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  ملخص

ة       ب التربي ي آت اج ف فية للمنه ل األسس الفلس ة تمثي ن درج ة الكشف ع ذه الدراس دفت ه ه
في       نهج الوص لوب الم تخدام أس ي األردن، باس ا ف ية الُعلي ة األساس ي المرحل ة ف ة والمدني الوطني

ي يف         )تحليل المحتوى( فية، الت ايير األسس الفلس ة بمع ى قائم ضل  ، وحاولت الدراسة الوصول إل
مراعاتها عند بناء منهاج التربية الوطنية والمدنية، وتأليف آتبها، وقد أجريت الدراسة على آتب  

ان تصنيفًا     . التربية الوطنية والمدنية للصفوف الثامن والتاسع والعاشر األساسية   د طّور الباحث وق
ة      د ال  لمعايير األسس الفلسفية، حيث تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائي د من صدقها    بع تأآ

ل  ) ٢٧( وثباتها من ائج الدراسة أن    و .معيارًا، وقد اعتمدت الجملة المفيدة وحدة التحلي أظهرت نت
ة تضمن     ة والمدني ة الوطني فية   ) ١١٠٦( تآتب التربي رارًا لألسس الفلس ع    تك ا بينت أن توزي ، آم

ابع و       م تخضع لنظام متت ة ل ة والمدني اك   األسس الفلسفية في آتب التربية الوطني متسلسل، وأن هن
  . نقصاًً في تمثيل معايير األسس الفلسفية في آتاب الصف التاسع األساسي

 
Abstract 

This study aims at realizing the extent which national and civic 
education textbooks of the upper Basic Stage in Jordan are inclusive of 
the philosophical foundations of curriculum. Through using the 
descriptive pattern. The study is to identify a list of criteria for the 
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philosophical foundations that are to be taken into account at any process 
of building national and civic education curricula and textbooks, the 
subject sample was represented by the national and civic Education 
textbooks of 8th, 9th and 10th basic grades.The researcher developed a 
classification for the criteria of the philosophical foundations. Such a 
classification consisted at ultimate version, after ensuring its credibility 
and validity of (27) criteria.  The findings showed that The National and 
civic educational textbooks consest of (1106) philosophical foundations, 
and the distribution of philosophical foundations in the national and civic 
educational textbooks have not followed a certain system that correlates 
among them, the study showed low percentages of the philosophical 
foundations in the national and civic Educational textbooks of the 9 
grades. 

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

اء        ي بن ية ف زة األساس ه الرآي ه ألن يم وجودت ود بصحة التعل ا معق ة ورقيه وض األم أن نه
ًدا         اج واح د المنه اهج، حيثُ يع المجتمع، لذا فمن المهم إدامة التأمل في إعادة النظر وتطوير المن

م الوسائل فعال      وي، ومن أه ة      من المكونات األساسية للنظام الترب ق أغراضه التربوي ة في تحقي ي
ات       ة المجتمع ي بيئ ل ف ة تعم ة ثقافي انية إجتماعي ة إنس ة عملي ًرا ألن التربي ع، ونظ ل المجتم داخ
ى           نعكس عل اء، ت ة صدق وانتم ا، عالق ة وبيئته ين التربي البشرية، فإنه من الضروري أن يكون ب

اليب والسياسات    الفلسفة واألهداف و: هندسة العملية التربوية ومحدداتها من حيث الطرائق واألس
  ).٢٠٠٤الخوالدة، (التربوية 

وء     أي قصور أو س ين؛ ف ربين والمعلم ة للم ور الموجه م األم ن أه د م ة تع فة التربي إن فلس
ة  ة أي عمل     . تطبيق لهذا األساس على التربية يظهر على أثره اختالل عمليات التربي إن بداي ذا ف ل

ى أصل فلس   د عل اجح يجب أن يعتم وي ن ه   ترب امل يوج ري ش ار فك ة إط فة التربي في، ألن فلس
م العمل   دأ           . النظرية ويحك ة بحيث تب ة التربوي ة للعملي ات التربوي د الغاي دأ بتحدي ة تب ففلسفة التربي

ا             : بطرح أسئلة مثل ئلة تجيب عنه ذه األس يم؟ ه ائج التعل ا نت م؟ وم م؟ آيف نعّل م؟ من نعّل لماذا نعّل
ة    فة التربي ة، ففلس فة التربي ذا        -إذن -فلس ار ه ا أن نخت ن خالله تطيع م ي نس ة الت دنا بالطريق تم

  ).٢٠٠٢ الحاج،(األسلوب أو تلك األداة 

وبهذا فان الفلسفة والتربية مظهران لشيء واحد، فالفلسفة تمثل نطاق الرؤية للحياة أو فلسفة 
إذا آانت الترب    اة    الحياة، والتربية تمثل طريقة تنفيذ تلك الفلسفة في شؤون اإلنسان ف لوبًا لحي ة أس ي

ن     ا م تق وجوده ا تش ا فإنه ل أبعاده ة بك اة اإلجتماعي ر الحي تمرار وتغيي أ الس ع وأداة تنش المجتم
ة     ات النهائي الفلسفة، وعندما تقوم التربية بتناول قضايا المجتمع وطموح أفراد هذا المجتمع والغاي

نظم   ات     والنتاجات المقصودة لعملية التربية فال بّد من وجود فلسفة ت ذه النتاجات والغاي وتضبط ه
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ه  اء مجتمع يقوم ببن ذي س رد ال ا هي مواصفات الف ع، وم ه المجتم ون علي ا يجب أن يك م م وترس
  ).١٩٩٣الحياري، (

ر وال    ذا الفك ق له ة تطبي ر والتربي فة فك ة، فالفلس ة وثيق ة عالق فة والتربي ين الفلس ة ب فالعالق
لتطبيق؛ يوضح مساره وأهدافه، والتطبيق يختبر انفصال بين الفكر والتطبيق، فالفكر هو الموجه ل

ه مو ب ه ويس ر ويثري ة  . الفك اهج التربوي يط المن ي تخط رًا ف فة تلعب دورًا آبي د أن الفلس ذلك نج ل
  ).٢٠٠٦الفتالوي وهاللي، (وتحديد أهدافها، ومحتواها، وأنشطتها وطرق تقديمها 

ى مجموعة من الم      ة،    إن عملية بناء المنهاج المدرسي ترتكز عل ائز المعرفي ات، والرآ قوم
اج     ة التخطيط للمنه واالجتماعية، والنفسية، والفلسفية، التي يجب مراعاتها عند الشروع في عملي
ذه    ين له اة المخطط دار مراع اح أو الفشل بمق اج المدرسي النج ب للمنه ا يكت ا م المدرسي وغالًب

يط  ة التخط اء عملي ردن  .(Doll,1998)األسس أثن ار بي د أش ادة  (Burden, 1999)وق أن الم
ي    و العقل ي ضوء مراحل النم نظم ف ا وي ار محتواه تعلم، يجب أن يخت ى للم ة ذات المعن التعليمي

  .واألنفعالي واالجتماعي والروحي والجسمي للمتعلم

ة،       س متكامل ى أس ائم عل ي ق اج المدرس ة،إن المنه ها     ومتداخل ع بعض ة م ذلك متفاعل وآ
ع ر المجتم ر بتغي بعض، وتتغي ذ. ال ا أن  ل ة وتطويره اهج التربوي تم بتصميم المن ن يه ّد لم لك ال ب

ي     ذه األسس وه ة به ة معمق ة ومعرف لة تام الع وص ى إط ون عل ية  : يك فية والنفس األسس الفلس
  .والمعرفية واالجتماعية

يم األساسي        اهج التعل ره من من ة آغي ى من هنا يستند منهاج التربية الوطنية والمدني أسس   إل
ن  ة م فية منبثق دين اإلسالمي  فلس ن ال مية، وم ة الهاش ة األردني ي المملك يم ف ة والتعل فة التربي فلس

ة        رى والتجرب ة الكب ورة العربي ادئ الث المية ومب ة واإلس ارة العربي ي والحض تور األردن والدس
  .الوطنية األردنية

ان    ي صنع اإلنس ن دور ف ه م ا ل ة لم ة والوطني ة االجتماعي اج التربي ام بمنه د زاد االهتم وق
دًا عن             وت ة، بعي رارات العقالني اذ الق ى اتخ درة عل النفس، والق ة ب ذات، والثق ى ال اد عل نمية االعتم

ة    . التحيز والتعصب ورة التكنولوجي وذلك لتنمية المجتمع، وزيادة قدرته على المنافسة في ظل الث
(Simpson, 2006, Parker, 2001).  

