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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى والـدي وأن أعمـل   " قال تعالى 

  )19 ،النمل( صدق اهللا العظيم "الحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ص

  

بعد االنتهاء من هذا العمل المتواضع، يسرني أن أعبر عن بالغ شكري وتقديري إلـى  

أستاذي الكبير المربي الدكتور صالح ياسين، المشرف على هذه الرسالة، الذي غمرني بأخالقه 

خرجت هـذه  بي في كل خطوة، مرشداً وموجهاً بخبرته وعطائه؛ حتى النبيلة، ووقف إلى جان

  .الدراسة إلى حيز الوجود

  

كما أتوجه بالشكر وجميل العرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور غسان الحلـو، الـذي   

منحني الثقة وغمرني بتوجيهاته ونصائحه؛ مما ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى المكانة التي 

الذي علي حبايب كما وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور الفاضل . ةأهلتها للمناقش

كما وأتوجه بالشكر والعرفـان إلـى الـدكتور     .أسهم في إثراء هذا البحث من خالل مناقشته

س على ظهورهـا بهـذه   الذي أسهم في مناقشة هذه الرسالة مما انعكالفاضل أحمد فهيم جبر 
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى نقد وتحليل كتب التربية الوطنية الفلسطينية للصفوف األساسـية  

حة، وقد ركزت على اإلجابة على في ضوء معايير مقتر) األول، الثاني، الثالث، الرابع: (األربعة

  :األسئلة التالية

ما نتائج تحليل ونقد كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا المطبقـة حاليـاً فـي     -

 فلسطين؟

 ما المعايير الالزمة لكتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا؟ -

تالميذ المرحلـة األساسـية    طنية علىإلى أي مدى تتحقق هذه المعايير في كتب التربية الو -

 ؟الدنيا

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، قامت الباحثة بإعداد قائمة معايير تضمنت أربعـة جوانـب   

معايير خاصة بمحتوى كتب التربية الوطنية، معايير خاصة بتنظيم المحتوى،  :على النحو التالي

  .واألسئلة واألنشطة معايير خاصة بطرق عرض المحتوى، معايير خاصة بالتدريبات

، وقد بلغـت قيمـة معامـل الثبـات     امل الثبات باستخدام معادلة سكوتوتم حساب مع

ابـع األساسـي   لكل كتاب من الكتب المدرسية األول والثاني والثالث والر) 80.،90.،83.،79.(

  .وهي درجة جيدة، وتفي بأغراض الدراسة. على الترتيب



ك 

الوطنية، لتالميذ المرحلة األساسية الـدنيا، األول   تحددت عينة الدراسة في كتب التربية

  .والثاني والثالث والرابع األساسي بجزأيه األول والثاني

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق المعايير الكلية لجميـع الجوانـب وللصـفوف    

، حيث جاءت درجـة تحقيقـه مرتفعـة، إذ بلغـت     أن المحتوى احتل المرتبة األولى األربعة،

، وأن تنظيم المحتوى احتل المرتبة الثانية، فكانت درجة تحقيقـه للمعـايير مرتفعـة    %)76.3(

، وأن األنشطة واألسئلة جاءت في المرتبة الثالثـة، فدرجـة تحقيقـه    %)76.1(أيضاً، إذ بلغت 

بينما جاءت طريقة عرض المحتوى في المرتبة الرابعـة  ). %65.9(جاءت متوسطة، إذ بلغت 

  %).54.4(جاءت درجة تحقيقها للمعايير متوسطة إذ بلغت واألخيرة، حيث 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق المعايير الكلية لجميـع الجوانـب ولجميـع    

متوسطة، إذ بلغت للصفوف األربعة علـى التـوالي   ) األول، الثاني، الثالث، والرابع(الصفوف 

ت درجة تحقيق المعـايير الكليـة،   ، وقد جاء%) 69.7(، %) 68.5(، %) 68.8(، %) 65.5(

  %). 68.3(ولجميع الصفوف مجتمعة متوسطة فكانت 

الباحثـة إلـى مجموعـة مـن      وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، خلصت

  :التوصيات، كان أهمها

ضرورة احتواء الكتاب على أهداف عامة وخاصة، وقائمة بالمراجع، التي اعتمد عليهـا  

بالطالب والمعلم، باإلضافة إلى ضرورة احتواء الكتاب علـى أنشـطة    المؤلف، وأخرى خاصة

وضرورة إعداد الكتاب من خالل االسترشاد بقائمـة   ،وأسئلة، تنمي عند الطالب التفكير واإلبداع

   .ير التي توصل إليها البحث الحاليالمعاي
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمة الدراسة  -

  أسئلتها مشكلة الدراسة و -

 أهمية الدراسة  -

 أهداف الدراسة  -

 محددات الدراسة  -

 مصطلحات الدراسة  -
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  دمة الدراسة مق

ويعد الكتاب المدرسي دعامة أساسية من بـين   ،تعتمد العملية التعليمية على دعائم كثيرة

سـتهدف تعلـيم التالميـذ واالرتقـاء     حيث يوضع الكتاب المدرسي ضمن خطة ت ،هذه الدعائم

   .بخبراتهم، بما يتناسب واألهداف الخاصة بالمنهج طبقاً للصف الدراسي والمرحلة التعليمية

فهو أداة العملية  ،ويعّد الكتاب المدرسي من أهم وسائل تعليم المواد الدراسية بصفة عامة

فإذا بني الكتـاب علـى    ،ه في الدراسةوهو الوعاء الذي ينهل منه التلميذ ما يحتاج إلي ،التعليمية

وظهر بإخراج جذّاب، وصيغ بأسلوب سلس مقـروء،   ،واحتوى مادة مفيدة ،أسس تربوية سليمة

  .ساعد في تحقيق أهداف المنهج

ومن هنا فإن الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة معينة على التدريس، بل هـو محـور   

إتاحة الفرصـة لـدى التلميـذ لتثبيـت      :ومنها ،االتدريس، نظراً للوظائف العديدة التي يقوم به

كمـا أنـه يوجـه     ،المعلومات واألفكار، وتقديم المعرفة العلمية لدى التالميذ في صورة منظمة

م الذاتي بما يناسب ظـروف التلميـذ   ، و يتيح الفرص للتعلالتالميذ للقيام بأوجه النشاط التعليمي

  ).1979 ،لبيب(وسرعته في التعليم 

ويجـب أن   ،مهماً في عمليتي التعلم والتعلـيم  –بشكل عام  –الكتاب المدرسي وإذا كان 

فإن لكتب التربية االجتماعية وخاصة الوطنية أهميـة   ،يخضع لعمليات التقويم والمالئمة المختلفة

ألنها تركز على التنشئة االجتماعية والتوافـق   خاصة تنفرد بها عن غيرها من الكتب المدرسية؛

  ).1994 ،الطورة(أبناء األمة الواحدة الثقافي بين 

بسبب الـدور الـذي    ويمكن القول إن طبيعة الدراسات االجتماعية ذات أهمية قصوى؛

 ،وبناء اإلنسان الذي نحن بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى ،المواطن الصالح تنشئةتلعبه في 

ويعنى بمشكالت  ،ير مجتمعهويسهم في تطو ،ذلك اإلنسان الماهر الفّعال الواعي الذي يفهم ذاته
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وتعمـل   ،)1993 ،برنامج التعليم المفتوح( .ويواجهها ويعمل على حلها ،بيئته المادية والبشرية

  ).1993 ،ناصر(وإيمانه بأهدافه  ،كذلك كتب التربية الوطنية على تقوية انتماء الفرد لوطنه

لدراسـة، ومـداخل   ويؤدي كتاب التربية الوطنية دوراً أساسياً في تحديد موضـوعات ا 

تدريسها، وأساليب تقويم الطالب في تحصيل هذه الموضوعات، إضافة إلى أنه يمثل الحد األدنى 

كمـا   ،من الحقائق والمفاهيم وغيرها من جوانب التعليم المتعددة، والتي ينبغي تزويد التلميذ بها

جاح التلميذ في االمتحانـات  حكم على مدى نياً، وينبغي أالّ يكون وحيداً للأنه يعتبر معياراً أساس

  .النهائية

وإحساسهم بانتمائهم إلـى   ،فالتربية الوطنية هي البوتقة التي تنصهر فيها مشاعر الناشئة

  .ومأثوراته ،وأعرافه وتقاليده ،له فوق ذلك تراثه التاريخي ،الوطن

ئة المحيطة بـه  تعد اإلنسان للتكيف تكيفاًَ سلوكياً سليماً مع البي ،فإذا كانت التربية العامة

ويتكيف تكيفاً سليماً  ،فإن التربية الوطنية تعد اإلنسان ليعيش في مجتمع معين ،اجتماعياً وطبيعياً

وأخـذ   ،ويتفاعل معه بتقديم واجباتـه نحـوه   ،مع نظم وقواعد وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه

   .حقوقه منه داخل حدود الوطن وخارجه

فالتربية الوطنية هـي   ،ربية هي اإلعداد للحياة العامةإذا كانت الت"يقول هربرت سبنسر 

إن تعريف المواطن بـالوطن  " ويقول في ذلك " فهي بذلك جزء من كل  ،إعداد المواطن الصالح

" ه، هي ما نسميه بالتربية الوطنيةالذي يعيش فيه، وبنظمه وقوانينه، بل وتقاليده وأعرافه وعادات

  ).2006 ،شويحاتو ناصر(

وإيماناً بأهمية الكتاب المدرسي في التربية الوطنية، وانطالقاً من أن  ،ما سبقوبناء على 

له مردوده على العملية التعليمية، فقد أولت وزارة التربية والتعليم في فلسطين  ،االرتقاء بمستواه

فعملت على تطويرها ضمن خطتهـا   كتب التربية الوطنية عنايتها واهتمامها في اآلونة األخيرة؛

وير التعليم ومناهجه في المراحل التعليمية، تماشياً مع روح العصـر ومتطلباتـه، ومواكبـة    لتط

   .للتطورات الحديثة المتالحقة في شتى مجاالت الحياة المعاصرة
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لتحقيق مصيره في ممارسة حقه الطبيعي في تقرير  لقد ناضل الشعب الفلسطيني طويالً؛

ائه وبناته في ضوء فلسفة وأهداف واضـحة، لبنـاء   التي تمكنه من تنشئة أبن ،مصيره التربوي

مجتمع موحد وحديث، ومواكب لروح العصر التقني، وذلك من أجل التعايش مـع المجتمعـات   

  .)1996 ،الخطة الشاملة للمنهاج الفلسطيني( .األخرى على قدم المساواة والتكافؤ

والثـاني، والثالـث،   األول،  :ساسية الدنيالتربية الوطنية للصفوف األوقد جاءت كتب ا

والرابع، وألول مرة في تاريخ فلسطين المعاصر، كثمرة من ثمـار قـدوم السـلطة الوطينـة     

الفلسطينية، وبدء وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بممارسة صالحيتها في التخطيط، واإلعـداد  

  .لمناهج فلسطينية جديدة

التربية الوطنية؛ لمعرفـة جوانـب   بتحليل كتب ارتأت الباحثة أن تقوم من هذا المنطلق 

شريطة أن يكون هذا الحكم علـى أسـاس معـايير موضـوعية، يمكـن       ،القوة والضعف فيها

استخدامها إلصدار حكم موضوعي، على كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسـية الـدنيا فـي    

  .الفلسطيني المنهاج

  ئلتهامشكلة الدراسة وأس

لمحلي والعمل التربوي، وممارسة مهنة التدريس مـدة  خالل معايشة الباحثة للواقع امن 

عشرين عاماً للمرحلة األساسية الدنيا، قامت بإجراء مناقشات مع بعض معلمي و معلمات التربية 

الوطنية في المدارس؛ الستطالع آرائهم في كتب التربية الوطنية، بوصفهم القائمين على عمليـة  

بق هذا المنهاج، ويتأثر بالتغيرات التي طرأت عليه عبر التدريس مباشرة، وبما أنهم أكثر من يط

السنين، فإن اآلراء التي تم استعراضها في هذه المناقشات، كانت قّيمة، وذات فائدة قصوى فـي  

وسوف تحاول الباحثة في هذا البحث نقد كتب التربيـة الوطنيـة    ،تحليل المنهاج بصورة نقدية

راجية التوفيق من اهللا، غير أن ندرة الدراسـات   ،الفلسطينيللمرحلة األساسية الدنيا في المنهاج 

مثـل   –حسب معرفة الباحثة  –التربوية المتعلقة بهذا الموضوع في المجتمع الفلسطيني خاصة 

  .نوعاً من الصعوبة عند إجراء هذه الدراسة
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   :مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي تتحدد

 التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا المطبقة حالياً فـي ما نتائج تحليل ونقد كتب 

  :وتتفرع عن هذه المشكلة األسئلة التالية ؟فلسطين

  ؟ما المعايير الالزمة لكتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا -

ساسـية  األ إلى أي مدى تتحقق هذه المعايير في كتب التربية الوطنية على تالميذ المرحلة -

   ؟الدنيا

  ةأهمية الدراس

في  –في حدود علم الباحثة  –نها الدراسة األولى في فلسطين تأتي أهمية هذه الدراسة بأ

األول والثـاني  : مادة التربية الوطنية الفلسطينية، للصفوف األساسية الدنياالفلسطيني في لمنهاج ا

  .والثالث والرابع

تربية الوطنية، تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً، وذلك تفيد الدراسة في تطوير محتوى مناهج الو

  :كالتالي

زيادة معرفة المعايير الالزمة لمخططي ومؤلفي كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسـية   -

  .الدنيا، في صياغة وتنظيم واختيار المحتوى

ـ  - ف األول تزويد مؤلفي كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا، بنتائج تحليل الص

كتب التربية الوطنية في  لإلفادة من هذه النتائج عند تأليف والثاني والثالث والرابع األساسي؛

 . تلك الصفوف وتطويرها

تساعد هذه الدراسة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، في عمليات التقيـيم واإلصـالح    -

وطنية بشـكل خـاص؛ لتحقيـق    والتطوير، للمناهج الدراسية بشكل عام، ولمناهج التربية ال

  . التعليم واألهداف والغايات المرجوة منه
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التربية الوطنية وتطويرهـا،  مناهج فتح الطريق أمام بحوث ودراسات أخرى في مجال تعليم  -

 .في ضوء المعايير المعدة في مراحل تعليمية مختلفة

  ةأهداف الدراس

  :الباحثة في هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية سعت

التعرف إلى نتائج تحليل ونقد كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا فـي المنهـاج    -

  .الفلسطيني

  . التعرف إلى المعايير الالزمة لتأليف كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا -

على  التعرف إلى أي مدى تتحقق هذه المعايير في كتب التربية الوطنية المدرسية المقررة -

 . تالميذ المرحلة األساسية الدنيا

  حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على تحليل كتب التربية الوطنية المقررة على طـالب المرحلـة    -

 ،األول والثاني والثالث والرابع، بجزأيه الفصل األول والثاني :األساسية الدنيا للصفوف

  .دون أن يشمل ذلك كتب المعلمين

 .المعايير المقترحة دون التعرض لمعايير إخراج الكتاب تحليل الكتب في ضوء -

 ).2009-2008(أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي  -

  مصطلحات الدراسة

  :اب المدرسيالكت

قصـد بـه أن    ،تعالج موضوعاً دراسياً محدداً ومنظماً ،الكتاب المدرسي هو أداة تعليمية

  .وأن يكون مصدراً أسـاسياً للمادة الدراسية في برنامج معين ،يستخدم في مستوى تعليمي معين
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نظام كلي يتناول عنصـر  أن الكتاب المدرسي  )2000(" مرعي والحيله"ويرى كل من 

المحتوى في المنهاج، ويشتمل على عدة عناصر، األهداف والمحتـوى واألنشـطة والتقـويم،    

ي مادة دراسـية مـا، علـى تحقيـق     ويهدف إلى مساعدة المعلمين للمتعلمين، في صف ما، وف

  .األهداف المطلوبة كما حددها المنهج

بأنه ذلك الكتاب الـذي يشـتمل علـى مجموعـة مـن       )2003(" دندش"ويعرفه أيضاً 

 )مهارية معرفية وجدانية،(المعلومات األساسية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف تربوية محددة سلفاً 

في مقرر دراسي معين، ولفترة  ،لتدريس مادة معينة وتقدم هذه المعلومات في شكل علمي منظم

  .زمنية محددة

كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا،  ،وفي هذه الدراسة يقصد بالكتب الدراسية

األول والثـاني   :المقرره من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للصفوف األساسـية الـدنيا  

  .والثالث والرابع

  :ألساسية الدنياالمرحلة ا

وفق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هي المرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف األول 

أي إنها تضـم الصـفوف األول والثـاني    . األساسي، وتمتد حتى نهاية الصف الرابع األساسي

  . والثالث والرابع

   :المحتوى التعليمي

معرفة التـي يقـدمها المـنهج بأشـكاله     المحتوى بأنه ال) 1999(" هندي ورفاقه"يعرف 

ويـالزم اختيـار المحتـوى    . المتنوعة، أو هو الموضوعات التي يتضمنها مقرر دراسي معين

اختيار الخبرات التعليمية، التي تستهدف األنماط السلوكية المرغوبة، مـن معلومـات ومفـاهيم    

  .ومهارات، وطريقة تفكير، واتجاهات وقيم اجتماعية
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بأنـه الحقـائق والمالحظـات والبيانـات      )1995(" سعادة وإبـراهيم  " ويراه كل من 

والمدركات، والمشاعر واألحاسيس والتصميمات والحلول، التي يتم استخدامها أو استنتاجها مما 

فهمه عقل اإلنسان، وبناه وأعاد تنظيمه وترتيبه، وفق نتاجات الخبرة الحياتية التـي مـر بهـا،    

   .أفكار وحلول، ومعارف ومفاهيم، وتعميمات ومبادئ ونظرياتوعمل على تحويلها إلى حفظ و

  :تحليل المحتوى

 تحليل المحتوى على أنه جملة من تقنيات تحليل االتصاالت؛ )(Bardain, 1989يعرف 

كمية (ترمي عبر أساليب منهجية وموضوعية لوصف محتوى الرسائل، إلى الحصول على أدلة 

   .تتيح تفسير المعارف )أو غير كمية
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة األدب التربوي

  . أهمية الكتب المدرسية -

  . مواصفات الكتاب المدرسي الجيد -

  . مفهوم التربية الوطنية -

  . أهداف التربية الوطنية -

  .الدراسات السابقة -

 .الدراسات العربية -

  .الدراسات األجنبية -



 10

  الفصل الثاني

  سابقةاألدب التربوي والدراسات ال

ازداد االهتمام بالكتاب المدرسي من طرف المربين، سواء من حيث المحتوى أو الشكل، 

وقد ذكرت كلمة  ،و كان الكتاب وال يزال مصدراً للمعرفة والمعلومات، ومن ثم العمل والتطبيق

 "أم لكم كتاب فيه تدرسون": الكتاب في القرآن الكريم في أكثر من مئتي موضع، منها قوله تعالى

ولم يظهر أي  )58: اإلسراء " ( كان ذلك في الكتاب مسطوراً:"، وأيضاً قوله تعالى )37 :القلم(

وإن استطاعت بعض المخترعات الحديثة اقتطاع شيء من  ،منافس للكتاب حتى القرن العشرين

 ،يداهتمام الناس بالكتاب، فحين اخترع المذياع أبدى المثقفون قلقهم من تعلق الناس بالجهاز الجد

وحين اخترع التلفاز ظن الجميع أنها الضربة القاضية، وحين انتشـرت دور السـينما ظهـرت    

فإن الكتاب بعد كل معركة  ،ورغم اقتطاع تلك الوسائل قسماً من اهتمام الناس ،الصيحات نفسها

يخرج منتصراً، ويثبت أنه األول واألفضل في مجاله، وإن كان الحاسوب واالنترنـت يشـكالن   

  .كبيراً عليه، إال أنه سيبقى المصدر األساسي والمرجع األصيل في المعارف والعلومخطراً 

  أهمية الكتب المدرسية

رغم التقدم التقني وتسارع حركته في مجال التعليم، إالّ أن الكتاب المدرسي مـا زال ذا  

) 1993( الحمـادي وقـد ذكـر شـكري و    ،مكانة خاصة، ولعله يحتفظ بها فترة ليست قصيرة

بررات التالية ألهمية الكتاب المدرسي، كأداة لتنفيذ المنهج الدراسي، رغم ذلك التقدم العلمـي  الم

  :التقني الواسع في أساليب ومواد تنفيذ المنهج

  .يعتبر الكتاب المدرسي وسيلة اقتصادية؛ ألنه ال يحتاج إلى أجهزة أو معدات -

والتعميمات في مجـال أي   يعد الكتاب المدرسي وسيلة ناجحة لعرض المفاهيم والحقائق -

  .موضوع من الموضوعات الدراسية
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يمكن أن يتكامل الكتاب المدرسي مع وسائل وأساليب التعليم والتعلم األخرى بسـهولة،   -

بل قد يكـون   ،ال يتعارض مع الوسائل األخرى -الكتاب المدرسي  -وبشكل ناجح فهو 

 .مكمالً لها ومتكامالً معها

 ،مرنة يمكن استخدامها داخل الصـف الدراسـي وخارجـه    يعتبر الكتاب المدرسي أداة -

 .كما يمكن استخدامه في أي وقت دون قيود ،والتعلم الجمعي ،وكذلك في التعلم الفردي

يمكن بسهولة االستجابة للتغيرات السريعة التي تطرأ على المعرفة من خـالل الكتـب    -

  . المدرسية، التي يسهل تعديلها بما يتمشى مع هذه التغيرات

وباإلضافة إلى ما سبق عرضه من مزايا الستخدام الكتاب المدرسي، كأداة لتنفيذ المنهج 

  :مزايا أخرى مثل Talmageالمدرسي فقد ذكر تالمج 

يضمن الكتاب المدرسي توحيد المحتوى والتتابع التعليمي لهذا المحتوى للتالميـذ فـي    -

  .الصفوف الدراسية المختلفة

اد بجوانب جاهزة للنظام التعليمي، كالفلسـفة واألهـداف   يساهم الكتاب المدرسي باإلمد -

 .بحيث تقدم كل هذه الجوانب جاهزة للمعلم باتباعه الكتاب المدرسي ،والطرق والتتابع

يمكن الكتاب المدرسي من التقييم السريع لمدى التقدم الذي أحرزه التالميذ في البرنـامج   -

  ).1993الحمادي وشكري . (التعليمي، في ضوء ما تمت دراسته من هذا الكتاب

أو (فهو ليس فقط مجرد مخـزن   ،والكتاب المدرسي يقوم بدور هام في العملية التعليمية

  :كما يلي Merrillيقوم بعدة وظائف عرضها ميرل ، وإنما للمعلومات والحقائق) مستودع

  .للمعلومات )أو مستودع(الكتاب المدرسي يعمل بمثابة مخزن  •

  .كدليل يمكن اتباعه لمحتوى المادة التعليمية وتتابع عرضهاالكتاب المدرسي يعمل  •
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مزايا الكتاب المدرسي وعيوبه، كأداة للعملية التعليميـة، فمـن حيـث    ) ميرل(وقد عدد 

  :ذكر اآلتي ،المزايا

  .الكتاب المدرسي أداة تلقى قبوالً عاّماً من جانب المعلم والمتعلم على السواء -

  .كلفته المالية منخفضة نسبياً -

 .سهولة تداوله لسهولة حمله ونقله -

 .مصدر للمعلومات يسهل الوصول إليها -

ألن المتعلم يمكنه استخدامه في أي مكان، والسير فيه بمعـدل   يفيد في عملية تفريد التعلم؛ -

 ).2004 ،طعيمة. (هذا بجانب استخدامه في التعليم الجمعي،تعلم يتناسب مع سرعته الذاتية

  الجيد مواصفات الكتاب المدرسي 

  :المواصفات الوزارية للكتاب المدرسي

ليسترشد بها مؤلفو الكتـب   وضعت وزارة التربية والتعليم مواصفات للكتاب المدرسي؛

المدرسية، وجاءت هذه المواصفات ثمرة للدراسات والبحوث، التي قامت بها الوزارة عن طريق 

وأخرى خاصة بكـل   ،ع الكتبوهذه المواصفات تتضمن مواصفات عامة لجمي ،لجانها المتعددة

  .وباألشكال التوضيحية وإخراج الكتاب ،ا يتعلق بلغة الكتاب ومادته العلميةممادة، وكاله

المركز القـومي  (وفيما يلي عرض للمواصفات الوزارية الخاصة بكتب التربية الوطنية 

  ).1989 ،مركز تطوير المناهج( ،)1980للبحوث التربوية 

ة الوطنية من بيئة التالميذ، وخبراتهم الحياتية ونشـاطاتهم،  أن تكون موضوعات التربي •

   .ومتفقة مع ميولهم وحاجاتهم ومستواهم

 أن تكثر الصور والرسوم في المراحل الدنيا من التعليم، وعندما يتطلب عرض المـادة  •

  .ذلك
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ويكـون الغـالف    ،أن يكون ورق الكتاب من النوع الجيد الذي يتحمل استخدام التالميذ •

  .ومرناً وملوناً بلون جذاب سميكا

   :توصيات بخصوص الكتاب المدرسي المناسب

وكـان   1957ُبِحثَ الكتاب المدرسي في المؤتمر الثقافي العربي الثالث في بغداد سـنة  

خاصاً بتدريس المواد االجتماعية والتربية الوطنية في البالد العربية، ثم كان الكتاب المدرسـي  

  .1962في العربي الخامس في الرباط سنة موضوع بحث المؤتمر الثقا

   :ومن أبرز توصيات المؤتمر الثقافي العربي الثالث ما يأتي

أن توضع الكتب المدرسية بحيث تؤدي إلى التربية الوطنية الصحيحة، وغـرس فكـرة    -1

  .القومية العربية

ويعتمد في تأليفهـا علـى    ،أن تتطور مادة الكتاب المدرسي حسب تطور البحث العلمي -2

  .وأحدث البحوث، مع الرجوع للمصادر األصلية كلما أمكن ،أوثق المصادر

أن يسير التأليف حسب تسلسل يالئم طاقة التلميذ، ويؤدي بالحقائق العلمية إلـى حقيقـة    -3

 .كبرى واضحة، أو مغزى عام يخرج به التلميذ

لبيانية أن تزود الكتب المدرسية بوسائل اإليضاح الالزمة، كالصور والرسوم والخطوط ا -4

والخرائط والصور الكاريكاتورية، وأن تشتمل الكتب على تمارين ومسائل في آخر كـل  

 .فصل أو في آخر الكتاب

 .أن تزيد العناية بشكل الكتاب ليكون شائقاً للتالميذ، مغرياً لهم بالقراءة -5

  . أن يشترك في تأليف الكتب المدرسية المختصـون فـي هـذه العلـوم والمدرسـون      -6

  )2005 ،برهم(

بالصيغة التي وافق عليها مجلـس   ،ومن أبرز توصيات المؤتمر الثقافي العربي الخامس

  :ما يأتي 1962جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي السابع والثالثين 



 14

أن تكون أهدافنا القومية والتربوية اإلطار العام الذي تؤلف فيه الكتب المدرسـية، وهـذا    -

  .مادة والغرض من تدريسهاباإلضافة إلى أهداف كل 

أن تعالج موضوعات الكتاب المدرسي معالجة تنمي في التالميذ والطالب اتجاهات روحية  -

  .كاألسلوب العلمي في التفكير ،وعقلية واجتماعية مرغوباً فيها

أن تبنى الكتب المدرسية على أساس ربط الحقائق والمعلومات، بالظواهر المشـتركة فـي    -

  .حياة العربية، والمصالح العربيةالعالم العربي، وال

وأن  ،وسائل إيضاح من صور وخرائط ورسوم بيانيـة كافيـة  أن يشمل الكتاب المدرسي  -

وخاصة في الصفوف األولى، وذلك لما لها مـن   ،تكون تلك الوسائل ملونة جهد المستطاع

 . قدرة على التشويق ومساعدة على االستيعاب

وأن تكون الحروف مشكولة شـكالً   ،من كل العيوب أن يكون طبع الكتاب المدرسي سليماً -

  .صحيحاً في كتب المواد الدراسية وفي جميع المراحل التعليمية

أن تتدرج الحروف المستخدمة في طبع الكتاب المدرسي من حيث الحجم بتدرج مراحـل   -

 16فتستخدم الحروف الكبيرة في بداية المرحلة األولى، وتصل الحروف إلى بـنط   ،التعليم

 .في المرحلة الثانوية

آخر كل موضوع أو فصل؛ توجيهـاً للطـالب؛    ،يزود المؤلفون كتب المدرسة بأسئلةأن  -

 .إلعمال الفكر والتمحيص، والمراجعة واستخدام الكتاب

ال مجرد  ،أن يوضع الكتاب المدرسي في قالب يشجع الطالب على التفكير والمناقشة والنقد -

  .كون مادة الكتاب جذابة تناسب مدارك الطالبويراعى في ذلك أن ت ،االستظهار

أن يلتزم مؤلفو الكتب المدرسية بأمانة النقل والرواية فيما تحتوي عليه الكتب المدرسية من  -

وذلـك كوسـيلة    ،مع ذكر المصادر والمراجع التي يأخذون عنها في آخر الكتاب ،الحقائق

  )2005 ،برهم( .لتشجيع التالميذ على االطالع خارج الكتاب المدرسي
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اعتماداً على ما سبق من مواصفات الكتاب المدرسي الجيـد، تـرى الباحثـة أن هـذه     

المواصفات تتعلق بالكتاب المدرسي، لغة ومحتوى وتنظيماً وإخراجاً، واستناداً إلى المواصـفات  

 :السابقة تصنف الباحثة المواصفات إلى ما يلي

  :من حيث المحتوى

  .درسي على كل ما هو أساسي بالنسبة للموضوع الذي يعالجهأن يشتمل محتوى الكتاب الم -

  .أن يسهم المحتوى في معرفة التلميذ بكل ما هو جديد في المادة الدراسية -

  .أن يساعد التالميذ على فهم األساسيات، ويعدهم للحياة العملية -

فـروق  ويتمشى مـع ال  ،فيراعي ويناسب أعمار المتعلمين ،أن يكون المحتوى قابالً للتعلم -

