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درجة ت�ضمني كتاب تاريخ الأردن
لل�ضف الثاين الثانوي للق�ضايا املعا�ضرة

Contemporary Issues in the History of Jordan Textbooks 
for Second Secondary Grade

امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�ضة اإلى الك�ضف عن درجة ت�ضمني كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاين الثانوي للق�ضايا 
للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  املقرر من قبل  الأردن  تاريخ  كتاب  الدرا�ضة من  تكونت عينة  املعا�ضرة. 
تت�ضمن  الأردن  تاريخ  كتاب  لتحليل حمتوى  اأداة  ببناء  الباحثة  قامت  وقد   .)2017/2016( الدرا�ضي 
بع�ض الق�ضايا املعا�ضرة �ضمن اأربعة جمالت، هي: املواطنة، والتع�ضب، واحلرية ال�ضيا�ضية، والإرهاب، 
الق�ضايا  تكرار  اأن  اإلى  الدرا�ضة  ثباتها )0.82(، وتو�ضلت  بلغ معامل  التاأكد من �ضدقها، كما  وجرى 
ياأتي:  كما  توزعت  تكراًرا،   )652( بلغت  قد  الثانوي  الثاين  لل�ضف  الأردن  تاريخ  كتاب  يف  املعا�ضرة 
ق�ضايا املواطنة )383( تكراًرا وبن�ضبة بلغت )58.74%(، وق�ضايا التع�ضب )113( تكراًرا بن�ضبة مقدارها 
بن�ضبة  الإرهاب )75(  بن�ضبة مقدارها )12.42(، وق�ضايا  ال�ضيا�ضية )81(  )17.33%(، وق�ضايا احلرية 
مقدارها )11.50%(. واأو�ضت الباحثة ت�ضمني كتاب تاريخ الأردن م�ضببات الإرهاب والتع�ضب، وبع�ض 
ال�ضف  لدى طلبة  والتع�ضب  الإرهاب  نحو  �ضلبية  لبناء اجتاهات  والتع�ضب  للإرهاب  ال�ضلبية  الآثار 

الثاين الثانوي.
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Abstract
This study aims at revealing the space that the History of Jordan Textbook for the Second 
Secondary grade allocates to contemporary issues. The sample of the study was composed 
of the above textbook, which is authorized by the Ministry of Education for the academic year 
(20162017/). The researcher has developed a tool to analyze the content of the textbook 
which in fact includes some contemporary issues in four areas: citizenship, intolerance, 
political freedom and terrorism. The validity of the tool was verified. The coefficient of 
stability was 0.82. The above contemporary issues were repeated (652) times, distributed 
as follows: Citizenship issues (383), 58.74%, intolerance cases (113), 17.33% (12.42), and 
terrorism cases (75) by (11.50%). The researcher recommended to include in the textbook 
causes that lead to terrorism and intolerance and some of their negative effects for the 
purpose of promoting a culture of resistence against them. 

Key words: Contemporary Issues, History of Jordan, Citizenship, Intolerance, Political 
Freedom, Terrorism 

المقدمة
اأدت التغيرات ال�ضيا�ضية  المت�ضارعة في العالم 
التعليمية،  للنظم  تحديات  ظهور  اإلى  العربي 
موجودة  تكن  لم  وق�ضايا  م�ضتجدات  جدت  فقد 
في ال�ضابق، كالربيع العربي، والإرهاب، والحرية 
فر�ضت  ق�ضايا  وهي  والتع�ضب،  ال�ضيا�ضية، 
الطلبة  وعي  لتنمية  ت�ضمينها  المناهج   على 
التربوية  الأهداف  لتحقيق  وذلك  بمخاطرها؛ 
العليا، والتي من اأبرزها: تنمية الوعي بالمحيط 
الذي يعي�ض فيه الطلبة، بما يت�ضمنه من معارف 

ومهارات وق�ضايا.
وثيًقا  ات�ضاًل  يت�ضل  التاريخ  منهاج  اأن  وبما 
واأحداث محورها  ق�ضايا  فيها من  وبما  بالحياة، 
ما�ضًيا  والدرا�ضة  بالبحث  ويتناولها  الإن�ضان، 
على  الطلبة  م�ضاعدة  على  يعمل  فهو  وحا�ضًرا، 
وفهم  المجتمع،  في  تحدث  التي  التغيرات  فهم 
الآخرين، وفهم واقعهم، ومن ثم مقارنة واقعهم 
الرحمن،  عبد  وبني  )ال�ضبحيين  بالما�ضي 

.)2012
الدرا�ضات  كتب  كاأحد  التاريخ  وكتاب 
المناهج  من  مهًما  جزًءا  ي�ضكل  الجتماعية 
الطلبة  اإك�ضاب  اأهمية في  له من  لما  المدر�ضية؛ 
بناء  في  ت�ضهم  ومهارات،  واتجاهات  معارف 

وعقلياً  ج�ضمياً  متكامًل  بناًء  ال�ضالح  المواطن 
اأعد  التاريخ  فمقرر  وروحياً،  واجتماعياً  ونف�ضياً 
لأغرا�ض تربوية، فهو ُيعنى بالإن�ضان وتفاعله مع 
بيئتيه الجتماعية والطبيعية، ويت�ضمن معارف 
ومهارات وقيًما واتجاهات واأن�ضطة لزمة للطالب 
ليكون ع�ضًوا ن�ضًطا وفاعًل في المجتمع، ويتناول 
حيث  المعا�ضرة،  والم�ضكلت  الب�ضرية  الظواهر 
على  الطالب  قدرة  تنمية  في  مهًما   دوًرا  يوؤدي 
ميادين  في  مكوناتها  بجميع  المعرفة  اكت�ضاب 
التجاهات  تنمية  على  ويعمل  المختلفة،  العلوم 
والأنماط ال�ضلوكية المرغوبة )الطيطي، 2002(.

م�ضدًرا  كونه  التاريخ  منهاج  اأهمية  وتكمن 
ويعمل  الجتماعية،  والتربية  الجتماعي  للتعلم 
الذي  والمكان  الزمان  في  الإن�ضان  درا�ضة  على 
يعي�ض فيه قديًما وحا�ضًرا وم�ضتقبًل، وهو يعمل 
على اإثارة اهتمام الطلبة بالم�ضكلت الجتماعية 
مواجهة  في  الواعية  وم�ضاركتهم  الحا�ضرة 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  مجتمعهم  م�ضكلت 
والجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وي�ضهم في 
تنمية التفكير العلمي وم�ضاعدة الطلبة في فهم 
والفر�ضيات  ال�ضتدلل  على  القائمة  التعميمات 
العلمية، ويعمل على تنمية الح�ضا�ضية الجتماعية 
كما  الطلبة،  لدى  ال�ضليم  الجتماعي  وال�ضلوك 
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ومعرفة  العالمي  التفاهم  فكرة  فهم  في  ي�ضهم 
تح�ضين  على  والعمل  للعالم،  بالن�ضبة  واقعنا 
توعية  على  ا  اأي�ضً ويعمل  الواقع،  هذا  وتطوير 
الطلبة باإ�ضهامات وطنهم في الح�ضارة الإن�ضانية 
الحا�ضر  لتطوير  عمله  عليهم  وما  الما�ضي  في 

والم�ضتقبل )ال�ضكران، 2000(.
اإن تناول بع�ض الق�ضايا المعا�ضرة في منهاج 
يقراأه  ما  بين  الن�ضجام  من  نوًعا  يولد  التاريخ 
الطالب وواقع حياته، مما يزيد من فهم الطالب 
مبا�ضرة؛  حياته  تلم�ض  لأنها  الق�ضايا  لهذه 
ولهذا فقد جاءت هذه الدرا�ضة للك�ضف عن درجة 
الثانوي  الثاني  لل�ضف  التاريخ  كتاب  ت�ضمن 

للق�ضايا المعا�ضرة.

م�ضكلة الدرا�ضة و�ضوؤالها
اأقر  جديد  منهاج  هو  الأردن  تاريخ  منهاج  اإن 
لمنهاج  كبديل   )2017/2016( الدرا�ضي  العام  في 
الثقافة العامة، وهو منهاج تلفى ق�ضور مناهج 
اإذ  عام،  ب�ضكل  العالم  تاريخ  تتناول  التي  التاريخ 
اأوروبا  تاريخ  تتناول  التي  المو�ضوعات  بع�ض  اأن 
في  ي�ضهم  قد  العربي  الوطن  بتاريخ  ربطها  دون 
تغريب اأجيال الم�ضتقبل، ويبعدهم عن المواطنة 
زاجدا  درا�ضة  اأظهرته  ما  وهذا  المجتمع،  وقيم 
وزاجدا )Zajda & Zajda, 2014( التي ك�ضفت 
اأن تناول تاريخ اأوروبا في مدار�ض رو�ضيا قد ي�ضهم 
في تغريب الجيل الرو�ضي، والبعد عن المواطنة 
وقيم المجتمع الرو�ضي. ولأن منهاج تاريخ الأردن 
منهاج يتم تطبيقه لأول مرة؛ فهو يتطلب تحليًل 
فيه  الق�ضايا  بع�ض  غياب  يوؤدي  فقد  ودرا�ضة، 
اأظهرت  فقد  الطلبة،  واقع  عن  المنهاج  بعد  اإلى 
الجغرافيا  منهاج  اأن   )2010( �ضرار  اأبو  درا�ضة 
العلوم  ق�ضايا  يت�ضمن  لم  الثانوية  للمرحلة 
والتكنولوجيا والمجتمع ب�ضكل منا�ضب، مما اأدى 
اإلى عدم و�ضول الطلبة اإلى الفهم المنا�ضب لهذه 
الق�ضايا. كما اأن درا�ضة بع�ض الق�ضايا المعا�ضرة 

توؤ�ض�ض  وحياته  مجتمعه  تم�ض  والتي  للطالب 
وقت  م�ضي  بعد  درا�ضتها  من  اأف�ضل  وعًيا  لديه 
اليوم  يعي�ض  العربي  العالم  ولأن  حدوثها،  على 
بع�ض الق�ضايا التي توؤرقه من ربيع عربي واإرهاب 
وغياب دور المواطن في بع�ض الق�ضايا، فاإن هذه 
ت�ضمين  درجة  على  الوقوف  اإلى  ت�ضعى  الدرا�ضة 
كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي لبع�ض 
ا تلك الق�ضايا التي  الق�ضايا المعا�ضرة، خ�ضو�ضً
محطات  في  كبير  ب�ضكل  ومتداولة  ملحة  باتت 
التلفزة، كالمواطنة والإرهاب والتع�ضب والحرية 
ال�ضيا�ضية، وهي ق�ضايا تم�ض حياة طالب المرحلة 

الثانوية ب�ضكل يومي.
ت�ضعى  الدرا�ضة  هذه  فاإن  تقدم،  ما  �ضوء  في 

اإلى الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ض الآتي:
لل�ضف  الأردن  تاريخ  كتاب  ت�ضمين  درجة  ما 

الثاني الثانوي للق�ضايا المعا�ضرة؟

هدف الدرا�ضة
 تهدف الدرا�ضة الحالية اإلى الك�ضف عن درجة 
ت�ضمين كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي 

لبع�ض الق�ضايا المعا�ضرة.

اأهمية الدرا�ضة
تحليل  اأهمية  من  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تنبع 
ودرا�ضة المناهج الجديدة للك�ضف عن نقاط القوة 
ونقاط ال�ضعف فيها، لتح�ضين تنفيذها وتعديلها، 
اإن  ال�ضعف  نقاط  لتلفي  اإثرائية  مواد  واقتراح 

ُوجدت، ويمكن بيان اأهمية الدرا�ضة كما ياأتي:

الحالية  الدرا�ضة  ترفد  النظرية:  الأهمية 
المكتبة العربية باإطار نظري حول بع�ض الق�ضايا 
الوقت،  هذا  في  تناولها  واأهمية  المعا�ضرة، 

وخ�ضائ�ض كتاب التاريخ الجيد.

