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The researchers came up with the following
findings:
1. The total frequencies of the principles in the
National Education textbook for grade eight
were (466). They were distributed according
to percentages from high to low as follows:
humane Principle was 47.7 %, followed by the
educational and cultural principle which was
21 %, then the political and national principle
which were 16.1 %. The last was 7.7 % for the
religious principle and the social principle.
2. The total frequencies of the principles in the
textbook of the Islamic Education for grade eight
was (485). They were distributed according to
percentages from high to low as follows: the
religion principle was 47 %, followed by the
humane principle which was 17.7 % Then came
the educational and cultural principle which
was 15.6 % followed by the social principle
which was 10.9 %. The last was the political
principle which was 8.8 %.
3. There were significant differences in the
distribution of the Islamic principles of Amman
Message cited in the two textbooks of The
Islamic Education and The National Education
for grade eight, in favor of the textbook of
Islamic Education.
Keywords: The Textbooks of The National
Education and The Islamic Education, eight grade,
Islamic principles incorporated in the Amman
Message.

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل حتليل كتاب الرتبية
الوطنية والرتبية الإ�سالمية لل�صف الثامن الأ�سا�سي يف �ضوء
مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان ،وا�ستخدم يف هذه
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي� ،إذ اعتمد الباحثون على
قائمة مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان ،معتمدين
على حتليل املحتوى للكتابني ،ويحتوي كل كتاب على جز�أين
الف�صل الدرا�سي الأول والف�صل الدرا�سي الثاين ،وا�ستخدم وحدة
اجلملة يف الكتابني �إ�ضافة �إىل الآية يف كتاب الرتبية الإ�سالمية،
وتو�صل الباحثون �إىل النتائج االتية:
♦ ♦بلغ جمموع التكرارات للمبادئ يف كتاب الرتبية
الوطنية لل�صف الثامن الأ�سا�سي ( ،)466موزعة ح�سب ن�سبها من
اْالعلى اىل االْقل على النحو الآتي :املبد أ� االن�ساين ( ,)% 47،7يليه
املبد�أ الرتبوي والثقايف ( ،)% 21ثم املبد�أ ال�سيا�سي والوطني
( ،)% 16،1و�أخرياً املبد أ� الديني واالجتماعي (.)% 7،7
♦ ♦بلغ جمموع التكرارات للمبادئ يف كتاب الرتبية
الإ�سالمية لل�صف الثامن الأ�سا�سي ( )485موزعة ح�سب ن�سبها
من اْالعلى �إىل االْقل على النحو الآتي :املبد�أ الديني ( )% 47يليه
املبد�أ الإن�ساين ( ، )% 17،7املبد�أ االرتبوي والثقايف (،)% 15،6
ثم املبد�أ االجتماعي ( )% 10،9و�أخرياً املبد�أ ال�سيا�سي (.)% 8،8
♦ ♦يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف توزيع املبادىء
الإ�سالمية املت�ضمنة يف ر�سالة عمان يف كتابي الرتبية الإ�سالمية
والوطنية لل�صف الثامن اال�سا�سي ل�صالح كتاب الرتبية لأ�سالمية.
الكلمات املفتاحية :ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،كتاب الرتبية
الوطنية والرتبية الإ�سالمية ،مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان.

مقدمة:

Analysis of Grade Eight Textbooks of the Islamic
Education and the National Education in Light of
the Basic Islamic Principles Incorporated in Amman Message

للرتبية �أهمية عظيمة لأنها الأ�سا�س يف بقاء املجتمع
وا�ستمراريته ،كما وتعترب و�سيلة يف تقدمه ورقيه وتطوره،
وت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد يف جميع جوانبه ،وتنمية
معارفه ومهارته واجتاهاته وقيمه و�أمناط تقكريه وم�ساعدته
على اكت�ساب �صفات املواطن ال�صالح (ال�شيباين .)1984 ،ونظراً
لأهمية ر�سالة عمان ،وملا حظيت به من �إهتمام وا�سع من علماء
الأمة ومثقفيها؛ ولأن هذه الر�سالة متثل لكثريا من املو�ضوعات
االجتماعية وال�سيا�سية والإ�سالمية يف ظل الظروف التاريخية
التي تعي�شها �أمتنا العربية ال�سمحة ,ومما زاد الأمر �أهمية �أن
بع�ض اجلهات املتطرفة ن�سبت الإرهاب �إىل ديننا احلنيف ,وقد
كان هدفنا الرئي�س يف ذلك تعريف الآخرين بر�سالة عمان التي
تربز مبادئ العدالة وامل�ساواة والتعاون مع الآخر ،بروح ال�سماحة
والو�سطية ونبذ التطرف ،والأمل معقود على علماء �أمتنا� ،أن
ينريوا بحقيقة الإ�سالم وقيمه عقول هذه االجيال ليتجنبوا اجلهل
والو�سطية ،والبعد
والف�ساد واالنغالق وتنري طريقهم �إىل االعتدال،
ّ
عن االرهاب والتطرف (�أبو حماد و�آخرون)2008 ،
وي�شري احل�رضمي والعدوان ( )2003ب�أن جاللة امللك عبداهلل

Abstract:
This study is a content analysis of grade eight
textbooks of The National Education and The
Islamic Education in light of the Islamic principles
incorporated in Amman Message. The descriptive
analytical approach was adopted for this study.
The researchers depended on the list of the Islamic
principles incorporated in Amman Message. They
analyzed the contents of the two textbooks which
both consisted of two parts for the first and the
second semesters. The sentence unit was used for
the two textbooks whereas the verse unit was used
for the Islamic textbook.
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♦ ♦حتديد �أداة التحليل :وهي املبادئ الرئي�سة وما يتفرع
منها ملعرفة مدى توافرها يف كتاب الرتبية الإ�سالمية والوطنية
لل�صف الثامن.

الثاين بن احل�سني ،ي�ؤكد على �إعداد مناهج مدر�سية وجامعية
متطورة هدفها تكوين مواطن �صالح قادر على تقدم وطنه،
والعمل بروح الفريق الواحد ويعي �أ�س�س ال�شورى ،والدميقراطية،
وميار�سها يف تعامله ،وي�ؤمن مببادئ العدالة االجتماعية.
ويعترب جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني دائم الت�أكيد على � ّأن
نوعية التعليم هي التي تلعب دوراً مهم ًا يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد:
لذا ف�أنه ي�ؤكد على وجوب خلق نظام تربوي يحقق التميزواالبداع
لدى الطلبة (املقداد وال�رشعة واخو ار�شيدة وال�رسحان وامل�شاقبة،
.)2012
وي�شري مرعي ( )2004حتى يتمكن التعليم من تلبية
احتياجات التنمية ال�شاملة ،ف�إنه يواجه كثريا من التحديات،
لتخريج نوعية جديدة من املتعلمني القادرين على معرفة �أنف�سهم
وفهم الآخرين ،وعلى مواجهة متطلبات الع�رص وامل�ستقبل،
والعي�ش يف «القرية العاملية» دون �أن ينف�صلوا عن جذورهم ،ودون
�أن ي�شعروا بالتمزق بني العوملة والبحث عن اجلذور واالنتماءات،
و�أن يتمكنوا من امل�ساهمة يف �إقامة عامل يكون العي�ش فيه �أي�رس
و�أكرث عدالة ،لهذا ف�إن الأنظمة التعليمية مدعوة لتنمية ال�شخ�صية
املتكاملة جلميع الأفراد دون ا�ستثناء ،و�إك�سابهم املهارات التي
متكنهم من حتقيق تعلمهم الذاتي مدى احلياة ،وال يت�أتى ذلك �إال
من خالل بناء مناهج حديثة تتما�شى وع�رص العوملة ،واالنفجار
التكنولوجي ،واملعريف املت�سارع.

استخالص النتائج.
 تعديل املحتوى باحلذف �أو بالإ�ضافة �أو التغيري.
 الت�أكد من �صدق عملية التحليل من خالل �صدق الأداة
امل�ستخدمة ،وقد اعتمد املبادئ كما هي يف درا�سة املومني
( ،)2010ثم ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معادلة هول�ستي
بني املحلل االول واملحلل الثاين.
 القيام بعمليات التحليل للمحتوى املراد حتليله.
نظرا لأهمية مبادئ الإ�سالم ،املتظمنة يف ر�سالة عمان،
ومعرفة مدئ ت�ضمينها يف كتاب الرتبية الإ�سالمية والوطنية؛ لذا
كان ال بدء من حتليلها ملعرفة مدى ت�ضمينها ملبادئ الإ�سالم؛
لال�ستفادة منها يف حتليل الكتب ملعرفة مدى اهتمامها يف هذه
املبادئ.

أهمية الرتبية الوطنية:
تعد الرتبية الوطنية �إحدى ركائز الرتبية العامة �إذ تب�رص
املواطن بحقوقه وواجباته ،وباملخاطر التي تواجه وطنه ،وهي
التي ت�ضبط �سلوكه وتوجهه ،وتعرفه مب�ؤ�س�سات بلده ونظراً
لأهمية الرتبية الوطنية يف املناهج الرتبوية ،وم�ساهمتها
يف تنمية ال�صفات والعادات واالجتاهات املفيدة كالتعاون،
واملثابرة ،والثقة بالنف�س ،وال�صرب ،مما �أدى �إىل �أن تكون قادرة
على تنمية �شعور املواطن ب�أن يعي�ش و�سط جماعة ويعد ع�ضواً
فعا ًال فيها (العناقرة والبواعنة والدمنهوري .)2008 ،كما �أن
الرتبية الوطنية تهتم يف املواطنة ال�صاحلة ويف غر�س روح
الوالء واالنتماء للوطن ،وقائد الوطن ،واالرتفاء بالوطن وتطويره
(غرايبة.)2005 ،

حتليل الكتاب:
التحليل� :إن عملية التحليل هي جتزئة ال�شيء �إىل
عنا�رصه الأ�سا�سية ومعرفة ما بني هذه العنا�رص من عالقات
بني الأهداف واملحتوى والأ�ساليب والأن�شطة والتقومي .وقد
يكون التحليل جزئي ًا �أو كلي ًا ملحتوى املنهاج .ومن هنا يجب
حتديد الهدف من التحليل؛ لأن عملية التحليل تكون مق�صودة
وقائمة على الأ�سلوب العلمي.
و ُي�شري املطل�س (� :)1999أبو حلو ومرعي واخلري�شة)2003 ،
�إىل �أن حتليل املحتوى يحتاج من املُحلل اتباع اخلطوات التالية:
♦ ♦حتديد �أهداف التحليل :ال بد من تو�ضيح الأهداف املراد
حتقيقها عند عملية التحليل ملعرفة مدى ت�ضمني مبادئ الإ�سالم
يف ر�سالة عمان يف كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب الرتبية
الوطنية لل�صف الثامن.
♦ ♦حتديد جمتمع التحليل :ال تتم عملية التحليل �إال
مبعرفة على من تتم عليه هذه العملية؛ لذلك يجب حتديد املجال
الذي تنتمي �إليه املواد املراد حتليلها.
♦ ♦حتديد فئات التحليل :ويق�صد بها العنا�رص الرئي�سة �أو
الثانوية التي ميكن و�ضع كل �صفه من �صفات املحتوى فيها.
�أي و�ضع قائمة باملبادئ الإ�سالمية املتت�ضمنة يف ر�سالة عمان
املراد معرفة توفرها يف الكتاب املدر�سي.
♦ ♦حتديد وحدات التحليل :ك�أن ُنحدد الوحدة التي يتم
اختيارها عند البدء بعملية التحليل ومن الأمثلة على وحدات
التحليل :الكلمة واجلملة والفقرة وال�صفحة والف�صل حيث اعتمد
الباحثون وحدة اجلملة.

