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 الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي مّف عمي بإتماـ ىذه الدراسة، ومنحني العزيمة واإلرادة إلنجاز ىذا العمؿ بعد طوؿ 

آلخريف وعمى آلو وصحبو عناء وعمؽ اجتياد، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد، سيد األوليف وا
ومف اىتدى بيديو وسار عمى نيجو إلى يوـ الديف، وعمى أخيو المسيح، صموات اهلل عمييـ أجمعيف، 

 وبعد:

 مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف  ُّٱٱقاؿ تعالى في محكـ كتابو

فإنو مف تماـ العمؿ أف أشكر كؿ صاحب فضؿ فيو، ابتداًء مف شعمة   "،9الزمر: َّ جم هل

لـ تنضب يومًا، بؿ كاف الزيت الذي يضيء سراجي كمما انطفأت، أستاذي القدير الدكتور العمـ التي 
ني إياىا ليغدو ىذا البحث ؿ التوجييات والتعميمات التي منحعمي أبو راس، شكرا كؿ الشكر عمى ك

 المتواضع مرجعًا غنيًا ييتدي إليو صاحب الضاللة، وينيؿ منو طالب العذب الزالَؿ.

أ.د.عفيؼ زيداف،و  لجنة المناقشة عضويىذا العمؿ مف الشوائب، إلى  عونًا عمى تنقيةولمف كانوا  
، لكـ أصدؽ عبارات الشكر واالمتناف، عمى تحممكـ عناء قراءة العمؿ يميفالكر  د.ابراىيـ عرماف

في وتنقيتو ومناقشتو، ولمديرية التربية والتعميـ في بيت لحـ بمدارسيا ومدراىا، عمى تسييميـ لعممي 
 تعبئة االستبيانات، ولكؿ مف ساندني في انجاز ىذا العمؿ.

وألسرتي أسرة كمية العمـو التربوية في جامعة العاصمة، ابتداًء بالعميدة األـ الدكتورة إيناس ناصر، 
وجميع أعضاء الييئة التدريسية، عمى دعميـ المتواصؿ لمرقي بالكمية والنيوض بأبنائيا لتخرج لمسوؽ 

 يؽ بأف يكوف انبثؽ مف جامعة العاصمة.الميني ما يم

وعسانا نكوف خير مف  وأما عف ذاؾ الصرح العممي الذي سنودعو قريبًا، فقد كاف خير مف احتوانا،
لألمة جمعاء، جامعة العاصمة حفظيا اهلل ودامت ذخرًا وصرحًا، ليا القمب والقبمة  يحمؿ رسالتو

 .لوفؽ والتوفيؽ عز وجؿ اوالقالب األمثؿ لمجميع، أطمب مف اهلل

 

  ختام أحمد سالم عبيات



 ج
 

 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ 
الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ، 

مادة المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في  تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات
( والبالغ 2018-2017)محافظة بيت لحـ في المدارس الحكومية والخاصة والوكالة لمعاـ الدراسي

تقيس مدى تضميف  كأداة قياس ( معمما ومعممة، استخدمت الباحثة في دراستيا استبانة100عددىـ )
ربية لمصؼ الثامف األساسي، وقد قامت الباحثة بعرض القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة الع

، ولمعرفة ثبات االستبانة تـ حساب معامؿ مف أجؿ عمؿ صدؽ األداة عدد مف المحكميف األداة عمى
أف درجة تضميف وقد توصمت الباحثة إلى (، 0.851ات )الثبات كرونباخ ألفا، حيث بمغ معامؿ الثب

مغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج القيـ األدبية والتربوية في كتاب ال
كانت كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا  معممي محافظة بيت لحـالفمسطينية مف وجية نظر 

عمى االستبانة تبعًا لمتغيرات ( وىي درجة كبيرة، وكانت استجابات أفراد مجتمع الدراسة 4.10)
ر، ومعممي مدارس الوكالة، وذوي الخبرة اث، وحممة درجة الماجستيصالح اإلنالدراسة عمى التوالي ل

 توصي الباحثة:وفي ضوء النتائج ، سنوات فأكثر 10مف 

أف يسعى المربوف إلى غرس القيـ األدبية والتربوية بشكؿ خاص في نفوس النشء مف خالؿ ضرورة  
ة والجامعة وباقي مؤسسات المدرسالمؤسسات التربوية واالجتماعية المختمفة بداية باألسرة، ومف ثـ 

أف تقوـ المؤسسات االجتماعية بدورىا في مواجية التحديات التي تواجو األمة، والتصدي ،و المجتمع
تبني طرؽ وأساليب جديدة في ، مع ؽ وعادات المجتمع العربي والمسمـلمقيـ الدخيمة التي تخالؼ أخال

 التدريس تسيـ في بناء القيـ المرغوب فييا.
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Abstract:  

This study aimed to identify the degree to which literary and instructional 

values were included in the Arabic language book for eighth grade in light of 

the use of the Palestinian curriculum from the  teachers point of view  in 

Bethlehem district. 

The study included all male and female teachers of the Arabic language for 

eighth grade in Bethlehem for year of (2017-2018)and their number is  (100) 

teacher, The researcher used an questionnaire  to measure the degree of 

which moral and instructional values were included in the eighth grade 

Arabic book, the  tools of the studywere presented to several evaluators who 

verified their  accuracy which measured about 0.85" where the reached 

(4.10) it is alarge degree of members of the study community on the 

questionaire depending on the variables of the study respectively for the 

benefit of females and holders of the master's degree and the teachers of the 

school of the Agency and the experienced from 10 years and more, In light 

of the results, the researcher  recommended  the following:. Educators 

should endeavor to instill in particular the moral and educational values of 

young people through various educational and social institutions, starting 

with the family, then the school, the university and other institutions of 

society. Social institutions should play their role in facing the challenges 

facing the Uma and confronting the alien values that are contrary to the 

morals and customs of the Arab and Muslim societies. Adopting new 

methods and methods of teaching that contribute to build the desired values. 
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 األول: الفصل
_____________________________________________________ 

 وأىميتيا. خمفيةالدراسة

 : المقدمة 1.1
ومف ثـ المجتمع  ،إذ أف التربية تعمؿ مف أجؿ بناء اإلنساف الصالح ،ترتبط القيـ ارتباطا وثيقا بالتربية

و صالح الصالح المتماسؾ وتعد القيـ بمثابة القاعدة التي تنطمؽ منيا التربية في توجيو األفراد نح
وفردا عف  ،ومما يميز مجتمعا عف آخر ،دنياىـ وآخرتيـ" وتعد القيـ مف خصائص المجتمع البشري

قد فإذا محونا مف أي مجتمع إنساني قيمو فإننا بذلؾ نكوف  ،وليا أىميتيا في الحياة اإلنسانية ،غيره
 .(2001، زيودسمخنا عنو بشريتو" )

وتقوـ بمسؤولية ميمة في  ،تماسكو، وتربط بيف أفرادهوتحقؽ  ،فاألخالؽ تسمو بالمجتمع وتنظمو
وقد اىتـ اإلسالـ بالقيـ اىتماما  ،تكاممو وصالحو، وتحدد طبيعة العالقة بيف أفراده وتوحد أىدافيـ

وال يمكف  ،وعنصرا ميما مف عناصر اإليماف ،بالغا ورفع مف شأنيا حتى جعميا جزءا مف العقيدة
بضوابط اإليماف، بؿ وال يمكف تجزئتيا وفصميا فتكوف كؿ قيمة  تصورىا تصورا صحيحا دوف ربطيا

اإلسالمية ىي الديف نفسو،فيي الجامع لمعقيدة والشريعة القيـ  ألفمجردة عف األخرى " وذلؾ 
وىي الُعُمد التي يقاـ عمييا  ،واألخالؽ والعبادات والمعامالت ولمنياج الحياة والمبادئ العامة لمشريعة

 (.2016 ،فيي ثابتة ثبات مصادرىا") الحارثي ،يالمجتمع اإلسالم

وىي بذلؾ صالحة  ،فالقيـ في التربية اإلسالمية ليا منظومة خاصة ُتستمد مف تعاليـ الديف اإلسالمي
وىذه النظرة اإلسالمية  ،وتقوـ عمى مصالحيـ ،قيـ تسعى لصالح الفرد والمجتمع ،لكؿ زماف ومكاف

وفي ظؿ ىدي  ،وأف ليا منظومة محددة في الكتاب والسنة ،شريعةتقرر أف القيـ ترتبط بالعقيدة وال
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فما وافؽ ىدي اإلسالـ مف القيـ فيو  ،القرآف الكريـ والحديث الشريؼ يأتي التعامؿ مع القيـ الجديدة
 .(2005 ،مقبوؿ وما خالفو فيو مردود )الجالد

 إلىنية والتي تسعى جاىدة ويعتبر موضوع القيـ مف أكثر الموضوعات التي تشغؿ المجتمعات اإلنسا
وليذا تتطمع التربية عمى  ،ولذلؾ لدورىا المؤثر في حياة الفرد والمجتمع ،غرسيا في سموؾ أبنائيا

إذ يرى فييا المجتمع ضمانا لسالمتو  ،الدواـ إلى نقؿ منظومة القيـ المرغوب فييا إلى األجياؿ
وفي التربية اإلسالمية تعد القيـ عماد المجتمع  وسبيال إلى السعادة واألمف واالستقرار، ،وسالمة أفراده
فيي موجية لمسموؾ وضابطة لو، تحمي البناء االجتماعي لألمة باعتبارىا الحمقة  ،وأساس نظامو

الوسطى بيف العقيدة التي تنبثؽ عنيا التصورات التي تكّوف اإلطار العاـ لألمة وبيف السموؾ؛ فتوجو 
والقيـ ال تقؼ عند  ،والمتمثؿ في العبودية هلل تعالىسمى مف الوجود الفرد والمجتمع لتحقيؽ اليدؼ األ

مجاؿ معيف أو فكر محدد، فيي تمس العالقات االجتماعية بكافة صورىا وتتعدى ذلؾ لتشمؿ جميع 
 .... وغيرىا..مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية

ية الرئيسية ىي تمكيف المتعمميف مف تنمية شخصياتيـ مف إف وظيفة الترب(،2009وقد ذكر اليماني )
جميع جوانبيا المعرفية والوجدانية والنزوعية متجمية باإلرادة والسموؾ في توافؽ وتوازف وانسجاـ حتى 
يبمغوا أقصى ما ىو مستطاع مف التكامؿ والصالح والعمؿ لخيرىـ وخير مجتمعيـ وأمتيـ بتمؾ 

اإلنساف بما وىبو اهلل سبحانو وتعالى مف نعمة العقؿ واالستعداد لتكويف ومحور التربية ىو ،الدالالت
 يك ىك  مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱإذ  الضمير، وتفضيمو عمى كثير مف خمقو 

 .(70")اإلسراء/َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
وبالتالي تحدث ىذه التحديات تغيرات  ،إف القيـ األصيمة تتعرض لمجموعة مف التحديات المعاصرة

وىذا بحد ذاتو يمثؿ  ،قيـ جديدة وافدة األمر الذي يؤدي إلى ظيور  ،وعة في طبيعة المجتمعمتن
مما ،تحديا مف نوع آخر وخاصة بعد التقدـ اليائؿ في مجاؿ شبكات التواصؿ االجتماعي المفتوحة

وما يقدمو المجتمع بمؤسساتو  ،أدى إلى حدوث صراع قيمي ظاىر بيف ما يجب غرسو في األفراد
وحمايتيا  ،وفي ظؿ ىذا الواقع تتحمؿ المدرسة مسؤولية كبيرة تجاه بناء القيـ في األفراد ،ختمفة ليـالم

ومف ىنا تظير  ،ئةوالمحافظة عمييا، ومف خالؿ العمؿ عمى تأصيميا وغرسيا في نفوس الناش
يتطمب مف وىذا  ،لى ضرورة الوقوؼ عمى منظومة القيـ التي قد تتأثر بالمتغيرات المعاصرةالحاجة إ

وترؾ ما ال  ،ما يتناسب مع تعاليـ ديننا اإلسالميالتربوييف ضرورة تقييـ القيـ الوافدة مف حيث قبوؿ 
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كاف  ،عمى الكثير مف جوانب الحياة في مختمؼ المجتمعاتالتي طرأت إف التغييرات السريعة  ،يناسبنا
وىذا بدوره يدعو لضرورة  ،ليا انعكاسات سمبية عمى التربية بشكؿ عاـ وعمى القيـ بشكؿ خاص

تضميف المناىج الكثير مف القيـ التي يحتاج إلييا الطالب في جميع مراحؿ حياتو، بحيث تناسب 
ذا كانت التربية تعمؿ مف أجؿ بناء اإلنساف الصالح ومف ثـ  ،خصائصو وتمبي كافة احتياجاتو وا 

ف أل ،منظومة القيمية األصيمةيز الفيي تسعى لتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تعز  ،المجتمع الصالح المتماسؾ
وعميو فإف التربية  ،والفرد يكتسب قيمو مف خالؿ وسائط التربية ،التربية أساسا تستمد أىدافيا مف القيـ
ومف ثـ تنميتيا لدى  ،وتحاوؿ صياغتيا ضمف إطارىا وأىدافيا ،تستقي مادتيا القيمية مف المجتمع

والعممية التربوية ال ،ي استمرار ثقافة المجتمع ودوامياوىي بذلؾ تقوـ بدور رئيسي يتمثؿ ف ،المتعمميف
ا مف مظاىر التقدـ والرقي الذي يعد ذلؾ مظيرً  أفْ وال يمكف  ،تقؼ عند حد تزويد المتعمـ بالمعمومات

تسعى التربية إلى تحقيقو إذا لـ تدعمو قيـ ايجابية تجعؿ مف الفرد قدرة وطاقة تسيـ في بناء المجتمع 
 ،فإف كانت التربية مبنية عمى أساس القيـ فإنيا في الوقت ذاتو تبني القيـ ،ورقيووتحقؽ لو تقدمو 

والتربية  ،وواجبيا مساعدة الفرد عمى فيـ القيـ التي تتفؽ مع فمسفة المجتمع وتأصيميا والتعايش معيا
لف ؤثر وكبير، و فالمدرسة تقوـ بدور تربوي م ،مف خالؿ المدرسة تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ المجتمع

فالعالقة  ،تتمكف مف القياـ بو إال مف خالؿ تييئة البيئة المناسبة لمتفاعؿ بيف التالميذ ومجتمعيـ
تظير في كوف التربية عممية قيمية تسعى إلى غرس القيـ في نفوس الناشئة  ،وثيقة بيف القيـ والتربية

بؿ يتأثر ،سية تحفظ فحسبفبناء القيـ ال يتـ عف طريؽ مادة درا ،عبر أدوات تربوية كالمنياج مثال
لذا يجب أال يخمو أي نشاط تعميمي مف وجود  ،كثيرا بالمحتوى المعرفي القائـ عمى األىداؼ التعميمية

تسعى التربية إلى تحقيقيا عند  ذ بعيف االعتبار ماىية القيـ التيوكذلؾ يجب األخ ،القيـ وتداخميا فيو
 (.2003لمنشودة ) القرني، اختيار المقرر ومحتواه فيما يتناسب مع القيـ ا

ذا كاف المعمـ  فإنو مع تنوع  ،في إطار التربية التقميدية ينحصر دوره في نقؿ المعرفة لتالميذهوا 
إلى تبني أدوار جديدة مصادر المعرفة ووسائميا قد دفعا إلى تغيير ىذا الدور الذي يمارسو المعمـ 

صميا المتعمـ بنفسو ومنيا العناية بالقيـ التربوية؛ منيا توجيو المتعمـ إلى مصادر المعرفة المتنوعة ليح
ومف ىنا كاف مف األىمية البالغة أف تبذؿ مناىج  ،مما يفرض ضرورة االىتماـ ببناء القيـ لدى أبنائنا

