشـكل متـوازن ن عملیـة إثـراء المنهـاج تتنـأ" :)٥: ١٩٩٢، (نشوانیرى و 

المنهــاج نظــام متكامــل تتفاعــل جمیــع عناصــره مــع بعضــها  نأل؛ آخــر، أن یطغــى جانــب علــى دون
  .البعض دون استثناء"

عملیــة محــدودة تهــدف "بــأن اإلثــراء هــو )٤٢٦: ٢٠٠١(األســتاذ ومطــر، كمــا یعتقــد كــل مــن 
إلى إحداث تنمیة أو زیادة كمیة أو نوعیة لعنصر أو أكثر، مـن عناصـر المنهـاج لتوجیـه التعلـیم أو 

  تسهیل حدوثه أو التأكد من فاعلیته في مجال معین".

علــى المحتــوى الدراســي لمــا لــه مــن  تتركــز عملیــة اإلثــراء بــأن) ١١: ١٩٨٩(عمیــرة، ویــرى 
عـد وسـیلة لتحقیـق تُ ر كبیر في تشكیل خبـرات المـتعلم، وفـي تصـمیم أنشـطة التعلـیم والـتعلم التـي تأثی

األهــداف التربویــة المرغــوب فیهــا، فــالمحتوى الدراســي یحتــل مكــان القلــب مــن المنهــاج فــي منظــوره 
لـى علم؟ فإن المحتوى یجیـب بـدوره عنّ الحدیث، وٕاذا كانت أهداف المنهاج تجیب عن التساؤل لماذا 

  م؟ تعلَّ نم و التساؤل كیف نعلَّ 

تقـــدیم غیـــر المعتـــاد وغیـــر  فیـــرى أنـــه  إلـــى كیفیـــة اإلثـــراء )١٦٣: ١٩٩٤(ســـتوبارد، ویشیر
التقلیدي، فاإلثراء في الكتب الدراسیة یكـون بإعطـاء دروس غیـر عادیـة وغیـر المتلقـاة فـي المدرسـة، 
وتتیح دروس اإلثراء التعمق في المعطى بصورة أكبر من العادیة، والنقطـة المهمـة حـول اإلثـراء هـو 

ع والتقــدم، وال یجــب أن یكــون فقــط أنــه یجــب أن یكــون نوعیــًا، ویجــب أن یكــون فیــه شــيء مــن التوســ
  إضافات كمیة من نفس الشيء.
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ویعتمـد علـى مرتكزاتـه وتحقیـق  ،أما المنهج اإلثرائي هـو المـنهج المصـاحب للمـنهج الرسـمي
علــى مــا اكتســبه المــتعلم فــي المــنهج األساســي ویتكــون مــن معلومــات  نــاءً أهدافــه علــى إثــراء الــتعلم بِ 

   تعضد عملیات التعلم التي تمت في المنهج األساسي. وأنشطة إضافیة وممارسات ومهارات

  )٥٩: ٢٠٠٦(الضبع،                                                                   
  وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن اإلثراء هو:

 (المحتوى واألهداف واألنشطة والخبرات).اإلثراء یجب أن یتضمن  §

 .نواقص المنهاج المدرسي في مواضیع محددةمهمة في تحدید عملیة  §

 من خالل الزیادات واإلضافات الخاصة. في المنهاج لنواقصاعالج ل اإلثراء یأتي  §

 عملیة اإلثراء حتمیة لمتابعة ومسایرة التطورات واالكتشافات الجدیدة في جمیع المجاالت. §
نیـــة للصـــفوف األربعـــة إغنـــاء محتـــوى مقـــررات التربیـــة المد": تعـــرف الباحثـــة اإلثـــراء بأنـــهو 

األولــى، بخبــرات وأنشــطة إضــافیة خاصــة بمفــاهیم قــیم الحــوار، وذلــك بهــدف معالجــة القصــور الــذي 
ع خبـــرات الطالــب وزیـــادة أفكــاره وتدعیمـــه بقـــیم یتكشــف عنـــه نتــائج تحلیـــل المحتــوى، مـــن أجـــل توســ

  الحوار المناسبة له والمساهمة في تشكیل اإلنسان الصالح".

  أغراض اإلثراء:-٢
یهــدف اإلثــراء إلــى تجویــد المنهــاج، وتحســینه بزیــادة فاعلیتــه، والتقلیــل مــن الوقــت، أو الجهــد     

لقـد اختلـف البـاحثون حـول أغـراض اإلثـراء عرضـًا المبذول ألجل تحقیق أغراضه، أو تثبیت آثـاره، و 
  : أن أغراض اإلثراء تشمل على )٤٣٤: ٢٠٠١(األستاذ ومطر،ألهمها ویرى 

  هل بناء المفهوم.  سَّ معین  وم، فكلما كثرت األمثلة إلى حدٍ اإلثراء لبناء مفه -
  اإلثراء لنمو المفهوم، فكلما كثرت األمثلة اتساعًا وعمقًا ساعدت على نمو المفهوم.   -
 لجعل الموضوع أكثر وضوحًا. ؛اإلثراء للتدرج في التجرید أو التبسیط أو إدخال متطلبات مسبقة -
 بالحیاة. اإلثراء لتوظیف المعلومات -
 اإلثراء لمراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین. -
  اإلثراء لسد فجوة تنظیم المنهاج وتسلسل خبراته. -

أن الغــرض األساســي والــرئیس لعملیــة إثــراء الكتــاب المدرســي، ) ١٢: ٢٠٠٩(شــعت،  ویــرى
یـث السـن علم مـن حتهو تسهیل وصول المعلومة إلى الطالب، لذلك ال بـد مـن األخـذ بخصـائص المـ

  واإلدراك واالهتمامات، وغیرها عند عملیة اإلثراء.
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التـدرج فـي التجریـد  –مما سبق أن أغراض اإلثراء تتركـز فـي ( بنـاء المفهـوم ونمـوه  یتضحو 
  مراعاة الفروق الفردیة) -توظیف المعلومات -أو التبسیط

اعلیتــه، وتــأتي وتــرى الباحثــة أن أغــراض اإلثــراء متعــددة ومهمــة  لتحســین المنهــاج وزیــادة ف
عنهــا عملیــة التحلیــل، وعلیــه یجــب أن یكــون اإلثــراء  تاســتجابة لمــا بــه مــن قصــور أو فجــوات كشــف

 سهًال ومتدرجًا، وأن یعطي معلومات مفیدة، كما یجب أن یكون مراعیًا للفروق الفردیة بین الطالب.

  مستویات اإلثراء: -٣
یكـون عامــًا علـى مسـتوى الدولـة، أو علــى هنـاك عـدة مسـتویات لإلثـراء الجیــد تبعـًا للحاجـة، فقـد   

  كما یلي: )٤٣٤: ٢٠٠١(األستاذ ومطر،حیث ذكرها  مستوى محلي، أو على مستوى فردي
  :اإلثراء العام §

ویـــتم علـــى مســـتوى الدولـــة، أو الكیـــان الشـــامل نتیجـــة الحاجـــة الوطنیـــة إلدخـــال عنصـــر تربـــوي   
طـــارئ، ویـــتم هـــذا النـــوع مـــن اإلثـــراء جدیـــد، أو لتوصـــیة داخلیـــة، أو خارجیـــة، أو نتیجـــة تغیـــر 

  بمساعدة الخبراء وتوزیع الجهود على المدارس من تعلیمات لتعلیمها.
  :اإلثراء المحلى §

ویتم في أقـالیم محـددة مـن الدولـة، أو منـاطق معینـة، وفـي هـذا النـوع مـن اإلثـراء تقـوم مـدیریات 
رفین التربویین والنشرات المحلیـة التربیة والتعلیم المحلیة بالتعاون لتنظیمه من خالل جهود المش

عد مذكرات بسیطة لبیان كیفیة اإلثـراء تـوزع علـى معلمـي والدورات التدریبیة أثناء الخدمة، وقد تُ 
  المادة.  

  :اإلثراء الفردي §
ـ ف دون اتفـاق مسـبق بـین مجموعـة مـن المعلمـین، ودون اسـتعداد جمـاعي، ویتم في حجرة الصِّ

تفریــــد التعلــــیم وتفعیــــل الــــتعلم وتقلیــــل الفاقــــد فــــي العملیــــة أو إعــــداد متفــــق موحــــد وهــــو یتصــــل ب
التعلیمیــة، وهنــا یعــد المعلــم منفــردًا، أو بمشــاركة الطــالب، أو الخبــراء، أو المتخصصــین وذلــك 

  بإثراء هذا الموضوع من خالل عرض فیلم أو محاضرة، أو موضوع شفوي أو مطبوع. 
اعیــًا بمشــاركة المهتمــین والمتخصصــین بــاإلثراء، ونالحــظ هنــا أن اإلثــراء إمــا أن یكــون فردیــًا أو جم

  ولكن اإلثراء الجید ال بد أن یكون جماعیًا خاصة بین المعلم والمتعلم.

  شروط اإلثراء الجید:-٤
حتى یحقق اإلثراء أهدافه ویتصف بالجودة ال بد من تـوافر الشـروط المناسـبة لـه حیـث یـرى 

  یكون:أن اإلثراء البد أن  )٤٣٤: ٢٠٠١(األستاذ ومطر،
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  وظیفیا لسد ثغرة أو استكمال نقص، أو معالجة جانب به قصور.   -١

  عملیة مستمرة وهي تتم من خالل بناء المنهج، ومن خالل عملیة تجریبه ومن خالل تنفیذه.   -٢

عملیـــة بنائیـــة جزئیـــة محـــدودة ینبغـــي أن تـــتم فـــي الموقـــع المناســـب مـــن حیـــث تنظـــیم المحتـــوى  -٣
تكــون إضــافیة، ولــیس مــن الضــروري أن تــزرع فــي الكتــاب المدرســي بــل والخبــرات، ویمكــن أن 

  .ربما كان من الضروري عدم إضافتها إلي الكتاب وال سیما اإلثراء المحلى والفردي

بأن اإلثراء الجید هو ما یستند إلى منهجیة علمیة، حیث یقوم ) ١٢: ٢٠٠٧وترى (النادي، 
صور فیه، ومن ثم العمل على معالجتها من خـالل على تحلیل المحتوى لمعرفة نواحي الضعف والق

الزیادات واإلضافات لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج، وال یقـف عنـد حـد إغنـاء المـنهج بزیـادات 
  تكمل نواقص فیه بل یستمر خالل عملیات المنهج المختلفة من بناء وتجریب وتنفیذ.

عددها  المفكرة بصوت مرتفع ه كلما كانت العقول المجتمعةن) أ١٣: ٢٠٠٩(شعت،  ویعتقد
  أكبر، ساعد ذلك في الوصول إلى إثراء جید بشكل أفضل، وكان نفع الطالب منه أكثر.

  ونالحظ مما سبق أن شروط اإلثراء تتمثل في:

 .یكون شامًال لجمیع  نواقص وفجوات المنهاجأن  §

أن ال یقف اإلثراء عند الزیادات بـل یتعـدى ذلـك لیصـل إلـى مرحلـة االسـتمرار فـي عملیـات   §
 بناء الفجوات وتجریب المنهاج 

 أثناء عملیة اإلثراء. تلبیة الحاجات الفردیة واالجتماعیة والعلمیة §

  اإلثراء والتطویر:الفرق بین -٥
یختلـف والتطـویر حیـث أنـه بعد استعراض األدب التربوي نالحظ أن هناك خلط بـین اإلثـراء 

مــا التطــویر أاإلثــراء عــن التطــویر فــي المتطلبــات الســابقة حیــث أن اإلثــراء یقــوم علــى تحلیــل المــنهج 
والشمولیة حیـث أن إثـراء المنهج ویختلف اإلثراء عن التطویر من حیث المحدودیة  قویمفیقوم على ت

نهج فهـو عملیـة عالجیـة شـاملة وجذریـة المنهج عملیة عالجیة محدودة بالمقام األول، أما تطویر الم
  ).٢٠: ١٩٩٧(اللولو، 

ینصب على جمیع عناصر المنهاج وال یقتصـر  التطویر) أن ٢: ١٩٩٦كما یرى ( عفانة، 
علــى احــد مكوناتــه، لــذا فــإن عملیــة التطــویر شــاملة شــمول األهــداف التــي یتبناهــا المجتمــع ویســعى 

اء جزئیــة مــن عملیــة التطــویر بحیــث تركــز علــى جانــب المنهــاج إلــى تحقیقهــا، بینمــا تعــد عملیــة اإلثــر 
  واحد من عناصر المنهاج.  
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ـــراء) أن عملیـــة ٢٤: ٢٠٠١ویـــرى (شـــلدان،  تنصـــب علـــى جانـــب واحـــد أو أكثـــر مـــن  اإلث
جوانب المنهاج وهو المحتـوى الدراسـي التـي تتبعـه طریقـة التـدریس، إذ تجـرى لـه عملیـة إغنـاء سـواء 
 أكــان ذلــك بتــوفیر عملیــات معینــة أو مفــاهیم، أو أنشــطة وأســالیب عــرض معینــة تتــیح للمــتعلم فرصــاً 

  لتنمیة قدرات التفكیر والمیول.  
مـن حیـث  فـي مقارنتـه بـین عملیتـي اإلثـراء، والتطـویر) ٦: ١٩٨٩ویرى (بلقیس وشطي، 

الجهـــة المســـئولة إن التطـــویر أعـــم وأشـــمل مـــن اإلثـــراء، باعتبـــاره مهمـــة تربویـــة كبیـــرة تتوالهـــا عــــدة 
مؤسســـات هامـــة كمؤسســــات التربیـــة، والمؤسســـات االجتماعیــــة، والمؤسســـات االقتصـــادیة، ویؤدیهــــا 

ء سیاسة التربیـة العامـة فـي المجتمـع أو علـى خلفیـة المعرفـة األفراد بتكلیف من مؤسساتهم على ضو 
المنهجیة أو استنادًا إلى مفهوم اإلنسان في هذا المجتمع أو ذاك، أما اإلثراء فهو عملیـة فردیـة یقـوم 
بها التربویون كأفراد كل في موقع مسـئولیته وفـق تلمسـهم للفجـوات التربویـة أثنـاء عملیـة التفاعـل مـع 

  المنهج.  
عملیـــة فردیـــة أو جماعیـــة محـــدودة یقـــوم بهـــا المعلـــم، أو المشـــرف، أو الخبیـــر، أو ثراء فـــاإل 

هــــؤالء مجتمعــــین. بحســــب استشــــعارهم للثغــــرات والمشــــكالت فــــي أثنــــاء تعــــاملهم مــــع المنهــــاج ومــــع 
تالمیــذهم فــي بیئــة معینــة، أمــا عملیــة التطــویر فهــي عملیــة شــاملة ولیســت فردیــة، فتطــویر المنهــاج 

ة عامـة تتوالهـا المؤسسـات التربویـة، واالجتماعیـة ،والسیاسـیة واالقتصـادیة ویقـوم بهـا التربوي مسئولی
األفراد والجماعات في ضوء فلسفة تربویة جدیدة أو مستحدثة طرأت على المجتمـع، أو علـى طبیعـة 

  ).  ٢٠: ١٩٩٦المعرفة واستدعت التطویر(دیاب، 
  والتطویر من حیث:وتحدد الباحثة الفروق األساسیة بین اإلثراء 

  : فاإلثراء عملیة عالجیة محدودة بینما التطویر عملیة شاملة وجذریة.  طبیعتهما  -

  : حیث یقوم اإلثراء على تحلیل المنهاج بینما التطویر یقوم على تقویمه.  المتطلبات السابقة  -

ء، أو المشــرفون وقــد : حیــث أن اإلثــراء یكــون فردیــًا یقــوم بــه المعلــم ،أو الخبــراالجهــة المســئولة  -
یكـــون جماعیـــا بمشـــاركة الجمیـــع (المعلـــم، الخبـــراء، المشـــرفون) بینمـــا التطـــویر عملیـــة جماعیـــة 

 شاملة تقوم بها المؤسسات المختلفة مثل مؤسسات التربیة وغیرها.  
: اإلثـراء یـتم مـن خـالل إغنـاء المنهـاج وٕاحـداث الزیـادات واإلضـافات التـي الطریقة التي یتم بها  -

م اكتشــافها بعــد تحلیــل المنهــاج، بینمــا التطــویر یــتم بأســالیب مختلفــة تــتكمــل نــواقص معینــة فیــه 
 منها االستبدال أو الحذف، أو اإلضافة أو التعدیل، وغیرها.

تستخلص ومستویاته وغیره، وبعد استعراض وتوضیح مفهوم اإلثراء وتحدید أغراضه 
لتحدید أهدافها  ؛نائها بالمفاهیم المناسبةغأن اإلثراء وجد لتنمیة محتوى المادة المختارة وإ  الباحثة
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 ، وهو عملیة عالجیة لنقاط الضعف، والبد أن یكون اإلثراء مستدام بحیثضعت من أجلهاالتي وُ 
اإلثراء الجماعي  یعتبرجاالت في الحیاة، و للحداثة والتقدم الذي یشمل جمیع الم اً یكون مالزم إن 

یكون أفضل بكثیر من اإلثراء الفردي حیث یتم بواسطته عصف فكري لجمیع المشتركین به 
والتَّوصل لنتائج إیجابیة بعیدة عن األهواء مستوحى من فكر جماعي، وأخیرًا اإلثراء هو عملیة 

قه للمواضیع وتوسعه یزید من استیعاب مكملة ومتممة للمحتوى الدراسي في تحقیق أهدافه فبتعم
  الفرد للمواضیع المختلفة.
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 ثالثًا: قيم الحوار
تركز الدراسة الحالیة على قیم الحوار الواجب توافرها في مادة التربیة المدنیة لذا یتناول هذا 

ثم  المحور عرضًا لمفهوم الحوار ثم عرض للعالقة بین مفهوم الحوار والمفاهیم المرتبطة األخرى،
  سرد أهمیة الحوار ومستویاته، وأخیرًا عرض لمفهوم قیم الحوار وتحدید قیم الحوار في الدراسة.

عد الحوار الوسیلة األولى لإلنسان للتواصل والتخاطب والتفاهم مع اآلخرین، وهو األداة یُ 
مارس على لضبط اختالف التصادم والتضاد، ویعتبر من األسالیب الحیاتیة التي تُ  الحضاریة القویة

مدار الساعة، وفي شتى المیادین، فاإلنسان ال یستطیع أن یعیش بمعزل عن اآلخرین بل بتواصل 
اجتماعي قائم على الحوار الجید، وبالحوار یستطیع اإلنسان أن یعبر عن رغباته، وحاجاته، 

األسلوب ومیوله، ومشكالته، وأحاسیسه، كما بامتالك الفرد لقیم الحوار تجعله یخاطب اآلخرین ب
 ستعرض الباحثةالمناسب البعید عن الجدل العقیم. وحتى یتم التعرف أكثر على ذلك الموضوع 

  مفهوم قیم الحوار.

  مفهوم الحوار:-١
  تعددت وتنوعت تعریفات الحوار وسنعرض بعضها:

محادثة بین طرفین أو أكثر تشتمل على تبادل في األفكار والمشاعر بعیدة إذ أن الحوار 
   حقق قدرًا أكبر من التفاهم وذلك للوصول إلى أهداف نافعة.وتُ عن التعصب 

  )٩٢: ٢٠١٠(باحارث، 

) الحوار بأنه محادثة بین طرفین أو أكثر یغلب علیها ١٤: ٢٠١٣ویعرف(شقورة والمزین، 
الهدوء والبعد عن الجدل العقیم والتعصب والخصومة یعرض فیها كل طرف ما لدیه من أفكار 

  صول إلى قناعات مشتركة ومتفق علیها من جمیع األطراف". ودالئل وبراهین للو 

  وتتفق التعریفات السابقة في عدة نقاط وهي: 

  الحوار محادثة بین طرفین أو أكثر. §

 الحوار أسلوب لنبذ الجدل العقیم والصراع والنزاع. §

 الحوار یعني الوصول للحقیقة. §

 الحوار وسیلة لحل المشاكل والخالفات.  §

 الحواریة یتم عرض األفكار باألدلة والبراهین للوصول لقناعات مشتركة.في المواقف  §
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  :بعض المفاهیم ذات العالقة بالحوار-٢
عند ذكر مصطلح الحوار تتردد مجموعة من المصطلحات األخرى ذات العالقة لذا حاول 

وفیما یلي عرضًا  وجه االتفاق واالختالف بین هذه المصطلحات ومصطلح الحوارأیجاد إالباحثون 
  :ألهم المفاهیم

  : الجدل §

واللد في الخصومة وما یتصل  ،وضة علي سبیل المنازعة والمغالبةنه : المفاأیعرف الجدل ب
، كل ذلك ینحو منحى الكالم فالجدال والمجادلة والجدلطار التخاصم بإ، ولكن في بذلك

 ).١٠: ٢٠٠٥العبودي ، ي والتعصب له ( أالخصومة ولو بمعني العناد والتمسك بالر 

نه تردد الكالم بین اثنین قصد كل أ) ب٣٦: ٢٠٠٧ویعرفه الباجي كما ذكر في (البركاتي ،
  .بطال قول صاحبهإ واحد منهما تصحیح قوله و 

ن أن الحوار والجدل یلتقیان في أ) ٢٧، ٢٠١٠) و(قیمان ،١٣: ٢٠٠٩ویري كل من ( علي ،
غلب اللد في ، فالجدال علي األا یفترقان بعد ذلكین طرفین لكنهمو مناقشة بأكلیهما حدیث 

ن یكون أما الحوار فمراجعة الكالم والحدیث بین طرفین دون أالخصومة والتخاصم بالكالم 
ن كلمة الحوار تحمل في ـأوجب الخصومة وتري الباحثة ببینهما ما یدل بالضرورة علي ما یُ 

  .ینما الجدال تحمل الخالف والشجارطیاتها التخاطب ب

  : المناظرة §

جسام والمعاني فما كان صلها من النظر والنظر قد یقع علي األأالمناظرة قریبة من الحوار و 
 .)٣٦: ٢٠٠٦للمعاني ( القین ،جسام وما كان بالبصائر كان بصار فهو لألباإل

سلم أي منها ي ال یُ أو ر أو موضوع أتعني المناظرة لقاء یجمع بین طرفین للحدیث حول قضیة 
  .ةلي صفإخر خر فیه ویسعى كل طرف لجذب الطرف االّ االّ  أيبر 

  ).٢٠١٠،٢٥وابراهیم ومحمد ، ول عمر (اّ  
واب مع اشتراط التقارب بین لي الصَّ إجل الوصول أنها محاورة من أرة بویعرف بخیت المناظ

  ) ٣٨م /أ :٢٠١٠المتناظرین في العلم والقیم ( مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ،
في  ةن كال منهما مراجعأالمناظرة یشتركان في و  ن الحوارأ) ب٣١: ٢٠١١(الزهراني ،ویري 
 وتشترط التقارب في الفكر والقیم بین المتناظرین ،دل في النظر والتفكرأن المناظرة أال إالكالم 

  .الكالم ومراجعته بین المتحاورین دل فيأن الحوار أكما 

  .المناظرة وهي جزء من المحاورةضم ن الحوار یأمن خالل ما سبق نستنتج 
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  : المناقشة §

وم علي المراجعة قلة واالستقصاء وهي خالف للحوار الذي یءالمناقشة هي نوع من المسا
  .) ٤٣ : ٢٠٠٧( البركاتي ،بطریقة متكافئة بین الطرفین

ن أال إو حدیث أتشترك المناقشة مع الحوار في كونها كالم  )٣١:  ٢٠١١( الزهراني ،ویقول 
خطاء وتنطوي علي المحاسبة اما الحوار ن المناقشة تقوم علي بیان األأرق بینهما یكمن في الف

نما یتم تضمینها بأسلوب غیر إ خطاء وتعریتها بشكل مباشر و فانه ال یقوم علي بیان األ
  .مباشر

وترى الباحثة بأن اسلوب الحوار یزید من العالقات اإلنسانیة كونه ال یجرح وال یتصادم مع 
  اآلخرین أثناء المواقف المختلفة.

مما سبق  یتضحوهكذا تم توضیح المفاهیم المتعلقة بالحوار، مثل الجدل والمناظرة والمناقشة و 
أن الحوار ینسجم مع المناظرة في بعض النقَّاط منها المراجعة في الكالم كما یشترك مع 
المناقشة في أنهما حدیث وكالم ولكن المحاورة هي أفضل األسالیب للتعامل بین األطراف 

  المختلفة  وتضم المناظرة. والمحاورة هي البعد عن الخصومة والجدل العقیم.

 أهمیة الحوار:-٣
  ود أهمیة الحوار إلى ما یلي:تع

ومحور التقدم الحضاري والمادي ومتي ما فقد  ،مادة التقدم العقلي والفكري یعتبر الحوار    
عوب مم والشُّ قي بین األُ طور والرِّ سفل من التَّ ك األلى الدرَّ إنسان القدرة والرغبة على الحوار انحدر اإل

الى الهمم العالیة واتصال مع االخر القریب لالنتقاء فالحوار تواصل مع الذات في بدء انطالقها 
  )١٨٥، ٢٠٠٤(الهاشمي ، خر البعید في التبادل والتنافس والتمیز.واالختیار وامتداد مع االّ 

ة االفراد والجماعات علي حد همیة كبیرة وفائدة عظیمة في حیاألذا فان الحوار یشكل 
  :الیةوتتمثل هذه االهمیة في النقاط الت، سواء

  :نسانيطور اإل الحوار وسیلة للتقدم والتَّ  §
بداع وهذه القدرات كفیله قد واإلالحوار یدفع العقول البشریة الي االلتقاء والنقاش والتفكیر والنَّ 

فكار التي یبني تیح تطور األن الحوار یُ أكما  ،نسانيطور اإلقدم والتَّ لتحقیق التَّ  ن تكون سبباً أب
بسبب ما یثیره الحوار من  ،واالكتشافات التي تخدم االنسان وتطور حیاتهعلیها االختراعات 

   .ثرائه وتطورهإ فكار والجد فیها هو المبدأ والمحرك لنمو الفكر و راع بین األصراع فیها فالصّ 

  ).١٠٥: ١٩٨٦(فرج ،                                                                 
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  نزاعات والصراعات والبعد عن العدوانیة :للالحوار وسیلة عالج وتجنب  §
سلوب الحوار الجید والتعامل بحوار مالئم مع الفرد عند تربیته سواء في أفتربیة الفرد علي 

وتدعیم قیم الحوار لدیهم  ،ماع لألبناء وتلبیة احتیاجاتهمتسو المسجد واإلأو المدرسة أسرة األ
سینشأون علیها ویبتعدون عن المشاكل التي تواجههم مع التي  ذ الصغربممارستها معهم من

      ).٣٤٩: ٢٠٠٢(إبراهیم، .نخریاالّ 
  الحوار یحقق الدیمقراطیة داخل المجتمع. §

فالحوار السلیم یتطلب الدیمقراطیة مذهب وسلوك تتحقق فیه الحریة والموضوعیة وقبول اآلراء  
وهذه الجوانب من أهم األمور التي یقوم علیها الحوار الجید، ومن  ،المختلفة والتعاون والمشاركة

ونشر لقیم ومظاهر الدیمقراطیة داخل  ،بمثابة تدریب لألفراد الحوار داخل المجتمع هنا فإن
 )٣٤٩: ٢٠٠٢(إبراهیم،.المجتمع

  - :لفة في المجتمع الحوار ینشر المحبة والرحمة واأل  §
المنبثقة من حالة نسانیة ج العواطف ویصحح لغة العالقة اإلالحوار یحقق ألفة الناس ویربط وشائ

واصل نتجها التَّ هذه األلفة والعالقة العاطفیة التي یُ . فطریة تجذب اإلنسان إلى أخیه اإلنسان
أما إذا .تعّطل أي مفعول سلبي لجهة االختالف والتنوع ، وتبقیه ضمن حدوده الطبیعیة المقبولة

 ء، والجفاء النفسيآخر، فإن الجفاوأخرى ، وحتى بین شخص و انعدم التواصل بین فئة 
  ).١٣٤: ٢٠٠٤والكراهیة. (الصفار،، یصبح أرضیة لنمو بذور التنافر العاطفي

  الحوار وسیلة تربویة قویة في تحقیق األهداف والكشف عن احتیاجات الطلبة. §
وب الحوار قد یسهم في كوادر العملیة التربویة التعلیمیة من معلم وغیره على أسلإن اعتماد 

هم أسباب أن إبحیث  ،زاعراع والنَّ كساب الطلبة القناعة والتفاهم والتخاطب وتجنب الصَّ إ
سلوب الحوار یسهل الكشف عن أمن خالل اتباع  الصراعات هو االستبداد على الرأي

أنه یكسر احتیاجات الطلبة ومیوالتهم وما یحبونه وما یكرهونه في داخل المدرسة وخارجها، كما 
  ).١٠٥: ١٩٨٦(فرج ،  حاجز الخجل وٕابعاد مظاهر القلق لدى الطلبة.

ونالحظ مما سبق أن أهمیة الحوار تتفق في أنها األسلوب األمثل في عالج المشاكل 
المجتمعیة والتصادم الحاد بین األفراد، ویعمل على نبذ التعصب األعمى والحقد والكراهیة واالبتعاد 

ن الحوار وسیلة قویة في نشر المحبة واأللفة والرحمة والتآخي بین أفراد عن قیم الشر، حیث أ
جو  ارس، وتأكید ذاتیتهم فعندما یتهیأالمجتمع،  كما أنه أسلوب إلظهار احتیاجات الطلبة في المد

من الحوار یشعر الطالب في جو آمن ألفكاره وٕابداعاته حیث أنه یدفعهم إلى استخدام النقد 
من السلبیة في تقبل اآلخرین أو رفضها بدون أي تعلیل منطقي، لذلك فهو یعمل على والتحلیل بدًال 
 الرُّقي بكافة مجاالت الحیاة.و  التقدم البشري
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 مستویات الحوار: -٤
بأن الحوار هو طریقة التواصل  الباحثینقد یفهم بعض و  تعددت وتنوعت مستویات الحوار

  وفیما یلي توضیح لذلك:یكون بین طرفین أو أكثر  بل إن الحواروالتفاهم مع اآلخر فقط ، 
  الحوار مع الذات: §

وهذا النوع من الحوار غایة في الضرورة من أجل التقویم واالرتقاء على مستوى الفرد أو 
مواضع النقص والتقصیر وأسبابها، ومحاولة وضع  إلىفهو یساعد في التعرف  ،الجماعة

الحلول لها، فهو حوار داخلي مع النفس ال تقتصر ثمرته على الفرد فقط، بل تتجاوز ذلك إلى 
  .اآلخرین في حمل النفس على أداء الحقوق والواجبات، على أفضل وجه

 )٢٠٥: ٢٠١٠(القحطاني،

ر الدائم الذي ال یكاد ینفك عن اإلنسان ولو والحوار مع الذات ما هو إال صورة من صور التفكی
للحظة واحدة، یتخذ شكل من أشكال المكاشفة والمصارحة الداخلیة حول ما یصدر عن اإلنسان 

  ).٣٥: ٢٠١١.(الزهراني، من سلوك أو ما یتخذه من مواقف وقرارات

ن خالل فهو یتم م ،مهم لمداومة االتصال مع الخالقترى الباحثة بأن الحوار مع الذات و 
ویكون بین النفس األمارة بالسوء  ،نسانمحاسبة النفس وتقییم األخطاء والذنوب التي یرتكبها اإل

لذلك یعتبر الحوار مع الذات مهم في التعرف على الذات ومعرفة مكوناتها وٕازالة  ؛والنفس اللوامة
  الشوائب الموجودة بداخلها.

  الحوار مع اآلخر:  §

خر المختلف سواًء كان على مستوى األسرة أو بیئة العمل أو والمقصود باآلخر هنا هو اآل
المجتمع أو العالم بأسره، من منطلق أنه ال یمكن أن یتحقق التماثل التام بین طرفین في الحوار 
بقصد تحقیق االنسجام التام بینهما وٕاال فال ضرورة لقیام الحوار أصًال بینهما، فلیس هناك قضیة 

قیام الحوار دلیل على وجود درجة من االختالف بین المتحاورین أو موضوع مختلف علیه، و 
مهما بلغت درجات التقارب بینهما، وهذه فطرة ربانیة ، ووجود هذا اآلخر المختلف بعیدًا عن 

تحقیق ذلك الثوابت یفتح المجال لتحقیق التكامل معه، حیث یؤدي الحوار دورًا محوریًا في 
  )٣٦: ٢٠١١التكامل. (الزهراني، 

الحوار مع اآلخر مهم جدًا في إصالح المجتمعات ونبذ المشاكل والمعیقات  وترى الباحثة بأن
وتركز هذه الدراسة على المستوى الثاني للحوار وهو الحوار مع اآلخر، كمحاولة لنشر بذور 

  األلفة والمحبة والبعد عن العدوانیة، وصوًال لدرجة مناسبة من التقدم والتمیز المستدام.
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  تخلص مما سبق أن مستویات الحوار تتحدد في: ونس  

الحوار مع النفس أو الذات: وهو حوار داخلي مع النفس للتعرف على نقاط الضعف  §
 الوصول لالستقرار واالطمئنان.و  والقصور فیها من أجل عالجها

الحوار مع اآلخرین: وهو االتفاق في المحاورة والتعاون من أجل التكامل في المواقف  §
  المختلفة عمًال بمبدأ(نصف رأیك عند أخیك)

 قیم الحوار: -٥
إلى مجال ومن  اختلف العلماء حول تعریف القیم وذلك بحسب اختالفهم من مجال

  .  استعمال إلى استعمال ومن تخصص إلى تخصص بل ومن ثقافة إلى ثقافة

 عمل علىاالجتماعیة التي ت، والنظم نتاج كل القوى الثقافیة والذاتیةحیث تعرف القیم بأنها: 
  )١٧ :١٩٩٧(سنو،  .اإلنسان خالل فترة حیاته تقدم

تنظیمات معقدة ألحكام عقلیة وفرعیة وانفعالیة معممة  ) بأنها:٤: ١٩٩٧ویعرفها(أبو دف، 
نحو األشخاص أو األشیاء أو المعاني سواء كان هذا التفصیل الناشئ عن هذه التَّقدیرات المتفاوتة 

نیًا وأنه من الممكن أن نتصور هذه التقدیرات على أساس أنها امتداد یبدأ بالتقبل صریحًا أو ضم
فض.   وینتهي بالرَّ

الباحثة بأن القیم هي معیار للسلوك ألخذ القرارات عند التعرض للبدائل المتعددة في  وترى 
المحاور استنادًا ثل واألخالق التي یتحلى بها بأنها "مجموعة من المُ فتعرف قیم الحوار  أما  حیاته.

  )١٠٢: ٢٠١٠باحارث، ( لتراثه وأصالته سلبًا كان ذلك أم إیجابیًا وذلك أثناء المواقف الحواریة.
مجموعة من المبادئ واألخالقیات والمثل التي یتحلى بها "تعرف الباحثة قیم الحوار بأنها: و 

الحواریة المختلفة في ضوء عقیدته المحاور وتعزز لدیه آداب الحوار لیمارسها عملیًا أثناء المواقف 
  ".وفلسفة المجتمع

  قیم الحوار في الدراسة:
ومن أهم قیم  نظرًا الختالف العلماء حول قیم الحوار وتحدیدها.لحوار تعددت وتنوعت قیم ا

الحوار التي توصلت لها الدراسة بعد استطالع الدراسات السابقة واألدب التربوي وبعد استشارة 
  ن في ذلك المجال هي كما یلي: وتحكیم المختصی

 )٢٩٢: ٢٠١٤(الیوسف، ونقصد به قصد العمل هللا وحده، دون شائبة تشوبه.: اإلخالص - ١

إخالص النیة هللا عز وجل، وابتغاء وجهه الكریم قبل الدخول في الحوار تجعل أطراف الحوار 
  اإلخالص أعظم صفات المسلم فالمسلم یعلم أنه ال و  یحرصون على تحقیق أكبر فائدة منه.
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   ).١٧٥: ٢٠١٠الیوبي، (یثاب على قول وال عمل حتى یكون خالصًا هللا 

  قصد العمل هللا وحده دون مخالطة أي عمل دنیوي.هو وترى الباحثة أن اإلخالص 
أو رفع الصوت بجانب الرفق  ،عدم مقاطعة المتحدثتعرف هذه القیمة بأنها : حسن االستماع - ٢

  )١٦٢: ٢٠١٠العبیكان، (واألناة والصبر وعدم التعجل في القول والحكم
 ) بأن المتحدث البارع  هو المستمع البارع الذي ال یقاطع من١١٥: ٢٠٠٨ویقول (عاشور، 

  یحاوره بل یشجعه ویصغي إلیه باهتمام.
طعة المحاور للطرف اآلخر: الضجر وحسن االستماع هو التفكیر فیما یقال، ویترتب على مقا

وٕاضاعة الوقت وضیاع الحق في المحاورة ؛ألنها قد تؤدي إلى عدم وصول الحق لكثیر من 
 )١٨٠: ٢٠٠٥المتحاورین وعدم تفهم أحدهما لوجهة نظر اآلخر(المغامسي، 

 عملیة یعطي فیها الشخص المستمع كل اهتماماته ویركز انتباهه ترى الباحثة أن االستماع:و 
ثه بوجهه وعدم االنشغال بال على محدِّ قاإلأي  ،ویحاول تفسیر أصواته وٕایماءاتهالمتحدث إلى 

  عنه بشيء. 
وهي إیمان الفرد بنفسه وبإمكاناته وقدرته واالعتماد علیها في تسییر أموره  الثقة بالنفس: - ٣

حساس باألمن واالطمئنان النفسي وعدم الشعور بالنقص والخجل في المواقف االجتماعیة واإل
من نقد اآلخرین له ومناقشة مشكالته وعدم التردد بالبدء في ممارسة أعماله خوفًا أو طلبًا 

 ) ٢١٣: ٢٠٠٣للمساعدة والشعور بأنه مقبول من اآلخرین(الكبیسي، 
ا سمة شخصیة یشعر معها الفرد بالكفاءة والقدرة على ) بأنه٣٧: ١٩٩٦ویعرفها (القواسمة، 

مواجهة الصعاب والظروف المختلفة مستخدمًا أقصى ما تنتجه له إمكاناته وقدراته لتحقیق 
أهدافه المرجوة، وهي مزج إیجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي یعمل على تشجیع النمو 

  النفسي السوي.
رجة من الیقظة واالنتباه التي یراقب فیها نفسه، بنفس الدَّ  والمحاور الحكیم علیه أن یراقب

اآلخرین، ولیتذكر دائمًا بالقدر الذي یظهر فیه مسیطرًا على نوازعه ولسانه وصوته وطریقته 
ل طریقته في األداء، یفوز باحترام اآلخرین، كما علیه إذا وجد خلًال في شيء من ذلك أن یعدِّ 

ى في أخطائه وهذا من ألزم ما دفیتما أهوائهلعاطفته أو  ینصاع فورًا، ویعتذر عن إساءته، وال
  لزمه كرجل ینشد الحق ویبحث عن الصواب ویرید الهدایة لآلخرین.یُ 

 )٢٦٤: ٢٠٠٨(الزمزمي، 
وهي أساس في تنمیة  ،صفة تربویة وأخالقیة واجتماعیة وتعرف الباحثة الثقة بالنفس بأنها:

ألن فاقد  ،شخصیة اإلنسان المتكاملة في جمیع الجوانب وعلیها یبنى التقدم والنجاح  لإلنسان
 الثقة بالنفس یكون ضعیف المبادرة والمغامرة واإلبداع والعزیمة.
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وتعني مجموعة من القوى والقابلیات وینشأ كمالها باكتساب بعد النظر لتلك  :قوة الشخصیة - ٤
ثبات الذات مضافًا إلیها جسمًا إ ا أنها تتضمن خلقا مالكًا لمؤهالت القیادة والكرامة و القوى كم

نشیطًا باإلضافة إلى القدرة على ضبط النفس التي ال یمكن االستغناء عنها   قویًا صحیحاً 
 ).٣٤٨: ٢٠١١(والي المشار إلیه في كبن وآخرون، 

ت الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة بأنها مجموعة من الصفا) ٢٦: ٢٠٠٩(بكار،  ویعرفها
فیكون قادرًا على االختیار  ،واالجتماعیة التي تظهر في العالقات االجتماعیة لشخص معین

  السلیم والتمییز بین الخیر والشر والصواب والخطأ وٕادراك الواقع الحاضر.

في نسان یؤثر كما ترى الباحثة أن قوة الشخصیة: هي مجموعة الصفات التي تجعل اإل 
  اآلخرین إیجابیًا ومساعدته على مواجهة التحدیات والمتغیرات التي تعترضه في حیاته.

