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  ...إلى أمي الحنون أطال اهللا في عمرها...   إلى روح أبي الطاهرة رحمه اهللا 

* * *  
  إلى أسرانا البواسل...   إلى شهدائنا األبرار 

* * *  
  إلى أبنائي و بناتي...   إلى إخواني و أخواتي 

* * *  
  إلى طالبي و طالباتي...   إلى زمالئي و زميالتي

* * *  
  ... إلى أساتذتي األفاضـل... 

* * *  
  ... )جامعة القدس المفتوحة ( جامعتي  إلى نبراس العلم والتقدم... 

  )وجامعة األزهر(  
* * *  

  إلى كل العاملين في سلك التعليم
* * *  

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع 
* * *  
  
  

  سميــة العجــرمي: حثة البا
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  )7: إبراهيم(
  

  .فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ،و أخيراً  الشكر هللا أوالً 
رمز  :كل من خالص الشكر والتقدير واالمتنان إلىيسرني وأنا أقطف ثمار جهدي أن أتقدم ب

 ،ٕادارتهابرئيسها و  ممثلة، الغراء )جامعة األزهر(امخ المشع بالعلم الصرح الش ،التقدم والرقي والحضارة
 ستاذوأساتذتها األجالء وأخص بالذكر الدكتور عبد الكريم لبد واأل ،وعمادة الدراسات العليا فيها

ن وقفا إلى جانبي في يعلى هذه الرسالة وتعهداها بالرعاية واالهتمام واللذرفا أش انإسماعيل الفرا اللذ
  .حيز الوجود حتى خرجت هذه الرسالة إلى، ن بخبرتهما وعطائهماين وموجهيكل خطوة مرشد

ة و المناقش الخارجي الدكتور  محمد عليان كما أتقدم بالشكر الجزيل للمناقش الداخلي الدكتور
كما أتوجه بالشكر ، ى االرتقاء بهذه الدراسة العلميةبذلوه من جهد ثمين ساعد علعلى ما  صديقة حلس

معلمين و  ،وموجهين، من أساتذة جامعيين، حكمين الذين حكموا أدوات الدراسةوجميل العرفان إلى الم
ة ورأي وتعديل بالحذف أو وما أبدوه من نصح ومشور  ،توجيهات ونصائح علمية لما قدموه من

  .اإلضافة
ابنة أخي العزيز عمر و  وأخص بالذكر ،ال أنسى أن أقدم كل الشكر والعرفان ألفراد أسرتيو 

على  ،وابن أخي الغالي سلمان العجرمي ،وأبنائي الكرام يوسف وعماد ،عمي العزيزة صباح العجرمي
 جعلهموأن ي ،المولى عز وجل أن يبارك جهدهم ةسائل ،وا معي طوال إعدادي لهذه الرسالةما بذلوا وعان

  .عونًا وذخرًا لإلسالم والمسلمين
في  أسهم ولو بكلمة تشجيعإلى كل من  عرفانكما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم ال

عن طريق تقديم العون والمساعدة وتقديم التسهيالت الالزمة أو حتى النور إخراج هذه الرسالة إلى 
  .وامتناني وتقديري أقدم فائق شكريإلى كل هؤالء  ...بالدعاء لي بالخير

  .ن أخطأت فحسبي أجر المجتهدوإ ، ن وفقت فمن اهللافإ
                               

    سمية العجرمي: الباحثة  
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 ملخص الدراسة
 

فالتربية لها نظام قيمي تغرسه في نفوس ، تحتل القيم بأنواعها المختلفة مكانة هامة في التربية 
الن القــيم تلعــب دورًا ، فــي تعزيــزه عبــر مراحــل حيــاة اإلنســان المتطــورة وتســتمر ، أبنائهــا منــذ الصــغر 

وتجعلــه قــادرا علــى التكيــف مــع ، فهــي التــي  تحــدد ســلوك الفــرد ، رئيســيًا فــي تشــكيل شخصــية اإلنســان 
وتحقق له رؤية واضحة عن معتقداته وتصلحه نفسيًا ، الحياة وما فيها من مصاعب وتحديات ومغريات

كمــا تســاعد ، وتحميــه مــن االنحــراف الفكــري واألخالقــي والنفســي واالجتمــاعي، هواتهوخلقيــًا وتضــبط شــ
لــذلك كانــت القــيم موضــع اهتمــام ، علــى اســتقرار المجتمــع وتماســكه وحمايتــه مــن الغــزو الثقــافي والفكــري

  .هذه الدراسة

  :أهداف الدراسة 
كتـب التربيـة االجتماعيـة هدفت الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتب التربيـة اإلسـالمية و 

كمـا هـدفت ،وكتب حقوق اإلنسـان للصـف الرابـع األساسـي بفلسـطين ) التربية الوطنية و التربية المدنية(
إلـــى معرفـــة مـــدى مالئمـــة  القـــيم المتضـــمنة فـــي كتـــب التربيـــة اإلســـالمية واالجتماعيـــة وحقـــوق اإلنســـان 

  .لتالميذ الصف الرابع األساسي بفلسطين 

  :دواتها منهج الدراسة وأ
مـــن  الدراســةوتكونــت عينــة ، اســتخدمت الباحثــة المــنهج االتحليلــي ، بأســلوبه تحليـــل المحتــوى 

التربيــة الوطنيــة والتربيــة (كتــب مبحــث التربيــة اإلســالمية ومبحــث التربيــة االجتماعيــة والتــي تضــم كتــب 
العينــة بطريقــة ، ومــن كتــب مبحــث حقــوق اإلنســان للصــف الرابــع األساســي ، وقــد تــم اختيــار )المدنيــة 
  -:واستخدمت الدراسة أداتين رئيسيتين هما ، قصديه 

  .و أداة تحليل المحتوى ، قائمة اشتملت أهم أبعاد القيم ، والقيم الفرعية المندرجة تحتها
، جـداول فـي بعـد وتفريغهـا التكـرارات لكـل جمع تم ،التكرارات  ولتحليل النتائج استخدمت الباحثة حساب

  . لمئويةا النسب واستخدمت

  :أهم نتائـج الدراسـة 
  :توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج كان من أهمها 

قد احتلت المرتبـة األولـى ، يليهـا  "القيم الدينية " تبين من خالل تحليل كتب التربية اإلسالمية أن  -1
القــيم السياســية "يهــا ، ويل"  القــيم الجماليــة"، ويليهــا  "القــيم االجتماعيــة "، ويليهــا  "القــيم األخالقيــة "

  .   "القيم العلمية "ويليها في المرتبة األخيرة  ، ) "والوطنية 
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ــة " أن تبــين مــن خــالل تحليــل كتــب التربيــة الوطنيــة -2 ــيم السياســية والوطني قــد احتلــت المرتبــة  "الق
القـيم "، ويليهـا  "ة القـيم العلميـ"، ويليهـا  "القـيم الدينيـة " ويليهـا ،  "القـيم االجتماعيـة "األولى ، يليها 

  . "القيم األخالقية "ويليها في المرتبة األخيرة  ،  "الجمالية 
قد احتلت المرتبة األولى  يليها " القيم االجتماعية" أن  تبين من خالل  تحليل كتب التربية المدنية -3
" ، يليهـا  "القـيم الجماليـة " ، يليهـا " القـيم العلميـة "يليهـا ، "القيم الدينية " ، يليها  "القيم األخالقية " 

  .حيث احتلت المرتبة األخيرة "القيم السياسية والوطنية 
قيم " قد احتلت المرتبة األولى ، يليها  "قيم الحرية "تبين من خالل تحليل كتب حقوق اإلنسان أن  -4

" ، ويليهـا  "سـامح قـيم الت" ، يليهـا قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق لإلنسـان " ، يليها  "الكرامة 
المواطنة والمشاركة فـي " ، ويليها قيمـة"  قيم الملكية" ، ويليها  "قيم المساواة " ويليها ،  "قيم العدالة 

 .واحتلت المرتبة األخيرة "  الحياة المهنية والسياسية

  :ثم قدمت الباحثة عدد من  التوصيات من أهمها 
لعشـــوائية فـــي التخطـــيط المتعلـــق بالكتـــب األربعـــة فيمـــا يتعلـــق بجوانـــب القصـــور وعـــدم التـــوازن وا -1

للصف الرابع األساسـي، يفضـل أن يـتم إعـداد هـذه الكتـب مـن خـالل االسترشـاد بقائمـة قـيم معـدة 
إعـــدادًا جيـــدًا ومالئمـــة لخصـــائص تالميـــذ الصـــف الرابـــع، مـــن خـــالل فريـــق متعـــاون مـــن الخبـــراء 

سســات التــأليف و طواقمــه مــن حــين والمتخصصـين فــي التربيــة، إضــافة إلــى إعــادة النظـر فــي مؤ 
آلخــــر، وزيــــادة القاعــــدة التعاونيــــة، بحيــــث يــــتم أخــــذ آراء الطــــالب المســــتهدفين، وكــــذا المعلمــــين 

  .والمشرفين وأولياء األمور 
تضمين ملخصات مناسبة بالقيم المرغوبة المنـوي إكسـابها للتالميـذ بكـل وحـدة مـن وحـدات الكتـب  -2

  .الل العام الدراسي المدرسية وتزويد كل المعلمين بها خ
ضرورة قيام الجامعـات الفلسـطينية باالهتمـام األكثـر بمعلـم التربيـة قبـل الخدمـة وتزويـده بمجموعـة  -3

  .القيم اإليجابية المنوي إكسابها للمتعلمين، وكيفية تنميتها وتدريسها للطلبة 
فية توزيع القيم ضرورة التخطيط المسبق لدى المختصين في لجنة المناهج الفلسطينية ، لتحديد كي -4

المقترح تضمينها في مناهج التربية اإلسالمية والتربيـة االجتماعيـة وحقـوق اإلنسـان للصـف الرابـع 
األساسي، مع مراعاة التوازن والتتابع والشمول والترتيب المنطقي بين القيم، بحيـث تتـوافر فـي كـل 

 الكتب بشكل مناسب ومتدرج حسب الصفوف 
ل الفلســطيني مــن مــؤلفين ومشــرفين ومعلمــين ومخططــي منــاهج مــن توحيــد جهــود المهتمــين بالطفــ -5

ــــى تحمــــل  أجــــل االرتقــــاء بالطفــــل الفلســــطيني إلعــــداد اإلنســــان الصــــالح وبنــــاء الجيــــل القــــادر عل
المســؤولية ومواجهــة التحــديات المســتقبلية، والقــادر علــى خدمــة وطنــه مــن خــالل تضــمين المنــاهج 

 .نفوس التالميذ  دروس تحمل مواقف عملية تضمن غرس القيم في



 و 
 

ABSTRACT  
Occupies the values of various types have an important place in education, 

Education is a value system Ngrsh in the hearts of her children from a young age, and 
continues to strengthen through the stages of human life evolving, because values play a 
major role in shaping the human personality, it is that determines the behavior of the 
individual, and make it able to adapt to life and the difficulties, challenges and temptations, 
and that was the clear vision of his beliefs and fix it psychologically, morally and control 
cravings, and protects them from deviation of intellectual, moral, psychological, social, and 
helps to stabilize the society and its cohesion and protection of cultural and intellectual 
invasion, so the values are of interest to this study. 
 
Objectives of the study: 

The study aimed to determine the values contained in the books of Islamic 
education and wrote social education (civic education and national education) and wrote 
the human rights of fourth grade primary Palestine, also aimed to find out the suitability of 
the values contained in the books of Islamic education and social and human rights for 
students in fourth grade in Palestine. 
 
Survey's methodology and tools: 

The researcher used the descriptive method of analysis, style analysis of the 
content, and sample study has books of Islamic Education and the Study of Social 
Education, which includes books (the national education and civic education), and wrote 
Study of the human rights of fourth grade primary, has been selected the sample in a 
deliberate, and the study used two main tools: - 
List included the most important dimensions of values, and sub-values thereunder, and 
content analysis tool. 
To analyze the results the researcher used the account duplicates, duplicates were collected 
after each and discharged in the tables, percentages have been used. 
 
The most important results of the study: 
The researcher reached the number of results was the most important: 
1. found by analyzing the books of Islamic education that "religious values" was ranked 

first, followed by "moral values", followed by "social values", followed by "aesthetic 
values", followed by "political values and national"), followed in last place "scientific 
values. " 

2. showing through the analysis of national education books that "the political values and 
national" was ranked first, followed by "social values", followed by "religious values", 
followed by "scientific values", followed by "aesthetic values", and followed in the 
last rank "values moral. " 

3. identified through the analysis of books of civic education that "social values" was 
ranked first, followed by "moral values", followed by "religious values", followed by 
"scientific values", followed by "aesthetic values", followed by "political values and 
national "where the occupied ranked last. 

4. revealed through the analysis of written human rights that "the values of freedom" was  
ranked first, followed by "the values of dignity," followed by "values of life and 
standard of living adequate for a person, followed by" the values of tolerance, 
"followed by" the values of justice, "followed by" values of equality , "followed by" 
property values ", followed by the value of" citizenship and participation in 
professional and political life "and was ranked last. 
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Then the researcher presented a number of recommendations including: 
1. with regard to shortcomings and lack of balance and randomness in the chart on the 

books of the four fourth grade primary, preferably the preparation of these books 
through guided by a list of the values of well-prepared and appropriate to the 
characteristics of the class IV, through a team collaborator of experts and professionals 
in education, in addition to review of the institutions and authoring Tteamwork's from 
time to time, and increase collaborative base, so that the views of the targeted students, 
as well as teachers, supervisors and parents. 

2. Include appropriate summaries intended to give them the desired values for pupils in 
every unit of textbooks and to provide all teachers during the school year. 

3. the need for more attention to the Palestinian universities teacher education pre-service 
and provide a range of positive values, intended to endow the learners, and how to 
develop and teach the students. 

4. the need for advance planning to the specialists in the Committee on the Palestinian 
curriculum, to determine how to distribute the values proposed to be included in the 
curriculum of Islamic education and social education and human rights for fourth 
grade primary, taking into account the balance and the relay, comprehensive and 
logical order of values, so that available in all the books properly and graded by rows . 

5. uniting the efforts of those interested in the child of the Palestinian authors, 
supervisors, teachers, planners of curricula in order to improve the Palestinian children 
to prepare a good man and build a generation who can take responsibility and face the 
future challenges, and able to serve his country through the curricula include lessons 
with the positions of the process to ensure instill values in the hearts of the disciples. 
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ةـمقدم   1.1  

وهي تناقش على ، مجاالتهاكافة في  قديمًا وحديثاً  قضية كبرى تواجهها التربية ةيالقيمالقضية 
ونداءات اليقظة لالهتمام بمنظومة القيم حيث تتعالى صراخات ، والعالمي واإلقليميالمستوى الوطني 

حياته  أنماطلما يالحظ من سيادة القيم المادية والفردية على  ،المعاصر اإلنسانلها عند تشكي وٕاعادة
وابتعاد  ،وتطرف، وعدوانية وسخط على الحياة ،هذه القيم من عشوائية وتفكيره وسلوكه بكل ما تحمله

، واإلحسانة الحق والفضيلوتعلق بالحياة المادية وٕاهمال معايير  ،السلوك األخالقي القويمعن معايير 
حيث يرى معظم علماء التربية ، والسلوكيات المهزوزة،وظهور المفاهيم المقلوبة والمصطلحات المشوهة

  .بل معظم الناس بأن هذه هي األزمة القيمية
القيمية المعاصرة ما نسمعه ونشاهده من انتقال  األزمةمن المؤشرات المقلقة والدالة على 

ظاهرة  ،في بعض بلدان العالم،أصبحتحتى ، عالم الطفولة البريئة إلىالجريمة والبؤس والمخدرات 
درجات  أعلى إلىورفع مؤشر الخطر  ،اإلنذارصفارات  وٕاطالق ،مؤلمة مفزعة تتطلب التدخل السريع

  .وحقيقة حياته اإلنسانخطر يمس وجود  ،اللون تحذيرًا من خطر داهم
ولدت الكثير  األزمةوهذه ، قيمية أزمة  عيشن بأننا حقاً  "ولو نظرنا إلى الوضع الراهن لوجدنا 

عززها االنفتاح الثقافي المباشر على جميع أنحاء العالم عبر وسائل  التيمن السلوكيات الخاطئة 
 وأصبح الفرد يعيش مضطرباً ، خض عنها االنحراف في مفهوم القيموالتي تم، بمختلف وسائلها اإلعالم

المشكالت الناجمة عن  وأصبح المجتمع يعاني الكثير من ،ةوهشاشة القيم المستورد بين أصالة قيمه
وغلبت ، اإلنسانيوضعف الضمير ، أصبح صدقا و النفاق أصبح مجاملة فالكذب، تبدل القيم

  .)8:2001، الھندي( "المصلحة الخاصة وتمكن القوي من استنزاف خيرات الضعيف
وعملها كل في جهة عن  أدوارها اضطراب المؤسسات التربوية وتناقضها في مما زاد ذلك سوءاً 

تمثل الواجهة التربوية للحضارة  إنهاحيث ، هذه المؤسسات هي المدرسة أهماألخرى ولعل من 
عن طريق التربية والمدرسة بكل مدخالتها من  إالوحيث ال يمكن عالج ذلك الخلل في القيم  اإلنسانية

 األثرله   ومحتوى المنهج المدرسي حيث، ةمخرجات التربيمناهج ومعلمين وطلبة ومواد تعليمية تمثل 
  .)6: 2009، العيسى (في غرس القيم في نفوس المتعلمين الكبير 

ولهذا فإن أي خلل في القيم ينتج عنه خلل ، اإلنسانيةفبالقيم تنتظم العالقات البشرية وعليها تقوم الحياة 
  .في الحياة البشرية ألن مدارها وعمادها تلك القيم

دورًا مهمًا في تكوين  ؤديالقيم ت ن أيمكن القول ب ،ا سبق من حديث عن القيمناء على موب
الفرد من خالل ما يظهر  سلوكياتتعكسها ، من خالل قيم ومعايير شخصية، وصقلها شخصية الفرد

لذا فموضوع القيم من ، أو رفضه لهاتعبر عن مدى توافقه مع القيم  ه التيوتصرفاتالفرد  من أعمال 
وشغل الكثير من المربين والمفكرين  ء التربيةهمة التي حازت على اهتمام علمامال الموضوعات

عملية بناء النظام القيمي ليست "ن أكما يرى البعض ب، فالسفة منذ عصور قديمة وحتى اآلنوال
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ء أو منهجًا دراسيًا معينًا ولكن مسؤولية كل من له عالقة بعملية التربية سوامسؤولية اجتماعية بعينها 
من خالل كافة الوسائط للفرد في أي مجال وعلى أي طار المدرسة أو أي مؤسسة أخرى أو في إ

  .)122:  1986، فارعة، محمد( " مستوى
حد أن ينكر أن تعلم القيم وتعليمها من أهم موضوعات التربية فهي مركز اهتمام أال يستطيع و 

يات الوطنية واإلقليمية حافل والملتقوالحديث عنها في نمو مستمر في كل الم ،الباحثين والكتاب
الفرد وهي التي تنظم سلوك  ىفالقيم هي األساس التي ترتكز على نظام المعتقدات لد"  ،والدولية

فهي قضية العصر لمواجهة طوفان الغزو الثقافي  ،وجهه نحو ما هو مقبول ومرغوب فيهالجماعة وت
لذلك وجب علينا  ،اإلعالم ووسائل االتصال الحديثة القادم إلينا من الغرب بقيمه المختلفة عبر وسائل

أن نحتاط لمواجهة الهجمة الثقافية من خالل إكساب أطفالنا المعايير االجتماعية والقيم األخالقية التي 
  . )52:،2005،فرج ("  يتصف بها مجتمعنا وتتميز بها ثقافتنا

تفرع منها منظومات متعددة منها ت ،أن التربية منظومة كبرى "جديص في بحر التربية و غيالذي و 
وهذه المنظومة ، وغيرها... ومنظومة القيم  ،ومنظومة التقويم ،ومنظومة التعلم ،منظومة التعليم

  .)158: 2008،حلس ( "لعملية التربوية وتحقيق أهدافهاتتعاضد وتتكاثف لتطوير ا
ة إلى مستويات نحو والجماعما دام هدفها تنمية الفرد ، والتربية في جوهرها عملية قيمية

  . )32: 1983،أحمد ( والتثقيف المستمر المتواصل، يبوالتهذ ،والنضج، عن طريق االكتمال ،األفضل
إذ أنها ، ريفي تحقيق تقدمه الحضا وسيلة المجتمع هي التربيةأن  إلى الباحثة تشيرهذا و 

رة ال تنتهي إال موهي عملية مست، لخصائص العصر ومتطلباته تحقق أهداف ذلك المجتمع وفقاً 
، تها إيجاد المواطن الصالح المنتجغاي، ها تشكل شخصية الفرد وتؤصل هويتهكما أن، بانتهاء الحياة

التربية تهدف ف. القادر على المساهمة في تطوير مجتمعه بشكل ينسجم مع القيم والمثل العليا للمجتمع
ة والقيم واالتجاهات وأنماط السلوك التي تعليم النشء المهارات العلمية واالجتماعي "فيما تهدف إليه 

  ."تخلق منهم مواطنين صالحين
الجماعة إلى ما دام هدفها تنمية الفرد و ، التربية في جوهرها عملية قيمية"ن أكما يمكن القول ب

، أحمد(   "المتواصل هذيب والتثقيف المستمرعن طريق االكتمال والنضج والت، مستويات نحو األفضل

1983 :32( .  
راد التربية هي وسيلة المجتمع وأسلوبه الذي يكتسب من خالله األفخلصت الباحثة الى أن و 

  .والقيم واتجاهات المجتمع الذي يعيشون فيه، طرائق الحياة
وهي وسيلة "  ،ت النظام التربوي ألي مجتمع بشريبرز مكوناأكما تعد المناهج المدرسية من 

فمن خاللها يمارس المتعلمون قيم المجتمع  ،في تحقيق أهدافهاسسات التعليمية مهمة تعتمد عليها المؤ 
جل تحقيق أوبدنية من  ،تخدمين ما يملكون من قدرات عقليةالذي يعيشون فيه ومبادئه وتصوراته مس

  .)24: 2006،عليمات ( " رغباتهم وطموحاتهم
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وما ، وآمالهادقة تعكس تطلعات المجتمع ه صآأن تكون مر  مدرسيةالمناهج اللذلك ينبغي على 
. اس التربية اإلسالميةوهي أس، أساس العملية التعليمية التربويةفالقيم ، يؤمن به من مفاهيم وقيم 

ي تعد المنهل الخصب الذي يزود هف، مهمًا في العملية التعليمية المناهج المدرسية دوراً  تؤديوكما "
ولما كان المجتمع  ،هات االيجابيةوسهم القيم واالتجاالتالميذ بالمعلومات والمعارف وتغرس في نف
تتطور لتكون باستمرار  أنفال بد للمناهج المدرسية  ،لميتغير ويتطور تبعًا لتغيرات البيئة والثقافة والع

فالمنهج "       .)54: 1999،أبو صعليليك ( صورة واضحة تعكس حالة المجتمع وثقافته وحاجاته
، ررات الدراسية التي يجتازها فحسبأو المق، فظها التالميذثل بالدروس التي يحالسليم ال يتم مدرسي ال

الدراسية إذ أن الهدف  يذ من قيم ومثل حياتية تتضمنها المباحثولكن بما يقدمه هذا المنهج للتالم
مختلفة فال تعدو أن أما المواد الدراسية ال، تحصيل هذه القيم الموجهة للحياة الحقيقي لعملية التربية هو

  ).96: 1982،فينكس( "تمثيله لتحقيق هذه القيم والتمكن منتكون وسائل 
 تعد ضرورة من ضرورات الحياة لكي تحيا بها الشعوب مدرسيةويمكن القول بأن المناهج ال

اختالف سياساتها فقد اتخذت منها الدول على ، هذه المكانةمدرسية تل المناهج التح أنوليس ببدع "
                "والتغلب على مشاكلها واالنتصار عليها ،أهدافها تحقيق إلىها طريقًا فيونظم الحكم 

جميع أنواع "بل يشمل ، رسي ال يقتصر على المقرر الدراسيفالمنهج المد ،)90: 1982، قورة (
المدرسة وبتوجيه  إشرافالنشاطات التي يقوم بها التالميذ أو جميع الخبرات التي يمرون فيها تحت 

  . )27: 1994، عبد اللطيف ( " أم خارجها اخل أبنية المدرسة د أكان ذلك ءمنها سوا
العقلي لدى ات ومعارف تنمي الجانب المعرفي و ليس مجرد معلومج المدرسي اوبهذا يصبح المنه

 كما، الوجدانية واألخالقيةجتماعية و العقلية واالالجسمية و  متعلميذ بل تشمل جميع جوانب حياة المالتل
واألخالق ، فتنمي لديه القيم الفاضلة، لوكيومنها الجانب الس، وانب شخصيتهتسهم في تنمية كافة ج

  .والمثل العليا، الحميدة
 الأ ،حقيقية أزمةتناول هذا الموضوع هو ما يمر به عالمنا الحديث من  إلىومما دفع الباحثة 

غريبة عن مجتمعاتنا  وبروز سلوكيات المادية والغربية القيم إلىوهذا ناتج عن التوجه  ،القيم أزمةوهي 
هناك تغيرات مذهلة حدثت وتحدث في العالم على كافة المستويات  أنوبالرغم من " .وأخالقناوعقائدنا 

نه ال حلول للعديد أ :قولي تناع قد تم ترسيخهقافإن هناك ، القتصادية والسياسيةالعلمية واالجتماعية وا
والعمل  ،المستقبلية تربويًا وتعليمياً  األجيالها إعداد من خالل الكيفية التي سيتم بإالمن مشاكل البشرية 

هو  ،صر جديدلحقائق وديناميكيات عيكون هذا التعليم من نوع جديد يهيئ الفرد والمجتمع  أنعلى 
  .)54: 1993، فراج ( " عصر الثورة التكنولوجية الثالثة

التربية  بحثوم ميةاإلسالالتربية مبحث لزامَا على مناهجنا الدراسية ومنها  أصبحلهذا 
 ،والصدق ،قيم العالية والسامية منها الصبربال ناءأبناُتغذي  أن اإلنسانحقوق  بحثاالجتماعية وم

صلى اهللا  - الحنيف ورسمها سيدنا محمد  اإلسالميوالتعاون وغيرها من القيم التي يتضمنها ديننا 
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واالجتماعية  اإلسالميةربية تناهج الوبهذا يلتقي في م ،قدوة حسنة في أقواله وأفعاله -عليه وسلم 
ًال ونساًء وشيوخًا كنا اليوم رجا وٕاذا " ،للفرد مع البناء القيمي للمجتمع البناء القيمي اإلنسانوحقوق 
شد ار أغن حاجة أبنائنا الصإف ،اإلسالميابعة من الدين نالتمسك بالقيم ال إلىشد الحاجة في أ ،وشباباً 
عًا أن نأخذ بيد تلك البراعم الصغيرة التي ما زالت قابلة للتشكيل والتغير يوعليه وجب علينا جم، وأعظم
  .)42: 1996،طھطاوي ( "وتخطيطهم الكبار إرادةحسب 

تستفيد التربية من كتب التربية  أننه من الضروري أوبناًء على ما سبق ترى الباحثة 
 وغنية بالكثير منة مقدمة للطلبة مناهج علمية ومدرسي كونها اإلنسانواالجتماعية وحقوق  اإلسالمية

  .غرسها في الطلبة القيم المختلفة المرغوبة والمراد
                   تناول فقد، راساتهمموضوع القيم فقد تناوله الكثير من الباحثين في دوألهمية 

 –ة القيم الدينية المتضمنة في كتابي القراءة واألدب للصف الثاني عشر بغز ) 24: 2001،العرجا(
القراءة واألدب للصف  وقيمها الفرعية متدنية جدا في كتابي، وتوصل إلى أن نسب المجاالت ،فلسطين

  .رد على اإلطالق وتحتاج إلى إثراءن العديد من القيم الفرعية لم تأو  ،الثاني عشر
 التعليم مرحلة في عند التالميذ األخالقية القيم بعض تنمية )32: 1988,الجbدي( تناولو 

 المرحلة هذه في المدرسة قصور على إحصائية داللة ذات مؤشرات وجودإلى  وتوصل ساسياأل
 الصدق، األمانة، وهي األربعة األخالقية بالقيم االهتمام في األساسي التعليم من األولى

 المدرسة في والعاملين بالمدرسة والمعلم خاصة مؤشرات تتناول المؤشرات وهذه الحياء،الشجاعة
القيم  إكساب في لدورها االبتدائية المدرسة تحقيق سبيل في تقف معوقات هناكوان ، والمتعلمين
في كتب القراءة لطلبة الصفوف األربعة األولى  القيم االجتماعية )24: 1995،عاشور( ناولوت .األخالقية

ورة لم أن توزيع القيم االجتماعية وأنواعها في كتب القراءة للصفوف المذك  إلىوتوصل ، في األردن
 20018 ،الھندي( أما .لغالبة على التوزيع في هذه الكتبالعشوائية هي السمة ابل أن  معيناً  تتبع نظاماً 

 بمحافظة عشر الثاني الصف طلبة لدى  القيم االجتماعية بعض تنمية في المعلم فقد تناول دور ):
 الذكور واإلناث من كل نبي  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلىوتوصل  ،نظرهم وجهة من غزة
 .االجتماعية القيم بعض تنمية في

كتب المعلومات العامة  في واالجتماعية الخلقية القيمفي فقد بحث  )28: 2001،حزين( وكذلك
 القيم ورود تفاوت إلىوتوصل ، األساسي التعليم األربعة األولى من مرحلة للصفوف واألنشطة البيئية 

 تكرارات على األسرة حب وقيمة الطاعة قيمة الواحد، فحصلت تابالك وفي المختلفة، الكتب في
 لمرة وردت قيم وهناك قليلة، بدرجة واألمانة الصدق قيمة حين وردت في األربعة الكتب في متساوية

 الصفوف كتب محتوى في مطلقا ترد لم قيم وهناك الصداقة، و كالعدل محتوى الكتب في فقط  واحدة
   . المبكر السن هذا في التالميذ شخصية بناء في أساسية قيمة أنها من غمبالر  األربعة كالشجاعة
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كتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية والقيم الموجهة بها في  )5: 2002،الكندري ( كما تناول
توصل إلى أن هناك تكثيفات للكلمات ذات المرجعية الدينية أو الداللية األخالقية في و  ،دولة الكويت

نسبتها على التوالي الصف الثاني فالثالث فالرابع حيث كانت  لىإ قل تدريجياً ناألول ثم تالصف 
ويرى الباحث أن نتائج الدراسة تدل على اقتناع %) 2.26(، %)2.69(، %)5.68(، %)14.8(

واضعي األهداف بالتأكيد على القيم الدينية األصيلة بشكل عام بما يتفق مع ما ورد في الوثائق 
  .خالقية المستمدة من ديننا الحنيفية وكذلك مجموعة القيم األالتربو 

، في آيات النداء القرآني للمؤمنينالقيم التربوية المتضمنة  )7: 2007،اjسطل(تناولت كما 
، تزخر بالقيم التربوية اإليمانية وسبل توظيفها في التعليم األساسي وتوصلت إلى أن آيات القران الكريم

، بالقيم التربوية األخالقية وتزخر آيات القران الكريم، قيمة من هذه القيم) 42(رجتاستخ ن الباحثةأو 
، الجتماعية واالقتصادية والسياسيةوكذلك القيم ا، قيمة من هذه القيم) 18(الباحثة وقد استنبطت

اء وتوصلت الباحثة إلى صيغة تربوية عالجية لالستفادة من القيم التربوية المستنبطة من آيات الند
  .ديات التي تواجه األمة اإلسالميةوكذلك في مواجهة التح، لمسلمين في مجال التعليم المدرسيالقرآني ل

 للصف التربية اإلسالمية يتضمنها كتاب التي التسامح فقد تناوال قيم )78: 2008، و الغويري  ھندي ( أما
 قيمة (31 )اإلسالمية التربية بكتا في المتضمنة التسامح قيم عدد نأوتوصال إلى ، األساسي العاشر

 أهميتها في كبيرة درجة ذات كانت االستبانة في الواردة التسامح قيم جميع وأن (85) وعدد تكراراتها
 ال التسامح قيم ألهمية اإلسالمية التربية معلمي تقدير درجة نأو  ،والمعلمات تقدير المعلمين في

  . جنسهم باختالف تختلف
القيم التربوية المتضمنة في قصص المنهاج الفلسطيني فقد تناول  )12: 2009،حمودة ( أما

وتوصل الباحث إلى صيغة تربوية عالجية ، ا في ضوء الفكر التربوي اإلسالميللمرحلة األساسية العلي
يا لالستفادة من القيم المستنبطة من القصص في كتب المطالعة والنصوص للمرحلة األساسية العل

، أهمية القيم في التعليم المدرسي وكذلك، فيها وكيفية توظيف القيم، التعليميةشملت عناصر العملية 
  .وجسمية ،وجمالية، وعقلية، اجتماعيةو ، وأخالقية، ية عدة جوانب إيمانيةوقد شملت الصيغة التربو 

التعليم  من الثانية الحلقة لتالميذ الالزمة االجتماعية القيم )96 : 1992،مبارك ( تناولكما 
 عدد قلة إلىوتوصل الباحث  للطالب المصري تنميتها في  االجتماعية المواد مناهج ودور اسياألس

 هذه أهداف لباقي االجتماعية بالنسبة الدراسات مناهج أهداف في االجتماعية للقيم المخصصة الجمل
لى وإ  ،(%92.8) بنسبة األهداف وجدت باقي بينما(% 7.2)  بنسبة القيم هذه وجدت حيث , المناهج

 هذه وباقي أهداف االجتماعية القيم بين االجتماعية و الدراسات مناهج أهداف بين توازن وجود عدم
 من هدف بكل النسبية الخاصة األوزان فيه يحدد معيار وجود عدم  :إلى ذلك الباحث وعزا المناهج
 الالزمة االجتماعية قيمال تحديد القيام بمحاولة عدم إلى باإلضافة، االجتماعية الدراسات مناهج أهداف
  .المناهج أهداف وضع عند تؤخذ باالعتبار حتى األساسي للتعليم الثانية الحلقة لطلبة
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التربية ولهذا آثرت الباحثة العمل على تحليل القيم الواردة في كتب التربية اإلسالمية و 
 الئمتها لتالميذوم ،للوقوف على مدى وجودها، األساسياالجتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع 

للحاجة الماسة التي  عليهاالتركيز و  ،القيم التي لم تتضمنها تلك الكتبوتحديد  ،الصف الرابع األساسي
  .مجتمعنا الفلسطيني يواجههاالتي تفرضها علينا الظروف والتحديات الجديدة 

ثم ، ايتعلمها الفرد ويتشربها تدريجي أن القيم هي نتاج اجتماعي: وخلصت الباحثة القول
ًا مهمًا في حياة فهي تلعب دور ، المرجعي للسلوك أثناء عملية التنشئة االجتماعية  إطاره إلىيضيفها 

كما تعطي القيم من ، وفي عمليات العالج النفسي، ماعيوفي التوافق النفسي واالجت، الفرد والجماعة
وال ، قيم وال رقيًا وال حضارة فال حياة للمجتمع بدون، جتماعية الوحدة للمجتمع والثقافةالناحية اال

وتضيف الباحثة إلى أن كما  ،ية هي التي تميز اإلنسان عن غيرهاالجتماعفالقيم الدينية و ، إنسانية
إللقاء الضوء على مدى مناسبتها لألهداف الوجدانية والقيم  ؛ية التحليل أساسية وضرورية للكتبعمل

  .ثيال حقيقياالتي تنبع من حاجات المجتمع والفرد وتمثلها تم

  : وأسئلتها مشكلة الدراسة   1.2
فبالرغم من التقدم العلمي الذي ، ناء المنظومة القيمية لدى الشعوبفي بالقيم دوراً  مهما ً  ؤديت

للقيم نتيجة لطغيان المادة على القيم والمبادئ الفاضلة  اً أن هناك اهتزاز  يعيشه المجتمع البشري إال
من خالل عملها كمعلمة  ة البحث منذ فترة طويلة نتيجة ما تالحظهلذلك استشعرت الباحثة بمشكل

من حيث تضمنها  مدرسيةمن وجود قصور في محتوى الكتب ال ،مرحلة أساسية وتعاملها مع التالميذ
تركيز المعلمين على تدريس القيم في  الدنيا وقلة األساسيةللقيم االيجابية المناسبة لطالب المرحلة 

إلى تحليل مما دفع الباحثة ، ات الخاصة بالقيم في دولة فلسطينالدراسإلى ذلك قلة إضافة ، المناهج 
ضمنة بمجملها للوقوف على القيم المت اإلنسانكتب حقوق االجتماعية و  التربيةو  كتب التربية اإلسالمية
من وجود لذلك وانطالقًا  ،ة هذه القيم لتالميذ الصف الرابعمءولمعرفة مدى مال ،في محتوى هذه الكتب

خلل في القيم فال نستطيع إعفاء التربية من مسؤولية معالجة هذا الخلل بأساليب علمية عديدة 
واستراتيجيات حديثة منها إعادة النظر في المناهج التي تقدم للمتعلمين وخاصة في المرحلة األساسية 

    :لي مما جعل مشكلة الدراسة تتمحور في اإلجابة عن السؤال الرئيس التا، الدنيا

االجتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع التربية ما القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية و 
  ؟  األساسي بفلسطين

  :ويتفرع عنه األسئلة التالية
  ما القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بفلسطين؟ .1
  للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟ما القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية  .2
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  ما القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟ .3
  ما القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنسان  للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟ .4
 اناالجتماعية وحقوق اإلنسالتربية كتب التربية اإلسالمية و  المتضمنة في مة القيم ءمدى مالما  .5

 بفلسطين ؟ األساسيلتالميذ الصف الرابع 
 
  :أهداف الدراسة   1.3

  - :تهدف هذه الدراسة إلى 
  .تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بفلسطين .1
  .نية للصف الرابع األساسي بفلسطينتحديد القيم المتضمنة في كتب التربية الوط .2
  .نية للصف الرابع األساسي بفلسطينفي كتب التربية المدتحديد القيم المتضمنة  .3
  .ان  للصف الرابع األساسي بفلسطينتحديد القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنس .4
االجتماعية وحقوق اإلنسان التربية القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية و ءمة معرفة مدى مال. 5

  .لصف الرابع األساسي بفلسطينلتالميذ ا

  : أهمية الدراسة  1.4
قــد تســاعد المعلمــين فــي معرفــة القــيم المتضــمنة فــي كتــب التربيــة اإلســالمية واالجتماعيــة وحقــوق  .1

  .سان للصف الرابع األساسي بفلسطيناإلن
تطويرهـا بتضـمينها القـيم  أوقد تفيـد مخططـي المنـاهج وذلـك عنـد إعـادة صـياغة المنـاهج الدراسـية  .2

  .ائج الدراسةقا لما تكشف عنه نتالمناسبة وف
قد تسهم هذه الدراسة في إفادة المشرفين التربويين وذلك عند عقد دورات تدريبية للمعلمين لتوعيتهم  .3

  .األساسيةوالتركيز على القيم المالئمة للمرحلة ، عليمها وتعلمهاقيم وضرورة تبأهمية ال
 االجتماعيـة التربيـةمية و تربيـة اإلسـالقد تساعد هذه الدراسة الباحثين فيما بعد وخاصـة فـي مجـال ال .4

إلجراء الدراسات واألبحاث في  اً وطريق وحقوق اإلنسان على أن تكون لهم دليالً  )الوطنية والمدنية(
المرحلـة االجتماعيـة وحقـوق اإلنسـان لتالميـذ ً  اإلسـالمية و مجال التقويم فيما يتعلق بمناهج التربية

 .األساسية الدنيا

  : حدود الدراسة  1.5
  .)2012ــ  2011( سنة الدراسيةالفصل الدراسي األول من الاسة في أجريت الدر  .1
والتربية االجتماعية والتي  الدراسة على تحليل محتوى  كتب التربية اإلسالمية اقتصرت .2

والبالغ عددها ثمانية  وكتب حقوق اإلنسان) كتب التربية المدنية، ة الوطنيةكتب التربي(تشمل
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) األونروا(الدولية  رابع األساسي في مدارس وكالة الغوثالصف الوهي مقررة على  ،)8(كتب
 ذبهدف معرفة القيم المتضمنة في تلك الكتب ومعرفة مدى مالءمتها لتالمي، فلسطينبقطاع غزة 

 .الصف الرابع األساسي
نة في الكتب وأسلوب تحليل المحتوى لمعرفة القيم المتضمتحددت الدراسة بالمنهج الوصفي  .3

 . اسةموضوع مشكلة الدر 
   .قائمة القيم وبطاقة تحليل المحتوى :تحددت الدراسة بأدواتها وهما .4
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  الفصـل الثاني

  ر النظريااإلط
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  الثانيالفصـل 

 النظرياإلطار 
 ماهية القيم •
 ).Values(مفهوم القيم  •
 القيمة في اللغة •
 القيمة في االصطالح •
 طبيعة القيم •
 .)دواعي االهتمام بالقيم(أهمية القيم  •
 تصنيف القـيم •
 المبادئ العامة لتدريس القيم والمشكالت التي تواجه تعلمها وتعليمها •
 المبادئ العامة لتدريس القيم •
 دور المعلم في تعليم القيم •
 دور الطالب في تعلم القيم •
 مشكالت تعلم القيم وتعليمها •
 المسئول عن إكساب القيم وغرسها وتنميتها •
 تنمية القيم دور المناهج والكتب المدرسية  في •
 أهمية الكتب المدرسية •
 طبيعة التربية اإلسالمية •
 كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي •
 )التربية الوطنية والتربية المدنية(التربية االجتماعية  •
 )مرحلة الطفولة الوسطى: ( خصائص تالميذ المرحلة االبتدائيـة •
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
م مجاال خصبا وحساسا للبحث في وقتنا الراهن، فهو مجال خصب باعتبار يشكل موضوع القي

مركزيته في بناء شخصية الفرد ومن القيم السائدة لدى األفراد يتشكل الضمير الجمعي ألمة فإذا 
وهو موضوع حساس في وقتنا الحاضر اعتبارا ، صلحت القيم صلح الجسد كله وفي فسادها فساده

حيث انتبه العالم اآلن إلى أن المنظومة الفكرية ، لمدارس والمؤسسات والدوللمركزيته في اهتمامات ا
القتصادية والسياسية المبنية على قيم وقناعات محددة تشكل عامال حاسمًا في التعامل مع القضايا ا

  . ، وقد تؤدي إلى توافق كما قد تؤدي إلى صدام الحضاراتواالجتماعية
ثقافة يحمل منظومة متكاملة من القيم ذات أبعاد إنسانية ومعلوم أن اإلسالم يعتبر دينا و 

وكونية  تنطلق من رؤية فلسفية للكون والحياة والمصير، وتصاغ في الواقع نظريات وأفكارا ممتزجة 
بخبرات الناس وأساليبهم في تنزيلها إلى أرض الواقع، وتصاغ في شكل مسلكيات أخالقية تحكم تربية 

ا وتفاعلها وتطورها واتساع تمثل الناس لها، ويتم التركيز في كل ذلك على األجيال من أجل استمراره
األطفال وتكوينهم وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم باعتبارهم حملة التغيير والتطوير، والمدخل إلى كل ذلك 

  .بناء برامج ومناهج التربية والتعليم
والقيم ، فراد طرائق الحياة والتربية هي وسيلة المجتمع وأسلوبه الذي يكتسب من خالله األ

، كما أن القيم تلعب دورًا مهمًا في تكوين وصقل شخصية الفرد، واتجاهات المجتمع الذي يعيشون فيه
تعكسها سلوكات الفرد من خالل ما يظهر من الفرد من أعمال ، من خالل قيم ومعايير شخصية

لقيم من الموضوعات الهامة التي لذا فموضوع ا، وتصرفات تعبر عن مدى توافقه مع القيم من عدمه
حازت على اهتمام علماء التربية وشغل الكثير من المربين والمفكرين والفالسفة منذ عصور قديمة 

  . وحتى اآلن
باعتباره أحد العوامل التي ، ولقد احتل مفهوم القيم النفسية واالجتماعية واألخالقية أهمية كبرى 

وهي من أكثر سمات " والسلوك داخل الحياة االجتماعية  توحد سلوك األفراد وتحقق وحدة الفكر
الشخصية تأثيرًا في اإلطار الثقافي في المجتمع ولكل مجتمع نسقه القيمي الخاص الذي يكاد يكون 

كما يمكن القول بأن تماسك المجتمع وقوته تتوقف على ، )57: 1995،محمد" (شائعًا بين أبنائه 
ألنها الضابط والمعيار األساس ، كذلك تعتبر القيم صورة المجتمع."وانسجامها، وحدة قيمه وانتشارها

وهي تنتظم فيما تسمى بالبناء القيمي الذي يعكس أهداف المجتمع من ، للسلوك الفردي واالجتماعي
  ).87:1988، أبو العينين " (التربية 
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، ة وغيرها العديدقيم أخالقية وجمالية واجتماعية ونفسية وبيئي، وتنقسم القيم إلى عدة مجاالت
وكل مجال يتميز عن غيره في أنه يكسب الفرد سلوكيات تمكنه من التعايش مع المجتمع ضمن 

  .المعايير والمبادئ والضوابط األخالقية واالجتماعية
ة فيتناول يشتق اإلطار النظري لهذه الدراسة من التراث واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراس

المبادئ العامة لتدريس  ،تصنيف القيم ،أهمية القيم ،طبيعة القيم ،مفهوم القيم، مماهية القي: هذا الفصل
 ،في تدريس القيم دور المناهج والكتب المدرسية، القيم وغرسها وتنميتها إكسابالمسئول عن  ،القيم

  . االبتدائيةخصائص تالميذ المرحلة و 
 

  :ماهية القيم  2.1
 ،كالفلسفة، ير من الباحثين في مجاالت مختلفةبها الكث مفهوم القيمة من المفاهيم التي اهتم

؛ لذا تعددت تعريفات القيم م النفس وغيرها من مجاالت الحياةوعل، وعلم االجتماع، واالقتصاد، بيةوالتر 
إلى تحديد واسع  ،رغبات غير ملزمةو وتراوحت بين التحديد الضيق للقيم على أنها مجرد اهتمامات أ

وعدم الوضوح في استخدام المفهوم  ،مما نتج عن ذلك نوع من الخلط ،ة للثقافة ككليراها معايير مرادف
والتنظيمات فقد اهتمت بها الديانات والفلسفات  ،ونظرا ألهمية القيم وحيويتها، خرمن تخصص آل

 ها فيواختلفت وجهات نظر  ،التربوية واالجتماعية والثقافية والدراسات والبحوث ،االجتماعية والسياسية
  . إدراك طبيعة القيم وغايتها

  

   :مفهوم القيم  2.2
إلعالم من الكلمات الشائعة االستخدام فنحن نسمعها ونقرؤها كثيرا في ا )values( كلمة القيم

وهذا ، والمفكرين والمثقفين وغيرهم وهي كثيرة التردد على ألسنة التربويين، المسموع والمرئي والمقروء
فقد يتحدث أحدهم عن أهمية القيم أو تغير ، لمة من اهتمام تربوي وثقافيه الكيشير إلى ما تحتله هذ
  ؟ فما القيم وما داللتها اللغوية والمعنوية... القيم أو تدريس القيم 

  

  :القيمة في اللغة  2.3
وتظهر األصول اللغوية " قيم"وجمعها " قيمة"تورد المعاجم اللغوية مجموعة من الدالالت لكلمة 

فقد استخدمت العرب هذا الفعل ، الذي تتعدد موارده ومعانيه" قوم "مة مشتقة من الفعل أن كلمة القي
  :هيثة ومشتقاته للداللة على معان عدة يعنينا منها ثال

          :ألنه يدل على القيام مقام الشئ يقال" قوم "وهو ما يشير إليه أصل الفعل : الديمومة والثبات .1
  .)36: 1306،الزبيدي(ى الشئ ولم يثبت عليه إذا لم يدم عل"  ما له قيمة"

βÎ)<tÉ)−F¨¨﴿ ومنه قوله عزوجل  ãΚø9 $#<’ Îû<BΘ$ s)tΒ<&ÏΒ r&<∩∈⊇∪﴾)فيه أي في مكان تدوم إقامتهم) 51:الدخان."  
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السيد وسائس "  فالقيم "ومنه ما قالته العرب عن الذي يرعى القوم ويسوسهم : السياسة والرعاية .2
  .)68: 1960، رضا(يم أهل بيته وقيامهم يقوم بأمرهم ق"والرجل ، )502:  1991،ابن منظور(األمر 

 %ö≅è﴿ومنه قوله عز وجل ، قامتهفالشئ القيم ما له قيمة بصالحه واست :الصالح واالستقامة  .3

 Í_‾ΡÎ)  Í_1y‰yδ þ’ În1u‘ 4’n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β $ YΨƒÏŠ $ VϑuŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛÏδ≡ t� ö/ Î) $ Z�ŠÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ 

tÏ.Î�ô³ßϑø9 ثابت المقوم أن الدين القيم هو ال "وأورد الراغب  ،أي مستقيما )161: األنعام(﴾ ∪⊆∌⊆∩ #$

وكتب ، ودين قيم مستقيم ال زيغ فيه ،وخلق قيم حسن، وأمر قيم مستقيم ،ألمور الناس ومعاشهم

tΒ$!، يمة مستقيمة تبين الحق من الباطلق uρ﴿ (# ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) (#ρß‰ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# u!$ x�uΖãm 

(#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs)ø9   أراد الملة الحنيفة) 5: البينة( ﴾∪∋∩ #$

  )37: 1306، الزبيدي(
، فالقيم تتسم بالثبات، " قيمة " وتتفق هذه المعاني اللغوية الثالثة مع المدلول العام الذي تحمله مفردة

إال إنه ومن ناحية ثانية نلحظ أن المدلول اللغوي ال يحمل ، عاني الرعاية والصالح واالستقامةوفيها م
  .في القاموس التربوي المعاصر من معان تخصصية دقيقة"  القيم "مضامين وأبعاد ما تعنيه مفردة 

المستقيم : والقيم،يقوم بأمرهم: هو قيم أهل بيته وقيامهم : قالي، معنى االستقامة واإلقامةل مصدرٌ  والقيم"
، قدروه في الثمن: موا الشئ بينهموتقاو ، قام بعضهم إلى بعض، تقاوموا في الحرب: وتقول، ال زيغ فيه
، م وثبتدا: واستقام على طريقته، لزم المنهج القويم: ستقام الرجلوا، استوى واعتدل: استقام األم
،  رضا("  ثبت على طاعته: واستقام له ،انقاد واستمرت طريقته: واستقام لوجهه، قومها: عةواستقام السل

1960 :68(.  

#) ﴿وقوله عز وجل، لملة المستقيمة ا :والقيمة ÿρâ÷É∆ é& āω Î) (#ρß‰ç6 ÷è u‹ Ï9 ©!$# t ÅÁÎ=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# u !$ x�uΖãm 

(#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ßƒÏŠ ÏπyϑÍhŠs)ø9       .أي المستقيمة) 5: البينة( ﴾∪∋∩ #$

وبلغنا أن أهل مكة ، أصل أنك تقيم هذا مكان ذلك، يماوقومت الشئ تقو  )233: 1988، الفراهيدي(
  .)43: 1991،ابن زكريا(وهذا قوام الدين والحق أي به يقوم ، استقمت المتاع  أي قومته : يقولون 

  

وجاء في قوله ، له قيمة إذا لم يدم على الشئ ولم يثبت وهو مجاز وقومت السلعة تقويما ويقال ما 

βÎ) #x‹≈yδ tβ#u¨﴿تعالى  ö� à)ø9 $# “Ï‰öκu‰ ÉL ‾=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø%r& ç�Åe³u;ãƒ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÏ%©!$# tβθ è=yϑ÷è tƒ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; # \� ô_ r& # Z��Î6 x. ∩∪ هي أقوم الحاالت وهي  معناه للحالة التي " )9:اإلسراء( ﴾)

  .)499 : 1990،ابن منظور(والعمل بطاعته  ،واإليمان برسله  ،وشهادة أن ال اله إال اهللا ، توحيد اهللا
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βÎ) šÏ%©!$# (#θ¨﴿قال تعالى ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tF ó™$# ãΑ̈”t∴tGs? ÞΟÎγ øŠn=tæ èπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# āωr& (#θ èù$ sƒrB Ÿωuρ 

(#θ çΡt“ øtrB (#ρã� Ï± ÷0r& uρ Ïπ̈Ψpg ø: $$Î/  ÉL ©9 $# óΟçFΖä. šχρß‰tãθ è? ∩⊂⊃∪﴾ )ولزموا ، عملوا بطاعته أي، )30:صلتف

  . ثم استقاموا لم يشركوا به شيئا: وقال األسود بن مالك، سنة نبيه
التي تحكم  معياريةاألحكام ال، الدوام واالستمرار، ات على الحق الثب فإن القيمة في اللغة تعني وٕاجماالً 

  . وثمن السلعة أي سعرها ،االستقامةب،التمسك بالدين، حياة الناس
  

  : القيم في االصطالح  2.4
من معان عند من يستعملونها  يصعب الوقوف على الدالالت االصطالحية للقيمة وما تتضمنه

إلى ما يزيد عن ألف يخية تضرب أصولها التار ، كثيرة التفريعات، فالقضية القيمية شائكة المسائل، كافة
ذكرت في مداوالت الفالسفة وكانت إحدى قضاياهم المهمة التي درسوها وخاضوا فيها ، وخمسمائة سنة

، تبقى القيم قضية اإلنسان األولى "، ض النظر عن مذهب الفالسفة ورؤاهموبغ، وتأطيراً  تنظيراً 
إذ ال معنى لحياة ، ويؤسس حولها، عليها جوهر الوجود اإلنساني يقومف، ومحط تأمالته، ومنطلق تفكيره

و عندما يتجرد اإلنسان من قيمه ، األفكار واألشياء من حوله اإلنسان بال قيم تحكم تفاعله مع عوالم
  .)28: 2005،الجالد( الفاضلة فإنه يتجرد في واقع األمر من حقيقة إنسانيته ومعناها ووجودها

في حقيقة واقعها ووجودها  دها التنظيري الفلسفي أوألهمية القضية القيمية سواء في بع ونظراً 
الذي تمخض عنه وجهات نظر  األمر، ارسون بالتحليل والتفسير والبيانفقد تناولها العلماء والد، العملي
وكان خالصة ذلك كم هائل من ، ربويون وعلماء االجتماع والسياسةشارك فيها الفالسفة والت، متعددة

ففي ، أو موسع لهاما بين مضيق لداللتها ، يات واختالف حول القيم وطبيعتهار المعرفة والفلسفة والنظ
رآها آخرون أنها ، " مجرد اهتمامات أو رغبات غير ملزمة "الوقت الذي رأى بعضهم أن القيم ال تعدو 

 توازنها يتحققتلك األشياء التي ب"وٕانها ، )35: 1984،زاهر ( معايير مرادفة للثقافة ككل"تتسع لتكون 
  .)Beck ،1990,14("الوجود اإلنساني 

  

، األحكام العقلية والوجدانية والمعتقدات المتعلقة بفكرة أو موضوع أو موقف معين"  فالقيم هي
                فهي معايير للسلوك الفردي واالجتماعي في الحياة ،وهي تعد موجهات عامة لسلوك األفراد

  ".)13 :1999،أبو جحجوح(
 ،واالستقرارمجموعة من المعايير واألحكام العامة التي تتسم نسبيا بالثبات  عبارة عن" وهي

يذ من خالل وتتفق والتوجهات العقدية واألخالقية والتي يسعى المربون إلى غرسها في وجدان التالم
تحقيقا لألهداف التعليمية ، وتمثل النموذج الذي يجب أن تلتزم به الناشئة ، محتوى الكتب الدراسية

  ".)45:  2005،سلوت (منشودةال
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نوع من االتجاهات التي تتكون عند الفرد في جميع المواقف والتي تحدد اختيارات الفرد "  هيو 
 "نحو ما هو مفضل أو غير مفضل تجاه الموجهات لسلوكه وتصرفاته على المدى الطويل من عمره

  .)39: 2001،الغوراني(
والتي ، تتسم بالثبات واالستقرار النسبي عايير التيمجموعة من الم " وينظر الى القيم على أنها

نهج المدرسي من خالل الم، والتي يسعى المربون لغرسها في وجدان التالميذ ، ز بالتمسك بهايعت
لألهداف التعليمية  وتمثل األنموذج الذي يجب أن تلتزم به الناشئة تحقيقاً ، بشقيه المعلن والخفي

وتحدد موقفه من بيئته اإلنسانية والمادية وتنظم سلوكه  ،ربه وحياتهوتوضح عالقة الفرد ب ،المنشودة
  .)64: 2000، بربخ (" وأفعاله

عبارة عن مجموعة من الدينامات التي توجه سلوك الفرد في حياته اليومية حيث  "وهي
 ويضيف أن هذه، نوية في مواقف التفضيل واالختياريستخدمها للحكم على األشياء مادية كانت أو مع

  .)157: 1983،عبد الرحمن(" القيم يستمدها اإلنسان من المصادر القدسية
وهي ناتجة عن اقتناعه ، س في نظرة اإلنسان العامة لألمورمفهوم عقلي ينعك " وتعد القيمة

  .)128 :  1988، عمر(" المطلق بما يصدر من أحكام متعلقة بأفضل سلوكيات معينة دون غيرها
تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله ، مجموعة من المعايير واألحكام  مفهوم يدل على " والقيمة

بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها ، واالجتماعية ، مع المواقف والخبرات الفردية 
أو السلوك العملي أو اللفظي ، وتتجسد خالل االهتمامات أو االتجاهات ، جديرة بتوظيف إمكاناته 

  .)34: 1988، أبو العينين ("وغير مباشرة  بطريقة مباشرة
مجموعة من األهداف والمثل العليا التي توجه اإلنسان سواء في عالقته "  كما أن القيمة

  .)379: 1970،عفيفي (" بالعالم المادي أو االجتماعي أو السماوي
ويتحدد ، سلمويلتزم بها اإلنسان الم، سنة حكام التي مصدرها القرآن والالمعتقدات واأل " وهي

وهي ، ة والمادية أي اتجاهه نحو الحياةفي ضوئها عالقته بربه كما يتحدد موقفه من بيئته اإلنساني
موسى وآخرون ("وتحقق أهداف ينجذب إليها عن عقيدة وٕايمان ، ه وجدانه وتوجه سلوكه مدى الحياةتوج

،1996 :199(.  

تتصل من قريب من مستويات ، معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية وعامة " وهي
ويقيم منها موازين يبرر ، رد من بيئته االجتماعية الخارجيةويمتصها الف، الخلقية التي تقدمها الجماعة 

فتحدد لكل منهم خالنه ، وتنتشر هذه القيم في حياة األفراد ، ويتخذها هاديا ومرشدا، ا أفعالهبه
  .)294: 1954، السيد (" وأصحابه وأعدائه

وتعرف القيم بأنها األمور المادية ، ساسية في نسيج الشخصية اإلنسانيةالخيوط األ "م هيالقيو 
  .)135: 1995، كنعان( "وتقديرهم  ،تي تكون موضع طموح أبناء المجتمعوالمعنوية ال
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ويؤثر في انتقاء ، مفهوم يميز الفرد أو الجماعة التي ينتمي إليها ويحدد ما هو مرغوب وجوباً  " و القيم
أوفي ضوء ، أو منطقي، على أساس أخالقي باعتباره مسوغا مقبوالً ، وغاياته  ساليب العمل ووسائلهأ

 "والنزوعي ، واالنفعالي، المعرفي: اس وهي تتكون من ثالثة مكونات هياألحكام الشائعة بين الن
  .)77: 1999، عبدالحميد والخضري(

غل في نفوسهم ويتوارثها األجيال ويدافعون عنها قدر المثاليات التي تسود في األفراد وتتغل"  والقيم هي
  .)15: 2001، عبدالفتاح( "اإلمكان 

الحولي ( "الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها بعض الناس في ثقافة معينة"وأخيرا القيم هي

،2003 :150(.  
رفيها وثقافتهم عن وجهة نظر معالباحثة بأن تعريفات القيم تعبر  ترى ،من خالل العرض السابق

 ،ل مصدر القيم والنظر إلى مفهومهاواالختالف بينهم هنا حو ، مرجعيتهم الفكرية وما يؤمنون بهو 
يراها وبعضهم ، رات في دائرة االتجاهاتشفالبعض يرى قيام هذه المؤ ، والمؤشرات التي تدل على القيم

والبعض يراها في ، السلوك والبعض يراها قائمة بين االتجاهات و  ،في دائرة األنشطة السلوكية
والبعض يراها مرادفة لالتجاهات  ،المعتقدات واألحكام والمعايير والمثل العليا التي توجه اإلنسان

وبالرغم من هذا االختالف إال ،  والبعض يرى أنها تفضيالت، تمامات ويعتبرها اتجاهات تقويميةوااله
  :واحي منهاالن أن تعريفات القيم السابقة الذكر تشترك معا في بعض

  .لقيم مستمدة من الواقع والمجتمع -1
 .القيم موجهات لسلوك األفراد -2
 .ين ما هو مفضل أو ما هو غير مفضلالتي تميز بهي القيم  -3
 .التي تتسم بالثبات واالستقرار النسبي هي القيم -4
 .التي يؤمن بها الفرد ويعتز بها هي القيم -5
وفي هذه  .مع عقائد الفرد وأفكاره ورغباته وتطلعاته تسعى القيم دائما إلى الكمال والى ما يتناسب -6

  : ة التعريف اإلجرائي التالي للقيمالدراسة اعتمدت الباحث
عبارة عن معايير ومبادئ وجدانية وفكرية وضعها المجتمع أو تعارف عليها ولها صفة 

ها يتعاملون مع األشياء بوبموج، رحلة األساسية الدنيا ويتمثلونهااالستمرار النسبي يعتقد بها تالميذ الم
  .ا هو المرغوب فيه وما هو المرفوضبحيث تحدد لهم م، المختلفة

  

  : التوجهات التي تناولت القيم   2.5

والتنظيمات الديانات والفلسفات حظيت باهتمام كبير عند أهل فقد  ،نظرا ألهمية القيم وحيويتها
واختلفت وجهات نظرها في ، ة والثقافيةاالجتماعيوالدراسات والبحوث التربوية و  ،االجتماعية والسياسية

هل هي نسبية ذاتية ؟  .توجهات فكرية متعددة حول طبيعة القيم" فهناك ، إدراك طبيعة القيم وغايتها
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ويخلعها على األشياء والمواقف أم أنها موضوعية مطلقة وتوجد ، بمعنى أن اإلنسان هو الذي يخلقها
  .)4: 1983،أحمد ( " ن وجود اإلنسانفي األشياء الخارجية ومستقلة ع

  :االتجاه المثالي :أوالً    2.5.1
وان القيم ، وعالم الواقع، عالم المثل: ه أن العالم عالمان متباينان همايرى أصحاب هذا االتجا

وثابتة ، وكذلك يرون أن القيم خالدة، لقة المنبثقة من عالم المثل هي القيم السائدة وأنها موضوعية ومط
 "    ، الجوهر المطلق أو اإلرادة العلياويردون هذه القيم إلى ، ومعيارية وٕالزامية ،ابلة للتجددقوهي 

فالقيم ، ألنها خير في ذاتها، غبات الناسوال تبالي بر ،  تتطور وال تخضع لتفكير الجماعةوأنها ال
كان هذا اإللزام موجود بل وأكثر من هذا فإذا ، ينة مثال ملزمة في مختلف البيئاتالملزمة في بيئة مع

فال وجود لقيم نسبية تخص الماضي وال تخص ، نان فينبغي أن يضل كذلك حتى اآلنعند قدماء اليو 
  .)23: 2001،المزيني(" الحاضر

، ننزل اهللا سبحانه وتعالى لنا القرآكمسلمين فقد أ نحن ناقيمأنه بالنسبة ل إلى الباحثة وتشير
 ،ورغباته، واحتياجاته ، هوفكر ، محكم يحترم ذاتية الفرد، متوازن، يمالق وهو في مجمله نظام متكامل من

ن الوحي اإللهي هو الذي ألوذلك ، دنا ربانية صالحة لكل زمان ومكانفالقيم عن ،وكذلك المجتمع
مما  ،بعيدة عن تعدد المصادر وتشتتها ،فمصدرها واحد هو اهللا تعالى ،وضع أصال لها وحدد معالمها

≈<ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb>§‘ tÏΗs≅×﴿ :قال تعالىحيث  ،تناقضهايسبب تعارضها و  yè ø9 ولقوله ، )80:الواقعة( ﴾∪⊂∇∩ #$

$ ø�tΡuρ§> >﴿ :تعالى tΒ uρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑoλ ù;r' sù $ yδ u‘θ ègé: $ yγ1 uθø)s?uρ ∩∇∪ ﴾)فالقيم ربانية ، )8-7:الشمس

  .جزءا من عقيدة اإلسالم بوصفهاالمصدر 
  :)النسبي(براجماتي االتجاه ال :ثانيا  2.5.2

إذ ال ، يرى بعض الباحثين أن الفلسفة البرجماتية نتيجة طبيعية للبيئة االجتماعية األمريكية
فالقيم واألخالق ، حول القيم قابلة للتغيير هموأحكام، فالقيم نفعية، بوجود قيم أخالقية مطلقة تؤمن
  .نسبية

الواقع االجتماعي التي تنبثق دها إلى مر ، نسبية ذاتية "وأصحاب هذا االتجاه يرون أن القيم
وأن الفلسفة البرجماتية فلسفة تخضع قيمة ، غيرة متطورة حسب الظروف واألحوالومن ثم فهي مت، منه

يد قيمة األفكار أي أنها تتخذ من النتائج العملية مقياسا لتحد ،صحتها لنتائجها المنطقية العمليةاآلراء و 
اإلنسان هو التجربة  ال يؤمنون بالطبيعة الوجدانية لإلنسان ويعتبرونوالبرجماتيون ، الفلسفية وصدقها
                   "وهي مرنة ونسبية، كالحقيقة تنبع من الموقف والخبرةوالقيمة عندهم  ،وصاحب القيم

  .)55: 1996،طهطاوي(
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 القيمو إن ، هادفةأساسها العادات والخبرة ال" أن القيم ) وليم جيمسو  ،جون ديوي(ويعتبر
وبالتالي حريته وجعلته يدور في عجلة الزمان وما عليه إال أن ، المطلقة سلبت من اإلنسان إرادته

، سير في حين أن شرط استمرار القيميستقبل األوامر ويتحرك في نطاقها دون مناقشة أو تحليل أو تف
  .)65: 2005،وضيالع( "إنما يتمثل في انبثاقها من الفرد وتفاعالته مع الجماعة بروية وتدبر

وٕاذا كان هدف القيم عندهم النفعية ، نافى مع مصدر القيم عند المسلمينوترى الباحثة أن هذا االتجاه يت
  .رضا اهللا عز وجل هدفنا من التمسك بها في الدنيا واآلخرة، نيةفهي عندنا ربا

  :االتجاه اإلسالمي: ثالثا   2.5.3
، من صنع العقل وال من صنع اإلنسانوليست  إن القيم في الدين اإلسالمي ثابتة ومطلقة

كما أن ، لو ترك اإلنسان وشأنه لضل السبيلللعقل في جميع األمور التي  فالدين اإلسالمي جاء هادياً 
، من القيم التي تضمنها هذا الدين الدين اإلسالمي عمل على تنشئة اإلنسان المسلم وفقا لمجموعة" 

والذي قد ألزمنا بمجموعة من األوامر والنواهي يتمثل ، حانه وتعالىاإلسالمية هو اهللا سبومصدر القيم 
  .)58: 1996،طهطاوي(" فيها الخير والشر 

تتناسب مع خصائص والقيم اإلسالمية تتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها أنها 
إن المتأمل  " :ويقول ابن تيمية، ومن ثم فهي تتصف باإلنسانية واالجتماعية والواقعية، الطبيعة البشرية

في القيم الثابتة التي أتى بها الدين ال يجدها تتعارض مع العقل أو تنافيه بشرط أن يتخلى العقل عن 
والقيم " فهو يقدم القيم الصالحة في كل زمان ومكان ، ويستمد مقوماته األصلية من الشرعهواه وغروره 

فقد راعت الشريعة هذا ، مادة وروح اإلسالمية قيم مرتبطة باإلنسان من حيث هو إنسان يتكون من
وكذلك راعت المجتمع ، الوجاءت القيم اإلسالمية لينمو اإلنسان المسلم في ظلها نموا متكام، التكوين
ومن ، ي يحدث باختالف األزمنة والبيئاتوهي مرنة فاإلسالم يفتح صدره للتغير والتطور الذ، وحاجاته

كل تغيير في التفصيالت والفروع بشرط أال يكون ذلك مدعاة متقبلة ل ثم كانت قيمه التي قررها قيماً 
  .)66: 2005،العوضي(" للمساس بالقيم الثابتة 

، وأنها بأوامرها  ونواهيها، االتجاه اإلسالمي ربانية المصدر ومن الثابت أن القيم في
، هداية والخيرلنا كمسلمين طريق الكما أنها ترسم ، نسانوتفضيالتها تتناسب مع الفطرة السليمة لإل

ا الهدف يجعل للحياة الدنيا وهذ، الجنة الذي هو هدف ساٍم لكل مسلمودخول ، والسبيل لرضا اهللا 
  .لئ حياة اإلنسان بالعمل والسعادةفيم، معنى

ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6﴿ :والقيم اإلسالمية ربانية المنهج لقوله تعالى  y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οu��ÅÁ t/ O$ tΡr& 

Ç tΒuρ  Í_ yè t6 ¨?$# ( z≈ys ö6 ß™uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z ÏΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9  والقيم اإلسالمية. )108:يوسف( ﴾ ∪∇⊂⊆∩ #$

، خياط(وهي مرضاة اهللا عز وجل  ، وهي تصرف التربية اإلسالمية إلى غاية عظمى ،ربانية الغاية
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tΒ$﴿ :الىتعقال  ،)54: 1996 uρ àM ø)n=yz £ Ågø: $# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ ﴾ )والقيم  .)56:رياتاالذ

  .)91: 2005،المانع(اإلسالمية ربانية الهدف 
  

  :)دواعي االهتمام بالقيم(القيم أهمية     2.6

 عظمو ، واالختصاص بخاصة على أهمية القيمتتفق كلمة الناس بعامة وأهل البحث والعلم 
وتقع ، تالف مشاربها وعقائدها وثقافاتهااإلنسانية على اخ دورها في بناء اإلنسان وتكوين المجتمعات

ويعود هذا االهتمام ، لمثقفين على امتداد العالم وسعتهالقضية القيمية في صلب اهتمام المنظرين وا
، معنى الوجود البشريبالقيم لما لها من تأثير بالغ في تشكيل السلوك اإلنساني الذي يتحقق به 

وما في الكون كله من مظاهر وآيات وخلق لها وسائط خلقها ، وعنوانه الحقيقيسان جوهر الوجود فاإلن
رسالته في االستعمار  اهللا عز وجل وسخرها لإلنسان ليقيم حياته عليها ويحقق من خاللها

  .واالستخالف
ا ورغم تعدد الفلسفات والتصورات للقضية القيمية إال أن موقفها من أهمية القيم وضرورته

وبناء ، ها البالغ في تشكيل سلوك اإلنسانإذ يتفق الجميع على أثر ، ساني واحد ال يتغيرللسلوك اإلن
فهي ضرورية للفرد في تعامله  ،فالقيم ضرورية والزمة للفرد والمجتمع معا "، شخصيته وتعريفه بذاته

والقيم موجها  إذ يتخذ من نسق المعايير،  مع غيره من األفراد والمواقف التي يواجهها في حياته اليومية
 ،لكي تنظم أهدافه ومثله العليا كي ال تتضارب قيمه ،وهي الزمة ألي مجتمع ،لسلوكه ونشاطه

  . )78: 1990،هندي( "وبالتالي ينتابها صراع قيمي اجتماعي يؤدي بذلك المجتمع إلى التفكك والسقوط 
  :  فيما يأتي أهمية القيموتظهر 

  .)39: 2000، سماره( من الثقافة والتفكير القيم تزود أفراد المجتمع بقدر مشترك .1
القيم هي األساس للقواعد والقوانين التي يتوافق عليها الناس نتيجة التزامهم بتعاليم دينهم وقناعتهم  .2

والشعور ، لديهم الرضا التامة بضرورة التمسك بتلك القيم وتطبيقها في حياتهم لتستقيم الحياة ويتحقق
وكل إنسان ، يسمو فوق الضغائن،  راقياً  ،قوياً  ،فيكون المجتمع متماسكاً ، ءوالوحدة واالنتما، بالسعادة

 1996،طهطاوي(عز وجل في كل أمر من أمور حياته  في هذا المجتمع يبتغي من ذلك رضا اهللا
:45(.  
تعمل القيم كمؤشرات للتنبؤ بالسلوك الحسن لإلنسان كما أنها تشبع رغبات الفرد وحاجاته بما  .3

ائده وأفكاره ومجتمعه إضافة إلى أنها تحقق للفرد الراحة واالطمئنان من خالل حمايته يتناسب مع عق
من االنحراف واالنجرار وراء شهوات النفس وغرائزها وهي التي تحدد مسارات الفرد وسلوكياته في 

  .) 28: 1984، زهران(الحياة 
جيه أبناء المجتمع إلى العمل وتعمل على تو ، تعبر القيم عن غايات يسعى أفراد المجتمع لتحقيقها .4

  .)35: 1988،أبو العينين(الجماعي كما تساعد المجتمع على مواجهة األزمات 
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 كما تؤدي دوراً  ،في تحقيق التكيف والتوافق النفسي واالجتماعي لألفراد فاعالً  تلعب القيم دوراً  .5
سياج لقيم الدينية، وهي في عمليات اإلرشاد والعالج النفسي الذي يهدف إلى تعديل السلوك وا هاماً 

 2007،الجالد( لغرائزه جتماعي وبدونه يصبح عبدانحراف النفسي والجسدي واإليحفظ اإلنسان من اإل
:43(.  
  .)39: 2000،سمارة (تزود القيم أفراد المجتمع بقدر مشترك من الثقافة والتفكير  .6
ن ؛ وذلك ألات األخرىيزة عن غيره من المجتمعتساعد على تحديد مالمح شخصية المجتمع المتم .7

القيم تزود أفراد المجتمع بقدر مشترك من الثقافة والتفكير وبالتالي تساعد على الشخصية العامة 
  المشتركة لجميع أفراد المجتمع بالرغم من وجود قدر من التباين بين شخصيات

  .)المرجع السابق(أفراده 
رأ عليه وذلك إلعطاء بدائل حكيمة تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات السلبية التي قد تط .8

كما وتقي المجتمع من ، يسهل على أفراد المجتمع التعامل بها في المواقف المختلفة فيما بينهم 
 .النزعات العدوانية فتدفع األفراد إلى التعامل بحذر مع أصحابها

تسود يجب أن  وبطبيعة العالقات التي، تزود أفراد المجتمع بالصيغ التي يتعامل بها مع العالم  .9
وبالتالي يسلك في ضوئها السلوك ، وتحدد له أهدافًا ومبررات لوجوده، بينه وبين المجتمعات األخرى

 .)59: 1981،حسين (القويم 
تساهم القيم في اختيار األفراد المناسبين للقيام بوظائف مجتمعية معينة في مؤسسات المجتمع  .10

نه إفمتى تكونت القيم المرغوب فيها لدى الفرد ف ، للعملتعمل القيم كمحفزات ودوافع  "المختلفة كما 
وتكون هي بمثابة المرجع أو المعيار أو القاعدة التي ينطلق  منها وتقاس أعماله ، ينطلق إلى العمل

 .  )44:1996،طهطاوي (" بناء عليها
فالحياة بال قيم  ،هذا وترى الباحثة أن القيم مهمة سواء للفرد أو للمجتمع ألنها تعطي معنى للحياة   

  .و آخرة بال ثواب هي حياة بال معنى
  :تصنيف القـيم   2.7

تود الباحثة أن تشير في لمحة سريعة وموجزة إلى التصنيفات المختلفة التي أوردها الباحثون 
واختالف أهدافهم ، لفلسفات أصحابها ووجهات نظرهم حيث تتعدد أصناف القيم نظراً ، في ميدان القيم

  :للقيم وستعرض الباحثة أهم التصنيفات، إضافة إلى النظر للقيم والعالقات الموجودة بينهم، ومقاصدهم
  :تصنيف القيم على أساس المحتوى: أوالً   2.7.1

  :على النحو التاليتوجد تصنيفات عديدة للقيم على أساس المحتوى سيتم عرض أهمها 
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 : تصنيف سبرنجر  2.7.1.1
أنماط (وذلك في كتابه ، اعتمدت معيار محتوى القيمة ومضمونهاوهو من أشهر التصنيفات التي 

وقد جاء تصنيفه ، القيم األساسية التي يعتقدون بهاحيث قسم الناس إلى ستة أنماط بناء على ، )الرجال
  .)47: 2007،الجالد( هذا بناء على دراسته ومالحظته لسلوك الناس في حياتهم اليومية

  :وهذه األنماط الستة هي
والسعي إلى التعرف على ما وراء ، هتمام بالمعرفة واكتشاف الحقيقةوتعني اال :م النظريةالقي .1

  .وحقائق األشياء بقصد معرفتها ويمثلها نمط العالم الفيلسوف، القوانين 
ويمثلها نمط رجال األعمال ، ام بالمنفعة االقتصادية والماديةوتتضمن االهتم :لقيم االقتصاديةا .2

 .واالقتصاد
 .م بالجمال والشكل والتناسقوهي تعبر عن االهتما :الجماليةالقيم  .3
والنظر إليهم نظرة ايجابية كغايات ال ، وتتضمن االهتمام بالناس وخدمتهم :االجتماعيةالقيم  .4

 .ثار ويمثلها نمط الفرد االجتماعيكوسائل وتحقيق أهداف شخصية وتمتاز بالعطف والحنان واإلي
الفرد بالقوة والسلطة والتحكم في األشياء أو األشخاص والسيطرة  وتتضمن عناية :القيم السياسية .5

 .ويمثلهم النمط القيادي، عليهم فهو شخص يهدف إلى السيطرة والتحكم في األشياء و األشخاص 
حث عن حقائق وتتضمن االهتمام بالمعتقدات و القضايا الروحية والدينية والغيبية والب :القيم الدينية .6

 .كونالوجود وأسرار ال
بل إن هذا النمط ، قيم من أنماط أخرى إن وصف الفرد بنمط قيمي معين ال ينفي أن تكون لديه "

عندما نصنف شخصا بأنه من النمط : فمثال، ر في سلوكه ولذلك وسم به من القيم غالب عليه وظاه
نفي أن تكون ولكن ذلك ال ي، غالبة عليه هي القيمة االجتماعيةاالجتماعي فإننا نقصد أن القيمة ال

  .)48: 2007،الجالد("  النظرية واالقتصادية والجمالية والسياسية والدينية: عنده القيم األخرى

  :تصنيف طهطاوي   2.7.1.2
  :وقسمها إلى ستة أقسام وهي ،  وقد قام بتصنيف القيم أيضا على أساس المحتوى

  . ويقصد بها القيم الروحية ، القيم الوجدانية .1
 .القيم األخالقية .2
 .القيم العقلية .3
 .القيم االجتماعية .4
 .القيم الجسمانية .5
 .القيم الجمالية .6
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فمثًال ، ألن بينها ترابطًا وتكامالً ، يعني أنها منفصلة عن بعضها البعضوهذا التصنيف للقيم ال  
ة ينية لها أبعاد اجتماعيوالقيم الخلقية هي قيم اجتماعية والقيم الد، القيم الجمالية ممتلكة لقيم الحق 

ن ولكنه يعني أن قيما ما تهيم، تبعا له أي أن هذا التصنيف ال يعني أن األفراد يتوزعون، وجمالية
والبعض اآلخر تسيطر ، فراد تسيطر عليه القيمة السياسيةفبعض األ، على بقية القيم عند الفرد نفسه

  .)53:1996،طهطاوي(عليه القيمة االقتصادية 

  ):1988حريري (تصنيف   2.7.1.3 
  :ستة أقسام وهي وقسمها أيضا إلى ، قد صنف القيم على أساس المحتوى و 

  .تصف سلوك األفراد وتعكس شخصيتهم وهي القيم التي :القيم الفردية .1
  .وهي القيم التي تنظم العالقات بين أفراد األسرة :القيم األسرية .2
ما م، ع بعضهم البعضوم، وهي القيم التي تحكم سلوك األفراد داخل المجتمع  :القيم االجتماعية .3

  .ضبط سلوكهموت ،يميزهم عن غيرهم من المجتمعات
  .ضبط النشاط االقتصادي في المجتمعوهي القيم التي ت: القيم االقتصادية .4
 ،وتربيتهم عليها سواء بالقدوة، اءوهي القيم التي يعمد المجتمع إلى غرسها في األبن: القيم التربوية .5

  .أو األسرة،أو عن طريق المدرسة
، وكـذلك عالقـة األفـراد بالدولـة، وهي القيم التي تحكـم عالقـة الحـاكم بـالمحكوم: لقيم السياسيةا .6

  .)67: 2000،بربخ(أو النظام الحاكم 

وعلى هذا األساس يجب أن تشتمل كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وكتب حقوق   
من األقسام التي يمكن أن تندرج تحت هذا  اإلنسان على جميع أقسام القيم السابقة الذكر بل وغيرها

ن القيم هي إحدى المضامين وذلك ألالتصنيف على أساس المحتوى كالقيم الصحية والتربوية وغيرها ؛ 
واقف واآلراء والحقائق والمتمثلة في القيم واالتجاهات والم، اسية والهامة لمحتويات هذه الكتباألس

  .والمفاهيم
ثة أن هناك نظرة مختلفة إلى القيم لدى الباحثين حيث قسمها كل منهم في ضوء ما سبق ترى الباح

ومن خالل ، أو طبقا ألغراضها داخل المجتمع أو لمدى أهميتها للفرد وللمجتمع ، طبقا لما يراه 
التصنيفات السابقة صنفت الباحثة القيم على أساس المحتوى لمناسبته لهدف الدراسة بالتصنيف التالي 

  :أبعاد هي تةسقيم إلى لذي قسم الوا
وهي التي تنظم سلوك المسلم في حياته لكي يفوز ، أصل الدين اإلسالمي وهي :القيم الدينية .1

  .بآخرته
وهي التي تحدد نمط التفاعل والتواصل بين ، القيم التي تهتم بالفرد والمجتمعهي : القيم االجتماعية .2

 .عتبر جماعة متميزةابط الجماعة وتأفراد المجتمع كما تتحدد من خاللها رو 
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وٕانشاء ، وهي القيم التي تكسب اإلنسان اتجاهات ايجابية نحو العلم والتعلم واإلبداع :القيم العلمية .3
 . وتساعده على اكتساب المهارات الالزمة لذلك، عالقة احترام متبادل بين المعلم والمتعلم

وتربي الجسم ، لجمال المختلفة وهي القيم التي توجه الفرد إلى تذوق مظاهر ا :القيم الجمالية  .4
 .كي ينظر إلى المجتمع نظرة جماليةول، وتهذبه إلى كل ما هو جميل 

ومنبعها العقيدة ، مجموعة القيم التي تسهم في بناء المنظومة األخالقية لدى الفرد  :القيم األخالقية .5
يدة من اجل تكريم اإلسالمية وتكون متناسقة مع كل فضيلة من الفضائل التي دعت إليها هذه العق

وتجعل ، نسان بغيره من داخل الوطن وخارجهوعالقة اإل، تحكم عالقة الفرد بربه اإلنسان وهي التي
 .اية من هذه الدنيا الفوز باآلخرةالغ

، هي القيم التي يؤمن بها الفرد لكي تنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم :القيم السياسية والوطنية .6
تقرير غته القومية ويجعله يدافع عن وطنه الذي ينتمي إليه من أجل مما يجعل الفرد يعتز بل

 .ويقدر رموز قضيته، المصير

  :تقسيم القيم على أساس المقصد: ثانياً    2.7.2

  :المقصد إلى قسمين حسب تنقسم القيم
 بل القصد منها، أي ليست مقصودة لذاتها، أي القيم التي تعد وسيلة لتحقيق غاية :قيم وسائلية - 1

  .نهاتحقيق غاية عليا أبعد م
تحصيل العلم في : ومثالً ، أو تعد هدفا، لقيم التي تكون غاية في حد ذاتهاوهي ا :قيم غائية - 2

ولكنه أي العلم يعتبر غاية في حد ذاته ، ية وهي العمل والسعادة في الحياةالجامعة وسيلة لتحقيق غا
  .)49: 2007،الجالد(يسعى الطالب لتحصيله 

حدودا فاصلة بين القيم حظ أن تصنيف القيم على أساس المقصد ال يضع ومن المال
  : وقد تكون القيم الغائية وسائلية فمثالً ، فقد تكون القيم الوسائلية غائية ،والقيم الغائية، الوسائلية

  .لقدرة على أداء العباداتا )غايتها( _          )          وسيلة(الحفاظ على الصحة  _
  .التقرب إلى اهللا )غايتها( _               )           وسيلة(بادات أداء الع _
  .الفوز بنعيم الجنة )غايتها( _             )     وسيلة(ـرب إلـى اهللا التق _

  .)19: 2001،التلولي(وهكذا 

  :تقسيم القيم على أساس الشدة: ثالثاً    2.7.3

 والجزاء أو العقوبة التي تقرها أو، الفرد درجة اإللزام التي تفرضها على" المقصود بالشدة 
، الجزاء تكون شدة القيمة أو ضعفهافبمقدار درجة اإللزام أو ، توقعها على من يخالف هذه القيمة
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إذن هي قيمة  .والجزاء عليها شديد،م بها عالية ودرجة اإللزا، عدم الغش في االمتحانات قيمة: فمثال
  .)49: 2007،الجالد(. "ذات شدة عالية

  

  :ى شدة القيمة إلى ثالثة أقسام هيوتنقسم القيم بناء عل
بها  ويجب االلتزام، ى التي تتعلق فيما ينبغي أن يكونوه: )آمرة أو ناهية(القيم الملزمة  .1

، و عدم االعتداء على اآلخرين، اتمثل القيم المتعلقة بالمعتقد، وجزاء من يخالفها جزاء شديد
  .جتمعلعامة للمااللتزام باألخالق او 

ويشجع الفرد على ، ي يفضل أن تكون سائدة في المجتمعوهي القيم الت :القيم التفضيلية .2
  .رإكرام الضيف واإلحسان إلى الجا :تمثلها بصورة غير ملزمة مثل

، سلوكهم وينظرون إليها كمثل عليا وهي التي يتطلع الناس إلى تمثلها في" :القيم المثالية .3
 "دوة الحسنة مثل اإليثار والتضحية من أجل اآلخرينومن يتمثلها يكون نموذجا للق

 .)267: 1982،مرعي(

  :تقسيم القيم على أساس العمومية: رابعاً  2.7.4

  :وتنقسم إلى قسمين هما، ويقصد بها مدى شيوع القيمة وانتشارها
لقيم وتمثل هذه ا، وهي القيم الشائعة في المجتمع بغض النظر عن فئاته وطبقاته وبيئاته :قيم عامة .1

المعتقدات : اإلطار القيمي العام الذي يحتكم إليه أفراد المجتمع في سلوكياتهم وأحكامهم مثل
  .واألسرة، و الزواج، الدينية

إخراج الزكاة في : ة وتتحدد بزمان ومكان معينين مثلوهي القيم التي ترتبط بفئة خاص :قيم خاصة .2
 .)51: 2007،الجالد(نية أو االحتفال بالمناسبات الدي، أو الثأر، شهر رمضان

  :تقسيم القيم على أساس الوضوح : خامساً   2.7.5
  :هماإلى قسمين على هذا األساس القيم وتنقسم 

مثل القيم المتعلقـة  ،ي يصرح بها الفرد عالنية بالكالموهي القيم الت: )واضحة وصريحة(قيم ظاهرة  .1
  .والمصلحة العامة، عيةبالخدمة االجتما

، ويســتدل علــى وجودهــا مــن مالحظــة الميــول االتجاهــات، قــيم التــي تســتخلصوهــي ال: قــيم ضــمنية .2
 .)126: 1984،زهران(القيم المرتبطة بالسلوك العاطفي مثل ، والسلوك االجتماعي بصفة عامة

  :تقسيم القيم على أساس الدوام: سادساً   2.7.6
  :س الدوام إلى قسمين هماوتنقسم القيم على أسا

اهتمام الناس بها و  ترتفع وتنخفض حسب، ية عارضة ال تدوم طويالي قيم وقتوه: قيم عابرة .1
  .ي غالبًا تتعلق بالموضة والزخارفوه ،حسب أذواقهم
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وهي غالبا تتعلق ، ويتناقلها الناس من جيل إلى جيل وهي التي تدوم وقتا طويالً : قيم دائمة .2
 .تمس الدين واألخالقنها غالبا ما بالعادات والتقاليد وتتمتع بصفة القدسية واإللزام أل

  ).93: 1966،دياب (

  :المبادئ العامة لتدريس القيم والمشكالت التي تواجه تعلمها وتعليمها   2.8

سوف تتناول في هذه الدراسة ، أهميتها وتصنيفاتهاطبيعة القيم و بعد أن استعرضت الباحثة 
ادئ سوف وفهم هذه المب، سهانهجية التعامل مع القيم وتدريمجموعة من المبادئ العامة التي تنظم م

د الباحثة من خالل ما وتؤك. بإطار معرفي عام يمكنها من تدريس القيم بفاعلية وكفاءة يزود الباحثة
، وتصنيفاتها ودورها الفعال في الذات اإلنسانيةأن تدريس القيم يقوم على فهم طبيعتها  سبق توضيحه

توضيح أدوار المعلم  حرصت الباحثة على ،واضحة من الناحية اإلجرائية  وحتى تكون الصورة
  .المشكالت التي تواجه ذلك تأبرز  كذلكو ، ب في عملية اكتساب القيم وتعلمهاوالطال

  : المبادئ العامة لتدريس القيم   2.9

مراعاة مجموعة من المبادئ العامة التي توجه  يجبعند التعامل مع القيم تعلما وتعليما 
  :جملها الباحثة فيما يأتيتو عمليات اكتسابها وتعلمها 

  :القيم واالقتناع العقلي الحر  2.9.1
دا عن بعي، فبناء القيم الصحيح يقوم على قاعدة واضحة من االقتناع العقلي واالختيار الحر   

