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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

مرت المواطنة بسمسمة من التحوالت اليامة أبقتيا بعيدة عن الجمود ، لترتبط بالحقوق والكرامة 

وألن الشخص ال يولد مواطنا فاعال كان ال بد أن . اإلنسانية عبر تاريخ طويل من النضاالت

حيويا عمى صعيد اإلعداد تعمب مؤسسات التنشئة اإلجتماعية وفي مقدمتيا المدرسة دورا  

 .مقصودة، وموجية، وىادفة لممواطنة الديمقراطية، في سياق تربية 

عداده لمختمف جوانب الحياةتمعب المقررات الدراسية دورا ىاما  عمى . عمى صعيد بناء اإلنسان وا 

ىذه القاعدة تأسس مركز المناىج، والذي أصدر بدوره خطة المنياج الفمسطيني األول في العام 

 والتي تم األسس العامة لممناىج، ومبادئ السياسة التربوية، حيث تضمنت الخطة 1998

 .اإلعتماد عمييا في تأليف المقررات الدراسية المختمفة

مادة التربية المدنية، بما يساعد عمى تكوين إنسان لقد تضمنت المقررات الدراسية الفمسطينية 

لكن وبعد سنوات من تدريس التربية . مسؤول، مشارك، وفاعل في الحياة اإلجتماعية والسياسية

المدنية، تحدثت الكثير من الدراسات عن قصور وعشوائية في طرح المفاىيم، وعدم توازن 

وتقميدية في طرح القيم، وعن نيج يمتاز بالتوفيقية، كما تحدثت بعض الدراسات عن تكامل 

 .شكمي بين مقررات التربية المدنية وباقي المقررات

إنطالقا من تممس ىذا الواقع اإلشكالي، حددت الدراسة السؤال الرئيس بمدى توافر أسس المواطنة 

 المتمثمة بالمشاركة السياسية والمساواة، في المقررات الدراسية لممرحمة األساسية العميا ؟ 

نبثق عن السؤال الرئيس سؤالين فرعيين تمثال التربية المدنية، والتربية " بمدى تضمن مقررات : وا 

اإلسالمية، والمغة العربية، في الصفوف من الخامس وحتى التاسع لمفيومي المشاركة والمساواة 

 .كذلك مدى التكامل بين ىذه المقررات



 ك

 

تأتي أىمية الدراسة من أنيا األولى من نوعيا في فمسطين التي تفحص بشكل شمولي أساسين 

المشاركة السياسية والمساواة في ثالثة مقررات دراسية، عمى مستوى : ميمين لممواطنة ىما

 .التوافر، والتكامل

أداة الدراسة  إستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتمت عممية التحميل باإلعتماد عمى

مفاىيم تفسيرية خاصة بمفيومي المشاركة والمساواة بمغ  التي جرى تحكيميا، وتضمنت قائمة

 . مفيوما تفسيريا21عددىا 

حيث تطرق الفصل األول إلى مشكمة الدراسة، أما الفصل : إنقسمت الدراسة إلى خمسة فصول

الثاني فتضمن ثالثة محاور، ركز األول عمى تبيان تطور مفاىيم المواطنة والمشاركة السياسية 

بينما . والمساواة، وحضور ىذه المفاىيم في نصوص القانون الدولي، ونصوص القوانين الوطنية

أما المحور الثالث فتناول الدراسات السابقة مبينا نتائجيا، . ركز الثاني عمى التربية عمى المواطنة

أما الفصل الثالث فتناول إجراءات . وأوجو تشابييا مع الدراسة الحالية، وتّميز الدراسة الحالية

الدراسة، أما الفصل الرابع فتطرق إلى نتائج الدراسة، وأخيرا جاء الفصل الخامس فناقش نتائج 

 .الدراسة، وتضمن بعض التوصيات

أن المشاركة السياسية   ( 9-5 ) مقررا دراسيا لمصفوف من 25لقد أظيرت نتائج تحميل 

متوافرة في المقررات الثالث بتفاوت، وعدم توازن، وعمى نحو " ومفاىيميما التفسيرية " والمساواة 

 .غير ممنيج، األمر الذي يضع عالمة إستفيام عمى المخرجات التربوية المتوقعة والمرجوة

لقد كانت مقررات التربية المدنية ىي األغنى، وتضمنت جميع المفاىيم التفسيرية، التي تكررت 

 مرة، بينما تضمن الصف 73مفيوما تكررت  ( 11) مرة، فقد تضمن الصف الخامس 659

 98مفيوما تكررت  ( 12 ) مرة، أما الصف السابع فتضمن 56مفاىيم تكررت  ( 8 )السادس 



 ل

 

 مرة، في حين كان الصف التاسع ىو 133تكررت  ( 14 )مرة، أما الصف الثامن فتضمن 

 . مرة299 وتكررت ىذه المفاىيم 21األغنى حيث تضمن جميع المفاىيم التفسيرية 

 مفاىيم تفسيرية تكررت 8فقد تضمنت  ( 9-5 )أما مقررات التربية اإلسالمية لمصفوف من 

 مرة، بينما تضمن الصف 24مفاىيم تكررت  ( 6)حيث تضمن الصف الخامس .  مرة132

 11مفاىيم تكررت  ( 3 ) مرات، أما الصف السابع فتضمن 10مفاىيم تكررت  ( 5 )السادس 

 مرة، أما 29تكررت  ( 6 )مرات، في حين إرتفع عدد المفاىيم التفسيرية في الصف الثامن إلى 

 . مرة58مفاىيم تفسيرية، تكررت  ( 7 )الصف التاسع فكان األغنى حيث تضمن 

 مفيوما تفسيريا 12فقد تضمنت  ( 9-5 )أما فيما يتعمق بمقررات المغة العربية لمصفوف من 

 مرات، بينما لم 4مفاىيم تكررت  ( 3)حيث تضمن الصف الخامس .  مرة53تكررت بمجموع 

 مرة، 13مفاىيم تكررت  ( 5 )يتضمن الصف السادس أية مفاىيم، أما الصف السابع فتضمن 

 مرة، أما الصف 16تكررت  ( 8 )في حين إرتفع عدد المفاىيم التفسيرية في الصف الثامن إلى 

 . مرة20مفاىيم تفسيرية، تكررت  ( 9 )التاسع فكان األغنى حيث تضمن 

أما عمى صعيد التكامل العام، وكذلك الخاص بكل صف دراسي في طرح مفيومي المشاركة 

المقررات الثالث الربط بين المعمومات الواردة في السياسية والمساواة، فتظير نتائج التحميل أن 

بشكمييا األفقي والعمودي كان ضعيفا، ومعدوما في بعض األحيان، ولم يتم التعمق في المفاىيم 

 .في المقررات بما يتناغم وتطور الفئة العمرية بيا واإلرتقاء
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Abstract 

 

The concept of citizenship has experienced a series of important 

transformations that kept it away from being rigid on both intellectual and 

realistic levels and became more interrelated to the perceptions of human 

rights and dignity through the long history of human struggles over the years.  

With the fact that humans are not naturally born with a sense of citizenship it 

was mandatory for socialization institutions in particularly the school to play a 

vital role in preparing the democratic citizenship in the context of a 

deliberated, directed and purposeful education. 

With the importance of having skillful teacher in the schools to deliver the 

desired citizenship concepts, along with the educational curriculum that play 

fundamental complementary role in preparing the human for  various aspects 

of life, and with the awareness of the importance of the educational curriculum 

in the process the Palestinian Curriculum Development Center was 

established. The center issued the first Palestinian Curriculum Plan in 1998. 

The plan included the general principles of the curriculum and the educational 

policy principles that were relied on in the formulation of different educational 

curriculum. 

The Palestinian curriculum included a variety of subjects that covered different 

topics. With the aim of developing students, who should be active members in 

the social and political life of their community and have a high sense of 

citizenship and responsibility toward their country, the civic education subject 

was included in the Palestinian curriculum list. However, after years of 
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teaching the civic education courses in the schools many studies have 

indicated that there was lack in achieving the desired goals, due to default 

and randomness in presenting the concepts of citizenship and using 

traditional teaching methods and imbalance in presenting the values of the 

subject. Other studies also showed that there was formal integration between 

the civic education subject and the other educational subjects. 

Based on this problematic reality, this study identified its main question as:  

What is the availability level of the citizenship principles- political participation 

and equality- in the content of the educational curriculum in the higher 

elementary stage? 

Two questions were derived from the main question:  

 Is the content of Civic Education; Arabic and Islamic subjects for the classes 

5-9 include the principles; political participation and equality?   

 Is there sufficient integration between these subjects relating to the 

principles?  

The importance of this study comes from the fact that it is the first of its kind in 

Palestine to holistically examine the two important principles of citizenship: 

political participation and equality in the three subjects on the basis of 

availability and integration.  

The study used the descriptive analytical approach to analyze the contact of 

the three subjects. The analysis process depended on the study tool that has 

been judged. It also included a list of 21 special explanatory concepts of the 

principles; political participation and equality.  
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The study was divided into five chapters: the first chapter covered the study 

problem. The second chapter covered three topics; the first topic focused on 

the variation in the evolution of the citizenship concepts; political participation 

and equality, and the presence of these concepts in the texts of the 

International law and the national laws. The second topic focused on the 

citizenship education. The third topic covered the literature review. The third 

chapter included the study methodology. The fourth chapter covered the 

finding of the study. Finally the fifth chapter discussed the study findings and 

presented recommendations.  

The analysis results of analyzing 25 educational books of the three mentioned 

subjects for classes (5-9) have shown that the political participation and 

equality principles and their related explanatory concepts are presented in the 

three subjects with different variation, and in an imbalanced and 

nonsystematic way. This puts a question mark on the expected and desired 

goals and outputs.  

The study also indicated that the civic education subject for classes (5-9) have 

richer content related to the mentioned principles and included all the 

explanatory concepts that were totally repeated 659 times. In explanation, the 

fifth grade civic education content included (11) concepts that were repeated 

73 times, the sixth grade content included (8) concepts that were repeated 56 

times, the seventh grade content included (12) concepts and were repeated 

98 times, the eighth grade content included (14) concepts and were repeated 

133 times, and finally the ninth grade included all the explanatory concepts 

(21) and were repeated 299 times.  
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For the Islamic Studies subject for the classes (5-9) the study showed that the 

content only included (8) in total explanatory concepts that were repeated 132 

times. In explanation, the fifth grade content included (6) concepts that were 

repeated 24 times, the sixth grade content included (5) concepts that were 

repeated 10 times, the seventh grade content included (3) concepts that were 

repeated 11 times, the eighth grade content included (6) concepts that were 

repeated 29 times, and the ninth grade content was the richest and included 

(7) concepts that were repeated 58 times. 

As for the Arabic Language subject for classes (5-9) content have included 12 

explanatory concepts that were totally repeated 53 times. In explanation, the 

fifth grade content included (3) concepts that were repeated 4 times, the sixth 

grade content didn’t include any concepts, the seventh grade content included 

(5) concepts that were repeated 13 times, the night grade content included (8) 

concepts that were repeated 16 times, and the ninth grade content was the 

riches and included (9) concepts that were repeated 20 times. 

With the presented results and as for the general integration of the three 

subjects in presenting the citizenship principles; the political participation and 

equality and their explanatory concepts the study have shown that the 

horizontal and vertical integration was weak between the subjects and it was 

absent in some cases. It also wasn't taken into consideration to go in depth of 

the principles in the curriculum content to harmonize with the evolution of the 

age group. 
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 :مقدمة

  تعتبر المكاطنة مف المفاىيـ القديمة المتجددة؛ التي مرت بسمسمة تحكالت ىامة أضفت عمييا 

. فنالت نصيبا كبيرا مف االىتماـ. صفة التطكر عمى الصعيديف الكاقعي، كالفكرم

لقد نشأ المفيـك في ظؿ المدينة اليكنانية، مرتبطا بالحؽ في المشاركة السياسية، ثـ أعيد تأسيس 

المكاطنة في سياؽ نظرم كتاريخي جديديف، انطبلقا مف كتابات الفبلسفة، كظيكر الدكلة القكمية 

فرضت حقكقا ككاجبات متساكية ليـ في المجتمع، حيث اعتبرت ىذه المساكاة ركنا أساسيا التي "

كأصبح لممكاطنيف شرعية المشاركة في القضايا التي تمس الكطف، لتنشأ . مف أركاف المكاطنة

 (  2009ليمة  )رابطة عضكية قكية تؤكد االرتباط العضكم القكم بيف اإلنساف كالدكلة كالمجتمع 

  كفي العصر الحديث تشّبع مفيكـ المكاطنة بالخمفية القانكنية، فاقترف بالحقكؽ كالكاجبات المدنية 

المكصكلة بالحريات الفردية، كالمجتمع المدني، كشكمت ىذه الحقكؽ عناصر مركزية في نسيج 

الخطاب السياسي الميبرالي، فأصبح بناء قيـ المكاطنة مشدكدا إلى مفاىيـ العقد االجتماعي، 

 )كالدكلة الكطنية، كقيـ التشارؾ، كتداكؿ السمطة، في دكلة العقؿ كالمصمحة الفردية، كالمؤسسات 

" كفي ظؿ العكلمة برزت دعكات إلى تحرير المفيكـ، كالذىاب باتجاه  ( 13: 2012عبد المطيؼ 

.  ذات أبعاد إنسانية، عامة، كشاممة" مكاطنة عالمية 

لذا؛ ليس غريبا أف يحتؿ المفيـك مساحة كبيرة في الدراسات السياسية، كاالجتماعية، كالثقافية 

كغيرىا، كأف يجد صدل لو، كترجمة، كقبكال عمى الصعد التشريعية، كالسياسية، كالتربكية، كأصبح 

مستيجنا أاّل تسعى مؤسسات التنشئة االجتماعية ال سيما المدرسة إلى تكريس سمككيات 

كممارسات إيجابية تستند إلى مفاىيـ المكاطنة كقيميا لدل األجياؿ الصاعدة، لما تحممو التربية 

عمى المكاطنة مف أبعاد إنسانية، كعقبلنية، كتنكيرية، كنقدية، تمعب دكرا في تشكيؿ المكاطف 

.  الفعاؿ، المؤىؿ لمتعايش اإليجابي في مجتمعو
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كيتمثؿ ىدفيا في بناء اإلنساف كتمعب المناىج الدراسية دكرا ميما في تحقيؽ األىداؼ التربكية، 

عداده، إذ تعد المناىج التعميمية، كمنيا المقررات  حمقة الكصؿ بيف التربية كفمسفة، كأطر نظرية "كا 

كفكرية تبنى عمى أسس قيمية كاجتماعية كثقافية كنفسية كمعرفية كبيف التعميـ بكصفو الجانب 

التطبيقي الذم مف خبللو يمكف أف يتحقؽ ما يسمى باألىداؼ التربكية الساعية لتكجيو الناشئة 

نحك السمكؾ المرغكب، كذلؾ لتحقيؽ تكيؼ الفرد مع ذاتو، كمحيطو، كتككيف ما يسمى بالمكاطنة 

(  2009:حمكد )" الصالحة 

عمى - بالتعاكف مع اليكنسكك – عممت كزارة التربية كالتعميـ كانطبلقا مف أىمية المنياج كدكره، 

، الذم كضع خطة المنياج الفمسطيني 1995تأسيس مركز تطكير المناىج الفمسطينية في العاـ 

 كقد تضمنت الكثيقة عديد القضايا .1998األكؿ، كالخطكط العريضة لممراحؿ التعميمية في العاـ 

تضمنت المناىج الفمسطينية عددا مف كما التي تبرز جكانب مختمفة مف المكاطنة كترّكز عمييا، 

التربية المدنية بكصفيا مادة تيدؼ إلى منيا التكجيات الحديثة كذلؾ باستحداث مكاضيع جديدة  

التربية عمى المكاطنة، بما يساعد عمى تككيف إنساف مسؤكؿ، مشارؾ، كفاعؿ في الحياة 

.  كتمثؿ التربية المدنية كفؽ التكجو السابؽ رؤية متكاممة لبناء اإلنساف. اإلجتماعية كالسياسية

إعداد الطمبة لحياة "  في المبادئ عمى ضركرة 1998كما أكدت خطة المنياج الفمسطيني األكؿ 

تسكدىا ركح العدؿ، كالمساكاة، كالمشاركة، كالديمقراطية، كمراعاة بث ركح المكاطنة، كالحس 

خطة )"   بحيث ال تنفصؿ المطالبة بالحقكؽ عف االلتزاـ بالكاجبات في مختمؼ المناىجالمدني 

  (.11: 1998المنياج الفمسطيني األكؿ 

كترجمة لما سبؽ؛ فإف حالة مف التكامؿ ينبغي أف تنعكس في المقررات الدراسية جميعيا، سيما 

المقررات التي يمكف أف تشكؿ حاضنة، عمى نحك يعزز ركح المكاطنة لدل الطمبة في المدارس 

. كيؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. الفمسطينية
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 :مشكمة الدراسة 

كتنقيحو في -   رغـ ككنو نسخة تجريبية – بعد سنكات طكيمة مف تطبيؽ المنياج الفمسطيني 

بعض المقررات، بات مف األىمية بمكاف الكقكؼ عمى مدل نجاح كتكامؿ المقررات الدراسية في 

تعزيز مفاىيـ المكاطنة، لما ليذا األمر مف تأثير عمى بنية المجتمع الفمسطيني سياسيا، 

تدريس مبحث التربية المدنية تحديدا أثار المبس عند معظـ معممي " سيما كأف . كاجتماعيا، كفكريا

المدارس الفمسطينية، مثمما أثاره عند تضمينو لممناىج في الدكؿ المتطكرة، عمى اعتبار أف تعريؼ 

معنى التربية المدنية، كطريقة تنمية ركح المكاطنة كربطيا بمفاىيـ إنسانية كعالمية أمر ليس 

كتعرض مقرر التربية المدنية كذلؾ لمنقد بشكؿ كبير سكاء  (39: 2003الشخشير  )" بالسيؿ 

عمى مستكل المفاىيـ المتضمنة، كجدكل ىذه المفاىيـ في ظؿ الثقافة التقميدية السائدة غير 

 .الحاضنة كالمشجعة لمفاىيـ التربية المدنية

قصكر في طرح قيـ المكاطنة في مقررات التربية المدنية، " كتحدثت نتائج بعض الدراسات عف 

لمصفكؼ مف السابع كحتى التاسع األساسي، كعف عدـ التكازف في طرح قيـ المكاطنة داخؿ ىذه 

  (191: 2011مرتجى كالرنتيسي  )" المقررات 

إف المنياج تناكؿ مفاىيـ المكاطنة الصالحة بشكؿ غير ممنيج، كعشكائي، فقد : " فيما قاؿ آخركف

ركز عمى بعض المؤشرات كأىمؿ أخرل، ما يؤثر بالتالي عمى المخرجات النيائية عمى صعيد 

  ( 2012:13سكيداف كالعسالي  )" شخصية الفرد، كأثرىا عمى المجتمع كالنيكض بو 

كفي معرض التعميؽ عمى خطة المنياج الفمسطيني األكؿ، أبدل البعض عدـ ارتياحو، ذلؾ أف 

تؤشر لرغبة القائميف عمى المنياج في إرضاء الجميع، في حقؿ يستحيؿ أف تستقيـ فيو " الخطة 

يصعب الجمع بيف مككناتو في الكاقع، " كككتيؿ" سياسة اإلرضاء، فتككف النتيجة إف جاز التعبير

، كذىب البرغكثي إلى القكؿ إف ( 2003:57الرفيدم  )" كىك ال يؤسس لمككف ثقافي حداثي 
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خطة المنياج خاضعة لسطكة الخطاب الديني، كما يترتب عميو مف تكفيقية، كىي تقميدية في 

  ( 2011:11البرغكثي  )استمياـ القيـ 

زاء ىذا الكضع طالب كثيركف   المراحؿ جميع في الفمسطينية المناىج في النظر بإعادة"  كا 

 كتجسيد حالة .(13: 2012سكيداف، كالعسالي  )كالمحمية  العالمية المعايير ضكء في التعميمية

التكامؿ كحقيقة في المكاد المختمفة التي يطرحيا المنياج بشكؿ مبتكر، كمتجدد، كعمى نحك 

 بضركرة" كأكصت إحدل الدراسات   ( 75: 71: 2003رمضاف  )بنائي، ككفؽ تتابع مدركس 

 بينيا، يحقؽ التكامؿ بأسمكب األخرل الدراسية بالمناىج الفمسطيني المدنية التربية منياج ربط

  ( .139: 2007حسيف  )" الفمسطينية  البشرية التنمية بخطط كذلؾ كربطو

كمف خبلؿ العرض السابؽ ألىمية المكاطنة، كالتربية عمييا، كضركرة التكامؿ بيف المقررات 

الدراسية، كبعد اإلطبلع عمى الكثير مف اآلراء كالدراسات السابقة التي تعرضت بالنقد لمقررات 

ات الذيف تحدثكا عف /التربية المدنية مف زكايا مختمفة، كمف خبلؿ االحتكاؾ مع كثير مف المعمميف

أكجو قصكر كثيرة، تكلد اإلحساس بالمشكمة لدل الباحث، كالمتمثمة بعدـ اكتماؿ بعض المفاىيـ، 

 .كتسمسميا بشكؿ عممي ممنيج، ككذلؾ تكامميا في المقررات الدراسية

 :هدف الدراسة

فحص مدل تكافر أسس المكاطنة المتمثمة بالمشاركة السياسية كالمساكاة  إلى الدراسة ىذه ىدفت

لمفصميف،  ( 7-5 )لغتنا الجميمة لمصفكؼ مف"  كالمغة العربية ، مقررات التربية المدنيةفي

-5 ) بجزأييا لمصفكؼ مف كالتربية اإلسبلميةبجزأييما،  ( 9+8 )كالمطالعة كالنصكص لمصفيف 

 .حالة التكامؿ المكجكدة بيف ىذه المقررات فيما يتعمؽ بالمشاركة السياسية كالمساكاة ،( 9

 :أهمية الدراسة

 : تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أنيا
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ستسمط الضكء مف خبلؿ الكصؼ كالتحميؿ عمى محتكل مقررات التربية المدنية، كالمغة  .1

العربية، كالتربية اإلسبلمية لتعّرؼ مدل مراعاتيا لمفيكمْي المشاركة، كالمساكاة المذيف 

 .يشكبلف أساسا ميما لممكاطنة

بكصفيا مادة " ستمقي الضكء بشكؿ معمؽ عمى حدكد التكامؿ بيف مادة التربية المدنية .2

مف جية، كمقررات المغة العربية، كالتربية اإلسبلمية " تيدؼ إلى التربية عمى المكاطنة 

 . مف جية أخرل

ستسعى لمكصكؿ إلى نتائج عممية مف شأنيا إفادة العامميف في مركز المناىج الفمسطيني،  .3

سيما كأف ىناؾ لجنة ُشكّمت حديثا . كمؤسسات المجتمع المدني. كصناع القرار التربكم

  .(كمف ضمنيا المقررات الدراسية  )مف رئاسة الكزراء إلعادة تقييـ العممية التربكية 

تتقاطع كالرؤية بأف تعزيز المكاطنة في المقررات المدرسية بشكؿ سميـ، كالتعاطي معيا  .4

 .بأىمية سيكرس كاقعا فمسطينيا أفضؿ

طبلعو –مف الدراسات القميمة  .5 التي تفحص أسس المكاطنة -  في حدكد معرفة الباحث، كا 

 .في أكثر مف مقرر دراسي، كتمقي الضكء عمى حالة التكامؿ في ثبلثة مقررات دراسية

تقترف بمكضكع يتميز بمدل حيكيتو، كارتباطو بالناحية العممية الحياتية، حيث تمقي  .6

المشاركة، كالمساكاة بظبلليما عمى مجمؿ القضايا السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، 

 .كالثقافية

 :سؤال الدراسة

انطبلقا مف اإلحساس بالمشكمة السابقة، سعت الدراسة إلى استكشاؼ كاستيضاح تكافر أسس 

. المكاطنة في المقررات الفمسطينية، كالكقكؼ كذلؾ عمى طبيعة حالة التكامؿ بيف ىذه المقررات
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كحدد الباحث السؤاؿ الرئيس لمدراسة بمدل تكافر أسس المكاطنة المتمثمة في المشاركة السياسية 

  كالمساكاة، في المقررات الدراسية لممرحمة األساسية العميا ؟

 :كانبثقت عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية

التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية، كالمغة العربية، في الصفكؼ " ما مدل تضمف مقررات  .1

 مف الخامس كحتى التاسع لمفيكمْي المشاركة كالمساكاة ؟

التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية، كالمغة العربية في " ما مدل التكامؿ بيف مقررات  .2

 الصفكؼ مف الخامس كحتى التاسع في طرح مفيكمْي المشاركة كالمساكاة ؟

 :حدود الدراسة

  المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية التربية مقررات محتكل تقييـ عمى الدراسة اقتصرت

، لممرحمة 2014- 2013المقرة مف كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

كاستثني الصؼ العاشر ألنو ال  (الخامس كحتى التاسع األساسي  )األساسية العميا، الصفكؼ مف 

 .يكجد مقرر تربية مدنية ليذا الصؼ

 : إلى سببيف (مف الخامس حتى التاسع  )كيكمف سبب اختيار مقررات المرحمة األساسية العميا 

 ككف ىذه المقررات ىي األغنى مفاىيميا مف حيث المحتكل مقارنة بالمرحمة األساسية الدنيا :األول

حيث المحتكل قميؿ، كيعالج بشكؿ مبسط، أما في المرحمة  (مف الصؼ األكؿ كحتى الرابع  )

 .األساسية العميا فحجـ المحتكل يكفر مساحة أفضؿ لمبحث

كىي  الثانكم، كالتعميـ األساسي التعميـ بيف كصؿ تمثؿ حمقة العميا األساسية المرحمة أف :الثاني

 االجتماعي الكعي كينمك النفس، عمى مرحمة حساسة في عممية التنشئة، حيث تبرز نزعة االعتماد

 جماعات في التكتؿ كاستمرار التآلؼ أيضا كيبلحظ الفرد، إلييا ينتمي التي االجتماعية كالمسؤكلية
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، ليذا ربما يككف العمؿ عمى تعزيز مفاىيـ ( 92: 2000أبك جادك  )ليا  األصدقاء كالخضكع

 .المكاطنة لدل ىذه الشريحة، أمرا حيكيا، كبالغ األىمية

أما لماذا تـ اختيار ىذه المقررات بالذات، فمادة التربية المدنية تعرؼ بمادة التربية عمى المكاطنة، 

أما بخصكص مقررات المغة العربية، كالتربية اإلسبلمية، فيي مف . كلذا كقع االختيار عمييا

المقررات التي يفترض أف تككف حاضنة لمفاىيـ التربية عمى المكاطنة، ككنيا مف العمـك اإلنسانية، 

 ) Longstreet ،Patrickكيؤكد عمى ىذا األمر بركات، أبك عمي نقبل عف حميدة، كالجزار، 

  ( 8: 2011بركات كأبك عمي 

 : محددات الدراسة

 :ىناؾ بعض القضايا التي مف شأنيا أف تشكؿ محددات ليذه الدراسة، كمنيا

 لممرحمة اإلسبلمية كالتربية العربية، كالمغة المدنية، التربية مقررات عمى الدراسة اقتصرت .1

 .المقررات جميعيا عمى نتائجيا تعميـ لذا يصعب ، (9-5 مف لمصفكؼ ) العميا األساسية

بؿ  (10-5المرحمة األساسية العميا مف )أف الدراسة لـ تشمؿ مجتمع البحث كامبل  .2

؛ لعدـ كجكد مقرر تربية مدنية لمصؼ العاشر، ( 9-5 )اقتصرت عمى الصفكؼ مف 

 .كبالتالي يصعب تعميـ نتائجيا عمى المرحمة األساسية العميا كاممة

اقتصر ىدؼ ىذه الدراسة عمى الكشؼ عف مدل تكافر أسس المكاطنة المتمثمة في  .3

 اإلسبلمية كالتربية العربية، كالمغة المدنية، التربية المشاركة السياسية كالمساكاة في مقررات

كلـ يكف ىدفيا تبياف كفاية ىذا التكافر  ، (9-5 مف لمصفكؼ ) العميا األساسية لممرحمة

كترؾ المكضكع لباحثيف آخريف لئلفادة كالبناء عمى . كجدكاه في تحقيؽ األىداؼ التربكية

 .نتائج الدراسة
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أنيا لـ تنظر في الممارسات داخؿ غرفة الصؼ، عمى مستكل أساليب التعميـ كالتعمـ  .4

 .المتعمقة بمفاىيـ المكاطنة، ككذلؾ في طبيعة تعامؿ المعمميف مع الطمبة

 :مصطمحات الدراسة

 :كردت في ىذه الدراسة مجمكعة مصطمحات كاجب تحديدىا، كىي عمى النحك اآلتي

تعميمية تنظـ كتقدـ في مدة معينة كتسجؿ "  مادة  " تعنيفي المجاؿ التربكم: الدراسية المقررات

كيشمؿ المقرر . معينةلحساب الطالب، كتعتبر جزءا مف المطالب األكاديمية لنيؿ درجة 

مكضكعات أك كحدات، كالكحدة تشمؿ مجمكعة دركس يستخدميا المدرس كالطالب كمحاكر 

  (2: 2003بادم ) لممكاقؼ التعميمية

المكضكعات، كالدركس التي تضمنتيا الكتب الدراسية مكضكع : وستعتمد الدراسة أن المقرر هو

البحث، كالتي يفترض عمى الطمبة دراستيا، كالصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ العالي، كىي في 

 : الدراسة الحالية

 التربية المدنية لمصفكؼ مف الخامس، كحتى التاسع. 

  الجزء األكؿ كالثاني " التربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف الخامس كحتى التاسع." 

 كالمطالعة كالنصكص "بجزأييا " لغتنا الجميمة لمصفكؼ مف الخامس كحتى السابع ،

 "بجزأييا " لمصفيف الثامف، كالتاسع 

مصطمح معتمد في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، كتضـ : المرحمة األساسية العميا

 .(الخامس كحتى العاشر  )الصفكؼ مف 

 المنيج يقدميا التي المعرفة بأنو المحتكل ( 1999" ) كآخركف ىندم "يعرؼ: المحتوى التعميمي

المحتكل  اختيار كيبلـز. معيف دراسي مقرر يتضمنيا التي المكضكعات ىك أك بأشكالو المتنكعة،
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كمفاىيـ  معمكمات مف المرغكبة، السمككية األنماط تستيدؼ التي التعميمية، الخبرات اختيار

. اجتماعية كقيـ كاتجاىات تفكير، كطريقة كميارات،

 كالمفاىيـ، المعارؼ، جممة: " وستعتمد الدراسة التعريف اإلجرائي التالي لممحتوى التعميمي

 عمى اختيارىا تـ كالتي المقرر الدراسي، يتضمنيا التي كالنظريات، كالصكر كالمبادئ، كالتعميمات،

. "معينة  كميكال كقيما، اتجاىات، الطمبة إكساب بيدؼ مقصكد كمبرمج نحك

 العبلقة طبيعة عمى تدؿ كممة ىي المكاطنة كتعريؼ إجرائي، أف ستعتمد الدراسة: المواطنة

 حقكؽ مف  العبلقة ىذه تفرضو بكؿ ما الذم يقيـ فيو، كالكطف الفرد بيف ما تربط التي العضكية

 .القكانيف، دكف تمييز عمى أم أساس كاف/ ينص عمييا الدستكر كاجبات مف عمييا يترتب كما

يعّرفيا مركز التربية المدنية في أمريكا، أنيا تعني اإلعداد لحكـ الذات : التربية المدنية

الديمقراطي، المستداـ كالقكم، كىك ما يعني دعـ مشاركة المكاطنيف السياسية كالمدنية، عمى أساس 

  (.7: 1995مركز التربية المدنية  )تأممي، كاع كناقد 

أف التربية مف أجؿ المكاطنة، " في رؤيتو لمتربية المدنية إذ يرل  ( 158: 2000إيفانز  )كيختمؼ 

ىي تمؾ التربية التي تتطمب كفقا ألدنى التفسيرات تعميما ينمي القدرات الضركرية لممشاركة 

 ."النشطة في العمميات االجتماعية كالسياسية 

كيتميز تعريؼ إيفانز بأنو يشدد عمى تعزيز القدرات الضركرية لممشاركة الفاعمة، كيترتب عمى ىذا 

 .التعريؼ قائمة طكيمة مف الميارات

ىي التربية عمى المكاطنة بما تحممو : " وستعتمد الدراسة التعريف اإلجرائي اآلتي لمتربية المدنية

مف أبعاد معرفية، كمياراتية، كقيمية، مستندة إلى إطار مف الحقكؽ كالكاجبات كمنظكمة القيـ 

كتيدؼ إلى إيجاد مكاطف مشارؾ عمى نحك . المعبر عنيا في المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الكطنية 

 "فاعؿ عمى مستكل السمطة السياسية القائمة، كالمجتمع بجماعاتو المتعددة، كالعالـ بأسره 
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أسمكب منظـ لتحميؿ مضمكف "  تحميؿ المحتكم بأنو ( 2003  زيتكف )يّعرؼ: تحميل المحتوى

لمبلحظة كتحميؿ السمكؾ الظاىر لؤلشكاؿ بيف مجمكعة منتقاة مف األفراد  رسالة معينة ؛ كأنو أداة

كييدؼ تحميؿ المحتكم إلى التصنيؼ الكمي لمضمكف معيف ، كذلؾ في ضكء  القائميف بالتحميؿ

  ".نظاـ ضمني لمفئات ليعطي بيانات مناسبة لظركؼ متعددة خاصة بيذا المضمكف

 كّمي منظـ بشكؿ تصؼ مكضكعية طريقة" ويّعرف الباحث بشكل إجرائي تحميل المحتوى بأنه

المعرفة المقصكدة كالمطمكبة،  إلى الكصكؿ بيدؼ التربكم لممقررات الدراسية المحتكل كدقيؽ

 " كتفسيرىا 

المفاىيـ التفسيرية  مجمكع: ستعتمد الدراسة التعريؼ اإلجرائي اآلتي: مدى التوافر لممفاهيم

 في الباحث قاـ التي المحتكل تحميؿ الستمارة ىذه المفاىيـ كفقا عمييا حصمت التي كالتكرارات

مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف الخامس  بتحميؿ ضكئيا

 الدركس، ) المقررات/ المقرر محتكل عمى كتكراراتيا المفاىيـ ىذه  كتكزيع.كحتى التاسع األساسي

. الدركس عمى كتكراراتيا المفاىيـ ىذه ، ك تكزيع (إلخ ... الصكر األشكاؿ، التقكيـ، األنشطة،

بأنو تقديـ المعرفة في نمط "   ( 176:1993 )عّرفو لبيب كمينا : التكامل في المقررات الدراسية

كظيفي عمى صكرة مفاىيـ متدرجة كمترابطة تغطي المكضكعات المختمفة دكف أف تككف ىناؾ 

تجزئة أك تقسيـ لممعرفة إلى مياديف منفصمة، أك إلى األساليب كالمداخؿ التي تعرض فييا المفاىيـ 

كأساسيات العمكـ، بيدؼ إظيار كحدة التفكير كتجنب التمييز كالفصؿ غير المنطقي بيف مجاالت 

 .العمكـ المختمفة

الربط بيف المعمكمات الكاردة في "   عمى أنوالتكامؿفعّرؼ   ( 92:2012)  أما شكقي حسف 

المباحث الدراسية ألجؿ تثبيتيا في ذىف الطفؿ ليصبح التعامؿ عف طريؽ االستخداـ كليس عف 

 ." طريؽ التخزيف فقط
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أسمكب يقـك عمى تأكيد العبلقة األفقية بيف خبرات المناىج "  بأنو ( 2008 )كما كصفو الزىراني 

ا كتكحدنا تكجو  أك أجزاء المحتكل الدراسي لمساعدة المتعمـ عمى بناء نظرة أكثر شمكالن ككضكحن

  " .سمككو كتعاممو بفعالية مع مشكبلت الحياة

مقررات الربط بيف المعمكمات الكاردة في :" وستعتمد الدراسة التعريف اإلجرائي اآلتي لمتكامل

 ، التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف الخامس كحتى التاسع األساسي

 عمى نحك يتعمؽ في المفاىيـ،" المكلبي / الحمزكني" بشكمييا األفقي بيف المقررات، كالعمكدم 

 ".في المقررات بما يتناغـ كتطكر الفئة العمرية  بيا كيرتقي
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 :مقدمة

 مف الباحثيف تبمكر مفيـك المكاطنة في سياقات تاريخية مختمفة، كمعقدة، فناؿ اىتماما كبيرا

لما يحممو مف أبعاد، كلـ يكف مفيـك المكاطنة ليتكرس كاقعا مممكسا لكال لتأثيراتو، كحيكيتو، ك

نضاالت طكيمة، كاعية كمدركة ألبعاد كأىمية تجذير كتكريس ىذه العبلقة التعاقدية التي يتضمنيا 

 .المفيكـ، كالتي ترتكز عمى معادلة الحقكؽ كالكاجبات، كما يحددىا القانكف

كقد شكمت التربية عمى المكاطنة أحد أىـ مبلمح تشكيؿ الكعي، كالرفض ألية بدائؿ أخرل عنكانيا 

القير، كالظمـ، كاالستبداد، كانتياؾ الحقكؽ، كالمس بالكرامة اإلنسانية، لذا نجد أف العديد مف 

 .الدكؿ اعتمدت عمى نحك مبكر برامج، كمقررات تعميمية تعدؼ إلى تعزيز التربية عمى المكاطنة

في ىذا الفصؿ الذم ينقسـ إلى ثبلثة محاكر، يعمد الباحث إلى إيضاح مفيـك المكاطنة كأسسيا 

في المحكر األكؿ، عبر التأصيؿ التاريخي لممفيكـ، بدءا مف الحضارتيف اليكنانية كالركمانية، 

 .مركرا بالعصكر الكسطى، ثـ تشكؿ المفيـك في الدكلة الحديثة

كما يتطرؽ المحكر األكؿ إلى المكاطنة في العالـ العربي، كالعبلقة بينيا كبيف الثكرات التي 

شيدتيا بعض البمداف العربية، ثـ يتناكؿ األسس التي تقكـ عمييا المكاطنة بالتعريؼ، كالتأصيؿ، 

 .الفمسطينية الكطنية كالتشريعات كالقكانيف الدكلي، نصكص القانكف فيكمستكيات الحضكر 

أما المحكر الثاني فيتناكؿ مكضكع التربية عمى المكاطنة بالتعريؼ كاإليضاح، كبياف ضركرتيا، 

 .كالدكلية، كحضكرىا في السياؽ الفمسطيني العربية الدكؿ بعض تجارب في كأىميتيا، كتمثميا

 في حيف تناكؿ المحكر الثالث الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع المكاطنة في أكثر مف 

ىذه  عمى جانب، إذ تـ استعراض بعض الدراسات الفمسطينية، كالعربية، كاألجنبية، كالتعميؽ

الدراسات، كرصد أكجو التشابو مع الدراسة الحالية، ككيؼ استفادت الدراسة الحالية مف ىذه 

 .الدراسات السابقة، كبماذا اختمفت كتميزت عنيا
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 المحور األول

 :التأصيل التاريخي لممفهوم

 كالركمانية، اليكنانية الحضارتيف يعكد إلى المكاطنة مفيكـ استعماؿ تتنفؽ الغالبية عمى أف أصؿ

 لتحديد الحضارتيف ىاتيف في ( المكاطنة ) civitas ( المكاطف ) civis األلفاظ استعممت فقد

 .آنذاؾ لمفرد كالسياسي القانكني الكضع

أف المدينة اليكنانية القديمة حكمت مف " نقبل عف بيكمس، كآخريف  ( 2005زيداف  )كيكرد 

األكثرية، كتميزت الحياة العامة بمبدأ الحرية، إذ كانت المكاطنة حكرا كحقا كراثيا عمى أبناء أثينا 

حؽ االقتراع، كالمشاركة في حكـ المدينة، أك " لمف يمتمككف األىمية " مف الرجاؿ، لكنيا كفرت 

 ".عمى األقؿ حضكر االجتماع الذم كاف يعقد لمبحث في الشؤكف العامة 

 كما عرفتيا أثينا استثنت النساء، كاألطفاؿ، كالعبيد المحرريف، كغير –   كرغـ أف المكاطنة 

المحرريف، كالغرباء المقيميف، ككانت حكرا عمى الرجاؿ الذيف تجاكزكا الثبلثيف عاما مف العمر، 

لكنيا كفرت مساكاة سياسية ال تقبؿ المبس بيف مف امتمككا حؽ المكاطنة مف الرجاؿ الذيف انخرطكا 

 .كالمحاكـ، عمى قدـ المساكاة دكف تمييز كفؽ أية اعتبارات كالمجمس المكاطنيف في جمعية

لعب الركاقيكف دكرا ميما في نقؿ المفيكـ، " انتقؿ المفيـك إلى ركما بفعؿ الدكر البارز لمفبلسفة، ك

 ( 115:2000عبد المعطي  )" ككاف آلرائيـ تأثيراتيا البعيدة عمى الحككمة كعمى السياسات 

كيمكف القكؿ إف الركماف كرثكا عف اليكنانييف فكرة المشاركة مف جممة ما كرثكه مف أفكار سياسية 

قبؿ أف يشيد كالدة نكعية، ليشمؿ " أخرل، كبقيت المشاركة حكرا عمى أبناء ركما مف الذككر، 

العامة، كمف ثـ باقي األجانب العادييف مف األحرار األصمييف الذيف ينتمكف إلى مدينة أجنبية ذات 

كذلؾ -   بإستثناء النساء كالعبيد –نظاـ محمي معترؼ بو في كنؼ اإلمبرطكرية الركمانية 

  (169:1985فرج  )ميبلدية  212 سنة بمقتضى مرسـك مف اإلمبرطكر كاراكاال في
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أف أكبر إنجاز سياسي لئلمبراطكرية الركمانية كاف نقؿ رعاياىا  " ( 25:2007 )كيرل دياب 

مع أف المفيـك في ركما أقصى إلى حد كبير مكضكع " تدريجيا إلى درجة المكاطنة الركمانية 

 .المشاركة، كركز عمى الحقكؽ كالكاجبات

 )كتراجع المفيـك مع سقكط اإلمبرطكرية الركمانية، حيث الصراع عمى النفكذ كالسمطة بيف 

، أما عامة الشعب فمـ يكف ليـ دكر إال الخضكع، فكانكا ىـ (الممكؾ، كرجاؿ الديف، كالنببلء

 .الخاسر األكبر

كمع تعاظـ قكة الكنيسة كسطكتيا كسمطتيا، كتربعيا عمى رأس اليـر االجتماعي، كاالقتصادم، 

كالسياسي، أصبح الممؾ يستمد سمطتو مف حكمو باسـ الكنيسة، أما النببلء فسمطتيـ مما أنعـ بو 

 )عمييـ الممؾ، بينما عمى عامة الشعب تقديـ الطاعة لمجميع، كفرضت تراتبية ىذه البنية الثبلثية 

استحالة الحراؾ االجتماعي، األمر الذم أدل لتراجع مفيـك المكاطنة  (الكنيسة، كالممؾ، كالنببلء 

 .كاختفائو

 :إعادة االعتبار لمفهوم المواطنة في أوروبا

عمى إحداث - متمثمة بأفكار مارتف لكثر كجكف كالفف- في أكركبا  اإلصبلح الديني عممت حركة

كتكالت األحداث حاممة معيا ربيعا  حالة مف الحراؾ، فكانت بداية تدىكر مركز كثقؿ البابكية،

 البريطانية السمطة ، كبدأت مبلمح التغيير بإقداـ– سالت دكنو دماء كثيرة –أكركبيا مف التغيير 

 . عمى الحياة العامة البابكية ىيمنة مف البابكية، ما حدّ  عف اإلنجميزية فصؿ الكنيسة عمى

الدينية  الحركب أفرز الذم أف التعصب الكاثكليكي كالبركتستانتي، " ( 37:2011 )كيرل الككارم 

 فكرة نحك بالتكجو كيبدأكف الآلىكتي التعصب المفكريف ينبذكف مف الكثير جعؿ في أكركبا،

 " . التسامح 
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ركسك،  جاؾ كجاف كىكبز، لكؾ، مكنتسكيك، كفكلتير، كجكف" كلعبت كتابات فبلسفة عصر التنكير

مفيـك المكاطنة في " العقد االجتماعي " دكرا ميما في إحداث الثكرة الفكرية، ككرست نظريات 

 .أكركبا بصكرة متطكرة تستجيب لطمكحات االنعتاؽ كغاياتو، كالحرية، كالمساكة، كالمشاركة

إال أف ىذه األفكار لـ تكف لتغير الكاقع لك لـ تقترف بتحركات جماىيرية ساعية لمحرية كاالنعتاؽ 

فكانت الثكرات عبلمة فارقة في إعادة االعتبار . مف سمطة الكنيسة كالممكية، كاإلرستقراطية

 التي نجحت في تقييد الممكية، 1688لممفيـك في أكركبا، بدءا مف الثكرة اإلنجميزية في عاـ 

صدار البرلماف اإلنجميزم   . بعد عاـ كاحد عمى الثكرة" إعبلف الحقكؽ " كا 

 كما رافقيما – 1789 كالثكرة الفرنسية عاـ 1776لكف استقبلؿ الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 

 شكبل منعطفيف ىاميف عمى صعيد تبمكر مفيـك المكاطنة، كتكريسو –مف مخاضات كتضحيات 

 .عبر نصكص حقكقية

 أصيمة، حقكقان  ليـ كأف متساكيف كلدكا جميعان  الناس أف "  االستقبلؿ األمريكي فقد تضمف إعبلف

السيادة، ككرست الثكرة الفرنسية حؽ المكاطف في الحرية، كالمساكة،  صاحب ىك الشعب كأف

كاإلخاء، كما انبثؽ عنيا الحقا مف حرية التعبير، كالضمير، كالمشاركة، كمراقبة السمطة 

 أصدرتو الذم " إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف " كمساءلتيا، كغيرىا مف الحقكؽ في كثيقة 

ككاف ىذا تمييدا . كثكرية كاجتماعية،  ككثيقة سياسية،1789الفرنسية عاـ  التأسيسية الجمعية

المشتركة، فأصبحت ىذه  كالمصالح لميكية الرئيس المستكل باعتبارىا"  القكميةلتكريس فكرة الدكلة 

  (2009ليمة  )" كالجماعات كتدعيميا  األفراد حقكؽ لحماية الكحيد المصدر ىي الدكلة

 :المواطنة في الدولة الحديثة 

دشف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم اعتمد مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في عاـ 

 مرحمة جديدة في تاريخ تطكر مفيـك المكاطنة، كظير ىذا في ركح اإلعبلف كنصكصو، 1948
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عمى الكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية، كبحقكقيـ " حيث التأكيد في الديباجة 

 " .المتساكية الثابتة ىك أساس الحرية، كالعدؿ، كالسبلـ في العالـ 

 لكؿ"  التي اعتبرت قفزة نكعية لتكريس المكاطنة، حيث –إضافة إلى المادة الثانية مف اإلعبلف 

 كالتمييز تمييز، أم دكف اإلعبلف، ىذا في الكاردة كالحريات الحقكؽ بكافة التمتع حؽ إنساف

