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 ملخص

 هدفت الدراسةةةةة العنةةةة  لن أهم القيم الوتضية المتكةةةةمضة فا كتال الدراسةةةةا  اال تمالية

 انف ألدَّ الباحثفرها. ولتحقيق هذا الهداللمرحلة األساسية العليا بفلسطين مقارنة بالقيم الوا ال تو

ا لملية ف؛ وذلك بهدف اسةةةةةةت دامها كمعيار قائمةً بالقيم الوتضية الوا ال توافرها فا تلك العتال

نت ليضة الدراسةة من  مي  كتال الدراسةا  اال  .تحليل المحتوى ألسةاسةية ا تمالية للمرحلة وتعوَّ

 يم الوتضيةالعدد اإل مالا لتعرارا  الق الدراسةةةةة أنَّ . وأظهر  نتائج ، ولددها خمسةةةةة كتالالعليا

الوتضية  أكثر القيم( تعراراً. كما أظهر  الضتائج أنَّ 643) بلغ فا كتال الدراسةةةةةةةا  اال تمالية

بتاريخ  االلتزازنةة  ممارسةةا  االحتالل العدوانية، كحدة الوتضية، تعراراً ها: الحفاظ للى الو

ك مثل: التمسةة  ضةةعيفة التوافر،  القيم الوتضيةبعض تعزيز بكةةرورة  انفلسةةطين. وأوصةةى الباحث

لغزو ابحق العودة، التكةةامن م  النةةهداأل واألسةةرى والجرحى، احتراو الرموز الوتضية، مقاومة 

 الفعري، المحافظة للى المرافق العامة.

لمرحلة القيم، القيم الوتضية، كتال الدراسةةةةةةا  اال تمالية، فلسةةةةةةطين، ا الكلمات المفتاحية:

 األساسية العليا.
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Abstract 

The study aimed to reveal the most important national values are 

included in books of social studies for the high elementary stage in 

Palestine compared to the values that must be available in this stage. and 

to achieve this goal, the researchers prepared a list of national values, and 

used the method of content analysis. The sample of the study consisted of 

all books of social studies of the high elementary stage. The results of the 

study showed that the total number of repetitions of national values in the 

books of social studies reached (643) times. As the results showed that the 

most frequent national values were: preserving national unity, reveal the 

violations of the occupation and the pride of the history of Palestine. The 

researchers recommended the necessity of inclusion the national values of 

low availability in the curriculum of social studies. 

Keywords: Values, National Values, Social Studies Books, Palestine, 

The High Elementary Stage.  

 مقدمة

تلعال مضظومة القيم اال تمالية دوراً حيوياً فا الحفاظ للى استقرار وتماسك المجتم ؛ لذلك 

فالقيم بما تنةمل   .تحرص المجتمعا  للى إبقاأل هذه المضظومة القيمية بعيدة لن االنحالل والتفعك

ل مو  م  ها  سةةةلوكية ألفراد المجتم ، تقودهم نحو االلتزاو من مبادئ وأخالق وُمثل لليا إنما تُنةةةع م

أو  تضهض   أن   بمعايير المجتم ، والتصةةةةةةرف وفقاً لمصةةةةةةلحت  العامة. فالمجتمعا  ال يمعن لها

 (.   2003)قمحية، وتدلمها تُؤي دها التا واألخالق القيم من مجمولة   للى تعتمد   أن   دون تزدهر  

وتُعد  القيم الوتضية من أهم أنواع القيم؛ فها تكةةةةةبك سةةةةةلوق الفرد وفقاً لمصةةةةةلحة المجتم ، 

فتصض  مض  مواتضاً صالحاً غيوراً للى وتض ، ويتكح ذلك من خالل تمس ك الفرد بالقيم اإليجابية، 

ة فا ومن خالل إلالئ  للمصلحة العامة للى المصلحة ال اصة. وكلما كانت القيم الوتضية متأصل

لت إلى سةةةةلوق حقيقا، وأصةةةةبحت سةةةةمة بارزة فا حياتهم  نفوس الضشأل مضذ مرحلة الطفولة تحوَّ

وحياة مجتمعاتهم التا تعيش معركة الو ود واالسةةةةةةتمرارية، وتتضافس للى ريادة األمم )كضعان، 

1999  .) 

مجتمعا  من كما تضب  أهمية القيم الوتضية فا مجتمعاتضا العربية من الواق  الذي تعين  تلك ال

اضطراب  فا القيم اإليجابية، وغياب العثير مضها، وإحالل العثير من القيم السلبية معانها، حيث 

تغت الضعرا  الحزبية والقبلية والطائفية فا كثير  من البلدان العربية للى المنالر الوتضية 

 الجامعة.  
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ش مرحلة  التحرر الوتضا، وتزداد أهمية القيم الوتضية لدى المجتم  الفلسةةةةةةطيضا الذي يعي

ويوا   تحديا   وم اتر  لديدة تُهدد ُهويت  ووحدت  فا آن  واحد، السةةةةةيما االحتالل الصةةةةةهيونا 

الذي يسةةةعى  اهداً إلى تذويال الُهوية الفلسةةةطيضية، وسةةةلخ النةةةباب لن قيم  الوتضية لبر وسةةةائل 

 الترغيال والترهيال. 

و، نتيجة ال الف السةةةياسةةةا بين 2007حدث لاو هذا باإلضةةةافة إلى االنقسةةةاو الداخلا الذي 

سطيضية نباب ،األحزاب الفل سلباً للى واق  القيم الوتضية لدى تائفة  كبيرة  من ال حيث  ؛والذي أثَّر 

و ود لالقة وثيقة بين االنقسةةةةةةاو فا قطاع غزة  مؤخراً كنةةةةةةفت إحدى الدراسةةةةةةا  التا أُ ريت 

 (. 2013ية، أبو لجوة ولسل)الداخلا وترا   النعور الوتضا

ولهذه األسةةةةةةباب كان غرس وتعزيز القيم الوتضية من أهم األهداف التا يجال للى المجتم  

لاتق مؤسسا  التضنئة اال تمالية الم تلفة  هذه القيم للىتق  مسؤولية تعزيز والسعا لتحقيقها. 

الضظاو التعليما موقعاً مهماً بين تلك  يحتلواإللالو واألحزاب وغيرها. وسةةةةةةةائل كاألسةةةةةةرة و

يُسةةةهم فا  حيثالسةةةالح األقوى بيد المجتمعا  لتمتين مضظومة القيم الوتضية؛  فهوالمؤسةةةسةةةا ؛ 

يُعد  التعليم من أهم وسةةةائك التضنةةةئة اال تمالية  كما .والُهوية الوتضية  صةةةية القوميةتنةةةعيل النةةة

ة إلى نظامية العملية التعليمية وإ بارية بعض ، باإلضةةةةافسةةةةياسةةةةية؛ نظراً لطول مدت  الزمضيةوال

  (.2003مراحلها )لبد اللطي ، 

وللى الرغم من أهمية  مي  لضاصةةةةر الضظاو التعليما فا تعزيز مضظومة القيم الوتضية؛ إال 

فها المصدر األساسا للمعلوما  والحقائق  .أنَّ العتال الدراسية تلعال دوراً مهماً فا هذا المجال

 األول العتاب المدرسا كما يُعد  العتاب .يتنربها الطلبة مضذ سضواتهم الدراسية األولى والقيم التا

 األوقا .  معظم فا يدي  بين يجده الطالال الذي

بين المواد الدراسية الم تلفة؛ نظراً لطبيعة  مميزاً الدراسا  اال تمالية موقعاً  وتحتل مادة

وأهداف هذه المادة؛ حيث تُعد  من أكثر المواد الدراسية ارتباتاً بحياة المتعلمين، ومساساً بقيمهم 

دوراً  (. كما تلعال هذه المادة2016)الصبحين و ويفل والرفوع،  ومعاييرهم الوتضية واال تمالية

ً فا تنعيل ش صية الطالال، والمحافظة  لمناركة الفعالة فا بضاأل مجتمع وتمعيض  من ا واضحا

 .للي 

 مشكلة الدراسة

أل للى  ضةةةع  مضظومة القيم الوتضية لدى شةةةريحة  واسةةةعة  من تُسةةةلك هذه الدراسةةةة الكةةةو 

حيث بدأ المتابعون يالحظون انتنار سلوكيا  سلبية لديدة  .النباب الفلسطيضا السيما من الطلبة

الرغبة فا الهجرة إلى ال ارج، وترا   االنتماأل  :مثل ،بين النباب من تلبة المدارس والجامعا 

قانون، احتراو ولدو الوتضا، وشةةةةةةيوع االغتراب، وااللتداأل للى الممتلعا  العامة، ولدو  ال

وهذا ما أكدت  نتائج دراسا  لديدة مثل  .السلوكيا  السلبية احتراو الرموز الوتضية، وغيرها من

سة لبد ودرويش  سة الرفاتا(2017)درا سة أبو لجوة ولسلية )2016) ، ودرا ، 2013)(، ودرا

  .وغيرها من الدراسا 
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نئة اال تمالية؛  وانطالقاً من الدور اإلصالحا للمدرسة كمؤسسة هامة من مؤسسا  التض

ومضاهج  ،ال سةةةةةةيما دور المضاهج الدراسةةةةةةية الجديدة لامة ،ضظر فا أدائهاكان ال بد من إلادة ال

صةةةةالح القيم الوتضية وإمضظومة الدراسةةةةا  اال تمالية خاصةةةةة؛ بهدف تفعيل دورها فا تعزيز 

  الوهن الذي أصابها.

 أسئلة الدراسة

فا  العليا تمالية للمرحلة األساسية ما القيم الوتضية الوا ال توافرها فا كتال الدراسا  اال .1

 ؟فلسطين

فا  الية للمرحلة األسةةةةةاسةةةةةية العلياما القيم الوتضية المتكةةةةةمضة فا كتال الدراسةةةةةا  اال تم .2

 ؟مقارنة بالقيم الوا ال توفرها فلسطين

 أهداف الدراسة

إلداد قائمة بالقيم الوتضية الوا ال توافرها فا كتال الدراسا  اال تمالية للمرحلة األساسية  .1

 .  فا فلسطين العليا

العنةة  لن أهم القيم الوتضية المتكةةمضة فا كتال الدراسةةا  اال تمالية للمرحلة األسةةاسةةية  .2

 مقارنة بالقيم الوا ال توفرها.  فا فلسطين العليا

 أهمية الدراسة

  ندرة الدراسا  التا تضاولت دور المضاهج الفلسطيضية الجديدة فا تعزيز القيم الوتضية. .1

رتباتها الوثيق بالواق  اال تمالا، وتاريخ الوتن ال ؛أهمية مادة الدراسا  اال تمالية .2

 وقكاياه.

-10تتراوح ألمارهم بين) ممنوالتا تستقبل الطلبة  ،أهمية مرحلة التعليم األساسا العليا .3

ن فيها القيم، سضة( 15 ؛ حيث تنهد هذه المرحلة التعليمية بداية مرحلة المراهقة التا تتعوَّ

 وتتنعَّل فيها ش صية الفرد.

