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مرت المواطنة بسمسمة مف التحوالت اليامة أبقتيا بعيدة عف الجمود ، لترتبط بالحقوؽ والكرامة 

اإلنسانية عبر تاريخ طويؿ مف النضاالت. وألف الشخص ال يولد مواطنا فاعبل كاف ال بد أف 

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

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

عداده لمختمؼ جوانب الحياة. عمى تمعب المقررات الدراسية دورا ىاما  عمى صعيد بناء اإلنساف وا 

ىج، والذي أصدر بدوره خطة المنياج الفمسطيني األوؿ في العاـ ىذه القاعدة تأسس مركز المنا

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

 عمييا في تأليؼ المقررات الدراسية المختمفة.

مادة التربية المدنية، بما يساعد عمى تكويف إنساف لقد تضمنت المقررات الدراسية الفمسطينية 

مسؤوؿ، مشارؾ، وفاعؿ في الحياة اإلجتماعية والسياسية. لكف وبعد سنوات مف تدريس التربية 

المدنية، تحدثت الكثير مف الدراسات عف قصور وعشوائية في طرح المفاىيـ، وعدـ توازف وتقميدية 

ية، كما تحدثت بعض الدراسات عف تكامؿ شكمي بيف في طرح القيـ، وعف نيج يمتاز بالتوفيق

 مقررات التربية المدنية وباقي المقررات.

، حددت الدراسة السؤاؿ الرئيس بمدى توافر أسس المواطنة بلقا مف تممس ىذا الواقع اإلشكاليإنط

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

نبثؽ عف السؤاؿ الرئيس سؤاليف فرعييف تمثبل: ب مقررات " التربية المدنية، والتربية  ى تضمفمدوا 

لمفيومي المشاركة والمساواة  ، في الصفوؼ مف الخامس وحتى التاسعاإلسبلمية، والمغة العربية

 بيف ىذه المقررات. ى التكامؿمدكذلؾ 
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في فمسطيف التي تفحص بشكؿ شمولي أساسيف  تأتي أىمية الدراسة مف أنيا األولى مف نوعيا

ميميف لممواطنة ىما: المشاركة السياسية والمساواة في ثبلثة مقررات دراسية، عمى مستوى التوافر، 

 والتكامؿ.

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

مفاىيـ تفسيرية خاصة بمفيومي المشاركة والمساواة بمغ  قائمةالتي جرى تحكيميا، وتضمنت 

 مفيوما تفسيريا. 21عددىا 

إنقسمت الدراسة إلى خمسة فصوؿ: حيث تطرؽ الفصؿ األوؿ إلى مشكمة الدراسة، أما الفصؿ 

الثاني فتضمف ثبلثة محاور، ركز األوؿ عمى تبياف تطور مفاىيـ المواطنة والمشاركة السياسية 

ضور ىذه المفاىيـ في نصوص القانوف الدولي، ونصوص القوانيف الوطنية. بينما والمساواة، وح

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

وأوجو تشابييا مع الدراسة الحالية، وتّميز الدراسة الحالية. أما الفصؿ الثالث فتناوؿ إجراءات 

لدراسة، أما الفصؿ الرابع فتطرؽ إلى نتائج الدراسة، وأخيرا جاء الفصؿ الخامس فناقش نتائج ا

 الدراسة، وتضمف بعض التوصيات.

(  أف المشاركة السياسية  9-5مقررا دراسيا لمصفوؼ مف )  25لقد أظيرت نتائج تحميؿ 

تفاوت، وعدـ توازف، وعمى نحو والمساواة " ومفاىيميما التفسيرية " متوافرة في المقررات الثبلث ب

 غير ممنيج، األمر الذي يضع عبلمة إستفياـ عمى المخرجات التربوية المتوقعة والمرجوة.

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

ا تضمف الصؼ مرة، بينم 73( مفيوما تكررت  11مرة، فقد تضمف الصؼ الخامس ) 659

 98( مفيوما تكررت  12مرة، أما الصؼ السابع فتضمف )  56( مفاىيـ تكررت  8السادس ) 
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مرة، في حيف كاف الصؼ التاسع ىو  133( تكررت  14مرة، أما الصؼ الثامف فتضمف ) 

 مرة. 299وتكررت ىذه المفاىيـ  21األغنى حيث تضمف جميع المفاىيـ التفسيرية 

 132مفاىيـ تفسيرية تكررت  8( فقد تضمنت  9-5اإلسبلمية لمصفوؼ مف )  أما مقررات التربية

مرة، بينما تضمف الصؼ السادس )  24( مفاىيـ تكررت  6مرة. حيث تضمف الصؼ الخامس )

مرات، في  11( مفاىيـ تكررت  3مرات، أما الصؼ السابع فتضمف )  10( مفاىيـ تكررت  5

مرة، أما الصؼ  29( تكررت  6ي الصؼ الثامف إلى ) حيف إرتفع عدد المفاىيـ التفسيرية ف

 مرة. 58( مفاىيـ تفسيرية، تكررت  7التاسع فكاف األغنى حيث تضمف ) 

مفيوما تفسيريا  12( فقد تضمنت  9-5أما فيما يتعمؽ بمقررات المغة العربية لمصفوؼ مف ) 

مرات، بينما لـ  4( مفاىيـ تكررت  3مرة. حيث تضمف الصؼ الخامس ) 53تكررت بمجموع 

مرة،  13( مفاىيـ تكررت  5يتضمف الصؼ السادس أية مفاىيـ، أما الصؼ السابع فتضمف ) 

مرة، أما الصؼ  16( تكررت  8في حيف إرتفع عدد المفاىيـ التفسيرية في الصؼ الثامف إلى ) 

 مرة. 20( مفاىيـ تفسيرية، تكررت  9التاسع فكاف األغنى حيث تضمف ) 

لتكامؿ العاـ، وكذلؾ الخاص بكؿ صؼ دراسي في طرح مفيومي المشاركة أما عمى صعيد ا

الثبلث  مقرراتالالربط بيف المعمومات الواردة في السياسية والمساواة، فتظير نتائج التحميؿ أف 

دي كاف ضعيفا، ومعدوما في بعض األحياف، ولـ يتـ التعمؽ في المفاىيـ والعمو بشكمييا األفقي 

 .لمقررات بما يتناغـ وتطور الفئة العمريةفي ا بيا واإلرتقاء
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Abstract 

 

The concept of citizenship has experienced a series of important 

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

realistic levels and became more interrelated to the perceptions of human 

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

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

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

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

directed and purposeful education. 

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

desired citizenship concepts, along with the educational curriculum that play 

fundamental complementary role in preparing the human for  various aspects 

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

in the process the Palestinian Curriculum Development Center was 

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

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

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

curriculum. 

The Palestinian curriculum included a variety of subjects that covered different 

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

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

citizenship and responsibility toward their country, the civic education subject 

was included in the Palestinian curriculum list. However, after years of 

teaching the civic education courses in the schools many studies have 

indicated that there was lack in achieving the desired goals, due to default and 
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randomness in presenting the concepts of citizenship and using traditional 

teaching methods and imbalance in presenting the values of the subject. Other 

studies also showed that there was formal integration between the civic 

education subject and the other educational subjects. 

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

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

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

elementary stage? 

Two questions were derived from the main question:  

 Is the content of Civic Education; Arabic and Islamic subjects for the classes 5-

9 include the principles; political participation and equality?   

 Is there sufficient integration between these subjects relating to the principles?  

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

Palestine to holistically examine the two important principles of citizenship: 

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

availability and integration.  

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

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

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

principles; political participation and equality.  

The study was divided into five chapters: the first chapter covered the study 

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

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

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

International law and the national laws. The second topic focused on the 
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citizenship education. The third topic covered the literature review. The third 

chapter included the study methodology. The fourth chapter covered the 

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

presented recommendations.  

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

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

equality principles and their related explanatory concepts are presented in the 

three subjects with different variation, and in an imbalanced and nonsystematic 

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

outputs.  

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

richer content related to the mentioned principles and included all the 

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

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

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

times, the seventh grade content included (12) concepts and were repeated 98 

times, the eighth grade content included (14) concepts and were repeated 133 

times, and finally the ninth grade included all the explanatory concepts (21) 

and were repeated 299 times.  

For the Islamic Studies subject for the classes (5-9) the study showed that the 

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

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

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

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

repeated 11 times, the eighth grade content included (6) concepts that were 
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repeated 29 times, and the ninth grade content was the richest and included 

(7) concepts that were repeated 58 times. 

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

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

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

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

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

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

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

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

subjects in presenting the citizenship principles; the political participation and 

equality and their explanatory concepts the study have shown that the 

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

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

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

age group. 
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 انفصم األول
 مشكهة اندراسة

 
 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

تعتبر المواطنة مف المفاىيـ القديمة المتجددة؛ التي مرت بسمسمة تحوالت ىامة أضفت عمييا   

 صفة التطور عمى الصعيديف الواقعي، والفكري. فنالت نصيبا كبيرا مف االىتماـ.
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لقد نشأ المفيوـ في ظؿ المدينة اليونانية، مرتبطا بالحؽ في المشاركة السياسية، ثـ أعيد تأسيس 

ة في سياؽ نظري وتاريخي جديديف، انطبلقا مف كتابات الفبلسفة، وظيور الدولة القومية المواطن

فرضت حقوقا وواجبات متساوية ليـ في المجتمع، حيث اعتبرت ىذه المساواة ركنا أساسيا "التي 

مف أركاف المواطنة. وأصبح لممواطنيف شرعية المشاركة في القضايا التي تمس الوطف، لتنشأ 

 (  2009وية قوية تؤكد االرتباط العضوي القوي بيف اإلنساف والدولة والمجتمع ) ليمة رابطة عض

وفي العصر الحديث تشّبع مفيوـ المواطنة بالخمفية القانونية، فاقترف بالحقوؽ والواجبات المدنية   

الموصولة بالحريات الفردية، والمجتمع المدني، وشكمت ىذه الحقوؽ عناصر مركزية في نسيج 

لخطاب السياسي الميبرالي، فأصبح بناء قيـ المواطنة مشدودا إلى مفاىيـ العقد االجتماعي، ا

والدولة الوطنية، وقيـ التشارؾ، وتداوؿ السمطة، في دولة العقؿ والمصمحة الفردية، والمؤسسات ) 

" ( وفي ظؿ العولمة برزت دعوات إلى تحرير المفيوـ، والذىاب باتجاه  13: 2012عبد المطيؼ 

 مواطنة عالمية " ذات أبعاد إنسانية، عامة، وشاممة. 

لذا؛ ليس غريبا أف يحتؿ المفيوـ مساحة كبيرة في الدراسات السياسية، واالجتماعية، والثقافية 

وغيرىا، وأف يجد صدى لو، وترجمة، وقبوال عمى الصعد التشريعية، والسياسية، والتربوية، وأصبح 

نشئة االجتماعية ال سيما المدرسة إلى تكريس سموكيات مستيجنا أاّل تسعى مؤسسات الت

وممارسات إيجابية تستند إلى مفاىيـ المواطنة وقيميا لدى األجياؿ الصاعدة، لما تحممو التربية 

عمى المواطنة مف أبعاد إنسانية، وعقبلنية، وتنويرية، ونقدية، تمعب دورا في تشكيؿ المواطف 

 في مجتمعو.  الفعاؿ، المؤىؿ لمتعايش اإليجابي

ويتمثؿ ىدفيا في بناء اإلنساف وتمعب المناىج الدراسية دورا ميما في تحقيؽ األىداؼ التربوية، 

عداده، إذ تعد المناىج التعميمية، ومنيا المقررات "حمقة الوصؿ بيف التربية كفمسفة، وأطر نظرية  وا 

يف التعميـ بوصفو الجانب وفكرية تبنى عمى أسس قيمية واجتماعية وثقافية ونفسية ومعرفية وب
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التطبيقي الذي مف خبللو يمكف أف يتحقؽ ما يسمى باألىداؼ التربوية الساعية لتوجيو الناشئة 

نحو السموؾ المرغوب، وذلؾ لتحقيؽ تكيؼ الفرد مع ذاتو، ومحيطو، وتكويف ما يسمى بالمواطنة 

 ( 2009الصالحة " ) حمود:

عمى  -بالتعاوف مع اليونسكو  –وزارة التربية والتعميـ  عممتوانطبلقا مف أىمية المنياج ودوره، 

، الذي وضع خطة المنياج الفمسطيني 1995تأسيس مركز تطوير المناىج الفمسطينية في العاـ 

وقد تضمنت الوثيقة عديد القضايا  .1998األوؿ، والخطوط العريضة لممراحؿ التعميمية في العاـ 

تضمنت المناىج الفمسطينية عددا مف كما وترّكز عمييا،  التي تبرز جوانب مختمفة مف المواطنة

التربية المدنية بوصفيا مادة تيدؼ إلى منيا التوجيات الحديثة وذلؾ باستحداث مواضيع جديدة  

التربية عمى المواطنة، بما يساعد عمى تكويف إنساف مسؤوؿ، مشارؾ، وفاعؿ في الحياة 

 اإلجتماعية والسياسية. وتمثؿ التربية المدنية وفؽ التوجو السابؽ رؤية متكاممة لبناء اإلنساف. 

دئ عمى ضرورة " إعداد الطمبة لحياة في المبا 1998كما أكدت خطة المنياج الفمسطيني األوؿ 

تسودىا روح العدؿ، والمساواة، والمشاركة، والديمقراطية، ومراعاة بث روح المواطنة، والحس 

)خطة بحيث ال تنفصؿ المطالبة بالحقوؽ عف االلتزاـ بالواجبات "   في مختمؼ المناىجالمدني 

 (. 11: 1998المنياج الفمسطيني األوؿ 

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

المقررات التي يمكف أف تشكؿ حاضنة، عمى نحو يعزز روح المواطنة لدى الطمبة في المدارس 

 الفمسطينية. ويؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 : مشكمة الدراسة

في  وتنقيحو  -رغـ كونو نسخة تجريبية  –ويمة مف تطبيؽ المنياج الفمسطيني بعد سنوات ط 

في  المقررات الدراسيةوتكامؿ دى نجاح مبمكاف الوقوؼ عمى مف األىمية بات بعض المقررات، 
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نية المجتمع الفمسطيني سياسيا، عمى ب يـ المواطنة، لما ليذا األمر مف تأثيرتعزيز مفاى

أثار المبس عند معظـ معممي  تحديدا ما وأف " تدريس مبحث التربية المدنيةسي جتماعيا، وفكريا.وا

عتبار أف تعريؼ ا، مثمما أثاره عند تضمينو لممناىج في الدوؿ المتطورة، عمى المدارس الفمسطينية

معنى التربية المدنية، وطريقة تنمية روح المواطنة وربطيا بمفاىيـ إنسانية وعالمية أمر ليس 

سواء  لمنقد بشكؿ كبيركذلؾ مقرر التربية المدنية تعرض و  (39: 2003" ) الشخشير  بالسيؿ

غير  في ظؿ الثقافة التقميدية السائدة ستوى المفاىيـ المتضمنة، وجدوى ىذه المفاىيـعمى م

 الحاضنة والمشجعة لمفاىيـ التربية المدنية.

، المواطنة في مقررات التربية المدنيةح قيـ قصور في طر " وتحدثت نتائج بعض الدراسات عف 

ف في طرح قيـ المواطنة داخؿ ىذه عدـ التواز عف التاسع األساسي، و  ىلمصفوؼ مف السابع وحت

 ( 191: 2011" ) مرتجى والرنتيسي  المقررات

ف المنياج تناوؿ مفاىيـ المواطنة الصالحة بشكؿ غير ممنيج، وعشوائي، فقد إقاؿ آخروف: " فيما 

بعض المؤشرات وأىمؿ أخرى، ما يؤثر بالتالي عمى المخرجات النيائية عمى صعيد ركز عمى 

 (  2012:13شخصية الفرد، وأثرىا عمى المجتمع والنيوض بو " ) سويداف والعسالي 

رتياحو، ذلؾ أف ا، أبدى البعض عدـ خطة المنياج الفمسطيني األوؿ وفي معرض التعميؽ عمى

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

يصعب الجمع بيف مكوناتو في الواقع،  "كوكتيؿإف جاز التعبير" سياسة اإلرضاء، فتكوف النتيجة 

ف إ، وذىب البرغوثي إلى القوؿ ( 2003:57وىو ال يؤسس لمكوف ثقافي حداثي " ) الرفيدي 

خاضعة لسطوة الخطاب الديني، وما يترتب عميو مف توفيقية، وىي تقميدية في خطة المنياج 

 (  2011:11ستمياـ القيـ ) البرغوثي ا
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زاء ىذا الوضع و    المراحؿ جميع في الفمسطينية المناىج في النظر " بإعادة كثيروفطالب ا 

وتجسيد حالة  .(13: 2012والمحمية ) سويداف، والعسالي  العالمية المعايير ضوء في التعميمية

التكامؿ كحقيقة في المواد المختمفة التي يطرحيا المنياج بشكؿ مبتكر، ومتجدد، وعمى نحو 

 وأوصت إحدى الدراسات " بضرورة (  75: 71: 2003بنائي، ووفؽ تتابع مدروس ) رمضاف 

 بينيا، التكامؿيحقؽ  بأسموب األخرى الدراسية بالمناىج الفمسطيني المدنية التربية منياج ربط

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

 مييا، وضرورة التكامؿ بيف المقرراتعمف خبلؿ العرض السابؽ ألىمية المواطنة، والتربية و 

 مقرراتل التي تعرضت بالنقدالسابقة اإلطبلع عمى الكثير مف اآلراء والدراسات بعد و  ،الدراسية

حتكاؾ مع كثير مف المعمميف/ات الذيف تحدثوا عف ومف خبلؿ االوايا مختمفة، التربية المدنية مف ز 

كتماؿ بعض المفاىيـ، االمتمثمة بعدـ و  لدى الباحث، تولد اإلحساس بالمشكمة ،كثيرة قصورأوجو 

 تكامميا في المقررات الدراسية. كذلؾو وتسمسميا بشكؿ عممي ممنيج، 

 ىدف الدراسة:

 أسس المواطنة المتمثمة بالمشاركة السياسية والمساواة توافرفحص مدى  إلى الدراسة ىذه ىدفت

، ( لمفصميف 7-5) " لغتنا الجميمة لمصفوؼ مفوالمغة العربية  ،مقررات التربية المدنية في

-5بجزأييا لمصفوؼ مف )  والتربية اإلسبلميةا، م( بجزأيي 9+8والمطالعة والنصوص لمصفيف ) 

 مؽ بالمشاركة السياسية والمساواة.فيما يتع حالة التكامؿ الموجودة بيف ىذه المقررات ،( 9

 أىمية الدراسة:

 تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أنيا: 
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ستسمط الضوء مف خبلؿ الوصؼ والتحميؿ عمى محتوى مقررات التربية المدنية، والمغة  .1

ف يالمذ المشاركة، والمساواة ؼ مدى مراعاتيا لمفيوميْ اإلسبلمية لتعرّ العربية، والتربية 

 ميما لممواطنة.سا يشكبلف أسا

ستمقي الضوء بشكؿ معمؽ عمى حدود التكامؿ بيف مادة التربية المدنية" بوصفيا مادة  .2

ية والتربية اإلسبلم ،ومقررات المغة العربية مف جية، تيدؼ إلى التربية عمى المواطنة "

  جية أخرى.مف 

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

حديثا ُشكّمت وصناع القرار التربوي. ومؤسسات المجتمع المدني. سيما وأف ىناؾ لجنة 

 الوزراء إلعادة تقييـ العممية التربوية ) ومف ضمنيا المقررات الدراسية ( .ئاسة مف ر 

تعزيز المواطنة في المقررات المدرسية بشكؿ سميـ، والتعاطي معيا والرؤية بأف  تتقاطع .4

 بأىمية سيكرس واقعا فمسطينيا أفضؿ.

طبلعو  –مف الدراسات القميمة  .5 التي تفحص أسس المواطنة  -في حدود معرفة الباحث، وا 

 دراسية.ضوء عمى حالة التكامؿ في ثبلثة مقررات في أكثر مف مقرر دراسي، وتمقي ال

رتباطو بالناحية العممية الحياتية، حيث تمقي ايتميز بمدى حيويتو، و  موضوعتقترف ب .6

قتصادية، جتماعية، واالالمشاركة، والمساواة بظبلليما عمى مجمؿ القضايا السياسية، واال

 والثقافية.

 الدراسة: سؤال

ستيضاح توافر أسس ااستكشاؼ و سعت الدراسة إلى  نطبلقا مف اإلحساس بالمشكمة السابقة،ا

 .يعة حالة التكامؿ بيف ىذه المقرراتطبالوقوؼ كذلؾ عمى و الفمسطينية،  المقررات المواطنة في
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 السياسية المشاركةفي مدراسة بمدى توافر أسس المواطنة المتمثمة الرئيس لسؤاؿ الوحدد الباحث 

  والمساواة، في المقررات الدراسية لممرحمة األساسية العميا ؟

 :تيةعف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآل تنبثقاو 

، في الصفوؼ مقررات " التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية، والمغة العربية ى تضمفمدما  .1

 المشاركة والمساواة ؟ لمفيوميْ  مف الخامس وحتى التاسع

مقررات " التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية، والمغة العربية في بيف تكامؿ المدى ما  .2

 المشاركة والمساواة ؟ طرح مفيوميْ في  الصفوؼ مف الخامس وحتى التاسع

 حدود الدراسة:

  ، والمغة العربية، والتربية اإلسبلميةالمدنية التربية مقررات محتوى تقييـ عمى الدراسة اقتصرت

لممرحمة ، 2014 -2013لمعاـ الدراسي المقرة مف وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف 

العاشر ألنو ال الصؼ ستثني او  ( ؼ مف ) الخامس وحتى التاسع األساسياألساسية العميا، الصفو 

 يوجد مقرر تربية مدنية ليذا الصؼ.

 المرحمة األساسية العميا ) مف الخامس حتى التاسع ( إلى سببيف: ختيار مقررات اويكمف سبب 

كوف ىذه المقررات ىي األغنى مفاىيميا مف حيث المحتوى مقارنة بالمرحمة األساسية الدنيا  األول:

) مف الصؼ األوؿ وحتى الرابع ( حيث المحتوى قميؿ، ويعالج بشكؿ مبسط، أما في المرحمة 

 حتوى يوفر مساحة أفضؿ لمبحث.األساسية العميا فحجـ الم

وىي  الثانوي، والتعميـ األساسي التعميـ بيف وصؿ تمثؿ حمقة العميا األساسية المرحمةأف  الثاني:

 االجتماعي الوعي وينمو النفس، عمى عتماداالمرحمة حساسة في عممية التنشئة، حيث تبرز نزعة 

 جماعات يف التكتؿ واستمرار التآلؼ أيضا ويبلحظ الفرد، إلييا ينتمي التي االجتماعية والمسؤولية
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عمى تعزيز مفاىيـ ربما يكوف العمؿ  ليذا ،( 92: 2000) أبو جادو  ليا األصدقاء والخضوع

 ، وبالغ األىمية.احيوي االمواطنة لدى ىذه الشريحة، أمر 

لتربية عمى المواطنة، انية تعرؼ بمادة ، فمادة التربية المدختيار ىذه المقررات بالذاتاأما لماذا تـ 

، فيي مف مقررات المغة العربية، والتربية اإلسبلمية أما بخصوص. وقع االختيار عميياولذا 

لتربية عمى المواطنة، كونيا مف العمـو اإلنسانية، مفاىيـ احاضنة لفترض أف تكوف التي يالمقررات 

)  Longstreet ،Patrickويؤكد عمى ىذا األمر بركات، أبو عمي نقبل عف حميدة، والجزار، 

 (  8: 2011بركات وأبو عمي 

 محددات الدراسة: 

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

 لممرحمة اإلسبلمية والتربية العربية، والمغة المدنية، التربية مقررات عمى الدراسة قتصرتا .1

 .جميعيا المقررات عمى نتائجيا تعميـ يصعبلذا  ،( 9-5 مف لمصفوؼ)  العميا األساسية

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

لعدـ وجود مقرر تربية مدنية لمصؼ العاشر، ؛ ( 9-5قتصرت عمى الصفوؼ مف ) ا

 .وبالتالي يصعب تعميـ نتائجيا عمى المرحمة األساسية العميا كاممة

في مة الكشؼ عف مدى توافر أسس المواطنة المتمثعمى قتصر ىدؼ ىذه الدراسة ا .3

 اإلسبلمية والتربية العربية، والمغة المدنية، التربية مقررات المشاركة السياسية والمساواة في

ولـ يكف ىدفيا تبياف كفاية ىذا التوافر  ،( 9-5 مف لمصفوؼ)  العميا األساسية لممرحمة

وترؾ الموضوع لباحثيف آخريف لئلفادة والبناء عمى  األىداؼ التربوية.وجدواه في تحقيؽ 

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

 في طبيعة تعامؿ المعمميف مع الطمبة. ، وكذلؾالمتعمقة بمفاىيـ المواطنة

 مصطمحات الدراسة:

 :تيفي ىذه الدراسة مجموعة مصطمحات واجب تحديدىا، وىي عمى النحو اآل تورد

" تعميمية تنظـ وتقدـ في مدة معينة وتسجؿ  مادة " تعني في المجاؿ التربوي: الدراسية المقررات

. ويشمؿ المقرر معينةلحساب الطالب، وتعتبر جزءا مف المطالب األكاديمية لنيؿ درجة 

والوحدة تشمؿ مجموعة دروس يستخدميا المدرس والطالب كمحاور موضوعات أو وحدات، 

 ( 2: 2003) بادي لممواقؼ التعميمية

: الموضوعات، والدروس التي تضمنتيا الكتب الدراسية موضوع وستعتمد الدراسة أن المقرر ىو

ىي في و والصادرة عف وزارة التربية والتعميـ العالي، البحث، والتي يفترض عمى الطمبة دراستيا، 

 : الحالية الدراسة

 ة لمصفوؼ مف الخامس، وحتى التاسعالتربية المدني. 

 الجزء األوؿ والثاني"  التربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف الخامس وحتى التاسع ". 

 والمطالعة والنصوص  مة لمصفوؼ مف الخامس وحتى السابع" بجزأييا "،لغتنا الجمي

 " بجزأييا " لمصفيف الثامف، والتاسع

مصطمح معتمد في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية، وتضـ األساسية العميا: المرحمة 

 .الصفوؼ مف ) الخامس وحتى العاشر (

 المنيج يقدميا التي المعرفة بأنو المحتوى(  1999" ) وآخروف ىندي" يعرؼ :التعميمي ىالمحتو 

المحتوى  اختيار ويبلـز. معيف دراسي مقرر يتضمنيا التي الموضوعات ىو أو بأشكالو المتنوعة،
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ومفاىيـ  معمومات مف المرغوبة، السموكية األنماط تستيدؼ التي التعميمية، الخبرات اختيار

 .اجتماعية وقيـ واتجاىات تفكير، وطريقة وميارات،

 والمفاىيـ، المعارؼ، جممة" : حتوى التعميميراسة التعريف اإلجرائي التالي لمموستعتمد الد

 عمى اختيارىا تـ والتي المقرر الدراسي، يتضمنيا التي والنظريات، والصور والمبادئ، والتعميمات،

 ." معينة وميوال ،اوقيم اتجاىات، الطمبة سابإك بيدؼ مقصود ومبرمج نحو

 العبلقة طبيعة عمى تدؿ كممة ىي المواطنة أفكتعريؼ إجرائي،  ستعتمد الدراسة المواطنة:

 حقوؽ مف  العبلقة ىذه تفرضو بكؿ ما الذي يقيـ فيو، والوطف الفرد بيف ما تربط التي العضوية

 ، دوف تمييز عمى أي أساس كاف.ينص عمييا الدستور/ القوانيف واجبات مف عمييا يترتب وما

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

المستداـ والقوي، وىو ما يعني دعـ مشاركة المواطنيف السياسية والمدنية، عمى أساس الديمقراطي، 

 (. 7: 1995تأممي، واع وناقد ) مركز التربية المدنية 

أف التربية مف أجؿ المواطنة، يرى "  إذفي رؤيتو لمتربية المدنية (  158: 2000) إيفانز  ويختمؼ

التفسيرات تعميما ينمي القدرات الضرورية لممشاركة ىي تمؾ التربية التي تتطمب وفقا ألدنى 

 .جتماعية والسياسية "النشطة في العمميات اال

بأنو يشدد عمى تعزيز القدرات الضرورية لممشاركة الفاعمة، ويترتب عمى ىذا  ويتميز تعريؼ إيفانز

 يمة مف الميارات.التعريؼ قائمة طو 

: " ىي التربية عمى المواطنة بما تحممو لمتربية المدنية تيستعتمد الدراسة التعريف اإلجرائي اآلو 

مف أبعاد معرفية، ومياراتية، وقيمية، مستندة إلى إطار مف الحقوؽ والواجبات ومنظومة القيـ 

مواطف مشارؾ عمى نحو إيجاد الوطنية . وتيدؼ إلى ؽ الدولية والقوانيف المعبر عنيا في المواثي

 السياسية القائمة، والمجتمع بجماعاتو المتعددة، والعالـ بأسره "فاعؿ عمى مستوى السمطة 
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أسموب منظـ لتحميؿ مضموف " تحميؿ المحتوي بأنو  ( 2003 زيتوف ) رؼيعّ تحميل المحتوى: 

لمبلحظة وتحميؿ السموؾ الظاىر لؤلشكاؿ بيف مجموعة منتقاة مف األفراد  رسالة معينة ؛ وأنو أداة

تحميؿ المحتوي إلى التصنيؼ الكمي لمضموف معيف ، وذلؾ في ضوء  وييدؼ القائميف بالتحميؿ

 ". ليعطي بيانات مناسبة لظروؼ متعددة خاصة بيذا المضموف لمفئاتنظاـ ضمني 

 ي منظـكمّ  بشكؿ تصؼ موضوعية " طريقةويّعرف الباحث بشكل إجرائي تحميل المحتوى بأنو

، والمطموبة المعرفة المقصودة إلى الوصوؿ بيدؼ التربوي لممقررات الدراسية محتوىال ودقيؽ

 "  وتفسيرىا

المفاىيـ التفسيرية  مجموعتي: ستعتمد الدراسة التعريؼ اإلجرائي اآل ممفاىيم:مدى التوافر ل

 في الباحث قاـ التي المحتوى تحميؿ الستمارة ىذه المفاىيـ وفقا عمييا حصمت التي والتكرارات

المدنية، والمغة العربية، والتربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف الخامس مقررات التربية  بتحميؿ ضوئيا

 الدروس،)  المقررات/ المقرر محتوى عمى وتكراراتيا المفاىيـ ىذه توزيعو  .وحتى التاسع األساسي

 .الدروس عمى وتكراراتيا المفاىيـ ىذه و توزيع ،( لخإ...  الصور األشكاؿ، التقويـ، األنشطة،

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

وظيفي عمى صورة مفاىيـ متدرجة ومترابطة تغطي الموضوعات المختمفة دوف أف تكوف ىناؾ 

تجزئة أو تقسيـ لممعرفة إلى مياديف منفصمة، أو إلى األساليب والمداخؿ التي تعرض فييا المفاىيـ 

، بيدؼ إظيار وحدة التفكير وتجنب التمييز والفصؿ غير المنطقي بيف مجاالت  وأساسيات العمـو

 .العمـو المختمفة

الربط بيف المعمومات الواردة في "  عمى أنو التكامؿ(  فعّرؼ  92:2012)  أما شوقي حسف 

اـ وليس عف المباحث الدراسية ألجؿ تثبيتيا في ذىف الطفؿ ليصبح التعامؿ عف طريؽ االستخد

 ." طريؽ التخزيف فقط
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أسموب يقوـ عمى تأكيد العبلقة األفقية بيف خبرات المناىج "  ( بأنو 2008كما وصفو الزىراني ) 

أو أجزاء المحتوى الدراسي لمساعدة المتعمـ عمى بناء نظرة أكثر شمواًل ووضوًحا وتوحًدا توجو 

 " . سموكو وتعاممو بفعالية مع مشكبلت الحياة

مقررات لربط بيف المعمومات الواردة في " ا:ي لمتكاملتاآل مد الدراسة التعريف اإلجرائيوستعت

،  التربية المدنية، والمغة العربية، والتربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف الخامس وحتى التاسع األساسي

 في المفاىيـ، دي " الحمزوني/ المولبي " عمى نحو يتعمؽبشكمييا األفقي بيف المقررات، والعمو 

 ." في المقررات بما يتناغـ وتطور الفئة العمرية بيا ويرتقي
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 مقدمة:

 الباحثيفمف  ىتماما كبيرااتبمور مفيوـ المواطنة في سياقات تاريخية مختمفة، ومعقدة، فناؿ 

ولـ يكف مفيـو المواطنة ليتكرس واقعا ممموسا لوال لما يحممو مف أبعاد، لتأثيراتو، وحيويتو، و 

تجذير وتكريس ىذه العبلقة التعاقدية التي يتضمنيا  طويمة، واعية ومدركة ألبعاد وأىميةنضاالت 

 يحددىا القانوف. اعمى معادلة الحقوؽ والواجبات، كموالتي ترتكز المفيوـ، 

أحد أىـ مبلمح تشكيؿ الوعي، والرفض ألية بدائؿ أخرى عنوانيا  وقد شكمت التربية عمى المواطنة

نتياؾ الحقوؽ، والمس بالكرامة اإلنسانية، لذا نجد أف العديد مف استبداد، و ظمـ، واالالقير، وال

 عتمدت عمى نحو مبكر برامج، ومقررات تعميمية تعدؼ إلى تعزيز التربية عمى المواطنة.االدوؿ 

مفيوـ المواطنة وأسسيا إيضاح يعمد الباحث إلى ، ثبلثة محاورفي ىذا الفصؿ الذي ينقسـ إلى 

، بدءا مف الحضارتيف اليونانية والرومانية،  في المحور األوؿ، عبر التأصيؿ التاريخي لممفيـو

 مرورا بالعصور الوسطى، ثـ تشكؿ المفيـو في الدولة الحديثة.

المواطنة في العالـ العربي، والعبلقة بينيا وبيف الثورات التي كما يتطرؽ المحور األوؿ إلى 

بالتعريؼ، والتأصيؿ،  األسس التي تقوـ عمييا المواطنة ، ثـ يتناوؿشيدتيا بعض البمداف العربية

 الفمسطينية. الوطنية والتشريعات والقوانيف الدولي، القانوفنصوص  فيالحضور  ومستويات

ضرورتيا، بياف ، و يضاحموضوع التربية عمى المواطنة بالتعريؼ واإلأما المحور الثاني فيتناوؿ 

 .حضورىا في السياؽ الفمسطيني، و والدولية العربية الدوؿ بعض تجارب في وأىميتيا، وتمثميا

التي تناولت موضوع المواطنة في أكثر مف  المحور الثالث الدراسات السابقةفي حيف تناوؿ  

ىذه  عمى الدراسات الفمسطينية، والعربية، واألجنبية، والتعميؽستعراض بعض اتـ  إذ، جانب

ستفادت الدراسة الحالية مف ىذه اأوجو التشابو مع الدراسة الحالية، وكيؼ رصد الدراسات، و 

 تميزت عنيا.و ختمفت االدراسات السابقة، وبماذا 
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 المحور األول

 التأصيل التاريخي لممفيوم:

 والرومانية، اليونانية الحضارتيف يعود إلى المواطنة مفيوـ استعماؿ عمى أف أصؿ تتنفؽ الغالبية

 لتحديد الحضارتيف ىاتيف في(  المواطنة)  civitas(  المواطف)  civis األلفاظ استعممت فقد

 آنذاؾ. لمفرد والسياسي القانوني الوضع

( نقبل عف بيكمس، وآخريف " أف المدينة اليونانية القديمة حكمت مف  2005ويورد ) زيداف 

كانت المواطنة حكرا وحقا وراثيا عمى أبناء أثينا  إذاألكثرية، وتميزت الحياة العامة بمبدأ الحرية، 

دينة، أو قتراع، والمشاركة في حكـ الممف الرجاؿ، لكنيا وفرت " لمف يمتمكوف األىمية " حؽ اال

 جتماع الذي كاف يعقد لمبحث في الشؤوف العامة ".عمى األقؿ حضور اال

وغير  نساء، واألطفاؿ، والعبيد المحرريف،ستثنت الاكما عرفتيا أثينا  –أف المواطنة ورغـ    

 الثبلثيف عاما مف العمر،جاوزوا ذيف تف، وكانت حكرا عمى الرجاؿ اليالمحرريف، والغرباء المقيم

نخرطوا امتمكوا حؽ المواطنة مف الرجاؿ الذيف افرت مساواة سياسية ال تقبؿ المبس بيف مف لكنيا و 

 عتبارات.اوالمحاكـ، عمى قدـ المساواة دوف تمييز وفؽ أية  والمجمس المواطنيف في جمعية

دورا ميما في نقؿ المفيوـ،  " لعب الرواقيوفو مفبلسفة،الدور البارز لنتقؿ المفيوـ إلى روما بفعؿ ا

(  115:2000وعمى السياسات " ) عبد المعطي وكاف آلرائيـ تأثيراتيا البعيدة عمى الحكومة 

ف الروماف ورثوا عف اليونانييف فكرة المشاركة مف جممة ما ورثوه مف أفكار سياسية إويمكف القوؿ 

ؿ أف يشيد والدة نوعية، ليشمؿ قبأخرى، وبقيت المشاركة حكرا عمى أبناء روما مف الذكور، " 

الذيف ينتموف إلى مدينة أجنبية ذات مييف العامة، ومف ثـ باقي األجانب العادييف مف األحرار األص

وذلؾ   -بإستثناء النساء والعبيد  –معترؼ بو في كنؼ اإلمبرطورية الرومانية  ينظاـ محم

 ( 169:1985) فرج ميبلدية  212 سنة بمقتضى مرسـو مف اإلمبرطور كاراكاال في
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( " أف أكبر إنجاز سياسي لئلمبراطورية الرومانية كاف نقؿ رعاياىا  25:2007ويرى دياب ) 

تدريجيا إلى درجة المواطنة الرومانية " مع أف المفيـو في روما أقصى إلى حد كبير موضوع 

 المشاركة، وركز عمى الحقوؽ والواجبات.

لرومانية، حيث الصراع عمى النفوذ والسمطة بيف ) وتراجع المفيوـ مع سقوط اإلمبرطورية ا

ىـ أما عامة الشعب فمـ يكف ليـ دور إال الخضوع، فكانوا  ،(النببلءالمموؾ، ورجاؿ الديف، و 

 الخاسر األكبر.

قتصادي، جتماعي، واال، وتربعيا عمى رأس اليـر االوسطوتيا وسمطتيا وة الكنيسةومع تعاظـ ق

، أما النببلء فسمطتيـ مما أنعـ بو سمطتو مف حكمو باسـ الكنيسة مدوالسياسي، أصبح الممؾ يست

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

 جتماعي، األمر الذي أدى لتراجع مفيـو المواطنةستحالة الحراؾ االا الكنيسة، والممؾ، والنببلء (

 .واختفائو

 عتبار لمفيوم المواطنة في أوروبا:إعادة اال

عمى إحداث  -جوف كالففتمثمة بأفكار مارتف لوثر و م - في أوروبا اإلصبلح الديني حركةعممت 

وتوالت األحداث حاممة معيا ربيعا  بداية تدىور مركز وثقؿ البابوية،، فكانت حالة مف الحراؾ

 البريطانية السمطة وبدأت مبلمح التغيير بإقداـ ،–سالت دونو دماء كثيرة  –أوروبيا مف التغيير 

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

الدينية  الحروب أفرز الذي ( " أف التعصب الكاثوليكي والبروتستانتي، 37:2011 ) الكواريويرى 

 فكرة نحو بالتوجو ويبدأوف الآلىوتي التعصب ينبذوفالمفكريف  مف الكثير جعؿ في أوروبا،

  .التسامح " 
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روسو،  جاؾ وجاف ىوبز،و  لوؾ، لعبت كتابات فبلسفة عصر التنوير" مونتسكيو، وفولتير، وجوفو 

المواطنة في مفيـو جتماعي " " العقد اال ة الفكرية، وكرست نظرياتدورا ميما في إحداث الثور 

 ، والحرية، والمساوة، والمشاركة.وغاياتو نعتاؽتستجيب لطموحات االأوروبا بصورة متطورة 

نعتاؽ بتحركات جماىيرية ساعية لمحرية واال لتغير الواقع لو لـ تقترف إال أف ىذه األفكار لـ تكف

عتبار فكانت الثورات عبلمة فارقة في إعادة االمف سمطة الكنيسة والممكية، واإلرستقراطية. 

التي نجحت في تقييد الممكية،  1688، بدءا مف الثورة اإلنجميزية في عاـ لممفيوـ في أوروبا

صدار البرلماف اإلنجميزي " إعبلف الحقوؽ " بعد عاـ واحد عمى الثورة.   وا 

وما رافقيما  – 1789عاـ والثورة الفرنسية  1776ستقبلؿ الواليات المتحدة األمريكية عاـ الكف 

ف عمى صعيد تبمور مفيوـ المواطنة، وتكريسو يف ىاميمنعطفشكبل  –تضحيات مخاضات و مف 

 عبر نصوص حقوقية.

 أصيمة، حقوقاً  ليـ وأف متساويف ولدوا جميعاً  الناس " أف  األمريكي االستقبلؿ فقد تضمف إعبلف

السيادة، وكرست الثورة الفرنسية حؽ المواطف في الحرية، والمساوة،  صاحب ىو الشعب وأف

نبثؽ عنيا الحقا مف حرية التعبير، والضمير، والمشاركة، ومراقبة السمطة اواإلخاء، وما 

 أصدرتو الذي ومساءلتيا، وغيرىا مف الحقوؽ في وثيقة " إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف " 

مييدا وثورية. وكاف ىذا ت واجتماعية، كوثيقة سياسية، 1789الفرنسية عاـ  التأسيسية الجمعية

المشتركة، فأصبحت ىذه  والمصالح لميوية الرئيس المستوى " باعتبارىا القوميةفكرة الدولة  لتكريس

 ( 2009" ) ليمة  وتدعيميا والجماعات األفراد حقوؽ لحماية الوحيد المصدر ىي الدولة

 المواطنة في الدولة الحديثة :

في عاـ  عتمد مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةاالذي  دشف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

، ونصوصو مرحمة جديدة في تاريخ تطور مفيوـ المواطنة، وظير ىذا في روح اإلعبلف 1948
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حيث التأكيد في الديباجة " عمى الكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية، وبحقوقيـ 

 المتساوية الثابتة ىو أساس الحرية، والعدؿ، والسبلـ في العالـ " .

 " لكؿعتبرت قفزة نوعية لتكريس المواطنة، حيث االتي  –إضافة إلى المادة الثانية مف اإلعبلف 

 كالتمييز تمييز، أي دوف اإلعبلف، ىذا في الواردة والحريات الحقوؽ بكافة التمتع حؽ إنساف

 أو آخر، رأي أي أو السياسي، الرأي أو الديف، أو المغة أو الجنس، أو الموف، أو العنصر، بسبب

 بيف تفرقة أية دوف آخر، وضع أي أو الميبلد، أو الثروة أو االجتماعي، أو الوطني، األصؿ

مف أي وحرياتو ... " وكرس اإلعبلف كذلؾ في كثير مف مواده حماية لحقوؽ الفرد .والنساء الرجاؿ

 إعتداء تقـو بو الدولة، أو أية جماعات منظمة.

رشاؿ أف مكونات، أو عناصر المواطنة نمت وتطورت ( نقبل عف ما 43:2006ويورد قاسـ ) 

، فيو يرى أف القرف الثامف وحرياتيـ عمى مر ثبلثة قروف متتالية، بحيث توسعت حقوؽ المواطنيف

بينما شيد  ،تطور الحقوؽ والحريات المدنية ) مثؿ الحرية والمساواة أماـ القانوف ( معو عشر حمؿ

نتخاب، والترشح لموظائؼ اسية ) كحؽ التصويت، واالالقرف التاسع عشر تكريس الحقوؽ السي

 ،جتماعي (جتماعية ) مثؿ الحؽ في الرفاه االلقرف العشريف ظيرت الحقوؽ االخبلؿ او  ،العامة (

قتراف بيف الحقوؽ والحريات مف ناحية، والواجبات ثـ تطورت المواطنة لتشدد عمى ضرورة اال

 والمسؤوليات مف ناحية أخرى.

 الشعب مفيوـ المواطنة في تطور مستمر حتى وقتنا الحاضر، حيث تكرست حقيقة أف وما زاؿ

 حقوؽ وىو األساس في تشكؿ الدولة الحديثة، كذلؾ وجود السيادة، وصاحب السمطات مصدر

 تكف لـ مف المواطنيف فئات ليشمؿ وامتد ،متنازع عميو غير حقاً  المفيوـ فأصبح ،لئلنساف أساسية

 .النساء مثؿ المواطنة بحؽ تتمتع
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 ولـ والبيئية واالجتماعية، والثقافية، االقتصادية الجوانب فشممت المواطنو مفيوـ أبعاد وتعددت

والقانونية. وترجـ ىذا األمر مف خبلؿ الجيؿ األوؿ مف الحقوؽ،  السياسية الجوانب عمى تقتصر

يد الدولي الخاص بالحقوؽ المتمثؿ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، والع

 تفاقيات والمعاىدات الدولية األخرى.قتصادية والثقافية. واالجتماعية، واالاال

المواطنييف مف جور الدولة  -غير القابمة لمتصرؼ، أو المصادرة  –لقد حمت ىذه الحقوؽ 

النظاـ مف ، وأصبح الوفاء بيا مؤشرا عمى مدى تكريس المواطنة، وديمقراطية واستبدادىا الحديثة

 عدمو.