هده ه     ذي يش ي ال وجي والعلم ور التكنول ن التط الرغم م ات  وب ور االتجاه ذا العصر وظه
اب        ي اآتس ي ودوره ف اد المعرف ن االقتص ديث ع وب، والح ال الحاس يم، وإدخ ي التعل ة ف الحديث
ة        اج المهم ّد أحد عناصر المنه ذي ُيع المعرفة، إال أنه ما زال هناك دوٌر بارٌز للكتاب المدرسي ال

زال،  ( و غ ا ال    ). ٢٠٠٣أب ية باعتباره ب المدرس ة الكت رًا ألهمي اج   ونظ ة للمنه ة الوظيفي ترجم
دول       ت ال د اهتم تعلم؛ فق م والم ن المعل ل م ة لك ي للمعرف ه والمصدر األساس ي ل ق العمل والتطبي

ا     أنالمختلفة بالكتب المدرسية ووضعت المواصفات الالزمة لها فيجب  ند تأليفه ة ويس تؤلف بعناي
  ).٢٠٠٦وامدة، الح(إلى خبراء وأساتذة من ذوي القدرات والكفايات العلمية المميزة 
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ة        ة الوطني اب التربي ام وآت كل ع ي بش اب المدرس ا الكت ي يحتله ة الت ذه المكان ل ه ي ظ وف
ة،   بشكل خاص في األردن، أصبحت عملية تحليله  األساسيةوالمدنية في المرحلة  ضرورة تربوي

ا لمع     ا وتمثله ايير فهي تقدم الدليل الواضح لمؤلفي الكتب المدرسية عن محتواها، ودرجة التزامه
  .، للعمل على تطويرها وتحسينهاا فيها من قيم وما يسود فيها من اتجاهاتمعينة، وإبراز م

ه أو            ه أو بنائ اة مراحل التخطيط ل اج ومراع اء المنه ام بأسس بن من أجل ذلك ينبغي االهتم
ك     ين لتل اة المخطط دار مراع ية بمق اهج المدرس ل للمن اح أو الفش ب النج ا يكت ًا م تصميمه وغالب

ام   . عملية التخطيط أثناءسس األ د القي لذا يبذل المخططون جهودًا آبيرة عند تصميم المناهج أو عن
ا نحو األفضل     ديلها أو تطويره ى     . بعملية تنقيح المناهج الراهنة أو تع ويين عل ويتفق معظم الترب

ا في   لم يطلع المختصون جيدًا على المدارس الفلسفية وتأث ج النجاح إذاأنه ال يكتب ألي منها يراته
ه   المنهاج وإذا لم يراعوا فلسفة المجتمع الذي ينتمي إليه المتعلمون وظروفه وعاداته وتقاليده وقيم
دى تعرضها    اهج وم ن المن اج م ل منه ة الضرورية لك ة المعرف درآوا طبيع م ي كالته وإذا ل ومش

ا وتن د اختياره بان عن ي يجب أخذها بالحس ايير الت وع المع ر أو التطوير ون ا للتغيي عادة (ظيمه س
  ).٢٠٠٤؛ مرعي وسعادة، ٢٠٠٤، وإبراهيم

ق           ا تحقي اط به ي ين ة الت اهج المدرسية المهم ة هو أحد المن ة والمدني ة الوطني اج التربي ومنه
ا    ة أهمه اد جملة مهمة من األهداف التربوي راث        إيج م والت ى العل واطن الصالح والمحافظة عل الم

ه ومجتمع ع بيئت رد للتكيف م ل آتب بحيث تساعد الف ه ومن الضروري الكشف عن درجة تمث
فية ة لألسس الفلس ة والمدني ة الوطني ة  . التربي ي المرحل ه ف ذا التوج ن ضرورة ه رغم م ى ال وعل

ي يشهد            ة الت ك المرحل ا، تل ة األساسية العلي ة في المرحل ًا وأهمي الدراسية آلها إال أنه أآثر إلحاح
ة واال    ب المعرفي ي الجوان وًال ف تعلم تح ا الم د    فيه ا عن ي مراعاته ي ينبغ ة، والت ة والمهاري نفعالي

  .التعلمية المقدمة له –تصميم الخبرات التعليمية 
 

  مشكلة الّدراسة وأسئلتها

دًا      ب المدرسي أداة من أدوات التعليمالكتايعد  ذا ينبغي أن يكون جي اج ل ، وهو إنعكاس للمنه
ون مق    تعلم، وأال يك م والم د المعل ي ي الحًا ف هتصوص ردات    رًا بمادت ة مف ى تغطي ه عل ومحتويات

ا   المنهاج المقرر وحدها، أو على الحقائق النظرية المجردة المطلوب من المتعلمين دراستها، وإنم
أن ُيعنى الكتاب المدرسي بتوفير فرص آافية ومتعددة للطلبة، لمراعاة ميولهم واتجاهاتهم،  ينبغي

  ).٢٠٠٢اإلبراهيم، ( جاتهم ورغباتهموإشباع حا

ا             ونظرًا تعلم وبنائه ة، وفي صياغة شخصية الم ة التعليمي ة في العملي اج من أهمي لما للمنه
ديثها        ا وتح ة تطويره إن عملي ة ف دى الطلب المتوازن، وفي غرس القيم المرغوب فيها وترسيخها ل
ع      ي المجتم رات ف ة التغي ات ومواآب ة الحاج ة تلبي وي، ُبغي وير الترب ات التط ن أولوي د م تع

  ).١٩٩٩أبوصعيليك، (
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ة    ويعٌد الكتاب المدرسي ومحتواه رآيزة  ة التعليمي ائز العملي اق  وأن أي، أساسية من رآ  إخف
إلى عدم  ضعف هذه الرآيزة بالقدر الذي سيؤدي  إلىدي اء هذا الكتاب واختيار محتواه سيؤفي بن

  ).٢٠٠٦، الحوامدة( ستقيم العملية التعليمية، وبالتالي ال تحدوث التعلم

ان ع وبشكل عام اب المدرسي عمل    ، ف ل الكت ة تحلي ارات     ملي ة اعتب ا ثالث ة ضرورية تمليه ، ي
اب المدرسي وصالحيته    تحليل الكتاب المدرسي وسيلة تعرفن ان  :أولها ار  ا بجودة الكت ، واالعتب
وى الكتب    ر والتقدم يقتضيان ، وهذا التغيفي عصر متغير أننا نعيش :الثاني إعادة النظر في محت

األمر السهل   تالكتب المدرسية ليس    تأليفان عملية : لثالثعتبار اواإلالمدرسية،  ة   ب ، فهي عملي
د ان    ه ال ب ل البشري بطبيعت ة، والعم ة متفاعل رة متداخل ل آثي ايير وعوام ا مع دة يراعى فيه معق

ه ل  يعتري نقص والخل د      ، فالال ا وس ل فيه ة الخل ا، ومالحظ ب ومراجعته ذه الكت ل ه ن تحلي د م ب
  ). ٢٠٠٣؛ الصقري ،٢٠٠١أعمر،(ل دراسة علمية هذا من خال يأتي، وال النقص

ة         وى آتب التربي ل محت ة تحلي ة بأهمي وفي ضوء ذلك، تولدت لدى الباحثان القناعة والدافعي
فية، وفي حدود إ   الوطنية والمدنية وفق األسس الف  ة       لس َر أيَّ دراسة تحليلي م ُتج ان، ل طالع الباحث

ة الوطن   ا في األردن،       شاملة لألسس الفلسفية على آتب التربي ة األساسية الُعلي ة للمرحل ة والمدني ي
  : فجاءت هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية

ة  : السؤال األول ما معايير األسس الفلسفية الواجب توافرها في آتب التربية الوطنية والمدني
  للمرحلة األساسية الُعليا في األردن؟

ل آتب ال  : السؤال الثاني ا في        ما درجة تمثي ة األساسية الُعلي ة للمرحل ة والمدني ة الوطني تربي
  األردن لألسس الفلسفية للمنهاج ؟

ث ة  : السؤال الثال ة والمدني ة الوطني ي آتب التربي فية ف ايير األسس الفلس آيف توزعت مع
  للمرحلة األساسية الُعليا في األردن ؟

