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 یلعـــب الـــدین دورا أساســـیا فـــي بنـــاء :ملخـــصلا

شخــــصیة اإلنــــسان ویتـــــصرف اإلنــــسان فــــي كـــــل 
المواقف الحیاتیة في ضوء دیانته التي یـؤمن بهـا 

. ســــواء كانـــــت هـــــذه الدیانــــة ســـــماویة أم وضـــــعیة
ف علـــى مـــدى تمثیــــل هـــدفت هـــذه الدراســـة للتعــــر 

الـــــدیانات الـــــسماویة فـــــي كتـــــب التربیـــــة الوطنیـــــة 
للــــــــصفوف مــــــــن األول األساســــــــي حتــــــــى الرابــــــــع 

ولتحقیـق هـذا الهـدف قـام . األساسـي فـي فلـسطین
الباحث بتحلیل كتب التربیة الوطنیة المقررة على 
طلبة الصفوف األربعة األولى من مرحلـة التعلـیم 

لیـل علـى وقد اقتـصر التح، األساسي في فلسطین
كــل مــن محتــوى الكتــب واألســئلة الــواردة فــي هــذه 

وقد تم التحقق مـن صـدق وثبـات ، الكتب األربعة
التحلیـــل عـــن طریـــق قیـــام بـــاحثین آخـــرین بتحلیـــل 

وهـــى نـــسبة % و٨٦وبلـــغ معامـــل الثبـــات، الكتـــب
توصـــــلت الدراســـــة إلـــــى . عالیــــة إلجـــــراء الدراســـــة

عـــــدم ورود أو أي ذكـــــر للدیانـــــة : النتـــــائج اآلتیـــــة

  Abstract: Religions play an 
important role in constructing 
personality. The behavior of 
the human beings reflex his 
religion. 
 The aim of this study is to 
recognize the representation 
of religions in citizenship 
education textbook from first 
grade to fourth grade Judaism, 
Christianity, Islamism. 
 To achieve this goal the 
researcher analysis the four 
textbooks the analysis is 
limited on the content and the 
questions at the end of every 
textbook. 
  The procedures of validity 
and reliability are computed 
and the reliability coefficient 
was, 86% the results of the 
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یهودیــــة فــــي الكتــــب األربعــــة التــــي تــــم تحلیلهــــا، لا
أیــضا عــدم ورودهــا فـــي كــل مــن محتــوى وأســـئلة 
هـذه الكتـب،  أمــا الـدیانتین المـسیحیة واإلســالمیة 
فقــد وردتــا فــي كــل الكتــب باإلضــافة إلــى ورودهــا 
أیــضا فــي كــل مــن محتــوى الكتــب وأســئلتها وبلــغ 

ىـلع ةموزعـ،  مرة١٥٨عدد مرات ورودهما معا   
 مـــرة ٤٦ربعـــة وردت الدیانـــة المـــسیحیة الكتـــب األ

أمـــــا الدیانــــــة % ٢٩.١١وهـــــي تمثـــــل مــــــا نـــــسبته 
مــــرة وهــــي تمثــــل مـــــا ١١٢اإلســــالمیة فقــــد وردت 

  %. ٧٠.٨٨نسبته 
   أما في محتوى الكتب األربعة فقد وردت 

مرة ٢٧:مرة موزعة على النحو التالي٨١الدیانتین 
 الدیانة اإلسالمیة، أما ٥٤الدیانة المسیحیة و

دد مرات ورود الدیانتین في أسئلة الكتب ع نع
مرة موزعة على النحو ٧٧األربعة فقد بلغت 

 الدیانة ٥٩ الدیانة المسیحیة و١٩: التالي
وأوصت الدراسة بضرورة تخطیط .  اإلسالمیة

وبناء المناهج الفلسطینیة في ضوء البعد الدیني 
أیضا تضمین البعد الدیني في تدریس المواد 

فة وتوضیح صورة الدیانات الدراسیة المختل
  .  السماویة في المواد الدراسیة األخرى

study were the following:  the 
Judaism religion is not 
mentioned in these textbooks 
neither in the content of nor in 
the questions.  the study 
revealed also  that Christianity 
and Islamism religion are 
mentioned 158 times 
distributing on the fourth 
textbooks as the following 
Christianity religion 46 times 
which represent %29,11 and 
Islamism religion 112 times  
which represent %70,88 
times. 
 .The study recommended to 
planning and constructing the 
citizenship education 
textbooks in the light of 
religion dimension and 
including religion dimension 
in teaching  the citizenship 
education and clarifying the 
picture of religions courses .  
 

 
 

  المقدمة
ـــي العـــالم   فبعـــضها وضـــعي وبعـــضها ســـماوي وكـــل هـــذه  ـــدیانات ف تتنـــوع المعتقـــدات وال
ـــدیانات لهـــا تـــأثیر علـــى ســـلوك األفـــراد والـــشعوب والـــدول وال یمكـــن فهـــم تـــاریخ  المعتقـــدات وال

  .اإلنسان وثقافته بدون توفر المعرفة الصحیحة والسلیمة عن الدیانة السائدة في بلده

لم من انفجـار معرفـي وتقـدم علمـي وتكنولـوجي فـي وسـائل المواصـالت  ان ما یشهده العا
واالتـصاالت وال تكـاد تمــضي دقـائق أو ثــواني عـن أي حـادث فــي العـالم حتــى ینتـشر ویــصبح 
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هذا الحادث مادة إعالمیـة خـصبة لالعالمـین والـصحفیین الـذین یتنـاولون هـذا الخبـر بالتحلیـل 
 رتلفـة، ولعـل اقـرب مثـال علـى ذلـك رسـوم الكاریكـاتیوالتعلیق ومن منطلقات عقیدیة ودینیة مخ

  .التي شوهت وتشوه صورة اإلسالم والمسلمین بحجة حریة الرأي

وتمثل المناهج التربویة أساسـا مهمـا مـن أسـس بنـاء اإلنـسان والتـي منهـا یكتـسب اإلنـسان 
والتفكیـر معلوماته التي تساعده في فهم العالم الذي یحیط بـه ویتعـرف علـى منطلقـات المعرفـة 

  . لدى شعوب العالم بكافة دیاناته ومعتقداته

والمنــاهج التعلیمیــة كلهــا تعتبــر عنــصرًا مهمــًا مــن عناصــر بنــاء األمــة،  وتكــون   هــذه 
  .المناهج أكثر أهمیة إذا ارتبطت بعقیدة المجتمع وأیدلوجیته

بالعقیـدة إن تقریر والء المتعلم لوطنه وعقیدتـه یتطلـب غـرس مجموعـة مـن القـیم المرتبطـة 
والمتمثلـة فــي القــیم الوطنیــة والــسیاسیة واألخالقیــة، وینظـر إلــى الــدین أو العقیــدة أنــه یجــب أن 

  .یكون متضمنًا في جمیع المواد التعلیمیة

ویعتبــر الــدین باإلضــافة إلــى اللغــة والتــاریخ مــن مــواد بنــاء األمــة التــي تــساهم فــي تــشكیل 
 ومـن هنـا یـري الـبعض ضـرورة تـدریس الـدین .وبناء شخصیة اإلنسان بل تظهـر مكانـة الدولـة

