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 شكر وعرفان
 

 .أحمد اهلل  كأشكره الذم أعانني عمى إتماـ رسالتي ألصؿ إلى ىذه الدرجة العممية

ماكم عمى ما بخالص الشكر كالتقدير إلى الدكتكرة القديرة أميرة الريبعميؽ ك كال يسعني إال أف أتقدـ 
مف جيد في إبراز ىذا الجيد المتكاضع إلى  رشاد بكؿ أمانة، كعمى ما بذلتومف تكجيو كا  قدمتو لي 

 حيز الكجكد.

 كما أشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة.

 د. محسف عدس الدكتكر:

  د. سامي باشا الدكتكر:

جامعة القدس، أتقدـ بعميؽ كبخالص الشكر كالتقدير إلى الييئة التدريسية في كمية العمكـ التربكية بك 
، عمى ما قدمكه مف دعـ كعطاء  ممثمة بعميد الكمية الدكتكر محسف عدس المحتـر

خراجيا إلى حيز الكجكد.  كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساعد كساىـ في إعداد ىذه الرسالة كا 

 أرجك مف اهلل أف أككف قد كفقت في عممي ىذا .

 

 الباحثة: عبير ىاني خير 
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 الممخص 
 

كمدل ، تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية عف اإلعاقة اسة، إلى الكشؼ عف مدلىدفت ىذه الدر 
التكافؽ بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة، كالمصطمحات المستخدمة في 

 .أسئمة الدراسةالمقررات عف اإلعاقة لممرحمة األساسية، لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كلإلجابة عف 

كالكممة كالمكضكع، ككحدات لمتحميؿ،  ثة منيج تحميؿ المضمكف، كاستخدمت الباحثة الحالةتبنت الباح 
كذلؾ الستخدامو في تحميؿ مقررات التربية الدينية المسيحية المطبقة  ،كتـ إعداد إطار تحميؿ المحتكل

د مف لممرحمة االساسية، مف الصؼ األكؿ الى الصؼ العاشر، كتـ التأك في المدارس الفمسطينية،
ختصاص في مجاؿ ذكم الخبرة كاال صدؽ كثبات إطار التحميؿ بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف،

جراء الثبات الضمف شخصي،  ،التربية كالتدريس كلجنة تطكير مقررات التربية الدينية المسيحية، كا 
المئكية لكؿ  كالثبات البيف شخص، كتـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا مف خالؿ استخراج التكرارات كالنسب

 سؤاؿ )أداة التحميؿ(. 

 تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية عف اإلعاقة، كأظيرت النتائج الرئيسة لمسؤاؿ األكؿ عف مدل
أف الصؼ السابع كالثامف، احتمكا المرتبة األكلى، في ذكر حاالت اإلعاقة في المقررات، يمييا الصؼ 

صؼ األكؿ كالثاني، ككانت اإلعاقة الجسمية كالصحية النكع الرابع، كمف ثـ الصؼ العاشر، كمف ثـ ال
األكثر انتشاران في مقررات التربية الدينية المسيحية، تالىا اإلعاقة البصرية كالسمعية، إضافة إلى أف 
 حاالت اإلعاقة بدكف تحديد الجنس، احتمت المرتبة األكلى، تالىا ذكر المعاؽ الذكر كمف ثـ األنثى. 

نتشاران ألنكاع اإلعاقة في المقررات كانت سمبية، تالىا األكثر اج أيضا أف االتجاىات كبينت النتائ
االتجاىات الحيادية كلـ يكف ىناؾ أم اتجاىات إيجابية . ككشفت النتائج أيضا أف ذكر اإلعاقة في 

لمكاف مقارنة  ،محتكل مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية جاء في المرتبة األكلى
أف  كركدىا في الجكانب األخرل كالتقكيـ، كالصكر، كاألنشطة، كالعنكاف، كاألىداؼ، كيتضح أيضان 

النصكص المقتبسة مف الكتاب المقدس كالتي جاء فييا كركد اإلعاقة بشكؿ مباشر كانت األعمى 
 ر مباشر. بالمقارنة بالنصكص المقتبسة مف الكتاب المقدس كالتي كردت عف اإلعاقة فييا بشكؿ غي



 د
 

كلإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة االثاني عف مدل التكافؽ بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس 
 .عف اإلعاقة كالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة لممرحمة األساسية

تالىا جاءت في المرتبة األكلى،  بينت النتائج أف المصطمحات المستخدمة عف اإلعاقة في المقررات 
ف المصطمحات  المقتبسة إاإلعاقة في المقررات، حيث المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس عف 

مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة الجسمية كالصحية احتمت المرتبة األكلى، تالىا المصطمحات المقتبسة 
كتاب المقدس عف مف الكتاب المقدس عف االعاقة غير المحددة، كمف ثـ المصطمحات المقتبسة مف ال

ف المصطمحات المستخدمة في المقررات عف االعاقة التي لـ كأيضا تبيف أاإلعاقة البصرية كالسمعية، 
احتمت المرتبة األكلى مقارنة بالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف  ،يتـ تحديد نكع االعاقة فييا

ىذه النتائج أكصت الباحثة بضركرة  ستنادان عمىا، كالعقمية. ك كالبصريةاالعاقة الجسمية كالصحية، 
عاقة، الدكلية لألشخاص ذكم اإللتزاـ كاضعي المناىج بالمصطمحات المستخدمة في اإلتفاقية ا

كأفراد يعتمدكف بشكؿ كامؿ عمى اآلخريف، كبأنيـ دائما  ذكم اإلعاقة، شخاصبتعاد عف تصكر األكاال
  .فراد تمامان كباقي البشربحاجة إلى العطؼ، كالشفقة كالمساعدة، بؿ تصكيرىـ كأ
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Abstract 
This study aims to find out the extent of including disability terms in the textbooks of 
Christian education, as well as the extent of the correlation between the terms derived 
from the Bible pertaining to disabled people and those currently used by the textbooks of 
the Elementary classes. To achieve these goals and to answer the questions of the 
study, the researcher applied content analysis approach. The researcher used the type of 
disability, the lexical item, and the subject matter as the items for analysis. She, further, 
designed a framework for the purpose of content analysis and applied it in analyzing the 
content of Christian education textbooks adopted by the Palestinian schools in the 
Elementary classes – grades one to ten. The validity and reliability of the study tool were 
tested by a number of specialized and qualified referees in the field of education and 
pedagogy, Christianity clerks, and the committee in charge for designing and developing 
Christian education textbooks. The researcher also tested reliability at the personal and 
interpersonal levels. Data were collected and processed through calculating the 
frequencies and means for each item of the study questions.  

The study shows that seventh and eighth grade textbooks came in the first place in terms 
of covering the different disability conditions, then came the fourth grade, followed by the 
tenth grade and finally the first and second grades. And, it was found out that the study 
variable of “how much were the disabled covered in the textbooks” came in the first place 
in comparison to other variables. The physical disability item was covered by the 
Christian education textbooks, followed by impaired vision and hearing. The disability 



 و
 

cases, regardless of gender, came in the first place, followed by those attributed to of 
gender. The study also shows that the highly recurred cases of disability in the textbooks 
were negative, followed by neutral cases, and there were no positive cases. The study 
also shows that including disability issue in Christian education textbooks of the primary 
stage came in the first place compared with  how it was covered by other aspects, 
including evaluation, pictures, activities, topic, and objectives. It is also clear that the texts 
derived from the Bible which directly make mention of disability came in the first place in 
comparison with those texts of the Bible indirectly make mention of disability cases.  

Pertaining to the question regarding  the extent of correlation between the disability terms 
derived from the Bible and those already used in the textbooks of the primary stage, the 
study shows that the disability terms included in the textbooks came in the first place, 
followed by those terms derived from the Bible, whereby the physical disability terms 
derived from the Bible came in the first place, followed by those pertaining indefinite 
disabilities, and then came the terms pertaining to impaired vision and hearing. The 
study, further, shows that the terms pertaining to indefinite disabilities came in the first 
place, compared to the terms of physical, hearing and mental disabilities. 

Based on these results, the researcher recommends those in charge of curricula 
development should adhere to terms articulated by international treaties, and avoid 

describing the disabled as totally dependent people.  
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 األوللفصل ا
  مشكمة الدراسة وأهميتها

 :المقدمة 1.1

يعتبر المنياج أىـ أجزاء النظاـ التربكم، ألنو يرافؽ المتعمـ في مراحؿ نمكه المختمفة الجسمية، 
كالعاطفية، كالعقمية، كالنفسية، كالركحية، فالعممية التربكية ال تجرم بمعزؿ عف المجتمع، فيي تربية في 

ؾ استغالؿ المراحؿ الدراسية المبكرة لألطفاؿ يعمؿ عمى غرس مجتمع كمف أجؿ مجتمع، لذل
االتجاىات كالتصكرات لدل األطفاؿ نحك المكاضيع المختمفة في المجتمع، عف طريؽ جميع األطراؼ 
في المدرسة مف معمميف ككسائؿ ككتب مدرسية، كنظران ألىمية مرحمة التعميـ األساسية في حياة 

كجد مف الضركرم ربط محتكل الكتب الدراسية في تمؾ المرحمة  الطالب كفي حياة مجتمعو، فقد
 بمتطمبات المجتمع كبقضاياه.

األفكار لذلؾ يعد الكتاب المدرسي، أحد الكسائؿ اليامة كالفعالة، في تككيف الكعي العاـ، االتجاىات ك 
ت األساسية نو جزء ال يتجزء مف المنياج المدرسي، كيعتبر أحد المدخاللدل طالب المدارس، كحيث إ

فعالة لمأسسة الكعي بالقضايا  في عممية التربية كالتعميـ، فمذلؾ أصبح لزامان اإلعتماد عميو، ككسيمة
ثني يـ الدراسية عمى مدل اجتماعية المختمفة، فالكتاب المدرسي الذم يكاكب التالميذ في كافة مراحماال

ىتماـ باألكلكيات الكطنية التي نحك اال استثمارىا في تكجيو النشئيمكف  عشر عامان، يكفر فرصة ىامة
كىك يشكؿ األرضية المناسبة لزرع القيـ كالمثؿ كاالتجاىات التي يحرص المجتمع  ،تحظى باإلجماع

لتحقيؽ العدالة كالكرامة لجميع بني  الفمسطيني عمى غرسيا في قمكب كعقكؿ الصغار سعيان 
  (.:20102، لمتنمية المجتمعية مؤسسة قادرالبشر)
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نطباعات نحك مكاضيع مختمفة تشكيؿ الصكر كاالران ألىمية كنجاح المناىج كالكتب الدراسية في كنظ
ي تجاىات، فقد استخدمت في أغمب المجتمعات، كطرؽ فعالة فباإلضافة الى نجاحيا في غرس اال
 (.1965)جامعة الدكؿ العربية،غرس قيـ، كاتجاىات صحية مختمفة 

تضميف المناىج، كالكتب المدرسية معمكمات، كصكر ايجابية عف مف ىنا برزت الدعكة إلى ضركرة 
)المنظمة 1990كما جاء في الخطة الشاممة لمثقافة العربية عاـ  األشخاص ذكم اإلعاقةاإلعاقة ك 

،  (.1990العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

لمدرسية العادية نذكر كما اقترح بعض الباحثيف طرقان كأساليب لتعديؿ صكرة اإلعاقة باستخداـ الكتب ا
 منيا:

ف ، بتضميف الكتب المدرسية نماذجان لبعض المشاىير كالشخصيات، الذي Mills),1972اقتراح ميمز )
حتراـ انفسية أك جسمية، كالتي لـ تمنعيـ مف التكيؼ، كاكتساب  كاف لدييـ إعاقات مختمفة سكاءن 

عاقة الحقيقية كقدرتو عمى العيش خريف، لما لذلؾ مف أىمية في إيضاح صكرة الشخص ذكم اإلآلا
 كأم إنساف.

كخالؿ مؤتمر حكؿ األفراد ذكم اإلعاقة، الذم عقد في جامعة فيرجينيا، في الكاليات المتحدة عاـ 
ة، ضمف المناىج  ـ عرضت كرقة عمؿ، أظيرت أىمية تضميف معمكمات عف اإلعاقات المختمف1990

تجاىاتيـ نحك اإلعاقة كسطة في تغيير الطالب المرحمة المتالعادية كالكتب المدرسية 
(1990(Stainboack,. 

(، التي دعت فييا لجاف 2016أما النشرة التي أصدرتيا مؤسسة قادر لمتنمية االجتماعية في عاـ )
التأليؼ المككؿ الييـ ميمة كتابة المنياج الجديد إلى تضميف قضايا كحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة 

لرابع األساسي، محتكل النشرة كاف عف كيفية إظيار األشخاص ذكم مف الصؼ األكؿ الى الصؼ ا
اإلعاقة في الصكر، الصكر اإليجابية كالصكر السمبية، كما أكدت عمى ضركرة تكحيد المصطمحات 

ي ىي ذكم اإلعاقة، كتناكلت حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة الت األشخاص كالمفاىيـ كاأللفاظ ألنكاع
كليست ىي حقكؽ خاصة لألشخاص ذكم اإلعاقة، كما أكدت  ،افمف ضمف منظكمة حقكؽ اإلنس

عمى ضركرة إضافة مكاد جديدة في المناىج تعزز نظرة إيجابية نحك األشخاص ذكم اإلعاقة )نشرة 
 (.2016مؤسسة قادر لمتنمية المجتمعية، 
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يـ بغض إف االىتماـ الكاضح باألشخاص ذكم اإلعاقة في الكقت الحاضر، كالمكتسبات التي تكفرت ل
تمعات في النظر عف تفاكتيا مف مجتمع إلى آخر، جاءت بعد عناء شديد كقسكة فرضتيا مختمؼ المج

 .(1984عصكر سابقة) فيمي،

تكمف أىمية تكعية طمبة المدارس باإلعاقة، كبقضايا األشخاص ذكم اإلعاقة، كشؤكنيـ، كحقكقيـ، 
نية المسيحية، التي تقكـ كزارة التربية كالتعميـ، يجابية نحكىـ، في مقررات التربية الديإكتشكيؿ اتجاىات 

بالعمؿ عمى تطكيرىا مف خالؿ مركز المناىج ضركرم ككاجب، كالعمؿ عمى ربط محتكل التعاليـ 
الدينية بمتطمبات المجتمع كاعطاء أىمية كبرل ألسمكب التكاصؿ االجتماعي اإليجابي مع اآلخريف، 

ئمة بينيـ، كىذا يعد مف أىـ أىداؼ التربية المسيحية، التي كمحبتيـ بغض النظر عف االختالفات القا
يمكف أف تؤثر في طبيعة كشكؿ المعارؼ، كاالتجاىات، التي سيحمميا أطفاؿ اليـك كشباب المستقبؿ، 
كسيسيـ في تكجيو تفكيرىـ كاىتماماتيـ نحك األشخاص ذكم اإلعاقة، فمثمما اىتـ السيد المسيح 

مف شأنيـ، حبذا لك يككف لمقررات التربية المسيحية الدكر الفعاؿ، في  باألشخاص ذكم اإلعاقة كرفع
 ذكم اإلعاقة، شأنيـ شأف الطمبة األشخاص تربية النشئ، كزرع القيـ، كاالتجاىات اإليجابية نحك

 .العادييف

كبناء عمى ما سبؽ، تجد الباحثة ضركرة تحميؿ مقررات التربية الدينية المسيحية، لمكشؼ عف مدل 
المصطمحات  بيف مقررات التربية الدينية المسيحية عف اإلعاقة، كالكشؼ عف مدل التكافؽ تضمف

المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة كالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة  لممرحمة 
الدينية  حتكاء مقررات التربيةااألساسية، كمف ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة، لتسميط الضكء عمى أىمية 

 المسيحية عمى اتجاىات كجكانب إيجابية نحك األشخاص ذكم األعاقة.

 مشكمة الدراسة:   2.1
برزت مشكمة الدراسة مف خبرة الباحثة في تدريس مقررات التربية الدينية المسيحية في فمسطيف، التي 

ت الصؼ األكؿ إلى ، فقد تـ تطكير مقررا بدأ العمؿ عمى تطكيرىا لتكاكب التطكرات كقضايا المجتمع
، عمى أف يتـ تطكير 2016الصؼ الرابع لمفصؿ الدراسي األكؿ، بتكميؼ مف كزارة التربية كالتعميـ لعاـ 

يمانان مف الباحثة بالدكر الياـ الذم2017نياية عاـبقية الصفكؼ في  تقكـ بو مقررات التربية  قد ، كا 
، كتككيف الكعي العاـ، كاالتجاىات اإليجابية الدينية المسيحية، في تصحيح النظرة المجتمعية السمبية
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نحك األشخاص ذكم اإلعاقة، كككف الباحثة عضك في الفريؽ الكطني، لتطكير مقررات التربية الدينية 
المسيحية مع كزارة التربية كالتعميـ، برزت الحاجة لتحميؿ ما جاء في المقررات الحالية عف اإلعاقة، 

ربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية عف اإلعاقة، مف خالؿ كالكشؼ عف مدل تضمف مقررات الت
حاالت اإلعاقة حسب الصؼ، أنكاع كجنس اإلعاقة الكاردة في المقررات، كيفية تكزيع التعرؼ عمى 

 اإلعاقة، كمكاف ككيفية كركدىا في المقررات. نحك تجاىات التي تعكسيا المقررات االك 

لمستخدمة في المقررات عف اإلعاقة، كرؤية مدل التكافؽ بينيما، كالكشؼ عف المصطمحات المقتبسة كا
 كبناء عميو تحددت مشكمة الدراسة في السؤاليف اآلتييف:

  اإلعاقة ؟ عف ما مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية

صطمحات المستخدمة المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة كالم ما مدل التكافؽ بيف
 ؟في المقررات عف اإلعاقة  لممرحمة األساسية

 أسئمة الدراسة:  3.1
 السؤاؿ األكؿ:

 ما مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية عف اإلعاقة ؟
 كلإلجابة عف السؤاؿ األكؿ تـ تفريع األسئمة الفرعية التالية: 
قررات التربية الدينية المسيحية، لممرحمة األساسية، حسب كيؼ تكزعت حاالت اإلعاقة، في م- أ

 الصؼ؟
 ما أنكاع اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية؟ - ب
 لممرحمة األساسية؟ ما جنس اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية -ج
  ؟ربية الدينية المسيحية نحك اإلعاقة، لممرحمة األساسيةما االتجاىات التي تعكسيا مقررات الت -د

 أيف كردت اإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية، لممرحمة األساسية ؟-ق 

كيؼ كردت اإلعاقة، كنص مقتبس مف الكتاب المقدس في مقررات التربية الدينية المسيحية               -ك
 مباشرة؟ رلممرحمة األساسية : مباشرة أك غي
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 السؤال الثاني:

 بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس في المقررات عف اإلعاقة، ما مدل التكافؽ

 ؟ ات عف اإلعاقة، لممرحمة األساسيةكالمصطمحات المستخدمة في المقرر  

 كلإلجابة عمى السؤاؿ الثاني تـ تفريع األسئمة الفرعية التالية: 

 ؟لممرحمة األساسيةعف األعاقة الكتاب المقدس في المقررات  ما المصطمحات المقتبسة مف- أ
 ما المصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة لممرحمة األساسية؟ - ب

 أهداف الدراسة:   4.1
 ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 

 مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية عف اإلعاقة.  -
المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة، كالمصطمحات المستخدمة  بيفمدل التكافؽ  -

 لممرحمة األساسية.عف اإلعاقة  في المقررات

 أهمية الدراسة:  5.1
لممرحمة  تحاكؿ الباحثة في ىذه الدراسة الكشؼ عف مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية -

بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس في ل التكافؽ مداألساسية عف اإلعاقة، كالكشؼ عف 
 .المقررات عف اإلعاقة، كالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة

تساىـ ىذه الدراسة بتزكيد كزارة التربية كالتعميـ، كمركز المناىج، كالفريؽ الكطني، إلعداد مقررات  -
كاطف الضعؼ في المقررات، عف صكر األشخاص ذكم التربية الدينية المسيحية، بمعرفة كاضحة بم

اإلعاقة في المقررات الحالية، كالعمؿ عمى تفادييا، كالتأكيد عمى ضركرة استخداـ مصطمحات مناسبة، 
كتحسيف صكرة األشخاص ذكم اإلعاقة في المقررات الجديدة، كزرع القيـ كاالتجاىات اإليجابية 

 نحكىـ.

ممات التربية المسيحية، في تكفير بيئة خصبة مف االتجاىات تساعد ىذه الدراسة معممي كمع -
ستخداـ أساليب، ااإليجابية نحك الطمبة ذكم اإلعاقة في المدارس العادية، كقد تكجو المعمميف نحك 
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، كتعمؿ عمى تكعية الطمبة، كاالختالفات مختمفة في التعميـ، تراعي الفركؽ الفردية كأنشطة كطرؽ
 األشخاص ذكم اإلعاقة، مما يساعد في تطبيؽ التعميـ الجامع.تجاىاتيـ نحك اكتعديؿ 

كمجاالت التربية  مف المتكقع أف تغني ىذه الدراسة األدب التربكم في مجاؿ التربية الدينية المسيحية -
 ، كذلؾ بسبب قمة الدراسات المكجكدة لمتربية الدينية المسيحية في فمسطيف. الخاصة

اؽ لمباحثيف في دراسة مكضكع اإلعاقة في المقررات الدراسية األخرل مف ربما تفتح ىذه الدراسة آف - 
نطالؽ نحك زرع القيـ كاالتجاىات كف ركيزة اجكانب مختمفة غير تمؾ التي بحثت فييا ىذه الدراسة، لتك

 اإليجابية نحك األشخاص ذكم اإلعاقة.

مية الفمسطينية في ىذا إضافة دراسة جديدة لمدراسات المحالدراسة ستعمؿ عمى كما أف ىذه  -
 خاصة أف المناىج عامة مقصرة في معالجة ىذا المكضكع كمان كنكعان.  المكضكع،

 محددات الدراسة  6.1
تقتصر ىذه الدراسة، عمى تحميؿ مقررات التربية الدينية المسيحية، لممرحمة األساسية مف الصؼ األكؿ 

 .2017-2016األساسي إلى الصؼ العاشر لمعاـ الدراسي 

 مصطمحات الدراسة:  7.1
 :مقررات التربية الدينية المسيحية

ىي مجمكعة الكتب التي أعدىا الفريؽ الكطني الفمسطيني، المككف مف المجنة المختصة، التي تمثؿ 
العائالت الكنسية األربع في فمسطيف، األرثكذكسية، كالكاثكليكية، كاألرثكذكسية الشرقية، كاإلنجيمية، 

ج كفؽ الخطكط العريضة لمتربية الدينية المسيحية، بحيث تـ إعداد كتب لكافة كالتي كضعت المنيا
الصفكؼ مف الصؼ األكؿ الى الصؼ الثاني عشر، كقد تابعت المجنة المختصة عمميا تحت إشراؼ 

 (.1999مركز المناىج الفمسطينية في كزارة التربية كالتعميـ )الفريؽ الكطني،

ىي الكتب الدراسية التي تدرس في مدارس  ،الدينية المسيحية مقررات التربيةكفي ىذه الدراسة 
. أما المقررات التي تـ تطكيرىا، 2017-2016فمسطيف مف الصؼ الخامس إلى الصؼ العاشر لمعاـ 

 كلـ تعد تدرس في مدارس فمسطيف، فيي مقررات الصؼ األكؿ، كالثاني، كالثالث، كالرابع. 
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الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، أف اإلعاقة تشكؿ كىي بحسب تعريؼ اإلتفاقية  :اإلعاقة
"، بإعاقة مفيكمان ال يزاؿ قيد التطكر، كأف اإلعاقة تحدث بسبب التفاعؿ بيف األشخاص المصابيف" 

كالحكاجز في المكاقؼ، كالبيئات المحيطة، التي تحكؿ دكف مشاركتيـ مشاركة كاممة فعالة في 
 (.  2006خريف )اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة:مجتمعيـ عمى قدـ المساكاة مع األ

كىـ بحاجة الى خدمات تربكية داعمة  ،مختمفةىـ أفراد قادريف بطريقة  عاقة:األشخاص ذوي اإل
إلظيار قدراتيـ كامكانياتيـ كمياراتيـ، بحيث تتراكح اإلعاقة ما بيف اإلعاقات البسيطة الى اإلعاقات 

 كبمستكيات مختمفة. الشديدة كالمتعددة
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 اإلطار النظري: 1.2
يتناكؿ ىذا الفصؿ مفيكـ اإلعاقة، كفئات اإلعاقة، كتطكر مفيكـ اإلعاقة عبر العصكر كاإلعاقة في 

، كالتكزيع قررات التربية المسيحيةالكتاب المقدس، كاإلعاقة في العيد القديـ كالجديد، األىداؼ العامة لم
أعطت الباحثة فكرة عف مقررات التربية العاـ لمكاضيع التربية الدينية المسيحية في المقررات، كما 

 لممرحمة األساسية، في ضكء تطرقيا لمكضكع اإلعاقة. المسيحية

 مفهوم اإلعاقة :  1.1.2
جتماعي، أم نتيجة لمتفاعؿ في المجتمع، كنتيجة فيي بناء ا تشكؿ مفيكمان ال يزاؿ قيد التطكر،اإلعاقة 

مكانية االستفادة مف المحيط،  لذلؾ، ينبغي أف يعيد المجتمع ىيكمة سياساتو، كممارساتو، كمكاقفو، كا 
كتفكيؾ الحكاجز، كاألحكاـ القانكنية، كالمنظمات السياسية، كمف ثـ االجتماعية، كاالقتصادية، التي 

ف المشاركة الكاممة، كيعارض ىذا النمكذج النيج القائـ عمى اإلحساف، تمنع األشخاص ذكم اإلعاقة م
كالنيج الطبي، إذ يقتضي أف يشارؾ األشخاص ذكك اإلعاقة، باعتبارىـ تنكع بشرم طبيعي في صياغة 
جميع السياسات كالقكانيف، كأصحاب الكاجب في إطار ىذا النمكذج ىـ الدكلة، بما في ذلؾ جميع 

حككمة كالمجتمع أيضان، كفي إطار ىذا النمكذج، يتحكـ األشخاص ذكم اإلعاقة في الكزارات كفركع ال
حياتيـ، كيتمتعكف بالمشاركة الكاممة عمى قدـ المساكاة مع غيرىـ. كبذلؾ ال يقع عبء اإلعاقة عمييـ 

 (.2006تفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة:)اال بؿ عمى المجتمع
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  :فئات اإلعاقة  2.1.2
كىي الفئات الرئيسية التي تحتاج إلى خدمات التربية الخاصة، كالخدمات الداعمة ليا كىي الفئات 

 الثمانية التالية:

اإلعاقة العقمية : انخفاض ممحكظ في الذكاء كالسمكؾ التكيفي، كاعتمادان عمى مستكل تدني الذكاء  .1
-40(، متكسطة )70-55طة)عف المتكسط، تصنؼ اإلعاقة العقمية إلى أربعة مستكيات ىي: بسي

 (. 2009،منى ،( )الخطيب،جماؿ،الحديدم25) دكف (،شديدة جدان 40-25( شديدة )55
ضطراب الجسمي أك الصحي، مما العجز أك االاإلعاقة الجسمية كالصحية : أنكاع مختمفة مف  .2

بشكؿ قؿ يحد مف قدرة الفرد عمى استخداـ جسمو بشكؿ طبيعي أك التحمؿ الجسدم أك القدرة عمى التن
 (.2009،منى ،مستقؿ )الخطيب،جماؿ،الحديدم

اإلعاقة السمعية: فقداف السمع الكمي)الصمـ(، أك الجزئي )الضعؼ السمعي مما يحد مف قدرة  .3
منى  ،مع اآلخريف )الخطيب،جماؿ،الحديدمالفرد عمى استخداـ حاسة السمع في تعمـ المغة، كالتكاصؿ 

،2009.) 
 ر الكمي)العمى أك الجزئي)الضعؼ البصرم(، مما يحد مف قدرتواإلعاقة البصرية : فقداف البص .4

 استخداـ حاسة البصر بشكؿ كظيفي في التعمـ كاألداء في الحياة اليكمية )الخطيب،عمى 
 (.      2009،منى ،ماؿ،الحديدمج
صعكبات التعمـ: اضطراب في كاحدة أك أكثر مف العمميات السيككلكجية األساسية الالزمة لفيـ  .5

منى  ،، أك الحساب)الخطيب،جماؿ،الحديدمكاستخداميا، أك القراءة، أك الكتابة، أك التيجئة المغة
،2009.) 
ما يعتبر سمككان جتماعي اختالفان جكىريان، مك االنفعالي أطرابات السمكؾ: اختالؼ السمكؾ االاض .6

اب الشخصية كاضطر  فتقار إلى النضج، كالجنكح،حاب، كالعدكاف، كعدـ التكيؼ، كاالنسطبيعيان مثؿ: اال
 (.2009،منى ،)الخطيب،جماؿ،الحديدم

اضطرابات التكاصؿ: أخطاء أك عجز في الكالـ أك المغة، مما يحد مف قدرة الفرد عمى التكاصؿ  .7
 (.2009مع اآلخريف بشكؿ طبيعي )الخطيب،جماؿ،الحديدم ،منى ،
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ينتج عف اضطراب  لعمر،التكحد:ىك اعاقة نمائية مزمنة، تظير في السنكات الثالثة األكلى مف ا .8
عصبي يؤثر عمى أداء الدماغ كىك أكثر شيكعان لدل الذككر، كيتضح القصكر في الجكانب االجتماعية 

 (.2012كالمغكية لدل الطفؿ، مع كجكد نمطية في المعب كبعض الحركات التكرارية)الخطيب،جماؿ،

 تطور مفهوم اإلعاقة عبر العصور 3.1.2
، فقد اتسمت ي تحكالت عديدة في نظرتو الى األشخاص ذكم اإلعاقةنسانشيد تاريخ المجتمع اإل

النظرة ليـ منذ أقدـ العصكر بطابع غير إنساني، كاختمفت ىذه النظرة مف عصر آلخر، تبعان لمجمكعة 
مف المعايير كالمتغيرات، فاالتجاىات الحديثة، نراىا اليكـ تدعك إلى تقديـ الرعاية الالزمة لألشخاص 

تكاثفي مف جميع أفراد المجتمع كمؤسساتو، كذلؾ أىمية دمجيـ في المجتمع ليس  بشكؿ  ذكم اإلعاقة
لتصحيح مجمكعة مف األخطاء ارتكبتيا   كليد المصادفة البحتة أك بدافع اإلنسانية، بقدر ما كاف إعادة

المجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ، كالتي كاف ضحيتيا دائمان كأبدان األشخاص ذكم اإلعاقة 
 (.2006)الركساف،

ذكم اإلعاقة، فقد اتسمت ىذه األشخاص تجاىات إزاء تباينت اال عصكر ما قبؿ األدياف مثالن "ففي 
المرحمة بالنظرة غير اإلنسانية، حيث كاف التعامؿ معيـ يتسـ بالقسكة عند بعض المجتمعات، فنجد في 

ذكم اإلعاقة بطرؽ كثيرة، منيا األدب التربكم في عيد أفالطكف، أنو كاف يتـ التخمص مف األشخاص 
ما كاف يتصؼ بالكحشية، كذلؾ الحاؿ في الدكلة الركمانية كاليكنانية، حيث كاف ينظر إلييـ عمى أف 
كجكدىـ يعكؽ قياـ الدكلة بكظائفيا، كلذلؾ عممت عمى التخمص منيـ كابعادىـ خارج الدكلة 

 (. 1987)حسيف،

يزت االتجاىات نحكىـ بالدعكة إالى التخمص منيـ كفي النظاـ اإلسبرطي العسكرم كذلؾ، حيث تم
بشتى الطرؽ منيا: رمييـ مف أعمى الجباؿ لمحيكانات المفترسة أك الطيكر الجارحة )منصكر، 

2014 .) 

ككاف بعض األمراء لمسخرية كالتيكـ،  اإلعاقة مثاالن  مكفي عصكر الحقة، كاف األشخاص ذك 
لمشر،  عمى أنيـ مصدرعصكر الكسطى، فقد ساد اإلعتقاد أما في اليحتفظكف بيـ لمتسمية كالفكاىة، 

كبأف األركاح الشريرة قد دخمت في أجسادىـ، كىي التي تحكـ سمككياتيـ، كعانكا صنكفان مف االضطياد  
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لطرد تممؾ األركاح، كلما لـ تصمح تمؾ الكسائؿ، فقد كاف الخالص منيـ بالعزؿ، أك حتى بالقتؿ ىي 
 (. 1984لعصكر)صالح، النظرة السائدة في تمؾ ا

كقد تعددت المصطمحات كالمسميات كالصكر المستخدمة في اإلشارة إلى االشخاص ذكم اإلعاقة في 
العصكر، مما أدل في معظـ األحياف إلى التداخؿ كااللتباس كغمكض الفيـ أكثر، مما أدل إلى تمؾ 

 في العصكر القديمة: شاذ كيف الناس صحة الداللة، كمف بيف المسميات كالمصطمحات التي تداكلت ب
عكستيا ىذه ، كالصكر التي ضرير كغيرىاكأعمى ك  مكرسحكأخرس ك أبكـ ك  أبموك سفيو ك  مجنكف كمعتكه

 ىي صكر سمبية. المصطمحات كالمسميات 

حتراـ اإلنساف كصكف كرامتو، داعية نادت جميع الديانات السماكية، با ، فقدلدياناتأما عند ظيكر ا
، كتحض عمى معاممتيـ معاممة تحتـر خصائصيـ ذكم اإلعاقة معاممة إنسانية، معاممة األشخاصالى 

 (.2011حسنة، كأكدت عمى عدـ اإلساءة إلييـ )ككافحة، ،

كالرحمة كالعطؼ  كفي الكتاب المقدس، نجد الدعكة تجاه األشخاص ذكم اإلعاقة الى المحبة 
عالـ ليعمـ التعاليـ السامية، كلتككف خاصة في تعاليـ السيد المسيح، الذم جاء إلى الكالرعاية، 
أفضؿ، كقد كاف دائمان المعمـ الصالح الذم يقدـ الحقائؽ اإلليية بطريقة تعميمية  لمناس حياة

جذابة كمبسطة، فكاف دائمان يقرف تعميمو بطريقة عممية، فيحف عمى المريض كالبائس، كيساعد 
إياىا اهلل عف طريؽ صنع المعجزات  منحو ككثيران ما أظير قدرتو التيالمحتاج، كيعزم الحزيف، 

شباع الجياع كا   ،ى كالمقعديفالخارقة لمطبيعة، كشفاء المرض خراج كفتح عيكف العمي، كا 
ال ليظير نفسو صانع لمعجائب بؿ ليتمجد اهلل مف خالؿ خدمتو  ،الشياطيف كغيرىا

 (.1992)بدر،
م اإلعاقة منيا أعمى كمخمع ب المقدس لذك كنذكر بعض مف المصطمحات المستخدمة في الكتا 

 أعرج مف بطف أمو. ك  ككسيح كأبرص كأصـ كأبكـ كمصركع كمجنكف
، ازداد اإلىتماـ المكجو نحك كفي العصكر الحديثة، كمع بداية القرف العشريف كظيكر االتجاه اإلنساني

إلعاقة، ذكم اإلعاقة، فقد حدث اضطراد متناـ في حجـ كنكعية الخدمات التي قدمت لذكم ا األشخاص
مف ذكم اإلعاقة، اشخاص فقد تحسنت كسائؿ التشخيص كالتقكيـ، كاتسعت المدارس العادية إلستيعاب 

كتـ التأكيد عمى ضركرة تقديـ رعاية شاممة متكاممة متكازنة، كقد تالحؽ صدكر الكثير مف التشريعات 
ىتماـ باألشخاص ذك التي تحمي األطفاؿ ذكم اإلعاقة، كتحدد مسؤكلية األسرة كالمجتمع حياؿ اإل
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تفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة التي صدرت في الاإلعاقة، كأىميا ميثاؽ األمـ المتحدة ل
 (.2014)منصكر، 2006 ديسمبر

شخاص ذكم اإلعاقة، كىذا يقتضي منا أف نصحح المسميات كتركز االتفاقية عمى احتراـ حقكؽ األ
عاقة التي يسببيا المجتمع كالمعيقات التي يضعيا أماـ كالمصطمحات، بحيث تتسؽ مع مفيكـ اإل

تقدميـ كتفاعميـ بالحياة، كالتأكيد عمى ضركرة كضع مصطمح فرد أك شخص قبؿ مصطمح إعاقة 
ؽ المجتمعي، كالتأكيد عمى ضركرة إعاقة عمى اعتبار أف اإلعاقة تزكؿ بزكاؿ المعي ان ذاكنقكؿ شخص

تفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف ذكم اإلعاقة كالتي ألتزمت اال اـ المصطمحات المتفؽ عمييا فيستخدا
كعمى سبيؿ المثاؿ نكرد منيا ما يمي)اتفاقية األمـ المتحدة  2014ككقعت عمييا فمسطيف في عاـ 

 (.2006لحقكؽ اإلنساف،

 المصطمح الصحيح: أشخاص أو أفراد المصطمحات الخاطئة 

عاجز /  ذكم احتياجات خاصة / معكقيف / معاقيف / 1
 كسيح.

 ذك/ ذات إعاقة / ذكم إعاقة

 مكفكؼ/ة أعمى / ضرير / أعكر /عاجز 2

 ذك / ذات إعاقة/ صعكبة بصرية

 أصـ /صماء/صمـ أطرش /ال يسمع/طرش 3

 ذك/ذات صعكبة/إعاقة سمعية

 ذك/ ذات/صعكبة/إعاقة نطقية أخرس /خرس 4

 ذك/ذات صعكبة حركية/صحية كسيح/أعرج 5

 ذك / ذات صعكبة/إعاقة عقمية/ذىنية /متخمؼ عقميان/معتكهمجنكف / أىبؿ  6

أك اضطراب كركمكسـك  متالزمة الداكف/داكف سيندرـك منغكلي/منغكليا 7
21 

 قصر القامة القزامة 8

                                                                                                                                     
 (. 2016)نشرة مؤسسة قادر،
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يالحظ تركيز المصطمحات كالمسميات الحديثة عمى البدء بمصطمح أشخاص أك أفراد بحيث يفصميا 
 جتماعية.اإلعاقة تزكؿ بزكاؿ المعيقات اال ذك عف اإلعاقة، كذلؾ لمتركيز عمى انسانيتيـ باعتبار أف

 

 عاقة في الكتاب المقدس:اإل 4.1.2
ينظر االكتاب المقدس لألشخاص ذكم األعاقة، بأنيـ أشخاص مخمكقيف عمى صكرة اهلل كمثالو، 
كككنيـ مف ذكم اإلعاقة ال يشكىكا صكرة اهلل فييـ، بؿ بالعكس يجعميا أكثر نكران كلمعانان،إذ يظير 

 . e.com/?p=3http://www.ramivitalعمؿ اهلل فييـ

 اإلعاقة في العهد القديم:    5.1.2
عتقاد السائد عند العبرانييف في العيد القديـ، أف ىناؾ عالقة مباشرة بيف الصحة أك العافية ك اال كاف

التقكل، ففي حاؿ نقص التقكل، كانكا يتكقعكف غضب اهلل كمعو األسقاـ كاألمراض، كنجد ذلؾ في 
ب لمكسى: "مف صنع لإلنساف فمان، أك مف يصنع أخرس أك أصـ أك الكتاب المقدس عندما قاؿ الر 

(، كقد كرد في الكتاب المقدس آيات عديدة حكؿ 11: 4بصيران أك أعمى أما ىك أنا الرب")خركج 
تأديب اهلل لمخاطئ، مما زاد العبرانييف يقينان بيذا المعتقد، كمثؿ قكؿ الرب: " انظركا اآلف أنا، أنا ىك، 

ني أشفي كليس مف يدم مخمص")تثنية كليس إلو معي  ( مف ىنا 39:  32.أنا أميت كأحيي، سحقت كا 
جاء إعتقاد العبرانييف بعقاب الخطية بالمرض أك باإلعاقة، كلكف ىذا اإلعتقاد ليس صحيحان دائمان، ألف 
المؤمف بالرب يناؿ رضاه كيحصؿ عمى الخير ك العافية، كىذا ما حصؿ مع أيكب بعدما اختبر الرب 

يمانو أكثر مف مرة، فقد فشمت جميع الكسائؿ في إخماد إيمانو، فباركو اهلل كأعاد إاليو صحتو، كبارؾ إ
 (.1992()بدر، 17- 12: 42أكالده)أيكب

في العيد القديـ، نجد قصصان كثيرة عف أشخاص كانكا مف ذكم اإلعاقة، كأكليـ كاف مكسى النبي  
(، فاختاره اهلل بالرغـ مف إعاقتو، ليحدث 12-10: 4الذم كاف يعاني مف ثقؿ في المساف )خركج 

الشعب بكالمو، غير أف مكسى رفض أف يقكـ بالميمة كطمب إلى اهلل أف يرسؿ غيره، حينئذ حدثو اهلل 
(. نجد في قصة مكسى أف اهلل أعطاه تدبيران 1990عف ىاركف أخيو كرفيؽ لو في رسالتو)الفغالي،

ف لـ يشفو مف ذ لـ يكف يقدر النبي عمى الكالـ مع الناس، فقد أعطاه  إليصاؿ الكالـ لمشعب كا  دائو، كا 
 اهلل نعمة التكمـ معو.

http://www.ramivitale.com/?p=3
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 مفيبوشت األعرج وداود الممك: 
في سفر صمكئيؿ الثاني اإلصحاح التاسع، يذكر لنا الكتاب المقدس قصة مفيبكشت األعرج كداكد 

رمو داكد الممؾ بعد كفاة كالده كعمؿ الممؾ، أنو كاف ليكناثاف ابف أعرج الرجميف يدعى مفيبكشت، قد أك
معو معركفان، كرد لو حقكؿ جده شاكؿ، كأقامو ضيفان عنده، يأكؿ معو عمى مائدتو كأحد أفراد أسرتو، 
كاف داكد النبي كالممؾ نبيالن لمغاية في تعاممو مع مفيبكشث األعرج، كريمان في عطائو لو، تحدث معو 

ب بو، يسر بالحديث معو، عاممو بكؿ كرامة، ػكاف لقاء كىك صبي صغير السف، كأعرج كإنساف معج
داكد مع مفيبكشت أثمف بكثير، كأعظـ مف الحقكؿ التي ردت إليو، إذ أعطاه ما يريح نفسو الداخمية 

 كيشبعيا، األمر الذم ال تقدر كؿ مقتنيات العالـ أف تيبيا لإلنساف.
لو: "..كأنت تأكؿ خبزان عمى مائدتي دائمان تعامؿ الممؾ داكد مع مفيبكشت كحسبو كأىؿ بيتو حيث قاؿ 

(، لـ يحتمؿ مفيبكشث ىذا الكـر الشديد كالحب المتدفؽ كالرقة غير المتكقعة كىك أعرج، 7: 9صـ 2")
( ) 8: 9صـ 2حيث أنو سجد كقاؿ لداكد الممؾ:" مف ىك عبدؾ حتى تمتفت إلى كمب ميت مثمي")

 (.1990الفغالي،
أعرج، إال أف الممؾ داككد رفع مف شأنو، كعاممو بكرامة كمحبة، كصؼ مفيبكشت نفسو بكمب ألنو 

   كجعمو دائمان يأكؿ عمى مائدتو.

 الكهنة في العهد القديم والعيوب الجسدية:

الذم يمارس األعماؿ الكينكتية كتقديـ  (، 21-16: 21اشترطت الشريعة في الكاىف بحسب )الكييف 
يككف أعمى، أك أعرج، كال أفطس، كال زكائدم، كال أحدب، الذبيحة كالبخكر، أال يككف بو عيب، فال 

كال أكشـ ،كال في عينو بياض، كال أجرب، كال أكمؼ، كال مرضكض الخصي، لذلؾ عندما يبمغ أبناء 
 كفالكينة السف القانكني إلستالـ العمؿ الكينكتي، يفحصيـ الشيكخ أعضاء مجمع السنيدريـ، كيفرز 

الكامؿ، أما مف بو عيب أك إعاقة، فيقكـ ببعض األعماؿ  الكينكتية  الذيف بال عيب لمعمؿ الكينكتي
  (.1984)ممطى، البسيطة مثؿ إيقاد النار أك غير ذلؾ

إف الشريعة القديمة الخاصة بالكينة، كانت تمنع كؿ مف بو عيب أك نقص جسدم مف أم يصير 
الكييف …“ ) أفطس كال زكائدمكاىنان " "ألف كؿ رجؿ بو عيب ال يتقدـ، ال رجؿ أعمى كال أعرج كال 

( كحتى مف أصيب بأم عيب بعد قبكلو في الكينكت، كاف يتكجب عميو التكقؼ عف 18-20: 21
 (.1984الخدمة)ممطى،



21 
 

أما الشريعة الجديدة ، شريعة العيد الجديد إشترط الرسكؿ بكلس في األسقؼ بأنو "يجب أف يككف بال 
(، كأف 2: 3ما،ن مضيفان لمغرباء، صالحا لمتعميـ" )اتيمكثاكس لكـ، بعؿ امرأة كاحدة، صاحيان عاقالن محتش

(، نرل في العيد الجديد أػف المكانع 7: 3تككف لو شيادة حسنة مف الذيف ىـ مف خارج )ا تيمكثاكس 
تحددت بعيكب النفس أكثر مف التركيز عمى العيكب الجسدية ، إف اهلل أعطى الشعب ىذه الشريعة 

ية خدمة الييكؿ كأىمية ىذه الرتبة كليس احتقاران باألشخاص ذكم اإلعاقة قديمان لمتأكيد عمى قدس
 (.1992)بدر،

 اإلعاقة في العهد الجديد:  6.1.2
 : معجزات السيد المسيح الشفائية  

في العيد الجديد، اجترح السيد المسيح عددنا كبيرنا مف المعجزات، بؿ إف معجزاتو ال سيما الشفائية 
لكثرتيا، ككاف الشفاء يتـ بالكممة فقط أك بالممسة، ككانت معجزات السيد المسيح منيا، لـ تسجؿ كميا 

تجاه األشخاص المسيح تحقيؽ لمنبكءات السابقة عنو،.فقد تحقؽ ما كعد بو األنبياء عف معجزات السيد 
األعرج ذكم اإلعاقة، عندما قاؿ النبي إشعيا " حينئذ تتفتح عيكف العمي كآذاف الصـ تتفتح، حينئذ يقفز 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (.                                                                                                                           1998( )الفغالي،6-5: 35كاأليؿ كيترنـ لساف األخرس..." )أشعيا

 السيد المسيح واإلعاقة البصرية

اتو كخدمتو عمى التقى السيد المسيح بالعديد مف األشخاص مف ذكم اإلعاقة البصرية في أثناء حي
يـ جميعا، نذكر بعض مف معجزات السيد المسيح الكاردة في الكتاب المقدس تجاه األرض، فقاـ بشفائ

 ذكم اإلعاقة البصرية: 

  (، ىذاف المذاف صرخا ليسكع قائميف "ارحمنا يا ابف داكد 30 -27 :9إعادة البصر ألعمييف: )متى
كلما جاء إلى البيت، تقدـ إليو األعمياف، فقاؿ ليما يسكع: أتؤمناف أني أقدر أف أفعؿ ىذا قاال لو:  

 نعـ يا سيد حينئذ لمس أعينيما، قائال:  بحسب إيمانكما ليكف لكما فانفتحت أعينيما" 
 (، حدث ذلؾ في بيت صيدا "عندما قدمكا 25 -22: 8بصر ألعمى: )مرقس إعادة السيد المسيح ال

إليو أعمى ك طمبكا منو أف يممسو، فأخذ بيد األعمى، كخرج بو خارج القرية، كتفؿ في عينيو، ككضع 
يده عميو، كسألو ىؿ تبصر شيئا؟ فتطمع ك قاؿ: أبصر الناس كأشجار يمشكف، ثـ كضع يديو أيضا 

 طمع، فعاد صحيحان ك أبصر كؿ إنساف جميا. عمى عينيو، كجعمو يت
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  (، "كفيما ىك يسكع مجتاز، رأل انسانا أعمى منذ  38 – 1: 9خمؽ عيناف لمكلكد أعمى: )يكحنا
كالدتو، فسألو تالميذه قائميف: يا معمـ مف أخطأ ىذا أـ أبكاه، حتى كلد أعمى أجاب يسكع ال ىذا أخطأ 

...، مف خالؿ ىذه المعجزة يؤكد المسيح أف اإلعاقة ليست دائما كال أبكاه لكف لتظير أعماؿ اهلل فيو".
نما إلظيار أعماؿ اهلل.  عقاب مف اهلل لإلنساف كا 

إف ىذه المعجزة جديدة كفريدة مف نكعيا، إذا ما قكرنت ببقية معجزات العمى األخرل فيي ليست  
نما ىي معجزة خمؽ عيناف إلنساف أعمى منذ  كالدتو، إذ أف السيد المسيح مجرد معجزة شفاء ألعمى، كا 

"تفؿ عمى األرض كصنع مف التفؿ طينا ك طمي بو عيني المكلكد أعمى ك قاؿ لو: اذىب اغتسؿ في 
 بركة سمكاـ، كلما مضى كاغتسؿ عاد بصيرا.

 المسيح  واإلعاقة الجسمية والصحية:
كرد ذكرىا في شفى السيد المسيح العديد مف األشخاص مف ذكم اإلعاقة الجسمية كالصحية التي 

 الكتاب المقدس نذكر منيا:
  (، "كاذا مفمكج يقدمكنو اليو مطركحا عمى فراش، فمما رأل يسكع  8-1:  9شفاء مفمكج :)متى

إيمانيـ قاؿ لممفمكج : ثؽ يا بني مغفكرة لؾ خطاياؾ..... حينئذ قاؿ لممفمكج: "قـ احمؿ فراشؾ ك اذىب 
 إلى بيتو .فمما رأكا الجمكع ذلؾ تعجبكا ك مجدكا اهلل". إلى بيتؾ بعدىا يقكؿ اإلنجيؿ "فقاـ ك مضى

 ( "إذا أبرص قد جاء ك سجد لو قائال: يا سيد إف أردت تقدر أف 3، 2: 8شفاء يسكع ألبرص: )متى
 تطيرني، فمد يسكع يده كلمسو قائال: أريد فاطير كلمكقت طير برصو".

عتبر مرض جمدم يصيب أكبر مساحة مشكمة ىذا المرض بالذات أنو مرض مزدكج، فيك مف ناحية ي 
ف نامكس العيد القديـ يعتبره نجاسة، إمف جسد اإلنساف، كمف ناحية أخرل يحسب مرض ركحي، إذ 

كلذلؾ نجد حاممو منبكذان مف الناس، فال يختمط بأحد عمى اإلطالؽ حتى أقرب المقربيف إليو، فكؿ مف 
 كشفى األبرص. يممسو يتنجس بنجاستو،  فأماـ ىذا المرض انتصر يسكع 

  (، كفي ىذا يقكؿ اإلنجيؿ "فيما  18-11:  17كما شفى يسكع عشرة برص بشكؿ جماعي: )لكقا
ىك داخؿ القرية، استقبمو عشرة رجاؿ برص، فكقفكا مف بعيد كرفعكا صكتا قائميف: يا يسكع يا معمـ 

كا فكاحد منيـ لما رأل أنو ارحمنا فنظر،كقاؿ ليـ: اذىبكا، كأركا أنفسكـ لمكينة، كفيما ىـ منطمقيف طير 
:  17شفي رجع يمجد اهلل بصكت عظيـ ك خر عمى كجيو عند رجميو شاكرا لو ك كاف سامريا" )لكقا 

11-18 .) 
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  :المسيح واإلعاقة السمعية 
(، كقد تصدل المسيح لعائؽ الصمـ عندما "جاءكا إليو بأصـ  36 – 31:  7شفاء أصـ:) مرقس 

ده عميو، فإذا بيسكع ينتحي بو جانبا، ككضع أصابعو في أذنيو، كتفؿ أعقد، كطمبكا إليو أف يضع ي
كلمس لسانو، كرفع نظره نحك السماء كقاؿ لو: إفثا أم انفتح، فممكقت انفتحت أذناه ، كانحؿ رباط  

 (. 36 – 31:  7لسانو ك تكمـ مستقيما" ) مرقس 
 

 المسيح واإلعاقة العقمية:
   :قة العقمية في أكثر مف مجاؿالسيد المسيح لو المجد تصدل لإلعا

  (، فبينما كاف يسكع في نكاحي صكر كصيدا، فإذا  28-22: 15شفاء ابنة المرأة الكنعانية: )متى
بامرأة كنعانية خارجة مف تمؾ التخكـ تصرخ إليو قائمة: "يا سيد يا ابف داكد ابنتي مجنكنة جدان، كلما 

ذ عظـ يسكع إيمانيا ك قاؿ ليا: "ليكف لؾ كما تريديف" اقتربت منو "سجدت لو قائمة يا سيد أعني" عندئ
 "فشفيت ابنتيا مف تمؾ الساعة".