أهمية الرتبية اإلسالمية:
يرى حل�س ( )2007ب�أن العامل غارق يف �أوحال املادية،
والذي �أ�صبح يف حاجة ما�سة �إىل من ُي ْ�سمعه �صوت ال�سماء،
وينقذه من ال�ضياع ،وي�شق له الطريق �إىل ال�سالم الآمن من
غري خوف �ضمن �أ�رسة دولية �إن�سانية واحدة جعلهم اهلل -
�سبحانه وتعاىل– �شعوب ًا وقبائل؛ ليتعارفوا ،وليتعاونوا على
الرب والتقوى ال على الإثم والعدوان ،كقوله تعاىلَ } :و َت َعا َونُواْ
َعلَى ا ْل ِّرب َوال َّت ْق َوى َوالَ َت َعا َونُواْ َعلَى الإِ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان{ (املائدة:
)2؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان ميحو كل كرامة للإن�سان،
و�رشيعتنا الإ�سالمية تتفق مع العلم والعقل والتفكري وهي قادرة
على م�سايرة تطورات هذا العامل املتجدد ،و�أن جتيب يف �ضوء
امل�صلحة عن كل م�س�ألة تتعلق بهذا الإن�سان ,وي�ؤكد نعمة اهلل
( )1997امل�شار �إليه يف (ال�صفدي )2004 ،ب�أن الدين الإ�سالمي
و�سيلة من و�سائل ال�ضبط االجتماعي ،وله �أثر عظيم يف اجتاهات
الأفراد و�سلوكهم جتاه الوطن ،فالرتبية الإ�سالمية تربية متكاملة،
تهتم ب�إعداد الإن�سان الذي يتحلى بالقيم والأخالق الإ�سالمية،
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�أنه ميثل �أكرث من ُخم�س �سكان العامل ،ولقد كانت الر�سالة خطا ًبا
�إعالم ًيا �شام ًال للم�سلمني ،وغري امل�سلمني يف جميع العامل .ولهذا
ترى الفاعوري .)2007( ،ب�أن ر�سالة عمان ت�شكل حتو ًال جذر ًيا،
على �صعيد نظرتنا كم�سلمني وعرب �إىل الأمم الأخرى؛ لأنها �أبرزت
و�سطية الإ�سالم ،ومبادئه ،وم�ضامينه ال�سمحة ،وهي�أت الفر�ص
لالنخراط يف املجتمع الإن�ساين املعا�رص .و�أ�ضاف �شديفات
( )2005ب�أن ر�سالة عمان قد ركزت على مبد�أ القدوة و�أهميته
وخطورته ،فاملربي يفرت�ض �أن يكون قدوة ،ومثا ًال يحتذى يف:
الدين ،واخللق ،وال�سلوك ،واخلطاب الرا�شد ،وااللتزام بالرتوي
واحلكمة والدقة ،واالبتعاد عن اجلهل ،واالنغالق ،والتع�صب
للر�أي ،ومواجهة التحديات احلديثة التي تواجه الب�رشية ،فهذه
ر�سالة عمان ،ر�سالة �إن�سانية ،عربية �إ�سالمية �أردنية ها�شمية،
ال تعرف احلقد �أو البغ�ضاء ،وهي ر�سالة �شاملة �أ�صيلة ،تعالج
ق�ضايا احلياة املعا�رصة .ويف امل�ؤمتر الدويل للرتبية)1995( ،
امل�شار اليه يف الهندي والغويري ( )2008يبني ب�أن للمعلم دوراً
بارزاً يف اك�ساب الطلبة منظومة القيم التي تثري م�شاعرهم يف
خالل الظروف الراهنة؛ لرت�سيخ قيم الت�سامح وحقوق االن�سان
والدميقراطية يف �إليه املناهج انطالق ًا من � ّأن ال�سالم الذي ن�سعى
اليه يبد�أ بذاتالإن�سان.

ومن هذه الأ�س�س واملبادئ :الوالء واالنتماء من �أجل العمل
امل�ستمر واالخال�ص ،والت�ضحية يف �سبيل الوطن .بينما ي�شري
�إبراهيم ( )1986ب�أن الرتبية الإ�سالمية هي الرتبية القائمة على
الإ�سالم� ،أو هي عملية بناء و�إعداد الأفراد على �أ�سا�س الأحكام
إ�سالمية ومتثلها وممار�ستها يف احلياة ب�شكل �سليم لذلك فهي
ال
ّ
تقوم على �أ�س�س الإ�سالم ومنها :الأ�سا�س الفكري االعتقادي مثل:
حقيقة الإن�سان و�أ�صله ،ونظرته �إىل الكون ....والأ�سا�س الت�رشيعي،
والأ�سا�س التعبدي .والإ�سالم الذي يقوم على مبادئ �أ�سا�سها:
نبيه ،واالرتباط الدائم باخلالق
توحيد اهلل والإميان بر�سالة ّ
بال�صالة ،وتربية النف�س ،وتقوميها ب�صوم رم�ضان ،والتكافل
بالزكاة ،ووحدة ال ّأمة باحلج �إىل بيت اهلل احلرام ملن ا�ستطاع
�إليه �سبيال ،وبقواعده الناظمة لل�سلوك الإن�ساين بكل �أبعاده� ،صنع
قوية متما�سكة ،وح�ضارة عظيمة ،وب�رش مببادئ
عرب التاريخ � ّأمة ّ
إن�سانية قوامها وحدة اجلن�س الب�رشي،
وقيم �سامية حت ّقق خري ال
ّ
و� ّأن ال ّنا�س مت�ساوون يف احلقوق والواجبات ،وال�سالم ،والعدل،
وحتقيق الأمن ال�شامل ،والتكافل االجتماعي ،وح�سن اجلوار،
واحلفاظ على الأموال واملمتلكات ،والوفاء بالعهود ،وعلى
يفرق بني �أحد منهم ،كقوله
امل�سلم �أن ي�ؤمن بجميع الر�سل ،وال ّ
تعاىل� »»:آمن الر�سول مبا �أنـــزل �إليــــه من ربـــــــــه وامل�ؤمنــــون
نفرق بني �أحد من
كـــل �آمــــن باهلل ومالئكتــــه وكتبـــــه ور�سله ال ّ
ر�سله وقالــــوا �سمعنا و�أطعنــــا غفرانــــك ربنـــــا و�إليك امل�صري
«البقرة”(ر�سالة عمان 2004 ،وغرايبة وكفارنة)2102 ،

مشكلة الدراسة:
ت�ؤدي الرتبية الوطنية و الإ�سالمية دوراً مهم ًا يف تن�شئة
الأجيال ،وال�سمو باخالقهم ،ونفو�سهم ،وتعديل �سلوكهم،
وتوجيههم �إىل �سبل اخلري مبا تقدمه من ت�رشيعات وعقائد
ا�سالمية وقيم وطنية ،كما وتعمل على �ضبط نظرة الطلبة
وتوجيههم �إىل غاياتهم ال�صحيحة ،وللرتبية الوطنية و الإ�سالمية
دور يف متا�سك املجتمع ،واحلفاظ على قيمه ،و�إقامة جمتمع
�إ�سالمي ي�سوده :احلق ،والعدل ،والت�سامح ،ونبذ العنف ،والتطرف،
والدعوة �إىل االعتدال ،والو�سطية ،والتكافل االجتماعي كما يف
(الأن�صاري.)2004 ،
ويرى الباحثون � ّأن على خمططي املناهج ،وخا�صة
إ�سالمية والوطنية مواكبة التغريات ،والتطورات
مناهج الرتبية ال
ّ
الع�رصية مع توافقها مع املبادئ الإ�سالمية .كما وتزداد احلاجة
�إىل هذه الدرا�سة يف �ضوء ت�أكيد ر�سالة عمان ( )2004على
مبادىء الإ�سالم يف ر�سالة الإ�سالم .و�أكد العوادات ()2007
على �أن اهتمام كتب الرتبية الإ�سالمية مبعايري ر�سالة عمان غري
كاف ،وكان تركيزها على جمال املعايري االعتقادية على ح�ساب
ٍ
بقية املعايري ،مما يدل على عدم �أخذ مبادئ ر�سالة عمان بعني
االعتبار عند ت�أليف الكتب.
والأمل معقود على علماء �أمتنا يف �أن يلتزموا بحقيقة
الإ�سالم ،وقيمه العظيمة ،مبا يجنبهم خماطر االنزالق يف م�سالك
اجلهل ،والف�ساد ،واالنغالق ،والتبعية ،وينري دروبهم بال�سماحة،
واالعتدال ،والو�سطية وحب اخلري للنا�س جمي ًعا (�أبو زيد.)2007 ،
لذلك ر�أى الباحثون القيام بدرا�سة عنوانها" :حتليل كتاب
إ�سالمية لل�صف الثامن الأ�سا�سي يف
الرتبية الوطنية والرتبية ال
ّ
�ضوء مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان".

رسالة عمان:
�صدرت ر�سالة عمان يف ليلة مباركة من �شهر رم�ضان
املبارك من عام 1425هـ /ت�رشين الثاين 2004م ،بيان
�أ�صدره جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني يف عمان ،غايتها
�أن تعلن للعامل حقيقة الإ�سالم ،وتنقيته مما لي�س فيه ،كما � ّأن
من هدفها م�صارحة الأمة مبا يواجهها من حتديات متمثلة يف
العمل على ت�شويه الدين الإ�سالمي ،والنيل من مقد�ساته ،وتهديد
الهوية العربية الإ�سالمية ،ور�سالةعمان حتمل يف ثناياها عراقة
املا�ضي املجيد ،و�شموخه و�أ�صالته ،ونظرة احلا�رض ،وعزته،
و�شموليته ،وواقعيته ،فهي مبادرة �إ�سالمية �إن�سانية وجهها
جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني �إىل العامل �أجمع؛ وهدفها
تو�ضيح َمني�سيء للإ�سالم وما هي الت�رصفات التي متثله ،وتلك
التي ال متثله،
وبينّ جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ()2004
�أن الأردن تبنى ر�سالة عمان انطال ًقا من امل�س�ؤولية الروحية
والتاريخية املوروثة ،التي حتملها قيادته الها�شمية ب�رشعية
مو�صولة بامل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�سلم � -صاحب الر�سالة،
كما ووبرزت �أهمية ر�سالة عمان من خالل القيمة احلقيقية
لها ،كونها تقوم على الإ�صالح الديني الذي �أ�صبح �رضورة يف
هذا الع�رص املتجدد الذي يرف�ض كل اجتاهات العنف والت�شدد
الفكري الذي تقف وراءه جماعات التطرف ( عربيات و �شنيكات
واملومني.)2013 ،
و�أ�شار الطنطاوي ( )2006ب�أن الإ�سالم اليوم هو الدين الأكرث
تعر�ض ًا ل�سوء الفهم والت�شويه ،والأكرث عر�ضة للذم ،على الرغم من
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التعريفات اإلجرائية:

أسئلة الدراسة:

♦ ♦التحليل:
هو حتليل كتاب الرتبية الإ�سالمية ،وكتاب الرتبية الوطنية
باالعتماد على مبادىء الإ�سالم ،التي ا�ستخل�صت من ر�سالة
عمان ،والدرا�سات ال�سابقة والأدب النظري ،واعتمد الباحثون
على اتخاذ اجلملة يف ر�صد مدى تكرار هذه املبادئ يف هذه
الكتب وا�ستخدم الباحثون عند حتليل كتاب الرتبية الإ�سالمية
�إ�ضافة �إىل اجلملة الآية كوحدة للتحليل.
♦ ♦كتاب الرتبية الإ�سالمية:
هو الكتاب املقرر واملعتمد من وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن للعام الدرا�سي 2015 - 2014م ،بقرارمن جمل�س الرتبية
والتعليم رقم (2006 /55م ،بتاريخ (2006 /4/ 13م) لطلبة
ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،ويتكون من جز�أين.
♦ ♦كتاب الرتبية الوطنية:
هو الكتاب املقرر واملعتمد من وزارة الرتبية والتعليم يف
الأردن للعام الدرا�سي ( ،(2015 - 2014مبوجب قرار جمل�س
الرتبية والتعليم رقم 2005/ 22م تاريخ  ،2005/4/1بدءاً
من العام الدرا�سي 1427 - 1426هـ2006 - 2005 /م،
واملقرر لطلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،ويتكون من ف�صلني.
♦ ♦مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان:
وهي جمموعة من املبادئ الإ�سالمية التي مت ا�ستخال�صها
من ر�سالة عمان ،كما وردت يف ر�سالة املومني ( )2010على
النحو الإن�ساين ،واملجال ال�سيا�سي ،واملجال الرتبوي والثقايف.

