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ملخص: 
لطلبة  املقررة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  حمتوى  حتليل  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
املدار�ص يف الأردن، وفق معياري التتابع وال�شتمرارية من خالل �شورة الها�شميني فيها. 
الدرا�شات  كتب  حمتوى  حتليل  بهدف  للدرا�شة  اأدوات  ثالث  ُبنيت  الدرا�شة  هدف  ولتحقيق 
بلغ  وقد   ،2012  /2011 الدرا�شي  للعام  الأردن  يف  املدار�ص  لطلبة  املقررة  الجتماعية 
والثقافة  الوطنية، واجلغرافيا،  والرتبية  التاريخ،  )46( كتاباً متثل بكتب  الدرا�شة  جمتمع 
الوطنية،  والرتبية  التاريخ،  كتب  ت�شمنت  كتاباً   )36( من  الدرا�شة  عينة  وتاألفت  العامة. 
بني  ملحوظاً  تفاوتاً  هناك  اأن  النتائج  واأظهرت  والثاين.  الأول  للف�شلني  العامة  والثقافة 
عنا�رش املحتوى، وعدم التوازن يف املحتوى املتعلق ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات 
الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن، واأن التوا�شل يف عر�ص عنا�رش املحتوى 
ل ي�شري وفق ن�شق متدرج يف مراحل التعليم العام، وغياب عن�رشي التتابع وال�شتمرارية 
يف حمتوى املادة التعليمية املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية يف 
مراحل التعليم العام يف الأردن للعام الدرا�شي2011/ 2012م. ويف �شوء نتائج الدرا�شة 
املتعلق  التعليمي  بناء املحتوى  اإعادة  اأبرزها:  التو�شيات من  بعدد من  الباحثون  اأو�شى 
ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن، اإجراء 
املزيد من الدرا�شات حول املحتوى التعليمي للك�شف عن �شورة الها�شميني مل�شاق الرتبية 

الوطنية يف امل�شار اجلامعي. 
�شورة الها�شميني، كتب الدرا�شات الجتماعية، مراحل التعليم  �لكلمات �ملفتاحية: 

العام. معياري التتابع وال�شتمرارية. 
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Analysis of School Students’ Social Studies Books in Accor-
dance with Standard Sequence and Continuity Criterion through 

the Images of the Hashemites in Them 

Abstract: 

The aim of this study is to introduce the image of the Hashemite in social 
studies textbooks for school students in Jordan. 

The researchers developed three instruments to analyze the content of 
the social studies textbooks in public schools in 2011/ 2012. The population 
of the study consists of (46) books representing history, geography, civil 
education and general culture. Meanwhile, the sample of the study consists 
of (36) books including only history, civil education, and general culture for 
both the first and second semester. 

The findings of the study showed that there is a significant difference 
between the content elements and imbalance in the social studies textbooks in 
all public education levels in Jordan. Moreover, the continuity of representing 
the content is not following a gradual plan in the public educational stages as 
well as the lack of sequence and continuity in the content of the educational 
material. 

In light of the results of the current study, the researchers recommended 
the reconstruction of an educational content regarding the image of the 
Hashemite in the books of social studies and public educational levels in 
Jordan. In addition we recommend conducting more studies about the image 
of Hashemite in the civil education course at the university level. 

Key Words: Hashemite image, Social studies textbooks, Public 
educational stages, Sequences and continuity
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مقدمة: 
يف  املهمة  واملحطات  التاريخية،  احلقائق  عن  بحثاً  الإن�شاين  التاريخ  درا�شة  عند 
تكن  ومل  والبطولت،  الأجماد  هذه  �شنعت  �شخ�شيات  هناك  اأن  جند  الإن�شانية،  احلياة 
الأمم  حياة  يف  جامدةً  زمنيةً  مرحلةً  اأو  عابرةً  حمطةً  الرائدة  التاريخية  ال�شخ�شيات  تلك 
وال�شعوب، ولكنها ينابيع متجددة ميكن توظيف منهجها يف اإثراء الفكر املعا�رش، وتو�شيع 
ال�شخ�شيات  تلك  ومن  احل�شنة،  بالقدوة  الناجحة  التجارب  وتدعيم  املثمر،  الثقافة  ن�شيج 
الها�شميون الذين �شعوا اإىل بناِء نه�شٍة عربيٍة يف الع�رِش احلديث، ُر�شمت لوحاتها ومبادئها 

يف كل بلدان العامل.
والعربي،  املحلي،  والنتماء  الوطنية،  الروح  بتنمية  الجتماعية  الدرا�شات  وتهتم 
والإ�شالمي، والإن�شاين لدى التالميذ؛ وذلك اأن تنمية الروح الوطنية ُتعد الوظيفة الأ�شا�شية 

للدرا�شات الجتماعية )اللقاين واأبو �شنينه، 1999( .
ويت�شح لنا مما �شبق اأن منهج الدرا�شات الجتماعية هو الو�شيلة لتحقيق هذه الأهداف، 
فاإنه لبد اأن يكون منهجاً متطوراً ومتجدداً، ُيحقق التوجهات الرئي�شة التي يتطلع اإليها قادة 

واأبناء الوطن الذي ميثل واقع كل فرد من اأفراده، واآماله وما�شيه وم�شتقبله.
واإمياناً بقد�شية الر�شالة التي حملها الها�شميون لتحرير الأمة ورفعتها وعزتها ويف 
ومعتز  والإميان،  واملعرفة  بالعلم  مت�شلح  جيل  �شنع  ويف  اأجله،  من  ن�شحي  وطن  بناء 
من  كان  فقد  احلكيمة،  الها�شمية  للقيادة  بولئه  وفخور  الطاهر،  الأردين  للرثى  بانتمائه 
الواجب اأن ن�شتعر�ص هذه ال�شورة امل�رشفة للها�شميني، التي ُذكرت يف العديد من امل�شادر 
واملراجع قدمياً وحديثاً، وتناولتها درا�شات عدة، وقد ظهرت العديد من املجالت وال�شحف 
حتمل ا�شم الها�شميني، وُعقدت العديد من الندوات اخلا�شة بهم لبيان تاريخهم واإجنازاتهم 
وحتدياتهم، وحّللت خطاباتهم، ومنت مبادراتهم يف روح كل مواطن اأردين، وُعر�شت العديد 

من امل�رشحيات والتمثيليات والأفالم اخلا�شة بهم.
اأن  يفرت�ص  لأنه  كافياً؛  لي�ص  هذا  اأن  يجدون  الباحثني  اأن  اإل  كله  ذلك  من  وبالرغم 
يقابل ذلك اهتمام وا�شع يف الأدب الرتبوي يتمثل يف ت�شمني الكتب املدر�شية _ وبخا�شة 
خالل  من  لحظت  وقد  الها�شميني،  عن  وافية  مبو�شوعات  الجتماعية_  الدرا�شات  كتب 
على  املدار�ص  لطلبة  املقررة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  ا�شتمال  اأن  التعليمية  م�شريتها 
�شور الها�شميني ل يفيهم حقهم، فهم ي�شتحقون اأكرث مما هو مذكور يف الكتب؛ لأنهم قدموا 
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خدمات للوطن واملواطن من توفري و�شائل العي�ص الكرمي، وحتقيق العدالة وامل�شاواة، وتوفري 
الأمن وال�شالم ي�شتحقون عليها كل التقدير والحرتام ويتطلب كل ذلك اأن نربز اإجنازاتهم 
الكتب  يف  ت�شمينها  خالل  من  اأفراده  من  فرد  ولكل  للوطن  وحبهم  امللكية  ومبادراتهم 

املدر�شية لنعزز �شعور الولء للقادة الها�شميني عند الطلبة.
الدرا�شات  كتب  واأهمية  للها�شميني  التاريخي  الدور  اأهمية  من  ُذكر  ما  �شوء  ويف 
يف  بدوره  للقيام  ومهيئ  مبا�شيه  معتزاً  واأمته  لوطنه  منتم  جيل  اإعداد  يف  الجتماعية 
لطلبة  املقررة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  حتليل  بهدف  الدرا�شة  هذه  جاءت  امل�شتقبل 
املدار�ص يف مراحل التعليم العام يف الأردن وفق معيارْي التتابع وال�شتمرارية ملكونات 
�شورة الها�شميني املت�شمنة فيها، ومن �شاأن ذلك اأن ي�شاعد يف التعرف اإىل املالمح التي 
منت بدرجة متدنية اأو مل ُت�شمن، وبالتايل العمل على تاليف مثل  ز عليها، وتلك التي �شُ ُركِّ

هذا اخللل م�شتقبالً عند تاأليف الكتب.

مشكلة البحث وتساؤالته: 
متثل املناهج املدر�شية يف حقيقة الأمر روؤية الدولة وموؤ�ش�شاتها امل�شوؤولة عن تربية 
النا�شئة  �شخ�شيات  ت�شكيل  يف  عظيم  دور  فللمناهج  �شخ�شياتهم؛  وت�شكيل  فيها  الن�صء 
العقلية، والفكرية، والنف�شية، واجل�شمية، والجتماعية )Wang، 2006( ، مع مالحظة اأن 
كتب الدرا�شات الجتماعية هي الأكرث الت�شاقاً بالأهداف الوطنية واأكرثها قرباً فيما يتعلق 
Risner، Nicho - )ااملجتمع من حيث اآماله، وواقعه، وما�شيه، وحا�رشه، وم�شتقبله 
son، & Webb، 2000( وعلى الرغم من تلك الأهمية لكتب الدرا�شات الجتماعية، فاإن 
البيئة  يف   )2003 القمريي  2012؛  حمد،  )بني  اأجريت  التي  الدرا�شات  من  العديد  نتائج 
الأردنية ك�شفت عن ق�شور وا�شح يف بناء هذه املناهج من حيث عدم مراعاتها ملعياري 
التتابع وال�شتمرارية حيث يتم التعامل مع كل مرحلة تعليمية ب�شكل منف�شل عن املرحلة 
ال�شابقة او التي تليها، مما قد يوؤدي اإىل تكرار يف كثري من اجلوانب املعرفية للمناهج يف 

ال�شفوف املختلفة.
الها�شميني  �شورة  عن  الك�شف  خالل  من  البحث  م�شكلة  حتددت  فقد  ذلك  �شوء  ويف 
الكتب  اأن  اأم  املطلوب؟  بامل�شتوى  نت  مِّ �شُ هل  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  املت�شمنة 
التاريخية، وال�شيا�شية، والرتبوية، واأغفلت بع�شها الآخر منها  ركزت على بع�ص اجلوانب 
كالع�شكرية، والجتماعية، والقت�شادية، وهل ُقدم املحتوى ب�شورة كلية مراعية التتابع 
الدرا�شات  كتب  حمتوى  وتنظيم  اختيار  عند  املهمة  الأ�شا�شية  واملعايري  وال�شتمرارية، 

الجتماعية يف ال�شفوف )1-12( وذلك من خالل �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية: 
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ما املحتوى املتعلق ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية يف مراحل  ●
التعليم العام يف الأردن؟ 

الجتماعية يف مراحل  ● الدرا�شات  الها�شميني يف كتب  يقّدم حمتوى �شورة  كيف 
التعليم العام يف الأردن؟ 

كتب  ● يف  الها�شميني  �شورة  حمتوى  اختيار  حتكم  التي  الأ�شا�شية  املعايري  ما 
الدرا�شات الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن؟ 

هدف البحث: 
الدرا�شات  كتب  حتليل  خالل  من  الها�شميني  �شورة  عن  الك�شف  البحث  هذا  هدف 
الجتماعية بحث يتم التعرف على املحتوى املتعلق ب�شورة الها�شميني وكيفية تقدمي هذا 
معياري  وفق  الها�شميني  �شورة  اختيار  حتكم  التي  الأ�شا�شية  املعايري  واأخرياً  املحتوى، 

التتابع وال�شتمرارية.

