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املنعقذ بجامعت فلسطين بتاريخ
7002-9-00م
الممخص:
ييدف البحث التعرف إلى مدى تضمن كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمقيم االجتماعية
وتصور مقترح إلثرائيا ،وتكون مجتمع البحث وعينتو من كتاب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا

لمصفين الثالث والرابع األساسي ،وألجل تحقيق أىداف البحث فقد صمم الباحثان أداتين وىما قائمة
القيم االجتماعية ،وبطاقة تحميل محتوى لتحميل القيم المتضمنة في الكتب مكونة من خمسة أعمدة
توضح القيم االجتماعية والصف ،والتك اررات والنسب المئوية والرتبة ،وتم التحقق من صدق األداة

بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ،وثبات التحميل باالستعانة بمحمل آخر ،وكانت أبرز النتائج :
تصميم قائمة بالقيم االجتماعية التي ينبغي تضمنيا في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
من قبل الباحثان ،وجود( )38قيمة اجتماعية متضمنة في كتب لغتنا الجميمة لمصفين الثالث والرابع

األساسي وبتكرار بمغ ( )308مرة ،وكان أعالىا تك ار اًر قيم (حب الوطن) و(تقدير العمل) و

(احترام اآلخرين) ،وضع تصور مقترح إلثراء محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
بالقيم االجتماعية ،وبناء عمى ذلك كانت أبرز توصيات الباحثين :وضع خطط تربوية لتحديد توزيع
القيم االجتماعية ضمن منظومة متكاممة في مناىج لغتنا الجميمة لممراحل األساسية الدنيا ،حث

واضعي المناىج الحديثة إلى تطوير منياج لغتنا الجميمة من خالل احتواءه عمى القيم االجتماعية
بشكل أكبر ،عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية لتدريبيم عمى استخدام أساليب وطرق لتنمية

القيم في التدريس ،ضرورة االىتمام بالقيم االجتماعية المستمدة من مصادر اإلسالم مثل حفظ السر،

األمانة ،صمة الرحم.
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Abstract:
This study aims to identifying to what extent the books of Arabic language
for primary stage include the basics of social values accompanied with a
proposed scenario for enriching them. The research society and its sample
are from the Arabic language books of third and fourth grades.
In order to achieve the research objectives, the researchers designed two
tools: social values list to analyze the values included in the books consists
of five columns showing the social values and grade, frequencies,
percentages and grade, and verified the validity of the tool by presenting
them to a group of arbitrators, and the verifying the stability of analysis via
another analyst, where the most prominent results of the study are as
follows:
1. Designing a list of social values that should be contained within the
Arabic language books for primary stage by the researchers,
2. The existence of (38) social value included in the books of Arabic
Language for the third and fourth grades with a basic frequency of 308
times, where the most frequent values are (homeland love ), (gratefulness of
the work ) and (Respect for others).
3. The development of a proposed concept to enrich the content of Arabic
language books of social values for primary stage.
Accordingly, the most prominent recommendations of the researchers: the
development of educational plans to determine the distribution of social
values within an integrated system in the curricula of Arabic language books
for primary stage, Developing the curriculum of Arabic language by
containing more social values, holding training courses for Arabic language
teachers to train them in the use of methods and methods to develop values
in teaching, the need to pay attention to social values derived from sources
of Islam such as keeping secret, honesty and charity to relatives.
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مقدمة:
إن التربية منظومة كبرى ،تسعي لبناء االنسان الصالح بتنمية مواىبو واالرتقاء بو في شتى

المجاالت ،وتزويده بالمعارف والمعمومات وتتفرع منيا منظومات متعددة منيا منظومة التعميم،
ومنظومة التعمم ،ومنظومة القيم وغيرىا ،وتتعاضد ىذه المنظومات وتتكاثف لتطوير العممية التربوية

وتحقيق أىدافيا.
وتعد القيم من المفاىيم الجوىرية في جميع ميادين الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

والفكرية والفمسفية والتي تسيم في بناء ضمير الفرد وتوجيو تصرفاتو وضبط سموكياتو ليتكيف مع

مستجدات العصر.

وتحتل القيم مرك اًز أساسياً في توجيو العممية التربوية ،لما ليا من أىمية كبيرة في حياة الفرد،

فالقيم ىي األسس التي ترتكز عمى نظام المعتقدات لدى الفرد ،وىي المعايير التي من خالليا يقوم
الفرد بحل مشاكمو مع اآلخرين ،وتسيم بشكل فعال في تحدي طبيعة التفاعل معيم ،وىي التي تنظم
سموك الجماعة وتوجييو نحو ما ىو مقبول ومرغوب فيو (العرجا2001 ،م ،ص.(2

وتمعب القيم دو اًر ميماً في بناء الذات اإلنسانية ،من خالل توضيح عالقتيا بربيا ،وتحديد

مسارىا في الحياة وتوجيو سموكياتيا ،وتنظم أفعاليا ،وتوظف إمكاناتيا ،وتحقيق أىدافيا المنشودة
وتزويدىا بالقدرات االجتماعية ،التي تقربيا من اإليجابية وتبعدىا عن السمبية ،وتنظم عالقتيا في

المجتمع وسط الجماعة.

ويسمط الضوء في ىذا البحث عمى مدى تضمن كتب لغتنا الجميمة لمقيم االجتماعية وذلك

الرتباطيا بحاجة المجتمع ،ولضرورة غرسيا في العممية التربوية ،ولشعور الباحثين بأىميتيا من
خالل عمميم بالميدان التربوي واطالعيم المباشر عمى أحوال التعميم ،فقد وجدا أنو ال بد من تضمن

ىذه القيم في المنياج وممارستيا عممياً عمى أرض الواقع بدعم من المحاضن التربوية والثقافية.

إن مفيوم القيم من المفاىيم التي حظيت باىتمام كبير من قبل المفكرين والتربويين ،وكذلك

من الباحثين في شتي التخصصات ،فتعددت تعريفات القيم وتراوحت بين التحديد الضيق ليا عمى
أنيا رغبات وسموكيات ،والتحديد الواسع ليا باعتبارىا معايير ثقافية وفكرية ،فالقضية القيمية قضية
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شائكة كثيرة التفرعات لم يتفق عمى تعريف معين ليا ،فكل عرفيا وفقاً التجاىو ومعتقده ،فيناك من
عرفيا وفقاً لممجال التربوي ،ومنيم من عرفيا وفقاً لممجال النفسي ،والمجال االجتماعي ،والمجال

العممي ،والمجال السياسي ،واقتصر الباحثان عمى ذكر بعضاً من أىم التعريفات في البحث.

وينظر إلى القيم عمى أنيا " مجموعة من المعايير التي تتسم بالثبات واالستقرار النسبي،

والتي يعتز بالتمسك بيا ،والتي يسعى المربون لغرسيا في وجدان التالميذ ،من خالل المنيج

المدرسي بشقيو المعمن والخفي ،وتمثل األنموذج الذي يجب أن يمتزم بو النشء تحقيقاً لألىداف
التعميمية المنشودة ،وتوضح عالقة الفرد بربو وحياتو ،وتحدد موقفو من بيئتو اإلنسانية والمادية وتنظم

سموكو وأفعالو" (بربخ2000 ،م ،ص .)64

ويرى (الغوراني2001 ،م ،ص  )39بأنيا " :نوع من االتجاىات التي تتكون عند الفرد في

جميع المواقف والتي تحدد اختيارات األفراد نحو ما ىو مفضل وغير مفضل تجاه األشياء التي ىي
موضع اىتمام ،وىذا ينعكس عمى شخصية الفرد ،فتصبح إحدى الموجيات لسموكو وتصرفاتو عمى

المدي الطويل".