ت�سعى الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف ر�سالة عمان؟
◄◄ما درجة مراعاة كتاب الرتبية الوطنية املقرر لل�صف
الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
إ�سالمية املقرر لل�صف
◄◄ما درجة مراعاة كتاب الرتبية ال
ّ
الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
◄◄هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية بني كتاب الرتبية
إ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف الثامن ملبادئ الإ�سالم
ال
ّ
املت�ضمنة يف ر�سالة عمان؟

أهمية الدراسة:
نظراً لأهمية ر�سالة عمان ،وملا حظيت به من اهتمام
إ�سالمية فقد قام الباحثون بالبحث يف هذا
من علماء الأمة ال
ّ
املو�ضوع؛ لأن ر�سالة عمان ت�شتمل على القيم واملبادىء
االجتماعية وال�سيا �سية و الإ�سالمية يف �ضوء الظروف التاريخية
ّ
إرهابية يف خمتلف
التي تعي�شها الأمة العربية من ظهور الفرق ال
ّ
الدول؛ لذا ال ب ّد من تعريف العامل بر�سالة عمان التي �أبرزت
مبادئ العدالة ،وامل�ساواة ،والت�سامح ،والتعاون ،والو�سطية،
ونبذ التطرف والإرهاب؛ لهذا كان ال بد من ا�ستخال�ص مبادئها،
إ�سالمية ،وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف
لتحليل كتاب الرتبية �
ّ
الثامن ملعرفة مدى توافر مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان بهذه الكتب ،ويرى الباحثون ب�أن هذه الدرا�سة �سيكون لها
�أهمية ،تتمثل يف الآتي:

حمددات الدراسة:
عينة الدراسة:
كتاب الرتبية الإ�سالمية اجلزء االول والثاين ،وكتاب
الرتبية الوطنية اجلزء الأول والثاين لل�صف الثامن الأ�سا�سي
للتعرف �إىل مدى توافر مبادىء الإ�سالم.

إ�سالمية لل�صف
 بعد حتليل كتب الرتبية الوطنية والّ
الثامن الأ�سا�سي �سيتعرف املدر�سون يف وزارة الرتبية والتعليم
على نقاط القوة وال�ضعف يف تركيزها على مبادئ الإ�سالم.
 من املمكن �أن تقدم هذه الدرا�سة ،فوائد كبريه للمعلمنيوامل�رشفني ومطوري املناهج من خالل ت�ضمني مبادئ الإ�سالم
يف كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف
الثامن الأ�سا�سي.

أداة الدراسة:
اعتمد على املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان ،ح�سب ت�صنيف املومني لها �إىل �أربعة جماالت ،وعلى
هذا الت�صنيف متت عملية التحليل ،ور�صد التكرارت ملعرفة مدى
ت�ضمينه يف كتب الرتبية الإ�سالمية والوطنية لل�صف الثامن.

أهداف الدراسة:
حتليل كتاب الرتبية الوطنية والرتبية الإ�سالمية لل�صف
الثامن الأ�سا�سي يف �ضوء مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان؛ للتعرف على مدى ت�ضمني املبادئ يف كتب الرتبية
الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية للوقوف على نقاط القوة
وال�ضعف حتى يتم تعزيز القوة ،ومعاجلة ال�ضعف يف هذه الكتب
من خالل تو�صيل ما تو�صل �إليه الباحثون بعد التحليل �إىل
مطوري املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم.

الدراسات السابقة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتليل كتاب الرتبية الإ�سالمية
وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف الثامن الأ�سا�سي يف �ضوء مبادئ
الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان .وبعد مراجعة الأدب ال�سابق
والدرا�سات ال�سابقة ور�سالة عمان ،تو�صل الباحثون �إىل بع�ض
الدرا�سات ذات ال�صلة بهذه الدرا�سة ،وفيما يلي عر�ض للدرا�سات
ال�سابقة التي اهتمت باملبادئ وفروعها �إذ رتبت ح�سب حداثتها,
وذلك ت�سهي ًال لدرا�ستها وربطها مبو�ضوع الدرا�سة وتبني مالمح
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تطورها ،وقد جاءت على النحو التايل:
درا�سة الرو�سان ( :)2014والتي هدفت �إىل اقرتاح ر�ؤية
م�ستقبلية لكتب التاريخ للمرحلة الأ �سا�سية العليا يف الأردن يف
�ضوء حاجات الطلبة والتغريات املجتمعية املعا�رصة ،واجتاهات
امل�شاركني نحوها ولتحقيق هدف الدرا�سة ،اختريت عينة
ع�شوائية مكونة من ( )279فرداً ،منهم ( )241معلم ًا ومعلمة
من مدر�سي التاريخ ،و ( )6من م�رشيف التاريخ موزعني على ()6
مديريات ،و( )12م�ؤلفا لكتب التاريخ ،و( )20ع�ضو هيئة تدري�س
ممن يدر�سون التاريخ يف جامعة الريموك واجلامعة الأردنية،
وجامعة �آل البيت .وجلمع البيانات الالزمة� ،أعدت ثالث �أدوات:
الأوىل خا�صة بحاجات الطلبة ،والتغريات املجتمعية املعا�رصة،
والثانية مقيا�س االجتاه القبلي نحو كتب التاريخ الذي وظف قبل
�إعداد ال�صورة امل�ستقبلية لكتب التاريخ ،يف حني � ّإن الأداة الثالثة
كانت مقيا�س االجتاه البعدي نحو ال�صورة امل�ستقبلية ،الذي
وظف بعد �إعداد ال�صورة ،وتوزيعها على املعلمني وامل�رشفني،
ومت التحقق من دالالت �صدق الأدوات وثباتها ،وكانت منا�سبة
ومالئمة لأغرا�ض الدرا�سة� .أظهرت نتائج الدرا�سة � ّأن درجة
أ�سا�سية العليا احلالية للر�ؤية
مراعات كتب التاريخ للمرحلة ال
ّ
امل�ستقبلية ،كما يراها املعلمون وامل�رشفون كانت بدرجة قليلة،
ودرجة مراعاتها لوجود التغريات املجتمعية يف كتب التاريخ
جاءت بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج � ّأن هناك اجتاهات
�سلبية لدى معلمي مادة التاريخ وم�رشفيها نحو كتب التاريخ
التي تدر�س حالي ًا يف املرحلة الأ�سا�سية العليا ،و�أن تقديراتهم
لهذه االجتاهات قد تراوحت بني عالية ومتو�سطة.
درا�سة اليون�س ( :)2012التي هدفت �إىل تطوير كتاب
الرتبية الوطنية ،واملدنية لطلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف �ضوء
حمور الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات و�أثره يف تنمية امل�شاركة
االجتماعية لديهم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعدت �أداة لتحليل
املعايري املرتبطة مبحور الأفراد ،واجلماعات ،وامل�ؤ�س�سات ،كما
طورت وحدتني درا�سيتني يف �ضوء حمور الأفراد واجلماعات
وامل�ؤ�س�سات وذلك يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف
التا�سع الأ�سا�سي ،كما �أعد مقيا�س للم�شاركة االجتماعية ،وقد
متتعت الأدوات بدالالت �صدق وثبات مقبولة .وقد تكونت عينة
الدرا�سة من كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي ،وتكونت عينة الطلبة من ( )126طالب ًا وطالبة ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،وبلغ �أفراد املجموعة التجريبية
( )62طالب ًا وطالبة ،در�سوا با�ستخدام الوحدتني الدرا�سيتني
املطورتني يف �ضوء حمور الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات� ،أما
عدد �أفراد املجموعة ال�ضابطة فقد بلغ ( )64طالب ًا وطالبة در�سوا
با�ستخدام الوحدتني الدرا�سيتني العاديتني .وقد تو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل � ّأن كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف التا�سع
اال�سا�سي ا�شتمل على جميع املعايري املرتبطة مبحور الأفراد،
واجلماعات ،وامل�ؤ�س�سات ،با�ستثناء ثالثة معايري باال�ضافة �إىل
� ّأن هناك ( )6معايري مت�ضمنة يف الكتاب بدرجة قليلة ،وح�صلت
على ن�سبة مئوية �أقل من ( )% 1من جمموع تكرار املعايري يف
الكتاب.
درا�سة ال�سعيدات ( :)2011التي هدفت للتعرف �إىل مقا�صد

د .هيام املومني  /د .منال املومني  /أ .صفاء الصمادي
د .أمجد محمد العبد العزيز  /أ .أحمد عمر املومني