والمقصود به" ما اطمأنت إلیه النفس الشریفة الطاهرة من أوتار الذنوب الباطنة : حسن الخلق - ٥
حسن ل واللطف في األحوال واألفعال، و والظاهرة، ومالزمة حسن األخالق بالصدق في المقا

 مع الرحمن، ومعاشرته مع اإلخوان وصلة الرحم والسخاء والشجاعة. المعاملة

 )٢٢: ٢٠٠٩(العایش، 

وحسن الخلق  تشمل الحلم واألناة والجود والكرم والعفو والصفح والرفق واللین والصبر والعزیمة 
والثبات والعدل واإلنصاف والصدق والبر والوفاء بالعهد واإلیثار والرحمة والعفة والتواضع 

لزهد والكیس والنشاط والسماحة والمروءة والشجاعة واألمانة واإلخالص وهذا هو حسن الخلق وا
  ) ١٦: ١٩٩٥في الدعوة إلى اهللا تعالي(القحطاني ، 

: الصورة الباطنة الحسنة في اإلنسان التي تعمل على بذل وتعرف الباحثة حسن الخلق بأنه
  ن، ومخاطبة الناس بالكالم الحسن.الخیرات والمعروف، والكف عن الشر واألذى لآلخری

) وهو أن ال یرى اإلنسان ٢٤: ١٩٩٥إظهار التنزل لمن یراد تعظیمه (القحطاني، : هو التواضع - ٦
لنفسه فضًال عن غیره وأن یأخذ وضعه ویؤدي وظیفته في حدود ما أمر اهللا به(أبو عبید، 

َناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن وقد أمرنا اهللا تعالي بالتواضع فقال: (َواْخِفْض جَ  )١٢٦: ٢٠١٠
َ   [: ) أي تواضع الناس جمیعًا فقال٢١٥اْلُمْؤِمِنیَن) (سورة الشعراء:  اُر اْ ِ َ ةُ َ َْ  ُ  ِ َْ  ا  

َ  ًدا ۚ  رِْض َوَ   َ
َ
ا ِ  اْ  ِ َ  َ   ُ ِ ُ وَن ُ  ُ     ِ   َ ِ    ُْ ِ   ُ   )٨٣(القصص:  ]َوا َْ   ِ َ

ومن ثم  ،قرب  من قلوب الناست) بأن التواضع هو السبیل إلى ال٩٥: ٢٠٠٧(البركاتي، ویقول 
الحصول على مرضاة اهللا عزوجل وهو من اآلداب التي تحلى بها األنبیاء علیهم السالم في 

  حوارهم مع أقوامهم ومن اآلداب الضروریة إلنجاح الحوار وهو مطلب تربوي إلنجاح أي حوار.
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جل أبأنه: إنزال النفس منزلتها الطبیعیة وتساویها مع بقیة الناس من الباحثة التواضع  تعرفو 
  التقرب منهم ونیل محبتهم وتجنب الغرور والحصول على مرضاة اهللا.

تلطف المحاور مع محاوره ما استطاع ولین الجانب بالقول والمقصود به "  الرفق باآلخرین: - ٧
"وٕان من أهم ما ینبغي أن یتوجه إلیه المتحاورین في  خف.والفعل واألخذ بالسهل والدفع باأل

حوارهم هو االلتزام بالرفق وما یرتبط فیه من سلوك حمید كالصبر والحلم والقول 
إن اهللا یحب الرفق في ") حیث یقول صلى اهللا علیه وسلم ١٠٤: ٢٠١٠الحسن(باحارث، 

 .٦٠٢٤) حدیث رقم ٤١٩، ١٠(صحیح البخاري، د.ت، ج"األمر كله

) أن تحدي اآلخرین وٕافحامهم ولو كان بالحجة والبینة یثیر ٨٥: ١٩٩٩ویرى (دیماس، 
البغضاء ویولد الضغینة في النفوس، والسیما إذا كان ذلك أمام مأل من الناس ولما كان الحوار 
لكسب العقول والقلوب معًا ینبغي على المحاور أن یتخلق بالرفق واللین فضًال عن البرهان 

 المبین. 

ل عني: اللطف واللین والیسر بین المتحاورین بحیث تصیوترى الباحثة بأن الرفق باآلخرین 
نسانیة السلیمة والبعیدة عن قسوة المشاعر والوصول لإلقناع بالطرق اإل ،األفكار والمعلومات

 وتحدي اآلخرین.
وا ا ْ َِ  َء [أو تركه ابتغاء وجه اهللا قال تعالي:  ،: حبس النفس على فعل شيءالصبر - ٨ ُ َ َ  َ ِ َوا  

یجابیة في الحلم وسعة الصدر والمرونة اإلو  ار، والصبر أثناء الحو )٢٢:الرعد( ]وَْ  ِ َرّ ِ ِ ْ 
التعامل مع المتحاورین، وٕاذا توفرت قیم البر في المحاور یعطي الفرصة لآلخر في الحدیث 

الذي یتسلح بالصبر وسعة الصدر، الناجح هو  والمحاور"  والتعبیر عن رأیه عرض ما لدیه.
إذا خالفه اآلخر بالرأي والصبر یعني المرونة واإلیجابیة في التعامل والقدرة على استیعاب 

فمن أهم آثار الصبر وسعة الصدر القدرة على منح  الرأي اآلخر مهما بدا غریبًا أو شاذاً 
حق الرد له بعیدًا عن أیة  اآلخر فرصته في التعبیر عن رأیه أو موقفه بكل حریة كذلك كفالة

 )١١٥: ٢٠٠٨(عاشور،  "مارسة قهریة أو مصادرة استبدادیةم

فالغضب ال  ،وتبدو أهمیة ذلك في أنه مدعاة للوصول إلى الحقیقة التي هي هدف الجمیع
خالف في الرأي غیره ولیس من بل یعقد األمور واإلنسان قد ی ،یأتي بخیر وال یحل مشكالت

  )٧٦: ٢٠٠٨ذلك أن یخاصمه ویتشاجر معه بل أن یأخذ بیده برفق (نصار،  مقتضى

وتقبله حتى یتمكن  ،وتعرف الباحثة قیمة الصبر بأنها: سعة صدر وحلم المحاور مع محاوره
  كل طرف من عرض وجهة نظره وشرحها والدفاع عنها لتجلیة الحقیقة واإلقناع.
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نسب أالهدوء واالتزان وعدم االنفعال أثناء المحاورة واختبار وتعني هذه القیمة  : ضبط النفس  - ٩
لیس هناك ما یهدد الحوار أكثر من االنفعال و  العبارات والتصرف السلیم أثناء الحوار

حیث أنه یعمي البصیرة ویثیر التعصب وربما یحول الحوار إلى مشاجرة تقضي  ،والغضب
ور الناجح هو الذي یستطیع ضبط أعصابه فالمحا ،على العالقة بین طرفي الحوار نهائیاً 

   هدوء ورباطة جأش.والتحكم في انفعاالته، فال یثور وال یغضب، بل یستقبل المثیرات بكل 

 )١١٦: ٢٠٠٧(البركاتي،                                                               

أساسیًا على قدرة المحاور على التحكم في وٕان نجاح الحوار وٕاتقانه مع الناس یعتمد اعتمادًا 
  )٥٩: ٢٠٠٢(األقصري، نفسه.

وضبط  ،والتحكم بانفعاالته ،وتعرف الباحثة هذه القیمة بأنها: تمتع المحاور باالتزان االنفعالي
 هدافه.أغضبه وانتقاء عباراته والتصرف بحكمة حتى یحقق الحوار 

والمقصود بها أن یكون المحاور أو الباحث أمینًا في عمله، صادقًا نزیهًا  : األمانة في العرض -١٠
) وتعني أیضًا أن ١٠٢: ١٩٩٥بعیدًا عن الخیانة، والكذب وتزوید الكالم وتحریفه.(الطریقي، 

یعزو الفرد األفكار إلى مصادرها واالستعانة بقول العلماء والمتخصصین وترك المنقول 
رها على صوعدم قطع عبارة عن سیاقها أو عزلها عن مناسبتها لق ،الضعیف والحجج الواهیة

) ویتوجب على من أراد نقل ٥٢: ١٩٩٨خدمة رأیه (الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، 
 معلومة أو خبر أن یتوخى الدقة والصحة في نقله لتلك المعلومة أو الخبر.

 ) ٥٢: ٢٠١٠(فلمبان، 

رض أنها: تحري الدقة في عرض اآلراء واألخبار وربطها وتقصد الباحثة بقیمة األمانة في الع
  بأصحابها بدون زیادة أو نقصان فیها مع التوثیق الصحیح لمصدرها.

) ٢٤: ٢٠١٤النفوس أنه مستقیم وهو ضد الجور (الشریف، في والمقصود به ما قام   العدل:  -١١
) فالعدل هو انصاف ١٥٢ُقْرَبى "(األنعام: حیث قال تعالى "َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا 

" ولكي یكون الحوار مفیدًا ومجدیًا ال بد أن یتحلى اآلخرین بالحق حتى لو كانوا أعداء.
المحاور بخلق العدل مع نفسه ومع خصمه، وهذا یؤدي إلى إیثار الموضوعیة في نقاشه 

 ) ١٢٠: ٢٠٠٨دون أن یخضع لتأثیر هوى الذات أو لحزب أو الجماعة(عاشور، 

وترى الباحثة بأن قیمة العدل تعني: إعطاء كل ذي حق حقه وٕانصافهم من غیر جور أو ظلم 
  أعداء ووضع األمور في مواضعها الصحیحة للوصول للحقیقة أثناء المحاورة. احتى لو كانو 
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حیث یعرف على أنه: " التولیف بین اإلعتراض والقبول فلیس كل ما ترفضه  التسامح: -١٢
تناقضه معتقدیًا تمارس بحقه القطیعة والحرب وٕانما المطلوب التسامح الذي عقلیًا، أو 

 ) ٤: ٢٠٠٤یحتضن في جوهره االعتراض والقبول في آن واحد.(محفوظ، 

فن العیش المشترك وتأمین التعایش في إطار التباین، والتسامح یعني  :"والتسامح هو
والقناعات واألفعال، وهو االعتراف بأن االعتراف بتعددیة المواقف االنسانیة، وتنوع اآلراء 

  )٣: ٢٠٠٧تأكید الذات یقتضي االعتراف باآلخر.(صافي، 

وقبول وتقدیر المحاور للتعددیة في المواقف واألفكار  موترى الباحثة أن التسامح هو: احترا
والتنوع في الثقافات واالختالف في الصفات اإلنسانیة بحیث تنجح أهداف الحوار ویصل كل 

  محاور للحقیقة والقناعة. 
راء اآلخرین بغض النظر عن احترام واستیعاب آلوالمقصود بها هو : تقبل الرأي األخر  -١٣

موجود وتفهم العوامل التي تكمن وراء التنوع في الرأي واالختالف الخالفات أو التشدد ال
 ).٨: ٢٠٠٧(العتیبي، والتعبیر عن رأیك بهدوء واحترام دون إساءة للرأي اآلخر

 وتعني أیضًا إشعار محدثك بمشاركتك له في بعض قناعاته والتصریح باإلعجاب بأفكاره
الرضا والتسلیم بها وهذا یفتح القلوب  الصحیحة وأدلته الجیدة ومعلوماته المفیدة وٕاعالن

  )١٣: ١٩٩٤ویقارب اآلراء وتسود معه روح الموضوعیة والتجرد( حمید، 

وتعرف الباحثة قیمة تقبل الرأي اآلخر بأنها: استیعاب وتحمل للرأي اآلخر واالعتراف بحقه 
في تحقیق  ما لدیه من آراء تساهم ظهرفي التعبیر عن رأیه وٕاشعار المحاور باألمان لكي ی

  حوار ناجح.
وتعني مشاركة اآلخرین والتضامن معهم في كل ما یساعد على إسعاد الفرد  التعاون:  -١٤

 ) ١٩٧: ١٩٩٩(محمد، . والجماعة

لمساعدة بعضهم البعض على  ؛یعني: صفة یتبادلها المتحاورینوترى الباحثة بأن التعاون        
  معرفة الحقیقة والتوصل إلیها بحیث تتحقق المنفعة لجمیع األطراف.

ال شك أن من أهم وأبرز الصفات التي البد أن یتحلى بها المحاور هي أن  إرادة الحق: -١٥
 یكون الحق ضالته التي یبحث عنها خالل تبادل اآلراء واألفكار (أثناء الحوار).           

  )١٠٢: ٢٠١٠(باحارث،                                                                  

روته قتیلة امرأة من  وتعني أیضًا أن یرجع الفرد عن رأیه إذا تبین عدم صحته ومن ذلك ما      
جهینة أن یهودیًا رأى النبي صلى اهللا علیه وسلم فقال: إنكم تنددون وٕانكم تشركون، تقولون : 
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اء اهللا وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى اهللا علیه وسلم إذا أرادوا أن یحلفوا أن ما ش
  )٦: ٣٧٧٣، رقم ٧یقولوا ورب الكعبة ویقولون ماشاء اهللا ثم شئت(النسائي، ج

حتى  ،كان على نفسه وتعرف الباحثة إرادة الحق بأنها: أن یكون الحق ضالة المحاور ولو      
 لومات بناءة تساهم في تحقیق األهداف المرجوة من المحاورة.تكون األفكار والمع

إلى إقناعه  ٕاشفاق المحاور على من یتحاور معه میالً و : هي رقة القلب وعطفه، الرحمة -١٦
بالحسنى فهو ال یعد على خصمه األخطاء للتشفي منه، والرحمة في الحوار تدل على صدق 

 )٢٠١٤(السلمي، نوایا وسالمة الصدر عند المتحاورین.

http://www.alhiwartoday.net  

ویدل الود في الحوار على صدق النوایا وسالمة المتحاورین وتبدو الرحمة في سعي 
المتحاورین إلى إقناع الطرف اآلخر خصوصًا أصحاب المعاصي واستخدام كل الوسائل 

عن المبادئ خصوصًا ما الممكنة لتحقیق ذلك شفقة علیهم وال یعني ذلك التساهل والتنازل 
  )١٤٧: ٢٠٠٥رآن الكریم والسنة النبویة(المغامسي، ومستمدًا من الق یكون ثابتاً 

نساني ولو إقناعه بأسلوب إ مما سبق أن الرحمة تعني: التعامل بأدب مع المخالف و  یظهرو 
ومحاورته باأللفاظ النبیلة التي تقرب األفراد من  ،كان على اختالف للفكرة أو الموضوع

  بعضهم البعض.
والمقصود بها "عدم تغلیب دوافع الذات وعواطفها ومصالحها وانحیازاتها الفكریة  :الموضوعیة -١٧

أو الواقعیة للموضوع أو الموقف محل  ،أو الطبیعیة ،أو االجتماعیة على العناصر الحقیقیة
 ) ٩٧: ١٩٩٨االختالف (القریشي، 

وتباین ) بأن انعدام الموضوعیة یعني الضوضاء والتشویش ٣٧: ١٩٩٣(الشیخلي، یرى و 
واختالف الزوایا التي تفكر من خالله األجیال وما ینتج عن ذلك من تضارب في  ،المفاهیم

 الفهم والتفكیر.

تخلي اإلنسان عن عواطفه، وانفعاالته أثناء التحاور، وترى الباحثة أن الموضوعیة تعني : 
  ات.والحكم على األشیاء من خالل العقل دون أن یشوبها أهواء أو مصالح أو تحیز 

: قال رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) "بحسب امرئ من الشر أن احترام حقوق اآلخرین -١٨
یحقر أخاه المسلم" فاالحترام سمة من سمات تعامل المسلم مع اآلخرین وٕانزال الناس منازلهم 

 ).١٧٨: ٢٠١٠ومخاطبتهم بما یلیق بهم من أوجه الخطاب. (الیوبي، 

http://www.alhiwartoday.net
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اآلخر واإلنصات لحدیثه وٕاظهار التقدیر له ولرأیه ومما ومن آداب الحوار احترام الطرف 
ته باسمه أو یدل على احترام الطرف اآلخر في الحوار التلطف معه ببعض الكلمات كمنادا

..اسمح لي" وهذا یعتبر أدب وحسن معاملة ویحسن البدء بالثناء على كنیته وكقولك "معذرة
  )٤٧: ١٩٩٤ الطرف اآلخر واإلعجاب بما له من حسنات(الحبیب،

وترى الباحثة بأن قیمة احترام حقوق اآلخرین تعني: االعتراف من قبل المحاور لآلخرین 
وٕاعطاء كل ذي حق حقه واالعتراف بمنزلته ومقامه بحیث یخاطبهم بالعبارات السلیمة ،

  واأللقاب الحسنة واألسالیب الالئقة.

والمقصود بهذه القیمة " االعتماد على الحجة والبعد عن الكالم : إثبات صحة البدیل  -١٩
الفضفاض والعاطفي واإلنشائي والحجة تكون عقلیة قاطعة أو نقلیة صحیحة وبعض الناس 

 ) ١٣: ٢٠٠٤من قلة حجته یلجأ لتقطیب الوجه وعلو الصوت أو السب أو الشتم( القرني، 

حوار وهو إعطاء المحاور المخالف حقه من في ال وترتبط قیم إثبات صحة الدلیل باإلنصاف
اإلقرار له بصحة ما جاء به صحیحًا والتسلیم بما قدمه من أدلة قامت الشواهد على صدقها 

   ولیس من اإلنصاف غمط الناس وٕانكار الصواب علیهم وٕاسقاط أدلتهم الصحیحة.

  )١٧٣: ١٩٩٢(حفني، 

المحاور في نقله للكالم على األدلة ثبات صحة الدلیل بأنها: اعتماد إوتعرف الباحثة 
  الواضحة والحجج والبراهین القاطعة بحیث یكون النقل صحیح مدعم بالدلیل.

اإلطالة في الحدیث من جهة واالستئثار به من  تعني هذه القیمةو  ثار بالكالم:ئتجنب االست -٢٠
جهة أخرى مرده إلى إعجاب المرء بنفسه، وحب الشهرة والثناء فضًال عن االستخفاف بعلم 

 )١١٩: ٢٠٠٨عدم اإلطالة(عاشور، باآلخر وقدرة الطرف 

ن بوتعني أیضًا أن یستأثر بالكالم ویستطیل في الحدیث ویسترسل في الكالم حیث یقول ا
ة بحیث ینصت المعترض هب(ولیتناوبا الكالم مناوبة ال منا في كتابه فن الجدل عقیل

 ا على اآلخر كالمه وٕان فهم مقصودهتدل حتى حتى یقرر اعتراضه وال یقطع أحد منهمسللم
  )١٦: ٢٠٠٥من بعضه) (الدنیش، 

بحیث واإلطالة واالسترسال فیه ،وترى الباحثة بأنها تعني: انفراد المحاور للحدیث بنفسه 
  یتجاوز حقوق اآلخر ویحرمه من الحدیث وعرض ما لدیه من أفكار.
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والمقصود به عدم االنحراف عن مسار الموضوع األصلي للحوار والتشعب : احترام الوقت -٢١
التي  من الحوارات والمناقشات ةآفات كثیر  لما لذلك منإلى فرعیات ال عالقة لها بالموضوع 

 )١٧٥: ٢٠٠٥الطاقة (فرحات، مضیعة للوقت وتبدید للجهد و  تعتبر

وترى الباحثة أن احترام الوقت تعني: اإلحساس بأهمیة الوقت في المواقف الحواریة المختلفة 
 وتوافر اإلدارة واالنضباط في المواعید بحیث ال یذهب الوقت إال في شئ مقصود.

أن یتحرر المتحاورین من التعصب آلراء األشخاص وأقوال  ونقصد بها التحرر من التعصب: -٢٢
 المذاهب والطوائف باالعتراف باألخطاء والترحیب بالنقد والنظر إلى القول ولیس إلى قائله.

قیمة سلبیة تغلق مفاتیح الوعي والفهم واالنشراح، وتؤدي إلى التحزب والتقوقع  لتعصب "فا
لعدوانیة ورفض اآلخر، واالنزواء نحو األنا التي واالنحسار، والذي من شأنه االعتصام با

 .تقبل صاحبها وتؤدي أنصارها، ومن هنا كانت الدعوة إلى نبذ التعصب

  )٢٥: ٢٠٠٤(أبو شنب، 

وینبغي على المحاور أن یتحرر من التعصب آلراء األشخاص وأقوال المذاهب والطوائف 
ضالة المؤمن ینشده حتى ولو كان واألحزاب وأن یخلص هللا تعالى ویتجرد للحق، فالحق هو 

  )١٢٣: ٢٠٠٨على نفسه.(عاشور، 

وتضیف الباحثة أن التحرر من التعصب یعني: الحریة في الفكر ونبذ التعصب المتشدد 
تم فتح المجال لآلخرین للتقرب حتى ی ؛لآلراء واألفكار المعینة وقبول الحق والبعد عن الباطل

 ومحاورتهم بنجاح. منهم

قیم  - إثراء المنهاج - عراض المحاور الثالثة في اإلطار النظري( التربیة المدنیةوبعد است      
بأن التربیة المدنیة هي مادة خصبة الحتواء المعارف والمهارات والمبادئ  ترى الباحثةالحوار) 

األخالقیة التي تساهم بشكل أساسي في تعزیز القیم لدى الفرد وأهمها قیم الحوار. كما یأتي اإلثراء 
في الدراسة  إلغناء محتوى التربیة المدنیة ومعالجة أوجه القصور تبعًا لقیم الحوار المراد تدعیمها

ثراء وقیم الحوار في الباحثة من األدب التربوي المتعلق بالتربیة المدنیة واإل الحالیة، وقد استفادت
في بناء وتصمیم المادة اإلثرائیة  االختبار) كما استفادت - یم الحوارأدوات الدراسة المختلفة(قائمة ق

  لقیم الحوار.
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  المحور األول
  بإثراء المناهج الدراسية دراسات تتعلق

 ):٢٠١٣دراسة عسكر(  - ١

هدفت إلى إثراء محتوى مناهج التاریخ بمفاهیم حقوق اإلنسان للمرحلة األساسیة العلیا في 
فلسطین، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع وعینة الدراسة من كتب 

دت األداة في قائمة التاریخ للصف السابع والثامن والتاسع والعاشر من التعلیم األساسي، وحدَّ 
، وأداة بطاقة تحلیل ي تضمنها في محتوى منهاج التاریخبمفاهیم حقوق اإلنسان التي ینبغ

التكرارات والنسبة المئویة،  :لتحلیل الكتب، ومن أهم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة المحتوى
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن مفاهیم حقوق اإلنسان 

) مفهوم، وفي ١٩المتضمنة في محتوى منهاج التاریخ في كتاب الصف السابع األساسي (
) مفهوم وفي الصف ١٨، وفي الصف التاسع األساسي (اً ) مفهوم٢٢الصف الثامن األساسي (

من المفاهیم التي ینبغي تضمینها، كما تبین أن مفاهیم حقوق  اً ) مفهوم٢٦العاشر األساسي( 
اإلنسان التي هي بحاجة إلى إثراء هي المفاهیم التي جاءت في أدنى المراتب من كل مجال في 

 منهاج التاریخ للصفوف األربعة األخیرة من المرحلة األساسیة العلیا.
 ):٢٠١٣دراسة قنوع ( - ٢

نهاج الجغرافیا باآلیات القرآنیة الكونیة في تنمیة المفاهیم هدفت إلى الكشف عن إثراء محتوى م
الجغرافیة واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة. واستخدمت الباحثة 

حیث تم تطبیق  ،منهجین: هما المنهج الوصفي لتحلیل المحتوى ، والمنهج  شبه التجریبي
بة من طالبات الصف الخامس األساسي في طال )٨٠(الدراسة على عینة قصدیة مكونة من 

كما حددت الباحثة ثالث أدوات هي:  م٢٠١٢مدیریة التربیة والتعلیم غرب غزة للعام الدراسي 
) فقرة من نوع اختیار من ٣٠وعدد فقراته (، أداة تحلیل المحتوى واختبار للمفاهیم الجغرافیة

باستخدام المعالجات االحصائیة عن  متعدد، ومقیاس لالتجاه وقد تم جمع البیانات وتحلیلها
ا: توجد فروق ذات داللة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمه )(spssطریق برنامج 

درجات الطالبات في التطبیق القبلي والبعدي على االختبار لصالح  إحصائیة بین متوسط
  التطبیق البعدي

 :)٢٠١١(دراسة أبو مندیل  - ٣

فعالیة إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافیا بمهارات التفكیر الناقد لدى لى إهدفت إلى التعرف  
واتبعت حیث طبقت الدراسة في فلسطین  ،لصف الثاني عشر واتجاهاتهن نحوهاطالبات ا
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حیث قامت بتحلیل محتوى الوحدة الدراسیة  ،هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي يالباحثة ف
یة "من كتاب الجغرافیا للصف الثاني عشر وتحدید مهارات التفكیر المقترحة "الجغرافیا السیاح

هارات التفكیر الناقد المتضمنة فیه، كما استخدمت المنهج البنائي التجریبي في إعداد قائمة م
ثرائیة واختبار التفكیر الناقد ومقیاس االتجاه نحو مادة الجغرافیا وتجریبها على الناقد والمادة اإل

ولتحقیق هدف  عشر. الثانيمن طالبات الصف  التي تم اختیارها بطریقة قصدیةو عینة الدراسة 
متوسطات الحسابیة التكرارات وال الدراسة استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائیة اآلتیة:

وتوصلت الدراسة إلى  م التأثیر، ومعامل ارتباط بیرسونومعامل إیتا إلیجاد حج ،والنسب المئویة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات مجموعة من النتائج كان من أهمها: 

الطالبات في المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بعد إثراء محتوى الوحدة الدراسیة 
ة ومقیاس االتجاه نحو المادة لصالح المجموع ،بمهارات التفكیر الناقد في اختبار التفكیر الناقد

دت إلى ذلك فاعلیة إحداث اإلضافات والزیادات على الوحدة أ، ومن األسباب التي التجریبیة
ناول بعض نتیجة لقصور المحتوى في ت ؛الدراسیة من كتاب الجغرافیا للصف الثاني عشر

  مهارات التفكیر الناقد.
  ):٢٠٠٩دراسة شعت ( - ٤

شر األساسي في هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغیة للصف العا
موضوع مهارات التفكیر البصري، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي والبنائي حیث قامت 
بتحلیل وحدة الهندسة الفراغیة من خالل استخدامه ألداة تحلیل تم بناؤها باالعتماد على مهارات 

سة من الوحدة الثانیة من التفكیر البصري.  كما قامت بإعداد المادة اإلثرائیة، وتكونت عینة الدرا
) بمدینة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨كتب الریاضیات الجزء الثاني للصف العاشر األساسي المطبق عام (

غزة وتوصلت الباحثة إلى أن هناك تدنیًا في نسب توافر مهارات التفكیر البصري مما ساقها إلى 
  وضع محتوى للهندسة الفراغیة مثري لمهارات التفكیر البصري.

  ):٢٠٠٧ي (دراسة الناد  - ٥

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر التكنولوجیا للصف السابع األساسي في ضوء 
المعاییر العالمیة، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدمت الباحثة أداة تحلیل 

ا رئیسة للدراسة ومن خاللها وضعت المادة اإلثرائیة لمحتوى مقرر التكنولوجی ةالمحتوى كأدا
للصف السابع األساسي في ضوء المعاییر العالمیة، واختارت الباحثة الوحدة الثانیة من المقرر 
الدراسي، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تدنیًا في نسب توفر المعاییر العالمیة في محتوى 

  مقرر التكنولوجیا للصف السابع األساسي.
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  ):٢٠٠٧دراسة جودة (  - ٦

رفة أثر إثراء بعض المفاهیم الریاضیة بالفكر اإلسالمي على تحصیل هدفت هذه الدراسة إلى مع
طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الریاضیات واتجاهاتهم نحوها. وقد استخدمت 
الباحثة في الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي 

بة من مدرستین بمدینة رفح. وتكونت أداة الدراسة من اختبار ) طالبًا وطال٩٢والذي بلغ عددهم (
لت الدراسة إلى أن هناك أثرًا كبیرًا للمادة  تحصیلي ومقیاس لالتجاه نحو الریاضیات، وتوصَّ
اإلثرائیة على أفراد العینة من الذكور، واإلناث في تحصیلهم للریاضیات، واتجاهاتهم نحوها، وأن 

في التحصیل البعدي للذكور، ولیس هناك فروق دالة إحصائیًا في  هناك فروقًا دالة إحصائیاً 
  االتجاه نحو الریاضیات تعزى لمتغیر الجنس.

  ):٢٠٠١دراسة شلدان ( - ٧

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء منهاج العلوم بعملیات العلم ومعرفة أثره على مستوى النمو العقلي 
فظة غزة، وقد اتبع الباحث المنهج لتالمیذ الصف الخامس، ومیولهم نحو العلوم في محا

التجریبي، واستخدم لذلك اختبار النمو العقلي (لبیاجیه) ومقیاسًا لتحدید المیول نحو العلوم، 
) تلمیذًا، والضابطة ٤٥وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین؛ مجموعة تجریبیة وتكونت من (

ت داللة إحصائیة بین ) تلمیذًا، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذا٣٦وتكونت من (
متوسطات درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة وأقرانهم تالمیذ المجموعة التجریبیة، ووجود عالقة 
ارتباطیه بین مستوى النمو العقلي ومستوى المیل نحو العلوم لدى تالمیذ الصف الخامس 

  األساسي.
  ):٢٠٠١دراسة عفانة والزعانین ( - ٨

ري الریاضیات والعلوم للصف السادس األساسي في فلسطین هدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقر 
في ضوء االتجاه المنظومي، واتبعت الباحثة لذلك المنهج الوصفي التحلیلي أداة لتحلیل محتوى 
مقرر الریاضیات والجزء األول من كتاب العلوم للصف السادس للفصل األول، ومن خالل ذلك 

د المفاهیم الموجودة في المقررین؛ إذ اشتمل مقرر توصلت الباحثة إلى عدم وجود توازن في عد
) مفهومًا، بینما اشتمل مقرر العلوم في الجزء نفسه على ٦٢الریاضیات في الجزء األول على (

) مفهومًا، كما تضمن كل من المقررین عددًا من المنظومات األساسیة إّال أنها غیر ١٦٣(
مترابطة في المقررین، إلى جانب وجود العدید مترابطة في المقرر الدراسي الواحد وكذلك غیر 

من الفجوات في منظومات المفاهیم لمقرري الریاضیات، والعلوم وعدم وجود بعض المفاهیم 
الرابطة في الوحدات المختلفة، وببذلك فقد تم وضع منظومات مطورة لكل وحدة دراسیة في 
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مة الواحدة أو في الوحدة الدراسیة المقررین في ضوء المفاهیم الرابطة لسد الفجوات في المنظو 
الواحدة دون النظر إلى وضع مفاهیم واسعة تعمل على ربط المنظومات المختلفة في كل مقرر 

  على حدة مع بعضها البعض.
  

  التعقیب على دراسات المحور األول:
تـم تنـاول حیـث ة یاإلثـراء فـي المنـاهج الدراسـاشتمل العرض السابق لدراسات محلیة وٕاقلیمیـة تناولـت 

بشــكل خــاص مــن زوایــا مختلفــة  المــواد االجتماعیــةموضــوع إثــراء المنــاهج الدراســیة بشــكل عــام وفــي 
وهنا سـتقوم الباحثـة ببیـان أوجـه التشـابه واالخـتالف بـین الدراسـة الحالیـة وتم ربطه بمتغیرات مختلفة 

 ینـة الدراســة،مجتمـع وع، اسـة، مـنهج الدراسـة، أداة الدراسـةوالدراسـات السـابقة مـن حیـث (أهـداف الدر 
  نتائج الدراسة). مكان إجراء الدراسة، أفراد الدراسة ،مرحلة الدراسة،

  أوًال: من حیث أهداف الدراسة: 

) إثـراء محتـوى منهـاج ٢٠١٣تنوعت أهداف الدراسات السابقة حیث هدفت دراسـة (عسـكر، 
) إلــى الكشــف ٢٠١٣(قنــوع، التــاریخ بمفــاهیم حقــوق اإلنســان للمرحلــة األساســیة، كمــا هــدفت دراســة 

عــن إثــراء محتــوى منهــاج الجغرافیــا باآلیــات القرآنیــة الكونیــة فــي تنمیــة المفــاهیم الجغرافیــة واالتجــاه 
) فهــدفت التعــرف علــى فعالیــة إثــراء وحــدة مقترحــة فــي مــادة ٢٠١١نحوهــا، وأمــا دراســة (أبــو منــدیل، 

) إلــى إثــراء محتــوى وحــدة الهندســة ٢٠٠٩الجغرافیــا بمهــارات التفكیــر الناقــد، وهــدفت دراســة (شــعت، 
) فهدفت إلى إثراء محتوى ٢٠٠٧الفراغیة في موضوع مهارات التفكیر البصري، أما دراسة (النادي، 

) إلــى معرفــة أثــر ٢٠٠٧مقــرر التكنولوجیــا فــي ضــوء المعــاییر العالمیــة، وقــد هــدفت دراســة (جــودة، 
صــــیل الطلبــــة فــــي مــــادة الریاضــــیات إثــــراء بعــــض المفــــاهیم الریاضــــیة بــــالفكر اإلســــالمي علــــى تح

إلى إثراء منهاج العلوم بعملیات العلـم ومعرفـة  )٢٠٠١واتجاهاتهم نحوها، كما هدفت دراسة(شلدان، 
) إلـى ٢٠٠١أثره على مستوى النمـو العقلـي ومیـولهم نحـو العلـوم، وهـدفت دراسـة (عفانـة والزعـانین، 

  ظومي.العلوم في ضوء االتجاه المنإثراء مقرري الریاضیات و 
  ثانیًا: من حیث منهج الدراسة:

اتبعــت معظــم الدراســات الســابقة المــنهج الوصــفي التحلیلــي لتحقیــق أهــداف الدراســة كدراســة 
)، ودراســـة(عفانة والزعـــانین، ٢٠٠٧)، ودراســـة (النـــادي، ٢٠٠٩)، ودراسة(شـــعت، ٢٠١٣(عســـكر، 

فــــي حــــین )، ٢٠٠١)، ودراسة(شــــلدان، ٢٠٠٧)، كمــــا اســــتخدمت كــــل مــــن دراســــة (جــــودة، ٢٠٠١
المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج ) ٢٠١١) ودراســـة (أبـــو منـــدیل، ٢٠١٣ اســـتخدمت كـــل مـــن دراســـة(قنوع،

  التجریبي.
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  ثالثًا: من حیث أداة الدراسة:
عسـكر، (اختلفت الدراسات السابقة في استخدامها ألداة الدراسة فقد استخدمت كل من دراسة

)، ٢٠٠١)، ودراســـة(عفانة والزعـــانین، ٢٠٠٧)، ودراســـة (النـــادي، ٢٠٠٩ودراسة(شـــعت، ، )٢٠١٣
بطاقـة  )٢٠١١بطاقة تحلیل المحتوى كأداة للدراسة في حین استخدمت كل مـن دراسـة (أبـو منـدیل، 

) أداة تحلیـل المحتـوى واختبـار ومقیـاس ٢٠١٣، واسـتخدمت دراسـة(قنوع، تحلیل المحتـوى واالسـتبانة
  لالتجاه.

  بعًا: من حیث مجتمع وعینة الدراسة: را
العینـــة فـــي دراســـة (عســـكر، و  تنـــوع مجتمـــع وعینـــة الدراســـات الســـابقة حیـــث كـــان المجتمـــع

) كتــب التــاریخ للصــف الســابع والثــامن والعاشــر مــن التعلــیم األساســي فــي فلســطین، وكانــت ٢٠١٣
اســـي فـــي مدیریـــة ) طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف الخـــامس األس٨٠) (٢٠١٣العینـــة فـــي دراســـة(قنوع، 

) ٢٠١١التربیة والتعلیم غرب غزة في فلسطین تم اختیارهم بطریقة قصـدیة، أمـا دراسـة (أبـو منـدیل، 
، وكانت عینـة البات الصف الثاني عشر في فلسطینفتم اختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة من ط

فـــي دراســـة ) عبـــارة عـــن كتـــب الریاضـــیات للصـــف العاشـــر، أمـــا ٢٠٠٩(شـــعت، الدراســـة فـــي دراسة
) فقـــد كانـــت عینـــة الدراســـة كتـــب التكنولوجیـــا للصـــف الســـابع، وفـــي دراســـة (جـــودة، ٢٠٠٧(النـــادي، 

) تــم اختیــار عینــة الدراســة بطریقــة قصــدیة مــن طلبــة الصــف العاشــر، وفــي دراســة (شــلدان، ٢٠٠٧
) تــم اختیــار العینــة بطریقــة قصــدیة مــن طلبــة الصــف الخــامس األساســي، أمــا دراســة (عفانــة ٢٠٠١

  .) فقد كانت العینة كتاب العلوم للصف السادس٢٠٠١الزعانین، و 
  : أفراد الدراسةخامسًا: من حیث 

الكثیـر مـن الدراسـات استخدمت الدراسة الحالیة الطلبـة كـأفراد لعینـة الدراسـة وتشـابهت معهـا 
  ).٢٠١١یل، ) ودراسة(أبومند٢٠١٣دراسة (قنوع، السابقة مثل 

  سادسًا: من حیث مرحلة الدراسة: 
اختلفـــت معظـــم الدراســـات الســـابقة فـــي اســـتخدامها للمرحلـــة الدراســـیة فقـــد تشـــابهت الدراســـة 

 )،٢٠٠١(شـلدان،  ) ودراسة٢٠١٣الحالیة في استخدامها للمرحلة األساسیة الدنیا مع دراسة (قنوع، 
أمــا الدراســات التــي أجریــت فــي المرحلــة األساســیة العلیــا مثــل  )،٢٠٠١دراســة (عفانــة والزعــانین، و 

)، وقــد كــان المرحلــة الدراســیة هــي المرحلــة الثانویــة فــي دراســة (أبــو منــدیل، ٢٠٠٧دراســة (النــادي، 
  ).٢٠٠٧)، ودراسة (جودة، ٢٠٠٩)، ودراسة (شعت، ٢٠١١

  الدراسة: مكان إجراء : من حیث بعاً سا
  تشــــابهت الكثیــــر مــــن الدراســــات الســــابقة مــــع الدراســــة الحالیــــة فــــي مكــــان إجــــراء الدراســــة حیــــث 

   ة ـــ)، ودراس٢٠٠٩، شعثة (ـــــــودراس) ٢٠١١(أبومندیل،  ةوداس) ٢٠١٣(قنوع،  أجریت كل من دراسة
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  في فلسطین.) ٢٠٠١لزعانین، دراسة (عفانة واو  )،٢٠٠١(شلدان،  )، ودراسة٢٠٠٧(جودة، 
  : من حیث نتائج الدراسة: ثامناً 

توصــلت معظــم الدراســات الســابقة إلــى فعالیــة المــادة المثــراة فــي المنــاهج الدراســیة وتحقیــق 
 )٢٠١١ودراسة (أبومندیل، ،)٢٠١٣ودراسة(قنوع،  ،)٢٠١٣األهداف المرجوة منها كدراسة (عسكر،

)، ودراســة ٢٠٠١والزعــانین، دراســة (عفانــة و  )،٢٠٠١(شــلدان،  )، ودراســة٢٠٠٧ودراســة (جــودة، 
كما توصلت بعض الدراسات لوجـود فـروق دالـة إحصـائیًا  )٢٠٠٩ودراسة (شعت،  )١٩٩٦(دیاب، 

) ودراســـــة ٢٠١٣بـــــین متوســـــطي درجـــــات أفـــــراد العینـــــة بعـــــد تطبیـــــق المـــــادة المثـــــراة كدراســـــة(قنوع، 
   ).٢٠٠١دراسة (عفانة والزعانین، و  )،٢٠٠١(شلدان،  ودراسة )،٢٠١١(أبومندیل،
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  المحور الثاني
  تتعلق بمادة التربية المدنيةدراسات  

 ):٢٠١١دراسة (مرتجى والرنتیسي،  - ١

عداد قائمة بقیم المواطنة المناسبة لمناهج التربیة المدنیة للصفوف السابع والثامن إلى إهدفت 
في ضوء الخصوصیة الفلسطینیة وتحدید مدى توافر قیم المواطنة بمحتوى تلك  األساسيوالتاسع 

التحلیلي وتمثلت عینة الدراسة في كتب التربیة  الوصفيالمناهج واستخدم الباحثان المنهج 
لى تدنى مراعاة إوتوصلت الدراسة المدنیة الفلسطینیة للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي 

بیة المدنیة  للصف السابع والثامن والتاسع لقیم المواطنة وعدم التوازن في محتوى مناهج التر 
توزیعها حیث كانت حقوق االنسان والقیم السیاسیة والمسؤولیة االجتماعیة أعلى القیم بینما كان 

والوحدة الوطنیة واالنفتاح على الثقافات األخرى أقل القیم تضامنا على الرغم من  البیئيالوعى 
أوصت الدراسة بضرورة تضمین محتوى مناهج التربیة المدنیة للصفوف السابع والثامن و  أهمیتها

التربیة المدنیة على اثراء  معلميبقیم المواطنة والتوازن في تضمینها وتدریب  األساسيوالتاسع 
 .مناهج التربیة المدنیة بقیم المواطنة وترجمتها الى سلوكیات وقیم في نفوس التالمیذ

  )٢٠١٠(الخطیب،دراسة  - ٢

تهدف إلى التعرف على دور التربیة المدنیة في تنمیة مرونة األنا في الشخصیة الفلسطینیة من 
تحلیل مقررات التربیة المدنیة لمرحلة التعلیم األساسي من الصف األول حتى الصف  -١ خالل:
 الفلسطینیة التعرف على دور التربیة المدنیة في تنمیة مرونة األنا في الشخصیة - ٢التاسع.