  ( كفي ىذا يقكؿ الكتاب 23، 22:  12شفاء السيد المسيح لممجنكف األعمى كاألخرس: )متى
المقدس"حينئذ أحضر إليو مجنكف أعمى كأخرس، فشفاه، حتى أف األعمى كاألخرس تكمـ ك أبصر، 

 ك قالكا :ىذا ىك ابف داكد". في ىذه المعجزة قاـ يسكع بثالث معجزات لمشخص نفسو. فبيتت الجمكع
 

 معجزات الرسل الشفائية لذوي اإلعاقة :
  (، فقد كاف مفمكجان فالجان كامالن مطركحا عمى  35- 32: 9شفاء اينياس مف لده: )أعماؿ الرسؿ

ؿ لو عبارة كاحدة: "يا اينياس يشفيؾ يسكع سريره مدة ثماني سنيف، فمما جاءكا بو إلى بطرس الرسكؿ قا
 المسيح قـ كافرش لنفسؾ فقاـ لمكقت". 

  ( قيؿ عنو "ىذا كاف مقعدا مف  18-8:  14شفاء رجؿ عاجز الرجميف مف لسترة: )أعماؿ الرسؿ
ذ رأل أف لو إيمانان ليشفى قاؿ ،كاف يسمع بكلس يتكمـبطف أمو لـ يمش قط، ىذا   فشخص إليو كا 

 فكثب ك صار يمشي".  ،قـ عمى رجميؾ منتصبابصكت عظيـ: 
 :( ذاؾ الذم كاف يحممو أىؿ الخير،  10 -1:  3) أعماؿ الرسؿ  شفاء أعرج مف بطف أمو

كيضعكنو كؿ يكـ أماـ باب الييكؿ ليستعطي، كلما رأل الرسكليف بطرس كيكحنا، طمب منيما صدقة، 
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ه أعطيؾ باسـ يسكع المسيح الناصرم قـ فقاؿ لو بطرس:"ليس لي فضة كال ذىب، كلكف الذم لي فإيا
 (.1999كامشي"، ففي الحاؿ تشددت رجاله ككعباه فكثب ككقؼ كصار يمشي")لككير،

 العامة لمقررات التربية المسيحية لموضوع األعاقة: األهداف 7.1.2
كر إف تحديد األىداؼ العامة لمقررات التربية الدينية المسيحية، يتحكـ بالمحتكل كتكجياتو، تتمح

 .األىداؼ العامة حكؿ ثالثة عناكيف: تربية اإلنساف، تربية المؤمف، تربية المكاطف

 :أواًل: تربية اإلنسان

نفسية ذىنية كعاطفية ك تسعى التربية المسيحية إلى تنشئة اإلنساف مف جميع نكاحي حياتو اإلنسانية )
بداعية كجسمية الدينية ليست مجاالن منعزالن في دينية (، عمى أساس أف التربية كركحية ك  كأخالقية كا 

الكياف اإلنساف، كالعمؿ عمى بناء اإلنساف كتزكيده بكؿ ما يمـز مف صفات إنسانية، سكاء في حياتو 
الفردية أك الجماعية، كتنمية شخصيتو بحيث يككف قادران عمى تطكير منظكمة مف القيـ اإلنسانية 

كاكتشاؼ كفيـ ما يجرم حكلو، في مجتمعو كفي الحكار...(، المحبة كالتسامح كالصدؽ كالنزاىة ك )
    (.1999)الفريؽ الكطني، العالـ، ليمقي نظرة صائبة عمى األحداث في بيئتو كالعالـ

 :ثانيًا: تربية المؤمن

تيدؼ التربية المسيحية إلى تنشئة مسيحية سميمة كحية، تساعد المتعمـ، أف يككف مرتاحان مع إيمانو 
ضطراب كالضبابية، مطكران كااليمانو مف جكانبو المختمفة، بعيدان عف التشكيش كمنسجمان معو، مدركان إل

نظرة حية إلى شخصية السيد المسيح، بحيث يتخذه المتعمـ نمكذجان في حياتو، العامة كالخاصة، 
كجميع جكانب حياتو اليكمية، كما تسعى التربية المسيحية إلى جعؿ المتعمـ، عضكان حيان، كفاعالن، 

خكتو المؤمنيف في بنائيا كتنميتيا، كيككف إان في الكنيسة، بحيث يشارؾ في حياتيا كيساىـ مع كمشارك
انتماء المؤمف إلى كنيستو بعيدان عف التعصب كالفئكية كالتمييز، فيككف منتميان إلى كنيستو كفي الكقت 

ة الربط بيف اإليماف عينو منفتحان عمى سائر الكنائس المسيحية في بالدنا، كتكعية المتعمـ عمى ضركر 
 (.:8 1999كالحياة بحيث تككف حياتو متناغمة مع إيمانو)الفريؽ الكطني،
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 :ثالثًا: تربية المواطن

تيدؼ التربية المسيحية إلى، تخريج طالب يككنكف مكاطنيف صالحيف في المجتمع، فيتعرؼ الطالب 
كف قادرا عمى الحضكر المسيحي عمى جذكر المجتمع الذم يعيش فيو، فيككف عنصران فاعالن فيو كيك

اإليجابي عمى نطاؽ المجتمع كالحياة العامة،  كما تيدؼ التربية المسيحية الى مساعدتيـ عمى إلقاء 
ىـ األصيؿ لو، كما يسعى الى تطكير انتماؤ في، ليتعمؽ  كف فيونظرة إيجابية عمى المجتمع الذم يعيش
دان عف السطحية كالتعصب، ليتمكنكا مف أف يأخذكا خريف، بعياآلذىنية الحكار كحرية الرأم كاحتراـ 

أدكارىـ فيو كيساىمكا في تطكيره كتقدمو بشكؿ إيجابي كفاعؿ كىكذا يككف المسيحي شاىدا لممسيح في 
)لجنة التعميـ المسيحي لممدارس المسيحية في األراضي  فييايتكاجد  البيئة كالمجتمع التي

 (. 2006المقدسة،
كاألىداؼ تتناغـ فيما بينيا، لتشكؿ شخصية المؤمف الكاحدة كالمتكحدة، في إف جميع ىذه العناصر 

أبعادىا الركحية، كالزمنية، كالكنسية، كالمجتمعية، كاإلليية، كاإلنسانية، ال يكفي أف تسجؿ ىذه 
األىداؼ ، بؿ مف الضركرم أف تتحكؿ إلى برامج عممية، تساعد الجماعة المسيحية، كالمدارس 

ـ المسيحي، كالطالب، كالطالبات عمى استيعابيا، لتعمؿ عمى تشكيؿ شخصية المؤمف كمعممي التعمي
الكاحدة كالمتكحدة، في أبعادىا الركحية، كالزمنية، كالكنسية، كالمجتمعية، كاإلليية، كاإلنسانية)التعميـ 

 (.5: 2006المسيحي في المدارس المسيحية، 

 :المسيحية في المقررات التوزيع العام لمواضيع التربية الدينية 8.1.2
( ألؼ البطريرؾ يعقكب بمترم لجنة إلعداد كتب لمتربية الدينية المسيحية، ككزع 1973في عاـ ) 

مسيحي بشكؿ يتناسب مع المحتكل كفؽ مخطط عاـ يتناكؿ في كؿ سنة جانبان معينان مف اإليماف ال
يميو برنامج   اإليماف المسيحي،فيناؾ برنامج عقائدم يتناكؿ العقائد األساسية في   عمر الطالب،

يميو برنامج حياتي الميتركجي كربطو بالسيد المسيح، ليتركجي يتناكؿ الحياة الميتركجية كاألسرار كالعمؿ 
 (.1973يتناكؿ الحياة المسيحية مف جكانبيا المتعددة )مركز ماركيرلس،

ب األساسية لإليماف المسيحي كتـ كانسجامان مع ما سبؽ تـ تكزيع مكاضيع التربية المسيحية عمى الجكان
مف الصؼ األكؿ الى الصؼ الثاني عشر.  تكزيع محتكل اإليماف المسيحي عمى الصفكؼ المختمفة

معتمديف عمى الطريقة الدائرية، بحيث تتكسع الدائرة كتتشعب مف مرحمة الى أخرل بشكؿ يتناسب مع 



26 
 

الجتماعي كالديني. كقد جاء ىذا التكزيع عمر الطالب كحاجاتو كنمكه العقمي كالمشاعرم كالسمككي كا
الجانب العقائدم،  ،بحيث يتركز المنياج، في كؿ سنة، عمى جانب مف جكانب اإليماف المسيحي

الجانب الميتكرجي، الجانب الحياتي )لجنة التعميـ المسيحي في المدارس المسيحية في األرض 
 (.2006المقدسة،

 :آلتيكيتـ التكزيع حسب المكاضيع كالصفكؼ كا

 :كما أجمعت عمييا الكنائس في  ،كتشمؿ العقائد األساسية لإليماف المسيحي العقيدة المسيحية
قانكف اإليماف الذم يتمحكر حكؿ اهلل الخالؽ كاآلب، كيسكع المسيح المتجسد كالفادم، الركح 
القدس المحيي، الكنيسة، األسرار، الحياة األبدية )منياج عقائدم ( كتكزع عمى الصفكؼ 

 المختمفة التالية: )األكؿ، الرابع، السابع، العاشر(.
 :التي تتمحكر حكؿ الطقكس المقدسة بشكؿ عاـ، كاألسرار المقدسة،  الطقوس المسيحية

كاألزمنة الطقسية، كاألعياد المسيحية )منياج طقسي( كتكزع عمى الصفكؼ المختمفة التالية: 
 .)الثاني، الخامس، الثامف، الحادم عشر(

  التي تتمحكر حكؿ الكصايا العشر كالتعاليـ اإلنجيمية، خاصة العظة عمى المسيحية:الحياة
الجبؿ كالتطكيبات )منياج حياتي( كتكزع عمى الصفكؼ المختمفة التالية:) الثالث، السادس، 

                            .                                (1999)الفريؽ الكطني، التاسع، الثاني عشر(

فكرة عامة عن مقررات التربية المسيحية  لممرحمة األساسية في ضوء تطرقها لموضوع  9.1.2
  .اإلعاقة

 كحدات: 6: ىك منياج عقائدم، فقد قسـ الكتاب الى كتاب الصف األول لمتربية الدينية المسيحية

د المسيح  معجزات شفاء لمسي 3احتكت الكحدة الرابعة، الدرس الرابع كالسادس كالسابع، عمى 
لألشخاص مف ذكم اإلعاقة، كىي : شفاء المخمع، كشفاء أعمى أريحا، كشفاء البرص العشرة ، كما 

 (.1صكر لذكم اإلعاقة )األب نزيو الحايؾ، كآخركف، كتاب التربية المسيحية : 7عرض الكتاب 
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كتـ كانت جميع الصكر تظير األشخاص ذكم اإلعاقة بأنيـ أشخاص مثيركف لمشفقة كالعطؼ،  
كالمرضى  المخمع قة في الصؼ األكؿ كىي: األعمى ك استخداـ مصطمحات لألشخاص مف ذكم اإلعا

 البرص.  ك  كالمقعديف

 :ىك منياج طقسي، فقد قسـ الكتاب الى ثالث كحداتكتاب الصف الثاني لمتربية الدينية  المسيحية: 

مى أحد عجائب السيد المسيح تجاه احتكت الكحدة األكلى الدرس الرابع، يحبنا يسكع حبان مممكسان، ع
(، مرفقة بصكرة 26 -22: 8مرقس األشخاص مف ذكم اإلعاقة، كىي شفاءاألعمى الكاردة في انجيؿ)

 تمثؿ عممية الشفاء. 

أما في الكحدة األكلى الدرس السابع، أنا أؤمف يا رب، كرد قصة شفاء المسيح إلبنة يئير المريضة 
 (، مرفقة بصكرة لعممية الشفاء. 56 –40: 8الكاردة في انجيؿ) لكقا 

ف، ىؿ فيكـ مريض، كرد نص مف الكتاب المقدس الثالثة في الدرس السابع كالعشري كأما في الكحدة 
(، بضركرة استدعاءالكاىف لمصالة عمى رأس المريض كمسحو بالزيت 16-14: 5مف سفر يعقكب )

 (.2مسيحية:ال )األب نزيو الحايؾ، كآخركف ،كتاب التربية الدينية

صكر، أظيرت الصكر  4كانت مجمكع الصكر لألشخاص مف ذكم اإلعاقة في الصؼ الثاني 
األشخاص ذكم اإلعاقة، بأنيـ أشخاص يحتاجكف إلى الصالة عمييـ، لنيؿ الشفاء، تـ استخداـ 

المرضى(، كما كرد أنشطة في الصؼ في الصؼ الثاني كىي: )األعمى ك  مصطمحات لذكم اإلعاقة
بعنكاف: أف يذكر التمميذ حادثة ساعد فييا أحد المرضى، كأف يذكر التمميذ قصة مريض مسح الثاني 

 الكاىف رأسو بالزيت كناكلو كصمى عميو.

 ىك منياج حياتي، ينقسـ الى أربع كحدات:  كتاب الصف الثالث لمتربية الدينية المسيحية

الذيف المكفكفيف ىؿ أفكر في سؤاؿ )في الكحدة األكلى في الدرس األكؿ، أنا نكر الحياة، تـ ذكر 
أما في الكحدة الرابعة الدرس الثاني  يعيشكف في ظالـ دائـ؟، كأشكر ربي ألنو منحني نكر عيني(،

مرتيف، كاآلية تتكمـ عف دعكة اهلل  19 -16:  4 كالعشركف )نحب كطننا(، تـ ذكر اآلية مف لكقا
كالمأسكريف كالعمي كالمنسحقيف."ركح الرب عمي ليسكع عمى األرض تجاه المساكيف كالمنكسرم القمكب 

ألنو مسحني ألبشر المساكيف، أرسمني ألشفي المنكسرم القمكب، ألنادم لممأسكريف باإلطالؽ، كلمعمي 
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)األب نزيو ( 19-16:  4 )لكقا بالبصر كأرسؿ المنسحقيف في الحرية، كأكرز بسنة الرب المقبكلة.
 (. 3نية المسيحية: الحايؾ، كآخركف ، كتاب التربية الدي

ذكم اإلعاقة، أما  األشخاص الصؼ الثالث عمى أم صكر أك اتجاىات نحككتاب  لـ يحتكم
 عمي.مكفكؼ ،ذكم اإلعاقة كانت  ألشخاصالمصطمحات المستخدمة ل

 : ىك منياج عقائدم، قسـ الكتاب إلى أربع كحدات:كتاب الصف الرابع لمتربية الدينية المسيحية

ة، في الدرس الحادم عشر، أعدكا طريؽ الرب، كرد نشاط يدعك التالميذ لزيارة مركز في الكحدة الثاني
لمعجزة لإلحتفاؿ معيـ ببرنامج يدخؿ البيجة الى قمكبيـ، أما في الدرس الرابع عشر، كرد نص مف 

(، مرفؽ بصكرة لمعجزة شفاء الكسيح، 8-1:  9الكتاب المقدس )شفاء كسيح(، الكارد في) انجيؿ متى 
احتياج خاص، كتبادؿ الحديث معو مف أجؿ بإستضافة شخص ذم الدرس نفسو كرد نشاط،  كفي

 التعرؼ إليو.

(  56-53:  6أما في الدرس السادس عشر، افتقد اهلل شعبو، كرد نص مف الكتاب المقدس) مرقس 
 32- 29:  15لشفاء السيد المسيح لممرضى، كما كرد نص آخر مف الكتاب المقدس في انجيؿ متى 

لشفاء يسكع لمعرج كالعمياف كالمقعديف كالخرس، كقد احتكل كتاب الصؼ الرابع عمى صكرتيف تعبر 
عف شفاء السيد المسيح لمكسيح كالمريض) القس فادم دياب، كآخركف، كتاب التربية الدينية 

 (.4المسيحية:

لمعطؼ  ذكم اإلعاقة في الكتاب، بأنيـ أشخاص مثيرم األشخاص ظيرت الصكر كاالتجاىات نحك
ذكم اإلعاقة كانت كسيح كمرضى كخرس كعمياف  كالشفقة، أما المصطمحات المستخدمة لألشخاص

 . كمقعدكف، عرج
  .:  ىك منياج طقسي، قسـ الكتاب الى أربع كحداتكتاب الصف الخامس لمتربية الدينية المسيحية

(   15-14:  5يعقكب  في الكحدة الثانية في الدرس السابع، سر مسحة المرضى، كرد نص مف)رسالة
فيي دعكة لضركرة استدعاءالكاىف، لمصالة عمى رأس المريض، كمسحو بالزيت المقدس، ككرد في 
الدرس صكرة لمريض يصمي الكاىف عمى رأسو، كفي نفس الدرس تـ ذكر حالة شفاء قاـ بيا بطرس 

بصكرة تظير بيا  (، مرفقة10 -3:  1كيكحنا، ألعرج مف بطف أمو الكاردة في) سفر أعماؿ الرسؿ 
 (5عممية الشفاء) القس فادم ذياب، كآخركف، كتاب التربية الدينية المسيحية:
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 مس كظيركا فييا، بأنيـ أشخاص مثيركفف لألشخاص ذكم اإلعاقة في الصؼ الخاظيرت صكرتا
 مرضى.في الكتاب ىي: أعرج مف بطف أمو ك  لمشفقة كالعطؼ، أما المصطمحات الكاردة

 كحدات: 3: ىك محتكل حياتي، تككف الكتاب مف لمتربية الدينية المسيحية كتاب الصف السادس

في الكحدة الثالثة مف الدرس الثامف، طكبى لمف يعطي، تـ التركيز عمى دكر الكنيسة في العمؿ 
، كالعجزة، أما في الدرس التاسع، أكبركـ كاألشخاص ذكم اإلعاقةاإلجتماعي خاصة تجاه المرضى، 

بعنكاف ننظـ زيارة ألحد المالجئ أك بيكت العجزة، كنقدـ تقريرا عنيا. كفي الدرس  خادمكـ، كرد نشاط
(، يؤكد 40 – 34:  25العاشر، تعالكا يا مباركي أبي، كرد نص مف الكتاب المقدس مف )انجيؿ متى 

 (.6عمى ضركرة زيارة المرضى )األب عطاهلل حنا، كآخركف، كتاب التربية المسيحية:

لمشفقة  ي الصؼ السادس، بأنيـ أشخاص مثيركفنحك األشخاص ذكم اإلعاقة ف ظيرت اإلتجاىات  
كالعطؼ، كمف كاجب الكنيسة تقديـ العناية كالرعاية ليـ، أما المصطمحات الكاردة في الكتاب ىي: 

 عجزة، مرضى، معاقيف.                                   

منياج عقائدم، كقد كزع الكتاب الى ثالث كحدات  ىك كتاب الصف السابع لمتربية الدينية المسيحية:
 .مترابطة

 في الكحدة الثانية الدرس الرابع، حياة سيدنا يسكع المسيح ، كرد نص مف الكتاب المقدس مف 

(، تـ في ىذا النص ذكر أف يسكع شفى عدة حاالت مرضية منيا المصركعيف 25- 23:  4)متى 
ضى، كما كرد في نفس الدرس نص آخر مف الكتاب المقدس كالمقعديف كذكم العاىات المختمفة كالمر 

كاآلية تتكمـ عف دعكة اهلل ليسكع عمى األرض، تجاه المساكيف، ( 21 -16:  4مف انجيؿ) لكقا 
كالمنكسرم القمكب، كالمأسكريف، كالعمي، كالمنسحقيف."ركح الرب عمي ألنو مسحني ألبشر المساكيف ، 

، كأرسؿ المنسحقيف في لمعمي بالبصرنادم لممأسكريف باإلطالؽ، ك أرسمني ألشفي المنكسرم القمكب، أل
الحرية، كأكرز بسنة الرب المقبكلة، ككرد في الممخص التعميمي، أف يسكع خالؿ تجكالو كاف يسكع 

أما في الكحدة الثالثة الدرس يمتقي بالمرضى كالمقعديف كذكم العاىات المختمفة، ككاف يشفييـ، 
( شفاء يسكع 8:15نجيؿ متى إدسة، كرد نص مف الكتاب المقدس مف) الخامس، األسرار المق

(، كىي معجزة 30 – 29: 9متى إنجيؿ لألبرص، ككرد نص آخر مف الكتاب المقدس مف انجيؿ )



30 
 

(، كىك معجزة  25 - 23: 8مرقس إنجيؿ شفاء يسكع ألعمييف، كنص آخر مف الكتاب المقدس مف) 
 (.7ابراىيـ حجازيف، كآخركف،كتاب التربية المسيحية:شفاء يسكع ألعمى مف بيت صيدا )األب 

ظيرت اإلتجاىات نحك األشخاص ذكم اإلعاقة في الصؼ السابع، بأنيـ أشخاص مثيرم لمشفقة   
 أبرص، أعمى كعجزةات الكاردة في الكتاب ىي: كالعطؼ، كبأنيـ بحاجة ماسة لمشفاء، أما المصطمح

 مقعديف.كمرضى كذكم العاىات المختمفة كمصركعيف ك 

  .ىك منياج طقسي، كقد كزع الكتاب إلى أربع كحداتكتاب الصف الثامن لمتربية الدينية المسيحية : 
في الدرس األكؿ، مف السيد المسيح إلى الكنيسة، كرد نشاط إلستخراج نصيف مف  ففي الكحدة األكلى

ة عمى األسئمة (، لإلجاب10-1:  3(، كمف )أعماؿ الرسؿ 12-1:  2الكتاب المقدس مف )مرقس 
المكجكدة في النشاط محتكل النص األكؿ مف الكتاب المقدس، ىك معجزة  شفاء المسيح لمكسيح، أما 
النص الثاني ىك معجزة شفاء بطرس كيكحنا لرجؿ أعرج مف بطف أمو، أما في الدرس الخامس مف 

أف يسكع شفى ( تـ ذكر ب8-4:  8الكحدة األكلى كرد نص مف الكتاب المقدس مف )أعماؿ الرسؿ 
 المفمكجيف كالعرج.

في الكحدة الثانية، الدرس الثاني عشر، الحياة الرىبانية، كرد في الممخص التعميمي دكر الحياة 
مثؿ اىتماميا بالمعاقيف كالعمؿ مف أجؿ خدمتيـ  ،الرىبانية في الكنيسة كالمجتمع في شتى المجاالت

 كرعايتيـ. 

ف لمعمؿ معا" نحضر كؿ منا، صكران فكتكغرافية لبعض في الدرس الرابع عشر، كرد نشاط بعنكا
 مؤسسات العمؿ اإلجتماعي في الكنيسة، كالمجتمع، مثؿ بيكت مسنيف، بيكت معاقيف.

ىتماميـ باإلعاقة مف خالؿ ا كقد كرد ذكر في الممخص التعميمي، أىمية عمؿ الكنيسة اإلجتماعي 
  .ء يسكع لمبرص كالكسحاف كالعمياف كالمرضىالجسدية كالعقمية كالنفسية كالحاجات الخاصة، كشفا

أما في الكحدة الرابعة في الدرس الثالث كالعشركف، رعيتي، يكضح معنى خدمة المحبة التي تقـك بيا 
الكنيسة مف خالؿ خدمة المسنيف، كالمعاقيف، كغيرىـ مف الفئات المحركمة )األب رفيؽ خكرم، 

 (.8كآخركف،كتاب التربية المسيحية:
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تجاىات نحك األشخاص ذكم اإلعاقة في الصؼ الثامف، بأنيـ بحاجة الى الرعاية كاإلىتماـ ظيرت اإل
الكاردة في الكتاب ىي: المعاقيف كىذا مف ضمف مياـ العمؿ اإلجتماعي في الكنيسة، أما المصطمحات 

ف كالبرص كالكسحااإلعاقة العقمية، لجسدية كاإلعاقة النفسية ك اكالعمياف كالحاجات الخاصة كاإلعاقة 
 العرج(.                 كالمرضى كأعرج مف بطف أمو كالمفمكجيف ك 

: ىك محتكل حياتي، كزع الكتاب عمى أربع كحدات، لمتربية الدينية المسيحية كتاب الصف التاسع
تتكقؼ كؿ كحدة منيا عند جانب مف جكانب الحياة المسيحية، ففي الكحدة األكلى في الدرس الرابع، 

الدرس  القدس، كرد عناية الكنيسة بالمرضى، كالمعاقيف، كالمسنيف، كفي الكحدة الثانية ثمار الركح
( ، كاآلية تتكمـ عف دعكة 19 -16: 4 ف، الحرية المسيحية، تـ ذكر اآلية مف) لكقاالحادم كالعشري
كالمنكسرم القمكب، كالمأسكريف، كالعمي، المسيح عمى األرض تجاه المساكيف، اهلل لمسيد 

نسحقيف."ركح الرب عمي ألنو مسحني ألبشر المساكيف، أرسمني ألشفي المنكسرم القمكب، ألنادم كالم
 )لكقا لممأسكريف باإلطالؽ، كلمعمي بالبصر، كأرسؿ المنسحقيف في الحرية، كأكرز بسنة الرب المقبكلة

كرد ذكر دعكة أما في الكحدة الرابعة،الدرس الكاحد كالعشركف، الدعكات في الكنيسة،  (. 16-19:  4
كاىتماـ الكنيسة بالمرضى، كالمعاقيف، كالعجزة )األرشمندريت عطاهلل حنا، كآخركف، كتاب التربية 

 (.9المسيحية:

الى  كفحتاجإلعاقة في الصؼ التاسع، بأنيـ أشخاص يتجاىات نحك األشخاص ذكم اظيرت اال
جتماعي في ضمف مياـ العمؿ االماـ بيـ ىي مف ىت، كأف رعاية ذكم اإلعاقة كاالىتماـالرعاية كاال

 المرضى.كالمعاقيف كالعمياف ك  العجزة الكاردة في الكتاب ىي:  الكنيسة، أما المصطمحات

: ىك منياج عقائدم، يتكسع  فيو كفقان لعمر الطالب ك كتاب الصف العاشر لمتربية الدينية المسيحية
 .اب عمى أربع كحداتالطالبات، كنمكىـ العقمي، كالنفسي، كالركحي، كلقد كزع الكت

في الكحدة الثالثة، في الدرس الخامس عشر، أعماؿ السيد المسيح، كرد ذكر معجزة المسيح، لشفاء 
(، كقد تـ  42–21: 1األبرص ، كشفاء المسيح لحماة بطرس المريضة، كما كردت في )انجيؿ مرقس 

عرج، كالعمياف، كالمقعديف، في ىذه الكحدة، ذكر عجائب شفاء لمسيد المسيح منيا، شفاء البرص، كال
 (.10كالصـ )األرشمندريت عطاهلل حنا، كآخركف، كتاب التربية المسيحية:
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تجاىات نحك األشخاص ذكم اإلعاقة في الصؼ العاشر، بأنيـ أشخاص يتكسمكف كيطمبكف ظيرت اال
أما  الشفاء مف السيد المسيح، كقد جاءت صكرتيـ، بأنيـ بحاجة الى العطؼ كالشفقة كالمساعدة،

 البرص كالعرج كالعمياف كالمقعديف ذكم اإلعاقة ىي: األشخاص عف المصطمحات الكاردة في الكتاب 
 .األصـكاألبكـ ك 

 : الدراسات السابقة 2.2
طالع عمى األدب التربكم، تبيف لدل الباحثة أف ىناؾ قمة في الدراسات التي تناكلت مف خالؿ اال

قامت الباحثة بإستقصاء ما تستطيع مف الدراسات العربية  مكضكع اإلعاقة في الكتب المدرسية، حيث
كاألجنبية، التي تناكلت مكضكع اإلعاقة في الكتب المدرسية، كفي ىذا الفصؿ سيتـ عرض الدراسات 

 مف األحدث إلى األقدـ.  