وفي الدولة الحديثة أصبحت المواطنة ركيزة مف ركائز الديمقراطية، فبل يمكف الحديث عف الدولة 

مف الصعب تعريؼ  إنوالديمقراطية بمعزؿ عف تحقؽ كامؿ لمبدأ المواطنة، ثمة مف يقوؿ 

خرى إقرارىا الديمقراطية عمى نحو جامع، وىذا صحيح، ولكف يبقى ما يميزىا عف أنظمة الحكـ األ

بأف المواطنة وأسسيا قضية جوىرية  -بشكؿ واضح، أو ضمني   -أو مبادئيا ضمف مقوماتيا، –

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

رر أنظمتو في أف يقأف الديمقراطية تقوـ عمى أساس إرادة الشعب التي يعبر عنيا بحرية 

مة في كؿ جانب مف جوانب قتصادية، والثقافية ، ومشاركتو الكامالسياسية، واالجتماعية، واال

شرعية برتباطيا بالنظاـ الديمقراطي، و احياتو " ، وفي ىذا تعبير جمي عف جوىر المواطنة، و 

 النظاـ السياسي.

مبينا  ،والنظاـ الديمقراطي بيف المواطنة ( وصفا دقيقا ليذه العبلقة 2:2011ويقدـ الكواري ) 

ف مقومات النظاـ الديمقراطي تسند إلى ) الشعب مصدرا لمسمطات نصا أىمية المواطنة، يقوؿ: " إ

 المجتمعي التعاقد الفاعمة، ومبدأ المتساوية الكاممة المواطنة وروحا، وعمى أرض الواقع، ومبدأ

 المدني المجتمع ومنظمات خاصة األحزاب ديمقراطي، وقياـ دستور في تجسيده يتـ الذي المتجدد
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 دستور شرعية إلى بينيا، االحتكاـ وفيما داخميا الديمقراطية وممارسة المواطنة قاعدة عمى

 ".  ديمقراطي

أف الفمسفة الديمقراطية في القرف الثامف عشر صيغت عمى ( 483:2011شومبيتر ) ويعتقد 

ب المؤسساتي اليادؼ إلى الوصوؿ إلى قرارات قاعدة " أف الطريقة الديمقراطية ىي ذلؾ الترتي

نتخاب أفراد يجتمعوف لتنفيذ ااسياسية تحقؽ الخير العاـ، بجعؿ الشعب نفسو يقرر المسائؿ عبر 

 ميمة واسعة مبادئ الديمقراطية تتمثؿ في : ) وجود منافسة( أف  1995ويرى دايموند )  إرادتو " 

 المناصب إلى السياسية " لموصوؿ األحزاب المنظمة " خصوصا والجماعات األفراد بيف

والبرامج  الحكاـ اختيار في السياسية المشاركة مف أيضا واسعة بشكؿ دوري، ودرجة الحكومية،

 المدنية الحريات مف كاؼ تقصي أحدا، ومستوى ال ومنتظمة نزيية انتخابات عبر ، السياسية

 .  السياسية والمشاركة الستقامة المنافسة كضمانة والسياسية

، جنبا إلى جنب مع تطور الدولة وتطور عمى العناصر السابقة ذاتيا نما مفيوـ المواطنةو  

 .وتطوره الديمقراطية التي شكمت حاضنة لنماء المفيوـ

 النظـ وأشكاؿ التعريفات تعدد عف الناجـ المبس فأكد أف " تجاوز(  38:2000أما روبرت داؿ ) 

بغض النظر عف  –الديمقراطية  وجود عمى الحكـ مف والتمكف ، وغيرىا رئاسية وبرلمانية مف

 مف قدر أعمى بضماف تتعمؽ التي المعايير يتمثؿ ، بحياد وموضوعية وقياسيا -وجود المؤسسات 

  والمساواة السياسية " والتي حددىا ب: المشاركة

 .السياسية الخيارات تحديد في لممواطنيفاعمة الف المشاركة .1

 .السياسي بالقرار ما جية تنفرد ال بحيث ، الصوت في المساواة .2

 المحتممة. وآثارىا السياسات بدائؿ عمى المواطنيف اطبلع أو ، المستنير الفيـ .3



39 
 

 
 

 تحديد القضايا في الواضح التدخؿ خبلؿ مف الحكومة، أعماؿ جدوؿ في المواطنيف تحكـ .4

 .بشأنيا القرارات واتخاذ ،تدارسيا ينبغي التي والموضوعات

 .السابقة المعايير إلييا تشير التي المواطنة حقوؽ مف وتمكينيـ البالغيف، تضميف .5

التطبيؽ عتبار الفجوة الكبيرة بيف النظرية و وربما يكوف ما ذىب إليو داؿ دقيقا إذا ما أخذنا بعيف اال

عي الديمقراطية، متذرعة بوجود المؤسسات، وأف ىذه المؤسسات تعبير تدّ عند كثير مف الدوؿ التي 

دعاء، ادؽ عف تكريسيا لمفيوـ المواطنة عمى أرض الواقع. لقد عانت شعوب كثيرة مف ىذا االص

 أف ينبغي ال الديمقراطية ( أف 232:2004ومنيا الدوؿ العربية، وفي ىذا السياؽ يرى بيتاـ ) 

 الوسائؿ جعؿ، ومف شأنو المحتوى عوض الشكؿ التركيز عمى يعني ذلؾ ألف بالمؤسسات تتحدد

 ينصب أف بد ال فالتركيز وعميو بديمقراطية، مدى سيرىا وتقييـ بنقدىا يسمح ال مما ، الغايات ىي

 الديمقراطية العممية مصدر فيو ويحاسبيا، الديمقراطية الشرعية لمحكومة يمنح الذي المواطف عمى

 األساسي المبدأ ىي وحقوقو العميا، القيمة باألحرى اإلنساف أو جعؿ المواطف بمعنى ،ومركزىا

 لمديمقراطية ".

ف تعددت تعريفاتيا  – ستعراضيا تؤكد أف الديمقراطيةاإف المقومات، أو المبادئ السابقة التي تـ  وا 

 تمييز متساو، ودوف بشكؿ لممواطنة األساسية الحقوؽ فيو تحتـر نظاـ كؿ عف معبرة ىي حالة –

 ، حرة انتخاب عبر آلية ومراقبتيا، السمطة تفويض مف الشعب يمٌكف بما ، كاف اعتبار ألي

وىذا  .الدستورية والمؤسسات إطار القوانيف في السممي، وبالطبع بالتداوؿ ودورية، تسمح وعادلة،

يؤكد العبلقة العضوية بيف المواطنة والديمقراطية، وأف المواطنة اليوـ ىي جوىر النظاـ 

 كاف موجودا، أو منشودا.أالديمقراطي، سواء 
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 : في العالم العربيالمواطنة 

تمثمت بالمشروع اإلسبلمي، والمشروع ، العربية ثبلثة مشاريعالمنطقة  تخبلؿ القرف العشريف تنازع

عمى صعيد تكريس  شتراكي، ولـ تحقؽ ىذه المشاريع شيئا يذكرالقومي، والمشروع اليساري اال

وخيبات األمؿ، وسمب الكرامة، التطرؼ، أحيانا ستبداد، و واقعا عنوانو اال المواطنة، بؿ أوجدت

 نسداد األفؽ.او 

ورغـ موجات التحوؿ الديمقراطي الكبيرة والمتبلحقة في شتى أنحاء العالـ، بقيت البمداف العربية 

عتبر حالة شاذة وغريبة، اصامدة وبعيدة حتى عف رذاذ ىذه الموجات، وتأثيرىا المباشر، مما 

. ولـ يصنؼ ما شيدتو مصر، والجزائر، واليمف، كسرت العديد مف نظريات التحوؿ الديمقراطي

ات، ينتفاضات وىبات لمخبز، والبطالة في سنوات السبعيناواألردف، وتونس، والمغرب مف 

ات، عمى أنو ثورات، بؿ لـ يعّوؿ عمييا كثيرا في خمؽ حالة حقيقية مف يات، والتسعينيوالثمانين

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

الحالة العربية كثير مف المفكريف العرب وغيرىـ، في  -يا أو غياب -المواطنة  قصوروتناوؿ 

وتفسير األسباب الكامنة وراء عدـ لحاؽ البمداف العربية بركب الديمقراطية، فأوردوا رصد محاوليف 

والسياسية وغيرىا الكثير ولسنا ىنا جتماعية كالديف، والثقافة، واليياكؿ االالكثير مف اإلشكاليات 

 بمعرض تناوليا.

ىتماـ العالـ العربي بموضوع الديمقراطية يعود إلى بدايات عصر النيضة اويرى البعض أف 

( يرى أف التجربة الديمقراطية بمحدوديتيا بعد  29:1994بالطبع بمسميات أخرى، لكف جقماف ) 

ليعود بحث الموضوع عند المفكريف وفي وسائؿ اإلعبلـ الحربيف العالميتيف األولى والثانية فشمت، 

( متمثمة بتشكيؿ عدد مف المجاف المدافعة عف  1985-1967مف األعواـ )  ىفي مرحمتيف: األول
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حيث كاف  1985الحقوؽ والحريات، وعقد المؤتمرات والندوات في ىذا السياؽ، والثانية بعد عاـ 

 كبر في تناوؿ وسائؿ اإلعبلـ موضوع الديمقراطية.تحاد السوفيتي األثر األلمتحوالت في اال

وشيد القرف العشريف حركة نشطة لممفكريف العرب، ولمؤسسات المجتمع المدني عمى صعد عدة، 

وأصبح موضوعا المواطنة والديمقراطية حاضريف بقوة، وقامت بعض األنظمة السياسية في 

لحريات، والمشاركة السياسية، لكنيا لـ المنطقة العربية بخطوات وصفت باإلصبلحية عمى صعيد ا

 ترتقي إلى حالة حقيقية مف التغيير المنشود، وبقيت في إطار التمويو والخداع، والمراوغة.

 المواطنة والثورات العربية:

أقدـ الشاب التونسي محمد البوعزيزي عمى إحراؽ نفسو ردا عمى مصادرة  17/12/2010في 

حدث والر والفواكو، وىو الشاب الجامعي العاطؿ عف العامؿ، عربتو التي يستخدميا لبيع الخضا

حتجاج في مشيد تدحرج ككرة الثمج، ومع قياـ الشرطة الجماىير التونسية لبلخروج كاف كفيبل ب

د، وتنضـ مدف جديدة لممشيد المتفاعؿ إلى أف ايز تالتونسية بقمع المتظاىريف كانت األعداد ت

خرجت األمور عف سيطرة النظاـ القمعي، وغادر زيف العابديف بف عمي تونس إلى السعودية يوـ 

14/1/2011  . 

فيؿ كاف حرؽ البوعزيزي لنفسو ذلؾ األمر الجمؿ الذي  حدث بسيط أدى إلى نتائج غير متوقعة،

 –يمكف أف تكوف ردة الفعؿ عميو ثورة شاممة ؟ اإلجابة التمقائية كبل، فمنظاـ الحكـ في تونس 

آالؼ الضحايا أمثاؿ البوعزيزي، إذف ما الذي جرى وكاف سببا في  -وعمى مدار سنوات حكمو 

 ىذه الحالة الفريدة ؟

 مظاىر في تمثؿ العربية الثورات ىذه اندالع إف أسباب( "  2011براىيـ ) يقوؿ سعد الديف إ

نسانية " ويتقاطع مع اإل والكرامة اإلنساف، حقوؽ احتراـ وعدـ الفقر، وانتشار والفساد، ستبداد،اال

وىذا قد يكوف األقرب إلدراؾ لماذا تحركت الجماىير التونسية  ،( 2011ىذه األسباب ) بشارة 
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في  غير الببلغية ندفاع الذي لـ يسبؽ لو مثيؿ، والذي عبرت عنو بشعاراتيا التمقائيةبيذا اال

ندفاع تدحرج نحو القطيعة لكف ىذا االجتماعية، والحرية " والعدالة اال، مثؿ شعار " العمؿ البداية

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

ف " ىناؾ ثبلثة عوامؿ يمكف أف تساعد بتعجيؿ التغيير الديمقراطي ( أ 33:2010يرى دايموند ) 

في المنطقة العربية، واحد مف ىذه العوامؿ يمكف أف يكوف ظيور نظاـ ديمقراطي واحد في 

 2010المنطقة، خاصة في دولة ينظر إلييا كمثاؿ " ويبدو أف ما تنبأ بو دايموند بداية العاـ 

قراطي ينظر إليو كمثاؿ، بؿ ثورة واحدة ينظر إلييا كمثاؿ، حصؿ ولكف دوف أف يظير نظاـ ديم

يوما فقط مف سقوط النظاـ التونسي، جاءت الدعوة مف بعض الحركات والمجموعات  11فبعد 

الشبابية المصرية لمتظاىر في ميداف التحرير، ورفع المتظاىروف شعارات مف قبيؿ " عيش، حرية، 

ح شعار ميداف التحرير " الشعب يريد إسقاط النظاـ " جتماعية " وسرعاف أيضا ما أصباعدالة 

تخمى حسني مبارؾ عف رئاسة الجميورية بتاريخ و ونجح المتظاىروف في إسقاط النظاـ 

. وتوالت الثورات بسرعة جنونية في كؿ مف ليبيا، وسوريا، واليمف، وبعض 11/2/2011

 التحركات في الجزائر والمغرب.

العربية ىو التصميـ منقطع النظير عمى إنجاح اليدؼ بإسقاط  إف ما يمفت النظر في الثورات

النظاـ دوف خوؼ مف النظاـ وأجيزتو القمعية، ودوف إلتفات لحجـ التضحيات، بؿ كاف ىناؾ 

 نظرة تفاؤلية لممستقبؿ.

جتماعية خالصة اومف خبلؿ شعاراتيا وىي ليست شعارات  –األمر اآلخر أف الثوررات العربية 

أف  يدة قائمة عمى المطالبة بحقوؽ المواطنة، ورافضةإنما كانت تؤسس لمرحمة جد –بالمناسبة 

تكوف العبلقة مع أي نظاـ مستقبمي قادـ مبنية عمى ذات األسس السابقة، وىو ما حدث في ثورة 

عندما شعر المواطنوف المصريوف أف النظاـ المنتخب " آنذاؾ " لـ في مصر.  30/6/2013
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التعاقدية لعبلقة رتباط، وأعادوا صياغة اففكوا االفى لتكريس الدولة الدينية، ويسعيحقؽ ليـ شيئا، 

جميع الثورات  صدرا لمسمطات، وليذا وجدنا أفالثنائية بيف الشعب، وبيف النظاـ بوصؼ األوؿ م

وعميو لـ وىو ما سنفسره الحقا. رحؿ " ا"  " أو إسقاط النظاـ شعب يريد" ال العربية تبنت شعار

تكف شعارات الثورات العربية شعارات بسيطة، أو ساذجة، بؿ كانت شعارات عميقة تعبر عف الكـ 

نسداد األفؽ التي وصؿ إلييا الشعب مع تمؾ األنظمة الحاكمة، االكبير لمقير والمعاناة، وعف حالة 

 والتي أصبح مف المستحيؿ القبوؿ بيا، أو التعايش معيا.

والمواطنة  ،مف جية لثورات العربيةرتباطا بااالشعارات ومستوى تطورىا ولنتتبع دالالت ىذه 

لنجد أف المصرية، وتحديدا بالثورتيف التونسية و  بأساسييا المشاركة، والمساواة مف جية أخرى.

في الثورة  –أو " العمؿ "  -في الثورة المصرية  –كممة مرادفة لمخبز  " العيش " بوصفوشعاري

خالصة تضمنيا العيد ىما ليسا شعاريف مطمبييف، أنيما شعاراف يعبراف عف حقوؽ  -التونسية 

الذي (  1الفرع  11قتصادية والثقافية، في المواد ) الدولي الخاص بالحقوؽ اإلجتماعية واال

يتحدث عف الحؽ في المأكؿ، وتعيد الدوؿ األعضاء بإتخاذ التدابير الآلزمة إلنفاذ ىذا الحؽ. 

بو مف  الحؽ في العمؿ وما يرتبطتتحدثاف عف   بجميع فروعيا ( 7و)  ،بفرعييا ( 6) تاف المادو 

في ظؿ نسب  شعارات واقعية يوىظروؼ تكفؿ السبلمة، واألجر المنصؼ، وحد أدنى لؤلجور. 

البطالة العالية في الوطف العربية، وتحديدا في أوساط الشباب، والفقر المدقع الذي تعاني منو 

فشؿ، أو عدـ جدوى خطط التنمية الحكومية في  إضافة إلى.الشعوب العربيةنسب كبيرة مف 

وتوظيؼ مقدرات الشعوب العربية في طرؽ أخرى،  النيوض بواقع المواطنييف في العالـ العربي.

 حتياجات الشعوب العربية.ستجابة البعيدة كؿ البعد عف اال
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وتكمف ، مف الشعوب العربية بدقةستجابة حقيقية لواقع تـ تشخيصو اىذه الشعارات ىي  ،إذف

تبلقت عمييا، شعارات تعبر عف الذات الجمعية التي ، فيي تفردىا، ومبلمستيا لمواقعفي ميزتيا 

 ، ومرتبطة بالكرامة.ىي حقوؽ لممواطنةتبنتيا، وىتفت بيا، وفي ذات الوقت و 

شعارات منفصمة، ويحمؽ كؿ منيا في مدار مختمؼ، بؿ  عارات المطروحةوليس صحيحا أف الش

قتصادية التي جتماعية واالكأضبلع المثمت، فالحقوؽ اال عمى العكس تماما ىي شعارات تتكامؿ

وىي تجسدت بالعمؿ والخبز، ليست منفصمة عف شعار الحرية الذي رفعتو الثورات العربية، 

قتصادي، والسياسي. وفي تأسيس قاعدة ي، واالجتماعأنموذج لمتأثير والتأثر والتداخؿ بيف اال

 صمبة لحقوؽ المواطنة المسموبة في العالـ العربي.

حتى يعرب مجموع الشعب عف أفكاره دوف خوؼ، وحتى تكوف ىناؾ  الحرية،شعار  جاء ؛لذا

تعددية فكرية، وثقافية، تسمح بوجود األحزاب، وعمؿ الصحافة، وحتى ال يكوف الحزب الوحيد 

القادر عمى الترشح والوصوؿ لمحكـ ىو " الحزب الوطني " أو " حزب البعث " أو حزب المؤتمر 

 الشعبي العاـ ".

كؿ شخص معتقداتو الدينية دوف إكراه، وحتى ال يتمكف اإلخواف المسمموف ارسة مموالحرية كفيمة ب

حتى ال يعة اإلسبلمية ىي مصدر السمطات "، و لشر امف تضميف الدستور المصري نصا يقوؿ " 

تصؿ الميانة حدىا بالمواطف العربية، وحتى يتمكف مف المشاركة بمستويات مختمفة، بما يمكنو 

قتصادية التي لـ تكف قادرة في العالـ العربي مف جتماعية واالسياسات االمف التأثير حتى في ال

 .نتشاؿ المواطنييف مف حالة التردي، والبؤسا

والتونسية في  المصرية ت بو الثورتافجتماعية " الذي نادعند شعار " العدالة اال ولنتوقؼ قميبل

عربية. ولف نخوض في جدؿ وفي مسميات متقاربة، أو ذات داللة معظـ الثورات الالبداية، 

 التمييز وعدـ المساواةالتعريفات الكثيرة ليذا المصطمح، بؿ سنركز عمى عناصره والمتمثمة " ب
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العامة،  السمع االجتماعي، وتوفير واألعباء، والضماف لمموارد العادؿ والتوزيعالفرص،  وتكافؤ

 (. 2013مركز موارد العدالة اإلجتماعية األجياؿ ) بيف والعدالة

الثورات بتحقيؽ العدالة اإلجتماعية، فالواقع العربي  متفحصة ليذه العناصر تفسر مطالبإف نظرة 

الفقر بالسياسات المتبعة فشؿ في تحقيؽ تنمية جادة وحقيقية لمواطنيو، وكرس عوضا عف ذلؾ 

 ضف يضطر الفرد / المواطف في بعفبل يعقؿ أالمساواة،  وعدـ واإلقصاء، والتيميش، المدقع،

أف يعمؿ في وظيفتيف، وربما ثبلثة حتى يستطيع العيش بالحد األدنى مف الحياة إلى الدوؿ العربية 

د ال الكريمة، وليذا مف الطبيعي أف تتطالب الثورات بالخبز وىو أمر مشروع، ويمكف تفيمو، وق

الحرفي لمكممة، بؿ بالتنمية، والعيش الكريـ، والغذاء كحقوؽ أقرتيا  يعني الخبز ىنا خبزا بالمعنى

 رتبطت بالكرامة اإلنسانية. االمواثيؽ الدولية، و 

متياز، وكاف ينبغي عمى اجتماعية " شعارات حقوقية باشعارات " عيش، حرية، عدالة ومف ىنا، ف 

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

 ، ليذا وجدنا أف جموع المواطنييف ىتفت بيا مطالبة بتحقيقيا مف الدولة،اليومية لممواطف العربي

  الممثمة بالنظاـ السياسي الحاكـ.

فمـ يعد  لمشرعية، مصدرا ابوصفي بيا تمتعت التي لقوةا ويبدو أف تمؾ الجموع اليادرة أدركت

بالحقوؽ مف نظاـ حاكـ سيبقى موجودا، لذا تطورت الشعارات إلى المطالبة " يرضييا المطالبة 

ففي ظؿ فقداف الحرية مف  ،برحيؿ األنظمة الحاكمة " وكذلؾ " إسقاط النظاـ " وىذا ليس غريبا

 حقوقو ممارسة مف قمعية ومستبدة، وأف يتـ حرماف الشعب الحاكمة األنظمةالطبيعي أف تصبح 

يعني أف ما  ،جميعيا الجوانب في  والفعؿ، ختياراال عمى المواطنيف قدرة ر، وأف تصادالطبيعية

 .تذمر دوف حتى والقبوؿ والطاعة، السمع عمييـ لمعبيد أقرب المواطنوف يصبح
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 نفبلتلبلسعي واع ومدرؾ تحرر مف العجز، و إف شعار " الشعب يريد إسقاط النظاـ " إنما ىو 

 إعادة الشعب ىذا بمقدور يصبح وحتى الشرعية، تمتمؾ ال أنظمة مع القسري التعاقد ىذا مف

 بممارسة الحريةتبلؾ امو  قسرا، وليس طواعية معو ويتعاقد يختاره، نظاـ مع العبلقة صياغة

 حوؿ لتفواا أعماؿ رجاؿ ويحتكره النشاط ىذا في يتحكـ أف دوف ستثمارواال قتصادياال النشاط

 .والبطالة الفقر ليزداد الببلد، خيرات فنيبوا النظاـ،

إف الشعارات التي رفعتيا الثورات العربية، وفي مقدمتيا " الثورتاف التونسية والمصرية " إنما ىي 

 وفؽ عبلقة تربطيما تعبير جمي عف سعي لتكريس المواطنة وأسسيا ) المساواة والمشاركة ( 

منتيكة لفترة طويمة مف الزمف قتصادية، التي كانت جتماعية، واالبجممة مف الحقوؽ السياسية، واال

 في العالـ العربي.

، بؿ الدوؿ العربية لـ تكف ىي الجموع الجائعة الجموع الغفيرة التي خرجت فينجد أف  ؛ولذا

فضمت السياسييف، والفنانييف، وأصحاب الميف، والموظفيف الحكومييف، واإلعبلمييف،  ،تنوعت

اف ىناؾ خميط فكري غير متجانس، لكنو عمى ككما لخ ، إ... العاطميف عف العمؿ، والعماؿ و 

 .ليذه اإلرادات الفردية المظمةة شعارات مقبولة لمجميع، شكمت األقؿ توحد تحت مظم

، فمف المؤكد أف ىناؾ تحديات كثيرة، أو فشميا تقييـ نجاح الثورات العربية لسنا ىنا بصددو  

ىذه الثورات عف مسارىا، ولكف مما  وكبيرة تحيط بيذا الواقع الجديد، تحديات بعضيا كفيؿ بحرؼ

بناء دولة تتيح لبمداف العربية عتيا الثورات في بعض ايو أف الفرصة التاريخية التي صنال شؾ ف

نعتاؽ مف سطوة أنظمة القمع المواطنة، التي تجسدت في شعارات الثورة، وفي سعييا نحو اال

 .ألنو مصدر السمطات " النظاـ، واستطاعيسيا حقيقة ثابتة " أف الشعب أراد إسقاط السابقة، وتكر 

 قتصادية، والثقافية.جتماعية، واالوينتظر مستقببل تتكرس فيو حقوؽ المواطنة السياسية، واال
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 تعريف المواطنة :

مرة واحدة، بؿ جاء في سياؽ عممية تاريخية، طويمة معقدة، ومتعرجة، قبؿ مفيـو المواطنة  لـ يأت

عتراؼ بمزيد مف الحقوؽ المعاصريف. مستندا إلى اإلقرار واال أف يستقر في الفكر، والواقع

.الممواطنيف األمر   نعكس في سعي الكثيريف لتفسير المفيـو

" الوطف ىو  اف العرب بمعناىا المغوي العربي مشتقة مف وطف، وىو بحسب كتاب لسالمواطنة و 

وأوطنو اتخذه  وطف أقاـ،أووطف بالمكاف و … المنزؿ الذي تقيـ فيو ، وىو موطف اإلنساف ومحمو 

صطبلح، فقد عرفتيا دائرة المعارؼ البريطانية (. أما في اال 451: 1984" ) إبف منظور وطنا

(  بأنيا "عبلقة بيف فرد ودولة كما يحددىا قانوف تمؾ الدولة  2001:118كما ورد في الكواري ) 

 .، وبما تتضمنو تمؾ العبلقة مف حقوؽ وواجبات في تمؾ الدولة "

 الفرد بيف القانونية الطريؽ أو الصمة، بينما قدميا آخروف بوصفيا " حالة قانونية " حيث " تعني

 وواجباتو الدولة في الفرد حقوؽ عادة العبلقة ىذه وتحدد ثابت، بشكؿ بيا، يقيـ التي والدولة

 وواجبات كمواطف، الفرد بيا يتمتع حقوؽ عميو تترتب الدولة في لمفرد قانوني وضع وأنيا. تجاىيا

 (  3: 1994الدولة " ) بشارة، والصالح  تجاه مسؤوليتيا يتحمؿ

أنيا ممارسة منظمة يقوـ بيا المواطف في أرضو )الوطف( مف  ( 1: 2000) وآخروف يرى العواو  

، ولكؿ ذاتيا نفس الحقوؽ وعمية الواجباتبكؿ مواطف، حيث يتمتع الدستور والقوانيف،  خبلؿ

 .في إدارة الوطف بدرجة أو بأخرىلمشاركة امواطف الحؽ في 

وتباينت التعريفات في بعض الموسوعات مف أنيا " المشاركة بالعضوية الكاممة في دولة ليا حدود 

(   316: 1994أو كما قدميا معجـ المصطمحات السياسية )   ،( 110: 1994 ) مافإقميمية " 

لمشخص الحماية التي تمنحيا لو قوانيف  ساردا بعض التفاصيؿ عف معنى المواطنة " الذي يضمف
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الدولة وتشريعاتيا، ويؤدي المواطف واجبات معينة كدفع الضرائب، والخدمة في صفوؼ الجيش، 

 متيازات كالحؽ في المشاركة في حكـ بمده " كما أنو يتمتع ببعض اال

(  بوصؼ المواطنة بأنيا مجموعة حقوؽ  1411: 2001جتماع ) ولـ تكتؼ موسوعة عمـ اال

وواجبات، فذىبت إلى أف " مصطمح المواطنة يشير في العصر الحديث عادة إلى المؤسسات 

الذي يرد في دراسة صادرة ذاتو وىو األمر والييئات التي تنظـ ىذه الحقوؽ في دولة الرفاىية " 

( "  11: 2012نساني في عماف ) اإل والقانوف نسافإلا حقوؽ لدراسات ولينبرغ راؤوؿ معيدعف 

 المواطنيف يزود العشريف القرف خبلؿ األولى لممرة ظير الذي لممواطنة االجتماعي البعدأف  مف

 في كامؿ بشكؿ لممشاركة ليـ، البلزمة الرفاىية وخدمات والتعميمية الصحية الخدمات بكافة

 الوطنية "  المدنية ثقافاتيـ في المشاركة عف فضبلً  الثقافية، مجتمعاتيـ

  تربط التي العضوية العبلقة طبيعة عمى تدؿ كممة ىي المواطنة أفمما سبؽ استخبلص  يمكنناو  

 مف العبلقة ىذه تفرضو وبيف األفراد بعضيـ ببعض، بكؿ ما يقيـ فييا، تيال والدولة الفرد بيف

(  القانوف/ الدستور يحددىا وثقافية(قتصادية، اجتماعية، و اواجبات وحقوؽ ) مدنية وسياسية، و 

 حقيقي. ديمقراطي نظاـ ظؿ في وطبعا

 المواطنة:  اساأسالمشاركة السياسية والمساواة 

بصرؼ النظر عف الجدؿ الكبير الذي رافؽ نشأة المفيـو وتطوره، إال أنو ال يمكف إغفاؿ أف 

ستخبلصيا في ىذه االمفيوـ ال يستقيـ دوف ركائز، أو أسس حددىا البعض بالمقومات، وقد تـ 

، ومف ثنايا التعريؼ المستند إلى تنظيـ ثنائية العبلقة  مع الدراسة مف وحي النشأة والتطور لممفيـو

التي حددتيا  تماد عمى عدد كبير مف األدبياتعالدولة، ومع باقي المواطنيف، إضافة إلى اال

 المساواة.المشاركة السياسية و  أساسيف ميميف ىما:ب
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 في المدنية والمشاركة المكانة، في والمساواة ستقبلليةاال فكرتيْ  ( إف 14:2007ويرى ىيتر ) 

 ستبداديةواال والممكية، اإلقطاعية، األشكاؿ عف بمعزؿ نظريا المواطنة تضعاف الدولة، شؤوف

) العكرة ( وكذلؾ  2005ما ذىب إليو ) زيداف :و وىذا يتقاطع ، السياسية جتماعيةاال لميوية

 لكؿ بالنسبة( والمساواة المشاركة) ركنيف لممواطنة أف العوا وآخروف، الذيف " يروف( و  2007

 الوطف إدارة فيالمشاركة  في الحؽ مواطف ولكؿ ،ذاتيا الواجبات الحقوؽ وعمية نفس ولو مواطف،

 (  1:2000وآخروف: بأخرى " ) العوا بدرجة أو

 األساس األول: المشاركة السياسية

تعريفيا أىمية المشاركة السياسية، لبات واضحا مف خبلؿ التأصيؿ التاريخي لمفيوـ المواطنة، و 

فارغا دوف التطرؽ لمفيوـ المشاركة السياسية، األمر الذي ف الحديث عف المواطنة يكاد يكوف إبؿ 

ذلؾ أف المواطف ىو مصدر  ،جعميا ركنا أساسيا، ودعامة رئيسة ال تستقيـ المواطنة دونيا

 السمطات، ويمارسيا مف خبلؿ السمطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، في ظؿ نظاـ ديمقراطي.

عترافا حقيقييف لمجموع الشعب، اني ببساطة أف ىناؾ قيمة، و إف تحقؽ مبدأ المشاركة السياسية يع

ختيار مف اوأف النظاـ السياسي يستمد شرعيتو مف ىذا الشعب الذي يحؽ لو ترشيح نفسو أوال، و 

ستدعى األمر ثالثا، وىو ايراه مناسبا، وقادرا عمى تحقيؽ تطمعاتو ومصالحو ثانيا، ومساءلتو إذا 

ياسي مف التدىور نحو الشمولية، أو الديكتاتورية، وىذا بحد ذاتو األمر الذي يمنع النظاـ الس

فيقرأ أو تقييدىا إختفاء المشاركة السياسية اأساس وجود التعاقد الذي ىو جوىر فكرة المواطنة. أما 

يّحوؿ مجموع ما منو أف ىناؾ خمبل كبيرا في ىذه العبلقة التعاقدية، أو أنيا غير موجودة أصبل، 

 يا، أو تابعيف، عوضا عف كونيـ مواطنييف.الشعب إلى رعا
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بغض النظر جميعيـ وىنا يتداخؿ مفيوما المشاركة السياسية والمساواة، فالمشاركة ىنا لممواطنييف 

.... الخ ، وبالطبع في كؿ دولة ينظـ ف، الجنس، العرؽ، الديفعف أي إعتبارات مثؿ ) المو 

 ىمية، دوف أف يتناقض ىذا مع مبدأ المساواة.القانوف قضية العمر وبعض القضايا المتعمقة باأل

بعبلقة عضوية، وتطورت تمؾ العبلقة تاريخيا رتبط مفيوما المواطنة والمشاركة السياسية القد 

نضاالت بو  متأثرة بكتابات الفبلسفة حوؿ المواطنة، وقيمة المشاركة السياسية، وأىميتيا، وتأثيرىا،

تبعية، والعبودية، وكرست واقعا مفاده أف " الشعب الشعوب المختمفة التي غيرت معادالت ال

رتبط عبر التاريخ بحؽ ا( أف مفيوـ المواطنة  15:2001ويرى الكواري )  مصدر السمطات "

رتبط بحؽ المشاركة في الحياة اقتصادي، والتمتع بثمراتو، كما المشاركة في النشاط اال

القرارات الجماعية الممزمة، وتولي المناصب تخاذ احؽ المشاركة الفعالة في بجتماعية، وأخيرا اال

 العامة ".

لقد أصبحت المشاركة السياسية مؤشرا لمدى تحقؽ المواطنة، وحيوية وديمقراطية النظاـ السياسي، 

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

، بينما تعمؿ النظـ الديمقراطية عمى تشجيع المشاركة السياسية شكمية، وفي أضيؽ الحدود

 المواطنيف عمى المشاركة.

 تعريف المشاركة السياسية:

تعرفيا موسوعة عمـ السياسة بأنيا " مساىمة أو مشاركة المواطنيف المباشرة، أو غير المباشرة في 

 ( 119:2012عممية صنع القرارات السياسية، مف خبلؿ نواب يختارونيـ " ) ميراف 

( أف المشاركة بأبسط معانييا " ىي تحرؾ المواطف لصنع تغيير ما،  421:2004ى الخشيـ ) وير 

 التصويت يأتي عمى رأس  ويوضح أف عتيادية "،اعتيادية وأخرى غير ايذا التحرؾ أنماط لو 

ستفتاء، أو مناقشة السياسات، أو نتخاب، أو اال، حيث المشاركة في االعتياديةالتحركات اال
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دارية، أما األنماط لى جماعات مصمحية، أو االنضماـ إاال تصاؿ بشخصيات وقيادات سياسية وا 

نخراط في تظاىرات، أو فمثؿ التقدـ بشكاوى ضد النظاـ السياسي، أو اال ،عتياديةغير اال

نقبلب، أو ثورة ضد امواجيات، أو العصياف المدني، أو أعماؿ الشغب السياسي، أو القياـ ب

 النظاـ ".

 بو يقوـ الذي النشاط ذلؾ " نيمسوف ، وجوف ىنتنغتوف صموئيؿ المشاركة السياسية عند وتعني،

 أو فردياً  النشاط ىذا أكاف سواء الحكومة، قرار صنع عممية في التأثير بقصد العاديوف المواطنوف

 أـ االً فع شرعي، غير أو شرعياً  عنيفَا، أـ سممياً  منقطعًا، أو متواصبلً  عفويًا، أو منظماً  جماعيًا،

 (  36:1988فعاؿ " ) المشاط  غير

أف المساحة التي تفردىا المشاركة السياسية لممواطنيف كبيرة،  يبلحظ مف التعريفات السابقة،و   

تخاب فقط ضمف المستوى المباشر، بؿ تتضمف أيضا المستوى نوىي ال تقتصر عمى الترشح واال

اء النظاـ السياسي، األوؿ، والمتمثؿ بمتابعة أدغير المباشر، والذي ال يقؿ أىمية عف المستوى 

ستدعى األمر مف خبلؿ طرؽ كثيرة ومتعددة، وىو ما يجعؿ مف المواطف الفرد وتقويمو إذا ا

فيما يريد، عوضا عف  فر ىذه المشاركة التأثيراصاحب اليد الطولى، ألنو يستطيع مف خبلؿ تو 

 أف يكوف لو مجاؿ لتغييره.نتظار القادـ والقبوؿ بو، أو التعايش معو، دوف ا

ويرى كثير مف المفكريف أف المستوى األوؿ لممشاركة السياسية غير كاؼ لضماف تحقؽ المواطنة، 

نتخاب في مجتمع لـ يستوعب المواطنة والحكـ عمى النظاـ بأنو ديمقراطي، فما معنى الترشيح واال

نتخابات تعيد إنتاج، أو فرز ا بشكؿ جيد، ويعي جوىرىا، ومرتكزاتيا الحقيقية؟ ستكوف النتيجة

عصبيات وتكتبلت دينية، أو قومية، أو عشائرية، وربما يكوف أدؽ توصيؼ لذلؾ ىو نتائج 

تـ توزيع السمطة عمى أسس دينية، وعشائرية، إذ نتخابات في الدوؿ العربية ومنيا فمسطيف، اال

 نتاج نظاـ ديمقراطي.وطائفية، وحزبية ضيقة، كرست نظاما سمطويا جديد السمات عمى حساب إ
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نتخابات، لكنو يستدعي دوف شؾ وىذا ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ إنكار أىمية وجود اال

الوعي، ووجود الثقافة بأىمية المشاركة السياسية كأساس ميـ في تحقيؽ المواطنة، والدور الذي 

توظيؼ عممية  سيقود تمقائيا إلىوىذا يمكف أف تمعبو في عممية التغيير، وصنع القرارات، 

لى تفعيؿ الممارسةاال لممستوى الثاني  ) الفردية والجماعية ( نتخابات عمى نحو مغاير مف جية، وا 

حتجاج، وتشكيؿ جماعات المتعمؽ بالمساءلة بكؿ ما يحممو مف آليات لمعمؿ، تتضمف اال

 لخ.إوالتظاىر ...واألحزاب السياسية، المصالح، 

 في تأصيل المفيوم:

ف  ختمفت صورىا وتجمياتيا، ففي دولة المدينة في أثينا اكانت المشاركة السياسية حاضرة تاريخيا وا 

تحققت المشاركة السياسية بصورة كبيرة داخؿ الحياة السياسية، فإدارة الدولة كانت شأنا عاما يتـ 

) يورد باركربا يمقى التقدير، حيث عتبار المشاركة واجاتداولو، بؿ وذىبت دولة المدينة إلى 

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

 ضور جمسات المجمس، ودور القضاء ".والبحرية، وح

القائد  عند اإلغريؽ ما قالو بيركميس ومركزيتيا المشاركة السياسية ولعؿ أصدؽ تعبير عف محورية

يير " نحف ننظر إلى الشخص الذي ال ييتـ بشؤوف الدولة ال في خطابو الش والسياسي اإلغريقي

كمواطف كسوؿ غير آبو فقط، بؿ كإنساف تافو .... إف المواطف الذي ال يعنى بالمسائؿ العامة ال 

نرى فيو رجبل منعدـ الضرر، بؿ رجبل منعدـ الفائدة ... نحف وحدنا نصؼ الذي ال يأبو بشؤوف 

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

ا ورثوه عف اإلغريؽ، ولعؿ فترة الجميورية أصدؽ تعبير مف ضمف مأما الروماف فورثوا المشاركة 

" بأنو يرى أف  الخطيب الروماني ( عف شيشروف 121:1990عف ذلؾ، حيث يورد كريـ ) 
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في المشاركة في تسيير أمور الدولة طبقا مشاركة المواطنيف واجب عمييـ، وأنيـ يممكوف الحؽ 

 .ستعداده وقدرتو عمى تحمؿ المسؤولية " الييبتو التي تتوقؼ عمى 

لـ يكف  إذفي تاريخ المشاركة السياسية فتمثمت في العصور الوسطى واإلقطاع،  أأما الفترة األسو 

وبالتالي لـ  ،الحقوؽحرموا مف أبسط ف ،حضور، وكانوا أقرب إلى العبيدأو لعامة الشعب صوت 

 يكف ممكنا وسط سيطرة الكنيسة، والممؾ، والنببلء أف تكوف المشاركة السياسية حاضرة.

وبثت الروح في مفيوـ المشاركة السياسية مف جديد عمى يد فبلسفة عصر التنوير، وظيور نظرية 

وليذا  ،يادة لمشعبنطبلقا مف مبدأ أف الساجتماعي، وظير الوعي بدور األفراد في الحكـ العقد اال

.عزّزت وأتبع األمر بنضاالت وجدنا القوؿ المشيور " ال ضرائب دوف تمثيؿ ".   تكريس المفيـو

في القرف العشريف، وتدحرجت المشاركة مف  تعاظـ الميبرالية وتنوعاتياباقترف تطور ىذه األفكار و 

وؽ األساسية لكؿ مواطف، مجرد أفكار متداولة إلى أفكار عامة، وباتت المشاركة واحدة مف الحق

ىتماـ بالمشاركة يتسع ليشمؿ البحث في مواضيع مختمفة تتعمؽ بالمشاركة مثؿ أىدافيا، وأخذ اال

 عوائقيا، وكيؼ تكوف المشاركة معبرة بصدؽ عف رغبات الشعب، ومف يمتمكوف الحؽ بالمشاركة.

 سابؽ. حتى ال تنحرؼ عممية المشاركة عف مسارىا، وغرضيا كما أوضحنا في وقت

أف الربط بيف المشاركة والمواطنة بات ىو التقميد الشائع بيف " (  133:2012ويرى ميراف ) 

مفكري الحقبة المعاصرة، أو حتى في أرض الواقع، فبل تذكر أي منيما إال وتذكر األخرى معيا، 

  ." بوصفيا قيمة أخبلقية وسياسية، ونموذجا لفكر الحقوؽ
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 :ولي، والقوانين الوطنيةالقانون الدنصوص في  السياسية المشاركة

 القانون الدولينصوص أوال: في 

 تتضمف مواد القانوف الدولي نصوصا كثيرة تتحدث بوضوح عف ضرورة تحقيؽ المشاركة

عمى النحو وىي  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أبرز النصوص ستعراضاسنكتفي بو  ،السياسية

 :تياآل

 اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق أ. 

عتبر في حينو انادت أكثر مف مادة في اإلعبلف العالمي بضرورة تحقيؽ المشاركة السياسية، فيما 

 ( ببندييا توضح أف : 20إنجازا كبيرا نحو تكريس المواطنة بحمة جديدة، فالمادة ) 

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

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

 :( ببنودىا الثبلثة 21)  كذلؾ المادةو 

ما مباشرة إما لببلده العامة الشؤوف إدارة في االشتراؾ في الحؽ فرد لكؿ .1  ممثميف بواسطة وا 

 .حراً  اختياراً  يختاروف

 .الببلد في العامة الوظائؼ تقمد في لغيره الذيذاتو  الحؽ شخص لكؿ .2

  نزيية دورية بانتخابات اإلرادة ىذه عف ويعبر الحكومة، سمطة مصدر ىي الشعب إرادة .3

 إجراء أي حسب أو الجميع بيف المساواة قدـ وعمى السري االقتراع أساس عمى تجري

 .التصويت حرية يضمف مماثؿ

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

العيد، فيو خاص بالحقوؽ السياسية، وليذا نجده تناوليا ضمف ربما يقرأ الموضوع مف عنواف 

 عبر مواد مختمفة: مستوييف: المشاركة السياسية المباشرة، وتمؾ غير المباشرة
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 عمى القيود مف يوضع أف يجوز وال. بو معترفا السممي التجمع في الحؽ يكوف ( 21) المادة

 مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكؿ لمقانوف طبقا تفرض التي تمؾ إال الحؽ ىذا ممارسة

 أو العامة الصحة حماية أو العاـ النظاـ أو العامة السبلمة أو القومي األمف لصيانة ديمقراطي،

 .وحرياتيـ اآلخريف حقوؽ حماية أو العامة اآلداب

 ( 22)  المادة

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

 .مصالحو حماية أجؿ مف إلييا واالنضماـ

 وتشكؿ القانوف عمييا ينص التي تمؾ إال الحؽ ىذا ممارسة عمى القيود مف يوضع أف يجوز ال .2

 العاـ النظاـ أو العامة السبلمة أو القومي األمف لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير

 ىذه تحوؿ وال. وحرياتيـ اآلخريف حقوؽ حماية أو العامة اآلداب أو العامة الصحة حماية أو

 .الحؽ ىذا ممارسة عمى قانونية لقيود الشرطة ورجاؿ المسمحة القوات أفراد إخضاع دوف المادة

 الحقوؽ ،2 المادة في المذكور التمييز وجوه مف وجو أي دوف مواطف، لكؿ ( يكوف 25)  المادة

 : معقولة غير قيود دوف بيا التمتع فرصة لو تتاح أف يجب التي التالية،

ما مباشرة إما العامة، الشؤوف إدارة في يشارؾ أف( أ  )  حرية، في يختاروف ممثميف بواسطة وا 

 بيف المساواة قدـ وعمى العاـ باالقتراع دوريا تجرى نزيية انتخابات في وينتخب، ينتخب أف( ب)

 الناخبيف، إرادة عف الحر التعبير تضمف السري، وبالتصويت الناخبيف

 .بمده في العامة الوظائؼ تقمد فرصة - سواه، مع عموما- المساواة قدـ عمى لو، تتاح أف( ج  )

 

 

 



56 
 

 
 

 الوطنيةالقوانين نصوص ثانيا: في 

بوصفيا  المتحدة  نضماـ فمسطيف لعضوية األمـازاد مف أىمية القوانيف والتشريعات الفمسطينية، 

ىذا يستمـز و  لية، ومنيا " العيديف " تفاقيات ومعاىدات دو عّدة اعضو مراقب " وتوقيعيا عمى "

 ضرورة تناغـ القوانيف والتشريعات الفمسطينية مع نص المواثيؽ الدولية.التوقيع 

ستقبلؿ دولة فمسطيف في العاـ اسنتناوؿ بالتفصيؿ ما ورد في وثيقة إعبلف  ،وفي ىذا السياؽ

 ف األساسي الفمسطيني المعدؿ.لرمزيتيا، وخصوصيتيا، إضافة إلى القانو  1988

 إعالن إستقالل دولة فمسطين:أ. 