 أك آخر، رأم أم أك السياسي، الرأم أك الديف، أك المغة أك الجنس، أك المكف، أك العنصر، بسبب

 بيف تفرقة أية دكف آخر، كضع أم أك الميبلد، أك الثركة أك االجتماعي، أك الكطني، األصؿ

ككرس اإلعبلف كذلؾ في كثير مف مكاده حماية لحقكؽ الفرد كحرياتو مف أم ... " .كالنساء الرجاؿ

 .إعتداء تقـك بو الدكلة، أك أية جماعات منظمة

نقبل عف مارشاؿ أف مككنات، أك عناصر المكاطنة نمت كتطكرت  ( 43:2006 )كيكرد قاسـ 

عمى مر ثبلثة قركف متتالية، بحيث تكسعت حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ، فيك يرل أف القرف الثامف 

، بينما شيد (مثؿ الحرية كالمساكاة أماـ القانكف  )عشر حمؿ معو تطكر الحقكؽ كالحريات المدنية 

كحؽ التصكيت، كاالنتخاب، كالترشح لمكظائؼ  )القرف التاسع عشر تكريس الحقكؽ السياسية 

، (مثؿ الحؽ في الرفاه االجتماعي ) ، كخبلؿ القرف العشريف ظيرت الحقكؽ االجتماعية (العامة 

ثـ تطكرت المكاطنة لتشدد عمى ضركرة االقتراف بيف الحقكؽ كالحريات مف ناحية، كالكاجبات 

 .كالمسؤكليات مف ناحية أخرل

 الشعب كما زاؿ مفيـك المكاطنة في تطكر مستمر حتى كقتنا الحاضر، حيث تكرست حقيقة أف

 حقكؽ كىك األساس في تشكؿ الدكلة الحديثة، كذلؾ كجكد السيادة، كصاحب السمطات مصدر

 تكف لـ مف المكاطنيف فئات ليشمؿ كامتد متنازع عميو، غير حقان  المفيكـ فأصبح لئلنساف، أساسية

 .النساء مثؿ المكاطنة بحؽ تتمتع
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 كلـ كالبيئية كاالجتماعية، كالثقافية، االقتصادية الجكانب فشممت المكاطنو مفيكـ أبعاد كتعددت

كترجـ ىذا األمر مف خبلؿ الجيؿ األكؿ مف الحقكؽ، . كالقانكنية السياسية الجكانب عمى تقتصر

المتمثؿ بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

 .كاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية األخرل. االجتماعية، كاالقتصادية كالثقافية

المكاطنييف مف جكر الدكلة -  غير القابمة لمتصرؼ، أك المصادرة –لقد حمت ىذه الحقكؽ 

الحديثة كاستبدادىا، كأصبح الكفاء بيا مؤشرا عمى مدل تكريس المكاطنة، كديمقراطية النظاـ مف 

 .عدمو

كفي الدكلة الحديثة أصبحت المكاطنة ركيزة مف ركائز الديمقراطية، فبل يمكف الحديث عف الدكلة 

الديمقراطية بمعزؿ عف تحقؽ كامؿ لمبدأ المكاطنة، ثمة مف يقكؿ إنو مف الصعب تعريؼ 

الديمقراطية عمى نحك جامع، كىذا صحيح، كلكف يبقى ما يميزىا عف أنظمة الحكـ األخرل إقرارىا 

بأف المكاطنة كأسسيا قضية جكىرية - بشكؿ كاضح، أك ضمني  -  ضمف مقكماتيا،أك مبادئيا –

 (  " 8:1993الفقرة  )ال يمكف إغفاليا، أك التيرب منيا، فقد جاء في إعبلف فيينا لحقكؽ اإلنساف 

أف الديمقراطية تقـك عمى أساس إرادة الشعب التي يعبر عنيا بحرية في أف يقرر أنظمتو 

السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية ، كمشاركتو الكاممة في كؿ جانب مف جكانب 

، كفي ىذا تعبير جمي عف جكىر المكاطنة، كارتباطيا بالنظاـ الديمقراطي، كبشرعية " حياتو 

 .النظاـ السياسي

كصفا دقيقا ليذه العبلقة بيف المكاطنة كالنظاـ الديمقراطي، مبينا  ( 2:2011 )كيقدـ الككارم 

الشعب مصدرا لمسمطات نصا  )إف مقكمات النظاـ الديمقراطي تسند إلى : " أىمية المكاطنة، يقكؿ

 المجتمعي التعاقد الفاعمة، كمبدأ المتساكية الكاممة المكاطنة كركحا، كعمى أرض الكاقع، كمبدأ

 المدني المجتمع كمنظمات خاصة األحزاب ديمقراطي، كقياـ دستكر في تجسيده يتـ الذم المتجدد
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 دستكر شرعية إلى بينيا، االحتكاـ كفيما داخميا الديمقراطية كممارسة المكاطنة قاعدة عمى

 ". ديمقراطي 

أف الفمسفة الديمقراطية في القرف الثامف عشر صيغت عمى  (483:2011 )كيعتقد شكمبيتر 

أف الطريقة الديمقراطية ىي ذلؾ الترتيب المؤسساتي اليادؼ إلى الكصكؿ إلى قرارات " قاعدة 

سياسية تحقؽ الخير العاـ، بجعؿ الشعب نفسو يقرر المسائؿ عبر اانتخاب أفراد يجتمعكف لتنفيذ 

 ميمة كاسعة كجكد منافسة: ) أف مبادئ الديمقراطية تتمثؿ في  ( 1995 )كيرل دايمكند "  إرادتو 

 المناصب إلى لمكصكؿ" السياسية  األحزاب خصكصا" المنظمة  كالجماعات األفراد بيف

كالبرامج  الحكاـ اختيار في السياسية المشاركة مف أيضا كاسعة بشكؿ دكرم، كدرجة الحككمية،

 المدنية الحريات مف كاؼ تقصي أحدا، كمستكل ال كمنتظمة نزيية انتخابات عبر ، السياسية

 .السياسية   كالمشاركة الستقامة المنافسة كضمانة كالسياسية

 كنما مفيـك المكاطنة كتطكر عمى العناصر السابقة ذاتيا، جنبا إلى جنب مع تطكر الدكلة 

 .الديمقراطية التي شكمت حاضنة لنماء المفيـك كتطكره

 النظـ كأشكاؿ التعريفات تعدد عف الناجـ المبس تجاكز" فأكد أف  ( 38:2000 )أما ركبرت داؿ 

 بغض النظر عف –الديمقراطية  كجكد عمى الحكـ مف كالتمكف ، كغيرىا رئاسية كبرلمانية مف

 مف قدر أعمى بضماف تتعمؽ التي المعايير يتمثؿ ، بحياد كمكضكعية كقياسيا -كجكد المؤسسات 

  :كالتي حددىا ب" كالمساكاة السياسية  المشاركة

. السياسية الخيارات تحديد في الفاعمة لممكاطنيف المشاركة .1

 .السياسي بالقرار ما جية تنفرد ال بحيث ، الصكت في المساكاة .2

 .المحتممة كآثارىا السياسات بدائؿ عمى المكاطنيف اطبلع أك ، المستنير الفيـ .3



21 
 

 
 

 تحديد القضايا في الكاضح التدخؿ خبلؿ مف الحككمة، أعماؿ جدكؿ في المكاطنيف تحكـ .4

 .بشأنيا القرارات كاتخاذ تدارسيا، ينبغي التي كالمكضكعات

 .السابقة المعايير إلييا تشير التي المكاطنة حقكؽ مف كتمكينيـ البالغيف، تضميف .5

كربما يككف ما ذىب إليو داؿ دقيقا إذا ما أخذنا بعيف االعتبار الفجكة الكبيرة بيف النظرية كالتطبيؽ 

عند كثير مف الدكؿ التي تّدعي الديمقراطية، متذرعة بكجكد المؤسسات، كأف ىذه المؤسسات تعبير 

لقد عانت شعكب كثيرة مف ىذا االدعاء، . صادؽ عف تكريسيا لمفيـك المكاطنة عمى أرض الكاقع

 أف ينبغي ال الديمقراطية أف ( 232:2004 )كمنيا الدكؿ العربية، كفي ىذا السياؽ يرل بيتاـ 

 الكسائؿ المحتكل، كمف شأنو جعؿ عكض الشكؿ التركيز عمى يعني ذلؾ ألف بالمؤسسات تتحدد

 ينصب أف بد ال فالتركيز كعميو بديمقراطية، مدل سيرىا كتقييـ بنقدىا يسمح ال مما ، الغايات ىي

الديمقراطية  العممية مصدر فيك كيحاسبيا، الديمقراطية الشرعية لمحككمة يمنح الذم المكاطف عمى

 األساسي المبدأ ىي كحقكقو العميا، القيمة باألحرل اإلنساف أك جعؿ المكاطف بمعنى كمركزىا،

 ".لمديمقراطية 

ف تعددت تعريفاتيا  –إف المقكمات، أك المبادئ السابقة التي تـ استعراضيا تؤكد أف الديمقراطية  كا 

 تمييز متساك، كدكف بشكؿ لممكاطنة األساسية الحقكؽ فيو تحتـر نظاـ كؿ عف معبرة  ىي حالة–

 ، حرة انتخاب عبر آلية كمراقبتيا، السمطة تفكيض مف الشعب يمكهف بما ، كاف اعتبار ألم

 كىذا .الدستكرية كالمؤسسات إطار القكانيف في السممي، كبالطبع بالتداكؿ كدكرية، تسمح كعادلة،

يؤكد العبلقة العضكية بيف المكاطنة كالديمقراطية، كأف المكاطنة اليـك ىي جكىر النظاـ 

 .الديمقراطي، سكاء أكاف مكجكدا، أك منشكدا
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 :المواطنة في العالم العربي 

خبلؿ القرف العشريف تنازعت المنطقة العربية ثبلثة مشاريع، تمثمت بالمشركع اإلسبلمي، كالمشركع 

القكمي، كالمشركع اليسارم االشتراكي، كلـ تحقؽ ىذه المشاريع شيئا يذكر عمى صعيد تكريس 

المكاطنة، بؿ أكجدت كاقعا عنكانو االستبداد، كأحيانا التطرؼ، كخيبات األمؿ، كسمب الكرامة، 

 .كانسداد األفؽ

كرغـ مكجات التحكؿ الديمقراطي الكبيرة كالمتبلحقة في شتى أنحاء العالـ، بقيت البمداف العربية 

صامدة كبعيدة حتى عف رذاذ ىذه المكجات، كتأثيرىا المباشر، مما اعتبر حالة شاذة كغريبة، 

كلـ يصنؼ ما شيدتو مصر، كالجزائر، كاليمف، . كسرت العديد مف نظريات التحكؿ الديمقراطي

كاألردف، كتكنس، كالمغرب مف انتفاضات كىبات لمخبز، كالبطالة في سنكات السبعينيات، 

كالثمانينيات، كالتسعينيات، عمى أنو ثكرات، بؿ لـ يعّكؿ عمييا كثيرا في خمؽ حالة حقيقية مف 

 .التغيير داخؿ ىذه البمداف مع أنيا قادت إلى بعض اإلصبلحات السياسية

في الحالة العربية كثير مف المفكريف العرب كغيرىـ، - أك غيابيا - كتناكؿ قصكر المكاطنة 

محاكليف رصد كتفسير األسباب الكامنة كراء عدـ لحاؽ البمداف العربية بركب الديمقراطية، فأكردكا 

كالديف، كالثقافة، كاليياكؿ االجتماعية كالسياسية كغيرىا الكثير كلسنا ىنا الكثير مف اإلشكاليات 

 .بمعرض تناكليا

كيرل البعض أف اىتماـ العالـ العربي بمكضكع الديمقراطية يعكد إلى بدايات عصر النيضة 

يرل أف التجربة الديمقراطية بمحدكديتيا بعد  ( 29:1994 )بالطبع بمسميات أخرل، لكف جقماف 

الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية فشمت، ليعكد بحث المكضكع عند المفكريف كفي كسائؿ اإلعبلـ 

متمثمة بتشكيؿ عدد مف المجاف المدافعة عف  ( 1985-1967 )األكلى مف األعكاـ : في مرحمتيف
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 حيث كاف 1985الحقكؽ كالحريات، كعقد المؤتمرات كالندكات في ىذا السياؽ، كالثانية بعد عاـ 

 .لمتحكالت في االتحاد السكفيتي األثر األكبر في تناكؿ كسائؿ اإلعبلـ مكضكع الديمقراطية

كشيد القرف العشريف حركة نشطة لممفكريف العرب، كلمؤسسات المجتمع المدني عمى صعد عدة، 

كأصبح مكضكعا المكاطنة كالديمقراطية حاضريف بقكة، كقامت بعض األنظمة السياسية في 

المنطقة العربية بخطكات كصفت باإلصبلحية عمى صعيد الحريات، كالمشاركة السياسية، لكنيا لـ 

 .ترتقي إلى حالة حقيقية مف التغيير المنشكد، كبقيت في إطار التمكيو كالخداع، كالمراكغة

 :المواطنة والثورات العربية

 أقدـ الشاب التكنسي محمد البكعزيزم عمى إحراؽ نفسو ردا عمى مصادرة 17/12/2010في 

عربتو التي يستخدميا لبيع الخضار كالفكاكو، كىك الشاب الجامعي العاطؿ عف العامؿ، كالحدث 

كاف كفيبل بخركج الجماىير التكنسية لبلحتجاج في مشيد تدحرج ككرة الثمج، كمع قياـ الشرطة 

التكنسية بقمع المتظاىريف كانت األعداد تتزايد، كتنضـ مدف جديدة لممشيد المتفاعؿ إلى أف 

خرجت األمكر عف سيطرة النظاـ القمعي، كغادر زيف العابديف بف عمي تكنس إلى السعكدية يـك 

14/1/2011 .  

حدث بسيط أدل إلى نتائج غير متكقعة، فيؿ كاف حرؽ البكعزيزم لنفسو ذلؾ األمر الجمؿ الذم 

 –يمكف أف تككف ردة الفعؿ عميو ثكرة شاممة ؟ اإلجابة التمقائية كبل، فمنظاـ الحكـ في تكنس 

آالؼ الضحايا أمثاؿ البكعزيزم، إذف ما الذم جرل ككاف سببا في - كعمى مدار سنكات حكمو 

 ىذه الحالة الفريدة ؟

 مظاىر في تمثؿ العربية الثكرات ىذه اندالع إف أسباب ( " 2011 )يقكؿ سعد الديف إبراىيـ 

كيتقاطع مع " اإلنسانية  كالكرامة اإلنساف، حقكؽ احتراـ كعدـ الفقر، كانتشار كالفساد، االستبداد،

، كىذا قد يككف األقرب إلدراؾ لماذا تحركت الجماىير التكنسية ( 2011بشارة  )ىذه األسباب 
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بيذا االندفاع الذم لـ يسبؽ لو مثيؿ، كالذم عبرت عنو بشعاراتيا التمقائية غير الببلغية في 

لكف ىذا االندفاع تدحرج نحك القطيعة " العمؿ، كالعدالة االجتماعية، كالحرية " البداية مثؿ شعار 

 ". الشعب يريد إسقاط النظاـ " التامة مع النظاـ مف خبلؿ شعار 

ىناؾ ثبلثة عكامؿ يمكف أف تساعد بتعجيؿ التغيير الديمقراطي " أف  ( 33:2010 )يرل دايمكند 

في المنطقة العربية، كاحد مف ىذه العكامؿ يمكف أف يككف ظيكر نظاـ ديمقراطي كاحد في 

 2010كيبدك أف ما تنبأ بو دايمكند بداية العاـ " المنطقة، خاصة في دكلة ينظر إلييا كمثاؿ 

حصؿ كلكف دكف أف يظير نظاـ ديمقراطي ينظر إليو كمثاؿ، بؿ ثكرة كاحدة ينظر إلييا كمثاؿ، 

 يكما فقط مف سقكط النظاـ التكنسي، جاءت الدعكة مف بعض الحركات كالمجمكعات 11فبعد 

عيش، حرية، " الشبابية المصرية لمتظاىر في ميداف التحرير، كرفع المتظاىركف شعارات مف قبيؿ 

" الشعب يريد إسقاط النظاـ " كسرعاف أيضا ما أصبح شعار ميداف التحرير " عدالة اجتماعية 

كنجح المتظاىركف في إسقاط النظاـ كتخمى حسني مبارؾ عف رئاسة الجميكرية بتاريخ 

كتكالت الثكرات بسرعة جنكنية في كؿ مف ليبيا، كسكريا، كاليمف، كبعض . 11/2/2011

 .التحركات في الجزائر كالمغرب

إف ما يمفت النظر في الثكرات العربية ىك التصميـ منقطع النظير عمى إنجاح اليدؼ بإسقاط 

النظاـ دكف خكؼ مف النظاـ كأجيزتو القمعية، كدكف إلتفات لحجـ التضحيات، بؿ كاف ىناؾ 

 .نظرة تفاؤلية لممستقبؿ

 كمف خبلؿ شعاراتيا كىي ليست شعارات اجتماعية خالصة –األمر اآلخر أف الثكررات العربية 

 إنما كانت تؤسس لمرحمة جديدة قائمة عمى المطالبة بحقكؽ المكاطنة، كرافضة أف –بالمناسبة 

تككف العبلقة مع أم نظاـ مستقبمي قادـ مبنية عمى ذات األسس السابقة، كىك ما حدث في ثكرة 

لـ " آنذاؾ " عندما شعر المكاطنكف المصريكف أف النظاـ المنتخب .  في مصر30/6/2013
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يحقؽ ليـ شيئا، كيسعى لتكريس الدكلة الدينية، فففككا االرتباط، كأعادكا صياغة العبلقة التعاقدية 

الثنائية بيف الشعب، كبيف النظاـ بكصؼ األكؿ مصدرا لمسمطات، كليذا كجدنا أف جميع الثكرات 

كعميو لـ . كىك ما سنفسره الحقا" ارحؿ " أك " الشعب يريد إسقاط النظاـ " العربية تبنت شعار 

تكف شعارات الثكرات العربية شعارات بسيطة، أك ساذجة، بؿ كانت شعارات عميقة تعبر عف الكـ 

الكبير لمقير كالمعاناة، كعف حالة انسداد األفؽ التي كصؿ إلييا الشعب مع تمؾ األنظمة الحاكمة، 

 .كالتي أصبح مف المستحيؿ القبكؿ بيا، أك التعايش معيا

كلنتتبع دالالت ىذه الشعارات كمستكل تطكرىا ارتباطا بالثكرات العربية مف جية، كالمكاطنة 

كتحديدا بالثكرتيف التكنسية كالمصرية، لنجد أف . بأساسييا المشاركة، كالمساكاة مف جية أخرل

 في الثكرة –" العمؿ " أك -  في الثكرة المصرية –بكصفو كممة مرادفة لمخبز " العيش " شعارم

ىما ليسا شعاريف مطمبييف، أنيما شعاراف يعبراف عف حقكؽ خالصة تضمنيا العيد - التكنسية 

الذم  ( 1 الفرع 11 )الدكلي الخاص بالحقكؽ اإلجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، في المكاد 

. يتحدث عف الحؽ في المأكؿ، كتعيد الدكؿ األعضاء بإتخاذ التدابير الآلزمة إلنفاذ ىذا الحؽ

تتحدثاف عف الحؽ في العمؿ كما يرتبط بو مف   ( بجميع فركعيا 7) ، ك( بفرعييا 6 )كالمادتاف 

كىي شعارات كاقعية في ظؿ نسب . ظركؼ تكفؿ السبلمة، كاألجر المنصؼ، كحد أدنى لؤلجكر

البطالة العالية في الكطف العربية، كتحديدا في أكساط الشباب، كالفقر المدقع الذم تعاني منو 

إضافة إلى فشؿ، أك عدـ جدكل خطط التنمية الحككمية في .نسب كبيرة مف الشعكب العربية

كتكظيؼ مقدرات الشعكب العربية في طرؽ أخرل، . النيكض بكاقع المكاطنييف في العالـ العربي

 .بعيدة كؿ البعد عف االستجابة الحتياجات الشعكب العربية
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إذف، ىذه الشعارات ىي استجابة حقيقية لكاقع تـ تشخيصو بدقة مف الشعكب العربية، كتكمف 

ميزتيا في تفردىا، كمبلمستيا لمكاقع، فيي شعارات تعبر عف الذات الجمعية التي تبلقت عمييا، 

 .كتبنتيا، كىتفت بيا، كفي ذات الكقت ىي حقكؽ لممكاطنة، كمرتبطة بالكرامة

كليس صحيحا أف الشعارات المطركحة شعارات منفصمة، كيحمؽ كؿ منيا في مدار مختمؼ، بؿ 

عمى العكس تماما ىي شعارات تتكامؿ كأضبلع المثمت، فالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية التي 

تجسدت بالعمؿ كالخبز، ليست منفصمة عف شعار الحرية الذم رفعتو الثكرات العربية، كىي 

كفي تأسيس قاعدة . أنمكذج لمتأثير كالتأثر كالتداخؿ بيف االجتماعي، كاالقتصادم، كالسياسي

 .صمبة لحقكؽ المكاطنة المسمكبة في العالـ العربي

لذا؛ جاء شعار الحرية، حتى يعرب مجمكع الشعب عف أفكاره دكف خكؼ، كحتى تككف ىناؾ 

تعددية فكرية، كثقافية، تسمح بكجكد األحزاب، كعمؿ الصحافة، كحتى ال يككف الحزب الكحيد 

أك حزب المؤتمر " حزب البعث " أك " الحزب الكطني " القادر عمى الترشح كالكصكؿ لمحكـ ىك 

 ".الشعبي العاـ 

كالحرية كفيمة بممارسة كؿ شخص معتقداتو الدينية دكف إكراه، كحتى ال يتمكف اإلخكاف المسممكف 

، كحتى ال "الشريعة اإلسبلمية ىي مصدر السمطات " مف تضميف الدستكر المصرم نصا يقكؿ 

تصؿ الميانة حدىا بالمكاطف العربية، كحتى يتمكف مف المشاركة بمستكيات مختمفة، بما يمكنو 

مف التأثير حتى في السياسات االجتماعية كاالقتصادية التي لـ تكف قادرة في العالـ العربي مف 

 .انتشاؿ المكاطنييف مف حالة التردم، كالبؤس

الذم نادت بو الثكرتاف المصرية كالتكنسية في " العدالة االجتماعية " كلنتكقؼ قميبل عند شعار 

كلف نخكض في جدؿ . البداية، كفي مسميات متقاربة، أك ذات داللة معظـ الثكرات العربية

 التمييز كعدـ المساكاةب" التعريفات الكثيرة ليذا المصطمح، بؿ سنركز عمى عناصره كالمتمثمة 
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العامة،  السمع االجتماعي، كتكفير كاألعباء، كالضماف لممكارد العادؿ الفرص، كالتكزيع كتكافؤ

  (.2013مركز مكارد العدالة اإلجتماعية )األجياؿ  بيف كالعدالة

إف نظرة متفحصة ليذه العناصر تفسر مطالب الثكرات بتحقيؽ العدالة اإلجتماعية، فالكاقع العربي 

الفقر بالسياسات المتبعة فشؿ في تحقيؽ تنمية جادة كحقيقية لمكاطنيو، ككرس عكضا عف ذلؾ 

المكاطف في بعض / المساكاة، فبل يعقؿ أف يضطر الفرد  كعدـ كاإلقصاء، كالتيميش، المدقع،

الدكؿ العربية إلى أف يعمؿ في كظيفتيف، كربما ثبلثة حتى يستطيع العيش بالحد األدنى مف الحياة 

الكريمة، كليذا مف الطبيعي أف تتطالب الثكرات بالخبز كىك أمر مشركع، كيمكف تفيمو، كقد ال 

يعني الخبز ىنا خبزا بالمعنى الحرفي لمكممة، بؿ بالتنمية، كالعيش الكريـ، كالغذاء كحقكؽ أقرتيا 

 . المكاثيؽ الدكلية، كارتبطت بالكرامة اإلنسانية

شعارات حقكقية بامتياز، ككاف ينبغي عمى " عيش، حرية، عدالة اجتماعية "  كمف ىنا، فشعارات 

األنظمة الحاكمة في العالـ العربي أف تترجميا لسياسات تفرز كاقعا أفضؿ ينعكس عمى الحياة 

اليكمية لممكاطف العربي، ليذا كجدنا أف جمكع المكاطنييف ىتفت بيا مطالبة بتحقيقيا مف الدكلة، 

 . الممثمة بالنظاـ السياسي الحاكـ

فمـ يعد  لمشرعية، مصدرا بكصفيا بيا تتمتع التي القكة كيبدك أف تمؾ الجمكع اليادرة أدركت

" يرضييا المطالبة بالحقكؽ مف نظاـ حاكـ سيبقى مكجكدا، لذا تطكرت الشعارات إلى المطالبة 

كىذا ليس غريبا، ففي ظؿ فقداف الحرية مف " إسقاط النظاـ " ككذلؾ " برحيؿ األنظمة الحاكمة 

 حقكقو ممارسة مف قمعية كمستبدة، كأف يتـ حرماف الشعب الطبيعي أف تصبح األنظمة الحاكمة

الجكانب جميعيا، ما يعني أف  في  كالفعؿ، االختيار عمى المكاطنيف قدرة الطبيعية، كأف تصادر

. تذمر دكف حتى كالقبكؿ كالطاعة، السمع عمييـ لمعبيد أقرب المكاطنكف يصبح
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 إنما ىك تحرر مف العجز، كسعي كاع كمدرؾ لبلنفبلت" الشعب يريد إسقاط النظاـ " إف شعار 

 إعادة الشعب ىذا بمقدكر يصبح كحتى الشرعية، تمتمؾ ال أنظمة مع القسرم التعاقد ىذا مف

 بممارسة كامتبلؾ الحرية قسرا، كليس طكاعية معو كيتعاقد يختاره، نظاـ مع العبلقة صياغة

 حكؿ التفكا أعماؿ رجاؿ كيحتكره النشاط ىذا في يتحكـ أف دكف كاالستثمار االقتصادم النشاط

 .كالبطالة الفقر ليزداد الببلد، خيرات فنيبكا النظاـ،

إنما ىي " الثكرتاف التكنسية كالمصرية " إف الشعارات التي رفعتيا الثكرات العربية، كفي مقدمتيا 

كفؽ عبلقة تربطيما   (المساكاة كالمشاركة  )تعبير جمي عف سعي لتكريس المكاطنة كأسسيا 

بجممة مف الحقكؽ السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، التي كانت منتيكة لفترة طكيمة مف الزمف 

 .في العالـ العربي

كلذا؛ نجد أف الجمكع الغفيرة التي خرجت في الدكؿ العربية لـ تكف ىي الجمكع الجائعة، بؿ 

تنكعت، فضمت السياسييف، كالفنانييف، كأصحاب الميف، كالمكظفيف الحككمييف، كاإلعبلمييف، 

إلخ ، كما كاف ىناؾ خميط فكرم غير متجانس، لكنو عمى ... كالعاطميف عف العمؿ، كالعماؿ 

 .األقؿ تكحد تحت مظمة شعارات مقبكلة لمجميع، شكمت المظمة ليذه اإلرادات الفردية

 كلسنا ىنا بصدد تقييـ نجاح الثكرات العربية أك فشميا، فمف المؤكد أف ىناؾ تحديات كثيرة، 

ككبيرة تحيط بيذا الكاقع الجديد، تحديات بعضيا كفيؿ بحرؼ ىذه الثكرات عف مسارىا، كلكف مما 

ال شؾ فيو أف الفرصة التاريخية التي صنعتيا الثكرات في بعض البمداف العربية تتيح بناء دكلة 

المكاطنة، التي تجسدت في شعارات الثكرة، كفي سعييا نحك االنعتاؽ مف سطكة أنظمة القمع 

". أف الشعب أراد إسقاط النظاـ، كاستطاع ألنو مصدر السمطات " السابقة، كتكريسيا حقيقة ثابتة 

 .كينتظر مستقببل تتكرس فيو حقكؽ المكاطنة السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية
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 :تعريف المواطنة 

مرة كاحدة، بؿ جاء في سياؽ عممية تاريخية، طكيمة معقدة، كمتعرجة، قبؿ  مفيـك المكاطنة لـ يأت

مستندا إلى اإلقرار كاالعتراؼ بمزيد مف الحقكؽ . أف يستقر في الفكر، كالكاقع المعاصريف

 .انعكس في سعي الكثيريف لتفسير المفيكـلممكاطنيف األمر 

الكطف ىك  " اف العرب بمعناىا المغكم العربي مشتقة مف كطف، كىك بحسب كتاب لسكالمكاطنة 

كأكطنو اتخذه  كطف أقاـ،أككطف بالمكاف ك… المنزؿ الذم تقيـ فيو ، كىك مكطف اإلنساف كمحمو 

أما في االصطبلح، فقد عرفتيا دائرة المعارؼ البريطانية . ( 451: 1984إبف منظكر  )" كطنا

عبلقة بيف فرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة "بأنيا   ( 2001:118 )كما كرد في الككارم 

 ."، كبما تتضمنو تمؾ العبلقة مف حقكؽ ككاجبات في تمؾ الدكلة 

 الفرد بيف القانكنية الطريؽ أك الصمة، تعني" حيث " حالة قانكنية " بينما قدميا آخركف بكصفيا 

 ككاجباتو الدكلة في الفرد حقكؽ عادة العبلقة ىذه كتحدد ثابت، بشكؿ بيا، يقيـ التي كالدكلة

 ككاجبات كمكاطف، الفرد بيا يتمتع حقكؽ عميو تترتب الدكلة في لمفرد قانكني كضع كأنيا. تجاىيا

  ( 3: 1994بشارة، كالصالح  )" الدكلة  تجاه مسؤكليتيا يتحمؿ

مف  (الكطف) أنيا ممارسة منظمة يقـك بيا المكاطف في أرضو ( 1: 2000 )يرل العكا كآخركف ك

، كلكؿ  ذاتيانفس الحقكؽ كعمية الكاجباتبكؿ مكاطف، حيث يتمتع الدستكر كالقكانيف،  خبلؿ

 .في إدارة الكطف بدرجة أك بأخرلالمشاركة مكاطف الحؽ في 

المشاركة بالعضكية الكاممة في دكلة ليا حدكد " كتباينت التعريفات في بعض المكسكعات مف أنيا 

 (  316: 1994) ،  أك كما قدميا معجـ المصطمحات السياسية ( 110: 1994ماف  )" إقميمية 

الذم يضمف لمشخص الحماية التي تمنحيا لو قكانيف " ساردا بعض التفاصيؿ عف معنى المكاطنة 
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الدكلة كتشريعاتيا، كيؤدم المكاطف كاجبات معينة كدفع الضرائب، كالخدمة في صفكؼ الجيش، 

 " كما أنو يتمتع ببعض االمتيازات كالحؽ في المشاركة في حكـ بمده 

بكصؼ المكاطنة بأنيا مجمكعة حقكؽ   ( 1411: 2001 )كلـ تكتؼ مكسكعة عمـ االجتماع 

مصطمح المكاطنة يشير في العصر الحديث عادة إلى المؤسسات " ككاجبات، فذىبت إلى أف 

كىك األمر ذاتو الذم يرد في دراسة صادرة " كالييئات التي تنظـ ىذه الحقكؽ في دكلة الرفاىية 

 ( " 11: 2012 )اإلنساني في عماف  كالقانكف اإلنساف حقكؽ لدراسات كلينبرغ راؤكؿ معيدعف 

 المكاطنيف يزكد العشريف القرف خبلؿ األكلى لممرة ظير الذم لممكاطنة االجتماعي مف أف البعد

 في كامؿ بشكؿ لممشاركة ليـ، البلزمة الرفاىية كخدمات كالتعميمية الصحية الخدمات بكافة

 " الكطنية  المدنية ثقافاتيـ في المشاركة عف فضبلن  الثقافية، مجتمعاتيـ

  تربط التي العضكية العبلقة طبيعة عمى تدؿ كممة ىي المكاطنة مما سبؽ استخبلص أف  كيمكننا

 مف العبلقة ىذه تفرضو كبيف األفراد بعضيـ ببعض، بكؿ ما التي يقيـ فييا، كالدكلة الفرد بيف

 ( الدستكر/ القانكف يحددىا (مدنية كسياسية، كاجتماعية، كاقتصادية، كثقافية )كاجبات كحقكؽ 

 .حقيقي ديمقراطي نظاـ ظؿ في كطبعا

 : المشاركة السياسية والمساواة أساسا المواطنة

بصرؼ النظر عف الجدؿ الكبير الذم رافؽ نشأة المفيـك كتطكره، إال أنو ال يمكف إغفاؿ أف 

المفيـك ال يستقيـ دكف ركائز، أك أسس حددىا البعض بالمقكمات، كقد تـ استخبلصيا في ىذه 

الدراسة مف كحي النشأة كالتطكر لممفيكـ، كمف ثنايا التعريؼ المستند إلى تنظيـ ثنائية العبلقة مع 

الدكلة، كمع باقي المكاطنيف، إضافة إلى االعتماد عمى عدد كبير مف األدبيات التي حددتيا 

 .المشاركة السياسية كالمساكاة: بأساسيف ميميف ىما
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 في المدنية كالمشاركة المكانة، في كالمساكاة االستقبللية فكرتيْ  إف ( 14:2007 )كيرل ىيتر 

 كاالستبدادية كالممكية، اإلقطاعية، األشكاؿ عف بمعزؿ نظريا المكاطنة تضعاف الدكلة، شؤكف

العكرة ) ككذلؾ  ( 2005:زيداف  )السياسية، كىذا يتقاطع كما ذىب إليو  االجتماعية لميكية

 لكؿ بالنسبة( كالمساكاة المشاركة )ركنيف لممكاطنة أف يركف" كالعكا كآخركف، الذيف  ( 2007

 الكطف إدارة المشاركة في في الحؽ مكاطف كلكؿ الكاجبات ذاتيا، الحقكؽ كعمية نفس كلو مكاطف،

  ( 1:2000:العكا كآخركف )" بأخرل  بدرجة أك

 المشاركة السياسية: األساس األول

بات كاضحا مف خبلؿ التأصيؿ التاريخي لمفيـك المكاطنة، كلتعريفيا أىمية المشاركة السياسية، 

بؿ إف الحديث عف المكاطنة يكاد يككف فارغا دكف التطرؽ لمفيـك المشاركة السياسية، األمر الذم 

جعميا ركنا أساسيا، كدعامة رئيسة ال تستقيـ المكاطنة دكنيا، ذلؾ أف المكاطف ىك مصدر 

 .السمطات، كيمارسيا مف خبلؿ السمطات التشريعية، كالتنفيذية كالقضائية، في ظؿ نظاـ ديمقراطي

إف تحقؽ مبدأ المشاركة السياسية يعني ببساطة أف ىناؾ قيمة، كاعترافا حقيقييف لمجمكع الشعب، 

كأف النظاـ السياسي يستمد شرعيتو مف ىذا الشعب الذم يحؽ لو ترشيح نفسو أكال، كاختيار مف 

يراه مناسبا، كقادرا عمى تحقيؽ تطمعاتو كمصالحو ثانيا، كمساءلتو إذا استدعى األمر ثالثا، كىك 

األمر الذم يمنع النظاـ السياسي مف التدىكر نحك الشمكلية، أك الديكتاتكرية، كىذا بحد ذاتو 

أما اإختفاء المشاركة السياسية أك تقييدىا فيقرأ . أساس كجكد التعاقد الذم ىك جكىر فكرة المكاطنة

منو أف ىناؾ خمبل كبيرا في ىذه العبلقة التعاقدية، أك أنيا غير مكجكدة أصبل، ما يّحكؿ مجمكع 

 .الشعب إلى رعايا، أك تابعيف، عكضا عف ككنيـ مكاطنييف
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كىنا يتداخؿ مفيكما المشاركة السياسية كالمساكاة، فالمشاركة ىنا لممكاطنييف جميعيـ بغض النظر 

الخ ، كبالطبع في كؿ دكلة ينظـ .... المكف، الجنس، العرؽ، الديف )عف أم إعتبارات مثؿ 

 .القانكف قضية العمر كبعض القضايا المتعمقة باألىمية، دكف أف يتناقض ىذا مع مبدأ المساكاة

لقد ارتبط مفيكما المكاطنة كالمشاركة السياسية تاريخيا بعبلقة عضكية، كتطكرت تمؾ العبلقة 

متأثرة بكتابات الفبلسفة حكؿ المكاطنة، كقيمة المشاركة السياسية، كأىميتيا، كتأثيرىا، كبنضاالت 

الشعب " الشعكب المختمفة التي غيرت معادالت التبعية، كالعبكدية، ككرست كاقعا مفاده أف 

أف مفيـك المكاطنة ارتبط عبر التاريخ بحؽ  ( 15:2001 )كيرل الككارم " مصدر السمطات 

المشاركة في النشاط االقتصادم، كالتمتع بثمراتو، كما ارتبط بحؽ المشاركة في الحياة 

االجتماعية، كأخيرا بحؽ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية الممزمة، كتكلي المناصب 

 ".العامة 

لقد أصبحت المشاركة السياسية مؤشرا لمدل تحقؽ المكاطنة، كحيكية كديمقراطية النظاـ السياسي، 

أف األنظمة السياسية غير الديمقراطية تميؿ إلى جعؿ ىذه  ( 137:2012 )كيرل ميراف 

المشاركة السياسية شكمية، كفي أضيؽ الحدكد، بينما تعمؿ النظـ الديمقراطية عمى تشجيع 

 .المكاطنيف عمى المشاركة

 :تعريف المشاركة السياسية

مساىمة أك مشاركة المكاطنيف المباشرة، أك غير المباشرة في " تعرفيا مكسكعة عمـ السياسة بأنيا 

  (119:2012ميراف  )" عممية صنع القرارات السياسية، مف خبلؿ نكاب يختاركنيـ 

ىي تحرؾ المكاطف لصنع تغيير ما، " أف المشاركة بأبسط معانييا  ( 421:2004 )كيرل الخشيـ 

، كيكضح أف التصكيت يأتي عمى رأس  "كليذا التحرؾ أنماط اعتيادية كأخرل غير اعتيادية 

التحركات االعتيادية، حيث المشاركة في االنتخاب، أك االستفتاء، أك مناقشة السياسات، أك 



33 
 

 
 

دارية، أما األنماط  االنضماـ إلى جماعات مصمحية، أك االتصاؿ بشخصيات كقيادات سياسية كا 

غير االعتيادية، فمثؿ التقدـ بشكاكل ضد النظاـ السياسي، أك االنخراط في تظاىرات، أك 

مكاجيات، أك العصياف المدني، أك أعماؿ الشغب السياسي، أك القياـ بانقبلب، أك ثكرة ضد 

 ".النظاـ 

 بو يقكـ الذم النشاط  ذلؾ "نيمسكف ، كجكف ىنتنغتكف صمكئيؿ المشاركة السياسية عند كتعني،

 أك فرديان  النشاط ىذا أكاف سكاء الحككمة، قرار صنع عممية في التأثير بقصد العاديكف المكاطنكف

 أـ فعاالن  شرعي، غير أك شرعيان  عنيفَا، أـ سمميان  منقطعان، أك متكاصبلن  عفكيان، أك منظمان  جماعيان،

  ( 36:1988المشاط  )" فعاؿ  غير

  كيبلحظ مف التعريفات السابقة، أف المساحة التي تفردىا المشاركة السياسية لممكاطنيف كبيرة، 

كىي ال تقتصر عمى الترشح كاالنتخاب فقط ضمف المستكل المباشر، بؿ تتضمف أيضا المستكل 

غير المباشر، كالذم ال يقؿ أىمية عف المستكل األكؿ، كالمتمثؿ بمتابعة أداء النظاـ السياسي، 

كتقكيمو إذا استدعى األمر مف خبلؿ طرؽ كثيرة كمتعددة، كىك ما يجعؿ مف المكاطف الفرد 

صاحب اليد الطكلى، ألنو يستطيع مف خبلؿ تكافر ىذه المشاركة التأثير فيما يريد، عكضا عف 

 .انتظار القادـ كالقبكؿ بو، أك التعايش معو، دكف أف يككف لو مجاؿ لتغييره

كيرل كثير مف المفكريف أف المستكل األكؿ لممشاركة السياسية غير كاؼ لضماف تحقؽ المكاطنة، 

كالحكـ عمى النظاـ بأنو ديمقراطي، فما معنى الترشيح كاالنتخاب في مجتمع لـ يستكعب المكاطنة 

بشكؿ جيد، كيعي جكىرىا، كمرتكزاتيا الحقيقية؟ ستككف النتيجة انتخابات تعيد إنتاج، أك فرز 

عصبيات كتكتبلت دينية، أك قكمية، أك عشائرية، كربما يككف أدؽ تكصيؼ لذلؾ ىك نتائج 

االنتخابات في الدكؿ العربية كمنيا فمسطيف، إذ تـ تكزيع السمطة عمى أسس دينية، كعشائرية، 

 .كطائفية، كحزبية ضيقة، كرست نظاما سمطكيا جديد السمات عمى حساب إنتاج نظاـ ديمقراطي
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كىذا ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ إنكار أىمية كجكد االنتخابات، لكنو يستدعي دكف شؾ 

الكعي، ككجكد الثقافة بأىمية المشاركة السياسية كأساس ميـ في تحقيؽ المكاطنة، كالدكر الذم 

يمكف أف تمعبو في عممية التغيير، كصنع القرارات، كىذا سيقكد تمقائيا إلى تكظيؼ عممية 

لى تفعيؿ الممارسة  لممستكل الثاني  (الفردية كالجماعية  )االنتخابات عمى نحك مغاير مف جية، كا 

المتعمؽ بالمساءلة بكؿ ما يحممو مف آليات لمعمؿ، تتضمف االحتجاج، كتشكيؿ جماعات 

 .إلخ...المصالح، كاألحزاب السياسية، كالتظاىر 

 :في تأصيل المفهوم

ف اختمفت صكرىا كتجمياتيا، ففي دكلة المدينة في أثينا  كانت المشاركة السياسية حاضرة تاريخيا كا 

تحققت المشاركة السياسية بصكرة كبيرة داخؿ الحياة السياسية، فإدارة الدكلة كانت شأنا عاما يتـ 

 )تداكلو، بؿ كذىبت دكلة المدينة إلى اعتبار المشاركة كاجبا يمقى التقدير، حيث يكرد باركر

أف المكاطف في أثينا كاف يعطى أجرا مقابؿ عممو، بما في ذلؾ خدمة الجيش  " ( 62:1966

 ".كالبحرية، كحضكر جمسات المجمس، كدكر القضاء 

كلعؿ أصدؽ تعبير عف محكرية المشاركة السياسية كمركزيتيا عند اإلغريؽ ما قالو بيركميس القائد 

نحف ننظر إلى الشخص الذم ال ييتـ بشؤكف الدكلة ال " كالسياسي اإلغريقي في خطابو الشيير 

إف المكاطف الذم ال يعنى بالمسائؿ العامة ال .... كمكاطف كسكؿ غير آبو فقط، بؿ كإنساف تافو 

نحف كحدنا نصؼ الذم ال يأبو بشؤكف ... نرل فيو رجبل منعدـ الضرر، بؿ رجبل منعدـ الفائدة 

  (.33:1988الخنساء  )" الدكلة بأنو كائف غير نافع، ال بأنو كائف في راحة تامة 

أما الركماف فكرثكا المشاركة مف ضمف ما كرثكه عف اإلغريؽ، كلعؿ فترة الجميكرية أصدؽ تعبير 

بأنو يرل أف " عف شيشركف الخطيب الركماني  ( 121:1990 )عف ذلؾ، حيث يكرد كريـ 
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مشاركة المكاطنيف كاجب عمييـ، كأنيـ يممككف الحؽ في المشاركة في تسيير أمكر الدكلة طبقا 

 " .لييبتو التي تتكقؼ عمى استعداده كقدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية 

أما الفترة األسكأ في تاريخ المشاركة السياسية فتمثمت في العصكر الكسطى كاإلقطاع، إذ لـ يكف 

لعامة الشعب صكت أك حضكر، ككانكا أقرب إلى العبيد، فحرمكا مف أبسط الحقكؽ، كبالتالي لـ 

 .يكف ممكنا كسط سيطرة الكنيسة، كالممؾ، كالنببلء أف تككف المشاركة السياسية حاضرة

كبثت الركح في مفيـك المشاركة السياسية مف جديد عمى يد فبلسفة عصر التنكير، كظيكر نظرية 

العقد االجتماعي، كظير الكعي بدكر األفراد في الحكـ انطبلقا مف مبدأ أف السيادة لمشعب، كليذا 

 .كأتبع األمر بنضاالت عزّزت تكريس المفيكـ". ال ضرائب دكف تمثيؿ " كجدنا القكؿ المشيكر 

كاقترف تطكر ىذه األفكار بتعاظـ الميبرالية كتنكعاتيا في القرف العشريف، كتدحرجت المشاركة مف 

مجرد أفكار متداكلة إلى أفكار عامة، كباتت المشاركة كاحدة مف الحقكؽ األساسية لكؿ مكاطف، 

كأخذ االىتماـ بالمشاركة يتسع ليشمؿ البحث في مكاضيع مختمفة تتعمؽ بالمشاركة مثؿ أىدافيا، 

. عكائقيا، ككيؼ تككف المشاركة معبرة بصدؽ عف رغبات الشعب، كمف يمتمككف الحؽ بالمشاركة

 .حتى ال تنحرؼ عممية المشاركة عف مسارىا، كغرضيا كما أكضحنا في كقت سابؽ

أف الربط بيف المشاركة كالمكاطنة بات ىك التقميد الشائع بيف  " ( 133:2012 )كيرل ميراف 

مفكرم الحقبة المعاصرة، أك حتى في أرض الكاقع، فبل تذكر أم منيما إال كتذكر األخرل معيا، 

 ". بكصفيا قيمة أخبلقية كسياسية، كنمكذجا لفكر الحقكؽ 
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 :المشاركة السياسية في نصوص القانون الدولي، والقوانين الوطنية

 في نصوص القانون الدولي: أوال

تتضمف مكاد القانكف الدكلي نصكصا كثيرة تتحدث بكضكح عف ضركرة تحقيؽ المشاركة 

السياسية، كسنكتفي باستعراض أبرز النصكص عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كىي عمى النحك 

 :اآلتي

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. أ

نادت أكثر مف مادة في اإلعبلف العالمي بضركرة تحقيؽ المشاركة السياسية، فيما اعتبر في حينو 

 :ببندييا تكضح أف  ( 20 )إنجازا كبيرا نحك تكريس المكاطنة بحمة جديدة، فالمادة 

 .السممية كالجماعات الجمعيات في االشتراؾ حرية في الحؽ شخص لكؿ .1

. ما جمعية إلى االنضماـ عمى أحد إرغاـ يجكز ال .2

 :ببنكدىا الثبلثة ( 21)  ككذلؾ المادة

ما مباشرة إما لببلده العامة الشؤكف إدارة في االشتراؾ في الحؽ فرد لكؿ .1  ممثميف بكاسطة كا 