أهمية البحث: 
تنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية مو�شوعه، وميكن �أن تفيد �لدر��شة �حلالية �لعديد 

من �لأطر�ف وهم: 
كتب . 1 عليها  تبنى  اأن  يجب  التي  الأ�ش�ص  تو�شح  بحيث  الأردنية  املناهج  خمططو 

الدرا�شات الجتماعية.
كتب . 2 يف  الها�شميني  �شورة  ت�شمني  باأهمية  وتزويدهم  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الدرا�شات الجتماعية.

حمددات البحث
�قت�رش هذ� �لبحث على: 

املدار�ص  � لطلبة  املقررة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  الها�شميني يف  حتليل �شورة 
يف مراحل التعليم العام يف الأردن، وبالتحديد من بدء الثورة العربية الكربى 1916م اإىل 

الوقت احلايل 2011م.
الرتبية  � وكتب  التاريخ،  بكتب  واملتمثلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  من  عينة 

الجتماعية والوطنية، وكتاب الثقافة العامة للف�شلني الأول والثاين واملقررة لطلبة املدار�ص 
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من قبل وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�شي 2011/ 2012م للمرحلة الأ�شا�شية الدنيا، 
واملرحلة الأ�شا�شية العليا واملرحلة الثانوية.

تعريف مصطلحات البحث: 

هناك عدد من امل�شطلحات يف هذه الدرا�شة التي يجب تعريفها اإجرائياً، وهي على 
�لنحو �لآتي: 

والو�شائل  ◄ واملفاهيم،  )احلقائق،  املعرفية:  املت�شمنات  هي  �لها�شميني:  �شورة 
الدرا�شات  كتب  يف  نت  مِّ �شُ والتي  بالها�شميني،  املتعلقة  والجتاهات(  والقيم  والأن�شطة، 
التاريخية،  الآتية:  ال�شبعة  الأبعاد  وفق  الأردن  يف  العام  التعليم  مراحل  يف  الجتماعية 

وال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، والرتبوية، والدينية، والع�شكرية.
التاريخ،  ◄ الآتية:  املباحث  املدر�شية يف  الكتب  هي  �لجتماعية:  �لدر��شات  كتب 

مقررة  كتب  وجميعها  العامة،  والثقافة  املدنية،  والرتبية  والوطنية  الجتماعية  والرتبية 
للطلبة باختالف مراحل التعليم للعام الدرا�شي 2011/ 2012م.

مر�حل �لتعليم �لعام: وهي ت�شتمل على املرحلة الأ�شا�شية الدنيا املتمثلة بال�شف  ◄
الأول حتى ال�شف ال�شاد�ص، واملرحلة الأ�شا�شية العليا املتمثلة بال�شف ال�شابع حتى ال�شف 

العا�رش، واملرحلة الثانوية وت�شتمل ال�شفني الأول ثانوي والثاين ثانوي.
هو تناول �شورة  ◄ �لها�شميني:  و�ل�شتمر�رية ملكونات �شورة  �لتتابع  م�شتوى 

تزداد  بحيث  الدرا�شية  املراحل  عرب  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  حمتوى  يف  الها�شميني 
ال�شورة عمقاً وات�شاعاً كلما تقدمت املرحلة الدرا�شية.

الدراسات السابقة: 
تبني  احلايل  البحث  مبو�شوع  العالقة  ذات  للدرا�شات  النظري  الأدب  مراجعة  بعد 
التتابع  معياري  وفق  الدرا�شية  الكتب  يف  الها�شميني  �شورة  تناولت  درا�شات  وجود  عدم 

مت �لدر��شات �ل�شابقة �إىل ثالثة:  وال�شتمرارية وبالتايل فقد ُق�شِّ
�ملحور �لأول: الدرا�شات التي تناولت بناء منوذج مقرتح لل�شور بعامة يف كتب  ◄

الدرا�شات الجتماعية 
اأجرت �لزعرتي )2012( درا�شة هدفت اإىل بناء منوذج مقرتح ل�شورة عمان يف كتب 
اجتاهات  يف  اأثره  وقيا�ص  الأردن  يف  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية 
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من  التاأكد  بعد  و  التحليل  اأداة  ُبنيت  الدرا�شة  غر�ص  ولتحقيق  عمان،  مدينة  نحو  الطلبة 
النموذج  الباحثون  اأعدَّ  التحليل  نتائج  �شوء  ويف  التحليل،  عملية  متت  وثباتها  �شدقها 
و�شيا�شية،  )جغرافية،  اأبعاد:  ت�شعة  ت�شمن  وقد  الأول،  ق�شمني:  من  تكون  الذي  املقرتح 
و�شكانية، واقت�شادية، وع�شكرية، واجتماعية، وثقافية، و�شياحية( وُبنيت الأبعاد ال�شابقة 
وفق م�شفوفة املدى والتتابع، اأما الق�شم الثاين من النموذج فقد ت�شمن خرائط مفردات هذا 
املحتوى، كما ُبنيت وحدة تعليمية ل�شورة عمان م�شتندة اإىل النموذج املقرتح، واأخرياً ُبني 
مقيا�ص اجتاهات، وبعد التاأكد من �شدق املقيا�ص وثباته طبقت الوحدة التعليمية ومن ثم 
طبَّق املقيا�ص على عينة مكونة من )90( طالباً وطالبة من طلبة ال�شف العا�رش الأ�شا�شي يف 
منطقة اإربد الأوىل وقد اأظهرت النتائج اأن هناك ق�شوراً وا�شحاً يف تناول �شورة عمان يف 
كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن، ووجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α=0.05( ، بني املتو�شط احل�شابي للقيا�ص القبلي اخلا�ص 
بتقديرات اأفراد الدرا�شة على مقيا�ص الجتاهات الكلي نحو مدينة عمان واملتو�شط احل�شابي 
للقيا�ص البعدي اخلا�ص بتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة على مقيا�ص الجتاهات الكلي نحو 
مدينة عمان ول�شالح القيا�ص البعدي.ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)α=0.05( ، بني املتو�شطني احل�شابيني اخلا�شني بالتقديرات البعدية لأفراد عينة الدرا�شة 

على مقيا�ص الجتاهات الكلي نحو مدينة عمان يعزى ملتغري اجلن�ص ول�شالح الإناث.
وقام بني حمد )2012( باإجراء درا�شة هدفت اإىل حتليل �شورة ال�شخ�شيات التاريخية 
هدفت  ولتحقيق  ال�شورة،  لهذه  منوذج  وبناء  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  التاريخ  كتب  يف 
الدرا�شة مت بناء اأداتني للدرا�شة بهدف حتليل �شورة ال�شخ�شيات التاريخية يف كتب التاريخ 
املقررة للمرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن للعام الدرا�شي 2011/ 2012، الأول: خا�ص 
والأداة  العليا،  الأ�شا�شية  للمرحلة  التاريخ  كتب  يف  التاريخية  ال�شخ�شيات  با�شتخراج 
الأول  للف�شلني  النموذج  لبناء  املقرتحة  التاريخية  ال�شخ�شيات  بقائمة  خا�شة  الثانية 
والثاين لل�شفوف الثامن والتا�شع والعا�رش الأ�شا�شي.ويف �شوء التحليل ُبني منوذج مقرتح 
خا�ص مبحتوى املادة التعليمية املتعلقة ب�شورة ال�شخ�شيات التاريخية يف كتب التاريخ 
للمرحلة الأ�شا�شية العليا، توزعت على الأبعاد: )ال�شيا�شية، والع�شكرية، والعلمية، والدينية، 
والقت�شادية، والرتبوية( حيث انق�شم النموذج اإىل ق�شمني الأول يت�شمن النتاجات الرتبوية 
والثاين  التاأليف،  والتقومي وموجهات  والأن�شطة  والأ�شاليب  والطرائق  ال�شخ�شية  ومفردات 
ي�شتمل على حمتوى املعلومات واملعارف اخلا�شة بال�شخ�شية و�شور واأ�شكال ور�شومات 
تفاوتا ملحوظا يف �شورة  النتائج  التاريخية.واأظهرت  ال�شخ�شية  اأبعاد  لتو�شيح  وخرائط 
ال�شتة  لالأبعاد  وفقاً  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  التاريخ  كتب  يف  التاريخية  ال�شخ�شيات 
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ز على ال�شخ�شيات املتعلقة باجلانب ال�شيا�شي واجلانب العلمي. ال�شابقة، حيث ركِّ
يف  ال�رشيف  القد�ص  �شورة  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2003( �لقمريي  واأجرى 
كتب الدرا�شات الجتماعية املقررة لطلبة املدار�ص يف الوطن العربي، وكذلك تقدمي منوذج 
مقرتح ملحتوى املادة التعليمية املتعلق بالقد�ص ال�رشيف يف مناهج الدرا�شات الجتماعية 
املقررة لطلبة املدار�ص يف الوطن العربي حيث قام القمريي ببناء اأداة خا�شة تنق�شم اإىل 
اأربع اأدوات حتليل هدفها حتليل حمتوى كتب الدرا�شات الجتماعية املقررة لطلبة املدار�ص 
يف الوطن العربي يف العام الدرا�شي 2002/ 2003م، ومتثل هذه الكتب جمتمع الدرا�شة، 
ونظراً ل�شعوبة حتليل جميع هذه الكتب يف جميع الأقطار العربية، قام القمريي باأخذ عينة 
اأن �شورة القد�ص ال�رشيف يف كتب الدرا�شات  ممثلة لالأقطار العربية.وخل�شت الدرا�شة اإىل 
وع�شكرية،  تاريخية،  �شورة  هي  العربي  الوطن  يف  املدار�ص  لطلبة  املقررة  الجتماعية 
اأما من حيث حجم املحتوى املتعلق بالقد�ص ال�رشيف فقد كان قليالً، ومن حيث  ودينية، 

التنظيم فكان يفتقر اإىل عن�رشي التتابع وال�شتمرار.
الدرا�شات  كتب  حمتوى  حتليل  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  وتتفق 
احلالية  الدرا�شة  اأن  اإل  والتتابع،  املدى  م�شفوفة  وفق  مقرتح  منوذج  وبناء  الجتماعية 
الدرا�شات الجتماعية  ال�شابقة يف مدى �شمولها حيث تناولت كتب  الدرا�شات  تختلف عن 
من ال�شف الأول الأ�شا�شي وحتى ال�شف الثاين الثانوي، يف حني اقت�رشت الدرا�شة ال�شابقة 