  
  أهداف الدراسة

  :اآلتي إلى أساسيتهدف هذه الدراسة بشكل 

شف عن درجة تمثيل األسس الفلسفية في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الك .١
  .األساسية الُعليا في األردن

تطوير قائمة معايير األسس الفلسفية الواجب توافرها في آتب التربية الوطنية والمدنية  .٢
  .للمرحلة األساسية الُعليا في األردن

فية في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة الكشف عن آيفية توزيع معايير األسس الفلس .٣
 .األساسية الُعليا في األردن
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  أهّمية الدِّراسة

  الدراسة فيما يلي أهميةتظهر 

رف  .١ ىالتع ة         إل ة للمرحل ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت فية ف س الفلس ل األس ة تمثي درج
ذه الدراسة   األساسية الُعليا في األردن التى يبنى في ضوئها المنهاج، ومما ي زيد من أهمية ه

  . أنها تتعلق بكتب التربية الوطنية والمدنية التى تغرس المواطنة في نفوس الطلبة

ة   .٢ مساعدة اإلدارات التربوية على اختالف مستوياتها من نتائج الدراسة في إعداد آتب التربي
 .س الفلسفيةالوطنية والمدنية خاصة للمرحلة األساسية الُعليا في األردن، وربطها باألس

وافر       .٣ ي يجب أن تت فية الت توجيه نظر مصممي المناهج المدرسية إلى االهتمام باألسس الفلس
ا     ز عليه ة والترآي ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت ذا . ف ه  وه د علي ا أآ وير  م ؤتمر التط م

وي   املة        ) ١٩٨٧(الترب ة، وش ة دائم اهج المدرسية لمراجع د ضرورة إخضاع المن ذي أآ ال
 .إلى درجة قدرتها على تحقيق المواصفات المعتمدة من قبل التربويين لالطمئنان

ا في األردن باستخدام         .٤ ة األساسية الُعلي ة للمرحل ة والمدني تحليل محتوى آتب التربية الوطني
ة تطوير      قائمة المعايير؛ التي طورها الباحثان واستخدماها آأداة تحليل مما يساعد في عملي

مدنية ومناهجها من خالل تحديد مواطن القوة وجوانب الضعف في   آتب التربية الوطنية وال
  . هذه الكتب بالنسبة لعالقتها مع األسس الفلسفية للمنهاج

 
  محددات الدراسة

  :اآلتيةيمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات 

امن والتاسع و  .١ ة للصفوف الث ة والمدني ة الوطني ى آتب التربي ة عل العاشر اقتصرت الدراس
  .األساسي

تقاقها           .٢ م اش ي ت فية الت ايير األسس الفلس ة مع ى قائم ق   اقتصرت الدراسة عل ا لتحقي وتطويره
  . أهداف الدراسة بعد التأآد من صدقها وثبات تحليلها

  
  مصطلحات الدراسة

 ددها : األسس الفلسفية ي ح انية، الت ة واإلنس ة والقومي ة والوطني ا األطر الفكري ويقصد به
تور األر م الدس يم رق ة والتعل انون التربي ي وق نة) ٣(دن ادئ ، ١٩٩٤ لس دد المب ذي يح ال

ل في       ي المتمث والمعتقدات التي توجه نشاط الفرد، والذي يعكس خصوصية المجتمع األردن
دة   الميةالعقي ه    اإلس رد وواجبات وق الف ي، وحق راث العرب يم،(، والت ة والتعل  وزارة التربي
١٩٩٤.(  
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــ

 ِقبل  التي تدرس منهي آتب التربية الوطنية والمدنية : نيةآتب التربية الوطنية والمد
وزارة التربية والتعليم للصفوف الثامن والتاسع والعاشر وتدرس خالل العام 

  .)٢٠٠٥وزارة التربية والتعليم، ( ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي

 الثامن، والتاسع، العاشر األساسية: وتشمل الصفوف: مرحلة األساسية الُعليا.  
  

  ت السابقةالدِّراسا

لم يجدا اٌي دراسة تناولت  –في حدود اطالعهما  –ال بّد من اإلشارة الى أن الباحثان 
موضوع األسس الفلسفية المتعلقة بالدراسات االجتماعية في األردن، وهناك بعض الدراسات 

يلي تفصيل  ، وفيماالتي بحثت بموضوعات قد ترتبط من جانب أو أآثر بمعايير األسس الفلسفية
  :لكذ

دة   ة في         دراسة هدفت ا  ) ٢٠٠٦( أجرى الحوام ة العربي ل آتب اللغ لكشف عن درجة تمثي
الفلسفية والنفسية والمعرفية واالجتماعية للمنهاج، باستخدام  لألسس األردنفي  األساسيةالمرحلة 

نهج الوصفي   الف مجتمع الدراسة وعين    أسلوب الم د ت ة للصفوف      ، وق ة العربي ا من آتب اللغ  ،ته
ابع، امن، التاسع  الس يةوالعاشر الث ث تكونت  األساس د  أداةحي ة بع ي صورتها النهائي ة ف الدراس
ا من  من صدقه   التأآد اراً ) ٨٩( ا وثباته ائج الدراسة     معي د أظهرت نت ة    ، وق ة العربي ا اللغ ان آتاب
ف ر  ينللص امن والعاش تماع     الث ارة االس حًا بمه ًا واض ا اهتمام ا  أهتم ف التكنولوجي ، وتوظي

  .ا في تعلم اللغة العربية وتعليمهاواستخدامه

ة اإلسالمية         ) ٢٠٠٦( الشرعةوأجرى  اة آتب التربي دراسة هدفت الكشف عن مدى مراع
د      اج، وق فية للمنه في المرحلة األساسية في األردن لألسس االجتماعية والمعرفية والنفسية والفلس

المية للصفوف ا    ة اإلس ب التربي ن آت ا م ة وعينته ع الدراس ألف مجتم ر  ت ع والعاش امن والتاس لث
ل، حيث تكونت أداة      األساسية، وتم استخدام المنهج الوصفي، واعتماد الجملة المفيدة وحدة للتحلي

ا من        د من صدقها وثباته د التأآ د أظهرت    ) ١٠٨(الدراسة في صورتها النهائية بع مضمونًا، وق
ي   فية ف ل مضامين األسس الفلس ي تمثي اك نقصاًً ف ة أن هن ائج الدراس المية  نت ة اإلس ب التربي آت

 .للصف الثامن والتاسع والعاشر األساسية

ة   ة البطاين ا دراس ة    ) ٢٠٠٤(أم ة االجتماعّي ب التربي اة آت دى مراع ى م رف إل دفت التع ه
ايير األس ة لمع اج والوطنّي ة للمنه ة والوطني م  س االجتماعّي ي األردن، وت ة ف ة الثانوّي ي المرحل ف

د أظ في، وق نهج الوص تخدام الم ة اس ات وزارة التربي وى دور سياس ل المحت ائج تحلي رت نت ه
ة          ب التربي وى آت ة محت تالءم وطبيع ة ت س اجتماعّي ايير أس مين مع ي تض دافها ف يم، وأه والتعل
ب    ة جوان ي تغطي اهر ف ود قصور ظ ع وج ي األردن م ة ف ة الثانوّي ة للمرحل ة والوطني االجتماعّي

ّية،  ة، والسياس ة، والوطنّي ب   واالقتصادّية؛ المضامين االجتماعّي وى آت ة محت اين طبيع رًا لتب نظ
 .التربية االجتماعّية والوطنّية للمرحلة الثانوّية في األردن

ة في آتب          ) ١٩٩٧(آما أجرى هيالت    فية والديني ان المضامين الفلس ى بي دراسة هدفت إل
ة    ي المرحل ررة ف ة المق ات االجتماعي يةالدراس ي  األساس ة ف ام الد األردنوالثانوي ي للع راس
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ا           ١٩٩٦/١٩٩٧ ب، آم ك الكت أليف تل ا في ت اد عليه م االعتم ى ت آما هدفت إلى بيان الفلسفات الت
غ عددها           ة بل درًا من المضامين الديني ذه الكتب تضمنت ق مضمونًا  ) ٢٩١(تبين من النتائج أن ه

ا     ينت بتفاوتت من حيث ترتيبها في الكتب ومن حيث أهميتها في النظام المعرفي في اإلسالم، آم
ا صلة بأهداف          ة له ة في آتب الدراسات االجتماعي النتائج أن تضمين المضامين الفلسفية والديني

