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الملخص:
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي فيي األرد لماياهيم وقيال ال اي .
تكا مجتمع الدراسة وعينتها من الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية المقرر تدريسه في الصيف السيابع
األساسي ابتداء من العام الدراسي ( .)6102/6102ولتحقيق أهداف الدراسة ت ّم ت اير قائمة بمااهيم وقال ال ا  ،مازعة عليى
المجاالت اآلتية :الحقال الدينية واالجتماعية ،والحقال التعليمية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية ،وقد تضمنت ( )28وقا ً
بصارتها النهائية .وقد اعتمدت الدراسة الاكرة وودة لتحلي محتاى الاودة عينة الدراسة ،واستخدمت الباوثة فيي تحليي بيانيات
الدراسة التكرارات والنسب المئاية .وفي ضاء ميا أسيارت عنيه نتيائد الدراسية ،أو يت الباوثية بضيرورة تضيمين كتياب اللغية
العربية للصف السابع األساسي مااهيم وقال ال ا التي جاءت مضمنة بنسب متدنية جداً أو لم تضمن أساسا ً.
الكلمات المفتاحية :درجة ،كتاب اللغة العربية ،الصف السابع األساسي ،األرد  ،وقال ال ا .

The degree to which the Arabic language textbook for the seventh grade in Jordan includes
the concepts of child rights

ABSTRACT
The study aimed to know the degree to which the seventh-grade Arabic language book in Jordan
includes concepts of children's rights. The study population and its sample consisted of the
eleventh unit (health crown) of the Arabic language book, to be taught in the seventh basic class
starting from the 2016/2017 academic year. To achieve the goals of the study, a list of concepts
of children's rights has been developed, distributed in the following areas: religious and social
rights, educational rights, health rights, and political rights,
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And it has included (28) rights in their final form. The study adopted the idea of a unit to analyze
the content of the unit, the sample of the study, and the researcher used to analyze the study data,
iterations and percentages. The study showed the following results: The eleventh unit (health
crown) of the book of the Arabic language for the seventh basic year included (58) repetitions of
the concepts of children's rights, including (41) repetitions of the concepts of children's health
)rights, and (12) repetitions of the concepts of children's religious and social rights, and (5
Repetitions of concepts of educational rights of the child, while the unit did not include any
iterations of concepts of children's political rights. In light of the results of the study,
the researcher recommended that the seventh-grade Arabic language book should include
concepts of children's rights that were included in very low rates or did not include a basis.

Keywords: degree, Arabic textbook, basic seventh grade, Jordan, children's rights.
المقدمة:
يعد االهتمام بال االة جزءاً ال يتجزأ من بنياء األميم؛ أل أطايا الييام هيم رجيا ونسياء الغيد اليطين ستسي ر سيااعدهم
شك المسيتقب بببداعيه أو إاااقيه ،بتقدميه أو تخلايه ،بي ويعيد االهتميام بال االية جانيب مهيم مين جاانيب االسيتثمار والتنميية فيي
الميياارد البشييرية لجميييع األمييم؛ أل التقصييير فييي وييق األطاييا يعنييي تقصيييراً وقيقي يا ً فييي اسييتمرار ودوام الييدو والمجتمعييات
وتميزها.
وتسيييتدعي العمليييية التربايييية بنييياء اءنسيييا بنييياء متكيييامجً سيييليما ً مييين جمييييع جاانبيييه؛ الجسيييدية والمعرفيييية والعاطايييية
واالجتماعية ،وال يع ّد بناء هطه األركا

حيحا ً متينيا ً إال عنيدما نبيدأ بهيطه العمليية البنائيية مين مرولية تعيد مين أهيم مراوي ويياة

اءنسا أال وهي ال االة ،تلك المرولة التي تعد األساس المتين الطي يؤسس عليها بشك شخصية األفراد ،وتتحيدد فيهيا السيمات
العامة لإلنسا (عبده.)6101 ،
مين هنيا ،يمكين تلميس ميدى اهتميام كافية المجتمعيات بهييطه المرولية ب ريقية اا ية بهيا ،تنبيع مين قييم المجتميع و قافتييه
ومعيياييره الخا يية ،فاضييعت وقاق يا ً اا يية باألطاييا تضييمن لهييم الحماييية والت ييار السييليم عقلي يا ً وجسييديا ً وعاطاي ياً ،واهتمييت
بتنشئتهم تنشئة سليمة ،وكانت تلك الحقال تتمث إميا عليى شيك نصيان دينيية كميا فيي التشيريع اءسيجمي ،أو كيا عليى شيك
قيياانين وماا يييق دولييية تهييتم بال ا ي وترعيياه ،كييبعج جنيييف بش ي

وماييية ال ا ي ( ،)0261وإعييج وقييال ال ا ي (،)0292

واتااقية وقال ال ا ( ،)0292واءعج العالمي لبقاء ال ا وومايته ( )0221وغيرها من االتااقيات (ال راونة.)6101 ،
إ وقييال ال اي تارضييها الا ييرة البشييرية ،وتحا هيا الغريييزة ،وتؤمنهيا طبيعيية الاجيياد ،وتحميه يا التعيياليم السييماوية،
وتن مها القياانين الاضيعية فيي مختليف مجاالتهيا (نا ير .)6101 ،ومين جهية أايرى وقيال ال اي ليسيت مناصيلة عين وقيال
اءنسا عامة ،فهي وقال اءنسا في مرولة من مراو العمر ،وال ا ال يعد في نهاية الم اف سياى إنسيا  ،وهيي التزاميات
على األسرة والدولة؛ ولطلك اهتم المجتميع اليدولي بحقيال ال اي لييس فقيال مين ايج ومايتيه لحقيال اءنسيا عامية ،ولكين مين
اج إجراءات اا ة تضمن تافير الحماية القانانية لألطاا (فادة.)6101 ،
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وتحت وقال اءنسا مكانة متميزة في وياة المجتمعات والشعاب ،وتجاوز ن اقها مجا القانا ليشم عليم السياسية،
والالساة ،والدين ومختلف العلام تقريبياً ،وتيى إ السياسية الدوليية أايطت تتبليار وتتشيك طبقيا ً لماياهيم وقيال اءنسيا  ،وكيطلك
تقارب الغرب والشرل أاط منحاه على أسس تقر وقال اءنسا كشرط من شروط التعاو اليدولي والتقيارب بيين الشيعاب .وإذا
اتصلت وقال اءنسا بالمجتمع وتماسكه ،فبنها تمث عامجً مساعداً فيي إقامية عجقيات أساسيها التاياهم واالوتيرام ،وإذا اتصيلت
بالتنمية تمث أساسا ً لتحقيق التنمية في ماهامها الشام  ،أما إذا اتصلت السل ة بالسياسة فبنها تمث ضمانا ً النتقيا السيل ة بصياة
سليمة ووماية المجتمع من االنقجبات والهزات ا يرة العااقب (ابن رمضا .)6100 ،
وقد اص اءسجم اءنسا بقيمة اا ة من بين المخلاقيات التيي عليى األرف ،فاءنسيا هيا المخليال اليطي كرميه
تعالى وجعله في األرف الياة ،وسخر الكا من فاقيه ،ومين تحتيه ليكيا فيي ادمتيه ،ومنحيه الحقيال والحرييات ،ووهبيه مين
القدرات وال اقات ما يميزه عن سائر المخلاقات (عمايرة .)6100 ،وت هر عناية اءسجم باءنسا جلية في تقرير الحقال التيي
تشم وق الارد في الحياة ،واألمن ،والحرية ،والتملك ،وغيرهيا مين الحقيال التيي تحييال اءنسيا بهالية مين االوتيرام والتكيريم.
فييالقر الكييريم ،والسيينة النباييية أع ييم دسيياتير العييالم فييي اوتييرام وقييال البشيير ،وورييياتهم األساسييية (نجييم .)6101 ،وقييد أولييت
الشريعة اءسجمية عناية كبيرة بتربية األطاا ورعايتهم ،ووجهيت الجينس البشيري للتعياو مين أجي ادمية األطايا وتنشيئتهم
تنشئة سليمة (عمرو.)6100 ،
فال ا في اءسجم إنسيا ذو كرامية ،وليه مين الحقيال مثي غييره مين الكبيار ،ال بي إ اءسيجم يمييزه ويع ييه وقاقيا ً
شاملة وتى قب أ يالد ،فمن الحقال التي أقرها اءسجم وقه على أبيه في ااتيار األم الصالحة ،ووقه على أمه في ااتيار األب
الصييالص