ال�رشيعة الإ�سالمية ،والأدلة ال�رشعية على الأخذ بعلم املقا�صد،
و�أق�سام املقا�صد ،كما �سعت �إىل تو�ضيح م�ضامني ر�سالة عمان،
والظروف الدولية املعا�رصة التي �أدت �إىل ايجادها ،ودور
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف العمل على ن�رشها ،والتقريب
بني �أ�صحاب الأديان واملذاهب الإ�سالمية ،و�سماحة الإ�سالم
و�إن�سانيته ،ومكافحة االرهاب ،وحماربة التطرف ،وتر�سيخ قواعد
العدل،وال�شورى ،واالهتمام بجوانب التنمية الإن�سانية،كما دعت
�إىل اتباع منهج الو�سطية ،ودور الدعاه واملفتني يف �إبراز حقيقة
الإ�سالم.
درا�سة املومني ( :)2010التي هدفت �إىل تطوير وحدات
خمتارة من كتاب الرتبية الوطنية ،واملدنية لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف �ضوء مبادئ ر�سالة عمان ،و�أثرها يف تنمية
الت�أ�سي�س املعريف للقيم لدى الطلبة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت
ا�ستخال�ص مبادئ ر�سالة عمان ،وحتليل كتاب الرتبية الوطنية
واملدنية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،مع حماور م�صفوفة املدى
والتتابع له ،وقد قام ببناء اختبار حت�صيلي مكون من ()40
فقرة من نوع االختيار من متعدد ،لقيا�س امل�ستوى املعريف لدى
الطلبة ،وطبق على عينة الدرا�سة املكونة من ( )300طالب من
الذكور يف املدار�س احلكومية من مديرية تربية حمافظة عجلون
للعام الدرا�سي  ،2010/ 2009موزعني على ثالث مدار�س مت
اختيارهم بالطريقة الق�صدية .ومن النتائج التي تو�صل �إليها:
معرفة درجة التوافر لقائمة مبادئ ر�سالة عمان وجماالتها يف
�ضوء عنا�رص كتاب الرتبية الوطنية واملدنية على النحو الآتي:
جاءت قائمة مبادئ ر�سالة عمان لعن�رص الكتاب (املحتوى)
�ضمن درجة توافر قليلة وعن�رص الكتاب (مهارات التفكري ) �ضمن
درجة توافر معدومة وعن�رص الكتاب (الأ�سئلة) �ضمن درجة توافر
قليلة وعن�رص الكتاب (الو�سائل والأن�شطة) �ضمن درجة توافر
معدومة ،وعن�رص الكتاب (الر�سومات والأ�شكال) �ضمن درجة
توافر متو�سطة.
درا�سة عودات ( :)2009التي هدفت �إىل حتليل القيم الواردة
يف كتب الرتبية الإ�سالمية لل�صفني الثامن والعا�رش الأ�سا�سيني
املقررة يف الأردن ،ومدى ان�سجامها مع املعايري امل�ستخل�صة من
ر�سالة عمان .تكونت عينة الدرا�سة من كتابي الرتبية الإ�سالمية
املقررين لطلبة ال�صفني الثامن والعا�رش الأ�سا�سيني يف الأردن
للعام الدرا�سي  2007/2006م .ولتحقيق �أَهداف الدرا�سة قام
الباحث با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،معتمداً الفقرة
وحدة للتحليل ،و�إعداد قائمة املعايري امل�ستخل�صة من ر�سالة
عمان وحتليل حمتوى الكتب يف �ضوء تلك املعايري .وكان من �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احل�صول على (  ) 65معياراً
من ر�سالة عمان ،ا�ستخدمت يف حتليل كتب الرتبية الإ�سالمية،
حيث ظهر �إن اهتمام كتب الرتبية الإ�سالمية مبعايري ر�سالة
كاف ،وكان الرتكيز على جمال املعايري االعتقادية
عمان غري ٍ
على ح�ساب بقية املعايري ،مما يدل على عدم �أخذ ر�سالة عمان
بعني االعتبار عند ت�أليف تلك الكتب.
درا�سة ال�رشفات ( :)2007التي هدفت �إىل معرفة وحتليل
الأثر التباديل بني ظاهرتي :العوملة ،والإرهاب خالل الفرتة
( .)2006 - 1989وقد ا�ستخدم املنهج الكمي لهذه الغاية،
6

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :هناك �أثر متبادل ،وطردي
بني ظاهرتي العوملة والإرهاب ،كما �أن �أثر العوملة على الإرهاب
�أقوى من �أثر الإرهاب على العوملة.
درا�سة امل�سيان ( :)2007التي هدفت للتعرف �إىل اجتاهات
طلبة املرحلة الثانوية نحو منهج الرتبية الوطنية ،ودوره يف
حتقيق �أمن املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك من
خالل و�ضوح منهج الرتبية الوطنية لطلبة املرحلة الثانوية
وفاعلية الو�سائل والن�شاطات ملنهج الرتبية الوطنية ،كما هدفت
الدرا�سة �إيل التعرف على اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو
منهج الرتبية الوطنية ،وذلك من خالل �شمولية القيم الإ�سالمية،
و�شمولية مفاهيم املواطنة واالنتماء ودور ذلك يف حتقيق �أمن
املجتمع ،وقد ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي
وتو�صل الباحث يف درا�سته �إىل نتائج من �أهمها� :أن هناك قيمة
ذات دالله �إح�صائية يف اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة نحو منهج
الرتبية الوطنية؛ لو�ضوح �أهداف املنهج باال�ضافة �إىل �أنه مل
يكن هناك داللة �إح�صائية لو�ضوح حمتوي املنهج ومنا�سبة
و�سائل املنهج ون�شاطاته ،كما بينت �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني اجتاهات طالب �أفراد عينة الدرا�سة نحو منهج
الرتبية الوطنية من ناحية �شموليته للقيم الإ�سالمية ومفاهيم
املواطنة واالنتماء باال�ضافة �إىل �أنه تبني �أن هناك فروقا يف
اجتاهات الطالب نحو �شمول املنهج للقيم الإ�سالمية تعزى اىل
التخ�ص�ص.
درا�سة العودات ( :)2007التي هدفت �إىل تطوير كتب الرتبية
الإ�سالمية يف املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء املعايري املت�ضمنة يف
ر�سالة عمان ،و�أثر الوحدات التعليمية يف اكت�ساب املفاهيم لدى
الطلبة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت اختيار عينة الدرا�سة من طلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،كما مت �إعداد قائمة املعايري املت�ضمنة
يف ر�سالة عمان .ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة� :أن
كاف،
اهتمام كتب الرتبية الإ�سالمية مبعايري ر�سالة عمان غري ٍ
وكان تركيزها على جمال املعايري االعتقادية على ح�ساب
بقية املعايري ،مما يدل على عدم �أخذ مبادئ ر�سالة عمان بعني
االعتبار عند ت�أليف الكتب.
درا�سة �أبو خ�ضري ( :)2007التي هدفت �إىل بيان مفهوم
الت�سامح يف القر�آن وال�سنة و�آثاره الرتبوية يف الفرد واملجتمع
حيث قام �أبو خ�ضري بقراءة القر�آن كامالً ،وا�ستخرج الآيات
الدالة على الت�سامح �إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستخرج الأحاديث النبوية
ذات العالقة بالت�سامح .وا�ستخدم املنهج اال�ستقرائي التحليلي
وتو�صل �إىل النتيجة التالية�:أن مفهوم الت�سامح يف القران وال�سنة
يحمل معنى الي�رس وال�سهولة ،مبا ال ي�صل �إىل حد الذل �أو ال�ضعف،
كما تو�صل �إىل �أن الت�سامح له انعكا�سات على الفرد واملجتمع؛
لأنه يبعث روح الأمل ،والتفا�ؤل يف نفو�س امل�ؤمنني ،ويبعد
الإن�سان عن احلقد والغ�ضب ،والث�أر والتحكم بالأع�صاب ،كما
ي�ؤدي �إىل املحبة والألفة بني �أفراد املجتمع ،ويعمل على تعديل
�سلوك امل�سلمني جتاه بع�ضهم ببع�ض.
درا�سة احلالف ( :)2006التي هدفت اىل التعرف على دور
�إدارات الرتبية يف وزارة الرتبية يف اململكة العربية ال�سعودية
يف توعية الطالب جتاه ظاهرة الإرهاب ،وتكونت عينةالدرا�سة

مديرا وم�ساع ًدا ورئي�س ق�سم ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
من (ً )85
�أعدت ا�ستبانة� .أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن دور �إدارات الرتبية
والتعليم يف وزارة الرتبية ال�سعودية يف توعية الطالب نحو
ظاهرة الإرهاب جاء بدرجة متو�سطة ب�شكل عام.
درا�سة مطالقة ( :)2006التي هدفت �إىل الك�شف عن
تطوير كتب الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
�ضوء م�ستجدات الع�رص .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب
الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية العليا املعتمدة للأعوام
( )2006 - 1993م� .أما العينة فتكونت من كتب ال�صفني
الثامن والعا�رش لهذه الأعوام ،وقد اختريت بطريق ق�صديه،
ولتحقيق هذه الدرا�سة ا�ستخدمت �أداة لتحليل املحتوى ،وتكونت
من خم�سة جماالت رئي�سة ،ت�ضمنت :التفكري ،واحلوار ،والرتبية
الأخالقية ،وتكنولوجيا التعليم ،والتعلم الذاتي .وتو�صلت الدرا�سة
اىل النتائج الآتية ،ومنها� :رضورة تطوير كتب الرتبية الإ�سالمية
وفق ًا لتطوير ق�ضايا الع�رص وم�ستجداته� ،أي�ض ًا �رضورة االهتمام
مبجال الرتبية الأخالقية يف كتب الرتبية الإ�سالمية وتنمية
االجتاهات االيجابية نحو القيم الأخالقية ،والت�أكيد على مفاهيم
احلوار.
درا�سة الهجر�سي وم�صطفى (1424هـ) :التي هدفت للتعرف
�إىل �أهم املفاهيم والقيم واملهارات املت�ضمنة بكتاب الدرا�سات
االجتماعية لل�صف اخلام�س االبتدائي بدولة باك�ستان ،والتعرف
على مدى �إ�سهام هذا الكتاب يف ت�شكيل �شخ�صية الدار�سني مبا
يقوي عالقتهم باملجتمع ،وتنمية املواطنة ال�صاحلة .وقد �أعدت
قائمة باملفاهيم والقيم واملهارات ،كما �أعدت ا�ستمارة لتحليل
حمتوى الكتاب ومن نتائج الدرا�سة� :أن املفاهيم املت�صلة
بخ�صائ�ص املجتمع الإ�سالمي كانت ن�سبتهاعالية ،يليها
املفاهيم املت�صلة بالإن�سان وبيئته االجتماعية ،ثم ما يت�صل
بالإن�سان وبيئته الطبيعية ،تليها املفاهيم املت�صلة بالطبيعة
الإن�سانية للفرد.
درا�سة طالفحة ( :)2004التي هدفت �إىل تو�ضيح دور
الرتبية الإ�سالمية يف تربية الأفراد على تقبل الآخرين ،وفق
مبد�أ التعامل مع الآخرين من خالل الرفق واللني ،ومبد�أي العدل
وامل�ساواة وامل�ساهمة يف بناء املجتمع املعا�رصة .لهذا قامت
هذه الدرا�سة على املنهج الأ�صويل الفقهي ،الذي يقوم على
التحليل واال�ستقراء ،وكان من نتائج الدرا�سة :تقبل الآخرين
وا�ستيعاب الفرد للآخرين على اختالف �آرائهم ،ومعتقداتهم،
و�أجنا�سهم ،وت�رصفاتهم ،وطبائعهم ،و�أعمارهم ،وميولهم� .أهم
العوامل يف الرتبية الإ�سالمية التي ت�سهم يف تقبل الآخرين
هي :العامل الديني ،وعامل القرابة ،والعامل النف�سي ،والعامل
الأخالقي ،والعامل املادي ،والعامل االجتماعي.
درا�سة �أبو دف ( :)2004التي هدفت �إىل حتديد مفهوم
املواطنة يف الإ�سالم ،وبيان �أهدافها والك�شف عن �سمات املواطن
الفاعل يف الإ�سالم ،وتو�ضيح �أهم واجبات املواطن التي �أقرها
الإ�سالم جتاه الآخرين .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:
�إن النظرة الإ�سالمية للمواطنة تتعدى البعد املحلي ،وتتجاوز
البعد الإقليمي �إىل البعد العاملي الإن�ساين.
درا�سة الأن�صاري ( :)2004والتي هدفت �إىل الك�شف عن
7

حتليل كتاب التربية الوطنية والتربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في ضوء مبادئ اإلسالم املتضمنة في رسالة عمان

مفاهيم حقوق الإن�سان ومفاهيم الدميقراطية واحلرية يف
املناهج والكتب الرتبوية املت�ضمنة يف املدر�سة الكويتية
املعا�رصة ،ومدى وعي الطلبة بها .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )788طالب ًا وطالبة من ال�صفني :الثاين والثالث الثانوي الأدبي
والعلمي يف جميع املناطق التعليمية .وا�ستخدمت �أداتني :الأوىل:
ا�ستبانة حقوق الإن�سان طبقت على عينة الدرا�سة ،والثانية :معيار
حتليل حمتوى الكتب املدر�سية يف حتليل م�ضمون ( )63كتاب ًا
من كتب اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية واالجتماعيات للبحث
عن املو�ضوعات التي تتعلق بحقوق الإن�سان ،والدميقراطية،
واملواثيق الدولية ،واحلرية ،والعدالة ،والت�سامح ،وال�شورى.
و�أظهرت النتائج �أن املناهج املقررة يف املدر�سة الكويتية كما
ي�شري حتليل م�ضمون الكتب املدر�سية تفتقر وب�صورة كبرية جداً
�إىل قيم حقوق الإن�سان ،و�أن وعي الطلبة مبواثيق حقوق الإن�سان
والقيم الدميقراطية �سجل انخفا�ض ًا كبرياً يف خمتلف امل�ستويات.
درا�سة املحيالين ( :)1995التي هدفت �إىل تقومي كتب الرتبية
الإ�سالمية يف ال�صفوف الأوىل الثالثة من امللرحلة الأ�سا�سية
يف الكويت يف �ضوء مطالب النمو وطبيعة الرتبية الإ�سالمية؛
ولتحقيق ذلك �أعدت قائمة متثل �أداة مو�ضوعية لتحليل حمتوى
كتب الرتبية الإ�سالمية .ومن النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة:
اهتمام املحتوى بجانب العقيدة و�صفات اهلل تعاىل ،ولكن كان
هناك ق�صور يف بع�ض املفاهيم ،واغفال اهمية الن�شاط الديني
و�أركان االميان.