شخصية المتعمـ وسموكو التعميـ والكتب المدرسية عناية خاصة بالقيـ التربوية إلعداد األجياؿ وبناء 
ب لمغايات التربوية المنشودة، وبالتالي فإف تحقيؽ األىداؼ التربوية عمى أساس راسخ يستجي
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المرسومة وتحويميا إلى واقع ممموس يتطمب توضيحا لممنطمقات األساسية التي تحدد القيـ المرغوب 
وأىدافيا وال يمكف أف تؤدي التربية وظيفتيا  ،فييا تجسدىا بحكـ أنيا مف أىـ دوافع السموؾ اإلنساني

فالقيـ تصوغ العمؿ التربوي وتوجيو "وفقداف  ،ألف التربية في حد ذاتيا عممية قيمية القيـ؛ بمعزؿ عف
التربية لمقيـ التي تبني عمييا الشخصية يفقدىا روحيا، وكذلؾ األىداؼ التربوية والغايات 

نيا تفقد واالستراتيجيات ما لـ تشتؽ مف قيـ صحيحة تراعي العالقات اإلنسانية في أبعادىا المختمفة فإ
 (.1988أبو العينيف،أىميتيا وقيمتيا،فالقيـ ىي األساس السميـ لبناء تربوي مميز )

وممارستيا عمى أرض  ،واضحا اىتماـ المربيف بموضوع القيـ وأىمية تضمينيا في المناىج وقد بدا
لمؤتمر ( تـ عقد ا1993ففي عاـ ) ،التربوية بيذا الصددوقد تـ عقد العديد مف المؤتمرات  ،الواقع

التربوي الثالث في مدينة راـ اهلل بعنواف " القيـ ودورىا في تعزيز العممية التربوية " تمت مناقشة فيو 
حيث تعتبر القيـ كغيرىا مف أىداؼ  ،العديد مف القضايا التربوية ومف ضمنيا موضوع القيـ

 :ةمميا وتقويميا في األمور اآلتيوموضوعات المجاؿ الوجداني وتتمثؿ صعوبة تع

 ىومف خالؿ االتجاىات والميوؿ نستطيع أف نحكـ عم ،يجري بطريقة غير مباشرةأف تعمـ القيـ 
وتشكؿ القيـ نتاجا مركبا لتعمـ الحقائؽ والمفاىيـ  ،ألف القيـ ىي بؤرة االتجاه والميوؿ ؛تعمـ القيـ

باعتبار  أف القيـكما  .والمبادئ والميارات والمشاعر واألحاسيس التي تتصؿ بموضوع القيـ
لى الكثير مف الشخصية جدا والتي يحتاج تعمميا إسمتيا الذاتية ىي مف األمور الخاصة جدا و 

 .الدقة والميارة في التخطيط والتنويع في أساليب التعميـ والتعمـ وفي أساليب التقويـ والمتابعة

             موب الذي يرقى إلى ف تكويف القيـ واكتسابيا عف طريؽ التعمـ إلى المستوى المطوأظير أيضًا أ    
لى فترة زمنية قد تمتد لتغطي مرحمة تعميمية كاممة  ،االستعداد لمتضحية يحتاج إلى وقت طويؿ جدا وا 

أو مجموعة محددة مف ولذلؾ يصعب تقويميا عند نياية موقؼ تعميمي معيف يشمؿ حصة 
ب خصوصيتيا وعدـ إمكانية وذلؾ بسب؛تقويـ القيـ مف األمور الصعبة لمغاية  إفّ كما .الحصص

فالقيـ كاالتجاىات والميوؿ يستدؿ عمييا مف خالؿ السموؾ الظاىر لممتعمـ سواء  ،قياسيا بشكؿ مباشر
كاف قوال أو فعال ؛ ىذا باإلضافة إلى ميؿ اإلنساف إلخفاء قيمو واتجاىاتو وعدـ التصريح بيا 

 .بسيولة
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وتعديميا مف أصعب األعباء والمياـ والمسؤوليات أف تكويف القيـ واكتسابيا وتعمميا وىكذا يتبيف 
واف ،وأف القيـ بمختمؼ أشكاليا ومستوياتيا قابمة لمتعمـ والتعديؿ ،الممقاة عمى عاتؽ المدرسة والمعمميف

ذلؾ يمر بمراحؿ مختمفة ومتعاقبة تتطمب الوعي في التخطيط واإلخالص في التنفيذ والتنظيـ والتقويـ 
مف المعمـ البرمجة بيف الطرائؽ واألساليب المختمفة لتعميـ القيـ وتكوينيا، وفي كما يتطمب  ،والمتابعة

كسابيا تتطمب إقامة عالقات ودية وايجابية بيف المعمـ والمتعمـ عمى ضوء ذلؾ  فإف تعميـ القيـ وا 
شة فإذا ما توافر ذلؾ أصبح المعمـ في موقع قوي يمكنو مف مناق ،أساس مف الثقة والتقدير المتبادليف

قناعيـ عقميا بضرورة وأىمية اكتسابيا وتثبيتيا بعد تجربتيا واختبارىا  ،تالميذه بالقيـ المرغوب فييا وا 
خالصو في مينتو  ،ويعتمد نجاح المعمـ في تعميـ القيـ عمى قدرتو وكفايتو في التأثير في تالميذه وا 

 .ومدى كفايتو في استخداـ وسائط التواصؿ بجميع أشكاليا

في عالمنا الحديث نعيش صراعا قيميا حقيقيا بيف قيـ العالـ الجديد )العولمة( وبيف القيـ ال شؾ أننا 
ومف الطبيعي أف يدور ىذا الصراع عبر محطات التاريخ  ،الخاصة لمعديد مف الثقافات والشعوب

اإلنساني؛ حيث تفنى حضارات وتقوـ عمى أطالليا حضارات أخرى، وخالؿ ىذا التبادؿ والتداوؿ 
اري لمثقافات والحضارات يتحقؽ التطور الطبيعي مف الرصيد التراكمي اإلنساني مف القيـ الحض

بيد أف األمر تغير في ظؿ ما يعرؼ بعصر وثقافة  ،والثقافة والمعرفة والتحضر والرقي اإلنساني
؛ حيث تبدلت المفاىيـ اإلنسانية مف التعاوف والتراكـ الحضاري اإلنساني إلى التصارع العولمة

ومف احتراـ اآلخر والمحافظة عمى خصوصيتو وثوابتو  ،ومف التمازج إلى اإلقصاء واالنفراد ،التدافعو 
 ،ويمكف تجسيد مالمح ومفردات ىذا الصراع ،إلى العمؿ عمى تذويبو ودمجو في ثقافة الطرؼ األقوى

ة اإلنسانية عمى خاصة بيف الحضارة العربية واإلسالمية باعتبارىا األصمب واألقوى تأثيرا في الحضار 
أو ما  ،وبيف ثقافة وقيـ العالـ ،لما توفر ليا مف مقومات متعددة ومتنوعة ،مدار التاريخ اإلنساني

والتي تسعى لتذويب الثوابت والخصوصيات الخاصة بالحضارة والثقافة  ،يعرؼ تحديدا بثقافة العولمة
بذلؾ ما وصمت إليو مف آلة القوة العممية  مستغمة ،فيما يعرؼ بثقافة العولمةوالقيـ العربية واإلسالمية 

 .(2007 ،والتكنولوجية واإلعالمية والعسكرية)الديب

تدريس العربية بحاجة إلى ولوج ميداف العمـو التربوية الذي يتطمب اإلحاطة بنظريات التعمـ وطرؽ  إفّ 
تربوية لـ يكف بمنأى وبما أف ميداف العموـ ال ،واألىداؼ التعميمية وطرؽ صياغتيا ،التدريس وأساليبو

عف التأثر برياح التجديد والحداثة؛ فمف الواجب عمى المعمـ أف يكوف واسع اإلطالع عمى ما 
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يغترؼ منيا بقدر الحاجة إلييا واإلفادة منيا، مع ضرورة جعؿ التعميـ  ،أستحدث في طرؽ التدريس
ط حشو دماغيـ بالمعمومات ؛ وليس فق ،أداة لتحسيف الحياة مف خالؿ بناء قدرات وميارات المتعمميف

 .(2013 ،مما يييئ جوا آمنا وممتعا ومثيرا لمتعمـ)أبو راس

وعممت عمى تعزيزىا مف خالؿ تيذيب  ،لقد عنيت الرساالت السماوية كافة باألخالؽ والقيـ الحميدة
فأشد ما نحتاج  ،ومحاربة كؿ ما يؤدي إلى ىالؾ النفس وضياعيا ،النفس اإلسالمية قبؿ كؿ شيء

ليو اليوـ ىو استنباط القيـ التي تعد واحدة مف القضايا التي دار حوليا جدؿ كبير نتيجة لمتغيرات إ
 ،وال سيما مع تنامي موجات العولمة، وما رافقيا مف تطورات ىائمة ،والمستجدات في العصر الحديث

 ،واألنانية المفرطة وحمت محميا التنافسية البغيضة ،فمقد ابتعدت القيـ عف أولويات المقاصد التربوية
األمور تسير في طريؽ إبعاد الفرد  نجد أفّ  ،عصر التطور التكنولوجي والمعرفي ،وفي ىذا العصر

مما جعؿ مف  ،دوف وجود رصيد قيمي وسموكي يضبط الحياة ،والمجتمع عف قيمو ودينو أكثر فأكثر
 ،ع إلى االرتقاء بالمجتمعالضروري العمؿ عمى رصد القيـ التربوية مف مصادرىا األصمية التي تدف

فيي تنظـ عالقة الفرد مع ربو ومع نفسو ومع  ،لذلؾ تعتبر القيـ صماـ األماف في مجتمعنا المعاصر
وبناء عميو تتضح أىمية القيـ وخطورة دورىا في بناء اإلنساف وتكويف المجتمعات اإلنسانية ،مجتمعو

قضية القيمية في صمب اىتماـ التربوييف بحيث تقع ال ،عمى اختالؼ مشاربيا وعقائدىا وثقافاتيا
ويعود ىذا االىتماـ بالقيـ لما ليا مف تأثير بالغ في تشكيؿ  ،والمثقفيف عمى امتداد العالـ وسعتو

لذا  ،السموؾ اإلنساني الذي يتحقؽ بو معنى الوجود البشري، فاإلنساف جوىر الوجود وعنوانو الحقيقي
فيي تحفظ بناء المجتمع  ،ميمة عمى كافة المستوياتضرورة كبيرة و نجد أف القيـ ودراستيا 

حتراـ المتبادؿ وتحقيؽ جتمع يحقؽ ألفرادىا الكثير مف االفالتعامؿ بالقيـ بيف أفراد الم ،واستمراريتو
فيي األسس والموجيات السموكية ألفراد المجتمع لمتعامؿ بالطرؽ التي يرغبيا األغمبية  ،مراد النفوس

ومع التطور الكبير الذي تعرض لو المجتمع .دـ والتميز في تمؾ المجتمعاتمما يحقؽ الرقي والتق
اإلنساني والتبدؿ الواضح في المعايير المرجعية ألفراده وظيور كثير مف القيـ الجديدة، يواجو األفراد 

 وىذا يؤكد العالقة الوثيقة بيف التربية ،كثيرا مف المتناقضات التي ال تتميز بالسيولة في مجابيتيا
ومف الممكف أف تسيـ دراسة المجتمع العربي المعاصر بما يحممو  ،والقيـ الضرورية لمواجية الحياة

عتبار حوؿ ا التربية بعيف االمف عادات وتقاليد وقيـ في الكشؼ عف حقائؽ ىامة ينبغي أف تأخذى
فالتربية تتطمع  ،العممية التي يتشرب فييا األفراد مضاميف النظاـ القيمي لممجتمع الذي يعيشوف فيو



8 
 

ونظرا لمدور البارز الذي يحتمو الكتاب  ،لى نقؿ منظومة القيـ المرغوب فييا إلى األجياؿعمى الدواـ إ
بحكـ أنو األداة الرئيسية لتنفيذ المنياج الدراسي ومع استحداث المناىج المدرسي في نظامنا التعميمي 

الكتاب المدرسي عمى وجودىا في  معمـ ىذه القيـ وبياف مدى موافقةحصر بعض  فإفّ  ،الفمسطينية
المنياج قد يسيـ في تعزيز ىذه القيـ وغرسيا لدى الناشئة، ومف ىذا المنطمؽ تـ اختياري ىذا 

 واهلل ولي التوفيؽ. ،الموضوع لمدراسة والبحث

 مشكمة الدراسة 2.1
ووظيفتيا بمعزؿ عف قيـ جوىر العممية التربوية بحيث ال يمكف أف تحقؽ التربية أىدافيا الال شؾ أف 

عمى  مدى تضميف ىذه القيـ، وفي ضوء استحداث المناىج الفمسطينية كاف البد مف تسميط الضوء 
المغة العربية لمصؼ الثامف لمعرفة المجاالت التي انبثقت عنيا القيـ األدبية والتربوية  القيـ في كتاب

ربية لمصؼ ء في مقرر المغة العالواردة في نصوص المقرر، ومف خالؿ اطالع الباحثة عمى ما جا
الحظت وجود العديد مف القيـ الميمة في بناء شخصية المتعمـ بناًء فعااًل يوجيو نخو الثامف 

  لى تيذيب النفوس وتعديؿ السموؾ وغرسيا في نفوس المتعمميف، وقد قامتبالمجتمع إالنيوض 
ستبانة تتضمف مجموعة مف الة بإلحـ الحكومية والخاصة والوكالباحثة بتزويد مدارس محافظة بيت 

القيـ لمعرفة مدى تضمينيا في مقرر المغة العربية لمصؼ الثامف )الجزء الثاني( مف وجية نظر 
أبرز ىذه القيـ الواردة في المقرر، ونسبة توزيعيا فيو، وبعد معممي محافظة بيت لحـ، لمتعرؼ عمى 

ميف نحو ىذه القيـ، لذا تمحورت مشكمة تفريغ االستبانات لوحظ وجود تفاوت في وجية نظر المعم
الدراسة حوؿ تضميف القيـ األدبية والتربوية في منياج المغة العربية لصؼ الثامف مف وجية نظر 

 معممي محافظة بيت لحـ.

 :أسئمة الدراسة 1.3
 عف السؤاليف اآلتييف:لإلجابة سعت ىذه الدراسة 

في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي  ربويةلقيـ األدبية والتدرجة تضميف ا ماالسؤاؿ األوؿ: 
 ؟ مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـفي ضوء استحداث المناىج الفمسطينية 
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المتضمنة في كتاب المغة السؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ المتوسطات الحسابية لمقيـ األدبية والتربوية 
ج الفمسطينية مف وجية نظر معممي ؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىالعربية لمص

 سنوات الخبرة(؟ و نوع المدرسة، و المؤىؿ العممي، و محافظة بيت لحـ تبعًا لمتغير )الجنس، 

 :أىمية الدراسة 4.1
تنبع أىمية الدراسة في قدرتيا عمى الكشؼ عف أىـ القيـ األدبية والتربوية المتضمنة في كتاب المغة 

وجية نظر معممي  ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف العربية لمصؼ الثامف األساسي في
 محافظة بيت لحـ.

 في مساعدة الطمبة عمى تمثؿ الصفات اإليجابية وتعديؿ وأىميتيا القيـ التربوية  الكشؼ عف
 السموؾ.