يياوب الييدين والخلييق ،باءض يافة إلييى وقييه فييي الرعاييية واالهتمييام وإرهييار السييرور بييه ،ووقييه فييي الحييياة ،والنسييب،

وال عام ،والتسمية ،ووق الناقة ،وغير ذلك من الحقال (عمايرة .)610 ،وقد كا اءسجم سباقا ً لسن التشريعات الربانية لحمايية
األطاا  ،والربال بين االلتزام بالتشريعات الربانية ،وبين اءيما  .فالدافع وراء إع اء األطاا وقاقهم ها دافع الع يف والحنيا
على الصغير ،ودافع إرضاء

عز وج لطا يتاجب على المسلمين الاعي بهطه الحقال ،سااء أكاناا كبياراً أم

يغاراً .ونتيجية

ليطلك فقييد سيعت التربييية اءسيجمية فييي المدرسية إلييى تن ييم المعرفيية الدينيية ميين ايج محتايييات الكتيب المدرسييية ،وميا بهييا ميين
معارف مختلاة ب مار الدين (طعيمة.)0292 ،
وتعد وقال ال ا فرعا ً من وقال اءنسا  ،والمت م في هيك الحقال اءنسانية يرى أنها ماجادة في الكتب السماوية
المقدسة ،وت هر بشك جلي في القر

الكريم ،ويث جع

باهلل من الناس يعرف هطه الحقال التي كرّم
أمرنا

اءنسيا بهيا ،ويعيرف فضي

به يقع في ن ال الحقال اءنسانية الااجبة ،فبما أ

ويعامله بعدالة ومساواة (عبد

عز وج الحقال الربانية متراب ة مع وقال اءنسيانية ،فمين مين
علييه ،ورعايتيه ليه ،كميا ييدرن أيضيا ً أ كي ميا

كرم اءنسا فمين الااجيب عليى اءنسيا أ يكيرم أاياه اءنسيا

.)6119 ،

وللكتاب المدرسي أهمية في إنجيا العمليية التربايية ،إذ يسياعد فيي تحقييق األهيداف التربايية ،ويقيدم معيارف من مية،
ويساعد فيي االنتقيا مين ماضياى إليى اير بسيهالة ،ويسياعد ال اليب فيي الحايال واالسيتطكار .وعنيي الترباييا ببعيداد الكتيب
المدرسية وتضمينها بالمااهيم والمبادئ الجزمة أل رها البيال فيي العمليية التعليميية .فقيد أشيار العيدوا (،)Al-Edwan, 2010
إلى أ التعلم يت لب انتقاء المعلامات وتن يمها ،بما يتناسب مع واجة المتعلمين .ويكيا ذليك عين طرييق بنياء الكتيب المدرسيية
وفق أسس علمية من مة.
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وأشييارت لهليياب ( )6106إلييى األهييداف العاميية لمنيياهد تعليييم وقييال ال اي فييي االرد ومنهييا :إرهييار وسي ية الييدين
اءسجمي الطي يدين به المجتمع وبيا اعتداله وتاازنه ،وإمداد ال لبة ب كبر قيدر ممكين مين المعلاميات والمعيارف التيي تمكينهم
مين الاقيياف علييى وقييال ال اي ميين ويييث ماهامهييا وأهييدافها وأهميية ت بيقهييا فييي وييياتهم ،وتييدريب ال لبيية ميين اييج المااقييف
التعليميية فييي المدرسيية علييى ممارسيية وت بيييق مبييادئ ومايياهيم وقييال ال اي بتاريييف األسيياليب الترباييية المختلايية .وأكييد فجتيية
( )6112ضمن هطا السيال أ اللجا الترباية في وزارة التربية والتعليم اقتروت ماضاعات لمحتاى منهد تعليم وقال ال اي
في مؤسسات التعليم العام ،وقد أبرزت الماضاعات اآلتية للمرولة األساسية :التسامص ،واالوتيرام ،والتعياو  ،األمانية ،الصيدل،
والحقال الشخصية لألفراد والعد والمساواة في التعام مع اآلايرين ،والتعيرف عليى اليطات وتقيديرها ،واوتيرام الااليدين وكبيار
السن ،والحيرن عليى المصيلحة العامية وممتلكيات الدولية .إضيافة إليى اوتيرام السيل ات الرسيمية فيي مؤسسيات الدولية ،واوتيرام
القاانين واألن مة االجتماعية ومعرفة دورها في الحياة اليامية ،واوترام أفراد المجتمع العاديين.
وتؤدي كتب اللغة العربية دوراً تكامليا ً مع الكتب الدراسية األايرى فيي مراعياة وقيال ال اي  ،وييث تتمييز كتيب اللغية
العربية بانبثاقها من القير  ،والسينة النبايية ،وييث ي هير مين اسيتعراف اآلييات القر نيية والسينة النبايية ميدى اهتمامهيا بال اي
ووقاقيه بشيك واضييص ،وذليك أل اءسييجم ديين شيام لكي منياوي الحييياة ،وياضيص طبيعية العجقيات بيين اءنسييا وربيه ،وبييين
اءنسييا وأايييه اءنسييا  ،سييااء أكييا رجيجً أم امييرأة أم طا يجً .فال اي لييه وقييال ،وعليييه واجبييات ،ميين هنييا ينبغييي علييى الكتييب
المدرسية عامة وكتب اللغة العربية اا ة تاعية ال ا بهطه الحقال والااجبات لكي يعرف ما له وما عليه (استيتية.)6100 ،
إ تاافر وقال لل ا في كتاب اللغة العربيية ضيروري جيداً ،ويجيب أال يقتصير وجياد هيطه الحقيال فيي فييه مين بياب
اءشيارة لهيطه الحقييال فقيال ،إنميا ينبغييي أ تاجيد فييي الكتياب ب ريقية من ميية وهادفية ومقصييادة يم تن ليق علييى الت بييق الاعلييي
(شيعبا  .)6112 ،وإذا كانييت المدرسيية هييي المؤسسيية التييي تتييالى عين المجتمييع مهميية تربييية ال لبيية وتعليييمهم وتثقييياهم ،فالكتييب
المدرسية تعد الاسيلة الرئيسة التي تستخدمها المدرسية للقييام بهيطه المهمية .وكميا هيا فالكتياب المدرسيي فيي أي مجتميع لييس إال
انعكاسيا ً لمييا هييا ماجيياد فييي هييطا المجتمييع ميين قيييم ومعيارف وأفكييار ومهييارات ،وميين اييج تدريسييها يمكيين تا ييي العديييد ميين
المايياهيم والقيييم األساسييية فييي المجتمييع وتغييرهييا ( ييايص والشيياا والحجايييا .)6106 ،وللكتيياب المدرسييي الت ي ير الاعييا علييى
اتجاهات المتعلمين؛ إذ يمكن من اج ماضاعاته المخ

ة بدقة ،أ يكسبهم اتجاهات إيجابية نحا قيم مرغاب فها ،أو يكسبهم

اتجاهات سلبية ضد ما ها مرغاب عنه ،وهكطا يمكن أ يكا للمنهد المدرسي الدور ال ليعيي فيي التمهييد واءعيداد لتعلييم قييم
العدالة والكرامة والتغير المنشاد ).(Gonzalez, 2010
ومن اج قراءة الباوثة للماا يق الدولية واءقليمية والمحليية الخا ية بحقيال ال اي  ،واطجعهيا عليى الدراسيات ذات
العجقة ،ونتائد المؤتمرات المتعلقة بحقال ال ا في الكتب ،ارت ت الباوثة أ قضيية مبيادئ وقيال ال اي مين القضيايا الجيديرة
بالبحث ،واا ة في كتب اللغة العربية؛ ألنها من أكثر الكتب التصاقا ً بال الب ،لطا يمكن لها أ تسهم في تنمية هطه الحقال لمين
يتعرف لهطه الكتب إذا أوسن التخ ييال لهيا .وهكيطا يمكين أ يكيا للكتياب المدرسيي اليدور المهيم فيي التمهييد واءعيداد للتغييير
المنشاد نحا تحقيق األهداف الخا ة بالمرولة األساسية والمنبثقة من الالساة الترباية لازارة التربيية والتعلييم ،مين هنيا ،أايطت
وزارة التربية والتعليم على كاهلها مسؤولية اءعداد والتاجه نحا الت اير الناعي الطي يقام أساسيا ً عليى تع ييم اءنسيا وعقليه
وإبداعه من جهة ،واءفادة من المعلامات والمعارف ذات الكم الهائ الطي تافره ارة االتصاالت والتكنالاجيا من جهة أارى.