 . وفلسفة التربية والتعليم في األردن

يم          ) ١٩٩٥(وقام العماري  ة التعل ة في مرحل ة الوطني اهج التربي يم من ى تقي بدراسة هدفت إل
ة في    األساسي اهج و   في الجمهورية اليمني م  ضوء أسس المن تبانتين  ت ة   : تطوير اس إحداهما متعلق

ا          ايير الواجب توافره ق بالمع ة واألخرى تتعل ة الوطني اج التربي بالمصادر الفكرية والفلسفية لمنه
ة المصادر         ة الدراسة ألهمي دير عين ائج الدراسة أن تق في منهاج التربية الوطنية، وقد أظهرت نت

ى المستوى        الفكرية والفلسفية لمناهج التربية الوطنية آان  ًا عل ول تربوي ى من المستوى المقب أعل
تبانة      ى االس ة عل ة الوطني العالمي، في حين أظهرت النتائج المتعلقة في درجة توافر معايير التربي

 .آكل أنها آانت أقل من المستوى المقبول تربويًا على المستوى العالمي

ر للمجلس     ) Gilbert, 1995(أجرى جيلبرت  و دمت آتقري عن الكتب    مريكي األدراسة ق
ى    دارس حول    تواجه التعلمية، حيث شمل التقرير تحليل الكتب التعليمية وشرح المشكالت الت الم

ات والمشكالت حول    ر الخالف ن أآث دين هي م كلة ال أن مش ر ب ر التقري د أظه دين، وق دريس ال ت
دنيات  المنهاج الدراسية في الوقت الحاضر، وتوصل أن الثقافة الدينية موجودة في بعض آت ب الم

د         ة تزي ى موضوعات ديني وي عل والتاريخ، إال أنه وجد أن هناك موادًا مثل الفلسفة والصحة تحت
 .من الثقافية الدينية

ام  ي وق ةدرب (Brophy, 1992)بروف ة   اس وطني للتربي اج ال ويم المنه ى تق دفت إل ه
ان      ة، وآ ات المتحدة األمريكي ام ال   االجتماعية في المرحلة االبتدائية في الوالي دراسة  محور اهتم

ة،  : بالمجاالت الرئيسية اآلتية  األهداف، والمحتوى، وأسلوب عرض المحتوى، والوسائل التعليمي
ة سلوآية    لم تكن األهدافالى أن  نتائجالوأشارت واألنشطة، والواجبات، والتقويم،  مصاغة بدالل

ا، آ  عند المتعلمين، وعدم ترآيزه ر الُعلي ان     التا على مستويات التفكي ام، وآ رآيب وإصدار األحك
 .ُجل ترآيزها على التعميمات والحقائق

ابالن   و اجيلو وآ دراسة هدفت   ) Giannagelo and Kaplan, 1992(أجرى آل من جين
ة    ي مدين ة ف دارس الحكومي ي الم تخدمة ف ة المس ي الدراسات االجتماعي ب ف ة آت ويم أربع ى تق إل

ات المتحدة    ممفيس التابعة لوالية تنسي األمريكية، وهذه  اريخ الوالي الكتب هي جغرافيا العالم، وت
ة   ادية، والحكومي ة، االقتص ايير تض     . األمريكي تخدام مع اب باس ل آت ويم آ م تق توى وت منت مس

ارات حل المشكلة        المقروئية ة مه ى تنمي ز عل ، وعدد المفاهيم المعروضة وتتابعها، ومدى الترآي
وم ا    ويم في آل        وتحليل أسئلة آل آتاب في ضوء مستويات بل اط التق لستة للمجال المعرفي وأنم

 .آتاب، ودّلت النتائج على أن آتب الدراسات االجتماعية لم تراِع المعايير التي قامت بموجبها

م    (Kenneth, 1991)أما دراسة آينث في   األخالق فهدفت الى الكشف عن أهمية دمج عل
ذه الدراسة ضرو      د أظهرت ه م   مناهج الدراسات االجتماعية، وق اهج    األخالق رة دمج عل في من
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ى الفضيلة    الدراسات االجتماعية مع االهتمام بالنظرية األخالقية بما في ذلك النظريات القائمة عل
م     مل عل ى تش ة الت وم االجتماعي فات العل ة فلس ذه الدراس ا ناقشت ه ي، آم ذهب النفع ادئ الم ومب

ة    أساليب إيجاد ما اقترحتالوضعية والفلسفة التفسيرية، آاالجتماع النقدي والفلسفة  واد منهجي وم
  .األخالقلتدريس موضوع 

ابقة ر  ة    يالحظ مما سبق أن مجمل الدراسات الس ى المجاالت اآلتي ة   : آزت عل واحي الفني الن
ابالن    رللكتاب، واألهداف، والتقويم، في حين    اجيلو وآ  Giannagelo and( آزت دراسة جين

Kaplan,1992(    ايير الواجب توافره ى المع دارس    عل ة في الم ي آتب الدراسات االجتماعي ا ف
ة     الحكومية ة والمدني ة الوطني ، آما بينت نتائج بعض الدراسات إلى أن اختيار محتوى آتب التربي

  ).١٩٩٧(وهيالت ) ٢٠٠٤(البطاينة وتنظميه لم يتم وفق المعايير العلمية، آدراسة 
  

  إجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة

  .وصفي التحليلي لمالءمته ألغراض هذه الدراسةاستخدم الباحث المنهج ال
  

  مجتمع الدراسة وعينتها

ي  يم األساسي ف ة التعل ي مرحل ة ف ة والمدني ة الوطني ع الدراسة من آتب التربي ّون مجتم تك
 :من فتكونت، أما عينة الدراسة األساسيالى الصف العاشر  األولاألردن من الصف 

 ل وزارة  آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف ا لثامن األساسي الذي تم إقرار تدريسه من قب
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦التربية والتعليم بدءًا من العام الدراسي 

  آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع األساسي الذي تم إقرار تدريسه من قبل وزارة
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧من العام الدراسي  بدءًا التربية والتعليم

 ة و ة الوطني اب التربي ل   آت ن قب ه م رار تدريس م إق ذي ت ر األساسي ال ة للصف العاش المدني
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦من العام الدراسي  بدءًا وزارة التربية والتعليم

  
  أداة الدراسة

ة         ة في المرحل ة والمدني ة الوطني لتحديد األسس الفلسفية التي يفضل توافرها في آتب التربي
ة والخاصة      قام الباحثان باالطال: األساسية العليا في األردن ام والنتاجات العام ع على اإلطار الع

ة   اهج التربي ةلمن انوي      اإلجتماعي ي والث يم األساس ي التعل ة لمرحلت اج ). ٢٠٠٥(والوطني ومنه
ة وخطوطه ا   يم األساسي     التربية االجتماعية والوطني ة التعل انون  ). ١٩٩١(لعريضة في مرحل وق

ة من      ، والذي حد)١٩٩٤(لسنة ) ٣(التربية والتعليم رقم  دافها المنبثق يم وأه ة والتعل د فلسفة التربي
رى    ة الكب ورة العربي ادئ الث المية، ومب ة اإلس ارة العربي ي والحض تور األردن ات . الدس والدراس
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ي    والبحوث والمصادر األخرى لألدب التربوي المكتوب في مجال المناهج المدرسية وخاصة الت
  .تناولت األسس الفلسفية

في   األداةثان بتطوير تصنيف لمعايير األسس الفلسفية، وقد تكونت وفي ضوء ذلك قام الباح
البعد الديني الروحي، البعـد : معيارًا، موزعة على أربعة محاور هي) ٣٠(صورتهــا األولية من 

  .اإلنسانيالبعد القومي اإلسالمي، البعد  الوطني السياسي،
  

  صدق األداة

ة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة للتحقق من صدق األداة، تم عرضها على مجموع
م     وجامعة اليرموك األردنية، ا ت دريس، آم اهج والت ، وجامعة البلقاء التطبيقية، المختصين في المن

د    يم، وبع عرضها على عدد من المعلمين ومشرفي الدراسات االجتماعية في وزارة التربية والتعل
إجراء ئهم ومالحظاتهم، قام الباحثان جمع االستبانات من المعنيين واإلطالع على آرا ديالت   ب التع

ى   %) ٨٠(المناسبة التي اجمع عليها  رات وإل من المحكمين وقد أشار بعضهم إلى دمج بعض الفق
رة واحدة،   ) ٤(ذف تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية، آما تم ح فقرات وأضيفت فق