 الدراسات العربية: 1.2.2
 ( ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ منياج التربية المسيح2015دراسةّ ذياب ،) ية لممرحمة األساسية

األكلى في مدارس الضفة الغربية كالقدس، مف كجية نظر المعمميف كالمعممات، الذيف قامكا بتدريس 
منياج التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية األكلى، كعالقتو بمتغيرات الجنس، كالمؤىؿ العممي، 

( 65شارؾ بيا المعمـ، كبمغ عدد المعمميف )كنكع التخصص، كالمدرسة، كعدد الدكرات التدريبية التي 
( مجاالت كىي: 7( فقرة مكزعة عمى )142معمـ كمعممة، كاستخدمت الباحثة استبانة مككنة مف )

األىداؼ، المحتكل، األساليب كاألنشطة، التقكيـ، الشكؿ الخارجي، كاإلخراج الفني، المعمـ، المنياج 
ـ منياج التربية الدينية المسيحية، لممرحمة األساسية األكلى، كالطالب، كقد أظيرت النتائج أف درجة تقكي

، كما أظيرت النتائج عدـ جاءت مرتفعة مف كجية نظر المعمميف في مدارس الضفة الغربية كالقدس،
 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي، كنكع المدرسة، كالتخصص

ة، عدـ تدخؿ مركز المناىج في المشاركة مع المؤلفيف، كذلؾ عدـ كجكد كما أظيرت نتائج المقابم
 أخصائييف تربكييف، كعدـ إشراؾ معمميف مختصيف بتعميـ التربية الدينية المسيحية في تأليؼ المناىج.

 ( ىدفت الدراسة، إلى التعرؼ عمى صكرة األشخاص ذكم اإلعاقة في 2011دراسة أبك صالحة ،)
ة العربية، كقد اتخذت مسمسؿ كراء الشمس دراسة حالة، ككنو أحد األعماؿ الدرامية الدراما التمفزيكني

العربية التي شكمت مكضكع اإلعاقة أساسان لبنائيا الدرامي، كقد اشتمؿ العمؿ مكضكع الدراسة عمى 
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( كبثت عمى أكثر مف قناة تمفزيكنية خالؿ شير 2010حمقة )ساعة تمفزيكنية(، أنتجت عاـ ) 30
 المبارؾ.رمضاف 

استخدمت الدراسة المنيج النكعي، المتمثؿ بدراسة الحالة، مف خالؿ المالحظة لحمقات المسمسؿ لرصد 
الصكر النمطية كالذىنية التي عرضيا المسمسؿ، كالمتعمقة باألشخاص ذكم اإلعاقة كأسرىـ، كلمتعمؽ 

الباحثة عددان مف  أكثر، كالكقكؼ عمى غايات العمؿ كالمصادر التي اعتمدتيا الدراسة، أجرت
 المقابالت مع كاتب العمؿ، كمخرجو، كأحد أىـ أبطاؿ العمؿ.

تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أف صكرة األشخاص ذكم اإلعاقة في الدراما العربية، 
ما زالت حبيسة لمنظرة التقميدية، التي تصكرىـ بكصفيـ كائنات ضعيفة كعرضة لإلستغالؿ، كتستدعي 

فقة كاإلحساف، كتحتاج إلى رعاية كخدمة أسرىـ، كتقدـ الشخص ذكم اإلعاقة عمى أنو عبء عمى الش
األسرة كيعتمد عمييا في اشباع احتياجاتو اليكمية، كيفتقر لمحقكؽ التي تضمنتيا إتفاقية األشخاص ذكم 

 ( دكؿ.108ا )( دكلة كصادقت عميي153(، ككقعتيا ) 2006اإلعاقة التي أقرتيا األمـ المتحدة عاـ )
 ( ىدفت الى، التعرؼ عمى صكر األشخاص المعكقيف 2010أما دراسة قادر لمتنمية المجتمعية ،)

في كافة الكتب الدراسية المعتمدة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، كعمى الطرؽ كالكسائؿ 
المعمكمات، كطبيعة الخمفيات المعتمدة في إيصاؿ األفكار كالمعمكمات لمتالميذ، كالى التحقؽ مف دقة 

الثقافية كالفكرية التي ترتكز عمييا فحكل المكاد النصية كالرسكمات كاألشكاؿ التي تـ استعماليا في 
التكعية مف خالؿ الكتب، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، بأف ىناؾ غياب لمرؤل 

ؤكليف العتماد المكاد الخاصة لألشخاص ذكم كاإلستراتيجيات الكاضحة، كالتكجيات المحددة لدل المس
اإلعاقة في الكتب المدرسية، حيث جاءت في معظميا مبعثرة غير مترابطة، كمتناقضة أحيانان، 
كاستعماؿ مصطمحات غير صحيحة عمميان، كغير الئقة مف الناحية المعنكية، كقد غمبت النزعة 

عتمدكف بشكؿ كامؿ عمى اآلخريف في إنجاز التقميدية في تصكر أف األشخاص ذكم اإلعاقة، أفراد ي
مختمؼ ميمات حياتيـ اليكمية، كمف ضمف النتائج أيضا بركز السيطرة النظرة الدكنية عمى الكثير مف 

 المكاد. 
 ( التي ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤالت التالية: كيؼ 2008أما في دراسة السكداني ،)

ضكع اإلعاقة، كماىي صكرة المعاؽ في القنكات العربية، كما ىك تناكلت كسائؿ اإلعالـ المرئية مك 
السبيؿ إلقامة فضائية خاصة بذكم اإلحتياجات الخاصة، يرل السكداني أف صكرة األشخاص ذكم 
اإلعاقة غالبا ما تظير بشكؿ خاطؼ في البرامج التمفزيكنية، كبطريقة تثير الكثير مف التساؤالت، إذ 
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عكقيف كتصفيـ بألفاظ سمبية )العاجز، األعمى، األطرش،األخرس، العالة(، تستخدـ مفردات تسيء لمم
كقد بينت الدراسة صكر األشخاص المعكقيف في اإلعالـ عمى النحك التالي: أنيـ أشخاص خطيركف 
كأشرار، أشخاص عدائيكف غاضبكف، لكحات خمفيات تكميمية أك بمعنى آخر لخمؽ جك مختمؼ، 

ؼ،أشخاص منحرفكف كشاذكف، أشخاص ميرجكف كمضحككف، أشخاص مثيركف لمشفقة كالعط
 أشخاص حتى يسيئكف إلى أنفسيـ، أشخاص معجزكف كخارقكف، أشخاص عالة عمى اآلخريف.

 
 ( التي ىدفت 2007كفي دراسة القرني ،) إلى، تقصي اتجاىات اإلعالمييف في كسائؿ اإلعالـ في

كالتعرؼ عمى عالقة ىذه االتجاىات بالصكرة  المممكة العربية السعكدية نحك األشخاص ذكم اإلعاقة ،
التي ترسميا كسائؿ اإلعالـ عف ىذه الفئة، كاعتمدت الدراسة المنيج المسحي عمى عينة مف 

(  141) اإلعالمييف في كسائؿ اإلعالـ المقركء كالمسمكع كالمرئي في المممكة، حيث بمغت العينة
قياس يككر، لدراسة اإلتجاىات نحك ذكم اإلعاقة، الى فردان، استجابكا إلستبانة البحث التي استخدمت م

عالمية متنكعة لدراسة عالقة ىذه  جانب أسئمة عف الصكرة الذىنية لذكم اإلعاقة، كأسئمة ديمكغرافية كا 
المتغيرات بصكرة المعاقيف في كسائؿ اإلعالـ السعكدية، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف اإلعالمييف، 

اإلعالـ بذكم األعاقة محدكد، كيأتي التمفزيكف في مقدمة الكسائؿ التي تعطي يركف أف اىتماـ كسائؿ 
إىتماما بيذه الفئات، تمييا الصحافة، ثـ اإلنترنت. كتقدمت اإلعاقة الحركية )الجسدية( عمى باقي 
اإلعاقات، كما تقدمت مكضكعات الكقاية مف اإلعاقة عمى باقي المكضكعات األخرل في إىتمامات 

عالـ السعكدية، كبينت الدراسة في تحميميا لمصكرة اإلعالمية لذكم اإلعاقة، أف الصكرة تتسـ كسائؿ اإل
باإليجابية، كما أف متكسط إتجاىات اإلعالمييف باستخداـ مقياس يككر يشير إلى تكجيات إيجابية 

 نحك ذكم اإلعاقة.
 (ىدفت ىذه الدراسة، إلى تحميؿ محتكل المكضك 2007أما دراسة الخشرمي ،) عات المرتبطة بذكم

اإلحتياجات الخاصة بشكؿ عاـ في الصحافة العربية، كعمى كجو الخصكص ما يتعمؽ بمناسبة اليـك 
(، كمدل إىتماـ الصحافة السعكدية، كالخميجية، كالعربية بإبراز ىذه 2006ديسمبر 3العالمي لممعاؽ )

رض الدراسة، عمدت الباحثة إلى المناسبة كإحدل المناسبات اليامة المتعمقة باإلعاقة، كلتحقيؽ غ
( صحؼ 4) ( صحيفة مف المناطؽ الرئيسية في المممكة العربية السعكدية، تمثمت في15تحميؿ )

صحؼ خميجية مف باقي دكؿ مجمس  5سعكدية مف المناطؽ الرئيسية في المممكة العربية السعكدية، 
تيف عربيتيف تصدراف مف لندف، ( صحؼ عربية مف دكؿ الشاـ كأفريقيا، صحيف6التعاكف الخميجي، )



35 
 

كقد كشفت  كذلؾ عمى مدل أسبكع كامؿ بدء مف يكـ يسبؽ اليـك العالمي كحتى نياية األسبكع. 
 الدراسة عف إىتماـ عاـ محدكد لدل الصحافة العربية بقضايا اإلعاقة حتى في      

عمى كجكد فجكة بيف المناسبات اليامة مثؿ اليكـ العالمي لممعاؽ، كما خرجت الدراسة بما يدؿ 
اإلعالمييف، كالتربكييف، كالمختصصيف في مجاؿ التربية الخاصة، مف حيث تبادؿ اآلراء فيما يتعمؽ      

بمكضكعات اإلعاقة، ما ظير مف خالؿ المسميات السمبية كالمصطمحات النمطية عف ذكم اإلعاقة، 
قضايا اإلعاقة، مما يعكس ضعؼ كأكضحت الدراسة محدكدية اإلىتماـ بالمقالة الصحفية في إبراز 

    مبادرة الصحؼ في تكجيو الرأم العاـ العربي، بما يدعـ أىداؼ القائميف عمى شؤكف المعاقيف. 

 ( التي ىدفت إلى، التعرؼ عمى إتجاىات طالب المرحمة التعميمية 2003أما دراسة السرطاكم ،)
باإلعاقة، مثؿ نكع اإلعاقة، كمعرفة  المتكسطة نحك المعاقيف، كعالقتيا ببعض المتغيرات المتعمقة

األشخاص المعكقيف، ككيفية ظيكر اإلعاقة، كالمستكل التعميمي لألىؿ. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ 
( طالبان مف طمبة مدارس المرحمة 345تطبيؽ مقياس يككر المعدؿ لإلتجاىات نحك المعكقيف عمى )
عينة الدراسة، أف يجيب عمى أربع صكر  المتكسطة، في مدينة الرياض، حيث طمب مف كؿ طالب في

مف المقياس، كؿ صكرة منيا مكجية نحك فئة مف فئات اإلعاقة مكضكع الدراسة)عقمية، سمعية، 
بصرية، جسمية(. كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: تكجد لدل طالب المرحمة المتكسطة في 

ـ، أما اتجاىاتيـ نحك كؿ فئة مف فئات اإلعاقة مدينة الرياض إتجاىات إيجابية نحك المعكقيف بكجو عا
يجابية نحك فئات اإلعاقة األخرل، كأف ىناؾ أثر ذك داللة  فقد كانت سمبية نحك المعكقيف عقميان، كا 
إحصائية في اتجاىات الطمبة نحك المعكقيف، تبعان لممتغيرات التالية: نكع اإلعاقة، كمعرفة األشخاص 

لمستكل التعميمي لألىؿ، في حيف لـ يظير أثر داؿ لممستكل التعميمي المعكقيف، ككضكح اإلعاقة، كا
لألـ عمى تمؾ االتجاىات، ككانت اتجاىات الطالب أكثر إيجابية نحك اإلعاقات الظاىرة )بصرية ، 
كجسمية( مقارنة باتجاىاتيـ نحك اإلعاقة غير الظاىرة )عقمية ، كسمعية(، ككانت اتجاىات الطالب 

اصان معكقيف، كالطالب الذيف يمتاز آباؤىـ بمستكل تعميمي منخفض نحك المعكقيف الذيف يعرفكف أشخ
أكثر إيجابية، مقارنة باتجاىات الطالب الذيف ال يعرفكف أشخاصان معكقيف، كمف كاف آباؤىـ ذكم 

 مستكم تعميمي مرتفع.
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 ( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى صكرة المعاؽ في الكتاب المد2001كفي دراسة مكاكم ،) رسي
ثارة اإلنتباه الى التعارض بيف المذكرة ) ،)القراءة نمكذجا( ( الكزارية كنصكص اإلعاقة بكتب 104كا 

 القراءة.
اعتمد الباحث اسمكب تحميؿ المضمكف كأداة الدراسة ىي تحميؿ مضمكف النصكص القرائية الثالثة 

كيؿ التكاصمية، كالتي يعتبرىا الكاردة في المستكيات الثاني، كالثالث، كالرابع، مسترشدا بخطاطة الز 
ركجر ميكمي إطارا جيدا، لتصنيؼ األىداؼ المتنكعة، كىي تتككف مف ستة أسئمة مترابطة ىي: مف 

 يقكؿ؟ماذا يقكؿ؟ لمف يقكؿ؟ كيؼ يقكؿ؟ لبمكغ أم ىدؼ؟ لبمكغ أم نتيجة؟. 
ي، كالثالث، كالرابع، كمف أىـ نتائج الدراسة، أف صكرة المعاؽ في النصكص القرائية لممستكيات الثان 

(، التي ىدفت 1994كفي دراسة المالح ) (.104جاءت سمبية، كتتعارض كأىداؼ المذكرة الكزارية )
إلى، التعرؼ عمى صكرة المعاؽ، في كتب المغة العربية المدرسية، لممرحمة األساسية، التي درست في 

كتب المغة العربية القديمة،  ، كالمقارنة بيف صكرة المعكؽ في نصكص1993-1921األردف مف سنة 
كنصكص كتب المغة العربية الحديثة لممرحمة األساسية. تككنت عينة الدراسة مف جميع النصكص التي 

 72نصان، منيا   86ذكرت اإلعاقة كالمعكقيف ضمف كتب المغة العربية المدرسية، كالتي بمغ عددىا 
لمكصكؿ إلى النتائج، فقد تـ استخداـ اسمكب نصا في الكتب الحديثة، ك  14نصان في الكتب القديمة، ك

تحميؿ المضمكف الكمي كالكيفي لمتعميؽ عمى النتائج كتحميميا، كقد اشارت نتائج الدراسة إلى كجكد 
أنكاع كثيرة مف اإلعاقات التي كردت النصكص، كلكف بنسب متفاكتة مع مالحظة ارتفاع نسبة 

ىا في الكتب الحديثة أكثر مف القديمة، كأشارت النتائج المصابيف باإلعاقة البصرية، ككانت نسبة كركد
كذلؾ، إلى أف الذكر المعكؽ ىك األكثر تكاجدان في النصكص القديمة، مقارنة بالنصكص التي ذكرت 
األنثى، كقد لكحظ غياب األنثى المعكقة كميان مف الكتب الحديثة ، في حيف كرد المعكؽ الذكر في 

ا أشارت النتائج إلى أف تصكير المعكؽ ضمف مرحمة الطفكلة، كمرحمة الكتب الحديثة بشكؿ كبير، كم
النضج ىما األكثر تكراران، كاشارت النتائج إلى إرتفاع نسبة النصكص التي لـ تحدد عمؿ المعكؽ، كما 
أشارت النتائج إلى أف االتجاىات التي انعكست عف المعكقيف في نصكص كتب المغة العربية ىي 

، كأشارت النتائج أيضا إلى أف نصكص كتب المغة العربية الحديثة أكثر إيجابية االتجاىات السمبية
مقارنة بالقديمة، غير أف النتائج أظيرت، أنو رغـ تمؾ النتيجة فإف كتب المغة العربية الحديثة ما زالت 

 سمبية في تصكيرىا لممعكقيف.
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% مف 42،86اقة البصرية، بمغت كأشارت النتائج التي تصدر النصكص التي تناكلت الكقاية مف اإلع
مجمكع النصكص التي كرد فييا نصكص تناكلت الكقاية مف اإلعاقة، أما اضطرابات النطؽ، كاإلعاقة 
السمعية، كاضطرابات السمع كالنطؽ لـ تحظ بأية نصكص كقائية في كتب المغة العربية القديمة 

 كالحديثة.
 
   رؼ عمى صكرة المعكؽ، كما كردت في القصة (، بدراسة ىدفت، إلى التع1991قد قاـ زقطاف) ك

(. تككنت عينة الدراسة مف جميع القصص الصغيرة التي 1991-1948القصيرة في األردف مف سنة )
صدرت ضمف مجمكعات قصصية لكتاب أردنييف، كالتي احتكت عمى شخصيات معكقيف، إذ بمغ 

رت النتائج إلى أف نسبة ( نمكذجان لشخص معكؽ، كقد أشا116( قصص، ظير فييا )108عددىا) 
% (، كما ظير المعكؽ الذكر بنسبة 58,62المعكقيف جسميان كصحيان ىي أعمى النسب، حيث بمغت )

%(، كما أشارت النتائج إلى أف قرابة نصؼ نماذج المعكقيف ينتسبكف الى الطبقة اإلقتصادية 80,17) 
  ـ سمبية.% ( مف نماذج الدراسة كانت نيايتي71,55الفقيرة، كأف حكالي )

 الدراسات األجنبية: 2.2.2
 (كفي دراسة كلسكف(Wilson,1998 التي ىدفت إلى البحث في طبيعة التغيير في مستكل ،

 142/ 94اإلىتماـ المكجو نحك األفراد ذكم الحاجات الخاصة في الكتب المدرسية منذ صدكر قانكف
( كتابان مدرسيان، حاكلت 25ة )، حيث شممت العين1989ـ في الكاليات المتحدة إلى عاـ 1975عاـ 

الدراسة تحديد أسمكب عرض مشكالت األفراد ذكم الحاجات الخاصة، كما كردت في الكتب المدرسية، 
إضافة إلى تحديد طريقة كصؼ دكر المعمـ في تطكير حؿ مشكالت ىؤالء األفراد في الكتب، كمف 

كاشارت النتائج إلى كجكد تطكر  أجؿ ذلؾ تـ تحميؿ النصكص التي ذكرت المعكقيف في تمؾ الكتب،
كاضح في عرض صكرة كمشكالت األفراد ذكم الحاجات الخاصة، كما أشارت إلى األثر الفعاؿ 

 لممعمميف كالمختصيف في التعامؿ مع المعكقيف مف قبؿ األفراد غير المعكقيف.
 
 ( كاجرل اندرسكف(Anderson,1983 العادية  ، دراسة ىدفت إلى، تطكير اتجاىات طمبة المدارس

( طالبان مف طمبة الصؼ 119نحك األفراد المعكقيف، كتطكير طرؽ لمتعامؿ معيـ، تككنت العينة مف )
الرابع في مدرسة حككمية في كالية ماسشستس األمريكية، حيث أعطي أفراد العينة، معمكمات عف 
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الباحث مخططان  اإلعاقة الجسمية، كاإلعاقة العقمية، كصعكبات التعمـ، كاإلعاقة السمعية، ككضع
لمناىج تتضمف قكائـ باألىداؼ كالمعرفة الكاجب تكصيميا لمطمبة حكؿ اإلعاقة كالمعكقيف، إلى جانب 
ترتيب الدركس بشكؿ متسمسؿ، كقد تـ تقديـ المعمكمات لمطمبة باستخداـ الدمى المتحركة، كلقياس 

قياس اتجاىات الطمبة قبؿ كبعد اتجاىات الطمبة نحك المعكقيف، طكر الباحث مقياسا لذلؾ، استخدمو ل
% ( مف أفراد العينة قد تطكرت لدييـ 60تعرضيـ لممناىج المقترحة. كاشارت النتائج إلى أف ما نسبتو)

 اتجاىات إيجابية نحك المعكقيف. 
 ( كقاـ دكنالدسكفDonaldson,1977 ( بدراسة اىتمت بتحميؿ صكرة المعاؽ المقدمة في كسائؿ ،

مفزيكف، حيث تـ اختيار عينة عشكائية مف برامج التمفزيكف األمريكي، ضمف الفترة اإلعالـ في برامج الت
اإلفتتاحية، التي بثت في فترة ثالثة أسابيع متتالية، أظيرت عممية تحميؿ ىذه البرامج أف نسبة 

%( مف مجمكع  الشخصيات الكمية التي ظيرت في العينة، كما 4شخصيات األفراد المعكقيف بمغت) 
لنتائج، تقصيران في تصكير المعكقيف، كشخصيات مرمكقة، حيث صكر المعكقيف، أظيرت ا

كشخصيات سمبية بشكؿ أكثر تكرار مف الشخصيات اإليجابية، كتكرر ظيكر المعكقيف بصفتيـ 
أشرار، أك يتعاممكف مع الشيطاف، أك مرضى، أك مثيريف لمشفقة، كبذلؾ أظيرت البرامج نبذىـ 

 كتصكيرىـ عمى نحك سيء.
  في دراسة لمكراشر )ك (Meckerracher,1982  التي ىدفت إلى، تحديد أثر مجمكعة مف المناىج

التي تضمنت نصكصانعف اإلعاقة كالمعكقيف في إتجاىات الطمبة نحك المعكقيف حركيان، تككنت العينة 
ة، كما ( انثى مف طمبة المدارس الثانكية، تـ اختيارىـ مف سبع مدارس استرالي174( ذكران ك)150مف )

تـ تصميـ مجمكعة مناىج تقدـ معمكمات كاقعية عف اإلعاقة الحركية، كعرض لحاالت أشخاص 
معكقيف حركيا، تمكنكا مف التعايش مع إعاقتيـ، كاحراز نجاح كشيرة في جكانب مختمفة مف الحياة، 

عكقيف كاستخدـ في ىذه الدراسة تصميـ اختبار قبمي كبعدم لقياس التغير في اإلتجاىات نحك الم
 حركيان، كما أف اإلناث طكرف إتجاىات نحك المعكقيف حركيان أكثر إيجابية مف إتجاىات الذككر.

 ( دراسة ككلف بارنز كآخركف(Colin Barnes& others,1992أشرؼ عمى ىذه الدراسة ، 
المجمس البريطاني، كمنظمات األشخاص المعكقيف، تحت عنكاف صكر اإلعاقة في اإلعالـ، إذ 

( صكرة نمطية يعرضيا اإلعالـ لمشخص ذكم اإلعاقة، مستندة إلى تحميؿ 11راسة )عرضت الد
عالنية، كقد  25( منظمة إعاقة بريطانية، ك82محتكل الدراسات التي أجرتيا ) مؤسسة اعالمية كا 

تراكحت بيف تصكيرىـ، أنيـ مكضع لمشفقة كالعطؼ عمييـ مف قبؿ اآلخريف، أنيـ ضحايا العنؼ 
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ـ أشرار، كشياطيف يشكمكف خطران عمى مف حكليـ، أنيـ خمفيات، كديككرات لمشاىد كاإلستغالؿ، أني
سينمائية أك مسمسالت تمفزيكنية، صكرة المقعد الجبار أك ذكم القكة الخارقة التي يفقدىا غير المعكقيف، 
أنيـ مكضع لمسخرية، كالفكاىة، كالتيريج، أنيـ أعداء أنفسيـ، أنيـ يشكمكف عبئا عمى أسرىـ 

المجتمع، أنيـ شاذكف، كليس قدكة جنسية، أنيـ غير قادريف عمى المشاركة الكاممة في المجتمع ،أنيـ ك 
 أشخاص طيبكف.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2.2
قامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة ذات العالقة بحسب تاريخيا مف الحديث إلى القديـ، كالتي 

تب المدرسية، كفي كسائؿ اإلعالـ مف الدراسات العربية كاألجنبية، ثـ تناكلت مكضكع اإلعاقة في الك
           الدراسات التي أجريت عمى مقررات التربية الدينية المسيحية.

تشابيت بعض الدراسات مع دراسة الباحثة في تناكؿ مكضكع اإلعاقة في الكتب المدرسية مع تشابو 
(، 2011( كدراسة مكاكم )2010( كدراسة قادر)1994ح)في بعض متغيرات الدراسة مثؿ دراسة المال

 (.1998دراسة كلسكف)
كقد الحظت الباحثة أف ىناؾ عدد مف الدراسات التي بحثت في صكر األشخاص ذكم اإلعاقة في 

(، دراسة 2007، دراسة القرني)(2011ـ كالصحؼ، مثؿ دراسة أبك صالحة)كسائؿ األعال
 (، دراسة ككلف بارنز كآخركف1977(، دراسة دكنالدسكف)2008(، دراسة السكداني)2007لخشرمي)ا
 (1992.) 

أما الدراسات التي أجريت عمى مقررات التربية المسيحية في فمسطيف، كلكف بحثت في مكاضيع مختمفة 
(، كترل الباحثة أف دراسة  2015غير المكضكعات التي بحثت فييا دراسة الباحثة، ىي دراسة ذياب)

الكحيدة التي أجريت عمى مقررات التربية الدينية المسيحية في فمسطيف، عمى حد ذياب ىي الدراسة 
 عمـ الباحثة، لذلؾ رغبت الباحثة كضعيا مف ضمف الدراسات السابقة. 

تشابيت الدراسات مع دراسة الباحثة في إستخداـ تحميؿ المضمكف كمنيج لمدراسة ، مثؿ دراسة المالح 
( ، 1992( ، دراسة ككلف بارنز كآخركف )1998راسة كلسكف )(، د1991( كدراسة زقطاف) 1994)

(. أما الدراسات التي اختمفت في منيج الدراسة كاستخدمت 2001(، مكاكم)  2007دراسة الخشرمي )
 (.1982( كدراسة لمكراشر )1983المنيج التجريبي مثؿ دراسة أػندرسكف )
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(، في ذكر المعاؽ 1991دراسة زقطاف )(، ك  1994تشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة المالح )
 الذكر أكثر مف األنثى في الكتب المدرسية.