على مرحلة تعليمية معينة.
الدرا�شات  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  حللت  التي  الدرا�شات  تناول  الثاين:  املحور 
اإبراز  اأو  الها�شميني  عن  عامة  �شورة  تكوين  بهدف  بعامة  الها�شميني  ب�شورة  املرتبطة 

الأعمال التي قام بها الها�شميون لتحقيق الوحدة العربية وبناء وطن حديث.
واأجرت كوربيت )Corbett, 2009( درا�شة يف �شيكاجو هدفت اإىل الك�شف عن جوانب 
اعتمدت  وقد  التاريخ،  هذا  من  احلرجة  اللحظات  يف  الها�شميني  ودور  الأردن،  تاريخ  يف 
الدرا�شة على تاأ�شيل تاريخ الأمة منذ الع�شور القدمية وحتى الوقت احلا�رش بالعودة اإىل 
احلكم  لتاريخ  والدار�شني  الباحثني  مع  املقابالت  واإجراء  املكتوبة،  واملراجع  امل�شادر 
بناء على  الأردن  تاأ�شي�ص  اأهمها  النتائج  اإىل جمموعة من  الدرا�شة  الها�شمي، وقد خل�شت 
ثورة عربية لتحرير العرب من ال�شتبداد العثماين، وعمل الها�شميون منذ عام 1921 على 
�شيا�شي  خٍط  بر�شم  الها�شميون  وقام  الأردن،  يف  والجتماعية  القت�شادية  احلياة  تطوير 
الثقايف واحل�شاري  املوروث  الوطنية، وعززوا  ال�شيادة  ال�شالم وحماية  نحو  معتدٍل اجته 

لالأردن، وحفظوه من ال�شياع والذوبان يف ثقافات بالد ال�شام الأخرى.
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اأثر اغتيال امللك عبد  اأجرى يتز�نك )Yitzank, 2010( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن 
اهلل الأول يف �شورة الها�شميني يف الأردن، ا�شتخدمت الدرا�شة منهجية التحليل التاريخي 
لالأحداث التي تبعت هذا الغتيال ال�شيا�شي، اأ�شارت نتائج هذه الدرا�شة اإىل اأن هذا الغتيال 
ال�شيا�شي هدد �شورة العائلة الها�شمية وو�شعها يف الأردن، واأن هذا الغتيال وما تبعه من 
اأحداث تاريخية عزز من �شورة العائلة الها�شمية من حيث القدرة على التعامل الفاعل مع 

الأحداث ال�شيا�شية املفاجئة مثل اغتيال امللك عبد اهلل الأول يف العام 1951م.
الدرا�شات  كتب  حمتوى  حتليل  اأ�شلوب  ا�شتخدمت  التي  الدرا�شات  الثالث:  املحور 
حمتوى  حتليل  طرق  من  وال�شتفادة  املواطنة  تنمية  يف  دورها  اإبراز  بهدف  الجتماعية 

الكتب.
واأجرى �ل�شبحيني )2006( درا�شة هدفت اإىل تطوير مناهج الدرا�شات الجتماعية يف 
اأ�شا�ص النتاجات التعليمية املتوقع  املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن يف �شوء تقوميها وعلى 
تعلمها وتعليمها، ومت يف الدرا�شة تطوير اأداة تتكون من 6 حماور تاألفت من )89( نتاجاً، 
هناك  اأن  الدرا�شة  واأظهرت  الدرا�شة،  اأداة  �شوء  يف  الجتماعية  الدرا�شات  مناهج  وحلِّلت 
العلم  وحمور  القت�شادي  للمحور  الجتماعية  الدرا�شات  مناهج  مراعاة  ن�شبة  يف  تدنياً 
الأمة  ثقافة  حمور  الأ�شا�شي.اأما  التعليم  مرحلة  يف  العاملية  والتوا�شالت  والتكنولوجي 
وحمور التاريخ وال�شيا�شة وحمور البيئة الطبيعية والب�رشية، فجاءت ن�شبة مراعاته متو�شطة، 
ملنهاج  منوذجاً  الدرا�شة  وطورت  عالية،  مراعاة  ن�شبة  الجتماعي  املحور  حقق  حني  يف 

الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية بحيث يكون مراعياً للمحاور ال�شتة ونتاجاتها.
واأجرى بر�همة )2008( درا�شة هدفت اإىل تطوير منهاج الرتبية الوطنية واملدنية يف 
�شوء خ�شائ�ص املواطنة ال�شاحلة، وقيا�ص اأثره يف اكت�شاب مفاهيم املواطنة والجتاهات 
نحوها لدى طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن، وقد تكونت عينة الدرا�شة من )84( 
املواطنة  بخ�شائ�ص  قائمة  اأُعدَّت  وقد  الأ�شا�شي،  العا�رش  ال�شف  طلبة  من  وطالبة  طالباً 
الأ�شا�شي  التعليم  الوطنية واملدنية ملرحلة  الواجب ت�شمينها يف منهاج الرتبية  ال�شاحلة 
العليا يف الأردن، ومت التعرف اإىل واقع خ�شائ�ص املواطنة ال�شاحلة من خالل حتليل حمتوى 
الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�شة مببحث الرتبية الوطنية يف الأردن، بالإ�شافة اإىل 
اإعداد مناهج مقرتحة قائمة على خ�شائ�ص املواطنة ال�شاحلة من خالل م�شفوفة املدى 
تف�شيلياً. ومعاجلته  املطور  املنهاج  من  وحدتان  واختريت  املحاور،  وخريطة  والتتابع، 
الدرا�شة تدين درجة توافق خ�شائ�ص املواطنة ال�شاحلة يف منهاج الرتبية  اأظهرت نتائج 
للوحدتني  الإيجابي  والأثر  بعامة،  الأردن  العليا يف  الأ�شا�شية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية 
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املطورتني يف اكت�شاب الطلبة ملفاهيم املواطنة على الجتاهات نحو مفاهيم املواطنة لدى 
الطلبة.

كتب  مراعاة  مدى  عن  الك�شف  اإىل  هدفت   )2008( �مل�شرتيحي  اأجرتها  درا�شة  ويف 
الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن ملبادئ الدميقراطية واأثر 
تطوير وحدات تعليمية يف معرفة الطلبة لتلك املبادئ واجتاهاتهم نحو الدميقراطية، واأُعدَّت 
قائمة مببادئ الدميقراطية الواجب توافرها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة 
الأ�شا�شية العليا يف الأردن، والتعرف اإىل درجة توافر مبادئ الدميقراطية يف كتب الرتبية 
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�شا�شية العليا من خالل حتليل حمتواها، وكذلك تطوير ثالث 
اختبارات  واإعداد  املبادئ،  هذه  وفق  كتاب  كل  من  وحدة  بواقع  درا�شية  تعليمية  وحدات 
واإعداد  متعدد،  من  الختيار  نوع  من  فقرة   )30( من  مكون  درا�شي  �شف  لكل  حت�شيلية 
مقيا�ص لقيا�ص اجتاهات الطالبات نحو مبادئ الدميقراطية تكون من )40( فقرة وتكونت 
للوحدات  الإيجابية  الدرا�شة عن اجلوانب  )348( طالبة، وك�شفت نتائج  الدرا�شة من  عينة 
النمو  يف  الدرا�شية  الوحدات  لتطوير  الإيجابي  الأثر  عن  اأي�شاً  وك�شفت  املطورة،  الدرا�شية 
املعريف املتعلق مببادئ الدميقراطية لدى الطالبات، اللواتي خ�شعن لدرا�شة هذه الوحدات 

ب�شورتها املطورة.
الرتبية  كتب  من  تعليمية  وحدات  تطوير  اإىل   )2009( �لق�شريين  درا�شة  وهدفت 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شامني  �شوء  يف  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية 
لتلك  الطلبة  حت�شيل  يف  اأثرها  واختبار  الأردن،  كلنا  وثيقة  يف  املت�شمنة  والجتماعية 
من  الدرا�شة  عينة  وتاألفت  واملدنية،  الوطنية  الرتبية  مبحث  نحو  واجتاهاتهم  امل�شامني 
)144( طالباً وطالبة من طلبة ال�شف العا�رش الأ�شا�شي، واأعدت قائمة باملفاهيم املت�شمنة 
يف وثيقة »كلنا الأردن« الواجب ت�شمينها لكتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�شف العا�رش 
الأ�شا�شي، ومت التعرف اإىل واقع املفاهيم املت�شمنة يف وثيقة كلنا الأردن من خالل حتليل 
من  وحدات  طورت  ثم  العليا،  الأ�شا�شية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  حمتوى 
النتائج عن وجود  وثباتها.ك�شفت  التاأكد من �شدقها  الأ�شا�شي، ومت  العا�رش  ال�شف  كتاب 
ق�شور واإغفال وا�شح لبع�ص املفاهيم لتغطية املجالت الثالثة ال�شيا�شية، والقت�شادية، 
والجتماعية، وك�شفت اأي�شاً عن اجلوانب الإيجابية للوحدتني املطورتني لدى الطلبة نحو 
املفاهيم املت�شمنة يف وثيقة »كلنا الأردن«، وكذلك الأثر الإيجابي لجتاهات الطلبة نحو 
على  اتفقت  جميعا  انها  املحور  درا�شات  على  واملدنية.ويالحظ  الوطنية  الرتبية  مبحث 
حتليل حمتوى كتب الدرا�شات الجتماعية، كما اتفقت على بناء مناذج وفق م�شفوفة املدى 

والتتابع، واإن تباينت تلك الدرا�شات.
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ويالحظ من خالل التعقيب على املحورين الثاين والثالث، اأن درا�شات املحور الأول 
الداخلية  الها�شمية  العالقات  وتتبع  الأردن،  تاريخ  يف  عامة  جوانب  عن  الك�شف  تناولت 
 Corbett،( وكوربيت   ،)Terzioglu، 2010( تريويجولو  درا�شة  مثل  واخلارجية 

. )2009
كتب  على  تركزت  خمتلفة  جوانب  تناول  فقد  الثاين  املحور  لدرا�شات  بالن�شبة  اأما 
الدرا�شات الجتماعية حيث تنوعت اأهداف الدرا�شات ح�شب املبداأ الذي تقي�شه، وا�شتخدمت 
اأ�شاليب خمتلفة منها: تطوير وحدات درا�شية وحتليل حمتوى املناهج وتقوميها، واختلفت 
يف  احلالية  الدرا�شة  مع  اتفق  مما  والطلبة  واملعلمني  والكتب  املناهج  بني  الدرا�شة  عينة 

جانب معني واختلف يف جوانب اأخرى متعددة.
ما مييز هذه �لدر��شة عن غريها من �لدر��شات �ل�شابقة: 

هذه الدرا�شة تناولت مو�شوعاً مل يتطرق اإليه اأي من الباحثني يف الدرا�شات ال�شابقة، 
وهي تق�شي �شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية جلميع مراحل التعليم العام 
الدرا�شة  مييز  ما  وهذا  وال�شتمرارية،  التتابع  معياري  وفق  حتليلها  خالل  من  الأردن  يف 
احلالية عن الدرا�شات ال�شابقة، وي�شكل اإ�شافة جديدة اإىل البحث الرتبوي يف ميدان الدرا�شات 

الجتماعية.