وال تشكل وجدانا ، فالقيم التلقينية والمفروضة ال تتسم بالثبات واالستمرار، التلقين واإلكراه واإلجبار
وعليه ال بد من ، ن القيم قضية تصورية وجدانية متأصلة في النفس البشريةذلك أل، الفردحقيقيا عند 

  .مراعاة قيامها على قاعدة عقلية ممزوجة بالعاطفة والوجدان حتى تتشكل عند الفرد بصورة صحيحة

  :القيم والتفكير  2.9.2
فرد تصبغ مظاهر حياته كافة فالطريقة التي يفكر فيها ال، فالقيم ترتبط بالتفكير ارتباطا وثيقا 

يتضح ذلك من خالل استجابات األفراد للمثيرات البيئية ، وتحدد أنماط القيم والسلوك التي تصدر عنه
حيث تصل هذه المثيرات إلى الدماغ الذي يقوم بعمليات إدراكها ، التي يتعرضون لها ويستقبلونها

وهي عمليات  بالغة التعقيد تتداخل فيها التجارب  ،ثم اتخاذ القرار المناسب حيالها، وتحليلها وتصنيفها
ويالحظ أن هنالك ارتباطا بين ما يملكه الفرد من قدرة ، والخبرات والمعلومات والعواطف والمشاعر

  .يتمثله من قيم واتجاهات وى التفكير السليم وبين ما يختاره عل
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  :القيم واالعتقاد  2.9.3
ويشمل االعتقاد تصور ، في بناء القيم وتشكيلها عند األفراداالعتقاد من أقوى العوامل المؤثرة    

أنا ، أنا أمين(واعتقاد الفرد من ذاته ، )واإلنسان، والحياة، والكـون، اإللـه(الفرد لحقائق الوجود الكبرى 
الصـدق (شياء واعتقاده عن أسباب األ، ...)أنا أحب األمانة(األشياء  واعتقاده عن معنى، ..).ضعيف 
  ... ).ألنه... في الوجود أهم شئ

، وتعليم القيم يتضمن تغيير االعتقادات السلبية المؤثرة على بناء القيم إلى معتقدات ايجابية
وبيـان االعتقاد االيجابي ، وبيان سلبياته وتأثيراته على الفرد، وذلك من خالل رصد المعتقد السلبي

  .لتغيير الذاتي ودعمه بالمواقف والمعززاتثم إجراء عملية ا، وتحديد فوائده وايجابياته، البديل

  :القيم ومواقف الصراع القيمي  2.9.4
وتعتمد هذه المواقف ، يعتمد تعليم القيم على تخطيط مجموعة من المواقف التعليمية المتنوعة   

قد يعبر عنها بـالقصص ، على عرض القيمة المتعلمة في صورة مشكلة قيمية تضم قيمتين متصارعتين
أهمية  على هنا وتؤكد الباحثة، وسيأتي تفصيل ذلك الحقا... أو بالحوار والمناقشة ، سـرحياتأو بالم

وربط ما يتعلمونه بحياتهم ، تعليم القيم من خالل المواقف والمشاهد الحياتية العادية التي يعيشها الطلبة
ب لهم الحيرة والقلق وما يالحظونه من قيم متصارعة تؤثر على اختياراتهم وتسب، ومشكالتهم وواقعهم

  .بين ما يقبلون وما يرفضون

وال يقف به ، فتعليم القيم عبر المواقف القيمية المتصارعة يضع المتعلم مع الخبرة القيمية المباشرة" 
وقاعدة معرفية ، عند الدراسة النظرية التي تفرض القيم فرضا دون تأسيسها على رؤية واضحة

والنقد والتقويم لقيمهم في ، القيمية تساعد الطلبة على االختيار الواعي وتهيئة المواقف، ووجدانية حقيقية
وتوضح لهم أسباب اختيار ، نتائج ما يختارون وأوالتفكير في عواقب ، إطار من المعرفة المعمقة

عن لطلبة التعبير وفر الفرص التعليميـة التي تتيح كما أنها ت، األفراد لقيمـهم والدوافـع وراء ذلك االختيار
 يجابية وسلبيةأفكارهم حول ما يعتقدون من قيم إ وتشجيعهم على إبداء، آرائهم وتوجهاتهم القيمية بحرية

  .)95: 2007، الجالد(

   :القيم والقدوة  2.9.5
وسلوكه منذ نشأته ، في نفسية الفرد أهم األساليب وأكثرها تأثيراً " القدوة من  أسلوبيعتبر و 

ليكون نبراسًا يضيء له سبيل ،ر على اقتفاء القدوة والبحث عن األسوة فط اإلنسانوذلك ألن ، األولى
  .)229: 1979،النحالوي " (ع اهللالحق ومثاًال حيًا يبين له كيفية تطبيق شر 
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والقدوة هي  ،والقول والفعل، ذج سلوكي يتحدد فيه الفكر والعملأنها نمو "والمقصود بالقدوة 
                "نفصال بين ما تقوله وما ترغبه وتفعلهليس هناك ا، شخصية نموذجية يحتذى بها

نظرًا ألن ، القدوة من انجح األساليب وأشدها تأثيرًا على األوالد" كما تعد ).220: 1991،منسي (
ولكونها متجسدة ، الطبيعة البشرية مفطورة على التقليد والمحاكاة ولسهولة اكتساب الخبرات من خاللها

  ). 174: 2002، القاضي" (ن بهاوماثلة أمام المتأثري

فاإلنسان يتعلم من األفعال ،  المتنوعةللقدوة الحسنة تأثيرها البالغ في التنشئة بجوانبها كما أن 
، والسلوكيات الحية أكثر ما يتعلم مما يلقى عليه من معلومات وتوجيهات ومعارف نظرية ال واقع لها

إذ تظهر أمامه ، رب الفرد القيم االيجابية بتلقائية وعفويةومن خالل القدوة الحسنة والنماذج المشرقة يتش
كما تؤثر القدوة السيئة فيه فتكسبه القيم ، القيم في تصرفات وأفعال لها آثارها المشاهدة والملموسة

  .السلبية والسلوكيات المرفوضة

هما حياة القدوة من الوالدين اللذين يصبغان بسلوك، وتعليم القيم يتطلب وجود القدوة الحسنة
والقدوة من المعلم الذي يعد للطالب أنموذجا في كل ما يصدر ، األطفال والناشئة من البنين والبنـات

فوجود هذه القدوات يعوض الفرد ويجعله يقارن ويميز بين أنماط السلوك ، عنه من أقوال وأفعال
  .المختلفة

قي والمواقف الناصعة كما تظهر أهمية القدوة في عرض نماذج من السلوك اإلنساني الرا
الذي رسم  -صلى اهللا عليه وسلم  - ا الطالب القدوة بالرسول المصطفىوخير قدوة يمثله، البيضاء

الرسول األب والزوج ، بأقواله وأفعاله أرقى صور السلوك اإلنساني في كل شأن من شؤون الحياة
قد كان لكم في رسول اهللا أسوًة حسنة ل : "لقوله تعالى والصديق واألخ والتاجر والقائد والعابد والمعلم 
في الصحابة  أيضاً  والقدوة المتمثلة ،)21: األحزاب( "لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيراً 

وشخصيات اإلسالم القيادية والعلمية والدينية العظيمة التي  ونوعلى رأسهم الخلفاء الراشد والصحابيات
أصحابي كالنجوم : " صلى اهللا عليه وسلم –لقوله  تراجم القديمة والحديثةتمتلئ بذكراهم كتب السيرة وال

   ).114: 2007، الجالد"(هم اقتديتم اهتديتميُ بأَ ف

  :المنحى التكاملي في تدريس القيم  2.9.6
أي التعامل ، مراعاتها اعتماد المنحى التكاملي في تدريس القيم يجبومن أساسيات تدريس القيم التي  

  :من منظور شمولي تكاملي ويتضمن ذلك مع القيمة
  ).السلوكية(النزوعية  المعرفية والوجدانية و: النظر للقيمة في أبعادها الثالثة - 
  .التنويع في استخدام طرائق واستراتيجيات تعليم القيم - 
  .توظيف األنشطة التعليمية التي تراعي تنمية القيم وتعزيزها - 
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وجعل تقويم اكتساب القيم وتمثلها ركنا رئيسيا في ، ماالهتمام بقياس مدى اكتساب الطلبة للقي - 
 .تقويم الطلبة

  :دور المعلم في تعليم القيم   2.10

ألكبر في حيث يقع على عاتقه العبء ا، لمحور األساسي في النظام التربوييعتبر المعلم ا
الدور البد له أن  على أن هذا، لوصل بين النظام التربوي والطلبةفهو حلقة ا، تحقيق األهداف التربوية

، وبالتالي بناء أجيال تستطيع أن تتماشى مع ركب الحضارات، يتطور بما يواكب متطلبات العصر
لحالي معلم ومرٍب في فهو في الوقت ا، ألن دوره يختلف من وقت إلى آخر بسبب تغير ظروف الحياة

اهمة الموجهة والفاعلة في والتعليم والمس، فعلى عاتقه تقع مسؤولية الطالب في التعلم"، آٍن واحد
تنشئتهم التنشئة السليمة من خالل الرعاية الواعية والشاملة للنمو المتكامل للفرد روحيًا وعقليًا وجسميًا 

جتمع والمساهمة في إضافة إلى دور المعلم في مجال التفاعل مع البيئة وخدمة الم، ومهاريًا ووجدانياً 
في نقل المعارف  يتمثل كما أن له دور معرفي أساسي ).3: 2006، ودبابنة، الفرح("تقدمه ورقيه 

ويعتبر مدربًا ومربيًا للشخصية ، وتحسين السلوك والخبرات التي تؤدي إلى زيادة النمو ومن ثم تعديل
مما سبق ذكره تبين للباحثة ،  )75: 2002، البوهي"(ألنه منوط به تنمية الشخصية اإلنسانية بكاملها

ويمكن تصنيفها وفق ، كن أن يؤديها المعلم في تعليم القيم وتعزيزها عند الطلبةتعدد األدوار التي يم
  :اآلتي

  :ة وتتضمناألدوار النظري  2.10.1
واالهتمـام ، شعور المعلم بأهمية دوره في تعليم القيم وأنها جزء رئيسي من عمله الـتربوي .1

  .اف التعليميةبالموضوعات القيمية وٕابرازها من خالل المضمون التعليمي واألهد
  .، ألنها معيار تفضيل اإلنسان على غيره من المخلوقات األخرىتعريف الطلبة بأهمية القيم .2
وأخرى سلبية ، يجابية يجب تعزيزهاإتصنيفها إلى قيم ، رصيد منظومة القيم السائدة بين الطلبة .3

  .والكشف عن أضرارها على الفرد والمجتمع، محاربتها يجب
م التي يجب على الطلبة تمثيلها خالل العام الدراسي وتوزيعها على أشهر تحديد مجموعة من القي .4

  .السنة والعمل على معالجتها وتعليمها
وبقواعد السـلوك اإلسـالمي القويم الذي يشعر الفرد ، ربط القيم بالعقيدة اإلسالمية السمحة .5

ق للمجتمع قوته واستقراره كما يحق، واحترام اآلخرين، وتقدير الذات، والسعادة النفسية، باالعتزاز
  .ونظافته من عوامل التفكــك والضعــف األخالقــي واالجتماعي

وخطـورة القيم الســلبية الوافدة على الناشئين ، الكشف عن مظاهر الصراع القيمي وأسبابه .6
  .والمتعلمين
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طريقة التي ال ويشرحها لهم بنفس، طلبة القيمة بدقة وبطريقة مبسطةيحدد لل" يجب على المعلم أن  .7
، مرعي( ."وأن يحرص على توفير المناخ الودي نفسيًا واجتماعيًا وماديًا ، يشرح فيها المفهوم

  ).223: 2005، والحيلة
والطرق العلمية ، الوسائلتكثيف الجهود الرامية إلى تنمية القيم والمبادئ لدى الطلبة واستثمار  .8

  ).177: 2006، سالم(المناسبة لتوظيف وتأصيل تلك المبادئ والقيم 
وغيرها لما لها من ، والصيام، وتعويده على اإللتزام بها مثل الصالة، توجيه المتعلم نحو العبادات .9

  ).   281: 2001، بنجر" (األثر الكبير على شخصية اإلنسان 
  

  :األدوار التطبيقية وتتضمن  2.10.2
  .وقدوة حسنةالسلوك الشخصي المتوافق مع القيم الحميدة باعتبار المعلم أسوة  .1
  .السماح للطلبة بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية .2
  .تقديم نماذج وأمثلة إيجابية توضح نتائج االلتزام بالقيم الحميدة .3
  .توظيف طرائق واستراتيجيات تعليم القيم المختلفة في المواقف التعليمية .4
  .توفير فرص للحوار والمناقشة حول األبعاد القيمية للمحتوى الدراسي .5
  .المقارنة بين أنماط السلوك القيمي الحميد وما يقابله من أشكال السلوك المذموم .6
  .تخصيص قراءات وواجبات تهتم بالجانب القيمي ضمن موضوعات الدراسة األكاديمية .7
  .تضمين أساليب التقويم واالختبارات مواقف تتعلق بالسلوك القيمي للطلبة .8
  .ء على تعزيز القيم االيجابيـة وتغيـير القيـم السلبيةالتعاون مع األسرة وأولياء األمور والزمال .9

، وأن يدعم ويعزز السلوك المرغوب فيه، أن يقدم النموذج الجيد والقدوة الحسنة"يجب على المعلم  .10
ميذ ويقنعهم وأن يناقش التال، وأن يطبق القيم والمبادئ التي يمكن أن تشكل السلوك الناجح

 ). 380: 1991، منسي"(قق األهداف المنشودة والذي يح، بالسلوك المرغوب فيه
  :دور الطالب في تعلم القيم   2.11

متعلم  فهو، هو المستهدف فيها بالدرجة األولىو ، عنصر أساسي في العملية التربوية الطالب
ولذلك  ،السلوكي والمهاريتعلم والنمو العقلي والوجداني و تساعده على ال يأتي إلى المؤسسة التربوية كي

وأساسها وهو ركنها المتين الذي لواله ما كان التعلم  العملية التعليمية فهو محور المتعلم هدفهاتربيـة الف
ومد يد العـــون والمساعدة له لكي ، ولذلك يستحق الطالب أن يقابل بالحب والعطف والتقبل ؛وال التعليم

، لـى العلـم وينـهل من عذب مواردهويشجع ويعزز حتـى يقبـل ع، ويقدر له جهده، فيحبب له العلم، يتعلم
، بظروف ثقافية ومعلوماتية وسلوكية متضاربة ومتعارضة حاضروأبناؤنا الطلبـة يمـرون في وقتنا ال

وهم في تردد بين قيم ، وكثير منهم تأخذه الحيرة والتساؤل بين ما يأخذ ويترك من مظاهر السلوك
قيم حميدة يوجهون إليها في البيت والمدرسة تدعوهم إلى  ،يعلمونها نظريا وواقعا مخالفا يعيشونه عمليـاً 
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وصراع حاد بين القيم ، وحياة متطورة وثقافات متغيرة يشاهدون ويلمسون فيها غير ذلك، الفضائل
، لذلك على المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه للطبيب،  الروحية والقيم المادية

، )22: 1982، المقدسي" (ويجب أن يأخذ من كل شئ أحسنه، تهدمفيتواضع له ويبالغ في خ
يسعى في خدمة وعلى المتعلم أن ، فالتواضع من الصفات الحميدة التي على المتعلم أن يتمسك بها"

   ). 57: 1999، كرزون" (وال يفشي له سر، وال يغتاب عنده معلمه حتى ينال رضاه

وٕانما حكيم في ، صخاب وال ثرثاربوليس  ذا وقار وخشوع" كما يجب أن يكون المتعلم 
من هنا فإن دور ، )169: 2000، القرني" (وأحرص الناس على الوقت، جراءاتهإمؤدب في ، تصرفاته

ثم تتسع الدائرة لتشمل  ثم من المدرسة ثانياً  أن يوجه من األســرة أوالً  يجبالطالب في تعلم القيم 
 واسعاً  دوره الفعال فذلك يتطلب أن نوفر له مجاالً وحتى يتحقق للطالب ، مؤسسات المجتمع كافة

والتعبير الحـر عن آرائه والكشف عن أفكاره وتقديرهـا واحترامـها، وتشجيعه علـى ، للحوار والمناقشة
والوصول إلى اتخاذ ، وتزويده بمهارات حل المشكالت، وتنمية تفكيره الناقد واإلبداعي، الكـالم والحـوار

، وتعزيز ثقته بنفسه، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات التي يالقيهاالقرارات الواعية 
 في العملية التعليمية التعلمية وليس فرداً  فعاالً  وذلك بجعل الطالب مشاركاً  وتقدير سلوكه اإليجابي

  .سلبياً 

  :مشكالت تعلم القيم وتعليمها   2.12
ومن هذه المشكالت ما ، مصادرها وتتعدد سماتها تختلف، تواجه عملية تعليم القيم صعوبات مختلفة

  :لتدريسية تعرضها الباحثة كما يليوالعمليـة اومنها ما يتعلــق بالمنـاهج ، يرتبـط باإلطـار الثقـافي العـام

وتتحــدد هــذه األزمـــة فـي المشـكالت ، أزمة القيم التربوية في إطارها الثقــافي العــام: أوال   2.12.1
  :اآلتية

  : )  Value Conflict(شكلة الصراع القيمي م .1
  وقيم الحداثة وما بعد الحداثة،  تمر القيم في مرحلة مخاض بين القيم التقليدية والقيم العصرية

مع ضرورة التنويه إلى أن وصف القيمة بالتقليدية أو العصرية أو الحديثة ال يعني مدح القيمة أو 
إال أن طبيعة الصراع القيمي تشكل ،  يحمد كما أن منها ما يذم ما مثالً ، فمن القيم التقليدية، ذمها

وتتفاقم مشكلة الصراع القيمي عندما تتالزم مع ضعف ،  مشكلة رئيسة في تعلم القيم واختيارها وتمثلها
وترك الناشئة يواجهون صراعاتهم ومشكالتهم وحيدين بما لديهم من ، عمليات التوجيه والتربية والتعليم

  .لومات ومناهج تفكير ال ترتقي إلى مستوى المشكلة المطروحةخبرات ومع

وقد أثر التطور الثقافي والتقني واالجتماعي الذي مرت به المجتمعات العربية في ظهور 
وازدادت حدة الصراع ،  والذي تمثل في التضاد ما بين القيم األصيلة والقيم الوافدة  الصراع القيمي
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ودخول اإلنسان عصر العولمة ، الثورة التكنولوجية والمعلوماتيةمعالم القيمي مع سعة انتشار ووضوح 
وظهرت سلطة ، حيث فتح الباب على مصراعيه لتمازج الحضارات والثقافات وتبادلها وصراعها

وأثرت في تكوين اإلنسان المعاصر الذي أخذ ، الفلسفات المادية بمنهاجها الفكرية وقيمها المادية البحتة
ففشت قيم المادة وسيطرت على منظومة القيم اإلنسانية التي ، ادة بكل طاقاته وٕامكانياتهيسعى وراء الم

  .حملها اإلنسان واعتز بها خالل مراحل حياته المختلفة

وعدم القدرة على التمييز ، والقلق، وتبدو آثار الصراع القيمي عند الناشئة والمتعلمين في الحيرة
والعجز عن ، ف القدرة على التوافق والتالؤم واالنتماء االجتماعيوضع، واالختيار بين الصحيح والخطأ
وبين ، الصراع بين القيم الروحية والمادية: ومن أمثلة الصراع القيمي، تمثل ما يعتقد به الفرد من قيم

وصراع بين القيم التي ، قيم اإليثار والتضحية ومحبة الناس وبين حب الذات والمصلحة الشخصية
افظة على المرأة واألسرة وبين قيم جديدة تدعو إلى اإلباحية والتفكك الخلقي تدعو إلى المح

وصراع بين قيم طاعة الوالدين والتماسك األسري وبين قيم االستقالل الفردي والتمرد على ، واالجتماعي
  .أعراف األسرة والمجتمع والخروج عليها

  ): Value Discrepancy(مشكلة التناقض القيمي  .2
وتعني ، الصراع القيمي مشكلة قيمية أخرى هي التناقض القيمي أو المفارقة القيمية ونتج عن

، وتناقض بين فكره وبين قوله وعمله، التناقض بين ما يعتقد به اإلنسان وبين ما يصدر عنه من سلوك
ويبطن غير ما ، فقد كشفت العديد من الدراسات أن اإلنسان المعاصر يقول شيئا ويفعل شيئا آخر

وهذه االزدواجية في البناء ، مما يعني عدم وجود اتساق قيمي واضح بين القيم والسلوك الفعلي، هريظ
وفقدان االتزان ، وعدم تقدير الذات، الشخصي تولد مجموعة من المشكالت النفسية كالقلق والحيرة

د القيم وتفق، كما تؤثر في معايير التفاعل االجتماعي حيث تضعف ثقة الناس ببعضهم، والسعادة
وظهور األمراض ، االجتماعية معناها الحقيقي مما يؤدي إلى تفكك العالقات األسرية واالجتماعية

  .االجتماعية التي تعيق نمو المجتمعات وتطورها

  :مشكلة اضطراب النسق القيمي .3
حيث انتقلت آثار مشكلتي الصراع والتناقض القيمي من مستواها الفردي إلى المستوى 

تجاه إلى قيم بين اال، فحدث اختالل واضح في منظومة القيم واألنساق القيمية، العاماالجتماعي 
  .وقيم العصرية والحداثة وما بينهما من متعارضات ومتناقضات، األصالة والمحافظة

، وفي ظل غياب التفاعل االيجابي مع القضية القيمية ودراستها دراسة علمية واجتماعية واعية
وما رافق ذلك من غزو ثقافي وحضاري ،  ا يتالءم مع اتجاهات األصالة والمعاصرةوتوجيهها تربويا بم

الخلل في نظام "كان ، وأيديولوجي على األمة العربية ومقدراتها وموروثاتها الدينية واالجتماعية والثقافية
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ه على وضعف قدرت، الذي فقد تماسكه وترابطه وقدرته على توجيه األفراد والجماعات، القيم العربي
ذلك ألن الجماعات التي تتجانس ، مما افقد األمة قدرتها على التفاعل، تقييم سلوكيات الناس وأقوالهم

كما أفقدت األمة   ،ماتها القيميةو في نسقها القيمي تتفاعل بشكل أفضل من تلك التي تتباين في منظ
  .)79: 2001، عقل(" مالمح هويتها وكيانها 

  : تقبلية للمنظومة القيميةمشكلة غياب الرؤية المس .4
وتتمثل هذه المشكلة في عدم وضوح الرؤية التصورية لمنظومة القيم المستقبلية التي تطمح 

وفي وضع الخطط ، التربية العربية إلى تعزيزها عند الطلبة في مستوياتهم التعليمية المختلفة
بين قيم األصالة والحداثة وما بعد  واالستراتيجيات التي تكفل حل المشكلة القيمية القائمة على الصراع

وتبني منظومة قيمية تكفل تفاعل اإلنسان العربي االيجابي والفعال مع القيم العصرية وقيم   ،الحداثة
ومما يلحظ في هذا المجال غياب القضية القيمية . ومستقالً  ومبدعاً  منتجاً  بحيث يكون إنساناً ، العولمة

حيث تركز هذه الخطط على تنمية ، لتي تنفذ في العالم العربيعن مشاريع وخطط التطوير التربوي ا
 هالجوانب المادية والتكنولوجية وتغفل الحديث عن اإلطار القيمي الذي يصاحب هذا التطوير ويؤصل

وهي بذلك تهمل أهم عنصر من عناصر التنمية المتمثل في تنمية القيم اإلنسانية الفاعلة التي ، له
  .تحديث المادي والتكنولوجييقوم عليها التطور وال

عند معلم ال يؤمن بالجدية واإلخالص في العمل ، مثال، فما أهمية توفير مختبرات الحاسوب
يمة العلم وحب المعرفة وما قيمة ذلك عند طالب ال يتمثل ق ؟أو يميل إلى مقاومة التجديد واإلبداع 

رئيس الذي يؤطر لعملية االرتقاء والتطوير إن غرس القيم االيجابية والفاعلة هو المنطلق ال، والتعلم ؟
وٕان أي فكر تربوي وتجديدي ال يضع في صلب اهتمامه القضية ، التربوي واالجتماعي والتنموي

ألنه يهمل األساس البشري الذي يحكم عمليات ؛ ى فكرا نظريا يدور في حلقة مفرغةالقيمية سيبق
  .التطوير والتجديد

من خالل تفاعل  أن تكسب أفرادها القيم االيجابية اعليه ينبغيوالمدرسة كبيئة تربوية " 
مما يساعد على تنقية القيم مما يشوبها ، معلمينومن خالل تفاعل المتعلمين مع ال، المناهج الدراسية

  ).119: 1988،عكيلة واخرون" (قيم جديدة والعمل على غرس 

التـي يمكـن إجمالهـا ،  تدريسـيةمشكالت تعلم القـيم وتعليمهـا فـي العمليـة ال: ثانياً    2.12.2
  :في القضيتين اآلتيتين 

  : ضعف اهتمام المناهج الدراسية بالموضوعات القيمية .1
، سواء من حيث تحديد الغايـات واألهـداف الوجدانيـة والقيميـة التـي تسـعى المنـاهج إلـى تحقيقهـا

إذ ، ورة منهجية صريحةأو من حيث ضعف تناول محتوياتها ومضامينها ومعالجتها للمسألة القيمية بص
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ـــى ، أن غالبيـــة مـــا تتضـــمنه الكتـــب المدرســـية مـــن قـــيم إنمـــا يـــأتي بصـــورة ضـــمنية وانعكاســـات ذلـــك عل
وغياب قياس ، الممارسات التدريسية التي ال تعطي تعلم القيم وتعليمها االهتمام الكافي والعناية المناسبة

أن الكتـب المدرسـية مـن أهـم الوسـائل التـي تتخـذها علمًا بـ تاماً  القيم وتقويمها عن المنهج الدراسي غياباً 
و المهـارات والقـيم المناهج الدراسية في تحقيق أهدافها ألنها تحمل في طياتها مـن الخبـرات واإلرشـادات 

  .الكثير الكثير

  :ضعف إعداد المعلمين وتدني كفاياتهم ومهاراتهم التعليمية .2
ؤكد ذلك ما نستنتجه من تحليل كثير من برامج وي، لتي تؤهلهم لتدريس القيم بكفاءة وفاعليةا

كما أن الممارسات ، إعداد المعلمين إذ ال تتضمن خطط إعدادهم مساقات خاصة بتعليم القيم وتعلمها
                      الفعلية لكثير من المعلمين تشير إلى غياب القضية القيمية عن دورهم التعليمي والتربوي

، ميذفهو الموجه والمراقب لسلوك التال، هامًا في غرس القيم لدى التالميذبأن للمعلم دورًا بارزًا و علمًا "
فاالهتمام منصرف إلى التعليم المعرفي ) 97: 2007،الجالد" (وعليه سيقع عبء التدريس والتربية

ة تدريسية واضحة من وقلما يبذل اهتمام فعلي منظم لمناقشة القضايا القيمية بمنهجي، والحفظ والتلقين
  .خالل توظيف طرائق واستراتيجيات تعليم القيم

وتبرز في هذا المجال أهمية العناية بإعداد المعلم إعدادا تربويا يؤهله للتعامل مع القيم في 
وعمليا من خالل تعريفه ، إطارها النظري من حيث التعريف بالقيم وخصائصها وأهميتها التربوية

وٕاكسابه مهارات وكفايات تدريس القيم المختلفة سواء في وعى مستويات ، ه تأديتهاباألدوار المطلوبة من
واستخدام طرائق االستراتيجيات في ، والتخطيط لتعليمها، أهدافها وتمكنه من تحديدها وصياغتها

  .) 102- 94: 2005،الجالد("   وأدوات قياسها وتقويمها، تدريسها

  :وتنميتها ن إكساب القيم وغرسها عالمسئول  2.13
هدفها في األساس تهذيب ، عن إكساب التالميذ القيم وتنوعت لقد تعددت المؤسسات المسؤولة

ومة وتشكل هذه المؤسسات منظ، ق مع قواعد الشريعة ورؤى المجتمعالنفوس وضبط السلوك بما يتواف
في سلوك  سسات التي تؤثروستذكر الباحثة  فيما يلي أهم المؤ ، تؤثر في التالميذ وفي سلوكهم

  .متعلمينال

  :األسرة :  أوالً   2.13.1
وغرس ، اء وتهذيب أخالقهم وتعديل سلوكهمعملية تربية وتعليم األبنتقع على عاتق األسرة 

التي تتعهد فاألسرة هي المؤسسة األولى "  ؛خالل برامجها ودورها المنوط بها القيم وتنميتها لديهم من
وهى المكون األول للطفل من قبل أن يولد ، ا الطبيعي في الحياةدوره فهذا هو، بتربية الطفل وتنشئته

القيم التي توجه والطفل يولد وهو خال من المعايير و  ،شق طريقه في الحياة ويستقل بنفسهإلى أن ي
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 ،اعده على أن يشق طريقه في الحياةوالتي تس ،ألسرة تغذيه بالقيم التي تعتنقهاوا ،سلوكه تجاه غيره
والطفل يمتص هذه  ،وهى التي تفسر له هذه القيم وتضع له مسلكا لتطبيقها  ،التفكير وتكون لديه نمط

وهو  ،والثقافة التي يتشربها من األسرةاالزدراء ألنماط السلوك  القيم من األسرة عن طريق االحترام أو
  .)73: 2000،بربخ ( "  في كل هذا يمتص القيم التي تؤثر فيه وفي أحكامه وحل مشكالته

فأبواه ،  ما من مولود إال ويولد على الفطرة" : -  صلى اهللا عليه وسلم -  روي أبو هريرة عن النبي وقد
 " ؟ة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيم

فإذا ، حياة الطفل الرئيسية المؤثرة في وبذلك يعد سلوك الوالدين احد العوامل . ")132: 1937،البخاري(
فان هذا الطفل يسير في اتجاه الفطرة السليمة واقتدي ، ما نشأ الطفل في بيت أسس على التقوى 

  .)69: 2005، سلوت("  إذ يتشرب عادات أبويه بالمحاكاة الطبيعية، باألسرة دون جهد كبير أو عناء
امتثاال لقول النبي ، ائل الخلقية كما ويقع على عاتق األسرة مسؤولية تأديب األطفال وتزويدهم بالفض

             "له من أن يتصدق بصاع  ألن يؤدب الرجل ولده خيراً  :"-  صلى اهللا عليه وسلم - 
 .)52: 2006،طباسي(

، بفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حث األطفال على التزام آداب الطعام تأسيا" ومسؤولية 
  يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل " :ناول الطعام فقال لهحينما راح يعدل من سلوك الغالم أثناء ت

  .)213: 1999،النووي ( "مما يليك

وتوجيه ، ورًا مهمًا في صقل شخصية األطفالمما سبق ترى الباحثة أن األسرة تلعب د
وترسيخ منظومة القيم في نفوسهم الن األطفال أول ما يجدوا أنفسهم إال في األسرة التي ، سلوكهم
؛ لذا يجب أن وتصونهم من االنحراف، وتوجههم إلى الصحبة الصالحة م وتربيهم كما تراهتحتضنه

  على قدر من الورع والتقوى لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه ، مؤمنة باهللا، تكون األسرة أسرة صالحة

  :المسجد :  ثانياً   2.13.2
ير في تربية النشء وغرس ال عجب أن يكون المسجد من المؤسسات الهامة التي لها دور كب   

اجر عندما ه -  صلى اهللا عليه وسلم -  ذلك و أن أول عمل أقدم عليه المصطفى، القيم في وجدانهم 
 وداراً ، نطالق للدولةمركز ا "ولكي يكون ، وذلك لترسيخ دعائم الدولة ؛إلى المدينة هو إقامة المسجد

بل كان أيضا جامعة يتلقى ، العاليرا للفضاء ودا، ومحتضنا للتربية، لقيادة الجيش ومقر، للحكم فيها
  .)54: 1998،الغضبان ("  وبرلمانا لعقد المجالس االستشارية والتنفيذية، فيه المسلمون تعاليم اإلسالم 

والتحلي بالخلق الحميد والقيم ، بالطهر والعفاف - صلى اهللا عليه وسلم - وقد شهد القرآن لمسجد النبي 
ِل َيْوٍم َأَحق َأْن َتُقوَم ِفيِه  ﴿":  عز وجلول اهللالرفيعة وتمثل ذلك في ق ْقَوى ِمْن َأوَس َعَلى التَلَمْسِجٌد ُأس

  .)108: التوبة( ﴾ ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبوَن َأْن َيَتَطهُروا َواللُه ُيِحب اْلُمطهِرينَ 
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يد والمبادئ قوي متحٍل بالخلق الحمنظرا ألهميته الكبيرة في بناء جيل نقي ، وتعددت وظائف المسجد
  :فمن وظائفه، القيمة

، العمل الصالح لديهممما يمكن ، ي القائم على التعاليم اإلسالميةإمداد النشء باإلطار السلوكي المعيار 
ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ألن صالتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر وتأمرهم ، حبا وسلوكا

≅ã﴿ :قال تعالى، نسابالعدل واإلح ø?$# !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÉΟ Ï%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# ( āχ Î) 

nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï !$t± ós x�ø9$# Ì� s3Ζßϑø9 $#uρ 3 ã� ø.Ï%s!uρ «! $# ç�t9 ò2r& 3 ª!$#uρ ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨóÁ s? ∩⊆∈∪ 

  .)45: العنكبوت(﴾

المية تحقق مما ينمي لديهم معايير سلوكية إس، يم اإلسالمية الفاضلةلنشء التعالنشر العلم وتعليم ا .1
 .سعادة الفرد والمجتمع

يعد المسجد مؤسسة تساهم في البناء الصحيح للفرد المسلم وتتولى عالج المشكالت االجتماعية  .2
وحية وهو التربية الر واألسرية ومشكالت الشباب خالل الحياة اليومية باإلضافة إلى الهدف األسمى 

  .)17: 1987،المرصفي(
            يعتبر المسجد مصدر إشعاع خلقي يتشبع فيه المسلمون بفضائل األخالق وكريم الشمائل .3

 .)120: 1979، النحالوي (
ألن األفراد الجدد يقتدون ، محاولة تذويب الصراع القيمي بين األجيال الجديدة واألجيال القديمة  .4

الصالحة والنماذج السلوكية تبرز جيدا من خالل المسجد ومن ثم تضعف فالقدوة ، باألفراد القدامى 
 .)76: 2000، بربخ (اتجاهات الصراع القيمي 

المسجد أقيم لتقوية الصلة  ؛ وذلك ألنية نفسه وغرس القيم النبيلة لديهتقوية عقيدة المسلم وتزك .5
 .نة وقيم ومثل عليا و تماسك وتآخٍ فسينتج عنه فضائل حس، باهللا

ضوء ما سبق يمكن القول بأن المسجد يحقق غايته ويوجد الفرد المسلم السليم القلب ذو في  .6
على مواجهة  قادراً ، متحاباً  متماسكاً  قيمياً  األخالق العالية والقيم النبيلة التي تبني بدورها مجتمعاً 

مساجد فمن الواجب علينا دفع النشء إلى ال، حديات والصعوبات مهما بلغت حدتهااألخطار والت
هذا ويجب على المجتمع المسلم إعادة النظر ، والفضائل الحميدة والمثل العليا الكتساب القيم النبيلة

لتخريج ، -صلى اهللا عليه وسلم  -في دور المسجد ليكون كما كان عليه في عهد رسول اهللا 
تحمل هم ، جابية يتتحلى بالقيم واألخالق والمثل والمبادئ واالتجاهات اال، أجياٍل مؤمنٍة صادقةٍ 

 .األمة والمجتمع
  
  
  



38 
 

  :المدرسة :  ثالثاً   2.13.3
ومرت ، ها المجتمع لتقوم على تربية وتعليم وتثقيف أبنائهالمدرسة هي مؤسسة اجتماعية أنشأ

فقد كان التعليم في بداية ، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلنالمدرسة بمراحل عدة وتجارب طويلة 
والمواسم والصوامع والبيع والمساجد ثم أضيف إلى المعابد أماكن ملحقة بها  األمر يتم في الساحات

وبذلك كانت المعابد النواة األولى للمدارس أو التربية ، الدعوة إلى الدينتخصص لتخريج متخصصين ب
  .  المقصودة

وعنــدما اســتقر المقــام بالمســلمين فــي المدينــة كــان المســجد النبــوي أول مدرســة جماعيــة منظمــة 
وبقي المسجد يؤدي وظيفتي العبـادة والتربيـة إلـى ، الرجال والنساء، فها العرب لتعليم الصغار والكبارعر 

، يــاه كتاتيــب لألطفــال يتعلمــون فيهــاأن أنشــأ عمــر بــن الخطــاب إلــى جانــب المســجد أو فــي بعــض زوا
جهــود شخصــية قــد وكــان هــذا التعلــيم يقــوم عليــه أشــخاص يديرونــه ب، بــذلك بــدأ التنظــيم لتعلــيم األطفــالو 

أمـا فـي المـدارس الرسـمية فقـد بـدأ فـي القـرن  " ،زهيدا النشـغالهم بـه عـن طلـب الـرزقيتعاطوا عليه أجرا 
 وكـان التعلـيم فـي هـذه المـدارس حـراً ، ارس وزاد عددها في العصـر العباسـيالرابع الهجري وانتشرت المد

اطهــا بالدولــة مـن الجانــب المــادي حيــث مــن حيــث المنـاهج والكتــب واألســاليب بــالرغم مـن ارتب ال مركزيـاً 
وبقـــي األمـــر كـــذلك إلـــى أن جـــاء ، عـــينكانـــت تخصـــص لهـــا األوقـــاف والهبـــات دون أن تقيـــدها بنظـــام م

 .لمدرســة الموحــدة والتعلــيم المركــزياالســتعمار الغربــي وفــرض ســيطرته علــى المــدارس فعــم فيهــا نظــام ا
  .)128: 1979، النحالوي(

ال غني عنها في ظل انشغال الوالدين بشؤون الحياة  امة جداً وتقوم المدارس بأداء وظائف ه
ومن هذه ، الدور لوحدها المختلفة إضافة إلى اتساع العلوم وتنوعها فال تستطيع األسرة أن تقوم بهذا

  :الوظائف
الوظيفة األساسية للمدرسة في اإلسالم هي تحقيق التربية اإلسالمية بأسسها الفكرية والعقائدية 

ة و بأهدافها المختلفة من غرس الفضائل في نفوس الناس وتنمية النشء والسير بهم في والتشريعي
  .سليمة التي فطر اهللا الناس عليهاإطار الفطرة ال

كما تقوم المدرسة بدورها المنوط بها أال وهو إعداد اإلنسان المسلم من خالل إعداد مناهج 
وٕاعداد الناس للحياة األبدية فيسعد بدنياه ، معق الفكر اإلسالمي وٕاصالح المجتهدفها األساسي تحقي

فهو ، ى الطالب عن طريق الكتاب المدرسيويظفر بآخرته ويمكن وضع ذلك في معلومات تنتقل إل
لى الطالب بجانب المعرفة الركن األساسي في نقل الخبرات واإلرشادات والتوجيهات والنصائح والقيم إ

بهدف إعمار األرض وعبادة اهللا مما يعزز ، الطالب بالمعرفةفيحقق هدفه ويعمل على تزويد ، العلمية
  .)75: 2000،بربخ(اإليمان ويهيئ سبل التقدم في الحياة 
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داخل المدرسة ، وة حسنة لطالبه في سلوكه وأخالقهكما أن المدرس يجب أن يكون قد
بة المرغوب فيها على قدر تخلق المدرس بالقيم واالتجاهات الطي) : " عبد الغفور(ويقول . وخارجها 

  ).75: 2000،بربخ(" يتخلق الناشئة بتلك القيم واالتجاهات بطريق غير مباشر
وأن تنمي فيهم قيم القرآن الكريم وتعمل على إنشاء ، ة أن تربي أبناءها تربية إسالميةفعلى المدرس
  .هدفه تحقيق رسالة اهللا في األرض مجتمع مسلم

  :جماعة األقران :  رابعاً   2.13.4
بالرغم من عدم وجود ، في تشكيل الشخصية ونقل القيم مهماً  عب جماعة األقران دوراً تل

فتمتلك جماعة األقران الكثير ، معينة تسعى لتحقيقها مؤسسة لهذه الجماعة تضع نصب عينيها أهدافاً 
وذلك ، حلتي الطفولة المتأخرة والمراهقةمن إمكانيات التأثير في تشكيل القيم والشخصية وخاصة في مر 

كما أن الناشئ ، راط في جوهم وبالتالي التأثر بهملميل الناشئين بفطرتهم إلى محبة األصدقاء واالنخ
في سلوكه واتجاهاته تأثيرا الذي يؤثر ، ذه الجماعة داخل المدرسة وخارجهايقضي وقتا طويال مع ه

عالقات األسرية حيث ويزداد التأثر بجماعة األقران في ظل غياب دور األسرة أو في ظل ال، كبيرا
إلى أن ضعف الروابط الموجودة بين الوالدين واألبناء والخالفات التي تسود الجو ) موسين (يشير 

وبالتالي يزداد ، في جماعة الرفاق عند األبناء فيجد األبناء لهم متنفساً  سيئاً  نفسياً  األسري تترك أثراً 
  .) 39: 2000، علوان ( تأثرهم بها

يها فكل فرد في هذه الجماعة ينقل إل، ألقران مرآة تعكس ثقافة المجتمع جماعة ا تعدكما و 
  .ا لنقل القيم والثقافات المختلفةوسطا مهم تعدلذلك فإن هذه الجماعة ، ثقافة أسرته أو ثقافة مجتمعه

بضرورة توعية اآلباء واألمهات والمربين إلى العناية بتوجيه أبنائهم إلى " من هنا نستطيع القول
هم ويكتسبوا منهم ار أقرانهم من األخيار الصالحين في دينهم وخلقهم وسلوكهم حتى يقتدوا باختي

 1984، الزناتي( "ويحذروهم من مخالطة األشرار حتى ال يسلكوا طريقهم المعوج، ةالصفات الحميد

:776(.  
 :حد أهل الجنة قال تعالى وقد حذرنا اهللا عز وجل من قرين السوء في حوار قرآني أجراه على لسان أ
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  . )57_50: الصافات ( 
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على اختيار الصديق المؤمن الصالح وحذرنا من  - صلى اهللا عليه وسلم  -وحثنا الرسول 
مثل الجليس "  - عليه وسلم صلى اهللا  -قال رسول اهللا : ي قال صديق السوء فعن أبي موسى األشعر 

تاع فحامل المسك إما أن يحذيك وٕاما أن تب ،كحامل المسك ونافخ الكير ، الجليس السوء الصالح و
             "وٕاما أن تجد ريحا خبيثة ، ر إما أن يحرق ثيابكيونافخ الك ،وٕاما أن تجد ريحا طيبة، منه 

المرء على دين  " :في حديث آخر -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال النبي  .)3: 1ج،1937،البخاري (
  . )554: 2ج،ب ت ،الترمذي ( " فلينظر أحدكم من يخالل ،خليله

 - أنه سمع رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - ومن ذلك أيضا ما روي عن أبي سعيد الخدري 
باب الجليس ،البغوي ( "ال يأكل طعامك إال تقي و ، ال تصاحب إال مؤمنا: " يقول - صلى اهللا عليه وسلم 

  .)71: 13ج، }3486{، الصالح و األمر بصحبة الصالحين 
بنه أنه ال يلغيها من على أن يوضح إل أن يقطع تلك الصداقات إذا وجد فيها انحرافاً "لذلك على المربي 

ولكنه يعترض على فالن ،حيث المبدأ وال يمانع في أن يكون البنه صداقات واجتماعات مع األصدقاء 
  .  ) 203: 1982،قطب( "بالذات أو على تلك المجموعة ألن أخالقها سيئة 

نها إعلى أفرادها حيث  وفعاالً  اً واضح اً في ضوء ما سبق يمكن القول بأن لجماعة األقران أثر 
كفي ترك الناشئ ولذلك فإنه ال ي، ءبالنش ضارةً  اجتماعيةً  أو تنقل آفاتٍ  متميزةً  اً تستطيع أن تنقل قيم

وعلينا أن نختار له مجالس الصالحين و جماعة الرفاق ، لمجتمع دون تحذيره من جليس السوءل
  .األتراب الذين تلقوا تربية صالحةالمؤمنين و 

  :وسائل اإلعالم :  خامساً   2.13.5
 ،مختلفة بما تقدمه من مواد متنوعةلقد جذبت وسائل اإلعالم الناشئة بل بهرت األجيال ال

ومن هنا فإن وسائل اإلعالم تعتبر من أخطر المؤسسات التي ، واحتلت مركزا بالغ األهمية لديهم
يتعامل معها الناشئ حيث أصبحت في كثير من األحيان بديل الكتاب وبعض المؤسسات  األخرى 

فعالة هذا وتشكل وسائل اإلعالم في عصرنا الحاضر قوة كبيرة و ، التي تهتم بتعليم الناشئة وتثقيفها
كما وأصبحت وسائل اإلعالم تنافس األسرة والمدرسة " ، ر من وسائل التربية داخل المجتمعحيث تعتب

فتكون جيدة ، ومغرياتها التي ال تقاومألنها تجذبهم ببرامجها الشيقة، ، في توجيه األبناء والتأثير عليهم
الق الفاضلة والمثل العليا المستمدة ونافعة إذا كان هدفها هو تزويد الجماهير بالقيم اإلسالمية واألخ

وفي االتجاه المعاكس فاإلعالم في البالد  ،- صلى اهللا عليه وسلم  - من كتاب اهللا وسنة نبيه محمد 
ويسبب أزمة  -بوعي منها أو بدون وعي -العربية يشكل خطرا كبيرا حيث يمارس دورا توجيهيا مدمرا 

تسوق  وما يناقضها من قيم، م التربية التي تدرس لهمض بين قيللشباب نتيجة ما يعرضه لهم من تناق
   .)253: 1994،مكرم (األمر الذي يوقعه في الصراع مع نفسه ، له من خالل وسائل  اإلعالم
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وقد يسير في  ،هو يغرس القيم ويؤدي دور التربيةف ، من هنا يصبح دور اإلعالم مزدوجا
ومن  " ،الل إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلةخاالتجاه المعاكس فيعمل ضد التيار االجتماعي من 

حتى أصبحت في  ،اليوم الغزو اإلعالمي الغربي لهاالتحديات التي تواجه اإلعالم العربي واإلسالمي 
  .)63: 1996،خياط( "كثير من جوانبها مسخرة إلشاعة الفاحشة والدعوة إلى االنحالل الخلقي 

تكون فيجب أن ، ال بد لإلعالم أن يحققها ح وظائفالتوجيه والتثقيف والتعارف والترويف "
وقيم المجتمع وتعمل على ، رط أن تحافظ على القيم اإلسالميةولكن بش، وسائل اإلعالم جذابة ومؤثرة

وال يمكن أن نصل إلى ذلك بالتركيز على الترفيه والتسلية ، نفوس الناشئة بوسائلها المتنوعة غرسها في
ومن خالل ، )75: 2005،سلوت (" والتحلل من القيم واآلداب النبيلة  ،باستخدام أنماط السلوك المنحطة 

 ،وتهذيبأصبحت تقوم بالدور التربوي من تعليم  - اليوم –وسائل اإلعالم  "الواقع المشاهد يتضح أن 
وعلى الرغم من اختالف وسائل اإلعالم عن وسائل التربية إال أنها تتقارب في معظم الوجوه وبذلك 

  .)259: 1983،محمد( "منها تقدم اآلخر يسهل تقدم كل

نغرس لدى النشء اتجاهات سليمة نحو التعامل االيجابي مع وسائل اإلعالم  "لذلك ينصح بأن
والمفاسد  ،فإن الفائدة ستكون كبيرة ،يءالمتمثل في االنتقاء القائم على التمييز بين الجيد والرد

يتنامى بصورة واضحة في هذه األيام بالذات ال  ومما يدعم ذلك ويسانده وجود إعالم إسالمي ،ستخسر
لذا يقع على عاتق المربين المهمة الصعبة . )184: 2002،أبو دف( "سيما وجود الفضائيات واالنترنت 

أو ، ال األطفال بأشياء تفيدهموهي ابتكار أساليب وقائية تحد من تأثير وسائل اإلعالم المسمومة وٕاشغ
إال أنها ، وليست هذه بالمهمة السهلة، وسهمم اإليمان واألخالق في نفوسائل إعالم تعمل على غرس قي

مواجهة خطر  ضرورة تحتم على كل مربي في األسرة أو المسجد أو النادي أن يعمل جاهدا من اجل
  .زكية نفوس أبنائنا وتوجيه سلوكهموغرس قيم إسالمية تعمل على ت، الغزو الفكري الغربي

سسات المسؤولة عن غرس القيم وتنميتها تبين للباحثة أن من خالل العرض السابق للمؤ 
فإذا تضافرت جهود المؤسسات جميعها  ،ولية مشتركةؤ مسؤولية تعليم القيم وتعلمها يجب أن تكون مس

أسرة ومدرسة ومسجد ومؤسسة إعالمية وسائر مؤسسات المجتمع اإلدارية واالجتماعية  ( من
في بناء اإلنسان المسلم بصدق وٕاخالص وبالتالي سيصلح  وتعاونت فيما بينها نجحت) والسياسية 

  .ا فيه خير لألمة وللوطن وللمواطنحال المجتمع المسلم وتتبدل أموره لم

  : دور المناهج والكتب المدرسية  في تنمية القيم  2.14
را مصد ما زالو وكان الكتاب ، و شكالً  محتوىً ، بالكتاب المدرسي من طرف المربين ازداد االهتمام

القران الكريم في أكثر من  وقد ذكرت كلمة الكتاب في، ومن ثم العمل والتطبيق، للمعرفة والمعلومات
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تطاع شيء من اهتمام وٕان استطاعت بعض المخترعات الحديثة اق، ي منافس للكتاب حتى اآلنأ
وحين اخترع ، هم من تعلق الناس بالجهاز الجديدفحين اخترع المذياع أبدى المثقفون قلق، الناس للكتاب

ورغم ، دور السينما ظهرت الصيحات نفسها وحين انتشرت، ربة القاضيةز ظن الجميع أنها الضالتلفا
يثبت أنه فإن الكتاب بعد كل معركة يخرج منتصرا،و  ،لك الوسائل قسما من اهتمام الناساقتطاع ت

إال أنه سيبقى المصدر  ،حاسوب واالنترنت خطرا كبيرا عليهوٕان كان ال ،األول واألفضل في مجاله
  .صيل في المعارف والعلوملمرجع األاألساسي وا

  : اب المدرسيأهمية الكت  2.15
زال ذا مكانة يإال أن الكتاب المدرسي ما  ،ني وتسارع حركته في مجال التعليمرغم التقدم التق

ت التالية المبررا )57: 1993،شكري والحمادي، ( خاصة ،ولعله يحتفظ بها فترة ليست قصيرة،وقد ذكر
رغم ذلك التقدم العلمي التكنولوجي والتقني  ،اة لتنفيذ المنهج الدراسيكأد ،ألهمية الكتاب المدرسي

  :ه ومواد تنفيذالمنهج الواسع في أساليب 
  .عداتالكتاب المدرسي وسيلة اقتصادية، ألنه ال يحتاج إلى أجهزة أو م يعد - 
ي يعد الكتاب المدرسي وسيلة ناجحة لعرض القيم والمفاهيم والحقائق والتعميمات في مجال أ - 

  .موضوع من الموضوعات الدراسية
خارجه، وكذلك في التعلم الكتاب المدرسي أداه مرنة يمكن استخدامها داخل الصف الدراسي و  يعد - 

 .، والتعلم الجمعي، كما يمكن استخدامه في أي وقت دون قيودالفردي
السريعة  يمكن تعديل محتوى الكتاب المدرسي بسهولة ليتمكن من االستجابة للتغيرات والتطورات - 

  .التي تطرأ على المعرفة، والتي يسهل تعديلها في الكتاب بما يتمشى مع هذه التغيرات
ا مال يتعارض الكتاب المدرسي مع الوسائل األخرى بل يتكامل مع وسائل التعليم والتعلم وأساليبه - 

 .، بل يكون مكمال لها ومتكامال معهااألخرى بسهولة
و مستودع العملية التعليمية، فهو ليس فقط مجرد مخزن أ يقوم الكتاب المدرسي بدور هام في - 

، بل هو أداة تلقى قبوًال عاما من جانب المعلم والمتعلم على السواء وهو للمعلومات والحقائق فقط
 .ن السهل حمله ونقله والوصول إليهمصدر للمعلومات م
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  :طبيعة التربية اإلسالمية   2.16
الشتقاق أهدافه من  أساسياً  ن فروع المعرفة تعد مصدراً مما الشك فيه أن طبيعة أي فرع م

ناحية وبناء محتواه من ناحية أخرى حتى ال يسند إليه من األهداف ما ال يتفق وطبيعة تلك المادة 
من أجل هذا تتحدث الباحثة عن طبيعة التربية اإلسالمية  ،)167: 1958،رضوان (وجوانب تدريسها 

  :للصف الرابع األساسي وستتناول كمقرر تعليمي ستقوم بتحليله

  :  مفهوم التربية اإلسالمية:  أوالً   2.16.1
من التربية حيث تمثل أسلوب بناء اإلنسان المتوازن  خاصاً  التربية اإلسالمية لوناً  تعد

وهي ترمي إلى صقل العقل اإلنساني ، ته وتكوين شخصيته عقليا ووجدانياوطريقة بناء ذا، متكاملال
وهي مصنع "  ،ورفع شأن المجتمع من ناحية أخرى اته من أجل خدمة الفرد من ناحيةإلى أقصى طاق

فهي تربية تهيئ له فرص النمو ، صنعه في ضوء مثل عليا وقيم ساميةتربوي يمكن أن يشكل الفرد وي
 " وتشكله بصورة يتالءم فيها سلوكه مع معتقده وقيمه، تمده كذلك بوسائل النصح المتوازنالمتعدد و 

هذا فضال عن أنها ، ى منها تهذيب الخلق وتربية الروحفالغرض األول واألسم. )29: 1976،اورمج(
وتحبب إلى ، ق الهدى والرشادوتعرفهم طري، هي التربية التي تزود األفراد بما يحميهم من االنحراف "

ملية فهي إذن ع، تماسك المجتمع وقوته_ الشك  _ وفي هذا، نفوسهم جميعا الخصال وفعل الخير
بناًء للفرد والمجتمع بناءا متكامال متوازنا يسمح للفرد باالستقرار النفسي وللمجتمع باالستقرار 

  )6: 1980، المركز العربي للبحوث ( "االجتماعي 
والباحثة بصدد حديثها عن مفهوم التربية اإلسالمية بعامة يجدر بها أن تشير إلى مفهوم التربية 

  ؟ سي بخاصة وما الذي يقصد بهذا المفهوماإلسالمية في المنهج المدر 

  :ية اإلسالمية في المنهج المدرسي مفهوم الترب  2.16.1.1
ما يدرس في مختلف المراحل الدراسية " يقصد بمفهوم التربية اإلسالمية في المناهج المدرسية 

تربية  وقد وضعت هذه المواد لتكمل، وتوحيد وفقه وتهذيب وسيرة نبوية من قرآن وتفسير وحديث
، حية والسلوكية والعقلية من ناحيةالناشئ على اإلسالم من جميع جوانبه النفسية واالجتماعية والرو 

، ة من معنى ومدلول من ناحية أخرىبكل ما في هذه الغاي –وعلى تحقيق العبودية هللا جل جالله 
والتربية اإلسالمية   ،)50: 1980،الشافعي (" وبكل ما تؤدي إليه من نتائج في الحياة والعقل والتفكير

إلى تربية المسلم من تربية متكاملة تدعو  نى التقليدي بل أنها تتميز بأنهاليست مادة دراسية بالمع
من وسائل كثيرة لتحقيق ولذلك فإن نشاط التدريس في الصف ال يمثل إال وسيلة واحدة ، جميع جوانبه
  . هذا الهدف
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إلسالمية في البلدان اإلسالمية  يقصرها على تحفيظ أو واقع التربية ا "ومن المالحظ اليوم أن 
ن الكريم وبعض األحاديث النبوية الشريفة وبعض الشخصيات آاستظهار بعض آيات من القر 

فالتربية ، التربية اإلسالمية كنظام متكامل وال شك أن هذا قاصر عن مفهوم، لكاإلسالمية وما إلى ذ
بسمات وقواعد حددت وفق نظرتها الكلية عن الكون واإلنسان اإلسالمية بفلسفتها وأهدافها متميزة 

  .)50: 2006،وآخرون ، الفرحان ( "والحياة
، وعلى هذا فمفهوم التربية اإلسالمية ال ينبغي أن ينحصر فيما يقدم للتالميذ من سور وآيات قرآنية

وتفهم وتحفظ فقط  وأحاديث نبوية وعقائد وعبادات وأحكام ومعامالت وسير ومواقف لكي تشرح وتفسر
وفي هذا أثر بالغ لتصبح التربية اإلسالمية ، أن يتسع المفهوم ليشمل الجانب السلوكي لديهم يجببل 

  . في جوهرها وغاياتها تربية سلوكية أساسها القدوة الحسنة والسلوك القويم والتعامل الخلقي
عنوي وهو تقدير القيم من انب الموال شك أن األخذ بهذا المفهوم يوجه التربية اإلسالمية إلى الج "

                    "ذلك الجانب الذي يدفع اإلنسان أو يحول دونه إزاء إتيان سلوك  معين ، اإلنسان
  .)8: 1995،الناقة (

المعرفة  من خالل ما سبق ترى الباحثة أن التربية اإلسالمية بهذا المفهوم تتسع لتشمل كل مجاالت 
وذلك ألن نمو القيم الدينية يعد أمرا أساسيا بالنسبة لجميع األهداف التربوية ، سةومواد الدراسة بالمدر 

ا له ال يرفع األخرى لسبب جوهري مؤداه أن التعليم الذي ال يقوم على قيم دينية تعليما ال هدفا إنساني
  : هوم التربية اإلسالمية في جانبينوقد توصل أحد الباحثين إلى تحديد مف .مستوى األمة

  :انب نظري ج -1
يتضمن مجموعة حقائق ومعلومات ومبادئ ومفاهيم ومثل وقـيم ينبغـي أن يعتقـد الفـرد بصـدقها 

  .تكوين  ما يسمى بالعقيدة الدينيةو 

  :جانب عملي  -2
، ويــرى أن كــال الجــانبين مترابطــان، ل التــي يلــزم األفــراد بالقيــام بهــامجموعــة األعمــا "يتضــمن 

كمـا ، فـاء بأحـدهما ال يـؤدي إلـى تحقيـق مفهـوم الـدين بشـكل سـليم واالكت، أحدهما أساس والثاني تطبيق
ـــــــــــــديس ـــــــــــــه الســـــــــــــلوك والخضـــــــــــــوع والتق                               "أن الجـــــــــــــانبين يتضـــــــــــــمنان المشـــــــــــــاعر واألحاســـــــــــــيس وتوجي

   .)86: 2001،صالح  (

  :تي تقوم عليها التربية اإلسالميةاألسس ال : ثانياً   2.16.2
  : والتي تتلخص فيما يلي 

أنها تقوم على أساس من تكوين العقيدة الدينية لدى الفرد والمجتمع من خالل الحقائق والمفاهيم 
وال تقف عند هذا فحسب وٕانما تتعداه إلى ، ورات التي يتضمنها هيكلها النظريوالمعلومات والتص
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كما أنها قابلة ، ذوبانائد األخرى قابلة للضعف والالرعاية والتعهد؛ الن العقيدة الدينية كغيرها من العق
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وهي كذلك تقوم على تنمية اإلحساس والشعور الديني وتقويته إلى حد الوصول إلى درجة العاطفة  .1
 .سلوكه من قلب صاحبها حيث تحكم جميع أنماط الدينية القوية المرتبطة باهللا فتتمكن

مثل األخالق الفاضلة التي تتكما أنها تقوم على أساس العناية ببناء سلوك الفرد على المثل العليا و  .2
للدين وجزءا من  والمبادئ التي تعتبر جزءا من الهيكل النظريفي مجموعة القيم واالتجاهات 

 .العقيدة الدينية
عتبـر غايـة ووسـيلة فـي وتقوم على أساس من تحقيق الصلة الدائمة باهللا عن طريـق العبـادات التـي ت .3

 .الوقت نفسه
فـي المنـاهج إلسالمية من حيث معناها العام ومن حيث المقصـود بهـا مما تقدم يتضح مفهوم التربية ا

  .وبعض األسس الهامة التي يرتكز عليها هذا المفهوم، الدراسية

  :أهمية التربية اإلسالمية  : ثالثاً   2.16.3
وتنمي فيه ، الفرد بأسرته والجماعة بالمجتمع التربية اإلسالمية تربية اجتماعية تنظم عالقة

وتبرز أهميتها من خالل الوظائف التي تؤديها في حياة الفرد ، دأة والمسؤولية الفرديةوح المبار 
  : عديدة تشير الباحثة إلى بعض منهاوالمجتمع في جوانب 

  .تربية الكفيلة بتقويم الناشئين والسمو بهم وٕاسعادهم في مستقبلهمكونها ال - 
طبع على حميد الخصال وتنير كونها تربية تزكي القلوب وتطهر النفوس وتربي الضمائر وت - 

وقيام عالقتهم بأبناء المجتمع  ،فيحرصون على طاعة ربهم من ناحية للناشئين طريق الصالح والهدى
 .)223: 1994إبراهيم ،( على أساس متفق من الحب والتعاون والمناصحة الخالصة من ناحية أخرى

نة وترسخ هذه العقيدة في نفسه بحيث تصبح جزءا من وهى تعمل على تزويد اإلنسان بعقيدة معي - 
وهي في هذه الحالة إنما تستجيب لمتطلبات اإلنسان وتشبع لديه حاجة أساسية من ، ليتكوينه الك

ولقد أثبتت الدراسات النفسية أن الدين عنصر ضروري لتكميل القوة النظرية في  ،يةحاجاته النفس
). 25: 1992،مبارك (ومن دونه ال يحقق مطامحه العليا ع نهمتهفيه وحده يجد العقل ما يشب، اإلنسان

وهي تحدد لإلنسان األحكام والمبادئ والقواعد والمهارات التي تنظم سلوكه حين تعامله مع ربه أثناء  - 
قها يكتسب القيم وعن طري، عبادته فالصالة والزكاة والصيام والحج عبادات يتصل اإلنسان بها مع ربه
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ومن خاللها يمكن لإلنسان أن يشعر بالسمو الروحي والصفاء النفسي والراحة  ،ائلالفضوالمثل و 
   .)98: 2007،الجالد ( والطمأنينة

كما أنها تزود الفرد بذخيرة واسعة من المعلومات والمعارف المتصلة بمبادئ الدين وأحكامه  - 
لتأدية الفروض الدينية تكسبه من خالل تردده على أماكن العبادة ومشاركة الجماعة  و، ومناهجه 

 .العمل على تكوين شخصيته وتنميتهاواستماعه للخطب الكثير من الخبرات التي من شأنها 
ا مما يؤدي إلى حياة طيبة ا وعمليً وهي تمكن الفرد والمجتمع على حد سواء من التمسك بالدين روحيً  - 

ô  ﴿والى آخرة حسنة مصداقا لقوله جل شأنه، للفرد والمجتمع  tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& 

uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt�Í‹ós ãΖn=sù Zο4θ u‹ ym Zπt6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Νèδ t�ô_ r& Ç |¡ ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩∠∪ ﴾

  .)97:النحل(
رى التي كانت كما أنها تقوم اآلن في المدرسة مقام الكثير من المؤسسات الدينية والتربوية األخ - 

تحمل على عاتقها جزءا كبيرا من التربية الدينية كالمسجد واألسرة فهي بوجودها بالمدرسة تعوض ذلك 
صرفت إلى وكذا األسرة التي ان، والذي لم نعد نراه في أيامنا هذهالدور الذي كان يقوم به المسجد 

  .تكاليف الحياة ومشاغلها

نا وتسليحهم بما يقيهم ويقي مجتمعنا اإلسالمي من طغيان سبيلنا إلى عصمة أبنائ تعدكما أنها  - 
وذلك بما تزودهم به من  ،تكتسح العالم وتهجم على اإلسالم االتجاهات المادية واإللحادية التي بدأت

فيعيش  ينسى نفسهزاد روحي لمقاومة ما يسمى بالرقي المادي الذي كثيرا ما ينسى اإلنسان خالقه حتى 
  ل ؟ وأين المآ، ي النهاية لمن الملجأال يعرف سببا لذلك ثم ال يدرك ف قلقا، مضطربا، تعسا

وذلك بما تحققه للنفس اإلنسانية من توافق " من هنا يبرز لنا الدور النفسي للتربية اإلسالمية 
وقد أوضح هذه الحقيقة كثير من المعالجين النفسيين المسلمين عن طريق دراساتهم ، داخلي وخارجي 

ف التي تقدمها التربية هذه بعض الوظائ .)35- 31:  1980،الشافعي( "هذا المضمار واتجاههم في
وٕان التعرض لوظائفها على سبيل الحصر أمر صعب إذ أنه يعني التعرض لجوانب الحياة ، اإلسالمية

لذا فالباحثة ، اع الحياة وشمولها وتعدد جوانبهافهي وظائف شاملة متسعة متعددة باتس، تنوعةالم
على توضيح بعض الوظائف التي تؤديها التربية اإلسالمية لكي تبرز أهمية هذه التربية  اقتصرت

  .ساسيا في حياة األفراد والجماعاتوكونها عنصرا أ

هذا وترى الباحثة بأن من ينظر بعين متأملة وفاحصة إلى مناهج التعليم بصفة عامة يجد 
ة لهذه المناهج ونوعية الكفايات المعرفية نفسه محاصرا بسؤاالت الهوية الحضارية والقيم الموجه

والوجدانية والسلوكية التي تبتغي هذه المناهج خلقها وتنميتها وتطويرها في نفسية المتعلم، وكيف يمكن 
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أن تسهم كل المواد الدراسية في تكامل وانسجام، في بناء منظومة القيم اإلسالمية لدى المتعلم ، سواء 
لذلك يجب  توجيه المدرسين لهذه المواد ، ق تدريسها، أو أنشطتها التعليميةفي محتواها التعليمي أو طر 

وٕارشادهم إلى الترابطات التي توجد بين كل مادة على حدة والقيم اإلسالمية المتنوعة مما يساعدهم 
على صياغة األهداف العامة للمحتوى الدراسي ككل واألهداف الخاصة بكل درس وأهداف مختلف 

  .يمية والتربوية المصاحبةاألنشطة التعل

  :على  يكون قادراً منهج التربية اإلسالمية أن محتوى على  نبغييوفي ضوء ما تقدم 
تبصير الناشئين بأن التربية اإلسالمية من أهم المعارف التي ينبغي أن يلموا بها ألنها تهتم  - 

  .الجتماعية والسياسية واالقتصاديةبدراسة كل جوانب الحياة التربوية وا
  .مثل المراد تربية الناشئين عليهاعل القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرا أساسيا للقيم والمبادئ والج - 
صلى اهللا عليه  - تبصير الناشئين بأن الدين اإلسالمي دين عبادة وطاعة هللا سبحانه ولرسوله  - 

  .األديان فال دين بعدهوأنه خاتم  - وسلم 
للشخصية اإلسالمية حتى يتربى الناشئون منذ صغرهم على إبراز القيم الدينية األصيلة المكونة  - 

  .ذلك
  .اشئين يقبلون عليها ويتمسكون بهايجعل الن شيقاً  عرض القيم والمثل والمبادئ اإلسالمية عرضاً  - 
وواجباتهم ، ا ألداء أدوارهممساعدة الناشئين على االتجاهات والقيم اإلسالمية الرفيعة أساسً  - 

  .أكمل وجهوأعمالهم وممارساتهم على 

  :ب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسياكت   2.17
ذلك الكتاب المقرر "للصف الرابع األساسي على انه  اإلسالميةتعرف الباحثة كتاب التربية           

ويتضمن  ،" وسلوكياً ، وفكرياً ، على طلبة الصف الرابع والذي  يهدف إلى بناء الفرد المسلم عقائدياً 
واألخالق ، والفقه، )2(والقرآن الكريم  ،)1(ن الكريم آوالقر  ،العقيدة اإلسالمية : شملت وحدات سبع

العقيدة وتوضيح متطلبات اإليمان بما حيث تناولت الوحدة األولى ، ن الكريمآوتالوة القر ، والتهذيب
لوالتها يتناسب مع النمو العقلي لطلبة هذه المرحلة باإلضافة إلى تبيان بعض من صفات اهللا ومد

  :وتكونت من
  .آية الكرسيو ، )2(اإليمان باهللا و ، )1(اإليمان باهللا 

وبيان فضل تعلمه وتالوته ، وبما دعا إليه ، به  تعريفاً ) 1(بينما تناولت الوحدة الثانية القران الكريم 
  ).2(البينة و ، )1(البينة و ، القرآن الكريم وفضل تعلمه وحفظه :وحفظه وتكونت من 

صوم رمضان و ، صالة الجماعةو ، )2(الصالة و ، )1(الصالة  :فقد شملت) الفقه(ة الثالثة أما الوحد 
  .)2(صوم رمضانو ، )1(
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، )1(سورة البلد و ، يمدعوة القرآن الكر  :وتناولت )2(أما الوحدة الرابعة جاءت بعنوان القرآن الكريم 
  .)2(سورة البلد و 

جنبا إلى جنب مع ترسيخ ، حميدة وأخالق فاضلةرابع سلوكيات وألهمية إكساب طلبة الصف ال      
لبعض هذه األخالقيات  العقيدة في نفوسهم جاءت الوحدة الخامسة وحدة األخالق والتهذيب متضمنة

، محبة اهللا ورسوله :وتناولت، لحا في مجتمعهلتساعد الطالب على أن يكون عضوا صا، والسلوكيات
  .حقوق األقاربو ، عمل الخيرو ، تقدير العلماءو ، حب التعلمو 

سورة و ، )1(سورة الغاشية  :فتناولت )3(أما الوحدة السادسة والتي جاءت بعنوان القرآن الكريم      
  .)2(الغاشية 
سورة  :وتناولت) 3(عنوان القرآن الكريم أما الوحدة السابعة واألخيرة من هذا الكتاب فقد جاءت ب      

فقد وزعت  )والغاشية ،والبلد ،البينة(وشرحا للسور القرآنية  ،سورة التكويرو ، سورة المطففينو ، االنشقاق
، أما السور المطلوب تالوتها فقط ،ث وحدات يسهل على الطلبة تعلمهاهذه الموضوعات في ثال

  .فجاءت مجتمعة في الوحدة السابعة من وحدات هذا الكتاب
الوحدة من الكتاب تالوة من هذه والجدير بالذكر أن المعلم يجب أن يعمل على تقسيم منهاج ال       

  .  مقابل حصتين لباقي وحدات الكتاب بحيث تعطى حصة للتالوة في األسبوع، على مدار الفصل

 اً ست فقد تضمن وحداتٍ  أما الجزء الثاني من كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي        
قصة إبراهيم وٕاسماعيل  ( صص القرآن الكريمقمن  :وتناولت) 1(ألولى القران الكريم شملت  الوحدة ا

  ).2(سورة األعلى و ، )1(سورة األعلى و ، )بناء الكعبة(ومن قصص القرآن الكريم ، )عليهما السالم
صلى اهللا عليه  ٕايذاء قريش للرسولو ، الدعوة إلى التوحيد :والوحدة الثانية شملت السيرة النبوية وتناولت 

  .ٕاسالم عمر بن الخطابو ، الهجرة إلى الحبشةو ، حابة الكرام وثباتهم ٕايذاء قريش للصو ، وسلم وثباته
سورة الطارق و ، فضل المؤمن عند اهللا تعالى :وتناولت) 2(عنوان القرآن الكريم ب جاءت الوحدة الثالثة

  ).2(سورة الطارق و ، )1(
، التعاونو ، ناستحقيق المساواة بين ال :حدة األخالق والتهذيب فقد تناولتأما الوحدة الرابعة و   

  .أهمية الوقتو ، العفوو ، ذات البينح ٕاصالو 
و ، )1(سورة الفجرو ، الوليد بن المغيرة :وتناولت) 3(عنوان القران الكريم وجاءت الوحدة الخامسة ب

  .)2(فجر سورة ال
ورة سو ، سورة النبأ :وان تالوة القرآن الكريم وتناولتوأما الوحدة السادسة واألخيرة فقد كانت بعن     

  .سورة عبسو ، النازعات
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وتسهيال على المعلم في تناول شرح موضوعاته زود الكتاب ، وحرصا على تحقيق أهداف الكتاب    
وللمعلم أن يقترح نشاطات أخرى تتعلق ، لمختلفةبعدد كبير من األنشطة ذات المستويات التفكيرية ا

  .وضوعاتها تتناسب ومستوى التالميذبالتربية اإلسالمية وم

  ) :التربية الوطنية والتربية المدنية(التربية االجتماعية   2.18
ولهذا ، ية العامة لكل شعب من شعوب األرضتعد التربية الوطنية أحد األبعاد المهمة للترب

تبعا لتنوع الخلفيات الفلسفية والتاريخية واالجتماعية والثقافية ، يفات التربية الوطنية وتعددتتنوعت تعر 
  .ألمملكل أمة من ا
موجبه بصفة المواطنة ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد ب "التربية الوطنية أنها  تعرف
تجاهات وهي أيضا تعني تزويد الطالب بالمعلومات التي تشمل القيم والمبادئ واال، ويحققها فيه

ويملك ، ق الطيبةسلوكه وتصرفاته باألخال يتحلى في، ليصبح مواطنا صالحا، وتربيته إنسانيا، الحسنة
  .)2004،المعيقل(" من المعرفة القدر الذي يمكنه من تحمل مسؤولية خدمة دينه ووطنه ومجتمعه 

  

ــة  وتعــرف ــة الوطني ــاموس التربي ــي ق تعلــيم الطــالب حقــوق " بأنهــا  :National Education)( ف
  .)1981،الحولي (" المواطنين وواجباتهم

لدورهم في المجتمع كمسؤولين وصانعي قرار ومواطنين يرعون إعداد التالميذ  "التربية الوطنية هيو 
  .)1981،اليس (" مصالح الوطن

م والمبادئ والمثل لدى عملية غرس مجموعة من القي " هيالتربية الوطنية  رأى أنو هناك من 
قادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا ، لتساعدهم على أن يكونوا صالحين، التالميذ

  .)1999،اللقاني والجمل("الوطن ومشكالته 
وال يمكن ، لوطنية هي جزء من التربية العامةبناًء على ما سبق من تعريفات ترى الباحثة أن التربية ا

التالميذ صفات  الفصل بينهما بشكل كبير ففي حين تركز التربية والتعليم بصفة عامة على إكساب
ق المسؤولين والمختصين في مجال التربية والتعليم كونها يتم تحديدها عن طري، وسلوكيات ومهارات

تعكس الدور الثقافي واالجتماعي لألمة والمجتمع نرى التربية الوطنية جرعة مكثفة أو تأهيل أكثر 
  .نه من القيام بأدواره ومسؤولياتهتحديدا وتركيزا على الصفات والسلوكيات والمهارات التي تمك

  :مرحلة األساسية الدنيا في فلسطينية الوطنية في الأهداف منهاج الترب  2.18.1
وتستند إلى ، تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية تستمد التربية الوطنية أهدافها العامة من 

إلعداد ، لسيادة فوق أرضه وتحقيق استقاللهوٕالى حقه في ا، لطبيعي والتاريخي في وطنه فلسطينحقه ا
فلسطين وأمته والمنتمي إلى وطنه ، و الملتزم بواجباته،بربه المؤمن المواطن الفلسطيني الصالح 
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كما تهدف إلى بناء ، والمساواة و التعايش مع اآلخرين والمؤمن بالحرية والعدل، العربية واإلسالمية
  . الروحية والعقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية :الشخصية الفلسطينية من جميع جوانبها

  : في المرحلة األساسية إلى  وتهدف التربية الوطنية
  . - محمد صلى اهللا عليه وسلم  -غرس عقيدة اإليمان باهللا واإلقتداء بشخصية الرسول الكريم  - 
قته بذاته وتعزيز ث، وحكومة وتنمية شخصيته وشعباً  غرس قيم االنتماء والوالء لفلسطين أرضاً  - 

  .ل بروح الفريقوالعم، والعمل التطوعي، اإلسهام في أعمال الخير وغرس قيم حب
  .جزأ من األمة العربية واإلسالميةن الشعب الفلسطيني جزء ال يتاإليمان بأ - 
  . صية ونظافة البيت والمدرسة والحيوالمحافظة على النظافة الشخ، تنمية الوعي البيئي - 
بير عن ذاته بوضوح مشافهة والقدرة على التع، واالستيعاب والقراءة، تنمية مهارات حسن االستماع - 

  .تابةوك
والرفق ، رام كبار السن والعطف على الصغارمثل احت، السلوك االجتماعي السليم والسوي تنمية - 

  .العتناء بكل مظاهر البيئةوا، بالحيوان
: مثل ، إيجابيةوتقاليد وأعراف ، الفلسطيني بما فيه من قيم وعاداتالمحافظة على التراث الوطني  - 

  .ومساعدة اآلخرين، والتسامح، وةوالنخ، واالستقامة، الصدق، التعاون
وقراءة النصوص  واالعتزاز بها عن طريق الحوار، ن االستخدام السليم للغة العربيةتمكينه م - 

  .ر عن أفكاره بصورة مكتوبة ومحكيةوبدء التدريب على الكتابة والتعبي، المناسبة لمستواه
ستقالل وتدعيم قدرته على اال، واهر المختلفة في البيئة المحليةتدريبه على المالحظة الدقيقة للظ - 

  .ات بين الظواهر المختلفةوٕادراك العالق، وتقصي الحقائق، واالستدالل، في التفكير
ومبادئ ، واالجتماعية وتنمية اتجاهات المحافظة عليها والوالء لها، التعرف على البيئة المحلية - 

  .التفاعل االيجابي معها
ودورها في خدمة المجتمع ، الملكيات العامةو ، رف على مؤسسات المجتمع الفلسطينيالتع - 

  .المحلي
، العمل في األرض وٕاتقان، احترام الوقت: مثل، والعمل على تطبيقها، ميةترسيخ قيم الحياة اليو  - 

  .واحترام المهن
وذلك من ، والبشرية الفلسطينية بشكل سليم، وارد والمصادر والثروات الطبيعيةالتعرف إلى الم - 

  .ح اإلنسانومبادئ استغاللها وتسخيرها لصال، ادية والسياسية واالجتماعيةالقتصخالل التنمية ا
مايتها إبراز خصوصية فلسطين ومعالمها األثرية ومقدساتها الدينية وأهميتها وصيانتها وح - 

  .والمحافظة عليها وتحسينها
  .مات الجغرافية الرئيسة في فلسطينالتعرف إلى الس - 
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  .طين العربي واإلسالمين تاريخ فلستعريفه بجوانب مضيئة م - 
  ،وتغيير السلبيات المحيطة به ومعرفة ماله من حقوق، ع المجتمعتدعيم قدرته على التكيف م - 

  .صلحة العامة على المصلحة الفرديةوتقديم الم، وما عليه من واجبات
 الخطوط العريضة(.ذين خدموا فلسطين على مر العصورالتعريف ببعض األعالم البارزين ال - 

  ).1999 ،للمنهاج

بية الوطنية  بأن التر : إلى تلك األهداف أنه يمكن القول وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة بالنظر
طنية بشكل خاص تستمد منها التربية في فلسطين بشكل عام والتربية الو ، تنطلق من أسس محددة

اللذان يحثان على ، والسنة النبوية المطهرة، الكريموعلى رأس هذه األسس القرآن ، أهدافها ومقوماتها
فة السائدة في الثقا، ضاف إلى هذين المصدرين األساسيينوي، دفاع عن الوطن وحبهروح المواطنة وال

تعطي الروابط االجتماعية ، ن عادات وتقاليد وأعراف واتجاهاتوما تحمله م، المجتمع الفلسطيني
  .هفي حياة المجتمع وأفراد هاماً  والتعاون والتكامل بين الناس دوراً 

  :بية وطنية فلسطينيةمبررات دعت إلى تر   2.18.2
تدرس لألجيال ، ضروري وجود تربية وطنية فلسطينيةيرى علماء التربية في فلسطين أنه من ال  
لكي تنمو فلسطين وتتقدم وتواكب ركب الحضارة و والتقدم ولكي ، لفلسطينية في كافة أماكن تواجدهاا

ولكي يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، قافية والوطنيةفلسطيني هويته الثيدرك المواطن ال
 كما و يتزود أيضا بالمعلومات التي تشمل القيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة التي تجعل منه مواطناً 

  .مسؤولية وطنه ومجتمعه ويخدم دينهيتحمل  صالحاً 
، ةراعي الخصوصية الفلسطينيمن هنا رأت وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة وضع منهاج ي

لذا فإن بناء منهاج فلسطيني يعد ، لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني حتى يأخذ مكانه بين الشعوب 
وهو حق ، لترسيخ القيم والديمقراطية لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني وأساساً  مهماً  أساساً 
  .طة الخمسية للوزارةلتي رسختها مبادئ الخوأداة لتنمية الموارد البشرية المستدامة ا، إنساني

وتكمن أهمية منهاج التربية الوطنية في أنه الوسيلة الرئيسية للتعليم التي من خاللها تتحقق 
ألنه ، كأحد عناصر المنهاج، زارة عناية خاصة بالكتاب المدرسيلذا تولي الو ، أهداف المجتمع

: ضافة إلى غيره من وسائل التعلمإ، علم والطالبألداة األولى بيد الموا، المصدر الوسيط للتعلم
لذا أقرت الوزارة ، سري وغيرها من الوسائط المساعدةاإلنترنت والحاسوب والثقافة المحلية والتعلم األ

ة تطبيق المرحلة الخامسة من خطتها للمنهاج الفلسطيني لكتب التربية الوطنية للصفوف األساسي
  .وستتبعها كتب المرحلة الثانوية
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ركيزة أساسية في عملية  تعدزودت الوزارة المعلمين بدليل المعلم إضافة إلى الكتب التي  لقد
لتوفير خبرات ، ومعلومات عرضت بأسلوب سهل ومنطقيلما تشتمل عليه من بيانات ، التعليم والتعلم

، يملوسائل واألنشطة وأساليب التقو وا، تتصل بطرائق التدريس، رات واضحةتتضمن مؤش، متنوعة
  .تتالءم مع مبادئ الخطة الخمسيةو 

والمعلمين الذين يقومون بمشاركة التربويين  هذا وتتم مراجعة الكتب وتنقيحها وٕاثراؤها سنوياً 
كي تتالءم مع ، تجريبية قابلة للتعديل والتطوير كما رأت الوزارة أن الطبعات األولى طبعات، بتدريسها

  .لوجي ومهارات الحياةالتغيرات وتواكب التقدم العلمي والتكنو 
إن قيمة الكتاب المدرسي الفلسطيني تزداد بمقدار ما تبذل فيه من جهود ومن مشاركة أكبر 

من ، يحدثون تغييرا جوهريا في التعليمالذين ، ين في مجال إعداد الكتب المدرسيةعدد من المتخصص
مجالي التأليف واإلخراج في  بمنهجية رسخها مركز المناهج في، ل العمليات الواسعة من المراجعةخال

  .طرفي الوطن الذي يعمل على توحيده
من خالل المقدمة السابقة استخلصت الباحثة بعض األسباب والمبررات التي أكدت على 

   - :الحاجة الماسة إلى تربية وطنية فلسطينية يمكن حصرها على النحو التالي 

  :مبررات تربوية  : أوالً   2.18.2.1
بوية في فلسطين في مرحلة ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ال تعبر إن األنظمة التر 

وهي بعيدة كل البعد عن النظام الذي ننشده لبناء المواطن ، هداف المجتمع الفلسطيني وتطلعاتهعن أ
ولها أسسها الفلسفية ، وهي من موروثات الماضي، سوي فهي نظم متعددة في إقليميتهاالفلسطيني ال

وسلطاتها الحاكمة في الدولة المضيفة للشعب ، أهدافها المجندة لخدمة مجتمعاتهاة و المبرمج
لمنهاج األردني في الضفة المنهاج المصري في قطاع غزة وا "وهذه األنظمة التعليمية هي ، الفلسطيني

في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تغيير ) م1967(كما عمدت سلطات االحتالل منذ عام ، الغربية
ادتها لطمس لمعالم الجغرافية واالقتصادية والقوانين واألنظمة بما يتناسب والسياسة اإللحاقية التي أر ا

بتعيين ضباط للتربية  ووصل بها الحال إلى العبث بالمؤسسات التعليمية أوالً ، هوية الشعب الفلسطيني
األردنية المطبقة في القدس  ثم بقيامها بعملية تمشيط للمناهج، تعليم يرتبطون باإلدارة العسكريةوال

وبرز التدخل السافر في شؤون المناهج أكثر ما برز في الخرائط " ، وٕاحالل مناهج إسرائيلية محلها
ات واستصدار إسرائيل قرارات بطمس اسم فلسطين من يالجغرافية وفي كتب اللغة العربية واالجتماع

وكانت إدارة الحكم ، سطين وكفاح أهلهالالخرائط وحذف عبارات معينة وقصائد شعرية فيها ذكر لف
التي كشفت ، كتب المدرسية والثقافية الممنوعةالمحلي العسكري تصدر بين الحين واآلخر قوائم بال

وقد تم حذف ما يمكن أن ينمي االتجاهات ، و على أكثر من ألف وخمسمائة كتابومجموعها يرب
  . )87: 1998،زيدان (" رة إلى إسرائيلالقومية والوطنية التي فيها ذكر لفلسطين وعدم اإلشا
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سطينيين إغالق المدارس ومن األساليب التي اتبعها الصهاينة لمكافحة التعليم بين الفل
شتى أنواع الضغوط عليهم وممارسة ، على التقليل من شأن عنصر الشباب والعمل، والجامعات
  .لتهجيرهم

ع الذي يدل على عمق المأساة التي ومن هنا قد أصاب التعليم الفلسطيني التدهور والتراج
تستهدف طمس هويته الحضارية ، سطيني في ظل مناهج تعليمية غريبةيتعرض لها المجتمع الفل

  .مستسلم لألمر الواقع، عاد قضيتهوتخريج جيل من المتعلمين غير ملم بأب
دعونا ت، يشة الضنكىهذه العوامل مجتمعة مع غياب االستقالل التام والظروف الصعبة والمع
قية الباقية من التراث إلى إيجاد تربية وطنية في نظامنا التعليمي من أجل المحافظة على الب

  .الفلسطيني

  :مبررات ثقافية وحضارية:  ثانياً   2.18.2.2
، زء األكبر من األراضي الفلسطينيةفي سلب الج )1948(العالمية سنة  نجحت الصهيونية

عملية إجالء وٕابعاد جماعي للشعب العربي الفلسطيني العام أكبر وقد شهد ذلك ، دولتهاوأقامت فوقها 
استهدف هذا المحتل المغتصب الهوية الوطنية الفلسطينية من ، عن طريق اإلرهاب والتدمير والقتل

وتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب ، صها الوطنية والحضارية والثقافيةأجل القضاء على خصائ
ومسح ذاكرة ، أسمالية لتوطينه في مواقع الشتاتوٕالى المخططات الر  الجئ مستندا إلى عامل الزمن

وقد أحدث . جيال بانتمائها إلى األرض والوطنوقطع كل الصالت التي تربط هذه األ، أجياله الجديدة
 ومزق شر ممزق ذلك النسيج الثقافي الذي مثل له مكاناً ، فة في البيئة الحضارية والثقافيةذلك هزة عني

يات المتحدة والدول تميل فيها الموازين لصالح الوال، في ظروف دولية معقدة تحت الشمس
  .منة االستعمارية في الوطن العربيوفي ظل ظروف التجزئة والتخلف والهي، االستعمارية

وهكذا تناثر الشعب الفلسطيني في المنافي ومواقع الشتات فيما ألحقت األجزاء المتبقية بهذا 
البقية الباقية في أرض الوطن نفسها وسط جحيم االحتالل الذي كان يعمل ووجدت ، لقطر أو ذلكا

  .ر عن خصوصيات الثقافة الفلسطينيةعلى فرض مناهج تربوية وتعليمية ال تعب
على أن هذه المناهج بعيدة عن الواقع الحياتي والبيئة الثقافية ) 35: 1995، الفرا ( وقد أكد
ن الهدف منها طمس الشخصية الفلسطينية بأبعادها الثقافية ؛ وأللمجتمع الفلسطينيواالجتماعية ل

  .لحضارية وعزلها عن محيطها القوميوا

  :مبررات سياسية :  ثالثاً   2.18.2.3
لتجد فيها طريقة الخالص من ، منكوبة ترنو أنظارها إلى التربيةإذا كانت الشعوب القوية وال

ولعل من الشواهد التي يمكن  "، لى انتصارات سياسيةآثار نكبتها وهزاتها السياسية لكي تحيل الهزائم إ
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علموهم عقب هزيمتهم أمام أن يشار إليها في هذا المقام الموقف الذي اتخذه فالسفة األلمان وقادتهم وم
شعبه بضرورة االلتجاء إلى نوع من التعليم يكون حمى ) فيجه(فنادى الفيلسوف األلماني ، نابليون

  .)67: 2001،رةعماي("  األمان في محنتهم
فلقد استطاع الشعب الفلسطيني أن يحقق ، عن هذه النظرية إن الشعب الفلسطيني ليس بشاذٍ 

ولم يكتف الشعب ، ضل بكثير من بقية الشعوب العربيةمن التربية والتعليم أف جداً  مستوى رفيعاً 
مرات عديدة بحق  الفلسطيني بتحقيق قسط وافر من التعليم بل طالب قبل انطالق الثورة الفلسطينية

وبعد انطالق الثورة الفلسطينية ازداد ضغط الجماهير . في تربية وطنية وعربية فلسطينية أبنائه
على الصعيد النظري في عام ولقد تم ذلك ، أجل تحقيق تربية وطنية فلسطينية الفلسطينية من

التربية للشعب العربي  ةعندما أعد قسم التخطيط التربوي في منظمة التحرير الفلسطينية  فلسف)1972(
على النضال  والغاية القصوى من هذه الفلسفة الوطنية تكوين إنسان فلسطيني جديد قادر، الفلسطيني

الباقية من أرض  من أجل تحرير البقية، الفعالة في بناء الثروة البشرية الطويل وعلى المساهمة
  .فلسطين المغتصبة