  .ويراعى مبادئ التدرج في عرض المادة التعليمية ،الفردية بينهم

فتتمشى المعلومات مـع واقـع    ،أن يترابط المحتوى بواقع المجتمع الذي يعيش فيه التلميذ -

  .الحياة في المجتمع

فال يطغى أحد الموضوعات علـى   ،ينبغي مراعاة التوازن بين موضوعات المادة الدراسية -

مراعاة التوازن بين األصالة والمعاصـرة واألهميـة فـي تقـديم المـادة       وينبغي ،اآلخر

  .التعليمية

 : من حيث تنظيم المحتوى

ومـن البسـيط    ،ومن المحسوس إلى المجرد ،أن يراعى االنتقال من المعلوم إلى المجهول -

ومن الجزء إلى الكل، أثناء تنظيم محتوى المادة التعليمية، وهو مـا يطلـق    ،إلى المركب

   .ليه بالتنظيم المنطقيع

أن يراعى عرض الموضوعات وفقاً لقدرات التالميذ واستعداداتهم، ومدى تقبلهم وحاجاتهم  -

   .السـيكولوجي إليها واستفادتهم منها، وهو ما يطلق عليه التنظيم
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أن يراعى ترابط الموضوعات وأجزائها؛ تأكيداً لوحدة المعرفة، وأن تكون المعارف فـي   -

 .كاملة، تتضح فيها الصلة بين المحتوى وسائر العلوم المرتبطةصورة خبرات مت

أن يساعد تنظيم المحتوى على تنمية قدرة التالميذ على استخدام التفكير العلمـي، بجعلـه    -

  .مجموعة من المواقف تتحدى تفكير التالميذ وقدراتهم

 :من حيث الطريقة

   .والمعرفةأن تساعد طريقة العرض على اكتساب التالميذ للمعلومات  -

  .أن تراعي جميع مستويات المعرفة -

 .أن تساعد على اكتساب المهارات في المقرر -

 .أن تساعد على اكتساب أساليب التفكير المختلفة -

  .أن تراعي التنظيم الجيد للمادة -

 .أن تحقق مبدأ تماسك الخبرة التعليمية واستمرارها -

معرفـة واالسـتيعاب، وتوظيفهـا    أن تساعد الطريقة في اكتساب المقدرة على استخدام ال -

  .للتطبيق في مواقف غير نمطية

 : من حيث اإلخراج

  .وأن يلفت هذا التصميم انتباه التالميذ ،أن يالئم التصميم الفني للغالف موضوع الكتاب -

   .ق العناوين الرئيسة والفرعية تنسيقاً يوضحها، ويفضل أن تكون العناوين ملونةأن تنس -

عية في عرض الصور و الرسومات، بحيث تعبر عن العالم المحيط أن تستخدم أساليب واق -

  .بالتلميذ
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وقـد   ،يعد كل ما سبق مصادر متنوعة الشتقاق معايير تحليل كتـب التربيـة الوطنيـة   

استخلصت الباحثة مجموعة المعايير الخاصة، بكتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا من 

 .سنتعرض لها فيما بعدالمحاور السابق عرضها، والتي 

  مفهوم التربية الوطنية

أهمية قصوى، لما يترتب علـى إدراك  " التربية الوطنية"الباحثة أن لتوضيح مفهوم  ترى

معنى هذا المصطلح التربوي من قرارات تربوية، تتعلق بتحديد أهداف تدريسها في التعليم العام 

عت تعريفات التربية الوطنية، تبعاً لتنـوع  وقد تنو ،وكيفية تدريسها وتقويمها ،ومحتوى تدريسها

وفيما يلي عرض موجز ألهم تلك  ،الخلفيات الفلسطينية والتاريخية واالجتماعية والثقافية لكل أمة

  .التعريفات

ذلك الجانب من التربية الـذي يشـعر   "  هي: أن التربية الوطنية ،)2004( يرى المعيقل

وهي أيضاً تعني تزويد الطالب بالمعلومات التي تشمل  ،الفرد بموجبه صفة المواطنة ويحققها فيه

يتحلى فـي سـلوكه    القيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة، وتربيته إنسانياً، ليصبح مواطناً صالحاً،

ويملك من المعرفة القدر الذي يمكنه من تحمل مسؤولية خدمة دينه  ،وتصرفاته باألخالق الطيبة

  ."ووطنه ومجتمعه

عملية غرس مجموعة مـن  " فيعرفان التربية الوطنية بأنها  )1999(لجمل أّما اللقاني وا

لتساعدهم على أن يكونوا صالحين، قادرين على المشـاركة   القيم والمبادئ والمثل لدى التالميذ؛

  ."الفّعالة والنشطة في كافة قضايا الوطن ومشكالته 

لدورهم في المجتمع كمسؤولين، هي إعداد التالميذ : أّما الباحثة فترى أن التربية الوطنية

وترى أن التربية الوطنية هـي جـزء مـن     .وصانعي قرار، ومواطنين يرعون مصالح الوطن

  . من الصعب الفصل بينهماوأنه  ،التربية العامة
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  أهداف التربية الوطنية

يجمع التربويون على أن الهدف العام للتربية الوطنية يتمثل في إعداد المواطن الصالح، 

وقد تعرض كثيـر مـن    ،ويؤدي واجباته تجاه مجتمعه ،إلنسان الصالح الذي يعرف حقوقهأو ا

التربويين إلى ذكر أهداف تفصيلية للتربية الوطنية، وذلك من منطلقات متعددة تأخذ فـي عـين   

 ،االعتبار خصوصية كل مجتمع، من حيث العقيدة التي يؤمن بها، والفلسفة التي ينطلـق منهـا  

  .ة واالجتماعية واالقتصادية التي يمر بهاوالظروف السياسي

  :أهداف التربية الوطنية في اآلتي )1990(وقد لخص سعادة 

  .تزويد التالميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه -

تعليم التالميذ القيم وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية، التي تـؤثر فـي مجـرى     -

  .حليةحياتهم في البيئة الم

 .فهم التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم -

 .التعرف على القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه التالميذ -

 .فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة، والنشاطات السياسية الدولية -

المسـتوى المحلـي   فهم وسائل اشتراك التالميذ في النشاطات الوطنية والقوميـة علـى    -

 .واإلقليمي العربي

 :أن التربية الوطنية ترمي إلى تحقيق األهداف التعليمية اآلتية )1987(كما ذكر التل 

 ،االنتماء واالعتزاز والوالء لألمة العربية واإلسالمية وعقيدتها وفكرها ومثلهـا وقيمهـا   -

  .حيث إن هذا االنتماء واالعتزاز والوالء هو محور وجود هذه األمة

  .االلتزام بمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية -
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 .التحرر من التعصب والتمييز، بجميع أشكاله الطائفية والمذهبية والعرقية واإلقليمية -

اكتساب الثقافة السياسية التي تمكن المواطن من أن يلعب دوره السياسي، بـوعي وخلـق    -

 .وكفاية ومسؤولية

 .ية القائمة على الحق والعدل والمساواةاإليمان باألخوة اإلنسان -

اإليمان بالمنهج العلمي كوسيلة لمعالجة قضايا اإلنسان والمجتمع السياسي، على المسـتوى   -

 .الوطني والقومي والعالمي

اإليمان بالمساواة بين جميع شعوب األرض وأممها، مهما كان لونها أو عقيدتها أو درجـة   -

  .تقدمها أو تخلفها

تربية الوطنية التي جاءت في توصيات المؤتمرات العربية المتعـددة التـي   أما أهداف ال

  :عقدت لهذا الغرض، فيمكن تلخيصها كما يلي

  .تنمية الشعور بالقومية العربية واإليمان بها و بأصالتها، وفضلها على الحضارة اإلنسانية .1

  .تنمية شعور المواطن بوطنه وتكوين عاطفة االنتماء لهذا الوطن .2

 .الشعور بحق المواطن في الفرص المتكافئة والمساواة االجتماعية والسياسيةتنمية  .3

 .والشعور بأهمية عادات وتقاليد ونظم وقيم الجامعة العربية ،تنمية الوعي االجتماعي .4

تنمية الوعي االقتصادي، والشعور بأهمية االقتصاد والوطن والمنتجات الوطنية، والمستقبل  .5

  .االقتصادي األفضل للمواطن

نه مـن التسـلط الحزبـي والطـائفي     صتبصر المواطن باألخطار التي تهدد وطنه، وتح .6

  .واإلقليمي
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تربية السلوك الوطني على أساس التعاون والعمل المشترك، وتحمل أعباء اآلخرين، وإيثار  .7

 .الصالح العام، واحترام حقوق الغير وآرائهم وعواطفهم

مسـتهدياً   ،العربي في كل ما يأخـذ ويـدع   الذي يوجه المواطن ،توعية الضمير العربي .8

 ).2006 ،شويحاتو  ناصر( .بمصالح األمة ومستقبلها

مما سبق ترى الباحثة أن هناك تفاوتاً بين بعض التربويين في تقـدير أهـداف التربيـة    

وربما اختالفاً في ترتيب أولويات التربية الوطنية، وذلك من منطلق نظرة كل باحـث   ،الوطنية

التربية الوطنية، وإلى تقديره للدور الذي تؤديه التوجهات الدينية والسياسية والقومية، إلى مفهوم 

  .لكل مجتمع في تشكيل أهداف التربية الوطنية

لكن هذا ال يمنع من الوصول إلى نتيجة مفادها، أن جميع األهداف التي سـبق ذكرهـا   

تربية الوطنية، أال وهو إعـداد  مهمة وتصب في خدمة الهدف العام، الذي يعد الهدف األساسي لل

  .المواطن الصالح

  :أهداف منهاج التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا في فلسطين

وتستند إلى  ،تستمد التربية الوطنية أهدافها العامة من تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية

 ،رضه وتحقيق اسـتقالله ومن حقه في السيادة فوق أ ،حقه الطبيعي والتاريخي في وطنه فلسطين

والمنتمـي إلـى وطنـه     ،والملتزم بواجباتـه  ،المؤمن بربه ،إلعداد اإلنسان الفلسطيني الصالح

كما تسـعى   ،والمؤمن بالحرية والعدل والمساواة والتعايش مع اآلخرين ،وأمته العربية ،فلسطين

جسـمية والنفسـية   الروحيـة و العقليـة وال   :إلى بناء الشخصية الفلسطينية من جميع جوانبهـا 

   .واالجتماعية

   :وتهدف هذه المرحلة إلى ما يأتي

  ._صلى اهللا عليه وسلم_غرس عقيدة اإليمان باهللا، واإلقتداء بشخصية الرسول الكريم  -

  .غرس االنتماء والوالء لفلسطين، أرضاً وشعباً -
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  .اإليمان بأن الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية -

 ،وتنمية اتجاهات المحافظة عليها والـوالء لهـا   ،واالجتماعية ،تعرف إلى البيئة المحليةال -

  .ومبادئ التفاعل اإليجابي معها

  .وتعزيز ثقته بذاته وهويته ،تنمية شخصيته -

والقدرة على التعبيـر عـن ذاتـه     ،والقراءة ،واالستيعاب ،تنمية مهارات حسن االستماع -

 . بوضوح تحدثاًً وكتابة

  .والصور وفهمها والتمييز بينها ،ية القدرة على قراءة الرسوماتتنم -

وتـدعيم قدرتـه علـى     ،تدريبه على المالحظة الدقيقة للظواهر المختلفة في البيئة المحلية -

وإدراك العالقـات بـين الظـواهر     ،وتقصي الحقائق ،واالستدالل ،االستقالل في التفكير

 . المختلفة

  .والقدرة على العمل بروح الفريق ،والعمل التطوعي ،خيرغرس حب اإلسهام في أعمال ال -

 ،والعطف على الصـغار  ،مثل احترام كبار السن ،تنمية السلوك االجتماعي السليم والسوي -

 .واالعتناء بالنبات ،والرفق بالحيوان

وتقاليـد وأعـراف    ،المحافظة على التراث الوطني الفلسطيني بما فيه من قـيم وعـادات   -

  .ومساعدة اآلخرين ،والتسامح ،والنخوة ،واالستقامة ،و الصدق ،التعاون :مثل ،ايجابية

واالعتزاز بها عـن طريـق الحـوار وقـراءة      ،تمكينه من االستخدام السليم للغة العربية -

وبدء التدريب على الكتابة والتعبير عن أفكاره بصورة مكتوبة  ،النصوص المناسبة لمستواه

 . ومحكية

  .ومدرسته، وحيه ،المحافظة على نظافته الشخصية ونظافة بيتهب ،تنمية وعيه البيئي -
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ودورها في خدمة المجتمـع   ،والملكيات العامة ،التعرف إلى مؤسسات المجتمع الفلسطيني -

  .المحلي

وإتقان العمـل فـي    ،احترام الوقت :والعمل على تطبيقها، مثل ،ترسيخ قيم الحياة اليومية  -

  .واحترام المهن ،األرض

ومعرفة مالـه مـن    ،وتغيير السلبيات المحيطة به ،درته على التكيف مع المجتمعتدعيم ق -

 .وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية ،وما عليه من واجبات ،حقوق

 .التعرف إلى السمات الجغرافية الرئيسة في فلسطين -

 .تعريفه بجوانب مضيئة من تاريخ فلسطين العربي واإلسالمي -

سطين ومعالمها األثرية ومقدساتها الدينية وأهميتها وصيانتها وحمايتها إبراز خصوصية فل -

 .والمحافظة عليها وتحسينها

وذلك  ،والبشرية الفلسطينية بشكل سليم ،التعرف إلى الموارد والمصادر والثروات الطبيعية -

ح ومبادئ استغاللها وتسخيرها لصـال  ،واالجتماعية من خالل التنمية االقتصادية والسياسية

  .اإلنسان

الخطـوط  ( .التعريف ببعض األعالم البارزين الذين خدموا فلسطين على مـر العصـور   -

 ).1999 ،العريضة

وترى الباحثة أنه بالنظر إلى تلك األهداف يمكن القول بأنها تنطلق من أسـس محـددة،   

 ،هـا تستمد منها التربية في فلسطين بشكل عام والتربية الوطنية بشكل خـاص أهـدافها ومقومات  

ان تحثـان علـى روح   يم، والسنة النبوية المطهـرة، اللـذ  القرآن الكر رأس هذه األسسوعلى 

، الثقافة السائدة في األساسيين المواطنة والدفاع عن الوطن وحبه، ويضاف إلى هذين المصدرين

المجتمع الفلسطيني، وما تحمله من عادات وتقاليـد وأعـراف واتجاهـات، تعطـي الـروابط      

  .دوراً هاماً  في حياة المجتمع وأفراده ناسوالتعاون والتكامل بين الاالجتماعية 



 23

  الدراسات السابقة

الدراسات العربية واألجنبية، التي اهتمت بتحليل وتقويم كتـب التربيـة    هناك العديد من

يمكـن   الباحثة على معظم هذه الدراسـات،  رحلة األساسية الدنيا، ومن خالل اطالعالوطنية للم

مع ترتيبها زمنياً من األحدث إلـى  م الدراسات التي يمكن اعتبارها مدخالً لهذا البحث تلخيص أه

  :األقدم كما يلي

  الدراسات العربية  - أ

  )2004(دراسة المعيقل 

وتناولت تقويم منهج  ،تعد هذه الدراسة من الدراسات المنشورة التي وقفت عليها الباحثة

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع أنشطة التعليم فـي   ،يةالتربية الوطنية في المملكة العربية السعود

 ،مقررات التربية الوطنية في مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من حيث إعـدادها 

 :واستقصاء آراء معلمي المادة في مدينة الرياض حول ثالثة محاور هـي  ،وتوزيعها ،وأنواعها

وقد اتبع  ،ومدى تحقق أهدافها ،دى توافر عوامل نجاحهاوم ،موافقة األنشطة للمعايير المفترضة

سلوب تحليل المضمون لرصد إعداد األنشطة وأنواعهـا، وتوزعهـا علـى المراحـل     أالباحث 

ثم استخدام األسلوب الوصفي المسحي باسـتخدام االسـتبانة    ،الدراسية الثالث بصفوفها التسعة

وأظهرت نتائج الدراسة في شـقها   ،لألنشطةمعلمين حول المحاور الثالثة  107الستطالع آراء 

نشاطاً في مقررات التربية الوطنية موزعة على اثني عشـر نوعـاً مـن     277التحليلي وجود 

كتابة  ،%62تكراراً بنسبة  172 :المناقشات والحوارات :عداد األنواع كاآلتيأوجاءت  .األنشطة

: جمع الصور ورسم الخـرائط  ،%10.5تكراراً بنسبة  29 :التقارير واألبحاث وجمع المعلومات

 12 :تخطيط الجداول والبطاقات وكذا الزيارات والـرحالت الميدانيـة   ،%5تكراراً بنسبة  14

إعداد الصحف  ،%4تكراراً بنسبة  11 :إعداد كلمات وإذاعتها ،لكل منهما% 4.3تكراراً بنسبة 

تكرارات بنسبة  6: ميدانيةدعوة الضيوف وكذا الخدمات ال ،%2.8تكرارات بنسبة  8 :والنشرات
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 :الدورات التدريبية وكذا عرض الفيديو ،%1.8تكرارات بنسبة  5 :تمثيل الدور ،لكل منهما% 2

  .لكل منهما% 0.3تكرار واحد بنسبة 

  :وجاء توزيع تلك األنشطة على المراحل الدراسية كاآلتي

حلة المتوسطة بنسبة نشاطاً في المر 97 ،%4.7نشاطا في المرحلة االبتدائية بنسبة  :13

وأظهر التحليل وجود خلل في توزيـع   .%60.3نشاطاً في المرحلة الثانوية بنسبة  67 ،3.5%

حيث خال الصفان الرابع والخامس االبتدائي من  ،تلك األنشطة على المراحل والصفوف الدراسية

انـت المرحلـة   بينمـا ك  ،كما خلت المرحلتان االبتدائية والثانوية من بعض األنشطة ،أي نشاط

فقد  ،أّما في الشق الوصفي المسحي الستطالع آراء معلمي المادة .المتوسطة أكثر تكامالً وتوازناً

تواضع نظرة المعلمين للمحاور الثالثة بشكل عام، حيث لم يصل " المعيقل"دراسة  جأظهرت نتائ

ظهر أن  ،ة الثالثوباختبار الفروق بين معلمي المراحل الدراسي" موافق " أي محور إلى درجة 

مدى توافر  :معلمي المرحلة المتوسطة كانوا األعلى متوسطاً، وبداللة احصائية في محورين هما

بينما لم تظهر فـروق بـين المعلمـين فـي      ،المعايير المفترضة باألنشطة ومدى تحقيق أهدافها

ن المعلمين مـن  المحور الثالث المتعلق بمدى توافر عوامل نجاح األنشطة كما لم تظهر فروق بي

  .المرحلتين االبتدائية والثانوية في أي محور

  ) 2003(دراسة القطيش 

مشكالت منهاج التربية االجتماعية والوطنية لصفوف "قام القطيش بإعداد دراسة بعنوان 

كما يراها معلمو ومعلمات تلك الصفوف فـي   )العاشر ،التاسع ،الثامن(المرحلة األساسية العليا 

هدفت إلى تقدير مشكالت منهاج التربية االجتماعية والوطنية لصفوف  ،"األردن – محافظة مأدبا

كما يراها معلمو ومعلمات تلك الصفوف فـي   )العاشر ،التاسع ،الثامن(المرحلة األساسية العليا 

 ،المنهاج والوسائل واألنشطة :من أربعة مجاالت هي تن، وقد تم استخدام أداة تكومحافظة مأدبا

هناك مشكلة بدرجة متوسطة للمجـال  : وأظهر البحث النتائج التالية ،والكتاب المدرسي والتقويم

أّما في مجـال   ،وليس هناك مشكالت تتعلق بمجال الوسائل واألنشطة والكتاب المدرسي ،الكلي
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كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى إلى  .التقويم والمنهاج فهناك مشكلة بدرجة متوسطة

ووجود فروق تعـزى إلـى الخبـرة     ،س والمؤهل والتخصص والحالة االجتماعيةاختالف الجن

  .سنوات 5التدريسية لصالح أقل من 

  )2001(دراسة العجاجي 

هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي واجهت التجربة السعودية في تدريس التربيـة  

ء آراء المعلمـين الـذين   وتم ذلك من خالل استقصا ،الوطنية في المرحلة الثانوية كمادة مستقلة

باستخدام استبانة  ،معلما232ًيدرسون هذه المادة في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض وعددهم 

 ،والنشـاطات  ،الوسـائل  ،المحتوى ،األهداف :فقرة موزعة بين محاور الدراسة 64مكونة من 

  :وأظهرت الدراسة عدداً من النتائج منها .االحتياجات التدريبية

وخاصة بعـض   ،داف مادة التربية الوطنية كانت غير واضحة لدى كثير من المعلمينإن أه -

  .األهداف ذات البعد الثقافي واالجتماعي واالقتصادي

 .إن المقرر قد أغفل بعض جوانب المحتوى ذات األهمية الكبيرة في التربية الوطنية -

ات المناسـبة للمـادة   إنه يوجد صعوبات لدى المعلمين في اإلطالع على الوسائل والنشـاط  -

 .وكيفية االستفادة منها

وحاجاتهم لدورات تدريبية في جميـع جوانـب مـادة     ،إن المعلمين عبروا عن قلة تدريبهم -

 .التربية الوطنية لتأهيلهم بطريقة مناسبة

  )1999(دراسة ربايعة 

ـ ( :هدفت إلى تقويم كتب التربية الوطنية الفلسطينية للصفوف األساسية الثالثـة   ،عالراب

وذلك من خالل االجابة عـن األسـئلة    ،من وجهة نظر المعلمين والمعلمات )السادس ،الخامس

  :التالية
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 :للصـفوف األساسـية   ،درجة تقويم المعلمين والمعلمات لكتب التربية الوطنية الفلسطينية ما -

   ؟في محافظات شمال فلسطين )السادس ،الخامس ،الرابع(

مية لكل مجال من مجـاالت الدراسـة الخمسـة، تبعـاً     هل هناك فرق في التقديرات التقوي -

 وتدريس المادة للمرة األولى؟  ،ونوع الصف ،والخبرة ،والمؤهل العلمي ،لمتغيرات الجنس

تكونت في  ،قام الباحث بتطوير استبانة موحدة للكتب الثالثة ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

اإلخراج الفني  ،أهداف الكتاب :ت هيفقرة موزعة على خمسة مجاال )56(صورتها النهائية من 

  .والتقويم ،الوسائل التعليمية واألنشطة ،محتوى الكتاب ،للكتاب

فـي   ،تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات مادة التربية الوطنية للصفوف الثالثـة 

 معلماً )754(والبالغ عددهم  )وسلفيت ،قلقيلية ،طولكرم ،نابلس ،جنين( :محافظات شمال فلسطين

  .ومعلمة

أظهرت نتائج الدراسة باستخدام المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير مجـاالت الدراسـة   

فقد جاءت درجـة   ،الخمسة، إن مجال اإلخراج الفني للكتب الثالثة مجتمعة احتل المرتبة األولى

فكانـت   ،إن مجال األهداف احتل المرتبة الثانيـة  .)4.10(حسابي  وبمتوسط ،تقديره كبيرة جداً

 ،كبيرة، فدرجة تقديره وإن مجال المحتوى جاء في المرتبة الثالثة ،)3.58(، درجة تقديره كبيرة

 ،)3.37( ،بينما جاء مجال وسائل التقويم في المرتبة الرابعة بدرجـة تقـدير متوسـط    ،)3.50(

ومجال الوسائل التعليمية واألنشطة في المرتبة الخامسة واألخيرة درجة تقدير متوسـطة أيضـاً   

وقد جاءت درجة التقويم للمجاالت الخمسة وللصفوف الثالثة مجتمعة متوسطة وبمتوسط  )3.01(

  ).3.49(حسابي 

 ،فقد اختلفت باختالف الجـنس  ،أّما نظرة معلمي مناهج التربية الوطنية لدرجة المراعاة

ن أ) Te Test) (ت(شف اختبـار  فقد ك.ومتغير تدريس المادة ،والمؤهل والخبرة فمتغير الصف

ناث على مجاالت الدراسة، وأن هناك فروقاً فـي درجـة   تقديرات الذكور أعلى من تقديرات اإل

المحتوى والوسـائل  (لصالح الجدد على مجالي  ،التقدير بين المدرسين القدماء والمدرسين الجدد
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كما أظهـر تحليـل التبـاين االحـادي      ،في حين لم تظهر فروق على بقية المجاالت) التعليمية

)ANOVA( بينما  ،أن هناك فروقاً في تقدير درجة المراعاة تعزى للمؤهل لصالح حملة الدبلوم

باستثناء مجـال اإلخـراج الفنـي     ،لم تظهر فروق تعزى لمتغير الصف على مجاالت الدراسة

كشفت النتائج عن وجود فروق علـى مجـالي    ،لصالح الصف الرابع وفيما يتعلق بمتغير الخبرة

وأصحاب الخبرة  ،لصالح أصحاب الخبرة أقل من خمس سنوات )التعليمية والوسائل ،المحتوى(

  .أكثر من عشر سنوات وعن عدم وجود فروق على بقية المجاالت

  )1998(دراسة زيدان 

مدى مراعاة منهـاج التربيـة   " :وهي بعنوان ،تناولت فيها أهداف منهاج التربية الوطنية

لهـذه  منهـاج  هـذا ال التعرف على مدى مراعاة ، هدفت إلى "الوطنية لصفات المواطن الصالح

موزعـة علـى ثالثـة مجـاالت      ،فقـرة ) 97(استخدمت الباحثة استبانة مكونة من  الصفات،

وتم تطبيق االستبانة على عينـة   )والمجال االجتماعي،المجال االقتصادي ،المجال السياسي:(هي

 . معلم ومعلمة) 303(مكونة من 

درجة مراعاة مناهج التربية الوطنية لصـفات المـواطن   ن إلى أ ،أشارت نتائج الدراسة

وإن تقديرات اإلناث لدرجة المراعاة كانت أعلى منها عند الذكور فـي   ،كانت متوسطة ،الصالح

تقـديرات  وإن تقديرات المعلمين تخصص الجغرافيا أعلى من  ،المجالين االقتصادي واالجتماعي

وتقديرات المعلمين الـذين يعلمـون فـي     ،ذوي التخصصات األخرى في المجال السياسي فقط

مدارس أساسية وثانوية معاً أعلى من نظرائهم الذي يعلمون في المدارس األساسية والمـدارس  

بينما لم يظهر فروق في تقدير درجة المراعـاة   ،الثانوية في المجالين السياسي واالقتصادي فقط

  .الخبرة متغيروتعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، وموقع المدرسة، 

  )1996(دراسة المراشدة 

بناء مقياس لتقويم كتب التربية الوطنيـة فـي المرحلـة    " أعد المراشدة دراسة بعنوان 

بهدف بناء هذا المقياس وتطبيقه على كتـاب التربيـة الوطنيـة للصـف     " األساسية في األردن 
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اً عاماً لتقويم الكتـب  وتبنى مقياس ،حدد فيها مكونات الكتاب المدرسي إلى سبعة مجاالت ،العاشر

فقرة ومن ثم قام ببناء مقيـاس تقـويم كتـب     )96(المدرسية لمختلف المواد الدراسية تكون من 

وتـم   .فقرة )95(التربية الوطنية في المرحلة الثانوية في ضوء المقياس األول، وبلغ عدد فقراته 

شر، لبيان نقاط الضعف من تطبيق المقياس بشكله النهائي على كتاب التربية الوطنية للصف العا

 )25(و  ،معلماً ومعلمة، اختيرت مدارسهم بالطريقة العشوائية الطبقية )66(قبل عينة تكونت من 

 ،وتوصلت إلى أن الكتاب المقوم بشكل عام جيد جداً ،مشرفاً ومشرفة وخمسة من مؤلفي الكتاب

 )المعينات(وسط للمجال السادس والمت )التقويم(فقد تراوحت مجاالته بين الممتاز للمجال الخامس 

  .بمستوى جيد وبقية المجاالت بمستوى جيد جداً )المقدمة(وجاء المجال األول 

  )1995(دراسة الجرداني 

مدى مراعاة كتب الدراسات االجتماعية في المرحلـة  " أجرت الجرداني دراسة بعنوان 

" المعلمين لها في غرفـة الصـف  ومدى تطبيق  ،اإلعدادية في سلطنة ُعمان لمعايير التعلم الذاتي

واختيروا عشوائياً من ثالث مناطق تعليمية  ،معلماً ومعلمة )151(وقد تكونت عينة الدراسة من 

قامـت   ،ولغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسـة  .والداخلية ،ومنطقة الباطنة ،محافظة مسقط :هي

  :الباحثة بتطوير أداتين هما

المقدمـة،  : فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي )85(من قائمة معايير التعليم الذاتي مكونة  -

  . تنظيم المحتوى واالخراج الفني ،التقويم ،األنشطة ،العرض ،المحتوى ،األهداف

يقوم المعلم باختيار  ،ويتضمن كل سؤال ثالثة بدائل ،سؤاالً )43(استبانة اختبارية مكونة من  -

 .البديل الذي يقوم بتطبيقه فعلياً

إن كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية في سـلطنة   ،ئج الدراسةوقد كشفت نتا

) 58(معايير مـن بـين    )8(ُعمان تتوفر فيها بعض المعايير الهامة من التعلم الذاتي بلغ عددها 

كذلك كشفت  ،كما أن معلمي الدراسات االجتماعية يطبقون التعلم الذاتي بدرجة متوسطة .معياراً

 ،وجود عالقة وثيقة بين مراعاة الدراسات االجتماعية لمعايير الـتعلم الـذاتي   نتائج الدراسة عن
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 ،والكشف عن مدى تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية لهذه المعـايير فـي العمليـة التعليميـة    

وأظهرت الدراسة أيضاً، أن هناك فروقاً دالة إحصائياً في تطبيق المعلمين للتعلم الذاتي تعـزى  