ـــدین یمكـــن أن یـــدرس ضـــمن المـــواد  ـــري آخـــرون أن ال ـــصل فـــي حـــین ی أو العقیـــدة بـــشكل منف
التعلیمیة األخرى، وفي كلتـا الحـالتین یعتبـر ضـروریا ومهمـًا، وان كـان فـي الثانیـة أكثـر أهمیـه 

یاضـیات واالجتماعیـات والعلـوم كونه موزعًا على جمیع المواد التعلیمیة مثـل اللغـة العربیـة والر 
  .والتربیة الوطنیة والمدنیة واللغة اإلنجلیزیة

ــه  ــى دین ــة أساســًا مهمــًا مــن أســس تعــرف المــتعلم عل ــاهج التربوی ــدین للمن یمثــل تــضمین ال
  . وعلى الدیانات األخرى في العالم

ــة والــدیانات ا ــدیانات والعقائــد األخــرى مثــل المــسیحیة والیهودی ألخــرى ان التــدریس حــول ال
یمثل احد األبعاد واالتجاهات العالمیة في منـاهج وطـرق تـدریس الدراسـات االجتماعیـة أضـف 
ـــة  ـــي منـــاهج الدراســـات االجتماعی إلـــى ذلـــك ان العدیـــد مـــن القـــضایا والموضـــوعات العالمیـــة ف
ــدیانات  تتــضمن التــدریس حــول األنظمــة العالمیــة والمتمثلــة فــي النظــام الثقــافي والــذي تعتبــر ال

وعات هــــــذا النظـــــام باإلضــــــافة إلـــــى األنظمـــــة البیئیــــــة واالقتـــــصادیة والــــــسیاسیة احـــــد موضـــــ
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والمجتمـــع الفلـــسطیني كغیــــره مـــن المجتمعــــات اإلســـالمیة یـــدین بعقیــــدة اإلســـالم ویــــؤمن 
بالـــدیانات الـــسماویة األخـــرى الیهودیـــة والمـــسیحیة ونظــــرًا للظـــروف التـــي یمـــر بهـــا المجتمــــع 

ــى ذلــك وجــود مجموعــة مــن النــصارى الفلــسطیني  مــن احــتالل وصــراع مــع الیهــود، أضــف إل
الـذین یـدینون بالدیانـة المـسیحیة فـي فلـسطین، و یعـیش علـى أرضـه الـدیانات الثالثـة الیهودیــة 
والمسیحیة واإلسالمیة، ولما كانت هذه األدیان منزلة من عند اهللا سبحانه وتعالي ویطلـب مـن 

 وهي مـن أركـان اإلیمـان بـاهللا فـان ذلـك یتطلـب التعـرف علـى صـورة المسلم اإلیمان بها جمیعاً 
  .الدیانات السماویة في المناهج الفلسطینیة وكیفیة معالجتها

ویالحظ أن النظرة إلى الدیانات تختلـف مـن أهـل الـدیانات نفـسها، فكـل دیانـة یعتقـد أهلهـا 
 االسـتناد إلیهـا فـي هـذا ولكـن الحقیقـة التـي یجـب. أنهم على صواب وباقي الدیانات على خطأ

الصدد هو الرجوع إلى الـدیانات الثالثـة الرئیـسة و إلـى كتبهـا األساسـیة و التـي لـم یطـرأ علیهـا 
ــم یمكــن الحكــم علــى هــذه  أي تغیــر أو تزویــر كمــا نزلــت مــن عنــد اهللا ســبحانه وتعــالى ومــن ث

  .الدیانات

ار الـدیانات ولـم تفلـح، ولقد بذلت محاوالت عدیـدة للتقریـب بـین الـدیانات فظهـرت فكـرة حـو 
وظهـرت بعـدها فكـرة حـوار الحـضارات ولـم تفلـح، وظهـرت فكـرة حـوار الثقافـات وهـي أیـضًا لـم 
تفلــح؛ ألن الحـــضارة والثقافـــة فـــي النهایــة ســـوف ترتكـــز علـــى دیانــة ســـواء كانـــت هـــذه الدیانـــة 

  .سماویة أو وضعیة

ود ألسباب دینیـة وغالبیـة أن العدید من القضایا المعاصرة في العالم تع Risingerویعتقد 
ـــد وباكـــستان  ـــین الهن ـــصراع ب ـــصلیبیة وال ـــل الحـــروب ال ـــي مث ـــى أســـاس دین الحـــروب قامـــت عل
ــاریخ یــؤدي إلــى إیجــاد فجــوة  والــصراع فــي یوغــسالفیا ویــضیف أن تجاهــل دور الــدین عبــر الت

ر واسعة تحول دون فهم المتعلم الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل، ومن هنا فإن تـدریس أثـ
ــسماویة الموجــودة فــي  ــیم وفهــم الــدیانات ال ــرتبط بتــدریس الحــضارات والق ــدین علــى التــاریخ ی ال
العالم یعد عنصرًا مهمًا لتعزیز التعاون والتفـاهم بـین الـشعوب، ولـذا فـإن تـضمین البعـد الـدیني 

  . في تخطیط وبناء المناهج یعتبر ضروریًا ومهماً 

دلیة العالمیة تعـود ألسـباب دینیـة، لـذا یجـب عنـد إن تاریخ الفنون والموسیقي والقضایا الج
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تدریس الطالب الدیانات األخرى أن یكون هذا التدریس أكادیمیًا ولیس تعبـدیًا، وتزویـد المـتعلم 
بالمعلومات حول الدیانات السماویة ال یعني إجباره علـى اإلیمـان بهـا، وال بـد مـن ربـط مـدرس 

  .(Risinger) 1992 الدراسیة األخرىالدین بالتربیة المدنیة والوطنیة والمواد

ولمـا كانـت التربیـة الوطنیــة مـن المـواد المهمــة والتـي تـساهم فــي تكـوین وتـشكیل شخــصیة 
ــة فــي فلــسطین خــصوصًا فــي  ــإن ذلــك یتفــق مــع مــضمون ومحتــوي المنــاهج التربوی المــتعلم، ف

ب وتحلیـل مرحلة التعلـیم األساسـي، والتعـرف علـى أهـم الموضـوعات التـي یتـضمنها هـذا الكتـا
ــواه ومــدي تركیــزه علــى الموضــوعات المختلفــة وكــون المحتــوي یتكــون مــن عناصــر عــدة  محت

هــذا باإلضــافة . وهــي المفــاهیم والحقــائق والتعمیمــات والقــیم واالتجاهــات ومكانتهــا فــي المــنهج
إلــى تركیــز المحتــوي علــى بعــض القــضایا دون غیرهــا ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف 

یانات الـسماویة فـي كتـاب التربیـة الوطنیـة وصـورتها مـن خـالل بعـض عناصـر على مكانة الـد
المنهج، وما هي الطریقة التي تعـرض بهـا الـدیانات الـسماویة وكیفیـة عالجهـا لـبعض القـضایا 

  .وطرق تناولها، ومن هنا نبعت على مشكلة الدراسة

  : مشكلة الدراسة
  :ةتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتی

ما مدى تمثیل الدیانات السماویة في كتب التربیة الوطنیة للصفوف األول والثاني -١ 
  والثالث و الرابع األساسي في فلسطین؟

ـــصفوف األول -٢ ـــة لل ـــة الوطنی ـــب التربی ـــوى كت ـــي محت ـــسماویة ف ـــدیانات ال ـــل ال  مـــا مـــدى تمثی
  والثاني والثالث و الرابع األساسي في فلسطین؟