منهجية البحث وإجراءاته: 

منهجية البحث 

ا�شتخدم الباحثون املنهج الو�شفي التحليلي، وذلك من خالل ا�شتخدام اأ�شلوب حتليل 
اأوجه القوة وال�شعف  اأ�شاليب البحث العلمي، وي�شعى اإىل اكت�شاف  اأحد  املحتوى الذي يعد 

يف الكتب املدر�شية.

جمتمع الدراسة: 

تكّون جمتمع الدرا�شة من كتب الدرا�شات الجتماعية جميعها، املقررة لطلبة املدار�ص 
 /2011 الدرا�شي  للعام   )12-1( لل�شفوف  الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 

2012م، والبالغ عددها )46( كتاباً بواقع جزاأين لكل كتاب.

عينة الدراسة: 

الذي  الأمر  الها�شميني  تناولت تاريخ  الدرا�شة بطريقة ق�شدية لكونها  اختريت عينة 
والنتماء،  الولء  تر�شخ  بدورها  وهي  الها�شمية،  الأ�رشة  بتاريخ  الطلبة  توعية  اإىل  يوؤدي 
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وت�شاعدهم على معرفة الإرث احل�شاري ب�شورة وا�شحة، وهو الهدف الرئي�ص الذي ي�شعى 
لعدم  نظراً  العامة  اجلغرافيا  ا�شتبعد مقرر  الدرا�شة، حيث  اإىل حتقيقه من خالل  الباحثون 
ا�شتمالها على  التي حتتم عدم  املادة اجلغرافية  ب�شبب طبيعة  الها�شميني  تطرقها ل�شورة 
الآتي  واجلدول  جزءاً   36 من  مكونة  الدرا�شة  عينة  اأ�شبحت  وبالتايل  الها�شميني،  �شورة 

يبني ذلك: 
الجدول )1( 

كتب الدراسات االجتماعية حسب المراحل التعليمية والتي تمثل عينة الدراسة

 �لكتاب
�ملرحلة/ �ل�شف

ج1

�لثقافة عامة�لتاريخ�لرتبية وطنية
�ملجموع

م2م1ج2ج1ج2ج1

املرحلة 
الأ�شا�شية 

الدنيا

الأول

الرتبية 
الجتماعية 

والوطنية

11 - - - -2

2- - - - 11الثاين

2- - - - 11الثالث

2- - - - 11الرابع

2- - - - 11اخلام�ص

4- - 1111ال�شاد�ص

املرحلة 
الأ�شا�شية 

العليا

ال�شابع
الرتبية 

الوطنية 
املدنية

1111 - -4

4- - 1111الثامن

4- - 1111التا�شع

4- - 1111العا�رش

املرحلة 
الثانوية

2- - 11- - اأول ثانوي

11114- - الثاين الثانوي

1010771136�ملجموع �لكلي

أدوات الدراسة: 

أدوات الدراسة: 

ال�شابق  الأدب  على  الطالع  خالل  من  الدرا�شة  اأدوات  ُبنيت  الدرا�شة  هدف  لتحقيق 
ذات  والدرا�شات  بعامة،  الجتماعية  الدرا�شات  حمتوى  بتحليل  العالقة  ذات  والدرا�شات 

العالقة بخا�شة مثل درا�شة املومني )2010( ؛ عبد الرحمن )1982( .
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�لأد�ة �لأوىل: بطاقة حتليل املحتوى: حيث تكونت بطاقة حتليل املحتوى ب�شورتها  ♦
التاريخية،  الآتية:  الأبعاد  وتت�شمن  الرئي�شة  التحليل  اأبعاد  اأ-  الآتية:  الأبعاد  من  الأولية 
الفرعية  التحليل  الع�شكرية.فئات  الدينية،  الرتبوية،  الجتماعية،  القت�شادية،  ال�شيا�شية، 
لكل بعد من الأبعاد الرئي�شة ال�شابقة وت�شمل: احلقائق، املفاهيم، الو�شائل والأن�شطة، لقيم 

والجتاهات
�لأد�ة �لثانية: بطاقة عر�ص حمتوى املادة التعليمية والتي ت�شم الأبعاد الآتية:  ♦

واأ�شكال  وخرائط،  )�شور،  التعليمية  .الو�شائل  مت�شلة(  وغري  )مت�شلة،  العر�ص  طريقة 
تو�شيحية( .

هذه  ♦ تتيح  حيث  املحتوى  لعنا�رش  وال�شتمرارية  التتابع  بطاقة  �لثالثة:  �لأد�ة 
نت جتميعاً عمودياً ِبدءاً من املرحلة الأ�شا�شية  الأداة جتميع كافة عنا�رش املحتوى التي ُدوِّ
وانتهاءً باملرحلة الثانوية بهدف حتديد املجموع الكلي لكل عن�رش من عنا�رش املحتوى 
يف املرحلة التعليمية الواحدة، ثم حتديد املجموع الكلي لكل عن�رش يف مراحل التعليم العام.

صدق األدوات: 

بعد النتهاء من اإعداد اأدوات التحليل وبهدف الك�شف عن �شدق اأدوات التحليل، ُعر�شت 
اأدوات الدرا�شة ب�شورتها الأولية على جمموعة حمكمني من ذوي الخت�شا�ص واخلربة من 
البالغ  والتدري�ص  املناهج  وق�شم  التاريخ  بق�شم  تدري�ص  هيئة  واأع�شاء  تربويني،  مر�شدين 
لهدف  الأدوات  منا�شبة  مدى  حول  الراأي  اإبداء  اإليهم  ُطلب  حيث  حمكمني،   )10( عددهم 
املحكمني  باآراء  ال�شرت�شاد  وبعد  التحليل،  اأدوات  لعنا�رش  اللغوية  وال�شياغة  الدرا�شة، 
ومالحظاتهم اأُجريت التعديالت، وُحذفت بع�ص الفقرات التي اأُبديت من جميع الأطراف التي 
جاهزة  النهائية  ب�شورتها  التحليل  اأدوات  اأ�شبحت  وبذلك  التحليل  اأدوات  عليهم  عر�شت 

لال�شتخدام.

إجراءات التحليل األولي بغرض حساب ثبات األدوات:

وحدة  للحقائق.،  بالن�شبة  اجلملة  وحدة  الآتي:  النحو  على  التحليل  وحدة  اختريت 
ُحدِّدت  والأن�شطة.كما  للقيم  بالن�شبة  الفقرة  اأو  املو�شوع  وحدة  املفاهيم،  لتحليل  الكلمة 
والدينية،  والرتبوية،  والجتماعية،  والقت�شادية،  وال�شيا�شية،  )التاريخية،  التحليل  فئات 
ذات دللت حمددة ح�شب نوع  املعنى  اإىل جمل كاملة  ، مع جتزئة كل ن�ص  والع�شكرية( 
الن�ص باعتبار كل جملة هي جديدة م�شتقلة، واأُدخلت احلوا�شي والن�شو�ص وال�شور واجلداول 
والأن�شطة يف عملية التحليل.واعتمد التكرار وحدة للعد يف التحليل حل�شاب تكرارات �شورة 
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اأو حمتوى الفقرات، ومتَّ التعرف على  اأو الفرعية  الها�شميني الواردة يف العناوين الرئي�شة 
عملية التحليل؛ حيث قام الباحثون بتحليل عينات من الكتب املدر�شية اأكرث من مرة، لتتكون 
لديهم القدرة على القيام باإجراء التحليل ح�شب قواعدها واإجراءاتها، وُحلِّلت جميع درو�ص 
عينة الدرا�شة بهدف معرفة فيما اإذا كانت هذه املو�شوعات تقدم �شورة وا�شحة للها�شميني 

اأم ل، وُر�شدت النتائج وُحلِّل حمتواها

ثبات حتليل األدوات الثالث: 

للتاأكد من ثبات �لتحليل مت �لأخذ بالإجر�ء�ت �لآتية: 
حتليل املحتوى ل�شورة الها�شميني لدى عينة من كتب الدرا�شات الجتماعية بفارق 
اأ�شابيع بني التحليلني بغر�ص التحقق من ثبات قائمة التحليل.اإذ تبني  زمني مقداره )5( 
اأن ن�شبة التفاق بني التحليلني با�شتعمال معادلة هول�شتي بلغت )98.5%( بالن�شبة اإىل 
الأبعاد الرئي�شية للتحليل، بالإ�شافة اإىل ا�شتقرار قدرة الباحثني على حتليل حمتوى كتب 
مناهج  تخ�ش�ص  الدكتوراه  حملة  من  الزمالء  باأحد  اُ�شتعني  الجتماعية.كما  الدرا�شات 
الزميل  مع  واُتفق  الجتماعية،  الدرا�شات  كتب  حتليل  بعملية  للقيام  اجتماعية  درا�شات 
املحلل على اأبرز القواعد والإجراءات العامة العلمية التي �شتنهج من قبله يف حتليل حمتوى 

كتب الدرا�شات الجتماعية بهدف التحقق من ثبات التحليل حيث بلغ )%98.5(.

إجراءات الدراسة: 

�تبعت هذه �لدر��شة �لإجر�ء�ت �لآتية: 
حتديد م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها، واأهدافها. �
بعد الطالع على الأدب النظري املرتبط مبو�شوع الدرا�شة احلالية، ُعر�شت جميع  �

الدرا�شات التي اعتمدت منهج حتليل املحتوى Content Analysis وهو املنهج الذي 
يف  ال�شابقة  الدرا�شات  من  الباحثون  ا�شتفاد  حيث  احلالية،  الدرا�شة  يف  الباحثون  اتبعه 

تطبيقه من حيث خطواته، وفئات التحليل، ووحداته، وبناء قوائم التحليل.
التو�شل اإىل تلك الدرا�شات التي كانت يف جمملها تهدف اإىل التعرف اإىل مدى توافر  �

املفاهيم اأو القيم يف الكتب املدر�شية �شواء اأكانت متخ�ش�شة مبناهج الدرا�شات الجتماعية، 
اأم باأي فرع من فروع العلوم الإن�شانية.

اإ�شافة عن�رش جوهري مهم قائم على حتليل عينة من كتب الدرا�شات الجتماعية  �
الرئي�شة  الأبعاد  على  بناءً  والثاين  الأول  للف�شلني  الأردن  يف  التعليمية  املراحل  جلميع 

املذكورة م�شبقاً.
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اعتمدت الدرا�شة على منهجية حتليل املحتوى، فكان لكل درا�شة من درا�شات حتليل  �
املحتوى اأهدافها اخلا�شة، وكذلك اأ�شاليبها التي تنا�شب هذه الأهداف.