. حران  اختياران  يختاركف

 .الببلد في العامة الكظائؼ تقمد في لغيره ذاتو الذم الحؽ شخص لكؿ .2

  نزيية دكرية بانتخابات اإلرادة ىذه عف كيعبر الحككمة، سمطة مصدر ىي الشعب إرادة .3

 إجراء أم حسب أك الجميع بيف المساكاة قدـ كعمى السرم االقتراع أساس عمى تجرم

. التصكيت حرية يضمف مماثؿ

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ الجيل األول من الحقوق. ب

ربما يقرأ المكضكع مف عنكاف العيد، فيك خاص بالحقكؽ السياسية، كليذا نجده تناكليا ضمف 

 :المشاركة السياسية المباشرة، كتمؾ غير المباشرة عبر مكاد مختمفة: مستكييف
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 عمى القيكد مف يكضع أف يجكز كال. بو معترفا السممي التجمع في الحؽ يككف  (21) المادة

 مجتمع في ضركرية، تدابير كتشكؿ لمقانكف طبقا تفرض التي تمؾ إال الحؽ ىذا ممارسة

 أك العامة الصحة حماية أك العاـ النظاـ أك العامة السبلمة أك القكمي األمف لصيانة ديمقراطي،

. كحرياتيـ اآلخريف حقكؽ حماية أك العامة اآلداب

  (22)  المادة

 النقابات إنشاء حؽ ذلؾ في بما آخريف، مع الجمعيات تككيف حرية في حؽ فرد  لكؿ.1

. مصالحو حماية أجؿ مف إلييا كاالنضماـ

 كتشكؿ القانكف عمييا ينص التي تمؾ إال الحؽ ىذا ممارسة عمى القيكد مف يكضع أف يجكز  ال.2

 العاـ النظاـ أك العامة السبلمة أك القكمي األمف لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضركرية، تدابير

 ىذه تحكؿ كال. كحرياتيـ اآلخريف حقكؽ حماية أك العامة اآلداب أك العامة الصحة حماية أك

. الحؽ ىذا ممارسة عمى قانكنية لقيكد الشرطة كرجاؿ المسمحة القكات أفراد إخضاع دكف المادة

 الحقكؽ ،2 المادة في المذككر التمييز كجكه مف كجو أم دكف مكاطف، لكؿ يككف ( 25)  المادة

:  معقكلة غير قيكد دكف بيا التمتع فرصة لو تتاح أف يجب التي التالية،

ما مباشرة إما العامة، الشؤكف إدارة في يشارؾ أف(  أ )  حرية، في يختاركف ممثميف بكاسطة كا 

 بيف المساكاة قدـ كعمى العاـ باالقتراع دكريا تجرل نزيية انتخابات في كينتخب، ينتخب أف( ب)

 الناخبيف، إرادة عف الحر التعبير تضمف السرم، كبالتصكيت الناخبيف

. بمده في العامة الكظائؼ تقمد فرصة-  سكاه، مع عمكما- المساكاة قدـ عمى لو، تتاح أف(  ج )
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 في نصوص القوانين الوطنية: ثانيا

زاد مف أىمية القكانيف كالتشريعات الفمسطينية، انضماـ فمسطيف لعضكية األمـ المتحدة  بكصفيا 

كيستمـز ىذا "  العيديف " كتكقيعيا عمى عّدة اتفاقيات كمعاىدات دكلية، كمنيا " عضك مراقب "

 .ضركرة تناغـ القكانيف كالتشريعات الفمسطينية مع نص المكاثيؽ الدكليةالتكقيع 

كفي ىذا السياؽ، سنتناكؿ بالتفصيؿ ما كرد في كثيقة إعبلف استقبلؿ دكلة فمسطيف في العاـ 

 . لرمزيتيا، كخصكصيتيا، إضافة إلى القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ1988

 :إعالن إستقالل دولة فمسطين. أ

 تشريف 15تضمنت الكثيقة التي أقرىا المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر بتاريخ 

 دكلة إف"  ، نصكصا يمكف االستدالؿ منيا عمى الحؽ في المشاركة السياسية 1988الثاني 

 ظؿ في ......كالسياسية  الدينية معتقداتيـ فييا تصاف ......كانكا  أينما لمفمسطينييف ىي فمسطيف

 حقكؽ كرعاية األغمبية األحزاب تككيف كحرية الرأم حرية أساس يقـك عمى برلماني ديمقراطي نظاـ

 " .الخ ...... األغمبية قرارات األقمية كاحتراـ األقمية

 :القانون األساسي الفمسطيني المعدل. ب

 أكد القانكف األساسي الفمسطيني عمى مبدأ المشاركة السياسية في أكثر مف مناسبة، ففي المادة

 كالتنفيذية التشريعية السمطات طريؽ عف كيمارسيا السمطات مصدر الشعب" ذكر أف ( 2)

.  "األساسي  القانكف ىذا في المبيف الكجو عمى السمطات بيف الفصؿ مبدأ أساس عمى كالقضائية

 كجماعات أفرادان  السياسية الحياة في المشاركة حؽ حيث أكد أف لمفمسطينييف( 26)ككذلؾ في مادة

 : اآلتية الحقكؽ الخصكص كجو عمى كليـ

. لمقانكف كفقان  إلييا كاالنضماـ السياسية األحزاب تشكيؿ .1

 .لمقانكف كفقان  الشعبية كالمؤسسات كاألندية كالركابط كاالتحادات كالجمعيات النقابات تشكيؿ .2
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كفقان  العاـ باالقتراع انتخابيـ يتـ منيـ ممثميف الختيار االنتخابات في كالترشيح التصكيت .3

 . لمقانكف

 . الفرص تكافؤ قاعدة عمى العامة كالكظائؼ المناصب تقمد .4

 كالمكاكب العامة االجتماعات كعقد الشرطة، أفراد حضكر دكف الخاصة االجتماعات عقد .5

.  القانكف حدكد في كالتجمعات

 :المساواة: األساس الثاني

كمما بحثنا في تاريخ المساكاة، كمما تأكد مدل قدـ المفيكـ، كيذىب كثير مف الفبلسفة كالمفكريف 

" إلى االعتقاد أف العالـ قبؿ قياـ الدكؿ كاف يعيش حالة طبيعية مف المساكاة، أسماىا لكؾ 

كرأل مكنتسكيك أف ىذه الحالة الطبيعية لـ تنتو إال مع إنشاء المجتمع المدني، " المساكاة الطبيعية 

بينما يعتقد ركسك أف التفاكت بيف البشر كاف معدكما إلى أف ظيرت فكرة التممؾ، كاعترؼ ىكبز 

 .أف الطبيعة خمقت البشر متساكيف" التنيف " في بداية الفصؿ الثالث مف كتابو 

كلعميا مف أشير المفاىيـ األخبلقية المتداكلة في الفكر السياسي، كشكمت حجر الزاكية في " 

كالمساكاة اليـك " الثكرات السياسية كاإلجتماعية، إضافة إلى النظريات الفمسفية القديمة كالحديثة، 

  (1984: 115تككفيؿ  )" تعبر عف الفضيمة مثؿ كممة العدالة، أك الحب ال يعترض عمييا أحد 

 :تعريف المساواة

أف  ( 1295:1999 )اصطبلحا يعد مذىب المساكاة بيف الناس مف المبادئ، كيرل الحنفي 

أما إذا ما " الناس كلدكا بالطبيعة متساكيف، كيعزك البلتساكم بينيـ إلى الظركؼ االجتماعية 

ربطنا المساكاة باألصؿ األخبلقي، كنظرنا إلى اإلنساف مف حيث ىك إنساف، عندىا سترتبط 

المساكاة بالحؽ كالكرامة، كمع ذلؾ اختمؼ تعريؼ المساكاة تبعا لممدارس الفكرية المختمفة، فيي 

 ".المساكاة في الفرص" عند الماركسييف تعني المساكاة االإقتصادية، بينما عنت عند الميبرالييف
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بالطبع لكؿ منطمقاتو في تفسير المفيكـ، كىذا ال يعني أنو ال تكجد مآخذ عمى بعض ىذه 

 .التفسيرات، فقد ىكجـ المنطؽ الماركسي، ككذلؾ الميبرالي، عمى قاعدة أنو ال يحقؽ العدالة

 :في تأصيل المفهوم

فميس " بالعكدة إلى أثينا، كضمف مفيـك المكاطنة آنذاؾ سادت المساكاة بيف المكاطنيف المؤىميف، 

باستطاعة المرء أف يجد في أثينا أية تفرقة بيف أصحاب الحرؼ، كأصحاب الميف، أك التجار، 

  ( 89:1966باركر  )" فالكؿ عمى قدـ المساكاة التي أصبحت جزءا مف الثقافة اليكنانية القديمة 

كلكف ىذا الكاقع لـ يمنع انتشار أفكار فمسفية ضد ىذه المساكاة مستندة إلى الطبقية، مف فبلسفة 

 .عظماء كأفبلطكف كأرسطك الذم رأل أف الناس يكلدكف أحرارا أك عبيدا بالطبيعة

كمع انتشار األفكار الركاقية في ركما، كالتي كانت أكثر التيارات الفمسفية دفاعا عف فكرة 

المساكاة، عمؿ الركماف عمى تحقيؽ المساكاة مف خبلؿ تكسيع مفيـك المكاطنة ليتساكل الركماف 

مع أصحاب الجنسيات األخرل، لذا نجد أف الفبلسفة في اإلمبرطكرية الركمانية أمثاؿ شيشركف 

اإلنساف أخ ألخيو اإلنساف، فالجميع " كانكا مف أنصار المساكاة بيف الشعكب، انطبلقا مف أف 

  ( 129:1988الخنساء  )" يتمتعكف بالمكاىب ذاتيا، كال تمييز بيف فرد كآخر 

أما في العصكر الكسطى فمـ يكف ىناؾ معنى كقيمة لمحديث عف المساكاة، حيث سيطرة الممكؾ، 

 .كسيطرة النببلء، كاستعباد بقية الشعب

كتأثر مفيـك المساكاة بأفكار فبلسفة عصر التنكير التي ساىمت في أف يتكرس المفيـك كاقعا 

كفي القرف التاسع . مممكسا، بؿ كأصبحت مطمبا شعبيا نادت بو الثكرات، خاصة الثكرة الفرنسية

عشر، كبدايات القرف العشريف أصبح المفيـك محؿ تجاذب كبير بيف كؿ مف األفكار الماركسية 

 . كاألفكار الميبرالية
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 )كمما ال شؾ فيو أف المكاطنة اعتمدت عمى مفيـك المساكاة بدرجة كبيرة، يرل الككارم 

أف مفيـك المكاطنة، أك ما يدؿ عميو مف مصطمحات عبر التاريخ اقترف بإقرار  " ( 15:2001

المساكاة لمبعض، أك لمكثرة مف المكاطنييف، إذ كانت المكاطنة قديما تعني المشاركة في الحكـ عمى 

كيرل "  قدـ المساكاة مع بقية المكاطنييف، لذا أصبحت المساكاة ركيزة أساسية لمفيـك المكاطنة 

 ".أف المكاطنة أصبحت تعني ضمنيا معنى المساكاة في كقتنا الحاضر  " ( 113:2012 )ميراف 

اليـك المساكاة حاضرة كبقكة في مفيـك المكاطنة، عمى نحك ال يمكف االنفبلت منو، أك تجاىمو، 

كىي ال تعتمد عمى المكف أك الجنس، أك العرؽ، أك الديف، حيث التنكع الكبير لمناس في اختبلؼ 

كيمكف تخطي كؿ ذلؾ، بؿ كيمكف اعتباره " اجتماعيا " أصكليـ، كمكانتيـ، كثركاتيـ أمر مقبكؿ 

 .أمرا حيكيا، كغنيا ليزيد مف فرص تطكر لممجتمعات

 أف تؤثر عمى الكضع القانكني لممكاطنيف، – ليس مف المفترض –إف جميع االختبلفات السابقة 

. بغض النظر عف التفسيرات كالمنطؽ الكامف خمفيا، سكاءا أكاف اجتماعيا، أك ثقافيا، أك سياسيا

لكف ىذا لـ يمنع أف ترفض الميبرالية مفيـك المساكاة المطمقة، إذ قدمت مفيـك المساكاة في 

كىك ما رفضو . الفرص، ككنو يحقؽ العدالة، كال يجكر عمى حريات األفراد مف كجيات نظرىـ

 .الماركسيكف بشدة عمى قاعدة أنو ال يحقؽ العدالة االجتماعية

 :المساواة في نصوص القانون الدولي، والقوانين الوطنية

 في القانون الدولي: أوال

تتضمف مكاد القانكف الدكلي نصكصا كثيرة تتحدث بكضكح عف ضركرة تحقيؽ المساكاة، كبما أف 

فإف ىذا " عرفا " ىذه المكاد ممزمة لمدكؿ التي صادقت عمييا، أك تمؾ التي لـ تصادؽ بكصفيا 

 :يعطييا مكانة عميا، كيمكف استعراض أبرز النصكص عمى النحك اآلتي

 



42 
 

 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. أ

 البشرية األسرة أعضاء جميع في المتأصمة بالكرامة أكد اإلعبلف في ديباجتو عمى أف االعتراؼ

كىي  ( 2 ) كحممت المادة رقـ .العالـ في كالسبلـ كالعدؿ الحرية أساس الثابتة المتساكية كبحقكقيـ

تأكيدا صريحا عمى أف لمجميع حؽ التمتع بكافة - كتعد قفزة نكعية في حينيا - مادة ىامة لمغاية

 .الحقكؽ الكاردة في اإلعبلف دكف تمييز

 أم دكف اإلعبلف، ىذا في الكاردة كالحريات الحقكؽ بكافة التمتع حؽ إنساف لكؿ ( 2 )مادة رقـ 

 أم أك السياسي الرأم أك الديف أك المغة أك الجنس أك المكف أك العنصر بسبب كالتمييز تمييز،

 أية دكف آخر، كضع أم أك الميبلد أك الثركة أك االجتماعي أك الكطني األصؿ أك آخر، رأم

 أك السياسي الكضع أساسو تمييز أم ىناؾ يككف فمف تقدـ عما كفضبل. كالنساء الرجاؿ بيف تفرقة

 مستقبل البقعة تمؾ أك البمد ىذا كاف سكاء الفرد إلييا ينتمي التي البقعة أك لبمد الدكلي أك القانكني

. القيكد مف قيد ألم خاضعة سيادتو كانت أك الذاتي بالحكـ متمتع غير أك الكصاية تحت أك

" المساكاة " كافية لتأكيد المساكاة، إال اإلعبلف تضمف مكادا صريحة حكؿ  (2)كمع أف المادة رقـ 

 :فيناؾ المكاد

 كضميران  عقبلن  كىبكا كقد كالحقكؽ، الكرامة في متساكيف أحراران  الناس جميع يكلد ( 1 )مادة رقـ 

 .اإلخاء بركح بعضان  بعضيـ يعامؿ أف كعمييـ

 بكافة الرقيؽ كتجارة االسترقاؽ كيحظر شخص، أم استعباد أك استرقاؽ ال يجكز ( 4 )مادة رقـ 

 أكضاعيما

كرغـ أف المادة تتحدث عف االسترقاؽ، إل أف جكىرىا المساكاة، فيي تحظر االسترقاؽ، كتجارة 

 .الرقيؽ انطبلقا مف أف جميع البشر كلدكا أحرارا، كمتساكيف في الحقكؽ، كال يجكز أف يستعبد أحد
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 أية دكف عنو متكافئة بحماية التمتع في الحؽ كليـ القانكف أماـ سكاسية الناس كؿ ( 7 )مادة رقـ 

 أم كضد اإلعبلف، بيذا يخؿ تمييز أم ضد متساكية حماية في الحؽ جميعا ليـ أف كما تفرقة،

. كيذا تمييز عمى تحريض

 قضيتو تنظر أف في اآلخريف، مع التامة المساكاة قدـ عمى الحؽ، إنساف لكؿ ( 10 )مادة رقـ 

 تكجو جنائية تيمة كأية كالتزاماتو حقكقو في لمفصؿ عمنيان  عادالن  نظران  نزيية مستقمة محكمة أماـ

. إليو

 :ببندييا ( 16 )مادة 

 الجنس بسبب قيد أم دكف أسرة كتأسيس التزكج حؽ الزكاج سف بمغا متى كالمرأة لمرجؿ .1

 .انحبللو كعند قيامو كأثناء الزكاج عند متساكية حقكؽ كليما الديف، أك

. فيو إكراه ال كامبلن  رضى الزكاج في الراغبيف الطرفيف برضى إال الزكاج عقد يبـر ال .2

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ الجيل األول من الحقوق. ب

 تطبؽ أف يجب أنو بذلؾ كالمقصكد الفكرم، لمتطبيؽ حقكؽ بأنيا"  كالسياسية المدنية الحقكؽ تتميز

 ينطكم التي الكبيرة الخطكرة إلى بالنظر تطبيقيا، في تدريج أك تأجيؿ أم تحتمؿ كال فكرا كتحتـر

 تتطمب ال أنيا أم سمبية، حقكؽ كما أنيا ... .ككرامتيـ األفراد عمى الكامؿ إعماليا عدـ عمييا

  (2011: خميؿ )" طائمة  مبالغ تخصيص أك كبيرة مكارد الدكلة مف

كانػػت  مف ضركرة تعيد الدكؿ إذا ( 2:2 )ىذا باإلضافة إلى المطمب المتضمف في المادة رقـ 

 ىػػذا فػػي بيػػا المعتػػرؼ الحقػػكؽ فعػبل إعمػػاؿ تكفػؿ ال القائمػة التشػريعية غيػر أك التشػريعية تدابيرىػا

 اإلعماؿ ليػذا يكػكف ضركريػا مػا العيػد، ىػذا كأحػكاـ الدسػتكرية إلجراءاتيػا تتخػػذ، طبقػا بػػأف العيػػد،

. تشػريعية غيػر أك تشػريعية تدابيػر مػف
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بضركرة سبيؿ  (ج + ب + أ :3:2 )كاألمر الذم ال يقؿ أىمية أيضا ىك المطالبة في المادة رقـ 

فعاؿ لمتظمـ ، حتى لك كاف المسبب جية رسمية، كأف تبت في المكضكع سمطة قضائية، كضركرة 

 .إنفاذ األحكاـ الصادرة

كبالتدقيؽ في ديباجة العيد كنصكصو المختمفة نجد أف ىناؾ تأكيدا كاضحا عمى المساكاة، سيما 

 كبكفالة في العيد، بيا المعترؼ الحقكؽ باحتراـ التي تنادم  ( 1) البند رقـ  ( 2 )في المادة رقـ 

 بسبب تمييز أم دكف كاليتيا، في كالداخميف إقميميا في المكجكديف لجميع األفراد الحقكؽ ىذه

 األصؿ أك سياسي، غير أك سياسيا الرأم أك الديف، أك المغة، أك أك الجنس، المكف، أك العرؽ،

. األسباب مف ذلؾ غير أك النسب، أك أك الثركة، االجتماعي، أك القكمي

فييـ،  أصيمة كرامة مف البشرية األسرة أعضاء لجميع بما اإلقرار" كرد في الديباجة تأكيد عمى 

 ".كمف حقكؽ متساكية كثابتة، يشكؿ أساس الحرية، كالعدؿ، كالسبلـ العالمي 

 ىذا في األطراؼ الدكؿ تتعيد" نجد نصا صريحا حكؿ مكضكع المساكاة  ( 3 )كفي المادة رقـ 

 المنصكص كالسياسية الحقكؽ المدنية بجميع التمتع حؽ في كالنساء الرجاؿ تساكل بكفالة العيد

 " العيد  ىذا في عمييا

 قياميا كالمعمف األمة، حياة تتيدد التي إلى حالة الطكارئ االستثنائية ( 4)كتطرقت المادة رقـ 

 أك المكف، أك العرؽ، ىك الكحيد مبرره يككف تمييز عمى كأقرتيا بقيكد منيا عدـ انطكائيا رسميا،

. االجتماعي األصؿ أك الديف، أك المغة الجنس، أك

 "الخ .... القضاء  أماـ سكاء جميعا التي تتحدث عف أف الناس ( 14)المادة رقـ 

 ال كامبل رضاء زكاجيما المزمع الطرفيف برضا حكؿ الزكاج ( 4+3) البنكد  ( 23 )المادة رقـ 

 حقكؽ تساكل لكفالة المناسبة التدابير العيد ىذا في األطراؼ  كضركرة اتخاذ الدكؿ.فيو إكراه

.  انحبللو كلدل الزكاج قياـ خبلؿ ككاجباتيما الزكجيف
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 أك المكف، أك العرؽ، بسبب تمييز أم دكف كلد، لكؿ يككف ( 2) البند رقـ  ( 24المادة رقـ 

 عمى حؽ النسب، أك الثركة، أك االجتماعي، القكمي، أك األصؿ أك الديف، أك المغة، أك الجنس،

. قاصرا ككنو يقتضييا التي تدابير الحماية اتخاذ في الدكلة كعمى المجتمع كعمى أسرتو

 2) كىي تطمب المساكاة بغض النظر عف جميع االعتبارات الكاردة في المادة رقـ  ( 25 )المادة 

مف العيد لممشاركة في في إدارة الشؤكف العامةػ، في الترشح كاالنتخاب، كالمساكاة في تقمد  (

 .الكظائؼ العامة

 في متساك بحؽ تمييز أم دكف كيتمتعكف القانكف، أماـ سكاء جميعا الناس ( 26 )المادة رقـ 

 األشخاص لجميع يكفؿ كأف تمييز أم القانكف يحظر أف يجب ىذا الصدد كفي. بحمايتو التمتع

 أك المغة، أك الجنس، أك المكف، أك كالعرؽ، سبب، ألم مف التمييز فعالة حماية السكاء عمى

 النسب، أك الثركة أك االجتماعي، أك القكمي أك األصؿ سياسي، غير أك سياسيا الرأم أك الديف،

 .األسباب مف ذلؾ غير أك

العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية، واالقتصادية، / الجيل الثاني من الحقوق. ج

 والثقافية

 أصيمة كرامة مف البشرية األسرة أعضاء لجميع بما عاكد العيد التأكيد مرة أخرل في الديباجة

 أساس المتحدة، األمـ ميثاؽ في المعمنة لممبادئ كفقا يشكؿ كثابتة، متساكية حقكؽ كمف فييـ،

 .العالـ في كالسبلـ كالعدؿ الحرية

 ىذا في األطراؼ الدكؿ تعيد" نصا كاضحا كصريحا حكؿ  ( 2:2 )كتضمف العيد في المادة 

 تمييز أم مف بريئة العيد ىذا في عمييا المنصكص الحقكؽ ممارسة جعؿ تضمف بأف العيد

 أك سياسي، غير أك سياسيا الرأم أك الديف، أك المغة، أك الجنس، أك المكف، أك العرؽ، بسبب

. "األسباب  مف ذلؾ غير أك النسب، أك الثركة، أك االجتماعي، أك القكمي األصؿ
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 دكف العمؿ قيمة تساكم لدل المتساكية كالمكافأة المنصؼ، لؤلجر ( 1: أ ) ( 7 )كتطرقت المادة 

 يتمتع التي تمؾ مف أدنى تككف ال عمؿ بشركط تمتعيا خصكصا لممرأة يضمف أف عمى تمييز، أم

 .العمؿ تساكم لدل الرجؿ أجر يساكل أجرا كتقاضييا الرجؿ، بيا

 مرتبة إلى عمميـ، داخؿ الترقية، فرص في الجميع عمى تساكم (البند ج  )كأكدت المادة ذاتيا

 .كالكفاءة األقدمية العتبارمْ  إال ذلؾ إخضاع دكف مبلئمة، أعمى

 قدـ عمى لمجميع متاحا العالي التعميـ ضركرة جعؿ( ج ) فأكدت في البند  ( 13 )أما المادة 

 .التعميـ بمجانية تدريجيا باألخذ سيما كال المناسبة الكسائؿ بكافة لمكفاءة، تبعا المساكاة،

 :إتفاقية القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة. د

 )أكدت جميع بنكد اإلتفاقية بالتفصيؿ عمى عدـ جكاز التمييز ضد المرأة كفي المجاالت كافة

كعمى المستكيات التشريعية، كالتنفيذية،  (االجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالسياسية 

كالقضائية، لكف يكفي اإلشارة أيضا أف الديباجة عادت كأكدت بمنتيى الكضكح عمى المساكاة، 

 بحقكؽ الخاصيف الدكلييف العيديف كعد التمييز كما كرد في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كفي

 التي المتخصصة، كالككاالت المتحدة األمـ برعاية المعقكدة الدكلية اإلنساف، كفي االتفاقيات

 األمـ اعتمدتيا التي كالتكصيات كاإلعبلنات كالقرارات الحقكؽ، في كالمرأة الرجؿ مساكاة تشجع

 .الحقكؽ في كالمرأة الرجؿ بمساكاة لمنيكض المتخصصة، كالككاالت المتحدة

 في القوانين والتشريعات الوطنية: ثانيا

كما سبؽ كتحدثنا سنركز عمى كثيقة إعبلف إستقبلؿ دكلة فمسطيف لخصكصيتيا، كرمزيتيا، كعمى 

لمسمطة الكطنية الفمسطينية في المرحمة االنتقالية بناء عمى " الدستكر " القانكف األساسي بكصفو 

 اتفاقية أكسمك
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 :وثيقة إعالن استقالل دولة فمسطين. أ

 تشريف 15تضمنت الكثيقة التي أقرىا المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر بتاريخ 

 ىي فمسطيف دكلة إف: "  ، نصكصا كاضحة في مكضكع المساكاة، نقتبس منيا1988الثاني 

 نظاـ في ظؿ ..........الحقكؽ  الكاممة في بالمساكاة كيتمتعكف ......كانكا  أينما لمفمسطينييف

 الحقكؽ في التمييز كعدـ كالمساكاة االجتماعي عمى العدؿ.............. يقـك  برلماني ديمقراطي

 " .الخ ....... كالرجؿ  المرأة بيف أك المكف، أك الديف، أك العرؽ، أساس العامة عمى

 :القانون األساسي الفمسطيني المعدل. ب

ضماف الحقكؽ كالحريات العامة كالشخصية عمى اختبلفيا بما يحقؽ " أكضحت مقدمة القانكف 

 حيثما حؽ الفمسطيني، تسقط ال المؤقتة أحكامو أف كما ..... العدؿ كالمساكاة لمجميع دكف تمييز

 .الكطف أرض عمى مكاطنيو مع متساكية بحقكؽ التمتع في كجد،

الحقكؽ كالحريات  )تضمف القانكف األساسي نصكصا كاضحة حكؿ المساكاة في الباب الثاني 

 تمييز ال سكاء كالقضاء القانكف أماـ التي أكدت أف الفمسطينييف ( 9) بدءا مف مادة  (العامة 

. اإلعاقة أك السياسي، الرأم أك الديف، أك المكف، أك الجنس، أك العرؽ، بسبب بينيـ

 فأكدت أف لمفمسطينييف الحؽ في تقمد ( 4) المكضكع في البند رقـ  ( 26 )كما تناكلت المادة 

 .الفرص تكافؤ قاعدة عمى العامة كالكظائؼ المناصب
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 :التربية عمى المواطنة / المحور الثاني
 

 قبؿ أف يتكرس مفيـك المكاطنة  كيتجذر – كما زاؿ بعضيا يعاني –عانت شعكب العالـ كثيرا 

حقيقة تتجمى خبلليا أبعاد العبلقة التعاقدية بشكؿ صحي، ممارساتي، عمى نحك يكفؿ لممكاطنيف 

 .كرامتيـ، كحقكقيـ، كيمكنيـ مف ممارسة دكرىـ الفاعؿ

" في كجكدىا، كال " لمحظ " كبالتالي؛ فإف تكريس ىذه المعادلة كتجذيرىا، كستمراريتيا ال يخضع 

عمى استمراريتيا، ليذا يعد كعي المكاطنيف، كممارستيـ لمستكيات مباشرة كغير " لممقامرة، كالرىاف 

مباشرة مف المشاركة السياسية، كتفعيؿ مكاطنتيـ أمرا ضركريا إلبقاء ىذه العبلقة التعاقدية عمى 

مسارىا الصحيح، كأال تنحرؼ بإتجاىات أخرل يدفع نتائجيا المكاطنكف استبدادا، كظمما، كقيرا، 

 .كحقكقا منتيكة

إف تفعيؿ المكاطنة ال يأتي صدفة، كال يكلد الشخص مكاطنا فاعبل، مشاركا، كناقدا، كالحظنا 

خبلؿ ما تضمنو المحكر األكؿ، كفي سياؽ التطكر التاريخي لمفيـك المكاطنة الكـ اليائؿ مف 

النضاالت التي خاضتيا الشعكب في سعييا نحك التغيير، كتكريس دكلة القانكف، كصكال لتحقيؽ 

االعتراؼ بالكرامة اإلنسانية، كلـ يكف ىذا ليتحقؽ لكال الكعي، كالذىنية المنفتحة، كالرافضة الذم 

 .ساىمت بو عكامؿ عدة

تاحتو لمجميع، ىك " عف جيفرسكف   ( 2000بتس  )يكرد  إف اليدؼ مف نشأة نظاـ التعميـ العاـ كا 

 –اإلعداد لممكاطنة الديمقراطية في المجتمع الديمقراطي الكليد، كتعميـ الحرية كالمسؤكلية المتيف 

"   ال يتأتياف ألحد بالفطرة، إذف ال بد مف تعيدىما كرعايتيما–كرغـ أننا جميعا نكلد مزكديف بيما 

لذلؾ كاف جيفرسكف يرل أيضا أف حقكؽ كمسؤكليات المكاطنة الديمقراطية يجب تحديدىا بالقانكف، 

 .كتعيدىا بتربية مدنية مشتركة، كثقافة حقكقية لمجميع
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إف الحفاظ عمى ىذا الكعي كتعميقو أمر ضركرم، بما يحممو ذلؾ مف أبعاد ثقافية، كقيمية، 

كمعارؼ، كميارات تسيـ في الحفاظ ليس فقط عمى عبلقة تعاقدية سميمة، بؿ عبلقات داخمية 

كبيذا المعنى تصبح التربية . صحية أيضا، كتطكر مجتمعي، بما يعنيو ذلؾ مف استقرار كازدىار

 .عمى المكاطنة أمرا حيكيا، كجزءا مف المشركعيف السياسي كالتربكم العاميف لمدكلة الديمقراطية

إف نجد اليـك أف الدكؿ المتقدمة في مسار المكاطنة، كالتي مارست الديمقراطية كاختبرتيا لفترة " 

طكيمة، تشعر بالحاجة الدائمة لمتربية عمى المكاطنة، مف أجؿ المحافظة عمى مبادئيا كحمايتيا 

مف جية، كمف أجؿ تحسيف أدكات تطبيقيا ككسائمو، كمف أجؿ التكيؼ مع الحاجات المستجدة، 

كالتعميمي بالضركرة أف  التربكم كيعد ىذا أمرا طبيعيا، فالنظاـ ( 59:2007العكرة  )" كالمتنكعة 

 األفراد كبيف األفراد، بيف العبلقات عميو تقكـ أساسا المجتمع عميو اتفؽ لما يككف مرآة عاكسة

السياسية، بحيث يتحكؿ ىذا االتفاؽ إلى كعي مستنير، كثقافة سياسية كحقكقية، كقيـ،  كالسمطة

الدكلة  كبيف" المكاطنييف " األفراد  بيف العبلقة استمرارية لضماف عمييا النشء تربية يتـ كميارات

كالقيـ، كليس ىذا باألمر  الحقكؽ ىذه أساس عمى أنفسيـ األفراد بيف ككذلؾ عمى نحك سميـ،

اليسير، إنو أمر ينبغي اإلعداد لو جيدا، كأف يبنى عمى فمسفة كاضحة تقكد إلى مخرجات محددة، 

 .كبالتالي فيي تربية مقصكدة، كمكجية، كىادفة

فكؿ جيؿ " يرل دم تككفيؿ أف التممذة عمى الديمقراطية كالحرية مف أىـ أنكاع التممذة  كأصعبيا

" عادات العقؿ كالقمب " يعتبر بمثابة شعب جديد، يجب أف يكتسب المعارؼ، كالميارات، كالميكؿ 

الضركرية لمديمقراطية كالمشاركة، فالديمقراطية ليست آلة تسير مف تمقاء ذاتيا، بؿ ال بد مف 

  (Bottary 75:2000 )" رعايتيا، كتعيدىا عف طريؽ الكممة، كالدراسة كقكة المثاؿ 

كبالطبع، فإف تعزيز ميارات التفكير الناقد كالتحميمي قضية تركز عمييا التربية عمى المكاطنة، أك 

التربية المدنية، ذلؾ أف اليدؼ ىك مكاطف يعمؿ الفكر في كؿ ما حكلو، مما يؤىمو مستقببل ألف 
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يككف مكاطنا حرا في تفكيره، لو قدرة عمى المشاركة الكاعية، كالنقد المستند إلى فيـ ككعي 

مستنيريف، مكاطف صعب االنقياد، رافض لكؿ مظاىر التبعية كالخنكع، كمصادرة الكرامة 

 . كانتياكيا

التي تمكف األفراد مف اكتشاؼ ىكيتيـ، " ليذا؛ نادل جكف ديكم في كتاباتو بالتربية الديمقراطية 

كاستعداداتيـ، ككؿ ما يمكف أف يسيمكا بو مف أجؿ صالح المجتمع، كذلؾ مف خبلؿ التعمـ 

الخبراتي كالتعاكني، كتنمية النظرة النقدية، كالقدرة عمى صنع القرار، كىدؼ ىذه التربية ىك إنتاج 

  ( 34:2013جميمة  )" مكاطنيف منخرطيف بفاعمية ككعي ناقد في شؤكف مجتمعيـ 

 :التربية المدنية في تجارب بعض الدول العربية والدولية/ التربية عمى المواطنة

نستنتج مما سبؽ أىمية التربية عمى المكاطنة، أك التربية المدنية، ليذا نجد أف العديد مف الدكؿ 

األكركبية، ككذلؾ الكاليات المتحدة األمريكية، كغيرىا في العالـ بدأت خطكات مبكرة عمى ىذا 

 المكاطنة قيـ بتعميـ اىتمت التي الحديث العصر في الدكؿ أكائؿ فبريطانيا كانت مف" الصعيد، 

 ضمف بالمكاطنة المتعمقة القيـ إدماج بالعمؿ عمى فقامت التعميمية جميعيا، في المراحؿ كتنميتيا

 )" الكبار  كتعميـ المستمر بالتعميـ األكلى كانتياء السنكات مف ابتداء ، المستكيات كؿ في التعميـ

 عرفت لكنيا 1883 عاـ األخبلقية بالّتربية أدمجت فقد فرنسا، في أما " ( 238:1998الرشداف 

  ( 18:2100قاسـ كآخركف  )" المدني أك التعميـ بالّتربية سميت ثـ المدنية نظاـ شيادات ذلؾ بعد

" كتعد الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ مف أكائؿ الدكؿ التي بدأت بتدريس التربية عمى المكاطنة  

 حركة إلى األمريكية المتحدة الكاليات إلى عشر التاسع القرف فقد أدل زحؼ المياجريف خبلؿ

 الدراسات جمعية أكصت 1916 عاـ كفي السياسية كالحضارة، بالشراكة مرتبطة تجدد

 تعميـ يككف بأف الثانكم التعميـ تنظيـ إعادة لجنة عف الجماعات المتفرعة إحدل كىي االجتماعية،

 Anthony  "لمدراسات االجتماعية، كىذا ما كاف بعد سنكات قميمة  أكلى ىدؼ ىك المكاطنة
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ككذلؾ الياباف، كالنركيج المتاف تمتمكاف برامج متطكرة لمتربية عمى المكاطنة،  ( ( 334:1998

كما زالت ىذه الدكؿ تطكر برامج التربية عمى المكاطنة كفؽ . كمثميما غالبية الدكؿ األكركبية

 .مراجعات كتقييـ مستمريف

أما في العالـ العربي فمف الطبيعي أف يككف مكضكع التربية عمى المكاطنة مف المكاضيع الحديثة 

في الفكر العربي المعاصر، ذلؾ أف االىتماـ نفسو بمكضكع المكاطنة كالديمقراطية في الكطف 

في مراحمو -  مف الناحية العممية التطبيقية –العربي جاء في كقت متأخر نسبيا، كيعد لغاية اآلف 

الجنينية، رغـ أف غالبية الدساتير العربية نصت عمى المكاطنة، فأكدت عمى أف الشعب مصدر 

 .السمطات، كما تطرقت لمحقكؽ المختمفة

كرغـ حداثة االىتماـ بالتربية عمى المكاطنة نجد ىناؾ اىتماما كبيرا بالمكضكع مف جانب العديد 

مف مؤسسات المجتمع المدني، كبعض الدكؿ العربية التي أكجدت منياجا خاصا بالتربية عمى 

المكاطنة، فكانت تكنس، كاألردف، ككلبناف مف أكائؿ الدكؿ العربية التي طكرت مقررات دراسية ليذا 

 .الغرض

 كىدؼ الشامؿ التربكم اإلصبلح إطار في اإلنساف حقكؽ عمى التربية برنامج انطمؽ" ففي تكنس 

 حقكؽ مبادئ عمى التربية الحالي، كتعكد القرف تحديات التكنسية لمكاجية المدرسة تأىيؿ إلى

 لمتربية التكجييي بالقانكف ، ثـ تدعمت1991 التربكم في العاـ القانكف إلى تكنس في اإلنساف

  (21:2010قاسـ كآخركف ) " 2002 المدرسي في العاـ كالتعميـ

 ىيكمة إعادة"  بعنكاف مشركعا التربكم كالتطكير لمبحث المبناني المركز فقد أنيى"أما في لبناف 

 يتغير لـ نظاـ داخؿ إصبلح تربكم لطرح محاكلة بمثابة المشركع ككاف. "المبناني التربكم النظاـ

كبرامج  المكاطنة ذلؾ في بما جديد، كمنياج تربكم إطار طرح تـ ذلؾ؛ كنتيجة . 1968 عاـ منذ

  (21:2010قاسـ كآخركف  )"  1999 - 1996 األعكاـ بيف ما طرحت كالتي المدنية التربية
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 كاالجتماعية، المدنية الّتربية عنكاف تحت 1995 عاـ المدنية الّتربية مادة طرح تـ" كفي األردف 

كاليـك نجد  . ( 21:2010قاسـ كآخركف  )" كالتريية المدنية  كالجغرافيا التاريخ مكاد تشمؿ حيث

 )مادة التربية المدنية مكجكدة في دكؿ عربية أخرل، كالمغرب، كمصر، كالبحريف تحت مسميات 

 (التربية الكطنية، أك التربية المدنية 

 :التربية المدنية في السياق الفمسطيني/ التربية عمى المواطنة

كتأسيس مركز مع استبلـ السمطة الكطنية الفمسطينية زماـ األمكر في الضفة الغربية كقطاع غزة، 

تطكير المناىج الفمسطينية، تـ اعتماد خطة المنياج الفمسطيني األكؿ، كالخطكط العريضة 

 كقد تضمنت أسس المناىج العديد مف القضايا التي تركز .1998لممراحؿ التعميمية في العاـ 

تكحيد " األسس الفكرية كالكطنية لممناىج إلى عمى جكانب مختمفة مف المكاطنة، حيث تتطرؽ 

جكانب اإلنساف الفمسطيني المتكاممة فكريا، كاجتماعيا، كجسديا، كركحيا، كعاطفيا، ليككف مكاطنا 

 الفمسطيني المنياج خطة)"مسؤكال، قادرا عمى المشاركة في حؿ مشاكؿ مجتمعو، كالعالـ عامة

  (.8: 1998 األكؿ

العمؿ عمى سيادة القانكف بكصفو : كما استند األساس االجتماعي إلى عدد مف المرتكزات؛ منيا

كسيمة لتحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف المكاطنيف، كالمشاركة في العمؿ االجتماعي، كالسياسي ضمف 

خطة ).إطار النظاـ التشريعي الفمسطيني باعتبارىا حقا لممكاطف، ككاجبا عميو تجاه مجتمعو ككطنو

 (.9: 1998المنياج الفمسطيني األكؿ 

أما األساس النفسي، فقد اعتمد عمى الكثير مف القضايا المتعمقة بالمكاطنة، كالتي تشكؿ سمات 

المتمسؾ بحقكؽ المكاطنة، كالمتحمؿ لممسؤكليات المترتبة عمييا، كالمقدر إلنسانية :المتعمـ، كمنيا

اإلنساف، كالمككف لمقيـ كاالتجاىات اإليجابية نحك الذات كاآلخريف، كالعامؿ عمى التقدـ 
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خطة المنياج الفمسطيني )االجتماعي، كالمتمثؿ لمبادئ الديمقراطية في السمكؾ الفردم كالجماعي 

  (.10: 1998األكؿ 

" مادة التربية المدنية " كأفرد مركز تطكير المناىج مادة مستقمة لمتربية عمى المكاطنة، أطمؽ عمييا 

كشممت الصفكؼ مف األكؿ كحتى التاسع، حيث بدأ العمؿ بتدريسيا عمى مراحؿ مف األعكاـ 

 .2004/2005 كاكتممت في العاـ الدراسي 2001 / 2000الدراسية 

كبدأت كزارة التربية كالتعميـ العالي بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني عممية تدريب، كبناء 

قدرات لممعمميف الفمسطينييف، ليككنكا مؤىميف لتدريس مادة التربية المدنية، حيث أسند تدريس 

كلمعممي تخصصات أخرل " التاريخ كالجغرافيا " المادة بشكؿ أساسي لمعممي المكاد االجتماعية 

 .بشكؿ ثانكم

 :تعريف التربية عمى المواطنة 

كالتربية عمى المكاطنة بنفس المعنى كالدالالت، كيرل " التربية المدنية " يستخدـ كثيركف مسمى 

الباحث أنو ال تكجد مشكمة رئيسة في االسـ طالما أف جكىر التسميتيف يحمؿ ذات الدالالت 

 .كالمحتكل، كسنمحظ ىذا األمر بكضكح عند استعراض بعض التعريفات كالتفسيرات لممفيكـ

الدراسة الصريحة كالمنتظمة لممفاىيـ كالمبادئ " التربية المدنية  بأنيا  ( 6:2000 )يعرهؼ بتس 

كيضيؼ أف ىذه " السياسية التي تمثؿ األساس لممجتمع السياسي الديمقراطي، كالنظاـ الدستكرم 

 " تتضمف كذلؾ ميارات صنع القرار حكؿ القضايا العامة، كالمشاركة في الشؤكف العامة " التربية 

كنجد أف مركز التربية المدنية في كاليفكرنيا تبنى تعريفا قريبا بعض الشيء مف التعريؼ السابؽ، 

اإلعداد لحكـ الذات الديمقراطي المستداـ كالقكم، كىك ما يعني دعـ مشاركة المكاطنييف " فيي 

  (.19:1995مركز التربية المدنية  )" السياسية كالمدنية عمى أساس تأمؿ كاع كناقد 
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، مع  نبلحظ أف التعريفيف السابقيف ركزا بدرجة كبيرة عمى المشاركة السياسية في تعريؼ المفيـك

التأكيد عمى أف ىذه التربية تجرم في مجتمع ديمقراطي، بما يتطمبو ذلؾ مف معرفة شاممة، 

 .كميارات ضركرية لتفعيؿ ىذه المشاركة السياسية

التربية التي تعزز في نفكس " ؛ فذىب إلى أف التربية المدنية ىي ( 197:2000 )أما سالمكف 

الصغار المعتقدات كالقيـ السياسية التي تمثؿ حجر األساس لمنظاـ الديمقراطي، كمنيا االعتراؼ 

بالحقكؽ كالحريات األساسية، كرفض العنصرية كغيرىا مف أشكاؿ التمييز باعتبارىا انتياكات 

لكرامة الفرد، ككاجب كؿ المكاطنيف نحك دعـ المؤسسات التي تجسد اإلحساس المشترؾ بالعدؿ، 

نبلحظ أف التعريؼ السابؽ ركز عمى القيـ التي تحمميا التربية المدنية، أك " . كسيادة القانكف 

التربية عمى المكاطنة، سكاء القيـ في إطار المشاركة السياسية مف قبكؿ التنكع كالتعددية، كالقيـ 

التي يجب أف تسكد بيف األكثرية كاألقمية، أك طبيعة التعامؿ بيف المكاطنييف أنفسيـ بعيدا عف 

 .العنصرية، كتكريس مبدأ المساكاة كقيمة بيف الجميع بما يحقؽ العدالة

كىناؾ مف يجمع في التعريؼ بيف السياسي كالمدني، مع التركيز الكاضح عمى الجانب القيمي 

كعمى أكثر مف مستكل، بؿ كيحّمؿ التربية المدنية، أك التربية عمى المكاطنة مستكل آخر ىك 

عممية تيدؼ " في تعريفو مف أنيا  ( 92:2001 )المكاطنة العالمية، كيشير إلى ىذا عبد الممؾ 

إلى تكعية الفرد بحقكقو ككاجباتو اإلنسانية، كتنمية قدراتو عمى المشاركة الفعالة في بناء المجتمع 

كمؤسساتو، كتحمؿ المسؤكلية، كتقدير إنسانية اإلنساف، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك الذات كنحك 

اآلخريف، كتمثؿ مبادئ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كاالنفتاح عمى الثقافات العالمية، كالمشاركة 

 " اإليجابية في الحضارة اإلنسانية 

تعريفا قريبا مف التعريؼ السابؽ، كربما يككف أكثر شمكلية بقميؿ،  ( 102:2003 )كيكرد سالـ 

ىي التربية عمى المكاطنة بأبعادىا اإلنسانية العامة، الكطنية، "فيك يرل أف التربية المدنية
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كذلؾ في إطار ينطمؽ مف القيـ العالمية المعبر عنيا  (نسبة إلى الدكلة  )كالمجتمعية، كالدكالنية 

في المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، ككذلؾ القيـ كالقكانيف الديمقراطية عمى المستكل الكطني، 

كتشمؿ ىذه التربية بناء المعارؼ كالقيـ، كالممارسات المتناسبة مع كؿ ذلؾ، كالضركرية لمشاركة 

أك الحيز  )الدكؿ، كاألفراد كالجماعات األخرل في نطاؽ الحياة العامة / المكاطف الفعالة مع الدكلة

نبلحظ أف سالـ يجمع في تعريفو بيف المدني كالسياسي،  (العاـ لممجتمع، كالبشرية جمعاء 

كالفضاء اإلنساني العاـ، إنطبلقا مف أف اإلنساف ىك في البداية إنساف تربطو باإلنسانية جمعاء 

قيـ كمبادئ مشتركة، كثانيا ىك فرد في مجتمع يربطو مع بقية األفراد عبلقات ككاقع، كمستقبؿ، 

 .السمطة السياسية عبلقة متبادلة تعاقدية/ كىك كذلؾ ذات قانكنية يربطو مع الدكلة

كلعؿ التعريفات السابقة تختصر طبيعة السجاؿ الفكرم في تعريؼ التربية عمى المكاطنة، أك 

التربية المدنية مف حيث المستكيات، كلعميا كذلؾ تسير إلى حد ما في تطكر مفيـك المكاطنة 

ذاتو، كلكف مما ال شؾ فيو أف التربية عمى المكاطنة، أك التربية المدنية ال يمكف أف تحقؽ غرضيا 