تشريف  15تضمنت الوثيقة التي أقرىا المجمس الوطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر بتاريخ 

 دولة ستدالؿ منيا عمى الحؽ في المشاركة السياسية "  إف، نصوصا يمكف اال1988الثاني 

 ظؿ في والسياسية ...... الدينية معتقداتيـ فييا تصاف ......كانوا  أينما لمفمسطينييف ىي فمسطيف

 حقوؽ ورعاية األغمبية األحزاب تكويف وحرية الرأي حرية أساس يقـو عمى برلماني ديمقراطي نظاـ

 األغمبية...... الخ " . قرارات األقمية واحتراـ األقمية

 القانون األساسي الفمسطيني المعدل:ب. 

 المشاركة السياسية في أكثر مف مناسبة، ففي المادة الفمسطيني عمى مبدأ قانوف األساسيأكد ال

 والتنفيذية التشريعية السمطات طريؽ عف ويمارسيا السمطات مصدر ذكر أف " الشعب( 2)

 . األساسي " القانوف ىذا في المبيف الوجو عمى السمطات بيف الفصؿ مبدأ أساس عمى والقضائية

 وجماعات أفراداً  السياسية الحياة في المشاركة حؽ أكد أف لمفمسطينييفحيث ( 26)كذلؾ في مادةو 

 : اآلتية الحقوؽ الخصوص وجو عمى وليـ

 .لمقانوف وفقاً  إلييا واالنضماـ السياسية األحزاب تشكيؿ .1

 لمقانوف. وفقاً  الشعبية والمؤسسات واألندية والروابط واالتحادات والجمعيات النقابات تشكيؿ .2
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وفقًا  العاـ باالقتراع انتخابيـ يتـ منيـ ممثميف الختيار االنتخابات في والترشيح التصويت .3

 . لمقانوف

 . الفرص تكافؤ قاعدة عمى العامة والوظائؼ المناصب تقمد .4

 والمواكب العامة االجتماعات وعقد الشرطة، أفراد حضور دوف الخاصة االجتماعات عقد .5

 . القانوف حدود في والتجمعات

 :الثاني: المساواةاألساس 

، ويذىب كث ير مف الفبلسفة والمفكريف كمما بحثنا في تاريخ المساواة، كمما تأكد مدى قدـ المفيـو

ة، أسماىا لوؾ " عتقاد أف العالـ قبؿ قياـ الدوؿ كاف يعيش حالة طبيعية مف المساواإلى اال

إال مع إنشاء المجتمع المدني،  أف ىذه الحالة الطبيعية لـ تنتو " ورأى مونتسكيو المساواة الطبيعية

عترؼ ىوبز ابينما يعتقد روسو أف التفاوت بيف البشر كاف معدوما إلى أف ظيرت فكرة التممؾ، و 

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

المتداولة في الفكر السياسي، وشكمت حجر الزاوية في " ولعميا مف أشير المفاىيـ األخبلقية 

الثورات السياسية واإلجتماعية، إضافة إلى النظريات الفمسفية القديمة والحديثة، " والمساواة اليـو 

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

 تعريف المساواة:

أف (  1295:1999، ويرى الحنفي ) مف المبادئذىب المساواة بيف الناس يعد ماصطبلحا 

ا إذا ما " أمجتماعية تساوي بينيـ إلى الظروؼ االالبلعزو الناس ولدوا بالطبيعة متساويف، وي

، ونظرنا إلى اإلنساف مف حيث ىو إنساف، عندىا سترتبط ربطنا المساواة باألصؿ األخبلقي

يي ممدارس الفكرية المختمفة، فتبعا لختمؼ تعريؼ المساواة اومع ذلؾ  المساواة بالحؽ والكرامة،

 ." المساواة في الفرص"عند الميبرالييف إقتصادية، بينما عنتعند الماركسييف تعني المساواة اال
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، وىذا ال يعني أنو ال توجد مآخذ عمى بعض ىذه  بالطبع لكؿ منطمقاتو في تفسير المفيـو

 الميبرالي، عمى قاعدة أنو ال يحقؽ العدالة. المنطؽ الماركسي، وكذلؾالتفسيرات، فقد ىوجـ 

 في تأصيل المفيوم:

بالعودة إلى أثينا، وضمف مفيوـ المواطنة آنذاؾ سادت المساواة بيف المواطنيف المؤىميف، " فميس 

باستطاعة المرء أف يجد في أثينا أية تفرقة بيف أصحاب الحرؼ، وأصحاب الميف، أو التجار، 

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

نتشار أفكار فمسفية ضد ىذه المساواة مستندة إلى الطبقية، مف فبلسفة اولكف ىذا الواقع لـ يمنع 

 عظماء كأفبلطوف وأرسطو الذي رأى أف الناس يولدوف أحرارا أو عبيدا بالطبيعة.

نتشار األفكار الرواقية في روما، والتي كانت أكثر التيارات الفمسفية دفاعا عف فكرة اومع 

المساواة، عمؿ الروماف عمى تحقيؽ المساواة مف خبلؿ توسيع مفيوـ المواطنة ليتساوى الروماف 

مع أصحاب الجنسيات األخرى، لذا نجد أف الفبلسفة في اإلمبرطورية الرومانية أمثاؿ شيشروف 

نطبلقا مف أف " اإلنساف أخ ألخيو اإلنساف، فالجميع امف أنصار المساواة بيف الشعوب،  كانوا

 (  129:1988، وال تمييز بيف فرد وآخر " ) الخنساء ذاتيا يتمتعوف بالمواىب

سيطرة المموؾ، اة، حيث مـ يكف ىناؾ معنى وقيمة لمحديث عف المساو فأما في العصور الوسطى 

 ستعباد بقية الشعب.اوسيطرة النببلء، و 

وتأثر مفيـو المساواة بأفكار فبلسفة عصر التنوير التي ساىمت في أف يتكرس المفيوـ واقعا 

وفي القرف التاسع  ممموسا، بؿ وأصبحت مطمبا شعبيا نادت بو الثورات، خاصة الثورة الفرنسية.

ر الماركسية فكاكؿ مف األأصبح المفيوـ محؿ تجاذب كبير بيف بدايات القرف العشريف عشر، و 

  واألفكار الميبرالية.
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عتمدت عمى مفيـو المساواة بدرجة كبيرة، يرى الكواري ) امما ال شؾ فيو أف المواطنة و 

قترف بإقرار ا( " أف مفيوـ المواطنة، أو ما يدؿ عميو مف مصطمحات عبر التاريخ  15:2001

المشاركة في الحكـ عمى تعني ة قديما كانت المواطن إذالمساواة لمبعض، أو لمكثرة مف المواطنييف، 

قدـ المساواة مع بقية المواطنييف، لذا أصبحت المساواة ركيزة أساسية لمفيوـ المواطنة "  ويرى 

 ." أف المواطنة أصبحت تعني ضمنيا معنى المساواة في وقتنا الحاضر" (  113:2012ميراف ) 

نفبلت منو، أو تجاىمو، نحو ال يمكف اال المساواة حاضرة وبقوة في مفيوـ المواطنة، عمىاليوـ 

ختبلؼ اال تعتمد عمى الموف أو الجنس، أو العرؽ، أو الديف، حيث التنوع الكبير لمناس في  وىي

عتباره اويمكف تخطي كؿ ذلؾ، بؿ ويمكف  جتماعيا "ا"  أصوليـ، ومكانتيـ، وثرواتيـ أمر مقبوؿ

 .ليزيد مف فرص تطور لممجتمعات ا، وغنياحيوي اأمر 

، ممواطنيفالقانوني لوضع الأف تؤثر عمى  –ليس مف المفترض  –ختبلفات السابقة إف جميع اال

جتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا. اكاف أ، سواءا خمفيابغض النظر عف التفسيرات والمنطؽ الكامف 

مفيوـ المساواة في  قدمت إذ، ةالميبرالية مفيوـ المساواة المطمق لكف ىذا لـ يمنع أف ترفض

وىو ما رفضو  نظرىـ. اتالفرص، كونو يحقؽ العدالة، وال يجور عمى حريات األفراد مف وجي

 جتماعية.الماركسيوف بشدة عمى قاعدة أنو ال يحقؽ العدالة اال

 القانون الدولي، والقوانين الوطنية:نصوص المساواة في 

 أوال: في القانون الدولي

تتضمف مواد القانوف الدولي نصوصا كثيرة تتحدث بوضوح عف ضرورة تحقيؽ المساواة، وبما أف 

ىذه المواد ممزمة لمدوؿ التي صادقت عمييا، أو تمؾ التي لـ تصادؽ بوصفيا " عرفا " فإف ىذا 

 :تيستعراض أبرز النصوص عمى النحو اآلايعطييا مكانة عميا، ويمكف 
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 اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوقأ. 

 البشرية األسرة أعضاء جميع في المتأصمة بالكرامة عتراؼأكد اإلعبلف في ديباجتو عمى أف اال

( وىي  2وحممت المادة رقـ )  .العالـ في والسبلـ والعدؿ الحرية أساس الثابتة المتساوية وبحقوقيـ

تأكيدا صريحا عمى أف لمجميع حؽ التمتع بكافة  -وتعد قفزة نوعية في حينيا  -مادة ىامة لمغاية

 الحقوؽ الواردة في اإلعبلف دوف تمييز.

 أي دوف اإلعبلف، ىذا في الواردة والحريات الحقوؽ بكافة التمتع حؽ إنساف ( لكؿ 2مادة رقـ ) 

 أي أو السياسي الرأي أو الديف أو المغة أو الجنس أو الموف أو العنصر بسبب كالتمييز تمييز،

 أية دوف آخر، وضع أي أو الميبلد أو الثروة أو االجتماعي أو الوطني األصؿ أو آخر، رأي

 أو السياسي الوضع أساسو تمييز أي ىناؾ يكوف فمف تقدـ عما وفضبل. والنساء الرجاؿ بيف تفرقة

 مستقبل البقعة تمؾ أو البمد ىذا كاف سواء الفرد إلييا ينتمي التي البقعة أو لبمد الدولي أو القانوني

 .القيود مف قيد ألي خاضعة سيادتو كانت أو الذاتي بالحكـ متمتع غير أو الوصاية تحت أو

" ( كافية لتأكيد المساواة، إال اإلعبلف تضمف موادا صريحة حوؿ " المساواة 2ومع أف المادة رقـ )

 فيناؾ المواد:

 وضميراً  عقبلً  وىبوا وقد والحقوؽ، الكرامة في متساويف أحراراً  الناس جميع يولد(  1مادة رقـ ) 

 اإلخاء. بروح بعضاً  بعضيـ يعامؿ أف وعمييـ

 بكافة الرقيؽ وتجارة االسترقاؽ ويحظر شخص، أي استعباد أو استرقاؽ يجوز ( ال 4مادة رقـ ) 

 أوضاعيما

سترقاؽ، وتجارة سترقاؽ، إى أف جوىرىا المساواة، فيي تحظر االالمادة تتحدث عف االورغـ أف 

 نطبلقا مف أف جميع البشر ولدوا أحرارا، ومتساويف في الحقوؽ، وال يجوز أف يستعبد أحد.االرقيؽ 
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 ةأي دوف عنو متكافئة بحماية التمتع في الحؽ وليـ القانوف أماـ سواسية الناس ( كؿ 7مادة رقـ ) 

 أي وضد ،اإلعبلف بيذا يخؿ زيتمي أي ضد متساوية حماية في الحؽ جميعا ليـ أف كما تفرقة،

 .كيذا تمييز عمى تحريض

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

 توجو جنائية تيمة وأية والتزاماتو حقوقو في لمفصؿ عمنياً  عادالً  نظراً  نزيية مستقمة محكمة أماـ

 .إليو

 ( ببندييا: 16مادة ) 

 الجنس بسبب قيد أي دوف أسرة وتأسيس التزوج حؽ الزواج سف بمغا متى والمرأة لمرجؿ .1

 .انحبللو وعند قيامو وأثناء الزواج عند متساوية حقوؽ وليما الديف، أو

 .فيو إكراه ال كامبلً  رضى الزواج في الراغبيف الطرفيف برضى إال الزواج عقد يبـر ال .2

 الجيل األول من الحقوق/ العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةب. 

 تطبؽ أف يجب أنو بذلؾ والمقصود الفوري، لمتطبيؽ حقوؽ " بأنيا والسياسية المدنية الحقوؽ تتميز

 ينطوي التي الكبيرة الخطورة إلى بالنظر تطبيقيا، في تدريج أو تأجيؿ أي تحتمؿ وال فورا وتحتـر

 تتطمب ال أنيا أي سمبية، حقوؽ ... كما أنيا .وكرامتيـ األفراد عمى الكامؿ إعماليا عدـ عمييا

 ( 2011طائمة " ) خميؿ:  مبالغ تخصيص أو كبيرة موارد الدولة مف

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

 ىػػذا فػػي بيػػا المعتػػرؼ الحقػػوؽ فعػبل إعمػػاؿ تكفػؿ ال القائمػة التشػريعية غيػر أو التشػريعية تدابيرىػا

 اإلعماؿ ليػذا يكػوف ضروريػا مػا العيػد، ىػذا وأحػكاـ الدسػتورية إلجراءاتيػا تتخػػذ، طبقػا بػػأف العيػػد،

 .تشػريعية غيػر أو تشػريعية تدابيػر مػف
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:أ + ب + ج ( بضرورة سبيؿ 3:2واألمر الذي ال يقؿ أىمية أيضا ىو المطالبة في المادة رقـ ) 

فعاؿ لمتظمـ ، حتى لو كاف المسبب جية رسمية، وأف تبت في الموضوع سمطة قضائية، وضرورة 

 إنفاذ األحكاـ الصادرة.

عمى المساواة، سيما  اواضح اأكيدوبالتدقيؽ في ديباجة العيد ونصوصو المختمفة نجد أف ىناؾ ت

 وبكفالة في العيد، بيا المعترؼ الحقوؽ باحتراـ (  التي تنادي 1( البند رقـ )  2في المادة رقـ ) 

 بسبب تمييز أي دوف واليتيا، في والداخميف إقميميا في الموجوديف لجميع األفراد الحقوؽ ىذه

 األصؿ أو سياسي، غير أو سياسيا الرأي أو الديف، أو المغة، أو أو الجنس، الموف، أو العرؽ،

 .األسباب مف ذلؾ غير أو النسب، أو أو الثروة، االجتماعي، أو القومي

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

 لمي ".ومف حقوؽ متساوية وثابتة، يشكؿ أساس الحرية، والعدؿ، والسبلـ العا

 ىذا في األطراؼ الدوؿ ( نجد نصا صريحا حوؿ موضوع المساواة " تتعيد 3وفي المادة رقـ ) 

 المنصوص والسياسية الحقوؽ المدنية بجميع التمتع حؽ في والنساء الرجاؿ تساوى بكفالة العيد

 العيد "  ىذا في عمييا

 قياميا والمعمف األمة، حياة تتيدد التي ستثنائية( إلى حالة الطوارئ اال 4دة رقـ )وتطرقت الما

 أو الموف، أو العرؽ، ىو الوحيد مبرره يكوف تمييز عمى وأقرتيا بقيود منيا عدـ انطوائيا رسميا،

 .االجتماعي األصؿ أو الديف، أو المغة الجنس، أو

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

 ال كامبل رضاء زواجيما المزمع الطرفيف برضا ( حوؿ الزواج 4+3( البنود )  23المادة رقـ ) 

 حقوؽ تساوى لكفالة المناسبة التدابير العيد ىذا في األطراؼ تخاذ الدوؿاوضرورة  .فيو إكراه

 . انحبللو ولدى الزواج قياـ خبلؿ وواجباتيما الزوجيف



63 
 

 
 

 أو الموف، أو العرؽ، بسبب تمييز أي دوف ولد، لكؿ ( يكوف 2( البند رقـ )  24المادة رقـ 

 عمى حؽ النسب، أو الثروة، أو االجتماعي، القومي، أو األصؿ أو الديف، أو المغة، أو الجنس،

 .قاصرا كونو يقتضييا التي تدابير الحماية اتخاذ في الدولة وعمى المجتمع وعمى أسرتو

 2عتبارات الواردة في المادة رقـ ) اال( وىي تطمب المساواة بغض النظر عف جميع  25المادة ) 

نتخاب، والمساواة في تقمد ( مف العيد لممشاركة في في إدارة الشؤوف العامةػ، في الترشح واال

 الوظائؼ العامة.

 في متساو بحؽ تمييز أي دوف ويتمتعوف القانوف، أماـ سواء جميعا ( الناس 26المادة رقـ ) 

 األشخاص لجميع يكفؿ وأف تمييز أي القانوف يحظر أف بيج ىذا الصدد وفي. بحمايتو التمتع

 أو المغة، أو الجنس، أو الموف، أو كالعرؽ، سبب، ألي مف التمييز فعالة حماية السواء عمى

 النسب، أو الثروة أو االجتماعي، أو القومي أو األصؿ سياسي، غير أو سياسيا الرأي أو الديف،

 األسباب. مف ذلؾ غير أو

قتصادية، واال جتماعية،الثاني من الحقوق/ العيد الدولي الخاص بالحقوق االالجيل ج. 

 والثقافية

 أصيمة كرامة مف البشرية األسرة أعضاء لجميع بما عاود العيد التأكيد مرة أخرى في الديباجة

 أساس المتحدة، األمـ ميثاؽ في المعمنة لممبادئ وفقا يشكؿ وثابتة، متساوية حقوؽ ومف فييـ،

 العالـ. في والسبلـ والعدؿ الحرية

 ىذا في األطراؼ الدوؿ ( نصا واضحا وصريحا حوؿ " تعيد 2:2وتضمف العيد في المادة ) 

 تمييز أي مف بريئة العيد ىذا في عمييا المنصوص الحقوؽ ممارسة جعؿ تضمف بأف العيد

 أو سياسي، غير أو سياسيا الرأي أو الديف، أو المغة، أو الجنس، أو الموف، أو العرؽ، بسبب

 .األسباب " مف ذلؾ غير أو النسب، أو الثروة، أو االجتماعي، أو القومي األصؿ
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 دوف العمؿ قيمة يتساو  لدى المتساوية والمكافأة المنصؼ، ( لؤلجر 1( ) أ:  7وتطرقت المادة ) 

 يتمتع التي تمؾ مف أدنى تكوف ال عمؿ بشروط تمتعيا خصوصا لممرأة يضمف أف عمى تمييز، أي

 العمؿ. يتساو  لدى الرجؿ أجر يساوى أجرا وتقاضييا الرجؿ، بيا

 مرتبة إلى عمميـ، داخؿ الترقية، فرص في الجميع ي) البند ج ( عمى تساو ذاتياوأكدت المادة 

 والكفاءة. األقدمية العتباريْ  إال ذلؾ إخضاع دوف مبلئمة، أعمى

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

 التعميـ. بمجانية تدريجيا باألخذ سيما وال المناسبة الوسائؿ بكافة لمكفاءة، تبعا المساواة،

 إتفاقية القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة:د. 

) كافةبالتفصيؿ عمى عدـ جواز التمييز ضد المرأة وفي المجاالت  أكدت جميع بنود اإلتفاقية

قتصادية، والثقافية، والسياسية ( وعمى المستويات التشريعية، والتنفيذية، جتماعية، واالاال

وأكدت بمنتيى الوضوح عمى المساواة،  أيضا أف الديباجة عادتاإلشارة في والقضائية، لكف يك

 بحقوؽ الخاصيف الدولييف العيديف عبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، وفيوعد التمييز كما ورد في اإل

 التي المتخصصة، والوكاالت المتحدة األمـ برعاية المعقودة الدولية تفاقياتاإلنساف، وفي اال

 األمـ اعتمدتيا التي والتوصيات واإلعبلنات والقرارات الحقوؽ، في والمرأة الرجؿ مساواة تشجع

 الحقوؽ. في والمرأة الرجؿ بمساواة لمنيوض المتخصصة، والوكاالت المتحدة

 ثانيا: في القوانين والتشريعات الوطنية

كما سبؽ وتحدثنا سنركز عمى وثيقة إعبلف إستقبلؿ دولة فمسطيف لخصوصيتيا، ورمزيتيا، وعمى 

نتقالية بناء عمى القانوف األساسي بوصفو " الدستور " لمسمطة الوطنية الفمسطينية في المرحمة اال

 تفاقية أوسموا
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 ستقالل دولة فمسطين:اوثيقة إعالن أ. 

تشريف  15تضمنت الوثيقة التي أقرىا المجمس الوطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر بتاريخ 

 ىي فمسطيف دولة ، نصوصا واضحة في موضوع المساواة، نقتبس منيا: "  إف1988الثاني 

 نظاـ في ظؿ الحقوؽ .......... الكاممة في بالمساواة ويتمتعوف ...كانوا ... أينما لمفمسطينييف

 الحقوؽ في التمييز وعدـ والمساواة االجتماعي يقوـ .............. عمى العدؿ برلماني ديمقراطي

 والرجؿ ....... الخ " . المرأة بيف أو الموف، أو الديف، أو العرؽ، أساس العامة عمى

 الفمسطيني المعدل:القانون األساسي ب. 

أوضحت مقدمة القانوف " ضماف الحقوؽ والحريات العامة والشخصية عمى اختبلفيا بما يحقؽ 

 حيثما لفمسطيني،ا حؽ تسقط ال المؤقتة أحكامو أف ..... كما العدؿ والمساواة لمجميع دوف تمييز

 الوطف. أرض عمى مواطنيو مع متساوية بحقوؽ التمتع في وجد،

تضمف القانوف األساسي نصوصا واضحة حوؿ المساواة في الباب الثاني ) الحقوؽ والحريات 

 تمييز ال سواء والقضاء القانوف أماـ أكدت أف الفمسطينييفالتي (  9مادة ) بدءا مف العامة ( 

 .اإلعاقة أو السياسي، الرأي أو الديف، أو الموف، أو الجنس، أو العرؽ، بسبب بينيـ

 ( فأكدت أف لمفمسطينييف الحؽ في تقمد 4( الموضوع في البند رقـ )  26المادة )  كما تناولت

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

ويتجذر  قبؿ أف يتكرس مفيوـ المواطنة  –وما زاؿ بعضيا يعاني  –عانت شعوب العالـ كثيرا 

حقيقة تتجمى خبلليا أبعاد العبلقة التعاقدية بشكؿ صحي، ممارساتي، عمى نحو يكفؿ لممواطنيف 

 كرامتيـ، وحقوقيـ، ويمكنيـ مف ممارسة دورىـ الفاعؿ.

ال يخضع " لمحظ " في وجودىا، وال " وتجذيرىا، وستمراريتيا ىذه المعادلة ؛ فإف تكريس وبالتالي

يتيا، ليذا يعد وعي المواطنيف، وممارستيـ لمستويات مباشرة وغير ستمرار الممقامرة، والرىاف " عمى 

تيـ أمرا ضروريا إلبقاء ىذه العبلقة التعاقدية عمى نمباشرة مف المشاركة السياسية، وتفعيؿ مواط

ستبدادا، وظمما، وقيرا، امسارىا الصحيح، وأال تنحرؼ بإتجاىات أخرى يدفع نتائجيا المواطنوف 

 وحقوقا منتيكة.

ناقدا، والحظنا تفعيؿ المواطنة ال يأتي صدفة، وال يولد الشخص مواطنا فاعبل، مشاركا، و إف 

، وفي سياؽ التطور التاريخي لمفيوـ المواطنة الكـ اليائؿ مف خبلؿ ما تضمنو المحور األوؿ

النضاالت التي خاضتيا الشعوب في سعييا نحو التغيير، وتكريس دولة القانوف، وصوال لتحقيؽ 

اؼ بالكرامة اإلنسانية، ولـ يكف ىذا ليتحقؽ لوال الوعي، والذىنية المنفتحة، والرافضة الذي عتر اال

 ساىمت بو عوامؿ عدة.

تاحتو لمجميع، ىو  2000يورد ) بتس  (  عف جيفرسوف " إف اليدؼ مف نشأة نظاـ التعميـ العاـ وا 

 –ميـ الحرية والمسؤولية المتيف اإلعداد لممواطنة الديمقراطية في المجتمع الديمقراطي الوليد، وتع

 ذف ال بد مف تعيدىما ورعايتيما" ال يتأتياف ألحد بالفطرة، إ –ـ أننا جميعا نولد مزوديف بيما ورغ

لذلؾ كاف جيفرسوف يرى أيضا أف حقوؽ ومسؤوليات المواطنة الديمقراطية يجب تحديدىا بالقانوف، 

 وتعيدىا بتربية مدنية مشتركة، وثقافة حقوقية لمجميع.
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أمر ضروري، بما يحممو ذلؾ مف أبعاد ثقافية، وقيمية،  ىذا الوعي وتعميقو إف الحفاظ عمى

فقط عمى عبلقة تعاقدية سميمة، بؿ عبلقات داخمية ومعارؼ، وميارات تسيـ في الحفاظ ليس 

. وبيذا المعنى تصبح التربية زدىاراستقرار و اا يعنيو ذلؾ مف صحية أيضا، وتطور مجتمعي، بم

 مف المشروعيف السياسي والتربوي العاميف لمدولة الديمقراطية.ا ، وجزءاحيوي اعمى المواطنة أمر 

مسار المواطنة، والتي مارست الديمقراطية واختبرتيا لفترة الدوؿ المتقدمة في نجد اليوـ أف " إف 

طويمة، تشعر بالحاجة الدائمة لمتربية عمى المواطنة، مف أجؿ المحافظة عمى مبادئيا وحمايتيا 

مف جية، ومف أجؿ تحسيف أدوات تطبيقيا ووسائمو، ومف أجؿ التكيؼ مع الحاجات المستجدة، 

والتعميمي بالضرورة أف  التربوي ، فالنظاـاطبيعي اعد ىذا أمر ( وي 59:2007والمتنوعة " ) العكرة 

 األفراد وبيف األفراد، بيف العبلقات عميو تقـو اأساس المجتمع عميو اتفؽ لما يكوف مرآة عاكسة

تفاؽ إلى وعي مستنير، وثقافة سياسية وحقوقية، وقيـ، السياسية، بحيث يتحوؿ ىذا اال والسمطة

الدولة  األفراد " المواطنييف " وبيف بيف العبلقة استمرارية لضماف عمييا النشء تربية يتـ وميارات

والقيـ، وليس ىذا باألمر  الحقوؽ ىذه أساس عمى أنفسيـ األفراد بيف وكذلؾ عمى نحو سميـ،

اليسير، إنو أمر ينبغي اإلعداد لو جيدا، وأف يبنى عمى فمسفة واضحة تقود إلى مخرجات محددة، 

 .ية مقصودة، وموجية، وىادفةوبالتالي فيي ترب

" فكؿ جيؿ وأصعبيا يرى دي توكفيؿ أف التممذة عمى الديمقراطية والحرية مف أىـ أنواع التممذة 

يعتبر بمثابة شعب جديد، يجب أف يكتسب المعارؼ، والميارات، والميوؿ " عادات العقؿ والقمب " 

تسير مف تمقاء ذاتيا، بؿ ال بد مف الضرورية لمديمقراطية والمشاركة، فالديمقراطية ليست آلة 

 ( Bottary 75:2000رعايتيا، وتعيدىا عف طريؽ الكممة، والدراسة وقوة المثاؿ " ) 

تركز عمييا التربية عمى المواطنة، أو قضية فإف تعزيز ميارات التفكير الناقد والتحميمي  ،وبالطبع

التربية المدنية، ذلؾ أف اليدؼ ىو مواطف يعمؿ الفكر في كؿ ما حولو، مما يؤىمو مستقببل ألف 
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يكوف مواطنا حرا في تفكيره، لو قدرة عمى المشاركة الواعية، والنقد المستند إلى فيـ ووعي 

 بعية والخنوع، ومصادرة الكرامةنقياد، رافض لكؿ مظاىر التمستنيريف، مواطف صعب اال

 . وانتياكيا

كتشاؼ ىويتيـ، انادى جوف ديوي في كتاباتو بالتربية الديمقراطية " التي تمكف األفراد مف  ؛ليذا

ستعداداتيـ، وكؿ ما يمكف أف يسيموا بو مف أجؿ صالح المجتمع، وذلؾ مف خبلؿ التعمـ او 

القدرة عمى صنع القرار، وىدؼ ىذه التربية ىو إنتاج الخبراتي والتعاوني، وتنمية النظرة النقدية، و 

 (  34:2013مواطنيف منخرطيف بفاعمية ووعي ناقد في شؤوف مجتمعيـ " ) جميمة 

 في تجارب بعض الدول العربية والدولية: / التربية المدنيةالتربية عمى المواطنة

المدنية، ليذا نجد أف العديد مف الدوؿ مما سبؽ أىمية التربية عمى المواطنة، أو التربية ستنتج ن

ـ بدأت خطوات مبكرة عمى ىذا لاألوروبية، وكذلؾ الواليات المتحدة األمريكية، وغيرىا في العا

 المواطنة قيـ بتعميـ ىتمتا التي الحديث العصر في الدوؿ أوائؿ الصعيد، " فبريطانيا كانت مف

 ضمف بالمواطنة المتعمقة القيـ إدماج العمؿ عمىب قامتف ،جميعيا التعميمية في المراحؿ وتنميتيا

الكبار " )  وتعميـ المستمر التعميـب األولى وانتياء السنوات مف ابتداء ، مستوياتال كؿ في التعميـ

 عرفت لكنيا 1883 عاـ األخبلقية بالّتربية أدمجت فقد فرنسا، في ( " أما 238:1998الرشداف 

 (  18:2100 قاسـ وآخروف) المدني"  أو التعميـ بالّتربية سميت ثـ المدنية نظاـ شيادات ذلؾ بعد

وتعد الواليات المتحدة األمريكية كذلؾ مف أوائؿ الدوؿ التي بدأت بتدريس التربية عمى المواطنة  " 

 حركة إلى األمريكية المتحدة الواليات إلى عشر التاسع القرف فقد أدى زحؼ المياجريف خبلؿ

 الدراسات جمعية أوصت 1916 عاـ وفي السياسية والحضارة، بالشراكة مرتبطة تجدد

 تعميـ يكوف بأف الثانوي التعميـ تنظيـ إعادة لجنة عف الجماعات المتفرعة إحدى وىي االجتماعية،

 Anthony  لمدراسات االجتماعية، وىذا ما كاف بعد سنوات قميمة " أولى ىدؼ ىو المواطنة
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رويج المتاف تمتمكاف برامج متطورة لمتربية عمى المواطنة، وكذلؾ الياباف، والن(  ( 334:1998

ومثميما غالبية الدوؿ األوروبية. وما زالت ىذه الدوؿ تطور برامج التربية عمى المواطنة وفؽ 

 مراجعات وتقييـ مستمريف.

أما في العالـ العربي فمف الطبيعي أف يكوف موضوع التربية عمى المواطنة مف المواضيع الحديثة 

ىتماـ نفسو بموضوع المواطنة والديمقراطية في الوطف الفكر العربي المعاصر، ذلؾ أف اال في

في مراحمو  -مف الناحية العممية التطبيقية  –العربي جاء في وقت متأخر نسبيا، ويعد لغاية اآلف 

الجنينية، رغـ أف غالبية الدساتير العربية نصت عمى المواطنة، فأكدت عمى أف الشعب مصدر 

 تطرقت لمحقوؽ المختمفة.كما السمطات، 

ىتماما كبيرا بالموضوع مف جانب العديد اىتماـ بالتربية عمى المواطنة نجد ىناؾ ورغـ حداثة اال

سات المجتمع المدني، وبعض الدوؿ العربية التي أوجدت منياجا خاصا بالتربية عمى مف مؤس

طورت مقررات دراسية ليذا  المواطنة، فكانت تونس، واألردف، وولبناف مف أوائؿ الدوؿ العربية التي

 الغرض.

 ؼوىد الشامؿ التربوي اإلصبلح إطار في اإلنساف حقوؽ عمى التربية برنامج ففي تونس " انطمؽ

 حقوؽ مبادئ عمى التربية الحالي، وتعود القرف تحديات التونسية لمواجية المدرسة تأىيؿ إلى

 لمتربية يييالتوج بالقانوف ، ثـ تدعمت1991 التربوي في العاـ القانوف إلى تونس في اإلنساف

 ( 21:2010 " )قاسـ وآخروف 2002 المدرسي في العاـ والتعميـ

 ىيكمة " إعادة بعنواف مشروعا التربوي والتطوير لمبحث المبناني المركز أما في لبناف "فقد أنيى

 يتغير لـ نظاـ داخؿ إصبلح تربوي لطرح محاولة بمثابة المشروع وكاف. المبناني" التربوي النظاـ

وبرامج  المواطنة ذلؾ في بما جديد، ومنياج تربوي إطار طرح تـ ذلؾ؛ ونتيجة.  1968 عاـ منذ

 ( 21:2010 " ) قاسـ وآخروف 1999 - 1996 األعواـ بيف ما طرحت والتي المدنية التربية
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 واالجتماعية، المدنية الّتربية عنواف تحت 1995 عاـ المدنية الّتربية مادة طرح تـ" وفي األردف 

. واليوـ نجد (  21:2010 " ) قاسـ وآخروف والتريية المدنية والجغرافيا التاريخ مواد تشمؿ حيث

التربية المدنية موجودة في دوؿ عربية أخرى، كالمغرب، ومصر، والبحريف تحت مسميات ) مادة 

 ة الوطنية، أو التربية المدنية (التربي

 في السياق الفمسطيني: / التربية المدنيةالتربية عمى المواطنة

تأسيس مركز و ستبلـ السمطة الوطنية الفمسطينية زماـ األمور في الضفة الغربية وقطاع غزة، امع 

خطة المنياج الفمسطيني األوؿ، والخطوط العريضة عتماد اتـ  لمناىج الفمسطينية،تطوير ا

تركز ج العديد مف القضايا التي تضمنت أسس المناىوقد  .1998لممراحؿ التعميمية في العاـ 

لممناىج إلى " توحيد  لفكرية والوطنيةاألسس اعمى جوانب مختمفة مف المواطنة، حيث تتطرؽ 

جتماعيا، وجسديا، وروحيا، وعاطفيا، ليكوف مواطنا اجوانب اإلنساف الفمسطيني المتكاممة فكريا، و 

 الفمسطيني المنياج خطة)مسؤوال، قادرا عمى المشاركة في حؿ مشاكؿ مجتمعو، والعالـ عامة"

 (. 8: 1998 األوؿ

ات؛ منيا: العمؿ عمى سيادة القانوف بوصفو كما استند األساس االجتماعي إلى عدد مف المرتكز 

وسيمة لتحقيؽ العدالة والمساواة بيف المواطنيف، والمشاركة في العمؿ االجتماعي، والسياسي ضمف 

)خطة إطار النظاـ التشريعي الفمسطيني باعتبارىا حقا لممواطف، وواجبا عميو تجاه مجتمعو ووطنو.

 (.9: 1998المنياج الفمسطيني األوؿ 

أما األساس النفسي، فقد اعتمد عمى الكثير مف القضايا المتعمقة بالمواطنة، والتي تشكؿ سمات 

المتعمـ، ومنيا:المتمسؾ بحقوؽ المواطنة، والمتحمؿ لممسؤوليات المترتبة عمييا، والمقدر إلنسانية 

لتقدـ اإلنساف، والمكوف لمقيـ واالتجاىات اإليجابية نحو الذات واآلخريف، والعامؿ عمى ا
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)خطة المنياج الفمسطيني االجتماعي، والمتمثؿ لمبادئ الديمقراطية في السموؾ الفردي والجماعي 

 (. 10: 1998األوؿ 

وأفرد مركز تطوير المناىج مادة مستقمة لمتربية عمى المواطنة، أطمؽ عمييا " مادة التربية المدنية " 

بتدريسيا عمى مراحؿ مف األعواـ وشممت الصفوؼ مف األوؿ وحتى التاسع، حيث بدأ العمؿ 

 .2004/2005كتممت في العاـ الدراسي او  2001/  2000الدراسية 

بالتعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني عممية تدريب، وبناء العالي وبدأت وزارة التربية والتعميـ 

تدريس  قدرات لممعمميف الفمسطينييف، ليكونوا مؤىميف لتدريس مادة التربية المدنية، حيث أسند

جتماعية " التاريخ والجغرافيا " ولمعممي تخصصات أخرى المادة بشكؿ أساسي لمعممي المواد اال

 بشكؿ ثانوي.

 تعريف التربية عمى المواطنة :

مواطنة بنفس المعنى والدالالت، ويرى يستخدـ كثيروف مسمى " التربية المدنية " والتربية عمى ال

سـ طالما أف جوىر التسميتيف يحمؿ ذات الدالالت اال وجد مشكمة رئيسة فيتأنو ال  الباحث

 ستعراض بعض التعريفات والتفسيرات لممفيوـ.اوالمحتوى، وسنمحظ ىذا األمر بوضوح عند 

( التربية المدنية  بأنيا " الدراسة الصريحة والمنتظمة لممفاىيـ والمبادئ  6:2000يعٌرؼ بتس ) 

اسي الديمقراطي، والنظاـ الدستوري " ويضيؼ أف ىذه السياسية التي تمثؿ األساس لممجتمع السي

 التربية " تتضمف كذلؾ ميارات صنع القرار حوؿ القضايا العامة، والمشاركة في الشؤوف العامة " 

ونجد أف مركز التربية المدنية في كاليفورنيا تبنى تعريفا قريبا بعض الشيء مف التعريؼ السابؽ، 

مقراطي المستداـ والقوي، وىو ما يعني دعـ مشاركة المواطنييف فيي " اإلعداد لحكـ الذات الدي

 (. 19:1995السياسية والمدنية عمى أساس تأمؿ واع وناقد " ) مركز التربية المدنية 
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، مع  نبلحظ أف التعريفيف السابقيف ركزا بدرجة كبيرة عمى المشاركة السياسية في تعريؼ المفيـو

في مجتمع ديمقراطي، بما يتطمبو ذلؾ مف معرفة شاممة، التأكيد عمى أف ىذه التربية تجري 

 وميارات ضرورية لتفعيؿ ىذه المشاركة السياسية.

فذىب إلى أف التربية المدنية ىي " التربية التي تعزز في نفوس  ؛( 197:2000أما سالموف ) 

عتراؼ ا االالصغار المعتقدات والقيـ السياسية التي تمثؿ حجر األساس لمنظاـ الديمقراطي، ومني

عتبارىا انتياكات ابالحقوؽ والحريات األساسية، ورفض العنصرية وغيرىا مف أشكاؿ التمييز ب

لكرامة الفرد، وواجب كؿ المواطنيف نحو دعـ المؤسسات التي تجسد اإلحساس المشترؾ بالعدؿ، 

المدنية، أو وسيادة القانوف " . نبلحظ أف التعريؼ السابؽ ركز عمى القيـ التي تحمميا التربية 

التربية عمى المواطنة، سواء القيـ في إطار المشاركة السياسية مف قبوؿ التنوع والتعددية، والقيـ 

التي يجب أف تسود بيف األكثرية واألقمية، أو طبيعة التعامؿ بيف المواطنييف أنفسيـ بعيدا عف 

 .العنصرية، وتكريس مبدأ المساواة كقيمة بيف الجميع بما يحقؽ العدالة

الجانب القيمي عمى وىناؾ مف يجمع في التعريؼ بيف السياسي والمدني، مع التركيز الواضح 

وعمى أكثر مف مستوى، بؿ ويحّمؿ التربية المدنية، أو التربية عمى المواطنة مستوى آخر ىو 

( في تعريفو مف أنيا " عممية تيدؼ  92:2001المواطنة العالمية، ويشير إلى ىذا عبد الممؾ ) 

إلى توعية الفرد بحقوقو وواجباتو اإلنسانية، وتنمية قدراتو عمى المشاركة الفعالة في بناء المجتمع 

ومؤسساتو، وتحمؿ المسؤولية، وتقدير إنسانية اإلنساف، وتكويف اتجاىات إيجابية نحو الذات ونحو 

عالمية، والمشاركة نفتاح عمى الثقافات الاآلخريف، وتمثؿ مبادئ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، واال

 اإليجابية في الحضارة اإلنسانية " 

 ،( تعريفا قريبا مف التعريؼ السابؽ، وربما يكوف أكثر شمولية بقميؿ 102:2003ويورد سالـ ) 

فيو يرى أف التربية المدنية"ىي التربية عمى المواطنة بأبعادىا اإلنسانية العامة، الوطنية، 
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لى الدولة ( وذلؾ في إطار ينطمؽ مف القيـ العالمية المعبر عنيا والمجتمعية، والدوالنية ) نسبة إ

في المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف، وكذلؾ القيـ والقوانيف الديمقراطية عمى المستوى الوطني، 

وتشمؿ ىذه التربية بناء المعارؼ والقيـ، والممارسات المتناسبة مع كؿ ذلؾ، والضرورية لمشاركة 

ع الدولة/ الدوؿ، واألفراد والجماعات األخرى في نطاؽ الحياة العامة ) أو الحيز المواطف الفعالة م

بيف المدني والسياسي، تعريفو العاـ لممجتمع، والبشرية جمعاء ( نبلحظ أف سالـ يجمع في 

ربطو باإلنسانية جمعاء توالفضاء اإلنساني العاـ، إنطبلقا مف أف اإلنساف ىو في البداية إنساف 

ؿ، ئ مشتركة، وثانيا ىو فرد في مجتمع يربطو مع بقية األفراد عبلقات وواقع، ومستقبقيـ ومباد

 الدولة/ السمطة السياسية عبلقة متبادلة تعاقدية. وىو كذلؾ ذات قانونية يربطو مع

تختصر طبيعة السجاؿ الفكري في تعريؼ التربية عمى المواطنة، أو ولعؿ التعريفات السابقة 

حيث المستويات، ولعميا كذلؾ تسير إلى حد ما في تطور مفيوـ المواطنة  التربية المدنية مف

ذاتو، ولكف مما ال شؾ فيو أف التربية عمى المواطنة، أو التربية المدنية ال يمكف أف تحقؽ غرضيا 

إذا تركزت فقط عمى مستوى المشاركة السياسية، وأغفمت الجانب القيمي، أو تناست دورىا في 

زمة التي تمكف الطالب " مواطف الغد " مف تفعيؿ دوره بللميارات الضرورية والتقديـ المعارؼ وا

السياسي، وعقمو ليكوف حرا في المقاـ األوؿ، غير مسموب، أو مسكوف بالتبعية والوالء، ومف بناء 

 منظومة قيمية إيجابية، تقدر وتصوف الكرامة اإلنسانية.

لمواطنة ستستخدـ الدراسة الحالية مسمى في ضوء ما سبؽ، وفي الحديث عف التربية عمى ا 

التربية المدنية بذات المعنى والداللة، وستعتمد التعريؼ اإلجرائي التالي لمتربية المدنية: " ىي 

التربية عمى المواطنة بما تحممو مف أبعاد معرفية، ومياراتية، وقيمية، مستندة إلى إطار مف 

ا في المواثيؽ الدولية والقوانيف الديمقراطية الوطنية . الحقوؽ والواجبات ومنظومة القيـ المعبر عني



74 
 

 
 

وتيدؼ إلى خمؽ مواطف مشارؾ عمى نحو فاعؿ عمى مستوى السمطة السياسية القائمة، والمجتمع 

 بجماعاتو المتعددة، والعالـ بأسره "
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 الدراسات السابقة:/ المحور الثالث
 أوال: الدراسات الفمسطينية

 
 ( 2012دراسة العسالي، وسويدان )  .1

ىدفت إلى الوقوؼ عمى مدى مراعاة محتوى المناىج الفمسطينية ألبعاد المواطنة، دراسة  

 جتماعي، وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المحتوى.نعكاسيا عمى السمـ االاو 

، ستخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي لتحميؿ محتوى مناىج المغة العربية، والتربية اإلسبلميةاو 

قامتا بحصر أجزاء محتوى كتب فوالتربية المدنية لمصفوؼ مف السابع وحتى التاسع األساسي، 

مناىج المغة العربية، والتربية اإلسبلمية، والتربية المدنية لمصفوؼ مف السابع وحتى التاسع 

بالتحميؿ في ضوء قائمة مف  بجميع أجزائيا، ومف ثـ  2011/2012الساسي لمعاـ الدراسي 

قميمية، و و  جتماعي،المتعمقة بالسمـ اال ييرالمعا عتمادىا االتي تـ إشتقاقيا مف قوائـ عالمية، وا 

 بعد عممية التحكيـ.