 في تذوؽ النصوص وتمثؿ الجانب الجمالي واألدبي فيياوأىميتيا القيـ األدبية  لكشؼ عفا. 
 منياج الجديد؛ فيي ميمة في إصدار الحكـ عمى ىذا المنياجكونيا طبقت عمى ال. 
  نقاط القوة والضعؼ في المنياج المناىج والعامميف عمى تطويرىا بقد تزود ىذه الدراسة واضعي

 .الجديد حتى ُيراعى ذلؾ عند تطوير المنياج

 :أىداف الدراسة 5.1
 التعرؼ عمى:ىدفت ىذه الدراسة إلى 

لمتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف مف وجية نظر معممي القيـ األدبية والتربوية ا  -
 .المادة

القيـ الدينية واألخالقية واالجتماعية المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف مف وجية  -
 .نظر معممي المادة

الثامف  قتصادية والسياسية والوطنية والجمالية المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼالقيـ اال  -
 .مف وجية نظر معممي المادة

قيـ البناء العقمي والمعرفي والنفسي والجسمي المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف   -
 .مف وجية نظر معممي المادة
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الوقوؼ عمى مجموعة القيـ التربوية واألدبية المتضمنة في كتاب " المغة العربية " لمصؼ   -
 .الثامف

 مصطمحات الدراسة: 6.1
 (498) لساف العرب، ص.القيـ في المغة: بمعنى االستقامة، واالستقامة: اعتداؿ الشيء واستواؤه. 

و مقاييس أو معايير تجريبية ضمنية أو صريحة تستخدـ وفي االصطالح : تعرؼ بأنيا مفاىيـ أ
)الحارثي، وتوجو سموؾ الفرد لما ىو مرغوب مف قبؿ مجتمعو ،كـ عمى شيء بأنو مرغوب فيولمح

2016.) 

 كؿ ما يصدر عف الفرد بصورة تعكس مبادئو واعتقاداتو في عالقتو بما حولو وتعرفيا الباحثة: بأنيا 

 البميغ الذي يقصد بو التأثير في عواطؼ القراء والسامعيف سواء أكاف  األدب: ىو الكالـ اإلنشائي
 (.1994 ًا، وىو في أدؽ معانيو الصياغة الفنية لتجربة إنسانية )مناع،ر شعرًا أـ نث

  القيـ األدبية: تعبير موح عف قيـ حية ينفعؿ بيا ضمير الفناف، ىذه القيـ تنبثؽ عف تصور معيف
 (. 2002 اإلنساف والكوف وبيف بعض اإلنساف وبعض )مدكور، لمحياة واالرتباط فييا بيف

وتعرفو الباحثة: التعبير عف تجربة شعورية في صورة موحية، بحيث تستخدـ المغة بما فييا مف جماؿ 
التعبير الفني وجماؿ العرض واألسموب وما تحويو مف صور ومعاف وأخيمة تسمو بالفكرة أو القيمة 

 .األدبية التي تضمنيا النص

  القيـ التربوية: عبارة عف مجموعة المبادئ والقواعد التي يؤمف بيا الناس ويتفقوف عمييا فيما بينيـ
 والمعنويةويتخذوف منيا ميزانا يزنوف بو أعماليـ ويحكموف بيا عمى تصرفاتيـ المادية 

 (.1996)طيطاوي،
رد ويتشربيا مف خالؿ تفاعمو مع وتعرفيا الباحثة: عبارة عف أحكاـ ومبادئ عقمية انفعالية يكتسبيا الف

البيئة والمواقؼ المختمفة، تؤثر في سموكو واتجاىاتو، فتشكؿ شخصيتو وتعكسيا مف خالؿ عالقاتو 
 مع اآلخريف.

  القيـ الدينية: ىي القيمة التي تركز عمى تنمية قواعد الديف اإلسالمي لدى التالميذ، بحيث يصبحوف
 (.1990تزاـ بو قوال وعمال )حواشيف،قادريف عمى التمسؾ بيذا الديف واالل
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وتعرفيا الباحثة: مجموعة القيـ التي تحث عمى االلتزاـ بتعاليـ األدياف السماوية، بحيث تنمي الوازع 
 الديني لدى األفراد.

  القيـ األخالقية: ىي القيـ التي يستطيع الفرد أف يكتسب مف خالليا قيـ المجتمع ومثمو ومعاييره
انينو وعاداتو وتقاليده وأعرافو، والمغة والديف وأنماط السموؾ المقبولة والسائدة في وقواعده ونظمو وقو 
 (.2000المجتمع )العيسوي،

وتعرفيا الباحثة: مجموعة القيـ التي يتميز فييا الفرد عف غيره مف األفراد وتظير مف خالؿ سموكو 
 وتعاممو مع نفسو ومع اآلخريف.

 خالؽ الفردية التي تعود بالخير عمى المجتمع، فيي التي تحكـ القيـ االجتماعية: ىي مجموعة األ
 (.2009الفرد بما يحيط بو وتقوـ عمى أساس التعاوف والتراحـ والتواصؿ وحب اآلخريف )المزيف،

وتعرفيا الباحثة: تمؾ القيـ التي تجسد نمط الشخص االجتماعي، وتضبط عالقاتو مع غيره، بحيث 
 بفاعمية وحيوية.يستطيع أداء دوره االجتماعي 

 التي تتعمؽ باىتماـ الفرد وميمو قتصادية: ىي مجموعة القيـ التي تيتـ بالنواحي المادية، و القيـ اال
لى ما ىو نافع، والحصوؿ عمى الثروة وتنميتيا باإلنتاج والتسويؽ واستثمار األمواؿ إ

 (.2005)سموت،
ف الناس في البيع والشراء، والتي تجعؿ وتعرفيا الباحثة: مجموعة األخالؽ التي تحكـ المعامالت بي

 .التعامؿ فيما بينيـ أكثر مصداقية وشفافية
 قوة والسيطرة والرغبة لحؿ مشاكؿ الشعب مثؿ االنتماء لالقيـ السياسية: ىي القيـ التي تيتـ با

 (.1987والشورى )موافي،
يكوف فييا الفرد موجو وتعرفيا الباحثة: مجموعة القيـ التي تضبط عالقة الحاكـ بالمحكوـ والتي 

 بأحكاـ وقوانيف تحدد لو حقوقو وواجباتو تجاه المجتمع الذي يعيش فيو.
  القيـ الوطنية: تعبير عف التعمؽ أو االرتباط الروحي والنفسي القائـ  بيف الفرد ووطنو ومواطنيو

عمؽ أو االرتباط الذيف تربطيـ بو عالقات وروابط لغوية وثقافية وروحية واجتماعية وسياسية، وىذا الت
 (.1993باني،ي)الش قيامو بواجباتو ومسؤولياتو نحوهيكوف إخالص المواطف لوطنو، و 

 ،وتعرفيا الباحثة: انتماء الفرد لوطنو عف الطريؽ النيوض بو في كافة المجاالت، وصدؽ الوالء لو
 مع اإلخالص في العمؿ ألجمو.
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 حواس وفتحيا عمى مشاىدة الكوف وتنمية الخبرة القيـ الجمالية: مجموعة القيـ التي تيتـ بتدريب ال
 (.1983،ية في شتى مجاالت الحياة )أحمدالجمال

لدى المتمقي ويرتبط بما يحققو ىذا الشيء ،وتعرفيا الباحثة: القيـ اإليجابية النابعة مف طبيعة الشيء
 مف المتعة الناتجة عف تفاعمو معو وتمبية احتياجاتو.

 معرفة، وطرؽ لالقيـ التي تحكـ استخداـ اإلنساف لعقمو، وتبصره بالعالـ وا قيـ البناء العقمي: مجموعة
الوصوؿ إلييما، بحيث تعنى بتدريب العقؿ عف طريؽ المالحظة الموضوعية والتحميؿ والفيـ، 

 (.1980)أبو العينيف، لى األحكاـ السميمةائؽ وتجميعيا وتبويبيا، والوصوؿ إواستخراج الحق
وتمدده  ؿوعة القيـ التي تنمي قدرة التخيؿ عند اإلنساف والتي تعنى بتربية العقوتعرفيا الباحثة: مجم

 يجاد حؿ أنسب.ط وينظـ الموجودات حولو في سبيؿ إبأسباب نشاطو وحيويتو، بحيث يرب
 بحيث ينظر الفرد في عواقب انتقاء  ،قيـ البناء المعرفي: انتقاء القيمة مف أبداؿ مختمفة بحرية كاممة

 يتحمؿ مسؤولية انتقاءه بكامميا، وىذا يعني أف االنعكاس الالإرادي ال يشكؿ اختيارًا يرتبطكؿ بديؿ، و 
 (.1999)العاجز، بالقيـ، مثؿ معرفة اهلل وصفاتو

وذلؾ عف طريؽ الكشؼ عف استعداداتو  ،وتعرفو الباحثة: مجموعة القيـ التي تيتـ بتنمية العقؿ
كسابو ميارات عقمية تساعده في حؿ المشا  كؿ التي تحيط بو.وا 

  قيـ البناء النفسي: يمثؿ ىذا االتجاه عمماء النفس وخاصة عمماء النفس االجتماعي الذيف تركزت
 (.2005)الجالد،  ت الفرد واستعداداتو، واستجاباتونظرتيـ لمقيـ في سما

س مف وتعرفيا الباحثة: مجموعة القيـ التي تكشؼ عف خبايا النفس البشرية ومكنوناتيا، بحيث تنعك
 .خالؿ ردة الفعؿ التي يظيرىا اإلنساف نتيجة تعرضو لموقؼ ما

  قيـ البناء الجسمي: مجموعة القيـ التي تؤكد عمى تسخير قوة البدف وقدراتو وطاقاتو في السبؿ
 ات وسعي عمى األىؿ والكسب الحالؿالمشروعة التي أحميا اهلل عز وجؿ مف عبادات وطاع

 (.1993)الزنتاني،
حثة: مجموعة القيـ التي تساعد اإلنساف عمى ضبط وجوده المادي، بحيث يستطيع تمبية وتعرفيا البا

 مطالبو وحاجاتو الفطرية التي فطرىا اهلل عمييا في السبؿ المشروعة.
 ( عامًا،14-13الصؼ الثامف: ىو الصؼ الذي يحتوي عمى الطمبة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )

 (.1998)النجار،دارس الفمسطينية د الدراسة في المويجمسوف عمى مقاع
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وتعرفو الباحثة: ىو الصؼ الذي يندرج ضمف مرحمة التعميـ األساسي في مدارس السمطة الوطنية 
 ( سنة.14-13الفمسطينية، بحيث يبمغ متوسط عمر طمبة ىذا الصؼ ما بيف)

بغض  في فمسطيفلمصؼ الثامف األساسي  معمـ المغة العربية: ىو كؿ مف يقوـ بتدريس المغة العربية
 النظر عف تخصصو.
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 الثاني الفصل
_____________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري 1.2
 ة عف األدب النظري الذي تناوؿ موضوع القيـ مف حيث:يشتمؿ ىذا الجزء لمحة عام

 :مفيوم القيم

وتضاربا  ،ال أف ىناؾ اختالفا في مفيوـ ىذه القيـأحكاما توجو سموؾ أفراد المجتمع إرغـ أف لمقيـ 
شأنو في ذلؾ شأف العمـو  ،يف،فال يوجد تعريؼ لمقيـ متفؽ عميوفي وجيات النظر بيف الباحث

، وليذا كاف مف الصعب أف نجد تعريفا اإلنسانية التي يكثر فييا االختالؼ عمى تعريؼ المصطمحات
تحديد مفيوـ القيـ مف الناحية فقد اختمفت وجيات النظر في  ،واحدا لمقيـ يجمع عميو الباحثوف

فاختمفت  ،مف خالؿ تخصصو وثقافتولؾ أف كؿ باحث ينظر إلى تعريفو والسبب في ذ ،صطالحيةاال
 المفاىيـ باختالؼ التخصصات. 

تمسؾ بو الثابت والقائـ بالديف الم ،ء بالتقويـوالقيمة: ثمف الشي ،مفيوـ القيـ: القيمة واحدة القيـ
قاؿ كعب بف  ،دؿ واستوى:استقاـ لو األمر،وقاـ الشيء واستقاـ: اعت: االعتداؿ، ويقاؿواالستقامة،عميو
 زىير:

 فيم صرفوكم، حين جزتم عن اليدى            بأسيافيم حتى استقمتم عمى القيم

 .(500-498)لساف العرب،ص 

ُيقاؿ: ما لفالف قيمة: ما لو ثبات ودواـ عمى  ،)ِقَيـ( ،: ثمنووقيمة المتاع القيمة: قيمة الشيء: قدره،
 .(774ص األمر. )المعجـ الوسيط،
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 أي ذو قيمة) المنجد في المغة، ،مة، جمع قيـ، النوع مف قاـ، قيمة اإلنساف قامتو، ُيقاؿ كتاب قّيـالقي
 .(664ص 

تو في المعاجـ ويرد ىذا الفعؿ بمشتقا ،"ـَ وَ وتأتي لفظة القيـ في المغة العربية مف الفعؿ الثالثي "قَ 
 (.2016ـ") الحارثي،يا مع مصطمح" القيالمغوية بمعاٍف متعددة تتفؽ في بعض مف جوانب

يا: مجموعة مف المعايير واألحكاـ تتكوف لدى الفرد مف خالؿ تفاعمو بأنّ  (1988عرفيا أبو العينيف)
مع المواقؼ والخبرات الفردية واالجتماعية بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ وتوجييات لحياتو ويراىا 

 .لعممي بطريقة مباشرة أو غير مباشرةخالؿ االىتمامات أو السموؾ امكاناتو، وتجسد جديرة بتوظيؼ إ

يا: مجموعة المبادئ والقواعد والمثؿ العميا التي يؤمف بيا الناس ويتفقوف بأنّ  (1996عرفيا طيطاوي)
ويتخذوف منيا ميزانا يزنوف بو أعماليـ ويحكموف بيا عمى تصرفاتيـ المادية  ،عمييا فيما بينيـ

 .والمعنوية

معايير وجدانية وفكرية يعتقد بيا األفراد وبموجبيا يتعامموف مع يا: ( بأنّ 2000عرفيا أبو جادو)
 األشياء بالقبوؿ أو الرفض.