تاريخ  منهاج  يخ�ضع  لم  العملية:  الأهمية 
والبحث  للدرا�ضة  الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن 
تفيد  فقد  ــ  الباحثة  علم  ح�ضب  ـ  زاوية  اأي  من 
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تخطيط  مجال  في  العاملين  الحالية  الدرا�ضة 
مناهج التاريخ لتعزيز نقاط القوة وتلفي نقاط 
ال�ضعف التي قد تظهر نتيجة تحليل الكتاب، كما 
التاريخ  معلمي  الحالية  الدرا�ضة  نتائج  تفيد  قد 
تناول  في  الق�ضور  جوانب  معرفتهم  حيث  من 
المنهاج  اإثراء  وبالتالي  المعا�ضرة،  الق�ضايا 
كما  المعا�ضرة،  بالق�ضايا  الطلبة  وعي  لتنمية 
المقررات  وا�ضعي  الحالية  الدرا�ضة  تفيد  قد 
خلل  من  وذلك  التاريخ،  مجال  في  الجامعية 
التي  المعا�ضرة  الق�ضايا  م�ضتوى  على  تعرفهم 

يتناولها كتاب التاريخ لل�ضف الثاني الثانوي.

التعريفات ال�ضطالحية والإجرائية
التغيرات  »كل  هي  المعا�ضرة:  الق�ضايا   
اأو  المحلي  المجتمع  في  تحدث  التي  اليومية 
ون�ضاطاته  الفرد  حياة  على  تاأثير  ولها  العالمي، 
المختلفة، وقد تكون وقعت بالأم�ض اأو منذ عهد 
قريب، لكنها توؤثر على المجتمع الذي يعي�ض فيه 
الفرد اأو المجتمعات الأخرى القريبة« )اليازوري، 

 .)31 :2011

التي  الق�ضايا  تلك  باأنها  اإجرائياً  وتعرف 
نتيجة  والع�ضرين  الحادي  القرن  في  ظهرت 
للتطور والتغير في المجتمع المتعلقة بالإرهاب 
والحرية ال�ضيا�ضية والمواطنة والتع�ضب، وتقا�ض 
بدرجة ت�ضمين كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 
التحليل  اأداة  خلل  من  الق�ضايا  لتلك  الثانوي 

التي اأعدتها الباحثة في هذه الدرا�ضة.

الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن  تاريخ  كتاب 
وزارة  اأقرته  الذي  الأردن  تاريخ  كتاب  الأدبي: 
الدرا�ضي  للعام  الأردن  في  والتعليم  التربية 
الثانوي  الثاني  لل�ضف  لُيدر�ض   )2017/2016(
تاريخ  ويتناول  )2016/67(؛  رقم  قرار  بموجب 
الوقت  اإلى  الإ�ضلمية  الدولة  بداية  من  الأردن 

الحا�ضر.

حدود الدرا�ضة ومحدداتها
الحدود  على  الحالية  الدرا�ضة  اقت�ضرت 

والمحددات الآتية:

في  الدرا�ضة  هذه  ُطبقت  الزمانية:  الحدود   -
الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي )2017/2016(.

الدرا�ضة  هذه  اقت�ضرت  المو�ضوعية:  الحدود   -
تاريخ  كتاب  ت�ضمين  درجة  عن  الك�ضف  على 
للق�ضايا  الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن 
المعا�ضرة، كما اقت�ضرت اأداة التحليل على اأربعة 
والحرية  والتع�ضب،  المواطنة،  هي:  مجالت، 
تعميم  يتحدد  لذلك  والإرهاب.  ال�ضيا�ضية، 

نتائج هذه الدرا�ضة ب�ضدق اأداتها وثباتها.

الإطار النظري والدرا�ضات ال�ضابقة
اأوًل: الق�ضايا المعا�ضرة

وتكنولوجية  علمية  ثورة  الع�ضر  هذا  �ضهد 
الحياة،  مجالت  جميع  في  ومت�ضارعة  كبيرة 
فقد كانت �ضرعة المعدلت التي يتم فيها التغير 
فاإن �ضورة  الع�ضر  اأما في هذه  تتزايد تدريجياً؛ 
باأن  مطالب  وهو  هائلة،  ب�ضرعة  تتغير  الحياة 
يرتب حياته على  واأن  التغيرات،  يتكيف مع هذه 

اأ�ضا�ض العالم الجديد.

وي�ضير)عبد الجواد، 2001( اإلى اأن المجتمعات 
الآن تعاني من ارتفاع غير عادي في �ضرعة التغيير، 
اأو  ال�ضابق،  في  موجودة  تكن  لم  ق�ضايا  وظهور 
الما�ضي، فقد  في  كبير  ب�ضكل  توؤثر  تكن  لم  اأنها 
هذا  ع�ضرنا  في  نعي�ضه  الذي  العلم  جموح  اأدى 
اإلى  معروًفا  يكن  لم  ما  ا�ضتحداث  في  والرغبة 
ظهور عدة م�ضكلت وق�ضايا، وظهرت عدة ق�ضايا 
جدلية على ال�ضاحة تتقاذفها الآراء بين ال�ضحة 
هذه  اأن  حتى  والقبول،  الرف�ض  وبين  والخطاأ، 
الق�ضايا اأ�ضبحت مثار جدل، فهل هي م�ضتح�ضنة 

اأم م�ضتحدثة اأم �ضلبية؟ 
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القيم  فيه  تتاآكل  الع�ضر  هذا  في  العالم  اإن    
ومعايير  قيم  محلها  لتحل  القديمة،  والمعايير 
�ضكاني،  انفجار  من  ويعاني  جديدة،  ومفاهيم 
في  توزيع  و�ضوء  فاح�ض،  وغنى  مدقع،  وفقر 
وو�ضائل  التكنولوجيا  تتطور  وفيه  الموارد، 
الت�ضالت ب�ضرعة هائلة، وتتغير فيه الجغرافية 
بفعل  المحلية  والثقافات  ال�ضيا�ضية  والكيانات 
الم�ضكلت  من  كثير  وفيه  الخارجية،  الموؤثرات 
كالتلوث والمخدرات والأمرا�ض الخطيرة، وفيه 
تحالفات بين بع�ض الأفراد حول بع�ض الق�ضايا 
بين قوى  الأعمى، وتحالفات  التع�ضب  ت�ضل حد 
جديد  عالمي  نظام  نحو  يتجه  تجعله  عالمية 
فيه  وتنت�ضر  والتحالفات،  القوى  هذه  تر�ضمه 
ويتزايد  الإن�ضان،  تهديد  فيه  ويزداد  ال�ضراعات، 
فيه ظهور الإرهاب، وتنت�ضر فيه الأ�ضلحة النووية 
نفوذ  فيه  ويتزايد  والكيماوية،  والبيولوجية 
والبنك  المتحدة  كالأمم  دولية  وقوى  منظمات 
الدولي ومجل�ض الأمن وغيرها )اليازوري، 2011؛ 

ال�ضبحيين وبني عبد الرحمن، 2012(.

وقد ظهرت في العقود الأخيرة ق�ضايا عالمية 
العديد  ظهور  عليها  ترتب  وتكنولوجية  وعلمية 
الب�ضر  ياألفها  لم  التي  العالمية  الم�ضكلت  من 
البيئي،  التلوث  مثل:  الحدة  هذه  بمثل  قبل  من 
وانت�ضار الأمرا�ض الخطيرة وال�ضائعة، والإرهاب، 
الناتج  المناخي  والتغير  والتدخين،  والمخدرات 
الحراري،  والنحبا�ض  الإن�ضان،  اأن�ضطة  عن 
العالمية  والق�ضايا  المو�ضوعات  من  ذلك  وغير 

)ال�ضبحيين وبني عبد الرحمن، 2012(.

تلك  اإلى  المعا�ضرة  الق�ضايا  وي�ضيرمفهوم 
المفاهيم  رئي�ض  ب�ضكل  تت�ضمن  التي  الق�ضايا 
نحو  والتجاهات  والقيم  والمبادئ،  والتعميمات 
نتيجة  تظهر  التي  والم�ضتجدات  الق�ضايا  بع�ض 
عّرفها  فقد  المجتمع،  في  والتغير  للتطور 
اليازوري )2011: 31( باأنها »كل التغيرات اليومية 

العالمي،  اأو  المحلي  المجتمع  في  تحدث  التي 
ولها تاأثير على حياة الفرد ون�ضاطاته المختلفة، 
قريب،  عهد  منذ  اأو  بالأم�ض  وقعت  تكون  وقد 
لكنها توؤثر على المجتمع الذي يعي�ض فيه الفرد 
اأبو  ويراها  القريبة«.  الأخرى  المجتمعات  اأو 
الوفا )2010: 64( باأنها: »خبرة الإن�ضان المعا�ضر 
حول م�ضكلت وخبرات ومفاهيم متداولة ب�ضكل 
�ضلوكهم  في  وتوؤثر  المجتمع،  اأفراد  بين  يومي 

واتجاهاتهم«.

هي  المعا�ضرة  الق�ضايا  اأن  الباحثة  وترى 
م�ضكلت ومفاهيم وممار�ضات عامة تم�ض جميع 
اأفراد المجتمع في الوقت الحا�ضر، ولها تاأثيرات 
اتخاذ  منه  وتتطلب  والمجتمع،  الفرد  حياة  على 
اأو  عليه،  اآثارها  وتقليل  معها  للتكيف  اإجراءات 

زيادة اإيجابياتها.

وتت�ضم الق�ضايا المعا�ضرة بخ�ضائ�ض متعددة، 
منها: اأن فهمها �ضرورة حتمية للمواطن العادي 
في اأي مجتمع، فالق�ضايا المعا�ضرة تم�ض حياته 
عام،  ب�ضكل  المجتمع  وفي  فيه  وتوؤثر  اليومية، 
ال�ضالحة  للمواطنة  الطلبة  اإعداد  فاإن  ولذلك 
يتطلب من الموؤ�ض�ضات التربوية ت�ضمين المناهج 
مع  التعامل  وكيفية  المعا�ضرة،  الق�ضايا  ببع�ض 
الم�ضتجدات بمرونة للحفاظ على اأمن المجتمع. 
تحديدها  ي�ضعب  المعا�ضرة  الق�ضايا  اأن  كما 
وذلك  م�ضتواها،  تحديد  وي�ضعب  مطلق،  ب�ضكل 
بها  الوعي  ويختلف  لآخر،  بلد  من  تختلف  لأنها 
اأن  كما  الواحد.  المجتمع  في  اآخر  اإلى  فرد  من 
تقع  ول  ق�ضير،  زمن  في  يتحقق  ل  بها  الوعي 
التعليمية  الموؤ�ض�ضات  على  بها  الوعي  م�ضوؤولية 
فقط، ولي�ضت م�ضوؤولية منهج درا�ضي محدد، كما 
اأنها تتاأثر بالمتغيرات العالمية والمحلية )ن�ضر، 

.)2001

اأربع ق�ضايا  وقد تناولت الباحثة في درا�ضتها 
وهي:  الأردني،  المواطن  حياة  في  توؤثر  رئي�ضة 
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ال�ضيا�ضية،  والحرية  والتع�ضب،  المواطنة، 
والإرهاب، و�ضيتم تناولها كما ياأتي: 

المواطنة
في  الم�ضاركة  اأ�ضا�ض  على  المواطنة  تقوم 
نه�ضة الوطن، ومن ثم فهي تعنى بمدى ا�ضطلع 
وتحمل  الوطن،  بحق  للوفاء  بم�ضوؤولياته  الفرد 
يتحدد  المواطنة  ف�ضلوك  لم�ضوؤولياته،  الفرد 
بم�ضتوى النتماء الوطني، لذلك يلتقي المفهوم 
للإن�ضان  الأ�ضمى  المفهوم  للمواطن مع  الأ�ضمى 
المواطن  يزيد  وبذلك  »المواطنة«،  مفهوم  عند 
فت�ضبح  للإن�ضانية،  مفهوم  اأ�ضمى  من  اقتراًبا 
ب�ضخ�ض  التعلق  اإليها  م�ضاًفا  اإن�ضانية  المواطنة 
اآخر ي�ضاركه في الوطن، ويقت�ضم معه م�ضوؤوليات 
تفاعل،  المواطنة  ففي  الم�ضتقبل،  وبناء  العمل، 
)العقيل  الأمة  وقيمة  ال�ضعب  معنى  يكون  وبها 

والحياري، 2014(.