 :تيةوتوصمت الباحثتاف إلى النتائج اآل

 لـ يتعرض لمفيوـ المواطنة، وما  (  9-7)  وؼ مفمحتوى كتاب المغة العربية لمصف

كاؼ، وجاءت المؤشرات عمى نحو  جتماعي بشكؿف حالة السمـ االيترتب عمييا م

 جيد في بعض الدروس، بينما لـ تظير أية مؤشرات في دروس أخرى.

  محتوى كتاب التربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف السابع، وحتى التاسع تعرض لبعض

المؤشرات بشكؿ غير ممنيج، حيث لـ تظير أية مؤشرات في محتوى السابع/ الجزء 

محتوى الصؼ الثامف، بينما ظيرت مؤشرات  األوؿ، وكاف منخفض المؤشرات في

 مرضية في محتوى الصؼ التاسع/ الجزء األوؿ.



76 
 

 
 

  أما بخصوص محتوى كتاب التربية المدنية لمصفوؼ مف السابع وحتى التاسع، فقد

أظيرت نتائج الدراسة أنو في الجزء األوؿ لكتاب الصؼ السابع ظير مؤشر واحد 

ي تقاطع مع مؤشريف، بينما تميز محتوى مع الصؼ الثامف الذذاتو فقط، واألمر 

 جميعيا. الصؼ التاسع األساسي وتقاطع مع المؤشرات

جتماعي، ودور وخمصت الدراسة إلى أف تحميؿ المحتوى لممنياج تناوؿ مفيـو وابعاد السمـ اال     

المواطنة الصالحة في بنائو، ولكف بشكؿ غير ممنيج، وعشوائي، حيث التركيز عمى بعض 

ىماؿ األخرى. وتناوؿ مؤشرات في صؼ ولـ يراع ضرورة حمزونيتيا في  المؤشرات وا 

الصفوؼ التي تتبعيا، كما أنو لـ يحقؽ التكاممية األفقية بيف الموضوعات المختمفة بالشكؿ 

 الكافي، األمر الذي يؤثر عمى المخرجات التربوية.

 (  2012اآلغا )  .2

وكيفية تناوليا في محتوى كتب المغة العربية لممرحمة ؼ صورة المرأة إلى تعرّ دراستو ىدفت و 

 في الدراسة محتوى عينةحمّمت التحميمي، و  الوصفي المنيج الباحثة اتبعتو ، األساسية العميا

 .األساسي العاشر حتى مف الثامف الدراسية الصفوؼ عمى المقررة" والنصوص المطالعة" كتب

وقضاياىا  وحقوقيا المرأة أدوار مف عدداً  شممت المرأة بصورة خاصة قائمة الباحثة أعدت

جرت عممية التحميؿ في ضوء القائمة المعدة، التي شكمت أداة البحث، و الشخصية،  وصفاتيا

جتماعية ىي : ) األدوار اال ،( فقرة  توزعت عمى ستة محاور 62والتي تكونت مف) 

واألسرية، األدوار الدينية والتاريخية، األدوار السياسية والوطنية المعاصرة، األدوار المينية، 

 الحقوؽ والقضايا، صفات المرأة وشخصيتيا ( 

 : تيةوخمصت الدراسة إلى النتائج اآل
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 النسبة المحور ىذا وشكؿ ،واألسرية االجتماعية األدوار عرض عمى المحتوى تركيز 

 .%( 36.25)  وبمغت المرأة بصورة الخاصة المكونات بيف األعمى

   ( 22.11)  فبمغت نسبتو نسبتو ،وشخصيتيا المرأة بصفات الخاص المحورأما% 

  ( 13.88)  بنسبة والتاريخية الدينية األدوارب يميو المحور الخاص% 

 ( 11.31) بنسبة ، األدوار المينيةب أما فيما يتعمؽ% 

  ( 8.47)  بنسبة المرأة وقضايا حقوؽجاءت و% 

  ً( 7.71)  بنسبة المعاصرة السياسية والوطنية األدوار وأخيرا% 

  عاـ، بشكؿ المرأة أدوار لمعديد مف الكتب محتوى تضميف عدـ النتائجوبينت 

 لممرأة الفمسطينية والمينية ،والوطنية السياسية باألدوار أقؿ بدرجة واالىتماـ

 .وقضاياىا المرأة حقوؽ عمى التركيز وعدـ المعاصرة،

 (  2011دراسة مرتجى والرنتيسي )  .3

 المدنية لمصفوؼ التربية لمناىج المناسبة المواطنة بقيـ قائمة إعداد إلى الدراسةىذه  ىدفتو  

قيـ  توافر مدى وتحديد الفمسطينية، الخصوصية ضوء في األساسي والتاسع والثامف السابع

 .المحتوى تحميؿو  الوصفي، المنيج الباحثاف استخدـالمناىج. و  تمؾ بمحتوى المواطنة

 :إلى الدراسة وتوصمت

 والتاسع لقيـ والثامف السابع لمصؼ المدنية التربية مناىج محتوى مراعاة تدني 

 .توزيعيا في التوازف وعدـ المواطنة

 بينما. القيـ أعمىحازت عمى  والمسؤولية االجتماعية السياسية والقيـ اإلنساف حقوؽ 

- تضمناً  أقؿ القيـ األخرى الثقافات عمى واالنفتاح الوطنية والوحدة البيئي الوعي كاف

 .-أىميتيا رغـ
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 والثامف السابع لمصفوؼ التربية المدنية مناىج محتوى تضميف بضرورة الدراسة وأوصت

 عمى المدنية التربية وتدريب معممي تضمينيا، في والتوازف المواطنة، قيـ األساسي والتاسع

 التبلميذ نفوس وقيـ في سموكيات إلى وترجمتيا المواطنة بقيـ المدنية التربية مناىج إثراء

 (  2011دراسة بركات وأبو عمي )  .4

 والقانونية االجتماعية المجاالت في المجتمعية المواطنة مظاىر ؼتعرّ  إلى ىدفتو 

 لتاريخة ) ااالجتماعي بالعمـو المتعمقة الفمسطينية الدراسية المقررات في والسياسية واالقتصادية

 .المقرراته ليذ المعمميف نظر وجية فم )  ةالوطني والتربية ،المدنية والتربية ،والجغرافية

 االستبياف أداة واستخداما الدراسة، ىدؼ لتحقيؽ التحميمي الوصفي الباحثاف المنيج استخدـ

، موزعة عمى أربعة مجاالت ( فقرة  40)  مف مكونة استبانةوطّبقا زمة. الآل البيانات لجمع

 قتصادية، والسياسية.جتماعية، والقانونية، واالاالوىي المظاىر: 

المدارس  في االجتماعية المواد يدرسوف ممف/ة معمًما(  134)  مف الدراسة عينة تكونتو 

 لمتغيري تبًعا الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارىـ تـ بفمسطيف، طولكـر بمحافظة الحكومية

 التعميمية.والمرحمة  الجنس

 :تيةاآل النتائج الدراسة أظيرت ُجمعت التي  اإلحصائية مبياناتل فيالباحث تحميؿوبعد 

 مظاىر المواطنة المجتمعية الخمسة األكثر شيوًعا في المقررات الدراسية في المجاؿ 

 وليس والمناقشة بالحوار المشكبلت : )حؿتياالجتماعي كانت عمى النحو اآل

 المجوء اإليجابي، تجنب النقد واألقارب، تقبؿ الجيراف مع طيبة عبلقة بالعنؼ، بناء

 والمرأة ( السف كبار والدواويف، احتراـ المجالس في اآلخريف لغيبة

 القانوني المجاؿ في الدراسية المقررات في شيوًعا األكثر الخمسة المواطنة مظاىر 

 واألجيزة الشرطة مع التعاوف، قانونية تجاوزات أي عف التبميغ)  كما يأتي: كانت
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 إرشادات تقديـ، يكف ميما انتياكو وعدـ النظاـ احتراـ، المشكبلت لحؿ األمنية

 المشكبلت لحؿ لمواسطة المجوء عدـ، بو االلتزاـ وأىمية النظاـ حوؿ ونصائح

 الخاصة (

 االقتصادي المجاؿ في الدراسية المقررات في شيوًعا األكثر الخمسة المواطنة مظاىر 

 األجرة، استخداـ أو الخاصة السيارات وليس العامة المواصبلت استخداـ ):تمثّمت في

 استيبلؾ توفير عمى العشوائية، الحث مف بدال العمؿ ممارسة عند العممي التفكير

 الوقت الزائدة، احتراـ والمشروبات األطعمة رمي أمكف، تجنب ما والكيرباء المياه

 فائدة( . دوف أضاعتو وعدـ

 المجاؿ في الدراسية المقررات في شيوًعا األكثر الخمسة المواطنة مظاىر أما 

 واالستعداد الوطف تجاه بالواجبات لموطف، الوعي باالنتماء فكانت:) االعتزاز السياسي

 والقيادة بالوطف والمجتمع، االعتزاز الفرد خدمة في الدولة أجيزة جيود ألدائيا تقدير

 ( الوطنية الوحدة مظاىر عمى لممحافظة الجتماعية، الدعوةوا السياسية

 ( 2010درويش )  .5

المدنية ) مف الخامس وحتى  التربية منياج محتوى فاعمية ىدفت إلى التحقؽ مف مدىدراسة  

ستخدـ افمسطينية، و  مدنية خمؽ ثقافة في و مفاىيـ، قيـ مف يتضمنو بما التاسع األساسي (

مف  /ةمعمما 62عينة الدراسة، فبمغت أما  التحميمي. الوصفي المنيج في دراستو الباحث

تـ و % مف معممي/ات التربية المدنية، 43مدارس غزة، وشكمت  التربية المدنية في يدرسوف

المقاببلت فكانت عينة البحث  أما فيما يتعمؽ فيستثناء المعمميف/ات مف خارج التخصص، ا

مف األساتذة الجامعييف الميتميف  مادة، وستةموجيا مف الموجييف أو المشرفيف عمى ال 12

 . بالمجاؿ
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قيمة مدنية تظير في شكؿ  14، األوؿ: قائمة تحتوي عمى قسميفستبانة مف وتكونت اال

فقرة، وييدؼ إلى كشؼ مدى فاعمية محتوى منياج التربية  14سموكيات، والثاني يتكوف مف 

ثقافة مدنية، وطمب مف المعمميف/ات  المدنية بما تضمنو مف مفاىيـ، وأنشطة، وقيـ في خمؽ

 إبداء رأييـ حياؿ الموضوع.

 أظيرت الدراسة العديد مف النتائج، أبرزىا:

 في انخفاضا  شيدت لممعمميف الموجو االستبياف في وردت التي المدنية القيـ معظـ

: قيـ أف النتائج أظيرت المثاؿ، سبيؿ عمىف نظرىـ، وجية مفسنوات  خمسآخر 

 29)  الى يصؿ قد انخفاضا تعاني والمسئولية، والتسامح، اآلخر، وؿقبو التعددية 

 (سنوات قبؿ خمس )بالسابؽ مقارنة%( 

 تعزيز في" فاعبل  تمعب دورا لـ " قيـ، مف تضمنتو وما المدنية، التربية منياج 

 الفمسطيني، وقدرت المدني المجتمع في الفمسطيني االنقساـ حدة وتقميؿ التعددية،

 اعتبرت فقط،%  35 عف تزيد ال بأنيا مدنية ثقافة تحقيؽ في المنياج نجاح نسبة

 بنشر لممعنييف وناقوسا خطيرا تقويميا مؤشرا -التربوييف مف كثير نظر في – النتيجة

 نشر في الكتب مساىمة ضعؼ مدى إظيارىا في وبالذات المجتمع المدني، ثقافة

 .المدني المجتمع ثقافة

 تحتاج المدنية التربية كتب في المتضمنة القيـ منظومة أف العينة أفراد معظـ يعتقد 

 فمسطينية، مدنية ثقافة نشر في فاعميتيا لتحسيف الشامؿ متطويرل جادة إلى مراجعة

 .والمشاركة اآلخر، وقبوؿ التعددية، ولتعزز قيـ
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 ( 2007دراسة حسين )  .6

في  الديموقراطية التنشئة في الفمسطينية المدنية التربية دور استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفتو 

 ي.الفمسطين المدنية التربية منياج فييا يدرس التي األساسي التعميـ مرحمة صفوؼ

المحتوى لممتعامؿ مع مقررات التربية المدنية  تحميؿ ومنيج الوصفي المنيج الدراسة ستخدمتا

المعمميف/ات، ومديري/ات لباحث مقاببلت مع أجرى امف األوؿ وحتى التاسع األساسي، كما 

 .نابمس في محافظة األساسية المرحمة مدارسفي طبؽ الباحث دراستو و  المدارس.

 وخمصت الدراسة إلى نتائج كثيرة، أىميا:

  يركز منياج التربية المدنية الفمسطيني لممرحمة األساسية عمى ثبلث قضايا أساسية

 اإلنساف، واليوية ومعرفة الذات.التوالي: العبلقات مع اآلخريف، وحقوؽ  ىي عمى

 والتطبيقي في التعامؿ  ،والتثقيفي ،ىناؾ قصور في دور المدرسة الفمسطينية التربوي

 .المدينة كوسيمة لمتنشئة الديموقراطية التربية مع

 فيو  ،يسيطر عمى منياج التربية المدنية الخطاب العمماني في توجياتو الديموقراطية

بالقيـ األخبلقية مف خبلؿ تعميؽ دور الديف اإلسبلمي، بؿ إنو يحاوؿ االرتقاء  ال

تركزت و بإشارات متناثرة وغير كافية لتعميؽ دور الديف في البناء المجتمعي.  اكتفى

 اإلشارات في مقرر الصؼ الرابع األساسي. أكثر ىذه

  شكاليات تؤثر سمبا عمى عممية تعاني التربية المدنية الفمسطينية مف معوقات وا 

تتمثؿ أىـ ىذه اإلشكاليات في و  ،الديموقراطية واإلعداد الديموقراطي لؤلجياؿ لتنشئةا

اإلطار المفاىيمي لممقرر الدراسي، والمناخ االجتماعي الفمسطيني  عدـ وضوح

 السائد.
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 ثانيا الدراسات العربية:

 ( 2112يعقوب، ومجموعة باحثين )  .1

 األردف مقررات التربية المدنية والوطنية فيالضوء عمى واقع إلى تسميط دراستيـ ىدفت و 

براز ،ولبناف ،ومصر أوجو القوة والنقص التي تشوب المناىج مف حيث مدى تضمنيا لقيـ  وا 

 .المواطنة مف منظور حقوؽ االنساف

 تحميؿ أداة أسئمة الدراسة، وتـ بناء عف لئلجابة المحتوى تحميؿ منيج البحث فريؽ استخدـ

 في الواردة اإلنساف حقوؽ منظور مف المواطنة قيـ كافة التحميؿ فئات لتشمؿ المضموف

 عف النظري باألدب الخطوة ىذه في االستعانة تتم كما االنساف، لحقوؽ الدولية الصكوؾ

 البحث. بموضوع العبلقة ذات السابقة والدراسات االنساف وحقوؽ المواطنة تعميـ

 المرحمة صفوؼ مف صؼ آلخر والوطنية المدنية التربية مقررات الدراسة عمى واقتصرت

 :تتمثؿ في، وأبرز نتائج الدراسة 2011/2012 الدراسي لمعاـ الثانوية

 منيجيا في رصدىا تـ التي المواطنة قيـ مجموع حيث مف األولى المرتبة لبناف يحتؿ 

 ثـ مصر بنسبة منخفضة. األردف، ويميو المقرر

 يعد ةالثبلث الدوؿ مقررات في بالمواطنة المرتبطة القيـ مجموع أف الكمي التحميؿ أظير 

  نسبتو ما المقررات ىذه تضمنت حيث اشتممتيا، التي الكمي الفقرات بعدد مقارنة ضئيبل

 المجموع مف االنساف حقوؽ منظور مف المواطنة إلى أشارت التي الفقرات مف% 13.68

 بدرجة متوسطة، واألردف ثانيا، المقررات، وجاءت لبناف أوال ىذه في الواردة لمفقرات الكمي

 ومصر ثالثا بدرجة ضعيفة.
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 أف التحميؿ مف وتبيف الرئيسة، القيمية الوحدات عمى رصدىا تـ التي المواطنة قيـ توزعت 

 التربية مقررات في تكراراتيا عدد حيث مف األولى المرتبة تحتؿ االجتماعية الحقوؽ قيـ

 .ةفي الدوؿ الثبلث والوطنية المدنية

 القيمية الوحدات حسب أخرى إلى دولة مف معينة قيمة بغرس االىتماـ درجة اختمفت 

 الثبلث. الدوؿ ىذه بيف القيـ ترتيب في العاـ االتساؽ غياب إلى البيانات وتشير الرئيسية

 الفرعية الوحدات مستوى عمى االنساف حقوؽ منظور مف المواطنة قيـ بتوزيع يتعمؽ فيما 

جتماعية، قتصادية، واالالتمييز، والحقوؽ المدنية، والسياسية، واال وعدـ المساوة في لمحؽ

والثقافية، وحقوؽ التضامف والتسامح، فقد تنازعت المقررات المبحوثة في األردف ولبناف 

 الصدارة، بينما كانت مصر ثالثا بنسب منخفضة، وأحيانا منخفضة جدا.

 (  2009شوية)  .2

كتب التربية المدنية، والتاريخ، والمطالعة ، قيـ المواطنة في إلى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

الوقوؼ عمى اتجاىات ، و والتربية اإلسبلمية لمسنة األخيرة مف المرحمة اإلعدادية في الجزائر

السنة األخيرة مف في ترسيخ قيـ المواطنة لدى طمبة ىيئة التدريس نحو دور تمؾ الكتب 

  المرحمة اإلعدادية.

والمبلحظة  مستخدما المقابمة، المضموف،  الباحث المنيج الوصفي، واستمارة تحميؿواستخدـ 

  أعّدىا ستمارة التي لجمع المعمومات، وتضمنت اال االستمارةو الرسمية،  والسجبلت الوثائؽ

 .في ترسيخ قيـ المواطنة سؤاال لقياس اتجاه ىيئة التدريس نحو دور الكتب 30

 :تيةاآل إلى النتائجوتوصمت الدراسة 
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  قيمة الواجبات، فالمسؤولية كعنصر أساسي في مقابؿ السيطرة الواضحة لقيمة الحقوؽ

ؽ عممية التكويف الفعاؿ وّ % مما يع12.31تكويف المواطنة تأتي بتواتر ضئيؿ جدًا 

 والمسؤوؿ. يلممواطف الجزائري الواع

 خ عمى شكؿ عمى غرار كتاب التربية المدنية تعرض قيـ المواطنة في كتاب التاري

ثنائيات وفي ترابط عبلئقي مع قيـ أخرى، ما يبرز التجانس بيف ىذه القيـ باعتبارىا 

 كبًل متكامبًل في إطار خمؽ المواطف الصالح.

  ،تركزت في كتب، و ظيرت القيـ في الكتب المدرسية بشكؿ عشوائي غير ممنيج

 غير مبرمج.أمر يدلؿ عمى ما ختفت مف أخرى، أو كانت قميمة، او 

  قيـ  الكتاب المدرسي يرسخ في الطالبيميؿ اتجاه ىيئة التدريس " إيجابيا " إلى أف

متنوعة لممواطنة فمنيا القيـ السياسية بالدرجة األولى تمييا القيـ االجتماعية، ثـ قيـ 

 الوالء لموطف.

  قيـ  الكتاب المدرسي ال يرسخ في التمميذيميؿ اتجاه ىيئة التدريس " سمبيا " إلى أف

االلتزاـ ، و فيـ التعاوف الدولي بيف المجتمعات، و مشاعر العدؿ واإلنصاؼ الواجبات

 فكرة التعاوف مع المواطنيف اآلخريف في تحقيؽ األىداؼ القومية، و بالواجبات القومية

  في ترسيخ قيـ كؿ النتائج تميؿ إلى أف البرامج والمقررات ساىمت بشكؿ مقبوؿ

 األخيرة مف المرحمة اإلعدادية. السنةالمواطنة لدى تبلميذ 

 ( 2009عبد الباسط )  .3

 الدراسات مناىج ومحتوى بأىداؼ المواطنة قيـ توافر مدى تحديد إلى الدراسة ىدفتو   

 التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة إتبعت. مصر جميورية في اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

)  اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات لمناىج المناسبة المواطنة بقيـ قائمة بناء تـ حيث
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 متعددة، مصادر عمى القائمة إعداد في ستناداال وتـ ،( اإلعدادي والثالث والثاني، األوؿ،

 .المواطنة قيـ مف قيمة(  15)  القائمة تضمنت حيث تحكيميا، عممية بعد وتعديميا

 تية:وقد خرجت الدراسة بالنتائج اآل

  يـ لعدد كبير مف ق أىداؼ منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعداديةتدنى مراعاة

 ، التسامح، المشاركة، االنتماء، المساواة، : العدالةالمواطنة رغـ أىميتيا مثؿ قيـ

التعايش مع ، االجتماعية المسئولية، احتراـ القانوف، احتراـ الممكية العامة ،الحرية

حيث ترواحت نسبة تضمينيا ، نبذ العنؼ والتطرؼ ، الحفاظ عمى البيئة، اآلخر

 %صفر

 االجتماعية منيج الدراسات محتوى فقرات إجمالي مراعاة في واضح قصور وجود 

 تصؿ لـ المواطنة قيـ المرحمة، ومعظـ ليذه المناسبة المواطنة لقيـ بالمرحمة اإلعدادية

 ةحد عمى محتوى كؿ فقرات مراعاة ويوجد القصور ذاتو في %،1 إلى تضمينيا نسبة

 ( الثالث األوؿ، الثاني،)  اإلعدادية لممرحمة الصفوؼ الثبلث محتويات مف

 الثالث اإلعدادي بالصؼ االجتماعية الدراسات منيج محتوى مراعاة نسبة رتفاعا 

 وترشيد البيئة عمى وتقاليده، الحفاظ وثقافتو لموطف الخالؽ، الوالء عظمة ) تقدير: لقيـ

 . المواطنة قيـ مف بغيرىا مقارنة استخداميا(

 قيمتي: )  لتضميف اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات منيج أىداؼ مراعاة

 .وتقاليده (  وثقافتو لموطف الخالؽ، والوالء عظمة تقدير

 ( 2006قاسم )  .4

وبشكؿ محدد طمبة الصؼ ، واقع المواطنة في المدارس المصريةؼ ىدفت الدراسة إلى تعرّ و 

عتمدت الدراسة عمى او  ،ليذا الغرض ستبياف تـ تطويرهاعتمد الباحث عمى او الثالث الثانوي، 
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الثانوي العاـ، مف محافظات القاىرة، والغربية، والفيوـ، عينة مف طبلب/ات الصؼ الثالث 

 اف.ستبيا(  600ختيارىا عشوائيا بحيث تكوف عينة ممثمة، وتـ تطبيؽ ) احيث تـ 

وتكوف اإلستبياف مف أربعة أبعاد: ) الديمقراطية، المجتمع المدني، والمواطنة الفعالية " بشقييا 

وتـ قياس التربية ، ( آليات ومؤسسات الحكـ، ومسؤوليات المواطنة " ، والمواطنة العالمية

واإلتجاىات  المدنية بأبعادىا األربعة السابقة وفؽ ثبلثة مستويات: ) المعرفة والوعي ( ) القيـ

 ( ) المناخ والممارسات ( 

 عمى النحو اآلتي:نتائج الوجاءت 

  بمغت مستويات المعرفة والوعي المدنييف لدى العينة الكمية عمى بعد الديمقراطية

%، وعمى بعد آليات الحكـ " الجزء 46.2وعمى بعد المجتمع المدني  ،58.1%

% ، ومسؤوليات المواطنة " الجزء الثاني مف 46.2األوؿ مف بعد المواطنة الفعالة " 

%، وىذا 55.3%، وعمى بعد المواطنة العالمية 62.7بعد المواطنة الفعالة 

 اإلنخفاض يثير المخاوؼ.

 47.7ت المدنية لدى العينة عمى بعد الديمقراطية تجاىابمغت مستويات القيـ واال ،%

%، وعمى الثقة في الحكومة والمؤسسات " الجزء األوؿ 58وعمى بعد المجتمع المدني 

% ، وعمى مسؤوليات المواطنة " الجزء الثاني مف 48.8مف المواطنة الفعالة " 

ورغـ اإلتفاع % ، 62.5% ، وعمى بعد المواطنة العالمية 65.7المواطنة الفعالة " 

 إال أنو دوف الطموح المطموب.

  بمغت مستويات المناخ والممارسات المدنية لدى العينة عمى بعد الديمقراطية

% ، والثقة في الحكومة والمؤسسات " 25.3%، وعمى بعد المجتمع المدني 31.4

ف % ، ومسؤوليات المواطنة " الجزء الثاني م32.6الجزء األوؿ مف المواطنة الفعالة" 
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وىذه نتائج منخفضة،  %،35.5% ، والمواطنة العالمية 35.8المواطنة الفعالة " 

 ومقمقة.

  أظيرت الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث، وبيف

 المحافظات في جميع األبعاد.

  عف تحقيؽ التربية المدنية، وىي " أي المدرسة " منفصمة فشمت المدرسة المصرية في

المجتمع المحمي، والعالمي، والقضايا العامة، والسياسية، والقومية، والعالمية، مدرسة 

 تعيش بمعزؿ عف التطورات المحمية، واإلقميمية، والعالمية.

 ( 2115)  أخضر، ومجموعة باحثين .5

 لتعميـ الدراسية المقررات في ومبادئيا المواطنة تنمية أسس واقع ؼىدفت الدراسة إلى تعرّ و  

 والمغة واالجتماعيات، الدينية، العمـو مقررات) خبلؿ في المممكة العربية السعودية، مف البنات

معممات المرحمة الثانوية المتخصصات في تدريس ممت ش، و اإلنجميزية ( والمغة العربية،

وكاف عددىف  والمنطقة الشرقية. ،الرياض، و المقررات موضوع الدراسة في مدينة مكة المكرمة

، ثانوي لنفس المدف والمناطؽالالصؼ الثالث فكف مف طالبات ( معممة، أما بالنسبة لم 295) 

 ( طالبة. 426والمدارس التي تدرس فييا المعممات، وبمغ عددىف ) 

 إذعتمدت اإلستبانة والمقابمة أدوات لمدراسة، االتحميمي، و  الوصفي المنيج ستخدمت الدراسةا

 المختارة مف المقررات محتوى تحميؿ إلى تيدؼ العممية المعايير وفؽ واحدة استبانة تصميـ تـ

 محور المعرفة  :ىي ،محاور ثبلثة مف االستبانة والطالبات، وتكونت المعممات نظر اتوجي

 عبارات" 7" مف ومحور الميارات ويتكوف .والطالبات لممعممات عبارة"11" مف ويتكوف

 لمطالبات عبارة" 14" مف ويتكوف واالتجاىات، يـومحور الق .لممعممات عبارات" 8"و لمطالبات

 .ممعمماتاليدؼ لإيضاح الشخصية، بعد  ستخدمت الدراسة المقابمةكما ا .والمعممات
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 :تيوجاءت نتائج الدراسة عمى النحو اآل

 بالمواطنة مرتبطة مفاىيـ عمى المقررات احتواءأظيرت النتائج : في محور المعرفة 

بالنسبة و في المواد الدينية بنسبة كبيرة، ويحتاج بعضيا إلى ربطو باألنشطة، 

بخصوص و جتماعيات فقد ظيرت بنسبة كبيرة، مع الحاجة لربطيا باألنشطة. لبل

المغة العربية، فظيرت بنسبة متوسطة. وأخيرا المغة اإلنجميزية كانت النسبة بيف 

 منخفضة وضئيمة.

 حتواء المقررات لميارات مرتبطة بالمواطنة في النتائج أظيرت ا :في محور الميارات

جتماعيات،  ختفاء بعض المفاىيـ كالحوار والمناظرة ، بالنسبة لبلاالمواد الدينية، مع 

بخصوص المغة العربية، أظيرت و ختفاء لبعض الميارات. اظيرت بنسبة كبيرة، مع 

ة اإلنجميزية أظيرت نتائج الطالبات وجود الميارات بنسبة متوسطة. بخصوص المغ

 النتائج أف الميارات كانت بيف متوسطة وضئيمة.

 تجاىات مرتبطة احتواء المقررات لقيـ و اأظيرت النتائج  :في محور القيـ واإلتجاىات

بالنسبة لئلجتماعيات، كانت القيـ بيف متوسطة وعالية. و بالمواطنة في المواد الدينية. 

يـ بيف متوسطة وعالية. وأخيرا المغة أما بخصوص المغة العربية، ؼ ظيرت الق

 تجاىات ضئيمة.اإلنجميزية فقد كانت القيـ واال

 ثالثا: الدراسات األجنبية

 ( 2003الصغير )  .1

 االبتدائي، ومحتوى والرابع الثالث لمصفيف المواطنة وثيقة محتوى تحميؿ إلى الدراسة ىدفت

 السائدة االتجاىاتإلى  تعرؼمل وذلؾ المتحدة، المممكة في لذات الصفيف" المواطنة  " مقرر

 حوؿ مدى تمثؿ المواطنة. واستقراءات استدالالت إلى في الوثيقة والمقرريف، والوصوؿ
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تحميؿ  في يستخدـ منيجي بحث أسموب باعتباره المحتوى تحميؿ ستخدمت الدراسة أسموبا

 :توصمت الدراسة إلىالظاىر، و  المحتوى

 االبتدائي، تضع المعالـ، والسياسات  والرابع الثالث لمصفيف المواطنة وثيقة

 الضرورية واإليجابية الكفيمة بتحقيؽ تربية ناجحة عمى المواطنة.

 الروحية التنمية مستوى لرفع تتضمف المفاىيـ الضرورية المواطنة مقررات 

 الطمبة. لدى والثقافية واألخبلقية

  ميارات  تعزيز في المعارؼ والميارات التي تساعدالمواطنة تتضمف مقررات

. وتعزز لدييـ روح وتنمي ميارات التفكير لدييـ طمبة،لدى ال االتصاؿالبحث، و 

 الفريؽ والعمؿ الجماعي، وتطور ميارات حؿ المشكبلت، وتقديـ البدائؿ.

  ،تركز المقررات عمى حقوؽ المواطنييف وواجباتيـ، وعمؿ الحكومة، واإلنتخابات

حتراـ األديا  ف، واألقميات العرقية والدينية.والتنوع والتعددية، وا 

  تعرض المقررات الطمبة لمواقؼ حياتية، وتجارب تطبيقية تمكنيـ مف تطوير

تخاذ القرار، وأنشطة خدمة اقدراتيـ بشكؿ كبير، مثؿ المناظرات، والتفاوض، و 

 .المجتمع

 ( 2003مصطفى، واليجرسي )  .2

 كتاب الدراساتفي أىـ المفاىيـ والقيـ والميارات المتضمنة إلى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

الكتاب في تشكيؿ تعّرؼ دور و  ،دولة باكستاففي االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي 

 .شخصية الدارسيف بما يقوي عبلقتيـ بالمجتمع وتنمية المواطنة الصالحة

 والميارات والقيـ بالمفاىيـ لجأت الباحثتاف إلى األسموب الوصفي التحميمي، فأعدتا قائمة

الكتاب، وتعديميا في ضوء رأي المحكميف.  محتوى لتحميؿ ستمارةاو  الكتاب، لمحتوى
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 باإلنساف يتصؿ : المفاىيـ وشمؿ ىذا المجاؿ ) ماياأول ،ستمارة ثبلث قضاياوتضمنت اال

اإلسبلمي،   المجتمع بخصائص االجتماعية، يتصؿ وبيئتو باإلنساف يتصؿ الطبيعية، ما وبيئتو

 باتجاىات يتصؿ القيـ وشمؿ ىذا المجاؿ ) ما ا:، وثانيي( لمفرد اإلنسانية بالطبيعة يتصؿ فيما

 نحو الفرد باتجاىات يتصؿ اآلخريف، ما نحو الفرد باتجاىات الذات، يتصؿ ونحو  الفرد

 ، أما القضية الثالثة فكانت والجمالية ( الفكرية بالقيـ يتصؿ إلييا، ما ينتمي التي الجماعات

 وتفسير بتنظيـ يتصؿ والمعمومات، فيما الحقائؽ بجمع يتعمؽ الميارات: وشمؿ المجاؿ )ما

 النتائج ( بعرض يتصؿ البيانات، فيما

 :تيةو خمصت الدراسة إلى النتائج اآل

 يمييا %35.7 بنسبة تكررت اإلسبلمي المجتمع بخصائص المتصمة المفاىيـ 

 وبيئتو باإلنساف يتصؿ ما ثـ %،29.3 االجتماعية وبيئتو باإلنساف المتصمة تمؾ

 % 14.6% ، تمييا المفاىيـ المتصمة بالطبيعة اإلنسانية لمفرد 18.7الطبيعية 

  القيـ المتصمة باتجاىات الفرد نحو الجماعات التي ينتمي إلييا تكررت بنسبة

المتصمة باتجاىات الفرد % ثـ القيـ 31.8% ، ثـ القيـ الفكرية والجمالية 32.7

% ، بينما القيـ المتصمة باتجاىات الفرد نحو الذات 18.7نحو اآلخريف 

16.8. % 

  يتصؿ بجمع الحقائؽ والمعمومات األخرى مف ميارات عمى أعمى  ماحصوؿ

يتصؿ بتنظيـ وتفسير البيانات مف ميارات عمى  ، بينما حصؿ ما%48.4نسبة 

 % .25ائج عمى نسبة وما يتصؿ بعرض النت% 26.6نسبػة 

  تضمف كتاب الدراسات اإلجتماعية لمصؼ الخامس العديد مف القيـ المدنية ) قيـ

 ونظامو، وتحمؿ العالمي لممجتمع المواطنة ( بنسب عالية ومعقولة، مثؿ ) الوالء
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 الجماعة، الوالء في والمشاركة الفرد ذاتية بيف االجتماعية، التوازف المسئولية

المجتمع،  ألفراد الخيرات لجمب العمؿ في واإلرادة ية، الرغبةاالجتماع لؤلىداؼ

 الموجو الجيد وقيمة المتقف العمؿ محيرة، احتراـ كانت ميما الحقيقة حب

 التعبير، حرية التفكير، حرية العمؿ، حرية ناتج أو التحصيؿ وقيمة اجتماعياً 

 ( والعقؿ الفكر مف أساس عمى تقوـ التي العمميات إحتراـ العبادة،

 ( 2003بادي )  .3

"اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف" التي  الحقوؽ الواردة فيإلى تعرؼ الىدفت الدراسة إلى 

ا، ومدى التركيز عمييا، بوصفيا يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ األوؿ الثانوي في فرنس

 .موضوعات تشكؿ صمب المواطنة

 عاـ في المقرر فرنسا، في الثانوي األوؿ لمصؼ المدنية التربية كتاب عمى قتصر البحثا

 مف الطالب تمكيف إلى ييدؼ الصؼ ليذا المدنية التربية منيج أف حيث. 2002-2003

 واالجتماعية. والقانونية، المدنية، المفاىيـ مف المتوسطة، وتمكينو المرحمة في تعممو ما تطبيؽ

 ( 25) يبمغ عددىا ،واجتماعية ،وقانونية ،لمدنية فاىيـويتكوف ىذا المقرر مف مجموعة م

والتكامؿ،  والمدنية، المواطنة ، تطرح جميعيا تحت المحاور التالية: ) المواطنةمفيوما

 األسرية ( العبلقات وتحوؿ والعمؿ، المواطنة المواطنة

عتمد الباحث منيج تحميؿ المحتوى القائـ عمى المفاىيـ، وطور في ضوئو جدوال لرصد ا

ي المقرر الدراسي، واإلعبلف العالمي، والمطابقة بينيما، وخمصت الدراسة المفاىيـ الواردة ف

 : إلى

  بنود جميع الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب تقدـ التي المدنية التربية مفاىيـتضّمف 

 اإلنساف. لحقوؽ العالمي اإلعبلف
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  لحقوؽ اإلنساف، في  فاىيـ الواردة في اإلعبلف العالميمال حجـ التركيز عمىتفاوت

 كتاب التربية المدنية لمصؼ األوؿ الثانوي.

 بالحريات المتعمقة البنود ىي 20 إلى 10 البنود التي حظيت بنسبة تكرارات مف 

 لمتعذيب التعرض واألمف، عدـ والحرية الحياة في الحؽ(: التالية الحقوؽ وتشمؿ

 والضمير والتفكير والتعبير الرأي وحرية السياسية والعبودية، المشاركة والتحرر

 .(والتجمع الجمعيات في االشتراؾ والديف، حرية

 االقتصادية بالحقوؽ المتعمقة البنود فيي 9و 6 بيف بتكرارات حظيت التي البنود 

 والمأوى لممعيشة، المأكؿ البلئؽ والمستوى التعميـ، وتشمؿ:)العمؿ واالجتماعية

 .الصحية والرعاية

 ( 2003النجار )  .4

إلى تحميؿ محتوى مقرر الدراسات االجتماعية لمصفيف األوؿ والثاني مف  الدراسةت ىدف

السمات الخاصة بيذا المحتوى، إلى المرحمة الثانوية في دولة سنغافورة؛ تحميبل كيفيا لمتعرؼ 

وأبعاده ومكوناتو، واالتجاىات السائدة فيو؛ وتحميبل كميا لمتعرؼ عمى مدى تركيز المقرر عمى 

 .االجتماعية، والدينية، والسياسة، واالقتصادية لممجتمع السنغافوريالقيـ 

 الجانبيف التحميؿ وشمؿ. المحتوى تحميؿ أسموب باستخداـ الوصفي المنيج اتبعت الدراسة

 التي الصفحات عدد في تمثمت التي المساحة بوحدة التحميؿ وحدة وتحددت والكمي، الكيفي

 بيانات لجمع أداة تصميـ التوضيحية. وتـ والصور المكتوبة المادة متضمنة الموضوع يشغميا

 في حصرىا إلى البحث سعى التي القيـ عمى األداة واشتممت. وتصنيفيا البحث الكمية

 األداة. صدؽ مف كما تـ التأكد. القيـ تمؾ تضمنتيا التي لمعناصر تحديد مع المحتوى،
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 دولة في الثانوية لممرحمة االجتماعية الدراسات مقرر في البحث مجتمع حددت الدراسة

 ،2002 لعاـ التاسعة الطبعة األوؿ، لمصؼ الطالب كتابيْ  محتوى في وعينتو. سنغافورة

 2001 لعاـ السابعة الطبعة الثاني والصؼ

 :تيةوخمصت الدراسة إلى النتائج اآل

  ىدؼ المقرر تحدد في غرس اإلحساس باالنتماء إلى المجتمع والدولة في نفوس

 التبلميذ، واستغبلؿ الغرائز المناسبة لتعزيز التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجتمع.

  ّالمقرر موضوعات في التاريخ، والجغرافيا إضافة إلى بعض أساسيات  ف محتوىتضم

 في االقتصاد واالجتماع. 

 ة تمثمت االتجاىات السائدة في المقرر في احتراـ عادات وتقاليد الفئات العرقية المختمف

المجتمع، واكتساب الحس الوطني لمبقاء والثقة في المستقبؿ، وتطوير اإلحساس  في

والوعي واالىتماـ بالوطف والمواطنيف، وتفيـ الحاجة إلى التعاوف والتماسؾ بيف األفراد 

 والمجتمعات. 

  دينية، القيـ الجتماعية، و االقيـ الأربع مجموعات شممت: عمى الواردة في المقرر توّزع

قتصادية. وتمثمت أولوية توزيع القيـ في المحتوى في القيـ االقيـ السياسية، و اليـ قالو 

 السياسية والقيـ االجتماعية في المقاـ األوؿ تمتيما القيـ االقتصادية ثـ القيـ الدينية. 

 مجموعات القيـ األربعة وبيف كتابي المقرر  اتسـ توزيع القيـ في المقرر بالتوازف بيف

 .والثاني لمصفيف األوؿ
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:

 ،ىتماما بموضوع اأف ىناؾ  تظير الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة بسؤاؿ البحث

التربية المدنية/ التربية عمى المواطنة فمسطينيا، وعربيا، وعالميا، وأف ىذا الموضوع 

 إىتماما كبيرا.ايكتسب أىمية تربوية، ويصادؼ 

  ىتماـ بموضوع التربية عمى المواطنة  تفاوت مف حيث الدراسات السابقة أف االنبلحظ مف

( عمى  2012، فمسطينيا تركزت دراسة ) العسالي، وسويداف وعينتو مجتمع البحث

مقررات التربية المدنية، والمغة العربية، والتربية اإلسبلمية، لممرحمة األساسية العميا. بينما 

وى مقررات المغة العربية لممرحمة األساسية العميا، أما دراسة ( محت 2012ركزت ) اآلغا 

( فبحثت في منياج التربية المدنية فقط لمصفوؼ مف السابع  2011) مرتجى، والرنتيسي 

 وحتى التاسع األساسي.

 المتعمقة الفمسطينية الدراسية المقررات(  2011تناولت دراسة ) بركات، وأبو عمي و 

في المدارس  ) ةالوطني والتربية ،المدنية والتربية ،والجغرافية لتاريخاة ) االجتماعي بالعمـو

 ( في منياج 2010بحثت دراسة ) درويس ، و  األساسية والثانوية في محافظة طولكـر

(  2007أما دراسة ) حسيف  ،( األساسي التاسع وحتى الخامس مف)  المدنية التربية

 التعميـ األساسي. عمى مقررات التربية المدنية لمرحمةفركزت 

  أيضا في الدراسات العربية، فنجد أف ) يعقوب، ومجموعة باحثيف ذاتو ونبلحظ التفاوت

لمصؼ الثالث الثانوي. أما دراسة )  مقررات ) التربية المدنية، والوطنية ( ( تناولوا 2012

 كتب التربية المدنية، والتاريخ، والمطالعة ، والتربية ( فحممت محتوى 2009شوية 

(  2002أما ) عبد الباسط  اإلسبلمية لمسنة األخيرة مف المرحمة اإلعدادية في الجزائر.

لمصفوؼ مف ) األوؿ  االجتماعية الدراسات مناىج محتوىفي دراستو فقاـ بتحميؿ 
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(  2005اإلعدادي ولغاية الثالث اإلعدادي ( . وأخير حممت ) أخضر ومجموعة باحثيف 

 اإلنجميزية ( لممرحمة الثانوية والمغة العربية، والمغة واالجتماعيات، الدينية، العموـ مقررات)

  تحميؿ( عمد إلى  2003ويستمر التفاوت ذاتو في الدراسات األجنبية، ) فالصغير 

لذات " المواطنة  " مقرر االبتدائي، ومحتوى والرابع الثالث لمصفيف المواطنة وثيقة محتوى

كتاب ختارا ا(  2003بينما نجد أف ) مصطفى واليجرسي المتحدة.  المممكة في الصفيف

 ( بتحميؿ  2003وبالمقابؿ قاـ ) بادي  ،االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي الدراسات

إلى  ( 2003ت دراسة ) النجار ىدف. وأخيرا كتاب التربية المدنية لمصؼ األوؿ الثانوي

 .والثاني مف المرحمة الثانوية تحميؿ محتوى مقرر الدراسات االجتماعية لمصفيف األوؿ

  نبلحظ مف الدراسات السابقة أف الزاوية التي تـ تناوؿ موضوع المواطنة بيا مختمفة مف

دراسة ألخرى، مع التأكيد أف القيـ كانت مف أكثر المواضيع التي تضمنتيا الدراسات 

 السابقة.