من المضتظر أنَّ تسالد هذه الدراسة واضعا كتال الدراسا  اال تمالية فا تطوير واق  القيم  .4

 .المادةالوتضية فا كتال 

سيستفيد معلمو مادة الدراسا  اال تمالية من هذه الدراسة، وذلك من خالل التعرف إلى القيم  .5

 ها لدى الطلبة.الوتضية المتكمضة فا كتال المادة، والتركيز لليها، والعمل للى تضميت

 حدود الدراسة

 المعانية: فلسطين. .1

 و.2018-2017الزمانية: العاو الدراسا  .2
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الموضولية: القيم الوتضية المتكمضة فا كتال الدراسا  اال تمالية للمرحلة األساسية العليا  .3

 وتنمل الدراسة خمسة كتال)من الص  ال امس إلى الص  التاس (   .فا فلسطين

 لمصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجرائية 

 ضمن للسلوق، تظهر محددة ها مو م  يُمثل وتضا والتزاو اهتماو موضوعالقيم الوطنية: 

 والوا با ، والمبادرا  الحقوق وتتكةةمن السةةلوق، من معين التقاداً بضمك وتت ذ العامة الثقافة

 (2015)لطوان والفليت، والوتن والجمالة الضفس تجاه والمسؤوليا 

ها العتال التا أقرتها وزارة التربية والتعليم العالا الفلسطيضية  االجتماعية:كتب الدراسات 

و، وتتكةةمن موضةةولا  تاري ية و غرافية 2016للى تلبة المرحلة األسةةاسةةية العليا مضذ العاو 

 واالتجاها  الم تلفة. والقيم   والمهارا  المعارف   الط لبة إكساب وتهدُف إلى ،ووتضية م تلفة

، الفلسةةطيضية تعري  وزارة التربية والتعليم العالا انيتبضى الباحث األساااسااية العليا:المرحلة 

د هذه المرحلة بأنها المرحلة التا تنةةةةمل الصةةةةفوف من الصةةةة  ال امس إلى الصةةةة   والذي يُحدم

 من تمعين الطلبة إلى وتهدف .وها مرحلة دراسةةةية تلا مرحلة التعليم األسةةةاسةةةا الدنيا .التاسةةة 

 (2016وزارة التربية والتعليم العالا الفلسطيضية، ) الم تلفة. علوووال المعارف

 اإلطار النظري

 بمعان  لديدة كلها ترتبك لُغوياً القيم كأحد شةةةةةةقا المصةةةةةةطلح ورد   مفهوم القيم الوطنية:

األ وثمض ، والث با  والد واو، واالستقامة، ونظاو  ن  و  والتا تمتلك لد ة دالال : مضها قيمة ال بمادة ق و 

مةةةاده.األمر و ف القيم بةةةأنهةةةا مجمولةةةة من المعتقةةةدا   (2004)المعجم الوسةةةةةةيك،  لم كمةةةا تُعرَّ

س ة سلوكية الرا سان بحرية بعد  ،والتصورا  المعرفية والو دانية وال تفعر وتأمل، ي تارها اإلن

 ً تُنةةةةعل لدي  مضظومة من المعايير يحعم بها للى األشةةةةياأل بالُحسةةةةن أو و ،ويعتقد بها التقاداً  ازما

بالرد ها سةةةةةةل ،بالقُبح، وبالقبول أو  با  والتعرار ويصةةةةةةةدر لض بالث  . وااللتزازوق مضتظم يتميز 

 ( 2007)الجالد، 

ونالحظ االرتبات الوثيق بين المعضى اللُغوي والمعضا االصةةةةةةطالحا لمفهوو القيمة، فعالهما 

   :للى الضحو التالا ةخصائص القيم استضتاجيتكمن لضاصر الثبا  والدواو واالستقامة. كما يمعن 

 .تتميز القيمة باالستقرار والثبا  الضسبا 

 الم تلفة للقيم وهو لضصةةةةةر التقدير القيم ذاتية: حيث يو د لضصةةةةةر منةةةةةترق بين التعاري  

فجمي  معانا القيمة مثل االهتماو وااللتقاد والرغبة واالستحسان وغيرها تُعبر  .الن صا

 لن الذاتية والن صية. 

  .هذا م  التأكيد للى و ود قيم منتركة بين أبضاأل المجتم  الواحد أو األمة الواحدة 

 يم األكثر أهمية لدى الفرد قالدة الهروتأخذ القيم ترتيباً هرمياً: حيث تحتل الق. 
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وللي  يرى الباحثان أنَّ القيم مفهوو شامل يكم مجمولة واسعة من المعتقدا  والتصورا  

وت ص مجتمعاً دون غيره أو أمة دون  ،واالهتماما  والرغبا  التا تتميز بالثبا  واالسةةةةةةتقرار

الفرد والمجتم  مضظومة من المعايير التا نةةعل لدى وتُ ، تعمل  ميعاً كمحددا  للسةةلوقو ،غيرها

 يُحعم بها للى األشياأل واألفعال بالقبول أو الرد، وبالصواب أو ال طأ.

ق الثانا من مفهوو القيم الوتضية وهو لفظ  مصةةةةةدر  ، نجد أن  الوطنيةوإذا ما انتقلضا إلى النةةةةةم

 إلنسانية" نسبةً إلى اإلنسانصضالا مضسوب إلى الوتن، كما يُقال "القومية" نسبةً إلى القوو، و"ا

الوتضية بأنها "تعبير  قويم،  (1999) ف الموسةةةولة العالمية العربية(. وتُعر م 2010)القرضةةةاوي، 

الذي ينةةةةمل االنتماأل إلى األرل والضاس والعادا  والتقاليد،  ،يعضا ُحال الفرد وإخالصةةةة  لوتض 

  Patriotism ُض بين الوتضيةةةةويُمي مز البعتةةةاريخ، والتفةةةانا فا خةةةدمةةةة الوتن. والف ر بةةةال

أما  .فالوتضية رابطة أبدية بين الفرد واألرل التا ننةةأ وترلرع فيها Citizenship والمواتضة 

إذاً فالوتضية   .(2010المواتضة فها حالة تعاقدية بين المواتن والضظاو السياسا)محمد وقطضانا، 

وتتجلى مظاهرها فا  ،واألرل، والنةةةعالمفهوو  يُنةةةير إلى منةةةالر الحال والوالأل نحو الوتن 

د مع ، والعمل للى  ،االلتزاو بالحقوق والوا با  واحتراو القوانين السةةةةةةةائدة فا الوتن، والتوح 

ووحدت ، واسةةتمرارية   حمايت  والدفاع لض  وقت األزما  بعل غال  ونفيس حرصةةاً للى تماسةةع 

 بقائ .

مصطلح شمولا يضكوي تحت  مجمولة من نجد أن   القيم الوطنيةولضد الحديث لن مفهوو 

المفاهيم والمصةةةةطلحا  المعبرة لن االرتبات بالوتن واالنتماأل إلي ، إذ تلتقا  ميعها تحت مظلة 

 وتُعبر  ميعها لن قواسم منتركة فا هذا المصطلح النامل.  ،القيم الوتضية

ف وز الوتضيةةة، بةةأنهةةا ميةةل الفرد إلى تقةةدير الرم القيم الوتضيةةة (2017) األشةةةةةةقر ويعر م

 ، واحتراو التراث الوتضا.ية، وحال الوتن والتكحية من أ ل وااللتزاز بالمقدسا  الوتض

فها الصةةةةبحين و ويفل والرفوع )  تظهر التا اإلنسةةةةان ثوابت"( بأنَّها 139:2016كما يُعر م

 إلى وتنةةةير بالقول والفعل، لضها ويُعبر ،بذلك والتزازه واألمة بالوتن الفرد ارتبات خالل من

 اآلخرين، واحتراو المسةةةةةةؤولية، وتحمل والضظاو، واألمانة، والعمل، االسةةةةةةتقامة، سةةةةةةلوكيا 

 القيم.  من وغيرها البيئة، والمحافظة للى

مقتصرة للى بعض المظاهر  وهاعلمن نطاق القيم الوتضية و  واضيَّق قدالباحثين  بعضونجد 

: حال الوتن واالنتماأل إلي ، احتراو القانون ورموز مثل ،التا تُعب مر لن المنالر الوتضية ال الصة

فا حين نجد (. 2017التمس ك بالوحدة الوتضية )ابن هدية، الدولة، الحفاظ للى المضنآ  العامة، 

ً آخر من الباحثين قد  وسَّ  من نطاق القيم الوتضية لتنمل كافة أنواع القيم اإليجابية: أنَّ فريقا

 ؛ويميل الباحثان إلى رأي الفريق الثانا(. 2013)سعد الدين،  تماليةاالقتصادية والسياسية واال 

 مي   فافالقيم الوتضية تنمل كل سلوق  سوي قويم يُعلا المصلحة العامة للى المصلحة ال اصة 

   .  مضاحا الحياة اال تمالية والسياسية واالقتصادية
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أل هذا الفهم فإنَّ  يمعن تعري  القيم الوتضية  ا تلك القيم التا تُعب مر لن ُحال الفرد بأنهوفا ضو 

فا بضاأل لوتض  والوالأل ل ، يتم تر متها من خالل احتراو الرموز الوتضية، والمنةةةةةةةاركة الفاللة 

 والمحافظة للى مقدرات ، والمحافظة للى الوحدة الوتضية، وااللتزاو بالقوانين واألنظمة. الوتن

القيم الوتضية لدى أفراد المجتم  يظهر ذلك من سةةلوكياتهم التا تعُبر لن  تكةةطربولضدما 

المنةةةةاركة  ، ولدوضةةةةع  االرتبات بالوتن، كالرغبة فا الهجرة، ولدو احتراو الرموز الوتضية

السلوكيا  السلبية  فا المضاسبا  الوتضية، والت اذل لن أداأل الوا ال الوتضا، وغيرها العثير من

 ؟ الوتضية لدى النباب تساهم فا إضعاف القيمقد ما العوامل التا  ،قى السؤاليبو اتجاه الوتن.

 عوامل ضعف القيم الوطنية

سية وأخرى  ل المسؤولة لن ضع  القيم الوتضيةتتضوع العوام سيا نباب بين لوامل  لدى ال

 الضقات اآلتية:فا  هذه العواملويمعن حصر  اقتصادية أو ا تمالية وغيرها،

 هده الذي :الهائل والتكنولوجي المعرفي التطور لذي ينةةةةةة  تذويال للى يعمل العالم، وا

 القيم حسةةةةةاب للى األقوى الغربية القيم سةةةةةيادة وبالتالا واحدة، كونية ثقافة فا الثقافا 

 .اإلسالمية العربية والقيم الوتضية،

 :م ، ولدو إنَّ إهمال النةةةةباب، وشةةةةعورهم بالظلم والق عدم االهتمام بالشااااواش ومشااااك  هم

يساهم فا كل ذلك بسبال انتنار البطالة، ولدو توفر فرص العمل،  االتمئضان للى مستقبلهم

 إضعاف القيم الوتضية. 

  :حيث تق  مسةةةؤولية غرس القيم الوتضية فا نفوس  فشااال ماساااساااات التنشااائة االجتماعية

لها فا وفن .الضشأل للى كاهل هذه المؤسسا  كاألسرة، والمدرسة، وغيرها من المؤسسا 

 .هذه المهمة يؤدي إلى ضع  مضظومة القيم كعل والقيم الوتضية للى و   ال صوص

 :وان فال مسةةةةتوى  البطالة،تلعال المنةةةةعال  االقتصةةةةادية مثل:  المشااااك ت االدتصااااادية

ً  االقتصةةادية دوراً  المنةةعال يرها من وغ الدخل، فا إضةةعاف القيم الوتضية لدى فئا   مهما

نةالم تلفة، المجتم       والفقيرة. السيما الفئا  المهمَّ

 ية، والتعدي للى األموال : انتنةةار الرشةةوة، والواسةةطة، والمحسةةوبالفساااد اإلداري والمالي

             فا إضعاف القيم الوتضية. تساهم، ولدو النفافية، ولدو المساواة كلها لوامل العامة

 :سةةةةطين مضذ اسةةةةتيالئ  للى األرل سةةةةعى االحتالل اإلسةةةةرائيلا لفل االحت ل اإلساااارائيلي

الفلسةةةةةطيضية إلى ضةةةةةرب الروح الوتضية لدى أفراد المجتم  من خالل وسةةةةةائل  العسةةةةةعرية 

 واألمضية واالقتصادية الم تلفة. 