من خالل تطبیق مقیاس  ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
بًا وطالبة طال ٣٢٥مقدارها عشوائیة مرونة األنا على تالمیذ الصف التاسع األساسي على عینة 

ات . حیث تم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة بیانمن جمیع مناطق قطاع غزة
معامل االرتباط  ،النسب المئویة ،مقاییس التشتت ،الدراسة وهي: ( مقاییس النزعة المركزیة

تحلیل التباین) ولقد توصلت الدراسة إلى أن مقررات  ،االختبار التائي، لبیرسون للدرجات الخام
نسان) من التربیة المدنیة تتضمن مفاهیم التربیة األساسیة وهي (الدیمقراطیة، المواطنة، حقوق اإل

خالل المفاهیم واألنشطة التي  كانت مناسبة للمرحلة العمریة والمستوى التعلیمي لكل صف في 
مرحلتي التعلیم األساسي الدنیا والعلیا من الصف األول االبتدائي حتى الصف التاسع 

حیث تبین أن تالمیذ الصف التاسع األساسي من الذكور واإلناث من مختلف مناطق  ،اإلعدادي
بمرونة كافیة في الشخصیة والتي كانوا قد اكتسبوها في  طاع غزة كعینة للدراسة  یتمتعونق

بما یتناسب وطبیعة نموهم، وهذا ما یشیر إلى أن تأسیس الحیاة في  ،سنوات تعلیمهم السابقة
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المجتمع المدني الفلسطیني تزرع في أبنائه منذ سنوات عمرهم األولى خاصًة في المدارس ما له 
كیات التربیة المدنیة رئیسي في اكتساب وممارسة مفاهیم ومبادئ وقیم وأنشطة وسلو دور 

  الدیمقراطیة وحقوق االنسان . المتمثلة في

 ):٢٠١٠دراسة (أبو حلو والخالص، - ٣

إلى استقصاء دور األسرة في التنشئة االجتماعیة للطفل في منهاج التربیة المدنیة هدفت 
حتى الرابع. ولتحقیق ذلك استخدم للمرحلة األساسیة األولى: من الصف األول و  ةالفلسطینی

وكانت لإلجابة على خمسة أسئلة تبنتها الدراسة.  المنهج الوصفي التحلیلي لتحلیل المحتوى 
عینة الدراسة هي مجتمعها  حیث تكونت من ثمانیة كتب للتربیة المدنیة في المرحلة األساسیة 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى مجموعة  ،أداة الدراسة في بطاقة تحلیل المحتوىاألولى  وتمثلت 
ظهور األسرة بصورة جلیة وواضحة في خط عریض واحد من بین  من النتائج كان من أهمها:

كما بینت وجود نقص في موضوعات األسرة  .كنها لم تظهر في األهداف العامةخطا. ول )١٤(
وأظهرت النتائج نمط العالقة االیجابیة بین أفراد األسرة في حین في الصفین الثاني والثالث. 

ولم ترق القیم الشخصیة  القة السلبیة واضحة في المنهاج،ظلت صورة النزاعات والخالفات والع
وبینت الدراسة قصورًا في دور األسرة  نتها الكتب الى المستوى المطلوب،والوجدانیة التي تضم

وینبئ ذلك عن حالة من عدم الربط  المشكالت التي تعترضهم، اء على حلفي مساعدة األبن
بین األهداف العامة والخطوط العریضة ومضامین الدروس في ما یتعلق بطرح المشكالت. 
وخلصت الدراسة الى جملة من التوصیات العملیة بهدف تطویر المنهاج على مستوى التربویین 

  والمعلمین. 

  ) ٢٠١٠دراسة( درویش،  - ٤

في مستوى القیم المدنیة لدى الطفل  - بالفعل  –ما إذا كان هناك انخفاض  تقصيهدفت إلى 
 الفلسطیني في مدارس محافظة غزة، كذلك تقصي مستوى هذا االنخفاض إن كان هناك بالفعل،

ما إذا كانت  القیم المطروحة في كتب التربیة المدنیة قد نجحت في خلق ثقافة  تقصي وأیضا
ولتحقیق ذلك بالذات في المرحلة المستهدفة األساسیة العلیا. و  رسنامدنیة فلسطینیة في مدا

معلمة و  معلماً  )٦٢(عینة الدراسة من استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وتكون مجتمع و 
الجامعیین في نفس مجال الدراسة، ستة من األساتذة و  ،مشرفاً  )١٢(و من مدرسي المادة بغزة،

وقد مقابلة تم تحكیمهما قبل التطبیق. و  تبانةأداتین: اس الباحث فولتحقیق أهداف الدراسة وظ
أن معظم القیم المدنیة التي وردت في توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أھمھا :

بالسنوات الخمس األخیرة من وجهة نظرهم، على  االستبیان الموجه للمعلمین شهدت انخفاضاً 
المسئولیة، تعاني و  التسامح،و  أن قیم: التعددیة قبول اآلخر،سبیل المثال، أظهرت النتائج 
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ن خمس سنوات)، كذلك أظهرت النتائج أ%)  مقارنة بالسابق (قبل ٢٩قد یصل الى ( انخفاضاً 
تقلیل و  " في تعزیز التعددیة،فاعالً  ما تضمنته من قیم، "لم تلعب دوراً و  منهاج التربیة المدنیة، 

المجتمع المدني الفلسطیني،  وقدرت نسبة نجاح المنهاج في تحقیق حدة االنقسام الفلسطیني في 
  - في نظر كثیر من التربویین –% فقط، اعتبرت النتیجة ٣٥ثقافة مدنیة بأنها ال تزید عن 

للمعنیین بنشر ثقافة المجتمع المدني، وبالذات في إظهارها مدى  ناقوساً و  خطیراً  تقویمیاً  مؤشراً 
  ضعف مساهمة الكتب في نشر ثقافة المجتمع المدني.

 ):٢٠٠٩دراسة (شویة ،  - ٥

وكتاب المطالعة وكتاب لى التعرف على قیم المواطنة في كل من كتاب التربیة المدنیة إهدفت 
لى اتجاهات هیئة التدریس نحو إعدادیة والتعرف میة للسنة األخیرة من المرحلة اإلسالالتربیة اإل

حیث  دیةعداخیرة من المرحلة اإلدور تلك الكتب في ترسیخ قیم المواطنة لدى تالمیذ السنة األ
واستمارة تحلیل المضمون وقام  يواستخدم الباحث المنهج الوصفكانت الدراسة في سوریا، 

ه هیئة التدریس نحو دور الكتب في ترسیخ قیم لقیاس اتجا سؤاالً  ٣٠عداد استبانة تحتوي على إب
وتم اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة طبقیة لهیئة التدریس لمادتي التربیة ، المواطنة 

  لى ما یلى:إوتوصلت الدراسة االسالمیة والتربیة المدنیة 

 في كتاب التربیة المدنیة  أن مفهوم المواطنة غیر وارد نهائیاً  –

بأن المواطن له حقوق أكثر بكثیر  يیمة الحقوق والواجبات مما قد یوحهناك فجوة بین ق –
لذلك  فیحدث تبعاً  ،من واجباته وهذا یرسخ فكرة أن المواطن خلق من أجل الحقوق فقط

 مباالة.المما یفسح المجال النتشار األنانیة وال يالخلل االجتماع

اراتها ضعیفة في كتاب التربیة أن مبدأ االنتخابات كقاعدة لترسیخ الدیمقراطیة كانت تكر  –
للدیمقراطیة ویجعلها ال تخرج عن  يانب العملجعن ال سیئاً  نیة مما یعطى انطباعاً المد

 نطاق الشعارات.

 لترسیخ مبدأ المواطنة. حصلت قیمتا الوطنیة واالنتماء على نسبة ضعیفة جداً  –

النزالقات خطیرة تمس  ن كیفیة التفتح على العالم لم یتم توضیحها بدقة مما قد ال یمهدأ –
 مستقبل المواطنة والهویة الوطنیة واالنتماء.

نحو أن الكتاب یرسخ في التلمیذ قیما متنوعة للمواطنة منها  باإلیجاباتجاه هیئة التدریس  –
 القیم السیاسیة بالدرجة األولى تلیها القیم االجتماعیة ثم قیم الوالء للوطن.
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 ): ٢٠٠٤دراسة (العاصى ، - ٦

لتعزیز مقرر التربیة المدنیة لتالمیذ  ؛قیم المجتمع المدني المقترحة إلىالتعرف  الدراسةهدفت 
وقد استخدم الباحث المنهج  حیث طبقت الدراسة في فلسطین ،الصف السادس األساسي

تم  ومعلمة في المدراس األساسیة الدنیا ) معلماً ٨١وتكونت عینة الدراسة من (التحلیلي  يالوصف
وطبق الباحث أداة تحلیل المحتوى واستبانة القیم المتضمنة في كتب  ریقة عشوائیة،اختیارهم بط

وقد توصلت الدراسة الى أن كتاب التربیة المدنیة المقرر للصف السادس یحتوى  ،التربیة المدنیة
ال تكفى لصقل  كما أكد المجتمعون في ورشة العمل -من القیم المدنیة وهذه القیم ٥٦على 
  .في هذه المرحلة العمریة یة الطفلشخص

 ): ٢٠٠٣،دراسة (بادي - ٧

یتضمنها كتاب  يلحقوق االنسان" الت العالميعالن لى التعرف على موضوعات "اإلإهدفت 
لهذه الموضوعات  اإلحصائيلى تحدید الكم إ ة للصف األول الثانوي في فرنسا و التربیة المدنی

ن غیرها وقد اتخذ الباحث منهجا لبحثه تم التركیز علیها أكثر م التيللتعرف على الموضوعات 
تربیة فقام بتحلیل محتوي مقرر كتاب ال ،التحلیل القائم على المفاهیم على أنها وحدات التحلیل

وكان مجتمع وعینة   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ الدراسيفي فرنسا للعام  يالمدنیة للصف األول الثانو 
  وقد توصل الباحث الى ما یلى:الدراسة عبارة عن كتاب التربیة المدنیة للصف األول الثانوي، 

تضمن خمسة وعشرین مفهوما أهمها  يتربیة المدنیة للصف األول الثانو أن كتاب ال –
 .النقابیة ،التكافل الرعایة االجتماعیة، الفقر، الهویة، العائلة، القانون، البطالة، المواطنة،

 تتضمن جمیع بنود الثانويتقدم لتالمیذ الصف األول  يأن مفاهیم التربیة المدنیة الت –
لى بند كما أن إختلف من بند مال أن حمل هذه البنود بإلحقوق االنسان  يعالن العالماإل

یتضمنها كل مفهوم منها فالحریات  يیما بینها من حیث عدد البنود التالمفاهیم تختلف ف
المشاركة  ة،عدم التعرض للتعذیب والتحرر والعبودی ق في الحیاة والحریة واألمن،كالح

حریة االشتراك في الجمعیات  ،الدینو  والتفكیر والضمیر والتعبیر يالسیاسیة وحریة الرأ
في حین حظیت مفاهیم الحقوق االجتماعیة  ٢٠-١٠والتجمع حظیت بتكرارات من 

المأكل والمأوى والرعایة الصحیة  والمستوى الالئق للمعیشة.التعلیم  واالقتصادیة كالعمل،
 .٩- ٦على تكرارات بین 
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  التعقیب على دراسات المحور الثاني:
اشـــتمل العـــرض الســـابق لدراســـات محلیـــة وٕاقلیمیـــة تناولـــت مـــادة التربیـــة المدنیـــة ودورهـــا فـــي 

به واالختالف بـین ببیان أوجه الش ا ستقوم الباحثةوهن ،العملیة التربویة، وتم ربطها بمتغیرات مختلفة
الدراسـة الحالیـة والدراسـات السـابقة مـن حیــث (أهـداف الدراسـة، مـنهج الدراسـة، أداة الدراسـة، مجتمــع 

  نتائج الدراسة). جراء الدراسة،مكان إو  مرحلة الدراسة، أفراد الدراسة، وعینة الدراسة،
  أوًال: من حیث أهداف الدراسة: 

) إلـــى ٢٠١١الســـابقة حیـــث هـــدفت دراســـة (مرتجـــى والرنتیســـي، تنوعـــت أهـــداف الدراســـات 
إعداد قائمة بقیم المواطنة المناسبة لمناهج التربیة المدنیة للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي 

) للتعـــرف علـــى دور التربیـــة ٢٠١٠فــي ضـــوء الخصوصـــیة الفلســـطینیة، وجـــاءت دراســة (الخطیـــب، 
) إلـى ٢٠١٠الشخصـیة، قـد هـدفت دراسـة ، (أبـو حلـو والخـالص،  المدنیة في تنمیة مرونـة األنـا فـي

استقصـــاء دور األســـرة فـــي التنشـــئة االجتماعیـــة للطفـــل فـــي منهـــاج التربیـــة المدنیـــة، وهـــدفت دراســـة 
) إلـى ٢٠٠٩) إلى تقصي مستوى القیم المدنیة لدى الطفـل، هـدفت دراسـة (شـویة، ٢٠١٠(درویش، 

اب التربیـــة المدنیـــة وكتـــاب المطالعـــة وكتـــاب التربیــــة التعـــرف علـــى قـــیم المواطنـــة فـــي كـــل مــــن كتـــ
) فقد هدفت إلى التعرف على قیم المجتمع المدني المقترحة ٢٠٠٤اإلسالمیة، أما دراسة (العاصي، 

عـــالن ) للتعــرف علـــى موضــوعات اإل٢٠٠٣لتعزیــز مقــرر التربیـــة المدنیــة، وجــاءت دراســـة (بــادي، 
  التربیة المدنیة. نسان التي یتضمنها كتابالعالمي لحقوق اإل

  ثانیًا: من حیث منهج الدراسة:

 اتبعــت معظــم الدراســات الســابقة المــنهج الوصــفي التحلیلــي لتحقیــق أهــداف الدراســة كدراســة
) ٢٠١٠دراســـة (أبـــو حلـــو والخـــالص، و )٢٠١٠دراســـة (الخطیـــب، و) ٢٠١١(مرتجـــى والرنتیســـي، 

  دراســــــــة و) ٢٠٠٤دراســــــــة (العاصــــــــي، و) ٢٠٠٩دراســــــــة (شــــــــویة، و) ٢٠١٠دراســــــــة (درویــــــــش، و
  ).٢٠٠٣(بادي، 

  ثالثًا: من حیث أداة الدراسة:

اختلفـــت الدراســــات الســــابقة فــــي اســــتخدامها ألداة الدراســــة فقــــد اســــتخدمت كــــل مــــن  دراســــة 
)  بطاقـة ٢٠١٠دراسة (أبو حلو والخالص، و )٢٠٠٣دراسة (بادي، و) ٢٠١١(مرتجى والرنتیسي، 

دراســـة و ) ٢٠١٠ة فـــي حـــین اســـتخدمت كـــل مـــن دراســـة (الخطیـــب، تحلیـــل المحتـــوى كـــأداة للدراســـ
بطاقـــــة تحلیـــــل المحتـــــوى واالســـــتبانة ، أمـــــا دراســـــة   )٢٠٠٤دراســـــة (العاصـــــي، و  )٢٠٠٩(شـــــویة، 

  ) استخدمت االستبانة كأداة للدراسة.٢٠١٠(درویش، 



 الدراسات السابقة

٤٧ 
 

 الثالثالفصل 

  رابعًا: من حیث مجتمع وعینة الدراسة: 
  العینــــــــة فـــــــي دراســــــــة و  المجتمـــــــع تنـــــــوع مجتمـــــــع وعینــــــــة الدراســـــــات الســــــــابقة حیـــــــث كــــــــان

) كتــب التربیــة المدنیــة للصــفوف الســابع والثــامن والتاســع األساســي فــي ٢٠١١(مرتجــى والرنتیســي، 
) مـن طلبـة الصـف التاسـع األساسـي ٢٠١٠فلسطین، كما كانـت عینـة الدراسـة فـي دراسـة(الخطیب، 

) فقـد ٢٠١٠لـو والخـالص، في محافظات غزة حیث تم اختیارهم بطریقة عشوائیة، أما دراسـة (أبـو ح
استخدمت منهاج التربیة المدنیة للصفوف األربعة األولـى فـي فلسـطین كعینـة للدراسـة، وكانـت عینـة 

) مـن معلمـي التربیـة المدنیـة للمرحلـة األساسـیة العلیـا ٢٠١٠الدراسة ومجتمعها في دراسة (درویـش، 
) كتـب التربیـة ٢٠٠٩سة (شویة ، ومشرفي المادة في محافظات غزة،  وكانت عینة الدراسة في درا،

) فقــد كانــت ٢٠٠٤المدنیــة والتربیــة االســالمیة فــي الصــف التاســع فــي ســوریا أمــا دراســة (العاصــي، 
عینة الدراسة عبارة عن معلمي المدارس األساسیة الدنیا في فلسطین. وأخیرًا كانت العینة في دراسـة 

  ثانوي في فرنسا.) هي كتاب التربیة المدنیة للصف األول ال٢٠٠٣(بادي، 
  خامسًا: من حیث أفراد الدراسة: 

  كــــــأفراد لعینــــــة الدراســــــة وتشــــــابهت معهــــــا ودراســـــــة  الباســــــتخدمت الدراســــــة الحالیــــــة الطــــــ   
)، ٢٠١٠)، وقــــــد تمثــــــل أفــــــراد الدراســــــة فــــــي المعلمــــــین فــــــي دراســــــة (درویــــــش، ٢٠١٠(الخطیــــــب، 

  ).٢٠٠٤ودراسة(العاصي، 

  سادسًا: من حیث مرحلة الدراسة: 

معظـــم الدراســـات الســـابقة فـــي اســـتخدامها للمرحلـــة الدراســـیة فقـــد تشـــابهت الدراســـة  اختلفـــت
)،  أمـا الدراسـات التـي ٢٠٠٤الحالیة فـي اسـتخدامها للمرحلـة األساسـیة الـدنیا مـع دراسـة( العاصـي، 

)، ودراســـة(الخطیب، ٢٠١١أجریـــت فـــي المرحلـــة األساســـیة العلیـــا مثـــل دراســـة (مرتجـــى والرنتیســـي، 
) وقـــــد كـــــان المرحلـــــة الدراســـــیة هـــــي ٢٠٠٩) ، ودراســـــة( شـــــویة، ٢٠١٠(درویش، ) ودراســـــة٢٠١٠

  ).٢٠٠٣المرحلة الثانویة في دراسة دراسة( بادي، 
  سابعًا: من حیث مكان إجراء الدراسة: 

شــابهت الكثیـــر مـــن الدراســـات الســـابقة مـــع الدراســة الحالیـــة فـــي مكـــان إجـــراء الدراســـة حیـــث 
) فـي فلسـطین، أمـا ٢٠١١دراسـة (مرتجـى والرنتیسـي، و  ،)٢٠١٠أجریت كل مـن دراسـة (الخطیـب، 

  ) في فرنسا.٢٠٠٣) فتم إجرائها في سوریا وقد تم إجراء دراسة ( بادي، ٢٠٠٩دراسة(شویة، 

  ثامنًا: من حیث نتائج الدراسة: 

توصــلت معظــم الدراســات الســابقة إلــى أهمیــة مــادة التربیــة المدنیــة فــي العملیــة التربویــة فقــد 
) تــدني مراعــاة محتــوى ٢٠٠٩)  ودراســة (شــویة، ٢٠١١بینــت كــل مــن دراســة (مرتجــى والرنتیســي، 
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) أن كتـاب التربیـة المدنیـة ٢٠٠٣منهاج التربیة المدنیة لقیم المواطنة فـي حـین بینـت دراسـة (بـادي، 
) أن ٢٠١٠تــوي علــى مفــاهیم المواطنــة بنســبة كبیــرة ،  ولكــن بینــت دراســة (أبــو حلــو والخــالص، یح

یجابیـة بـین أفـراد االسـرة، منهاج التربیة المدنیة یراعي ظهور األسرة في مضموناته ونمـط العالقـة اإل
ساسیة ) إلى أن مقررات التربیة المدنیة تتضمن مفاهیم التربیة األ٢٠١٠وتوصلت دراسة (الخطیب، 

وتبین أن تالمیذ الصف األول حتى التاسع األساسـي یتمتعـون بمرونـة كافیـة، أمـا دراسـة (العاصـي، 
 ) فقد وضحت أن القیم الواردة في كتب التربیة المدنیة ال تكفي لصقل شخصیة الطفل.٢٠٠٤
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  المحور الثالث
  دراسات تتعلق بقيم الحوار 

 ):٢٠١٣دراسة (شقورة والمزین،  - ١

 إلى دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تدعیم قیم الحوار لدى الطلبة المعلمین. هدفت
 الوصول لصیاغة بعض المقترحات الالزمة لتفعیل كلیات التربیة لدورها في تدعیم قیم الحوار.و 

 كأداةاالستبانة  حددتوقد استخدم الباحثان؛ لتحقیق هذه األغراض المنهج الوصفي التحلیلي، و 
) طالبًا معلمًا من الطلبة ٢٣٦من (وتم اختیار عینة عشوائیة طبقیة حیث تكونت دراسة ل

إلى عدة نتائج من  وتوصلت الدراسة. في محافظات غزة المعلمین بالجامعات الفلسطینیة
أن الدرجة الكلیة لدور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تدعیم قیم الحوار لدى  أهمها:

وتوجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة )،%٦٩معلمین كانت بنسبة (الطلبة ال
0.05) ≤α(  بین متوسطات درجات تقدیرات أفراد العینة لدور كلیات التربیة بالجامعات

الفلسطینیة في تدعیم قیم الحوار لدى الطلبة المعلمین تعزى لمتغیر النوع االجتماعي في 
(األنشطة الطالبیة) ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث بینما ال توجد فروق و (المقررات الدراسیة)
تدریب أساتذة كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة كما أوصت الدراسة ب في باقي المجاالت

تدریبًا نوعیًا یعمل على اكسابهم مهارات الحوار الجید وقیمه المناسبة بحیث نجد انعكاسه على 
  الطلبة.

 ):٢٠١٣حارثي، دراسة (ال - ٢
هدفت التعرف إلى فاعلیة استخدام استراتیجیات (التعلم التعاوني، والعصف الذهني والمناقشة 
النشطة) في تنمیة الوعي بمفاهیم الثقافة االسالمیة ومهارات الحوار لدى طالبات الصف األول 

حث المنهج . ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم البافي السعودیة ثانوي بمدینة مكة المكرمة
التجریبي حیث تكون مجتمع الدراسة من جمیع طالبات الصف األول ثانوي بمدینة مكة المكرمة 

فصول  ٣) طالبة ما یمثل ٩٠أما عینة الدراسة فقد تم اختیارها بطریقة عشوائیة (عنقودیة) هي (
هارات الحوار وحددت أداة الدراسة في اختبار الوعي بمفاهیم الثقافة االسالمیة ومقیاس الوعي بم

وتمت المعالجة االحصائیة باستخدام تحلیل التباین واختبار ت ومربع إیتا لقیاس األثر، وقد 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات 
  . الطالبات في الثالث مجموعات في التطبیق البعدي لمقیاس الوعي بمهارات الحوار
 وقد أوصت الدراسة بالتركیز على إقامة دورات تنشیطیة لتوعیة المعلمات بأهمیة استخدام
االستراتیجیات التفاعلیة النشطة، وما یمكن أن تحققه هذه االستراتیجیات في مجال تدریس المواد 

 بشكل عام.
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 ):٢٠١٣دراسة (سكر،  - ٣

هدفت إلى الكشف عن درجة قیام أعضاء هیئة التدریس بكلیات اإلعالم ونظیراتها في 
الجامعات الفلسطینیة بدورهم في تعزیز ثقافة الحوار لدى طلبتهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، 
وكذلك التعرف إلى سبل تطویر هذا الدور ألعضاء هیئة التدریس في تعزیز ثقافة الحوار لدى 

جهة الخبراء والمختصین من التربویین واإلعالمیین، ولتحقیق أهداف الدراسة طلبتهم من و 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وأعد أداتین للدراسة وهما االستبانة والمقابلة 

) جوانب من ثقافة الحوار هي(الجانب الفكري، اللغوي، ٥الشخصیة  وشملت االستبانة (
، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة اإلعالم ونظیراتها في الصوتي، لغة الجسد، الشخصي)

) وتم اختیار عینة عشوائیة طبقیة ١٥٥٣الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة والبالغ عددهم (
)  من أفراد المجتمع، وقد تم معالجة البیانات إحصائیًا بواسطة برنامج الرزم ٣١٥مكونة من (
ى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن الدرجة وقد توصلت الدراسة إل spssاإلحصائیة 

الكلیة لدور أعضاء هیئة التدریس بكلیات اإلعالم ونظیراتها في تعزیز ثقافة الحوار حصلت 
%)، كما أظهرت النتائج فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات تقدیرات ٦٧.٦على وزن نسبي (

ة الحوار تعزى لمتغیر الجنس لصالح عینة الدراسة لدور أعضاء هیئة التدریس في تعزیز ثقاف
اإلناث في الجانب (الفكري والصوتي والشخصي)، وأوصت الدراسة بإقامة ورشات عمل وندوات 
تثقیفیة ودورات تدریبیة لتطویر قدرات ومهارات الحوار لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات 

  الفلسطینیة.
 ):٢٠١٢دراسة (العنزي،  - ٤

ة معلمي المرحلة الثانویة في تنمیة مهارات الحوار التربوي لدى هدفت التعرف إلى مسؤولی
الطالب، والتعرف إلى المعوقات التي تحول دون تنمیة المعلمین لمهارة الحوار التربوي لدى 
الطالب والمقترحات التي تفید المعلمین في ذلك، واستخدم الباحث المنهج الصفي التحلیلي، 

نة، وتكون مجتمع الدراسة وعینة الدراسة من مدیري ومعلمي وحددت أداة الدراسة في االستبا
، وتم اً ) معلم١١٠١و( اً ) مدیر ٣٧المرحلة الثانویة بمحافظة حفر الباطن في السعودیة وعددهم (

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان  spssتحلیل البیانات إحصائیًا بواسطة برنامج 
الحوار التربوي مع الطالب، ویشجع الطالب على الحوار،  من أهمها: أن المعلم یؤمن بأهمیة

كما أنه یمثل القدوة الحواریة الناجحة داخل الصف. كما أن المعلم یعالج مشاكل الطالب 
باستخدام أسلوب المعالجة الحواریة، كما أنه یوجه اإلذاعة المدرسیة لتناول قضایا حواریة، 

ة التي تبث مفهوم الحوار التربوي  بین الطالب، ویشجع الطالب على إصدار النشرات الحائطی
ویسعى لرفع مستوى التفكیر الناقد في األنشطة الالصفیة، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام 
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باختیار موضوعات الحوار التربوي بعنایة فائقة، لتكون هادفة حتى تسهم في تنمیة مهارات 
دى الطالب في الحوار التربوي، ألن ذلك الحوار التربوي وضرورة مراعاة الجوانب النفسیة ل

  یسهم في تنمیة مهارة الحوار بشكل كبیر.
  ):٢٠١١دراسة (الطیار ، - ٥

هدفت إلى معرفة درجة استخدام المعلمین والمعلمات للحوار الحر داخل المدرسة، وتدریب 
أهداف المتعلمین علیه، ودور المدیر والمشرف التربوي في مساعدة المعلم على ذلك، ولتحقیق 

 )١٩٥٩(استخدمت استبانة وزعت على عینة مقدارهاة استخدم الباحث المنهج الوصفي، الدراس
شملت المعلمین بمراحل التعلیم الثالث في المملكة العربیة السعودیة، وتم تحلیل البیانات 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن  spssحصائیًا بواسطة برنامج إ
خدام المعلم للحوار مع المتعلمین متوسط یمیل إلى الضعف، وأن استثمار األنشطة است

وحصص االنتظار ضعیف، بینما كان التزام المعلم بآداب الحوار مرتفعًا، كما أوضحت الدراسة 
أن دور المشرف التربوي والمدیر في تشجیع ودفع المعلم الستخدام وتنمیة الحوار متوسط ال 

ل منهما، وأوصت الدراسة بمزید من االهتمام بنشر ثقافة الحوار داخل البیئة یرقى إلى المأمو 
التعلیمیة وتدریب المعلمین والمتعلمین على ممارسته، واقترحت عمل بعض الدراسات المرتبطة 

 بموضوع الحوار.
 ): ٢٠١١، زهرانيدراسة (ال - ٦

ر من وجهة نظر هدفت التعرف إلى درجة إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوا
المنهج  ةالباحث تالمشرفات التربویات أنفسهن والمعلمات بمدینة مكة المكرمة، حیث استخدم

معلمة،  ٥٣٦مشرفة تربویة و ٦٥الوصفي المسحي واختیرت عینة عشوائیة طبقیة تكونت من 
افة فقرة موزعة على محورین( مستوى ثق ٧١وكانت االستبانة هي أداة الدراسة والتي تكونت من 

اسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار) ولمعالجة  - الحوار لدى المشرفات التربویات
. وتوصلت الدراسة لمجموعة spssحصائیة بواسطة برنامج البیانات استخدم الباحث الحزم اإل

المشرفات من النتائج أهمها: أن مستوى ثقافة الحوار لدى المشرفات التربویات من وجهة نظر 
فیما یتعلق بكل جانب من جوانب ثقافة الحوار كان بمستوى بمتوسط. كما  ربویات والمعلماتالت

أظهرت النتائج أن درجة إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار في المیدان التربوي من 
وجهة نظر عینة الدراسة كانت بدرجة متوسطة. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددَا من 

أهمها: تضمین اختیار وترشیح المشرفة التربویة للعمل اإلشرافي مزیدًا من المعاییر التوصیات 
 المعنیة بامتالكها مهارات ومعرفة ووعیًا بأهمیة ثقافة الحوار.
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 ): ٢٠١١دراسة (عساف،  - ٧

التعرف الي دور التربیة للمواطنة في تعزیز الحوار بین طلبة الجامعات الفلسطینیة من  هدفت
عضاء هیئة التدریس فیها في ضوء بعض المتغیرات. وقد استخدم الباحث لتحقیق أوجهة نظر 

حداهما باستخدام المجموعة البؤریة إ :غراض المنهج الوصفي التحلیلي بتطبیق أداتینهذه األ
وطالبة من جامعة األقصى كدراسة حالة واألخرى استبانة مكونة من  اً طالب )٢٥(المكونة من 

عضو هیئة تدریس من الجامعات الفلسطینیة  )٨٨(مجاالت علي )٣( فقرة موزعة علي )٤٠(
االسالمیة) وكان من أهم النتائج: أن درجة االحتیاج الكلیة الي التربیة  –االزهر  –(األقصى 

الوزن النسبي لدور التربیة للمواطنة و  %، ٨٢للمواطنة عند الطلبة الجامعیین كانت عالیة بنسبة 
ال توجد فروق ذات داللة  )٧٠.٥٦(لدي طلبة الجامعات الفلسطینیة كاندب الحوار أفي تعزیز 
في تعزیز أدب الحوار  بین متوسطات درجات تقدیر افراد العینة لدور التربیة للمواطنة إحصائیة

وفي ضور النتائج أوصت . بین طلبة الجامعات الفلسطینیة تعزي الي جمیع متغیرات الدراسة
أهمها: ضرورة اعطاء حریة أكثر للجامعات واألساتذة في تحدید  الدراسة بجملة من التوصیات

  محتوي وأنشطة التربیة للمواطنة التي تناسب وطبیعة المرحلة التي یعیشها الشباب الجامعي.

 )٢٠١٠،  wintonدراسة (وینتون - ٨

هدفت التعرف إلى مفهوم الحوار وطرقه ووسائله وأهدافه، وأهمیة استخدامه خاصة في مناقشة 
السیاسات التعلیمیة كوسیلة لتبادل وبناء األفكار التي تصب في صالح العملیة التعلیمیة، 
والكشف عن مزایا تفعیل الدیمقراطیة في التعلیم عبر سیاسة الحوار المجتمعي، واستخدمت هذه 

سة المنهج الوصفي التحلیلي، وحددت أداة الدراسة في مجموعات بؤریة للحوار، وأجریت الدرا
) من الحوار مع ٨هذه الدراسة بجامعة والیة بافلو بنیویورك حیث استضافة تلك الجامعة(

المواطنین بشأن احتماالت سیاسات المدارس العامة في الوالیة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة 
استخدام اسلوب الحوار والمناقشات ذو فعالیة كبیرة في بناء  أنمن أهمها: من النتائج كان 

سیاسة ذات أبعاد إیجابیة في نمو وتطور العملیة التعلیمیة، كما أن سیاسة الحوار مكنت 
  المؤسسات التعلیمیة غیر الحكومیة من تحسین عملیة التعلیم التعلم.

 ):٢٠١٠دراسة (باحارث،  - ٩

سهام النشاط الطالبي في تنمیة الحوار لدى طالب المرحلة الثانویة إهدفت التعرف إلى مدى 
من وجهة نظر رواد النشاط ومدیري المدارس في محافظة اللیث. حیث استخدم الباحث المنهج 

) عبارة وزعت على أربعة ٧٠الوصفي المسحي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة المكونة من (
وقد توصلت  ،spssًا استخدم الباحث البرنامج االحصائي محاور ولمعالجة البیانات احصائی
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الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: بأن اسهام النشاط الطالبي في تنمیة قیم الحوار لدى 
الطالب جاءت بدرجة موافق وبشدة. وٕاسهام النشاط الطالبي في إكساب مهارات الحوار جاءت 

صیات أهمها: ضرورة ممارسة النشاط الطالبي بدرجة موافق. وقدمت الدراسة مجموعة من التو 
  والعمل على تذلیل معوقات النشاط الطالبي في تنمیة مهارات الحوار. الحوار،لخدمة مهارات 

 ):٢٠٠٧دراسة (العبید،  -١٠

هدفت إلى تقدیم صیغة مقترحة لتعزیز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانویة 
بالمملكة العربیة السعودیة، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، 
حیث تكون مجتمع الدراسة من الخبراء المتعاونین مع مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني 

) خبیرًا والخبراء ١٦مملكة العربیة السعودیة ومدیري اإلدارات بالمركز، والبالغ عددهم(بال
) ٦٣المختصین في مجال الحوار وثقافته ومهاراته من داخل المملكة وخارجها والبالغ عددهم (

خبیرًا، ومن معلمي المرحلة الثانویة بالمدارس الحكومیة على مستوى المملكة العربیة السعودیة 
) معلمًا، وبعد الحصول على البیانات تمت معالجتها إحصائیًا بواسطة ٧٩٧لبالغ عددهم (وا

، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  spssبعض األسالیب اإلحصائیة ضمن برنامج 
النتائج كان من أهمها: أن هناك موافقة من الخبراء المشاركین في هذه الدراسة على عدد كبیر 

الحواریة المقترحة من قبل الباحث، الالزمة لطالب المرحلة الثانویة، وتمثلت جدًا من المهارات 
هذه المهارات في مهارات اإلعداد للحوار ومهارات تقدیم الحوار والمهارات اللفظیة واللغویة 
للحوار والمهارات غیر اللفظیة للحوار ومهارات التأثیر واإلقناع ، كما أكدت النتائج بأن أكثر 

التربویة أهمیة لتعزیز ثقافة الحوار هو إتباع أسلوب المحادثة والمناقشة والحوار في األسالیب 
التدریس بین المعلم والمتعلم ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظیم المقررات الدراسیة واألنشطة 
الصفیة وغیر الصفیة في مراحل التعلیم العام من خالل المحتوى واألنشطة العملیة والعلمیة 

  امج واللقاءات والدورات التي تنمي الحوار لدى المتعلم.والبر 

 ): ٢٠٠٥دراسة ( المغامسي : -١١

 ،هدفت التعریف بمعني الحوار ودواعیه وعوائقه وبیان أنواع الحوار في القرآن والسنة النبویة
باستخدام المنهج  ةالباحث تسرة والمجتمع وقد قاماأل يوبیان آداب الحوار وفوائد الحوار ف

لدراسة الحوار ومعرفة آدابه من خالل المنهج الوصفي للطریقة  ذلكالتحلیلي و  الوصفي
قوال العلماء والسلف الصالح وما أحادیث النبویة و االستنباطیة واستشهد باألدلة القرائیة وباأل

صلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: و قوال العلماء المعاصرین. وتأراء و آیوافق الحث من 
من أفضل أن الحوار دون التحلي بآدابه ال ینفع، بل قد تكون نتائجه سیئة. كما أن الحوار 

 الطرق لحل أسباب الخالف.
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  التعقیب على دراسات المحور الثالث:
موضـوع تـم تنـاول اشتمل العرض السابق لدراسات محلیة وٕاقلیمیـة تناولـت قـیم الحـوار حیـث 

فهنـــاك  الحـــوار وتعزیـــزه مـــن نـــواحي مختلفـــة، وهـــذا دلیـــل علـــى االهتمـــام المتزایـــد بموضـــوع الدراســـة.
ثت عن موضوع الحوار بمفرده ومهاراته وآدابه وهناك دراسـات ربطـت الحـوار بمتغیـرات ددراسات تح

التشـــابه أخـــرى كـــدور النشـــاط الطالبـــي فـــي تمنیـــة الحـــوار وغیـــره، وهنـــا ســـتقوم الباحثـــة ببیـــان أوجـــه 
واالختالف بین الدراسـة الحالیـة والدراسـات السـابقة مـن حیـث ( أهـداف الدراسـة، مـنهج الدراسـة، أداة 

  ینة الدراسة، نتائج الدراسة).الدراسة ، مجتمع وع
  أوًال: من حیث أهداف الدراسة: 

تنوعت أهداف الدراسات السابقة حیث هدفت بعض الدراسات إلى التعرف علـى دور بعـض 
والتــي هــدفت إلــى  )٢٠١٣(شــقورة والمــزین، الجهــات المعنیــة فــي تنمیــة وتــدعیم الحــوار مثــل دراســة 

الكشف عن دور كلیات التربیة في تـدعیم قـیم الحـوار لـدى الطلبـة المعلمـین، فـي حـین هـدفت دراسـة 
) إلى دور التربیة للمواطنة في تعزیز الحوار بین طلبـة الجامعـات،  وهـدفت دراسـة ٢٠١١(عساف، 
) بالكشـــف عـــن درجـــة قیـــام أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بكلیـــات اإلعـــالم فـــي تعزیـــز قـــیم ٢٠١٣(ســـكر، 

) للتعرف على دور معلمي المرحلـة الثانویـة ٢٠١٢الحوار لدى طلبتهم، كما كشفت دراسة (العنزي، 
) لمعرفــة درجـــة ٢٠١١الحــوار التربــوي لـــدى الطــالب، وكشــفت دراســة (الطیــار،  فــي تنمیــة مهــارات

اســتخدام المعلمــین والمعلمــات للحــوار الحــر داخــل المدرســة فــي حــین أن هنــاك دراســات هــدفت إلــى 
)، وهـدفت دراسـة ٢٠١٣التعرف على أثر بعض االستراتیجیات في تنمیة الحوار كدراسـة (الحـارثي، 

إســهام اإلشــراف التربــوي فــي نشــر ثقافــة الحــوار، وهــدفت دراســة (باحــارث، ) إلــى ٢٠١١(الزهرانــي، 
) إلــى التعــرف علــى إســهام النشــاط الطالبــي فــي تنمیــة الحــوار لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة  ٢٠٠٩

) إلــى تقــدیم صــیغة مقترحــة لتعزیــز ثقافــة الحــوار ومهاراتــه لــدى ٢٠٠٧كمــا هــدفت دراســة (العبیــد، 
وهناك دراسات دفت للتعرف على معنـى الحـوار ودواعیـه فـي القـرآن والسـنة  طالب المرحلة الثانویة،

  ).٢٠٠٥النبویة كدراسة (المغامسي، 
  ثانیًا: من حیث منهج الدراسة:

اتبعــت معظــم الدراســات الســابقة المــنهج الوصــفي التحلیلــي لتحقیــق أهــداف الدراســة كدراســة 
) ودراســـــة (العنـــــزي، ٢٠١٣ســـــكر، ) ودراســـــة (٢٠١١) ودراسة(عســـــاف، ٢٠١٣(شـــــقورة والمـــــزین، 

) ودراســة ٢٠٠٩) ودراســة (باحــارث، ٢٠١١) ودراســة (الزهرانــي، ٢٠١١) ودراســة (الطیــار، ٢٠١٢
) المـنهج ٢٠١٣) في حین استخدمت دراسـة(الحارثي، ٢٠٠٥) ودراسة (المغامسي، ٢٠٠٧(العبید، 
  التجریبي.
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  ثالثًا: من حیث أداة الدراسة:

لســابقة فــي اســتخدام االســتبانة كــأداة للدراســة كدراســة (شــقورة تشــابهت الكثیــر مــن الدراســات ا
) ٢٠١١) ودراســة (الطیــار، ٢٠١٢) ودراســة (العنــزي، ٢٠١١(عســاف،  ) ودراســة٢٠١٣والمــزین، 

) كمـــا اســـتخدمت ٢٠٠٧) ودراســـة (العبیـــد، ٢٠٠٩) ودراســـة (باحـــارث، ٢٠١١ودراســـة (الزهرانـــي، 
) ٢٠١٣اة للدراســــة واســــتخدمت دراســــة (الحــــارثي، ) االســــتبانة والمقابلــــة كــــأد٢٠١٣دراســــة (ســــكر، 

  االختبار واالستبانة كأداة للدراسة.