330

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تع ّد مرولة ال االة أهم مرولة في بناء اءنسا  ،ب تع ّد الركن األساسي الطي تحدد من اجليه أفيق الشخصيية مسيتقبجً،
فييالارد ينمييا ويت ييار فييي ر ي ّ المجتمييع والبيئيية المحي يية بييه ومييا تتضييمنه ميين عاام ي قافييية وأاجقييية واجتماعييية واقتصييادية
وسياسية ،فمن األهمية بمكا أ يعين المنهاج المدرسي المتعلمين على إشباى هطه الحاجات المرغاب فيها وعليى إقيدارهم عليى
النهاف بما تارضه الحياة االجتماعية من مهام ومسؤوليات.
ويعد الكتاب المدرسي ومحتااه ركيزة أساسيية مين ركيائز العمليية التعليميية ،وأي إاايال فيي بنياء هيطا الكتياب وااتييار
محتااه سيؤدي إلى ضعف هطه الركيزة ويمكن أ يؤدي إلى ودوث التعلم بالشك غير المناسب أو المرغاب.
وفي المقاب إ كتب اللغة العربية التي تدرس والييا ً فيي الميدارس االردنيية وسيب ا ية المنهياج الم يار والجدييد ،ميا
تييزا تحييت التجريييب وقابليية للتعييدي والت يياير ،ويييث أقييرت الييازارة عييام ( )6102ت بيييق هييطه الكتييب بعييد تحييديثها وت ايرهييا
وإداالها تغييرات جطرية في مضمانها ودمجها في كتاب واود لك

ف دراسي بمسمى اللغة العربية .وبالن ر الى واقع الحياة

اليامية في عصير كثيرة فييه الخجفيات والحيروب وطغيى القياي ،وسيادة قافية الكراهيية والت يرف والغليا والتعيدي عليى وقيال
ال ا  ،االمر الطي يدعا إلى مراجعة ما تقدمه الكتب الترباية لألجيا والتعرف على ما تتضمنه من قييم انسيانية اا ية بال اي
ومعارف ومدى مااكبتها للتغيرات والتحاالت الراهنة ،لجعلها قادرة على التعام مع مت لبات االنسا بشك إيجابي وفاع .
ومن هنا ،وفي ضاء ذليك ارتي ت الباوثية الكشيف عين ماياهيم وقيال ال اي التيي تضيمنها كتياب اللغية العربيية للصيف
السابع األساسي .فعن طريق محتياى هيطه المقيررات الدراسيية يمكين إيصيا عيدد مين الحقيال والماياهيم واالتجاهيات األساسيية
وتغييرها؛ فهي تساعد على إعداد ال الب للحياة ،مبينة له الحقال ليتمسك بها ،والااجبات للقييام بهيا؛ ليصيبص عنصيراً فياعجً فيي
المجتمع الطي يعيي

فييه .وفيي ويدود اطيجى الباوثية ،ليم تجير أيية دراسية تحليليية لكتياب اللغية العربيية للصيف السيابع األساسيي

فجاءت هطه الدراسة للكشف عن درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي في المملكة االردنية الهاشمية لمااهيم
وقال ال ا  .وقد واولت الدراسة اءجابة عن األسئلة اآلتية:
-

ما درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي مااهيم وقال ال ا ؟

-

كيف تازعت مااهيم وقال ال ا في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي؟

أهمية الدراسة:
تستمد هطه الدراسة أهميتها من أهمية الماضاى الطي تتناوله ،وت م الباوثة في أ تقدم نتائد هيطه الدراسية الاائيدة لكي
من:
-

القائمين على شؤو المناهد التعليمية ،واا ة مناهد اللغة العربيية للمرولية األساسيية ،لتقيييم هيطه المنياهد مين وييث
المضما وإجراء التعيديجت بميا ينسيجم واألهيداف التربايية للمرولية فيي المملكية االردنيية الهاشيمية وتحسيين عمليية
التعلم والتعليم من اج تحديد مبادئ وقال ال ا المراد تعليمها لل لبة.

-

وتبرز أهمية هطه الدراسية أيضيا ً كانهيا مين أوائي الدراسيات –فيي ويدود اطيجى الباوثية-التيي اعتميدت أسيلاب تحليي
المحتاى في معرفة درجة تضمن كتاب اللغة العربية لمااهيم وقال ال ا التي أقرت وزارة التربيية والتعلييم تدريسيها
بدءاً من العام 6102/6102
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-

إ راء المكتبة العلمية في هطا الجانب المهم من الدراسات والبحاث الترباية ذات الصلة بميدا وقال ال اي وييث تعيد
الدراسة الحالية من الدراسات األولى على مستاى وزارة التربية والتعليم.

التعريفات اإلجرائية
-

مفاهيم حقوق الطفل :يقصد بها في هطه الدراسة تلك الحقال التي تا لت إليهيا الباوثية ،والمتضيمنة فيي أداة الدراسية
باعتبارها وقاقيا ً أساسيية لألطايا ممين هيم فيي الصيف السيابع مين المرولية األساسيية العلييا ،التيي ينبغيي لكتياب اللغية
العربييية لييطلك الصييف أ يتضييمنها ،وتقسييم هييطه الحقييال ألغييراف هييطه الدراسيية إل يى أربعيية مجيياالت هييي :الحقييال
التعليمية ،والحقال الدينية واالجتماعية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية.

-

الطفل :يعرف ال ا في القانا الدولي اءنساني " ك إنسا لم يبل الثامنة عشرة من عمره ،وفي اءسيجم ال اي كي
إنسا لم يبل الحلم.

-

كتاب اللغة العربية :كتاب اللغة العربية الطي أقرته وزارة التربية والتعليم في االرد للصف السابع األساسي بيدءاً مين
العام الدراسي (.)6102/6102

حدود الدراسة ومحدداتها:
تقتصر الدراسة على:
-

الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي في االرد الجيزء الثياني فيي العيام
الدراسي .6102-6102

-

تعمم نتائد الدراسة في ضاء قائمة مااهيم وقال ال ا التي تم ت ايرها لتحقيق أهداف الدراسة بعد الت كد مين

يدقها

و بات تحليلها.

األدب النظري والدراسات السابقة:
يتناو هطا الجزء األدب الن ري المتعليق بماهيام وقيال ال اي وأهميتيه ،ون يرة اءسيجم لل اي ووقاقيه ،كميا يتنياو
الدراسات السابقة ذات الصلة.
أوالً :األدب النظري
لقد و يت مرولة ال االة باهتمام الماكرين و العلماء ،كما أ البحاث والدراسات الناسية والترباية أكدت أهمية هطه
المرولة في بناء اءنسا وتكاين شخصيته وتحديد اتجاهاته في المستقب  .وجاءت الن ريات لتضع ال ا في بؤرة اهتمامات
اءنسانية ،وتؤكد على واجاته األساسية التي تم التا