 :بين األتراف السياسية فاقم من حالة االحتقان السياسا يُ االنقساو الداخلا  االنقسام الداخلي

 .داخل المجتم  ور الوتضا لدى فئا  كبيرةإلى ترا   النع يؤديمما الم تلفة، 
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 جتماعية في  عزيز القيم الوطنيةدور الدراسات اال

الدراسا  اال تمالية ها المواد التا تُقدو موضولاتها للتالميذ فا صورة متعاملة وشاملة 

للى مثل التاريخ، والجغرافيا، والتربية الوتضية، وللم الضفس، وللم اال تماع، وترك ز اهتمامها 

ً قادراً للى خدمة  المتعلم وكيفية المساهمة فا تحقيق الضمو الفعَّال ل ؛ ليصبح مواتضاً صالحا

ف سليمان وناف ،     .(2001وتض )ويُعر 

تقوو المواد اال تمالية بدور  فعَّال فا تضمية القيم واالتجاها  اال تمالية واألنمات السلوكية و

دهم للى التعي  م  ظروف الحياة المتغيرة من خالل المرغوب فيها لدى الطلبة، والتا تسال

تُسهم المواد اال تمالية بنعل  خاص فا تضمية كما (. 1984ال برا  التعليمية التا تقدمها )سعادة، 

القيم الوتضية؛ لما تتكمض  من معلوما  وقيم لن الضظاو السياسا، ومؤسسا  الدولة، والحقوق 

واة والعدل اال تمالا، والتعاون والتسامح، وتقب ل االختالف، والوا با  الوتضية، ومفاهيم المسا

 .(2011ا، والتعددية )مرتجى والرنتيس

 تحقيق هو اال تمالية التربية لمضاهج الرئيس أنَّ الهدفMcFarland, 2007) ) ولذلك ترى

 متعددة قيم من تتكمض  وما المواتضة، لمعضى الحقيقا الفهم خالل من تُبضى التا الصالحة المواتضة

 فا متضولة وديضية وأخالقية وا تمالية وتضية قيم وتكمين والوا با ، بالحقوق التعري  مثل

 .المضاهج هذه

وبنعل  لاو يرى الباحثان أنَّ مادة الدراسا  اال تمالية تتفوق للى غيرها من المواد 

 هذه المادة تتمحور حيثالدراسية فا تعزيز القيم الوتضية؛ وير   ذلك إلى تبيعة هذه المادة، 

كما تتكمن هذه المادة موضولا   ،في  يعيش الذي والمجتم  اإلنسان حول دراسة العالقة بين

  السيما القيم الوتضية.  الم تلفة ا تمالية وسياسية واقتصادية للى لالقة مباشرة بتضمية القيم

 عية في المنهاج الفلسطيني الجديدوادع الدراسات االجتما

إلى  الموادفا المضهاج الفلسطيضا تطوراً كبيراً، حيث كانت هذه  اال تمالية الموادشهد  

وقت  قريال تُقدو للى شعل مواد مضفصلة تنمل أرب  مواد: التاريخ، الجغرافيا، التربية الوتضية، 

 التربية المدنية. 

تحت مسةةةةةةمى  ةواحد مادةفا  هذه المواد األربعة دُمجتالمضهاج الفلسةةةةةةطيضا الجديد  فاو

للى تلبة مرحلة التعليم األسةةةاسةةةا العليا، والتا تنةةةمل  احيث تم إقراره ،الدراسةةةا  اال تمالية

 الصفوف من الص  ال امس إلى الص  التاس .  

و األ هذا التغيير ضةةةةةمن خطة إصةةةةةالح شةةةةةاملة بدأ  وزارة التربية والتعليم فا فلسةةةةةطين 

مضاهج التا مكةةةى للى تأليفها أكثر من خمسةةةة إلى تحديث ال وهدفت (2016) بتطبيقها مضذ العاو

من األسةةباب دفعت المسةةؤولين إلى تطوير  أخرى لنةةر لاماً، وأصةةابها التقادو. وهضاق مجمولة

 المضاهج الدراسية، كان أهمها:

 بالمفاهيم واكتظاظها المقررة والعتال المباحث لدد كثرة. 



 1319ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليان الحولي، وفواز دغمش

 2020(، 7)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ووحدت  الفلسطيضا المجتم  بضاأل فا سهمتُ  وتضيةقيم  مضظومة لترسيخ الماسة الحا ة. 

  الفلسطيضا. المضهاج فا الحياتية المهارا  ضع  إلى أشار  التا الميدانية، الدراسا 

 المتالحقة. واالكتنافا  والتعضولو ا المعرفا واالنفجار العلما التطور تسارع 

  ر عا)وثيقة اإلتار الم .المسةةتدامة التضمية متطلبا  تلبية إلى الفلسةةطيضا المجتم  حا ا ،

2016) 

، وفا هذا اً رئيسةةاً لعملية التطويرسةةبب تكان المقررة كثرة لدد المباحث والعتال ونالحظ أنَّ 

الحا ة الماسة لترسيخ السياق كانت لملية دمج المواد اال تمالية فا مبحث  واحد. كما نالحظ أنَّ 

المسؤولين إلى إلادة الضظر فا المضاهج القديمة والعمل  دف  سبباً آخرمضظومة القيم الوتضية كانت 

  .للى تطويرها

( نجد أنَّ هذه 2016) وثيقة اإلتار المر عا للمضاهج الفلسةةةةةةطيضية الجديدةوبالر وع إلى 

 كان أهمها:   ، الوثيقة حدد  مجمولة أهداف لتضمية القيم الوتضية لدى الطلبة

  ، ولغت ، ومضتما لوتض ، يساهم بفعالية فا بضاأل وتض .إلداد مواتن معتزٌّ بديض ، وقيم 

 .تأهيل اإلنسان القادر للى اإلسهاو فا لملية التحرر الوتضا والتضمية اال تمالية 

 .تعزيز الوحدة الوتضية للنعال الفلسطيضا 

 . ز للى الحقوق والوا با  تعزيز العالقة بين الفرد والدولة وفق مر عية قانونية ترك م

 اتضة والُهوية، وااللتزاز بالوتن والقومية لدى الطلبة.غرس قيم المو 

 لليا وتضية مصلحة بالتعددية بالتبارها والقبول لن الرأي، التعبير حرية تجذير. 

 الديموقراتا. والضهج المدنا والحس المواتضة روح بث  

 تضنةةةئة فلسةةةطين أولت فا العالا والتعليم التربية أنَّ وزارةوناُلحظ من األهداف السةةةابقة 

 أهداف تطوير المضهاجبارزاً، حيث شةةةةملت  اهتماًما واال تمالية الوتضية القيم وغرس المواتن

: الوحةةدة الوتضيةةة، االنتمةةاأل الوتضا، المواتضةةة مثةةلالقيم الوتضيةةة،  كبيرة منتعزيز مجمولةةة 

    يم.اإليجابية، القبول بالتعددية، الديمقراتية، وغيرها من القالصالحة، االلتزاو الديضا، 

مادة الدراسةةةةةةا  اال تمالية للى و   ال صةةةةةةوص قد ركز  للى تضمية القيم كما نجد أنَّ 

الوتضية، حيث  األ فا أهداف هذه المادة كما ورد  فا مقدمة كتاب الدراسةةةةةةةا  اال تمالية 

ر للى تلبة الص  السادس األساسا  :ما يلا المقرَّ

 الم تلفة، المتغيرا  إتار فا والوتضية، القيمية المضظومة تعزيز إلى "يهدف هذا العتاب

 مقوما  وتدمير الوتضا، الضسةةةةيج وحدة يسةةةةتهدف الذي الصةةةةهيونا االحتالل واق  ظل وفا



 "......ـ القيم الوطنية المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية للـــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1320

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 7)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 تعزيز إلى سةةةةةيدف  مما الثقافا، موروث  وتزوير ثروات ، ونهال والمعضوية، المادية صةةةةةموده

 التحرر نحو وتطلعات  شةةعبضا أهداف تحقيق باتجاه الفلسةةطيضا، الصةة     ورص   الوتضية، الوحدة

 (. 2017وآخرون،  العريديالقدس") ولاصمتها الفلسطيضية، الدولة وإقامة والبضاأل،

أن  مؤلفا العتاب قد أولوا القيم الوتضية وتعزيزها أهمية كبيرة،  من الفقرة السةةةةةةابقة ونالحظ

فية والسةةةةةةياسةةةةةةية من أ ل موا هة المتغيرا  الثقامن األهداف الرئيسةةةةةةةة لهذه المادة  و علوها

التا تعصةةةةةة  بالمجتم . كما أكد مؤلفو العتاب أهمية الحفاظ للى الوحدة  واال تمالية الم تلفة

الذي يسةةعى  اهداً لكةةرب مقوما  الصةةمود لدى  الوتضية فا موا هة واق  االحتالل الصةةهيونا

  فا الحرية واالستقالل الوتضا.   النعال الفلسطيضا، وتعطيل  لن تحقيق أهداف

 الدراسات السابقة

سا  اال تمالية فا بضاأل المضظومة القيمية وخاصة  نظراً ألهمية الدور الذي تلعب  مادة الدرا

لدراسةةةةةةتها، حيث أُ ريت لديد  من  باحثون اهتماماً كبيراً  بة فقد أولى ال لدى الطل القيم الوتضية 

 :الدراسا  التا تضاولت هذا الموضوع

الوتضية  القيم أهم لن العنةةةةةة  دراسةةةةةةة هدفت(2016)  أ رى الصةةةةةةبحين وآخرونفقد 

 الراب  وال امس للصةةةفوف والوتضية اال تمالية التربية كتال فا توافرها والتا  يجال المتوفرة

 المتكةةمضة الوتضية القيم إ مالا تعرارا  وأظهر  الضتائج أنَّ  .األردن فا األسةةاسةةية والسةةادس

أيكاً دراسة هدفت 2013) ) سعد الدين أ ر كما  .وتضية قيمة (349) بلغ العتال المستهدفة فا

العنةةة  لن در ة توافر القيم الوتضية فا مضهاج الدراسةةةا  اال تمالية لمرحلة التعليم المتوسةةةك 

حتوى مضهاج وأظهر  نتائج الدراسةةة و ود تفاو  فا مدى توافر القيم الوتضية فا م .فا سةةوريا

وكانت الفروق لصةةةةةةالح كتاب الصةةةةةة  لصةةةةةةفين الراب  وال امس، الدراسةةةةةةا  اال تمالية بين ا

 الوا ال التربوية القيم تحديد ( دراسةةةةةةةة هدفت إلى2017) كما أ رى األغا وأحمدال امس. 