إذا تركزت فقط عمى مستكل المشاركة السياسية، كأغفمت الجانب القيمي، أك تناست دكرىا في 

مف تفعيؿ دكره " مكاطف الغد " تقديـ المعارؼ كالميارات الضركرية كالبلزمة التي تمكف الطالب 

السياسي، كعقمو ليككف حرا في المقاـ األكؿ، غير مسمكب، أك مسككف بالتبعية كالكالء، كمف بناء 

 .منظكمة قيمية إيجابية، تقدر كتصكف الكرامة اإلنسانية

في ضكء ما سبؽ، كفي الحديث عف التربية عمى المكاطنة ستستخدـ الدراسة الحالية مسمى  

ىي : " التربية المدنية بذات المعنى كالداللة، كستعتمد التعريؼ اإلجرائي التالي لمتربية المدنية

التربية عمى المكاطنة بما تحممو مف أبعاد معرفية، كمياراتية، كقيمية، مستندة إلى إطار مف 

. الحقكؽ كالكاجبات كمنظكمة القيـ المعبر عنيا في المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الديمقراطية الكطنية 
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كتيدؼ إلى خمؽ مكاطف مشارؾ عمى نحك فاعؿ عمى مستكل السمطة السياسية القائمة، كالمجتمع 

 "بجماعاتو المتعددة، كالعالـ بأسره 
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: الدراسات السابقة/ المحور الثالث
 الدراسات الفمسطينية: أوال

 
 ( 2012 )دراسة العسالي، وسويدان  .1

ىدفت إلى الكقكؼ عمى مدل مراعاة محتكل المناىج الفمسطينية ألبعاد المكاطنة،  دراسة 

 .نعكاسيا عمى السمـ االجتماعي، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المحتكلاك

ستخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي لتحميؿ محتكل مناىج المغة العربية، كالتربية اإلسبلمية، اك

فقامتا بحصر أجزاء محتكل كتب كالتربية المدنية لمصفكؼ مف السابع كحتى التاسع األساسي، 

مناىج المغة العربية، كالتربية اإلسبلمية، كالتربية المدنية لمصفكؼ مف السابع كحتى التاسع 

 بالتحميؿ في ضكء قائمة مف  بجميع أجزائيا، كمف ثـ 2011/2012الساسي لمعاـ الدراسي 

قميمية، كك  المتعمقة بالسمـ االجتماعي،المعايير عتمادىا االتي تـ إشتقاقيا مف قكائـ عالمية، كا 

. بعد عممية التحكيـ

 :كتكصمت الباحثتاف إلى النتائج اآلتية

  لـ يتعرض لمفيـك المكاطنة، كما   ( 9-7 )محتكل كتاب المغة العربية لمصفكؼ مف

يترتب عمييا مف حالة السمـ االجتماعي بشكؿ كاؼ، كجاءت المؤشرات عمى نحك 

 .جيد في بعض الدركس، بينما لـ تظير أية مؤشرات في دركس أخرل

  محتكل كتاب التربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف السابع، كحتى التاسع تعرض لبعض

الجزء / المؤشرات بشكؿ غير ممنيج، حيث لـ تظير أية مؤشرات في محتكل السابع

األكؿ، ككاف منخفض المؤشرات في محتكل الصؼ الثامف، بينما ظيرت مؤشرات 

 .الجزء األكؿ/ مرضية في محتكل الصؼ التاسع
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  أما بخصكص محتكل كتاب التربية المدنية لمصفكؼ مف السابع كحتى التاسع، فقد

أظيرت نتائج الدراسة أنو في الجزء األكؿ لكتاب الصؼ السابع ظير مؤشر كاحد 

فقط، كاألمر ذاتو مع الصؼ الثامف الذم تقاطع مع مؤشريف، بينما تميز محتكل 

 .الصؼ التاسع األساسي كتقاطع مع المؤشرات جميعيا

     كخمصت الدراسة إلى أف تحميؿ المحتكل لممنياج تناكؿ مفيـك كابعاد السمـ االجتماعي، كدكر 

المكاطنة الصالحة في بنائو، كلكف بشكؿ غير ممنيج، كعشكائي، حيث التركيز عمى بعض 

ىماؿ األخرل كتناكؿ مؤشرات في صؼ كلـ يراع ضركرة حمزكنيتيا في . المؤشرات كا 

الصفكؼ التي تتبعيا، كما أنو لـ يحقؽ التكاممية األفقية بيف المكضكعات المختمفة بالشكؿ 

 .الكافي، األمر الذم يؤثر عمى المخرجات التربكية

  ( 2012 )اآلغا  .2

إلى تعّرؼ صكرة المرأة ككيفية تناكليا في محتكل كتب المغة العربية لممرحمة دراستو ىدفت ك

 في الدراسة التحميمي، كحمّمت محتكل عينة الكصفي المنيج الباحثة ، كاتبعتاألساسية العميا

 .األساسي العاشر حتى مف الثامف الدراسية الصفكؼ عمى المقررة" كالنصكص المطالعة "كتب

كقضاياىا  كحقكقيا المرأة أدكار مف عددان  شممت المرأة بصكرة خاصة قائمة الباحثة أعدت

الشخصية، كجرت عممية التحميؿ في ضكء القائمة المعدة، التي شكمت أداة البحث،  كصفاتيا

األدكار االجتماعية : ) فقرة  تكزعت عمى ستة محاكر، ىي  ( 62 )كالتي تككنت مف

كاألسرية، األدكار الدينية كالتاريخية، األدكار السياسية كالكطنية المعاصرة، األدكار المينية، 

  (الحقكؽ كالقضايا، صفات المرأة كشخصيتيا 

 : كخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
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 النسبة المحكر ىذا كشكؿ كاألسرية، االجتماعية األدكار عرض عمى المحتكل تركيز 

 . %(36.25 ) كبمغت المرأة بصكرة الخاصة المككنات األعمى بيف

  (22.11 ) فبمغت نسبتو نسبتو المرأة كشخصيتيا، بصفات الخاص أما المحكر%  

  (13.88 ) بنسبة كالتاريخية الدينية باألدكار يميو المحكر الخاص%  

 (11.31) باألدكار المينية، بنسبة  أما فيما يتعمؽ%  

 (8.47 ) بنسبة المرأة كقضايا كجاءت حقكؽ%  

  (7.71 ) بنسبة المعاصرة السياسية كالكطنية األدكار كأخيران%  

 عاـ، بشكؿ المرأة أدكار لمعديد مف الكتب محتكل تضميف عدـ كبينت النتائج 

 لممرأة الفمسطينية كالمينية كالكطنية، السياسية باألدكار أقؿ بدرجة كاالىتماـ

 .كقضاياىا المرأة حقكؽ عمى التركيز كعدـ المعاصرة،

  ( 2011 )دراسة مرتجى والرنتيسي  .3

 المدنية لمصفكؼ التربية لمناىج المناسبة المكاطنة بقيـ قائمة إعداد إلى ىذه الدراسة  كىدفت

قيـ  تكافر مدل كتحديد الفمسطينية، الخصكصية ضكء في األساسي كالتاسع كالثامف السابع

. المحتكل كتحميؿ الكصفي، المنيج الباحثاف كاستخدـ. المناىج تمؾ بمحتكل المكاطنة

 :إلى الدراسة كتكصمت

 كالتاسع لقيـ كالثامف السابع لمصؼ المدنية التربية مناىج محتكل مراعاة تدني 

 .تكزيعيا في التكازف كعدـ المكاطنة

 بينما. القيـ حازت عمى أعمى كالمسؤكلية االجتماعية السياسية كالقيـ اإلنساف حقكؽ 

- تضمنان  أقؿ القيـ األخرل الثقافات عمى كاالنفتاح الكطنية كالكحدة البيئي الكعي كاف

 .-أىميتيا رغـ
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 كالثامف السابع لمصفكؼ التربية المدنية مناىج محتكل تضميف بضركرة الدراسة كأكصت

 عمى المدنية التربية كتدريب معممي تضمينيا، في كالتكازف المكاطنة، قيـ األساسي كالتاسع

 التبلميذ نفكس كقيـ في سمككيات إلى كترجمتيا المكاطنة بقيـ المدنية التربية مناىج إثراء

  ( 2011 )دراسة بركات وأبو عمي  .4

 كالقانكنية االجتماعية المجاالت في المجتمعية المكاطنة مظاىر تعّرؼ إلى ىدفتك

 لتاريخا )ة االجتماعي بالعمكـ المتعمقة الفمسطينية الدراسية المقررات في كالسياسية كاالقتصادية

 .المقرراتق ليذ المعمميف نظر كجية فـ )  ةالكطني كالتربية ،المدنية كالتربية ،كالجغرافية

 االستبياف أداة كاستخداما الدراسة، ىدؼ لتحقيؽ التحميمي الكصفي الباحثاف المنيج استخدـ

فقرة  مكزعة عمى أربعة مجاالت،  ( 40)  مف مككنة استبانةكطّبقا . الآلزمة البيانات لجمع

 .االجتماعية، كالقانكنية، كاالقتصادية، كالسياسية: كىي المظاىر

المدارس  في االجتماعية المكاد يدرسكف ة ممف/معممنا ( 134 ) مف الدراسة عينة كتككنت

 لمتغيرم تبعنا الطبقية العشكائية بالطريقة اختيارىـ تـ بفمسطيف، طكلكـر بمحافظة الحككمية

 .كالمرحمة التعميمية الجنس

 :تيةاآل النتائج الدراسة أظيرت  التي ُجمعت اإلحصائية لبياناتؿ  الباحثيفتحميؿكبعد 

 مظاىر المكاطنة المجتمعية الخمسة األكثر شيكعنا في المقررات الدراسية في المجاؿ 

 كليس كالمناقشة بالحكار المشكبلت حؿ): تياالجتماعي كانت عمى النحك اآل

 المجكء اإليجابي، تجنب النقد كاألقارب، تقبؿ الجيراف مع طيبة عبلقة بالعنؼ، بناء

 (كالمرأة  السف كبار كالدكاكيف، احتراـ المجالس في اآلخريف لغيبة

 القانكني المجاؿ في الدراسية المقررات في شيكعنا األكثر الخمسة المكاطنة مظاىر 

 كاألجيزة الشرطة مع التعاكف، قانكنية تجاكزات أم عف التبميغ ) :كما يأتي كانت
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 إرشادات تقديـ، يكف ميما انتياكو كعدـ النظاـ احتراـ، المشكبلت لحؿ األمنية

 المشكبلت لحؿ لمكاسطة المجكء عدـ، بو االلتزاـ كأىمية النظاـ حكؿ كنصائح

 (الخاصة 

 االقتصادم المجاؿ في الدراسية المقررات في شيكعنا األكثر الخمسة المكاطنة مظاىر 

 األجرة، استخداـ أك الخاصة السيارات كليس العامة المكاصبلت استخداـ ):تمثّمت في

 استيبلؾ تكفير عمى العشكائية، الحث مف بدال العمؿ ممارسة عند العممي التفكير

 الكقت الزائدة، احتراـ كالمشركبات األطعمة رمي أمكف، تجنب ما كالكيرباء المياه

  .(فائدة دكف أضاعتو كعدـ

 المجاؿ في الدراسية المقررات في شيكعنا األكثر الخمسة المكاطنة مظاىر أما 

 كاالستعداد الكطف تجاه بالكاجبات لمكطف، الكعي باالنتماء االعتزاز ):فكانت السياسي

 كالقيادة بالكطف كالمجتمع، االعتزاز الفرد خدمة في الدكلة أجيزة جيكد ألدائيا تقدير

  (الكطنية الكحدة مظاىر عمى لممحافظة كاالجتماعية، الدعكة السياسية

  (2010 )درويش  .5

مف الخامس كحتى  )المدنية  التربية منياج محتكل فاعمية  دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف مدل

فمسطينية، كاستخدـ  مدنية خمؽ ثقافة في ك مفاىيـ، قيـ مف يتضمنو بما (التاسع األساسي 

 مف ة/ معمما62عينة الدراسة، فبمغت أما . التحميمي الكصفي المنيج الباحث في دراستو

ات التربية المدنية، كتـ /مف معممي% 43 مدارس غزة، كشكمت  التربية المدنية فييدرسكف

المقاببلت فكانت عينة البحث  أما فيما يتعمؽ فيات مف خارج التخصص، /استثناء المعمميف

مف األساتذة الجامعييف الميتميف   مكجيا مف المكجييف أك المشرفيف عمى المادة، كستة12

 . بالمجاؿ
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 قيمة مدنية تظير في شكؿ 14قائمة تحتكم عمى : كتككنت االستبانة مف قسميف، األكؿ

 فقرة، كييدؼ إلى كشؼ مدل فاعمية محتكل منياج التربية 14سمككيات، كالثاني يتككف مف 

ات /المدنية بما تضمنو مف مفاىيـ، كأنشطة، كقيـ في خمؽ ثقافة مدنية، كطمب مف المعمميف

 .إبداء رأييـ حياؿ المكضكع

 :أظيرت الدراسة العديد مف النتائج، أبرزىا

 انخفاضا في  شيدت لممعمميف المكجو االستبياف في كردت التي المدنية القيـ معظـ

: قيـ أف النتائج أظيرت المثاؿ، سبيؿ فعمى نظرىـ، كجية سنكات مف آخر خمس

 29 ) الى يصؿ قد انخفاضا تعاني كالمسئكلية، كالتسامح، اآلخر، التعددية كقبكؿ

 (سنكات  قبؿ خمس)بالسابؽ مقارنة%( 

 تعزيز في" فاعبل  تمعب دكرا  لـ "قيـ، مف تضمنتو كما المدنية، التربية منياج 

 الفمسطيني، كقدرت المدني المجتمع في الفمسطيني االنقساـ حدة كتقميؿ التعددية،

 اعتبرت فقط، % 35 عف تزيد ال بأنيا مدنية ثقافة تحقيؽ في المنياج نجاح نسبة

 بنشر لممعنييف كناقكسا خطيرا تقكيميا مؤشرا- التربكييف مف كثير نظر  في –النتيجة

 نشر في الكتب مساىمة ضعؼ مدل إظيارىا في كبالذات المجتمع المدني، ثقافة

 .المدني المجتمع ثقافة

 تحتاج المدنية التربية كتب في المتضمنة القيـ منظكمة أف العينة أفراد معظـ يعتقد 

 فمسطينية، مدنية ثقافة نشر في فاعميتيا لتحسيف الشامؿ لمتطكير جادة إلى مراجعة

 .كالمشاركة اآلخر، كقبكؿ التعددية، كلتعزز قيـ
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  (2007 )دراسة حسين  .6

في  الديمكقراطية التنشئة في الفمسطينية المدنية التربية دكر استقصاء إلى الدراسة ىذه كىدفت

 .الفمسطيني المدنية التربية منياج فييا يدرس التي األساسي التعميـ مرحمة صفكؼ

المحتكل لممتعامؿ مع مقررات التربية المدنية  تحميؿ كمنيج الكصفي المنيج الدراسة استخدمت

ات /ات، كمديرم/مف األكؿ كحتى التاسع األساسي، كما أجرل الباحث مقاببلت مع المعمميف

 .نابمس في محافظة األساسية المرحمة كطبؽ الباحث دراستو في مدارس. المدارس

 :كخمصت الدراسة إلى نتائج كثيرة، أىميا

  يركز منياج التربية المدنية الفمسطيني لممرحمة األساسية عمى ثبلث قضايا أساسية

 .العبلقات مع اآلخريف، كحقكؽ اإلنساف، كاليكية كمعرفة الذات: التكالي ىي عمى

 كالتطبيقي في التعامؿ ، كالتثقيفي،ىناؾ قصكر في دكر المدرسة الفمسطينية التربكم 

 .المدينة ككسيمة لمتنشئة الديمكقراطية التربية مع

 فيك ،يسيطر عمى منياج التربية المدنية الخطاب العمماني في تكجياتو الديمكقراطية 

يحاكؿ االرتقاء بالقيـ األخبلقية مف خبلؿ تعميؽ دكر الديف اإلسبلمي، بؿ إنو  ال

تركزت ك. بإشارات متناثرة كغير كافية لتعميؽ دكر الديف في البناء المجتمعي اكتفى

 .اإلشارات في مقرر الصؼ الرابع األساسي أكثر ىذه

  شكاليات تؤثر سمبا عمى عممية تعاني التربية المدنية الفمسطينية مف معكقات كا 

تتمثؿ أىـ ىذه اإلشكاليات في ك ،الديمكقراطية كاإلعداد الديمكقراطي لؤلجياؿ التنشئة

اإلطار المفاىيمي لممقرر الدراسي، كالمناخ االجتماعي الفمسطيني  عدـ كضكح

 .السائد
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 :ثانيا الدراسات العربية

  (2012 )يعقوب، ومجموعة باحثين  .1

 األردف الضكء عمى كاقع مقررات التربية المدنية كالكطنية فيكىدفت دراستيـ إلى تسميط 

براز ، كلبناف،كمصر  أكجو القكة كالنقص التي تشكب المناىج مف حيث مدل تضمنيا لقيـ كا 

 .المكاطنة مف منظكر حقكؽ االنساف

 تحميؿ أداة أسئمة الدراسة، كتـ بناء عف لئلجابة المحتكل تحميؿ منيج البحث فريؽ استخدـ

 في الكاردة اإلنساف حقكؽ منظكر مف المكاطنة قيـ كافة التحميؿ فئات لتشمؿ المضمكف

 عف النظرم باألدب الخطكة ىذه في االستعانة تمت كما االنساف، لحقكؽ الدكلية الصككؾ

 .البحث بمكضكع العبلقة ذات السابقة كالدراسات االنساف كحقكؽ المكاطنة تعميـ

 المرحمة صفكؼ مف صؼ آلخر كالكطنية المدنية التربية مقررات الدراسة عمى كاقتصرت

 :، كأبرز نتائج الدراسة تتمثؿ في2011/2012 الدراسي لمعاـ الثانكية

 منيجيا في رصدىا تـ التي المكاطنة قيـ مجمكع حيث مف األكلى المرتبة لبناف يحتؿ 

 .ثـ مصر بنسبة منخفضة األردف، كيميو المقرر

 يعد الثبلثة الدكؿ مقررات في بالمكاطنة المرتبطة القيـ مجمكع أف الكمي التحميؿ أظير 

  نسبتو ما المقررات ىذه تضمنت حيث اشتممتيا، التي الكمي الفقرات بعدد مقارنة ضئيبل

 المجمكع مف االنساف حقكؽ منظكر مف المكاطنة إلى أشارت التي الفقرات مف% 13.68

المقررات، كجاءت لبناف أكال بدرجة متكسطة، كاألردف ثانيا،  ىذه في الكاردة لمفقرات الكمي

 .كمصر ثالثا بدرجة ضعيفة
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 أف التحميؿ مف كتبيف الرئيسة، القيمية الكحدات عمى رصدىا تـ التي المكاطنة قيـ تكزعت 

 التربية مقررات في تكراراتيا عدد حيث مف األكلى المرتبة تحتؿ االجتماعية الحقكؽ قيـ

 .في الدكؿ الثبلثة كالكطنية المدنية

 القيمية الكحدات حسب أخرل إلى دكلة مف معينة قيمة بغرس االىتماـ درجة اختمفت 

 .الثبلث الدكؿ ىذه بيف القيـ ترتيب في العاـ االتساؽ غياب إلى البيانات كتشير الرئيسية

 الفرعية الكحدات مستكل عمى االنساف حقكؽ منظكر مف المكاطنة قيـ بتكزيع يتعمؽ فيما 

التمييز، كالحقكؽ المدنية، كالسياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية،  كعدـ المساكة في لمحؽ

كالثقافية، كحقكؽ التضامف كالتسامح، فقد تنازعت المقررات المبحكثة في األردف كلبناف 

 .الصدارة، بينما كانت مصر ثالثا بنسب منخفضة، كأحيانا منخفضة جدا

  ( 2009 )شوية .2

كتب التربية المدنية، كالتاريخ، كالمطالعة ، قيـ المكاطنة في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى 

الكقكؼ عمى اتجاىات كالتربية اإلسبلمية لمسنة األخيرة مف المرحمة اإلعدادية في الجزائر، ك

السنة األخيرة مف في ترسيخ قيـ المكاطنة لدل طمبة ىيئة التدريس نحك دكر تمؾ الكتب 

  .المرحمة اإلعدادية

كالمبلحظة  مستخدما المقابمة، المضمكف،  كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كاستمارة تحميؿ

  لجمع المعمكمات، كتضمنت االستمارة التي أعّدىا  الرسمية، كاالستمارة كالسجبلت الكثائؽ

 .في ترسيخ قيـ المكاطنة  سؤاال لقياس اتجاه ىيئة التدريس نحك دكر الكتب30

 :إلى النتائج اآلتيةكتكصمت الدراسة 
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  قيمة الكاجبات، فالمسؤكلية كعنصر أساسي في مقابؿ السيطرة الكاضحة لقيمة الحقكؽ

مما يعّكؽ عممية التككيف الفعاؿ % 02.31تككيف المكاطنة تأتي بتكاتر ضئيؿ جدان 

 . كالمسؤكؿملممكاطف الجزائرم الكاع

  عمى غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيـ المكاطنة في كتاب التاريخ عمى شكؿ

ثنائيات كفي ترابط عبلئقي مع قيـ أخرل، ما يبرز التجانس بيف ىذه القيـ باعتبارىا 

 .كبلن متكامبلن في إطار خمؽ المكاطف الصالح

  ،ظيرت القيـ في الكتب المدرسية بشكؿ عشكائي غير ممنيج، كتركزت في كتب

 .كاختفت مف أخرل، أك كانت قميمة، ما يدلؿ عمى أمر غير مبرمج

  قيـ الكتاب المدرسي يرسخ في الطالبإلى أف " إيجابيا " يميؿ اتجاه ىيئة التدريس 

متنكعة لممكاطنة فمنيا القيـ السياسية بالدرجة األكلى تمييا القيـ االجتماعية، ثـ قيـ 

 .الكالء لمكطف

  قيـ الكتاب المدرسي ال يرسخ في التمميذإلى أف " سمبيا " يميؿ اتجاه ىيئة التدريس 

، كفيـ التعاكف الدكلي بيف المجتمعات، كااللتزاـ  مشاعر العدؿ كاإلنصاؼالكاجبات

 بالكاجبات القكمية، كفكرة التعاكف مع المكاطنيف اآلخريف في تحقيؽ األىداؼ القكمية

  في ترسيخ قيـ كؿ النتائج تميؿ إلى أف البرامج كالمقررات ساىمت بشكؿ مقبكؿ

 .السنة األخيرة مف المرحمة اإلعداديةالمكاطنة لدل تبلميذ 

  (2009 )عبد الباسط  .3

 الدراسات مناىج كمحتكل بأىداؼ المكاطنة قيـ تكافر مدل تحديد إلى الدراسة   كىدفت

 التحميمي، الكصفي المنيج الدراسة إتبعت. مصر جميكرية في اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

 ) اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات لمناىج المناسبة المكاطنة بقيـ قائمة بناء تـ حيث
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 متعددة، مصادر عمى القائمة إعداد في االستناد كتـ ، (اإلعدادم كالثالث كالثاني، األكؿ،

. المكاطنة قيـ مف قيمة ( 15 ) القائمة تضمنت حيث تحكيميا، عممية بعد كتعديميا

 :كقد خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية

 لعدد كبير مف قيـ  تدنى مراعاة أىداؼ منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية

 ، التسامح، المشاركة، االنتماء، المساكاة، العدالة: المكاطنة رغـ أىميتيا مثؿ قيـ

التعايش مع ، االجتماعية المسئكلية، احتراـ القانكف،  احتراـ الممكية العامة،الحرية

حيث تركاحت نسبة تضمينيا ،  نبذ العنؼ كالتطرؼ، الحفاظ عمى البيئة، اآلخر

 %صفر

 االجتماعية منيج الدراسات محتكل فقرات إجمالي مراعاة في كاضح قصكر كجكد 

 تصؿ لـ المكاطنة قيـ المرحمة، كمعظـ ليذه المناسبة المكاطنة لقيـ بالمرحمة اإلعدادية

 حدة عمى محتكل كؿ فقرات مراعاة ، كيكجد القصكر ذاتو في%1إلى  تضمينيا نسبة

  (الثالث األكؿ، الثاني، ) اإلعدادية لممرحمة الصفكؼ الثبلث محتكيات مف

 الثالث اإلعدادم بالصؼ االجتماعية الدراسات منيج محتكل مراعاة نسبة ارتفاع 

 كترشيد البيئة عمى كتقاليده، الحفاظ كثقافتو لمكطف الخالؽ، الكالء عظمة تقدير ): لقيـ

  .المكاطنة قيـ مف بغيرىا مقارنة (استخداميا

 قيمتي لتضميف اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات منيج أىداؼ مراعاة :( 

  .(كتقاليده  كثقافتو لمكطف الخالؽ، كالكالء عظمة تقدير

  (2006 )قاسم  .4

كىدفت الدراسة إلى تعّرؼ كاقع المكاطنة في المدارس المصرية، كبشكؿ محدد طمبة الصؼ 

الثالث الثانكم، كاعتمد الباحث عمى استبياف تـ تطكيره ليذا الغرض، كاعتمدت الدراسة عمى 
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ات الصؼ الثالث الثانكم العاـ، مف محافظات القاىرة، كالغربية، كالفيكـ، /عينة مف طبلب

 .استبياف ( 600 )حيث تـ اختيارىا عشكائيا بحيث تككف عينة ممثمة، كتـ تطبيؽ 

بشقييا " الديمقراطية، المجتمع المدني، كالمكاطنة الفعالية  ): كتككف اإلستبياف مف أربعة أبعاد

، كتـ قياس التربية (، كالمكاطنة العالمية " آليات كمؤسسات الحكـ، كمسؤكليات المكاطنة 

القيـ كاإلتجاىات  ) (المعرفة كالكعي  ): المدنية بأبعادىا األربعة السابقة كفؽ ثبلثة مستكيات

 ( المناخ كالممارسات  ) (

 :كجاءت النتائج عمى النحك اآلتي

  بمغت مستكيات المعرفة كالكعي المدنييف لدل العينة الكمية عمى بعد الديمقراطية

الجزء " ، كعمى بعد آليات الحكـ %46.2، كعمى بعد المجتمع المدني 58.1%

الجزء الثاني مف " ، كمسؤكليات المكاطنة % 46.2" األكؿ مف بعد المكاطنة الفعالة 

، كىذا %55.3، كعمى بعد المكاطنة العالمية %62.7بعد المكاطنة الفعالة 

 .اإلنخفاض يثير المخاكؼ

  47.7بمغت مستكيات القيـ كاالتجاىات المدنية لدل العينة عمى بعد الديمقراطية% ،

الجزء األكؿ " ، كعمى الثقة في الحككمة كالمؤسسات %58كعمى بعد المجتمع المدني 

الجزء الثاني مف " ، كعمى مسؤكليات المكاطنة % 48.8" مف المكاطنة الفعالة 

، كرغـ اإلتفاع % 62.5، كعمى بعد المكاطنة العالمية % 65.7" المكاطنة الفعالة 

 .إال أنو دكف الطمكح المطمكب

  بمغت مستكيات المناخ كالممارسات المدنية لدل العينة عمى بعد الديمقراطية

" ، كالثقة في الحككمة كالمؤسسات % 25.3، كعمى بعد المجتمع المدني 31.4%

الجزء الثاني مف " ، كمسؤكليات المكاطنة % 32.6" الجزء األكؿ مف المكاطنة الفعالة
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، كىذه نتائج منخفضة، %35.5، كالمكاطنة العالمية % 35.8" المكاطنة الفعالة 

 .كمقمقة

  أظيرت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث، كبيف

 .المحافظات في جميع األبعاد

  منفصمة عف " أم المدرسة " فشمت المدرسة المصرية في تحقيؽ التربية المدنية، كىي

المجتمع المحمي، كالعالمي، كالقضايا العامة، كالسياسية، كالقكمية، كالعالمية، مدرسة 

 .تعيش بمعزؿ عف التطكرات المحمية، كاإلقميمية، كالعالمية

  (2005 )أخضر، ومجموعة باحثين  .5

 لتعميـ الدراسية المقررات في كمبادئيا المكاطنة تنمية أسس كاقع  كىدفت الدراسة إلى تعّرؼ

 كالمغة كاالجتماعيات، الدينية، العمكـ )مقررات خبلؿ في المممكة العربية السعكدية، مف البنات

معممات المرحمة الثانكية المتخصصات في تدريس شممت ، ك(اإلنجميزية  كالمغة العربية،

 ككاف عددىف . كالمنطقة الشرقية،الرياض، كالمقررات مكضكع الدراسة في مدينة مكة المكرمة

، ثانكم لنفس المدف كالمناطؽاؿالصؼ الثالث فكف مف طالبات معممة، أما بالنسبة لؿ ( 295) 

 .طالبة ( 426 )كالمدارس التي تدرس فييا المعممات، كبمغ عددىف 

 التحميمي، كاعتمدت اإلستبانة كالمقابمة أدكات لمدراسة، إذ الكصفي المنيج استخدمت الدراسة

 المختارة مف المقررات محتكل تحميؿ إلى تيدؼ العممية المعايير كفؽ كاحدة استبانة تصميـ تـ

  محكر المعرفة :ىي محاكر، ثبلثة مف االستبانة كالطالبات، كتككنت المعممات نظر كجيات

 عبارات" 7 "مف  كمحكر الميارات كيتككف.كالطالبات لممعممات عبارة"11 "مف كيتككف

 لمطالبات عبارة" 14 "مف كيتككف كاالتجاىات،  كمحكر القيـ.لممعممات عبارات" 8"ك لمطالبات

 .الشخصية، بعد إيضاح اليدؼ لممعممات  كما استخدمت الدراسة المقابمة.كالمعممات
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 :كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك اآلتي

 بالمكاطنة مرتبطة مفاىيـ عمى المقررات احتكاءأظيرت النتائج : في محكر المعرفة 

في المكاد الدينية بنسبة كبيرة، كيحتاج بعضيا إلى ربطو باألنشطة، كبالنسبة 

كبخصكص . لبلجتماعيات فقد ظيرت بنسبة كبيرة، مع الحاجة لربطيا باألنشطة

كأخيرا المغة اإلنجميزية كانت النسبة بيف . المغة العربية، فظيرت بنسبة متكسطة

 .منخفضة كضئيمة

 أظيرت النتائج احتكاء المقررات لميارات مرتبطة بالمكاطنة في : في محكر الميارات

المكاد الدينية، مع اختفاء بعض المفاىيـ كالحكار كالمناظرة ، بالنسبة لبلجتماعيات،  

كبخصكص المغة العربية، أظيرت . ظيرت بنسبة كبيرة، مع اختفاء لبعض الميارات

بخصكص المغة اإلنجميزية أظيرت . نتائج الطالبات كجكد الميارات بنسبة متكسطة

 .النتائج أف الميارات كانت بيف متكسطة كضئيمة

 أظيرت النتائج احتكاء المقررات لقيـ كاتجاىات مرتبطة : في محكر القيـ كاإلتجاىات

. كبالنسبة لئلجتماعيات، كانت القيـ بيف متكسطة كعالية. بالمكاطنة في المكاد الدينية

كأخيرا المغة . أما بخصكص المغة العربية، ؼ ظيرت القيـ بيف متكسطة كعالية

 .اإلنجميزية فقد كانت القيـ كاالتجاىات ضئيمة

 الدراسات األجنبية: ثالثا

  (2003 )الصغير  .1

 االبتدائي، كمحتكل كالرابع الثالث لمصفيف المكاطنة كثيقة محتكل تحميؿ إلى الدراسة ىدفت

 السائدة إلى االتجاىات لمتعرؼ كذلؾ المتحدة، المممكة في لذات الصفيف"  المكاطنة  "مقرر

 .حكؿ مدل تمثؿ المكاطنة كاستقراءات استدالالت إلى في الكثيقة كالمقرريف، كالكصكؿ
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تحميؿ  في يستخدـ منيجي بحث أسمكب باعتباره المحتكل تحميؿ استخدمت الدراسة أسمكب

 :الظاىر، كتكصمت الدراسة إلى المحتكل

 االبتدائي، تضع المعالـ، كالسياسات  كالرابع الثالث لمصفيف المكاطنة كثيقة

 .الضركرية كاإليجابية الكفيمة بتحقيؽ تربية ناجحة عمى المكاطنة

 الركحية التنمية مستكل لرفع تتضمف المفاىيـ الضركرية المكاطنة مقررات 

 .الطمبة لدل كالثقافية كاألخبلقية

  ميارات في تعزيز المعارؼ كالميارات التي تساعدالمكاطنة تتضمف مقررات 

كتعزز لدييـ ركح .  كتنمي ميارات التفكير لدييـطمبة،لدل اؿ االتصاؿالبحث، ك

 .الفريؽ كالعمؿ الجماعي، كتطكر ميارات حؿ المشكبلت، كتقديـ البدائؿ

  ،تركز المقررات عمى حقكؽ المكاطنييف ككاجباتيـ، كعمؿ الحككمة، كاإلنتخابات

حتراـ األدياف، كاألقميات العرقية كالدينية  .كالتنكع كالتعددية، كا 

  تعرض المقررات الطمبة لمكاقؼ حياتية، كتجارب تطبيقية تمكنيـ مف تطكير

قدراتيـ بشكؿ كبير، مثؿ المناظرات، كالتفاكض، كاتخاذ القرار، كأنشطة خدمة 

 .المجتمع

  (2003 )مصطفى، والهجرسي  .2

 كتاب الدراساتفي أىـ المفاىيـ كالقيـ كالميارات المتضمنة إلى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

الكتاب في تشكيؿ تعّرؼ دكر  ك،دكلة باكستاففي االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي 

 .شخصية الدارسيف بما يقكم عبلقتيـ بالمجتمع كتنمية المكاطنة الصالحة

 كالميارات كالقيـ بالمفاىيـ لجأت الباحثتاف إلى األسمكب الكصفي التحميمي، فأعدتا قائمة

. الكتاب، كتعديميا في ضكء رأم المحكميف محتكل لتحميؿ كاستمارة الكتاب، لمحتكل
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 باإلنساف يتصؿ ما )المفاىيـ كشمؿ ىذا المجاؿ : كتضمنت االستمارة ثبلث قضايا، أكليا

اإلسبلمي،   المجتمع بخصائص االجتماعية، يتصؿ كبيئتو باإلنساف يتصؿ الطبيعية، ما كبيئتو

 باتجاىات يتصؿ ما) القيـ كشمؿ ىذا المجاؿ : ، كثانييا( لمفرد اإلنسانية بالطبيعة يتصؿ فيما

 نحك الفرد باتجاىات يتصؿ اآلخريف، ما نحك الفرد باتجاىات الذات، يتصؿ كنحك  الفرد

، أما القضية الثالثة فكانت  (كالجمالية  الفكرية بالقيـ يتصؿ إلييا، ما ينتمي التي الجماعات

 كتفسير بتنظيـ يتصؿ كالمعمكمات، فيما الحقائؽ بجمع يتعمؽ ما)كشمؿ المجاؿ : الميارات

 (النتائج  بعرض يتصؿ البيانات، فيما

 :ك خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 يمييا %35.7 بنسبة تكررت اإلسبلمي المجتمع بخصائص المتصمة المفاىيـ 

 كبيئتو باإلنساف يتصؿ ما ثـ ،%29.3 االجتماعية كبيئتو باإلنساف المتصمة تمؾ

 % 14.6، تمييا المفاىيـ المتصمة بالطبيعة اإلنسانية لمفرد % 18.7الطبيعية 

  القيـ المتصمة باتجاىات الفرد نحك الجماعات التي ينتمي إلييا تكررت بنسبة

ثـ القيـ المتصمة باتجاىات الفرد % 31.8، ثـ القيـ الفكرية كالجمالية % 32.7

، بينما القيـ المتصمة باتجاىات الفرد نحك الذات % 18.7نحك اآلخريف 

16.8. % 

  يتصؿ بجمع الحقائؽ كالمعمكمات األخرل مف ميارات عمى أعمى  ماحصكؿ

يتصؿ بتنظيـ كتفسير البيانات مف ميارات عمى  ، بينما حصؿ ما%48.4نسبة 

 % .25كما يتصؿ بعرض النتائج عمى نسبة % 26.6نسبػة 

  قيـ  )تضمف كتاب الدراسات اإلجتماعية لمصؼ الخامس العديد مف القيـ المدنية

 كنظامو، كتحمؿ العالمي لممجتمع الكالء) بنسب عالية كمعقكلة، مثؿ  (المكاطنة 
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 الجماعة، الكالء في كالمشاركة الفرد ذاتية بيف االجتماعية، التكازف المسئكلية

المجتمع،  ألفراد الخيرات لجمب العمؿ في كاإلرادة االجتماعية، الرغبة لؤلىداؼ

 المكجو الجيد كقيمة المتقف العمؿ محيرة، احتراـ كانت ميما الحقيقة حب

 التعبير، حرية التفكير، حرية العمؿ، حرية ناتج أك التحصيؿ كقيمة اجتماعيان 

 (كالعقؿ  الفكر مف أساس عمى تقكـ التي العمميات إحتراـ العبادة،

  (2003 )بادي  .3

التي " اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف "إلى الحقكؽ الكاردة فيتعرؼ اؿىدفت الدراسة إلى 

ا، كمدل التركيز عمييا، بكصفيا يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكم في فرنس

. مكضكعات تشكؿ صمب المكاطنة

 عاـ في المقرر فرنسا، في الثانكم األكؿ لمصؼ المدنية التربية كتاب عمى اقتصر البحث

 مف الطالب تمكيف إلى ييدؼ الصؼ ليذا المدنية التربية منيج أف حيث. 2002-2003

 .كاالجتماعية كالقانكنية، المدنية، المفاىيـ مف المتكسطة، كتمكينو المرحمة في تعممو ما تطبيؽ

  (25)  يبمغ عددىا، كاجتماعية، كقانكنية، لمدنيةفاىيـكيتككف ىذا المقرر مف مجمكعة ـ

كالتكامؿ،  كالمدنية، المكاطنة المكاطنة ): ، تطرح جميعيا تحت المحاكر التاليةمفيكما

 (األسرية  العبلقات كتحكؿ كالعمؿ، المكاطنة المكاطنة

اعتمد الباحث منيج تحميؿ المحتكل القائـ عمى المفاىيـ، كطكر في ضكئو جدكال لرصد 

المفاىيـ الكاردة في المقرر الدراسي، كاإلعبلف العالمي، كالمطابقة بينيما، كخمصت الدراسة 

 :إلى 

 بنكد جميع الثانكم األكؿ الصؼ لطبلب تقدـ التي المدنية التربية تضّمف مفاىيـ 

 .اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف
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  تفاكت حجـ التركيز عمى المفاىيـ الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، في

 .كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكم

 بالحريات المتعمقة البنكد ىي 20 إلى 10 البنكد التي حظيت بنسبة تكرارات مف 

 لمتعذيب التعرض كاألمف، عدـ كالحرية الحياة في الحؽ(: التالية الحقكؽ كتشمؿ

 كالضمير كالتفكير كالتعبير الرأم كحرية السياسية كالعبكدية، المشاركة كالتحرر

. (كالتجمع الجمعيات في االشتراؾ كالديف، حرية

 االقتصادية بالحقكؽ المتعمقة البنكد فيي 9ك 6 بيف بتكرارات حظيت التي البنكد 

 كالمأكل لممعيشة، المأكؿ البلئؽ كالمستكل التعميـ، العمؿ):كتشمؿ كاالجتماعية

 .الصحية كالرعاية

  (2003 )النجار  .4

 إلى تحميؿ محتكل مقرر الدراسات االجتماعية لمصفيف األكؿ كالثاني مف ت الدراسةىدؼ

السمات الخاصة بيذا المحتكل، إلى المرحمة الثانكية في دكلة سنغافكرة؛ تحميبل كيفيا لمتعرؼ 

كأبعاده كمككناتو، كاالتجاىات السائدة فيو؛ كتحميبل كميا لمتعرؼ عمى مدل تركيز المقرر عمى 

 .القيـ االجتماعية، كالدينية، كالسياسة، كاالقتصادية لممجتمع السنغافكرم

 الجانبيف التحميؿ كشمؿ. المحتكل تحميؿ أسمكب باستخداـ الكصفي المنيج اتبعت الدراسة

 التي الصفحات عدد في تمثمت التي المساحة بكحدة التحميؿ كحدة كتحددت كالكمي، الكيفي

بيانات  لجمع أداة تصميـ كتـ. التكضيحية كالصكر المكتكبة المادة متضمنة المكضكع يشغميا

 في حصرىا إلى البحث سعى التي القيـ عمى األداة كاشتممت. كتصنيفيا البحث الكمية

 .األداة صدؽ مف كما تـ التأكد. القيـ تمؾ تضمنتيا التي لمعناصر تحديد مع المحتكل،
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 دكلة في الثانكية لممرحمة االجتماعية الدراسات مقرر في البحث مجتمع حددت الدراسة

 ،2002 لعاـ التاسعة الطبعة األكؿ، لمصؼ الطالب كتابيْ  محتكل في كعينتو. سنغافكرة

 2001 لعاـ السابعة الطبعة الثاني كالصؼ

 :كخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

  ىدؼ المقرر تحدد في غرس اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع كالدكلة في نفكس

 .التبلميذ، كاستغبلؿ الغرائز المناسبة لتعزيز التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجتمع

 المقرر مكضكعات في التاريخ، كالجغرافيا إضافة إلى بعض أساسيات  تضّمف محتكل

 . في االقتصاد كاالجتماع

  تمثمت االتجاىات السائدة في المقرر في احتراـ عادات كتقاليد الفئات العرقية المختمفة

المجتمع، كاكتساب الحس الكطني لمبقاء كالثقة في المستقبؿ، كتطكير اإلحساس  في

كالكعي كاالىتماـ بالكطف كالمكاطنيف، كتفيـ الحاجة إلى التعاكف كالتماسؾ بيف األفراد 

 . كالمجتمعات

  دينية، اؿقيـ اؿجتماعية، كاالقيـ اؿ: أربع مجمكعات شممتعمى الكاردة في المقرر تكّزع

كتمثمت أكلكية تكزيع القيـ في المحتكل في القيـ . قتصاديةاالقيـ اؿسياسية، كاؿقيـ اؿك

 . السياسية كالقيـ االجتماعية في المقاـ األكؿ تمتيما القيـ االقتصادية ثـ القيـ الدينية

 مجمكعات القيـ األربعة كبيف كتابي المقرر  اتسـ تكزيع القيـ في المقرر بالتكازف بيف

 .لمصفيف األكؿ كالثاني
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة

  تظير الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة بسؤاؿ البحث، أف ىناؾ اىتماما بمكضكع

التربية عمى المكاطنة فمسطينيا، كعربيا، كعالميا، كأف ىذا المكضكع / التربية المدنية

 .يكتسب أىمية تربكية، كيصادؼ اإىتماما كبيرا

  نبلحظ مف الدراسات السابقة أف االىتماـ بمكضكع التربية عمى المكاطنة  تفاكت مف حيث

عمى  ( 2012العسالي، كسكيداف  )مجتمع البحث كعينتو، فمسطينيا تركزت دراسة 

بينما . مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية، لممرحمة األساسية العميا

محتكل مقررات المغة العربية لممرحمة األساسية العميا، أما دراسة  ( 2012اآلغا  )ركزت 

فبحثت في منياج التربية المدنية فقط لمصفكؼ مف السابع  ( 2011مرتجى، كالرنتيسي  )

 .كحتى التاسع األساسي

 المتعمقة الفمسطينية الدراسية المقررات ( 2011بركات، كأبك عمي  )تناكلت دراسة ك

في المدارس  ) ةالكطني كالتربية ،المدنية كالتربية ،كالجغرافية لتاريخا )ة االجتماعي بالعمكـ

 في منياج ( 2010دركيس  )، كبحثت دراسة  األساسية كالثانكية في محافظة طكلكـر

 ( 2007حسيف  )أما دراسة  ، (األساسي التاسع كحتى الخامس مف ) المدنية التربية

 .فركزت عمى مقررات التربية المدنية لمرحمة التعميـ األساسي

  يعقكب، كمجمكعة باحثيف  )كنبلحظ التفاكت ذاتو أيضا في الدراسات العربية، فنجد أف

 )أما دراسة . لمصؼ الثالث الثانكم (التربية المدنية، كالكطنية  )مقررات  تناكلكا ( 2012

كتب التربية المدنية، كالتاريخ، كالمطالعة ، كالتربية  فحممت محتكل ( 2009شكية 

 ( 2009عبد الباسط  ) أما .اإلسبلمية لمسنة األخيرة مف المرحمة اإلعدادية في الجزائر

األكؿ  ) لمصفكؼ مف االجتماعية الدراسات مناىج محتكلفي دراستو فقاـ بتحميؿ 



77 
 

 
 

 ( 2005أخضر كمجمكعة باحثيف ) كأخير حممت  . (اإلعدادم كلغاية الثالث اإلعدادم 

 لممرحمة الثانكية (اإلنجميزية  كالمغة العربية، كالمغة كاالجتماعيات، الدينية، العمكـ )مقررات

  ،تحميؿعمد إلى  ( 2003فالصغير  )كيستمر التفاكت ذاتو في الدراسات األجنبية 

لذات "  المكاطنة  "مقرر االبتدائي، كمحتكل كالرابع الثالث لمصفيف المكاطنة كثيقة محتكل

كتاب اختارا  ( 2003مصطفى كاليجرسي  )بينما نجد أف . المتحدة المممكة في الصفيف

 بتحميؿ  ( 2003بادم  )كبالمقابؿ قاـ  ،االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي الدراسات

 إلى  (2003النجار  )ت دراسة ىدؼكأخيرا . كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكم

 .تحميؿ محتكل مقرر الدراسات االجتماعية لمصفيف األكؿ كالثاني مف المرحمة الثانكية

  نبلحظ مف الدراسات السابقة أف الزاكية التي تـ تناكؿ مكضكع المكاطنة بيا مختمفة مف

دراسة ألخرل، مع التأكيد أف القيـ كانت مف أكثر المكاضيع التي تضمنتيا الدراسات 

 .السابقة

اآلغا ) مكضكع السمـ االجتماعي، بينما ركزت  ( 2012العسالي، كسكيداف  )فقد تناكلت 

فبحثت في  ( 2011مرتجى، كالرنتيسي ) عمى صكرة المرأة فقط، أما دراسة  ( 2012

 2009شكية ) ، ك( 2102يعقكب كمجمكعة باحثيف  )قيـ المكاطنة، كتقاطع معيا أيضا 

بينما تناكلت دراسة  ( 2003كالنجار  ) ( 2009كعبد الباسط   ) ( 2010كدركيش  ) ( 

فتناكؿ  ( 2007حسيف  )أما. المجتمعية المكاطنة مظاىر ( 2011بركات، كأبك عمي  )

ذىب في  ( 2006قاسـ  )بينما نجد أف . الديمكقراطية التنشئة في المدنية التربية مكضكع

