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امللص:

تيجف ىحه الجراسة إلى التعخف على واقع الكيع الػششية في كتب التخبية اإلسالمية

واالجتساعيات للسخحلة اإلعجادية في ضل التحجيات السعاصخة ،إذ قام الباحث بترسيع اداة للكيع
الػششية مػزعة على ثالث قيع ىي الكيع الدياسية واالجتساعية واالقترادية ،وقج استخجم الباحث

وتكػن مجتسع الجراسة وعيشتيا مغ كتب التخبية اإلسالمية واالجتساعيات
السشيج الػصفي التحليليّ ،
رس للرفػف الخابع والخامذ والدادس األدبي .وقج أضيخت نتائج البحث
للسخحلة اإلعجادية التي ُتج َّ
حيث حرػل الكيع الػششية االقترادية بالسختبة األولى حيث تكخرت ( )ٙٛوبشدبة مئػية بلغت

( ،)%ٗٙ.٘ٚثع جاءت بالسختبة الثانية الكيع الػششية الدياسية حيث بلغ تكخارىا بسجسػع الكتب (ٖٓ)،
وبلغت ندبة تزسيشيا (ٗ٘ ،)%ٕٓ.ثع جاءت بالسختبة الثالثة الكيع الػششية االجتساعية حيث بلغ

تكخارىا ( ،)ٔٛوبلغت ندبة تزسيشيا (ٕٖ ،)%ٕٔ.في ضػء نتائج البحث يػصي الباحث باالىتسام
بالكيع الػششية التي لع تتػفخ بذكل مشاسب ،واالستفادة مغ الكيع الػششية الػاردة في أداة البحث.

الكلسات الدالة  :قيم السهاطشة ،مشاهج التربية اإلسالمية واالجتساعيات ،التحديات السعاصرة.
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State of National Values in the Curricula of Islamic Education and
Social Sciences for the Secondary Grade on the Light of
Contemporary Challenges
Asst. Lect. Radwn Farwk Kasem
Nineveh Education Directorate

Abstract:
This study aims at investigating the national values in the curriculua of
social sciences and Islamic education for the secondary grade on the light of
contemporary challenges. The researcher designed an instrument for the
national values distributed into three values, namely, political, social, and
economic. The analytical descriptive method was applied in this study while,
the research community and its sample include Islamic education and social
sciences textbooks for secondary grade which are taught in fourth, fifth, and
sixth literary grades. The findings of this study show that economic and
national values were considered the main values which were repeated (68)
times with a percentage of 46.57%, followed by national political values with a
total repetition of (30) in all textbooks with the percentage of 20.54%, then
national social values were regarded as the third rank which counted (18) with
a percentage of 12.32%. On the light of these findings, the researcher suggests
to pay more attention on the national values which could not be identified
clearly and try to utilize from the national values applied in this study.
Key words: National Values, Social Sciences and Islamic Educational
Curricula, the Contemporary Challenges.
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املقدمة

الحسددج و والرددالة والدددالم علددى معلددع البذدخية ،الش ددي

 وعلددى الددو وصددحبو أجسعدديغ ،ان

مغ حب السػاششة االقتجاء باألن ياء ،فقج دعا الش ي إبخاليع ( )لسكة بالخزق ،ودعا الش ي( )للسجيشة

بزددعفي ال خكددة ،ومددا دعدداءىع إال لحد يع ليددحه األمددا غ ،وقددج ُقددخِن القدخان الكدخيع بدديغ الخددخوج مددغ الددػشغ
اخ ُخُجدػا ِم ْدغ ِد َي ِ
دارُك ْع َمدا َف َعُلدػهُ ِإالَّ َقلِيدل ِم ْدش ُي ْع
َن ا ْقُتُلدػا أ ُ
َنف َد ُدك ْع أ َْو ْ
(وَل ْػ أََّنا َكتَ ْ َشا َعَل ْدي ِي ْع أ ْ
يعجل خخوج الخوح َ
ِ
دان َخ ْيد اْخ َل ُي ْدع َوأَ َ َّدج تَ ْثِ يتاْ)(الشدداء  ،)ٙٙوكدان الش دي ( )متسدثالْ لكديع
ػع ُ
طدػ َن ِبدو َل َك َ
َوَل ْػ أََّن ُي ْدع َف َعُلدػا َمدا ُي َ

السػاششة عشجما خاشب مكة وعلى أشخافيا مػدعاْ ليا في ىجختو للسجيشة السشػرة (ما أشيبظ مغ بلج ومدا
أحبظ لي ،ولػال أن قػمظ أخخجػني مشظ ما سكشت غيخك) (التخمحؼ ،ٜٜٔٗ ،حجيث .)ٙٛٓ ٖٜٕٙ

ولقج أثارت قزية تخصيط السشيج عجة مذكالت تتعلق بعجة مفاليع ،مثل االستس اخرية والتصػر،

وعشدجما نبحددث عدغ ش يعددة السدتق ددل الددحؼ يجدب أن نػاجيددو بجدخأة ،عليشددا أن نقدر علددى ش يعدة العرددخ

الحؼ يعيذو العالع الستقجم مغ حػلشا (سعادة ،وإبخاليع ،ٕٓٔٔ ،ص)ٚٛ

لحلظ يتػجب على مؤلفيغ السشاىج مخاجعة السشاىج بذكل مدتسخ ،وذلظ ِبد ب التغيخ الحاصل
فددي حاجددات السجتسددع والستعلسدديغ ،لددحا أصددبس لِ ادم داْ علددى السؤسدددات التعليسددة إج دخاء تعددجيل بالسشدداىج
التعليسية وتحجيثيا باستسخار ،مع االعتبار خرػصية السجتسع العخاقي (العصػاني.)ٕٓٔٔ ،

ولقددج َ د ِديج العدخاق خددالل ُربددع قددخن مددغ الدمددان بعددس الطددخوف الرددعبة بحددخوت متتابعددة تخكددت
ِبطالليددا أث د اْخ سددل ياْ علددى السددديخة التعليسيددة  ،لددحلظ يعددج التعلدديع احددج السددجاخل الخئيدددية لتغييددخ مفدداليع
السجتسعات الثقافية لتحقيق األمغ والتشسية للسجتسع (السطفخ.)ٕٖٓٔ ،

ونجددج كثي د اْخ مددا يػاجددو السجتسددع مذددكالت متشػعددة تددشجع عددغ تغيددخ او تصددػر فددي احددج جػانددب
القصاعات االجتساعية ،وفي مثدل ىدحه الحداالت البدج أن يختقدي السجتسدع الدى مددتػػ مػاجيتيدا والتغلدب
علييا وخيخ مدجخل لدحلظ ىدػ السشداىج الج ارسدية للصدالت ،وبدحلظ تحدخص السشداىج الج ارسدية علدى تعخيد

الصدالت بالسذدكالت االجتساعيدة التددي يعداني مشيدا السجتسددع وتحتداج الدى ايجدداد الحلدػل والسعالجدات ليددا
ليكػن الجيل الالحق قاد اْر على التعامل معيا (عصية ،ٕٓٓٚ ،ص.)ٕٜٛ
ولكػن ثقافة السجتسدع فدي تغيدخ مددتسخ ،والسدشيج السجرسدي ىدػ الػسديلة إلعدجاد الفدخد لسػاجيدة
ى ددحا التغيي ددخ ،ول ددحا يج ددب أن يتد ددع الس ددشيج السجرس ددي بالسخون ددة بحي ددث يسك ددغ تص ددػيخ مػض ددػعاتو ك ددي

تتسا ى مع التغيخات الحادثة (الػكيل والسفتي ،ٕٓٔٙ ،ص. )ٜٚ

لددحلظ تلعددب قدديع السػاششددة دو اْر رئيدددياْ فددي عسليددة تذددكيل الس دػاشغ الرددالس ،فالصالددب ال بددج أن

يكػن لجيو إحداس باالنتساء لػششو ،التي سػف تجفعو إلى اإلنتاجية في السجتسع ،والػاجب تفعيليدا فدي

ضل الستغيخات الحالية ( ريسخز ،ٕٓٓٙ ،ص. ) ٖٛٙ
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وقال ( دحاتة ،ٕٓٓٛ ،ص )ٕٕٚإن غدخس قديع السػاششدة لدع تعدج مددؤولية مدادة االجتساعيدات

فقط كسا كان سدائجاْ فدي الددابق ،بدل ىدي مددؤولية جسيدع السدػاد الج ارسدية وان اختلفدت درجدة تحسدل تلدظ
السدؤولية ،لحلظ البج للسشاىج الجراسية تعليع تخبية السػاششة.