 فلسةةطين، فا األولى األربعة للصةةفوف اال تمالية والتضنةةئة الوتضية التربية كتال فا تكةةميضها

ها للى  للقيم األكثر تعراراً  وأظهر  الضتائج أنَّ المجاال  .فيها المتكةةةةمضة القيم واسةةةةتقصةةةةاأل

 البيئا. المجال  ضا،الوت، المجال اال تمالا المجال الترتيال:

دراسةةةةةةة هدفت إلى تحديد قيم المواتضة الوا ال توافرها فا  2013)) وأ ر  لبد اللطي 

، والجغرافيا، والذي ينةةةةمل كتال: التاريخ ،مضهاج المواد اال تمالية الفلسةةةةطيضا للصةةةة  التاسةةةة 

سة أنَّ  مي  القيم الوتضية الواردة فا القائمة التا و .المدنيةالوتضية ووالتربية  أظهر  نتائج الدرا

ها لدد تعرارات يل، وبلغ  قد تعرر  فا العتال موضةةةةةةوع التحل باحثة  ها ال لدَّت  ،( تعرار  474) أ

وحصةةةلت %(. 25.1) واحتلت قيمة)الدفاع لن تراب الوتن ومقدسةةةات ( المرتبة األولى، بضسةةةبة

 .%(4,1) الوحدة الوتضية( للى المرتبة ال امسة، بضسبة) قيمة

ف إلى معونا  االنتماأل الوتضا الوا ال (2016 كما أ رى المطرفا ( دراسةةةةةة هدفت التعر 

ر الدراسةةةةةةةا  اال تمالية فا المدارس المتوسةةةةةةطة أكثر وأظهر  الضتائج أنَّ  .توافرها فا ُمقرَّ

تيال: تقدير  هود الدولة وحصةةةةةةل للى ما نسةةةةةةبت  تعراراً ها للى التراالنتماأل الوتضا معونا  

دراسةة هدفت العنة   (2017)وأ رى ابن هدية  %.31%، ثم العمل التعاونا وحصةل للى 38
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 التعليم لمرحلة األولى بالسةةةةضة لن أهم القيم الوتضية التا تكةةةةمضها كتاب التربية المدنية ال اص

ر المتوسةةةةةك إليها الباحث أنَّ  خلصومن أهم الضتائج التا  .الجزائرية المدارس تلبة للى والُمقرَّ

سبت  سية تُمثل ما ن سيا %( من مجموع القيم التا ورد  فا كتاب التربية 49,47) القيم الوتضية ال

   المدنية ال اص بالسضة األولى لمرحلة التعليم المتوسك.

( دراسةةةةةةة هدفت التحقق من مدى إدراق Ouztourk, Sirdar, Ersoy, 2016) وأ رى

( 14) وشةةةارق فا الدراسةةةة ما مجمول  .معلما الدراسةةةا  اال تمالية فا تركيا لمفهوو الوتضية

معلماً من معلما الدراسا  اال تمالية الذين تم اختيارهم وفقاً للطريقة العنوائية. وأظهر  نتائج 

سة يرون أنَّ مفهوو الوتضية سا  اال تمالية المناركين فا الدرا يتكمن  البحث أنَّ معلما الدرا

  مفاهيم الحال، وااللتزاو، والمسؤولية. 

 مضهاج فا المتكمضة والوالأل االنتماأل قيم إلى ( دراسة هدفت التعرف2009) أ رى حمتوو

 فا المتكمضة القيم إ مالا وبيَّضت الضتائج أنَّ  .فلسطين فا الدنيا األساسية للمرحلة الوتضية التربية

لت ( قيمة1048) بلغ الدنيا األسةةةاسةةةية للمرحلة الوتضية التربية مضهاج  من الصةةةفوف للى توزَّ

كمةةا أظهر  الضتةةائج أنَّ القيم المتعلقةةة بةالبعةةد الوتضا احتلةةت المرتبةةة األولى للى  ،للراب  األول

 للمرحلة الوتضية مضهاج التربية بكةةرورة إثراأل الباحث مسةةتوى كتاب الصةة  الراب . وأوصةةى

 الم تلفة.  الوالألو االنتماأل بقيم األساسية الدنيا

دراسةةةةةةة هدفت التعرف إلى أهم األهداف والمفاهيم المرتبطة  Sigauke, 2013)) وأ رى

بةةالتربيةةة المةةدنيةةة الوا ةةال توافرهةةا فا برنةةامج تعليم العلوو اال تمةةاليةةة ال ةةاص بةةإلةةداد معلما 

وكنةةفت الضتائج أن  الموضةةولا  التا  .االسةةترالية England)  (New المرحلة الثانوية بجامعة

تم اختيارها من مضهاج العلوو اال تمالية للمرحلة الثانوية فا اسةةتراليا تسةةت دو أسةةلوباً تعاملياً فا 

 ,Williams & Maloyed كل  من أ رىكما لرل المفاهيم المتضولة والمتعلقة بالمواتضة. 

السةةياسةةية الحاكمة فا والية تعسةةاس ( دراسةةة هدفت العنةة  لن تأثير القوى واألحزاب (2013

 .للى رسةةةةةةم أهداف ومحتوى مضهاج الدراسةةةةةةا  اال تمالية المقررة للى تلبة المدارس العامة

وكنفت نتائج الدراسة أنَّ مضهاج الدراسا  اال تمالية األمريعا فا والية تعساس تأثر بسياسا  

يم الوتضية التا تحدد الهوية األمريعية، اإلدارة الحاكمة، فمثالً الضهج المحافظ يؤكد للى تعزيز الق

 بيضما ينةةةةةةةدد الضهج الليبرالا للى القيم الديمقراتية، والمنةةةةةةةاركة الفعالة، والعدالة اال تمالية.

 اإلسةةةالمية، التربية كتال فا المتكةةةمضة ( دراسةةةة هدفت كنةةة  القيم2012) أ ر  العجرماو

وتبين من  .بفلسةةطين األسةةاسةةا راب ال للصةة  اإلنسةةان حقوق اال تمالية، وكتال التربية وكتال

 خالل تحليل كتاب التربية الوتضية أنَّ "القيم السةةياسةةية والوتضية" قد احتلت المرتبة األولى بضسةةبة

 )معرفة تاريخ الوتن و غرافيت ( بمعدل %( وكانت أللى القيم الوتضية تعراراً ها قيمة35,7)

(18,8 )%  

 المضاسبة المواتضة بقيم قائمة إلداد هدفت إلى( دراسة 2011) وأ رى مرتجى والرنتيسا

 ال صوصية ضوأل فا األساسا والتاس  والثامن الساب  المدنية للصفوف التربية لمضاهج

 مرالاة تدنا إلى الدراسة وتوصلت .المضاهج تلك بمحتوى هذه القيم توافر مدى وتحديد الفلسطيضية،
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 فا التوازن المواتضة، ولدو والتاس  لقيم والثامن الساب  للص  المدنية التربية مضاهج محتوى

 %( فا هذا العتاب. 1) )الوحدة الوتضية( حصلت للى نسبة مئوية أقل من توزيعها، كما أنَّ قيمة

  عليق على الدراسات السابقة

بعد مرا عة الدراسا  السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تب يَّن أنَّ معظم الدراسا  السابقة 

. كما تبين أنَّ الغالبية العظمى من أُ ريت للى تلبة المرحلة األساسية انتعان بها الباحثالتا اس

تلك الدراسا  هدفت العن  لن أهم القيم الوتضية أو قيم المواتضة الوا ال توافرها فا مضاهج 

ف إلى در ة توافرها الفعلا فا هذه المضاهج. كما يتكح من  المواد اال تمالية، ومن ثم التعر 

ر الدراسا   انمرا عة الدراسا  السابقة أنَّ معظم الدراسا  التا استعان بها الباحث است دمت ُمقرَّ

اال تمالية أو أحد فرول  كالتاريخ أو التربية الوتضية كعيضة للدراسة. وب صوص المضهج 

است دمت المضهج  انالغالبية العظمى من الدراسا  السابقة التا استعان بها الباحث واألدوا ، فإنَّ 

ً است دو أسلوب تحليل المحتوى، وقوائم القيم الوتضية  .الوصفا التحليلا كما أنَّ معظمها تقريبا

  كأدوا  لجم  البيانا ، وبعض هذه الدراسا  است دو االستبانة أو المقابلة فا  م  البيانا . 

ً وأظهر  نتائج الدراسا  السابقة  ً احتالل القيم الوتضية موقعا فا مضاهج الدراسا   مهما

بكرورة الت طيك المسبق لتحديد ماهية القيم  تلك الدراسا فيما أوصت  اال تمالية الم تلفة.

بين كتال  الوتضية المقترح تكميضها فا كتال المواد اال تمالية، م  ضرورة مرالاة التتاب  األفقا

ر الواحد الرأساالتتاب  و الص  الواحد التوازن فا توزي  هذه القيم ، والتدرج وبين كتال المقرَّ

 الصفوف الدراسية الم تلفة؛ لعا تضاسال المرحلة العمرية للطلبة. للى 

ويتكح من خالل مرا عة الدراسا  السابقة أنَّ الدراسة الحالية  األ  متفقة م  معظم تلك 

واختلفت الدراسة الحالية م   .الدراسا  فا األهداف، والعيضة، والمضهج، واألسلوب، واألدوا 

، مثل المرحلة العمرية، وفا لدد العتال التا خكعت لدراسا  فا بعض هذه الجوانالبعض تلك ا

 تميز  الدراسة الحالية لن الدراسا  المحلية السابقة فا موضولها وأهدافها.. وللتحليل

 اإلجراءات المنهجية

سة:  ست دو الباحثمنهج الدرا سة انا ف للى أن  "مجمولة المضه فا الدرا ج الوصفا، ويُعرَّ

ماداً للى  م  الحقائق  ظاهرة أو الموضةةةةةةوع الت مل لوصةةةةةة  ال عا ية التا تت اإل راألا  البحث

والبيانا  وتصةةةةضيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً السةةةةت الص داللتها والوصةةةةول إلى 

  .(59: 2000لرشيدي، )ا نتائج أو تعميما  لن الظاهرة أو الموضوع محل البحث"

وهو أحد أسةةةةاليال  Content Analysis)) أسةةةةلوب تحليل المحتوى انكما اسةةةةت دو الباحث

ويُسةةةت دو فا دراسةةةة مكةةةمون وسةةةائل  ،الدراسةةةا  المسةةةحية المسةةةت دمة فا المضهج الوصةةةفا

ويتم ذلك ، العتال، والمجال ، والجرائد، والدراسةةةةا  والبحوث العلمية :مثل ،االتصةةةةال المعتوبة

 اً"ياً وكيفيبوضةةة  خطة مضظمة تبدأ باختيار ليضة من المادة محل التحليل، وتصةةةضيفها، وتحليلها كم

 .(23: 1995)كضعان، 
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 مجتمع وعينة الدراسة

ن مجتم  وليضة الدراسةةةةةةة الحالية من  مي  كتال  لمرحلة  الدراسةةةةةةا  اال تماليةمادة تعوَّ

ولددها خمسةةة كتال، بواق   زئين لعل  .الجديدحسةةال المضهاج الفلسةةطيضا  التعليم األسةةاسةةا العليا

 (Complete Census) فا اختيار العيضة تريقة الحصةةر النةةامل انحيث اسةةت دو الباحث .كتاب

لعافة مفردا  مجتم  الدراسةةةةةةة، وهذه الطريقة تعطا بيانا  متعاملة ونتائج دقيقة إال أنها تحتاج 

 .الا يوضح مجتم  وليضة الدراسةوالجدول الت 2012))ال ضانا، . الى  هد ووقت أكبر

 .يوضح مجتم  وليضة الدراسة :(1جدول )

ر  الجزء الصف الُمقرَّ
عدد 

 الوحدات

عدد 

 الدروس

عدد 

 الصفحات

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
لي

ما
 ت

ال
 ا
 
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
س
را
لد
ا

 