دراستو لمكضكع المعارؼ كالكعي المدنييف، كالقيـ كاالتجاىات المدنية، كالمارسات 

كىنا نجد أف الدراستيف . (2003مصطفى، كاليجرسي  )المدنية، كتقاطعت معو دراسة 

 . السابقتيف تطرقتا إلى مكضكع القيـ أيضا
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كمبادئيا،  المكاطنة تنمية أسس فتطرقكا لمكضكع ( 2005أخضر كمجمكعة باحثيف  )أما 

اإلعبلف العالمي لحقكؽ  "بدراسة مكضكع الحقكؽ الكاردة في ( 2003بادم  )قاـ  كأخيرا 

 .التي يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكمك" اإلنساف

 ليذا  كأعدت المحتكل كاف المنيج السائد، تحميؿ منيج أظيرت الدراسات السابقة أف

أخضر )استخدمت دراسة  فقد المقررات، محتكل لتحميؿ جداكؿ أك قكائـ، الغرض

) المقابمة إلى جانب تحميؿ المحتكل، ككذلؾ فعمت دراسة  ( 2003كمجمكعة باحثيف 

  (.2007حسيف ) ك  ( 2009شكية 

مع اختبلؼ في . البيانات لجمع أداةفي حيف استخدمت دراسات أخرل االستبياف فقط 

 المعارؼ، رصد التي حاكلت ( 2006 قاسـ) عينة الدراسة، كمثاؿ ذلؾ دراسة 

الذم  ( 2010 دركيش) كدراسة . مف كجية نظر الطمبة كالممارسات كالقيـ، كالميارات،

 كالمشرفيف، المعمميف، نظر كجيات مف قيـ، مف يتضمنو بما المنياج فاعمية سعى لقياس

في دراستيما، اليادفة إلى معرفة مظاىر  ( 2011 عمي كأبك بركات) ك. جامعييف كأساتذة

 .المعمميف نظر المكاطنة المجتمعية في مقررات العمكـ االجتماعية مف كجيات

  ،أظيرت نتائج الدراسات العربية كضكحا في استخداـ المفاىيـ كالقيـ المرتبطة بالمكاطنة

 )حيث كاف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف مرجعية المفاىيـ في الدراسات باستثناء دراسة 

إذ خرجت بنتائج تظير أف المفاىيـ المرتبطة  ( 2003أخضر كمجمكعة باحثيف 

بالمكاطنة مكجكدة في المقررات الدينية السعكدية بنسبة كبيرة، ككذلؾ المغة العربية، أما 

 .بالنسبة لئلجتماعيات فمكجكدة بنسبة متكسطة

كمرد ىذا األمر أف االستمارة التي ُصمّمت تضمنت مفاىيـ بعيدة كؿ البعد عف المكاطنة، 

 ركح تنمية )كفي التكصيات تحدثت الدراسة عف أنو يمكف تعزيز المكاطنة مف خبلؿ 
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 الكلي عمى الخركج كأف اإلسبلمية، الشريعة مقاصد مف مقصد كىي األمر لكلي الكالء

 مف المستمد الصحيح التعامؿ في الطالبات ميارات تنمية)، ككذلؾ (كمعصية  انشقاؽ

 سمكؾ إلى الفقو مادة مكضكعات ترجمة) ، ك(كمشكبلتو  المجتمع أفراد مع النبكم المنيج

كىناؾ  (كخارجو  المدرسي الصؼ داخؿ الطالبات ك المعممات مف ممارس عممي

 .مقترحات شبيية

  تظير الدراسات السابقة أف نتائج الدراسات األجنبية كانت أفضؿ مف مثيبلتيا العربية

التربية / كالفمسطينية عمى صعيد تضمف مقررات المنياج مفاىيـ التربية عمى المكاطنة

 (المتمثؿ بالمقررات  )المدنية، كليس ىذا انحيازا لمدراسات األجنبية، لكف الكاقع المدركس 

كعمى صعيد التكامؿ بيف . يظير تمّيزا عمى صعيد المحتكل المترابط، كالمفاىيـ الشاممة

التي خرجت  (2003الصغير  )المقررات الدراسية، كيظير ىذا األمر في دراسة كؿ مف 

 في المممكة المتحدة كفيمة االبتدائي كالرابع الثالث لمصفيف المكاطنة كثيقةبنتيجة أف 

 مستكل بتحقيؽ تربية ناجحة عمى المكاطنة، ككنيا تتضمف المفاىيـ الضركرية لرفع

الطمبة، كذلؾ الميارات، كاألىـ ربط ذلؾ بالحياة  لدل كالثقافية كاألخبلقية الركحية التنمية

 األكؿ لمصؼ المدنية التربية التي بحثت في كتاب ( 2003بادم  )بشكؿ عممي كدراسة 

 كىك ما .فرنسا، كرأت أنو يتضمف جميع بنكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في الثانكم

التي بينت تضّمف قيـ المكاطنة في  ( 2003مصطفى كاليجرسي  )أظيرتو أيضا دراسة 

تضمنيا بنسب عالية كمعقكلة، كمادة الدراسات اإلجتماعية في باكستاف لمصؼ الخامس 

مقرر التي حممت  ( 2003النجار  )لمميارات بنسبة معقكلة، كاألمر ينسحب عمى دراسة 

، الدراسات االجتماعية لمصفيف األكؿ كالثاني مف المرحمة الثانكية في دكلة سنغافكرة
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 في المقاـ األكؿ، القيـ السياسية كالقيـ االجتماعيةكخمصت إلى أف المقرر يتضمف تعزيز 

 .كأف االتجاىات التي تمثمت في المقرر تعزز المكاطنة بنسبة جيدة

 :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية، والدراسات السابقة

تتشابو الدراسة الحالية كالدراسات السابقة في اإلطار العاـ، كالمتمثؿ في السعي لمكقكؼ عمى 

مدل انعكاس، كتكافر مفاىيـ المكاطنة في المقررات الدراسية، كبالتالي تحديد جكانب القكة 

 .كالضعؼ في ىذه المقررات، بما يؤدم لتطكيرىا في المستقبؿ

كما يرافقو مف  المحتكل، تحميؿ سمكبكما تتفؽ أيضا مع غالبية الدراسات في استخداـ أ

 .التكرارات في المتمثمة اإلحصائية المعالجات إجراءات عمى صعيد استخداـ

مف حيث مجتمع البحث  (2012العسالي، كسكيداف  )كتتشابو الدراسة الحالية مع دراسة 

الذم تمثؿ في مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية 

 .العميا

 :تمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 :السابقة في القضايا التالية الدراسات عف الحالية الدراسة تتمّيز

دراسة أسس  تتناكؿ التي-  كاطبلعو الباحث عمـ في حدكد – األكلى ىي الدراسة .1

في المقررات الفمسطينية بكصفيما  (بالمشاركة السياسية، كالمساكاة  )المكاطنة المتمثمة 

 .ركائز العبلقة التعاقدية

التربية المدنية،  ): بالتحميؿ في ثبلثة مقررات دراسية ىي" أسس المكاطنة " أنيا تناكلت  .2

بينما تناكؿ غيرىا مف الدراسات مقررا كاحدا،  (كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييما 

 .كفي أحسف األحكاؿ مقرريف كلصفكؼ محددة
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كما أف تمّيزىا يأتي مف سعييا لمبحث في مدل تحقؽ حالة التكامؿ بيف المقررات الدراسية  .3

 .األمر الذم لـ يقـ بو أحد مف الباحثيف سابقا.الثبلث

" تحميؿ محتكل ثبلثة مقررات دراسية " ىي الدراسة األكلى في فمسطيف التي تتناكؿ  .4

بينما تناكلت الدراسات األخرل صفكفا . لمصفكؼ مف الخامس كلغاية التاسع األساسي

 .معينة

 –يعمد غالبية الباحثيف إلى االبتعاد عف تحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية، ألنيا  .5

قضية خبلفية كحساسة، بينما ذىبت الدراسة الحالية إلى ذلؾ، كفي - بإعتقادىـ 

 .المشاركة السياسية، كالمساكاة  تحديدا" مكضكعي 

حيث تناكلت " بشكؿ مجتزأ " بحثت غالبية الدراسات في مكضكع القيـ المرتبطة بالمكاطنة  .6

، بينما تبحث الدراسة الحالية بشكؿ شمكلي عف أساسيف ميميف، " مبعثرة " قيما محددة 

 . مفيكما تفسيريا تضمنتيـ أداة التحميؿ ( 21 )ترتبط بيما، كيدؿ عمييما أكثر مف 

 ( 25 )تتميز الدراسة أيضا بأف عينة البحث عينة شاممة، إذ عمؿ الباحث عمى تحميؿ  .7

األمر الذم يندرج في إطار . كتابا مدرسيا، كىك أمر لـ تقـ بو أم مف الدراسات السابقة

 .جيد كطني

 كيف استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة؟

لمباحث فرصة غنية لكضع معالـ األساس النظرم الخاص بالدراسة،  السابقة كفرت الدراسات

كذلؾ أفادتو في تحديد منيج الدراسة المستخدـ، كاإلطبلع عمى . كتحديد مشكمة الدراسة أيضا

البلزمة كالضركرية، كستفيد الباحث في مرحمة متقدمة في تفسير  نتائج  اإلحصائية المعالجات

 .الدراسة كتحميميا
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 : الدراسةمنهجية

منيج : ، كىيلتنفيذ الدراسةالباحث  التي قاـ بيا منيجية كاإلجراءات ىذا الفصؿ اؿيتضمف

جراءات عممية تحميؿ ، كخطكات إعداد أداة الدراسة، دراسةالدراسة، كمجتمعيا، كعينة اؿ كا 

 .المحتكل

: منهج الدراسة: أوالً 

  أك قضية، أك حدثا،المنيج الذم يدرس ظاىرة" ألنو ، المنيج الكصفي التحميميالباحث  اعتمد

 كيمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف أسئمة البحث دكف تدخؿ الباحث مكجكدة حاليا،

  (.83:2000 األستاذ كاألغا ) " نفسو

بتحميؿ المقررات - كباعتماد أسمكب تحميؿ المحتكل،- يتيح ىذا المنيج الفرصة لمباحث أف يقـك ك

كصكال لمنتائج التي تجيب عف كتفسيرىا الدراسية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات المطمكبة، 

 .أسئمة الدراسة

: مجتمع الدراسة: ثانًيا

/ مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية : تككف مجتمع الدراسة مف

 10-8، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ مف 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف 

لممرحمة األساسية العميا، كىي الكصؼ الذم تعتمده، كتطمقو كزارة التربية كالتعميـ العالي عمى 

 .الصفكؼ مف الخامس كحتى العاشر األساسي 

  :ة عينة الدراس: ثاثال

لغتنا / مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية تككنت عينة الدراسة مف 

  لممرحمة 9 + 8، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفيف 7-5الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف 
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األساسية العميا مف الخامس كحتى التاسع األساسي، كاستثني العاشر األساسي ألنو ال يكجد مقرر 

 .تربية مدنية ليذا الصؼ

 :تصميم أداة تحميل المحتوى : رابعا

أداة الدراسة، كاحتكت عمى فئات التحميؿ، كىما مفيكما المشاركة كالمساكة،  قاـ الباحث بتصميـ

كألف فئات التحميؿ مفاىيـ عامة ككبيرة، قاـ الباحث بتفسيرىما، إذ جرل إعداد قائمة تفسيرية 

محتكل مقررات التربية المدنية، كالتربية  لمفيكمي المشاركة كالمساكاة، كذلؾ بغرض تحميؿ

، كالمطالعة 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية 

: متبعا الخطكات التالية بفمسطيف، األساسية العميا لممرحمة ، 9 + 8كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 

 :كقد تـ ذلؾ عمى مراحؿ، حيث: بناء األداة، واشتقاق المفاهيم .1

كألف فئات التحميؿ مفاىيـ  (المشاركة، كالمساكاة  )حددت فئات التحميؿ بمفيكمي  . أ

عامة ككبيرة، تـ اشتقاؽ قائمة  مفاىيـ تفسيرية لمفئات، كجرل في ضكء 

 :التفسيرات، كالدالالت الخاصة  بالمشاركة كالمساكاة  كالكاردة في

 اإلطار النظرم لمدراسة. 

 اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف. 

 الحقكؽ المدنية كالسياسية. 

 القانكف األساسي الفمسطيني. 

 كثيقة إعبلف االستقبلؿ. 

 أدبيات ذات عبلقة. 

ممثمة لنفس خصائص " قائمة المفاىيـ التفسيرية " راعى الباحث أف تككف  . ب

 .مفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة
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  المشاركةمفيكميْ   احتكت أداة التحميؿ بصكرتيا األكلية عمى:األداة بصورتها األولية .2

 مفيكما تفسيرية لممشاركة 11السياسية كالمساكاة، المذيف ااعتبرا فئات التحميؿ، كعمى 

 .   مفاىيـ تفسيرية لممساكاة  تمييدا لعرضيا عمى المحكميف10السياسية، كعمى 

  :صدق األداة .3

محكميف مف داخؿ   9عمى  التحميؿ لمتحقؽ مف صدؽ المحتكل، عرض الباحث أداة

. شمكلية المفاىيـ التفسيرية كمدل التحميؿ أداة حكؿ رأييـ كذلؾ إلبداء فمسطيف كخارجيا،

كيمتاز المحكمكف بأف ليـ عبلقة مباشرة بمكضكع التربية المدنية، مف خبلؿ عمميـ 

كمشرفيف، أك مؤلفي مقررات لمتربية المدنية، أك عامميف في مؤسسات أىمية تختص 

مف المحكميف تتعمؽ بإضافة بعض المفاىيـ،  اقتراحات بمكضكع المكاطنة، كتمقى الباحث

كحذؼ كدمج مفاىيـ أخرل، كقد أخذت مبلحظات المحكميف كاقتراحاتيـ بعيف االعتبار 

  .عند تعديؿ القائمة النيائية كاعتمادىا

 بعد إجراء التعديبلت في ضكء مبلحظات المحكميف :أداة التحميل بصورتها النهائية .4

 مفاىيـ 10 مفيكما تفسيريا لممشاركة، ك 11كاقتراحاتيـ، أصبحت أداة التحميؿ تحتكم عمى 

 .أدناه ( 1 )تفسيرية لممساكاة، يكضحيا الجدكؿ رقـ 
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  ( 1الجدول رقم  )
 أداة التحميل بصورتها النهائية

 
 التحميل اتوحد/ المفاهيم التفسيريةالفئات 
 
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

االنتخابات 
الّتصكيت 
الترشيح 

تأسيس األحزاب 
تشكيؿ النقابات 

تأسيس الجمعيات كاألندية 
الرقابة كالمساءلة كالمحاسبة 

التجمع السممي 
حرية الرأم كالتعبير 

المشاركة في صنع القرار 
اإلستفتاء 

 
 
 

المساواة 

المساكاة في األجر 
تكافؤ الفرص 
سيادة القانكف 

المساكاة أماـ القضاء 
  عدـ التمييز عمى أم أساس
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة 

عدـ التيميش 
العدؿ كاإلنصاؼ 
حقكؽ المعاقيف 
حقكؽ األقميات 

 

 إجراءات عممية تحميل المحتوى: خامسا

بعد اعتماد أداة التحميؿ بصكرتيا النيائية تـ استخداميا في تحميؿ محتكل مقررات التربية المدنية، 

، كالمطالعة 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية 
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،  لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف، كقد جرت عممية 9 + 8كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 

 :التحميؿ بإتباع الخطكات اآلتية

 ىدفت عممية تحميؿ محتكل مقررات التربية المدنية، كالتربية :تحديد هدف عممية التحميل .1

، كالمطالعة 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية 

 ، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف إلى تحديد 9+ 8كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 

مدل تضمف المقررات السابقة لمفيكمي المشاركة كالمساكاة ، كمدل التكامؿ بيف ىذه 

المقررات في طرح مفيكمي المشاركة كالمساكاة عبر رصد تكرارات المفاىيـ التفسيرية التي 

 .تتضمنيا أداة التحميؿ

عمى محتكل " التي اختيرت بطريقة قصدية "  اشتممت عينة التحميؿ :تحديد عينة التحميل .2

لغتنا الجميمة بجزأييا / مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية 

 ، لممرحمة األساسية 9+ 8، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 7-5لمصفكؼ مف 

 .أدناه ( 2 )العميا في فمسطيف، كالتي يكضحيا الجدكؿ رقـ 
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  (2 )الجدول رقم 
 توصيف مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسالمية، والمغة العربية لممرحمة األساسية العميا

 
 الصفحات عدد الدروس السنة الطبعة الجزء الصف المقرر الدراسي
 59 14 2014 الثانية التجريبية مقرر لمفصميف الخامس التربية المدنية
 59 15 2014 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف السادس التربية المدنية
 51 12 2012 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف السابع التربية المدنية
 59 15 2013 الثانية التجريبية مقرر لمفصميف الثامف التربية المدنية
 50 16 2014 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف التاسع التربية المدنية
 103 11 2014 التجريبية المنقحة األكؿ الخامس لغتنا الجميمة
 99 11 2014 التجريبية المنقحة الثاني الخامس لغتنا الجميمة
 103 11 2014 التجريبية المنقحة األكؿ السادس لغتنا الجميمة
 99 11 2011 المنقحة التجريبية الثاني السادس لغتنا الجميمة
 107 11 2014 التجريبية المنقحة األكؿ السابع لغتنا الجميمة
 108 11 2011 التجريبية المنقحة الثاني السابع لغتنا الجميمة

 75 16 2014 التجريبية المنقحة األكؿ الثامف المطالعة كالنصكص
 70 16 2012 التجريبية المنقحة الثاني الثامف المطالعة كالنصكص
 71 16 2014 التجريبية المنقحة األكؿ التاسع المطالعة كالنصكص
 78 16 2014 التجريبية المنقحة الثاني التاسع المطالعة كالنصكص
 83 21 2014 التجريبية المنقحة األكؿ الخامس التربية اإلسبلمية
 86 20 2010 التجريبية المنقحة الثاني الخامس التربية اإلسبلمية
 98 20 2014 التجريبية المنقحة األكؿ السادس التربية اإلسبلمية
 90 19 2012 التجريبية المنقحة الثاني السادس التربية اإلسبلمية
 87 21 2014 التجريبية المنقحة األكؿ السابع التربية اإلسبلمية
 94 21 2014 التجريبية المنقحة الثاني السابع التربية اإلسبلمية
 79 21 2014 التجريبية المنقحة األكؿ الثامف التربية اإلسبلمية
 87 20 2010 التجريبية المنقحة الثاني الثامف التربية اإلسبلمية
 91 21 2014 التجريبية المنقحة األكؿ التاسع التربية اإلسبلمية
 87 23 2014 التجريبية المنقحة الثاني التاسع التربية اإلسبلمية
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 كالمساكاة بالمشاركة التحميؿ فئات تحددت  :، ووحدات التحميلالتحميل فئات تحديد .3

مفيكما تفسيريا لممشاركة،  ( 11 )كتحددت كحدات التحميؿ بالمفاىيـ التفسيرية التي بمغت 

 .مفاىيـ تفسيرية لممساكاة ( 10 )ك

 كحدة (الجممة ) تحميؿ عمىالحالية  الدراسة عتمدت اا: وسياقهاالتحميل وحدة حديدت .4

تحمؿ نكعا مف التكازف مقارنة : ، ألنيا9-5تحميؿ المادة المكتكبة في المقررات مف ؿ

فالكممة، أك العبارة عمى سبيؿ المثاؿ قد تككف دالالتيما متناقضة مع " بالكحدات األخرل 

إضافة إلى أف كحدات أخرل مثؿ الفقرة قد تككف . ىدؼ البحث إذا ما اجتزئت مف السياؽ

فيي سيمة ككاضحة، كليا ما يميزىا في  (ككحدة تحميؿ  )أما الجممة . طكيمة، كمركبة

المغة العربية كالفاصمة، أك النقطة، كالبنية مف حيث الفعؿ، كالفاعؿ، كالمفعكؿ بو، أك 

  (.2007تمارا  )" . الخ...النعت، كحركؼ الجر 

في مكقع كسطي بيف الكممة، كالعبارة مف جية، كالفقرة  (الجممة كحدة تحميؿ  )ليذا تأتي 

كتحقؽ الغرض في الكشؼ الكمي عف المفاىيـ المطمكبة عمى نحك . مف جية أخرل

 . سمس، كشامؿ

ال معنى لكحدة التحميؿ خارج إطارىا، كقد ال تعني شيئا، أك قد تعني عدة أشياء " كألنو 

فقد عمد  ،( 93:2007تمارا  )في الكقت ذاتو، إذا لـ تدرج في السياؽ الذم جاءت فيو 

سياؽ " في سياؽ الفقرة، اعتمادا إلى أف  (الجممة  )الباحث إلى أف تككف كحدة التحميؿ 

 )التحميؿ عبارة عف مقطع مف المضمكف الذم يكبر مباشرة كحدة التحميؿ أك التسجيؿ 

  (.94:2007تمارا 
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 المحتكلجمؿ  مف جممة تنطبؽ فعندما ، لتعدادؿ حدةك التكرار ُاعتِمد :تعدادال وحدة تحديد .5

في الخانة المقابمة  (x ) عبلمة كضع يتـالمفاىيـ الكاردة في أداة التحميؿ،  مف أم عمى

 . التحميؿ نتائج لتسجيؿ الُمعد ليا الجدكؿ

 :تمت عممية تحميؿ المحتكل آخذة بعيف االعتبار الضكابط اآلتية :التحميل ضوابط .6

 الكاردة في أداة التحميؿالمفاىيـم لمفئات، كاإلجرائ التعريؼ . 

 كحدة لمتحميؿ في سياؽ الفقرة  لنصكص الدركس، كاألنشطة،  (الجممة )اعتماد

 .كالتقكيـ

 الدراسية، كبالمادة بالصؼ، ( التحميؿ كحدات ) التفسيرية المفاىيـ  ربط 

 .كبالدرس، كبرقـ الصفحة

 التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة تكل مقررات مح التحميؿ مؿش

، كالمطالعة كالنصكص 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / العربية 

  ، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف 9+ 8بجزأييا لمصفكؼ  

 كالصكر ،الرسكماتكاألنشطة، ك ؿ الغبلؼ، كنصكص الدركس،التحمي مؿش، 

 .التقكيـ، حيث أنيا ما يشكؿ محتكل الكتاب المقررك ،كاألشكاؿ

 مف الفئات كالمفاىيـ التي  كؿ كتكرار النتائج لرصد المعدة ت الجداكؿستخداـا

 .تضمنيا المحتكل

 :مرت عممية تحميؿ المحتكل بالخطكات اآلتية: خطوات عممية التحميل .7

/ حصر محتكل مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية  . أ

، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف 

 .2015/2016 ، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف لمعاـ الدراسي 9+ 8
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الفئات، كالمفاىيـ التفسيرية، كالصؼ، : إعداد جداكؿ تتضمف العناصر التالية . ب

كالكحدة، كالدرس، كالصفحة، كنصكص الدركس، كاألنشطة، كالرسكمات، كالصكر، 

 .كاألشكاؿ، كالتقكيـ 

فحص المقررات السابقة مف خبلؿ قراءة كاعية كمتأنية  لكؿ درس، بما يتضمنو مف  . ت

كتحديد المفاىيـ . نصكص لمدركس، كأنشطة، كرسكمات، كصكر، كأشكاؿ، كتقكيـ

 .التفسيرية التي يتضمنيا كؿ درس

 .إعطاء تكرار كاحد لكؿ مفيـك تفسيرم كرد في محتكل المقررات السابقة . ث

 محتكل في القائمة كتضمنو (مفيـك تفسيرم )ؿ ؾ تكرار بحساب التحميؿ، نتائج تفريغ . ج

 .كمي كصفي تحميؿ شكؿ عمى كذلؾ ،المقررات السابقة 

الدركس،  )المقررات / بياف تكزيع المفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا عمى محتكل المقرر . ح

 (الخ ... األنشطة، التقكيـ، األشكاؿ، الصكر 

 .رصد تكزيع المفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا عمى الحصص الدراسية . خ

مف أف ثبات أداة  Grawitz ( 384:1988 )نسجاما مع ما أكرده ا: ثبات أداة التحميل  .8

 كفي آخريف طرؼ باحثيف مف اُسعممت ما إذا التي القياس كسيمة طبيعة"  التحميؿ ىك

، فقد تحقّؽ الباحث مف ثبات أداة التحميؿ عمى "نفسيا النتائج تعطي الظركؼ ذاتيا،

 :مستكييف

  كالذم قاـ بشكؿ عشكائي باختيار كتاب :(الثبات عبر الزمن  )مستوى الباحث نفسه 

، كالتربية "الجزء األكؿ " لغتنا الجميمة / مف مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية

لمصؼ السابع األساسي، كتحميؿ محتكل ىذه المقررات، "  الجزء األكؿ" اإلسبلمية 

 نتيجة بيف االتفاؽ نسبة كبعد شير قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكتاب ذاتو، كاحتساب



92 
 

 
 

طعيمة : ) كىي (  Holisti )ىكلستي  معادلة باستخداـ الثاني كالتحميؿ األكؿ التحميؿ

175:1987 )  

(            C R = 2 M / ( N1 + N2 )

  C R= معامؿ الثبات              حيث أف 

M     =  عدد الفئات المتفؽ عمييا خبلؿ مرتي التحميؿ. 

N1    + N2 =  مجمكع الفئات في مرتي التحميؿ. 

أدناه نتائج عممية التحميؿ عمى مستكل الباحث نفسو  الثبات  ( 3 )كيكضح الجدكؿ رقـ 

، كالتربية "الجزء األكؿ " لغتنا الجميمة / عبر الزمف لمقررات التربية المدنية، كالمغة العربية

 .لمصؼ السابع األساسي"  الجزء األكؿ " اإلسبلمية 

  (3 )الجدول رقم 
 "مستوى الباحث " ثبات أداة التحميل 

 
نسبة لإلتفاق الفرق في عدد المفاهيم عدد المفاهيم عممية التحميل المادة 
التربية 
المدنية 

 14 78األكلى 
 

92 %
 92الثانية 

التربية 
اإلسبلمية 

% 80 3 6األكلى 
 9الثانية 

المغة 
العربية 

% 84 3 8األكلى 
 11الثانية 

  التحميؿ عمميتي بيف عالية كانت االتفاؽ نسبة  تظير النتائج في الجدكؿ السابؽ أف

، (% 91 )في مقرر التربية المدنية  المتتاليتيف المتيف قاـ بيما الباحث نفسو، إذ بمغت

، (% 84) لغتنا الجميمة " ، كفي المغة العربية (% 80 )كفي مقرر التربية اإلسبلمية 

 .الزمف عبر عممية التحميؿ ثبات عمى عالية تدؿ نسب كىي



93 
 

 
 

  نتائج بيف االتفاؽ مدل بو  كيقصد:(ثبات المصححين  )مستوى األفراد اآلخرين 

 إلييا تكصؿ التحميؿ التي نتائج كبيف الباحث، إلييا تكصؿ التي التحميؿ

مختصكف آخركف، اختار الباحث ليذا الغرض اثنيف مف التربكييف الممارسيف 

لمكضكع التربية المدنية، كليـ باع طكيؿ في ىذا المجاؿ، كطمب منيما القياـ 

لغتنا / بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ لمقررات التربية المدنية، كالمغة العربية

لمصؼ السابع " الجزء األكؿ " ، كالتربية اإلسبلمية "الجزء األكؿ " الجميمة 

 .األساسي

 في كبير اتفاؽ كجكد عفأدناه  ( 4 )كما يدلؿ الجدكؿ رقـ  النتائج كأسفرت

 طريقة باستخداـ ذلؾ كتـ التحميؿ، عممية ثبات عمى يدؿ كىذا التحميؿ عمميات

 . السابقةىكلستي معامؿ

  (4 )الجدول رقم 
 "مستوى الباحثين اآلخرين " ثبات أداة التحميل 

 نسبة لإلتفاق مجموع النقاط نقاط اإلختالف نقاط اإلتفاق المحممون المادة
التربية 
 المدنية

 %97 98 6 92 الباحث كالمحمؿ األكؿ
 %96 97 7 90 الباحث كالمحمؿ الثاني
 %96 97 7 90 المحمؿ األكؿ كالثاني
 %93 292 20 272 معامل الثبات الكمي

التربية 
 اإلسالمية

 %90 11 2 9 الباحث كالمحمؿ األكؿ
 %89 10 2 8 الباحث كالمحمؿ الثاني
 %89 10 2 8 المحمؿ األكؿ كالثاني
 %81 31 6 25 معامل الثبات الكمي

 المغة
 العربية

 %90 11 2 9 الباحث كالمحمؿ األكؿ
 %92 13 2 11 الباحث كالمحمؿ الثاني
 %86 12 3 9 المحمؿ األكؿ كالثاني
 %81 36 7 29 معامل الثبات الكمي
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 الباحث بيف االتفاؽ نسبة أف-  فيما يتعمؽ بمقرر التربية المدنية  –الجدكؿ السابؽ مف يتبيف

 بيف النسبة بمغت حيف في (% 95  )الثاني ، كبينو كبيف المحمؿ(% 96 )بمغت  األكؿ كالمحمؿ

 ثبات عمى يدلؿ ما ،(% 95 ) الكمي الثبات معامؿ ككاف (% 95)  الثاني كالمحمؿ األكؿ المحمؿ

. الباحث تحميؿ

 األكؿ كالمحمؿ الباحث بيف االتفاؽ نسبة كفيما يتعمؽ بمقرر التربية اإلسبلمية تظير النتائج أف

 األكؿ المحمؿ بيف النسبة بمغت حيف في (% 82  )الثاني كبينو كبيف المحمؿ ،(% 80 )بمغت 

 تحميؿ ثبات عمى يدلؿ ما ،(% 81 ) الكمي الثبات معامؿ ككاف (% 80)  الثاني كالمحمؿ

. الباحث

 الباحث بيف االتفاؽ نسبة ، فتظير النتائج أف"لغتنا الجميمة " أما بخصكص مقرر المغة العربية 

 بيف النسبة بمغت حيف في (% 83  )الثاني كبينو كبيف المحمؿ ، (% 85 )بمغت  األكؿ كالمحمؿ

 عمى يدلؿ ما ،(% 84 ) الكمي الثبات معامؿ ، ككاف(% 83)  الثاني كالمحمؿ األكؿ المحمؿ

. الباحث تحميؿ ثبات

المحتكل، باشر الباحث بعممية تحميؿ محتكل المقررات  تحميؿ ثبات كاالطمئناف مف التأكد كبعد

 .الدراسية المطمكبة
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فحص مدل تكافر أسس المكاطنة المتمثمة بالمشاركة السياسية كالمساكاة  إلى الدراسة ىذه ىدفت

بجزأييا،  ( 7-5 )لغتنا الجميمة لمصفكؼ مف "  كالمغة العربية ، مقررات التربية المدنيةفي

  9-5 ) بجزأييا لمصفكؼ مفكالتربية اإلسبلميةبجزأييا،  ( 9+8 )كالمطالعة كالنصكص لمصفيف 

 .ككذلؾ حالة التكامؿ المكجكدة بيف ىذه المقررات فيما يتعمؽ بالمشاركة السياسية كالمساكاة (

في  مستخدمة طرحتيما التي السؤاليف عف اإلجابة مف خبلؿ اليدؼ ىذا تحقيؽ الدراسة كحاكلت

 .المحتكل تحميؿ أسمكب ذلؾ

كتحديد  كثباتيا، صدقيا، مف كالتأكد الدراسة، ُصمّمت أداة تحميؿ المحتكل، أىداؼ كلتحقيؽ

محتكل مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة  تحميؿ ضكابط التحميؿ، كتـ

+ 8 )، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / العربية 

 .لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف ( 9

 :أسئمتيا لتسمسؿ التي تكصمت إلييا الدراسة تبعنا يأتي النتائج كفيما

 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 كالمغة اإلسبلمية، كالتربية المدنية، التربية " مقررات تضمف تحدد السؤاؿ األكؿ في الدراسة بمدل

 .كالمساكاة المشاركة لمفيكمي التاسع كحتى الخامس مف الصفكؼ في العربية،

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، اطمع الباحث عمى تكصيؼ مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية 

، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / بجزأييا، كالمغة العربية 

  (2) لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف كما تضمنيا الجدكؿ رقـ  ( 9+ 8 )لمصفكؼ 

الباحث، كالتي تضمنت  مف المعّدة مسّبقا أداة التحميؿ ضكء ثـ حّمؿ محتكل المقررات السابقة في

ثباتيا،  كمعامؿ صدقيا، مف كالتأكد (المشاركة السياسية، كالمساكاة )المفاىيـ التفسيرية لمفيكمي 

 . كتحديد ضكابط التحميؿ
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ممحؽ رقـ  )مكتب الكزير / كما تمت مراجعة التعميمات الصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ العالي 

، إذ تبيف أف العاـ الدراسي يبدأ 2015/2016بخصكص مكاعيد الدكاـ خبلؿ العاـ الدراسي  ( 1

، ثـ 21/12/2015، بحيث تبدأ امتحانات الفصؿ األكؿ بتاريخ 24/8/2015لمطمبة بتاريخ 

، كتبدأ اإلمتحانات النيائية بتاريخ 25/1/2016يعاكد الطمبة الدكاـ في الفصؿ الثاني بتاريخ 

 . 2015/2016في العاـ الدراسي " تقريبا "  أسبكعا دراسيا 34، ما يعني أف ىناؾ 16/5/2016

كما تّمت العكدة إلى سياسة الكزارة بخصكص تكزيع الحصص الدراسية عمى المقررات الثبلثة، 

  ( 5-2المبلحؽ مف  ). لمكقكؼ عمى نصيب كؿ مقرر مف الحصص أسبكعيا

 :كجاءت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ عمى النحك اآلتي

  (9-5 )النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية لمصفوف من : أوال

حيث يخدـ المقرر المخصص لكؿ صؼ  ( 9-5 )شممت عممية التحميؿ مقررات الصفكؼ مف 

مكزعة عمى  ( درسا 72 )فصميف دراسييف، كقد اشتمؿ محتكل مقررات التربية المدنية عمى 

  ( 2) كما يظير الجدكؿ رقـ  ( 9-5)مقررات الصفكؼ مف 

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف الخامس األساسي. أ

نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصؼ  ( 6 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

مفيكما تفسيريا داال، كمرتبطا  ( 11 )الخامس األساسي، كنبلحظ أف المقرر المذككر قد تضمف 

 ( مرة 73 )بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ قد تكررت 

كقد تكزعت ىذه المفاىيـ  بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

، كأخيرا ( مرة 15) ، ثـ األنشطة بكاقع ( مرة 16) ، تبلىا التقكيـ بكاقع ( مرة 32 )بكاقع 

بينما لـ يتضمف غبلؼ الكتب المقرر، أك الصكر كاألشكاؿ في . ( مرات 10 )الرسكمات بكاقع 

 .الكتاب المقرر أية مفاىيـ
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 :كيبلحظ أيضا أف ىذه تكرار ىذه المفاىيـ كاف متفاكتا، فقد تكرر بعضيا بدرجة كبيرة، مثؿ

  مف مجمكع التكرارات الخاصة % 70 مرات، بنسبة 7 )حرية الرأم كالتعبير، تكررت

 .بمفيـك المشاركة السياسية

  مف مجمكع التكرارات الخاصة % 36.51 مرة، بنسبة 23 )مفيـك العدؿ كاالنصاؼ تكرر

 .(بمفيـك المساكاة 

  مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك % 19.05 مرة، بنسبة 12 )تكافؤ الفرص تكرر

 .(المساكاة 

التصكيت، كسيادة القانكف، كالمساكاة أماـ القضاء، كالمساكاة بيف الرجؿ  )بينما تكررت مفاىيـ 

 .بصكرة ضعيفة، بكاقع مرة كاحدة أك اثنتيف (كالمرأة، كحقكؽ المعاقيف 

كما كنبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساكاة كردت بصكرة أكبر مف 

تمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية، حيث دلت ثبلثة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية، بينما كاف 

 .ىناؾ ثمانية مفاىيـ تفسيرية دلت عمى المساكاة

مف المفاىيـ % 52.3 مفيكما تفسيريا، أم ما نسبتو 11كلكف باإلجماؿ، تضمف المقرر السابؽ 

 . المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، التي تضمنتيا أداة التحميؿ

 ( 7 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ ممحؽ رقـ 

أف التكافر متفاكت عمى مستكل الكحدة الدراسية، إذ تضمنت الكحدة األكلى ستة مفاىيـ  تكررت 

أما الكحدة الثالثة .  مرات7بينما تضمنت الكحدة الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت .  مرة25

في حيف تضمنت الكحدة الرابعة خمسة مفاىيـ تفسيرية، .  مرات7فتضمنت مفيكماف  تكررا 

 مرة، بينما لـ يتضمف الدرس الرابع مف الكحدة األكلى أم مفيـك تفسيرم، ككذلؾ 34تكررت 

 .الدرساف الثالث كالرابع مف الكحدة الثالثة
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إلى كجكد تكافر عمى صعيد المفاىيـ، كالتكرارات، كالدركس، لكف - إجماال-  كتشير النتائج

 .المعطيات السابقة تظير أنو تكافر غير متكازف

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف السادس األساسي. ب

مفاىيـ  ( 8) إلى أف المقرر  تضمف  ( 8 )تشير نتائج عممية التحميؿ التي يكضحيا الممحؽ رقـ 

 .( مرة 56 )تفسيرية دالة عمى مفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأنيا تكررت 

كتكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات بكاقع 

، كأخيرا التقكيـ ( مرات 5) ، ثـ األنشطة  ( مرات 8) ، تمتيا الرسكمات التي تكررت ( مرة 39) 

بينما لـ يتضمف غبلؼ الكتب المقرر، أك الصكر كاألشكاؿ في الكتاب المقرر . ( مرات 4 )بكاقع 

 .أية مفاىيـ

 :كيبلحظ أيضا أف ىذه تكرار ىذه المفاىيـ كاف متفاكتا، فقد تكرر بعضيا بدرجة كبيرة، مثؿ

  كالمشاركة في (% 73.6 مرة، بنسبة 28 )حرية الرأم كالتعبير التي تكررت بكاقع ،

مف مجمكع تكرارات مفيـك المشاركة  (%21 مرات، بنسبة 8 )صنع القرار بكاقع 

 .السياسية

  كعدـ التمييز عمى أم أساس بكاقع (% 50 مرات، بنسبة 9 )العدؿ كاإلنصاؼ بكاقع ، (

 .مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك المساكاة (% 28 مرات، بنسبة 5

 (سيادة القانكف، كالتجمع السممي، كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كحقكؽ المعاقيف  )كتكررت مفاىيـ 

 .بدرجة ضعيفة، بكاقع مرة كاحدة أك ااثنتيف

كما نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساكاة كردت بصكرة أكبر مف 

تمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية، إذ دلت ثبلثة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية، بينما كاف 

كلكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنية . ىناؾ خمسة مفاىيـ تفسيرية دلت عمى المساكاة
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مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة % 38لمصؼ السادس ما نسبتو 

 .المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

أف  ( 9 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية إرتباطا بالكحدات كالدركس، يظير المرفؽ رقـ 

سكاءا مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أك عدد  )التكافر متفاكت عمى مستكل الكحدة الدراسية 

بينما تضمنت .  مرات6، إذ تضمنت الكحدة األكلى خمسة مفاىيـ تفسيرية تكررت (تكراراتيا 

أما الكحدة الثالثة فتضمنت مفيكميف .  مرة36الكحدة الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

 . مرة12في حيف تضمنت الكحدة الرابعة ثبلثة مفاىيـ تفسيرية، تكررت . تفسيرييف لـ يتكررا

كيظير المرفؽ السابؽ كذلؾ أف المفاىيـ التفسيرية انحصرت في دركس معينة، كلـ تتضمف في 

جميع الدركس، حيث خبل الدرساف الثالث كالرابع مف الكحدة األكلى مف أم مفيـك تفسيرم، ككذلؾ 

 .الدرس األكؿ مف الكحدة الثانية، كالثالث كالرابع مف الكحدة الثالثة، كالثاني مف الكحدة الرابعة

تشير النتائج السابقة إلى كجكد التكافر في مقرر التربية المدنية لمصؼ السادس األساسي عمى 

 .صعيد المفاىيـ، كالتكرارات، كالدركس، لكف المعطيات السابقة تظير أيضا أنو تكافر غير متكازف

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف السابع األساسي. ج

مفيكما  ( 12) أف المقرر تضمف  ( 10 )تشير نتائج عممية التحميؿ كالتي يكضحيا الممحؽ رقـ 

  . ( مرة 98 )تفسيريا، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

كقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

كأخيرا (. مرتيف ) ، ثـ الرسكمات بكاقع ( مرة 24) ، تمتيا األنشطة بكاقع ( مرة 70 )بكاقع 

 .بينما لـ يتضمف الغبلؼ أية مفاىيـ (مرة كاحدة لكؿ منيما  )التقكيـ، كاألشكاؿ كالصكر بكاقع 

 :كيمكف المبلحظة  أيضا، التفاكت في تكرارت ىذه المفاىيـ حيث تكرر بعضيا بدرجة كبيرة، مثؿ
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  كتأسيس الجمعيات كاألندية، تكرر  (%37 مرات، بنسبة 7 )حرية الرأم كالتعبير تكرر (

 .مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك المشاركة السياسية (% 21 مرات، بنسبة 4

  مرة، 26 )المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كعدـ التمييز عمى أم أساس تكررا بالتساكم 

مف مجمكع  (%21.5 مرة، بنسبة 17) كالعدؿ كاإلنصاؼ تكرر بكاقع  (%33بنسبة 

 .التكرارات الخاصة بمفيـك المساكاة

تأسيس األحزاب، كتشكيؿ النقابات بكاقع ثبلث مرات، بينما تكررت مفاىيـ  )كتكررت مفاىيـ 

بدرجة  (تكافؤ الفرص، كالمشاركة في صنع القرار، كالمساكاة في األجر، ككحقكؽ المعاقيف

 .ضعيفة، بكاقع مرة كاحدة أك اثنتيف

كما كنبلحظ مف الممحؽ السابؽ أف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساكاة كردت بصكرة أكبر مف 

تمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية، حيث دلت خمسة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية، بينما 

كلكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنية . كانت ىناؾ سبعة مفاىيـ تفسيرية دلت عمى المساكاة

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، % 57.1لمصؼ السابع األساسي ما نسبتو 

 .كالمساكاة المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

أف  ( 11 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية إرتباطا بالكحدات كالدركس، يظير المرفؽ رقـ 

سكاء مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أك عدد  )التكافر متفاكتا عمى مستكل الكحدة الدراسية 

بينما تضمنت الكحدة .  مرة42، إذ تضمنت الكحدة األكلى سبعة مفاىيـ تفسيرية تكررت (تكراراتيا

أما الكحدة الثالثة فتضمنت ثبلثة مفاىيـ تفسيرية .  مرة20الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

بينما .  مرة30في حيف تضمنت الكحدة الرابعة سبعة مفاىيـ تفسيرية، تكررت .  مرات6تكررت 

خبل الدرس الثاني مف الكحدة الثانية أم مفيـك تفسيرم، ككذلؾ الدرس الثالث مف الكحدتيف الثالثة 

 .كالرابعة
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تشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ السابع األساسي إلى كجكد تكافر عمى صعيد 

المفاىيـ، كالتكرارات، كالدركس، لكف المعطيات السابقة تظير أنو لـ يرتبط بالتنظيـ الرأسي 

 . كالمنطقي لممحتكل

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف الثامن األساسي. د

مفيكما  ( 14) أف المقرر تضمف ( 12 )الممحؽ رقـ -  كما يكضحيا –تظير نتائج التحميؿ 

 .( مرة 133 )تفسيريا داال عمى مفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

كقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

 12) لكؿ منيما، ثـ التقكيـ بكاقع  ( مرة 14) تمتيا األنشطة، كالرسكمات بكاقع  ( مرة 89 )بكاقع 

 (.تكرارا كاحدا ) بينما تضمنت األشكاؿ كالصكر  ( تكرارات 3) أما الغبلؼ فتضمف  (مرة 

 :كيبلحظ أيضا أف ىذه تكرار ىذه المفاىيـ قد كرد بتفاكت، حيث تكرر بعضيا بدرجة كبيرة مثؿ

 مف مجمكع تكرارات المشاركة  (%65 مرة، بنسبة 43 )حرية الرأم كالتعبير تكرر

 .السياسية

  كسيادة القانكف تكررت (%30 مرة، بنسبة 20 )المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة تكررت ، (

%( 21 مرة، بنسبة 14) ، كعدـ التمييز عمى أم أساس تكررت (%22 مرة، بنسبة 15

 .مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك المساكاة

 :كيبلحظ أيضا أف بعض المفاىيـ تكررت بدرجة متكسطة مثؿ

  مرات، 4) ،  كحقكؽ المعاقيف تكرر (%9 مرات، بنسبة 6 )حقكؽ األقميات تكررت 

 .مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك المساكاة  (%6بنسبة 

  مف مجمكع التكرارات الخاصة بمفيـك  (%7.6 مرات، بنسبة 5 )االنتخابات تكررت

 .المشاركة السياسية
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 مرات كالتجمع السممي، كمرة كاحدة، أك اثنتيف  3بينما تكررت بعض المفاىيـ بدرجة ضعيفة بكاقع 

 . (الترشيح، المشاركة في صنع القرار، كاإلستفتاء، عدـ التيميش ): مثؿ

كقد كردت المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساكاة، كتمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية في مقرر 

 .التربية المدنية لمصؼ الثامف بصكرة متساكية، بكاقع سبعة مفاىيـ تفسيرية لكؿ منيما

مف % 66.6كلكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي ما نسبتو 

 .المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس لمصؼ الثامف األساسي، يظير 

سكاء مف ) أف ىناؾ تفاكتا في حجـ التكافر عمى مستكل الكحدات كالدركس  ( 13 )المرفؽ رقـ 

حيث تضمنت الكحدة األكلى خمسة مفاىيـ  (حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أك عدد تكراراتيا 

.  مرة67بينما تضمنت الكحدة الثانية ثبلثة عشر مفيكما تفسيريا تكررت .  مرات9تفسيرية تكرت 

في حيف تضمنت الكحدة الرابعة .  مرة36أما الكحدة الثالثة فتضمنت أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

كيظير الجدكؿ كذلؾ أف جميع الدركس قد تضمنت .  مرة21خمسة مفاىيـ تفسيرية، تكررت 

 .مفاىيـ تفسيرية

تشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي إلى كجكد تكافر عمى صعيد 

المفاىيـ، كالتكرارات، كالدركس، كىك تكافر أعمى مف مقررات الصفكؼ السابقة، لكف المعطيات 

 .السابقة تظير أيضا أنو تكافر غير ممنيج، كغير مدركس

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف التاسع األساسي. ه

 كالتي –تظير نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع األساسي 

مفيكما تفسيريا داال، كمرتبطا بمفيكمي  ( 20) أف المقرر  تضمف ( 14 )يكضحيا الممحؽ رقـ 

 .( مرة 299 )المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 
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 تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات بكاقع 

فالرسكمات  ( مرة 33) ، ثـ األنشطة بكاقع  ( مرة 41) ، تبلىا التقكيـ بكاقع ( مرات 208) 