من  نوًعا  باعتباره  بداأ  المواطنة  ومفهوم 
النتماء للمكان الذي يعي�ض فيه الإن�ضان وينتمي 
المكان،  ُبعد  اإلى  الجماعة  ُبعد  اأ�ضيف  ثم  اإليه، 
والجماعة  المكان  اإلى  موجًها  النتماء  واأ�ضبح 
فقدت  وكبرت  الجماعة  تطورت  وحينما  مًعا، 
تجان�ضها واقت�ضرت المواطنة على بع�ض الأفراد، 
لعب  حيث  جديدة،  مرحلة  اإلى  الأمر  تطور  ثم 
مرتبطة  للمواطنة  مرجعية  والكني�ضة  الدين 
�ضكلت  التي  الأمة  عن  معّبرة  القومية  بالدولة 
مرجعية للدولة والمواطنة )ال�ضرقاوي، 2005(. 
والمواطنة هي »�ضفة المواطن التي تحدد حقوقه 
وواجباته وتتميز بنوع من الولء للبلد ووحدتها 
في اأوقات ال�ضلم والحرب والتعاون مع المواطنين 
الآخرين في تحقيق الأهداف القومية« )العقيل 
يعني  المواطنة  ومبداأ   ،)519  :2014 والحياري، 
المجتمعي  التوافق  في  يتمثل  �ضيا�ضًيا  »التزاًما 
على عقد اجتماعي يتم بمقت�ضاه اعتبار المواطنة 
م�ضدر الحقوق ومناط الواجبات بالن�ضبة لكل من 

يحمل جن�ضية الدولة دون تمييز ديني اأو عرقي، 
الذكورة والأنوثة ومن ثم تج�ضيد هذا  ب�ضبب  اأو 
التوافق في الد�ضتور« )النق�ضبندي، 2003: 376(.

الفرد  ولء  هي  المواطنة  اأن  الباحثة  وترى 
فيه،  يعي�ضون  الذين  والمواطنين  للوطن 
تحقيق  في  والم�ضاركة  اإليه،  بالنتماء  وال�ضعور 
بالواجبات  والتزام  للوطن،  والنه�ضة  التنمية 
بحق  للوفاء  عاتقه  على  الملقاة  والم�ضوؤوليات 

الوطن عليه.  

في  المواطنة   )2001( ال�ضويدي  �ضنف  وقد 
اأربع �ضور هي: المواطنة المطلقة، وفيها يجمع 
باتجاه  وال�ضلبي  الإيجابي  الدور  بين  المواطن 
المجتمع، والمواطنة الإيجابية، التي ي�ضعر فيها 
الفرد بقوة انتمائه الوطني، وواجبه بالقيام بدور 
ال�ضلبية،  والمواطنة  ال�ضلبيات،  لمواجهة  اإيجابي 
ويتوقف  الوطن  اإلى  بانتمائه  الفرد  �ضعور  وهي 
عمل  اأي  يقدم  ول  ال�ضلبي،  النقد  حدود  عند 
اإيجابي لوطنه، والمواطنة الزائفة، وفيها يحمل 
ويمتاز  الواقع،  تعك�ض  ل  جوفاء  �ضعارات  الفرد 

بعدم الإح�ضا�ض باعتزازه بالوطن. 

وبذلك نجد اأن معظم الدول تبحث في كيفية 
يجعل  نحو  على  �ضليًما  اإعداًدا  اأفرادها  اإعداد 
منهم مواطنين قادرين على تحمل الم�ضوؤوليات، 
تلك  ظل  في  مجتمعهم  تطوير  في  والم�ضاركة 
التربية  من  نوًعا  يتطلب  الذي  الأمر  التغيرات، 
يفي بتلك النوعية من المواطنين، ولهذا اأ�ضبحت 
التربية من اأجل المواطنة من اأكثر المو�ضوعات 
وذلك  المعا�ضرة؛  التربية  مجال  في  جدًل 
الإح�ضا�ض  وعدم  بالغتراب  الإح�ضا�ض  لمواجهة 
ال�ضيا�ضية  الم�ضاركة  و�ضعف  والنتماء  بالهوية 

)فرج، 2001(. 

التع�ضب
الجتماعية  العلوم  في  الباحثون  ا�ضتخدم 
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عدًدا من المفـاهيم فـي و�ضـف العلقـات وال�ضراع 
بين الجماعات وتف�ضيرها، وت�ضمل هذه المفـاهيم 
التمركـز العرقـي، والتـ�ضامح، والقوالب الجامدة، 
والتمييز،  والعن�ضرية،  الجتماعية،  والم�ضافة 
النف�ض  علم  في  الباحثون  ظل  وقد  والتع�ضب. 
الجتماعي يوؤكدون على اأولوية مفهوم التع�ضب 
طبيعة  على  للتعرف  والبحث  درا�ضتهم،  في 
العلقات بين اأفراد المجموعات )بركات، 2010(.

وُيعرف التع�ضب اأنه: »ت�ضكيل راأي ما دون اأخذ 
وقـد  باإن�ضـاف،  عليه  للحكم  عناية  اأو  كاف  وقت 
اعتناقه  ويتم  �ضلبياً،  اأو  اإيجابياً  الراأي  هذا  يكون 
 Madeline,( المتاحة«  للدلئل  اعتبار  دون 
راأي  ت�ضكيل  باأنه  الباحثة  وُتعرفه   .)1983: 155
التفكير  اأو  المنطق  على  العتماد  دون  م�ضبق 
العلمي ال�ضليم في ت�ضكيل �ضور اإيجابية اأو �ضلبية 

حول ق�ضية معينة.

 )Prejudice( التع�ضب بداأ الهتمام بمفهوم 
وهو  المـيلدي،  ع�ضر  الثامن  القرن  بداية  في 
يرتبط ع�ضوياً بمفهوم القيم والتجاهات بدرجة 
كبيرة، ولقد اأولت المجتمعات على مدى العـ�ضور 
وال�ضيا�ضي  العن�ضري  بالتع�ضب  خا�ضـًا  اهتمامـًا 
والجتماعي الطبقي والقومي والفكري وغيرها 
الدار�ضون  ق�ضم  وقد  التع�ضب،  اأ�ضـكال  مـن 
التعـ�ضب  همـا:  قـ�ضمين  اإلى  التع�ضب  النف�ضيون 
الإيجابي ويظهر في �ضيادة روح التعاون والمحبة 
والت�ضامح والتفاني بين اأفراد المجتمع وهـو دليل 
ال�ضلبي  والتع�ضب  نف�ضياً.  و�ضلمته  �ضحته  على 
ويظهر في هيمنة روح الكراهية والعدوان والعنف 
اعتلل  عن  ينم  وهو  المجتمع،  اأفراد  بيــــــــــن 
الملمح  واأهـم  المجتمـع.  كيان  يهدد  نف�ضي 
الإيجابي  بق�ضميه  التع�ضب  لمفهوم  العامة 
المعرفـي،  التعـ�ضب  في:  تنح�ضر  وال�ضلبي 
ال�ضلوكي والتع�ضـــــب  النفعــــــــــالي،  والتع�ضب 

.)Debray, 2005(

 Oswald &( منها  متعددة،  �ضور  وللتع�ضب 
Stuendel, 1990: 46؛ وطفة والأحمد، 2002(:

بع�ض  تع�ضب  محاولة  العن�ضري:  التع�ضب 
وال�ضلطة  والقـوة  النفـوذ  تمتلـك  التـي  الجماعات 
المتيازات،  هذه  تمتلك  ل  اأخرى  جماعات  �ضد 
وذلك من اأجل الإبقاء علـى و�ضعها المتميز بين 
الجماعات الأخرى الم�ضت�ضعفة ولو اأدى ذلك اإلى 

ا�ضتخدام العنف والقمع.

جن�ض  تع�ضب  محاولة  الجن�ضي:  التع�ضب 
دون الآخر نتيجة لمتيازات مكت�ضبة لجـن�ض على 

ح�ضاب الجن�ض الآخر.  

طبقية  فئة  تع�ضب  وهو  الطبقي:  التع�ضب 
معينة �ضـد الطبقـات نتيجـة لمتيـازات اقت�ضادية 

اأو ثقافية اأو �ضيا�ضية اأو اجتماعية معينة. 

التع�ضب الديني: حالة من التزّمت والغلو في 
الحما�ض والتم�ضك ال�ضيق بعقيدة اأو فكرة دينية 
الآخرين  باآراء  ال�ضتخفاف  اإلى  يوؤدي  مما  ما، 
و�ضد  �ضدها  والـ�ضراع  ومحاربتها  ومعتقداتهم 
نحو  باأ�ضحابها  تدفع  وهي  يحملونها،  الذين 

التطرف ال�ضلوكي والجمـود الفكري.

التع�ضب الفكري: وهو رف�ض الفرد لفكر الآخر، 
وعدم تقبل الراأي الآخر مهما كان ما دام ل يتفق 
في  والإن�ضاف  التجرد  وعدم  وراأيه،  فكره  مع 
التعامل  في  والت�ضدد  الآخـر،  الـراأي  على  الحكم 
من  بالكثير  م�ضوبة  لذعة  ب�ضورة  ونقده  معه، 
اأ�ض�ض  على  قائمة  لأنها  والمغالطات  الأخطاء 
والـرف�ض  والكراهية  التع�ضب  على  تعتمد  واهية 

للـراأي المخالف.

اأو  لفئة  الفرد  تع�ضب  وهو  الحزبي:  التع�ضب 
بالحق  لهـا  والنتـ�ضار  اإليها  ينت�ضب  لجماعة 
والباطل، واإ�ضفاء �ضفة الع�ضمة والقدا�ضة عليهـا 
لتعظيمها،  ومحا�ضنها  مزاياهـا  علـى  والتركيـز 
و�ضيئاتها  عيوبها  بذكر  غيرها  ومهاجمة 
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لتحقيرها.

مكت�ضـــب  هو  �ضلوكـــي  كنمــط  والتع�ضــــب 
وخــبرات  تجـــارب  ح�ضيلـــة  وهو  ومتعـــلم، 
وتفاعلت اجتماعيــة وتربوية ناتجة عن عمليــة 
الدرا�ضات  التن�ضئة الجتماعية الخاطئة. وُتحدد 
من  مجموعة  والجتماعية  النفـ�ضية  والبحـوث 
عـام  ب�ضكل  للتع�ضب  الموؤدية  والأ�ضباب  العوامل 

)Schoen, 2007؛ الدمخي، 2005( هي:

نف�ضه:  بالفرد  ترتبط  واأ�ضباب  عوامل   -  1
اإ�ضباع  الفرد  محاولة  العوامل  هذه  واأهم 
على  كالح�ضول  الخا�ضة  النف�ضية  حاجاته 
حاجـات  اأو  معـين،  اجتمـاعي  مركز  اأو  مكانة 
اأو  والظلم  بال�ضطهاد  ال�ضعور  اأو  اقت�ضادية، 
الإحباط والإ�ضقاط، اأو حاجته لت�ضخيم ذاته 
اأو  المعرفي،  والتخلف  الجهل  اأو  اأقرانه،  بين 
النغلق و�ضيق الأفق، اأو تقدي�ض الأ�ضخا�ض 
الديني  الفهم  اأو  بها،  والغلو  الأفكار  اأو 

الخاطئ. 