لحلظ البج لشا أن نػلي اىتساماْ مزاعفاْ في قزية تشسية األجيال على أسذ صحيحة،

خرػصاْ تلظ التي أ علت السشصقة وىجدت قيع الدلع والتدامس والتعاير ،وصار لسطاىخ العشر
الحزػر األبخز .وأول ما يجب ال جاية بو ىػ تصػيخ األنطسة التعليسية ،وال يسكغ أن يشتج مػاششة مغ

دون أن يكػن ىشاك أساس لشطام تعليسي وتخبػؼ ييتع بتشذئة األجيال ،مجعػماْ بسجتسع مجني متصػر.
مذكلة ِّ
الدراسة وأسئللتاا  :تكسدغ مذدكلة الج ارسدة فدي حاجدة شلبدة السخحلدة اإلعجاديدة إلدى مشطػمدة مدغ
الكيع الػششية في ىدحه السخحلدة الفاصدلة بديغ التعلديع السجرسدي والتعلديع الجدامعي ،ومدا للذدبات دور بدارز
في تذكيل مدتق ل الػشغ ،وليع أثخ في تقجمو وتشسيشو والسحافطة عليو ،وللػشغ دور فدي تشسيدة قدجرات

الذبات والسحافطة على افكدارىع مدغ االنحدخاف بدد ب دخدػل متغيدخات غيدخ مخغدػت بيدا الدى السجتسدع،
حيث تذيج السشصقة تغيخات متدارعة ومتشػعة حيث أصبحت تيجد أمغ واسدتقخار الدجول ،والعدخاق كغيدخه
مغ دول السشصقة يتعخض لتحجيات ك يخة ،وما يقػم بدو األعدجاء مدغ الددعي إلدى إثدارة الفدتغ والتقليدل مدغ

دور محبة السجتسع العخاقي فيسا بيشيع ،وكدحلظ لتدخويج الذدائعات الدديئة بيدجف ضدعر االنتسداء للدػشغ

وزعدعددت األمددغ واالسددتقخار ،كددل ىددحه السعصيددات والتددداؤالت التددي أثيددخت كانددت ىددي السحددخك األساسددي

ليحه الجراسة  .لحلظ يحاول البحث اإلجابة على الدؤاليغ التالييغ

 -1مددا الكدديع الػششيددة الػاجددب تػافخىددا فددي كتددب التخبيددة اإلسددالمية واالجتساعيددات للرددفػف ال اخبددع
والخامذ والدادس األدبي للسخحلة اإلعجادية ؟

 -2ما واقع تػافخ الكيع الػششية في كتب التخبية اإلسالمية واالجتساعيات للرفػف الخابع والخامذ
والدادس األدبي للسخحلة االعجادية؟

أهسية الدراسة  :تشبع أىسية ىحه الجراسة إلى
 -1الكذر عغ مجػ إسيام مشاىج التخبية اإلسالمية ومشاىج االجتساعيات في تشسية قيع السػاششة
 -2ربط مشاىج التخبية اإلسالمية ومشاىج االجتساعيات بكيع السػاششة في ضدل التحدجيات السعاصدخة
التي تفيج شالت ىحه السخحلة وخاصة لجػ السجتسع العخاقي .

 -3تدوي ددج واض ددعي مش دداىج التخبي ددة اإلس ددالمية واالجتساعي ددات ب ددالكيع السػاشش ددة الت ددي تد دداعجىع ف ددي
اختيار السحتػػ السشاسب لسػاجية الحاضخ والترجؼ للتحجيات السدتق لية .

التعريفات اإلجرائية:

الك دديع الػششي ددة مجسػع ددة السع دداييخ الت ددي تعس ددل كسػجي ددات للد ددلػك الش دداجع ع ددغ التفاع ددل ب دديغ اإلند ددان
واألرض وما يشذأ عغ ىحا التفاعل مغ االلتدام بالحقػق والػاجبات (مداعجة ،ٕٓٓٙ ،صٓٔ).
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ويعخفيددا الباحددث الكدديع الػششيددة ىددي مجسػعددة مددغ السبددادغ والز دػابط التددي تحددجد سددلػك الس دػاشغ فددي

السجتسددع الددحؼ يشتسددي إليددو ،وتتسثددل فددي محبددة الددػشغ ،واإلخددالص لددو ،وكد

أيددجؼ السفدددجيغ ،وااللتددام

بالقػانيغ.

السخحلددة اإلعجاديددة ىددي السدددتػػ اإلعددجادؼ ومجتددو ثددالث سددشػات ،وتشقدددع علددى نددػعيغ عددام وميشددي،
ييددجف إلددى االسددتسخار فددي ا تذدداف قابليددات الصددالت وميددػليع وتشسيتيددا والتػسددع فددي الثقافددة ومصالددب

السػاششة الدليسة( .جخيجة الػقائع العخاقية ،ص)ٙ

تددب التخبيددة اإلسددالمية ىددي السقددخرات الج ارسددية السقددخر تجريددديا لصلبددة السخحلددة اإلعجاديددة لتخرددز

االدبي في و ازرة التخبية العخاقية للعام الجراسي . ٕٓٔٛ – ٕٓٔٚ

تب االجتساعيات ىي السقدخرات الج ارسدية السقدخر تجريدديا لصلبدة السخحلدة اإلعجاديدة للقددع االدبدي فدي

و ازرة التخبيددة العخاقيددة لسددادة التدداري والجغخافيددة للعددام الج ارسددي  ، ٕٓٔٛ – ٕٓٔٚوابعددج الباحددث مددغ
التحليددل كتددب االجتسدداع للرددر ال اخبددع االدبددي ،والفلدددفة للرددر الخددامذ االدبددي ،واالقتردداد للرددر

الدادس االدبي ،لعجم تقارت السػاضيع والتخرز لجػ الكتب آنفة الحكخ.

التحجيات السعاصخة مجسػعة مغ التغيخات الدياسية واالقترادية والتكشػلػجيا الحالية والسدتق لية،

وتؤثخ على مجاالت الحياة السختلفة.
محددات الدراسة:

الحددجود السػضددػعية تقترددخ حددجود ىددحه الج ارسددة علددى تحجيددج قدديع السػاششددة ومددجػ تزددسيشيا فددي كتددب
التخبية اإلسالمية واالجتساعيات للسخحلة اإلعجادية الفخع األدبي .

الحجود السكانية يتع إجخاء ىحه الجراسة على محتػػ كتب اإلسالمية واالجتساعيات للسخحلدة اإلعجاديدة
في العخاق ،لدشة ٕٜٓٔ

( مجيخية السشاىج العامة العخاقية) ٕٓٔٚ ،

الحجود الدمانية يتع إجخاء ىحه الجراسة في الفرل الجراسي األول للعام (.)ٕٜٓٔ –ٕٓٔٛ

اإلطار الشعري

السهاطشة :تعج السػاششة سلػك حزارؼ يقػم بو الفخد لرالس وششو ،وتكػن بحلظ التدام ديشي وأخالقي
أ ثدخ مدغ كػنيدا سدلػك يخزدع لشطام رسسي ،ولغ تطيخ السػاششة إال عشجما تتػفخ مقػماتيا ،متسثلة
بالحقػق والػاجبات ،وبحلظ ي خز أىسية قيع السػاششة في السشاىج الجراسية .
أهسية قيم السهاطشة الرالحة في اإلسالم

لخز (العشاني ،ٕٓٓٚ ،ص )ٖٓٚأىسية قيع السػاششة

بسا يلي

 -1قيع السػاششة الرالحة ضخورة وشلب سياسي الستقخار األوشان والسجتسعات .
 -2قدديع السػاششددة الرددالحة تعدددز صددػرة السجتسددع اإلسددالمي ،حيددث أنيددا تعسددل علددى التحددخر مددغ
التعرب.
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 -3إن قيع السػاششة الرالحة تذكل الحجخ األساس في أؼ تشسية .

تعليم السهاطشة  :يسكغ القػل بأن ىجف تعليع السػاششة كسا يخاىا (فخيحة ،ٕٓٓٗ ،ص )ٔٙ
 -1أن يكػنػا مػاششيغ مصلعيغ يتحسلػن بالسدؤولية ومجركيغ لحقػقيع وواجباتيع .
 -2تصػيخ ميارات السذاركة والكيام بأنذصة ايجابية ومدؤولية .

 -3تعديد نسػىع األخالقي والثقافي  ،وأن يكػنػا أ ثخ ثقة بأنفديع .

 -4تذجيعيع على لعب دور ايجابي في مجارسيع ومجتسعيع والعالع اجسع .

أشكال السهاطشة  :السػاششة ال تأخح صػرة واحجة لجػ كل السػاششيغ ،فليذ بالزخورة أن تػجج تلظ

السذاعخ واألحاسيذ الػششية لجػ كل فخد في السجتسع ،وبشاء على ذلظ فقج فخق (الدػيجؼ،ٕٓٓٔ ،

ص ٕٗ) بيغ أربع أ كال للسػاششة وىي

 -1السػاششة السصلقة وفييا يجسع السػاشغ بيغ دوره االيجابي والدل ي تجاه السجتسع وفق
الطخوف التي يعير فييا ووفق دوره فيو .