ذا يتطلب معالجة وه، حلة بناء الدولة الفلسطينيةية مر ويعيش الشعب الفلسطيني اليوم بدا "
مما يتطلب توافر فلسفة تربوية واضحة المعالم محدودة ، بصورة شاملة وٕاصالحه، النظام التعليمي

  . )8: 2009،هندي" ( األبعاد
  
  :  كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي  2.18.3

عن أوطانهم  لومات والحقائق الصحيحةئها بالمعتحرص األمم  والشعوب على تحصين أبنا
ه األرض وتطورهم عليها حتى يربطوا بينها وبين وجودهم على هذ، الناحيتين التاريخية والجغرافية من

، الخاصة لفلسطين وتاريخها الفريد ويجمع الناس في مختلف مناطق العالم على المكانة، كشعب عريق
كونه مهد الديانات ، يةر إليه باحترام كبير وقدسية وروحانوهذه فرصة لتوعية التالميذ بوطنهم الذي ينظ

  .تنشأ عليه وتترك أثارها على أرضهوكونه مكانا جذب الكثير من الحضارات ل، السماوية
وتعرف الباحثة كتاب التربية الوطنية للصف الرابع بأنه ذلك الكتاب المقرر على طلبة الصف 

ائنا بالمعلومات والحقائق الصحيحة عن أوطانهم من الرابع األساسي الذي يحرص على تحصين أبن
حتى يربطوا بينها وبين وجودهم على هذه األرض وتطورهم عليها ،الناحيتين التاريخية والجغرافية 

  . واجباتهم تجاه اآلخرين والمجتمع كما يعلمهم،كشعب عريق
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األساســي الــذي تضــمن مــن هنــا تنبــع أهميــة الجــزء األول مــن كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الرابــع 
  .ين تدرس على مدار فصل دراسي كاملوحدت

  :تتمثل الوحدات كالتالي   
أهمية و ، أهمية فلسطين الدينيةو ، موقع فلسطين :ولى بعنوان وطني فلسطين وتناولتالوحدة األ
  .المرتفعات في فلسطينو ، السهول في فلسطينو ، التضاريس الطبيعية في فلسطينو ، فلسطين الحضارية

 .ســكان فلســطينو  ،التربــة فــي فلســطينو ، ميــاه فلســطينو ، منــاخ فلســطينو ، صــحراء النقــبو ، غــواراألو 
، نشـأة مدينـة القـدس  وتاريخهـاو ، موقـع مدينـة القـدس: وهي بعنوان مدينة القـدس وتناولـت الوحدة الثانية

  .أسوار القدسو ، المسجد األقصى المباركو ، لفتح اإلسالمي للقدساو ، أهمية مدينة القدسو 

أمــا الجــزء الثــاني مــن كتــاب الصــف الرابــع األساســي فقــد جــاء فــي ثــالث وحــدات مكملــة لوحــدات  •
  : وتناولت الموضوعات التالية، ولالجزء األ 

، زراعة في فلسطينال: االقتصادية في فلسطين وتحدثت عن الوحدة الثالثة وهي بعنوان النشاطات
التجارة في و ، السياحة في فلسطينو ، ينصيد األسماك في فلسطو ، تربية الحيوانات في فلسطينو 

  .وسائل المواصالت في فلسطينو ، فلسطين
من قيم المجتمع و ، عاداتنا وتقاليدناو ، تراثنا :بعنوان التراث الفلسطيني وتناولتالوحدة الرابعة وهي 

  .مناسبات وطنية نحييهاو ، ياد دينية نحتفل بهاأعو ، الفلسطيني
ع وطني موقو ، االتجاهات على األرض :سطين وكوكب األرض وتناولتأما الوحدة الخامسة فعنوانها فل

  .موارد األرض الطبيعية في فلسطينو ، فلسطين جزء من الكرة األرضيةو ، فلسطين على الكرة األرضية

المقدم لفلذات األكباد من  ية الوطنية للصف الرابع األساسيمن هنا تنبع أهمية كتاب الترب
لفريدة إلتباع بموقعه المهم وبمكانته الدينية ا، ض حقائق عن فلسطين الوطنالذي يعر أبنائنا وبناتنا و 

والتي ظهرت ، هد عليه الحضارات الماثلة للعيانوبدوره الحضاري العظيم الذي تش، الديانات السماوية
، وتربة خصبة ،ومياه متدفقة، ومناخ معتدل ولطيف، ضاريس طبيعية خالبة ومتنوعةبسبب وجود ت
ذروتها عند الحديث كما وتبلغ أهمية هذا الكتاب ، على مر األيام واألزمان نشاطا متميزا وشعب أثبت 

يؤمها المسلمون والمسيحيون ، ومدينة المسيح عليه السالم، الممدينة السالم واإلس، عن بيت المقدس
، ة موقعهاويدركوا أهمي، ويتمتعوا بسحر مبانيها العتيقة، بقاع األرض كي يعبدوا اهللا وحده من شتى

كد يوما وهيبة أسوارها ومبانيها التي تؤ ، في المسجد األقصى وكنيسة القيامةالمتمثلة ، وقداسة مقدساتها
  .بعد يوم عروبتها األصيلة
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  :مفهوم التربية المدنية   2.18.4
مفهوم التربية المدنية شائع جدا ومعانيه كثيرة ويمكن تعريف التربية المدنية على أنها منهجية 

وية تسعى بمساعدة النشء إلى تشكيل وصياغة المفاهيم والقيم والمهارات واالتجاهات التي تعزز ترب
بحيث يصبح المواطن ، ةاالنتماء لإلنسانية وتنظم العالقة بين المواطن وبين السلطة السياسية الحاكم

الوطن والحكومة ومعرفة أمور الدولة و ، السياسية واالجتماعية والثقافية قادرًا على معرفة األمور
  .والشعب والحقوق اإلنسانية العامة

بين األفراد في  نمط من العالقات "بأنها ) 7: 1995،مركز األبحاث والدراسات الفلسطينية( يعرفها
والجماعة مع ، وعالقة الفرد مع الجماعة ، وتشمل هذه العالقات عالقة الفرد مع الفردالمجتمع 

بحيث تكون العالقات بين المواطن العادي وصاحب ، ماعاتعة على اختالف األفراد والجالجما
المركز والسلطة وبين المواطنين العاديين بعضهم مع بعض وبين أصحاب المناصب مشمولة في هذا 

  ".النمط 

وتعنى بإشراك المواطن اعتمادا على ، تحضير لبناء الحكومة وتحسينه " التربية المدنية هي 
  ).28: 1994،ركز التربية المدنية م( "االنعكاس الدقيق المطلع 

التي تعد الولد للعيش في المجتمع الذي ينتمي إليه بوعي كامل بحقوقه وتهيئته " والتربية المدنية هي 
لمواجهة الظروف التي تعترض حياته اليومية وتمكنه من استخدام ذكائه وحسه النقدي في تقرير مواقفه 

  .)64: 1995، جامعة القدس المفتوحة(" في تفهم األحداث والناس والحكم فيهم 
تستدل الباحثة من خالل ما سبق ذكره من تعريفات للتربية المدنية إلى أنها جميعا تشترك في مفهوم 

وبناء ، خرين باختالف توجهاتهم ومناصبهملتعامل مع اآلوتهيئته ل، داد المواطن الصالحواحد وهو إع
على إفراز بالفرد والجماعة إلى عالقات متبادلة قادرة  على ذلك فالتربية المدنية هي عملية الوصول

  . المواطنة والديمقراطية

األهــداف والغايــات التــي ســعت وزارة التربيــة والتعلــيم الفلســطينية مــن إقــرار منــاهج التربيــة  2.18.5
  :المدنية 

  منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بدأ الشعب الفلسطيني مرحلة تقرير مصيره التربوي
بدأت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ممارسة حقها في إدارة شؤون النظام التعليمي  فكان أول ف

ما شرعت به هو بناء وتصميم منهاج يتمتع بهوية وطنية فلسطينية وبرز الحرص على أن تكون هذه 
   .حي والثقافيالهوية شعارها االنتماء واالنصهار الوطني  إضافة إلى تميزها باالنفتاح الرو 

ويأتي منهاج التربية المدنية ليشكل اإلضافة المميزة للمنهاج الفلسطيني والتي يسعى إلى 
ل شخصيته السيما األسرة في تشكي مساعدة التلميذ في إدراك العالقة بين المؤسسات التي ستلعب دوراً 
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ية المدنية على تقديم ولن تقتصر مادة الترب، ثم مؤسسات المجتمع المدني األخرىومن ، والمدرسة
وٕانما المساعدة في ، العمل به والذي ال يلبث أن ينسىمضمون معرفي يأخذ شكل النصيحة وما ينبغي 

على أن تظهر دالالت  ،والمدنية واالجتماعية و القيمية تعلم المهارات والقدرات والقناعات الوطنية
نى للمعلم أن يقيس هذا التغير الذي كي يتس، سلوك تلميذ الصف الرابع األساسي التعلم واضحة في

كما سيكون األمر سانحا لذوي ذلك التلميذ أن يتدخلوا في ، نشده هذه المادة من خالل تدريسهاست
راك األسرة في عملية الحكم على ما آل إليه سلوك ابنهم انسجاما مع مبدأ التربية القاضي بضرورة إش

  .العملية التعليمية

  :ة التربية المدنية في المرحلة االبتدائية أهداف تدريس ماد  2.18.6
  :تهدف مناهج التربية المدنية في المرحلة االبتدائية إلى تحقيق ما يلي 

وذلك ، وتعويده على تحمل مسؤولية أعمالهتنمية شعور الطفل بشخصيته وهويته واحترام ذاته  •
ب قواعد النظافة والترتيب باعتماده على نفسه وتحمل نتائج أعماله وتنمية ميوله للتعلم واكتسا

والهندام ونظام التغذية الصحية وممارسة الرياضة والعناية بالجسد والحفاظ على السالمة 
تنمية الشعور االيجابي نحو الشخصية وتجنب المخاطر وتوجيهه بالتالي إلى كل ما يساعده على 

  .الذات
ل أعبائها وذلك باكتساب أساليب تنمية الشعور باالنتماء إلى األسرة وتقدير دور األهل في تحم •

التعامل الصحيح مع أفراد األسرة والتفاعل اإليجابي فيما بينهم والتعاون في الشأن المنزلي ووعي 
مفهوم االستهالك العائلي المعتدل والتمرس باحترام نظام األسرة كمقدمة أساسية للتمرس باحترام 

  .النظام العام في المجتمع األكبر
نسانية واألخالقية والتمسك بها لترشيد السلوك اليومي وتمتين الروابط اإلنسانية بين ترسيخ القيم اإل •

، قيمة الكالم، ولية الوعد والعهد مسؤ ، االستقامة، األمانة، الصدق: أفراد المجتمع مثل محاسن
  .ساعدة الضعفاء و إغاثة المحتاجينم، اإلصغاء والحوار والجرأة األدبيةآداب الحديث  قواعد 

نمية مفهوم االعتراف بوجود اآلخرين في المجتمع ووعي المتعلم لحقوقه مقابل وعيه لحدود ت •
حقوقه واحترام حريات اآلخرين وملكياتهم كشرط ضروري لتمتعه بحريته والحفاظ على ملكيته 

  وذلك في إطار الصف والمدرسة والحي 
، اإلتقان،المحافظة على الوقت  ،مل الع ،إبراز قيم الحياة اليومية والعمل على تطبيقها االجتهاد  •

، )وسائل المواصالت(التقارب بين الناس ، احترام الحرف والمهن، في األرض العمل، التعلم
  .والتعاون، الخير العام ، المشتركةالجهود 
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العمل في إطار الفريق ، االنخراط في الجماعة: والمجتمع  تنمية الشعور باالنتماء إلى الجماعة •
احترام نظام المجتمع المدرسي وقيم المجتمع المدني وقوانينه ، ول أو كعنصر فاعلاحد كمسؤ الو 

  .مهارة التواصل مع أفراد المجتمع واكتساب
والملكيات العامة ووعي المتعلم ، وعلى المرافق المشتركة، المدني التعرف على مؤسسات المجتمع •

وٕانماء إحساسه بمسؤولية الحفاظ .. )  ،يةالبلد، الكهرباء، الشارع العام(في حياته اليومية  ألثرها
  .على هذه المرافق واالقتصاد في استهالك طاقاتها واحترام أنظمتها وقوانينها

تنمية الوعي البيئي والتفاعل مع البيئة والحفاظ عليها كونها مصدر الجمال والراحة ومورد العيش  •
  .ماعةيئة حماية للذات والجوالنماء والرفاهية واعتبار حماية الب

وترسيخ هذه الهوية باحترام رموز ، طنية الفلسطينية وتنمية حب الوطنتعزيز الشعور بالهوية الو  •
  .)الحدود،اآلثار، الجيش، رئيس البالد، النشيد، العلم(ه الوطن ومؤسسات

العربي وبموقع فلسطين تعزيز الشعور بالهوية واالنتماء العربيين من خالل تعريف المتعلم بالعالم  •
  .وية والمادية مع البلدان العربيةوبالروابط المعن، ه فيهاودور 

وتنمية وعيه لمفهوم الديمقراطية ولحق الشعب ، مفهوم الدولة ومؤسساتها ووظائفهاتزويد المتعلم ب •
من الخدمات وتعريفه بالمؤسسات واإلدارات التي تؤ ، مارسة السلطة من خالل االنتخاباتفي م

  .وتحافظ على أمنهم، للمواطنين
 ،د فيها فاعًال ومؤثرا في المجتمعتنمية أنماط سلوكية تتفق مع مفهوم التربية الحديثة يكون الفر  " •

ومشكالت مجتمعه الذي يعيش فيه  ،ل مع اآلخرين لحل مشكالته الخاصةومتفهما ألساليب التعام
عن  ويتم ذلك عن طريق إكساب أفراد المجتمع مهارات حل المشكالت عن طريق التفكير وليس،

 .)198: 1999،عفانة( " طريق العنف

  : التربية المدنية في العملية التربوية المدرسية ومتطلبات ممارستها  2.18.7
تعتبر الممارسة العملية التربوية للتربية المدنية في المدرسة أهم مظهر من مظاهر ترسيخ 

ومن الجهات التي ، ة ووجوهتلك الممارسة في عدة أصعدوتظهر . مفاهيمها وقيمها في نفوس الطلبة
  : رتكز عليها عملية التنفيذ ما يليت

  :السلطات التعليمية العليا  -1
، ه الموظفين العاملين تحت إشرافهاوسياستها تجا، فالممارسات التي تمارسها تلك السلطات 
 فعمليات القهر التي قد تمارسها، المدنية المنشودة وخاصة المعلمين تحدد وبشكل أساس التربية

السلطات التعليمية ضد هؤالء الموظفين وخاصة المعلمين ال تؤدي إلى ترسيخ قيمي ومهاري في تعليم 
فهناك انتقاد حول انتهاك حقوق المعلم بشكل دائم في وقت ، دئ التربية المدنية بطريقة سليمةوتعلم مبا

  . ية الحقوقيةاهج في التربية المدنيدور فيه الحديث عن اقتراح لتطبيق هؤالء المعلمين من
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كما أن ، مع المعلم بإيقاف العبث في حقوقهولعل أولى خطوات التربية المدنية الحقوقية التضامن 
  .بة على السلطة التعليمية المشرفةتوفير متطلبات عملية التعليم والتعلم من أهم حقوق الطل

  

  :المناخ الصفي والمدرسي  -2
والمدرسي السلمي الذي  يدعم الممارسات التأكيد في هذا الصدد على المناخ الصفي  يجبو 

وقد يدعونا ذلك إلى تفعيل المؤسسات ، مدنية كالتعاون والتنسيق وغيرهماالمرتكزة على التربية ال
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ، ها إليجاد لغة حوار مشتركة بينهمالطالبية داخل المدرسة وخارج

ادر حقوقهم في التعبير ويص، ء الطلبة يستمرئون الذلل من هؤالحمل المعلم للعصا على الدوام تجع
يدرسونها  مما يؤدي إلى سحق شخصياتهم وعدم نجاعة مفاهيم ومبادئ التربية المدنية التي، عن آرائهم

رفع مظاهر األلم النفسي والجسدي عن التالميذ ومن ثم البحث عن وسائل  يجب؛ لذا ويتدربون عليها
  . ؤالء التالميذاعلة لتعديل سلوك هتربوية ف

القة بين مدير المدرسة والمعلمين ينطبق أيضا على الع الطلبةوما ينطبق على العالقة بين 
آراء واحترام ، يقيوأن تتجه إلى العمل الفر ، أن تتجنب السلطوية وفرض اآلراء يجب؛ التي والمعلمين

  .وتوظيف طاقات الجميع دون تحيز أو إهمال، غير وتقديرهاال

  : ومؤسسات مجتمعية فاعلة ، مساعدة بيئة بيتيه -3
فما فائدة تدريس التالميذ وتدريبهم على قيم التربية المدنية ومبادئها في وسط مجتمعي يرسخ مفهوم     

والتعاون  الصراع وممارسته بين أفراده وجماعاته ؛ لذا  ينبغي أن يشيع جو من األلفة والمحبة والتنسيق
  .بين األفراد والجماعات

  : عالمية وسائل إ -4
؛ حتــى ال تكــون قــدوة منــاظر العنـف والتعــذيب مظــاهر و يجـب أن تكــون وســائل اإلعــالم خاليـة مــن    

؛ فتتعـارض بـذلك مـع  مفـاهيم التربيـة المدنيـة التـي يدرسـونها فـي في تقليدها المتعلمينسيئة لدى بعض 
  .سةالمدر 

  

  :بية المدنية للصف الرابع األساسيكتاب التر   2.18.8
احثة كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بأنه ذلك الكتاب المقرر على طلبة تعرف الب

دورًا  تؤديفي إدراك العالقة بين المؤسسات التي س المتعلمينالصف الرابع الذي يسعى إلى مساعدة 
كما يعرفهم  ،ثم مؤسسات المجتمع المدني األخرىومن  ،ألسرة والمدرسةفي تشكيل شخصيته السيما ا

الكتاب من مظاهر  ويتألف مضمون الجزء األول من هذا .اجباتهم تجاه اآلخرين والمجتمعحقوقهم وو 
  : ويتكون من وحدتين.رته أم خارجها الحياة المختلفة للتلميذ سواء أكان ذلك داخل أس
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الحياة األسرية  :رة وجاءت بعنوان أسرتي وتتكون منفالوحدة األولى تتعرض لوضعه في األس
  .واجبات األسرة تجاه المجتمعو ، أهلنا قدوتناو ، من واجبات األهل واألبناءو ، مشاركةتفاهم و 

اإلنسان يحترم اآلخرين والوحدة الثانية تتعرض إلى وضع التلميذ في المجتمع من حوله وجاءت بعنوان 
  .لكبيرةمجتمعي هو أسرتي او ، القيم في حياتناو ، قيمنـاو ، ختالف الناس ال يلغي أخوتهما: وتتكون من

لف في وحدتين هما الثالثة والرابعة وهي مكملة لوحدات الجزء ما الجزء الثاني من هذا الكتاب تأأ
  .األول

، ق الناس وواجباتهمالقانون ينظم حقو و ، حقوق المواطن :تتناول حقوقنا وتتكون من فالوحدة الثالثة
  .التزامنا بواجباتنا لمصلحتناو ، االنتخاب حق وواجبو 

  :لت المجتمع الذي نريده وتكونت منالرابعة فتناو  أما الوحدة
  .مجتمع قارئو ، نحافظ على حقوق المعاق معاً  و، احترام مشاعر اآلخرينو ، التضامن بين الناس 

بهذا يكون الكتاب قد طرق أبواب حياة التلميذ في وجوده وشخصيته وعالقاته سواء أكان ذلك 
مح ويعزز انتماءه لهذه العوالم المختلفة التي ستلعب بما يس، ي أسرته أم في مجتمعه أم في وطنهف

من المرجعية الثقافية المستمدة من الدين  نطالقاً االدور األهم في بناء شخصيته  وتشكيلها وصياغتها 
 والقيم والتراث الفكري والفلسفي للمجتمع  الفلسطيني والتي  بمجموعها ترفد المنتمي إليها ليكون قادراً 

التي ضيقتها وسائل التكنولوجيا واالتصاالت بشكل جعل أي فرد في ، ي األسرة العلميةعلى االنخراط ف
هذا العالم وكأنه يعيش ليس بعيدا عن أي شخص في أنحاء العالم الواسع بمساحته الضيقة بسبب 

على تأكيد إنسانيته التي تحث  أيضاً  سيكون بانتمائه هذا قادراً كما أنه ، ة االتصال بين سكانهعسر 
  .ه على االندماج في الحياة العامةليها األديان في مجتمعنا سواء اإلسالمي أو المسيحي والتي يعينع

  :كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي   2.19
ويقيد ، تعهد القانون األساسي الفلسطيني باحترام حقوق اإلنسان والحرص على العمل بها 

الحقوق (الثاني  وأفرد القانون األساسي الفلسطيني الباب، نهاالثالث بما ال يتعارض مع أي مالسلطات 
) 10(وصرح عالنية في المادة ، ث والثالثين لموضوع حقوق اإلنسانبمواده الثال) والحريات العامة

 على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بحقوق اإلنسان وحرصها على االنضمام  إلى المواثيق اإلقليمية
  :  تعنى بتلك الحقوقوالدولية التي 

تعهداته باحترام حقوق اإلنسان ، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات قد أعلن بشكل صريح 
 وتعهد في، لتأسيس دولة ديمقراطية القانون ، وحماية عمل المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان 

تتعهد بااللتزام بجميع معايير بأن منظمة التحرير الفلسطينية ، الدولية " امنستي " وقت لمنظمة ال ذلك
يني الداخلي حقوق اإلنسان المعترف بها وأن تعمل على إدخال ودمج هذه المعايير في القانون الفلسط

  .والمناهج الفلسطينية
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وقد تناول المنهاج ، تطبيق أول منهاج فلسطيني ) 2000-2001( ت السنة الدراسيةفقد شهد
والتعددية ، قراطية وحقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة قضايا الديم، الجديد بتفرع موضوعاته 

  . لتربية المدنية والتربية الوطنيةوأدخلت مواد تدريسية حديثة مثل مساقات ا
وحتى الصف التاسع  فقد أقرتها وكالة الغوث  ساسيأما كتب حقوق اإلنسان للصفوف من األول األ

حقوق اإلنسان  بحثوخصصت لم  _مدارس الحكومة دون _  الدولية لتدريسها في مدارس الوكالة
  .مدرسين على درجة عالية من الخبرة 

هذا وتعرف الباحثة كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع بأنه ذلك الكتاب المقرر على طلبة 
والمهارات ومفاهيم  الصف الرابع األساسي والذي يشتمل على المعرفة العلمية وأساليب التفكير والقيم

  .)م2012- 2011( ساسي لسنةالمقررة على تالميذ الصف الرابع األ، نسانحقوق اإل
والذي جاء في جزأين ويدرس ) م2012- 2011( سنةوستتناول الباحثة كتاب الصف الرابع األساسي ل

أي الجزء األول منه يدرس في الفصل األول من العام الدراسي والجزء ، ى مدار عام دراسي كاملعل
  .صل الثاني من العام الدراسيي الفالثاني يدرس ف

  
  :حملت العناوين التالية  الجزء األول من هذا الكتاب اشتمل على ثالثة عشر درساً 

أطفال و ، حسن وسارةو ، حكاية الضميرو ، مواقف إنسانية و ، حوار األصدقاءو ، هيا نعبر عن أنفسنا 
هيا و ، نلعب لنتعلمو ، ايا الطعامبقو ، هيا نلعبو ، السلحفاة واألرنبو ، قوس قزحو ، حلم رهف و، العالم

  .نختار مشروعنا

  :حملت العناوين التالية  واشتمل الجزء الثاني من هذا الكتاب على ثالثة عشر درساً 
الطبق و ، لعبة كرة قدمو ، سباق الضاحيةو ، االختيار الصحيحو ، رسالة شكرو ، الحساء اللذيذ

، مدينة األلوانو ، مظروف خاص جداو ، وبمذكرات أرنو ، الكرامةو ، فخاريةو ، لوحة نبيلو ، السعيد
  .براءة فرشاة األسنانو 

بعد هذا العرض الموجز لحقوق اإلنسان سواء في التربية أو المناهج ترى الباحثة أن تضمين 
حقوق اإلنسان في المناهج أمر ضروري وأساسي لتربية المواطنة القائمة على المشاركة وتنمية القيم 

، رف األطفال حقوقهم ويدافعون عنهاولكي يع درسة أو في المجتمع سواء في الم المرغوب فيها
  .ين صالحين في مدارسهم ومجتمعاتهمويشاركون في صنع القرار كمواطن

  :مفهوم حقوق اإلنسان  2.19.1
ذهب الكثير من الباحثين إلى اعتبار حقوق اإلنسان من الحرمات  وال يجوز لصاحبها التفريط 

ضل بها على اإلنسان  فحمايتها قربى هللا تعالى  وحقوق اإلنسان في نظر بها  ألن اهللا تعالى تف
   .اإلسالم فرائض إلهية وواجبات شرعية  وليست مجرد حقوق فحسب
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ها ال والتي بدون، صيلة واللصيقة بالطبيعة البشريةالحقوق األ" حقوق اإلنسان على أنها  تعرف
وتحقيق ، وتمنحه إمكانية إبراز قدراته، ةلكرامة والحريوهي التي تحقق له ا، يمكن للفرد أن يحيا كإنسان

  .)54: 2001، الجرباوي (" حاجاته الروحية والمادية 
، والتي تظل موجودة، ق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسانمجموعة من الحقو " بأنها  كما تعرف

  .)79: 1986،مجذوب (" حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما، وٕان لم يتم االعتراف بها
، ادية التي قررها اإلسالم لإلنسانمجموعة من الحقوق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتص"  وهي

" وتقوم على التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة ، ية والمساواة والكرامة اإلنسانيةتحقيقا للحر 
  .)62: 2004،وموسى ، خطاب (

واالتصـــال ، واالخـــتالف مـــع اآلخـــر، عـــن الـــرأي المشـــاركة والتعبيـــر"  وينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا
وعلــى ، دريب علــى الوصــول إليهــاوالتــ ،والحصــول علــى المعلومــات، الوســائل والتواصــل بكــل األشــكال و 

ــــــــه العمــــــــل والكســــــــب و                 " األمــــــــن واألمــــــــان النفســــــــي واالجتمــــــــاعياكتســــــــاب المهــــــــارات التــــــــي تحقــــــــق ل
  .)28: 1998،فرج (

يلزم ، عة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء بقدرات أو إمكانات معينةمجمو "  وهناك من يراها
ودون ، أو العقيدة،أو اللون ،بسبب النوع أو الجنسدون تمييز ، افرها على أسس أخالقية لكل البشرتو 

  .)2003:15،الكيالني (" أن يكون ألي منهم حق التنازل عنها 
ن هذه التعريفات أجمعت أترى الباحثة ب من خالل ما سبق ذكره من تعريفات لحقوق اإلنسان

للمحافظة على الكرامة  وأقرها اإلسالم، ن أصيلة ولصيقة بالطبيعة البشريةعلى أن حقوق اإلنسا
وليس ، أو عقيدة، ون تمييز بسبب نوع أو جنس أو لونوهي منحة من اهللا منحها لإلنسان د، اإلنسانية

  .لإلنسان حق التنازل عنها

  األساسية التي تستند إليها حقوق اإلنسان المبادئ   2.19.2
ويمكـــن تصـــنيف الحقـــوق إلـــى ســـت ، مـــن الحقـــوق تتفـــرع عنهـــا حقـــوق فرعيـــةهنـــاك مجموعـــة 

  .دئ أساسية تغطي حاجات الفرد كافةمجموعات على أساس ستة مبا
  :هي  2.1الموضحة بالشكل رقم  وهذه المبادئ

  
  ليها حقوق اإلنسانالمبادئ األساسية التي تستند إ: )2.1(شكل رقم 

المبادئ ا"ساسية التي تستند 
اليھا حقوق ا"نسان

مبدأ 

التسامح

مبدأ 

العدالة

مبدأ 

التضامن

مبدأ 

المساواة

مبدأ 

الحرية

مبدأ

الكرامة
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  :التالي تصنيف حقوق اإلنسان في ضوء المبادئ األساسية الستة  2.1و يبين الجدول 
  تصنيف حقوق اإلنسان في ضوء المبادئ األساسية الستة )2.1(جدول رقم 

  

  لماذا يتعلم التالميذ مبادئ حقوق اإلنسان ؟  2.19.3
إن فكرة حقوق اإلنسان ومفهومها ليست كما يزعم البعض من التراث الغربي المستمد من 

ن بل إن اإلسالم كان األسبق في إعال، والمفكرين الغرب، كار فالسفة عصر النهضة األوروبيةأف
ية فقد كفل اإلسالم لإلنسان حما، لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةحقوق اإلنسان بمفاهيمها الواسعة ا

 مبدأ التسامح مبدأ العدالة مبدأ التضامن مبدأ المساواة مبدأ الحرية مبدأ الكرامة
الحــــــــــق فــــــــــي 

 مكرامة الجس
عــــــــــــدم التمييــــــــــــز  حرية التعبير

علــــــــــــى أســـــــــــــاس 
 الجنس

  
التعــاون الــدولي 

 أثناء الكوارث

الحـــــق فـــــي محاكمـــــة 
عادلة يكفل فيها حق 

 الدفاع عن النفس

 الحق في السلم

الحــــــــــق فــــــــــي 
 الحياة

عــــــــــــدم التمييــــــــــــز  حرية المعتقد
علــــــــــــى أســـــــــــــاس 

 اللون

الحــــــــــــــق فــــــــــــــي 
رفـــــض الحـــــرب 

 ونبذ العنف

حـق المــتهم الخضــوع 
ـــــــــــــــــوانين ســـــــــــــــــابقة  لق

 عالوض

تقبــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف 
والتنوع اللغوي والـديني 

 والعرقي والحضاري
الحــــــــــق فــــــــــي 

 الصحة
حريــــــــــــــة التنقــــــــــــــل 
ــــــــــــر  ــــــــــــار مق واختي

 اإلقامة

عــــــــــــدم التمييــــــــــــز 
علــــــــــــى أســـــــــــــاس 

 الدين

الحـــق فـــي المشـــاركة  
 في صنع القرار

 

الحــــــــــق فــــــــــي 
 التعليم

حريـــــــة االجتمـــــــاع 
والتجمـــــع وتكـــــوين 

 الجمعيات

المســاواة بــين كــل 
المــــــواطنين أمــــــام 

 القانون

   

الحــــــــــق فــــــــــي 
ضـــــــــــــــــــــــــــــمان 

 اجتماعي

عــــــــــــدم التمييــــــــــــز  حق االجتماع
علــــــــــــى أســـــــــــــاس 

 اللغة

   

منـــــع تشــــــغيل 
 األطفال

حريــــــــــــة اختيــــــــــــار 
 الزوج أو الزوجة

المســــــــــاواة أمــــــــــام 
 المرافق العمومية

   

الحــــــــــق فــــــــــي 
 العمل

ـــــــــــــــــر  حـــــــــــــــــق تقري
 المصير

المســــــــــاواة أمــــــــــام 
 القضاء

   

الحــــــــــق فــــــــــي 
 سكن الئق

     حرية االتصال

الحــــــــــق فــــــــــي 
 فةبيئة نظي

     حرية التفكير

الحــــــــــق فــــــــــي 
 التنمية
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كما أن اإلسالم ، تفكك االجتماعي واالنحالل الخلقيضمانا لعدم ال، شخصيته بشقيها المادي والروحي
ثم إن اإلعالن العالمي ، قد وازن بين مصلحة الفرد وبين مصلحة الجماعة ، في كفالته لحقوق اإلنسان

ال ، )18,16(ناء المادتين لحقوق اإلنسان الذي هو أساس الشرعية الدولية بمواده الثالثين باستث
في اإلقرار لإلنسان بحقوقه يتعارض في عمقه اإلنساني وفي توجهاته العامة مع التعاليم اإلسالمية 

ي كتب الخلفاء الراشدين وما ورد ف، شريفة آيات قرآنية وأحاديث نبويةوٕاذا أمعنا النظر في ، كاملة
بل تعدى ، لعباد من المسلمين وغير المسلمينمن تعليمات وتوجيهات للحفاظ على حقوق ا، ورسائلهم

ألدركنا كيف حافظ اإلسالم وحفظ وال ، على كيان وحياة النبات والحيوان أبعد من ذلك وهو الحفاظ
  .واالجتماعية وغيرهادية والروحية يزال على حقوق اإلنسان الما

فهي تندرج ، ربية والتعليملذلك فان التربية على حقوق اإلنسان جزأ ال يتجزأ من الحق في الت
مادة وال، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 62(ضمن األهداف التربوية التي نصت عليها المادة 

هي تنمية الذات ، اسية للتربيةعلى أن األهداف األسإذ كلها تنص ، من اتفاقية حقوق الطفل) 29(
  .اته األساسيةالبشرية لدى الطفل وتدعيم احترام حقوق اإلنسان وحري

ن عملية تعليم وتعلم حقوق الطفل واإلنسان هي جزء ال يتجزأ من الرسالة التربوية والرؤية وإ "
عاتق اإلدارة  ورعاية هذه الحقوق في المدرسة أصبح واجبا والتزاما يقع على، المستقبلية للمدرسة 

فالمدرسة بجميع فعالياتها وألوان ،المدرسية والمدرسين وكل من له عالقة بتربية أبنائنا في مدارسهم 
النشاط فيها تشكل المكان األنسب لتعليم وتعلم الطلبة الحقوق كافة على نحو يساعدهم على وعيها 

  .)34: 2008،خضر ("  وممارستها سلوكيا وفعليا في حياتهم

التربية على حقوق اإلنسان أكثر ألن  ،أهمية التربية على حقوق اإلنسان على يؤكدمن وهناك 
التربية على حقوق اإلنسان تشمل جميع ف وبناًء عليه، شموال وعمقا من تعليم حقوق اإلنسان 

ة حقوق اإلنسان في الممارسالممارسات والفعاليات الذهنية والعقلية واالجتماعية والوجدانية التي تؤكد 
صفية والممارسات القيمية الصفية والالوهذا يشمل في المستوى التعليمي جميع النشاطات ، والوعي
بمعني ، الظاهرة والمعلنة التي تؤكد قيم حقوق اإلنسان ومبادئها، المستترة والكامنة، رة والمخفيةالمنظو 

، ة الجذور في وعي المتعلمفية راسخالتربية على حقوق اإلنسان تهدف إلى بناء حالة وجدانية معر " أن 
وتجعله يتفانى في الدفاع عن حقوق اإلنسان وفي ، شعوري الشعوري والال وفي تكوينه الوجداني

ستدماج مبادئ حقوق اإلنسان افالتربية على حقوق اإلنسان تعني ، ممارستها دون حدود أو قيود 
وجه الفعاليات اإلنسانية للشخصية وقيمها واتخاذها مرجعية أخالقية توجه مواقف وتقود السلوكيات وت

  .)59: 2006، الرميضىو  ،وطفة( "وذلك يبني الوجدان الديمقراطي الحر
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يتعين على التربية الفلسطينية المختلفة أن تساعد الشباب على تشكيل حالة ذهنية يحكمها و 
ع األصالة الوعي اليومي لتطوير وعي علمي يساعد على استيعاب الحقيقة بأسلوب علمي يتميز بطاب

ويمكنهم بالتالي امتالك القدرة على كشف ، هات االستنتاجات العامة المباشرةوالعمق والتحرر من إكرا
عالمي يمتلك  و من أجل إعداد فرد فلسطيني، ي تقوم في بنية األشياء والظواهرالعالقات الجوهرية الت
يم وضعيات يعيشها ل البد من تنظب، ي أن تقدم له المعلومات عن العلمال يكف، توجهات وقيما عالية

بوتقة رؤية منفتحة وموضوعية  يجب أن تكون فيتربية األطفال وبالتالي الشباب ف، بصور شخصية
عبر إلى تعليم يعزز قيم التسامح وحقوق اإلنسان  ومستندة، بعيدة عن مشاعر التعصب والتمييز للعلم

، نسان ذاتيا وموضوعيا في آن واحدن فيها اإلالتربية صيرورة يكو و "  ،مختلف مقررات التعليم ومواده
على مقالة المفكر عبد الرحمن الكواكبي أن مواجهة االستبداد والظلم وتأكيد الحضور  هذا القولويعتمد 

هو أوال تنوير  فالتربية هي الداء والدواء، السامي لحقوق اإلنسان يكون عن طريق التربية والتعليم
وأن تكسبه الكيفية التي يحكم ، لم اإلنسان كيف يقف ضد االستبدادبية أن تعوعلى التر ، األفكار بالتعليم

  .)54: 2005،عمران (نفسه بها 

ويؤكد الكواكبي على أن المنطلق في تدريس مواد حقوق اإلنسان يقوم أوال على فلسفة المساواة 
يضا يهدف إلى حب فهو أ، أكثر من توفر المعلومات والقنواتقبل تدريس حقوق اإلنسان الذي يتطلب 

  .الكرامة اإلنسانية وحقوق اآلخرينقوي للمبادئ والقيم التي تقوم عليها الحقوق كاحترام 

من خالل ما سبق ترى الباحثة ضرورة إعادة النظر في مناهجنا الفلسطينية لتصبح قادرة على 
مي بشكل فعال وتوظيفها في الموقف التعليمي التعل، احتواء مفاهيم حقوق الطفل وحقوق اإلنسان 
وكذلك إغناء البيئة ، يم حقوق الطفل وحقوق اإلنسانودائم من خالل إثراء المنهاج المستند بمفاه
كما يجب تضمين ، مفاهيم حقوق الطفل وحقوق اإلنسانالمدرسية ألن أثرها جلي وواضح في تدريس 

والحوار والنقاش وتنظيم الندوات والحلقات ، وثيقة حقوق الطفل وحقوق اإلنسان خطة النشاطات
فبذلك نستطيع الوصول إلى تطبيق فعلي لثقافة ، وق أمرا واقعاوالمسابقات مما يجعل ممارسة هذه الحق
وٕادخال األساليب ، سواء أكانت في المدرسة أو في المجتمع ، حقوق اإلنسان في كل مظاهر الحياة

  .ممارسة هذه الحقوق والتدرب عليهالالديمقراطية في الحياة المدرسية لكي تكون المدرسة مركزا متميزا 

بالتـدريس فقـط بـل يتعـداه إلـى تنميـة التالميـذ بمفــاهيم  كمـا يجـب أال يكـون دور المعلـم محصـوراً 
عنفي بمحاور من أهمها تضمين سامح وحل النزاعات والتواصل الالوالت،  حقوق الطفل وحقوق اإلنسان

الصـف مـن حيـث هـو قـدوة فـي هـذا المجـال لكـي  ذلك في خطته الدراسية واإلجراءات التي يمارسـها فـي
يمكـــن التالميـــذ مـــن تكـــوين شخصـــياتهم كمـــواطنين واعـــين لحقـــوقهم وقـــادرين علـــى حمايـــة هـــذه الحقـــوق 

  .والدفاع عنها من أي انتهاك قد يهددها
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  : األساسيةخصائص تالميذ المرحلة   2.20
  ) 12 - 10( من  مرحلة الطفولة الوسطى

، )سنوات 9- 6(  سن من االبتدائية للمرحلة األولى الثالثة بالصفوف سطىالو  الطفولة مرحلة تتحد
  .)50: 2001، زهران(سنة ) 12-10(من  المتأخرة الطفولة بعدها وتبدأ

  :العوامل المؤثرة على النمو في هذه المرحلة  2.20.1
 أن عدا ابقةالس المرحلة في لتأثيرها تبعا والغدد الوراثة من كل تأثير المرحلة هذه في يستمر

 ،الخصوص وجه على الصنوبرية الغدة ومنها العمرية المرحلة هذه في وأثرها حجمها يزداد الغدد بعض
 الطفل نمو يتأثر حيث ،المعنوية أو المادية البيئة سواء للبيئة يكون المرحلة هذه في األكبر األثر لكن
 بشكل االقتصادية الظروف فيها تؤثر والتي فيها، يعيش التي الصحية بالظروف المرحلة هذه في

 و نشاط من الطفل به يقوم وما الجسمي النمو على ونوعه كمه حيث من الغذاء يؤثر كما ، مباشر
 النمو يعيق مما مثمر وغير مجهد التعليم يجعل حيث منخفض تحصيل مستوى إلى يؤدي التغذية سوء
 هذه حيث إن العقلي النضج خاصة حلةالمر  هذه في مهما دوراً  النضج عامل يؤديو "  ،المجال هذا في

 والمقررات المناهج إعداد النضج على ويعتمد المدارس لطلبة العياني التفكير بداية هي المرحلة
 نقطة يمثل المرحلة هذه بداية مع النظامية المدرسة ودخول فالتعلم ،المختلفة المعارف في الدراسية

 زهران،( . "ومظاهره أبعاده بكافة النمو على وتأثيرها المعرفة تراكم فيها ويبدأ الفرد حياة في تحول

2001  :52.(  

  : دور المدرسة في النمو النفسي في الطفولة المتوسطة  2.20.2
 الطفل المدرسة وتعلم  ,والمعتقدات والمفاهيم االتجاهات تعليم في هاماً  اً دور  المدرسة تؤدي   

 ضبط في كبيراً  دوراً  تمارس كما ,المجتمع بها عملي التي بالطريقة المتعلقة والمعلومات المهارات
  .)54: 2001، قناوي وعبد المعطي(السلطة  مراكز مع التعامل في الطفل لدى المعتقدات

 السابقة العمرية المراحل في االجتماعية النفسية األزمات حل في الطفل نجاح أن على اريكسون ويؤكد
) 5–3(الطفل في سن  استطاع فإذا  ,المرحلة هذه في عيةاجتما النفس األزمة حل إمكانية إلى يدفعه

 المرحلة في األنا قوة اكتساب يستطيع بالتالي والقصد الغرض في المتمثلة )األنا( فعالية إلى الوصول
 االنتقال تمثل التي المرحلة هذه في كبير بشكل النمو في تؤثر االجتماعية البيئة أن كما، )9- 6(من 

 وهناك .قوياً  يكون نموه على الرفاق تأثير وبالتالي النظامية المدرسة إلى بيتال من للطفل الرسمي
الشمس  وأشعة النقي الهواء والحوادث، المرض تشمل المرحلة هذه في النمو على تؤثر أخرى عوامل

  .) 224: 2001،زهران (وأيضا أعمار الوالدين ، ) 47: 1998، السيد(
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  : رحلة الطفولة الوسطىحاجات النمو األساسية لم  2.20.3
 نشاط إلى الفرد يدفع ، وتالي آني وقلق توتر عليه يترتب إليها االفتقار، حاجات الطفل حياة في هناك
  :المتوسطة الطفولة حاجات ومن الحاجة هذه إلشباع معين

  

  :الحاجات البيولوجية ومنها :  أوالً   2.20.3.1
 أو الغذاء فنقص الكم وليس النوع على ومركزاً  وكافياً  متوازناً  الغذاء يكون بأن الطعام إلى الحاجة •

  . المختلفة حياته جوانب في الطفل على تؤثر صحية مشكالت إلى يؤدي التغذية سوء
فترات نوم  إلى وهادئ فيحتاج مستمر نمو حالة في المرحلة هذه في الطفل  :النوم إلى الحاجة •

  .) 212: 1996، عقل (ساعة من النوم ) 12- 10(طويلة نسبيا من 
 هذه في األطفال بين تنتشر أمراض هناك :الحوادث من والوقاية الصحية الرعاية إلى الحاجة •

 من يزيد المرحلة هذه في يزيد الذي األطفال نشاط فإن كذلك  ,المعدية األمراض خاصة المرحلة
  .المرحلة هذه في األبناء متابعة مسؤولية الوالدين يحمل مما واإلصابات الحوادث احتمالية

 بحاجة الوسطى الطفولة مرحلة لكن ، الحياة مدى مستمرة أيضا حاجة هذه  :اإلخراج إلى الحاجة •
  .اإلخراج لضبط الوالدين قبل من استعجال وعدم رعاية إلى

  :الحاجات النفسية و االجتماعية :  ثانياً   2.20.3.2
 بأفعال القيام إلى ينزع فالطفل تقاللواالس الحرية إلى الحاجة في وتتمثل : االنفعالي النمو حاجات •

  . وجوده وتؤكد وحريته استقالليته تثبت
 وأخوته والديه مع ومحبوباً  محباً  يكون أن إلى الطفل ينزع حيث :والحنان المحبة إلى الحاجة •

  .) 232: 2001، زهران(وأقرانه 
 وشعوره للحاجات رمهه في الرئيسية الحاجات من سلوما اعتبرها وقد  :النفسي األمن إلى الحاجة •

 باألمن الطفل وٕاشعار والحنان الطفولة في باألمن شعوره على يعتمد المختلفة المراحل في باألمن
 فهي التسلط أو اإلهمال أما ، الدفء والحنان على قائمة اجتماعية تنشئة أساليب ظل في

  .) 217، م1996، عقل(باألمن  الشعور لفقد أساسية مصادر
 الوالدين إلى االنتماء بعد الطفل يحتاج المتوسطة الطفولة في  :والوالء ماءاالنت إلى الحاجة •

  وغيرها، والشلل الرياضية كالفرق الطفل يكونها نظامية غير جماعات إلى االنتماء واألسرة
 على المساعدة التدريسية والخبرات باألساليب الحاجة هذه إشباع في المربون يشارك أن ويتعين
  .) 37: 1979، الدسوقي (والتعاون  اعةالجم روح تنمية

 واالتجاهات القيم معرفة إلى تدفعه خلقية حاجة وهي : السلوكية النماذج تعليم إلى الحاجة •
  .) 182: 1996، عقل(المرغوبة  السلوكية والممارسة
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 في ووسيلته للطفل السليم االجتماعي النمو في مهمة حاجة وهذه والنجاح اإلنجاز إلى الحاجة* •
  .) 236: 2001، زهران(الجديدة  المعرفة وراء والبحث واالستكشاف االستطالع ذلك

 أي ممارسة السادسة سن قبل للطفل تتيح ثقافات وجود من الرغم فعلى  :السلطة تقبل إلى الحاجة •
 ألنه السلطة تقبل إلى فيها الطفل يحتاج المدرسة مؤسسة الطفل دخول ومع أنه إال يختاره سلوك
 . إليها يحتاج

 العادات المرحلة هذه في فيه يتعلم حيث واجتماعية نفسية أهمية للعب :اللعب إلى الحاجة •
 مع لعبة ويقل التعاون روح وتظهر االجتماعية العادات ومراعاة اللعب أصول مثل االجتماعية

 .) 240: 2001، زهران(اإلناث  لعب عن تتمايز الذكور لعب وتبدأ نفسه

  : الوسطى الطفولة مرحلة في النمو مظاهر  2.20.4
  : النمو الجسمي - 1

 يستتبعه ال الذي الجسم نسب وتتغير وتيرته من المرحلة هذه في الجسمي النمو معدل يبطئ
 بوصة ( 2-3 )  من المرحلة هذه في النمو ومعدل ,  )184:  1983 ، معوض( الحجم في كبير نمو
 بالصحة تتميز مرحلة المتوسطة الطفولة روتعتب) 341 : 1989 ، األشول(رطل ) 6- 3(من الوزن وفي

 لبعض عرضة أكثر المرحلة هذه في والطفل المرحلة هذه ابتداء من الوفيات معدل وينخفض العامة،
األمراض  هذه ضد التطعيم أهمية تبز هنا ومن  ,و الجدري الحصبة و النكاف مثل المعدية األمراض

 المتأخرة الطفولة بنهاية وتنمو اللبنية أسنانه معظم فلالط يفقد المرحلة هذه وفي). 2001:238زهران، (
 الجذع أكثر ويصبح األنف ويكبر الشفاه وتبرز الجبهة وتتسطح الفم شكل ويتغير الثابتة جميع األسنان

    1999 :244) . ،  وصادق حطب أبو(طوالً  أكثر تصبح والرقبة واتساعاً  عرضا الصدر ويزداد نحافة
   : النمو الحسي -2

 و األلوان يدرك الطفل أن فنجد متسارع بشكل الوسطى الطفولة في الحسي اإلدراك وينم
 ففي ,للطفل العددية القدرة وتزداد فصول من تتكون السنة أن يدرك أن السابعة سن في ويمكنه  ,الزمن
 يتمكن كما القسمة، التاسعة وفي الضرب السابعة سن وفي والطرح الجمع تعلم من يتمكن السادسة سن
 الطفولة في اإلبصار ويتميز ،المتشابهة األحرف بين الخلط بعض مع الحروف بين التمييز من

 , )189:  1983 ، معوض(أكبر  بوضوح البعيدة واألشياء الكبيرة الكلمات فيرى النظر بطول المتوسطة
 حاسة ونوتك ،واالجتماعي اللغوي النمو على يساعد مما السمع دقة وتزداد البصري التوافق ويزداد
  ). 2001 :242 :  ، زهران ( الراشد عند منها أقوى قوية اللمس

  :النمو فيما بين الحواس  -3
 سريع تغير فترة تمثل الثامنة إلى السادسة من العمر مراحلف ، اإلدراكي بالتكامل يسمى ما أو

 الفترة هذه وفي " ، الحركي والبصري ، اللمسي – البصري التكافؤ الوظيفية تعكس والقدرة , التنظيم في
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 عـن ومسـتقبل اإلبصـار مثـل بعـد عن مستقبل بواسطة الخارجية البيئة من المعلومات المستقاة أن نجد
الداخليـة  االسـتقبالية المعلومات في تكافؤ مع تكامالً  تحقق المعلومات هذه اللمسية واإلثارة وتمثيله قرب

 للنتـائج بالنسـبة باألهميـة يتسـم التغيـر هـذا إن " .)341:  1983 ، بيـرتش(" األطـراف حركة من المستقاة
 السـن مرحلـة نفس في لألطفال المعرفي التنظيم في بالغة تغيرات تظهر والتي المعرفي بالنمو الخاصة

 .) 289:  2001،  وآخرون قناوي( )سنوات 9_  (6 من

  :النمو الحركي -5
 والكتابة للقراءة الالزمة الحركية المهارات تعلم مرحلة بأنها " المرحلة هذه هافجرست يصف

 تسمح التي) 2001:248 ، زهران( والصغيرة الكبيرة العضالت بنمو المرحلة هذه وتتميز ،والحساب
 هذا بناء على  188 ):1996 ، عقل(الكتابة  أو اليدوية األشغال في كما وضبطها الحركات بتنظيم
 إلى الطفل يميل الثامن العام بداية وفي ائدالز  بالنشاط المرحلة هذه من األوليان العامان بتميز النمو

 لتحقيق واتجاههما الصحيح والتوقيت الدقة معالم الطفل حركات على تظهر كما حركاته في االقتصاد
  .)294: 2001، المعطي عبد و، قناوي( معين هدف

 وركوب والتسلق والقفز الجري في الطفل لدى النشاط يزداد العضالت الكبيرة لنمو ونتيجة" 
 بالمأكل المتصلة المهارات وهي الذات خدمة مهارات المرحلة هذه الطفل في وينمي ،الدراجات 

 المرحلة هذه في الطفل وينمي) 373:  1999، منصور( "الشعر وتصفيف االستحمام ، أو والملبس
 نظافة في والمساعدة األتربة كنس مثل اآلخرين بمساعدة تتعلق التي االجتماعية الخدمة مهارات
 استعمال يكون السادسة سن ففي األخرى على اليدين إحدى تفضيل يظهر المرحلة هذه وفي  .المنزل
 يده يستخدم الذي والطفل ، المستمر وتفضيلها تدريبها نتيجة األخرى على سيطر قد اليدين أحدى
 دعن باإلحباط ويشعر فيضطرب األعسر أو األشول أما ، محيطه مع أيسر توافقه سيكون اليمنى

 أما) 248: 1999وصادق  حطب أبو( اليمنى يدهم يستخدمون الذين للناس مصممة أدوات استخدام
 تحتاج التي الحركة إلى يميلون الذكور أن في فتتلخص : الحركية المهارات في الجنسين بين الفروق

                الخفيفة  الحركية المهارات اإلناث يفضل حين في والتسلق والقفز الكرة كلعب عنف إلى
  .)7 : 1983 ، معوض(

  : النمو اللغوي -5
  هذه وتعتبر تقريبا كلمة (2500) تضم مفرداته وقائمة السادسة سن في المدرسة الطفل يدخل" 

 الطفل يعرفها التي الكلمات عدد ويقدر  )2001:251 ، زهران(.الطويلة  المركبة الجمل مرحلة المرحلة
  حطب أبو ( " كلمة ألف ( 24 )و ألف ( 20 ) بين يقع بما ئياالبتدا األول الصف ينهي الذي

 األسماء نسبة فتكثر الطفل عمر الختالف تبعا نوعها في الجمل ألفاظ وتختلف ):255 1999 وصادق،
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 المختلفة المعاني بين تصل التي والروابط العالقات معرفة على القدرة إلى مستواه يتطور ثم البداية في
 تنمو االجتماعية الطفل عالقات وزيادة اللغوية الثروة محصلة لتطور ونتيجة غويةالل التعبيرات في

 في القدرة هذه وترتفع المستمع عند بنجاح خاصة راجعة تغذية تلقى إذا خاصة و االتصالية مهاراته
 .)245:  2001 ، المعطي وعبد قناوي( ". السابعة سن

 قبل ما أطفال من أكثر الذات حول تمركزاً  أقل المرحلة هذه في فهو الكالم محتوى عن أما
 االجتماعية الصالت وعدد ، الطفل سن على االجتماعية الذات إلى التحول هذا ويعتمد المدرسة
 بياجيه يسميه وهو ما، )367:  1983 ، السالم وعبد منصور(فيها  يتحدث التي الجماعة وحجم ، المكونة
   .) 257: 1999وصادق، أبوحطب( االجتماعية باللغة

 صـف مـن الطفـل وانتقـال الـزمن مـرور مـع التحريـري اللغـوي التعبيـر علـى القـدرة أيضـا وتنمـو
 فـي الطفـل قدرة وترجع والهجاء الخط صعوبات على التغلب التحريرية الطالقة في يساعده ومما آلخر
 المجـرد التفكيـر بدايـة حيـث العقلـي التكـوين بـه يمتـاز مـا أهـم مـع توافقها إلى الكتابة على المرحلة هذه

 وضع بداية وهي ،)184: 2001 ، منصور ( واألعداد الحساب وتعلم الكتابة على القدرة في يتمثل والذي
  .للمعاني الرموز

 تسجيل إيضاح )النمو مثل كلمة( المثير  :التالي النحو على يسير الجهرية القراءة الطفل إتقان
 المـخ، فـي اإلبصـار مركـز إلـى واألعصـاب صـريالب العصـب عبـر انتقـال ، العـين شـبكية علـى المثيـر
 بالجهاز المتصلة األعصاب إلى انتقال بالمخ، الكالمية الحركية المراكز إلى اإلبصار مركز من انتقال

  النطـق وهـي االسـتجابة تحـدث الكالمـي، الجهـاز أعضـاء تحـرك ) الـخ ..والشـفة اللسـان(  الكالمـي
   ."النمو بكلمة"

 ونموها اللغة تعلم ونظريات األضداد ومعرفة المترادفات بين لطفلا يميز المرحلة هذه وفي
 من ونموها اللغة اكتساب لتفسير تسعى أساسية مرحلة المبكرة والطفولة الرضاعة مرحلة من تتخذ
 الوسطى الطفولة في مستمرة النظريات تلك مبادئ تبقى ولكن ، المتوسطة الطفولة قبل ما خالل

 السلوكية و اللغوية القدرة في مهماً  دوراً  العصبي الجهاز لنضج تعطي كيمسلتشو  الفطرية فالنظرية
 ويؤكد كبرى أهمية االبتدائية من األولى الثالثة الصفوف طفل اكتساب في كبرى أهمية التعزيز تعطي

 .والجزء الكل في للمعلم التقليد أهمية على ) باندورا(

، مظـاهره إحـدى وأنهـا المعرفـي النمـو بمراحـل ياللغـو  النمـو فيقـرن المعرفي النمو في بياجيه أما
 الـداخلي الكـالم علـى يعتمـد التفكيـر كـان وٕان ، المعرفـي والنمـو اللغـة نمـو بـين فايجايتسـكي فـرق بينمـا

 ،                         وعبـد المعطـي قنـاوي( )الغيـر إلى التحدث( الخارجي والكالم) النفس إلى التحدث(

2001:361(  
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 وكل الحروف وٕابدال واللجلجة، ، التهتهه المرحلة هذه في الكالم عيوب من : الكالم عيوب
 وهذه وتصحح، تعالج لم إذا السابقة نموه مراحل في الطفل عند تظهر عيوب  الكالم التي صور

 .للطالب إرباك من تسببه وما المدرسة بدخول سوءا وتزداد العصبي للتوتر راجعة العيوب
 والعلويتين،أو األماميتين السنتين بين مسافة وجود مثل عضوي سبب يجةنت النطق في عيوب وهناك
  .)372:  1998 ، السيد( اللسان أو الحنجرة في عيوب

 ،ويرجـع اللغـوي النمـو فـي الـذكور يسـبقن اإلنـاثف،  اللغـوي النمـو فـي الجنسـين بـين فـرقيوجـد 
 مـع المنـزل فـي أطـول وقتـا ضـينيق اإلنـاث ألن وربمـا السـنوات هـذه خـالل اإلنـاث نمـو سـرعة إلـى ذلـك

  .)265:  2001 ، زهران ( الكبار

  : النمو العقلي المعرفي -6
 يسميها كما العيانية العمليات مرحلة تبدأ سنوات ( 6-7 ) سن في المرحلة هذه بداية مع

 من النسبي التحرر ويؤدي بياجيه، تقسيم حسب المعرفي النمو في الثالثة المرحلة وهي  بياجيه
 في يظهر أن يمكن والذي ،التفكير في المرونة زيادة إلى اإلدراك في والمركزية الذات حول زالتمرك
 .المختلفة قدراته

 إلى ويصل جانبين من األشياء وبين بينه العالقة وتصبح المقلوبية المرحلة هذه في الطفل يحقق  -1
 الكم بقاء أو الثبات ونقان المرحلة هذه في الطفل يحقق كذلك ،البيئة موضوعات كأحد ذاته إدراك
 أو الوزن مثل األساسية األبعاد أحد قياس أن بياجيه ويقصد " المقلوبية قانون على معتمد وهو

               آخر متغير بتغير يتأثر وال فقط البعد هذا في بالتغير إال يتغير ال الكتلة أو المقدار
  .)278:  1980 ،وصادق أبوحطب(

 يحتاج التي الجديدة الهامة السلوكيات أحد وهو المتعدد التصنيف لىع الطفل قدرة تنمو كما  -2
 اللون كمتغيرات متعددة مثيرات وضع ذلك ومثال , الحسية العمليات مراحل في إليها الطفل

                 بعض مع لتوافقها تبعا األشياء هذه تجميع الطفل من ويطلب  ,الشكلو   والحجم
  .  )367:  2001 المعطي، وعبد قناوي(

 حيث التصنيف أساليب من آخر أسلوب وهو  البعدي التصنيف على الطفل قدرة تنمو كما
 وعبد قناوي( الخارجي للتمثيل البعدي الفتراضامفهوم  باختيار المثيرات تصنيف الطفل يستطيع

  .)368:  2001 ، المعطي
 إن بل األشياء خصائص ميعلج كونت ال الكم ثبات قانون حول لبياجيه التالية البحوث أن كما  -3

 في الوزن وثبات السابعة سن في الكتل وثبات العمر من السادسة حوالي في يظهر األعداد ثبات
 سن في المراهقة ومطلع المتأخرة الطفولة إلىمتأخرًا  يظهر فإنه الحجم ثبات أما ، ةالتاسع سن
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 يتأثر التسلسل هذا أن أيضا أثبتت غربية غير دراسات هناك وأن عشرة، والثانية عشرة الحادية
  . ) 247: 1990، وصادق حطب أبو  ( بالثقافة

 األكبر إلى األصغر من رتبيه درجات على األشياء ترتيب وتعني واالنتقالية التسلسل قدرة تنمو  -4
 بتعدي يسمى ما أو االنتقال فهم الطفل يستطيع المسألة هذه ومن وهكذا األطول إلى األقصر من

 ، قناوي( خالد من أطول فزيد خالد من أطول وعمرو عمرو من أطول زيد كان إذا ىبمعن المساواة

   . )368: 2001، المعطي وعبد
 التحكم عمليات ويحدد  ,المتوسطة الطفولة كبير في بشكل يتحسن المدى بعيدة  إن أداء الذاكرة  -5

             المدى بعيدة الذاكرة بتطوير المرتبطتان الوجهتان هما المتعلم وخصائص
)Santrock,J, ،75:1989(. 

 األطفـال يقـع حيث بياجيه وضعها كما اإلحيائية قضية من الوسطى الطفولة في األطفال موقف  -6
 أن اعتبـار فـي ويبدأون تتحرك كانت إذا حية األشياء اعتبار مرحلة في والسابعة السادسة بين ما
  .) 369: 2001, المعطي ، عبد قناوي ( الثامنة السنة من حياً  نفسه تلقاء من يتحرك شيء كل
 الموت بعد يحدث بما كثيرا يهتم ال أنه إال معناه ويدرك الموت بمفهوم واعياً  يصبح الطفل أن كما
 . بعد شخصيا موضوعاً  يصبح لم الدين كون

 واحـد وقـت فـي متغيـرات عـدة مـع التعامـل علـى قـادرا ويصـبح التركيـز علـى الطفل قدرات تتطور  -7
 الجغرافيـا فـي والمكـان الزمـان مـع التعامـل مثـل معقـدة وغيـر بـدايتها فـي تكـون درةالقـ هـذه ولكـن

  .)  194:  1996 ، عقل( اآللي والتذكر واإلدراك الفهم على القائم والتذكر والتاريخ
 في انتباهه تركيز يستطيع ال زالي ما المرحلة هذه طفل أن إال وحدته ومدته االنتباه مدى ويزداد  -8

  .شفهياً  حديثاً  االنتباه موضوع كان إذا وخاصة طويلة مدةل واحد موضوع
 الوالـدين ولـيس واألقـران المعلمـين عيـون فـي نفسـه الطفـل يرى عندما وضوحا الذات مفهوم يزداد  -9

 أبـو( الـذات مفهـوم مـن جـزء هـي التـي الجنسـية واألدوار الجنسـية بـالفروق واعيـا يصـبح كمـا فقـط،

 .)248:  1990 ، وصادق حطب
  : االجتماعي النمو  - 7

 مـن المرحلـة هـذه بدايـة مـع الطفـل فيـه ينتقـل سـريع اجتماعي نمو الوسطى الطفولة في يحدث
 مـع والتوافـق االجتماعيـة التصـرفات إلـى الـذات حـول التمركـز مـن انتقالـه فيتسـرع المدرسـة إلـى البيـت
 السادسـة مـن تبـدأ يالتـ االبتدائيـة المدرسـة سـنوات أن إلـى أريكسـون ويشـير معهـم الصـراع بدل األقران
 للنمـو دافعـاً  تمثـل بأزمـة يبـدأ الـذي االجتمـاعي النفسـي النمـو متصـل فـي لديـه الرابعـة المرحلـة تمثـل

 في والفشل ,التالية والمرحلة المرحلة هذه في األنا نمو استمرارية في يساهم حلها في والنجاح، اومحركً 
 بشكل التالية المراحل األزمات في  حل على ةالقدر  وعدم المرحلة هذه في االضطرابات إلى يؤدي الحل

 هـذا مقاومـة ويحـاول الدونيـة أو بـالنقص الشـعور أزمـة الطفـل يواجـه المرحلـة هـذه وفـي . " صـحيح
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 عن تدعم والدونية بالنقص الشعور وتجنب, اإلنجاز مشاعر باكتساب األزمة هذه وحل وتجنبه "الشعور
  .)389:,1989األشول( شعورال هذا تدعم التي النجاحات من أنواع طريق
 : )2001:268 ، زهران( المرحلة هذه في االجتماعي النمو سمات بعض) زهران( ويورد
 .االستقالل نحو الحثيث السعي .1
 .االجتماعية للمواقف جديدة وعالمات معان بزوغ .2
 .الكبار وقيم االجتماعية واالتجاهات المعايير بحسب السلوك تعديل .3
 .هتماماتواال الميول دائرة اتساع .4
 .واألمانة الصدق ومفاهيم الضمير نمو .5
 .االجتماعية والمهارات االجتماعي الوعي نمو .6
 .الكبار جانب من خاطئة معاملة أو صراع حدث إذا السلوك اضطراب .7

  

 فـي المرحلـة هـذه فـي للطفـل االجتماعيـة العالقـات تميـز أن إلـى ( 1989 ) األشـول يشـير كمـا
 فـي إجابـات مثـل شـيء كـل فـي علـيهم التميـز بمحاولـة اآلخـرين طفـالاأل مـع بالعالقـة المتعلـق جانبهـا

 أهمية تبدأ المرحلة وفي هذه , للمشاركة يحتاج فهو ذلك ومع الرياضية، التربية الفني، النشاط الفصل،
 تؤثر كما .):372 2001،المعطي قناوي وعبد( والنجاح الذات لتحقيق مصدراً  تمثل حيث األقران جماعات

 واإلعجـاب بالحـب ألبنـائهم اآلبـاء فتأييـد ،الدونيـة أو الكفايـة مشـاعر تحديـد فـي  بوالديـه لالطفـ عالقـة
 اآلبـاء قبـل مـن باإلعجـاب التعبيـر مـع األعمـال بعـض وعمـل اللعـب فـي األطفـال أمـام الفرصـة وٕاتاحة
 أطفالهم مجهودات من ويقللون يصغرون الذين اآلباء أما األبناء لدى واإلنتاجية  الكفاية حساسإ يدعم
  .)1989:390 األشول،( الدونية وأحاسيس النقص مشاعر يدعمون فإنهم

 كذلك واإلناث منفصلة الذكور لألطفال جماعات تكوين إلى المرحلة هذه في األطفال يميل كما   
 عـن العنيفـة األنشـطة إلـى تميـل التـي الـذكور أنشـطة وتختلـف البريء اللهو تتجاوز ال الجماعات وهذه

   .الرياضة في خاصة عنفا األقل األنشطة إلى تميل التي لبناتل األنشطة
  .) 233 :1999، وصادق حطب أبو(

 معهـم واالنـدماج بالكبـار االحتكـاك إلـى المرحلـة هـذه فـي األطفـال ميـل إلـى (1983) معـوض ويشـير
 .واتجاهاتهم قيمهم على ليتعرف
 عوامـل ومـن صـداقاته يعـدد أن لطفـلا يحـاول ثـم واحـد طفـل مـع الصـداقة تبـدأ :األطفـال بـين الصـداقة

 الميـول وتشـابه الجسـمي، النمـو فـي و التقـارب الزمنـي العمـر تقـارب المرحلـة هـذه فـي الصـديق تحديـد
 ،نـوع صـداقاته الفصـل فـي وموقفه الطفل حيث يحدد مكان ،)13 :1983، معوض( التحصيلية والقدرات

 .الدراسي الفصل إلى جديد طفل لحقي عندما واضحة الصداقة عالقات لتكون الطفل ميول وتبدو
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 ) المرجـع السـابق( السادسـة سـن مـن الظهـور فـي الزعامـة سـمات تبـدأ  :الوسطى المرحلة طفل عند القيادة
 لهـذه وللوصـول ,والقيـادة بالبطولـة تميـزه ثـم ومـن الجماعـة علـى السـيطرة ضـمن للتميـز الطفـل ويسـعى
 : وهي )األشول( أوردها سمات عدة من البد الجماعة في القيادية المرتبة
 واالسـتجابة المجموعـة األنشـطة فـي والمشـاركة واالنبسـاطية واالجتماعيـة بـالمودة االتسـام .1

 .لمعاييرها
 .متعددة وٕابداء مواهب واالبتكارية بالذكاء األطفال من الشعبية أصحاب يتسم ما عادة .2
                    قــوىاأل والجســمية العضــلية البنيــة ذو الطفــل لشخصــية األقــران جماعــة تفضــيل .3

  .) 392 :  1989األشول،(
 خشـونة أكثر يصبحوا أن إلى يميلون الذكورف ، ياالجتماع النمو في الجنسين بين فروقيوجد 

              الـذكور مـن و تعاونـاً  اأدًبـ أكثـر يصـبحن أن إلـى يـتجهن الالئـي اإلنـاث مـن ومنافسـة واسـتقالالً 
 حطـب، وصـادق، أبـو( الـذكور مـن أكثـر اجتماعية تضحية يظهرن البنات أن كما. )268:  2001 زهران،(

1999  :334. (  

  : النمو الخلقي - 8
 فـي ويبـدأ األبـرز الخلقـي النمـو جانـب النفسـي التحليل مدرسة في الضمير أو العليا األنا تمثل

 مع التوحد في عدهاب الطفل يبدأ ثم السادسة السنة بنهاية األوديبية العقدة بحل األنا أزمة حل مع النمو
 فـإن مالحظـة غيـر مفاهيم مع تتعامل النفسية التحليلية الدراسة كانت وٕاذ الراشدين معايير وتمثل األب

 بالمالحظـة الـتعلم خـالل مـن ذلـك مالحظـة ومفاهيمهمـا متقاربـة أفكـاراً  تطـرح االجتمـاعي الـتعلم نظريـة
 .الوالدين سلوك تقليد يتم حيث فرويد عند التوحد التقليد يقابل وفيها لباندورا

 علـى المـنهج نفـس طبـق فقـد للطفـل المعرفـي النمـو دراسـة فـي مسـاهمات لـه الـذي بياجيـه أمـا
 الطفولـة فـإن وبالتـالي المعرفـي النمـو لمراحـل مقابلـة مراحل لها وخصص للطفل األخالقي النمو دراسة

 هـذه وتتميـز األولـى التعـاون ةمرحلـ فـي تتمثـل والتـي األول جزئهـا فـي الثانيـة المرحلة في تقع الوسطى
 تقسـيم ولـه  ,مثال اللعب في التنافس األطفال يستطيع خاللها من موحده قواعد وضع بمحاولة المرحلة

 ثـالث مـن الثانيـة المرحلـة ضـمن المتوسـطة الطفولـة مرحلـة يضـع األول التقسـيم مـع يتعـارض ال آخـر
 فيهـا تكـون حيـث الوسـطى الطفولـة نهايـة ىإلـ المبكـرة الطفولـة منتصـف مـن المرحلـة هذه وتمتد مراحل
 التفكيـر أشـكال بياجيـه قسـم الفكـرة هـذه ومـن بهـا المسـاس يمكـن وال مقدسـة للسـلوك المنظمـة القواعـد
 . المنشأ داخلية وأخالقية المنشأ خارجية أخالقية إلى الخلقي

 وتتميـز  .المنشـأ خارجيـة األخالقيـة ضـمن تقـع أيضـا والمتـأخرة الوسـطى الطفولـة مرحلـة إن      " 
 بشـكل الراشـدين عـالم مـن مفروضـة قواعـد وهـي يضـعونها التـي األخالقيـة والقواعـد للراشـدين بـاالحترام
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 الواقعية أو النفس ضبط بأخالقية ويسميها بياجيه عقالني غير بأنه الخلقي القانون إلى وينظر تسلطي
  .) 375:  2001 ، المعطي وعبد قناوي(للتعديل قابلة غير أخالق وهي األخالقية

 فـي وتتمثـل بالعدالـة اإلحسـاس فهـو األخالقـي وتتبعـه النمـو لقيـاس بياجيـه لدى اآلخر المعيار
 الطفـل فكـرة تحديـد فـي أساسـيان عـامالن والخبـرة النصـح وأن ، الوشـيكة العدالـة ، الجزائـي العـدل فكـرة
 كـولبرج أمـا  ,بالمثـل لعقـابا فـي تتمثـل الجزائـي العـدل عـن الطفـل فكـرة المرحلـة هـذه وفـي العدالـة عـن
 وركـز ، مراحـل سـتة خـالل مـن مسـتويات ثـالث إلـى الخلقـي التفكيـر قسم بياجيه أتباع من يعتبر الذي
 وهـو العـدل لـه األساسـي المفهـوم واعتبـر ،ي األخالقـ النمـو علـى والخبـرة االجتماعيـة القوى تأثير على
 المشـكالت في التفكير بطريقة المراحل هذه رجكولب ويحدد بياجيه أفكار عليه دارت الذي المعيار نفس

 هـذه لبدايـة سـبب أي كـولبرج يحـدد ولـم للفـرد المتاحـة البـدائل وقواعـده بـين االختيـار وأسـس األخالقيـة
 وبهـذا الراشـدين لـدى يوجـد أن يمكـن المسـتويات هـذه مـن فـأي بياجيـه فعـل كمـا ونهايتهـا المسـتويات

 وهـي الوسـطى الطفولـة مرحلـة فـي الطفـل لهـا يصـل أن مكـني مرحلـة أقصـى كـولبرج حـدد فقـد المفهـوم
 بـين المتبادلـة التوقعـات أخـالق وهـي األولـى بمرحلتـه والتقليـد العـرف سـيادة وهـي الثـاني المسـتوى

  . األشخاص

 الصـواب معنـى يتحـدد أخرى ناحية ومن بعضا بعضهم األفراد مسايره على المرحلة هذه وتدل
 مـن عامـة بصـفة النـاس يتوقع حسبما أو حياته في المهمون اآلخرون يتوقع حسبما الفرد يسلك أن في

                                      الطيبـــــة والبنـــــت الطيـــــب الولـــــد مفهـــــوم وهـــــو والصـــــديق واألخ االبـــــن
 واعيـا ويكـون بهـم عالقتـه منظـور مـن اآلخـرين إلـى الطفـل وينظـر) 1999:33 ، ، وصـادق حطـب أبـو(

 محسوسـة قواعـد خـالل مـن النظـر وجهـات بـين ويـربط والتوقعـات االتفـاق وجـهوأ المشـتركة بالمشـاعر
 عنـد يتوقـف فقـد سـابقة مرحلـة أي عنـد الطفـل يتوقـف أن فـيمكن المراحـل هـذه عـن كـولبرج وبمفهـوم.

  .المصالح وتبادل واألنانية الفردية أخالقيات أو والطاعة العقاب أخالقيات وهي األولى المرحلة

  : نمو في الطفولة الوسطىمشكالت ال  2.20.5
 محـيط فـي التربيـة فـي فشـل على تدل التي المشكالت من عدد المرحلة هذه في النمو يصاحب

 المشـكالت عـن عـدا فيهـا نفسـه يجـد التي األوضاع مع الصحيح التكيف على الطفل قدرة وعدم الطفل
  : المشكالت هذه ومن وراثية عضوية أسباب عن الناتجة

 وهذه والوقائي، ،يواالنتقام واألناني، ، والخيالي ، اإلدعائي الكذب :مثل نواعأ عدة وله : الكذب  -1
 تكـررت إذا إال مرضـا لتصـبح تتطـور ال داخليـة مشـكلة علـى ظـاهري عـرض جميعـاً  األنـواع

  .)249:  1986 ، زيدان( للطفل ادةع وأصبحت
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 السادسـة سـن فـي بالغيـا ويكثـر التكيـف سـوء علـى عالمـة وهـي  :المدرسـة عـن والتأخر الغياب  -2
 أو المدرسـة مجتمـع مـن الطفـل نفـور أو الصـحية األمـراض بعـض نتيجـة الثامنـة أو السـابعة عـن

 .بعينه مدرس
 العجز ويعتبر زمالئه مستوى من أقل لييالتحص الطالب مستوى يكون حيث : التعلم اضطرابات  -3

 فيضيع نضجه يسرع ال حتى ءةالقرا الطفل يقاوم حيث االنفعالي التوافق سوء إلى أشارة القراءة في
 كذلك،  نفسه على باالعتماد والديه مطالبة على تمرده عن يعبر لكي ويقاومه والديه على اعتماده
 النطـق صـعوبات أن كمـا ، واالنتبـاه التركيـز فـي صـعوبة علـى يـدل عـرض الحسـاب في الضعف

 التلف أو والسمع الفم لتكوين راجعة عضوية ألسباب ترجع وقد وضوحاً  التعلم صعوبات أكثر من
 .) 313:  1986 ، حقي(نفسي فالسبب كذلك يكن لم فإذا العصبي

 األرق، ،الـالإرادي التبـول ،المزعجـة واألحـالم الليلـي التجـوال أشـكاله ومـن  :النـوم اضـطرابات  -4
 فـي حـدوثا االضـطرابات أقـل مـن األرق ويعتبـر انفعـالي تـوتر علـى تـدل جميعـا وهـذه النعـاس،و 

 .)1986:315 ، حقي( لآلباء إزعاجاً  النوم مشكالت أكثر فيعتبر الالإرادي التبول أما الطفولة
 ومعارضـة والسـرقة للكـذب والميـل واالنتقـام والتخريـب العـدوان إلـى متطـرف ميـل وهـو : حاالجنـ  -5

 مظاهر أكثر ومن .)1986:250 ، زيدان( الجريمةإلى  استمرت ما إذا تقود وهي كانت أيا السلطة
 ، عريفج( رضاهم دون اآلخرون يملكه ما على الحصول وهي السرقة الوسطى الطفولة في الجناح

1984  :219(.  
 بالمدرسـة لاللتحـاق األولـى األيـام فـي خاصـة الخـوف اضـطراب منهـا  :االنفعاليـة االضـطرابات  -6

 خسـارة ، معـين بطفـل االهتمـام زيـادة مثـل السـن هـذا فـي كثيـرة مثيـرات ولـه الغضـب واضـطراب
 مـن الطفـل معاناة اآلخرين، األطفال لدى ما على الحصول في الرغبة ، معينة منافسة يف الطفل
 وقضم األصابع، مص ، االنفعالية االضطرابات مظاهر ومن. )250:  1986، زيدان( الحب نقص

 انفعـاالت مـن مركـب وهـي الغيـرة وتمثـل. )1973:284 ، المليجـي المليجـي،(الشـفاه  األظـافر و بـل
 حيـث المرحلـة هـذه فـي المشـكالت مـن واحـدة والعـدوان والقلـق والخـوف والحـزن هيةوالكرا الغضب
  .)479 م 2001 ، زهران(  والحنان والعطف الحب يفقد وعندما بالتهديد الطفل يشعر عندما تحدث

 الصـحيحة العـادات علـى الطفـل تـدريب اضـطرابات إلـى األساس في وترجع  :الغذاء اضطرابات  -7
 فقـدان ، التنـاول فـي الشـديد الـبطء ، فيـه اإلفـراط أو األكـل قلـة فـي أعراضـه وتتمثـل الغـذاء فـي

 .)2001:481 ، زهران( بالغثيان الشعور التقيؤ، ، الشهية

  : تطبيقات وٕارشادات في الطفولة المتوسطة  2.20.6
 نجاح ومدى التغيرات على يركز آخر نوع من اهتمام إلى الطفل حياة من المرحلة هذه تحتاج

 حياة من جزءا أصبحوا الذين والمعلمين اآلباء قبل من معها التجاوب وسرعة معها، التكيف في الطفل
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 وأزمات مشكالت لتجاوز وتهيئة سوية طفولة اهللا مشيئة بعد وتضمن النجاح تحدد السرعة هذه, الطفل
 أبناء نمو لمتابعة المعلمينو  اآلباء تعين التي اإلرشادات ألبرز عرض يلي وفيما  ,التالية النمو مراحل

   .الوسطى الطفولة

 : الجسمي النمو مجال في
 . والنظافة بالجسم العناية عادات تكوين .1
 تـوازن ومدى الزمني للعمر بالنسبة بطئه أو نموه وسرعة نقصه أو الجسم حجم زيادة مالحظة .2

 .األخرى النمو مظاهر مع الجسمي النمو
                  أقــرانهم مــع يتوافقــوا حتــى جســمياً  للمعــاقين مالمالئــ واإلرشــاد التعلــيم فــرص تــوفير .3

  ).483: 2001 زهران(
 : الحركي النمو مجال في

 .)1996:215 ، عقل( للطفل الحركي للنشاط الفرصة إتاحة .1
 خبرات تنمي ال حتى األنامل مهارة إلى يحتاج الذي الدقيق بالعمل الطفل قيام توقع عدم يجب .2

  .الفشل عنده 
  .ت الطفل الحركية في نشاطات مفيدةر طاقااستثما .3

 : الحسي النمو مجال
 .أيسر وهو اليمنى باليد الكتابة على المرحلة هذه في الطفل إجبار خطورة .1
 الوسـائل واسـتعمال والنشـاط المالحظـة وتشـجيع الطفـل حـواس علـى التـدريس فـي االعتمـاد .2

 . نطاق أوسع على المدرسة في والبصرية السمعية
 مـن يعـانون المرحلـة هـذه فـي األطفـال ألن كبيـرة حـروف وذات مصـورة القـراءة بكتـ تكـون أن .3

  .)المرجع السابق( النظر طول

  :المعرفي العقلي النمو مجال
 االسـتعدادات فيهـا نضـج  يراعـي السـن فهـذه المدرسـة الطفـل لـدخول القانونيـة بالسـن االلتـزام .1

 .للتعلم
  .السليم عقليال للنمو المناسبة التربوية المثيرات توفير .2
 علـى المدرسـة صـفوف فـي التالميـذ تقسـيم فـي ذلـك واسـتخدام لألطفـال الـذكاء بقيـاس االهتمام .3

 .والمتفوقين التعلم يبطيئ خاصة عقليا متجانسة جماعات شكل
  .اليدوية واألشغال والرسم اللعب خالل من االبتكار تنمية .4
  .) 483:  2001 ، زهران( العقلية اإلعاقات ذوي لألطفال العقلي بالنمو االهتمام .5
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 :اللغوي النمو مجال في
 تصحيح في اإلسراف وتجنب الفردية الفروق مالحظة مع الجاهزة القراءة على التالميذ تشجيع .1

 . له األخطاء
 2001 المعطـي، وعبـد ،قنـاوي( .المالحظـات وتسـجيل التحريـري التعبيـر على التالميذ تشجيع .2

:375 (.   
  .النطق وصعوبات والتهتهه اللجلجة مثل كالمال مراضأل المبكر االكتشاف .3

 : االجتماعي النمو مجال في
   .والتبعية القيادة وتنظيم ورفاقه الطفل بين التعاوني االجتماعي التفاعل تنمية .1
 فـي السـلوك وكيفيـة االجتمـاعي االنـدماج عليـه تسـهل اجتماعيـة مسـؤوليات الطفـل تحميـل .2

  .) 484 :2001 ، زهران ( الواقعية ةالحيا في المختلفة االجتماعية المواقف
 أخالقيـة معـايير إعطـاء ومحاولـة) شـلل ( رفقـه جماعـات تكـوين فـي الطفـل رغبـة اسـتغالل .3

  .للطفل السليمة االجتماعية التنشئة في الرفق لتساهم الرفيق الختيار
  .)344:  1999 ، وصادق حطب أبو(    
 باإلنجاز الشعور من النجاح خبرات تعزز يةوتعليم تربوية خبرات توفير والمعلمين اآلباء على .4

 .والكفاءة

  :األخالقي النمو مجال
 .الكبار معايير يتقمص فالطفل والمعلم األب قبل من بالقدوة بالتربية االهتمام .1

  .)376: 2001،وعبدالمعطي ،قناوي( 

 السلوك عقابو  األخالقية المفاهيم إكساب في الخلقي النمو في الفاعلة المشاركة التعليم على. 2
 على الحكم إلى تؤدي التي األسباب شرح طريق عن الصائب السلوك وٕاثابة المتعمد الخاطئ
 .)275: 1999،وصادق حطب أبو( مرفوضة أو مقبولة بأنها السلوك صور بعض

  ).المرجع السابق( مادية منها أكثر لفظية النمائية المرحلة هذه في اإلثابة تكون أن .3

تــرى الباحثــة بــأن غايــة النظــام التعليمــي العــام هــو انفتــاح المــتعلم علــى العــالم بعــد العــرض الســابق 
ولــذلك يحتــاج . المحــيط، لــذلك ينبغــي عــدم  الفصــل بــين المــواد الدراســية مــن حيــث تضــمينها للقــيم

فالتربيــة ،المربــون فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى بــذل مجهــودات كبيــرة عنــد تــأليف المنــاهج الدراســية 
ي أن تتضمن مجموعة من القيم تكمل مجموعة القيم التي تتضمنها التربية الوطنيـة اإلسالمية ينبغ

  . والتربية المدنية وفي الوقت نفسه تكمل القيم في  مناهج حقوق اإلنسان
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العامـة  وتخلص الباحثة القول بضرورة المالءمة بـين محتويـات مختلـف المـواد الدراسـية والمنطلقـات
ترســيخ قــيم العقيـــدة اإلســالمية وتصــوراتها للكـــون والحيــاة واإلنســان كمبـــدأ  للنظــام التعليمــي التــي تعتمـــد

ـــة والقـــيم الجماليـــة والقـــيم العلميـــة والقـــيم السياســـية ، أســـاس إضـــافة إلـــى القـــيم االجتماعيـــة والقـــيم الخلقي
  .والوطنية وذلك ألن جميع المواد الدراسية غنية بالقيم وٕان تفاوتت من حيث الترتيب القيمي
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  الفصـل الثالث

  الدراسات السابقة
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  الثالث لالفص
  ابقةالدراسات الس

  

   .الدراسات العربية التي بحثت في القيم بشكل عام: المحور األول •
  .تعليق على دراسات المحور األول •
  .األجنبية التي بحثت في القيم بشكل عام الدراسات :المحور الثاني •
  .ت المحور الثانيتعليق على دراسا •
  .الدراسات التي بحثت القيم في التربية اإلسالمية: المحور الثالث •
  .تعليق على دراسات المحور الثالث •
التربيـــة ( دراســـات بحثـــت القـــيم فـــي التربيـــة االجتماعيـــة: المحـــور الرابـــع •

  .)الوطنية والتربية المدنية
  .تعليق على دراسات المحور الرابع •
  .ت التي بحثت القيم في حقوق اإلنسانالدراسا: المحور الخامس •
  .تعليق على دراسات المحور الخامس •
 .تعليق عام على الدراسات السابقة •
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  لثاالفصل الث
  الدراسات السابقة

  
همية عظمى في لما لها من أ ،ن المفكرين والباحثين والتربويينمهتمام العديد حظيت القيم با

ة جبار  لذلك بذلوا جهوداً  ،سعادة اإلنسان أو شقاؤه في الدنيا واآلخرةفعليها تترتب  ،حياة األمم والشعوب
في بذلت د بعض الجهود التي وستقف الباحثة في هذا الفصل عن، في دراساتهم وأبحاثهم عن القيم

عنوان ( :حثة في كل دراسة الخطوات التاليةواتبعت البا، دراسةال همنها في هذ لالستفادةالقيم ميدان 
  ).هاتوصيات و نتائج الدراسة ،وٕاجراءاتها منهج الدراسة ،دف الدراسةه، الدراسة

  

  :الدراسات العربية التي بحثت في القيم بشكل عام: المحور األول  3.1
  ) :1983(دراسة جلهوم  -1

  :عنوان الدراسة 
  "العربيةجمهورية مصر بمعرفة القيم الخلقية التي تشتمل عليها كتب القراءة في المرحلة االبتدائية " 

  : هدف الدراسة 
  .هدفت الدراسة إلى معرفة القيم الخلقية التي تشتمل عليها كتب القراءة في المرحلة االبتدائية

  :منهج الدراسة واجراءاتها 
القائمة تم  هوفي ضوء هذ، زمة لتالميذ المرحلة االبتدائيةوقد قام الباحث بإعداد قائمة للقيم الخلقية الال 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على ، يةالثة األخيرة في المرحلة االبتدائتحليل الكتب الث
  . تحليل المحتوى
  : وتوصياتها نتائج الدراسة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
أبرزت الدراسة اختالف نسبة القيم من كتاب إلى كتاب حيث يوجد تفاوت في األوزان النسبية للقيم  •

وكذلك اختالف في األوزان النسبية من ، مل عليها كتب القراءة والمحفوظاتالتي تشت الخلقية
  .والقيم التي تتضمنها الكتب، راءوجهة نظر الخب

وكتــاب ، والكــرم، والحيــاء ، كتــاب القــراءة فــي الصــف الرابــع االبتــدائي ال يشــتمل علــى قــيم الحلــم  •
فيشـتمل علـى  اءةالصـف السـادس فـي القـر أمـا كتـاب ، الصف الخامس ال يشتمل علـى قيمـة الحلـم 

ل منهمــا مــرة واحــدة فــي صــورة والصــبر فقــد ذكــرت كــ، إال أن قيمتــي الحلــم ، القــيم الخمــس عشــرة
 .ضمنية
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م فمنها اشتملت كتب القراءة الثالثة على قيم أخرى غير الواردة في قائمة القيم وتنوعت هذه القي •
كما توصلت إلى أن األوزان  ،أو جمالي، أو ديني، أو اجتماعي، أو اقتصادي، ما هو خلقي

يشتمل على أكثر  فبعضها، اخل الكتاب الواحد باختالف الدرسالنسبية للقيم الخلقية تختلف د
وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام  ،ضها ال يشتمل على آية قيمة خلقيةبعمن قيمة خلقية و 

  . قق التوازنتوزيعًا يح بالكتب المدرسية وتوزيع القيم الخلقية فيها
  

 ) : 1987 ( إبراهيم دراسة  -2
  :عنوان الدراسة 

  ".اإلسالم بجمهورية مصر العربية  التعليم في نمط ضوء في الخلقية القيم "
 :هدف الدراسة 
األخالقـي وخصائصـه  النمـو مراحـل وأهـم اإلسـالمية، األخالقيـة القـيم علـى الوقـوف إلى هدفت الدراسة

 ضـوء فـي األخالقيـة القـيم لتعلـيم اسـتخدامها يمكـن التـي الطرائـق أهـم ٕابـرازو ، اإلسـالمي المنظـور مـن
  . اإلسالم في نمط التعليم

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
  .وأسلوبه تحليل المحتوى التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت وقد

  : وتوصياتها نتائج الدراسة
 :لتاليةا النتائج إلى توصلت الدراسة وقد 

 التأصيلية ذات المسحة والتنظيرية النظرية الدراسات إلى اإلسالمية األخالق تعليم مجال افتقار •
  .الفلسفية

 واالهتمـام األخالقيـة والقـيم لألخـالق اإلسـالمية النظـرة شـمولو للقـيم  اإلسـالمي المفهـوم اتسـاع •
 .هما ب الكبير