د .هيام املومني  /د .منال املومني  /أ .صفاء الصمادي
د .أمجد محمد العبد العزيز  /أ .أحمد عمر املومني

النتائج �أن هناك دوراً للمدر�سة على املحتوى االجتماعي ،وكذلك
�إىل �إ�سهام املنهج يف �إعادة بناء االجتاهات الإيجابية لدى
التالميذ.
درا�سة جاكوبز ( :)Jacobs, 2000التي هدفت �إىل مراجعة
كتاب الت�سامح والرتبية :التعليم للعي�ش مع التنوع واالختالف،
م�ستعر�ضا الأهداف التي �سعى �إليها امل�ؤلف ،وهي نظري ًا معرفة
امكانية الرتبية يف ت�شجيع الت�سامح ،وعملي ًا اقرتاح موجهات
عامة لتعليم الت�سامح .ومن النتائج التي تو�صل �إليها �أن الرتبية
تزيد الت�سامح ،وتقلل من العنف ،وال�صورة النمطية للمجموعة
بطرق مبا�رشة وغري مبا�رشة ،مع �إبراز دور البيئة املدر�سية
مبكوناتها يف تفعيل الت�سامح.
درا�سة رايلي ( :)Riley, 1998التي هدفت للتعرف �إىل
مفاهيم املعلمني املتعلقة بقيم املواطن اجليد يف املدار�س
الربيطانية  ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )484معلم ًا
الثانوية
ّ
من ( 119مدر�سه اجنليزية) ,وزعت عليهم ا�ستبانه لتو�ضيح
خ�صائ�ص و�صفات املواطن اجليد ,وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أربعة
متغريات هي (العمر ,امل�ستوى ,التعليم ,امل�ؤهل العلمي ,اخلربة).
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات دالله �إح�صائية
يف مفاهيم املعلمني مع مراعاة العمر واخلربة وال�شخ�صية ,و�أن
الوعي بامل�سائل االجتماعية وال�سيا�سية يزيد فهم العامل ملفهوم
املواطنة ,واملواطنة ال�صاحلة.
درا�سة جوزيف ( :)joscph,1980التي هدفت اىل فح�ص
تطوير منوذج لتدري�س جمموعة املفاهيم املتعلقة بالقانون
لطلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،ومن هذه املفاهيم :احلرية،
وامل�ساواة ،والرتبية الوطنية ،ملعرفة مدى ادراكهم لهذه املفاهيم
وتو�صل �إىل � ّأن الطلبة ميكنهم اال�ستفادة من تعلمهم هذه املفاهيم
والت�أكيد عليها عند و�ضع منهاج الرتبية الوطنية.

الدراسات األجنبية:
درا�سة منرتوب ( :)Mintrop, 2003التي هدفت �إىل
حتديد حمتوي مادة الرتبية الوطنية من وجهة نظر املخت�صني
واملعلمني والطلبة و�أثر املادة علي �سلوك الطالب ،وقد وجد �أن
الغالبية العظمي من املعلمني ( % )90 - 80امل�شاركني يف
الدرا�سة يرون �أن مادة الرتبية الوطنية جمدية وم�ؤثرة للطلبة
والدولة .كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن نظرة املعلمني مل تكن
متطابقة حول �أهمية املو�ضوعات التقليدية يف الرتبية الوطنية،
مثل :التاريخ الوطني ،و�إطاعة القانون ،واالنخراط يف الأحزاب
ال�سيا�سية ،واخلدمة الع�سكرية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
الطالب يف �سن (� )14سنة ال مييلون �إيل الأمور ال�سيا�سية يف
حني �أن ( )% 80من هذه الفئة ترغب يف الت�صويت عندما يحني
الوقت؛ لذلك يرون �أن الت�صويت ميثل م�شاركتهم ال�سيا�سية� ،أما
فيما يتعلق بالأن�شطة االجتماعية فقد بينت الدرا�سة �أن �أكرث من
ن�صف ه�ؤالء الطالب يحبذون جمع املال لأ�سباب اجتماعية تعود
بالنفع على املجتمع.
درا�سة مار�ش  وكيرت وفل (Marsh& Kettrer & Vill,
 :)2001التي هدفت �إىل تكوين القيم ال�سيا�سية واملدنية وحتديد
اجتاهات التعليم الأمريكي حول احرتام الدميقراطية واملواطنة،
وحتديداً يف مدار�س �أمريكا الالتينية ،واجتاهات الطلبة حول
املدار�س الأمريكية العاملية ،وت�شكيل وجهات النظر حول
الواليات الأمريكية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )695طالب ًا
وطالبة موزعني على �أربع مناطق جغرافية �سيا�سية .واعتمدت
الدرا�سة على اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات .وقد �أظهرت

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الدرا�سات العربية والأجنبية تو�صل
الباحثون �إىل اعتماد قائمة من مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف
ر�سالة عمان من املومني ( ،)2010والعودات (.)2007
ومن الدرا�سات التي ركزت على مكافحة الإرهاب
والتطرف ،وتر�سيخ قواعد العدل والت�سامح ،وتقبل الآخرين
درا�سة( :ال�سعيدات 2007 ،وابو خ�ضري 2007،واحلالف)2006،
و(طالفحة )2004،و ( ،)Jacobs,2000بينما ركزت بع�ض
الدرا�سات على املواطنة ،وعدم وعي الطلبة بحقوق الإن�سان
كدرا�سة (االن�صاري 2004 ،و�أبي دف ،)2004 ،وركزت درا�سة
(املومني 2010 ،والعودات )2007 ،على �أن تركيز ر�سالة عمان
على املعايري غري كاف� .أما املحيالين ( ،)1995وي�ؤكد على �إغفال
الن�شاط الديني ،و�أركان االميان .بينما ركزت درا�سة (&Marsh
 )Kettrer & Vill, 2001على بناء االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة.
اتفقت الدرا�سة احلالية مع العديد من الدرا�سات ذات
ال�صلة يف املنهج الو�صفي ،كما هو يف درا�سة (املومني 2010؛
والعودات ،2007 ،الأن�صاري.)2004 ،
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ذات ال�صلة يف
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�ضوء املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف ر�سالة عمان من الباحثة
املومني ،والباحث بني فواز ومت الت�أكد من ثبات املحللني
با�ستخدام معادلة هول�ستي 1969م.
♦ ♦قام الباحثون بتحديد جمتمع الدرا�سة ،وثم اختيار
عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب
الرتبية الوطنية
♦ ♦ر�صد التكرارات ملعرفة مدى توافرها يف كتاب الرتبية
الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية.
♦ ♦�إجراء مقارنة بني كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب
الرتبية الوطنية يف �ضوء النتائج ملعرفة مدى توافر مبادئ
الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان.

�أن الدرا�سة احلالية هي الدرا�سة الأوىل من نوعها يف حتليل
كتاب الرتبية الوطنية ،وكتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثامن
الأ�سا�سي يف �ضوء مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان.

اجراءات الدراسة
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي نظراً ملالءمته لطبيعة
هذه الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من كتاب الرتبية الإ�سالمية
(ج+1ج ،)2وكتاب الرتبية الوطنية (ج+1ج )2لل�صف الثامن
الأ�سا�سي.

مناقشة نتائج الدراسة
تو�صل الباحثون �إىل بع�ض التو�صيات

عينة الدراسة:
حتليل كتاب الرتبية
الوطنية

ج ()1

ج ()2

ال�صف الثامن
اال�سا�سي

حتليل كتاب الرتبة

ج ()1

ج ()2

ال�صف الثامن
اال�سا�سي

متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات التالية:
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة:
كتاب الرتبية الإ�سالمية (ج+1ج ،)2وكتاب الرتبية الوطنية
(ج+1ج )2مبادئ الإ�سالم يف ر�سالة عمان.
Ú Úثانياً :املتغري التابع :حتليل كتاب الرتبية الوطنية،
والرتبية الإ�سالمية لل�صف الثامن الأ�سا�سي يف �ضوء مبادئ
الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان.

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثون ب�إعداد قائمة من
مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان بعد االطالع على
الدرا�سات ال�سابقة .ور�سالة عمان ،واعتمد الباحثون ت�صنيف
املومني ( )2010يف ت�صنيف املبادئ �إىل جماالت ،وكل جمال
يتكون من عدة فروع ،ثم ا�ستخدم الباحثون وحدة اجلملة ،ا�ضافة
�إىل ا�ستخدام الآية يف الرتبية الإ�سالمية ملعرفة مدى توافر كل
جمال يف الكتب املذكورة �سابق ًا من �أجل ح�ساب التكرارات
ور�صدها ،و�إجراء مقارنة بني كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب
الوطنية
�صدق وثبات حتليل املحتوى للكتابني :بعد اال�ستعانة
بر�سالة عمان والدرا�سات ال�سابقة ،كدرا�سة املومني ،والعمل على
اعتماد نف�س املبادئ عند التحليل لذلك مت الت�أكد من �صدق اداة
حتليل املحتوى لكتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية
لل�صف الثامن الأ�سا�سي ،مت التحليل من قبل الباحثة املومني
والباحث بني فواز وكالهما من حملة الدكتوراة يف تخ�ص�ص
املناهج ومت ح�ساب الثبات بني املحلل الأول ،واملحلل الثاين من
�أجل ا�ستخراج معامل االتفاق بني املحللني وتبني وجود اتفاق
بينهما بن�سبة ( )% 95وكان ذلك با�ستخدام معادلة هول�ستي.

نتائج الدراسة:

إجراءات تنفيذ الدراسة:
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الإجراءات واخلطوات
التالية:
♦ ♦حتديد م�شكلة الدرا�سة وا�سئلتها ومتغرياتها.
♦ ♦االطالع على الأدب النظري ،والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة.
♦ ♦حتليل كتاب الرتبية الوطنية ،والرتبية الإ�سالمية يف

◄◄ال�س�ؤال االول :ما املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف
ر�سالة عمان؟
املبد�أ الديني ويتكون من  6فروع ،واملبد�أ الأن�ساين
ويتكون من  9فروع ،املبد�أ االجتماعي ويتكون من  7فروع،
واملبد�أال�سيا�سي والوطني ويتكون من  10فروع ،واملبد�أ الرتبوي
والثقايف ويتكون من  13فرعاً ،واجلدول ( )1يبني مبادئ
الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان يف كتاب الرتبية الوطنية/
ال�صف الثامن وتكراراتها ون�سبها املئوية.