 -2السػاششة االيجابية وىي التي يذعخ فييا الفخد بقػة انتسائو الػششي  ،وواجبو الستسثل في
الكيام بجور ايجابي لسػاجية الدل يات .

 -3السػاششة الدل ية وىي عػر الفخد بانتسائو للػشغ ،ولكغ يتػقر عشج حجود الشقج الدل ي ،وال
يقجم على أؼ عسل ايجابي.

 -4السػاششة الدائفة وفييا يطيخ الفخد حامالْ لذعارات جػفاء بيشسا واقعو الحكيقي يشع عغ عجم
إحداس واعتداز بالػشغ .

أهداف السهاطشة :وضس (قخواني ،ٕٓٔٔ ،ص )ٛإن لكيع السػاششة اىجاف ميسة مشيا
 -1فيع األفخاد للشطام التذخيعي في مجتسعيع واحتخام وتقجيخ القػانيغ واألنطسة .
 -2احتخام دستػر الجولة وفيع األفخاد لحقػقيع وواجباتيع .

 -3االلتدام بسبادغ الحخية والعجالة االجتساعية والسداواة بيغ أفخاد الذعب الػاحج .
 -4االعتداز واالنتساء والػالء لألمة.

وظائف قيم السهاطشة :قدع (سخور والعدام ،ٕٕٓٔ ،صٗ )ٚوضائر السػاششة إلى مدتػييغ وىسا

األول السدتػػ الفخدؼ تعسل على إصالح الفخد نفدياْ وخلكياْ وتػجيو نحػ مجتسعو ووششو ،وتحقق
للفخد اإلحداس باألمان ،وتعسل على حفع نذاشات األفخاد وبقائيا مػحجة.

الثاني

السدتػػ االجتساعي

تحفع على السجتسع تساسكو ،فتحجد لو أىجافو ومثلو العليا ،وتدود

السجتسع بالريغة التي يتعامل بيا مع العالع.

مقهمات السهاطشة  :كذر (الكػارؼ ،ٕٓٓٗ ،ص )ٖٛمغ مقػمات السػاششة ما يلي
 -1أىسية تػفخ األمغ واالستقخار وحساية الزخورات الخسذ للسػاشغ .

 -2ا تسال نسػ الجول مغ خالل قجرتيا للكفاءة القائسة على السداواة أمام القانػن .
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 -3أىسية وجػد قشاعة فكخية باعتبار السػاششة مرجر الحقػق والػاجبات دون تسييد .
 -4تكاتر جسيع مكػنات السجتسع لكي تذكل مشطػمة واحجة تتعاون مع بعزيا .
 -5تشكية نطام العالقات االجتساعية والثقافية بيغ جسيع مكػنات السجتسع .

مكهنات السهاطشة :أن للسػاششة عشاصخ ومكػنات البج ان تكتسل حتى تتحقق السػاششة وىي
 -1االنتساء ىػ عػر داخلي يجعل السػاشغ يعسل بحساس لالرتقاء بػششو وللجفاع عشو ،وأن
يفتخخ الفخد بالػشغ والجفاع عشو.

 -2الحقػق تتزسغ حقػقاْ يتستع بيا جسيع السػاششيغ وىي في نفذ الػقت واجبات على الجولة
والسجتسع.

 -3الػاجبات احتخام الشطام ،والجفاع عغ الػشغ ،والسحافطة على السخافق العامة( .الح يب،
ٕ٘ٓٓ ،ص)ٜٔ

بيغ (فػزؼ ،ٕٓٓٚ،ص )ٔٚان للسػاششة تحجيات كثيخة مشيا
السهاطشة والتحديات السعاصرة َ :
أوالْ التحجيات الجاخلية ىي أن تقػم السػاششة في حكيقتيا على عالقة اجتساعية بيغ األفخاد وبيغ

السجتسع الدياسي حيث تقجم الجولة الحساية لألفخاد عغ شخيق الجستػر الحؼ يداوؼ بيغ األفخاد وىشاك
بعس التحجيات والسعػقات التي تػاجو السػاششة وذلظ على الشحػ اآلتي
 -1اإللغاء واإلقراء سػاء ديشياْ أو سياسياْ أو اجتساعياْ.

 -2قرػر بعس األجيدة والسؤسدات الحكػمية في الجولة عغ الكيام بسياميا.
 -3الجانب الدل ي لػسائل اإلعالم والحؼ ييجد األمغ الجاخلي لل لج.

 -4الفقخ مغ التحجيات التي تيجد السػاششة ،فسغ ال يجج قػت يػمو في بلجه لغ يكػن لجيو الػقت
الكافي للتفكيخ في السرلحة العامة .

 -5تدايج صػر مطاىخ الفداد مسا يفقج السػاشغ عػره باالنتساء الػششي .

ثانياْ التحجيات الخارجية أدت التغيخات العالسية إلى إعادة تذكيل الشطام العالسي بسا في ذلظ اإلندان
تجاه وششو ويتزس ذلظ مغ خالل

ٔ -سياسة اإلعالم السفتػح السراحب لعرخ استغالل التكشػلػجيا وثػرة االتراالت ،للعسل على
تػجيييا بذكل سيء.

ٕ -العػلسة حيث اختخقت م جأ اإلقليع كشصاق جغخافي ،مسا أدػ إلى التذكيظ بالديادة.
ٖ -تأثيخات التجخالت واالختخاقات ،مسا أدػ إلى فقجان بعس مطاىخ الديادة.

دور السشاهج الدراسية في تشسية فيم السهاطشة :تعج السشاىج الجراسية عشر اْخ مغ عشاصخ العسلية
التعليسية  ،وقج حازت السشاىج الجراسية في العقػد األخيخة على اىتسام ك يخ مغ جانب التخبػييغ ،والتي

رافقيا التقجم السعخفي والتكشػلػجي ،والسشاىج الجراسية جسيعيا ميسة ولكغ ما يخز تشسية قيع

السػاششة ،فاأل ثخ يكػن االىتسام بكتب التخبية االسالمية واللغة العخبية واالجتساعيات.
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ولحلظ تختبط مشاىج االجتساعيات ارتباشاْ ك ي اْخ مع قيع السػاششة لجرجة أن اليجف األول ليحه السادة ىػ
إعجاد السػاشغ الرالس ،وىي بحلظ تسثل بيئة مالئسة لتكػيغ خرية الفخد الستذعبة بكيع السػاششة

( حاتو ،ٕٓٓٛ ،ص( )ٕٕٚسليسان ونافع ،ٕٓٓٔ ،صٖٗ).

وللسشاىج الجراسية ادوار ميسة في تشسية قيع السػاششة للصالت وقج حجدىا كالْ مغ (الذاىيغ،ٕٜٓٓ ،

صٕٔٔ) (االحسج ،ٕٓٔٓ ،ص ٘ )ٜبسا يأتي

ٔ -تديع السشاىج الجراسية في تشسية قيع السػاششة  ،مغ خالل السحتػػ تحجد األىجاف والفلدفات
السخاد غخسيا وتشسيتيا.

ٕ -يعج محتػػ السشيج الجراسي عشر اْخ أساسياْ في عسلية التعليع ،لحا فإن ما يخاد إ دابو للستعلسيغ
البج أن يسخ بالسحتػػ السشيج الجراسي ،ولحلظ يقع على واضعي السشاىج التأ يج أن محتػػ
السشاىج الجراسية أن تؤكج عالقة الػشغ بالسػاشغ.

ٖ -مغ أىع مدؤوليات السشاىج الجراسية ،أن يؤكج على عجم وجػد تعارض بيغ الػششية واإلندانية،
فيكدب الصالت مقػمات االنتساء للػشغ متسثالْ في الػالء للسجتسع.

وللحفاظ على الػحجة الػششية بيغ أبشاء الذعب تخػ (فخج ،ٕٖٓٔ ،صٖٕ) أنو يشبغي االىتسام بسا
يلى عشج تصػيخ السشاىج:

ٔ -التأ يج على فكخة التعجدية الثقافية والجيشية فى السشاىج الجراسية.
ٕ -التأ يج على م جأ السػاششة فى التعليع.

ٖ -العسل على إتاحة ومج جدػر التػاصل بيغ بيغ أولياء األمػر والصالت واالستعانة بآرائيع في
السشاىج.

ٗ -يجب تصػيخ السشاىج وفقاْ لسعاييخ علسية وفى ضػء تشقيتيا مغ األدلة والتديذ والتع ئة نحػ
ت شى قيع ومفاليع الشطام الحا ع.