 .( مرات 4) كأخيرا الغبلؼ بكاقع  ( مرات 6) بينما األشكاؿ كالصكر بكاقع  ( مرات 7 )بكاقع 

 :كقد جاء تكرار ىذه المفاىيـ متفكتا، حيث كرد بعضيا بدرجة كبيرة مثؿ

  كاالنتخابات (%28.5 مرة، بنسبة 44 )الرقابة كالمساءلة كالمحاسبة، التي تكررت بكاقع ،

 مف مجمكع التكرارات الخصة بمفيـك المشاركة السياسية (%22 مرة، بنسبة 34 )تكررت 

 35) كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة تكررت  (%27 مرة، بنسبة 39)حقكؽ المعاقيف تكررت 

مف مجمكع  (% 17.2 مرة، بنسبة 25) ، كعدـ التيميش تكررت (%24.1مرة، بنسبة 

 .التكرارات الخاصة بمفيـك المساكاة

 :كما يبلحظ أيضا أف بعض ىذه المفاىيـ  تكرر بدرجة متكسطة، مثؿ

% ( 7 مرة، بنسبة 11) ، كالترشيح تكرر (% 8.3 مرة، بنسبة 12 )العدؿ كاإلنصاؼ تكرر 

 % (.6.5 مرات، بنسبة 10 )كالمشاركة في صنع القرار تكررت 

تأسيس األحزاب، كتشكيؿ  ): بينما كردت بعض المفاىيـ بصكرة ضعيفة مقارنة بما سبقيا، مثؿ

النقابات، كالتجمع السممي، كالمساكاة في األجر، كسيادة القانكف حقكؽ األقميات، كالمساكاة أماـ 

  (القضاء، كتكافؤ الفرص 

مف % 95.2تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي ما نسبتو - باإلجماؿ–كلكف 

 . المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة  المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

أف  ( 15 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير المرفؽ رقـ 

سكاء مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أك  )حجـ التكافر متفاكت عمى مستكل الكحدة الدراسية 

بينما .  مرات105إذ تضمنت الكحدة األكلى ثمانية عشر مفيكما تفسيريا تكررت  (عدد تكراراتيا 
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أما الكحدة الثالثة فتضمنت .  مرة79تضمنت الكحدة الثانية خمسة عشر مفيكما تفسيريا تكررت 

في حيف تضمنت الكحدة الرابعة خمسة مفاىيـ .  مرة64أحد عشر مفيكما تفسيريا تكررت 

كيظير الجدكؿ كذلؾ أف الدرس الثالث مف الكحدة الرابعة لـ يتضمف .  مرة51تفسيرية، تكرّرت 

 أم مفيـك تفسيرم

كتشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع األساسي إلى كجكد كفرة عمى صعيد 

المفاىيـ، كالتكرارات، كالدركس، كىك التكافر األعمى مف جميع مقررات الصفكؼ السابقة، لكف 

 . المعطيات السابقة تظير أنو تكافر غير ممنيج، كغير متكازف ارتباطا بالتنظيـ الخاص بالمحتكل

  (9-5 )النتائج المتعمقة بمقررات المغة العربية لمصفوف من : ثانيا

كالمطالعة كالنصكص  ( 7-5 )مف " لغتنا الجميمة " شممت عممية التحميؿ مقررات الغة العربية 

كقد اشتمؿ محتكل مقررات المغة . حيث خصص لكؿ فصؿ دراسي مقرر منفصؿ (9+8 )لمصفيف

  (.2) كما يظير مف الجدكؿ السابؽ رقـ   ( درسا 130 )العربية السابقة عمى

 الجزء األول/ لمصف الخامس األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية  . أ

أف المقرر تضمف مفيكما تفسيريا  - ( 16 ) كما يكضحيا الممحؽ رقـ –تظير نتائج التحميؿ 

كقد . كاحدا داال كمرتبطا بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذا المفيكـ تكرر مرتيف فقط

تكزع المفيـك بيف نصكص الدركس، كاألنشطة بكاقع مرة كاحدة لكؿ منيما، ما يعني أف المقرر 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، % 4.7السابؽ تضمف ما نسبتو 

أف مفيـك العدؿ كاإلنصاؼ  ( 17 )كما يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ . المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 درسا تضمنيا مقرر المغة العربية لمصؼ الخامس، األمر 11جاء في درسيف فقط مف مجمكع 

 .  دركس خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية9الذم يعني أف ىناؾ 
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 كما يظير مف –الجزء األكؿ / باإلجماؿ، ىناؾ تكافر في مقرر المغة العربية لمصؼ الخامس

فالمقرر . لكنو تكافر ضئيؿ جدا، ارتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، كالتكرارات، كالدركس- النتائج 

السابؽ تضمف مفيكما كاحدا فقط تكرر مرتيف في درسيف منفصميف، مرة في نصكص الدركس، 

 كأخرل في األنشطة

 الجزء الثاني/ لمصف الخامس األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية  . ب

نتائج عممية التحميؿ، كيمكف مبلحظة أف المقرر  تضمف  ( 16 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

حرية الرأم : مفيكميف تفسيريف داليف كمرتبطيف بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، ىما

كانحصرا في التقكيـ بكاقع . كالتعبير، كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كأف ىذيف المفيكميف لـ يتكررا

 .مرة كاحدة لكؿ منيما

" لغتنا الجميمة "  مفيكما تفسيريا لـ يأت مقرر المغة العربية 19كما كنبلحظ مف الجدكؿ أف ىناؾ 

الجزء الثاني عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو / لمصؼ الخامس األساسي

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة % 9.5

كىك أمر يدلؿ عمى التكافر، لكنو تكافر ضئيؿ جدا، ارتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، . التحميؿ

أف المفيكميف التفسيرييف جاءا دكف  ( 17 )كالتكرارات، كالدركس، حيث يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، كما أنيما كردا 11تكرار ككردا في درسيف منفصميف مف مجمكع 

 في التقييـ فقط 

 الجزء األول/ لمصف السادس األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ج

نتائج عممية التحميؿ، إذ نبلحظ مف الجدكؿ أف المقرر السابؽ لـ  ( 18)يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ

ما يعني أنو ال . يتضمف أم مفيكـ تفسيرم يدلؿ كيرتبط بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة

  .يكجد تكافر لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة
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 الجزء الثاني/ لمصف السادس األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية . د

أف المقرر لـ يتضمف أم  - ( 18 ) كما تضمنيا الجدكؿ ممحؽ رقـ –تظير نتائج التحميؿ 

األمر الذم يفيد بعدـ كجكد . مفيكـ تفسيرم يدلؿ كيرتبط بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة

 .تكافر

 الجزء األول/ لمصف السابع األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ه

) نتائج عممية التحميؿ، حيث نبلحظ أف المقرر السابؽ تضمف  ( 19 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

كأف ىذه المفاىيـ . مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة ( 3

 .مرات فقط ( 4 )تكررت 

لقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

، بينما لـ يتضمف التقكيـ، أك الرسكمات، ( مرة كاحدة ) ، تمتيا األنشطة بكاقع ( مرات 3 )بكاقع 

 .أك األشكاؿ كالصكر، أك الغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلث كردت بتفاكت، إذ تكرر مفيـك سيادة القانكف بكاقع مرتيف، 

 .أما مفيكما العدؿ كاإلنصاؼ، كالمساكاة أماـ القضاء فقد جاءا مرة كاحدة، دكف تكرار

 مفيكما تفسيريا لـ يأت المقرر عمى ذكرىا، مما يعني 18يتبيف لنا مف المرفؽ السابؽ أف ىناؾ 

كىك أمر يدلؿ . مف المفاىيـ التفسيرية التي  تضمنتيا أداة التحميؿ% 14.2أنو تضمف ما نسبتو 

 .عمى تكافر، لكنو ليس بالتكافر الكبير عمى صعيد المفاىيـ كالتكرارات

أف المفاىيـ السابقة كردت في ثبلثة دركس منفصمة مف  ( 20 )كما يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 دركس خمت مف أية مفاىيـ 8 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 11مجمكع 

تفسيرية، كقد كرد مفيكماف مف الثبلثة التي تضمنيا المقرر في األنشطة فقط، كلـ ترتبط المفاىيـ 

 .الثبلثة في التقييـ، األمر الذم يعكس نيجا غير متكازف في تنظيـ المحتكل
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 الجزء الثاني/ لمصف السابع األساسي " لغتنا الجميمة " نتائج تحميل مقرر المغة العربية . و

مفاىيـ تفسيرية دالة  ( 4) أف المقرر تضمف  ( 19 )تظير نتائج التحميؿ مف الجدكؿ ممحؽ رقـ 

 .مرات فقط ( 9 )كأف ىذه المفاىيـ تكررت . كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة

لقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

، أما الرسكمات، (مرة كاحدة ) ، كالتقكيـ ( مرات 3) ، تمتيا األنشطة بكاقع ( مرات 5 )بكاقع 

 .كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ فمـ تتضمف أم مفيـك تفسيرم

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلث كردت بتفاكت، حيث تكرر مفيكما المساكاة بيف الرجؿ 

لكؿ منيما، أما مفيـك عدـ التمييز بناء عمى أم  ( مرات 3 )كالمرأة، كالعدؿ كاإلنصاؼ بكاقع 

 .أساس فمـ يتكرر سكل مرتيف، ككرد مفيـك سيادة القانكف مرة كاحدة فقط

 مفيكما تفسيريا لـ يأت المقرر السابؽ عمى ذكرىا، ما يعني أنو 17يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة المذيف % 19تضمف ما نسبتو 

 .تضمنتيا أداة التحميؿ

أف المفاىيـ  ( 20رقـ  )أما إذا قمنا بتكزيع المفاىيـ التفسيرية الدركس، فيظير الجدكؿ المرفؽ 

 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، 11التفسيرية األربعة كردت في خمسة دركس منفصمة مف مجمكع 

 . دركس خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية6ما يعني أف ىناؾ 

تكعكس النتائج السابقة كجكد التكافر، لكنو غير متكازف عمى صعيد تضمف المفاىيـ، كحجـ 

التكرارات، كالتكزيع عمى الدركس، كأيضا في التكزيع عمى المحتكل مف حيث نصكص الدركس، 

 .كاألنشطة، كالتقييـ
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 الجزء األول/ لمصف الثامن األساسي " المطالعة والنصوص " نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ز

) أف المقرر السابؽ  تضمف  ( 21 )تظير نتائج عممية التحميؿ كما يكضحيا الجدكؿ ممحؽ رقـ 

كأف ىذه المفاىيـ قد . مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة ( 8

 .مرة ( 16 )تكررت 

لقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

، بينما لـ يتضمف التقكيـ، أك الرسكمات، أك  ( مرات 4) ، تبلىا األنشطة بكاقع ( مرة 12 )بكاقع 

 .األشكاؿ كالصكر، أك الغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثمانية كردت بتفاكت، حيث تكرر مفيـك عدـ التمييز عمى أم 

، أما مفيـك حرية الرأم كالتعبير ( مرات 3) تبله العدؿ كاإلنصاؼ بكاقع  ( مرات 6 )أساس بكاقع 

تأسيس : ،  بينما تضمف المقرر خمسة مفاىيـ مرة كاحدة، دكف تكرار، كىي(مرتيف  )فتكرر 

 .األحزاب، كحقكؽ األقميات، كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كسيادة القانكف، كالمساكاة أماـ القضاء 

لـ يأت مقرر  (لممشاركة السياسية كالمساكاة  ) مفيكما تفسيريا 13يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

الجزء األكؿ عمى ذكرىا، ما يعني / لمصؼ الثامف األساسي" المطالعة كالنصكص " المغة العربية 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، % 38أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

كىك أمر يدلؿ عمى تكافر عمى صعيد تضمف المفاىيـ، . كالمساكاة، كالمذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 .كحجـ التكرارات، كعمى عدـ تكازف في تكرار المفاىيـ

يظير أف ىناؾ  ( 22 )كعمى صعيد التكافر ارتباطا بالكحدات كالدركس، فإف الجدكؿ المرفؽ رقـ 

كقد كردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة في درس . ثمانية مفاىيـ تفسيرية تكررت ست عشرة مرة

 درسا خمت مف أية 15 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 16كاحد مف مجمكع 
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كقد تركزت غالبية المفاىيـ في نصكص الدركس، كلـ ينعكس قسـ كبير منيا في . مفاىيـ تفسيرية

 األنشطة، كما لـ تنعكس جميعيا في التقييـ

 الجزء الثاني/ لمصف الثامن األساسي " المطالعة والنصوص" نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ح

نتائج عممية التحميؿ، حيث نبلحظ مف الجدكؿ أف المقرر  ( 21 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

األمر . السابؽ لـ يتضمف أم مفيـك تفسيرم يدلؿ كيرتبط بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة

 .الذم يعني انعداـ التكافر لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة

 الجزء األول/ لمصف التاسع األساسي " المطالعة والنصوص" نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ط

 ( 8) أف المقرر السابؽ تضمف  ( 23 )تظير نتائج التحميؿ كما يكضحيا الجدكؿ ممحؽ رقـ 

كأف ىذه المفاىيـ قد تكررت . مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة

 .مرة ( 16) 

لقد تكزعت ىذه المفاىيـ بيف نصكص الدركس التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات 

، بينما لـ يتضمف التقكيـ، أك الرسكمات، أك  ( مرات 7) ، تمتيا األنشطة بكاقع ( مرات 9 )بكاقع 

 .األشكاؿ كالصكر، أك الغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثمانية كردت بتفاكت، إذ تكرر مفيـك عدـ التمييز عمى أم أساس 

، بينما تضمف المقرر ستة (مرتيف ) ، تبله المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بكاقع ( مرات 8 )بكاقع 

االنتخابات، كالترشيح، كسيادة القانكف، كحرية الرأم كالتعبير، : مفاىيـ لمرة كاحدة، دكف تكرار كىي

 . كالمشاركة في صنع القرار، كتكافؤ الفرص

 مفيكما تفسيريا لـ يأت المقرر عمى ذكرىا ما يعني 13كما يتبيف لنا مف الممحؽ السابؽ أف ىناؾ 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، % 38أف المقرر تضمف ما نسبتو 

كىك أمر يدلؿ عمى التكافر، لكنو غير مدركس، كغير ممنيج، حيث . المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ
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التبايف الكبير في حجـ التكرارات الخاصة بالمفاىيـ، كذلؾ في تكزيع المفاىيـ أفقيا عمى محتكل 

  .(أنشطة، كرسكمات، كتقييـ  )الدركس 

كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية إرتباطا بالكحدات كالدركس نجد نفس التبايف، كعدـ التكازف، 

 مرة، كقد كردت 16 مفاىيـ تفسيرية تكررت 8أف ىناؾ  ( 24 )حيث يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 14 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 16ىذه المفاىيـ في درسيف فقط مف مجمكع 

 .درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية

 الجزء الثاني/ لمصف التاسع األساسي " المطالعة والنصوص" نتائج تحميل مقرر المغة العربية . ي

مفاىيـ  ( 4) أف المقرر تضمف    ( 23 )تظير نتائج التحميؿ كما يكضحيا الجدكؿ ممحؽ رقـ 

االنتخابات، كحرية الرأم كالتعبير، : كىي. تفسيرية، كأف ىذه المفاىيـ جاءت لمرة كاحدة دكف تكرار

 .كالعدؿ كاإلنصاؼ، كعدـ التمييز عمى أم أساس

 مرات 3 )تكزعت ىذه المفاىيـ بيف األنشطة التي احتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات بكاقع 

أما نصكص الدركس فتضمنت مفيكما كاحدا فقط ، بينما لـ يتضمف التقكيـ، أك الرسكمات، أك  (

 .األشكاؿ كالصكر، أك الغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

لـ يأت المقرر  (لممشاركة السياسية كالمساكاة  ) مفيكما تفسيريا 17يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي % 19عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

كىك أمر يدلؿ عمى تكافر لكنو . المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

ضعيؼ، كلـ يكف مدركسا ارتباطا بتكزيعو عمى نصكص الدركس، كاألنشطة، كالتقييـ، ككذلؾ 

أف ىناؾ أربعة مفاىيـ تفسيرية لـ  ( 24 )عمى الدركس نفسيا، حيث يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا تضمنيا 16كقد كردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة في درسيف فقط مف مجمكع . تتكرر

 . درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية14المقرر السابؽ، مما يعني أف ىناؾ 
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  (9-5 )النتائج المتعمقة بمقررات المغة التربية اإلسالمية لمصفوف من : ثالثا

حيث خصص لكؿ فصؿ  ( 9-5 )شممت عممية التحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف 

مكزعة  ( دركس 207 )كاشتمؿ محتكل مقررات التربية اإلسبلمية عمى . دراسي مقرر منفصؿ

  (.2) كما يظير مف الجدكؿ السابؽ رقـ  ( 9-5)عمى مقررات الصفكؼ مف 

 الجزء األول/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الخامس األساسي  . أ

 ( 6) نتائج عممية التحميؿ، حيث نبلحظ أف المقرر تضمف  ( 25 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

 )مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

 ( مرات 8) ، كالتقكيـ ( مرة 14) ، كقد تكزعت المفاىيـ بيف نصكص الدركس بكاقع ( مرة 22

 .بينما خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الستة كردت بتفاكت، إذ تكرر مفيـك عدـ التمييز عمى أم أساس 

 صنع في ، أما المشاركة( مرات 4) ، تبله المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بكاقع ( مرات9 )بكاقع 

 أماـ المساكاةلكؿ منيما، كتكرر مفيـك  ( مرات 3 )القرار، كالعدؿ كاإلنصاؼ فتكررا بكاقع 

 .بينما نجد أف مفيـك حرية الرأم كالتعبير جاء مرة كاحدة فقط (مرتاف  )القضاء 

 مفيكما تفسيريا لـ يأت مقرر التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس 15يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

مف % 28.5الجزء األكؿ عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو / األساسي

 . المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، كالمذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 26 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

كقد كردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة في درس .  مرة22أف ىناؾ ستة مفاىيـ تفسيرية تكررت  (

 درسا خمت مف أم 20 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 21كاحد مف مجمكع 

 .مفاىيـ تفسيرية
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تعكس النتائج السابقة تكافرا لكنو ليس بالكبير لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكف ىذا 

التكافر كاف غير متكازف ارتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، كذلؾ بتكزيع التكرارات عمى ىذه المفاىيـ، 

كيتجمى عدـ التكازف أيضا . حيث احتؿ مفيـك كاحد حكالي نصؼ العدد اإلجمالي مف التكرارات

 .في تركز المفاىيـ في درس كاحد فقط، كفي خمك األنشطة مف أم مفاىيـ تفسيرية

 الجزء الثاني/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الخامس األساسي  . ب

أف المقرر تضمف مفيكميف تفسيريف  ( 25 )تظير نتائج التحميؿ كما يتضمنيا الجدكؿ ممحؽ رقـ 

بينما . مرتبطيف بمفيـك المساكاة، كأف ىذيف المفيكميف لـ يتكررا، كجاءا في نصكص الدركس

األمر . خمت األنشطة، كالتقكيـ، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ مف أم مفيـك تفسيرم

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة % 9.5الذم يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 . السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 26 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية إرتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما 20أف المفيكميف التفسيرييف كردا في درس كاحد مف مجمكع  (

 . درسا خمت مف أم مفاىيـ تفسيرية19يعني أف ىناؾ 

تعكس النتائج السابقة تكافرا لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكنو تكافر ضئيؿ لمغاية، 

 .كمقتصر عمى مفيكميف انحصرا في نصكص الدركس، دكف أنشطة كتقييـ، كفي درس كاحد فقط

 الجزء األول/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي . ج

مفاىيـ  ( 5) أف المقرر  تضمف  ( 27 )تظير نتائج التحميؿ كما يتضمنيا الجدكؿ الممحؽ رقـ 

 مرات 9 )تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

بينما خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، . كانحصرت في نصكص الدركس فقط (

 .كالتقكيـ، كالغبلؼ مف أم مفيـك تفسيرم
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كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الخمسة كردت بتفاكت، حيث تكرر مفيـك العدؿ كاإلنصاؼ بكاقع 

بينما نجد أف حرية الرأم كالتعبير، ( مرتيف ) ، تبله المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بكاقع ( مرات 4) 

 .جاءت مرة كاحدة فقطالقرار، كعدـ التمييز عمى أم أساس  صنع في المشاركةك

 مفيكما تفسيريا لـ يأت مقرر التربية اإلسبلمية لمصؼ السادس 16يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

مف % 23.8الجزء األكؿ عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو / األساسي

 . المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 28 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

كقد كردت جميع ىذه المفاىيـ  في أربعة .  مرات9أف ىناؾ خمسة مفاىيـ تفسيرية تكررت  (

 درسا خمت مف أية 15 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 20دركس مف مجمكع 

 .مفاىيـ تفسيرية

تعكس النتائج السابقة تكافرا لمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكنو ال يمتاز بالتكازف عمى 

صعيد تضمف المفاىيـ، كحجـ التكرارات المرتبطة بيا، كذلؾ في تكزيع المفاىيـ عمى محتكل 

الدركس، حيث نجد تركزا لممفاىيـ في نصكص الدركس فقط، دكف أف ينعكس ذلؾ في األنشطة 

 . كالتقييـ، كما أف المفاىيـ الخمسة جاءات مبعثرة في أربعة دركس

 الجزء الثاني/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي . د

أف المقرر تضمف مفيكما - ( 27 )كما يتضمنيا الجدكؿ ممحؽ رقـ - تظير نتائج التحميؿ 

تفسيريا كاحدا داال كمرتبطا بمفيـك المساكاة، كىك مفيـك المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كأف ىذا 

حيث خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ . المفيـك لـ يتكرر، كانحصر في نصكص الدركس

 .كالصكر، كالتقكيـ، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم
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 مفيكما تفسيريا لـ يأت المقرر عمى ذكرىا، ما يعني أنو 20كما يتبيف لنا مف الجدكؿ أف ىناؾ 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف % 4.7تضمف ما نسبتو 

األمر الذم يعكس تكافرا ضئيبل عمى صعيد المفاىيـ، كالتكرارات، كاألمر . تضمنتيا أداة التحميؿ

أف المفيـك التفسيرم الكحيد الذم تضمنو  ( 28 )ذاتو في الدركس، إذ يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 19 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 20المقرر كرد في درس كاحد مف مجمكع 

 .درسا خمت مف أم مفاىيـ تفسيرية

 الجزء األول/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي . ه 

 ( 3) نتائج عممية التحميؿ التي تظير أف المقرر تضمف  ( 29 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيـك المساكاة فقط، األمر الذم يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة % 14.2نسبتو 

 . التحميؿ

بينما خمت . كانحصرت في نصكص الدركس فقط ( مرات 9 )لقد تكررت المفاىيـ الثبلثة 

كما كردت ىذه . األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالتقكيـ، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

، تبله المساكاة ( مرات 4 )المفاىيـ بتفاكت، إذ تكرر مفيـك عدـ التمييز عمى أم أساس بكاقع 

 .، أما مفيـك العدؿ كاإلنصاؼ، فتكرر مرتيف( مرات 3 )بيف الرجؿ كالمرأة بكاقع 

 30 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية إرتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا تضمنيا المقرر 21أف المفاىيـ التفسيرية الثبلثة قد كردت في ستة دركس مف مجمكع  (

 . درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية15السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

تعكس نتائج التحميؿ السابقة تكافرا لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكنو تكافر ليس بالكبير 

كما تعكس خمبل في تنظيـ . عمى صعيد المفاىيـ، كحجـ تكراراتيا، كفي تكزيعيا عمى الدركس
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المحتكل حيث كردت جميع المفاىيـ كتكراراتيا في نصكص الدركس، دكف أم ارتباط باألنشطة 

 .كالتقييـ

 الجزء الثاني/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي . و 

نتائج عممية التحميؿ، حيث يتبيف لنا أف المقرر تضمف  ( 29 )يكضح الجدكؿ الممحؽ رقـ 

مفيكميف تفسيرييف مرتبطاف بمفيـك المساكاة فقط، كأف ىذيف المفيكميف لـ يتكررا، كانحصرا في 

حيث خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالتقكيـ، كالغبلؼ أم . نصكص الدركس

مف المفاىيـ المتعمقة % 9.5مفيـك تفسيرم، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 .بمفيكمي المشاركة السياسية، كالمساكاة، كالمذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

 30 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا تضمنيا المقرر السابؽ، مما 21أف المفيكميف التفسيرييف جاءا في درسيف مف مجمكع  (

 . درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية19يعني أف ىناؾ 

تعكس نتائج التحميؿ السابقة تكافرا لمفيكميف تفسيرييف مرتبطيف بالمساكاة فقط، كلـ يتكررا، كىك 

كما تعكس خمبل في تنظيـ . تكافر ضئيؿ جدا صعيد المفاىيـ، كذلؾ تكزيعيا عمى الدركس

 .المحتكل حيث كرد المفيكماف في نصكص الدركس، دكف أم ارتباط باألنشطة كالتقييـ

 الجزء األول/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي . ز

نتائج عممية التحميؿ، كنبلحظ أف المقرر تضمف ثبلثة مفاىيـ  ( 31 )يظير الجدكؿ ممحؽ رقـ 

كانحصرت في نصكص  ( مرات 6 )دالة كمرتبطة بمفيـك المساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

بينما خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالتقكيـ أم مفيـك تفسيرم  . الدركس فقط

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة % 14.2ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 . السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ
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 مرات 3 )كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ كردت بتفاكت، حيث تكرر مفيكـ حقكؽ األقميات بكاقع 

أما مفيـك العدؿ كاإلنصاؼ فتكرر بكاقع مرتيف، بينما كرد مفيـك المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة مرة  (

 .كاحدة فقط

 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، فيظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 21 مرات، كجاءت في درسيف فقط مف مجمكع 6أف المفاىيـ التفسيرية الثبلثة تكررت  ( 32

 . درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية19درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

تعكس نتائج التحميؿ السابقة تكافرا لمفيـك المساكاة فقط، لكنو تكافر ليس بالكبير عمى صعيد 

كما تعكس خمبل في تنظيـ المحتكل حيث . المفاىيـ، كحجـ تكراراتيا، كفي تكزيعيا عمى الدركس

 .كردت جميع المفاىيـ كتكراراتيا في نصكص الدركس، دكف أم ارتباط باألنشطة كالتقييـ

 الجزء الثاني/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي . ح

مفاىيـ  ( 6) أف المقرر تضمف  ( 31 )تظير نتائج التحميؿ كما تضمنيا الجدكؿ الممحؽ رقـ 

 مرة 23 )تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

، أما األنشطة فمرة (مرتيف ) ، ثـ التقكيـ بكاقع ( مرة 20) غالبيتيا في نصكص الدركس بكاقع  (

 .بينما لـ تتضمف الرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم. كاحدة فقط

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الستة كردت بتفاكت، حيث تكرر مفيـك المشاركة في صنع القرار 

، أما مفيـك المساكاة بيف الرجؿ ( مرات 6) ، تبله العدؿ كاإلنصاؼ بكاقع ( مرات 7 )بكاقع 

) ، كحقكؽ األقميات ( مرات 4) ، كعدـ التمييز عمى أم أساس بكاقع ( مرات 5 )كالمرأة فتكرر 

 .بينما تضمف المقرر مفيـك حرية التعبير مرة كاحدة فقط (مرتيف 
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 32 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 21 مرة، كجاءت ىذه المفاىيـ في تسعة دركس مف مجمكع 23أف المفاىيـ التفسيرية تكررت  (

 . درسا خمت مف أم مفاىيـ تفسيرية12درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي % 28.5تعكس نتائج التحميؿ السابقة أف المقرر تضمف ما نسبتو 

كىك أمر يدلؿ عمى تكافر ليس . المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

كما . لكنو غير متكازف عمى صعيد المفاىيـ، كحجـ تكراراتيا، كفي تكزيعيا عمى الدركس، بالكبير

تعكس النتائج خمبل في تنظيـ المحتكل إذ كردت غالبية المفاىيـ كتكراراتيا في نصكص الدركس، 

 .دكف أف ترتبط باألنشطة كالتقييـ عمى نحك جيد

 الجزء األول/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي . ط

مفاىيـ تفسيرية  ( 3) أف المقرر تضمف  ( 33 )تظير النتائج كما يكضحيا الجدكؿ ممحؽ رقـ 

 ( مرة 11 )دالة كمرتبطة بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ تكررت 

بينما خمت األنشطة، . ( مرات 3) كالتقكيـ بكاقع  ( مرات 8 )غالبيتيا في نصكص الدركس بكاقع 

ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف . كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، كالمساكاة، المذيف تضمنتيا % 14.2ما نسبتو 

 .أداة التحميؿ

كيبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلثة كردت بتفاكت، إذ تكرر مفيكما عدـ التمييز عمى أم 

لكؿ منيما، أما مفيـك المشاركة في صنع القرار، فجاء  ( مرات 5)أساس، كحرية التعبير بكاقع 

 .مرة كاحدة فقط
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 34 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا 21 مرة، كجاءت في خمسة دركس مف مجمكع 11أف ىناؾ ثبلثة مفاىيـ تفسيرية تكررت  (

 . درسا خمت مف أم مفاىيـ تفسيرية16تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

تعكس نتائج التحميؿ السابقة تكافرا لمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكنو تكافر ليس بالكبير 

كما تعكس خمبل في تنظيـ . عمى صعيد المفاىيـ، كحجـ تكراراتيا، كفي تكزيعيا عمى الدركس

 3المحتكل حيث كردت غالبية المفاىيـ كتكراراتيا في نصكص الدركس، كانعكست في التقييـ 

 .مرات، كلـ تنعكس في األنشطة

 الجزء الثاني/ نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي . ي

) كالذم يكضح نتائج عممية التحميؿ أف المقرر  تضمف  ( 33 )نبلحظ مف الجدكؿ الممحؽ رقـ 

مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، كأف ىذه المفاىيـ  ( 7

( مرتيف ) ، ثـ التقكيـ بكاقع ( مرة 45) غالبيتيا في نصكص الدركس بكاقع  ( مرة 47 )تكررت 

ما يعني أف . بينما خمت األنشطة، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر، كالغبلؼ أم مفيـك تفسيرم

مف المفاىيـ المتعمقة بمفيكمْي المشاركة السياسية، % 33المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 . كالمساكاة، المذيف تضمنتيا أداة التحميؿ

كنبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلثة كردت بتفاكت، إذ تكرر مفيـك عدـ التمييز عمى أم أساس 

، أما مفيـك المساكاة بيف الرجؿ ( مرات 9) ، تبله حرية الرأم كالتعبير بكاقع ( مرة 18 )بكاقع 

، ( مرات 4) ، كالعدؿ كاإلنصاؼ ( مرات 5) ، كمفيـك سيادة القانكف ( مرات 7 )كالمرأة، فتكرر 

 .بينما كرد مفيـك المساكاة أماـ القضاء مرة كاحدة ( مرات 3 )كالمشاركة في صنع القرار 
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 34 )كعمى صعيد تكافر المفاىيـ التفسيرية ارتباطا بالكحدات كالدركس، يظير الجدكؿ المرفؽ رقـ 

 درسا 23 مرة، كجاءت في أربعة دركس مف مجمكع 47أف ىناؾ سبعة مفاىيـ تفسيرية تكررت  (

 . درسا خمت مف أم مفاىيـ تفسيرية19تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

تعكس نتائج التحميؿ السابقة تكافرا لمفيكمْي المشاركة السياسية كالمساكاة، لكنو تكافر ليس بالكبير 

مع أنو األعمى مقارنة بمقررات الصفكؼ السابقة، لكف النتائج تظير عدـ تكازف في تكزيع  

كما تعكس خمبل في تنظيـ المحتكل حيث تكررت . التكرارات، كفي تكزيع المفاىيـ عمى الدركس

كفي . في نصكص الدركس، دكف أم ارتباط باألنشطة% 90المفاىيـ التفسيرية بنسبة تفكؽ 

 .انعكاس بسيط لمغاية في التقييـ

 : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية، " بمدل التكامؿ بيف مقررات " تحدد السؤاؿ الثاني في الدراسة 

 " .كالمغة العربية في الصفكؼ مف الخامس كحتى التاسع في طرح مفيكمْي المشاركة كالمساكاة 

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ، اّطمع الباحث عمى تكصيؼ مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية 

، كالمطالعة كالنصكص بجزأييا 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفكؼ مف / بجزأييا، كالمغة العربية 

  (2) لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف، الجدكؿ رقـ  ( 9+ 8 )لمصفكؼ 

الباحث، كالتي  مف أعّدت مسّبقا التي أداة التحميؿ ضكء ثـ حّمؿ محتكل المقررات السابقة في

 كمعامؿ صدقيا، مف كالتأكد (المشاركة السياسية، كالمساكاة )تضمنت المفاىيـ التفسيرية لمفيكمي 

كتحديد ضكابط التحميؿ، كما تّمت العكدة لسياسات كزارة التربية كالتعميـ العالي المتعمقة  ثباتيا،

 .بالدكاـ المدرسي لمكقكؼ عمى نصاب تكزيع الحصص عمى المقررات الثبلثة

 :كقد جاءت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني عمى النحك اآلتي
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" لغتنا الجميمة، والمطالعة والنصوص" النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية 

 في اإلطار العام (9-5)بجزأيها، والتربية اإلسالمية بجزأيها لمصفوف 

لقاء  في سعينا لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني، سنتناكؿ المكضكع مف زكايا عّدة مف شأنيا إيضاح كا 

الضكء عمى طبيعة التكامؿ بيف المقررات، كالتكامؿ عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، كحجـ 

 .التكرارات، كعدد الدركس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية، كتكزيع المفاىيـ عمى محتكل المقررات

يكضح الجدكؿ أدناه، نتائج عممية التحميؿ العامة المتعمقة بمدل التكامؿ بيف مقررات التربية 

بجزأييا، كالتربية اإلسبلمية " لغتنا الجميمة، كالمطالعة كالنصكص " المدنية، كالمغة العربية 

 .عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، كحجـ التكرارات ( 9-5 )بجزأييا، لمصفكؼ مف 

تضمنت جميع  ( 9 – 5 )حيث يتبيف لنا مف الجدكؿ أف مقررات التربية المدنية لمصفكؼ مف 

) ، إذ تضمنت مقررات التربية اإلسبلمية ( مرة 659 )المفاىيـ التفسيرية، كتكررت ىذه المفاىيـ 

مفيكما  ( 13) مرة، أما مقررات المغة العربية فتضمنت  ( 132) مفاىيـ تفسيرية، تكررت  ( 8

 .( مرة 53 )تفسيريا، تكررت 

كما كتظير النتائج بكضكح مدل التفاكت عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية الدالة كالمرتبطة 

لصالح مقررات . بالمشاركة السياسية كالمساكاة، كالتبايف الكبير في حجـ التكرارات ليذه المفاىيـ

التربية المدنية، األمر الذم ال يعكس تكامبل بيف مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية 

في اإلطار العاـ عمى مستكل المفاىيـ التفسيرية، كحجـ  ( 9 – 5 )اإلسبلمية لمصفكؼ مف 

 .التكرارات
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  ( 5 )الجدول رقم 
 نتائج عممية التحميل العامة المتعمقة بمدى التكامل بين المقررات

 

المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية وحدات التحميل / المفاهيم (المجال)الفئات 

 

 

 

 

المشاركة السياسية 

 43  2 41االنتخابات 
 10  1 9الّتصكيت 
 13  1 12الترشيح 

 21  1 20تأسيس األحزاب 
 8   8تشكيؿ النقابات 

 19   19تأسيس الجمعيات كاألندية 
 44   44الرقابة كالمساءلة كالمحاسبة 

 9   9التجمع السممي 
 124 17 5 102حرية الرأم كالتعبير 

 38 15 1 22المشاركة في صنع القرار 
 1   1اإلستفتاء 

 

 

 

 

المساواة 

 7   7المساكاة في األجر 
 15  1 14تكافؤ الفرص 
 40 5 5 30سيادة القانكف 

 8 4 2 2المساكاة أماـ القضاء 
 131 40 16 75  عدـ التمييز عمى أم أساس
 116 24 7 85المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة 

 37   37عدـ التيميش 
 99 21 10 68العدؿ كاإلنصاؼ 
 46   46حقكؽ المعاقيف 
 15 6 1 8حقكؽ األقميات 

 844 132 53 659المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 

كما نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية كاف بيف 

أما . مقررات التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بالمقاـ األكؿ، ثـ المغة العربية في المقاـ الثاني

عمى صعيد تكرار المفاىيـ فكاف بيف مقررات التربية المدنية كالمغة العربية أكال، ثـ التربية 
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اإلسبلمية في المقاـ الثاني، مع كجكد تبايف كاضح عمى صعيد المفاىيـ كالتكرارت بيف مقررات 

 . المغة العربية كالتربية اإلسبلمية

فعمى صعيد المفاىيـ تظير النتائج أف التبايف ىك لصالح مقررات المغة العربية، أما عمى صعيد 

ىذا في اإلطار العاـ، أما النتائج التفصيمية . التكرارات فالتبايف لصالح مقررات التربية اإلسبلمية

 .الخاصة بكؿ مرحمة، فسنأتي عمييا الحقا

أما عمى صعيد التكامؿ بيف المقررات الثبلث إرتباطا بالدركس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية، 

 :فيكضح الجدكؿ أدناه ىذا األمر

  (6  )الجدول رقم 
 عدد الدروس التي تضمنت مفاهيم تفسيرية إرتباطا بالمقررات الثالث

 
 التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية المقرر

 النسبة الثاني النسبة األول النسبة الثاني النسبة األول النسبة الثاني النسبة األول
 %5 1 %5 1 %18 2 %18 2 %71 5 .%85 6الصؼ الخامس 
 %5 1 %20 4 %0 0 %0 0 %62 5 %71 5الصؼ السادس 
 %9 2 %28 6 %45 5 %36 4 .%66 4 %83 5الصؼ السابع 
 %45 9 %9 2 %0 0 %12 1 %100 7 %100 8 الصؼ الثامف
 %17 4 %24 5 %25 2 %25 2 %87 7 %100 8 الصؼ التاسع

 

نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ حجـ التفاكت في تكزيع المفاىيـ التفسيرية المرتبطة بمفيكمْي المشاركة 

السياسية كالمساكاة في تكزيعيا عمى الدركس لصالح دركس التربية المدنية في المقاـ األكؿ، حيث 

، في حيف تضمنت جميع %85%  62كالتي جاءت بيف  ( 7-5)النسب المرتفعة لمصفكؼ مف 

 . دركس مقرر الصؼ الثامف، كدركس الفصؿ األكؿ مف مقرر الصؼ التاسع مفاىيـ تفسيرية
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أما بخصكص مقررات المغة العربية كالتربية اإلسبلمية فالنسبة المئكية اإلجمالية تكاد تككف 

متقاربة في تضمف دركس ىذه المقررات لممفاىيـ التفسيرية، كىي نسب ضئيمة لمغاية مقارنة بتمؾ 

، مع %5، كاألدنى لثبلثة مقررات %45الخاصة بمقررات التربية المدنية، إذ بمغت النسبة األعمى 

لـ تتضمف أم مفيـك " بجزأيو : مبلحظة أف دركس الصؼ السادس مف مقرر المغة العربية 

 .تفسيرم

أما فحص التكامؿ عمى صعيد تكزيع المفاىيـ التفسيرية عمى محتكل المقررات، فيكضحيا الجدكؿ 

كنبلحظ مف النتائج التبايف الكبير عمى صعيد التكامؿ، فنصكص الدركس  ( 35 )المرفؽ رقـ 

 مفيكما تفسيريا، في 438تضمنت ما مجمكعو  ( 9-5 )المتعمقة بالتربية المدنية لمصفكؼ مف 

 116 مفيكما، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت 31حيف تضمنت مقررات المغة العربية 

 .مفيكما تفسيريا

 مفيكما تفسيريا، كتضمنت مقررات 91أما عمى صعيد األنشطة، فتضمنت مقررات التربية المدنية 

 . مفيكما، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت مفيكما تفسيريا كاحدا فقط19المغة العربية 

 3 مفيكما تفسيريا، كالمغة العربية 74كفيما يتعمؽ بالتقكيـ، فقد تضمنت مقررات التربية المدنية 

 . مفيكما تفسيريا15مفاىيـ، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت 

 مفاىيـ،  7كعمى صعيد أجزاء المحتكل األخرل، فقد تضمنت أغمفة مقررات التربية المدنية 

 مفاىيـ، في حيف لـ تتضمف مقررات المغة العربية كالتربية 8، كالصكر كاألشكاؿ 41كالرسكمات 

 .اإلسبلمية أم مفاىيـ عمى صعيد أجزاء المحتكل السابقة

في اإلطار العاـ ال يمكف الحديث عف تكامؿ حقيقي، كاع، كمدركس، كممنيج، يعكس تكامبل بيف 

بشكمييا األفقي كالعمكدم المقررات الثبلث الربط بيف المعمكمات الكاردة في المقررات عمى قاعدة 
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 مزيدا مف كتمقي النتائج التفصيمية الخاصة بمقررات كؿ مرحمة. بما يتناغـ كتطكر الفئة العمرية 

 :الضكء عمى قضية التكامؿ بيف المقررات، كسنستعرضيا عمى النحك اآلتي

بجزأيها، والتربية " لغتنا الجميمة" النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية : أوال

 .اإلسالمية بجزأيها لمصف الخامس األساسي

نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدل التكامؿ بيف ىذه المقررات  ( 36 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

مفيكما، كأف ىذه  ( 11 )إذ  يتبيف لنا أف مقرر التربية المدنية لمصؼ الخامس األساسي تضمف 

 ( 24) مفاىيـ، تكررت  ( 6) ، بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية ( مرة 73 )المفاىيـ تكررت 

 .( مرات 4) مفاىيـ فقط، تكررت  ( 3 )مرة، في حيف تضمف مقرر المغة العربية 

تظير النتائج السابقة أف ىناؾ تباينا في عدد المفاىيـ التفسيرية كذلؾ في حجـ التكرارات ليذه 

األمر الذم ال يعكس تكامبل كبيرا بيف مقررات التربية المدنية كمقررات المغة العربية . المفاىيـ

 .كالتربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس األساسي عمى صعيد المفاىيـ كتكراراتيا

كما نبلحظ أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية، كحجـ التكرارات كاف بيف 

مقررم التربية المدنية، كالمغة العربية، مع أف التبايف مكجكد بكتيرة أقؿ بيف مقرر التربية المدنية، 

كما نبلحظ أيضا تباينا كبيرا بيف مقررات المغة العربية كالتربية اإلسبلمية . كالتربية اإلسبلمية أيضا

 .عمى صعيد المفاىيـ كحجـ التكرارات لصالح مقررات التربية اإلسبلمية

الذم يكضح التكامؿ بيف مقررات الصؼ الخامس ارتباطا  ( 6رقـ  )كبالعكدة إلى الجدكؿ السابؽ 

بالدركس، نجد التفاكت الكبير لصالح مقررات التربية المدنية، حيث كانت نسبة الدركس التي 

، كفي %18، بينما بمغت في دركس المغة العربية %78تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصميف 

 %.5دركس التربية اإلسبلمية 
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 والتربية بجزأيها،" الجميمة لغتنا " العربية النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة: ثانيا

 .بجزأيها لمصف السادس األساسي اإلسالمية

نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدل التكامؿ بيف المقررات  ( 37 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

 ( 8 )السابقة، كنبلحظ مف النتائج أف مقرر التربية المدنية لمصؼ السادس األساسي تضمف 

) مفاىيـ، تكررت  ( 5) ، بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية ( مرة 56 )مفاىيـ، كأنيا تكررت 

 .مرات، في حيف لـ يتضمف مقرر المغة العربية أم مفاىيـ تفسيرية ( 10

تعكس النتائج السابقة مدل التفاكت عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، كالتبايف في حجـ التكرارات 

لصالح مقررات التربية المدنية في المقاـ األكؿ، كالتربية اإلسبلمية في المقاـ . ليذه المفاىيـ

الثاني، كخمك مقررات المغة العربية مف أية مفاىيـ األمر الذم ال يعكس تكامبل بيف مقررات التربية 

لمصؼ  اإلسبلمية كتكامبل ضئيبل بيف مقررات التربية المدنية كالتربية المدنية، كالمغة العربية،

 .السادس األساسي عمى صعيد المفاىيـ كتكراراتيا

تظير النتائج أف التكامؿ بيف مقررات الصؼ الخامس  ( 6رقـ  )كبالعكدة إلى الجدكؿ السابؽ 

إرتباطا بالدركس كاف ضئيبل في بعضيا، كمعدكما في البعض اآلخر، فقد بمغت نسبة الدركس 

، بينما كانت صفرا %66التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في مقررات التربية المدنية  في الفصميف 

 %.12.5في دركس المغة العربية، كفي دركس التربية اإلسبلمية بمغت النسبة 

 والتربية بجزأيها،" الجميمة لغتنا " العربية النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة: ثالثا

 .بجزأيها لمصف السابع األساسي اإلسالمية

تظير نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدل التكامؿ بيف المقررات السابقة، التي يكضحيا الجدكؿ 

تباينا عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا، فقد تضمف مقرر التربية  ( 38 )ممحؽ رقـ 
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، بينما تضمف مقرر ( مرة 98) مفيكما تفسيريا تكررت  ( 12 )المدنية لمصؼ السابع األساسي 

 ( 5) مرة، في حيف تضمف مقرر المغة العربية  ( 11) مفاىيـ، تكررت  ( 3 )التربية اإلسبلمية 

 .( مرة 13 )مفاىيـ فقط، تكررت 

نبلحظ مف النتائج السابقة مدل التفاكت عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، كالتبايف في حجـ 

األمر الذم يعكس تكامبل ضئيبل بيف مقررات التربية المدنية مف جية، . التكرارات ليذه المفاىيـ

اإلسبلمية مف جية أخرل لمصؼ السابع األساسي عمى صعيد  كمقررات المغة العربية كالتربية

 .المفاىيـ كتكراراتيا

تظير النتائج أف التكامؿ بيف مقررات الصؼ السابع  ( 6رقـ  )كبالعكدة إلى الجدكؿ السابؽ 

ارتباطا بالدركس كاف متفاكتا، كقريبا إلى حد ما بيف مقرر التربية المدنية كمقرر المغة العربية، 

 .كمتقاربا بيف مقرر المغة العربية، كمقرر التربية اإلسبلمية

فقد بمغت نسبة الدركس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في مقررات التربية المدنية  في الفصميف 

 %.18في دركس المغة العربية، كفي دركس التربية اإلسبلمية بمغت % 40، بينما كانت 66%

بجزأيها، " المطالعة والنصوص" النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية : رابعا

 .والتربية اإلسالمية بجزأيها لمصف الثامن األساسي

نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدل التكامؿ بيف المقررات  ( 39 )يكضح الجدكؿ ممحؽ رقـ 

مفيكما تفسيريا تكررت  ( 14 )السابقة، فقد تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع األساسي 