املعاجلة اإلحصائية املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحثون بتحليل كتاب
الرتبية الإ�سالمية ،وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف الثامن
باالعتماد على قائمة من املبادئ الإ�سالمية ،والتي كانت
م�صنفة �إىل �أربعة جماالت.
Ú Úر�صد التكرارات ،والن�سب املئوية لو�صف واقع توافر
مبادئ الإ�سالم يف ر�سالة عمان يف كتاب الرتبية الإ�سالمية،
وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف الثامن؛ وذلك بغر�ض الإجابة على
ا�سئلة الدرا�سة.
Ú Úاالعتماد على ت�صنيف املومني ( )2010يف ا�ستخال�ص
مبادئ الإ�سالم الواردة يف ر�سالة عمان
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د .هيام املومني  /د .منال املومني  /أ .صفاء الصمادي
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حتليل كتاب التربية الوطنية والتربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في ضوء مبادئ اإلسالم املتضمنة في رسالة عمان

جدول ()1
مبادئ اإلسالم المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية الوطنية /الصف الثامن

املبادئ

الرقم
اوالً

املبد�أ الديني ويت�ضمن ما يلي - :

التكرارات

الن�سبة
املئوية

الرقم

املبادئ

رابعاً

املبد�أ ال�سيا�سي والوطني

التكرارات

الن�سبة
املئوية

1

االلتزام باحرتام العهود واملواثيق الدولية

2

% 2،7

2

معاملة االخرين على �أ�سا�س القواعد
االخالقية

4

% 5،4

احرتام القانون وتطبيقه

24

% 32

3

%4
0

1

وحدانية اهلل

4

% 11،1

2

االميان بجميع الر�سل

3

% 8،3

3

3

االميان املطلق بال�رشائع ال�سماوية

4

% 11،1

4

االحرتام املتبادل بني ال�شعوب

4

نبذ العنف والتع�صب والتطرف

10

% 27،8

5

العمل مببد�أ ال�شورى

0

5

تزكية النف�س من خالل العبادة والعمل
ال�صالح

7

% 19،5

6

مقاومة الظلم بو�سائل م�رشوعة

1

% 1،3

6

الأخذ مبنظومة حوار الأديان

8

% 22،2

7

الدعوة �إىل �إقامة عالقات متوازنة قائمة
على ا�سا�س ال�سلم واالمان

10

% 13،3

36

% 100

8

الأخذ ب�أ�سباب املنعة والقوة وبناء الذات

13

% 17،3

17

% 22،7

1

% 1،3

75

% 100

املجموع
ثانياً

9

املبد�أ االن�ساين ويت�ضمن:

1

تكرمي الأن�سان والدعوة للأخوة الإن�سانية
النظر عن اجنا�سهم ومعتقداتهم والوانهم

25

% 11،3

2

احلفاظ على حقوق الإن�سان و�ضمان
حريته االن�سانية

83

% 37،4

10

الدعوة للتحلي بالقيم الوطنية كاالنتماء
والوالء واالعتزاز
االنفتاح بني الثقافات وحتقيق املكا�سب
امل�شرتكة
املجموع

3

امل�ساواة بني �أبناء املجتمع

0

0

خام�ساً

املبد�أ الرتبوي والثقايف:

4

نبذ العنف والإرهاب وترويع الأمن

14

% 6،3

1

الدعوة للتعامل بالتف�سري

0

0

5

امل�شاركة والتعاي�ش مع الآخرين �ضمن
ال�ضوابط ال�رشعية

9

%4

2

بناء ال�شخ�صية التي ت�ؤمن باالعتدال
والو�سطية

7

% 7،3

6

حماربة ال�سلوكات ال�سلبية كالغدر واخليانة
والكذب والتميز العن�رصي

19

% 8،6

3

االهتمام بالقدوة احل�سنة

0

0

7

ن�رش املحبة والإح�سان بني �أفراد اجلن�س
الب�رشي

4

احلث على التفكري وتنمية مهاراته املختلفة

53

% 54،1

8

% 3،6

5

االهتمام بالبحث العلمي

13

%3.13

8

الدعوة �إىل ال�سالم العاملي

50

% 22،5

6

اال�ستفادة مما مت اجنازه يف جمال العلوم

3

% 3،1

9

الت�سامح

14

% 6،3

7

222

% 100

التعامل مع العلوم املعا�رص يف �ضوء
نظرة الإ�سالم للكون واحلياة واالن�سان
والتكنولوجيا

10

% 10،2

املجموع
ثالثاً

املبد�أ االجتماعي ويت�ضمن:

8

حماربة اجلهل والتبعية واالنغالق

2

%2

9

االفادة من ثورة االت�صاالت احلديثة

1

%1

10

الربط بني الأ�صالة واملعا�رصة

2

%2

11

ت�أهيل و�إعداد الدعاه وفق مناهج ع�رصية

0

0

1

التكافل االجتماعي بني �أبناء املجتمع
الواحد

7

% 20

2

احلفاظ على ح�سن اجلوار

1

% 2،9

3

احلفاظ على �أداء االمانات

0

0

4

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

0

0

12

5

�ضمان تلبية احلاجات لكل �أفراد املجتمع

12

% 34،3

13

6

تبني املنهج الإ�سالمي لتحقيق العدالة
الأجتماعية

4

% 11،4

7

تبني القيم االيجابية كال�صدق والإخال�ص
الوالدين

11

% 31،4

35

% 100

املجموع

االعتزاز بالتاريخ الفكري والثقايف يف
الإ�سالم
االطالع على الثقافات املعا�رصة
واال�ستفادة منها
املجموع

2

%2

4

% 4،1

98

% 100

◄◄ ال�س�ؤال الثاين - :ما درجة مراعاة كتاب الرتبية
الوطنية املقرر لل�صف الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
10
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الجدول ()2
في كتاب التربية الوطنية:

الرقم

5

امل�شاركة والتعاي�ش مع الآخرين
�ضمن ال�ضوابط ال�رشعية

1

% 1،2

6

حماربة ال�سلوكات ال�سلبية كالغدر
واخليانة والكذب والتميز العن�رصي

7

%8

7

ن�رش املحبة والإح�سان بني �أفراد
اجلن�س الب�رشي

24

% 27،9

8

الدعوة �إىل ال�سالم العاملي

4

% 4،7

9

الت�سامح

1

% 1،2

86

% 100

الرقم

يبين التكرارات والنسب لمبادئ اإلسالم المتضمنة في رسالة عمان

املبادئ

التكرارات

الن�سبة
املئوية

التكرارات

الن�سبة امل�ؤوية

1

املبد�أ الديني

36

% 7،7

2

املبد�أ االن�ساين

222

% 47،7

3

املبد�أ االجتماعي

35

% 7،5

4

املبد�أ ال�سيا�سي

75

% 16،1

5

املبد�أ الرتبوي والثقايف

98

% 21

املجموع الكلي

466

% 100

املجموع
ثالثاً

وبالنظر اىل اجلدول ( )2جند �أن هناك ارتفاع ًا يف ن�سبة
توافر املبد�أ الأن�ساين بن�سبة ( ،)% 47،7وانخفا�ض املبد�أ
االجتماعي �إىل ( ،)% 7،5يف حني و�صل املبد�أ الرتبوي والثقايف
�إىل ( ،)% 21وو�صل �إىل ( ،)% 16،1بينما كانت ن�سبة املبد�أ
الديني (.)% 7،7
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما درجة مراعاة كتاب الرتبية الإ�سالمية
املقرر لل�صف الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
اجلدول ( )3يبني املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة بر�سالة
عمان يف كتاب الرتبية الوطنية بفروعها وتكرارتها والن�سبة
املئوية
جدول ()3

املبادئ

الرقم
اوالً

املبد�أ الديني ويت�ضمن ما يلي:

1

التكافل االجتماعي بني �أبناء
املجتمع الواحد

14

2

احلفاظ على ح�سن اجلوار

2

% 3،8

3

احلفاظ على �أداء االمانات

1

% 1،9

4

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

2

% 3،8

5

�ضمان تلبية احلاجات لكل �أفراد
املجتمع

13

% 24،5

6

تبني املنهج الإ�سالمي لتحقيق
العدالة الأجتماعية

4

% 7،5

7

تبني القيم االيجابية كال�صدق
والإخال�ص الوالدين

17

% 32،1

53

% 100

1

وحدانية اهلل

67

2

االميان بجميع الر�سل

65

% 28،5

3

االميان املطلق بال�رشائع ال�سماوية

54

% 23،7

4

نبذ العنف والتع�صب والتطرف

0

0

5

تزكية النف�س من خالل العبادة
والعمل ال�صالح

42

% 18،4

6

الأخذ مبنظومة حوار االديان

0

0

228

% 100

املجموع
ثانياً
1

رابعاً

املبد�أ االن�ساين ويت�ضمن:
تكرمي الإن�سان والدعوة لالخوة
الإن�سانية النظر عن اجنا�سهم
ومعتقداتهم والوانهم
احلفاظ على حقوق الإن�سان
و�ضمان حريته االن�سانية

12

% 14

27

% 31،4

3

امل�ساواة بني �أبناء املجتمع

2

2،3

4

نبذ العنف والإرهاب وترويع الأمن

8

% 9،3

2

املجموع

الن�سبة
املئوية

% 29،4

املبد�أ االجتماعي ويت�ضمن:
% 26،4

مبادئ اإلسالم المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية اإلسالمية /الصف الثامن

التكرارات

املبادئ

املبد�أ ال�سيا�سي والوطني

1

االلتزام باحرتام العهود واملواثيق
الدولية

18

% 41،9

2

معاملة الآخرين على �أ�سا�س
القواعد الأخالقية

3

%7

3

احرتام القانون وتطبيقه

1

% 2،2

4

االحرتام املتبادل بني ال�شعوب

3

%7

5

العمل مببد�أ ال�شورى

6

% 14

6

مقاومة الظلم بو�سائل م�رشوعة

5

% 11،6

7

الدعوة �إىل �إقامة عالقات متوازنة
قائمة على ا�سا�س ال�سلم واالمان

3

%7

8

الأخذ با�سباب املنعة والقوة وبناء
الذات

4

% 9،3

0

0

0

0

75

% 100

9
10

الدعوة للتحلي بالقيم الوطنية
كاالنتماء والوالء واالعتزاز
االنفتاح بني الثقافات وحتقيق
املكا�سب امل�شرتكة
املجموع

خام�ساً

11

املبد�أ الرتبوي والثقايف:

د .هيام املومني  /د .منال املومني  /أ .صفاء الصمادي
د .أمجد محمد العبد العزيز  /أ .أحمد عمر املومني

حتليل كتاب التربية الوطنية والتربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي في ضوء مبادئ اإلسالم املتضمنة في رسالة عمان

التكرارات

الن�سبة
املئوية

1

الدعوة للتعامل بالتف�سري

5

% 6،7

2

بناء ال�شخ�صية التي ت�ؤمن
باالعتدال والو�سطية

3

%4

3

االهتمام بالقدوة احل�سنة

11

% 14،6

الرقم

املبادئ

الثامن ملبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان؟
الجدول ()5

الرقم

املبادئ
(كتاب
الرتبية
الوطنية)