يا: عبارة عف مكوف نفسي معرفي وعقمي ووجداني أدائي موجو لمسموؾ ( بأنّ 2005وعرفيا الجالد )
 .حو وجية محددةويدفعو ن

ويكتسبيا الفرد أثناء عممية  ،ائدهمف ثقافة المجتمع وعقيا: معاٍف سامية ( بأنّ 2010وعرفيا األغا )
وتشكؿ شخصيتو  ،فيؤمف بيا وترسخ في أعماؽ عقمو ووجدانو، ويدافع عف أفكاره وآرائو ،التربية

 .ويتخذىا معيارا يحكـ عمى الناس مف خالليا ،وتنعكس كصفات سموكية في تصرفاتو

وضعيا المجتمع أو ،ريةيا: عبارة عف معايير ومبادئ وجدانية وفك(بأنّ 2012وعرفتيا العجرمي )
يتعامموف مع األشياء المختمفة بحيث تحدد ليـ وبموجبيا ،وليا صفة االستمرار النسبي تعارؼ عمييا

 .ما ىو مرغوب فيو وما ىو مرفوض

يكتسبيا الفرد ويتشربيا مف خالؿ تفاعمو  ،وتعرفيا الباحثة: عبارة عف أحكاـ ومبادئ عقمية وانفعالية
فتشكؿ شخصيتو وتعكسيا مف خالؿ  ،تؤثر في سموكو واتجاىاتو ،مختمفةمع البيئة والمواقؼ ال
 .عالقاتو مع اآلخريف



17 
 

تعد القيـ )مفيومًا وتصنيفًا وتعميمًا( مف أىـ مرتكزات أّي نظاـ تربوي،فالتربية في أّي مجتمع بشري 
ناء تسعى دوما مف خالؿ برامجيا المختمفة إلى غرس القيـ في نفوس أفرادىا؛ وذلؾ مف أجؿ ب

مف الدارسيف القيـ تعريفا الشخصية اإلنسانية ومف ثـ تكويف المجتمع األمثؿ، وقد تناوؿ العديد 
وتقـو التربية بمختمؼ مؤسساتيا بدور أساسي في  ،وأىمية وتصنيفا وتحميال إيمانا منيـ بيذا الدور

ورة واضحة أو بناء القيـ لدى أفرادىا فيي في جوىرىا عممية قيمية سواء عبرت عف نفسيا في ص
ضمنية، والمؤسسة التربوية مؤسسة تسعى إلى بناء القيـ في كّؿ مجاالتيا الخمقية والنفسية 

 (.2016)الحارثي،  واالجتماعية والفكرية والسموكية

أضحت القيـ الموجو األساسي لمعممية التربوية التي تسعى لبناء اإلنساف الصالح الذي ينطمؽ في 
مكانياتو لخيري الدنيا واآلخرة، فينيض بنفسو ومجتمعو،  توجوحياتو مف قيـ راسخة  كؿ طاقاتو وا 

وقناعاتيـ  ،فالقيـ ىي األساس لمقواعد والقوانيف التي يتوافؽ عمييا الناس نتيجة التزاميـ بتعاليـ دينيـ
أف  إالورغـ أف لمقيـ أحكاما معيارية توجو سموؾ أفراد المجتمع ،التامة بضرورة التمسؾ بتمؾ القيـ

ىناؾ اختالفا في مفيوـ ىذه القيـ وتضاربا في وجيات النظر بيف الباحثيف، فال يوجد تعريؼ لمقيـ 
 ،عمى تعريؼ المصطمحات االختالؼمتفؽ عميو، شأنو في ذلؾ شأف العموـ اإلنسانية التي يكثر فييا 

المفاىيـ فاختمفت  ،االصطالحيةوليذا اختمفت وجيات النظر في تحديد مفيوـ القيـ مف الناحية 
 .باختالؼ التخصصات

 ،واالنثروبولوجيا واالجتماعف مفيوـ القيـ قد أصبح نقطة تالقي مختمؼ العموـ االجتماعية كالفمسفة إ
عنى يختمؼ عف المعنى الذي ُأخذ بو عمـ موعمـ النفس، فنجد أف كؿ عمـ منيا قد تناولو واستخدمو ب

وقد اختمؼ العمماء والمفكروف في نظرتيـ  ،(1997)طيطاوي، لى نوع مف الغموضإ آخر، مما أدى
لمقيـ اختالفات كثيرة، فبينما يرى فريؽ منيـ رأيا خاصا في معنى القيـ، ويرى فريؽ غيره رأيًا يناقضو 
كؿ التناقض، مما حدا بكثير مف المؤلفيف إلى تمييز دراستيا بالتضارب، فيرى الباحثوف الغربيوف أف 

الخصوص فيو جدب في النظريات المتناسقة، واآلراء حوؿ  ميداف البحوث في القيـ عمى وجو
القبمية العقمية ضرورية، يقوـ عمى تعبيرات صوتية وبيف االعتقاد في الطرؼ المقابؿ بأف المعايير 

 .(1996 ،) ديابأساسيا كؿ مف الفف والعمـ واألخالؽ

 أىمية القيم:
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ونظرا ألىمية القيـ في  ،الح أمرىـوتوجييـ لص ،تنبع أىمية القيـ مف كونيا تحكـ حياة الناس
فقد أصبحت القيـ الموجو األساسي لمعممية التربوية  ،المجتمع ودورىا في تماسكو وضبطو واستمراره

مكانياتو  التي تسعى لبناء اإلنساف الصالح الذي ينطمؽ في حياتو مف قيـ راسخة توجو كؿ طاقاتو وا 
فالقيـ ىي األساس لمقواعد والقوانيف التي يتوافؽ عمييا  ،فينيض بنفسو ومجتمعو ،لخيري الدنيا واآلخرة

" وبذلؾ فإف القيـ ،الناس نتيجة التزاميـ بتعاليـ دينيـ وقناعاتيـ التامة بضرورة التمسؾ بتمؾ القيـ
ومبادئو الثابتة التي تحفظ لو ىذا  ،فتحدد لو أىداؼ حياتو ومثمو العميا ،تحفظ لممجتمع تماسكو
وتساعد المجتمع عمى مواجية التغيرات  ،زميف لممارسة حياة اجتماعية سميمةالتماسؾ والثبات الال

وتحفظ استقرار  ،التي تحدث فيو بتحديدىا االختيارات الصحيحة التي تسيؿ عمى الناس حياتيـ
 (.1988إطار موحد )أبو العنيف، المجتمع وكيانو في

إذ أف تأثيرىا في حياة البشرية يظير مف وتأتي أىمية القيـ مف كونيا أساسية في بناء شخصية الفرد، 
فالقيـ توجو سموؾ الفرد وتحدد مساره وتؤثر في  ،خالؿ انعكاس ثمرتيا عمى حياة األفراد والمجتمعات

وترتبط أىمية القيـ بأثرىا اإليجابي عمى  ،اختياراتو، كما أنيا تعمؿ عمى تكويف شخصيتو وتشكيميا
سانية عمى أساس منيا: عالقة اإلنساف بأخيو اإلنساف في كؿ فتبنى العالقات اإلن ،الفرد والمجتمع

وحب  ،نشاط يقوـ بو، في وجود معايير يحتكـ إلييا الجميع؛ حتى يعيش أفراده في سالـ ووئاـ
 (. 2016)الحارثي،  ف والرضا واالطمئنافوتعاوف، وتعاطؼ وتراحـ، وحؽ وعدؿ وخير؛ فيسود األم

وما تتضمنو الكتب  ،بحت تثار األحاديث حوليا في األوساط التربويةأص ،بالرغـ مف تنوع النظرة لمقيـ
فالتربية عممية بناء لمقيـ بطريقة مباشرة  ،المدرسية مف قيـ تسيـ في بناء التمميذ مف حيث النوع والكـ

لى بناء القيـ في جميع ي والتي تسعى بأبعادىا المختمفة إطار الثقافبحكـ عالقتيا باإل ،أو غير مباشرة
فالتربية في النياية ذات وظيفة قيمية تتناوؿ ،والمؤسسات عنصر فعاؿ في بناء القيـ ،لمجاالتا

لذلؾ  ،والقيـ بغض النظر عف تعريفاتيا ومكوناتيا ىي نتاج لعممية التعميـ ،الناشئة بالبناء والتشكيؿ
 .بدا واضحا االىتماـ في تضميف القيـ في األىداؼ التربوية العامة والخاصة

 ،ىـ ما يميز وطننا العربي كونو ميد الديانات السماوية وما حممتو مف قيـ روحية نشأت فيو"إف أ
رسالتيـ في الحياة فدافع المجتمع العربي عنيا وحافظ عمييا إدراكا منو لمبعد اإلنساني الذي طبع 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منٹٱٹٱُّٱ"وبيذا الصدد 
 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
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مجتمعنا إلى أف ( 2009كما أشار)عبد الكريـ اليماني ،  ،(110/ اف ) آؿ عمر َّ نئ مئ
القيـ  ا بأفّ يمانً ، واستطاع المحافظة عمييا إالعربي اإلسالمي عريؽ بتمسكو بالقيـ الروحية اإلسالمية

والواقع أف أىمية  ،يمافإلنساف وعمى إضاءة حياتو بنور اإلالنابعة مف األدياف قادرة عمى ىداية ا
مف المفاىيـ الجوىرية في جميع ؽ الفكر الفمسفي وحده بؿ تتعداه،فالقيـ لقيـ ال تقؼ داخؿ نطادراسة ا

وذلؾ  ،إلنسانية بكافة صورىااوىي تمس العالقات  ،الجتماعيةمياديف الحياة االقتصادية والسياسية وا
سواء أكاف ـ وألنيا معايير وأىداؼ ال بد أف تجدىا في كؿ مجتمع منظ ،نيا) ضرورة اجتماعية (أل

وتظير في السموؾ  ،ؿ في األفراد عمى شكؿ اتجاىات ودوافع وتطمعاتغفيي تتغم ،متأخرا أـ متقدما
وفي المواقؼ التي تتطمب ارتباط ىؤالء األفراد تعبر القيـ عف نفسيا  ،الظاىري الشعوري والالشعوري

 .(2009،اليماني) ظـ االجتماعيةفي قوانيف وبرامج التنظيـ االجتماعي والن
ىي المصدر األساسي لما يصدر عنو مف بأنيا أىمية القيـ بالنسبة لمفرد  ،(2007وقد ذكر الديب )

فيي المكوف الحقيقي لشخصيتو المميزة عف غيره  ،وأقواؿ وأفعاؿمشاعر وأحاسيس وأفكار وطموحات 
المعيار  ضاً ، وىي أيىي التي تحدد مكانتو وقدره وقيمتو في المجتمع الذي يعيش فيو، و مف الناس

ىي المعيار واإلطار المرجعي ، و ومف ثـ تحديد مصيره في اآلخرة ،الذي سيتـ تقييمو عميو في اآلخرة
لييا الفرد في تقييـ سموكو المعيارية التي يستند إىي األحكاـ , و الذي يحكـ وينظـ تصرفات اإلنساف

 .نحراؼسياج وحصف يحمي األفراد مف اال، كما أنيا وسموؾ اآلخريف مف حولو

 أىـ القيـ التربوية في واقعنا التعميمي عمى النحو اآلتي : ،(1983وقد رصد أحمد ) 

بحؽ كؿ فرد في  ؤ الفرص التعميمية : ترتكز ىذه القيـ عمى مسممة راسية مؤداىا االعتراؼتكافقيـ  
كما تعني  ،مكانياتوراتو وا  يتناسب مع ميولو واستعداداتو وقدلى أقصى قدر ممكف النمو االجتماعي إ

 .أيضا توفير المستقبؿ اآلمف لمفرد دوف تركو وحظو بعد انتيائو مف التعميـ

 ت المجتمع مف الخدمات التعميمية،قيـ التخطيط التربوي السميـ : وىذه القيـ تتضمف تصوير احتياجا
لتعميـ وانبثاقا مف أف برامج اجزءًا ال يتجزأ مف التخطيط الوطني الشامؿ بحيث يصبح ىذا التخطيط 

 .إنما تستيدؼ أساسا دعـ مشروعات التنمية المتعددة األوجو

قيـ التغيير التقدمي الشامؿ : وىذه القيـ تعني النظرة الشمولية الموسعة لديناميات العمؿ التربوي دوف 
الوقوؼ عند حد الجزئيات أو الترميمات السطحية أو عمميات " القص والمصؽ" لبرامج معينة أو 
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نما يتجاوز ىذا كمو بنظرة عريضة واسعة تكوف قادرة عمى مواجية وا   ،أو أنشطة بذاتيا مقررات محددة
 .ووضع الحموؿ المالئمة لمواجيتيا والحد منيا ،واقع المجتمع ومشكالتو

لى العمـ وتطالب مف شريعتنا اإلسالمية التي تدعو إ: وىذه القيـ نابعة قيـ تعميـ المجتمع كؿ المجتمع
يـ المجتمع كؿ المجتمع لو تعالى " وقؿ ربي زدني عمما " ومغزى ذلؾ أف قيـ تعمبنشره مصداقا لقو 

 إنما تعني مواجية األمية في كافة صورىا والسعي الجاد إلى مكافحتيا.

قيـ التعميـ المستمر: وتتضمف ىذه القيـ تييئة أفضؿ الظروؼ مف أجؿ بناء مجتمع عصري وسبيؿ 
 .مستوى الكفاية اإلنتاجية ذلؾ مواكبة التقنيات المعاصرة ورفع

قيـ التعميـ الوظيفي: وترتكز ىذه القيـ عمى مسممة رئيسية تقرر أنو إذا كاف التعميـ مجردا ونظريا 
ومنفصال عف الحياة الحقيقية سيترتب عمى ذلؾ اغترابو عف اإلطار الثقافي الذي يعيش فيو، وسبيؿ 

 .ر تعميـ عصريذلؾ العمؿ عمى تمييف الثقافة وتثقيؼ المينة في إطا

بحيث تساعد عمى تحقيؽ حاجاتيـ ورغباتيـ، وتيسر  ،إف الحاجة ماسة إلى قيـ تنظـ حياة األفراد
عوامؿ تماسؾ المجتمع نيا عامؿ ميـ مف ؛ ألي المواقؼ الحياتية المختمفةتعامالتيـ مع بعضيـ ف

ما عمى أمنو واستقراره والخمؿ في قيـ المجتمع أو االضطراب في شيء منيا ينعكس حت ،واالرتقاء بو
(، 1983كما أوردىا)أحمد،ى دراسة القيـ وتنميتيا ل، إف الحاجة ضرورية إمو وتطورهومف ثـ عمى تقد

حاجة األمة إلى ، و القيـ في المجتمع اإلنساني ودورىا في بناء الفرد وتماسؾ المجتمعإلى أىمية 
تعقد  ، ومع ازديادالمسمميف وتماسكيـوالقيـ مف أعظـ عوامؿ ترابط  ،االرتقاء والتماسؾ والترابط
نساف حاليا إلى اإلحساس العميؽ بيويتو والوعي بانتمائو، ذلؾ أف وحاجة اإل ظواىر االجتماع البشري

نتماء ونظـ القيـ التي كانت توجو سموؾ كبرى قد أدت إلى انييار محاور االلمدف الاظاىرة ثورة 
واختالط ،دود بيف الثقافات المحمية واإلقميمية والقاريةضعؼ الح، وقد بدا واضحًا األفراد والجماعات

والحاجة إلى الجيود الجماعية لتوجيو التفاعؿ  ،يجابا وسمبا في حياة األفراد والجماعاتالقيـ العالمية إ
القائـ في ميداف القيـ نحو اإلبقاء عمى القيـ االيجابية وتطويرىا ومحو القيـ السمبية وآثارىا لتحقيؽ 

ي العالـ اإلسالمي منذ زمف عف القيـ تخم، مع تربية اإلسالمية في بناء اإلنساف الصالحأىداؼ ال
حالؿ العادات والتقاليد محميا ،اإلسالمية األصيمة فأصبحت الحاجة ماسة  ،والتأثر بقيـ الحاضر ،وا 

 .الوافدةلفرز القيـ وتصنيفيا لألخذ بما جاءت بو الشريعة اإلسالمية وعدـ ترؾ الباب مفتوحا لمقيـ 
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بالقيـ في زمننا ىذا ىو ما تتعرض لو األمة اإلسالمية مف غزو إف مف أىـ دواعي االىتماـ 
األمر الذي أفقد األمة القدرة عمى  ،وتذويب قيمي وثقافي سواء أكاف مقصود أو غير مقصود

ي كانت واختمت القيـ الت ،فاىتز كيانيا واضطربت سموكيات أفرادىا ،المقاومة والمسايرة اليادفة
األمر الذي يفرض ضرورة عودة االىتماـ بالقيـ وصوال إلى نسؽ قيمي يجسد  ،توجو السموؾ

 ،)الحارثي ويحقؽ ليا وجودا متميزا في الساحة الدولية ،ىوية األمة ويحفظ خصوصيتيا الثقافية
2016.) 