بينما ركزت ) اآلغا جتماعي، ( موضوع السمـ اال 2012فقد تناولت ) العسالي، وسويداف 

( فبحثت في  2011( عمى صورة المرأة فقط، أما دراسة ) مرتجى، والرنتيسي  2012

 2009و) شوية  ،( 2102قيـ المواطنة، وتقاطع معيا أيضا ) يعقوب ومجموعة باحثيف 

( بينما تناولت دراسة  2003( ) والنجار  2009(  ) وعبد الباسط  2010) ودرويش  ( 

( فتناوؿ  2007. أما) حسيف المجتمعية المواطنة مظاىر(  2011و عمي ) بركات، وأب

( ذىب في  2006الديموقراطية. بينما نجد أف ) قاسـ  التنشئة في المدنية التربية موضوع

تجاىات المدنية، والمارسات ارؼ والوعي المدنييف، والقيـ واالدراستو لموضوع المع

وىنا نجد أف الدراستيف  .(2003واليجرسي المدنية، وتقاطعت معو دراسة ) مصطفى، 

 السابقتيف تطرقتا إلى موضوع القيـ أيضا. 
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ومبادئيا،  المواطنة تنمية أسس فتطرقوا لموضوع(  2005أما ) أخضر ومجموعة باحثيف 

"اإلعبلف العالمي لحقوؽ  ( بدراسة موضوع الحقوؽ الواردة في 2003قاـ ) بادي  وأخيرا 

 .يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ األوؿ الثانويالتي و اإلنساف" 

 ليذا  وأعدت ،لمحتوى كاف المنيج السائدا تحميؿ منيج أظيرت الدراسات السابقة أف

ستخدمت دراسة )أخضر ا فقد المقررات، محتوى لتحميؿ جداوؿ أو قوائـ، الغرض

فعمت دراسة ) ( المقابمة إلى جانب تحميؿ المحتوى، وكذلؾ  2003ومجموعة باحثيف 

 (. 2007( و ) حسيف  2009شوية 

ختبلؼ في االبيانات. مع  لجمع أداةستبياف فقط ستخدمت دراسات أخرى االافي حيف 

 المعارؼ، رصد التي حاولت(  2006 قاسـ) عينة الدراسة، ومثاؿ ذلؾ دراسة 

الذي (  2010 درويش) مف وجية نظر الطمبة. ودراسة  والممارسات والقيـ، والميارات،

 والمشرفيف، المعمميف، نظر اتوجي مف قيـ، مف يتضمنو بما المنياج فاعمية سعى لقياس

في دراستيما، اليادفة إلى معرفة مظاىر (  2011 عمي وأبو بركات) جامعييف. و وأساتذة

 المعمميف. نظر اتجتماعية مف وجيالمواطنة المجتمعية في مقررات العمـو اال

  والقيـ المرتبطة بالمواطنة ستخداـ المفاىيـاأظيرت نتائج الدراسات العربية وضوحا في ،

باستثناء دراسة ) مرجعية المفاىيـ في الدراسات  حيث كاف القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف

خرجت بنتائج تظير أف المفاىيـ المرتبطة إذ (  2003أخضر ومجموعة باحثيف 

كذلؾ المغة العربية، أما بنسبة كبيرة، و السعودية بالمواطنة موجودة في المقررات الدينية 

 فموجودة بنسبة متوسطة.ئلجتماعيات بالنسبة ل

تضمنت مفاىيـ بعيدة كؿ البعد عف المواطنة، ُصمّمت ستمارة التي ومرد ىذا األمر أف اال

 روح ت تحدثت الدراسة عف أنو يمكف تعزيز المواطنة مف خبلؿ ) تنميةوفي التوصيا
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 الولي عمى الخروج وأف اإلسبلمية، الشريعة مقاصد مف مقصد وىي األمر لولي الوالء

 مف المستمد الصحيح التعامؿ في الطالبات ميارات وكذلؾ )تنمية ،ومعصية ( انشقاؽ

 سموؾ إلى الفقو مادة موضوعات و) ترجمة ،ومشكبلتو ( المجتمع أفراد مع النبوي المنيج

ناؾ وخارجو ( وى المدرسي الصؼ داخؿ الطالبات و المعممات مف ممارس عممي

 مقترحات شبيية.

  تظير الدراسات السابقة أف نتائج الدراسات األجنبية كانت أفضؿ مف مثيبلتيا العربية

عمى المواطنة/ التربية التربية تضمف مقررات المنياج مفاىيـ والفمسطينية عمى صعيد 

نحيازا لمدراسات األجنبية، لكف الواقع المدروس ) المتمثؿ بالمقررات ( ليس ىذا االمدنية، و 

عمى صعيد التكامؿ بيف و  عمى صعيد المحتوى المترابط، والمفاىيـ الشاممة. اتمّيز يظير 

ي خرجت الت( 2003ويظير ىذا األمر في دراسة كؿ مف ) الصغير المقررات الدراسية، 

في المممكة المتحدة كفيمة  االبتدائي والرابع الثالث لمصفيف المواطنة وثيقةبنتيجة أف 

 مستوى بتحقيؽ تربية ناجحة عمى المواطنة، كونيا تتضمف المفاىيـ الضرورية لرفع

الطمبة، كذلؾ الميارات، واألىـ ربط ذلؾ بالحياة  لدى والثقافية واألخبلقية الروحية التنمية

 األوؿ لمصؼ المدنية التربية التي بحثت في كتاب(  2003) بادي  دراسةو بشكؿ عممي 

ما وىو  فرنسا، ورأت أنو يتضمف جميع بنود اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. في الثانوي

ف قيـ المواطنة في ضمّ بينت ت( التي  2003دراسة ) مصطفى واليجرسي أظيرتو أيضا 

 اتضمنيو بنسب عالية ومعقولة، مادة الدراسات اإلجتماعية في باكستاف لمصؼ الخامس 

مقرر ( التي حممت  2003دراسة ) النجار  ت بنسبة معقولة، واألمر ينسحب عمىلمميارا

، الدراسات االجتماعية لمصفيف األوؿ والثاني مف المرحمة الثانوية في دولة سنغافورة
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في المقاـ األوؿ،  القيـ السياسية والقيـ االجتماعيةأف المقرر يتضمف تعزيز  وخمصت إلى

 تجاىات التي تمثمت في المقرر تعزز المواطنة بنسبة جيدة.وأف اال

 أوجو التشابو بين الدراسة الحالية، والدراسات السابقة:

تتشابو الدراسة الحالية والدراسات السابقة في اإلطار العاـ، والمتمثؿ في السعي لموقوؼ عمى 

وبالتالي تحديد جوانب القوة نعكاس، وتوافر مفاىيـ المواطنة في المقررات الدراسية، امدى 

 والضعؼ في ىذه المقررات، بما يؤدي لتطويرىا في المستقبؿ.

وما يرافقو مف  المحتوى، تحميؿ سموبستخداـ أاكما تتفؽ أيضا مع غالبية الدراسات في 

 .التكرارات في المتمثمة اإلحصائية المعالجات إجراءات عمى صعيد استخداـ

 البحث ( مف حيث مجتمع2012تتشابو الدراسة الحالية مع دراسة ) العسالي، وسويداف و 

لممرحمة األساسية  المدنية، والمغة العربية، والتربية اإلسبلميةمثؿ في مقررات التربية الذي ت

 العميا.

 تمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 في القضايا التالية: السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تتمّيز

أسس  دراسة تتناوؿ التي - واطبلعو الباحث عمـ في حدود – األولى الدراسةىي  .1

بوصفيما الفمسطينية  في المقررات ، والمساواة (السياسية المشاركةب)  المواطنة المتمثمة

 ركائز العبلقة التعاقدية.

ثبلثة مقررات دراسية ىي: ) التربية المدنية، في بالتحميؿ أنيا تناولت " أسس المواطنة "  .2

حدا، مقررا واغيرىا مف الدراسات تناوؿ بينما (  بجزأييما والمغة العربية، والتربية اإلسبلمية

 لصفوؼ محددة.و وفي أحسف األحواؿ مقرريف 



99 
 

 
 

زىا يأتي مف سعييا لمبحث في مدى تحقؽ حالة التكامؿ بيف المقررات الدراسية كما أف تميّ  .3

 األمر الذي لـ يقـ بو أحد مف الباحثيف سابقا.الثبلث.

"  ثبلثة مقررات دراسيةمسطيف التي تتناوؿ " تحميؿ محتوى الدراسة األولى في ف ىي .4

صفوفا  بينما تناولت الدراسات األخرى. ولغاية التاسع األساسي لمصفوؼ مف الخامس

 .معينة

 – نياات التربية اإلسبلمية، ألبتعاد عف تحميؿ مقرر يعمد غالبية الباحثيف إلى اال .5

قضية خبلفية وحساسة، بينما ذىبت الدراسة الحالية إلى ذلؾ، وفي  -بإعتقادىـ 

 ، والمساواة  تحديدا.السياسية موضوعي " المشاركة

" حيث تناولت " بشكؿ مجتزأ  المرتبطة بالمواطنة في موضوع القيـية الدراسات غالببحثت  .6

شمولي عف أساسيف ميميف، تبحث الدراسة الحالية بشكؿ بينما ،  " مبعثرة " قيما محددة

 مفيوما تفسيريا تضمنتيـ أداة التحميؿ. (  21) أكثر مف ترتبط بيما، ويدؿ عمييما 

(  25ث عمى تحميؿ ) عمؿ الباحإذ أف عينة البحث عينة شاممة، تتميز الدراسة أيضا ب .7

األمر الذي يندرج في إطار  .لـ تقـ بو أي مف الدراسات السابقة وىو أمر با مدرسيا،كتا

 جيد وطني.

 ؟ستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقةاكيف 

لمباحث فرصة غنية لوضع معالـ األساس النظري الخاص بالدراسة،  السابقة وفرت الدراسات

تحديد منيج الدراسة المستخدـ، واإلطبلع عمى في وتحديد مشكمة الدراسة أيضا. كذلؾ أفادتو 

زمة والضرورية، وستفيد الباحث في مرحمة متقدمة في تفسير  نتائج البل اإلحصائية المعالجات

 وتحميميا. الدراسة
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 :الدراسة منيجية

منيج ، وىي: لتنفيذ الدراسةالباحث التي قاـ بيا  منيجية واإلجراءاتىذا الفصؿ ال يتضمف

جراءات عممية تحميؿ ، وخطوات إعداد أداة الدراسة، دراسةومجتمعيا، وعينة الالدراسة،  وا 

 المحتوى.

 أواًل: منيج الدراسة:

 أو قضية ،أو حدثا ،المنيج الذي يدرس ظاىرة" ألنو ، المنيج الوصفي التحميميالباحث  عتمدا

 تدخؿ الباحثويمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب عف أسئمة البحث دوف  موجودة حاليا،

 (. 83:2000 األستاذو  ) األغا نفسو" 

بتحميؿ المقررات  -وباعتماد أسموب تحميؿ المحتوى، - يتيح ىذا المنيج الفرصة لمباحث أف يقوـو 

 فوصوال لمنتائج التي تجيب عوتفسيرىا الدراسية لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات المطموبة، 

 أسئمة الدراسة.

 الدراسة:ثانًيا: مجتمع 

مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / تكوف مجتمع الدراسة مف: 

 10-8، والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفوؼ مف 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

العالي عمى  لممرحمة األساسية العميا، وىي الوصؼ الذي تعتمده، وتطمقو وزارة التربية والتعميـ

 الصفوؼ مف الخامس وحتى العاشر األساسي .

  ة :: عينة الدراسثاثال

مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا تكونت عينة الدراسة مف 

لممرحمة   9+  8 والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفيف، 7-5الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 
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، واستثني العاشر األساسي ألنو ال يوجد مقرر األساسي مف الخامس وحتى التاسعالعميا األساسية 

 تربية مدنية ليذا الصؼ.

 رابعا: تصميم أداة تحميل المحتوى :

المشاركة والمساوة،  احتوت عمى فئات التحميؿ، وىما مفيومواأداة الدراسة،  الباحث بتصميـ قاـ

جرى إعداد قائمة تفسيرية إذ ـ عامة وكبيرة، قاـ الباحث بتفسيرىما، وألف فئات التحميؿ مفاىي

محتوى مقررات التربية المدنية، والتربية  لمفيومي المشاركة والمساواة، وذلؾ بغرض تحميؿ

، والمطالعة 7-5اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 :متبعا الخطوات التالية بفمسطيف، األساسية العميا لممرحمة ، 9 + 8والنصوص بجزأييا لمصفوؼ 

 وقد تـ ذلؾ عمى مراحؿ، حيث:شتقاق المفاىيم: بناء األداة، وا .1

حددت فئات التحميؿ بمفيومي ) المشاركة، والمساواة ( وألف فئات التحميؿ مفاىيـ  . أ

ضوء شتقاؽ قائمة  مفاىيـ تفسيرية لمفئات، وجرى في اعامة وكبيرة، تـ 

 التفسيرات، والدالالت الخاصة  بالمشاركة والمساواة  والواردة في:

 .اإلطار النظري لمدراسة 

 .اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 .الحقوؽ المدنية والسياسية 

 .القانوف األساسي الفمسطيني 

 ستقبلؿ.وثيقة إعبلف اال 

 أدبيات ذات عبلقة. 

التفسيرية " ممثمة لنفس خصائص راعى الباحث أف تكوف " قائمة المفاىيـ  . ب

 والمساواة. السياسية المشاركة مفيوميْ 
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 المشاركة مفيوميْ  حتوت أداة التحميؿ بصورتيا األولية عمىا األداة بصورتيا األولية: .2

 تفسيرية لممشاركة مفيوما 11عتبرا فئات التحميؿ، وعمى ااذيف موالمساواة، الالسياسية 

 مفاىيـ تفسيرية لممساواة  تمييدا لعرضيا عمى المحكميف.   10، وعمى السياسية

  صدق األداة: .3

داخؿ ف مف محكمي  9عمى  التحميؿ الباحث أداة، عرض لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى

 شمولية المفاىيـ التفسيرية. ومدى التحميؿ أداة حوؿ رأييـ وذلؾ إلبداء فمسطيف وخارجيا،

ويمتاز المحكموف بأف ليـ عبلقة مباشرة بموضوع التربية المدنية، مف خبلؿ عمميـ 

تختص ، أو عامميف في مؤسسات أىمية لمتربية المدنية مقررات مؤلفيكمشرفيف، أو 

مف المحكميف تتعمؽ بإضافة بعض المفاىيـ،  اقتراحات وتمقى الباحث بموضوع المواطنة،

عتبار بعيف االيـ قتراحاتالمحكميف وا أخذت مبلحظاتوحذؼ ودمج مفاىيـ أخرى، وقد 

  .واعتمادىا عند تعديؿ القائمة النيائية

 بعد إجراء التعديبلت في ضوء مبلحظات المحكميف أداة التحميل بصورتيا النيائية: .4

مفاىيـ  10مفيوما تفسيريا لممشاركة، و  11، أصبحت أداة التحميؿ تحتوي عمى واقتراحاتيـ

 ( أدناه. 1لممساواة، يوضحيا الجدوؿ رقـ ) تفسيرية 
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 (  1) الجدول رقم 
 أداة التحميل بصورتيا النيائية

 
 التحميل اتوحدالمفاىيم التفسيرية/  الفئات
 
 
 
 
 

 السياسية المشاركة

 االنتخابات
 الّتصويت
 الترشيح

 تأسيس األحزاب
 تشكيؿ النقابات

 تأسيس الجمعيات واألندية
 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 التجمع السممي
 حرية الرأي والتعبير

 المشاركة في صنع القرار
 اإلستفتاء

 
 
 

 المساواة

 المساواة في األجر
 تكافؤ الفرص
 سيادة القانوف

 المساواة أماـ القضاء
  عدـ التمييز عمى أي أساس
 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

 عدـ التيميش
 العدؿ واإلنصاؼ
 حقوؽ المعاقيف
 حقوؽ األقميات

 

 إجراءات عممية تحميل المحتوى: خامسا

ستخداميا في تحميؿ محتوى مقررات التربية المدنية، اعتماد أداة التحميؿ بصورتيا النيائية تـ ابعد 

، والمطالعة 7-5والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 
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،  لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف، وقد جرت عممية 9+  8والنصوص بجزأييا لمصفوؼ 

 :تيةالتحميؿ بإتباع الخطوات اآل

ىدفت عممية تحميؿ محتوى مقررات التربية المدنية، والتربية  ىدف عممية التحميل: تحديد .1

، والمطالعة 7-5اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف إلى تحديد  9+ 8والنصوص بجزأييا لمصفوؼ 

مدى التكامؿ بيف ىذه ، و قة لمفيومي المشاركة والمساواة مدى تضمف المقررات الساب

المقررات في طرح مفيومي المشاركة والمساواة عبر رصد تكرارات المفاىيـ التفسيرية التي 

 تتضمنيا أداة التحميؿ.

ختيرت بطريقة قصدية " عمى محتوى اشتممت عينة التحميؿ " التي ا تحديد عينة التحميل: .2

ية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا مقررات التربية المدن

، لممرحمة األساسية  9+ 8، والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفوؼ 7-5لمصفوؼ مف 

 ( أدناه. 2العميا في فمسطيف، والتي يوضحيا الجدوؿ رقـ ) 
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 ( 2الجدول رقم ) 
 والتربية اإلسالمية، والمغة العربية لممرحمة األساسية العميامقررات التربية المدنية، توصيف 

 
 الصفحات عدد الدروس السنة الطبعة الجزء الصف المقرر الدراسي
 59 14 2014 الثانية التجريبية مقرر لمفصميف الخامس التربية المدنية
 59 15 2014 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف السادس التربية المدنية
 51 12 2012 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف السابع التربية المدنية
 59 15 2013 الثانية التجريبية مقرر لمفصميف الثامف التربية المدنية
 50 16 2014 الثالثة التجريبية مقرر لمفصميف التاسع التربية المدنية
 103 11 2014 التجريبية المنقحة األوؿ الخامس لغتنا الجميمة
 99 11 2014 التجريبية المنقحة الثاني الخامس لغتنا الجميمة
 103 11 2014 التجريبية المنقحة األوؿ السادس لغتنا الجميمة
 99 11 2011 المنقحة التجريبية الثاني السادس لغتنا الجميمة
 107 11 2014 التجريبية المنقحة األوؿ السابع لغتنا الجميمة
 108 11 2011 التجريبية المنقحة الثاني السابع لغتنا الجميمة

 75 16 2014 التجريبية المنقحة األوؿ الثامف المطالعة والنصوص
 70 16 2012 التجريبية المنقحة الثاني الثامف المطالعة والنصوص
 71 16 2014 التجريبية المنقحة األوؿ التاسع المطالعة والنصوص
 78 16 2014 التجريبية المنقحة الثاني التاسع المطالعة والنصوص
 83 21 2014 التجريبية المنقحة األوؿ الخامس التربية اإلسبلمية
 86 20 2010 التجريبية المنقحة الثاني الخامس التربية اإلسبلمية
 98 20 2014 التجريبية المنقحة األوؿ السادس التربية اإلسبلمية
 90 19 2012 المنقحةالتجريبية  الثاني السادس التربية اإلسبلمية
 87 21 2014 التجريبية المنقحة األوؿ السابع التربية اإلسبلمية
 94 21 2014 التجريبية المنقحة الثاني السابع التربية اإلسبلمية
 79 21 2014 التجريبية المنقحة األوؿ الثامف التربية اإلسبلمية
 87 20 2010 التجريبية المنقحة الثاني الثامف التربية اإلسبلمية
 91 21 2014 التجريبية المنقحة األوؿ التاسع التربية اإلسبلمية
 87 23 2014 التجريبية المنقحة الثاني التاسع التربية اإلسبلمية
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 والمساواة بالمشاركة التحميؿ فئات تحددت  :، ووحدات التحميلالتحميل فئات تحديد .3

، ( مفيوما تفسيريا لممشاركة 11التي بمغت ) وتحددت وحدات التحميؿ بالمفاىيـ التفسيرية 

 ( مفاىيـ تفسيرية لممساواة. 10و) 

 وحدة)الجممة (  تحميؿ عمىالحالية  الدراسة عتمدتاا :وسياقيا التحميل وحدة حديدت .4

، ألنيا: تحمؿ نوعا مف التوازف مقارنة 9-5تحميؿ المادة المكتوبة في المقررات مف ل

، أو العبارة عمى سبيؿ المثاؿ قد تكوف دالالتيما متناقضة مع ممةبالوحدات األخرى " فالك

جتزئت مف السياؽ. إضافة إلى أف وحدات أخرى مثؿ الفقرة قد تكوف اىدؼ البحث إذا ما 

طويمة، ومركبة. أما الجممة ) كوحدة تحميؿ ( فيي سيمة وواضحة، وليا ما يميزىا في 

مف حيث الفعؿ، والفاعؿ، والمفعوؿ بو، أو المغة العربية كالفاصمة، أو النقطة، والبنية 

 .( 2007النعت، وحروؼ الجر ...الخ" . ) تمارا 

ليذا تأتي ) الجممة وحدة تحميؿ ( في موقع وسطي بيف الكممة، والعبارة مف جية، والفقرة 

مف جية أخرى. وتحقؽ الغرض في الكشؼ الكمي عف المفاىيـ المطموبة عمى نحو 

 . سمس، وشامؿ

ال معنى لوحدة التحميؿ خارج إطارىا، وقد ال تعني شيئا، أو قد تعني عدة أشياء وألنو " 

فقد عمد  ،( 93:2007 ا، إذا لـ تدرج في السياؽ الذي جاءت فيو ) تمار ذاتو في الوقت

عتمادا إلى أف " سياؽ االباحث إلى أف تكوف وحدة التحميؿ ) الجممة ( في سياؽ الفقرة، 

ف المضموف الذي يكبر مباشرة وحدة التحميؿ أو التسجيؿ ) التحميؿ عبارة عف مقطع م

 (. 94:2007 اتمار 
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 المحتوىجمؿ  مف جممة تنطبؽ فعندما ، متعدادل حدةو  التكرار ُاعتِمد :تعدادال وحدة تحديد .5

( في الخانة المقابمة x)  عبلمة وضع يتـالمفاىيـ الواردة في أداة التحميؿ،  مف أي عمى

 . التحميؿ نتائج لتسجيؿ الُمعد ليا الجدوؿ

 الضوابط اآلتية: عتبارممية تحميؿ المحتوى آخذة بعيف االتمت ع :التحميل ضوابط .6

 الواردة في أداة التحميؿ. المفاىيـي لمفئات، و اإلجرائ التعريؼ 

 الجممة ( وحدة لمتحميؿ في سياؽ الفقرة  لنصوص الدروس، واألنشطة، اعتماد(

 والتقويـ.

 الدراسية، المادةبو  بالصؼ،(  التحميؿ وحدات)  التفسيرية المفاىيـ  ربط 

 رقـ الصفحة.بالدرس، و بو 

 التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة توى مقررات مح التحميؿ مؿش

، والمطالعة والنصوص 7-5العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 ، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف  9+ 8بجزأييا لمصفوؼ  

 والصور ،الرسوماتواألنشطة، و  ؿ الغبلؼ، ونصوص الدروس،التحمي مؿش، 

 ما يشكؿ محتوى الكتاب المقرر. ، حيث أنياقويـالتو  ،واألشكاؿ

 مف الفئات والمفاىيـ التي  كؿ وتكرار النتائج لرصد المعدة ت الجداوؿستخداما

 تضمنيا المحتوى.

 :تيةمرت عممية تحميؿ المحتوى بالخطوات اآلخطوات عممية التحميل:  .7

والمغة العربية / حصر محتوى مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا،  . أ

، والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفوؼ 7-5لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 .2015/2016، لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف لمعاـ الدراسي  9+ 8
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إعداد جداوؿ تتضمف العناصر التالية: الفئات، والمفاىيـ التفسيرية، والصؼ،  . ب

الدروس، واألنشطة، والرسومات، والصور، والوحدة، والدرس، والصفحة، ونصوص 

 واألشكاؿ، والتقويـ .

فحص المقررات السابقة مف خبلؿ قراءة واعية ومتأنية  لكؿ درس، بما يتضمنو مف  . ت

نصوص لمدروس، وأنشطة، ورسومات، وصور، وأشكاؿ، وتقويـ. وتحديد المفاىيـ 

 التفسيرية التي يتضمنيا كؿ درس.

 تفسيري ورد في محتوى المقررات السابقة. إعطاء تكرار واحد لكؿ مفيوـ . ث

 محتوى في القائمة وتضمنوؿ ) مفيوـ تفسيري( ك تكرار بحساب التحميؿ، نتائج تفريغ . ج

 .كمي وصفي تحميؿ شكؿ عمى وذلؾ ،المقررات السابقة 

توزيع المفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا عمى محتوى المقرر/ المقررات ) الدروس، بياف  . ح

 ـ، األشكاؿ، الصور ... الخ (األنشطة، التقوي

 توزيع المفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا عمى الحصص الدراسية.رصد  . خ

( مف أف ثبات أداة  384:1988)  Grawitzنسجاما مع ما أورده اثبات أداة التحميل :  .8

 وفي آخريف طرؼ باحثيف مف اُسعممت ما إذا التي القياس وسيمة " طبيعة التحميؿ ىو

الباحث مف ثبات أداة التحميؿ عمى ، فقد تحقّؽ "نفسيا النتائج تعطي ،ذاتيا الظروؼ

 مستوييف:

 :) ختيار كتاب اوالذي قاـ بشكؿ عشوائي ب مستوى الباحث نفسو ) الثبات عبر الزمن

مف مقررات التربية المدنية، والمغة العربية/ لغتنا الجميمة " الجزء األوؿ "، والتربية 

لمصؼ السابع األساسي، وتحميؿ محتوى ىذه المقررات، اإلسبلمية " الجزء األوؿ"  

 نتيجة بيف االتفاؽ نسبة وبعد شير قاـ الباحث بتحميؿ محتوى الكتاب ذاتو، واحتساب
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( وىي: ) طعيمة   Holistiىولستي )  معادلة باستخداـ الثاني والتحميؿ األوؿ التحميؿ

175:1987  ) 

            (C R = 2 M / ( N1 + N2) 

  C Rمعامؿ الثبات  = حيث أف             

M     =  عدد الفئات المتفؽ عمييا خبلؿ مرتي التحميؿ. 

N1     +N2  =. مجموع الفئات في مرتي التحميؿ 

نتائج عممية التحميؿ عمى مستوى الباحث نفسو  الثبات أدناه (  3ويوضح الجدوؿ رقـ ) 

العربية/ لغتنا الجميمة " الجزء األوؿ "، والتربية  عبر الزمف لمقررات التربية المدنية، والمغة

 اإلسبلمية " الجزء األوؿ "  لمصؼ السابع األساسي.

 ( 3الجدول رقم ) 
 ثبات أداة التحميل " مستوى الباحث "

 
 نسبة لإلتفاق الفرق في عدد المفاىيم عدد المفاىيم عممية التحميل المادة
التربية 
 المدنية

 14 78 األولى
 

92% 
 92 الثانية

التربية 
 اإلسبلمية

 %80 3 6 األولى
 9 الثانية

 المغة
 العربية

 %84 3 8 األولى
 11 الثانية

  التحميؿ عمميتي بيف عالية كانت االتفاؽ نسبة أفتظير النتائج في الجدوؿ السابؽ  

 ،% (91المدنية ) في مقرر التربية  بمغت إذف قاـ بيما الباحث نفسو، يالمتتاليتيف المت

 ،% (84وفي المغة العربية " لغتنا الجميمة )  ،% (80وفي مقرر التربية اإلسبلمية ) 

 .الزمف عبر عممية التحميؿ ثبات عمى عالية تدؿ نسب وىي
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 :) نتائج بيف االتفاؽ مدى بو ويقصد مستوى األفراد اآلخرين ) ثبات المصححين 

 إلييا توصؿ التحميؿ التي نتائج وبيف الباحث، إلييا توصؿ التي التحميؿ

ثنيف مف التربوييف الممارسيف اختار الباحث ليذا الغرض مختصوف آخروف، ا

لموضوع التربية المدنية، وليـ باع طويؿ في ىذا المجاؿ، وطمب منيما القياـ 

مقررات التربية المدنية، والمغة العربية/ لغتنا بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ ل

ء األوؿ "، والتربية اإلسبلمية " الجزء األوؿ " لمصؼ السابع الجميمة " الجز 

 األساسي.

 في كبير اتفاؽ وجود عفأدناه (  4كما يدلؿ الجدوؿ رقـ )  النتائج وأسفرت

 طريقة باستخداـ ذلؾ وتـ التحميؿ، عممية ثبات عمى يدؿ وىذا التحميؿ عمميات

 السابقة. ىولستي معامؿ

 ( 4الجدول رقم ) 
 التحميل " مستوى الباحثين اآلخرين "ثبات أداة 

 نسبة لإلتفاق مجموع النقاط نقاط اإلختالف نقاط اإلتفاق المحممون المادة
التربية 
 المدنية

 %97 98 6 92 الباحث والمحمؿ األوؿ
 %96 97 7 90 الباحث والمحمؿ الثاني
 %96 97 7 90 المحمؿ األوؿ والثاني
 %93 292 20 272 معامل الثبات الكمي

التربية 
 اإلسالمية

 %90 11 2 9 الباحث والمحمؿ األوؿ
 %89 10 2 8 الباحث والمحمؿ الثاني
 %89 10 2 8 المحمؿ األوؿ والثاني
 %81 31 6 25 معامل الثبات الكمي

 المغة
 العربية

 %90 11 2 9 الباحث والمحمؿ األوؿ
 %92 13 2 11 الباحث والمحمؿ الثاني

 %86 12 3 9 والثانيالمحمؿ األوؿ 
 %81 36 7 29 معامل الثبات الكمي
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 الباحث بيف االتفاؽ نسبة أف -فيما يتعمؽ بمقرر التربية المدنية  – السابؽ الجدوؿ مف يتبيف

 بيف النسبة بمغت حيف % ( في95 ) الثاني المحمؿو وبيف وبين ،% (96بمغت )  األوؿ والمحمؿ

 ثبات عمى يدلؿ ما % (،95)  الكمي الثبات معامؿ % ( وكاف95)  الثاني والمحمؿ األوؿ المحمؿ

 .الباحث تحميؿ

 األوؿ والمحمؿ الباحث بيف االتفاؽ نسبة وفيما يتعمؽ بمقرر التربية اإلسبلمية تظير النتائج أف

 األوؿ المحمؿ بيف النسبة بمغت حيف % ( في82 ) الثاني المحمؿو وبيف وبين ،% (80بمغت ) 

 تحميؿ ثبات عمى يدلؿ ما % (،81)  الكمي الثبات معامؿ % ( وكاف80)  الثاني والمحمؿ

 .الباحث

 الباحث بيف االتفاؽ نسبة أما بخصوص مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة "، فتظير النتائج أف

 بيف النسبة بمغت حيف % ( في83 ) الثاني المحمؿو وبيف وبين ، % (85بمغت )  األوؿ والمحمؿ

 عمى يدلؿ ما % (،84)  الكمي الثبات معامؿ وكاف ،% (83)  الثاني والمحمؿ األوؿ المحمؿ

 .الباحث تحميؿ ثبات

المحتوى، باشر الباحث بعممية تحميؿ محتوى المقررات  تحميؿ ثبات طمئناف مفواال التأكد وبعد

 الدراسية المطموبة.
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فحص مدى توافر أسس المواطنة المتمثمة بالمشاركة السياسية والمساواة  إلى الدراسة ىذه ىدفت

( بجزأييا،  7-5" لغتنا الجميمة لمصفوؼ مف ) والمغة العربية  ،مقررات التربية المدنية في

  9-5) بجزأييا لمصفوؼ مف والتربية اإلسبلمية( بجزأييا،  9+8والمطالعة والنصوص لمصفيف ) 

 فيما يتعمؽ بالمشاركة السياسية والمساواة. الموجودة بيف ىذه المقرراتلؾ حالة التكامؿ وكذ (

 في مستخدمة طرحتيما التي السؤاليف عف اإلجابة مف خبلؿ اليدؼ ىذا تحقيؽ الدراسة وحاولت

 المحتوى. تحميؿ أسموب ذلؾ

وتحديد  وثباتيا، صدقيا، مف والتأكد أداة تحميؿ المحتوى،، ُصمّمت الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ

محتوى مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة  تحميؿ تـو ضوابط التحميؿ، 

+ 8، والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفوؼ ) 7-5العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 ( لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف. 9

 أسئمتيا: لتسمسؿ التي توصمت إلييا الدراسة تبًعا النتائجأتي ي وفيما

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

 والمغة اإلسبلمية، والتربية المدنية، التربية"  مقررات تضمف تحدد السؤاؿ األوؿ في الدراسة بمدى

 والمساواة. المشاركة لمفيومي التاسع وحتى الخامس مف الصفوؼ في العربية،

لباحث عمى توصيؼ مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية ، اطمع اىذا السؤاؿ فلئلجابة ع

، والمطالعة والنصوص بجزأييا 7-5بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 ( 2الجدوؿ رقـ )  مرحمة األساسية العميا في فمسطيف كما تضمنيا( لم 9+ 8لمصفوؼ ) 

الباحث، والتي تضمنت  مف قامسبّ معّدة ال أداة التحميؿ ضوء وى المقررات السابقة فيمحتحّمؿ ثـ 

ثباتيا،  ومعامؿ صدقيا، مف المفاىيـ التفسيرية لمفيومي ) المشاركة السياسية، والمساواة( والتأكد

 وتحديد ضوابط التحميؿ. 
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مراجعة التعميمات الصادرة عف وزارة التربية والتعميـ العالي / مكتب الوزير ) ممحؽ رقـ  تكما تم

تبيف أف العاـ الدراسي يبدأ  إذ، 2015/2016( بخصوص مواعيد الدواـ خبلؿ العاـ الدراسي  1

، ثـ 21/12/2015متحانات الفصؿ األوؿ بتاريخ ا، بحيث تبدأ 24/8/2015لمطمبة بتاريخ 

، وتبدأ اإلمتحانات النيائية بتاريخ 25/1/2016بة الدواـ في الفصؿ الثاني بتاريخ يعاود الطم

 . 2015/2016أسبوعا دراسيا " تقريبا " في العاـ الدراسي  34، ما يعني أف ىناؾ 16/5/2016

وزارة بخصوص توزيع الحصص الدراسية عمى المقررات الثبلثة، الالعودة إلى سياسة  تكما تمّ 

 (  5-2) المبلحؽ مف  صيب كؿ مقرر مف الحصص أسبوعيا.لموقوؼ عمى ن

 :تيوجاءت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ عمى النحو اآل

 ( 9-5أوال: النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية لمصفوف من ) 

( حيث يخدـ المقرر المخصص لكؿ صؼ  9-5شممت عممية التحميؿ مقررات الصفوؼ مف ) 

درسا ( موزعة عمى  72شتمؿ محتوى مقررات التربية المدنية عمى ) افصميف دراسييف، وقد 

 (  2رقـ )  ( كما يظير الجدوؿ 9-5مقررات الصفوؼ مف )

 ساسينتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف الخامس األأ. 

( نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصؼ  6يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

( مفيوما تفسيريا داال، ومرتبطا  11قد تضمف )  المذكور مقررالأف  نبلحظو  الخامس األساسي،

 مرة ( 73المفاىيـ قد تكررت )  بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات اوقد توزعت ىذه المفاىيـ  بيف نصوص الدروس التي 

وأخيرا  ،مرة ( 15ثـ األنشطة بواقع )  ،مرة ( 16تبلىا التقويـ بواقع )  ،مرة ( 32بواقع ) 

مرات (. بينما لـ يتضمف غبلؼ الكتب المقرر، أو الصور واألشكاؿ في  10الرسومات بواقع ) 

 ب المقرر أية مفاىيـ.الكتا
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 بدرجة كبيرة، مثؿ:فقد تكرر بعضيا ، تكرار ىذه المفاىيـ كاف متفاوتاويبلحظ أيضا أف ىذه 

  ( مف مجموع التكرارات الخاصة 70مرات، بنسبة  7حرية الرأي والتعبير، تكررت %

 بمفيـو المشاركة السياسية.

 مجموع التكرارات الخاصة % مف 36.51مرة، بنسبة  23نصاؼ تكرر ) مفيـو العدؿ واال

 .بمفيـو المساواة (

  ( مف مجموع التكرارات الخاصة بمفيـو 19.05مرة، بنسبة  12تكافؤ الفرص تكرر %

 .المساواة (

بينما تكررت مفاىيـ ) التصويت، وسيادة القانوف، والمساواة أماـ القضاء، والمساواة بيف الرجؿ 

 ثنتيف.اواقع مرة واحدة أو والمرأة، وحقوؽ المعاقيف ( بصورة ضعيفة، ب

بصورة أكبر مف كما ونبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساواة وردت 

المتعمقة بالمشاركة السياسية، حيث دلت ثبلثة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية، بينما كاف  تمؾ

 اىيـ تفسيرية دلت عمى المساواة.ىناؾ ثمانية مف

% مف المفاىيـ 52.3مفيوما تفسيريا، أي ما نسبتو  11 السابؽمقرر التضمف  ،اإلجماؿولكف ب

  المشاركة السياسية، والمساواة، التي تضمنتيا أداة التحميؿ. المتعمقة بمفيوميْ 

(  7رقـ )  يظير الجدوؿ ممحؽ، رتباطا بالوحدات والدروسارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

ت ر تكر  اىيـ تضمنت الوحدة األولى ستة مف إذعمى مستوى الوحدة الدراسية، متفاوت توافر الأف 

الثالثة  مرات. أما الوحدة 7ت ر مرة. بينما تضمنت الوحدة الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكر  25

مسة مفاىيـ تفسيرية، مرات. في حيف تضمنت الوحدة الرابعة خ 7تكررا  فتضمنت مفيوماف 

أي مفيـو تفسيري، وكذلؾ  الرابع مف الوحدة األولىالدرس  بينما لـ يتضمف مرة، 34ت ر تكر 

 الدرساف الثالث والرابع مف الوحدة الثالثة.
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، لكف الدروسيد المفاىيـ، والتكرارات، و عمى صعفر او توجود إلى  -إجماال -وتشير النتائج 

 .غير متوازفابقة تظير أنو توافر المعطيات الس

 مقرر التربية المدنية لمصف السادس األساسينتائج تحميل ب. 

( مفاىيـ  8تضمف )   المقررأف ( إلى  8الممحؽ رقـ )  التي يوضحيائج عممية التحميؿ نتاتشير 

 مرة (. 56)  تكررتوأنيا  المشاركة السياسية والمساواة، مفيوميْ تفسيرية دالة عمى 

النصيب األكبر مف عدد التكرارات بواقع حتمت اوتوزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

وأخيرا التقويـ  ،مرات ( 5ثـ األنشطة  )  ،مرات ( 8الرسومات التي تكررت )  تياتم ،مرة ( 39) 

مرات (. بينما لـ يتضمف غبلؼ الكتب المقرر، أو الصور واألشكاؿ في الكتاب المقرر  4بواقع ) 

 أية مفاىيـ.

 مفاىيـ كاف متفاوتا، فقد تكرر بعضيا بدرجة كبيرة، مثؿ:ويبلحظ أيضا أف ىذه تكرار ىذه ال

  ( 73.6مرة، بنسبة  28حرية الرأي والتعبير التي تكررت بواقع) %،  والمشاركة في

مفيوـ المشاركة %( مف مجموع تكرارات 21مرات، بنسبة  8) صنع القرار بواقع 

 السياسية.

  ( 50مرات، بنسبة  9العدؿ واإلنصاؼ بواقع) %،  التمييز عمى أي أساس بواقع )  عدـو

 % ( مف مجموع التكرارات الخاصة بمفيـو المساواة.28مرات، بنسبة  5

وتكررت مفاىيـ ) سيادة القانوف، والتجمع السممي، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة، وحقوؽ المعاقيف ( 

 ثنتيف.اابدرجة ضعيفة، بواقع مرة واحدة أو 

بصورة أكبر مف رية المتعمقة بالمساواة وردت المفاىيـ التفسيكما نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف 

دلت ثبلثة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية، بينما كاف  إذالمتعمقة بالمشاركة السياسية،  تمؾ

ولكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنية  اىيـ تفسيرية دلت عمى المساواة.ىناؾ خمسة مف
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المشاركة السياسية، والمساواة  مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ % 38لمصؼ السادس ما نسبتو 

 تضمنتيا أداة التحميؿ.مذيف ال

أف (  9المرفؽ رقـ )  يظيرات والدروس، إرتباطا بالوحدرية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

عدد  عمى مستوى الوحدة الدراسية ) سواءا مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أو التوافر متفاوت

مرات. بينما تضمنت  6تضمنت الوحدة األولى خمسة مفاىيـ تفسيرية تكررت ، إذ تكراراتيا (

ف يمرة. أما الوحدة الثالثة فتضمنت مفيوم 36الوحدة الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

 مرة. 12ت ر ف لـ يتكررا. في حيف تضمنت الوحدة الرابعة ثبلثة مفاىيـ تفسيرية، تكر يتفسيري

نحصرت في دروس معينة، ولـ تتضمف في اكذلؾ أف المفاىيـ التفسيرية  ويظير المرفؽ السابؽ

جميع الدروس، حيث خبل الدرساف الثالث والرابع مف الوحدة األولى مف أي مفيـو تفسيري، وكذلؾ 

 ابعة.الدرس األوؿ مف الوحدة الثانية، والثالث والرابع مف الوحدة الثالثة، والثاني مف الوحدة الر 

عمى في مقرر التربية المدنية لمصؼ السادس األساسي إلى وجود التوافر السابقة نتائج التشير 

 متوازف.غير نو توافر أأيضا صعيد المفاىيـ، والتكرارات، والدروس، لكف المعطيات السابقة تظير 

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف السابع األساسيج. 

( مفيوما  12تضمف )  مقررالأف  ( 10ممحؽ رقـ ) يوضحيا الية التحميؿ والتي نتائج عممتشير 

 مرة ( .  98تكررت ) ، وأف ىذه المفاىيـ تفسيريا

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات اوقد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

ثـ الرسومات بواقع ) مرتيف (. وأخيرا  ،مرة ( 24األنشطة بواقع ) تيا تم ،مرة ( 70بواقع ) 

 أية مفاىيـ. الغبلؼما ( بينما لـ يتضمف التقويـ، واألشكاؿ والصور بواقع ) مرة واحدة لكؿ مني

 حيث تكرر بعضيا بدرجة كبيرة، مثؿ:ويمكف المبلحظة  أيضا، التفاوت في تكرارت ىذه المفاىيـ 
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 وتأسيس الجمعيات واألندية، تكرر ) %( 37مرات، بنسبة  7)  حرية الرأي والتعبير تكرر

 % ( مف مجموع التكرارات الخاصة بمفيـو المشاركة السياسية.21مرات، بنسبة  4

  ( مرة،  26المساواة بيف الرجؿ والمرأة، وعدـ التمييز عمى أي أساس تكررا بالتساوي

%( مف مجموع 21.5بة مرة، بنس 17بواقع )  والعدؿ واإلنصاؼ تكرر%( 33بنسبة 

 التكرارات الخاصة بمفيـو المساواة.

تأسيس األحزاب، وتشكيؿ النقابات بواقع ثبلث مرات، بينما تكررت مفاىيـ وتكررت مفاىيـ ) 

تكافؤ الفرص، والمشاركة في صنع القرار، والمساواة في األجر، ووحقوؽ المعاقيف( بدرجة 

 ثنتيف.اضعيفة، بواقع مرة واحدة أو 

بصورة أكبر مف أف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساواة وردت  نبلحظ مف الممحؽ السابؽكما و 

بينما  المتعمقة بالمشاركة السياسية، حيث دلت خمسة مفاىيـ فقط عمى المشاركة السياسية،تمؾ 

 ولكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنيةاىيـ تفسيرية دلت عمى المساواة. ىناؾ سبعة مف تكان

المشاركة السياسية،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 57.1لمصؼ السابع األساسي ما نسبتو 

 تضمنتيا أداة التحميؿ.المذيف والمساواة 

( أف  11المرفؽ رقـ )  يظيردات والدروس، إرتباطا بالوحرية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

واء مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أو عدد عمى مستوى الوحدة الدراسية ) س امتفاوتالتوافر 

مرة. بينما تضمنت الوحدة  42ت ر تضمنت الوحدة األولى سبعة مفاىيـ تفسيرية تكر ، إذ تكراراتيا(

مرة. أما الوحدة الثالثة فتضمنت ثبلثة مفاىيـ تفسيرية  20الثانية أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

بينما  مرة. 30ت ر رابعة سبعة مفاىيـ تفسيرية، تكر مرات. في حيف تضمنت الوحدة ال 6تكررت 

أي مفيوـ تفسيري، وكذلؾ الدرس الثالث مف الوحدتيف الثالثة  لثاني مف الوحدة الثانيةالدرس ا خبل

 والرابعة.
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تشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ السابع األساسي إلى وجود توافر عمى صعيد 

بالتنظيـ الرأسي  لـ يرتبطالمفاىيـ، والتكرارات، والدروس، لكف المعطيات السابقة تظير أنو 

 والمنطقي لممحتوى. 

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف الثامن األساسيد. 

( مفيوما  14تضمف)  المقررأف (  12الممحؽ رقـ )  -كما يوضحيا  –تحميؿ تظير نتائج ال

 مرة (. 133ة والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت ) المشاركة السياسي مفيوميْ تفسيريا داال عمى 

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات اوقد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

 12مرة ( لكؿ منيما، ثـ التقويـ بواقع )  14األنشطة، والرسومات بواقع )  تياتممرة (  89بواقع ) 

 ) تكرارا واحدا (. تضمنت األشكاؿ والصورتكرارات ( بينما  3مرة ( أما الغبلؼ فتضمف ) 

 بتفاوت، حيث تكرر بعضيا بدرجة كبيرة مثؿ: تكرار ىذه المفاىيـ قد وردويبلحظ أيضا أف ىذه 

 ( مف مجموع تكرارات المشاركة 65، بنسبة مرة 43) تعبير تكررحرية الرأي وال%

 السياسية.