التكرارات

الن�سبة
املئوية

الرقم

املبادئ
يف كتاب
(الرتبية
الإ�سالمية)

التكرارات

الن�سبة
املئوية

4

احلث على التفكري وتنمية مهارته
املختلفة

1

% 1،3

1

املبد�أ
الديني

36

% 7،7

1

املبد�أ
الديني

228

% 47

5

االهتمام بالبحث العلمي

17

% 22،6

2

املبد�أ
الأن�ساين

222

47،7
%

2

املبد�أ
الأن�ساين

86

% 17،7

8

% 10،7

3

املبد أ�
اجلتماعي

35

% 7،5

3

املبد أ�
الأجتماعي

53

% 10،9

2

% 2،7

4

املبد�أ
ال�سيا�سي

75

16،1
%

4

املبد�أ
ال�سيا�سي

43

% 8،8

8

حماربة اجلهل والتبعية واالنغالق

5

% 6،7

9

الإفادة من ثورة االت�صاالت
احلديثة

5

2

% 2،7

املبد�أ
الرتبوي
والثقايف

98

% 21

5

املبد�أ
الرتبوي
والثقايف

75

% 15،6

10

الربط بني الأ�صالة واملعا�رصة

2

% 2،7

3

%4

6

%8

1

% 1،3

75

% 100

6
7

11
12
13

اال�ستفادة مما مت اجنازه يف جمال
العلوم
التعامل مع العلوم املعا�رص يف
�ضوء نظرة الإ�سالم للكون واحلياة
واالن�سان والتكنولوجيا

ت�أهيل و�إعداد الدعاه وفق مناهج
ع�رصية
االعتزاز بالتاريخ الفكري والثقايف
يف الإ�سالم
االطالع على الثقافات املعا�رصة
واال�ستفادة منها
املجموع

املجموع

من خالل النظر �إىل اجلدول ( )5تبني �أن ن�سبة توافر
املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف ر�سالة عمان يف كتاب
الرنبية الوطنية كان جمموع التكرارات (� ،)466أما يف كتاب
الرتبية الإ�سالمية فكانت ()485؛ لذلك ف�إن ن�سبة توافرها يف
كتاب الرتبية الإ�سالمية �أعلى من الرتبية الوطنية ،ولكن عند
ا�ستعرا�ض كل مبد�أ جند هناك اختالفا يف ن�سة توافر كل مبد�أ من
حيث �أهميته والرتكيز عليه يف كل من كتاب الرتبية الوطنية،
وكتاب الرتبية اال�سالمية ،حيث كانت ن�سبة الرتكيز على املبد�أ
الديني يف كتاب الرتبية الوطنية بن�سبة ( ،)% 7،7بينما يف
كتاب الرتبية الإ�سالمية كان (� ،)% 47أما املبد�أ الإن�ساين بلغت
ن�سبة توافره يف كتاب الرتبية الوطنية (� ،)% 47،7أما يف كتاب
الرتبية الإ�سالمية فن�سبته ( ،)% 17،7وبلغ ن�سبة توافر املبد�أ
الأجتماعي يف كتاب الرتبية الوطنية (� ،)% 7،5أما يف كتاب
الرتبية الإ�سالمية ( ،)% 10،9وبلغ ن�سبة توافر املبد�أ ال�سيا�سي
يف كتاب الرتبية الوطنية ( ،)% 16،1ويف كتاب الرتبية
الإ�سالمية (� ،)% 8،8أما املبد�أ الرتبوي والثقايف يف كتاب
الرتبية الوطنية فبلغ (� ،)% 21أما يف كتاب الرتبية الإ�سالمية
فن�سبته (.)% 15،6

الجدول ()4
يبين التكرارات والنسب لمبادئ اإلسالم المتضمنة في رسالة عمان في كتاب التربية
اإلسالمية:

التكرارات

الن�سبة
املئويه

1

املبد�أ الديني

228

% 47

2

املبد�أ الأن�ساين

86

% 17،7

3

املبد�أ الأجتماعي

53

% 10،9

4

املبد�أ ال�سيا�سي

43

% 8،8

5

املبد�أ الرتبوي والثقايف

75

% 15،6

-

املجموع الكلي

485

% 100

الرقم

املبادئ

466

% 100

املجموع

485

% 100

مناقشة النتائج:
ت�ضمنت الدرا�سة �أربعة �أ�سئلة ،متثلت فيما يلي:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف
ر�سالة عمان؟
املبد�أ الديني ويتكون من  6فروع ،واملبد�أ الإن�ساين
ويتكون من  9فروع ،واملبد�أ االجتماعي ويتكون من  7فروع،
واملبد�أ ال�سيا�سي والوطني ،ويتكون من  11فرعا ،واملبد�أ الرتبوي
والثقايف ويتكون من  14فرعا.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما درجة مراعاة كتاب الرتبية الوطنية

من خالل النظر اىل اجلدول ( )4تبني �أن ن�سبة توافر املبد�أ
الديني و�صل �إىل (� ،)% 47إذ كانت يليه املبد�أ الإن�ساين (17،7
� ،)%أّما املبد�أ الرتبوي والثقايف فو�صل �إىل ( ،)% 15،6يليه
االجتماعي ،وكان ن�سبة توافره (� ،)% 10،9أما املبد�أ الرتبوي
والثقايف كان منخف�ضاً� ،إذ و�صل �إىل (.)% 8،8
◄◄ال�س�ؤال الرابع - :هل يوجد فروق ذات داللة اح�صانية
بني كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف
12
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الوطنية ( )% 47،7يف حني كان يف الرتبية الإ�سالمية (17،7
 ،)%بينما املبد�أ االجتماعي ( )% 7،5يف كتاب الرتبية الوطنية
�أما يف كتاب الرتبية الإ�سالمية ( )% 10،9لذلك الن�سبة متقاربة
بالكتابني� ،أما املبدا ال�سيا�سي والوطني ( )% 16،1الهجر�سي
وم�صطفى ()2004بينما يف كتاب الرتبية الإ�سالمية ()% 8،8
وهي ن�سبة �ضعيفة ،واملبد�أ االخري كان يف الرتبية الوطنية (21
 )%بينما يف الرتبية الإ�سالمية (.)% 15،6

املقرر لل�صف الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
قام الباحثون بتحليل حمتوى كتاب الرتبية الوطنية،
وكانت هذه النتائج متفقة مع درا�سة املومني ( )2010ودرا�سة
العوادات ( )2007ففي املبد�أ االول حيث ركزت الرتبية الوطنية
على العنف ،وكان االهتمام باالميان بجميع الر�سل متدنيا،
واتفقت هذه الدرا�سة �أي�ضا مع املحيالين (� )2004أما املبد�أ
الإن�ساين فبلغ � 222أعالها احلفاظ على حقوق الإن�سان ،و�ضمان
حريته الإن�سانية ،واتفقت مع الأن�صاري ( )2004و�أدناها
امل�ساواه بني �أبناء املجتمع ،واختلفت هذه الدرا�سة مع طالفحة
( )2004من حيث الرتكيز على امل�ساواة� ،أما االهتمام بالت�سامح
فكان قليال على عك�س درا�سة الأن�صاري ( )2004و�أبي خ�ضري
( )2007و )� ،)Jacobs, 2000أما املبد�أ الثالث االجتماعي فو�صل
جمموع تكراراته �إىل  35حيث كان هذا املبد�أ من �أقل املبادئ
اهتماما يف كتاب الرتبية الوطنية يف هذا املجال ،واختلفت
هذه الدرا�سة يف اهتمامها بالرتكيز على العدالة ،وال�صدق كما
يف درا�سة طالفحة (� )2004أما املبد�أ الرابع فالرتكيز كان على
احرتام القانون ،وااللتزام بالعهود ،واملواثيف ،وكان توافره
قليال ،واختلفت الدرا�سة مع الأن�صاري (� )2004أما املبد�أ
اخلام�س فاهتم باحلث على التفكري ،وتنمية مهاراته ،وو�صلت
�إىل ( ،)% 54،1بينما كان اهمال للتعامل بالتف�سري ،واالهتمام
بالقدوة احل�سنة ،وتاهيل الدعاة كان االهتمام �ضعيفا.

االستنتاجات العامة:
بعد حتليل كتاب الرتبية الوطنية والرتبية الإ�سالمية
تبي ما يلي:
لل�صف االثامن الأ�سا�سي نّ
1 .1عدم توافر مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان
�ضمن كتاب الرتبية الوطنية وكتاب الرتبية الإ�سالمية
لل�صف الثامن الأ�سا�سي املقرر من وزارة الرتبية والتعليم
بامل�ستوى املطلوب وقد يعود اىل عدم االطالع على مبادئ
الإ�سالم عند تخطيط املناهج.
2 .2عدم تخطيط كتاب الرتبية الوطنية وكتاب الرتبية
الإ�سالمية ب�أ�سلوب علمي منتظم ي�ضمن التوازن يف توزيع
املبادئ الإ�سالمية يف كال الكتابني.
3 .3وجود خلل يف توزيع املبادئ يف الكتابني حيث �إن بع�ض
الوحدات الدرا�سية كان ن�سبة تواجد بع�ض املبادئ �ضعيفا
كاملبد�أ الديني الفرع ( )4نبذ العنف يف كتاب الرتبية
الإ�سالمية كان �صفرا ،واملبد�أ الثاين يف الرتبية الوطنية
امل�ساواة كان �أي�ض ًا �صفراً ،وهذا ما ي�ؤكد اال�ستنتاج ال�سابق
الذي يعود اىل غياب التخطيط .

◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما درجة مراعاة كتاب الرتبية الإ�سالمية
املقرر لل�صف الثامن الأ�سا�سي ملبادئ ر�سالة عمان؟
بعد حتليل كتاب الرتبية الإ�سالمية تو�صل الباحثون ب�أن
درجة االهتمام باملبد�أ الأول و�صلت �إىل ( )228بن�سبة (،)% 47
واتفقت مع درا�سة املومني (� ،)2010أما املبد�أ الإن�ساين فو�صل
�إىل ( ،)% 17،7واختلفت هذه الدرا�سة يف الرتكيز على نبذ العنف
واالرهاب مع درا�سة احلالف ( ،)2006ودرا�سة ال�رشفات
( ،)2007ودرا�سة ال�سعيدات (� .)2011أما املبد�أ االجتماعي
( ،)% 10،9حيث اتفقت مع درا�سة املومني (� ،)2010أما
البعد ال�سيا�سي فو�صل �إىل ( ،)% 8،8واختلف مع املومني� ،إذ
كان اهتمام كتاب الرتبية الإ�سالمية �ضعيف كما كان االهتمام
باحرتام القانون ( ،)% 2،2وتر�سيخ الدميقراطية �صفر ،والتحلي
بالقيم الوطنية كان �صفرا ،واختلفت عن درا�سة الأن�صاري
( ،)2004ودرا�سة (� ،)Riley, 1998أما البعد الرتبوي والثقايف
( )% 15،6فاتفقت يف هذا املبد�أ مع املومني (.)2010

توصيات الدراسة:
يف �ضوء النتائج� ،أو�صت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات،
وعر�ض  بع�ض  اجلوانب يحتاج �إىل التحديث والتطوير يف
املو�ضوع نف�سه ،وتظهر من خالل ما يلي:
1 .1الدعوة �إىل اعتماد مبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان عند �إعداد كتاب الرتبية الوطنية والرتبية الإ�سالمية
ّ
جلميع ال�صفوف ،وخا�صة كتاب الرتبية الوطنية
والإ�سالمية.
2 .2العمل على تزويد القائمني على املناهج بنتائج التحليل
التي تو�صل اليها الباحثون من �أجل �إعادة النظر يف كتب
الرتبية الوطنية ،وكتب الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثامن
الأ�سا�سي .ملعاجلة اخللل يف توزيع املبادئ الإ�سالمية
املتت�ضمنة يف ر�سالة عمان ب�شكل متوازن.

◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل يوجد فروق ذات داللة اح�صانية بني
كتاب الرتبية الإ�سالمية وكتاب الرتبية الوطنية لل�صف الثامن
ملبادئ الإ�سالم املت�ضمنة يف ر�سالة عمان؟
يوجد اختالف يف توافر املبادئ الإ�سالمية املت�ضمنة يف
ر�سالة عمان حيث كان املبد�أ الديني يف كتاب الرتبية الوطنية
بن�سبة ( )% 7،7بينما يف كتاب الرتبية الإ�سالمية ()% 47
وهذه ن�سبة متدنية مقارنة بكتاب الرتبية الوطنية ،واتفقت مع
العوادات (� ،)2007أما يف املبد�أ الإن�ساين فكان اهتمام الرتبية
الوطنية �أعلى من الرتبية الإ�سالمية حيث كان يف الرتبية

�3 .3رضورة تركيز خمططي املناهج يف ت�ضمني مبادئ
الإ�سالم يف كتب الرتبية الوطنية و الإ�سالمية لل�صف
الثامن الأ�سا�سي ،وب�شكل متوازن وخا�صة لأهمية هذه
الكتب يف �إك�ساب الطلبة لهذه املبادئ ،والتي ت�ساعدهم يف
تنمية �شخ�صيتهم املتكاملة؛ لأنهما من �أكرث الكتب تركيزاً
على �إك�ساب الطلبة القيم العربية و الإ�سالمية.
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د .هيام املومني  /د .منال املومني  /أ .صفاء الصمادي
د .أمجد محمد العبد العزيز  /أ .أحمد عمر املومني

اربد
1616الرو�سان� ،أمل حممد نهار .)2014( .ر�ؤية م�ستقبلية مقرتحة
لكتب التاريخ للمرحلة اال�سا�سية العليا يف االردن يف �ضوء
حاجات الطلبة والتغريات املجتمعية املعا�رصة واجتاهات
امل�شاركني نحوها� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
الريموك ،االردن ،اربد.
1717ال�صفدي ،ح�سني حممد .)2004( .تطوير منهاج الرتبية
الوطنية واملدنية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا يف الأردن
يف �ضوء مهارات اال�ستق�صاء وبيان �أثرة يف تنمية هذه
املهارات لدى طلبة تلك املرحلة� .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،الأردن.
1818طالفحة ،مريفت .)2004( .تقبل الآخرين يف الرتبية
الإ�سالمية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة الريموك،
اربد.
1919الطنطاوي ،حممد �سيد� .)2006( .إجماع امل�سلمني على
احرتام مذاهب الدين .ط .3عمان :دار الن�رش املعريف
2020عربيات ،غالب ،و�شنيكات،خالد ،واملومني،حممد.)2013( .
الرتبية الوطنية ،املكتبة الوطنية ،عمان /االردن.
2121العناقره ،حممد حممود و البواعنه ،ل�ؤي �إبراهيم و
الدمنهوري ،حممد �سعيد .)2008( .الرتبية الوطنية ،دار
حنني للن�رش والتوزيع ،جامعة البلقاء.
2222العودات ،متيم .)2007( .تطوير كتب الرتبية الإ�سالمية يف
املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء املعايري املت�ضمنة يف ر�سالة
عمان واثر وحدات تعليمية يف اكت�ساب املفاهيم لدى الطلبة
واجتاهاتهم نحو املبحث ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عمان
العربية للدرا�سات العليا ،الأردن.
2323عودات ،متيم .)2009( .حتليل القيم ا لواردة يف كتب الرتبية
الإ�سالمية لل�صفني الثامن والعا�رش الأ�سا�سيني املقررة يف
الأردن ومدى ان�سجامها مع املعايري امل�ستخل�صة من ر�سالة
عمان .املجلة االردنية يف العلوم الرتبوية- 337،)4(5 ،
.356
2424غرايبة ،خليف م�صطفى .)2005( .الرتبية الوطنية يف
الأردن� .إربد :دار الكتاب الثقايف ،الأردن.
2525غرايبة ،خليف م�صطفى و كفارنة ،احمدعارف ارحيل.
( )2012الرتبية الوطنية� ،إربد :املركز القومي للن�رش،
االردن.
2626الفاعوري ،نوال .)2007( .ر�سالة عمان وجوانبها الإن�سانية
واالجتماعية .مركز اجل�رس العربي للتنمية وحقوق الإن�سان،
عمان :مطبعة ال�سفري.
2727املحيالين ،جوهرة عبد اهلل .)1995( .تقومي حمتوى كتب
الرتبية الإ�سالمية يف ال�صفوف الثالثة الأوىل من املرحلة
االبتدائية ،جامعة عني �شم�س ،كلية الرتبية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،يف دولة الكويت.
2828مرعي ،توفيق واحليلة ،حممود .)2004( .املناهج الرتبوية

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1 .1ابراهيم� ،صبحي طه ر�شيد ( .)1986الرتبية الإ�سالمية
وا�ساليب تدري�سها ،عمان :دار الأرقم.
2 .2الأن�صاري ،عي�سى حممد .)2004( .دوافع وم�ضامني الرتبية
على حقوق الإن�سان يف مناهج املدر�سة الكويتية� ،ش�ؤون
اجتماعية� 37– 77 .،ص� ،شتاء.84 ،21 ،
�3 .3أبو دف ،حممود خليل .)2004( .تربية املواطنة من منظور
�إ�سالمي .جملة الرتبية.124 ،
4 .4ابن احل�سني ،عبد اهلل لثاين بن احل�سني .)2004( .ر�سالة
عمان .اململكة الأردنية الها�شمية www. ammanmes� ,
:sage. com//http
5 .5احل�رضمي ،عمر والعدوان ،م�صطفى .)2003( .الرتبية
الوطنية ،عمان :جمدالوي.
�6 .6أبو حلو ،يعقوب ومرعي ،توفيق واخلري�شة ،علي كايد.
( .)2003املناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية.
اجلامعة العربية املفتوحة ،الكويت.
7 .7حل�س ,داود دروي�ش .)2007 ( .حقوق الإن�سان الثقافية
بني ال�رشيعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية الواقع وامل�أمول,
م�ؤمتر»الإ�سالم والتحديات املعا�رصة اجلامعة الإ�سالمية.
8 .8احلالف ،طامي .)2006( .دور �إدارات الرتبية يف وزارة
الرتبية يف اململكة العربية ال�سعودية يف توعية الطالب نحو
ظاهرة الإرهاب( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) .جامعة
الريموك ،اربد.
9 .9ابو حماد ،زياد وابو زيد ،نايل والزغول،حممد والبطو�ش،
امني وحوى،حممد وقطي�شات ،م�شهور والق�ضاه،هارون وابو
زيد ،م�صطفى والرعود،عبد وال�رصايرة ،طالب (.)2008
معامل يف الثقافة الإ�سالمية ،املدينة :دار النفائ�س ،االردن.
�1010أبو خ�ضري ،من�صور حممد احمد .)2007 ( .الت�سامح و�آثاره
الرتبوية يف الفرد واملجتمع( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة الريموك ،اربد – الأردن.
�1111أبو زيد ،خالد .)2007( .ر�سالة عمان يف نبذ العنف .مركز
اجل�رس العربي للتنمية وحقوق الإن�سان .عمان :مطبعة
ال�سفري.
 1212ال�سعيدات،ا�سماعيلحممد.)2011(.ر�سالةعمانيف�ضوء
مقا�صد ال�رشيعة( ،اطروحة دكتوراه غري من�شورة) ،جامعة
العلوم الإ�سالمية العاملية،االردن.
�1313شديفات ،يعقوب .)2005( .ر�سالة عمان �إ�ضاءات تربوية،
ر�سالة املعلم .)1( 44
1414ال�شيباين،عمر التويف .)1984( .الرتبية وتنمية الذات
القومية .طرابل�س :املن�ش�أة العامة للن�رش والتوزيع واالعالم.
1515ال�رشفات� ،سعود .)2007( .الأثر املتبادل بني العوملة
والإرهاب .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة الريموك،
14

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

احلديثة – مفاهيمها وعنا�رصها و�أ�س�سها وعملي.
2929مطالقة� ،أحالم حممد علي .)2006( .تطوير كتب الرتبية
الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف �ضوء م�ستجدات
الع�رص� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد
الأردن.
3030املطل�س ،عبده .)1999( .حتليل املناهج� ،صنعاء :املنار.
3131املقداد� ،أحمد وال�رشعة ،علي عواد واخو ار�شيدة ،هاين
وال�رسحان� ،صايل فالح وامل�شاقبة ،عاهد م�سلم.)2012( .
الرتبية الوطنية ،املدينة :املكتبة الوطنية ،االردن.
3232امل�سيان،عبد احلميد( ”:)2007اجتاهات طالب املرحلة
الثانوية نحو منهج الرتبية الوطنية ودورة يف حتقيق �أمن
املجتمع”،ر�سالة ماج�ستري،ق�سم العلوم ال�رشطية،جامعة
نايف للعلوم الأمنية.
3333املومني ،كمال �شحادة .)2010( .تطوير وحدات خمتارة
من كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف �ضوء مبادئ ر�سالة عمان و�أثرها يف تنمية الت�أ�سي�س
املعريف للقيم لدى الطلبة� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة،
جامعة الريموك ،اربد الأردن.
3434الهجر�سي،امل وم�صطفى،فاتن1424( .هـ) .درا�سة حتليلية
لكتاب الدرا�سات االجتماعية لل�صف اخلام�س من املرحلة
االبتدائية بدولة باك�ستان .مت ا�سرتجاعه من االنرتنت
http://www. educationrc. ksu. edu. sa/download/file/ 3535

Overseas Schools in Latin America on Political
and Civic Values Formation Volume 9 Number
3 January 22, 2001 ISSN 1068 - 2341
edu/ojs/article/

fid/125

3636الهندي ،ذياب والغويري� ،سالمة .2008 .قيم الت�سامح يف
كتاب الرتبية الإ�سالميةلل�صف العا�رش يف الأردن وتقدير
اهميتها من وجهة نظر معلمي الرتبية الإ�سالمية ،درا�سات،
العلوم الرتبوية.)2( 35 ،
3737اليون�س ،حنان غازي علي .)2012( .تطوير كتاب الرتبية
الوطنية واملدنية لطلبة ال�صف التا�سع اال�سا�سي يف �ضوء
حمور االفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات واثره يف تنمية
امل�شاركة االجتماعية لديهم.
ثانياً  -املراجع األجنبية:
1. Joscph,H,B(1980). The Deveiopment Of A

currieuium Modei The Teahing Of Law Rrelated
Education For The Sixth Grade ,Dissertation
Abstact ,Int, Volk 41 - 05
2. Mintrop, H. (2003). The old and New Face of

Civic Education:Expert, Teacher, and Student
Views. European Educational Research
Journal, 2,
3. Riley, S. C. (1998). Teachers Perceptions Of

)The Qualities England. (National Curriculum
Dissertation abstracts international, 58 (10)..
4. Marsh, G. ; Ketterer, J. ( 2001 ). Impact of U. S.

15

5. http://www.

epaa. asu.
download/332/458 6/11/2014