ويشير تحميؿ  ،تقنيةوعميو فإف مستقبؿ أي أمة يقـو عمى القيـ التي تختارىا أكثر مف اعتمادىا عمى ال
لى أف القيـ تؤثر في أدؽ وظائؼ الثقافة ابتداًء اإلنسانية إ الثقافات والتشكيؿ االجتماعي لمشخصية

فالقيـ المختارة ىي التي  ،مف استعماالت التقنية حتى متطمبات األداء الوظيفي والمشاركة االجتماعية
 .ية ال تتأثر أو تتبدؿ بأي عوامؿ خارجيةقو  ،تحدد المستقبؿ عندما تكوف راسخة ثابتة في النفوس

 خصائص القيم:

را في تكويف شخصية والقيـ ليا أثرا كبي ،تمعب التربية دورا كبيرا في بناء النظاـ القيمي لممجتمع
والتي يأتي عمى رأسيا  ،ف الفرد يتمقى قيمو مف خالؿ المؤسسات التربوية المختمفةإذ أ ،اإلنساف

فالفرد مف خالؿ منظومتو القيمية يصدر األحكاـ عمى األشياء  ،بالتحديد المدرسة والكتاب المدرسي
لوحظ  ،ومف خالؿ البحث في أدبيات التربية في ىذا المجاؿ ،ذا كانت مناسبة أو غير مناسبةفيما إ

ال أف ىناؾ إ ،وأغمبيا مشتركة بيف المجتمعاتخصائص تتميز بيا القيـ لأف ىناؾ مجموعة مف ا
 ،(2007الديب) ويرى ،اإلسالميةة ص تفردت بيا القيـ اإلسالمية منبعيا الشريعمجموعة مف الخصائ

 أف ىناؾ عشر سمات خاصة بمنظومة القيـ التربوية أوردىا كما يمي :

 التوثيؽ، و الثبات: أي أف القيـ ال تتعرض لمنسخ أو التغيير بتغير المكاف أو الزماف أو األشخاص
الشموؿ: بحيث أنيا تغطي ، و ة المطيرة تاريخيا وعمميا وعمميانقال مف القرآف الكريـ أو مف السن

 ،العقمية ،النفسية ،االجتماعية ،وشخصية المجتمع في كافة المجاالت " العاطفية ،شخصية اإلنساف
 ...".والتعميمية ،الثقافية ،السياسية ،االقتصادية

ؿ في توازف شخصية الفرد أو التوازف : منظومة متوازنة مف القيـ دوف إفراط أو تفريط يحقؽ الخم
مواكبة الفطرة اإلنسانية : اهلل تعالى حكيـ خبير عميـ بشؤوف خمقو وما يصمح ويمـز ، و المجتمع واألمة
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لذلؾ تجد قيـ ىذه المنظومة تمبي احتياجاتو وتشبعيا في  ،األسرة والمجتمعو ليـ لضماف سعادة الفرد 
ومف  ،سابيا والتدرب عمييا وكذلؾ سيولة تطبيقياالعممية : سيولة استيعابيا واكت،و تناسؽ مستمر

ال مف انتقاؿ القيمة مف حيز الفيـ والفكر إلى حيز العمؿ ا أنيا ال تكتسب حيويتيا وقوتيا إطبيعتي
ارتباطيا باليوـ اآلخر : فمصادرىا جميعا تنطمؽ مف اإليماف باهلل ، و والتطبيؽ والتجويد والتطوير
مف  فاعميتيا، و وقوة دافعة لمتمسؾ والعمؿ بيا ،في االعتقاد والتمسؾ بياواليوـ اآلخر مما يمنحيا قوة 

 ،قوة أثرىا عمى الفرد والمجتمع، حيث أنيا المحرؾ والموجو األساسي لسموؾ الفرد والجماعةخالؿ 
 ،في مصادرىا وتنسيقيا وترتيبيا ترتيبيا أولويات، و وامتالكيا ألدوات الفيـ والتدريب والتنفيذ الجيد

 ،بطبيعتيا تطويرية تطويرية نيضوية، وىي أيضًا ثـ الثالث وىكذاؾ المصدر األوؿ ثـ الثاني فينا
رتباطية بيف التمسؾ والعمؿ . ولذلؾ فيناؾ عالقة ا.تطور ونيضفكمما تمسؾ الفرد بيا كمما ارتقى و 

 ،افات األخرىوتقبؿ النماذج مع المعتقدات والثق ،بيا وقوة ومكانة المجتمع واألمة بيف األمـ األخرى
 .واالستفادة مف الرصيد اإلنساني السابؽ

  وال  ،أف لمقيـ خصائص عامة تشترؾ النظرة اإلنسانية في االتفاؽ عمييا ،(2016بينما يرى الحارثي )
 ومف أىميا  ،فيي خصائص تميز القيـ عف غيرىا مف الظواىر اإلنسانية األخرى ،تختمؼ حوليا كثيرا

ىذه النظرة تتأثر بشخصية اختمفت أىمية القيمة مف فرد آلخر، و ميما أف القيـ ذاتية شخصية   
فتميزه عف غيره فيختمؼ تقبؿ األشياء والحكـ عمييا مف فرد آلخر بناء عمى تصوراتو الخاصة  ،الفرد

فيي تتفاوت مف فرد  ،أف القيـ نسبية ثابتة، و التي يميز بيا بيف الصواب والخطأ والحسف والقبيح
فما تجده عند مجتمع قيمة  ،ة ألخرى، ومف زماف إلى غيره نتيجة لعدد مف العوامؿآلخر، ومف بيئ

ومتو والثبات في القيـ ىو التزاـ كؿ فرد أو مجتمع بمنظ ،ايجابية قد تجده في مجتمع آخر قيمة سمبية
نساف ختالؼ اإلشيء مف التغير باف كاف ذلؾ الثبات نسبيا آنيا قد يعتريو وا   ،القيمية التي نشأ عمييا

فتركز  ،أف القيـ إنسانية الرتباطيا باإلنساف دوف غيره مف الكائنات، و والزماف والمكاف والثقافة أحيانا
اء فالبن ،وكذلؾ تقوـ ببناء اإلنساف وجدانيا وأخالقيا واجتماعيا وعمميا ،عمى سموكو وتعمؿ عمى تقويمو

فإذا فقد أي مجتمع  ،لذلؾ المجتمعال مف خالؿ المنظومة القيمية اإلنساني في أي مجتمع ال يتـ إ
 .قيمو التي يحيا بيا تحوؿ مف واحة األمف والرخاء واالطمئناف إلى غابة الخوؼ والفقر واالضطراب

 ،وفي أساليب حياتو ،تعدد القيـ وكثرتيا يظير جميا في واقع حياة اإلنساف إفّ  ،أف القيـ متعددةو    
في حيف كاف ىذا التعدد سببا رئيسيا في صعوبة وضع  ،ويرجع ذلؾ لكثرة حاجات الطبيعة اإلنسانية
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يتعمـ اإلنساف القيـ ويكتسبيا مف خالؿ تفاعمو مع البيئة  مكتسبةأف القيـ متعممة و ، و تعريؼ محدد ليا
ولكؿ  ،بؿ يتـ تعمميا عف طريؽ مؤسسات التنشئة االجتماعية ،فيي ليست وراثية ،التي يعيش فييا

أف القيـ معيارية: بحيث ، و كتسب مف خالليا الفرد منظومتو القيميةعقيدة وتصور وثقافة يمجتمع 
وفي الوقت ذاتو يتخذ مف ىذا المعيار  ،يتخذ الفرد مف القيـ معيارا يقيس مف خاللو السموؾ اإلنساني

وىذا  ،أي أنو يميز بيا بيف الخير والشر، الحؽ والباطؿ، والجميؿ والقبيح ،موجيا لسموكو وتصرفاتو
فيصدر األحكاـ  ،يأتي مف فراغ بؿ مف نسيج الخبرة اإلنسانية المباشرة أو غير المباشرةالحكـ ال 

أف القيـ متدرجة تتصؼ بالترتيب اليرمي : بحيث تييمف ، و ويقوـ األشياء ويفسر األمور مف خالليا
 .وذلؾ بناء عمى أىميتيا بالنسبة لمفرد أو الجماعة داخؿ المجتمع ،بعض القيـ عمى بعضيا اآلخر

تتضح معانييا الحقيقية  ،ستقالؿمعاف مجردة تتسـ بالموضوعية واال أف القيـ تجريدية : فييوكذلؾ 
إل مف خالؿ السموؾ الذي يمثؿ اإلطار وال مجاؿ لفيميا إ ،ع الذي تعيشوفي السموؾ الذي تمثمو والواق

 .الذي يعيشو اإلنسافالثقافي 

الحظت وجود  كما وردت عند العديد مف الباحثيف بعد اطالع الباحثة عمى الصفات المميزة لمقيـ
 :سمات مشتركة بيف ىذه الخصائص

 .أف القيـ ذاتية: فالفرد يحس بالقيـ عمى نحو خاص بو -1
 .أف القيـ نسبية: تتأثر بعاممي الزماف والمكاف -2
 .أف القيـ إنسانية: ترتبط باىتمامات اإلنساف وأفكاره -3
يصدر حكـ  ،موقؼ يمر بو اإلنساف يكسبو قيمة ،ـالقيمة تجربة تتضمف نوعا مف الرأي والحك -4

 .عمييا بناء عمى تجربتو

 :وظائف القيم

مف خالؿ توجيو سموكو  ،لمقيـ دور واضح وأثر بالغ في بناء شخصية الفرد وتماسؾ المجتمع
وتوجيو نحو  ،فتعمؿ عمى صالحو ،ووظائؼ القيـ تمس كؿ جانب في حياة الفرد ،وصياغة ثقافتو

ف القيـ تؤدي ؛ ألالتي تعمؿ عمى ضبطو وتنظيمونيا تزود المجتمع بالصيغة المالئمة كما أ ،الخير
المحافظة عمى ىويتو وتعمؿ عمى  ،فيي التي تشكؿ شخصيتو ،دورا ميما ومؤثرا في المجتمع

ف جوىر إ ،وتدفعو نحو التقدـ والرقي والحضارة ،وتحافظ عمى بنائو وبقائو واستمراره (،2007)الجالد،
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االجتماعي لمفرد يقوـ عمى مبدأ النظاـ التربوي الذي يحكـ العالقات بيف الناس وعمى القيـ  السموؾ
 ،نيا بمثابة الركائز األخالقية لوـ دورا كبيرا في تماسؾ المجتمع ألالتي يتمثمونيا بينيـ إذ تؤدي القي

ذا ألنو إ ؛جتمع بدونياوال يستقيـ الم،تنظيـ العالقات االجتماعية االيجابية بيف أفرادهوتساعد عمى 
ؿ معيا إف وظيفة القيـ والتعام ،فقدىا يفقد أىـ مقومات تماسكو وضماف اطمئناف الفرد والمجتمع "

وىناؾ مجموعة مف  ،ذ أف وجودىا مرتبط بوجود اإلنساف والمجتمعإ ،ضرورة فردية واجتماعية
جيو األفعاؿ اإلنسانية أو أفعاؿ ومف الوظائؼ المباشرة لمقيـ تو  ،الوظائؼ التي تؤدييا القيـ لمفرد

 ،األفراد في المواقؼ التي يتعرضوف ليا في مختمؼ جوانب حياتيـ ويطمؽ عمييا الوظيفة الدافعة
 ،الوظيفة التوافقية حيث تؤدي القيـ إلى تحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي لمفرد ىي:والوظيفة الثانية 

تي والسموكية ال ةالخصائص المعرفية والوجدانيحيث أف لكؿ مرحمة عمرية مجموعة مف السمات و 
ف ىذا النسؽ القيمي التوافقي في حالة توازنو يؤدي إلى تحقيؽ توافؽ وأ ،تميزىا عف المراحؿ األخرى

وىناؾ عدة  (،2009اليماني،المجتمع )الفرد مع القواعد والمعايير االجتماعية واألخالقية السائدة في 
وتحقؽ التكافؿ والتوازف  ،لى تماسؾ المجتمع ووحدتومع تؤدي إقيـ عمى مستوى المجتوظائؼ لم
 .وتساعده في التعامؿ مع المتغيرات والتحديات ،وتعمؿ عمى بناء المجتمع ورقيو ،واالستقرار

 تصنيفات القيم :

ختالؼ ناتج عف اختالؼ وىذا اال ،اتيا واختالؼ مفاىيمياتتعدد تصنيفات القيـ وتتبايف بتعدد تعريف
ويرتبط تصنيؼ القيـ بتحديد مفيوميا  ،ىذه التعريفاتلفكرية والفمسفية التي انطمقت منيا األطر ا

وقد لوحظ أف أّي تصنيؼ قد يتناوؿ  ،وعميو فميس ىناؾ تصنيؼ شامؿ متكامؿ لمقيـ ،ارتباطا وثيقا
ردىا تصنيؼ القيـ كما أو ويقصد ب ،ولكنو في المقابؿ ييمؿ جوانب أخرى ،جانبا معينا مف ىذه القيـ

رؤية يحددىا الباحث تجمع بيف قيـ كؿ  إدراجيا موزعة ضمف مجموعات في ضوء،(2016،)الحارثي
واليدؼ مف ىذه التصنيفات ىو تسييؿ بيانيا وتوضيح مكانيا لمدارسيف  ،مجموعة عالقة مشتركة

مة فيما فالقيـ متداخ ،وال يقصد منيا حيازة فرد ما لجانب عمى حساب جانب آخر مف القيـ ،والميتميف
 .ويف شخصية الفرد وبناء المجتمعبينيا في تك

 فيما يمي عرضًا ألىـ تصنيفات القيـ:

 .القيـ الوجدانية: ويعني بيا القيـ الروحية -
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 القيـ األخالقية. -
 القيـ العقمية. -
 القيـ االجتماعية. -
 القيـ الجسمية. -
 القيـ الجمالية. -

 ( .1996)طيطاوي،
 القيـ المنظمة لعالقة اإلنساف باهلل تعالى وتحدد صمتو بو. : وىي تمؾالقيـ الروحية )العقدية( -
 القيـ الخمقية: وىي تمؾ القيـ التي تتصؿ بشعور اإلنساف بالمسؤولية والجزاء وااللتزاـ. -
إلييا،ووظيفة المعرفة وأدب القيـ العقمية: وىي تمؾ القيـ التي تتصؿ بالمعرفة وطرؽ الوصوؿ  -

 البحث.
مؾ القيـ التي تتصؿ بوجود اإلنساف االجتماعي، وتنظـ العالقات في القيـ االجتماعية: وىي ت -

 المجتمع.
القيـ الوجدانية )االنفعالية(: وىي تمؾ التي تتصؿ بالجوانب االنفعالية في حياة اإلنساف مف  -

 غضب وكره وغير ذلؾ.
 القيـ المادية: وىي تمؾ التي تتصؿ بالعناصر المادية المساعدة عمى الوجود اإلنساني. -
دراؾ االتساؽ في حياة اإلنساف.  -  القيـ الجمالية: وىي تمؾ التي تتصؿ بالتذوؽ الجمالي، وا 

 (.1988)أبو العينيف، 
 .وتتمثؿ برضا اهلل والشكر لو ،قيـ التوحيد -
 .تتمثؿ بابتغاء وجو اهلل وسعة الصدر ،قيـ دعوية -
 .وتتمثؿ بطمب العمـ ووجوب التعمـ ،قيـ العمـ -
 .تتمثؿ بالمساواة بيف الناسو  ،قيـ القضاء والعدؿ -
 .تتمثؿ بالرفؽ والصفح ،قيـ اجتماعية -
 .العمؿ واالعتداؿ في اإلنفاؽ تقافإتتمثؿ ب ،قيـ اقتصادية -
 .تتمثؿ بالعدؿ والشورى ،قيـ سياسية -
 .قيـ جمالية تتمثؿ بالنظافة -
 .وبر الوالديف ،وتتمثؿ بقوامة الرجؿ ،قيـ األسرة -
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 .والمحافظة عمى أسرار المسمميف قيـ الجياد، وتتمثؿ بإخالص النية -
 (.1995)القيسي،

إدراجيا موزعة ضمف مجموعات في ضوء رؤية  :و ُيقصد بتصنيؼ القيـبأنّ  ،(2016يرى الحارثي) 
واليدؼ مف ىذه التصنيفات ىو تسييؿ  ،يحددىا الباحث تجمع بيف قيـ كؿ مجموعة عالقة مشتركة

ال ُيقصد منيا حيازة فرد ما لجانب عمى حساب جانب و  ،وتوضيح مكانيا لمدارسيف والميتميفبيانيا 
وىي تقع ضمف  ،فالقيـ متداخمة فيما بينيا في تكويف شخصية الفرد وبناء المجتمع ،آخر مف القيـ

 ىذه التصنيفات:

ـ في ضوء موضوعاتيا أو أواًل: تصنيؼ القيـ باعتبار المحتوى : وىو تصنيؼ يقوـ عمى توزيع القي
 .محتواىا

: وقد صنفت إلى قيـ وسائمية ينظر إلييا عمى أنيا نيؼ القيـ باعتبار اليدؼ أو المقصد ثانيا: تص
 .فيي تكوف غاية في حد ذاتيا،وقيـ غائية ىدفية ،ودة لذاتياوسائؿ لغايات ليست مقص

وتؤثر عمى تصنيؼ القيـ في ضوء شدتيا أمراف: "  ثالثا: تصنيؼ القيـ باعتبار الدرجة أو الشدة.
ونوع الجزاء الذي تقرره وتوقعيا عمى مف يخالفيا " فبمقدار درجة االلتزاـ  ،زاـ التي تفرضيادرجة االلت

 .والجزاء تكوف درجة شدة القيمة أو ضعفيا ،مف أفراد المجتمع

وتقسـ إلى قيـ  ،مدى انتشار القيمة وشيوعيا :ويقصد بيا ،: تصنيؼ القيـ باعتبار العموميةرابعا
وبقدر ما يكوف في المجتمع  ،مى جميع مستوياتو وفئاتو وطبقاتو وبيئاتوعامة شائعة في المجتمع ع

فتكوف عندىا مف دوف  ،وقيـ خاصة ترتبط بفئة خاصة ،مف قيـ عامة يكوف تماسكو ووحدتو والعكس
 .وتتعمؽ بمواقؼ ومناسبات اجتماعية معينة أو مناطؽ محدودة ،غيرىا

يمكف تصنيفيا إلى قيـ ظاىرة صريحة يذا الصدد والقيـ ب ،خامسا: تصنيؼ القيـ باعتبار الوضوح
وقيـ ضمنية يستدؿ عمييا مف خالؿ السموؾ المنظـ الذي  ،وتظير مف خالؿ كالمو ،يصرح بيا الفرد

ومف خالؿ مالحظة االختيارات واالتجاىات التي تتكرر في سموؾ الفرد بصفة  ،يصدر عف األفراد
 .منتظمة
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وىذا التصنيؼ يحدد نوعيف مف القيـ : قيـ عابرة وقتية  ،ـا: تصنيؼ القيـ باعتبار الدواسادسً 
تبقى زمنا طويال مستقره في  ،وسريعة الزواؿ، وقيـ دائمة : ذات دواـ أطوؿ ،قصيرة الدواـ ،عارضة
 .وليا صفة اإللزاـ ،تتناقميا األجياؿ ،النفوس

  سالمية :صنيؼ القيـ في التربية اإلسابعا: ت

 .عمييا عمييا الشرع بالكيفية التي نّص  وراء عبادة نّص  القيمة الروحية : وتكوف مف -1
 .نقاذه واإلحساف إليو: وتقصد مف وراء تربية اإلنساف وا  القيمة اإلنسانية  -2
القيمة األخالقية : وتكوف مف وراء التخمؽ بخمؽ نص عميو الشرع كالصدؽ والكـر واألمانة  -3

 ...طمبا لمرضاة اهلل.والحياء
 .ف األعماؿ التجارية المباحة كالصناعة والتجارةالقيمة المادية: وتقصد م -4

وتحقيؽ  ،قي بالمسمـ في جميع أعمالوىي الر  ،ولكف غايتيا واحدة ،يافالقيـ ىنا متدرجة في تصنيف
 :(2005)الجالد، تصنيؼ سبرانجر، مرضاة اهلل تعالى

إلى ما وراء والسعي إلى التعرؼ  القيـ النظرية: وتعني االىتماـ بالمعرفة واكتشاؼ الحقيقة، -
 وحقائؽ األشياء بقصد معرفتيا،ويمثميا نمط العالـ الفيمسوؼ. ،القوانيف

القيـ االقتصادية: وتتضمف االىتماـ بالمنفعة االقتصادية والمادية، ويمثميا نمط رجاؿ األعماؿ  -
 واالقتصاد.

 .القيـ الجمالية: وىي تعبر عف االىتماـ بالجماؿ والشكؿ والتناسؽ -
والنظر إلييـ نظرة إيجابية كغايات ال  ة: وتتضمف االىتماـ بالناس وخدمتيـ،القيـ االجتماعي -

والحناف واإليثار، ويمثميا نمط الفرد كوسائؿ لتحقيؽ أىداؼ شخصية، وتمتاز بالعطؼ 
 االجتماعي.

القيـ السياسية: وتتضمف عناية الفرد بالقوة والسمطة والتحكـ في األشياء واألشخاص، ويمثميـ  -
 ادي.النمط القي

القيـ الدينية: تتضمف االىتماـ بالمعتقدات والقضايا الروحية والدينية والغيبية والبحث عف حقائؽ  -
 .ود وأسرار الكوف الوج
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لقد قاـ ىذا العالـ بعرض األسس التي يتـ بناء عمييا (، 1983 ،)محمدتصنيؼ نيكوالس ريتشر
 تصنيؼ القيـ وىي: 

ة: إف ىذا التصنيؼ ييتـ باألشخاص الذيف يعتنقوف التصنيؼ المبني عمى أساس محتضني القيم -1
وتظير مالمحيا مف خالؿ السؤاؿ عف خصائص الجماعة التي تحتضف قيمة مف  ،قيمة معينة

 .القيـ
التصنيؼ المبني عمى أساس موضوعات القيـ : يقـو ىذا التصنيؼ عمى أساس الظواىر أو  -2

والمرأة تقوـ عمى  ،عمى أساس الصدؽالموضوعات التي تحظى بالتقويـ فمثال الرجاؿ يقوموف 
فمف خالؿ ىذا التقويـ  ،والمجتمع يقوـ عمى أساس العدالة االجتماعية ،األمانة الزوجيةأساس 

 .تظير القيـ الجماعية والبيئية وقيـ األشياء
قيمة معينة تحقؽ لو التصنيؼ عمى أساس الفائدة أو المنفعة : مف الطبيعي أف إيماف اإلنساف ب -3

فإف التصنيؼ يبدأ بأكثر القيـ تحقيقا لألىداؼ الخاصة باإلنساف ثـ  ،شباع حاجةأو إ مصمحة ما
وعميو فإنو بإمكاننا الحصوؿ عمى ىذا التصنيؼ لمقيـ وىي )القيـ المادية  ،االنطالؽ لممجتمع

ية والقيـ والقيـ السياسة والقيـ الجمال ،والقيـ الخمقية والقيـ االجتماعية ،والقيـ االقتصادية ،الطبيعية
 .الدينية والقيـ الفكرية والقيـ المينية والقيـ العاطفية(

التصنيؼ المبني عمى أساس األغراض أو األىداؼ: ىذا التصنيؼ جاء وفقا لمغرض المحدد أو  -4
ع بعض البرامج والقيمة الغذائية لنو لاليدؼ الخاص الذي يتحقؽ بوجود القيمة مثؿ القيمة العممية 

 .مف الطعاـ
أف اإلنساف المبني عمى أساس العالقة بيف متضمف القيمة وبيف الفائدة: مف المالحظ التصنيؼ  -5

وعميو  ,ال إذا وفرت لو فائدة معينة وىذا ما يعرؼ باسـ توجييات القيـال يحتضف قيمة معينة إ
 فإننا يمكننا الحصوؿ عمى األنواع اآلتية لمقيـ وىي:

 .القيـ ذوات التوجو الشخصي) الذاتي( -
 .وات التوجو نحو اآلخريفالقيـ ذ -
رتباط  : يقوـ ىذا التصنيؼ عمى أساس اال التصنيؼ المبني عمى أساس العالقة بيف القيـ ذاتيا -6

 .القائـ بيف القيـ بعضيا ببعض مثؿ دمج قيمة الكـر بسعادة اآلخريف
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ما لوحظ أف لكؿ تصنيؼ مما تـ استعراضو  ،بعد اطالع الباحثة عمى عدد كبير مف تصنيفات القيـ
 ،ويتسـ بعضيا بالمرونة واالتساع ،بحيث تتسـ التصنيفات السابقة بالتعدد والتنوع ،يميزه عف غيره

بيف ىذه والسبب في ذلؾ التبايف  ،ومرجع ذلؾ كمو الختالؼ الباحثيف حوؿ طبيعة مفيـو القيـ
ال أف ذلؾ ا إـ مف تعددىوبالرغ ،التصنيفات وغيرىا يقوـ عمى اختالؼ الزاوية التي ينظر مف خالليا

فالقيـ منظومة متداخمة ليا نسقيا الفردي االجتماعي  ،ال يعني أبدا انفصاليا عف بعضيا البعض
الذي تمتزج فيو فيما بينيا لتكوف الفرد الصالح القادر عمى بناء المجتمع المتماسؾ القوي القادر عمى 

 .البقاء والنماء واالستمرار

 :بناء القيم وتكوينيا

 ،يمو مف خالؿ المجتمع الذي يعيش فيو، واألسرة ىي المبنة األولى في إعداد المجتمعيكتسب الفرد ق
وىي البيئة التي يكتسب فييا الفرد  ،وأىمية األسرة في المجتمع تكمف في كونيا المؤسس األوؿ لمتربية

األوؿ  فيي الخط ،وىي التي يتوقؼ عمييا واقع الفرد وتصوراتو وتوجياتو ،معموماتو ومياراتو وقيمو
مما  ،وفي دائرتيا يتحقؽ االستقرار واالنتماء والشعور باألمف ،فمنيا تبدأ تربية الطفؿ ،نحو بناء القيـ

كسابو فضائؿ األخ ولتنمية القيـ العديد مف األساليب التي تتخذ  ،الؽ ومكارميايساعد عمى تربيتو وا 
وتتكامؿ في منظومة تربوية لتبني وتتضافر تمؾ األساليب  ،وسيمة لغرس تمؾ القيـ في نفوس الناشئة

فمكؿ أسموب فعاليتو في توجيو الفرد نحو قيمة معينة بجذبو إلييا،  ،اإلنساف الصالح مف جميع جوانبو
 ،ومالحظة مدى تقبمو ليا مف خالؿ حرية االختيار ،أو غير مباشرة ،أو عرضيا عميو بطريقة مباشرة
أىـ أساليب التربية اإلسالمية التي تساعد  ,(2016رثي )وقد ذكر الحا ،ومف ثـ االقتناع وااللتزاـ بيا

 عمى بناء القيـ :

موب التربية بالقدوة مف أعمى األساليب التربوية وأفضميا وأقواىا تأثيرا فيي ذلؾ األس ،محاكاة القدوة
فتتربى النفوس مف  ،ويحوؿ العبارات إلى سموكيات وأخالؽ ،مواقؼلى الناجع الذي يترجـ الكممات إ

وأقوى في غرس السموؾ الفاضؿ لدى  ،والتربية بالقدوة الحسنة أعظـ أثرا ،لو تربية صحيحة مؤثرةخال
الكريـ )صمى اهلل عميو وسمـ ( بيف أصحابو وقد كاف رسولنا  ،فاألقواؿ وحدىا ال تكفي ،المتعمميف

اس وعمموا كما أمر بشيء عمؿ بو أوال ثـ تأسى بو الن اوكاف "إذ ،مثال أعمى لمخمؽ الذي يدعو إليو
فقاؿ عز مف قائؿ "  ،وجعمو اهلل أسوة حسنة لعباده ،فكاف عمى الخمؽ العظيـ ،وكاف خمقو القرآف ،رأوه
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 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٹٱٹٱ
 [.21" ]األحزاب:َّ  حم جم
تباه الطفؿ التربية بالقصة مف أكثر األساليب التربوية أثرا، فروايتيا تمعب دورا كبيرا في شد ان،القصة

وتحتؿ المركز األوؿ في األساليب الفكرية المؤثرة في عقؿ الطفؿ لما ليا مف ،ويقظتو الفكرية والعقمية
 ،فيأخذ مف كؿ مشيد مف مشاىدىا عبرة وعظة ،وتحريؾ لممشاعر واألحاسيس ،متعة وأثر في النفوس

لقصة في التربية اإلسالمية ليا فا ،ويتشرب مف أحداثيا المختمفة ومواقفيا المتتابعة القيـ والفضائؿ
وظيفة تربوية ال يحققيا لوف آخر مف ألواف األداء المغوي ؛ ذلؾ أنيا تمتاز بميزات جعمت ليا آثارا 

ومف حيوية  ،مما تثيره مف حرارة العاطفة ،بعيدة المدى عمى مر الزمف ،نفسية وتربوية بميغة محكمة
وتجديد عزيمتو بحسب مقتضى القصة وتوجيييا وكو تدفع اإلنساف إلى تغيير سم ،وحركية في النفس

وىذا مما يدعو المربي إلى التركيز في اختيار القصة التي سيعرضيا عمى  ،وخاتمتيا والعبرة منيا
 ،إثر تجربة واقعيةتدؿ عمى نتيجة  ،ضرب المثؿ، والمثؿ: جممة وجيزة ذات مفيوـ عميؽ، و المتعمميف

بحيث يستطيع الباحث مف خالليا أف يرى عقؿ األمة  ،ةواألمثاؿ في كؿ أمة مصدر ميـ لمغاي
وقد جاء المثؿ في القرآف الكريـ  ،فيتعرؼ عمى أخالقيا وعاداتيا وتقاليدىا وطريقة تفكيرىا ،مكشوفا

لتبسيط معنى أو ايصاؿ تجربة بيدؼ التفكر والتذكر والتعقؿ، كما ورد المثؿ في الحديث النبوي 
ف استخداـ إ ،ة بأسموب بميغ يؤثر في النفوسأتى بصور رائعة دقيق وىو في جميع الحاالت ،الشريؼ
ذلؾ أف المثؿ  ،ضرب األمثاؿ لو أثر كبير في بناء القيـ وجعميا جزءا مف مكونات الشخصية أسموب

في  ،وينفر مف عمؿ السوء ،ويرغب في عمؿ الخير ،ويحث العقؿ عمى التفكير والتدبر ،يقرب المعنى
، جاءت الشريعة اإلسالمية الترغيب والترىيب، و يا وقعيا عمى العقؿ والعاطفةعبارة موجزة بميغة ل

لتربي النفوس عمى الفضائؿ، مف أجؿ بناء فرد صالح يكوف لبنة قوية في مجتمعو، واستخدمت ألجؿ 
ذلؾ عددًا مف األساليب التربوية الناجحة ومنيا أسموب الترغيب والترىيب، إف اإلنساف يقوـ بعممية 

إذ ال تعمـ بدوف دافع، فالدافع ىو الذي يغرس القيـ والميوؿ واالتجاىات، ولو نتيجة لعمؿ ما؛  التعمـ
أثر كبير في ثبات العمـ وتكراره، واإلنساف بطبعو يعيش بيف الرغبة في الخير والرىبة مف الشر، 

غراء، والمربي الناجح ىو مف يستطيع استخداـ ىذا األسم وب لمتأثير والترغيب وعد يصحبو تحبيب وا 
في المتعمميف، واالستخداـ األمثؿ لمترغيب والترىيب في بناء القيـ يحقؽ معنى اإلصالح لمنفس 

والعمؿ بمقتضى التوجييات الربانية، ويحمؿ النفس عمى فعؿ كؿ  ،البشرية، فيربييا عمى االستقامة
ما ينتظر فاعمو مف ر اهلل لخير لما ينتظره فاعمو مف أجر وثواب، ويجنبيا فعؿ كؿ ما يخالؼ أم
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فيي  ,النصح والوعظ واإلرشاد، لمكممة الطيبة الحسنة أثرىا في النفوس، ومف األساليب أيضًا عقوبة
ويستخدـ كثير مف المربييف النصح واإلرشاد  ،وتدفع إلى الخير والصالح ,وتشحذ اليمـ،ترقؽ القموب