 ال امس
 100 10 2 األول

 80 10 2 الثانا

 السادس
 83 7 2 األول

 90 11 2 الثانا

 الساب 
 80 11 2 األول

 67 8 2 الثانا

 الثامن
 92 11 2 األول

 66 9 2 الثانا

 التاس 
 79 9 2 األول

 78 8 2 الثانا

 815 94 20 10 المجموع 

 أدوات الدراسة

 ، وهما: قائمة القيم الوتضية الوا ال توفرها.مافا الدراسة أداتين من إلداده اناست دو الباحث

 المحتوى.استمارة تحليل و

 دائمة القيم الوطنية

الدراسا  اال تمالية فا مرحلة  مادةقائمة القيم الوتضية الوا ال توافرها فا  انألدَّ الباحث

 .المادةوذلك بهدف است دامها كمعيار فا لملية تحليل محتوى كتال  ؛التعليم األساسا العليا

نت  القكايا الوتضية الم تلفة، مثل: الوحدة ( قيمة، تُغطا 20) فا صورتها الضهائية من القائمةوتعوَّ

 التراث والتاريخ الوتضا، وغيرها من القكايا. تضية، قكية األسرى، حق العودة، الو

 مصادر القائمة

أل المصادر اآلتية:  تم إلداد هذه القائمة فا ضو 
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 الدراسا  اال تمالية. مادةالقيم الوتضية فا  موضوعنتائج البحوث والدراسا  التا تضاولت  .1

 لة التعليم األساسا العليا خاصةً.أهداف الضظاو التعليما الفلسطيضا لموماً، وأهداف مرح .2

 الدراسا  اال تمالية. مادةأهداف  .3

 اإلتار الضظري الذي تم لرض  فا الدراسة. .4

 ضوابط القائمة

لضد إلداد قائمة القيم الوتضية الوا ال توافرها فا  انهضاق مجمولة ضةةوابك وضةةعها الباحث

 الدراسا  اال تمالية لمرحلة التعليم األساسا العليا، وها: مادة

 مضاسبة القيم لطلبة مرحلة التعليم األساسا العليا. .1

 الدراسا  اال تمالية. مادةمضاسبة القيم الوتضية لطبيعة  .2

 مرالاة واق  وظروف المجتم  الفلسطيضا. .3

 التركيز للى المحتوى المرتبك بالبُعد الوتضا.  .4

 صدق القائمة

مين  للتحقق من صةةدق األداة )قائمة القيم الوتضية( تم لرل القائمة للى مجمولة من المحع م

مين .من ذوي االختصةةةةةاص للتأكد من صةةةةةدقها أل  .حيث تم لرضةةةةةها للى سةةةةةتة محع م وفا ضةةةةةو 

مين أ رى الباحث لتعديال  للى القائمة، حيث تم دمج مجالا بعض ا انتوصةةةةةةيا  هؤالأل المحع م

كما تم حذف  .)االنتماأل الوتضا، الوحدة الوتضية( فا صةةورتها األولية فا مجال  واحد فقك القائمة

( فا الصورة األولية للقائمة وها: نبذ العض  داخل المجتم . 10) بعض الفقرا ، مثل الفقرة رقم

( فا الصةةةةورة الضهائية للقائمة وها: 6) ل الفقرة رقمكما تم إضةةةةافة فقرا  أخرى إلى القائمة، مث

 كما تم كذلك تعديل الصياغة اللُغوية لبعض الفقرا ، مثل الفقرة رقم .الحفاظ للى الوحدة الوتضية

 ( وها: كن  ممارسا  االحتالل العدوانية.11)

 استمارة  حليل المحتوى

ر الدراسةةا  اال تمالية،  انلتحقيق أهداف الدراسةةة ألدَّ الباحث اسةةتمارة لتحليل محتوى ُمقرَّ

 ً  االستمارة: هذهجوانال ل وفيما يلا شرحا

اشةةةتمل التحليل للى  مي  كتال مادة الدراسةةةا  اال تمالية المحتوى الذي شاااملل التحليل: 

لضاوين الوحدا  الدراسةةةةية فا تلك العتال، للمرحلة األسةةةةاسةةةةية العليا، وفيما يلا  دول يوضةةةةح 

 .  والضسال المئوية لعل وحدة وكتابالتعراراولدد 
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 .يوضح المحتوى الذي شمل  التحليل :(2) جدول

 عدد الصفحات عدد الدروس الوحدة الصف

س
ام
خ
ال

 

 52 5 كوكال األرل األولى

ً  الثانية   45 5 حياة إلنسان للى األرل قديما

 49 6 استقرار اإلنسان الثالثة

 34 4 العالقا  البنرية الرابعة

 180 20 المجموع

س
اد
س
ال

 

 األولى
مصادر المعرفة الجغرافية 

 والتاري ية
2 20 

 57 5 الوتن العربا مهد الحكارة القديمة الثانية 

 28 4 حياة العرب قبل اإلسالو الثالثة

 61 7 ننأة الدولة اإلسالمية الرابعة

 166 21 المجموع

ع
اب
س
ال

 

 37 6 للقارا الدولة اإلسالمية لابرة  األولى

 40 5 إنجازا  الدولة اإلسالمية الثانية 

 31 4 ترا   الدولة اإلسالمية الثالثة

 30 4 العالم اإلسالما الرابعة

 138 19 المجموع

ن
ام
لث
ا

 

 67 7 رحلة فا الوتن العربا األولى

 الثانية 
ت نم  ياسيَّةُ فا الو  راُ  الس م الت طو 

م   بما   الع ر 
4 26 

 41 5 التحوال  العالمية فا العصر الحديث الثالثة

 الرابعة
األتماع االستعمارية فا الوتن 

 العربا
4 34 

 167 20 المجموع

ع
س
تا
ال

 

 41 4 الس ياسة االستعماري ة فا الوتن األولى

ر فا الوتن العربا   الثانية   42 5 المقاومة والتَّحر 

 40 4 لالم متضوع ومتغير الثالثة

 43 4 تحدي ا  العصر والتعاون الدولا   الرابعة

 166 17 المجموع

 817 97 المجموع العلا للعتال ال مس
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 تحليلوحدة ال

 الضص بتقطي  أساسها بضاأًل للى الباحث يقوو التا األ زاأل تلك"يُقصد بوحدة التحليل 

واست دو (. 146، 2003)لبد الهادي،  البحث" محل الموضوع تردد مدى لقياس المدروس

وحدة الفعرة وتسمى وحدة الموضوع، وها تُعد أكبر وحدا  تحليل المحتوى،  مافا تحليله انالباحث

كما أنها وحدة أساسية فا تحليل االتجاها  والقيم والمعتقدا  )كضعان،  .وأهمها، وأكثرها فائدة

اسا  اال تمالية (. كما تُعد وحدة الفعرة األقرب إلى أسلوب العتابة المعمول ب  فا الدر1996

  (. 2017)ابن هدية، 

 فئات التحليل

ويُقصد بها "التقسيما  والتوزيعا  التا يعتمدها الباحث فا توزي  وترتيال وحدا  التحليل 

ومن خصائص هذا التقسيم أنَّ  ي ك  بالدر ة األولى إلى  .الُمتوصل إليها فا المادة المدروسة

تبيعة األهداف، وانطالقاً من هذه األهداف يتم تحديد الفئا  المعمول بها والتا يكمن الباحث من 

 (.  2002خاللها العرل الموضولا والنامل للعضاصر محل البحث")لبد الرحمن والبدري، 

 ضوابط التحليل

 بها فا لملية التحليل، وها: االكوابك التا التزملدد من  انوض   الباحث

أل قائمة القيم الوتضية التا ألدَّها الباحث .1  . انتمت لملية التحليل فا ضو 

 الدراسا  اال تمالية للمرحلة األساسية العليا. مادةشمل التحليل  مي  وحدا  كتال  .2

تعريفا  وأننطة، وصور شمل التحليل كافة  وانال محتوى العتال المذكورة بما فيها من  .3

 وخرائك.

 للى تحصل لم قيمة التوافر، وكل قوية %(5) من أللى نسبة للى تحصل تُعد القيم التا .4

  .التوافر ضعيفة تُعد قيمة الضسبة هذه

 خطوات التحليل

 :كالتالابمجمولة من ال طوا  فا لملية التحليل، وها بالترتيال  انقاو الباحث

 الدراسة بنعل  دقيق وُمعمق. محلقراألة الموضولا  الواردة فا العتال  .1

إحصاأل لدد فقرا  كل كتاب من العتال ال مس، ثم إحصاأل لدد الفقرا  التا تكمضت قيماً  .2

 وتضية. 

 رصد القيم الوتضية بإلطاأل تعرار  واحد  لعل قيمة وتضية ظهر  فا المحتوى. .3

 وتفريغها فا استمارة التحليل.   م  التعرارا  لعل قيمة وتضية لعل ص ، .4

 .انإيجاد الضسال المئوية، والرتال لعل قيمة وتضية من قيم القائمة التا ألدَّها الباحث .5
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 ثوات التحليل

 ، وهما: ان تريقتين للتحقق من ثبا  التحليلاست دو الباحث

  الثوات عور الزمن: .1

لنةةةةةةاي ، ب. )ا الفترة الزمضيةوي تص هذا الضوع بتقدير قيمة تباين ال طأ الضاتج لن اختالف 

بتحليل كتال الدراسةةا  اال تمالية لمرحلة التعليم األسةةاسةةا العليا وفق  انحيث قاو الباحث(. 3 : 

وباسةةت داو معادلة   .بإلادة التحليل بعد شةةهر من التحليل األول ا، ثم قامالقيم الوتضية المعدة قائمة

  والتا تضص للى:( Holistiهولستا)

%100 ×  
 ( عدد مرات االتفاق بين التحليل  األول  والتحليل الثاني ×2)   

 (مجموع تكرارات التحليل األول + مجموع  تكرارات التحليل الثاني)
=

 ( وهو معامل ثبا  مرتف .0,94( أنَّ معامل الثبا  لبر الزمن بلغتبين     معامل الثبات

  𝑅=(595×2)÷(617+643)=0.94 :                 معامل الثبا  لبر الزمن

  الثوات عور األفراد .2

حيث قاو (. 3)النةةةةةةاي ، ب.  :  الف المحللينويهتم بتقدير قيمة تباين ال طأ الضاتج لن اخت

والتحليل اآلخر الذي قاو ب  ، نفذه أحد الباحث ينم الذي باحتسةةةاب نسةةةبة االتفاق بين التحليل  انالباحث

وباست داو معادلة هولستا  .م تص بتدريس المواد اال تمالية تم تدريب  للى لملية التحليل معلم  

  .( وهو معامل ثبا  مرتف 0,93تب يَّن أنَّ معامل الثبا  لبر األفراد بلغ)

  𝑅=(565×2)÷( 569+643)=0.93                  األفراد:معامل الثبا  لبر 

 :التحليل لبر الزمن، ولبر األفرادوالجدول اآلتا يوضح معامل ثبا  

 .يوضح ثبا  التحليل :(3) جدول

 الصف

 ثوات التحليل عور األفراد ثوات التحليل عور الزمن

التحليل 

 األول

التحليل 

 الثاني

معامل 

 الثوات

 حليل 

 انالواحث

الُمحلل 

 اآلخر

معامل 

 الثوات

 0.88 115 144 0.92 125 144 ال امس

 0.93 73 83 0,95 90 83 السادس

 0.98 130 126 0,93 110 126 الساب 

 0,93 101 116 0,94 130 116 الثامن

 0.92 150 174 0,96 161 174 التاس 

 0.93 569 643 0.94 617 643 المجموع
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 نتائج الدراسة و فسيرها

ما القيم يضص هذا السةةةةةةؤال للى ما يلا:  النتائج المتعلقة باإلجابة عن الساااااااال األول:

 الوطنية الواجب  وافرها في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟ 

الجدول التالا يُوضح قائمة القيم الوتضية الوا ال توافرها فا مادة الدراسا  اال تمالية 

 بصورتها الضهائية: 

 .يوضح قائمة القيم الوتضية فا صورتها الضهائية :(4) جدول

 القيمة الردم القيمة الردم

 كن  ممارسا  االحتالل العدوانية. 11 حال الوتن والوالأل ل . 1

2 
التكةةةةةامن م  النةةةةةهداأل واألسةةةةةرى 

 والجرحى.
12 

 التولية بالحقوق والوا با .