إليها من اج دراسة ال ا وإمكانياته ومراو نماه .فالحاجة هي

شعار الارد بنقص شيء ما ،بحيث إذا ما أدرن الار د افتقاره له أ بص بحاجة إلى إشباعه ،فبذا ما وقق هطا اءشباى شعر
بالرضا والراوة ،والحاجة بالنسبة لإلنسا شيء ضروري الستقرار وياته (جااد والخ يب.)6112 ،
إ وقال ال ا ليست مناصلة عن وقال اءنسا بصاة عامة ،فهي وقال اءنسا في مرولة من مراو عمره،
وتعرف وقال اءنسا بانها " :فرى اان من فروى العلام االجتماعية وماضاعه دراسة العجقات القائمة بين األشخان وفق
الكرامة اءنسانية" (عباهرة .)001 ،6106 ،أما وقال ال ا بصاة اا ة فتعرف ب نها " :عبارة عن مجماعة الحقال الاردية
والشخصية لل ا  ،وتركز على
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كما يعرفها عبد الهادي ( ) 362 ،6106ب نها " :مجماعة من الحقال المتكاملة التي تؤدي لسعادة اءنسا ورقيه في الدنيا
وكرامة منزلته في اآلارة ،فمن تمسك بهطه الحقال كا له أجر ومكانة في الدنيا و ااب ع يم في اآلارة" .كما يعرفها لهلاب
( )26 ،6106ب نها " :و ه ونصيبه الطي فرف له ،وما كالته له الشريعة اءسجمية من واجة ضرورية تضمن له شخصية
ساية متكاملة ،ووياة سعيدة مستقرة وهادئة بين أفراد المجتمع اءسجمي وغيره من المجتمعات".
وترى الباوثة من اج هطه التعرياات أ وقال ال ا هي :األمار الثابتة الااجبة الافاء ،التي وجه إليها الدين
الحنيف في السلان الطي ينبغي أ يلتزم به المسلم تحقيقا ً ألهداف الحياة وفق التصار اءسجمي.
وأل األطاا وفي جميع أنحاء العالم يعانا من أزمات كبيرة تمثلت في ارتااى معدالت الاقر بين األسر ،وتشرد نسبة
عالية جداً منهم وتعرضهم إلى الجرائم ،والتسا  ،والسرقة والمخدرات ،إضافة إلى اآل ار المدمرة التي تركتها الحروب عليهم،
بسبب ذلك كله بدأت المجتمعات الدولية تهتم بسن التشريعات و ياغة الماا يق واالتااقيات ،لتؤكد على وقال ال ا ضمن
إطار عالمي ،فاألطاا لهم وقال إنسانية اا ة تت لبها ال بيعة الخا ة بمرولة ال االة (القاضي وأومد.)6109 ،
ويعد

دور إعج جنيف ( )0261عن االتحاد الدولي لحماية وقال ال ا الطي تبنته الجمعية العامة لعصبة األمم

المتحدة اءعج الاضعي األو الطي يصف األطاا كائة لها اصا يتها ،وأو إعج وضعي دولي يؤكد على وقال ال ا
في القانا الدولي اءنساني (عبد

 .) 6119 ،أما المبادئ التي جاء به إعج جنيف فقد تمثلت في ضرورة إشباى واجات

ال ا المادية والرووية ،وضرورة تغطية ال ا  ،وعججه وإياائه ،وإنقاذ ال ا اليتيم ،ومساعدة ال ا المتخلف ،وإعادة تربية
ال ا الضا  ،وعججه ،وإياائه ،وأ يكا لل ا األولاية في اءسعاف واءنقاذ في أوقات الحروب والكاارث ،وضرورة
وماية ال ا من جميع

ار االستغج والمعاملة السيئة ،وضرورة تربية ال ا على اءفادة من مااهبه وقدراته في ادمة

البشرية ).(Children Rights, 2011
ون راً للااقع الصعب الطي كا يعيشه مجييين األطايا المحكيام علييهم بحيياة مليئية بالمعانياة واآلالم ،وعيدم وصيالهم
على الحد األدنى من الغيطاء والعنايية ال بيية الكافيية أو التعلييم أو الحمايية القانانيية ،جياء ياني إعيج يتحيدث عين ال االية وهيا
(إعج وقال ال اي ) اليطي أ يدرته الجمعيية العماميية لألميم المتحيدة فيي  61تشيرين الثياني سينة  ،0292وأكيد اءعيج عليى
مجماعة من المبادئ وتمثلت في وق ال ا في التمتع بكافة الحقال دو أي تمييز بسبب العنصر أو اللا أو الجينس أو اللغية،
ووقه في التمتع بالحماية القانانية لمساعدته على النما جسيدياً ،وروويياً ،واجتماعييا ً بصيارة طبيعيية تتايق ميع وريتيه وكرامتيه،
كما أكد على وق ال ا منط ماليده فيي االنتمياء السيم وجنسيية ،ووقيه فيي التمتيع بمزاييا الضيما االجتمياعي والصيحي والعنايية
والاقايية الخا ية ليه وألميه قبي الياالدة وبعيدها ،ووقيه فييي التغطيية الكاملية ،وفيي السيكن والرياضيية ،ووقيه فيي المحبية والتمتييع
برعاية والديه ،والت كيد على واجب الدولة في ت مين إعالة األطاا اليتامى والاقراء مع مساعدة العائجت المحتاجة ،ووق ال اي
المعال في العجج والرعاية ،ووق ال اي فيي التعلييم المجياني اا ية فيي مراوليه األوليى ،عليى أ يسيتهدف التعلييم رفيع قافية
ال ا العامة لمساعدته على تنمية قدراته وتقديره الشخصي لألمار ).(Children Rights, 2011
ولقد جاءت االتااقية لتؤكد الحقال اءنسانية األساسية لألطاا أينما كاناا والمتمثلة في وقهم في البقاء ،ووقهم في
النما والتنشئة ،ووقهم في الحماية من المؤ رات التي تعيق نماهم ،وجاءت االتااقية لحماية هطه الحقال (القاضي واومد،
 .)6109أما الحقال التي جاء بها االتااقية فقد تمثلت في اآلتي :وق ال ا في البقاء ،ووق ال ا في النما والتنشئة ،ووق
ال ا في الحماية.
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ثانياً :الدراسات السابقة:
يتناو هطا الجيزء الدراسيات السيابقة ذات الصيلة بماضياى الدراسية الحاليية .وقيد تيم عيرف الدراسيات وفقيا ً للتسلسي
الزمني من األودث فاألقدم.
هدفت دراسة عمرو ( )6102تحديد وقال ال ا المتضمنة فيي كتيب التربيية اءسيجمية للصيااف األربعية األوليى فيي
األرد  .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباوث ببعداد قائمة تضمنت ( )62وقا ً من وقال ال ا  ،وزعت على أربعة مجاالت هي:
مجا البقاء ( )2فقرات ،ومجا النماء ( )00وقاً ،ومجا الحماية ( )9وقال ،ومجا المشاركة ( )1وقال .وتم فيي ضياء هيطه
القائمة تحلي كتب التربية االسجمية للصااف االربعة األولى من مرولة التعليم األساسيي وفيق طريقية تحليي المحتياى ،وكانيت
الاكرة هي وودة التحلي .
وأشارت النتائد إلى تضمين كتب التربية اءسجمية لحقال ال ا بشك متااوت وأ أعليى نسيبة تتضيمن عليى وقيال
ال ا فيي هيطه الكتيب كانيت للحقيال فيي مجيا النمياء ومنهيا :الحيق فيي تنميية العااطيف والمشياعر ،والحيق فيي تنميية القيدرات
الجسيمية .ييم مجيا البقيياء ومنهييا :الحيق فييي الرعايية الصييحية الكامليية ،والعيي