  رابعًا: من حیث مجتمع وعینة الدراسة: 

) ٢٠١٣تنوع مجتمع وعینة الدراسات السابقة حیث كانت العینة في دراسة (شقورة والمزین، 
الفلســــطینیة حیــــث ) عبـــارة عــــن طلبــــة الجامعـــات ٢٠١٣) ودراســــة (ســــكر، ٢٠١١ودراسة(عســـاف، 

) فقد تم اختیـار العینـة بطریقـة عشـوائیة ٢٠١٣اختیرت بطریقة عشوائیة طبقیة أما دراسة (الحارثي، 
عنقودیــة مــن طالبــات الصــف األول الثــانوي فــي الســعودیة، واختیــرت عینــة الدراســة بطریقــة عشــوائیة 

وكانــت عینــة الدراســة  )٢٠١١طبقیــة مــن المشــرفات والمعلمــات فــي الســعودیة فــي دراســة (الزهرانــي، 
) ٢٠١٠) أمــا دراســة (باحــارث، ٢٠٠٧) ودراســة (العبیــد، ٢٠١١هــي المجتمــع فــي دراســة (الطیــار، 

فقد كانت العینة من معلمین المرحلة الثانویة في السعودیة واختیرت بطریقة عشوائیة طبقیة  وكانـت 
  ).٢٠٠٥، العینة عبارة عن القرآن الكریم والسنة النبویة في دراسة (المغامسي

  خامسًا: من حیث أفراد الدراسة: 

تشابهت الدراسة الحالیة في اختیارها للطلبة كأفراد للدراسة مع بعض الدراسات السـابقة مثـل 
دراسـة(الحارثي، و  )٢٠١١) ودراسة(عساف، ٢٠١٣)، ودراسة (سكر، ٢٠١٣دراسة(شقورة والمزین، 

) ٢٠١١) ودراســــــة (الزهرانــــــي، ٢٠١١) ودراســــــة (الطیــــــار، ٢٠١٢) أمــــــا دراســــــة (العنــــــزي، ٢٠١٣
) فقــد تمثــل أفــراد الدراســة فیهمــا مــن المعلمــین والمعلمــات، وقــد كــان أفــراد الدراســة ٢٠٠٧و(العبیــد، 

) وكـــان أفـــراد الدراســـة مـــن ٢٠١٢أیضـــًا مـــن مـــدیري المـــدارس إضـــافة للمعلمـــین فـــي دراســـة(العنزي، 
راســــة مــــن المشــــرفین إضــــافة إلــــى ) وتمثــــل أفــــراد الد٢٠٠٧الخبــــراء المختصــــین فــــي دراســــة(العبید، 

  ).٢٠١١المعلمین في دراسة (الزهراني، 

  سادسًا: من حیث مرحلة الدراسة: 

تنوعت وتعددت المراحل الدراسیة في معظم الدراسات السابقة فقـد كانـت عبـارة عـن المرحلـة 
) ودراسة(عســـــاف، ٢٠١٣)، ودراســـــة (ســـــكر، ٢٠١٣الجامعیـــــة فـــــي مثـــــل دراسة(شـــــقورة والمـــــزین، 

 )٢٠١٢(العنـزي،  دراسـةو  )٢٠١٣وكانت عبارة عـن المرحلـة الثانویـة فـي دراسـة(الحارثي،  )٢٠١١
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) فقــد كانــت مرحلــة ٢٠١١) ودراســة (الزهرانــي، ٢٠١١) أمــا دراســة (الطیــار، ٢٠٠٧دراســة(العبید، و 
  الدراسة هي عبارة عن المرحل التعلیمیة الثالث.

  سابعًا من حیث مكان إجراء الدراسة:

)، ٢٠١٣الحالیـــة فـــي فلســـطین وقـــد تشـــابهت مـــع دراســـة (شـــقورة والمـــزین،  أجریـــت الدراســـة
) أمـــا الكثیـــر مـــن الدراســـات الســـابقة أجریـــت فـــي ٢٠١١) ودراسة(عســـاف، ٢٠١٣ودراســـة (ســـكر، 

ودراســة   )٢٠٠٧دراســة(العبید، و  )٢٠١٢دراســة(العنزي، و )٢٠١٣، دراســة(الحارثي الســعودیة مثــل
) وقــــــد أجریــــــت دراســــــة ٢٠١٠ودراســــــة(باحارث،  )٢٠١١ دراســــــة (الطیــــــار،و  )٢٠١١(الزهرانــــــي، 

  ) في أمریكا.٢٠١٠(وینتون، 
  : من حیث نتائج الدراسة: ثامناً 

توصلت معظم نتائج الدراسات السابقة إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائیًا بـین متوسـط درجـات 
كدراسـة (الحـارثي، طلبة المجموعة التجریبیة في التطبیـق القبلـي والبعـدي الختبـارات مهـارات الحـوار 

) كما أظهرت الدراسات الدور البارز لكلیات التربیة والجامعات الفلسطینیة فـي تـدعیم وتنمیـة ٢٠١٣
) ودراسـة (سـكر، ٢٠١١) ودراسة(عسـاف،٢٠١٣الحوار وقیمـه لـدى الطلبـة كدراسة(شـقورة والمـزین، 

بة كمـا أظهـرت دراسـة ) كانت درجة اسهام الجامعات والكلیات في تنمیـة الحـوار بدرجـة مناسـ٢٠١٣
) بــــأن الحــــوار البــــد مــــن ارتباطــــه بــــاآلداب وهــــو أفضــــل الطــــرق لحــــل أســــباب ٢٠٠٥(المغامســــي، 

) عن موافقة الخبراء على المهارات الحواریة المقترحة من ٢٠٠٧االختالف. وكشفت دراسة (العبید، 
لت دراسـة (باحـارث، الباحث وهي مهارات لفظیة ولغویة ومهارات التأثیر واإلقناع وغیرها، كما توص

) إلــى أن اســهام النشــاط الطالبــي فــي تنمیــة قــیم الحــوار لــدى الطــالب جــاءت بدرجــة موافــق ٢٠١٠
) إلى أن استخدام المعلـم للحـوار مـع المتعلمـین متوسـط ٢٠١١وبشدة. كما توصلت دراسة (الطیار، 

یـــة الحـــوار ) إلـــى أن المعلـــم یـــؤمن بأهم٢٠١٢یمیـــل إلـــى الضـــعف، كمـــا توصـــلت دراســـة (العنـــزي، 
 التربوي ویشجع الطالب على الحوار.
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  تعقیب عام على الدراسات السابقة
، فیما یلي أهم النقاط التي ردتها الباحثة في محاور الدراسةبعد استعراض الدراسات السابقة التي أو 

تم استخالصها من تحلیل هذه الدراسات من حیث األهداف، والعینة، والمنهج، واألدوات 
  المستخدمة، وأهم النتائج، وسوف توضح الباحثة عالقة هذه الدراسات بالدراسة الحالیة:

  

  من الدراسات السابقة في النقاط التالیة: أوًال: استفادت الدراسة الحالیة

 إعداد قائمة بقیم الحوار. - 

 إعداد اختبار قیم الحوار.  - 

 إعداد المادة المثراة. - 

 اء وقیم الحوار.كتابة اإلطار النظري الخاص باإلثر  - 

 تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة للتحقق من فرضیات الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها. - 

 تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة. - 
  ثانیاً: تشابهت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في التالي:

مندیل،  ) ودراسة (أبو٢٠١٣) ودراسة (قنوع، ٢٠١٣إثراء المحتوى مثل دراسة (عسكر،  - 
 ).١٩٩٦) ودراسة (اللولو، ٢٠٠٧) ودراسة (جودة، ٢٠٠٧)، ودراس (شعت، ٢٠١١

مادة التربیة المدنیة كركیزة مهمة للبحث فیها وضرورة توافر بعض المفاهیم فیها مثل دراسة  - 
 ).٢٠٠٩) و(شویة، ٢٠١٠) و(درویش، ٢٠١٠(أبو حلو والخالص، 

) و(باحارث، ٢٠١١) و(عساف، ٢٠١٣، تنمیة قیم الحوار مثل دراسة (شقورة والمزین - 
  ).٢٠٠٧) و(العبید، ٢٠٠٩

 أدوات الدراسة والعدید من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة. - 

منهج الدراسة حیث اتبعت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي التحلیلي في تحلیل محتوى  - 
منهاج التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي في ضوء قیم الحوار وٕاثراء قیم الحوار الغیر 
المتضمنة في منهاج التربیة المدنیة ثم استخدمت الباحثة المنهج التجریبي في تطبیق المادة 

 الطالب. عینة الدراسة والكشف عن أثرها لدىعلى اإلثرائیة 
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  ثالثًا: اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فیما یلي: 

، فلم یسبق ألي دراسة األساسي بقیم الحوار إثراء محتوى منهاج التربیة المدنیة للصف الرابع - 
 من الدراسات السابقة أن تناولت ذلك.

التي تستخدم المنهج التجریبي في  ةدراسات في حدود علم الباحثتعد هذه الدراسة من أوائل ال - 
 هذا الموضوع.

طبقت هذه الدراسة في فلسطین على عینة من طالب الصف الرابع األساسي بمدرسة  - 
مصطفى حافظ األساسیة، أي أن هذه الدراسة تمیزت عن الدراسات السابقة من حیث 

  اختالفها في الهدف والعینة.
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
عرضًا إلجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة، حیث إن الدراسة الحالیة تناول هذا الفصل 

تهدف إلى تقصي أثر إثراء منهاج التربیة المدنیة في تنمیة قیم الحوار لدى طلبة الصف الرابع 
األساسي، لذا فإن الفصل یتناول عرضًا للمنهج البحثي المتبع، ووصفًا لمجتمع الدراسة وعینتها 

ا، ومتغیرات الدراسة، والمنهج الذي تم اثرائه، وأداة الدراسة وتطبیقها، وخطوات تنفیذ وآلیة إختیاره
الدراسة، وكذلك المعالجات اإلحصائیة المستخدمة، وذلك للتحقق من فرضیات الدراسة واإلجابة عن 

  تساؤالتها.
  منهج الدراسة:

البنائي والمنهج  إستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج
 هو المنهج هذا التجریبي وذلك لمالءمتهما ألهداف الدراسة. وتم استخدام المنهج الوصفي ألن

 في تساعد إلى استنتاجات للوصول وذلك الحالي، البحث إجراءات مع للتعامل المناهج أنسب
الباحثة المنهج ) واتبعت ٢٢٠: ٢٠٠٠،(عبیدات بدراسته تقوم الذي الواقع أو ،المحتوى تطویر

الوصفي التحلیلي من خالل أسلوب تحلیل المحتوى، وقامت بتحلیل محتوى مادة التربیة المدنیة 
  للصف الرابع اإلبتدائي في ضوء قیم الحوار المحددة.

كما استخدمت الباحثة المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائیة في ضوء نتائج تحلیل 
لمنهج المتبع في إنشاء أو تطویر برنامج أو هیكل معرفي جدید لم المحتوى، والمنهج البنائي هو ا

  )٨٣: ٢٠٠٠یكن معروفًا من قبل بالكیفیة نفسها.(األغا واألستاذ، 
وهو تغییر عمدي ومضبوط للشروط المحددة  ،كما استخدمت الباحثة المنهج التجریبي

) لبیان أثر ٣٥٩: ٢٠٠٠حم،لحدث ما، مع مالحظة التغیرات الواقعة في ذات الحدث وتفسیرها (مل
  المادة اإلثرائیة على تنمیة قیم الحوار لدى طالب الصف الرابع األساسي.  

حیث تتعرض المجموعة التجریبیة لدراسة المادة اإلثرائیة التي أعدتها الباحثة، بینما تتلقى 
بحث االختبار المجموعة الضابطة تدریسًا للوحدة الدراسیة بالطریقة التقلیدیة، وستطبق أدوات ال

  القبلي والبعدي على كل من المجموعتین.

  مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف الرابع األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة 
بمحافظات غزة، والذین یدرسون مادة التربیة المدنیة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  ) سنوات.١٠ - ٩أعمارهم ما بین (راوح م) وتت٢٠١٣/٢٠١٤(



 الطریقة واإلجراءات

٦١ 
 

 الفصل الرابع

  عینة الدراسة:
) طالب في صورة مجموعتین، إحداهما تجریبیة ٨٠تمثلت عینة الدراسة التي تكونت من (

)، ٤/٣متمثلة في الصف ( اً ) طالب٤٠طبق على طلبتها المنهج الذي تم إثرائه، وعدد طلبتها (
)، ٤/٢متمثلة في الصف ( اً ) طالب٤٠(واألخرى ضابطة درست بالطریقة المعتادة، وعدد طلبتها 

) صفوف دراسیة بعد التأكد من تكافؤ هذه ٥وقد تم اختیار الشعبتین بطریقة عشوائیة من بین (
الصفوف في (العمر، التحصیل العام، التحصیل في التربیة المدنیة، امتالك قیم الحوار)، حیث تم 
الحصول على أعمار الطلبة وتحصیلهم العام وفي التربیة المدنیة بالرجوع إلى كشوفات الطالب، 

  افؤ في هذا المتغیر. فیما تم تطبیق اختبار قیم الحوار الختبار التك

، ٠.٤٢، ٠.٣٥، ١.٠٧حیث بلغت قیمة (ت) للمتغیرات األربعة السابقة على الترتیب (
  ):١- ٤)، كما هو موضح في الجدول (٠.٠٥)، وذلك عند مستوى (٧٨)، عند درجة حریة (١.١٧

  )١- ٤جدول (
  ة فيالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وداللة الفروق في تكافؤ مجموعتي الدراس

  (العمر، التحصیل العام، التحصیل في التربیة المدنیة، قیم الحوار)

  الداللة  قیمة "ت"  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة  المجال

  العمر
  ٠.٣٣  ١٠.٢٧  ٤٠  التجریبیة

  غیر دالة  ١.٠٧
  ٠.٤١  ١٠.٣٤  ٤٠  الضابطة

  التحصیل العام
  ٣٧.٢٣  ٢٤٨.٩١  ٤٠  التجریبیة

  غیر دالة  ٠.٣٥
  ٣٧.٢٢  ٢٤٥.٠٩  ٤٠  الضابطة

  التحصیل في التربیة المدنیة
  ٧.٧٤  ٧٤.٩٢  ٤٠  التجریبیة

  غیر دالة  ٠.٤٢
  ١٠.٢٤  ٧٢.٦١  ٤٠  الضابطة

  اختبار قیم الحوار
 ٤.٥٥ ٢٣.٦١  ٤٠  التجریبیة

  غیر دالة  ١.١٧
 ٦.٥٣ ٢٤.٥٠  ٤٠  الضابطة

  )٢) تساوي (٧٨ودرجة حریة () ٠.٠٥قیمة "ت" الجدولیة عند مستوى داللة (

مصطفى حافظ االبتدائیة(ب) التابعة لوكالة هذا وقد تم اختیار هذه الصفوف من مدرسة 
 ها بطریقة قصدیة؛ وذلك لعمل الباحثة فیها.والتي تم اختیار الغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین، 

  أدوات الدراسة: 
المدنیة  أثر إثراء محتوى مادة التربیة إلىلتحقیق أهداف الدراسة والتي تمثلت في التعرف 

باستخدام مجموعة من الصف الرابع اإلبتدائي، قامت الباحثة  بطال ىفي تنمیة قیم الحوار لد
  :تطبیقها وخطوات الدراسة أدوات حول مفصل شرح یلي وفیمااألدوات 
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  :قیم الحوار قائمة : أوال

  :القائمة من الهدف - ١

 .الصف الرابع االبتدائيالالزم توافرها في  قیم الحوار تحدید القائمة استهدفت    
  : القائمة شتقاقإ مصادر -٢

 :هي المصادر من العدید على القائمة بناء في الباحثة اعتمدت    

 .الحالیة بالدراسة العالقة ذات السابقة الدراسات -أ

  .الحوار وآدابه وقیمه تناولت التي واألدبیات والمراجع المصادر -ب

 التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي. حتوىلم العریضة الخطوط -ت

 .الصف الرابع األساسي بلطال النمائیة الخصائص -ث
  :القائمة فوص - ٣

اإلجرائي  والتعریف منها، والهدف الدراسة، عنوان توضح بمقدمة القائمة الباحثة استهلت
 من ترجو فیه وما القائمة، بناء في الباحثة إلیها استندت التي والمصادر ،قیم الحوار لمصطلح

  :حول فیه آرائهم إبداء المحكمین السادة

  .للصف الرابع االبتدائي قیم الحوار انتماء مدى -أ

 .القیم لطالب الصف الرابع االبتدائي هذه أهمیة مدى -ب

  القیم لهذه الصیاغة وسالمة اللغویة الدقة -ت

 .الدراسة لهذه مناسبا یرونه ما حذف أو إضافة أو تعدیل-ث

 السادة على القائمة عرض وبعد ،قیمة) ٢٧( من األولیة صورتها في القائمة تكونت وقد
فهم حول القیم التالیة:(صدق النیة، االنصات، األمانة في كان اختال ،األولیة في صورتها المحكمین

 تم التوصل والتعدیل افةواإلض والحذف التعدیالت إجراءالنقل، اإلنصاف، الرجوع إلى الحق) وبعد 
  ).٣( ملحق انظر ) قیمة٢٢والتي تكونت من ( للقائمة النهائیة الصورة إلى
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  )٢-٤جدول رقم(
  القائمة في صورتها األولیة

  قیم الحوار  م  قیم الحوار  م  قیم الحوار  م  قیم الحوار  م

  بالكالمتجنب االستئثار   ٢٥  تقبل الرأي اآلخر.  ١٧  الرفق باآلخرین.  ٩  اإلخالص.  ١

  احترام الوقت.  ٢٦  التعاون  ١٨  الصبر.  ١٠  صدق النیة.  ٢

  التحرر من التعصب   ٢٧  إرادة الحق.  ١٩  ضبط النفس  ١١  حسن االستماع.  ٣

      الرجوع إلى الحق.  ٢٠  األمانة في العرض.  ١٢  نصات.اإل  ٤

      الرحمة   ٢١  األمانة في النقل.  ١٣  الثقة بالنفس.   ٥

      الموضوعیة  ٢٢  العدل.  ١٤  قوة الشخصیة.  ٦

      احترام حقوق اآلخرین.  ٢٣  اإلنصاف.  ١٥  التواضع.  ٧

      ثبات صحة الدلیل.إ  ٢٤  التسامح مع المخالف.  ١٦  حسن الخلق.  ٨

  

  )٣-٤جدول رقم(
  قائمة قیم الحوار في صورتها النهائیة

  قیم الحوار  م  قیم الحوار  م

  التسامح مع المخالف.  ١٢  اإلخالص.  ١

  تقبل الرأي االخر.  ١٣  االستماع.حسن   ٢

  التعاون  ١٤  الثقة بالنفس.   ٣

  إرادة الحق والرجوع إلیھ.  ١٥  قوة الشخصیة.  ٤

  الرحمة.  ١٦  التواضع.  ٥

  الموضوعیة.  ١٧  حسن الخلق.  ٦

  احترام حقوق اآلخرین.  ١٨  الرفق باآلخرین.  ٧

  ثبات صحة الدلیل.إ  ١٩  الصبر.  ٨

  االستئثار بالكالم.تجنب   ٢٠  ضبط النفس  ٩

  احترام الوقت.  ٢١  األمانة في العرض.  ١٠

  التحرر من التعصب.  ٢٢  العدل.  ١١
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تفاق على مجموعة من ویظهر فیما سبق قائمة قیم الحوار في صورتها النهائیة، حیث تم اال
اإلنصاف، الرجوع نصات، األمانة في النقل، (صدق النیة، اإل القیم الواردة وتم استبعاد القیم التالیة:

 إلى الحق). كما تم إعادة صیاغة قیمة إرادة الحق بحیث أصبحت (إرادة الحق والرجوع إلیه).
  : القائمة بطض - ٤

) قیمة، تم عرضها على مجموعة من المحكمین ٢٧تكونت الصورة األولیة للقائمة من (
، وذلك إلبداء الرأي حول مفردات القائمة ومدى )١م(رق ملحق انظر المختصین في مجال الدراسة

 للقائمة النهائیة الصورة إلى تم التوصل ثم ،والتعدیل واإلضافة والحذف التعدیالت وٕاجراءشمولیتها، 
  ).٣( ملحق نظر ) قیمة٢٢والتي تكونت من (

  : المحتوى تحلیل بطاقة :ثانیا

محتوى كتاب التربیة المدنیة بتحلیل  البدء ثم ومن التحلیل، بطاقة بإعداد الباحثة قامت
 :التالیة اإلجراءات خالل من وذلك) ٧انظر ملحق رقم ( ،بفلسطین للصف الرابع االساسي

  : التحلیل من الهدف تحدید -أ

 تضمنها مدى تحدید إلى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي محتوى تحلیل یهدف
ومعرفة تركیز المحتوى  بها، اإللمام الرابع األساسي الصف بطال على ینبغي التيقیم الحوار ل

  على قیم الحوار ورصد تكرارها.

  : التحلیل فئات تحدید -ب

وتستخدم  التحلیل، لفئات الدقیق التحدید: أهمها من عوامل عدة على التحلیل نجاح یعتمد
 مجموعة من : التحلیل بفئات ویقصد الدراسیة، المادة لمضمون الموضوعي الوصف في الفئات

 الثانویة الرئیسة أو العناصر بأنها أیضا وتعرف مشتركة، تضمینات أو متشابه معنى ذات الكلمات
 یمكن والتي، ذلك) غیر إلى . . . قیم أو موضوع أو (كلمة من فیها التحلیل وحدات وضع یتم التي

  .)٢٧٢، ٢٠٠٤(طعیمة، . أساسها على وتصنف فیها، المحتوى صفات من صفة كل وضع

 : التحلیل فئات معاییر -ج

كتاب التربیة المدنیة  محتوى تحلیل لفئات تحدیدها عند المعاییر من مجموعة الباحثة راعت
  :المعاییر هذه ومن ،للصف الرابع االبتدائي

 صلة بالمجال ذات قیم الحوار من مجموعة الباحثة اختارت حیث  :المعرفي للمجال االنتماء - ١
  إلیه. تنتمي الذي المعرفي
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 مدى تضمن من التحقق هاءضو  في لیتم ؛قیم الحوار قائمة بنود حددت الباحثة نأ إذ :الدقة -٢
  .الصف الرابع األساسي بطال على كتاب التربیة المدنیة المقرر محتوى في قیمال هذه

 أي إغفال دون ،بها واإللمام قیم الحوارب اإلحاطة االستطاعة قدر الباحثة حاولت :الشمول - ٣
 بها طالب الصف الرابع االبتدائي تبصیر بهدف وذلك المحیطة، الحیاة جوانب من جانب

 وتطویرهم ،معرفتهم بقیم الحوار إلى ووصوالً  للطلبة، المعرفیة الحصیلة إثراء نحو انطالقاً 
 .  وتطوره الحدیث بتقدمه عصرهم لیعیشوا

 في ذلك یتم أن یجب ،اتحلیله المراد للظاهرة الكمي التقدیر لمعرفة: التحلیل وحدات تحدید -٤
 وحدات وتعرف الظواهر، هذه عد خاللها من یمكن تحلیلیة على وحدات االعتماد ضوء

 أو وجودها ویعطي بسهولة، والقیاس للعد إخضاعها یمكن التي وحدات المحتوى :" أنه التحلیل
 كما للتحلیل أساسیة وحدات خمس وهناك الكمیة النتائج تفسیر في دالالت تفید غیابها
  ).١٣٥: ٢٠٠٤، طعیمة(یشیر

 كلمة تكرار بإحصاء المحلل یقوم حیث التحلیل، في وحدة أصغر وهي ) (wordالكلمة  -أ
 ،واالقتصادیة ،السیاسیة المفاهیم إحصاء ذلك ومثل المحتوى، هیكل معینة في

  .والتربویة ،واالجتماعیة

وحدات  أكثر من وتعد الكلمة، بعد الثانیة الوحدة وهي (theme): الموضوع  أو الفكرة -ب
  . معین مفهوم حول تدور جملة وهي فائدة، التحلیل

ترسم  محددة وسمات لخصائص الكمي الحصر على وتقوم( character): الشخصیة -ت
 . والمسرحیات القصص تحلیل وتناسب ، معینة شخصیة

 وتتخذ صورا باتساعه الموضوع تتناول فهي الفقرة، هي غالباً  المستخدمة والوحدة :الفقرة -ث
 . إذاعیاً  برنامجاً  أو قصةً  أو ،مجلةً  أو ،كتاباً  تكون فقد مختلفة،

تقدیر  إلى الدراسات بعض تلجأ حیث (space and time): والزمن المساحة وحدة -ج
 والصفحات ،رطواألس ،األعمدة عدد یحسب كأن التحلیل موضوع یشغلها التي المساحة

 الموضوع، یستغرقه الذي الزمن حساب إلى أخرى دراسات وتلجأ الموضوع، یشغلهاالتي 
  . الخطابات أو البرامج أحد یستغرقه الذي الزمن حساب إلى أخرى وتلجأ دراسات

 ،معنى ذات وحدة عتبارهاإب للتحلیل، كوحدة الفقرة على الحالیة الدراسة اعتمدت وقد
أكثر  أو قیمة على شتملت أن یمكن وبالتالي كالموضوع، كبیرة وال كالكلمة صغیرة عتبارها لیستاوب
  . قیم الحوار في محتوى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع االبتدائي من
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 :التحلیل عینة تحدید - ٦

قسمین في ال ، وتتمثلتاب التربیة المدنیة للصف الرابع االبتدائيك في التحلیل عینة تمثلت
  . األول والثاني

  : الكتب هذه توصیف - ٧

 : كالتالي هي كتاب كل علیها اشتمل التي الموضوعات بعرض الباحثة قامت     
  : األول الجزء : األساسي الرابعللصف  التربیة المدنیةكتاب  - ١

 : وهي ،وحدتین من ویتكون الكبیر، القطع من ورقة خمسة وثالثین من الكتاب هذا تكون
  )٢٠٠٧(السعافین ورضوان وآخرون، 

  : یلي كما اوموضوعاته ،ولى: "أسرتي"األ  الوحدة

  الدرس األول: الحیاة األسریة تفاهم ومشاركة. - 

  الدرس الثاني: من واجبات األهل واألبناء. - 

  الدرس الثالث: أهلنا قدوتنا. - 

  الدرس الرابع: واجبات األسرة تجاه المجتمع. - 
  وموضوعاتها كما یلي: اإلنسان الذي یحترم اآلخرین": "لثانیةالوحدة ا

 الدرس األول: اختالف الناس ال یلغي أخوتهم. - 

 الدرس الثاني: قیمنا. - 

 الدرس الثالث: القیم في حیاتي. - 

  الدرس الرابع: مجتمعي هو أسرتي الكبیرة. - 

  : الثاني الجزء  األساسي الرابعللصف  التربیة المدنیةكتاب   - ٢

 : وهي ،وحدتین من ویتكون الكبیر، القطع من ورقة خمسة وثالثین من الكتاب هذا تكون
  )٢٠٠٧(السعافین ورضوان وآخرون، 

  : یلي كما اوموضوعاته ،حقوقنا" : "ثالثةال الوحدة

  الدرس األول: حقوق المواطن - 

  الدرس الثاني: القانون ینظم حقوق الناس وواجباتهم - 
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  واجبو  الدرس الثالث: االنتخاب حق - 

  لمصلحتنا.الدرس الرابع: التزامنا بواجباتنا  - 

  الوحدة الرابعة: "المجتمع الذي نریده وموضوعاتها كما یلي:

 الدرس األول: التضامن بین الناس. - 

 الدرس الثاني: احترام مشاعر اآلخرین. - 

 الدرس الثالث: معًا نحافظ على حقوق المعاق. - 

  الدرس الرابع: مجتمع قارئ. - 
  : المحتوى تحلیل خطوات - ٨

  : التالیة للخطوات وفقا ) التحلیل عینة( الكتب تحلیل تم

 تضمنها مدى عن تكشف أن یمكن بمجموعها فهي ، واحدة وحدة العینة كتب عتبارإ -أ     

 .لقیم الحوار في كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي       

  .للتحلیل وحدة الفقرة عتمادإ -ب    

 الدراسة الحالیة، إلیها توصلت التي قیم الحوار تضمینها وتم للتحلیل، بطاقة تصمیم -ت
 لقیمل النسبة المئویة حسابة، و حد على قیمة كل تواجد لرصد فراغات بها وخصصت

 .المحكمین على السادة بعرضها صدقها قیاس وجرى ترتیبها، بیان المتواجدة، ثم
  

  القیمة  الفقرة  عنوان الدرس  الرقم  الوحدة  الصفحة

            
            
            
            
            

 . للعد وحدة التحلیل بطاقة في المتضمنة القیم من  قیمة كل عتبارإ  -ج

 قیملل متضمنة كونها وتحدید فقراته، كل تحلیل تم حیث حدة، على كتاب كل محتوى تحلیل - ح
  .ال أم القائمة في المذكورة

 . الكتب محتویات من محتوى لكل جدول في التحلیل نتائج تفریغ -خ
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  : المحتوى تحلیل أداة صدق

 بنود ذاتها هي القائمة بنود كون التحلیل لبطاقة كصدق القائمة صدق الباحثة اعتمدت
ة بعد التأكد منها بعد عرضها على القائم اعتماد على بناء جرى التحلیل وألن بطاقة التحلیل؛

  .المحكمین
  : المحتوى تحلیل أداة ثبات

 : التالیة الخطوات باتباع المحتوى تحلیل أداة بطاقة ثبات من للتأكد الباحثة قامت

 القواعد باتباع مرات عدة التحلیل تم إذا ،تقریباً  نفسها للنتائج الوصول التحلیل بثبات یقصد
من  أكثر التحلیل أجرى إذ نفسها للنتائج الوصول أو نفسه، الباحث قبل من نفسها واإلجراءات

 عن مستقالً  بالعمل باحث كل یقوم أن على نفسها، واإلجراءات القواعد متبعاً  واحد وقت في باحث
  كما یلي: )٢٥٥ :٢٠٠٤،طعیمة  (حددهما طریقتان وهناك ، اآلخر

 بدایة التحلیل في الباحثان یلتقي الحالة هذه مثل وفي: باحثان ذاتها المادة بتحلیل یقوم أن: األول
 ثم یلتقیان الدراسة، موضع المادة بتحلیل منهما كل ینفرد ثم وٕاجراءاته، أسسه على تفاقلال
  . إلیها منهما كل إلیها توصل التي النتائج بین العالقة لبیان التحلیل نهایة في

 هذه الحالة مثل وفي متباعدتین، فترتین على مرتین نفسها المادة بتحلیل الباحث یقوم أن: الثاني
  . التحلیل ثبات قیاس في الزمن عامل یستخدم

 بسیط تعدیل إجراء مع _ التحلیل ثبات لحساب األولى الطریقة الباحثة اعتمدت وقد
 بالتزامن المحتویات من محتوى كل بتحلیل الباحثة قامت إذ – أكبر بشكل النتائج في لضمان الدقة

 األسس ذات كان على وٕان _ منفرداً  تحلیل كل یكون بحیث ومتمیزین خبیرین معلمین تحلیل مع
 ثم - مرات ثالث تم تحلیله محتوىال أن بمعنى _ المعلمین مع الباحثة علیها تفقتا التي والقواعد
  . الثالثة التحلیالت بین االتفاق درجة حساب

  Holestyهولستي  معادلة باستخدام األفراد عبر االتساق ثبات بحساب الباحثة قامت
  : على تنص والتي

 معامل الثبات =
 عدد نقاط االتفاق

 ×١٠٠ 
 االختالفعدد نقاط االتفاق + عدد نقاط 

  )١٧٨: ٢٠٠٤(طعیمة، 
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  ) یوضح ذلك:٤- ٤والجدول (
   )٤-٤الجدول (

  األساسي  الرابعللصف  التربیة المدنیةیوضح معامالت االتفاق (الثبات) عبر األفراد في تحلیل كتاب 

نقاط  المحللون
  االتفاق

نقاط 
  االختالف

مجموع 
 النقاط

معامل 
  الثبات

 99.2 383 3 380 الباحث والمحلل األول
 96.6 386 13 373 الباحث والمحلل الثاني

 98.1 384 7 377 المحلل األول والمحلل الثاني
 97.9  معامل الثبات الكلي

 على ویطلق عال معامل وهذا) % ٩٧.٩ (كان االتفاق معامل أن السابق الجدول یبین
 مع شخص نفسها النتائج إلى المحلل وصول به یقصدو  ،األفراد عبر تساقباال الثبات من هذا النوع

  .األداة ثبات یؤكد مما نفسها، التحلیل عملیة إجراءات تطبیق عند آخر

  ثانیًا: بناء اختبار قیم الحوار:
 الخطوات التالیة: ةالباحث تاتبع ختبار قیم الحوارالبناء 

 :ختبارالهدف من اال  )١(

، وذلك من لقیم الحوارقیاس درجة امتالك طالب الصف الرابع األساسي إلى  یهدف االختبار
  .إجابة أفراد عینة الدراسة من طلبة الصف الرابع على ٍأسئلة االختبارخالل 

  :الختبارصیاغة فقرات ا )٢(

قیم الحوار التي حصلت ، وفي ضوء قیم الحوارطالع على عدد من األدبیات في مجال بعد اال
الثقة : (األساسيعلى أدنى المراتب في تحلیل محتوى كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع 

بالنفس، تجنب االستئثار بالكالم، قوة الشخصیة، إثبات صحة الدلیل، الصبر، األمانة في 
ضوء  ، وفيلقیم الحواربتحدیدها في ضوء التصور النظري  ةالباحث ت)، والتي قامالعرض

أسئلة االختبار في صورة االختیار من تمت صیاغة  ات السابقة في مجال قیم الحوار،دراسال
 االختبار، كما تم صیاغة تعلیمات بین أربع بدائل لكل سؤال من ضمنها واحدة فقط صحیحة

ن االختباراتللقواعد واألسس العلمیة إلعداد  وفقاً  ) ٣٠في صورته األولیة من ( االختبار. وتكوَّ
  ) التالي:٥- ٤، كما هو مبین في الجدول (القیم الستةموزعة على  سؤاالً 
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  )٥- ٤جدول (

  أسئلة االختبار على القیم الستة توزیع 

 عدد الفقرات محاور االختبار م
 ٥ الثقة بالنفس ١
 ٥ تجنب االستئثار بالكالم ٢
 ٥ قوة الشخصیة ٣
  ٥  إثبات صحة الدلیل  ٤
  ٥  الصبر  ٥
  ٥  في العرض األمانة   ٦

 ٣٠ المجموع

  :االختبارصدق  )٣(

 :صدق المحكمین •

على عدد من أعضاء هیئة التدریس  والنهائیة في صورته األولیة االختبارتم عرض 
أسئلة االختبار لقیم الحوار مة ئ؛ بهدف التأكد من مدى مالالدراسةالمتخصصین في مجال 

الذي تنتمي إلیه، وقد تم إجراء  (القیمة)محور بال سؤال، ومدى ارتباط كل التي تنتمي لها
) وتغیر ٢١ -١٩- ٨-٤مثل تعدیل صیاغة الفقرات ( التعدیالت التي اقترحها المحكمون،

بعد  سؤال) ٣٠یتكون من ( ختبارحیث أصبح اال )١٦-٧- ١بعض البدائل مثل الفقرات (
توفر فیه ی االختبارح )، وعلیه فقد أصب٦إجراء التعدیالت الُمقترحة من ِقبل المحكمین. ملحق (

 مة من صدق المحكمین تكفي لتطبیقه ألغراض البحث العلمي.ءدرجة مال

 :لالختبارتساق الداخلي صدق اإل •

الثقة بالنفس، تجنب االستئثار بالكالم، قوة ، هي: یشمل االختبار ستة محاور (قیم) أساسیة
، أسئلةمنها عدة  ، ویضم كلالشخصیة، إثبات صحة الدلیل، الصبر، األمانة في العرض

العینة تم تطبیقه على عینة استطالعیة من خارج  الختبارولحساب صدق االتساق الداخلي ل
، وِمن ثَم طالبًا من طالب الصف الرابع األساسي) ٤٠عدد أفرادها (و  األساسیة للدراسة،

ذي ال محور (القیمة)مع درجة ال أسئلة االختبارمن  سؤالحساب معامل االرتباط لدرجة كل 
محور ودرجة ال سؤال) یوضح معامالت االرتباط بین درجة كل ٦- ٤نتمي إلیه، والجدول (ی

  .نتمي إلیهیالذي  (القیمة)
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  )٦-٤(جدول 
  نتمي إلیهیالذي  المحور (القیمة)ودرجة  سؤال من أسئلة االختبارمعامالت االرتباط بین درجة كل 

  األمانة في العرض  الصبر  اثبات صحة الدلیل  قوة الشخصیة  تجنب استثارة الكالم  الثقة بالنفس
  االرتباط  سؤال  االرتباط  سؤال  االرتباط  سؤال  االرتباط  سؤال  االرتباط  سؤال  االرتباط  سؤال
٠.٥٥١**  ٢٦  ٠.٦٤٨**  ٢١  ٠.٨٦٥**  ١٦  ٠.٣٩٩**  ١١  ٠.٦٨٦**  ٦  ٠.٣٧٢*  ١  
٠.٦٧٠**  ٢٧  ٠.٧٨٦**  ٢٢  ٠.٧٣٢**  ١٧  ٠.٧٨٩**  ١٢  ٠.٧١٧**  ٧  ٠.٥٣٤**  ٢  
٠.٦٨٣**  ٢٨  ٠.٣٦٣*  ٢٣  ٠.٩١٩**  ١٨  ٠.٣٥٣*  ١٣  ٠.٦٩٨**  ٨  ٠.٦١٧**  ٣  
٠.٣٤٠*  ٢٩  ٠.٦٧٨**  ٢٤  ٠.٩٢٣**  ١٩  ٠.٦٧٨**  ١٤  ٠.٥٧٩**  ٩  ٠.٦٣٧**  ٤  
٠.٣٤٠*  ٣٠  ٠.٧١١**  ٢٥  ٠.٦٤٨**  ٢٠  ٠.٥٠٤**  ١٥  ٠.٥٧٩**  ١٠  ٠.٦٨١**  ٥  

  ٠.٤٦٣=  ٠.٠١مستوى داللة **، وعند ٠.٣٥٢=  ٠.٠٥) عند مستوى داللة *٣٨قیمة (ر) الجدولیة (د.ح = 

یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط بین كل سؤال والمحور (القیمة) الذي 
) وهي تشیر إلى أن األسئلة تتمیز بدرجة من الصدق ٠.٠١أو  ٠.٠٥ینتمي له دالة عند مستوى (

والدرجة  في االختبار (قیمة)محور تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل ثم ، مقبولة إحصائیاً 
  ) یوضح هذه النتائج.٧- ٤، والجدول (ختبارالكلیة لال

  )٧-٤جدول (
  الختبارمع الدرجة الكلیة لفي اختبار قیم الحوار  محور (قیمة)معامالت ارتباط كل 

 مستوى الداللة معامالت االرتباط  عدد الفقرات  القیمة رقم القیمة
 ٠.٠٥عند دالة  ٠.٣٧٥* ٥ الثقة بالنفس ١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٦٨** ٥ تجنب االستثارة بالكالم ٢
 ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٥٢* ٥ قوة الشخصیة ٣
 ٠.٠١دالة عند   ٠.٦٧٩**  ٥  إثبات صحة الدلیل  ٤
 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨١٦**  ٥  الصبر  ٥
  ٠.٠١دالة عند   ٠.٧٣٧**  ٥  األمانة في العرض  ٦

محور (قیمة) وتشیر النتائج المبینة في الجدول أعاله إلى وجود ارتباط عاٍل بین درجة كل 
درجة كبیرة من صدق االتساق  یشیر إلى وجود. مما الختبارالدرجة الكلیة لمن في االختبار و 

  .الختبارالداخلي والصدق البنائي ل
  :االختبارثبات  )٤(

  بالطریقتین التالیتین: االختبارتم حساب ثبات 
  التجزئة النصفیة:طریقة  •

تم حساب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة، وذلك بحساب معامل االرتباط بین درجة 
سؤال)، ودرجاتهم على األسئلة  ١٥أفراد العینة االستطالعیة على األسئلة الفردیة لالختبار (

سؤال)، وقد بلغت قیمة معامل  ٣٠سؤال)، والمكونة لالختبار (مجموع األسئلة =  ١٥الزوجیة (
  براون لتعدیل طول  –)، ثم استخدمت معادلة سبیرمان ٠.٣٥٤ط بیرسون بین النصفین (ارتبا
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االختبار (النصفین متساویین)، وقد بلغت قیمة معامل الثبات بعد التعدیل بتلك المعادلة 
، األمر الذي یدلل على درجة جیدة من ٠.٠١) وهي قیمة دالة إحصائیًا عند مستوى ٠.٥٢٣(

  الثبات.
  امل كرونباخ ألفا:استخدام مع •

كما تم كذلك تقدیر ثبات االختبار في صورته النهائیة بحساب معامل كرونباخ ألفا ألسئلة 
  االختبار، وكانت قیمة معامل ألفا كما في الجدول التالي:

  )٨-٤جدول (
  ثبات اختبار قیم الحوار باستخدام معامل كرونباخ ألفایبین معامل 

  اختبار قیم الحوار
  مستوى الداللة  معامل ألفا  المتوسط الحسابي  عدد الفقرات

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٧٥٢  ٠.٧٧٧  ٣٠

یتبین من الجدول السابق أن معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ الختبار قیم     
  )، وهي قیم مرتفعة تدلل على أن االختبار یتسم بدرجة جیدة من الثبات.٠.٧٥٢الحوار بلغ (

للباحثة أن االختبار موضوع الدراسة یتسم بدرجة عالیة من الصدق والثبات؛ مما سبق إتضح 
  تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدراسة.