3 
م  ل  ع  ل لوتضيةةةة كةةةا لرموز ا احتراو ا

 والضنيد.
13 

 مقاومة الغزو الفعري.

 الحفاظ للى التراث الثقافا. 14 تأكيد منرولية الضكال الفلسطيضا. 4

 االلتزاو باألنظمة والقوانين. 15 التمس ك بحق العودة. 5

 المحافظة للى المرافق العامة.  16 الحفاظ للى الوحدة الوتضية. 6

7 
 تعزيز معانة مديضة القدس.

17 
تقةةةدير أهميةةةة فلسةةةةةةطين الجغرافيةةةة 

 والطبيعية.

 تحقيق الولا السياسا. 18 التنجي  للى خدمة المجتم . 8

 االلتزاز بتاريخ فلسطين. 19 التمس ك بفلسطين التاري ية. 9

 تنجي  المضتجا  الوتضية. 20 السعا للحرية واالستقالل الوتضا.  10

 يتبين من الجدول السابق أن  القائمة التا ألدها الباحث تميز  بال صائص اآلتية:

ب الف بعض القوائم التا ألدَّها باحثون آخرون فا ركز  القائمة للى قيم المجال الوتضا  .1

الدراسةةةةةةةا  السةةةةةةةابقة، حيث تكةةةةةةمضت تلك القوائم قيماً فا مجاال  أخرى مثل: المجال 

 االقتصادي والمجال اال تمالا، والمجال البيئا وغيرها من المجاال .

الوتضية رالت القائمة ال صوصية الفلسطيضية، ويظهر ذلك من خالل تركيزها للى القكايا  .2

 الفلسطيضية مثل حق العودة، ومديضة القدس، ومعاناة النعال الفلسطيضا تحت االحتالل.

تكةةةةمضت القائمة قيماً لامة تضدرج تحتها قيم  فرلية لديدة مثل الحفاظ للى الوحدة الوتضية،  .3

 فهذه القيمة تنمل قيم: الحوار، والتسامح، وقبول التعددية، والتعاون وغيرها من القيم.
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: يضص السؤال الثانا من أسئلة الدراسة للى ما النتائج المتعلقة بالساال الثاني ومنادشتها

الدراساااات االجتماعية للمرحلة األسااااساااية العليا في  كتبما القيم الوطنية المتضااامنة في يلا: 

 فلسطين؟

 الجدول التالا يوضح ذلك:

 .لدراسا  اال تماليةكمضة فا كتال ايوضح تعرارا  القيم الوتضية المت :(5) جدول

 القيمة م
 التكرارات الصفوف

5 6 7 8 9 
مومج

 ع
 الر وة %

 11 3,4 22 1 6 3 6 6 ُحال الوتن والوالأل ل . 1

2 
التكامن م  النهداأل 

 واألسرى والجرحى.
- 3 3 2 6 14 2,1 16 

3 
احتراو الرموز الوتضية 

 كالع ل م والضنيد.
 و16 2,1 14 2 2 3 1 6

4 
منرولية الضكال تأكيد 

 الفلسطيضا.
- 4 10 8 21 43 6,6 6 

 17 2 13 7 3 1 - 2 التمس ك بحق العودة. 5

6 
الحفاظ للى الوحدة 

 الوتضية.
14 13 17 14 21 79 12 1 

7 
تعزيز معانة مديضة 

 القدس.
4 9 9 8 9 39 6 7 

8 
التنجي  للى خدمة 

 المجتم .
13 5 3 1 3 25 3,8 10 

9 
 التمس ك بفلسطين

 التاري ية.
17 4 18 5 5 49 7,6 5 

10 
السعا للحرية واالستقالل 

 الوتضا. 
3 - 4 3 8 18 2,8 13 

11 
كن  ممارسا  االحتالل 

 العدوانية.
10 10 9 13 22 64 9,9 2 

12 
التولية بالحقوق 

 والوا با .
6 4 7 10 3 30 4,6 9 

 15 2,3 15 11 3 - - 1 مقاومة الغزو الفعري. 13

14 
للى التراث  الحفاظ

 الثقافا.
18 5 8 5 19 55 8,5 4 

15 
االلتزاو باألنظمة 

 والقوانين.
 و13 2,8 18 3 1 4 2 8
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 (5... تاب   دول رقم )

 القيمة م
 التكرارات الصفوف

5 6 7 8 9 
مجمو

 ع
 الر وة %

16 
المحافظة للى المرافق 

 العامة. 
6 3 2 2 3 16 2,5 14 

17 
تقدير أهمية فلسطين 

 الجغرافية والطبيعية.
11 1 4 2 2 20 3,1 12 

 8 5,6 36 12 9 5 6 4 تحقيق الولا السياسا. 18

 3 8,8 57 10 15 15 6 11 االلتزاز بتاريخ فلسطين. 19

 و14 2,5 16 6 4 1 1 4 تنجي  المضتجا  الوتضية. 20

  - 100 643 174 116 126 83 144 المجموع

 النسوة المئوية
22.

3 

12.

9 

19.

6 
18 27 100 - - 

وهو ( تعراراً. 643) الوتضية بلغ لتعرارا  القيمالعدد اإل مالا أنَّ  (5) ياُلحظ من الجدول

ما يُنير إلى اهتماو المضهاج الفلسطيضا الجديد بتعزيز القيم الوتضية لدى الطلبة. وتأتا هذه الضتيجة 

سةةةةا  اال تمالية فا مادة الدراالمضهاج الفلسةةةةطيضا الجديد، وكذلك م  أهداف  أهداف م  لتتوافق

لدد  ضةحاً فا يُظهر ضةعفاً وا الجدول لعنَّ . والتا أكد  للى ترسةيخ القيم الوتضية ،حلتها الجديدة

، النهداأل واألسرى، احتراو الرموز الوتضيةالتكامن م  : التمس ك بحق العودة، مثل قيم ،من القيم

 . وغيرها ،المحافظة للى المرافق العامة

بين  مي  كتةةال متقةةاربةةة  بعض القيم الوتضيةةة تعرر  بةةألةةداد  ( أنَّ 5) يُظهر الجةةدولكمةةا 

سية العليا مثل سا  اال تمالية للمرحلة األسا الوحدة التأكيد للى  تعزيز معانة القدس، :قيم ،الدرا

وتفسةةةةةةير ذلك ير   إلى أهمية هذه القيم،  حتالل الصةةةةةةهيونا.، كنةةةةةة  ممارسةةةةةةا  االالوتضية

أيكةةاً  تُظهر نتائج التحليل إال أنَّ وضةةرورة ترسةةي ها لدى الطلبة فا م تل  المراحل الدراسةةية. 

ً واضةةةةحاً تفاوت حيث نجد مثالً . المرحلة األسةةةةاسةةةةية العليا كتالفا توافر بعض القيم الوتضية بين  ا

( )مقاومة 13) والقيمة رقم منةةرولية الضكةةال الفلسةةطيضا(( )تأكيد 4) بعض القيم مثل القيمة رقم

  فرابضسةةةةةال قليلة  داً فا كتال الصةةةةةفوف الدنيا من المرحلة، بيضما تو توفر قد  الغزو الفعري(

سير ذلك يعود إلى مرالاة مضهاج  الصفوف العليا من المرحلة.كبيرة فا كتال  هذه القيم بضسال   وتف

  العقلا والثقافا الذي يمر ب  تلبة المرحلة. الدراسا  اال تمالية لمستوى الضكج

( حصةةةةول كتاب الدراسةةةةا  اال تمالية للصةةةة  التاسةةةة  للى المرتبة 5) كما يُبين الجدول

من حيث تعرارا  القيم الوتضية، فا حين حصل كتاب الص  السادس  األولى بين العتال ال مس

  للى المرتبة األخيرة كما سيُوضح الحقاً. 

 فا العتال الم تلفة:الوتضية المتكمضة  نتائج التحليل المتعلقة بالقيموفيما يلا نعرل ألهم 



 1331ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليان الحولي، وفواز دغمش

 2020(، 7)34ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لصف الخامسنتائج  حليل كتاش ا

 تعرارا  بمجموع ال امس للصةةة  اال تمالية الدراسةةةا  كتاب فا الوتضية القيم  األ 

سبة مئوية بلغت144) بلغت العتاب المرتبة الثانية للى احتل هذا %( وبذلك 22,3) ( تعراراً، وبض

 .مستوى العتال ال مس

إلى اهتماو مؤلفا العتاب بتعزيز القيم الوتضية لدى تلبة هذا الصةةةةةة   هذه الضتيجةنةةةةةةير وتُ 

  . الص  األول فا المرحلة األساسية العلياكونهم يُمثلون 

 وباستعرال نتائج تحليل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  ال امس نجد ما يلا:

( 18) لت قيمة )الحفاظ للى التراث الثقافا( للى المرتبة األولى بعدد تعرارا  بلغحصةةةةةة

ر الباحث .%(12.5) بلغت تعراراً، بضسةةةةبة حصةةةةول هذه القيمة للى هذا العدد العبير من  انويُفسةةةة م

، الذي تزخر ب  فلسةةطين عبير من التراث الثقافا المادي والمعضويالهائل وال العم إلىالتعرارا ؛ 

اآلثار اإلنسةةةةةانية والديضية المضتنةةةةةرة فا كل مديضة. وتتفق هذه الضتيجة م  ما توصةةةةةلت إلي   حيث

)االلتزاز بالتراث الوتضا الفلسةةطيضا(  ( حيث أظهر  نتائج دراسةةتها أنَّ قيمة(2012العجرما 

ة للصةة  قد احتلت المرتبة الثالثة بين القيم الوتضية والسةةياسةةية المتكةةمضة فا كتاب التربية المدني

 %(. 16) الراب  األساسا بضسبة مئوية بلغت

ك بفلسطين التاري ية( للى المرتبة الثانية بعدد تعرارا  بلغكما  ( 17) حصلت قيمة )التمس 

ر الباحثتعراراً.   تُعد حصةةول هذه القيمة للى المرتبة الثالثة كون الموضةةولا  التاري ية انويُفسةة م

      اال تمالية.مادة الدراسا   زألاً أساسياً من 

مةو لت قي عدد  حصةةةةةة مة ب قائ ثة بين قيم ال ثال بة ال ية( للى المرت )الحفاظ للى الوحدة الوتض

بأنَّ  ،( تعراراً 14) تعرارا  بلغ ماً  مة  لل بة األولى للى مسةةةةةةتوى العتال هذه القي لت المرت احت

ة م  ما كنفت  وتتفق هذه الضتيج .%(12) بلغت ( تعراراً، وبضسبة79) ال مسة بعدد تعرارا  بلغ

)الدلوة إلى الوحدة والتماسةةةةةةك( احتلت المرتبة  ضت أنَّ قيمةحيث بيَّ  2012)) دراسةةةةةةة العجرما

 األولى بين القيم الوتضية المتكةةةةمضة فا كتاب التربية المدنية للصةةةة  الراب  األسةةةةاسةةةةا بضسةةةةبة

الجديد لقكةةةةةية  وتُنةةةةةير هذه الضتيجة إلى االهتماو الذي يولي  مؤلفو المضهاج الفلسةةةةةطيضا .%(36)

الوحدة الوتضية خاصةةةةة فا ظل التحديا  المحيطة بالمجتم  الفلسةةةةطيضا وحا ت  الماسةةةةة للوحدة 

 ورص الصفوف.