حتديد وحدات التحليل امل�شتخدمة وهي: الكلمة، واجلملة، والفقرة اأو املو�شوع. �
ُعر�شت الأدوات على جمموعة من الزمالء املتخ�ش�شني واملحكمني وذوي اخلربة  �

اأوقات منا�شبة للقائهم، وذلك بهدف احل�شول على معلومات  التحليل، وُحدِّدت  يف جمال 
كافية متعلقة بطرق حتليل حمتوى الكتب املراد حتليلها.

ُجمعت عينة الكتب املراد حتليلها وذلك من خالل التوا�شل مع طلبة املدار�ص وعدد  �
اأو امل�رشفني والعاملني بوزارة الرتبية والتعليم لتاأمينها واملكونة من كتب  من املعلمني 
)14( جزءاً،  ال�شاد�ص مبعنى  اإىل  الأول  ال�شف  الوطنية والجتماعية والتاريخ من  الرتبية 
 )6( الثانوية  املرحلة  وبلغت  جزءًا،   )16( مبعنى  العا�رش  ال�شف  اإىل  ال�شابع  ال�شف  ومن 

اأجزاء، وبذلك يكون جمموع اأجزاء الكتب املراد حتليلها )34( جزءاً.
عامة،  � ب�شورة  حمتواها  على  الطالع  بهدف  مبدئية  قراءة  الكتب  هذه  ُقرئت 

ن الباحثون عدد الوحدات يف كل كتاب ب�شكل عام وعدد الوحدات والدرو�ص املرتبطة  ودوَّ
بالها�شميني ب�شورة خا�شة.

حتديد احلقائق التي ت�شمنتها كل فقرة من فقرات الدر�ص يف املجال املخ�ش�ص  �
لها يف اأداة التحليل، وا�شتنتاج القيم من تلك احلقائق وذلك بتدوينها يف املجال املخ�ش�ص 

لها اإىل جانب احلقائق على اأداة التحليل.
بناءً على الأبعاد الرئي�شة التي ُحدِّدت، وفئات التحليل الفرعية لكل بعد من الأبعاد  �

الرئي�شة ُقرئت كل جملة من جمل الكتاب لتوزيع املت�شمنات املعرفية من املفاهيم على 
الأبعاد الرئي�شـــة: )التاريخية، والدينية، والع�شكرية، والقت�شادية، وال�شيا�شية، والرتبوية، 

والجتماعية( .
مت الرتكيز على طبيعة الأن�شطة والتمارين املرفقة يف اآخر كل در�ص اأو يف اآخر كل  �

نت الأن�شطة التي يطلبها الكتاب املدر�شي من الطالب. وحدة درا�شية، وُدوِّ
م جدول كمي يت�شمن املجموع الكلي لكل من احلقائق، واملفاهيم، والأن�شطة،  � مِّ �شُ

والقيم والجتاهات يف كل مرحلة من مراحل التعليم العام.
اخلرائط،  � مثل:  املحتوى  عر�ص  رافقت  التي  الإي�شاحية  الو�شائل  اأنواع  نت  ُدوِّ

وال�شور، والأ�شكال التو�شيحية.
م جدول كمي يت�شمن املجموع الكلي لهذه الو�شائل. � مِّ �شُ
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املرحلة  � من  بدءاً  عمودياً  جتميعاً  نت  ُدوِّ التي  املحتوى  عنا�رش  كافة  ُجمعت 
الدرا�شي يف املراحل  الثانوية.وبذلك تكون عنا�رش املحتوى  البتدائية وانتهاءً باملرحلة 

التعليمية جميعها قد ظهرت ب�شكل متتابع وم�شتمر.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

�لها�شميني  ◄ ب�شورة  �ملتعلق  �ملحتوى  ما  ال�شوؤال الأول ومناق�شته:  نتائج 
يف كتب �لدر��شات �لجتماعية يف مر�حل �لتعليم �لعام يف �لأردن؟ 

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخرجت التكرارات والن�شب املئوية لعنا�رش حمتوى كتب 
الدرا�شات الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن، وفيما ياأتي عر�ص النتائج.

�ملفاهيم �ملتعلقة ب�شورة �لها�شميني يف كتب �لدر��شات �لجتماعية ملر�حل  ●
�لتعليم �لعام يف �لأردن

الجدول )2( 
التكرارات والنسب المئوية للمفاهيم المتعلقة بصورة الهاشميين 

في كتب الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم العام في األردن

�لأبعاد
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر

2113.552617.806210.9510918.66التاريخية

9259.357148.6315226.8631553.93ال�شيا�شية

21.2942.73173.00233.93القت�شادية

95.811711.6471.24335.65الجتماعية

106.4564.1171.24233.93الرتبوية

10.651610.9520.35193.25الدينية

2012.9064.11366.366210.61الع�شكرية

155100.00146100.00283100.00584100.00�ملجموع

يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  املفاهيم  اأبرز  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يظهر 
مئوية  بن�شبة  ال�شيا�شية  الأبعاد  هي  العام  التعليم  مراحل  يف  الجتماعية  الدرا�شات  كتب 
)53.93%( ، بينما كانت اأدنى ن�شبة تكراراً لالأبعاد الدينية بن�شبة مئوية )3.25%( ويعزو 
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الباحثون النتائج ال�شابقه اإىل اأن وا�شعي املناهج مل يراعوا مبداأ التكامل والتتابع يف مناهج 
الدرا�شات الجتماعية يف خمتلف مراحل التعليم، والذي ُيظهر اأن كل مرحلة تعليمية ُعّدت 
منف�شلة عن املرحلة التعليمية الأخرى.لذا فقد غابت فكرة التكامل بني مناهج الدرا�شات 
الجتماعية، ومما يوؤكد ذلك اأن هناك ت�شابهاً كبرياً بني �شور الها�شميني يف كتب الدرا�شات 
الجتماعية يف خمتلف مراحل التعليم العام يف الأردن من حيث بنية املحتوى التعليمي 
للمادة التعليمية اإىل درجة تكاد ت�شل اإىل تكرار املعلومة نف�شها ولكن بقالب اآخر.ول ت�شكل 
كتب الدرا�شات الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن منظومة تعليمية متكاملة 
الالحقة،  املرحلة  اإىل  وتهيوؤه  ال�شابقة،  املرحلة  تعلمه يف  ما مت  الطالب  لدى  تعزز  بحيث 
الها�شميني،  يتعلق ب�شور  الراجعة يف كل ما  التغذية  اأن�شطة  انعدام  الباحثون  حيث لحظ 
فلم ُيّذكر الطالب مثالً مبا تعلمه يف مرحلة �شابقة، وهذا الق�شور _ انعدام اأن�شطة التغذية 

الراجعة_ ينطبق على جميع الدرا�شات الجتماعية يف التعليم العام يف الأردن.
الها�شميني يف  التكرارات والن�شب املئوية للمفاهيم املتعلقة ب�شورة  ا�شتخرجت  كما 
كتب الدرا�شات الجتماعية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام على حدة وذلك وفق �لآتي: 

Ú  اأولً- املرحلة الأ�شا�شية الدنيا: اأظهرت النتائج اأن اأعلى تكرار للمفاهيم املتعلقة
لكتاب  كان  الدنيا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة 
بينما   ،  )%30.13( مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  الثالث  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية 
الأول  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب   )%7.09( مئوية  ن�شبة  اأدنى  بلغت 
الأ�شا�شي  الثالث  ال�شف  اأن طبيعة منهاج  اإىل  ال�شابقة  النتيجة  ُتعزى  اأن  الأ�شا�شي.وميكن 
قد ت�شمنت مو�شوعات تتنا�شب واملرحلة العمرية للطلبة يف هذه املرحلة وذلك من خالل 

تعزيز املحتوى التعليمي باجلوانب املتعلقة بالأبعاد ال�شبعة لأداة الدرا�شة.
Ú  ثانياً- املرحلة الأ�شا�شية العليا: اأظهرت النتائج اأن اأعلى تكرار للمفاهيم املتعلقة

لكتاب  كان  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة 
التاريخ لل�شف العا�رش الأ�شا�شي بن�شبة مئوية )36.30%( ، بينما بلغت اأدنى ن�شبة مئوية 
)1.37%( لكتاب التاريخ لل�شف التا�شع الأ�شا�شي.والنتيجة ال�شابقة تبدو متدنية اإىل حد 
مو�شوعات  ت�شمنت  الجتاعية  الدرا�شات  كتب  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  اأن  وميكن  ما، 
تاريخية قدمية كاخلالفة الإ�شالمية واحلروب العاملية، وتلك املو�شوعات لي�شت ذات عالقة 

ب�شورة الها�شميني )الأ�رشة احلاكمة يف الأردن( .
Ú  ثالثاً- املرحلة الثانوية: ك�شفت النتائج اأن اأعلى تكرار للمفاهيم املتعلقة ب�شورة

مئوية  بن�شبة  ال�شيا�شي  البعد  كان  ثانوي  الأول  لل�شف  التاريخ  كتاب  يف  الها�شميني 
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)55.41%( ، وال�شف الثاين ثانوي للبعد التاريخي بن�شبة مئوية )25.93%( ، ويف كتاب 
الثقافة العامة بلغت اأعلى تكراراً البعد ال�شيا�شي بن�شبة مئوية )32.91%( ، وتعود النتيجة 
ال�شابقة اإىل رغبة وا�شعي املناهج لغر�ص املعرفة ال�شيا�شية يف اأذهان الطلبة باعتبار اأن 
يف  املت�شمنة  ال�شيا�شية  املعرفة  ا�شتيعاب  على  قادرون  العمرية  املرحلة  هذه  يف  الطلبة 
اجلامعية  املرحلة  اإىل  لالنتقال  الطلبة  تهيئ  الكتب  هذه  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  املنهاج، 
وبالتايل ل بد من ت�شمينها مبو�شوعات �شيا�شية متنوعة حتى يكون الطالب قادرا على 

ا�شتيعاب املعرفة ال�شيا�شية يف املرحلة اجلامعية.
�حلقائق �ملتعلقة ب�شورة �لها�شميني يف كتب �لدر��شات �لجتماعية ملر�حل  ●

�لتعليم �لعام يف �لأردن: 
الجدول )3( 

التكرارات والنسب المئوية للحقائق المتعلقة بصورة الهاشميين 
في كتب الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم العام في األردن

�لأبعاد
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر

1622.54616.6714540.1716735.68التاريخية

912.681027.788924.6510823.07ال�شيا�شية

811.27411.11195.26316.62الإقت�شادية

1014.081027.7861.66265.55الجتماعية

1115.4938.33277.48418.76الرتبوية

184.99194.05- - 11.41الدينية

1622.5438.335715.797616.23الع�شكرية

71100.0036100.00361100.00468100.00�ملجموع

يظهر من اجلدول ال�شابق اأن: 
الجتماعية  � الدرا�شات  كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  احلقائق  اأبرز 

 ،)%22.54( مئوية  بن�شبة  والع�شكري  التاريخي  للبعدين  هي  الدنيا  الأ�شا�شية  للمرحلة 
بينما كانت اأدنى ن�شبة تكراراً للبعد الديني بن�شبة مئوية )%1.41( .