الرغبة في تغيير السشاهج الدراسية :البج مغ حجوث رغبة حكيكية لجػ الجولة والسجتسع لتغييخ السشاىج
الجراسية ،وذكخ

(ٕٔٔٓ ،صٗ )ٚبعس مغ تلظ الخغبات وىي

 -6تقجيع مقخرات دراسية ججيجة متصػرة ضسغ بعس السشاىج او كليا.
 -0التحػل الى مجاخل حجيثة في التجريذ.
 -3تقجيع استخاتيجيات حجيثة في التجريذ.

 -4تغييخ االختبارات التي تعتسج علييا االلتحاق بالجامعة.
 -5تقجيع التعلع السدانج للتقشيات الحجيثة.

ويددخػ الباحددث إن األىسيددة التددي أعصيددت للسددشيج تحددتع علددى مصددػرؼ السددشيج ان يكػن دػا حداسدديغ تجدداه
دواعي التصدػيخ واألسدبات التدي تدجعػ الدى تصدػيخ السدشيج فدي كدل مجتسدع وفدي كدل عردخ وىدي عجيدجة

ومتشػعة مشيا ما يلي
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ٔ -تػلي قيادة العسلية التخبػية وتشفيح سياستيا ليع آراؤىع ونطختيع للعسلية التخبػية بذكل عام.

ٕ -ضيػر حاالت خلل او ضعر في جانب مغ جػانب السشيج مسا يتصلب اجخاءات السعالجة .
ٖ -الشقج السػجو مغ ق ل السدتفيجيغ مغ نتائج العسلية التخبػية حػل ضعر مدتػػ الخخيجيغ.

ٗ -التقجم وت اخ ع السعخفة بذكل سخيع ومحىل مسا يجعػ الى تصػيخ السشيج ليػا ب ىحا التقجم
ويدتفيج مغ معصياتو.

٘ -التغيخ الحاصل بحاجات السجتسع وأفخاده والتش ؤ بسا سيكػن عليو في السدتق ل .

فعاليتيا ونجاحيا في تحقيق األىجاف السصلػبة.
 -ٙمػازنة تصػر السشاىج بسشاىج وأنطسة أث تت ّ
الدراسات الدابقة :
ٔ -دراسة الذػحة (ٖٕٓٓ) ىجفت إلى الكذر عغ مشطػمة الكيع الستزسشة في كتب التخبية

اإلسالمية السقخرة للسخحلة األساسية في األردن ،وتكػن مجتسع الجراسة مغ كتب التخبية اإلسالمية
للرفػف الدابع والثامغ والعا خ ،وكانت عيشة الجراسة ىي مجتسع الجراسة نفدو ،بعج أن خلز

الباحث إلى مشطػمة مغ الكيع تع عخضيا على السحكسيغ للتأ ج مغ ثباتيا (األداة)  ،وتع تحليل
السحتػيات معتسجا الجسلة وحجة للتحليل ،وبعج تحليل الكتب عيشة الجراسة ورصج الشتائج ت يغ أن

السجسػع الكلي لتك اخرات الكيع على مجاالت الجراسة األربعة في كتب التخبية اإلسالمية بلغ ()ٕٖٚٚ
تك اخرا ،وجاء في السختبة األولى السجال األخالقي وفي السختبة األخيخة السجال االجتساعي ،وكسا

أضيخت الشتائج تػزيع تك اخرات الكيع في كل مجال مغ مجاالت الجراسة ولكل صر بذكل مشفخد.

ٕ -د ارسة سعج الجيغ (ٖٕٔٓ) .ىجف ىحا البحث لتعخف مجػ تػافخ الكيع الػششية في محتػػ مشاىج
الجراسات االجتساعية السخحلة التعليع األساسي ،وقج اعتسج البحث السشيج الػصفي التحليلي ،أما أدوات

البحث فكانت عبارة عغ قائسة بالكيع الػششية وقج تألفت القائسة مغ ( )02قيسة مقدسة في أربعة أبعاد،

واستسارة تحليل محتػػ ،أما العيشة فقج اقترخت على محتػػ مشيج الجراسات االجتساعية للرفيغ
الخابع والخامذ مغ مخحلة التعليع األساسي ،وأبخز الشتائج التي تع التػصل إلييا وجػد تفاوت في مجػ

تػافخ الكيع في محتػػ مشيج الجراسات االجتساعية للرفيغ الخابع والخامذ وىشاك عالقة ارتباشيو ذات

داللة إحرائية بيغ التػزيع الجاخلي للكيع في محتػػ مشيج الجراسات االجتساعية للرفيغ الخابع
والخامذ ،وال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ دور كل مغ معلسي الجراسات االجتساعية للرفيغ

الخامذ والخابع تبعا لستغيخ الجشذ.

ٖ -وأجخػ أبػ خي (ٕٗٔٓ) دراسة بعشػان "الكيع التخبػية الستزسشة في كتب الثقافة اإلسالمية

للسخحلة الثانػية في األردن" ،حيث سعت إلى الػقػف على مجػ مخاعاة محتػػ كتب الثقافة اإلسالمية
للسخحلة الثانػية في األردن للكيع التخبػية في ضػء االشار العام للكتب والسشاىج السجرسية باستخجام

وحجة التحليل اآلية والحجيث ،وتكػن مجتسع وعيشة الجراسة مغ جسيع اآليات واالحاديث الستزسشة في
تب الثقافة اإلسالمية للسخحلة الثانػية في األردن والسقخر تجريديا في العام الجراسي ٖٕٔٓ ٕٕٓٔ /
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م .وأضيخت الجراسة أن عجد الكيع التخبػية السػصى بتزسيشيا في كتب الثقافة االسالمية للسخحلة

الثانػية في ضػء اإلشار العام للكتب والسشاىج الجراسية قج بلغت (ٖٗ) قيسة مػزعة على أربعة
مجاالت ،وأن أ ثخ الكيع التخبػية تك اخ ار في السخحلة الثانػية جاءت ضسغ مجال الكيع اإليسانية العقجية

بسجسػع تكخار بلغ  )ٗٚٔ( ،بشدبة ( )ٙٗ%مغ مجسػع الكيع في السخحلة الثانػية.

ٗ -دراسة الجخاح ( .)ٕٓٔٙسعت ىحه الجراسة إلى الكذر عغ الكيع الستزسشة في كتب التخبية
اإلسالمية لرفػف السخحلة األساسية األولى في األردن ،وأسفخت الجراسة عغ الشتائج اآلتية تزسشت

الكتب السحكػرة (ٗ٘ قيسة ،حيث بلغ مجسػع تك اخراتيا في تلظ الكتب مجتسعة (ٗ )ٜٔٓتك اخ ار  ،أما
مغ حيث مجاالت الكيع فقج احتل مجال قيع العقيجة السختبة األولى بيغ جسيع مجاالت الكيع بسجسػع

تك اخرات بلغ (ٗ )ٗٛتك اخرا ،ثع تاله مجال قيع العبادات في السختبة الثانية بسجسػع تك اخرات بلغ (ٗ)ٕٙ
تك اخرة ،ثع تاله مجاال قيع السعامالت الخئيدية والسعامالت الفخعية بسجسػعي تك اخرات بلغ (ٕٕ٘) و

(ٗ ) ٜتكخار على التػالي ،أما الكيع األ ثخ يػعا مغ بيغ الكيع الستزسشة في الكتب الثالثة مػضػع

الجراسة مجتسعة فكانت قيسة اإليسان باهلل عد وجل " التي احتلت الختبة األولى بتكخار بلغ (ٖٓٔ)

تك اخرا ،ثع تلتيا قيسة" إقامة الرلػات الخسذ "بالسختبة الثانية بسجسػع تك اخرات بلغ (ٓٔٔ) تك اخرا،
وىشاك العجيج مغ الكيع التي لع تحع باإلىتسام الالزم وحرلت على مجسػع تك اخرات ال يتعجػ عذخة

تك اخرات في جسيع كتب السخحلة األساسية الثالث .وخلرت الجراسة إلى عجد مغ التػصيات أبخزىا

ضخورة تحقيق التػازن في تػزيع األىسية على الكيع الستزسشة في كتب التخبية اإلسالمية للسخحلة
األساسية مغ خالل إتباع آليات مػضػعية مثل ججاول التحليل والسرفػفات.

التعقيب على الدراسئات الدئابقة  :الحدع الباحدث إجسداع تلدظ الج ارسدات علدى أىسيدة قديع السػاششدة ،ولدع
يجددج الباحددث د ارسددة ىددجفت إلددى التعددخف علددى قدديع السػاششددة فددي كتددب التخبيددة اإلسددالمية واالجتساعيددات

للسخحلة اإلعجادية مجتسعاْ ،إذ جسيع الجراسات الدابقة تشاولت قيع السػاششة لكتب االجتساعيدات لػحدجىا
أو اللغة العخبية  ،وما يسيد ىدحه الج ارسدة أيزداْ أنيدا جداءت فدي وقدت أ ثدخ مدا يكدػن فيدو الصلبدة بحاجدة
لتعديددد قدديع السػاششددة فددي ضددل التقلبددات الدياسددية ،وقددج أفدداد الخجددػع إلددى الج ارسددات الدددابقة فددي تحجيددج

مشيجية الجراسة وتحجيج أداتيا.