لى الفضيمة مف ظ واإلرشاد والدعوة إلوعفا ،بيا في بناء القيـ لدى المتعمميف وتعويدىـ عمييا والعمؿ
يـ بالقواعد األخالقية، لأفضؿ الوسائؿ التي تؤثر في عقوؿ النشء، وتغذي مشاعرىـ وعواطفيـ وعقو 

كسابيـ القيـ إ فالموعظة المؤثرة تؤثر في النفس،و وتتطرؽ إلييا مما يؤدي لى تعديؿ سموؾ النشء، وا 
رشاد واستخداـ الموعظة الحسنة خير كثير في المجتمع واألخالؽ المرغوب فييا، إف في النصح واإل

لى كؿ خير والتواصي اإلصالح بيف الناس ومنبر الدعوة إبأكممو، ذلؾ أنيا سبيؿ التوجيو وأصؿ 
غرس العادة، مما يساعد المربييف عمى تربية األبناء ويسيؿ عمييـ غرس القيـ ، وكذلؾ بالحؽ والصبر

المربييف أف يتخذوا مف التربية اإلسالمية منيجًا يسيروف في ظاللو، إف عمى تعويدىـ السموؾ الحسف، 
وقد نجح ىذا المنيج في اجتثاث العادات السيئة التي كانت تعـ المجتمع قبؿ ظيور اإلسالـ، وفي 

ف في ذلؾ تحقيؽ لتحوؿ أل ـ الحسنة، وتعويد المسمميف عمييا؛المقابؿ العمؿ عمى بناء العادات والقي
تقـو بيا النفس بغير جيد وكد، وخير مرحمة لذلؾ مرحمة الطفولة األولى، فيكبر ، ى عادةلالخير كمو إ

تعمميف وأيسر عماًل عمى وىو متمسؾ بما تعود عميو في صغره، فإف ذلؾ أعظـ أثرًا عمى الم
ف متابعة المدح والثناء لممتعمميف وتحري الفرصة المدح والثناء والتشجيع، إ، واستخداـ المربييف

لو أثر كبير  ،لتعزيز سموؾ، وبناء قيمة ،ناسبة لتوجييو بحيث يقع مف المتمقي موقعا مؤثرًا ودافعاً الم
في التربية عمومًا، فمدح الطفؿ عمى خمؽ فعمو أو معروؼ قدمو لو اثر كبير في نفسيتو، يرفع مف 

؛ باألحداث والممارسةالتربية ، ومف األساليب اليمة أيضًا لى تكرار السموؾ المحموددفعو إمعنوياتو وي
ىدىا أمامو،والتربية ويشاألحداث، والمواقؼ التي تمر عميو أحياة اإلنساف ىي مجموعة مف ا إلف

باألحداث كانت متالزمة مع نزوؿ الوحي، فمقد جاء القرآف الكريـ بمنيج كامؿ شامؿ لمحياة كميا، 
بيا عف خالقيا، إف معايشة األحداث وجاء بالوقت ذاتو بمنياج لمتربية يوافؽ الفطرة البشرية عف عمـ 

واستثمار تمؾ المعايشة في سبيؿ تحقيؽ تربية ناجحة ليا أبمغ األثر في تكويف النشء وبناء قيميـ، 
والتربية الفعالة ىي التي تستثمر المواقؼ واألحداث لتبني قيمة وتوجو سموكًا وتغير عادة وىي كذلؾ 

الحوار، وعادة ما يكوف ، وأىـ ىذه األساليب سموكي لمقيمةالمعرفي والجانب ال التي تجمع بيف الجانب
ألنو يييئ الفرصة أماـ الولد  ؛بيف طرفيف أو أكثر وىو أسموب فعاؿ لبناء القيـ، وتربية األبناء عمييا

لمتعبير عف أفكاره وتصوراتو المختمفة حوؿ القضايا القيمية المعروضة لمنقاش، ويعد الحوار مف أبرز 
بوية اإلسالمية في الحديث مع األبناء ومحاورتيـ يساعد حتمًا في غرس الكثير مف القيـ األساليب التر 
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فعند محاورتيـ حوؿ موضوع الصحبة مثاًل، يكوف ذلؾ مف خالؿ مناقشتيـ مناقشة ىادئة  ،لدييـ
ظيار مضار الصحبة الشاذة الضارة، ليكتسب المتعمـ القدرة  ىادفة إلظيار فوائد الصحبة الحسنة، وا 

سالمية، فيتعرؼ عمى ، ويتعرؼ عمى الكثير مف القيـ اإلمى التمييز بيف الصداقة الضارة والنافعةع
محاسف الصدؽ والعدؿ واألمانة وفوائدىا، ويعرؼ قبائح الكذب والظمـ والخيانة وأضرارىا، ونتائج كؿ 

 منيا مف خالؿ الحوار اليادؼ البناء.
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 :الدراسات السابقة 2.2
عربية عمى العديد مف الدراسات قامت بتصنيؼ ىذه الدراسات إلى دراسات  بعد أف اطمعت الباحثة

 ودراسات أجنبية.

 :(2017دراسة الحمداني)

لى معرفة ما تتضمنو كتب التاريخ لممرحمة المتوسطة في جميورية العراؽ مف قيـ ىدفت ىذه الدراسة إ
 المواطنة والتواصؿ الحضاري مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

ما ترتيب قيـ المواطنة التي تتضمنيا محتوى كتب التاريخ لممرحمة المتوسطة في جميورية العراؽ  -
 القيـ؟حسب 

 ما الترتيب التي تتضمنيا كتب المرحمة المتوسطة بحسب مجاالتيا القيمية؟ -
ما قيـ التواصؿ الحضاري التي تضمنتيا محتوى كتب التاريخ لممرحمة المتوسطة في جميورية  -

 حسب القيـ ؟ العراؽ
 ما الترتيب التي تضمنتيا قيـ التواصؿ الحضاري بحسب مجاالتو القيمية؟ -

تـ اختيار طريقة تحميؿ و  ،ولتحقيؽ ىدؼ البحث اتبعت الباحثة المنيج الوصفي في ىذه الدراسة
وتكوف مجتمع البحث مف كتب التاريخ لمصؼ األوؿ  ،نيا مالئمة لتحقيؽ ىدؼ البحثالمحتوى أل
الثالثة والبالغ عدد الثالث المتوسط في العراؽ، وتكونت عينة البحث مف محتوى كتب التاريخ والثاني و 

( 8األولى خاصة بقيـ المواطنة تتضمف) ،( صفحة،أعدت الباحثة أداتيف لمبحث332صفحاتيا )
( مجاالت 7والثانية لمتواصؿ الحضاري تضـ ) ،( فكرة فرعية48مجاالت رئيسية توزعت عمى )

( فكرة في كتب التاريخ لممرحمة المتوسطة 3565أف ىناؾ ) ،( فكرة فرعية40زعت عمى )رئيسية تو 
وقد وزعت الفكر المنسجمة مع قيـ  ،%( فكرة تنسجـ مع قيـ المواطنة19.08( وبنسبة )667منيا)

( قيـ لمكتب مجتمعة في مجاؿ قيـ المواطنة 4ولقد تحققت ) ،ثماف مجاالتالمواطنة التي تتضمف 
يمييا قيمة )العمؿ  ،%(25.03) اليوية واالنتماء،والوالء الوطني( بالمرتبة األولى بنسبة ) قيمة :ىي

أما بالنسبة %(، 15.59ومف ثـ قيمة )الوعي السياسي( بنسبة ) ،%(17.99واالنجاز( بنسبة )
 ،ى( قيـ لمكتب مجتمعة ىي قيمة ) التبادؿ الثقافي( بالمرتبة األول3لمتواصؿ الحضاري فقد تحققت )

%(، وفي المرتبة 60.40%(، وفي المرتبة الثانية قيمة )التكامؿ والمشاركة( بنسبة )26.31بنسبة )
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وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة إعادة %(، 15.78الثالثة قيمة)التضامف اإلنساني( بنسبة )
لتواصؿ النظر في محتوى كتب التاريخ لممرحمة المتوسطة بما يضمف توزيعا عادال لمفاىيـ ا

 .الحضاري وقيـ المواطنة

 ( :2016دراسة أبو مور )

ىدفت الباحثة مف دراستيا إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ مسرحة المناىج عمى تنمية القيـ لدى 
( طالبة مف طالبات الصؼ 78حيث تكونت عينة الدراسة مف ) ،طالبات الصؼ السادس األساسي

وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا  ،ية لمبنات برفحالسادس األساسي مف مدرسة دير ياسيف األساس
كما استخدمت الباحثة قائمة القيـ وأداة تحميؿ المحتوى واختبار  ،المنيج الوصفي والمنيج التجريبي

وقد توصمت الباحثة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   ،القيـ
0.01)=αومتوسط درجات الطالبات في  ،ت في المجموعة الضابطة( بيف متوسط درجات الطالبا

 .المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي إلختبار القيـ لصالح طالبات المجموعة التجريبية

 (:2015دراسة بعموشة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تضمف القيـ اإلسالمية في منياج حقوؽ اإلنساف لمصؼ 
لة الغوث الدولية في محافظات غزة ومدى اكتساب الطمبة ليا، والتصور السادس في مدارس وكا

المقترح إلثرائيا، تكونت عينة الدراسة مف كتاب حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادس )الجزء األوؿ 
والثاني(، وقد تـ اختيار الطالب بطريقة العينة العشوائية، اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، 

ة أداة تحميؿ المحتوى، وقائمة اشتممت أىـ أبعاد القيـ، والقيـ الفرعية المندرجة واستخدمت الدراس
تحتيا، واختبار لتحديد مدى اكتساب الطمبة لمقيـ، وتصور مقترح إلثراء كتاب حقوؽ اإلنساف لمصؼ 
السادس في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة بالقيـ اإلسالمية، وقد توصمت الدراسة 

مرة، واحتمت القيـ االجتماعية واألخالقية ( 161تحميؿ الكتاب إلى أف تكرار القيـ اإلسالمية بمغ ) بعد
المرتبة األولى، يمييا في المرتبة الثانية القيـ الدينية وااليمانية، وفي المرتبة الثالثة القيـ المعرفية 

ء النتائج أوصت الباحثة بضرورة والعممية، وفي المرتبة األخيرة القيـ الجمالية والبيئية، وفي ضو 
 االىتماـ بالقيـ اإلسالمية وزرعيا في نفوس النشء، دوف إىماؿ القيـ األخرى.
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 (:2015دراسة ياسين )

تيدؼ ىذه الدراسة إلى توضيح العالقة بيف عناصر تنسيؽ الموقع، والقيـ الجمالية والوظيفية في 
صر في رسـ الصورة الجمالية وتحسيف كفاءة الفراغات الحضرية، وكيؼ يمكف أف تؤثر ىذه العنا

ي عمى المنيج الوصفي اسستكزت الدراسة في منيجيتيا بشكؿ أالفراغات الحضرية بشكؿ عاـ، وقد ار 
والمنيج التحميمي باالعتماد عمى جمع المعمومات مف الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، ومف 

اسة والتي تمثمت في حديقة الجندي المجيوؿ في مدينة ثـ جمع المعمومات المتوفرة عف منطقة الدر 
غزة، كمثاؿ ألحد الفراغات الحضرية مف خالؿ الزيارات الميدانية والمقابالت مع ذوي االختصاص، 
والمسح الميداني الشامؿ لدراسة عناصر التنسيؽ في المنطقة واستطالع آراء رواد المنطقة مف خالؿ 

عيا ليدفيف: أوليما قياس مدى توفر المتطمبات الوظيفية والجمالية إعداد استمارة استبياف تـ توزي
 رضالعناصر التنسيؽ الموجودة ومطابقتيا الحتياجاتيـ، أما اليدؼ الثاني فيو قياس مدى 

المستخدميف عف عناصر التنسيؽ الموجودة لمعرفة االنطباع الذىني المتكوف لدى األفراد عف الفراغ، 
يجاد تقييـ شامؿ لعناصر التنسيؽ في منطقة الدراسة، ومدى تحقيقيا وقد خمصت الدراسة إلى إ

لممتطمبات الجمالية والوظيفية في الفراغ، باإلضافة إلى مجموعة مف النتائج العامة والتي تمثمت في 
ال تمبي االحتياجات والمتطمبات الجمالية  -والسيما العناصر المادية –أف عناصر التنسيؽ الموجودة 

 لممنطقة، وىو ما يؤثر سمبًا عمى وظيفة الفراغ كفراغ ترفييي اجتماعي. والوظيفية

 (:2014دراسة الّصغّير) 

ىدفت الباحثة مف دراستيا " القيـ وداللتيا التربوية في كتاب الرقاؽ مف صحيح البخاري" إلى الكشؼ 
ما يترتب عمييا عف القيـ التي احتوتيا األحاديث المذكورة في كتاب الّرقاؽ مف صحيح البخاري، و 

مف دالالت تربوية تسيـ في تربية وتوعية الفرد والمجتمع اإلسالمي، وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا 
عمى عدة مف مناىج البحث العممي: المنيج االستقرائي واالستنباطي والوصفي التحميمي عمى 

لقيـ التربوية ثـ محاولة األحاديث النبوية الشريفة مف كتاب الرقاؽ في صحيح البخاري الستخراج ا
 ،صياغة دالالت تربوية مف تمؾ القيـ، وقد حددت الباحثة دراستيا ببياف القيـ العقدّية والتعبدية

وقد توصمت الباحثة إلى مجموعة مف  ،واالجتماعية في كتاب الّرقاؽ مف صحيح البخاري ،والخمقية
ناء الشخصية السوية المتكاممة روحيا وخمقيا النتائج أبرزىا أف القيـ اإلسالمية ليا أىمية بالغة في ب

 .واجتماعيا مما يؤثر إيجابا عمى قوة وثقافة ورقي المجتمع اإلسالمي
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 ( :2012دراسة إبراىيم )

قامت الباحثة بإجراء دراسة بعنواف "فعالية تدريس النص األدبي في ضوء المدخؿ الكمي في تنمية 
دية " حيث تمثمت مشكمة البحث في ضعؼ إفادة تالميذ القيـ الخمقية لدى تالميذ المرحمة اإلعدا

المرحمة اإلعدادية مف دراستيـ لمنصوص األدبية في تنمية القيـ الخمقية، ويعزى ىذا إلى تدريس 
النص األدبي بصورة جزئية تيمؿ كمية المغة، والتمحور حوؿ المتعمـ ومياراتيا مما يضعؼ تأثير 

اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي في ، ت المغوية والقيـ الخمقيةتدريس النص األدبي عمى نمو الميارا
وصؼ اإلجراءات وعرض النتائج وتحميميا، والمنيج شبو التجريبي لمعرفة أثر تدريس النص األدبي 

توصمت الباحثة .في ضوء المدخؿ الكمي عمى تنمية القيـ الخمقية، وبعد اإلجابة عمى أسئمة الدراسة
وأوصت الباحثة بأىمية توعية معممي المغة العربية  ،لمجموعة التجريبيةإلى وجود فروؽ لصالح ا

 بمراعاة القيـ الخمقية التي تشتمؿ عمييا الموضوعات المغوية والعمؿ عمى تنميتيا.  