( كدراسة ككلف بارنز  1977كتشابيت دراسة الباحثة مع نتائج الدراسات، مثؿ دراسة دكنالدسكف)
( ، 2010(، كدراسة قادر)2008( ، كدراسة السكداني )1991(، دراسة زقطاف )1992كآخركف )

 (، في إظيار األشخاص ذكم اإلعاقة بصكرة سمبية.1994دراسة المالح )
( في أف اإلعاقة  2007( كدراسة القرني)1991كتشابيت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة زقطاف)

 الجسمية كالصحية حصمت عمى أعمى النسب مف أنكاع اإلعاقات، كما تشابيت مع دراسة السكداني
ستخداـ مصطمحات كمسميات غير ا( في  2010( كدراسة قادر )2007( كدراسة الخشرمي) 2008)

 ذكم اإلعاقة. ألشخاصلمناسبة 

اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في عينتيا المتمثمة في مقررات التربية الدينية المسيحية  
لممرحمة األساسية، كككنيا أكؿ دراسة تبحث في مكضكع اإلعاقة مف منظكر مسيحي، خاصة في 

لدينية المسيحية، كما أنيا أكؿ دراسة تبحث في مدل التكافؽ بيف المصطمحات مقررات التربية ا
 المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة كالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة.

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة ، في صياغة فقرات إطار تحميؿ المحتكل لمدراسة، كزيادة    
 العممية كالتربكية كأساليب عرض كمناقشة النتائج. معرفة الباحثة
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 الفصل الثالث:

 :الطريقة و اإلجراءات
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ، المنيج الذم اتبعتو الباحثة في ىذه الدراسة، كيتضمف كصفان تفصيميان لإلجراءات 
كاألداة التي استخدمتيا التي ستتبعيا الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة، 

جراءات الصدؽ، كالثبات، كخطكات تطبيقيا، كتصميـ الدراسة  في جمع البيانات، كطرؽ إعدادىا، كا 
جراءاتيا، كالمعالجة اإلحصائية التي ستستخدـ في تحميؿ   .، كالكصكؿ إلى النتائجالمضمكفكا 

 :منهج الدراسة 1.3
المضمكف، كذلؾ لمناسبتو لمثؿ ىذا النكع مف  لقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة منيج تحميؿ

 .الدراسات

 وعينتها :مجتمع الدراسة 2:3
تككنت عينة الدراسة مف مجتمعيا المتمثؿ في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية )مف 

 ،2017-2016الى الصؼ العاشر( المطبقة في المدارس الفمسطينية لمعاـ الدراسي الخامس الصؼ 
الصؼ األكؿ الى الرابع الذم تـ تطكيره، كلـ يعد يدرس في المدارس  مقررات التربية المسيحية مفك 

 . 2017-2016الفمسطينية لمعاـ الدراسي

  أداة الدراسة: 3.3
(، لتستخدمو في تحميؿ مقررات التربية الدينية 2أعدت الباحثة إطاران لتحميؿ المضمكف ممحؽ رقـ )

ساسية، فجاء إعداده بعد مراجعة الدراسات السابقة التي تناكلت صكرة المعاؽ في المسيحية لممرحمة األ
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(، ثـ تـ عرضو عمى مجمكعة 1991( ك دراسة )زقطاف،1994الكتب المدرسية مثؿ دراسة )المالح،
محكميف ليتـ تعديؿ بعض النقاط في ضكء المقترحات كاعتمدت الباحثة الحالة كالكممة كالمكضكع 

 ؿ.ككحدات لمتحمي

 صدق تحميل المحتوى: 4.3 
رة ك لمتأكد مف صدؽ إطار تحميؿ المحتكل تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخب

التدريس كلجنة تطكير مقررات التربية المسيحية، كذلؾ كما ىك مكضح اإلختصاص في مجاؿ التربية ك 
إبداء الرأم في إطار  كطمب منيـ ،( الذم يكضح أسماء المحكميف كأماكف عمميـ3في ممحؽ رقـ )

، كمالئمتيا مف حيث الصياغة المغكية حيث مناسبتيا لميدؼ الذم أعدت لوتحميؿ المحتكل مف 
 كشمكليتيا.

 حيث أجريت التعديالت المناسبة بناءعمى إقترحاتيـ، إلى أف خرجت في صكرتيا النيائية.

 ثبات تحميل المحتوى : 5.3 
 بالطرؽ اآلتية:تأكدت الباحثة مف ثبات التحميؿ      

: كىك أف يتكصؿ المحمؿ نفسو إلى نتائج متقاربة، عند إعادة التحميؿ الثبات الضمن شخصي -
د مضي أسبكعيف لممحتكل نفسو. كقد قامت الباحثة بإجراء ثبات التحميؿ مف خالؿ إعادة التحميؿ بع

 (.0,94فكانت نسبة اإلتفاؽ لتحميؿ الباحثة لممحتكل مع نفسيا ) مف التحميؿ األكؿ.
: كىك أف يتكصؿ محمؿ أك محمميف آخريف إلى نتائج متقاربة عند تحميميـ الثبات البين شخصي -

لممحتكل نفسو، كمف أجؿ الكشؼ عف ثبات تحميؿ كتب التربية الدينية المسيحية، تـ اختيار عينة مف 
الطريقة المتبعة في كتب التربية الدينية المسيحية كتقديميا إلى زميمة، كطمب منيا تحميميا بعد تكضيح 

تفاؽ بيف الباحثة كبيف المحممة ثبات المحسكبة بو، فكاف معامؿ االالتحميؿ، كمف ثـ تـ حساب نسبة ال
 (.0,91األخرل بدرجة عالية)
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 إجراءات الدراسة: 6.3
 تـ إتباع الخطكات التالية إلجراء الدراسة :

مكضكع الدراسة المتعمقة بتحميؿ المقررات طالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة باال -
مكضكع بشكؿ عاـ نظران لعدـ كجكد تحميؿ لمقررات التربية الدينية المسيحية أك الدراسات المتعمقة ب

 .في الكتب المدرسية اإلعاقة
 سئمة الدراسة.ميؿ المضمكف التي كضعت بناء عمى أتحإطار إعداد  -
 متأكد مف مدل صدقيا.عمى المحكميف ل ضمكفتحميؿ المإطار تكزيع  -
كإلجراء عممية التحميؿ قامت الباحثة بقراءة معمقة لمقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية  -

 لمصفكؼ مف الصؼ األكؿ األساسي كحتى الصؼ العاشر كاإلطالع عمى أىدافيا. 
العاشر التي كضعت إجراء عممية تحميؿ مقررات التربية الدينية المسيحية مف الصؼ األكؿ لمصؼ  -

 (. 1كما ىك مبيف في ممحؽ رقـ ) متغيراتيا في ضكء أسئمة الدراسة
تـ التحميؿ مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، كتـ إستخراج التكرارات لكؿ سؤاؿ )أداة التحميؿ(  -

 (. 1كالنسب المئكية لتمؾ األسئمة، كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )
تـ تكميؼ إحدل معممات التربية الدينية المسيحية، التي ىي عضك في الفريؽ الكطني لتطكير  -

 المقررات بتحميؿ مقررات التربية الدينية المسيحية كفؽ إطار تحميؿ المحتكل في نفس الفترة الزمنية.
 رصد نتائج التحميؿ في إطار تحميؿ المحتكل. -
 .أسبكعيف بعد مركرإعادة التحميؿ مرة أخرل مف قبؿ الباحثة  -
 تحميؿ النتائج كالخركج بالتكصيات المناسبة. -

 المعالجة اإلحصائية : 7.3
استخراج النسب المئكية تـ عف اإلعاقة، المسيحية مدل تضمف مقررات التربية الدينية عف  لمكشؼ 

لصؼ، اإلعاقة حسب ا كيفية تكزيعكتكراراتيا لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة لمسؤاؿ األكؿ كىي :
، مكاف كركد اإلعاقة في لتي تعكسيا المقررات نحك اإلعاقة، جنس اإلعاقة، اإلتجاىات اأنكاع اإلعاقة

 المقررات، ككيفية كركدىا كنص مقتبس مف الكتاب المقدس مباشرة أك غير مباشرة.

 بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس في المقررات عف اإلعاقة التكافؽ كلمكشؼ عف مدل 
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ئكية كتكراراتيا لمتغيرات ، تـ استخراج النسب الملمستخدمة في المقررات عف اإلعاقةكالمصطمحات ا 
الثاني: كىي المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس في المقررات عف اإلعاقة السؤاؿ 

   كالمصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة كرصدىا في جداكؿ، كرؤية مدل التكافؽ بينيما.

كلإلجابة عف أسئمة الدراسة، فقد إستخدمت الباحثة تحميؿ المضمكف لمخركج بكصؼ كمي عف طريؽ 
استخداـ التكرارات كالنسب المئكية لمتغيرات الدراسة، كما تـ تحميؿ المضمكف الكيفي لمتعميؽ عمى 

 النتائج كتحميميا.

ستخدمت الدراسة أيضا كحدة كا، ككحدات لمتحميؿالمكضكع استخدمت الدراسة كحدة الحالة كالكممة ك 
 الشخصية التي تتخذ ككحدة لمتحميؿ عند دراسة نصكص كقصص عف األشخاص ذكم اإلعاقة. 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة :
 

الدينية المسيحية عف اإلعاقة، لممرحمة  التربية مدل تضمف مقررات الكشؼ عفىدفت ىذه الدراسة إلى 
في بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس عف اإلعاقة  مدل التكافؽؼ عف األساسية. كالكش

مقررات التربية الدينية المسيحية، كالمصطمحات المستخدمة عف اإلعاقة في المقررات. كيتضمف ىذا 
الفصؿ عرضان مفصالن لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، بعد تحميؿ االمضمكف كجمع البيانات 

 كتحميميا.

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1.4
 مدى تضمن المقررات الدينية المسيحية عن اإلعاقة لممرحمة األساسية؟ ما

  قامت الباحثة بتحميؿ مضمكف مقررات التربية الدينية المسيحية حسب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
لكاردة في المقررات، جنس حاالت اإلعاقة حسب الصؼ، أنكاع اإلعاقة اتكزيع المتغيرات اآلتية كىي: 

عاقة الكاردة في المقررات، اإلتجاه الذم تعكسو المقررات نحك اإلعاقة، المكاف الذم كردت فيو اإل
اإلعاقة في المقررات، الكيفية التي كردت فييا اإلعاقة كنص مقتبس مف الكتاب المقدس في المقررات: 

 .(1مباشرة أك غير مباشرة .كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )
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 النتائج المتعمقة  بالمتغير األول:

كيف توزعت حاالت اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية حسب 
 الصف؟

حممت الباحثة مضمكف مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية، لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، 
مؽ، ثـ رصدت تكرارات تكزيع حاالت اإلعاقة حسب الصؼ مف بعد أف قرأت المقررات بشكؿ مع

الصؼ األكؿ إلى الصؼ العاشر، كقامت باستخراج النسب المئكية لكؿ تكرار لتكزيع حاالت اإلعاقة 
 (.1.4المذككرة في الصفكؼ كما ىك مكضح في الجدكؿ )

دة في مقررات التربية الوار  (: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع حاالت اإلعاقة1.4جدول رقم ) 
 الدينية المسيحية لممرحمة األساسية حسب الصف. 

توزيع حاالت اإلعاقة في المقررات 
 حسب الصف

 النسب المئوية التكرار

 %8.57 3 الصف األول

 %5.71 2 الصف الثاني

 %0 0 الصف الثالث

 %20 7 الصف الرابع

 %2.85 1 الصف الخامس

 %0 0 الصف السادس

 %22.85 8 بعالصف السا

 %22.85 8 الصف الثامن

 %0 0 الصف التاسع

 %17.14 6 الصف العاشر

 %100 35 المجموع
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( تكزيع حاالت اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية حسب 1.4شكؿ )
 الصؼ.

الثامف جاء في المرتبة األكلى ( أف تكرار حاالت اإلعاقة في الصؼ السابع ك 1.4يالحظ مف الجدكؿ )
%(، في حيف جاء الصؼ الرابع في المرتبة 22.85( تكرارات في كؿ صؼ، كبنسبة) 8حيث تكرر)

( تكرارات 6%(، تالىا الصؼ العاشر، حيث تكرر )20( تكرارت، كبنسبة ) 7الثانية، حيث تكرر)
%(، تالىا الصؼ 8.57)، بنسبة ت( تكرارا3%(، تالىا الصؼ األكؿ حيث تكرر) 17.14كبنسبة )

%(، تالىا الصؼ الخامس، حيث تكرر تكرارا كاحدا ، 5.71بنسبة ) ،( تكرارا2الثاني، حيث تكرر )
%(، أما الصفكؼ التي لـ يذكر فييا أم حالة إعاقة، ىي الصؼ الثالث، السادس، 2.85كبنسبة )
 كالتاسع.
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توزيع حاالت  اإلعاقة  في مقررات التربية الدينية المسيحية حسب 
  الصف
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 النتائج المتعمقة بالمتغير الثاني

رات والنسب المئوية ألنواع اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية ( التكرا2.4جدول رقم )
 سيحية لممرحمة األساسية الدنيا.الم

 التكرارات
 
 
 
 

 نوع اإلعاقة الصف األول  الصف الثاني  الصف الثالث  الصف الرابع 
 

 
 
 

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

نسبة ال التكرار
 المئوية

 التكرار

3 16.66% 1 0 0 50%  1 33.33%  1     
   

االعاقة 
 البصرية

5 50%  3 0 0 0 0 66.66% االعاقة  2 
الجسمية و 

 الصحية
اإلعاقة  0 0 0 0 0 0 1 16.66% 1

 السمعية
2 16.66% 1 0 0 50%  غير محددة 0 0 1 
11 100%  6 0 0 100%  2 100%  المجموع 3 

( تكرارات، أما 3أف تكرار أنكاع اإلعاقة الكمي في الصؼ األكؿ كاف)( 2.4) يالحظ مف الجدكؿ
كاف تكراراف، أما الصؼ الثالث فمـ يحتكم عمى أم تكرار، أما الصؼ الرابع فقد تكرر الصؼ الثاني ف

( تكرارات، تالىا 5( تكرارات، حيث جاءت في المرتبة األكلى اإلعاقة الجسمية كالصحية بمجمكع )6)
(، تالىا اإلعاقة غير المحددة بتكراراف، تالىا اإلعاقة السمعية بتكرار 3قة البصرية بمجمكع )اإلعا
 كاحد.
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الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية  (  التكرارات والنسب المئوية ألنواع اإلعاقة3.4جدول)
 لممرحمة األساسية العميا.

نوع 
 اإلعاقة
 

 التكرارات الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن صف السابعال الصف السادس الصف الخامس

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

اإلعاقة 
 البصرية

0 0 0 0 2 22.22% 1 12.5
% 

0 0 1 16.66% 4 

 اإلعاقة
الجسمية 
 والصحية

1 100% 0 0 4 44.44% 6 75% 0 0 4 66.66% 15 

اإلعاقة 
 السمعية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

غير 
 محددة

0 0 0 0 3 33.33% 1 12.5
% 

0 0 1 16.66% 5 

 1 المجموع
 

100% 0 0 9 100% 8 100
% 

0 0 6 100% 24 

، أما  ةكاحدمرة الصؼ الخامس كاف  ( أف تكرار أنكاع اإلعاقة الكمي في3.4يالحظ مف الجدكؿ )
( تكرارات، كفي الصؼ 9الصؼ السادس فمـ يحتكم عمى أم تكرار، أما الصؼ السابع فقد تكرر )

، أما في الصؼ العاشر فقد ( تكرارات، كفي الصؼ التاسع فمـ يحتكم عمى أم تكرار8الثامف تكرر)
 ،( تكراران 15لجسمية كالصحية بمجمكع )حيث جاءت في المرتبة األكلى اإلعاقة ا ( تكرارات،6تكرر)

 تكرارات. (4تالىا اإلعاقة البصرية بمجمكع )( تكرارات، 5تالىا اإلعاقة غير المحددة بمجمكع )

  ( كما يمي: 4.4( في الجدكؿ)3.4( كجدكؿ )2.4كقد ارتأت الباحثة تمخيص النتائج الكاردة في جدكؿ )
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ية ألنواع اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية (: التكرارات والنسب المئو 4.4جدول رقم )
 .الدنيا والعميا المسيحية لممرحمة األساسية
 النسبة المئوية التكرار أنواع األعاقة الواردة في المقررات

 %20 7 اإلعاقة البصرية

 %57,14 20 اإلعاقة الجسمية والصحية

 %2,85 1 اإلعاقة السمعية

 %20 7 غير محددة

 %100 35 موعالمج

 

 

 ( تكزيع أنكاع اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية.2.4شكؿ رقـ )

(، أف اإلعاقة الجسمية كالصحية مثمت المرتبة األكلى األكثر انتشاران في 4.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
% ( 57.14( تكراران، بنسبة) 20ث تكررت )مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية، حي

تالىا اإلعاقة البصرية كالغير محددة حيث تكررت كؿ  مف مجمكع المرات التي ذكرت أنكاع اإلعاقة،
( تكراران بنسبة 1%(، ثـ تالىا اإلعاقة السمعية، حيث تكررت)20( تكرارات، بنسبة )7منيا )

(2.85 .)% 
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 النتائج المتعمقة بالمتغير الثالث:

( جدول التكرارات والنسب المئوية لجنس اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية 5.4)
 لممرحمة األساسية الدنيا.

 التكرارات
 
 
 
 

 جنس الصف األول  الصف الثاني  الصف الثالث  الصف الرابع 
 اإلعاقة

 
 
 
 

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
ويةالمئ  

النسبة  التكرار
 المئوية

 التكرار

4 16.66% 1 0 0 50%  1 100% ذكر   3   
1 0 0 0 0 50%  انثى    0 0 1 
 غير محددة 0 0 0 0 0 0 5 83.33% 5
11 100%  6 0 0 100%  2 100%  المجموع 3 

في أما  ،( تكرارات3الكمي في الصؼ األكؿ كاف ) اإلعاقة تكرار جنس ( أف5.4يالحظ مف الجدكؿ )
فقد تكرر كفي الصؼ الثالث لـ يحتكم عمى أم تكرار، أما الصؼ الرابع  ( تكرارات،3الصؼ  الثاني )

( 5جنس اإلعاقة التي لـ يتـ فييا تحديد الجنس بمجمكع )( تكرارات، حيث جاء في المرتبة األكلى 6)
 (.1(، كجنس األنثى بمجمكع )4، فقد جاء بمجمكع )جنس الذكرأما 

لتكرارات والنسب المئوية لجنس اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية ( جدول ا6.4) 
 لممرحمة األساسية االعميا.

جنس 
 اإلعاقة

 التكرارات الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

نسب ال التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 7 %16.66 1 0 0 %25 2 %33.3 3 0 0 %100 1 ذكر

 1 %16.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انثى

غير 
 محددة

0 0 0 0 6 66.66% 6 75% 0 0 4 66.66% 16 

100 8 %100 9 0 0 %100 1 المجموع
% 

0 0 6 100%| 24 
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أف تكرار جنس اإلعاقة الكمي في الصؼ الخامس كاف تكرارا كاحدا، أما في ( 6.4يالحظ مف الجدكؿ )
( تكرارات، كفي الصؼ 9الصؼ السادس لـ يحتكم عمى أم تكرار، أما الصؼ السابع فقد تكرر )

ر فقد ( تكرارات، كفي الصؼ التاسع لـ يحتكم عمى أم تكرار،أما في الصؼ العاش8الثامف تكرر )
في المرتبة األكلى اإلعاقة التي لـ يتـ فييا تحديد الجنس بمجمكع  ت( تكرارات، حيث جاء6تكرر)

  .(1كجنس األنثى بمجمكع ) ،(7جنس الذكر بمجمكع ) ، تالىا(16)

 ( كما يمي:  7.4( في الجدكؿ)6.4( كجدكؿ )5.4كقد ارتأت الباحثة تمخيص النتائج الكاردة في جدكؿ )

التكرارات والنسب المئوية لجنس اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية  (:7.4جدول )
 لممرحمة األساسية الدنيا والعميا.

 النسبة المئوية التكرار جنس اإلعاقة الواردة في المقررات

 %34.28 12 ذكر

 %5.71 2 انثى

 %60 21 اعاقة بدون تحديد الجنس

 %100 35 المجموع

 

 

 ( تكزيع جنس اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية.3.4قـ )شكؿ ر 
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اإلعاقة الكاردة في المقررات بدكف تحديد الجنس، جاءت في أف  (،7.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
الذكر، جنس التي احتكت عمى أما اإلعاقة  (،%60بنسبة ) ( تكراران،21المرتبة األكلى، حيث تكررت )

 %(.5,71، كبنسبة )تكرر مرتيفاألنثى فقد جنس %(، أما 34,28( تكراران، بنسبة) 12فقد تكررت )

 النتائج المتعمقة بالمتغير الرابع:
(: التكرارات والنسب المئوية لإلتجاهات التي عكستها مقررات التربية الدينية المسيحية 8.4جدول ) 

  نحو اإلعاقة لممرحمة األساسية الدنيا.

 التكرارات
 
 
 
 

اإلتجاهات التي  الصف األول  الصف الثاني  الصف الثالث  الصف الرابع 
عكستها 

المقررات نحو 
 اإلعاقة

 
 
 

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 التكرار

10 100% 7 0 0 0 0 100%  سمبية 3 
 ايجابية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 100%  حيادية 0 0 2 
12 100%  7 0 0 100%  2 100%  المجموع 3 

( 3( أف تكرار اإلتجاىات نحك اإلعاقة الكمية في الصؼ األكؿ كانت )8.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
( تكراران، كفي الصؼ الثالث لـ يحتكم عمى أم تكرار، أما الصؼ 2تكرارات، أما في الصؼ  الثاني )

(، 10في المرتبة األكلى اإلتجاىات السمبية بمجمكع ) ت( تكرارات، حيث جاء7) تلرابع، فقد تكرر ا
 (، كلـ يرد أم اتجاىات ابجابية.2تالىا اإلتجاىات الحيادية بمجمكع )
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( التكرارات والنسب المئوية لإلتجاهات التي عكستها مقررات التربية الدينية المسيحية نحو 9.4)
 رحمة األساسية العميا.اإلعاقة لمم

اإلتجاهات 
التي 

عكستها 
المقررات 

نحو 
 اإلعاقة

مجموع  الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس
 التكرارات

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 النسب التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 13 %16.66 1 0 0 %75 6 %62.5 5 0 0 %100 1 سمبية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايجابية

 10 %83 5 0 0 %25 2 %37.5 3 0 0 0 0 حيادية

100 8 %100 8 0 0 %100 1 المجموع
% 

0 0 6 100% 23 

مرة جاء عاقة الكمية في الصؼ الخامس ( أف تكرار اإلتجاىات نحك اإل9.4يالحظ مف الجدكؿ )
( 8كالثامف فقد تكرر )الصؼ السابع كفي كاحدة، أما في الصؼ السادس لـ يحتكم عمى أم تكرار، 

، كفي الصؼ التاسع لـ يحتكم عمى أم تكرار،أما في الصؼ العاشر فقد تكرارات في كؿ صؼ
(، تالىا اإلتجاىات 13سمبية بمجمكع )في المرتبة األكلى اإلتجاىات ال ت( تكرارات، حيث جاء6تكرر)

 (، كلـ يرد أم اتجاىات ايجابية. 10الحيادية بمجمكع )
( كما 10.4( في الجدكؿ)9.4( كجدكؿ )8.4كقد ارتأت الباحثة تمخيص النتائج الكاردة في جدكؿ ) 

 يمي:  

لدينية (: التكرارات والنسب المئوية لإلتجاهات التي عكستها مقررات التربية ا10.4ول )جد
 المسيحية نحو اإلعاقة لممرحمة األساسية الدنيا والعميا. 

اإلتجاهات التي عكستها المقررات 
 نحو األعاقة

 النسبة المئوية التكرار

 %0 0 إيجابية

 %65.71 23 سمبية 

 %34.28 12 حيادية

 %100 35 المجموع
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لدينية المسيحية نحك اإلعاقة لممرحمة تكزيع اإلتجاىات التي عكستيا مقررات التربية ا (4.4شكؿ رقـ )
 .األساسية

(، أف االتجاىات السمبية ىي األكثر إنتشارا في مقررات التربية الدينية 10.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
%( ػ تالىا اإلتجاىات 65.71( تكرارا، كبنسبة )23المسيحية لممرحمة األساسية، حيث تكررت)

تجاىات اإليجابية نحك اإلعاقة لـ يتـ اإل% (، أما 34.28نسبة)( تكرارا، كب12الحيادية، حيث تكررت)
 تجاىات إيجابية عكستيا المقررات نحك اإلعاقة.اكركد أم 

 النتائج المتعمقة بالمتغير الخامس:
(: التكرارات والنسب المئوية لمكان ورود اإلعاقة في مقررات التربية الدينية 11.4جدول رقم )

 ة.المسيحية لممرحمة األساسي
 النسبة المئوية التكرار مكان ورود اإلعاقة في المقررات

 %1,77 3 أهداف

 %65,68 111 محتوى

 %7,69 13 أنشطة

 %13,01 22 تقويم

 %8,87 15 صورة

 %2.95 5 عنوان

 %100 169 المجموع

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 حٌادٌة سلبٌة إٌجابٌة

اإلتجاهات 0% 65.71% 34.28%

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

 األتجاهات التي عكستها المقررات نحو اإلعاقة
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 ألساسية.لممرحمة ا ( تكزيع مكاف كركد اإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية5.4شكؿ رقـ )

(، أف مجمكع كركد اإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة 11.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

( تكراران، بحيث جاء ذكر اإلعاقة في المحتكل في المرتبة األكلى، بمجمكع 169األساسية قد تكرر)

%(، 13,01اران، كبنسبة )( تكر 22%(، تالىا التقكيـ، بحيث تكررت )65,68( تكراران، كبنسبة)111)

( تكراران، 13%(، تالىا األنشطة، بمجمكع )8،87كبنسبة)  ،( تكراران 15تالىا الصكر بمجمكع )

( ، 3% (، تالىا األىداؼ بمجمكع )2,95( تكرارات، كبنسبة )5%(، تالىا العنكاف )7,69كبنسبة) 

 (.1%(، كلممزيد مف التفصيؿ راجع الممحؽ رقـ )1,77كبنسبة) 
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 تائج المتعمقة بالمتغير السادس:الن

الدينية ( كيفية ورود اإلعاقة كنص مقتيس من الكتاب المقدس في مقررات التربية 12.4) جدول
 .الدنيا لممرحمة األساسية المسيحية: مباشرة أو غير مباشرة

 مجموع التكرارات
 
 
 
 

النصوص  الصف األول الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع
 المقتبسة من

 الكتاب المقدس
 عن اإلعاقة

 

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 التكرار

8 100% 3 0 0 75%  2 100%  مباشرة 3 
2 0 0 100%  1 25%  غير مباشرة 0 0 1 
10 100%  3 100%  1 100%  3 100%  المجموع 3 

( أف تكرار النصكص المقتبسة عف اإلعاقة الكمية في الصؼ األكؿ 12.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
مرة كاحدة، أما في الصؼ  تفقد تكرر  ،( تكرارات في كؿ صؼ، كفي الصؼ الثالث3كالثاني كانت )
في المرتبة األكلى النصكص المقتبسة عف اإلعاقة  ت( تكرارات، حيث جاء3) تالرابع، فقد تكرر 

  (.2الىا النصكص المقتبسة عف اإلعاقة بصكرة غير مباشرة بمجمكع )(، ت8بصكرة مباشرة بمجمكع )

( كيفية ورود اإلعاقة كنص مقتيس من الكتاب المقدس في مقررات التربية الدينية 13.4جدول )
 المسيحية: مباشرة أو غير مباشرة لممرحمة األساسية العميا.