    .لصالح المعلم الوافد )وافد –ُعماني (للجنس 

  )1995(دراسة العطيوي 

في مرحلة التعليم األساسي  ،هدفت الدراسة إلى تقييم مناهج التربية االجتماعية والوطنية

األولـى   .واستخدمت الباحثة أداتين لهـذا الغـرض   ،في ضوء األساس االجتماعي ،في األردن

واألداة  ،ماعية، باستخدام المنهج التحليلي الوصفيلتحليل محتويات مناهج التربية الوطنية واالجت

 ،معلمـاً ومعلمـة   )199(طبقها علـى   .معياراً )58(الثانية كانت عبارة عن استبانة مكونة من 

وكشفت نتائج الدراسة، إلى أن هناك عدداً كبيراً من معايير األساس االجتماعي التي تم تحديدها، 

وخاصة كتب التربية الوطنية، التي راعت بشـكل جيـد    متوفرة في كتب الدراسات االجتماعية،

 ،كما أظهرت هذه الدراسة أن هناك فروقاً في معرفة المعلمين .معظم معايير األساس االجتماعي

  . بينما ال توجد فروق في معرفة المعلمين تعزى للمؤهل أو الخبرة ،تعزى للجنس لصالح الذكور

  )1995(عماري دراسة ال

إلى تقييم منهاج التربية الوطنية في مرحلة التعلـيم األساسـي فـي     هدفت هذه الدراسة

فاستخدم  ،وقد استخدم الباحث استبانتين لهذا الغرض .الجمهورية اليمنية في ضوء أسس المنهاج

وتم توزيعها علـى  ،استبانة مفتوحة القتراح ثالثة مصادر فكرية وفلسفية ،لبناء االستبانة األولى

وتكونت االستبانة في شـكلها  . )باحثين تربويين –موجهين  –ذة جامعة عدن اسات:(الفئات التالية

أما االستبانة الثانية المتعلقة بالمعايير الواجب توفرها في منهاج التربيـة   .فقرة )25(النهائي من 

: زعـة علـى أربعـة مجـاالت هـي     مو. فقرة) 50(الوطنية فقد تكونت في شكلها النهائي من 

وقام الباحث بتوزيع أداتي الدراسة على مجتمـع   .وأساليب التقويم ،ألنشطةا ،المحتوى ،األهداف

وقـد   .ومحافظة عـدن  ،معلماً ومعلمة في أمانة العاصمة صنعاء )620(الدراسة كامالً، والبالغ 

أظهرت نتائج الدراسة، أن تقدير أفراد عينة الدراسة ألهمية المصادر الفكرية والفلسفية لمنهـاج  

في حين أظهرت  ،ة، كان أعلى من المستوى المقبول تربوياً على المستوى العالميالتربية الوطني
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النتائج المتعلقة بدرجة توفر معايير منهاج التربية الوطنية على االستبانة ككل، أنها كانت أقل من 

أّما فيما يتعلق بأثر الجنس والمؤهـل العلمـي    ،المستوى المقبول تربوياً على المستوى العالمي

فقد أظهرت نتائج الدراسـة أنهـا    ،تفاعل بينهما في درجة توفر معايير منهاج التربية الوطنيةوال

   .بارتفاع المؤهل العلمي يقل تقدير درجة توفر المعايير

 )a  =0.05(حصائية علـى مسـتوى   وق ذات داللة إركما أظهرت النتائج عدم وجود ف

   .يعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهل

تائج الدراسة أن المعايير الواجب توفرها في كتب التربية الوطنيـة فـي   وأخيراً كشفت ن

بينمـا لـم    ،لجميع كتب التربية الوطنية )%24(ضوء قائمة المعايير التي أعدها الباحث، بلغت 

    .من المعايير في جميع الكتب )%76(تتوفر ما نسبته 

  )1994(دراسة عواد 

مـن وجهـة    ،الوطنية للصف األول األساسي هدفت إلى تقويم مناهج التربية االجتماعية

على عينة تألفـت مـن    ،ومشرفي المرحلة في محافظات األردن الجنوبية ،نظر معلمي الصف

وقد قام الباحـث   .مشرفاً ومشرفة )17(وجميع مشرفي المرحلة وعددهم  ،معلماً ومعلمة) 157(

واألسـاليب  ، ج ومحتـواه هي أهداف المنهـا  ،بتطوير استبانة تكونت من ستة مجاالت تقويمية

 وتكونت عينة الدراسة مـن  .والتقويم واإلخراج الفني للكتاب ودليل المعلم ،والوسائل واألنشطة

مشرفاً ومشرفة اختيروا جميعاً  )17(معلمة ومعلماً أختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية و  )157(

ف تركز بشكل عال على االنتماء وقد بينت الدراسة أن المنهاج يشتمل على أهدا .كعينة للدراسة

وتركز علـى   ،الوطني االردني، وتنسجم مع األهداف العامة لمرحلة التعليم األساسي في األردن

وتراعـي طبيعـة    ،وتنسجم مع األهداف العامة لمبحث التربية االجتماعيـة  ،االتجاه االسالمي

ومن معه في المدرسة وكشفت وتساعد على تنمية عالقات إيجابية بين الطالب  ،المجتمع االردني

نتائج الدراسات أن معلمي الصف، ومشرفي المرحلة أجمعوا على اعتبار جميع مجاالت تقـويم  

المناهج قوية باستثناء مجال التقويم، الذي عده معلمو الصف مجاال متوسط الفاعلية، فـي حـين   

ئية، بين متوسطات كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصا .عده مشرفو المرحلة مجال قوة
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تقدير آراء معلمي الصف ومشرفي المرحلة، في المجاالت الستة مجتمعة، وأجمع معلمو الصف 

فقرة هي نقاط قوة  )82(فقرة من فقرات االستبانة البالغة  )62(ومشرفو المرحلة على اعتبار أن 

  . في المنهاج

  )1994(دراسة مبارك 

سات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي، هدفت الدراسة إلى معرفة دور مناهج الدرا

 ،)1952(بعد ثورة تموز  أجريت هذه الدراسة في مصر، في تنمية القيم االجتماعية لدى الطالب

وذلك بالتعرف على القيم الالزمة لهم في ضوء التطورات التي مّرت على المجتمـع المصـري   

وكانت عينة . اهج الدراسات االجتماعيةومحتوى من ،منذ تلك الثورة، ومدى توافرها في األهداف

والتاسع في  ،والثامن ،األول تحليل محتوى وأهداف المناهج للصفوف السابع :الدراسة من نوعين

تطبيق مقياس للقيم االجتماعيـة   :والثاني. 1989/  88مصر في الكتب المقررة للعام الدراسي 

وعلى نفس العدد  ،لمناهج السالفة الذكرطالباً وطالبة من الصف السابع قبل دراسة ا )185(على 

من الصف التاسع بعد دراستها، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الجمل التي تحتوي قيمـاً ال  

 ،أّمـا المحتـوى   ،وعدم وجود توازن في توزيع األهداف حسب مسـتوياتها  ،% 10تزيد على 

والحـظ اخـتالف نسـبة     ،لثامنخاصة في كتب الصف السابع وا ،فيتضمن عدداً قليالً من القيم

 ،الحريـة  ،التضـحية  ،التعـاون  :فقد وردت بعض القيم كثيراً مثل ،المحتوى المناسب لكل قيمة

  .والشورى ،الشجاعة

 .وعـدم شـعور المعلمـين بأهميتهـا     ،كما أظهرت النتائج عدم نمو القيم لدى الطالب

السليمة، التي تتم بواسـطتها   الطريقة :وأظهرت أيضاً عدم معرفة معظم مؤلفي الكتب المدرسية

التي تسـاعد   ،والالصفية ،وعدم توفر األنشطة الصفية ،تضمين القيم االجتماعية للكتب المدرسية

وشـيوع الطـرق    ،وعدم وضوح األساليب التكاملية في تنظيم محتوى المنهاج ،على تنمية القيم

  .التقليدية في التدريس
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  )1994(دراسة خريشة 

تقويم كتب التربية االجتماعية للصف السادس األساسي فـي ضـوء   هدفت الدراسة إلى 

معيـاراً موزعـة    )119(واحتوت على  .، أجريت هذه الدراسة في األردنمعايير أعدها الباحث

  :على ستة مجاالت رئيسة هي

 ،واألنشـطة التعليميـة   ،والوسائل التعليمية ،وعرض محتواه ،إخراج الكتاب ومحتواه(

مشـرفاً تربويـاً   ) 16(معلمـاً، و   )159(وقد تكونت عينة الدراسة من  )اتواألسئلة و التدريب

ومـدى تـوافر    ،للتعرف على درجة تقديرهم لمدى توافر معايير كل مجال من هذه المجـاالت 

كـذلك   ،معايير هذه المجاالت مجتمعة في كتب التربية االجتماعية للصف السـادس األساسـي  

تقدير المعلمين والمشرفين لمدى توافر معايير كل مجـال  التعرف إذا كان هناك فروق في درجة 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية .ومدى توافرها مجتمعة ،من المجاالت

تتحقق معايير المجال األول المتعلق بالشكل واإلخـراج بدرجـة عاليـة لـدى المعلمـين       -

 .والمشـرفين

بدرجة عاليـة لـدى المعلمـين، وبدرجـة     تتحقق معايير المجال الثاني المتعلق بالمحتوى و -

 .متوسطة لدى المشرفين

تتحقق معايير المجال الثالث المتعلق بعرض محتوى الكتاب بدرجة متوسطة لدى المعلمـين،   -

 .وبدرجة ضعيفة لدى المشرفين

والمجال الخامس المتعلق باألنشـطة   ،تتحقق معايير المجال الرابع المتعلق بالوسائل التعليمية -

بدرجة ضـعيفة لـدى كـل مـن      ،والمجال السادس المتعلق باألسئلة والتدريبات ،ةالتعليمي

 .المعلمين والمشرفين

 .تتحقق معايير المجاالت الستة مجتمعة بدرجة متوسطة لدى كل من المعلمين والمشرفين -
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  ) 1994(دراسة الطورة 

فـي األردن  هدفت إلى تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف السادس األساسي 

للكشف عن نقاط القوة والضعف فيها، ولتحقيق هذا الغـرض؛ طـور    من وجهة نظر المعلمين؛

 ،والمقدمـة  ،اإلخراج الفني :فقرة غطت مجاالت )57(الباحث استبانة مؤلفة بشكلها النهائي من 

وقد استخدم الباحـث اإلحصـاء    .والتقويم ،واألنشطة ،والوسائل ،وأسلوب العرض ،والمحتوى

  :وقد أظهرت النتائج ما يلي ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة )Z(وصفي واإلحصائي ال

فقرة ) 46(فقرة في كتاب التاريخ، و) 27(بلغ عدد الفقرات التي جاءت في المستوى القوي  -

أّما بقية الفقرات للكتب الثالثة فجـاءت فـي    ،في كل من كتابي الجغرافيا والتربية الوطنية

  .المستوى المتوسط

" وأقلهـا تقـديراً مجـال     ،"اإلخراج الفني " أفضل مجاالت الكتب الثالثة تقديراً مجال  كان -

 .ومجال المقدمة في كتاب التربية الوطنية ،في كتابي التاريخ والجغرافيا" وسائل التقويم 

في حين  ،تقديرات قوية في كتاب التاريخ ،نالت مجاالت اإلخراج الفني والمقدمة والمحتوى -

 .المجاالت تقديرات متوسطة نالت بقية

 .جاءت جميع مجاالت كتاب الجغرافيا في المستوى القوي -

جاءت جميع مجاالت كتاب التربية الوطنية في المستوى القوي، باستثناء مجـالي المقدمـة    -

 .اللذين جاءا في المستوى المتوسط ،ووسائل التقويم

 مالياً قوياً، وبمتوسط حسابي مقـدراه نال كل من كتابي الجغرافيا والتربية الوطنية تقديراً إج -

في حين نال كتـاب التـاريخ تقـديراً إجماليـاً      ،لكل منهما وعلى التوالي )3.47( ،)3.59(

  ).3.39(متوسطاً مقداره 
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  ) 1993(دراسة الدجاني 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على األفكار والمبادئ، التـي ضـمنتها إسـرائيل منهـاج     

ول أطفالها، وتشكيل اتجاهاتهم نحو مجموعة من القضايا التي تخـص  االجتماعيات، لصياغة عق

لألفكـار   ،وقد اتبعت الباحثة أسلوب تحليل المحتـوى  .االنسان الفلسطيني في األراضي المحتلة

إذ  ،والمبادئ الصهيونية الواردة في كتب االجتماعيات المقررة لصـفوف المرحلـة االلزاميـة   

عة األفكار والمبادئ التي طرحها الفكر الصـهيوني، حـول   اعتمدت عملية التحليل على مجمو

وبخاصـة   ،وإبراز التفوق اليهودي على الشعوب األخـرى  ،الحق التاريخي لليهود في فلسطين

وقد كشفت الدراسة أن مناهج االجتماعيات للمرحلة اإللزاميـة فـي إسـرائيل     ،الشعب العربي

وبخاصة ما يتعلق منها بطمس األسـماء العربيـة    ،تتضمن العديد من المفاهيم التي تتكرر كثيراً

أو المتعلقة بمهاجمة الديانات السماوية غير اليهوديـة، أو   ،لألماكن، واآلثار في فلسطين المحتلة

  .وإثبات حقه المزعوم في فلسطين ،التي تسعى إلبراز تفوق العنصر اليهودي

  ) 1993(دراسة خليل 

ية لكتاب التربية االجتماعية والوطنيـة للصـف   دراسة تقويم" قام خليل بدراسة بعنوان 

الخامس األساسي في األردن، من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة التربية االجتماعية والوطنية 

وطنية للصف الخـامس  هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب التربية االجتماعية وال" في وكالة الغوث 

والجغرافيـا الطبيعيـة للـوطن     ،اريخ العربت" وتقويم وحداته الثالث  ،جمالياألساسي بشكل إ

وذلك من وجهة نظر كل من المشرفين والمعلمين في  ،بشكل مستقل" والتربية الوطنية  ،العربي

إخـراج   :وقد صمم الباحث استبانة لقياس المجـاالت التاليـة   ،وكالة الغوث الدولية في األردن

  .والتقويم ،أسلوب العرض ،محتوى الكتاب ،الوسائل التعليمية ،لغة الكتاب ،الكتاب وشكله العام

وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي مادة التربية االجتماعية والوطنية، وجميـع  

وجميع المعلمـين   ،المديرين والمديرات، الذين يحملون مؤهالً جامعياً في إحدى فروع هذه المادة

    .1993والمعلمات لهذه المادة في وكالة الغوث في العام 

  :وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي
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أشارت إلى وضوح  ،ففي مجال إخراج الكتاب ،أظهرت نتائج الدراسة عدداً من مواطن القوة -

وجودة الورق المستخدم، وتناسـق   ،وبروز العناوين الرئيسة والفرعية في الطباعة ،الطباعة

دراسة خلو اللغة من فقد أظهرت ال ،ومن حيث لغة الكتاب .طول الكتاب مع عرضه وسمكه

وتناسق لغـة   ،ومراعاة عالمات الترقيم ،األخطاء اإلمالئية والنحوية، ومناسبة طول الجمل

  .أما في مجال التقويم فقد أظهرت نتائج الدراسة وضوح األسئلة .الثالث الكتاب في الوحدات

النتائج إلى أشارت  ،أظهرت نتائج الدراسة عدداً من نقاط الضعف، ففي مجال إخراج الكتاب -

 . أن الرسوم والخرائط غير واضحة بدرجة كاملة

ال يعـالج المحتـوى   : وفي مجال المحتوى أشارت الدراسة إلى نقاط الضـعف التاليـة  

وال  ،وال يتناول مشكالت المجتمـع  ،وال يهتم بالنشاط المدرسي ،المصطلحات والتعبيرات الفنية

وال يساهم فـي تنميـة التفكيـر     ،قلي والعلميوال مستواهم الع ،يراعي حاجات وميول التالميذ

وغير متـدرج مـن    ،كما ال يراعي التكامل والتنسيق مع كتب المباحث األخرى ،اإلبداعي لديهم

 ،وفي مجال اللغة ليس هناك اهتمام بتبسيط المصطلحات والتعبيرات الفنيـة . السهل إلى الصعب

وال يقـدم   ،يستخدم أسـلوب التفكيـر  أظهرت النتائج أن الكتاب ال  ،وفي مجال أسلوب العرض

وال يعرض مواقف وخبرات لتنميـة   ،وال يربط السابق بالالحق ،األفكار بشكل منظم ومتسلسل

 :وفي مجال الوسـائل التعليميـة   .مهارة حل المشكالت، وخاصة في وحدتي التاريخ والجغرافيا

ا غير كافية بالنسبة للمـادة  كما أنه ،أشارت الدراسة إلى أنها غير جذابة وليست مشوقة للتالميذ

أّما في مجال . وعدم انسجام األلوان ومناسبتها وهدف الوسيلة ،مع عدم دقة ووضوح المعلومات

وال تراعي الفروق وال  ،فقد أظهرت النتائج أنها ال تقيس مختلف جوانب المحتوى ،أسئلة التقويم

 تستثير تفكير الطلبة، وتخلـو مـن   كما أنها ال ،تقيس المجال الوجداني والنفس حركي االّ يسيراً

  .التنوع بين األسئلة المقالية والموضوعية وشبه المقالية

  )1992(دراسة الشقران 

كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصـف الخـامس األساسـي فـي      هدفت إلى تحليل

فـي   تتعلق بمدى تحقق المعـايير التربويـة   ،وحاول الشقران اإلجابة عن خمسة أسئلة ،األردن
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ومدى تحقيق معايير إخراج الكتاب في كتاب التربية  ،محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية

ومعرفة وجهات نظر معلمي الصف الخامس للمعايير التي يجب أن تتوفر  ،االجتماعية والوطنية

ومسـتوى   ،ومعرفة مدى إشراكية الكتاب للطالـب  ،واإلخراج ،في الكتاب، من حيث المحتوى

 ،ومن النتائج التي توصل إليها فيما يتعلق بمدى تحقيق المعايير التربوية في المحتوى .ئيتهمقرو

ويبـرز المشـكالت االجتماعيـة واالقتصـادية      ،أنه يساعد على التعلم الذاتي، ويثير التفكيـر 

  .ويرتبط باألحداث الجارية ،المعاصرة

  )1992(دراسة زغلول 

 ،ي كل من الضفة الغربية المحتلـة وإسـرائيل  قام زغلول بدراسة حول كتب التاريخ ف

كتب التاريخ األردنية للمرحلة الثانوية  ،وتناولت بالتحليل والمقارنة وفق أسلوب تحليل المضمون

لنفس المرحلـة   ،ومجموعة من كتب التاريخ اإلسرائيلية ،التي تدرس في الضفة الغربية المحتلة

وقد أوضـحت الدراسـة أن مـنهج التـاريخ      .ممن حيث المحتوى واألهداف واألساليب والتقوي

فـي حـين اشـتمل     ،يعتمد على موضوعات إجبارية فقط ،للمرحلة الثانوية في الضفة الغربية

 ،وقيام الدولة ،تتناول الفكرة الصهيونية ،المنهاج اإلسرائيلي على موضوعات إجبارية واختيارية

التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني،  مع التركيز على الموضوعات ،والصراع العربي اإلسرائيلي

كما تبين أن المنهاج فـي الضـفة الغريبـة     ،وصبغها بالصبغة اإلرهابية ،وتشوه صورة نضاله

في حين كانت هناك مبالغة في استعمال الوسـائل   ،يستخدم وسائل تعليمية تنقصها الدقة والحداثة

ألن  و الحداثة في المنهاج اإلسرائيلي؛سواء من حيث الكم أو الكيف أ ،وأساليب التقويم ،التعليمية

   .معظم األهداف التي يسعى المنهاج اإلسرائيلي لتحقيقها مازالت محل صراع بين العرب واليهود

  ) 1991(دراسة عبد اللطيف 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تمثل طالب المرحلة اإلعدادية في مدارس التعليم العـام  

 ،لقيم والمفاهيم التي تضمنها منهاج التربية االجتماعية والوطنيةلمجموعة من ا ،في دولة البحرين

يعيشها الطالب بحيث تغطي الموضـوعات   ،واستخدام أداة مكونة من جمل تمثل مواقف حياتية

 ،يختار الطالب ما يناسـبه  ،ولكل فقرة ثالثة أبعاد ،فقرات ف، وخصص لكل مفهوم ثالثواألهدا
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ثم قام بتحليل األهداف العامـة للتربيـة    ،طالباً وطالبة )1080(وقام الباحث بتطبيق األداة على 

النظام، المسؤولية،  :الوطنية المقررة، وركز على المفاهيم ذات الطابع التطبيقي في الحياة ومنها

االنتماء والمساواة، وكشفت النتائج ارتفاع نسبة تمثل  ،الحرية ،الوطنية ،التعاون ،والعدالة، الوالء

 ،وعدم تمثل الطلبة لمفاهيم أخرى، كالوطنيـة  ،والحرية ،والعدالة ،المفاهيم كالوالء الطلبة لبعض

والصف األعلـى، وارتفـاع    ،كما وجد فروقاً في تمثلها لصالح مستوى التعليم العالي ،واالنتماء

  . مستوى تعليم الوالدين

  )1990(دراسة الزعبي 

ية للصفوف الثالثـة األولـى فـي    تناولت هذه الدراسة مشكالت مناهج التربية االجتماع

فقـرة   )45(وقد قام الباحث بتطوير استبانة مـن   .األردن، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

وقام . ووسائل التقويم ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة التعليمية ،المحتوى :تناولت المجاالت التالية

ن يدرسون هذه المادة للصفوف الثالثـة  معلماً ومعلمة، مم )373(بتوزيعها على عينة مكونة من 

ووكالة الغوث الدوليـة   ،في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة إربد ،المذكورة

وقد أظهرت الدراسة أن محتوى المناهج يفتقر بشكل كبير للموضـوعات،   ،في المحافظة نفسها

وأظهرت . قومية لألمة العربية واإلسالميةالتي تحوي بين سطورها االتجاهات والقيم الوطنية وال

ور والمعلمـين  مالنتائج أيضاً أن أكثر المشكالت حدة تتمثل في انخفاض نسبة مساهمة أولياء األ

وعدم مسـاعدة   ،وضعف االرتباط بين المنهاج والوسائل التعليمية ،والطالب في وضع المنهاج

وعدم مراعاة المحتـوى   ،عملية التعلم والتعليم الوسائل التعليمية المتوفرة فيه الطالب والمعلم في

كما أنها ال تسـاعد   ،وضعف األنشطة في إثارتها المتعلمين ،االنتقال من المحسوس إلى المجرد

وال تساعد  ،ومعلوماته ليست مستمدة من كافة فروع العلوم االجتماعية ،على زيادة التفاعل بينهم

  .قويم التكويني والتقويم الختاميعلى االنتماء الوطني، وهناك ضعف بين الت

  )1989(دراسة شهاب 

هدفت هذه الدراسة تحديد مدى اتساق القيم، التي احتوتها كتب الدراسـات االجتماعيـة   

وقد اسـتخدم الباحـث طريقـة تحليـل      ،للمرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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في كل كتاب مـن كتـب الدراسـات     وذلك بحسب نسبة تكرارات القيم ،)المحتوى(المضمون 

وقد كشفت الدراسة أن أكثر القيم التي تضمنتها الكتب كانت القيم  ،االجتماعية للمرحلة اإلعدادية

 19.1(يليها حسب النسب المئوية بالترتيب، القيم الثقافية  ،)% 24(حيث بلغت نسبتها  ،السياسية

أّما كل من  ،)%12(فالدينية  ،)%12.8(ة ، ثم القيم العسكري)% 18.9(والقيم االقتصادية  ،)%

 ،)%1.7(واألخالقيـة   ،)% 2.4(، والذاتيـة  )% 2.5(واإلداريـة   ،)% 5.2(القيم االجتماعية 

 ،والعسكرية ،واالقتصادية ،والثقافية ،كانت نسبتها قليلة بالنسبة للقيم السياسية ،)% 1.4(واألمنية 

  .والدينية

  )1987(دراسة سعادة 

إلى تقويم محتوى منهاج الدراسات االجتماعية في مراحل التعليم العام في  هدفت الدراسة

وقد أشارت نتائج الدراسة  ،واستخدم في ذلك محكات تربوية للحكم على محتوى المنهاج ،األردن

  .إلى وجود عدد من نقاط القوة والضعف في محتوى المنهاج

  :وتمثلت نقاط القوة بما يلي -

باألهداف العامة، وبخاصة في الصفوف األربـع األولـى مـن    ارتباط محتوى المنهاج 

 ،واتصاف محتوى المنهاج بالتسلسل المنطقي فـي عـروض الموضـوعات    ،المرحلة االبتدائية

  .واهتمامه بالعالقة بين اإلنسان وبيئته

   :أّما نقاط الضعف في محتوى المنهاج فتمثلت باآلتي -

ـ  ،تركيز محتوى المنهاج على الحقائق ه المفـاهيم والمصـطلحات والتعميمـات    وإهمال

وتدني وظيفته لعدم  ،وعدم مراعاته للتكامل بين الموضوعات التاريخية والجغرافية ،والنظريات

وعدم مراعاته لألسس النفسية ومبـادئ   ،تركيزه على المشكالت التي يعاني منها الفرد والمجتمع

واشتماله علـى   ،لى صنع القرار والبحثوعدم قدرته على تشجيع الطلبة ع ،التعلم عند المتعلمين

وعدم تشجيعه للطالب على ربط المادة التعليمية باألحداث الجارية فـي البيئـة    ،معلومات قديمة

وعـدم   ،وضعف معالجته للمشكالت االجتماعية والثقافية والسياسية ،المحلية والعربية والعالمية
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تابة المراجع المطروحة فيه وقلة األمثلـة  وعدم ك ،قدرته على تنمية مهارة التفكير عند الطالب

  . المطروحة

  )1986(دراسة الروسان 

تناولت هذه الدراسة مشكالت الدراسات االجتماعية، كمـا يراهـا معلمـو الدراسـات     

وهدفت إلى الكشـف عـن مشـكالت الدراسـات      .االجتماعية في المدارس الثانوية في األردن

وطور الباحث ألغراض الدراسة اسـتبانة مـن    ،علماتاالجتماعية من وجهة نظر المعلمين والم

 .وطرق التدريس، وإعداد معلمي التربية االجتماعيـة  ،والمنهاج ،الكتاب المدرسي :أربعة أبعاد

وكشفت النتائج إلى أن المعلمين لم تتح لهم الفرصة لالشتراك في عملية تخطيط منهاج الدراسات 

 ،ضاً أن إخراج كتب الدراسات االجتماعية ليست جيـدة االجتماعية وإعدادها، وأظهرت النتائج أي

وتنقص المعلمين الخبـرة فـي تشـغيل الوسـائل      ،كما أنه ال توجد تقنيات مناسبة في المدارس

التعليمية وإنتاجها، وفي النهاية أوصى الباحث بالعمل على إشراك المعلمين في عمليات تخطـيط  

  .ئها بالوسائل المتنوعة واالهتمام بإخراج الكتابوتعديلها واثرا ،مناهج الدراسات االجتماعية

  ) 1986(دراسة القضاة 

تناولت هذه الدراسة مشكالت الدراسات االجتماعية، كمـا يراهـا معلمـو ومعلمـات     

وكان الهدف منهـا معرفـة    ،الدراسات االجتماعية في المدارس اإلعدادية الحكومية في األردن

وتحديدها، كمـا يراهـا معلمـو ومعلمـات الدراسـات      وتحديد مشكالت الدراسات االجتماعية 

االجتماعية في هذه المرحلة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أربع مشكالت حادة تـرتبط بمنهـاج   

عدم إشراك المعلمين في وضـع منهـاج الدراسـات االجتماعيـة      :الدراسات االجتماعية وهي

وأن أهـداف   ،ة المقـررة وتطويره، وعدم تناسب محتوى المنهاج مع عدد الحصص األسـبوعي 

كما كشفت الدراسـة أن هنـاك    .منهاج الدراسات االجتماعية ال تلبي حاجات الطلبة واهتماماتهم

   :عشر مشكالت ترتبط بالكتاب المدرسي منها ست مشكالت حادة هي
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وال تتوافر لهذه الكتب معلومـات   ،ال يشتق محتوى هذه الكتب من كل العلوم االجتماعية

كما أنها تفتقر إلى الدقـة   ،وال تتوافر قراءات إضافية ونصوص للتحليل ،خبراتهمعن المؤلفين و

وتفتقر إلى رسوم األشكال والوسائل التوضيحية في هـذه   ،ومعلوماتها وألوانها في رسم الخرائط

وكشفت الدراسـة   .كاألشرطة واألفالم والتسجيالت ،وعدم وجود رزم إضافية أو تكميلية ،الكتب

  :اك خمس مشكالت حادة تتعلق بإعداد معلم الدراسات االجتماعية هيأيضاً، أن هن

إن هذه الكتب ال تكسب المعلمين مهارات خاصة بتحليل الكتب، وال مهـارات التحليـل   

أو مشغالً صـفياً أو حـواراً داخـل الصـف      ،والتفسير، وال يتضمن البرنامج كيفية إدارة ندوة

رة طرق واستراتيجيات توضح القيم إلكسابها لتالميذه، وخارجه، وال يكسب الطالب أو المعلم مها

كما أن برامج اإلعداد، ال تمكن الدارسين من استيعاب مفهومي الزمان والمكان في الدراسـات  

  . االجتماعية

  )1986(دراسة أبو حلو 

 :تناولت الدراسة تحليالً لمحتوى كتب التربية االجتماعية المقررة على تالميذ الصـفوف 

 وكان الهدف من هذه الدراسة نقد تلك الكتـب؛ . الخامس والسادس االبتادئي في األردنالرابع و

واستخدم الباحث مجموعة مـن المعـايير    ،من أجل تالفي الضعف والوقوع بأخطاء عند تأليفها

وأو ضحت الدراسة أن هذه الكتـب   ،المناسبة، والتي تتفق مع المعايير العالمية للكتاب المدرسي