مشاجية الدراسة

أعتسج الباحث على السشيج الػصفي التحليلي ،وذلظ لسشاس تو ألىجاف الجراسة وبتحليل محتػػ كتب

التخبية اإلسالمية واالجتساعيات للسخحلة اإلعجادية .حيث يعخف السشيج الػصفي بأنو الحؼ يجرس

ضاىخة أو حجث أو قزية مػجػدة حالياْ ،ويسكغ الحرػل مشيا على معلػمات تجيب عغ أسئلة
البحث(عباس وآخخون ،ٕٓٔٔ،صٖ.)ٛ
تكػن مجتسع الجراسة مغ محتػػ كتب التخبية اإلسالمية واالجتساعيات للسخحلة
مجتسع وعيشة الدراسةّ :
اإلعجادية للفخع االدبي عيشو لبحثو ،بعج استثشاء األسئلة السػجػدة في نياية كل درس ومقجمة الكتب
ٕ٘
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وقائسة السحتػيات مغ التحليل ،وت يغ إن عجد صفحات كتات االسالمية للرر الخابع االدبي (ٖٓٔ)

صفحة ،و للرر الخامذ االدبي فعجد صفحاتو ( )ٔ٘ٙصفحة ،و للرر الدادس االدبي فكانت
( )ٔٙٙصفحة ،أما عجد صفحات كتات التاري

للرر الخابع االدبي (ٓ )ٔٛصفحة ،وللرر

الخامذ االدبي (ٕٔٔ) صفحة ،وللرر الدادس االدبي (ٕٗٓ) صفحة ،فيسا كانت كتات الجغخافية
عجد صفحاتو للرر الخابع االدبي (ٗٗٔ) صفحة ،وللرر الخامذ االدبي (ٕ )ٔٙصفحة ،وللرر

الدادس االدبي (ٕ )ٔٚصفحة ،والحؼ قام بتأليفو لجشة مكلفة مغ و ازرة التخبية العخاقية ،السجيخية العامة

للسشاىج لدشة  ٕٓٔٚم ،شباعة و ازرة التخبية العخاقية الصبعة الثالثة ،مصبعة الػقر الحجيثة ،بخقع
اإليجاع في دار الكتب والػثائق ببغجاد ( )ٕٔ٘ٛلدشة  ٕٓٔٛم .

أدوات الدراسة وخطهات تطبيقاا لتحقيق أىجاف ىحه الجراسة قام الباحث بإعجاد أداتيغ:

األولى :قائسة قيم السهاطشة الرالحة :وصر القائسة قدست القائسة في صػرتيا األولية ،إلدى ثالثدة
أقدام األول تشاولت الكيع الػششية الدياسية وتكػنت مغ إحجػ عذخ فقدخة والثداني تشاولدت الكديع الػششيدة
االجتساعيددة وتكػنددت مددغ عذ دخة فقددخات والثالددث تشاولددت الكدديع الػششيددة االقترددادية وتكػنددت مددغ إحددجػ
عذدخة فقدخة ،وبعددج مالحطددات السحكسدديغ حيددث اسددتقخت القائسددة الشيائيددة الكدديع الدياسددية واالجتساعيددة كددل

مشيسا سبع قيع والكيع االقترادية ثسان قيع  .أما صدجق القائسدة يقردج بردجق القائسدة التأ دج مدغ أنيدا
سدػف تكديذ مدا أعدجت مدغ أجدل قياسدو (العدداف ،ٕٓٓٙ ،ص ،)ٖٜٙحيدث تدع عدخض القائسدة علدى

مجسػعة مغ أىل االختراص في مشاىج وشخق تجريذ التخبية اإلسالمية واالجتساعيات ومذخفيغ ،وقج

أ ار السحكسػن إلى صالحية األداة بعج إجخاء التعجيالت السشاسبة على األداة.

ثانياً :إعداد بطاقة تحليل السحتهى لكتب التربية اإلسالمية واالجتساعيات للسرحلة االعدادية قدم

االدبي .وذلظ مغ خالل مجسػعة مغ اإلجخاءات تتسثل فيسا يأتي

تحجيج وحجات التحليل  :وحجات التحليل ىي وحجات السحتػػ التي يسكغ إخزاعيا للعج والكياس
بديػلة ،ويعصي وجػدىا أو غيابيا وتكخارىا أو إبخازىا ،داللة تفيج الباحث في تفديخ الشتائج الكسية،

ولألغخاض تحليل السحتػػ فإنشا يجب أن نشطخ إلى السحتػػ مغ خالل وضيفتو التي يؤدييا للستلقي
وما يدتفيج مشو ،وقج اعتسجت الجراسة الحالية على السػضػع أو الفكخة كػحجة للتحليل ،وس ب ذلظ ما
يؤكجه (

وع ج العطيع" )ٕٕٓٔ ،عادة إن وحجة السػضػع أو الفكخة تزي

للجراسة"(صٕ.)ٔٚ

بعجاْ وعسقاْ

ونط اْخ لكػنيا أ ثخ وحجات التحليل استخجاماْ ،وأن ليا مغ الدعة ما يكفي إلعصاء معشى ،ومغ الرغخ
ما يقلل مغ احتسال تزسيشيا لعجة اتجاىات قياساْ بالػحجات األخخػ ،وألنيا تتالءم وش يعة السحتػػ

السحلل (الجادرؼ وابػ حلػ ،ٕٜٓٓ ،ص.)ٕٔٚ

وتعج ىحه الػحجة مغ أىع وحجات التحليل وأ خىا ألنيا ال تكػن برػرة كلسة فحدب ،وانسا جسلة أو
عبارة تتزسغ الفكخة يجور حػليا التحليل وتع خ عشو (اليا سي وعصية ،ٕٓٔٔ ،ص.)ٕٔٚ
ٖ٘
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صدق أداة تحليل السحتهى  :صجق األداة يعشي صالحية األداة لكياس ما وضعت مغ أجلو ،وىػ في

تحليل السحتػػ يعشي صالحية أسلػت الكياس الحؼ أتبعو الباحث لكياس ضػاىخ السحتػػ التي يخاد

قياسيا ،وتػفيخ السعلػمات السصلػبة مغ أجل تحقيق أىجاف التحليل ،بسعشى أن يكػن التحليل صالحاْ
وع ج العطيع .)ٕٕٓٔ ،وقج أعتسج الباحث صجق

لتخجسة الطاىخة التي يحلليا الباحث بأمانة (

القائسة كرجق لبصاقة التحليل ،كػن بشػد القائسة ىي بحاتيا بشػد بصاقة التحليل ،وألن التحليل جخػ
بشاء على اعتساد القائسة .

ثبات التحليل :يقرج بثبات التحليل الػصػل للشتائج نفديا إذا تع التحليل عجة مخات بإتباع القػاعج

نفديا واإلجخاءات مغ ق ل الباحث نفدو ،أو الػصػل إلى الشتائج نفديا إذا أجخػ التحليل باحثان في

وقت واحج بإتباع القػاعج واإلجخاءات ذاتيا ،على أن يقػم ل باحث بالعسل مدتقالْ عغ اآلخخ ،يذيخ
ثبات التحليل أؼ اتداق أو دقة ،أو استقخار نتائج التقييع (عالم ،ٕٖٓٔ ،صٕ.)ٔٙ

وىشاك ثالث شخق للتحليل حجدىسا

وع ج العطيع )ٕٕٔٓ ،ص (ٕٖٔ -120وكسا يأتي

الصخيقة األولى ثبات التد ددحليل بيغ الباحث ونفدو ،وفي ىحا الشػع في التحقق مغ الثبات يقػم الباحث

بعسل تحليل أول للسحتػػ ،ويتع خاللو رصج كل فكخة في كل مػضػع تشاول وحجة تحليل مغ الػحجات

التي سليا السعيار.
الصخيقة الثانية

ثبات التحليل بيغ الباحث ،ومحلل آخخ ،وإذا ما سلظ الباحث ىحه الصخيقة عليو أن

يخاعي إجخاءات عجيجة مشيا تجريب السحلل اآلخخ واختيار عيشة مغ السادة مػضػع التحليل لتص يق أداة

التحليل .

الصخيقة الثالثة

مػضػع .