ويعرفيا األغا (2010م ،ص (17بأنياٍ " :
معان سامية ،من ثقافة المجتمع وعقائده ،ويكتسبيا

الفرد أثناء عممية التربية ،فيؤمن بيا وترسخ في أعماق عقمو ووجدانو ،ويدافع عن أفكاره وآرائو،

وتشكل شخصيتو وتنعكس كصفات سموكية في تصرفاتو ،ويتخذىا معيا اًر يحكم عمى الناس من

خالليا".

ويرى الباحثان بأنيا :عبارة عن معايير تنبثق من المجتمع الذي يعيش فيو الفرد ،وينبغي

التمسك بيا ،ومن يخالفيا يعد منحرفا عن المثل العميا ،فيي محددة لمسموك االنساني وكمما سادت
في المجتمع ساد بين أفراده الود والوئام والتفاىم والتعاون.
لم يتفق الميتمون بدراسة القيم عمى تصنيف موحد وشامل فمن خالل اطالع الباحثين عمى
الدراسات السابقة والمراجع الحظا اختالف تصنيفات القيم ،فيناك من صنفيا طبقاً ألغراضيا داخل

المجتمع ومنيم من صنفيا طبقاً لممحتوى ،و طبقاً ألىميتيا لمفرد والمجتمع ،وطبقاً لمعمومية ،وطبقاً
لمغاية والوسيمة ،وطبقاً لموضوح والدوام،

وخمص الباحثان إلى أن من أىم القيم ،القيم دينية

واألخالقية والجمالية واالجتماعية والبيئية والعقمية ،والوطنية والنفسية والترويحية والعممية ،والروحية،
والسياسية ،والجسمانية ،وكل من ىذه القيم تتميز عن غيرىا إال أن بينيما ترابطاً وتكامالً.
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وتعد القيم االجتماعية أحد أىم تصنيفات القيم كونيا توضح موقف اإلنسان وتحدده بدقة من
الجماعة التي يعيش معيا صغيرة كانت كاألسرة ،أم كبيرة كالمجتمع ،أم أكبر كالعالم كمو ،توضح
عالقتو بالكون وما يحكم ىذا الكون الفسيح من عالقات ونظم اجتماعية ،كالدين واألسرة واألعراف
والعادات والتقاليد والفكر وأنواع السموك والسياسة واالقتصاد (حسن2008 ،م ،ص. (134
ويعرفيا بربخ" :ىي القيم التي تيتم بالفرد والمجتمع ،ومن خالليا يشعر الفرد بـالوعي
االجتماعي ،ويثق بنفسو وبالمجتمع ويشعر بالراحة والطمأنينة ،ويعمل مـن أجـل الجماعـة،
ويمتثل ألوامر ىذه الجماعة ويحافظ عمى عاداتيا وتقاليدىا ومن خالليا تحدد روابط الجماعة،
وتعتبر جماعة متميزة"(بربخ2000 ،م ،ص .)10
ويرى اليندي (2001م ،ص  (20بأنيا" :مجموعة المبادئ والمعـايير االجتماعية التي تقوم
بعممية ربط البناء االجتماعي بأجزائو المختمفة وتنظيم عالقـات األفـراد وتوجيييا بحيث تكون
سموكياتيم منسجمة ومقبولة لدى الجماعة التي ينتمون إلييا وذلك مـن خالل قيام المعمم بتوظيف
ممارسات عممية في المواقف التعميمية المختمفـة وتطبيقيـا بيدف إكسابيم القيم االجتماعية وتنميتيا
لدييم".
ويعرفيا الباحثان بأنيا " :أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربيا الفرد ويحكم بيا،
وتحدد في مجاالت تفكيره وسموكياتو وتؤثر في تعممو وضبط وجوده االجتماعي بحيث يكون أكثر
فاعمية".
ومن مظاهر القيم االجتماعية:
 بر الوالدين واإلحسان إلييما.
 تقديم يد العون والتراحم والشفقة.
 تربية األبناء تربية سميمة.

 النظرة إلى الناس نظرة إيجابية واإلصالح بينيم.
 نصرة المظمومين والمستضعفين.
 حسن الجوار والضيافة.
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مصادر القيم االجتماعية:
يكتسب األفراد القيم من مصادر عديدة ،ويعتبر الدين اإلسالمي المصدر الرئيس ممثالً
بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واجماع العمماء ،والقياس ،وىناك مصادر أخري الكتساب القيم،
كاألسرة كونيا الحاضنة األولي التي ترسي دعائم التربية ،والمدرسة كونيا الحاممة ل ـمواء تنشئة
األجيال المحافظة الممتزمة بالقيم ،ووسائل اإلعالم المؤثرة في اكتساب القيم من خالل نشرىا لمبرامج
والمجالت والصور والرسوم المتحركة ،وبالرغم من تعدد مصادر اكتساب القيم يرى الباحثان أن الدور
األساس يكمن في األسرة والمسجد ،والمصادر األخرى تعد مكممة بجانبيما ولذلك يجب أن يأخذ كل
من ىذه المصادر دوره في اكساب القيم االجتماعية.
خصائص القيم االجتماعية:
وتتميز القيم االجتماعية بخصائص تميزىا عن القيم األخرى ،وىذه الخصائص مستمدة من
خصائص ىذا الدين العظيم ،ويرى الباحثان أن خصائص القيم االجتماعية تتمثل في أنيا:
 ربانية :مستمدة من الوحي اإلليي الذي وضع األصل ليا وحدد معالميا ،في ربانية المصدر
والغاية والمنيج.
 شمولية :تشمل الفرد والمجتمع تشممو في بيتو وأسرتو ومدرستو وتعامالتو في شتى مناحي
الحياة.
 إنسانية :تعبر عن الذات اإلنسانية ومكنوناتيا.
 متدرجة :تتميز القيم االجتماعية بالتدرج والمرونة والوظيفية ،والديناميكية والتفاعل ،ألنيا نتاج
العالقات االجتماعية.
 متوازنة :تجمع بين متطمبات الفرد والجماعة ،ومتطمبات الدنيا واألخرة ،وال يطغي فييا جانب
عمى أخر.
 نسبية :فما يعد مقبوالً في زمن ال يعتبر مقبوالً في زمن أخر فتتغير القيم بتغير المواقف عبر
األزمان واألمكنة المختمفة.
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أساليب تنمية القيم االجتماعية:
إن بقاء المجتمع مرىون بقدر تمسكو بالقيم االجتماعية النبيمة ،فالتنظيمات المجتمعية
بحاجة ماسة إلى تنمية القيم االجتماعية لحماية المجتمع من االنحراف ،فالقيم االجتماعية ليا وسائل

وأساليب لغرسيا في سموب الفرد ومن تمك األساليب ما ذكرىا كل من( :الجالد2007 ،م ،ص109؛

العرجا2001 ،م ،ص ص29-26؛ سموت2005 ،م ،ص66-64؛ المزين2009 ،م ،ص ص

34-29؛ البقمي2009 ،م ،ص ص .)54-50

 القدوة واألسوة الحسنة :وتعد من أىم األساليب المستخدمة في تربية الجيل من خالل
االىتداء بالخصال الحسنة واألخالق الفاضل واحتذاء نموذجاً يقتدي بو.