ولم يراع في أهدافها التوازن  ،وحاجات المجتمع ومشكالتها ،أساس حاجات الفرد لم تؤلف على

وتخلو من  ،فهي تخلو من األهداف السلوكية ،بين المجاالت المعرفية، واالنفعالية، والنفس حركية

كما بينت الدراسة أن الوسائل التعليمية موجودة في أمـاكن   ،فهارس للوسائل التعليمية والجداول

وأن وسائل التقويم تركز على االختبارات  ،غير أن بعضها ينقصه الوضوح واأللوان ،لها مناسبة

وبالتالي أوصى الباحث بضرورة تطوير كتب التربية االجتماعية، بحيـث   .الموضوعية والمقالية

  .تساير هذه الكتب المفهوم المعاصر للدراسات االجتماعية
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  )1982(دراسة دمعة ومرسي 

حيث قام الباحثان بتحليل بعض  ،مقارنة بين مناهج بعض الدول العربية تناولت الدراسة

الرابع والخامس والسادس األساسي، في كل من السـعودية والعـراق ومصـر    : كتب الصفوف

ودرسا هذه الكتب من حيث الشـكل   ،وتونس، لمبحث اللغة العربية والعلوم والتربية االجتماعية

التربوية، وعالقة الكتاب بأهداف المجتمـع، وعالقتـه بحاجـات    العام للكتاب، وعالقته بالفلسفة 

ومـدى كفايـة    ،وعالقته بالعمليات العقليـة واألدائيـة واالنفعاليـة    ،الطالب وميولهم وقدراتهم

التمرينات الموجودة فيها، وعالقة هذه الكتب بالواقع الثقافي واالجتماعي في الدول التي تـدرس  

إليها فيما يتعلق بمنهاج التربية االجتماعية والوطنية، أنهما وجـدا   ومن النتائج التي توصال. فيها

وأنها تركـز علـى    ،تشابهاً في عالقة الكتب االجتماعية والفلسفة التربوية للدولة التي يطبق فيها

وتبين أيضاً من الدراسة أن المناهج  ،التعرف على المجتمع المحلي والعربي واإلسالمي والعالمي

وترسيخ وحدة األمة العربيـة، وتنميـة    ،على الوالء للوطن والتضحية في سبيله العراقية تركز

الوعي القومي، وإبراز دور الجماهير في صنع التاريخ، وإبراز دور العربي في صنع الحضارة 

الصـهيوني، واالهتمـام بالتـاريخ    اإلنسانية، والتركيز على الصراع العربي مـع االسـتعمار   

  .مي والتكنولوجيسالمي، والتقدم العلاإل

  الدراسات األجنبية -ب 

  )Mintrop , 2003(دراسة منتروب 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محتوى مادة التربية الوطنية، من وجهة نظر المختصـين  

ووجد الباحث أن الغالبية العظمـى مـن    ،والمعلمين والطالب، وأثر المادة على سلوك الطالب

يرون أن هذه ) قطار الثمانية والعشرين المشاركة في الدراسةفي معظم األ 80 -90 %( المعلمين

ولم تكن نظرة المعلمين متطابقة حول أهمية الموضوعات التقليدية . المادة مجدية للطالب والدولة

واالنخراط في األحـزاب السياسـية    ،وإطاعة القانون ،في التربية الوطنية، مثل التاريخ الوطني

وكذلك الموضوعات األكثر حداثة مثل حقوق اإلنسـان   ،دمة العسكريةوالخ ،واالتحادات العالمية
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سنة  )14(كما أظهرت الدراسة أن الطالب في سن  ،والموضوعات ذات الصفة العالمية ،والبيئة

من هذه الفئة ترغب في التصـويت عنـدما    80 %ال يميلون إلى األمور السياسية، في حين أن 

  .ت يمثل مشاركتهم السياسيةويرون أن التصوي ،يحين الوقت لذلك

فإن أكثر من نصف هؤالء الطالب، يحبـذون جمـع    ،وفيما يتعلق باألنشطة االجتماعية

   .المال؛ ألسباب اجتماعية تعود بالنفع على المجتمع

  )Hepurn, 2002(دراسة هيبورن 

 Improving( "مشـروع تطـوير التربيـة الوطنيـة    "ة أشار هيبورن إلى نجاح فكـر 

Citizenship Education project(،   الذي طبق في والية جورجيا األمريكية، بهدف تطـوير

وتعتمد فكرة هذا العمل على تعميم برنامج للتربيـة   ،الدراسات االجتماعية في الواليات المتحدة

 ،ولتحقيق أهداف المشـروع  .الوطنية، واختبار أثره على معرفة الطالب السياسية والديمقراطية

طالباً وطالبـة فـي المرحلـة الثانويـة؛ ليمثلـوا      ) 201(رة معلمين يدرسون فقد تم اختبار عش

طالباً وطالبة يمثلون المجموعات الضـابطة، ويدرسـون   ) 218(مقابل  ،المجموعات التجريبية

معلمـاً  ) 17(وفي المرحلة االبتدائية كان عدد معلمي المجموعـات التجريبيـة    .بالطرق العادية

طالبـاً وطالبـة   ) 286(معلمـاً يدرسـون   ) 17(باً وطالبة، مقابل طال) 260(ومعلمة، يدرسون 

وقد اعطيت جميع المجموعات اختبارات قبليـة وبعديـة تـرتبط بأهـداف      .بالطريقة المعتادة

وأظهرت النتائج أن البرنامج قد  ،البرنامج، وكذلك استبانات تقيس مدى الدعم الذي يقدم للمعلمين

كمـا أنـه رفـع     ،وبمحتوى التربية الوطنيـة  ،بطرائق التدريس أثر إيجابياً في معرفة المعلمين

  .معلومات الطالب بدرجة ملحوظة في المرحلتين الثانوية واإلبتدائية

  )Torney – Purta , 2001(دراسة تورني بورتا 

 ،وتمت علـى مـرحلتين   ،م 2001و  1994قام تورني بورتا بإجراء دراسة بين عامي 

فـي   -من أنواع دراسة الحالـة   -حلة األولى بدراسات نوعية حيث قام فريق البحث في المر

 ،ثم جاءت المرحلة الثانيـة  ،أقطار عديدة، ثم من خاللها دراسة مناخ التربية الوطنية في كل بلد
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وهي مرحلة بناء األداة الالزمة لتقويم معارف الطالب حـول التربيـة الوطنيـة، واتجاهـاتهم     

ت هذه األداة من أسئلة تقـيس معرفـة الطـالب بالمبـادئ     ومشاركاتهم في المجتمع، وقد تكون

األساسية للديمقراطية، ومهاراتهم في تفسير الخطاب السياسـي، واتجاهـاتهم المتعلقـة بالثقـة     

وتوقـع مشـاركاتهم    ،بالقوانين والمؤسسات وبالوطن، وإتاحة الفرصة للمهاجرين وحقوق المرأة

   .باألنشطة ذات العالقة بالمواطنة مستقبالً

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي

 ،جاءت بولندا على رأس الدول الديمقراطية في تحصيل المعلومات المتعلقة بالتربية الوطنية -

تليها فنلندا، ثم قبرص، ثم اليونان، ثم هونج كونج، ثم الواليات المتحدة، وذلك على مستوى 

  .سنة )14(التالميذ في سن 

الدول المشاركة فهم بالقيم الديمقراطية األساسـية، والمؤسسـات   كان لدى معظم التالميذ في  -

الدستورية الرئيسية، واتضح أن لدى تالميذ المرحلة العليا من الثانوية مسـتوى أكبـر مـن    

وأن  ،المعرفة المتعلقة بالتربية الوطنية، أكثر من التالميذ األصغر سناً في بلـدانهم نفسـها  

بينما كانـت   ،، خاصة في تحصيل المعارف االقتصاديةالذكور يفوقون اإلناث في التحصيل

 .البنات أكثر من األوالد تأييداً للحقوق السياسية للمرأة والمهاجرين

وجدت لدى التالميذ بعض الشكوك فيما يتعلق باألنماط التقليدية للمشاركة السياسية، باستثناء  -

ة في األنماط األخرى في الحياة ومع ذلك، فإن كثيراً منهم لديه االستعداد للمشارك ،التصويت

كمـا   ).مثل جمع المال؛ ألسباب اجتماعية، والمشاركة في المظـاهرات السـلمية  (المدنية، 

اتضح أن التالميذ ذوي المعرفة األكثر بالمعلومات المتعلقة بالتربية الوطنية، هم من يحتمـل  

 .أن يشاركوا في الفعاليات الوطنية

من الثانوية، يشعرون بحرية أكثر من أقرانهم األصـغر سـناً    وجد أن تالميذ المرحلة العليا -

 .عند مناقشة األفكار المختلفة والتعبير عن الرأي
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سنة، وأن كثـرة مشـاهدة   ) 14(وجد أن التلفاز هو مصدر األخبار بالنسبة للتالميذ في سن  -

المتعلقـة  البرامج اإلخبارية في التلفاز لها عالقة إيجابية بالمستوى العـالي مـن المعرفـة    

وأن تأثير مشاهدة األخبار في التلفاز على  ،بالمواطنة، والرغبة في التصويت في بلدان كثيرة

 .الرغبة في التصويت، توجد أيضاً لدى طالب المرحلة العليا من الثانوية

أوضحت نتائج الدراسة أن طالب المرحلة الثانوية يثقون بأخبار وسائل اإلعالم، أكثر مـن   -

 .ات التي لها عالقة بالحكومةثقتهم بالمؤسس

المعرفة بالديمقراطية وبالمشـاركة   تزس التي تمارس فيها الديمقراطية، وعزأثرت المدار -

 .االجتماعية

  )Karaman , 2000(رمان دراسة ق

رمان دراسة تناولت فيها تحليالً لكتاب التربية الوطنية للصف السادس األساسي، أجرت ق

حيث تم تحليل الكتاب، من حيث عدد القيم الواردة فـي   ،لسطينيةفي مدارس السلطة الوطنية الف

وخلصت إلى أن الكتاب بشكله الحالي يحتاج إلى مراجعة جيدة ومتعمقة، من  ،المحتوى ونوعها

ونصحت بعمل نقلة نوعية في المحتوى من القـيم   ،حيث القيم المتضمنة الظاهرة منها والضمنية

إلى التأكيد على القيم االجتماعية واألخالقية، بحيث يصبح  ،طالتي تؤكد على الجانب المعرفي فق

 ويحقق التطور النمائي للفئة المستهدفة من الطلبة من الفئـة العمريـة   ،المضمون أكثر انسجاماً

  .سنة، من الناحية المعرفية والوجدانية والعقلية )13 -12(

  )Pearl , 1996(دراسة بيرل 

ولوصـف الظـاهرة    ،يمي لمفهوم المنهـاج الخفـي  هدفت الدراسة إلى رسم إطار مفاه

إلظهـار األفكـار والقـيم     ،ثم تطبيقه في نصوص تربوية مختارة ،وجوانبها ونتائجها المختلفة

ففي الجزء األول من هذه الدراسة قدمت الباحثة تحليالً آلخـر مـا    ،والمبادئ المستترة والمخفية

من األفكار واالتجاهات المتعلقـة بالمنهـاج   ولسلسلة عريضة  ،توصل إليه العلم في هذا المجال

والمدنيات  ،ولكتب التربية الوطنية ،أما الجزء الثاني فهو عبارة عن تحليل نصي للمنهاج ،الخفي
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وأن التحليل يركز على قضية العالقـة بـين الـدين     ،1994وحتى  1964اإلسرائيلية من عام 

فتحليل الظاهرة فـي الجـزء األول مـن     .وإعالن الرسائل الخفية للنص ،والدولة في إسرائيل

ثـم أن   ،والمستترة في الجـزء الثـاني   ،هو األداة المفاهيمية الكتشاف الرسائل الخفية ،الدراسة

وإن  ،ضمن المنهاج، هي نتيجة لتحليل ونقد المنهاج المعلـن  )الكامنة(إعالن الرسائل المستترة 

ل إيجاد الرسائل المخفية فيها، هو البحث االتجاه البحثي األكثر مناسبة لتحليل النصوص؛ من أج

فطريقـة   ،التفسيري، الذي هو عبارة عن نوع من األبحاث النوعية واالسـتقرائية واإلبداعيـة  

معالجة المعلومات المستخدمة في هذه الدراسة، هي تحليل المضمون فـي ضـوء المعلومـات    

ل فـي كتـب التربيـة الوطنيـة     كما أن الفصول واألقسام المختاره للتحلي, المحتواة والمتروكة

 .هي تلك الفصول التي تتناول العالقة بين الدين والدولة فـي إسـرائيل  , والمدنيات اإلسرائيلية 

وكشفت النتائج، إن الرسائل الموصلة من خالل النص، هي دائما فـي تضـاد مـع األهـداف     

لرفـع  , ونقاشية , ية فاألهداف المعلنة تتعلق بقضايا جدل, المذكورة من قبل المؤلفين للنصوص 

في حين تؤكد النصوص على فكرة الحفاظ على الشخصـية  , وتعزيز القيم الديمقراطية العالمية 

وعندما يعالج الجانب اليهودي للدولة فإنه يعالج من حيث الجوانـب  , الصهيونية اليهودية للدولة 

ثم ان كتـب   .المستمر لألمة ومعالجة هذه القضايا تاريخياً تعبر عن االهتمام بالوجود ،التاريخية

والمدنيات اإلسرائيلية مهتمة بشكل أكثر في قيادة التالميذ نحو قبول األشياء كما  ،التربية الوطنية

كذلك كشفت النتائج أن تحليل النصـوص   ،هي، أكثر من تعليمهم المشاركة في العملية السياسية

أن المدارس ال تشجع االستفسار وطرح  توضح ،المتعلقة بالعالقة بين الدين والدولة في إسرائيل

وعلى الرغم من أن الفكر الصـهيوني   ،وإنما تهتم أكثر بالقبول والتكيف ،األسئلة والتفكير الناقد

ما زال تأثيره قوياً في النظام التربوي، إال أن هناك بعض عالمـات االنفتـاح التـي     ،اليهودي

  . رات زمنية، وسالسل كتب مختلفةظهرت من خالل مقارنة نصوص المناهج المحتلة من فت

  )Walter , 1996(دراسة والتر 

أجرى والتر دراسة هدفت إلى تحليل كتب الصـفوف الثالثـة األولـى فـي مـدارس      

في ضوء المعايير النفسية لطلبة هذه المرحلـة مـن وجهـة نظـر      Mississippiالمسيسيبي، 
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ووزعت على عينـة مكونـة مـن     فقرة )63(واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من  .المعلمين

افتقار تلـك الكتـب لتحديـد المعـايير      :حيث توصلت إلى النتائج التالية ،معلماً ومعلمة )336(

  .وخلوها من معايير وقواعد ضبط السلوك االنفعالي ،األخالقية ضمن إطار محدد

  ),Hong Shia 1996(دراسة هونغ شيا 

ب أن يتم اختياره، وكيفيه تنظيمه في ركزت هذه الدراسة على محتوى المنهاج الذي يج

فقد طور الباحث طريقة شبه  ،ولتقصي الطبيعة المتغيرة للمحتوى ،محيط جغرافي لمدرسة ثانوية

والتي تمكن من توفير تحليل مفصل لمحتـوى المنهـاج فـي     ،كمية في تحليل الكتاب المدرسي

خالل القرن العشرين على النماذج  لقد تم التعرف .المدارس الثانوية التي طبقت بها تلك الطريقة

 ،كتاباً مدرسياً لها عالقة باحتياجات األطفـال  )16(من خالل استخدام تحليل  ،المتغيرة باستمرار

 ،مجموعة من عينات كتب مدرسية )15(ومن خالل تحليل  ،والثقافة االجتماعية والتربية الوطنية

واختيـاره وتنظيمـه، باالضـافة إلـى      تم فحص مبادئ المحتوى ،وباالعتماد على هذه النماذج

وأشارت النتائج إلى تغيرات المحتـوى  . العالقات بين التخطيط للمنهاج وتأليف الكتاب المدرسي

وهكذا فإن مكونات مضمون المنهاج تعكس بشكل عام  ،بشكل عام متطورة وملخصة في طبيعتها

فإن عالقتها النسبية تتغير على  وفي الوقت نفسه ،الترتيب التاريخي في تطور العلوم االجتماعية

ولذلك فإن هذه الدراسة تظهر أن موضوع بحث المحتوى يقع في الحقـل األكثـر    .مدار الزمن

وهذا يتطلب النظر في الترابط بين التخطـيط المنهجـي، وتـأليف     .اتساعاً في البحث المنهجي

  .الكتاب المدرسي الذي يمثل المنهج

  ),Gertel 1994(دراسة جيرتل 

وبرنامج أرض إسرائيل، هـو برنـامج    ،ت الدراسة إلى تقييم منهاج أرض إسرائيلهدف

ويهـدف إلـى    ،كقيمة اجتماعية حضـارية  )الرحلة(ويعالج موضوع  ،خاص بمقاييس اسرائيلية

وإعداد الطـالب لكـي    ،عن طريق الرحلة )بمعرفة البالد(اكساب المعرفة للمتعلمين بما يتعلق 

اتبع الباحث في هذه الدراسة  .والتعامل مع الصف كمجموعة اجتماعية ،يكونوا متنزهين مستقلين

  :وتم حساب نموذج ارتكز على ثالثة مراكز هي )المبلور(طريقة التقييم التشكيلي 
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  .شروط تدريس البرنامج -

 .مراحل تدريس البرنامج -

 .نتائج تدريس البرنامج -

ن طاقم تطوير البرنامج لم أل تم فحص البرنامج المكتوب بالتفصيل ؛ ،باإلضافة إلى ذلك

 ،وتبين أن تقييم المواد القائمة، يمكن أن تساعد الطاقم في عمله ،يصل إلى صيغة نهائية للبرنامج

وتـم   ،مدارس مختلفة الباحث باختيار سبعة صفوف من سبعومن أجل القيام بهذه الدراسة، قام 

م آخر كيفية، حسـب السـياق   وقس ،قسم منها أدوات كمية ،استخدام وسائل وأدوات بحث مختلفة

  :واألدوات التي استخدمت في هذه الدراسة كالتالي

  .طالباً )322(أجاب عليها  –استمارة للطالب  -

 .معلمين )7(أجاب عليها  –استمارة للمعلم  -

 .طالب )107(أجاب عليها  ،العقلية للطالب/ اختبار للتحصيالت اإلدراكية  -

ى ذلك قام الباحث باإلضافة إل ،وموجهين ،رشدينوم ،ومعلمين ،لقاءات ومقابالت مع طالب -

 ،ومقـاالت  ،وجمع معلومات من وثائق، كمناهج التدريس ،حصص بمراقبة وحضور عشر

  .ومواد تعليمية مكتوبة من المدارس

ومن خالل  ،ففيما يتعلق بالبرنامج المكتوب ،وفي النهاية توصل الباحث إلى نتائج متعددة

وفـي ثالثـة    ،ين أنها تعكس معظم التأكيدات بأشكال مختلفةتب ،فحص تحضير دروس مقترحة

كما  ،تبين عدم وجود توافق جزئي بين هدف البرنامج، وبين تطبيقه في تحضير الدروس ،أماكن

ثم إن الناحيـة   ،أن التعامل مع البعد اليهودي، لم يظهر في مبنى الدروس حسب العدد الذي حدد

  .كافياالجتماعية لم تحصل على االنتباه ال
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وفيما يتعلق بشروط تدريس البرنامج، يتبين أن البرنامج يتمتع بتأييد عدة عوامل مختلفـة   

اشاروا إلى أن الفائدة  ،ثم أن المعلمين والطالب ،وعلى رأسها إدارة المدرسة ،في المدرسة

ولكنهم ال  ،القصوى من تدريس الموضوع، هو زيادة الروابط بين الطالب وأرض إسرائيل

 ،أن الموضوع يمكنهم من اتخاذ موقف في مواضيع مختلفة غيـر متفـق عليهـا    يتوقعون

 .ويدور حولها نقاش أو يساعدهم في اتخاذ مواقف ووجهات نظر سياسية

وفيما يتعلق بمشاركة األهل، فقد تبين أن األهل يتحدثون في مواضـيع تتعلـق بـأرض     

 .إسرائيل مع أوالدهم، أقل من الحديث في مواضيع أخرى

فقد تبين أن هناك فرقاً كبيراً بين المدارس بكل المقاييس  ،فيما يتعلق بمراحل التدريس أّما 

 ،وتبين أن المحاضرة التي يعطيها المعلم، هي أكثر الوسـائل المسـتعملة   ،التي تم فحصها

يستعمل  ،والبحث في مواضيع الساعة ،والوسائل السمعية ،والمكتبة ،وأن استعمال المختبر

 ،تمت كما هـو مطلـوب  ) الرحلة(النقيض من ذلك تبين أن الجولة التعليمية  وعلى .نادراً

وأن الطالب يتذكرها كعمل تعليمي بارز فـي إطـار    ،ومن أربع إلى ست مرات في السنة

وتبين أيضاً أن الجولـة   ،وكشيء أثّر عليه بشكل إيجابي ،تدريس موضوع أرض إسرائيل

م تدريسه، أكثر من استخدامها للبحث الميـداني  استخدمت لتلخيص ما ت) الرحلة(التعليمية 

 .المسبق لعملية التدريس

 ،)% 77.8(وفي الناتج النهائي لالختبـار التحصـيلي تبـين أن متوسـط العالمـات      

ونتـائج   ،وهذا يشير إلى أن البرنامج حقق أهدافه في هذا المجال ).12.4(واإلنحراف المعياري 

وأن الفروق بـين الطـالب فـي     ،نها في مجال الفهمالطالب في مجال المعرفة كانت أفضل م

   .الصف والطالب في المدرسة، كانت كبيرة في مجال الفهم، أكثر منها في مجال المعرفة

  )Brophy , 1992(دراسة بروفي 

هدفت الدراسة إلى تقويم المنهاج الوطني للتربية االجتماعية، في المرحلة االبتدائية فـي  

األهـداف،  ( :وكان محور اهتمام الدراسة بالمجاالت الرئيسة التالية ،يكيةالواليات المتحدة األمر



 49

وأشارت الدراسـة   )المحتوى، أسلوب العرض، الوسائل التعليمية واألنشطة والواجبات، والتقويم

  :إلى نتائج عديدة منها

وعـدم تركيزهـا علـى     ،لم تكن األهداف مصاغة بداللة الفعل السلوكي عنـد المتعلمـين   -

وكان جـّل تركيزهـا علـى    . كالتحليل والتركيب وإصدار األحكام ،ات العقلية العلياالمستوي

كذلك المحتوى فقد ركز على الحقائق، ولم يهتم بالمبادئ إالّ قليال، كذلك لم يركـز   ،الحقائق

ولـم يهـتم    ،على العلوم االجتماعية بشكل عام، وإنما ركز على مادتي التاريخ والجغرافيـا 

وال التكامـل فـي    ،ولم يراعِ البنية التنظيمية المنطقية للمحتـوى  ،ساسيةبعرض األفكار األ

وعدم قدرته على تنمية التفكير الناقد عنـد   ،إضافة إلى تدني وظيفته ،موضوعات المحتوى

 .الطالب

ومرتبطة بالمحتوى وتزيد من  ،وممتعة وفّعالة ،فكانت متنوعة وكثيرة ،أّما الوسائل التعليمية -

كذلك األنشطة التي تنوعت وتعددت كأنشطة التفكيـر الناقـد والعمـل     ،دروسفهم الطلبة لل

 ،والنشـاطات التعاونيـة ولعـب األدوار    ،وعمل مخططات وصور بيانية وخرائط ،الكتابي

 .وإجراء المقابالت ،والزيارات الميدانية

  )Giannagelo and Kaplan , 1992(دراسة جينانجيلو وكابالن 

م أربعة كتب جديدة من كتب الدراسات االجتماعية المسـتخدمة  هدفت الدراسة إلى تقوي

 جغرافيـة  :في المدارس الحكومية، في مدينة ممفيس التابعة لوالية تنسي األمريكية، والكتب هي

وتاريخ الواليات المتحدة األمريكية، واإلقتصاد، والحكومة في أمريكا، وتـم تقـويم كـل     ،العالم

مستوى المقروئية، وعدد المفاهيم المعروضـة،  : لمجاالت التاليةكتاب باستخدام معايير تضمنت ا

وتحليل أسـئلة الكتـب فـي ضـوء      ،ومدى التركيز على تنمية مهارات حل المشكلة ،وتتابعها

وقد أشارت نتـائج الدراسـة أن    ،وأنماط التقويم في كل كتاب ،مستويات بلوم للمجال المعرفي

ولذلك كانـت بحاجـة إلـى     ،ورنت في ضوئها إالّ جزئياًالكتب األربعة لم تراع المعايير التي ق

  .ريالتطو
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  ), Dynneson 1992(دراسة دانيسن 

وذلـك فـي   ."؟ماذا تعني المواطنة الفعالة عنـد الطـالب  "أجرى دانيسن دراسة بعنوان 

الواليات المتحدة األمريكية، وأظهرت الدراسة أن أهم خصائص المواطنة الصالحة التي يجـب  

والمشاركة في شـؤون  , معرفة األحداث الجارية  :ا في تدريس التربية الوطنية هيالتركيز عليه

, واالهتمـام بشـؤون اآلخـرين    , وقبول المسؤولية التي يكلف بها الفرد , المجتمع والمدرسة 

والتقبل للسلطة بناًء على الشـرعية، والصـالحيات   , وااللتزام بالسلوك الحميد واألخالق الجيدة 

, والقدرة على اتخاذ القرار الحكـيم  , والقدرة على مناقشة األفكار واآلراء , مجتمع التي تخدم ال

  .وإيجاد روح حب الوطن, ومعرفة الحكومة وأنظمتها ولوائحها 

  )(Hass,1991دراسة هاس 

تحليل لنظريات التاريخ وعلم االجتماع المقررة للدراسـات  "أجرى هاس دراسة بعنوان 

قدمت فيها دراسة لمحتويات كتب الدراسات االجتماعية , )" 4-1(لصفوف االجتماعية االبتدائية ل

وأفادت أن المفاهيم الجغرافية واالقتصادية تسـيطر فـي الكتـب المقـررة     , االبتدائية المقررة 

بالرغم من اختالف الباحثين على أنهـا مـن المفـاهيم    , للصفوف األول وحتى الرابع االبتدائي 

, لكتب المقررة تمنح فرصة متغيرة لمراجعة المفاهيم مع الوقت وتوسيعهاكما أن ا, األكثر أهمية 

   .وأن تلك الكتب ال تشجع الطالب على صياغة واشتقاق أو حل المشكالت

  )Beek and Mackeown , 1991(دراسة بيك ومكيون 

أجرت كل من بيك ومكيون دراسة هدفت إلى اختبار النصوص الـواردة فـي منـاهج    

ماعية للمرحلة الثانوية في الواليات المتحدة، وقد دلت نتائج الدراسة إلى أن تلـك  الدراسات االجت

ويعود ذلك إلى سوء التأليف، وعـدم   ،النصوص صعبة، ويصعب على الطلبة فهمها واستيعابها

واقترحتا الحلول المناسبة لكيفية اتباع منهجية محتوى منـاهج   ،اتباع منهجية صحيحة في تأليفها

وذلك من خالل  ،وكيف يمكن أن تكون الدروس جذابة وممتعة في الكتاب ،جتماعيةالدراسات اال

   .مبدأ التعامل، وتوظيف التفكير الناقد في الكتب
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  )Tempska and Christine , 1990(دراسة تمبسكا وكريستين 

هدفت إلى التعرف إلى الطرق التي استخدمت مناهج المدارس االبتدائية البولندية خـالل  

وركـزت علـى التـاريخ     ،لبناء األمة وصوالً إلى الدولة البولنديـة الجديـدة   األهلية؛ الحرب

وكيفية مساهمة الكتب في عمليـة   ،والقراءة في المدارس االبتدائية ،والجغرافيا والتربية الوطنية

ملقية الضوء على القصائد الشعبية، لألطفال والتـي   ،زيادة الوعي الوطني البولندي بين الشباب

حقـوق المـواطنين   (كما اهتمت بالتربيـة المدنيـة    ،لت جزءاً من الوعي البولندي المشتركشك

  .)وواجباتهم في الكتب، مركزة على مشكلة أزمة الديمقراطية البرلمانية

  Hoge , 1986)(دراسة هوج 

تناولت هذه الدراسة تحليالً لكتب الدراسات االجتماعية فـي المرحلـة األساسـية فـي     

تتمثل في صعوبة إدراك الطالب للمفاهيم  :االولى, والحظ مشكلتين , تحدة االمريكية الواليات الم

وأسماء األماكن والمـدن  , وبخاصة المفاهيم الجديدة , االجتماعية الواردة في محتوى تلك الكتب 

فتتمثل في ضعف الخلفية الثقافية : أما المشكلة الثانية .واألشخاص التي لم ترد من قبل, والدول 

وهذا يتطلـب وضـوح األهـداف والمفـاهيم      ،خاصة في مجال الدراسات االجتماعية ،للطالب

وإشراك الطالب في الدرس من خـالل التحضـير المسـبق،     ،والعبارات التي تتضمنها الكتب

أو غيـر   ،ولتوضيح ما كان غامضـاً  ،وتعزيز خبراتهم ،والرجوع إلى المكتبة إلثراء معلوماتهم

   .درسيمفهوم في الكتاب الم

  )Eiliot , Nagel and Wood Word 1985(دراسة إيليوت وناجل وودورد 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى عشرة كتب أساسية للدراسات االجتماعيـة فـي   

حيث كشفت الدراسـة عـن عـدم     ،والية كاليفورنيا، لمعرفة طبيعة المشكالت التي تعاني منها

وتركيز محتويات  ،حيث المفاهيم والمهارات والتعميماتارتباط هذه الكتب ببعضها البعض، من 

وطرق  ،مع تشابه معظم الكتب في المحتوى ،الكتب على دراسة الواليات المتحدة األمريكية فقط
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 ،واحتوائها على العديد من الموضوعات المنحازة للسكان األصليين ،التدريس واألهداف والتنظيم