یانات السماویة فـي أسـئلة كتـب التربیـة الوطنیـة للـصفوف األول والثـاني  ما مدى تمثیل الد-٣
  والثالث و الرابع األساسي في فلسطین؟

  :تفید الدراسة كل من: أهمیة الدراسة
 .مخططو ومطورو المناهج الفلسطینیة-١
 .وزارة التربیة والتعلیم لوضع سیاسات وٕاستراتیجیات حول المناهج الفلسطینیة-٢

  .وجهو مادة الدراسات االجتماعیةمدرسو و م-٣
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  :مصطلحات الدراسة

ویقـصد بهـا الــدیانات التـي نزلــت مـن عنـد اهللا ســبحانه وتعـالى علــى : الـدیانات الــسماویة .١
 :األنبیاء على النحو التالي

 .وهي الدیانة التي أنزلها اهللا على نبیه موسي علیه السالم: الدیانة الیهودیة •

 .ة التي أنزلها اهللا على نبیه عیسي علیه السالموهي الدیان: الدیانة المسیحیة •

وهــي الدیانــة التــي أنزلهــا اهللا علــى نبیــه محمــد علیــه الــصالة : الدیانــة اإلســالمیة •
 .والسالم

ــة الــصفوف األول والثــاني  .٢ ــة وهــى المــادة التعلیمیــة المقــررة علــى طلب ــة الوطنی كتــب التربی
ومـــات حــول بنـــاء الشخـــصیة والثالــث و الرابـــع األساســي فـــي فلـــسطین وهــو یتـــضمن معل

 . الفلسطینیة

  :حدود الدراسة
ـــع  .١ ـــث و الراب ـــاني والثال ـــصفوف األول والث ـــة لل ـــة الوطنی ـــب التربی ـــى كت ـــصر الدراســـة عل تقت

 .األساسي في فلسطین

تقتصر هذه الدراسة على الموضوعات المتعلقة بالدیانات الیهودیة والنصرانیة واإلسـالمیة  .٢
 .ربعةفي كل من محتوي وأسئلة الكتب األ

النتائج المتعلقـة بهـذه الدراسـة تقتـصر علـى كتـب التربیـة الوطنیـة للـصفوف األول والثـاني  .٣
 . والثالث و الرابع األساسي

 
  :الدراسات السابقة

    قـــام الباحـــث بـــالرجوع إلـــى العدیـــد مـــن الدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة بكتـــب التربیـــة الوطنیـــة 
ه الدراســات إلــى محــورین األول یتعلــق بتحلیــل ومناهجهــا وبغیــة الوضــوح ارتــأى أن یقــسم هــذ

  .محتوى كتب التربیة الوطنیة والثاني یتعلق بمكانة الدین في مناهج وكتب التربیة الوطنیة
الوأ   :دراسات تتعلق بتحلیل محتوى كتب ومناهج التربیة الوطنیة: 

  )١٩٩١( دراسة إبراهیم -١



 B- ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –مجلة جامعة األزهر

)١١٥(  
 

ــى مــدى تــضمن كتــب الدراســات   أجریــت هــذه الدراســة فــي ســلطنة عمــان بقــصد التعــرف ع ل
االجتماعیة موضوعات إعداد المواطنة للقرن الحادي والعشرین وتوصلت الدراسـة إلـى ضـعف 
تركیز هذه الكتـب علـى المعلومـات والمهـارات والمفـاهیم التـي تـسهم فـي إعـداد المواطنـة للقـرن 

ت بـــاقي الحـــادي والعـــشرین وقـــد ركـــزت األســـئلة فـــي هـــذه الكتـــب علـــى مـــستوى التـــذكر وأهملـــ
  المستویات

  )١٩٩٣( دراسة فرج-٢
 سـعت هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــدى مواكبــة مقــررات التربیــة الوطنیــة فــي المرحلــة الثانویــة 
ــیم واتجاهــات  ــه مــن ق ــة ومــا تحتوی ــدي للتربیــة الوطنی ــدور العقائ ــل ال لألحــداث المعاصــرة وتحلی

صــرة وال تكــسب الطالــب قــیم وتوصـلت إلــى أن كتــب التربیــة الوطنیــة ال تواكــب األحــداث المعا
  .الوالء واالنتماء الوطني وال تتضمن القضایا المحلیة والوطنیة والعربیة

 )١٩٩٦( دراسة الفرا واألغا-٣
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهـم القـیم الواجـب توافرهـا فـي كتـب التربیـة الوطنیـة فـي 

سـة إلـى تـوفر القـیم الـسیاسیة والوطنیـة المرحلة االبتدائیة ومدى تـوفر هـذه القـیم وتوصـلت الدرا
و أكثرهــــا فــــي الــــصف الــــسادس واقلهــــا فــــي الــــصف الثــــاني وقــــد تــــوفرت القــــیم % ٦٧بنـــسبة 

ـــــــــسبة  ـــــــــسبة% ٥٣ .٢٦اإلســـــــــالمیة بن ـــــــــي بن ـــــــــاء العرب ـــــــــسانیة % ٢٤٠٦واالنتم ـــــــــیم اإلن والق
  % ٦٠١٢بنسبة

  )٢٠٠٣( دراسة الصائغ-٤

لتربیـــة الوطنیـــة فـــي الـــسعودیة مـــع هـــدفت هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى مـــدى اتـــساق محتـــوى ا
ــــى أن  ــــة الثانویــــة وتوصــــلت الدراســــة إل ــــیم فــــي المرحل األهــــداف العامــــة للتربیــــة وأهــــداف التعل
المحتوى یشجع على حب الوطن واالعتزاز به واالنتماء إلیه وان حـب الـوطن ال یكـون بـالقول 

  .ولكن بالعمل

ـــة بتحلیـــل المحتـــوى  أنهـــا تركـــز علـــى أهـــم المفـــاهیم   یالحـــظ مـــن الدراســـات الـــسابقة المتعلق
وبعـضها یركــز علــى الـدور العقائــدي للتربیــة الوطنیــة ) ١٩٩١:إبــراهیم( والمعلومـات والمهــارات

والــــبعض اآلخـــــر یركـــــز علـــــى القـــــیم ) ١٩٩٣:جرـــــف( واألحــــداث الجاریـــــة والقـــــیم واالتجاهـــــات
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ــة وكتبهــا ــة الوطنی ــاهج التربی ــغألاو ا( واالتجاهــات التــي یجــب توفرهــا فــي من أمــا ) ١٩٩٦:ارــفلا
الجــزء الرابــع فهــو یركــز علــى مــدى اتــساق محتــوى كتــب التربیــة الوطنیــة مــع األهــداف العامــة 

( ویالحـــــظ أن هــــذه الدراســــات تتـــــضمن منــــاهج التربیــــة الوطنیـــــة) ٢٠٠٥:الــــصائغ.( للتربیــــة
اــــــــــغألاو ا) (١٩٩٣:جرــــــــــف ــــــــــصائغ ) (١٩٩٦:رــــــــــفلاو والدراســــــــــات االجتماعیــــــــــة ) ٢٠٠٣:وال
  ).١٩٩١:إبراهیم(

حظ على هذه الدراسات أنها اتبعت المـنهج الوصـفي التحلیلـي وهـذا هـو وجـه الـشبه مـع   ویال
ــة . الدراســة التــي یقــوم بهــا الباحــث  ــد أجریــت فــي بلــدان عربی ویالحــظ أیــضا انهــه الدراســات ق