 الوعظ واإلرشاد :ويعد من األساليب ذات الدور الكبير في غرس وتنمية القيم في نفوس
الجيل لتقويتو لمشاعرىم.

 القصة :من أكثر األساليب فعالية في ترسيخ القيم وذلك من خالل مزجيا بين األحداث
والشخصيات والصراع واألزمنة واألماكن.

 الترغيب والترهيب :ويجدي نفعاً في غرس القيم كونو يربى في االنسان االثابة عمى فعل
الخير وااللتزام والعقوبة عمى الترك والتفريط.

 السؤال والحوار والمناقشة :يتبع إلعطاء إجابات شافية كافية ،تغرس في الفرد قيمة االحترام
واالنضباط وتقدير الغير.

 األحداث الجارية :تربي النشء عمى وجود حدث واضح وقد كان نزول القرآن بالوقائع لغرس
القيم ولقد استخدمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بكثرة.

 استخدام العقل :من خالل االقناع العقمي لمفرد بتوجيو نحو الخير وابتعاده عن الشر وىذا
األسموب يحقق األىداف المنشودة بشكل عميق.

دور المؤسسات التعميمية في تنمية القيم االجتماعية:
تتعدد المحاضن الثقافية وتتنوع أدوارىا في عممية غرس القيم لدى األفراد ،وخص الباحثان

بالذكر المحاضن التي تعتبر مؤسسة تعميمية بحد ذاتيا ومنيا المدرسة والمسجد ،الذي يعد الحضن
الدافئ الي تيوى إليو األفئدة وتقبل عميو النفوس خاشعة مطمئنة ،فيو المؤسسة التي تولت عممية
التربية المتجددة ،وتظير أىمية المسجد في كونو ينمي الوازع الداخمي لدى الفرد والجماعة ،يدعم

روح األخوة والتعارف ،يمد الفرد باألطر السموكية واالجتماعية المتوافقة مع تعاليم اإلسالم ،يدرب
8

األفراد عمى االنضباط والتعاون ،لو الدور األكبر في عممية التطبيع االجتماعي وتشكيل شخصية
الفرد الواثق من نفسو وتعزيز القيم االجتماعية من خالل الممارسة العممية ،وتعد المدرسة المؤسسة

التربوية التي أوجدىا المجتمع من أجل تحقيق أىدافو وغياتو بتنمية األفراد واكسابيم القيم واالتجاىات

ويكمن دور المدرسة في تحقيق التكامل االجتماعي بين األفراد ،نقل التراث الثقافي واالجتماعي،

مساعدة المتعممين عمى اكتساب الميارات االجتماعية التي تؤىميم لمتعامل مع البيئة ،اتاحة فرص

المشاركة المجتمعية ،واالىتمام باألنشطة المدرسية المتنوعة التي يمكن من خالليا ممارسة التعاون
والتسامح والتقدير ومساعدة األسرة في تعزيز القيم االجتماعية من خالل تقديم النصح والمشورة.

دور المعمم في تنمية القيم االجتماعية:
يقع عمى عاتق المعمم مسؤولية عظيمة في تنشئة الطالب تنشئة سميمة ورعايتيم رعايةً

شاممة متكاممة روحياً وعقمياً وميارياً وجسمياً ووجدانياً ومعرفياً ،ويرى الباحثان ذلك من خالل:
 استشعار أىميتو كمعمم في غرس القيم.

 تعريف الطالب بأىمية القيم االجتماعية ،وربطيا بالعقيدة اإلسالمية والسموك القويم.
 تحديد القيم الواجب تمثميا وفرزىا من حيث اإليجابية والسمبية.

 توظيف المعمم الستراتيجيات وطرائق حديثة لتعميم القيم وتعزيزىا.

 تقديمو عمى أنو قدوة في أفعالو وأقوالو ،وتعكس تصرفاتو مدلول القيم.
 توفير الفرص لمطالب لتطبيق القيم التي تعمموىا في الواقع الذي يعيشونو.
 توعيتيم بالصراع القيمي الدائر حالياً ،وكيفية التعامل معو بحنكة.

 التعاون مع األسرة لمعمل عمى تعزيز القيم اإليجابية والحد من القيم السمبية.
دور منهاج المغة العربية في تنمية القيم االجتماعية:
إن المغة العربية أم العموم والمعارف التي يمكن تعمم القيم من خالليا ،فيي تسيم في تزويد
االنسان بالقيم المتنوعة وابراز شخصيتو واكسابو الميارات والعادات والتي يسعى التربويون إلكسابيا

لمطمبة بطريقة مباشرة وغير مباشرة ،فالتوجييات االجتماعية تنتقل عبر قوالب لغوية فتعمم المغة

العربية ليس وسيمة بحد ذاتيا لتعمم ميارات المغة بل يعد ناقالً لقيم األمم ومعب اًر عن ثقافتيا ،فتتضمن

المغة قيماً من خالل القصص والقصائد واألناشيد والقراءة والكتابة واالمالء واألمثمة والشواىد والتي
تمعب دو اًر ميماً في صقل الشخصية وتنمية الذوق والوجدان.

9

مشكمة البحث:
ما مدى تضمن كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمقيم االجتماعية وتصور مقترح إلثرائيا؟
وفي ضوء ما سبق يحاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية:
 .1ما القيم االجتماعية التي ينبغي تضمنيا في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا؟

 .2ما مدى تضمن القيم االجتماعية في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا؟
 .3ما التصور المقترح إلثراء محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا بالقيم االجتماعية؟
أهداف البحث:
 تحديد القيم االجتماعية التي ينبغي تضمنيا في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا.

 بناء قائمة بالقيم االجتماعية التي ينبغي تضمنيا في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
لمصف الثالث والرابع األساسي (الجزء األول والثاني).

 تحديد أىم القيم االجتماعية المتضمنة في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا.

 وضع تصور مقترح إلثراء محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا بالقيم
االجتماعية.
أهمية البحث:
 الكشف عن مدى تضمن كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمقيم االجتماعية.


قد يساعد ىذا البحث المعممين في معرفة القيم االجتماعية المتضمنة في كتب لغتنا الجميمة،

لممرحمة األساسية الدنيا.

 قد يساعد ىذا البحث القائمين عمى تخطيط المناىج والمشرفيين التربويين في مجال المغة
العربية في توجيييم ألىمية القيم االجتماعية التي ينبغي أن تغرس في نفوس المتعممين ومعرفة
جوانب القصور فييا.

 قد يسيم ىذا البحث في توجيو نظر الخبراء إلثراء كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
بالقيم االجتماعية.