، تأكيد منةةةرولية الضكةةةال الفلسةةةطيضا، التكةةةامن م  النةةةهداأل واألسةةةرىحصةةةلت قيم: كما 

ك بحق العودة، مقاومة الغزو الفعري للى أقل من ثالثة تعرارا  للى  تاب مسةةةةةةتوى كالتمسةةةةةةة 

قد احتلت  -باستثضاأل قيمة تأكيد منرولية الضكال الفلسطيضا –أنَّ هذه القيم الص  ال امس. للماً 

المراتال األخيرة للى مسةةتوى العتال ال مس، مما يُنةةير إلى التقصةةير الواضةةح فا تكةةمين هذا 

تكةةةةمين هذه  الضظر فا تسةةةةتدلا هذه الضتيجة إلادةالقيم فا  مي  كتال الدراسةةةةا  اال تمالية. و

حق العودة، وتعزيز توافرها فا تلك العتال؛ نظراً الرتباتها بقكايا وتضية مهمة مثل قكية  القيم

 .والتكامن م  النهداأل واألسرى وغيرها
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 نتائج  حليل كتاش الصف السادس

بين كتال المرحلة  احتل كتاب الدراسةةةةةةا  اال تمالية للصةةةةةة  السةةةةةةادس المرتبة األخيرة

%( من مجمل تعرارا  القيم 12,8) ( تعراراً فقك. وبضسةةبة بلغت83) ا  بلغبعدد تعرار ال مس،

    المادة.الوتضية فا كتال 

حصةةةةةول هذا العتاب للى المرتبة األخيرة إلى تبيعة موضةةةةةولات ، والتا  انويُر   الباحث

 يغلال لليها المعلوما  الجغرافية والتاري ية البحتة. 

 نجد ما يلا: السادسوباستعرال نتائج تحليل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  

 أقلحصةةةةلت سةةةةب  قيم وتضية للى أقل من ثالثة تعرارا  لعل قيمة فا هذا العتاب. وكانت 

، التمسةةةةةةةك بحق العودة، احتراو الرموز الوتضية، تنةةةةةةجي  المضتجا  الوتضيةتعراراً: هذه القيم 

         . وانينااللتزاو باألنظمة والق

وتأثيرها  هميتهاكتاب الصةة  السةةادس نظراً ألضةةرورة تعزيز هذه القيم فا  انيرى الباحثو

 .هذه المرحلة العمرية خاصة فا فا تفاللهم م  المحيك اال تمالا المباشر للى سلوق الطلبة

( 13) )الحفاظ للى الوحدة الوتضية( للى المرتبة األولى، بعدد تعرارا  بلغ حصةةةةةلت قيمة

%(. وتتوافق هذه الضتيجة م  الضتيجة العامة التا حصةةلت لليها هذه 15.6تعراراً. وبضسةةبة بلغت )

 تعزيزللى  واضةةةعا المضهاج حرصالقيمة للى مسةةةتوى العتال ال مس، وتُنةةةير كما أسةةةلفضا إلى 

 الوحدة الوتضية.

بعدد تعرارا  ( للى الترتيال الثانا، )كن  ممارسا  االحتالل العدوانية كما حصلت قيمة

كبير فا  مي  كتال  %( وياُلحظ تعرار هذه القيمة بنةةعل  12) ( تعرارا ، وبضسةةبة بلغت10) بلغ

ر الباحث حصةةةةول هذه القيمة للى المرتبة الثانية بسةةةةبال اهتماو  انالدراسةةةةا  اال تمالية. ويُفسةةةة م

يعيش مرحلة  كون النعال الفلسطيضا ال يزالبتضمية الحس الوتضا لدى الطلبة؛ واضعا المضهاج 

العدوانية التا تسةةةتهدف األرل رسةةةات  التحرر الوتضا، ويرزح تحت االحتالل، ويُعانا من مما

 واإلنسان.  

( 9) )تعزيز معانة مديضة القدس( للى الترتيال الثالث، وبعدد تعرارا  بلغ حصةةةةةةلت قيمة

ي يولي  واضةةةعو %( وتُنةةةير هذه الضتيجة إلى االهتماو العبير الذ10.8) تعرارا ، وبضسةةةبة بلغت

 المضهاج لمديضة القدس نظراً لمعانتها الديضية والتاري ية.  

سادس أنَّ ثالث قيم وتضية لم تحصلو للى أي تعرار،  أظهر  نتائج تحليل كتاب الص  ال

وها قيم: التمسةةةةك بحق العودة، السةةةةعا للحرية والسةةةةتقالل الوتضا، مقاومة الغزو الفعري. كما 

يل أنَّ أرب  قل من ثالثة تعرارا  للقيمة الواحدة. ويرى  أظهر التحل لت للى أ قيم أخرى حصةةةةةة

لدو مضاسبة كذلك  ،يعود إلى تبيعة الموضولا  التا يتضاولها العتابأنَّ السبال فا ذلك الباحثان 

تعرر   قد ولذلك نجد هذه القيم لطلبة هذا الصةةةةةة ؛معظم هذه القيم للمسةةةةةةتوى الثقافا والفعري 

 .      التاليةالصفوف  كتال أكبر فا بألداد  
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 نتائج  حليل كتاش الصف السابع

سية  سا  اال تمالية للمرحلة األسا ساب  المرتبة الثالثة بين كتال الدرا احتل كتاب الص  ال

ية يا من حيث تعرارا  القيم الوتض ية فا العتاب  تعراراحيث بلغت  .العل  (126) القيم الوتض

كتال الدراسةةةا   فا الواردة الوتضية القيم إ مالا من  (19.6%)بلغت  مئوية وبضسةةةبة تعراراً،

 كتاب الدراسا  محتوى أنَّ  إذ ؛هذا الص ل مقبولةتُعد  الضسبة هذه ويرى الباحثان أنَّ . اال تمالية

 غير متعددة مجاال  فا متعددة وقيم موضةةولا  يتكةةمن األسةةاسةةا السةةاب  للصةة  اال تمالية

ية، لك وم  القيم الوتض تاب هذا فإنَّ  ذ لدداً كبيراً  الع ها القيم من تكةةةةةةمن  ية وتعرارات  .الوتض

 وباستعرال نتائج تحليل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  السادس نجد ما يلا:

ك بفلسةةةطين التاري ية( للى الترتيال األول، بعدد تعرارا  بلغ) حصةةةلت قيمة ( 18) التمسةةة 

للى مستوى  مي  أنَّ هذه القيمة احتلت المرتبة ال امسة ب%(. للماً 14.2) تعراراً، وبضسبة بلغت

تعاد  حيث الاإلشةةادة بمضهاج الدراسةةا  اال تمالية الفلسةةطيضا الجديد؛ يجال هضا و. كتال المرحلة

سطين التاري ية، أو من محتوى يُذك ر الطلبة بوتضهم المسلوب  سية من خارتة لفل ت لو وحدة درا

 ت .  بمدن ، وقراه، وتاري  ، و غرافي

 هذا حصةةةةةةلت قيمة )الحفاظ للى الوحدة الوتضية( للى الترتيال الثانا للى مسةةةةةةتوىقد و

سبة بلغت( تعراراً 17) العتاب بعدد تعرارا  بلغ سبة %( وتتوافق هذه الضتي13.5) ، وبض جة م  الض

حاً  با  واضةةةةةة مة، حيث  هذه القي مة ل عا مة فا التركيز ال هذه القي لدراسةةةةةةةا    مي  للى  كتال ا

 ية للمرحلة األساسية العليا. اال تمال

( 15) عدد تعرارا  بلغ)االلتزاز بتاريخ فلسةةطين( للى الترتيال الثالث ب كما حصةةلت قيمة

 سببين: %( وتفسير هذه الضتيجة ير   إلى10.3) تعراراً، وبضسبة بلغت

الموضةةولا  التاري ية العثيرة التا تتضاولها مادة الدراسةةا  اال تمالية، حيث يغلال الطاب   -

 . العتابموضولا   كثير  منالتاري ا للى 

أحد المحاور الرئيسية فا الصراع بين النعال الفلسطيضا واالحتالل الصهيونا التاريخ  يُعد -

يسةةةعى  لذلك ؛الفلسةةةطيضا وأرضةةة العالقة التاري ية بين النةةةعال  وإنهاأل الذي يحاول تمس

  تعزيز هذه القيمة لدى الطلبة.إلى القائمون للى تألي  المضاهج الفلسطيضية 

سطيضا( للى الترتيال  حصول قيمةمن نتائج التحليل وياُلحظ  كال الفل )تأكيد منرولية الض

( تعرارا ، للماً بأنَّ هذه القيمة حصةةلت للى لدد أربعة تعرارا  10) الراب  بعدد تعرارا  بلغ

مضطقية إذا ما نظرنا أنَّ هذه الضتيجة فقك فا كتابا الصةة  ال امس والسةةادس معاً. ويرى الباحثان 

إلى تبيعة هذه القيمة؛ فها قيمة ت اتال مسةةةتوى مرتف  من الضكةةةج الفعري ال يصةةةل إلي  الطلبة 

 لساب .إال فا حدود الص  ا

تاب هذا الع يل  تائج تحل مة وياُلحظ من ن قاومة الغزو الفعر( للى ا حصةةةةةةول قي يال )م لترت

القيمةةة فا وحةةدا  العتةةاب ، حيةةث لم يسةةةةةةجةةل التحليةةل أي تعرار  لهةةذه األخير بين القيم الوتضيةةة
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للى مسةةةةةةتوى  مي  العتال أيكةةةةةةةاً ومن المالحظ أنَّ هذه القيمة احتلت ترتيباً متأخراً  الم تلفة،

الدراسةةا  اال تمالية  مادةلم تلق  االهتماو العافا فا مما يُؤكد أنَّ هذه القيمة  .ليللمسةةتهدفة بالتحا

للى الرغم من ال طورة العبيرة التا أصةةةةةةبح ينةةةةةةعلها الغزو الفعري للى المجتمعا  العربية 

ب المسةةةةافا  و أزال واإلسةةةةالمية، خاصةةةةةً فا ظل التقدو الهائل فا مجال االتصةةةةاال ، الذي قرَّ

الحدود بين المجتمعا  واألمم، حيث أصةةةةةةبح الغزو الفعري أحد أهم أدوا  العولمة الثقافية التا 

 تست دمها الدول الغربية للسيطرة والهيمضة للى النعوب واألمم األخرى.  

)التمسةةك بحق العودة( حصةةلت للى  أنَّ قيمةوياُلحظ من نتائج تحليل كتاب الصةة  السةةاب  

توافر هذه القيمة فا كتال مادة الدراسا  ضع  نتيجة تُنير إلى استمرار  وهذه . تعرار  واحد فقك

  اال تمالية.