يختار الباحث فاحريغ آخخيغ يقػم كل كشيسا مشفخداْ بعسلية التحليل مدتقل لكل

وأعتسج الباحث على الصخيقة االولى والثانية ،لزسان ثبات وصجق التحليل ،وبالتالي يزسغ الػصػل

إلى نتائج متقاربة؛ وتع التأ ج مغ ثبات األداة بصخيقتيغ ىسا تحليل الباحث ،ثع أعيج التحليل بعج
يخيغ ،وتع حدات ندبة االتفاق بيغ التحليليغ باستخجام معادلة كػبخ للثبات (ٗ.)Cooper، ٜٔٚ

فقج كلر الباحث زميل لو بتخرز شخائق تجريذ التخبية اإلسالمية ،وشلب مشو تحليل الكتب ،وقج
زوده بالسفخدات وأدوات التحليل والية التحليل بحكخ وحجة التحليل وكيفية وضع التأ يخات على كل

بجيل مغ بجائل التػفخ وقج ضيخت معامالت التػافق عالي.
معامل الثبات
() M

=

عجد مخات االتفاق.

السختلر عليو.

2M

--------------)(N1 + N2
()N1

X

عجد مخات الستفق عليو.

ٗ٘

100
()N2

عجد مخات
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ججول رقع ( )1ثبات التحليل
تحليل الباحثين

التك اررات

معامل الثبات

الباحث

ٔٔٚ

ٕٓ% ٛٙ.

الباحث ع خ الدمغ

ٜٛ

الباحث

ٔٔٚ

الباحث االخخ

ٖٜ

% ٕٛ.ٜٚ

ي يغ الججول (ٔ) إن معامل الثبات بيغ تحليل الباحث وبيغ تحليل الباحث ع خ الدمغ بلغ
(ٕٓ ،)%ٛٙ.وبلغ تحليل الباحث وتحليل الباحث االخخ بلغ ( ،)%ٕٛ.ٜٚوىحا معامل مختفع ،يصسئغ
إلى ثبات التحليل ليحا السحتػػ .ويذيخ الجادرؼ ،وأبػ الحلػ ( ،ٕٜٓٓص )ٕٔٛإلى إن معامل
الثبات للتحليل السدتشج على معامل االتفاق يكػن مق ػالْ إذا كانت ند تو (ٓ )%ٛفأ ثخ.

األساليب اإلحرائية السدتخدمة في البحث:

 -1لحدات التك اخرات والشدب السئػية ،تع استخجام بخنامج (  ) spssاإلحرائي.
 -2تع استخجام معادلة كػبلخ لحدات ثبات قائسة قيع السػاششة.

 -3اسدتعان الباحدث عشدج حددات ثبدات تحليدل السحتدػػ الدحؼ قدام بدو الباحدث (التحليدل األول،
والتحليل الثاني) بسعادلة معادلة (ىػلدتي .)Holsti

نتائج الدراسة ومشاقذتاا

مشاقذة الشتائج الستعلقة بالدؤال األول وهه :ما قيم السهاطشة الهاجب تزسيشاا فى محتهى بكتب
التربية اإلسالمية واالجتساعيات في السرحلة اإلعدادية ؟ وقج تست اإلجابة عغ ىحا الدؤال مغ خالل

مخاجعة الباحث الى االدت التخبػؼ ورسائل وأبحاث علسية متشػعة ،ومغ خالل األساتحة السحكسيغ،
وكحلظ مغ خالل خ خة الباحث الذخرية مغ خالل عسلو مجرس لسادة التخبية اإلسالمية لسجة أ ثخ مغ

(ٗٔ) عاماْ والكتب ذات العالقة بالكيع والسػاششة بذكل خاص ،وبسشاىج التخبية اإلسالمية
واالجتساعيات بذكل عام ،تػصل الباحث مغ خالليا لقائسة بكيع السػاششة الػاجب تزسيشيا في

محتػػ كتب التخبية اإلسالمية وكتب االجتساعيات للسخحلة اإلعجادية والتي استخجمت فيسا بعج كأداة
ليحه الجراسة في صػرتيا الشيائية بعج اتفاق السحكسيغ علييا باإلضافة إلى ثبات السحلليغ ،وقج تشاولت

قيع السػاششة في ثالث قيع رئيدة وىي قيع السػاششة الدياسية وقيع السػاششة االجتساعية وقيع السػاششة

االقترادية.

مشاقذة الشتائج الستعلقة بالدؤال الثاني وهه :واقع تهافر القيم الهطشية في كتب التربية اإلسالمية

واالجتساعيات للرفهف الرابع والخامس والدادس األدبي للسرحلة اإلعدادية ؟ حيث قدع كتب
التخبية االسالمية على خسذ فرػل لكل صر ،وقدع كتات التاري للرر الخابع االدبي على ثسان

٘٘
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فرػل على خسذ فرػل وعذخة مػاضيع وكتات التاري للرفيغ الخامذ اربع وثالثػن مػضػع
والدادس على سبع فرػل لكل كتات ولكل فرل فيو خسذ مػاضيع ،فيسا قدع كتات الجغخافية
للرر الخابع االدبي  ،وقدع كتات الجغخافية للرفيغ الخامذ والدادس على ست فرػل لكل

تات .ولإلجابة عغ ىحا الدؤال قام الباحث بجسع تك اخرات وحدات الشدبة السئػية لسجسػع ىحه

التك اخرات التي تشتسي لكل قيسة كسا يػضحيا ججول (ٕ) (ٖ)(ٗ).

ججول رقع (ٕ) التك اخرات والشدب السئػية للكيع الػششية الدياسية واالجتساعية واالقترادية
الستزسشة في كتب التخبية اإلسالمية والتاري والجغخافية للرف الرابع األدبي
اإلسالمية

القيد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع

الجغخافية

التاري

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

االلتدام بالقانػن والجستػر

ٕ

%ٔٙ.ٙٙ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٕ

%ٔٛ.ٔٛ

ٓ

ٓ

التزحية مغ أجل الػشغ ومشدلة الذييج

االلتدام بالحقػق والػاجبات الػششية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

٘

السحافطة على الػحجة الػششية

ٕ

%ٔٙ.ٙٙ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

محاربة التعرب السحى ي والقػمي والحدبي

ٔ

ٖٖ%ٓٛ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

رفس الفػضى والفتغ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

م جأ السعاملة الحدشة بيغ أفخاد السجتسع

ٗ

ٖٖ%ٖٖ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٕ

احتخام العادات والتقاليج السػافقة للقانػن

االعتخاف والسحافطة بحقػق الجيانات األخخػ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

الحفاظ على السستلكات العامة والخاصة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

٘

احتخام الخأؼ اآلخخ في السجتسع

ٓ

ٓ

ٔ

%ٜٓ.ٜٓ

ٓ

ٓ

ٙ

التكافل االجتساعي

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

التدامس والتعاير الدلسي بيغ األديان

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

استثسار ثخوات الػشغ وخيخاتو

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٕ

حب العسل الحالل واحتخامو

ٕ

%ٔٙ.ٙٙ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٖ

اإلخالص واإلتقان في الػضيفة الحكػمية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

تعديد السيغ الرشاعية والدراعية

ٔ

ٖٖ%ٓٛ.

ٚ

ٖ%ٖٙ.ٙ

ٗ

%ٙٙ.ٙٙ

٘

احتخام السلكية الخاصة والعامة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

االستيالك الخ يج لسػارد الجولة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

%ٔٙ.ٙٙ

ٚ

دعع العسالة الػششية وتذجيع الرشاعة الػششية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

%ٔٙ.ٙٙ

ٛ

محاربة الفداد بأنػاعو

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٕٔ

%ٔٙ.ٙٙ

ٔٔ

ٖٓ%ٖٓ.

ٙ

ٕٖ%ٖٖ.

ٔ
الكيع الػششية الدياسية

ٕ
ٖ
ٗ

الكيع الػششية االجتساعية

ٖ

تعديد االنتساء للػشغ والحخص على أمشو

الكيع الػششية االقترادية
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ججول رقع (ٖ) التك اخرات والشدب السئػية للكيع الػششية الدياسية واالجتساعية واالقترادية
الستزسشة في كتب التخبية اإلسالمية والتاري والجغخافية للرف الخامس األدبي
اإلسالمية

القي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع

الجغخافية

التاري

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

االلتدام بالقانػن والجستػر

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٔ

%ٔٗ.ٕٛ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

التزحية مغ أجل الػشغ ومشدلة الذييج
االلتدام بالحقػق والػاجبات الػششية

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

٘

السحافطة على الػحجة اإلسالمية الػششية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

محاربة التعرب السحى ي والقػمي والحدبي

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

رفس الفػضى والفتغ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

م جأ السعاملة الحدشة بيغ أفخاد السجتسع

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

ٓٓ%ٕٓ.

ٕ

احتخام العادات والتقاليج السػافقة للذخع

االعتخاف والسحافطة بحقػق الجيانات األخخػ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

الحفاظ على السستلكات العامة والخاصة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

٘

احتخام الخأؼ اآلخخ في السجتسع

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

التكافل االجتساعي

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

التدامس والتعاير الدلسي بيغ األديان

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

استثسار ثخوات الػشغ وخيخاتو

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

ٓٓ%ٕٓ.