 قد يفتح ىذا البحث آفاقا جديدة أمام الباحثين إلجراء دراسات وأبحاث أخري في مراحل دراسية
وتخصصات مختمفة.
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مصطمحات البحث:
عرف الباحثان المصطمحات إجرائياً:
ُي ْ
 القيم:
عبارة عن معايير تنبثق من المجتمع الذي يعيش فيو الفرد ،وينبغي التمسك بيا ،ومن يخالفيا
يعد منحرفا عن المثل العميا فيي محددة لمسموك االنساني وكمما سادت في المجتمع ساد بين
أفراده الود والوئام والتفاىم والتعاون.
 القيم االجتماعية:
أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربيا الفرد ويحكم بيا ،وتحدد في مجاالت تفكيره
وسموكياتو وتؤثر في تعممو وضبط وجوده االجتماعي بحيث يكون أكثر فاعمية.
 كتب لغتنا الجميمة:
ىي كتب المنياج الجديد لمادة المغة العربية بجزأييا األول والثاني والتي تُدرس لطمبة الصف
الثالث والرابع األساسي في دولة فمسطين لمعام الدراسي  2017-2016وتعتمد نظام
الدروس بدل الوحدات وتشمل (االستماع ،المحادثة والتعبير الشفوي ،القراءة ،الكتابة،
التدريبات المغوية ،اإلمالء ،والنشيد).
 المرحمة األساسية الدنيا:
ىي إحدى مراحل التعميم في فمسطين ومدتيا أربع سنوات مرحمة التييئة ،تبدأ من الصف األول
األساسي وحتى الصف الرابع ،وتتراوح أعمار التالميذ فييا ما بين ( )9-6سنوات.
 الصفين الثالث والرابع األساسي:
ىما أحد صفوف المرحمة األساسية الدنيا التي تبدأ من :الصف األول حتى الرابع وتسمى
مرحمة التييئة وتكون أعمار الطمبة فييما ما بين (10 –8سنوات).
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حدود البحث:
أجري ىذا البحث في العام الدراسي 2017واقتصرت الدراسة عمى تحميل محتوى كتب لغتنا الجميمة
لممرحمة األساسية الدنيا والبالغ عددىا كتابان ولكل كتاب جزأين ،وىي مقررة عمى الصف الثالث
والرابع األساسي بدولة فمسطين بيدف معرفة مدى تضمنيا لمقيم االجتماعية.

الدراسات السابقة:
تناول الباحثان الدراسات والبحوث ذات العالقة بموضوع البحث في محاولة لموقوف عمى
الجيود المبذولة في دراسة جميع جوانب الدراسات المباشرة وغير المباشرة ومتغيراتيا واألدوات
المستخدمة في إجرائيا واألساليب المستخدمة ،والنتائج التي أسفرت عنيا ،ويستعرضان الدراسات
التي تمكنا من الحصول عمييا وترتيبيا زمنياً من األحدث إلى األقدم ،وقد صنفيا الباحثان في
محورين المحور األول :الدراسات التي تناولت القيم بشكل عام ،والمحور الثاني الدراسات التي
تناولت تحميل القيم وتنميتيا في مناىج المغة العربية.
المحور األول :الدراسات التي تناولت القيم بشكل عام:
 دراسة الثقفي وآخرون ( )2013ىدفت الدراسة لمتعرف إلى القيم االجتماعية وعالقتيا بالتفكير
التأممي لدى طالبات قسم التربية الخاصة المتفوقات أكاديمياً والعاديات في جامعة الطائف،
ولتحقيق أىداف الدراسة اتُبع المنيج الوصفي التحميمي وتكونت عينة الدراسة من ) (233طالبة
منين ) (56متفوقات و()177عاديات ،وقد طبق عمى الطالبات مقياس لمقيم االجتماعية من
إعداد الباحثين ،ومقياس التفكير التأممي أليزنك وولسون Ysenck & Wilson Reflections
Scaleوقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات
المتفوقات أكاديمياً والعاديات عمى مقياس القيم االجتماعية في مجالي التعاون البناء واإليثار
لصالح الطالبات المتفوقات ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي المواطنة الصالحة
والمودة والمقياس الكمي ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المتفوقات والعاديات
عمى مقياس التفكير التأممي لصالح المتفوقات.
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 دراسة عمارة وهاللي( )2008ىدفت الدراسة إلى تعميم بعض القيم وتنمية ميارات االستماع
االستنتاجي لدى تالميذ الصف الثالث من خالل المعالجات التي تقتضييا استراتيجية "توضيح
القيم" في تنمية تمك الميارات ،واعتمد الباحث المنيجين الوصفي التحميمي والتجريبي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( (33تمميذاً وتمميذة من تالميذ الصف الثالث األساسي ،ومن أدوات الدراسة
اختبار لقياس كل من مفاىيم القيم وميارات االستماع االستنتاجي وقائمة بميارات االستماع
االستنتاجي المناسبة لتالميذ الصف الثالث األساسي ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللةاحصائية بين متوسطي درجات مجموعة البحث في األسئمة الخاصة بميارات االستماع
لصالح التطبيق البعدي ،وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات مجموعة البحث
في األسئمة الخاصة بالقيم االجتماعية لصالح التطبيق البعدي ،يوجد ارتباط دال احصائياً بين
النمو في ميارات االستماع االستنتاجي والنمو في إدراك مفاىيم القيم االجتماعية لدى عينة
البحث.
 دراسة الهندي ( )2001ىدفت الدراسة لمتعرف إلى مدى قيام المعمم في تنمية القيم االجتماعية
لدى طمبة الصف الثاني عشر واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيق أىداف
الدراسة صمم الباحث استبانة مكونة من  70فقرة ألربعة تخصصات معمم (المغة العربية -المغة
اإلنجميزية التربية البدنية  -التربية اإلسالمية) وطبقيا عمى عينة مكونة من  720طالباً وطالبة
يدرسون في الصف الثاني عشر بمحافظات غزة ،وكانت أبرز النتائج :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات الطمبة نحو دور المعمم في تنمية القيم
االجتماعية تعزي لمتغير التخصص ومكان السكن (الشمال ،غزة ،خانيونس) ،عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات الطمبة نحو دور المعمم في تنمية
القيم االجتماعية تعزي لمتغير الجنس والتخصص(عممي ،أدبي).
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تحميل القيم وتنميتها في مناهج المغة العربية:
 دراسة شاويش( )2013ىدفت الدراسة لمتعرف إلى القيم المقترح تضمينيا في كتب المغة العربية
لمصفين الرابع والخامس في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واستقصاء القيم المتضمنة فييا،
درس لمصفين الرابع والخامس وأعدت
وتكون مجتمع وعينة الدراسة من كتب المغة العربية التي تُ َّ
الباحثة تصنيفاً خاصاً لتحميل محتوى ىذه الكتب بوصفيا أداة لمدراسة تكونت من تسعة مجاالت،
وقد احتوى كل مجال عمى عدد من القيم الفرعية بمغ مجموع القيم المتضمنة في ىذه الكتب
( )52قيمة تكررت ( )765مرة ،وكانت القيم األعمى تك ار اًر :شكر اهلل وحمده التي تنتمي إلى
المجال الديني وقيمة ،ممارسة األلعاب المفيدة التي تنتمي إلى مجال القيم الترويحية وقيمة رعاية
تكر اًر لمقيم ىي:
النبات والحيوان والتي تنتمي إلى المجال البيئي ،وقد كانت المجاالت األكثر ا
الدينية في كتب الصفين الرابع والخامس ،أما من حيث توزيع القيم فقد كان متقارباً نوعاً ما
وبتكرار( )387و( )378لمصفين الرابع والخامس عمى التوالي.
 دراسة أبو شاويش ( (2012ىدفت الدراسة لمتعرف إلى القيم المتضمنة في كتاب لغتنا الجميمة
والكشف عن أىم األساليب المستخدمة في تدريس القيم ومدى ممارسة معممي المغة العربية ليا،
واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة بالقيم
التي يجب تضمنيا في كتاب لغتنا الجميمة وتم ترجمتيا لبطاقة تحميل محتوى لتحميل الكتاب في
ضوئيا ،وصمم استبانة لمعرفة أىم األساليب المستخدمة في تريس القيم واشتممت عمى  50فقرة
موزعة عمى تسعة أبعاد وتم تطبيقيا عمى  120معمماً ومعممة ،كما وقام الباحث بمالحظة أداء
)(72معمماً من خالل بطاقة مالحظة مشتممة عمى 16فقرة موزعة عمى أبعاد بطاقة المالحظة
الثمانية لمالحظة مدى ممارسة معممي المغة العربية ألساليب تدريس القيم ،وكانت أبرز النتائج:
احتمت القيم الدينية المرتبة األولي ( (27.39تمييا القيم االجتماعية ( (20.46ثم القيم األخالقية
( (17.49ثم القيم العممية ثم الجمالية ثم االقتصادية ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى)(0.05