  .وافدين واألقلياتوالمرأة البيضاء على حساب السكان ال

  )Marsh , 1983(دراسة مارش 

: وقومها من الجوانـب التاليـة   ،قام مارش بدراسة حلل فيها مناهج الدراسة االجتماعية

معلماً ومعلمـة،   )293(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،وأساليب التدريس ،والمحتوى ،األهداف

وتوصل إلـى أن   ،واستخدم استبانة ،راليامن معلمي التربية االجتماعية للمرحلة األساسية في است

الفوائد التي حققتها المواد االجتماعية، التي أنتجتها بعض المشـروعات القوميـة فـي عقـدي     

وأظهرت الدراسات عـدم   ،كما انها زادت من صعوبة المنهاج ،الستينات والسبعينات كانت قليلة

التدريس التقليدية غير مطـورة، ولـم   كما أن أساليب  ،تحليل المعلمين للمنهاج رغم توفر الوقت

  .تنل األهداف االنفعالية نصيباً

   )Torney – Purta, 1976(دراسة تورني بورتا 

تعتبر من الدراسات العالمية المبكرة لتقويم مواد التربية الوطنية في الفترة بـين عـامي   

 ،المشـاركة  وهدفت إلى البحث عن كيفية تحقيق النظم التعليمية فـي الـدول   ،1976و  1967

والمؤثرات ذات األهمية غير المدرسية مثل األسرة  ،ألهداف التربية الوطنية ،وعددها عشر دول

  .واإلعالم واألصدقاء، الالزمة في تحقيق تلك األهداف

وقد جاءت إيطاليا في المرتبة األولى في تحصيل المعرفة المتعلقة بالتربية الوطنية على 

وكان للتعليم  ،ما لم يكن لالختالفات بين المناهج أثر على المتعلمينك ،مستوى المرحلة االبتدائية

حيث كان  ،التلقيني آثار سلبية على المتعلم، مقارنة بالتعليم الذي يتم في بيئة تتسم بحرية التعبير

كمـا   ،لألخير نفع كبير، وتأثير بالغ في رفع مستوى أداء الطالب في االختبـارات التحصـيلية  

دراسة، أن االتجاهات في التربية الوطنية لها أبعاد متعددة تتمثل في ثالثة محاور أظهرت نتائج ال

  .تأثير القيم الديمقراطية، وتأييد الحكومة الوطنية، واالهتمامات الوطنية والمشاركة الوطنية :هي
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  تعليق عام على الدراسات السابقة

  :نتوصل من الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج التالية

والتي تناولت تحليل كتب الدراسات االجتماعيـة والتربيـة    ،أشارت نتائج الدراسات السابقة -

أن هناك جوانب قوة  ،الوطنية وتقويمهما، من خالل تقييم مجال أو أكثر من مجاالت المناهج

أنها راعـت بشـكل    ،فمن جوانب القوة التي ظهرت في الدراسات السابقة. وجوانب ضعف

 ،واألساس االجتماعي والفلسـفي للمنـاهج   ،منهاج الدراسات االجتماعية جيد معظم معايير

وانسجام األهداف مـع األهـداف العامـة لكتـب      ).1995 ،العطيوي( ،)1995 ،العماري(

وتركيزها على االنتماء  ،ومراعاتها لطبيعة المجتمع ،الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

دمعـة  (،)1994 ،عـواد ( ،)Hongshia , 1996(. واتصاف المنهـاج بالحداثـة   ،الوطني

جـاءت  " والعرض  ،اإلخراج الفني ،المحتوى ،األهداف"  :وأن مجاالت ).1982 ،ومرسي

 ،ربايعـة ( ،)1992 ،الشـقران ( ،)1994 ،خريشة( ،)1994 ،الطورة( ،في المستوى القوي

عـايير التـي   والتي لم تـراع الم  ،أّما الدراسات التي جاءت في المستوى المتوسط ).1999

 , Giannagelo & Kaplan( ،)1998 ،زيـدان (كانـت   ،قورنت في ضوئها إالّ جزئيـاً 

 ).Brophy , 1992(وتنوع الوسائل واألنشطة وفعاليتها  ).1993 ،خليل( ،)1992

واألنشـطة وأسـاليب التقـويم     ،أّما جوانب الضعف، فقد ظهرت في الوسائل التعليمية

وعدم تركيز األهداف على المسـتويات   ).1993 ،خليل( ،)1994 ،الطورة( ،)1994 ،خريشة(

وعـدم   ،وعدم قدرته على تنمية التفكير اإلبداعي ،وتركيز المحتوى على الحقائق ،العقلية العليا

 ،خليـل ( ،)1987 ،سـعادة ( ،)Brophy , 1992(اتصاف موضوعات الكتب بالجدة والحداثـة  

1993(.  

يم كتب الدراسات االجتماعية والوطنية مثل وهناك دراسات أخرى هدفت إلى تحليل وتقو

 ،)1990 ،بيك ومكيون( ،)1990 ،تمبسكا وكريستين( ،)1990،والتر( ،)2000 ،كرمان(دراسة 

  ).1983 ،ومارش(
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والتي تناولت مشـكالت منهـاج الدراسـات     ،كما يتضح من خالل نتائج الدراسات السابقة -

 ،)1986 ،الروسـان (، )1986 ،القضاه( ،)1990 ،الزعبي( ،)2003 ،القطيش(االجتماعية 

أنها ما زالـت   ،)Eiliot , 1985(، )Hoge , 1986( ،)1986 ،أبو حلو( ،)1987 ،سعادة(

فأهداف  .واإلخراج ،واألساليب ،األهداف والمحتوى :تعاني من مشكالت عديدة في مجاالت

ميعهـا مـن   وتخلـو ج  ،والمحتوى ال يرتبط باألحـداث الجاريـة   ،المنهاج ال تالئم الواقع

 ،إضافة لكثرة األخطـاء الطباعيـة   ،الموضوعات التي تساعد على تكوين االنتماء الوطني

مما يتطلب المزيد مـن   ،وعدم مشاركة المعلمين في تخطيط المناهج ،وعدم حداثة معلوماتها

لتؤدي وظائفها على  ومحاولة تحسين ومالءمة هذه الكتب؛ ،البحث والدراسة بهذا الخصوص

  .ق الفردية للمتعلمين، والفرووالمستويات العقلية ،مع األخذ بعين االعتبار الواقع أكمل وجه،

والمفاهيم، التي تتعلق بطمس الحقائق، ومهاجمة  ،إن هناك دراسات تضمنت العديد من القيم -

والحفاظ على الشخصية الصهيونية، والشـعور   ،وإبراز التفوق اليهودي ،الديانات السماوية

ـ   ، )Peral, 1996(، )1992زغلـول،  (، )1993 ،الـدجاني (ب التملـك  باالسـتعالء، وح

 ،ودراسات أخرى تناولت القيم والمفاهيم اإليجابية وركزت عليها، كالتضـحية، والتعـارف  

وغيرها اهتمت بالقيم السياسية ثم الثقافية،  ).1994مبارك، (،)1991عبد اللطيف، (،والحرية

 ،شـهاب (والذاتيـة   ،واألمنيـة  ،ملت القيم األخالقيةواالقتصادية، والعسكرية، والدينية، وأه

 ،)Pearl, 1996( ،والتطبيـق  ،ودراسات أظهرت عدم وجود توافق بين األهـداف  )1989

)Gertel , 1994(،  أما دراسة)Hass , 1991(   فقد أظهرت عدم تضمين المفاهيم الهامـة

وحـل   ،القـوانين  وأنها ال تشجع الطـالب علـى اشـتقاق    ،في كتب الدراسات االجتماعية

 .المشكالت

أيضاً هناك دراسات ركزت على مبادئ الحرية والديمقراطية، ومنها حرية التعبير، بوصفها  -

أن ) Purta, 2001( بورتا محددات أساسية في تدريس التربية الوطنية، وقد أظهرت دراسة

والمؤسسـات  معظم التالميذ في الدول المشاركة، لديهم فهم بالقيم الديمقراطيـة األساسـية   

مما يعني نجاح مقررات التربية الوطنية في تلك الـدول فـي تحقيـق     ،الدستورية التربوية

 )Purta , 1976( بورتـا  من جهة أخرى أوضـحت دراسـة   .أهدافها المتعلقة بهذا الجانب

أن للتعليم التلقيني آثاراً سلبية على المـتعلم، مقارنـة    )Hepurn , 2002( هيبرن ودراسة
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لذي يتم في بيئة فصلية تتسم بحرية التعبير، وأثر ذلك في رفع مسـتوى تحصـيل   بالتعليم ا

وهذا مما يؤكد أهمية التركيز على إتاحـة الفرصـة للطـالب     ،الطالب في المواد المختلفة

وعلى ضرورة رفـع   ،للتعبير عن آرائهم بحرية تامة، في أثناء تدريس مواد التربية الوطنية

فهي من خصائص المواطنة  ،لقة بكيفية مناقشة اآلراء واألفكارمستوى مهارات الطالب المتع

  .)Dynneson , 1992( دنيسيون الفعالة، كما أشارت إلى نتائج دراسة

فقد أوضحت درجة اقتناع المعلمين المشاركين  )Mintrop , 2003( منتروب أما دراسة

 أنهـا مجديـة للطـالب    منهم يـرون  80 %وأن أكثر من  ،الدراسة بأهمية التربية الوطنية في

علـى   والشك أن اتجاهات المعلمين اإليجابية نحو مادة التربية الوطنية تنعكس إيجابيـاً  ،والدولة

   .وحماسهم إلى تحقيق أهدافها ،طريقة تدريسهم لها

على تحليل أنشطة التعليم في مقررات التربية الوطنية فـي  ) 2004(المعيقل، ركزت دراسة  -

ومـن   ،ملكة العربية السعودية من حيث إعدادها وأنواعها وتوزيعهـا مراحل التعليم، في الم

 ،نتائج هذه الدراسة أن المناقشات والحوارات حصلت على النسبة األعلى من بين األنشـطة 

وإذا طبقت هذه األنشطة فعلياً على أرض الواقع، فسيكون لها أثر كبير في رفـع مسـتوى   

أن أهداف التربية الوطنية غيـر   )2001، يالعجاج(كما أوضحت دراسة  .مواطنة الطالب

وأن المعلمين عبـروا عـن قلـة تـدريبهم      ،واضحة لدى كثير من معلمي المرحلة الثانوية

وال شك أن ضعف تأهيـل   .وحاجاتهم إلى إعادة التأهيل فيما يتعلق بتدريس التربية الوطنية

عكـاس سـلبي علـى    المعلمين، وعدم وضوح تدريس أهداف التربية الوطنية، سيكون له ان

  .هم نحو تحقيق أهدافهاتوعلى مستوى حماس ،مستوى اتجاههم نحو المادة

والقـيم   ،ومن خالل استعراض جميع الدراسات السابقة التي تناولـت التقيـيم والتحليـل   

والمفاهيم، أجمعت النتائج معظمها، أن هناك ضـعفاً فـي محتوياتهـا، وأهـدافها، وأسـاليبها،      

المصادر الفكرية، والفلسفية، واالجتماعيـة لمنـاهج التربيـة الوطنيـة،      وأنشطتها، وتفتقر إلى

  .والدراسات االجتماعية

ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت تحليل وتقييم مناهج التربية الوطنية في مراحل التعلـيم  

وهذا ما يميزها عن غيرها مـن   نقاط القوة ونقاط الضعف، ترصدتأتي هذه الدراسة ل ،المختلفة

   .الدراسات السابقة
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  الفصـل الثـالث 

  طريقة الدراسة وإجراءاتها 

  منهج الدراسة -

 عينة الدراسة -

 إجراءات الدراسة -

 أداة الدراسة -

 صدق أداة الدراسة -

 ثبات أداة الدراسة -
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  الفصل الثالث

  :طريقة الدراسة وإجراءاتها

احثة في الدراسة، من حيث وصفاً للطرق واإلجراءات التي استخدمتها البيتضمن هذا الفصل 

تحديد عينة الدراسة واألداة التي تم استخدامها، وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها، وأخيراً 

  .خطوات التحليل التي اتبعت في تحليل نتائج الدراسة

  منهج الدراسة

  .وذلك لمالءمة هذا المنهج لهدف الدراسة ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

  الدراسة عينة

وقـد شـملت    ،تتحدد عينة الدراسة بكتب التربية الوطنية لتالميذ المرحلة األساسية الدنيا

   .الصفوف من األول وحتى الرابع بجزأيه األول والثانيهذه الكتب 

  التي تم تحليلها في كل كتاب عدد الصفحات و الدروس واألسئلة واألنشطة) 1(جدول ال

 نوعية 

 الكتب 

عدد

 الصفحات

دد ع

 الدروس

  عدد 

 األنشطة

  عدد

األسئلة

  كتاب التربية الوطنية

 للصف األول األساسي

  الجزءاألول

  الجزء الثاني

 مجموع الجزأين

57  
65  

122 

18  
19  
37 

22  
32  
54 

28  
33  
61 

  كتاب التربية الوطنية

 للصف الثاني األساسي

  الجزءاألول

  الجزء الثاني

 مجموع الجزأين

83  
67  

150 

23  
22  
45 

40  
24  
64 

58  
60  

118 

  كتاب التربية الوطنية

 للصف الثالث األساسي

  الجزءاألول

  الجزء الثاني

 مجموع الجزأين

67  
66  

133 

15  
14  
29 

23  
29  
52 

61  
42  

103 

  كتاب التربية الوطنية

 للصف الرابع األساسي

  الجزءاألول

  الجزء الثاني

 مجموع الجزأين

66  
67  

133 

18  
16  
34 

34  
28  
62 

58  
51  

109 
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  الخطة الدراسية لمنهاج التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا :)2( جدولال

 عدد الحصص عنوانها الوحدة الصف

  الوحدة األولى  األول األساسي

  الوحدة الثانية

  الوحدة الثالثة

  الوحدة الرابعة

  الوحدة الخامسة

  األسرة والبيت

  أنا ومدرستي

  الحّي

  بلدتي

  وطني

20  

12  

8  

14  

10  

  الوحدة األولى ألساسيالثاني ا

  الوحدة الثانية

  الوحدة الثالثة

 الوحدة الرابعة

  بالدنا فلسطين

  عالقتي مع اآلخرين

  طبيعة بالدي

 أعمال اإلنسان

17  

15  

13  

20 

  الوحدة األولى الثالث األساسي

  الوحدة الثانية

  الوحدة الثالثة

 الوحدة الرابعة

  محافظتي

  نوافذ فلسطين على العالم

  ئةاإلنسان والبي

 الكون

18  

14  

18  

14 

  الوحدة األولى الرابع األساسي

  الوحدة الثانية

  الوحدة الثالثة

  الوحدة الرابعة

 الوحدة الخامسة

  وطني فلسطين

  مدينة القدس

  النشاطات االقتصادية في فلسطين

  التراث الفلسطيني

 فلسطين وكوكب األرض

22  

10  

14  

10  

8 

  :إجراءات الدراسة

  :ق الخطوات التالية على الترتيبتتم إجراءات الدراسات وف

   :تحديد معايير كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا وذلك عن طريق -

  .تعرف نتائج البحوث التي أجريت في مجال تقويم كتب التربية الوطنية •

  .تناول مواصفات الكتاب المدرسي كما حددتها وزارة التربية والتعليم •
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  .درسية من وجهة نظر المتخصصينتناول مواصفات الكتب الم •

تحليل بعض الكتابات والوثائق الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الخاصـة بالكتـاب    •

  .المدرسي

 .معرفة أهداف منهج التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا •

 عرض قائمة المعايير المشتقة من المحاور السابقة على مجموعة المتخصصين فـي التربيـة   -

  .الوطنية وطرق تعليمها؛ للتأكد من صالحية استخدامها

 للمرحلة األساسية الدنيا فـي ضـوء قائمـة    )موضوع الدراسة(تحليل كتب التربية الوطنية  -

  .المعايير السابقة، باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، والتأكد من ثبات التحليل

  .التوصل إلى النتائج وتفسيرها ومناقشتها -

  .وصيات التي تأخذ النتائج إلى حيز التطبيق العمليتقديم الت -

  أداة الدراسة

تمثلت أداة الدراسة في قائمة معايير كتب التربية الوطنية، بهدف تحليل كتـب التربيـة   

استبانة للمتخصصين في تعليم التربية الباحثة أعدت  وقدالوطنية ونقدها، في ضوء هذه القائمة، 

   .هذه المعايير، ومعرفة صالحية استخدامهاالوطنية؛ بهدف التأكد من صدق 

  :وفيما يلي عرض لذلك

  أهداف القائمة

هو تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسـية الـدنيا   : الهدف من إعداد هذه القائمة

  .ونقدها
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  مصادر القائمة

  :تم إعداد هذه القائمة في ضوء المصادر التالية التي سبق ذكرها في

  .لدراسات التي تناولت تقويم الكتب المدرسيةنتائج البحوث وا -

  .المواصفات الوزارية للكتاب المدرسي -

 .مواصفات الكتاب المدرسي كما وردت في كتابات المتخصصين -

  .أهداف تعليم التربية الوطنية في المرحلة األساسية الدنيا -

  محتوى القائمة في صورتها األولى

  :أربعة جوانب على النحو التالي تضمنت قائمة معايير كتب التربية الوطنية

  .معايير خاصة بمحتوى كتب التربية الوطنية -

  .معايير خاصة بتنظيم المحتوى -

 .معايير خاصة بطرق عرض المحتوى -

  .معايير خاصة بالتدريبات واألسئلة واألنشطة -

  صدق أداة الدراسة

تبانة موجهة تم التأكد من صدق قائمة معايير كتب التربية الوطنية، عن طريق إعداد اس

لمعرفـة آرائهـم فـي تلـك المعـايير،       إلى المتخصصين في تعليم التربية الوطنية ومناهجها؛

وقد . واالستفادة من مقترحاتهم في المعايير التي أغفلتها القائمة، والتي يمكن إضافتها لمحتوياتها

لمتخصصين في تم اإلبقاء على جميع فقرات االستبانة وإضافة ست فقرات أخرى، لتأكيد جميع ا

  .تعليم التربية الوطنية أن االستبانة جيدة، وتصلح للغرض الذي أعدت من أجله
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  :قائمة المعايير في صورتها النهائية

   :من ناحية المحتوى لكتب التربية الوطنية* 

   .محتوى التربية الوطنية صحيح علمياً - 

   .المفاهيم معرفة بشكل سليم - 

  .ررةاألمثلة متنوعة وغير متك - 

  .يوجد تفسير للمصطلحات - 

   .الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة التعليمية واستمرارها - 

  .المحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ - 

  .مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة - 

  .انسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية - 

  .حداثةاتصاف المحتوى بالجدة وال - 

  .مالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة - 

  .مساهمة المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية - 

  .وقراءات تدرب الطلبة على التحليل اًيتضمن المحتوى نصوص - 

   .الموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها - 

  :لمحتوىمن ناحية تنظيم ا* 

  .وجود مقدمة للكتاب في بدايته - 

  .وجود أهداف للكتاب في بدايته - 
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  .وجود أهداف تعليمية في بداية كل موضوع - 

   .وجود ملخص للمفاهيم بعد كل موضوع - 

  .التدرج في عرض المفاهيم - 

   .المفاهيم تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني - 

   .ور الفكرالموضوعات تبرز دور العلماء في تط - 

  .وجود قائمة مراجع اعتمد عليها المؤلف - 

   .وجود قائمة مراجع للطلبة، وأخرى للمعلم؛ لمزيد من اإلطالع - 

  :من ناحية طريقة العرض* 

  .الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة للبحث والتجريب - 

  .طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي - 

   .خل االستقرائي في عرض المفاهيماستخدام المد - 

   .الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم - 

  .الكتاب يتضمن موضوعات عامة ليست في المقرر؛ إلثراء معلومات التلميذ - 

  .الموضوعات تبرز دور التربية الوطنية في الحياة العملية - 

  :من ناحية األنشطة واألسئلة *

  .ألسئلة تغطي موضوعات الكتاباألنشطة وا - 

  .األنشطة واألسئلة متدرجة من السهل إلى الصعب - 

  .األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير واإلبداع - 
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   .األنشطة واألسئلة تتضمن أسئلة موضوعية - 

  .األنشطة واألسئلة تعكس تطبيقات التربية الوطنية في الحياة - 

   .ة وغير نمطيةاألنشطة واألسئلة متنوع - 

  .األنشطة واألسئلة تصاحبها إرشادات للحل - 

  .األنشطة واألسئلة لها إجابات نهائية فقط - 

  .األنشطة واألسئلة تناسب ميول الطالب وتراعي الفروق الفردية بينهم - 

  .األنشطة واألسئلة تركز على الرحالت والزيارات الميدانية - 

  .عمل التعاونياألنشطة واألسئلة تركز على ال - 

  .األنشطة واألسئلة تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها - 

  التحليل

  :يسير تحليل مضامين كتب التربية الوطنية في الخطوات التالية على الترتيب

قراءة قائمة معايير كتب التربية الوطنية، وتحديد المقصود من كل معيـار مـن معـايير     -

  .القائمة في ضوء تعريفها

كتاباً كتاباً قراءة اسـتيعاب، وتقسـيم كـل كتـاب إلـى       )موضوع التحليل(تب قراءة الك -

  .موضوعاته وتدريباته، باعتبار الموضوع وحدة فكرية

رصد موضوعات كل كتاب وتمارينه باستمارات تحليل المحتوى الخـاص بـه، وبيـان     -

 .تكرارات كل موضوع وتمرين مرتبطة بالمعايير المذكورة

 .المحتوى الخاصة بكل كتاب على حدة حسب الصفتفريغ استبانات تحليل  -
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  أداة الدراسة ثبات

تم حساب ثبات التحليل عن طريق االستعانة بمحلل آخر، حيث قام هذا المحلل بتحليـل  

وهي عبارة عن وحدة من كل كتاب مـن كتـب التربيـة الوطنيـة      ،ثلث المادة المراد تحليلها

  .، وكذلك ثلث عدد األنشطة واألسئلةللمرحلة األساسية بصفوفها) موضوع التحليل(

وتم حساب معامل الثبات بين عملية التحليل األولى، وعملية التحليل الثانيـة، باسـتخدام   

لكـل كتـاب مـن الكتـب      )80.،90.،83.،79.(وقد بلغت قيمة معامل الثبات . معادلة سكوت

  .األول، والثاني، والثالث، والرابع األساسي، على الترتيب: المدرسية

  :لحساب ثبات تحليل المحتوى* معادلة سكوت

  100) /  %ب % + أ ( مجـ  –% ) ب  -% أ ( مجـ  -100
                                                       2  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  100/  2)  %ب % + أ (مجـ  -100

                      2  
  

  . يدل على النسبة المئوية لعدد التكرارات الناتجة من عملية التحليل األولى% حيث أ * 

  .يدل على النسبة المئوية لعدد التكرارات الناتجة من عملية التحليل الثانية% ب  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالمحتوى -

 علقة بتنظيم المحتوىالنتائج المت -

 النتائج المتعلقة بطريقة عرض المحتوى -

 النتائج المتعلقة باألنشطة واألسئلة -
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

وهو المقرر على تالميذ الصـف   ،تم تحليل كتب التربية الوطنية بجزأيها األول والثاني

لمعرفة مدى اتفاقها  مة المعايير؛وذلك كله في ضوء قائ ،األول والثاني والثالث والرابع األساسي

بطريقـة  وتم حساب درجة تحقق كل معيار مـن المعـايير    ،أو اختالفها مع كل فئة من الكتب

  :إحصائية على النحو التالي

فأكثر من المجموع الكلي لمفردات المضـمون ككـل،   % 70المعيار الذي يحظى بنسبة  -

  .يعتبر متحققاً بدرجة مرتفعة

من المجموع الكلـي لمفـردات   %  70حتى أقل من %  50نسبة المعيار الذي يحظى ب -

 .المضمون ككل، يعتبر متحققاً بدرجة متوسطة

من المجموع الكلي لمفردات المضمون، يعتبر %  50المعيار الذي يحظى بنسبة أقل من  -

 .متحققاً بدرجة ضعيفة

المتخصصين  حيث تم تحديد هذه النسب المئوية لدرجات تحقيق المعايير في ضوء عشرة من

 .في تعليم التربية الوطنية

  :وقد تم عرض نتائج الدراسة وفقاً للجوانب التالية

  بالمحتوى  ةتعلقالمنتائج ال

فـي ضـوء    )موضوع البحـث (تم تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا 

  .لالتالي يوضح نتائج هذا التحلي )3(المعايير الخاصة بالمحتوى، والجدول رقم 
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  :ما يلي )3(ويتضح من الجدول رقم 

 فأكثر، وهي التي تحققت بدرجة مرتفعة فـي كتـاب  %  70إن المعايير التي حظيت بنسبة  -1

  :التربية الوطنية للصف األول األساسي هي

 ،% 85المفاهيم معرفة بشـكل سـليم    ،% 100محتوى التربية الوطنية صحيح علمياً 

 73الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة واسـتمرارها   ،% 76األمثلة متنوعة وغير متكررة 

مناسبة حجم المحتـوى مـع عـدد     ،% 85، المحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ %

مسـاهمة   ،% 73انسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية  ،% 81الحصص المقررة 

  .% 86ألمة العربية واإلسالمية المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري ل
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 نتائج تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء المعايير الخاصة بالمحتوى :)3(جدول 

  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي معايير المحتوى

مجـ

*  
  %  **ن

مجـ

*  
  %  **ن

مجـ

*  
  % **ن

مجـ

*  
  %  **ن

  100  34  34  100  29  29 100 45 45 100 37 37 .محتوى التربية الوطنية صحيح علمياً 1
  69  106  153  14969  215 89 85 95 85 60 71 .المفاهيم معرفة بشكل سليم 2
  82  45  55  76  29  38 75 30 40 76 39 51 .األمثلة متنوعة وغير متكررة 3
  68  61  90  68  67  98 69 59 85 62 40 65 .يوجد تفسير للمصطلحات 4
الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبـرة   5

  .التعليمية واستمرارها
37  27  73  45  40  89  29  22  76  34  28  82  

المحتوى يشتمل على تدريبات من بيئـة   6

  .التلميذ
115  98  85  182  160  88  155  134  86  171  149  87  

مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص  7

  .ررةالمق
37  30  81  45  40  89  29  24  83  34  30  88  

انسجام المحتوى مـع أهـداف منهـاج     8

  .التربية الوطنية
37  27  73  45  39  87  29  22  76  34  29  85  

  68  23  34  66  19  29 67 30 45 68 25 37 .اتصاف المحتوى بالجد والحداثة 9
  65  22  34  69  20  29 67 30 45 57 21 37 .مالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة 10
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  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي معايير المحتوى

مجـ

*  
  %  **ن

مجـ

*  
  %  **ن

مجـ

*  
  % **ن

مجـ

*  
  %  **ن

مساهمة المحتوى في تنميـة االعتـزاز    11

بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربية 

  .واإلسالمية

37  32  86  45  38  84  29  21  72  34  28  82  

يتضمن المحتوى نصوص وقراءات تدرب  12

  .الطلبة على التحليل
37  18  49  45  22  49  29  14  48  34  16  47  

الموضوعات تعتمد على معلومات سبقت  13

  .دراستها
  79  27  34  72  21  29  84  38  45 ـــ ـــ  37

 77.1  598  775 74.4  571  767 81.2 656 807 71.4 454 635 .درجة تحقيق المعيار الكلية لكل صف 
 .مجـ تعني المجموع الكلي لمفردات المضمون المرتبطة بكل معيار*

  .ن تعني عدد مفردات المضمون التي ينطبق عليها المعيار**
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أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن المعـايير التـي   

  :تحققت بدرجة مرتفعة هي

 ،% 89المفاهيم معرفة بشـكل سـليم    ،% 100محتوى التربية الوطنية صحيح علمياً 

 89الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة واسـتمرارها   ،% 75األمثلة متنوعة وغير متكررة 

مناسبة حجم المحتـوى مـع عـدد     ،% 88المحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ  ،%

مسـاهمة   ،% 87المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية  انسجام ،% 89الحصص المقررة 

 ،% 84المحتوى في تنمية االعتزاز في التراث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسـالمية  

  .% 84الموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها 

مرتفعـة  أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي فالمعايير التي تحققت بدرجة 

  :هي

 ،% 76األمثلة متنوعة وغير متكررة  ،% 100محتوى التربية الوطنية الصحيح علمياً 

المحتوى يشتمل على تدريبات مـن   ،% 76الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة واستمرارها 

انسجام المحتـوى   ،% 83مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة  ،% 86بيئة التلميذ 

مساهمة المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث الثقـافي   ،% 76نهاج التربية الوطنية مع أهداف م

الموضوعات تعتمد علـى موضـوعات سـبقت     ،% 72والحضاري لألمة العربية واإلسالمية 

  .% 72دراستها 

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

 82األمثلة متنوعة وغير متكـررة   ،% 100توى التربية الوطنية صحيح علمياً مرتفعة هي مح

المحتوى يشتمل على تدريبات  ،% 82الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة واستمرارها  ،%

انسـجام   ،% 88مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصـص المقـررة    ،% 87من بيئة التلميذ 

مساهمة المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث  ،% 85وطنية المحتوى مع أهداف منهاج التربية ال

الموضوعات تعتمد على معلومات سـبقت   ،% 82الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية 

   .% 79دراستها 
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 % 70حتى أقل مـن  %  50أن المعايير التي تحققت بدرجة متوسطة والتي حظيت بنسبة  -2

  :ألول األساسي هيمن كتاب التربية الوطنية للصف ا

مالءمـة   ،% 68اتصاف المحتوى بالجدة والحداثـة   ،% 62يوجد تفسير للمصطلحات 

  .% 57المحتوى للمستوى العقلي للطلبة 

أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن المعـايير التـي   

  :تحققت بدرجة متوسطة هي

مالءمـة   ،% 67صاف المحتوى بالجدة والحداثـة  ات ،% 69يوجد تفسير للمصطلحات 

  .% 67المحتوى للمستوى العقلي للطلبة 

أّما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي فالمعايير التي تحققت بدرجة متوسـطة  