مييع عائلتيه ال بيعييية ،والحييق فيي الحييياة .فمجييا

المشاركة ومنها :الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ،والحصا على المعلامات من شتى المصادر.
وأجرت المكي ( )6101دراسة هدفت إلى تحلي كتب التربية الدينيية وذليك مين ايج الكشيف عين ميدى تياافر ماياهيم
وقيال ال اي فيي كتيب التربيية الدينيية فيي مرولية التعلييم األساسيي – الحلقية الثانيية – فيي الجمهاريية العربيية السيارية ،وميدى
كاايتها من وجهة ن ر المدرسيين والماجهين االاتصا يين .وقد اعتمد في هطه الدراسة المنهد الا اي التحليلي .وقد تضمنت
عينة الدراسية ( )691معلميا ً ومعلمية للتربيية الدينيية و( )21ماجهيا ً وماجهية فيي العيام الدراسيي 6101/6112م .وكانيت أدوات
الدراسة هي :أوالً :قائمة مااهيم وقال ال ا  ،أداة تحلي المحتاى التي اشتملت على ( )9مجماعيات لحقيال ال اي تمثليت فيي:
وقيال ال اي المدنيية والسياسيية ،وقيال ال اي االجتماعيية ،وقيال ال اي فيي الحييياة ،وقيال ال اي االقتصيادية ،وقيال ال اي
العلمية والثقافية .انياً :استبانة راء في مدى كااية مااهيم وقال ال ا في كتب التربية الدينية في مرولة التعليم األساسيي الحلقية
الثانية ،وقد أرهرت نتائد الدراسة أ مجماعة وقال ال ا في الحياة اوتلت المرتبة األولى وجاءت الحقال المدنيية والسياسيية
فيي المرتبيية الثانييية ،وفييي المرتبيية الثالثيية جيياءت الحقييال االجتماعييية .أمييا المايياهيم األساسييية فقييد جيياء ماهييام الحييياة فييي المرتبيية
األولى ،واوت ماهام التعليم المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة ماهام الحرية.
وقام الصليلي ( )6102بدراسة هدفت إلى تعرف مدى تضمن كتب التربية اءسجمية لمبادئ وقال ال ا فيي المرولية
االبتدائية في دولة الكايت .وشملت عينة الدراسة كتب التربية اءسجمية جميعها للمرولة االبتدائية في دولة الكايت ،من الصيف
األو االبتدائي ووتى الصف الخامس االبتيدائي ،وقيام الباويث ببعيداد أداة التحليي التيي تيم تحليي الكتيب اسيتناداً إليهيا ،وشيملت
األداة ( )22وقا ً لل ا  ،تازعت على امسة مجاالت .وأشارت نتائد تحلي كتب التربيية اءسيجمية للمرولية االبتدائيية فيي دولية
الكايت إلى أ مجا الحقال االجتماعية واءنسانية قد وردت في كتاب الصف الخامس ب على تكرار ،ووردت في كتاب الصف
األو االبتدائي ب ق تكرار .أما الحقال التربايية فقيد وردت فيي كتياب الصيف الثاليث بي على تكيرار .ووردت فيي كتياب الصيف
األو ب ق تكرار ،وفيما يتعلق بيالحقال االقتصيادية والصيحية فقيد وردت فيي كتياب الصيف الرابيع بي على تكيرار ،ووردت فيي
كتاب الصف األو ب ق تكرار.
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وهدفت دراسة عبد الرزاق ( )6106تعرف مبادئ وقال اءنسا الااردة في كتب اللغة العربية القائمة عليى االقتصياد
المعرفي للمرولة األساسية في األرد وميدى تمثي طلبية نهايية المرولية األساسيية لهيا .ولتحقييق أهيداف الدراسية أعيدت الباوثية
قائمة بمبادئ وقال اءنسا استناداً إلى القائمة التيي اعتميدتها فيرل البحيث العربيية لحقيال اءنسيا ( )0222والا يائق األردنيية
الرسمية ،وفي ضائها تم تحلي الكتب عينة الدراسة ،وذلك باسيتخدام الاكيرة وويدة للتحليي  .وأوضيحت النتيائد أ المبيادئ التيي
اوتلت المراكز الثج ة األولى هي :الحق فيي الثقافية واءفيادة مين التقنيية الحديثية ،والحيق فيي التعلييم ب نااعيه ،والحيق فيي وريية
المعتقد وممارسة الشعائر الدينية .أما المبادئ التي اوتلت المراكز الثج ة األايرة هي :وق المساواة بين المرافق العامة ،ووريية
الصحافة ،والحق في االنتخاب والترشيص.
وهدفت دراسة صويص والشوا وحجايا ( )6106الكشف عن واقع وقال اءنسا بشك عام ،وال ا بشك اان في
األرد  ،ومدى ت ابقه مع مضامين الكتب المدرسية في المرولة األساسية،
وقد تم تحلي مضامين كتب التربية االجتماعية والاطنية للمرولة األساسية والثانايية ،وكتيب اللغية العربيية ،باءضيافة
إلى كتب الثقافة العامة والثقافة اءسجمية ،واستخدمت الدراسة الاكرة كاودة للتحلي  ،وفيما يتعلق ب داة التحليي فقيد شيملت عيدداً
من مااهيم وقيال اءنسيا اليااردة فيي اءعيج العيالمي ،مثيا  :الحقيال السياسيية ،واالقتصيادية ،واالجتماعيية ،وأشيارت نتيائد
الدراسة إلى أ كتب التربية الاطنية واالجتماعية واللغة العربية شهدت تحسنا ً ملحارا ً وتركيزاً عليى بعيا الجاانيب المرتب ية
بحقال اءنسا ؛ كالديمقراطية ،والمااطنة ،والتعريف اءعج العالمي لحقال اءنسا ووقال ال ا .
وأجرى الخريشة ( )6106دراسة هدفت إلى تحديد تركيز التربية االجتماعيية والاطنيية للصيااف األربعية األوليى مين
مرولية التعليييم األساسيي فييي األرد عليى وقييال ال اي  ،وإلييى معرفية مييا إذا كانيت هنييان فيرول ذات دالليية إوصيائية بييين نسييبة
التركيز هطه وبين ما ها متاقع .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباوث ببعداد قائمية تضيمنت ( )20وقيا ً مين وقيال ال اي وزعيت
في ج ة مجاالت هي :مجا األسر ( )60وقاً ،والمجا الاطني العالمي ( )60وقاًًً  ،ومجا المدرسة ( )62وقاً .وتم في ضاء
هطه القائمة تحلي كتب التربية االجتماعية والاطنية للصااف األربعة األولى مين مرولية التعلييم األساسيي .وقيد اسيتخدم الباويث
الاكرة وودة للتحلي  ،وتم استخراج مجماى التكرارات والنسب المئاية لك وق من وقال ال اي  ،وأشيارت نتيائد هيطه الدراسية
إلى أ أعلى نسبة تركييز عليى وقيال ال اي فيي هيطه الكتيب كانيت فيي مجيا المدرسية ،واقي نسيبة تركييز للحقيال فيي المجيا
الاطني والعالمي.
وقامت أبو زيد ( ) 6119بدراسة هدفت إلى تعرف الدور الطي يلعبه مقرر اللغة اءنجليزية في تعريف ال ا بقيم
وقال اءنسا  ،وتقييم مدى نجا المقرر في تعزيز إيمانه بها .واستخدمت هطه الدراسة تحلي الاقرة كاودة لتحلي المضما ،
وبل عدد الكتب التي تم تحليلها ( )61كتابا ً من كتب اللغة اءنجليزية للمرولة األساسية في مصر ،وأشارت نتائد التحلي إلى أ
كتب الصف الرابع ركزت على وق المساواة ،والتسامص ،والق قافة سياوية لدى ال ا  ،أما كتب الصف الخامس االبتدائي فقد
أرهرت ارتااعا ً في نسبة كثافة وق الحرية ،وأرهرت نتائد كتب الصف الثالث ااتااء فئة التسامص ،وكطلك ورية االنتماء
لألديا والتعبير عنها.
وهدفت دراسة كارول ( ) Carol, 2008إلى الكشف عن مدى تضمن وقال اءنسا في كتب ومناهد الصف الرابع
االبتدائي في الااليات المتحدة األمريكية .وقام الباوث ببناء أداة تحلي مستندة إلى اءعج العالمي لحقال اءنسا  .واستخدم
فقرة واودة للعد .وبعد تحلي المحتاى تبين أنها ال تهتم بشك كاف بالمبادئ والمااهيم المتعلقة بحقال ال ا .
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وأجرى أوغندير ( )Ogundare, 2005دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى تضمن الكتب الدراسية للمرولة الثاناية
في نيجيريا لمبادئ وقال اءنسا  ،إضافة إلى وعي المعلمين وال لبة لهطه المبادئ .وقام الباوث باستخدام أداة لتحلي مضما
الكتب مستندة إلى اءعج العالمي لحقال اءنسا  ،إضافة إلى بعا المبادئ التي نص عليها الدستار النيجيري والمتعلقة
بحقال اءنسا  .وشملت عينة الدراسة جميع كتب المرولة الثاناية ،كما بل عدد أفراد عينة المعلمين وال لبة ( .)622وأشارت
النتائد إلى وجاد عدد كبير من مااهيم وقال اءنسا في المناهد النيجيرية واصا اً ما يتعلق منها بالجانب االجتماعي
واءنساني.