في ممارسة معممي المغة العربية لألساليب المستخدمة في تدريس القيم

المتضمنة في كتاب لغتنا الجميمة لمصف السابع تعزي لمتغير الجنس(ذكور -اناث) ومتغير
سنوات الخبرة .
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 دراسة الرومي ( (2012ىدفت الدراسة لمتعرف إلى القيم التي يتضمنيا كتاب (لغتي الخالدة)
لمصف األول المتوسط ،ومناسبة توزيعيا فيو ،واألساليب واإلجراءات المناسبة لتدريسيا وتقويم
أداء معممي المغة العربية في تنفيذ تمك األساليب واإلجراءات ،وتكون مجتمع البحث من كتاب
(لغتي الخالدة) لطالب الصف األول المتوسـط ،ومعممـي الكتاب في محافظة الزلفي والبالغ
عددىم ( )15معمماً وألجل تحقيق أىداف البحث فقد صمم الباحث :بطاقة تحميل المحتوى
لتحميل القـيم في الكتاب ،مكونة من عشرة أعمدة تبين نوع القيمة وطريقة عرضيا ونوع العرض
وموقع القيمـة من الكتاب ،وبطاقة مالحظة لتقويم أداء المعممين في تدريس القيم مكونة من
اء فرعياً  ،وكانت أبرز النتائج التي توصل إلييا وجـود()181
خمسة إجراءات رئيسة و( )43إجر ً

قيمة بتكرار وصل إلى ( )825تك ار اًر توزعت عمى سبعة أنواع من القيم الرئيسة وىـي :الدينية،

واالجتماعية ،والذاتية ،والوطنية ،والمعرفية ،واالقتصادية ،والجمالية ،وكانت أعالىـا تك ار اًر القيم
الدينية ثم االجتماعية وأقميا الجمالية والصحية ،كما ظير تقارب كبير في طريقة عرض القيم
بين الصريحة والضمنية ،بينما ىناك تفاوت في عرض القيم بين الفقرة والجممـة والكممـة؛ فكانت
الجممة ىي األبرز ،بينما تقارب استخدام الكممة والفقرة في وحدات الكتـاب ،كما تم التوصل إلى
( )43إجراء فرعياً من اإلجراءات المناسبة لتدريس القيم موزعة عمى خمسـة إجراءات رئيسة،
ظير ضعف المستوى العام لممعممين في استخداميا ،حيث ظيـر عـدم تحقـق إجراءي (التمييد،
وطرق التدريس وأساليبو) ،بينما جاء إجراءي(التقويم ،واإلغالق) بدرجـة تحقق متوسطة ،وجاء
(العرض) بدرجة تحقق كبيرة.
 دراسة المصري ( )2010ىدفت الدراسة لمتعرف إلى أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب القيم
االجتماعية في محتوى كتاب لغتنا الجميمة لدى طمبة الصف الرابع األساسي في محافظة غزة،
ولتحقيق ىدف الدراسة اتبعت الباحثة المنيجين الوصفي التحميمي والتجريبي حيث قامت بتحميل
كتاب المغة العربية (الجزء األول ) واستخرجت ( )28قيمة اجتماعية وزعت عمى ثمانية أبعاد،
وقامت بتوزيع استبانة لقياس مدى تضمن محتوى كتاب لغتنا الجميمة لمصف الرابع لمقيم

اختبار لقياس مدى اكتساب الطمبة لمقيم
االجتماعية وزعت عمى  50خبي اًر وطبقت الباحثة
اً
االجتماعية عمى عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع األساسي بمغت  66طالباً وطالبة،

وكانت أبرز النتائج :القيم االجتماعية المراد اكتسابيا لطمبة الصف الرابع األساسي في محتوى
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كتاب لغتنا الجميمة كانت  28قيمة ،احتمت قيمة احترام الوالدين واآلخرين المرتبة األولي بوزن