  .ة موزعة على أربعة محاورفقر) ٢٧(من  وبذلك تكونت األداة بشكلها النهائي
  

  ثبات تحليل األداة

ة           ات من دروس التربي ل عين تم إيجاد ثبات التحليل من خالل إجراء ثالث محاوالت لتحلي
ة بفاصل             ى والثاني اولتين األول ان بالمح ام الباحث د ق ة، فق ة موضع الدراسة الحالي الوطنية والمدني

ل آخر         ام محل ابيع، في حين ق ة أس ان بتوضيح       زمني قدره ثالث ام الباحث د أن ق ل بع ة التحلي بعملي
  .القواعد واإلجراءات المتبعة في التحليل، وقائمة التحليل المستخدمة في ذلك

ة      ة الوطني ب التربي وى آت ن محت ة م ل عين ل بتحلي ان والمحل ن الباحث ل م ام آ ك ق د ذل وبع
ة    والمدنية وفق القواعد واإلجراءات المحددة في التحليل، آل على حده، و تم حساب النسبة المئوي

ا،          م يتفق عليه ي ل رات الت ا وعدد الفق لالتفاق بين الباحثان والمحلل في عدد الفقرات المتفق عليه
ل  ) ٥٢(وقد بلغت عدد التكرارات عند الباحثان في  فقرة، بينما بلغ عدد هذه التكرارات لدى المحل

م يت       ) ٤٦(اآلخر في  ي ل رات الت ذلك يكون عدد الفق رة، وب ا   فق رات، ) ٦(فق عليه د حسبت    فق وق
ع الم   ان م اق الباحث ة التف بة المئوي وبر  النس ة آ تخدام معادل ر، باس ل اآلخ ت  (Cooper)حل وبلغ

  %).٨٨.٥(ن مع المحلل اآلخرالنسبة المئوية لالتفاق بين الباحثـَي

تي    ة هولس تخدام معادل م اس د ت ه،   )Holsti(وق ين الباحث ونفس ات ب ل الثب اب معام ، لحس
اني،  %) ٨٩(للباحث األول و%) ٩١(لمئوية لالتفاق بين الباحث ونفسهالنسبة اوبلغت  للباحث الث

  .وقد اعتبر الباحثان معاملي الثبات مقبولين ألغراض الدراسة الحالية
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  تطوير نموذج التحليل

  المحددةتحديد وحدة التحليل بالجملة المفيدة التي تعطي الفكرة. 

 ن أجل استنباط المعيار المناسب لهاالقراءة المعّمقة والمرآزة، م. 

 تم إدخال الصور والخرائط واألنشطة والتقويم ضمن عملية التحليل.  

 إذا آانت الفقرة تحتوي أآثر من فكرة تعطى آل واحدة منها المعيار الخاص بها. 

 جمع التكرارات لكل معيار في جداول خاصة بها وحساب النسبة المئوية لها.  
  

  إجراءات الدراسة

 .ديد أهداف الدراسة وأسئلتها ومجتمع الدراسة وعينتهاتح .١

ة خاصة     .٢ ة والمدني مراجعة الدراسات السابقة التى تناولت تحليل محتوى آتب التربية الوطني
 .الدراسات المتعلقة بأسس مناهج التربية الوطنية والمدنية

 ).سةأداة الدرا(الباحثان تصنيفا لمعايير األسس الفلسفية موضوع الدراسة طور  .٣

 .قام الباحثان بالتحقق من صدق األداة وثباتها .٤

ة      .٥ رض الدراس د لغ نيف المع تخدام التص ة(اس ة    ) أداة الدراس ب التربي وى آت ل محت وتحلي
 .الوطنية والمدنية عينة الدراسة في ضوئه ورصد النتائج

 .لها اإلحصائيةتفريغ النتائج في جداول حسب أسئلة الدراسة بعد المعالجة  .٦

 .ائج وتقديم التوصياتمناقشة النت .٧
 

  المعالجات اإلحصائية

  :اآلتية اإلحصائية األساليباستخدم الباحثان في إجراءات تحليل بيانات الدراسة 

اب من آتب             :التكرارات .١ فية في آل آت رارات األسس الفلس استخدمت من أجل إحصاء تك
  .التربية الوطنية والمدنية عينة الدراسة

ة .٢ تخدمت لمعر :النسب المئوي ن آتب  اس اب م ي آل آت فية ف ع األسس الفلس ة توزي ة آيفي ف
  .التربية الوطنية والمدنية عينة الدراسة

  
  ومناقشاتهاتحليل النتـائـج 

الفلسفية الواجب توافرها في   معايير األسسما : ومناقشتهالنتائج المتعلقة بالسؤال األول 
  األردن؟آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية الُعليا في 
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ن خالل   فية م ايير لألسس الفلس ة مع ان بتطوير قائم ام الباحث ؤال، ق ذا الس ة عن ه ولإلجاب
ى   الع عل وع واإلط ة والخاصة ب  الرج ات العام ام والنتاج ار الع ة  اإلط ة االجتماعي اج التربي منه

ة وخطوطه      ة والوطني ة االجتماعي اج التربي انوي، ومنه يم األساسي والث ي التعل ة لمرحلت  والوطني
ي ا يم األساس ة التعل ي مرحل ية )١٩٩١( لعريضة ف ب المدرس ف الكت ل مؤل واد ، ودلي ّد الم ، ومع

ن   ادر ع ة الص يم      التعليمي ة والتعل ي وزارة التربي ية ف ب المدرس اهج والكت ، )٢٠٠٥(إدارة المن
م    يم رق ة من         ،)١٩٩٤( لسنة ) ٣(وقانون التربية والتعل دافها المنبثق ة وأه ذي حدد فلسفة التربي ال

رى،  ا ة الكب وي   واألدب لدستور األردني والحضارة العربية اإلسالمية ومبادئ الثورة العربي الترب
دة    األسس والدراسات السابقة التي تناولت   فية، آدراسة الحوام  ، ودراسة الشرعة  )٢٠٠٦( الفلس

، ودراسة  (Brophy, 1992)، ودراسة بروفي  )Gilbert, 1995( جيلبرت، ودراسة )٢٠٠٦(
  ).Giannagelo and Kaplan, 1992( آابالنجيناجيلو و

د  كوبع ة   ذل ى قائم ان إل ايير األسستوصل الباحث ب   مع ي آت ا ف فية الواجب توافره الفلس
التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية الُعليا في األردن، والتي تعمل على تنمية قيمة حب 

زاز    الوطن في نفوسهم، وتعميق الوعي والوالء واالنتماء  اه، واالعت لهذا الوطن، والدفاع عن حم
ة      حيث . بقيادته الهاشمية، وإثبات شخصيتهم العربية واإلسالمية ة مكون ظهرت بصورتها النهائي

اآلتي معيارًا، موزعة على أربعة محاور  ) ٢٧( من ديني الروحي   : آ د ال ايير ) ٦( البع ـد  مع ، البع
ومي اإلسال   ،معايير) ٨( الوطني السياسي ايير ) ٧( ميالبعد الق د  مع ايير،  ) ٦( اإلنساني ، البع مع

ا  ي طوره ة الت يهم القائم ذين عرضت عل ين ال ين المحكم ا ب اق عليه م االتف ي ت ايير الت وهي المع
بة ان بنس فية األسستوزعت و %).٩٢,٦( الباحث ة الفلس ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت ة  ف عين

 ).١( في الجدول آماالدراسة، 

  .ايير األسس الفلسفية في آتب التربية الوطنية والمدنيةتوزيع مع:  )١(جدول 

 معايير

 الصف

  العاشر  التاسع  الثامن  المجموع

 التكرار
  النسبة
 المئوية

 التكرار
  النسبة
 المئوية

 التكرار
  النسبة
 المئوية

األسس 
 الفلسفية

١١٠٦  %٤٣.٢  ٤٧٨  %٢٣.٦ ٢٦١ %٣٣.٢  ٣٦٧  

دول  ر الج س  ) ١( ُيظه ايير األس ع مع فية  توزي ة    الفلس ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت ، ف
ة    و ة والمدني ة الوطني ى     ) ١١٠٦(تضمنت عينة الدراسة لكتب التربي ة األول رارًا، وحل بالمرتب تك