ٕ

حب العسل الحالل واحتخامو

ٖ

ٖٖ%ٖٖ.

ٔ

%ٔٗ.ٕٛ

ٓ

ٓ

ٖ

اإلخالص واإلتقان في الػضيفة الحكػمية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

تعديد السيغ الرشاعية والدراعية

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٗ

ٗٔ%٘ٚ.

ٖ

ٓٓ%ٙٓ.

٘

احتخام السلكية الخاصة والعامة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

االستيالك الخ يج لسػارد الجولة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

دعع العسالة الػششية وتذجيع الرشاعة الػششية

ٓ

ٓ

ٔ

%ٔٗ.ٕٛ

ٓ

ٓ

ٛ

محاربة الفداد بأنػاعو

ٔ

ٔٔ%ٔٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٜ

%ٔٗ.ٕٛ

ٚ

٘%ٕٗ.ٜ

٘

ٖٖ%ٖٖ.

ٔ
الكيع الػششية الدياسية

ٕ
ٖ
ٗ

الكيع الػششية االجتساعية

ٖ

تعديد االنتساء للػشغ والحخص على أمشو

الكيع الػششية االقترادية
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ججول رقع (ٗ) التك اخرات والشدب السئػية للكيع الػششية الدياسية واالجتساعية واالقترادية
الستزسشة في كتب التخبية اإلسالمية والتاري والجغخافية للرف الدادس األدبي
القي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع

الدياسية

الكيع الػششية

ٔ
ٕ
ٖ

اإلسالمية

الجغخافية

التاري

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

االلتدام بالقانػن والجستػر

ٔ

ٕ٘%ٓٙ.

ٔ

ٖٖ%ٖٓ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

ٖٖ%ٖٔ.

ٓ

ٓ

التزحية مغ أجل الػشغ ومشدلة الذييج

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

تعديد االنتساء للػشغ والحخص على أمشو

٘ٚ

م.م .رضهان فاروق قاسم

الكيع الػششية االجتساعية
الكيع الػششية االقترادية

ٗ

االلتدام بالحقػق والػاجبات الػششية

ٔ

ٕ٘%ٓٙ.

ٕ

%ٓٙ.ٙٙ

ٓ

ٓ

٘

السحافطة على الػحجة اإلسالمية الػششية

ٔ

ٕ٘%ٓٙ.

ٖ

ٓٓ%ٔٓ.

ٓ

ٓ

ٙ

محاربة التعرب السحى ي والقػمي والحدبي

ٓ

ٓ

ٖ

ٓٓ%ٔٓ.

ٔ

%ٓٗ.ٚٙ

ٚ

رفس الفػضى والفتغ

ٕ

٘ٓ%ٕٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

م جأ السعاملة الحدشة بيغ أفخاد السجتسع

ٕ

٘ٓ%ٕٔ.

ٔ

ٖٖ%ٖٓ.

ٓ

ٓ

ٕ

احتخام العادات والتقاليج السػافقة للذخع

االعتخاف والسحافطة بحقػق الجيانات األخخػ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

الحفاظ على السستلكات العامة والخاصة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

٘

احتخام الخأؼ اآلخخ في السجتسع

ٕ

٘ٓ%ٕٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

التكافل االجتساعي

ٖ

٘%ٔٛ.ٚ

ٔ

ٖٖ%ٖٓ.

ٓ

ٓ

ٚ

التدامس والتعاير الدلسي بيغ األديان

ٕ

٘ٓ%ٕٔ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔ

استثسار ثخوات الػشغ وخيخاتو

ٓ

ٓ

ٔ

ٖٖ%ٖٓ.

ٓ

ٓ

ٕ

حب العسل الحالل واحتخامو

ٕ

٘ٓ%ٕٔ.

ٓ

ٓ

٘

ٓ%ٕٖ.ٛ

ٖ

اإلخالص واإلتقان في الػضيفة الحكػمية

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٗ

تعديد السيغ الرشاعية والدراعية

ٓ

ٓ

ٜ

ٓٓ%ٖٓ.

ٖٔ

ٓ%ٙٔ.ٜ

٘

احتخام السلكية الخاصة والعامة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٙ

االستيالك الخ يج لسػارد الجولة

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٚ

دعع العسالة الػششية وتذجيع الرشاعة الػششية

ٓ

ٓ

٘

%ٔٙ.ٙٙ

ٕ

ٕ٘%ٜٓ.

ٛ

محاربة الفداد بأنػاعو

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٔٙ

ٕ٘%ٜٓ.

ٖٓ

%ٜٓ.ٜٚ

ٕٔ

٘%ٕٗ.ٜ

ٖ
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ومغ خالل الججاول الدابقة (ٕ) (ٖ) (ٗ) أضيخت نتائج البحث إن تختيب الكيع األ ثخ تزسيشاْ

في السشاىج الجراسية االسالمية والتاري والجغخافية ،حيث حرلت الكيع الػششية االقترادية بالسختبة

األولى حيث تكخرت ( )ٙٛمخة ،وبلغت ندبة تزسيشيا في الرفػف الثالثة ( ،)%ٗٙ.٘ٚويعدو

الباحث ىحه الشتيجة ربسا يعػد ذلظ ألىسية ىحه الكيع في الحياة اليػمية لألفخاد مغ خالل تشطيع حياتيع
اليػمية السعا ية ،وما عا و الذعب العخاقي مغ حخوت متتابعة أدػ إلى واضعي السشاىج الجراسية

االىتسام بالقزايا االقترادية أ ثخ مغ غيخىا ،ثع جاءت بالسختبة الثانية الكيع الػششية الدياسية حيث
بلغ تكخارىا بسجسػع الكتب (ٖٓ) ،وبلغت ندبة تزسيشيا في الرفػف الثالثة (ٗ٘ ،)%ٕٓ.يعت خ

تزسيغ السشاىج للكيع الدياسية قليل ججاْ والبج مغ دور أفزل تلعبو مشاىج التخبية اإلسالمية
واالجتساعيات في اإلعجاد للسػاششة الرالحة ،ىحا الجور الحؼ ال يسكغ أن تقػم بو أية مادة أخخػ
بالقجر الحؼ تقػم بو ىحه السشاىج ،ثع جاءت بالسختبة الثالثة الكيع الػششية االجتساعية حيث بلغ تكخارىا

بسجسػع الكتب ( ،)ٔٛوبلغت ندبة تزسيشيا في الرفػف الثالثة (ٕٖ ،)%ٕٔ.وىي ندبة قليلة ججاْ

لسا ليحه الكيع مغ أىسية ك يخ لجػ حياة الصالب اليػمية في مجتسعو ومع اقخأنو.

٘ٛ

واقع القيم الهطشية في مشاهج التربية اإلسالمية....

ويبقى مدتػػ تزسيغ ىحه الكيع في محتػػ الكتب في الرفػف الثالثة دون السدتػػ

السصلػت ،ويفتخض أن تتزسغ عجداْ أ خ مغ ىحه الكيع وخرػصاْ أن الصالت بحاجة إلى حغ
اليسع ،وزرع روح السػاششة واالنتساء للػشغ ليكػنػا مػاششيغ صالحيغ ومدتعجيغ لجخػل الجامعات او

سػق العسل وكػن الصالب بعج السخحلة اإلعجادية يكػن اقخت إلى مسارسة ىحه الكيسة بذكل عسلي.

إن السشاىج الجراسية تدعى دائساْ إلى تحقيق أىجافيا الدامية ،وي خز مغ بيغ تلظ األىجاف

تحقيق االنتساء للػشغ ،وبحلظ ال بج مغ السشاىج أن تدعى إلى تزسيغ مشاىجيا الجراسية إلى االنتساء

إلى الػشغ ،الن الػشغ يحتل جدءاْ ك ي اْخ مغ الكيع في حياة الفخد وإعالء قيستو ،وتعت خ مشاىج التخبية
اإلسالمية واالجتساعيات في اإلعجاد للسػاششة الرالحة ،والتي ال يسكغ أن تقػم بو آية مادة أخخػ
بالقجر الحؼ تقػم بو ىحه السػاد،

التهصيات :

 -1ضخورة إعادة بشاء محتػػ كتب التخبية اإلسالمية واالجتساعيات في كافة الرفػف الجراسية
مغ ججيج بذكل يحقق قيع السػاششة بالذكل اال ثخ تزسيشاْ.

 -2االستفادة مغ الكيع السػاششة الػاردة في اداة البحث وتزسيشيا في السشاىج الجراسية.

 -3إجخاء دراسات تتشاول جػانب أخخػ للكتب ،حيث لع تحع ىحه الكتب بالجراسة والتحليل كػنيا
حجيثة التألي .

السقترحات :

 -1الكيام بجراسة تدتيجف تقػيع مشاىج التخبية اإلسالمية واالجتساعيات في مخاحل تعليسية أخخػ
 -2الكيام بجراسة تدتيجف تقػيع أداء معلسي التخبية اإلسالمية واالجتساعيات في ضػء قيع
الػششية .