نسبي (  )%87.6تمييا قيمة النظافة ( )%88.4وأدني نسبة المحافظة عمى الوقت والصبر،

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق

البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 دراسة المزين ( )2009ىدفت الدراسة لمعرفة القيم األخالقية التي يتضمنيا محتوى كتب لغتنا
الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا ومدى اكتساب تالميذ الصف الرابع األساسي ليا ،واتبع الباحث
المنيج الوصفي التحميمي بتحميل كتب لغتنا الجميمة لممرحمة الدنيا واستخراج  46قيمة أخالقية
قسمت عمى أربعة أبعاد القيم األخالقية الذاتية  27قيمة ،القيم األخالقية االجتماعية  11قيمة،
القيم األخالقية الوطنية ) (13قيمة ،القيم األخالقية العممية  5قيم ،وطبق الباحث اختبار لقياس
مدى اكتساب التالميذ لمقيم عمى ( )346تمميذاً من تالميذ الصف الرابع في محافظة خانيونس،
وكانت أبرز النتائج :احتمت القيم األخالقية الوطنية المرتبة األولي ( (%76.81يمي ذلك القيم
األخالقية االجتماعية ((%73.48وفي المرتبة الثالثة القيم األخالقية الذاتية و) (%73.33مرة
وأخي اًر القيم األخالقية العممية ( ،(%65.04توجد فروق في مدى اكتساب تالميذ الصف الرابع
لمقيم األخالقية والمستوى االفتراضي لصالح المستوى االفتراضي.
 دراسة بربخ ( (2000ىدفت الدراسة لمتعرف إلى القيم المتضمنة في كتاب القراءة لمصفين
العاشـر والحادي عشر بمحافظات غزة بفمسطين ،وبناء تصور مقترح لتنمية القيم الدينية والخمقية
لدى طالب المرحمة الثانوية من خالل مناىج القراءة لمصفين العاشر والحادي عشرو لتحقيق
أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،من خالل تصميمو قائمة لمقيم تكونت
من تسعة مجاالت وتكون مجتمع الدراسة من كتابي القراءة المقررين عمى الصفين العاشر
والحـادي عشر من قبل و ازرة التربية والتعميم بجميورية مصر العربية والمطبقة في أ ارضـي
الـسمطة الوطنية الفمسطينية عام ( )2000وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :تضمين الكتب
المدرسية وبخاصة كتب القراءة العديد من األنشطة التربويـة الالزمـة لتنمية القيم والتركيز عمييا،
إعادة النظر في محتوى مناىج القراءة بحيث تزداد المساحة المخصصة لتناول القـيم بما يتماشى
مع حاجات المجتمع الفمسطيني إعداد أدلة لمعممي المغة العربية حول كيفية
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تناول كتب القراءة وتحميميا ،والوصـول إلى استراتيجيات تعميمية لمقيم ،والتخطيط المنظم
والمدروس في اختيار ىذه القيم.
 دراسة العتيبي (1433ه)
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة القيم التربوية المتضمنة في كتاب لغتي الجميمة لمصف الرابع
االبتدائي واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي من خالل تحميل محتوى كتاب لغتي الجميمة
وتحديد القيم التي ينبغي توافرىا في الكتاب وبيان القيم التي بحاجة إلى اثراء ،وتوصمت الدراسة
إلى النتائج اآلتية :توافرت القيم التربوية بفئاتيا السبعة في كتاب لغتي الجميمة بنسب متفاوتة،
بمغت تك اررات القيم التربوية الصريحة والضمنية ( (2461تك ار اًر في كتاب لغتي الجميمة لمصف
الرابع ،تركزت القيم التربوية في الوحدتين الثانية (الصحة والغذاء)  %16.5والوحدة الثالثة(العيد)
.%16.4
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة اتفق الباحثان مع بعض الدراسات السابقة في اليدف وىو
معرفة مدى تضمن القيم االجتماعية في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا  ،واتبعت
أغمب الدراسات المنيج الوصفي التحميمي ومنيم من جمع بين المنيجين الوصفي التحميمي
والتجريبي ،واتبع الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت الدراسات عينات متنوعة بين
المرحمة األساسية والثانوية وركز الباحثان عمى المرحمة األساسية الدنيا ،تشابو البحث مع أغمب
الدراسات من حيث األدوات وىما قائمة بالقيم وبطاقة تحميل محتوى ،ويعد البحث أول بحث
يطبق عمى محتوى مناىج لغتنا الجميمة الجديدة ويستيدف صفين وىما الثالث والرابع األساسي
معاً ،ويستيدف القيم االجتماعية لوحدىا دون الجمع بينيا وبين القيم األخرى ،ويضع قائمة
شاممة لمقيم االجتماعية مكونة من ( )39فقرة.
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إجراءات البحث:
لتحقيق أىداف البحث تم اتباع اإلجراءات اآلتية:
 منهج البحث:
لتحقيق أىداف البحث تم استخدام المنيج الوصفي المسحي ،وىو "طريقة في البحث تتناول
أحداث وظواىر وممارسات موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي دون تدخل الباحث في
مجرياتيا ،ويستطيع الباحث أن يتفاعل معيا فيصفيا ويحمميا"(األغا2002 ،م ،ص،)41
باستخدام أسموب تحميل المحتوى ،من خالل بناء قائمة لمقيم االجتماعية وتحكيميا ،وبطاقة
تحميل محتوى لتحميل كتب لغتنا الجميمة في ضوء قائمة القيم االجتماعية.
 مجتمع وعينة البحث:
تكون مجتمع البحث من محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا في دولة فمسطين
لمعام الدراسي  2018-2017م ،وتكونت عينة البحث من محتوى كتب لغتنا الجميمة لمصفين
الثالث والرابع األساسي وعددىا كتابان ولكل كتاب جزأين ،وبمغ عدد الدروس ( )60درساً ،وعدد
صفحاتيا ( )612صفحة.
 أدوات البحث:
لتحقيق أىداف البحث استخدم الباحثان األدوات التالية:
 قائمة القيم االجتماعية. أداة تحميل المحتوى.وفيما يمي عرض لمخطوات التي قام بها الباحثان لموصول إلى تصميم أدوات الدراسة في
صورتها النهائية.
بعد االطالع عمى الدراسات و البحوث السابقة واألدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة والخطوط
العريضة لمنياج المغة العربية قام الباحثان بإعداد أدوات الدراسة عمى النحو التالي:
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أوالً  -خطوات بناء أداة تحميل المحتوى:
 .1بناء قائمة القيم:
تم بناء قائمة القيم من خالل االطالع عمى الدراسات و البحوث السابقة واألدبيات المتعمقة التي
صنفت القيم ومنيا تصنيف سبرينجر وتصنيف شيمر ويبسر وقاموس وطيطاوي (1996م)،
وبربخ (2000م) ،والسموت )2005م) ،والعجرمي )2012م).
 .2الهدف من قائمة القيم:
تحديد القيم التي ينبغي تضمنيا في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمصف
(الثالث والرابع األساسي) ،واستخدام ىذه القائمة في الحكم عمى مدى تضمن ىذه القيم في
محتوى كتب لغتنا الجميمة ليذين الصفين والمساىمة في وضع ت ٍ
صور مقترح إلثراء محتوى كتب
لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا بالقيم االجتماعية ،وفي ضوء ما سبق تم التوصل إلى
قائمة القيم االجتماعية في صورتيا األولية ،ومن تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ،وذلك
إلبداء رأييم فييا من حيث:
 الشمولية لمقيم.
 مناسبة القيمة لمجال القيم االجتماعية.
 مناسبة القيم لمادة المغة العربية.
 مناسبة القيم لمستوى طالبات الصف الثالث والرابع األساسي.
 الصحة العممية والسالمة المغوية لمفقرات.
 إمكانية الحذف والتعديل واإلضافة بما يرونو مناسباً.
وبعد إجراء التعديالت بناء عمى توصيات السادة المحكمين ،تم التوصل إلى القائمة النيائية لمقيم،

التي أصبحت جاىزة بدورىا لمتطبيق عمى محتوى كتب لغتنا الجميمة لمصف الثالث والرابع األساسي.
 .3تحديد الهدف من التحميل:

ييدف التحميل إلى الكشف عن مدى تضمن كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمقيم
االجتماعية وتصور مقترح إلثرائيا.
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 .4تحديد عينة التحميل:
تمثمت عينة التحميل في كتب لغتنا الجميمة المقررة عمى تالميذ المرحمة األساسية الدنيا

(الصف الثالث والرابع) وفق قائمة القيم االجتماعية التي تم إعدادىا مسبقاً من قبل الباحثين.

 .5تحديد فئات التحميل:

تمثمت فئات التحميل في ىذا البحث في القيم الواردة في بنود قائمة القيم االجتماعية في صورتيا

النيائية.

 .6تحديد وحدة التسجيل:
ىي أصغر جزء يتم اختياره لمعد والقياس ،ويعتبر ظيوره أو غيابو أو تك ارره داللة معينة في رسم
نتائج التحميل ،مثل الكممة ،والجممة ،والفقرة ،واعتمد الباحثان الفقرة كوحدة في تحميل الكتب،

حيث تم تحميل الكتب بناء عمى تضمن القيم االجتماعية في كل صفحة من صفحات الكتب

األربعة.