كالجوانب  بالمحيط  ترتبط  عوامل   -  2
واأهـم  والثقافية،  والقت�ضادية  الجتماعية 
هـذه العوامل منبثقة عن المتغيرات المتعلقة 
والـ�ضحبة،  الرفـاق  ومجموعـة  بالأ�ضرة، 
والتن�ضئة  وامتيازاتها،  الطبقية  والفئات 

الجتماعية.

وللتع�ضب مظاهر كثيرة تدل على وجود هذا 
المظاهر  هذه  يمار�ض  الذي  الإن�ضان  في  الداء 
المظـاهر  هـذه  ومـن  ل،  اأم  فيه  كانت  �ضواء 
 Fretwell,؛Parker، 2007 2005؛  )عبـداهلل، 
2000( ما ياأتي: فر�ض المذاهب على الآخرين، 
والت�ضييق في حرية العبادة والتدين، والإنكار في 
بالمذاهب  العتراف  كعدم  الجتهادية  الم�ضائل 
على  ال�ضديد  والحر�ض  الأخرى،  والمعتقدات 
ب�ضبب  الآخر  الفكر  من  ال�ضتفادة  من  الحرمان 

اأو  لونه  اأو  ال�ضيا�ضي  حزبه  اأو  دينـه  اأو  معتقده 
بالأفكار  والأخذ  الأحكام  في  والتعميم  جن�ضه، 
الم�ضبقة، وتخطئة الراأي الآخر دون وجود �ضبب 

مو�ضوعي لذلك.

الحرية ال�ضيا�ضية
مجال  في  الفرد  بها  يتمتع  التي  الحقوق  اإن 
الن�ضاط ال�ضيا�ضي هي الإطار الذي يحدد الحرية 
مطلقة،  تكون  ل  الحقوق  وهذه  له،  ال�ضيا�ضية 
لإنها اإن كانت كذلك فقد تتحول اإلى َتعد وا�ضح 
هي  ال�ضيا�ضية  والحرية  الآخرين،  حريات  على 
دون  ال�ضيا�ضي  �ضلوكه  ممار�ضة  على  الفرد  »قدرة 
قيود تعيقه عن تلك الممار�ضة، اأو تحد من اإرداته 
ال�ضيا�ضية، وت�ضمن له تحقيق خياراته ال�ضيا�ضية 
كحق من حقوقه« )نور، 1999: 9(. وهي »الأنماط 
وال�ضلوكيات التي يمار�ضها الفرد لتحقيق خياراته 
اأهدافه  وتحقيق  حقوقه  من  كحق  ال�ضيا�ضية 
)ريان،  المجتمع«  اأفراد  من  كفرد  ال�ضيا�ضية 

.)32 :2015

تحقيق  في  المواطن  حق  الباحثة:  وُتعرفها 
خياراته ال�ضيا�ضية التي ت�ضب في م�ضلحة الوطن 

دون قيود تعيقه عن اأداء تلك الخيارات.

ومن الحريات ال�ضيا�ضية التي يجب اأن تكفلها 
الدولة للأفراد والجماعات: حرية الراأي، وحرية 
والن�ضر،  والكتابة  الديني،  والمعتقد  الفكر، 
النقابات  اإلى  والنتماء  التر�ضيح،  اأو  والنتخاب 
والتحادات اأو تكوينها، واإبداء الراأي في الق�ضايا 
الخاطئة،  لل�ضيا�ضات  النقد  وتوجيه  العامة، 
واأجهزتها  الدولة  هيكل  بناء  في  والم�ضاركة 

)ر�ضدان، 1999(.

الأفراد  حياة  في  اأهمية  ال�ضيا�ضية  وللحرية 
بالنتماء  ال�ضعور  تولد  اأنها  اإذ  والمجتمع؛ 
مما  المجتمع،  اأفراد  بين  والعدالة  والم�ضاواة 
يزيد من تما�ضك اأفراده، كما اأنها ت�ضهم في تنمية 
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م�ضتويات  وزيادة  فاعل،  ب�ضكل  الدولة  موؤ�ض�ضات 
اأفراد  بين  هدوء  من  تولده  لما  الإنتاجية؛ 
المجتمع، كما اأنها تقلل من الفتن وال�ضطرابات 

)ريان، 2015(. 

نور  اأ�ضار  فقد  معيقات،  ال�ضيا�ضية  وللحرية 
معيقات  اأكبر  من  والجهل  الفقر  اأن   )1999(
ال�ضا�ضية  الحرية  ُتمنح  وقد  ال�ضا�ضية،  الحرية 
ال�ضيا�ضية  الحرية  تتاأثر  كما  اأخرى،  دون  لفئة 

بم�ضتوى الحياة الديمقراطية بين الأفراد. 

 الإرهاب
عن  ُيعبر  ف�ضفا�ض،  مفهوم  الإرهاب  مفهوم 
وجهات نظر الأفراد والدول لكل مظاهر الترويع 
المحلية  للقوانين  خرًقا  ت�ضكل  التي  والتخويف 
بعد  المفهوم  هذا  تداول  ازداد  وقد  والدولية، 
 ،2001 عام  �ضبتمبر  من  ع�ضر  الحادي  اأحداث 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  اأعلنت  عندما 

الحرب على الإرهاب. 

اإلــى   يهــدف  عمــل  اأي  اأنــه  الإرهاب  ّـرف  وُيعـ
تحقيــق  بغيــة  دولــة  اأو  جماعــة  اأو  فــرد  ترويــع 
اأهــداف ل تجيزهــا القــوانين المحلية اأو الدولية، 
ماآرب  لتحقيق  منظمة  غير  ع�ضابات  به  وتقوم 
معالي  وُيعرفه   .)13  :2013 )العاني،  بها  خا�ضة 
الدوافع  على  المعتمد  »العنف  باأنه   )47  :2001(
جانب  من  قتالية  غير  اأهداف  �ضد  ال�ضيا�ضية 
في  يعملون  عملء  اأو  فرعية  قومية  جماعات 
عمل  اأي  هو  الإرهاب  اأن  الباحثة  وترى  ال�ضر«. 
له  ُيخطط  الإن�ضانية،  للقوانين  ومخالف  منظم 
الأفراد  لتخويف  ق�ضد  عن  وُيرتكب  خفاء،  في 
ح�ضاب  على  خا�ضة  اأهداف  لتحقيق  والجماعات، 

القيم الإن�ضانية.

جللة  كلمة  في  جاء  ما  اإلى  الإ�ضارة  وتجدر 
الأمم  في  ال�ضاملة  الثاني  ااهلل  عبد  الملك 
والمحبة،  والعدل  الت�ضامح  قيم  حول  المتحدة 

اإلى  الإرهاب، بالإ�ضافة  القناع عن ماهية  وك�ضف 
الإعـلم  و�ضـائل  بـه  تقـوم  الـذي  الـدور  تحديد 
لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وتبني المبادئ النبيلة 

للت�ضامح والتعاي�ض بين الأمم )الكلوب، 2011(.

اأن للإرهاب م�ضببات  )الكلوب، 2011(  ويوؤكد 
ظـاهرة   لنمـو  ملئمـة  بيئـة  تكـوين  فـي  اأ�ضـهمت 
والعوامل  الأ�ضباب  ومن  اإرهابية.  تنظيمات  اإنتاج 
التي �ضاعدت على �ضناعة هذه الظاهرة  ما ياأتي: 
اأقامتهـا  التـي  والحـروب  الع�ضـكرية  التـدخلت 
فـي  النـاتو  وحلـف  الأمريكيـة  المتحـدة  الوليـات 
وال�ضومال  افغان�ضتان  مثـل  البلـدان  مـن  عـدد 
اأنتجته من  والعراق، والتـدخلت الإقليميـة، وما 
جماعات اإرهابية، فمـا يجـري فـي ال�ضـرق الأو�ضـط 
ال�ضـراع  وهـذا  اأقليمـي،  ل�ضـراع  انعكـا�ض  هـو 
موجود على الأر�ض العراقيـة وال�ضـورية والليبية 
المنظومــة  تلعب  كما  اأخرى،  ومناطق  والـيمنية 
في  دوًرا  التنظيمــات  لبع�ض  والعقدية  الفكريــة 
دوًرا  الإعلم  و�ضائل  وتلعب  الإرهاب،  �ضناعة 
مهماً في تغذية اأو دعـم اأو ظهـور العنـف والإرهـاب 
لهـا  الإرهابيين  ا�ضتغلل  خلل  مـن  والتطـرف 
فـي  وتوظيفهـا  وغايـاتهم  اأغرا�ضـهم  ت�ضـويق  فـي 
ت�ضـليل الأجهـزة الأمنيـة واكت�ضـاب ال�ضـيطرة على 

الراأي العام.

الجماعات  لبع�ض  الفكريـة  المنظومـة  كما 
الفكـري،  التطــرف  ثقافــة  لنمـو  بيئـة  تهيـئ 
والو�ضــاية علــى عقــول الآخــرين، وقطعــاً اأن هــذا 
والإرهــاب  التكفيــر  اإلــى  يلجــاأ  المتطــرف  الفكـر 
كاآليات يوؤمن بها لتحقيق توجهاته )عبد الفتاح، 

.)2014
اإرهاب  من  المعا�ضرة  الق�ضايا  هذه  اإن 
على  ُتحتم  وتع�ضب  �ضيا�ضية  وحرية  ومواطنة 
بطريقة  لها  الت�ضدي  والتعليم  التربية  اأنظمة 
التاريخ التي تتناول  علمية ومهنية عالية، فكتب 
بطبيعتها الفرد والمجتمع واأن�ضطة الإن�ضان على 
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هذه الأر�ض، هي اأقرب المناهج المدر�ضية لتناول 
لتنمية  والمو�ضوعات  والق�ضايا  الم�ضكلت  هذه 
الإيجابية  والتجاهات  والقيم  والمعرفة  الوعي 

لدى الأجيال القادمة.
الرحمن  عبد  وبني  ال�ضبحيين  اأ�ضار  وقد 
الجتماعية  الدرا�ضات  كتب  اأهمية  اإلى   )2012(
بفعالية،  الحا�ضر  في  للعي�ض  الأجيال  اإعداد  في 
الفكري  كالتحدي  الم�ضتقبل  تحديات  ومواجهة 
والثقافي والتنموي، وتحدي التع�ضب والإرهاب، 
والتخلف العلمي والتكنولوجي، وتحدي التجزئة 

والتبعية.
الدرا�ضات  كتب  كاأحد   التاريخ  وكتاب 
الجتماعي  للتعلم  م�ضدًرا  ُيعد  الجتماعية 
والتربية الجتماعية، ويعمل على درا�ضة الإن�ضان 
قديًما  فيه  يعي�ض  الذي  والمكان  الزمان  في 
الق�ضايا  فهم  في  وي�ضهم  وم�ضتقبًل،  وحا�ضًرا 
الق�ضايا  فتدري�ض  الإن�ضان،  حياة  على  الموؤثرة 
�ضيا�ضية  وحرية  وتع�ضب  اإرهاب  من  المعا�ضرة  
ي�ضهم  التاريخ؛  كتب  محتوى  �ضمن  ومواطنة 
وقيم  اتجاهات  في  اإيجابية  تغييرات  اإحداث  في 
تتغير  والطالب  المجتمع  اإن  حيث  الطلبة، 
واآمالهما  وتطلعاتهما  واأهدافهما  حاجاتهما 
التفكير  طرق  وتتغير  با�ضتمرار،  ومعارفهما 
واأدوات الحياة وفق التغيرات الم�ضتمرة وال�ضريعة 

في العالم )اأبو �ضرار، 2010(.