  :هي

اتصاف المحتوى  ،% 68يوجد تفسير للمصطلحات  ،% 69المفاهيم معرفة بشكل سليم 

  .% 69الءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة م ،% 66بالجدة والحداثة 

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

  :متوسطة هي

اتصاف المحتوى  ،% 68يوجد تفسير للمصطلحات  ،% 69المفاهيم معرفة بشكل سليم 

  .% 65ي للطلبة مالءمة المحتوى للمستوى العقل ،% 68بالجدة والحداثة 

وهي التي تحققت بدرجة ضعيفة فـي  %  50أن المعايير التي كانت نسبتها المئوية أقل من  -3

  :كتاب التربية الوطنية للصف األول األساسي هي

  .% 49يتضمن المحتوى نصوص وقراءات تدرب الطلبة على التحليل 
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تبين أن المعـايير التـي    أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد

  :تحققت بدرجة ضعيفة فهي

  .% 49وقراءات تدرب الطلبة على التحليل  اًيتضمن المحتوى نصوص

أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي فالمعايير التي تحققت بدرجة ضـعيفة  

  :فهي

  .% 48وقراءات تدرب الطلبة على التحليل  اًيتضمن المحتوى نصوص

التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة وفي كتاب 

   :ضعيفة هي

  .% 47وقراءات تدرب الطلبة على التحليل  اًيتضمن المحتوى نصوص

وفيما يتعلق بدرجة تحقيق المعايير الكلية للصف األول األساسي، لمجال المحتوى فهـو  

، والصف الثالث حصل على % 81.2على درجة  ، أّما الصف الثاني األساسي فحصل71.4%

وجميع هذه التقديرات لجميع الصفوف هـي   ،%77.1، أما الصف الرابع فحصل على % 74.4

   .مرتفعة

  بتنظيم المحتوى ةتعلقالمنتائج ال

تم تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء المعايير الخاصة بتنظيم 

  .التالي يوضح نتائج هذا التحليل )4(المحتوى والجدول 

  :ما يلي )4(يتضح من الجدول 

 فأكثر، والتي تحققت بدرجة مرتفعة فـي كتـاب  %  70إن المعايير التي حظيت بنسبة  -1

   :التربية الوطنية للصف األول األساسي هي

وجود أهداف تعليمية في بداية كـل موضـوع    ،% 100وجود مقدمة للكتاب في بدايته 

  .% 73فاهيم تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني الم ،% 100
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  .نتائج تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء المعايير الخاصة بتنظيم المحتوى :)4(جدول 

  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي معايير تنظيم المحتوى

  %  ن  مجـ  %  ن  مجـ % ن مجـ % ن مجـ
  100  2  2  100  2 2 100 2 2 100 2 2 .وجود مقدمة للكتاب في بدايته 1
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ .وجود أهداف للكتاب في بدايته 2
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 47 21 45 100 37 37  .وجود أهداف تعليمية في بداية كل موضوع 3
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ .وجود ملخص للمفاهيم بعد كل موضوع 4
  86  132  153  88  190  215 79 75 95 68 48 71 .التدرج في عرض المفاهيم 5
  78  120  153  78  167  215 76 72 95 73 52 71  .المفاهيم تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني 6
علماء في تطورالموضوعات تبرز دور ال 7

  .الفكر
37  18  49  45  22  49  29  14  48  34  16  47  

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ .وجود قائمة مراجع اعتمد عليها المؤلف 8
وجود قائمة مراجع للطلبة وأخرى للمعلم 9

  .لمزيد من االطالع
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 78.9  270  342 80.9  373  461 68 192 282 72 157 218 .ة تحقيق المعيار الكلية لكل صفدرج 
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أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن المعـايير التـي   

  :تحققت بدرجة مرتفعة هي

م المفـاهي  ،% 79التدرج في عرض المفـاهيم   ،% 100وجود مقدمة للكتاب في بدايته 

  .% 76تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني 

أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي فالمعايير التي تحققت بدرجة مرتفعـة  

  :فهي

المفـاهيم   ،% 88التدرج في عرض المفـاهيم   ،% 100وجود مقدمة للكتاب في بدايته 

  .% 78تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني 

لصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة وفي كتاب التربية الوطنية 

   :مرتفعة هي

المفـاهيم   ،% 86التدرج في عرض المفـاهيم   ،% 100وجود مقدمة للكتاب في بدايته 

  .% 78تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني 

 % 70حتى أقل مـن  %  50إن المعايير التي تحققت بدرجة متوسطة، والتي حظيت بنسبة  -2

  :كتاب التربية الوطنية للصف األول األساسي هي من

  .% 68 التدرج في عرض المفاهيم

 ، وهي التي تحققت بدرجة ضعيفة في% 50إن المعايير التي كانت نسبتها المئوية أقل من  -3

  :كتاب التربية الوطنية للصف األول األساسي هي

   .% 49الموضوعات تبرز دور العلماء في تطور الفكر 

نسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبـين أن المعـاير التـي    أما بال

  :تحققت بدرجة ضعيفة فهي
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الموضوعات تبرز دور العلماء في  ،% 47وجود أهداف تعليمية في بداية كل موضوع 

  .% 49تطور الفكر 

جة ضـعيفة  ت بدرأما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فالمعايير التي تحقق

  :هي

  .% 48الموضوعات تبرز دور العلماء في تطور الفكر 

وفي كتاب التربية الوطنية للصـف الرابع األسـاسي، فتبين أن المعـايير التي تحققت 

  : بدرجة ضعيفة هي

  .% 47الموضوعات تبرز دور العلماء في تطور الفكر 

ساسي لمجال تنظيم المحتـوى  وفيما يتعلق بدرجة تحقيق المعايير الكلية للصف األول األ

درجـة   والصف الثالث حصـل علـى   ،%68، أّما الصف الثاني فحصل على درجة %72فهو 

وجميع هـذه التقـديرات مرتفعـة لجميـع      ،%78.9أّما الصف الرابع فحصل على  ،80.9%

  . الصفوف باستثناء الصف الثاني فجاءت متوسطة

  بطريقة عرض المحتوى ةعلقالمتنتائج ال

كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضـوء المعـايير الخاصـة     تم تحليل

  .التالي يوضح نتائج هذا التحليل )5(بطريقة عرض المحتوى ؛ والجدول 

  :ما يلي )5(يتضح من الجدول 

 إن المعايير التي تحققت بدرجة مرتفعة في كتاب التربية الوطنية للصـف األول األساسـي   -1

   :هي

  .% 84عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم الموضوعات 
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معـايير التـي   أنا بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبـين أن ال 

  :هيتحققت بدرجة مرتفعة 

  .% 82الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم 

معايير التي تحققت بدرجة مرتفعـة  لأما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فا

  :هي

  .% 79الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم 

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

  :مرتفعة هي

  .% 79الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم 

 ر التي تحققت بدرجة متوسـطة في كتـاب التربيـة الوطنيـة للصـف األول    إن المعـايي -2

  :األساسي هي

الموضوعات تبرز دور  ،% 59طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي 

   .% 68التربية الوطنية في الحياة العملية 

معـايير التـي   ال أّما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن

  :هيتحققت بدرجة متوسطة 

الموضوعات تبرز دور  ،% 64طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي 

  .% 69التربية الوطنية في الحياة العملية 
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  .نتائج تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضوء معايير طريقة عرض المحتوى: )5(جدول 

 

  يير عرض المحتوىمعا

  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي

  %  ن  مجـ  %  ن مجـ % ن مجـ % ن  مجـ
الكتاب يتضمن بعض موضوعات 1

  الدراسة للبحث والتجريب
  65  22  34  48  14  29  18  8  45 ـــ ـــ  37

طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة 2

  .لتعلم الذاتي على ا
37  22  59  45  29  64  29  17  59  34  23  68  

استخدام المدخل االستقرائي في عرض 3

  .المفاهيم 
71  32  45  95  45  47  215  103  48  153  75  49  

الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من 4

  دافعية الطالب للتعلم 
37  31  84  45  37  82  29  23  79  34  27  79  

ليستالكتاب يتضمن موضوعات عامة 5

  .في المقرر إلثراء معلومات التلميذ 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

الموضوعات تبرز دور التربية الوطنية 6

  .في الحياة العملية 
37  25  68  45  31  69  29  20  69  34  23  68  

 58.8  170  289 53.4  177 331 54.5 150 275 50.2 110  219 .درجة تحقيق المعيار الكلية لكل صف 
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معايير التي تحققت بدرجة متوسطة أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فال

  :هي

الموضوعات تبرز دور  ،% 59طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي 

  .% 69التربية الوطنية في الحياة العملية 

ساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األ

  :متوسطة هي

طريقـة عـرض    ،% 65الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة للبحث والتجريب 

الموضوعات تبرز دور التربية الوطنية فـي   ،% 68المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي 

  .% 68الحياة العملية 

ة في كتاب التربية الوطنية للصـف األول األساسـي   إن المعايير التي تحققت بدرجة ضعيف -3

  :هي

  .% 45استخدام المدخل االستقرائي في عرض المفاهيم 

لمعـايير التـي   أّما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن ا

  :هيتحققت بدرجة ضعيفة 

سـتخدام المـدخل   ا ،% 18الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة للبحث والتجربة 

  .% 47االستقرائي في عرض المفاهيم 

لمعايير التي تحققت بدرجة ضـعيفة  أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فا

  :هي

استخدام المـدخل   ،% 48الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة للبحث والتجريب 

  .% 48االستقرائي في عرض المفاهيم 
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للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة  وفي كتاب التربية الوطنية

  .% 49استخدام المدخل االستقرائي في عرض المفاهيم : ضعيفة هي

وفيما يتعلق بدرجة تحقيق المعايير الكلية للصف األول لمجال عرض المحتـوى فهـو   

أّمـا   ،%53.4والصف الثالث حصل علـى   ،%54.5أّما الصف الثاني فحصل على  ،50.2%

وجميع هذه التقديرات جـاءت متوسـطة    ،%58.8الصف الرابع فجاءت درجة تحقيقه للمعيار 

  .لجميع الصفوف

  باألنشطة واألسئلة ةعلقالمتنتائج ال

تم تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ضـوء المعـايير الخاصـة    

  .ذا التحليلالتالي يوضح نتائج ه )6(باألنشطة واألسئلة والجدول 

  :ما يلي )6(يتضح من الجدول 

 فأكثر، وهي التي تحققت بدرجة مرتفعة فـي كتـاب  %  70إن المعايير التي حظيت بنسبة  -1

  :التربية الوطنية للصف األول األساسي هي

األنشطة واألسئلة متدرجـة مـن    ،% 89األنشطة واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب 

األنشـطة   ،% 71واألسئلة تتضـمن أسـئلة موضـوعية     األنشطة ،% 85السهل إلى الصعب 

األنشطة واألسئلة متنوعـة وغيـر    ،% 83واألسئلة تعكس تطبيقات التربية الوطنية في الحياة 

   .% 78األنشطة واألسئلة تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها  ،% 71نمطية 
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  .الدنيا في ضوء معايير األنشطة واألسئلةنتائج تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية  :)6(جدول 

  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي معايير األنشطة واألسئلة

  %  ن  مجـ  %  ن مجـ % ن مجـ % ن  مجـ 
األنشطة واألسئلة تغطي موضوعات 1

  .الكتاب
115  102  89  182  162  89  155  137  88  171  148  87  

األنشطة واألسـئلة متدرجـة مـن 2

  .السهل إلى الصعب
115  98  85  182  161  88  155  132  85  171  152  89  

األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب 3

  .التفكير واإلبداع
115  51  44  182  90  49  155  71  46  171  110  64  

األنشطة واألسئلة تتضـمن أسـئلة 4

  .موضوعية
115  82  71  182  120  66  155  95  61  171  87  51  

األنشطة واألسئلة تعكس تطبيقـات 5

  .التربية الوطنية في الحياة
115  96  83  182  150  82  155  121  78  171  140  82  

األنشطة واألسئلة متنوعـة وغيـر 6

 .نمطية
115  82  71  182  140  77  155  119  77  171  135  79  

األنشطة واألسئلة تصاحبها إرشادات 7

 .للحل
115  75  65  182  122  67  155  97  63  171  115  67  

األنشطة واألسئلة لها إجابات نهائية 8

  .فقط
115  61  53  182  118  65  155  103  66  171  109  64  
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  كتاب الرابع األساسي  كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتاب األول األساسي معايير األنشطة واألسئلة

  %  ن  مجـ  %  ن مجـ % ن مجـ % ن  مجـ 
األنشطة واألسـئلة تناسـب ميـول 9

الطالب وتراعي الفـروق الفرديـة   

  . بينهم

115  79  69  182  99  54  155  91  59  171  89  52  

األنشــطة واألســئلة تركــز علــى 10

  .الرحالت والزيارات الميدانية
115  20  17  182  42  23  155  45  29  171  55  32  

األنشطة واألسئلة تركز على العمـل 11

 .التعاوني
115  50  43  182  81  45  155  76  49  171  84  49  

األنشطة واألسئلة تتسـم بالواقعيـة 12

  .وبإمكانية تنفيذها
115  90  78  182  160  88  155  135  87  171  150  88  

درجة تحقيق المعيار الكليـة لكـل 

  .صف
1380 886  64.2  2184 1445 66.1  1860 1222 65.6  2052 1374 66.9  



لوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن المعـايير التـي   أما بالنسبة لكتاب التربية ا

  :تحققت بدرجة مرتفعة هي

لة متدرجـة مـن   األنشطة واألسـئ  ،%89واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب األنشطة 

 ،%82ات التربية الوطنية في الحيـاة  األنشطة واألسئلة تعكس تطبيق ،%88السهل إلى الصعب 

بالواقعية وبإمكانية تنفيذها  األنشطة واألسئلة تتسم ،%77نمطية  واألسئلة متنوعة وغيراألنشطة 

88.%  

معايير التي تحققت بدرجة مرتفعـة  أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فال

  :هي

لة متدرجـة مـن   ، األنشطة واألسـئ %88ألسئلة تغطي موضوعات الكتاب األنشطة وا

 ،%78ات التربية الوطنية في الحيـاة  ة تعكس تطبيقاألنشطة واألسئل ،%85السهل إلى الصعب 

األنشطة واألسئلة تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها ، %77ة واألسئلة متنوعة وغير نمطية األنشط

87.%  

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

  :مرتفعة هي

األنشطة واألسـئلة متدرجـة مـن     ،%87لكتاب وضوعات ااألنشطة واألسئلة تغطي م

 ،%82ات التربية الوطنية في الحيـاة  األنشطة واألسئلة تعكس تطبيق ،%89السهل إلى الصعب 

األنشطة واألسئلة تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها ،%79ة واألسئلة متنوعة وغير نمطية األنشط

88.%  

وسـطة فـي كتـاب التربيـة الوطنيـة للصـف األول      إن المعايير التي تحققت بدرجة مت -2

  : األسـاسي هي

ائية األنشطة واألسـئلة لها إجابات نه ،%65األنشطة واألسئلة تصاحبها إرشادات للحل 

  .%69وتراعي الفروق الفردية بينهم  ، األنشطة واألسئلة تناسب ميول الطالب%53فقط 



 83

معـايير التـي   األساسي، فقد تبين أن ال أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني

  :هيتحققت بدرجة متوسطة 

األسئلة تصاحبها إرشادات األنشطة و ،%66واألسئلة تتضمن أسئلة موضوعية األنشطة 

األنشطة واألسئلة تناسـب ميـول    ،%65األنشطة واألسئلة لها إجابات نهائية فقط  ،%67للحل 

  .%54الطالب وتراعي الفروق الفردية بينهم 

فيهـا بدرجـة   أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فالمعايير التي تحققت 

  :هيمتوسطة 

األسئلة تصاحبها إرشادات األنشطة و ،%61األنشطة واألسئلة تتضمن أسئلة موضوعية 

األنشطة واألسئلة تناسـب ميـول    ،%66ألسئلة لها إجابات نهائية فقط األنشطة وا ،%63للحل 

  .%59اعي الفروق الفردية بينهم وترالطالب 

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

  :متوسطة هي

واألسئلة تتضـمن  األنشطة  ،%64عند الطالب التفكير واإلبداع  األنشطة واألسئلة تنمي

ألسئلة لها األنشطة وا ،%67 ت للحلاألنشطة واألسئلة تصاحبها إرشادا ،%51أسئلة موضوعية 

وتراعي الفروق الفردية بينهم  األنشطة واألسئلة تناسب ميول الطالب ،%64إجابات نهائية فقط 

52%.  

 إن المعايير التي تحققت بدرجة ضعيفة في كتاب التربية الوطنية للصـف األول األساسـي   -3

  :هي

األنشطة واألسـئلة تركـز    ،%44بداعي األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير اإل

   .%43سئلة تركز على العمل التعاوني األنشطة واأل ،%17الرحالت والزيارات الميدانية  على
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لمعـايير التـي   أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية للصف الثاني األساسي، فقد تبين أن ا

  :هيتحققت بدرجة ضعيفة 

األنشطة واألسـئلة تركـز    ،%49بداع التفكير واإلاألنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب 

  .%45سئلة تركز على العمل التعاوني األنشطة واأل ،%23على الرحالت والزيارات الميدانية 

أما كتاب التربية الوطنية للصف الثالث األساسي، فالمعايير التي تحققت بدرجة ضـعيفة  

  :هي

نشطة واألسـئلة تركـز   األ ،%46إلبداع األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير وا

  .%49سئلة تركز على العمل التعاوني األنشطة واأل ،%29الرحالت والزيارات الميدانية  على

وفي كتاب التربية الوطنية للصف الرابع األساسي، فتبين أن المعايير التي تحققت بدرجة 

  :ضعيفة هي

سـئلة  شـطة واأل األن ،%32لميدانية األنشطة واألسئلة تركز على الرحالت والزيارات ا

   .%49تركز على العمل التعاوني 

وفيما يتعلق بدرجة تحقيق المعايير الكلية للصـف األول األساسـي لمجـال األنشـطة     

والصف الثالث حصـل علـى    ،%66.1أّما الصف الثاني فحصل على  ،%64.2واألسئلة فهو 

التقديرات جاءت  وجميع هذه .%66.9أّما الصف الرابع فجاءت درجة تحقيقه للمعيار  ،65.6%

  .متوسطة لجميع الصفوف
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  .نتائج درجة تحقيق المعايير الكلية لكتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا: )7(جدول 

 

  مجاالت التحليل

  كتاب جميع الصفوف  كتاب الرابع األساسي كتاب الثالث األساسي كتاب الثاني األساسي كتب األول األساسي

قق
تح
 ال
جة
در

 

ال
ب 
رتي
ت

  %  ن  مجـ  %  ن  مجـ  %  ن  مجـ  %  ن  مجـ  %  ن  مجـ

النتائج الكلية المتعلقة 

  76.3  2279  2984  77.1  598  775  74.4  571  767  81.2  656  807  71.4  454  635  . بالمحتوى

عة
رتف
م

  

1  

النتائج الكلية المتعلقة 

  76.1  992  1303  78.9  270  342  80.9  373  461  68  192  282  72  157  218  .بتنظيم المحتوى 

عة
رتف
م

  

2  

النتائج الكلية المتعلقة 

  54.4  607  1114  58.8  170  289  53.4  177  331  54.5  150  275  50.2  110  219  بطريقة عرض المحتوى 

طة
وس
مت

  

4  

النتائج الكلية المتعلقة 

  65.9  4927  7476  66.9  1374  2052  65.6  1222  1860  66.1  1445  2184  64.2  886  1380  .باألنشطة واألسئلة 

طة
وس
مت

  

3  

  .المجموع الكلي 

2452  1607  65.5  3548  2443  68.8  3419  2343  68.5  3458  2412  69.7  12877  8805  68.3  

طة
وس
مت
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  نتائج درجة تحقيق المعايير الكلية لكتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا

ب التربية الوطنية نتائج درجة تحقيق المعايير الكلية لكت )7(يوضح الجدول السابق رقم 

  .الفلسطينية للصفوف األول والثاني والثالث والرابع

 65.5(أظهرت النتائج الكلية لكتاب الصف األول األساسي، أنه تحققت المعايير بدرجـة  

 ،)% 68.5(والصف الثالث تحققت بدرجـة   ،)% 68.8(أّما الصف الثاني تحققت بدرجة  ،)%

وجميع هذه التقديرات جاءت  ،)%69.7(المعايير بدرجة  أّما الصف الرابع فجاءت درجة تحقيق

  .متوسطة

وهـذه درجـة    ،)% 68.3(أّما درجة تحقيق المعايير الكلية لجميع الصـفوف فكانـت   

  .متوسطة

، وهي درجـة  %) 76.3(كما أظهرت النتائج الكلية المتعلقة بالمحتوى لجميع الصفوف 

، وهـي  %) 76.1(علق بتنظيم المحتوى فكانـت  أّما فيما يت ،مرتفعة وجاءت في المرتبة األولى

 65.9(أّما النتائج المتعلقة باألنشطة واألسـئلة فكانـت    ،أيضاً مرتفعة وجاءت في المرتبة الثانية

وأخيراً النتائج الكليـة المتعلقـة بطريقـة     ،، وهي درجة متوسطة وجاءت في المرتبة الثالثة%)

وجاءت في المرتبة الرابعـة   ،متوسطةوهي درجة  )% 54.4(عرض المحتوى، فحصلت على 

  .واألخيرة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصيات

تناول الفصل الرابع نتائج الدراسة بشكل تفصيلي وإجمالي، حيث تم تحليل كتب التربية 

في ضوء قائمة المعايير لمعرفة مدى الوطنية للصفوف األول والثاني والثالث والرابع األساسي، 

  .اتفاقها أو اختالفها مع كل فئة من الكتب
وتسهيالً لذلك ارتـأت الباحثـة    ،وفي هذا الفصل ستناقش النتائج التي تم التوصل إليها

وفي نهاية هذا الفصل تضع الباحثة مجموعة مـن   ،مناقشتها وفق نفس الترتيب في فصل النتائج

والمهتمـين فـي وزارة    ،بين أيدي صانعي القـرار _ ن نتائج الدراسة المنبثقة ع_ التوصيات 

  .لما لها من أهمية ،راجيةً  التعامل معها بخصوصية ،التربية والتعليم
  :أما ترتيب مناقشة النتائج فكان كما يلي

  .مناقشة النتائج المتعلقة بالمحتوى -
  .مناقشة النتائج المتعلقة بتنظيم المحتوى -
  .متعلقة بطريقة عرض المحتوىمناقشة النتائج ال -
  .مناقشة النتائج المتعلقة باألنشطة واألسئلة -
  .التوصيات -

  مناقشة النتائج المتعلقة بالمحتوى 
  .إن القراءة لهذه النتائج توضح عدداً من المؤشرات فيما يتعلق بالمحتوى

  الصف األول األساسي -1

فـي ضـوء   ) 3(جدول رقم الحسب ترتيبها في  -دلت نتائج الدراسة على أن الفقرات 

إذ تراوحت  ،تحققت بدرجة مرتفعة )11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1( –المعايير الخاصة بالمحتوى 
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والمفاهيم معرفـة   ،وهذا يعني أن المحتوى صحيح علمياً ).% 100 -%  73(نسبة تحققها بين 

ـ      ،واألمثلة متنوعة وغير متكـررة  ،بشكل سليم رة والموضـوعات تحقـق مبـدأ تماسـك الخب

ومناسبة حجم المحتوى مع عـدد   ،والمحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ ،واستمرارها

وانسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية، ومساهمة المحتوى فـي   ،الحصص المقررة

جاء كل ذلك في التحقيـق   ،تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية

"  ،)8 ،5(غير إن هناك تفاوتاً في التحقيق بين فقرة وأخرى، فقد نالت الفقرات . بدرجة مرتفعة

انسجام المحتوى مع أهداف منهاج  ،الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة التعليمية واستمرارها

 73(يير الدرجة األخيرة من حيث تحقيقها للمعايير، إذ كان مدى تحقيقها للمعا ."التربية الوطنية 

الدرجـة األولـى ومـدى    ". محتوى التربية الوطنية صحيح علميا"  ،)1(بينما نالت الفقرة  ،)%

  .% 100تحقيقها 

 68 -%  57(جاءت درجة تحقيقها متوسطة، إذ تراوحت بين ) 10 ،9 ،4(أما الفقرات 

ءمـة  واتصاف المحتوى بالجدة والحداثة، و مال ،وهذا يعني أن وجود تفسير للمصطلحات ،)%

فقد نالـت الفقـرة   . جاءت جميعها في التحقيق بدرجة متوسطة ،المحتوى للمستوى العقلي للطلبة

إذ نالـت   ،التقدير األدنى من حيـث التحقيـق   ،مالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة"  )10(

ل مـن  التقدير األو ،والحداثة ةاتصاف المحتوى بالجد"  ،)9(بينما نالت الفقرة  ،)% 57(التقدير 

  ).% 68(حيث التحقيق وبتقدير 

وهذا يعني أن يتضـمن   )% 49(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة إذ بلغت  )12(أما الفقرة 

أّمـا الفقـرة    .المحتوى نصوصاًً وقراءات، تدرب الطلبة على التحليل، بحاجة إلى اهتمام أكثـر 

اسي لصف األول األسالموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها، لم تحقق إطالقاً ل) 13(

  .هو الصف األول في المرحلة األساسية الدنيا وذلك ألن الصف األول األساسي

وكانت درجة تحقيق المعيار الكلية لمحتوى كتاب التربية الوطنية الفلسـطينية للصـف   

   )% 71.4(األول األساسي مرتفعة إذ بلغت 
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  الصف الثاني األساسي -2

 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1(ن درجة تحقيق الفقرات أظهرت نتائج الدراسة للمحتوى أ

وهذا يعني أن المحتوى  )% 100 - % 75(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،جاءت مرتفعة )13

والموضـوعات   ،واألمثلة متنوعة وغير متكـررة  ،والمفاهيم معرفة بشكل سليم ،صحيح علمياً

ومناسبة  ،على تدريبات من بيئة التلميذ والمحتوى يشتمل ،تحقق مبدأ تماسك الخبرة واستمرارها

وانسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية،  ،حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة

 ،ومساهمة المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربيـة واإلسـالمية  

هناك تفاوتاً في التحقيق بين فقـرة  غير أن . .والموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها

الدرجة األخيرة من حيث تحقيقها " األمثلة متنوعة وغير متكررة "  )3(فقد نالت الفقرة  ،وأخرى

محتوى التربية الوطنية صحيح "  )1(بينما نالت الفقرة  ،)% 75(إذ كان مدى تحقيقها . للمعايير

   .% 100الدرجة األولى ومدى تحقيقها " علمياً  

 69 -%  67(إذ تراوحت بين  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )10 ،9 ،4(ا الفقرات أّم

واتصاف المحتوى بالجدة والحداثـة، ومالءمـة    ،وهذا يعني أن وجود تفسير للمصطلحات ،)%

جاءت جميعها في التحقيق بدرجة متوسطة، فقد نالت الفقـرات   ،المحتوى للمستوى العقلي للطلبة

التقدير " ومالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة  ،حتوى بالجدة والحداثةاتصاف الم"  )10 ،9(

وجـود تفسـير   "  )4(بينما نالـت الفقـرة    ،%)67(األدنى من حيث التحقيق، إذ نالت التقدير 

  ).% 69(التقدير األول من حيث التحقيق وبتقدير " للمصطلحات 

وهذا يعني أن يتضـمن   )% 49( جاءت درجة تحقيقها ضعيفة إذ بلغت )12(أّما الفقرة 

  .المحتوى نصوصاً وقراءات تدرب الطلبة على التحليل، بحاجة إلى اهتمام أكثر

وكانت درجة تحقيق المعيار الكلية لمحتوى كتاب التربية الوطنية الفلسـطينية للصـف   

  ).% 81.2(الثاني األساسي مرتفعة، إذ بلغت 
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  الصف الثالث األساسي -3

 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1(سة للمحتوى أن درجة تحقيـق الفقـرات   أظهرت نتائج الدرا

وهذا يعني أن المحتوى  )% 100 -%  72(جاءت مرتفعة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ).13

والموضوعات تحقـق مبـدأ تماسـك الخبـرة      ،واألمثلة متنوعة وغير متكررة ،صحيح علمياً

ومناسبة حجم المحتوى مع عـدد   ،يئة التلميذوالمحتوى يشتمل على تدريبات من ب ،واستمرارها

وانسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية، ومساهمة المحتوى فـي   ،الحصص المقررة

والموضوعات تعتمد على  ،تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية

فقد نالت الفقـرات   ،تحقيق بين فقرة وأخرىغير أن هناك تفاوتاً في ال .معلومات سبقت دراستها

مساهمة المحتوى في تنمية االعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري لألمـة العربيـة   "  )13 ،11(

الدرجة األخيـرة مـن حيـث    " الموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها  ،واإلسالمية

محتوى التربية الوطنية "  )1(لفقرة بينما نالت ا ،)% 72(إذ كان مدى تحقيقها  ،تحقيقها للمعايير

جـاءت   ،)10 ،9 ،4 ،2(أّما الفقرات  ).% 100(الدرجة األولى ومدى تحقيقها " صحيح علمياً 

وهذا يعني أن المفـاهيم معرفـة    ،)% 69 -%  66(إذ تراوحت بين  ،درجة تحقيقها متوسطة

ة، مالءمـة المحتـوى   بشكل سليم، وجود تفسير للمصطلحات، اتصاف المحتوى بالجدة والحداث

"  )9(فقـد نالـت الفقـرة     ،جاءت جميعها بدرجة متوسطة في التحقيق ،للمستوى العقلي للطلبة

 ،)% 66(التقدير األدنى من حيث التحقيق إذ نالت التقـدير  " اتصاف المحتوى بالجدة والحداثة 

للمسـتوى العقلـي   المفاهيم معرفة بشكل سليم، مالءمة المحتوى "  )10 ،2(بينما نالت الفقرات 