النصوص 
المقتبسة 

من 
الكتاب 
المقدس 

عن 
 اإلعاقة

 

مجموع  الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع الصف السادس مسالصف الخا
 التكرارات

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 10 %75 2 0 0 %100 3 %80 4 0 0 %50 1 مباشرة

100 1 %50 1 غير مباشرة
% 

1 20% 0 0 1 100% 1 25% 5 

100 1 %100 2 المجموع
% 

5 100% 3 100% 1 100% 3 100% 15 
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( أف تكرار النصكص المقتبسة عف اإلعاقة الكمية في الصؼ الخامس 13.4يالحظ مف الجدكؿ )

( ، كفي 5)بتكرارابع مرة كاحدة، أما الصؼ الس ت، أما في الصؼ السادس فقد تكرر جاءت بتكراريف
مرة كاحدة ،أما في الصؼ العاشر فقد  ت( تكرارات، كفي الصؼ التاسع تكرر 3) تالصؼ الثامف تكرر 

في المرتبة األكلى النصكص المقتبسة عف اإلعاقة بصكرة مباشرة  ت( تكرارات، حيث جاء3)تتكرر 
  (.5مجمكع )(، تالىا النصكص المقتبسة عف اإلعاقة بصكرة غير مباشرة ب10بمجمكع )

( 14.4( في الجدكؿ )13.4( كجدكؿ )12.4كقد ارتأت الباحثة تمخيص النتائج الكاردة في جدكؿ )
 كما يمي:  

(: التكرارات والنسب المئوية لكيفية ورود اإلعاقة كنص مقتبس من الكتاب المقدس 14.4جدول )
 الدنيا والعميا ألساسيةمباشرة :غير مباشرة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة ا

كيفية ورود اإلعاقة مباشرة :غير 
 مباشرة

 النسب المئوية التكرارات

 %72 18 مباشرة عن اإلعاقة

 %28 7 غير مباشرة عن اإلعاقة

 %100 25 المجموع
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( تكزيع كيفية كركد اإلعاقة كنص مقتبس مف الكتاب المقدس مباشرة:غير مباشرة في 6.4شكؿ رقـ )
 لتربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية.ا مقررات

كركد اإلعاقة في المقررات كنصكص مقتبسة مف الكتاب  ( أف مجمكع14.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
( 18النصكص التي كردت عف اإلعاقة كجاءت بصكرة مباشرة كانت) أما  ( نص.25المقدس كانت)

( تكرارا، 7عاقة بصكرة غير مباشرة كانت )% (، أما النصكص التي كردت عف اإل72كبنسبة) ،تكراران 
 (.4لممزيد مف التفصيؿ راجع الممحؽ رقـ ) %(.28كبنسبة )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني : 2.4
المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لإلعاقة لإلجابة عف السؤاؿ الثاني، قامت الباحثة باستخراج 

لإلعاقة في المقررات، ثـ معرفة مدل التكافؽ بيف ىذه  في المقررات، كالمصطمحات المستخدمة
 المصطمحات.

المصطمحات المقتبسة من الكتاب (: التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافق بين 15.4جدول )
 المقدس لإلعاقة في المقررات والمصطمحات المستخدمة لإلعاقة في المقررات لممرحمة األساسية. 

 النسبة المئكية التكرار ستخدمةالمصطمحات المقتبسة كالم

المصطمحات المقتبسة مف الكتاب 
 المقدس لإلعاقة في المقررات

66 42.85% 

المصطمحات المستخدمة لإلعاقة 
 في المقررات

88 57.14% 

 %100 154 المجمكع
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 ( تكزيع التكافؽ بيف المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لإلعاقة كالمصطمحات7.4شكؿ رقـ )
 المستخدمة لإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية.

(، أف المصطمحات المستخدمة لإلعاقة في المقررات، جاءت في 15.4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%( ، تالىا المصطمحات المقتبسة مف 57.14( تكراران، بنسبة)88المرتبة األكلى حيث تكررت )

 %(. 42.85( تكراران، بنسبة)66) تفي المقررات، حيث تكرر الكتاب المقدس لإلعاقة 
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 النتائج المتعمقة بالفرع األول:

(  التكرارات والنسب المئوية لمصطمحات اإلعاقة المقتبسة من الكتاب المقدس في 16.4جدول رقم )
 .مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية

 

 النسبة المئوية التكرار تاب المقدسالمصطمح المقتبس من الك
 %27,27 18 األعمى االعاقة البصرية

 %27.27 18  المجموع

لجسمية اإلعاقة ا
 والصحية

 %1,51 1 المصركعيف
 %6,06 4 المقعديف
 %9,09 6 المفمكج
 %4,54 3 الكسيح
 %4,54 3 األبرص
 %9,09 6 األعرج

 34.84 23  المجموع

 االعاقة السمعية
 %3,03 2 ألخرسا

 %1,51 1 األصـ
 %1,51 1 األبكـ

 %6.06 4  المجموع
 %31,81 21 المرضى غير محدد
 %31.81 21  المجموع 

 %100 66  المجموع الكمي
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( تكزيع المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لإلعاقة في مقررات التربية الدينية 8.4شكؿ رقـ )
 .المسيحية لممرحمة األساسية

( أف مجمكع المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لجميع أنكاع 16.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
( تكراران ، حيث حصمت مجمكع المصطمحات المقتبسة 66اإلعاقة الكاردة في المقررات حصمت عمى)

( 23مف الكتاب المقدس لإلعاقة الجسمية كالصحية في المقررات عمى المرتبة األكلى ، حيث تكررت) 
(، تمتيا المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لإلعاقة الغير محددة في 34,84%كبنسبة) تكراران،

%(، تمتيا المصطمحات المقتبسة مف الكتاب 31,81( تكراران، كبنسبة) 21المقررات، حيث تكررت )
أما (، 27,27%( تكرارا،ن بنسبة )18المقدس لإلعاقة البصرية في المقررات، حيث تكررت )

( تكرارت، 4المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لإلعاقة السمعية في المقررات، حيث تكررت)
 .(%6,06)بنسبة 
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 الثاني: النتائج المتعمقة بالفرع

المستخدمة في مقررات التربية  ( التكرارات والنسب المئوية لمصطمحات اإلعاقة17.4جدول رقم )
 ساسية.الدينية المسيحية لممرحمة األ

 النسب المئوية التكرار عن اإلعاقة المستخدم في المقررات المصطمح

 اإلعاقة البصرية
 %1.13 1 المكفكفيف
 %10,22 9 العمياف

 %11.36 10  المجموع

اإلعاقة الجسمية 
 والصحية

 %3,40 3 العجزة
 %4,45 4 المقعديف

 %1.13 1 اإلعاقة الجسدية
 %1.13 1 اإلعاقة النفسية

 %3,40 3 المخمع
 %2,27 2 العرج

 %4,45 4 الكسحاف
 %6,81 6 البرص

 %27.27 24  المجموع
 %1.13 1 اإلعاقة العقمية اإلعاقة العقمية

 %1.13 1  المجموع

 غير محدد

 %2,27 2 ذكم اإلحتياجات الخاصة
 %1.13 1 ذكم العاىات المختمفة

 %10,22 9 المعاقيف
 %46,59 41 المرضى 

 %60.22 53  المجموع
 100% 88 الكمي المجموع 
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( تكزيع المصطمحات المستخدمة لإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة 9.4شكؿ رقـ )
 األساسية.

إلعاقة الكمية المستخدمة في المقررات ، قد ا( أف مجمكع مصطمحات 17.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
حصمت مجمكع المصطمحات المستخدمة في المقررات لإلعاقة التي لـ يتـ  ( تكرارا، حيث88تكررت) 

%(، تمتيا 60,22( تكرارا، بنسبة)53فييا تحديد نكع اإلعاقة عمى المرتبة األكلى، حيث تكررت)
%(،  تمتيا 27,27( تكراران، كبنسبة)24مجمكع مصطمحات اإلعاقة الجسمية كالصحية، حيث تكررت )

%(، أما 11,36( تكرارا، كبنسبة )10)حيث تكررت  عاقة البصرية،مجمكع  المصطمحات لإل
 %(.1,13المصطمحات الكاردة في المقررات لإلعاقة العقمية، فقد تكررت مرة كاحدة كبنسبة) 
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 الفصل الخامس 
 مناقشة نتائج الدراسة 

 

دراسة، كتكصياتيا في يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا ال
 ضكء تمؾ النتائج، كذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة.

 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.5  
 ما مدى تضمن مقررات التربية الدينية المسيحية عن اإلعاقة لممرحمة األساسية 

، لممرحمة ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية عف اإلعاقة
 األساسية. مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية.

كيف توزعت حاالت اإلعاقة الواردة في مقررات التربية الدينية المسيحية سؤال المتغير األول: 
 لممرحمة األساسية حسب الصف ؟

لثامف جاء في أف تكرار حاالت اإلعاقة في الصؼ السابع كاأظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ، 
%(، تعزك الباحثة ىذه 22.85( تكرارات في كؿ صؼ، كبنسبة) 8المرتبة األكلى، حيث تكرر)

النتيجة، أف مقررات التربية المسيحية لمصؼ السابع ىي منياج عقائدم، يركز عمى أعماؿ السيد 
الت شفاء قاـ المسيح التي مف ضمنيا المعجزات التي قاـ بيا في حياتو األرضية، لذلؾ نجد ذكر لحا

بيا السيد المسيح عمى األرض في المقررات. أما ذكر حاالت إعاقة في الصؼ الثامف، تعزك الباحثة 
ىذه النتيجة، إلى أف منياج الصؼ الثامف ىك منياج ليتركجي، يركز عمى عمؿ الكنيسة اإلجتماعي 

الصؼ الرابع في عمى األرض، التي مف ضمنيا اإلعتناء بالمرضى كذكم اإلعاقة، في حيف جاء 
( 6%(، تالىا الصؼ العاشر، حيث تكرر )20( تكراران، بنسبة ) 7المرتبة الثانية، حيث تكرر)

%(، تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف مقرر الصؼ الرابع كالعاشر ىما 17.14تكرارات، كبنسبة )
ض، لذلؾ نجد ذكر في مناىج عقائدية، تركز عمى أعماؿ السيد المسيح، كتعاليمو في حياتو عمى األر 

 الصفيف لألعماؿ التي قاـ بيا السيد المسيح، منيا المعجزات كشفاء المرضى في المقررات.
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 ما أنكاع اإلعاقة الكاردة في المقررات الدينية المسيحية لممرحمة األساسية.سؤال المتغير الثاني: 

عاقات لـ تبيف أف أنكاع اإلعاقة ىي اإلعاقة البصرية، اإلعاقة الجسمية كالص حية ، اإلعاقة السمعية كا 
يتـ ذكر نكع اإلعاقة فييا)غير محددة( ىي أنكاع اإلعاقات الكاردة في مقررات التربية الدينية 

 المسيحية.

أظيرت النتائج  أف اإلعاقة الجسمية كالصحية ىي أكثر أنكاع اإلعاقات كركدان في مقررات التربية 
%(، لممرحمة األساسية في محافظة بيت لحـ، 57بة مئكية) (، كبنس20الدينية المسيحية، بتكرار )

%( مف مجمكع 20( تكرارات بنسبة )7تالىا اإلعاقة البصرية كالغير محددة، حيث تكررت كؿ منيا )
الحاالت التي ذكرت أنكاع اإلعاقة في المقررات، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة، إلى أف مقررات التربية 

اإلعاقة الجسمية كالصحية في عدة صفكؼ، كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ  الدينية المسيحية تناكلت
حاالت،  3(، ففي الصؼ األكؿ تـ ذكر حالتيف لإلعاقة الجسمية كالصحية، كفي الصؼ الرابع 4)

حاالت، أما في  6كفي الصؼ الخامس حالة كاحدة، بينما في الصؼ السابع حالتيف، كالصؼ الثامف 
ت لإلعاقة الجسمية كالصحية،أما في الصفكؼ الثالث، كالسادس، كالتاسع، حاال 3الصؼ العاشر كرد 

فمـ يرد أم ذكر لحاالت اإلعاقة الجسمية كالصحية ، كما أنو مف خالؿ إطالع الباحثة عمى المعجزات 
التي قاـ بيا السيد المسيح، كالتي تـ ذكرىا في الكتاب المقدس ، كانت اإلعاقة الجسمية كالصحية ىي 

نكاع اإلعاقات المذككرة في الكتاب المقدس، كايضا إحتكاء اإلعاقة الجسمية كالصحية عمى أكثر أكثر أ
مف مسمى في المقررات كىي: )المصركعيف، المقعديف، المفمكج، الكسحاف ، األبرص( ، كما كرد في ا 

السيد المسيح ساعد في أف تككف أكثر أنكاع اإلعاقة انتشاران في المقررات، عممان بأف كاف ىدؼ شفاء 
يماف  لمعظـ أنكاع اإلعاقات إيماف األشخاص، ففي كؿ معجزة ربط السيد المسيح بيف المعجزة، كا 

 األشخاص مف ذكم اإلعاقة.

(، في أف نسبة اإلعاقة الجسمية كالصحية ىي أعمى 1991تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة زقطاف)
 اإلعاقة البصرية ىي أعمى النسب. (، في أف نسبة  1994النسب. كاختمفت مع دراسة المالح) 

كما كردت اإلعاقة البصرية في المقررات بمسميات مترادفة مثؿ )أعمى، مكفكؼ(. كالغير محددة 
بمسميات ىي) أمراض متنكعة ، مرضى(. لـ يكف ذكر نكع اإلعاقة ميـ في المقررات، بؿ إظيار 

ى إيماف األشخاص مف ذكم اإلعاقة، مجد كقدرة السيد المسيح الشافي ىك األىـ، كالتركيز أيضا عم
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فقد ركز كربط السيد المسيح في العديد مف المكاقؼ التي شفى بيا أشخاص مف ذكم اإلعاقة إيماف 
 األشخاص بشفائيـ.

في حيف أف اإلعاقة السمعية كانت أقؿ أنكاع الحاالت التي تـ ذكرىا في المقررات، فقد تكررت مرة 
ة، إلى أف الكتاب المقدس لـ يذكر إال حالة شفاء كاحدة لمسيد المسيح كاحدة كتعزك الباحثة ىذه النتيج

لذكم اإلعاقة السمعية، كذلؾ تحقيقان لنبكءة النبي أشعيا عف السيد المسيح، عندما تنبأ عف أعماؿ السيد 
المسيح الشفائية " عيكف العمي تتفتح، ككذلؾ آذاف الصـ، كيقفز األعرج، كيترنـ لساف األبكـ )اشعيا 

35 :5-6 .) 

ما جنس اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية  سؤال المتغير الثالث:
 في محافظة بيت لحـ؟

( 21أظيرت النتائج أف حاالت اإلعاقة بدكف تحديد الجنس، جاءت في المرتبة األكلى، حيث تكررت )
(،  كتعزك الباحثة 34,28( تكرارا،ن بنسبة ) 12كررت )% (، تالىا جنس الذكر فقد ت60تكراران بنسبة )

ىذه النتيجة إلى أف إىتماـ السيد المسيح كاف بمف يحتاج لممعجزة مف األشخاص ذكم اإلعاقة كلـ يكف 
إىتمامو بجنس ذكم اإلعاقة ، فقد اىتـ كأحب المسيح الناس بدكف تمييز ، كتفاعؿ مع الجميع كقبميـ 

يرجع إلى أف فانساءن عمى نفس القدر مف المساكاة . أما تكرار جنس الذككر،جميعان رجاالن كانكا أك 
معظـ األشخاص مف ذكم اإلعاقة المذككرة في الكتاب المقدس كانت مف جنس الذككر مف ذكم 
اإلعاقة، كلكف ىذا ال يعني اىتماـ السيد المسيح بالذككر أكثر مف اإلناث. تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 (، التي كانت نسبة الذككر فييا أعمى مف اإلناث في المقررات.1994المالح)

أما صكرة األنثى فيي أقؿ الحاالت شيكعان، فقد ظيرت في حالتيف مف حاالت اإلعاقة الكاردة في 
(.كىي شفاء ابنة يائير التي تـ ذكرىا في الصؼ الثاني، كشفاء حماة بطرس 5,71المقررات كبنسبة )

 (، كدراسة المالح1991شر. تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة زقطاف)التي ذكرت في الصؼ العا

 (1994.) 

ما اإلتجاىات التي تعكسيا مقررات التربية الدينية المسيحية نحك اإلعاقة لممرحمة  سؤال المتغير الرابع:
 األساسية. 
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لمقررات، حيث أظيرت النتائج أف االتجاىات السمبية ىي األكثر إنتشاران في ذكر اإلعاقة الكاردة في ا
( 12% (، تالىا االتجاىات الحيادية نحك اإلعاقة، حيث تكررت)65.71( تكرارا، كبنسبة)23تكررت)

%( ،أما االتجاىات اإليجابية نحك اإلعاقة لـ يتـ كركد أم اتجاىات إيجابية 34.28تكرارا، كبنسبة)
النتيجة الى عدـ إىتماـ  تعزك الباحثة ىذه. نحك الحاالت المذككرة عف ذكم اإلعاقة في المقررات

كاضعي المنياج الى إظيار صكرة ذكم اإلعاقة بصكرة إيجابية  بؿ صكركه بأنو دائما الذم يحتاج الى 
المساعدة كالعكف، كىذا كاضح مف خالؿ الصكر كاالتجاىات المكضكعة في المقررات التي تصكر 

ف اتجاىات سمبية كغير صحيحة األشخاص ذكم اإلعاقة بطريقة سمبية، مما تدفع الطالب الى تككي
تجاه االشخاص ذكم اإلعاقة. كما أف استخداـ كاضعي المنياج لعدة مصطمحات في المقررات غير 
المذككرة في الكتاب المقدس يساعد في تككيف اتجاىات سمبية تجاىيـ، تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

(، كدراسة مكاكم 2011) (، كدراسة أبك صالحة1977(، كمع دراسة دكنالدسكف)2010قادر) 
(.في بركز االتجاىات السمبية نحك األشخاص مف ذكم اإلعاقة، كتختمؼ ىذه النتيجة مع 2001)

 (.2007دراسة القرني )

 أيف كردت اإلعاقة في مقررات التربية الدينية المسيحية، لممرحمة األساسية.  سؤال المتغير الخامس:

( تكراران،  111كل جاء في المرتبة األكلى بمجمكع )أظيرت النتائج أف ذكر اإلعاقة في المحت
(، تعزك الباحثة ىذه 13,01( تكراران، كبنسبة )22% (، تالىا التقكيـ بحيث تكرر)65,68كبنسبة)

النتيجة، أف ذكر اإلعاقة في المحتكل، ىك األعمى تكراران، بسبب أف المحتكل يشمؿ النصكص 
عميمي الذم يضعو كاضعي المنياج ، أما أف التقكيـ جاء المقتبسة مف الكتاب المقدس، كالممخص الت

في المرتبة الثانية تعزك الباحثة ىذه النتيجة، بأف كاضعي المقررات يضعكف تفريغا لمنص اإلنجيمي 
%(، 8،87( تكراران، كبنسبة) 15المستخدـ في المحتكل في أسئمة التقكيـ ، تالىا الصكر بمجمكع )

صكر، كفي الصؼ  4صكر، كفي الصؼ الثاني  7الصؼ األكؿ كرد جاء كركد الصكر كاآلتي: في 
الرابع صكرتيف، كفي الصؼ الخامس صكرتيف، أظيرت معظـ الصكر أف األشخاص مف ذكم اإلعاقة 
ىـ أشخاص معتمديف بشكؿ كامؿ عمى األخريف، كىـ أشخاص مثيريف لمشفقة، كبحاجة دائمان 

لى الصؼ العاشر، كتعزك الباحثة ذلؾ، الى أف لممساعدة، لـ يتـ كضع صكر لمصفكؼ مف سادس ا
كاضعي المناىج لـ يستخدمكا الصكر ككسيمة إيضاح لمصفكؼ الكبيرة، كمف كجية نظر الباحثة، أف 
مف الضركرم احتكاء المقررات عمى صكر إيجابية لألشخاص ذكم األعاقة لتحسيف كتعديؿ اإلتجاىات 
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%(، فقد كردت أنشطة لمصفكؼ كاآلتي: 7,69، كبنسبة )( تكراران 13نحكىـ ، تالىا األنشطة بمجمكع )
في الصؼ األكؿ كرد نشاطيف عمى شكؿ صكر يعبر فييا الطالب عما يراه في الصكرة كمحتكل 
الصكر ىي ألشخاص مف ذكم اإلعاقة، أما في الصؼ الثاني كرد نشاطيف األكؿ: سرد قصة لمريض 

ا مريض، أما في الصؼ الثالث جاء النشاط عمى كالنشاط الثاني أف يذكر التمميذ حادثة ساعد فيي
شكؿ زيارة ميدانية لمركز عجزة ،أما في الصؼ الرابع، جاء النشاط عمى شكؿ استضافة شخص ذك 
احتياج في الصؼ، كتبادؿ الحديث معو، كفي الصؼ الخامس كاف النشاط كاف بعنكاف اجراء زيارة 

السادس كاف النشاط أيضا زيارة ميدانية لبيكت ميدانية ألحد المرضى في المستشفى، أما في الصؼ 
عجزة، كفي الصؼ الثامف، جاء النشاط األكؿ عمى شكؿ استخراج آيات مف الكتاب المقدس لقصتيف 
ألشخاص مف ذكم اإلعاقة، أما النشاط الثاني احضار صكر لمؤسسات معاقيف، كبيكت مسنيف ، ترل 

ت أف كاضعي المناىج لـ ييتمكا بكضع أنشطة تراعي الباحثة مف خالؿ األنشطة المكجكدة في المقررا
الفركؽ الفردية، بؿ تجد الباحثة بأنيا مكررة كغير مجدية، فتقترح الباحثة اضافة نشاطات تعممية 
متكاممة بالتزامف مف تعديؿ المنياج،تقدـ خبرات تعممية لمطفؿ تساعده عمى التعرؼ عمى اإلعاقات 

في المجتمع كاختالفاتو كتقبميا،كيمكف أف تشمؿ عمى نشاطات كتساعده عمى نضكج شخصيتو لمتكيؼ 
(، كبنسبة 5ترتبط بكعي الطفؿ لذاتو كلغيره لتطكير المفاىيـ الحياتية. تالىا العنكاف بمجمكع )

عناكيف، تضـ أنكاع ألشخاص مف ذكم  5%( بعد تحميؿ الباحثة لممقررات كجدت احتكاء 2,95)
دركس في عناكينيا أشخاص ذكم اإلعاقة كىي: شفاء  3مى اإلعاقة، ففي الصؼ األكؿ احتكل ع

مخمع، شفاء أعمى، شفاء البرص العشرة، كقد كرد في الصؼ الخامس عنكاف ىؿ فيكـ مريض، ككرد 
 ( تكراران، كبنسبة3أيضا في الصؼ الخامس عنكاف سر مسحة المرضى، تالىا األىداؼ بمجمكع )

ف كاضعي المنياج لـ يضعكا األىداؼ في بداية كؿ درس، %(. تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أ1,7) 
كاقتصر كضع األىداؼ عمى الصؼ األكؿ. كترل الباحثة ضركرة كضع أىداؼ لمدركس في بداية كؿ 
درس لكافة المراحؿ كالصفكؼ، ليستطيع المعمـ قياس ما تـ انجازه في الحصص المدرسية، كلمعرفة 

 يحققيا في كؿ حصة.الطالب باألىداؼ التي يريد المعمـ أف 

: كيؼ كردت اإلعاقة كنص مقتبس مف الكتاب المقدس في مقررات التربية سؤال المتغير السادس
 الدينية المسيحية لممرحمة األساسية مباشرة أك غير مباشرة؟
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 ( نص مقتبس مف الكتاب المقدس.25كركد اإلعاقة في المقررات جاءت ) أظيرت النتائج أف مجمكع
( 18قتبسة مف الكتاب المقدس التي جاءت بصكرة مباشرة عف اإلعاقة، قد تكررت)النصكص المأما 

% (. تعزك الباحثة ىذه النتيجة، إلى أف ىناؾ نصكص مقتبسة مف الكتاب المقدس 27تكرارا، كبنسبة) 
لمعجزات قاـ السيد المسيح أك الرسؿ بشفاء أشخاص مف ذكم اإلعاقة كالتي جاءت بصكرة مباشرة عف 

 (. 52-46: 10( ك )مرقس 12 - 1: 2مرقس ، كمف األمثمة عمييا)اإلعاقة

أما النصكص المقتبسة مف الكتاب المقدس التي جاءت بصكرة غير مباشرة عف اإلعاقة، فقد تكررت 
%(، تعزك الباحثة ىذه النتيجة بسبب أف ىناؾ نصكص كآيات كضعت في 28( تكرارات، كبنسبة )7)

لمسيح أك الرسؿ ألشخاص مف ذكم اإلعاقة، كلكف تـ كركدىا في دركس ال تتكمـ عف شفاء السيد ا
 .. (.15 -14: 5ك )يعقكب  ( 21- 16:  4الدركس بصكرة غير مباشرة كمنيا )لكقا 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 2.5
ما مدى التوافق بين المصطمحات المقتبسة من الكتاب المقدس عن اإلعاقة والمصطمحات 

 دمة لإلعاقة في المقررات؟  المستخ

أظيرت النتائج أف المصطمحات المستخدمة لذكم اإلعاقة في المقررات، جاءت في المرتبة األكلى  كقد
%( ، تالىا المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس 57.14( تكراران ،بنسبة )88حيث تكررت )