 فـي فلـسطین ودراسـة ١٩٩٦ في سلطنة عمان ودراسة الفـرا واالغـا١٩٩١مختلفة دراسة إبراهیم
ردو ١٩٩٣فرج في مصر    . في السعودیة٢٠٠٣اسة الصائغ  

 :دراسات تتعلق بمكانة الدین في كتب ومناهج التربیة الوطنیة: ثانیا

  Vanasdal Jeanette):١٩٧٩(دراسة فانسدول جنیت -١
تطالـب هــذه الدراســة بــضرورة أن یكــون لــدى الطالــب معرفــة حــول الــدین وتــثمن أهمیــة الــدین، 

 بواقــع المجتمـــع وكـــذلك الحـــال بالنـــسبة لألدیـــان وتــدریس مـــادة الـــدین یجـــب أن یكـــون مرتبًطـــا
األخــرى المنتــشرة فــي العــالم والتركیــز علــى الموضــوعات التــي لهــا عالقــة بالتربیــة الدینیــة مثــل 

 .االجتماع واالقتصاد والسیاسة

      Oppewal Donald):١٩٨٥( دراسة أوبول دونالد -٢
المنـاهج المختلفـة والمرتبطـة بالتربیـة هدفت هذه الدراسة للتعرف على كیفیة معالجة الـدین فـي 

الدینیة والمتمثلة في التربیة الصحیة والجنسیة واألحیاء والدراسات االجتماعیـة والتربیـة المدنیـة 
وأشــارت نتــائج هــذه الدراســة إلــى أن هــذه الكتــب تتــضمن بعــض الموضــوعات المتعلقــة بالــدین 

یة وبـشكل عــام كـشف هـذه الدراسـة عــن مثـل التربیـة الجنـسیة والقـضایا الجدلیــة والتربیـة الـصح
  .عدم تمثل دور المعتقدات الدینیة في المجتمع

 :Sherman Edward) ١٩٨٨(دراسة شیرمان ادوارد -٣
  تشیر هـذه الدراسـة أن هنـاك مجموعـة مـن القـضایا رفعـت فـي المحـاكم األمریكیـة حـول دور 

ـــد رفـــضت المحـــاكم األمریك ـــاب وق ـــي المدرســـة والمـــنهج والكت ـــدین ف ـــین الـــدین ال ـــط ب ـــة أي رب ی
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  .والمدرسة والمجتمع، بل طالبت بالفصل التام بینهما

 :Smith, Timothy )١٩٨٨(دراسة سمیث تمونى -٤
  تنــاقش هـــذه الدراســة أهمیـــة التـــدریس حــول الـــدین فــي الوالیـــات المتحـــدة وٕاعــادة النظـــر فـــي 

المعرفـة حـول األدیـان المعالجة غیر المتكافئة للـدین فـي كتـب التـاریخ وتـشیر هـذه الدراسـة أن 
ــــان بواســــطة اآلبــــاء أو  ــــة حــــول األدی ــــة، وال یــــتم اكتــــساب المعرف ــــة ضــــروریة للمواطن المختلف
المؤســسات الدینیــة بــل یجــب علــى المــدارس أن تتحمــل هــذا النــوع مــن التربیــة حیــث أن الــدین 
یــؤثر فــي جمیـــع أشــكال الثقافـــة المختلفــة وهـــو أســاس مـــن أســس األخـــالق فــي المجتمـــع وأن 

 كتابًا من كتب التاریخ أظهرت إهماًال كثیـرًا للعوامـل الدینیـة، وأن كـل الكتـب ١٤ددعل ةع مراج
التي تم تحلیلها تبین أن المعلومات المتضمنة بها غیر كافیة وال تمثل تـاریخ الوالیـات المتحـدة 

  .  وتهمل بعض الحقائق حول الدین

 :Nord Warren) ١٩٩٠(دراسة نورد وورن -٥
ردلا هذه تفده  اسة للتعرف حول أهمیة تدریس الدین في مادة تاریخ العالم وتوصـلت الدراسـة  

إلى الموضوعات المتعلقة بالدین تكاد تكـون مفقـودة مـن كتـب التـاریخ وأوصـت بـضرورة تعلـیم 
الطالب المعلومات األساسیة المتعلقة بالدیانات المختلفة في العالم وأال تدرس األدیـان بطریقـة 

 .    تلقینیة

 :Nord Warren & Yadof mark) ١٩٩٠(اسة نورد وورن ویودف ماركرد -٦
 تعالج هذه الدراسة أسباب استبعاد الدین من المدارس والكتب والمناهج المدرسیة األمـر الـذي 

وتـشیر هـذه الدراسـة . أدى إلى تقویم الكتب للتعـرف عمـا إذا كانـت حیادیـة مـن الناحیـة الدینیـة
  .قتصاد و االجتماع یتطلب دراسة الدینأن فهم السیاسة والتاریخ واال

  Piediscalzi, Nicholas )١٩٩٣(دراسة نیكوالس -٧
  و في دراسة قام بهـا المجلـس الـوطني للدراسـات االجتماعیـة تـضمنت عرضـا لمجموعـة مـن 
ــة وتــشیر هــذه البحــوث انــه  البحــوث حــول تــضمین الــدین ضــمن تــدریس الدراســات االجتماعی

دین وتطبیــق الــدین باإلضــافة إلــى دراســة الــدین بــشكل موضــوعي یجــب التمییــز بــین دراســة الــ
ودراسة الدین تتضمن تزوید المتعلم بأبجدیات التنور الـدیني وان یـستطیع المـتعلم اإلجابـة عـن 
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ــدیانات الرئیــسة فــي العــالم ومــا هــي  ــر ال ــدیانات ومــا اث ــة فــي مــا هــي ال بعــض األســئلة المتمثل
  .العالقة بین الدین والثقافة

 :Ediger Marlow) ١٩٩٤( مارلو دراسة-٨
ـــدات  ـــدین كمـــادة دراســـیة منفـــصلة، كـــون معتق ـــدریس ال   وتجیـــب هـــذه الدراســـة عـــن أســـباب ت
اإلنسان تؤثر في سـلوكه بـشكل ملحـوظ وأن بعـض األدیـان یمیـل إلـى تعلـیم مـا هـو شـائع مـن 

ــد مــن ا ــة والعدی ــدین تكــاد تكــون تقلیدی ــة وأن دراســة ال ــیم األخالقی لموضــوعات القــیم وٕاهمــال الق
  .واآلراء الدینیة تعبر عن ثقافات مختلفة

  Bellitto, Christopher.M) ١٩٩٦ (ردراسة كریستوف-٩
 ركزت هذه الدراسة على مدى تغطیة الموضوعات الدینیة في كتب الدراسات االجتماعیة فـي 

نات فترة ما قبل عصر التنـویر فـي أوروبـا فـي المـدارس األمریكیـة وقـد كـان التركیـز علـى الـدیا
 .الیهودیة والمسیحیة

   :Ehrnardt Cathryn)١٩٩٦(دراسة ایهاروت كاثرین -١٠
  وتشیر هذه الدراسة إلى أن كًال من الدین والسیاسة یمثالن أساسیات المنهج المدرسي ولكن 