جاءت درجة تحقيقها ) 12(أّما الفقرة  )% 69(التقدير األول من حيث التحقيق وبتقدير ". للطلبة 

وهذا يعني أن يتضمن المحتوى نصوصاً وقراءات تدرب الطلبة على %) 48(ضعيفة، إذ بلغت 

ـ  . التحليل، بحاجة إلى اهتمام أكثر اب التربيـة  وكانت درجة تحقيق المعيار الكلية لمحتـوى كت

  ).%74.4(الوطنية الفلسطينية للصف الثالث األساسي مرتفعة، إذ بلغت 

  الصف الرابع األساسي -4

) 13 ،7،8،11 ،6 ،5 ،3 ،1(أظهرت نتائج الدراسة للمحتوى أن درجة تحقيق الفقرات 

وهذا يعنـي أن المحتـوى    ،)% 100 -%  79(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،جاءت مرتفعة
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والموضوعات تحقـق مبـدأ تماسـك الخبـرة      ،واألمثلة متنوعة وغير متكررة ،لمياًصحيح ع

والمحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ، ومناسبة حجم المحتوى مع عـدد   ،واستمرارها

ومساهمة المحتوى فـي   ،وانسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية ،الحصص المقررة

والموضوعات تعتمد على  ،ث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالميةتنمية االعتزاز بالترا

بيد أن هناك تفاوتاً في التحقيق بين فقرة وأخرى، فقـد نالـت الفقـرة     .معلومات سبقت دراستها

الدرجة األخيرة من حيث تحقيقهـا  " الموضوعات تعتمد على معلومات سبقت دراستها " ، )13(

محتوى التربية الوطنية صحيح "  )1(بينما نالت الفقرة  ،)% 79(يقها إذ كان مدى تحق ،للمعايير

   )% 100(علمياً  الدرجة األولى ومدى تحقيقها 

 -%  65(إذ تراوحت بين  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )10 ،9 ،4 ،2(أّما الفقرات 

 اتصـاف  ،وجـود تفسـير للمصـطلحات    ،وهذا يعني أن المفاهيم معرفة بشكل سليم ،)% 69

جـاءت جميعهـا بدرجـة     ،مالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة ،المحتوى بالجدة والحداثة

التقـدير  " مالءمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة ) " 10(متوسطة في التحقيق، فقد نالت الفقرة 

بشكل المفاهيم معرفة "  )2(بينما نالت الفقرة  ،)% 65(األدنى من حيث التحقيق إذ نالت التقدير 

  .%)69(التقدير األول من حيث التحقيق وبتقدير" سليم 

وهذا يعني أن يتضمن  )% 47(إذ بلغت  ،جاءت درجة تحقيقها ضعيفة )12(أّما الفقرة 

  .وقراءات تدرب الطلبة على التحليل بحاجة إلى اهتمام أكثر اًالمحتوى نصوص

وطنية الفلسـطينية للصـف   وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لمحتوى كتاب التربية ال

  ).% 77.1(الرابع األساسي مرتفعة، إذ بلغت 

  )األول، الثاني، الثالث، الرابع(جميع الصفوف  -5

) 11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3، 1( –لجميع الصـفوف   –يتبين من خالل ما سبق أن الفقرات 

  .ول والثانيجاءت أيضاً مرتفعة للصفين األ )2(والفقرة  ،جاءت درجة تحقيقها للمعايير مرتفعة
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جاءت مرتفعة لجميع الصفوف باستثناء  )13(أّما الثالث والرابع فكانت متوسطة والفقرة 

 ،متوسطة لجميع الصفوف )10 ،9 ،4(وجاءت الفقرات  ،الصف األول لم يأخذ أي نسبة تحقيق

وبالرغم من درجة تحقيق المحتوى للمعايير لجميع الصفوف جاءت مرتفعـة، إالّ أن المحتـوى   

يتضمن المحتوى نصوصاً وقراءات ) " 12(جميع الصفوف بحاجة إلى تعديل وتحسين، فالفقرة ول

باإلضـافة   ،جاءت درجة تحقيقها للمعايير ضعيفة لجميع الصـفوف " تدرب الطلبة على التحليل 

  .لبعض الفقرات التي جاءت درجة تحقيقها متوسطة

ة الوطنية الفلسطينية، وللصفوف وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لمحتوى كتب التربي

  ).% 76.3(األربعة مجتمعة مرتفعة، إذ بلغت 

في تركيز المحتوى على فهـم   )1994(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عّواد 

مـن حيـث إن    )1991(ومع دراسة بيك ومكيـون   ،الطالب العالقة بينه وبين بيئته االجتماعية

) 1995(ومـع دراسـة العمـاري     ،ة فهمها واسـتيعابها النصوص صعبة ويصعب على الطلب

في أنها راعت بشكل جيد معظم معايير منهـاج الدراسـات االجتماعيـة،    ) 1995(والعطيوي 

  .واألساس االجتماعي والفلسفي للمنهاج

في انسجام  )1982(دمعة ومرسي  ،)1994(عّواد  ،)Hongshia, 1996(ومع دراسة 

  .تب الدراسات االجتماعية والتربية الوطنيةاألهداف مع األهداف العامة لك

تناسب حجم المحتوى مع عـدد الحصـص المقـررة، واهتمـام      )1999(ومع ربايعة 

المحتوى بتزويد االتجاهات والقيم الوطنية والقومية، ومساهمة المحتوى فـي تنميـة االعتـزاز    

من حيث ) 1986( القضاة بالتراث الثقافي والحضاري لألمة العربية واإلسالمية، وتتفق أيضاً مع

ن المحتوى ال تتوافر فيه قراءات ونصوص تدرب على التحليل، إالّ أن هذه النتائج تختلف مـع  أ

التي يفتقر فيها المحتوى إلى القيم الوطنية والقومية، واختلفت نتائج هذه ) 1990(دراسة الزعبي 

ومع  ،عن ضعف المحتوىالتي كشفت ) 1994(الدراسة أيضاً، مع نتائج كل من دراسات خليل 
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التي ركزت في محتوى المنهاج على األفكار والمبـادئ التـي تخـدم     )1993(دراسة الدجاني 

   .إسرائيل

من حيث عدم تناسب محتوى المنهـاج مـع عـدد     )1986(وتختلف أيضاً مع القضاة 

من حيث قلة األمثلة المطروحـة فـي    )1987(وتختلف أيضاً مع سعادة  ،الحصص األسبوعية

  . محتوىال

ترى الباحثة إن سبب االختالف بين نتائج الدراسة ونتائج الدراسات األخرى، أن الكتب 

موضوع هذه الدراسة، جديدة اإلعداد والتأليف، مما يعني خضوعها لألسس واألصـول الـالزم   

كما يدل على معرفة المـؤلفين لحاجـات الطلبـة، ووضـعهم      .اتباعها في إعداد مناهج جديدة

وذلك  بل إقراره إذا تم تالفي السلبيات،شكل صحيح، ويعود أيضاً إلى تجريب الكتاب قوقدراتهم ب

  .للتأكد من حدوث التوازن

لذا ترى الباحثة، إن حداثة كتب التربية الوطنيـة الفلسـطينية، وخصوصـية الشـعب     

ـ . الفلسطيني، قد يكونا سبباً في الجهد الكبير الذي يبذله المؤلفون في إعداد المحتوى كـان  ن لك

لتضمين المحتوى نصوصاً وقراءات تدرب الطلبة على التحليـل   هناك عدم اهتمام فريق التأليف

وربما يعود . بشكل كبير وواسع، فعلى الرغم من وجودها إالّ أنها لم تصل إلى الدرجة المطلوبة

صـفوف  ذلك إلى اعتقاد المسؤولين إلى عدم حاجة الطلبة إلى ذلك، على اعتبار أن الطلبة في ال

  .األربعة األولى يعتمدون على المرحلة الحسية أكثر

  مناقشة النتائج المتعلقة بتنظيم المحتوى

  الصف األول األساسي -1

من تحليل النتائج المرتبطة بتنظيم المحتوى الخاص بكتب التربية الوطنية للصف األول 

  :األساسي يتضح ما يلي

في ضوء المعـايير   )4(في جدول رقم  حسب ترتيبها –دلت نتائج الدراسة أن الفقرات 

إذا تراوحت نسبة تحقيقها بـين   ،تحققت بدرجة مرتفعة ،)6 ،3 ،1( –الخاصة بتنظيم المحتوى 
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 ،وهذا يعني أن تنظيم المحتوى اهتم بوجود مقدمة للكتـاب فـي بدايتـه    ،)% 100 -%  73(

. م االتجاه الحلزونـي وقد روعي في بعض المفاهي ،ووجود أهداف تعليمية في بداية كل موضوع

، وهذا يعني )% 68(جاءت درجة تحقيقها متوسطة، إذ نالت نسبة تحقيقها ) 5(أّما تقدير الفقرة 

  .أنه روعي التدرج في عرض بعض المفاهيم

، وهذا يعني أنه لـم  )% 49(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة إذ بلغت ) 7(أّما تقدير الفقرة 

لمحتـوى  لهم إسهامات في بعض الموضوعات الواردة في ايبرز أسماء العلماء وأدوارهم، ممن 

نه من الناحية التنظيمية فإن كتاب التربية الوطنية للصـف األول  أضف إلى ذلك، أ. بشكل كاٍف

ويخلو مـن   ،يخلو من وجود أهداف للكتاب في بدايته )9 ،8 ،4 ،2(األساسي كما في الفقرات 

الكتاب يخلو من قائمة المراجع التي اعتمـد   كما أن ،وجود ملخص للمفاهيم يعتمد كل موضوع

وال يتضمن قائمة مراجع خاصة بالطالب والمعلم، يمكن أن تزيد مـن القـراءة    ،عليها المؤلف

  .واالطالع

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لتنظيم محتوى كتاب التربيـة الوطنيـة الفلسـطينية    

  ).% 72(للصف األول األساسي مرتفعة، إذ بلغت 

  الصف الثاني األساسي -2

تحققـت   ،)6 ،5 ،1(أظهرت نتائج الدراسة لتنظيم المحتوى، أن درجة تحقيق الفقرات 

وهـذا يعنـي أن تنظـيم     )% 100 -%  76(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بـين   ،بدرجة مرتفعة

 ،واهتم بعرض المفاهيم بصورة منطقية متدرجـة  ،المحتوى اهتم بوجود مقدمة للكتاب في بدايته

جاءت درجة تحقيقها  ،)7 ،3(أّما تقدير الفقرة  .قد روعي في بعض المفاهيم االتجاه الحلزونيو

وهذا يعني وجود أهداف تعليمية لبعض الدروس فقـط دون   ).% 49 -%  47(ضعيفة بنسبة 

ولم يبرز أسماء العلماء وأدوارهم، ممن لهم إسهامات في بعض الموضوعات الـواردة   ،األخرى

  .شكل كاٍففي المحتوى ب
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أضف إلى ذلك، أنه من الناحية التنظيمية فإن كتاب التربية الوطنيـة للصـف الثـاني    

ويخلو مـن   ،، يخلو من وجود أهداف للكتاب في بدايته)9 ،8 ،4 ،2(األساسي كما في الفقرات 

كما أن الكتاب يخلو من قائمة المراجع التـي اعتمـد    ،وجود ملخص للمفاهيم بعد كل موضوع

بالطالب والمعلم، يمكن أن تزيد مـن القـراءة    مؤلف، وال يتضمن قائمة مراجع خاصةعليها ال

  .واالطالع

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لتنظيم محتوى كتاب التربيـة الوطنيـة الفلسـطينية    

  ).% 68(للصف الثاني األساسي متوسطة، إذ بلغت 

  الصف الثالث األساسي -3

تحققـت  ) 6 ،5، 1(المحتوى، أن درجة تحقيق الفقـرات  أظهرت نتائج الدراسة لتنظيم 

وهـذا يعنـي أن تنظـيم     ،)% 100 -% 78(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بـين   ،بدرجة مرتفعة

 ،واهتم بعرض المفاهيم بصورة منطقية متدرجـة  ،المحتوى اهتم بوجود مقدمة للكتاب في بدايته

  .وقد روعي في بعض المفاهيم االتجاه الحلزوني

وهذا يعني أنه لـم   )% 48(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ بلغت ) 7(دير الفقرة أّما تق

يبرز أسماء العلماء وأدوارهم، ممن لهم إسهامات في بعض الموضوعات الواردة في المحتـوى  

أضف إلى ذلك، إنه من الناحية التنظيمية، فإن كتاب التربية الوطنية للصف الثالـث   .بشكل كاٍف

كما يخلـو   ،يخلو من وجود أهداف للكتاب في بدايته )9 ،8 ،4 ،3 ،2(لفقرة األساسي كما في ا

 ،ويخلو من وجود ملخص للمفاهيم بعد كل موضـوع  ،من أهداف تعليمية في بداية كل موضوع

وال يتضـمن قائمـة مراجـع     ،كما أن الكتاب يخلو من قائمة المراجع التي اعتمد عليها المؤلف

   .أن تزيد من القراءة واالطالعخاصة بالطالب والمعلم، يمكن 

وكانت درجة تحقيق المعيار الكلية لتنظيم محتوى كتاب التربيـة الوطنيـة الفلسـطينية    

  ).% 80.9(للصف الثالث األساسي مرتفعة، إذ بلغت 



 97

  الصف الرابع األساسي -4

تحققـت   )6 ،5 ،1(أظهرت نتائج الدراسة لتنظيم المحتوى أن درجة تحقيق الفقـرات  

وهـذا يعنـي أن تنظـيم     ،)% 100 -% 78(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بـين   ،مرتفعةبدرجة 

 ،واهتم بعرض المفاهيم بصورة منطقية متدرجـة  ،المحتوى اهتم بوجود مقدمة للكتاب في بدايته

  .وقد روعي في بعض المفاهيم االتجاه الحلزوني

وهذا يعني أنه لم  ،)% 47(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ بلغت ) 7(أّما تقدير الفقرة 

يبرز أسماء العلماء وأدوارهم، ممن لهم إسهامات في بعض الموضوعات الواردة في المحتـوى  

  .بشكل كاٍف

أضف إلى ذلك أنه من الناحية التنظيمية فإن كتاب التربيـة الوطنيـة للصـف الرابـع     

كما  ،ي بدايتهيخلو من وجود أهداف للكتاب ف – )9 ،8 ،4 ،3 ،2(كما في الفقرات  –األساسي 

ويخلو من وجود ملخص للمفـاهيم بعـد كـل     ،يخلو من أهداف تعليمية في بداية كل موضوع

وال يتضمن قائمـة   ،كما أن الكتاب يخلو من قائمة المراجع التي اعتمد عليها المؤلف ،موضوع

   .مراجع خاصة بالطالب والمعلم، يمكن أن تزيد من القراءة واالطالع

معايير الكلية لتنظيم محتوى كتاب التربيـة الوطنيـة الفلسـطينية    وكانت درجة تحقيق ال

   ).% 78.9(للصف الرابع األساسي مرتفعة، إذ بلغت 

  )األول، الثاني، الثالث، الرابع(جميع الصفوف  -5

جاءت درجة تحقيقها  )6 ،1( -لجميع الصفوف  -يتبين من خالل ما سبق أن الفقرات 

، أما الصف )الثاني والثالث والرابع(جاءت أيضاً مرتفعة للصفوف  )5(والفقرة  ،للمعايير مرتفعة

وضـعيفة للصـف    ،جاءت مرتفعة للصف األول األساسي) 3(والفقرة  ،األول فكانت متوسطة

  .أّما الصف الثالث والرابع فهي غير موجودة إطالقاً .الثاني األساسي

، فإنها )8،9 ،2،4(فقرات أّما ال،جاءت درجة تحقيقها ضعيفة لجميع الصفوف) 7(والفقرة

  .لم يتحقق فيها معايير تنظيم المحتوى لجميع الصفوف
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بناًء على النتائج السابقة يتطلب من واضـعي ومصـممي منـاهج التربيـة الوطنيـة      

والعمل على  ،الفلسطينية، الوقوف وقفة جادة عند هذه النتائج المتدنية فيما يتعلق بتنظيم المحتوى

   .طبعة جديدة لهذه الكتب تالفيها عند أول إصدار

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لتنظيم محتوى كتب التربية الوطنيـة الفلسـطينية،   

  ).% 76.1(وللصفوف األربعة مجتمعة مرتفعة، إذ بلغت 

في االهتمام بالتسلسل المنطقي  )1987(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سعادة 

   .في عرض الموضوعات

، من حيث إن األهداف غير واضـحة لـدى   )2001(ق أيضاً مع دراسة العجاجي وتتف

اللتـان لـم    ،)Brophy 1992(و  )1992( وتتفق أيضاً مع الدراسة، كل من مبارك. المعلمين

  .يراع فيهما البنية التنظيمية للمحتوى

، من حيث التركيـز علـى التقـدم العلمـي     )1982( :تختلف مع دراسة دمعة ومرسي

غير متدرجة من السهل إلى جاءت ن المفاهيم حيث أ، )1993(ولوجي، ومع دراسة خليل والتكن

   .الصعب

ترى الباحثة، إن االهتمام بهذا المجال لم يكن كافياً من قبل المسؤولين في قسم المناهج، 

وإن بذلوا جهوداً كبيرة في تأليف الكتاب وتنظيمه وإخراجه، وفق أسس تربوية جديـدة، تبنتهـا   

هناك عدم اهتمام فريق التأليف في وجود قائمة مراجع اعتمد . ة التربية والتعليم الفلسطينيوزار

تعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة غيـر   .عليها المؤلف، ومراجع للطلبة، وأخرى للمعلم لإلطالع

قادرين على الرجوع إلى المصادر والمراجع، على اعتبار أن الطلبة فـي الصـفوف األربعـة    

وكذلك إن الموضوعات لم تبرز دور العلماء في تطـوير   .يعتمدون على المرحلة الحسية األولى

الفكر، فعلى الرغم من وجودها إالّ أنها لم تصل إلى سقف الطموحات، على اعتبـار أن هنـاك   

  .ثورة في عالم المعرفة والتكنولوجيا، باإلضافة إلى حوسبة الكتب والمنهاج
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للكتاب في بدايته، وعدم وجود أهداف تعليمية في بداية  باإلضافة إلى عدم وجود أهداف

 ،إن األهداف مرتكزات مهمة، يبنى عليها الكتـاب المدرسـي  : حيث ترى الباحثة ،كل موضوع

وتساعد المعلـم   ،فاحتواء الكتاب على األهداف التربوية يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية التعلمية

  .ى فهم المادة التعليمية أكثرعلى إعداد دروسه، وتساعد الطلبة عل

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المسؤولين اكتفوا باألهداف التربوية الموجـودة فـي دليـل    

  .المعلم، وحرصوا على صياغتها بشكل مالئم ومناسب

  مناقشة النتائج المتعلقة بعرض المحتوى

  الصف األول األساسي -1

ن تحليل كتاب التربية الوطنيـة للصـف   من خالل تحليل النتائج التي تم التوصل إليها، إ

األول األسـاسي، فيما يتعلق بطريقة عـرض المحـتوى، يمـكن تفسـير النتـائج على النحو 

  :التالي

في ضـوء المعـايير    -)5(حسب ترتيبها في جدول رقم  - )4(دلت النتائج أن الفقرة 

وهذا يعني  ،)% 84( إذ وصلت نسبة تحقيقها ،الخاصة بعرض المحتوى تحققت بدرجة مرتفعة

  .أن الموضوعات عرضها شيق، وتزيد من دافعية الطالب للتعلم

   إذ تراوحت نسـبة تحقيقهـا بـين    ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )6 ،2(أّما الفقرات 

وهذا يعني أن طريقة عرض المحتوى لم تساعد الطلبة على الـتعلم الـذاتي    ،)% 68 -% 59(

أّما الفقرة .لموضوعات دور التربية الوطنية في الحياة العمليةوروعي في بعض ا ،بالشكل الكافي

وهذا يعني أن الكتـاب أهمـل المـدخل     ،)% 45(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ بلغت  )3(

   .االستقرائي في عرض المفاهيم
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أضف إلى ذلك، إن الكتاب بصورته الحالية، لم تساعد طريقة عرضـه علـى البحـث    

تاب لم يتضمن موضوعات عامة ليست في المقرر؛ إلثـراء معلومـات   كما أن الك ،واالستقصاء

  ).5 ،1(التلميذ في الفقرات 

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لعرض محتوى كتاب التربية الوطنيـة الفلسـطينية،   

  ).% 50.2(للصف األول األساسي، متوسطة إذ بلغت 

  الصف الثاني األساسي -2

تحققـت بدرجـة مرتفعـة، إذ     )4(محتوى، إن الفقرة أظهرت نتائج الدراسة لعرض ال

وهذا يعني أن الموضوعات عرضها شيق، وتزيد مـن دافعيـة    ،)% 82(وصلت نسبة تحقيقها 

  .الطالب للتعلم

% 64( جاءت درجة تحقيقها متوسطة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين )6، 2(أّما الفقرات 

تساعد الطلبة على التعلم الـذاتي بالشـكل   وهذا يعني أن طريقة عرض المحتوى لم  ،)% 69 -

  .وروعي في بعض الموضوعات دور التربية الوطنية في الحياة العملية ،الكافي

% 18(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  )3 ،1(أّما الفقرات 

وأنه أهمل  ،وهذا يعني أن الكتاب لم تساعد طريقة عرضه على البحث واالستقصاء ).% 47 -

المدخل االستقرائي في عرض المفاهيم، بيد إن هناك تفاوتاً في التحقيق بين فقرة وأخرى، فقـد  

الدرجـة  " الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسـة للبحـث والتجريـب    "  )1(نالت الفقرة 

"  )3(بينمـا نالـت الفقـرة     )% 18(األخيرة، من حيث تحقيقها للمعايير، إذ كان مدى تحقيقها 

  ).% 47(الدرجة األولى، ومدى تحقيقها " ستخدام المدخل اإلستقرائي في عرض المفاهيم ا

أضف إلى ذلك، إن الكتاب بصورته الحالية، لم يتضمن موضوعات عامة ليسـت فـي   

   ).5(المقرر؛ إلثراء معلومات التلميذ في الفقرة 

نيـة الفلسـطينية،   وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لعرض محتوى كتاب التربية الوط

  ).% 54.5(للصف الثاني األساسي متوسطة، إذ بلغت 
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  الصف الثالث األساسي -3

تحققـت بدرجـة مرتفعـة، إذ     )4(أظهرت نتائج الدراسة لعرض المحتوى، أن الفقرة 

وهذا يعني أن الموضوعات عرضها شيق، وتزيد مـن دافعيـة    ،)% 79(وصلت نسبة تحقيقها 

جاءت درجة تحقيقها متوسطة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  )6 ،2(رات أّما الفق ،الطالب للتعلم

وهذا يعني أن طريقة عرض المحتوى لم تساعد الطلبة على التعلم الـذاتي   ،)% 69 -%  59(

أّمـا   ،وروعي في بعض الموضوعات دور التربية الوطنية في الحيـاة العمليـة   ،بالشكل الكافي

وهـذا   ،)% 48(ها ضعيفة، إذ بلغت نسبة التحقيق للفقرتين جاءت درجة تحقيق )3، 1(الفقرات 

وأنـه أهمـل المـدخل     ،يعني أن الكتاب، لم تساعد طريقة عرضه على البحـث واالستقصـاء  

  .االستقرائي في عرض المفاهيم

أضف إلى ذلك، إن الكتاب بصورته الحالية، لم يتضمن موضوعات عامة ليسـت فـي   

  ).5(في الفقرة المقرر؛ إلثراء معلومات التلميذ 

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لعرض محتوى كتاب التربية الوطنيـة الفلسـطينية،   

  ).% 53.4(للصف الثالث األساسي متوسطة، إذ بلغت 

  الصف الرابع األساسي -4

تحققـت بدرجـة   ) 4(أظهرت نتائج الدراسة لعرض المحتوى، أن درجة تحقيق الفقرة 

، وهذا يعني أن الموضوعات عرضها شيق، وتزيـد  )% 79(يقها مرتفعة، إذ وصلت نسبة تحق

جاءت درجة تحقيقها متوسـطة، إذ تراوحـت   ) 6 ،2، 1(من دافعية الطالب للتعلم، أّما الفقرات 

وهذا يعني أن الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة  ،)% 86 -%  65(نسبة تحقيقها بين 

تساعد الطلبة على الـتعلم الـذاتي بالشـكل    وأن طريقة عرض المحتوى لم  ،للبحث والتجريب

  .وروعي في بعض الموضوعات دور التربية الوطنية في الحياة العملية ،الكافي

وهذا يعنـي أن الكتـاب    )% 49(جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ بلغت  )3(أّما الفقرة 

  .أهمل المدخل االستقرائي في عرض المفاهيم
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حالية، لم يتضمن موضوعات عامة ليسـت فـي   أضف إلى ذلك، إن الكتاب بصورته ال

  ).5(المقرر؛ إلثراء معلومات التلميذ في الفقرة 

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لعرض محتوى كتاب التربية الوطنيـة الفلسـطينية،   

  ).% 58.8(للصف الرابع األساسي متوسطة، إذ بلغت 

  )األول، الثاني، الثالث، الرابع(جميع الصفوف  -5

جـاءت درجـة تحقيقهـا     -لجميع الصفوف  -) 4(ين من خالل ما سبق أن الفقرة يتب

  .للمعايير مرتفعة

) 1(أّمـا الفقـرة    ،فجاءت درجة تحقيقها متوسطة لجميع الصفوف) 6 ،2(أّما الفقرات 

فجاءت متوسطة للصف الرابع األساسي، وضعيفة للصفين الثاني والثالث، وغير موجـودة فـي   

  .الصف األول

فإنها لم يتحقق فيها معـايير   )5(أّما الفقرة  ،جاءت ضعيفة لجميع الصفوف )3(رة والفق

  .طريقة عرض المحتوى لجميع الصفوف

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية لعرض محتوى كتب التربية الوطنيـة الفلسـطينية،   

  ).% 54.4(وللصفوف األربعة مجتمعة متوسطة، إذ بلغت 

، من حيث التركيز على )1991(مع نتائج دراسة عبد اللطيف وتتفق نتائج هذه الدراسة 

  .المفاهيم ذات الطابع التطبيقي في الحياة

، من حيث إن الكتاب ال يتضـمن موضـوعات تشـجع    )1987(وتتفق أيضاً مع سعادة 

فـي   )1991(وهاس  )1996(الطلبة على صنع القرار والبحث والتجربة، وتتفق أيضاً مع بيرل 

ات ال تشجع االستفسار وطرح األسئلة، وتهتم أكثر بالقبول والتكيف أكثـر  أن عرض الموضوع

  .من التعلم الذاتي
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في أن عرض المحتوى شيق، وتزيد من دافعيـة الطالـب    )1994(وتختلف مع خريشة 

في توافر بعض معايير الـتعلم   )1995(والجرداني  )1992(وتختلف أيضاً مع الشقران  .للتعلم

  .الذاتي

إن هناك عدم اهتمام من فريق التأليف، بـأن يتضـمن الكتـاب بعـض     : ترى الباحثة

موضوعات الدراسة للبحث والتجريب، باإلضافة إلى موضوعات؛ إلثراء معلومات التلميذ فـي  

نهاية كل وحدة، أو موضوع وربما يعود ذلك إلى اعتقاد المسؤولين إلى عدم حاجة الطلبة للبحث 

الكتاب على ذلك يساعد الطلبة على الدراسـة، ويسـاعد    ولكن احتواء ،والتجريب لصغر سنهم

ذويهم على تدريس أبنائهم لمادة التربية الوطنية، إذ نجد دائماً ضعفاً في أسـاليب البحـث لـدى    

  .الطلبة، وعدم تمكينهم من بلوغ مستويات عالية من المعرفة

  مناقشة النتائج المتعلقة باألنشطة واألسئلة

  الصف األول األساسي -1

ن خالل تحليل النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل كتاب التربية الوطنيـة للصـف   م

األول األساسي، فيما يتعلق باألنشطة واألسئلة، تبين أن هناك مؤشرات هامة تفسر تلك النتـائج  

  :وهي

في ) 6(حسب ترتيبها في جدول رقم  -) 12، 6، 5، 4، 2، 1(دلت النتائج أن الفقرات 

تحققت بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت نسبة تحقيقهـا   -ر الخاصة باألنشطة واألسئلة ضوء المعايي

وأنهـا   ،، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة تغطي موضـوعات الكتـاب  %) 89 -%  71(بين 

وأنها تعكس تطبيقات التربيـة   ،وأنها تتضمن أسئلة موضوعية ،متدرجة من السهل إلى الصعب

  .وأنها تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها ،نوعة وغير نمطيةوأنها مت ،الوطنية في الحياة

جاءت درجة تحقيقها متوسطة، إذ تراوحت نسبة تحقيقهـا بـين    )9 ،8 ،7(أّما الفقرات 

وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة، لم تصاحبها ارشادات للحل بشـكل كـاٍف،    ،)69% -% 53(
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أيضاً أنها لم تناسب ميول الطالب ولـم تـراع    ،باإلضافة إلى أنها ليست لها إجابات نهائية فقط

  .الفروق الفردية بينهم بالشكل المطلوب

جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بـين  ) 11 ،10 ،3(أّما الفقرات 

، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة لم تنمِّ عند الطالب التفكير واإلبداع، ولـم  )% 44 -%  17(

حالت والزيارات الميدانية، باإلضافة إلى أنها لم تركز على العمل التعاوني بـين  تركز على الر

, )3(إذ نالـت الفقـرة رقـم    , غير أن هناك تفاوتاً في نسبة التحقيق بين فقرة وأخرى, الطالب

الدرجة األولى من حيث نسـبة التحقيـق   , األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير واإلبداع

األنشطة واألسئلة تركـز علـى   , )10(بينما نالت الفقرة %) 44(كان مدى تحقيقها  إذ, للمعايير

الدرجة األخيرة من حيث تحقيقها للمعايير، إذ كان مدى تحقيقهـا  , الرحالت والزيارات الميدانية

)17 (%.  