196

التتابع   وفق معياري  االجتماعية  الدراسات  حتليل كتب 
واالستمرارية من خالل صورة الهاشميني في هذه الكتب

أ.د. إبراهيم عبد القادر القاعود
د. عودة عبد اجلواد أبو سنينه
د. رمي تيسير سليم الزعبي

الجتماعية  � الدرا�شات  كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  احلقائق  اأبرز 
للمرحلة الأ�شا�شية العليا هي للبعدين )ال�شيا�شي والجتماعي( بن�شبة مئوية )%27.78( 
مئوية  بن�شبة  والع�شكري(  )الرتبوي،  البعدين  من  لكل  تكراراً  ن�شبة  اأدنى  كانت  بينما   ،

. )%8.33(
الجتماعية  � الدرا�شات  كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  احلقائق  اأبرز 

للمرحلة الثانوية هي البعد التاريخي بن�شبة مئوية )40.17%( ، بينما كانت اأدنى ن�شبة 
تكراٍر للبعد الجتماعي بن�شبة مئوية )%1.66( .

الجتماعية  � الدرا�شات  كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  احلقائق  اأبرز 
اأدنى  كانت  بينما   ،  )%35.68( مئوية  بن�شبة  التاريخي  البعد  العام هي  التعليم  ملراحل 
وجود  عدم  اإىل  ذلك  �شبب  يعزى  .وقد   )%4.05( مئوية  بن�شبة  الديني  للبعد  تكرار  ن�شبة 
ينبغي  التي  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  باحلقائق  املناهج  و�شعي  عند  وا�شح  ت�شور 
التعامل مع كل مرحلة تعليمية  يتم  انه  الدرا�شات الجتماعية باعتبار  اأن تهتم بها كتب 
نف�شها  للحقائق  تكرار  الباحثون  لحظ  فقد  وبالتايل  التالية،  املرحلة  عن  منف�شل  ب�شكل 
يف املراحل التعليمية املختلفة، وبذلك جاء توزيعها ب�شكل غري متوازن بني مراحل التعليم 

العام يف الأردن.
الها�شميني يف  ب�شورة  املتعلقة  للحقائق  املئوية  والن�شب  التكرارات  ا�شتخرجت  كما 
كتب الدرا�شات الجتماعية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام على حدة وذلك على �لنحو 

�لآتي: 
Ú  اأعلى تكرار للحقائق املتعلقة اأن  النتائج  اأظهرت  الدنيا:  الأ�شا�شية  اأولً- املرحلة 

لكتاب  كان  الدنيا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة 
بينما   ،  )%36.62( مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  الثاين  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية 
ال�شاد�ص  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب   )%7.04( ن�شبة مئوية  اأدنى  بلغت 
الأ�شا�شي.ورمبا يعود ال�شبب يف ذلك اإىل اأن مناهج ال�شف ال�شاد�ص قد ت�شمن مو�شوعات 
ل عالقة لها ب�شورة الها�شميني، وبالتايل كانت ن�شبة احلقائق املتعلقة ب�شورة الها�شميني 

متدنية.
Ú  ثانياً- املرحلة الأ�شا�شية العليا: ك�شفت النتائج اأن اأعلى تكرار للحقائق املتعلقة

لكتاب  كان  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة 
بينما   ،  )%44.44( مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  الثامن  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية 
والرتبية  التا�شع،  لل�شف  التاريخ  كتابْي  من  لكل   )%8.33( مئوية  ن�شبة  اأدنى  بلغت 
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للمرحلة  التاريخ  كتب  اأن  اإىل  ال�شابقة  النتيجة  ال�شابع.تعود  لل�شف  والوطنية  الجتماعية 
بق�شايا  عالقة  ذات  مو�شوعات  ت�شمنت  قد  الثامن  ال�شف  مناهج  عدا  العليا  الأ�شا�شية 
تاريخية متنوعة تعود اإىل الع�رش الأموي والعبا�شي، ومثل هذه املو�شوعات ل تغطي �شور 

الها�شميني ب�شكل �رشيح.
Ú  ثالثاً- املرحلة الثانوية: اأ�شارت النتائج اأن اأعلى تكرار للحقائق املتعلقة ب�شورة

بلغت  مئوية  بن�شبة  التاريخي  للبعد  ثانوي  الأول  لل�شف  التاريخ  كتاب  يف  الها�شميني 
)45.03%( ، وكتاب الثقافة العامة لل�شف الثاين ثانوي للبعد ال�شيا�شي بلغت ن�شبة مئوية 
)37.1%( .ويعزو الباحثون النتيجة ال�شابقة اإىل طبيعة الكتاب املقرر، الذي ت�شمن احلديث 
ب�شكل مف�شل عن الثورة العربية الكربى، وكذلك ا�شتعر�ص تاريخ امللوك الها�شميني �شواء 

على �شعيد قيادة الثورة، اأم الإجنازات التي ُحقِّقت بعد النتهاء من الثورة.
�لقيم و�لجتاهات �ملتعلقة ب�شورة �لها�شميني يف كتب �لدر��شات �لجتماعية  ●

ملر�حل �لتعليم �لعام يف �لأردن.
الجدول )4( 

التكرارات والنسب المئوية للقيم واالتجاهات المتعلقة بصورة الهاشميين 
في كتب الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم العام في األردن

�لأبعاد
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر

418.18410.00- - - - التاريخية

29.09627.27- - 426.67ال�شيا�شية

- - - - - - - - الإقت�شادية

320.00266.67522.721025.00الجتماعية

746.67133.331045.451845.00الرتبوية

12.5- - - - 16.67الدينية

14.5412.5- - - - الع�شكرية

15100.003100.0022100.0040100.00�ملجموع

يظهر من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
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الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  اأبرز 
الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية الدنيا هي البعد الرتبوي بن�شبة مئوية )46.67%( ، بينما 

كانت اأدنى ن�شبة تكرار للبعد الديني بن�شبة مئوية )%6.67( .
الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  اأبرز 

 ،  )%66.67( مئوية  بن�شبة  الجتماعي  البعد  هي  العليا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية 
اإىل  بالن�شبة  اأما   )%33.33( مئوية  بن�شبة  الرتبوي  للبعد  تكرار  ن�شبة  اأدنى  كانت  بينما 

الأبعاد الأخرى، فلم حت�شل على اأي تكرارات.
الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  اأبرز 

، بينما كانت  الجتماعية للمرحلة الثانوية هي البعد الرتبوي بن�شبة مئوية )%45.45( 
اأدنى ن�شبٍة تكراراً للبعد الجتماعي بن�شبة مئوية )%9.09( .

الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  اأبرز 
بينما   ،  )%53.33( مئوية  بن�شبة  الرتبوي  البعد  هي  العام  التعليم  للمراحل  الجتماعية 
�لباحثون  .ويف�رش   )%3.33( مئوية  بن�شبة  ال�شيا�شي  للبعد  تكراراً  ن�شبٍة  اأدنى  كانت 

�لنتيجة �ل�شابقة بالآتي: 
ت�شمني املناهج يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا وكذلك املرحلة الثانوية العديد من  �

الدرو�ص، ذات العالقة باملوؤ�ش�شات الرتبوية.
الرتكيز  � العليا  الأ�شا�شية  املرحلة  يف  الجتماعية  الدرا�شات  مناهج  على  غلب 

على املو�شوعات التي تهتم بالبعد الجتماعي »العمل، واملوؤ�ش�شات الجتماعية، ورعاية 
الأيتام...«

ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  للقيم  املئوية  والن�شب  التكرارات  ا�شتخرجت  كما 
الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام على حدة، 

وفيما ياأتي عر�س �لنتائج: 
Ú  للقيم تكرار  اأعلى  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يظهر  الدنيا:  الأ�شا�شية  املرحلة  اأولً- 

والجتاهات املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية 
مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  الأول  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب  كان  الدنيا 
)60.0%( ، بينما بلغت اأدنى ن�شبة مئوية )13.3%( لكتاب الرتبية الجتماعية والوطنية 
لل�شف الرابع الأ�شا�شي مع املالحظة اأن هناك مراحل اأخرى ل يوجد فيها تكرارات.وُتعزى 
النتيجة ال�شابقة اإىل طبيعة منهاج ال�شف الأول الأ�شا�شي الذي يركز على الأن�شطة التعليمية 
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يف  املناهج  اأن  حني  يف  املرحلة،  لهذه  العمرية  املرحلة  وطبيعة  تتنا�شب  التي  املتنوعة 
املراحل العمرية الأخرى قد تهتم باملعرفة اأكرث من اهتمامها بالقيم اأو الأن�شطة.

Ú  ثانياً- املرحلة الأ�شا�شية العليا: ك�شفت النتائج اأن اأعلى تكرار للقيم والجتاهات
املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية العليا كان 
 ،  )%66.7( مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  العا�رش  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب 
لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب   )%33.3( مئوية  ن�شبة  اأدنى  بلغت  بينما 
اأن كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف  الثامن الأ�شا�شي.ويعود ال�شبب يف ذلك اإىل 
العا�رش الأ�شا�شي، ت�شمن العديد من الدرو�ص املتعلقة ب�شور الها�شميني، وبالتايل ت�شمنت 
الثامن فقد كان  ال�شف  اأما مناهج  الإيجابية،  القيم والجتاهات  العديد من  الدرو�ص  تلك 

املحتوى من�شباً على مو�شوعات تاريخية لي�شت ذات عالقة ب�شور الها�شميني.
Ú  ثالثاً- املرحلة الثانوية: اأظهرت النتائج اأن اأعلى تكرار للقيم والجتاهات املتعلقة

ب�شورة الها�شميني يف كتاب التاريخ لل�شف الأول ثانوي هي للبعد التاريخي بن�شبة مئوية 
)21.05%( واأدنى ن�شبة تكرار كانت للبعدين الجتماعي والع�شكري بن�شبة مئوية بلغت 
بن�شبة  الرتبوي  للبعد  تكرار  ن�شبة  اأعلى  بلغت  فقد  العامة،  الثقافة  كتاب  اأما   ،  )%5.26(
تف�شري  الجتماعي.وميكن  للبعد   )%33.3( بلغت  تكرار  ن�شبة  واأدنى   )%66.7( مئوية 
النتيجة ال�شابقة باأن طلبة هذه املرحلة بحاجة اإىل املعرفة املتكاملة واملعمقة حول �شور 
الها�شميني مما يتطلب تعزيز اجلوانب املعرفية للمحتوى التعليمي.اإ�شافة اإىل ما �شبق فاإن 
فكرة القيم والجتاهات تتطلب وقتا طويالً لغر�شها يف نفو�ص الطلبة، وهذا يعني اأن وا�شعي 
املناهج قد ركزوا على القيم والجتاهات يف املراحل ال�شابقة اأكرث من تركيزهم عليها يف 

املرحلة الثانوية
�لو�شائل و�لأن�شطة �ملتعلقة ب�شورة �لها�شميني يف كتب �لدر��شات �لجتماعية  ●