 لجـــدار الفـــصل بـــین الكنیـــسة والدولـــة أصـــبح ١٩٦٠وبعـــد إحیـــاء قـــرار محكمـــة العـــدل العلیـــا 
 المــنهج كمــا لــو كــان جــزءًا مــن النظــام المدرســي وأن التركیــز حــول موضــوع الــدین مرافقــا فــي

ــة  الــدین أصــبح مكفــوًال فــي ضــوء التعــدیل األول للنظــام التعلیمــي فــي أمریكــا ولكــن مــن الناحی
النظریة من الصعب تطبیق ذلك، الن استبعاد دور الـدین مـن ماضـي المجتمـع وحاضـره وفـي 

لحلقــات الدراســیة تــسبب جهــل الطــالب، كــل ذلــك الكتــب والمــساقات المدرســیة والمناقــشات وا
یتطلــب وجــود سیاســة فــي الدراســات الدینیــة ویتطلــب إیجــاد مبــادرات مختلفــة وبرنــامج عالقــات 

  .عامة یساعد على تعزیز دور الدین في المدارس

    :Douglas Susan)٢٠٠٠(دراسة دوغالس سوزان -١١
طنیـة للدراسـات االجتماعیـة وتوصــلت  هـدفت إلـى التعـرف حــول مكانـة الـدین فـي المعــاییر الو 

الدراسـة إلـى وجـود فجــوة بـین مـا هـو مكتــوب فـي المعـاییر الوطنیـة ومــا هـو مطبـق فـي الواقــع 
على الرغم مـن وجـود مكانـة خاصـة للـدین فـي المعـاییر الوطنیـة وأشـارت الدراسـة أن التـدریس 

االجتماعیــة ال زال حــول الــدین فــي مــدارس الوالیــات المتحــدة األمریكیــة فــي مــنهج الدراســات 
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  . محدودًا وقاصراً 

    :Black Susan)٢٠٠٣(دراسة بـالك سوزان -١٢
  هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تعزیـز أهمیـة تـدریس الـدین مـن الناحیـة القانونیـة والدسـتوریة والبعــد 

لـــدین عــن التلقـــین فــي تـــدریس الــدین وتطالـــب هــذه الدراســـة بإیجــاد مـــدخل أكــادیمي لتـــدریس ا
  .ویتطلب ذلك تحمل مسؤولیات ترتبط بمعتقدات الطالب الذین لیس لدیهم معلومات دینیة

یالحظ من خالل الدراسات السابقة تضمنها ثـالث موضـوعات أساسـیة وقـد تـضمن الموضـوع 
  : أهمیة التدریس حول الدین وأسباب االهتمام بهذه المادة وقد ظهر ذلك في دراسات: األول

Vanausdul Jeanette (1979) ودراسـة Sherman Edward (1988) ودراسـة Nord 

Warren (1990) ودراسة Nord Warren & Yadof mark (1990)ودراسة  Ediger 

Marlow (1994)  ودراسة Nicholas( 1993).  
  أما الموضـوع الثـاني فقـد تنـاول مكانـة الـدین فـي الكتـب والمنـاهج التدریـسیة وظهـر ذلـك فـي 

  : دراسات
 ودراســة ،Smith, Timothy (1988) ودراســة،Oppewal Donald (1985) دراســة

Ehrnardt Cathryn (1996) ودراسـة ،Douglass, Susan (2000) ودراسـة ،Black 

Susan (2003) ودراسة Christopher( 1996).  
وقـــــــد تنــــــــاول الموضـــــــوع الثالــــــــث تحلیــــــــل محتـــــــوى كتــــــــب التربیــــــــة الوطنیـــــــة وظهــــــــر فــــــــي 

ودراســـــــــة ) ١٩٩٦( و دراســـــــــة األغـــــــــا والفـــــــــرا ) ١٩٩٣(جرـــــــــفو) ١٩٩١(إبـــــــــراهیم:دراســـــــــات
  ).٢٠٠٣(الصائغ

أما عن مكانة دراسة الباحـث مـن هـذه الدراسـات فـإن هـذه الدراسـة تركـز علـى مكانـة الـدیانات 
اإلســالم، والمــسیحیة، والیهودیــة فــي المنــاهج والكتــب المدرســیة علــى عكــس : الـسماویة الثالثــة

ا تركز على مكانة الدیانة المسیحیة فـي المنـاهج المختلفـة، الدراسات السابقة، والتي في مجمله
أضـف إلــى ذلــك عــدم وجــود دراســات عربیــة تتعلــق بالــدین أو بالــدیانات ومكانتهــا فــي المنــاهج 
المدرســـیة أیـــضا تنوعـــت واختلفـــت المراحـــل التعلیمیـــة التـــي أجریـــت فیهـــا فبعـــضها اجـــري فـــي 

وقـد أجریـت هـذه الدراسـات فـي بلـدان . لثانویـةالمرحلة االبتدائیة وبعضها أجریت فـي المرحلـة ا
ــد اختلفــت المــاد التعلیمیــة فبعــضها فــي مجــال التــاریخ  وبعــضها فــي مجــال  عربیــة وأجنبیــة وق
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  .التربیة الوطنیة وبعضها في مجال الدراسات االجتماعیة

  :تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة
توي و أسـئلة كتـب التربیـة الوطنیـة التعرف على مدى تمثیل الدیانات السماویة في كل من مح

  .للصفوف من األول األساسي وحتى الرابع األساسي

  :الطریقة واإلجراءات
 تألفـت عینـة الدراسـة مـن جمیـع كتـب التربیـة الوطنیـة فـي المرحلـة األساسـیة :عینة الدراسة-ا

 .الدنیا للصفوف األول والثاني والثالث والرابع األساسي

  :هذه الدراسة قام الباحث بالتزام الخطوات التالیةلتنفیذ : أداة الدراسة-ب

 وهو التوصـل إلـى مـدى تمثیـل الـدیانات الـسماویة الثالثـة فـي كـل محتـوى : هدف التحلیل-١
 . وأسئلة كتب التربیة الوطنیة للصفوف األربعة األولى في المرحلة األساسیة الدنیا

ــق : وحــدات التحلیــل-٢ ــم التحلیــل فــي ضــوء التعریــف المتعل ــة والمــسیحیة ت ــدیانات الیهودی بال
 .واإلسالمیة

 .تعتبر الكلمة وحدة التسجیل: وحدة التسجیل-٣

ـــل-٤ ـــات التحلی ـــدیانات : فئ ـــي تتـــضمن ال ـــي أعـــدها الباحـــث والت وهـــى عبـــارة عـــن القائمـــة الت
 .السماویة الثالثة

ن تتمثـل عینـة التحلیـل فــي كتـب التربیـة الوطنیـة المقـررة علـى الـصفوف مــ: عینـة التحلیـل-٥
 .األول حتى الرابع في المرحلة األساسیة الدنیا

اقتـصر التحلیـل علـى كتـب التربیـة الوطنیـة المقـررة علـى الـصفوف مـن : محـددات التحلیـل-٦
كما اقتصر التحلیل على كلمـة الدیانـة الیهودیـة . األول حتى الرابع في المرحلة األساسیة الدنیا

 .والمسیحیة واإلسالمیة

حــد البــاحثین بتحلیــل الكتــب التــي حللهــا الباحــث فــي ضــوء التعریــف أ ماــق: صــدق التحلیــل-٧
  .المتعلق بالدیانات وتم الحصول على نفس النتائج تقریباً 