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية ألنشطة كتاب التربية الوطنية الفلسطينية وأسـئلته،  

  ).% 64.2(ألول األساسي متوسطة، إذ بلغت للصف ا

  الصف الثاني األساسي -2

 ،)12 ،6 ،5 ،2، 1(أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة باألنشـطة واألسـئلة أن الفقـرات    

وهذا يعني أن األنشطة  ،)%89 -% 77(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،تحققت بدرجة مرتفعة

وأنها تعكس تطبيقات  ،تدرجة من السهل إلى الصعبوأنها م ،واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب

  .وأنها تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذها ،وأنها متنوعة وغير نمطية ،التربية الوطنية في الحياة

إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )9 ،8 ،7 ،4(أّما الفقرات 

لة لم تتضمن أسئلة موضوعية بالشكل الكـافي،  وهذا يعني أن األنشطة واألسئ ،)% 67 ،54%(

وأنها أيضاً لم  ،باإلضافة إلى أنها لم تصاحبها إرشادات للحل، وأنها ليست لها إجابات نهائية فقط

   .تناسب ميول الطالب، ولم تراع الفروق الفردية بينهم بالشكل المطلوب
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حت نسبة تحقيقها بـين  جاءت درجة تحقيقها ضعيفة، إذ تراو) 11 ،10 ،3(أّما الفقرات 

، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة لم تنمِّ عند الطالب التفكير واإلبـداع، ولـم   )49% -%  23(

باإلضافة إلى أنها لم تركز على العمل التعاوني بـين   ،تركز على الرحالت والزيارات الميدانية

  .الطالب

 ،)3(نالـت الفقـرة رقـم    غير أن هناك تفاوتاً في نسبة التحقيق بين فقرة وأخـرى، إذ  

األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير واإلبداع الدرجة األولى، من حيث نسـبة التحقيـق   

األنشطة واألسئلة تركز علـى   ،)10(بينما نالت الفقرة  ،)% 49(إذ كان مدى تحقيقها  ،للمعايير

إذ كان مدى تحقيقهـا   ،اييرالدرجة األخيرة من حيث تحقيقها للمع ،الرحالت والزيارات الميدانية

)23 %.(  

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية ألنشطة كتاب التربية الوطنية الفلسطينية وأسـئلته،  

  ).% 66.1(للصف الثاني األساسي متوسطة، إذ بلغت 

  الصف الثالث األساسي -3

، )12 ،6 ،5، 2 ،1(أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة باألنشطة واألسـئلة، أن الفقـرات   

وهذا يعني أن األنشطة  )% 88 -% 77(إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،تحققت بدرجة مرتفعة

واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب، وأنها متدرجة من السهل إلى الصعب، وأنها تعكس تطبيقات 

  .اوأنها تتسم بالواقعية وبإمكانية تنفيذه ،وأنها متنوعة وغير نمطية ،التربية الوطنية في الحياة

إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )9 ،8 ،7 ،4(أّما الفقرات 

، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة لم تتضمن أسـئلة موضـوعية بالشـكل    )% 66 -%  59(

وأنها  ،باإلضافة إلى أنها لم تصاحبها إرشادات للحل، وأنها ليست لها إجابات نهائية فقط ،الكافي

  .تناسب ميول الطالب، ولم تراع الفروق الفردية بينهم بالشكل المطلوب أيضاً لم

إذ تراوحت نسبة تحقيقها بـين   ،جاءت درجة تحقيقها ضعيفة )11 ،10 ،3(أّما الفقرات 

ولـم   ،، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة لم تنمِّ عند الطالب التفكير واإلبـداع )49% -% 29(
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باإلضافة إلى أنها لم تركز على العمل التعاوني بـين   ،لميدانيةتركز على الرحالت والزيارات ا

   .الطالب

 وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية ألنشطة كتاب التربية الوطنية الفلسطينية وأسـئلته، 

  ).% 65.6(للصف الثالث األساسي متوسطة، إذ بلغت 

  الصف الرابع األساسي -4

، )12 ،6 ،5 ،2 ،1(واألسـئلة أن الفقـرات   أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة باألنشـطة  

، وهذا يعني أن األنشطة )%89 -% 79(تحققت بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت نسبة تحقيقها بين 

واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب، وأنها متدرجة من السهل إلى الصعب، وأنها تعكس تطبيقات 

  .ها تتسم بالواقعية، وبإمكانية تنفيذهاوأن ،التربية الوطنية في الحياة، وأنها متنوعة وغير نمطية

إذ تراوحت نسبة تحقيقها  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة )9 ،8 ،7 ،4 ،3(أّما الفقرات 

، وهذا يعني أن األنشطة واألسئلة لم تنمِّ عند الطالـب التفكيـر واإلبـداع    )%67 -% 51(بين 

وأنها لم تصاحبها إرشادات  ،وببالشكل الكافي، وأنها لم تتضمن أسئلة موضوعية بالشكل المطل

وأنها أيضاً لم تناسب ميول الطالب، ولم تراع الفروق  ،للحل، وأنها ليست لها إجابات نهائية فقط

  .الفردية بينهم بالشكل الكافي

إذ حصلت نسبة تحقيقها للمعـايير   ،جاءت درجة تحقيقها ضعيفة )11 ،10(أّما الفقرات 

نشطة واألسئلة لم تركز علـى الـرحالت والزيـارات    وهذا يعني أن األ ،)%49 ،%32(على 

  . وأنها لم تركز على العمل التعاوني بين الطالب ،الميدانية

 وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية ألنشطة كتاب التربية الوطنية الفلسطينية وأسـئلته، 

  ).% 66.9(للصف الرابع األساسي متوسطة، إذ بلغت 
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  )اني، الثالث، الرابعاألول، الث(جميع الصفوف  -5

جـاءت   -لجميع الصـفوف   - )12 ،6 ،5 ،2 ،1(تبين من خالل ما سبق أن الفقرات 

فجـاءت مرتفعـة للصـف األول، ومتوسـطة      )4(درجة تحقيقها للمعايير مرتفعة، أّما الفقرة 

درجـة   –لجميـع الصـفوف    – )9 ،8 ،7(وجاءت الفقرات . للصفوف الثاني والثالث والرابع

وضعيفة للصفوف  ،جاءت درجة تحقيقها متوسطة للصف الرابع )3(أّما الفقرة  ،توسطةتحقيقها م

  .جاءت درجة تحقيقها ضعيفة لجميع الصفوف )11 ،10(أّما الفقرات  .األول والثاني والثالث

وكانت درجة تحقيق المعايير الكلية ألنشطة كتب التربية الوطنية الفلسـطينية وأسـئلته،   

  ).% 65.9(تمعة متوسطة، إذ بلغت وللصفوف األربعة مج

أن األسئلة واألنشطة ال تنمي  ،)1998(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة زيدان 

من حيث توافر عـدد قليـل مـن    ) 1994(قدراتهم التفكيرية والتحليلية، وتتفق أيضاً مع مبارك 

مـن  ) 1986(" أبو حلو"مع وتتفق أيضاً  .الموضوعات واألسئلة التي تركز على العمل التعاوني

أن األسـئلة   )1993(حيث أن األسئلة تتضمن أسئلة موضوعية ومقالية، وتتفق أبضاً مع خليـل  

واألنشطة ال تراعي حاجات وميول التالميذ، وال تهتم بالنشاط المدرسي، وتتفق أيضاً مع سعادة 

تقدير األنشـطة،   في درجة) 1999(من حيث عدم كتابة المراجع، واتفقت مع ربايعة ) 1987(

. في درجة تقـدير األنشـطة، فكانـت ضـعيفة    ) 1994(واختلفت مع خريشة  .فكانت متوسطة

واختلفت أيضاً مـع  . ، من حيث التدرج من السهل إلى الصعب)1993(واختلفت أيضاً مع خليل 

من حيث أن األنشطة تنوعت وتعددت، كأنشـطة   ،)Gertel, .1994( جيرتلو) 1992(بروفي 

وتعزو الباحثة أن سبب هذا . لناقد، والنشاطات التعاونية، والرحالت والزيارات الميدانيةالتفكير ا

باإلضافة إلى قلة األنشطة التي تركـز علـى    ،الخلل في قلة األنشطة التي تنمي التفكير واإلبداع

الرحالت والزيارات الميدانية، يعود إلى إهمال أصحاب القرار وقصورهم، فـي قلـة االهتمـام    

غير أن هذا السبب ال يوجد ما يبرره،  .نشطة التربوية، وقد يكون ضعف اإلمكانيات والتنقلباأل

   .فبعض الدول العربية تملك من اإلمكانيات الكثير

كما أوضحت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق المعايير الكلية لجميع الجوانب، وللصفوف 

  :األربعة منفردة ومجتمعة كانت كالتالي
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  .%)65.5(األساسي تحققت المعايير بدرجة متوسطة، حيث حصلت على الصف األول  -

 .%)68.8(الصف الثاني األساسي تحققت المعايير بدرجة متوسطة، حيث حصلت على  -

الصف الثالث األساسي تحققت المعايير بدرجة متوسطة أيضاً، حيـث حصـلت علـى     -

)68.5(%. 

 %).69.7(حيث حصلت على الصف الرابع األساسي تحققت المعايير بدرجة متوسطة،  -

%) 68.3(أّما بالنسبة لدرجة تحقيق المعايير الكلية، ولجميع الصفوف مجتمعة فكانـت،  

  .وهذه درجة متوسطة

أّما ترتيب النتائج حسب تحقيق المعايير الكلية، ولجميع الجوانب، وللصـفوف األربعـة   

  :مجتمعة، فكانت

 ).%76.3(قيقه مرتفعة، إذ بلغت احتل المحتوى المرتبة األولى، حيث جاءت درجة تح -

تاله تنظيم المحتوى المرتبة الثانية، حيث جاءت درجة تحقيقه للمعايير مرتفعة أيضاً، إذ  -

 ).% 76.1(بلغت 

وبعد ذلك األنشطة واألسئلة المرتبة الثالثة، حيـث جـاءت درجـة تحقيقهـا للمعـايير       -

 ).%65.9(متوسطة، إذ بلغت 

ى المرتبة الرابعة واألخيرة، حيث جـاءت درجـة   وأخيراً جاءت طريقة عرض المحتو -

 ).% 54.4(تحقيقها للمعايير متوسطة، إذ بلغت 

) موضوع الدراسة(وأخيراً ترى الباحثة في عدم وجود فروق ظاهرة بين الكتب األربعة 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن إعداد الكتب األربعة كانت مـن قبـل    .في تحقيق المعايير لكل مجال

أّدى إلى وجود قواسم مشتركة بين الكتـب األربعـة،    .واحد، وبنفس الفترة الزمنية فريق وطني

   .وبالتالي عدم وجود فروق ظاهرة، وعلى جميع الجوانب
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  التوصيات 

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات اآلتية

  التوصية األولى

محتوى الخاص بكتاب التربيـة الوطنيـة للصـفوف    فيما يتعلق بجوانب القصور في ال

يفضل أن يتم إعداد الكتاب من خالل االسترشاد بقائمة المعايير التي توصل إليها البحث  ،األربعة

شريطة أن يتم إعداد الكتاب من خالل فريق متعاون من المتخصصـين فـي التربيـة     ،الحالي

أليف و طواقمه من حين آلخر، وزيادة قاعدة الوطنية، باإلضافة إلى إعادة النظر في مؤسسات الت

المشاركة، بحيث يتم أخذ آراء الطالب المستهدفين، وكذا المعلمين والمشرفين وأولياء األمـور،  

  .ولمدة عام دراسي كامل قبل تعميمه

  التوصية الثانية

  :فيما يتعلق بالناحية التنظيمية لمحتوى الكتاب المدرسي

كما ينبغي أن  ،اف عامة وأهداف تعليمية قبل كل موضوعينبغي احتواء الكتاب على أهد

وقائمـة مراجـع    ،يحتوي كتاب التربية الوطنية على قائمة بالمراجع التي اعتمد عليها المؤلـف 

خاصة بالطالب والمعلم، يمكن أن تزيد من القراءة واالطالع، باإلضافة إلى إبراز دور العلمـاء  

خاصة أننا نعيش في ظل التقدم العلمي  .شمل على ذلكفي تطور الفكر والتركيز بشكل أوسع وأ

  .والتكنولوجي

  التوصية الثالثة

ينبغي احتواء الكتاب على موضـوعات الدراسـة   : فيما يتعلق بطريقة عرض المحتوى

للبحث والتجريب واالطالع، وزيادة االهتمام باألسس النفسية في بناء المنهاج، وتشجيع الطلبـة  

خارجية، باإلضافة إلى موضوعات عامة ليست فـي المقـرر؛ إلثـراء    على البحث والقراءة ال

  .معلومات التلميذ، وزيادة محصوله المعرفي، ورفع مستواه العلمي
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  التوصية الرابعة

فيما يتعلق باألنشطة واألسئلة، ينبغي احتواء الكتاب على أنشطة وأسـئلة تنمـي عنـد    

حل المشكالت، لما لهذا األمر من أهمية في وتضمين المنهاج مهارات  ،الطالب التفكير واإلبداع

وضرورة أن يحتوي الكتاب على أنشطة وأسئلة، تناسب ميول الطالب وتراعـي  . تعليم التفكير

  .الفروق الفردية بينهم

وضرورة أن تركز األنشطة واألسئلة على الرحالت والزيارات الميدانيـة، لمـا لهـذا    

ة الوطنية، وألهميتها وفعاليتها في تعلـيم مواضـيع   الجانب من ارتباط قوي بأهداف كتاب التربي

التربية الوطنية، باإلضافة إلى التركيز على قيمة العمل التعاوني بين الطالب، وتجسيدها علـى  

  . الالصفيةمن خالل األنشطة الصفية و أرض الواقع،
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  قائمة المصادر والمراجع

  المراجع العربية : أوال 

 .القرآن الكريم 

دراسة تحليلية لمحتوى كتب التربية االجتماعية المقررة ) .  1986( و حلو ، يعقوب عبد اهللا أب

 2، اربد ، أبحاث اليرمـوك ،   الرابع والخامس والسادس في األردن: لتالميذ الصفوف 

  . 164 – 125: ص. ، ص)1(

)  5208(، رقم  1، ج العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها) .  1993( برنامج التعليم المفتوح 

  .، القدس، فلسطين 

، عمان، مكتبة المجتمـع   أساليب تدريس االجتماعيات) .  2005( برهم ، نضال عبد اللطيف 

  .العربي 

 كتب مقررة لصفوف المرحلة األساسية الدنيا) .  2003) (  4،  3،  2،  1( التربية الوطنية 

  . وزارة التربية والتعليم . 

  .، عمان مقدمة في التربية السياسية ألقطار الوطن العربي) .  1987( التل ، سعيد 

مدى مراعاة كتب الدراسات االجتماعية فـي المرحلـة   ) .  1995( الجرداني ، منى بنت سالم 

اإلعدادية في سلطنة عمان لمعايير التعلم الذاتي ، ومدى تطبيق المعلمين لها في غرفة 

  . عة اليرموك ، اربد،  األردن، رسالة ماجستير غير منشورة ، جام الصف

تقويم كتب التربية االجتماعية للصف السادس مـن المرحلـة   ) .  1994( خريشة ، علي كايد 

  .، مجلة جامعة المستنصرية ، المجلد الثاني األساسية في األردن 

ن ، مركز تطوير المناهج ، رام اهللا ، فلسطي 1996،  المنهاج الفلسطيني األولالخطة الشاملة ، 

 .  
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 الخطوط العريضة لمنهاج العلوم االجتماعية والتربية الوطنية في مرحلـة التعلـيم األساسـي   

  .إعداد الفريق الوطني للعلوم االجتماعية والتربية الوطنية . )1999(

دراسة تقويمية لكتاب التربية االجتماعية والوطنية ) .  1993( خليل ، عدنان محمد مصطفى 

ي األردن ، من وجهـة نظـر مشـرفي ومعلمـي التربيـة      للصف الخامس األساسي ف

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية االجتماعية والوطنية في وكالة الغوث 

  .، عمان ، االردن 

األفكار الصهيونية التي تضـمنتها كتـب االجتماعيـات لصـفوف     ) .  1993( الدجاني ، لينا 

لة ماجستير غير منشـورة ، الجامعـة األردنيـة ،    ، رسا المرحلة اإلعدادية في إسرائيل

  . عمان، األردن 

الكتاب المدرسـي ومـدى مالئمتـه    ) .  1982( دمعة ، محمد ابراهيم ومرسي ، محمد منير 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون  –لعمليتي التعلم والتعليم في المرحلة االبتدائيـة  

  .لجمهورية التونسية ، وحدة البحوث التربوية، تونس، ا

، االسكندرية، دار  اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس –)  2003( دندش ، فايز مراد 

  .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

: تقويم كتب التربية الوطنية للصـفوف األساسـية   ) .  1999( ربايعة ، محمد توفيق محمود 

، رسـالة ماجسـتير غيـر    المعلمـين  الرابع ، والخامس ، والسادس ، من وجهة نظر 

  .منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين 

مشكالت الدراسات االجتماعية كما يراهـا معلمـو   ) .  1986( الروسان ، ماجد محمد مبارك 

، رسالة ماجستير غير  الدراسات االجتماعية في المدارس الثانوية الحكومية فـي االردن 

  .وك ، اربد، االردن منشورة ، جامعة اليرم
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مشكالت منهاج التربية االجتماعية للصفوف الثالثة االولى ) .  1990( الزعبي ، أحمد شريف 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  كما يراها معلمو ومعلمات تلك المادة في االردن

  .اليرموك ، اربد، االردن 

ناهج التاريخ في المرحلة الثانوية فـي  مدى فاعلية م) .  1992( زغلول ، لطفي عبد اللطيف 

، رسالة ماجسـتير غيـر    كل من الضفة الغربية واسرائيل في تحقيق األهداف التربوية

  .منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين 

مدى مراعاة منهاج التربية الوطنية لصفات المـواطن  . )  1998( زيدان ، يسرى عبد الغني 

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ظر المعلمين ، الصالح من وجهة ن

  .، نابلس، فلسطين 

.  2، ط المنهج المدرسي الفّعال) .   1995( سعادة ، جودت أحمد ، وإبراهيم ، عبد اهللا محمد 

  .االردن ، عمان ، دار عمار 

  .، دار العلم للماليين  ، بيروت مناهج الدراسات االجتماعية. )  1990( سعادة ، جودت أحمد 

تقويم مناهج الدراسات االجتماعية في مراحل التعليم العام ،  )  1987( سعادة ، جودت أحمد 

  .، مجلة أبحاث اليرموك ، المجلد األول ، العدد الثاني  االردنية

 دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التربية االجتماعية للصف الخامس ) .  1992( الشقران ، خالد 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك، اربد، االردن األساسي في االردن 

تحليل مضمون أسئلة كتب العلوم المتكاملة ) .  1993( شكري ، سيد أحمد ؛ الحمادي عبد اهللا 

،  المقررة في المرحلة االعدادية بدولة قطر للتعرف على العمليات العقلية التي تستلزمها

  .ث التربية ، جامعة قطر مركز البحو
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تحليل القيم المتضمنة فـي محتويـات كتـب الدراسـات     ) .  1989( شهاب ، سليمان لطفي 

، رسالة ماجستير غير  االجتماعية للمرحلة االعدادية في دولة االمارات العربية المتحدة

  .منشورة ، الجامعة االردنية ، عمان، االردن 

، القاهرة، دار الفكـر   يل المحتوى في العلوم االنسانيةتحل) .  2004( طعيمة ، رشدي أحمد 

  .العربي 

تقويم كتب مادة التربية االجتماعية والوطنيـة  ) .  1994( الطورة ، عبد الرحمن خالد محمد 

، رسـالة   األردنللصف السادس األساسي من وجهة نطر المعلمين في محافظة جنوب 

  . األردن ماجستير غير منشورة ، جامعة مؤتة ، الكرك،

فـي مـدارس    اإلعداديةمدى تمثل طلبة المرحلة ) .  1991( عبد اللطيف ، حسن علي حسن 

، رسـالة   التعليم العام بدولة البحرين للمفاهيم التي يتضمنها منهاج التربيـة الوطنيـة  

  . األردن، عمان،  األردنيةماجستير غير منشورة ، الجامعة 

وبات التربوية المصاحبة للتجربة السعودية في تطبيق الصع) .  2001( ، أحمد محمد العجاجي

، رسـالة  منهج التربية الوطنية كما يدركها معلمو المرحلة الثانويـة بمدينـة الريـاض   

  .، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ماجستير

حلة تقييم كتب التربية االجتماعية والوطنية في مر) .  1995( العطيوي ، رغدة محمد عياش 

، رسـالة ماجسـتير غيـر    التعليم األساسي في األردن ، في ضوء األساس االجتمـاعي 

  . األردنمنشورة ، جامعة اليرموك ، اربد، 

تقييم منهاج التربية الوطنية في مرحلـة التعلـيم   ) .  1995( العماري ، فوزي سعيد عبد اهللا 

ماجستير غير منشورة ، رسالة  األساسي في الجمهورية اليمنية في ضوء أسس المناهج

  . األردن، جامعة اليرموك ، اربد، 
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تقويم منهاج التربية االجتماعية والوطنيـة للصـف   ) .  1994( عواد ، خالد عبد ربه عليان 

األول األساسي من وجهة نظر معلمي الصف ومشرفي المرحلة فـي محافظـات األردن   

  . ردناأل، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة مؤتة،  الجنوبية

مشكالت الدراسات االجتماعية كما يراها معلمو ومعلمات الدراسات ) .  1986( القضاة ، سليم 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  األردنالحكومية في  اإلعداديةاالجتماعية في المدارس 

  . األردنجامعة اليرموك ، اربد، 

ية االجتماعية والوطنية لصفوف مشكالت منهاج الترب).  2003( القطيش ، نواش سالم فنخير 

كما يراها معلمو ومعلمـات تلـك   ) الثامن ، التاسع ، العاشر ( المرحلة األساسية العليا 

رسالة ماجستير غير منشورة لكلية الدراسات العليا  األردن ، -الصفوف في حافظة مادبا 

  .، جامعة الفاشر ، الجمهورية السودانية 

 ويم وتطوير األهداف التعليمية ، التقويم كمدخل لتطوير التعليمالتق) .  1979( لبيب ، رشدي 

، المركز القومي للبحوث التربوية باالشتراك مع مركز تطوير تدريس العلـوم ، جامعـة   

  .عين شمس، القاهرة

معجم المصطلحات التربوية ، المعرفة في المناهج . )  1999( اللقاني ، أحمد ؛ والجمل ، علي 

  .القاهرة، عالم الكتب .  5ط. وطرق التدريس 

القيم االجتماعية الالزمة لتالميذ الحلقة الثانية من التعلـيم  ) .  1994( مبارك ، فتحي يوسف 

، المجلة العربيـة   األساسي بمصر ، ودور مناهج المواد االجتماعية في تنميتها للطالب

  ) . 177 – 133:( ص. ص)  1(  12للتربية ، 

بناء مقياس لتقويم كتب التربية الوطنية في المرحلة األساسية ) .  1996( المراشدة ، حسين 

  . رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق في األردن ،
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 –المنـاهج التربويـة الحديثـة    ) .  2000( مرعي ، توفيق أحمد ؛ الحيلة ، محمد محمـود  

  .، دار المسيرة للنشر والتوزيععمان ،مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها

ورقة عمل حول تطوير وتحديث التعليم في مصر ) .  1980( المركز القومي للبحوث التربوية 

  . ، عرض وتحليل آراء ومقترحات الوزارات والنقابات   والمحافظات

ـ  .  )  2004( المعيقل ، عبد اهللا بن محمد  ة تحليل أنشطة التعليم في مقررات التربيـة الوطني

مجلـة دراسـات تربويـة    . بالمملكة العربية السعودية ووجهة نظر المعلمين اتجاههـا 

  . 137 – 79ص ص ) ْ  3، ع  10مج ( واجتماعية ، 

، مكتبـة  أسس التربية الوطنية ) .  2006( ناصر ، ابراهيم عبد اهللا، وشويحات ، صفاء نعمه 

  .الرائد العلمية ، عمان، االردن 

، مكتبة الرائد العلميـة ، عمـان ،    )المواطنة ( التربية المدنية ) .  1993( ناصر ، ابراهيم 

  .االردن 

دراسات فـي المنـاهج واألسـاليب    . )  1999( هندي ، صالح ذياب ، وعليان ، هاشم عامر 
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  ملحق

  

  .أخي الفاضل، أختي الفاضلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا (جراء دراسة بعنوان ستقوم الباحثة بإ

  .ضمن معايير مقترحة ).دراسة نقدية/ في المنهاج الفلسطيني 

ومن أجل هذه الغاية، تضع الباحثة بين أيديكم مجموعة من المعايير؛ لـذا يرجـى مـن    

حيث إنهـا   ،نها بأمانه وموضوعيةحضرتكم التكرم بقراءة المعايير المقترحة بتمعن، واإلجابة ع

  .تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  شاكرة لكم حسن التعاون

 سمية شاتي هندي: الباحثة

  ال أوافق  أوافق المعايير المقترحة الرقم

     معايير مقترحة للمحتوى  *
      .محتوى التربية الوطنية صحيح علمياً  1
      .المفاهيم معرفة بشكل سليم  2
      .متنوعة وغير متكررةاألمثلة   3
      .يوجد تفسير للمصطلحات  4
      .الموضوعات تحقق مبدأ تماسك الخبرة التعليمية واستمرارها  5
      .المحتوى يشتمل على تدريبات من بيئة التلميذ  6
      .مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة  7
      .انسجام المحتوى مع أهداف منهاج التربية الوطنية  8
      .اتصاف المحتوى بالجدة والحداثة  9

      .مالئمة المحتوى للمستوى العقلي للطلبة  10
مساهمة المحتوى فـي تنميـة االعتـزاز بـالتراث الثقـافي        11

   .والحضاري لألمة العربية واإلسالمية

    

     معايير مقترحة لتنظيم المحتوى  *
      .وجود مقدمة للكتاب في بدايته  12
      .لكتاب في بدايتهوجود أهداف ل  13
      .وجود أهداف تعليمية في بداية كل موضوع  14
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  ال أوافق  أوافق المعايير المقترحة الرقم
      .وجود ملخص للمفاهيم بعد موضوع  15
      .التدرج في عرض المفاهيم  16
      .المفاهيم تعالج في ضوء االتجاه الحلزوني  17
      .فكرالموضوعات تبرز دور العلماء في تطور ال  18
      .وجود قائمة مراجع اعتمد عليها المؤلف  19

     معايير مقترحة لطريقة عرض المحتوى  *
      .الكتاب يتضمن بعض موضوعات الدراسة للبحث والتجريب  20
      .طريقة عرض المحتوى تساعد الطلبة على التعلم الذاتي  21
      .استخدام المدخل االستقرائي في عرض المفاهيم  22
      .ضوعات عرضها شيق وتزيد من دافعية الطالب للتعلمالمو  23

     معايير مقترحة لألنشطة واألسئلة  
      .األنشطة واألسئلة تغطي موضوعات الكتاب  24
      .األنشطة واألسئلة متدرجة من السهل إلى الصعب  25
      .األنشطة واألسئلة تنمي عند الطالب التفكير واإلبداع  26
      .تتضمن أسئلة موضوعيةاألنشطة واألسئلة   27
      .األنشطة واألسئلة تعكس تطبيقات التربية الوطنية في الحياة  28
      .األنشطة واألسئلة متنوعة وغير نمطية  29
      .األنشطة واألسئلة تصاحبها إرشادات للحل  30
      .األنشطة واألسئلة لها إجابات نهائية فقط  31
ب وتراعي الفروق الفردية األنشطة واألسئلة تناسب ميول الطال  32

  .بينهم

    

      .األنشطة واألسئلة تركز على الرحالت والزيارات الميدانية  33
      .األنشطة واألسئلة تركز على العمل التعاوني  34

  :أي اقتراحات أو إضافة معايير أخرى

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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Abstract 

This study aimed at analyzing and criticizing the Palestinian national 

education books of the four basic grades: (I, II, III, IV) in the light of 

proposed criteria , and the study focused on answering the following 

questions: 

- What are the results of the analysis and criticism of the current national 

education books of the low abasic grade in Palestine? 

- What criteria are needed for the books of national education in the low 

basic grade? 

- To what extent are these criteria achieved in the books of national 

education of the low basic grade? 

To answer the study questions, the researcher prepared a list of 

criteria including four aspects as follows: 

Criteria related to the content of national education Text books , 

criteria related to content organization , criteria related to ways of 

presenting the content, and criteria related to exercises ,questions and 

activities. 
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Reliability coefficient was calculated using Scott equation , it was 

(.,79 .,83 .,90 .,80) Per book of the textbooks I, II, III and IV, respectively.  

It was a good rate that meets the purposes of the study ? 

The study sample consisted of the national education books of the 

low basic grades I, II, III and IV , parts one and two.  

The results of the study showed that , the degree of achievement of 

the overall criteria for all the four aspects and four grades was: the content 

came first, which achieved a high degree reached (76.3%), then content 

organization came second ,the degree of achieving the criteria was also 

high (76.1%), and the activities and questions came in the third place and 

the degree of achieving the criteria was moderate (65.9). While the way of 

presenting the content was the fourth and last rank , the degree of achieving 

the criteria was moderate (54.4%).  

The results of the study also showed that the degree of achievement 

of the overall criteria for all aspects of the first basic grade was moderate 

(65.5%), and the second basic grade was also moderate (68.8%), as well as 

the third grade was moderate (68.5%), and the fourth basic grade also came 

moderate (69.7%). The overall degree of achieving the criteria for all 

combined grades was moderate (68.3%). 

On the light of the these results, the researcher put a set of 

recommendations, including: 
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The book needs to contain general and private objectives and a list of 

the references adopted by the researcher and another related to pupil and 

teacher, and the need to increase attention to the psychological foundations 

in building the curriculum, and to encourage pupils to research and external 

reading, as well as the book need to contain activities and questions that 

develop the pupil's thought and creativity, and the book need to be prepared 

through a list of criteria reached by the current research, and to increase the 

base of participation in the writing of Text books. 

 
 
 
 