ر         ف العاش اب الص رارات آت وع التك ث مجم ن حي دار  م ي بمق بة   ) ٤٧٨( األساس رارًا بنس تك
اب الصف   %٤٣.٢ ة آت ة الثاني اء بالمرتب امن ، وج داراألساسالث بة ) ٣٦٧(ة ي بمق رارًا بنس تك
اب ا     % ٣٣.٢ فية لكت ايير األسس الفلس دار    وأخيرًا جاءت مع ) ٢٦١( لصف التاسع األساسي بمق

  .%٢٣.٦تكرارًا وبنسبة 
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ا       ة الدراسة أنه ة عين ة والمدني ويظهر توزيع معايير األسس الفلسفية في آتب التربية الوطني
كل واضح،   ب بش م تخضع للترتي ال فية تضمنت م وأنه ة لألسس الفلس ايير متفاوت زو  ،ع د يع وق

ة     اب التربي ين، فكت رتين مختلف ي فت ت ف ة ألف ة والمدني ة الوطني ب التربي ى أن آت ك إل ان ذل الباحث
تم إقرار تدريسهما من  ، وآتاب الصف العاشر األساسي األساسيالوطنية والمدنية للصف الثامن 

ام الدراسي   ن الع يم م ة والتعل ل وزارة التربي ق ٢٠٠٥/٢٠٠٦قب اوال موضوعات تتعل ث تن ، حي
اتها        ة ومؤسس ة األردني المي والدول الم الع دولي والس ن ال ية واألم زاب السياس ة واألح بالمواطن

ا  ي األردن، وغيره يرة الحضارية ف ة للصف   . والس ة والمدني ة الوطني اب التربي ين أن آت ي ح ف
ع  يالتاس د  األساس هق رار تدريس م إق ة  ت ل وزارة التربي ن قب ي  م ام الدراس ن الع يم م والتعل
ادية   و. ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ات االقتص ادي والمؤسس ن االقتص ل األم ة مث وعات مختلف اول موض تن

ة ى أن الكتب  واإلداري ك إل ان ذل زو الباحث ر والمنطق، ويمكن أن يع اعي والتفكي ر االجتم والتغي
موارد البشرية  على االستثمار في ال رآزتالتي تم تطويرها في ظل مشروع االقتصاد المعرفي، 

  ).٢٠٠٦الحوامدة، (باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي 

اني    ة بالسؤال الث ة          النتائج المتعلق ة للمرحل ة والمدني ة الوطني ل آتب التربي ا درجة تمثي م
  األساسية الُعليا في األردن لألسس الفلسفية للمنهاج ؟

ايير األ   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ة      آيف توزعت مع سس الفلسفية في آتب التربي
  الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية الُعليا في األردن ؟

ة     ة والمدني ة الوطني ب التربي وى آت ل محت ان بتحلي ام الباحث ؤالين ق ذين الس ة عن ه ولإلجاب
ة     ا لقائم فية وفق ايير األسس الفلس رارات مع م رصد تك ي األردن، وت ا ف ية الُعلي ة األساس للمرحل

ايي ان المع ا الباحث ي طوره دول . ر الت ر الج ع ) ٢(وُيظه ايير األسستوزي ب   مع ي آت فية ف الفلس
 .التربية الوطنية والمدنية للصف الثامن والتاسع والعاشر األساسية
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السؤالين أن آتب التربية الوطنية والمدنية عينة الدراسة بينت النتائج المرتبطة بهذين   
الوطني والسياسي بالمرتبة الفلسفية، حيث جاء البعد لمعايير األسس  تكرارًا) ١١٠٦( تضمنت
باحثان ذلك، إلى أن معايير هذا البعد تشكل األسس الجوهرية يعزو التكرارًا، و) ٤٣٤( األولى

، وهذا ال يعني إهمال األسس األخرى، ثم جاء الوطنية والمدنية واألساسية لبناء آتب التربية
تكرارًا وقد ) ٢٤٨( الثانية وبفارق آبير، حيث تكررت بواقع البعد الديني والروحي بالمرتبة

بعد تعّبر عن موضوعات عامة تتعلق بالعقيدة والتوحيد إلى أن معايير هذا الى ذلك يعز
والعبادات، وربما يعود السبب في ذلك الى أن واضعي مناهج التربية االجتماعية والوطنية 

الشرعة، ( اإلسالميةومؤلفي آتبها يدرآون أن هذه المفاهيم يجب أن تتضمن في مناهج التربية 
تكرارًا، وجاء ) ١٩٥(بواقع بة الثالثة حيث تكررت فقد جاء بالمرت اإلنسانيأما البعد ) ٢٠٠٦

تكرارًا، وربما ) ١٧٥( بواقع بالمرتبة الرابعة واألخيرة البعد القومي واإلسالمي حيث تكررت
يعود السبب الى أن واضعي مناهج التربية االجتماعية والوطنية ومؤلفي آتبها يدرآون طبيعة 

مي والتي يتمثل في بعضها الثقافة المدنية والسياسية المفاهيم المدرجة في البعد القومي واإلسال
التي تغذي آتب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية وخصوصًا الُبعد الخاص باألردن وعالقتها 

  .باألمة العربية واإلسالمية

  :الوطنية والمدنية، على النحو اآلتيتوزعت األسس الفلسفية في آتب التربية و

  الفلسفية في آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف الثامن االساسيتوزيع معايير األسس   .١

ة للصف   اتوزيع معايير األسس الفلسفية في آت) ٢(ُيظهر الجدول  ب التربية الوطنية والمدني
د ال اء البع امن األساسي، حيث ج ىالث ة األول ي المرتب بة ) ١٢٧( وطني والسياسي ف راًرا بنس تك

رارًا بنسبة   ) ٩٣( اإلنساني نية البعد ، تبعه في المرتبة الثا%٣٤,٦ ة    %٢٥,٣تك اله في المرتب ، ت
ي   ديني والروح د ال ة البع بة ) ٨٢(الثالث راًرا بنس المي ، %٢٢,٣تك ومي واإلس د الق رًا البع  وأخي

دور الهاشميين ومنجزاتهم في        %.١٧,٧تكرارًا بنسبة ) ٦٥( زاز ب ار االعت ويظهر أيضًا أن معي
د      البعد الوطني والسياسي، ون  جاء  ،اإلنساني بذ التعصب الطائفي والعنصري واإلقليمي في البع

ار التمسك     %٧,٩تكرارًا بنسبة ) ٢٩( في المرتبة األولى و معي رارًا، فه ، أما أقل هذه المعايير تك
وب تح المية ووج ي اإلس الميباألراض ومي واإلس د الق ي البع ا ف رارات) ٤( ريره بة  تك بنس

١,١.%  

ة للصف          دّلت نتائج التحليل أن و ة والمدني ة الوطني اب التربي فية في آت ايير األسس الفلس مع
د  وطني والسياسي والبع د ال ى البع امن، رآزت عل انيالث زو  اإلنس فية ويع ايير األسس الفلس لمع

ّدرس            ل م ا من قب ع تحقيقه ة النتاجات المتوق ايير في قم ذه المع الباحثان ذلك الى أن وجود مثل ه
ة   ة والمدني ة الوطني ئة    التربي دى الناش ا ل ا وتحقيقه ات الواجب توافره لم األولوي ي س ع ف ي تق فه

ا تنسجم         ى أنه ك أيضًا ال ان ذل د يعزو الباحث ادة   المتعلمين؛ وق اني    ) ٣( وتحقق الم من الفصل الث
يم    من  ) فلسفة التربية وأهدافها( ة والتعل انون التربي ذه النتيجة مع     ، )١٩٩٤(لسنة  ) ٣(ق وتتفق ه

ة   )١٩٩٧( ودراسة هيالت) ١٩٩٤( البطاينةدراسة  فية والديني ، التي أظهرت أن المضامين الفلس
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ة             ة األردني فتها في المملك يم وفلس ة والتعل ة مرتبطة بأهداف التربي في آتب الدراسات االجتماعي
  .الهاشمية الذي يبين إرتباطها باإليمان باهللا تعالى وآتبه

ى    لمعايير األ واإلسالميفي حين نجد أن البعد القومي  دٍن عل سس الفلسفية مضمنة بشكٍل مت
ايير وغير  ا هو   الرغم من أهميتها الكبيرة بالنسبة للمتعلم؛ ويعزو الباحثان عدم تضمين هذه المع ه