 التوجيه أسس تتضمن لها ماوٕانّ  ، ارتجالية عملية ليست اإلسالمية األخالقية القيم تعليم عملية •
 .األخالقية القيم لتعليم الواعي

 بضـرورة الدراسـة أوصـت وقـد ,والتطبيـق  النظريـة بـين بـالربط تتميـز األخالقيـة القـيم عمليـة •
 تتناسـب ألنهـا ؛فيها جاء بما ، والعمل اإلسالم مصادر من المستمدة األخالقية بالقيم االهتمام

 بـالقيم المـربين التـزام بضـرورة أوصـت كمـا، اإلسـالمي المجتمـع وتقاليـد سـانيةاإلن الفطـرة مـع
 .اإلسالمية والتربية الفاضلة األخالقية
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 :)1988( الجالدي دراسة   -3
  :عنوان الدراسة

   " بجمهورية مصر العربية األساسي التعليم مرحلة في التالميذ عند األخالقية القيم بعض تنمية "
  :هدف الدراسة 

التعلـيم  مـن األولـى الحلقـة مـدارس بـه تقـوم أن يجـب الـذي الـوظيفي الـدور توضـيح إلـى دفت الدراسـةهـ 
 المرحلـة هـذه فـي القـيم هـذه تنميـة متطلبـات علـى التعـرفو ، لتالميـذها األخالقيـة التربيـة نحـو األساسـي

  .تحقيقها وكيفية
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

  . التحليلي الوصفي نهجالم هذه دراسته في الباحث استخدم وقد
  : نتائج الدراسة وتوصياتها

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 التعليم من المرحلة األولى هذه في المدرسة قصور على إحصائية داللة ذات مؤشرات وجود •

 وهذه الشجاعة الحياء، الصدق، األمانة، وهي األربعة األخالقية بالقيم االهتمام في األساسي
 .والمتعلمين المدرسة في والعاملين بالمدرسة والمعلم خاصة مؤشرات تتناول اتالمؤشر 

 من القيم األخالقية إكساب في لدورها االبتدائية المدرسة تحقيق سبيل في تقف معوقات هناك •
 وجود عدمو  ،للمعلم المادي العائد ضعف و ،والمدرسة المنزل بين العالقة انعدام :بينها

 .أهدافها تحقيق عن وعجزها ،التربوية األنشطة توظيف في القصورو  ،يةالدين للتربية متخصص
 وتوفير المدرسة األساسية طالب لدى األخالقية القيم بتنمية االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 معلم بتوفير وذلك ،القيم األخالقية إكساب في بدورها للقيام االبتدائية للمدرسة الالزمة اإلمكانات
 األخالقية، القيم الطلبة إكساب على تعمل التي التربوية باألنشطة واالهتمام ،الدينية ربيةللت متخصص

  .وأكاديمياً  مادياً  بالمعلم باالرتقاء أوصت كما
  

 ) :1995(دراسة عاشور  -4
  : عنوان الدراسة

  " .التعرف على القيم االجتماعية في كتب القراءة لطلبة الصفوف األربعة األولى في األردن"
  :دف الدراسة ه

التعرف علـى القـيم االجتماعيـة فـي كتـب القـراءة لطلبـة الصـفوف األربعـة األولـى فـي  هدفت الدراسة إلى
  . األردن 
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  :  منهج الدراسة وٕاجراءاتها
وتـــم تحليـــل كتـــب القــراءة للصـــفوف األربعـــة األولـــى فـــي ، وقــد طـــور الباحـــث تصـــنيفا للقــيم االجتماعيـــة 

وقــد اســتخدم الباحــث أســلوب  ،يف اتخــذ الفكــرة الجزئيــة وحــدة للتحليــل وفــي ضــوء هــذا التصــن، األردن 
  . تحليل المحتوى 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
  :النتائج التالية إلىوتوصلت الدراسة  

حيـــث بلغـــت ، أنـــواع رئيســـية للقـــيم االجتماعيـــة )8( تضـــمنت كتـــب القـــراءة عينـــة الدراســـة ثمانيـــة •
وكــان التركيــز محصــورا بــين القــيم  ،قــيم مــن صــف آلخــرتالف نســبة شــيوع الاخــو ، قيمــة) 701(

باالنخفاض الجمالية و الخلقية في الوجود مع التذبذب الواضح لبعض القيم مرة باالرتفاع وأخرى 
وكنتيجــة عامــة للدراســة وجــد أن توزيــع القــيم االجتماعيــة وأنواعهــا فــي  ،فــي الكتــب عينــة الدراســة

لغالبــة علــى نظامــا معينــا بــل أن العشــوائية هــي الســمة اكتــب القــراءة للصــفوف المــذكورة لــم تتبــع 
القــيم عنــد تــأليف الكتــب  لــذا أوصــت الدراســة بضــرورة التــوازن فــي توزيــع ،التوزيــع فــي هــذه الكتــب

  . المدرسية
  

 ) :1997(دراسة مقدادي    -5
    :عنوان الدراسة 

األساسي في األردن من الرابع  التعرف على القيم التربوية في كتب القراءة العربية األساسية في التعليم"
  ".إلى العاشر

  

  : هدف الدراسة

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى القـيم التربويـة فــي كتـب القـراءة العربيـة األساسـية فـي التعلـيم األساســي 
  . في األردن من الرابع إلى العاشر 

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
تم تحليل الكتب بعد التأكد من صدقها وثباتها واستخدم وقد قام الباحث بإعداد قائمة للقيم وفي ضوئها  

الجملـة وحـدة للتحليـل ورصـد تكـرارات القـيم  في ذلك أسلوب تحليل المحتوى لتعيـين القـيم التربويـة متخـذاً 
  . ونسبتها المئوية في تلك الكتب

  :  نتائج الدراسة وتوصياتها
االهتمــام  وقــلّ ، همــة مثــل قيمــة االنتمــاء وأســفرت الدراســة عــن أن كتــب القــراءة لــم تشــتمل علــى قــيم م 

قـيم  :فـي حـين وجـد أن هنـاك قيمـا قـد تكـررت كثيـرا مثـل، التكيف مع تغيرات العصر :ببعض القيم مثل
ووجـد قيمـًا قـد تكـررت  .والتـذوق الجمـالي ،واحترام اآلخرين ،وٕاتقان العمل ،والرحمة ،والشجاعة ،التعاون
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وغـرس  ،ومراعـاة آداب الطريـق ،والمحافظـة علـى البيئـة ،واالدخـار ،والنظافـة ،األمانـة :بشكل قليـل مثـل
  .القيم في كتب القراءة العربية في توزيعنه ال يوجد توازن أأي ، األشجار والعناية بها

وأوصت الدراسة بضرورة التخطيط الموضوعي المدروس من قبل المؤلفين للموضوعات المختارة بحيث 
  .غرسها في التالميذ تشكل توازنا بين القيم المطلوب 

  

  ) :2001(دراسة صالح     -6
  :عنوان الدراسة 

  ".برنامج مقترح لتنمية القيم األخالقية لدى أطفال الرياض بمحافظات غزة "
7-   

  :هدف الدراسة 
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أهـــم القـــيم األخالقيـــة لطفـــل الريـــاض ومحاولـــة تنميـــة هـــذه القـــيم 

لتنمية القـيم األخالقيـة لـدى األطفـال ومـدى فاعليـة ذلـك البرنـامج وتـأثيره علـى  باستخدام برنامج إرشادي
  . أفراد العينة 

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
ة التربية طفال وطفلة من أطفال روضة كلي) 30(ولتحقيق ذلك اختارت الباحثة عينة الدراسة من 

- 4(ناث ممن تتراوح أعمارهم ما بين من اإل) 12(من الذكور و) 18(منهم ، التابعة لجامعة األقصى
وقامت الباحثة ، وقامت الباحثة بتقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة ، نواتس) 5

، بالمجانسة بين المجموعتين من حيث عدد األطفال ونوع الجنس والعمر الزمني ومستوى الذكاء 
لجمع البيانات  واستمارة ) هاريس –لجودانف (الرجل تبار رسم اخ: واستخدمت الباحثة األدوات التالية 

عدت ألخالقية لدى أطفال الرياض كما وأومقياس المفاهيم ا، عن أفراد العينة من إعداد الباحثة 
  . برنامجًا مقترحًا لتنمية القيم األخالقية لدى أطفال الرياض بمحافظات غزة 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها 
أن هناك فروقًا دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وتوصلت الدراسة إلى  

على مقياس القيم األخالقية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح االختبار البعدي والى وجود فروق بين 
هذا وتوصلت الدراسة إلى أن هناك  ،برنامج لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين بعد تطبيق ال

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس القيم األخالقية قبل  فروقاً 
وبعده لصالح االختبار البعدي والى وجود فروق بين المجموعتين بعد تطبيق البرنامج  تطبيق البرنامج 

ات الذكور كما بينت الدراسة انه ال توجد فروق بين متوسطات درج ،لصالح المجموعة التجريبية 
وأوصت ، واإلناث في المجموعة التجريبية على مقياس القيم األخالقية قبل تطبيق االختبار وبعده 

وضرورة االهتمام بإعداد مربية رياض ، الباحثة بضرورة االهتمام بإعداد البرامج المقدمة لطفل الروضة
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كما وأوصت ، ة قيمهم األخالقية األطفال وتزويدها بالخبرة الالزمة للتعامل بنجاح مع األطفال وتنمي
وتقوم بضرورة التكامل المستمر بين األسرة والروضة حتى يكتسب الطفل القيمة المرغوبة من الروضة 

  .األسرة بتدعيمها في المنزل
  

  ) :2001 ( الهندي دراسة -7
  :                                                                  عنوان الدراسة

 وجهة من غزة بمحافظة عشر الثاني الصف طلبة لدى االجتماعية القيم بعض تنمية في المعلم دور "

   ".نظرهم

  : الدراسة هدف
الصـف  طلبـة لـدى االجتماعيـة القـيم بعـض تنميـة فـي المعلـم قيـام مـدى إلـى التعـرف هدفت الدراسـة إلـى

 الطلبـة حـول إجابـات متوسـطات بين إحصائية داللة ذات فروق من هناك عما الكشف ر وعش الثاني
تخصـص  –سـكن مكـان ال –الجـنس( متغيـرات إلـى تعـزى االجتماعيـة القـيم بعـض تنميـة فـي المعلم دور

  .)تخصص المعلم –الطلبة 

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 بعـض تنميـة المعلم فـي دور إلى للتعرف التحليلي الوصفي المنهج على دراسته في الباحث اعتمد وقد

 الباحـث أعـد وقـد نظـرهم وجهـة مـن غـزة بمحافظـات عشـر الثـاني الصـف طلبـة لـدى جتماعيـةاال القـيم
  .ذلك لتحقيق استبانه

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 تنمية في الذكور واإلناث من كل بين إحصائية داللة ذات فروق وجود وتوصلت الدراسة إلى عدم

 بين) a= 0.05  (مستوى  عند صائيةإح داللة ذات فروق وجود عدم و االجتماعية القيم بعض
يعزى  االجتماعية القيم بعض تنمية في المعلم دور نحو عشر الثاني الصف درجات طلبة متوسطات

  . )خان يونس – غزة – شمال( الطلبة سكن لمكان
 طلبة متوسطات درجات بين)  =a (0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فردية وق فر وجود عدمو 

 لدى التخصص لعامل يعزى القيم االجتماعية بعض تنمية في المعلم دور نحو عشر الثاني الصف
 بين  (a= 0.05)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودوعدم ، )أدبي – علمي( الطلبة

يعزى  االجتماعية القيم بعض تنمية في المعلم دور نحو عشر الثاني الصف درجات طلبة متوسطات
 بالقيم التربويين المسؤولين اهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد، لمينالمع لدى التخصص لعامل

 بما مناهج الدراسة بناء بإعادة أوصت كما ،التدريبية الدورات عقد أثناء عليها والتركيز ،االجتماعية
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 يكون وأن ، التعليمية المحتوى واألنشطة حيث من المنهاج لعناصر االجتماعية القيم تضمين يكفل
 بصفة القيم على اإلعالم وزارة في والمسؤولين ،التربية والتعليم وزارة في المسؤولين بين قاتفا هناك
  .واحد اتجاه في يعمال حتى الشباب لدى إكسابها المطلوب خاصة بصفة االجتماعية والقيم عامة

  

 ) :2001(دراسة العرجا    -8
  : عنوان الدراسة

 ."غزة بمحافظات عشر الثاني للصف دبواأل القراءة كتابي في المتضمنة الدينية القيم"

  :هدف الدراسة 
 عشر للصف الثاني واألدب القراءة كتابي في المتضمنة الدينية القيم تحديد إلي الدراسة هذه هدفت

  . غزة بمحافظات

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 المجال العلمي، مجالال المجال التعبدي، ، العقائدي المجال على تشتمل للقيم قائمة بإعداد الباحث قام

 للصف واألدب القراءة كتابي بتحليل قام ثم، وثباتها صدقها من بالتأكد وقام ، الجمالي المجال البيئي،
 النتائج إلي وللوصول المحتوى تحليل الباحث أسلوب واستخدم القائمة تلك ضوء في عشر الثاني

  .كأسلوب إحصائي المئوية والنسب التكرارات استخدم

  :دراسة وتوصياتها نتائج ال
 النسبة حيث بلغت العلمي المجال في كانت القيم عليها حصلت نسبة أعلى أن إلي الدراسة وتوصلت 

 النسـبة بلغـت السياسـي حيـث المجـال تـاله ،%) 40( األدب كتـاب وفـي %)42.3( القـراء ة كتاب في
 فـي الباقيـة مجـاالتال النسـب فـي وتفاوتـت%) 15.8( األدب كتـاب وفـي%) 17.3( القـراءة كتـاب في

 حيـث االقتصـادي فـي المجـال األدب كتـاب فـي الدراسـة إليهـا توصـلت نسـبة أدنـي وكانـت الكتـابين
 لـم الفرعيـة القيم من العديد هناك إلي أن الدراسة وتوصلت كما جدا، متدنية نسب وهي%) 1.2(بلغت
 كتـابي تـأليف علـى ئمينالقـا اهتمـام زيـادة بضـرورة الباحـث وأوصـى، الكتـابين فـي اإلطـالق علـى تـرد

 علـى التركيـز وضـرورة القـيم لبـاقي األساسـي الموجـه نهـاأ إذ ؛الدينيـة بـالقيم في فلسطين واألدب القراءة
 ،حيـاتهم فـي بهـا واإللمـام ممارسـتها مـن التالميـذ يـتمكن حتـى والنصـوص القـراءة عنـد تـدريس القـيم هـذه
  لهم  وكيفية إكسابها للتالميذ لالزمةا القيم ىعل المعلمين تدريب برامج تتضمن أن بضرورة وأوصى كما

  

 ) :2001( دراسة حزين   -9
  :عنوان الدراسة 
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 من األولى األربعة للصفوف  البيئية واألنشطة العامة المعلومات كتب في االجتماعية و الخلقية القيم" 
  " .  بجمهورية مصر العربية   األساسي التعليم مرحلة

  : هدف الدراسة

 للصـفوف كتـب المعلومـات فـي االجتماعية و الخلقية القيم توافر مدى على الوقوف إلى الدراسة هدفت
  .  األساسي التعليم من والرابع والثالث والثاني األول

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 تحليـل الباحـث أسـلوب واسـتخدم  األولـى األربعـة للصـفوف المعلومـات كتـب علـى الدراسـة اقتصـرت
 الدراسـات استخالصـه مـن تـم للتحليـل معيـار بإعـداد الباحـث قـام حيـث تـائج،للن للوصـول المحتـوى
  .للقيم  المئوية استخرج النسب ثم التحليل ثبات من وتأكد ،ضوئه في الكتب بتحليل قام و ،السابقة

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 قيمـة فحصـلت  الواحـد الكتـاب وفـي ، المختلفـة الكتـب فـي القـيم ورود تفـاوت إلـى الدراسـة توصـلت
 الصـدق قيمـة حـين وردت فـي األربعـة الكتـب فـي متسـاوية تكـرارات علـى األسـرة حـب وقيمـة الطاعـة
 وهنـاك  الصـداقة و كالعـدل محتوى الكتب في فقط واحدة لمرة وردت قيم وهناك ، قليلة بدرجة واألمانة

 بنـاء فـي أساسـية قيمـة أنهـا مـن بـالرغم األربعـة كالشـجاعة الصـفوف كتب محتوى في مطلقا ترد لم قيم
 المعرفـي الجانـب علـى االهتمـام يقتصـر بـأال الباحـث وأوصـى، المبكـر السـن هذا في التالميذ شخصية

 عـن بعيـدة أو معطلـة تصـبح المـنهج مكونـات ألن ؛القيميـة بالجوانـب دون االهتمام قائقالح في متمثالً 
 وأوصـى  إغفالهـا يجـب ال ثـم ومـن القـيم تتضـمن مـا ضـمن تتضـمن والتـي األهـداف المرجـوة تحقيـق

   األربعة الكتب إليه افتقدت ما وهذا بينها التوازن يحقق بشكل عليها والتركيز القيم إبراز بضرورة

 ) :2002(دراسة  الكندري   -10
  :عنوان الدراسة 

  ."كتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية والقيم الموجهة بها في دولة الكويت " 
  : هدف الدراسة

لدراسة إلى التعرف على العالقات التي تربط بين المحتوى العلمـي لكتـب اللغـة العربيـة بالمرحلـة هدفت ا
االبتدائية وبين القيم الموجهة التي تزخر بها الوثائق التربوية والتي تعتبر اإلطـار العـام لمفـردات النظـام 

خالقيـة المرغــوب توافرهـا فــي ومعرفــة مـدى صـالحية هــذه الكتـب الدراسـية وفــق القـيم األ، التربـوي القـائم 
  .سلوك المتعلم 
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  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
وقد اشتملت عينة الدراسة على كتـب اللغـة العربيـة للصـف األول والثـاني والثالـث والرابـع االبتـدائي فـي  

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدم ، دولة الكويت وعددها عشرة كتب 
  .كرارات والنسب المئوية كأساليب إحصائية الت

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن هنــاك تكثيفــات للكلمــات ذات المرجعيــة الدينيــة أو الدالليــة األخالقيــة فــي 

كانـــت نســـبتها علـــى التـــوالي الصـــف األول ثـــم تقـــل تـــدريجيا فـــي الصـــف الثـــاني فالثالـــث فـــالرابع حيـــث 
ويـــرى الباحـــث أن نتـــائج الدراســـة تـــدل علـــى اقتنـــاع %) 2.26(،  %)2.69(، %)5.68(، %)14.8(

واضـــعي األهـــداف بالتأكيـــد علـــى القـــيم الدينيـــة األصـــيلة بشـــكل عـــام بمـــا يتفـــق مـــع مـــا ورد فـــي الوثـــائق 
وأوصـى الباحـث بضـرورة إعـادة ، التربوية وكذلك مجموعـة القـيم األخالقيـة المسـتمدة مـن ديننـا الحنيـف 

تب اللغة العربيـة المقـررة علـى المرحلـة االبتدائيـة بالشـكل الـذي يحـدث نوعـا مـن التـدرج فـي النظر في ك
وضرورة التركيز على القيم ، القيم من األيسر إلى األصعب ليتمشى مع مطالب النمو في هذه المرحلة 

، لعمـر على أن تتدرج وتصبح مجـردة كلمـا تقـدم الطفـل فـي ا، المحسوس في بداية المرحلةذات الطابع 
  .نة بصفة خاصة في المجتمع الكويتيوزيادة جرعة القيم التي تحض على االنتماء والمواط

  

  : ( 2006 ) دراسة فرج - 8
  :  عنوان الدراسة

اآلخر لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي في  مع والتعامل قيم االختالف لتنمية مقترح برنامج" 
  ".ر العربيةبجمهورية مص ضوء ميثاق حقوق الطفل

  : هدف الدراسة

  .تحديد إطار عام لمنهج مقترح في التربية المدنية لطلبة الصف األول الثانوي هدفت  الدراسة إلى

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 تلميـذا (80) المصـري عـددها اإلعـدادي األول الصـف طلبة من عينة وقد طبقت الباحثة الدراسة على

 باسـتخدام الباحثـة وقامـت ,  الجيـزة محافظـة فـي اإلعداديـة واألورمـان اإلعداديـة الجيـزة مدرسـتي مـن
 ,اآلخـر مـع والتعامـل االخـتالف قـيم تنميـة فـي مقتـرح برنـامج علـى التعـرف بهـدف التجريبـي المـنهج

 فرعيـة قيمـة عشـر وثمـاني  ,قـيم رئيسـية أربـع تحـت مندرجـة عبـارة ( 61 ) يضـم مقياًسـا فاسـتخدمت
 12, 13, 14, 15, 19, 28, 29, 30, 31 كـالمواد الطفـل حقـوق يقـةوث مـواد بعـض علـى معتمـدة

  :وكانت القيم األساسية هي ) (8,
 .األخر مع التعامل االختالف ، قيمة قيمة المرونة،التعددية ، مثل فرعية قيم وتضمن  :التسامح •
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 اآلخرين جهود وتقدير ، االنفعاالت الرأي ، وضبط عن التعبير مثل فرعية قيما وتضمن  :الحوار •
 .والتواضع  ، والنّدية ، والديمقراطية ، وأفكارهم

 سالنف على واالعتماد , والتواصل واالتصال , المشاركة وتضمن : المسؤولية تحمل  •
  .الذات مع والتواصل  ,الضغوط وتحمل  ,التعاون مثل : العمل الجماعي •

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 تلميذًا والمجموعة ( 40 ) وعددها المجموعة الضابطة بةطل متوسطات وقد توصلت الدراسة إلى أن

 α  =  0.05 )    وىـمست على إحصائيا دالة وكانت،  ( 24.46 ) تلميذا ( 40 ) وعددها التجريبية
 بكيفية الطلبة عند وعًيا وأحدث هدفه حقق قد البرنامج أنّ  يعني مما , المجموعة التجريبية ولصالح (

 في دراسات بإجراء الباحثة أوصت وقد , المتبادل واالحترام النّدية من أساس اآلخر على مع التعامل
جميع  في للمعلمين تدريبية برامج إعداد ضرورة مع الثقافي والتنوع التعدد ظل في تطوير المناهج

  .والديني  الفكري والتسامح اآلخر مع التعامل قيم تنمية كيفية على التعليمية المراحل
  :لى دراسات المحور األول التي بحثت في القيم بشكل عام تعليق ع  3.1.1

، طالع الباحثة على الدراسات السابقة وجدت أن هذه الدراسات اتفقت في الهدفإمن خالل 
الذي بحث ، )1983(دراسة جلهوم : مدرسية مثل حيث هدفت إلى معرفة القيم الخلقية في الكتب ال

، اإلسالم الذي بحث القيم الخلقية اإلسالمية في نمط) 1997(يم وٕابراه، القيم الخلقية في كتب القراءة 
وصالح ، الذي تناول تنمية بعض القيم األخالقية في مرحلة التعليم األساسي ) 1988(والجالدي 

الذي تناول القيم الخلقية ) 2001(وحزين ، الذي بحث في القيم عند طفل الرياض ) 2001(
كما استخدمت هذه ، عامة واألنشطة البيئية في التعليم األساسي واالجتماعية في كتب المعلومات ال

وأوصت هذه الدراسات بضرورة االهتمام ، الدراسات المنهج الوصفي التحليلي وأداته تحليل المحتوى 
  .واالرتقاء بالمعلم ماديا ومعنويا، بالقيم الخلقية وتوزيعها في الكتب المدرسية 

حيث تناول بعض هذه الدراسات القيم ، ناول موضوع القيمواختلفت دراسات هذا المحور في ت
وتناول البعض اآلخر قيمًا متنوعة مثل ، ) 1995(وعاشور ) 2001(االجتماعية مثل دراسة الهندي 

وحزين ، حيث تناول القيم الدينية) 2001(والعرجا ، الذي تناول القيم التربوية ) 1997(دراسة مقدادي 
  .االجتماعية والخلقية معال القيم الذي تناو ) 2001(

بشكل عام  المتضمنة واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهدف كونها تناولت القيم
كما واختلفت الدراسة ، التحليلي بأسلوبه تحليل المحتوى وفي استخدام المنهج ،في الكتب الدراسية

ة تعليمية حيث تناولت كتب التربية الحالية مع بعض هذه الدراسات بما تناولته من كتب ومرحل
واستفادت الباحثة ، في الصف الرابع األساسي جميعها التربية االجتماعية وحقوق اإلنسان اإلسالمية و

  .ئمة القيم وفي تحليل محتوى الكتبمن الدراسات السابقة في اإلطار النظري وٕاعداد قا
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 م بشكل عام األجنبية التي بحثت في القي الدراسات :المحور الثاني  3.2
 : Salvino, 1972)( سلفينو دراسة  )1

  :  الدراسة عنوان

 والمستوى للجنس، الدرجة، طبقاً  االبتدائية المرحلة طلبة لدى االجتماعية للقيم مقارنة دراسة"
   . ""D.S.Iب  "  "Ohioفي والية واالجتماعي االقتصادي

  :هدف الدراسة 
، والسـادس والخـامس الرابـع الصـفوف طلبـة لـدى الجتماعيـةا القـيم بـين إلـى المقارنـة الدراسـة هـذه هـدفت

  . واالجتماعي االقتصادي والمستوى والدرجة الجنس أثر عن إلى الكشف هدفت كما
  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها

 وذلـك طالـبٍ  ) 525( مـن الدراسـة عينـة وتكونـت المقارن، المنهج هذه دراسته في الباحث وقد استخدم
  .عليهم طبقت مفتوحة فقرة (12) من ونةمك استبانه باستخدام

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 كمـا ، االجتماعيـة القـيم ممارسـة فـي واإلنـاث الـذكور الطـالب بـين فـروق وجـود وتوصـلت الدراسـة إلـى

االجتماعيـة  بـالقيم االهتمـام بضـرورة الدراسـة أوصـت وقـد ،للصـف تبعـاً  بيـنهم فـروق إلـى وجـود أشـارت
  .بذلك االرتقاء في األسرة دور وكذلك تفعيل ، االبتدائية المرحلة طلبة لدى

  

 ) :Kelley, 1976(دراسة كيلى   )2
  :عنوان الدراسة 

معرفة أثر استخدام استراتيجيات توضيح القيم على مفهوم الذات والتحصيل القرائي عند طلبة المرحلة "
  ". االبتدائية في نيو جرس بالواليات المتحدة األمريكية

  : اسةهدف الدر 
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات توضيح القيم على مفهوم الذات والتحصيل القرائي 

  .يعند طلبة المرحلة االبتدائية في نيو جرس

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
في ) ود باين(  وقد استخدم الباحث لتجربته مجموعة تجريبية من طالب المرحلة االبتدائية في مدرسة

كما استخدم الباحث  ،بعد أن قام بتدريب معلميها على استخدام استراتيجيات توضيح القيم  ،يجرسنيو 
وبلغ حجم  ،وكانت هذه العينة بمثابة مجموعة ضابطة) فورد افينيو(مجموعة أخرى من طالب مدرسة 

  .مدرسا) 12(طالٍب ومن المدرسين ) 240(العينة 
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  : نتائج الدراسة وتوصياتها
دراسة إلى أن استراتيجيات توضيح القيم ساعدت على إيجاد تحسن كبير في مفهوم الذات توصلت ال

وقد أوصت الدراسة بضرورة ، وفى تحسن أقل في مهاراتهم القرائية) wood Bine(لدى طلبة مدرسة 
استخدام استراتيجيات توضيح للقيم واضحة ومتنوعة وبضرورة تدريب المعلمين على استخدام هذه 

  .تيجياتاالسترا
 ):schunke ,krophs, 1982(دراسة شنك وكروج  )3

  :عنوان الدراسة 
  ".معرفة القيم االجتماعية لدى المرحلة االبتدائية بمدارس فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية"

  : هدف الدراسة
  .هدفت الدراسة إلى معرفة القيم االجتماعية لدى المرحلة االبتدائية بمدارس فلوريدا

  : لدراسة وٕاجراءاتهامنهج ا
يرتبوها ، وقدم لهم سبعا من القيم االجتماعية  ،عشرة من طالب كل صف ) 10(اختار الباحث  وقد

األسئلة  وبعد اإلجابة على ،وليعطي كل واحد منهم تعريفا ومثاال لها ، حسب أهميتها من وجهة نظرهم
  .تم جمع االستبيانات وتحليلها

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة كل صف وأخر في تربيتهم والقيم و  

وال توجد فروق بين قيمة وأخرى من حيث ،  ام الطلبة بترتيب القيم بصورة متشابهةيقو ،االجتماعية 
أكدت و ، بها جميع طلبة العينة أن هذه القيم ال بد من االعتقاد كما اعتبر، أهميتها بالنسبة للطلبة 

الدراسة بضرورة  لذا أوصت، الدراسة عدم وجود فروق بين الطلبة البيض والسود في ترتيب القيم 
والتركيز ، تضمين القيم االجتماعية المنوي إكسابها لتالميذ المرحلة االبتدائية في المناهج المدرسية

  .عليها بشكل يحقق التوازن بينها 
  

  :Al. Izadeh,1984)(  األزادة دراسة )4
 :عنوان الدراسة 

 ".إيران في االبتدائية المدارس في أهمية ذات الطلبة يعتبرها والتي المنتقاة االجتماعية القيم"
 : هدف الدراسة

التي  تلك وهي إيران في االجتماعية التغيرات ضوء في االجتماعية القيم تقييم إلى إعادة هدفت الدراسة
 قيمة عشرة من إحدى(القيم  أي وتحديد االبتدائية، للمدرسة الدراسي المنهاج عليها يشتمل أن يجب



94 
 

 في انتقاؤها يتم التي القيم على ومدى التركيز المدرسة، منهاج عليها يشتمل أن يجب )يجب تحديدها
  .المنهاج

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 مـنهم) ٤٥ ( و الـذكور مـن فـرداً  ) ٧٩ ( و اإلنـاث مـن فـرداً  ) ٣٢ ( مـن الدراسـة عينـة تكونـت وقـد

 مجموعة من استبانه هما الدراسة لهذه أداتين استخدام تم وقد ،بعد يتخرجوا لم منهم ) ٦٣( و خريجون
 طريـق عـن النتـائج تحليـل ثـم ومـن الدراسـة، لهـذه صـممت شخصـية وورقـة معلومـات ، اجتماعيـة قـيم

  .الوصفي التحليلي جالمنه على الباحث اعتمد حيث والتوزيعات المتغيرات ومقاييس النسب المئوية

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 حيث الطلبة من قبل قبوالً  القت قيمة عشرة اإلحدى من قيم عشرة أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد 
 مقبولة غير قيمة " الدين أهمية " قيمة وكانت ، االبتدائية المدرسة برامج في وتأكيدها اشتمالها تم

 من تفتحاً  أكثر القدامى الطلبة أن أيضاً  النتائج وبينت ، المنهاج محتوى يف عليها والتأكيد ، للتدريس
 العينة أفراد مفضل من كجنس األوالد قبول من الرغم وعلى للقيم المنتقاة، استجاباتهم في الجدد الطلبة

أكيد وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم القيم االجتماعية والت ،بقوة تدعم لم القيمة هذه إال أن الدراسية
  .ك القيمكما أوصت بضرورة تركيز المعلمين واهتمامهم بتدريس تل ،عليها في برامج المدرسة االبتدائية

  

  ) :LUIS, 1987(دراسة لويس )  5
 :عنوان الدراسة 

  ".والقيم التنظيمية في بيرو، التعرف على القيم الشخصية "
  

  : هدف الدراسة

استخدم الباحث  وقد ،والقيم التنظيمية في بيرو ، شخصية التعرف على القيم الإلى  هدفت الدراسة
وهدف ذلك التعرف على ، لتقدير قيم المشاركين ) 1964(لسنة ) أولبورت وفرنوت ولندفري (مقياس 

   .موظٍف ) 285(وقورنت مع القيم الشخصية ل ، مديرٍ ) 101( ـقيم الشخصية ل
  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
واختار  ،وامل مثل العمر و الجنس و الحالة االجتماعية والمستوى الثقافيقام الباحث بتثبيت الع

) 101(واختار ، مائتين وخمسة وثمانين من الموظفين المدراء الذين لم يعملوا في بيرو) 285(الباحث 
  .مديٍر من الذين شاركوا في برنامج تنمية المديرين 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
المستوى االقتصادي و االجتماعي ذو داللة في القيم الدينية والسياسية و أن  توصلت الدراسة إلى

أكدت أن الذكور قيمهم االقتصادية كما ، أن اإلناث لديهن قيم دينية أعلى من الذكورو  ،االقتصادية 
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حيث وجد أن األفراد الجامعيين في ، أما المستوى التعليمي فكان ذا داللة إحصائية و ، أعلى من الدينية
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمستوى ، لعينة لهم داللة إحصائية في القيم النظرية والسياسية ا

االقتصادي واالجتماعي لألفراد وبضرورة التركيز على المستوى التعليمي لما له من أثر واضح على 
 . إكساب القيم

    

 :),1989CRAIG(  دراسة كريج  )6
  : عنوان الدراسة

  ."ن بالواليات المتحدة األمريكية لمدرسة في التأثير على القيم في واشنطمعرفة دور ا"

  : هدف الدراسة

  .هدفت الدراسة إلى معرفة دور المدرسة في التأثير على القيم

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
واختار عينة من الطالب ذوي المستوى الشعوري ، استخدم الباحث مقياس نوعية الحياة المدرسية 

ثالثمائة واثنين و خمسين من الصفين السابع و الثامن ) 352(لي لالنتماء للمدرسة و بلغت العينة العا
وأجرى مقابالت مع ، وطلب منهم تكميل المقياس ،مدراء ) 3(و، معلما لمادة االجتماعيات ) 11(و 

  .ومشاهداتهم مع الطالب ، المدرسين والمديرين 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
دراسة إلى أن الطالب ذوي العالمات العالية كانوا يشاركون في المدرسة بشكل أكبر ومنسجم توصلت ال

كما ، حب العائلة أولوية لقيم وأعطوا ، وكذلك انسجامهم مع المقياس أكبر من ذوي الدرجات المنخفضة
ب في حيث دعمت الفروق بين الطال، وأظهرت الدراسة أثر المرحلة الدراسية على تفضيالت الطالب

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالمدرسة كمؤسسة تعليمية ، د الطالبمسلسل القيم وترتيبها عن
  .وتزويدها بكل ما تحتاجه من إمكانيات سواء أكانت مادية أوغير مادية

  

 : ) RYAN ،1991(دراسة راين ) 7
  : عنوان الدراسة

لمتناقضة وكيفية تسويتها بطريقة إبداعية و وتتعرف على القيم ا، وضع إطار لقياس القيم في المدارس"
  ."في والية موالندرز بالواليات المتحدة األمريكية  بناءة

  :هدف الدراسة 
والتعـــرف علـــى القـــيم المتناقضـــة وكيفيـــة ، هـــدفت الدراســـة إلـــى وضـــع إطـــار لقيـــاس القـــيم فـــي المـــدارس 

  .تسويتها بطريقة إبداعية و بناءة 
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  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها
، خبرة المعلم التدريسية وأسباب اختياره لهذه المهنة  :تخدمت الباحثة استبانه مكونة من ثالثة أجزاء اس
النظر المتعلقة  وجهاتو ، وجهات النظر المتعلقة بالقيم نحو منهاج اللغة االنجليزية و اإلنسانيات و 

( الشاملة في والية  وطبقتها على عينة الدراسة المكونة من مجموعة المدارس، بالمنهاج الوطني
  .ألفي طالب) 2000(التي تقدم التعليم لما يزيد على ) موالندرز الجنوبية 

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
كما ، توصلت الدراسة إلى أنه يمكن لمجموعة من القيم أن تعمل كقوة كبيرة إللهام الناس و تحفيزهم 

وذلك عندما  ،األعمى بالقيم ربما يكون خطيراالتمسك  أن وٕالى ،القراراتيمكنها أن توجه السلوك و 
المؤسسات أن تراجع قيمها وان تجعل المراقبة ورأت أن على ، تتصادم القيم يكون الحل ليس سهال

وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية التالميذ في المدارس بالقيم الصالحة ، والمحاسبة كاملًة لهذه القيم 
  .ين المناهج المدرسية قيمًا متناقضةكما أوصت بعدم تضم ،وكيفية تبنيها

  

  ):Amadeo،   1999(دراسة أماديو )  8
  :عنوان الدراسة 

  ".مقارنة بين ثالثين قطرا حول انجازات تطبيق جوانب التربية المدنية"
  : هدف الدراسة

فت إلى هدفت الدراسة إلى المقارنة بين ثالثين قطرا حول انجازات تطبيق جوانب التربية المدنية كما هد
التعرف على الطرق التي يمكن من خاللها أن يتم اكتساب الشباب األسس والمبادئ المدنية ليؤدوا 

باإلضافة إلى تأثير جو غرفة ، أدوارهم كمواطنين في مجتمع ديمقراطي وأن يكونوا منتمين للديمقراطية
  .الفصل ودور المعلم في التأثير في ذلك

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
عن الدراسة باالستعانة بخبراء في التربية المدنية حيث قاموا بتحليل المنهاج من خالل  المسئولونقام  

طالب وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين ) 120000(مقاييس عالمية وتم وضع خمس عشر سؤاال لحوالي 
طنة سنة من الدول المشتركة وتمحورت هذه األسئلة حول أسس الديمقراطية والموا) 18- 17- 14(

، باإلضافة إلى التفاعل االجتماعي، وٕاقامة العالقات الداخلية والدولية، واالندماج السياسي ، الصالحة 
وقام عدد من ، وتم توزيع استبيانات على المعلمين إلبداء آرائهم و اتجاهاتهم نحو موضوع الدراسة

  .حليل نتائج االختبارات التي طبقتالخبراء في مجال التربية المدنية بت
  : نتائج الدراسة وتوصياتها

توصلت الدراسة إلى وجود اتفاق عام بين الدول المشاركة في موضوع الدراسة على األسس الرئيسية 
، أن التنافر االجتماعي سمة غالبة على جميع الدول المشتركة في موضوع الدراسة وٕالى، للمنهاج 
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وأوصت  ،ات ذات العالقة بموضوع الدراسةاكتساب عدد كبير من الطلبة لبعض القيم و الممارس وٕالى
كما ،الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريب للمعلمين على القيم الالزمة للتالميذ وكيفية إكسابهم لها 

  .أوصت بضرورة االهتمام بالبيئة الصفية والتنوع في طرائق إكساب التالميذ للمبادئ المدنية

 : ,Williams) 2001(وليا مز  دراسة )  9
  : الدراسة انعنو 

  ".بكندا البرتا في الثانوية المدارس في االجتماعية الدراسات كتب في اإلنسان حقوق مضامين تعليم"

  : الدراسة هدف
 االجتماعيـة كتـب الدراسـات فـي اإلنسـان حقـوق مضـامين هدفت الدراسة إلى التعرف علـى كيفيـة تعلـيم

  . بكندا البرتا في الثانوية المدارس في

  : سة وٕاجراءاتهامنهج الدرا
 اً إطـار  صـممو  التـدريس فـي المسـتخدمة االجتماعيـة الدراسـات مـن كتـب لعـدد نـوعي بتحليـل الباحـث قام

 اواسـعً  مـدى يتضـمن  ,العالميـة اإلنسـان حقـوق إلى مستندة ومهارات , وقضايا,  مبادئ حول مفاهيمّياً 
 الكتـب لمحتويـات دقيقـا تحلـيال تخدماسـ وقـد , واالجتماعيـة الثقافيـة الحقـوق  ,السياسـة , المـدنيات مـن

 رصـد قائمـة موظفّـا نظريـة معلومـات تقـديم مجـرد عـن بعيـدا العملية األنشطة تعزيز مقدرتها على حول
  .الكتب في واألنشطة القضايا للتعريف بتلك

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 وأوصـت  ,للمعلمـين وال الحقيقيـة للطـالب الـروح تخـدم ال الكتـب محتويـات أنتوصـلت الدراسـة إلـى 

  .واقعهم اإلنسان حول حقوق تعليم مفاهيم حول إضافية بمصادر الكتب بتزويد
  

  : ( Lapayese , 2002)البييز دراسة )  10
  : الدراسة عنوان

  ".األمريكية المتحدة بالواليات  كاليفورنيا والية في اإلنسان حقوق تعليم في المربين دور" 

  : الدراسة هدف
  . اإلنسان في والية كاليفورنيا حقوق تعليم في المربين ة إلى معرفة دورهدفت  الدراس

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 واليـة كاليفورنيـا فـي , اإلنسـان حقـوق فـي خبـرة لـديهم مـربين سـتة علـى دراسـة بـإجراء الباحـث قـام وقـد

 حقوق تعليم فية ومنهاجالص المالحظات, المقابالت  :للبيانات كمصدر التالية الدراسة أدوات مستخدما
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 علـى أثـرت والمنظمـات الحقوقيـة الهويـة وعنصـر والجـنس العائلـة أن الدراسـة كشـفت وقـد , اإلنسـان
 ألنفسهم إدراكهم كيفية أثرت في اإلنسان حقوق تربية وأن كما ,إنسان حقوق معلمي ليصبحوا المعلمين

 الضـوء الدراسـة ألقـت وقـد، علمـيهمطلبـتهم وم عـن دفـاع وعناصـر تغييـر كعناصـر أنفسـهم فـي رأوا وقـد
  .الصف في اإلنسان حقوق تعليم على

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 أربعة مكونات هناك إلى أن الباحث توصل والمنهاج  الصفية والمشاهدات تحليل المقابالت بعد 

 , المشاركة أساليب  ,الكامنة التلميذ خبرة  ,الثقافي التنوع : وهي الصف في اإلنسان لحقوق أساسية
 في حقوق اإلنسان تطبيق أن إلى أشاروا المربين أن إلى الباحث توصل كما  ,االجتماعي والنشاط
 قضايا لهم بمناقشة ويسمح حقوقهم نحو الطالب وعي من يزيد التعليم في وتضمينها الصفي التعليم
 . ديمقراطية بيئة صفية ديهمل وتخلق , االجتماعي التفاعل في الناقد بتفكيرهم وترتقي كما  ,عادية غير

  ,المحددة المناهج :مثل  ,اإلنسان حقوق تعليم وعوائق محددات إلى المربون أشار األهمية وبنفس
 وجمعيات قلة مؤسسات وأخيرا  ,اإلنسان حقوق تعليم طبيعة ,التناقضات  ,الطلبة اهتمامات عدم

 العناصر يتضمن أن يجب اإلنسان حقوقل الدقيق التعليم أن على الباحث أوصى وقد،  اإلنسان حقوق
 ومنهاج , بديلة استراتيجيات,  اإلنسان حقوق مع التقاطعات ,اإلنسان حقوق من مفاهيم سيولة  :التالية
 هذا في متعددة بأبعاد تخصصات ذوي بمربين المعلمين تدريب برامج تدعم بأن كما أوصى , متنوع

  .مجالال
  

 :)   (Halpern , 2002هالبرن دراسة ) 11
  : عنوان الدراسة

   . " األمريكية جورجيا والية في الوطنية التربية تطوير مشروع  فكرة نجاح"

  : الدراسة هدف
 األمريكية جورجيا، والية في طبق الذيالتربية الوطنية  تطوير مشروعفكرة  نجاح هدفت الدراسة  إلى

 برنامج على تعميم العمل هذا فكرة مدوتعت ، المتحدة الواليات في االجتماعية الدراسات تطوير بهدف
  .والديمقراطية السياسية الطالب معرفة على أثره واختبار الوطنية للتربية

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 فـي وطالبـة طالـبٍ  ( 201 ) يدرسـون معلمـين )10(عشـر اختيـار تـم فقـد المشـروع أهـداف لتحقيـق 

المجموعـات  يمثلـون وطالبـة طالـبٍ  ( 218 ) مقابـل ، التجريبيـة المجموعـات ليمثلـوا المرحلـة الثانويـة
 ) المجموعـات التجريبيـة معلمي عدد كان االبتدائية المرحلة وفي  .العادية بالطرق ويدرسون الضابطة
طالـٍب  ( 286 )  يدرسـون معلمـا ( 17 ) مقابـل وطالبـة طالـبٍ  ( 260 ) يدرسـون معلمـا)  ( 17
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بأهـداف  تـرتبط وبعديـة قبليـة اختبـارات المجموعـات جميـع تأعطيـ وقـد ، المعتـادة بالطريقـة وطالبـة
  .للمعلمين  يقدم الذي الدعم مدى تقيس استبيانات وكذلك ، البرنامج

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 التربية وبمحتوى التدريس بطرائق المعلمين معرفة في إيجابيا قد أثر البرنامج أن الدراسة نتائج أظهرت 

وأوصـت ، واالبتدائيـة الثانويـة المـرحلتين فـي ملحوظـة بدرجـة الطـالب رفـع معلومـات أنـه كمـا ، الوطنيـة
  .الدراسة بضرورة دعم البرامج التي تهدف للتطوير

  

  ) :,Yamasaki 2002(ياماساكي )  12
  : عنوان الدراسة

  ". األمريكية المتحدة بالواليات امينيسوت والية في اإلنسان حقوق تعليم" 

  : هدف الدراسة

  .ات الدراسة إلى معرفة كيفية تعليم حقوق اإلنسان في والية مينيسوتهدف

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 قام ياماساكي  , امينيسوت والية في اإلنسان حقوق تعليم حول ابتدائية مدرسة في حالة دراسة في 

 برنامج في وشاركوا عملوا أن لهم سبق والذين والسابع السادس الصفوف من طالبا (67) باستدعاء
 وافق وقد ، المجال هذا في خبرتهم حول مقابلة في للمشاركة  (X)مدرسة في اإلنسان حقوق تعليم

 إذن على الباحث حصل وقد , أمورهم أولياء مع وجود اإلناث من  (9)الذكور و من فرداً   (18)
 (1997) عام استخدمت مسح وأداة ( 1996) عام قبلي اجري اختبار من ثانوية معلومات الستخدام

 استخدم التحليالت وفي .طالبا (38) على طبقت ( 1997) عام واستبانه , طالبا ( 64) على نفذت
 : هي أسئلة ثالثة عن لإلجابة ومقارنة منفصلة والمقابلة واالستبانة المسح أداة بيانات الباحث
 ؟ اآلخرين الطالب يعاملون ؟ وكيف  (X)مدرسة طالب يتصرف كيف •
  ؟ الطالب على اإلنسان حقوق تأثير مدى ما •
 اإلنسان ؟ حقوق برنامج من المدرسة ستحسن كيف •

  : هانتائج الدراسة وتوصيات  
 إلـى للوصـول التاليـة العوامـل علـى التركيـز اإلنسـان حقـوق معلمـي علـى الدراسـة نتـائج اقترحـت ولقـد

 اإلعـالن مـن مسـتوحاة اإلنسـان حقـوق عـن شـاملة لمفـاهيم مفـاتيح وضـع:  الطـالب علـى اثـر أفضـل
 , التمييـز مثـل اإلنسـان حقـوق قضـايا علـى التأكيـد و ،الطفـل حقـوق واتفاقيـة لحقـوق اإلنسـان العـالمي

 اإلنسـان حقـوق وٕاسـاءة انتهاكـات حـول واقعية حياتية قضايا على التأكيدو ، والظلم, والفقر,  واإلجحاف
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 هـذه تعمـل أن الباحـث أوصـى امالختـ وفـي، العمريـة المرحلـة هـذه فـي الطـالب على أثر قوي لها والتي
 رسـالتهم فـي اإلنسـان حقـوق االعتبـار بعـين األخـذ المـدارس علـى ومـدراء معلمـي تشـجيع علـى الدراسـة
  . الدراسية والمناهج التربوية

وهنا تشير الباحثة إلى أننا بحاجة ماسة إلى مثل تلك الدراسات خاصة ونحن على أعتاب مرحلة 
المناهج الفلسطينية من ناحية، ومن ناحية أخرى فنحن على أعتاب جديدة تسعى جاهدة نحو  تطوير 
   .  مرحلة تتغير فيها القيم نحو األسوأ 

  

  :تعليق على دراسات المحور الثاني   3.2.1
  :الدراسات األجنبية التي بحثت في القيم بشكل عام  

حيث ) 1972(دراسة سلفينو  اتفقت الدراسات السابقة في تناولها للقيم كل حسب منطقته الجغرافية مثل
الــذي تنــاول القــيم االجتماعيــة ) 1982(شــنك كــروج و ، ماعيــة فــي المرحلــة االبتدائيــة تناولــت القــيم االجت

، الـــذي بحـــث فـــي القـــيم االجتماعيـــة فـــي إيـــران ) 1984(واالزادة ، فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي فلوريـــدا 
حيـث تنـاول ) 1976( فليـونس كيلـي :كل عام مثـلوهناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت القيم بش

الــذي تعــرف علــى القــيم ) 1987(ولــويس ، ثــر اســتخدام توضــيح القــيم علــى مفهــوم الــذات والتحصــيل أ
لــى ور المدرســة فــي التــأثير عالــذي تنــاول د) 1989(وكــريج ، الشخصــية والقــيم التنظيميــة فــي البيــرو 

وبعــض الدراســات الســابقة ، لقيــاس القــيم فــي المــدارس ت إطــاراً التــي وضــع) 1991(وهيلــري رايــن ، القـيم
ويــا ماســـكي ، )2002(بييــز وال، )2001(اإلنســان مثــل دراســة وليـــامز تناولــت تعلــيم مضــامين حقـــوق 

)2002(.  

ومن مالحظات الباحثة على دراسات هذا المحور أنها استخدمت أدوات متنوعة سواء في التعرف علـى 
وهذا يحسب لصالح الباحثة حيث سيزيد من مـدى ، مين حقوق اإلنسانأو في تعليم مضاالقيم المختلفة 

الـذي اسـتخدم المـنهج ) 1972(دراسـة سـلفينو  :مثـل، اسـتفادتها مـن هـذه الدراسـات فـي الدراسـة الحاليـة 
حيــث صــمم ) 1982(ورشــنك كــروج ، حيــث اتبــع المــنهج التجريبــي) 1976(وفليــونس كيلســي ، المقــارن
فقد ) 2002(أما البييز ، ليل نوعي لعدد من الكتب المدرسيةالذي قام بتح) 2001(وويليامز ،  ةاستبان

نهـــاج حقـــوق وم، والمالحظـــات الســـطحية، المقـــابالت اســتخدم أدوات متنوعـــة كمصـــدر للمعلومـــات منهـــا
  .الذي صمم مقياس شخصية) 1987(ويس ول، حيث قام بدراسة حالة) 2002(اسكي ويا م، اإلنسان

فقد استفادت من الدراسات السابقة في تصـميم أداة البحـث األولـى وهـي قائمـة القـيم وأما الدراسة الحالية 
كمــا واســتفادت ، ) 1991(وهــيالري رايــن ، ) 1984(واالزادة ، ) 1982(كمــا فــي دراســة رشــنك كــروج 

  الباحثــــــــــة مــــــــــن الدراســــــــــات الســــــــــابقة فــــــــــي تحليــــــــــل محتــــــــــوى الكتــــــــــب المدرســــــــــية كمــــــــــا فــــــــــي دراســــــــــة 
  ).2002(البييز 

  .  الباحثة أن الدراسات العربية ينقصها مثل هذا التنوع في أدوات البحث هذا وترى 
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  :الدراسات التي بحثت القيم في التربية اإلسالمية  :المحور الثالث  3.3
 ) :1986(دراسة أبو سوسو  )1

  :عنوان الدراسة

  ".ورية مصر العربيةالقيم الدينية والخلقية وأثرها على التوافق النفسي لدى طالبات جامعة األزهر بجمه"

  :هدف الدراسة 
ا على توافق الفرد نفسيً هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التمسك بالقيم الدينية والخلقية 

والتكيف النفسي واالجتماعي من  ،وتوضيح العالقة بين القيم الدينية والخلقية من ناحية  ،اواجتماعيً 
  .ناحية أخرى

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
مائة طالبة جامعية ) 100(وطبقت الدراسة على عينة مكونة من  ،ستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ا

مسلمة ومثلها للطالبات غير المتدينات من جامعة األزهر بمصر مستعينة باختبار التوافق الذي وضعه 
ي الخلق والدين واستعانت كذلك بمقياس التشدد ف ،)محمد عثمان(وأعد صورته العربية ) بل.م.هيو(

  .من مقياس القيم الفارقة وحسبت صدق هذا االختبار وثباته 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
وبين  ،والخلقية من ناحية  ،ا بين درجة القيم الدينية ا سالبً توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطً   

وبين التوافق الصحي  ،ينية وجود ارتباط سالب بين درجة التمسك بالقيم الدوٕالى ، التوافق المنزلي 
بين القيم الدينية ) 0.01(أسفرت الدراسة عن وجود ارتباط سالب عند مستوى كما ،االجتماعي 

أقل قلقا من غيرهن وكذلك  هنالدراسة أن الطالبات المتدينات  نتائج  اتضح منو  .والتوافق االنفعالي
 .أقل خوفا من الموت

كما  ،الدينية والخلقية لما لها من أثر على انفعاالت الفرد  وأوصت الباحثة بضرورة التمسك بالقيم
  .از القيم الدينية والتركيز عليهاأوصت بضرورة إبر 

 ) : 1987(دراسة السويدي 
  :عنوان الدراسة

  ".إعداد إطار قيمي مقترح لمنهج التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في دولة قطر"
  : هدف الدراسة

سة إلى إعداد إطار قيمي مقترح لمنهج التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في دولة هدفت الدرا       
ثم تحديدها في ، يتم بموجبه وضع برنامج مناسب لتنمية مجموعة من القيم الدينية لهذه المرحلة ، قطر

  .اإلطار القيمي المقترح 
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  : ٕاجراءاتهاو منهج الدراسة 
حيث حللت كتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في ، لدينيةاحثة بتحديد قائمة للقيم اقامت الب 

على طالبات المرحلة اإلعدادية  ةبتوزيع استبان كما قامت، معتمدة على الفكرة وحدة للتحليل  ،ها ئضو 
واعتمدت على ، اإلسالمية في المرحلة اإلعدادية ووزعت كذلك  بطاقة المالحظة على معلمات التربية

وفي ضوء نتائج ما سبق تم بناء تصور مقترح لتنمية القيم الدينية وقامت ، المحتوى أسلوب تحليل 
  .طبيقه الباحثة بت

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
، والعلم ، والرحمة ، وحسن الخلق، التوالي هي العقيدة أن أعلى القيم رتبة على أظهرت نتائج الدراسة  

فما كان من القيم أعلى ، باختالف الصفوف الدراسية يكون الترتيب القيمي في الكتب وٕالى أن اختالف
تسلسل في عرض القيم في والى عدم وجود ، رتبة في الصف األول قد ال يكون كذلك في صف أخر

مما يدل على عشوائية التخطيط القيمي عند إعداد الكتب في ، الكتب التي جرى تحليلها منطقيا 
من مجموع القيم الصريحة رغم ما للقيم %) 23(منية نالت نسبة أن القيم الض وٕالى ،المرحلة المذكورة 

وقد أوصت الباحثة بتدريب معلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة ، الضمنية من تأثير فعال على السلوك 
اإلعدادية على األساليب المناسبة واألنشطة والوسائل التعليمية الالزمة لتنمية القيم الدينية لدى 

ما أوصت الباحثة بان األنشطة الصفية التي تمارسها التلميذات داخل المدرسة وخارجها ك ،التلميذات 
البد أن تتضمن مجموعة القيم المناسبة لهؤالء التلميذات حتى تسهم األنشطة المدرسية بدور فعال في 

  .تنمية القيم الدينية لدى التلميذات 
  

 :) 1992(دراسة السويدي  )2
  : عنوان الدراسة

ف على القيم الدينية المتضمنة بأسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي بدولة التعر "
  ".ومستويات هذه األسئلة ، قطر

  : هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم الدينية المتضمنة بأسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس 

  .األسئلة  ومستويات هذه، دولة قطرباالبتدائي 
  :دراسة وٕاجراءاتها منهج ال

قامت الباحثة بإعداد قائمة من ستة عشر قيمة وعرضتها على مجموعة من المحكمين من أجل عمل 
و حللت كتاب التربية اإلسالمية للصف ) Cooperكوبر ( وحسبت الثبات عن طريق معادلة ، الصدق

  .المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى واعتمدت الدراسة على السادس في ضوء القائمة السابقة 
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  : نتائج الدراسة وتوصياتها
أن المنهج لم يعط قيمتي الحلم والصبر حقهما من االهتمام و التوضيح و ما توصلت الدراسة الى  

في  هناك قيماً وٕالى أن ، بالرغم من ضرورتها البالغة ، تستحقان من أهمية في هذه المرحلة بالذات 
في أي  –موضوع الدراسة  –تالميذ المرحلة االبتدائية لم يرد ذكرها ضمن أسئلة الكتاب غاية األهمية ل

األمر الذي ) الوفاء، الحياء ، التعاون ، النظافة ، األمانة (  :مجال من مجاالت التربية اإلسالمية مثل
بتدائية عامة يحتاج نوعا من المراجعة في ضوء أهداف وتوجهات منهج التربية اإلسالمية للمرحلة اال

، باعتباره ممثال لنهاية المرحلة االبتدائية في السلم التعليمي في دولة قطر ، والصف السادس خاصة 
من القيم الدينية المطلوبة بشكل صريح  مناسباً  أن كتاب التربية اإلسالمية تضمن في أسئلته قدراً وٕالى 

المعرفي سئلة الكتاب على مستوى التعلم اقتصار أوتوصلت أيضًا إلى ، و مباشر إلى أنها غير كافية 
خاصة وعدم العناية بالجوانب الوجدانية في التعلم مع ) الفهم، التذكر(  مستويات الدنياالعامة وعلى 

وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام بقيمتي الصبر والحلم ، قيم هو بالدرجة األولى تعلم قيميأن تعلم ال
كما أوصت بالتركيز على القيم الضمنية وبضرورة العناية ، عند إعادة صياغة المناهج المدرسية

  .بالجوانب الوجدانية في التعلم 
  

 ) :1993(دراسة الصلوي      )3
  : عنوان الدراسة

  " تحديد قيم التنمية االقتصادية و اإلسالمية في كتب التربية اإلسالمية بالتعليم الثانوي الفني في اليمن"

  : هدف الدراسة
دراســـة إلـــى تحديـــد قـــيم التنميـــة االقتصـــادية و اإلســـالمية فـــي كتـــب التربيـــة اإلســـالمية بـــالتعليم هـــدفت ال

  .الثانوي الفني في اليمن

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
وحلـل كتـب ، وقام بتحديد مفهوم كل قيمـة ، قام الباحث بتحديد قائمة قيم التنمية االقتصادية اإلسالمية 

واعتمد على المنهج الوصفي ، هذه القائمة معتمدا على الفقرة وحدة للتحليل التربية اإلسالمية في ضوء 
  .التحليلي

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
، تقديم قائمة بقيم التنمية االقتصادية الالزمة لطالب التعليم الثانوي الفني باليمن إلىتوصل الباحث  

وهذا ، ية في محتوى كتب التربية اإلسالميةأن هناك فروقا في نسبة تكرار قيم التنمية االقتصادوٕالى 
، الصدق( :ن القيم التي حصلت على أعلى متوسط هيأحيث ، يؤدي إلى عدم التوازن في نسبة القيم 

أما الصف ، هذا في محتوى الصف األول الثانوي) احترام الملكية، العمل الصالح ، األمانة، العدل
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اإلنفاق في (أما الثالث الثانوي فركز على قيم  ) الشورى، الصدق، التخطيط(الثاني الثانوي فركز على 
ولذا ، حاجات المجتمع ومشكالته لم يراع المحتوى في هذه الكتب  كما أن، )الحرية، السالم، سبيل اهللا

وأوصى الباحث بضرورة مراعاة التوازن عند  ،) القصد في اإلنفاق، احترام الوقت( فقد أهمل قيمتي 
  . ومراعاة المناهج المدرسية لحاجات المجتمع ومشكالته ، ب التربية اإلسالمية توزيع القيم في كت

 

 ) :1996( طهطاوي دراسة  )4
  : عنوان الدراسة

 النشء نفوس في القيم غرس في دورها و القرآني القصص في الواردة التربوية القيم على الوقوف"
  ". العربية مصر بجمهورية

  : هدف الدراسة
 القيم غرس دورها في و القرآني القصص في الواردة التربوية القيم على الوقوف إلي الدراسة هذه هدفت

  .النشء نفوس في

  : راءاتهامنهج الدراسة وٕاج
 في القصص الواردة التربوية القيم الستخراج المحتوى تحليل أسلوب الدراسة هذه في الباحث اتبع

  . القرآنية السور في الوارد القرآني

  : وصياتهانتائج الدراسة وت
 من اإلنسان مع تتعامل متكاملة شاملة ، الكريم القرآن من النابعة التربوية القيم أن إلى الدراسة توصلت

 هي كما لها القتباسنا وذلك واألخطار المشاكل تسبب الغرب من لمستوردة القيم أنو  ،جوانبه المختلفة
النفعية،  العملية القيم على تركز البرجماتية و ، العقلية القيم على تركز المثالية فالتربية بدون تعديل

 تنقل حيث اإلسالمية التربية أهداف تحقق القرآنية القصة أن و،  شاملة تربية اإلسالمية التربية بينما
 ى الباحثوأوص، النشء نفوس في التربوية القيم غرس تستطيع أنها كما األمم السابقة لحياة حية صورة
 من اإلسالمية القيم وبضرورة دراسة ، بهم واالقتداء المسلمين علماء عظماء سير بدراسة العناية

 ذات القصص بتقديم التربوية واإلعالمية البرامج على القائمين ىأوص كما ، األصلية مصادرها
 محتويات تبني وبأن ، مبادئ إسالمية من به يتصل وما اإلسالمي الفكر يخدم الذي المحتوى

 المتعلمين، نفوس في غرسها اإلسالمي المراد الدين قيم فيها تمثلت بحيث المختلفة التخصصات
  .القصة سيما وال التربية في المعينة الوسائل واألساليب استخدام على بالحرص المربين كذلك وأوصت
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 :)2000( ومساعده  التل دراسة )5
  : الدراسة عنوان

  ."السودان بجمهورية الثانوية مرحلةال طلبة لدى البيهقي اإلمام حددها كما اإلسالمية القيم واقع "
  : هدف الدراسة

 العلماء أحد البيهقي وهو اإلمام حددها كما اإلسالمية القيم واقع على الوقوف إلي الدراسة هذه هدفت
 المرحلة صفوف على طلبة المقررة اإلسالمية التربية كتب في الهجري الخامس القرن في المسلمين
  .)م1998/1999( الدراسي لعامل السودان بجمهورية الثانوية

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
اإلسالمية  التربية مادة كتب مجموع وهي اإلسالمية للتربية كتب ثالثة عن عبارة البحث كانت عينة

 من أداة التحليل وتكونت الثالثة الكتب بتحليل الباحثان قام وقد ، الثانوية المرحلة صفوف على المقررة
 العبادات ومجال قيمة) 16( العقائد مجال مجاالت أربعة إلي وزعت البيهقي اإلمام حددها قيمة (77) 

 واستخدم قيمة ( 17) المعامالت الثانوية ومجال قيمة ( 32) بلغ المعامالت ومجال قيمة ( 12) بلغ
    للوصول للنتائج إحصائي كأسلوب المئوية والنسب التكرار الباحثان

  :نتائج الدراسة وٕاجراءاتها 
 ( 66)  اإلمام البيهقي حددها التي قيمة ( 77 ) الـ اإلسالمية القيم من توفر أنه إلى الدراسة توصلت

               ، الثـاني الثـانوي الصـف كتـاب فـي قيمـة ( 65 ) و  الثـانوي األول الصـف كتـاب فـي قيمـة
 الكتـب فـي م اإلسـالميةالقي هذه أهمية تفاوت تبين كما  الثانوي الثالث الصف كتاب في قيمة65) ( و

 اإلمـام حـددها التـي المجـاالت األربعـة مـن مجـال كـل ضـوء وفـي ككـل القيمـي السـلم ضـوء فـي الثالثـة
 ترتيبها تفاوت عن الكشف بعد ذلك ، و األربعة المجاالت ترتيب ضوء وفي ، القيمي السلم في البيهقي

 الكتـب فـي تـوفرت التـي اإلسـالمية القـيم علـي التأكيـد بضـرورة الباحـث وأوصـى،  تناولهـا عشـوائية و
كـان  التـي بـالقيم االهتمـام وتـدعيم ألهميتهـا  نظـراً  عاليـة الثانويـة بدرجـة المرحلـة صـفوف المقـررة علـى

 السلم مجتمعة، واعتماد الكتب أغفلتها التي بالقيم االهتمام و ضعيًفا، بها اإلسالمية التربية كتب اهتمام
 للتعلـيم صـفوف المرحلـة طلبـة عنـد اإلسـالمية القـيم بنـاء عمليـة فـي البيهقـي اإلمـام حـدده الـذي القيمـي
  .بالسودان العام

 ) :2006(دراسة العاجز  )6
  : عنوان الدراسة

  ". دور الجامعة اإلسالمية بغزة  في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها "
  : هدف الدراسة 

لجامعة اإلسالمية لدى طلبتها من وجهة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم القيم التي تنميها ا
وكذلك كشفت الدراسة عما إذا كان هناك فروق بين متوسطات درجات الطلبة نحو دور ، نظرهم
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، نوع الكلية، المستوى األكاديمي، الجنس(لديهم تعزى إلى المتغيرات الجامعة في تنمية بعض القيم 
  .)المنطقة التعليمية

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
ون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة في جميع التخصصات في الفصل الدراسي تك

وتم اختيار عينة ، و طالبة  طالبٍ ) 16500(والبالغ عددهم ، ) 2005-2004(الثاني من عام 
وقام الباحث ، تمثل متغيرات الدراسة  بحيثعشوائية طبقية من بين طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة 

) 30(لمعرفة أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى طلبتها وقد تكونت األداة من  ةداد استبانبإع
بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور الجامعة في تنمية واتّ ، فقرة في صورتها النهائية 

  .بعض القيم من وجهة نظر طلبتها

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
،  الشعور بالرضا لقضاء اهللا وقدره(أن أهم قيمتين تنميهما الجامعة لدى طلبتها  حث إلىتوصل البا

كما تبين انه ال توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات ، )واالعتقاد بان رضا اهللا من رضا الوالدين
، نسالج(جهة نظرهم تعزى إلى عاملي الطالب نحو دور الجامعة في تنمية القيم لدى طلبتها من و 

ولكن توجد فروق تعزى إلى نوع الكلية وذلك لصالح كليات العلوم الشرعية على ) المنطقة التعليميةو 
وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا ، الكليات اإلنسانية ولصالح الكليات اإلنسانية على الكليات التطبيقية 

، )والخامس، والرابع ، الثالث(وذلك لصالح المستويات العليا ، تعزى إلى عامل المستوى األكاديمي
وتنمية القيم عن طريق ربط ، وأوصى الباحث بضرورة ترسيخ القيم لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

والعمل على تعليم الطلبة القيم الدينية واألخالقية من خالل ، اب بالعبادات خالل اليوم الدراسيالشب
  .التعليم بالقدوة 

  

 ) :2007(دراسة  األسطل  )7
  :  لدراسةعنوان ا

وسبل توظيفها في التعليم األساسي ، القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين"
  ".بفلسطين

  : هدف الدراسة
ووضـــع ، هــدفت الدراســة إلــى الكشـــف عــن القــيم التربويـــة المتضــمنة فــي آيــات النـــداء القرآنــي للمــؤمنين

وكـذلك وضـع تصـور مقتـرح لتوظيـف هـذه القـيم ، سـيتصور مقترح لتوظيـف هـذه القـيم فـي التعلـيم المدر 
  .في مواجهة التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية 
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  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
واقتصرت الدراسة على اآليات التي تبدأ بالنداء القرآني ، ن الكريم آقامت  الباحثة  بتحليل آيات القر 

$( :قال تعالى  pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (وقد بلغ عددها ، واستخراج القيم التربوية الموجودة في هذه اآليات

القيم التربوية : وهي، وقد قسمت الباحثة القيم المستنبطة إلى خمسة مجاالت، يةآتسعا وثمانين 
، والقيم التربوية السياسية والعسكرية، والقيم التربوية االجتماعية، والقيم التربوية األخالقية، اإليمانية

  .وأسلوب تحليل المحتوى ج الوصفي التحليليواستخدمت الباحثة المنه، القيم التربوية االقتصاديةو 

  :نتائج الدراسة وتوصياتها
استخرجت  ن الباحثةأو ، ن الكريم تزخر بالقيم التربوية اإليمانيةآتوصلت الدراسة إلى أن آيات القر  
الباحثة  وقد استنبطت، م بالقيم التربوية األخالقيةوتزخر آيات القران الكري، قيمة من هذه القيم) 42(
توصلت الباحثة إلى كما ، وكذلك القيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية، قيمة من هذه القيم) 18(

صيغة تربوية عالجية لالستفادة من القيم التربوية المستنبطة من آيات النداء القرآني للمسلمين في 
ن أوأوصت الباحثة ب، كذلك في مواجهة التحديات التي تواجه األمة اإلسالميةو ، مجال التعليم المدرسي

وان يقوم المعلم ، تنبثق الخطط والتصورات المستقبلية للمناهج الدراسية من القيم التربوية اإلسالمية 
  .بدوره في غرس القيم وكذلك المؤسسات االجتماعية

  

   : ) 2008 ( و الغويري  هندي دراسة )8
  : راسةعنوان الد

  ".األساسي في األردن العاشر للصف اإلسالمية التربية المتضمنة في  كتاب التسامح قيم "

  : هدف الدراسة

 األساسي، العاشر للصف اإلسالمية التربية يتضمنها كتاب التي التسامح قيم عن الكشف إلى هدفت
 خالل من وذلك ؛ ألهميتها يةاإلسالم التربية تقدير معلمي في الجنس وأثر فيه، تتوزع التي والكيفية

  .هذه الجوانب تتناول ثالثة أسئلة عن اإلجابة محاولتها

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها

 مدرسة)  (35على موزعين اإلسالمية، التربية ومعلمات معلمين ( 104 ) من الدراسة مجتمع تكون
)  (71  فبلغ عددها عشوائية، بطريقة المجتمع هذا أفراد بين من الدراسة عينة اختيار وتم ، أساسية

 في الدراسة العاشر، واستخدمت الصف على تشتمل أساسية مدرسة (27) على موزعين ومعلمة اً معلم
 في سبع  صنفت فقرة(45) نـم مكونة ةاستبان والثانية تحليل قائمة إحداهما أداتين بياناتها جمع

 وبلغ ، الشأن هذا يـف تتبع عادة التي يةالعلم بالطرق األداتين وثبات صدق من التأكد وجرى ،مجاالت
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 بحساب االستبانة بلغ ثبات حين في، )Cooper ) ) (89. 0كوبر معادلة دامـباستخ القائمة ثبات
 واالنحرافات استخدمت المتوسطات للدراسة الثالثة األسئلة عن ولإلجابة ( 0.95 ) ألفا معامل

  .ت"  واختبار والتكرارات المئوية والنسب المعيارية

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 

وعدد  ةـقيم( 31 ) اإلسالمية التربية كتاب في المتضمنة التسامح قيم عدد أن إلى الدراسة توصلت
 في أهميتها في كبيرة درجة ذات كانت االستبانة في الواردة التسامح قيم جميع أن و، (85)تكراراتها

 تختلف ال التسامح  قيم ألهمية اإلسالمية التربية يمعلم تقدير درجة أنو ، والمعلمات تقدير المعلمين
 نتائج أظهرتحيث  (T,test) متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود جنسهم؛ عدم باختالف

 االهتمام أهمها من التوصيات من جملة إلى الدراسة وانتهت،  المعلمات وتقدير المعلمين ختبار تقديرإ
 بعض إجراء اقترحت كما أوعند تطويرها، جديد من تربية اإلسالميةال كتب تأليف عند التسامح بقيم

  .الصلة بموضوعها ذات والدراسات البحوث
  

 ) :2009(دراسة حمودة  )9
  : عنوان الدراسة 

القيم التربوية المتضمنة في قصص المنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية العليا في ضوء الفكر " 
  ". التربوي اإلسالمي 

  :  هدف الدراسة

هدفت  الدراسة إلى استنباط القيم اإلسالمية في قصص المنهاج الفلسطيني في المرحلة األساسية العليا 
في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي ووضع تصور مقترح لالستفادة من القيم التربوية في قصص المنهاج 

  .الفلسطيني في مجال التعليم المدرسي

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
من المرحلة ) والتاسع، والثامن، السابع(ع الدراسة كتب المطالعة والنصوص للصفوف شمل مجتم

والمقررة على الطالب ، واقتصرت عينة الدراسة على القصص الواردة في هذه الكتب، األساسية العليا
، واألخالقية، الباحث قائمة بالقيم شملت القيم اإليمانية عدّ أو ، )2009_2008(خالل العام 

وقام بتحليل القصص ، واستخدم أسلوب تحليل المحتوى، والجمالية، والجسمية، والعقلية، ماعيةواالجت
  .واستخرج القيم التربوية منها، في المنهاج الفلسطيني في المرحلة األساسية العليا 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها

ة العليا تزخر بالقيم توصلت الدراسة إلى أن القصص في كتب المطالعة والنصوص للمرحلة األساسي
، والثقة باهللا، اإليمان بالقضاء والقدر  :حيث استخرج الباحث عشر قيم منها، التربوية اإليمانية 
، والزهد في الدنيا ، والدعاء ، وحتمية الموت، وذكر اهللا ، والشكر هللا ، وتعظيم اهللا ، والتوكل على اهللا 
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حلة األساسية العليا بالقيم التربوية األخالقية حيث كما تزخر القصص في كتب القراءة للمر ، والعدل
، والصفح ، والعفو، والرحمة، واإليثار، والحياء، الوفاء بالعهد :قيمة منها) 61(استنبط الباحث 

وقد ، وتزخر القصص في كتب القراءة للمرحلة األساسية العليا بالقيم التربوية االجتماعية ، والتضحية 
، ومساعدة الجيران، والشكر على المعروف، وتبادل المودة ، الزيارة : م منهااستنبط الباحث عشرة قي

، وصحبة األخيار ، واإلخالص ، واإلحسان ، والطاعة ، والتعاون، وتحمل المسؤولية، وتربية األبناء
وتوصل الباحث إلى صيغة تربوية عالجية لالستفادة من القيم المستنبطة من القصص في كتب 

وكيفية توظيف القيم ، صوص للمرحلة األساسية العليا شملت عناصر العملية التعليمية المطالعة والن
، وقد شملت الصيغة التربوية عدة جوانب إيمانية ، وكذلك أهمية القيم في التعليم المدرسي، فيها 

وأوصى الباحث بان يسعى المربون إلى غرس ، وجسمية، وجمالية ، وعقلية ، واجتماعية ، وأخالقية 
بداية ، القيم التربوية اإلسالمية لدى النشء من خالل المؤسسات التربوية واالجتماعية المختلفة 

وان تنبثق الخطط والتصورات ، وانتهاء بالمساجد، والمعهد والجامعة، مرورا بالمدرسة، باألسرة
  .المستقبلية للمناهج الدراسية من القيم التربوية اإلسالمية

  

  :الدراسات التي بحثت القيم في التربية اإلسالمية :ت المحور الثالث تعليق على دراسا 3.3.1
اتفقت الدراسات السابقة في تناولها للقيم في كتب التربية اإلسالمية وٕان اختلفت في تناولها لموضوع 

  :فمن هذه الدراسات من تناول القيم التربوية الواردة في القصص القرآني مثل،القيم من دراسة األخرى 
ومنها من تناول القيم الدينية ،  )2009(وحمودة ، )2007(واألسطل ، )1996(اسة طهطاوي در  

ومنها ما ، )2000(والتل ومساعده ، )1993(والصلوي ، )1992(دراسة السويدي  :واإلسالمية مثل
كما اتفقت ، )2008(هندي والغويري  :تناول قيم التسامح المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية مثل

يع الدراسات السابقة في أنها استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه تحليل المحتوى كأداة جم
، )1993(والصلوي ، )1987(واتفقت أيضا في إعداد قائمة للقيم مثل دراسة السويدي ،للبحث 

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات ، )2006( والعاجز، )2007(واألسطل ، )2009(وحمودة 
وفي  ،وفي استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ،قة في تناولها للقيم في كتب التربية اإلسالمية الساب

لذلك استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحليل محتوى كتب التربية ،إعداد قائمة القيم 
  .اإلسالمية للصف الرابع األساسي
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ــــــع 3.4 ــــــي ال: المحــــــور الراب ــــــيم ف ــــــت الق ــــــةدراســــــات بحث ــــــة االجتماعي ــــــة ( تربي ــــــة الوطني   التربي
  :)والتربية المدنية

  :)1992(  مبارك دراسة  )1
  :عنوان الدراسة 

 في االجتماعية المواد مناهج ودور األساسي التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ الالزمة االجتماعية القيم "

  "  المصري للطالب تنميتها
  : الدراسة هدف
 ظل في  ,األساسي التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ الالزمة جتماعيةالقيم اال تحديد إلى هدفت

 على التعرف إلى هدفت كما (1952) يوليو ثورة قيام منذ المصري المجتمع يمر بها التي المستجدات
 على األساسي التعليم من الثانية بالحلقة االجتماعية ومحتواها الدراسات مناهج تضمن أهداف مدى
  .الحلقة هذه تالميذ لدى االجتماعية القيم تنمية في المناهج هذه تدريس اثر على والتعرفالقيم،  هذه

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 في األساسي، التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ المقررة االجتماعية الدراسات مناهج بتحليل الباحث قام

)  (88 تحديدها تم الدراسي التي للعام لتاسعوا والثامن السابع الصف وتشمل االجتماعية القيم ضوء
  .الحلقة هذه طالب لدى تنميتها في المناهج هذه دور على للتعرفقيمة اجتماعية 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 الدراسات مناهج أهداف في االجتماعية للقيم المخصصة الجمل عدد قلة توصل الباحث إلى 

وجدت  بينما (% 7.2) بنسبة القيم هذه وجدت حيث، المناهج هذه أهداف لباقي االجتماعية بالنسبة
 بين االجتماعية و الدراسات مناهج أهداف بين توازن وجود عدموٕالى ، )(%92.8بنسبة األهداف باقي
 األوزان فيه يحدد معيار وجود إلى عدم ذلك الباحث وعزا المناهج هذه وباقي أهداف االجتماعية القيم

 القيام بمحاولة عدم إلى باإلضافة , االجتماعية الدراسات مناهج أهداف من فهد بكل النسبية الخاصة
 وضع عند تؤخذ باالعتبار حتى األساسي للتعليم الثانية الحلقة لطلبة الالزمة االجتماعية القيم تحديد
 األوزان فيه تحدد باألهداف خاص معيار يوضع أن حثاالب توصيات من وكان ، المناهج أهداف

للقيم  تحديّدا المعيار ذلك يتضمن نأو  , االجتماعية الدراسات أهداف من هدف بكل الخاصةالنسبية 
 تضمين محتوى ضرورة إلى باإلضافة ,األساسي التعليم من الثانية الحلقة لطلبة الالزمة االجتماعية

 هاوتنميت القيم االجتماعية إكساب على قادرة تكون التي والموضوعات النصوص بعض المناهج هذه
  .التالميذ لدى
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 ) :1993( دراسة الدجاني   )2
  : الدراسة عنوان

 في اإلعدادية المرحلة لصفوف االجتماعيات منهاج إسرائيل تضمنتها التي الصهيونية والمبادئ األفكار"
  ."إسرائيل
  :الدراسة هدف
 لصياغة يات،منهاج االجتماع إسرائيل ضمنتها التي والمبادئ، األفكار على الوقوف إلى الدراسة هدفت
 في الفلسطيني تخص اإلنسان التي القضايا من مجموعة نحو اتجاهاتهم وتشكيل ، أطفالها عقول

  . المحتلة األراضي
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

 االجتماعيـات كتـب فـي الـواردة الصـهيونية لألفكـار والمبـادئ ، المحتـوى تحليـل أسـلوب الباحثـة اتبعـت
 التـي والمبـادئ األفكـار مجموعـة علـى التحليـل عمليـة إذ اعتمـدت ، زاميـةاإلل المرحلـة لصـفوف المقـررة
 علـى اليهـودي التفـوق وٕابـراز ، فلسـطين فـي لليهـود التـاريخي حـول الحـق الصـهيوني، الفكـر طرحهـا
  .العربي وبخاصة الشعب ، األخرى الشعوب

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 مـن العديـد إسـرائيل تتضـمن فـي اإللزاميـة مرحلـةلل االجتماعيـات منـاهج أن إلـى الدراسـة توصـلت  

 فـي واآلثـار العربيـة لألمـاكن، األسـماء بطمـس منهـا يتعلـق مـا وبخاصـة كثيـًرا، تتكـرر التـي المفـاهيم
 تفـوق إلبـراز تسـعى أو التـي اليهوديـة، غيـر السـماوية الـديانات بمهاجمـة أوالمتعلقـة المحتلـة، فلسـطين
وأوصــت الباحثــة بضــرورة تطــوير منــاهج ، فلســطين فــي عــومالمز  حقــه وٕاثبــات اليهــودي، العنصــر

  .االجتماعيات وٕاعادة النظر فيها وربطها بالواقع والحياة التي يعيشها اإلنسان الفلسطيني

 ) :1994( دراسة مبارك )3
  : الدراسة عنوان

 لدى ةاالجتماعي القيم تنمية في األساسي، التعليم مرحلة في االجتماعية الدراسات مناهج دور معرفة"

  ". المصري الطالب

  : الدراسة هدف
 القيم تنمية ، في األساسي التعليم مرحلة في االجتماعية الدراسات مناهج دور معرفة إلى الدراسة هدفت

 علـى بـالتعرف وذلك، 195 ) (تموز ثورة بعد مصر، في الدراسة هذه أجريت الطالب لدى االجتماعية
 توافرهـا ومـدى الثـورة، تلـك المصري منـذ المجتمع على مّرت يالت التطورات ضوء في لهم الالزمة القيم
  .االجتماعية الدراسات مناهج ومحتوى األهداف، في
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  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 والثامن، ، السابع للصفوف المناهج وأهداف محتوى تحليل األول : نوعين من عينة الدراسة وقد كانت

 للقـيم مقيـاس تطبيـق :والثـاني )1989/  88(الدراسـي  والتاسـع فـي مصـر فـي الكتـب المقـررة للعـام
 وعلى ، الذكر السالفة المناهج دراسة قبل السابع الصف من وطالبة طالبٍ  ( 185 ) االجتماعية على

  . دراستها بعد التاسع الصف العدد من نفس

  : نتائج الدراسة وٕاجراءاتها
 في توازن وجود وعدم ،)%10(على  تزيد ال قيًما تحتوي التي الجمل نسبة أن الدراسة نتائج أظهرت
 كتب في خاصة ، القيم من قليال عدًدا فيتضمن ، المحتوى أّما مستوياتها، حسب األهداف توزيع

 كثيًرا القيم بعض وردت فقد ، قيمة لكل المناسب نسبة المحتوى اختالف والحظ والثامن، السابع الصف
 لدى القيم نمو عدم النتائج أظهرت كما ، والشورى ، الشجاعة الحرية، ، التضحية ، التعاون  :مثل

 المدرسية الكتب مؤلفي معظم معرفة عدم أيًضا وأظهرت . بأهميتها المعلمين شعور وعدم ، الطالب
 األنشطة توفر وعدم ، المدرسية للكتب االجتماعية القيم بواسطتها تضمين تتم التي السليمة الطريقة

 محتوى تنظيم في التكاملية األساليب وضوح وعدم القيم، تنمية د علىتساع التي ،الصفية والالصفية
وأوصى الباحث بإعادة النظر في محتوى هذه المناهج .  التدريس في الطرق التقليدية وشيوع ، المنهاج

بحيث تزداد المساحة المخصصة لتناول األهداف الخاصة بالقيم االجتماعية بما يتمشى مع األهمية 
وتضمين محتوى مناهج الدراسات االجتماعية بهذه الحلقة بعض ،النوع من األهداف  التربوية لهذا

وتنميتها لدى تالميذ هذه  ،النصوص والموضوعات التي تكون قادرة على إكسابهم القيم االجتماعية 
  . المرحلة 

 : ) 1995(عطوة  دراسة )4
  :عنوان الدراسة 

 الخليج في الدولية العربية بالمدرسة  االبتدائية المرحلة في االجتماعية المواد مناهج محتوى في القيم" 
  ". والمطلوب الواقع بين  العربي
  : الدراسة هدف
 في المرحلة االبتدائية في االجتماعية المواد مناهج تتضمنه ما مدى على الوقوف إلي الدراسة هدفت

  .المطلوبة للقيم الدولية العربية المدرسة
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

وقد  ، السادس إلي األول من للصفوف االجتماعية المواد محتوى مناهج عن عبارة الدراسة عينة كانت
 أعدها وتأكد التي القيم قائمة ضوء في المحتوى تحليل أسلوب باستخدام المحتوى بتحليل الباحث قام
  .المناهج في توافرها الواجب القيم على تشتمل والتي صدقها من
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  :توصياتها نتائج الدراسة و 
 موضوع يتوقف على طبيعة وهذا خلل فيه يوجد وآخر صف بين القيم توزيع أن إلي الدراسة توصلت 

 صفوف في تواجدها وضعف صفوف في تركزت القيم محاور بعض وأن ،دراسي صف بكل الدراسة
 دتواج في واضح ضعف وجود إلي وتوصلت ،كما األول الترتيب احتلت الوطنية وأن القيم ، أخرى

حيث  متقدم ترتيب في األخالقية الروحية القيم كانت حين ،في الكتب في  اإلنسانية القيم االجتماعية
 بين مشترك أدنى حد وجود بضرورة الدراسة وأوصت، التحليل قائمة في الثالث المركز في كانت

 ، للطلبة هاإيصال يضمن ال الكتب في القيم تضمين ألن المادة على تدريس يقومون الذين المعلمين
 عن دراسية حلقة كل نهاية في للقيم التالميذ اكتساب لمدى الدورية والمتابعة االهتمام بالتقويم وبضرورة

 اإليجابيات، وبضرورة ودعم السلبيات معالجة أجل من المدرسة تالميذ على للقيم مقياس طريق تطبيق
  .بتدائيةاال المرحلة صفوف في القيم بين التوازن من نوع إعداد محاولة

  

 : )1996(و األغا  الفرا دراسة   )5
  : عنوان الدراسة

 في األساسي التعليم من األولى الستة الصفوف في الفلسطينية الوطنية التربية كتب في المتضمنة القيم "

  ".فلسطين

  : هدف الدراسة
 الستة الصفوف الفلسطينية في الوطنية التربية كتب في المتضمنة القيم على التعرف إلى الدراسة هدفت
 .  فلسطين في األساسي التعليم من األولى

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
 ، والسياسية والثقافية ، واالقتصادية االجتماعية ، الدينية القيم وهي للقيم قائمة بإعداد الباحثان قام 

 واستخدم لقائمةهذه ا ضوء في الستة الكتب وحلال والتربوية واإلسالمية القومية والسياسية الوطنية
  .المحتوى تحليل وأسلوب الوصفي المنهج الباحثان

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 اعتمدت الفلسطينية الوطنية التربية كتب في القيم أن على واضح دليل عدم وجود إلي الدراسة توصلت

 والتوازن ساسيةاأل والقيم الفرعية القيم بين االنتماء في والصدق الشمول فيه يتحقق تخطيط منظم على
 متوازنة في غير الكتب أن أي ، الستة الكتب لكل القيم شمول وعدم للمفاهيم والنمو التدرج أو مراعاة

 وأعد ، اآليات القرآنية بعض وجود رغم األول الصف كتاب في القيم بعض وجود وعدم القيم توزيع
 الوطنية التربية لكتب األخرى لجوانبا تقويم استكمال بضرورة الباحثان وأوصي،  للقيم قائمة الباحثان

االجتماعيات  معلمي آراء ضوء في الفلسطينية الوطنية التربية كتب في المتضمنة القيم وبإعادة دراسة
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 بضرورة االهتمام الباحثان وأوصي كما ، الكتب هذه تعليم عن باعتبارهم المسؤولين االبتدائية بالمرحلة
 وبضرورة لكل قيمة بالشمول واالهتمام تأليفها إعادة عند الوطنية ةالتربي كتب في القيم بين بالتوازن

  . تغييرها عدم حال في الكتب هذه إثراء
  

  ) :1998( زيدان دراسة   )6
 : الدراسة عنوان

  ." بفلسطين من وجهة نظر المعلمين الصالح المواطن لصفات الوطنية التربية منهاج مراعاة مدى "

  : الدراسة هدف
  .التربية الوطنية لصفات المواطن الصالح منهاج مراعاة مدى على التعرف إلى هدفت

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 السياسـي، المجـال :مجـاالت هـي ثالثـة علـى موزعـة فقـرة، (97) مـن مكونة استبانه الباحثة استخدمت

 معلـم )303(مـن  عينـة مكونـة علـى االسـتبانة تطبيـق وتـم ،االجتمـاعي والمجـال االقتصـادي، المجـال
  . ومعلمة

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 كانت المواطن الصالح لصفات الوطنية التربية مناهج مراعاة درجة أن الدراسة إلى نتائج أشارت

 االقتصادي في المجالين الذكور عند منها أعلى كانت المراعاة لدرجة اإلناث تقديرات نأو  ، متوسطة
 األخرى التخصصات تقديرات ذوي من أعلى الجغرافيا تخصص المعلمين تقديرات نأو  واالجتماعي،

 من أعلى مًعا وثانوية أساسية في مدارس مونيعلّ  الذين المعلمين وتقديرات فقط ، السياسي المجال في
 واالقتصادي السياسي المجالين في والمدارس الثانوية األساسية المدارس في مونيعلّ  الذين نظرائهم

 المدرسة، وموقع العلمي، المؤهل لمتغيرات المراعاة تعزى درجة تقدير في وقفر  يظهر لم بينما فقط،
وأوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر في كتب التربية الوطنية بما يكفل تضمين ، الخبرة ومتغير

  .صفات المواطن الصالح لعناصر المنهاج من حيث المحتوى واألنشطة التعليمية
  

  ) : 2002(  دراسة عبابنة  )7
  : عنوان الدراسة

 في العليا األساسية المرحلة منهاج أهداف في للقيم المتضمنة الوطنية التربية كتب احتواء مدى "

  ."األردن
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  :  هدف الدراسة

 منهاج أهداف في للقيم المتضمنة الوطنية التربية كتب احتواء مدى على التعرف هدفت الدراسة إلى
  .األردن في العليا األساسية المرحلة