 -3إجخاء دراسات تدتيجف تقجيع ترػر لسشاىج التخبية اإلسالمية واالجتساعيات في ضػء قيع
لػششية .

السراجع :

القران الكريم

 -1ابػ خيس ،اىخ وبشي ،مرصفى عسخ (ٕٗٔٓ) .الكيع التخبػية الستزسشة في الشرػص
الذخعية في كتب الثقافة االسالمية للسخحلة الثانػية في االردن ،مجلة العلػم التخبػية والشفدية،

السجلج ٘ٔ ،العجد (ٖ) ،البحخيغ.

ٜ٘

م.م .رضهان فاروق قاسم

 -2األحسج ،ع جالعديد(ٕٓٔٓ) .التشذئة الدياسية وتشسية السػاششة ،الكػيت
األ اديسية للشذخ والتػزيع .

 -3التخمحؼ،

مكتبة الجار

بغ عيدى )ٜٜٔٗ( ،الجامع الرحيس ،تات السشاقب بات فزل مكة .تحقيق

احسج ا خ واخخون ،بيخوت دار الكتب العلسية ججة .

 -4الجادرؼ ،عجنان حديغ ويعقػت ،ع ج هللا أبػ حلػ ( .)ٕٜٓٓاألسذ السشيجية واالستخجامات
اإلحرائية في بحػث العلػم التخبػية واإلندانية .طٔ .األردن إثخاء للشذخ والتػزيع.

 -5الجخاح ،مرباح ر يج ( .)ٕٓٔٙالكيع الستزسشة في كتب التخبية االسالمية للسخحلة االساسية
االولى في االردن .فلدصيغ مجلة جامعة االزىخ .السجلج ( ،)ٔٛالعجد (ٕ) ،صٖٖ.ٕٙ-

 -6جخيجة الػقائع العخاقية .العجد ٕٓٔٔ/ٜ/ٜٔ .ٕٜٗٓ
 -7الح يب ،فيج ابخاليع (ٕ٘ٓٓ) .تخبية السػاششة
طٔ .جامعة السلظ سعػد .

االتجاىات السعاصخة في تخبية السػاششة.

 -8ريسخز ،فخنانجو ( .)ٕٓٓٙالسػاششة واليػية والتعليع
عرخ العػلسة .تخجسة

 -9سخور ،فاشسة والعدام،

تحليل األىجاف العامة لسجراس في

كسال لصفي .مدتق ليات. ٖ٘ٛ )ٖٜٔ( ٖٙ.

نايل (ٕٕٔٓ) .دور مشاىج التخبية اإلسالمية السصػرة في تشسية قيع

السػاششة الرالحة لجػ شالت السخحلة األساسية العليا مغ وجية نطخ السعلسيغ في تخبية أربج،
األردن ،مجلة الجراسات في العلػم التخبػية. ٜٗٗ،)ٕ( ٖٜ ،

-11

سعادة ،جػدت احسج وابخاليع ،ع ج هللا

-11

سعج الجيغ ،لبة فيرل (ٖٕٔٓ) .الكيع الػششية في محتػػ مشاىج الجراسات

وتصػيخىا ،ط ٔ ،األردن دار الذخوق .

(ٕٔٔٓ) .تشطيسات السشاىج وتخصيصيا

االجتساعية لسخحلة التعليع االساسي في سػرية "دراسة تحليلية" ،مجلة اآلدات ،جامعة دمذق،
العجد ( ،)ٔٓٙص.)ٕٚٙ-ٖٜٚ
-12

سليسان ،يحيى عصية ونافع ،سعيج ع جه (ٕٔٓٓ) .تعليع الجراسات االجتساعية .ط

ٕ .اإلمارات دار التعليع
-13

الدػيجؼ ،جسال(ٕٔٓٓ) .نحػ إستخاتيجية وششية لتشسية قيع السػاششة واالنتساء دراسة

مقارنة مقجمة إلى نجوة التخبية وبشاء السػاششة كلية التخبية كلية جامعة البحخيغ ،م ٕ (ٖ)،
ٕٗ. ٖٓ-
-14

الذاىيغ ،غانع ( .)ٕٜٓٓاتداق الكيع في تصػر الفكخ التخبػؼ .الكػيت دار

اال اديسية .
-15

حاتو حدغ ( .)ٕٓٓٛترسيع السشاىج وقيع التقجم في العالع العخبي .ط ٔ .مرخ

الجار السرخية الل شانية .

ٓٙ

واقع القيم الهطشية في مشاهج التربية اإلسالمية....

الذػحة ،احسج مديج (ٖٕٓٓ) .الكيع التخبػية الستزسشة في كتب التخبية االسالمية

-16

السقخرة للسخحلة االساسية في االردن .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة اليخمػك ،اربج،
االردن.
-17

العداف ،صالس بغ حسج ( )ٕٓٓٙالسجخل إلى البحث في العلػم الدلػكية .ط ٗ .

الخياض مكتبة الع يكان .
-18

العصػاني ،ياسيغ ( ٖٕ .)ٕٓٔٔ/ٖ/أسذ تصػيخ السشاىج الجراسية ،أستخجعت بتاري

-19

عصية ،محدغ علي ( .)ٕٓٓٚالجػدة الذاملة والسشيج .ط ٔ .االردن دار السشاىج.

ٕٓwww.nahrain.com ٕٓٔٛ/ٖ/
-21

عالم ،صالح الجيغ محسػد (ٖٕٔٓ) .إتقان الكياس الشفدي الحجيث (الشطخيات

-21

العشاني ،ختام وآخخون( .)ٕٓٓٚالتخبية الػششية والتشذئة الدياسية ،األردن دار

والصخق) .طٔ .األردن دار الفكخ.
حامج.

فخج ،اليام ع ج الحسيج (ٖٕٔٓ) .إ كالية السػاششة في التعليع .مجلة العلػم التخبػية،

-22

عجد خاص ،مؤتسخ التعليع والثػرة في مرخ رؤػ وسياسات بجيلة ٖٔ-ٔٔ ،نػفس خ-ٔ ،

ٕ٘.
-23

فخيجة ،نسخ (ٕٕٓٓ) .فاعلية السجرسة في التخبية الػششية .دراسة ميجانية .بيخوت

-24

فػزؼ ،سامس ( .)ٕٓٓٚالسػاششة  .ط ٔ ،القاىخة مخكد القاىخة للج ارسات.

خكة السص ػعات للشذخ والتػزيع.
-25

قخواني ،خالج (ٕٔٔٓ) .االتجاىات السعاصخة للتخبية على السػاششة .فلدصيغ جامعة

-26

الكػارؼ ،علي خليفة (ٕٗٓٓ) .مفيػم السػاششة في الجولة الجيسقخاشية  ،مجلة

-27

 ،شاىخ

اليادؼ (ٕٔٔٓ) .أسذ السشاىج السعاصخة .ط ٔ .االردن دار

-28

 ،وائل ع ج هللا و ع جالعطيع ،ريع احسج (ٕٕٔٓ) ،تحليل محتػػ السشيج في العلػم

القجس السفتػحة .

السدتق ل العخبي ،مخكد دراسات الػحجة العخبية ،الدشة (ٖ ،)ٙالعجد (ٗ.ٔٔٛ ،)ٖٙ
السديخة للشذخ والتػزيع

اإلندانية ،ط ٔ ،األردن دار السديخة للشذخ.
-29

مداعجة ،حدام ( .)ٕٓٓٙواقع الكيع الػششية لجػ شلبة السجارس الثانػية في األردن

ودور السعلسيغ في تشسيتيا .أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،الجامعة األردنية.
-31

السطفخ  ،سامي (  . )ٕٖٓٔ/ٙ/ٙالتخبية والتعليع في العخاق تحجيات الػاقع

والسدتق ل،استخجعت بتاري  ٕٓٔٛ/ٕ/ٜٔمغ http://www.alrafedein.com
ٔٙ

م.م .رضهان فاروق قاسم

-31

اليا سي ،ع ج الخحسغ وعصية ،محدغ علي (ٕٔٔٓ) .تحليل مزسػن السشاىج

-32

الػائلي ،سعاد ع ج الكخيع ( .)ٕٓٔٚدرجة وعي مجرسي اللغة العخبية للسخحلة

السجرسية .طٔ .األردن دار صفاء للشذخ.

الستػسصة في محافطة ذؼ قار بكيع السػاششة وعالقتيا ببعس الستغيخات .العخاق مجلة الفتس

العجد سبعػن.
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الػكيل ،حلسي احسج والسفتي،

 . ٜاألردن دار السديخة.

أميغ  )ٕٓٔٙ(.أسذ بشاء السشاىج وتشطيساتيا .ط

ٕٙ