 قــام الباحـث وباحــث آخـر بإعــادة التحلیـل للكتــاب وبـنفس الخطــوات، وبعــد :ثبـات التحلیــل-٨
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% ٨٦الثبــات أســبوعین مــن عملیــة التحلیــل األولــي وحــصال علــى نفــس النتــائج وكانــت نــسبة 
  .مما یدل على أن نسبة الثبات عالیة في عملیة التحلیل

ثم الخروج بالنتائج المتعلقة بالـدیانات الثالثـة التـي تتـضمنها الكتـب : نتائج عملیة التحلیل-٩
  .األربعة في كل من المحتوي واألسئلة

   نتائج الدراسة ومناقشتها
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الوأ◌ً 

ــدیانات الــسماویة فــي كتــب التربیــة الوطنیــة " : الــسؤال علــىیــنص هــذا مــا مــدى تمثیــل ال
  "للصفوف األول والثاني والثالث و الرابع األساسي في دولة فلسطین

أظهــرت نتــائج تحلیــل كتــب التربیــة الوطنیــة للــصفوف األول و الثــاني والثالــث والرابــع البیانــات 
  ).١(ة كما یظهرها جدول رقم التالیة والمتعلقة بمكانة الدیانات السماوی

التكـرارات والنــسب المئویـة الخاصـة بالــدیانات الـسماویة فـي كتــب التربیـة الوطنیـة مــن ): ١(جـدول رقـم
 الصفوف األول األساسي وحتى الصف الرابع األساسي 

  لتكرار   المجموع الصف الرابع  الصف الثالث الصف الثاني  الصف األول
 % ك % ك % ك % ك % ك الدیانةا

 - - - - - - - - - - الیهودیة
 ٢٩.١١ ٤٦ ٢٩.٧٨ ٢٥ ٢٨.٥٧ ٦ ٣٧.١٤ ١٣ ١١.١١ ٢ المسیحیة
 ٧٠.٨٩ ١١٢ ٧٠.٢٢ ٥٩ ٧١.٤٣ ١٥ ٦٢.٨٦ ٢٢ ٨٨.٨٩ ١٦ اإلسالمیة
 ١٠٠ ١٥٨ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٢١ ١٠٠ ٣٥ ١٠٠ ١٨ المجموع

  :یتبین من هذا الجدول ما یلي
ل كتـب التربیـة الوطنیـة التـي تـم تحلیلهـا وقـد یعـود  لـم یـرد ذكرهـا فـي كـ:الدیانة الیهودیـة .١

ذلك إلى أن مخططي المناهج یمیلون نحو الحیاد بعدم ذكـر الیهـود فـي المـنهج، كـون الـصراع 
  . اإلسرائیلي الفلسطیني ال زال قائماً 
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ومن هنا فیعتقد أن مخططي المناهج اتخذوا دور الحیاد بعـدم ذكـر الدیانـة الیهودیـة خـصوصًا 
ــى كامــل ســیادته وســلطتهفــي ظــل عــد ــد عــدم ذكــر . م حــصول الــشعب الفلــسطیني عل وقــد یفی

الدیانــة الیهودیــة فــي كتــاب التربیــة الوطنیــة فــي الــرد علــى بعــض المــزاعم التــي تــروج لفكــرة أن 
المنــاهج الفلــسطینیة تنــشر ثقافــة العنــف واإلرهــاب ضــد الــدیانات والثقافــات والــشعوب األخــرى 

  .مجموعة الكتب التي تدرس في فلسطینوان هذا الكتاب هو عینة من 

ــة المــسیحیة .٢ تدرو :الدیان ــة األربعــة مــن إجمــالي عــدد ٤٦  ــة الوطنی  مــرة فــي كتــب التربی
المــرات الـــواردة فـــي الكتــب األربعـــة والمتعلقـــة بالـــدیانتین المــسیحیة واإلســـالمیة والبـــالغ عـــددها 

حیة فـي كتـاب الـصف وقد كـان أعلـى تكـرار للدیانـة المـسی%.  ٢٩.١١مرة أي ما یعادل ١٥٨
مـن إجمـالي الـدیانتین المـسیحیة % ٢٩و٧٨ مـرة أي مـا یمثـل ٢٥الرابـع إذ بلـغ عـدد التكـرارات 

وقــد كــان اقــل تكــرار للدیانـة المــسیحیة فــي كتــاب الــصف األول األساســي إذ وردت .واإلسـالمیة
مـسیحیة مـن إجمـالي الـدیانتین ال% ١١و١١الدیانة المسیحیة مرتان فقط أي ما یمثل ما نسبته 

واإلسالمیة لهذا الصف، وقد وردت الدیانة المسیحیة في كتاب الصف الثالث سـت مـرات فقـط 
 الــصف امــن أجمــالي الــدیانتین المــسیحیة واإلســالمیة لهــذا الــصف، أمــ% ٢٨و٥٧أي مانــسبته

ـــسبته ـــة عـــشر مـــرة أي مـــا ن ـــة المـــسیحیة ثالث ـــد وردت الدیان ـــاني فق مـــن إجمـــالي % ٣٧و١٤الث
  .  ة واإلسالمیة لهذا الصفالدیانتین المسیحی

تدرو دــقو :الدیانــة اإلســالمیة .٣  مــرة فــي الكتــب األربعــة مــن إجمــالي عــدد المــرات ١١٢ 
دـــقو  . مــن إجمــالي الــدیانتین المــسیحیة واإلســالمیة %٧٠.٨٩ مــرة أي مــا یعــادل ١٥٨البالغــة

% ٧٠و٢٢ مـرة أي مانـسبته٥٩كان أعلى تكرار في كتاب الصف الرابع إذ بلغ عدد التكرارات 
مرة وكـان ذلـك فـي كتـاب الـصف الثالـث  أي ١٥من إجمالي الدیانتین، أما اقل تكرار فقد بلغ  

وتقتــرب هــذه النــسبة والتكــرار مــع النــسبة والتكــرار المتعلقــة بكتــاب الــصف %. ٧١و٤٣مانـسبته
مـن إجمـالي الـدیانتین، أمـا كتـاب الـصف % ٨٩و٨٨مـرة أي مانـسبته١٦األول فقد بلغ التكـرار 

ـــد بلغـــت التكـــراراالثالـــث ف ـــة اإلســـالمیة ة المتعلقـــتق ـــسبته٢٢ بالدیان %. ٦٢و٨٦ تكـــرارا أي مان
یتضح ممـا سـبق ورود الدیانـة اإلسـالمیة أكثـر مـن الدیانـة المـسیحیة فـي الكتـب األربعـة وعـدم 
ــة المــسیحیة كــان اقــل  ــة الیهودیــة فــي الكتــب األربعــة، كمــا یالحــظ أن تمثیــل الدیان ورود الدیان

األول وان أكثــر تكــرارا للدیانــة المــسیحیة فــي الــصف الرابــع وان أكثــر تكــرار تكــرارا فــي الــصف 
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للدیانة اإلسالمیة كان في كتاب الـصف الرابـع واقـل تكـرار كـان فـي كتـاب الـصف األول وهـذه 
ـــشعب الفلـــسطیني یـــدین باإلســـالم ـــة العظمـــي مـــن ال . النتـــائج تكـــاد تكـــون متوقعـــة كـــون الغالبی