تعقيب على الدراسات السابقة
يتضص من الدراسات السابقة أنها ركزت على مجاالت وقال اءنسا وال ا وتناولها مااد دراسية متعددة ،فبعضها
تناو وقال ال ا في التربية اءسجمية كدراسة ك من عمرو ( )6102والمكي ( )6101والصليلي (.)6102
وتناولت دراسة الخريشة ( ) 6106وقال ال ا في التربية االجتماعية والاطنية للصااف االربعة األولى .بينما
تناولت دراسة عبد الرزال ( )6106مبادئ وقال اءنسا في كتب اللغة العربية .وتناولت دراسة أبا زيد ( )6119دور مقرر
اللغة اءنجليزية في التعريف بقيم وقال اءنسا  .بينما ذهبت دراسة

ايص و ارو ( )6106للكشف عن وقال االنسا في

مااد دراسية متعددة كاللغة العربية والتربية االجتماعية والاطنية .في وين تناولت دراسة أوغندير ()Ogundare, 2005
وقال اءنسا في كتب المرولة الثاناية في نيجيريا.
وبالمقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة يجوال أ أبرز ما يميز هطه الدراسة عن الدراسات السابقة وإ
أفادت من المنهجية المتبعة في بعا الدراسات أنها

نّات مجاالت وقال ال ا إلى أربعة مجاالت رئيسة وهي :الحقال

الدينية واالجتماعية ،والحقال التعليمية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية .وهطا التصنيف يختلف عن تصنيف الخريشة
( ) 6106الطي

نف وقال ال ا إلى ج ة مجاالت رئيسة وهي :وقال المدرسة ووقال األسرة ،والحقال الاطنية والعالمية.

كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في هدفها وها الكشف عن مدى تضمن كتاب اللغة العربية المقرر تدريسه
للصف السابع األساسي في االرد لمااهيم وقال ال ا  ،ويث إ الدراسات السابقة لم تدرس وقال ال ا وكتاب اللغة العربية
إنما اقتصرت على وقال اءنسا بشك عام .كما يمكن أ تع ٌد الدراسة الحاليّة الدراسة األولى – في ودود اطجى الباوثة –
التي تناولت كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي ،فهي من الكتب الحديثة التي أقرت وزارة التربية والتعليم تدريسها بد ًءا
من العام الدراسي .6102/6102

الطريقة واإلجراءات
يتناو هطا الجزء من الدراسة و اا ً لمجتمع الدراسة وعينتها كما يتعرف لألداة التي استخدمت في هطه الدراسة،
وهي أداة تحلي المحتاى ويشتم على إجراءات التحقق من

دل األداة و باتها ،ويتضمن أيضا ً إجراءات ت بيق الدراسة،

وتحلي النتائد ومعالجتها إوصائيا ً من أج اءجابة عن أسئلة الدراسة.

منهجية الدراسة:
تهدف هطه الدراسة إلى تعرف درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي لمااهيم وقال ال ا ،
ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام المنهد الا اي التحليلي (أسلاب تحلي المحتاى).
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مجتمع الدراسة وعينتها:
تكا مجتمع الدراسة وعينتها من الاودة الحادية عشرة (الصحة تاج) من كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي
للجزء الثاني المقرر تدريسه بدءاً من العام الدراسي .6102/6102

أداة الدراسة:
لتحديد مااهيم وقال ال ا التي ينبغي تضمينها في وودات كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي قامت الباوثة
باالطجى على القر

الكريم ،والسنة النباية ،والدراسات السابقة التي تناولت وقال ال ا في اءسجم كدراسة (عبدة)6101 ،

كما قامت الباوثة باالطجى على اءعج العالمي لحقال اءنسا واالتااقيات والماا يق الدولية واتااقية وقال ال ا ؛ كما قامت
باالطجى على األدب الترباي والدراسات السابقة التي تناولت وقال ال ا  ،كدراسة الصليلي ( )6102ودراسة عمرو
( .) 6102وعلى ضاء ذلك تم ت اير قائمة بمااهيم وقال ال ا ماضاى الدراسة وتكانت األداة في

ارتها األولية من ()12

وقا ً مازعة على مجاالت الحقال (التعليمية ،والدينية واالجتماعية ،والصحية ،والسياسية).
صدق أداة الدراسة
للت كد من الصدل ال اهري ألداة الدراسة (قائمة مااهيم وقال ال ا ) ،قامت الباوثة بعرضها بصارتها األولية على
اربعة محكمين من ذوي االاتصان في مناهد اللغة العربية وأساليب تدريسها ،باءضافة إلى معلمين في وزارة التربية
والتعليم ،للحكم على درجة مجءمة الحقال الااردة في القائمة من ويث الصياغة اللغاية وانتماء ك وق للمجا المراد قياسه.
وبعد استرجاى االستجابات ومراجعة راء المحكمين ،تم ااتيار الحقال التي أجمع المحكما على مناسبتها بنسبة ( ،)%99وتم
تعدي بعضها ووطف اآلار وأ بحت األداة مكانة من ( )69وقا ً مازعة على المجاالت (الحقال التعليمية ،والحقال الدينية
واالجتماعية ،والحقال الصحية ،والحقال السياسية).
ثبات التحليل
وللت كد من بات عملية التحلي قامت الباوثة باءجراءات اآلتية:
أوالً-قيام الباوثة بااتيار عينة عشاائية من كتاب اللغة العربية وتحليلها ،وبعد مضي أسباعين أعادت الباوثة تحلي العينة ناسها
من أج معرفة بات تحلي الباوثة مع ناسها بحساب نسبة الثبات وسب معادلة ):)Holisti ,1969
عدد الحقوق المتفق عليها
نسبة االتاال = _______________________________________ %011 x

عدد الحقوق المتفق عليها  +عدد الحقوق المختلف عليها
وقد بلغت نسبة اتاال الباوثة مع ناسها ()%20.2
انيا ً-الثبات عبر األشخان ( بات المحللين) :وييث قاميت الباوثية بااتييار ج ية محلليين وبينيت لهين أهيداف الدراسية وأهميتهيا،
وطلبت إليهن القيام بتحلي نايس العينية التيي قاميت الباوثية بتحليلهيا بشيك مسيتق  ،وتيم وسياب نسيبة االتايال بيين تحليي الباوثية
وتحلي ك واويدة مين المحكميين وفيق المعادلية السيابقة .وبعيد أ أجيرى المحلليا الثج ية والباوثية تحليي العينية المشيار إليهيا،
وسبت النسب ،وفرغت في جداو اا ة ،للا ا إلى نتيجة تحلي ك محل على اناراد ،م جرى عقد مقارنة بين نتيجية كي
محللين للحصا على معام االتاال .والجدو ( )0ياضص معامجت االتاال:
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الجدول ( )2معامالت االتفاق بين الباحث والمحللين
االتفاق/المحللين

المحلل األول

المحلل الثاني

المحلل الثالث

معدل االتفاق

نسبة االتاال

1.26

1.20

1.92

1.21

وتعد هطه النسبة مناسبة ءجراء الدراسة.
وحدة التحليل
ألغراف هطه الدراسة اعتمدت الاكرة وودة للتحلي  ،ن راً ل بيعة الدراسة وهدفها.

إجراءات تطبيق الدراسة
اتبعت الباوثة في تنايط الدراسة اءجراءات اآلتية:
-

االطجى على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بماضاى الدراسة.

-

ت اير أداة الدراسة التي تمثلت بقائمة نماذج التحلي الطي يعرف للمجاالت المكانة ألداة الدراسة بجاانبها الارعية.

-

التحقق من

-

ت بيييق أداة الدراسيية والقيييام بعملييية التحليي  ،ويييث قاميت الباوثية بيياالطجى علييى كتيياب اللغيية العربييية للصييف السييابع

دل األداة و بات تحليلها.

األساسي وقراءة درس الصحة تاج والتعرف إلى درجة تضمينها لمااهيم وقال ال ا واعتميدت الباوثية وويدة الاكيرة
ووييدة للتحلي ي  ،ييم ن م يت الباوث ية المضييامين فييي جييداو كمييية بالنتييائد ،والمتضييمنة تكييرارات مايياهيم وقييال ال ا ي
الارعية المدرجة تحت ك مجا من المجاالت الرئيسة التي ضمها نماذج التحلي .
-

تاري النتائد وعرضها في جداو وسب أسئلة الدراسة بعد المعالجة اءوصائية لها.

-

تم مناقشة النتائد المستخلصة من التحلي وا المااهيم المتضمنة في كتاب اللغة العربية وتقديم التا يات.

المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباوثة التكرارات والنسب المئاية والترتيب لإلجابة عن أسئلة الدراسة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
تضمن هطا الجزء عرضا ً للنتائد التي تا لت إليها الدراسة ،بعد تحلي بياناتها ومعالجتها اوصائيا ً ومناقشتها ،وفيما
يلي عرف لهطه النتائد ومناقشتها.
نتائج السؤال األول ومناقشته :ما درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي لمفاهيم حقوق الطفل؟
ولإلجابة عن السؤا األو تم ر د تكرارات مااهيم وقال ال ا في ك مجا من المجاالت ،ووسبت النسب
المئاية لك منها ،وياضص الجدو ( )6مااهيم وقال ال ا المتضمنة في الكتاب.
جدول ( )0مفاهيم حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي مرتبة تنازليا ً وفقا ً لمجاالت الحقوق
رقم المجال
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الترتيب

التكرارات

النسبة المئوية

مجاالت مفاهيم حقوق الطفل

6

وقال ال ا الصحية

0

10

%20

0

وقال ال ا الدينية واالجتماعية

6

06

%60

2

وقال ال ا التعليمية

2

9

%9
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1

1

وقال ال ا السياسية

%1

1

%222
55
المجموع
يتضص من الجدو ( )6أ مجا وقال ال ا الصحية قد وص على المرتبة األولى بين المجاالت كلها ويث بلغت
( )10تكرار وبنسبة مئاية ( )%20من مجماى التكرارات الكلية والبالغة ( .)99وجاء مجا وقال ال ا الدينية واالجتماعية
في المرتبة الثانية ( )06تكراراً وبنسبة مئاية بلغت ( ،)60في وين جاء بالمرتبة الثالثة مجا وقال ال ا التعليمية ( )9تكراراً
وبنسبة مئاية بلغت ( ،)%9وجاء في المرتبة الرابعة واألايرة مجا وقال ال ا السياسية ( )1تكراراً وبنسبة مئاية بلغت
(.)%1
وقد يكا السبب في هطه النتيجة إيما مخ

ي مناهد اللغة العربية ومؤلاي كتبها بالدور الطي تلعبه المدرسة

كمؤسسة ترباية ومادة اللغة العربية في بناء الجاانب الصحية والدينية واالجتماعية والتعليمية لدى األبناء وتنشئتهم على
العادات االجتماعية السليمة ،ومادة اللغة العربية لها دور مميز في هطا المجا  ،إذ أ معلمي اللغة العربية متاقا على أ هدفها
ها إعداد ال ا إعداداً لغايا ً وروويا ً وجسديا ً وعقلياً بشك متااز  .وترى الباوثة مجيء هطه النتيجة يتاق مع أهداف مناهد
اللغة العربية في إطارها العام للتعليم األساسي في االرد التي أكدت على مبادئ االسجم السمحة في االهتمام بالنما الصحي
والع قلي والديني لل ا واكسابه العادات الصحية ،وكطلك االهتمام بالنما االجتماعي في أسرته ال بيعية الصالحة .ويث أكدت
األهداف العامة لمنهد اللغة العربية على االنتقا بال الب من األطر الن رية للمادة التعليمية إلى الدائرة االجتماعية ،وتهطيب
نزعته لحب التملك ،وتربية المتعلم على تحم المسؤولية ،وإكسابه الاهم الصحيص للسل ة في اءسجم ،وإكسابه القيم التي تحكم
سلاكه وغيرها من األهداف.
إضافة لطلك فقد أكدت و يقة السياسات الترباية الم ارة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم على تنمية وعي ال الب
ليدرن ما عليه من واجبات وما له من وقال في ودود سنه واصائص المرولة التي يمر بها .ويمكن القا إ كتب اللغة
العربية في االرد للمرولة األساسية تم ت ايرها وديثا ً نتيجة لمتغيرات عدة في المجاالت السياسية واالقتصادية والعلمية
والثقافية واالجتماعية.
نتائج السؤال الثاني :كيف توزعت مفاهيم حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي؟
ولإلجابة عن هطا السؤا تم وصر مااهيم وقال ال ا المتضمنة في كتاب اللغة العربية في ك مجا من مجاالت
أداة الحقال ،وتم ر د التكرارات والنسب المئاية لك منها ،وياضص الجدو ( )2تازيع مااهيم وقال ال ا في مجاالت
الدراسة.
جدول ( )3توزيع مفاهيم حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي
المجا األو وقال ال ا الدينية واالجتماعية
الرقم
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التكرار

نسبة المئاية

الحق

0

وقه في وسن المعاملة

0

%9

6

وقه في الحياة

2

%69

2

وقه في التنشئة االجتماعية اءسجمية

0

%9
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1

وقه في إكسابه قيم المجتمع وعاداته

6

%01.202

9

وقه في اللعب

0

%9

2

وقه في تكاين

6

%02

2

وقه في الحنا والرعاية األسرية

1

%1

9

وقه في الحماية من المااد الخ رة والمخدرة

6

%02

06

%011

داقات اا ة به وفق الضاابال

مجماى تكرارات المجا
المجا الثاني وقال ال ا التعليمية
2

وقه في التعليم المجاني

1

%62.2

01

وقه في المساواة مع بقية األطاا في المؤسسات التعليمية

1

%1.2

00

وقه في اوترام البيئة الثقافية الخا ة به

0

%61

06

وقه في استخدام التكنالاجيا الحديثة بشك هادف

0

%61

02

وقه في الحاار على كرامته

0

%0.261

01

وقه في الحماية من المعلامات الضارة

6

%11

09

وقه في التاجيه الديني من والديه

1

%1.2

9

%011

مجماى تكرارات المجا
المجا الثالث وقال ال ا الصحية
02

وقه بالت مين الصحي

9

%06

02

وقه في الرعاية الصحية والعججية

02

%26

09

وقه في الاقاية من األمراف واءدما

2

%02

02

وقه في التثقيف الصحي من قب الاسائ المختلاة

09

%22

61

وقه في السكن الصحي

1

%1

60

وقه في إع ائه األولاية في الغاث والاقاية عند الكاارث

0

%6

10

%011

مجماى تكرارات المجا
المجا الرابع وقال ال ا السياسية

340

66

وقه في ورية التعبير عن رأيه

1

%9.2

62

وقه في الجنسية

1

%1.0

61

وقه في الداا والخروج إلى أي بلد بهدف جمع الشم أو السياوة

1

%1.0

69

وقه في المساعدة والحماية

1

%06.9
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62

وقه في الحماية من عقابة اءعدام

1

%1

62

وقه في الحماية أ ناء النزاعات المسلحة

1

%06.9

69

وقه في الحماية من الخ ف واالوتجاز

1

%9.2

%1
1
مجماى تكرارات المجا
يتضص من الجدو ( )2وفيما يتعلق بكتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي وفي مجا وقال ال ا الدينية
واالجتماعية؛ فقد وصلت الاقرة ( )6التي تنص على (وقه في الحياة) على أعلى تكرار بل ( )2تكرارات وبنسبة مئاية
( ،)%69ويجوال وصا