بين  ال�ضببية  العلقات  يعالج  التاريخ  وكتاب 
والق�ضايا  الأحداث  ويو�ضح  والحا�ضر،  الما�ضي 
المختلفة وتاأثيرها على حياة المجتمع، وقد ذكر 
اأن  يجب  التي  الموا�ضفات  بع�ض   )2010( الآغا 
كتاب  يتلءم  اأن  منها:  التاريخ،  كتاب  بها  يتحلى 
وتفكيرهم  الطلبة  ن�ضج  م�ضتوى  مع  التاريخ 
الكتاب  يغطي  واأن  الدرا�ضية،  مراحلهم  ح�ضب 
ب�ضكل مقنع الموا�ضيع التي يتناولها بما يتنا�ضب 
مع المرحلة العمرية للمتعلمين، واأن يمتاز كتاب 

التاريخ  بالو�ضوح، واأن يكون مرتًبا ب�ضكل منطقي 
وممتع في موا�ضيعه وجذاب في اأ�ضلوبه، واأن يكون 
التعميمات  بذكر  يهتم  واأن  حديًثا في معلوماته، 
الم�ضتنبطة  والأفكار  والمبادئ  والتف�ضيرت 
التاريخية،  والأحداث  والحقائق  والمعلومات 
اأكمل  والنظر للم�ضائل ذات الطابع الجدلي على 
التربوية  الأهداف  المحتوى  يعك�ض  واأن  وجه، 
المو�ضوعة التي و�ضعتها وزارة التربية والم�ضتقة 
واأن  والمجتمع،  للدولة  التربوية  الفل�ضفة  من 
واأن  نهاية كل ف�ضل  بالأ�ضئلة في  قائمة  يت�ضمن 
مهارات  على  وتعتمد  منوعة  الأ�ضئلة  هذه  تكون 

التفكير العليا.
النظر  لإعادة  الحاجة  تظهر  الباب  هذا  من 
في بناء المناهج والمواد الدرا�ضية با�ضتمرار، من 
اأجل مواجهة احتياجات المجتمع المتغير، وتطور 
مواكبتها  يجب  التي  الملحة،  الق�ضايا  بع�ض 
ون�ضر الوعي حول كيفية التعامل معها، ومن هنا، 
فقد اهتمت الباحثة بدرا�ضة بتحليل ودرا�ضة كتاب 
لبع�ض  ت�ضمينه  درجة  عن  للك�ضف  الأردن  تاريخ 

الق�ضايا المعا�ضرة.

الدرا�ضات ال�ضابقة
تناولت  التي  الأبحاث  ندرة  للباحثة  تبين 
الق�ضايا المعا�ضرة في منهاج التاريخ لذا؛ قامت 
الدرا�ضات  من  مجموعة  اإلى  بالرجوع  الباحثة 
ومو�ضوعات  ق�ضايا  تناولت  التي  والبحوث 

م�ضابهة. ومن هذه الدرا�ضات، ما ياأتي:

التي   )Yamasaki, 2000( يما�ضاكي  درا�ضة 
هدفت اإلى التعرف على اأثر تعليم مفاهيم حقوق 
الأ�ضا�ضية،  المرحلة  في  الطلبة  على  الإن�ضان 
بحقوق  المتعلقة  المفاهيم  اأن  اإلى  تو�ضل  وقد 
والتفرقة  والكراهية  العن�ضرية  مثل  الإن�ضان 
المفاهيم،  من  وغيرها  والفقر  والجوع  والظلم 
لأنه  الأ�ضا�ضية،  المرحلة  في  مهمة  موا�ضيع  هي 
المرحلة  نظريا وعمليا في هذه  اكت�ضابها  ي�ضهل 
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العمرية.

التي   )Marino, 2001( مارينو  ودرا�ضة 
المدر�ضية  الكتب  على  كثب  عن  التعرف  هدفت 
على  محدد  ب�ضكل  بالتركيز  العالم،  لتاريخ 
التاريخية  للموا�ضيع  الكتب  هذه  تنظيم  كيفية 
خم�ضة  من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  وتنظيمها، 
الوليات  في  الثانوية  للمرحلة  تدر�ض  كتب 
الكتب  هذه  ت�ضمنت  قد  الأمريكية،   المتحدة 
تاريخ اأوروبا ب�ضكل محدد، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى 
اأن كتب التاريخ تحتاج اإلى تنظيم، واأن المحتوى 
النظري يركز على مناق�ضة الوقائع الرئي�ضة في 
الكتب  هذه  �ضفحات  من   %55 واأن  اأوروبا،  تاريخ 
الفترة  في  الأوروبي  التاريخ  لمناق�ضة  مخ�ض�ضة 

  .1945 -1500

اإلى  هدفت  درا�ضة   )2003( عبابنة  واأجرى 
تقويم منهاج الجغرافية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا 
تحليل  خلل  من  العالمية  المعايير  �ضوء  في 
والم�ضرفين،  المعلمين  نظر  ووجهة  المحتوى 
وتطوير وحدة من منهاج ال�ضف العا�ضر واختبار 
منهاج  َت�ضدر  عن  الدرا�ضة  وك�ضفت  فاعليتها. 
ال�ضف الثامن المرتبة الأولى من حيث مراعاته 
للمعايير العالمية، وجاء معيار العلقات الدولية 
في مرتبة متدنية، كما ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن 
الجغرافيا  منهاج  في  المطورة  الوحدة  فاعلية 

لل�ضف العا�ضر. 

ودرا�ضة بني عطا )2004( التي هدفت التعرف 
على مدى مراعاة كتب التاريخ للمرحلة الثانوية 
المدر�ضية  للكتب  العالمية  للمعايير  الأردن  في 
نموذج  وبناء  التاريخ،  معلمي  نظر  وجهة  من 
وقد  المعايير،  هذه  �ضوء  في  لتطويرها  مقترح 
ومعلمة  معلًما   )88( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
ع�ضوائياً  اختيارهم  تم  وطالبة  طالًبا   )250( و 
اإربد والمفرق  ال�ضمال:  من مدار�ض  محافظات  
كتاب  تحليل  جرى  وقد  وعجلون.  وجر�ض 

الثانوي  الأول  لل�ضف  المعا�ضر  الأردن  تاريخ 
لل�ضف  المعا�ضر  والعالم  العرب  تاريخ  وكتاب 
الدرا�ضة  ا�ضتخدمت  كما  الأدبي،  الثانوي  الثاني 
ال�ضتبانة لجمع البيانات، واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
في  تدنًيا  التاريخ  كتب  تحليل محتوى  �ضوء  في 
مدى مراعاة كتاب تاريخ العرب والعالم المعا�ضر 
العالمية  للمعايير  الأدبي  الثانوي  الثاني  لل�ضف 
الأردن  تاريخ  كتاب  مع  مقارنة  المدر�ضية  للكتب 
وخا�ضة  الأدبي،  الثانوي  الأول  لل�ضف  المعا�ضر 
في مجال الإخراج، في حين اأظهر ا�ضتطلع راي 
المعلمين مراعاة كتابي التاريخ للمرحلة الثانوية 

للمعايير العالمية للكتب بدرجة عالية. 

اإلى    )2006( الخوالدة  درا�ضة  هدفت  كما 
تقييم كتاب التربية الجتماعية والوطنية لل�ضف 
التربية  معلمي  نظر  وجهة  من  الأ�ضا�ضي  الرابع 
الجتماعية في الكرك، وتكونت عينة الدرا�ضة من 
)190( معلًما، وقد ا�ضتخدمت الباحثة ال�ضتبانة 
تقييم  اأن  الدرا�ضة  وك�ضفت  البيانات،  لجمع 
والوطنية  الجتماعية  التربية  لكتاب  المعلمين 
دالة  فروق  وجود  اإلى  بالإ�ضافة  مرتفًعا،  كان 
للجن�ض  ُتعزى  المعلمين  تقييمات  في  اإح�ضائياً 

والخبرة.   

اإلى  هدفت  درا�ضة   )2007( يعي�ض  واأجرت 
الحديث  العرب  تاريخ  كتاب  محتوى  تحليل 
الأ�ضا�ضي  العا�ضر  ال�ضف  لطلبة  تدري�ضه  المقرر 
في الأردن للعام الدرا�ضي )2006/2005( لمكونات 
وقد  العلمي،  التفكير  ومهارات  المعرفية،  البنية 
باقي  الحقائق على  تفوق  التحليل  نتائج  اأظهرت 
ثم  المفاهيم،  تليها  المعرفية،  البنية  مكونات 
وتفوق  والنظريات.  المبادئ  واأخيًرا  التعميمات 
الم�ضار  المهارات  باقي  على  الت�ضنيف  مهارة 
اإليها في الكتاب، تليها مهارة ال�ضتنباط، فمهارة 
واأخيًرا  والملحظة،  ال�ضتقراء  ثم  الت�ضال، 
وجهات  في  �ضعيف  توافق  ووجود  التنبوؤ.  مهارة 
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نظر المعلمين والم�ضرفين حول مهارات التفكير 
العلمي. 

وعيادات  و�ضديفات  والمو�ضى  جوارنة  وقام 
)2009( بدرا�ضة هدفت اإلى تطوير وحدة تعليمية 
في  واأثرها  العالمية  التربية  مبادئ  �ضوء  في 
مادة  في  الأ�ضا�ضي  الثامن  ال�ضف  طلبة  تح�ضيل 
قائمة  الباحثون  اأعد  وقد  الأردن،  في  التاريخ 
في  توافرها  الواجب  العالمية  التربية  بمبادئ 
وقد  الأ�ضا�ضي.  الثامن  لل�ضف  التاريخ  كتاب 
التربية  مبادئ  اأكثر  اأن  اإلى  الدرا�ضة  تو�ضلت 
العالمي  ال�ضلم  مجال  في  كان  توافًرا  العالمية 

ومجال الثقافات والبلدان الأخرى.

 )Mahmood, 2010( محمود  ودرا�ضة 
الكتاب  تقييم  عملية  اإلى  التعرف  هدفت  التي 
المدر�ضي من خلل تحليل ثمانية كتب مدر�ضية 
مطورة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم 
الباك�ضتانية، وقد ا�ضتند التحليل اإلى اأبعاد معايير 
الكتب  مطابقة  ومدى  المدر�ضي،  الكتاب  جودة 
عن  الدرا�ضة  نتائج  ك�ضفت  وقد  المعايير،  لتلك 
لتغطية  بالن�ضبة  معياري  هدف  لو�ضع  الحاجة 
المحتوى للمو�ضوعات المتناولة، وبناء المفهوم، 

وم�ضتوى التقييمات. 

وفي درا�ضة اأبو �ضرار )2010( التي هدفت اإلى 
الك�ضف عن مدى ت�ضمين منهاج الجغرافيا لطلبة 
العلوم  لق�ضايا  الأدبي  الثانوي  الثاني  ال�ضف 
الباحث  حلل  وقد  والمجتمع،   والتكنولوجيا 
الثانوي  الثاني  لل�ضف  الجغرافية  كتاب  محتوى 
والمجتمع  والتكنولوجيا  العلوم  لق�ضايا  وفقاً 
ببنائها،  الباحث  قام  تحليل  اأداة  با�ضتخدام 
طالًبا   )34( فهم  مدى  بقيا�ض  الباحث  قام  كما 
لهذه  الثانوي  الثاني  ال�ضف  طلبة  من  وطالبة 
الدرا�ضة  با�ضتخدام الختبار، وتو�ضلت  المفاهيم 
والمجتمع  والتكنولوجيا  العلوم  ق�ضايا  اأن  اإلى 
منا�ضب،  غير  ب�ضكل  الكتاب  محتوى  في  م�ضمنة 

لهذه  المنا�ضب  الفهم  اإلى  الطلب  وعدم و�ضول 
الق�ضايا المتوفرة في المنهاج.