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها

 كتب من يتكون الدراسة وكان مجتمع ،قام الباحث بتحليل محتوى  كتب التربية الوطنية  
  .والعاشر والتاسع الثامن للصف األردنية الوطنية التربية

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 العاشر، وأخيرا الصف كتاب ثم للقيم، اشتماال األكثر هو الثامن الصف كتاب أن إلى أشارت النتائج
الثقافية  القيم ثم الثالثة الكتب في توفرا القيم أكثر كانت االقتصادية القيم التاسع ، وان كتاب الصف

 كتب التربية من كتاب كل احتواء نسبة بين فروق وجود على أيضا النتائج ودلت ,الدينية القيم وأخيراً 
 الوطنية للمرحلة التربية منهاج أهداف في قيمال تلك تضمين نسبة وبين مجتمعة والكتب الوطنية

 نسبة وبين الوطنية للقيم، التربية كتب احتواء نسبة بين توافق وجود عدم يعني وهذا العليا، األساسية
وأوصى الباحث ، األردن  في العليا األساسية للمرحلة الوطنية التربية منهاج أهداف في تضمينها

يها بشكل يحقق التوازن بين كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية بضرورة إبراز القيم والتركيز عل
  .العليا في األردن 

  ) : 2006(  دراسة مشاهرة  )8
  : عنوان الدراسة

 " . فلسطين  في األساسية للمرحلة  التربية الوطنية كتب في الوطن صورة إلى التعرف" 

  :  هدف الدراسة

 في األساسية المرحلة في التربية الوطنية كتب في الوطن ةصور  إلى التعرف الدراسة هذه هدفت
 (1995 -1996) يــالدراس العام في الطبعة األولى ظهرت ,التجريبية الطبعة ذات هي والتي فلسطين

  .  المنهاج تضمنها التي الوطن صورة عن للكشف وذلك
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

 الكتاب المشمولة وحدات في الوطن صورة ستخراجال المحتوى تحليل طريقة الدراسة استخدمت
 من عدد نال إجماع وقد الدراسة عرض مع يتناسب للصور تحليلياً  نموذجا الباحثة وطورت ، بالدراسة

  .المحكمين
  :نتائج الدراسة وتوصياتها 

 صورة ( 72 ) تضمنت المرحلة األساسية في للصفوف الوطنية التربية كتب أن إلى الدراسة توصلت
 االقتصادية ، الصورة الصورة االجتماعية ، ، السياسية الصورة : هي أنواع ستة في تواجدت للوطن
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 وكانت ، مرة  ( 664)  الصور هذه وقد تكررت ،الدينية والصورة التاريخية الصورة الجمالية ، الصورة
 بلغت ماليةالج والصورة، )  (%25 بنسبة مرة (160) وبلغت  االجتماعية الصور هي الصور أكثر

 والصورة (22,29%)  بنسبة مرة (148) االقتصادية والصورة(% 23,20 ) بنسبة  مرة (154)
 وأخيراً  (10,54%) بنسبة مرة (70) الدينية وبلغت والصورة (% 12,80 ) وبنسبة مرة (58) السياسية
 توزيع في متنظي وجود عدم وتوصلت الدراسة إلى  (% 6,17 )بنسبة مرة (41 ) التاريخية الصورة
 في وقلتها االجتماعية، كالصورة الوطن أنواع صور بعض تضخم على دلت وكذلك ، الوطن صور
بضرورة إعادة النظر في كتب التربية  دراسةوأوصت ال، التاريخية كالصورة األخرى الوطن صور أنواع

ي توزيع صور الوطنية المقررة على المرحلة األساسية في فلسطين بشكل يحدث نوعا من التوازن ف
  .الوطن في هذه الكتب

  ) : 2006( دراسة  فرج ) 9
  : عنوان الدراسة

  ".الثانوي بمصر الصف األول لطلبة المدنية التربية في مقترح لمنهج عام إطار تحديد"

  : هدف الدراسة
 ثم ومن  ,الثانوي الصف األول لطلبة المدنية التربية في مقترح لمنهج عام إطار تحديد إلى هدفت

  .الثانوية بمصر الجيزة مدرسة طالب من عينة على تطبيقه اثر وقياس جريبهت

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 نتائج قياس ومن ثم  ,دراسي فصل خالل تجريبهما تم دراسيتين وحدتين من المقترح المنهج تكّون وقد 

 المدنية التربية في المقترح للمنهج العام اإلطار وتضمن،  االتجاه مقاييس باستخدام الدراسة
 شمل المعرفي المجالف،  والمهارية والوجدانية المعرفية المجاالت الثالث تحت تندرج موضوعات
 وآليات المدنية المجتمعية دوار المؤسساتأو  والمشاركة الديمقراطية مفاهيم حول النظرية المعلومات
 إلعداد للطالب إكسابها ينبغي التي واالهتمامات االتجاهات الوجداني المجالوشمل ،  بها االتصال

حقوق  واحترام القانون واحترام المواطنة نحو ايجابية اتجاهات تكوين وتضمن كما المواطن الصالح
 بدال من الديمقراطية بالسبل النزاعات وحل , والعدل والمساواة والحوار , الديمقراطية وتقدير اإلنسان ،

 الخاصة المهارات شملفقد  المهاري المجالأما ، تطوعيال العمل تقدير تضمن كما ،واالنتقام الثأر
 وغير األساسية وحرياته اإلنسان حقوق قضايا مثل مناقشة الطلبة يتقنها أن ينبغي التي المدنية بالتربية

للمجموعة،  العام الصالح تحقق أسس على الصف التعامل داخل قواعد مثل المهارات من ذلك
، القانونية للقواعد والخضوع المدنية، الخدمة القانون، ظل خرين فيواآل وطنه إزاء المواطن وواجبات

  .الدراسيتين الوحدتين إعداد بعدو 
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  : نتائج الدراسة وتوصياتها
مكونـة  عشـوائيا مختـارة عينـة علـى الدراسة حيث طبقت , الالزمة الميدانية الدراسة بإجراء الباحثة قامت
 تـدريس تـم الثانويـة ، حيـث ةالجيـز  مدرسـة انوي مـنالثـ األول الصـف طـالب مـن طالّبـا ( 40) مـن

 الباحثـة قامـت و،  كامل فصل مدار على حصة للوحدتين 24 أسبوعيا ولمدة حصتين بواقع الوحدتين
 ثـم ومـن االتجاهـات ، لمقيـاس والبعـدي القبلـي التطبيـق الطـالب فـي عليها حصل التي الدرجات بجمع

 الطـالب اسـتجابة متوسـط توصـلت إلـى أن  وقـد , معياريـةواالنحرافـات ال الحسـابية المتوسطات حساب
 وهي  ( 2.85) ,البعدي التطبيق في متوسط استجابتهم بلغ بلغ  بينما  ( 2.23) ,القبلي التطبيق في

 مواقـف حسـم في أسهمتا قد الوحدتين أنّ  يعني مما,  المستخدم الثالثي المقياس سقف إلى اقرب درجة
وقــد أوصــت الباحثــة بضــرورة إجــراء دراســات فــي تطــوير منــاهج  ،  عيــةالمجتم المشــاركة نحــو الطلبــة

ألهميـة منـاهج التربيـة المدنيـة لطلبـة  وذلك نظـراً ، التربية المدنية في ظل التعدد الثقافي والتسارع العلمي
  .المرحلة الثانوية 

  

   ) : 2006( :دراسة راضية وفي )6
  : عنوان الدراسة

 " .المواطنة روح في تكوين الجزائرية عليميةالت المؤسسة ودور المواطنة مفهوم"

  :  هدف الدراسة

 روح فـي تكـوين الجزائريـة التعليميـة المؤسسـة ودور المواطنـة هـدفت  الدراسـة إلـى التعـرف علـى مفهـوم
  . الثانوية المدرسة في التالميذ لدى المدني الحس قيم وتجسيد , المواطنة

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
الباحـث  اسـتخدم وقـد ،االجتماعيـة  التربيـة لكتـب تحليـل ومـنهج الوصـفي التحليلـي مـنهجال اتبـع الباحـث

 عالقة مباشـرة لها التي التعليم أبعاد لقياس,  محاور ست على موزعة سؤاالً )  ( 53من مكونة استبانه
 طنـةالموا والعالقـة بـين االجتمـاع، علـم منظـور مـن المواطنـة مفهـوم :مثـل عام تربوي كهدف بالمواطنة
 ) من عينة على وطبقت األداة الجزائرية، التعليمية المؤسسة في المواطنة وتجسيد التعليمية، والمؤسسة
  .عنابة والية في ثانوية مدرسة ( 31 ) ب يدرسون معلم ( 103

 :نتائج الدراسة وتوصياتها 

، نسـبياً  متوسـط بشكلالمواطنة  تكوين في تساهم االجتماعية للمواد المدرسية الكتب تحليل نتائج كانت 
 مجموع من )(% 44.17وذلك بنسبة تواترها نسبة خالل من للمواطنة كأساس الحق قيمة هيمنت حيث
 . المدنية التربية كتاب في أقصاها وقد بلغت آخر، إلى كتاب من تختلف تواترية وبنسب المواطنة قيم
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 واالنتخاب   (%84.45)  بنسبة بيةوالتعددية الحز  , (% 39.6 ) بنسبة فكان الحرية مفهوم ورود أما
 األول الصـف كتـاب يتنـاول لـم ,المعاصـرة الدوليـة والقضـايا بـالقيم يتعلـق فيمـا أمـا ) (% 71.2 بنسـبة
 البعـد علـى القـيم تنـاول فقـد الثـانوي الثـاني الدولية، أما المعاصرة القضايا وال أبدا القيم موضوع الثانوي
 فـي المقدمـة المعلومـات توزيـع فـي تـوازن كـان هنـاك حيـث ابالكتـ مـادة مـن  (%26.5)بنسـبة المحلي
 آخر دون لعرق انحياز دون السنغافوري المجتمع يتكون منها التي الثالث العرقية األجناس عن الكتاب

 بـل المحلـي البعـد علـى القـيم يتنـاول فلـم الثـانوي الثالـث كتـاب الصـف أمـا معاصرة، قضايا يتناول ولم.
 البعـد علـى ال القـيم يتنـاول فلـم الثـانوي الرابـع الصـف أمـا)  ( 17%بنسـبة عـالميال البعـد علـى تناولهـا
 دعـائم إرسـاء فـي اً هامـ دوراً  يلعـب المعلـم أنّ  الميدانيـة الدراسـة أظهـرت كمـا . العـالمي وال المحلـي

 األمـور ينـاقش مـن المتعلمـين العينـة أفـراد مـن فقـط ( 19.6% ) أنّ  الدراسـة بينـت حيـث ,المواطنـة
 النظري المعلم دور أنّ  الدراسة بينت وبالتالي ,المعاصرة والمشكالت االجتماعية  ,بالديمقراطية علقةالمت
 التربيـة أنّ  أيضـا الدراسـة بينـت الملمـوس، كمـا العملـي بالجانـب تدعيمـه لـم يـتم ما الفعالية ناقص يبقى

 تقدر العينة أفراد من ضئيلة بةنس أنّ  من بالرغم ، المواطنة روح بتكوين األكثر صلة المادة هي المدنية
 االجتماعيـة المؤسسـات بـين التكامـل بضـرورة أوصـى الباحـث وقـد، ذلـك عكـس يـرون (3.06 %) ب

 بتدريب المعلم يحظى أن بد ال وانه , الصالح المواطن لتكوين واالجتماعي التربوي في الدور المختلفة
نقلهـا  مـن يـتمكن حتـى ؛للمجتمـع الراهنـة وضـاعواأل والمشـكالت والمعايير والقيم والقوانين حول الحقائق

الشـكل  حيـث مـن االجتماعيـة بـالمواد الخاصـة المدرسـية الكتـب بتحسـين وأوصـى  كمـا ،التالميـذ إلـى
 ؛الجانب التطبيقي تفعيل على والعمل وتغيراته المعاصر االجتماعي الدافع مع يتماشى بما والمضمون

 التربيـة تـدريس أهميـة مـن وانطالقـاً  ،أكثـر النظـري الجانـب علـى تعتمـد الجزائريـة التربويـة المنـاهج ألن
 المواطنـة قـيم ينمـي , الثانويـة المرحلـة المدنيـة لطلبـة بالتربيـة خـاص مـنهج وجـود وضـرورة المدنيـة
 .المشاركة و والديمقراطية واالتحاد

 ) :2009(دراسة حمتو  )7
 : عنوان الدراسة

  ."التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطينقيم االنتماء والوالء المتضمنة في منهاج "
  :هدف الدراسة 

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى قـــيم االنتمـــاء والـــوالء المتضـــمنة فـــي منهـــاج التربيـــة الوطنيـــة لتالميـــذ 
وتحديد مستوى توافر القـيم فـي مـادة التربيـة الوطنيـة لتالميـذ المرحلـة األساسـية ، المرحلة األساسية الدنيا

  .الدنيا
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

شملت الدراسة جميع كتب التربية الوطنية التي تدرس في مدارس مرحلة التعليم األساسي من الصف  
ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد قائمة بأبعاد قيم االنتماء والوالء ، وحتى الصف الرابع االبتدائي، األول
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كما قام بتحليل المحتوى بناء على قائمة  ،للمرحلة األساسية الدنياالمتضمنة في منهاج التربية الوطنية 
نها في يوالمقترح تضم، )7(وعددها ، ومفاهيم القيم المندرجة تحتها) 9(تشتمل على إبعاد القيم وعددها 

  .المنهج الوصفي التحليلي وقد استخدم الباحث، كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا

  :سة وتوصياتها نتائج الدرا
توصلت الدراسة إلى وجود تسعة أبعاد لقيم االنتماء والوالء يجب أن تتضمن في كتب التربية الوطنية 

 ،والمهني الحرفي، واالجتماعي ،والتاريخي ،والوطني، البعد الديني: ساسية الدنيا وهيللمرحلة األ
تضمنة في مناهج التربية الوطنية للمرحلة ن إجمالي القيم الموأ، والسياسي ،والثقافي، واألسري، والبيئي

حيث تضمن كتاب ، قيمة توزعت على الصفوف من األول إلى الرابع) 1084(األساسية الدنيا بلغ 
ثم الصف الثاني %) 26(من إجمالي القيم تاله الصف األول بنسبة %) 30(الصف الرابع األساسي 

ن أو  ،من إجمالي القيم%) 20(واألخيرة بنسبة  وجاء الصف الثالث في المرتبة الرابعة، %)24(بنسبة 
قيمة ) 200(أكثر القيم تضمنا في كتب المرحلة األساسية الدنيا القيم الثقافية حيث تضمنت الكتب 

 وأن أقل القيم تضمناً ، من إجمالي القيم المتضمنة في كتب المرحلة األساسية الدنيا%) 19,1(تمثل 
من إجمالي القيم المتضمنة في كتب %) 2,1(قيمة تمثل ) 22( كانت القيم األسرية حيث كان عددها

وأوصى الباحث بالعمل على إثراء مناهج التربية الوطنية للمرحلة األساسية ، المرحلة األساسية الدنيا
الدنيا بقيم االنتماء والوالء المختلفة من خالل وضع معيار لهذه القيم بناًء على الوزن النسبي لكل بعد 

والقيم التربوية  ،وزيادة تنوع الوحدات التي تشتمل على قيم االنتماء والوالء، ماء و الوالءقيم االنت
األخرى في المنهاج الدراسي بحيث تناسب جميع الطلبة الدارسين لمنهج التربية الوطنية في المرحلة 

  .األساسية الدنيا بشكل تدريجي من الصف األول إلى الصف الرابع األساسي
  

  : )2009( دراسة هندي )8
  :عنوان الدراسة

  ."األربعة األساسية الفلسطينية للصفوف الوطنية التربية كتب وتحليل نقد"
 

  : هدف الدراسة

 الثاني، األول،( :األربعة األساسية الفلسطينية للصفوف الوطنية التربية كتب وتحليل نقد إلى هدفت
 : التالية األسئلة على اإلجابة على وقد ركزت ، مقترحة معايير ضوء في )الرابع الثالث،

 في فلسطين؟ حالًيا المطبقة الدنيا األساسية المرحلة في الوطنية التربية كتب ونقد تحليل نتائج ما  -
 الدنيا؟ األساسية المرحلة في الوطنية التربية لكتب الالزمة المعايير ما - 
  الدنيا؟ األساسية المرحلة تالميذ لىع الوطنية التربية كتب في المعايير هذه تتحقق مدى أي إلى  -
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  : منهج الداسة وٕاجراءاتها
 :النحو التالي على جوانب أربعة تضمنت معايير قائمة بإعداد الباحثة قامت الدراسة أسئلة عن لإلجابة
 بطرق معايير خاصة المحتوى، بتنظيم خاصة معايير ، الوطنية التربية كتب بمحتوى خاصة معايير
 باستخدام معامل الثبات حساب وتم واألنشطة، واألسئلة بالتدريبات خاصة ييرمعا المحتوى، عرض
 المدرسية الكتب كتاب من لكل)  90، 79،80،83( الثبات معامل قيمة بلغت وقد سكوت، معادلة
 تحددتو  الدراسة بأغراض جيدة، وتفي درجة وهي الترتيب، على األساسي والرابع والثالث والثاني األول
 والرابع والثالث  األول والثاني الدنيا، األساسية المرحلة لتالميذ الوطنية، التربية كتب في سةالدرا عينة

  .والثاني األول بجزأيه األساسي

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 واحتل األربعة، والصفوف الجوانب لجميع الكلية تحقيق المعايير درجة أن الدراسة نتائج أظهرت  

 المحتوى تنظيم وأن ،(% 76.3) بلغت إذ مرتفعة، تحقيقه درجة حيث جاءت لى،األو  المرتبة المحتوى
 األنشطة وأن ،(% 76.1) بلغت إذ ،ًا أيض مرتفعة للمعايير تحقيقه درجة ، كانت الثانية المرتبة احتل

 بينما (% 65.9 ) بلغت إذ ، متوسطة جاءت تحقيقه فدرجة ، الثالثة في المرتبة جاءت واألسئلة
 متوسطة للمعايير تحقيقها درجة جاءت حيث واألخيرة الرابعة المرتبة في عرض المحتوى يقةطر  جاءت

  )   ( 54.4%بلغت إذ
 األول،( الصـفوف ولجميـع الجوانـب لجميـع الكليـة المعـايير تحقيـق درجـة أنإلـى  الدراسـة وتوصـلت

 ، (68.8%)،  (69.7%) التـوالي علـى األربعـة للصـفوف بلغـت إذ متوسـطة، )الرابـع الثالـث، الثاني،
 مجتمعـة ولجميـع الصـفوف الكليـة، المعـايير تحقيـق درجـة جـاءت وقـد ، (%65.5)، (%68.5)

 إلـى الباحثـة خلصـت نتـائج مـن الدراسـة إليـه توصـلت مـا ضـوء وفـي، (68.3 %) فكانـت متوسـطة
 وقائمـة وخاصـة، عامـة أهـداف علـى الكتـاب احتـواء ضـرورة أهمهـا كـان مـن التوصـيات، مجموعـة

 احتـواء ضـرورة إلـى باإلضـافة والمعلـم، بالطالـب خاصـة وأخـرى عليهـا المؤلـف، اعتمـد التـي راجع،بـالم
 خـالل مـن الكتـاب إعـداد وضـرورة واإلبـداع، التفكيـر الطالـب عنـد تنمـي ، أنشـطة وأسـئلة علـى الكتـاب

  .الحالي البحث إليها توصل التي بقائمة المعايير االسترشاد
الدراســـات التـــي بحثـــت القـــيم فـــي التربيـــة  :ور الرابـــع تعليـــق علـــى دراســـات المحـــ 3.4.1

 ):التربية الوطنية والتربية المدنية( االجتماعية
  

والد  ،)1992( اتفقت الدراسات السابقة في تناولها للقيم في كتب التربية االجتماعية مثل دراسة مبارك
ة حيث شملت ات السابقكما تنوعت الدراس، )1996(والفرا واألغا ، )1995(وعطوة ، )1993(جاني 

فمنها من تناول القيم في مناهج التربية االجتماعية في جمهورية مصر العربية  مناطق جغرافية مختلفة
ومنها من تناولها في دولة  فلسطين مثل دراسة حمودة ، )1992(ومبارك ، )2006(مثل دراسة فرج 
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ما تناولها في المملكة األردنية ك، )2009(وحمتو ، )1993( والد جاني ،)2006( ومشاهرة، )2009(
هذا واتفقت الدراسة ، )2006(وهناك من تناولها في الجزائر مثل دراسة راضية ، )2002(عبابنة 

 ،الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها للقيم في كتب التربية االجتماعية في المرحلة األساسية
وفي إعداد قائمة القيم الخاصة  ،لتربية االجتماعيةواستفادت الباحثة من هذه الدراسات في تحليل كتب ا

  .ئمة لتالميذ الصف الرابع األساسيبالتربية االجتماعية والمال

  :الدراسات التي بحثت القيم في حقوق اإلنسان / المحور الخامس  3.5
  ) :  1993( األغا دراسة   )1

  : الدراسة  عنوان
  ."التربوية تطبيقاتها و الفلسطيني الطفل حقوق"

  : الدراسة هدف
 يمكـن الفلسـطيني وكيـف للطفـل تتوافر أن يجب التي الحقوق بأهم قائمة وضع إلى الدراسة هذه هدفت
  .الحقوق لهذه حفاظا التربوية التطبيقات إجراء

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها
  .استخدم الباحث هذه القائمة كأداة للدراسة

  :نتائج الدراسة وتوصياتها
 الطفل حقوق تحديد و الفلسطيني للطفل الزمني العمر مفهوم ضرورة تحديد إلى الدراسة خلصت

 ورسم , التعليمية الفلسطينية التعليمية مناهجنا لبناء مسبق كمتطلب ومتطلباتها التربوية الفلسطيني
 كمصادر عدة جهات هناك أن وهي أخرى نتيجة إلى خلصت كما , العالقة التطويرية ذات األنشطة

، الطفل حقوق لتحقيق المؤسسات هذه بين التنسيق من بد وال واإلعالم والمسجد األسرة منها للتربية
 تربية فلسطينية من الطفل حقوق لمقابلة التربوية التطبيقات تنبع أن حثاالب توصيات برزأ من وكان
 ومستفيدة , يةوخبراتنا الذات وقيمنا تراثنا من نابعة وتعليمية واجتماعية فلسطينية أسس على تقوم متميزة

  .واإلقليمية والدولية والمحلية السابقة والدراسات األبحاث ونتائج األمم تجارب من
  

 ):1994( : اهللا عبد دراسة   )2
  : الدراسة عنوان

  ".مصر في األساسي بالتعليم االجتماعية الدراسات مناهج في اإلنسان حقوق "
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  : الدراسة هدف

 الدراسـات منـاهج فـي توافرهـا مـدى عـن الكشـف و اإلنسان وقحق بمبادئ االهتمام هدفت  الدراسة إلى
  .االجتماعية

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

 حقـوق لتنميـة يعـد بالدراسـات االجتماعيـة المرتبطـة األنشـطة فـي لبرنـامج مقتـرح تصـّورالباحـث  وْضـع
 و أهدافه و هجالمن فلسفة في جليا وضرورة ظهوره اإلنسان حقوق مبدأ أهمية منطلق من وذلك اإلنسان

 لـدى المواطنـة بـذور غـرس فـي الكبـرى التـي لهـا أهميتهـا األساسـية المبـادئ مـن باعتبـاره تنفيـذه طـرق
  .التالميذ

  :نتائج الدراسة وتوصياتها

 ، الدراسـات االجتماعيـة منـاهج فـي توافرهـا ينبغـي التـي بـالحقوق قائمة وضع إلى الدراسة هذه خلصت
 التعـرف فـي مـن القائمـة اإلفـادة والتنفيـذي التخطيطي المستوى على المناهج خبراء الباحث أوصى وقد

 الدراسـات منـاهج وضع االعتبار عند في وأخذها االجتماعية الدراسات مناهج وسلبيات ايجابيات على
 عنـد اإلنسـان بحقـوق فيمـا يتعلـق واضـح قصـور عـن الدراسـة هـذه كشـفت كمـا ، مسـتقبال االجتماعيـة

 تتضمن التي باألهداف بضرورة االهتمام الباحث أوصى فقد الجتماعية ، لذاا الدراسات تدريس أهداف
 مع يتناسب الذي النحو على االهتمام بتعليمها يمكن حتى صراحة عليها تنص أن على اإلنسان حقوق

  . أهميتها

 : ) 1997( ألغاأخرى ل اسة در )3
  : الدراسة عنوان

 بقطاع واإلعدادية االبتدائية المدارس في الفلسطيني فلالط لحقوق التربوية التطبيقات توافر مدى تحديد"
  " .معلميهم نظر وجهة من غزة

  : الدراسة هدف
 االبتدائيـة المـدارس فـي الطفـل الفلسـطيني لحقـوق التربويـة التطبيقـات تـوافر مـدى تحديـد إلـى هـدفت

 والتعلـيم لمسـاواة،وا العـدل :أربعـة فـي مجـاالت وذلـك , معلمـيهم نظـر وجهـة من غزة بقطاع واإلعدادية
 – ابتـدائي( المدرسـة مسـتوى : أربعـة فهـي متغيـرات الدراسـة أمـا والرعايـة ، والحمايـة والثقافـة، والحيـاة،

  القطـاع شـمال( اإلداري والتقسـيم ) أنثى – ذكر(والجنس ) وزارة – وكالة(  المشرفة والجهة ،)إعدادي
  .)جنوبه–

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها
  واالبتدائيـة وعـددهم اإلعداديـة المـرحلتين ومعلمـات معلمـي مـن للدراسـة صـلياأل المجتمـع تكـون

 وتكونـت , بمـدارس الحكومـة( 3033) و , الوكالـة بمـدارس)  ( 3369 مـنهم ,ومعلمـة معلم) (6402
 المعلمـين الباحـث صـدق اسـتخدموقـد   األربعـة المجـاالت علـى موزعـة بنـد ( 64 ) مـن الدراسـة أداة
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 معادلـة ثـم اسـتخدم النصـفية التجزئـة طريقـة باسـتخدام الثبـات ومعامـل ,الـداخلي االتسـاق ومعـامالت
  .توافر التطبيقات مدى لتحديد المئوية النسب واستخدمت ،)93(انه  ووجد سيبرمان

  :نتائج الدراسة وتوصياتها
 أعالهـا وكـان  ( 74.63%) بنسـب كـان ككـل التربويـة التطبيقـات توافر معدل توصل الباحث إلى أن

 لصـالح الدراسـة نتـائج وجـاءت، %)69.85( والثقافـة التعلـيم مجـال وأقلهـا (87%) الحيـاة بمجـال
 مدارس ولصالح , الوزارة مدارس الوكالة مقابل ولمدارس , اإلعدادية المدرسة مقابل االبتدائية المدرسة
، اإلداري لتقسـيما متغيـر لتـأثير إحصـائية فـرق ذو داللـة هنـاك يكـن لـم و ،الـذكور مـدارس مقابـل اإلناث

وقد أوصى الباحث بزيادة اهتمام المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالتطبيقات التربويـة لحقـوق الطفـل 
والتركيز عليهـا  فـي مـدارس اإلعداديـة والمـدارس التابعـة للـوزارة فـي ، الفلسطيني في المناهج الفلسطينية

  . فلسطين
  

 ) :2002(دراسة السعيدي  )4
  :  عنوان الدراسة

  ".تدريس مفاهيم قيم  حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعليمية في المملكة المغربية " 

  : هدف الدراسة
والى تحديد مالمح  اإلنسان ضمن  المناهج التعليمية هدفت الدراسة إلى تدريس مفاهيم قيم حقوق

خ للصف الثاني تصور نظري وٕاجراء تطبيقي يهم التربية على حقوق اإلنسان من خالل مناهج التاري
  .الثانوي في المملكة المغربية 

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
استخدم الباحث منهجا يعرف بالدراسة االستكشافية وذلك لخلو المكتبة المغربية حسب علمه من الكتـب 

، ويضــيف الباحــث بأنــه جمــع بــين الدراســة المكتبيــة والقــراءة الفاحصــة النقديــة، ذات العالقــة بالموضــوع
  .قام الباحث بتصميم برنامج مقترح لتنفيذه على طلبة الثاني الثانوي وهم عينة الدراسة أيضا

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 معرفة ابستمولوجية كافية بمفاهيمأن هناك غياب ل :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها 

أن هناك نقص في وعي و ، الثانويوقيم حقوق اإلنسان لدى مخططي وبناة منهاج التاريخ بالتعليم 
هناك و ، واضعي مناهج التاريخ بأهم اإلشكاالت الديداكتيكية التي يطرحها خطاب وثقافة حقوق اإلنسان

فيما ، أيضا غياب لتصور ديداكتيكي واضح شامل وقابل لإلجراءات المنتجة لدى وزارة التربية الوطنية 
، لمناهج التعليمية عامة وفي منهاج التاريخ الخاصةيتعلق بمشروع إدماج ثقافة حقوق اإلنسان في ا

أن هناك فجوة واسعة ما بين شروط ومتطلبات تدريس مفاهيم حقوق اإلنسان كما تصفها األدبيات كما 
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األكاديمية والديداكتيكية  النظرية بين الشروط الذاتية والموضوعية التي تحكم واقع تدريس التاريخ في 
أن برنامج و ، ة في عالقتها الجدلية مع البيئة المجتمعية المغربية الهامةالحياة الصفية و المدرسي

تحدث تغيرًا في اتجاهات الطلبة عينة  أنالشباب ذات الصلة بجوانب التربية المدنية استطاعت 
ن يأخذوا بعين االعتبار النتائج أوقد أوصى الباحث  صانعي السياسة ب،الدراسة ذات مردود إيجابي 

  .تصميمهم لبرامج التربية المدنية  السابقة عند
  

 ) :2001(دراسة المجيدل   )5
  : عنوان الدراسة

  ."واقع حقوق الطفل التربوية في سوريا "

  : هدف الدراسة
  .هدفت الدراسة إلى تقصي واقع حقوق الطفل في سوريا

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
مدرسة من كل  20وريا حيث شملت على عينة كبيرة ومساحة جغرافية واسعة من س أجريت الدراسة 

استخدم الباحث ثالث استبيانات موجهة  وقد، معلم ومعلمة) 463( محافظة وقد بلغ عدد المعلمين 
وهدفت إلى رصد أنماط للرعاية االجتماعية والوجدانية  ،إلى األطفال والمعلمين واألهالي على الترتيب

حيث وضع فرضية  كومية من وجهة نظر المعلمينوالجمالية التي يتلقاها األطفال في المؤسسات الح
بين متوسط استجابات أفراد  (a=0.05)انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

عينة المعلمين فيما يخص مستوى التعليم المرتبط بحقوق الطفل الذي تقدمه المدرسة لألطفال في 
  .العلمي والتربوي والمرحلة التعليمية التي يعلمونهاسوريا تبعا لمتغيرات الجنس ومستوى التأهيل 

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
الدراسة تباينا في مستوى الرعاية  نتائج  من خالل المعالجات اإلحصائية التي قام بها الباحث أظهرت 

المدن حيث كانت جوانب الرعاية لصالح ، االجتماعية والتعليمية والصحية والوجدانية في مناطق سوريا
كما خلص الباحث إلى ، ولصالح أبناء الفئات التي تعمل في األعمال الفكرية، على حساب األرياف

تفوق المعلمات على المعلمين في جانب الرعاية الصحية مما يعني اهتمام المعلمات بالرعاية الصحية 
الباحث إلى أن  وبخصوص المرحلة التعليمية خلص، لألطفال أكثر من اهتمام المعلمين الذكور بها

أما ، معلمي رياض األطفال يولون اهتماما أكثر من معلمي المراحل التعليمية األعلى لمثل هذه الرعاية
بخصوص الرعاية االجتماعية فهي لصالح معلمي المرحلة االبتدائية حيث عزا الباحث ذلك ألنها 

مي والتربوي فقد وجد الباحث فروقا أما عن متغير المؤهل العل، مرحلة بداية تكون المفاهيم االجتماعية
ذات داللة إحصائية في مستوى الرعاية الصحية واالجتماعية لصالح المعلمين الذين يحملون مؤهل 
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كالبكالوريوس وقد عزا الباحث ذلك إلى كون أن  الثانوية العامة أكثر من الذين يحملون مؤهال علميا
وقد أوصى الباحث جملة ، لم مرحلة أو رياض أطفالة ذو التأهيل الثانوي غالبا ما يكون مع/المعلم

ن مناهج التعليم في محتواها تعريفا كامال بحقوق الطفل والتي يمكن أن يتوصيات من أهمها تضم
تضافر جهود المؤسسات المعنية بالتنشئة و ، تنتقل إلى األسرة لتتعرف هي األخرى إلى هذه الحقوق

  .المنظمات األهلية ودور العبادة في االهتمام بحقوق الطفلاالجتماعية كوسائل اإلعالم والجمعيات و 
  
 : )2001( عمايرة دراسة )6

  :سة عنوان الدرا
األردن ومدى معرفة المعلمين  في األساسية للمرحلة التربية االجتماعية كتب مبادئ حقوق اإلنسان في "

  ."لها
  : هدف الدراسة

 األردن فـي األساسـية للمرحلـة يـة االجتماعّيـةالترب كتـب اهتمـام مـدى علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت
  .اإلنسان حقوق لمبادئ معلميها ومعرفة

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 ، األولـى ربـدإ فـي والتعليم التربية مديرية في األساسية المرحلة معلمي على ةاستبانقام الباحث بتوزيع 

  . نفسها للمرحلة االجتماعّية التربية كتب وتحليل لمحتوى
  : ائج الدراسة وتوصياتهانت
 قد المدنية الوطنّية التربية كتب أن إلى االجتماعّية كتب التربية تحليل عملية في الدراسة نتائج أشارت 

 للمرحلة االجتماعّية التربية كتب تليها اإلنسان، حقوق اهتمامهم بمبادئ مدى في األولى المرتبة احتلت
 المرتبة وفي التاريخ، كتب الثالثة المرتبة في ، يليها) الخامس-األول (الصف من الدنيا األساسية
 جميع على )وٕاناثاً  ذكوراً ( المعلمين بمعرفة المتعلقة الدراسة وأشارت نتائج،  الجغرافيا كتب األخيرة
 الذكور من لكل وأما ، السياسي المجال المتوسطات حيث من أعلى المجاالت أن االستبانة فقرات

وأوصى  , واحد كمجتمع واإلناث للذكور المجاالت كترتيب ترتيبهم فقد كان حدة على كل واإلناث
الباحث بضرورة زيادة اهتمام القائمين على تأليف كتب التاريخ والجغرافيا بتضمين مبادئ حقوق 

والتركيز على هذه المبادئ عند التدريس حتى يتمكن تالميذ المرحلة األساسية  ،اإلنسان في تلك الكتب
  .اإللمام بها وممارستها في حياتهم اليومية  الدنيا من

  

 ):2002( علي خريشة دراسة  )7
  : الدراسة عنوان

  ."األردن في األساسية المرحلة من األولى األربعة للصفوف والوطنية االجتماعية التربية كتب  تقويم"
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  : الدراسة هدف
 من األولى األربعة للصفوف يةاالجتماعية والوطن التربية كتب تركيز نسبة تحديد الدراسة إلى هدفت
 داللة ذات فردية فروق هناك كانت ما إذا معرفة والى ,الطفل حقوق على األساسي التعليم مرحلة

  . هو متوقع وما هذه التركيز نسبة بين ) ( a=0.05إحصائية

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 األسـرة هـي: مجـاالت ثالثـة فـي وزعـت ,الطفـل حقـوق مـن حقا ( 71 ) تضمنت قائمة الباحث استخدم
 هـذه فـي ضـوء وتـم ،اً حقـ (21) والعـالمي الـوطني والمجـال, حقًـا  ( 29 )المدرسـة ومجـال ,حقًـا  (21)
  .األساسي مرحلة التعليم من األولى األربعة للصفوف والوطنية االجتماعية التربية كتب تحليل القائمة

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
 مجال في كانت للحقوق الكتب هذه في الطفل لحقوق تركيز نسبة أعلى أن ىإلالدراسة  نتائج أشارت 

 ذات فروق وجود إلى وأشارت النتائج والعالمي الوطني المجال في للحقوق تركيز نسبة وأقل ، المدرسة
، متوقع هو وما الطفل على حقوق الكتب هذه تركيز نسبة بين a=0.05)(إحصائية عند مستوى  داللة

حـث بضـرورة إعـادة النظـر فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للصـفوف األربعـة األولـى وأوصى البا
من مرحلة التعليم األساسي بالشكل الذي يحدث نوعا من التوازن والتكامل بين حقـوق الطفـل فـي مجـال 

  .المدرسة وبين المجال الوطني والعالمي
  

 ):2002(اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز دراسة )8
  : الدراسة عنوان

  " .الفلسطيني التعليم مناهج في اإلنسان حقوق مفاهيم بعض توافر مدى"
  : الدراسة هدف

  الفلسطيني التعليم مناهج في اإلنسان حقوق بعض مفاهيم توافر مدى معرفة هدفت الدراسة إلى
  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 
 العربيـة اللغـة وهـي األساسـي الصـف السـادس مقـررات مـن ةقصـدي عينـة طبـق الباحـث الدراسـة علـى

 المقررة الكتب(األصلي المجتمع من(45%) تمثل  عينة وهي والمسلمين العرب وتاريخ المدنية والتربية
  . تحليل المضمون استمارة فيها واستهدفت )السادس لصفل

  :نتائج الدراسة وتوصياتها 
 المـذكورة فـي الكتـب اإلنسان حقوقب تتعلق أهداف لوجود المئوية النسب أن الدراسة على القائمون وجد
 مفـاهيم يتعلمـون أن الطـالب علـى مؤشـرات وهـي)  (%67,%71,% 96   الترتيـب علـى كانـت آنفـا

 إلـى ومدنيـة سياسـية حقـوق مـابين وردت التـي الحقـوق تنوعـت وقـد،  جيـد وبدرجـة اإلنسـان حقـوق
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 حقـوق فقـرات عـدد أنراسـة الد نتـائج أظهـرت وقـد , أخـرى حقـوق والـى واجتماعيـة وثقافيـة اقتصـادية
 فـي أمـا ( % 8.2 ) بنسـبة أي فقـرة (305 ) أصـل مـن فقـرة) 25( التـاريخ بلغـت كتـاب فـي اإلنسـان
 فكانت الوطنية التربية في أما ( % 7.81 ) بنسبة أي فقرة(282) أصل من فقرة (22 ) فكانت العربي
 حيـث المدنيـة التربيـة فـي كانـتف أعالهـا أمـا (% 14.8 ) أي بنسبة فقرة (467) أصل من فقرة (69)

 كتاب أن حيث تفاوتت الكتب أن يعني مما   (15%) أي بنسبة فقرة  (1547) أصل من فقرة (232)
  (%9) والعربـي)  (67% فكانـت الوطنيـة أمـا , األهـداف الحقوقيـة مـن  (% 71) حقق المدنية التربية
 والمدنيـة السياسـية الحقـوق أن أيضـا اسـةالدر  وأظهـرت، ضـئيلتان  نسـبتان وهمـا (% 16.1)  خـــوالتاري
 الحقـوق بينمـا (% 54.3)  بلغـت وقـد , األربـع الكتـب فـي حيـث ورودهـا مـن حظـاً  األكثـر كانـت

 عـزا وقـد(% 6.45 ) بنسـبة األخـرى الحقـوق أمـا ) ( 39.23%والثقافيـة واالجتماعيـة االقتصـادية
 وهـذا السياسي التحرر اهتمامه جل واقعا يعيش الفلسطيني المجتمع أن إلى ذلك الدراسة على القائمون

 اليوميـة الحيـاة بـان الدراسـة نتـائج الدراسـة علـى القـائمون وعلـل كمـا . علـى المنـاهج بـدوره انعكـس مـا
 وقـد،  المنـاهج علـى بظاللـه ألقـى مـا وهـذا أنواعهـا بجميع اإلنسان حقوق مميزة بانتهاكات للفلسطينيين

 والعقبـات تتجـاوز النقـائص اإلنسـان حقـوق تعلـيم حـول عامـة يةإستراتيج وجود بضرورة الدراسة أوصت
 كل اإلنسان حقوق التربية على تشمل بان وطالبت كما  ,اإلنسان حقوق أهداف تحقيق دون تحول التي

 المقـررات فـي النظـر مـع إعـادة  ,العـالي بـالتعليم وانتهـاء األطفـال ريـاض مـن بدءاً  التعليمية المستويات
 المؤسسات بالتنسيق مع كما وطالبت ،اإلنسان لحقوق مستقلة مادة استحداث ٕامكانيةو  وتنقيحها والكتب

 هـذا فـي أساسـية مرجعيـة واعتبـارهم بحقـوق اإلنسـان التوعيـة اجـل مـن الرسـمية وغيـر الرسمية الحقوقية
  .المجال

  : ) 2004( دراسة األنصاري  )9
  : عنوان الدراسة

  "بها الطلبة وعي ومدى مدرسة الكويتية المعاصرةاإلنسان في مناهج ال حقوق دوافع ومضامين "
  : هدف الدراسة

 والكتب  المناهج في والحرية الديمقراطية اإلنسان ومفاهيم حقوق مفاهيم عن الكشف إلى هدفت الدراسة
  . بها الطلبة وعي ومدى الكويتية المعاصرة المدرسة في المتضمنة التربوية

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها

 في والعلمي األدبي الثانوي والثالث الصفين الثاني من وطالبة طالبٍ  ( 788) من الدراسة ةعين تكونت
 الدراسة عينة على طبقت اإلنسان حقوق استبانه: األولى أداتين واستخدمت، التعليمية المناطق جميع

 العربية ةاللغ كتب من كتاًبا ( 63) مضمون تحليل المدرسية في الكتب محتوى تحليل معيار والثانية
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 والديمقراطية اإلنسان بحقوق تتعلق التي الموضوعات للبحث عن واالجتماعيات اإلسالمية والتربية
  .والشورى والعدالة والتسامح والحرية الدولية والمواثيق

  : نتائج الدراسة وتوصياتها

 الكتب نمضمو  يشير تحليل كما الكويتية المدرسة في المقررة المناهج أن الدراسة نتائج أظهرت
 لها المخصصة عدد الصفحات يزد لم إذ ، اإلنسان حقوق قيم إلى جًدا كبيرة بصورة تفتقر المدرسية

 يتجاوز لم كما المباحث الثالث، كتب جميع صفحات عدد من( 0.04)  بنسبة صفحة ( 44 ) عن
) 0.06( بنسبة عشر موضوعات عن الكتب تلك في الحقوق لهذه المخصصة الموضوعات عدد
 الديمقراطية والقيم حقوق اإلنسان بمواثيق الطلبة وعي أن أيضاً  النتائج أظهرت سبق ما إلى فةإضا
وقد أوصى الباحث بضرورة إعادة بناء المناهج المقررة ،  المستويات مختلف في كبيًرا انخفاًضا سجل

حرية في المناهج ومفاهيم الديمقراطية وال، في المدرسة الكويتية بما يكفل تضمين قيم حقوق اإلنسان 
وتركيز المعلمين على زيادة وعي الطلبة  ،والكتب التربوية المتضمنة في المدرسة الكويتية المعاصرة 

  .بمواثيق حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية في مختلف المستويات
  

  : ) 2006( دراسة البوسعيدي  )10
  :  عنوان الدراسة

 سلطنة في األساسي التعليم مرحلة في العربية ةاللغ كتب اإلنسان في حقوق مفاهيم عن الكشف"

  " .عمان
  :هدف الدراسة 
 التعليم مرحلة في العربية اللغة كتب اإلنسان في حقوق مفاهيم عن الكشف إلى هدفت الدراسة 

  .) م( 2003 -2002 للعام  عمان سلطنة في األساسي

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها
 اللغة كتب من كتابا عشر أربعة في اإلنسان حقوق يممفاه من مفهوما عشرين تناول الباحث

  . العربية

  : نتائج الدراسة وٕاجراءاتها
 هـذه كتـب فـي اإلنسـان حقـوق لمفـاهيم كبيـرة تغطيـة هنـاك أنتفيـد بـ نتـائج إلـى توصـل الباحـث 

 في والحق التعاون، و االجتماع في والحق الوطنية الهوية مثل التكرارات ، من خالل تبين ,المرحلة
 أسلوب أن عن الدراسة كشفت والتصويت ، كما واالقتراع والتعليم التربية في ، والحق اآلخر احترام
 هناك كان حيث عشوائيا جاء بل ، المستوى مع ومتناسبا منظما يكن لم المفاهيم الكتب لهذه تقديم

 الحقوق ، كما ههذ ذكر من الثانية الحلقة خلت بينما األولى الحلقة كتب المفاهيم في تغطية لبعض
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 أن يـدل علـى وهـذا ، حـق أي ذكـر مـن يليـه الـذي الصـف خـال بينمـا لصـف تغطيـة كـان هنـاك
 األساسـيتين الحلقتـين صـفوف علـى الحقوق هذه توزيع في التدرج عملية يراعوا المناهج لم واضعي
بإعادة  القائمين على عملية تأليف الكتب وقد أوصى الباحث،  لهما والعمري النمو المعرفي بحسب

النظــر فــي كتــب اللغــة العربيــة فــي مرحلــة التعلــيم األساســي فــي ســلطنة عمــان مــن حيــث تضــمينها 
لـذا يجـب علـى ،وطريقـة عـرض هـذه المفـاهيم مـن ناحيـة أخـرى ، لمفاهيم حقوق اإلنسان من ناحيـة 

  .في عرض مفاهيم حقوق اإلنسان  عاة التسلسل المنطقي والسيكولوجيمؤلفي هذه الكتب مرا
  

 الدراسـات التـي بحثـت القـيم فـي كتـب حقـوق :تعليق على دراسـات المحـور الخـامس   3.5.1
  : اإلنسان

 ،اتفقــــت الدراســــات الســــابقة فــــي تناولهــــا لحقــــوق اإلنســــان بصــــفة عامــــة وحقــــوق الطفــــل بصــــفة خاصــــة
وعبــــد  ،فــــي فلســــطين) 1997(دراســــة األغــــا  :ويــــة فــــي منــــاطق جغرافيــــة مختلفــــة مثــــلوتطبيقاتهــــا الترب

وهنـــاك مـــن  ،فــي األردن ) 2001(وعمـــايرة  ، فــي ســـوريا) 2001(والمجيـــدل  ،فــي مصـــر) 1994(اهللا
،  )2006( سـعيدير دراسـة البو :تناول مفاهيم حقوق اإلنسان كتب اللغة العربية فـي سـلطنة عمـان مثـل 

الذي تناول مبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة للمرحلـة األساسـية ) 2004(األنصاري 
الذي تناول مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعليمية في المملكة ) 2002(والسعيدي  ،األردنفي 

  . المغربية
وعمـايرة ، ) 2004(واألنصـاري ، ) 2002(السـعيدي :  هذا واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل مـن 
كمـا اسـتفادت  ،ساسـي في تناولها للقيم المتضمنة في كتب حقـوق اإلنسـان للصـف الرابـع األ، )2001(

وفـي إعـداد قائمـة القـيم المالئمـة  ،الباحثة من الدراسات السابقة في تحليل محتوى كتب حقوق اإلنسـان 
  .لتالميذ الصف الرابع األساسي

   



130 
 

  : تعليق عام على الدراسات السابقة  3.6
التــي  و األدوات، ونهافـي ضـوء اسـتعراض الباحثـة للدراســات السـابقة و تحليلهـا و معرفـة مضـم

تبــين للباحثــة أن ، و التوصــيات التــي أوصــت بهــا كــل دراســة ، والنتــائج التــي توصــلت إليهــا، اســتخدمتها
واختلفـت عـن الـبعض اآلخـر فـي جوانـب ، هذه الدراسة تشابهت في بعض الجوانـب مـع دراسـات سـابقة 

مجالـــه و كمــا وجــدت الباحثــة تنـــوع هــذه الدراســات فــي تناولهــا للقـــيم كــٌل بحســب تخصصــه و ، أخــرى 
و هنـاك عـدد آخـر مـن هـذه ، دد مـن الدراسـات اتفقـت فيمـا بينهـافهناك عـ، طبيعة البلد الذي يعيش فيه 
  : وهي تظهر على النحو التالي ...الدراسات اختلفت فيما بينها 

  : اتفقت الدراسات السابقة فيما بينها في  3.6.1
االجتماعية أو الدينية أو التربوية في مقررات سواء القيم األخالقية منها أو ، اتفقت في تناولها للقيم .1

  :المرحلة االبتدائية و في دول مختلفة 
وروشنك وكروج ، في الكويت) 2002(والكندري ، في األردن) 1995(فقد تناولها عاشور 

ومبارك ، في قطر) 1992(والسويدي ، في إيران) 1984(واألزادة ، في فلوريدا) 1982(
  .في مصر) 1994(

و توفير ، ةضرورة ملحة لالهتمام بتنمية القيم األخالقية لدى الطلبة في المرحلة األساسيأن هناك  .2
و االرتقاء ، في إكساب القيم األخالقية للطلبةاإلمكانات الالزمة للمدرسة االبتدائية للقيام بدورها 

  .بالمعلم ماديًا و أكاديميًا 
بنائها بما يكفل تضمين القيم األخالقية  أن جميع المناهج الدراسية بحاجة إلى إعادة النظر في .3

وأن يكون هناك اتفاق بين المسؤولين في ، لعناصر المنهاج من حيث المحتوى واألنشطة التعليمية
والقيم االجتماعية بصفة خاصة المنوي إكسابها ، وزارة التربية والتعليم على القيم بصفة عامة

  .للتالميذ 
نهــا هــي الســمة أكتــب المدرســية يعــزى إلــى العشــوائية حيــث أن هنــاك خلــل فــي توزيــع القــيم فــي ال .4

  .الغالبة على توزيع القيم في الكتب المدرسية دون أن يكون هناك توازن في هذه الكتب 
اتفقت هذه الدراسات في المنهج المتبع و إجراءات الدراسـة حيـث اتبعـت المـنهج الوصـفي التحليلـي  .5

  .م المطلوبة بأسلوبه تحليل المحتوى مع وضع قائمة للقي
  

  :اختلفت الدراسات السابقة فيما بينها في   3.6.2
  :اختلفت في تناول القيم في مجاالت مختلفة فمنها  .1

، تناول القيم االجتماعية الذي) 1995(و عاشور ) 1987(من تناول القيم األخالقية مثل إبراهيم 
، الذي تناول القيم االجتماعية )2001(و الهندي ، الذي تناول القيم التربوية ) 1997(و مقدادي 
التي اقترحت برنامج لتنمية قيم ) 2006(و فرج ، الذي تناول القيم الدينية ) 2001(و العرجا 
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الذي تناول دور المدرسة في التأثير على ) 1989(و كريج ، االختالف و التعامل مع اآلخر 
حيث ) 1991(و راين ، تنظيمية الذي تناول القيم الشخصية و القيم ال) 1987(و لويس ، القيم 

تناولت القيم المتناقضة في المدارس و كيفية تسويتها بطريقة إبداعية و بناءة  و هناك السويدي 
حيث تناول دور الجامعة اإلسالمية في ) 2006(و العاجز ، التي تناولت القيم الدينية ) 1987(

كار و المبادئ التي ضمنتها إسرائيل التي وقفت على األف) 1993(و الدجاني ، تنمية بعض القيم 
) 2009(و حمتو ، التي تناولت مفهوم المواطنة ) 2006(و راضية ، في منهاج االجتماعيات 

و ، الذي تناول حقوق الطفل الفلسطيني ) 1993(و األغا ، الذي بحث في قيم االنتماء و الوالء 
  .الذي تناول تدريس مفاهيم حقوق اإلنسان ) 2001(السعيدي 

فمنها ما تناول القيم في اللغة العربية مثل ، اختلفت أيضًا في تناولها للمقررات الدراسية المختلفة  .2
ومنها ما تناول القيم في  ) .2001(و حزين ، ) 2001(و العرجا ، ) 1983(جلهوم  :دراسة 

و ) 2007(واألسطل ، )1993(و الصلوي ، )1987(السويدي  :التربية اإلسالمية مثل دراسة
و الفرا ، ) 1995(وعطوة ، ) 1992(مبارك  :نها تناول القيم في التربية االجتماعية مثل دراسة م

، ) 2001(السعيدي  :مثل دراسة  ومنها من تناول القيم في حقوق اإلنسان، )1996(و األغا 
  ) .2004(و األنصاري ، )2001(وعمايرة 

ففــي ، و منــاطق جغرافيــة مختلفــة ، ختلفــة اختلفــت الدراســات الســابقة فــي تناولهــا مراحــل تعليميــة م .3
تنـاول المرحلـة ) 2009(نجد حمـودة ، تناولت المرحلة االبتدائية ) 1983(حين نجد دراسة جلهوم 

، التي بحثت القيم في المرحلة اإلعداديـة بقطـر ) 1997(و هناك السويدي ، األساسية العليا بغزة 
) 2000(و التــل و مســاعده ، الثــانوي بــاليمن  تنــاول القــيم فــي مرحلــة التعلــيم) 1993(و الصــلوي 

  .تناول مرحلة التعليم الجامعي بغزة ) 2006(و العاجز ، تناوال المرحلة الثانوية بالسودان 
فمنها ما اتبع المنهج التحليلي الوصفي ، اختلفت بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج  .4

و  ،)1988(و الجالدي ، ) 1987(راهيم و إب، )1983( بأسلوبه تحليل المحتوى مثل جلهوم
استخدم  او منها م ،)2006(و فرج ، )1976(كيلسي : نهج التجريبي مثل منها ما اتبع الم

صالح : و منها ما نَوع في استخدام األدوات مثل  ،)1982(رشنك و كروج : نه فقط مثل استبا
خالقية و مقياس المفاهيم األو ، و اختبار رسم الرجل، حيث استخدمت المنهج التجريبي) 2001(

كريج : ومنها ما استخدم مقياس نوعية الحياة المدرسية و المقابلة مثل ، استمارة لجمع البيانات
  .)2002( ياماسكي: و منهم من اتبع دراسة حالة مثل  ، )1989(

  :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في   3.6.3
حيث اتبعت الباحثة في ، م الدراسات السابقة في المنهج المتبع اتفقت الدراسة الحالية مع معظ .1

و وضعت قائمة بالقيم المتضمنة ، هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بأداته تحليل المحتوى 
  .في كتب التربية اإلسالمية و التربية االجتماعية و حقوق اإلنسان لمناسبتها لهذه الدراسة 
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ركيز على القيم عند التدريس حتى يتمكن التالميذ من ممارستها و أن هناك حاجة و ضرورة للت .2
 .تبنيها في منظومة حياتهم اليوميةاإللمام بها و 

 أن هناك حاجة ملحة إلى إعداد برامج تدريبية للمعلمين في جميع المراحل التعليمية لتدريبهم على .3
 .كيفية تنمية القيم عند التالميذ

  
  :لية مع الدراسات السابقة في اختلفت الدراسة الحا  3.6.4

، اهتمت الدراسة الحالية بالبحث في القيم المناسبة للصف الرابع األساسي بمجاالتها المختلفة  .1
  :حيث لم تكتف بدراسة مجال واحد من مجاالتها فقد تناولت سبع مجاالت من مجاالت القيم هي

المجال  ،المجال المعرفي ،العلمي المجال ،المجال األخالقي ،المجال االجتماعي ،المجال الديني
  . المجال السياسي و الوطني ،الجمالي

و التربية الوطنية ( تناولت هذه الدراسة كتب التربية اإلسالمية و التربية االجتماعية بما فيها  .2
و حقوق اإلنسان لتحليلها و دراستها باعتبارها مواد غنية بالقيم و تضبط و توجه ، )التربية المدنية

حيث لم يرد في الدراسات السابقة دراسة تناولت ، طفال و تشوقهم و تمتعهم و تسليهماألسلوك 
 .تحليل هذه الكتب األربعة مجتمعة 

  

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في   3.6.5
هم فالمرحلة األساسية الدنيا من أ، أنها اهتمت بمرحلة عمرية هامة جدًا و حساسة في حياة الفرد  .1

حيث تمتد آثارها إلى حياة التلميذ ، المراحل الدراسية في حياة التلميذ ؛ ألنها باكورة المراحل
فبناء القيم و إكسابها للتالميذ أمرًا هامًا ، و فيها يكون التشكيل و الغراس و البناء ، المستقبلية 

  .على التالميذ في المدرسة و المجتمع  لما له من عائدٍ ، بجميع أشكاله 
أبرزت الدراسة الحالية القيم الواردة في كتب التربية اإلسالمية و التربية االجتماعية و حقوق  .2

ن الصف الرابع هو نهاية المرحلة أحيث ، اإلنسان للصف الرابع األساسي في دراسة واحدة 
 .األساسية الدنيا

كتب التربية درست مدى مالئمة القيم التي تم الحصول عليها من خالل عملية تحليل محتوى  .3
اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق اإلنسان للخصائص النمائية  لتالميذ الصف الرابع 

 .األساسي
تناولت الدراسة الحالية كتب حقوق اإلنسان المقررة على الصف الرابع األساسي وهي كتب حديثة  .4

هذه الكتب اهتماما كبيرا وأولت تدريس ، الوالدة تم تأليفها من قبل وكالة الغوث الدولية بفلسطين
  .أي يتميز بها تلميذ عن تلميذ من ناحية السلوك ، )تميز( لدرجة أنها أصبحت مادة 
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  :أفادت الدراسات السابقة الباحثة في   3.6.6
  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في النواحي التالية 

رفة ما كتب حول القيم في مع لموضوع الدراسة من خاللوسعت من فهم الباحثة وٕادراكها  .1
 .و مراحل متنوعة  و مقررات دراسية مختلفة، مجاالت متعددة 

 .تحديد مشكلة الدراسة الحالية وصياغة كل من أهدافها ومصادرها  .2
تها والجهات المسؤولة بناء اإلطار النظري الخاص بأهمية القيم وتصنيفاتها ومصادرها ومكونا  .3

 .الدراسة الحاليةو في تحديد منهجية ، عن إكسابها
 ريفات اإلجرائية لهذه المصطلحات تحديد مصطلحات الدراسة الحالية و بناًء عليه تم تحديد التع  .4
 .بينت بعض أبعاد القيم المتضمنة في المناهج  .5
يانات واستخالص والوقوف على تحليل الب ،ائمة وطرق صياغة فقراتها وبنودهاكيفية بناء الق  .6

 .النتائج وتفسيرها
  .الكتب وفقا لبطاقة تحليل المحتوىت تحليل خطوا  .7
  .بناء أدوات الدراسة واختيار وحدات التحليل واألساليب اإلحصائية المناسبة . 8
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  الفصل الرابع

  

  هإاجراءاتأدوات الدراسة و 
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  الفصل الرابع
  أدوات الدراسة وٕاجراءاتها

  
  
  منهج الدراسة : أوًال  •

  

  مجتمع الدراسة: ثانيًا  •
  

  عينة الدراسة : الثًا ث •
  

  توصيف الكتب : رابعًا  •
  

  أدوات الدراسة : خامسًا  •
  

  خطوات الدراسة : سادسًا  •
  

  خطوات التحليل : سابعًا  •
  

   المعالجة اإلحصائية: ثامنًا  •
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  الفصل الرابع
  أدوات الدراسة وٕاجراءاتها

  

دراسة بالتعرف على منهج يتضمن هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لتنفيذ هذه ال
، ، وتحليل المحتوىع في الدراسة ومجتمعها، وعينتها، وتوضح خطوات إعداد قائمة القيمالبحث المتب

، كما ربية االجتماعية ، وحقوق اإلنسان، للصف الرابع األساسيوتوصيف لكتب التربية اإلسالمية والت
  .سة سيتعرض هذا الفصل لألسلوب اإلحصائي المستخدم في الدرا

  : منهج الدراسة  : أوالً   4.1
رة أو ، الذي يعتمد على دراسة ظاهاستخدام المنهج الوصفي التحليلي اقتضت طبيعة الدراسة
، ويمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون حدث أو قضية موجودة حالياً 

يعتمد على تجميع " منهج مناسبًا ألنه هذا ال ويعد، )83م،ص1999األستاذ ، األغا ، (تدخل الباحث فيها 
، )234: 1984، بدر( "الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة 

هدف على ذي يكما استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى وهو أحد أساليب البحث العلمي ال
لتحليل محتوى ، )22: 1989،طعيمة(ن الظاهر والكمي للمضمو  الوصف الموضوعي والعلمي المنظم

تحليل المحتوى ضمن  أسلوبويتم استخدام ، دراسة لمعرفة القيم التي تتضمنهاالكتب موضوع ال
بهدف معرفة القيم المتضمنة في كل فقرة من  جموعة من القواعد والضوابط العلمية المنظمة والمحددةم

     .محتويات الكتب موضوع الدراسة

  : مجتمع الدراسة : يًا ثان  4.2
      يبايتمثل مجتمع الدراسة في كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية التي تشمل كت

، والمطبقة المقررة على الصف الرابع األساسي، وكتب حقوق اإلنسان )ربية الوطنية والتربية المدنيةالت(
 ، والمعدة محلياً بفلسطين بقطاع غزة) نروااألو (بمدارس الوكالة) م2012 – 2011(في العام الدراسي 

بعقول فلسطينية وهي عبارة عن ثمانية كتب في مجموع المقررات الدراسية األربعة بواقع كتاب لكل 
  .فصل دراسي

  :عينة الدراسة : ثالثًا   4.3
التربيــة االجتماعيــة والتــي  مبحــثالتربيــة اإلســالمية و محتــوى مبحــث تكونــت عينــة الدراســة مــن 

قـــوق اإلنســـان للصـــف الرابـــع ح محتـــوى مبحـــث، ومـــن )لتربيـــة الوطنيـــة والتربيـــة المدنيـــةا( يباكتـــتشـــمل 
، ت التـي تــم تحليلهـا ثمانيـة مقــررات، وبلـغ عــدد المقـرراد تــم اختيـار العينـة بطريقــة قصـديه، وقـاألساسـي

  .للدراسةوقد تم اختيار المجتمع األصلي كله كعينة ، ثمانية كتب) 8(مل جزأين بواقع كل مقرر يشت



137 
 

  عدد الصفحات والدروس التي تم تحليلها في كل كتاب:)4.1(الجدول 
 عدد الدروس عدد الصفحات نوعية الكتب اسم الكتاب

 كتاب التربية اإلسالمية 
 24 82 الجزء األول
 23 83 الجزء الثاني

 47 165 مجموع الجزأين

  التربية الوطنية
 

 18 66 الجزء األول
 16 65 الجزء الثاني

 34 131 مجموع الجزأين

 التربية المدنية
 8 34 الجزء األول
 8 35 الجزء الثاني

 16 69 مجموع الجزأين

 حقوق اإلنسان
 13 53 الجزء األول
 13 78 الجزء الثاني

 26 131 مجموع الجزأين
    

ق اإلنسان للصف الخطة الدراسية لمناهج التربية اإلسالمية واالجتماعية وحقو:) 4.2( الجدول رقم 
  الرابع األساسي

 عدد الحصص عنوانها الوحدة الكتاب المقرر

  التربية اإلسالمية 
  الجزء األول

  
  
  
  
 

  الوحدة األولى 
  الوحدة الثانية 
  الوحدة الثالثة
  الوحدة الرابعة

  الوحدة الخامسة
  الوحدة السادسة
 الوحدة السابعة

  العقيدة اإلسالمية *
  )1(القرآن الكريم *
  هالفق*
  )2(القرآن الكريم *
  األخالق والتهذيب *
  )3(القرآن الكريم *
 تالوة القرآن الكريم*

4  
5 
7  
3  
5 
5 
3 

  
  الجزء الثاني

  
 

  الوحدة األولى 
  الوحدة الثانية 
  الوحدة الثالثة
  الوحدة الرابعة

  الوحدة الخامسة
 الوحدة السادسة

  )1(القرآن الكريم *
  السيرة النبوية * 
  )2(القرآن الكريم * 
  األخالق والتهذيب* 
  )3(القرآن الكريم * 
 تالوة القرآن الكريم* 

9  
6  
7  
7  
3  
3 



138 
 

  التربية الوطنية 
  الجزء األول 
  الجزء الثاني

  
 

  الوحدة األولى 
  الوحدة الثانية 
  الوحدة الثالثة
  الوحدة الرابعة

  الوحدة الخامسة
 الوحدة األولى 

  وطني فلسطين *
  مدينة القدس*
  ادية في فلسطينالنشاطات االقتص*
  التراث الفلسطيني *
  فلسطين وكوكب األرض*

 أسرتي * 

7  
4  
4  
5  
4  
4 

  التربية المدنية
  الجزء األول 
 الجزء الثاني 

  الوحدة الثانية 
  الوحدة الثالثة
 الوحدة الرابعة

  اإلنسان يحترم اآلخرين* 
  حقوقنـا * 
 المجتمع الذي نريده * 

2  
2  
2 

  حقوق اإلنسان
  الجزء األول 

 لجزء الثاني ا

  )13-1(الدرس من 
 )13-1(الدرس من 

 13  
13 

  

وقــد أعــدت الباحثــة توصــيفًا تفصــيليًا للكتــب األربعــة موضــحة توزيــع القــيم علــى الوحــدات الدراســية 
  .)6انظر ملحق رقم(والدروس 

فــي مــدارس  وال تــدرس إال،والجــدير بالــذكر هــو أن كتــب حقــوق اإلنســان هــي مــن إعــداد وكالــة الغــوث 
  .ة الغوث في فلسطينوكال

  :أدوات الدراسة :  رابعاً   4.4
   -:الدراسة على أداتين رئيستين هما لقد اعتمدت الباحثة في هذه

  .م، والقيم الفرعية المندرجة تحتهاالقي هي قائمة شملت أهم أبعاد: األداة األولى  -1
  .هي أداة تحليل المحتوى : األداة الثانية  -2

النهائيـة اتبعتهـا الباحثـة وصـوًال إلـى تصـميم أداة الدراسـة فـي صـورتها وفيما يلي عـرض للخطـوات التـي 
  .وٕاجراءات عملية التحليل

بعد اإلطالع علـى األدب التربـوي والمراجـع والدراسـات السـابقة المتعلقـة بمشـكلة الدراسـة واسـتطالع رأي 
مــت ، قاعلــيهمقائمــة القــيم التــي تــم عرضــها ، عــن طريــق ن المعلمــين المتخصصــين فــي التربيــةعينــة مــ

  .الباحثة بإعداد أداتي الدراسة
  : قائمة القيم : األداة األولى   4.4.1

تمثلت أداة الدراسة األولى في قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية 
يل ، بهدف تحلوكتب حقوق اإلنسان) بية المدنيةالتربية الوطنية والتر ( االجتماعية والتي تضم كتب 

، وقد أعدت الباحثة قائمة القيم للمعلمين والمتخصصين في تعليم هذه الكتب في ضوء هذه القائمة
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بهدف التأكد من مدى  التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي
  .الصف الرابع، والتأكد من صدقها مالئمة هذه القيم وصالحيتها لطالب

  : القيم رة األولية لقائمةالصو   4.4.1.1
اإلســالمية والتربيــة االجتماعيــة اشــتملت هــذه القائمــة علــى ســبعة أبعــاد للقــيم فــي كتــب التربيــة 

، مختلفة تماماً  )8(اشتمل على أبعاد ثمانية فقدحقوق اإلنسان  مبحث أما) نفس األبعاد في هذه الكتب(
والبعـد  ،البعـد الـديني، والبعـد االجتمـاعي: وهـذه األبعـاد هـي، حقـوق اإلنسـان مبحثويرجع ذلك لطبيعة 

ـــــــــي ـــــــــي، والبعـــــــــد الجمـــــــــالي، و العلمـــــــــي، والبعـــــــــد المعرف ـــــــــوطنيالبعـــــــــد األخالق                 ، والبعـــــــــد السياســـــــــي وال
  . ))4.3( انظر جدول رقم(

  بعداألبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل : )4.3(جدول رقم 
 الفرعيةعدد القيم  األبعاد الرئيسة م
 20 البعد الديني  1
 20 البعد االجتماعي  2
 19 البعد العلمي  3
 19 البعد المعرفي  4
 20 البعد األخالقي  5
 19 البعد الجمالي 6
 20 البعد الوطني والسياسي  7

األبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل بعد فـي كتـب التربيـة ) 4.3(ويبين الجدول رقم 
  .سالمية والتربية االجتماعيةاإل

، بعد الكرامة ، وبعـد الحريـة، وبعـد المسـاواة: ة القيم في كتب حقوق اإلنسان فهيأما أبعاد قائم
، وبعـد المواطنـة والمستوى المعيشي الالئق لإلنسـان، وبعد الحياة ح، وبعد العدالةوبعد التضامن والتسام

  .)4.4انظر جدول رقم ( د الملكية، وبعركة في الحياة المدنية والسياسيةوالمشا
  األبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل بعد في كتب حقوق اإلنسان): 4.4(جدول رقم 

 عدد القيم الفرعية األبعاد الرئيسة م
 9 بعد الكرامة 1
 9 بعد الحرية 2
 10 بعد المساواة 3
 8 بعد التضامن والتسامح 4
 7 بعد العدالة 5
 13 د الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسانبع 6
 13 نية والسياسية  هبعد المواطنة والمشاركة في الحياة الم 7
 14 بعد الملكية  8
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   .األبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل بعد في كتب حقوق اإلنسان) 4.4(ويبين الجدول رقم 
د من القيم الفرعية في كتب التربية اإلسالمية والتربية واشتمل كل بعد من هذه األبعاد على عد

  : وهي كما يلي) والتربية المدنية  التربية الوطنية( االجتماعية 
  .ني واشتمل على عشرين قيمة دينيةالبعد الدي -1
  .واشتمل على عشرين قيمة اجتماعية البعد االجتماعي -2
  .لمي واشتمل على عشرين قيمة علميةالبعد الع -3
  .قيمة معرفية ةالبعد المعرفي واشتمل على تسع عشر  -4
  .ي واشتمل على عشرين قيمة أخالقيةالبعد األخالق -5
  .قيمة جمالية ةالبعد الجمالي واشتمل على تسع عشر  -6
  .)1انظر ملحق رقم (البعد السياسي والوطني واشتمل على عشرين قيمة سياسية ووطنية -7

  :قيم في كتاب حقوق اإلنسان على عدد من القيم الفرعية وهي كالتاليكما اشتمل كل بعد من أبعاد ال
  .تمل على تسع قيم تعبر عن الكرامةواش: بعد الكرامة  -1
  .شتمل على تسع قيم تعبر عن الحريةوا: بعد الحرية  -2
  .مل على عشر قيم تعبر عن المساواةواشت: بعد المساواة  -3
  .قيم تعبر عن التضامن والتسامحني واشتمل على ثما: بعد التضامن والتسامح  -4
  .تمل على سبع قيم تعبر عن العدالةواش: بعد العدالة  -5
واشـتمل علـى ثـالث عشـرة قيمـة تعبـر عـن الحيـاة : بعد الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان  -6

  .المستوى المعيشي الالئق باإلنسانو 
تمل علــى ثــالث عشــرة قيمــة تعبــر عــن واشــ: ركة فــي الحيــاة المدنيــة والسياســيةبعــد المواطنــة والمشــا -7

  .ركة في الحياة المدنية والسياسيةالمواطنة والمشا
 .قيم تعبر عن الملكية واشتمل على أربعِ : بعد الملكية -8

   : خطوات الدراسة:  خامساً   4.5
، وتم عرضها على مجموعة من المعلمين والمعلمات في إعداد القائمة في صورتها األوليةتم 

ممن يدرسون التربية ، بلغ عددهم خمسة وأربعين معلمًا ومعلمة من عدد من المدارس مدارس الوكالة
، قوق اإلنسان للصف الرابع األساسي، لمعرفة آرائهم في تلك القيماإلسالمية والتربية االجتماعية وح

، والتي ةم في القيم التي أغفلتها القائم، واالستفادة من مقترحاتهدى مالئمتها لتالميذ الصف الرابعوم
  .)1انظر ملحق رقم ( أو القيم الضعيفة التي يمكن حذفها، يمكن إضافتها لمحتوياتها
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، وقد تم استبعاد القيم التي أجمعوا ئمة بعد تعبئتها من قبل المعلمينقامت الباحثة بجمع القاثم 
ة القائمة ، ومن ثم قامت الباحثة بإعادة كتابمن وجهة نظرهم وٕابقاء معظم القيمعلى أنها ضعيفة 

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بعرض القائمة الجديدة على لجنة من المختصين  ،بصورة جديدة
في مجال المناهج وطرق التدريس وعدد من موجهي التربية اإلسالمية وعدد آخر من موجهي التربية 

  .خر من موجهي ومعلمي حقوق اإلنساناالجتماعية وعدد آ
  : قترحاتهم بعين االعتبار حدثت بعض التعديالت على أداة الدراسة وهي كالتاليوبعد أخد آرائهم وم 

    \:التعديالت في قائمة القيم الخاصة بكتب التربية اإلسالمية واالجتماعية كانت على النحو التالي
  :في البعد الديني   -1
، وحذف قيمة ع اهللاحديد المطلوب تطبيقه من شر تم حذف قيمة تطبيق شرع اهللا بسبب عدم ت      

، وحذف قيمة التمييز بين ا أعلى من مستوى التالميذ العقلييستوعب عالمية الدعوة اإلسالمية باعتباره
المعتقدات الصحيحة والباطلة على اعتبار أن إدراك الطالب في الصف الرابع األساسي لم يصل بعد 

، عرف التلميذ هذه المعتقدات أوالً جب أن يإلى القدرة على التمييز بين المعتقد الصحيح والباطل لذلك ي
، وحذف قيمة المقارنة بين مكانة المرأة اجب دينيقوًال وفعًال ألنه و ) ص(وحذف قيمة االقتداء بالرسول 

ونصح المختصين بإضافة قيمة الصبر من خالل إدراك . في اإلسالم ومكانتها في المجتمعات األخرى
  .صالةمن بعض العبادات كالصوم وال الحكمة

  : في البعد االجتماعي  -2
أعمال الخير باعتبارها غير واضحة واستبدالها بقيمة التعاون  بعدتم حذف قيمة التعاون في 

، واستبدال قيمة النقد ألنها غير مناسبة فقط، وحذف قيمة العمل التطوعي في المؤسسة المجتمعية
ن ألنها غير مناسبة لس ؛ع وعدم التكبر، واستبدال قيمة التواضبقيمة التواصل مع اآلخرينالبناء 

، واختصار قيمة المشاركة االجتماعية في المناسبات واألعياد الدينية التالميذ بقيمة احترام اآلخرين
  .قيمة التسامح وٕاضافة قيمة العفو والوطنية إلى

  : في البعد العلمي  -3
أخالقيات العلم مطلقة وكثيرة، تم حذف قيمة أخالقيات العلم واستبدالها بقيمة طلب العلم؛ ألن 

وحذف قيمة االنتماء للجماعة باعتبارها غير مناسبة لهذا البعد واستبدالها بقيمة احترام العلماء، وحذف 
قيمة الحس المنطقي في التفكير؛ ألنها تفوق تفكير طالب الصف الرابع، وحذف قيمة إجالل العلماء 

مة تقدير االختراعات العظيمة في كل ميادين العلم إلى واستبدالها بقيمة تقدير المعلم، واختصار قي
وقد ، قيمة مواكبة التطور العلمي، وحذف قيمة التأمل في خلق اهللا واستبدالها بقيمة عظمة قدرة اهللا

ة ألهميتها للتالميذ في هذه اقترح المختصون بالمناهج وطرق التدريس إضافة قيمة االهتمام بالمدرس
  .السن
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  :معرفي في البعد ال  -4
وجميع القيم الفرعية المتعلقة به ألنها نفس القيم  بعدلقد اقترح المختصون بالمناهج حذف هذا ال      

  .، وتم اعتماد البعد العلمي فقطالتي تندرج تحت البعد العلمي
  :في البعد الجمالي   -5

، وحذف قيمة بير؛ ألنها تحتاج إلى وقت كتم حذف قيمة تنمية حواس الذوق الفني والجمالي     
، وحذف قيمة استثمار خامات واستبدالها بقيمة عظمة اهللا اإلحساس بدقة صنع الخالق للحياة والكون

، وحذف قيمة اإلحساس بجمال الطبيعة؛ ألنها غير باعتبارها غير واضحة البيئة بطريقة ايجابية
  .لحاجة المجتمع لهذه القيم وترشيد استهالك المياه، قيمتي مكافحة التلوثكما تم إضافة  ،مالئمة 

  : في البعد األخالقي   -6
ضمن قيمة البعد الوطني والسياسي،  تم حذف قيمة التضحية من أجل الوطن ومقدساته وٕادراجها      

، وقيمة تحمل المسؤولية باعتبار أنهما أكثر مالئمة لقيم البعد وحذف قيمة حب العمل الجماعي
ديني، وحذف قيمة قوًال وفعًال ألنه مكرر في البعد ال) ص(الرسول االجتماعي وحذف قيمة االقتداء ب

ألخالق الحميدة و ، وحذف قيمتي بر الوالدين والتحلي بانها عامة وغير واضحةأل؛ الطموح والذكاء
متها ءوالصبر لمال ،وتم إضافة قيمتي اإلخالص ،؛ ألنهما مكررتان في البعد الديني الصفات الفاضلة
  .رابعلتالميذ الصف ال

  :في البعد السياسي و الوطني   -7
ارية؛ ألنها تحتاج إلى تم حذف قيمة معرفة البيئة المحيطة بالفرد وتاريخ وطنه ومقوماته الحض      

و النهوض به إلى قيمة خدمة ، وتم اختصار قيمة توجيه طموح الفرد نحو تطوير الوطن وقت طويل
في كتب التربية وأهمية السياحة بسبب ورودها  ،صناعةفة قيمتي أهمية الزراعة والوتم إضا ،الوطن

  .قيم هذا البعد فهي جيدة ومناسبة ، وأما باقيالوطنية والمدنية
  .قيمة )51(  بلغ عدد القيم الفرعية في قائمة كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية

ن تقوم الباحثة نه من األفضل أأهذا ويرى بعض المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 
  التربية الوطنية والتربية( بكتابة نفس قائمة القيم في كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية

  .)2انظر ملحق رقم () المدنية
  :أما بالنسبة للتعديالت على قائمة القيم الخاصة بكتاب حقوق اإلنسان فجاءت كالتالي 

  : في بعد الكرامة  -1
الكرامة الذاتية وقيمة المساواة في الكرامة وقيمة احترام كرامة اآلخرين واستبدالها  تم حذف قيم     

، واختصار قيمة احترام خصوصية اآلخرين في نسانية وقيمة المعاملة اإلنسانيةبقيمة احترام الكرامة اإل
 .إلى قيمة احترام خصوصية اآلخرينالحياة اليومية 
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  :بعد الحرية  -2
، مة؛ ألنها مطلقة وعا، وحذف قيمة الحريةري واستبدالها بقيمة حرية التعبيبداء الرأتم حذف قيمة إ    

الحرة في حياة المجتمع  ، وحذف قيمة المشاركةرية االتصال؛ ألنها مكررة وعامةوحذف قيمة ح
  .ن مستوى التالميذ في الصف الرابع؛ ألنها اعلي مالثقافية

  :بعد المساواة  -3
، وحذف قيمة المساواة لها بقيمة المساواة أمام القانوناواة أمام القضاء واستبداتم حذف قيمة المس    

المساواة أمام المرافق العمومية؛  ، وحذف قيمةالها بقيمة المساواة بين األبناءبين الولد والبنت واستبد
عدم  قيمة عدم التمييز على أساس الجنس، عدم التمييز على أساس اللون،، وحذف ألنها غير واضحة

دة وهي قيمة نبذ ، وقيمة عدم التمييز على أساس اللغة واستبدالها بقيمة واحالتمييز على أساس الدين
  .دم التمييز والمساواة في الكرامة، وحذف قيمة عالتمييز العنصري

  :بعد التضامن والتسامح  -4
التعاون الدولي أثناء مة تم حذف قيمة توفير السالم واألمان وقيمة رفض الحرب ونبذ العنف وقي     

، وحذف قيمة مشاركة لصف الرابع األساسي؛ لكونها أعلى من المستوى العقلي لتالميذ االكوارث
  .رها أنسب لبعد القيم االجتماعيةاآلخرين في المناسبات االجتماعية باعتبا

  :بعد العدالة  -5
تصاف ، وحذف قيمة االندة القانونواستبدالها بقيمة سيا تم حذف قيمة الحماية المتساوية أمام القانون

، وحذف قيمة تطبيق القوانين قيمة األمان والسالم ألنها مكررة، وحذف الفعال باعتبارها غير واضحة
، واختصار قيمة محاكمة عادلة يكفل ستبدالها بقيمة المحاكمة العادلةواألنظمة على جميع األفراد وا

  .النفس النفس إلى قيمة الدفاع عن فيها حق الدفاع عن
  : بعد الحياة والمستوى المعيشي الالئق لإلنسان  -6

الكتفاء بقيمة تم حذف قيمة توفير المأكل وقيمة توفير الملبس وقيمة توفير نوادي اللعب وا     
العناية ، وحذف قيمة توفير العالج وقيمة توفير مراكز صحية واستبدالها بقيمة الحصول على المسكن

، وحذف وحذف قيمة توفير مستوى عيش كريم؛ ألنها عامة وغير واضحة ،حيةوالخدمات الص، الطبية
  .غير مناسبة لتالميذ الصف الرابع قيمة التمتع باسم قيمة التمتع بالجنسية باعتبارها

  :نية والسياسية هبعد المواطنة والمشاركة في الحياة الم -7
، واختصار قيمة ا مكررة في البعد السابقي؛ ألنهتم حذف قيمة توفير التعليم اإللزامي المجان      

وهي قيمة المشاركة في انتخابات حقيقية ودورية وقيمة المشاركة في التصويت إلى قيمة واحدة 
بارها أنسب لقيم ، وحذف قيمة المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للجماعة باعتالمشاركة في االنتخابات

، وحذف قيمة المشاركة في بالفنون باعتبارها غير محددةتاع ، وحذف قيمة االستمالبعد االجتماعي
على الهوية ، وحذف قيمة المحافظة استبدالها بقيمة حضور االجتماعاتالحياة االجتماعية والسياسية و 
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قيم هذا  إلىوتقرير المصير  ،فة قيمتي اختيار المهنة المناسبةكما تم إضا ،باعتبارها غير مناسبة
  .البعد

  :بعد الملكية  -8
  .أي تعديل يذكر على قيم هذا البعدلم يطرأ     

  .)2انظر ملحق رقم ( قيمة) 49(في كتب حقوق اإلنسان بلغ عدد القيم الفرعية في القائمة النهائية 
  

  :الصورة النهائية لقائمة القيم  4.5.1
ـــى المقترحـــات والتعـــديالت التـــي اقترحهـــا معلمـــ ـــيم بنـــاًء عل ـــة بتعـــديل قائمـــة الق ن و قامـــت الباحث

انظـر ملحـق ( معلمـًا ومعلمـة) 45( خمسة وأربعون ومعلمات يدرسون بمدارس وكالة الغوث بلغ عددهم
، )3انظـر ملحـق رقـم (ثم تم عرضها على مجموعـة مـن المتخصصـين فـي التربيـة وعلـم الـنفس ،)1رقم 

التربيـة أصـبحت أداة الدراسـة األولـى فـي صـورتها النهائيـة صـالحة للتطبيـق علـى كتـب وبناًء علـى ذلـك 
  .)2انظر ملحق رقم (حقوق اإلنسان  وكتباالجتماعية كتب التربية اإلسالمية و 

ـــين الجـــدول رقـــم  ـــة المنتميـــة لكـــل بعـــد فـــي كتـــب التربيـــة ) 4.5(ويب ـــيم الفرعي األبعـــاد الرئيســـة وعـــدد الق
  :اإلسالمية والتربية االجتماعية في صورتها النهائية 

القيم الفرعية المنتمية لكل بعد في كتب التربية اإلسالمية األبعاد الرئيسة وعدد  )4.5(جدول رقم 
  والتربية االجتماعية في صورتها النهائية

 عدد القيم الفرعية األبعاد الرئيسة م
 9 البعد الديني  1
 8 البعد االجتماعي  2
 7 البعد العلمي  3
 9 البعد الجمالي  4
 9 البعد األخالقي 5
 9 البعد الوطني والسياسي  6
 51 المجمـــوع 

األبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل بعد فـي كتـب حقـوق اإلنسـان ) 4.6(ويبين الجدول رقم 
  :بصورتها النهائية 

  

 
 
  



145 
 

األبعاد الرئيسة وعدد القيم الفرعية المنتمية لكل بعد في كتب حقوق اإلنسان  )4.6(جدول رقم 
  بصورتها النهائية

 عدد القيم الفرعية األبعاد الرئيسة م
 5 بعد الكرامة 1
 6 بعد الحرية 2
 5 بعد المساواة 3
 6 بعد التضامن والتسامح 4
 5 بعد العدالة 5
 9 بعد الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان 6
 8 نية والسياسية  هبعد المواطنة والمشاركة في الحياة الم 7
 4 بعد الملكية  8
 49 المجمـــوع 

  : التحليلخطوات  :دساسا  4.7
  :أداة التحليل  •

التربية الوطنية والتربية (ويهدف تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية  
وحقوق اإلنسان المقررة على تالميذ الصف الرابع األساسي وفق قائمة القيم التي تم إعدادها ) المدنية

  .من محتوى الكتب األربعة اج القيممسبقًا في الكتب إلى استخر 
  : عينة التحليل  •

التربية الوطنية والتربية (تمثلت عينة التحليل في كتب التربية اإلسالمية واالجتماعية   
 )م 2012- 2011(وحقوق اإلنسان المقررة على تالميذ الصف الرابع األساسي للعام ) المدنية

  .قيموفق قائمة ال، بفلسطين
  : وحدة التحليل  •

ت الباحثة الفقرة كوحدة في تحليل الكتب ، حيث يتم تحليل هذه الكتب بناء على توافر اعتمد  
  .المعايير في كل صفحة من صفحات الكتب 

  :فئات التحليل  •
وحقــــوق ) التربيــــة الوطنيــــة والتربيــــة المدنيــــة(تــــم تحليــــل كتــــب التربيــــة اإلســــالمية واالجتماعيــــة          

، وتمثلـت مـة القـيم التـي تـم تحديـدها مسـبقاً وفق قائ، الرابع األساسياإلنسان المقررة على تالميذ الصف 
  .فئات التحليل في هذه الدراسة في القيم الفرعية الواردة في بنود كل بعد من األبعاد
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  :ضوابط عملية التحليل  •
وحقوق ) لتربية الوطنية والتربية المدنيةا(التربية اإلسالمية واالجتماعية تم تحليل محتوى كتب  

  اإلنسان المقررة على تالميذ
  .الرابع األساسي وفق قائمة القيم الصف 

  .اسم ورقم الوحدة الدراسية - 
  .كما أوردتها الكتب المدرسية) المصطلح(اسم القيمة  - 
) لتربيـــة الوطنيــة والتربيــة المدنيـــةا(يــة اإلســالمية واالجتماعيــة يشــمل التحليــل محتويــات كتـــب الترب - 

  .وحقوق اإلنسان
  .الواردة في نهاية كل وحدة دراسيةلة وأنشطة وتدريبات الكتب استبعاد أسئ - 
  .نتائج وتكرار كل وحدة وفئة تحليلاستخدام استمارة لرصد ال - 
  .المعلمة الذي قام بعملية التحليل / اسم المعلم  - 
  :صدق أداة التحليل  •

مــدى تحقيــق األداة للغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه ، فنقــيس مــا وضــعت "ويقصــد بالصــدق هنــا 
التي  بطاقة التحليلوقد تم االستدالل على صدق التحليل من خالل ، )18:  1997األغا ، (" قياسه فقطل

كمـا هـو  التربيـة وعلـم الـنفس ومعلمـينفـي  متخصصـينتم الحكم على صدقها من خـالل عرضـها علـى 
         وذلــــــك بعــــــد إجــــــراء التعــــــديالت الالزمــــــة حســــــب اقتراحــــــات المحكمــــــين ، )4ملحــــــق رقــــــم (موضــــــح فــــــي 

  ).5انظر ملحق رقم (
  :ثبات أداة التحليل عبر األفراد  •

الحصول على النتائج نفسها عند تكـرار القيـاس باسـتخدام األداة نفسـها " والمقصود بالثبات هنا 
وللتأكـــد مـــن ثبـــات التحليـــل قامـــت الباحثـــة بتحليـــل كتـــب ، )120: 1997األغـــا ، (" فـــي الظـــروف نفســـها 

حقــوق اإلنســان المقــررة كتــب و ) لتربيــة الوطنيــة والتربيــة المدنيــةا(االجتماعيــة التربيــة التربيــة اإلســالمية و 
، وتــم آخــر بتحليــل الكتــاب نفســه معلــمعلــى تالميــذ الصــف الرابــع األساســي وفــق قائمــة القــيم ، كمــا قــام 

  : دام معادلة هولستي والتي تنص علىاآلخر باستخ معلمحساب نسبة االتفاق بين تحليل الباحثة وال
2 ( C1 . C2 ) R =    

C1 + C                                         
  : حيث 

R  : معامل الثبات  
2 ( C1 .C2 )  : عدد مرات االتفاق بين التحليل األول والتحليل الثانيX 2  

C1 :مجموع التكرارات في التحليل األول.  
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C2 :مجموع التكرارات في التحليل الثاني.  
قيمة للتحليلين في البسط وذلك لقربها من الصواب مـن وجهـة نظـر الكثيـر مـن هذا وقد تم استخدام أقل 

التربيـــة الوطنيـــة والتربيـــة  و لكتـــب التربيـــة اإلســـالميةوالجـــدول التـــالي يوضـــح ثبـــات التحليـــل ، البـــاحثين 
  .المدنية

  .لمدنيةالتربية الوطنية والتربية ا و يوضح معامل الثبات لكتب التربية اإلسالمية: )5.7(جدول رقم 

 األبعـــــــــــاد م
 كتاب التربية المدنية كتاب التربية الوطنية كتاب التربية اإلسالمية

 ةالباحث
المحلل 
 اآلخر

 ةالباحث الثبات
المحلل 
 اآلخر

 ةالباحث الثبات
المحلل 
 اآلخر

 الثبات

 %97.7 84 88 %92.7 51 59 98.4% 190 196 القيم الدينية 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  2 الق