 :االختبارتصحیح  )٥(
االختبار بحیث ُتعطى (درجة واحدة) للطالب إذا استجاب على السؤال استجابة تم تصحیح 

  درجة للطالب إذا أجاب على السؤال إجابة خاطئة.صحیحة، وال یتم احتساب أي 
  :لالختبارالصورة النهائیة  )٦(

) یوضح ٩- ٤)، والجدول (٦. ملحق (سؤال) ٣٠من ( یتكون االختبار في صورته النهائیة
  محور (قیمة).لكل  األسئلة، وعدد االختبار محاور (قیم)

  )٩- ٤جدول (
  في صورته النهائیة بعدلكل  األسئلةوعدد  محاور اختبار قیم الحوار

 أرقام الفقرات النسبة المئویة األسئلةعدد  محاور االختبار
 ٥ -  ١ % ١٦.٦٥ ٥ الثقة بالنفس

 ١٠ – ٦ % ١٦.٦٥ ٥ تجنب اإلیثار بالكالم
 ١٥ – ١١ % ١٦.٦٥ ٥ قوة الشخصیة

 ٢٠ – ١٦ % ١٦.٦٥ ٥  إثبات صحة الدلیل
 ٢٥ – ٢١ % ١٦.٦٥  ٥  الصبـــــــــــر

  ٣٠ - ٢٦ % ١٦.٦٥  ٥  في العرضاألمانة 
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  - أسالیب المعالجة اإلحصائیة:
  في الدراسة الحالیة تم استخدام المعادالت واألسالیب اإلحصائیة التالیة.

 ختبار "ت" لمجموعتین مستقلتین:إ .١

للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في كل من: (العمر، التحصیل العام، التحصیل في  - 
 التطبیق القبلي الختبار قیم الحوار).التربیة المدنیة، 

لتقصي وجود فرق بین درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في امتالك قیم  - 
 الحوار (وتم ذلك الختبار صحة الفرضیة: األولى).

لتقصي وجود فروق بین درجات طلبة المجموعتین التجریبیة ): Uاختیار مان ویتني ( .٢
منخفضي) التحصیل في امتالك قیم الحوار (وتم ذلك  –متوسطي  –والضابطة (مرتفعي 

 الختبار صحة الفرضیات: الثانیة، الثالثة، والرابعة).
وذلك للكشف عن مدى تأثیر المحتوى الذي تم إثرائه في تنمیة قیم الحوار، حیث حجم التأثیر:  .٣

 حدد كوهن النسب التالیة لحجم التأثیر
  )١٠- ٤جدول (

  dو η2مستویات حجم التأثیر لكل من 

  منخفض  متوسط  مرتفع  المستوى
η2  ٠.٠١  ٠.٠٦  ٠.١٤  
D ٠.٢  ٠.٥  ٠.٨  

  وهذه النسب التي اعتمدتها الباحثة في هذه الدراسة.

  إجراءات الدراسة:
  الدراسة الحالیة وفقًا لإلجراءات البحثیة اآلتیة: تم إجراء

  أـ اإلطار النظري:

بهـدف إعـداد قائمـة بهـذه  قیم الحـوارإجراء مسح للدراسات والبحوث، واألدبیات التي تناولت   
فـي ضـوء قائمـة  محتـوى كتـاب التربیـة المدنیـةها تعد بطاقة تحلیل المحتوى لتحلیـل ء، وفي ضو قیمال

  .المعاییر للقیم

  اإلطار العملي: -ب

  دب التربوي والدراسات السابقة.خالل األمن  قیم الحوارمفاهیم معاییر لقائمة  شتقاقا -
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مــن مــدى صــدقها  بالتأكــد، وعرضــها علــى المحكمــین فــي صــورتها المبدئیــة المعــاییر وضــع قائمــة -
  .لهذه الدراسةومناسبتها 

  اء المحكمین.آر تعدیل القائمة في ضوء  -

  المشار إلیها. قیمإعداد قائمة التحلیل في شكلها النهائي في ضوء قائمة ال -

  وذلك عن طریق التطبیق على عینة من الدروس غیر عینة البحث. ،من ثبات التحلیلالتأكد  -

  .الكتاب المقرر للصف الرابع األساسيتطبیق التحلیل على  -

تفریغ البیانات وتحلیلها، ومعالجتها إحصائیًا، للوقوف على نواحي القوة والضعف فـي مـدى تـوفر  -
  .قیمتلك ال

ضمنة في كتـب التربیـة المدنیـة للصـف الرابـع األساسـي ومعرفـة القـیم التوصل إلى قیم الحوار المت -
  الواردة بنسب عالیة والقیم الواردة بنسب منخفضة. 

  .قیم الحواربالمادة اإلثرائیة للنهوض بمستوى تلك المناهج في تناول  الكتابإثراء  -

  إعداد اختبار لقیم الحوار. -

  .عرض االختبار على المحكمین -

  عبتین من طالب الصف الرابع األساسي كمجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة.اختیار ش -

  المجموعتین التجریبیة والضابطة. بار قیم الحوار القبلي على طالبتطبیق اخت -

  بناء وحدة دراسیة مثراة وتدریس طالب المجموعة التجریبیة بها. -

ریبیـة والضـابطة بعـد االنتهـاء مـن قیم الحوار البعدي على طالب المجموعتین التجتطبیق اختبار  -
  .مادة اإلثرائیةتنفیذ ال

تحلیــل نتـــائج الدراســـة إحصـــائیًا وتفســـیرها، ومـــن ثــم وضـــع التوصـــیات والمقترحـــات فـــي ضـــوء مـــا  -
  أسفرت عنه نتائج الدراسة.



 

   

 اخلامسالفصل 
 الدراسة ومناقشتها وتفسريهانتائج 

 ویشتمل على: 

 .ومناقشتها وتفسیرها نتائج إجابة السؤال األول³
 .ومناقشتها وتفسیرها الثانينتائج إجابة السؤال ³
 .ومناقشتها وتفسیرها الثالثنتائج إجابة السؤال ³
 .ومناقشتها وتفسیرها الرابعنتائج إجابة السؤال ³
 .ومناقشتها وتفسیرها الخامسنتائج إجابة السؤال ³
 .ومناقشتها وتفسیرها السادسنتائج إجابة السؤال ³
 .ومناقشتها وتفسیرها السابعنتائج إجابة السؤال ³
 توصیات الدراسة.³
 مقترحات الدراسة.³
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  الفصل الخامس
  وتفسيرهاومناقشتها نتائج الدراسة  

  

تضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل لها، فقد تم تطبیق أداة الدراسة "اختبار 
قیم الحوار" على أفراد عینة الدراسة من طالب الصف الرابع األساسي، وبعد جمع البیانات 

، واستخدمت SPSSوتفریغها وتصفیتها باستخدام برنامج الرزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة 
لمعالجة البیانات والحصول على النتائج عددًا من األسالیب اإلحصائیة للتحقق من الباحثة 
  الفروض:

  

  عرض نتائج الدراسة:
 كتاب محتوي في تضمنها الواجب الحوار قیمماهي نتائج السؤال األول والذي ینص على:  .١

  األساسي؟ الرابع للصف المدنیة التربیة

بــاإلطالع علــى الجهــود الســابقة مــن أدب تربــوي ودراســات  ةالباحثــ تقامــ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال
ســــابقة وٕاطــــار نظــــري ورســــائل علمیــــة، ومــــن خــــالل الســــادة المحكمــــین إضــــافة إلــــى خبــــرة الباحثــــة 

) ٢٢الشخصیة، حیث تم اشتقاق قائمة القیم التي أعدتها الباحثة في صورتها النهائیة وتكونت مـن (
  ):١١-٥قیمة كما یوضحهم الجدول (

  )١١- ٥( جدول 
  قائمة قیم الحوار

  قیم الحوار  م  قیم الحوار  م
  التسامح مع المخالف.  ١٢  اإلخالص.  ١
  تقبل الرأي االخر.  ١٣  حسن االستماع.  ٢
  التعاون  ١٤  الثقة بالنفس.   ٣
  إرادة الحق والرجوع إلیه  ١٥  قوة الشخصیة.  ٤
  الرحمة   ١٦  التواضع.  ٥
  الموضوعیة  ١٧  حسن الخلق.  ٦
  احترام حقوق اآلخرین.  ١٨  باآلخرین.الرفق   ٧
  اثبات صحة الدلیل.  ١٩  الصبر.  ٨
  تجنب االستئثار بالكالم  ٢٠  ضبط النفس  ٩
  احترام الوقت.  ٢١  األمانة في العرض.  ١٠
  التحرر من التعصب   ٢٢  العدل.  ١١
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 وتتفق هذه القائمة (الصورة النهائیة لقیم الحوار) مع بعض فقرات االستبانة في دراسة
) والتي تحدثت عن القیم الواردة في القائمة التي توصلت لها الدراسة ٢٠١٣(شقوره والمزین، 

) في الكثیر من قیم الحوار في مجال (إسهام ٢٠١٠الحالیة. كما اتفقت مع دراسة (باحارث، 
النشاط الطالبي في تنمیة قیم الحوار) واختلفت حول قیم( االنتماء الوطني واالعتزاز بالهویة 

سالمیة)، كما تمیزت الدراسة الحالیة في إضافة قیم (تجنب االستئثار بالكالم _ التحرر من اال
  التعصب_ احترام الوقت_ قوة الشخصیة).

)، ودراسة ٢٠١١)، ودراسة(الطیار، ٢٠١٢واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة (العنزي، 
ارات الحوار وتعزیز )، حیث عرضت كل منهما مه٢٠١٣)، ودراسة (الحارثي، ٢٠١٣(سكر، 

  ثقافة الحوار بشكل عام ولم تختص بقیم الحوار.
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  الحوار؟قیم للصف الرابع األساسي لمفاهیم التربیة المدنیة  كتابما مستوى تضمن محتوي نتائج السؤال الثاني والذي ینص على:  .٢
 بتحلیل محتوى المنهاج والجداول التالیة توضح ذلك: ةالباحث تقام ولإلجابة عن هذا السؤال

  )١٢- ٥جدول رقم (
 قیمة من قیم الحوارالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

  الدرس  الوحدة
  )١١القیمة(  )١٠القیمة(  )٩القیمة(  )٨القیمة(  )٧القیمة(  )٦القیمة(  )٥القیمة(  )٤القیمة(  )٣القیمة(  )٢القیمة(  )١القیمة(

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
1  
  

1  2 10.5 2 15.4 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0 0.0 2 18.2 1 16.7 1 16.7 0 0.0 2 33.3 
2  2 10.5 2  15.4 1  25.0 1  50.0 2  14.3 0  0.0  2 18.2 1  16.7  1  16.7  0 0.0 0 0.0 
3  3 15.8 2  15.4 1  25.0  0  0.0  3  21.4 2  25.0 2 18.2 1  16.7  2  33.3 0 0.0 0 0.0 
4 2 10.5 0 0.0 0  0.0  0  0.0  2  14.3 1  12.5  1 9.1 0  0.0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

  
2 

1  2  10.5 2 15.4 0 0.0 0  0.0  1 7.1 1 12.5 2 18.2 0 0.0 1 16.7 2 40.0 2 33.3  
2 3 15.8 2 15.4 1 25.0 1  50.0 3 21.4 1 12.5 0  0.0 1 16.7 1  16.7 1 20.0 1 16.7 
3 1  5.3 2 15.4 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 12.5 1  9.1 2 33.3 0 0.0 0  0.0  0 0.0 
4 4 21.1 1 7.7 1 25.0 0 0.0 1 7.1 2  25.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 2 40.0 1  16.7  

  
  
3 

1  3 33.3 3  17.6 1  20.0  2  40.0 2  33.3 1 12.5 3  21.4 2  100 1 16.7  3  75.0 2  14.3 
2 1  11.1  1  5.9  0 0.0  0 0.0 1  16.7 1 12.5 2  14.3 0  0.0 1  16.7  0  0.0  1 7.1 
3  1  11.1 1  5.9  1  20.0  1  20.0 0  0.0 0  0.0  0  0.0 0  0.0 0 0.0 0  0.0  4 28.6 
4 1  11.1 1  5.9  1  20.0  0 0.0 2  33.3  1 12.5 2  14.3 0  0.0 2 33.3 0  0.0  1 7.1 

  
  
4 

1  1 11.1 3 17.6 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0  2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 14.3 
2  0 0.0 2  11.8 1 20.0 1 20.0 1 16.7 2 25.0 2 14.3 0 0.0 1 16.7 0 0.0 1 7.1 
3 1 11.1 3 17.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 25.0 3 21.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 14.3 
4 1 11.1 3 17.6 1  20.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 2 100 1  16.7 1 25.0 1  7.1 

  45.4 20 20.4 9 27.2 12 18.1 8 56.8 25 36.3 16 45.4 20  15.9  7 20.4 9 68.1 30 63.6  28  المجموع الكلي
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حدة
الو

س  
در
ال

  

  ك و%  )22القیمة(  )21القیمة(  )20القیمة(  )١٩القیمة(  )18القیمة(  )17القیمة(  )16القیمة(  )15القیمة(  )14القیمة(  )13القیمة(  )12القیمة(
  الدرس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
1  

  

1  1 10.0 2 18.2 3 15.8 2 33.3 3 25.0 2 20.0 2 16.7 0 0.0 2 33.3 2 15.4 2 28.6 22 5.9 
2  0 0.0 0  0.0 2  10.5 2  33.3 3  25.0 0  0.0 3 25.0 1  33.3  0  0.0  1 7.7 1 14.3 25 6.7 
3  2 20.0 2  18.2 4  21.1  0  0.0  1  8.3  0  0.0 0 0.0 0  0.0  2  33.3 2 15.4 1 14.3 30 8.1 
4 1 10.0 0 0.0 3  15.8  0  0.0  2  16.7 1  10.0  2 16.7 0  0.0  1 16.7 3 23.1 1 14.3 20 5.4 

  
2  

1  2  20.0 2 18.2 1 5.3 1  16.7  2 16.7 2 20.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3  25 6.7 
2 0 0.0 0 0.0 4 21.1 0  0.0 0 0.0 2 2.0 1  8.3 1 33.3 0  0.0 2 15.4 0 0.0 25 6.7 
3 2  20.0 1 9.1 2 10.5 1 16.7 1 8.3  1 10.0 1  8.3 1 33.3 1 16.7 2  15.4  1 14.3 22 5.9 
4 2 20.0 4 36.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0  2  20.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 1 7,7 0  0.0  24 6.5 

  
  
3 

1  1 14.3 3  25.0 2  14.3  2  33.3 2  14.3 1 14.3 4  21.1 2  40.0 1 33.3  2  28.6 2  28.6 45 12.1 
2 1  14.3  1  8.3  2 14.3  0 0.0 3  21.4 2 28.6 2  10.5 0  0.0 0  0.0  2  28.6  0 0.0 18 4.9 
3  1  14.3 4  33.3  1  7.1  0  0.0 0  0.0  0  0.0 2  10.5 0  0.0 0 0.0 0  0.0  1 14.3 16 4.3 
4 0  0.0  1  8.3  1  7.7  1 16.7 3  21.4  0 0.0 2  10.5 0  0.0 0 0.0 1  14.3  0 0.0 20 5.4 

  
  
4 

1  2 28.6 2 16.7 3 21.4 1 16.7 2 14.3 0 0.0 2 10.5 1 20.0 1 33.3 0 0.0 1 14.3 23 6.2 
2  2 28.6 1  8.3 2 14.3 0 0.0 1 7.1  1 14.3 2 10.5 0 0.0 1 33.3 1 14.3 2 28.6 21 5.7 
3 0 0.0 0 0.0 2 14.3 1 16.7 3 21.4 1 14.3 3 15.8 1 20.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 21 5.7 
4 0 0.0 0 0.0  1  7.1 1 16.7 0 0.0 2 28.6 2 10.5  1 20.0 0  0.0 0 0.0 1  14.3 14 3.8 
   31.8 14 45.4 20 20.4 9 18.1 8 70 31 38.6 17 59 26 27.2  12 81.1 36 52.2 23 38.6  17 المجموع
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  )١٣ - ٥جدول رقم( 
  كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي. وحداتالتكرارات والوزن النسبي لتوزیع القیم في 

  الوزن النسبي  ك  الوحدة
  ٢٦.٢  ٩٧  األولى
  ٢٥.٨  ٩٦  الثانیة
  ٢٦.٦  ٩٩  الثالثة
  ٢١.٤  ٧٩  الرابعة

  ١٠٠الوزن النسبي:                          ٣٧١المجموع الكلي للقیم:                

لقیم  اً ) تكرار ٩٩(ویتضح من الجدول السابق أن الوحدة الثالثة "حقوقنا" حصلت على 
إلى أن ویرجع ذلك  ،)٢٦.٦بوزن نسبي( في كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي الحوار

الوحدة الثالثة والتي تتضمن: الدرس األول بعنوان "حقوق المواطن"، والدرس الثاني بعنوان "القانون 
بعنوان والدرس الرابع  ینظم حقوق الناس وواجباتهم" والدرس الثالث بعنوان "االنتخاب حق وواجب "،

"التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا" حیث أنها ترتبط بصورة مباشرة بمواضیع حقوق اإلنسان حیث أنها 
  تساهم في تعریف اإلنسان بما له من حقوق في المجتمع وما علیه من واجبات یجب تأدیتها.

 )،٢٦.٢بوزن نسبي (و  اً ) تكرار ٩٧والتي حصلت على (تالها الوحدة األولى "أسرتي" 
ذلك إلى: أن الوحدة األولى بما تتضمنه من موضوعات وهي الدرس األول بعنوان "الحیاة  ویرجع

األسریة تفاهم ومشاركة"، والدرس الثاني بعنوان "من واجبات األهل واألبناء"، الدرس الثالث بعنوان 
وار حیث أنها "أهلنا قدوتنا"، والدرس الرابع بعنوان "واجبات األسرة تجاه المجتمع" قد تحتاج لقیم الح

تتحدث حول التفاهم والتشارك األسري في حل المشكالت والتعاون في تحقیق الصالح العام لألسرة 
  وهي مواضیع مرتبطة بشكل كبیر بقیم الحوار.

) ٩٦حیث حصلت على ( " اإلنسان الذي یحترم اآلخرین"،ثم جاء بعد ذلك الوحدة الثانیة
دروسها  ، حیث أنعلى قیم الحوار بصورة مناسبة، وهي تحتوي )٢٥.٨بوزن نسبي (و  اً تكرار 

وموضوعاتها التي تتضمن الدرس األول بعنوان "اختالف الناس ال یلغي أخوتهم"، والدرس الثاني 
بعنوان "قیمنا"، والدرس الثالث بعنوان "القیم في حیاتي"، والدرس الثالث بعنوان "مجتمعي هو أسرتي 

تتحدث عن القیم في الحیاة والمجتمع ومفهوم االختالف بین الكبیرة" هي موضوعات تتعلق بالقیم و 
  البشر وهذا ما یؤكد أن التربیة المدنیة هي مادة خصبة لتضمین قیم الحوار في محتواها وتدعیمها.

لقیم الحوار  اً ) تكرار ٧٩(كما تبین أن الوحدة الرابعة "المجتمع الذي نریده: حصلت على 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن: مواضیع ودروس الوحدة وهي الدرس األول بعنوان  )٢١.٥بوزن نسبي(

ان "معًا "التضامن بین الناس"، والدرس الثاني بعنوان "احترام مشاعر اآلخرین"، والدرس الثالث بعنو 
والدرس الثالث بعنوان "مجتمع قارئ" ال تحتاج إلى قیم الحوار بنسبة  ،نحافظ علي حقوق المعاق"

  ، حیث أنها تتحدث حول القراءة وأهمیتها وحقوق المعاقین في المجتمع.كبیرة
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یتضمن ونالحظ مما سبق أن الجزء األول في كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي 
لقیم الحوار، وهو أكبر من الجزء الثاني في كتاب التربیة المدنیة والذي حصل على  اً ) تكرار ١٩٣(
یرجع ذلك إلى: أن موضوعات الجزء األول والتي تتعلق بالتفاهم قد لقیم الحوار. و  اً ) تكرار ١٧٨(

والتواصل األسري والمجتمع وعالقة األسرة بالمجتمع قد تحتاج لزرع واحتواء القیم المتعددة 
  مجتمعه.و  والمرتبطة بمفاهیم الحوار وتدعیم قیمه لدى الفرد في أسرته

)، والتي ٢٠١١نتائج دراسة (مرتجى والرنتیسي،  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض
توصلت إلى عدم التوازن في توزیع القیم على أجزاء وموضوعات كتب التربیة المدنیة حیث ظهرت 

) ٢٠١٠تفقت مع بعض نتائج دراسة (أبو حلو والخالص، یم في جزء ما أكثر من غیره، كما االق
لوحدة الثانیة تحتوي على المفاهیم األسریة والتي أظهرت أن الوحدات الثالث األولى وخاصة ا

ودورها في التنشئة االجتماعیة وأظهرت الدراسة أن الوحدة الرابعة جاءت في أدنى المراتب. 
) والتي أظهرت أن هناك تساوي في ٢٠١٠وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الخطیب، 
وحدات األربعة التي یحتویها كتاب التربیة أنشطة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والمواطنة في ال

  المدنیة للصف الرابع األساسي.
  )١٤ - ٥جدول رقم( 

  التكرارات والوزن النسبي لتوزیع القیم في الوحدة األولى "أسرتي من كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي.

الوزن   ك  الدرس  القیمة  م
الوزن   ك  الدرس  القیمة  م  النسبي

  النسبي

التسامح مع   ١٢  ٩.١  ٩  ٤،د٣،د٢،د١د  اإلخالص.  ١
  ٤.١  ٤  ٤،د٣،د ١د  المخالف.

  ٤.١  ٤  ٣،د ١د  تقبل الرأي االخر.  ١٣  ٦.١  ٦  ٣،د٢،د١د  حسن االستماع.  ٢
  ١٢.١  ١٢  ٤،د٣،د٢،د١د  التعاون  ١٤  ٢  ٢  ٣،د٢د  الثقة بالنفس.  ٣

قوة   ٤
إرادة الحق والرجوع   ١٥  ١  ١  ٢د  الشخصیة.

  ٤.١  ٤  ٢،د١د  إلیه

  ٩.١  ٩  ٤،د٣،د٢،د١د  الرحمة  ١٦  ٨.١  ٨  ٤،د٣،د٢،د١د  التواضع.  ٥
  ٣.١  ٣  ٤،د ١د  الموضوعیة  ١٧  ٣.١  ٣  ٤،د٣د  حسن الخلق.  ٦

الرفق   ٧
  باآلخرین.

احترام حقوق   ١٨  ٧.١  ٧  ٤،د٣،د٢،د١د
  اآلخرین.

  ٧.١  ٧  ٤،د ٢،د١د

  ١  ١  ٢د  اثبات صحة الدلیل.  ١٩  ٣.١  ٣  ٣،د٢،د١د  الصبر.  ٨

تجنب االستئثار   ٢٠  ٤.١  ٤  ٣،د٢،د١د  ضبط النفس  ٩
  ٥.١  ٥  ٤،د٣،د ١د  بالكالم

األمانة في   ١٠
  ٨.١  ٨  ٤،د٣،د٢،د١د  احترام الوقت.  ٢١  ٠  ٠  ٠  العرض.

  ٥.١  ٥  ٤،د٣،د٢،د١د  التحرر من التعصب  ٢٢  ٢.١  ٢  ١د  العدل.  ١١

  ٢٦.٢الوزن النسبي:                         ٩٧المجموع الكلي لقیم الوحدة األولى: 
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بأوزان یتضح مما سبق أن الوحدة األولى "أسرتي" تتضمن قیم الحوار المحددة في الدراسة 
ودروسها هي: الدرس األول بعنوان "الحیاة  ،)٢٦.٢حیث حصلت على وزن نسبي ( ،مناسبة نسبیة

بعنوان رس الثالث األسریة تفاهم ومشاركة" والدرس الثاني بعنوان "من واجبات األهل واألبناء"، الد
والدرس الرابع بعنوان "واجبات األسرة تجاه المجتمع"، وهذا یشیر إلى تركیز واهتمام  ،"أهلنا قدوتنا"

بوزن  اً ) تكرار ١٢محتوى الوحدة األولى ودروسها بقیم الحوار، وقد حصلت قیمة التعاون على (
ك والتفاهم )، وهذا یرجع إلى موضوعات الوحدة األولى والتي تتحدث عن التشار ١٢.١نسبي(

والتعاون األسري في حل المشكالت وواجبات األسرة تجاه المجتمع من أجل تحقیق الرقي والتقدم 
كما تتضمن األسئلة والقصص التي تحتویها الوحدة األولى على كثیر من األلفة والمحبة والرحمة 

  والتعاون.

رض، وقد ظهرت باقي أما القیم التي لم تظهر في الوحدة األولى هي قیمة األمانة في الع
وقوة الشخصیة والتي حصلت  ،ثبات صحة الدلیلإ :القیم بأوزان نسبیة وتكرارات مختلفة مثل قیم

یرجع ذلك إلى: بعد دروس الوحدة األولى إلى حد ما عن قد )، و ١وبوزن نسبي(تكرارًا واحدًا على 
ین ما تهدف إلیه ثبات صحة الدلیل إضافة إلى ضعف اإلتساق بإ قیمة األمانة في العرض  و 

الخطوط العریضة لمادة التربیة المدنیة وما تعرضه الوحدة األولى، وترى الباحثة بأن قوة الشخصیة 
حیث تجعله قادرًا على مواجهة التحدیات والضغوط التي  ،قیمة مهمة للفرد في العالقات االجتماعیة

  تواجهه.

م الحوار هي الدرس األول ونالحظ فیما سبق أن أكثر دروس الوحدة األولى تتضمن قی
"أسرتي" وقد یرجع ذلك إلى تضمنه من موضوعات كالتعاون األسري واإلصغاء لآلخرین عند 

  التحدث، وتوزیع المهام واحترام الوقت وهي ترتبط بصورة مباشرة بقیم الحوار.

أما الدروس التي تحتوي على أدنى قیم الحوار هو الدرس الرابع" واجبات األسرة تجاه 
جتمع"، ولكنه كان متقاربًا إلى الدروس األخرى في احتوائه على قیم الحوار بالرغم من ضعف الم

  ارتباط موضوع الدرس مع قیم الحوار.

(االخالص  كما تبین أن هناك قیم متقاربة من بعضها في تكرارات قیم الحوار مثل قیم
ام حقوق اآلخرین) حیث احتر  - (الرفق باآلخرین وقیم ) تكرارات،٩والرحمة) حیث حصلت على (

التحرر من التعصب) التي حصلت  -) تكرارات، وقیم(تجنب االستئثار بالكالم٧حصلت على (
) ٤) تكرارات وقیم (ضبط النفس_ التسامح _ تقبل الرأي اآلخر) التي حصلت على (٥على (

لك ) تكرارات، ویرجع ذ٣الموضوعیة) التي حصلت على ( - الصبر- تكرارات، وقیم (حسن الخلق
وحدة المضمون العام والهدف المشترك التي تهدف إلیه الوحدة و  إلى العالقة التكاملیة بین هذه القیم

  األولى.
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) في تقارب تكرارات ٢٠١٠وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبو حلو والخالص، 
األساسي. في حین  القیم من بعضها البعض في الوحدة األولى لمنهاج التربیة المدنیة للصف الرابع

) والتي أظهرت تباعد بین األوزان ٢٠١٠اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (باحارث، 
  النسبیة للقیم السابقة.

  )١٥ - ٥جدول رقم( 
التكرارات والوزن النسبي لتوزیع القیم في الوحدة الثانیة "اإلنسان الذي یحترم اآلخرین" من كتاب التربیة المدنیة 

  لرابع األساسي.للصف ا

الوزن   ك  الدرس  القیمة  م
الوزن   ك  الدرس  القیمة  م  النسبي

  النسبي
  ٦.٢  ٦ ٤،د٣،د١د  التسامح مع المخالف.  ١٢  ١٠.٤  ١٠  ٤،د٣،د٢،د١د  اإلخالص.  ١
  ٧.٣  ٧ ٤،د٣،د ١د  تقبل الرأي االخر.  ١٣  ٧.٣  ٧ ٤،د٣،د٢،د١د  حسن االستماع.  ٢
  ٧.٣  ٧ ٣،د٢،د١د  التعاون  ١٤  ٢.١  ٢ ٤،د ١د  الثقة بالنفس.  ٣
  ٢.١  ٢ ٣،د ١د  إرادة الحق والرجوع إلیه  ١٥  ١  ١ ٢د  قوة الشخصیة.  ٤
  ٣.١  ٣ ٣،د ١د  الرحمة  ١٦  ٦.٢  ٦ ٤،د٣،د٢،د١د  التواضع.  ٥
  ٧.٣  ٧ ٤،د٣،د٢،د١د  الموضوعیة  ١٧  ٥.٢  ٥ ٤،د٣،د٢،د١د  حسن الخلق.  ٦
  ٥.٢  ٥ ٤،د٣،د٢،د١د  اآلخرین.احترام حقوق   ١٨  ٤.١  ٤ ٤،د٣،د ١د  الرفق باآلخرین.  ٧
  ٢.١  ٢ ٣،د٢د  ثبات صحة الدلیل.إ  ١٩  ٣.١  ٣ ٣،د٢د  الصبر.  ٨
  ١  ١ ٣د  تجنب االستئثار بالكالم  ٢٠  ٢.١  ٢ ٢،د١د  ضبط النفس  ٩
  ٥.٢  ٥ ٤،د٣،د٢د  احترام الوقت.  ٢١  ٥.٢  ٥ ٤،د ٢،د١د  األمانة في العرض.  ١٠
  ٢.١  ٢ ٣،د ١د  التحرر من التعصب  ٢٢  ٤.١  ٤ ٤،د ٢،د١د  العدل.  ١١

  ٢٥.٨الوزن النسبي:                         ٩٦المجموع الكلي لقیم الوحدة الثانیة:      

الوحدة الثانیة "اإلنسان الذي  لسابق أن قیم الحوار المتضمنة فيویتضح من الجدول ا 
الدرس . وتتضمن الوحدة الثانیة: )٢٥.٨وبوزن نسبي( ،) تكرارات٩٦یحترم اآلخرین" حصلت على (

األول بعنوان "اختالف الناس ال یلغي أخوتهم"، والدرس الثاني بعنوان "قیمنا"، والدرس الثالث 
هي موضوعات و  بعنوان "القیم في حیاتي"، والدرس الثالث بعنوان "مجتمعي هو أسرتي الكبیرة"،

) تكرارات ١٠تتعلق بالقیم وتتحدث عن القیم في الحیاة والمجتمع أما قیمة اإلخالص حصلت على (
یرجع ذلك إلى اختیار دروس الوحدة والتي تتحدث عن اختالف الناس قد )، و ١٠.٤بوزن نسبي (

بین بعضهم البعض والقیم في المجتمع، والتعامل مع اآلخرین بهدوء وبتحمل المسؤولیة. فهي 
  صالحة ومناسبة لالهتمام بهذه القیم.

بوزن نسبي  تكرارًا واحداً حصلت على  قوة الشخصیة) –أما قیم (تجنب االستئثار بالكالم 
)، على الرغم من تطرق الوحدة الثانیة لموضوع تحمل المسؤولیة والهدوء في التحدث، حیث أنها ١(

طار النظري، وذلك یحتاج وهي قیم مهمة للفرد في حیاته كما تحدثنا سابقًا في اإل ط بهذه القیمترتب
إلى اهتمام من قبل مصممي المناهج؛ نظرًا ألن مادة التربیة المدنیة بصورة عامة من أهدافها 
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تدعیم القیم بأنواعها للطلبة والوحدة الثانیة بصورة خاصة تتعلق بالقیم، لذلك البد من التركیز على 
  عات الكتاب.جمیع القیم وتحدید منظومة قیمیة كاملة لتضمینها في موضو 

ونالحظ من الجدول السابق أن أكثر الدروس تضمنًا لقیم الحوار في الوحدة الثانیة هو 
الدرس األول "اختالف الناس ال یلغي أخوتهم"، والدرس الثالث "القیم في حیاتي"، وتطرح هذه 

الدروس أما  بتعزیز القیم بأنواعها. ة في قیم الحوار وتختص بشكل أساسيالدروس موضوعات مهم
التي حصلت على أقل تكرارات لقیم الحوار فهو الدرس الثالث "مجتمعي هو أسرتي الكبیرة"، ویعود 
ذلك إلى أن موضوع الدرس ال یحتاج إلى قیم الحوار بصورة كبیرة فهو یسرد مفهوم النظافة وتحمل 

  المسئوولیة في المجتمع.
لحوار في دروس الوحدة الثانیة ویظهر مما سبق أن هناك قیم متقاربة في تكرارات قیم ا

) ٧الموضوعیة) التي حصلت على ( -التعاون - تقبل الرأي اآلخر -وهي قیم (حسن االستماع
 - احترام حقوق اآلخرین - األمانة في العرض –)، وقیم (حسن الخلق٧.٣وبوزن نسبي ( اً تكرار 

الرفق باآلخرین)  –ل)، وقیم (العد٥.٢) تكرار وبوزن نسبي (٥احترام الوقت) التي حصلت على (
)، وترى الباحثة بأن ذلك یرجع إلى أن الكثیر من ٤.١) تكرار وبوزن نسبي(٤التي حصلت على (

  قیم الحوار ترتكز على قیم أخرى وتترتب علیها.
) في تقارب قیمة العدل ٢٠١٠وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة (باحارث، 

  مع قیمة الرفق باآلخرین.
  )١٦ -٥م(جدول رق

  التكرارات والوزن النسبي لتوزیع القیم في الوحدة الثالثة "حقوقنا" من كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي.

الوزن   ك  الدرس  القیمة  م
الوزن   ك  الدرس  القیمة  م  النسبي

  النسبي
  ٣  ٣ ٣،د٢،د١د  التسامح مع المخالف.  ١٢  ٦  ٦ ٤،د٣،د٢،د١د  اإلخالص.  ١
  ٩  ٩ ٤،د٣،د٢،د١د  تقبل الرأي االخر.  ١٣  ٦  ٦ ٤،د٣،د٢،د١د  االستماع.حسن   ٢
  ٦  ٦ ٤،د٣،د٢،د١د  التعاون  ١٤  ٣  ٣ ٤،د٣، د١د  الثقة بالنفس.   ٣
  ٣  ٣ ٤،د ١د  إرادة الحق والرجوع إلیه  ١٥  ٣  ٣ ٣،د ١د  قوة الشخصیة.  ٤
  ٨  ٨ ٤،د ٢،د١د  الرحمة   ١٦  ٥  ٥ ٤، د٢،د١د  التواضع.  ٥
  ٣  ٣ ٢،د١د  الموضوعیة  ١٧  ٣  ٣ ٤، د٢،د١د  حسن الخلق.  ٦
  ١٠.١  ١٠ ٤،د٣،د٢،د١د  احترام حقوق اآلخرین.  ١٨  ٧  ٧ ٤،د ٢،د١د  الرفق باآلخرین.  ٧
  ٢  ٢ ١د  اثبات صحة الدلیل.  ١٩  ٢  ٢ ١د  الصبر.  ٨
  ١  ١ ١د  تجنب االستئثار بالكالم  ٢٠  ٤  ٤ ٤، د٢،د١د  ضبط النفس  ٩
  ٥  ٥ ٤،د ٢،د١د  احترام الوقت.  ٢١  ٢  ٢ ١د  األمانة في العرض.  ١٠
  ٣  ٣ ٣،د ١د  التحرر من التعصب   ٢٢  ٧  ٧ ٤،د٣،د٢،د١د  العدل.  ١١

  ٢٦.٦الوزن النسبي:                   ٩٩المجموع الكلي لقیم الوحدة األولى: 
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 )٩٩(حصلت علىحقوقنا" " لثةویتضح مما سبق أن قیم الحوار المتضمنة في الوحدة الثا   
، وتحتوي الوحدة الثالثة على: الدرس األول بعنوان "حقوق )٢٦.٦بوزن نسبي(و  لقیم الحوار، اً تكرار 

المواطن"، والدرس الثاني بعنوان "القانون ینظم حقوق الناس وواجباتهم"، والدرس الثالث بعنوان 
ة احترام وقد حصلت قیم "االنتخاب حق وواجب والدرس الرابع بعنوان "التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا"،

)؛ ویعود ذلك إلى االرتباط الوثیق والقوي ١٠.١) تكرارات بوزن نسبي (١٠حقوق اآلخرین على (
الواجبات، كما أنها بین موضوعات الوحدة وقیم الحوار، فهي تتحدث بصورة رئیسیة حول الحقوق و 

ر مجتمع في موضوعات الحقوق ونشر ثقافتها بین األفراد في المجتمع وال یتواف مهمة وأساسیة
  متماسك متناغم منتظم بین أفراده إلى بتواجد هذه القیم.

وبوزن  تكراراً فقد حصلت على  إثبات صحة الدلیل) -أما قیم (تجنب االستئثار بالكالم
لما لها من تنمیة الشخصیة خاصة أنها تنمي لدى  ،)، وتمتلك هذه القیم أهمیة كبیرة١نسبي (

المحاور التصرف بطبیعته دون خوف، والتركیز بكلماته وتقویة ثقته بنفسه، كما أنها تبعث في 
البعد عن الخیانة و  المحاور األخالقیات والسلوكیات الصحیحة التي تمكنه من احترام اآلخر وتقدیره،

              وتزوید الكالم وتحریفه.

قیم الحوار في الوحدة الثالثة هو الدرس األول "حقوق تضمنًا لكما تبین أن أكثر الدروس 
وكما تحدثنا سابقًا بأن ذلك یعود إلى االرتباط الكبیر بین مواضیع حقوق اإلنسان وقیم  المواطن"

  الحوار فهي نتیجة طبیعیة إلى حد ما.

ي الوحدة الثالثة هو الدرس الثالث أما الدرس الذي حصل على أقل تكرارات لقیم الحوار ف
قراطي لدى الفرد حیث ع التي ترتبط بتعزیز الوعي الدیم"االنتخاب حق وواجب"، وهو من المواضی

  أن موضوعه ال یحتاج إلى قیم الحوار بصورة كبیرة.

متقاربة في تكرارات قیم الحوار في دروس الوحدة الثالثة  اً ویظهر مما سبق أن هناك قیم
- قیم(اإلخالصو  )،٧وبوزن نسبي ( اً ) تكرار ٧العدل) التي حصلت على ( -لرفق باآلخرینمثل قیم(ا

احترام  –)، وقیم(التواضع ٦وبوزن نسبي( اً ) تكرار ٦التعاون) حصلت على ( - حسن اإلستماع
إرادة  - قوة الشخصیة - )، وقیم(الثقة بالنفس٥وبوزن نسبي ( اً ) تكرار ٥الوقت) حیث حصلت على (

)، ، وقیم ٣وبوزن نسبي( اً تكرار  )٣التحرر من التعصب) التي حصلت على( - الحق والرجوع إلیه
وبوزن نسبي  اً ) تكرار ٢إثبات صحة الدلیل) التي حصلت على ( - األمانة في العرض - (الصبر

قیمة احترام حقوق اآلخرین على أعلى التكرارات مع ما  وتتفق نتائج هذه الدراسة في حصول، )٢(
)، حیث أكدت على تحاشي تحقیر اآلخرین أو اللجوء إلى النقد ٢٠١٣أوضحته دراسة(سكر، 

  الشخصي وتجنب استخدام الید دفعًا أو ضغطًا أو تهدیدًا واحترام حقوق اآلخر أثناء الحوار.
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  )١٧ - ٥جدول رقم( 
لتوزیع القیم في الوحدة الرابعة "المجتمع الذي نریده" من كتاب التربیة المدنیة للصف التكرارات والوزن النسبي 

  الرابع األساسي.