وهـــدفت درا�ضة ال�ضبحيين وبني عبد الحمن 
كتـــب  لمحتـــوى  اأنمـــوذج  ت�ضـــميم  اإلـــى   )2012(
للمرحلـــة  والوطنيـــة  الجتماعيـــة  التربيـــة 
الأ�ضا�ضـــية فـــي الأردن فـــي �ضـــوء مفـــاهيم وقـــيم 
والتكنولوجيـــة،  والعلميـــة  العالميـــة  التربيـــة 
بتطــــوير  الباحثـــان  قـــام  الهـــدف  هـــذا  ولتحقيـــق 
لأبــــرز  معيــــاًرا   )  26( ت�ضمنت   تحليل  اأداة 
التربيــــة  محــــور  �ضــــمن  والقــــيم  المفــــاهيم 
وقام  والتكنولوجيــــة،  والعلميـــــة  العالميــــة 
الجتماعية   التربية  كتب  بتحليل  الباحثان 
والوطنية للمرحلة الأ�ضا�ضية في الأردن. تو�ضــل 
الجتماعيــة  التربيــة  كتــب  اأن  اإلــى  الباحثــان 
الأردن  فــــي  الأ�ضا�ضــــية  المرحلــــة  فــي  والوطنيــة 
تتــــوافر فيهــــا مفــــاهيم وقــــيم التربيــــة العالميــــة 
والعلميــة والتكنولوجيــة ب�ضــكل منا�ضــب، فمعظــم 
المعــايير تراوحــت تكراراتهــا مــا بــين �ضــفر اإلــى 
تكراراتهــا  تراوحــت  معــايير  و�ضــتة  واحــد،  تكــرار 
مــابين اثنــين اإلــى ثلثـــة تكـــرارات، واإن المعــــايير 
هــــي  تكـــرارات  اأربعـــة  عــــن  تكراراتهـــا  زادت  التـــي 
خم�ضـــة معـــايير فقـــط. وفـــي �ضـــوء هـــذه النتـــائج 
�ضـــمم الباحثـــان اأنموذجـــًا علـــى �ضـــكل م�ضـــفوفة 
لمفـــاهيم  محـــاور  وخريطـــة  وتتـــابع  مـــدى 
والعلميــــــة  العالميــــــة  التربيـــة  محـــور  وقـــيم 
التربيــــــة  كتــــــب  محتــــــوى  فــــــي  والتكنولوجيــــــة 
التعلـــيم  لمرحلـــة  والوطنيـــة  الجتماعيــــــة 

الأ�ضا�ضـــي فـــي الأردن. 

 Zajda & Zajda,( وزاجدا  زاجدا  ودرا�ضة 
ت�ضمين  عن  الك�ضف  اإلى  هدفت  التي   )2014
كتب رو�ضيا لتاريخ رو�ضيا، ومدى تركيز المناهج 
اهتمت  وقد  رو�ضيا،  بتاريخ  الطلبة  وعي  لتنمية 
تناولت  التي  الرو�ضية  الكتب  بتحليل  الدرا�ضة 
�ضنة )2011(،  اإلى  �ضنة )1762(  رو�ضيا من  تاريخ 
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تلك  درا�ضة  بتعزيز  الكرملن  اقتراح  �ضوء  في 
الدرا�ضة  ك�ضفت  وقد  رو�ضيا،  تاريخ  من  الفنرة 
ا في التركيز على هذه الفترة من  اأن هناك نق�ضً
ي�ضهم  قد  اأوروبا  تاريخ  درا�ضة  واأن  رو�ضيا،  تاريخ 
في تغريب الجيل الرو�ضي، والبعد عن المواطنة 

وقيم المجتمع الرو�ضي.

التعقيب على الدرا�ضات ال�ضابقة
ال�ضابقة  الدرا�ضات  على  الإطلع  خلل  من 
التاريخ  كتب  ودرا�ضة  تحليل  تناولت  اأنها  يتبين 
اآراء  وا�ضتطلع  الجتماعية  التربية  وكتب 
اهتمامها  عن  للك�ضف  وذلك  حولها،  المعلمين 
زاجدا  كدرا�ضة  فيه  تدّر�ض  التي  الوطن  بق�ضايا 
مدى  اأو   ،)Zajda & Zajda, 2014( وزاجدا 
عبابنة  كدرا�ضة  العالمية  للمعايير  مراعاتها 
لمراعاة  اأو   ،)2004( عطا  بني  ودرا�ضة   ،)2003(
يعي�ض  كدرا�ضة  المعرفية  للبنية  التاريخ  كتاب 
الجتماعية من  التربية  كتاب  تقييم  اأو   ،)2007(
وجهة نظر المعلمين كدرا�ضة الخوالدة )2006(، 
نموذج  اأو  درا�ضة  لتطوير وحدة  الكتاب  اأو تحليل 
تدري�ضي كدرا�ضة كل من )درا�ضة ال�ضبحيين وبني 
و�ضديفات  والمو�ضى  2012؛ جوارنة  الحمن،  عبد 
وعيادات، 2009(، اأو تحليل كتاب الجغرافيا للك�ضف 
والتكنولوجيا  العلوم  لق�ضايا  ت�ضمينه  مدى  عن 
والمجتمع كما في درا�ضة اأبو �ضرار )2010(. وقد 
الو�ضفي  المنهج  ال�ضابقة  الدرا�ضات  ا�ضتخدمت 
التحليلي، وا�ضتخدمت اأدوات للتحليل، وا�ضتبانات 

لجمع البيانات والمعلومات.

ال�ضابقة  الدرا�ضات  عن  الدرا�ضة  هذه  وتتميز 
بدرا�ضة وتحليل كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 
التربية  وزارة  الثانوي، وهو كتاب مقرر من قبل 
والتعليم للعام الدرا�ضي )2017/2016(، ولم يجر 
-بحدود علم الباحثة- درا�ضته اأو تحليله في �ضوء 

الق�ضايا المعا�ضرة.  

الطريقة والإجراءات
منهج الدرا�ضة

الو�ضفي  المنهج  على  الباحثة  اعتمدت 
لطبيعة  لملءمته  الدرا�ضة  هذه  في  التحليلي 
درجة  عن  والك�ضف  الأردن  تاريخ  كتاب  تحليل 

ت�ضمينه للق�ضايا المعا�ضرة. 

عينة الدرا�ضة
الأردن  تاريخ  كتاب  من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
وزارة  قبل  من  المقرر  الثانوي  الثاني  لل�ضف 
 )2017/2016( الدرا�ضي  للعام  والتعليم   التربية 

بموجب القرار رقم )2016/67(.

اأداة الدرا�ضة
محتوى  لتحليل  باأداة  الدرا�ضة  اأداة  تمثلت 
كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي العلمي، 

وفيما ياأتي عر�ض تف�ضيلي لهذه الأداة.

اأداة تحليل محتوى كتاب تاريخ الأردن
- قامت الباحثة باإعداد اأداة لتحليل محتوى كتاب 
الق�ضايا  تكرارات  عدد  وح�ضاب  الأردن،  تاريخ 
المعا�ضرة التي يتناولها الكتاب، ور�ضد ن�ضبتها، 

كما ياأتي:

التي  والدرا�ضات  التربوي  للأدب  الرجوع   -
الق�ضايا  وتناولت  التاريخ،  تناولت تحليل كتب 
ودرا�ضة   ،)2005 )ريان،  كدرا�ضة  المعا�ضرة 

)الكلوب، 2011(

- قراءة كتاب تاريخ الأردن قراءة معمقة، والتركيز 
يتناولها  التي  المعا�ضرة  الق�ضايا  قراءة  على 

الكتاب.

الرئي�ضة  المعا�ضرة  الق�ضايا  مجالت  تحديد   -
الإعلم، وت�ضكل  و�ضائل  يكثر تداولها في  التي 
ال�ضارع  في  المتداولة  الموا�ضيع  اأهم  اأحد 
الأردني، وهي )المواطنة، والتع�ضب، والحرية 
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ال�ضيا�ضية، والإرهاب(. ومن ثم تحديد الق�ضايا 
الفرعية التي تندرج تحت هذه الق�ضايا.

الق�ضايا  تت�ضمن  المحتوى  لتحليل  اأداة  بناء   -
ممت الأداة  الرئي�ضة والق�ضايا الفرعية، وقد �ضُ
بحيث ُتمكن الباحثة من ر�ضد تكرارات الق�ضايا 
المعا�ضرة في كتاب تاريخ الأردن وح�ضاب ن�ضبة 

تكرارها.

لأداة  ال�ضيكومترية  الخ�ضائ�ض  من  التحقق   -
التحليل من �ضدق وثبات.

وقد تكونت اأداة التحليل ب�ضورتها الأولية من 
مجالت  اأربعة  تحت  تندرج  فرعية  ق�ضية   )45(

رئي�ضة تمثل الق�ضايا المعا�ضرة الرئي�ضة. 

�ضدق اأداة تحليل محتوى كتاب تاريخ الأردن
تكونت اأداة التحليل ب�ضورتها الأولية من )45( 
رئي�ضة  مجالت  اأربع  تحت  تندرج  فرعية  ق�ضية 
عر�ضها  وجرى  المعا�ضرة،  الق�ضايا  اأهم  تمثل 
التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  من  محكمين   )9( على 
الإ�ضلمية  العلوم  الأردنية وجامعة  الجامعة  في 
العالمية، ثم قامت الباحثة بتعديل اأداة التحليل 
 )6( تعديل  فجرى  المحكمين،  راأي  �ضوء  في 
ق�ضايا، ونقل بع�ض الق�ضايا من مجال اإلى اآخر، 
فخرجت  م�ضمونها،  لتكرار  ق�ضايا   )3( وحذف 
الأداة مكونة من )42( ق�ضية فرعية تندرج تحت 

اأربعة مجالت رئي�ضة، كما ياأتي:

- المواطنة: وتتكون من 11 ق�ضية فرعية.

- التع�ضب: ويتكون من 12 ق�ضية فرعية.

- الحرية ال�ضيا�ضية: وتتكون من 8 ق�ضية فرعية.

- الإرهاب: ويتكون من 11 ق�ضية فرعية.

ثبات اأداة تحليل محتوى كتاب تاريخ الأردن
اأداة تحليل  الباحثة بالتحقق من ثبات  قامت 
الثبات  معامل  ح�ضاب  خلل  من  المحتوى 

لقيا�ض   )Holisty( هول�ضتي  معادلة  با�ضتخدام 
والثاني  الأول  التحليلين  بين  التفاق  ن�ضبة 

)طعيمة، 1987: 256(:

معامل الثبات =
عدد مرات التفاق بني التحليل الأول والتحليل الثاين

%100 ×
عدد مرات التفاق + عدد مرات الختلف

الأردن  تاريخ  كتاب  بتحليل  الباحثة  قامت  وقد 
لل�ضف الثاني الثانوي، ثم قامت باإعادة التحليل 
الثبات  معامل  بلغ  وقد  اأيام،  ع�ضرة  مرور  بعد 
منا�ضب  ثبات  معامل  وهو   0.82  = التحليل  لأداة 

لأغرا�ض الدرا�ضة.

�ضوابط التحليل
جرى تحليل كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 

الثانوي مع اللتزام بال�ضوابط الآتية:

تاريخ  كتاب  تحليل  عملية  من  الهدف  تحديد   -
الأردن لل�ضف الثاني الثانوي، وهو التعرف اإلى 

درجة ت�ضمينه للق�ضايا المعا�ضرة.

الباحثة  اعتمدت  التحليل:  وحدة  تحديد   -
الجملة المفيدة وحدة التحليل، نظًرا لطبيعة 

الدرا�ضة وهدفها.

من  فئة  المعا�ضرة  الق�ضية  م�ضمون  اعتبار   -
فئات للتحليل.

- اإدخال كل ال�ضور والر�ضوم والأ�ضكال والأن�ضطة 
الأردن  تاريخ  كتاب  والتدريبات في  والن�ضو�ض 

في عملية التحليل.