 .7ضوابط عممية التحميل:
 جاء التحميل بنا ًء عمى القيم الواردة في القائمة.
 تم االقتصار عمى القيم المتضمنة في محتوى كتاب لغتنا الجميمة لمصف الثالث والرابع
األساسي لمعام الدراسي ( )2017-2016الصادر عن و ازرة التربية والتعميم العالي.

 اقتصر التحميل عمى كتابان من كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا لمصف
(الثالث والرابع األساسي) ولكل كتاب جزأين.

 .8قوائم الرصد:

تم إعداد جدول خاص إلجراء عممية التحميل ويتضمن :القيمة االجتماعية وتكرارىا والنسبة

المئوية لمتكرار والرتبة.

 .9خطوات عممية التحميل:
اعتمد الباحثان في ىذه الدراسة عمى أسموب تحميل المحتوى ،الذي يستند إليو المنيج الوصفي
المسحي ،كأساس لمكشف عن القيم االجتماعية في محتوى منياج لغتنا الجميمة لممرحمة
األساسية الدنيا (الصف الثالث والرابع األساسي) ،وأسموب تحميل المحتوى من أساليب البحث
التربوي ،اتبعو الباحثان في د ارسة مضمون المادة المارد تحميميا ،بإتباع خطوات عممية منظمة
بيدف تحميل مضمون المادة ،ووصفو كماً وكيفا في ضوء معيار محدد مسبقاً ،وجاءت خطوات
تحميل المحتوى كما يمي:
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 قراءة المنيج المراد تحميمو في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا قراءة
متأنية.
 تقسيم المنياج إلى فقرات.
 تدوين القيم المتضمنة في محتوى منياج لغتنا الجميمة لمصف الثالث والرابع األساسي،
ورصدىا في االستمارة المخصصة ليذا الغرض التي أعدىا الباحثان ،وتتراوح القيم بين
الصريحة الظاىرة والقيم الضمنية التي تفيم من خالل السياق ،واختار الباحثان القيم
الصريحة والضمنية.
.11

صدق التحميل:

صدق األداة ىو أن تقيس األداة ما وضعت لقياسو ،بحيث تعطي صورة متكاممة وواضحة لمقدرة
األداة عمى قياس الخاصية المراد قياسيا ،وقد تم تقدير صدق األداة باالعتماد عمى صدق
المحكمين ،حيث قام الباحثان بعرض القائمة التي توصل إلييا من خالل مراجعة األدب التربوي
والدراسات السابقة ،وتم عرضيا بصورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين بالمغة
العربية ومناىج وطرق تدريس المغة العربية ،وشممت ) (41قيمة اجتماعية ،وذلك لمتأكد من
الصدق الظاىري لألداة ،وفي ضوء ذلك ،قام الباحثان بتعديل ما طمب تعديمو بحسب اتفاق
المحكمين ،وتم التوصل بعد ذلك لمصورة النيائية لقائمة القيم وشممت ) (39قيمة اجتماعية،
حيث تم حذف ثالث فقرات واضافة فقرة كما ىو موضح في جدول رقم(.(2
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ثبات التحميل:

لمتأكد من ثبات أداة التحميل قام الباحثان بتحميل كتب لغتنا الجميمة لمصفين الثالث والرابع
األساسي ،واستعانا بمحمل آخر لتحميل تمك العينة بصفة مستقمة دون تدخل الباحثان ،ثم قام
الباحثان بحساب معامـل الثبات باستخدام معادلة ‘‘ىولستي’’ كما يأتي:

 *2ق ف

معامل الثبات

أ +ب
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حيث إن =2 :عدد المحممين.
ق ف= عدد القيم التي اتفق عمييا الباحثان مع المحمل اآلخر.
أ= عدد القيم التي وردت في تحميل الباحثان.
ب= عدد القيم التي وردت في تحميل المحمل اآلخر.
وجاءت النتائج عمى النحو اآلتي:

جدول رقم ()1

القيم

تحميل
الباحثان

االجتماعية

308

تحميل المحمل

نقاط

نقاط

األخر

االتفاق

االختالف

300

300

10

معامل الثبات

%0.98

ويتضح من الجدول السابق أن نسبة االتفاق كبيرة؛ حيث بمغ معامل االتفـاق ( )%0.98لجميع

العينـة؛ وىذه النسبة تدل عمى أن معدل الثبات عال ،مما جعل الباحثان يطمئنان إلى استخدام أداة
التحميل.
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المعالجات اإلحصائية:

استخدم الباحثان التك اررات والنسب المئوية ،وتحديد الرتب لإلجابة عن أسئمة الدراسة.

نتائج البحث:

اإلجابة عن السؤال األول:
 .2ما القيم االجتماعية التي ينبغي تضمنها في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة

واستخراج القيم االجتماعية التي ينبغي تضمنيا في كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
لطمبة الصف الثالث والرابع األساسي فكانت كما ىو موضح بالجدول رقم (.)2
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جدول رقم ()2
يبين القيم االجتماعية التي ينبغي تضمنها في محتوى كتاب لغتنا الجميمة لمصف الثالث والرابع
األساسي.
م.

القيم االجتماعية

م.

القيم االجتماعية

م.

القيم االجتماعية

1

النظافة

13

العفو عند المقدرة

26

تقدير العمل

2

الكرم

14

الصفح

27

تحمل المسؤولية

3

االيثار

15

الترتيب والنظام

28

تقديم العون

4

التعاون

16

التنافس الشريف

29

توقير الكبير

5

الصبر

17

الشفقة والرحمة

30

العطف عمى الصغير

6

المحافظة عمى الوقت

18
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اإلجابة عن السؤال الثاني:
نص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى " :ما مدى تضمن القيم االجتماعية في محتوى كتب
لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا؟ "
ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان بتحميل محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية

 1الدنيا لمصفين الثالث والرابع األساسي واستخرجا منو( )308قيمة اجتماعية باستخدام التك اررات
والنسب المئوية ،والجدول رقم ( )3يوضح ذلك:
القيم

الصف الثالث

الصف الرابع

االجتماعية

مجموع

التك اررات

التكرار

التكرار

النظافة

2

0

2

النسبة المئوية
لمتك اررات

%0.64

الرتبة

15

الكرم

1

1

2

%0.64

15

االٌثار

6

2

8

%2.59

10

التعاون

7

3

10

%3.24

8

الصبر

4

5

9

المحافظة على الوقت

5

5

10

الوفاء بالعهد

2

3

5

التسامح

1

1

2

الرفق

2

0

2

االعتذار

0

2

2

األمر بالمعروف

3

6

9
24

%2.92
%3.24
%1.62
%0.64
%0.64
%0.64
%2.92

9
8
13
15
15
15
9

النهى عن المنكر

4

2

6

األمانة

1

0

1

العفو عند المقدرة

1

1

2

الصفح

0

1

1

الترتٌب والنظام

6

2

8

التنافس الشرٌف

2

1

3

الشفقة والرحمة

4

0

4

الصداقة

9

4

13

التحٌة والترحٌب

3

2

5

المودة

3

6

9

المرونة فً التعامل

3

2

5

احترام الوالدٌن

3

8

11

احترام اآلخرٌن

8

8

16

إعطاء كل ذي حقه

8

7

15

إغاثة الملهوف

5

1

6

تقدٌر العمل

15

12

27

تحمل المسؤولٌة

10

7

17

تقدٌم العون

5

7

12

توقٌر الكبٌر

5

4

9
25

%1.94
%0.32
%0.64
%0.32
%2.59
%0.97
%1.29
%4.22
%1.62
%2.92
%1.62
%3.57
%5.19
%4.87
%1.94
%8.76
%5.51
%3.89
%2.92