مرة، في حيف  ( 29) مفاىيـ، تكررت  ( 6) بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية  ( مرة 133) 

 .( مرة 16) مفاىيـ فقط، تكررت  ( 8 )تضمف مقرر المغة العربية 

كتظير النتائج التي تضمنيا الممحؽ التبايف الكبير بيف التكرارات التي تضمنيا مقرر التربية 

المدنية، كتمؾ المتضمنة في مقرر المغة العربية، األمر الذم ال يعكس تكامبل كبيرا عمى صعيد 
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المفاىيـ كتكراراتيا، مع أف التبايف مكجكد بكتيرة أقؿ بيف مقررم التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية 

 .أيضا

نبلحظ التفاكت الكبير  ( 6 )أما عمى صعيد التكامؿ إرتباطا بالدركس، كبالعكدة إلى الجدكؿ رقـ 

لصالح مقرر التربية المدنية، حيث كانت نسبة الدركس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصميف 

 %.27، كفي دركس التربية اإلسبلمية %12، بينما بمغت النسبة في دركس المغة العربية 100%

 بجزأيها،" والنصوص المطالعة " العربية والمغة النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية،: خامسا

 .بجزأيها لمصف التاسع األساسي اإلسالمية والتربية

تظير نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدل التكامؿ بيف المقررات السابقة، كالتي يكضحيا الجدكؿ 

مفيكما تفسيريا، كأف  ( 20) أف مقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع  تضمف  ( 40 )ممحؽ رقـ 

) مفاىيـ، تكررت  ( 7) بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية  ( مرة 299 )ىذه المفاىيـ تكررت 

 .( مرة 20) مفاىيـ فقط، تكررت  ( 9) مرة، في حيف تضمف مقرر المغة العربية  ( 58

كتظير النتائج السابقة أيضا، أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية، كحجـ 

التكرارات كاف بيف مقرر التربية المدنية، كالمغة العربية، مع أف التبايف مكجكد بكتيرة أقؿ بيف مقرر 

كىناؾ تبايف بيف مقررم المغة العربية كالتربية اإلسبلمية . التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية أيضا

 .عمى صعيد التكرارات

 العربية كالتربية كال تعكس النتائج السابقة تكامبل بيف مقرر التربية المدنية مف جية، كالمغة

عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا، كما . لمصؼ التاسع األساسي اإلسبلمية مف جية أخرل

 .ال تعكس تكامبل كبيرا عمى صعيد حجـ التكرارات بيف مقررم المغة العربية كالتربية اإلسبلمية
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نبلحظ التفاكت الكبير  ( 6 )أما عمى صعيد التكامؿ ارتباطا بالدركس، كبالعكدة إلى الجدكؿ رقـ 

لصالح مقرر التربية المدنية، إذ بمغت نسبة الدركس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصميف 

 %.20، كفي دركس التربية اإلسبلمية %25، بينما بمغت النسبة في دركس المغة العربية 94%
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تحميؿ  خبلؿ في الفصؿ السابؽ مف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج مناقشة الفصؿ ىذا يتناكؿ

لغتنا الجميمة بجزأييا / التربية المدنية، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا، كالمغة العربية )محتكل مقررات 

لممرحمة األساسية العميا  ( 9+ 8) كالمطالعة كالنصكص بجزأييا لمصفكؼ  (7-5 )لمصفكؼ مف 

 في كاالقتراحات التكصيات إلى إضافة. كالتعميؽ عمييا. 2015/2016في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

. الدراسة ىذه نتائج ضكء

 :مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: أوال

: األول الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج مناقشة. 1

 كالمغة اإلسبلمية، كالتربية المدنية، التربية " مقررات تضمف مدل ما: األكؿ عمى السؤاؿ نص

 .؟ كالمساكاة المشاركة لمفيكمي التاسع كحتى الخامس مف الصفكؼ في العربية،

  ( 9-5لمصفوف من  )نقاش النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية . أ

بشكؿ عاـ، يمكف مبلحظة أف  ( 9-5 )بتتبع نتائج تحميؿ مقررات التربية المدنية لمصفكؼ مف 

ف كاف متفاكتا كغير ممنيج، فجميع المفاىيـ التفسيرية الدالة كالمرتبطة  التكافر كاف مكجكدا، كا 

 9-5 )مف المدنية التربية مقررات جميع ضمنت في (المشاركة السياسية كالمساكاة  )بمفيكميء 

 مرة، كتكزيعيا عمى الدركس لجميع المقررات كاف 659 ، كىذه المفاىيـ تكررت بما مجمكعو(

 %. 82بنسبة إجمالية بمغت 

كما شممت المفاىيـ التفسيرية جميع محتكل المقررات، فنصكص الدركس تضمنت ما مجمكعو 

 74 مفيكما تفسيريا، في حيف تضمف التقكيـ 91 مفيكما تفسيريا، أما األنشطة فتضمنت 438

 مفاىيـ،  7مفيكما تفسيريا، كعمى صعيد أجزاء المحتكل األخرل، تضمنت أغمفة المقررات 

 . مفاىيـ8، كالصكر كاألشكاؿ 41كالرسكمات 



132 
 

 
 

لكف التعمؽ في ىذه النتائج يفتح آفاقا رحبة لمنقاش، ليذا لف نكتفي بالحكـ عمى مدل التكافر في 

اإلطار العاـ مف خبلؿ ما تظيره األرقاـ مف تضمف المفاىيـ كالتكرارات، كالتكافر عمى صعيد 

الدركس، كتضمف أجزاء المحتكل لممفاىيـ التفسيرية، بؿ سنقـك بقراءة كمناقشة النتائج عمى صعيد 

 .مقررات التربية المدنية كعمى أكثر مف مستكل

، لمقررات التربية المدنية، كىك أمر ينبغي التكرارات العامة حجـ بيف كبيرة فجكة في البداية ىناؾ

 تكرر كالتعبير عمى سبيؿ المثاؿ، الرأم حرية فمفيكـ عنده كمدخؿ أساسي لنقاش النتائج، التكقؼ

 منيما، لكؿ ( فقط مرات 8 ) مفيكما تشكيؿ النقابات، كحقكؽ األقميات تكرر بينما ، (مرة 102)

في حيف تكرر مفيـك المساكاة أماـ القضاء مرتيف فقط،  كلـ يرد مفيـك اإلستفتاء سكل مرة كاحدة 

% 70 تفكؽ نسبة عمى حصمت التفسيرية المفاىيـ ثمث مف أقؿ نجد أف المطاؼ نياية فقط، كفي

 األمر الذم يطرح تساؤالت عدة حكؿ نكعية المخرجات التربكية .الكمي التكرارات حجـ مف

المنشكدة، كالفمسفة التربكية الكامنة كراء التركيز عمى ثمث المفاىيـ بيذه الطريقة، كالتعرض لبعض 

 بضع مرات فقط – في مادة ىدفيا التربية عمى المكاطنة –المفاىيـ التي تشكؿ أساس المكاطنة 

 . سنكات5كعمى مدار 

أما عمى صعيد تكزيع المفاىيـ عمى أجزاء المحتكل، فكاف لنصكص الدركس نصيب األسد حيث 

 مفيكما، ثـ 71 مفيكما، تبلىا التقكيـ بكاقع 91 مفيكما، بينما تضمنت األنشطة 438تضمنت 

 مفاىيـ، كاألشكاؿ 7 مفيكما، أما أجزاء المحتكل األخرل فتضمنت األغمفة 41الرسكمات بكاقع 

 مفاىيـ، ككذلؾ تطرح النتائج السابقة العديد مف التساؤالت حكؿ جكدة المحتكل الخاص 8كالصكر 

سيما كأف بناء . بالمقررات، كقدرتو عمى تحقيؽ الفمسفة التربكية كما تضمنتيا فمسفة المناىج

 كما تضمنتيا –مكاطف فمسطيني فاعؿ لف يتحقؽ بالتركيز عمى المفاىيـ في نصكص الدركس 

 لتككف خمسة أضعافيا في األنشطة، كستة أضعافيا في التقكيـ- المقررات 
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كيتأكد ىذا األمر عمى مستكل مقرر كؿ صؼ، ففي مقرر الصؼ الخامس تكررت بعض المفاىيـ  

 مرة،  بينما تضمف المقرر عدة مفاىيـ لمرة كاحدة فقط أك مرتيف، كفي 12 مرة، كبعضيا 23

مف حجـ % 90 مفاىيـ عمى حكالي 4مقرر الصؼ السادس لـ يختمؼ األمر كثيرا، فحصمت 

التكرارات الكمي، بينما تكررت المفاىيـ األخرل لمرة كاحدة فقط أك مرتيف، كفي مقرر الصؼ 

مف حجـ التكرارات الكمي، بينما تكزعت النسبة المتبقية % 55 مفاىيـ أكثر مف 4السابع نالت 

 مفاىيـ 4 مفاىيـ تكرر بعضيا لمرة كاحدة  أك مرتيف، كفي مقرر الصؼ الثامف نالت 8عمى 

 مفاىيـ تكرر 10مف حجـ التكرارات الكمي، بينما تكزعت النسبة المتبقية عمى % 70حكالي 

مف حجـ % 60 مفاىيـ حكالي 5بعضيا مرة كاحدة فقط أك مرتيف، كفي مقرر الصؼ نالت 

 مفيكما تكرر بعضيا مرة كاحدة فقط أك 15التكرارات الكمي، بينما تكزعت النسبة المتبقية عمى 

 .مرتيف

كيمكف تممس ىذه العشكائية، كعدـ التكازف األفقي كالعمكدم عمى أكثر مف مستكل، فالمفاىيـ 

مرات فقط في مقرر الصؼ الخامس، منيا  ( 10 )الدالة كالمرتبطة بالمشاركة السياسية تكررت 

مرة في الصؼ السادس، منيا  ( 38 ) مرات لمفيـك حرية الرأم كالتعبير، بينما ارتفع العدد إلى 7

بالطبع يمكف تفّيـ أف ارتفاع عدد التكرارات في الصؼ .  تكرارا لمفيـك حرية الرأم كالتعبير28

السادس جاء في سياؽ تطكر الفئة العمرية، األمر الذم يستكجب زيادة عدد المفاىيـ كحجـ 

تكرارىا، كلكف ما ال يمكف تفيمو أف يحتؿ مفيـك حرية الرأم كالتعبير كحده ىذا التركيز مف 

مجمكع التكرارات الكمي، ليناؿ ىذه النسبة المرتفعة، كال يمكف تفيـ أف ينخفض حجـ التكرارت 

فقط، مقارنة بالصؼ  ( 19 )لممفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية في الصؼ السابع إلى 

إف عدد المفاىيـ كالتكرارات ينبغي أف يككف أكبر، ألف : السابؽ، عمما أف المنطؽ التربكم يقكؿ
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الطمبة في الصؼ السابع قادركف مع تطكر مستكاىـ العقمي، كقدراتيـ المختمفة عمى التعاطي 

 .بشكؿ أفضؿ مع ىذه المفاىيـ

كىك أمر جيد ارتباطا بالفئة العمرية، لكف مرة  ( 66 )كفي الصؼ الثامف قفزت التكرارات إلى 

 تكرارا مف التكرارات 43أخرل عاد مفيـك حرية الرأم كالتعبير إلى الصدارة، فناؿ ما مجمكعو 

السابقة، كتتأكد فرضية ىذا التفاكت غير المدركس كغير الممنيج عندما تقفز التكرارات في 

مرة، بحيث تفكؽ في صؼ كاحد مجمكع التكرارات في الصفكؼ مف  ( 154 )الصؼ التاسع إلى 

كيطرح ىذا األمر سؤاال كبيرا حكؿ ىؿ يمكف لمطمبة في فصؿ دراسي مككف . مجتمعة ( 5-8)

 حصة أف يستكعبكا كييضمكا كيتفاعمكا مع ىذا الكـ اليائؿ مف المفاىيـ ؟ ىذا ما ستبينو، 17مف 

 .كتناقشو الدراسة عند ربط مكضكع التكافر بالحصص الدراسية

 )كيندرج ذات األمر عمى  المساكاة فقد تكافرت مف خبلؿ مفاىيميا التفسيرية في الصؼ الخامس 

مرة، قبؿ أف ترتفع مرة أخرل في الصؼ  ( 18) مرة، كانخفضت في الصؼ السادس  ( 63

مرة، كقفزت عمى نحك غير مبرر  ( 67) مرة، أما في الصؼ الثامف فبمغت  ( 79 )السابع بكاقع 

مرة، أم أعمى بمرة كنصؼ مف مجمكع ماتضمنتو  ( 145 )تربكيا في الصؼ التاسع بكاقع 

 . كاممة8-5الصفكؼ مف 

ربما يككف مرد ىذا التفاكت أف مقررات التربية المدنية لـ يتـ تأليفيا بدءا مف الخامس، ثـ 

السادس، كىكذا تباعا، بحيث كاف ىناؾ تسمسؿ بنائي في المفاىيـ المتعمقة بالمكاطنة، فقد قررت 

كزارة التربية كالتعميـ العالي تدريس مقررم التربية المدنية لمصفيف الخامس، كالسادس في العاـ 

) بينما كاف العمؿ في مقرر الصؼ السابع قد تـ منذ العاـ الدراسي  ( 2005-2004 )الدراسي 

، كالصؼ ( 2003-2002) ، ككذلؾ مقرر الصؼ الثامف في العاـ الدراسي ( 2001-2002

  (.2004-2003 )التاسع في العاـ الدراسي 
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لقد ألقت اآللية السابقة، كتنكع المؤلفيف، كاختبلؼ خمفياتيـ الفكرية بظبلليا عمى معالجة مكضكع 

المكاطنة كأسسيا في مقررات التربية المدنية، كليذا نجد تفاكتا كبيرا في مدل التكافر عمى صعد 

التفاكت في تكافر المفاىيـ بيف المقررات الخاصة بالصفكؼ الدراسية، كفي تكافر : مختمفة، منيا

المفاىيـ داخؿ كؿ مقرر، كفي تكزيع المفاىيـ عمى الدركس كالحصص، كأيضا في تكزيعيا بيف 

 .الدركس، كاألنشطة، كالرسكمات، كالتقكيـ

كيطرح ىذا سؤاال طبيعيا فيما إذا كانت فرؽ المؤلفيف قد اطمعت عمى جميع المقررات التي كانت 

جاىزة آنذاؾ قبؿ القياـ بعممية تأليؼ المناىج ؟ كأنيا أخذت بعيف االعتبار خمؽ حالة مف التكامؿ 

لماـ !! األفقي كالعمكدم بيف مقررات التربية المدنية  كأف طكاقـ التأليؼ كانت عمى دراية كا 

 لبناء خارطة طريؽ – آنذاؾ –بمكضكع المكاطنة كأسسيا، كبالتالي العمؿ مع مركز المناىج 

 .فكرية، تشكؿ اإلطار المفاىيمي لعممية التأليؼ

تظير النتائج بكضكح شديد أف عممية تأليؼ المقررات الدراسية لمتربية المدنية لـ تكف تسير كفؽ 

إطار مفاىيمي كاضح، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف ىناؾ بعض المفاىيـ لـ تتكافر في جميع 

المقررات، بؿ كردت في مقررات صفكؼ معينة، كاختفت مف بعض المقررات، األمر الذم 

يستشؼ منو أف ىذا التكافر لـ يككف ممنيجا، كمدركسا، كمرتبطا بقدرات الفئة العمرية، فعمى 

 )كردت مفاىيـ االنتخابات، كالتصكيت، كالمساكاة أماـ القضاء في مقررات الصفيف : سبيؿ المثاؿ

األمر الذم يعني أف الطمبة لـ يتعرضكا ليذه المفاىيـ في ثبلثة صفكؼ، كىك ما ينفي  ( 5+9

التكامؿ األفقي، كما كردت مفاىيـ تشكيؿ النقابات، كتأسيس الجمعيات كاألندية، كالمساكاة في 

كنجد أيضا في النتائج أف مفيـك االستفتاء كرد في . فقط ( 9+7 )األجر في مقررات الصفيف 

كىناؾ أمثمة . كأف الرقابة كالمساءلة كالمحاسبة كردت في الصؼ التاسع فقط. الصؼ الثامف فقط

 .كثيرة مشابية يمكف مبلحظتيا مف النتائج في الفصؿ السابؽ
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كما تظير النتائج أف ىناؾ فجكة كبيرة في مدل تكافر المفاىيـ التفسيرية بيف مقررات التربية 

، فاالستفتاء كرد مرة كاحدة فقط في مقرر الصؼ الثامف، كالسؤاؿ ( 9-5 )المدنية لمصفكؼ مف 

ىنا ما الجدكل مف ذلؾ تربكيا؟ ككيؼ يمكف أف يتعزز المفيـك لدل الطمبة إذا كرد مرة كاحدة فقط 

عمى مدار خمس سنكات دراسية، كفي ذات السياؽ ما الحكمة مف اختفاء مفاىيـ الرقابة كالمساءلة 

 مرة في الصؼ التاسع، منيا 44ثـ نجدىا قد كردت  ( 8-5 )كالمحاسبة، مف مقررات الصفكؼ 

ككذلؾ الحاؿ مع مفيكـ حقكؽ المعاقيف، الذم .  مرة في الدرس الرابع مف الكحدة األكلى فقط34

مرات فقط في مقرر الصؼ الثامف،  ( 4) بينما كرد  ( 7+6+5 )كرد مرة كاحدة فقط في صفكؼ 

 مرة في الدرس الثاني مف 25مرة في مقرر الصؼ التاسع، منيا  ( 39 )كقفز بعد ذلؾ إلى 

 .الكحدة الرابعة

أما عمى صعيد ربط تكافر المفاىيـ التفسيرية بالدركس، فالنتائج تظير أف التكافر لـ يكف متكاترا، 

 تحديدا مف –العاـ الدراسي، فيناؾ كثير مف الدركس الكاممة / كمكتمبل عمى مدار الفصؿ الدراسي

كبالتالي مف الطبيعي أف ينعكس ذلؾ عمى . لـ تتضمف أم مفيـك تفسيرم- الخامس إلى السابع 

الحصص الدراسية، فنجد أف التكافر مقترنا بالحصص الدراسية لـ يكف جيدا في الصفكؼ مف 

الخامس كحتى السابع، األمر الذم يعني انقطاع الطمبة عف ىذه المفاىيـ كعدـ التعرض ليا 

حكالي ثمث الحصص الكمي في الفصؿ الدراسي، كىذا أمر يضع العديد مف عبلمات االستفياـ 

 .عمى قضية التكافر في منياج ىدفو التربية عمى المكاطنة

بينما نجد عكس ذلؾ في مقرر الصفيف الثامف كالتاسع، حيث أف جميع الدركس، كبالتالي 

الحصص تضمنت مفاىيـ تفسيرية، كلكف اإلشكالية في مقررْم الثامف كالتاسع تكمف في الكـ 

الكبير كاليائؿ مف المفاىيـ في الحصة الكاحدة، فإذا قسمنا عدد المفاىيـ عمى عدد الحصص 

تككف النتيجة أف الطالب سيتعرض إلى خمسة مفاىيـ في الحصة الكاحدة في الصؼ الثامف، 
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ككيؼ يمكف لمطمبة إدراؾ ! كعشرة في الصؼ التاسع، فيؿ التكافر بيذه الطريقة أمر محمكد؟

 دقيقة، ككيؼ يمكف االنتقاؿ في ىذه المفاىيـ مف 40جكىر ىذه المفاىيـ العشرة في حصة مدتيا 

مستكل المعرفة إلى مستكل الميارة، ثـ إلى مستكل االتجاىات ؟ كيقكدنا ىذا التساؤؿ إلى القضية 

 .األخيرة المرتبطة بيذه المستكيات الثبلث كىي تكافر المفاىيـ ارتباطا بمحتكل المقرر

تشكؿ الدركس، كاألنشطة، كالتقكيـ، كالرسكمات، كاألشكاؿ كالصكر العناصر الرئيسة لمقررات 

التربية المدنية، كبالتالي مف الطبيعي أف يككف تكافر المفاىيـ التفسيرية مكّزعا بانسجاـ كاع بيف 

ىذه العناصر، كلكف النتائج تظير عكس ذلؾ، كيطرح ىذا تساؤال حكؿ الجدكل مف كجكد مفاىيـ 

المشاركة السياسية كالمساكاة في درس معيف، دكف أف يتبع ذلؾ باألنشطة، كأف ينعكس في النياية 

في التقكيـ ؟ كلكف األغرب أف تككف ىذه المفاىيـ في األنشطة دكف الدركس كالتقكيـ، كمفيكمي 

المساكاة في األجر، كتكافؤ الفرص في مقرر الصؼ السابع كغيره، أك أف يتضمنيا التقكيـ دكف 

أك الدركس كمفيـك المساكاة أماـ القضاء في مقرر الصؼ الخامس / أم إرتباط باألنشطة ك

كغيره، أك أف تككف متضمنة في الدركس فقط دكف األنشطة كالتقكيـ، كمفيـك المشاركة في صنع 

أما .  مرات في مقرر الصؼ السادس دكف أف يتـ ربطو باألنشطة، أك التقكيـ8القرار الذم تكرر 

لـ يتضمف  مرة، 98 مجمكعو بما تكررت  مفيكما تفسيريا12 السابع فتضمف المقرر الصؼ

. كاإلنصاؼ، كلمرة كاحدة فقط العدؿ مفيكـ التقكيـ منيا سكل

كيفسر عدـ التكازف السابؽ النتيجة اإلجمالية في تكزيع المفاىيـ عمى محتكل المقررات، كالتركيز 

 مفيكما تفسيريا، كتناقص المفاىيـ في األنشطة إلى 438عمى نصكص الدركس التي تضمنت 

 مفيكما، أما أجزاء المحتكل 41 مفيكما، فالرسكمات بكاقع 71 مفيكما، ثـ التقكيـ بكاقع 91

 . مفاىيـ8 مفاىيـ، كاألشكاؿ كالصكر 7األخرل فتضمنت األغمفة 
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إف تكافر أسس المكاطنة قضية ميمة، كتشكؿ القاعدة، أك األرضية التي يتـ البناء عمييا،  كلكف 

ىذا كحده ال يكفي إذا لـ يكف ىذا التكافر مبنيا عمى أسس عممية، كتربكية، كيحمؿ طابعا ممنيجا، 

كاعيا كمدركا لكيفية تحقيؽ األىداؼ المرجكة، كبالتالي ينبغي أف يككف التكافر محككما كمرتبطا 

ال فقد ىذا التكافر مضمكنو كغاياتو، سيما كنحف . بقضية التكزيع األفقي كالعمكدم لممفاىيـ كا 

تجاىاتو  .نتحدث عف مادة ىدفيا بناء المكاطف كتغيير سمككياتو كا 

 ( 2012 )كقد جاءت ىذه النتائج مشابية إلى حد كبير لنتائج دراسة كؿ مف العسالي، كسكيداف 

التي خمصت إلى أف محتكل مقررات التربية المدنية تناكؿ مفيـك السمـ االجتماعي، كدكر المكاطنة 

 ( 2011 )الصالحة في بنائو، كلكف بشكؿ غير ممنيج، كعشكائي، كدراسة مرتجى كالرنتيسي 

 )التي أشارت إلى عدـ التكازف في طرح قيـ المكاطنة في مقررات التربية المدنية لمصفكؼ مف 

التي فحصت قيـ المكاطنة في مقررات التربية المدنية في  ( 2009) ، كدراسة شكية ( 7-9

الجزائر، حيث أشارت إلى أف القيـ ظيرت بشكؿ عشكائي، كغير ممنيج، األمر الذم يدلؿ عمى 

 .أمر غير مبرمج

  ( 9-5لمصفوف من  )نقاش النتائج المتعمقة بمقررات المغة العربية بجزأيها . ب

بجزأييا، كالثامف الجزء األكؿ تكافرا   ( 9+7+5 )تظير نتائج تحميؿ مقررات المغة العربية لمصفكؼ

لكنو تكافر ضعيؼ  (المشاركة السياسية كالمساكاة  )لممفاىيـ التفسيرية الدالة كالمرتبطة بمفيكمي 

كالثامف " بجزأيو " أما مقررات الصؼ السادس . مقارنة بذلؾ الذم تضمنتو مقررات التربية المدنية

ما  السابقة كفي نياية المطاؼ تضمنت المقررات. فمـ تتضمف أية مفاىيـ تفسيرية" الجزء الثاني " 

 .  مرة فقط 53 مفيكما تفسيريا، كتكررت ىذه المفاىيـ 12مجمكعو 

ليس مطمكبا بالطبع أف تتحكؿ مقررات المغة العربية لمادة تربية عمى المكاطنة، كبالتالي أف 

تتضمف ذات المفاىيـ كالتكرارات الكبيرة كما التربية المدنية، كلكف ليس مقبكال أيضا أف يتـ تجاىؿ 
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أسس المكاطنة إلى ىذا الحد في مقررات المغة العربية، التي تمتاز بأنيا مادة مؤىمة لتككف حاضنة 

ذا ما ناقشنا مكضكع التكافر في . كليا نصاب كبير مف الحصص الدراسية. ليذه المفاىيـ كا 

مقررات المغة العربية إرتباطا بالمفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا، كالمحتكل، كالدركس، يتكضح مكضكع 

 .التكافر بشكؿ أفضؿ

فعمى صعيد مقررات المعة العربية يمكف تممس أف تكافر المفاىيـ التفسيرية كاف ضئيبل، كبالتالي 

، كاألمر البلفت أف ثبلثة مف مجمكع المفاىيـ البالغ "لتحقيؽ أىداؼ تربكية معينة " عديـ الجدكل 

مف حجـ التكرارات الكمي، بينما تكزعت النسبة الباقية عمى عشرة % 64 نالت حكالي 21عددىا 

 .مفاىيـ تفسيرية تضمنتيا المقررات

لغتنا الجميمة لمصؼ الخامس في الفصؿ األكؿ / فعمى سبيؿ المثاؿ؛ تضمف مقرر المغة العربية

مفيكما تفسيربا كاحد تكرر مرتيف، أما مقرر الفصؿ الثاني، فتضمف مفيكميف تفسيريف دكف تكرار، 

 .فما الجدكل مف كركد ىذه المفاىيـ الثبلثة  أربع مرات فقط عمى مدار عاـ دراسي كامؿ؟ 

 درسا، 22سيساعد في الحكـ إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف مقرر الصؼ الخامس مكزع عمى 

طكاؿ العاـ، كأف المفاىيـ الثبلثة كردت كجزيئيات،  ( حصة دراسية 204 )كلو مف النصاب 

كبشكؿ ىامشي في دركس منفصمة، كتحتؿ مساحة ضئيمة جدا مف أربع حصص فقط، كبالتالي 

 . حصة دراسية لـ تتضمف مفاىيـ تفسيرية200ىناؾ 

كىك مفيـك العدؿ كاإلنصاؼ، كردت مرة في الدرس " كأحدىا مكرر " كما أف المفاىيـ الثبلثة 

السابع مف الفصؿ األكؿ دكف أف يتبع بأنشطة، كأخرل في األنشطة في العاشر، بينما في الفصؿ 

الثاني كرد مفيكما حرية التعبير، كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في التقكيـ، دكف محتكل معرفي، أك 

 . أنشطة، األمر الذم يفقد ىذا التكافر الضئيؿ معناه
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الفصؿ الثاني، مع / كينسحب نفس األمر عمى مقرر المغة العربية لمصؼ السابع بفصمية، كالتاسع

أما مقرر . مبلحظة أف ارتفاع كتيرة المفاىيـ التفسيرية، ككذلؾ تكراراتيا ال يّغير في األمر شيئا

الفصؿ الثاني فيختمؼ األمر كثيرا، حيث لـ تتضمف المقررات / الصؼ السادس بفصمية، كالثامف

 .السابقة أية مفاىيـ تفسيرية، كبالتالي ال يمكف الحديث عف تكافر

المطالعة / كلعؿ خير مثاؿ عمى تكافر جيد كممنيج، كمدركس ىك ما جاء في مقررم المغة العربية

الفصؿ األكؿ، حيث تضمف مقرر / الفصؿ األكؿ، ككذلؾ التاسع/ كالنصكص لمصؼ الثامف

الفصؿ األكؿ، كفي الدرس التاسع مكضكعا حكؿ إعبلف قياـ دكلة فمسطيف، كقد / الصؼ الثامف 

احتكل الدرس عمى ثمانية مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة بالمشاركة السياسية كالمساكاة، كتكررت 

 . مرة، كاألمر الجيد أنيا تكزعت بشكؿ ممنيج بيف نص الدرس، كالمناقشة كالتحميؿ، كالتعبير16

المطالعة كالنصكص لمصؼ التاسع، مكضكعا حكؿ حقكؽ / كما تضمف مقرر المغة العربية

اإلنساف في القانكف الدكلي في الدرس الحادم عشر، كقد احتكل الدرس عمى ثمانية مفاىيـ 

 مرة، ككاف أمرا جيدا أف 16تفسيرية دالة كمرتبطة بالمشاركة السياسية كالمساكاة، كتكررت 

 .المفاىيـ تكزعت بشكؿ ممنيج بيف نص الدرس، كالمناقشة كالتحميؿ، كالتعبير

الفصؿ األكؿ / مف مجمكع ستة عشر درسا تضمنيا مقرر الصؼ التاسع-  كرغـ أنو درس كاحد 

كلكف ىناؾ .  إال أنو يمثؿ نمكذجا جيدا لمتكافر الممنيج كالمدركس، كالكفيؿ بتحقيؽ األىداؼ–

 كىي أف – كتفرضيا نتائج التحميؿ –مبلحظة ىامة ذات ارتباط بمؤلفي مقررات المغة العربية 

جميع المؤلفيف ليسكا عمى دراية تامة بمكضكع المكاطنة كأسسيا، كأىمية تضمنيا في المقررات 

ال لعممكا عمى أف يككف التكافر أفضؿ مف الشكؿ الذم كجد عميو  ، كلعؿ "كما، ككيفا " الدراسية، كا 

المطالعة كالنصكص لمصؼ / ما يدلؿ عمى ىذا ىك الدرس الحادم عشر في مقرر المغة العربية

" حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي " التاسع لمفصؿ الدراسي األكؿ، إذ كاف الدرس تحت عنكاف 
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" القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف " لكف مؤلؼ الدرس كقع  في فخ عدـ التمييز بيف نصكص كمكاد 

كىذا خير مثاؿ . ، كبالتالي جاء المحتكل الدراسي ىجينا بيف األمريف"القانكف الدكلي اإلنساني " ك

 .إلى افتقاد المؤلفيف لمكفايات المطمكبة في مكضكع المكاطنة كالمفاىيـ المرتبطة بيا

 8+7+5 )لمصفكؼ "لغتنا الجميمة، كالمطالعة كالنصكص" كمع ذلؾ ال يعكس مقرر المغة العربية 

تكافرا جيدا عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية لممشاركة السياسية كالمساكاة، كحجـ  ( 9+ الجزء األكؿ

التكرارات، كىك أمر كاف باإلمكاف تفاديو، سيما أنو ال يضر ببنية المقررات عمى مستكل المعرفة، 

 .كالمناقشة كالتحيؿ، أك التعبير، أك التدريب المغكم

أما عمى صعيد ربط تكافر المفاىيـ التفسيرية بالدركس، فتظير النتائج أف التكافر لـ يكف متكاترا، 

 درسا في مقررات الفصؿ األكؿ، احتكت ثمانية فقط عمى مفاىيـ 56كمبرمجا، فمف مجمكع 

تفسيرية، كفي دركس مقررات الفصؿ الثاني تضمنت تسعة دركس فقط مفاىيـ تفسيرية مف مجمكع 

 .  درسا56

 ( 2012 )تتشابو النتائج التي خمصت إلييا الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف العسالي، كسكيداف 

في فمسطيف لـ   ( 9-7 )التي خمصت إلى أف محتكل مقررات المغة العربية لمصفكؼ مف 

يتعرض لمفيـك المكاطنة كما يترتب عمييا مف حالة السمـ اإلجتماعي بشكؿ كاؼ، كجاءت 

. المؤشرات عمى نحك جيد في بعض الدركس، بينما لـ تظير أية مؤشرات في دركس أخرل

التي ىدفت إلى التعرؼ إلى صكرة المرأة، ككيفية تناكليا في محتكل  ( 2012 )كدراسة اآلغا 

مقررات المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف، حيث أشارت الدراسة إلى عدـ تضميف 

محتكل المقررات السابقة لمعديد مف أدكار المرأة بشكؿ عاـ، كاالىتماـ بدرجة أقؿ باألدكار 

السياسية، كالكطنية، كالمينية لممرأة الفمسطينية المعاصرة، كعدـ التركيز عمى حقكؽ المرأة 
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التي أشارت إلى أف أسس تنمية المكاطنة  ( 2005 )كدراسة أخضر كمجمكعة باحثيف . كقضاياىا

 .كمبادئيا في مقررات المغة العربية في المممكة العربية السعكدية ظيرت بنسبة متكسطة

  ( 9-5لمصفوف من  )نقاش النتائج المتعمقة بمقررات التربية اإلسالمية بجزأيها . ج

لمكىمة األكلى قد يظف المرء أف مقررات التربية اإلسبلمية لف تتضمف مفاىيـ تفسيرية دالة كمرتبطة 

بالمشاركة السياسية كالمساكاة كمقررات المغة العربية، كلكف األمر البلفت أف مقررات التربية 

اإلسبلمية تضمنت حجـ تكرارات يفكؽ ما تضمنتو مقررات المغة العربية بضعفيف كنصؼ، فقد 

 .  مرة132تضمنت جميع مقررات التربية اإلسبلمية ثمانية مفاىيـ تفسيرية تكررت 

لعؿ المبلحظة األكلى أف تكزيع التكرارات الكمي لـ يقترف بتكزيع جيد عمى الصفكؼ، كبالتالي لـ 

يأخذ بعيف اإلعتبار الفئة العمرية كقدراتيا، حيث كاف الصفاف السادس كالسابع ىما األضعؼ مف 

حيث تضمف المفاىيـ التي بمغت خمسة في الصؼ السادس، كثبلثة فقط في الصؼ السابع، 

كبحجـ تكرارات أقؿ مف الصفكؼ السابقة كاآلحقة، كىك أمر ال يعكس منيجية متكازنة تعتمد البناء 

 .األفقي كالعمكدم

 بغض النظر عف عددىا، كحجـ تكراراتيا –يّميز مقررات التربية اإلسبلمية أف المفاىيـ التفسيرية 

 متضمنة في جميع المقررات  لمصفكؼ مف الخامس كحتى التاسع األساسي، كلكف بتكزيع غير –

فمقررات التربية اإلسبلمية تحتكم عددا كبيرا مف الدركس، إذ بمغت . متكازف عمى صعيد الدركس

 درسا فقط، كفي الفصؿ 18 دركس، كلكف ما تضمف منيا مفاىيـ تفسيرية 104في الفصؿ األكؿ 

 درسا مفاىيـ تفسيرية كىك تكافر ضعيؼ ارتباطا 17 تضمف منيا 103الثاني بمغ عدد الدركس 

بالدركس، مع أفضمية لمقررات الصفكؼ الثامف كالتاسع، كينعكس ىذا األمر عند ربط المفاىيـ 

بالحصص الدراسية، إذ إف مف الطبيعي أف يككف نصيب المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية 

 . دقيقة40كالمساكاة دقائؽ قميمة مف الحصة البالغ كقتيا 
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أما تكزيع المفاىيـ كتكراراتيا ارتباطا بالفئة العمرية، فمـ يكف مدركسا، إذ فاقت المفاىيـ التفسيرية 

في الصؼ الخامس تمؾ المتضمنة في الصؼ السادس، كفاقت ضعفْي المفاىيـ في الصؼ 

السابع، مع حجـ تكرارات أيضا يفكؽ الضعفيف، كىذا يدلؿ عمى عدـ التكازف، كاألمر ذاتو ينسجـ 

 .مع نتائج الصفيف الثامف كالتاسع

أما ارتباط المفاىيـ بالمحتكل فمـ يكف في الغالب ارتباطا رئيسا، بمعنى لـ تكف مكاضيع محكرية 

لمدركس، بؿ كانت جزيئات متناثرة، ترد في نصكص الدركس دكف أف ترتبط باألنشطة أك التقكيـ 

كما في الصؼ السادس، كالسابع، كالثامف، كالتاسع إلى حد ما، أما الصؼ الخامس فكاف األفضؿ 

كيمكف الحديث عف استثناء في درسيف . عمى صعيد ربط المعرفة المتضمنة بالدركس بالتقكيـ فقط

مف حقكؽ "  مقرر الصؼ الخامس الجزء األكؿ، كالذم جاء تحت عنكاف 21فقط ىما الدرس 

 مقرر الصؼ التاسع الجزء الثاني، إذ جاء تحت عنكاف 23، كالدرس "اإلنساف في المجتمع المسمـ

 ". حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ " 

مف حجـ التكرارات الكمية لجميع مقررات التربية % 40بداية؛ لقد ناؿ ىذاف الدرساف أكثر مف 

اإلسبلمية، ذلؾ أنيما مكضكعاف محكرياف، حيث تمثمت المفاىيـ التفسيرية في نصكص الدرسيف، 

 .كفي األنشطة، ككذلؾ في التقكيـ، كبالتالي كاف التكافر منيجيا، كمدركسا، كمتكازنا

كلعؿ مف القضايا المبلحظة أيضا ىي أف عدد المفاىيـ التفسيرية، كحجـ التكرارات المتعمقة 

بالمساكاة كانت أكبر بكثير مف تمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية في مقررات التربية اإلسبلمية 

لمصفكؼ مف الخامس األساسي كحتى التاسع األساسي، كيفسر الباحث ذلؾ بأف المؤلفيف حاكلكا 

تجنب الخكض في مفاىيـ الحكـ، كالسمطة، كالتصكيت، كالترشيح، كاالانتخابات ككنيا مفاىيـ 

ترتبط بالديمقراطية، كالمكاطنة، كربما تككف مف كجية نظرىـ مكاضيع جدلية، ليذا نجدىـ 

يستخدمكف في المقررات مصطمح الشكرل، حتى عندما اختاركا قضايا تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف في 
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اإلسبلـ تجنبكا الخكض في ىذه المفاىيـ كذىبكا إلى مكاضيع العدالة، كالمساكاة، كحقكؽ المرأة، 

كالحؽ في الحياة، كالحرية في التصرفات المالية، كعند الحديث عف الحرية السياسية، ركزكا عمى 

 .حرية التعبير، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

التي خمصت إلى  ( 2012 )تتقاطع نتائج الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة العسالي، كسكيداف 

في فمسطيف تعرض لبعض مؤشرات  ( 9-7 )أف محتكل مقررات التربية اإلسبلمية لمصفكؼ مف 

 لـ مفيـك المكاطنة كما يترتب عمييا مف حالة السمـ االجتماعي، كلكف بشكؿ غير ممنيج، حيث

الثامف  الصؼ محتكل ككاف األكؿ، الجزء/ مقرر الصؼ السابع محتكل في مؤشرات أية تظير

 .األكؿ الجزء/ التاسع الصؼ محتكل في مرضية مؤشرات ظيرت بينما منخفض المؤشرات،

التي أشارت إلى مقررات التربية اإلسبلمية في  ( 2005 )كدراسة أخضر، كمجمكعة باحثيف 

 .المممكة العربية السعكدية قد تضمنت بعض القيـ المرتبطة بالمكاطنة، كلكتيا لـ ترتبط باألنشطة

: الثاني الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج مناقشة. 2

 كالمغة اإلسبلمية، كالتربية المدنية، التربية " مقررات التكامؿ بيف مدل ما: الثاني عمى السؤاؿ نص

 .؟ كالمساكاة المشاركة السياسية في طرح مفيكمي التاسع كحتى الخامس مف العربية لمصفكؼ

بتتبع نتائج تحميؿ المقررات السابقة بشكؿ عاـ، يمكف مبلحظة أف التكامؿ في طرح مفيكمي 

سكاء . المشاركة السياسية، كما يرتبط بيما مف مفاىيـ تفسيرية كاف ضعيفا، كيكاد يككف معدكما

عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية كتكراراتيا، أـ عمى صعيد الدركس، كاألىـ تكزيع المفاىيـ عمى 

 .المحتكل

مف الطبيعي أف تتضمف مقررات التربية المدنية جميع المفاىيـ التفسيرية، كأف تناؿ النسبة األعمى 

مف التكرارات، بكصفيا مادة لمتربية عمى المكاطنة، كال يعني ىذا أف عمى المقررات األخرل أف 

تتحكؿ لمادة تربية عمى المكاطنة عندما نتحدث عف التكامؿ، كلكف مطمكب مف ىذه المقررات أف 
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 في مبادئ السياسة التربكية لممناىج 1998تعكس ما أكدت عميو خطة المنياج الفمسطيني األكؿ 

كالديمقراطية، كمراعاة بث  كالمشاركة، كالمساكاة، العدؿ، ركح تسكدىا لحياة الطمبة إعداد" بضركرة 

 بحيث ال تنفصؿ المطالبة بالحقكؽ عف االلتزاـ في مختمؼ المناىجركح المكاطنة، كالحس المدني 

  (.11: 1998 األكؿ الفمسطيني المنياج خطة)"  بالكاجبات 

لكؿ مقررات عمى حدة آفاقا رحبة لمنقاش عمى صعيد -  إذا ما تعمقنا بيا –كتقدـ نتائج التحميؿ 

 .فحص طبيعة ىذا التكامؿ كالكقكؼ عميو بيف المقررات، كعمى مستكيات عدة

  (9-5 )بجزأيها لمصفوف من " لغتنا الجميمة، والمطالعة والنصوص " مقررات المغة العربية . أ

 ما سعت إلية خطة المنياج الفمسطيني  (9-5 ) مف لمصفكؼ لـ تحقؽ مقررات المغة العربية

األكؿ في مبادئ السياسة التربكية مف بث لركح المكاطنة، كالحس المدني، فعمى صعيد المفاىيـ 

 ، كلـ تتكرر ىذه 13التفسيرية الدالة كالمرتبطة بالمشاركة السياسية كالمساكاة،  تضمنت المقررات 

 . مرة 53المفاىيـ سكل 

 تضمنتيا المقررات لـ تتكرر سكل مرة كاحدة أك 13ىذا باإلضافة إلى أف ثمانية مفاىيـ مف أصؿ 

إثنتيف، كأف جميع المفاىيـ جاءت ضمف مكاضيع فرعية، أك ىامشية، كلـ تتضمف المقررات سكل 

كىذا يفقد التكامؿ بيف المقررات معناه، كأىدافو . درسيف فقط تناكال أسس المكاطنة بشكؿ رئيس

الربط بيف المعمكمات الكاردة في المقررات عمى نحك أفقي كعمكدم، كأف فالتكامؿ يتطمب . التربكية

يتـ التعمؽ في المفاىيـ كاالرتقاء بيا في المقررات بما يتناغـ كتطكر الفئة العمرية، كىك أمر لـ 

 .يتحقؽ بيف مقررات المغة العربية كالتربية المدنية عمى صعيد المفاىيـ كتكراراتيا كما تكضح سابقا

كينعكس ىذا األمر عمى تكزيع المفاىيـ عمى الدركس التي بمغت في جميع مقررات المغة العربية 

 درسا، 17 درسا، كلكف ما تضمف منيا مفاىيـ تفسيرية كاف فقط 130 ( 9-5)لمصفكؼ مف 
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كأف درسيف فقط تضمنا أكثر مف . ككما ذكرنا سابقا بعضيا جاء بشكؿ ىامشي، كفي سياؽ عابر

 .نصؼ العدد اإلجمالي لمتكرارات

أما عمى صعيد تكزيع ىذه المفاىيـ عمى المحتكل، فتظير النتائج أف التكامؿ لـ يتحقؽ في المقاـ 

األكؿ عمى صعيد محتكل مقررات المغة العربية نفسيا، حيث لـ تتضمف أغمفة الكتب أية مفاىيـ 

 مفيكما 31تفسيرية، ككذلؾ الرسكمات، كالصكر كاألشكاؿ، بينما تضمنت نصكص الدركس 

كفي المقاـ الثاني كاف التكامؿ شكميا .  مفاىيـ فقط3 مفيكما، بينما تضمف التقكيـ 19كاألنشطة 

بيف مقررات المغة العربية كمقررات التربية المدنية التي تضمنت جميع عناصر محتكاىا مفاىيـ 

 .تفسيرية، كبنسب كبيرة ال يمكف أف تقارف بتمؾ الكاردة في مقررات المغة العربية

ذا ما ذىبنا إلى مستكل أبعد في فحص طبيعة ىذا التكامؿ الذم يتطمب  الربط بيف المعمكمات كا 

الكاردة في المقررات عمى نحك أفقي كعمكدم، كأف يتـ التعمؽ في المفاىيـ كاالرتقاء بيا في 

المقررات بما يتناغـ كتطكر الفئة العمرية، لكجدنا أف ىذا األمر لـ يتكرس كاقعا مممكسا، فنتائج 

 ): تحميؿ مقررات المغة العربية تفيد أف أكثر مف نصؼ المفاىيـ التي تضمنيا ىذه المقررات كىي

االنتخابات، كتأسيس األحزاب، كالترشيح، كالمشاركة في صنع القرار، كتكافؤ الفرص، كالمساكاة 

قد جاءت مرة كاحدة أك مرتيف فقط، كيطرح ىذا األمر العديد مف  (أماـ القضاء، كحقكؽ األقميات 

التساؤالت حكؿ تصنيفيا انطبلقا مف تعريؼ التكامؿ، ىؿ ىي في سياؽ الربط بيف المعمكمات 

الكاردة في المقررات ؟ كىؿ ىذا الربط أفقي أـ عمكدم ؟ كىؿ يمكف أف نقكؿ إنو تـ التعمؽ 

كاالرتقاء في ىذه المفاىيـ مف خبلؿ كجكدىا مرة كاحدة، أك مرتيف في المقررات خبلؿ خمسة 

 !!.أعكاـ دراسية 

أما ذلؾ المفيكماف المذاف ناال بالنتيجة اإلجمالية أكبر نسبة مف التكرارات في مقررات المغة 

 مرة،  كالعدؿ كاإلنصاؼ 17عدـ التميز عمى أم أساس كتكرر بكاقع  )العربية، كىما مفيكما 
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، فإنيما ال يختمفاف عما سبقيما مف مفاىيـ، فقد تكزعت ىذه المفاىيـ ( مرات 10الذم تكرر بكاقع 

 130عمى مدار سنكات الدراسة الخمس، كجاءت بشكؿ ىامش كعابر، كفي سياؽ أكثر مف 

 .حصة دراسية عمى مدار العاـ

" يمكف الحديث عف تكامؿ حقيقي في درسيف فقط، كىما الدرس التاسع مف مقرر المغة العربية 

إعبلف قياـ دكلة " لمصؼ الثامف، الذم جاء تحت عنكاف " الجزء األكؿ / المطالعة كالنصكص

" الجزء األكؿ / المطالعة كالنصكص" كالدرس الخامس عشر مف مقرر المغة العربية " فمسطيف 

 " حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي " لمصؼ التاسع، كالذم جاء تحت عنكاف 