%(. تعزك الباحثة ىذه النتيجة  42.85( تكراران، بنسبة)66لذكم اإلعاقة في المقررات، حيث تكررت )
الى أف كاضعي المناىج استخدمكا مصطمحات أخرل لإلعاقة غير التي كردت في الكتاب المقدس كما 

(.كىذه النتيجة تكجو كاضعي المناىج الى ضركرة تكحيد المسميات كالمصطمحات 1في الممحؽ رقـ )
صطمحات الكاردة في اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ لإلعاقة في المقررات المقبمة، كضركرة اإللتزاـ بالم

. تتفؽ ىذه النتيجة مع 2014األشخاص ذكم اإلعاقة التي صادقت ككقعت عمييا فمسطيف في عاـ 
 (. 1996(، كدراسة السكداني)2010دراسة قادر) 
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:ما المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس كالمستخدمة في المقررات عف  السؤال الفرعي األول
 اإلعاقة؟

أظيرت النتائج أف اإلعاقة الجسمية كالصحية في المقررات، حصمت عمى المرتبة األكلى، حيث  
(، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف اإلعاقة الجسمية 34,84%( تكرارا، بنسبة)23تكررت) 

،كىـ  كالصحية، شممت أكبر عدد مف األشخاص الذم قاـ السيد المسيح بشفائيا في حياتو األرضية
المصركعيف،المقعديف،المفمكجيف،الكسحاف ،البرص،العرج (، تمتيا المصطمحات المقتبسة مف الكتاب 

(، 31,81( تكراران، كبنسبة) 21المقدس لذكم اإلعاقة الغير محددة في المقررات، حيث تكررت )
األشخاص كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المقررات ركزت عمى سر مسحة المرضى، الذم يشمؿ 

ذكم اإلعاقة ، لذلؾ جاء ذكر المرضى بالمقررات كثيرا، بالمقارنة مع غيرىا التي تحددت فييا نكع 
اإلعاقة ، تمتيا المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس لذكم اإلعاقة البصرية في المقررات حيث 

ف شفاء يسكع لمعمي كاف (، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة، الى أ 27,27%( تكراران، بنسبة )18تكررت )
مف أجؿ شفاء العمى الركحي لككنو ىك نكر العالـ،  أما المصطمحات المقتبسة مف الكتاب المقدس 

%. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة، 6,06( تكراران، بنسبة 4لإلعاقة السمعية في المقررات حيث تكررت)
ة إال مرة كاحدة، كما جاء ذكرىا في إلى أف الكتاب المقدس لـ يذكر حاالت شفاء مف اإلعاقة السمعي

 (.6-35:5نبكءة )أشعيا 

: ما المصطمحات المستخدمة في المقررات عف اإلعاقة لممرحمة األساسية في سؤال الفرع الثانيال
 فمسطيف؟

( 88أظيرت النتائج أف مجمكع مصطمحات اإلعاقة الكمية المستخدمة في المقررات ، قد تكررت) 
كع المصطمحات المستخدمة في المقررات لإلعاقة التي لـ يتـ فييا تحديد تكراران، حيث حصمت مجم

(، تمتيا مجمكع مصطمحات 60,22( تكراران، بنسبة)53نكع اإلعاقة عمى المرتبة األكلى، حيث تكررت)
(، تمتيا مجمكع  المصطمحات 27,27( تكراران، كبنسبة)24اإلعاقة الجسمية كالصحية، حيث تكررت )

%(، أما المصطمحات الكاردة في 11,36( تكراران، كبنسبة )10ة حيث تكررت)لإلعاقة البصري
 %(.1,13المقررات عف اإلعاقة العقمية، فقد تكررت مرة كاحدة كبنسبة )
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اتضح لدل الباحثة مف خالؿ تفسير نتائج ىذا السؤاؿ، استخداـ كاضعي المناىج عدة مصطمحات 
ذكرىا في الكتاب المقدس مثؿ االعاقة البصرية تـ  لنفس نكع اإلعاقة في المقررات، غير التي تـ

استخداـ )مكفكؼ(، كاالعاقة الجسمية كالصحية، تـ استخداـ )عجزة، مقعديف، اعاقة جسدية، اعاقة 
نفسية(، كاإلعاقة الغير محددة، تـ استخداـ عدة مسميات ليـ )ذكم االحتياجات الخاصة، ذكم 

لباحثة أف عمى كاضعي المناىج أف يكحدكا المسميات، العاىات المختمفة ، معاقيف(، لذا ترل ا
كاستخداـ المصطمحات المتفؽ عمييا دكليان، كتمثيميا في المقررات، ألف الطالب ال يستطيع اإللماـ 

 بجميع ىذه المسميات لنفس نكع اإلعاقة. 

 

 التوصيات 3.5
 ج المدرسية، كاظيار العمؿ عمى زيادة تكضيح مفيكـ اإلعاقة كذكم األعاقة لدل كاضعي المناى

 الصكرة الحقيقية ليـ مف خالؿ دكرات أك كرشات عمؿ تتعمؽ بالمكضكع.
  .ضركرة تضميف المقررات لإلعاقات جميعيا، كليس اإلقتصاد عمى إعاقة معينة 
  كضع رؤية كاستراتيجية كاضحة لدل كاضعي مقررات التربية المسيحية، عند اعتماد المكاد الخاصة

 ا بالشكؿ المناسب في المقررات.باإلعاقة، كتكزيعي
  العمؿ عمى إضافة مكاد كنصكص كصكر إيجابية كأنشطة في مقررات التربية المسيحية، يمكف مف

 خالليا تعزيز نظرة كاتجاىات إيجابية نحك األشخاص ذكم اإلعاقة.
 ي ضركرة إلتزاـ كاضعي مقررات التربية الدينية المسيحية بالمصطمحات كالمسميات المستخدمة ف

، كصادقت عمييا فمسطيف في 2006اإلتفاقية الدكلية لألشخاص ذكم اإلعاقة، التي عقدت في عاـ 
 .2014عاـ 

   اإلبتعاد في المقررات عف تصكير األشخاص ذكم اإلعاقة، كأفراد يعتمدكف بشكؿ كمي عمى
امان كباقي اآلخريف، كبأنيـ دائما بحاجة إلى العطؼ، كالشفقة، كالمساعدة، بؿ تصكيرىـ كأفراد تم

 البشر. 
  اجراء مزيدا مف الدراسات التحميمية حكؿ طبيعة الصكرة المقدمة لذكم اإلعاقة في المكاد الدراسية

 األخرل.
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( :جدول تحميل مضمون  مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية1الممحق رقم )  
 

انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

خذمحانمطت  

كَفَح ورود 

 اإلعاقح
 أٍه وردخ اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

وذو 

 اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح

ووع 

 اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 انودذج

 

عىوان 

 انذرش

 

 

 

توزٍع 

األعاقح 

دطة 

 انظف

ٓو٠ٙ 

،ٓوؼل٣ٖ، 

 ٓقِغ   

 )ٓجبّوح( ٓقِغ

 1: 2ٓوهٌ

-12 

 االهذاف:

إٔ ٣إٖٓ اُزال٤ٓن ثٔولهح ٣َٞع ػ٠ِ *

 ّلبء أُو٠ٙ. 

جبكهاُزال٤ٓن ا٠ُ َٓبػلح *إٔ ٣

 أُو٠ٙ ٝ أُوؼل٣ٖ

 انمذتوى: 

*ٕٞهح ٓقِغ ٓ٘يٍ ثٞاٍطخ ؽجبٍ 

ٖٓ صوت ك٢ اَُوق ٢ٌُ ٣واٙ ٣َٞع 

 ٣ْٝل٤ٚ

 اٍئِخ ُِٔ٘بهْخ

 ٓبما هبٍ ٣َٞع ُِٔقِغ؟

*ٗلٌو: ُٔبما هبٍ ٣َٞع ُِٔقِغ 

ٓـلٞهح ُي فطب٣بى هجَ ّلبئٚ ٖٓ 

 ٓوٙٚ؟

 وشاط:

 ٗزؾلس ػٖ اُٖٞهر٤ٖ ا٥ر٤ز٤ٖ:

ٍِج٤خ  ُطلَ ٣َزقلّ ػٌبىح رج طو*

٣ؾبٍٝ إٔ ٣٘يٍ اُِؼجخ ٖٓ كٞم 

 اُقياٗخ ٝ ال ٣َزط٤غ 

ٍِج٤خ أفوٟ ُِطلَ اُن١  *طورج 

٣ؾَٔ ػٌبىح ٓغ ٛلَ آفو ٣ز٘بٍٝ 

 اُِؼجخ ٝ ٣ولٜٓب ُٚ

ئػبهخ  مًو ٍِج٤خ

ع٤َٔخ 

ٕٝؾ٤

 ح

45+

46 
انذرش 

انراتع 

مه 

انودذج 

 انراتعح

شفاء 

 انمخهع

 األول

ح ()ٓجبّو أػ٠ٔ أػ٠ٔ    

 11ٓوهٌ 

:46-52   

  انمذتوى:
ألػ٠ٔ هاًغ أٓبّ ٣َٞع  طورج

٣َٝٞع ٝاٙغ ٣لٙ ػ٠ِ ػ٢٘٤ االػ٠ٔ 

 ٤ُْل٤ٚ

 *اٍئِخ ُِٔ٘بهْخ 

؟ألعميأ٣ٖ ًبٕ ٣و٤ْ ا   

؟ ألػ٠ٔٓب اٍْ ا  

ثٔبما ٕوؿ األػ٠ٔ ػ٘لٓب ػِْ إٔ 

 ٣َٞع ٓبه ك٢ اُطو٣ن؟

 ٓب ٍجت ّلبء األػ٠ٔ

 *ٗلٌو

 ُٔبما ّل٠ ٣َٞع األػ٠ٔ ؟

ط٤غ إٔ َٗبػل أػ٠ٔ؟٤ًق َٗز   

  -انىشاط :
 ٗزؾلس ػٖ اُٖٞهر٤ٖ 

  ٕٞهح ُوعَ أػ٠ٔ ٣ووأ ًزبة

ٕٞهح ُ٘لٌ ا ُوعَ أػ٠ٔ ٢ْٔ٣ 

 ثبٍزقلاّ ػٌبىح

ئػبهخ  مًو ٍِج٤خ

 ثٖو٣خ

49+

51 
انذرش 

انطادش 

مه 

انودذج 

 انراتعح

  شفاء أعمي

 )ٓجبّوح ( اُجوٓ اُجوٓ 

 11: 17ُٞهب 

- 19  

 انمذتوى

٠ األهٗ ألثوٓ ِٓو٠ ػِ طورج:

 أٓبّ هل٢ٓ ٣َٞع 

 *أٍئِخ ُِٔ٘بهْخ:

 ٓبما ِٛت اُجوٓ ٖٓ ٣َٞع؟

 *ٓز٠ ّل٢ اُجوٓ ٖٓ ٓوْٜٙ 

 ٗلٌو:

 *ُٔبما ٝهق اُوعبٍ اُجوٓ ثؼ٤لا  

*ٓبما ًبٕ ػ٠ِ اُزَؼخ ا٥فو٣ٖ إٔ 

 ٣ؼِٔٞا ثؼل ّلبئْٜ.

ئػبهخ  مًو ٍِج٤خ  

ع٤َٔخ 

ٕٝؾ٤

 ح

51+

52 

اُلهً 

اَُبثغ 

 ٖٓ

اُٞؽلح 

 اُواثؼخ

ّلبء 

اُجوٓ 

 اُؼْوح
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

 

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

 

 

 مثاشرج أػ٠ٔ أػ٠ٔ 

 -22: 8ٓوهٌ 

26  

 انمذتوى:

أػ٠ٔٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً ّلبء     

رؾز١ٞ ػ٠ِ ٣َٞع ٝاٙغ ٣لٙ  طورج

  ػ٠ِ ػ٤ٖ األػ٠ٔ ٤ُْل٤ٚ

 انتقوٍم:

أٓأل اُلواؽ ثبٌُِٔبد أُ٘بٍجخ ا٥ر٤خ: 

رلو٣ؾ ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً )ّلبء 

  أػ٠ٔ(

( 26-22: 8ٓو   ) 

 

ئػبهخ  مًو ؽ٤بك٣خ

 ثٖو٣خ

15+

17 
انذرش 

انراتع مه 

انودذج 

 األوني

ٍذثىا ٍطوع 

 دثا مهموضا  

 انثاوٌ

و٣ٚخٓ ٓو٠ٙ  مثاشرج 

65-04: 8نوقا   

 انمذتوى:

وض مه انكتاب انمقذش )إقامح اتىح  

 ٍائَر(

 طورج ٣َٞع ٣ْل٢ اث٘خ ٣ئ٤و أُو٣ٚخ

انذرش  26 ؿ٤و ٓؾلك أٗض٠ ؽ٤بك٣خ

انطاتع مه 

انودذج 

 األوني

أوا أؤمه ٍا 

 رب

 

 غَر مثاشرج ٓو٣٘ ٓو٠ٙ 

- 40: 6ٍعقوب 

45 

 انمذتوى:

إلَٗبٕ ٓو٣٘ ك٢ اَُو٣و طورج 

 ٖٛ اُوػ٤خ ٢ِٖ٣ًٝب

 ػ٠ِ هأٍٚ 

*هٖخ ػٖ ٝاؽل ٓو٣٘ كؾٚو ًبٖٛ 

اُوػ٤خ ٢ِٖ٤ُ ػ٠ِ هأٍٚ ٝ ٣َٔؾٚ 

 ثبُي٣ذ 

*ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً )َٓؾخ 

 أُو٠ٙ(

إلَٗبٕ ٓو٣٘ ك٢ اَُو٣و طورج 

 ًٝبٖٛ اُوػ٤خ ٢ِٖ٣ ػ٠ِ هأٍٚ

  16-14: ٣5ؼوٞة

 أؽلع: 

" ئٕ ٕالح اإل٣ٔبٕ رقِٔ أُو٣٘، 

 ٝاُوة ٣ٜ٘ٚٚ"

 أكٌو 

ما َٗزط٤غ إٔ ٗلؼَ َُٔبػلح * ٓب

 أُو٣٘؟

 *ُٔبما ّل٠ ٣َٞع أُو٠ٙ؟

 *ئما ٓبد أُو٣٘، َٛ ٣ؼ٢٘ ٛنا 

 إٔ هللا ُْ ٣ْلٚ ألٗٚ ُْ ٣ؾجٚ؟

 انىشاط: 

*أمًو هٖخ ٓو٣٘ َٓؼ اٌُبٖٛ ػ٠ِ 

هأٍٚ ثبُي٣ذ، ٝٗبُٝٚ اُووثبٕ األهلً، 

 ٠ِٕٝ ػ٤ِٚ

*أمًو ؽبكصخ ٍبػلد ك٤ٜب أؽل 

 أُو٠ٙ.

 انتقوٍم: 

-14: 5ُ٘ٔ اإلٗغ٢ِ٤) ٣ؼوٞة *رلو٣ؾ ا

16 ) 

 *ٕٞة اُقطأ ئٕ ٝعل

َٓؾخ أُو٠ٙ ٍو ٖٓ األٍواه 

 اُقَٔخ.

 َٓؾخ أُو٠ٙ رو١ٞ أُو٣٘

 أ٢ِٕ: 

أٌّوى ٣ب هة ُٔؾجزي ُ٘ب َٝٓبػلري 

ُٔوٙبٗب.اّلْٜ ٣ب هة ، اّق ٣ب هة 

 ع٤ٔغ أُو٠ٙ

 

   116-

119 

اُلهً 

اَُبثغ 

ٝاُؼْوٕٝ 

ٖٓ اُٞؽلح 

 اُضبُضخ

َٛ ك٤ٌْ 

 ٓو٣٘
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح

كَفَح ورود 

 اإلعاقح

 

 

 أٍه وردخ اإلعاقح

 

 

اإلتجاهاخ 

وذو 

 اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح

ووع 

 اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 انودذج

عىوان 

 انذرش

توزٍع 

اإلعاقح دطة 

 انظف

 انمذتوى:   أٌُلٞك٤ٖ

َٛ أكٌو ك٢ اٌُلٞك٤ٖ اُن٣ٖ ٣ؼ٤ْٕٞ 

ٌّو هث٢ ألٗٚ ك٢ ظالّ كائْ ،ٝ أ

 ٓ٘ؾ٢٘ ٗٞه ػ٢٘٤

انذرش  3   

األول مه 

انودذج 

 األوني

أوا وور 

 انذَاج

انظف 

 انثانث 

 غَر مثاشرج اُؼ٢ٔ 

 

-45:  0نوقا 

41 

 

   

:انمذتوى  

 * ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً

19-16:  4ُٞهب    

هٝػ اُوة ػ٢ِ ألٗٚ َٓؾ٢٘ ألثْو 

أَُب٤ًٖ ، أه٢ٍِ٘ ألّل٢ 

أٌَُ٘و١ اُوِٞة ، ألٗبك١ 

ُِٔأٍٞه٣ٖ ثبإلٛالم ٝ ُِؼ٢ٔ 

ثبُجٖو ٝ أهٍَ أَُ٘ؾو٤ٖ ك٢ 

  اُؾو٣خ ٝ أًوى ثَ٘خ اُوة أُوجُٞخ

 *اؽلع

هٝػ اُوة ػ٢ِ ألٗٚ َٓؾ٢٘ ألثْو 

أَُب٤ًٖ ، أه٢ٍِ٘ ألّل٢ 

أٌَُ٘و١ اُوِٞة ، ألٗبك١ 

ُِٔأٍٞه٣ٖ ثبإلٛالم ٝ ُِؼ٢ٔ 

 .ثبُجٖو

 ( 19-18: 4ُٞهب  ) 

 

 

 

 

 

 

   94+

95 
انذرش 

انثاوٌ 

شرون وانع

مه انودذج 

 انراتعح

وذة 

 وطىىا
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح

كَفَح ورود 

 اإلعاقح
 أٍه وردخ اإلعاقح

اإلتجاها

خ وذو 

 اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح

ووع 

 اإلعاقح

رقم 

انظف

 دح

 انودذج
عىوان 

 انذرش

توزٍع 

اإلعاقح 

دطة 

 انظف

 وشاط :    ػغيح 

ٗوّٞ ثي٣بهح ٓوًي ُِؼغيح أٝ كاه 

ُأل٣زبّ ٝ ٗؾزلَ ٓؼْٜ ثجوٗبٓظ 

 ٣لفَ اُجٜغخ ا٠ُ هِٞثْٜ.

انذرش  46   

انذادً 

عشر مه 

انودذج 

 انثاوَح

أعذوا طرٍق 

 انرب 

انظف 

 انراتع

 مرضي،

شخظا را 

ادتَاج 

 خاص

  ، كطَخ 

 مثاشرج  ٤ًَؼ

  8-4:  1متي 

  انمذتوى:
طورج:  ّلبء ا٤ٌَُؼ ٣ظٜو 

ا٤ٌَُؼ ؽبَٓ ٍو٣وٙ ثؼل إٔ ّلبٙ 

ٞع٣َ   

 *ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً

 *( ( " كوًت ٣َٞع 8-9:1ٓز٠ 

اُوبهة ٝ ػجو اُجؾ٤وح هاعؼب ا٠ُ 

ٓل٣٘زٚ ،كغبءٙ ثؼ٘ اُ٘بً 

ث٤ٌَؼ ِٓو٠ ػ٠ِ ٍو٣و كِٔب هأٟ 

٣َٞع ا٣ٔبْٜٗ هبٍ ٤ٌَُِؼ :رْغغ 

----٣ب اث٢٘ ،ٓـلٞهح ُي فطب٣بى 

----- ا ٝهبٍ ٤ٌَُِؼ "هْ ٝاؽَٔ 

ٍو٣وى ٝامٛت ا٠ُ ث٤زي 

 *٢ِٖٗ ٓؼب  

٣ب ٣َٞع .هث٘ب ٝ ئُٜ٘ب ئٗ٘ب ٗزإٖٓ 

ثي ٝ ثولهري اإل٤ُٜخ ػ٠ِ ّلبء 

 أُو٠ٙ ٝ أُوؼل٣ٖ

:انىشاط  

َٗز٤ٚق ك٢ اُٖق ّقٖب ما 

اؽز٤بط فبٓ ٝٗزجبكٍ اُؾل٣ش 

 ٓؼٚ ٖٓ أعَ اُزؼوف ئ٤ُٚ

نمذتوى: ا  

*ٖٓ اُؾ٤بح ٛ٘بى ٖٓ ؽ٢ُٞ ٖٓ 

ْٛ ٍؼلاء، ٖٝٓ ْٜٓ٘ ؽيا٠ٗ، 

ٖٓ ْٜٓ٘ أؿ٤٘بء ٖٝٓ ْٜٓ٘ 

ٓؼٞىٕٝ، ٖٓ ْٜٓ٘ ٓو٠ٙ، 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ْٛ إٔؾبء 

ٓؼبكٕٞ.٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ أرؼبَٓ 

ٓؼْٜ كٕٝ إٔ أعوػ ًوآخ أ١ 

ْٜ٘ٓ. 

 :انتقوٍم

 ُٔبما أؽٚو ا٤ٌَُؼ ئ٠ُ ٣َٞع؟

٤ًق رٖوكذ اُغٔٞع ػ٘لٓب 

هأٝا ا٤ٌَُؼ ٣ؾَٔ ٍو٣وٙ 

 ٢ْٔ٣ٝ؟

  إَٔ ث٤ٖ اُؼٔٞك٣ٖ

ٓـلٞهح ُي  ٤ٌَُِؼ هبٍ ٣َٞع 

 فطب٣بى

أػبهخ  مًو  ٍِج٤خ

ع٤َٔخ 

ٕؾ٤خٝ  

انذرش  57

انراتع 

عشر مه 

انودذج 

 انثاوَح 

  مه هو 

أُو٠ٙ،ػ ٓو٠ٙ   

هط، ػ٤ٔبٕ 

،فوً، 

 ٓوؼل٣ٖ 

 

 مثاشرج

 

 -65: 5مرقص 

65  

-91:  46متي 

59  

 انمذتوى:

ُٔو٣٘ ٓٔلك ػ٠ِ ٍو٣و طورج 

 أٓبّ ا٤َُٔؼ ٝاُ٘بً

 :ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً

 ( 65 -65: 5)مرقص 

ٝأفنٝا ٣ؾِٕٔٞ --------

أُو٠ٙ ػ٠ِ كوّْٜ ئ٠ُ ًَ 

----ٌٓبٕ ٍٔؼٞا أٗٚ ك٤ٚ ٝ ًبٗٞا 

-٣ٚؼٕٞ أُو٠ٙ ك٢ اَُبؽبد 

٣ٝطِجٕٞ ئ٤ُٚ إٔ ٣َِٔٞا ُٝٞ 

ٛوف صٞثٚ، كٌبٕ ًَ ٖٓ ٣َِٔٚ 

 ٣ْل٠

  *ٗٔ آفو ٖٓ اٌُزبة أُولً

(6 )

 ٍِج٤خ

(6 )

ؿ٤و 

 ٓؾلك

(ؿ٤و 2)

 ٓؾلك 

(2 )

ئػبهخ 

ع٤َٔخ 

 ٕٝؾ٤خ

(1 )

ئػبهخ 

 ثٖو٣خ 

(1 )

ئػبهخ 

 ٍٔؼ٤خ

65-

67 
انذرش 

انطادش 

عشر مه 

انودذج 

 انثاوَح 

افتقذ هللا 

هشعث  
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( 32-29:  15ٓز٠   ) 

ٝاٗزوَ ٣َٞع ٖٓ ٛ٘بى ا٠ُ 

ّبٛئ ثؾو اُغ٤َِ ، كٖؼل 

اُغجَ ٝعٌِ ٛ٘بى. كغبءرٚ 

عٔٞع ًج٤وح، ٝٓؼْٜ ػوط 

ٝػ٤ٔبٕ ٝٓوؼلٕٝ ٝفوً 

ٝؿ٤وْٛ ًض٤و٣ٖ كطوؽْٞٛ ػ٘ل 

   هل٤ٓٚ كْلبْٛ

  أؽلع :

31: 15آ٣خ ٖٓ ٓز٠    

كزؼغت اُ٘بً ػ٘لٓب هأٝا "

اُقوً ٣زٌِٕٔٞ،ٝاُؼوط 

٣ْٕٔٞ،ٝ أُوؼل٣ٖ ٣ْٕٔٞ 

  ٝاُؼ٤ٔبٕ ٣جٖوٕٝ

:انتقوٍم  

 ُٔبما ّل٠ ٣َٞع أُو٠ٙ؟

أػلك ثؼ٘ ػغبئت ٣َٞع اُز٢ 

 ّل٠ ثٜب ٓو٠ٙ

بما ػ٠٘ ٣َٞع ػ٘لٓب ًبٕ ٣وٍٞ ٓ

ك٢ ًض٤و ٖٓ ػغبئجٚ ك٢ ّلبء 

 أُو٠ٙ"ئ٣ٔبٗي هل ّلبى
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح

كَفَح ورود 

 اإلعاقح
 أٍه وردخ اإلعاقح

اإلتجاها

خ وذو 

 اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح

ووع 

 اإلعاقح

رقم 

انظف

 دح

 انودذج
عىوان 

 انذرش

توزٍع 

اإلعاقح 

دطة 

 انظف

أػوط ٖٓ  ٓو٠ٙ

ثطٖ أٓٚ، 

 ٓو٠ٙ

 غَر مثاشرج 

-40: 6ٍعقوب 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثاشر

 5أعمال انرضم 

:4-44 

 

 انمذتوى: 
ٓو٣٘ ك٢ أَُزْل٠ *طورج 

 ٣ولّ ُٚ اٌُبٖٛ اُووثبٕ األهلً

 ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً:

ك٢ هٍبُخ ٣ؼوٞة: أٓو٣٘ أؽل 

ث٤ٌْ٘؟ك٤ِلع ٤ّٞؿ ا٤ٌَُ٘خ 

ك٤ِٖٞا ػ٤ِٚ ثي٣ذ ثبٍْ اُوة، 

ٕٝالح اإل٣ٔبٕ رْل٢ أُو٣٘ 

 .....ٝاُوة ٣و٤ٔٚ

 *أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ:

ػ٘لٓب ٗٔوٗ ٗزأُْ ٝ ْٗؼو  

َٓبػلح  ثٚؼق ٝ ثؾبعخ ا٠ُ

ا٥فو٣ٖ ٝئ٠ُ اُوٞح ٝاُْغبػخ 

-ُٔٞاعٜخ أُوٗ ٝ اُزـِت ػ٤ِٚ

اُـ--------------------------   

ثطوً ٝ ٣ٞؽ٘ب ٣ٌَٔبٕ طورج *

اُوعَ األػوط ٤ُْلٞٙ   

  *ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً

11-3:1أػٔبٍ اُوٍَ    

ٕٝؼل ثطوً ٝ ٣ٞؽ٘ب ٓؼب  “

ا٠ُ ا٤ٌَُٜ ك٢ ٍبػخ اُٖالح 

وط ٖٓ اُزبٍؼخ . ٝ ًبٕ هعَ أػ

اُـ------ثطٖ أٓٚ ٣ؾَٔ   

*أؽلع: ٕٝالح اإل٣ٔبٕ رْل٢ 

أُو٣٘ ٝاُوة ٣و٤ٔٚ، ٝئٕ ًبٕ 

 .هل كؼَ فط٤خ رـلو ُٚ

 *ٖٓ اُؾ٤بح:

٣ؼزول ًض٤وٕٝ إٔ َٓؾخ أُو٠ٙ 

رٔ٘ؼ كوٜ ُِٔو٠ٙ اُن٣ٖ 

 اُـ --------٣وزوثٕٞ ٖٓ أُٞد 

اػبهخ  مًو ٍِج٤خ

ع٤َٔخ 

 ٕٝؾ٤خ

24-

27 
انذرش 

انطاتع 

مه 

انودذج 

اوَحانث  

ضر مطذح 

 انمرضي 

 انخامص
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

انعجسج 

 ،انمرضي

 انمعاقَه

 

 انمذتوى:  

٢ٔ٤ِ:أُِقٔ اُزؼ  

ػَٔ ا٤ٌَُ٘خ اإلعزٔبػ٢ : ئٕ 

َٓبػلح اُلوواء ٝ األ٣زبّ ٝ 

ا٤َُٖ٘ٔ ٝأُو٠ٙ ٝؿ٤وْٛ 

---بٗت ْٜٓ ٖٓ هٍبُخ ا٤ٌَُ٘خ،ع

---- .  