12
16
15
16
10
14
14
5
13
9
13
7
3
4
12
2
4
6
9

العطف على الصغٌر

5

6

11

حسن المعاملة

6

4

10

حسن الضٌافة

1

0

1

حسن الجوار

3

4

7

حب الوطن

12

16

28

حفظ السر

0

0

0

صلة الرحم

0

1

1

كظم الغٌظ

1

2

3

مساعدة األخرٌن

8

8

16

164

144

308

المجموع

%3.57
%3.24
%0.32
%2.27
%9.09
%0
%0.32
%0.97
%5.19

7
8
16
11
1
17
16
14
3

%100

يتضح من الجدول رقم ( )3أن القيم االجتماعية تكونت من ( )39قيمة وبتكرار بمغ ( )308مرة،
موزعة عمى الصفين الثالث والرابع بتكرار بمغ ( (164و ( )144مرة عمى التوالي ،وقد احتمت قيمة

حب الوطن المرتبة األولي من حيث تكرارىا والذي بمغ ( (28مرة وبنسبة ) )%9.09ثم قيمة تقدير
العمل بتكرار ( (27مرة وبنسبة مئوية ( ،)%8.76ثم احترام اآلخرين في المرتبة الثالثة بتكرار()16
مرة وبنسبة مئوية ( )%5.19وفي المراتب األخيرة قيمة العفو عند المقدرة والتسامح والكرم والنظافة
بترار بمغ مرتين وبنسبة مئوية( )%0.64وكذلك األمانة والصفح وحسن الضيافة وصمة الرحم بتكرار

بمغ ( (1مرة وبنسبة مئوية ( )%0.32وقيمة حفظ السر لم تتوافر نيائياً .

بالنظر إلى ما سبق يتضح أن قيمة (حب الوطن) وقيمة (تقدير العمل) وقيمة (احترام اآلخرين)

قد استحوذت عمى المراتب األولى ،ويعزو الباحثان ذلك بأنو دليل عمى اىتمام واضعي المنياج في
التركيز في كتب لغتنا الجميمة لمصفين الثالث والرابع األساسي عمى ىذه القيم لما لممجتمع الفمسطيني
من خصوصية فقد عانى من ويالت الحروب ومن الحصار ،فكان ال بد من تعزيز ثقافة حب الوطن
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وتقدير العمل واحترام األخرين الذين قدموا تضحيات جسيمة من أجل بناء ىذا الوطن الكريم واالرتقاء

بو نحو القمة وىذا يتفق مع دراسة شاويش (2013م( و دراسة المصري (2010م).

ويتضح أن أدني الفقرات كانت قيمة العفو عند المقدرة والتسامح واألمانة والصفح والكرم والنظافة
وصمة الرحم وحسن الضيافة ،وقيمة حفظ السر لم تتوافر نيائياً ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن القيم
االجتماعية غير متوازنة ،وعدم وجود معايير توضح القيم االجتماعية الالزمة لممراحل الدنيا ،وىذا

يتفق مع دراسة اليندي (2001م) ،ودراسة المصري (2010م) وىذا يحتاج إلى تطوير مناىج لغتنا
الجميمة قبل اعتمادىا.
اإلجابة عن السؤال الثالث:
نص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى:
"ما التصور المقترح إلثراء محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا بالقيم االجتماعية؟

"

في ظل الواقع الفمسطيني اليوم خاصة والعربي عامة الذي يتطمب المزيد من الوفاق والتفاىم،
فقد وجد الباحثان أنو من الضروري وضع تصور مقترح إلثراء كتب لغتنا الجميمة المقررة عمى طمبة

الصفين الثالث والرابع األساس والتي تعد مرحمة تييئة ،ومما يتطمب التركيز عمى القيم االجتماعية

إكماالً لما تحتويو مقررات التربية اإلسالمية والتنشئة االجتماعية ،وذلك بما يتالءم ومتطمبات حاجة

المجتمع الفمسطيني لمزيد من غرس القيم االجتماعية:

 العمل عمى عالج وتقويم العادات غير الحسنة من خالل األنشطة المضمنة في دروس كتب
المغة العربية.

 التركيز عمى قيمة التسامح ،وقيمة الصفح ،وقيمة األمانة.

 التركيز عمى قيمة حفظ السر ،وقيمة صمة الرحم وحسن الضيافة.
 الحاجة لتعزيز قيمة تكوين األصدقاء من خالل أنشطة الدروس.

 توزيع القيم بنسب مناسبة واألخذ بمصفوفة القيم ،مع األخذ في االعتبار بأنو يصعب الفصل
التام بين قيم اجتماعية ليس ليا ارتباط عن نظيرتيا االقتصادية والسياسية أو الثقافية،
فالقيم أنساق متكاممة عصية عمى التجزئة مثال ذلك :قيمة االستيالك ضمن خانة القيم

االقتصادية وقد يكون ىذا صائبا إال أنو لتمك القيمة أبعاد اجتماعية وثقافية وربما سياسية
متداخمة.
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وفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثان يوصيان باآلتي:
التوصيات:
 وضع خطط تربوية لتحديد توزيع القيم االجتماعية ضمن منظومة متكاممة في مناىج لغتنا
الجميمة لممراحل األساسية الدنيا.

 حث واضعي المناىج الحديثة إلى تطوير منياج لغتنا الجميمة من خالل احتواءه عمى القيم
االجتماعية بشكل أكبر.

 عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية لتدريبيم عمى استخدام أساليب وطرق لتنمية القيم في
التدريس.

 ضرورة االىتمام بالقيم االجتماعية المستمدة من مصادر اإلسالم مثل حفظ السر ،األمانة،
صمة الرحم.

 ضرورة إثراء القصص واألناشيد بالقيم لكونيا تغرس القيم في وجدان التالميذ.

 تضمين كتب لغتنا الجميمة ببعض االرشادات التي تساعد المعممين في تدريس القيم الصريحة
والضمنية.

 تظافر جيود المجتمع المحمي من و ازرات ،المؤسسات األىمية ،المساجد ،ووسائل اإلعالم،

النوادي ،البمديات ،األسرة لوضع برامج لترسيخ القيم اإليجابية لدى جميع المستويات

الطالبية.
ويقترح الباحثان هذه المقترحات:
 اجراء دراسات لقياس مدى اكتساب طمبة المرحمة األساسية لمقيم االجتماعية.
 اجراء دراسات لمتعرف عمى مدى ممارسة المعممين والموظفين في المدارس لمقيم.

 اجراء دراسات لمتعرف عمى مدى مساىمات المعممين في تنمية وتعزيز القيم االجتماعية في
المراحل الدراسية المختمفة.

 اجراء دراسات تجريبية توظف برامج واستراتيجيات مختمفة لتنمية وتعزيز القيم.

 اجراء دراسات تصمم برامج لتفعيل دور أولياء األمور في غرس القيم في نفوس أبنائيم.
 اجراء دراسات تصمم أفالم كرتونية وأناشيد تعميمية تفاعمية ترسخ القيم في نفوس المتعممين.
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