 سيادة القانوف تكررتو  ،%(30مرة، بنسبة  20)  المساواة بيف الرجؿ والمرأة تكررت  (

%( 21مرة، بنسبة  14عدـ التمييز عمى أي أساس تكررت ) و  ،%(22مرة، بنسبة  15

 المساواة.مف مجموع التكرارات الخاصة بمفيـو 

 ويبلحظ أيضا أف بعض المفاىيـ تكررت بدرجة متوسطة مثؿ:

  مرات،  4وحقوؽ المعاقيف تكرر )   ،%(9مرات، بنسبة  6ت ) حقوؽ األقميات تكرر

 %(  مف مجموع التكرارات الخاصة بمفيـو المساواة.6بنسبة 

 بمفيـو %( مف مجموع التكرارات الخاصة 7.6مرات، بنسبة  5) نتخابات تكررت اال

 المشاركة السياسية.
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ثنتيف  امرات كالتجمع السممي، ومرة واحدة، أو  3بينما تكررت بعض المفاىيـ بدرجة ضعيفة بواقع 

  .مثؿ: )الترشيح، المشاركة في صنع القرار، واإلستفتاء، عدـ التيميش (

سياسية في مقرر وقد وردت المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بالمساواة، وتمؾ المتعمقة بالمشاركة ال

 بواقع سبعة مفاىيـ تفسيرية لكؿ منيما.التربية المدنية لمصؼ الثامف بصورة متساوية، 

% مف 66.6ولكف باإلجماؿ تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي ما نسبتو 

 .تضمنتيا أداة التحميؿالمذيف المشاركة السياسية، والمساواة  المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 

يظير رتباطا بالوحدات والدروس لمصؼ الثامف األساسي، ارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

) سواء مف  وافر عمى مستوى الوحدات والدروسىناؾ تفاوتا في حجـ الت( أف  13المرفؽ رقـ ) 

حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أو عدد تكراراتيا ( حيث تضمنت الوحدة األولى خمسة مفاىيـ 

مرة.  67مرات. بينما تضمنت الوحدة الثانية ثبلثة عشر مفيوما تفسيريا تكررت  9تفسيرية تكرت 

لوحدة الرابعة مرة. في حيف تضمنت ا 36أما الوحدة الثالثة فتضمنت أربعة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

مرة. ويظير الجدوؿ كذلؾ أف جميع الدروس قد تضمنت  21ت ر خمسة مفاىيـ تفسيرية، تكر 

 مفاىيـ تفسيرية.

تشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي إلى وجود توافر عمى صعيد 

بقة، لكف المعطيات المفاىيـ، والتكرارات، والدروس، وىو توافر أعمى مف مقررات الصفوؼ السا

 مدروس.أنو توافر غير ممنيج، وغير أيضا السابقة تظير 

 نتائج تحميل مقرر التربية المدنية لمصف التاسع األساسيه. 

والتي  –تاسع األساسي نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمقرر التربية المدنية لمصؼ التظير 

مفيوما تفسيريا داال، ومرتبطا بمفيومي (  20مقرر  تضمف) الأف (  14ممحؽ رقـ ) اليوضحيا 

 مرة (. 299والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت )  المشاركة السياسية
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حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات بواقع اتوزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي  

رة ( فالرسومات م 33مرة ( ، ثـ األنشطة بواقع )  41تبلىا التقويـ بواقع )  ،مرات ( 208) 

 مرات (. 4مرات ( وأخيرا الغبلؼ بواقع )  6مرات ( بينما األشكاؿ والصور بواقع )  7بواقع ) 

 بعضيا بدرجة كبيرة مثؿ: متفوتا، حيث وردىذه المفاىيـ  وقد جاء تكرار

 نتخابات واال ،%(28.5مرة، بنسبة  44تكررت بواقع )  الرقابة والمساءلة والمحاسبة، التي

 %( مف مجموع التكرارات الخصة بمفيـو المشاركة السياسية22مرة، بنسبة  34) تكررت 

 35 المساواة بيف الرجؿ والمرأة تكررت )%( و 27مرة، بنسبة  39)حقوؽ المعاقيف تكررت 

% ( مف مجموع 17.2مرة، بنسبة  25عدـ التيميش تكررت ) و  ،%(24.1مرة، بنسبة 

 التكرارات الخاصة بمفيـو المساواة.

 مثؿ: ،ا يبلحظ أيضا أف بعض ىذه المفاىيـ  تكرر بدرجة متوسطةكم

% ( 7، بنسبة مرة 11الترشيح تكرر ) و  ،% (8.3سبة مرة، بن 12العدؿ واإلنصاؼ تكرر ) 

 % (.6.5بنسبة مرات،  10المشاركة في صنع القرار تكررت ) و 

وتشكيؿ يس األحزاب، أست)  مثؿ: ،مقارنة بما سبقيابينما وردت بعض المفاىيـ بصورة ضعيفة 

وسيادة القانوف حقوؽ األقميات، والمساواة أماـ في األجر،  المساواةو ، والتجمع السمميالنقابات، 

 القضاء، وتكافؤ الفرص ( 

% مف 95.2تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ الثامف األساسي ما نسبتو  -باإلجماؿ–ولكف 

 تضمنتيا أداة التحميؿ. المذيف  المشاركة السياسية، والمساواة  المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 

( أف  15المرفؽ رقـ ) يظير ، رتباطا بالوحدات والدروسارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

عمى مستوى الوحدة الدراسية ) سواء مف حيث عدد المفاىيـ التفسيرية، أو حجـ التوافر متفاوت 

مرات. بينما  105ت ر تضمنت الوحدة األولى ثمانية عشر مفيوما تفسيريا تكر  إذعدد تكراراتيا ( 
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مرة. أما الوحدة الثالثة فتضمنت  79تضمنت الوحدة الثانية خمسة عشر مفيوما تفسيريا تكررت 

مرة. في حيف تضمنت الوحدة الرابعة خمسة مفاىيـ  64أحد عشر مفيوما تفسيريا تكررت 

يظير الجدوؿ كذلؾ أف الدرس الثالث مف الوحدة الرابعة لـ يتضمف مرة. و  51ت رّ تفسيرية، تكر 

 أي مفيوـ تفسيري

عمى صعيد وفرة تشير نتائج تحميؿ مقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع األساسي إلى وجود و 

المفاىيـ، والتكرارات، والدروس، وىو التوافر األعمى مف جميع مقررات الصفوؼ السابقة، لكف 

 رتباطا بالتنظيـ الخاص بالمحتوى. ابقة تظير أنو توافر غير ممنيج، وغير متوازف المعطيات السا

 ( 9-5ثانيا: النتائج المتعمقة بمقررات المغة العربية لمصفوف من ) 

( والمطالعة والنصوص  7-5) شممت عممية التحميؿ مقررات الغة العربية " لغتنا الجميمة " مف 

ة شتمؿ محتوى مقررات المغاحيث خصص لكؿ فصؿ دراسي مقرر منفصؿ. وقد ( 9+8لمصفيف) 

 (. 2السابؽ رقـ ) الجدوؿ مف كما يظير درسا (   130) العربية السابقة عمى

 نتائج تحميل مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " لمصف الخامس األساسي / الجزء األول . أ

تضمف مفيوما تفسيريا  مقررالأف  -(  16ممحؽ رقـ ) كما يوضحيا ال –تظير نتائج التحميؿ 

المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذا المفيوـ تكرر مرتيف فقط. وقد  واحدا داال ومرتبطا بمفيوميْ 

ما يعني أف المقرر نشطة بواقع مرة واحدة لكؿ منيما، توزع المفيوـ بيف نصوص الدروس، واأل

المشاركة السياسية، والمساواة،  مفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ % مف ال4.7السابؽ تضمف ما نسبتو 

مفيوـ العدؿ واإلنصاؼ ( أف  17يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) كما . تضمنتيا أداة التحميؿالمذيف 

درسا تضمنيا مقرر المغة العربية لمصؼ الخامس، األمر  11في درسيف فقط مف مجموع جاء 

 مفاىيـ تفسيرية.  دروس خمت مف أية 9الذي يعني أف ىناؾ 
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كما يظير مف  – ىناؾ توافر في مقرر المغة العربية لمصؼ الخامس/ الجزء األوؿ ،باإلجماؿ

رتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، والتكرارات، والدروس. فالمقرر الكنو توافر ضئيؿ جدا،  -النتائج 

فقط تكرر مرتيف في درسيف منفصميف، مرة في نصوص الدروس،  اواحد االسابؽ تضمف مفيوم

 وأخرى في األنشطة

 نتائج تحميل مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " لمصف الخامس األساسي / الجزء الثاني . ب

تضمف   مقررالأف ويمكف مبلحظة ( نتائج عممية التحميؿ،  16يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

مفيوميف تفسيريف داليف ومرتبطيف بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، ىما: حرية الرأي 

في التقويـ بواقع  انحصر اف لـ يتكررا. و ساواة بيف الرجؿ والمرأة، وأف ىذيف المفيوميوالتعبير، والم

 مرة واحدة لكؿ منيما.

أت مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " مفيوما تفسيريا لـ ي 19كما ونبلحظ مف الجدوؿ أف ىناؾ 

لمصؼ الخامس األساسي/ الجزء الثاني عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

تضمنتيا أداة المذيف المشاركة السياسية، والمساواة،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 9.5

رتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، ائيؿ جدا، وىو أمر يدلؿ عمى التوافر، لكنو توافر ض .التحميؿ

دوف  جاءا فالمفيوميف التفسيريي ( أف 17يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) والتكرارات، والدروس، حيث 

لمقرر السابؽ، كما أنيما وردا درسا تضمنيا ا 11ووردا في درسيف منفصميف مف مجموع تكرار 

 فقط  في التقييـ

 العربية " لغتنا الجميمة " لمصف السادس األساسي / الجزء األولج. نتائج تحميل مقرر المغة 

لـ  السابؽ مقررالنبلحظ مف الجدوؿ أف إذ ( نتائج عممية التحميؿ،  18يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ)

ما يعني أنو ال  المشاركة السياسية والمساواة. وميْ يتضمف أي مفيوـ تفسيري يدلؿ ويرتبط بمفي

  المشاركة السياسية والمساواة. يوجد توافر لمفيوميْ 
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 د. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " لمصف السادس األساسي / الجزء الثاني

مقرر لـ يتضمف أي الأف  -(  18الجدوؿ ممحؽ رقـ )  كما تضمنيا –تظير نتائج التحميؿ 

األمر الذي يفيد بعدـ وجود  والمساواة.المشاركة السياسية  مفيوـ تفسيري يدلؿ ويرتبط بمفيوميْ 

 توافر.

 ه. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " لمصف السابع األساسي / الجزء األول

تضمف )  السابؽ مقررالأف حيث نبلحظ ( نتائج عممية التحميؿ،  19يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

( مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة. وأف ىذه المفاىيـ  3

 ( مرات فقط. 4تكررت ) 

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات القد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

لـ يتضمف التقويـ، أو الرسومات،  األنشطة بواقع ) مرة واحدة ( ، بينما تياتم ،مرات ( 3بواقع ) 

 أو األشكاؿ والصور، أو الغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.

تكرر مفيوـ سيادة القانوف بواقع مرتيف،  إذويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلث وردت بتفاوت، 

 مرة واحدة، دوف تكرار. ة أماـ القضاء فقد جاءاأما مفيوما العدؿ واإلنصاؼ، والمساوا

ذكرىا، مما يعني مقرر عمى اللـ يأت مفيوما تفسيريا  18 مف المرفؽ السابؽ أف ىناؾ يتبيف لنا

ا أداة التحميؿ. وىو أمر يدلؿ تضمنتي التفسيرية التي % مف المفاىيـ 14.2تضمف ما نسبتو  أنو

 ، لكنو ليس بالتوافر الكبير عمى صعيد المفاىيـ والتكرارات.عمى توافر

في ثبلثة دروس منفصمة مف  وردت المفاىيـ السابقة ( أف 20ـ ) الجدوؿ المرفؽ رقكما يظير 

دروس خمت مف أية مفاىيـ  8درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  11مجموع 

، وقد ورد مفيوماف مف الثبلثة التي تضمنيا المقرر في األنشطة فقط، ولـ ترتبط المفاىيـ تفسيرية

 يعكس نيجا غير متوازف في تنظيـ المحتوى.الثبلثة في التقييـ، األمر الذي 
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 و. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " لغتنا الجميمة " لمصف السابع األساسي / الجزء الثاني

( مفاىيـ تفسيرية دالة  4مقرر تضمف ) ال( أف  19الجدوؿ ممحؽ رقـ )  تظير نتائج التحميؿ مف

 ( مرات فقط. 9المشاركة السياسية والمساواة. وأف ىذه المفاىيـ تكررت )  ومرتبطة بمفيوميْ 

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات القد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

أما الرسومات،  ،والتقويـ ) مرة واحدة ( ،مرات ( 3األنشطة بواقع )  تياتم ،مرات ( 5بواقع ) 

 واألشكاؿ والصور، والغبلؼ فمـ تتضمف أي مفيوـ تفسيري.

ويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلث وردت بتفاوت، حيث تكرر مفيوما المساواة بيف الرجؿ 

مرات ( لكؿ منيما، أما مفيوـ عدـ التمييز بناء عمى أي  3والمرأة، والعدؿ واإلنصاؼ بواقع ) 

 مرتيف، وورد مفيـو سيادة القانوف مرة واحدة فقط.أساس فمـ يتكرر سوى 

 ، ما يعني أنوعمى ذكرىا السابؽ مقررالمفيوما تفسيريا لـ يأت  17يتبيف لنا مف الجدوؿ أف ىناؾ 

المذيف  المشاركة السياسية، والمساواة % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 19تضمف ما نسبتو 

 .تضمنتيا أداة التحميؿ

مفاىيـ ( أف ال 20بتوزيع المفاىيـ التفسيرية الدروس، فيظير الجدوؿ المرفؽ ) رقـ أما إذا قمنا 

درسا تضمنيا المقرر السابؽ،  11في خمسة دروس منفصمة مف مجموع  األربعة وردت تفسيريةال

 دروس خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية. 6ما يعني أف ىناؾ 

متوازف عمى صعيد تضمف المفاىيـ، وحجـ عكس النتائج السابقة وجود التوافر، لكنو غير و ت

، وأيضا في التوزيع عمى المحتوى مف حيث نصوص الدروس، التكرارات، والتوزيع عمى الدروس

 واألنشطة، والتقييـ.
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 ز. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " المطالعة والنصوص " لمصف الثامن األساسي / الجزء األول

تضمف )  أف المقرر السابؽ (  21الجدوؿ ممحؽ رقـ )  يوضحيا تظير نتائج عممية التحميؿ كما

المشاركة السياسية والمساواة. وأف ىذه المفاىيـ قد  ( مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيوميْ  8

 ( مرة. 16تكررت ) 

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات القد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

مرات ( ، بينما لـ يتضمف التقويـ، أو الرسومات، أو  4تبلىا األنشطة بواقع )  ،مرة ( 12بواقع ) 

 األشكاؿ والصور، أو الغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.

ويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثمانية وردت بتفاوت، حيث تكرر مفيوـ عدـ التمييز عمى أي 

أما مفيـو حرية الرأي والتعبير  ،مرات ( 3 مرات ( تبله العدؿ واإلنصاؼ بواقع ) 6أساس بواقع ) 

تأسيس  :وىي ،بينما تضمف المقرر خمسة مفاىيـ مرة واحدة، دوف تكرار  ،فتكرر ) مرتيف (

 األحزاب، وحقوؽ األقميات، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة، وسيادة القانوف، والمساواة أماـ القضاء .

سيريا ) لممشاركة السياسية والمساواة ( لـ يأت مقرر مفيوما تف 13يتبيف لنا مف الجدوؿ أف ىناؾ 

المغة العربية " المطالعة والنصوص " لمصؼ الثامف األساسي/ الجزء األوؿ عمى ذكرىا، ما يعني 

المشاركة السياسية،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 38أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

عمى صعيد تضمف المفاىيـ،  ر يدلؿ عمى توافرحميؿ. وىو أمتضمنتيا أداة التمذيف والمساواة، وال

 وحجـ التكرارات، وعمى عدـ توازف في تكرار المفاىيـ.

أف ىناؾ يظير (  22الجدوؿ المرفؽ رقـ ) فإف رتباطا بالوحدات والدروس، اوعمى صعيد التوافر 

مرة. وقد وردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة في درس  ةثمانية مفاىيـ تفسيرية تكررت ست عشر 

درسا خمت مف أية  15درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  16واحد مف مجموع 
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وقد تركزت غالبية المفاىيـ في نصوص الدروس، ولـ ينعكس قسـ كبير منيا في  مفاىيـ تفسيرية.

 األنشطة، كما لـ تنعكس جميعيا في التقييـ

 تائج تحميل مقرر المغة العربية " المطالعة والنصوص" لمصف الثامن األساسي / الجزء الثانيح. ن

حيث نبلحظ مف الجدوؿ أف المقرر نتائج عممية التحميؿ،  ( 21يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

األمر اواة. السابؽ لـ يتضمف أي مفيوـ تفسيري يدلؿ ويرتبط بمفيومي المشاركة السياسية والمس

 المشاركة السياسية والمساواة. نعداـ التوافر لمفيوميْ ايعني الذي 

 ط. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " المطالعة والنصوص" لمصف التاسع األساسي / الجزء األول

(  8تضمف ) السابؽ  مقررأف ال(  23الجدوؿ ممحؽ رقـ )  تظير نتائج التحميؿ كما يوضحيا

المشاركة السياسية والمساواة. وأف ىذه المفاىيـ قد تكررت  بمفيوميْ مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة 

 ( مرة. 16) 

حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات القد توزعت ىذه المفاىيـ بيف نصوص الدروس التي 

مرات ( ، بينما لـ يتضمف التقويـ، أو الرسومات، أو  7األنشطة بواقع ) تيا تم ،مرات ( 9بواقع ) 

 والصور، أو الغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.األشكاؿ 

تكرر مفيوـ عدـ التمييز عمى أي أساس  إذويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثمانية وردت بتفاوت، 

بينما تضمف المقرر ستة  ،تبله المساواة بيف الرجؿ والمرأة بواقع ) مرتيف ( ،مرات ( 8بواقع ) 

، والترشيح، وسيادة القانوف، وحرية الرأي والتعبير، نتخاباتمفاىيـ لمرة واحدة، دوف تكرار وىي: اال

  ركة في صنع القرار، وتكافؤ الفرص.والمشا

ما يعني  عمى ذكرىا مقررالمفيوما تفسيريا لـ يأت  13أف ىناؾ  يتبيف لنا مف الممحؽ السابؽكما 

والمساواة، المشاركة السياسية،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 38تضمف ما نسبتو  أف المقرر

وىو أمر يدلؿ عمى التوافر، لكنو غير مدروس، وغير ممنيج، حيث  يؿ.تضمنتيا أداة التحمالمذيف 
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التبايف الكبير في حجـ التكرارات الخاصة بالمفاىيـ، كذلؾ في توزيع المفاىيـ أفقيا عمى محتوى 

 الدروس ) أنشطة، ورسومات، وتقييـ ( .

ات والدروس نجد نفس التبايف، وعدـ التوازف، إرتباطا بالوحدرية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

قد وردت مرة، و  16اىيـ تفسيرية تكررت مف 8( أف ىناؾ  24يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ )  حيث

 14درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  16في درسيف فقط مف مجموع  ىذه المفاىيـ

 .درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية

 ي. نتائج تحميل مقرر المغة العربية " المطالعة والنصوص" لمصف التاسع األساسي / الجزء الثاني

( مفاىيـ  4)   تضمفأف المقرر  (  23الجدوؿ ممحؽ رقـ )  تظير نتائج التحميؿ كما يوضحيا

والتعبير، نتخابات، وحرية الرأي دوف تكرار. وىي: االذه المفاىيـ جاءت لمرة واحدة وأف ى تفسيرية،

 والعدؿ واإلنصاؼ، وعدـ التمييز عمى أي أساس.

مرات  3حتمت النصيب األكبر مف عدد التكرارات بواقع ) اتوزعت ىذه المفاىيـ بيف األنشطة التي 

( أما نصوص الدروس فتضمنت مفيوما واحدا فقط ، بينما لـ يتضمف التقويـ، أو الرسومات، أو 

 يوـ تفسيري.األشكاؿ والصور، أو الغبلؼ أي مف

 المقررمفيوما تفسيريا ) لممشاركة السياسية والمساواة ( لـ يأت  17يتبيف لنا مف الجدوؿ أف ىناؾ 

 % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 19عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

لكنو تضمنتيا أداة التحميؿ. وىو أمر يدلؿ عمى توافر المذيف المشاركة السياسية، والمساواة، 

ة، والتقييـ، وكذلؾ الدروس، واألنشط رتباطا بتوزيعو عمى نصوصامدروسا  ضعيؼ، ولـ يكف

( أف ىناؾ أربعة مفاىيـ تفسيرية لـ  24يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) عمى الدروس نفسيا، حيث 

درسا تضمنيا  16في درسيف فقط مف مجموع تتكرر. وقد وردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة 

 درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية. 14المقرر السابؽ، مما يعني أف ىناؾ 
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 ( 9-5ثالثا: النتائج المتعمقة بمقررات المغة التربية اإلسالمية لمصفوف من ) 

( حيث خصص لكؿ فصؿ  9-5شممت عممية التحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف ) 

دروس ( موزعة  207شتمؿ محتوى مقررات التربية اإلسبلمية عمى ) ادراسي مقرر منفصؿ. و 

 (. 2السابؽ رقـ ) الجدوؿ  مف ( كما يظير 9-5عمى مقررات الصفوؼ مف )

 نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الخامس األساسي / الجزء األول . أ

(  6أف المقرر تضمف ) ، حيث نبلحظ ( نتائج عممية التحميؿ 25يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت )  مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيوميْ 

مرات (  8والتقويـ )  ،مرة ( 14وقد توزعت المفاىيـ بيف نصوص الدروس بواقع )  ،مرة ( 22

 ت، واألشكاؿ والصور، والغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.بينما خمت األنشطة، والرسوما

تكرر مفيوـ عدـ التمييز عمى أي أساس إذ ويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الستة وردت بتفاوت، 

 صنع في أما المشاركة ،مرات ( 4تبله المساواة بيف الرجؿ والمرأة بواقع )  ،مرات( 9بواقع ) 

 أماـ المساواةوتكرر مفيوـ مرات ( لكؿ منيما،  3كررا بواقع ) القرار، والعدؿ واإلنصاؼ فت

 حرية الرأي والتعبير جاء مرة واحدة فقط.مفيـو القضاء ) مرتاف ( بينما نجد أف 

مفيوما تفسيريا لـ يأت مقرر التربية اإلسبلمية لمصؼ الخامس  15يتبيف لنا مف الجدوؿ أف ىناؾ 

% مف 28.5يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو  األساسي/ الجزء األوؿ عمى ذكرىا، ما

 ضمنتيا أداة التحميؿ. مذيف تالمشاركة السياسية، والمساواة، وال المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 

 26يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، ارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

مرة. وقد وردت جميع ىذه المفاىيـ السابقة في درس  22( أف ىناؾ ستة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

درسا خمت مف أي  20درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  21واحد مف مجموع 

 مفاىيـ تفسيرية.
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ساواة، لكف ىذا المشاركة السياسية والم تعكس النتائج السابقة توافرا لكنو ليس بالكبير لمفيوميْ 

رتباطا بالمفاىيـ التفسيرية، كذلؾ بتوزيع التكرارات عمى ىذه المفاىيـ، االتوافر كاف غير متوازف 

ويتجمى عدـ التوازف أيضا  .حتؿ مفيوـ واحد حوالي نصؼ العدد اإلجمالي مف التكراراتاحيث 

 يرية.في تركز المفاىيـ في درس واحد فقط، وفي خمو األنشطة مف أي مفاىيـ تفس

 نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الخامس األساسي / الجزء الثاني . ب

ف تفسيريف ( أف المقرر تضمف مفيومي 25الجدوؿ ممحؽ رقـ )  تظير نتائج التحميؿ كما يتضمنيا

في نصوص الدروس. بينما وجاءا ، اتكرر ذيف المفيوميف لـ يالمساواة، وأف ىمرتبطيف بمفيوـ 

أي مفيوـ تفسيري. األمر مف والصور، والغبلؼ خمت األنشطة، والتقويـ، والرسومات، واألشكاؿ 

المشاركة  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 9.5يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو  الذي

 يؿ. ضمنتيا أداة التحمالمذيف تالسياسية، والمساواة، 

 26يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رية إرتباطا بالوحدات والدروس، توافر المفاىيـ التفسيوعمى صعيد 

درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما  20في درس واحد مف مجموع وردا ف تفسيرييالف مفيوميال ( أف

 درسا خمت مف أي مفاىيـ تفسيرية. 19يعني أف ىناؾ 

ئيؿ لمغاية، المشاركة السياسية والمساواة، لكنو توافر ض تعكس النتائج السابقة توافرا لمفيوميْ 

 نحصرا في نصوص الدروس، دوف أنشطة وتقييـ، وفي درس واحد فقط.ومقتصر عمى مفيوميف ا

 نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي / الجزء األول ج.

( مفاىيـ  5( أف المقرر  تضمف )  27ممحؽ رقـ ) التظير نتائج التحميؿ كما يتضمنيا الجدوؿ 

مرات  9المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت )  تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيوميْ 

( وانحصرت في نصوص الدروس فقط. بينما خمت األنشطة، والرسومات، واألشكاؿ والصور، 

 أي مفيوـ تفسيري. مف والتقويـ، والغبلؼ
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ه المفاىيـ الخمسة وردت بتفاوت، حيث تكرر مفيوـ العدؿ واإلنصاؼ بواقع ويبلحظ أيضا أف ىذ

بينما نجد أف حرية الرأي والتعبير، تبله المساواة بيف الرجؿ والمرأة بواقع ) مرتيف (  ،مرات ( 4) 

 جاءت مرة واحدة فقط.القرار، وعدـ التمييز عمى أي أساس  صنع في المشاركةو 

مفيوما تفسيريا لـ يأت مقرر التربية اإلسبلمية لمصؼ السادس  16اؾ يتبيف لنا مف الجدوؿ أف ىن

% مف 23.8األساسي/ الجزء األوؿ عمى ذكرىا، ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 . تضمنتيا أداة التحميؿالمذيف المشاركة السياسية، والمساواة،  المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 

 28يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، ارية التفسيوعمى صعيد توافر المفاىيـ 

في أربعة  د وردت جميع ىذه المفاىيـ مرات. وق 9( أف ىناؾ خمسة مفاىيـ تفسيرية تكررت 

درسا خمت مف أية  15درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  20دروس مف مجموع 

 مفاىيـ تفسيرية.

ابقة توافرا لمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، لكنو ال يمتاز بالتوازف عمى تعكس النتائج الس

صعيد تضمف المفاىيـ، وحجـ التكرارات المرتبطة بيا، كذلؾ في توزيع المفاىيـ عمى محتوى 

لممفاىيـ في نصوص الدروس فقط، دوف أف ينعكس ذلؾ في األنشطة  االدروس، حيث نجد تركز 

 مفاىيـ الخمسة جاءات مبعثرة في أربعة دروس. والتقييـ، كما أف ال

 د. نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي / الجزء الثاني

أف المقرر تضمف مفيوما  -( 27ممحؽ رقـ ) كما يتضمنيا الجدوؿ  - تظير نتائج التحميؿ

وأف ىذا وىو مفيوـ المساواة بيف الرجؿ والمرأة، المساواة، تبطا بمفيوـ تفسيريا واحدا داال ومر 

المفيوـ لـ يتكرر، وانحصر في نصوص الدروس. حيث خمت األنشطة، والرسومات، واألشكاؿ 

 والصور، والتقويـ، والغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.
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ا، ما يعني أنو عمى ذكرىمفيوما تفسيريا لـ يأت المقرر  20لجدوؿ أف ىناؾ يتبيف لنا مف اكما 

المذيف المشاركة السياسية، والمساواة،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 4.7مف ما نسبتو تض

 يؿ. األمر الذي يعكس توافرا ضئيبل عمى صعيد المفاىيـ، والتكرارات، واألمرتضمنتيا أداة التحم

الذي تضمنو  المفيوـ التفسيري الوحيد( أف  28يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) إذ في الدروس،  ذاتو

 19درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ  20في درس واحد مف مجموع ورد  المقرر

 درسا خمت مف أي مفاىيـ تفسيرية.

 ه . نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي / الجزء األول

(  3أف المقرر تضمف ) التي تظير ( نتائج عممية التحميؿ  29يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

األمر الذي يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما فقط،  المساواةىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيوـ مفا

تضمنتيا أداة  المذيفالمشاركة السياسية، والمساواة،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 14.2نسبتو 

 التحميؿ. 

رت في نصوص الدروس فقط. بينما خمت مرات ( وانحص 9)  لقد تكررت المفاىيـ الثبلثة

ىذه  وردتكما  األنشطة، والرسومات، واألشكاؿ والصور، والتقويـ، والغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.

تبله المساواة  ،مرات ( 4تكرر مفيوـ عدـ التمييز عمى أي أساس بواقع ) إذ بتفاوت،  المفاىيـ

 واإلنصاؼ، فتكرر مرتيف. أما مفيـو العدؿ ،مرات ( 3بيف الرجؿ والمرأة بواقع ) 

 30يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رية إرتباطا بالوحدات والدروس، وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

درسا تضمنيا المقرر  21في ستة دروس مف مجموع  قد وردتالتفسيرية الثبلثة مفاىيـ ( أف ال

 درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية. 15السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

المشاركة السياسية والمساواة، لكنو توافر ليس بالكبير  تعكس نتائج التحميؿ السابقة توافرا لمفيوميْ 

عمى صعيد المفاىيـ، وحجـ تكراراتيا، وفي توزيعيا عمى الدروس. كما تعكس خمبل في تنظيـ 
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ة رتباط باألنشطاحيث وردت جميع المفاىيـ وتكراراتيا في نصوص الدروس، دوف أي  ىالمحتو 

 والتقييـ.

 و . نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي / الجزء الثاني

أف المقرر تضمف ، حيث يتبيف لنا نتائج عممية التحميؿ(  29ممحؽ رقـ ) الالجدوؿ  يوضح

، وانحصرا في اف لـ يتكرر ، وأف ىذيف المفيوميفقط المساواةمرتبطاف بمفيوـ ف تفسيريي فمفيومي

نصوص الدروس. حيث خمت األنشطة، والرسومات، واألشكاؿ والصور، والتقويـ، والغبلؼ أي 

% مف المفاىيـ المتعمقة 9.5ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو ، مفيوـ تفسيري

 تضمنتيا أداة التحميؿ.المذيف بمفيومي المشاركة السياسية، والمساواة، و 

 30يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، ارية التفسيوعمى صعيد توافر المفاىيـ 

درسا تضمنيا المقرر السابؽ، مما  21في درسيف مف مجموع جاءا ف تفسيرييالف يوميمف( أف ال

 درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية. 19يعني أف ىناؾ 

وىو ولـ يتكررا، المساواة فقط، ب يف تفسيرييف مرتبطيفتعكس نتائج التحميؿ السابقة توافرا لمفيوم

س خمبل في تنظيـ توزيعيا عمى الدروس. كما تعكدا صعيد المفاىيـ، كذلؾ توافر ضئيؿ ج

 رتباط باألنشطة والتقييـ.افي نصوص الدروس، دوف أي المحتوى حيث ورد المفيوماف 

 ز. نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي / الجزء األول

ثبلثة مفاىيـ  أف المقرر تضمف ، ونبلحظ( نتائج عممية التحميؿ 31الجدوؿ ممحؽ رقـ )  يظير

في نصوص  مرات ( وانحصرت 6)  واة، وأف ىذه المفاىيـ تكررتالمسابمفيوـ  دالة ومرتبطة

أي مفيوـ تفسيري   ألشكاؿ والصور، والتقويـالدروس فقط. بينما خمت األنشطة، والرسومات، وا

المشاركة  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 14.2ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 تضمنتيا أداة التحميؿ.  المذيفالسياسية، والمساواة، 
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مرات  3بتفاوت، حيث تكرر مفيوـ حقوؽ األقميات بواقع )  ظ أيضا أف ىذه المفاىيـ وردتويبلح

ة بيف الرجؿ والمرأة مرة المساواواإلنصاؼ فتكرر بواقع مرتيف، بينما ورد مفيوـ العدؿ ( أما مفيوـ 

 واحدة فقط.

يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) فرتباطا بالوحدات والدروس، ارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

 21في درسيف فقط مف مجموع  مرات، وجاءت 6تكررت الثبلثة تفسيرية المفاىيـ ( أف ال 32

 درسا خمت مف أية مفاىيـ تفسيرية. 19درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

، لكنو توافر ليس بالكبير عمى صعيد فقط المساواةج التحميؿ السابقة توافرا لمفيوـ تعكس نتائ

ي تنظيـ المحتوى حيث المفاىيـ، وحجـ تكراراتيا، وفي توزيعيا عمى الدروس. كما تعكس خمبل ف

 رتباط باألنشطة والتقييـ.اوردت جميع المفاىيـ وتكراراتيا في نصوص الدروس، دوف أي 

 نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي / الجزء الثانيح. 

( مفاىيـ  6( أف المقرر تضمف )  31ممحؽ رقـ ) الالجدوؿ  تظير نتائج التحميؿ كما تضمنيا

مرة  23تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت ) 

أما األنشطة فمرة  ،ثـ التقويـ بواقع ) مرتيف ( ،مرة ( 20( غالبيتيا في نصوص الدروس بواقع ) 

 الصور، والغبلؼ أي مفيـو تفسيري.واحدة فقط. بينما لـ تتضمف الرسومات، واألشكاؿ و 

ويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الستة وردت بتفاوت، حيث تكرر مفيوـ المشاركة في صنع القرار 

أما مفيوـ المساواة بيف الرجؿ  ،مرات ( 6تبله العدؿ واإلنصاؼ بواقع )  ،مرات ( 7بواقع ) 

وحقوؽ األقميات )  ،مرات ( 4وعدـ التمييز عمى أي أساس بواقع )  ،مرات ( 5والمرأة فتكرر ) 

 مرتيف ( بينما تضمف المقرر مفيـو حرية التعبير مرة واحدة فقط.
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 32يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، ارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

 21المفاىيـ في تسعة دروس مف مجموع ه مرة، وجاءت ىذ 23تفسيرية تكررت المفاىيـ ال ( أف

 درسا خمت مف أي مفاىيـ تفسيرية. 12درسا تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

 % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 28.5أف المقرر تضمف ما نسبتو تعكس نتائج التحميؿ السابقة 

التحميؿ. وىو أمر يدلؿ عمى توافر ليس تضمنتيا أداة المذيف المشاركة السياسية، والمساواة، 

لكنو غير متوازف عمى صعيد المفاىيـ، وحجـ تكراراتيا، وفي توزيعيا عمى الدروس. كما ، بالكبير

وردت غالبية المفاىيـ وتكراراتيا في نصوص الدروس، إذ خمبل في تنظيـ المحتوى النتائج تعكس 

 دوف أف ترتبط باألنشطة والتقييـ عمى نحو جيد.

 نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي / الجزء األول ط.

( مفاىيـ تفسيرية  3( أف المقرر تضمف )  33الجدوؿ ممحؽ رقـ )  تظير النتائج كما يوضحيا

مرة (  11دالة ومرتبطة بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ تكررت ) 

مرات (. بينما خمت األنشطة،  3مرات ( والتقويـ بواقع )  8غالبيتيا في نصوص الدروس بواقع ) 

ما يعني أف المقرر السابؽ تضمف  فسيري.والرسومات، واألشكاؿ والصور، والغبلؼ أي مفيوـ ت

تضمنتيا المذيف المشاركة السياسية، والمساواة،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 14.2ما نسبتو 

 أداة التحميؿ.

تكرر مفيوما عدـ التمييز عمى أي إذ ويبلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلثة وردت بتفاوت، 

ت ( لكؿ منيما، أما مفيوـ المشاركة في صنع القرار، فجاء مرا 5أساس، وحرية التعبير بواقع )

 مرة واحدة فقط.
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 34يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، ارية وعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

درسا  21في خمسة دروس مف مجموع مرة، وجاءت  11ثة مفاىيـ تفسيرية تكررت ( أف ىناؾ ثبل

 درسا خمت مف أي مفاىيـ تفسيرية. 16ابؽ، ما يعني أف ىناؾ تضمنيا المقرر الس

تعكس نتائج التحميؿ السابقة توافرا لمفيومي المشاركة السياسية والمساواة، لكنو توافر ليس بالكبير 

عمى صعيد المفاىيـ، وحجـ تكراراتيا، وفي توزيعيا عمى الدروس. كما تعكس خمبل في تنظيـ 

 3نعكست في التقييـ او المفاىيـ وتكراراتيا في نصوص الدروس،  غالبية المحتوى حيث وردت

 مرات، ولـ تنعكس في األنشطة.

 ي. نتائج تحميل مقرر التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي / الجزء الثاني

تضمف )   أف المقررنتائج عممية التحميؿ  الذي يوضحو (  33ممحؽ رقـ ) الالجدوؿ  نبلحظ مف

المشاركة السياسية والمساواة، وأف ىذه المفاىيـ  ( مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بمفيوميْ  7

ثـ التقويـ بواقع ) مرتيف (  ،مرة ( 45مرة ( غالبيتيا في نصوص الدروس بواقع )  47تكررت ) 

يعني أف  ما بينما خمت األنشطة، والرسومات، واألشكاؿ والصور، والغبلؼ أي مفيوـ تفسيري.

المشاركة السياسية،  % مف المفاىيـ المتعمقة بمفيوميْ 33المقرر السابؽ تضمف ما نسبتو 

 تضمنتيا أداة التحميؿ. المذيف والمساواة، 

تكرر مفيوـ عدـ التمييز عمى أي أساس إذ بلحظ أيضا أف ىذه المفاىيـ الثبلثة وردت بتفاوت، ون

أما مفيوـ المساواة بيف الرجؿ  ،مرات ( 9عبير بواقع ) تبله حرية الرأي والت ،مرة ( 18بواقع ) 

 ،مرات ( 4والعدؿ واإلنصاؼ )  ،مرات ( 5ومفيوـ سيادة القانوف )  ،مرات ( 7والمرأة، فتكرر ) 

 ساواة أماـ القضاء مرة واحدة.مرات ( بينما ورد مفيوـ الم 3والمشاركة في صنع القرار ) 
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 34يظير الجدوؿ المرفؽ رقـ ) رتباطا بالوحدات والدروس، اة ريوعمى صعيد توافر المفاىيـ التفسي

درسا  23في أربعة دروس مف مجموع مرة، وجاءت  47عة مفاىيـ تفسيرية تكررت ( أف ىناؾ سب

 درسا خمت مف أي مفاىيـ تفسيرية. 19تضمنيا المقرر السابؽ، ما يعني أف ىناؾ 

المشاركة السياسية والمساواة، لكنو توافر ليس بالكبير  تعكس نتائج التحميؿ السابقة توافرا لمفيوميْ 

مع أنو األعمى مقارنة بمقررات الصفوؼ السابقة، لكف النتائج تظير عدـ توازف في توزيع  

التكرارات، وفي توزيع المفاىيـ عمى الدروس. كما تعكس خمبل في تنظيـ المحتوى حيث تكررت 

رتباط باألنشطة. وفي اصوص الدروس، دوف أي % في ن90المفاىيـ التفسيرية بنسبة تفوؽ 

 نعكاس بسيط لمغاية في التقييـ.ا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 

تحدد السؤاؿ الثاني في الدراسة " بمدى التكامؿ بيف مقررات " التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية، 

 المشاركة والمساواة " . مفيوميْ والمغة العربية في الصفوؼ مف الخامس وحتى التاسع في طرح 

الباحث عمى توصيؼ مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية اّطمع  ،لئلجابة عمى ىذا السؤاؿو 

، والمطالعة والنصوص بجزأييا 7-5بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا لمصفوؼ مف 

 ( 2سطيف، الجدوؿ رقـ ) ( لممرحمة األساسية العميا في فم 9+ 8لمصفوؼ ) 

الباحث، والتي  مف قامسبّ أعّدت  التي أداة التحميؿ ضوء محتوى المقررات السابقة فيحّمؿ ثـ 

 ومعامؿ صدقيا، مف تضمنت المفاىيـ التفسيرية لمفيومي ) المشاركة السياسية، والمساواة( والتأكد

وزارة التربية والتعميـ العالي المتعمقة العودة لسياسات ت تمّ ، كما وتحديد ضوابط التحميؿ ،ثباتيا

 .ةبالدواـ المدرسي لموقوؼ عمى نصاب توزيع الحصص عمى المقررات الثبلث

 :تيوقد جاءت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني عمى النحو اآل
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والمطالعة والنصوص"  ،" لغتنا الجميمة النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية

 في اإلطار العام (9-5لمصفوف ) بجزأييا والتربية اإلسالمية بجزأييا،

لقاء إيضاح و مف شأنيا عّدة يا اسنتناوؿ الموضوع مف زو ، في سعينا لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني ا 

التكامؿ بيف المقررات، كالتكامؿ عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، وحجـ  الضوء عمى طبيعة

 مفاىيـ عمى محتوى المقررات.، وتوزيع الالتي تضمنت مفاىيـ تفسيريةكرارات، وعدد الدروس الت

المتعمقة بمدى التكامؿ بيف مقررات التربية العامة نتائج عممية التحميؿ يوضح الجدوؿ أدناه، 

 اإلسبلمية، والتربية " لغتنا الجميمة، والمطالعة والنصوص " بجزأييا المدنية، والمغة العربية

 عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، وحجـ التكرارات.(  9-5لمصفوؼ مف )  بجزأييا،

( تضمنت جميع  9 – 5حيث يتبيف لنا مف الجدوؿ أف مقررات التربية المدنية لمصفوؼ مف ) 

مرة (، إذ تضمنت مقررات التربية اإلسبلمية )  659المفاىيـ التفسيرية، وتكررت ىذه المفاىيـ ) 

( مفيوما  13( مرة، أما مقررات المغة العربية فتضمنت )  132مفاىيـ تفسيرية، تكررت ) (  8

 مرة (. 53تفسيريا، تكررت ) 

كما وتظير النتائج بوضوح مدى التفاوت عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية الدالة والمرتبطة 

المفاىيـ. لصالح مقررات  بالمشاركة السياسية والمساواة، والتبايف الكبير في حجـ التكرارات ليذه

التربية المدنية، األمر الذي ال يعكس تكامبل بيف مقررات التربية المدنية، والمغة العربية، والتربية 

( في اإلطار العاـ عمى مستوى المفاىيـ التفسيرية، وحجـ  9 – 5اإلسبلمية لمصفوؼ مف ) 

 التكرارات.
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 (  5الجدول رقم ) 
 العامة المتعمقة بمدى التكامل بين المقرراتنتائج عممية التحميل 

 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية المفاىيم/ وحدات التحميل الفئات )المجال(

 

 

 

 

 المشاركة السياسية

 43  2 41 االنتخابات
 10  1 9 الّتصويت
 13  1 12 الترشيح

 21  1 20 تأسيس األحزاب
 8   8 النقاباتتشكيؿ 

 19   19 تأسيس الجمعيات واألندية
 44   44 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 9   9 التجمع السممي
 124 17 5 102 حرية الرأي والتعبير

 38 15 1 22 المشاركة في صنع القرار
 1   1 اإلستفتاء

 

 

 

 

 المساواة

 7   7 المساواة في األجر
 15  1 14 تكافؤ الفرص
 40 5 5 30 سيادة القانوف

 8 4 2 2 المساواة أماـ القضاء
 131 40 16 75  عدـ التمييز عمى أي أساس
 116 24 7 85 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

 37   37 عدـ التيميش
 99 21 10 68 العدؿ واإلنصاؼ
 46   46 حقوؽ المعاقيف
 15 6 1 8 حقوؽ األقميات

 844 132 53 659 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية كاف بيف مف الجدوؿ السابؽ كما نبلحظ 

مقررات التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بالمقاـ األوؿ، ثـ المغة العربية في المقاـ الثاني. أما 

عمى صعيد تكرار المفاىيـ فكاف بيف مقررات التربية المدنية والمغة العربية أوال، ثـ التربية 
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تبايف واضح عمى صعيد المفاىيـ والتكرارت بيف مقررات المقاـ الثاني، مع وجود  اإلسبلمية في

  المغة العربية والتربية اإلسبلمية.

التبايف ىو لصالح مقررات المغة العربية، أما عمى صعيد تظير النتائج أف فعمى صعيد المفاىيـ 

لنتائج التفصيمية اأما طار العاـ، ىذا في اإل التكرارات فالتبايف لصالح مقررات التربية اإلسبلمية.

 سنأتي عمييا الحقا.بكؿ مرحمة، ف ةالخاص

إرتباطا بالدروس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية،  الثبلث أما عمى صعيد التكامؿ بيف المقررات

 أدناه ىذا األمر:فيوضح الجدوؿ 

 ( 6جدول رقم )  ال
 ت الثالثعدد الدروس التي تضمنت مفاىيم تفسيرية إرتباطا بالمقررا

 
 التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية المقرر

 النسبة الثاني النسبة األول النسبة الثاني النسبة األول النسبة الثاني النسبة األول
 %5 1 %5 1 %18 2 %18 2 %71 5 .%85 6 الصؼ الخامس
 %5 1 %20 4 %0 0 %0 0 %62 5 %71 5 الصؼ السادس
 %9 2 %28 6 %45 5 %36 4 .%66 4 %83 5 الصؼ السابع
 %45 9 %9 2 %0 0 %12 1 %100 7 %100 8 الصؼ الثامف
 %17 4 %24 5 %25 2 %25 2 %87 7 %100 8 الصؼ التاسع

 

المشاركة  نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ حجـ التفاوت في توزيع المفاىيـ التفسيرية المرتبطة بمفيوميْ 

حيث  عمى الدروس لصالح دروس التربية المدنية في المقاـ األوؿ،في توزيعيا السياسية والمساواة 

جميع في حيف تضمنت %، 85%  62والتي جاءت بيف (  7-5ة لمصفوؼ مف )النسب المرتفع

  مفاىيـ تفسيرية.وؿ مف مقرر الصؼ التاسع دروس مقرر الصؼ الثامف، ودروس الفصؿ األ
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 تكوفتكاد لنسبة المئوية اإلجمالية ااإلسبلمية فأما بخصوص مقررات المغة العربية والتربية 

تمؾ بوىي نسب ضئيمة لمغاية مقارنة ، ىذه المقررات لممفاىيـ التفسيريةف دروس متقاربة في تضم

مع %، 5%، واألدنى لثبلثة مقررات 45بمغت النسبة األعمى  إذالخاصة بمقررات التربية المدنية، 

لـ تتضمف أي مفيـو  يو "أ: بجز  المغة العربيةمبلحظة أف دروس الصؼ السادس مف مقرر 

 تفسيري.