ج ة وقال هي (( )9 ،2 ،1وقه في إكسابه قيم المجتمع وعاداته ،وقه في تكاين

داقات اا ة به

وفق الضاابال ،وقه في الحماية من المااد الخ رة والمخدرة) على تكرارات متساوية بلغت تكرارين لك منها .كما وصلت
الحقال ( )9 ،2 ،0على تكرار واود لك منها .في وين لم تحص الاقرة ( )2على أي تكرار.
أما مجا وقال ال ا التعليمية فقد وصلت الاقرة ( )9التي تنص على (وقه في الحماية من المعلامات الضارة) على
أعلى تكرار بين مااهيم وقال هطا المجا وبل ( )6تكرارين وبنسبة مئاية ( ،)%11ويجوال وصا الحقال ()02 ،06 ،00
على تكرار واود بلغت لك منها ،في وين لم تتضمن الحقال ( )09 ،01 ،2في الكتاب.
وفيما يتعلق بمجا وقال ال ا الصحية فقد وصلت الاقرة ( )02التي تنص على (وقه في التثقيف الصحي من قب
الاسائ المختلاة) على أعلى تكرار في هطا المجا وبل ( )09تكراراً وبنسبة مئاية ( ،)%22تلتها الاقرة ( )02التي تنص على
(وقه في الرعاية الصحية والعججية) ويث وصلت على ( )02تكرار وبنسبة مئاية ( .)%26ووصلت الاقرة ( )09على
الترتيب الثالث من ويث عدد التكرارات والتي بلغت ( )2تكرارات بنسبة مئاية بلغت ( .)%02تلتها الاقرة ( )02والتي تنص
على (وقه بالت مين الصحي) بمجماى تكرارات بل ( )9تكرارات بنسبة مئاية بلغت ( .)%06وجاءت الاقرة ( )60والتي تنص
على (وقه في إع ائه األولاية في الغاث والاقاية عند الكاارث) بمجماى تكرار واود فقال .في وين لم تضمن فقرة واودة
( )61في الكتاب.
ويتضص من الجدو ( )2أيضا ً وفي مجا وقال ال ا السياسية عدم وصا هطا المجا على اي تكرار .ولع السبب
في ذلك يعاد إلى أ هطه وقال مشروعة تقرها الشريعة اءسجمية السمحة وعادات وتقاليد المجتمع والقاانين واألن مة
المعما بها ،لطا تم تركيز مؤلاي الكتاب عليها .وقد تعزو الباوثة ذلك إلى طبيعة المجتمع االردني ،فاألسرة تع ي هطه الحقال
ألبنائها وتعدها وقا ً طبيعيا ً مسلما ً به .أما بقية الحقال في مجا الحقال الدينية واالجتماعية كحقه في وسن المعاملة والحنا
والرعاية االسرية والحماية من المااد الخ رة ووقه في المساواة ،ووقه في النسب ووقه في الحضانة لم تضمن في الكتاب،
فحصلت على تكرارات متدنية وقد يعاد السبب في ذلك إلى اعتقاد مؤلاي الكتاب ب
دراسية غير اللغة العربية أو في

هطه الحقال يمكن تضمينها في كتب ومااد

ااف الوقة.

وقد يعزى ذلك أيضا ً إلى قناعة مخ

ي مناهد اللغة العربية ومؤلاي الكتاب ب همية الدور الطي تلعبه البيئة الثقافية

المدرسية كمؤسسة ترباية في بناء جاانب الشخصية لدى ال ا في الصف السابع األساسي وتنشئتهم على العادات االجتماعية
السليمة .وتتاق نتائد هطه الدراسة مع نتائد دراسة الصليلي ( )6102التي أكدت تضمين كتب التربية اءسجمية لمبادئ وقال
ال ا بدولة الكايت بشك متااوت .كما جاء وقه في الحماية من المعلامات الضارة بتكرارات متدنية أيضاً،

341

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وقد يعاد من وجهة ن ر الباوثة إلى قناعة مؤلاي الكتاب وتمشيا ً مع األفكار السائدة في المجتمع أ هطه الحقال ال تتناسب مع
المرولة العمرية التي يمر بها طلبة الصف السابع األساسي وأ مكانها في

ااف الوقة .أما مجا وقال ال ا الصحية فقد

جاءت الاقرات وقه في التثقيف الصحي ،والرعاية الصحية والعججية ،والاقاية من األمراف واءدما من أعلى التكرارات.
وتختلف مع نتائد دراسة الصليلي ( )6102التي جاء فيها مجا الحقال الصحية ب على التكرارات .وتتاق نتائد هطه الدراسة مع
نتائد دراسة عمرو ( )6102التي أرهرت أ درجة تضمين كتب التربية اءسجمية لحقال ال ا في مجا الحماية جاءت
بالمرتبة األايرة.

التوصيات والمقترحات:
بنا ًء على النتائد التي تا ّ لت إليها الدراسة فب الباوثة تا ي بما ي تي:
-

الدعاة إلى ضرورة مراعاة التااز والشما في تضمين مااهيم وقال ال ا فيي كتياب اللغية العربيية للصيف السيابع
األساسي وتضمينه مزيداً من مااهيم الحقال في المجا السياسي.

-

تضمين كتاب اللغة العربية بمااهيم وقال ال ا في المجاالت كافة والتي جاء تضمينها منخاضا ً أو لم تضمن أساساً.

-

تقتر الباوثة إجراء مزيد من البحاث والدراسات وا واقع تضمين كتب اللغة العربية في المراو األايرى لماياهيم
وقال ال ا .

قائمة المراجع:
المراجع العربية:
-

ابيين رمضييا  ،عمييارة ( .)6100التخ يييال التربيياي فييي كياييية إدميياج قافيية وقييال اءنسييا فييي منيياهد التعليييم .المجلةةة
العربية لحقوق اإلنسان .العدد(.022-069 :)9

-

أبا زيد ،عج ( .)6119دور مقررات اللغة اإلنجليزية في تعزيز قيم حقوق اإلنسان .القاهرة :مركز دراسيات وبحياث
الدو النامية.

-

استيتية ،سمير ( .)6100معايير تحلي مناهد اللغة العربية .مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربويةة،
.090-000 :)6 ،0(06

-

جااد ،محمد والخ يب ،محمد ( .)6112سيكولوجية الطفولة ،غزة :مكتبة فال.

-

ومدا  ،عبد الم لب ( .)6106الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية ،االسكندرية :دار الاكر الجامعي.

-

الخريشة ،عليي ( .)6106وقيال ال اي فيي كتيب التربيية االجتماعيية والاطنيية للصيااف األربعية األوليى مين مرولية
التعليم األساسي في األرد  .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية.012-21 :)0( 01 ،

-

الشييافعي ،جاسييم ( .)6106موقةةف الشةةريعة اإلسةةالمية مةةن اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل .نةةدوة رعايةةة الطفولةةة فةةي اإلسةةالم
والمؤسسات المتخصصة ،جامعة الشارقة ،اءمارات العربية المتحدة.

-

شييعبا  ،زكريييا ( .)6112التطبيقةةات الحياتيةةة للغةةة فةةي كتةةب اللغةةة العربيةةة فةةي مرحلةةة التعلةةيم األساسةةي فةةي األردن.
أطرووة دكتاراه غير منشارة ،الجامعة األردنية ،عما  ،األرد .

-

الصليلي ،علي ( .)6102مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية لمبادئ حقةوق الطفةل فةي المرحلةة االبتدائيةة فةي دولةة
الكويت .رسالة ماجستير غير منشارة ،جامعة عما العربية ،عما  ،األرد .
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-

ايص ،سيليما  ،والشياا ،غيادة ،ووجاييا ،ع يا

( .)6112واقةع تعلةيم حقةوق اإلنسةان .متيافر فيي مركيز ع ّميا

لدراسات وقال اءنسا . newsview.asp?News10=330http://www.achrs.org/arabic/.
-

ال راونيية ،مخلييد ( .)6101حقةةوق الطفةةل دراسةةة مقارنةةة فةةي اةةوء أحكةةام القةةانون الةةدولي والشةةريعة اإلسةةالمية
والتشريعات األردنية ،منشارات مجلس النشر العلمي ،جامعة الكايت ،الكايت.

-

طعيميية ،رشييدي ( .)0292تحليةةل المحتةةوى فةةي العلةةوم اإلنسةةانية :مفهومةةه وأسةةس اسةةتخدامه .القيياهرة :دار الاكيير
العربي.

-

عبيياهرة ،عميياد ( .)6106الديمقراطيةةة وحقةةوق اإلنسةةان فةةي الدسةةتور األردنةةي ،ضييمن سلسييلة دراسييات فييي "وقييال
اءنسا " ،مركز عما لدراسات وقال اءنسا  ،عما .

-

عبد الرزال ،نهى ( .)6106مبادئ حقوق اإلنسان في مناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية في األردن ومدى تمثةل
طلبة نهاية المرحلة األساسية لها .رسالة ماجستير غير منشارة ،الجامعة األردنية ،عما  ،األرد .

-

عبييد

 ،هشييام ( .)6119وقييال ال ا ي فييي ضيياء معييايير جييادة الحييياة ،المةةؤتمر العلمةةي الثالةةث (اإلنمةةاء النفسةةي

والتربوي لإلنسان العربي في اوء جودة الحياة) ،جامعة الزقازيق ،مصر.
-

عبد الهادي ،عبد العزيز ( .)6106وقال ال اي بيين الشيريعة اءسيجمية واالتااقييات الدوليية لحقيال ال اي  ،الميؤتمر
العلمييي األو وييا وقييال المييرأة وال اي فييي ري التشييريعات الاضييعية والدولييية والسييماوية ،المجلييد األو  ،جامعيية
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