- قراءة محتوى كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 
كل  على  التعرف  بهدف  معّمقة  قراءة  الثانوي 

ق�ضية معا�ضرة يطرحها الكتاب.

اإلى جمل ذات دللة محددة،  - تجزئة الن�ضو�ض 
والتدريبات  والأ�ضكال  ال�ضور  دللت  ودرا�ضة 
من اأجل تحديد الق�ضايا المعا�ضرة المت�ضمنة 

فيها.
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عند  واحًدا  تكراًرا  معا�ضرة  ق�ضية  كل  اإعطاء   -
توفرها.

الن�ضب  وح�ضاب  ق�ضية،  لكل  التكرارات  جمع   -
المئوية.

و�ضف كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 
الثانوي

الأردن  في  والتعليم  التربية  وزارة  قامت 
الأردن  تاريخ  منهاج  من  الأولى  الطبعة  باإ�ضدار 
العامة  الثانوية  فروع  لكافة  تدري�ضه  اإلى  لي�ضار 
ويتكون   ،2017  /2016 الدرا�ضي  العام  من  ابتداًء 
الف�ضل  يحتوي  درا�ضيين،  ف�ضلين  من  الكتاب 
هي:  درا�ضية  وحدات  اأربع  على  الأول  الدرا�ضي 
ال�ضيا�ضية  والإنجازات  الع�ضور،  عبر  الأردن 
للملوك الها�ضميين في الأردن، والأردن والق�ضية 
الفل�ضطينية، ور�ضالة عمان. اأما الف�ضل الدرا�ضي 
هي:  ا  اأي�ضً وحدات  اأربع  من  فيتكون  الثاني 
ال�ضلطات الد�ضتورية والحياة الحزبية في الأردن، 
في  الأمنية  والأجهزة  الع�ضكرية  والموؤ�ض�ضة 
واآخرها  الأردن،  في  القت�ضادية  والحياة  الأردن، 

الحياة الجتماعية في الأردن.

مفاهيم  تعميق  اإلى  المنهاج  هذا  ويهدف 
التع�ضب  ونبذ  وتر�ضيخها،  والعتدال  الو�ضطية 
والتطرف، وتر�ضيخ مبادئ العي�ض الم�ضترك بين 
اإلى  بالإ�ضافة  الواحد،  الأردني  المجتمع  اأفراد 
الها�ضميين  لقادته  والولء  الوطن  حب  تعميق 
الداخلية  اإنجازاتهم  اأهم  ا�ضتعرا�ض  خلل  من 
ق�ضايا  احت�ضان  في  الكبير  ودورهم  والخارجية 
فل�ضطين،  ق�ضية  واأهمها  الكبير،  العربي  الوطن 
المقد�ضات  واإعمار  حماية  في  البارز  ودورهم 
الإ�ضلمية وخا�ضة الم�ضجد الأق�ضى. كما تعر�ض 
المنهاج اإلى مقومات المملكة الأردنية الها�ضمية 
و�ضياحة،  وتجارة  �ضناعة  من  القت�ضادية، 
الأردني  للمجتمع  الجتماعي  والبناء  وخدمات، 

وبع�ض ق�ضاياه العامة، وذلك كله باأ�ضلوب مب�ضط 
ووا�ضح يخاطب العقل والتفكير.

اإجراءات تنفيذ الدرا�ضة
لتنفيذ  الآتية  بالإجراءات  الباحثة  قامت 

الدرا�ضة:
الق�ضايا  �ضوء  في  المحتوى  تحليل  اأداة  بناء   -

المعا�ضرة. 
- التحقق من �ضدق وثبات الأداة. 

الأردن  تاريخ  الدرا�ضة، وهي كتاب  - اختيار عينة 
لل�ضف الثاني الثانوي المقرر من وزارة التربية 

والتعليم للعام الدرا�ضي )2017/2016(. 

الثاني  لل�ضف  الأردن  تاريخ  كتاب  تحليل   -
الثانوي.

الكتاب  تحليل  عن  الناتجة  البيانات  تنظيم   -
ومعالجتها في �ضوء �ضوؤال الدرا�ضة. 

- الخروج بالنتائج والتو�ضيات.

المعالجات الإح�ضائية
ثبات  لح�ضاب   )Holisty( هول�ضتي  معادلة   -

اأداة التحليل.

- المتو�ضطات الح�ضابية والن�ضب المئوية للإجابة 
عن �ضوؤال الدرا�ضة وح�ضاب درجة ت�ضمين كتاب 
للق�ضايا  الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن  تاريخ 

المعا�ضرة.

نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها
ومناق�ضته:  الدرا�ضة  ب�ضوؤال  المتعلقة  النتائج 
ن�ض �ضوؤال الدرا�ضة على »ما درجة ت�ضمين كتاب 
للق�ضايا  الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن  تاريخ 

المعا�ضرة؟« 

الباحثة  قامت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  للإجابة 
بتحليل محتوى كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني 
ور�ضد  الها�ضمية،  الأردنية  المملكة  في  الثانوي 
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تكرارات الق�ضايا المعا�ضرة ون�ضبها كما ُيظهرها 
الجدول )1(.

الجدول )1(

تكرارات الق�ضايا المعا�ضرة في كتاب تاريخ الأردن 
لل�ضف الثاني الثانوي

عدد الرتبةالق�ضية املعا�ضرة
الن�ضبةالتكرارات

%138358.74املواطنة

%211317.33التع�ضب

%38112.42احلرية ال�ضيا�ضية

%47511.50الإرهاب

%652100املجموع

التكرارات  عدد  اأن   )1( الجدول  من  يلحظ 
كتاب  تناولها  التي  المعا�ضرة  للق�ضايا  الكلي 
بلغت  قد  الثانوي  الثاني  لل�ضف  الأردن  تاريخ 
)652( تكراًرا، واأن ق�ضايا المواطنة قد جاءت في 
المرتبة الأولى، فقد بلغ تكرارها )383( تكراًرا، 
عن  تكراراتها  وتزيد   ،)%58.74( بلغت  بن�ضبة 
جاءت  حين  في  الق�ضايا،  بقية  تكرارات  ن�ضف 
بتكرارات  الثانية  المرتبة  في  التع�ضب  ق�ضايا 
بلغت )113( تكراًرا، وبن�ضبة بلغت )17.33%(، اأما 
تكراراتها  بلغت  فقد  ال�ضيا�ضية  الحرية  ق�ضايا 
وجاءت   )12.42( بلغت  وبن�ضبة  تكراًرا،   )81(
في  الإرهاب  ق�ضايا  وجات  الثالثة،  المرتبة  في 
تكراراتها  بلغت  فقد  والأخيرة،  الرابعة  المرتبة 

)75( تكراًرا وبن�ضبة بلغت )%11.50(.

المرتبة  المواطنة في  ويعزى مجيء ق�ضايا 
الأولى من حيث توافر تكراراتها في كتاب تاريخ 
الأردن اإلى اهتمام كتاب تاريخ الأردن بالمواطنة 
الثانوية،  المرحلة  طلبة  نفو�ض  في  وتر�ضيخها 
وبيان  الها�ضميين،  اإنجازات  بيان  خلل  من 
التطور والتقدم في �ضتى المجالت التي حققها 
المواطنة  الكتاب  ويعزز  و�ضعًبا،  قيادة  الأردنيون 

مب�ضطة  بطريقة  اإليه  والنتماء  الوطن  وحب 
خلل  من  الثانوية  المرحلة  طلبة  مع  تتنا�ضب 
الوطن  موؤ�ض�ضات  بناء  في  المواطنين  دور  بيان 
وبطبيعة  بالوطن  الطالب  وربط  بها،  والعتزاز 

الحياة الجتماعية المميزة ال�ضائدة في الأردن.

التع�ضب  ق�ضايا  مجيء  نتيجة  تعزى  كما 
تكراراتها  توافر  حيث  من  الثانية  المرتبة  في 
تاريخ  كتاب  اهتمام  اإلى  الأردن  تاريخ  كتاب  في 
الأردن بق�ضايا التع�ضب، والتركيز على الت�ضامح 
على  والتركيز  عمان،  ر�ضالة  عن  كامل  در�ض  في 
الأردن،  في  ال�ضائدة  الجتماعية  الحياة  نمط 
التي تركز على الت�ضامح وتعزز الُلحمة الوطنية، 
في وحدتين كاملتين في الف�ضل الثاني متناوًل 
في  الجتماعية  والحياة  القت�ضادية  الحياة 

الأردن. 

في  ال�ضيا�ضية  الحرية  ق�ضايا  مجيء  ويعزى 
في  تكراراتها  توافر  حيث  من  الثالثة  المرتبة 
الأردن  تاريخ  كتاب  اأن  اإلى  الأردن  تاريخ  كتاب 
�ضعى اإلى تر�ضيخ الحرية ال�ضيا�ضية في اأكثر من 
الثاني  الف�ضل  درو�ض  بع�ض  تناولت  فقد  در�ض، 
بناء  في  والم�ضاركة  الأردن،  في  الحزبية  الحياة 
المواطن  ودور  والنتخابات،  الوطن،  موؤ�ض�ضات 
الأمنية  والأجهزة  الع�ضكرية  الموؤ�ض�ضة  بناء  في 

في الأردن.

المرتبة  في  الإرهاب  ق�ضايا  مجيء  ويعزى 
الثالثة من حيث توافر تكراراتها في كتاب تاريخ 
ب�ضكل  هدف  الأردن  تاريخ  كتاب  اأن  اإلى  الأردن 
الو�ضطية والعتدال  تعميق مفاهيم  اإلى  اأ�ضا�ضي 
والتطرف،  والتع�ضب  الإرهاب  ونبذ  وتر�ضيخها، 
اأفراد  بين  الم�ضترك  العي�ض  مبادئ  وتر�ضيخ 

المجتمع الأردني الواحد.

   وتن�ضجم نتائج تحليل كتاب تاريخ الأردن مع 
 Zajda & Zajda,( وزاجدا  زاجدا  درا�ضة  نتائج 
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الطلبة  تدري�ض  اأهمية  اإلى  اأ�ضارت  التي   )2014
تاريخ وطنهم، فقد يوؤدي التركيز على درا�ضة تاريخ 
المواطنة  عن  والبعد  الجيل،  تغريب  في  اأوروبا 
تن�ضجم  كما  فيه.  يعي�ضون  الذي  المجتمع  وقيم 
نتائج تحليل كتاب تاريخ الأردن مع نتائج درا�ضة 
ك�ضفت  التي   )Yamasaki, 2000( يما�ضاكي 
بحقوق  المتعلقة  للمفاهيم  الطلبة  تعليم  اأن 
والتفرقة  والكراهية  العن�ضرية  مثل  الإن�ضان 
المفاهيم،  من  وغيرها  والفقر  والجوع  والظلم 
نظرياً  اكت�ضابها  ي�ضهل  لأنه  مهمة  موا�ضيع  هي 

وعملياً في هذه المرحلة العمرية.

وتختلف نتائج تحليل كتاب تاريخ الأردن مع 

اأن  ك�ضفت  التي   )2010( �ضرار  اأبو  درا�ضة  نتائج 
ق�ضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الم�ضمنة 
الثاني  لل�ضف  الجغرافيا  كتاب  محتوى  في 

الثانوي جاءت ب�ضكل غير منا�ضب.

والن�ضب  التكرارات  بح�ضاب  الباحثة  وقامت 
كتاب  في  المعا�ضرة  الق�ضايا  لمجالت  المئوية 

تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي كما ياأتي:

اأوًل: ق�ضايا المواطنة: قامت الباحثة بتحليل 
كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي، لر�ضد 
الق�ضايا المتعلقة بالمواطنة، وقد كانت النتائج 

كما في الجدول )2(.