ؿ أما فحص التكامؿ عمى صعيد توزيع المفاىيـ التفسيرية عمى محتوى المقررات، فيوضحيا الجدو 

التكامؿ، فنصوص الدروس  التبايف الكبير عمى صعيدالنتائج  نبلحظ مفو (  35المرفؽ رقـ ) 

مفيوما تفسيريا، في  438( تضمنت ما مجموعو  9-5المتعمقة بالتربية المدنية لمصفوؼ مف ) 

 116مفيوما، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت  31حيف تضمنت مقررات المغة العربية 

 مفيوما تفسيريا.

ضمنت مقررات وتمفيوما تفسيريا،  91 مقررات التربية المدنية فتضمنت، أما عمى صعيد األنشطة

 مفيوما، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت مفيوما تفسيريا واحدا فقط. 19المغة العربية 

 3المغة العربية و مفيوما تفسيريا،  74تضمنت مقررات التربية المدنية ، فقد وفيما يتعمؽ بالتقويـ

 مفيوما تفسيريا. 15مفاىيـ، أما مقررات التربية اإلسبلمية فتضمنت 

،  ـمفاىي 7 أجزاء المحتوى األخرى، فقد تضمنت أغمفة مقررات التربية المدنيةوعمى صعيد 

، في حيف لـ تتضمف مقررات المغة العربية والتربية مفاىيـ 8، والصور واألشكاؿ 41والرسومات 

 اإلسبلمية أي مفاىيـ عمى صعيد أجزاء المحتوى السابقة.

 يمكف الحديث عف تكامؿ حقيقي، واع، ومدروس، وممنيج، يعكس تكامبل بيف في اإلطار العاـ ال

بشكمييا األفقي والعمودي المقررات الثبلث الربط بيف المعمومات الواردة في المقررات عمى قاعدة 
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مزيدا مف  كؿ مرحمةبمقررات النتائج التفصيمية الخاصة  مقيوت بما يتناغـ وتطور الفئة العمرية .

 تي:قضية التكامؿ بيف المقررات، وسنستعرضيا عمى النحو اآل الضوء عمى

والتربية  " بجزأييا،" لغتنا الجميمة أوال: النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية

 لمصف الخامس األساسي. بجزأييا اإلسالمية

ىذه المقررات ( نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدى التكامؿ بيف  36يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

( مفيوما، وأف ىذه  11)  تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ الخامس األساسييتبيف لنا أف  إذ 

(  24( مفاىيـ، تكررت )  6بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية )  ،مرة ( 73المفاىيـ تكررت ) 

 مرات (. 4( مفاىيـ فقط، تكررت )  3ر المغة العربية ) مرة، في حيف تضمف مقر 

في حجـ التكرارات ليذه  كذلؾ باينا في عدد المفاىيـ التفسيريةتظير النتائج السابقة أف ىناؾ ت

التربية المدنية ومقررات المغة العربية  بيف مقرراتكبيرا المفاىيـ. األمر الذي ال يعكس تكامبل 

 .عمى صعيد المفاىيـ وتكراراتيا الخامس األساسيلمصؼ والتربية اإلسبلمية 

كما نبلحظ أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية، وحجـ التكرارات كاف بيف 

التربية المدنية، والمغة العربية، مع أف التبايف موجود بوتيرة أقؿ بيف مقرر التربية المدنية،  يمقرر 

نبلحظ أيضا تباينا كبيرا بيف مقررات المغة العربية والتربية اإلسبلمية كما  والتربية اإلسبلمية أيضا.

 .عمى صعيد المفاىيـ وحجـ التكرارات لصالح مقررات التربية اإلسبلمية

رتباطا ابيف مقررات الصؼ الخامس التكامؿ  ( الذي يوضح 6وبالعودة إلى الجدوؿ السابؽ ) رقـ 

رات التربية المدنية، حيث كانت نسبة الدروس التي ، نجد التفاوت الكبير لصالح مقر الدروسب

وفي %، 18دروس المغة العربية في %، بينما بمغت 78تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصميف 

 .%5دروس التربية اإلسبلمية 
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 والتربية بجزأييا،" الجميمة لغتنا"  العربية متعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغةثانيا: النتائج ال

 لمصف السادس األساسي.بجزأييا  اإلسالمية

 مقرراتال( نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدى التكامؿ بيف  37يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

(  8)  تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ السادس األساسيأف  مف النتائج نبلحظو السابقة، 

( مفاىيـ، تكررت )  5ة ) بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمي ،مرة ( 56تكررت ) مفاىيـ، وأنيا 

 ضمف مقرر المغة العربية أي مفاىيـ تفسيرية.تلـ ي، في حيف ( مرات 10

والتبايف في حجـ التكرارات  لتفسيرية،مدى التفاوت عمى صعيد المفاىيـ ا تعكس النتائج السابقة

المقاـ األوؿ، والتربية اإلسبلمية في المقاـ  لصالح مقررات التربية المدنية فيليذه المفاىيـ. 

األمر الذي ال يعكس تكامبل بيف مقررات التربية الثاني، وخمو مقررات المغة العربية مف أية مفاىيـ 

لمصؼ  اإلسبلمية والتربيةوتكامبل ضئيبل بيف مقررات التربية المدنية  والمغة العربية،المدنية، 

 .عمى صعيد المفاىيـ وتكراراتيا السادس األساسي

التكامؿ بيف مقررات الصؼ الخامس  تظير النتائج أف(  6وبالعودة إلى الجدوؿ السابؽ ) رقـ 

ومعدوما في البعض اآلخر، فقد بمغت نسبة الدروس  ،كاف ضئيبل في بعضيا إرتباطا بالدروس

 كانت صفرا%، بينما 66ميف في الفص  مقررات التربية المدنيةالتي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في 

 %.12.5 بمغت النسبة وفي دروس التربية اإلسبلميةة، في دروس المغة العربي

 والتربية بجزأييا،" الجميمة لغتنا"  العربية والمغةثالثا: النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، 

 لمصف السابع األساسي.بجزأييا  اإلسالمية

السابقة، التي يوضحيا الجدوؿ  مقرراتالنتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدى التكامؿ بيف تظير 

مقرر التربية  تباينا عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا، فقد تضمف ( 38ممحؽ رقـ ) 
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بينما تضمف مقرر  ،مرة ( 98تكررت )  تفسيريا ( مفيوما 12المدنية لمصؼ السابع األساسي ) 

(  5( مرة، في حيف تضمف مقرر المغة العربية )  11( مفاىيـ، تكررت )  3التربية اإلسبلمية ) 

 مرة (. 13مفاىيـ فقط، تكررت ) 

نبلحظ مف النتائج السابقة مدى التفاوت عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية، والتبايف في حجـ 

، مف جية بيف مقررات التربية المدنية ضئيبل تكامبل ذه المفاىيـ. األمر الذي يعكسالتكرارات لي

عمى صعيد  لمصؼ السابع األساسي مف جية أخرى اإلسبلمية المغة العربية والتربيةومقررات 

 .المفاىيـ وتكراراتيا

ف التكامؿ بيف مقررات الصؼ السابع ( تظير النتائج أ 6وبالعودة إلى الجدوؿ السابؽ ) رقـ 

المغة العربية،  رمقر و  مقرر التربية المدنيةطا بالدروس كاف متفاوتا، وقريبا إلى حد ما بيف رتباا

 التربية اإلسبلمية.، ومقرر ومتقاربا بيف مقرر المغة العربية

فقد بمغت نسبة الدروس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في مقررات التربية المدنية  في الفصميف 

 %.18س المغة العربية، وفي دروس التربية اإلسبلمية بمغت في درو  %40%، بينما كانت 66

، " المطالعة والنصوص" بجزأييا رابعا: النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية، والمغة العربية

 لمصف الثامن األساسي. بجزأييا والتربية اإلسالمية

 مقرراتال( نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدى التكامؿ بيف  39يوضح الجدوؿ ممحؽ رقـ ) 

تكررت ( مفيوما تفسيريا  14تضمف مقرر التربية المدنية لمصؼ التاسع األساسي ) السابقة، فقد 

( مرة، في حيف  29( مفاىيـ، تكررت )  6مرة ( بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية )  133) 

 مرة (. 16( مفاىيـ فقط، تكررت )  8تضمف مقرر المغة العربية ) 

مقرر التربية ف الكبير بيف التكرارات التي تضمنيا التبايوتظير النتائج التي تضمنيا الممحؽ 

عمى صعيد  األمر الذي ال يعكس تكامبل كبيرا المغة العربية،وتمؾ المتضمنة في مقرر المدنية، 
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التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية  يمع أف التبايف موجود بوتيرة أقؿ بيف مقرر  ،المفاىيـ وتكراراتيا

 أيضا.

التفاوت الكبير  نبلحظ ( 6دروس، وبالعودة إلى الجدوؿ رقـ ) أما عمى صعيد التكامؿ إرتباطا بال

يف التربية المدنية، حيث كانت نسبة الدروس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصم لصالح مقرر

 %.27%، وفي دروس التربية اإلسبلمية 12في دروس المغة العربية النسبة %، بينما بمغت 100

 بجزأييا،" والنصوص المطالعة"  العربية والمغة خامسا: النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية،

 لمصف التاسع األساسي. بجزأييا اإلسالمية والتربية

تظير نتائج عممية التحميؿ المتعمقة بمدى التكامؿ بيف المقررات السابقة، والتي يوضحيا الجدوؿ 

تفسيريا، وأف  ( مفيوما 20)  المدنية لمصؼ التاسع  تضمف ( أف مقرر التربية 40ممحؽ رقـ ) 

رت ) ( مفاىيـ، تكر  7مرة ( بينما تضمف مقرر التربية اإلسبلمية )  299تكررت ) ىذه المفاىيـ 

 مرة (. 20( مفاىيـ فقط، تكررت )  9( مرة، في حيف تضمف مقرر المغة العربية )  58

أف التبايف األكبر عمى صعيد عدد المفاىيـ التفسيرية، وحجـ  وتظير النتائج السابقة أيضا،

مقرر  التكرارات كاف بيف مقرر التربية المدنية، والمغة العربية، مع أف التبايف موجود بوتيرة أقؿ بيف

المغة العربية والتربية اإلسبلمية  يوىناؾ تبايف بيف مقرر  التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية أيضا.

 عمى صعيد التكرارات.

 والتربية العربية ، والمغةمف جية التربية المدنية تكامبل بيف مقرر النتائج السابقة عكسال تو 

عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا، كما  لمصؼ التاسع األساسي. مف جية أخرى اإلسبلمية

 المغة العربية والتربية اإلسبلمية. يعكس تكامبل كبيرا عمى صعيد حجـ التكرارات بيف مقرر ال ت
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( نبلحظ التفاوت الكبير  6رتباطا بالدروس، وبالعودة إلى الجدوؿ رقـ ) اأما عمى صعيد التكامؿ 

بمغت نسبة الدروس التي تضمنت مفاىيـ تفسيرية في الفصميف  إذلصالح مقرر التربية المدنية، 

 %.20%، وفي دروس التربية اإلسبلمية 25%، بينما بمغت النسبة في دروس المغة العربية 94
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 انفصم اخلامس
 مناقشة اننتائج وانتوصيات

  
 أوال: مناقشة اننتائج
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تحميؿ  خبلؿ مففي الفصؿ السابؽ  إلييا التوصؿ تـ التي النتائج مناقشة الفصؿ ىذا يتناوؿ

محتوى مقررات )التربية المدنية، والتربية اإلسبلمية بجزأييا، والمغة العربية / لغتنا الجميمة بجزأييا 

( لممرحمة األساسية العميا  9+ 8والمطالعة والنصوص بجزأييا لمصفوؼ )  (7-5) لمصفوؼ مف 

 في واالقتراحات التوصيات إلى . والتعميؽ عمييا. إضافة2015/2016في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

 .الدراسة ىذه نتائج ضوء

 أوال: مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:

 :األول الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج مناقشة. 1

 والمغة اإلسبلمية، والتربية المدنية، التربية"  مقررات تضمف مدى ما: عمى األوؿ السؤاؿ نص

 ؟. والمساواة المشاركة لمفيومي التاسع وحتى الخامس مف الصفوؼ في العربية،

 (  9-5النتائج المتعمقة بمقررات التربية المدنية ) لمصفوف من نقاش أ. 

يمكف مبلحظة أف بشكؿ عاـ، (  9-5بتتبع نتائج تحميؿ مقررات التربية المدنية لمصفوؼ مف ) 

ف كاف متفاوتا وغير ممنيج، ف المفاىيـ التفسيرية الدالة والمرتبطة جميع التوافر كاف موجودا، وا 

 9-5) مف المدنية التربية مقررات جميع فيضمنت  ) المشاركة السياسية والمساواة ( ءبمفيومي

مرة، وتوزيعيا عمى الدروس لجميع المقررات كاف  659 ومجموعت بما ىذه المفاىيـ تكرر ، و (

  %.82بنسبة إجمالية بمغت 

كما شممت المفاىيـ التفسيرية جميع محتوى المقررات، فنصوص الدروس تضمنت ما مجموعو 

 74مفيوما تفسيريا، في حيف تضمف التقويـ  91مفيوما تفسيريا، أما األنشطة فتضمنت  438

مفاىيـ،   7مفيوما تفسيريا، وعمى صعيد أجزاء المحتوى األخرى، تضمنت أغمفة المقررات 

 مفاىيـ. 8، والصور واألشكاؿ 41والرسومات 
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في ليذا لف نكتفي بالحكـ عمى مدى التوافر ، يفتح آفاقا رحبة لمنقاشلكف التعمؽ في ىذه النتائج 

والتوافر عمى صعيد تضمف المفاىيـ والتكرارات، ما تظيره األرقاـ مف مف خبلؿ اإلطار العاـ 

 صعيد عمىناقشة النتائج قراءة ومب بؿ سنقوـوتضمف أجزاء المحتوى لممفاىيـ التفسيرية، الدروس، 

 وعمى أكثر مف مستوى. تربية المدنيةالمقررات 

وىو أمر ينبغي لمقررات التربية المدنية، ، العامة التكرارات حجـ بيف كبيرة فجوة في البداية ىناؾ

 تكرر عمى سبيؿ المثاؿ، والتعبير الرأي حرية فمفيوـ ،كمدخؿ أساسي لنقاش النتائج عنده التوقؼ

 منيما، لكؿ(  فقط مرات 8)  مفيوما تشكيؿ النقابات، وحقوؽ األقميات تكرر بينما ،( مرة 102)

سوى مرة واحدة اإلستفتاء لـ يرد مفيوـ و  اة أماـ القضاء مرتيف فقط، المساو تكرر مفيوـ  في حيف

% 70 تفوؽ نسبة عمى حصمت التفسيرية المفاىيـ ثمث مف أقؿ أفنجد  المطاؼ نياية فيفقط، و 

األمر الذي يطرح تساؤالت عدة حوؿ نوعية المخرجات التربوية  .الكمي التكرارات حجـ مف

المنشودة، والفمسفة التربوية الكامنة وراء التركيز عمى ثمث المفاىيـ بيذه الطريقة، والتعرض لبعض 

بضع مرات فقط  –في مادة ىدفيا التربية عمى المواطنة  –المفاىيـ التي تشكؿ أساس المواطنة 

 سنوات. 5وعمى مدار 

عمى صعيد توزيع المفاىيـ عمى أجزاء المحتوى، فكاف لنصوص الدروس نصيب األسد حيث  أما

مفيوما، ثـ  71مفيوما، تبلىا التقويـ بواقع  91مفيوما، بينما تضمنت األنشطة  438تضمنت 

مفاىيـ، واألشكاؿ  7مفيوما، أما أجزاء المحتوى األخرى فتضمنت األغمفة  41الرسومات بواقع 

جودة المحتوى الخاص تطرح النتائج السابقة العديد مف التساؤالت حوؿ وكذلؾ اىيـ، مف 8والصور 

سيما وأف بناء  .تحقيؽ الفمسفة التربوية كما تضمنتيا فمسفة المناىج، وقدرتو عمى بالمقررات

كما تضمنتيا  –مواطف فمسطيني فاعؿ لف يتحقؽ بالتركيز عمى المفاىيـ في نصوص الدروس 

 لتكوف خمسة أضعافيا في األنشطة، وستة أضعافيا في التقويـ -المقررات 
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عمى مستوى مقرر كؿ صؼ، ففي مقرر الصؼ الخامس تكررت بعض المفاىيـ  ويتأكد ىذا األمر 

مرة،  بينما تضمف المقرر عدة مفاىيـ لمرة واحدة فقط أو مرتيف، وفي  12مرة، وبعضيا  23

% مف حجـ 90مفاىيـ عمى حوالي  4س لـ يختمؼ األمر كثيرا، فحصمت مقرر الصؼ الساد

التكرارات الكمي، بينما تكررت المفاىيـ األخرى لمرة واحدة فقط أو مرتيف، وفي مقرر الصؼ 

% مف حجـ التكرارات الكمي، بينما توزعت النسبة المتبقية 55مفاىيـ أكثر مف  4السابع نالت 

مفاىيـ  4ة واحدة  أو مرتيف، وفي مقرر الصؼ الثامف نالت مفاىيـ تكرر بعضيا لمر  8عمى 

مفاىيـ تكرر  10% مف حجـ التكرارات الكمي، بينما توزعت النسبة المتبقية عمى 70حوالي 

% مف حجـ 60مفاىيـ حوالي  5بعضيا مرة واحدة فقط أو مرتيف، وفي مقرر الصؼ نالت 

مفيوما تكرر بعضيا مرة واحدة فقط أو  15مى التكرارات الكمي، بينما توزعت النسبة المتبقية ع

 مرتيف.

فالمفاىيـ  ،ويمكف تممس ىذه العشوائية، وعدـ التوازف األفقي والعمودي عمى أكثر مف مستوى

منيا في مقرر الصؼ الخامس، فقط  ( مرات 10)  تكررتالمشاركة السياسية ب الدالة والمرتبطة

منيا  ( مرة في الصؼ السادس، 38رتفع العدد إلى ) ابينما مرات لمفيوـ حرية الرأي والتعبير،  7

رتفاع عدد التكرارات في الصؼ اـ أف يمكف تفيّ بالطبع  لمفيوـ حرية الرأي والتعبير. اكرار ت 28

حجـ المفاىيـ و عدد السادس جاء في سياؽ تطور الفئة العمرية، األمر الذي يستوجب زيادة 

مف  يحتؿ مفيوـ حرية الرأي والتعبير وحده ىذا التركيز أف وال يمكف تفيمما تكرارىا، ولكف 

، وال يمكف تفيـ أف ينخفض حجـ التكرارت المرتفعة، ليناؿ ىذه النسبة مجموع التكرارات الكمي

مقارنة بالصؼ ( فقط،  19لممفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية في الصؼ السابع إلى ) 

ف عدد المفاىيـ والتكرارات ينبغي أف يكوف أكبر، ألف إيقوؿ: التربوي السابؽ، عمما أف المنطؽ 
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 الطمبة في الصؼ السابع قادروف مع تطور مستواىـ العقمي، وقدراتيـ المختمفة عمى التعاطي

 بشكؿ أفضؿ مع ىذه المفاىيـ.

لكف مرة ، رتباطا بالفئة العمريةاوىو أمر جيد (  66) وفي الصؼ الثامف قفزت التكرارات إلى 

مف التكرارات  تكرارا 43فناؿ ما مجموعو  ،إلى الصدارةمفيوـ حرية الرأي والتعبير  أخرى عاد

وتتأكد فرضية ىذا التفاوت غير المدروس وغير الممنيج عندما تقفز التكرارات في  ،السابقة

ارات في الصفوؼ مف ( مرة، بحيث تفوؽ في صؼ واحد مجموع التكر  154الصؼ التاسع إلى ) 

( مجتمعة. ويطرح ىذا األمر سؤاال كبيرا حوؿ ىؿ يمكف لمطمبة في فصؿ دراسي مكوف  5-8)

ستبينو، ىذا ما حصة أف يستوعبوا وييضموا ويتفاعموا مع ىذا الكـ اليائؿ مف المفاىيـ ؟  17مف 

 عند ربط موضوع التوافر بالحصص الدراسية. تناقشو الدراسةو 

المساواة فقد توافرت مف خبلؿ مفاىيميا التفسيرية في الصؼ الخامس )  ر عمى ويندرج ذات األم

( مرة، قبؿ أف ترتفع مرة أخرى في الصؼ  18في الصؼ السادس ) انخفضت ( مرة، و  63

( مرة، وقفزت عمى نحو غير مبرر  67بمغت ) ( مرة، أما في الصؼ الثامف ف 79السابع بواقع ) 

( مرة، أي أعمى بمرة ونصؼ مف مجموع ماتضمنتو  145قع ) ي الصؼ التاسع بواف تربويا

 كاممة. 8-5الصفوؼ مف 

ا بدءا مف الخامس، ثـ ربما يكوف مرد ىذا التفاوت أف مقررات التربية المدنية لـ يتـ تأليفي

فقد قررت ، السادس، وىكذا تباعا، بحيث كاف ىناؾ تسمسؿ بنائي في المفاىيـ المتعمقة بالمواطنة

التربية والتعميـ العالي تدريس مقرري التربية المدنية لمصفيف الخامس، والسادس في العاـ وزارة 

( بينما كاف العمؿ في مقرر الصؼ السابع قد تـ منذ العاـ الدراسي )  2005-2004الدراسي ) 

والصؼ  ،( 2003-2002وكذلؾ مقرر الصؼ الثامف في العاـ الدراسي )  ،( 2001-2002

 (. 2004-2003ـ الدراسي ) التاسع في العا
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ختبلؼ خمفياتيـ الفكرية بظبلليا عمى معالجة موضوع ا، و لقد ألقت اآللية السابقة، وتنوع المؤلفيف

في مدى التوافر عمى صعد  اكبير  االمواطنة وأسسيا في مقررات التربية المدنية، وليذا نجد تفاوت

ت الخاصة بالصفوؼ الدراسية، وفي توافر مختمفة، منيا: التفاوت في توافر المفاىيـ بيف المقررا

توزيعيا بيف  وأيضا فيالمفاىيـ داخؿ كؿ مقرر، وفي توزيع المفاىيـ عمى الدروس والحصص، 

 والتقويـ.والرسومات، الدروس، واألنشطة، 

طمعت عمى جميع المقررات التي كانت اقد فيما إذا كانت فرؽ المؤلفيف  ويطرح ىذا سؤاال طبيعيا

عتبار خمؽ حالة مف التكامؿ وأنيا أخذت بعيف االجاىزة آنذاؾ قبؿ القياـ بعممية تأليؼ المناىج ؟ 

لماـ  !! بيف مقررات التربية المدنيةاألفقي والعمودي  وأف طواقـ التأليؼ كانت عمى دراية وا 

لبناء خارطة طريؽ  –آنذاؾ  –المناىج  بموضوع المواطنة وأسسيا، وبالتالي العمؿ مع مركز

 فكرية، تشكؿ اإلطار المفاىيمي لعممية التأليؼ.

تظير النتائج بوضوح شديد أف عممية تأليؼ المقررات الدراسية لمتربية المدنية لـ تكف تسير وفؽ 

أف ىناؾ بعض المفاىيـ لـ تتوافر في جميع فعمى سبيؿ المثاؿ نجد  إطار مفاىيمي واضح،

ختفت مف بعض المقررات، األمر الذي امعينة، و المقررات، بؿ وردت في مقررات صفوؼ 

، فعمى الفئة العمريةقدرات ومرتبطا بومدروسا، أف ىذا التوافر لـ يكوف ممنيجا، يستشؼ منو 

)  الصفيف في مقررات ـ القضاءأمانتخابات، والتصويت، والمساواة االسبيؿ المثاؿ: وردت مفاىيـ 

ينفي وىو ما األمر الذي يعني أف الطمبة لـ يتعرضوا ليذه المفاىيـ في ثبلثة صفوؼ، (  5+9

لمساواة في تشكيؿ النقابات، وتأسيس الجمعيات واألندية، واكما وردت مفاىيـ التكامؿ األفقي، 

ستفتاء ورد في أف مفيوـ اال ئجونجد أيضا في النتا ( فقط. 9+7)  الصفيف في مقرراتاألجر 

ىناؾ أمثمة و  الصؼ الثامف فقط. وأف الرقابة والمساءلة والمحاسبة وردت في الصؼ التاسع فقط.

 يمكف مبلحظتيا مف النتائج في الفصؿ السابؽ.مشابية كثيرة 
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 أف ىناؾ فجوة كبيرة في مدى توافر المفاىيـ التفسيرية بيف مقررات التربيةكما تظير النتائج 

والسؤاؿ ستفتاء ورد مرة واحدة فقط في مقرر الصؼ الثامف، (، فاال 9-5المدنية لمصفوؼ مف ) 

ىنا ما الجدوى مف ذلؾ تربويا؟ وكيؼ يمكف أف يتعزز المفيوـ لدى الطمبة إذا ورد مرة واحدة فقط 

ساءلة الرقابة والمختفاء مفاىيـ اعمى مدار خمس سنوات دراسية، وفي ذات السياؽ ما الحكمة مف 

منيا  ،مرة في الصؼ التاسع 44وردت قد ( ثـ نجدىا  8-5مف مقررات الصفوؼ )  والمحاسبة،

لحاؿ مع مفيوـ حقوؽ المعاقيف، الذي وكذلؾ ا مرة في الدرس الرابع مف الوحدة األولى فقط. 34

( مرات فقط في مقرر الصؼ الثامف،  4( بينما ورد )  7+6+5مرة واحدة فقط في صفوؼ )  ورد

 فمرة في الدرس الثاني م 25، منيا ( مرة في مقرر الصؼ التاسع 39قفز بعد ذلؾ إلى ) و 

 .الوحدة الرابعة

أف التوافر لـ يكف متواترا، تظير النتائج ف، لتفسيرية بالدروسأما عمى صعيد ربط توافر المفاىيـ ا

تحديدا مف  –فيناؾ كثير مف الدروس الكاممة ومكتمبل عمى مدار الفصؿ الدراسي/ العاـ الدراسي، 

مف الطبيعي أف ينعكس ذلؾ عمى  وبالتاليلـ تتضمف أي مفيوـ تفسيري.  -لسابع الخامس إلى ا

الحصص الدراسية، فنجد أف التوافر مقترنا بالحصص الدراسية لـ يكف جيدا في الصفوؼ مف 

ذه المفاىيـ وعدـ التعرض ليا ى نقطاع الطمبة عفاالخامس وحتى السابع، األمر الذي يعني 

ستفياـ يضع العديد مف عبلمات االالحصص الكمي في الفصؿ الدراسي، وىذا أمر ثمث حوالي 

 قضية التوافر في منياج ىدفو التربية عمى المواطنة.عمى 

بينما نجد عكس ذلؾ في مقرر الصفيف الثامف والتاسع، حيث أف جميع الدروس، وبالتالي 

الثامف والتاسع تكمف في الكـ  مفاىيـ تفسيرية، ولكف اإلشكالية في مقرريْ الحصص تضمنت 

فإذا قسمنا عدد المفاىيـ عمى عدد الحصص في الحصة الواحدة، الكبير واليائؿ مف المفاىيـ 

، الصؼ الثامفالحصة الواحدة في في مفاىيـ خمسة  تكوف النتيجة أف الطالب سيتعرض إلى
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وكيؼ يمكف لمطمبة إدراؾ  !التوافر بيذه الطريقة أمر محمود؟ وعشرة في الصؼ التاسع، فيؿ

نتقاؿ في ىذه المفاىيـ مف دقيقة، وكيؼ يمكف اال 40جوىر ىذه المفاىيـ العشرة في حصة مدتيا 

تجاىات ؟ ويقودنا ىذا التساؤؿ إلى القضية مستوى المعرفة إلى مستوى الميارة، ثـ إلى مستوى اال

 رتباطا بمحتوى المقرر.ااألخيرة المرتبطة بيذه المستويات الثبلث وىي توافر المفاىيـ 

العناصر الرئيسة لمقررات والرسومات، واألشكاؿ والصور  ،تشكؿ الدروس، واألنشطة، والتقويـ

نسجاـ واع بيف اعا بالمفاىيـ التفسيرية موزّ التربية المدنية، وبالتالي مف الطبيعي أف يكوف توافر 

الجدوى مف وجود مفاىيـ  ، ويطرح ىذا تساؤال حوؿولكف النتائج تظير عكس ذلؾ، ىذه العناصر

المشاركة السياسية والمساواة في درس معيف، دوف أف يتبع ذلؾ باألنشطة، وأف ينعكس في النياية 

، كمفيومي يـ في األنشطة دوف الدروس والتقويـولكف األغرب أف تكوف ىذه المفاى ؟ في التقويـ

تكافؤ الفرص في مقرر الصؼ السابع وغيره، أو أف يتضمنيا التقويـ دوف و المساواة في األجر، 

في مقرر الصؼ الخامس  أي إرتباط باألنشطة و/ أو الدروس كمفيوـ المساواة أماـ القضاء

كمفيوـ المشاركة في صنع الدروس فقط دوف األنشطة والتقويـ، متضمنة في وغيره، أو أف تكوف 

مرات في مقرر الصؼ السادس دوف أف يتـ ربطو باألنشطة، أو التقويـ. أما  8القرار الذي تكرر 

لـ يتضمف  مرة، 98 مجموعو بما تكررت مفيوما تفسيريا 12 السابع فتضمف المقرر الصؼ

 .، ولمرة واحدة فقطواإلنصاؼ العدؿ مفيوـ التقويـ منيا سوى

ويفسر عدـ التوازف السابؽ النتيجة اإلجمالية في توزيع المفاىيـ عمى محتوى المقررات، والتركيز 

 إلى األنشطة تفسيريا، وتناقص المفاىيـ في مفيوما 438تضمنت  عمى نصوص الدروس التي

أجزاء المحتوى  مفيوما، أما 41الرسومات بواقع مفيوما، ف 71مفيوما، ثـ التقويـ بواقع  91

 .مفاىيـ 8مفاىيـ، واألشكاؿ والصور  7األخرى فتضمنت األغمفة 
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ولكف  و األرضية التي يتـ البناء عمييا، إف توافر أسس المواطنة قضية ميمة، وتشكؿ القاعدة، أ

التوافر مبنيا عمى أسس عممية، وتربوية، ويحمؿ طابعا ممنيجا، ىذا ىذا وحده ال يكفي إذا لـ يكف 

ومدركا لكيفية تحقيؽ األىداؼ المرجوة، وبالتالي ينبغي أف يكوف التوافر محكوما ومرتبطا  واعيا

ال. بقضية التوزيع األفقي والعمودي لممفاىيـ فقد ىذا التوافر مضمونو وغاياتو، سيما ونحف  وا 

تجاىاتو.  نتحدث عف مادة ىدفيا بناء المواطف وتغيير سموكياتو وا 

(  2012ية إلى حد كبير لنتائج دراسة كؿ مف العسالي، وسويداف ) وقد جاءت ىذه النتائج مشاب

جتماعي، ودور المواطنة التربية المدنية تناوؿ مفيـو السمـ اال التي خمصت إلى أف محتوى مقررات

(  2011الصالحة في بنائو، ولكف بشكؿ غير ممنيج، وعشوائي، ودراسة مرتجى والرنتيسي ) 

في طرح قيـ المواطنة في مقررات التربية المدنية لمصفوؼ مف ) التي أشارت إلى عدـ التوازف 

( التي فحصت قيـ المواطنة في مقررات التربية المدنية في  2009ودراسة شوية )  ،( 7-9

الجزائر، حيث أشارت إلى أف القيـ ظيرت بشكؿ عشوائي، وغير ممنيج، األمر الذي يدلؿ عمى 

 أمر غير مبرمج.

 (  9-5) لمصفوف من  بجزأييا مقة بمقررات المغة العربيةنقاش النتائج المتعب. 

 توافرا  ( بجزأييا، والثامف الجزء األوؿ 9+7+5لمصفوؼ)  ات المغة العربيةنتائج تحميؿ مقرر تظير 

لكنو توافر ضعيؼ ممفاىيـ التفسيرية الدالة والمرتبطة بمفيومي ) المشاركة السياسية والمساواة ( ل

والثامف الصؼ السادس " بجزأيو "  اتتضمنتو مقررات التربية المدنية. أما مقرر مقارنة بذلؾ الذي 

ما  السابقة مقرراتالوفي نياية المطاؼ تضمنت  .ةتفسيري ة مفاىيـأي " الجزء الثاني " فمـ تتضمف

 مرة فقط .  53ت ىذه المفاىيـ تكرر مفيوما تفسيريا، و  12مجموعو 

أف أف تتحوؿ مقررات المغة العربية لمادة تربية عمى المواطنة، وبالتالي بالطبع ليس مطموبا 

تتضمف ذات المفاىيـ والتكرارات الكبيرة كما التربية المدنية، ولكف ليس مقبوال أيضا أف يتـ تجاىؿ 



157 
 

 
 

ذا الحد في مقررات المغة العربية، التي تمتاز بأنيا مادة مؤىمة لتكوف حاضنة أسس المواطنة إلى ى

ذا ما ناقشنا موضوع التوافروليا نصاب كبي المفاىيـ. ليذه ي ف ر مف الحصص الدراسية. وا 

موضوع يتوضح  ،المحتوى، والدروسو  مقررات المغة العربية إرتباطا بالمفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا،

 بشكؿ أفضؿ.التوافر 

يمكف تممس أف توافر المفاىيـ التفسيرية كاف ضئيبل، وبالتالي  فعمى صعيد مقررات المعة العربية

مف مجموع المفاىيـ البالغ  ثبلثةأف بلفت واألمر ال ،معينة "تربوية عديـ الجدوى " لتحقيؽ أىداؼ 

، بينما توزعت النسبة الباقية عمى عشرة حجـ التكرارات الكمي % مف64حوالي  التن 21عددىا 

 تفسيرية تضمنتيا المقررات. مفاىيـ

لفصؿ األوؿ مقرر المغة العربية/ لغتنا الجميمة لمصؼ الخامس في اتضمف  ؛عمى سبيؿ المثاؿف

 فتضمف مفيوميف تفسيريف دوف تكرار، الفصؿ الثاني،با واحد تكرر مرتيف، أما مقرر تفسير  مامفيو 

 مدار عاـ دراسي كامؿ؟ . أربع مرات فقط عمى الثبلثة  المفاىيـىذه لجدوى مف ورود فما ا

درسا،  22أف مقرر الصؼ الخامس موزع عمى عتبار إذا ما أخذنا بعيف االسيساعد في الحكـ 

، وردت كجزيئيات وأف المفاىيـ الثبلثةحصة دراسية ( طواؿ العاـ،  204)  ولو مف النصاب

في دروس منفصمة، وتحتؿ مساحة ضئيمة جدا مف أربع حصص فقط، وبالتالي  وبشكؿ ىامشي

 حصة دراسية لـ تتضمف مفاىيـ تفسيرية. 200ىناؾ 

س كما أف المفاىيـ الثبلثة " وأحدىا مكرر " وىو مفيوـ العدؿ واإلنصاؼ، وردت مرة في الدر 

العاشر، بينما في الفصؿ تبع بأنشطة، وأخرى في األنشطة في السابع مف الفصؿ األوؿ دوف أف ي

وما حرية التعبير، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة في التقويـ، دوف محتوى معرفي، أو يالثاني ورد مف

  أنشطة، األمر الذي يفقد ىذا التوافر الضئيؿ معناه.
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مع ، والتاسع/ الفصؿ الثانيبفصمية،  مى مقرر المغة العربية لمصؼ السابعوينسحب نفس األمر ع

مقرر أما ال يّغير في األمر شيئا. رتفاع وتيرة المفاىيـ التفسيرية، وكذلؾ تكراراتيا امبلحظة أف 

تتضمف المقررات لـ فيختمؼ األمر كثيرا، حيث  بفصمية، والثامف/ الفصؿ الثاني الصؼ السادس

 بالتالي ال يمكف الحديث عف توافر.و ، مفاىيـ تفسيريةأية  السابقة

المغة العربية/ المطالعة  يمقرر ما جاء في ولعؿ خير مثاؿ عمى توافر جيد وممنيج، ومدروس ىو 

وكذلؾ التاسع/ الفصؿ األوؿ، حيث تضمف مقرر والنصوص لمصؼ الثامف/ الفصؿ األوؿ، 

الصؼ الثامف / الفصؿ األوؿ، وفي الدرس التاسع موضوعا حوؿ إعبلف قياـ دولة فمسطيف، وقد 

عمى ثمانية مفاىيـ تفسيرية دالة ومرتبطة بالمشاركة السياسية والمساواة، وتكررت حتوى الدرس ا

 .والتعبير والمناقشة والتحميؿ،الدرس، نص مرة، واألمر الجيد أنيا توزعت بشكؿ ممنيج بيف  16

كما تضمف مقرر المغة العربية/ المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع، موضوعا حوؿ حقوؽ 

حتوى الدرس عمى ثمانية مفاىيـ اوقد اإلنساف في القانوف الدولي في الدرس الحادي عشر، 

أف  امرة، وكاف أمرا جيد 16تفسيرية دالة ومرتبطة بالمشاركة السياسية والمساواة، وتكررت 

 شكؿ ممنيج بيف نص الدرس، والمناقشة والتحميؿ، والتعبير.المفاىيـ توزعت ب

/ الفصؿ األوؿ الصؼ التاسععشر درسا تضمنيا مقرر  مف مجموع ستة -ورغـ أنو درس واحد  

ولكف ىناؾ  إال أنو يمثؿ نموذجا جيدا لمتوافر الممنيج والمدروس، والكفيؿ بتحقيؽ األىداؼ. –

وىي أف  –وتفرضيا نتائج التحميؿ  –ت المغة العربية رتباط بمؤلفي مقرراامبلحظة ىامة ذات 

جميع المؤلفيف ليسوا عمى دراية تامة بموضوع المواطنة وأسسيا، وأىمية تضمنيا في المقررات 

ال لعمموا عمى أف يكوف التوافر أفضؿ مف الشكؿ الذي وجد عميو " كما، وكيفا "الدراسية ولعؿ  ،، وا 

ما يدلؿ عمى ىذا ىو الدرس الحادي عشر في مقرر المغة العربية/ المطالعة والنصوص لمصؼ 

كاف الدرس تحت عنواف " حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي "  إذالتاسع لمفصؿ الدراسي األوؿ، 



159 
 

 
 

"  في فخ عدـ التمييز بيف نصوص ومواد " القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف  لكف مؤلؼ الدرس وقع

وىذا خير مثاؿ  وبالتالي جاء المحتوى الدراسي ىجينا بيف األمريف. ،و" القانوف الدولي اإلنساني "

 فتقاد المؤلفيف لمكفايات المطموبة في موضوع المواطنة والمفاىيـ المرتبطة بيا.اإلى 

 8+7+5)  لمصفوؼ" لغتنا الجميمة، والمطالعة والنصوص" ومع ذلؾ ال يعكس مقرر المغة العربية

توافرا جيدا عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية لممشاركة السياسية والمساواة، وحجـ  ( 9الجزء األوؿ+ 

ال يضر ببنية المقررات عمى مستوى المعرفة،  و، سيما أنووىو أمر كاف باإلمكاف تفادي التكرارات،

 أو التعبير، أو التدريب المغوي.والمناقشة والتحيؿ، 

توافر المفاىيـ التفسيرية بالدروس، فتظير النتائج أف التوافر لـ يكف متواترا، أما عمى صعيد ربط 

حتوت ثمانية فقط عمى مفاىيـ ا، الفصؿ األوؿ ا في مقرراتدرس 56ومبرمجا، فمف مجموع 

تفسيرية، وفي دروس مقررات الفصؿ الثاني تضمنت تسعة دروس فقط مفاىيـ تفسيرية مف مجموع 

 درسا.  56

(  2012ائج التي خمصت إلييا الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف العسالي، وسويداف ) تتشابو النت

(  في فمسطيف لـ  9-7التي خمصت إلى أف محتوى مقررات المغة العربية لمصفوؼ مف ) 

يتعرض لمفيوـ المواطنة وما يترتب عمييا مف حالة السمـ اإلجتماعي بشكؿ كاؼ، وجاءت 

الدروس، بينما لـ تظير أية مؤشرات في دروس أخرى.  المؤشرات عمى نحو جيد في بعض

( التي ىدفت إلى التعرؼ إلى صورة المرأة، وكيفية تناوليا في محتوى  2012ودراسة اآلغا ) 

مقررات المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف، حيث أشارت الدراسة إلى عدـ تضميف 

ىتماـ بدرجة أقؿ باألدوار ار المرأة بشكؿ عاـ، واالمحتوى المقررات السابقة لمعديد مف أدو 

السياسية، والوطنية، والمينية لممرأة الفمسطينية المعاصرة، وعدـ التركيز عمى حقوؽ المرأة 
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( التي أشارت إلى أف أسس تنمية المواطنة  2005وقضاياىا. ودراسة أخضر ومجموعة باحثيف ) 

 مممكة العربية السعودية ظيرت بنسبة متوسطة.ومبادئيا في مقررات المغة العربية في ال

 (  9-5نقاش النتائج المتعمقة بمقررات التربية اإلسالمية بجزأييا ) لمصفوف من ج. 

تفسيرية دالة ومرتبطة  تربية اإلسبلمية لف تتضمف مفاىيـلموىمة األولى قد يظف المرء أف مقررات ال

فت أف مقررات التربية بالمشاركة السياسية والمساواة كمقررات المغة العربية، ولكف األمر البل

، فقد بضعفيف ونصؼ مقررات المغة العربية حجـ تكرارات يفوؽ ما تضمنتومنت اإلسبلمية تض

 مرة.  132تضمنت جميع مقررات التربية اإلسبلمية ثمانية مفاىيـ تفسيرية تكررت 

لعؿ المبلحظة األولى أف توزيع التكرارات الكمي لـ يقترف بتوزيع جيد عمى الصفوؼ، وبالتالي لـ 

يأخذ بعيف اإلعتبار الفئة العمرية وقدراتيا، حيث كاف الصفاف السادس والسابع ىما األضعؼ مف 

، خمسة في الصؼ السادس، وثبلثة فقط في الصؼ السابعحيث تضمف المفاىيـ التي بمغت 

وبحجـ تكرارات أقؿ مف الصفوؼ السابقة واآلحقة، وىو أمر ال يعكس منيجية متوازنة تعتمد البناء 

 األفقي والعمودي.

وحجـ تكراراتيا  بغض النظر عف عددىا، –يّميز مقررات التربية اإلسبلمية أف المفاىيـ التفسيرية 

متضمنة في جميع المقررات  لمصفوؼ مف الخامس وحتى التاسع األساسي، ولكف بتوزيع غير  –

بمغت إذ مف الدروس، متوازف عمى صعيد الدروس. فمقررات التربية اإلسبلمية تحتوي عددا كبيرا 

ي الفصؿ درسا فقط، وف 18دروس، ولكف ما تضمف منيا مفاىيـ تفسيرية  104في الفصؿ األوؿ 

رتباطا ا وىو توافر ضعيؼ درسا مفاىيـ تفسيرية 17تضمف منيا  103الثاني بمغ عدد الدروس 

، مع أفضمية لمقررات الصفوؼ الثامف والتاسع، وينعكس ىذا األمر عند ربط المفاىيـ بالدروس

السياسية مف الطبيعي أف يكوف نصيب المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة إذ إف بالحصص الدراسية، 

 دقيقة. 40والمساواة دقائؽ قميمة مف الحصة البالغ وقتيا 
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فاقت المفاىيـ التفسيرية  إذرتباطا بالفئة العمرية، فمـ يكف مدروسا، اأما توزيع المفاىيـ وتكراراتيا 

المفاىيـ في الصؼ  في الصؼ الخامس تمؾ المتضمنة في الصؼ السادس، وفاقت ضعفيْ 

ينسجـ  ذاتو أيضا يفوؽ الضعفيف، وىذا يدلؿ عمى عدـ التوازف، واألمرالسابع، مع حجـ تكرارات 

 مع نتائج الصفيف الثامف والتاسع.

 رتباطا رئيسا، بمعنى لـ تكف مواضيع محوريةارتباط المفاىيـ بالمحتوى فمـ يكف في الغالب اأما 

ة أو التقويـ ترد في نصوص الدروس دوف أف ترتبط باألنشط، بؿ كانت جزيئات متناثرة، لمدروس

كما في الصؼ السادس، والسابع، والثامف، والتاسع إلى حد ما، أما الصؼ الخامس فكاف األفضؿ 

ستثناء في درسيف اويمكف الحديث عف  عمى صعيد ربط المعرفة المتضمنة بالدروس بالتقويـ فقط.