 اإلســالمیة بالمــسجد األقــصى وارتبــاط المــسجد األقــصى باإلســراء باإلضــافة إلــى ارتبــاط الدیانــة
أمـا الدیانـة المـسیحیة . والمعراج الذي یعتبر معجزة من معجزات الرسول علیـه الـصالة والـسالم

مــن إجمــالي األدیــان وهــذا ال % ٣٠فــان نــسبة تمثیلهــا تكــاد تكــون مقبولــة إذ بلغــت مــا یقــارب 
تمـع بـان تكـون متـضمنة فـي المـنهج، بـل أیـضا مـع مـا یتفق فقـط مـع مراعـاة جمیـع فئـات المج

  . تنادي به بعض االتجاهات العالمیة بالتدریس حول األدیان

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیاً 
ما مدى تمثیل الدیانات السماویة في محتوى كتب التربیة الوطنیة "ینص هذا السؤال على

  "ع األساسي في دولة فلسطینللصفوف األول والثاني والثالث و الراب

وقد أظهرت نتائج تحلیل محتوي كتاب التربیـة الوطنیـة البیانـات التالیـة التـي یوضـحها الجـدول 
  ).٢(مقر 

التكرارات والنسب المئویة الخاصة بالدیانات السماویة في محتوى كتب التربیة الوطنیة ): ٢(جدول رقم
 ألساسي من الصفوف األول األساسي وحتى الصف الرابع ا

الصف 
 األول

الصف 
 الثاني 

الصف 
 الثالث

      التكرار  المجموع الصف الرابع 
 الدیانة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 - - - - - - - - - - الیهودیة

 ٣٣.٣٣ ٢٧ ٣٤.٧٨ ١٦ ٣٣.٣٣ ٣ ٣٧.٥ ٦ ٢٠ ٢ المسیحیة

 ٦٦.٦٧ ٥٤ ٦٥.٢٢ ٣٠ ٦٦.٦٧ ٦ ٦٢.٥ ١٠ ٨٠ ٨ اإلسالمیة

 ١٠٠ ٨١ ١٠٠ ٤٦ ١٠٠ ٩ ١٠٠ ١٦ ١٠٠ ١٠ المجمـوع

  :    یتبین من هذا الجدول ما یلي

لـــم تـــرد الدیانـــة الیهودیــة فـــي محتـــوي كتـــب التربیـــة الوطنیـــة للـــصفوف :الدیانـــة الیهودیـــة .١
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األربعة وهذه النتیجة متوقعة من الناحیة المنطقیة طالما أن الدیانة الیهودیة لم تـرد فـي الكتـاب 
   .فهي تلقائیا لم ترد في المحتوى

ـــة المـــسیحیة .٢ ـــم تحلیلهـــا :الدیان ـــوي الكتـــب التـــي ت ـــى ٢٧ وردت فـــي محت  مـــرة موزعـــة عل
ـــسبته ٨١الـــصفوف األربعـــة األولـــى مـــن العـــدد اإلجمـــالي للمـــرات وهـــي  مـــرة وهـــي تمثـــل مـــا ن

ـــي كتـــاب % ٣٣.٣٣ ـــد كـــان أعلـــى تكـــرار ف ـــدیانتین المـــسیحیة واإلســـالمیة، وق مـــن إجمـــالي ال
مــن إجمــالي الــدیانتین لهــذا الــصف وكانــت % ٣٤و٧٨مــرة أي مانــسبته١٦الــصف الرابــع وهــو 

 للدیانــــــة المـــــسیحیة فــــــي كتـــــاب الـــــصف األول إذ وردت مرتــــــان فقـــــط وهــــــي تاقـــــل التكـــــرارا
مـــن إجمـــالي الـــدیانتین لهـــذا الـــصف أمـــا كتـــاب الـــصف الثالـــث فقـــد وردت فیـــه % ٢٠مانـــسبته

ا الــصف أمــا مـن إجمــالي الــدیانتین لهـذ% ٣٣و٣٣ مــرات فقـط وهــى تمثــل ٣الدیانـة المــسیحیة 
مـن إجمـالي % ٣٧و٥مـرات وهـى تمثـل٦كتاب الصف الثاني فقـد وردت الدیانـة المـسیحیة فیـه 

  . الدیانتین لهذا الصف

مــرة موزعــة علــى الكتــب األربعــة التــي تــم ٥٤ وردت فــي محتــوي الكتــب :الدیانــة اإلســالمیة
تمثــل مانــسبته  مــرة وهــي ٨١تحلیلهــا مــن إجمــالي الــدیانتین فــي الكتــب األربعــة والبــالغ عــددها

مـرة ٣٠وقد كان أعلى تكرار كتاب الصف الرابـع إذ وردت الدیانـة اإلسـالمیة فیـه %. ٦٦و٦٧
مــن إجمــالي الــدیانتین لهــذا الــصف، أمــا اقــل التكــرارات فقــد كانــت فــي % ٦٥و٢٢وهــى تمثــل 

ـــــــــة اإلســـــــــالمیة  ـــــــــرات ورود الدیان ـــــــــغ عـــــــــدد م ـــــــــث إذ بل ـــــــــصف الثال ـــــــــاب ال ـــــــــرات أي ٦كت م
ي الــدیانتین لهــذا الــصف، أمــا الــصف األول فقــد بلــغ عــدد مــرات مــن إجمــال%٦٦و٦٧مانــسبته

مــن إجمــالي الــدیانتین لهـــذا % ٨٠مــرات وهــي تمثـــل مــا نــسبته٨ورود الدیانــة اإلســالمیة فیــه 
ــاني  ــاب الــصف الث ــغ عــدد مــرات ورود الدیانــة اإلســالمیة فــي كت مــرات وهــي ١٠الــصف،  وبل

 أن اقل تمثیـل للدیانـة المـسیحیة فـي ویالحظ.من إجمالي الدیانتین لهذا الصف% ٦٢و٥تمثل 
محتـوى الكتـب هـو كتـاب الـصف األول واقـل تمثیـل للدیانـة المـسیحیة فـي المحتـوى هـو كتــاب 
الصف الرابع واقل تمثیل للدیانة اإلسالمیة في محتوى الكتب هـو كتـاب الـصف الثالـث وأكثـر 

  .تمثیل للدیانة اإلسالمیة في محتوى الكتب هو كتاب الصف الرابع
  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: الثاً ث
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ما مدى تمثیل الدیانات السماویة في أسـئلة كتـب التربیـة الوطنیـة " ینص هذا السؤال على
  "للصفوف األول والثاني والثالث و الرابع األساسي في دولة فلسطین

ــة الوطنیــة للــصفوف مــن األول األساســي حتــى ال ــع أظهــرت نتــائج تحلیــل أســئلة كتــب التربی راب
  ).٣(األساسي البیانات التالیة كما یوضحها الجدول رقم 

  
التكرارات والنسب المئویة الخاصة بالدیانات السماویة في أسـئلة كتـب التربیـة الوطنیـة : )٣(جدول رقم

 من الصفوف األول األساسي وحتى الصف الرابع األساسي 

الصف 
 األول

الصف  الصف الثاني 
 ثالثلا

  التكرار      المجموع الصف الرابع 
  

 % ك % ك % ك % ك % ك الدیانة

 - - - - - - - - - - الیهودیة

 ٢٤.٦٨ ١٩ ٢٣.٦٨ ٩ ٢٥ ٣ ٣٦.٨٤ ٧ - - المسیحیة

 ٧٥.٣٢ ٥٨ ٧٦.٣٢ ٢٩ ٧٥ ٩ ٦٣.١٦ ١٢ ١٠٠ ٨ اإلسالمیة

 ١٠٠ ٧٧ ١٠٠ ٣٨ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ١٩ ١٠٠ ٨ المجمـوع