ما بين آتب التربية الوطنية والمدنية، وآتب التربية اإلسالمية، وهي   االشتراك واالنسجام الكبير 
ذه    أقرب في نظر واضعي المناهج الى أن تكون مضم ل ه نة في آتب التربية اإلسالمية، ولعل مث

  .المعايير لها تمثل آبير في تلك الكتب

  توزيع معايير األسس الفلسفية في آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع االساسي  .٢

ة للصف   اتوزيع معايير األسس الفلسفية في آت) ٢( يظهر الجدول ب التربية الوطنية والمدني
ه  %٣٧,٩تكرارًا بنسبة ) ٩٩( وطني والسياسي في المرتبة األولىجاء البعد ال التاسع، حيث ، تبع
ديني والروحي   في المرتبة  د ال رارًا بنسبة   ) ٦١( الثانية البع اله في  %٢٣,٤تك ة    ، ت ة الثالث المرتب

اني  د اإلنس بة  ) ٥٧( البع رارًا بنس المي   ،%٢١,٨تك ومي واإلس د الق رًا البع رارًا ) ٤٤( وأخي تك
  %. ١٦,٩ بنسبة

وطني والسياسي،       د ال ويظهر أيضا أن معيار االعتزاز بدور الهاشميين ومنجزاتهم في البع
ى  ة األول ي المرتب اء ف بة ) ٢٣(ج رارًا بنس م معي%٨,٨تك وطن، ث اء لل والء واالنتم ز ال  ار تعزي

بة ) ٢٠( راًرا بنس ي %٧,٧تك ك باألراض ار التمس و معي رارًا، فه ايير تك ذه المع ل ه ا أق ، أم
  %.١,١تكرارًا بنسبة ) ٣(ووجوب تحريرها في البعد القومي واإلسالمي  إلسالميةا

ل آتب    دّلت نتائج التحليل أن آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع األساسي، آان أق
رارات         غ مجموع التك فية حيث بل رارًا، وأظهرت   ) ٢٦١(عينة الدراسة تضمينًا لألسس الفلس تك

ائج أن الترآ ة         النت ة األردني ار المملك ي آمعي وطني والسياس د ال ى البع ايير عل ك المع ي تل ز ف ي
؛ ، ومعيار تعزيز الوالء واالنتماء للوطنالهاشمية دولة عربية نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي

م    ادة رق ة والتي     ) ٣(وهذا يتفق مع ما جاء في فلسفة التربية وأهدافها الم ة والوطني األسس القومي
نص عل  ي      ت ي وراث ابي ملك ا ني م فيه ام الحك ة ونظ ة عربي مية دول ة الهاش ة األردني ى أن المملك

  .والوالء فيها هللا ثم للوطن والملك

ك      ان ذل د يعزو الباحث آما أظهرت النتائج أن البعد الديني والروحي لم يتمثل بشكل آبير، وق
الرآائز األساسية لتدريس التربية  أنها تتمثل بشكل آبير في المرحلة األساسية الدنيا آونها ُتعّد من

ا أدرك واضعو   ذلك ربم ة ل ك المرحل ي تل د ف درآها بشكل جي ب أن ي د للطال ي ال ب اإلسالمية الت
  .المنهاج ذلك

ا          اإلنساني في حين نجد أن معايير البعد  رغم من أهميته ى ال ل، عل آانت مضمنة بشكل قلي
ى   واإلقليميوالعنصري للمتعلم، آالمعايير التي تؤآد نبذ التعصب الطائفي  اح عل ، أو معيار االنفت

ة    )هاء( من الفصل الثاني نقطة) ٤( اإلنسانية، على الرغم من أن المادةالثقافات  انون التربي من ق
م   يم رق نة ) ٣(والتعل ى  ١٩٩٤لس نص عل ات   (، ت ي الثقاف ا ف ى م اح عل انيةاالنفت يم   اإلنس ن ق م
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دة  ان ال     ). واتجاهات حمي دعو الباحث ا ي ة        ومن هن اب التربي أليف آت د ت ايير عن ك المع اة تل ى مراع
  .الوطنية والمدنية للصف التاسع األساسي ضمن الخطط الحالية

ة         ة والمدني ة الوطني أما البعد القومي واإلسالمي الذي لم يمثل آما هو الحال في آتب التربي
ورة  آمعيار التمسك بعروبة فلسطين ووجوب تحريرها من المحتلين،  ار الث رى   ا ومعي ة الكب لعربي

ام    مة العربية في الوحدة والتحرير؛ تعبر عن طموح األ ادة اإلهتم ان ضرورة زي  لذلك يؤآد الباحث
ا في ظل مشروع            بذلك تم تأليفه ي ي ة الت ة والمدني ة الوطني وتضمين تلك المعايير في آتب التربي

  .مثل هذا الجانب يتم إغفالتطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي بحيث ال 

  توزيع معايير األسس الفلسفية في آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر االساسي  .٣

ة للصف   اتوزيع معايير األسس الفلسفية في آت) ٢(ُيظهر الجدول  ب التربية الوطنية والمدني
ى    العاشر، حيث جاء البعد ال  ة األول راًرا بنسبة   ) ٢٠٨( وطني والسياسي في المرتب ، %٤٣,٥تك

ه ف ديني والروحي  تبع د ال ة البع ة الثاني بة ) ١٠٥(ي المرتب رارًا بنس ي ا%٢٢تك اله ف ة ، ت لمرتب
اني   ـعد اإلنس ة الُب بة  ) ٩٩( الثالث راًرا بنس المي   %٢٠,٧تك ومي واإلس د الق رًا البع ) ٦٦(، وأخي

  %. ١٣,٨تكراًرا بنسبة 

السياسي، جاء في   ويظهر أيضًا أن معيار تعزيز الوالء واالنتماء للوطن في البعد الوطني و
ة  ىالمرتب بة ) ٥١( األول راًرا بنس زاتهم  %١٠,٧تك ميين ومنج دور الهاش زاز ب ار االعت م معي ، ث

بة ) ٤١( رارًا بنس ائفي والعنصري   %٨,٦تك ذ التعصب الط ار نب م معي ي، ث د  واإلقليم ي البع ف
اني بة  ) ٣٣( اإلنس رارًا بنس ي الب    %. ٦,٩تك ت ف رارًا، آان ايير تك ذه المع ل ه ا أق ومي  أم د الق ع

وح ا      ن طم ر ع ذي يعب رى ال ة الكب ورة العربي ار الث المي آمعي دة   واإلس ي الوح ة ف ة العربي ألم
ر بة  ) ٤( والتحري راًرا بنس ة     و %.٠,٨تك ة والمدني ة الوطني اب التربي ل أن آت ائج التحلي ت نت دّل

ة الدراسة تضمينًا لألسس ا ر آتب عين وعللصف العاشر األساسي، أآث غ مجم فية حيث بل  لفلس
رارات ائج  ) ٤٧٨( التك رت النت د أظه رارًا، وق وطنيتك د ال ة   ان البع ي المرتب اء ف ي ج والسياس

وطن    %٤٣,٥تكراًرا بنسبة ) ٢٠٨( األولى اء لل والء واالنتم ، وآان الترآيز على معيار تعزيز ال
ابه     ذا يتش ا في البعد الوطني والسياسي، ثم معيار اإلعتزاز بدور الهاشميين ومنجزاتهم، وبه ب آت

امن       ة للصف الث ة والمدني ة الوطني التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر االساسي وآتاب التربي
دة ) ٢٠٠٦( تفق هذه النتيجة مع دراسة الشرعة    وت األساسي ي  ) ٢٠٠٦( والحوام ان  أظهرت الت

  .الفلسفية األسسمن بين قائمة معايير  األولىالبعد الوطني السياسي يحتل المرتبة 

ر،      النتائج أن البعد الديني والروحي، والبعد  آما أظهرت ل بشكل آبي م يتمث اني، ل د  اإلنس وق
دة والشريعة،     ىيعز ذلك إلى شمولية نظام اإلسالم لنواحي الحياة الخاصة والعامة في مجال العقي

تم          ة، حيث ي ين النتاجات التعليمي رز من ب اج األب آذلك ان طبيعة البعد الديني والروحي يمثل النت
ى شمولية النظام اإلسالمي وخاصة       التأ آيد دائمًا وعبر آل محتوى دروس التربية اإلسالمية عل