الوزن   ك  الدرس  القیمة  م
  النسبي

الوزن   ك  الدرس  القیمة  م
  النسبي

  ٥  ٤ ٢،د١د  التسامح مع المخالف.  ١٢  ٣.٧  ٣ ٤،د٣،د٢،د١د  اإلخالص.  ١
  ٣.٧  ٣ ٢،د١د  تقبل الرأي االخر.  ١٣  ١٣.٩  ١١ ٤،د٣،د٢،د١د  حسن االستماع.  ٢
  ١٠.١  ٨ ٤،د٣،د٢،د١د  التعاون  ١٤  ٢.٥  ٢ ٤،د ٢د  الثقة بالنفس.   ٣
  ٣.٧  ٣ ٤،د٣، د١د  إرادة الحق والرجوع إلیه  ١٥  ٢.٥  ٢ ٢،د١د  قوة الشخصیة.  ٤
  ٧.٥  ٦ ٣،د٢،د١د  الرحمة   ١٦  ١.٢  ١ ٢د  التواضع.  ٥
  ٥  ٤ ٤،د٣،د٢د  الموضوعیة  ١٧  ٦.٣  ٥ ٤،د٣،د٢د  حسن الخلق.  ٦
  ١١.٣  ٩ ٤،د٣،د٢،د١د  احترام حقوق اآلخرین.  ١٨  ٨.٨  ٧ ٣،د٢،د١د  الرفق باآلخرین.  ٧
  ٣.٧  ٣ ٤،د٣،د١د  ثبات صحة الدلیل.إ  ١٩  ٢.٥  ٢ ٤د  الصبر.  ٨
  ٢.٥  ٢ ٢،د١د  تجنب االستئثار بالكالم  ٢٠  ٢.٥  ٢ ٤،د٢د  ضبط النفس  ٩
  ٢.٥  ٢ ٣،د٢د  احترام الوقت.  ٢١  ١.٢  ١ ٤د  األمانة في العرض.  ١٠
  ٦.٣  ٥ ٤،د ٢،د١د  التحرر من التعصب   ٢٢  ٧.٥  ٦ ٤،د٣،د٢،د١د  العدل.  ١١

  ٢١.٤الوزن النسبي:                     ٧٩المجموع الكلي لقیم الوحدة األولى:   

   

ویتضح من الجدول السابق أن قیم الحوار المتضمنة في الوحدة الرابعة "المجتمع الذي 
 ،لقیم الحوار اً ) تكرار ٧٩نیة للصف الرابع األساسي حصلت على (دالمنریده" في كتاب التربیة 

الدرس األول بعنوان "التضامن بین الناس"، والدرس الثاني بعنوان "احترام  ،)٢١.٤وبوزن نسبي(
مشاعر اآلخرین" والدرس الثالث بعنوان "معًا نحافظ علي حقوق المعاق"، والدرس الثالث بعنوان 

اج إلى قیم الحوار بنسبة كبیرة، حیث أنها تتحدث حول القراءة وأهمیتها "مجتمع قارئ" ال تحت
  وحقوق المعاقین في المجتمع.

)، وهي نتیجة جیدة ١٣.٩بوزن نسبي ( اً ) تكرار ١١وقد حصلت قیمة حسن االستماع على (
جدًا؛ ألن قیمة حسن االستماع تعتبر أساس في الحوار الجید لفهم وجهة نظر اآلخر واالهتمام بما 

  یهدف ویعني من حواره.

)؛ ١.٢بوزن نسبي ( تكرارًا واحداً التواضع) فقد حصلت على  - أما قیم (األمانة في العرض
ال تتطلب هذه القیم، حیث أنها تتحدث حول المجتمع القارئ  ویرجع ذلك إلى أن موضوعات الوحدة

إضافة إلى غیاب منظومة الحوار وآداب االختالف لدى المختصین  وواجب األفراد تجاه المعاقین.
  في تصمیم المناهج الفلسطینیة.
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ونالحظ مما سبق أن أكثر الدروس تضمنا لقیم الحوار في الوحدة الرابعة هو الدرس الثاني 
رام مشاعر اآلخرین"؛ ویعود ذلك إلى استعراض الكثیر من قیم الحوار في هذا الدرس وأهمها "احت

  قیمة حسن االستماع وقیمة الرفق باآلخرین.
أما الدروس التي حصلت على أدنى تكرارات لقیم الحوار في الوحدة الرابعة هو الدرس 

یظهر مما سبق أن هناك قیم الرابع "مجتمع قارئ"، وهو بعید في موضوعه عن قیم الحوار، و 
 - قوة الشخصیة - متقاربة في تكرارات قیم الحوار في دروس الوحدة الرابعة مثل قیم(الثقة بالنفس

 اً ) تكرار ٢( احترام الوقت)التي حصلت على - تجنب االستئثار بالكالم - ضبط النفس - الصبر
) تكرار وبوزن ١لى (األمانة في العرض) التي حصلت ع –)، وقیم(التواضع ٢.٥وبوزن نسبي (

) تكرار وبوزن ٤الموضوعیة) حیث حصلت على ( - )، وقیم(التسامح مع المخالف١.٢نسبي (
) وبوزن ٣ثبات صحة الدلیل) والتي حصلت على (إ - )، وقیم (تقبل الرأي اآلخر٥نسبي(
)، ویرجع ذلك إلى تناسق وترابط مفاهیم الوحدة الرابعة ببعضها البعض وٕاتفاق ٣.٧نسبي(

نصوصها وفقراتها حول مضمون وهدف مشترك، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة 
)، والتي أظهرت تقارب في األوزان النسبیة لقیم الحوار. كما تتفق هذه الدراسة في ٢٠١٠(باحارث، 

)، ودراسة(درویش، ٢٠١٠حصول الوحدة األخیرة على أدنى المراتب مع دراسة (الخطیب، 
لتي أكدت كل منهما أن منهاج التربیة المدنیة ال یشكل ثقافة حواریة ومدنیة متكاملة )، وا٢٠١٠

  لدى الفرد.
  )١٨ -٥جدول رقم(

  كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي. بي لتوزیع قیم الحوار الواردة فيالتكرارات والوزن النس

  الوزن النسبي  ك  القیمة  م  الوزن النسبي  ك  القیمة  م 
  ٤.٥  ١٧  التسامح مع المخالف.  ١٢  ٧.٥  ٢٨  اإلخالص.  ١
  ٦.١  ٢٣  تقبل الرأي االخر.  ١٣  ٨  ٣٠  حسن االستماع.  ٢
  ٨.٨  ٣٣  التعاون  ١٤  ٢.٤  ٩  الثقة بالنفس.   ٣
  ٣.٢  ١٢  إرادة الحق والرجوع إلیه  ١٥  ١.٨  ٧  قوة الشخصیة.  ٤
  ٧  ٢٦  الرحمة   ١٦  ٥.٣  ٢٠  التواضع.  ٥
  ٤.٥  ١٧  الموضوعیة  ١٧  ٤.٣  ١٦  حسن الخلق.  ٦
  ٨.٣  ٣١  احترام حقوق اآلخرین.  ١٨  ٦.٧  ٢٥  الرفق باآلخرین.  ٧
  ٢.١  ٨  اثبات صحة الدلیل.  ١٩  ٢.١  ٨  الصبر.  ٨
  ٢.٤  ٩  تجنب االستئثار بالكالم  ٢٠  ٣.٢  ١٢  ضبط النفس  ٩
  ٥.٣  ٢٠  احترام الوقت.  ٢١  ٢.٤  ٩  األمانة في العرض.  ١٠
  ٣.٧  ١٤  التحرر من التعصب   ٢٢  ٥.٣  ٢٠  العدل.  ١١

  ٣٧١المجموع الكلي لقیم الحوار : 
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الكثیر یتضح من الجدول السابق أن كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي قد تناول 
وهناك قیم ظهرت بصورة  بدرجات مختلفة،ولقد جاءت  ،قیم الحوار المحددة مسبقًا في الدراسة من

وتتفق نتائج  وزیادة في محتوى التربیة المدنیةكبیرة، وقیم أخرى ظهرت بصورة تحتاج إلى تحسین 
)، والتي كشفت أن كتاب التربیة المدنیة للصف ٢٠٠٤هذه الدراسة مع نتائج دراسة (العاصي، 

) ٢٠١١ى والرنتیسي، ) من القیم، كما تتفق مع دراسة (مرتج٥٦السادس األساسي یحتوي على (
والتي أوضحت أن كتب التربیة المدنیة للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي تحتوي على 

حیث أوضحت أن كتب  )٢٠١٠(أبو حلو والخالص،الكثیر من قیم المواطنة، كما تتفق مع دراسة 
راسة مع نتائج دراسة التربیة المدنیة تحتوي على كثیر من القیم االجتماعیة. وتختلف نتائج هذه الد

  والتي أظهرت أن قیم المواطنة غیر واردة نهائیًا في كتب التربیة المدنیة. ،)٢٠٠٩(شویة ، 
  )١٩ - ٥جدول رقم (

  رسم بیاني لقیم الحوار
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  )٢٠ - ٥جدول رقم( 
  التربیة المدنیة للصف الرابع األساسيقیم الحوار التي حصلت على أعلى وزن نسبي في كتاب 

  الترتیب  الوزن النسبي  التكرار  القیمة
  ١  ٨١.٨  ٣٣  التعاون

  ٢  ٧٠.٤  ٣١  احترام حقوق اآلخرین
  ٣  ٦٨.١  ٣٠  حسن االستماع

  ٤  ٦٣.٦  ٢٨  االخالص
  ٥  ٥٩  ٢٦  الرحمة

  ٦  ٥٦.٨  ٢٥  الرفق باآلخرین
  ٧  ٥٢.٢  ٢٣  تقبل الرأي اآلخر

  ٨  ٤٥.٤  ٢٠  احترام الوقت
  ٩  ٤٥.٤  ٢٠  العدل

  ١٠  ٤٥.٤  ٢٠  التواضع

حیث  ،قیمة التعاون احتلت المرتبة األولى في قیم الحواریتضح من الجدول السابق أن  
)، تال ذلك قیمة احترام حقوق اآلخرین في ٨١.٨) تكرار وبوزن نسبي قدره(٣٣حصلت على (

)، وكانت قیمة االستماع ٧٠.٤قدره (بوزن نسبي و  اً ) تكرار ٣١المرتبة الثانیة والتي حصلت على (
). وترى الباحثة بأن هذه النتائج ٦٨.١بوزن نسبي (و  اً ) تكرار ٣٠بالمرتبة الثالثة والتي حصلت على (

مرضیة إلى حد ما، لما لقیمة التعاون من أهمیة في رقي المجتمع وتقدمه من خالل توحید الجهود 
اك ضرورة لتوافر قیمة حقوق اآلخرین فهي مالزمة ومشاركة اآلخرین في سد احتیاجاتهم، كما أن هن

تعزز المسؤولیة لدى الطلبة تجاه اآلخرین وتظهر الدور الفاعل لهم في المجتمع، و  للدول المتحضرة،
تنمیة و  وهذه النتائج تعكس أهداف مادة التربیة المدنیة والتي منها: تعزیز العمل الجماعي، والتعاون،

لمجتمع، ووعي المتعلم أن لآلخر حقوقًا ال تقل عن حقوقه واحترام االعتراف بوجود اآلخر في ا
  حریات اآلخرین وملكیاتهم.

)، كما حصلت قیمة ٦٣.٦وزن نسبي(و  اً ) تكرار ٢٨خالص على(وقد حصلت قیمة اإل
بوزن و  اً ) تكرار ٢٥)،  وجاءت قیمة الرفق باآلخرین ب(٥٩وبوزن نسبي ( اً ) تكرار ٢٦الرحمة على (

وهي نتائج إیجابیة ولكن تحتاج إلى تطویر وتحسین نسبة توافرها في كتاب التربیة )، ٥٦.٨نسبي(
المدنیة، وقد یرجع ذلك إلى: أن القیم الواردة تشترك مع عدة مواضیع في طرحها في محتوى التربیة 

  المدنیة مثل العمل التطوعي غیره، لذلك وجدت بهذه النسب.
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  )٢١ -٥جدول رقم(
  حصلت على أدنى وزن نسبي في كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسيقیم الحوار التي 

  الترتیب  الوزن النسبي  التكرار  القیمة
  ١  ١٥.٩  ٧  قوة الشخصیة

  ٢  ١٨.١  ٨  الصبر
  ٣  ١٨.١  ٨  إثبات صحة الدلیل
  ٤  ٢٠.٤  ٩  األمانة في العرض

  ٥  ٢٠.٤  ٩  عدم االستئثار في الكالم
  ٦  ٢٠.٤  ٩  الثقة بالنفس

  ٧  ٢٧.٢  ١٢  إرادة الحق والرجوع إلیه
  ٨  ٢٧.٢  ١٢  ضبط النفس

  ٩     ٣١.٨  ١٤  التحرر من التعصب
  ١٠  ٣٦.٣  ١٦  حسن الخلق

  ١١  ٣٨.٦  ١٧  التسامح
  ١٢  ٣٨.٦  ١٧  الموضوعیة

حیث  على أدنى المراتبحصلت قیمة قوة الشخصیة  یتضح من الجدول السابق بأن
 )، تال ذلك قیمة الصبر وقیمة إثبات صحة الدلیل١٥.٩(بوزن نسبي و  اً ) تكرار ٧حصلت على(

). وترى الباحثة بأن هذه النتائج تعتبر من أهم ١٨.١بوزن نسبي (و  اً ) تكرار ٨حیث حصلت على (
حیث تعتبر األساسات في المحاورة الجیدة وخاصة الصبر  ،قیم الحوار المراد توافرها لدى الطلبة

یم وعرض ما لدیه وتقدیم األدلة في الحوار مع اآلخر، وتعزو وٕاعطائه الفرصة لتقد ،على المحاور
الباحثة هذه النتائج إلى قلة اهتمام مصممي المنهاج في قیم الحوار، وهذا ال یناسب احتیاجات 

نظرًا لتعددیة التنظیمات السیاسیة  ؛المجتمع الفلسطیني فهو في أمس الحاجة لمثل هذه القیم
  مجتمعیة ونبذ الجدل العقیم والتعصب. ولضرورتها في عالج المشاكل ال

ما تضمنته و  ن منهاج التربیة المدنیة،أ) ٢٠١٠وهذا ما أكدت علیه نتائج دراسة (درویش، 
تقلیل حدة االنقسام الفلسطیني في المجتمع و  " في تعزیز التعددیة،فاعالً  من قیم، "لم تلعب دوراً 

% فقط، ٣٥یق ثقافة مدنیة بأنها ال تزید عن المدني الفلسطیني، وقدرت نسبة نجاح المنهاج في تحق
للمعنیین بنشر ثقافة  ناقوساً و  خطیراً  تقویمیاً  مؤشراً   - في نظر كثیر من التربویین –اعتبرت النتیجة و 

   المجتمع المدني، وبالذات في إظهارها مدى ضعف مساهمة الكتب في نشر ثقافة المجتمع المدني.
بضرورة تضمین محتوى مناهج التربیة ) ٢٠١١(الرنتیسي ومرتجى،  كما أوصت دراسة

ثراء إالتربیة المدنیة على  معلميوالتوازن في تضمینها وتدریب وثقافة الحوار المدنیة بقیم المواطنة 
  .لى سلوكیات وقیم في نفوس التالمیذإوترجمتها  ،بهامناهج التربیة المدنیة 
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التربیة المدنیة  كتابما المادة االثرائیة لمحتوى : نتائج السؤال الثالث والذي ینص على .٣
 قیم الحوار؟ في ضوء للصف الرابع األساسي

بیة توصلت الباحثة إلى إعداد مادة إثرائیة في أدنى قیم الحوار الواردة في كتاب التر 
  ) حیث شملت على التالي:٨المدنیة للصف الرابع األساسي ملحق رقم( 

  )٢٢ - ٥جدول  (
  المادة اإلثرائیة على مقرر التربیة المدنیةتوزیع 

  مكان زرع القیمة  الوحدة  القیمة  الدرس
  ١٩صفحة   الثانیة  الثقة بالنفس  األول
  ٢٧صفحة   الرابعة  االستئثار بالحدیث  الثاني
  ١٢صفحة   الثالثة  قوة الشخصیة  الثالث
  ٢٢صفحة   الثانیة  إثبات صحة الدلیل  الرابع

  ٧صفحة   الثالثة  المحاورالصبر على   الخامس
  ٣٤صفحة   الرابعة  األمانة في العرض  السادس

 

نتائج السؤال الرابع والذي ینص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٤
 بین متوسط درجات الطلبة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة؟ )α≥(0.05داللة

 له على: حیث ینص الفرض

) بین متوسطي درجات ٠.٠٥ ≤  داللة إحصائیة عند مستوى داللة (ال توجد فروق ذات 
 قیم الحوار. اختبارالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في  بطال

للتحقق من صحة هذا الفرض تمت المقارنة بین متوسط درجات طلبة المجموعة التجریبیة 
هم على االختبار ) في استجابت٤٠المجموعة الضابطة (ن =  طالب) ومتوسط درجات ٤١(ن = 

أداة الدراسة، باستخدام اختبار (ت) للكشف عن داللة الفروق بین متوسط درجات المجموعتین، 
  والجدول التالي یبین ذلك:

  )٢٣ -٥ جدول رقم (
  في اختبار قیم الحوار باستخدام اختبار(ت) داللة الفرق بین متوسطي درجات طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة

 العدد المجموعة
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي

 الداللة قیمة "ت"
  بعدي قبلي  بعدي قبلي

 ٥.١٦ ٤.٥٥ ٣٥.٣٢ ٢٣.٦١ ٤٠ التجریبیة
 ٠.٠١دالة عند  ٤.٨٨٩

 ٥.٣٢ ٦.٥٣ ٢٩.٦٣ ٢٤.٥٠ ٤٠ الضابطة
  ٢.٦٤=  ٠.٠١، وعند مستوى داللة ١.٩٩=  ٠.٠٥) عند مستوى داللة ٧٨قیمة (ت) الجدولیة (د.ح =  
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المجموعة التجریبیة في القیاس  طالب) أن متوسط درجات ٢٣یتضح من الجدول السابق (
المجموعة الضابطة في  ب)، بینما متوسط درجات طال٣٥.٣٢الختبار قیم الحوار بلغ (  البعدي

). كما تظهر قیمة "ت" المحسوبة بین المجموعتین ٢٩.٦٣القیاس البعدي لنفس االختبار بلغ (
) ٠.٠١=  α( إحصائیة )، بینما قیمة "ت" الجدولیة عند مستوى داللة٤.٨٨٩التجریبیة والضابطة (

، وعلیه فإننا نرفض الجدولیةقیمة ت > المحسوبة)، فتكون قیمة ت٢.٦٤) بلغت (٧٨وبدرجة حریة (
الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل. وهذا یشیر إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي 

ثرائه) والضابطة (التي إالمجموعتین التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم  البدرجات ط
  درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار.

وللتحقق من أن الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة هي فروق حقیقة تعود 
ار "ت" للفروق بین د إلى الصدفة، قام الباحث بحساب حجم التأثیر الختبلمتغیرات الدراسة وال تعو 

  ) یوضح ذلك:٢٤ - ٥المجموعة التجریبیة والضابطة، والجدول ( بطال
  

  )٢٤ -٥جدول (

  المجموعتین التجریبیة والضابطة بحجم التأثیر الختبار "ت" للفروق بین طال

 حجم التأثیر  "d"قیمة  قیمة مربع إیتا قیمة "ت"
 مرتفع  ١.١٠ ٠.٢٣ 4.889

)، وهي تدل على حجم ٠.٢٣) السابق أن قیمة مربع إیتا (٢٤- ٥یتضح من الجدول (
كما ُتظهر نتائج الجدول أیضًا )، ٠.١٤مقارنة بالقیمة المعیاریة المتوسطة لمربع إیتا ( مرتفعتأثیر 

) لالختبار dقیمة (وجود حجم تأثیر كبیر لألنشطة اإلثرائیة في تنمیة قیم الحوار، حیث بلغت 
، وهذا یدل على أن استخدام الباحثة (لألنشطة اإلثرائیة) في )٠.٨٠) وهي قیمة تزید عن (١.١٠(

المجموعة التجریبیة كان له أثر واضح في الفروق في اكتساب قیم الحوار مقارنة بالمجموعة 
الباحثة أن حجم الضابطة، واستدلت الباحثة على ذلك من خالل حساب حجم التأثیر، حیث وجدت 

  التأثیر فوق المتوسط بقلیل.
أن استخدام المادة اإلثرائیة لدى المجموعة التجریبیة واإلتقان في  وتعزو الباحثة ذلك إلى

تدریسها قد ساهم في تنمیة قیم الحوار لدى الطلبة فالمادة االثرائیة صممت وفق خطوات منظمة 
عة باإلضافة إلى الطرق فقد كانت شیقة وممت وسهلة، وبصورة تثیر اهتمامات الطلبة ومیولهم،

تقلیدیة في عرضها وتدریسها وهذه النتائج تظهر االستفادة الواضحة من المادة الغیر الحدیثة 
  االثرائیة. 
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وجود ) والتي نصت على ٢٠١٣وقد انسجمت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الحارثي،
لبات في الثالث مجموعات في التطبیق البعدي فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الطا

) ودراسة (قنوع، ٢٠١١، كما انسجمت مع دراسة (أبو مندیل، لمقیاس الوعي بمهارات الحوار
  ) والتي أثبتت نتائج دراسة كل منهما عن وجود فروق للمادة اإلثرائیة.٢٠١٣

  

نتائج السؤال الخامس والذي ینص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٥
بین متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین الضابطة  )α≥(0.05 داللة

  والتجریبیة في اختبار قیم الحوار؟

 حیث ینص الفرض على:
) بین متوسطي درجات ٠.٠٥ ≤  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

الطلبة مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق 
  البعدي الختبار قیم الحوار.

) لعینتین Uویتني ( –وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار مان 
متوسطي درجات الطلبة مرتفعي التحصیل في مستقلتین، وذلك للتعرف على داللة الفروق بین 

المجموعة التجریبیة وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار قیم الحوار، والجدول التالي یوضح 
  ذلك:

    )٢٥ - ٥جدول رقم (
   مرتفعي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة والضابطة طالبداللة الفروق بین متوسطي درجات ال

  الختبار قیم الحوارفي القیاس البعدي 

  الداللة اإلحصائیة  Zقیمة  Uقیمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  ١٣.٨٠  ١١  التجریبیة (مرتفعي التحصیل)

  ٠.٠٥دالة عند   ٢.٥٠٨  ١٧.٠٠٠
  ٧.٢٠  ١١  الضابطة (مرتفعي التحصیل)

  )١.٩٦) عند قیمة جدولیة (٠.٠٥=  αتبدأ حدود الداللة اإلحصائیة عند مستوى (

)، ١٧.٠٠٠) المحسوبة قد بلغت (U) السابق أن قیمة (٢٥- ٥من الجدول رقم ( یتضح
)، ویتضح من ذلك ٢٣) قد بلغت (٠.٠٥=  α) الجدولیة عند مستوى داللة (Uفي حین أن قیمة (

=  α، وبالتالي فإن الفرق دال إحصائیًا عند مستوى داللة (الجدولیةUقیمة   < المحسوبةUأن قیمة  
) Z)، في حین أن قیمة (٢.٥٠٨) المحسوبة بلغت (Z). وللتأكد أیضًا نجد أن قیمة (٠.٠٥

 < المحسوبةZ)، ویتضح من ذلك أن قیمة ١.٩٦) قد بلغت (٠.٠٥=  αالجدولیة عند مستوى داللة (
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Zعند مستوى داللة ( الجدولیةα  =مما یعني أن الفرق دال إحصائیًا، وعلیه فإننا نرفض ٠.٠٥ ،(
وهذا یشیر إلى وجود فروق )، Z(و )Uفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل في كلتا الطریقتین (ال

دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة (التي 
درس طلبتها بالمحتوى الذي تم اثرائه) والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في 

  القیاس البعدي الختبار قیم الحوار لصالح المجموعة التجریبیة.

بل هي فروق حقیقة تعود  ،وقد قامت الباحثة بالتأكد من أن الفروق لم تكن ولیدة الصدفة
 )، والجدول التاليZلتأثیر المتغیر المستقل، باستخدام حجم التأثیر من خالل استخدام اختبار (

  یوضح ذلك:
   )٢٦ - ٥جدول رقم (

  مرتفعي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة طالب) للفروق بین الZحجم التأثیر الختبار (

  حجم التأثیر  مربع إیتا  Zقیمة 
  متوسط  ٠.٦١١  ٢.٥٠٨

)، وهي تدل على حجم ٠.٦١١) السابق أن قیمة مربع إیتا (٢٦- ٥یتضح من الجدول (
تأثیر متوسط، حیث إن حجم التأثیر یعتبر متوسطًا إذا كانت القیمة المحسوبة عند التحویل من 

)، ویتضح من ذلك أن قیمة ٠.٥٠ – ٠.٨٠مربع إیتا إلى الدرجة المعیاریة محصورة بین القیمتین (
ن الفروق كانت نتیجة لتأثیر المتغیر المستقل على المتغیر %) م٦١حجم التأثیر تشیر إلى أن (

التابع، وأن الفروق المتبقیة جاءت نتیجة تأثر المتغیر التابع بعوامل أخرى دخیلة، أو نتیجة ألخطاء 
  القیاس.

فاعلیة المادة المثراة  في تنمیة الوعي بقیم الحوار، وٕاظهار فروق  وتعزو الباحثة ذلك إلى
فعي التحصیل في المجموعتین على الرغم من تمیزهم، خاصة أنها ركزت على قیم بین الطلبة مرت

لم تظهر بنسب كبیرة في محتوى كتاب التربیة المدنیة مثل قوة الشخصیة. وٕاثبات صحة الدلیل، 
والصبر، وعدم االستئثار بالكالم، وهي قیم تحتاج إلى أنشطة وتمارین ومحتوى قوي لغرسها لدى 

تضمنته المادة المثراة، كما أنه ظهر اهتمام واضح وفضول وحب معرفة من الطلبة الطلبة وهذا ما 
مرتفعي التحصیل للمادة المثراة من خالل طرح أسئلة متنوعة ومشاركة فاعلة في األنشطة والتمارین 

  وطرح العدید من األمثلة.

) ٢٠١٠ ) ودراسة (حلس،٢٠١٢وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبو رومیة، 
) والتي أظهرت أن هناك فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات ٢٠٠٦ودراسة (أبوسكران، 

الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة، كما 
  )٢٠٠٩اختلفت مع دراسة(أبوعجوة، 



 نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

٩٥ 
 

 الفصل الخامس

ت داللة إحصائیة عند مستوى نتائج السؤال السادس والذي ینص على: هل توجد فروق ذا. ٦
بین متوسط درجات الطالب متوسطي التحصیل في المجموعتین الضابطة  )α≥(0.05داللة

 والتجریبیة على اختبار قیم الحوار؟

 وتم صیاغة الفرض كالتالي:

) بین متوسطي درجات ٠.٠٥ ≤  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
في المجموعة التجریبیة وأقرانهم في المجموعة الضابطة على اختبار  الطلبة متوسطي التحصیل

  قیم الحوار.

) لعینتین Uویتني ( –وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار مان 
مستقلتین، وذلك للتعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات الطلبة متوسطي التحصیل في 

) ٢٧ - ٥وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار قیم الحوار، والجدول (المجموعة التجریبیة 
  التالي یوضح ذلك:

   )٢٧ - ٥جدول رقم (
  التحصیل في المجموعتین: التجریبیة والضابطة متوسطي ة الفروق بین متوسطي درجات الطالبدالل

  اختبار قیم الحوارفي 

  الداللة اإلحصائیة Zقیمة  Uقیمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  ١٨.١٨  ١٨  التجریبیة (متوسطي التحصیل)

  ٠.٦٣٣دالة عند   ٠.٤٧٧  ١٥٥.٥٠٠
  ١٩.٨٦  ١٨  الضابطة (متوسطي التحصیل)

  ) ٠.٠٥=  αتبدأ حدود الداللة اإلحصائیة عند مستوى (

)، ١٥٥.٥٠٠) المحسوبة قد بلغت (U) السابق أن قیمة (٢٧- ٥یتضح من الجدول رقم (
)، ویتضح من ١١٩) قد بلغت (٠.٠٥=  α) الجدولیة عند مستوى داللة (Uقیمة (في حین أن 

، وبالتالي فإن الفرق غیر دال إحصائیًا عند مستوى داللة الجدولیةUقیمة  > المحسوبةUذلك أن قیمة  
)α  =وللتأكد أیضًا نجد أن قیمة (٠.٠٥ .(Z) في حین أن قیمة (٠.٤٧٧) المحسوبة بلغت ،(Z (

)، مما یعني أن الفرق غیر دال إحصائیًا، وعلیه فإننا ٠.٠٥=  αالجدولیة عند مستوى داللة (Z > المحسوبةZ)، ویتضح من ذلك أن قیمة ٠.٤١٧) قد بلغت (٠.٠٥=  αند مستوى داللة (الجدولیة ع
وهذا یشیر إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا )، Z(و )Uنقبل الفرض الصفري في كلتا الطریقتین (

وسطي درجات الطالب متوسطي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة (التي درس طلبتها بین مت
بالمحتوى الذي تم اثرائه) والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة االعتیادیة) في القیاس البعدي 

  الختبار قیم الحوار. 
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عند مستوى نتائج السؤال السابع والذي ینص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة . ٧
بین متوسط درجات الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین الضابطة  )α≥(0.05داللة

  والتجریبیة في اختبار قیم الحوار ؟

 حیث ینص الفرض على:
) بین متوسطي درجات ٠.٠٥ ≤  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار  الطالب منخفضي التحصیل في المجموعة التجریبیة
  قیم الحوار.

) لعینتین Uویتني ( –وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار مان 
مستقلتین، وذلك للتعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب منخفضي التحصیل في 

طة في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار، المجموعة التجریبیة وأقرانهم في المجموعة الضاب
  ) التالي یوضح ذلك:٢٨ - ٥والجدول (

    )٢٨ -٥جدول رقم (
  في اختبار قیم الحوار داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین: التجریبیة والضابطة

  اإلحصائیةالداللة   Zقیمة   Uقیمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  ١٣.٥٥  ١١  التجریبیة (منخفضي التحصیل)

  ٠.٠٥دالة عند   ٢.٣٣٥  ١٩.٥٠٠
  ٧.٤٥  ١١  الضابطة (منخفضي التحصیل)

  )١.٩٦) عند قیمة جدولیة (٠.٠٥=  αتبدأ حدود الداللة اإلحصائیة عند مستوى (

)، ١٩.٥٠٠) المحسوبة قد بلغت (U) السابق أن قیمة (٢٨- ٥یتضح من الجدول رقم (
)، ویتضح من ذلك ٢٣) قد بلغت (٠.٠٥=  α) الجدولیة عند مستوى داللة (Uفي حین أن قیمة (

 αالجدولیة، وبالتالي فإن الفرق دال إحصائیًا عند مستوى داللة (Uقیمة   <المحسوبة Uأن قیمة  
) Z)، في حین أن قیمة (٢.٣٣٥) المحسوبة بلغت (Z). وللتأكد أیضًا نجد أن قیمة (٠.٠٥= 

  Z)، ویتضح من ذلك أن قیمة ١.٩٦) قد بلغت (٠.٠٥=  αولیة عند مستوى داللة (الجد
)، مما یعني أن الفرق دال إحصائیًا، ٠.٠٥=  αالجدولیة عند مستوى داللة ( Z <المحسوبة 

وهذا یشیر )، Z(و )Uوعلیه فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل في كلتا الطریقتین (
دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین: إلى وجود فروق 

التجریبیة (التي درس طلبتها بالمحتوى الذي تم اثرائه) والضابطة (التي درس طلبتها بالطریقة 
  االعتیادیة) في القیاس البعدي الختبار قیم الحوار لصالح المجموعة التجریبیة.
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أن الفروق لم تكن ولیدة الصدفة بل هي فروق حقیقیة تعود  وقد قامت الباحثة بالتأكد من
)، والجدول التالي Zلتأثیر المتغیر المستقل، باستخدام حجم التأثیر من خالل استخدام اختبار (

  یوضح ذلك:
   )٢٩ - ٥جدول رقم (

  التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة منخفضي) للفروق بین الطلبة Zحجم التأثیر الختبار (

  حجم التأثیر  مربع إیتا  Zقیمة 
  متوسط  ٠.٥٧٧  ٢.٣٣٥

)، وهي تدل على حجم ٠.٥٧٧) السابق أن قیمة مربع إیتا (٢٩- ٥یتضح من الجدول (
تأثیر متوسط، حیث إن حجم التأثیر یعتبر متوسطًا إذا كانت القیمة المحسوبة عند التحویل من 

)، ویتضح من ذلك أن قیمة ٠.٥٠ – ٠.٨٠مربع إیتا إلى الدرجة المعیاریة محصورة بین القیمتین (
من الفروق كانت نتیجة لتأثیر المتغیر المستقل على المتغیر  %)٥٧.٧حجم التأثیر تشیر إلى أن (

التابع، وأن الفروق المتبقیة جاءت نتیجة تأثر المتغیر التابع بعوامل أخرى دخیلة، أو نتیجة ألخطاء 
  القیاس. 

وتعزو الباحثة ذلك إلى زیادة تشویق الطالب منخفضي التحصیل، ولفت انتباههم إلى قیم 
اإلثرائیة، ومراعاة المادة المثراة للفروق الفردیة والقدرات العقلیة واشراك المعلم الحوار في المادة 

تلبیة  ساهمتللطلبة منخفضي التحصیل أثناء التدریس وتحفیزهم، إضافة إلى أن المادة المثراة 
ة اهتمام جمیع الطلبة واستثارة دافعیتهم في مجال قیم الحوار، كما أن طریقة التدریس وتنوع األنشط

وعرض المواقف التعلیمیة المناسبة وتمثیلها، كان له دور في إیجاد تلك الفروق حتى لدى الطلبة 
  مرتفعي التحصیل وتفوقهم على أقرانهم في المجموعة الضابطة.

  ) ودراسة ٢٠١٢وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من (أبو رومیة، 
) والتي أكدت أنه ال توجد فروق دالة ٢٠٠٩جوة، ) وتختلف مع نتائج دراسة (أبوع٢٠١٠(حلس، 

  إحصائیًا بین متوسط درجات الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة.
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 الفصل الخامس

  توصیات الدراسة: §
  في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما یلي:

لدى الطلبة والتركیز على ضرورة تضمین محتوى كتب التربیة المدنیة بقیم الحوار المناسبة  –
 واردة بعد تحلیل ومراجعة الكتب المدرسیة.الغیر القیم 

لكي تلبي  ؛أن یعالج محتوى كتب التربیة المدنیة جمیع قیم الحوار بصورة صریحة وكافیة –
 وار الجید.احتیاجات الطلبة، وتغرس في نفوسهم آداب الح

حتى یتم تعدیل النظرة  ،وتدریب المعلمین على إعدادها ،ثرائیةدة االهتمام باألنشطة اإلزیا –
 لمنهاج التربیة المدنیة من منهج تحصیلي إلى منهج إثرائي في تطور مستمر.

وعدم تجاهلهم في التدریس فهم فئة كبیرة  ،التركیز بصورة كبیرة على الطلبة متوسطي التحصیل –
 إلى تقدیم االستراتیجیات والمحتوى المناسب لهم.تحتاج 

وعرض المواقف التعلیمیة المناسبة لقدراتهم  ،واستثارة الطلبة منخفضي التحصیل زیادة تشویق –
 العلمیة.

عقد األنشطة والمسابقات المدرسیة التي تساهم في تدعیم قیم الحوار المختلفة، باإلضافة إلى  –
تشات مسرحیة، وعروض، ومواد نظریة تحث على الحوار تفعیل اإلذاعة المدرسیة بعرض سك

 لدى الطلبة.

تقدیم ورش عمل وندوات في تنمیة قیم الحوار وذلك لجمیع األطراف المؤثرة في الطالب ابتداء  –
  من المعلم ونهایة بأولیاء األمور.

  :مقترحات الدراسة

  قترح:ت ةفي ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج وتوصیات فإن الباحث

 إجراء دراسات مماثلة في المواد التدریسیة األخرى لما لها من دور هام في إبراز قیم الحوار. –

 إجراء دراسات تركز على الطلبة مرتفعي التحصیل ورعایاتهم وتقدیم ما یحتاجونه. –

إعداد برامج تعلیمیة تركز على الطلبة متوسطي التحصیل ومنخفضي التحصیل بحیث تناسب  –
 العقلیة.مستویاتهم 

 إجراء دراسات تقیس مدى وعي الطلبة لقیم الحوار في المراحل الدراسیة المختلفة. –

 إعداد برامج مقترحة لتنمیة قیم الحوار بحیث تتضمن خطة متكاملة في ذلك المجال. –



 

٩٩ 
 

 المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع
  المصادر والمراجع العربیة:

  القرآن الكریم §
، عالم الكتب، القاهرة، في تحدیات العصر المنهج التربوي): 2002ابراهیم، مجدي ( .١

 جمهوریة مصر العربیة.

 "، المجلد الثاني(ح) دط، دار الحدیث، القاهرة.لسان العرب): "2003ابن منظور، محمد ( .٢

األسرة في التنشئة االجتماعیة للطفل في  : "دور)2011أبو حلو، مسلم والخالص، بعاد ( .٣
الرابع" ، جامعة القدس  –الصف األول   ،منهاج التربیة المدنیة للمرحلة األساسیة األولى

  .المفتوحة، فلسطین

): بعض الممارسات التربویة المستنبطة من خالل السنة النبویة، 1997أبو دف، محمود ( .٤
، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األصالة والمعاصرةبحث مقدم لمؤتمر العلوم التربویة بین 

 األردن.

): أثر تدریس برنامج مقترح في الجبر على تنمیة قدرات التفكیر 200أبو سكران، حنان ( .٥
، البرنامج المشترك رسالة ماجستیر غیر منشورةاالستداللي لدى طالبات الصف السادس، 

  شمس. بین كلیة التربیة في جامعة األقصى وجامعة عین

): دور وسائل اإلعالم في تنمیة القیم التربویة لدى الشباب الجامعي 2004أبو شنب، حازم ( .٦
كلیة البنات بجامعة عین -، البرنامج المشتركغیر منشورة رسالة ماجستیرالفلسطیني، 

  شمس، القاهرة وجامعة األقصى، غزة، فلسطین.

تي في تنمیة مهارات حل المسائل ): أثر استراتیجیة التساؤل الذا2009أبو عجوة، حسام( .٧
منشورة، الجامعة  رسالة ماجستیر غیرالكیمیائیة لدى طالب الصف الحادي عشر، 

 اإلسالمیة، غزة.

ثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافیا لتنمیة مهارات التفكیر إ) : "2011أبو مندیل، میادة ( .٨
، رسالة ماجستیر غیر منشورةالناقد لدى طالبات الصف الثاني عشر واتجاهاتهن نحوها"، 

 الجامعة االسالمیة. غزة.
أساسیات المناهج (المفهوم، البنیة، التنظیمات، ) : "2001األستاذ، محمود ومطر، ماجد ( .٩

  ، غزة، فلسطین.١"، طاألسس، المتابعة)
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)، دار المعرفة ، 2"، ط (المفردات في غریب القرآن" :)2000ألصفهاني، الراغب (ا .١٠
 بیروت.

) : "دور كلیات التربیة في الجامعات الفلسطینیة بمحافظة غزة في 2002محمد هاشم (أغا،  .١١
 . جامعة األزهر. غزة.رسالة ماجستیرتحقیق جوانب التربیة المدنیة لدى طلبتها". 

، دار اللطائف للنشر كیف تتكلم وتحاور بطریقة أفضل): 2002األقصرى، یوسف ( .١٢
  بیة.والتوزیع، القاهرة، جمهوریة مصر العر 

) : "مهارات الحوار الفعال وعالقتها ببعض سمات 2010آل عمرو، محمد وآخرون ( .١٣
الشخصیة على ضوء التربیة اإلسالمیة وأثر برنامج إرشادي علیها لدى طالب الجامعة 

 .69- 13)، ص116، العدد (مجلة رسالة الخلیجالسعودیین"، 

تنمیة الحوار لدى طالب سهام النشاط الطالبي في إ) : "مدى 2010باحارث، أحمد ( .١٤
، رسالة المرحلة الثانویة من وجهة نظر رواد النشاط ومدیري المدارس في محافظة اللیث"

 ، جامعة أم القرى، السعودیة.ماجستیر غیر منشورة

) : "تحلیل مضمن حقوق اإلنسان في كتاب التربیة المدنیة للصف 2003بادي، غسان ( .١٥
، كلیة األسس والمنطلقات: إلى ندوة بناء المناهجبحث مقدم ، "األول الثانوي في فرنسا

 التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض.

 –) : "مهارات االستماع لدى طالب دور المعلمین والمعلمات 1990البدري، المهدي ( .١٦
 . كلیة التربیة، جامعة المنصورة، مصر.رسالة دكتوراه غیر منشورة دراسة تقویمیة"،

"آداب الحوار الواردة في سورة هود علیه السالم وتطبیقاتها في  ) :2007البركاتي، مرعي ( .١٧
  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.رسالة ماجستیر غیر منشورةاإلدارة المدرسیة"، 

، المناهج التربویة(المفهوم، العناصر، األسس وأنواعها، التطویر)) : 2006بطانیة، رزق ( .١٨
  عالم الكتب الحدیث، عمان.

  ).345، العدد (مقال في مجلة الفیصل): تنمیة الشخصیة، 2002الكریم (بكار، عبد  .١٩

)، 204، بریطانیا، العدد (البیان): مقومات الشخصیة اإلیجابیة، 2004بكار، عبد الكریم ( .٢٠
  .22ص

)، مركز الملك عبد العزیز للحوار 2، ط (التربیة بالحوار): 2009بكار، عبد الكریم ( .٢١
  الوطني، الریاض، السعودیة.
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"، الرئاسة العامة "القائد التربوي وٕاغناء المناهج): 1989بلقیس، أحمد وشطي، دونالد ( .٢٢
  لوكالة الغوث، عمان.