  : یتبین من هذا الجدول ما یلي

 لم یرد ذكرها في أسئلة كتب التربیـة الوطنیـة وهـو نتیجـة متوقعـة طالمـا :هودیةالدیانة الی .١
 .أن الدیانة الیهودیة لم ترد في كل من كتب ومحتوى منهج التربیة الوطنیة التي تم تحلیلها

 مــرة أي مــا نــسبته ١٩ورد ذكرهــا فــي أســئلة الكتــب التــي تــم تحلیلهــا : الدیانــة المــسیحیة .٢
ـــدی% ٢٤.٦٨ ـــي الكتـــب األربعـــة والبـــالغ عـــددها مـــن إجمـــالي ال انتین المـــسیحیة واإلســـالمیة ف

ــاب الــصف األول، وقــد كــان أعلــى تكــرار ٧٧ ســؤاال، ولــم تــرد الدیانــة المــسیحیة فــي أســئلة كت
للدیانــة المــسیحیة فــي أســئلة كتــاب الــصف الرابــع إذ بلــغ عــدد األســئلة الــواردة فــي هــذا الكتــاب 

مــن إجمــالي عــدد األســئلة % ٣٣و٦٨ى تمثــل مانــسبتهمــرات وهــ٩والمتعلقــة بالدیانــة المــسیحیة 
المتعلقـة بالـدیانتین فـي هـذا الكتـاب، وبلـغ عـدد األسـئلة المتعلقـة بالدیانـة المـسیحیة فـي الـصف 

ـــل مانـــسبته٧الثـــاني  ـــي هـــذا % ٣٦و٨٤ أســـئلة وهـــي تمث ـــواردة ف مـــن إجمـــالي عـــدد األســـئلة ال
 . الكتاب
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 مـرة مـن إجمـالي عـدد ٥٨ب التي تم تحلیلها ورد ذكرها في أسئلة الكت: الدیانة اإلسالمیة .٣
مـــن % ٧٥.٣٢ ســـؤاال أي مـــا نـــسبته ٧٧األســئلة المتعلقـــة بالدیانـــة اإلســـالمیة والبـــالغ عــددها 

ــــغ  ــــع إذ بل ــــصف الراب ــــاب ال ــــي كت ــــي تكــــرارا لألســــئلة ف ــــد كــــان اعل إجمــــالي عــــدد األســــئلة، وق
اذـــه يــف ةدراو مـــن إجمــالي عــدد األســـئلة الــ% ٧٦و٣٢ســؤاال وهــي تمثـــل مــا نــسبته٢٩اهددــع

الكتــاب، أمــا اقــل تكــرارا لعــدد األســئلة فقــد كــان فــي كتــاب ا لــصف األول إذ بلــغ عــدد األســئلة 
ــاب  ــواردة فــي هــذا الكت مــن إجمــالي عــدد األســئلة % ١٠٠ أســئلة فقــط وهــي تمثــل مانــسبته٨ال

 ســؤاال وهــي ١٢الــواردة فــي هــذا الــصف، وبلــغ عــدد األســئلة الــواردة فــي كتــاب الــصف الثــاني 
مــن إجمــالي عــدد األســئلة الــواردة فــي هــذا الكتــاب، أمــا عــدد األســئلة % ٦٣و١٦ مــا نبتــهتمثــل

مــن إجمــالي % ٧٥اســئلة فقــط وهــي تمثــل مانــسبته٩الــواردة فــي كتــاب الــصف الثالــث فقــد بلــغ 
ویالحظ أن أكثر تمثیل للدیانة المـسیحیة فـي أسـئلة الكتـب .عدد األسئلة الواردة في هذا الكتاب

ابـع وان اقــل تمثیـل للدیانـة المـسیحیة فـي أســئلة الكتـب هـو كتـاب الــصف هـو كتـاب الـصف الر 
الثالث أما الدیانة اإلسالمیة فقد كان اقل تمثیل لها في أسئلة الكتـب هـو كتـاب  الـصف األول 

 .و أكثر تمثیل للدیانة اإلسالمیة في أسئلة الكتب هو كتاب الصف الرابع 

تـشابه فـي مـدى تمثیـل الـدیانات الـسماویة فـى  ویالحظ الباحث بعد هذا العـرض للنتـائج ال
كل من الكتب األربعة ومحتواها واألسئلة الواردة فیهـا، باإلضـافة إلـى طبیعـة االتـساق والتوافـق 

 . مابین المحتوى واألسئلة في كل من الدیانتین اإلسالمیة والمسیحیة

  :التوصیات
  ـ:دراسة توصي بما یليفي ضوء النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة فإن هذه ال

  .ضرورة التركیز على جمیع الدیانات السماویة في المناهج .١
 .توضیح صورة الدیانات السماویة في المناهج الفلسطینیة .٢

 .تضمین الدین لجمیع المناهج المدرسیة .٣

 .التعرف على أوجه االتفاق بین الدیانات السماویة .٤

  :المقترحات
 : ت حولیقترح الباحث إجراء العدید من الدراسا

 . مكانة الدیانات السماویة في الكتب المدرسیة •



 B- ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –مجلة جامعة األزهر

)١٢٧(  
 

 دراسة العالقة بین محتوي الكتب واألسئلة حول الدیانات السماویة •
 .معرفة أثر تضمن البعد الدیني في تدریس المواد الدراسیة •

 .تطویر المناهج في ضوء البعد الدیني •

  :المراجع

  :المراجع العربیة: الوأ
ــ-١ ــراهیم، عب هللا د إب ــة للقــرن الحــادي ) ١٩٩١(  ــة وٕاعــداد المواطن ــاهج الدراســات االجتماعی من

  .)٣(المجلد . المؤتمر الثالث.التدریسالجمعیة المصریة للمناهج وطرق . والعشرین

 يالقــــیم المتــــضمنة فــــي كتــــب التربیــــة الوطنیــــة فــــ) ١٩٩٦(األغــــا، إحــــسان، والفــــرا فــــاروق-٢
) ٢(المجلـــد.مـــستقبل التربیــة العربیـــةمجلــة .الــصفوف الـــستة األولــى مـــن التعلــیم األساســـي

  ).٨(ددعلا

البعــد العــالمي فــي مقــررات التــاریخ لمراحــل التعلــیم العــام بالمملكــة ) ١٩٩٩( الجــرف، ریمــا -٣
  .ندوة بناء المنهاج. العربیة السعودیة

دراســـة تحلیلیـــة لكتــــاب التربیـــة الوطنیـــة المقـــرر علـــي طــــالب ) ٢٠٠٣ ( الـــصائغ، محمـــد-٤
  .ندوة بناء المنهاج. وي بالمملكة العربیة السعودیةالصف الثالث الثان

ــة إزاء القــضایا المعاصــرة) ١٩٩٣( فــرج، الهــام -٥ ــاهج التربیــة الوطنی ــة لمن . التوجهــات القیمی
  .المجلد الثاني. المؤتمر الخامس. الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

  :المراجع األجنبیة: ثانیا
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