أْٗأد ا٤ٌَُ٘خ ٓإٍَبد 

بػ٤خ ًض٤وح )ٖٓ َٓزْل٤بد ، اعزٔ

٤ٓبرْ، ٝ ث٤ٞد ُِؼغيح ٝ ٓواًي 

 ُِٔؼبه٤ٖ

 

انذرش  116   

انثامه 

مه 

انودذج 

 انثانثح

طوتي نمه 

 ٍعطٌ

 انطادش

 وشاط :   انعجسج
ٗ٘ظْ ى٣بهح ألؽل أُالعئ أٝ  

ث٤ٞد اُؼغيح ٝ ٗولّ روو٣وا   

 ػٜ٘ب

انذرش  121   

انتاضع 

مه 

انودذج 

 انثانثح

أكثركم 

 خادمكم

 

  مرٍض انمرضي  

 غَر مثاشر 

 04 -50: 96متي 

 انمذتوى: 

 *ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً

ٝٓز٠ -----41 -34: 25ٓز٠ 

 ٍغ٤٘ب كأر٤٘ب أٝ  ٓو٣ٚبهأ٣٘بى 

 ا٤ُي.

:ُِٔقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ*ا  

 أػٔبٍ اُوؽٔخ اُغَل٣خ:

 اٛؼبّ اُغ٤بع، ئهٝاء اُؼطبُ،       

ًَٞح اُؼواح، ئ٣ٞاء اُـوثبء، 

 اُـ-----------أُو٠ٙى٣بهح 

 

   122+

123 
انذرش 

انعاشر 

مه 

انودذج 

 انثانثح

تعانوا ٍا 

 مثاركٌ أتٌ
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

طحانمقتث  
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

ٓو٠ٙ 

،ٓوؼل٣ٖ ، 

م١ٝ 

اُؼبٛبد 

 أُقزِلخ

ٓو٠ٙ،اُؼ٤ٔب

 ٕ

 ،ٖٓوٝػ٤ٖ،

 ٓوؼل٣ٖ

 ٓجبّو

 25-23: 4ٓز٠ 

 

 

 

 ؿ٤و ٓجبّو

 21 -16: 4ُٞهب 

زٟٞ:أُؾ  

  * ٖٓ اٌُزبة أُولً

ًٝبٕ ٣َٞع ٤َ٣و ك٢ أٗؾبء 

اُغ٤َِ، ٣ؼِْ ك٢ أُغبٓغ ٣ٝؼِٖ 

ئٗغ٤َ أٌُِٞد ٣ْٝل٢ اُ٘بً ٖٓ 

ًَ ٓوٗ ٝكاء.كبٗزْو ٤ٕزٚ ك٢ 

ٍٞه٣خ ًِٜب،كغبؤٝا ئ٤ُٚ ثغ٤ٔغ 

أُٖبث٤ٖ ثأٝعبع ٝأٓواٗ 

ٓز٘ٞػخ: ٖٓ ٖٓوٝػ٤ٖ 

ٝٓوؼل٣ٖ ٝاُن٣ٖ ثْٜ ٤ّب٤ٖٛ، 

25 – 23:  4ٓز٠  كْلبْٛ  

 *ٗٔ آفو ٖٓ اٌُزبة أُولً

أه٢ٍِ٘ ألٗبك١ ُألٍوٟ  -------

ثبُؾو٣خ ُِٝؼ٤ٔبٕ ثؼٞكح اُجٖو 

21- 16:  4ُٞهب  --ا٤ُْٜ    

  ٓؾزٟٞ: أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ 

ٝك٢ رغٞاُٚ أ٣ٚب ، ًبٕ ٣َٞع 

٣ِزو٢ ثبُٔو٠ٙ ،ٝ أُوؼل٣ٖ ،ٝ 

م١ٝ اُؼبٛبد أُقزِلخ ٝ ًبٕ 

 ٣ْل٤ْٜ

(5 )

 ٍِج٤خ

(5 )

ؿ٤و 

 ٓؾلك 

(ؿ٤و 2)

 ؾلكٓ

(3 )

اػبهخ 

ع٤َٔخ 

 ٕٝؾ٤خ 

 

64-

67 
انذرش 

انراتع 

مه 

انودذج 

 انثاوَح

دَاج ضَذوا 

ٍطوع 

 انمطَخ

انظف 

 انطاتع 

أثوٓ،  

 أػ٠ٔ

 ( ٓجبّو 3) 

 (3-1:  8)ٓز٠ 

- 29:  9ٓز٠ 

31  

-23: 8ٓوهٌ 

25 

 انمذتوى: 

   آ٣بد ٖٓ اٌُزبة أُولً

كٔل ٣َٞع ٣لٙ َُٝٔٚ ٝهبٍ: "

أه٣ل ،كأٜٛو كطٜو ٖٓ ثوٕٚ 

٢ اُؾبٍ ك  

 (3-1:  8)ٓز٠ 

ٗٔ آفو :" كٌِٔ ٣َٞع 

أػ٤ٜ٘ٔب ٝهبٍ: "ك٤ٌِٖ ٌُٔب ػ٠ِ 

 "هله ئ٣ٔبٌٗٔب" كبٗلزؾذ أػ٤ٜ٘ٔب

31- 29:  9ٓز٠    

 ٗٔ آفو ٖٓ اٌُزبة أُولً 

كأفن ث٤ل األػ٠ٔ ٝهبكٙ ئ٠ُ "

فبهط اُوو٣خ ٝٛ٘بى رلَ ك٢ 

25 -23: 8ٓوهٌ  ------ػ٤٘٤ٚ   

(3 )

 ؽ٤بك١

(3 )

 مًو

(اػبهخ 1)

خ ع٤َٔ

 ٕٝؾ٤خ

(اػبهخ 2)

 ثٖو٣خ

انذرش  119

انخام

ش مه 

انودذج 

 انثانثح

األضرار 

 انمقذضح
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

٤ًَؼ،أػوط ٖٓ  

 ثطٖ أٓٚ

 ( ٓجبّوح2)

  12-1: 2ٓوهٌ 

11-1:  3أػٔبٍ اُوٍَ   
 

 

: ُِجؾش ٝ اُْ٘بٛانىشاط     

ّلبء ٤ًَؼ   12-1: 2ٓوهٌ   

11-1:  3أػٔبٍ اُوٍَ   
  (أػوط ٖٓ ثطٖ أٓٚ) 

( ٍِج٤خ2) ( مًو2)  (اػبهخ 2) 

ع٤َٔخ 

 ٕٝؾ٤خ

انذرش  6

األول مه 

انودذج 

 األوني

َذ مه انط

انمطَخ أني 

 انكىَطح

 انظف انثامه

اُؼوط،  

 أُلِٞع٤ٖ 

 ٓجبّوح 

 8-4: 8أػٔبٍ اُوٍَ 
 انمذتوى:

 ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً :
اُؼوط ٝٗبٍ اُْلبء ًض٤و ٖٓ 

 8-4: 8أػٔبٍ اُوٍَ ٝأُلِٞع٤ٖ 

( ؽ٤بك٣خ2) ( ؿ٤و 2) 

 ٓؾلك

( اػبهخ 2)

ع٤َٔخ 
 ٕٝؾ٤خ

انذرش  22

انخامص 

مه انودذج 

 األوني

كىَطح اوتشار ان

 األوني

 

 انمذتوى:   ٓؼبه٤ٖ

: أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ  

كٝه اُؾ٤بح اُوٛجب٤ٗخ ك٢ ا٤ٌَُ٘خ ٝ 

أُغزٔغ ك٢ ّز٠ أُغبالد اُوٝؽ٤خ 
فلٓخ  ٤ٌَُِ٘خ ٝ أُغزٔغ )ٓلاهً 

،َٓزْل٤بد ، ث٤ٞد ٤َُِٖ٘ٔ ٝ 

 أُؼبه٤ٖ 
 

انذرش  58   

انثاوٌ عشر 

مه انودذج 

 انثاوَح

انذَاج 

 انرهثاوَح 

 

ٓؼبه٤ٖ، 

و٠ٙٓ  

ػ٤ٔبٕ ، 
ًَؾبٕ 

 ثوٓ

 ُِؼَٔ ٓؼبانىشاط:    ٓو٣٘،ػ٤ٔبٕ 

٣ؾٚو ًَ ٓ٘ب ٕٞها كٞرٞؿواك٤خ 

ُجؼ٘ ٓإٍَبد اُؼَٔ اإلعزٔبػ٢ 
ك٢ ا٤ٌَُ٘خ ٝأُغزٔغ)ث٤ٞد ٤َٖ٘ٓ، 

 .... ث٤ٞد ٓؼبه٤ٖ.

  
:اُ٘ٔ اٌُزبث٢ انمذتوى  

ٝٓو٣ٚب كيهر٢ٗٞٔ.........  .....
ٝٓز٠ هأ٣٘بى ٓو٣ٚب أٝ ٍغ٤٘ب 

     كيهٗبى

ِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ:أُ   
اُؼَٔ االعزٔبػ٢ ك٢ ا٤ٌَُ٘خ: *

  ْٗبٛل ؽُٞ٘ب آالٓبُ ًض٤وح

  ٓو٠ٙ ، ٓؼبه٤ٖ ، ٤َٖ٘ٓ أ٣زبٓب
ػ٠ِ ٓضبٍ ا٤َُل ا٤َُٔؼ :ًبٕ ا٤َُٔؼ 

٣غٍٞ ك٢ ًَ أُلٕ ٝ اُووٟ ٣ؼِْ ٝ 

٣ؼع ٝ ٣ْل٢ ًَ ٓوٗ ٝٙؼق ك٢ 
اُْؼت كأّجغ اُغ٤بع ٝ ّل٠ أُو٠ٙ 

ٝ اُؼ٤ٔبٕ ٝ اٌَُؾبٕ ٝ اُجوٓ----

ُـا  
  أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ

  اُؼَٔ اإلعزٔبػ٢ ك٢ ً٘بئَ٘ب

ئٕ ٓغبٍ اُؼَٔ اإلعزٔبػ٢ ٣َْٔ 
ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ٝ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ 

)أَُزْل٤بد ، اُؼ٤بكاد ، ث٤ٞد 

ُِٔؼبه٤ٖ ٝ اُؾبعبد اُقبٕخ)اُؾبالد 
اإلعزٔبػ٤خ ، اإلػبهخ اُغَل٣خ ٝ 

 اُؼو٤ِخ ٝ اُ٘ل٤َخ

 : ُِٔطبُؼخ
2 -1:  61آ٣خ ٖٓ أّؼ٤ب    

ُِٝؼ٤ٔبٕ ػٞكح اُجٖو ئ٤ُْٜ  ......اُـ

ثبإلٙبكخ ا٠ُ ػجبهح "ٗزأَٓ ك٢ ػبّ 

األُل٤ٖ ك٢ ٛنٙ ا٣٥بد ُزٌٕٞ ك٤ُِ٘ب 

ا٠ُ اُؾو٣خ اُؾو٤و٤خ ، ؽو٣خ فبكٓخ 

اُلوواء ٝ األٍوٟ ٝ اُؼ٤ٔبٕ ٝ 
 . أُظ٤ِٖٓٞ

 

(ٍِج٤خ4) (ؿ٤و 4) 

 ٓؾلك 

(ؿ٤و 1)

 ٓؾلك

(اػبهخ 1)
 ثٖو٣خ 

( اػبهخ 2)

ع٤َٔخ 
 ٕٝؾ٤خ

66-69 انذرش  

انراتع عشر 

مه انودذج 

 انثاوَح

انكىَطح وانعمم 

 اإلجتماعٌ

 

ٓؼبه٤ٖ ، 
 ٓو٠ٙ

 انمذتوى:  

فلٓخ أُؾجخ: ٓضَ َٓبػلح اُلوواء 

 ٝفلٓخ ا٤َُٖ٘ٔ ٝأُؼبه٤ٖ

اُلػٞاد ك٢ ا٤ٌَُ٘خ : ْٜٝٓ٘ ٖٓ 
٣لػْٞٛ ئ٠ُ اُؼَٔ ٓغ أُؼبه٤ٖ 

 ٝا٤َُٖ٘ٔ ٝأُو٠ٙ

انذرش     

انثانث 

وانعشرون 

مه انودذج 

نراتعحا  

  رعَتٌ 
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

 أُؼبه٤ٖ

 أُو٠ٙ

:انمذتوى     

هٝػ هللا ك٢ اُؼبُْ : اإلٛزٔبّ 

ثب٤َُٖ٘ٔ ٝأُؼبه٤ٖ ٝاُؼ٘ب٣خ 

 ثبُٔو٠ٙ

انذرش  16   

انراتع 

مه 

انودذج 

 األوني 

ثمار انروح 

 انقذش

 انتاضع

 انمذتوى:  اُؼ٤ٔبٕ 

ٖٓ اٌُزبة أُولً).... 

ثؼٞكح اُجٖو ئ٤ُْٜ ُِؼ٤ٔبٕ ٝ

 18 -14: 4ُٞهب 

 

انذرش  44   

انذادً 

عشر مه 

انودذج 

 انثاوَح

انذرٍح 

 انمطَذَح 

 

 ّوحؿ٤و ٓجب اُؼ٤ٔبٕ 

 

 18 -14: 4ُٞهب 

 انمذتوى:

ٖٓ اٌُزبة أُولً).... 

ُِٝؼ٤ٔبٕ ثؼٞكح اُجٖو ئ٤ُْٜ 

18 -14: 4ُٞهب   

انذرش  83   

انعشرون 

مه 

انودذج 

 انراتعح

 

مواطىون 

 مطؤونون

 

 

 اُؼغيح،

 أُؼبه٤ٖ

 

 انمذتوى :   

 : أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ

ك٢ أُغزٔغ أ٣ٚب ٓغبالد  

ًض٤وح ٗؼ٤ِ ك٤ٜب كػٞر٘ب 

:اُؼَٔ اإلعزٔبػ٢ ، ا٤َُٔؾ٤خ 

اُؼَٔ اُق٤و١ ،اُؼَٔ ك٢ 

 فلٓخ أُؼبه٤ٖ ٝ أُؾزبع٤ٖ

 

 : ُِؾ٤بح

ٗزؼٞك ٓ٘ن ا٤ُّٞ ػ٠ِ اُؼَٔ 

أُغب٢ٗ ، اُن١ ٣لزؼ هِٞث٘ب 

ػ٠ِ فلٓخ ا٥فو٣ٖ ػَٔ 

رطٞػ٢ ، ى٣بهح ث٤ٞد اُؼغيح 

  ٝ أُؼبه٤ٖ ----اُـ

 

 

 

. 

   88-

89 
انذرش 

انوادذ 

وانعشرو

ن مه 

انودذج 

 انراتعح 

عواخ فٌ انذ

 انكىَطح 
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انمظطهذاخ 

 انمطتخذمح

انمظطهذاخ 

 انمقتثطح
 أٍه وردخ اإلعاقح كَفَح ورود اإلعاقح

اإلتجاهاخ 

 وذو اإلعاقح

جىص 

 اإلعاقح
 ووع اإلعاقح

رقم 

 انظفذح
 عىوان انذرش انودذج

اإلعاقح توزٍع 

 دطة انظف

اُؼوط 

،اُؼ٤ٔبٕ 

،اُجوٓ، 

 أُوؼل٣ٖ

أثوٓ 

،ٓو٣ٚخ،اُؼٔ

،١ 

األْٕ ، 

األػوط 

 ،األثٌْ 

 (ٓجبّوح1)

 45- 41: 1ٓوهٌ 

 

 

 

 

 

 (ٓجبّوح1)

 31 -29:  1ٓوهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ؿ٤و ٓجبّوح 1)

 6-5:  35أّؼ٤ب 

:انمذتوى   

  ٗٔ ٖٓ اٌُزبة أُولً:

ٝعبء أثوٓ ٣زٍَٞ 

ئ٤ُٚ،كَغل ٝهبٍ ُٚ، "ئٕ أهكد 

ٜٛور٢٘". كأّلن ػ٤ِٚ ٣َٞع 

ٝٓل ٣لٙ َُٝٔٚ ٝهبٍ ُٚ "أه٣ل، 

كأٜٛوكياٍ ػ٘ٚ اُجوٓ ك٢ 

 اُؾبٍ ٜٝٛو

 ٗٔ آفو ٖٓ اٌُزبة أُولً:

 ّلبء ؽٔبح ثطوً أُو٣ٚخ

ُٝٔب فوط ٖٓ أُغٔغ،عبء 

ٓغ ٣ؼوٞة ٣ٝٞؽ٘ب ا٠ُ ث٤ذ 

 ٍٔؼبٕ ٝأٗلهاًٝ.......اُـ

 

أُِقٔ اُزؼ٢ٔ٤ِ:    

٣وٕٝ ٣َٞع ٣ؼَٔ ػغبئت. "

٣ْل٢ اُؼوط ٝ اُؼ٤ٔبٕ ٝ 

 .اُجوٓ ٝ أُوؼل٣ٖ

" "ػ٤ٕٞ  6-5:  35أّؼ٤ب 

٢ٔ رزلزؼ ٝ ًنُي آمإ اُؼ

األْٕ ٝ ٣ولي األػوط ٝ ٣زوْٗ 

 " َُبٕ األثٌْ

 

(5 )

 ؽ٤بك٣خ 

(1 )

 ٍِج٤خ   

(1 )

 مًو

(1 )

 أٗض٠ 

(4 )

ؿ٤و 

 ٓؾلك

(4 )

اػبهخ 

ع٤َٔخ 

 ٕٝؾ٤خ

 (1 )

اػبهخ 

 ثٖو٣خ

( ؿ٤و 1)

 ٓؾلك

انذرش  74

انخامص 

عشر مه 

انودذج 

 انثانثح 

أعمال انطَذ 

 انمطَخ

 انعاشر 
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 تحكيم فقرات إطار تحميل المضمون (2الممحق )

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العميا

 تحكيـ فقرات إطار تحميؿ المضمكف في مقررات التربية الدينية المسيحية

 حضرة الدكتكر/ة المحتـر

ي محافظة تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف " مدل تضمف مقررات التربية الدينية المسيحية عف اإلعاقة ف
بيت لحـ لممرحمة األساسية  كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب 

 التدريس مف جامعة القدس.

كليذا أعدت الباحثة إطار تحميؿ المضمكف ألغراض البحث.كنظران لما عيدناه فيكـ مف خبرة عممية 
بداء الرأم في فقراتيا كتعديؿ ما تركنو مناسبان.كعممية يرجى مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا األداء كا    

 مع الشكر كالتقدير

 الباحثة:                      

عبير هاني نيقوال خير   
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 إطار تحميل مضمون 

 معيار رئيسي معيار فرعي التكرار المالحظات
توزيع حاالت -1 الصؼ األكؿ  

اإلعاقة حسب 
 الصف

 الصؼ الثاني  
الثالصؼ الث    
 الصؼ الرابع  
 الصؼ الخامس   
 الصؼ السادس  
 الصؼ السابع  
 الصؼ الثامف  
 الصؼ التاسع  
 الصؼ العاشر  
    
نوع اإلعاقة -2 اإلعاقة البصرية     
 اإلعاقة الجسمية كالصحية  
 اإلعاقة السمعية  
 غير محددة  
    
جنس اإلعاقة -3 ذكر    
 انثى  
 )كجكد جممة بدكف تحديد الجنس(  
    
اإلتجاهات نحو  -4 سمبية  

 إيجابية   اإلعاقة
 حيادية  
    
كيفية ورود اإلعاقة -5 مباشرة    

 غير مباشرة  

     
مكان  وردت اإلعاقة -6 أىداؼ  

 محتكل   في المقررات
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 أنشطة   
 تقكيـ   
 صكرة   
 عنكاف  
ة البصريةاألعاق    

 )أعمى(
المصطمحات  -7

المقتبسة من الكتاب 
المقدس لإلعاقة في 

 المقررات
 
 
 
 
 
 

 

 اإلعاقة الجسمية كالصحية  
 )مصركعيف،مقعديف،مفمكج،كسيح،أبرص،أعرج(

 اإلعاقة السمعية  
 )أخرس،أبكـ،أصـ(

 غير محدد  
 )المرضى(

    
 اإلعاقة البصرية  

 )مكفكفيف،عمياف(
حات المصطم -8

المستخدمة في المقررات 
 اإلعاقة الجسمية كالصحية   لذوي اإلعاقة

 
)عجزة،مقعديف،اعاقة جسدية،إعاقة 
 نفسية،مخمع،العرج،الكسحاف،البرص(

 اإلعاقة العقمية  
 غير محدد  

)ذكم اإلحتياجات الخاصة،ذكم العاىات 
 المختمفة،معاقيف،مرضى(
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 كمين لفقرات إطار تحميل المضمون (: أسماء المح3الممحق رقم )
 

 الرقـ اإلسـ مكاف العمؿ

 1 الدكتكر محسف عدس جامعة القدس

 2 الدكتكر عفيؼ زيداف  جامعة القدس

 3 الدكتكرة إيناس ناصر جامعة القدس

 4 الدكتكر سعيد عكض جامعة القدس 

 5 األستاذة رنا رشيد مديرية بيت لحـ

 6 األخت فيرجيني  جامعة بيت لحـ

 7 الدكتكر غازم أبك شرخ  جامعة فمسطيف األىمية

 8 الدكتكر سامي باشا جامعة فمسطيف األىمية
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( جدكؿ كيفية كركد اإلعاقة كنص مقتيس مف الكتاب المقدس في مقررات التربية 4الممحؽ رقـ )
 المسيحية: مباشرة أك غير مباشرة

 

 

 

النصوص المقتبسة من الكتاب 
إلعاقة مباشرة : المقدس عن ا

 غير مباشرة 

 غير مباشرة مباشرة

 16-14: 5يعقكب  )شفاء كسيح( 12 -1: 2مرقس

 19-16: 4لكقا  )شفاء أعمى(52-46: 10مرقس 

 15-14: 5يعقكب  )شفاء برص( 19- 11:17لكقا

 40- 34: 25متى  )شفاء أعمى( 26 -22: 8مرقس 

 21-16: 4لكقا  )شفاء ابنة يائير( 56-40: 8لكقا 

 21-14: 4لكقا  )شفاء كسيح( 8-1:  9متى 

 6-5: 35اشعيا  )شفاء مرضى(56-53:  6مرقس 

 32-29: 15متى 

 )شفاء عرج ،عمياف،مقعديف،كسحاف(

 

  10-1:  3أعماؿ الرسؿ 

  )شفاء مرضى كمصركعيف( 40 -23: 4متى 

  3-1: 8متى 

 )شفاء أبرص(

 

  شفاء أعمياف 30 -27: 9متى 

  شفاء أعمى 25 -23: 8مرقس 
  شفاء كسيح 12 -1: 2مرقس 

  )شفاءأعرج(10 -1: 3أعماؿ الرسؿ

  )شفاء مفمكجيف كعرج(8 -4: 8أعماؿ الرسؿ 

  شفاء حماة بطرس 31 -29: 1مرقس 

  )شفاء أبرص (45 - 40:  1مرقس 
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 فهرس المالحق


 81 ....... ( :جدكؿ تحميؿ مضمكف  مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة األساسية1) الممحؽ رقـ

 92 ............................................ ( تحكيـ فقرات إطار تحميؿ المضمكف2)رقـ الممحؽ 
 95 ................................ (: أسماء المحكميف لفقرات إطار تحميؿ المضمكف3ؽ رقـ )الممح

( جدكؿ كيفية كركد اإلعاقة كنص مقتيس مف الكتاب المقدس في مقررات التربية 4الممحؽ رقـ )
 96 ............................................................... المسيحية: مباشرة أك غير مباشرة
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 فهرس الجداول
(: التكرارات كالنسب المئكية لتكزيع حاالت اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية 1.4جدكؿ رقـ )

 46 ................................................................. لممرحمة األساسية حسب الصؼ.
 

( التكرارات كالنسب المئكية ألنكاع اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة 2.4جدكؿ رقـ )
 48 ................................................................................ األساسية الدنيا.

 

لكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة (  التكرارات كالنسب المئكية ألنكاع اإلعاقة ا3.4جدكؿ)
 49 ................................................................................ األساسية العميا.

 

(: التكرارات كالنسب المئكية ألنكاع اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية 4.4جدكؿ رقـ )
 50 ................................................................... كالعميا. لممرحمة األساسية الدنيا

 

( جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية لجنس اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة 5.4)
 51 ................................................................................ األساسية الدنيا.

 

( جدكؿ التكرارات كالنسب المئكية لجنس اإلعاقة الكاردة في مقررات التربية الدينية المسيحية لممرحمة 6.4)
 51 ................................................................................ األساسية االعميا.

 

ت التربية الدينية المسيحية لممرحمة (: التكرارات كالنسب المئكية لجنس اإلعاقة الكاردة في مقررا7.4جدكؿ )
 52 .......................................................................... األساسية الدنيا كالعميا.

 

(: التكرارات كالنسب المئكية لإلتجاىات التي عكستيا مقررات التربية الدينية المسيحية نحك 8.4جدكؿ )
 53 .................................................................. اإلعاقة لممرحمة األساسية الدنيا.

 

( التكرارات كالنسب المئكية لإلتجاىات التي عكستيا مقررات التربية الدينية المسيحية نحك اإلعاقة 9.4)
 54 ......................................................................... لممرحمة األساسية العميا.
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