 االجتماعية
110 116 %97.3 95 99 97.9% 153 160 97.8% 

 %93.5 50 57 %95.4 52 57 97.8% 45 47 القيم العلمية 3
 %94.1 45 40 %96.6 60 56 95.3% 51 56 القيم الجمالية 4
 %98 156 150 %92.6 58 50 98.7% 199 194 القيم األخالقية 5
القـــيم السياســـية  6

 والوطنية
39 46 %91.8 176 179 99.2% 25 27 96.2% 

 %97 522 513 %96.8 499 493 %97.6 647 642 المجموع
تضــح أن معــامالت الثبــات مرتفعــة وهــذا يعنــي قبــول التحليــل ا) 5.7( رقــم  مــن خــالل الجــدول الســابق

  : وهي على النحو التالي 
 %).97.6(بلغ معامل الثبات بين التحليل األول والتحليل الثاني بالنسبة لكتاب التربية اإلسالمية  .1
  %).96.8(بلغ معامل الثبات بين التحليل األول والتحليل الثاني بالنسبة لكتاب التربية الوطنية  .2
 %).97(بلغ معامل الثبات بين التحليل األول والتحليل الثاني بالنسبة لكتاب التربية المدنية  .3

  .اإلنسان يوضح معامل الثبات لكتب حقوق: )5.8(جدول رقم 

 ــــــــــاداألبعـــــــــ م
 اإلنسان كتاب حقوق

 الثبات المحلل اآلخر ةالباحث
  108 112 قيم الكرامة 1
 98.6% 175 180 قيم الحرية 2
 96.4% 29 27 قيم المساواة 3
 96.7% 44 47 قيم التسامح 4
 97.2% 37 35 قيم العدالة 5
 94.7% 54 60 قيم الحياة والمستوى المعيشي باإلنسان 6
 76.2% 8 13لمواطنــــــة والمشــــــاركة فــــــي الحيــــــاة المهنيــــــة قــــــيم ا 7
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 والسياسية
 93.9% 26 23 قيم الملكية  8

 96.9% 481 497 المجموع

تضـــح أن معـــامالت الثبـــات مرتفعــة وهـــذا يعنـــي قبـــول ا) 5.8(رقــم  مــن خـــالل الجـــدول الســـابق
لكتـــاب حقـــوق اإلنســـان  التحليـــل حيـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات بـــين التحليـــل األول والتحليـــل الثـــاني بالنســـبة

)96.9.(%  
فــي الحصــول علــى معامــل  )المحلــل اآلخــر( ة/ يفيــد االتفــاق بــين تحليــل الباحثــة وتحليــل المعلــم

مما يدلل  ومبحث حقوق اإلنسان االجتماعيةحث التربية اومب اإلسالميةثبات مرتفعة في مبحث التربية 
   .بدوره على قبول التحليل

  
 :صائية اإلح المعالجة: سابعاً   4.7

 : يلي ما اإلحصائية المعالجة في الباحثة اعتمدت
 التكـرارات لكـل جمـع تـم ، بـذلك الخاصـة القـوائم فـي القـيم مفـاهيم رصـد فبعـد التكـرارات حسـاب •

  .  جداول في وتفريغها مفهوم
   .  المئوية النسب •
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  الخامس الفصل
  

  وتفسيرها الدراسة نتائج
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  الخامس الفصل
  وتفسيرها الدراسة نتائج

  
  

  وتفسيرها الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج •

  وتفسيرها بالسؤال األول المتعلقة النتائج •

  وتفسيرها بالسؤال الثاني المتعلقة النتائج •

  وتفسيرها بالسؤال الثالث المتعلقة النتائج •

  وتفسيرها بالسؤال الرابع المتعلقة النتائج •

  وتفسيرها بالسؤال الخامس المتعلقة النتائج •

  توصيات الدراسة •

  مقترحات الدراسة •
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 الخامس الفصل
  وتفسيرها الدراسة نتائج

 
االجتماعيـــة وحقـــوق التربيـــة تنـــاول هـــذا الفصـــل القـــيم المتضـــمنة فـــي كتـــب التربيـــة اإلســـالمية و 

 التي للنتائج تفصيلي تقوم الباحثة بعرض  الفصل هذا ففي  ،سان للصف الرابع األساسي بفلسطيناإلن
ومناقشـة  إليـه التوصـل تـم مـا تفسـير إلـى الدراسـة، باإلضـافة أدوات تطبيـق خـالل مـن إليهـا التوصـل تـم

   :الدراسة  عن أسئلة اإلجابة خالل من النتائج
  

  :الدراسة نتائج : أوالً   5.1
 : وتفسيرها الرئيس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 

 : يلي  ما علي السؤال الرئيس للدراسة و ينص
ما القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية واالجتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي " 

  " بفلسطين ؟
والدراسـات السـابقة  التربويـة األدبيـات علـي االطـالع وبعـد للدراسـة، السـؤال الـرئيس عن لإلجابة

ة فــي كتــب التربيــة اإلســالمية بــالقيم المتضــمن المتصــلة العلميــة والمــؤتمرات االلكترونيــة المواقــع وبعــض
فـي كتـب التربيـة  أبعـادمـن سـتة  المتكونـة القائمـة بإعـداد قامت الباحثة فقد واالجتماعية وحقوق اإلنسان

القــــيم الدينيـــة، القـــيم االجتماعيـــة، القــــيم العلميـــة، القـــيم الجماليـــة، القــــيم (اإلســـالمية واالجتماعيـــة وهـــي 
قـيم الكرامــة، قــيم (حقــوق اإلنسـان وهــي  كتـبفــي  أبعــادوالثمانيـة  ،)األخالقيـة، والقــيم السياسـية والوطنيــة

الحرية، قيم المساواة، قيم التسامح، قيم العدالة، قيم الحياة والمسـتوى المعيشـي باإلنسـان، وقـيم المواطنـة 
 ).وقيم الملكية، ركة في الحياة المهنية والسياسيةوالمشا

سـتة  مـن المدنيـة المتكونـةالوطنيـة و اإلسـالمية و النهائيـة لكتـب التربيـة  بصـورتها القائمـة خرجـت
، كمــا خرجــت )5.1(كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم  قيمــة فرعيــة فــي كــل كتــاب) 51(وة رئيســ أبعــاد

قيمــة فرعيــة فــي كتـــاب ) 48(رئيســية و أبعــادالقائمــة بصــورتها النهائيــة لكتــاب حقــوق اإلنســان بثمانيــة 
  .)5.2(رقم جدول في موضحة حقوق اإلنسان وهي
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  األساسي  يوضح القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية المدنية والتربية الوطنية للصف الرابع) 5.1(جدول رقم 

 القيم المتضمنة  األبعاد الرئيسية م القيم المتضمنة  األبعاد الرئيسية م

1 

نية
لدي

م ا
القي

 

 بر الوالدين 1

4 

لية
جما

م ال
القي

 

 حب النظافة  25
 المحافظة على مظاهر الجمال 26 إقامة الصالة 2
 الترويح عن النفس 27 عمل الخير 3
 االهتمام بنظافة الجسم 28 اإلنفاق في سبيل اهللا 4
 االهتمام بنظافة الملبس 29 تالوة القرآن الكريم 5
 االهتمام بنظافة الحدائق 30 اإليمان باهللا ومالئكته 6
 عظمة قدرة اهللا  31 ة إلى التوحيدالدعو  7
 مكافحة التلوث 32 العدل 8
 ترشيد استهالك المياه 33 العفو 9

2 

عية
تما

الج
م ا

القي
 

 5 التعاون 10

قية
خال

 األ
قيم

ال
 

 الصدق واألمانة 34
 الشجاعة والمروءة 35 تحمل المسئولية 11
 االحترام المتبادل 36 احترام اآلخرين 12
 فعل الخير 37 التسامح 13
 الوفاء بالوعود 38 التواضع مع اآلخرين 14
 األدب والقول الحسن 39 اإلحسان إلى الجار  15
 التسامح والرحمة 40 صلة األرحام 16
 اإلخالص 41 االنتماء للجماعة 17

3 

مية
لعل

م ا
القي

 
 الصبر 42 احترام الوقت 18
 لتطور العلميمواكبة ا 19

6 

نية
وط

 وال
سية

سيا
م ال

القي
 

 الدعوة إلى الوحدة والماسك 43
 معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 44 طلب العلم 20
 االنتماء للوطن والدفاع عنه 45 تقدير المعلم 21
 معرفة ما له وما عليه من واجبات 46 احترام العلماء 22
 االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني  47 القيام بأبحاث علمية 23
ـــــــــــوطن  48 االهتمام بالمدرسة 24 ـــــــــــي ســـــــــــبيل ال التضـــــــــــحية ف

 ومقدساته

 
 إحياء المناسبات الوطنية ومقدساته 49
 أهمية الزراعة والصناعة 50
 أهمية السياحة 51

القيم (رئيسية تمثلت في  ادأبع ستةتضمنت كتب التربية اإلسالمية والتربية المدنية والتربية الوطنية 
وتكونت من ) الدينية والقيم االجتماعية والقيم العلمية والقيم الجمالية والقيم األخالقية والقيم السياسية

  .قيمة فرعية لكل كتاب) 51(
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  يوضح القيم المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي) : 5.2(جدول 

 م
المجاالت 
 الرئيسية

 م لمتضمنةالقيم ا 
المجاالت 
 الرئيسية

 القيم المتضمنة 

1 

رامة
الك

يم 
ق

 

 احترام الكرامة واإلنسانية 1

5 

الة
لعد

م ا
قي

 

 سيادة القانون 23
 المشاركة في صنع القرار 24 المعاملة اإلنسانية 2
 المحاكمة العادلة 25 حماية السمعة 3
 تكافؤ الفرص 26 احترام خصوصية اإلنسان 4
 الدفاع عن النفس 27 الراحة في أوقات الفراغ 5

2 

رية
الح

يم 
ق

 

 حرية التعبير 6

6 

نية
نسا

باإل
ق 

الئ
ي ال

عيش
الم

ى 
ستو

والم
اة 

لحي
م ا

قي
 

 العناية الطبية 28
 الخدمات الصحية 29 حرية الضمير 7
 توفير بيئة صحية ونظيفة 30 حرية التفكير  8
 توفير المأكل 31 حرية التنقل والحركة 9
 توفير الملبس 32 حرية االتصال بمركز اإلبداع 10
 مساعدة المحتاج 33 حرية االختيار 11

3 

اواة
مس

م ال
قي

 

 توفير فرص عمل 34 المساواة في الحقوق 12
 التعليم المجاني اإللزامي 35 المساواة في المعاملة 13
 أماكن للعب والترفيهتوفير  36 المساواة بين األبناء 14
   المساواة أمام القانون 15

  
  
  
  
7  
  
  
  
  
  
  
8 

   
اة 

لحي
ي ا

ة ف
ارك

مش
 وال

طنة
موا

م ال
قي

   
   

   
   

   
   

   
ية 

ملك
م ال

قي
  

   
   

   
  

سية
سيا

 وال
نية

مه
ال

  

 المواطنة 37
 المشاركة في االنتخابات 38 رفض التمييز العنصري 16

مح 4
تسا

م ال
قي

 
من

ضا
والت

 
 حضور االجتماعات 39 قديم المساعدة لشخص محتاجت 17

18 
مشــــاركة المعــــاقين فــــي األنشــــطة 

 المختلفة
40 

 اإلسهام في التقدم العلمي

19 
ــــــــــي حــــــــــال  ــــــــــزمالء ف مســــــــــاعدة ال

 الخالفات
41 

 تقرير المصير

 توفير الخدمات العامة 42 االعتذار لآلخرين عند اإلساءة 20
 إحياء المناسبات الوطنية 43 لتنوع العرقيتقبل االختالف وا 21
 اختيار المهنة المناسبة 44 تقبل االختالف في الرأي 22

 التملك 45 

 
 الملكية الفردية 46
 المحافظة على الممتلكات الخاصة 47
 المحافظة على الممتلكات العامة 48
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قيم الكرامة وقيم الحرية وقـيم المسـاواة ( رئيسة تمثلت في  ادأبع )8(يةثمانحقوق اإلنسان تضمنت كتب 
وقيم التسامح وقيم العدالة وقيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان وقـيم المواطنـة والمشـاركة فـي 

  .قيمة فرعية) 48( ثمانية وأربعين وتكونت من) الحياة المهنية والسياسية وقيم الملكية
  

 

 :وتفسيرها  األول بالسؤال لقةالمتع النتائج 5.2
 :يلي ما علي الدراسة أسئلة من السؤال األول ينص و

 ما القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟
  .في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بفلسطين الرئيسية بالقيم المتضمنة المتعلقة النتائج

كتب التربية اإلسالمية للصف  محتوى تحليل في (5) رقم ملحق المحتوى تحليل لباحثة أداةاستخدمت ا
فـي  هـو كمـا المـذكورة القـيمأبعـاد مـن بعـد   لكـل التحليـل نتـائج توضـيح تم وقد الرابع األساسي بفلسطين

  ).5.3(رقم الجدول 
  المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية ةالرئيس القيم ألبعاديوضح التكرار والنسب المئوية   :)5.3( جدول رقم

اب
لكت

ا
 

وحدات 
 الكتاب

 القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بفلسطين

 القيم الدينية
القيم 

 االجتماعية
 القيم الجمالية القيم العلمية

القيم 
 األخالقية

القيم السياسية 
 والوطنية

موع
مج

ال
 

سب
الن

يب 
ترت

ال
 

 نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت بةنس ت

ول
األ

ب 
كتا

ال
 

الوحدة 
 األولى

2 0.3 0 0 1 0.2 5 0.8 0 0 0 0 8 1.2 13 

الوحدة 
 الثانية

10 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.6 11 

الوحدة 
 الثالثة

22 3.4 18 2.8 8 1.2 3 0.5 44 6.9 0 0 95 15 1 

الوحدة 
 الرابعة

21 3.3 11 1.7 7 1.1 11 1.7 9 1.4 3 0.5 62 9.7 6 

الوحدة 
 الخامسة

 مكرر2 14 91 0 0 4.2 27 0 0 2.2 14 4.4 28 3.4 22

الوحدة 
 السادسة

9 1.4 4 0.6 2 0.3 1 0.2 3 0.5 0 0 19 3 9 

الوحدة 
 السابعة

15 2.3 8 1.2 3 0.5 3 0.5 13 2 0 0 42 6.5 7 

ي 
ثان

 ال
اب

لكت
ا

 

الوحدة 
 األولى

21 3.3 10 1.6 2 0.3 13 2 29 4.5 10 1.6 85 13 4 

الوحدة 
 الثانية

 مكرر2 14 89 1.4 9 3.9 25 1.4 9 0.2 1 2.2 14 4.8 31

الوحدة 
 الثالثة

5 0.8 0 0 0 0 4 0.6 6 0.9 3 0.5 18 2.8 10 
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الوحدة 
 الرابعة

 مكرر4 13 83 2.2 14 3.6 23 1.1 7 1.4 9 2 13 2.6 17

الوحدة 
 الخامسة

15 2.3 4 0.6 0 0 0 0 12 1.9 0 0 31 4.8 8 

الوحدة 
 السادسة

6 0.9 0 0 0 0 0 0 3 0.5 0 0 9 1.4 12 

  100 642 6.07 39 30.2 194 8.7 56 7.3 47 17.1 110 30.5 196 المجموع
  6 2 4 5 3 1 الترتيب

  :  األبعادمن حيث 
ألولى بنسبة مئوية قدرها قد احتلت المرتبة ا"  القيم الدينية" يتضح من الجدول السابق أن 

في إجمالي كتب التربية اإلسالمية، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة %) 30.5(
، وفي الوحدة الثالثة بنسبة %)1.6(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)0.3(األولى بنسبة مئوية قدرها 

، %)3.4(، والوحدة الخامسة %)3.3(ها ، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدر %)3.4(مئوية قدرها 
، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب %)2.3(والوحدة السابعة %) 1.4(والوحدة السادسة بنسبة قدرها 

، %)4.8(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها  ،%)3.3(الثاني في الوحدة األولى الوحدة بنسبة مئوية قدرها 
، والوحدة %)2.6(، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها %)0.8(وفي الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 

  . ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب%) 0.9(، والوحدة السادسة بنسبة قدرها %)2.3(الخامسة 
في إجمالي %) 30.2(حيث احتلت المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها "  القيم األخالقية"ويلي ذلك 

والوحدة  ،%)6.9(ي الكتاب األول في الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها الكتب، وقد ظهرت هذه القيم ف
، والوحدة السادسة بنسبة قدرها  %)4.2(، والوحدة الخامسة  %)1.4(الرابعة بنسبة مئوية قدرها 

ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب %) 2(والوحدة السابعة %) 0.5(
، وفي %)3.9(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %) 1.5(حدة األولى بنسبة مئوية قدرها الثاني في الو 

، والوحدة %)3.6(والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها %) 0.9(الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 
  . %)0.5(، والوحدة السادسة بنسبة قدرها  %)1.9(الخامسة 

في %) 17.1(تلت المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قدرها حيث اح"  القيم االجتماعية"ويلي ذلك 
، %)2.8(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 

، والوحدة السادسة بنسبة  %)4.4(، والوحدة الخامسة %)1.7(والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها 
ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب، وقد ظهرت هذه القيم %) 1.2(بعة والوحدة السا%) 0.6(قدرها 

، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها  %)1.6(في الكتاب الثاني في الوحدة األولى الوحدة بنسبة مئوية قدرها 
ولم تظهر في باقي %) 0.6(، والوحدة الخامسة  %)2(، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها %)2.2(

  . تابوحدات الك
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في %) 8.7(حيث احتلت المرتبة الرابعة بنسبة مئوية قدرها "  القيم الجمالية"ويلي ذلك 
 ،%)0.8(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 

والوحدة  ،%)1.7(ا ، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدره%)0.5(وفي الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 
ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب، وقد %) 0.5(والوحدة السابعة %) 0.2(السادسة بنسبة قدرها 

، والوحدة الثانية بنسبة %)2(ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها %)0.6(، وفي الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها %)1.4(وقدرها 

  . ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب%) 1.1(
في %) 7.3(حيث احتلت المرتبة الخامسة بنسبة مئوية قدرها "  القيم العلمية "ويلي ذلك 

 ،%)0.2(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
، والوحدة %)1.1(، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها %)1.2(دة الثالثة بنسبة مئوية قدرها وفي الوح
ولم تظهر في %) 0.5(والوحدة السابعة %) 0.3(، والوحدة السادسة بنسبة قدرها %)2.2(الخامسة 

قدرها  باقي وحدات الكتاب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة األولى بنسبة مئوية
ولم %) 1.4(والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها  ، %)0.2(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)0.3(

  .  تظهر في باقي وحدات الكتاب
حيث احتلت المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها " القيم السياسية والوطنية "ويلي ذلك 

كتاب األول في الوحدة الرابعة بنسبة مئوية في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في ال%) 6.07(
ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة %) 0.5(قدرها 

لثالثة ، وفي الوحدة ا%)1.4(حدة الثانية بنسبة وقدرها ، والو %)1.6(الوحدة بنسبة مئوية قدرها األولى 
ولم تظهر في باقي وحدات %) 2.2(وحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها ، وال%)0.5(بنسبة مئوية قدرها 

  . الكتاب
قد استحوذت على مركز الصدارة، فجاءت في ) الدينية واألخالقية(إجماًال لوحظ أن القيم 

المراتب األولى والثانية على التوالي في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي وتفسر الباحثة 
، إذ يجب أن تحتل القيم الدينية مركز الصدارة، وجل اهتمام مؤلفي غرابة فيه بأنه الذلك األمر 

المناهج ألهميتها العظمى، ولما لها من جوانب مشرقة ومضيئة في حياة التالميذ ولتأصيلها لديهم، 
وم جله: ولذلك يجب أن تلقى اهتمامًا أكبر من جانب مؤلفي المناهج، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من

  . )1986(، وأبو سوسو  )2000(، وبربخ )1987(، وٕابراهيم )1983(

قد جاءت بمراتب متأخرة كما هو متوقع ) القيم العلمية والسياسية والوطنية( كما لوحظ أن 
من هذه الكتب، فحصلت على المراتب الخامسة والسادسة على التوالي، وتفسر الباحثة ذلك بأن هذه 

الرعاية واالهتمام من قبل مؤلفي المناهج، األمر الذي يتطلب منهم مزيدًا من القيم لم تلق نصيبًا من 
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االهتمام والرعاية بهذه القيم وتشخيصها وٕابراز معالمها، من أجل التأكيد على غرسها في نفوس 
  ).2001(، والعرجا )1995(، وعطوة )1988(التالميذ، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من الجالدي 

سيتم عرض القيم ، الجزأين اإلسالميةالرئيسية المتضمنة في كتاب التربية  بعد عرض القيم
  :على النحو التاليالفرعية لكل بعد 

  
  :القيم الدينية: أوًال 

التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.4(رقم  تكون مجال القيم الدينية من تسع قيم ويوضح جدول
  .ب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسيفرة في كتااوالرتب للقيم الدينية المتو 

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب: )5.4(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 9 %3.06 6 بر الوالدين 1
 4 %13.3 26 إقامة الصالة 2
 2 %15.3 30 عمل الخير 3
 6 %9.69 19 ل اهللاإلنفاق في سبي 4
 1 %18.9 37 تالوة القرآن الكريم 5
 5 %11.2 22 اإليمان باهللا ومالئكته 6
 3 %13.8 27 الدعوة إلى التوحيد 7
 8 %7.14 14 العدل 8
 7 %7.65 15 العفو 9

 %100 196 المجموع

 %30.5 لبعدالنسبة العامة ل

  : ما يلي  )4.5(رقم تبين من الجدول 
لدينية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدراها توفرت القيم ا

وحصلت على المرتبة األولى، ويليها %) 18.9" (تالوة القرآن الكريم " بلغت نسبة قيمة و ، %)30.5(
تبة في المر " لتوحيدالدعوة إلى ا" ، ويليها قيمة %)15.3(في المرتبة الثانية بنسبة " عمل الخير "قيمة 

، ويليها %)13.3(في المرتبة الرابعة بنسبة " إقامة الصالة " ويليها قيمة  ،%)13.8(الثالثة بنسبة 
اإلنفاق في سبيل " ، ويليها قيمة %)11.2(في المرتبة الخامسة بنسبة " اإليمان باهللا ومالئكته " قيمة 
في المرتبة السابعة بنسبة " العفو " ، ويليها قيمة %)9.69(في المرتبة السادسة بنسبة " اهللا 
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" بر الوالدين " ، ويليها قيمة %)7.14(في المرتبة الثامنة بنسبة " العدل " ، ويليها قيمة  %)7.65(
  %).3.06(في المرتبة التاسعة بنسبة 

،  )وحيد قيم تالوة القرآن الكريم، وعمل الخير، والدعوة إلى الت( بالنظر إلى ما سبق وجد أن 
، وتعزو الباحثة ذلك  ، فنالت المراتب الثالثة األولى على التوالي قيم الدينية المتبقيةقد تفوقت على ال

إلى قوة تأثير هذه القيم على غيرها من القيم حيث حث عليها اهللا في كتابه العزيز في كثير من 

ρr& ÷Š÷:  وجل ، ويتجلى ذلك واضحًا في قوله عز المواضع Î— Ïµ ø‹n=tã È≅ Ïo?u‘uρ tβ#u ö� à)ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ö� s? ∩⊆∪ 

äí: وقوله تعالى، )4: المزمل( ÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $#uρ Ïπ uΖ|¡ ptø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ 

 ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôãr& yϑÎ/ ¨≅ |Ê  tã Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n=ôãr& tÏ‰tGôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ 

:وقوله عزوجل ،)125: لنحلا( tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ # v� x© … çνt�tƒ ∩∇∪ )وهذا ما يتفق  .)8:الزلزلة

  ) . 2000(، وبربخ )2001(، والعرجا )1987(مع دراسة كل من السعيدي 
جاءت في مؤخرة القيم، فأخذت المراتب الثامنة ) قيم العدل، وبر الوالدين( كما وجد أن 

التوالي، وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم التوازن في التركيز على هذه القيم رغم أهميتها  والتاسعة على
لتالميذ هذا الصف، وعدم االهتمام بها من قبل مؤلفي المناهج مما أوجب عليهم مراعاة ذلك عند 

، وحزين )2000(إعداد مناهج جديدة وبنائها في فلسطين، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من بربخ 
  ) .1987(، وٕابراهيم )2001(
  

  :القيم االجتماعية: ثانياً 
التالي عدد التكرارات  )5.5(رقم  قيم ويوضح جدول )8(يالقيم االجتماعية من ثمان بعدتكون 

  .ة اإلسالمية للصف الرابع األساسيماعية المتوفرة في كتاب التربي:والنسب المئوية والرتب للقيم االجت

  تكرار والنسب المئوية والرتب يوضح ال: )5.5(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 2 %14.5 16 التعاون 1
 1 %21.8 24 تحمل المسئولية 2
 م2 %14.5 16 احترام اآلخرين 3
 4 %12.7 14 التسامح 4
 6 %10.9 12 التواضع مع اآلخرين 5
 7 %7.27 8  اإلحسان إلى الجار 6
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 8 %6.36 7 صلة األرحام 7
 5 %11.8 13 االنتماء للجماعة 8

 %100 110 المجموع

 %17.1 للبعد النسبة العامة

  : ما يلي ) 5.5(رقم تبين من جدول 
توفرت القيم االجتماعية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية 

وحصلت على المرتبة األولى، %) 21.8" (تحمل المسؤولية " قيمة بلغت نسبة و ، %)17.1(مقدارها 
" ، ويليها قيمة %)14.5(في المرتبة الثانية بنسبة " احترام اآلخرين " والقيمة " ن التعاو "ويليها قيمة 

في المرتبة الخامسة " االنتماء للجماعة " ، ويليها قيمة  %)12.7(في المرتبة الرابعة بنسبة " التسامح
، ويليها %)10.9(في المرتبة السادسة بنسبة " التواضع مع اآلخرين " ، ويليها قيمة %)11.8(ة بنسب

" صلة األرحام "     ، ويليها قيمة%)7.27(في المرتبة السابعة بنسبة " اإلحسان إلى الجار " قيمة 
  %).6.36(في المرتبة الثامنة بنسبة 

قد استحوذت على ) التعاون، واحترام اآلخرينتحمل المسؤولية، و (واتضح لنا مما سبق أن قيم 
المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي، وهي 
بذلك تحتل مكان الصدارة بالنسبة للقيم األخرى، وتفسر الباحثة ذلك بأنه مؤشر جيد لدى المخططين 

يل على اهتمام واضعي ومؤلفي المناهج في إبراز هذه القيم والتركيز للمناهج الفلسطينية، كما أنه دل
يوجه التالميذ نحو السلوك عليها في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي وهذا بطبيعته 

، وعاشور )1976(، فليونس كلسي )2001(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من الهندي ، السليم
  . )2006(، فرج )1995(

بنسبة قليلة في هذه ) اإلحسان إلى الجار، وصلة األرحام( تيتضح أيضُا توفر قيمكما ا
الكتب، حيث حصلت على المرتبة السابعة والثامنة على التوالي، وتفسر الباحثة ذلك بإغفال واضعي 

والذي ،  ومؤلفي المناهج عن هذه القيم التي تعتبر وبحق أساس من أسس التعامل اإلسالمي الصحيح
وهذا ما يتفق مع دراسة كل من مبارك ، لسمحةلينا أن نعلم أبناءنا ، ونربيهم على قيم اإلسالم ايجب ع

  .)2001(، وصالح )1987(، والجالدي )1992(
  

  القيم العلمية: ثالثًا ً 
التـالي عـدد التكـرارات والنسـب المئويـة  )5.6(رقـم  القـيم العلميـة مـن سـبع قـيم ويوضـح جـدول بعدتكون 

  .للصف الرابع األساسيالعلمية المتوفرة في كتاب التربية اإلسالمية  والرتب للقيم
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  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب: )5.6(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 1 %34 16 احترام الوقت 1
 6 %8.51 4 مواكبة التطور العلمي 2
 م6 %8.51 4 لمطلب الع 3
 3 %12.8 6 تقدير المعلم 4
 2 %14.9 7 احترام العلماء 5
 4 %10.6 5 القيام بأبحاث علمية 6
 م4 %10.6 5 االهتمام بالمدرسة 7

 %100 47 المجموع

 %7.3 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  ) 5.6(رقم تبين من جدول 
للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها  توفرت القيم العلمية في كتاب التربية اإلسالمية

"    ى، ويليها قيمة وحصلت على المرتبة األول%) 34" (احترام الوقت " بلغت نسبة قيمة  %).7.3(
في المرتبة الثالثة " تقدير المعلم" ، ويليها قيمة %)14.9(في المرتبة الثانية بنسبة " احترام العلماء

في المرتبة الرابعة " بالمدرسة االهتمام" والقيمة" القيام بأبحاث علمية " ، ويليها قيمة %)12.8(بنسبة 
في المرتبة السادسة "  طلب العلم" والقيمة " ور العلمي مواكبة التط" ، ويليها قيمة %)10.6(بنسبة 
  %).8.51(بنسبة 

قت على ، قد تفو )، وتقدير العلم احترام الوقت، واحترام العلماء( لوحظ مما سبق أن قيم كما 
غيرها من القيم، حيث نالت المرتبة األولى والثانية والثالثة على التوالي في كتب التربية اإلسالمية 
للصف الرابع األساسي وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية توافر هذه القيم للتلميذ حيث يحتاج إلى مثل هذه 

ه، كما أنها تجعل سلوكه ملتزمًا وقويمًا القيم في المرحلة االبتدائية، لما لها من آثار إيجابية في سلوك
، )2002(، الكندري )2000(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من بربخ  ،لذلك كان االهتمام بها واضحاً 

  . )1997(ومقدادي 
طلب العلم، ومواكبة التطور (القيم العلمية هي قيم  بعدكما لوحظ أن أقل القيم توافرًا في 

السادسة والسابعة على التوالي، وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم  حيث حصلت على المراتب) العلمي
التوازن والعشوائية في التخطيط الذي يجب أن يولي االهتمام به من قبل المخططين والمؤلفين عند 
تأليف المناهج الفلسطينية ألن هذه القيم لها أهمية كبرى في الحفاظ على المجتمع وظهوره بشكل 
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، )1987(السويدي  :وهذا ما يتفق مع دراسة كل من ،المجتمع ونموه أساس تقدم بوصفهاحضاري 
  . )2001(، وحزين )2001(العرجا 

  
  :القيم الجمالية: رابعًا 
التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.7(رقم  القيم الجمالية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

  اإلسالمية للصف الرابع األساسي والرتب للقيم الجمالية المتوفرة في كتاب التربية 

  والتربية الوطنية يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب: )5.7(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 7 %7.14 4 حب النظافة  1
 4 %8.93 5 المحافظة على مظاهر الجمال 2
 م4 %8.93 5 الترويح عن النفس 3
 3 %12.5 7 االهتمام بنظافة الجسم 4
 م4 %8.93 5 االهتمام بنظافة الملبس 5
 8 %5.36 3 االهتمام بنظافة الحدائق 6
 1 %30.4 17 عظمة قدرة اهللا  7
 2 %16.1 9 مكافحة التلوث 8
 9 %1.79 1 ترشيد استهالك المياه 9

 %100 56 المجموع

 %8.7 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.7(رقم  ن من جدولتبي
توفرت القيم الجمالية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 30.4" (عظمة قدرة اهللا " بلغت نسبة قيمة و   %)8.7(
في " االهتمام بنظافة الجسم " ويليها قيمة  ،%)16.1(في المرتبة الثانية بنسبة " مكافحة التلوث "

الترويح " والقيمة "  المحافظة على مظاهر الجمال" ، ويليها قيمة %)12.5(المرتبة السادسة بنسبة 
" ، ويليها قيمة %)8.93(في المرتبة الرابعة بنسبة "  االهتمام بنظافة الملبس" القيمة و " عن النفس 

في " االهتمام بنظافة الحدائق " ، ويليها قيمة%)7.14(ابعة بنسبة تبة السفي المر " حب النظافة 
في المرتبة التاسعة بنسبة " ترشيد استهالك المياه " ، ويليها قيمة %)5.36(المرتبة الثامنة بنسبة 

)1.79(%.   
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قد ) لجسمعظمة قدرة اهللا، ومكافحة التلوث، واالهتمام بنظافة ا(مما سبق يتضح أن قيم 
حظيت بالمراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي وهي أعلى قيم، وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية هذه 

وهذا ما يتفق مع دراسة كل من  ،سلوك التالميذ بدءًا من هذه السنالقيم العظمى وضرورة غرسها في 
  . )1983(  ، وجلهوم)1987(، إبراهيم )2001(  العرجا

لم تحظ باهتمام كبير ) االهتمام بنظافة الحدائق، وترشيد استهالك المياه(قيم  كما اتضح أن
من قبل واضعي ومخططي المناهج حيث جاءت بمراتب متأخرة وهي على التوالي المرتبة الثامنة 
والتاسعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى القصور الواضح في االهتمام بهذه القيم رغم حاجة األطفال الماسة 

وهذا ما يتفق مع دراسة كل من مقدداي ، ثر من غيرها لكي يتعاملوا مع العالم الخارجيلها أك
  . )1989(، وكريج )1984(، األزادة )1997(
  

  :القيم األخالقية: خامسًا 
التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.8(رقم  القيم األخالقية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

  .قية المتوفرة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسيوالرتب للقيم األخال
  

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.8(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 2 %12.4 24 الصدق واألمانة 1
 4 %11.3 22 الشجاعة والمروءة 2
 9 %8.76 17 المتبادل االحترام 3
 1 %13.4 26 فعل الخير 4
 م2 %12.4 24 الوفاء بالوعود 5
 7 %10.3 20 األدب والقول الحسن 6
 م4 %11.3 22 التسامح والرحمة 7
 6 %10.8 21 اإلخالص 8
 8 %9.28 18 الصبر 9

 %100 194 المجموع

 %30.2 للبعد النسبة العامة
  

  : يما يل )5.8(رقم تبين من جدول 
توفرت القيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

" قيمة وحصلت على المرتبة األولى، ويليها %) 13.4" (فعل الخير " بلغت نسبة قيمةو ، %)30.2(
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الشجاعة " ليها قيمة وي%) 12.4(في المرتبة الثانية بنسبة " الوفاء بالوعود " والقيمة" الصدق واألمانة 
" اإلخالص " ، ويليها قيمة %)11.3(في المرتبة الرابعة بنسبة " التسامح والرحمة " والقيمة " والمروءة 

في المرتبة السابعة بنسبة " األدب والقول الحسن" يليها قيمة ، و %)10.8(في المرتبة السادسة بنسبة 
االحترام " ، ويليها قيمة  %)9.28(منة بنسبة في المرتبة الثا" الصبر " ، ويليها قيمة %)10.3(

  %).8.78(في المرتبة التاسعة بنسبة " المتبادل 
قد جاءت في مقدمة ) فعل الخير، والصدق واألمانة، والوفاء بالوعود(مما سبق لوحظ أن قيم 

الباحثة ذلك  القيم الواردة في المجال األخالقي، حيث احتلت المراتب األولى والثانية على التوالي وتعزو
إلى أهمية هذه القيم لتالميذ الصف الرابع األساسي حيث تعتبر قيم أساسية للتعامل بين األفراد لذلك 

 وهذا ما يتفق مع دراسة كل من التل ومساعده، بها ووضعها في قمة سلم األولوياتيجب العناية 
   .)2002(، والكندري )2001(و صالح  ،)2000(

قد جاءت في مؤخرة القيم حيث حصلت على ) ، واالحترام المتبادلالصبر(كما لوحظ أن قيم 
وهذا ما . المراتب الثامنة والتاسعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود خلل في توزيع القيم في هذه الكتب

  ).1993(، والصلوي )1986(، أبو سوسو )1992( يتفق مع دراسة كل من السويدي
  

  القيم السياسية والوطنية: سادسًا 
التالي عدد التكرارات والنسب  )5.9(رقم  القيم السياسية والوطنية من تسع قيم ويوضح جدول بعدكون ت

   .ة اإلسالمية للصف الرابع األساسيالمئوية والرتب للقيم السياسية والوطنية المتوفرة في كتاب التربي

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.9(جدول رقم 

 القيمة م
 تاب التربية اإلسالميةتحليل ك

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 1 %28.2 11 الدعوة إلى الوحدة والتماسك 1
 7 %7.69 3 معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 2
 4 %10.3 4 االنتماء للوطن والدفاع عنه 3
 2 %20.5 8 معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات 4
 - - - الفلسطيني االعتزاز بالتراث الوطني  5
 م4 %10.3 4 التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 6
 - - - إحياء المناسبات الوطنية ومقدساته 7
 م4 %10.3 4 أهمية الزراعة والصناعة 8
 3 %12.8 5 أهمية السياحة 9

 %100 39 المجموع

 %6.07 بعدالنسبة العامة لل
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  : ما يلي  )5.9(رقم تبين من جدول 
م السياسية والوطنية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية توفرت القي

وحصلت على %) 28.2" (الدعوة إلى الوحدة والتماسك" مة بلغت نسبة قيو ، %)6.07(مقدارها 
في المرتبة الثانية بنسبة " معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات " المرتبة األولى، ويليها قيمة 

"     ، ويليها قيمة%)12.8(في المرتبة الثالثة بنسبة " أهمية السياحة " ويليها قيمة %). 20.5(
أهمية الزراعة " والقيمة " التضحية في سبيل الوطن ومقدساته " والقيمة " االنتماء للوطن والدفاع عنه 

في " الوطن وجغرافيته معرفة تاريخ " ، ويليها قيمة %)10.3(في المرتبة الرابعة بنسبة " والصناعة 
  %).7.69(المرتبة السابعة بنسبة 

الدعوة إلى الوحدة والتماسك، ومعرفة ماله من حقوق وما عليه من (مما سبق اتضح أن قيم 
، قد احتلت مكان الصدارة بالنسبة للقيم األخرى، فحصلت على المراتب  ، وأهمية السياحة واجبات

ي وتفسر الباحثة ذلك بأهمية هذه القيم في زيادة وعي التلميذ كلما األولى والثانية والثالثة على التوال
، ذه القيم في هذا الجزء من الكتابتقدم في السن مما دعا مؤلفي ومخططي المناهج إلى االهتمام به

   .)1993(، والدجاني )2009(، حمودة )2008(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من هندي والغويري 
لم ترد في هذا ) تزاز بالتراث الفلسطيني، وٕاحياء المناسبات الوطنيةاالع(كما اتضح أن قيم 

الكتاب رغم أهميتها للتالميذ في الصف الرابع األساسي، وتفسر الباحثة ذلك بأنه ال يوجد مبرر 
ها قدرًا كافيًا من االهتمام ءمنطقي ومقبول لغياب لهذه القيم، وقد كان األولى بمخططي المناهج إعطا

جب الملقى على عاتقهم تجاه ها لدى التالميذ في هذه السن؛ ألنها تمنحهم الشعور بالوامن أجل غرس
  . )1998(، زيدان )1995(، عطوة )1994(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من مبارك ، وطنهم

 :وتفسيرها بالسؤال الثاني المتعلقة النتائج  5.3
  :يلي ما علي الدراسة أسئلة من الثاني السؤال ينص و

  القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟ ما
، ية الوطنية للصف الرابع األساسيسيتم عرض النتائج المتعلقة بالقيم المتضمنة الرئيسية في كتب الترب

كتب التربية الوطنية  محتوى تحليل في (5) رقم ملحق المحتوى تحليل استخدمت الباحثة أداةحيث 
 هو كما المذكورة القيم أبعادمن  بعد لكل التحليل نتائج توضيح تم وقد ،بجزأيهالرابع األساسي للصف 

  ).5.10(جدول رقم في 
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  يوضح التكرار والنسب المئوية لمجاالت القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية :)5.10(جدول رقم 

اب
لكت

ا
 

وحدات 
 الكتاب

 ة للصف الرابع األساسي بفلسطينالقيم المتضمنة في كتب التربية الوطني

 القيم الدينية
القيم 

 االجتماعية
 القيم األخالقية القيم الجمالية القيم العلمية

القيم السياسية 
 والوطنية

موع
مج

ال
 

سب
الن

يب 
ترت

ال
 

 نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت

ول
األ

ب 
كتا

ال
 

الوحدة 
 األولى

11 2.23 18 3.6 6 1.22 16 3.2 5 1.01 51 10.3 107 21.7 3 

الوحدة 
 الثانية

19 3.85 17 3.4 12 2.43 15 3.04 23 4.67 44 8.92 130 26.4 1 

ني
لثا

ب ا
كتا

ال
 

الوحدة 
 الثالثة

10 2.03 12 2.4 20 4.06 12 2.4 12 2.43 36 7.3 102 20.7 4 

الوحدة 
 الرابعة

15 3.04 39 7.9 10 2.03 12 2.4 10 2.03 27 5.48 113 22.9 2 

الوحدة 
 الخامسة

4 0.81 9 1.8 9 1.83 1 0.2 0 0 18 3.65 41 8.32 5 

  100 493 35.7 176 10.1 50 11.4 56 11.6 57 19.3 95 12 59 المجموع
  1 6 5 4 2 3 الترتيب

  : األبعادمن حيث 
بنسبة  قد احتلت المرتبة األولى"  القيم السياسية والوطنية"أن  )5.10(رقم جدول يتضح من 

في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى %) 35.7(مئوية قدرها 
، وقد ظهرت هذه القيم في %)8.92(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)1.03(بنسبة مئوية قدرها 

بنسبة وقدرها  ، والوحدة الرابعة%)7.3(الكتاب الثاني في الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 
  %).3.65(، وفي الوحدة الخامسة بنسبة مئوية قدرها %)5.48(

في %) 19.3(حيث احتلت المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها "  القيم االجتماعية"ويلي ذلك 
، %)3.6(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 

، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة الثالثة بنسبة %)3.4(انية بنسبة وقدرها والوحدة الث
، وفي الوحدة الخامسة بنسبة مئوية %)7.9(، والوحدة الرابعة بنسبة وقدرها %)2.4(مئوية قدرها 

  %). 1.8(قدرها 
في إجمالي %) 12(رها حيث احتلت المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قد "القيم الدينية " ويلي ذلك 

، %)2.23(الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة الثالثة %)3.85(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها 

، وفي الوحدة الخامسة بنسبة %)3.04(، والوحدة الرابعة بنسبة وقدرها %)2.03(بنسبة مئوية قدرها 
  %).0.81(مئوية قدرها 



166 
 

في %) 11.6(حيث احتلت المرتبة الرابعة بنسبة مئوية قدرها  "القيم العلمية "ويلي ذلك 
إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 

، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في %)2.43(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)1.22(
، وفي الوحدة %)2.03(، والوحدة الرابعة بنسبة وقدرها %)4.06(الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 

  %).1.83(الخامسة بنسبة مئوية قدرها 
في %) 11.4(حيث احتلت المرتبة الخامسة بنسبة مئوية قدرها "  القيم الجمالية"ويلي ذلك 

، %)3.2(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة الثالثة %)3.04(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها 

  %). 0.2(، وفي الوحدة الخامسة بنسبة مئوية قدرها %)2.4(والرابعة بنسبة مئوية قدرها 
في %) 10.1(حيث احتلت المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها "  القيم األخالقية"ويلي ذلك 

إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
د ظهرت ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب، وق ،%)4.67(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها  ،%)1.01(

، والوحدة الرابعة بنسبة %)2.43(هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها 
  . ولم تظهر في باقي وحدات الكتاب%) 2.03(وقدرها 

القيم  ألبعاد والذي يوضح التوزيعات التكرارية والنسب المئوية) 5.10(  من خالل النظر إلى جدول
القيم السياسية والوطنية، والقيم (تربية الوطنية للصف الرابع األساسي، وجد أن المتضمنة في كتب ال

قد حازت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي في كتب التربية ) االجتماعية، والقيم الدينية
وطنية الوطنية للصف الرابع األساسي، وهذا مؤشر إيجابي لدى المخططين للمناهج نحو التربية ال

الفلسطينية، وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية هذه القيم في خدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته 
، )1995(وطموحاته من خالل غرسها في نفوس التالميذ، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من عاشور 

  . )1995(، وعطوة )2007(، األسطل )2002(هالبرن 
لم تحظ باهتمام كبير حيث جاءت بالمراتب ) م األخالقيةالقيم الجمالية، والقي(كما وجد أن 

إلى  الخامسة والسادسة على التوالي، وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة اهتمام واضعي المناهج بهذه القيم، و
وهذا مما يتفق مع دراسة كل من ، يارهاعشوائية هذه القيم، وعدم وجود تخطيط سليم مدروس الخت

  . )1994(، ومبارك )2001(، صالح )1995( عاشور
، بجزأيهفي كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي  المتضمنة القيم الرئيسة بعد عرض

  :وهي كما يلي، يم الفرعية لكل بعدعرض الق  سيتم
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  : القيم الدينية: أوًال 
المئويـة التـالي عـدد التكـرارات والنسـب  )5.11(رقـم  القيم الدينية من تسع قيم ويوضـح جـدول بعدتكون 

  .بية الوطنية للصف الرابع األساسيوالرتب للقيم الدينية المتوفرة في كتاب التر 

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب )5.11(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 م7 %8.47 5 بر الوالدين 1
 4 %11.9 7 إقامة الصالة 2
 6 %10.2 6 عمل الخير 3
 7 %8.47 5 اإلنفاق في سبيل اهللا 4
 9 %1.69 1 تالوة القرآن الكريم 5
 م2 %15.3 9 اإليمان باهللا ومالئكته 6
 1 %16.9 10 الدعوة إلى التوحيد 7
 م4 %11.9 7 العدل 8
 2 %15.3 9 العفو 9

 %100 59 المجموع
 %12 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.11(م رقتبين من جدول 
توفرت القيم الدينية في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

وحصلت على المرتبة األولى، ويليها %) 16.9" (الدعوة إلى التوحيد " بلغت نسبة قيمة  %).12(
       ، ويليها قيمة %)15.3(نسبة في المرتبة الثانية ب" العفو " وقيمة " اإليمان باهللا ومالئكته "قيمة 

في " عمل الخير" ، ويليها قيمة %)11.9(في المرتبة الرابعة بنسبة " العدل " وقيمة " إقامة الصالة " 
في " بر الوالدين " وقيمة " اإلنفاق في سبيل اهللا " ، ويليها قيمة %)10.2(المرتبة السادسة بنسبة 
في المرتبة التاسعة بنسبة " تالوة القرآن الكريم " ها قيمة ، ويلي%)8.47(المرتبة السابعة بنسبة 

)1.69.(%  

يم توافرًا كانت أكثر الق) ، واإليمان باهللا ومالئكته الدعوة إلى التوحيد، والعفو(لوحظ أن قيم كما 
، وحصلت التربية الوطنية في الصف الرابع حيث احتلت مكان الصدارة في كتاب، من بين القيم الدينية

المراتب األولى والثانية وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام المخططين والمؤلفين للمناهج بهذه القيم على 
هذا ما ألنها تعتبر أساس العقيدة اإلسالمية و  ؛ والتركيز عليها لحاجة التالميذ الماسة لمثل هذه القيم

  . )2002(، والكندري )2000(وبربخ  ،)2008(الغويري  و يتفق مع دراسة كل من هندي
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كانت أقل ) قيم بر الوالدين، اإلنفاق في سبيل اهللا، تالوة القرآن الكريم ( أن  أيضاً  لوحظ و
القيم توافرًا من بين القيم الدينية، حيث حصلت على المراتب األولى والثانية على التوالي، وترى الباحثة 

غطي العديد من الموضوعات، و يمكن بأنه يجب أن تأخذ هذه القيم أبعادًا أكثر اتساعًا وعمقًا، بحيث ت
وهذا ما . التعبير عنها بصور مختلفة من خالل تصميم المواقف التي يقتنع بها التالميذ ويمارسونها

  .)1992(ومبارك  ،)1998(، زيدان )1996(واألغا  يتفق مع دراسة كل من الفرا 
  :القيم االجتماعية: ثانياً 

التـالي عــدد التكـرارات والنســب  )5.12(رقــم  يم ويوضــح جـدولقـ يالقـيم االجتماعيــة مـن ثمــان بعــدتكـون 
  المئوية والرتب للقيم االجتماعية المتوفرة في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي 

  
  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.12(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 لرتبةا النسبة المئوية التكرار
 1 %18.9 18 التعاون 1
 3 %15.8 15 تحمل المسؤولية 2
 2 %17.9 17 احترام اآلخرين 3
 4 %14.7 14 التسامح 4
 6 %10.5 10 التواضع مع اآلخرين 5
 8 %3.16 3 اإلحسان إلى الجار  6
 7 %6.32 6 صلة األرحام 7
 5 %12.6 12 االنتماء للجماعة 8

 %100 95 المجموع
 %19.3 بعدعامة للالنسبة ال

  

  : ما يلي  )5.12(رقم تبين من جدول 
توفرت القيم االجتماعية في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

" وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 18.9" (التعاون" بلغت نسبة قيمة و ، %)19.3(
في المرتبة " تحمل المسؤولية " ، ويليها قيمة %)17.9(نية بنسبة في المرتبة الثا" احترام اآلخرين 

" ، ويليها قيمة  %)14.7(في المرتبة الرابعة بنسبة " التسامح " ، ويليها قيمة %)15.8(الثالثة بنسبة 
في " التواضع مع اآلخرين " ، ويليها قيمة %)12.6(في المرتبة الخامسة بنسبة " االنتماء للجماعة 
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في المرتبة السابعة بنسبة " صلة األرحام " ، ويليها قيمة %)10.5(السادسة بنسبة المرتبة 
  %).3.16(في المرتبة الثامنة بنسبة " اإلحسان إلى الجار " ، ويليها قيمة %)6.32(

جاءت قي مقدمة ) ، واحترام اآلخرين ، وتحمل المسؤولية التعاون( قيم  مما سبق اتضح أن
دة في كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، حيث احتلت المراتب األولى القيم االجتماعية الوار 

والثانية والثالثة على التوالي، األمر الذي يجعلنا نشعر بالرضا عن توافر هذه القيم وتعزو الباحثة ذلك 
، )2000(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من بربخ ، م الكبرى في ترابط وتوحد المجتمعإلى أهمية هذه القي

صلة األرحام، (  كما اتضح ورود قيم ، )2006(، وفرج )2009(، حمودة )1996(واألغا  والفرا 
بنسب متدنية ورتب متأخرة، حيث حصلت على المراتب السابعة والثامنة على ) واالحسان إلى الجار

عطائها قدرًا دم إالتوالي، وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم االهتمام بصورة كافية من قبل مؤلفي المناهج وع
وهذا ما يتفق مع دراسة كل من مبارك ، يوجد مبرر مقنع لغياب هذه القيم ، فالكافيًا من االهتمام

  . )2002(، وعبابنة )1993(، الدجاني )1994(
  

  :القيم العلمية: ثالثًا ً 
ب التالي عـدد التكـرارات والنسـ )5.13(رقم  القيم العلمية من سبع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

   .بجزأيه المئوية والرتب للقيم العلمية المتوفرة في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي
  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.13(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 4 %10.5 6 احترام الوقت 1
 3 %19.3 11 ر العلميمواكبة التطو  2
 5 %8.77 5 طلب العلم 3
 6 %5.26 3 تقدير المعلم 4
 7 %3.51 2 احترام العلماء 5
 1 %31.6 18 القيام بأبحاث علمية 6
 2 %21.1 12 االهتمام بالمدرسة 7

 %100 57 المجموع
 %11.6 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.13(رقم تبين من جدول 
علمية في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت القيم ال

وحصلت على المرتبة األولى، %) 31.6" (القيام بأبحاث علمية " بلغت نسبة قيمة و  %)11.6(
مواكبة التطور " ، ويليها قيمة %)21.1(في المرتبة الثانية بنسبة " االهتمام بالمدرسة "ويليها قيمة 
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في المرتبة الرابعة بنسبة " احترام الوقت " ، ويليها قيمة %)19.3(في المرتبة الثالثة بنسبة " العلمي 
"       ، ويليها قيمة %)8.77(في المرتبة الخامسة بنسبة " طلب العلم " ويليها قيمة %) 10.5(

في المرتبة " احترام العلماء " ، ويليها قيمة %)5.26(في المرتبة السادسة بنسبة " تقدير المعلم 
  %).3.51(السابعة بنسبة 

) القيــام بأبحــاث علميــة، االهتمــام بالمدرســة، ومواكبــة التطــور العلمــي( ممــا ســبق لــوحظ أن قــيم
، وتـرى الباحثـة بـأن  احتلت أعلى نسبة حيث حصلت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي

وعي التلميـذ وٕادراكـه للعـالم المحـيط بـه وٕاطالعـه علـى ذلك يعود إلى أهمية هذه القيم العظمى في زيادة 
وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة كــل مــن حمــودة  ،عــالم المتقــدم علميــًا وتكنولوجيــاً كــل مــا هــو جديــد فــي هــذا ال

  . )2006(، وراضية )2006(، مشاهرة )2009(
مراتب وردت بنسب متدنية وحصلت على ال) ، واحترام العلماء تقدير المعلم(كما لوحظ أن قيم 

؛ لذلك القيم ال يبشر بالخير وال يطمئن السادسة والسابعة على التوالي وترى الباحثة أن إهمال هذه
تى تتضمن وجب على واضعي المناهج االهتمام بهذه القيم ومراجعة أهداف هذه الكتب ومحتواها ح

، والفرا  )2009(، هندي )2002(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من عبابنة ، تلك القيم في هذه الكتب
  . )1996(واألغا 
  : القيم الجمالية: رابعًا 

التالي عدد التكرارات  )5.14(رقم  القيم الجمالية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 
  .بية الوطنية للصف الرابع األساسيوالنسب المئوية والرتب للقيم الجمالية المتوفرة في كتاب التر 

  والنسب المئوية والرتب يوضح التكرار : )5.14(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 5 %10.7 6 حب النظافة  1
 1 %19.6 11 المحافظة على مظاهر الجمال 2
 2 %17.9 10 الترويح عن النفس 3
 م8 %1.79 1 االهتمام بنظافة الجسم 4
 8 %1.79 1 االهتمام بنظافة الملبس 5
 7 %5.36 3 االهتمام بنظافة الحدائق 6
 م2 %17.9 10 عظمة قدرة اهللا  7
 4 %16.1 9 مكافحة التلوث 8
 6 %8.93 5 ترشيد استهالك المياه 9

 %100 56 المجموع
 %11.4 بعدالنسبة العامة لل
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  : ما يلي )5.14(رقم تبين من جدول 
للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت القيم الجمالية في كتاب التربية الوطنية 

وحصلت على المرتبة %) 19.6" (المحافظة على مظاهر الجمال " بلغت نسبة قيمة و ، %)11.4(
في المرتبة الثانية بنسبة "  عظمة قدرة اهللا " وقيمة " الترويح عن النفس " األولى، ويليها قيمة 

"       ، ويليها قيمة %)16.1(المرتبة الرابعة بنسبة في " مكافحة التلوث " ، ويليها قيمة  %)17.9(
في " ترشيد استهالك المياه " ، ويليها قيمة  %)10.3(في المرتبة الخامسة بنسبة " حب النظافة 

في المرتبة السابعة بنسبة " االهتمام بنظافة الحدائق " ، ويليها قيمة %)8.93(المرتبة السادسة بنسبة 
في المرتبة "  االهتمام بنظافة الجسم " وقيمة " االهتمام بنظافة الملبس " ويليها قيمة  ،%)5.36(

  %).1.79(الثامنة بنسبة 
، وعظمة قدرة المحافظة على مظاهر الجمال، الترويح عن النفس( قيم مما سبق يتضح أن 

، مما زاد لياتب األولى والثانية على التواقد تفوقت على باقي القيم الجمالية، فحصلت على المر ) اهللا 
من اهتمام مخططي المناهج بهذه القيم وتعزو الباحثة سبب التركيز على هذه القيم إلى أنها أساس 

، )1983(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من جلهوم ، ضاريتقدم المجتمع ونموه وظهوره بالمظهر الح
  ). 2000(، بربخ )1987(ابراهيم 

قد حصلت على المرتبة ) واالهتمام بنظافة الجسم االهتمام بنظافة الملبس،(تضح أن قيم اكما 
، وترى الباحثة أن هذه القيم تحتاج إلى إثراء ألهميتها، لذا يجب أن )متكررة(الثالثة واألخيرة وهي 

نغرسها في نفوس التالميذ، وبذلك وجب أن تلقى اهتمامًا أكبر من جانب المخططين للمناهج وهذا ما 
  .)2001(والعرجا  ،)1997(، مقدادي )1984( ادةز اإليتفق مع دراسة كل من 

  
  القيم األخالقية: خامسًا 

التالي عدد التكرارات  )5.15(رقم  القيم األخالقية من تسع قيم ويوضح جدول بعد تكون
  والنسب المئوية والرتب للقيم األخالقية المتوفرة في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي

  ح التكرار والنسب المئوية والرتب يوض: )5.15(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 4 %10 5 الصدق واألمانة 1
 م4 %10 5 الشجاعة والمروءة 2
 3 %14 7 االحترام المتبادل 3
 9 %6 3 فعل الخير 4
 م4 %10 5 الوفاء بالوعود 5
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 م4 %10 5 األدب والقول الحسن 6
 1 %16 8 التسامح والرحمة 7
 م1 %16 8 اإلخالص 8
 8 %8 4 الصبر 9

 %100 50 المجموع
 %10.1 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.15(رقم تبين من جدول 
توفرت القيم األخالقية في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

وحصلتا على المرتبة %) 16" (وقيمة اإلخالص ، التسامح والرحمة " قيمة بلغت نسبة و ، %)10.1(
الصدق "   ، ويليها قيمة %)14(في المرتبة الثالثة بنسبة " االحترام المتبادل " األولى ويليها قيمة 

في " األدب والقول الحسن "، وقيمة "الوفاء بالوعود" ، وقيمة "الشجاعة والمروءة " وقيمة " واألمانة 
" ، ويليها قيمة %)8(في المرتبة الثامنة بنسبة " الصبر " ، ويليها قيمة %)10(المرتبة الرابعة بنسبة 

  %).6(في المرتبة التاسعة بنسبة " فعل الخير 
قد استحوذت على ) التسامح والرحمة، اإلخالص، واالحترام المتبادل ( مما سبق وجد أن قيم 

ة، فحصلت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي، القيم األخالقي بعدأعلى المراتب في 
وترى الباحثة أن هذا مؤشر إيجابي ودليل على اهتمام مخططي ومؤلفي المناهج وتركيزهم على غرس 
مثل هذه القيم في نفوس تالميذ الصف الرابع األساسي لما لهذه القيم من أهمية عملية في الحياة حيث 

وهذا ما يتفق مع دراسة كل من التل ، والطرق السليمة في التعامل مع اآلخرين توضح لهم األساليب
، وفعل الصبر(كما وجد أن قيم . )2001( ، وصالح)2008(الغويري  ، هندي و)2000(ومساعده 

، فحصلت على المراتب الثامنة والتاسعة وترى الباحثة أن ذلك إن دل  جاءت بمراتب متأخرة) الخير
يدل على إغفال المؤلفين لمثل هذه القيم رغم أهميتها في مثل هذه المرحلة، ولذلك على شيء فإنما 

  .نية أو غيرها من كتب الصف الرابعفإنها تحتاج إلى تنمية وتدعيم وتعميق سواء كانت في كتب الوط
  . )1986(، أبو سوسو )1993(، والصاوي )1992(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من السويدي 

  

  :قيم السياسية والوطنيةال: سادسًا 
التـــالي عـــدد  )5.16(رقـــم  القـــيم السياســـية والوطنيـــة مـــن تســـع قـــيم ويوضـــح جـــدول بعـــدتكـــون 

التكــرارات والنســب المئويــة والرتــب للقــيم السياســية والوطنيــة المتــوفرة فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف 
   .الرابع األساسي
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  والرتب يوضح التكرار والنسب المئوية : )5.16(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية الوطنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 9 %5.68 10 الدعوة إلى الوحدة والتماسك 1
 1 %18.8 33 معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 2
 2 %18.2 32 االنتماء للوطن والدفاع عنه 3
 5 %10.2 18 معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات 4
 7 %8.52 15 االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني  5
 4 %10.8 19 التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 6
 8 %6.82 12 إحياء المناسبات الوطنية ومقدساته 7
 6 %9.66 17 أهمية الزراعة والصناعة 8
 3 %11.4 20 أهمية السياحة 9

 %100 176 المجموع
 %35.7 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.116(رقم ن جدول تبين م
توفرت القيم السياسية والوطنية في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية 

وحصلت على %) 18.8" (معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته " بلغت نسبة قيمة و ، %)35.7(مقدارها 
، %)18.2(في المرتبة الثانية بنسبة " االنتماء للوطن والدفاع عنه " ، ويليها قيمة  المرتبة األولى
"               ، ويليها قيمة %)11.4(في المرتبة الثالثة بنسبة " أهمية السياحة " ويليها قيمة 

معرفة ما له " ، ويليها قيمة %)10.8(في المرتبة الرابعة بنسبة " التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 
أهمية الزراعة " ، ويليها قيمة %)10.2(رتبة الخامسة بنسبة في الم" من حقوق وما عليه من واجبات 

" عتزاز بالتراث الوطني الفلسطينياال" ، ويليها قيمة  %)9.66(في المرتبة السادسة بنسبة " والصناعة 
في المرتبة " إحياء المناسبات الوطنية ومقدساته "، ويليها قيمة %)8.52(في المرتبة السابعة بنسبة 

في المرتبة التاسعة بنسبة " الدعوة إلى الوحدة والتماسك" مة ويليها قي ،%)6.82(ة الثامنة بنسب
)5.86.(%  

معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته، االنتماء للوطن والدفاع عنه، وأهمية (إجماًال فقد لوحظ أن قيم 
ثة ذلك إلى طبيعة ، وتعزو الباح قد حازت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي) السياحة 

مادة التربية الوطنية التي تهدف إلى إعداد المواطن الصالح لخدمة وطنه من ناحية، وٕالى تركيز 
مؤلفي المناهج على هذه القيم كوننا شعبًا يرزح تحت قيود االحتالل الذي يهدف إلى طمس الهوية 

ا يتفق مع دراسة كل من الدجاني الفلسطينية وٕاخفاء التراث الوطني الفلسطيني من ناحية أخرى، وهذا م
  . )2008(الغويري  ، هندي و)2009(، حمودة )1993(
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فكانت األقل توافرًا من بين ) إحياء المناسبات الوطنية، والدعوة إلى الوحدة والتماسك(أما قيم 
ذه ، حيث حصلت على المراتب الثامنة والتاسعة وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ه القيم السياسية والوطنية

، بالرغم من أهميتها، لذلك فهذه القيم تحتاج منهم إلى  القيم لم تحظ باهتمام مؤلفي المناهج الفلسطينية
، )1995(، عطوة )1998(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من زيدان ، ية وتدعيم وتعميق في المناهجتنم

  . )1992(ومبارك 
  

 :وتفسيرها بالسؤال الثالث المتعلقة النتائج  5.4
  :يلي ما علي الدراسة أسئلة من الثالث السؤال صين و

  ما القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بفلسطين ؟
في كتب التربية المدنية للصف الرابع األساسي  المتضمنة بالقيم الرئيسية المتعلقة النتائجسيتم عرض 

كتب التربية المدنية  محتوى تحليل في (4) رقم لحقم المحتوى تحليل استخدمت الباحثة أداةو ، جزأيهب
 هو كماالمذكورة  القيم بعد من أبعاد لكل التحليل نتائج توضيح تم وقد للصف الرابع األساسي بفلسطين

  ).5.17(رقم في جدول 

  القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية ألبعاديوضح التكرار والنسب المئوية : )5.17(جدول رقم 

كتا
ال

 ب

وحدات 
 الكتاب

 القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بفلسطين

 القيم الدينية
القيم 

 االجتماعية
 القيم األخالقية القيم الجمالية القيم العلمية

القيم السياسية 
 والوطنية

وع
جم

الم
 

سب
الن

يب 
ترت

ال
 

 نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت

ا
ول

األ
ب 

كتا
ل

 

الوحدة 
 األولى

33 6.43 67 13.1 7 1.36 19 3.7 55 10.7 10 1.95 191 37.2 2 

الوحدة 
 الثانية

44 8.58 70 13.6 39 7.6 18 3.5 88 17.2 4 0.78 263 51.3 1 
ني

لثا
ب ا

كتا
ال

 

الوحدة 
 األولى

6 1.17 11 2.1 2 0.39 1 0.1 2 0.39 7 1.36 29 5.65 4 

الوحدة 
 الثانية

5 0.97 5 0.9 9 1.75 2 0.3 5 0.97 4 0.78 30 5.85 3 

  100 513 4.87 25 29.2 150 7.8 40 11.1 57 29.8 153 17.2 88 المجموع
  6 2 5 4 1 3 الترتيب

  :  األبعـادمن حيث 
قد احتلت المرتبة األولى بنسبة مئوية " القيم االجتماعية" أن  )5.17(رقم يتضح من جدول 

إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى  بنسبة في %) 29.8(قدرها 



175 
 

، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب %)13.6(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)13.1(مئوية قدرها 
  %).0.9(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)2.1(الثاني في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 

في %) 29.2(حيث احتلت المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها " القيم األخالقية "  ويلي ذلك
إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 

، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في %)17.2(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %) 10.7(
ولم تظهر في %) 0.97(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)0.39(لى  بنسبة مئوية قدرها الوحدة األو 

حيث احتلت المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قدرها " القيم الدينية "ويلي ذلك ، باقي وحدات الكتاب
ة في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوي%) 17.2(

، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني %)8.58(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)6.43(قدرها 
  %).0.97(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)1.17(في الوحدة األولى  بنسبة مئوية قدرها 

في %) 11.1(حيث احتلت المرتبة الرابعة بنسبة مئوية قدرها " القيم العلمية "ويلي ذلك 
جمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها إ
، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في  %)7.6(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)1.36(

  %).1.75(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)0.39(الوحدة األولى  بنسبة مئوية قدرها 
في %) 7.8(حيث احتلت المرتبة الخامسة بنسبة مئوية قدرها " القيم الجمالية " ك ويلي ذل

، %)3.7(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها 
  ، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني في الوحدة األولى%)3.5(والوحدة الثانية بنسبة وقدرها 

  %).0.3(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)0.1(بنسبة مئوية قدرها 
حيث احتلت المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها " القيم السياسية والوطنية " ويلي ذلك 

في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول في الوحدة األولى بنسبة مئوية %) 4.8(
، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب الثاني %)0.78(الثانية بنسبة وقدرها  ، والوحدة%)1.95(قدرها 

  %).1.78(، والوحدة الثانية بنسبة وقدرها %)1.36(في الوحدة األولى  بنسبة مئوية قدرها 
الذي يوضح التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لحاالت القيم ) 5.17(بالنظر إلى جدول رقم 

قد ) القيم االجتماعية، والقيم األخالقية، والقيم الدينية ( ية المدنية تبين أن المتضمنة في كتب الترب
تفوقت على القيم المختلفة، فنالت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي وذلك ألنها قيم ذات 

وممارستها في أهمية عظيمة، وتفسر الباحثة ذلك بحاجة التالميذ الماسة إلى مثل هذه القيم لتبنيها 
لمسات من االستقامة وااللتزام والمصداقية وهذا ما يتفق مع  سلوكياتهمحياتهم العملية لتضفي على 

  . )1999(أماديو ، و )2002(، والكندري )2001(دراسة كل من حزين 
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وردت بنسب متدنية جدًا ، فحصلت على ) القيم الجمالية، والسياسية والوطنية ( كما تبين أن 
، وتفسر الباحثة ذلك بوجود خلل في توزيع القيم في كتب التربية المدنية  الخامسة والسادسةالمراتب 

للصف الرابع مما يستدعي من مخططي ومؤلفي المناهج االهتمام والرعاية بهذه القيم بشكل عملي 
 ).2001(، صالح )1995(، عاشور )2006(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من فرج . وبصورة أكبر

  سيتم، بجزأيهللصف الرابع األساسي  المدنيةفي كتب التربية  المتضمنة القيم الرئيسية رضبعد ع
  :وهي كما يلي، يم الفرعية لكل بعدعرض الق
  

  :القيم الدينية: أوًال 
التالي عدد التكرارات والنسب  )5.18(رقم  القيم الدينية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

   .ينية المتوفرة في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسيالمئوية والرتب للقيم الد

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.18(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية المدنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 3 %23.9 21 بر الوالدين 1
 5 %1.14 1 إقامة الصالة 2
 2 %25 22 عمل الخير 3
 4 %22.7 20 اإلنفاق في سبيل اهللا 4
 - - - تالوة القرآن الكريم 5
 - - - اإليمان باهللا ومالئكته 6
 - - - الدعوة إلى التوحيد 7
 1 %26.1 23 العدل 8
 م5 %1.14 1 العفو 9

 %100 88 المجموع
 %17.2 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.18(رقم تبين من جدول 
لدينية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت القيم ا

"       وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 26.1" (العدل " بلغت نسبة قيمة و  ،%)17.2(
في المرتبة الثالثة بنسبة " بر الوالدين "ا قيمة ، ويليه%)25(في المرتبة الثانية بنسبة " عمل الخير 

   ا قيمة ، ويليه%)22.7(في المرتبة الرابعة بنسبة " اإلنفاق في سبيل اهللا" يها قيمة ، ويل%)23.9(
  %).1.14(في المرتبة الخامسة بنسبة " العفو "وقيمة " إقامة الصالة "
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قد نالت مكان الصدارة في كتب ) العدل، عمل الخير، وبر الوالدين(مما سبق لوحظ أن قيم 
للصف الرابع األساسي، من بين القيم المختلفة، وجاءت في المراتب األولى والثانية التربية المدنية 

، وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية هذه القيم العظمى لتالميذ الصف الرابع، وضرورة  والثالثة على التوالي
ما يتفق وهذا  ،ركز عليها منهاج التربية المدنيةغرسها في سلوك الطالب بدءًا من هذا الصف، لذلك 

، علي )1994( إبراهيم، )2005(، سلوت )2001(، العرجا )2006(مع دراسة كل من العاجز 
) تالوة القرآن الكريم، اإليمان باهللا ومالئكته، والدعوة إلى التوحيد( كما لوحظ أن قيم ، )2002(خريشة 

لواضح في االهتمام لم ترد على اإلطالق في مجال القيم الدينية، وتعزو الباحثة ذلك إلى القصور ا
بهذه القيم من قبل مؤلفي ومخططي المناهج، مع أن هذه القيم تعتبر أساسية ويجب العناية بها أكثر 

  . )1987( إبراهيمو  ،)2001(، حزين )2000(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من بربخ ، وبشكل جدي
  

  : القيم االجتماعية:  ثانياً 
التالي عدد التكرارات  )5.19(رقم  قيم ويوضح جدولالقيم االجتماعية من ثمان  بعدتكون 

   .والنسب المئوية والرتب للقيم االجتماعية المتوفرة في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب  :)5.19(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية المدنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 2 %20.3 31 التعاون 1
 1 %20.9 32 تحمل المسؤولية 2
 6 %9.8 15 احترام اآلخرين 3
 5 %14.4 22 التسامح 4
 4 %16.3 25 التواضع مع اآلخرين 5
 7 %0.65 1 اإلحسان إلى الجار  6
 3 %17.6 27 صلة األرحام 7
 - - - االنتماء للجماعة 8

 %100 153 المجموع
 %29.8 بعدة للالنسبة العام

  : ما يلي  )5.19(رقم تبين من جدول 
توفرت القيم االجتماعية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 20.9("تحمل المسؤولية" بلغت نسبة قيمةو ، %)29.8(
في المرتبة الثالثة بنسبة " صلة األرحام " ، ويليها قيمة %)20.3(بة في المرتبة الثانية بنس" التعاون" 
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، ويليها قيمة %)16.3(في المرتبة الرابعة بنسبة " التواضع مع اآلخرين " ، ويليها قيمة %)17.6(
في المرتبة السادسة " احترام اآلخرين " ، ويليها قيمة %)14.4(في المرتبة الخامسة بنسبة " التسامح "

  %).0.65(في المرتبة السابعة بنسبة " اإلحسان إلى الجار " ، ويليها قيمة %)9.8(بنسبة 
تفوقت على باقي القيم ) تحمل المسئولية، التعاون، وصلة األرحام(مما سبق اتضح أن قيم 

المختلفة، فاستحوذت على المراتب األولى والثانية والثالثة على التوالي، وترجع الباحثة سبب ذلك إلى 
تأثير هذه القيم على غيرها من القيم من ناحية وٕالى حاجة تالميذ الصف الرابع الماسة لهذه القيم قوة 

وهذا ما يتفق مع دراسة كل  ،ع الواقع ومشكالته من ناحية أخرىلتوجيههم إلى كيفية التعامل السليم م
  . )2006(، وفرج )2001(، الهندي )1995(من عاشور 

لم ترد من بين القيم االجتماعية، ) لى الجار، واالنتماء للجماعةاإلحسان إ( كما اتضح أن قيم
وترجع الباحثة سبب ذلك إلى عدم التوازن والعشوائية في التخطيط من قبل مؤلفي المناهج لذلك يتوجب 

، واالهتمام أكثر بهذه القيم من أجل غرسها  عليهم مراعاة ذلك عند تأليف المناهج الفلسطينية المقبلة
واالسطل  ،)2001(والعرجا  ،)2009(التالميذ، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من األغا في نفوس 

)2007.(  
  

  : القيم العلمية: ثالثًا ً 
التالي عدد التكرارات والنسب  )5.20(رقم  القيم العلمية من سبع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

   .للصف الرابع األساسي المئوية والرتب للقيم العلمية المتوفرة في كتاب التربية المدنية

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب  :)5.20(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية المدنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 2 %21.1 12 احترام الوقت 1
 6 %10.5 6 مواكبة التطور العلمي 2
 1 %22.8 13 طلب العلم 3
 4 %15.8 9 تقدير المعلم 4
 5 %12.3 7 احترام العلماء 5
 - - - القيام بأبحاث علمية 6
 3 %17.5 10 االهتمام بالمدرسة 7

 %100 57 المجموع
 %11.1 بعدالنسبة العامة لل
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  : ما يلي  )5.20(رقم تبين من جدول 
بلغت و ، %)11.1( بنسبة توفرت القيم العلمية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي

في " احترام الوقت " وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 22.8" (طلب العلم " نسبة قيمة 
في المرتبة الثالثة بنسبة " االهتمام بالمدرسة " ، ويليها قيمة %)12.1(المرتبة الثانية بنسبة 

احترام "ها قيمة ، ويلي%)15.8(في المرتبة الرابعة بنسبة " تقدير المعلم " ، ويليها قيمة %)17.5(
في المرتبة " مواكبة التطور العلمي " ، ويليها قيمة %)12.3(في المرتبة الخامسة بنسبة " العلماء 

طلب العلم، احترام الوقت، ( لوحظ أن أكثر القيم توافرًا هي قيمكما ، %)10.5(السادسة بنسبة 
ة على التوالي، وترى الباحثة أن ذلك ى والثانية والثالثفقد احتلت المراتب األول) واالهتمام بالمدرسة

، البد من اإلفادة منه في وضع مناهج التربية المدنية الحقَا وهذا ما يتفق مع دراسة كل من مؤشر جيد
مواكبة التطور العلمي ( أن قيم  أيضاً  لوحظو ، )2009(متو ، ح)2006(، مشاهرة )2001(العرجا 

االهتمام والرعاية من قبل المخططين للمناهج، حيث  لم تحظ بنصيب وافر من) والقيام بأبحاث علمية
إنها لم ترد على اإلطالق بين القيم المختلفة، بالرغم من أهميتها الكبرى في تقدم المجتمع ونموه، وفي 

وهذا ما يتفق مع دراسة  ،تنمية قدرات التالميذ وٕاشباع رغباتهم وحاجاتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية
  .)1996(والفرا واألغا ) 2002(بنة ، عبا)2009(كل من هندي 

  : القيم الجمالية: رابعًا 
التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.21(رقم  القيم الجمالية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

   .والرتب للقيم الجمالية المتوفرة في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي
  التكرار والنسب المئوية والرتب  يوضح :)5.21(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية المدنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 4 %17.5 7 حب النظافة  1
 - - - المحافظة على مظاهر الجمال 2
 5 %15 6 الترويح عن النفس 3
 3 %20 8 االهتمام بنظافة الجسم 4
 2 %22.5 9 االهتمام بنظافة الملبس 5
 1 %25 10 االهتمام بنظافة الحدائق 6
 - - - عظمة قدرة اهللا  7
 - - - مكافحة التلوث 8
 - - - ترشيد استهالك المياه 9

 %100 40 المجموع
 %7.8 بعدالنسبة العامة لل
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  : ما يلي  )5.21(رقم  جدولتبين من 
  %).7.8(سي توفرت القيم الجمالية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األسا

وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 25" (االهتمام بنظافة الحدائق" قيمة  بلغت نسبة
 "االهتمام بنظافة الجسم" ، ويليها قيمة %)22.5(في المرتبة الثانية بنسبة " االهتمام بنظافة الملبس "

 ،%)17.5(المرتبة الرابعة بنسبة في " حب النظافة " ، ويليها قيمة %)20(في المرتبة الثالثة بنسبة 
  %).15(في المرتبة الخامسة بنسبة " الترويح عن النفس" ويليها قيمة 

االهتمام بنظافة الحدائق العامة، االهتمام بنظافة الملبس، واالهتمام بنظافة (مما سبق تبين أن قيم 
للصف الرابع، فحصلت على  جاءت في مقدمة القيم الجمالية الواردة في كتب التربية المدنية) الجسم 

، وترجع الباحثة السبب وراء ذلك إلى مدى االهتمام والثانية والثالثة على التوالي المراتب األولى
السلوك  الواضح من قبل مؤلفي المناهج بهذه القيم والتركيز عليها ألهميتها في توجيه التالميذ نحو

، جلهوم )1987( إبراهيم، )2000(بربخ : ل منوهذا ما يتفق مع دراسة ك، السوي والسليم واإليجابي
، وترشيد ، عظمة قدرة اهللا، مكافحة التلوثالمحافظة على مظاهر الجمال( كما تبين أن قيم ، )1983(

لم ترد على اإلطالق بين القيم الجمالية، وترجع الباحثة السبب وراء ذلك إلى أن هناك ) تهالك المياهاس
في نفوس التالميذ، كما أن هناك عدم اهتمام من قبل المؤلفين  فجوة وعدم اتصال في غرس القيم

التي يعاني منها للمناهج بهذه القيم، رغم حاجة التالميذ لمثل هذه القيم لحل الكثير من المشكالت 
، األزادة )1987(، مقدادي )2001(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من العرجا ، الشعب الفلسطيني

)1984 .(  
  :األخالقية القيم: خامسًا 

التالي عدد التكرارات  )5.22(رقم  القيم األخالقية من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 
   .والنسب المئوية والرتب للقيم األخالقية المتوفرة في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.22(جدول رقم 

 القيمة م
 التربية المدنية تحليل كتاب

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 م5 %9.33 14 الصدق واألمانة 1
 م8 %8 12 الشجاعة والمروءة 2
 1 %17.3 26 االحترام المتبادل 3
 م3 %10.7 16 فعل الخير 4
 3 %10.7 16 الوفاء بالوعود 5
 م1 %17.3 26 األدب والقول الحسن 6
 8 %8 12 التسامح والرحمة 7
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 5 %9.33 14 اإلخالص 8
 م5 %9.33 14 الصبر 9

 %100 150 المجموع
 %29.2 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.22(رقم تبين من جدول 
  %).29.2(توفرت القيم األخالقية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي بنسبة 

وحصلتا %) 17.3" (القول الحسن األدب و " وقيمة " االحترام المتبادل " بلغت نسبة قيمة 
في المرتبة الثالثة بنسبة "  فعل الخير" وقيمة " فاء بالوعود الو " على المرتبة األولى، ويليها قيمة 

في المرتبة الخامسة " الصبر" وقيمة " اإلخالص " وقيمة " الصدق واألمانة " ، ويليها قيمة %)10.7(
في المرتبة الثامنة " التسامح والرحمة " وقيمة " لمروءة الشجاعة وا" ، ويليها قيمة %)9.33(بنسبة 
  %).8(بنسبة 

، )وفعل الخير االحترام المتبادل، األدب والقول الحسن، الوفاء بالوعود،(مما سبق وجد أن قيم 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية هذه ) مكررة(والثانية ) مكررة (قد حصلت على أعلى مراتب وهي األولى 

، )2001(، صالح )2002(سبة للفرد والمجتمع، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من الكندري القيم بالن
جاءت متكررة في ) الشجاعة والمروءة، والتسامح والرحمة(كما وجد أن قيم  ، )2008(هندي والغويري 

الباحثة وتعزو ، المرتبة الثامنة أي أنها احتلت المراتب األخيرة من بين القيم األخالقية، رغم أهميتها
: طيط وهذا ما يتفق مع دراسة كل منذلك إلى إغفال مؤلفي المناهج لمثل هذه القيم وٕالى غياب التخ

  . )1992(، السويدي )1993(، الصلوي )1986(أبو سوسو 
  
  : القيم السياسية والوطنية: سادسًا 

عدد التالي  )5.23(رقم  القيم السياسية والوطنية من تسع قيم ويوضح جدول بعد تكون
التكرارات والنسب المئوية والرتب للقيم السياسية والوطنية المتوفرة في كتاب التربية المدنية للصف 

  .الرابع األساسي

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.23(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب التربية المدنية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 1 %36 9 والتماسك الدعوة إلى الوحدة 1
 - - - معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 2
 4 %8 2 االنتماء للوطن والدفاع عنه 3
 م1 %36 9 معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات 4
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 3 %16 4 االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني  5
 5 %4 1 التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 6
 - - - ومقدساته إحياء المناسبات الوطنية 7
 - - - أهمية الزراعة والصناعة 8
 - - - أهمية السياحة 9

 100 25 المجموع
 %4.87 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.23(رقم  تبين من جدول
  %).4.87(توفرت القيم السياسية والوطنية في كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي 

معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات " وقيمة " إلى الوحدة والتماسك الدعوة " بلغت نسبة قيمة 
في " االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني " وحصلتا على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 36" (

في المرتبة الرابعة بنسبة " االنتماء للوطن والدفاع عنه " ، ويليها قيمة  %)16(المرتبة الثالثة بنسبة 
  %).4(في المرتبة الخامسة بنسبة " التضحية في سبيل الوطن ومقدساته " ، ويليها قيمة %)8(

الدعوة إلى الوحدة والتماسك، ومعرفة ما له من حقوق وما عليه (تي مما سبق لوحظ أن قيم
فنالت ) االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني(قد تنافست على المرتبة األولى وأما قيمة ) من واجبات

المرتبة الثالثة، وترى الباحثة أن هناك اهتمامًا واضحًا وكبيرًا من قبل مؤلفي المناهج الفلسطينية بتلك 
كما . )2001(وعمايرة  ،)1994(عبد اهللا  ،)1993(تفق مع دراسة كل من األغا القيم، وهذا ما ي
ة الزراعة والصناعة، معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته، إحياء المناسبات الوطنية، أهمي(لوحظ أن قيم 
لم ترد على اإلطالق بين القيم السياسية والوطنية حيث ترى الباحثة بأن هناك عدم ) وأهمية السياحة

توازن وعشوائية في التخطيط للمناهج وفي توزيع هذه القيم في المناهج من قبل المؤلفين، األمر الذي 
وهذا ما يتفق ، د إعادة بناء المناهج الفلسطينيةيتطلب منهم إعادة النظر واالهتمام أكثر بهذه القيم عن

  .)1995(، عطوة )1992(، مبارك )1996(مع دراسة كل من الفرا واألغا 
  



 : وتفسيرها بالسؤال الرابع المتعلقة النتائج  5.5
 : يلي ما علي الدراسة أسئلة من الرابع السؤال وينص

  األساسي بفلسطين ؟ ما القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع

 تحليـل اسـتخدمت الباحثـة أداة  حيـث، جزأيـهفـي كتـب حقـوق اإلنسـان للصـف الرابـع األساسـي ب الرئيسـية بـالقيم المتضـمنة المتعلقـة النتـائجسـيتم عـرض 
 المـذكورة القـيم أبعـادمـن  بعـد لكـل لالتحليـ نتـائج توضـيح تـم وقد جزأيهكتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي ب محتوى تحليل في ( 4) رقم ملحق المحتوى

  :)5.24(رقم في جدول  هو كما

  القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنسان ألبعاديوضح التكرار والنسب المئوية :)5.24(جدول رقم 

 الكتاب
 القيم المتضمنة في كتب التربية حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بفلسطين

 قيم الملكية قيم المواطنة قيم الحياة قيم العدالة قيم التسامح مساواةقيم ال قيم الحرية قيم الكرامة
 الترتيب النسب المجموع

 نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت نسبة ت
الكتاب 
 األول

87 17.5 152 30.6 8 1.61 32 6.44 11 2.21 56 11.3 7 1.46 18 3.76 371 74.6 1 

الكتاب 
 الثاني

25 5.03 28 5.63 19 3.82 15 3.02 24 4.83 4 0.8 6 1.25 5 1.04 126 25.4 2 

  100 497 4.8 23 2.71 13 12.1 60 7.04 35 9.46 47 5.43 27 36.2 180 22.5 112 المجموع
   7 8 3 5 4 6 1 2 الترتيب
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  :  بعادمن حيث األ
في %) 36.2(ألولى بنسبة مئوية قدرها قد احتلت المرتبة ا" قيم الحرية "يتضح من الجدول السابق أن 

، وفي الكتاب الثاني بنسبة %)30.6(إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول بنسبة مئوية قدرها 
في %) 22.5(حيث احتلت المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها " قيم الكرامة " ويلي ذلك ، %)5.63(مئوية قدرها 

، وفي الكتاب الثاني بنسبة %)17.5(رت هذه القيم في الكتاب األول بنسبة مئوية قدرها إجمالي الكتب، وقد ظه
حيث احتلت المرتبة الثالثة " قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق لإلنسان" ويلي ذلك ، %)2.03(مئوية قدرها 

ول بنسبة مئوية قدرها في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األ%) 12.1(بنسبة مئوية قدرها 
حيث احتلت المرتبة " قيم التسامح " ويلي ذلك ، %)0.8(، وفي الكتاب الثاني بنسبة مئوية قدرها %)11.3(

في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول بنسبة مئوية %) 9.46(الرابعة بنسبة مئوية قدرها 
حيث احتلت " قيم العدالة " ويلي ذلك ، %)9.46(ئوية قدرها ، وفي الكتاب الثاني بنسبة م%)6.44(قدرها 

في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول بنسبة %) 7.04(المرتبة الخامسة بنسبة مئوية قدرها 
حيث " قيم المساواة " ويلي ذلك ، %)4.83(، وفي الكتاب الثاني بنسبة مئوية قدرها %)2.21(مئوية قدرها 

في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب األول %) 5.43(المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها  احتلت
" قيم الملكية " ويلي ذلك ، %)5.43(، وفي الكتاب الثاني بنسبة مئوية قدرها %)3.82(بنسبة مئوية قدرها 

تب، وقد ظهرت هذه القيم في الكتاب في إجمالي الك%) 4.8(حيث احتلت المرتبة السابعة بنسبة مئوية قدرها 
  %).1.04(، وفي الكتاب الثاني بنسبة مئوية قدرها  %)3.76(األول بنسبة مئوية قدرها 

حيث احتلت المرتبة الثامنة بنسبة مئوية " المواطنة والمشاركة في الحياة المهنية والسياسية " ويلي ذلك 
، %)1.46(قيم في الكتاب األول بنسبة مئوية قدرها في إجمالي الكتب، وقد ظهرت هذه ال%) 2.71(قدرها 

  %).2.71(وفي الكتاب الثاني بنسبة مئوية قدرها 

قد نالت على المراتب األولى والثانية والثالثة على ) الحرية، الكرامة، والحياة (مما سبق اتضح أن قيم 
إلى ضرورة غرس هذه القيم في التوالي في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي، وتعزو الباحثة ذلك 

وهذا ما يتفق . من الناحية النفسية واالجتماعية نفوس تالميذ الصف الرابع نظرًا ألهميتها في تكوين شخصيتهم
) الملكية، والمواطنة(كما اتضح أن قيم . )2006(، وفرج )2006(، راضية )2002(مع دراسة كل من البييز 

نة على التوالي وتعزو الباحثة ذلك إلى القصور الواضح في االهتمام بهذه قد حصلت على المراتب السابعة والثام
  . )1994(، عبد اهللا )2003(، األغا )2001(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من وليامز  .القيم
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  : قيم الكرامة: أوًال 
المئوية  التالي عدد التكرارات والنسب )5.25(رقم  قيم الكرامة من خمس قيم ويوضح جدول بعد تكون

  .ان للصف الرابع األساسيوالرتب لقيم الكرامة المتوفرة في كتاب حقوق اإلنس

 
  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.25(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 1 %31.3 35 احترام الكرامة واإلنسانية 1
 2 %25 28 انيةالمعاملة اإلنس 2
 5 %6.25 7 حماية السمعة 3
 3 %21.4 24 احترام خصوصية اإلنسان 4
 4 %16.1 18 الراحة في أوقات الفراغ 5

 %100 112 المجموع
 %22.7 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.25(رقم تبين من جدول 
  %).22.7(مئوية مقدارها  توفرت قيم الكرامة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بنسبة

"          وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 31.3" (احترام الكرامة واإلنسانية " بلغت نسبة قيمة 
في المرتبة " احترام خصوصية اإلنسان " ، ويليها قيمة %)25(في المرتبة الثانية بنسبة " المعاملة اإلنسانية 

، ويليها %)16.1(في المرتبة الرابعة بنسبة " الراحة في أوقات الفراغ " ا قيمة ، ويليه%)21.4(الثالثة بنسبة 
  %).6.25(في المرتبة الخامسة بنسبة " حماية السمعة " قيمة 

قد تفوقت على جميع قيم الكرامة ) ، والمعاملة اإلنسانيةاحترام الكرامة اإلنسانية( مما سبق وجد أن قيم 
نية على التوالي، وتفسر الباحثة ذلك باهتمام مؤلفي المناهج بإبراز هذه القيم، وهذا واحتلت المراتب األولى والثا