قوؽ والذي جاء تحت عنواف " مف حمقرر الصؼ الخامس الجزء األوؿ،  21فقط ىما الدرس 

جاء تحت عنواف إذ ، مقرر الصؼ التاسع الجزء الثاني 23والدرس  ،اإلنساف في المجتمع المسمـ"

 " حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ". 

% مف حجـ التكرارات الكمية لجميع مقررات التربية 40ىذاف الدرساف أكثر مف  لقد ناؿ ؛بداية

اإلسبلمية، ذلؾ أنيما موضوعاف محورياف، حيث تمثمت المفاىيـ التفسيرية في نصوص الدرسيف، 

 مدروسا، ومتوازنا.و وفي األنشطة، وكذلؾ في التقويـ، وبالتالي كاف التوافر منيجيا، 

ظة أيضا ىي أف عدد المفاىيـ التفسيرية، وحجـ التكرارات المتعمقة ولعؿ مف القضايا المبلح

بالمساواة كانت أكبر بكثير مف تمؾ المتعمقة بالمشاركة السياسية في مقررات التربية اإلسبلمية 

أف المؤلفيف حاولوا بلمصفوؼ مف الخامس األساسي وحتى التاسع األساسي، ويفسر الباحث ذلؾ 

نتخابات كونيا مفاىيـ الحكـ، والسمطة، والتصويت، والترشيح، واالتجنب الخوض في مفاىيـ ا

ترتبط بالديمقراطية، والمواطنة، وربما تكوف مف وجية نظرىـ مواضيع جدلية، ليذا نجدىـ 

ختاروا قضايا تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف في ايستخدموف في المقررات مصطمح الشورى، حتى عندما 
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اىيـ وذىبوا إلى مواضيع العدالة، والمساواة، وحقوؽ المرأة، اإلسبلـ تجنبوا الخوض في ىذه المف

والحؽ في الحياة، والحرية في التصرفات المالية، وعند الحديث عف الحرية السياسية، ركزوا عمى 

 حرية التعبير، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

( التي خمصت إلى  2012تتقاطع نتائج الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة العسالي، وسويداف ) 

( في فمسطيف تعرض لبعض مؤشرات  9-7أف محتوى مقررات التربية اإلسبلمية لمصفوؼ مف ) 

 لـ جتماعي، ولكف بشكؿ غير ممنيج، حيثمفيوـ المواطنة وما يترتب عمييا مف حالة السمـ اال

الثامف  الصؼ محتوى وكاف األوؿ، الجزء/ مقرر الصؼ السابع محتوى في مؤشرات أية تظير

 .األوؿ الجزء/ التاسع الصؼ محتوى في مرضية مؤشرات ظيرت بينما منخفض المؤشرات،

( التي أشارت إلى مقررات التربية اإلسبلمية في  2005ودراسة أخضر، ومجموعة باحثيف ) 

 المممكة العربية السعودية قد تضمنت بعض القيـ المرتبطة بالمواطنة، ولكتيا لـ ترتبط باألنشطة.

 :الثاني الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج مناقشة. 2

 والمغة اإلسبلمية، والتربية المدنية، التربية"  مقررات التكامؿ بيف مدى ما: الثاني عمى السؤاؿ نص

 ؟. والمساواة السياسية المشاركة في طرح مفيومي التاسع وحتى الخامس مف مصفوؼالعربية ل

بشكؿ عاـ، يمكف مبلحظة أف التكامؿ في طرح مفيومي  السابقة مقرراتالبتتبع نتائج تحميؿ 

سواء  ضعيفا، ويكاد يكوف معدوما.المشاركة السياسية، وما يرتبط بيما مف مفاىيـ تفسيرية كاف 

الدروس، واألىـ توزيع المفاىيـ عمى أـ عمى صعيد عمى صعيد المفاىيـ التفسيرية وتكراراتيا، 

 المحتوى.

التربية المدنية جميع المفاىيـ التفسيرية، وأف تناؿ النسبة األعمى  مف الطبيعي أف تتضمف مقررات

وال يعني ىذا أف عمى المقررات األخرى أف ، مف التكرارات، بوصفيا مادة لمتربية عمى المواطنة

أف ولكف مطموب مف ىذه المقررات  عندما نتحدث عف التكامؿ،تتحوؿ لمادة تربية عمى المواطنة 
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في مبادئ السياسة التربوية لممناىج  1998طة المنياج الفمسطيني األوؿ ما أكدت عميو ختعكس 

والديمقراطية، ومراعاة بث  والمشاركة، والمساواة، العدؿ، روح تسودىا لحياة الطمبة بضرورة " إعداد

لتزاـ بحيث ال تنفصؿ المطالبة بالحقوؽ عف اال في مختمؼ المناىجروح المواطنة، والحس المدني 

 (. 11: 1998 األوؿ الفمسطيني المنياج خطة)بالواجبات "  

عمى صعيد  آفاقا رحبة لمنقاش كؿ مقررات عمى حدةل -إذا ما تعمقنا بيا  –تحميؿ النتائج  تقدـو 

 والوقوؼ عميو بيف المقررات، وعمى مستويات عدة.التكامؿ فحص طبيعة ىذا 

 ( 9-5لمصفوف من )  بجزأييا والمطالعة والنصوص "مقررات المغة العربية " لغتنا الجميمة، أ. 

ما سعت إلية خطة المنياج الفمسطيني  ( 9-5)  مف لمصفوؼ حقؽ مقررات المغة العربيةلـ ت

، فعمى صعيد المفاىيـ وية مف بث لروح المواطنة، والحس المدنياألوؿ في مبادئ السياسة الترب

، ولـ تتكرر ىذه  13ررات تضمنت المق التفسيرية الدالة والمرتبطة بالمشاركة السياسية والمساواة، 

 . مرة 53المفاىيـ سوى 

تضمنتيا المقررات لـ تتكرر سوى مرة واحدة أو  13ىذا باإلضافة إلى أف ثمانية مفاىيـ مف أصؿ 

مواضيع فرعية، أو ىامشية، ولـ تتضمف المقررات سوى  ، وأف جميع المفاىيـ جاءت ضمفإثنتيف

وىذا يفقد التكامؿ بيف المقررات معناه، وأىدافو  درسيف فقط تناوال أسس المواطنة بشكؿ رئيس.

الربط بيف المعمومات الواردة في المقررات عمى نحو أفقي وعمودي، وأف التربوية. فالتكامؿ يتطمب 

اء بيا في المقررات بما يتناغـ وتطور الفئة العمرية، وىو أمر لـ رتقيتـ التعمؽ في المفاىيـ واال

 يتحقؽ بيف مقررات المغة العربية والتربية المدنية عمى صعيد المفاىيـ وتكراراتيا كما توضح سابقا.

وينعكس ىذا األمر عمى توزيع المفاىيـ عمى الدروس التي بمغت في جميع مقررات المغة العربية 

درسا،  17درسا، ولكف ما تضمف منيا مفاىيـ تفسيرية كاف فقط  130(  9-5لمصفوؼ مف )
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وأف درسيف فقط تضمنا أكثر مف  وكما ذكرنا سابقا بعضيا جاء بشكؿ ىامشي، وفي سياؽ عابر.

 نصؼ العدد اإلجمالي لمتكرارات.

المقاـ ظير النتائج أف التكامؿ لـ يتحقؽ في زيع ىذه المفاىيـ عمى المحتوى، فتأما عمى صعيد تو 

األوؿ عمى صعيد محتوى مقررات المغة العربية نفسيا، حيث لـ تتضمف أغمفة الكتب أية مفاىيـ 

مفيوما  31تفسيرية، وكذلؾ الرسومات، والصور واألشكاؿ، بينما تضمنت نصوص الدروس 

 مفاىيـ فقط. وفي المقاـ الثاني كاف التكامؿ شكميا 3مفيوما، بينما تضمف التقويـ  19واألنشطة 

التي تضمنت جميع عناصر محتواىا مفاىيـ  بيف مقررات المغة العربية ومقررات التربية المدنية

 تمؾ الواردة في مقررات المغة العربية.ب تفسيرية، وبنسب كبيرة ال يمكف أف تقارف

ذا ما ذىبنا إلى مستوى أبعد في فحص طبيعة ىذا التكامؿ الذي يتطمب  الربط بيف المعمومات وا 

رتقاء بيا في في المقررات عمى نحو أفقي وعمودي، وأف يتـ التعمؽ في المفاىيـ واالالواردة 

فنتائج المقررات بما يتناغـ وتطور الفئة العمرية، لوجدنا أف ىذا األمر لـ يتكرس واقعا ممموسا، 

تحميؿ مقررات المغة العربية تفيد أف أكثر مف نصؼ المفاىيـ التي تضمنيا ىذه المقررات وىي: ) 

نتخابات، وتأسيس األحزاب، والترشيح، والمشاركة في صنع القرار، وتكافؤ الفرص، والمساواة اال

أماـ القضاء، وحقوؽ األقميات ( قد جاءت مرة واحدة أو مرتيف فقط، ويطرح ىذا األمر العديد مف 

 نطبلقا مف تعريؼ التكامؿ، ىؿ ىي في سياؽ الربط بيف المعموماتاالتساؤالت حوؿ تصنيفيا 

التعمؽ  نو تـإىذا الربط أفقي أـ عمودي ؟ وىؿ يمكف أف نقوؿ الواردة في المقررات ؟ وىؿ 

خبلؿ خمسة في المقررات مف خبلؿ وجودىا مرة واحدة، أو مرتيف  رتقاء في ىذه المفاىيـواال

 أعواـ دراسية !!.

في مقررات المغة أكبر نسبة مف التكرارات بالنتيجة اإلجمالية  ناال أما ذلؾ المفيوماف المذاف

 والعدؿ واإلنصاؼ مرة،  17وتكرر بواقع  ) عدـ التميز عمى أي أساس امفيوم، وىما العربية
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فإنيما ال يختمفاف عما سبقيما مف مفاىيـ، فقد توزعت ىذه المفاىيـ  ،( مرات 10الذي تكرر بواقع 

 130مف عمى مدار سنوات الدراسة الخمس، وجاءت بشكؿ ىامش وعابر، وفي سياؽ أكثر 

 حصة دراسية عمى مدار العاـ.

الدرس التاسع مف مقرر المغة العربية "  ىماط، و يمكف الحديث عف تكامؿ حقيقي في درسيف فق

إعبلف قياـ دولة المطالعة والنصوص/ الجزء األوؿ " لمصؼ الثامف، الذي جاء تحت عنواف " 

عة والنصوص/ الجزء األوؿ " " والدرس الخامس عشر مف مقرر المغة العربية " المطال فمسطيف

  لمصؼ التاسع، والذي جاء تحت عنواف " حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي "

أف مركز المناىج الفمسطيني قد أخضع مقررات المغة العربية ألكثر مف عممية  البلفتاألمر ولعؿ 

عتبار قضية التكامؿ كما وردت في خطة المنياج تنقيح، وتطوير، ومع ذلؾ لـ يأخذ بعيف اال

 ما يستحقو مف اىتماـ.ربما ألف األمر ال يعنيو كثيرا، وال يناؿ الفمسطيني األوؿ، 

النسخة المتداولة حاليا في المدارس الفمسطينية لمقرر الصؼ السادس أف ستنتاج السابؽ ويؤكد اال

وجاءت بديبل لمطبعة الثالثة التجريبية  ،2011" لغتنا الجميمة "، ىي طبعة منقحة تجريبية 

أي مفاىيـ  -الذي يفترض أف يكوف منقحا ومطورا  –، حيث لـ يتضمف المقرر الحالي 2005

مفاىيـ تفسيرية، ودرسا في الوحدة الذي تـ إيقاؼ العمؿ بو  تفسيرية، بينما تضمف المقرر السابؽ

س جممة مف المفاىيـ التفسيرية الدالة الثامنة عشرة جاء تحت عنواف " غاندي " حيث تضمف الدر 

 والمرتبطة بمفيومي المشاركة السياسية والمساواة.

عتبار، أف يأخذ قضية التكامؿ بعيف اال –وفي سعيو لمتنقيح والتطوير  –كاف حريا بمركز المناىج 

بالتركيز عمييا لدى طواقـ، وفرؽ التأليؼ وأف يسعى إلى تكريسيا ترجمة صادقة لمبادئو المعمنة، 

 مؿ.عوضا أف يحذؼ دروسا كرست ىذا التكا
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عتماد عمييا ألسس المواطنة، ويمكف اال ومفترضة ولعؿ مقررات المغة العربية ىي حاضنة طبيعية

والديمقراطية، ومراعاة  والمشاركة، والمساواة، العدؿ، روح تسودىا لحياة الطمبة في السعي إلعداد

روح المواطنة، والحس المدني، وىذا ال يفقد المغة العربية أركانيا الرئيسة مف قواعد، بث 

 وتدريبات، وتعبير، وخط. 

لخ يمكف أف ينجز إسـ الفاعؿ ...... او فتعميـ المبتدأ والخبر، والجار والمجرور، وأسماء اإلشارة، 

كما ىو موجود في المقررات  –مف خبلؿ درس يتحدث عف حياة المازني، أو طرائؼ أشعب 

أو مف خبلؿ الدرس الذي يتحدث عف غاندي والذي تـ حذفو، أو مف خبلؿ دروس  -الحالية 

تتحدث عف أي مف المفاىيـ التفسيرية بعمؽ. وينطبؽ ذات األمر عمى التعبير، والخط، واإلمبلء، 

إذا توفرت  – رصة جيدةوال يضر ىذا األمر باألركاف الرئيسة لمقررات المغة العربية، بؿ ىي ف

، ات التربية المدنيةمقرر و ، عربيةلتكريس التكامؿ األفقي والعمودي، بيف مقررات المغة ال -اإلرادة 

ىؿ يدرؾ أىمية تكريس أسس المواطنة عند و والسؤاؿ ىؿ يريد مركز المناىج الفمسطيني ذلؾ؟ 

 مشجعة عمى ىذا الصعيد.ال تبدو السابقة إف المعطيات الطمبة ؟ 

 ( 9-5مقررات التربية اإلسالمية " بجزأييا " لمصفوف من ) . ب

تعيد نتائج تحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية إلى الواجية قضية الموضوع الديني، ومدى تأثيره 

رتباطو بالمناىج، وىي قضية خبلفية شائكة بعض الشيء، ولف ندخؿ في تفاصيميا بعمؽ، ولكف او 

 ليا بما يقتضيو واقع الحاؿ، ونتائج الدراسة ذات العبلقة.سنحاوؿ قدر اإلمكاف التطرؽ 

حققت مقررات التربية اإلسبلمية نسبة تكرارات أعمى بمرتيف ونصؼ مف مقررات المغة العربية، 

ورغـ أف عدد المفاىيـ التفسيرية التي تضمنتيا كاف أقؿ مف مقررات المغة العربية، إال أنو يمكف 

 المتضمنة عمى نحو أعمؽ.نيا عالجت المفاىيـ إالقوؿ 
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التي تضمنتيا مقررات التربية  – ولكف ىؿ يعبر حجـ التكرارات لممفاىيـ التفسيرية الثمانية

؟ اإلجابة  تكرارا عف نوع مف التكامؿ مع مقررات التربية المدنية 132والذي بمغ  -اإلسبلمية 

ف التكامؿ مع مقررات التربية المدنية أفضؿ بكثير مف مقررات إاألولية ومف واقع النتائج تقوؿ: 

 ىو تكامؿ جيد.  ولكف ىذا ال يعني أف التكامؿ مع مقررات التربية المدنيةالمغة العربية، 

تضمنت جميع المقررات إذ المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية، فالتكامؿ مفقود عمى صعيد 

بمغت في جميع مقررات التربية اإلسبلمية التي فاىيـ عمى الدروس توزيع الموكذلؾ ، مفيوميف فقط

درسا،  55ـ تفسيرية كاف فقط دروس، ولكف ما تضمف منيا مفاىي 207(  9-5لمصفوؼ مف )

فقط تضمنا درساف و ومبعثر، في ىذه الدروس بشكؿ عابر وىامشي،  وقد جاءت المفاىيـ التفسيرية

 .حوالي نصؼ العدد اإلجمالي لمتكرارات

أما عمى صعيد توزيع ىذه المفاىيـ عمى المحتوى، فتظير النتائج أف التكامؿ لـ يتحقؽ في المقاـ 

لـ تتضمف أغمفة الكتب أية مفاىيـ إذ األوؿ عمى صعيد محتوى مقررات التربية اإلسبلمية نفسيا، 

مفيوما  116تفسيرية، وكذلؾ الرسومات، والصور واألشكاؿ، بينما تضمنت نصوص الدروس 

مفيوما. وفي المقاـ الثاني كاف التكامؿ  15واألنشطة مفيوما واحدا فقط، بينما تضمف التقويـ 

لتي تضمنت جميع عناصر محتواىا شكميا بيف مقررات التربية اإلسبلمية ومقررات التربية المدنية ا

تمؾ الواردة في مقررات التربية اإلسبلمية، حيث بمفاىيـ تفسيرية، وبنسب كبيرة ال يمكف أف تقارف 

 ف األنشطة التي تضمنت مفيوما تفسيريا واحدا.و التركيز عمى المفاىيـ د

ذا ما ذىبنا إلى مستوى أبعد في فحص طبيعة ىذا التكامؿ الذي يتطمب  بيف المعمومات  الربطوا 

رتقاء بيا في الواردة في المقررات عمى نحو أفقي وعمودي، وأف يتـ التعمؽ في المفاىيـ واال

المقررات بما يتناغـ وتطور الفئة العمرية، لوجدنا أف ىذا األمر لـ يتكرس واقعا ممموسا، فنتائج 

تيجة اإلجمالية أكبر نسبة مف ذيف ناال بالنمتحميؿ مقررات التربية اإلسبلمية تفيد أف المفيوميف ال
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) عدـ التميز عمى أي أساس وتكرر بواقع  االتكرارات في مقررات التربية اإلسبلمية، وىما مفيوم

قد توزعت تكراراتيما عمى  ،مرة ( 24مرة،  والمساواة بيف الرجؿ والمرأة والذي تكرر بواقع  41

التمييز، والمساواة بيف الرجؿ والمرأة  مدار سنوات الدراسة الخمس، وأف الدرسيف يتحدثاف عف عدـ

مفاىيـ التي تمّيز بيف الرجؿ والمرأة، والتي ة مع أف مقررات التربية اإلسبلمية تضمنت عدّ 

 سنوضحيا الحقا.

يما الدرس ت حوالي نصؼ التكرارات اإلجمالية،  فلنا تضمنا مفاىيـ تفسيرية فاالمذاف أما الدرس

موضوعا رئيسا حوؿ " مف حقوؽ  ، الذي تضمفاألوؿمقرر الصؼ الخامس الجزء مف  21

جاء تحت إذ في مقرر الصؼ التاسع الجزء الثاني،  23درس ، و اإلنساف في المجتمع المسمـ "

مف منطمؽ ديني، عالجا حقوؽ اإلنساف  أنيمابلفت فمف ال ، عنواف " حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ "

 سبلـ عمى نحو سطحي.اإلنساف في اإللتأصيؿ لحقوؽ وحاوؿ المؤلفوف ا

ىذا األمر خير مثاؿ إلشكالية نموذجا لتأكيد أف  -وغيرىما  –ف ربما يأخذ البعض الدرسيّ 

قتصاديا، اجتماعيا، و اسياسيا، و  المتمثمة بالخصوصية المجتمعيةو  في المقررات الدراسية، المدنيات

أو اإلشكاؿ الديني الذي ، عمى كافة المستويات أو تناقض المصالح مؾ المتعمقة بالثقافة السائدة،وت

يفرض إرجاع الحديث عف قضايا حقوؽ اإلنساف إلى كنؼ الديف " كإطار مفاىيمي " وليس 

 .، وما تتطمبو التربية عمى ىذه الحقوؽ مف " حياد قيمي " تفاقيات الدوليةاال

دفعت بالبعض إلى وصؼ المناىج الفمسطينية بأنيا  التيىي ى، األسباب وأخر  ىذهربما تكوف 

 حاوؿ إرضاء مختمؼ أطياؼ المجتمع." بالتوفيقية " فيي ت تمتاز

نطباعات التي تؤكد بعض اال لتربية اإلسبلمية ببعض المؤشراتنتائج تحميؿ محتوى مقررات ا تقدـ

مقررات التربية  السابقة، ويتأكد األمر عندما الحظ الباحث في سياؽ عممية تحميؿ محتوى

، والذي يندرج في إطار عدـ التكامؿ بيف اإلسبلمية جزءا مف ىذا التناقض أو " التوفيقية " 
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مقررات التربية اإلسبلمية والتربية المدنية مف جية، والتربية اإلسبلمية والمغة العربية مف جية 

نفسيا، حيث نورد بعض أخرى، وأكثر مف ذلؾ في إطار التكامؿ بيف مقررات التربية اإلسبلمية 

 :األمثمة

تضمف الدرس العشروف مف مقرر التربية اإلسبلمية/ لمصؼ السادس " الجزء الثاني " درسا تحت 

مارسة الرياضة وضع مؤلفو ارسة الرياضة " لكف فيما يتعمؽ بمعنواف " اإلسبلـ يشجع عمى مم

والنساء، وتحت عنواف ىؿ  ختبلط بيف الرجاؿالدرس شروطا عمى ممارسة الرياضة منيا: عدـ اال

يجوز لممرأة المسممة ممارسة الرياضة ؟ كانت اإلجابة بنعـ، مع جممة مف القواعد الممزمة، مثؿ: 

وىذا  ف تمارسيا بعيدا عف أعيف الرجاؿ.أف تختار األلعاب التي تناسب طبيعتيا كأمرأة، وأ

الرجؿ والمرأة، كمفاىيـ  يتناقض مع مفيوـ عدـ التمييز عمى أي أساس، ومفيـو المساواة بيف

مع نتائج التحميؿ التي بينت أف ىذيف المفيوميف أيضا تفسيرية دالة ومرتبطة بالمساواة، ويتناقض 

 ناال أكبر نسبة مف التكرارات في مقررات التربية اإلسبلمية نفسيا.

عشر عف" أـ سممة أـ  زء األوؿ، فقد تحدث الدرس الثالثأما في مقرر الصؼ التاسع/ الج

المؤمنيف" حيث يتحدث الدرس عف زواج الرسوؿ مف أـ سممة، وقد قدـ المؤلفوف الزواج عمى أنو 

مثاؿ إلنسانية الرسوؿ، وخمقو الكريـ، ووفاء لكؿ مف آمف بو وآزره، وكاف أجدر بيـ أال يقدموه 

ال  ، بؿ بأبعاد تربوية حقيقية تحفظ كرامة المرأة، وىذاالفضؿو  المنةبيذه الصيغة التي تحمؿ 

 ينتقص بالطبع مف جميع الصفات التي قدموىا عف الرسوؿ.

عتبرناه مثاال جيدا امف مقرر الصؼ الخامس/ الجزء األوؿ، والذي  21وتحدثنا سابقا عف الدرس 

، ولكف ذلؾ لـ يمنع أف ىناؾ مبلحظات عمى الدرس، فقد فسر المؤلفوف حؽ الشورى عمى التكامؿ

ختصاص، وىذا بالطبع ال يؤسس لوعي طبلبي يفيد بوجوب واالستشارة أىؿ الخبرة اعمى أنو حؽ 

، بما يعزز المشاركة صنع القرارومشاركتيـ في عممية  واألخذ برأييـ كؿ أفراد المجتمعستشارة ا
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السياسية، التي ىي أحد األسس الميمة لممواطنة. ربما يكوف ىذا أيضا وراء أف المفاىيـ التفسيرية 

 بية اإلسبلمية إبتعدت عف المفاىيـ المرتبطة بالمشاركة السياسية.التي تضمنتيا مقررات التر 

 ثانيا: توصيات الدراسة

تحميؿ محتوى مقررات التربية المدنية، والمغة العربية بجزأييا " لغتنا الجميمة، والمطالعة  ضوء في

 الباحث إلييا توصؿ التي ( والنتائج 9-5والنصوص، والتربية اإلسبلمية بجزأييا لمصفوؼ مف ) 

 :تيةاآل التوصيات وضع يمكف

 محتوى في القصور جوانبمعالجة ىتماـ بتنمية المواطنة في أوساط الطمبة، مف خبلؿ اال .1

المفاىيـ  بقائمة سترشادمقررات التربية المدنية، والمغة العربية، والتربية اإلسبلمية، واال

 الحالي.البحث  إلييا توصؿ التي التفسيرية

، والممارسيف. وأال يكوف المتخصصيف مف فريؽإلى  مقررات التربية المدنية إعدادإسناد  .2

ختيار مؤلفي المقررات األخرى، بؿ تؤخذ بعيف االتخصص ىو المعيار األوحد في 

 ومدى اإللماـ، معرفي، والوعي التنويريالفضوؿ ال :مثؿ ،عتبار معايير أخرىاال

 شأنيا عدـ التقوقع في شرنقة التخصص.التي مف بمضاميف المواطنة، وحقوؽ اإلنساف، 

في ضوء المنيج الحمزوني مع مراعاة مصفوفة ، ومراجعتيا بصورة دورية بناء المناىج .3

 المدى والتتابع.

 المقررات الدراسيةالعمودية في التكاممية األفقية و معالجة جوانب القصور عمى صعيد  .4

 .الحالية

 فمسفة بمورة أولوية وطنية، بما يفضي إلىؿ خطة المنياج الفمسطيني األو مراجعة عتبار ا .5

 تنعكس إيجابا عمى المقررات الدراسية. .المعالـ واضحة فمسطينيةتربوية 
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في مقررات أخرى ف بفحص مدى توافر أسس المواطنة يآخر ضرورة قياـ باحثيف  .6

 لممرحمتيف األساسية الدنيا، واألساسية العميا.

التصويب المعياري، تعتمد استثمار ما تشكمو ىذه الدراسة مف فرصة لدراسات أخرى  .7

بحيث يقوـ باحثوف آخروف بالبناء عمى المادة التي تـ جمعيا بتحميبلت أفقية وعمودية 

تجاىات مختمفة، منيا كفاية تضميف المفاىيـ التفسيرية المتعمقة بأسس المواطنة في اب

 وجودة محتوى المقررات وتنظيمو. المية.المقررات في ضوء معايير ع
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر والمراجع بالمغة العربية 

 الشرؽ االوسط. القاىرة: مركز مواطني منتدى عمؿ . ورشة2011براىيـ، سعد الديف.إ 

 الديمقراطية. لمدراسات خمدوف ابف

  .القاىرة: دار المعارؼ.. " العرب لساف"  . 1984إبف منظور 

  .عماف: دار المسيرة.1. عمـ النفس التربوي. ط2000أبو جادو، صالح محمد عمي . 

  .التربوي. فمسطيف،  البحث تصميـ في . مقدمة2000اآلغا، إحساف. محمود األستاذ

 مطبعة الرنتيسي.غزة: 

  ،صرية لنشر . عف الديمقراطية. القاىرة: الجمعية الم2000الجمؿ، أحمد أميف، محررا

 المعرفة والثقافة العالمية.

  .حوؿ اإلطار المفاىيمي والفمسفي  ورشات العمؿ. وقائع 2003البرغوثي، عبد الكريـ

 ابداع المعمـ.مركز : ، راـ اهلل. فمسطيفلمتربية المدنية

 .شقاء الوعي التنويري والمنياج األوؿ. بيرزيت: معيد أو 2011البرغوثي، عبد الكريـ .

 بيرزيت. لغد، جامعة

  .2موسوعة الفمسفة والفبلسفة، مادة: المساواة، الجزء . 1999الحنفي، عبد المنعـ .

 القاىرة: مكتبة مدبولي.

  .موسوعة عمـ السياسة. مصطمحات مختارة، مادة 2004الخشيـ، مصطفى عبداهلل .

 المشاركة السياسية. طرابمس: الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع.
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  والوسطى.  القديمة العصور في السياسي الفكر . تاريخ1988حمزة. الخنساء، سممى

 المغرب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

  .لمنشر. الشروؽ دار التربية. عماف: اجتماع . عمـ1998الرشداف، عبد اهلل 

  .حوؿ اإلطار المفاىيمي والفمسفي لمتربية  ورشات العمؿ. وقائع . 2003الرفيدي، وساـ

 . فمسطيف، راـ اهلل: مركز ابداع المعمـ.دنيةالم

  .وقائع المؤتمر المحمي " نحو إطار مفاىيمي لمتربية المدنية" . 2003الشخشير، خولة .

 .المعمـ ابداع مركز: اهلل راـ فمسطيف،

  .فقييًا. عماف: دار  -دستورياً  – تاريخياً  . المواطنة2000العوا، محمد سميـ وآخروف

 الشروؽ.

  .نحو المتجية الدوؿ في وشروطيا المواطنية عمى التربية. 2007العكرة، أدونيس 

 .والنشر لطباعة الطميعة لبناف، بيروت: دار. الديمقراطية

  .العربية. بيروت: مركز  البمداف في والديمقراطية . المواطنة2001الكواري، عمي خميفة

 دراسات الوحدة العربية.

  .وقضايا. نظريات الثالث العالـ في السياسية التنمية .1988المشاط، عبد المنعـ 

 والتوزيع. لمنشر العيف العربية: مؤسسة اإلمارات

  .موسوعة العمـو اإلجتماعية، مادة: 1994اليواري، عادؿ، سعد مصموح، محرروف.

 .110المواطنة، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، الكويت ، ص:

  .مناىج. القاىرة: مكتبة األنجمو.. ال1996الوكيؿ، حممي. محمد المفتي 

 .القاىرة: ترجمة: لويس إسكندر، . اليوناف عند السياسية . النظرية1966باركر، ارنست

 مؤسسة سجؿ العرب.
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  .في الثورة والقابمية لمثورة. الدوحة: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة 2011بشارة، عزمي .

 السياسات.

  .سمسمة مبادئ الديمقراطية " ما ىي المواطنة " . . 1994بشارة، عزمي. ونبيؿ الصالح

 راـ اهلل: مؤسسة مواطف.

  .الجزائر، 1الجامعييف. ط والطمبة لمباحثيف المحتوى . تحميؿ2007تمار، يوسؼ ،

 الخرايسية: طاكسيج كـو لمدراسات والنشر والتوزيع.

  .2ط . الديمقراطية في أمريكا. ترجمة: أميف مرسي قنديؿ،1984توكفيؿ، ألكسي .

 القاىرة: دار كتابي.

 .الديمقراطية في نياية القرف العشريف: نحو خارطة فكرية، 1994جقماف، جورج وآخروف .

 حوؿ الخيارالديمقراطي. لبناف: مركز دراسات الوحدة العربية.

  .رؤية معاصرة : المنيج، تطوير المنيج، تصميـ ونماذج . 2012حسف، شوقي حساني
 . القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.جودة المنيجبرمجية المنيج، معايير 

  .فمسطيف: اإلدارة العامة لممناىج. وزارة التربية 1998خطة المنياج الفمسطيني األوؿ .

 والتعميـ.

  .الثورة الديمقراطية. بيروت. دار الساقي لمطباعة والنشر.1995دايموند، الري . 

  .تساؤالت الزمف الصعب. القاىرة: مركز القاىرة . المواطنة والعولمة2007دياب، فايد :

 لدراسات حقوؽ االنساف.

  .وقائع المؤتمر المحمي"  نحو إطار مفاىيمي لمتربية 2003رمضاف، حسف نبيؿ .

 المدنية". فمسطيف، راـ اهلل: مركز إبداع المعمـ.
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  .الجمعية. القاىرة: الجمؿ أميف ترجمة أحمد. عف الديمقراطية. 2000روبرت، داؿ 

 .العالمية الثقافةو  المعرفة لنشر المصرية

  .القاىرة : عالـ 1ومياراتو. ط  نماذجو . التدريس2003زيتوف، كماؿ عبد الحميد ،

 الكتب.

  .حوؿ اإلطار المفاىيمي والفمسفي لمتربية  ورشات العمؿ. . وقائع 2003سالـ، وليد

 : ابداع المعمـ.، راـ اهلل. فمسطيفالمدنية

 راـ فمسطيف، الدليؿ المرجعي في تدريس التربية المدنية.  .2010ر وآخروف. قاسـ، سيي

 ربوي، وزارة التربية والتعميـ.اهلل: اإلدارة العامة لئلشراؼ الت

  .مراجعة نقدية لمحتوى كتب المناىج الفمسطينية 2012سويداف، رجاء، عمياء العسالي  .

ي. فمسطيف: دراسة مقدمة لمؤتمر في ضوء مفيوـ المواطنة وأثره عمى السمـ االجتماع

 الشريعة الدولي الثاني. جامعة النجاح الوطنية.

 .الرأسمالية واإلشتراكية والديمقراطية. ترجمة حيدر حاج 2011شومبيتر، جوزيؼ .

 إسماعيؿ. بيروت: المنظمة العربية لمترجمة.

  .أسسو، مفيومو، اإلنسانية، العموـ في المحتوى تحميؿ. 1987طعيمة، رشدي 

 استخداماتو. القاىرة: دار الفكر العربي.

  .بيروت:  33. المواطنة والتربية عمى قيميا. أوراؽ عربية 2012عبد المطيؼ، كماؿ

 مركز دراسات الوحدة العربية.

  .الفكر السياسي الغربي. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.2000عبد المعطي، عمي . 

  .وماني. بيروت: الدار الجامعية لمنشر.. القانوف الر 1985فرج، توفيؽ حسيف 
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  .واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية.القاىرة: مركز القاىرة 2006قاسـ، مصطفى .

 لدراسات حقوؽ اإلنساف.

  .الجزائر: دار كتابي.2أمريكا". ط في . ""الديمقراطية1984قنديؿ، أميف مرسي، محرر ، 

  .والوسطى. لبناف، صيدا:  القديمة العصور في السياسي الفكر . تاريخ1990كريـ، محمد

 دار الريؼ لمطباعة والنشر. 

  القاىرة: مكتبة األنجمو  .قضايا في مناىج التعميـ .1993لبيب، رشدي، ومينا، فايز مراد
 .المصرية

  .موسوعة عمـ اإلجتماع، مادة: مواطنة، ترجمة محمد محي 2001مارشاؿ، جورداف .

 القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة.، 2الديف وآخروف، ج 

  .موسوعة العمـو اإلجتماعية، مادة: المواطنة، ترجمة:عادؿ اليواري 1994ماف، ميشيؿ .

 وسعد مصموح، الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع

  .الفكر السياسي الغربي. االسكندرية: دار المعرفة 2000محمد، عمي عبد المعطي .

 الجامعية.

  .المواطنة والمواطف في الفكر السياسي. اإلسكندرية: دار الوفاء 2012ميراف، حمدي .

 لدنيا الطباعة والنشر.

 .بيروت: مركز المواطنة والديمقراطية في البمداف العربية. 2001نافع ، بشير وآخروف .

 .40 -36دراسات الوحدة العربية : ص 

  .راسةالمواطنة؛ د وعي طبلب التعميـ األساسي بمبادئ. 2005نافع ، عبد المنعـ 

 . جامعة الزقازيؽ، مجمة كمية التربية، العدد الخامس.ميدانية
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  .معجـ المصطمحات السياسية. القاىرة: مركز 1994ىبلؿ، عمي الديف وآخروف .

 البحوث والدراسات السياسية.

 واألساليب المناىج في دراسات.  1999 عامر ىاشـ ، وعمياف ، ذياب صالح ، ىندي 

 . والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار االردف:.  7 ط ، العامة

  .1ترجمة: آصؼ ناصر ومكـر خميؿ، ط. تاريخ موجز لممواطنية. 2007ىيتر، ديريؾ .

 يروت: دار الساقي.ب

   .المواطنة مف منظور حقوؽ االنساف في مناىج التربية . 2012يعقوب، محمد وآخروف

. عماف:  معيد لكؿ مف األردف ومصر ولبنافدراسة حالة  - الوطنية في األقطار العربية

 االنساني. والقانوف االنساف حقوؽ لدراسات ولينبرغ راؤوؿ

 المجالت والدوريات

  .ومشاكؿ. مجمة الفكر البرلماني،  ، مؤسسات ، مبادئ:  الديمقراطية .2004بيتاـ، ديفيد

 العدد الخامس.

  .الديمقراطية لدى جوف ديوي. األكاديمية. دور المدرسة في بناء 2013حنيفة، جميمة 

 .38-33واإلنسانية، العدد العاشر: ص  اإلجتماعية لمدراسات

 .لماذا ليس ىناؾ ديمقراطيات عربية. دمشؽ: مجمة المشكاة، 2010 دايموند، الري .

 .9العدد 

 .تقييـ محتوى مناىج التربية المدنية لمصفوؼ 2011مرتجى، زكي، محمود الرنتيسي .

 ،19 اإلسبلمية الجامعة والثامف والتاسع االساسي في ضوء قيـ المواطنة. مجمةالسابع 

 .195– 161 العدد الثاني )يونيو(:
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 الرسائل الجامعية

 الدراسية المقررات في المجتمعية المواطنة . "مظاىر2011 عمي. أبو بركات، زياد. ليمى 

 جامعة القدس المفتوحة.المعمميف". فمسطيف:  نظر وجية مف االجتماعية العموـ في

  .دور التعميـ العالي في تعزيز اليوية الفمسطينية وأثره 2010برىاف، حافظ عبد الرحمف ".

عمى التنمية السياسية مف وجية نظر الطمبة والعامميف جامعة النجاح نموذجًا". رسالة 

 ماجستير. كمية الدراسات العميا. جامعة النجاح الوطنية، نابمس .

  التنشئة في ودوره الفمسطيني المدنية التربية منياج. " 2007مصطفى. حسيف، نذير 

". رسالة ماجستير في التخطيط فمسطيف في األساسية المرحمة طبلب الديمقراطية لدى

 والتنمية السياسية بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.

 لكترونية:المواقع اال 

 .حوؿ أسموب التكامؿ في بناء المواد التعميميةرؤية  الزىراني، سعود -http://dr

saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&vie

&catid=133&Itemid=100230-------ticle&id=676:w=ar   استرجعت

 22/5/2016بتاريخ 

 .المعاصرة. الديمقراطية مفيـو الكواري، عمي خميفة 

http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1677  إسترجعت بتاريخ

2/5/2015 

 .المدنية.  التربية مقرر في" اإلنساف حقوؽ" مضموف تحميؿ بادي، غساف خالد 

http://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=676:-------&catid=133&Itemid=100230
http://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=676:-------&catid=133&Itemid=100230
http://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=676:-------&catid=133&Itemid=100230
http://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=676:-------&catid=133&Itemid=100230
http://dr-saudalzahrani.com/archive/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=676:-------&catid=133&Itemid=100230
http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1677
http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1677
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http://www.lahaonline.com/articles/view/1139.htm   إسترجعت بتاريخ

5/2/2015 

  في تعزيز روح اإلنتماء وغرس مفاىيـ وقيـ الوحدةحمود، عبد اهلل. دور المناىج التعميمية 

http://www.nabanews.net/2009/19704.html  ت بتاريخ إسترجع

17/3/2015 

 .أنواع حقوؽ اإلنساف.  خميؿ، إبراىيـ

http://kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/361875 ت إسترجع

 66/6/2015بتاريخ 

 .دور اإلدارة المدرسية في تفعيؿ التربية المدنية في مرحمة التعميـ  رستـ، رسمي عبد الممؾ

 قبؿ الجامعي في مصر.

http://ncerd.org/php/myBooks_v2/show.php?L=34  ت بتاريخ إسترجع

27/9/2015 

 .1932مفيـو المواطنة في النظاـ الديمقراطي. الحوار المتمدف، العدد  زيداف، ليث . 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98163  ت إسترجع

 12/11/2015بتاريخ 

 والعالمي  القومي السياؽ بيف ليمة، عمي. المواطنة

http://www.achr.eu/art609.htm   11/7/2015إسترجعت بتاريخ 

  مركز العدالة اإلجتماعية. الموقع اإللكترونيhttp://www.sjrcenter.org/  إسترجعت

 18/12/2015بتاريخ 

 

http://www.lahaonline.com/articles/view/1139.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/1139.htm
http://www.nabanews.net/2009/19704.html
http://www.nabanews.net/2009/19704.html
http://kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/361875
http://kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/361875
http://ncerd.org/php/myBooks_v2/show.php?L=34
http://ncerd.org/php/myBooks_v2/show.php?L=34
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98163
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98163
http://www.achr.eu/art609.htm
http://www.achr.eu/art609.htm
http://www.sjrcenter.org/
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  لحقوؽ اإلنساف.اإلعبلف العالمي 
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 المدرسي( تعميمات وزارة التربية والتعميم بخصوص الدوام  1ممحق رقم ) 
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأييا، والمغة (  36ممحق رقم ) 
 العربية بجزأييا " لغتنا الجميمة" " لمصف الخامس

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحدالمفاىيم/  )المجال( الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

 2   2 االنتخابات
 1   1 صويتتّ ال
     ترشيحال

     تأسيس األحزاب
     تشكيؿ النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
 9 1 1 7 حرية الرأي والتعبير

 3 3   المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

     المساواة في األجر
 12   12 تكافؤ الفرص

 2   2 القانوفسيادة 
 4 3  1 المساواة أماـ القضاء

 20 9  11  عمى أي أساس عدـ التمييز
 7 4 1 2 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

 11   11 عدـ التيميش
 29 4 2 23 العدؿ واإلنصاؼ

 1   1 المعاقيفحقوؽ 
     حقوؽ األقميات

 101 24 4 73 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأييا، والمغة (  37ممحق رقم ) 
 سادسالجميمة" " لمصف الالعربية بجزأييا " لغتنا 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحدالمفاىيم/  )المجال( الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

     االنتخابات
     صويتتّ ال
     ترشيحال

     تأسيس األحزاب
     تشكيؿ النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 2   2 التجمع السممي
 29 1  28 حرية الرأي والتعبير

 9 1  8 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

     المساواة في األجر
     تكافؤ الفرص

 1   1 القانوفسيادة 
     المساواة أماـ القضاء

 6 1 0 5  عمى أي أساس عدـ التمييز
 5 3 0 2 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

     عدـ التيميش
 13 4 0 9 العدؿ واإلنصاؼ
 1   1 حقوؽ المعاقيف
     حقوؽ األقميات

 66 10 0 56 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأييا، والمغة (  38ممحق رقم ) 
 سابعالعربية بجزأييا " لغتنا الجميمة" " لمصف ال

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحدالمفاىيم/  )المجال( الفئات
 
 
 
 
 السياسيةالمشاركة 

     االنتخابات
     صويتتّ ال
     ترشيحال

 3   3 تأسيس األحزاب
 3   3 تشكيؿ النقابات

 4   4 تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

     التجمع السممي
 7   7 حرية الرأي والتعبير

 2   2 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

 2   2 المساواة في األجر
 1   1 تكافؤ الفرص

 9  3 6 القانوفسيادة 
 1  1  المساواة أماـ القضاء

 32 4 2 26  عمى أي أساس عدـ التمييز
 33 4 3 26 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

     عدـ التيميش
 24 3 4 17 العدؿ واإلنصاؼ
 1   1 حقوؽ المعاقيف
     حقوؽ األقميات

 122 11 13 98 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأييا، والمغة (  39ممحق رقم ) 
 ثامنلمصف ال" " المطالعة والنصوصالعربية بجزأييا " 

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحدالمفاىيم/  )المجال( الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

 5   5 االنتخابات
     صويتتّ ال
 1   1 ترشيحال

 12  1 11 تأسيس األحزاب
     تشكيؿ النقابات

     تأسيس الجمعيات واألندية
     الرقابة والمساءلة والمحاسبة

 3   3 التجمع السممي
 46 1 2 43 حرية الرأي والتعبير

 9 7  2 المشاركة في صنع القرار
 1   1 اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

     المساواة في األجر
     تكافؤ الفرص

 16  1 15 القانوفسيادة 
 1  1  المساواة أماـ القضاء

 24 4 6 14  عمى أي أساس التمييزعدـ 
 27 6 1 20 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

 1   1 عدـ التيميش
 16 6 3 7 العدؿ واإلنصاؼ
 4   4 حقوؽ المعاقيف
 12 5 1 6 حقوؽ األقميات

 178 29 16 133 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نتائج تحميل محتوى مقررات التربية المدنية، التربية اإلسالمية بجزأييا، والمغة (  40ممحق رقم ) 
 تاسع" لمصف ال المطالعة والنصوص العربية بجزأييا"

 المجموع التربية اإلسالمية المغة العربية التربية المدنية التحميل اتوحدالمفاىيم/  )المجال( الفئات
 
 
 
 

 المشاركة السياسية

   2 34 االنتخابات
    8 صويتتّ ال
   1 11 ترشيحال

    6 تأسيس األحزاب
    5 تشكيؿ النقابات

    15 تأسيس الجمعيات واألندية
    44 الرقابة والمساءلة والمحاسبة

    4 التجمع السممي
  14 2 17 حرية الرأي والتعبير

  4 1 10 المشاركة في صنع القرار
     اإلستفتاء

 
 
 
 

 المساواة

    5 المساواة في األجر
   1 1 تكافؤ الفرص

  5 1 6 القانوفسيادة 
  1  1 المساواة أماـ القضاء

  23 9 19  عمى أي أساس عدـ التمييز
  7 2 35 المساواة بيف الرجؿ والمرأة

    25 عدـ التيميش
  4 1 12 العدؿ واإلنصاؼ
    39 حقوؽ المعاقيف
    2 حقوؽ األقميات

  58 20 299 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

 

 