الجدول )2(
 ق�ضايا المواطنة في كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي

ق�ضايا املواطنة

الرتبةالن�ضبةالتكرارالق�ضيةالرقم
1%13120.09الولء والنتماء للوطن1
2%13019.94حب الوطن واحلر�ض على اأمنه وا�ضتقراره2

3%385.83امل�ضاركة الفاعلة يف بناء موؤ�ض�ضات الوطن10
4%182.76حمل اجتاهات اإيجابية نحو اللغة والدين والعادات والأعراف ال�ضائدة يف الوطن8
5%162.45احلفاظ على املمتلكات العامة يف الوطن11
5%162.45اإدراك اأهمية العلم يف تقدم الوطن5
6%152.30اإدراك حقوق وواجبات املواطن3
7%101.53الهتمام بق�ضايا الوطن7
8%40.61التقيد بال�ضوابط القانونية والجتماعية والأخلقية يف الوطن6
8%40.61العمل على زيادة الُلحمة الوطنية جلميع الأفراد يف الوطن9
9%10.15اتباع العادات والتقاليد  واحرتامها4

%38358.74املجموع
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»الولء  ق�ضية  اأن   )2( الجدول  من  يتبين 
الأولى  المرتبة  في  جاءت  للوطن«  والنتماء 
بتكرارات مقدارها )131( تكراراً وبن�ضبة مقدارها 
والحر�ض  الوطن  »حب  ق�ضية  تليها   ،)%20.09(
الثانية،  المرتبة  في  وا�ضتقراره«  اأمنه  على 
مقدارها  وبن�ضبة  تكراراً،   )130( مقداره  بتكرار 
)19.94%(، وجاءت ق�ضية »اتباع العادات والتقاليد  
مقداره  بتكرار  الأخيرة  المرتبة  في  واحترامها« 

)1( وبن�ضبة مقدارها )%0.15(.

تاريخ  كتاب  تركيز  اإلى  النتيجة  هذه  وتعزى 
الوطن  وحب  المواطنة  تعزيز  على  الأردن 

الها�ضميين،  لقادته  والولء  للأردن  والنتماء 
مركًزا ب�ضكل اأ�ضا�ضي على غر�ض مفهوم المواطنة 
ب�ضقيه المكاني والجتماعي، ول يعني تدني تكرار 
ق�ضية اتباع العادات والتقاليد واحترامها ق�ضوراً 
في الكتاب، ولكنها ق�ضية جرى تداولها في مناهج 

التربية الجتماعية في المرحلة الأ�ضا�ضية.

ثانياً: ق�ضايا التع�ضب: قامت الباحثة بتحليل 
كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي، لر�ضد 
النتائج  كانت  وقد  بالتع�ضب،  المتعلقة  الق�ضايا 

كما في الجدول )3(.

»و�ضع  ق�ضية  اأن   )3( الجدول  من  يتبين 
في  جاءت  الم�ضالح«  كل  فوق  الوطن  م�ضلحة 
تكراًرا   )21( مقدارها  بتكرارات  الأولى  المرتبة 
وبن�ضبة مقدارها )3.22%(، تليها ق�ضية »ن�ضر روح 
المرتبة  في  المواطنين«  بين  والمحبة  التاآلف 

وبن�ضبة  تكراًرا،   )17( مقداره  بتكرار  الثانية، 
مقدارها )2.61%(، وجاءت ق�ضية »الوعي بالآثار 
بو�ضائل  »الهتمام  وق�ضية  للتع�ضب«  ال�ضلبية 
بتكرار  الأخيرة  المرتبة  في  التع�ضب«  مكافحة 

مقداره )0( وبن�ضبة مقدارها )%0.00(.

الجدول )3( 
ق�ضايا التع�ضب في كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي

ق�ضايا التع�ضب

الرتبةالن�ضبةالتكرارالق�ضيةالرقم
1%213.22و�ضع م�ضلحة الوطن فوق كل امل�ضالح 18
2%172.61ن�ضر روح التاآلف واملحبة بني املواطنني17
3%162.45تعزيز الت�ضامح بني اأفراد الوطن15
4%131.99حماربة التع�ضب 12
5%121.84تعزيز العدالة وامل�ضاواة الجتماعية وقيم الت�ضامح14
6%111.69حماربة العنف13
6%111.69املو�ضوعية يف اإ�ضدار الأحكام16
7%60.92حتديد م�ضببات التع�ضب21
8%50.77بناء اجتاهات �ضلبية حول التع�ضب 20
9%10.15بناء انتماء اإيجابي ملوؤ�ض�ضات الوطن22
10%00.00الهتمام بو�ضائل مكافحة التع�ضب19
10%00.00الوعي بالآثار ال�ضلبية للتع�ضب23

%11317.33املجموع
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   وتعزى هذه النتيجة اإلى تركيز كتاب تاريخ 
الأردن على الت�ضامح ونبذ التع�ضب والخلف في 
اإلى  الكتاب  ب�ضكل خا�ض، وقد هدف  ر�ضالة  در�ض 
تعزيز اللحمة الوطنية، مبتعًدا عن الخو�ض في 
اخت�ضا�ض  من  لأنها  التع�ضب؛  مكافحة  و�ضائل 
ق�ضية  جاءت  فقد  ولهذا  الدولة،  اأجهزة  بع�ض 

الهتمام بو�ضائل مكافحة الإرهاب والآثار ال�ضلبية 
له في المرتبة الأخيرة.

ثالثاً: ق�ضايا الحرية ال�ضا�ضية: قامت الباحثة 
بتحليل كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي، 
لر�ضد الق�ضايا المتعلقة بالحرية ال�ضا�ضية، وقد 

كانت النتائج كما في الجدول )4(.

   يتبين من الجدول )4( اأن ق�ضية »الم�ضاركة 
في تحمل الم�ضوؤوليات الجتماعية« و«الم�ضاركة 
النتماء  و«حرية  والنتخابات«  التر�ضيح  في 
في  جاءت  والتحادات«  والنقابات  للأحزاب 
تكراراً   )17( مقدارها  بتكرارات  الأولى  المرتبة 
وبن�ضبة مقدارها )2.61%(، تليها ق�ضية »الحرية 
والكتابة  التعبير  في  و«الحرية  الراأي«  اإبداء  في 
في  الخطاأ«  الممار�ضات  نقد  و«حرية  والن�ضر« 
تكراراً،   )7( مقداره  بتكرار  الثانية،  المرتبة 
وبن�ضبة مقدارها )1.07%(، وجاءت ق�ضية »حرية 
بتكرار  الأخيرة  المرتبة  في  والعتقاد«  الفكر 

مقداره )4( وبن�ضبة مقدارها )%0.61(.

كتاب  تركيز  اإلى  النتيجة  هذه  وتعزى 
ال�ضيا�ضية  الحرية  التر�ضيح  على  الأردن  تاريخ 
اأجهزة  وبناء  الم�ضوؤولية،  تحمل  في  والم�ضاركة 
للأحزاب  والنتماء  النتخاب  وحرية  الدولة، 
الوطنية، مبتعداً عن الخو�ض في تنوع الديانات 
في الأردن؛ لأن الدين الإ�ضلمي هو دين الدولة 

بموجب الد�ضتور.

رابًعا: ق�ضايا الإرهاب: قامت الباحثة بتحليل 
كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي، لر�ضد 
النتائج  كانت  وقد  بالإرهاب،  المتعلقة  الق�ضايا 

كما في الجدول )5(.

الجدول )4( 
ق�ضايا الحرية ال�ضيا�ضية في كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي

ق�ضايا احلرية ال�ضيا�ضية
الرتبةالن�ضبةالتكرارالق�ضيةالرقم
1%172.61امل�ضاركة يف حتمل امل�ضوؤوليات الجتماعية27
1%172.61امل�ضاركة يف الرت�ضيح والنتخابات29
1%172.61حرية النتماء لالأحزاب والنقابات والحتادات30
2%71.07احلرية يف اإبداء الراأي25
2%71.07احلرية يف التعبري والكتابة والن�ضر26
2%71.07حرية نقد املمار�ضات اخلطاأ31
3%50.77الإ�ضالح وحماربة الف�ضاد24
4%40.61حرية الفكر والعتقاد28
%8112.42املجموع
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»العتراف  اأن ق�ضية  الجدول )5(  يتبين من 
المرتبة  في  جاءت  الختلف«  واحترام  بالآخر 
وبن�ضبة  تكراراً   )21( مقدارها  بتكرارات  الأولى 
للحوار  »الدعوة  تليها ق�ضية   ،)%3.22( مقدارها 
المرتبة  في  الخلف«  حل  في  المنطق  واعتماد 
وبن�ضبة  تكراراً،   )13( مقداره  بتكرار  الثانية، 
مقدارها )1.99%(، وجاءت ق�ضية »الوعي بالآثار 
مكافحة  بو�ضائل  و»الهتمام  للإرهاب«  ال�ضلبية 
الإرهاب« و»تحديد م�ضببات الإرهاب« في المرتبة 
مقدارها  وبن�ضبة   )0( مقداره  بتكرار  الأخيرة 

 ،)%0.00(

تاريخ  كتاب  اهتمام  اإلى  النتيجة  هذه  وتعزى 
خا�ضة  اإيجابية  واتجاهات  قيم  بتعزيز  الأردن 
العنف  ونبذ  الحوار  اإلى  واللجوء  بالت�ضامح 
ر�ضالة  في  وردت  التي  القيم  وتعزيز  والإرهاب، 
على  التركيز  اإلى  يهدف  لم  الكتاب  اأن  اإل  عمان، 
من  لأنه  اأوم�ضبباته،  الإرهاب  مكافحة  كيفية 

اخت�ضا�ض اأجهزة الدولة.

التو�ضيات
في �ضوء نتائج تحليل كتاب تاريخ الأردن تورد 

الباحثة التو�ضيات الآتية:

الإرهاب  م�ضببات  الأردن  تاريخ  كتاب  ت�ضمين   -1
المرحلة  طلبة  لقدرة  التع�ضب؛  وم�ضببات 
في  تلفيها  ثم  ومن  فهمها،  على  الثانوية 

حياتهم الم�ضتقبلية.

الآثار  بع�ض  الأردن  تاريخ  كتاب  ت�ضمين   -2
اتجاهات  لبناء  والتع�ضب؛  للإرهاب  ال�ضلبية 

�ضلبية نحو الإرهاب والتع�ضب.

اأدوار  بع�ض  الأردن  تاريخ  كتاب  ت�ضمين   -3
المواطنين في مكافحة الإرهاب والتع�ضب.

اأن�ضطة  بع�ض  الأردن  تاريخ  كتاب  ت�ضمين   -4
والعتقاد،  الفكر  احترام  تعزز  التي  الحوار 
الراأي  حرية  بممار�ضة  للطلبة  وال�ضماح 

واحترام الراأي الآخر.

المراجع

الجدول )5( 
ق�ضايا الإرهاب في كتاب تاريخ الأردن لل�ضف الثاني الثانوي

ق�ضايا الإرهاب
الرتبةالن�ضبةالتكرارالق�ضيةالرقم
1 %3.22  21 العرتاف بالآخر واحرتام الختالف 36 
2 %1.99  13 الدعوة  اإىل احلوار واعتماد املنطق يف حل اخلالف 34 
3 %1.84  12 العتدال والو�ضطية 32 
3 %1.84  12 تعزيز الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 35 
4 %0.77  5 بناء اجتاهات �ضلبية حول الإرهاب 39 
4 %0.77  5 تبني الراأي الوطني حول الإرهاب 40 
5 %0.61  4 حماربة ال�ضتبداد بالراأي 33 
6 %0.46  3 بناء ردود اأفعال مو�ضوعية حول الق�ضايا الدينية 42 
7 %0.00  0 الوعي بالآثار ال�ضلبية لالإرهاب 37 
7 %0.00  0 الهتمام بو�ضائل مكافحة الإرهاب 38 
7 %0.00  0 حتديد م�ضببات الإرهاب 41 

 %11.50 75املجموع
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