ملر�حل �لتعليم �لعام يف �لأردن: 
الجدول )5( 

التكرارات والنسب المئوية للوسائل واألنشطة المتعلقة بصورة الهاشميين 
في كتب الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم العام في األردن

�لبعاد
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر

46.35317.651312.042010.63التاريخية



200

التتابع   وفق معياري  االجتماعية  الدراسات  حتليل كتب 
واالستمرارية من خالل صورة الهاشميني في هذه الكتب

أ.د. إبراهيم عبد القادر القاعود
د. عودة عبد اجلواد أبو سنينه
د. رمي تيسير سليم الزعبي

�لبعاد
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر

1828.57741.182119.444624.46ال�شيا�شية

11.59211.7621.8552.65الإقت�شادية

156.38- - 1422.2215.88الجتماعية

1828.57317.656661.118746.27الرتبوية

32.7842.12- - 11.59الدينية

711.1115.8832.78115.85الع�شكرية

63100.0017100.00108100.00188100.00�ملجموع

يظهر من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  الو�شائل  اأبرز 

مئوية  بن�شبة  والرتبوي(  )ال�شيا�شي  للبعدين  هي  الدنيا  الأ�شا�شية  للمرحلة  الجتماعية 
)28.57%( ، بينما كانت اأدنى ن�شبٍة تكراراً لكل من البعدين )الديني والقت�شادي( بن�شبة 

مئوية )%1.59( .
الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  الو�شائل  اأبرز 

الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية العليا هي البعد ال�شيا�شي بن�شبة مئوية )41.18%( ، بينما 
كانت اأدنى ن�شبة تكراراً للبعدين )الجتماعي والع�شكري( بن�شبة مئوية )%5.88( .

الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  الو�شائل  اأبرز 
الجتماعية للمرحلة الثانوية هي للبعد الرتبوي بن�شبة مئوية )61.11%( ، بينما كانت 

اأدنى ن�شبة تكراراً للبعد القت�شادي بن�شبة مئوية )%1.85( .
الدرا�شات  � كتب  يف  تكراراً  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  الو�شائل  اأبرز 

الجتماعية ملراحل التعليم العام هي البعد الديني بن�شبة مئوية )46.27%( ، بينما كانت 
اأدنى ن�شبة تكراراً البعد الديني بن�شبة مئوية )2.62ٍٍ%( .ورمبا تعود النتيجة ال�شابقة اإىل 
اأن املحور الذي تدور حوله كتب الدرا�شات الجتماعية واملتعلق ب�شور الها�شميني يرتبط 
باملو�شوعات التاريخية اأو الرتبوية، يف حني اأن املو�شوعات التي عاجلتها كتب الدرا�شات 

الجتماعية يف املرحلة الأ�شا�شية العليا كانت مو�شوعات ذات �شبغة �شيا�شية.
ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  للو�شائل  املئوية  والن�شب  التكرارات  ا�شتخرجت  كما 
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الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام على حدة 
وفيما ياأتي عر�ص النتائج

Ú  اأولً- املرحلة الأ�شا�شية الدنيا: ك�شفت النتائج اأن اأعلى تكرار للو�شائل والأن�شطة
املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية الدنيا كان 
 )%36.51( مئوية  بن�شبة  الأ�شا�شي  الثالث  لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب 
لل�شف  والوطنية  الجتماعية  الرتبية  لكتاب   )%6.35( مئوية  ن�شبة  اأدنى  بلغت  بينما   ،
ال�شاد�ص الأ�شا�شي.وميكن تف�شري النتيجة ال�شابقة باأن كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية 
حني  يف  للها�شميني  معينة  مبواقف  ترتبط  التي  ال�شور  من  العديد  ت�شمن  الثالث  لل�شف 

غابت تلك ال�شور يف كتاب ال�شف ال�شاد�ص الأ�شا�شي
Ú  ثانياً- املرحلة الأ�شا�شية العليا: اأظهرت النتائج اأن اأعلى تكرار للو�شائل والأن�شطة

املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية للمرحلة الأ�شا�شية العليا كان 
لكتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي بن�شبة مئوية )%47.06( ، 
بينما بلغت اأدنى ن�شبة مئوية )5.88%( لكتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف التا�شع 
ال�شابع ت�شمن العديد  اأن كتاب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�شف  الأ�شا�شي.ويعود ذلك 
من الو�شائل )�شور ملوك الها�شميني( ، وكذلك اأن�شطة تعليمية ترتبط مبواقف الها�شميني يف 

منا�شبات متنوعة.
Ú  ثالثاً- املرحلة الثانوية ك�شفت النتائج اأن اأعلى تكرار للو�شائل والأن�شطة املتعلقة

ب�شورة الها�شميني يف كتاب التاريخ لل�شف الأول ثانوي بن�شبة مئوية بلغت )%68.18( 
العامة  الثقافة  اأما كتاب   ،  )%1.14( للبعد القت�شادي وبلغت  واأدنى ن�شبة مئوية هي   ،
فقد بلغت اأعلى ن�شبة مئوية )30.00%( لالأبعاد التاريخية وال�شيا�شية والرتبوية، واأدنى 
ال�شابقة تبدو من�شجمة  .الرتبوي والنتيجة   )%15.00( الديني، وبلغت  للبعد  ن�شبة مئوية 
وملوك  الكربى،  العربية  )الثورة  تاريخية:  مو�شوعات  على  ركز  الذي  املنهاج  طبيعة  مع 

الها�شميني( ، ومو�شوعات تربوية )مدار�ص، جامعات، كليات..( .
نتائج ال�شوؤال الثاين ومناق�شته: كيف ُيقدم حمتوى �شورة �لها�شميني يف  ◄

كتب �لدر��شات �لجتماعية يف مر�حل �لتعليم �لعام يف �لأردن؟ 
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال حدَّد الباحثون حجم املعلومات املتعلقة ب�شورة الها�شميني 
وطريقة عر�شها �شواء اأكانت ب�شورة مت�شلة اأم غري مت�شلة، وطريقة عر�ص الو�شائل التي 
واأ�شكال تو�شيحية  الها�شميني من �شور، وخرائط،  املتعلق ب�شور  رافقت عر�ص املحتوى 

اأخرى وفيما ياأتي عر�ص النتائج: 
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Ú أولً� حجم �ملعلومات �ملتعلقة ب�شورة �لها�شميني�
الجدول )6( 

التكرارات والنسب المئوية لحجم المعلومات المتعلقة بصورة الهاشميين 
في كتب الدراسات االجتماعية لمراحل التعليم العام في األردن.

�ملحتوى
�ملجموع�ملرحلة �لثانوية�ملرحلة �لأ�شا�شية �لعليا�ملرحلة �لأ�شا�شية �لدنيا

�لن�شبة �ملئوية�لعدد�لن�شبة �ملئوية�لعدد�لن�شبة �ملئوية�لعدد�لن�شبة �ملئوية�لعدد

�شفحات 
776.68502.0627533.3340212.61الها�شميني

�شفحات 
1153100.001208100.00825100.003186100.00الكتب ككل

اأ�شطر 
4173.225912.87341322.5844210.09الها�شميني

 �أ�شطر 
�لكتب ككل

11869100.0021634100.0015114100.0048617100.00

يظهر من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ل�شفحات  املئوية  الن�شبة  بلغت 
الأ�شا�شية الدنيا )6.68%( ، من الن�شبة املئوية ل�شفحات كتب الدرا�شات الجتماعية ككل، 
والبالغة )100.00( ، وبلغت ن�شبة اأ�شطر الها�شميني )3.22%( من عدد اأ�شطر الكتب ككل.

للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ل�شفحات  املئوية  الن�شبة  بلغت 
الأ�شا�شية العليا )2.06%( من الن�شبة املئوية ل�شفحات كتب الدرا�شات الجتماعية ككل، 

وبلغت ن�شبة اأ�شطر الها�شميني )2.87%( من الن�شبة الكلية لأ�شطر الكتب ككل.
للمرحلة  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ل�شفحات  املئوية  الن�شبة  بلغت 
الثانوية )33.33%( من الن�شبة املئوية ل�شفحات كتب الدرا�شات الجتماعية ككل، وبلغت 

الن�شبة املئوية لأ�شطر الها�شميني )%22.58( .
بلغت ن�شبة عدد �شفحات الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية ملراحل التعليم 
العام يف الأردن ككل )21.61%( من عدد ال�شفحات الكلية لكتب الدرا�شات الجتماعية، 

وبلغ عدد اأ�شطر الها�شميني )%0.09( .
ب�شورة  املتعلقة  املعلومات  حلجم  املئوية  والن�شب  التكرارات  ا�شتخرجت  كما 
الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام على حدة، 



203

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

وتدل النتيجة ال�شابقة على اأوجه الق�شور يف املناهج �شواء من حيث الن�شبة املئوية، اأم من 
حيث عدد الأ�شطر هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى يالحظ عدم التوازن فيما يتعلق ب�شور 
الها�شميني والتفاوت الوا�شح من مرحلة لأخرى، ورمبا يعود ذلك اىل غياب فكرة التتابع 
ب�شكل  املختلفة  التعليمية  املراحل  التعامل مع  يتم  املناهج حيث  بناء  وال�شتمرارية عند 

منف�شل عن املرحلة ال�شابقة او الالحقة.
نتائج ال�شوؤال الثالث ومناق�شته: ما �ملعايري �لأ�شا�شية �لتي حتكم �ختيار  ◄

حمتوى �شورة �لها�شميني يف كتب �لدر��شات �لجتماعية يف مر�حل �لتعليم 
�لعام يف �لأردن؟ 

للتحقق من توافر معياري التتابع وال�شتمرارية للمحتوى التعليمي املتعلقة ب�شورة 
عر�ص  الأردن  يف  العام  التعليم  مراحل  يف  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني 
اأُفقياً  والجتاهات  والقيم  الأن�شطة،  والو�شائل  واملفاهيم،  للحقائق،  التكرارات  الباحثون 
)املرحلة( وعمودياً )الأبعاد ال�شبعة( ، وذلك بالعتماد على اجلداول ال�شابقة، وفيما ياأتي 

عر�شاً لذلك
كانت  � الأردن  العام يف  التعليم  مراحل  الها�شميني يف  ب�شورة  املتعلقة  املفاهيم 

متباينة وموزعة على �لنحو �لآتي: 
التاريخية: بلغ اأق�شى تكرار للمفاهيم التاريخية يف املرحلة الثانوية )62( تكراراً،  �

الدنيا فقد  الأ�شا�شية  اأما يف املرحلة  العليا،  الأ�شا�شية  للمرحلة  )26( تكراراً  بلغ  يف حني 
بلغت )21( تكراراً.