وقائع ورشات ) : "حول اإلطار المفاهیمي للتربیة المدنیة"، 2003التمیمي، تقي الدین ( .٢٣
  .، رام اهللا، مركز إبداع المعلمالعمل حول اإلطار المفاهیمي للتربیة المدنیة

وقائع ورشات العمل ): "تصور لإلطار المفاهیمي للتربیة المدنیة"، 2003ران، وحید (جب .٢٤
  ، رام اهللا، مركز إبداع المعلمحول اإلطار المفاهیمي للتربیة المدنیة

أثر إثراء بعض المفاهیم الریاضیة بالفكر اإلسالمي على تحصیل : ")2007جودة، موسى( .٢٥
رسالة ماجستیر ، "مادة الریاضیات واتجاهاتهم نحوهاطلبة الصف العاشر األساسي بغزة في 

 ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.غیر منشورة

): فاعلیة استخدام استراتیجیات مختارة في تدریس مادة الحدیث 2013الحارثي، أماني ( .٢٦
والثقافة االسالمیة لتنمیة الوعي بمفاهیم الثقافة االسالمیة ومهارات الحوار لدى طالبات 

جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  رسالة دكتوراه،الصف االول الثانوي بمدینة مكة المكرمة، 
  السعودیة.

)، دار المسلم للنشر والتوزیع، جدة، ١، ط (كیف تحاور): 1994الحبیب، طارق ( .٢٧
  السعودیة.

) : "منهاج التربیة المدنیة الفلسطیني ودوره في التنشئة الدیمقراطیة لدى 2007حسین، نذیر ( .٢٨
رسالة ، 2006)-1994طالب المرحلة األساسیة في فلسطین (دراسة حالة: محافظة نابلس 

  كلیة التربیة ، جامعة النجاح الوطنیة ماجستیر غیر منشورة،
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، إنصاف الخصم في القرآن): 1992حفني، عبد الحافظ ( .٢٩

  القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.
): أثر إثراء محتوى منهاج الریاضیات في تنمیة مهارات التفكیر 2010حلس، سناء( .٣٠

، رسالة ماجستیر غیر منشورةالعلمي، االستداللي لدى طالبات الصف الحادي عشر 
  الجامعة اإلسالمیة، غزة.

، دار المنارة للنشر أصول الحوار وآدابه في اإلسالم): 1994حمید، صالح عبد اهللا ( .٣١
 والتوزیع، جدة، السعودیة.

) : "دور التربیة المدنیة في تنمیة مرونة األنا في الشخصیة 2010الخطیب، محمد ( .٣٢
)، 2)، العدد (12، المجلد (عة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانیةمجلة جامالفلسطینیة"، 

 .594- 537ص 
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، المجلس الوطني للثقافة  دراسة نفسیة" - ارتقاء القیم ): "1992خلیفة، عبد اللطیف ( .٣٣
  والفنون واألدب، سلسلة عالم المعرفة، مطابع السیاسة، الكویت.

- ). مدى نجاح منهاج التربیة المدنیة في خلق ثقافة مدنیة فلسطینیة 2010درویش، عطا ( .٣٤
)، العدد 12، المجلد (سلسلة العلوم اإلنسانیة-مجلة جامعة األزهر بغزةدراسة تقییمیة، 

 .778- 733)، ص2(
، مطابع النرجس للنشر، الحوار االجتماعي من منظور نفسي): 2005الدنیش، فیصل ( .٣٥

  الریاض، السعودیة.

أثر إثراء منهاج الریاضیات للصف الخامس اإلبتدائي بمادة تعلیمیة "): 1996سهیل(دیاب،  .٣٦
، "تتضمن مهارات التفكیر على تحصیل الطالب في مادة الریاضیات واتجاهاتهم نحوها

  ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.رسالة ماجستیر غیر منشورة

دار ابن حزم للطباعة، ، 1، طفنون الحوار واإلقناع): 1999دیماس، محمد بن راشد ( .٣٧
  بیروت، لبنان.

دور اإلدارة المدرسیة في تفعیل التربیة المدنیة في ) : "2001رستم، رسمي عبد الملك ( .٣٨
  "، المركز القومي للبحوث التربویة، القاهرة.مرحلة التعلیم قبل الجامعي في مصر

عمل مقدمة لمؤتمر ورقة ): التوجیه التربوي لتدریس التربیة المدنیة، 2003زامل، مجدي ( .٣٩
  ، رام اهللا، فلسطین.15/07/2003- 13، مركز إبداع المعلم

"، مركز الكتاب للنشر، مدینة نصر، القیم في العملیة التربویة) : "1992زاهر، ضیاء ( .٤٠
 .القاهرة

رسالة ): الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، 2008الزمزمي، یحیى ( .٤١
  السعودیة.، جامعة أم القري، ماجستیر

رسالة ) : "الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة". 1994(زمزمي، یحیىال .٤٢
 ، كلیة التربیة والتراث، مكة المكرمة.ماجستیر منشورة

: "إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر  2011)الزهراني، مهرة ( .٤٣
، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة المشرفات التربویات والمعلمات بمدینة مكة المكرمة"،

 أم القرى، السعودیة. 
اختبر طفلك أو كیف تكتشف وتعزز إمكانیات طفلك المحتملة ) : "1994ستوبارد، مریام ( .٤٤

 أحمد بغادي، دلمون للنشر."، ترجمة الحقیقیة
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مكتبة  المنهج التربوي (أسسه، عناصره، تنظیماته المستقبلیة)"،) : "2003السر، خالد ( .٤٥
 القادسیة، غزة، فلسطین.

، نسخة كتاب التربیة المدنیة للصف الرابع األساسي): 2007السعافین، ورضوان وآخرون ( .٤٦
  تجریبیة، وزارة التربیة والتعلیم، فلسطین.

) : "دور أعضاء هیئة التدریس في كلیات اإلعالم ونظریاتها بالجامعات 2013د (سكر، أحم .٤٧
رسالة ماجستیر غیر الفلسطینیة في تعزیز ثقافة الحوار لدى طلبتهم وسبل تطویره"، 

 ، جامعة األزهر، فلسطین.منشورة

ي نظام القیم السائدة عند طلبة الدراسات الشرعیة ف-القیم والمجتمع): 1997(سنو، غسان .٤٨
  ، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان.بیروت

التعلیم المدني والمشاركة السیاسیة للشباب. المواطنة ) : "2001السید، علیوه ( .٤٩
  "، مركز القرار لالستشارات، القاهرة.والدیمقراطیة

)، مكتبة النهضة المصریة، 1"، ط (االشتراكیة كفلسفة للتربیة) : "1971( الشافعي، إبراهیم .٥٠
 القاهرة.

) : واقع تدریس التربیة المدنیة للمرحلة األساسیة العلیا بمحافظات 2007شاهین، جمیل ( .٥١
البرنامج المشترك بین جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة غزة من وجهة نظر معلمیها،

 األقصى وعین شمس، كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس.

الذهني في العلوم على تنمیة التفكیر االستداللي ): أثر برنامج التحفیز 2007شحادة، ریم( .٥٢
، رسالة ماجستیر غیر timissلعینة من طالبات المرحلة األساسیة وتحصیلهم في امتحان

  ، الجامعة االسالمیة، غزة.منشورة

إثراء محتوى الهندسة الفراغیة في منهاج الصف العاشر األساسي : ")2009شعت، ناهل ( .٥٣
 ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.رسالة ماجستیر غیر منشورة ،"بمهارات التفكیر البصري

)، دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تدعیم قیم 2013شقورة، منیر والمزین، خالد( .٥٤
دراسة مقدمة إلى مؤتمر دور الكلیات والجامعات في تنمیة ، "الحوار لدى الطلبة المعلمین

 م.2013-10-24، المجتمع

إثراء منهاج العلوم بعملیات العلم وأثره على مستوى النمو العقلي "): 2006شلدان، أنور( .٥٥
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "لتالمیذ الصف الخامس ومیولهم نحو العلم في محافظة غزة

 غزة. ،جامعة األزهر
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دراسة ) : "قیم المواطنة في المناهج المدرسیة الجزائریة"، 2009شویة، سیف اإلسالم ( .٥٦
تمر نحو استثمار أفضل للعلوم التربویة والنفسیة في ضوء تحدیات العصر، مقدمة إلى مؤ 

 كلیة التربیة، جامعة دمشق، سوریا.
، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، أخالقیات الحوار): 1993الشیخلي، عبد القادر ( .٥٧

  األردن.

ندوة ): حملة تعزیز ثقافة التسامح، مركز هدف لحقوق اإلنسان، 2007صافي، یوسف ( .٥٨
  ، جامعة القدس المفتوحة.2011/نوفمبر/11، حول مناصرة حقوق الشباب الفلسطیني

وقائع ورشات العمل حول اإلطار المفاهیمي ): "التربیة المدنیة"، 2003الصباح، عدنان ( .٥٩
  ، رام اهللا، مركز إبداع المعلمللتربیة المدنیة

  .419، 10صحیح البخاري، د، ت، ج  .٦٠

 "، دار الهادي، بیروت.لحوار واالنفتاح على اآلخرا) : "2004الصفار، حسن ( .٦١

، ط قواعد ومبادئ الحوار الفعال): 2009الصقهان، عبداهللا عمر والشویعر، محمد عبداهللا ( .٦٢
 ) مركز الملك عبد العزي للحوار الوطني، الریاض.7(

العربي، ، دار الفكر تعلم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى األطفال): 2008الضبع، ثناء ( .٦٣
  القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

)، مكتبة األنجلو 1، ط (المناهج التعلیمیة صناعتها وتقویمها): 2006الضبع، محمود ( .٦٤
  المصریة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

)، دار الوطن، الریاض، 1، ط (الثقافة والعالم اآلخر): 1995الطریفي، عبد اهللا ( .٦٥
  السعودیة.

تحلیل المحتوى في العلوم االنسانیة مفهومه أسسه ) : "2004طعیمة، رشدي ( .٦٦
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.٢"، طاستخداماته

): الحوار في التربیة والتعلیم، مدى استخدام المعلمین والمعلمات 2010الطیار، بسمة ( .٦٧
الملك كلیة التربیة، جامعة  ،رسالة ماجستیرة" دراسة میدانیة، للحوار الحر داخل المدرس

 سعود، الریاض.
، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمیة): ضوابط الحوار مع اآلخر، 2008عاشور، سعد ( .٦٨

  .133-81)، ص 1)، العدد (16(
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) : "تعزیز مقرر التربیة المدنیة للصف السادس األساسي ببعض قیم 2004العاصي، وائل ( .٦٩
، كلیة التربیة، منشورة رسالة ماجستیر غیرالمجتمع المدني وأثر ذلك على االتجاهات"، 

  فلسطین.، جامعة األزهر

): دور المعلم في تحقیق حسن الخلق وأثره على األمن االجتماعي، 2009العایش، عبد اهللا ( .٧٠
)، العدد 17، مركز البحوث والدراسات بكلیة الملك فهد، المجلد (مجلة البحوث األمنیة

  .71- 17)، ص 41(
 ، دار أطلس الخضراء، دمشق.١"، طمنهج وسلوكالحوار ): "2005العبودي، فهد ناصر ( .٧١

) : "تعزیز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانویة بالمملكة 2007العبید، إبراهیم ( .٧٢
، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، رسالة دكتوراهالعربیة السعودیة صیغة مقترحة"، 

 الریاض.

یة لالتصال واتخاذ القرار لدى مدیرات المدارس ): الحوار التربوي كأل2007العتیبي، غزیة ( .٧٣
  ، جامعة أم القرى، السعودیة.رسالة ماجستیرالتعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، 

) : "دور التربیة للمواطنة في تعزیز الحوار لدى طلبة الجامعات 2011عساف، محمود ( .٧٤
نحو مجتمع  –ار التربويدراسة مقدمة إلى مؤتمر التواصل والحو  الفلسطینیة وسبل تفعیله"،

 فلسطیني أفضل، الجامعة االسالمیة، غزة.

) : "إثراء محتوى مناهج التاریخ بمفاهیم حقوق االنسان للمرحلة 2013عسكر، میسون ( .٧٥
 ، الجامعة االسالمیة، فلسطین.رسالة ماجستیر غیر منشورةاألساسیة العلیا في فلسطین"، 

  ، مطبعة مقداد، غزة.١، طللریاضیات الحدیثة التدریس االستراتیجي): 1996عفانة، عزو ( .٧٦

: "إثراء مقرري الریاضیات والعلوم للصف السادس )2001عفانة، عزو والزعانین، جمال ( .٧٧
مجلة البحوث والدراسات التربویة  األساسي في فلسطین في ضوء االتجاه المنظومي"،

  ).6. العدد (الفلسطینیة

، دار السالم للطباعة والنشر، ١، طجًا وثقافة"الحوار منه) : "2009علي، سعید إسماعیل ( .٧٨
 القاهرة.

 )، دار المعارف، القاهرة.2ط ( المنهج وعناصرها"،: ")1989عمیرة، إبراهیم ( .٧٩

: "مسئولیة معلمي المرحلة الثانویة في تنمیة مهارات الحوار التربوي )2011العنزي، سعود ( .٨٠
رسالة ماجستیر لدى الطالب بمحافظة حفر الباطن من وجهة نظر المدیرین والمعلمین"، 

 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة، السعودیة.غیر منشورة 
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"، ورقة مقدمة إلى المواطنة): "نحو آفاق مستقبلیة للتربیة 2002الغتم، نورة وآخرون ( .٨١
  2002نیسان  30- 28في فترة  مؤتمر التربیة المواطنة الذي عقد في البحرین

 "، بیت األفكار الدولیة، عمان. كیف نحاور اآلخرین): "2005الفتیاني، تیسیر ( .٨٢

: "تحلیل كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في ضوء التفكیر )2010الفرا، میسون ( .٨٣
، الجامعة اإلسالمیة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورةي ومدى اكتساب الطلبة له"اإلبداع

 غزة.

): "أثر استخدام طریقة الحوار في تدریس الفلسفة على تنمیة 1986فرج، إلهام عبد الحمید ( .٨٤
، كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورةبعض مهارات التفكیر الناقد في المرحلة الثانویة"، 

 شمس، مصر. التربیة، جامعة عین
كتاب ): الحوار أصوله وضوابطه وأثره على الدعوة اإلسالمیة، 2005فرحات، یوسف ( .٨٥

  ، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.مؤتمر الدعوة اإلسالمیة ومتغیرات العصر

"، مكتبة عربي) -المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة (انجلیزي: ")2003فرید النجار ( .٨٦
  لبنان، بیروت.

الخطوط العریضة لمنهاج التربیة المدنیة : ")2005الوطني لمبحث التربیة المدنیة (الفریق  .٨٧
  ، مركز المناهج، رام اهللا، فلسطین."1-9

: "فاعلیة إثراء منهاج تكنولوجیا التعلیم باستخدام الشبكة االجتماعیة )2012فوره، تهاني ( .٨٨
facebook  في تنمیة مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالبات المعلمات في

 ، الجامعة االسالمیة، غزة. رسالة ماجستیر غیر منشورةالجامعة االسالمیة بغزة"، 

)، بیت األفكار 3: "القاموس المحیط"، ط ()2008الفیروز آبادي، مجد الدین محمد ( .٨٩
  الدولیة، عمان، األردن.

، دار ١عربي، ط-"، معجم عربيالمصباح المنیر): "2000رئ، أحمد (الفیومي، والمق .٩٠
 الحدیث، القاهرة.

: "دور األسرة السعودیة في تنمیة الحوار لدى األبناء من منظور )2010(القحطاني، جواهر .٩١
، مركز البحوث والدراسات للنشر، مركز الملك عبد رسالة ماجستیر غیر منشورةإسالمي"، 

 الوطني، الریاض،.العزیز للحوار 

): قیم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزیز األمن الوقائي، 2010القحطاني، عبداهللا ( .٩٢
  ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة.رسالة دكتوراه
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  ، مؤسسة الریان للنشر والتوزیع، جدة، السعودیة.أدب الحوار): 2004القرني، عائض ( .٩٣

)، دار المنارة 1ط ( النشاط الطالبي، أهداف، مهام، برامج،): 1998، فیصل (القریشي .٩٤
  للنشر والتوزیع، السعودیة.

اثراء محتوى منهاج الجغرافیا باآلیات القرآنیة الكونیة وأثره في تنمیة  ):2013قنوع، مریم ( .٩٥
رسالة المفاهیم الجغرافیة واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس االساسي بغزة"، 

 ، الجامعة االسالمیة، فلسطین.ماجستیر غیر منشورة

المجلد المجلة العربیة للتربیة، ): تطویر مقیاس الثقة بالنفس، 1996القواسمة، أحمد ( .٩٦
  ).٢)، العدد (١٦(

)، ١، ط (أسرار الحوار واالقناع نماذج حواریة في السیرة النبویة): 2010قیمان، سلیمان ( .٩٧
  لحوار الوطني، إدارة الدراسات للبحوث، الریاض، السعودیة.مركز الملك عبد العزیز ل

 ، بیروت، دار المعرفة.١): أدب الحوار في اإلسالم، ط2006القین، غسان ( .٩٨

)، السنة 64، العدد (ثقافة الحوار، مقال منشور في مجلة الدوحة): 2003الكبیسي، على ( .٩٩
  الخامسة، قطر.

العلوم بمهارات التفكیر العلمي على تحصیل الطلبة أثر إثراء منهج "): 1997اللولو، فتحیة( .١٠٠
  ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.رسالة ماجستیر غیر منشورة، "في الصف السابع

): التربیة المدنیة دراسة في أزمة االنتماء والمواطنة في التربیة 2005مجیدل، عبد اهللا ( .١٠١
  ).21) العدد (8، المجلد، (مجلة الفكر السیاسيالعربیة، 

، مركز دراسات فلسفة في معني التسامح وآفاق السلم األهلي): 2004، محمد (محفوظ .١٠٢
  الدین، بغداد.

، دار المهارات االجتماعیة واالتصالیة. دراسات وبحوث نفسیة): 1999محمد، طریف ( .١٠٣
  غریب، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

المدنیة للصفوف السابع ) : "تقویم مناهج التربیة 2011مرتجى، زكي والرنتیسي، محمود ( .١٠٤
المجلد التاسع  ،مجلة الجامعة اإلسالمیة والثامن والتاسع األساسي في ضوء قیم المواطنة"،

  .١٩٥ص  - 161العدد الثاني، ص العاشر، 
، مكتبة العبیكان، ١"، طالحوار وآدابه في اإلسالم) : "2010المشوخي، عبد اهللا سلیمان ( .١٠٥

 الریاض،.
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  ، دار الدعوة، إستانبول.المعجم الوسیط") : "1989مصطفى، إبراهیم وآخرون ( .١٠٦

"، رسالة ماجستیر ) : "الحوار آدابه وتطبیقاته في التربیة اإلسالمیة2005المغامسي، خالد ( .١٠٧
 ، مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني. الریاض.غیر منشورة

): التربیة المدنیة المفهوم وٕاشكالیة العالقة مع التربیة الوطنیة، 2003المغربي، عبد الرحمن ( .١٠٨
  ، رام اهللا، مركز إبداع المعلموقائع ورشات العمل حول اإلطار المفاهیمي للتربیة المدنیة

) : "نشر وتنمیة وتطویر ثقافة الحوار في 2010مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ( .١٠٩
، الریاض، مكتبة ١، طمشروع تطویر التعلیماء(الدلیل) المؤسسات التربویة في الدول األعض

 تربیة الغد.

، دار المسیرة للنشر، ١"، طمناهج البحث في التربیة وعلم النفس): "2000ملحم، سامي ( .١١٠
 عمان.

)."إثراء محتوى مقرر التكنولوجیا للصف السابع األساسي في ضوء 2007النادي، عائدة ( .١١١
 ، الجامعة اإلسالمیة، غزة.یر غیر منشورةرسالة ماجست المعاییر العالمیة"،

)، مكتبة الرائد، عمان، 1ط ( التربیة المدنیة (المواطن)"،) : "1994ناصر، إبراهیم ( .١١٢
 األردن. 

)، مطابع سحر، جدة، 5)، ط (1998الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي في أصول الحوار ( .١١٣
  السعودیة.

  )، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.1)، ط (7، ج (السنة الكبرىالنسائي، أحمد ،  .١١٤

 ، دار الفرقان، عمان.المنهج التربوي من منظور إسالمي") : "1992نشوان، یعقوب ( .١١٥

، مكتبة الشروق الدولیة، ب االختالف في الرأي وضوابطهادآ): 2008نصار، جمال ( .١١٦
  القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

، مكتبة الشروق، القاهرة، وضوابطهب االختالف في الرأي اأد): 2008نصار، جمال ( .١١٧
  جمهوریة مصر العربیة.

ورقة عمل مقدمة  ،): "جذور التفكیر الحواري في الثقافة العربیة2004الهاشمي، مبارك ( .١١٨
 ، كلیة اآلداب والفنون، جامعة فیالدلفیا.ضمن المؤتمر العلمي الثامن"

المرجعي في تدریس التربیة  الدلیل) : "2010وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة ( .١١٩
  .1" ط المدنیة
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، المدینة مجلة الجامعة اإلسالمیة): آداب الحوار: دراسة تأصیلیة، 2010الیوبي، محمد ( .١٢٠
  .210-136)، ص 145المنورة، العدد (

دور المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنف ): 2014الیوسف، عبداهللا بن عبد العزیز ( .١٢١
 >islam.com-www.al<. 20/12/2014، والتطرف

  

  المصادر والمراجع األجنبیة:
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P.7.http://www.civiced. org 

  
2- Winton , S (2010). Democracy in Education : THROUGH 

COMMUNITY-BASED POLICY DIALOGUES .University at 
Buffalo, New York . (ERIC Document Reproduction Service No . 
EJ910135). 
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 مالحق الدراسة

  )١ملحق رقم(

  في صورتها األولیة قیم الحوارقائمة 

  الجامعة اإلسالمیة _ غزة 
  اــــات العلیــــــادة الدراســـــــــعم

  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــكلی

  السید / ............................................................ حفظه اهللا

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته                         
  تقوم الباحثة بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرق التدریس بعنوان 

لدى طلبة الصف الرابع  قیم الحوار تنمیةالتربیة المدنیة في  كتابثراء محتوى إ أثر"
ویتطلب ذلك إعداد قائمة لقیم الحوار الواجب توافرها في محتوي كتاب التربیة المدنیة  "األساسي

  للصف الرابع األساسي، حیث تعرف الباحثة قیم الحوار بأنها:

  المتوفرة لدى المحاور حول موضوع معین"د والمثل مجموعة من المبادئ والقواع"          

 لذا نرجو من سیادتكم التفضل بتحكیم القائمة وذلك من حیث:

v .مدى تغطیة فقرات القائمة لموضوع الدراسة  

v .مدى صحة صیاغة فقرات القائمة 

v .إضافة وحذف ما ترونه مناسبًا في التحكیم  

  :....................................................................االسم 

  المستوي العلمي :.........................................................

  مكان العمل :.............................................................

  وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدیر

  الباحثة                                                                              

  فداء حسن شقورة                                                                       

  



 

١١٢ 
 

 مالحق الدراسة

  غیر منتمیة  منتمیة  قیم الحوار  م
      اإلخالص.  ١
      صدق النیة.  ٢
      حسن االستماع.  ٣
      نصات.اإل  ٤
      الثقة بالنفس.   ٥
      قوة الشخصیة.  ٦
      التواضع.  ٧
      حسن الخلق.  ٨
      الرفق باآلخرین.  ٩
      الصبر.  ١٠
      ضبط النفس  ١١
      األمانة في العرض.  ١٢
      األمانة في النقل.  ١٣
      العدل.  ١٤
      اإلنصاف.  ١٥
      التسامح مع المخالف.  ١٦
      تقبل الرأي اآلخر.  ١٧
      التعاون  ١٨
      إرادة الحق.  ١٩
      الرجوع إلى الحق.  ٢٠
      الرحمة   ٢١
      الموضوعیة  ٢٢
      حترام حقوق اآلخرین.إ  ٢٣
      ثبات صحة الدلیل.إ  ٢٤
      تجنب االستئثار بالكالم  ٢٥
      احترام الوقت.  ٢٦
      التحرر من التعصب   ٢٧

  



 

١١٣ 
 

 مالحق الدراسة

  )٢ملحق رقم(

  الحوارأسماء السادة المحكمین لقائمة قیم 

  

  مكان العمل  التخصص    المحكم اسم
  جامعة االقصى  المناهج وطرق التدریس  د. خالد السر .١
  جامعة األقصى  أصول تربیة  د. محمود خلف اهللا .٢
  وكالة الغوث   أصول تربیة   د. خمیس العفیفي .٣
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  رفیق محسند.  .٤
  القدس المفتوحةجامعة   المناهج وطرق التدریس  شریف حمادد.  .٥
  غزة - وزارة التربیة والتعلیم  المناهج وطرق التدریس  محمد أبو شقیرد.  .٦
  جامعة األقصى  المناهج وطرق التدریس  عمر دحالند.  .٧
  غیر متفرغ في الجامعات  المناهج وطرق التدریس  محمود الحمضیاتد.  .٨
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  معمر الفراد.  .٩

  جامعة القدس المفتوحة  أصول تربیة  العوضيرأفت د.  .١٠
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  أ. جمعة علیان .١١
  غزة - وزارة التربیة والتعلیم  أصول تربیة  أ. منیر شقورة .١٢
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس   ولید عباس  . أ .١٣

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

١١٤ 
 

 مالحق الدراسة

  )٣ملحق رقم(

  قیم الحوار في صورتها النهائیةقائمة 

  

  قیم الحوار  م  الحوارقیم   م

  التسامح مع المخالف.  ١٢  اإلخالص.  ١

  تقبل الرأي االخر.  ١٣  حسن االستماع.  ٢

  التعاون  ١٤  الثقة بالنفس.   ٣

  إرادة الحق والرجوع إلیه.  ١٥  قوة الشخصیة.  ٤

  الرحمة.  ١٦  التواضع.  ٥

  الموضوعیة.  ١٧  حسن الخلق.  ٦

  اآلخرین.إحترام حقوق   ١٨  الرفق باآلخرین.  ٧

  ثبات صحة الدلیل.إ  ١٩  الصبر.  ٨

  تجنب االستئثار بالكالم.  ٢٠  ضبط النفس  ٩

  احترام الوقت.  ٢١  األمانة في العرض.  ١٠

  التحرر من التعصب.  ٢٢  العدل.  ١١

  

  

  

  

  

  



 

١١٥ 
 

 مالحق الدراسة

  )٤ملحق رقم(

  االختبار في صورته األولیة

  الجامعة اإلسالمیة _ غزة 
  اــــات العلیــــــادة الدراســـــــــعم

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــكلی

  قسم المناهج وطرق التدریس

  ورعاه السید / ............................................................ حفظه اهللا

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته                         
  قیم الحوارتحكیم اختبار  :الموضوع

  بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرق التدریس بعنوان  ةقوم الباحثت

أثر إثراء محتوى كتاب التربیة المدنیة في تنمیة قیم الحوار لدى طلبة الصف  "
ة  ) فقر ٣٠اختبار لقیم الحوار، ویتكون االختبار من (ویتطلب ذلك إعداد  الرابع األساسي.
  اختیار من متعدد.

  وذلك من حیث: االختبارلذا نرجو من سیادتكم التفضل بتحكیم 
v .مراعاة فقرات االختبار لقیم الحوار 

v مراعاة انتماء الفقرات المنطویة تحت كل قیمة من قیم الحوار.  
v مراعاة فقرات األسئلة للفروق الفردیة بین التالمیذ. 

v .صیاغة فقرات االختبار 

v  االختبارمراعاة زمن 

v أیة مالحظات أخرى ترونها مناسبة. 

  االسم :....................................................................
  المستوي العلمي :.........................................................

  :.............................................................مكان العمل 
  وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدیر



 

١١٦ 
 

 مالحق الدراسة

إثبات صحة  ختبار في القیم التالیة(الثقة بالنفس، قوة الشخصیة، عدم االستئثار بالكالم،اإل
    األمانة في العرض) الصبر، الدلیل،

  - یحة:ضع دائرة حول اإلجابة التي ترى أنها صح 

 - الثقة بالنفس:  - أ

وأخبرك أصدقاؤك بالمدرسة بأن االختبار  إذا كان لدیك اختبار في مادة اللغة العربیة غداً  - ١
 سیكون صعبا ونصحوك بأن ال تدرس له، ماذا سوف تفعل؟

  سأدرس لالختبار وسأنجح فیه. ب.          سأسمع كالمهم ولن أقرأ لالختبار.           أ.  

 د. لن أذهب للمدرسة .         لعب الكره مع أصدقائي.    أو  سأذهب للنادي ج. 
ن إجلس محمد ومحمود یتحدثان في موضوع معین فاخطأ محمد بحق محمود أثناء حدیثه ف - ٢

  المطلوب من محمد أن: 

  .هیعتذر لزمیل ب.                                    بخطئه عترفیال  أ. 

  .هد. یضرب زمیل     ج. یعرض المشكلة على زمیل آخر.                
وتحافظ على أداء الصالة  ،سمر تلمیذة مجتهدة في الرابع األساسي تستیقظ من نومها مبكرا - ٣

والتزام األدب أثناء ،والحضور إلى المدرسة مبكرا،وتحافظ على نظافة غرفتها  ،في أوقاتها
  ى:مر یؤدي إلفتصرف س،الحدیث مع اآلخرین 

  .اجتهاد سمر في دراستها ب.                           .قیمة نفسهابإحساس سمر  أ.
 .د.جمیع ما سبق صحیح                              .االعتماد على النفس  ج.

فقالت شیماء من  ،العلماءو  ذهبت شیماء لزیارة صدیقتها رشا وتحدثتا عن أهمیة العلم - ٤
حدیثها قاطعتها رشا قائلة العلم نبراس  ءثناأبالتعلیم واحترام وتقدیر العلماء و  واجبنا االهتمام

  الحیاة فمن واجب شیماء أن:
  .تشعر بغیظ شدید ب.                                   .ترحب بالمقاطعة   أ.

 .ستمر بالحدیث بالرغم من مقاطعتيأ د.                             .بآداب الحدیث اتنصحه ج.
أحمد طفل خجول كان في سباق الجري مع أصدقائه، حین اقترب أحمد من الفوز قابله  - ٥

 الجماهیر بسخریة وقالوا له (أنت ال تستطیع الفوز)، ماذا یجب على أحمد أن یفعل؟

 ماذا یفعل. یفكر قلیالً أن یقف و  أن یرجع للوراء ویترك السباق.                        ب. أ.

  أن یترك السباق ویذهب للبیت. أن یكمل السباق وال یلتفت إلى الجمهور.             د. ج.



 

١١٧ 
 

 مالحق الدراسة

  تجنب االستئثار بالكالم: - ب

حمد بالحدیث دون أن یترك أفانفرد  ،حمد مع والده إلى بیت الجیران أحد األیام ذهب أفي  - ٦
 ؛نصحه والده بعدم االنفراد بالحدیث أمام الناسفرصة ألحد للحدیث وعندما عادا إلى البیت 

 ألنه صفة:

 صفة لیست محبوبة مكروهة                                               ب. أ.

 جمیع ما سبق. شاذة                                                  د. ج.

محمود بالحدیث دون  ذهب محمود وأصدقاؤه في رحلة إلى شاطئ البحر وهناك أنفرد - ٧
 إعطاء فرصة لآلخرین شعر أصدقاء محمود ب :

 االستمتاع بحدیثه. ب.        الملل من حدیثه.                           أ.

  لیس مما سبق. د.           الفرح بحدیثه.                           ج.
لكنها تكثر  وتذاكر دروسها جیداً  هبة تلمیذه في الصف الرابع األساسي تحب مدرستها كثیراً  - ٨

 من الكالم في الحصص الدراسیة وعندما تتحدث ال أحد یصغي لها لذلك یجب علیها أن:

 تحترم آراء اآلخرین وتنصت لهم. ب.      تكون متحدثة ذكیة.                     أ.

  جمیع ما سبق. د.       تنصت لآلخرین.                     ج.
مع أصدقائه ویتحدث معهم طیلة الوقت دون أن یستمع  الرابع كان جالساً أحمد في الصف  - ٩

إلیهم، حینها قاطعه صدیقه حسام وقال له ممكن یا أحمد أن تستمع إلى رأیي؟ یجب على 
 أحمد أن:

 أن ینصت لصدیقه حسام  ب.                       یكمل حدیثه وال یتركه لیتحدث أ.

 أن یترك الجلسة ویغادر. د.                      أن یغضب صدیقه.           ج.

جلس محمد مع أصدقائه في حدیقة المنزل یتجاذبون أطراف الحدیث والحوار وكان  -١٠
محمد ملتزم بآداب الحدیث مع أصدقائه یتحدث بأدب ویصمت لآلخرین عندما یتحدثون 

 ویترك فرصة لهم بالحدیث فموقف محمد هذا یؤدي إلي:

 ب. التزام الهدوء.     احترام الناس له.                                 . أ

  ب) إجابة صحیحة. د . (أ،    ج .الغضب الناس منه.                             

  



 

١١٨ 
 

 مالحق الدراسة

  قوة الشخصیة.-ج

إذا رأیت أبیك الذي یسعى لطلب الرزق مریضا ذات یوم ولم یكون معه ثمن الدواء ماذا  -١١
 تفعل:

 أذهب ألتسول. البیت لطلب الرزق ألحصل على ثمن الدواء.          ب. خرج منأ أ.

  أخرج من البیت أللعب د.      أترك أبي إلى حین أن یشفیه اهللا ویخرج لطلب الرزق.     ج.

 
علي ویاسر صدیقین في الصف الرابع أثناء الحدیث وقع شجار بینهما وقام علي بشتم  -١٢

سیطر علي انفعاله ولم یرد اإلساءة باإلساءة صدیقة ودفعه علي األرض لكن یاسر 
 :ى،موقف یاسر یدل عل

 أنه غیر محبوب. ب.    القوة.                                          أ.

 الضعف. د.     العدوانیة.                                   ج.

وأثناء الخطبة أخذ حسام یضحك  ،ذهب حسام مع أبیه ألداء صالة الجمعة في المسجد -١٣
فشعر والده بالغضب الشدید لذلك یجب علي حسام  ،وأستمر في الضحك طوال الخطبة

 أن یعرف متى یضحك ومتى یستمع للنكت ومتى یرفض فكرة الضحك حسب:

 الوقت ب.      الموقف                                    أ.

 جمیع ما سبق صحیح د.        األشخاص                             ج.
 األب:ى جلس األب مع أبنائه للحدیث عن أهمیة أداء الصالة لذا یجب عل -١٤

 یتحدث معهم بهدوء وأدب ب.      یقنع أبنائه بالقوة.                            أ.

  یشتم أبنائه. د.      یترك أبنائه وینصرف.                      ج.
فاستمع  ،طرح المعلم موضوع النظام أثناء الشراء من المقصففي حصة التربیة المدنیة  -١٥

 آلراء الطالب حول هذا الموضوع فما واجب الطالب أثناء إبداء الرأي :

 ضرب بعضهم البعض. ب.     السخریة من بعضهم البعض.              أ.

  التزام الهدوء. د.    المحاولة في إقناع اآلخرین.               ج.
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 مالحق الدراسة

 صحة الدلیل:إثبات  -د

فجاء محمد بموضوع عن أهمیة  ،طلب المعلم دلیل علي أهمیة الماء من القران الكریم -١٦
فطلب المعلم بتوضیح أكثر للدلیل ماذا  ،الماء دون أن یوضح الدلیل من القران الكریم

 محمد :ى یجب عل

 أن یترك الصف ویغادر. ب.  یأتي بالدلیل مرة أخري.                       أ.

 أن یغضب من زمالئه. د.  أن یشتم زمالئه.                             ج.

جلس األب مع أبنائه في حدیقة المنزل یتسامرون الحدیث حول جزاء السارق ،لكن  -١٧
 األب لم یأت بدلیل واضح عن ما یتحدث به فمن واجب األبناء:

 ه جیدا حتى یكمل حدیثه.اإلنصات ل االنصراف عنه.                                 ب. أ.

  السخریة منه. الضحك طوال الحدیث.                        د. ج.

قال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم "من كان یؤمن باهللا والیوم األخر فلیحسن إلي جاره"  -١٨
  یدل قول الرسول في الحدیث السابق علي:

 حسان الجار.إ إكرام الضیف.                                  ب. أ.

  احترام المعلم احترام الوالدین.                                د. ج.

ولكنه في  ،ویقف في نظام في طابور الصباح ،تعود أحمد أن یستیقظ إلي المدرسة مبكراً  -١٩
  : ىأحد األیام فوجئ المعلم بأن أحمد ال یقف بنظام في طابور الصباح فهذا دلیل عل

  حب أحمد للمدرسة. ب.     إهمال أحمد في حل الواجبات.          أ.

  النظافة. عدم االنضباط والنظام.                         د. ج.

من یأتي بدلیل واضح علي  آداب الطریق التي یجب أن نلتزم بها  سأل المعلم تالمیذه:   -٢٠
  وال نتعرض لألخطار أجاب أحد التالمیذ ب: ،كي ننال رضي اهللا ومحبة الناس

  ب. التزام الهدوء وعدم إزعاج المارة.      أ. السیر علي الرصیف وااللتزام بإشارات المرور .

  ب) إجابة صحیحة. ج .اللعب بالكرة وسط الشارع                           د. (أ،
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 مالحق الدراسة

  الصبر: -ه

بعض القیم السلوكیة لرسولنا الكریم  ةً عن السیرة النبویة موضح كتبت هدي موضوعاً    -٢١
ویستمع لحدیث اآلخرین حتى ینتهي المحاور من  فقالت أن الرسول كان یصمت جیداً 

 الحدیث فاستماع الرسول وصمته یدل على:

 الصبر علي المحاور. السخریة من اآلخرین.                                ب. أ.

 تتبع األخطاء للمحاور . د.     عدم التزام الصمت والهدوء.                     ج.
عندما یتحدث شخص یجب  :جلس األب مع  أبنائه إلعطاء نصائح حول آداب الحدیث قائال  - ٢٢

وعدم تركه ومقاطعته أثناء  ،والصبر علیه ،علینا أن ننصت إلیه ونستمع له حتى ینهي حدیثه
 المحاور في حدیثة ألنه صفة: ىنصیحة األب توضح أهمیة الصبر عل ،حدیثه

 من صفات الجهالء ب.        من صفات العقالء                            أ.

 ال أعلم اإلجابة د.      لیست من صفتي                               ج.
فأبدي التالمیذ  ؟تحدثما رأیكم في شخص یقاطع زمیله وهو ی :سأل المعلم التالمیذ -٢٣

 رائهم فقال أحد التالمیذ:آ

 ستمع لكالمه أثناء حدیثه.أیجب أن  ب.                 شتم زمیلي وهو یتحدث.  أیجب أن  أ.

 تركه وهو یتحدث.أیجب أن  د.               یجب أن أسخر منه وهو یتحدث.      ج.
لتشتري الحلوى، في نفس الوقت رأیت أبیك یتحدث مع  إذا كنت ترید من أبیك نقوداً  -٢٤

 أخیك األكبر ماجد ماذا تفعل:

 تتحدث مع أخیك األكبر ماجد ب.       ك الحوار                            باتقاطع أ أ.

 د. أقوم بشتم أخي األكبر.       أنصت حتى ینتهي أبي من الحوار.            ج.
یجب أن نتكلم أكثر من أن ننصت حتى لو كان  :قائلة لها ،البنتهاقدمت األم نصیحة  -٢٥

 فنصیحة األم هذه : الكالم خاطئاً 

 خاطئة صحیحة                                               ب. أ.

  ال أعلم. أنا أتكلم أكثر من أن أنصت                         د. ج.
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 األمانة في العرض: - و

 فتحدث أحمد ولم یكن صادقاً  ،من التالمیذ اإلتیان بقصة واقعیة عن األمانةطلب المعلم  -٢٦
 أثناء حدیثه معهم فهذا یعتبر :

 هذه مشكلة وتخالف دیننا اإلسالمي. لیست مشكلة ألن الناس یسمعوه فقط          ب. أ.
 ال أعلم د. السخریة من اآلخرین.                        ج.

كان یبالغ في حدیثه ولم ینقل األخبار واضحة  ،بالحدیث أمام أصدقائهتعود باسم االنفراد  -٢٧
 كما سمعها أو شاهدها فبماذا تنصح باسم:

 أن یتحدث بكل صدق وال یكذب خالل الحوار أن ینقل كل ما رآه بعینه بشكل غیر صحیح    ب. أ.
 ال أعلم. د.         أن یكذب بقدر اإلمكان                ج.

أبوه عن  هشواقل في الطریق وعندما سأل ١٠أحمد من المدرسة فقد وجد  أثناء رجوع -٢٨
 النقود التي وجدها: كان البد من أن یقول

  أبي: لقد كسبت النقود في مسابقة في المدرسة    أ.
 أبي لقد وجدتها بطریقي من المدرسة إلى البیت  ب.
                جارنا أعطاني النقود              ج.
 شواقل ١٠لقد أعطاني المدرس أبي:  د.