، عمايرة )1997(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من األغا . يوجه التالميذ نحو السلوك الصحيحبطبيعته 
احتلت قد جاءت في مؤخرة قيم الكرامة ف) حماية السمعة( كما وجد أن قيمة ، )2001(، المجيدل )2001(

ها الكبرى في التعامل المرتبة الخامسة وتفسر الباحثة ذلك بغياب اهتمام مؤلفي المناهج بهذه القيمة رغم أهميت
  .)2004(، األنصاري )2001(، وليامز )2002(دراسة كل من السعيدي  وهذا ما يتفق مع . مع اآلخرين

  

  :قيم الحرية: ثانيًا 
التــالي عــدد التكــرارات والنســب المئويــة  )5.26(رقــم  وضــح جــدولقــيم الحريــة مــن ســت قــيم وي بعــدتكــون 

  .قوق اإلنسان للصف الرابع األساسيوالرتب لقيم الحرية المتوفرة في كتاب ح
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  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.26(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 1 %24.4 44 عبيرحرية الت 1
 3 %14.4 26 حرية الضمير 2
 م1 %24.4 44 حرية التفكير  3
 5 %12.2 22 حرية التنقل والحركة 4
 6 %10 18 حرية االتصال بمركز اإلبداع 5
 م3 %14.4 26 حرية االختيار 6

 %100 180 المجموع
 %36.2 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.26(رقم تبين من جدول 
  %).36.2(رت قيم الحرية في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توف

" ألولى ويليها قيمة وحصلتا على المرتبة ا%) 24.4(" حرية التفكير" وقيمة " لتعبير حرية ا" بلغت نسبة قيمة 
حرية التنقل والحركة " ويليها قيمة ، %)14.4(في المرتبة الثالثة بنسبة " حرية االختيار" ، وقيمة "حرية الضمير

في المرتبة السادسة " حرية االتصال بمركز اإلبداع " ، ويليها قيمة %)12.2(في المرتبة الخامسة بنسبة " 
  %).10(بنسبة 

قد احتلت مركز الصدارة، فحصلت على المرتبة ) حرية التعبير، وحرية التفكير( مما سبق لوحظ أن قيم 
لحرية، وتفسر الباحثة ذلك بحاجة تالميذ الصف الرابع الماسة إلى تبني مثل هذه القيم في األولى من بين قيم ا

وهذا ما يتفق مع دراسة كل من راضية ، منظومتهم القيمية نظرًا ألهميتها البالغة في تعزيز ثقتهم بأنفسهم
جاءت في ) ز اإلبداعحرية االتصال بمراك(كما لوحظ أن قيمة  ، )2002(، ياماسكي )1997(، األغا )2006(

ن قبل مؤلفي المناهج وتفسر الباحثة ذلك بعدم إعطاء هذه القيمة االهتمام الكافي م) السادسة(المرتبة األخيرة 
الفلسطيني  ، والمركز)2006(، البورسعيدي )2002(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من اليبيز  ،رغم أهميتها

  .)2002(لحقوق اإلنسان 



187  
 

: واةقيم المسا: ثالثًا   
التـالي عـدد التكـرارات والنسـب المئويـة  )5.27(رقـم  قيم المساواة من خمس قيم ويوضح جدول بعدتكون 

  .قوق اإلنسان للصف الرابع األساسيوالرتب لقيم المساواة المتوفرة في كتاب ح

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.27(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 5 %11.1 3 المساواة في الحقوق 1
 1 %33.3 9 المساواة في المعاملة 2
 4 %14.8 4 المساواة بين األبناء 3
 2 %22.2 6 المساواة أمام القانون 4
 3 %18.5 5 رفض التمييز العنصري 5

 %100 27 المجموع
 %5.43 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.27(رقم ل تبين من جدو
  %).5.43(توفرت قيم المساواة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها 

المساواة أمام "وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 33.3" (المساواة في المعاملة " بلغت نسبة قيمة 
في المرتبة الثالثة بنسبة " رفض التمييز العنصري " ويليها قيمة  %).22.2(في المرتبة الثانية بنسبة " القانون 

"        ، ويليها قيمة%)14.8(في المرتبة الرابعة بنسبة " المساواة بين األبناء " ، ويليها قيمة %)18.5(
  %).11.1(في المرتبة الخامسة بنسبة " المساواة في الحقوق 

قد حصلت على المرتبة األولى ) ، والمساواة أمام القانونالمساواة في المعاملة(مما سبق وجد أن قيم 
والثانية على التوالي، وتعزي الباحثة ذلك إلى تأكيد مؤلفي المناهج على هذه القيم من أجل إكسابها لتالميذ 

، األغا )1994(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من عبد اهللا  ،ادة منها في مواجهة مواقف الحياةالصف الرابع واإلف
جاءت بمرتبة متأخرة فحصلت على ) المساواة في الحقوق(كما وجد أن قيمة ،) 2001(، والمجيدل )1993(

المرتبة الخامسة وتعزي الباحثة ذلك إلى أن هذه القيمة لم تحظ باالهتمام الكافي من قبل مؤلفي المناهج رغم 
وهذا ما يتفق مع . ي المناهج الفلسطينيةأهميتها لذلك يجب أن تأخذ هذه القيمة أبعادًا أكثر اتساعًا وعمقًا ف

  . )2002(، السعيدي )2002(، خريشة )2001(دراسة كل من عمايرة 
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  :قيم التسامح: رابعًا 
التــالي عــدد التكــرارات والنســب المئويــة والرتــب  )5.28(رقــم  قــيم التســامح مــن ســت قــيم ويوضــح جــدول بعــدتكــون 

   .نسان للصف الرابع األساسيلقيم التسامح المتوفرة في كتاب حقوق اإل

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.28(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 5 %10.6 5 تقديم المساعدة لشخص محتاج 1
 م3 %14.9 7 مشاركة المعاقين في األنشطة المختلفة 2
 3 %14.9 7 حل الخالفاتمساعدة الزمالء في  3
 1 %31.9 15 االعتذار لآلخرين عند اإلساءة 4
 6 %6.38 3 تقبل االختالف والتنوع العرقي 5
 2 %21.3 10 تقبل االختالف في الرأي 6

 %100 47 المجموع
 %9.46 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي )5.28(رقم تبين من جدول 
  %).9.46(سان للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت قيم التسامح في كتب حقوق اإلن

"     وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 31.9" (االعتذار لآلخرين عند اإلساءة " بلغت نسبة قيمة 
مساعدة الزمالء في حل الخالفات " ، ويليها قيمة %)21.3(في المرتبة الثانية بنسبة " تقبل االختالف في الرأي 

تقديم " ، ويليها قيمة %)14.9(في المرتبة الثالثة بنسبة " مشاركة المعاقين في األنشطة المختلفة " وقيمة " 
تقبل االختالف والتنوع العرقي " ويليها قيمة ، %)10.6(في المرتبة الخامسة بنسبة " المساعدة لشخص محتاج 

عتذاز لآلخرين عند اإلساءة، وتقبل االختالف اال(اتضح أن قيم كما ، %)6.38(في المرتبة السادسة بنسبة " 
قد تفوقت على باقي قيم التسامح، فنالت المراتب األولى والثانية على التوالي مما زاد االهتمام بها من ) في الرأي

عند تأليف مناهج  قبل مخططي المناهج والمؤلفين، وترى الباحثة أن هذا مؤشر إيجابي البد من اإلفادة منه
كما  ،)2001(، عمايرة )2001(، المجيدل )2006(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من فرج . جديدةفلسطينية 

لم تلق نصيبًا من الرعاية واالهتمام لذلك حصلت على المرتبة ) تقبل االختالف والتنوع العرقي(اتضح أن قيمة 
ى وجود خلل في توزيع هذه السادسة من بين قيم التسامح وترى الباحثة أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل عل

 ،القيم في كتب حقوق اإلنسان ؛ لذلك وجب على مؤلفي المناهج إعادة النظر من أجل إثراء هذه القيم وتنميتها
  . )1994(، وعبد اهللا )2004(، االنصاري )2001(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من وليامز 
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:قيم العدالة: خامسًا   
التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.29(رقم  م ويوضح جدولقيم العدالة من خمس قي بعدتكون 

  .قوق اإلنسان للصف الرابع األساسيوالرتب لقيم العدالة المتوفرة في كتاب ح

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.29(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 5 %2.86 1 دة القانونسيا 1
 3 %20 7 المشاركة في صنع القرار 2
 1 %34.3 12 المحاكمة العادلة 3
 4 %11.4 4 تكافؤ الفرص 4
 2 %31.4 11 الدفاع عن النفس 5

 %100 35 المجموع
 %7.04 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.29(رقم تبين من جدول 
  %).7.04(ن للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت قيم العدالة في كتب حقوق اإلنسا

الدفاع عن النفس " وحصلت على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 34.3" (المحاكمة العادلة " بلغت نسبة قيمة 
في المرتبة الثالثة بنسبة " المشاركة في صنع القرار " ، ويليها قيمة %)31.4(في المرتبة الثانية بنسبة " 
في " سيادة القانون " ويليها قيمة  ،%)11.4(في المرتبة الرابعة بنسبة " تكافؤ الفرص " ، ويليها قيمة %)20(

وردت في مقدمة قيم ) المحاكمة العادلة، والدفاع عن النفس(لوحظ أن قيم و ، %)2.86(المرتبة الخامسة بنسبة 
ألولى والثانية على التوالي، وتفسر الباحثة العدالة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع، فحصلت على المراتب ا

ذلك بأن هذه القيم لها أهمية عظيمة في تعريف التالميذ بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات تجاه العالم 
   ،)1997( األغا ،)2006(البورسعيدي ، )2001(ايرة عم: وهذا ما يتفق مع دراسة كل من، الذي يعيش فيه

قد حازت على المرتبة الخامسة واألخيرة وتفسر الباحثة ذلك بإغفال المؤلفين ) يادة القانونس( كما لوحظ أن قيمة
، فرج )2002(وهذا ما يتفق مع دراسة كل من ياماسكي . رغم أهميتها في مثل هذه المرحلة لمثل هذه القيمة

  . )1994(، عبد اهللا )2006(
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  :نسانقيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإل : سادساً 
التالي عدد  )5.30(رقم  قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان من تسع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

قوق التكرارات والنسب المئوية والرتب لقيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان المتوفرة في كتاب ح
  .اإلنسان للصف الرابع األساسي

  كرار والنسب المئوية والرتب يوضح الت: )5.30(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 2 %16.7 10 العناية الطبية 1
 6 %10 6 الخدمات الصحية 2
 3 %13.3 8 توفير بيئة صحية ونظيفة 3
 م3 %13.3 8 توفير المأكل 4
 م8 %6.67 4 توفير الملبس 5
 م8 %6.67 4 مساعدة المحتاج 6
 5 %11.7 7 توفير فرص عمل 7
 7 %6.67 4 التعليم المجاني اإللزامي 8
 1 %15 9 توفير أماكن للعب والترفيه 9

 %100 60 المجموع
 %12.1 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي )5.30(رقم تبين من جدول 
نسان للصف الرابع األساسي توفرت قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان في كتب حقوق اإل

وحصلت على المرتبة %) 15" (توفير أماكن للعب والترفيه" يمة بلغت نسبة قو ، %)12.1(بنسبة مئوية مقدارها 
توفير بيئة صحية ونظيفة " ، ويليها قيمة%)16.7(في المرتبة الثانية بنسبة " العناية الطبية "األولى، ويليها قيمة 

في المرتبة " توفير فرص عمل" ، ويليها قيمة  %)13.3(في المرتبة الثالثة بنسبة  "توفير المأكل " وقيمة " 
" ، ويليها قيمة %)10(في المرتبة السادسة بنسبة " الخدمات الصحية "، ويليها قيمة %)11.7(الخامسة بنسبة 

مساعدة " ، وقيمة "الملبس توفير " ، ويليها قيمة %)6.67(في المرتبة السابعة بنسبة " التعليم المجاني اإللزامي 
  (%).في المرتبة الثامنة بنسبة " المحتاج 

، قد حازت على المراتب األولى )توفير أماكن للعب والترفيه، والعناية الطبية(مما سبق وجد أن قيم 
ى حاجة والثانية، وتعزي الباحثة ذلك إلى مدى االهتمام الواضح بهذه القيم بالنسبة لمؤلفي المناهج من ناحية، وٕال
، )1997(تالميذ الصف الرابع الماسة إلى مثل هذه القيم من ناحية أخرى، مما يتفق مع دراسة كل من األغا 

لم تحظ ) توفير الملبس، ومساعدة المحتاج(كما وجد أن قيم ، )2002(، والمركز الفلسطيني )2001(المجيدل 
، وتعزي الباحثة ذلك إلى عدم )متكررة(امنة باهتمام كبير من قبل مؤلفي المناهج، حيث جاءت بالمراتب الث
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التوازن في توزيع هذه القيم ، لذلك يجب على مؤلفي المناهج مراعاة ذلك في المناهج المعدة مستقبًال في 
  .)1993(، األغا )2006(، البورسعيدي )2002(فلسطين، مما يتفق مع دراسة كل من هالبرن 

  

  :حياة المهنية والسياسيةقيم المواطنة والمشاركة في ال:  سابعاً 
رقم  قيم المواطنة والمشاركة في الحياة المهنية والسياسية من ثماني قيم ويوضح جدول بعد تكون

التالي عدد التكرارات والنسب المئوية والرتب لقيم المواطنة والمشاركة في الحياة المهنية والسياسية  )5.31(
   .األساسيالمتوفرة في كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع 

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.31(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 4 %7.69 1 المواطنة 1
 م4 %7.69 1 المشاركة في االنتخابات 2
 1 %23.1 3 حضور االجتماعات 3
 م4 %7.69 1 اإلسهام في التقدم العلمي 4
 م4 %7.69 1 تقرير المصير 5
 م1 %23.1 3 توفير الخدمات العامة 6
 م4 %7.69 1 إحياء المناسبات الوطنية 7
 3 %15.4 2 اختيار المهنة المناسبة 8

 %100 13 المجموع
 %2.71 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي )5.31(رقم تبين من جدول 
هنية والسياسية في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع توفرت قيم المواطنة والمشاركة في الحياة الم

توفير الخدمات " وقيمة  "حضور االجتماعات " بلغت نسبة قيمة و ، %)2.71(األساسي بنسبة مئوية مقدارها 
في المرتبة الثالثة " اختيار المهنة المناسبة " وحصلتا على المرتبة األولى، ويليها قيمة %) 23.1" (العامة 
اإلسهام في التقدم العلمي " ، وقيمة "المشاركة في االنتخابات" ، قيمة "المواطنة " ويليها قيمة  ،)%15.4(بنسبة 

  %).7.69(في المرتبة الرابعة بنسبة " إحياء المناسبات الوطنية " مة وقي"تقرير المصير "وقيمة  "

 لبعدى قيم هذا اقد تفوقت عل) حضور االجتماعات، وتوفير الخدمات العامة(مما سبق وجد أن قيم 
، وترى الباحثة أن هذا دليل واضح على قوة تأثير هذه )مكررة(واحتلت مركز الصدارة، فنالت المرتبة األولى 

مما يتفق مع . هم وٕالحاقه بركب التقدم والحضارةالقيم، وأهميتها العظمى في توجيه التالميذ نحو خدمة وطن
المشاركة ، المواطنة(كما وجد أن قيم . )2002(السعيدي ، )2001(، عمايرة )2001(دراسة كل من المجيدل 

لم تحظ بنصيب وافر ) ، وٕاحياء المناسبات الوطنيةفي االنتخابات، واإلسهام في التقدم العلمي، تقرير المصير
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 واألخيرة، وترى الباحثة أن هناك خلالً ) متكررة(، فجاءت في المرتبة الرابعة لبعدمن االهتمام بالنسبة لقيم هذا ا
وعدم توازن في توزيع هذه القيم في مناهج حقوق اإلنسان كما أن هناك إهمال واضح لهذه القيم من قبل المؤلفين 

، )2002(لذا وجب عليهم االهتمام بها أكثر وتضمينها في المناهج، وهذا ما يتفق مع دراسة كل من خريشة 
  .)2004(واألنصاري ، )2006(البورسعيدي 

  : قيم الملكية: ثامنًا 
التالي عدد التكرارات والنسب المئوية  )5.32( رقم  قيم الملكية من أربع قيم ويوضح جدول بعدتكون 

   .والرتب لقيم الملكية المتوفرة في كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي

  يوضح التكرار والنسب المئوية والرتب : )5.32(جدول رقم 

 القيمة م
 تحليل كتاب حقوق اإلنسان

 الرتبة النسبة المئوية التكرار
 4 %17.4 4 التملك 1
 3 %21.7 5 الملكية الفردية 2
 2 %26.1 6 المحافظة على الممتلكات الخاصة 3
 1 %34.8 8 المحافظة على الممتلكات العامة 4

 %100 23 المجموع
 %4.8 بعدالنسبة العامة لل

  : ما يلي  )5.32(رقم  تبين من جدول
  %).4.8(لكية في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بنسبة مئوية مقدارها توفرت قيم الم

          وحصلت على المرتبة األولى  ويليها قيمة%) 34.8" (المحافظة على الممتلكات العامة " بلغت نسبة قيمة 
في " الملكية الفردية "، ويليها قيمة %)26.1(في المرتبة الثانية بنسبة " الخاصة المحافظة على الممتلكات" 

  %).17.4(في المرتبة الرابعة بنسبة " التملك " ، ويليها قيمة %)21.7(المرتبة الثالثة بنسبة 

قد ) المحافظة على الممتلكات العامة، والمحافظة على الممتلكات الخاصة(مما سبق اتضح أن قيم 
لباحثة ذلك إلى أهمية تربية التالميذ على مثل ، وتعزي ا)متكررة(ى والثانية على التوالي حظيت بالمراتب األول

، )1993(وهذا ما اتفق مع دراسة كل من الصلوي . ءت موضع اهتمام المؤلفين للمناهجهذه القيم لذلك جا
قد حصلت على المرتبة الرابعة واألخيرة وتعزي ) التملك(كما اتضح أن قيمة ، )1987( إبراهيم، )2001(العرجا 

د تصور واضح في توزيع هذه القيمة في المناهج مما أوجب على مؤلفي المناهج إثراء الباحثة ذلك إلى وجو 
وهذا ما يتفق مع دراسة كل من عبد اهللا . ج من أجل غرسها في نفوس التالميذوتنمية هذه القيمة في المناه

  . )2001(، المجيدل )1984(زادة ، اإل)1999(
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  :يرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفس  5.6
لتالميذ  مة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق اإلنسانءما مدى مال

  الصف الرابع األساسي ؟ 

   :دتمهي

بالطفل فلم تعد المادة العلمية وٕايصال المعلومات هي الهدف  األساسيةتهتم التربية الحديثة في المرحلة 
وأي ، ة بل يجب أن يكون الهدف األساسي هو الطفل ذاته بما له من حاجات وميول الرئيس من العملية التعليمي

كما أن معرفة المعلم وفهمه للخصائص  ،اعملية تعليمية تهمل حاجات الطفل وميوله ال يمكن أن تحقق أهدافه
ألة أساسية الزمة له تعينه مس ،لتي يتميز بها أفراد تلك المرحلةالنمائية الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ا

 ،تعلميه تستند إلى هذه المعرفة/ة في اتخاذ قرارات سليمة فيما يخطط له من أهداف وطرائق ونشاطات تعليمي
إدراكه واستيعابه وما يصعب والذي يعرف ما بوسعهم  ،ميل إليه تالميذه وما ينفرون منهفالمعلم الذي يعرف ما ي"

 "من حيث الهدف والمحتوى والمستوى والطريقة والكم والسرعة كذلك مالئماً  يستطيع أن ينظم تعلماً  ،عليهم
بين العلماء في عملية تقسيم  البد أن نعترف بأن هناك اختالفاً و   ).71: 2008،برنامج التربية جامعة القدس(

لتقاسيم مراحل النمو إلى مراحل معينة، وذلك نظًرا لصعوبة تمييز نهاية كل مرحلة، وكذلك بدايتها بين ا
، المعروفة، لذا ال يمكننا أن نقطع بأي تقسيم بأنًه هو األدق، فالبعض يقسم مراحل الطفولة إلى ثالثة أقسام

سمى واحد وهو ، وهناك من يرى دمج الطفولة المتوسطة والمتأخرة مًعا تحت م)مبكرة، متوسطة، متأخرة(طفولة 
ما بما يجعل من ا لتماثل الخصائص بين المرحلتين وتقاربه، وهو ما تميل إليه الباحثة نظرً )الطفولة المتأخرة(

وفيما يلي تلخيص لخصائص تلميذ الصف الرابع األساسي والتي تقع ضمن ، التفرقة بينهماالصعوبة الفصل أو 
  : سنة) 12- 9(أخرة خصائص مرحلة الطفولة المت

   :النمو الجسمي
 المرحلة هذه من ابتداء الوفيات معدل ينخفضو  العامة، بالصحة تتميز مرحلة المتوسطة الطفولة تعتبر -1

م  زهران،( والجدري والنكاف الحصبة مثل المعدية األمراض لبعض عرضة أكثر المرحلة هذه في والطفل
  .)ص238، 2001

، كما تشهد أيًضا )فترة البلوغ(تشهد نهاية هذه المرحلة قفزات في النمو وخصوًصا جانب النمو الجنسي  -2
 .عامة، لذا يتسم أداء الطفل هنا بالدقة والسرعة اكتمال نمو العضالت

  

  :النمو الحركي
 الحركات بتنظيم التي تسمح )248:  2001 زهران، (والصغيرة الكبيرة العضالت بنمو المرحلة هذه تتميز  -1

   ).188:  1996 عقل،(الكتابة  أو اليدوية األشغال في كما وضبطها
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  الثامن يميل العام بداية وفي الزائد بالنشاط المرحلة هذه من نالياألو  ناالعام يتميز النمو هذا وبناء على  -2
 واتجاههم والتوقيت الصحيح الدقة معالم الطفل حركات على تظهر كما حركاته في االقتصاد إلى الطفل

  .               )294: 2001المعطي، عبد قناوي( معين هدف التحقيق
  . الدراجات وركوب والتسلق والقفز الجري في الطفل لدى اطالنش يزداد العضالت الكبيرة لنمو ونتيجة  -3
 أو والملبس بالمأكل المتصلة المهارات وهي الذات خدمة مهارات المرحلة هذه الطفل في وينمي   -4

   .)373:  1999منصور،( الشعر وتصفيف االستحمام 
 األتربة كنس مثل اآلخرين دةبمساع تتعلق التي االجتماعية مهارات الخدمة المرحلة هذه في الطفل وينمي   -5

 .نظافة المنزل في والمساعدة
المهارات  اإلناث يفضل حين في والتسلق والقفز الكرة كلعب عنف إلى تحتاج التي إلى الحركة يميل الذكور -6

  .ص م، 1983 معوض،(الخفيفة  الحركية

  :النمو اللغوي
 سـن علـى االجتماعيـة الـذات ىإلـ التحـول هـذا ويعتمـد الـذات حـول تمركـزاً  أقـل المرحلـة هـذه طفـل -1

 وعبــد منصــور(فيهــا  يتحــدث التــي الجماعــة وحجــم المكونــة، الصــالت االجتماعيــة وعــدد الطفــل،
  ).367:  1983السالم،

 والهجـاء الخـط صـعوبات علـى التحريريـة ممـا يسـاعد ممـا يسـاعده فـي التغلـب الطالقـة أيضـا وتنمـو -2
  ).258: 2001،زهران(

       .)361:  2001 المعطي، وعبد ،قناوي (في الكل والجزءلم المع يقلد طفل هذه المرحلة  -3

  : النمو العقلي المعرفي
 ذاته إدراك إلى ويصل جانبين من األشياء وبين بينه العالقة وتصبح المقلوبية المرحلة هذه في الطفل يحقق -1

  ).278:  1980 ،وصادق ،أبو حطب (البيئة موضوعات كأحد
 في إليها الطفل يحتاج التي الجديدة الهامة السلوكيات أحد وهو المتعدد نيفالتص على الطفل قدرة تنمو كما -2

 المعطي، وعبد قناوي(  )والوزن/ والكتلة / العدد ( اهيم ويبدأ في التعرف على مف، الحسية العمليات مراحل
2001:368(.  

 من األكبر إلى صغراأل من رتبيه درجات على األشياء ترتيب وتعني واالنتقالية التسلسل قدرة تنمو كما -3
 وعبد قناوي،( المساواة بتعدي يسمى ما االنتقال أو فهم الطفل ويستطيع األطول إلى األقصر

  .)368: 2001المعطي،
 يتحرك شيء كل أن اعتبار في تتحرك ويبدأون كانت إذا حية األشياء على اعتبار اإلحيائية قضية تظهر -4

  .)369: 2001, المعطي قناوي،عبد( حياً  نفسه تلقاء من
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 هـذه ولكـن واحـد وقـت فـي متغيـرات عـدة مـع التعامـل علـى قـادرا ويصـبح التركيـز علـى الطفل قدرات تتطور -5
  ).194:  1996 ،عقل( والمكان الزمان مع التعامل مثل معقدة وغير بدايتها في تكون القدرة

  .يلةالنتباه لشيء محدد لفترات طو يزداد مدى االنتباه، وٕان كان الطفل غير قادر على ا -6
 .لزمان والمكان فهو يدرك األبعادأفكاره واقعية، وكذلك اتجاهاته، فيما يتعلق با -7
 .اتهمعقول في مطالبة وتوقع ,يدرك الماضي وال يفكر في الحاضر وال المستقبل -8
  .يتحول نحو التفكير المنطقي بشكل متدرج  -9

 .يستطيع أن يدرك المشاكل، ويقدم أكثر من حل لها -10
 كمـا فقـط، الوالـدين ولـيس واألقـران المعلمـين عيـون فـي نفسـه الطفـل يـرى عنـدما ضوحاو  الذات مفهوم يزداد -11

 1990 وصادق، أبوحطب( الذات مفهوم من جزء هي التي الجنسية واألدوار الجنسية بالفروق واعيا يصبح
 :248.( 

  :نفعالي إل و االنمـ
  . طفل هذه المرحلة منطلق، إيجابي، متحمس، مبتكر  -1
 .ى العمل المستقلتزداد مقدرته عل  -2
 .، في محاولة منه لتأكيد ذاته)أسود أبيض أو(متطرف في آرائه   -3
 .يكره أن تلقى عليه األوامر، ولكنه يرغب في تعضيد الكبار له ولتصرفاته الحسنة  -4
 .على نهاية تلك المرحلة يصبح الطفل أكثر جدية واستقالًال، وقدرة في االعتماد على نفسه  -5

  : النمو االجتماعي
 : المرحلة هذه في االجتماعي النمو سمات بعض) 268:  2001 زهران،( رديو 
 .االستقالل نحو الحثيث السعي .1
 .االجتماعية للمواقف جديدة وعالمات معان بزوغ .2
 .الكبار وقيم االجتماعية واالتجاهات المعايير بحسب السلوك تعديل .3
 , واالهتمامات الميول دائرة اتساع .4
 .االجتماعية هاراتوالم االجتماعي الوعي نمو .5
 .الكبار جانب من خاطئة معاملة أو صراع حدث إذا السلوك اضطراب .6
يبدأ طفل هذه المرحلة في التحرر من تمركزه حول ذاته، فهو لم يعد مركز العالم، ويدرك أنه في حاجة إلى  .7

 .اآلخرين
 .الله وذاتيته نتيجة لهذا االستقتقل نسبة االعتمادية على الوالدين، وتنمو شخصيت  .8
 .أي األصدقاء، ويحاول كسب والئهميبدأ في االهتمام بر   .9

 ).اللعب التعاوني( بالتعاونية  يسعى لتكوين عالقات اجتماعية تتسم .10
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 ).يضع قوانين لنفسه ويلتزم بها(يتجه لتكوين معايير اجتماعية خاصة به   .11
 ).االشتراك في األلعاب الجماعية( يميل للتنافس الجماعي ال الفردي .12

  : الخلقي النمو
 الضـمير األبـرز حيـث ينمـو الخلقـي النمـو جانـب النفسـي التحليـل مدرسـة فـي الضـمير أو العليـا األنـا تمثـل -1

 .واألمانة الصدق ومفاهيم
  . اللعب في التنافس األطفال يستطيع خاللها من موحده قواعد وضع بمحاولة المرحلة هذه تتميز -2
 .  بها يمكن المساس وال مقدسة للسلوك نظمةالم القواعد فيها الوسطى الطفولة تكون نهاية -3
 عـالم مـن مفروضـة قواعـد وهـي يضـعونها التـي األخالقيـة للراشـدين والقواعـد بـاالحترام وتتميـز هـذه المرحلـة -4

 غيـر أخـالق وهـي األخالقيـة الواقعيـة أو الـنفس ضـبط بأخالقيـة ويسـميها بياجيـه ,تسـلطي  بشـكل الراشـدين
 .     ) 375:  2001 لمعطي،ا وعبد قناوي(  للتعديل قابلة

 النصـح وأن الوشـيكة، العدالـة الجزائـي، العـدل فكـرة وتتمثـل فـي بالعدالـة اإلحسـاس األخالقـي النمـو ويتبـع -5
 الجزائي العدل عن الطفل فكرة المرحلة هذه وفي العدالة عن الطفل تحديد فكرة في أساسيان عامالن والخبرة
  .العقاب بالمثل في تتمثل

 .األشخاص بين المتبادلة التوقعات أخالق وهي والتقليد سيادة العرف -6
 يتوقـع حسـبما الفـرد يسـلك أن فـي معنـى الصـواب يتحـدد أخـرى ناحيـة ومـن بعضـا بعضـهم األفـراد مسـايره  -7

    )338:  1999 حطب، وصادق، أبو( عامة الناس بصفة يتوقع حسبما أو حياته في المهمون اآلخرون

  :وتفسيرها الخامسبالسؤال  المتعلقة النتائج 5.6
 التربية اإلسالمية والتربية الوطنية والتربية المدنيـة القيم الرئيسية والفرعية في كتبأبعاد ستقوم الباحثة بعرض 

بهدف معرفة مالءمتها لخصائص تالميذ الصف الرابع األساسي كما وردرهـا فـي ) 5.33(كما هو في جدول رقم 
   .األدب التربوي المرتبط بالموضوع
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  القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية الوطنية والتربية المدنية ألبعاديوضح التكرار  ) 5.33( رقم  جدول

 م
األبعاد 
 الرئيسية

 القيم المتضمنة م

 كتب التربية المدنية كتب التربية الوطنية كتب التربية اإلسالمية

ول
األ

ب 
كتا

ال
ني 

لثا
ب ا

كتا
ال

 

وع
جم

الم
األ  

ب 
كتا

ال
ني ول

لثا
ب ا

كتا
ال

 

وع
جم

الم
 

ول
األ

ب 
كتا

ال
ني 

لثا
ب ا

كتا
ال

 

وع
جم

الم
 

 القيم الدينية 1

 21 0 21 5 5 0 6 2 4 بر الوالدين 1
 1 1  7 3 4 26 11 15 إقامة الصالة 2
 22 5 17 6 5 1 30 15 15 عمل الخير 3
 20 2 18 5 4 1 19 10 9 اإلنفاق في سبيل اهللا 4
 0 0 0 1 1 0 37 22 15 ريمتالوة القرآن الك 5
 0 0 0 9 3 6 22 13 9 اإليمان باهللا ومالئكته 6
 0 0 0 10 2 8 27 11 16 الدعوة إلى التوحيد 7
 23 2 21 7 3 4 14 5 9 العدل 8
 1 0 1 9 4 5 15 6 9 العفو 9

2 
القيم 

 االجتماعية

 31 4 27 18 10 8 16 5 11 التعاون 10
 32 2 30 15 11 4 24 12 12 تحمل المسئولية 11
 15 0 15 17 11 6 16 5 11 احترام اآلخرين 12
 22 1 21 14 8 6 14 5 9 التسامح 13
 25 2 23 10 6 4 12 5 7 التواضع مع اآلخرين 14
 1 1 0 3 3 0 8 2 6 اإلحسان إلى الجار  15
 27 5 22 6 4 2 7 2 5 صلة األرحام 16
 0 0 0 12 7 5 13 5 8 ةاالنتماء للجماع 17

 القيم العلمية 3

 12 0 12 6 5 1 16 3 13 احترام الوقت 18
 6 1 5 11 11  4 1 3 مواكبة التطور العلمي 19
 13 8 5 5 4 1 4 1 3 طلب العلم 20
 9 0 9 3 2 1 6 3 3 تقدير المعلم 21
 7 0 7 2 1 1 7 1 6 احترام العلماء 22
 0 0 0 18 10 8 5 2 3 ميةالقيام بأبحاث عل 23
 10 2 8 12 5 7 5 2 3 االهتمام بالمدرسة 24

4 
القيم 
 الجمالية

 12 0 12 6 3 3 4 1 3 حب النظافة  25
 0 0 0 10 3 7 5 4 1 الترويح عن النفس  27
 6 2 4 1 1  7 5 2 االهتمام بنظافة الجسم 28
 8 0 8 1 1  5 3 2 االهتمام بنظافة الملبس 29
 9 0 9 3 2 1 3 1 2 االهتمام بنظافة الحدائق 30
 10 0 10 10 3 7 17 11 6 عظمة قدرة اهللا  31
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 0 0 0 9 4 5 9 8 1 مكافحة التلوث 32
 0 0 0 5 3 2 1 0 1 ترشيد استهالك المياه 33

5 
القيم 

 األخالقية

 14 0 14 5 2 3 24 12 12 الصدق واألمانة 34
 12 0 12 5 2 3 22 10 12 ةالشجاعة والمروء 35
 26 1 25 7 3 4 17 9 8 االحترام المتبادل 36
 16 2 14 3 1 2 26 13 13 فعل الخير 37
 16 0 16 5 2 3 24 12 12 الوفاء بالوعود 38
 26 2 24 5 4 1 20 11 9 األدب والقول الحسن 39
 12 1 11 8 3 5 22 13 9 التسامح والرحمة 40
 14 1 13 8 3 5 21 11 10 صاإلخال 41
 14 0 14 4 2 2 18 8 10 الصبر 42

6 
القيم 

السياسية 
 والوطنية

الـــــــــــــدعوة إلـــــــــــــى الوحـــــــــــــدة  43
 ماسكتوال

1 10 11 3 7 10 6 3 9 

معرفــــــــــة تـــــــــــاريخ الـــــــــــوطن  44
 وجغرافيته

0 3 3 18 15 33 0 0 0 

االنتمــــــاء للــــــوطن والــــــدفاع  45
 عنه

0 4 4 19 13 32 0 2 2 

ة مـــا لــــه مـــن حقــــوق معرفـــ 46
 وما عليه من واجبات

1 7 8 13 5 18 5 4 9 

االعتـــزاز بـــالتراث الـــوطني  47
 الفلسطيني 

0 0 0 6 9 15 3 1 4 

التضحية في سبيل الوطن  48
 ومقدساته

1 3 4 13 6 19 0 1 1 

إحيـــاء المناســـبات الوطنيـــة  49
 ومقدساته

0 0 0 5 7 12 0 0 0 

 0 0 0 17 11 6 4 4 0 عةأهمية الزراعة والصنا 50
 0 0 0 20 6 14 5 5 0 أهمية السياحة 51

، )196(التربية اإلسالمية بتكرار  تفوقت في كتب القيم الدينيةتبين أن  )5.33(رقم من خالل جدول  
، )30( بتكرار" عمل الخير"تالها   )37(بتكرار " تالوة القران الكريم"وكانت القيم األعلى من بين هذه القيم قيمة 
وعمل "، ) 23" (العدل"وكانت القيم األعلى من بينها قيمة ) 88(وأما في كتب التربية المدنية فكان تكرارها 

" الدعوة إلى التوحيد"بينها وكان األعلى من ) 59(وأما في كتب التربية الوطنية فقد وردت بتكرار ، )22" (الخير
  :ذا ما يتالءم مع الخصائص التاليةوه) 9(كرار بت" العفو"و " اإليمان باهللا ومالئكته"و ، )10(
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، االجتماعيـة نمـو الـوعي االجتمـاعي والمهـارات، تنمية مهارات الخدمة االجتماعية التـي تتعلـق بمسـاعدة اآلخـرين
تعــديل الســلوك بحســب ، عالقــات اجتماعيــة تتســم بالتعاونيــةوالســعي لتكــوين ، والتحــرر مــن التمركــز حــول الــذات

 .عية وقيم الكبارالمعايير االجتما
 

وكان ، )153(المدنية بتكرار فقد احتلت مركز الصدارة في كتب التربية  للقيم االجتماعيةأما بالنسبة  -
كما جاءت في كتب التربية اإلسالمية ، ) 31" (التعاون"و ، )32" (تحمل المسئولية"األعلى من بين هذه القيم 

وأما في ، )16" (التعاون واحترام اآلخرين" و، )24" (سئوليةتحمل الم"من بينها  وكانت األعلى) 100(بتكرار 
وهذا ) 17" (احترام اآلخرين"و، )18" (التعاون"على من بينها وكان األ) 92(كتب التربية الوطنية فجاءت بتكرار 

  - :يتالءم مع الخصائص التالية 
عالقات السعي لتكوين ، ماعي ال الفرديالميل للتنافس الج، والقواعد األخالقية التي يضعونهااالحترام للراشدين 

التحرر من ، لة نسبة االعتمادية على الوالديننمو شخصيته وذاتيته نحو االستقالل وق، اجتماعية تتسم بالتعاونية
  .اعية التي تتعلق بمساعدة اآلخريننمو مهارات الخدمة االجتم، التمركز حول الذات

حيث جاءت ) 57(التربية الوطنية والتربية المدنية بنفس التكرار  فقد تفوقت في كتب للقيم العلميةوبالنسبة   - 
" احترام الوقت"، )13" (وطلب العلم"، )12" (واالهتمام بالمدرسة"، )18" (القيام بأبحاث علمية"األعلى من بينها 

، )16" (تاحترام الوق"لى من بينها وكان األع) 47(وأما في كتب التربية اإلسالمية فقد وردت بتكرار ، )12(
 :الءم الخصائص التاليةتوهذا ما ي

  
واقعية أفكاره واتجاهاته ، ومنها التعامل مع الزمان والمكانالقدرة على التعامل مع عدة متغيرات في وقت واحد 

زيادة المقدرة على العمل ، دائرة القيم والميول واالتجاهات اتساع، بالزمان والمكان وٕادراك األبعاد فيما يتعلق
لصحيح واتجاههما لتحقيق االقتصاد والدقة في الحركات والتوقيت ا، التحول نحو التفكير المنطقي، لالمستق

  .هدف معين
في كتب التربية اإلسالمية والتربية الوطنية وكان ) 56(فقد وردت بنفس التكرار  للقيم الجماليةأما بالنسبة  -

" المحافظة على مظاهر الجمال"و، ) 9" (حة التلوثمكاف" و، )17" (عظمة قدرة اهللا"األعلى من بين هذه القيم 
) 52(وأما في كتب التربية المدنية فقد وردت بتكرار ، ) 10" (وعظمة قدرة اهللا، والترويح عن النفس "، ) 11(

وهذا ما يتالءم مع الخصائص ،) 8" (االهتمام بنظافة الملبس"و، ) 9" (الهتمام بنظافة الحدائقا"وكان من بينها 
  :ة التالي

ل هذا الصف طف، نمو مهارات صدفة الذات وهي المهارات المتصلة بالمأكل والملبس والمساعدة في النظافة 
تعديل السلوك بحسب ، عالقات جديدة للمواقف االجتماعيةبزوغ معان و ، مبتكر، متحمس، منطلق ايجابي

  .ير وبعض االتجاهات والقيممو الضمالنمو الخلقي ون، التجاهات االجتماعية وقيم الكبارالمعايير وا
بين هذه القيم  وكان األعلى من) 194(فقد تفوقت في كتب التربية اإلسالمية بتكرار  للقيم األخالقيةوبالنسبة  - 
وجاءت في كتب التربية المدنية بتكرار ، )24" (واألمانة والوفاء بالوعود الصدق"وقيمتي ، )26" (فعل الخير"



200  
 

وأما في كتب التربية الوطنية ، ) 26" (واألدب والقول الحسن، االحترام المتبادل "وجاء األعلى من بينها ) 150(
واالحترام "، )8(بنفس التكرار " رحمة واإلخالصالتسامح وال"وكان األعلى من بينها قيمتي ) 50(فجاءت بتكرار 

  -:وهذا ما يتالءم مع الخصائص التالية ، )7" (المتبادل
، إدراك الحاجة إلى اآلخرين، لذاتالتحرر من التمركز حول ا، ات االجتماعيةاالجتماعي والمهار  نمو الوعي

ام احتر ، نمو الضمير وقيم الصدق واألمانة النمو الخلقي المتمثل في، جتماعية خاصة بهإالتوجه لتكوين معايير 
سب المعايير واالتجاهات تعديل السلوك بح، اتساع دائرة الميول والقيم واالتجاهات ، الراشدين والواقعية األخالقية

  .وقيم الكبار االجتماعية
  

وكانت ، ) 176(مركز الصدارة في كتب التربية الوطنية بتكرار  القيم السياسية والوطنيةواحتلت 
وجاءت في ، )32" (النتماء للوطن والدفاع عنها"و ، )33" (رفة تاريخ الوطن وجغرافيتهمع"األعلى من بينها 

معرفة ما "و ، ) 11" (الدعوة إلى الوحدة والتماسك"وكانت األعلى من بينها ) 39(بتكرار كتب التربية اإلسالمية 
الدعوة "وكان أعالها ) 25(كما وردت في كتب التربية المدنية بتكرار ، )8" (من حقوق وما عليه من واجباتله 

يتالئم مع الخصائص وهذا ما ، )9" (من حقوق وما عليه من واجباتإلى الوحدة والتماسك ومعرفة ما له 
   :التالية

محاولة ، االستقاللالسعي الحثيث نحو ، دائرة القيم والميول واالتجاهات اتساع، زيادة المقدرة على العمل المستقل
، ومبتكر، يجابيإ،طفل هذه المرحلة متحمس، ى النفسأكثر جدية واستقالال وقدرة في االعتماد عل، تأكيده لذاته

  .ومبدع وواقعي
كما هو في جدول رقم  حقوق اإلنسان القيم الرئيسية والفرعية في كتبأبعاد الباحثة بعرض ستقوم  

ها في األدب التربوي ذكر  بهدف معرفة مالءمتها لخصائص تالميذ الصف الرابع األساسي كما ورد) 5.34(
  .المرتبط بالموضوع

  اإلنسان القيم المتضمنة في كتب حقوق بعاديوضح التكرار أل ) 5.34( جدول رقم 

 القيم المتضمنة  الرئيسية بعاداأل م

 كتب حقوق اإلنسان

ول
األ

ب 
كتا

ال
ني 

لثا
ب ا

كتا
ال

 

وع
جم

الم
 

 ةقيم الكرام 1

 35 10 25 احترام الكرامة واإلنسانية 1
 28 3 25 المعاملة اإلنسانية 2
 7 1 6 حماية السمعة 3
 24 11 13 احترام خصوصية اإلنسان 4
 18 0 18 في أوقات الفراغ الراحة 5

 قيم الحرية 2
 44 9 35 حرية التعبير 6
 26 5 21 حرية الضمير 7
 44 8 36 حرية التفكير  8
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 22 3 19 حرية التنقل والحركة 9
 18 3 15 حرية االتصال بمركز اإلبداع 10
 26 0 26 حرية االختيار 11

 قيم المساواة 3

 3 3 0 المساواة في الحقوق 12
 9 6 3 المساواة في المعاملة 13
 4 4 0 المساواة بين األبناء 14
 6 4 2 المساواة أمام القانون 15
 5 2 3 رفض التمييز العنصري 16

 قيم التسامح 4

 5 4 1 تقديم المساعدة لشخص محتاج 17
 7 2 5 مشاركة المعاقين في األنشطة المختلفة 18
 7 2 5 ي حال الخالفاتمساعدة الزمالء ف 19
 15 7 8 االعتذار لآلخرين عند اإلساءة 20
 3 0 3 تقبل االختالف والتنوع العرقي 21
 10 0 10 تقبل االختالف في الرأي 22

 قيم العدالة 5

 1 1 0 سيادة القانون 23
 7 2 5 المشاركة في صنع القرار 24
 12 6 6 المحاكمة العادلة 25
 4 4 0 الفرصتكافؤ  26
 11 11 0 الدفاع عن النفس 27

6 

قيم الحياة 
والمستوى 

المعيشي الالئق 
  باإلنسان

 10 0 10 العناية الطبية 28
 6 0 6 الخدمات الصحية 29
 8 1 7 توفير بيئة صحية ونظيفة 30
 8 0 8 توفير المأكل 31
 4 0 4 توفير الملبس 32
 4 0 4 مساعدة المحتاج 33
 7 1 6 توفير فرص عمل 34
 4 1 3 التعليم المجاني اإللزامي 35
 9 1 8 توفير أماكن للعب والترفيه 36

7 

قيم المواطنة 
والمشاركة في 
الحياة المهنية 

 والسياسية

 1 1 0 المواطنة 37
 1 1 0 المشاركة في االنتخابات 38
 3 0 3 حضور االجتماعات 39
 1 1 0 دم العلمياإلسهام في التق 40
 1 0 1 تقرير المصير 41
 3 1 2 توفير الخدمات العامة 42
 1 1 0 إحياء المناسبات الوطنية 43
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 2 1 1 اختيار المهنة المناسبة 44

8  
  
 

 قيم الملكية

 4 2 2 التملك 45
 5 1 4 الملكية الفردية 46
 6 1 5 المحافظة على الممتلكات الخاصة 47
 8 1 7 محافظة على الممتلكات العامةال 48

  

تفوقت على باقي القيم في كتب حقوق اإلنسان  " الحرية" تبين أن قيم  )5.34(رقم  من خالل جدول
احتلت المركز األول بتكرار  حيت" حرية التعبير وحرية التفكير"وجاء أعالها ) 180(للصف الرابع بتكرار 

، )28" (المعاملة اإلنسانية"و ) 35" (احترام الكرامة اإلنسانية"ن أعالها وكا) 86( " الكرامة" ، تالها قيم )44(
توفير أماكن "و ) 10" (العناية الطبية"وكان أعالها  "الحياة والمستوى المعيشي الالئق باإلنسان"تالها قيم 

، )15" (ند اإلساءةاالعتذار لآلخرين ع"وكان أعالها ) 47( "التسامح والتضامن"تالها قيم ، )9" (للعب والترفيه
الدفاع "و ، )12" (المحاكمة العادلة"أعالها  وكان) 35( "العدالة"تالها قيم ، ) 10" (تقبل االختالف بالرأي"و 

المساواة أمام "         ،)9" (المساواة في المعاملة"عاله وكان أ) 27( "المساواة"تالها قيم ، )11" (عن النفس
         ، )8" (حافظة على الممتلكات العامةالم"وكان أعالها ) 23( "ةالملكي"تالها قيم ) 6" (القانون

وكان ) 13(حيث كانت األقل توافرا بتكرار  "المواطنة"تالها قيم ، )6" (حافظة على الممتلكات الخاصةالم"و
  : وهي بذلك تتفق مع الخصائص التالية "... حضور االجتماعات وتوفير الخدمات العامة"أعالها 
 ،زيادة وضوح مفهوم الذات، من حل يدرك المشاكل ويقدم لها أكثر، المساواة فهم تعدي، الى التطعيم الحاجة

السعي الحثيث نحو ، اد على النفس والجدية واالستقاللاالعتم، تأكيد الذات، زيادة القدرة على العمل المستقل
تعديل السلوك ، جتماعيةيدة للمواقف االبزوغ معان وعالمات جد، اتساع دائرة الميول واالهتمامات ،االستقالل

ة من اضطراب السلوك إذا حدث صراع أو معاملة خاطئ، التجاهات االجتماعية وقيم الكباربحسب المعايير وا
تكوين ، تكوين عالقات اجتماعية تعاونية، هتمام برأي األصدقاء وكسب والئهماال، نمو الشخصية، جانب الكبار

 .اإلحساس بالعدالة، رام للراشدين وللقواعد األخالقيةاالحت، لقيمو الخالن، معايير اجتماعية خاصة
هذا وترى الباحثة ضرورة إعادة النظر في مناهجنا لتصبح قادرة على احتواء القيم وتوظيفها في الموقف 

ستواهم وموضرورة تركيز المعلم على القيم التي تناسب مرحلة النمو العقلي للتالميذ ،التعليمي بشكل فعال ودائم 
أكانت في المدرسة أو في  سواء،ممارسة القيم في كل مظاهر الحياة  إلىألننا بذلك نستطيع الوصول  ،النمائي
  .لممارسة هذه القيم والتدرب عليهاوحبذا أن تكون المدرسة مركزُا متميزا  ،المجتمع

 ،بصيرهم بالقيمتتنشئة األجيال عن طريق  إلىكما ويجب على التربية المدرسية أن تسعى جاهدة 
يم كما رسختها وتربيتهم على ما يوجبه المجتمع اإلنساني من احترام للفرد في مجتمع تكون مرجعيته األخالقية الق

ألن الهدف من تعلم الطالب القيم يكون بمثابة مدخل له في تعلم الحرية في التفكير بأنواعه ،الديانات السماوية
الطالب بمتعة ممارسة هذه القيم حين ينشأ واعيًا بهاو على الجانب اآلخر  كما يشعر.والمبدع  ،والمجدد،الناقد

فإن تأخر وعيه بها وعدم ممارستها قوًال وعمال يسبب له مشكالت تربوية واجتماعية قد يصعب عالجها مستقبًال 
قيمًا وفلسفة أنه ال فائدة ترجى من تعلم أشياء ال تخدم الرقي بواقع الوجود البشري نحو األفضل  إلىإضافة 
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فالحقائق والمعارف واألساسيات والقيم واالتجاهات  النظرية ليست كافية حتى لو اختير أفضلها جميعًا ،وسلوكًا 
تبني قيم حتى يتمكنوا من ممارسة أحاسيسهم بالعدالة والحرية والصدق واألمانة  إلىفالتالميذ يحتاجون ،

  .مح في حياتهم الصفية واليوميةاواإلخالص والعدل والعفو والصبر والشجاعة والتس

  :ل النتائج السابقة  ادت الى تقديم توصيات ومقترحات تظهر فيما يليك
للتأكد من مدى مالئمة القيم التي تم الحصول عليها من خالل عملية تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية 

قامت الباحثة بعمل ورشة عمل ، رابع األساسي والتربية الوطنية والتربية المدنية وحقوق اإلنسان لتالميذ الصف ال
شارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات ممن ، التابعة لوكالة الغوث" هـ"في مدرسة رفح االبتدائية المشتركة  

وكان المشاركون من مدرستي رفح ، يدرسون الصف الرابع األساسي المباحث الدراسية األربعة السابقة الذكر 
  .التابعة لوكالة الغوث "أ و هـ" ركة االبتدائية المشت

لذلك قامت الباحثة بعرض قائمة القيم الموجودة في بطاقة تحليل كتب التربية اإلسالمية والتربية الوطنية والتربية 
، المدنية على المعلمين والمعلمات لمعرفة وجهات نظرهم وأخذ آرائهم  في مدى مالءمتها لتالميذ الصف الرابع 

ولكن تعليقاتهم جاءت ، لى أن جميع القيم الواردة في القائمة مالئمة لتالميذ الصف الرابع فقد أجمعوا ع
فبالنسبة لقائمة القيم في كتب التربية اإلسالمية ، بخصوص ترتيب القيم حسب أهميتها لتالميذ الصف الرابع 

القيم االجتماعية "ثم  " القيم األخالقية"ثم " للقيم الدينية"ومعلمات التربية اإلسالمية إعطاء األولوية  واقترح معلم
واتفق هذا الترتيب ، "القيم السياسية والوطنية "ثم في المرتبة األخيرة    "القيم العلمية "ثم"  القيم الجمالية"ثم   "

القيم "  حيث احتلت التربية اإلسالميةمع النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل تحليل محتوى كتب 
، ويليها "  القيم الجمالية"، ويليها  "القيم االجتماعية "، ويليها  "القيم األخالقية "المرتبة األولى ، يليها  " الدينية

  . "القيم العلمية "ويليها في المرتبة األخيرة  ، "القيم السياسية والوطنية "
القـيم " ثـم  "القـيم االجتماعيـة "ثـم  "السياسـية والوطنيـة"للقـيم  إعطاء األولويـة  التربية الوطنية وقد اقترح معلمو

وهذا مـااتفق فـي معظمـه مـع النتـائج التـي  ،"القيم الجمالية"ثم  "القيم العلمية "ثم "القيم األخالقية "، ثم  "الدينية 
ــيم السياســية "التربيــة الوطنيــة حيــث توصــلت إلــى أن  توصــلت إليهــا الباحثــة مــن خــالل تحليــل محتــوى كتــب الق

، "القـيم العلميـة "، ويليهـا  "القـيم الدينيـة " ويليهـا ،  "القيم االجتماعيـة "، يليهـا ركز الصدارة  نالت م "والوطنية
  . "القيم األخالقية "ويليها في المرتبة األخيرة  ، "القيم الجمالية "ويليها 

" القيم الدينية"ثم " خالقيةالقيم األ"ثم " للقيم االجتماعية"وأما بالنسبة لمعلمي التربية المدنية فقد أعطوا األولوية 
وجاءت ، على المرتبة األخيرة" القيم السياسية والوطنية" حصلتثم " القيم الجمالية"ثم " القيم العلمية" ثم

محتوى كتب التربية المدنية  هذه متفقة تمامًا مع النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل تحليل مقترحاتهم
القيم "، ويليها  "القيم األخالقية " قد احتلت المرتبة األولى يليها  "جتماعية القيم اال"حيث توصلت إلى أن 

حيث احتلت  "القيم السياسية والوطنية " ، ويليها "  القيم الجمالية" ، ويليها " القيم العلمية " ، ويليها  "الدينية 
  .المرتبة السادسة واألخيرة
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ا الباحثـة فـي الـرأي علـى أن جميـع القـيم الـواردة فـي القائمـة مالئمـة وأما معلمو ومعلمات حقوق اإلنسـان فقـد وافقـو 
قـــيم "  احتلــت: لتالميــذ الصــف الرابــع األساســي ومرتبــة أيضـــًا حســب األهميــة حيــث جــاءت علـــى النحــو التــالي 

"  انوالمســتوى المعيشــي الالئــق لإلنســ قــيم الحيــاة" ، ويليهــا  "قــيم الكرامــة " المرتبــة األولــى ، ويليهــا  "الحريــة 
 "، وجــاءت قــيم "قــيم الملكيــة " ، ويليهــا   "قــيم المســاواة " ويليهــا  "قــيم العدالــة " ، ويليهــا"قــيم التســامح" ويليهــا 

  .في المؤخرة "المواطنة والمشاركة في الحياة المهنية والسياسية 
ات على ما بذلوا وفي ختام ورشة العمل قدمت الباحثة الشكر الجزيل لجميع المشاركين فيها من معلمين ومعلم

  . من جهد وقدموا من مقترحات أفادت الباحثة في إكمال الدراسة
  

  :ة للدراسـة العامـج النتائـ  5.7
  : النتائج المتعلقة بتحليل كتب التربية اإلسالمية : أوًال 

قد احتلت المرتبة األولى بنسبة مئوية قدرها  "القيم الدينية " تبين من خالل نتائج الدراسة أن 
القيم " ا، ويليه %)18.9(بنسبة مئوية مقدراها" تالوة القرآن الكريم " وأن أعلى القيم الدينية %) 30.5(

، %) 13.4(بنسبة مئوية مقدارها " فعل الخير "وأن أعلى القيم األخالقية %) 30.2(بنسبة مقدراها  "األخالقية 
بنسبة " تحمل المسؤولية " القيم االجتماعية قيمة وأن أعلى %) 17.1(بنسبة قدرها "  القيم االجتماعية "ويليها 

" وأن أعلى القيم الجمالية %) 8.7(بنسبة مئوية قدرها  "القيم الجمالية " بعد، ويليها %) 21.8(مئوية مقدارها 
بنسبة مئوية قدرها  "القيم السياسية والوطنية  "، ويليها %)30.4(بنسبة مئوية مقدارها "  عظمة قدرة اهللا

%) 28.2(بنسبة مئوية مقدراها "الدعوة إلى الوحدة والتماسك " وأن أعلى القيم السياسية والوطنية ) 6.07%(
بنسبة مئوية مقدارها " احترام الوقت " وأن أعلى القيم العلمية %) 7.3(بنسبة مئوية قدرها " القيم العلمية "ويليها 

)34.(%  

  : وطنيةالنتائج المتعلقة بتحليل كتب التربية ال: ثانيًا 
قد احتلت المرتبة األولى بنسبة مئوية  "القيم السياسية والوطنية  "تبين من خالل نتائج الدراسة أن 

"  ا، ويليه %)18.8" (معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته " وأن أعلى القيم السياسية والوطنية  %) 35.7(قدرها 
بنسبة مئوية مقدراها " التعاون " لقيم االجتماعية وأن أعلى ا%) 19.3(بنسبة مئوية قدرها  "القيم االجتماعية 

" الدعوة إلى التوحيد " وأن أعلى القيم الدينية  %) 12(بنسبة مئوية قدرها  "القيم الدينية "  ا، ويليه %)18.9(
 "وأن أعلى القيم العلمية %) 11.6(بنسبة مئوية قدرها  "القيم العلمية " ا، ويليه %)16.9(بنسبة مئوية قدرها 

%) 11.4(بنسبة مئوية قدرها "  القيم الجمالية" ا، ويليه %)31.6(بنسبة مئوية قدرها " القيام بأبحاث علمية 
القيم  " اويليه %)19.6(بنسبة مئوية مقدراها " المحافظة على مظاهر الجمال " وأن أعلى القيم الجمالية 

"  اإلخالص " وقيمة " التسامح والرحمة " القية وأن أعلى القيم األخ%) 10.1(بنسبة مئوية قدرها  "األخالقية 
  . %)16(ها ر ادبنسبة مئوية مق
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  :  علقة بتحليل كتب التربية المدنيةالنتائج المت: ثالثًا 
قد احتلت المرتبة األولى بنسبة مئوية قدرها  "القيم االجتماعية " تبين من خالل نتائج الدراسة أن 

القيم "  اويليه%) 20.9(بنسبة مئوية مقدراها " تحمل المسؤولية " وأن أعلى القيم االجتماعية %) 29.8(
األدب " وقيمة " االحترام المتبادل " وأن أعلى القيم األخالقية قيمة %) 29.2(بنسبة مئوية قدرها  "األخالقية 

وأن %) 17.2(بنسبة مئوية قدرها  "القيم الدينية " ا، ويليه %)17.3(بنسبة مئوية مقدراها " والقول الحسن 
حيث احتلت المرتبة "  القيم العلمية " ا، ويليه%)26.1(بنسبة مئوية مقدارها "  العدل " أعلى القيم الدينية 

،  %)22.8" (طلب العلم بنسبة مئوية مقدراها " وأن أعلى القيم العلمية %) 11.1(الرابعة بنسبة مئوية قدرها 
وأن أعلى القيم الجمالية قيمة %) 7.8(الخامسة بنسبة مئوية قدرها حيث احتلت المرتبة "  القيم الجمالية"  اويليه

حيث احتلت  "القيم السياسية والوطنية "  ا، ويليه%)25(بنسبة مئوية مقدراها " االهتمام بنظافة الحدائق " 
وحدة الدعوة إلى ال" وأن أعلى القيم السياسية والوطنية قيمة %) 4.8(المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها 

  . %)36(بنسبة مئوية مقدراها " معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات " وقيمة " والتماسك 

  :  لمتعلقة بتحليل كتب حقوق اإلنسانالنتائج ا: رابعًا 
حرية " وٕان أعلى قيم الحرية %) 36.2(قد احتلت المرتبة األولى بنسبة مئوية قدرها  "قيم الحرية  "إن 

بنسبة مئوية قدرها  "قيم الكرامة " ، ويليها  %)24.4(بنسبة مئوية مقدراها "  حرية التفكير"  وقيمة" التعبير 
قيم " ، ويليها  %)31.3" (احترام الكرامة واإلنسانية بنسبة مئوية مقدراها  " ن أعلى قيم الكرامة أو %) 22.5(

وٕان أعلى قيم الحياة والمستوى %) 12.1(بنسبة مئوية قدرها " والمستوى المعيشي الالئق لإلنسان  "الحياة
قيم "       ، ويليه %)15(بنسبة مئوية مقدراها " توفير أماكن للعب والترفيه " المعيشي الالئق لإلنسان 

              االعتذار لآلخرين عند اإلساءة " ن أعلى قيم  التسامح قيمة وإ %) 9.46(بنسبة مئوية قدرها  "ح التسام
ن أعلى قيم العدالة أو %) 7.04(بنسبة مئوية قدرها  "قيم العدالة " ، ويليها  %)31.9(راها بنسبة مئوية مقد" 

%) 5.43(بنسبة مئوية قدرها  "قيم المساواة " ويليها %) 34.3(بنسبة مئوية مقدراها " المحاكمة العادلة " قيمة 
قيم "          ، ويليها %)33.3(راها بنسبة مئوية مقد" المساواة في المعاملة " وٕان أعلى قيم المساواة قيمة 

بنسبة مئوية " المحافظة على الممتلكات العامة " وٕان أعلى قيم الملكية %) 4.8(بنسبة مئوية قدرها  "الملكية 
بنسبة مئوية قدرها  "المواطنة والمشاركة في الحياة المهنية والسياسية  "، ويليها  %)34.8(مقدارها 

توفير " وقيمة  "، جتماعاتحضور اال" واطنة والمشاركة في الحياة المنية والسياسية وٕان أعلى قيم الم%) 2.71(
  %).23.1(بنسبة مئوية مقدارها " الخدمات العامة 

كتب التربية اإلسالمية والتربية الوطنية والتربية المدنية استنتجت الباحثة من خالل عملية التحليل أن :خامسًا 
م أخرى غير الواردة في قائمة القيم وتنوعت هذه القيم، فمنها ما هو ديني أو على قي اشتملت وحقوق اإلنسان

إلى أن هناك العديد من القيم  باحثةجتماعي أو علمي أو أخالقي أو جمالي أو سياسي ووطني، كما وتوصلت الإ
  .رد على اإلطالق في الكتب األربعةالفرعية لم ت
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، فمــا كــان مــن مبحــثربعــة التــي تــم تحليلهــا بــاختالف طبيعــة كــل يختلــف الترتيــب القيمــي فــي الكتــب األ : سادســاً 
، كمــا أن  القــيم أعلــى رتبــة فــي كتــب التربيــة اإلســالمية قــد ال يكــون كــذلك فــي كتــب التربيــة الوطنيــة وبــاقي الكتــب

 ، مما يدل علـى عشـوائية التخطـيط التسلسل في عرض القيم في الكتب األربعة التي جرى تحليلها لم يكن منطقياً 
  . عةالقيمي وغياب التوازن عند إعداد وتأليف الكتب األرب

  : توصيات الدراسة   5.8
  :  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية

الكتب األربعة في  بالقيم المتضمنة التخطيط المتعلق وضعففيما يتعلق بجوانب القصور وعدم التوازن  -1
التي  قيمالرابع األساسي، يفضل أن يتم إعداد هذه الكتب من خالل االسترشاد بقائمة للصف ال

 .لخصائص تالميذ الصف الرابع ومالئمةمعدة إعدادًا جيدًا  استخدمتها الدراسة وهي
من خالل فريق متعاون من الخبراء والمتخصصين في التربية، إضافة إعداد الكتب والمناهج الدراسية   -2

، بحيث يتم أخذ لنظر في مؤسسات التأليف وطواقمه من حين آلخر، وزيادة القاعدة التعاونيةإلى إعادة ا
  . معلمين والمشرفين وأولياء األمورالمستهدفين، وكذا ال ةبآراء الطل

تضمين ملخصات مناسبة بالقيم المرغوبة المنوي إكسابها للتالميذ بكل وحدة من وحدات الكتب   -3
 . بشكل دوري لمين بها خالل العام الدراسيالمدرسية وتزويد كل المع

وتزويده بمجموعة القيم  تدريسالتربية قبل ال كلية الجامعات الفلسطينية أكثر بمعلم اهتمامضرورة   -4
من خالل ورش العمل والممارسة  اإليجابية المنوي إكسابها للمتعلمين، وكيفية تنميتها وتدريسها للطلبة

 . العملية والتدريب في الميدان
؛ لتحديد كيفية توزيع القيم ة المناهج الفلسطينيةضرورة التخطيط المسبق لدى المختصين في لجن  -5

المقترح تضمينها في مناهج التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع 
توافر في كل الكتب األساسي، مع مراعاة التوازن والتتابع والشمول والترتيب المنطقي بين القيم، بحيث ت

  . الصفوف بشكل مناسب ومتدرج حسب
توحيد جهود المهتمين بالطفل الفلسطيني من مؤلفين ومشرفين ومعلمين ومخططي مناهج من أجل   -6

االرتقاء بالطفل الفلسطيني إلعداد اإلنسان الصالح وبناء الجيل القادر على تحمل المسؤولية ومواجهة 
على خدمة وطنه من خالل تضمين المناهج دروس تحمل مواقف عملية التحديات المستقبلية، والقادر 

 . تضمن غرس القيم في نفوس التالميذ
المعهد و واألسرة والمدرسة  النواديو  جد والفضائياتاتكاثف جهود وسائل اإلعالم والمس ضرورة   -7

 ،قافيالواقع الذي نعيشه من فساد وضعف وتمزق وغزو ثمتغيرات  تحديات و لمواجهة والجامعة
عقد المؤتمرات والمحاضرات للمعلمين التي تختص بمناقشة القيم عن طريق  إصالح هذا الواقعمحاولة و 

من طفل  متعلمين بدءاً من حيث أهميتها وتعلمها وتعليمها وكيفية تعزيزها وتنميتها وٕاثرائها لدى ال
  .الروضة
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دراسية على تدريس المعارف كما توصي الباحثة بضرورة تطوير طرق التدريس واقتصار الحصص ال  -8
في المواد األساسية كاللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم ، أما القيم والمهارات يكون 

، لذلك البد للمناهج الفلسطينية أن تراعي التوازن بين لممارسة واألداء من خالل المواقفتدريسها با
 .د اإلعدادانب العملي التطبيقي عنالجانب النظري والج

  : مقترحات الدراسة   5.9
  :في ضوء النتائج توصى الدراسة بما يلي

إجراء دراسات تقويمية للكتب المدرسية، تتم بمشاركة المعلمين والمشرفين على عمليتي التعليم والتعلم   -1
قدرة في  بصفتهم المطبقين للمناهج عمليًا في المدارس، واألخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم، ألنهم أكثر الناس

  .فهم يراقبون مواضع القوة والضعف فيها، الحكم على المناهج ومدى صالحيتها ومالئمتها للمتعلمين
عقد ورشات عمل ودورات تدريبية مكثفة تدور حول توضيح استراتيجيات تعليم القيم وتعلمها للتالميذ، مع   -2

ستفادة من نتائجها وتوصياتها إذ ال جدوى إلزام المعلمين الجدد والقدامى بحضور هذه الورشات والدورات واال
من معلم قديم ومنهاج جديد ال يدري كيف يتعامل معه في عالم حافل بوسائل تعليمية حديثة، وتقنيات 

  . ، وقيم غريبة وافدةتربوية متطورة، وغزو ثقافي
القيم الموجودة  على كل معلم، حيث يتضمن هذا الدليل قائمة يتم توزيعه معلملل دليل جديد صميم وبناءت  -3

 تنميتهاالتركيز على  إلىفي كل درس من الدروس، حتى يكون المعلم على دراية به، ومن ثم يسعى جاهدًا 
  . بأساليب وطرق متنوعة  في نفوس التالميذ

، ويمكن استخدام المنهج  إجراء دراسات تقويمية دورية للكتب الدراسية تستخدم أكثر من طريقة في التقويم  -4
جانب النظري في المنهج التحليلي مع بعضهما البعض وذلك من أجل دمج الجانب الميداني مع الالوصفي و 

  . التحليل والتقويم
، فيها إعادة النظر في المناهج الفلسطينية، حتى تكون أداة فاعلة في غرس وٕاكساب التالميذ للقيم المرغوب  -5

سلوكهم فيصبح  لقيمي مما ينعكس بدوره علىومن ثم تبنيها في منظومتهم القيمية، وتنظيمها في نسقهم ا
 . أكثر استقامة وصحة

، من خالل مركز  القيام بعملية إثراء للقيم اإليجابية في المناهج الفلسطينية في حالة عدم تغيير المناهج  -6
 ، ولجان المواد الدراسية وغيرهم من ذوي تطوير المناهج وجهود المشرفين التربويين وأساتذة كلية التربية
  . يتم التغيير المطلوباالهتمام، وذلك بتوزيع نشرات وتوجيهات وتعديالت مرحلية حتى 
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  ـعـــــالمراجـ
  

  :المـراجع العـربية  :أوًال 
  

رســـالة ، "  القـــيم الخلقيـــة فـــي ضـــوء نمـــط التعلـــيم فـــي اإلســـالم) . " 1987(حميـــدة عبـــد العزيـــز ، بـــراهيمإ .1
  .      مصر  ،جامعة اإلسكندرية، دكتوراه كلية التربية

مكتبـة األنجلـو : القـاهرة، "الطرق الخاصة بتربية الطفل وتعليمة في الروضة). "1994(عواطف ، إبراهيم .2
  .المصرية

ن القـيم المتضـمنة فـي كتـاب علـم االجتمـاع بالمرحلـة الثانويـة فـي كـل مـ. ")1994(محمـد سـعيد ، إبـراهيم .3
عمل مقدمة للمؤتمر ورقة ، مناهج وطرق التدريسية المصرية للوالجمع، مصر والمملكة العربية السعودية

أغســــطس ) 11_8(، ســــماعيليةاإل، لتعلــــيم بــــين االيجابيــــات والســــلبياتحــــول منــــاهج ا: العلمــــي الســــادس
  .)2(مجلد ، )1994(

المجمـــع العلمـــي العربـــي ، ار الفكـــرد، "معجـــم مقـــاييس اللغـــة ) . " 1991(أحمـــد بـــن فـــارس ، ابـــن زكريـــا .4
  .اإلسالمي

دار ، بيـروت، "لسـان العـرب" ). ت.د(، منظـور األفريقـي المصـري بي الفضـل جمـال الـدينأ، ابن منظور .5
  .صامد

القـاهرة ، ط ح ،"ربيـة اإلسـالمية فـي القـرآن الكـريمفلسفة الت. " )1985(علي خليل مصطفى ، نينأبو العي .6
  .دار الفكر العربي: 

مكتبـة إبـراهيم : المدينـة المنـورة، "يـةالقـيم اإلسـالمية و الترب). "1988(لـي خليـل مصـطفى ع، نـينأبو العي .7
  .الحلبي

  .دار المسيرة :عمان، "سيكولوجية التنشئة االجتماعية"  ).1998(صالح محمد علي ، أبو جادو .8
القـيم البيئيـة المتضـمنة فـي كتـب علـوم المرحلـة اإلعداديـة ومـدى . " )1999(يحيـى محمـد ، أبو جحجـوح .9

  .غزة ، الجامعة اإلسالمية، جستير غير منشورةسالة مار ، "طلبة الصف التاسع بفلسطين لها اكتساب
  , "مرحلـة المسـنين إلـى الجنـين مرحلـة مـن اإلنسـان نمـو ( 1999) ."آمـال ، وصـادق فـؤاد ، حطـب أبـو .10

  .القاهرة  , المصرية األنجلو مكتبة
  .رةالقاه ،األنجلو المصرية مكتبة ،"التربوي النفس علم" . (1980) آمال وصادق، فؤاد حطب، أبو .11
  .مكتبة آفاق للطباعة والنشر: غزة ، "مقدمة في التربية اإلسالمية ). " 2002(محمود خليل ، أبو دف .12
القــيم الدينيــة والخلقيــة وأثرهــا علــى التوافــق النفســي لــدى طالبــات الجامعــة . " )1986(ســعيدة ، أبــو سوســو .13

  ).749(: مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،الكتاب السنوي الخامس في علم النفس،"
  .دار المريخ  للنشر : الرياض ،"القيم و التربية ). " 1983(لطفي بركات ، أحمد  .14
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القــيم التربويـــة المتضــمنة فــي آيـــات النــداء القرآنـــي للمــؤمنين وســـبل . " )2007(ســماهر عمـــر ، ســطلاأل .15
  .غزة ، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، " توظيفها في التعليم المدرسي

تطـوير ، المؤتمر التربـوي األول، "الفلسطيني وتطبيقاتها التربوية حقوق الطفل ). "1993(إحسان ، ألغاا .16
  .غزة ، جامعة األزهر. لة من أين نبدأ ؟ التعليم في األراضي الفلسطينية المحت

الجامعـــــة ، غـــــزة، )1(ط ، "مناهجـــــه، وأدواتـــــه، وعناصـــــره، ويالبحـــــث التربـــــ). "1997(إحســـــان ، األغـــــا .17
 . الميةاإلس

مدى توافر التطبيقات التربوية لحقوق الطفل الفلسطيني في المدارس االبتدائية ). "1997(إحسان ، األغا .18
ص ، )2(ع ، مجلــــــة الجامعــــــة اإلســــــالمية، "مــــــيهمواإلعداديــــــة فــــــي قطــــــاع غــــــزة مــــــن وجهــــــة نظــــــر معل

)158_187(.  
النظريـة و ( ، لبحـت العلمـيمقدمة في تصـميم ا" ) .1999(محمود حسن ، أحسان خليل واألستاذ، األغا .19

 .مطبعة الرنتيسي، غزة ، )"التطبيق
، "ةدوافع ومضامين التربية على حقوق اإلنسان في مناهج المدرسة الكويتي). "2004(عيسى ، األنصاري .20

  .)77_37(ص ، )84(العدد ، شؤون اجتماعية
صـدقي : تحقيـق ، " ريصـحيح البخـا). " 2001(أبـي عبـد اهللا بـن محمـد إسـماعيل بـن إبـراهيم ، البخاري .21

  .دار الفكر للطباعة والنشر: يروتب، جميل العطار
  .الكويت ، وكالة المطبوعات، "مناهج البحث العلمي" .)1984(عبد الرحمن ، بدر .22
لحـادي عشـر بمحافظــات القـيم المتضـمنة فـي كتـابي القـراءة للصـفين العاشـر وا. " )2000(اشـرف ، بـربخ .23

  .جامعة عين شمس، كلية التربية، منشورةجستير غير رسالة ما، "غزة فلسطين
المكتـب : بيـروت، ط وشـعيب األرنـاؤ ، زهيـر الشـاويش : تحقيـق ، "شرح السـنة ). " 1983(الفرا ، البغوي .24

  .اإلسالمي
مجلة كلية التربيـة عـين ، "االرشادي للمعلم من منظور إسالميالدور التوجيهي ). " 2001(، حسينبنجر .25

  ).  4(ج، )25(ع،شمس
دراســــة اجتماعيــــة تحليليــــة : يم األساســــي ومفــــاهيم حقــــوق اإلنســــانالتعلــــ. " )2006(راشــــد ، ديســــعيالبور  .26

خلـــيج مجلـــة دراســـات ال، "مـــانلمضـــامين كتـــب اللغـــة العربيـــة فـــي مرحلـــة التعلـــيم األساســـي فـــي ســـلطنة ع
  ).282_227(ص ، )121(ط ، والجزيرة العربية

  .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،"مهنة التعليم وأدوار المعلم). "1999(لطفي ، البوهي .27
صــدقي محمــد : تحقيــق، " ســنن الترمــذي ) . "2001(أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة ، الترمــذي .28

  .دار الفكر: بيروت، جميل العطار
مــدى تــوفر القــيم اإلســالمية كمــا حــددها اإلمــام "  .)2000(وليد أحمــد ،وائــل عبــد الــرحمن  ومســاعده،التل .29

مجلة ، "لتربية اإلسالمية المقررة على طلبة صفوف المرحلة الثانوية بجمهورية السودانالبيهقي في كتب ا
  ).167(ص  ،)2(ع ، )1(ج، )68(م  ،غزة، الجامعة اإلسالمية
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فــي ، القــيم فــي كتــب القــراءة والنصــوص للصــفوف الســابع والثــامن والتاســع . " )2001(يحيــى ، التلــولي .30
  .غزة، جامعة األزهر، ية التربيةكل، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة مرحلة التعليم األساسي بمحافظات

، ) 5208(رقــــم ) 1(ج ، " العلــــوم االجتماعيــــة وطرائــــق تدريســــها). "1995(جامعــــة القــــدس  المفتوحــــة  .31
 .فلسطين، القدس

  .األونروا، والتعليم دائرة التربية، القدس، "البيان في تعليم حقوق اإلنسان) . "2001(علي ، الجرباوي .32
  .دار اإليمان، اإلسكندرية، مصر، "األخالق بين الطبع والتطبع) . " 2007(ماجد زكي ، الجالد .33
 .دار المسيرة للنشر و التوزيع: نعما، "تعلم القيم وتعليمها)." 2007(ماجد زكي ، الجالد .34
ساسي ألتنمية بعض القيم األخالقية  عند التالميذ في مرحلة التعليم ا. " )1988(حسن قطب ، الجالدي .35

  .مصر، جامعة المنصورة، كلية التربية، رسالة ماجستير، "
، "القــيم الخلقيــة التــي تشــتمل عليهــا كتــب القــراءة بالمرحلــة االبتدائيــة) . " 1983(عــدلي عــزازي ، جلهــوم .36

  .جامعة المنوفية، كلية التربية، جستير غير منشورةرسالة ما
كلية ، توراة غير منشورةرسالة دك، "القرآني الكريم القيم في القصص . " )1988(عبد اهللا محمد ، حريري .37

  .جامعة طنطا ، التربية
لقــــيم الخلقيــــة واالجتماعيــــة فــــي كتــــب المعلومــــات العامــــة واألنشــــطة البيئيــــة ). " 2001(محمــــد ، حــــزين .38
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  ) 1( ملحق رقم 

  نموذج لمعيار القيم في صورته األولية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ة غز  –جامعة األزهر 
  الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم المناهج وطرق التدريس

  : ....................ة /اخي المعلم
  : .......................تخصص 

  
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
  

  :بعنوان تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس
  

  يلية للقيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية دراسة تحل" 
  " بفلسطين وحقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي

  
وبعـــد تحليـــل مقـــررات التربيـــة اإلســـالمية والتربيـــة االجتماعيـــة وحقـــوق اإلنســـان بوكالـــة الغـــوث للصـــف الرابـــع مـــن 

فــي هــذه المقــررات و المنبثقــة عــن اإلعــالن العــالمي لحقــوق  المرحلــة األساســية الــدنيا الســتخراج القــيم المتضــمنة
والتـي تـود عرضـها علـى سـيادتكم ، قامت الباحثة بإعداد قائمة بهذه القيم المتضمنة فـي هـذه المقـررات ، اإلنسان 

بهــدف تحكيمهــا مــا إن كانــت هــذه القــيم موجــودة بدرجــة كبيــرة جــداً  أم بدرجــة كبيــرة أم بدرجــة متوســطة أم بدرجــة 
ممـا يزيـد مـن هـذه الدراسـة شـرفاً  واسـتفادة ، يفة وٕابداء الرأي فيها سواء تحتاج إلى حذف أو تغيير أو إضافة ضع

  .من خبراتكم العظيمة في هذا المجال 
  

  .وجزاكم اهللا خيرا ً  ،،،وبارك اهللا فيكم شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
  
  

                       الفرا  صالح إسماعيل. د/ المشرف                     لبد محمد عبد الكريم. د/ المشرف       
  

  سمية سلمان العجرمي/ الباحثة                                                              
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  قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي

  
  

 األبعــــاد

ا
رقم

ل
  

   

 القـيـــمة
  

بدرجة كبيرة 
 جدا ً 

  

بدرجة 
 كبيرة

  

بدرجة 
 متوسطة

  

بدرجة 
 ضعيفة

     . اإليمان بقضاء اهللا وقدره  1 دينيالبعد ال
     . بر الوالدين فهو واجب ديني  2

     .الجهاد في سبيل الوطن باعتباره واجب مقدس  3
     .اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  4
     .الترغيب في أداء العبادات  5
     .االعتزاز بالدين اإلسالمي  6
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  7
     .التأمل في قدرة اهللا العظيمة  8
     .االستعانة باهللا عند كل أمر  9

     .تقوى اهللا وخشيته  10
     .تالوة القران الكريم  11
     .اإلنفاق في سبيل اهللا  12
     .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  13
     .تطبيق شرع اهللا قوالً  وفعالً   14
     .االستغفار والتوبة إلى اهللا  15
     .اإلخالص في العمل  16
     .التعرف على حياة القادة المسلمين  17
     .االعتزاز بالحضارة اإلسالمية  18
     .أخذ العبر والدروس من قصص األنبياء  19
     .حب الصحابة الكرام محبة تدفع إلى العمل الصالح  20

البعد 
 االجتماعي

     .المشاركة االجتماعية في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية  21
     .تعزيز العمل التطوعي في المؤسسات المجتمعية  22
     .الحوار وسيلة للتفاهم اعتماد  23
     .االحترام المتبادل في التواصل مع اآلخرين  24
     .الرفق بالحيوان  25
     .النقد البناء  26
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     .التسامح ومساعدة اآلخرين  27
     .احترام كبار السن  28
     .إفشاء السالم  29
     .عيادة المريض  30
     .الجار اإلحسان إلى  31
     .صلة األرحام  32
     .تحمل المسئولية  33
     .التواضع وعدم التكبر  34
     .التبرع للفقراء والمساكين  35
     .التعاون في مجال أعمال الخير  36
     .بر الوالدين  37

     .الصدق والشجاعة  38
     .احترام المواعيد والوقت  39
     .النتماء للجماعة وحب العمل التعاوني ا 40

     .حب القراءة والتمسك بسبل العلم والمعرفة  41 البعد العلمي
     .تقدير االختراعات العظيمة في كل ميادين العلم  42
     .معرفة تكريم اإلسالم للعقل العلم والعلماء  43
     . لعقل تنمية القدرة على الحوار واإلقناع بأدوات ا 44
     .تنمية الحس المنطقي في التفكير  45
     .تنمية روح النقد البناء  46
     .تعلم كيفية البحث عن المعلومات من مصادرها المتعددة  47
     .معرفة األماكن واألحداث اإلسالمية المشهورة  48
     .التعلم من الخطأ  49
     .والمجادلة بالتي هي أحسن احترام الثقافات األخرى  50
     . التأني في إصدار األحكام  51
     .حب المدرسة واالنتماء إليها  52
     .إعالء قيمة العلم  53
     .االجتهاد في طلب العلم  54
     .الحث على التفكير العلمي وتنمية الذكاء  55
     .تقدير أهمية اللغة العربية  56
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     .حب االستطالع  57
     .إجالل العلماء  58
     .التأدب في طلب العلم  59
     .أخالقيات العلم  60
     .االقتداء بالمعلمين  61

البعد 
 المعرفي

     .يعرف أن اهللا تعالى واحد ال شريك له والكون مخلوق هللا  62
     .يعرف أركان اإليمان واإلسالم  63
     .مكانة كل من القران الكريم والسنة المطهرة يعرف  64
     .يستوعب مفهوم عالمية الدعوة اإلسالمية  65
     .يفهم حقيقة الجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  66
     .يعرف أحكام التجويد لتعينه على حسن التالوة  67
     .األحاديث النبوية يحفظ قدراً  مناسباً  من اآليات القرآنية و  68
     .يعرف جوانب من السيرة النبوية وسيرة الصحابة الكرام  69
     .يفهم عالقة اإلنسان بما يحيط  به في بيئته من مخلوقات  70
     .يستنتج قدرة اهللا تعالى من اآليات الكونية  71
     .خرة يربط بين العمل الصالح في الدنيا والفوز في الحياة اآل 72
     .والسلوك غير الخير ، يميز بين السلوك الخير  73
     .يربط بين العلم والعمل وبين عالم الغيب وعالم الشهادة  74
     .يميز بين الحالل والحرام في المعامالت والتصرفات  75
     .يميز بين المعتقدات الصحيحة والباطلة  76
     .أة في اإلسالم ومكانتها في المجتمعات األخرى يقارن بين مكانة المر  77
     .تطبيق المهارات العلمية التي اكتسبها التالميذ من قبل  78
     .تنمية القدرة على التعبير بأشكاله المتعددة  79
     .يربط بين ما يتعلم في التربية اإلسالمية وواقع الحياة العملية  80
     .ار والتواصل يتعرف آداب الحو  81

البعد 
 الجمالي

     .تقدير جمال الطبيعة  82
     .المحافظة على مظاهر الجمال  83
     .ممارسة الهوايات وتنظيم الوقت  84
     .مالحظة نعم اهللا الكثيرة  85
     .اإلحساس بجمال الطبيعة  86
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     .تذوق وتقدير اإلنتاج الفني والجمالي  87
     .استثمار خامات البيئة بطريقة ايجابية  88
     .الترويح عن النفس  89
     .المحافظة على النظافة الشخصية  90
     .حب النظافة  91
     .االهتمام بنظافة المسكن  92
     .االهتمام بنظافة الملبس  93
     .االهتمام بالحدائق العامة  94
     .اكن الدينية االهتمام باألم 95
     .االهتمام باألماكن األثرية  96
     .تنمية حواس الذوق الجمالي والفني  97
     .التفاعل االيجابي مع البيئة المحيطة  98
     .تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتشجيع التفكير واإلنتاجية  99

     .اإلحساس بدقة صنع الخالق للحياة والكون  100
     .االعتزاز بفنون الحضارة اإلسالمية والمبدعين من علمائها  101

البعد 
 األخالقي

     .التقرب من اهللا تعالى بالطاعات والدعاء  102
     .ضبط النفس عند الغضب  103
     .االحترام المتبادل  104
     .الشعور بالمسئولية  105
     .الطموح والذكاء  106
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  107
     .الوفاء بالوعود  108
     .التواضع وعدم التكبر  109
     ) .الدعوة إلى فعل الخير ( فعل الخير  110
     .احترام آراء اآلخرين  111
     .الشجاعة والمروءة  112
     .األدب والقول الحسن  113
     .ح والرحمة مع الناس التسام 114
     .الصدق واألمانة  115
     .التضحية من اجل الوطن والدين  116
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     .التزام الهدوء وأدب الحوار  117
     .اإلخالص في العمل  118
     .حب العمل الجماعي  119
     .تحمل المسئولية  120
     .ة والصفات الفاضلة بر الوالدين والتحلي باألخالق الحميد 121

البعد 
السياسي 
 والوطني

     .االنتماء للوطن وحب الوطن والدفاع عنه  122
     .الدعوة إلى الوحدة الوطنية  123
     .تقدير الرموز الوطنية والشخصيات القيادية  124
     .الطاعة وااللتزام بسيادة القانون  125
     .ومقدساته التضحية في سبيل الوطن  126
     .معرفة تاريخ البلد وجغرافيته  127
     .معرفة البيئة المحيطة بالفرد وتاريخ وطنه ومقوماته الحضارية  128
     .معرفة عالقة بلده بالبلدان األخرى وتحديد مواقعه ومواقفه  129
     .توجيه طموح الفرد نحو تطوير الوطن والنهوض به  130
     .عتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني اال 131
     .اعتزاز الفلسطيني بجنسيته وعروبته وعلم بالده  132
     .االعتزاز بما حققته األمة اإلسالمية من حضارات زاهرة  133
     .معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات  134
     .تقديم المصلحة العامة  135
     .لألمة العربية اإلسالمية االنتماء  136
     .الدعوة إلى الحرية والحوار البناء  137
     .تقدير واحترام دور رجال الشرطة في خدمة المجتمع  138
تقدير أهمية دور المقاومة في الدفاع عن الوطن عند التعرض  139

 .للعدوان
    

     .قراءة الواقع والتفاعل معه  140
     .األرض  إعمار 141
     .إقرار النظام والمحافظة على األمن  142
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  قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي
  

  

 األبعــــاد

رقم
ال

  
 

  

 القـيـــمة
  

بدرجة 
كبيرة 
 جدا ً 

  

بدرجة 
 كبيرة

  

بدرجة 
 متوسطة

  

بدرجة 
 ضعيفة

     . ه اإليمان بقضاء اهللا وقدر  1 البعد الديني
     . بر الوالدين فهو واجب ديني  2
     .الجهاد في سبيل الوطن باعتباره واجب مقدس  3
     .اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  4
     .الترغيب في أداء العبادات  5
     .االعتزاز بالدين اإلسالمي  6
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  7
     .التأمل في قدرة اهللا العظيمة  8
     .االستعانة باهللا عند كل أمر  9
     .تقوى اهللا وخشيته  10
     .تالوة القران الكريم  11
     .اإلنفاق في سبيل اهللا  12
     .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  13
     .تطبيق شرع اهللا قوالً  وفعالً   14
     .االستغفار والتوبة إلى اهللا  15
     .اإلخالص في العمل  16
     .التعرف على حياة القادة المسلمين  17
     .االعتزاز بالحضارة اإلسالمية  18
     .أخذ العبر والدروس من قصص األنبياء  19
     .حب الصحابة الكرام محبة تدفع إلى العمل الصالح  20

     .المشاركة االجتماعية في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية  21 جتماعيالبعد اال
     .تعزيز العمل التطوعي في المؤسسات المجتمعية  22
     .اعتماد الحوار وسيلة للتفاهم  23
     .االحترام المتبادل في التواصل مع اآلخرين  24
     .الرفق بالحيوان  25
     .لبناء النقد ا 26
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     .التسامح ومساعدة اآلخرين  27
     .احترام كبار السن  28
     .إفشاء السالم  29
     .عيادة المريض  30
     .اإلحسان إلى الجار  31
     .صلة األرحام  32
     .تحمل المسئولية  33
     .التواضع وعدم التكبر  34
     .ساكين التبرع للفقراء والم 35
     .التعاون في مجال أعمال الخير  36
     .بر الوالدين  37
     .الصدق والشجاعة  38
     .احترام المواعيد والوقت  39
     .االنتماء للجماعة وحب العمل التعاوني  40