ال�شيا�شية: بلغ اأق�شى تكرار للمفاهيم ال�شيا�شية يف املرحلة الثانوية بواقع )152(  �
الدنيا فقد بلغت )92( تكراراً، يف حني بلغ يف املرحلة  الأ�شا�شية  اأما يف املرحلة  تكراراً، 

الأ�شا�شية العليا )71( .
بواقع  � الثانوية  املرحلة  القت�شادية يف  للمفاهيم  تكرار  اأق�شى  بلغ  القت�شادية: 

)17( تكراراً، اأما يف املرحلة الأ�شا�شية العليا فبلغ )4( تكرارات، ويف الأ�شا�شية الدنيا فقد 
بلغ تكرارين )2( .

العليا  � اأق�شى تكرار للمفاهيم الجتماعية يف املرحلة ال�شا�شية  الجتماعية: بلغ 
املرحلة  تكرارات، ويف   )9( بلغ  فقد  الدنيا  الأ�شا�شية  املرحلة  اأما يف  تكراراً،   )17( بواقع 

الأ�شا�شية الثانوية فقد بلغ )7( تكرارات.
اأق�شى تكرار للمفاهيم الرتبوية يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا بواقع  � الرتبوية: بلغ 

اأما يف املرحلة الثانوية فبلغ )7( تكرارات، ويف املرحلة الأ�شا�شية العليا  )10( تكرارات، 
فقد بلغ )6( تكرارات.
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الدينية: بلغ اأق�شى تكرار للمفاهيم الدينية يف املرحلة الأ�شا�شية العليا بواقع )16(  �
بلغ  فقد  الدنيا،  الأ�شا�شية  املرحلة  ويف  تكرار،   )2( فبلغ  الثانوية  املرحلة  يف  اأما  تكراراً، 

تكراراً واحداً.
الع�شكرية: بلغ اأق�شى تكرار للمفاهيم الع�شكرية يف املرحلة الثانوية )36( تكراراً،  �

اأما يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فقد بلغ )20( تكراراً، ويف املرحلة الأ�شا�شية العليا فقد بلغ 
)6( تكرارات.

يف  العام  التعليم  مراحل  يف  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  احلقائق  اإىل  بالن�شبة  اأما 
الأردن فكانت متباينة وموزعة على �لنحو �لآتي: 

التاريخية: بلغ اأق�شى تكرار لهذا البعد )145( يف املرحلة الثانوية، يف حني بلغ  �
)16( تكراراً للمرحلة الأ�شا�شية الدنيا، اأما يف املرحلة الأ�شا�شية العليا فقد ظهر )6( تكرارات.

ال�شيا�شية: بلغ اأق�شى تكرار لها )89( يف املرحلة الثانوية، يف حني بلغ يف املرحلة  �
الأ�شا�شية العليا )10( تكرارات، اأما يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فبلغ )9( تكرارات.

القت�شادية: بلغ اأق�شى تكرار لها يف املرحلة الثانوية بواقع )19( تكرار، اأما يف  �
املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فبلغ )8( تكرارات.

بواقع  � والعليا  الدنيا  الأ�شا�شية  املرحلتني  يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  الجتماعية: 
)10( تكرارات، اأما يف املرحلة الثانوية فبلغ )6( تكرارات.

اأما يف  � تكراراً،   )27( بواقع  الثانوية  املرحلة  لها يف  تكرار  اأق�شى  بلغ  الرتبوية: 
املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فبلغ )11( تكرارات، ويف املرحلة الأ�شا�شية العليا بلغ )3( تكرارات.

يف  � اأما  تكراراً،   )18( بواقع  الثانوية  املرحلة  يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  الدينية: 
املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فبلغ )1( تكرار، ويف املرحلة الأ�شا�شية العليا مل يظهر اأي تكراٍر 

يتعلق بهذا البعد.
الع�شكرية: بلغ اأق�شى تكرار لها يف املرحلة الثانوية )57( تكراراً، اأما يف املرحلة  �

الأ�شا�شية الدنيا فقد بلغ )16( تكراراً، ويف املرحلة الأ�شا�شية العليا بلغ )3( تكرارات.
التعليم  مراحل  يف  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  اإىل  بالن�شبة  اأما 

العام يف الأردن فكانت متباينة وموزعة على �لنحو �لآتي: 
الدنيا والعليا، وبلغت )4(  � الأ�شا�شية  اأي تكرار يف املرحلتني  التاريخية: مل يظهر 

تكرارات يف املرحلة الثانوية 
ال�شيا�شية: بلغ اأق�شى تكرار لها )4( يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا، يف حني مل يظهر  �

اأي تكرار لها يف املرحلتني الأ�شا�شية العليا وبلغ تكرارْين )2( يف املرحلة الثانوية.
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القت�شادية: مل يظهر اأي تكرار يتعلق بهذا البعد يف مراحل التعليم العام يف الأردن. �
الجتماعية: بلغ اأق�شى تكرار لها يف املرحلة الثانوية بواقع )5( تكرارات، اأما يف  �

املرحلة الأ�شا�شية العليا فبلغ تكرارْين )2( .
اأما  � تكرارات،   )10( بواقع  الثانوية  املرحلة  يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  الرتبوية: 

املرحلة  يف  تكرارات   )7( بلغ  حني  ويف  واحداً،  تكرارا  فبلغ  العليا  الأ�شا�شية  املرحلة  يف 
الأ�شا�شية الدنيا.

الدينية: بلغ اأق�شى تكرار بواقع تكرار واحد يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا، ومل يظهر  �
اأي تكراٍر يف املرحلتني: الأ�شا�شية العليا والثانوية يتعلق بهذا البعد.

الع�شكرية: ظهر تكرار واحد يف املرحلة الأ�شا�شية العليا. �
التعليم  مراحل  يف  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والأن�شطة  الو�شائل  اإىل  بالن�شبة  اأما 

العام يف الأردن فكانت متباينة وموزعة على �لنحو �لآتي: 
يف  � تكراراً،   )13( بواقع  الثانوية  املرحلة  يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  التاريخية: 

حني بلغ )4( تكرارات يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا، وبلغ يف املرحلة الأ�شا�شية العليا )3( 
تكرارات.

املرحلة  � بلغ يف  الثانوية، يف  املرحلة  )21( يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  ال�شيا�شية: 
الأ�شا�شية الدنيا )18( تكراراً، و )7( تكرارات يف املرحلة الأ�شا�شية العليا.

القت�شادية: بلغ اأق�شى تكرار يف املرحلة الأ�شا�شية العليا والدنيا بواقع تكرارْين  �
)2( ، اأما يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا فقد بلغ تكراراً واحداً.

الجتماعية: بلغ اأق�شى تكرار لها يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا بواقع )14( تكراراً،  �
اأما يف املرحلة الأ�شا�شية العليا فبلغ تكراراً واحداً، يف حني مل تظهر اأي تكرارات يف املرحلة 

الثانوية يتعلق بهذا البعد.
تكراراً،  �  )18( بواقع  الدنيا  الأ�شا�شية  املرحلة  يف  لها  تكرار  اأق�شى  بلغ  الرتبوية: 

اأما يف املرحلة الثانوية فبلغ )6( تكرارات، يف حني بلغ )3( تكرارت يف املرحلة الأ�شا�شية 
العليا.
املرحلة  � يف  تكراراً   )18( الثانوية،  املرحلة  يف   )66( تكراراً  اأق�شى  بلغ  الدينية: 

الأ�شا�شية الدنيا.
الع�شكرية: بلغ اأق�شى تكرار يف املرحلة الأ�شا�شية الدنيا بواقع )7( تكرارات، و )3(  �

تكرارات يف املرحلة الثانوية، وتكرارا واحداً يف املرحلة الأ�شا�شية العليا.
والنتائج ال�شابقة تدل بو�شوح اأن حمتوى كتب الدرا�شات الجتماعية يفتقر بو�شوح 
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لعن�رشي التتابع وال�شتمرارية، ففي املرحلة الأ�شا�شية العليا اأغفلت بع�ص عنا�رش املحتوى 
الدرا�شات الجتماعية  التوازن يف حمتوى كتب  اإىل عدم  ت�شري بو�شوح  ال�شابقة  والنتيجة 
خا�شة يف املرحلة الأ�شا�شية العليا، واأن حمتوى كتب الدرا�شات الجتماعية يغلب عليها 
عن�رش الف�شل بني املراحل التعليمية، مبعنى اعتبار كل مرحلة تعليمية منف�شلة عن الأخرى 

ولي�شت مكملة لها.
وبالن�شبة اإىل احلقائق املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف مراحل التعليم العام يف الأردن، 
فقد ت�شمنت نوعاً من التتابع، اإل اأنها كانت متباينة وموزعة من حيث التكرارات والن�شب، 

وهذا يوؤكد بو�شوح اأن عن�رش التناثر قد طغى على م�شاألة ترتيب احلقائق.
الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  افتقرت  حني  يف 
الجتماعية يف مراحل التعليم العام يف الأردن لعن�رشي التتابع وال�شتمرارية، ومل ُي�شجل 
ظهور اأي تكراٍر للقيم والجتاهات القت�شادية يف مراحل التعليم العام، كما مت اإغفال القيم 
والجتاهات الدينية يف املرحلة الأ�شا�شية العليا والثانوية، والنتيجة ال�شابقة ت�شري بو�شوح 
العام  التعليم  مراحل  يف  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  منها  تعاين  التي  الق�شور  اأوجه  اإىل 
الدرا�شات  كتب  يف  الها�شميني  ب�شورة  املتعلقة  والجتاهات  القيم  تعزيز  يف  الأردن  يف 

الجتماعية.
واأخرياً فيما يتعلق بالو�شائل والأن�شطة املتعلقة ب�شورة الها�شميني يف مراحل التعليم 
العام يف الأردن، فقد كان غياب عن�رشي التتابع وال�شتمرارية ملحوظاً فيما يتعلق بالبعد 

الديني.
التوصيات: 

ال�شبعة يف بع�ص مراحل . 1 اأبعاد املحتوى  لبع�ص  اإغفالً  اأن هناك  النتائج  اأظهرت 
التعليم ويف هذا ال�شدد يو�شي الباحثون ب�رشورة ت�شمني الأبعاد التي اأُغفلت يف املحتوى 
التعليمي املتعلق ب�شورة الها�شميني يف كتب الدرا�شات الجتماعية يف مراحل التعليم العام 

يف الأردن.
التتابع . 2 معياري  وفق  الجتماعية  الدرا�شات  كتب  تنظيم  عدم  النتائج  اأظهرت 

التتابع  معياري  اعتماد  ب�رشورة  الباحثون  يو�شي  ذلك  �شدد  ويف  وال�شتمرارية 
وال�شتمرارية من اأجل تقدمي حمتوى متوازن على م�شتوى املراحل التعليمية 

اأظهرت النتائج اأن هناك اإغفالً للقيم والجتاهات الدينية والقت�شادية يف حمتوى . 3
الباحثون  يو�شي  ذلك  �شدد  ويف  العام  التعليم  مراحل  يف  الجتماعية  الدرا�شات  كتب 
ب�رشورة ت�شمني تلك القيم والجتاهات يف حمتوى كتب الدرا�شات الجتماعية يف مراحل 

التعليم العام.
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