كلعؿ األمر البلفت أف مركز المناىج الفمسطيني قد أخضع مقررات المغة العربية ألكثر مف عممية 

تنقيح، كتطكير، كمع ذلؾ لـ يأخذ بعيف االعتبار قضية التكامؿ كما كردت في خطة المنياج 

 .الفمسطيني األكؿ، ربما ألف األمر ال يعنيو كثيرا، كال يناؿ ما يستحقو مف اىتماـ

كيؤكد االستنتاج السابؽ أف النسخة المتداكلة حاليا في المدارس الفمسطينية لمقرر الصؼ السادس 

، كجاءت بديبل لمطبعة الثالثة التجريبية 2011، ىي طبعة منقحة تجريبية "لغتنا الجميمة " 

أم مفاىيـ -  الذم يفترض أف يككف منقحا كمطكرا –، حيث لـ يتضمف المقرر الحالي 2005

تفسيرية، بينما تضمف المقرر السابؽ الذم تـ إيقاؼ العمؿ بو مفاىيـ تفسيرية، كدرسا في الكحدة 

حيث تضمف الدرس جممة مف المفاىيـ التفسيرية الدالة " غاندم " الثامنة عشرة جاء تحت عنكاف 

 .كالمرتبطة بمفيكمي المشاركة السياسية كالمساكاة

 أف يأخذ قضية التكامؿ بعيف االعتبار، – كفي سعيو لمتنقيح كالتطكير –كاف حريا بمركز المناىج 

كأف يسعى إلى تكريسيا ترجمة صادقة لمبادئو المعمنة، بالتركيز عمييا لدل طكاقـ، كفرؽ التأليؼ 

 .عكضا أف يحذؼ دركسا كرست ىذا التكامؿ
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كلعؿ مقررات المغة العربية ىي حاضنة طبيعية كمفترضة ألسس المكاطنة، كيمكف االعتماد عمييا 

كالديمقراطية، كمراعاة  كالمشاركة، كالمساكاة، العدؿ، ركح تسكدىا لحياة الطمبة في السعي إلعداد

بث ركح المكاطنة، كالحس المدني، كىذا ال يفقد المغة العربية أركانيا الرئيسة مف قكاعد، 

 . كتدريبات، كتعبير، كخط

إلخ يمكف أف ينجز ...... فتعميـ المبتدأ كالخبر، كالجار كالمجركر، كأسماء اإلشارة، كاسـ الفاعؿ 

 كما ىك مكجكد في المقررات –مف خبلؿ درس يتحدث عف حياة المازني، أك طرائؼ أشعب 

أك مف خبلؿ الدرس الذم يتحدث عف غاندم كالذم تـ حذفو، أك مف خبلؿ دركس - الحالية 

كينطبؽ ذات األمر عمى التعبير، كالخط، كاإلمبلء، . تتحدث عف أم مف المفاىيـ التفسيرية بعمؽ

 إذا تكفرت –كال يضر ىذا األمر باألركاف الرئيسة لمقررات المغة العربية، بؿ ىي فرصة جيدة 

لتكريس التكامؿ األفقي كالعمكدم، بيف مقررات المغة العربية، كمقررات التربية المدنية، - اإلرادة 

كالسؤاؿ ىؿ يريد مركز المناىج الفمسطيني ذلؾ؟ كىؿ يدرؾ أىمية تكريس أسس المكاطنة عند 

 .الطمبة ؟ إف المعطيات السابقة ال تبدك مشجعة عمى ىذا الصعيد

  (9-5 )لمصفوف من " بجزأيها " مقررات التربية اإلسالمية . ب

تعيد نتائج تحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية إلى الكاجية قضية المكضكع الديني، كمدل تأثيره 

كارتباطو بالمناىج، كىي قضية خبلفية شائكة بعض الشيء، كلف ندخؿ في تفاصيميا بعمؽ، كلكف 

 .سنحاكؿ قدر اإلمكاف التطرؽ ليا بما يقتضيو كاقع الحاؿ، كنتائج الدراسة ذات العبلقة

حققت مقررات التربية اإلسبلمية نسبة تكرارات أعمى بمرتيف كنصؼ مف مقررات المغة العربية، 

كرغـ أف عدد المفاىيـ التفسيرية التي تضمنتيا كاف أقؿ مف مقررات المغة العربية، إال أنو يمكف 

 .القكؿ إنيا عالجت المفاىيـ المتضمنة عمى نحك أعمؽ
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 التي تضمنتيا مقررات التربية –كلكف ىؿ يعبر حجـ التكرارات لممفاىيـ التفسيرية الثمانية 

 تكرارا عف نكع مف التكامؿ مع مقررات التربية المدنية ؟ اإلجابة 132كالذم بمغ - اإلسبلمية 

إف التكامؿ مع مقررات التربية المدنية أفضؿ بكثير مف مقررات : األكلية كمف كاقع النتائج تقكؿ

 . المغة العربية، كلكف ىذا ال يعني أف التكامؿ مع مقررات التربية المدنية ىك تكامؿ جيد

فالتكامؿ مفقكد عمى صعيد المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية، إذ تضمنت جميع المقررات 

بمغت في جميع مقررات التربية اإلسبلمية مفيكميف فقط، ككذلؾ تكزيع المفاىيـ عمى الدركس التي 

 درسا، 55 دركس، كلكف ما تضمف منيا مفاىيـ تفسيرية كاف فقط 207 ( 9-5)لمصفكؼ مف 

كقد جاءت المفاىيـ التفسيرية في ىذه الدركس بشكؿ عابر كىامشي، كمبعثر، كدرساف فقط تضمنا 

 .حكالي نصؼ العدد اإلجمالي لمتكرارات

أما عمى صعيد تكزيع ىذه المفاىيـ عمى المحتكل، فتظير النتائج أف التكامؿ لـ يتحقؽ في المقاـ 

األكؿ عمى صعيد محتكل مقررات التربية اإلسبلمية نفسيا، إذ لـ تتضمف أغمفة الكتب أية مفاىيـ 

 مفيكما 116تفسيرية، ككذلؾ الرسكمات، كالصكر كاألشكاؿ، بينما تضمنت نصكص الدركس 

كفي المقاـ الثاني كاف التكامؿ .  مفيكما15كاألنشطة مفيكما كاحدا فقط، بينما تضمف التقكيـ 

شكميا بيف مقررات التربية اإلسبلمية كمقررات التربية المدنية التي تضمنت جميع عناصر محتكاىا 

مفاىيـ تفسيرية، كبنسب كبيرة ال يمكف أف تقارف بتمؾ الكاردة في مقررات التربية اإلسبلمية، حيث 

 .التركيز عمى المفاىيـ دكف األنشطة التي تضمنت مفيكما تفسيريا كاحدا

ذا ما ذىبنا إلى مستكل أبعد في فحص طبيعة ىذا التكامؿ الذم يتطمب  الربط بيف المعمكمات كا 

الكاردة في المقررات عمى نحك أفقي كعمكدم، كأف يتـ التعمؽ في المفاىيـ كاالرتقاء بيا في 

المقررات بما يتناغـ كتطكر الفئة العمرية، لكجدنا أف ىذا األمر لـ يتكرس كاقعا مممكسا، فنتائج 

تحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية تفيد أف المفيكميف المذيف ناال بالنتيجة اإلجمالية أكبر نسبة مف 
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عدـ التميز عمى أم أساس كتكرر بكاقع  )التكرارات في مقررات التربية اإلسبلمية، كىما مفيكما 

، قد تكزعت تكراراتيما عمى ( مرة 24 مرة،  كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كالذم تكرر بكاقع 41

مدار سنكات الدراسة الخمس، كأف الدرسيف يتحدثاف عف عدـ التمييز، كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة 

مع أف مقررات التربية اإلسبلمية تضمنت عّدة مفاىيـ التي تمّيز بيف الرجؿ كالمرأة، كالتي 

 .سنكضحيا الحقا

أما الدرساف المذاف تضمنا مفاىيـ تفسيرية نالت حكالي نصؼ التكرارات اإلجمالية،  فيما الدرس 

مف حقكؽ "  مف مقرر الصؼ الخامس الجزء األكؿ، الذم تضمف مكضكعا رئيسا حكؿ 21

 في مقرر الصؼ التاسع الجزء الثاني، إذ جاء تحت 23، كدرس "اإلنساف في المجتمع المسمـ 

،  فمف البلفت أنيما عالجا حقكؽ اإلنساف مف منطمؽ ديني، "حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ " عنكاف 

 .كحاكؿ المؤلفكف التأصيؿ لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ عمى نحك سطحي

نمكذجا لتأكيد أف ىذا األمر خير مثاؿ إلشكالية -  كغيرىما –ربما يأخذ البعض الدرسّيف 

المدنيات في المقررات الدراسية، كالمتمثمة بالخصكصية المجتمعية سياسيا، كاجتماعيا، كاقتصاديا، 

كتمؾ المتعمقة بالثقافة السائدة، أك تناقض المصالح عمى كافة المستكيات، أك اإلشكاؿ الديني الذم 

كليس " كإطار مفاىيمي " يفرض إرجاع الحديث عف قضايا حقكؽ اإلنساف إلى كنؼ الديف 

 " .حياد قيمي " االتفاقيات الدكلية، كما تتطمبو التربية عمى ىذه الحقكؽ مف 

ربما تككف ىذه األسباب كأخرل، ىي التي دفعت بالبعض إلى كصؼ المناىج الفمسطينية بأنيا 

 .فيي تحاكؿ إرضاء مختمؼ أطياؼ المجتمع" بالتكفيقية " تمتاز 

تقدـ نتائج تحميؿ محتكل مقررات التربية اإلسبلمية ببعض المؤشرات التي تؤكد بعض االنطباعات 

السابقة، كيتأكد األمر عندما الحظ الباحث في سياؽ عممية تحميؿ محتكل مقررات التربية 

، كالذم يندرج في إطار عدـ التكامؿ بيف " التكفيقية " اإلسبلمية جزءا مف ىذا التناقض أك 
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مقررات التربية اإلسبلمية كالتربية المدنية مف جية، كالتربية اإلسبلمية كالمغة العربية مف جية 

أخرل، كأكثر مف ذلؾ في إطار التكامؿ بيف مقررات التربية اإلسبلمية نفسيا، حيث نكرد بعض 

 :األمثمة

درسا تحت " الجزء الثاني " لمصؼ السادس / تضمف الدرس العشركف مف مقرر التربية اإلسبلمية

لكف فيما يتعمؽ بممارسة الرياضة كضع مؤلفك " اإلسبلـ يشجع عمى ممارسة الرياضة " عنكاف 

عدـ االختبلط بيف الرجاؿ كالنساء، كتحت عنكاف ىؿ : الدرس شركطا عمى ممارسة الرياضة منيا

: يجكز لممرأة المسممة ممارسة الرياضة ؟ كانت اإلجابة بنعـ، مع جممة مف القكاعد الممزمة، مثؿ

كىذا . أف تختار األلعاب التي تناسب طبيعتيا كأمرأة، كأف تمارسيا بعيدا عف أعيف الرجاؿ

يتناقض مع مفيـك عدـ التمييز عمى أم أساس، كمفيـك المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كمفاىيـ 

تفسيرية دالة كمرتبطة بالمساكاة، كيتناقض أيضا مع نتائج التحميؿ التي بينت أف ىذيف المفيكميف 

 .ناال أكبر نسبة مف التكرارات في مقررات التربية اإلسبلمية نفسيا

أـ سممة أـ " الجزء األكؿ، فقد تحدث الدرس الثالث عشر عف/ أما في مقرر الصؼ التاسع

حيث يتحدث الدرس عف زكاج الرسكؿ مف أـ سممة، كقد قدـ المؤلفكف الزكاج عمى أنو " المؤمنيف

مثاؿ إلنسانية الرسكؿ، كخمقو الكريـ، ككفاء لكؿ مف آمف بو كآزره، ككاف أجدر بيـ أال يقدمكه 

بيذه الصيغة التي تحمؿ المنة كالفضؿ، بؿ بأبعاد تربكية حقيقية تحفظ كرامة المرأة، كىذا ال 

 .ينتقص بالطبع مف جميع الصفات التي قدمكىا عف الرسكؿ

الجزء األكؿ، كالذم اعتبرناه مثاال جيدا /  مف مقرر الصؼ الخامس21كتحدثنا سابقا عف الدرس 

عمى التكامؿ، كلكف ذلؾ لـ يمنع أف ىناؾ مبلحظات عمى الدرس، فقد فسر المؤلفكف حؽ الشكرل 

عمى أنو حؽ استشارة أىؿ الخبرة كاالختصاص، كىذا بالطبع ال يؤسس لكعي طبلبي يفيد بكجكب 

استشارة كؿ أفراد المجتمع كاألخذ برأييـ كمشاركتيـ في عممية صنع القرار، بما يعزز المشاركة 
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ربما يككف ىذا أيضا كراء أف المفاىيـ التفسيرية . السياسية، التي ىي أحد األسس الميمة لممكاطنة

 .التي تضمنتيا مقررات التربية اإلسبلمية إبتعدت عف المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية

 توصيات الدراسة: ثانيا

لغتنا الجميمة، كالمطالعة " تحميؿ محتكل مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية بجزأييا  ضكء في

 الباحث إلييا تكصؿ التي كالنتائج ( 9-5 )كالنصكص، كالتربية اإلسبلمية بجزأييا لمصفكؼ مف 

: اآلتية التكصيات كضع يمكف

محتكل  في القصكر االىتماـ بتنمية المكاطنة في أكساط الطمبة، مف خبلؿ معالجة جكانب .1

المفاىيـ  بقائمة مقررات التربية المدنية، كالمغة العربية، كالتربية اإلسبلمية، كاالسترشاد

 .البحث الحالي إلييا تكصؿ التي التفسيرية

كأال يككف . المتخصصيف، كالممارسيف إلى فريؽ مف مقررات التربية المدنية إسناد إعداد .2

التخصص ىك المعيار األكحد في اختيار مؤلفي المقررات األخرل، بؿ تؤخذ بعيف 

الفضكؿ المعرفي، كالكعي التنكيرم، كمدل اإللماـ : االعتبار معايير أخرل، مثؿ

 .بمضاميف المكاطنة، كحقكؽ اإلنساف، التي مف شأنيا عدـ التقكقع في شرنقة التخصص

في ضكء المنيج الحمزكني مع مراعاة مصفكفة ، كمراجعتيا بصكرة دكرية بناء المناىج .3

 .المدل كالتتابع

معالجة جكانب القصكر عمى صعيد التكاممية األفقية كالعمكدية في المقررات الدراسية  .4

 .الحالية

 فمسفة بمكرة ؿ أكلكية كطنية، بما يفضي إلىمراجعة خطة المنياج الفمسطيني األكاعتبار  .5

 .تنعكس إيجابا عمى المقررات الدراسية. المعالـ كاضحة فمسطينيةتربكية 
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ضركرة قياـ باحثيف آخريف بفحص مدل تكافر أسس المكاطنة في مقررات أخرل  .6

 .لممرحمتيف األساسية الدنيا، كاألساسية العميا

استثمار ما تشكمو ىذه الدراسة مف فرصة لدراسات أخرل تعتمد التصكيب المعيارم،  .7

بحيث يقـك باحثكف آخركف بالبناء عمى المادة التي تـ جمعيا بتحميبلت أفقية كعمكدية 

باتجاىات مختمفة، منيا كفاية تضميف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بأسس المكاطنة في 

 .كجكدة محتكل المقررات كتنظيمو. المقررات في ضكء معايير عالمية
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر والمراجع بالمغة العربية 

 مركز: القاىرة. الشرؽ االكسط مكاطني منتدل عمؿ كرشة. 2011.إبراىيـ، سعد الديف 

 .الديمقراطية لمدراسات خمدكف ابف

 دار المعارؼ: القاىرة.  "العرب لساف "  .1984. إبف منظكر. 

 دار المسيرة: عماف. 1ط. عمـ النفس التربكم. 2000. أبك جادك، صالح محمد عمي. 

 فمسطيف، . التربكم البحث تصميـ في مقدمة. 2000. محمكد األستاذ. اآلغا، إحساف

 .مطبعة الرنتيسي: غزة

  ،الجمعية المصرية لنشر : القاىرة. عف الديمقراطية. 2000الجمؿ، أحمد أميف، محررا

 .المعرفة كالثقافة العالمية

 حكؿ اإلطار المفاىيمي كالفمسفي  كرشات العمؿكقائع . 2003. البرغكثي، عبد الكريـ

 .مركز ابداع المعمـ: فمسطيف، راـ اهلل. لمتربية المدنية

 معيد أك : بيرزيت. شقاء الكعي التنكيرم كالمنياج األكؿ. 2011.البرغكثي، عبد الكريـ

 .لغد، جامعة بيرزيت

 2المساكاة، الجزء : مكسكعة الفمسفة كالفبلسفة، مادة. 1999. الحنفي، عبد المنعـ .

 .مكتبة مدبكلي: القاىرة

 مصطمحات مختارة، مادة . مكسكعة عمـ السياسة. 2004. الخشيـ، مصطفى عبداهلل

 .الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع: طرابمس. المشاركة السياسية
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نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصف الخامس األساسي  ( 6 )ممحق رقم 
 
 
 
 

 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات  المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة
 السياسية

 
 
 

 

 %2.74 %20 2 0 0 0 2 0 0 االنتخابات

% 1.37% 10 1 0 0 0 1 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 الترشيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %9.59 %70 7 0 0 0 2 5 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %13.70 %100 10 0 0 0 5 5 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %16.44 %19.05 12 1 0 2 4 5 0تكافؤ الفرص 

 %2.74 %3.17 2 0 0 0 1 1 0القانون سيادة 

 %1.37 %1.59 1 1 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %15.07 %17.46 11 2 0 0 2 7 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %2.74 %3.17 2 0 0 1 1 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %15.07 %17.46 11 4 0 3 0 4 0 عدم التهميش

 %31.51 %36.51 23 8 0 3 2 10 0 العدل واإلنصاف

 %1.37 %1.59 1 0 0 1 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %86.30 %100 63 16 0 10 10 27 0المجمـــــــوع 

 %100  73 16 0 10 15 32 0 المجموع الكمي
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 ( 7 )ممحق رقم 
الصف الخامس األساسي عمى الوحدات والدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية المدنية 

 

 
 

 

  (4)الوحدة   (3)الوحدة   (2)الوحدة   (1)الوحدة  التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

   ( 1)الثالث  ( 1 )الدرس األول   االنتخابات

   ( 1 )الدرس األول   التصويت

     الترشيح

     تأسيس األحزاب

     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية

     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي

   ( 1) الثالث  ( 2 )الثاني  ( 2)الثالث  ( 2)األول  حرية الرأي والتعبير

     المشاركة في صنع القرار

     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 

 ( 1)الثالث  ( 10)األول    ( 1)الدرس الثاني تكافؤ الفرص 

 ( 2 )الدرس الثاني    القانون سيادة 

 ( 1)الدرس الثاني     المساواة أمام القضاء

  ( 4 )الدرس األول   ( 6) الثالث ( 1)األول    عمى أي أساسعدم التمييز

    ( 1) الثالث ( 1)األول  المساواة بين الرجل والمرأة

 ( 10) الثالث  ( 1)األول     عدم التهميش

  (2) الثالث ( 1) الثاني( 6)األول   (1) الثاني  ( 2)األول   ( 1)األول   (9) الثالث ( 1)األول  العدل واإلنصاف

    ( 1)الدرس الثاني  حقوق المعاقين

     حقوق األقميات

 34 7 7 25المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 نتائج عممية تحميل مقرر التربية المدنية لمصف السادس األساسي ( 8ممحق رقم 
 
 

 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات  المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 

 

  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشيح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %3.5 %05 2 0 0 1 0 1 0 التجمع السممي

 %50 %73.6 28 3 0 1 3 21 0 حرية الرأي والتعبير

 %14 %21 8 0 0 0 0 8 0 المشاركة في صنع القرار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %67.5 %100 38 3 0 2 3 30 0المجمـــــــوع 

 
 
 
 

 المساواة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %2 %5.5 1 0 0 1 0 0 0القانون سيادة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %9 %28 5 0 0 3 0 2 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %3.5 %11 2 0 0 1 0 1 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %16 %50 9 1 0 0 2 6 0 العدل واإلنصاف

 %2 %5.5 1 0 0 1 0 0 0 حقوق المعاقين

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %32.5 %100 18 1 0 6 2 9 0المجمـــــــوع 

 %100  56 4 0 8 5 39 0 المجموع الكمي
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الصف السادس األساسي عمى الوحدات والدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية المدنية  ( 9)ممحق رقم 

 
 
 

 

 

  (4)الوحدة   (3)الوحدة   (2)الوحدة   (1)الوحدة  التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

     االنتخابات
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

  (2 )درس الرابع ال    التجمع السممي
   (1 )الدرس الثاني   (27) الثالث لدرس ا  حرية الرأي والتعبير

    (7 )الدرس الثاني   (1 )الدرس الرابع  المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

     (1 )الدرس الرابع القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

  (3 )الدرس األول    (1 )الدرس الثاني   (1 )الدرس الثالث    عمى أي أساسعدم التمييز
     (2 )الدرس األول  المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 (2)الرابع  (4) الثالث  ( 1)األول    (1 )الدرس الثاني   (1 )الدرس الرابع  العدل واإلنصاف
   (1 )الدرس األول    حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 12 2 36 6المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصف السابع األساسي ( 10 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات  المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 

 

  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصـويت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %3.1 %16 3 0 0 0 0 3 0 تأسيس األحزاب

 %3.1 %16 3 0 0 0 0 3 0 تشكيل النقابات

 %%4.1 %21 4 0 0 0 0 4 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %7.2 %37 7 0 0 0 0 7 0 حرية الرأي والتعبير

 %2 %10 2 0 0 0 0 2 0 المشاركة في صنع القرار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %19.5 %100 19 0 0 0 0 19 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %2 %2.5 2 0 0 0 2 0 0المساواة في األجر 

 %1 %1.25 1 0 0 0 1 0 0تكافؤ الفرص 

 %6.1 %7.5 6 0 0 0 2 4 0القانون سيادة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %26.5 %33 26 0 0 0 2 24 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %26.5 %33 26 0 0 2 15 9 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %17.4 %21.5 17 1 1 0 2 13 0 العدل واإلنصاف

 %1 %1.25 1 0 0 0 0 1 0 حقوق المعاقين

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %80.5 %100 79 0 0 0 24 51 0المجمـــــــوع 

 %100  98 1 1 2 24 70 0 المجموع الكمي
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الصف الخامس األساسي عمى الوحدات والدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية المدنية  ( 11 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

  (4)الوحدة   (3)الوحدة   (2)الوحدة   (1)الوحدة  التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

     االنتخابات
     التصويت
     الترشيح

     (1) الثاني  ( 2 )األول تأسيس األحزاب
     (1) الثاني  ( 2 )األول تشكيل النقابات

     (1) الثاني  ( 3 )األول تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
  (2) الثاني  (1 )األول   (1) الثاني  ( 1 )األول  (1) الثالث  ( 1 )األول حرية الرأي والتعبير

  ( 2 )الدرس األول     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    ( 2 )الدرس الثالث  المساواة في األجر 
  ( 1 )الدرس الثاني    تكافؤ الفرص 

  ( 1 )الدرس الثاني    ( 1 )الدرس األول   ( 4 )الدرس الثالث القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

  (9) الثاني  ( 4 )الدرس األول   (7) الثالث  ( 6 )األول   عمى أي أساسعدم التمييز
  (2) الثاني  ( 7 )الدرس األول  (1 )الدرس الثاني   (16 )الدرس الثالث   المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
   (1) الثاني ( 2 )األول   (1 )الدرس الثالث  (12) الثالث ( 1 )األول العدل واإلنصاف
  (1 )الدرس الثاني     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 30 6 20 42المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصف الثامن األساسي ( 12 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات  المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 

 

  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 %4 %7.6 5 0 0 2 1 2 0 االنتخابات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0.5 %1.6 1 0 0 0 0 1 0 الترشـيح

 %8.5 %16.6 11 0 0 1 0 10 0 تأسيس األحزاب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %2 %4.6 3 0 0 1 0 1 1 التجمع السممي

 %32.5 %65 43 5 0 4 8 25 1 حرية الرأي والتعبير

 %1.5 %3 2 0 0 0 0 2 0 المشاركة في صنع القرار

 %0.5 %1.6 1 0 0 0 0 1 0 اإلستفتاء

 %49.5 %100 66 5 0 8 9 42 2المجمـــــــوع 

 
 
 
 

 المساواة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %11.5  %22 15 1 0 1 1 11 1القانون سيادة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %10.5 %21 14 0 0 0 0 14 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %15 %30 20 6 0 2 1 11 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0.5 %1.5 1 0 0 1 0 0 0 عدم التهميش

 %5.25 %10.5 7 0 1 0 3 3 0 العدل واإلنصاف

 %3.25 %6 4 0 0 2 0 2 0 حقوق المعاقين

 %4.5 %9 6 0 0 0 0 6 0 حقوق األقميات

 %49.5 %100 67 7 1 6 5 47 1المجمـــــــوع 

 %100  133 12 1 14 14 89 3 المجموع الكمي
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الصف الثامن األساسي عمى الوحدات والدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية المدنية  (13 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

  (4)الوحدة   (3)الوحدة   (2)الوحدة   (1)الوحدة  التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

   (1 ) الرابع  (2 )نيالثا( 2 )األول  االنتخابات
     التصويت
    (1 )الدرس الرابع   الترشيح

   (8 ) الرابع  (1 )لثالثا( 2 )األول  تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

   (1 )الدرس الثاني   (1 )الدرس الرابع   (1 )الغالف  التجمع السممي
  (5)الثالث(24)الثاني ( 4 )األول  (2) الرابع  ( 7 )الدرس الثالث   (1 )الغالف  حرية الرأي والتعبير

    (1 )الدرس الثاني   (1 )الدرس األول  المشاركة في صنع القرار
    (1 )الدرس الثاني   اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    (1) الثالث  ( 13 )الدرس األول   (1 )الغالف القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

  (2 ) الرابع  (1) درس الثانيال  (3 ) الثالث  (1 )نيالثا( 7 )األول    عمى أي أساسعدم التمييز
 (2 ) الثالث  (6 )نيالثا(4)األول  (1 ) الرابع  (1 )لثالثا( 1 )األول (1 )الرابع (1 )لثالثا(3)ثانيال المساواة بين الرجل والمرأة

  (1 )الدرس األول     عدم التهميش
  (3 ) الرابع  (1 )لثالثاالدرس   (1 ) الرابع  (1 )لثالثا( 1 )األول  العدل واإلنصاف
 ( 1)  األولالدرس  ( 1 )الدرس األول    (1 )لثالثا  (1 )األولالدرس   حقوق المعاقين
  ( 1 )الدرس األول  (1 ) الرابع  (1 )لثالثا( 3 )األول  حقوق األقميات

 21 36 67 9المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 نتائج عممية تحميل مقرر التربية المدنية لمصف التاسع األساسي ( 14 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات  المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 

 

  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 %11.2 %22 34 5 0 1 3 24 1 االنتخابات

% 2.5% 5.25 8 1 0 2 1 4 0 التصويت

 %3.5 %7 11 0 0 0  11 0 الترشـيح

 %2 %4 6 0 0 0 1 5 0 تأسيس األحزاب

 %1.6 %3.25 5 0 0 0 3 2 0 تشكيل النقابات

 %5 %10 15 3 0 0 1 11 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %15 %28.5 44 6 0 0 8 30 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %1.3 %2.5 4 0 1 0 0 3 0 التجمع السممي

 %5.6 %11 17 3 0 2 1 11 0 حرية الرأي والتعبير

 %3.3 %6.5 10 0 0 1 0 8 1 المشاركة في صنع القرار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %51 %100 154 18 1 6 18 109 2المجمـــــــوع 

 
 
 
 

 المساواة

 %1.7 %3.5 5 1 0 0 0 4 0المساواة في األجر 

 %0.4 %0.6 1 0 0 0 0 1 0تكافؤ الفرص 

 %2 %4.1 6 1 0 0 1 3 1القانون سيادة 

 %0.4 %0.6 1 0 0 0 0 1 0 المساواة أمام القضاء

 %6.4 %13.1 19 0 3 0 1 15 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %12 %24.1 35 2 1 0 8 24 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %8.4 %17.2 25 8 1 0 2 14 0 عدم التهميش

 %4 %8.3 12 4 0 0 1 6 1 العدل واإلنصاف

 %13 %27 39 7 0 1 2 29 0 حقوق المعاقين

 %0.7 %1.5 2 0 0 0 0 2 0 حقوق األقميات

 %49 %100 145 23 5 1 15 99 2المجمـــــــوع 

 %100  299 41 6 7 33 208 4 المجموع الكمي
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الصف التاسع األساسي عمى الوحدات والدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية المدنية  ( 15)ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

  (4)الوحدة   (3)الوحدة   (2)الوحدة   (1)الوحدة  التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

  (1 )الغالف   (28 )الدرس األول  (2)الرابع (1)الثالث (2)األول االنتخابات
    (4 )الدرس األول   (2)الثاني ( 2 )الدرس األول  التصويت
   (1) الرابع( 1 )الدرس الثاني  (8 )الدرس األول   (1 )الدرس الثاني  الترشيح

    (4 )الدرس الثالث   (2 )الدرس الثالث  تأسيس األحزاب
    (5 )الدرس الثالث   تشكيل النقابات

    (1) الرابع  ( 12 )الثالث   (1) الثالث  ( 1 )الثاني  تأسيس الجمعيات واألندية
  (2 )الدرس الرابع   (4 )الدرس األول   (3 )الدرس األول   (34) الرابع  ( 1 )األول  الرقابة والمساءلة والمحاسبة

   (1)الرابع ( 1)الدرس الثاني    (2 )الدرس الرابع  التجمع السممي
  (2)الثالث (1)الثاني(1)األول  (1 )الدرس األول   (9)الثالث ( 3 )الدرس األول  حرية الرأي والتعبير

   (2)الرابع ( 1 )الدرس الثاني  (3 )الدرس األول  (2)الرابع  (1)الثاني (1)األول المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

  (1)الثالث (1)الثاني(1)األول   (2 )الدرس األول المساواة في األجر 
    (1 )الدرس األول  تكافؤ الفرص 

  (1 )الغالف   (3 )الدرس الثاني   (1) الرابع ( 1)الدرس األول القانون سيادة 
     (1 )الدرس الرابع  المساواة أمام القضاء

  (2 )الدرس الرابع  (6)الثالث (2)الثاني(3)األول  (1 )الدرس الثاني  (1)الثالث  (1)الثاني (3)األول   عمى أي أساسعدم التمييز
   (24) الرابع( 2)الدرس األول  (2 )الدرس األول   (2) الثالث ( 5)الدرس األول  المساواة بين الرجل والمرأة

  (3) الرابع ( 16)الدرس األول   (1)الرابع ( 1 )الدرس الثاني   (4 )الدرس األول  عدم التهميش
  (2 )الدرس الرابع   (2) الثالث( 1)الدرس األول  (1) الثاني ( 1)الدرس األول  (1) الثاني  ( 4)الدرس األول العدل واإلنصاف
  (25 )الدرس الثاني   (3)الدرس الثالث   (1)الدرس الثالث   (10)الدرس األول  حقوق المعاقين
     (2 )الدرس الثالث  حقوق األقميات

 51 64 79 105المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 



179 
 

 

 الجزأين األول، والثاني/ لمصف الخامس األساسي" لغتنا الجميمة " نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر المغة العربية  ( 16 )ممحق رقم 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

  السياسيةالمشاركة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %25 %100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %25 %100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %25 %33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %50 %67 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %75 %100 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0المجمـــــــوع 

 %100  4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 المجموع الكمي
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لغتنا الجميمة الصف الخامس األساسي عمى الدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر المغة العربية  (17 )ممحق رقم 
 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
  (1 )الدرس األول     حرية الرأي والتعبير

     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

       عمى أي أساسعدم التمييز
  (1 )الدرس السادس     المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
  (1)العاشر (1)السابع   العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 2 2 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ لمصف السادس األساسي" لغتنا الجميمة " نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر المغة العربية  ( 18 )ممحق رقم 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

  السياسيةالمشاركة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %14.3 %14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %57.1 %57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %28.6 %28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %100 %100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجمـــــــوع 

 %100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع الكمي
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 الجزأين األول، والثاني/ لمصف السابع األساسي" لغتنا الجميمة " نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر المغة العربية  ( 19 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

  السياسيةالمشاركة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %23.1 %23.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0القانون سيادة 

 %7.7 %7.7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 المساواة أمام القضاء

 %15.4 %15.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %23.1 %23.1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %30.7 %30.7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %100 %100 13 1 0 0 0 0 0 3 1 4 4 0 0المجمـــــــوع 

 %100  13 1 0 0 0 0 0 3 1 4 4 0 0 المجموع الكمي
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لغتنا الجميمة الصف السابع األساسي عمى الدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر المغة العربية  (20 )ممحق رقم 
 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
     حرية الرأي والتعبير

     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

 (1)الدرس الثالث (2)الدرس الخامس  القانون سيادة 
  (1)الدرس السادس   المساواة أمام القضاء

 (1)العاشر (1)التاسع      عمى أي أساسعدم التمييز
  (3 )الدرس الخامس     المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 (1)الثامن (1)الثالث  (1 )الدرس الثامن    العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 9 4 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ لمصف الثامن األساسي" المطالعة والنصوص " نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر المغة العربية  ( 21 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

  السياسيةالمشاركة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %6.2 %33.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %12.6 %66.7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %18.8 %100 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %6.2 %7.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0القانون سيادة 

 %6.2 %7.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 المساواة أمام القضاء

 %37.6 %46.1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %6.2 %7.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %18.8 %23.1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %6.2 %7.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 حقوق األقميات

 %81.2 %100 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0المجمـــــــوع 

 %100  16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 المجموع الكمي
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المطالعة والنصوص الصف الثامن األساسي عمى الدروس /  توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر المغة العربية  (22 )ممحق رقم 
 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

   (1 )الدرس التاسع    تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
   (2 )الدرس التاسع    حرية الرأي والتعبير

     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

   (1 )الدرس التاسع   القانون سيادة 
   (1 )الدرس التاسع    المساواة أمام القضاء

   (6 )الدرس التاسع      عمى أي أساسعدم التمييز
   (1)الدرس التاسع    المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
   (3 )الدرس التاسع    العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
   (1 )الدرس التاسع    حقوق األقميات

 0 16 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ لمصف التاسع األساسي" المطالعة والنصوص " نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر المغة العربية  ( 23 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

  السياسيةالمشاركة

 %10 %33.3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 االنتخابات

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %5 %16.7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 الترشـيح

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %10 %33.3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %5 %16.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 المشاركة في صنع القرار

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %30 %100 6 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %5 %7.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0تكافؤ الفرص 

 %5 %7.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0القانون سيادة 

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %45 %64.2 9 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %10 %14.2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %5 %7.2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 العدل واإلنصاف

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %70 %100 14 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 0 0المجمـــــــوع 

 %100  20 0 0 0 0 0 0 3 7 1 9 0 0 المجموع الكمي
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المطالعة والنصوص الصف التاسع األساسي عمى الدروس / توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر المغة العربية   ( 24)ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
 (1)الدرس الحادي عشر (1)الدرس الحادي عشر  االنتخابات 
     التصويت
  (1)الدرس الحادي عشر   الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
 (1)الدرس الخامس عشر (1)الدرس الحادي عشر   حرية الرأي والتعبير

  (1)الدرس الحادي عشر   المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
  (1)الدرس الحادي عشر  تكافؤ الفرص 

  (1)الدرس الحادي عشر  القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

 (1)الدرس الخامس عشر  (8 )الدرس الحادي عشر     عمى أي أساسعدم التمييز
  (1)الحادي عشر (1)الثالث   المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 (1)الدرس الخامس عشر    العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 4 16 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية اإلسالمية لمصف الخامس األساسي ( 25 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

 المشاركة
 السياسية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %4.1 %25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %12.5 %75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %16.6 %100 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %12.5 %15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 المساواة أمام القضاء

 %37.5 %45 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %16.7 %20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %16.7 %20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %83.4 %100 20 0 7 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0المجمـــــــوع 

 %100  24 0 8 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 المجموع الكمي
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توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية اإلسالمية الصف الخامس األساسي عمى الدروس  ( 26 )ممحق رقم 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
  (1)الدرس الحادي والعشرون   حرية الرأي والتعبير

  (3)الدرس الحادي والعشرون   المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    القانون سيادة 
  (1 )الدرس الحادي عشر  (2)الدرس الحادي والعشرون   المساواة أمام القضاء

  (9)الدرس الحادي والعشرون     عمى أي أساسعدم التمييز
  (4)الدرس الحادي والعشرون   المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
  (1 )الدرس الحادي عشر  (3)الدرس الحادي والعشرون   العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 2 22 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي ( 27 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

 المشاركة
 السياسية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %10 %50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %10 %50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %20 %100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %10 %12.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %30 %37.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %40 %50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %80 %100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0المجمـــــــوع 

 %100  10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 المجموع الكمي



191 

 

 

توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية اإلسالمية الصف السادس األساسي عمى الدروس  ( 28 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
   (1 )الدرس الثالث عشر    حرية الرأي والتعبير

   (1 )الدرس التاسع عشر    المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

   (1 )الدرس الخامس عشر      عمى أي أساسعدم التمييز
  (1 )الدرس التاسع عشر  (2 )الدرس الثالث عشر    المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
  (1)الخامس عشر (1)الثالث عشر (2)األول   العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 1 9 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي ( 29 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

 المشاركة
 السياسية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %36.4 %36.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %36.4 %36.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %27.2 %27.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %100 %100 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0المجمـــــــوع 

 %100  11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 المجموع الكمي
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توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية اإلسالمية الصف السابع األساسي عمى الدروس  ( 30 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
     حرية الرأي والتعبير

     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

  (1)12( 1)11( 1)10الدروس      عمى أي أساسعدم التمييز
  (1 )الدرس الخامس  (1)20( 1)17( 1)16الدروس    المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
  (1 )الدرس الثامن عشر  (1)12الدرس  (1)10الدرس    العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 2 9 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي ( 31 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

 المشاركة
 السياسية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشـيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %3.5 %12.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %24.1 %87.5 7 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اإلستفتاء

 %27.6 %100 8 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0القانون سيادة 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %13.8 %19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %20.7 %28.6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %20.7 %28.6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %17.2 %23.8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 حقوق األقميات

 %72.4 %100 21 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0المجمـــــــوع 

 %100  29 2 0 0 0 0 0 1 0 20 6 0 0 المجموع الكمي
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توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية اإلسالمية الصف الثامن األساسي عمى الدروس  ( 32 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
  (1 )الدرس التاسع عشر     حرية الرأي والتعبير

 (2)11( 1)10( 4)9الدروس     المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

    القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

 (2)20( 1)17( 1)3الدروس       عمى أي أساسعدم التمييز
 (5 )الدرس الثالث عشر   (1 )الدرس التاسع عشر    المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
  (3 ) 20 ( 1) 2الدروس   (2)الدرس الحادي والعشرون   العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
  (2 )الدرس العشرون  (3)الدرس الحادي والعشرون   حقوق األقميات

 23 6 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 الجزأين األول، والثاني/ نتائج عممية التحميل المتعمقة بمقرر التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي ( 33 )ممحق رقم 
 

 نسبة التكرارات الكمية نسبة التكرارات المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
     2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 

 

 المشاركة
 السياسية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنتخابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التصويت

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الترشيح

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس األحزاب

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشكيل النقابات

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجمع السممي

 %24.1 %77.8 14 1 3 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 حرية الرأي والتعبير

 %6.9 %22.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1  0 المشاركة في صنع القرار

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلستفتاء

 %31 %100 18 1 3 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0المساواة في األجر 

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تكافؤ الفرص 

 %8.6 %12.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0القانون سيادة 

 %1.7 %2.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 %39.7 %57.5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 %12.1 %17.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدم التهميش

 %6.9 %10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 العدل واإلنصاف

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق المعاقين

 %0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق األقميات

 %69 %100 40 1 0 0 0 0 0 0 0 34 5 0 0المجمـــــــوع 

 %100  58 2 3 0 0 0 0 0 0 45 8 0 0 المجموع الكمي
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توزيع المفاهيم التفسيرية لمقرر التربية اإلسالمية الصف التاسع األساسي عمى الدروس  ( 34 )ممحق رقم 

 
 
 

 
 

 

 

 الدرس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 

 

 الجزء الثاني الجزء األول الجزء الثاني الجزء األول 
    االنتخابات 
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
  (5 ) 23 ( 4 ) 2الدروس  (1)21( 2)13( 2)12الدروس    حرية الرأي والتعبير

  (3 )الدرس الثاني والعشرون   (1 )الدرس العاشر    المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

  (3 ) 23 ( 2 ) 22الدروس    القانون سيادة 
  (1 )الدرس الثالث والعشرون     المساواة أمام القضاء

  (17 ) 23( 1 ) 22الدروس   (5 )الدرس الخامس عشر      عمى أي أساسعدم التمييز
  (7 )الدرس الثالث والعشرون     المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 (2) 23( 1)22( 1)5الدروس     العدل واإلنصاف
     حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 47 11 0 0المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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نتائج عممية توزيع المفاهيم التفسيرية عمى محتوى جميع المقررات  ( 35 )ممحق رقم 
 
 

 
 

 المجموع التقويم الصور واألشكال الرسومات األنشطة نصوص الدروس الغالف التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية إسالمية عربي مدنية 

 
 
 
 
  السياسيةالمشاركة

 
 
 

 

 0 2 41 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 6 0 1 26 0 0 1 االنتخابات

 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 التصويت

 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 الترشيح

 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 18 0 0 0 تأسيس األحزاب

 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 تشكيل النقابات

 0 0 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 تأسيس الجمعيات واألندية

 0 0 44 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 30 0 0 0 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 1 التجمع السممي

 17 5 102 4 1 11 0 0 0 0 0 7 0 2 14 13 2 69 0 0 1 حرية الرأي والتعبير

 15 1 22 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 1 20 0 0 1 المشاركة في صنع القرار

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 اإلستفتاء

 32 10 287 7 1 26 0 0 1 0 0 16 0 4 35 24 5 205 0 0 4المجمـــــــوع 

 
 
 

 المساواة

 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0المساواة في األجر 

 0 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 6 0 0 0تكافؤ الفرص 

 5 5 30 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5 5 19 0 0 2القانون سيادة 

 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 المساواة أمام القضاء

 41 17 75 3 0 2 0 0 3 0 0 3 0 9 5 38 8 62 0 0 0   عمى أي أساسعدم التمييز

 24 7 85 3      2 8 0 0 1 0 0 6 0 1 25 21 4 45 0 0 0 المساواة بين الرجل والمرأة

 0 0 37 0 0 12 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 18 0 0 0 عدم التهميش

 21 10 68 1 0 14 0 0 2 0 0 3 0 4 10 20 6 38 0 0 1 العدل واإلنصاف

 0 0 46 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 32 0 0 0 حقوق المعاقين

 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 8 0 0 0 حقوق األقميات

 100 43 372 8 2 48 0 0 7 0 0 25 0 15 56 92 26 233 0 0 3المجمـــــــوع 

 132 53 659 15 3 74 0 0 8 0 0 41 1 19 91 116 31 438 0 0 7 المجموع الكمي
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأيها، والمغة  ( 36 )ممحق رقم 
 الخامسلمصف " " لغتنا الجميمة" العربية بجزأيها 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

 2   2 االنتخابات
 1   1 التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
 9 1 1 7 حرية الرأي والتعبير

 3 3   المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
 12   12تكافؤ الفرص 

 2   2القانون سيادة 
 4 3  1 المساواة أمام القضاء

 20 9  11   عمى أي أساسعدم التمييز
 7 4 1 2 المساواة بين الرجل والمرأة

 11   11 عدم التهميش
 29 4 2 23 العدل واإلنصاف
 1   1 حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 101 24 4 73 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأيها، والمغة  ( 37 )ممحق رقم 
 السادسلمصف " " لغتنا الجميمة" العربية بجزأيها 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

     االنتخابات
     التصويت
     الترشيح

     تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 2   2 التجمع السممي
 29 1  28 حرية الرأي والتعبير

 9 1  8 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

 1   1القانون سيادة 
     المساواة أمام القضاء

 6 1 0 5   عمى أي أساسعدم التمييز
 5 3 0 2 المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 13 4 0 9 العدل واإلنصاف
 1   1 حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 66 10 0 56 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأيها، والمغة  ( 38 )ممحق رقم 
 السابعلمصف " " لغتنا الجميمة" العربية بجزأيها 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

     االنتخابات
     التصويت
     الترشيح

 3   3 تأسيس األحزاب
 3   3 تشكيل النقابات

 4   4 تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
 7   7 حرية الرأي والتعبير

 2   2 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

 2   2المساواة في األجر 
 1   1تكافؤ الفرص 

 9  3 6القانون سيادة 
 1  1  المساواة أمام القضاء

 32 4 2 26   عمى أي أساسعدم التمييز
 33 4 3 26 المساواة بين الرجل والمرأة

     عدم التهميش
 24 3 4 17 العدل واإلنصاف
 1   1 حقوق المعاقين
     حقوق األقميات

 122 11 13 98 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأيها، والمغة  ( 39 )ممحق رقم 
 الثامنلمصف " " المطالعة والنصوص" العربية بجزأيها 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

 5   5 االنتخابات
     التصويت
 1   1 الترشيح

 12  1 11 تأسيس األحزاب
     تشكيل النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 3   3 التجمع السممي
 46 1 2 43 حرية الرأي والتعبير

 9 7  2 المشاركة في صنع القرار
 1   1 اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

    المساواة في األجر 
    تكافؤ الفرص 

 16  1 15القانون سيادة 
 1  1  المساواة أمام القضاء

 24 4 6 14   عمى أي أساسعدم التمييز
 27 6 1 20 المساواة بين الرجل والمرأة

 1   1 عدم التهميش
 16 6 3 7 العدل واإلنصاف
 4   4 حقوق المعاقين
 12 5 1 6 حقوق األقميات

 178 29 16 133 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأيها، والمغة  ( 40 )ممحق رقم 
 التاسعلمصف  "  المطالعة والنصوص"العربية بجزأيها

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحد/ المفاهيم (المجال) الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

   2 34 االنتخابات
    8 التصويت
   1 11 الترشيح

    6 تأسيس األحزاب
    5 تشكيل النقابات

    15 تأسيس الجمعيات واألندية
    44 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

    4 التجمع السممي
  14 2 17 حرية الرأي والتعبير

  4 1 10 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

    5المساواة في األجر 
   1 1تكافؤ الفرص 

  5 1 6القانون سيادة 
  1  1 المساواة أمام القضاء

  23 9 19   عمى أي أساسعدم التمييز
  7 2 35 المساواة بين الرجل والمرأة

    25 عدم التهميش
  4 1 12 العدل واإلنصاف
    39 حقوق المعاقين
    2 حقوق األقميات

  58 20 299 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

 

 