 رأیت صدیقك إبراهیم یكذب أثناء حدیثه مع أبیه فماذا علیك أن تفعل: -٢٩
  أن تأخذ إبراهیم على انفراد وتنصحه بأن یصدق في كالمه       أ.

 أن تضرب إبراهیم ب.
                              .                      أن تشتمه ج.
  بأنه كاذب.تبلغ والد إبراهیم  د.

محمد طالب في الصف الرابع األساسي طلب منه المعلم أن یحكى قصه حقیقة عن  -٣٠
  شجاعته في موقف ما فیجب علي محمد:

              أن یحكى قصه خیالیة لم تحدث معه.     أ.
  أن یحكي قصه صحیحة حدثت معه بالفعل. ب.
             أن یغضب ویترك الحوار.                ج.
  ال أدري ماذا سیفعل.د. 
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  )٥ملحق رقم(

  أسماء السادة المحكمین الختبار قیم الحوار

  

  مكان العمل  التخصص    المحكم اسم
  الجامعة اإلسالمیة  المناهج وطرق التدریس  د. محمود الرنتیسي   .١
  جامعة األقصى  أصول تربیة  د. محمود خلف اهللا .٢
  وكالة الغوث   أصول تربیة   د. فایز األسود .٣
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  رفیق محسند.  .٤
  القدس المفتوحةجامعة   المناهج وطرق التدریس  شریف حمادد.  .٥
  غزة - وزارة التربیة والتعلیم  المناهج وطرق التدریس  حازم عیسىد.  .٦
  جامعة القدس المفتوحة  المناهج وطرق التدریس  إسماعیل الفراد.  .٧
  متفرغ في الجامعاتغیر   علم النفس  زهیر النواجحةد.  .٨
  وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  معمر الفراد.  .٩

  جامعة القدس المفتوحة  أصول تربیة  رأفت العوضيد.  .١٠
  غزة- وزارة التربیة والتعلیم   أصول تربیة  أ. منیر حسن شقورة .١١
  غزة- وزارة التربیة والتعلیم   المناهج وطرق التدریس  أ. سهیر سحویل .١٢
  غزة- وزارة التربیة والتعلیم   المناهج وطرق التدریس  أ. حمدان یوسف األغا .١٣
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  )٦ملحق رقم(

  اختبار قیم الحوار في صورته النهائیة

  عزیزي الطالب:                                               الصف : الرابع األساسي (  )

األساسي، ویتكون االختبار من  رابعلدى طالب الصف ال قیم الحواریهدف هذا االختبار إلى قیاس 
  .جابة في مكانهاضع اإلو ، یرجى قراءة كل فقرة بعنایة، ثم ) فقرة٣٠(

  نصائح وٕارشادات:

 لكي تسهل علیك االجابة.، فهم السؤال جیدًا  - 

 المعطاة بدقة. الخیاراتقراءة  - 

 التأكد من المطلوب من السؤال. - 

  ال تترك سؤاًال بدون إجابة. - 
  التي ترى أنها صحیحة: ول اإلجابةضع دائرة ح

وأخبرك أصدقاؤك بالمدرسة بأن االختبار  إذا كان لدیك اختبار في مادة اللغة العربیة غداً . ١
 (الثقة بالنفس)      ونصحوك بأن ال تدرس له، ماذا سوف تفعل؟ سیكون صعباً 

  فیه.سأدرس لالختبار وسأنجح  ب.    سأسمع كالمهم ولن أقرأ لالختبار.            أ.

 مع أصدقائي.      د. لن أذهب للمدرسة . ةلعب الكر أسأذهب للنادي و  ج. 

ن إخطأ محمد بحق محمود أثناء حدیثه فأف ،جلس محمد ومحمود یتحدثان في موضوع معین.  ٢
  (الثقة بالنفس)المطلوب من محمد أن: 

  .هیعتذر لزمیل ب.                                بخطئه عترفیال  أ.

  .ه.                د. یضرب زمیلیعرض المشكلة على زمیل آخرج. 

وتحافظ على أداء الصالة  سمر تلمیذة مجتهدة في الرابع األساسي تستیقظ من نومها مبكراً   . ٣
والتزام األدب أثناء  في أوقاتها وتحافظ على نظافة غرفتها والحضور إلى المدرسة مبكراً 

  (الثقة بالنفس) :ىدي إلالحدیث مع اآلخرین فتصرف سمر یؤ 

  اجتهاد سمر في دراستها قیمة نفسها                     ب.بإحساس سمر  أ.  

  جمیع ما سبق صحیح  االعتماد على النفس                         د. ج.  
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من واجبنا  :فقالت شیماء ،ذهبت شیماء لزیارة صدیقتها رشا وتحدثتا عن أهمیة العلم العلماء. ٤
حدیثها قاطعتها رشا قائلة العلم نبراس الحیاة  ءثناأاالهتمام بالتعلیم واحترام وتقدیر العلماء و 

                                 (الثقة بالنفس) فمن واجب شیماء أن:

  تشعر بغیظ شدید ب.       ترحب بالمقاطعة                          أ.

  ستمر بالحدیث بالرغم من مقاطعتيأ بآداب الحدیث                       د. اتنصحه ج.

أحمد طفل خجول كان في سباق الجري مع أصدقائه، حین اقترب أحمد من الفوز قابله .٥
(الثقة الجماهیر بسخریة وقالوا له (أنت ال تستطیع الفوز)، ماذا یجب على أحمد أن یفعل؟

 بالنفس)

 ماذا یفعل. أن یقف ویفكر قلیالً  ویترك السباق.                   ب.أن یرجع للوراء  أ.

  أن یترك السباق ویذهب للبیت. د.  أن یكمل السباق وال یلتفت إلى الجمهور.       ج.
حمد بالحدیث دون أن یترك فرصة أحمد مع والده إلى بیت الجیران  فانفرد أحد األیام ذهب أفي . ٦

ا إلى البیت نصحه والده بعدم االنفراد بالحدیث أمام الناس ألنه ألحد للحدیث وعندما عاد
  (تجنب االستئثار بالكالم)   صفة

 صفة لیست محبوبة مكروهة                                               ب. أ.

 جمیع ما سبق. شاذة                                                  د. ج.
نفرد محمود بالحدیث دون إعطاء اذهب محمود وأصدقاؤه في رحلة إلى شاطئ البحر وهناك . ٧

 (تجنب االستئثار بالكالم) : ـفرصة لآلخرین شعر أصدقاء محمود ب

 االستمتاع بحدیثه. الملل من حدیثه.                                ب. أ.

  لیس مما سبق. د.  الفرح بحدیثه.                                ج.

لكنها تكثر  ،وتذاكر دروسها جیداً  ،تحب مدرستها كثیراً  ،هبة تلمیذه في الصف الرابع األساسي. ٨
   حد یصغي لها لذلك یجب علیها أن:وعندما تتحدث أل ،ي الحصص الدراسیةمن الكالم ف

 (تجنب االستئثار بالكالم)                                                                                 

 تحترم آراء اآلخرین وتنصت لهم. تكون متحدثة ذكیة.                      ب. أ.

  جمیع ما سبق. تنصت لآلخرین.                       د. ج.
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ویتحدث معهم طیلة الوقت دون أن یستمع ، مع أصدقائه بع كان جالساً لصف الراأحمد في ا. ٩
أن تستمع إلى رأیي؟ یجب على  ،ممكن یا أحمد:إلیهم، حینها قاطعه صدیقه حسام وقال له 

 (تجنب االستئثار بالكالم)                     أحمد أن:

 أن ینصت لصدیقه حسام  یكمل حدیثه وال یتركه لیتحدث                          ب. أ.

 أن یترك الجلسة ویغادر. أن یغضب صدیقه.                                    د. ج.

جلس محمد مع أصدقائه في حدیقة المنزل یتجاذبون أطراف الحدیث والحوار وكان محمد .  ١٠
 یتحدث بأدب ویصمت لآلخرین عندما یتحدثون ویترك ،ملتزم بآداب الحدیث مع أصدقائه

 (تجنب االستئثار بالكالم) فرصة لهم بالحدیث فموقف محمد هذا یؤدي إلي:

 احترام الناس له.                                  ب. التزام الهدوء.

  ب) إجابة صحیحة. ج .الغضب الناس منه.                               د . (أ،
ذات یوم ولم یكون معه ثمن الدواء ماذا إذا رأیت أبیك الذي یسعى لطلب الرزق مریضا . ١١

 (قوة الشخصیة) تفعل:

 ألتسول. ؛أذهب ألحصل على ثمن الدواء.          ب. ؛اخرج من البیت لطلب الرزق أ.

 أللعب ؛أخرج من البیت أترك أبي إلى حین أن یشفیه اهللا ویخرج لطلب الرزق.      د. ج.
أثناء الحدیث وقع شجار بینهما وقام علي بشتم  ،علي ویاسر صدیقین في الصف الرابع. ١٢

صدیقة ودفعه علي األرض لكن یاسر سیطر علي انفعاله ولم یرد اإلساءة باإلساءة ،موقف 
 (قوة الشخصیة):ىیاسر یدل عل

 أنه غیر محبوب. القوة.                                         ب. أ.

 الضعف. د.          العدوانیة.                          ج.

ذهب حسام مع أبیه ألداء صالة الجمعة في المسجد وأثناء الخطبة أخذ حسام یضحك . ١٣
وأستمر في الضحك طوال الخطبة فشعر والده بالغضب الشدید لذلك یجب علي حسام أن 

 (قوة الشخصیة) یعرف متى یضحك ومتى یستمع للنكت ومتى یرفض فكرة الضحك حسب:

 الوقت ب.                                الموقف      أ.

  جمیع ما سبق صحیح األشخاص                                د. ج.
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 (قوة الشخصیة) األب:ى جلس األب مع أبنائه للحدیث عن أهمیة أداء الصالة لذا یجب عل.  ١٤

 بهدوء وأدبیتحدث معهم  بالقوة.                              ب. ءهیقنع أبنا أ.

  .ءهیشتم أبنا وینصرف.                       د. ءهیترك أبنا ج.

في حصة التربیة المدنیة طرح المعلم موضوع النظام أثناء الشراء من المقصف فاستمع آلراء . ١٥
 (قوة الشخصیة) الطالب حول هذا الموضوع فما واجب الطالب أثناء إبداء الرأي :

 ضرب بعضهم البعض. ض.              ب.السخریة من بعضهم البع أ.

 التزام الهدوء. المحاولة في إقناع اآلخرین.              د. ج.
فجاء محمد بموضوع عن أهمیة الماء  ،ن الكریمآطلب المعلم دلیل علي أهمیة الماء من القر . ١٦

ى فطلب المعلم بتوضیح أكثر للدلیل ماذا یجب عل ،ن الكریمآدون أن یوضح الدلیل من القر 
 (إثبات صحة الدلیل) :محمد

 أن یترك الصف ویغادر. یأتي بالدلیل مرة أخري.                      ب. أ.

 أن یغضب من زمالئه. أن یشتم زمالئه.                             د. ج.
یتسامرون الحدیث حول جزاء السارق ،لكن األب  ،جلس األب مع أبنائه في حدیقة المنزل. ١٧

 (إثبات صحة الدلیل) لم یأت بدلیل واضح عن ما یتحدث به فمن واجب األبناء:

 حتى یكمل حدیثه. اإلنصات له جیداً  االنصراف عنه.                                 ب. أ.

  منه.السخریة  الضحك طوال الحدیث.                         د. ج.

قال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم "من كان یؤمن باهللا والیوم األخر فلیحسن إلي جاره" یدل . ١٨
  (إثبات صحة الدلیل) قول الرسول في الحدیث السابق علي:

 إحسان الجار. إكرام الضیف.                                           ب. أ.

  احترام المعلم د.                        احترام الوالدین.                 ج.

ولكنه في أحد  ،ویقف في نظام في طابور الصباح ،تعود أحمد أن یستیقظ إلي المدرسة مبكراً . ١٩
  :  ىاألیام فوجئ المعلم بأن أحمد ال یقف بنظام في طابور الصباح فهذا دلیل عل

  (إثبات صحة الدلیل)     

  حب أحمد للمدرسة. ب.                           إهمال أحمد في حل الواجبات. أ. 

  النظافة. عدم االنضباط والنظام.                                 د. ج.
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من یأتي بدلیل واضح علي  آداب الطریق التي یجب أن نلتزم بها كي  سأل المعلم تالمیذه: . ٢٠
(إثبات صحة  لتالمیذ ب:ننال رضي اهللا ومحبة الناس وال نتعرض لألخطار أجاب أحد ا

  الدلیل)

  أ. السیر علي الرصیف وااللتزام بإشارات المرور .  ب. التزام الهدوء وعدم إزعاج المارة.

  ب) إجابة صحیحة. ج .اللعب بالكرة وسط الشارع                           د. (أ،

موضحه بعض القیم السلوكیة لرسولنا الكریم  ،عن السیرة النبویة كتبت هدي موضوعاً   .٢١
فقالت أن الرسول كان یصمت جیدا ویستمع لحدیث اآلخرین حتى ینتهي المحاور من 

 (الصبر) :الحدیث فاستماع الرسول وصمته یدل على

 الصبر علي المحاور. السخریة من اآلخرین.                                ب. أ.

  تتبع األخطاء للمحاور . والهدوء.                        د.عدم التزام الصمت  ج.
عندما یتحدث شخص یجب  جلس األب مع  أبنائه إلعطاء نصائح حول آداب الحدیث قائالً  . ٢٢

وعدم تركه ومقاطعته  ،ونستمع له حتى ینهي حدیثه والصبر علیه ،علینا أن ننصت إلیه
 المحاور في حدیثة ألنه صفة: ىأثناء حدیثه نصیحة األب توضح أهمیة الصبر عل

 (الصبر)

 من صفات الجهالء من صفات العقالء                             ب. أ.

  ال أعلم اإلجابة لیست من صفتي                               د. ج.
هم ءراآسأل المعلم التالمیذ ما رأیكم في شخص یقاطع زمیله وهو یتحدث فأبدي التالمیذ . ٢٣

 (الصبر) فقال أحد التالمیذ:

 یجب أن استمع لكالمه أثناء حدیثه. شتم زمیلي وهو یتحدث.        ب.أیجب أن  أ.

 تركه وهو یتحدث.أیجب أن  یجب أن أسخر منه وهو یتحدث.        د. ج.

ك یتحدث مع أخیك ابلتشتري الحلوى، في نفس الوقت رأیت أ كنت ترید من أبیك نقوداً إذا  .٢٤
 (الصبر) األكبر ماجد ماذا تفعل:

 تتحدث مع أخیك األكبر ماجد ك الحوار                               ب.اتقاطع أب أ.

  د. أقوم بشتم أخي األكبر.    أنصت حتى ینتهي أبي من الحوار.           ج.

 



 

١٢٨ 
 

 مالحق الدراسة

یجب أن نتكلم أكثر من أن ننصت حتى لو كان  قائلة لها: ،قدمت األم نصیحة البنتها .٢٥
 (الصبر) الكالم خاطئا فنصیحة األم هذه :

 خاطئة صحیحة                                          ب. أ.

  أعلم. ال أنا أتكلم أكثر من أن أنصت                     د. ج.

 فتحدث أحمد ولم یكن صادقاً  ،طلب المعلم من التالمیذ اإلتیان بقصة واقعیة عن األمانة. ٢٦
 )األمانة في العرض( أثناء حدیثه معهم فهذا یعتبر :

 هذه مشكلة وتخالف دیننا اإلسالمي. لیست مشكلة ألن الناس یسمعوه فقط            ب. أ.

 ال أعلم د.             السخریة من اآلخرین.            ج.
ولم ینقل األخبار واضحة ،كان یبالغ في حدیثه  ،تعود باسم االنفراد بالحدیث أمام أصدقائه. ٢٧

 )األمانة في العرض( كما سمعها أو شاهدها فبماذا تنصح باسم:

 أن یتحدث بكل صدق وال یكذب خالل الحوار أن ینقل كل ما رآه بعینه بشكل غیر صحیح    ب. أ.

 ال أعلم. د.         أن یكذب بقدر اإلمكان                ج.
أبوه عن النقود  هشواقل في الطریق وعندما سأل ١٠فقد وجد  ،أثناء رجوع أحمد من المدرسة. ٢٨

 )األمانة في العرض(التي وجدها: كان البد من أن یقول
 أبي لقد وجدتها بطریقي من المدرسة إلى البیت  ب.  أبي: لقد كسبت النقود في مسابقة في المدرسة   أ.

 شواقل ١٠أبي: لقد أعطاني المدرس  د.          جارنا أعطاني النقود                    ج.

 )األمانة في العرض( فماذا علیك أن تفعل: ،رأیت صدیقك إبراهیم یكذب أثناء حدیثه مع أبیه. ٢٩

 أن تضرب إبراهیم بأن یصدق في كالمه      ب.أن تأخذ إبراهیم على انفراد وتنصحه  أ.

  تبلغ والد إبراهیم بأنه كاذب. د.                   .                      أن تشتمه ج.
طلب منه المعلم أن یحكى قصه حقیقة عن  ،محمد طالب في الصف الرابع األساسي .٣٠

  )األمانة في العرض( شجاعته في موقف ما فیجب علي محمد:

  أن یحكي قصه صحیحة حدثت معه بالفعل. أن یحكى قصه خیالیة لم تحدث معه.      ب. أ.

  د. ال أدري ماذا سیفعل          أن یغضب ویترك الحوار.         ج.
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  )٧ملحق رقم(

  استمارة التحلیل

 هدف التحلیل: -

  .االبتدائيكتاب التربیة المدنیة للصف الرابع المتضمنة في محتوى  قیم الحوار الكشف عن 
 وحدة التحلیل: -

  .اعتبرت الباحثة الفقرة وحدة للتحلیل     

 محددات التحلیل: -

كتاب التربیة المدنیة للصف المتضمنة في محتوى  قیم الحواراقتصرت عملیة التحلیل على 
  .)، النشیدسئلة التي تلي الدروس، التدریبات(محتوى الدروس، الصور، األ الرابع االبتدائي.

  القیمة  الفقرة  عنوان الدرس  الصفحة
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  )٨ملحق رقم(
  المادة اإلثرائیة ألدنى قیم الحوار الواردة في محتوى كتاب التربیة المدنیة.

 الثقة بالنفس : .١

  الهدف: تنمیة مهارة الثقة بالنفس لدى الطفل.

  ١٩مكان زرع القیمة : ص 

  بالنفس :الثقة  - أ

  - في یوم من األیام كان یجلس حسام مع أبیه في حدیقة المنزل ،فدار بینهم الحدیث التالي:
  حسام: أبي الغالي أعتقد أن لدي مشكلة.

  األب : أخبرني ...ماهي مشكلتك؟
خرون حسام: ال أشعر باالرتیاح عندما أكون وسط الناس أتلجلج في الكالم وأشعر أنني بعید عنهم وال یعطیني اآل

  أدني اهتمام وهذا یؤثر علي بشدة... لدرجة أنني بعد فترة أجد نفسي غیر قادر علي التفاعل معهم.
األب: فهمت ..علیك بتدریب نفسك على االحتفاظ بهدوئك وثباتك في أصعب المواقف ،اطرح رأیك بدون خوف 

ة القویة سوف ترى نتائج ایجابیة إن وأوصیك بابني باالجتهاد في دروسك فباإلراد ،وتقبل رأي اآلخرین مهما كان
  شاء اهللا

  وبعد عدة أشهر...
  أتى حسام إلى والده قائال له:أبي العزیز، لقد نجحت.

  األب: حقا؟ماذا حدث؟
 حسام: أستطیع اآلن عندما أكون بین الناس أن أتحدث إلیهم، وأشاركهم الكالم دون أیة مشكلة؛ أن یصغوا إلي

  ها!یعطوني اهتمامهم.. لقد فعلتو 
  األب : حقا لقد تطورت كثیرًا أنت إنسان رائع یا حسام.

  النشاط األول/
  - أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة:

 عندما نحاور اآلخرین ونخاطبهم یجب أن نمتلك ................ - ١
 من األسباب التي تقلل من مستوي الثقة بالنفس لدي الفرد هي ................ و................. . - ٢

  

  النشاط الثاني/
  - اكتب ما تدل علیه كل عبارة من العبارات اآلتیة:

 كل فرد كبصمة األصبع یستحق التكریم والفخر دائما بنفسه (     ). -
 السماح لآلخرین بإفساد حیاتك یشعرك بعدم األمان(        ). -
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 االستئثار بالحدیث .٢
  یستأثر بالحدیث لوحده. الهدف: أن یكون قادرا على أن یجید مهارات الحوار وأن ال

  ٢٧مكان زرع القیمة :ص
: إن اإلطالة بالحدیث صفة مذمومة یجب االبتعاد عنها ویجب أن تعرف  یحكى أن رجال نصح ابنه قائالً   -  أ

  متى تتكلم ومتى تصمت حسب ما یطلبه الموقف منك 
  یا بني: أحیانًا یكون الصمت أفضل بكثیر من الكالم.

  أن تكون من هؤالء الذین یستأثرون بالحدیث لدرجة أن یمل منك الحضور.لذلك یا بني العزیز : إیاك 
  یا بني: كن متحدثًا ذكیا عندما تتحدث تجعل الكل یستمعون إلیك في المجلس.

  -نشاط/ ماذا تستنتج من الفقرة السابقة:
  رة مع اآلخرین.ماذا تتوقع أن یحدث إذا التزم كل فرد بتبادل الحدیث وعدم االستئثار بالكالم في المحاو -

  حاكم المواقف التالیة/
 لم یترك إبراهیم وقتا لزمیله للحدیث عبر التلفون. -
 تبادل األدوار في التفاهم والتخاطب بین األخوة في المنزل. -

  نستنتج /
 من آداب الحوار الجید عدم االستئثار بالكالم. -
 كرة التي یراد إیضاحها .المبالغة في الكالم والثرثرة ال تدل في الغالب إال علي غشاوة الف -

 
  

 قوة الشخصیة .٣
  الهدف: أن یشعر بالمسئولیة ویتمتع بالعزیمة القویة.

  ١٢مكان زرع القیمة : ص
 قوة الشخصیة -أ -

 محمود تلمیذ في الصف الرابع األساسي،والد محمود إماما في مسجد القریة، 
الخطبة متحدثا بصدر رحب ولباقة وبعد  رافق محمود والده إلى المسجد ألداء خطبة الجمعة وقام األب بإلقاء

أداءه الخطبة سأل المصلین بمن یرید االستفسار عن شيء ما، أجاب والد محمود عن العدید من األسئلة دون 
إحراج أو تلعثم فمیز بین الخیر والشر والصواب والخطأ بحكمة وعقالنیة متفتحة الحظ محمود مدى تفهم 

 ام المستمعین له ،فأعجب كثیرا بوالده وتمنى أن یكون مثله.وٕادراك والده لكثیر من األمور أم
  مناقشة :

  إلى أین ذهب محمود مع والده ؟
  بماذا یعمل والد محمود؟

  ما سر إعجاب محمود بوالده؟
  -نستنتج من القصة السابقة:

 (إذا كنت ترید أن تكون شخصیتك قویة في محاورة اآلخرین فالبد من: -
  والتكرار والمتابعة) اإلصرار –(االرادة القویة 
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 من خالل قوة الشخصیة نستطیع اكتساب ثقة اآلخرین.) -
  

 قیمة إثبات صحة الدلیل .٤
  الهدف: أن یتعرف الطالب على مهارات صحة الدلیل

  ٢٢مكان زرع القیمة : ص
  إثبات صحة الدلیل:-أ

 قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:
سرق فیهم الشریف تركوه، وٕاذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، وأیم "إنما هلك الذین من قبلكم أنهم كانوا إذا 

 اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت "

     
 على ماذا یدل الحدیث السابق، وما جزاء السارق ؟

 هات دلیل آخر على جزاء السارق من القران الكریم؟
 ماذا تتوقع أن یحدث لو/ -١

  على السرقة. واضحاً  والسیرة النبویة دلیالً لم یقدم القران الكریم 
 -ما النتائج المترتبة علي : -

  إثبات صحة الدلیل أثناء الحوار مع اآلخرین .
  نستنتج أن / ........................................

  قال تعالي:

 
 صدق اهللا العظیم
 

 الصبر على المحاور .٥
  على أن یستمع إلى المحاور بشكل جید. الهدف: أن یكون قادراً 
  ٧مكان زرع القیمة : ص

  الصبر والحلم في محاورة اآلخرین - أ
  دخل األب منزله فوجد أبناءه یتجادلون بأصوات مرتفعة وكل فرد منهم یتحدث لوحده 

  وال یترك فرصة  ألخیه حتى یقول ما في خاطره ، فسألهم األب عما یدور
  نرید حال لمشكلة یا أبي  بینهم فقال احد األبناء: 
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  قال األب: بهذه الطریقة الیمكن أن نجد حال للمشكلة 
ثم نستمع لرأي كل شخص دون مقاطعة حدیثه حتى یتمكن من شرح وتوضیح  ،في البدایة علینا االلتزام بالهدوء 

  عمل األبناء  بنصیحة والدهم وتوصلوا إلي حل سلیم لعالج المشكلة .،وجهة نظره 
  - نناقش:
 ما الفائدة التي نحصل علیها من التزامنا بالصبر أثناء المحاورة مع اآلخرین؟ •

  نشاط/
  ماذا یحدث لو:

 لم یلتزم الطالب في المدرسة بالتحلي بصفة الصبر أثناء محاورتهم مع بعضهم البعض. -
  كیف تتصرف في المواقف التالیة /

 منهما لألخر.معتصم وخالد یتجادالن بعد انتهاء المباراة وال یستمع كل  -
 إهمال تلمیذ واستهزائه من زمیلة أثناء اتفاقهم للذهاب إلى المدرسة مع بعضهم البعض. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 األمانة في العرض .٦
  عند نقل أي معلومات. وصادقاً  الهدف: أن یكون أمیناً 
  ٣٤مكان زرع القیمة : ص

  األمانة في العرض -أ
جمع معلم التربیة المدنیة طالبه لحضور فیلم وثائقي في مختبر الحاسوب في المدرسة وهو بعنوان (مدینة 

  االنتهاء من العرض سأل طالبه:القدس)وبعد 
  ما أهم األحداث والوقائع التي شاهدتها في الفیلم؟

أجاب محمد :تعرفنا علي الموقع االستراتیجي التي تحتله مدینة القدس وعن اآلثار اإلسالمیة والمسیحیة الموجودة 
  فیها .

یوجد فوق المسجد األقصى  یر قائالً أجاب بشیر:تعرفنا على المكانة الدینیة المرموقة للمسجد األقصى وأضاف بش
  قبة وهي ذهبیة اللون .

  المعلم : ال یا بشیر ،إن قبة الصخرة هي التي لونها ذهبي ولیس المسجد األقصى 
  وفي النهایة شكر المعلم طالبه علي حسن تتبعهم ألحداث الفیلم.
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  هي""أناقش عند الحدیث مع اآلخرین ننقل األخبار واألحداث ونعرضها كما 
  نشاط / ننقل األخبار ونعرضها كما هي ذلك یعنى 

  االستئثار بالكالم) –إثبات صحة الدلیل  –(األمانة في العرض    
 -حاكم المواقف التالیة: •

 شخص ینقل المعلومات عن المعلم بكل أمانة. -
  تلمیذ یزید علي الكالم الذي یسمعه. -

 ما النتیجة المترتبة على:  •
  مانة في العرض.تلمیذ ینقل الكالم دون أ
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  )٩ملحق رقم (
% في محتوى كتاب ٥٠ثرائیة لقیم الحوار التي حصلت على نسبة توافر أقل من المادة اإل 

  التربیة المدنیة
  حسن الخلق      -١

  الهدف: أن یكتسب صفة مرغوب فیها مثل حسن الخق من خالل تمثیل األدوار.
  الجزء الثاني                                  ٢٦مكان زرق القیمة: صفحة 

  كان عبد اهللا وصدیقه عمر یسیران في الشارع عائدین إلى منزلیهما بعد یوم دراسي 
  تخلله لعب ممتع وشیق فاز فیه عمر على  

 ودار بینهما الحوار التالي /  عبداهللا اهللا
  : قال عبد اهللا
 بالتعب ملیئاً  لقد كان یوماً 

 عمر : ال علیك یا عبد اهللا، أكّل هذا ألني هزمتك الیوم في اللعب؟
  :صاح عبد اهللا في حماس

 "!ال یا فالح، وسوف أهزمك 
  !عمر : بل سوف أهزمك مرة أخرى وسوف نرى

 "السالم علیكم"  :فلما وصل عمر إلى بیته، ودعه عبد اهللا بتحیة اإلسالم قائال
  .وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاته  :حسن منهافرد عمر التحیة بأ

  اجب عن االسئلة التالیة /
 للقصة ؟ ضع عنواناً  - ١
 یك بهما ؟أبماذا تصف عبداهللا ؟ عمر ؟ وما ر  - ٢
 وعلى ماذا یدل ذلك؟ بماذا انهي الصدیق الحوار ؟ - ٣

  
  إرادة الحق -٢

   الهدف: أن یتعرف مفهوم إرادة الحق أثناء الحوار.
  الجزء الثاني. ٣٤صفحةمكان زرع القیمة: 

تنازع علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه وهو امیر المؤمنین مع یهودى 
علي درع كان قد سقط منه في معركة صفین فبینما یمشي في سوق 

مامه الیهودي یعرض درعه للبیع  فقال للیهودي : هذا أالكوفة یمر 
  مامك القضاء أدرعي  فقال الیهودي : بل هو درعي و 

  میر المؤمنین هل من بینة ؟؟ألي القاضي شریح الذي قال : یا إا " فاحتكم 
  .ن الدرع درعي أقال علي رضي اهللا عنه : نعم ، الحسن ابني یشهد  
  .میر المؤمنین شهادة االبن ال تجوزأقال شریح: یا  

  هل الجنة ال تجوز شهادته ؟أفقال علي : سبحان اهللا رجل من 
 في اآلخرة، أّما في الدنیا  فال تجوز شهادة اإلبن ألبیهفقال : یا أمیر المؤمنین ذلك 
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فقال علي رضي اهللا عنه  : صدقت  فیقضي القاضي بالدرع للیهودي  فالبینة علي من ادعي والیمین علي من 
میر المؤمنین في ساعة القضاء ، ویقضي أوینطلق الیهودي بالدرع وهو یكلم نفسه : اقف الي جوار ...انكر

 ما الدرع فهو لعلي ، سقط منك لیالً أیها القاضي أم بالدرع لي فیرجع الیهودي للقاضي لیقول له : القاضي المسل
سلمت أما وقد أن محمد رسول اهللا .فلما سمعها علي رضوان اهللا علیه قال : أال اهللا و إله إشهد ان ال أنا فأما أو 

  فالدرع هدیة مني لك .
  أجب عن االسئلة التالیة :

 ستدعاء القاضي لعلي بن ابي طالب للقضاء ؟علي ماذا یدل ا - ١
 لمن حكم القاضي بملكیة الدرع ؟ - ٢
 ما النتائج المترتبة علي حكم القاضي بإعطاء الدرع الیهودي ؟ - ٣
 علي ماذا یدل حكم القاضي لصالح یهودي ؟ - ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ضبط النفس )  -٣

  الهدف: أن یلتزم الطالب بالهدوء أثناء المحاورة.
  الجزء األول. ٢٩مكان زرع القیمة: صفحة 

  
لي ساحة إفي یوم دراسي ، رن جرس االستراحة ، فخرج الطالب 

متنوعة ،  أحادیثالمدرسة ، فمنهم من كان یلعب ومنهم  من دار بینهم 
حمد ولكن أحمد یتحاوران قام سعید بضرب وشتم وأبینما كان سعید 

نه لم یفعل أخبره القصة أحمد لم یرد علیه ، بل ذهب لیشتكي لمعلمه أ
ستدعي المعلم سعید ، وسمع من الطرفین فعرف اشي لیضربه سعید ، 

صبح عدوانیا ، شكر ألذلك ؛سریة صعبة أن سعید یعاني من مشاكل أ
  نه لم یعامل سعید كما عامله .أالحوار و ثناء أحمد علي ضبط نفسه  أالمعلم 

  ناقش /أ
 ثناء الحوار؟أما الفائدة التي نحصل علیها من التزامنا بالهدوء وضبط النفس  - ١
 حمد بمثل صدیقه سعید ؟أ ماذا یحدث لو ردَّ  - ٢

  استنتج /
 ثناء الحوار یمنحنا القوة والسالمة؟أالتزمنا بضبط النفس  - ١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التسامح
  ناء المواقف الحواریة.الهدف: أن یكتسب قیمة التسامح أث

  اقرا قصة تسامح الرسول علیه السالم مع المشركین بتمعن وتدبر :
المدینة  یه السالم في مكة ، فخرج منها إلىذى المشركون النبي علألقد 

مكة فدخلها وجاء  ة في المدینة ومكنها ، ثم عاد إلىالمنورة ، حیث أقام دعو 
صنام التي كانت حول البیت وهو وحطم األ بیت الحرام وطاف به سبعاً ال

  " . زهوقاً ن الباطل كان إحق وزهق الباطل ، یقول : " جاء ال
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  ني فاعل بكم ؟إثم قال : یا معشر قریش .. ما ترون 
  .خ كریم أخ كریم وابن أقالوا : 

  نتم الطلقاء ".أفقال : " اذهبوا ف
خرجوه من دیاره أو  آذوهساءة باإلحسان فكم عذبوه و اإلهل مكة وعفوه عنهم ومقابلة أوهكذا تجلت رحمة النبي الكریم ب

  له اال اهللا" .إال لقوله" ال إال لشيء ، 
  جیب عن االسئلة التالیة :أبعد قراءة القصة 

 تصف موقف الرسول علیه السالم من كفار قریش بعد مقابلة االساءة باإلحسان؟ابماذا  - ١
..................................................................... 

 ما الفائدة التي عادت علي المسلمین نتیجة موقف الرسول علیه السالم ؟ - ٢
          ..................................................................... 

 حسان ؟ساءة باإلجمیعا بمقابلة اإلیم وقمنالو تشبهنا بالرسول الكر  كیف تتصور المجتمع - ٣
     .....................................................................  

 
  
  

  الموضوعیة
  الهدف: أن یكتسب قیمة الموضوعیة أثناء الحوار.

  الجزء الثاني. ١٢مكان زرع القیمة: صفحة 
م واالبن خالد واالبنة ب واألفي قریة جمیلة مكونة من األ شسرة هادئة تعیأ

ر ذات یوم هل بیته في كل شؤون الحیاة ، فكَّ أتسنیم ، اعتاد الوالد مشاورة 
 يبتأ: یا  في االنتقال من القریة وشراء بیت في المدینة ، فتدخل خالد قائالً 

: كیف تعترض علي  طیق ضوضاء المدینة ، فنهرت أمه قائالً أني ال إ، 
لى المشورة فبادرته إأمیل یه ، و رأحب سماع أعیه فاني بیك ؟ قال الوالد : دأ

ني إالهدوء مجلبته راحة النفس فال نرید المدینة ، قال الوالد :  تسنیم قائلة:
  ترك القریة .أیكما وال أسأحترم ر 
  -االسئلة :

 ضع عنوانا مناسبا للقصة ؟ - ١
 ب ألبنائه ؟یك في معاملة األأما ر  - ٢
 ابنائه ؟ب ماذا یحصل لو لم یشاور األ - ٣
 باء ألبنائه  فیها؟خري یجب مشاورة اآلأاقترح مواقف  - ٤

  

  التواضع
  الهدف: أن یكتسب قیمة التواضع أثناء المحاورة.

  الجزء األول. ٣٣مكان زرع القیمة: صفحة 
  حوار بین االب وابنه

مس فكنت ب : سمعت الحوار الذي دار بینك وبین والدتك باألقال األ
 ،یامأة ثالثیات المطلوب حفظها في حفظ اآلنا خیر من سعید أتقول 

بي أمنه قال الولد :نعم یا  ر منك ذكاءاً ثكأنا أنا في یوم واحد فأوحفظتها 
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لیه إن والدك مدیر قدیر ینظر الناس أب : وقلت مرة تعدي الحقیقة ؟ قال األأخطات ، ولم ألقد قلت هذا فهل تراني 
خذ علیا أنكر ذلك فهل من مألیس كذلك قال الولد : بلى ال أتجر جدك ما خالد فوالده عامل في مأباحترام وتقدیر 

قحمت نفسك أالحط من الناس فقد  خرین قاصداً قلت هذا من قبیل الفخر بنفسك ، والتعالي علي اآل انأب : قال األ
بعین خریفا جهنم س في تقذفه حدنا یتلفظ في الكلمة ال یلقي لها باالً أن تدري فان أفي الناس السمح اهللا دون 

فات الحوار آشد أسباب نجاحه والتعالي علي المحاور واالستخفاف به من أداب المحاور و آعظم أفالتواضع من 
  غضبه .أن أستغفر اهللا أكون من الجاهلین و أن أوذ باهللا أعخفاقه قال الولد : إسباب أو 

 ضع عنوانا مناسبا للقصة؟ - ١
 ماذا سمع االب ؟ - ٢
 والده ؟هل اعترف االبن بما سمعه  - ٣
 ثناء الحوار كما وضحها الوالد ؟أما فائدة التواضع  - ٤

  
  ساس الملكأالعدل 

الهدف: أن یكتسب قیمة العدل أثناء المحاورة من خالل لعب 
  األدوار.

  الجزء الثاني. ٧مكان زرع القیمة: صفحة 
دوار التي یوزعها استمع الرشادات المعلم حول لعب األ -

دور المواطن ویلعب  حدهماأتي علي طالبین یلعب كاآل
  - تي :التاني دور ممثل الدولة في الحوار اآل

یتقدم المواطن بشكوى للمحكمة یبین فیها قصور الدولة في تقدیم 
قدم ما یطلب مني من رسوم وضرائب وخدمة أنا امثل الشعب أخدماتها لتوفیر حیاة كریمة للمواطنین، المواطن : 

ساسیة والترفیهیة لجمیع المواطنین وتخفیض الضرائب التي یر الخدمات األطالبكم بتوفأعسكریة واحترام القانون و 
  ندفعها 

قامة المشاریع المتنوعة والخدمات العامة إ نشاء البنیة التحتیة ، و إجل أجمع الضرائب والرسوم من أنا أممثل الدولة : 
الدولة لتتمكن من الوفاء بالتزماتها  تاداطالب السلطة التشریعیة بتعدیل قوانین جبایة الضرائب لزیادة ایر أنني إلذلك 

  تجاه المواطنین .
  تیة :سئلة اآلجیب عن األأم ثاستمع للحوار الذي دار في المحكمة -

 ما واجبات المواطن تجاه وطنة ؟ - ١
  تحیز القاضي إلى رأى أحد األطراف أثناء المحاوره. ماذا یحدث لو: - ٢

  
  احترام الوقت

  الوقت أثناء المحاورة.الهدف: أن یكتسب قیمة احترام 
  الجزء األول. ١٤مكان زرع القیمة: صفحة

تعرف علیهم فطلب یل ؛في بدایة العام الدراسي اجتمع المعلم مع طالبه الجدد
ن یقف كل منهم ویعرف عن نفسه وماذا یحب وما أالمعلم من الطالب 

خذ یعرف عن أیجابیات الموجودة في شخصیته باختصار، فقام محمد و اإل
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یجابیاته ولم یترك المجال لغیره من الطالب التعریف بنفسه حتي انتهي وقت إ طال في الحدیث عن نفسه و أفنفسه 
نفسك نني طلبت منك التعریف عن أخبرك أن أرید ألك یا محمد ولكن  الحصة وبعد انتهائه قال له المعلم : شكراً 

  داب الحوار احترام الوقت .آم فمن بالحدیث عن نفسك ولم تسمح لغیرك بالكال تستفردا أنت باختصار لكن
  اجب عن االسئلة التالیة :

 ماذا طلب المعلم من الطالب ؟ - ١
 هل استمع المعلم لجمیع الطالب؟ - ٢
 یك بمحمد ؟ وماذا یجب علیه ؟أما ر  - ٣
 ماذا یحدث لو : - ٤

  میذ بالحدیث عن نفسه طول الوقت  .انفرد التل
  

  التحرر من التعصب
  وعدم التعصب أثناء الحوار. الهدف: أن یكتسب قیمة االحترام

  الجزء األول. ٢١مكا زرع القیمة: صفحة 
طلب المعلم من طالب صفه التعاون في تزیین الصف 
ولكنه طلب منهم اختیار قائد من الطالب بالتحاور مع 

ن یكون أمحمود علي  صرَّ أبعضهم البعض لتنظیم العمل 
د هو قائد المجموعة علي الرغم من مخالفة الطالب له وق

ن محمود لم ألي إحمد أاختار الطالب بالتشاور وزمیلهم 
نه یجب إیه فقال المعلم لمحمود أیعجبه ذلك وتعصب لر 

ي الجماعة وعدم التعصب لرأیه الذي یخالفه أاحترام ر 
  االخرین .

  تیة :سئلة األب عن األیجأ
 ماذا طلب المعلم من طالب صفه؟ - ١
 ما هي الطریقة التي عمل بها الطالب؟ - ٢
 في موقف محمود ؟ مارایك - ٣
 ماذا یحدث لو / - ٤
 بقي محمود متعصب لرأیه : •
  لو انتشر العفو والتسامح بین الناس / •
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