اج     ذلك أدرك واضعو منه أن الطالب في ظل تلك المرحلة يكون لديه تصورات وأفكار متجددة، ل
التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر األساسي أن إثبات العقيدة لدى الناشئة ومهمة اإلنسان في  
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ة اإلسالمية، وهاأل ي آتب التربي ر ف ل بشكل آبي ة الشرعةرض تتمث ع دراس ق م ة تتف  ذه النتيج
  .بشكل آبير اإلسالميةان البعد الديني والروحي يتمثل في آتب التربية  أظهرتالتي ) ٢٠٠٦(

ضمنة بدرجة متدنية في آتاب التربية تفي حين نجد أن معايير األسس الفلسفية التي جاءت م
ورة    ) ٦٦( آانت في البعد القومي واإلسالمي لمدنية للصف العاشر،الوطنية وا ار الث راًرا آمعي تك

ار التمسك باألراضي      ر، ومعي العربية الكبرى تعبر عن طموح األمة العربية في الوحدة والتحري
ة    اإلسالمية ووجوب تحريره ة والمدني ة الوطني ا، رغم الحاجة إليها فهو الحال آما في آتب التربي

ة تضميناألخر ان أهمي د الباحث ذلك يؤآ ومي  ى، ل د الق ايير البع ة  واإلسالميمع ي آتب التربي ف
  .الوطنية والمدنية

  
  توصيـات الـدِّراسـة

  :الدراسة يوصي الباحثان بالمقترحات اآلتيةعلى نتائج هذه  باالعتماد

   ة والمدني ة  ضرورة إعادة النظر في معايير األسس الفلسفية في آتب التربية الوطني ة للمرحل
 . األساسية الُعليا من حيث التكامل والشمول في توزيعها

   ايير ى مع ز عل سالترآي ع    األس ة للصف التاس ة والمدني ة الوطني اب التربي ي آت فية ف الفلس
 .ساسًاها أتضمن يتم لم أواألساسي، التي جاءت مضمنة بنسب متدنية جدًا 

 د حجم األسس     ضرورة تبني آليات موضوعية آالمصفوفات وجداول التح ليل من أجل تحدي
 .الفلسفية الواجب تضمينها في آتب التربية الوطنية والمدنية

  ل      ضرورة د اإلنساني مث ق بالبع دة تتعل وق اإلنسان    إعادة النظر في طرح مواضيع جدي حق
 .وحرياته، والديمقراطية، والمؤسسات االجتماعية، وغيرها

 راء ات  إج ابهة لدراس ة،  مش ذه الدراس اوله ل    ا تتن ي ظ ديثًا ف ا ح تم تطويره ي ي ب الت لكت
  .التعليم نحو االقتصاد المعرفي إصالحمشروع 

  
  العربية واألجنبية المراجع

 ار راهيم، افتك ة لألسس  ). " ٢٠٠٢. (االب ة الثانوي ة للمرحل ة العربي اة آتب اللغ دى مراع م
اج  ر منشورة    ". النفسية للمنه تير غي الة ماجس ة    . رس ا، جامع ة الدراسات العلي . اليرموك  آلي
 .اربد، األردن

 األسس النفسية المتضمنة في آتب اللغة العربية للصفوف  ).  "١٩٩٩. (أبو صعيليك، محمد
ي األردن    ية ف ادس األساس امس والس ع والخ الة ". الراب ر رس تير غي ة   ماجس ورة، آلي منش
 .الدراسات العليا جامعة آل البيت، المفرق، األردن
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 اد اهللا زال، ج و غ ي ).  "٢٠٠٣. (أب ة ف ة والوطني ة االجتماعي ويم آتب التربي يتق  األردن ف
ية  وراه غي ". ضوء األسس النفس ة دآت ورةأطروح ا،  . ر منش ات العلي ة الدراس ة آلي جامع
 .اليرموك، اربد، األردن

 ة   ) . "٢٠٠١( .، أآرمأعمر تقويم محتوى آتابي اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دول
ر  أطروحة". قطر وراه غي وم  منشورة،دآت ة السودان للعل ا،جامع  الخرطوم، والتكنولوجي

 .السودان

 ه، رزق اة ).  "٢٠٠٤. (البطاين دى مراع ةم ب التربي ة  آت ة للمرحل ة والوطني االجتماعي
ك   الثانوية في األردن لمعايير األسس االجتماعية للمنهاج وتطوير وحدة تعليمية في ضوء تل

ورة،آل ". األسس ر منش وراه غي ة دآت د،  أطروح وك، ارب ة اليرم ا، جامع ات العلي ية الدراس
 .األردن 

 األردنعمان، . دار المناهج. في فلسفة التربية نظريًا وتطبيقيًا).  ٢٠٠٢. (الحاج، محمد. 

 درجة تمثيل آتب اللغة العربية في المرحلة األساسية في ).  "٢٠٠٦. (الحوامدة، محمد فؤاد
اج  األردن لألسس الفلسفية واالجتماعية والنف ة للمنه ر    ". سية والمعرفي وراه غي أطروحة دآت

 .منشورة، آلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان، األردن 

 األردناربد، .دار األمل .التربية في ضوء المدارس الفكرية).  ١٩٩٣. (الحياري، حسن . 

 األردنعمان، .دار المسيرة. أسس بناء المناهج التربوية).  ٢٠٠٤. (الخوالدة، محمد. 

 ان،  .دار الفكر . المنهج المدرسي المعاصر).  ٢٠٠٤. (سعادة، جودت وإبراهيم، عبد اهللا عم
 .األردن

 القاهرة، .عالم الكتب. المنهج المدرسي الفّعال).  ١٩٩٧. (وإبراهيم، عبد اهللا .سعادة، جودت
 .مصر

 زل دوح مني رعة، مم المية لل ).  "٢٠٠٦. (الش ة اإلس اج التربي ل منه ة تمثي ة درج مرحل
اج      فية للمنه ية والفلس ة والنفس ة والمعرفي س االجتماعي ي األردن لألس ا ف ية العلي ، "األساس

 .، عمان، األردنالجامعة األردنيةآلية الدراسات العليا،  أطروحة دآتوراه غير منشورة،

 ة لكتب   ) "٢٠٠٣(. الصقري، محمد ى     األدبدراسة تحليلية تقويمي ررة عل والنصوص المق
وم    طلبة المرحلة د العل ان    اإلسالمية الثانوية بمعاه ر    " في سلطنة ُعم تير غي الة ماجس ، رس

 . األردن، عمان ، األردنيةمنشوره ، آلية الدراسات العليا، الجامعة 

 يم األساسي في          ).  ١٩٩٥. (العماري، فوزي ة التعل ة في مرحل ة الوطني اج التربي يم منه تقي
لة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ، رساالجمهورية اليمنية في ضوء أسس المنهاج

 .اربد، األردن
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 دلوجي المنهاج التعليمي والتوجه  ).  ٢٠٠٦( .الفتالوي، سهيلة وهاللي، أحمد ة  ( األي النظري
 .األردنعمان، .دار الشروق). والتطبيق

    د ة، محم ق والحلي ة   ).  ٢٠٠٤. (مرعي، توفي ة الحديث اهج التربوي ان، .، دار المسيرة المن  عم
 .ناألرد

 المضامين الفلسفية والدينية في آتب الدراسات االجتماعية في  ).  "١٩٩٧. (هيالت، صالح
ة      ".  المرحلة األساسية والثانوية ا، جامع ر منشورة،آلية الدراسات العلي رسالة ماجستير غي
 .اليرموك، اربد، األردن

 رسالة المعلم، . بويالمؤتمر الوطني األول للتطوير التر).  ١٩٨٧( . وزارة التربية والتعليم
 .٦٩-٦٧بديل العددين الثالث والرابع من المجلد التاسع والعشرين، 

 ١٩٩٤لسنة ) ٣(، رقم قانون التربية والتعليم .وزارة التربية والتعليم. 

  يم ة وخطوطه العريضة        )١٩٩١(. وزارة التربية والتعل ة والوطني ة اإلجتماعي اج التربي منه
يم األساسي ة التعل ي مرحل وطني لمبحث ال. ف ق ال ةفري ة االجتماعي ة التربي ان، .والوطني عم

 .األردن

 ة        اإلطار ).٢٠٠٥( .وزارة التربية والتعليم اج التربي ة والخاصة لمنه ام والنتاجات العام الع
  .األردنعمان، .االجتماعية والوطنية لمرحلتي التعليم االساسي والثانوي
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