     .حب القراءة والتمسك بسبل العلم والمعرفة  41 البعد العلمي
     .ختراعات العظيمة في كل ميادين العلم تقدير اال 42
     .معرفة تكريم اإلسالم للعقل العلم والعلماء  43
     . تنمية القدرة على الحوار واإلقناع بأدوات العقل  44
     .تنمية الحس المنطقي في التفكير  45
     .تنمية روح النقد البناء  46
     .لومات من مصادرها المتعددة تعلم كيفية البحث عن المع 47
     .معرفة األماكن واألحداث اإلسالمية المشهورة  48
     .التعلم من الخطأ  49
     .احترام الثقافات األخرى والمجادلة بالتي هي أحسن  50
     . التأني في إصدار األحكام  51
     .حب المدرسة واالنتماء إليها  52
     .يمة العلم إعالء ق 53
     .االجتهاد في طلب العلم  54
     .الحث على التفكير العلمي وتنمية الذكاء  55
     .تقدير أهمية اللغة العربية  56
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     .حب االستطالع  57
     .إجالل العلماء  58
     .التأدب في طلب العلم  59
     .أخالقيات العلم  60
     .المعلمين االقتداء ب 61

     .يعرف أن اهللا تعالى واحد ال شريك له والكون مخلوق هللا  62 البعد المعرفي
     .يعرف أركان اإليمان واإلسالم  63
     .يعرف مكانة كل من القران الكريم والسنة المطهرة  64
     .يستوعب مفهوم عالمية الدعوة اإلسالمية  65
     .د واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفهم حقيقة الجها 66
     .يعرف أحكام التجويد لتعينه على حسن التالوة  67
     .يحفظ قدراً  مناسباً  من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  68
     .يعرف جوانب من السيرة النبوية وسيرة الصحابة الكرام  69
     .به في بيئته من مخلوقات   يفهم عالقة اإلنسان بما يحيط 70
     .يستنتج قدرة اهللا تعالى من اآليات الكونية  71
     .يربط بين العمل الصالح في الدنيا والفوز في الحياة اآلخرة  72
     .والسلوك غير الخير ، يميز بين السلوك الخير  73
     .ادة يربط بين العلم والعمل وبين عالم الغيب وعالم السه 74
     .يميز بين الحالل والحرام في المعامالت والتصرفات  75
     .يميز بين المعتقدات الصحيحة والباطلة  76
     .يقارن بين مكانة المرأة في اإلسالم ومكانتها في المجتمعات األخرى  77
     .تطبيق المهارات العلمية التي اكتسبها التالميذ من قبل  78
     .تنمية القدرة على التعبير بأشكاله المتعددة  79
     .يربط بين ما يتعلم في التربية اإلسالمية وواقع الحياة العملية  80
     .يتعرف آداب الحوار والتواصل  81

     .تقدير جمال الطبيعة  82 البعد الجمالي
     .المحافظة على مظاهر الجمال  83
     .ات وتنظيم الوقت ممارسة الهواي 84
     .مالحظة نعم اهللا الكثيرة  85
     .اإلحساس بجمال الطبيعة  86
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     .تذوق وتقدير اإلنتاج الفني والجمالي  87
     .استثمار خامات البيئة بطريقة ايجابية  88
     .الترويح عن النفس  89
     .المحافظة على النظافة الشخصية  90
     .حب النظافة  91
     .االهتمام بنظافة المسكن  92
     .االهتمام بنظافة الملبس  93
     .االهتمام بالحدائق العامة  94
     .االهتمام باألماكن الدينية  95
     .االهتمام باألماكن األثرية  96
     .تنمية حواس الذوق الجمالي والفني  97
     .ابي مع البيئة المحيطة التفاعل االيج 98
     .تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتشجيع التفكير واإلنتاجية  99
     .اإلحساس بدقة صنع الخالق للحياة والكون  100
     .االعتزاز بفنون الحضارة اإلسالمية والمبدعين من علمائها  101

     .ات والدعاء التقرب من اهللا تعالى بالطاع 102 البعد األخالقي
     .ضبط النفس عند الغضب  103
     .االحترام المتبادل  104
     .الشعور بالمسئولية  105
     .الطموح والذكاء  106
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  107
     .الوفاء بالوعود  108
     .التواضع وعدم التكبر  109
     ) .الدعوة إلى فعل الخير ( لخير فعل ا 110
     .احترام آراء اآلخرين  111
     .الشجاعة والمروءة  112
     .األدب والقول الحسن  113
     .التسامح والرحمة مع الناس  114
     .الصدق واألمانة  115
     .التضحية من اجل الوطن والدين  116
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     .الحوار  التزام الهدوء وأدب 117
     .اإلخالص في العمل  118
     .حب العمل الجماعي  119
     .تحمل المسئولية  120
     .بر الوالدين والتحلي باألخالق الحميدة والصفات الفاضلة  121

البعد السياسي 
 والوطني

     .االنتماء للوطن وحب الوطن والدفاع عنه  122
     .ة الوطنية الدعوة إلى الوحد 123
     .تقدير الرموز الوطنية والشخصيات القيادية  124
     .الطاعة وااللتزام بسيادة القانون  125
     .التضحية في سبيل الوطن ومقدساته  126
     .معرفة تاريخ البلد وجغرافيته  127
     .ية معرفة البيئة المحيطة بالفرد وتاريخ وطنه ومقوماته الحضار  128
     .معرفة عالقة بلده بالبلدان األخرى وتحديد مواقعه ومواقفه  129
     .توجيه طموح الفرد نحو تطوير الوطن والنهوض به  130
     .االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني  131
     .اعتزاز الفلسطيني بجنسيته وعروبته وعلم بالده  132
     .ته األمة اإلسالمية من حضارات زاهرة االعتزاز بما حقق 133
     .معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات  134
     .تقديم المصلحة العامة  135
     .االنتماء لألمة العربية اإلسالمية  136
     .الدعوة إلى الحرية والحوار البناء  137
     .مة المجتمع تقدير واحترام دور رجال الشرطة في خد 138
تقدير أهمية دور المقاومة في الدفاع عن الوطن عند التعرض  139

 .للعدوان
    

     .قراءة الواقع والتفاعل معه  140
     .إعمار األرض  141
     .إقرار النظام والمحافظة على األمن  142
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  األساسي قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية للصف الرابع
  

  

 األبعــــاد

رقم
ال

  
 

  

 القـيـــمة
  

بدرجة 
كبيرة 
 جدا ً 

  

بدرجة 
 كبيرة

  

بدرجة 
 متوسطة

  

بدرجة 
 ضعيفة

     . اإليمان بقضاء اهللا وقدره  1 البعد الديني
     . بر الوالدين فهو واجب ديني  2
     .الجهاد في سبيل الوطن باعتباره واجب مقدس  3
     .الئكته وكتبه ورسله اإليمان باهللا وم 4
     .الترغيب في أداء العبادات  5
     .االعتزاز بالدين اإلسالمي  6
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  7
     .التأمل في قدرة اهللا العظيمة  8
     .االستعانة باهللا عند كل أمر  9
     .تقوى اهللا وخشيته  10
     .القران الكريم  تالوة 11
     .اإلنفاق في سبيل اهللا  12
     .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  13
     .تطبيق شرع اهللا قوالً  وفعالً   14
     .االستغفار والتوبة إلى اهللا  15
     .اإلخالص في العمل  16
     .التعرف على حياة القادة المسلمين  17
     .زاز بالحضارة اإلسالمية االعت 18
     .أخذ العبر والدروس من قصص األنبياء  19
     .حب الصحابة الكرام محبة تدفع إلى العمل الصالح  20

     .المشاركة االجتماعية في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية  21 البعد االجتماعي
     .تمعية تعزيز العمل التطوعي في المؤسسات المج 22
     .اعتماد الحوار وسيلة للتفاهم  23
     .االحترام المتبادل في التواصل مع اآلخرين  24
     .الرفق بالحيوان  25
     .النقد البناء  26
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     .التسامح ومساعدة اآلخرين  27
     .احترام كبار السن  28
     .إفشاء السالم  29
     . عيادة المريض 30
     .اإلحسان إلى الجار  31
     .صلة األرحام  32
     .تحمل المسئولية  33
     .التواضع وعدم التكبر  34
     .التبرع للفقراء والمساكين  35
     .التعاون في مجال أعمال الخير  36
     .بر الوالدين  37

     .الصدق والشجاعة  38 
     .اعيد والوقت احترام المو  39
     .االنتماء للجماعة وحب العمل التعاوني  40

     .حب القراءة والتمسك بسبل العلم والمعرفة  41 البعد العلمي
     .تقدير االختراعات العظيمة في كل ميادين العلم  42
     .معرفة تكريم اإلسالم للعقل العلم والعلماء  43
     . الحوار واإلقناع بأدوات العقل تنمية القدرة على  44
     .تنمية الحس المنطقي في التفكير  45
     .تنمية روح النقد البناء  46
     .تعلم كيفية البحث عن المعلومات من مصادرها المتعددة  47
     .معرفة األماكن واألحداث اإلسالمية المشهورة  48
     .التعلم من الخطأ  49
     .احترام الثقافات األخرى والمجادلة بالتي هي أحسن  50
     . التأني في إصدار األحكام  51
     .حب المدرسة واالنتماء إليها  52
     .إعالء قيمة العلم  53
     .االجتهاد في طلب العلم  54
     .الحث على التفكير العلمي وتنمية الذكاء  55
     .للغة العربية تقدير أهمية ا 56
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     .حب االستطالع  57
     .إجالل العلماء  58
     .التأدب في طلب العلم  59
     .أخالقيات العلم  60
     .االقتداء بالمعلمين  61

     .يعرف أن اهللا تعالى واحد ال شريك له والكون مخلوق هللا  62 البعد المعرفي
     .اإلسالم يعرف أركان اإليمان و  63
     .يعرف مكانة كل من القران الكريم والسنة المطهرة  64
     .يستوعب مفهوم عالمية الدعوة اإلسالمية  65
     .يفهم حقيقة الجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  66
     .يعرف أحكام التجويد لتعينه على حسن التالوة  67
     .اً  من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يحفظ قدراً  مناسب 68
     .يعرف جوانب من السيرة النبوية وسيرة الصحابة الكرام  69
     .يفهم عالقة اإلنسان بما يحيط  به في بيئته من مخلوقات  70
     .يستنتج قدرة اهللا تعالى من اآليات الكونية  71
     .نيا والفوز في الحياة اآلخرة يربط بين العمل الصالح في الد 72
     .والسلوك غير الخير ، يميز بين السلوك الخير  73
     .يربط بين العلم والعمل وبين عالم الغيب وعالم السهادة  74
     .يميز بين الحالل والحرام في المعامالت والتصرفات  75
     .يميز بين المعتقدات الصحيحة والباطلة  76
     .يقارن بين مكانة المرأة في اإلسالم ومكانتها في المجتمعات األخرى  77
     .تطبيق المهارات العلمية التي اكتسبها التالميذ من قبل  78
     .تنمية القدرة على التعبير بأشكاله المتعددة  79
     .يربط بين ما يتعلم في التربية اإلسالمية وواقع الحياة العملية  80
     .يتعرف آداب الحوار والتواصل  81

     .تقدير جمال الطبيعة  82 البعد الجمالي
     .المحافظة على مظاهر الجمال  83
     .ممارسة الهوايات وتنظيم الوقت  84
     .مالحظة نعم اهللا الكثيرة  85
     .اإلحساس بجمال الطبيعة  86
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     .لفني والجمالي تذوق وتقدير اإلنتاج ا 87
     .استثمار خامات البيئة بطريقة ايجابية  88
     .الترويح عن النفس  89
     .المحافظة على النظافة الشخصية  90
     .حب النظافة  91
     .االهتمام بنظافة المسكن  92
     .االهتمام بنظافة الملبس  93
     .االهتمام بالحدائق العامة  94
     .االهتمام باألماكن الدينية  95
     .االهتمام باألماكن األثرية  96
     .تنمية حواس الذوق الجمالي والفني  97
     .التفاعل االيجابي مع البيئة المحيطة  98
     .تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتشجيع التفكير واإلنتاجية  99
     .الخالق للحياة والكون اإلحساس بدقة صنع  100
     .االعتزاز بفنون الحضارة اإلسالمية والمبدعين من علمائها  101

     .التقرب من اهللا تعالى بالطاعات والدعاء  102 البعد األخالقي
     .ضبط النفس عند الغضب  103
     .االحترام المتبادل  104
     .الشعور بالمسئولية  105
     .لطموح والذكاء ا 106
     .قوالً  وفعالً  ) ص ( االقتداء بالرسول  107
     .الوفاء بالوعود  108
     .التواضع وعدم التكبر  109
     ) .الدعوة إلى فعل الخير ( فعل الخير  110
     .احترام آراء اآلخرين  111
     .الشجاعة والمروءة  112
     .الحسن األدب والقول  113
     .التسامح والرحمة مع الناس  114
     .الصدق واألمانة  115
     .التضحية من اجل الوطن والدين  116
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     .التزام الهدوء وأدب الحوار  117
     .اإلخالص في العمل  118
     .حب العمل الجماعي  119
     .تحمل المسئولية  120
     .والتحلي باألخالق الحميدة والصفات الفاضلة  بر الوالدين 121

البعد السياسي 
 والوطني

     .االنتماء للوطن وحب الوطن والدفاع عنه  122
     .الدعوة إلى الوحدة الوطنية  123
     .تقدير الرموز الوطنية والشخصيات القيادية  124
     .الطاعة وااللتزام بسيادة القانون  125
     .التضحية في سبيل الوطن ومقدساته  126
     .معرفة تاريخ البلد وجغرافيته  127
     .معرفة البيئة المحيطة بالفرد وتاريخ وطنه ومقوماته الحضارية  128
     .معرفة عالقة بلده بالبلدان األخرى وتحديد مواقعه ومواقفه  129
     .النهوض به توجيه طموح الفرد نحو تطوير الوطن و  130
     .االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني  131
     .اعتزاز الفلسطيني بجنسيته وعروبته وعلم بالده  132
     .االعتزاز بما حققته األمة اإلسالمية من حضارات زاهرة  133
     .معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات  134
     .مة تقديم المصلحة العا 135
     .االنتماء لألمة العربية اإلسالمية  136
     .الدعوة إلى الحرية والحوار البناء  137
     .تقدير واحترام دور رجال الشرطة في خدمة المجتمع  138
تقدير أهمية دور المقاومة في الدفاع عن الوطن عند التعرض  139

 .للعدوان
    

     .عل معه قراءة الواقع والتفا 140
     .إعمار األرض  141
     .إقرار النظام والمحافظة على األمن  142
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  القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي
  

  

رقم األبعــــاد
ال

  
 

  

 القـيـــمة

  

  بدرجة
كبيرة 
 جدا ً 

  

بدرجة 
 كبيرة

  

بدرجة 
 متوسطة

  

بدرجة 
 ضعيفة

     .لكرامة الذاتية الحق في ا 1 بعد الكرامة

     .الحق في المساواة في الكرامة  2

     .الحق في احترام الكرامة اإلنسانية  3

     .الحق في احترام كرامة اآلخرين  4

     .الحق في المعاملة اإلنسانية  5

     .الحق في الخصوصية  6

     .الحق في حماية السمعة  7

     .صوصية اآلخرين في الحياة اليومية الحق في احترام خ 8

     .الحق في الراحة في أوقات الفراغ  9

     .الحق في حرية التعبير  10 بعد الحرية

     .الحق في إبداء الرأي  11

     .الحق في الحرية  12

     .الحق في حرية الضمير  13

     .الحق في حرية الحركة والتنقل  14

     .ق في حرية االتصال الح 15

     .الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية  16

      .الحق في االتصال بمراكز اإلبداع واالبتكار  17

     .الحق في حرية التفكير  18

     .الحق في تقرير المصير  19

     . الحق في المساواة في الحقوق  20 بعد المساواة

     . الحق في المساواة في المعاملة بين الناس على اختالف ألوانهم  21

     .الحق في المساواة بين الولد والبنت  22

     .الحق في المساواة بين كل المواطنين أمام القانون  23

     .الحق في المساواة أمام المرافق العمومية  24

     . الحق في المساواة أمام القضاء  25

     . عدم التمييز على أساس الجنس  26
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     .عدم التمييز على أساس اللون  27

     .عدم التمييز على أساس الدين  28

     .عدم التمييز والمساواة في الكرامة  29

     .عدم التمييز على أساس اللغة  30

بعد التضامن 
 والتسامح

     .لديني والعرقي والحضاري تقبل االختالف والتنوع اللغوي وا 31

     .الحق في توفير السالم واألمان  32

     .الحق في رفض الحرب ونبذ العنف  33

     .التعاون الدولي أثناء الكوارث  34

     .واجب تقديم المستعدة لشخص في خطر  35

     .حق مشاركة اآلخرين في المناسبات االجتماعية  36

     .الزمالء في حل الخالفات  مساعدة 37

     .االعتذار لآلخرين عند اإلساءة  38

     .الحق في اشتراك المعاقين في األنشطة الجماعية  39

     . الحق في سيادة القانون  40 بعد العدالة

     .الحق في االنتصاف الفعال  41

     .الحق في الحماية المتساوية أمام القانون  42

     .الحق في األمان والسالم  43

     .الحق في المشاركة في صنع القرار  44

     .الحق في محاكمة عادلة يكفل فيها حق الدفاع عن النفس  45

     .الحق في تكافؤ الفرص  46

     .الحق في تطبيق القوانين واألنظمة على جميع األفراد  47

بعد الحياة والمستوى 
الالئق المعيشي 

 لإلنسان

     .الحق في العناية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية  48

     ) .الغذاء ( الحق في المأكل  49

     ) .الحصول على المسكن والمأوى ( الحق في المسكن  50

     .الحق في الملبس  51

     .الحق في التعليم  52

     .الحق في اللعب  53

     .في العالج  الحق 54

     .الحق في العمل  55

     .الحق في الصحة  56
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     .الحق في الحياة  57

     .الحق في العيش في بيئة نظيفة  58

     .الحق في مستوى عيش كريم  59

     .الحق في التمتع باسم  60

     .الحق في التمتع بالجنسية  61

بعد المواطنة 
في الحياة والمشاركة 

 المدنية والسياسية

     .الحق في المشاركة في الحصول على الخدمات العامة  62

     .الحق في التعليم اإللزامي المجاني  63

     . الحق في المواطنة  64

     .الحق في إجراء انتخابات حقيقية ودورية  65

     .الحق في االشتراك في االقتراع العام و السري  66

     . الحق في التصويت  67

     .الحق في نقل وتلقي المعلومات واألفكار من خالل وسائل اإلعالم  68

     .الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للجماعة  69

     .الحق في االستمتاع بالفنون  70

     .الحق في اإلسهام في التقدم العلمي وفوائده  71

     .لحق في المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية ا 72

     .الحق في المشاركة في االنتخابات  73

     .الحق في المحافظة على الهوية  74

     .حق الشعوب في تقرير مصيرها  75

     .الحق في الملكية الفردية  76 بعد الملكية

     .الحق في التملك  77

     .المحافظة على الممتلكات الخاصة الحق في  78

     .الحق في المحافظة على الممتلكات العامة  79

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



239  
 

  ) 2( ملحق رقم 
  المعيار في صورته النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  غزة  –جامعة األزهر 
         الدراسات العليا                                                          

  كلية التربية
  

  ..........................................الدكتور / األخ األستاذ 
  .....................................................: تخصص 

  ................................................... :مكان العمل 
        

  السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
  

ني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس وهي يسعد
  :بعنوان 

  
  دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق" 

  "اإلنسان للصف الرابع األساسي  
  

وبعد استردادها من المعلمين ، م ومعلمة في مدارس الوكالة معل 45علما بأنه تم توزيع هذه االستبانة على 
لذا نود عرضها على سيادتكم بهدف تحكيمها ما إن كانت هذه القيم ، والمعلمات تم استبعاد القيم الضعيفة منها 

 ،مناسبة أم غير مناسبة أم واضحة أم غير واضحة وٕابداء الرأي فيها سواء تحتاج إلى حذف أو تغيير أو إضافة 
  . مما يزيد من هذه الدراسة شرفاً  واستفادة من خبراتكم العظيمة في هذا المجال 

  
  وجزاكم اهللا خيرا ً  ،،،وبارك اهللا فيكم شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

  الفرا صالح إسماعيل. د/ المشرف                       لبد محمد عبد الكريم. د/ المشرف 
                                                    

  سمية سلمان العجرمي/ الباحثة 
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  قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي
  

  

رقم األبعــــاد
ال

 

  

 القـيـــمة
  

 مناسبة

  

غير 
 مناسبة

  

 واضحة
غير 
 واضحة

  
 مالحظات

      .بر الوالدين  1 البعد الديني
      .إقامة الصالة  2
      .عمل الخير   3
      .اإلنفاق في سبيل اهللا  4
      .تالوة القرآن الكريمً   5
      .اإليمان باهللا ومالئكته  6
      الدعوة إلى التوحيد 7
      العدل 8
      العفو 9

      التـعـاون 10 البعد االجتماعي
      .تحمل المسؤولية  11
      ام اآلخريناحتر  12
      .التسـامح  13
      .التواضع مع اآلخرين 14
      .اإلحسان إلى الجار  15
      .صلة األرحام  16
      .االنتماء للجماعة 17

      .احترام الوقت 18 البعد العلمي
      .مواكبة التطور العلمي 19
      .طلب العلم 20
      .تقدير المعلم 21
      .احترام العلماء 22
      .القيام بأبحاث علمية 23
      .االهتمام بالمدرسة 24

      .حب النظافة 25 البعد الجمالي
      .المحافظة على مظاهر الجمال  26
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      .الترويح عن النفس 27
      .االهتمام بنظافة الجسم 28
      .االهتمام بنظافة الملبس 29
      .االهتمام بنظافة الحدائق   30
      .عظمة قدرة اهللا 31
      .مكافحة التلوث 32
      .ترشيد استهالك المياه 33

      .الصدق واألمانة 34 البعد األخالقي
      .الشجاعة والمروءة 35
      .االحترام المتبادل 36

      ).خير الدعوة إلى فعل ال( فعل الخير  37 
      .الوفاء بالوعودً   38

      .األدب والقول الحسن 39 
      .التسامح والرحمة مع الناس 40
      .اإلخـالص 41

      .الصـبر 42
البعد السياسي و 

 الوطني
      .الدعوة إلى الوحدة والتماسك  43
      .معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 44
      .ماء للوطن والدفاع عنه االنت 45
      .معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات 46
      .االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني 47
      .التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 48
      .إحياء المناسبات الوطنية 49
      .أهمية الزراعة والصناعة 50
      .أهمية السياحة 51
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  قائمة القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي
  

  

رقم األبعــــاد
ال

   

  

 القـيـــمة
  

 مناسبة
  

 غير مناسبة
  

 واضحة
غير 
 واضحة

 مالحظات

      . بر الوالدين  1 البعد الديني
      . إقامة الصالة  2
      .عمل الخير   3
      . اإلنفاق في سبيل اهللا 4
      .تالوة القرآن الكريمً   5
      .اإليمان باهللا ومالئكته  6
      الدعوة إلى التوحيد 7
      العـدل 8
      العفـو 9

      التـعــاون  10 البعد االجتماعي
      .تحمل المسؤولية  11
      احترام اآلخرين 12
      .التسـامح  13
      .اضع مع اآلخرينالتو  14
      .اإلحسان إلى الجار  15
      .صلة األرحام  16
      .االنتماء للجماعة 17

  
  
  

 البعد العلمي

      .احترام الوقت 18
      .مواكبة التطور العلمي 19
      .طلب العلم 20
      .تقدير المعلم 21
      .احترام العلماء 22
      .بأبحاث علمية القيام 23
      .االهتمام بالمدرسة 24

      .حب النظافة 25 البعد الجمالي
      .المحافظة على مظاهر الجمال  26
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      .الترويح عن النفس 27
      .االهتمام بنظافة الجسم 28
      .االهتمام بنظافة الملبس 29
      .االهتمام بنظافة الحدائق   30
      .عظمة قدرة اهللا 31
      .مكافحة التلوث 32
      .ترشيد استهالك المياه 33

      .الصدق واألمانة 34 البعد األخالقي
      .الشجاعة والمروءة 35
      .االحترام المتبادل 36

      ).الدعوة إلى فعل الخير ( فعل الخير  37 
      .الوفاء بالوعودً   38

      .األدب والقول الحسن 39 
      .التسامح والرحمة مع الناس 40
      .اإلخـالص 41

      .الصــبر 42
البعد السياسي و 

 الوطني
      .الدعوة إلى الوحدة والتماسك  43
      .معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 44
      .االنتماء للوطن والدفاع عنه  45
له من حقوق وما عليه من  معرفة ما 46

 .واجبات
     

      .االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني 47
      .التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 48
      .إحياء المناسبات الوطنية 49
      .أهمية الزراعة والصناعة 50
      .أهمية السياحة 51
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  ية المدنية للصف الرابع األساسيقائمة القيم المتضمنة في كتب الترب
  

  

رقم األبعــــاد
ال

  
 

  

   القـيـــمة
 مناسبة

غير 
 مناسبة

  
 واضحة

غير 
 واضحة

  
 مالحظات

      . بر الوالدين  1 البعد الديني
      . إقامة الصالة  2
      .عمل الخير   3
      .اإلنفاق في سبيل اهللا  4
      .تالوة القرآن الكريمً   5
      .اإليمان باهللا ومالئكته  6
      الدعوة الى التوحيد 7
      العــدل 8
      العفـو 9

      التـعـاون  10 البعد االجتماعي
      .تحمل المسؤولية  11
      احترام اآلخرين 12
      .التسـامح  13
      .التواضع مع اآلخرين 14
      .ر اإلحسان إلى الجا 15
      .صلة األرحام  16
      .االنتماء للجماعة 17

  
  
  

 البعد العلمي

      .احترام الوقت 18
      .مواكبة التطور العلمي 19
      .طلب العلم 20
      .تقدير المعلم 21
      .احترام العلماء 22
      .القيام بأبحاث علمية 23
      .االهتمام بالمدرسة 24

      .حب النظافة 25 البعد الجمالي
      .المحافظة على مظاهر الجمال  26
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      .الترويح عن النفس 27
      .االهتمام بنظافة الجسم 28
      .االهتمام بنظافة الملبس 29
      .االهتمام بنظافة الحدائق   30
      .عظمة قدرة اهللا 31
      .مكافحة التلوث 32
      .ترشيد استهالك المياه 33

      .الصدق واألمانة 34 البعد األخالقي
      .الشجاعة والمروءة 35
      .االحترام المتبادل 36

      ).الدعوة إلى فعل الخير ( فعل الخير  37 
      .الوفاء بالوعودً   38

      .األدب والقول الحسن 39 
      .والرحمة مع الناسالتسامح  40
      .اإلخـالص 41

      .الصــبر 42
البعد السياسي و 

 الوطني
      .الدعوة إلى الوحدة والتماسك  43
      .معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته 44
      .االنتماء للوطن والدفاع عنه  45
      .معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات 46
      .االعتزاز بالتراث الوطني الفلسطيني 47
      .التضحية في سبيل الوطن ومقدساته 48
      .إحياء المناسبات الوطنية 49
      .أهمية الزراعة والصناعة 50
      .أهمية السياحة 51
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  القيم المتضمنة في كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي
  

  
رقم األبعــــاد

ال
   

  
 القـيـــمة

  
 مناسبة

غير 
 مناسبة

  
 واضحة

غير 
 واضحة

  
 مالحظات

      .احترام الكرامة اإلنسانية 1 بعد الكرامة
      .اإلنسانيةالمعاملة  2
      .حماية السمعة 3
      .احترام خصوصية اآلخرين 4
      .الراحة في أوقات الفراغ 5

      .حرية التعبير 6 بعد الحرية
      .حرية الضمير 7
      .حرية التفكير 8
      .حرية التنقل والحركة 9
      .حرية االتصال بمراكز اإلبداع 10
      حرية االختيار 11

      . المساواة في الحقوق 12 بعد المساواة
      . المساواة في المعاملة 13
      .المساواة بين األبناء 14
      . اة أمام القانونالمساو  15
      .رفض التمييز العنصري 16

بعد التضامن 
  والتسامح

  
  

 

      .تقديم المساعدة لشخص محتاج 17
      .مشاركة المعاقين في األنشطة الجماعية 18
      .مساعدة الزمالء في حل الخالفات 19
      .االعتذار لآلخرين عند اإلساءة 20
      تالف والتنوع العرقي تقبل االخ 21
      .تقبل االختالف في الرأي 22

  
 بعد العدالة

      .سيادة القانون 32
      .اركة في صنع القرارالمش 24
      .المحاكمة العادلة 25
      .تكافؤ الفرص 26
      .الدفاع عن النفس 27

بعد الحياة 
 والمستوى

      .العنايــة الطبيـــة 28
      .الخدمات الصحية 29

      .توفير بيئة صحية و نظيفة 30  المعيشي الالئق
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      .لتوفير المأك 31 لإلنسان
      .توفير الملبس 32
      .مساعدة المحتاج 33
      .توفير فرص عمل 34
      .التعليم المجاني اإللزامي 35
      .توفير أماكن للعب والترفيه 36

بعد المواطنة 
والمشاركة في 
الحياة المدنية 

 والسياسية

      .المواطنـة 37
      .المشاركة في االنتخابات 38
      .حضــور االجتماعات 39
      .اإلسهام في التقدم العلمي وفوائده 40
      .تقرير المصيــر 41
      .توفير الخدمات العامة 42
      .ات الوطنيةإحياء المناسب 43
      .اختيار المهنة المناسبة 45

      .التمــلك 46 بعد الملكية
      .الفرديةالملكية  47
      .المحافظة على الممتلكات الخاصة 48
      .المحافظة على الممتلكات العامة 49
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) 3( ملحـق رقم   
  

ب التربية اإلسالمية والتربية االجتماعية وحقوق اإلنسان وقد رتبتهم قائمة بأسماء المحكمين ألداة تحليل كت
  :الباحثة هجائيًا 

  

 الرتبة العلمية االسم م

 .أستاذة المناهج وطرق التدريس تهاني األغا. د 1

 - التربية االسالمية(أستاذ المناهج وطرق التدريس شريف حماد. د 2
 .)جامعة القدس المفتوحة 

 ).غزة - األزهر(أستاذ علم النفس  المصدر عبد العظيم. د 3

 ).غزة- األزهر( أستاذ المناهج وطرق التدريس علي نصار. د 4

 ).خان يونس( محاضر في جامعة القدس المفتوحة ناصر األغا. د 5

 .محاضر في جامعة القدس المفتوحة باسم العرجا. أ 6

 .-رفح  –مشرف المرحلة األساسية الدنيا  سالمة نصر. أ 7

 ) مدرسة ذكور رفح االبتدائية ج(معلم مرحلة أساسية صبري شفقة . أ 8

 ".أ " مساعد مدير في مدرسة ذكور  عطا عاشور. أ 9

 ).رفح ( مشرف التربية اإلسالمية  فايز أبو عاذرة. أ 10

 .ير منطقة رفح التعليميةمد محمد الشيخ علي. أ 11

 ).خان يونس( المفتوحة محاضر في جامعة القدس محمد العفيفي. أ 12

 .محاضر في جامعة األقصى محمد قنن. أ 13

 .المشتركة"ب"معلم حقوق إنسان في مدرسة  وحيد الهمص. أ 14
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  ) 4( ملحـق رقم 
  نموذج بطاقة تحليل محتوى لكتب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي الجزء األول للعام الدراسي

  م2011-2012
  : .............................المعلم المحلل                  ................    ...........: ....المادة

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار
  

  الكتاب اjول
  
  
ين 

الد
لو

ر ا
ب

bة 
ص

 ال
مة

اقا
 

ير
لخ

ل ا
عم

 

هللا
ل 

سبي
ي 

ق ف
نفا

�
ا

 

يم
كر

 ال
آن

قر
 ال

وة
b

ت
 

�ي
ا

به
كت

 و
ته

ئك
b

وم
 �

 با
ان

م
 

يد
وح

الت
ى 

 ال
وة

دع
ال

 

دل
لع

ا
 

فو
لع

ا
 

  الوحدة اjولى
 العقيدة ا�سbمية

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(ا�يمان با� -
  )2(ا�يمان با�  -
 آية الكرسي  -

         

  الوحدة الثانية
 القران الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

 ثالدرس الثال

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

         

  الوحدة الثالثة
  الفقه
  
  
 

  الدرس اjول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

 الدرس الخامس

  ) 1(الصbة  -
  )2(الصbة  -
  صbة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -

         

  رابعةالوحدة ال
  )2(القران الكريم 

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
 )2(سورة البلد  -

         

  الوحدة الخامسة
  اjخbق والتھذيب

  
  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الدرس الرابع 
 الدرس الخامس

  محبة هللا ورسوله  -
  التعلم حب -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
 حقوق اjقارب -

         

  الوحدة السادسة
 القرآن الكريم

  الدرس اjول
 الدرس الثاني

  ) 1(سورة الغاشية  -
 )2(سورة الغاشية  -

         

  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم اMجتماعية 
 التكرار

  
  الكتاب اPول

ون 
عا

الت
 

ية
ول

سؤ
لم

ل ا
حم

ت
 

ين
خر

Mا
م 

را
حت

ا
 

مح
سا

الت
 

ين
خر

Mا
ع 

 م
ضع

وا
الت

به 
كت

 و
ار

لج
ى ا

 ال
ان

س
Mح

ا
 

ام
رح

Mا
ة 

صل
عة 

ما
لج

ء ل
ما

Mنت
ا

 
 

  jولىالوحدة ا
  العقيدة ا�سbمية

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(ا�يمان با� -
  )2(ا�يمان با�  -
 آية الكرسي  -

         

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

  الوحدة الثالثة
  الفقه
  
  
 

  الدرس اjول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

 الدرس الخامس

  ) 1(الصbة  -
  )2(الصbة  -
  صbة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -

  الوحدة الرابعة
 )2(القران الكريم 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
 )2(سورة البلد  -

  الوحدة الخامسة
  اjخbق والتھذيب

  
  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الدرس الرابع 
 الدرس الخامس

  محبة هللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
 حقوق اjقارب -

  دة السادسةالوح
  القرآن الكريم

  
  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني

  
  الدرس اjول

  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث   

  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
  
  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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 وحدة التحليل
  

 درسال
 فئات التحليل 

 القيم العلمية
 التكرار

    
  

  الكتاب اPول
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وق
 ال

ام
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اح
 

ي
لم

لع
ر ا

طو
الت
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كب
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م
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ث
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قيا
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سة
در

لم
 با

ام
تم

Mھ
ا

 
  

  الوحدة اjولى
  العقيدة ا�سbمية

  
  

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

  
  

  ثالثةالوحدة ال
  الفقه

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  )2(القران الكريم 

  
  

  الوحدة الخامسة 
  اjخbق والتھذيب

  
  
  
  

  الوحدة السادسة 
  القرآن الكريم

  
  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

  
  الدرس اjول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  
  الدرس اjول 

  ني الدرس الثا
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  
  الدرس اjول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الدرس الرابع 
  الدرس الخامس

  
  الدرس اjول
  الدرس الثاني

  
  الدرس اjول

  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث   

  )1(ا�يمان با� -
  )2(ا�يمان با�  -
  آية الكرسي  -
  
  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
  )2(البينة  -
  
  ) 1(الصbة  -
  )2(الصbة  -
  صbة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
  ) 2(صوم رمضان  -
  
  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
  
  محبة هللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  ماءتقدير العل -
  عمل الخير -
  حقوق اjقارب -
  
  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
  
  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الجمالية

 التكرار

  

  الكتاب اPول
  
  
فة 

ظا
الن
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ح

 

لج
ر ا
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ى 
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ة 
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 ال
rك

تھ
س

د ا
شي

تر
 

  الوحدة اjولى
  العقيدة ا�سbمية

  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(ا�يمان با� -
  )2(ا�يمان با�  -
 ية الكرسي آ -

         

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

  الوحدة الثالثة
  الفقه

  
  
  
 

  الدرس اjول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
 

  ) 1(صbة ال -
  )2(الصbة  -
  صbة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
  ) 2(صوم رمضان  -
 

  الوحدة الرابعة
  )2(القران الكريم 

  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

 

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
 

  الوحدة الخامسة 
  يباjخbق والتھذ

  
  
  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الدرس الرابع 
  الدرس الخامس

 

  محبة هللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير -
  حقوق اjقارب -
 

  الوحدة السادسة 
  القرآن الكريم

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني

 

  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
 

  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم اPخrقية
 التكرار

  

  الكتاب اPول
  
  
نة 

ما
Mا

 و
ق

صد
ال

 

جا
ش

ال
ءة

رو
لم

وا
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ع
 

دل
تبا
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حت

Mا
 

ير
لخ

ل ا
فع

ود 
وع
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ال

سن 
لح

ل ا
قو

وال
ب 

Mد
ا

 

مة
رح

وال
ح 

ام
س

الت
 

ص
rخ

Mا
 

بر
ص

ال
 

  الوحدة اjولى
  العقيدة ا�سbمية

  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

 

  )1(ا�يمان با�  -
  )2(ا�يمان با�  -
  آية الكرسي  -
 

         

  ةالوحدة الثاني
  القران الكريم

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

 

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
  )2(البينة  -
 

  الوحدة الثالثة
  الفقه

  
 

  الدرس اjول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
 

  ) 1(الصbة  -
  )2(الصbة  -
  عةصbة الجما -
  ) 1(صوم رمضان  -
  ) 2(صوم رمضان  -
 

  الوحدة الرابعة
 )2(القران الكريم 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

 

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
 

  الوحدة الخامسة 
  اjخbق والتھذيب

  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

  الثالثالدرس 
  الدرس الرابع 

  الدرس الخامس
 

  محبة هللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير -
  حقوق اjقارب -
 

  الوحدة السادسة 
  القرآن الكريم

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني

 

  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
 

  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  وحدة التحليل
 

  الدرس
 فئات التحليل

 القيم السياسية والوطنية
 التكرار             

 
  
 

  الكتاب اPول
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منا

 ال
اء

حي
ا

عة 
صنا

وال
ة 

اع
زر

 ال
ية

ھم
ا

 

حة
سيا

 ال
ية

ھم
ا

 

  الوحدة اjولى
  العقيدة ا�سbمية

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(ا�يمان با� -
  )2(ا�يمان با�  -
 آية الكرسي  -

         

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

  الوحدة الثالثة
  فقهال
  
  
 

  الدرس اjول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

 الدرس الخامس

  ) 1(الصbة  -
  )2(الصbة  -
  صbة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -

  الوحدة الرابعة
  )2(القران الكريم 

 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
 )2(سورة البلد  -

  الوحدة الخامسة 
  اjخbق والتھذيب

  
  
 

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الدرس الرابع 
 الدرس الخامس

  محبة هللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير -
 حقوق اjقارب -

  الوحدة السادسة 
 ريمالقرآن الك

  
  الدرس اjول
 الدرس الثاني

  
  ) 1(سورة الغاشية  -
 )2(سورة الغاشية  -

  الوحدة السابعة
تbوة القران 

 الكريم

  الدرس اjول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة ا�نشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  ة للصف الرابع األساسي الجزء الثاني للعام الدراسينموذج بطاقة تحليل لكتب التربية اإلسالمي
  م2011-2012

  : .............................المعلم المحلل : ...............................                        المادة

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
  
  
 

ر ا
ب

ين
لد

وا
ل

rة 
ص

 ال
مة

اقا
 

ير
لخ

ل ا
عم
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Mا
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rم

 و
�

 با
ان

يم
Mا

 

يد
وح

الت
ى 

 ال
وة

دع
ال

 

دل
لع

ا
فو 

لع
ا

 

  
  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(القرآن الكريم 

  
  

  ةالوحدة الرابع
  اjخbق والتھذيب

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  الكريم
 

  
  الدرس اjول

  
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر
  الحادي عشر 

  
  الثاني عشر

  ثالث عشرال
  الرابع عشر

  
  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  الحادي والعشرون
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

  
قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -

  عليھما السbم
  بناء الكعبة / من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(ة اjعلى سور -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  إيذاء قريش للصحابة الكرام وثباتھم  -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(سورة الطارق  -
  واة بين الناس تحقيق المسا -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(سورة الفجر  -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم اMجتماعية
 التكرار
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ا
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رح

Mا
ة 

صل
عة 

ما
لج

ء ل
ما

Mنت
ا

 

 

  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(القرآن الكريم 

  
  

  الوحدة الرابعة
  تھذيباjخbق وال

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  الكريم
 

  الدرس اjول
  

  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر
  الحادي عشر 

  
  الثاني عشر
  الثالث عشر

  ع عشرالراب
  

  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  الحادي والعشرون
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -
  عليھما السbم

  بناء الكعبة / من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(سورة اjعلى  -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  إيذاء قريش للصحابة الكرام وثباتھم  -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(سورة الطارق  -
  تحقيق المساواة بين الناس  -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(سورة الفجر  -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم العلمية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
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ام
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- 

  

  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(القرآن الكريم 

  
  

  الوحدة الرابعة
  لتھذيباjخbق وا

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  الكريم
 

  الدرس اjول
  

  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر
  الحادي عشر 

  
  الثاني عشر
  الثالث عشر

  بع عشرالرا
  

  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  الحادي والعشرون
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -
  عليھما السbم

  بناء الكعبة / من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(سورة اjعلى  -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  إيذاء قريش للصحابة الكرام وثباتھم  -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(سورة الطارق  -
  تحقيق المساواة بين الناس  -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(سورة الفجر  -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الجمالية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
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  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(الكريم القرآن 

  
  

  الوحدة الرابعة
  اjخbق والتھذيب

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  الكريم
 

  الدرس اjول
  

  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  حادي عشر ال
  

  الثاني عشر
  الثالث عشر
  الرابع عشر

  
  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  الحادي والعشرون
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -
  عليھما السbم

  بناء الكعبة / من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(سورة اjعلى  -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  إيذاء قريش للصحابة الكرام وثباتھم  -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(لطارق سورة ا -
  تحقيق المساواة بين الناس  -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(سورة الفجر  -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 rقيةالقيم اPخ
 التكرار

  

  الكتاب الثاني
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  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(آن الكريم القر

  
  

  الوحدة الرابعة
  اjخbق والتھذيب

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  الكريم
 

  الدرس اjول
  

  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر
  الحادي عشر 

  
  الثاني عشر
  الثالث عشر
  الرابع عشر

  
  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  الحادي والعشرون
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -
  عليھما السbم

  ة بناء الكعب/ من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(سورة اjعلى  -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  إيذاء قريش للصحابة الكرام وثباتھم  -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(ة الطارق سور -
  تحقيق المساواة بين الناس  -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(سورة الفجر  -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 سياسية والوطنيةالقيم ال
 التكرار

  

  الكتاب الثاني
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  الوحدة اjولى
  )1(القرآن الكريم 

  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية
  السيرة النبوية  

  
  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  )2(القرآن الكريم 

  
  

  الوحدة الرابعة
  اjخbق والتھذيب

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة 
  )3(القرآن الكريم 

  
  
  

  الوحدة السادسة 
تbوة القرآن 

  مالكري
 

  الدرس اjول
  

  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر
  الحادي عشر 

  
  الثاني عشر
  الثالث عشر
  الرابع عشر

  
  الخامس عشر
  السادس عشر
  السابع عشر
  الثامن عشر
  التاسع عشر

  
  العشرون

  عشرونالحادي وال
  الثاني والعشرون

 الثالث والعشرون 

قصة إبراھيم وإسماعيل / من قصص القرآن الكريم  -
  عليھما السbم

  بناء الكعبة / من قصص القران الكريم  -
  )1(سورة اjعلى  -
  )2(سورة اjعلى  -
  الدعوة إلى التوحيد  -
  
  إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم وثباته -
  لصحابة الكرام وثباتھم إيذاء قريش ل -
  الھجرة إلى الحبشة  -
  )رضي هللا عنه(إسbم عمر بن الخطاب  -
  فضل المؤمن عند هللا تعالى  -
  )1(سورة الطارق  -
  
  )2(سورة الطارق  -
  تحقيق المساواة بين الناس  -
  التعاون  -
  
  إصbح ذات البين -
  العفو  -
  أھمية الوقت  -
  الوليد بن المغيرة  -
  )1(الفجر  سورة -
  
  ) 2(سورة الفجر  -
  سورة النبأ -
  سورة النازعات -
 سورة عبس  -
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  نموذج بطاقة تحليل محتوى كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي الجزء األول للعام الدراسي
  م2011-2012 

  .........................: ....المعلم المحلل : ...............................              المادة
  

  الدرس وحدة التحليل

 فئات التحليل

 القيم الدينية
 التكرار

  

  الكتاب األول
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  ولىالوحدة األ
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني

  الثالدرس الث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
 الدرس السادس

  موقع فلسطين -
  أهمية فلسطين الدينية -
  أهمية فلسطين الحضارية  -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  المرتفعات  في فلسطين  -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين -
  ن فلسطينسكا -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  أهمية مدينة القدس -
  الفتح اإلسالمي للقدس -
  المسجد األقصى المبارك -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم االجتماعية

 التكرار
    

  
  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

 

  موقع فلسطين -
  أهمية فلسطين الدينية -
  أهمية فلسطين الحضارية  -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  لمرتفعات  في فلسطين ا -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين-
  سكان فلسطين -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  أهمية مدينة القدس -
  الفتح اإلسالمي للقدس -
  المسجد األقصى المبارك -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم العلمية

 التكرار

  
  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  س الثانيالدر 

  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

 

  موقع فلسطين -
  الدينية أهمية فلسطين -
  أهمية فلسطين الحضارية  -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  المرتفعات  في فلسطين  -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين -
  سكان فلسطين -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  القدس أهمية مدينة -
  الفتح اإلسالمي للقدس -
  المسجد األقصى المبارك -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الجمالية

 التكرار

  
  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 

  درس العاشرال
  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

 

  موقع فلسطين -
  أهمية فلسطين الدينية -
  أهمية فلسطين الحضارية  -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  طين المرتفعات  في فلس -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين -
  سكان فلسطين -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  أهمية مدينة القدس -
  الفتح اإلسالمي للقدس -
  المسجد األقصى المبارك -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم األخالقية

 التكرار 
    

  
  الكتاب األول

  
نة 

ألما
 وا

دق
ص

ال
وءة 

مر
وال

ة 
اع

شج
ال

 
دل

تبا
الم

رام 
حت

اال
 

ير
لخ

ل ا
فع

ود 
وع

بال
ء 

وفا
ال

سن 
لح

ل ا
قو

وال
ب 

الد
ا

 
مة

رح
وال

ح 
سام

الت
 

ص
خال

اال
ا 

 
بر

ص
ال

 

  الوحدة األولى
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

 

  موقع فلسطين -
  لسطين الدينيةأهمية ف -
  أهمية فلسطين الحضارية  -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  المرتفعات  في فلسطين  -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين -
  سكان فلسطين -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  مدينة القدسأهمية  -
  الفتح اإلسالمي للقدس -
  المسجد األقصى المبارك -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم السياسية والوطنية

 التكرار 
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راع
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ة 

مي
اه

 
حة

سيا
 ال

مية
أه

 

  الوحدة األولى
  وطني فلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدة الثانية 
 مدينة فلسطين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

  س الرابعالدر 
  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الدرس الثامن 
  الدرس التاسع 
  الدرس العاشر

  الدرس الحادي عشر
  الدرس الثاني عشر

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

 

  موقع فلسطين -
  أهمية فلسطين الدينية -
  حضارية أهمية فلسطين ال -
  التضاريس الطبيعية  في فلسطين -
  السهول  في فلسطين -
  المرتفعات  في فلسطين  -
  األغوار -
  صحراء النقب -
  مناخ فلسطين -
  مياه فلسطين -
  التربة في فلسطين -
  سكان فلسطين -
  
  موقع مدينة فلسطين -
  نشأة مدينة القدس وتاريخها -
  أهمية مدينة القدس -
  قدسالفتح اإلسالمي لل -
  المسجد األقصى المبارك -
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  نموذج بطاقة تحليل محتوى كتب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي الجزء الثاني للعام الدراسي
  م2011-2012 

  : .............................المعلم المحلل : ...............................                   المادة
  

  الدرس التحليلوحدة 
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار

  
  
  
 

 
  الكتاب الثاني

ين 
والد

 ال
بر

الة 
ص

 ال
مة

اقا
 

ير
لخ

ل ا
عم

 
هللا

ل ا
سبي

ي 
ق ف

نفا
اال

 
ريم

الك
ن 

قرآ
 ال

وة
تال

 
تبه

وك
ه 

ئكت
مال

 و
هللا

 با
ان

يم
اال

 
حيد

تو
 ال

لى
ة ا

عو
الد

 
دل

الع
فو 

الع
 

  الوحدة الثالثة
النشاطات 

االقتصادية في 
  سطينفل
  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

   
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس األول
  لثانيالدرس ا

  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  صيد األسماك في فلسطين -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  عاداتنا وتقاليدنا  -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  ياد دينية نحتفل بها أع -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  موقع وطني فلسطين على الكرة األرضية  -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 موارد األرض الطبيعية في فلسطين -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 

 القيم االجتماعية
 التكرار

    
  

  لكتاب الثانيا
ون 

تعا
ال

 
لية

ؤو
مس

 ال
مل

تح
 

ين
خر

اآل
رام 

حت
ا

 
مح

سا
الت

 
ين

خر
اآل

ع 
 م

ضع
توا
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جار
 ال

لى
ن ا

سا
الح

ا
 

حام
الر

ة ا
صل

عة 
جما

 لل
اء

تم
الن

ا
 

 

  الوحدة الثالثة
النشاطات 

االقتصادية في 
  فلسطين

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  ولالدرس األ
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

   
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  سماك في فلسطينصيد األ -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  عاداتنا وتقاليدنا  -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  أعياد دينية نحتفل بها  -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  لى الكرة األرضية موقع وطني فلسطين ع -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 موارد األرض الطبيعية في فلسطين -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم العلمية

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

قت
الو

رام 
حت

ا
 

مي
لعل

ر ا
طو

الت
ة 

اكب
مو

 
علم

 ال
لب

ط
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ث 
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ام 

لقي
ا

 
سة

در
الم

م ب
تما

اله
ا

 
  

  الوحدة الثالثة
النشاطات 

االقتصادية في 
  فلسطين

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس

  بعالدرس السا
   

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  صيد األسماك في فلسطين -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  عاداتنا وتقاليدنا  -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  أعياد دينية نحتفل بها  -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  موقع وطني فلسطين على الكرة األرضية  -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 ينموارد األرض الطبيعية في فلسط -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الجمالية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
  
  
 

فة
ظا

الن
ب 

ح
 

مال
لج

ر ا
اه

مط
ى 

عل
ة 

فظ
حا

الم
 

س
لنف

ن ا
 ع

يح
رو
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ة ا

ظاف
 بن

مام
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ملب
 ال

فة
ظا

 بن
مام
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اال

ئق 
حدا
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 بن
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هللا
رة ا

 قد
مة

عظ
 

تلو 
 ال

حة
كاف

م
ياه ث
الم

ك 
هال

ست
د ا

شي
تر

 

  الوحدة الثالثة
النشاطات 

االقتصادية في 
  فلسطين

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

   
  الدرس األول

  ثانيالدرس ال
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  صيد األسماك في فلسطين -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  عاداتنا وتقاليدنا  -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  أعياد دينية نحتفل بها  -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  موقع وطني فلسطين على الكرة األرضية  -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 موارد األرض الطبيعية في فلسطين -
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 التحليلوحدة 

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم األخالقية

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

نة
الما

 وا
دق

ص
ال

وءة 
مر

وال
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اع
شج

ال
 

دل
تبا

الم
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حت
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ير

لخ
ل ا

فع
ود 
وع

بال
ء 

وفا
ال

سن 
لح

ل ا
قو
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الت
 

ص
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  الوحدة الثالثة
النشاطات 

االقتصادية في 
  فلسطين

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

   
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  

  الدرس األول
  الدرس الثاني

  درس الثالثال
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  صيد األسماك في فلسطين -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  عاداتنا وتقاليدنا  -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  ة نحتفل بها أعياد ديني -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  موقع وطني فلسطين على الكرة األرضية  -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 موارد األرض الطبيعية في فلسطين -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم السياسية والوطنية

 التكرار

  

  لكتاب الثانيا
  
  
دة 
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ة ا

عو
الد

 
ته
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اه
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  وحدة الثالثةال
النشاطات 

االقتصادية في 
  فلسطين

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  التراث الفلسطيني

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة
فلسطين وكوكب 

 األرض 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

   
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

  رابعالدرس ال
  الدرس الخامس

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الزراعة في فلسطين -
  تربية الحيوانات في فلسطين -
  صيد األسماك في فلسطين -
  الصناعة في فلسطين -
  السياحة في فلسطين -
  التجارة في فلسطين  -
  وسائل المواصالت في فلسطين -
  
  تراثنا -
  يدنا عاداتنا وتقال -
  من قيم المجتمع الفلسطيني  -
  أعياد دينية نحتفل بها  -
  مناسبات وطنية نحييها  -
  
  االتجاهات على األرض -
  موقع وطني فلسطين على الكرة األرضية  -
  فلسطين جزء من الكرة األرضية  -
 موارد األرض الطبيعية في فلسطين -

         

  
  



273  
 

  م2012-2011المدنية للصف الرابع األساسي الجزء األول للعام الدراسينموذج بطاقة تحليل محتوى كتب التربية 
  : .............................المعلم المحلل : ...............................                     المادة

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار

  

  الكتاب األول
  
  
 

ر ا
ب

ين
والد

ل
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ص
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مة
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  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  
  

  ةالوحدة الثاني
اإلنسان يحترم 

 اآلخرين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  لالدرس األو 
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الحياة األسرية تفاهم ومشاركة -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -
  

  اختالف الناس اليلغي إخوتهم -
  قيمنــا -
  القيم في حيــاتي  -
 مجتمعي هو أسرتي الكبيرة -

         

  رسالد وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم االجتماعية
 التكرار

  

  الكتاب األول
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جما
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ا
 

  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  

  

  ةالوحدة الثاني
اإلنسان يحترم 

  اآلخرين
 

  الدرس األول
  لدرس الثانيا

  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الحياة األسرية تفاهم ومشاركة -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -
  

  اختالف الناس اليلغي إخوتهم -
  قيمنا -
  القيم في حيــاتي  -
 عي هو أسرتي الكبيرةمجتم -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم العلمية

 التكرار
    

  
  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  
  

  ةة الثانيالوحد
اإلنسان 
يحترم 

 اآلخرين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الحياة األسرية تفاهم ومشاركة -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -
  

  لغي إخوتهماختالف الناس الي -
  قيمنــا -
  القيم في حيـاتي  -
 مجتمعي هو أسرتي الكبيرة -

       

  
 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 

 القيم الجمالية
 التكرار

    
  

  الكتاب األول
  
  
 

فة
ظا
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ح
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ست
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شي
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  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  
  

  ةالوحدة الثاني
اإلنسان يحترم 

 اآلخرين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  اهم ومشاركةالحياة األسرية تف -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -
  

  اختالف الناس اليلغي إخوتهم -
  قيمنـا -
  القيم في حيـاتي  -
 مجتمعي هو أسرتي الكبيرة -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم األخالقية

 التكرار

  
  لالكتاب األو

نة 
الما

 وا
دق

ص
ال

وءة 
مر

وال
ة 

اع
شج

ال
 

دل
تبا

الم
رام 

حت
اال

 
ير

لخ
ل ا

فع
 

ود
وع

بال
ء 

وفا
ال

 
سن

لح
ل ا

قو
وال

ب 
الد

ا
 

مة
رح

وال
ح 

سام
الت

 
ص

ــال
الخـ

ا
 

ـــر
صبـ

ال
 

  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  
  

  ةالوحدة الثاني
اإلنسان يحترم 

 اآلخرين

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  ولالدرس األ
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الحياة األسرية تفاهم ومشاركة -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -

  

  اختالف الناس اليلغي إخوتهم -
  قيمنـا -
  القيم في حيــاتي  -
 مجتمعي هو أسرتي الكبيرة -

         

  رسالد وحدة التحليل
 فئات التحليل

 القيم السياسية والوطنية
 التكرار

  

  
  الكتاب األول

  
 

حدة
لو

ى ا
 ال

عوة
الد

 
يته

راف
جغ

 و
طن

لو
خ ا

اري
ة ت

عرف
م

 
عنه

ع 
دفا

وال
ن 

وط
 لل

اء
نتم

اال
 

ات
جب

 وا
من

ه 
علي

ما 
 و

وق
حق

ن 
 م

 له
 ما

رفة
مع

 
ي 

طين
لس

الف
ي 

طن
لو

ث ا
ترا

بال
ز 

تزا
الع

ا
ته 

سا
مقد

 و
طن

لو
ل ا

سبي
ي 

ة ف
حي

ض
الت

 
اح

نية
وط

 ال
ات

سب
منا

 ال
اء

ي
عة 

صنا
وال

ة 
راع

الز
ة 

مي
اه

 
حة

سيا
 ال

ية
هم

ا
 

  الوحدة األولى
  أسرتي 

  
  
  

  ةالوحدة الثاني
اإلنسان يحترم 

  اآلخرين
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  الحياة األسرية تفاهم ومشاركة -
  من واجبات األهل واألبناء -
  أهلنا قدوتنا -
  واجبات األسرة تجاه المجتمع -

  

  اختالف الناس اليلغي إخوتهم -
  قيمنــا -
  القيم في حيـاتي  -
 مجتمعي هو أسرتي الكبيرة -
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  م2012-2011نموذج بطاقة تحليل محتوى كتب التربية المدنية للصف الرابع األساسي الجزء الثاني للعام الدراسي
  : .............................المعلم المحلل : ...............................                     المادة 

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
  
  
 

ين
والد

 ال
بر

الة 
ص

 ال
مة

اقا
 

ير
لخ

ل ا
عم

 
هللا

ل ا
سبي

ي 
ق ف

نفا
اال

 
ريم

الك
ن 

قرآ
 ال

وة
تال

 
تبه

وك
ه 

ئكت
مال

 و
هللا

 با
ان

يم
اال

 
حيد

تو
 ال

لى
ة ا

عو
الد

 
دل

الع
فو 

الع
 

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

 نريده

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  طنحقوق الموا -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  االنتخاب حق وواجب  -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -
  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  معًا نحافظ على حقوق المعاق -
 مجتمع قارئ -

         

 الدرس وحدة التحليل
  
  
 

 فئات التحليل
 القيم االجتماعية

 التكرار

  
  الكتاب الثاني

 

ون
تعا

ال
 

لية
ؤو

مس
 ال

مل
تح

 
ين

خر
اآل

رام 
حت

ا
 

مح
سا

الت
 

ين
خر

اآل
ع 

 م
ضع

توا
ال

 
جار

 ال
لى

ن ا
سا

الح
ا

 
حام

الر
ة ا

صل
 

عة
جما

 لل
اء

تم
الن

ا
 

 

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

  نريده
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  حقوق المواطن -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  االنتخاب حق وواجب  -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -

  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  معًا نحافظ على حقوق المعاق -
 مجتمع قارئ -
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  سالدر  وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم العلمية

 التكرار
  الكتاب الثاني  

 

قت
الو

رام 
حت

ا
 

مي
لعل

ر ا
طو

الت
ة 

اكب
مو

 
علم

 ال
لب

ط
علم 

الم
ر 

قدي
ت

اء 
علم

 ال
رام

حت
ا

 
ية

علم
ث 

حا
باب

ام 
لقي

ا
 

سة
در

الم
م ب

تما
اله

ا
 

  

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

  نريده
 

  الدرس األول
  لثانيالدرس ا

  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  حقوق المواطن -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  االنتخاب حق وواجب  -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -

  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  عاقمعًا نحافظ على حقوق الم -
 مجتمع قارئ -

         

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الجمالية

 التكرار

  

  الكتاب الثاني
  
  
 

فة
ظا

الن
ب 

ح
 

مال
لج

ر ا
اه

مط
ى 

عل
ة 

فظ
حا

الم
 

س
لنف

ن ا
 ع

يح
رو

الت
سم 
لج

ة ا
ظاف

 بن
مام

هت
اال

س 
ملب

 ال
فة

ظا
 بن

مام
هت

اال
ئق 

حدا
 ال

فة
ظا

 بن
مام

هت
اال

 
هللا

رة ا
 قد

مة
عظ

 
فح

ئكا
م

وث
لتل

ة ا
 

ياه
الم

ك 
هال

ست
د ا

شي
تر

 

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

  نريده
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  حقوق المواطن -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  حق وواجب  االنتخاب -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -

  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  معًا نحافظ على حقوق المعاق -
 مجتمع قارئ -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم األخالقية

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

 
نة

الما
 وا

دق
ص

ال
وء 

مر
وال

ة 
اع

شج
ال

 ة
دل

تبا
الم

رام 
حت

اال
 

ير
لخ

ل ا
فع

 
ود

وع
بال

ء 
وفا

ال
ل  

قو
وال

ب 
ألد

ا
سن

لح
ا

 

مة
رح

وال
ح 

سام
الت

 
ص

خال
اال

 
بر

ص
ال

 

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

 نريده

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

 عالدرس الراب

  حقوق المواطن -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  االنتخاب حق وواجب  -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -
  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  معًا نحافظ على حقوق المعاق -
 مجتمع قارئ -

         

  
 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 الوطنيةالقيم السياسية و 

 التكرار
  

  الكتاب الثاني
 

دة
وح

 ال
لى

ة ا
عو

الد
 

ته
رافي

جغ
 و

طن
الو

خ 
اري

ة ت
عرف

م
 

نه
 ع

اع
لدف

 وا
طن

للو
ء 

تما
الن

ا
 

ات
جب

 وا
من

ه 
علي

ما 
 و

وق
حق

ن 
 م

اله
 م

رفة
مع

 
ني

طي
لس

الف
ى 

طن
الو

ث 
ترا

بال
ز 

تزا
الع

ا
ته 

سا
مقد

 و
طن

الو
ل 

سبي
ي 

ة ف
حي

ض
الت

 
ية

طن
الو

ت 
سبا

منا
 ال

اء
حي

ا
 

ص
وال

ة 
راع

الز
ة 

مي
اه

عة
نا

 
حة

سيا
 ال

مية
اه

 

  الوحدة الثالثة
  حقوقنا

  
  
  

  الوحدة الرابعة
المجتمع الذي 

  نريده
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
 الدرس الرابع

  حقوق المواطن -
  القانون ينظم حقوق الناس وواجباتهم  -
  االنتخاب حق وواجب  -
  التزامنا بواجباتنا لمصلحتنا -

  

  التضامن بين الناس -
  احترام مشاعر اآلخرين -
  معًا نحافظ على حقوق المعاق -
 مجتمع قارئ -
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  م2012-2011 نموذج بطاقة تحليل محتوى كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي الجزء األول للعام الدراسي
  : .............................المعلم المحلل ....                     : ........................المادة

  

  
 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم الكرامة

 التكرار

    
  

  الكتاب األول
  

نية 
سا

الن
ة ا

رام
الك

رام 
حت

ا
 

ية
سان

الن
ة ا

امل
مع

ال
 

عة
سم

 ال
ية

حما
 

ين
خر

اال
ة 

صي
صو

 خ
رام

حت
ا

 

راغ
الف

ت 
وقا

ي أ
ة ف

راح
ال

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  ال العالمأطف -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيـا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 هيا نختار مشروعنا -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

  
 

 فئات التحليل
 قيم الحرية 

 التكرار
    

  
ير الكتاب األول

تعب
 ال

ة 
حري

ير 
ضم

 ال
رية

ح
 

ير
تفك

 ال
رية

ح
وال 
ل 

تنق
 ال

رية
ح

ركة
ح

 
اع

البد
ز ا

راك
بم

ل 
صا

الت
ة ا

حري
 

يار
خت

اال
ة 

حري
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  واقف إنسانيةم -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيــا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 هيـا نختار مشروعنا -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم المساواة 

 التكرار
  

  
 الكتاب األول

سا
الم

وق
حق

 ال
في

اة 
و

ملة 
معا

 ال
في

اة 
ساو

الم
 

اء
البن

ن ا
 بي

واة
سا

الم
ون 

قان
 ال

مام
ة ا

اوا
مس

ال
ري 

ص
لعن

ز ا
ميي

الت
ض 

رف
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر

 لثالث عشرا

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيـا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 نختار مشروعنا اهيـ -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم التسامح والتضامن 

 التكرار
    

  
  الكتاب األول

  
  
 

اج
حت

 م
ص

شخ
ة ل

عد
سا

الم
يم 

تقد
 

فة
ختل

الم
ة 

شط
الن

ي ا
ن ف

اقي
مع

 ال
ركة

شا
م

 

ات
الف

لخ
ل ا

 ح
في

ء 
مال

الز
دة 

اع
مس

 

ءة
سا

اال
ند 

 ع
ين

خر
لال

ر 
تذا

الع
ا

 

قي
عر

 ال
وع

لتن
 وا

ف
تال

الخ
ل ا

تقب
 

فة
ختل

الم
ر 

ي 
الرأ

ي 
  ف

ف
تال

الخ
ل ا

تقب
 

  
  
  
  
 

  ولالدرس األ
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  رهفحلم  -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 هيا نختار مشروعنا -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم العدالة 

 التكرار
    

  
  الكتاب األول

  
  
 

ون
قان

 ال
ادة

سي
 

رار
الق

ع 
صن

ي 
ة ف

ارك
مش

ال
 

دلة
لعا

ة ا
كم

حا
الم

 

ص
فر

 ال
فؤ

تكا
 

ا
س

لنف
ن ا

 ع
اع

لدف
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  ن وسارة حس -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 هيا نختار مشروعنا -
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 التحليلوحدة 

  
 الدرس

 فئات التحليل 
قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق 

 باإلنسان 

 التكرار
    

  
  الكتاب األول

  
  
 

ناي
الع

ة 
طبي

 ال
ة

ية 
صح

 ال
ات

دم
لخ

ا
 

ة 
ظيف

 ون
ية

صح
ة 

بيئ
ر 

وفي
ت

 
كل

لمأ
ر ا

وفي
ت

س 
ملب

 ال
ير

وف
ت

اج 
حت

الم
دة 

اع
مس

مل 
 ع

ص
فر

ر 
وفي

ت
 

ي 
زام

الل
ي ا

جان
الم

يم 
تعل

ال
يه 

ترف
وال

ب 
للع

ن 
ماك

ر أ
وفي

ت
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  س الثامنالدر 
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 ر مشروعناهيا نختا -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

  
  

 

 فئــــــــــات التحليل        

قيم المواطنة والمشاركة في الحياة 
 المهنية و السياسية 

 التكرار               

    
  

  الكتاب األول
  
  
 

ة 
ـــــــ

نــــ
واط

الم
 

ات
خاب

النت
ي ا

ة ف
ارك

مش
ال

 
ات

اع
تم

الج
ر ا

ضو
ح

 
الت

ي 
م ف

سها
اال

مي
لعل

م ا
قد

 
ير

صـــ
الم

ر 
قري

ت
 

مة
لعا

ت ا
دما

لخ
ر ا

وفي
ت

ية 
طن

الو
ت 

سبا
منا

 ال
اء

حي
ا

 
ية

اع
جتم

اال
اال

ة 
سب

منا
 ال

نة
مه

 ال
يار

خت
ا

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر

  لثاني عشرا
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 هيا نختار مشروعنا -
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  الدرس وحدة التحليل

 لتحليلفئات ا

 قيم الملكية  

 التكرار
    

  
  الكتاب األول

  
  
 

لك
ـــــــ

مــــــ
الت

 

ية
فرد

 ال
ية

ملك
ال

 

صة
خا

 ال
ات

تلك
مم

 ال
لى

 ع
ظة

حاف
الم

 

مة
لعا

ت ا
لكا

مت
الم

ى 
عل

ة 
فظ

حا
الم

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الثامنالدرس 
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  هيا نعبر عن أنفسنا -
  حوار األصدقاء  -
  مواقف إنسانية -
  حكاية الضمير -
  حسن وسارة  -
  أطفال العالم -
  حلم رهف -
  قوس قزح -
  السلحفاة واألرنب -
  هيا نلعب -
  بقايا الطعام  -
  نلعب لنتعلم  -
 مشروعناهيا نختار  -
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  نموذج بطاقة تحليل محتوى كتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي الجزء الثاني للعام الدراسي
  م2011-2012 

  : .............................المعلم المحلل : ...............................                     المادة
  

  
 وحدة التحليل

  
 الدرس

 ليلفئات التح 
 قيم الكرامة

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

نية
سا

الن
ة ا

رام
الك

رام 
حت

ا
 

ية
سان

الن
ة ا

امل
مع

ال
 

عة
سم

 ال
ية

حما
 

ان
نس

اال
ة 

صي
صو

 خ
رام

حت
ا

 

راغ
الف

ت 
وقا

ي أ
ة ف

راح
ال

 

  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع

  الثامنالدرس 
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 األسنانبراءة فرشاة  -
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 وحدة التحليل  

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم الحرية

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

ير
تعب

 ال
رية

ح
ير 

ضم
 ال

رية
ح

 
ير

تفك
 ال

رية
ح

 
ة 

حرك
وال

ل 
تنق

 ال
رية

ح
 

اع
البد

ز ا
مرك

ل ب
صا

الت
ة ا

حري
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  خامسالدرس ال
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  جدًا مظروف خاص  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم المساواة

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
 

وق
حق

 ال
في

اة 
ساو

الم
ة  

امل
مع

 ال
في

اة 
ساو

الم
 

ء 
بنا

األ
ن 

 بي
واة

سا
الم

ون 
قان

 ال
مام

ة ا
اوا

مس
ال

 

لعن
ز ا

ميي
الت

ض 
رف

ري
ص

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  طبق السعيدال -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 وحدة التحليل  

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم التسامح والتضامن

 التكرار
    

  
 الكتاب الثاني

اج
حت

 م
ص

شخ
ة ل

عد
سا

الم
يم 

تقد
 ال 
ركة

شا
م

فة
ختل

الم
ة 

شط
ألن

ي ا
ن ف

اقي
مع

 
ات

الف
لخ

ل ا
 ح

في
ء 

مال
الز

دة 
اع

مس
 

ءة
سا

اال
ند 

 ع
ين

خر
لآل

ر 
تذا

الع
ا

 
قي

عر
 ال

وع
لتن

 وا
ف

تال
الخ

ل ا
تقب

 
ي 

الرأ
ي 

ف ف
تال

الخ
ل ا

تقب
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن

  تاسعالدرس ال
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم العدالة

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

رار
الق

اذ 
تخ

ي ا
ة ف

ارك
مش

ال
نن 
واني

الق
ع 

ض
 و

في
ة 

ارك
مش

ال
 

دلة
لعا

ة ا
كم

حا
الم

 
ص

فر
 ال

فؤ
تكا

 
س

لنف
ن ا

 ع
اع

لدف
ا

 

ون
قان

 ال
ادة

سي
 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث

  درس الرابعال
  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  أرنوب مذكرات -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
قيم الحياة والمستوى المعيشي الالئق 

 .باإلنسان 

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
 

 
ية

طب
 ال

ية
عنا

ال
ية 
صح

 ال
ات

دم
لخ

ا
 

نظ
 و

ية
صح

ة 
بيئ

ر 
وفي

ت
فة

ي
 

كل
لمأ

ر ا
وفي

ت
س 

ملب
 ال

ير
وف

ت
اج 
حت

الم
دة 

اع
مس

مل 
 ع

ص
فر

ر 
وفي

ت
 

مي
لزا

اال
ي 

جان
الم

يم 
تعل

ال
يه 
ترف

وال
ب 

للع
ن 

ماك
ر أ

وفي
ت

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 تحليلوحدة ال

  
 الدرس

 فئات التحليل 
قيم المواطنة والمشاركة في الحياة 

 المهنية والسياسية

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

نة
واط

الم
 

ات
خاب

النت
ي ا

ة ف
ارك

مش
ال

 
ات

اع
تم

الج
ر ا

ضو
ح

 
ي 

علم
 ال

دم
لتق

ي ا
م ف

سها
اال

 
ر 

صي
الم

ر 
قري

ت
 

مة
لعا

ت ا
دما

لخ
يرا

وف
ت

 
ية

طن
الو

ت 
سبا

منا
 ال

اء
حي

ا
 

ر ا
تيا

اخ
بة

اس
من

 ال
نة

مه
ل

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  رسالة شكر  -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  القدم لعبة كرة  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 قيم الملكية 

 التكرار
    

  
  الكتاب الثاني

  
  
 

لك
ـــــــ

مــــ
الت

الف 
ة 

لكي
الم

ية
رد

 

صة
خا

 ال
ات

تلك
مم

ى 
عل

ة 
فظ

حا
الم

مة 
لعا

ت ا
لكا

مت
الم

ى 
عل

ة 
فظ

حا
الم

 

  
  
  
  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس السادس
  الدرس السابع
  الدرس الثامن
  الدرس التاسع
  الدرس العاشر
  الحادي عشر
  الثاني عشر
 الثالث عشر

  الحساء اللذيذ -
  كر رسالة ش -
  االختيار الصحيح -
  سباق الضاحية -
  لعبة كرة القدم  -
  الطبق السعيد -
  لوحة نبيل -
  فخارية -
  الكرامة -
  مذكرات أرنوب -
  مظروف خاص جدًا  -
  مدينة األلوان  -
 براءة فرشاة األسنان -
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)5(ملحـــــق رقم   
  لرابع األساسي الجزء األول للعام الدراسينموذج بطاقة تحليل محتوى لكتب التربية اإلسالمية للصف ا

  م2011-2012
  : ........................المعلم المحلل            : .............................      المادة

  

  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم الدينية

 التكرار

  

  الكتاب األول
  
  
 

ين
والد

 ال
بر

الة 
ص

 ال
مة

اقا
 

عم
ير

لخ
ل ا

 
هللا

ل ا
سبي

ي 
ق ف

نفا
اال

 
ريم

الك
ن 

قرآ
 ال

وة
تال

 
تبه

وك
ه 

ئكت
مال

 و
هللا

 با
ان

يم
اال

 
حيد

تو
 ال

لى
ة ا

عو
الد

 
دل

الع
فو 

الع
 

  الوحدة األولى
  العقيدة اإلسالمية

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
 آية الكرسي  -

X  
  
 

  
  
 

X 
X 
X 

X  
  
 

X  
  
X 

  
  
 

X X  
  
 

  
  
 

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

X  
X   
 

  
  
X 

  
  
 

  
  
 

   
  
 

   
  
X 

  
  
 

  الوحدة الثالثة
  الفقه

  
  
 

  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع
 امسالدرس الخ

  ) 1(الصالة  -
  )2(الصالة  -
  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -

  
X   
  
X  
 

  
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

   
X 

   
  
  
  
 

  
X  
  
  
 

  الوحدة الرابعة
  )2(القران الكريم 

  
 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
 

  
  
  
 

  
 

  
  
  
 

X      
  
  
 

  
  
  
 

  الوحدة الخامسة 
 األخالق والتهذيب

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع 

 الدرس الخامس

  محبة اهللا ورسوله -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير -
 حقوق األقارب -

X    
  
  
  
X 

    X   
  
X  
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  الوحدة السادسة 
 القرآن الكريم

  الدرس األول
 درس الثانيال

  ) 1(سورة الغاشية  -
 )2(سورة الغاشية  -

  X      X 

  الوحدة السابعة
 تالوة القران الكريم

  الدرس األول -
  الدرس الثاني -
 الدرس الثالث -

  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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 وحدة التحليل

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 ية القيم االجتماع

 التكرار
    

  
  الكتاب األول

  
  
 

ون
تعا

ال
 

لية
ؤو

مس
 ال

مل
تح

 

ين
خر

اال
رام 

حت
ا

 

مح
سا

الت
 

ين
خر

اال
ع 

 م
ضع

توا
ال

 

جار
 ال

لى
ن ا

سا
الح

ا
 

حام
الر

ة ا
صل

عة 
جما

 لل
اء

تم
الن

ا
 

 

  الوحدة األولى
العقيدة 

 اإلسالمية

  الدرس األول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
 آية الكرسي  -

X   
  
 

   
  
 

 X  
  
 

  
  
 

 X  
  
 

  
  
 

  الوحدة الثانية
 القران الكريم

  الدرس األول
 الدرس الثاني 

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
 )1(البينة  -

  
 

   
 

   
 

  
 

   
 

  
 

  الوحدة الثالثة
  الفقه

 

  الدرس الثالث
  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

 لخامسالدرس ا

  )2(البينة  -
  ) 1(الصالة  -
  )2(الصالة  -
  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -
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  الوحدة الرابعة
القران الكريم 

)2( 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
 )2(لد سورة الب -

    
  
 

    
X  
 

    
  
 

  الوحدة الخامسة 
األخالق 
  والتهذيب

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع 

 الدرس الخامس

  محبة اهللا ورسوله  -
  ذحب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
 حقوق األقارب-

  X   X   X 

  الوحدة السادسة 
 القرآن الكريم

  الدرس األول
 رس الثانيالد

  ) 1(سورة الغاشية  -
 )2(سورة الغاشية  -

         

  الوحدة السابعة
تالوة القران 

 الكريم

  الدرس األول -
  الدرس الثاني  -
الدرس الثالث    -

  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل

 فئات التحليل
 القيم العلمية

 التكرار

  

  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  العقيدة اإلسالمية

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
 لكرسي آية ا -

  
  
 

  
  
 

  
  
 

   
  
 

   
  
 

  الوحدة الثانية
 القران الكريم

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -

  
  
 

  
  
 

X  
  
 

   
  
 

   
  
 

  الوحدة الثالثة
  الفقه

  
 

  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع
 امسالدرس الخ

  ) 1(الصالة  -
  )2(الصالة  -
  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
 ) 2(صوم رمضان  -
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  الوحدة الرابعة
 )2(القران الكريم 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث

  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
 )2(سورة البلد  -

  
  
X 

  
  
X 

    
X  
X 

  

  الوحدة الخامسة 
  األخالق والتهذيب

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع 

 الدرس الخامس

  محبة اهللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
 حقوق األقارب-

  
X 

      

  الوحدة السادسة 
  القرآن الكريم

  الوحدة السابعة
 تالوة القران الكريم

  ألولالدرس ا
  الدرس الثاني
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث   

  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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 وحدة التحليل  

  
 الدرس

 فئات التحليل 
 القيم الجمالية

 التكرار
    

  
  الكتاب األول
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  الوحدة األولى
  العقيدة االسالمية

  
  

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

  
  الوحدة الثالثة

  الفقه
  
  
  
  وحدة الرابعةال

  )2(القران الكريم 
  
  

  الوحدة الخامسة 
  األخالق والتهذيب

  
  

  الوحدة السادسة 
  القرآن الكريم

  الوحدة السابعة
 تالوة القران الكريم

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  الرابعالدرس 
  الدرس الخامس

  الدرس األول
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع 
  الدرس لخامس
  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
 الدرس الثالث   

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
  آية الكرسي  -
  ريم وفضل حفظه وتعلمهالقران الك -
  )1(البينة  -
  )2(البينة  -
  ) 1(الصالة  -
  )2(الصالة  -
  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
  ) 2(صوم رمضان  -
  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
  محبة اهللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
  حقوق األقارب-
  ) 1(ورة الغاشية س -
  )2(سورة الغاشية  -
  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
  سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل
 فئات التحليل
 القيم االخالقية

 التكرار
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  الوحدة األولى
  العقيدة اإلسالمية

 

  الدرس األول
  الدرس الثاني
 الدرس الثالث

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
 آية الكرسي  -
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  الوحدة الثانية
 القران الكريم
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  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
 )2(البينة  -
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  الوحدة الثالثة
  الفقه

  
 

  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  ابعالدرس الر 
 الدرس لخامس
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  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
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  الوحدة الخامسة 
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  الدرس األول
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  الدرس الرابع 
 الدرس لخامس

  محبة اهللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير-
 حقوق األقارب-
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  الوحدة السادسة 
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  األول الدرس
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  ) 1(سورة الغاشية  -
 )2(سورة الغاشية  -
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  الوحدة السابعة
 تالوة القران الكريم

  الدرس األول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
  سورة التكوير  -
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  الدرس وحدة التحليل

 فئات التحليل
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  الوحدة األولى
  العقيدة اإلسالمية

  
  

  الوحدة الثانية
  القران الكريم

  
  الوحدة الثالثة

  الفقه
  
  
  

  الوحدة الرابعة
  )2(القران الكريم 

  
  

  الوحدة الخامسة 
  األخالق والتهذيب

  
  الوحدة السادسة 

  القرآن الكريم

  الدرس األول
  الدرس الثاني
  الدرس الثالث
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس األول 
  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس الرابع

  الدرس الخامس
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث
  الدرس األول

  الدرس الثاني 
  الدرس الثالث

  بع الدرس الرا
  الدرس الخامس

  الدرس األول
  الدرس الثاني

  )1(اإليمان باهللا -
  )2(اإليمان باهللا  -
  آية الكرسي  -
  القران الكريم وفضل حفظه وتعلمه -
  )1(البينة  -
  )2(البينة  -
  ) 1(الصالة  -
  )2(الصالة  -
  صالة الجماعة -
  ) 1(صوم رمضان  -
  ) 2(صوم رمضان  -
  دعوة القران الكريم  -
  ) 1(سورة البلد  -
  )2(سورة البلد  -
  محبة اهللا ورسوله  -
  حب التعلم -
  تقدير العلماء -
  عمل الخير -
  حقوق األقارب -
  ) 1(سورة الغاشية  -
  )2(سورة الغاشية  -
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  ابعةالوحدة الس
 تالوة القران الكريم

  الدرس األول
  الدرس الثاني 

 الدرس الثالث   

  سورة االنشقاق  -
  سورة المطففين  -
 سورة التكوير  -
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  ) 6( ملحـق رقم 
   بجزأيها نسانقائمة محتويات كتب التربية اإلسالمية والتربية الوطنية والتربية المدنية وحقوق اإل 

  )األول والثاني(

  :الجزء األول /قائمة محتويات كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي  •
  :الوحدة األولى 

  ).1(اإليمان باهللا : ألول الدرس ا
  ).2(اإليمان باهللا : الدرس الثاني 
  .آية الكرسي: الدرس الثالث 
  :الوحدة الثانية 
  .الكريم وفضل تعلمه وحفظه القران: الدرس األول 
  ).1(البينة : الدرس الثاني 
  ).2(البينة : الدرس الثالث 
  :الوحدة الثالثة 
  .)1(الصالة : الدرس األول 

  .)2(الصالة : اني الدرس الث
  .صالة الجماعة: الدرس الثالث 
  .)1(صوم رمضان : الدرس الرابع 

  .)2(صوم رمضان : الدرس الخامس 
  :الوحدة الرابعة 

  .دعوة القران الكريم: لدرس األول ا
  .)1(سورة البلد : الدرس الثاني 
  .)2(سورة البلد : الدرس الثالث 

  :الوحدة الخامسة 
  .اهللا ورسولهمحبة : الدرس األول 
  .حب التعلم: الدرس الثاني 
  .تقدير العلماء: الدرس الثالث 
  .عمل الخير: الدرس الرابع 

  .حقوق األقارب :الدرس الخامس 
  :الوحدة السادسة  

  ).1(سورة الغاشية : الدرس األول 
  .)2(سورة الغاشية : الدرس الثاني 
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  :الوحدة السابعة  
  .سورة االنشقاق: الدرس األول 

  .سورة المطففين: درس الثاني ال
  . سورة التكوير: الدرس الثالث 

   :الجزء الثاني/ كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع األساسي  قائمة محتويات •
  .قصة إبراهيم وٕاسماعيل/ الكريم   من قصص القران: الدرس األول  

  .بناء الكعبة/ صص القران الكريم  من ق: الدرس الثاني 
  .)1(سورة األعلى : ث الدرس الثال

  ).2(سورة األعلى : الدرس الرابع 
  .الدعوة إلى التوحيد: درس الخامس ال

  .إيذاء قريش للرسول صلى اهللا عليه وسلم وثباته: الدرس السادس 
  .ذاء قريش للصحابة الكرام وثباتهمإي: الدرس السابع 

  .الهجرة إلى الحبشة: درس الثامن  ال
  .ر بن الخطابإسالم عم: رس التاسع الد

  .فضل المؤمن عند اهللا تعالى: اشر الدرس الع
  .)1(سورة الطارق : رس الحادي عشر الد

  ).2(سورة الطارق : الدرس الثاني عشر 
  .تحقيق المساواة بين الناس: عشر  الدرس الثالث

  .التعاون: الدرس الرابع عشر 
  .إصالح ذات البين: رس الخامس عشر الد

  .لعفوا: الدرس السادس عشر 
  .أهمية الوقت: الدرس السابع عشر 

  .الوليد بن المغيرة: الثامن عشر  الدرس
  .)1(سورة الفجر : اسع عشر الدرس الت

  .)2(سورة الفجر : الدرس العشرون 
  .سورة النبأ: رس الحادي والعشرون الد

  .سورة النازعات : الدرس الثاني والعشرون 
  .سورة عبس : الدرس الثالث والعشرون 
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  : الجزء األول/لصف الرابع األساسي كتاب التربية الوطنية لقائمة محتويات 
  :الوحدة األولى 

  .موقع فلسطين :ول الدرس األ
  .أهمية فلسطين الدينية: رس الثانيالد

  .أهمية فلسطين الحضارية: الثالث  الدرس
  .التضاريس الطبيعية في فلسطين: ع الدرس الراب

  .فلسطينالسهول في : الدرس الخامس 
  .المرتفعات في فلسطين:  س السادس الدر 

  .األغوار: الدرس السابع 
  .النقب صحراء: الدرس الثامن 
  .مناخ فلسطين: الدرس التاسع 
  .مياه فلسطين:  الدرس العاشر 

  .التربة في فلسطين: س الحادي عشر الدر 
  .سكان فلسطين: الدرس الثاني عشر 

  : الوحدة الثانية  
  .موقع مدينة القدس :الدرس األول 

  .نشأة  مدينة القدس  وتاريخها: ي الدرس الثان
  .مدينة القدس أهمية: الدرس الثالث 

  .الفتح اإلسالمي للقدس:  الرابع  الدرس
  .المسجد األقصى المبارك: الخامس  الدرس

  .أسوار القدس: الدرس السادس 

  : الجزء الثاني /كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي  قائمة محتويات
  : الوحدة الثالثة 
  .الزراعة في فلسطين: الدرس األول 

  .تربية الحيوانات في فلسطين: اني الدرس الث
  .صيد األسماك في فلسطين:  الثالث الدرس 

  . السياحة في فلسطين: لدرس الرابع ا
  .التجارة في فلسطين:  درس الخامس ال

  .ينوسائل المواصالت في فلسط :الدرس السادس 
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  :الوحدة الرابعة  
  .تراثنا: الدرس األول 
  .تقاليدناعاداتنا و : الدرس الثاني 

  .من قيم المجتمع الفلسطيني: ثالث الدرس ال
  .أعياد دينية نحتفل بها: الرابع  الدرس

  .مناسبات وطنية نحييها: س الخامس الدر 
  

  :الوحدة الخامسة 
  .االتجاهات على األرض: درس األول ال

  .ع وطني فلسطين على الكرة األرضيةموق: اني الدرس الث
  .جزء من الكرة األرضية فلسطين :الدرس الثالث 
  .موارد األرض الطبيعية في فلسطين :الدرس الرابع 

  

  :الجزء األول/قائمة محتويات كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي 
  : الوحدة األولى

  .ومشاركة الحياة األسرية تفاهم :الدرس األول   - 
  .من واجبات األهل واألبناء: ثاني الدرس ال  - 
  .اأهلنا قدوتن: الدرس الثالث   - 
  .واجبات األسرة تجاه المجتمع: بع الدرس الرا - 

  :الوحدة الثانية 
  .اختالف الناس ال يلغي أخوتهم: ل الدرس األو   - 
  .قيمنا: الدرس الثاني  - 
  .القيم في حياتنا: الدرس الثالث  - 
  .مجتمعي هو أسرتي الكبيرة :درس الرابع ال - 
  

  :الجزء الثاني /كتاب التربية المدنية للصف الرابع األساسي  قائمة محتويات
  :الوحدة الثالثة 

  .حقوق المواطن: الدرس األول  - 
  .قانون ينظم حقوق الناس وواجباتهمال: الدرس الثاني  - 
  .االنتخاب حق وواجب: لدرس الثالث ا - 
  .زامنا بواجباتنا لمصلحتناالت :ابع الدرس الر  - 
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  :الوحدة الرابعة  
  .التضامن بين الناس: الدرس األول  - 
  .احترام مشاعر اآلخرين: س الثاني الدر  - 
  .معا نحافظ على حقوق المعاق: الث الدرس الث - 
  .مجتمع قارئ: الدرس الرابع  - 

  : جزء األول ال/ قائمة محتويات كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي 
  .هيا نعبر عن أنفسنا: لدرس األول ا

  .حوار األصدقاء: الدرس الثاني 
  .مواقف إنسانية: الدرس الثالث 
  .حكاية الضمير: الدرس الرابع 

  .حسن وسارة: الدرس الخامس 
  . أطفال العالم: الدرس السادس 
  .حلم رهف:الدرس السابع 

  .قوس قزح: ثامن الدرس ال
  .لحفاة واألرنبالس:الدرس التاسع 
  .هيا نلعب:الدرس العاشر 

  .بقايا الطعام: الدرس الحادي عشر 
  .نلعب لنتعلم:الدرس الثاني عشر 

  .هيا نختار مشروعنا: س الثالث عشرالدر 

  :الجزء الثاني / قائمة محتويات كتاب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي 
  .الحساء اللذيذ: ول الدرس األ

  .لة شكررسا: الدرس الثاني 
  .االختيار الصحيح: الدرس الثالث 
  .سباق الضاحية: الدرس الرابع 

  .لعبة كرة قدم :الدرس الخامس 
  .الطبق السعيد :الدرس السادس 
  .لوحة نبيل :الدرس السابع 
  .فخارية: الدرس الثامن 

  .الكرامة: تاسع الدرس ال
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  .مذكرات أرنوب: العاشرالدرس 
  .جدا مظروف خاص: عشر  الحاديالدرس 
  .مدينة األلوان: عشر  الثاني الدرس
  .براءة فرشاة األسنان: عشر  الثالثالدرس 
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  ) 7( ق رقم ــــملحـ
  ).األسماء مرتبة أبجدياُ (قائمة بأسماء المعلمين الذين قاموا بتحليل محتوى الكتب 

  

 المهمة  االسم م

 حليل كتب التربية الوطنيةقامت بت أسمهان العجرمي. أ 1

 قام بتحليل كتب حقوق اإلنسان حمدان صيام. أ 2

 قامت بتحليل كتب التربية المدنية رسمي المالحي. أ 3

 قامت بتحليل كتب التربية اإلسالمية سارة العجرمي. أ 4
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