)تنجي  المضتجا  الوتضية( للى تعرار  واحد فقك. وقد ير   سبال  كما ياُلحظ حصول قيمة

  ذلك إلى افتقار كتاب الدراسا  اال تمالية للص  الساب  للموضولا  والقكايا االقتصادية.

)المحافظة للى المرافق العامة( للى تعرارين فقك. وتضسجم  تُظهر الضتائج حصول قيمةكما 

هذه الضتيجة م  الضتيجة العلية لهذه القيمة للى مسةةتوى العتال ال مس، حيث حصةةلت للى المرتبة 

  .%(2,5) ، وبضسبة مئوية تُقدرفقك ( تعراراً 16) الرابعة لنرة، بعدد تعرارا  بلغ

الدراسا  اال تمالية اتجاه المحافظة  مادةإلى قصور  واضح  فا محتوى  يجةهذه الضتوتُنير 

وتدارق هذا القصةةةةور فا  هذه المادةللى المرافق العامة؛ مما يسةةةةتدلا إلادة الضظر فا محتوى 

  الضُسخ التالية من المضهاج الفلسطيضا الجديد.

 لصف الثامننتائج  حليل كتاش ا

%( من مجمل 18) ( تعراراً وبضسةةةبة بلغت116) فا العتاب بلغ لدد تعرارا  القيم الوتضية

وبذلك احتل هذا العتاب المرتبة . تعرارا  القيم الوتضية فا العتال ال مس المسةةةةةةتهدفة بالتحليل

 الرابعة بين العتال.

 وباستعرال نتائج تحليل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  الثامن نجد ما يلا:

ن التعرارا  الذي حققت  فا كتال الصةةةفوف العدد العبير محافظت بعض القيم الوتضية للى 

( 14) ( تعراراً، الحفاظ للى الوحدة الوتضية15) االلتزاز بتاريخ فلسةةةطين خاصةةةة قيم:األخرى 

( تعرارا . وتؤكد 8) ( تعراراً، تعزيز معانة مديضة القدس13) تعراراً، كن  ممارسا  االحتالل

   الدراسا  اال تمالية للى تعزيز هذه القيم. هذه الضتيجة للى إصرار واضعا مضهاج

كبير من التعرارا  مقارنة م  ما  كما تُظهر نتائج التحليل حصةةةةةةول بعض القيم للى لدد  

 حققت  نفس القيم فا العتال األخرى، ومن أهم هذه القيم:

( تعرارا ، 10) )التولية بالحقوق والوا با ( حيث حصةةةةةةلت هذه القيمة للى لدد قيمة -

ويأتا التأكيد للى هذه  .%( من إ مالا القيم الوتضية المتكمضة فا العتاب8.6) بلغتبضسبة 
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سوية بين الفرد والمجتم ؛ حيث من  سياق رسم العالقة ال القيمة فا كتاب الص  الثامن فا 

المتوق  أن  يصةةل الطالال فا هذا الصةة  إلى مرحلة لمرية تسةةمح ل  بتوسةةي  دائرة لالقات  

سليمة بين الفرد المجتم ، ويتم ذلك من خالل اال تمالية، مما ي تطلال وض  األسس لعالقة 

 تولية الفرد بحقوق  ووا بات . 

 ( تعرارا ، وبضسةةبة بلغت9) )تحقيق الولا السةةياسةةا( وحصةةلت هذه القيمة للى لدد قيمة -

وينةةةةير حصةةةةول هذه القيمة للى لدد تعرارا  كبير مقارنة بما حققت  هذه القيمة %( 7.7)

إلى إدراق واضةةةةعا المضهاج لطبيعة المرحلة العمرية التا يمر بها تلبة  السةةةةابقةال فا العت

هذا الص ، حيث تبدأ القكايا السياسية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتماو الطلبة، ويظهر ذلك من 

خالل ان راتهم فا صةةفوف العتل السةةياسةةية، ومحاولة تعوين اتجاها  سةةياسةةية معيضة نحو 

 م تلفة.القكايا السياسية ال

حصةةةةةةول سةةةةةةت قيم وتضية للى أقل من ثالثة كتاب الصةةةةةة  الثامن  حليلتأظهر  نتائج 

 وأهم هذه القيم:  ،تعرارا  للقيمة الواحدة

 ( احتراو الرموز الوتضيةقيمة:)  أن  هذه القيمة بمرتين فقك. للماً  هذه القيمة حيث تعرر

 المسةةتهدفة، بعدد تعرارا  بلغحصةةلت للى المرتبة قبل األخيرة للى مسةةتوى  مي  العتال 

وتتفق هذه الضتيجة م  ما توصةةةةةةلت إلي  لبد  .%(2,1) ( تعراراً، وبضسةةةةةةبة مئوية بلغت14)

)الرموز الوتضية(للى المرتبة  لن حصةةةةول قيمة دراسةةةةتها كنةةةةفتحيث  2013)) اللطي 

  األخيرة بين قيم البعد السةةةةياسةةةةا والقانونا المتكةةةةمضة فا كتال المواد اال تمالية للصةةةة

%( من 1) وبضسةةةةبة أقل من ،التاسةةةة  حسةةةةال المضهاج الفلسةةةةطيضا القديم بتعرارين اثضين فقك

ماو مجموع تعرارا  هذا البُعد. وهذا يُنةةةةةةير إلى أنَّ هذه القيمة ورغم أهميتها لم تلق  االهت

  كتال المضهاج الجديد.  العافا فا 

 ( التكامن م  النهداأل واألسرى والجرحىقيمة :) ،حصلت هذه القيمة للى أقل من تعرارين

أن  هذه القيمة حصةةةةةلت للى المرتبة قبل األخيرة معرر للى مسةةةةةتوى العتال ال مس بللماً 

مما  .%(2,1( تعراراً، وبضسةةبة مئوية بلغت )14) التا خكةةعت للتحليل، بعدد تعرارا  بلغ

ذا القصةةةور وإلادة الدراسةةةا  اال تمالية تدارق ه مضهاجيسةةةتدلا من القائمين للى تألي  

تحتل معانة مهمة للغاية لدى  وتضيةتكةةمين هذه القيمة فا كتال المادة؛ كونها تتضاول قكةةية 

 النعال الفلسطيضا. 

 لصف التاسع حليل كتاش انتائج 

احتل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  التاس  المرتبة األولى من حيث لدد تعرارا  القيم 

ً من مجمل تعرارا  القيم الوتضية فا 27) الوتضية بمعدل الدراسا  اال تمالية  مادة%( تقريبا

لص  التاس  للى المرتبة األولى إلى حصول كتاب ا انللمرحلة األساسية العليا. ويُر   الباحث

 األسباب اآلتية:
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  البُعد  الص  التاس  يُعد نهاية مرحلة التعليم األساسا، ويعون التركيز في  أكثر للى القيم ذا

 الوتضا والسياسا، بعدما كان التركيز فا الصفوف الدنيا للى القيم ذا  البُعد التربوي.

  العقلا واال تمالا تسمح لواضعا المضهاج  الضكجيصل تلبة الص  التاس  إلى مرحلة من

للى  الطلبة هؤالأل ؛ لقدرةفا العتاب الم صةةةةةةص لهممن القيم الوتضية  كبيرتكةةةةةةمين لدد 

 ثلها فا حياتهم اال تمالية. إدراكها وتم

 مقارنة  كتاب الدراسةةةةةا  اال تمالية للصةةةةة  التاسةةةةة فا  وغزارت  ازدياد المحتوى العلما

 بالعتال السابقة. 

 نجد ما يلا: التاس وباستعرال نتائج تحليل كتاب الدراسا  اال تمالية للص  

 واصلت بعض القيم الوتضية احتاللها المراتال األولى فا هذا العتاب، ومن أهم هذه القيم: 

الترتيال الثانا.  ( تعراراً محتلةً 21)الحفاظ للى الوحدة الوتضية( التا حصةةةةةةلت للى) قيمة

فا دراسةةةةةتها التا أُ ريت للى  (2013)م  ما توصةةةةةلت إلي  لبد اللطي  وبمقارنة هذه الضتيجة 

نلمس زيادة ملحوظة فا تكةةةةمين هذه القيمة فا  مواد اال تمالية للصةةةة  التاسةةةة  القديممضهاج ال

 المضهاج الجديد.

: كنةةةة  ممارسةةةةا  االحتالل، تأكيد منةةةةرولية الضكةةةةال كما تُظهر الضتائج حصةةةةول قيمتا

( للى الترتيال. وال شةةةةةك أن  االهتماو بهذه القيم فا 21) ( و22) الفلسةةةةةطيضا للى لدد تعرارا 

بأهمية تهيئة الطلبة ثقافياً ووتضياً لالن رات فا  العتاب مؤلفالص  التاس  ناب  من إدراق كتاب ا

 الضكال الوتضا.

وها قيم: حال  حصول ثالث قيم للى أقل من ثالثة تعرارا  كذلك وأظهر  نتائج التحليل

  أهمية فلسطين الجغرافية والطبيعية.  تقدير الوتن والوالأل ل ، احتراو الرموز الوتضية، 

يعود  )حال الوتن والوالأل ل ( فا هذا العتاب ان فال لدد تعرارا  قيمةالباحثان أنَّ ويرى 

كونها متعلقة بعوات  الفرد التا يضبغا من المرحلة؛ لتكمين هذه القيمة فا كتال الصفوف الدنيا 

   ا فا السضوا  األولى من لمره. تنعيله

 التوصيات

 :باآلتا الباحثان يوصا الدراسة نتائج ضوأل فا

الت طيك المسبق م  الم تصين واضعا المضاهج، لتكمين القيم الوتضية فا كتال الدراسا   .1

اال تمالية م  مرالاة التوازن والتتاب  والنمول والترتيال المضطقا بين القيم، بحيث تتوافر 

 بنعل مضاسال ومتدرج.
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 الدراسةةةا  كتال محتوى فا ا القائمة التا ألدها الباحثانف الواردة الوتضية القيم تكةةةمين .2

خاصةةةة تلك القيم التا حصةةةلت للى أقل لدد من  .المراحل الدراسةةةية  مي  فا اال تمالية

 التعرارا ، مثل قيم التمس ك بحق العودة، واحتراو الرموز الوتضية، وغيرها من القيم.

تنمل القيم الوتضية فا المضهج الدراسا زيادة تضوع المحتوي الدراسا وتضوع الوحدا  التا  .3

بحيث تضاسةةةال  مي  الطلبة الدارسةةةين لمضهج الدراسةةةا  اال تمالية فا المرحلة األسةةةاسةةةية 

 العليا بنعل  تدريجا من الص  ال امس إلى الص  التاس  األساسا. 

إلداد دليل للمعلم بحيث يتكةةةةةةمن قائمة القيم الوتضية المو ودة فا كل درس من الدروس،  .4

 عون معيضاً للمعلم للى ترسيخ القيم الوتضية لدى تالب . ي

إلادة الضظر فا كتاب الدراسا  اال تمالية للص  السادس بهدف تكميض  القدر العافا من  .5

  القيم الوتضية المضاسبة لطلبة هذا الص .

 المعملة الحلقة بالتبارها واإللالمية والديضية واال تمالية الوتضية المؤسةةسةةا  دور تفعيل .6

 .المهمة القيم من وغيرها الوتضية القيم بضاأل مضظومة فا المدرسة لدور

إ راأل المزيد من الدراسةا  المنةابهة التا تتضاول القيم الوتضية فا محتوى العتال المدرسةية  .7

، وبعض األخرى؛ وإ راأل دراسةةةةةا  مقارنة بين كتال الدراسةةةةةا  اال تمالية فا فلسةةةةةطين

 .الدول العربية والعالمية
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