 (:2012دراسة الرومي )

دراسة " تحميؿ القيـ المتضمنة في كتاب لغتي الخالدة لمصؼ األوؿ المتوسط وتقويـ تدريس  تىدف
عمميف إياىا " إلى التعرؼ عؿ القيـ التي يتضمنيا كتاب )لغتي الخالدة( لمصؼ األوؿ المتوسط الم

وتقويـ أداء معممي المغة العربية في  ،واألساليب واإلجراءات المناسبة لتدريسيا ،ومناسبة توزيعيا فيو
( لطالب الصؼ وقد تكّوف مجتمع البحث مف كتاب )لغتي الخالدة ،تنفيذ تمؾ األساليب واإلجراءات

( معمما وألجؿ تحقيؽ  15ومعممي الكتاب في محافظة "الزلفى" البالغ عددىـ ) ،األوؿ المتوسط
أىداؼ البحث فقد صمـ الباحث أداتيف ىما : بطاقة تحميؿ المحتوى لتحميؿ القيـ في الكتاب، مكونة 

مف الكتاب، و بطاقة ونوع العرض وموقع القيمة  ،مف عشرة أعمدة تبيف نوع القيمة وطريقة عرضيا
( إجراًء 43مالحظة لتقويـ أداء المعمميف في تدريس القيـ مكونة مف خمسة إجراءات رئيسة و )

وقد قاـ الباحث بتطبيؽ األداتيف عمى مجتمع البحث، فكانت أبرز النتائج التي توصؿ إلييا  ،فرعيا
واع مف القيـ الرئيسية وىي ( تكرارًا توزعت عمى سبعة أن(825( قيمة بتكرار وصؿ إلى (181وجود 

وكانت أعالىا تكرارا القيـ .والجمالية ،المعرفية، االقتصادية ،: الدينية، االجتماعية، الذاتية، الوطنية
وأقميا الجمالية والصحية، كما ظير تقارب كبير في طريقة عرض القيـ بيف  ،الدينية ثـ االجتماعية

القيـ بيف الفقرة والجممة والكممة،فكانت الجممة ىي  الصريحة والضمنية، بينما ىناؾ تفاوت في عرض
األبرز، بينما تقارب استخداـ الكممة والفقرة في وحدات الكتاب،وظير بشكؿ أكبر في 
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الفصميف،وتطابقًا في مجمؿ الكتاب، وبناًء عمى ذلؾ فقد أوصى الباحث بضرورة الموازنة بيف 
 .األىداؼ المعرفية والوجدانية

 (:2012د الغني)دراسة القاضي وعب

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى إسياـ المعمـ في إكساب القيـ االجتماعية لطمبة الصؼ التاسع 
مف التعميـ األساسي بمدينة طرابمس، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وأدواتو مف 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج تحميؿ المحتوى واستمارة اإلستبياف، ومقياس القيـ االجتماعية، وكذلؾ 
( معممًا ومعممة، وقد أظيرت 383الكيفي مف خالؿ استخداـ المقابمة، وبمغت عينة الدراسة مف )

نتائج الدراسة أف نسبة القيـ االجتماعية لدى طمبة الصؼ التاسع كانت عالية، وكاف ترتيبيا لدييـ 
الصداقة، تحمؿ المسؤولية، المساعدة، العالقات االجتماعية مع اآلخريف، كالتالي)قيمة الوفاء، 

التكاؼ االجتماعي(، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمحور إسياـ المعمميف في إكساب الطمبة القيـ 
االجتماعية في مجاؿ المدرسة، فقد أظيرت النتائج أف المعمـ قد أسيـ في تنمية القيـ االجتماعية لدى 

اعية في مجاؿ األسرة، وأسيـ بدرجة عالية في طمبة الصؼ التاسع بدرجة متوسطة في القيـ االجتم
 مجاؿ المجتمع والمدرسة.

 (:2010دراسة المصري )

لى أثر استخداـ لعب األدوار في اكتساب القيـ االجتماعية في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إ
دؼ محتوى كتاب لغتنا الجميمة لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة، ولتحقيؽ ىذا الي

اتبعت الباحثة المنيج التجريبي، وقامت بتحميؿ محتوى لكتاب لغتنا الجميمة ) الجزء األوؿ( لمصؼ 
،  :لى ثمانية أبعاد ىيقيمة اجتماعية، قسمتيا الباحثة إ (28الرابع استخرجت منو ) )النظافة، الكـر

ستبانة لقياس د اثة بإعداالتعاوف، حسف المعاممة، العفو، حب اآلخريف، األمانة، التقدير(، قامت الباح
مدى تضميف محتوى كتاب لغتنا الجميمة لمؼ الرابع األساسي بالقيـ االجتماعية، ثـ قامت الباحثة 
بإعداد اختبار لقياس مدى اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لمقيـ االجتماعية في محتوى كتاب 

الرابع األساسي في محافظة الوسطى  ؼو عمى عينة عشوائية مف تالميذ الصلغتنا الجميمة، تـ تطبيق
 لى النتائج اآلتية:لبًا وطالبة، وقد توصمت الدراسة إ( طا66بمغت)
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ف القيـ االجتماعية المراد اكتسابيا لطمبة الصؼ الرابع األساسي في محتوى كتاب لغتنا الجميمة أ -
 ( قيمة.28كانت )

ية والمجموعة الضابطة الكمية في حصائية بيف المجموعة التجريبية الكموجود فروؽ ذات داللة إ -
التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي، وىذا يعني أف ألسموب لعب 

احثة بضرورة التخطيط المسبؽ عند األدوار أثرًا في اكتساب القيـ االجتماعية، وقد أوصت الب
ج المغة العربية لممرحمة األساسية عداد المناىج لتحديد كيفية توزيع القيـ االجتماعية في مناىإ

 الدنيا بنسب مناسبة.

 (:(2009دراسة حمودة 

ىدفت الدراسة إلى استنباط القيـ اإلسالمية المتضمنة في قصص المنياج الفمسطيني في المرحمة 
األساسية العميا في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، ووضع تصور مقترح لالستفادة مف القيـ التربوية 
 في قصص المنياج الفمسطيني في مجاؿ التعميـ المدرسي، وقد استخدـ الباحث أسموب تحميؿ

وذلؾ بتحميؿ القصص في المنياج  ،المحتوى عف الناحية الكيفية كأحد تقنيات المنيج الوصفي
الفمسطيني في المرحمة األساسية العميا واستخراج القيـ التربوية منيا. وقد توصمت الدراسة إلى نتائج 

ة اإليمانية مف أىميا: أف كتب المطالعة والنصوص لممرحمة األساسية العميا تزخر بالقيـ التربوي
كما أنيا تزخر بالقيـ التربوية  ،...كاإليماف بالقضاء والقدر والتوكؿ عمى اهلل والزىد في الدنيا

وقد  ،وتحمؿ المسؤولية، واإلحساف وغيرىا ،والشكر عمى المعروؼ ،االجتماعية كالزيارة وتبادؿ المودة
مية لدى النشئ مف خالؿ أوصت الدراسة بأف يسعى المربوف إلى غرس القيـ التربوية اإلسال

 .المؤسسات التربوية واالجتماعية المختمفة

 (:(2006دراسة عاشور

ىدؼ الباحث مف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى منظومة القيـ في كتب المغة العربية لطمبة الصفوؼ 
حث تصنيفا حيث طور البا ،( دراسة مقارنة(2000_1990األربعة األولى في األردف بيف عامي 

حيث حدد منظومة القيـ االجتماعية في ثمانية عناويف رئيسية ىي: القيـ .موضوع الدراسة لمقيـ
المعرفية والتعميمية، القيـ األسرية أو العائمية، القيـ االقتصادية، القيـ السياسية، القيـ الجمالية، القيـ 

المطور وىو مف تطوير  قاـ الباحث باستخداـ المعيار .الخمقية، القيـ اإليمانية، والقيـ اإلنسانية
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( وذلؾ لضماف ضبط القيـ موضوع المقارنة عمما بأف 1990 الباحث نفسو في دراسة سابقة )عاشور،
ىذا المعيار قد تـ استخدامو مف قبؿ الكثير مف الدارسيف في البحث عف القيـ في المناىج والكتب 

الثالث، والرابع  ،والثاني ،األوؿالمدرسية المختمفة. وقد شممت عينة الدراسة كتب القراءة لمصفوؼ 
المقررة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في المممكة األردنية الياشمية والصادرة عف المديرية ،االبتدائي

( وقد اعتمد الباحث نتائج الدراسة : اشتممت كتب القراءة عينة (2000_1990لممناىج لعامي 
وأظيرت الدراسة عدـ وجود نظاـ معيف  ،صفوؼالدراسة عمى منظومة القيـ بنسب مختمفة بيف ال

لتوزيع ىذه القيـ بيف الصفوؼ، وتوصي الدراسة بأف تنتيج الكتب أسموبا معينا لمتوزيع بيف الصفوؼ 
 .مع مراعاة العمر الزمني لمطالب في توزيع بعض القيـ

 (:2005دراسة سموت)

لتي يمـز توافرىا في األناشيد المقدمة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ مجاالت مفاىيـ القيـ ا
لطمبة المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الفمسطينية، تكونت عينة الدراسة مف الصفوؼ الثالثة 
األولى مف مرحمة التعميـ األساسي الدنيا في فمسطيف، وىي الصؼ األوؿ والثاني والثالث عمى 

باحثة المنيج الوصفي التحميمي، حيث قامت الباحثة ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة؛ اتبعت الالتوالي، 
بإعداد قائمة لمقيـ الالزمة لممرحمة األساسية الدنيا ضمف ثمانية مجاالت ىي: المجاؿ الروحي، 
والمجاؿ االجتماعي، والمجاؿ األخالقي، والمجاؿ االقتصادي، والمجاؿ العممي، والمجاؿ السياسي، 

قامت الباحثة بتحميؿ األناشيد المتضمنة في كتب لغتنا الجميمة  والمجاؿ البيئي، والمجاؿ الجمالي.
لمصفوؼ الثالثة األولى، حيث تصمت الدراسة إلى أف الكتب الثالثة اشتممت عمى جميع مجاالت 
مفاىيـ القيـ، غير أف مفاىيـ القيـ السياسية لـ يرد أي منيا في كتاب الصؼ الثالث اإلبتدائي، وفي 

باحثة بضرورة إىتماـ واضعي المناىج الدراسية عند قياميـ بتعديؿ النسخ أوصت الضوء النتائج 
 التجريبية لكتب المغة العربية باختيار األناشيد التي تحتوي عمى جميع القيـ المرغوبة، وبشكؿ متوازف.

  2004):دراسة مرتجى)

خالقية مف وجية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف درجة ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األ
نظر معممييـ في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظة غزة لمعاـ الدراسي 

وقد اعتمد  ،( الستطالع آرائيـ حوؿ ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخالقية2002-2003)
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وقد استخدـ  ،و ألغراض الدراسةالباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي نظرا لمناسبت
( فرد مف معممي 290وتـ اختيار عينة عشوائية قواميا ) ،الباحث استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

ومعممات المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظة غزة، وقد 
وقد توصمت الدراسة  ،مف أفراد المجتمع األصمي%( 35العينة بنسبة )وزعت االستبانة عمى أفراد 

راوحت ما إلى النسب المئوية لممارسة طمبة المرحمة الثانوية إلحدى وخمسيف مف القيـ األخالقية ت
مع وجود فروؽ دالة  ،%(،وقيمتيف خمقيتيف نسبتيما المئوية دوف ذلؾ82.34%( و)60.34بيف )

مقيـ األخالقية تعزى لصالح اإلناث، وقد أوصت الدراسة إحصائيا في ممارسة طمبة المرحمة الثانوية ل
وتنمية بعض القيـ األخالقية لدى  ،بضرورة االىتماـ بالقيـ األخالقية المستمدة مف مصادر اإلسالـ

 طمبة المرحمة الثانوية والتي كشفت الدراسة أنيـ يمارسونيا بنسبة أقؿ مف غيرىا 

 :(2001 )دراسة زيود

بعنواف: " القيـ التربوية في محتوى كتب العمـو اإلنسانية لممرحمة اإلعدادية في أجرت الباحثة دراسة 
الجميورية العربية السورية " وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ مضموف كتب العمـو اإلنسانية )لغة 
عربية _ اجتماعيات_ تربية دينية إسالمية ومسيحية( لممرحمة اإلعدادية، وذلؾ لمكشؼ عف القيـ 

تربوية الموجودة فييا، والكشؼ عف مدى التوافؽ بيف القيـ المتضمنة في كتب العموـ اإلنسانية ال
ت تسيـ في ترسيخ لممرحمة اإلعدادية مع األىداؼ المرسومة في ىذه المرحمة، والوصوؿ إلى مقترحا

ج التحميمي اعتمدت الباحثة المني، وتالفي النقص مف القيـ، واستبعاد السمبي منيا القيـ اإليجابية
القائـ عمى تحميؿ مضاميف كتب المواد الدراسية المقررة لمعموـ اإلنسانية في المرحمة اإلعدادية 

ومقارنة القيـ التي  ،والتربية الدينية /إسالمية /مسيحية ،وىي)المغة العربية، والعمـو االجتماعية
رة لبياف مدى تحققيا في ىذه تتضمنيا تمؾ الكتب بالقيـ التي نصت عمييا األىداؼ التربوية المقر 

توصمت الباحثة مف نتائج مسح القيـ ورود قيـ لـ تنص  .الكتب وتعرؼ وجوه الكفاية أو النقص فييا
وكذلؾ عدـ تغطية بعض الكتب  ،عمييا األىداؼ وال تندرج في فئات القيـ المشتقة مف ىذه األىداؼ

التعميـ تتكامؿ في تقديـ ىذه القيـ وتوزيعيا  وقد يبرر ذلؾ بالقوؿ بأف مراحؿ ،لجوانب عديدة مف القيـ
وتندرج في تعميميا، وقد أوصت الباحثة بضرورة ايالء الميارات واالتجاىات والقيـ التي ىي مف أىـ 
دوافع السموؾ العناية الالزمة في الكتب المدرسية إلى جانب المعارؼ والمعمومات وايجاد صمة قوية 
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ربوية مع الحياة والبيئة بحيث تساير أىداؼ المجتمع، وتيتـ بيف محتويات الكتب واألىداؼ الت
 بمشكالتو وحاجاتو، وتتخذ مف المواقؼ الحياتية أساسا لمخبرات العممية.

 ( :2001دراسة أبو فارة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ في كتابي الثقافة األدبية والمغوية لمصفيف األوؿ والثاني 
طيف وذلؾ مف ناحية أنواعيا والقيـ المتفرعة عنيا ونسبة شيوعيا في كتابي الثقافة الثانوييف في فمس

قاـ الباحث بتحميؿ محتوى الكتابيف موضوع الدراسة، حيث  المذكوريف،األدبية والمغوية لمصفيف 
وحدة دراسية لمصؼ الثاني ثانوي  (14)( وحدة دراسية لمصؼ األوؿ الثانوي،(20اشتممت عمى 
التحميؿ الفكرة الجزئية، وقد اعتمد الباحث عمى النسبة المئوية في تحديد نسب وجود  وكانت وحدة

( في دراستو، وقد وجد (1993القيـ وانتشارىا، وقد اعتمد الباحث التصنيؼ الذي استخدمو أبو شريعة
لـ يتبع نظاما الباحث أف توزيع القيـ في كتابي الثقافة األدبية والمغوية لمصفيف األوؿ والثاني الثانوييف 

 .بؿ إف التوزيع العشوائي ىو السمة الغالبة في الكتابيف ،محددا في التوزيع

 (:1997دراسة الفتمي )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخالقية مف وجية نظر 
ا في ذلؾ عمى أدوات الدراسات مدرسييـ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث ببناء أداة استبانة معتمد

( فقرة، موزعة عمى ثالث مجاالت ىي: مجاؿ عالقة 53المشابية ليذا البحث، تكونت اإلستبانة مف )
عالقة الطالب بالمدرسة  الطالب بالمدرسيف، ومجاؿ عالقة الطالب بزمالئو، والمجاؿ األخير
الذيف يدرسوف في المرحمة وموظفييا، طبقت ىذه األداة عمى عينة مف المدرسيف والمدرسات 

( فردًا، وأظيرت نتائج البحث أف مدى 138اإلعدادية بفرعييا األدبي والعممي، وكاف عدد أفرادىا)
ممارسة الطمبة لمقيـ األخالقية في مدارسيـ متوسطة، كما أظيرت بأنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا 

عينة يعزى لمتغير الجنس)ذكور، ( بيف متوسط إجابات ال0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )
إناث(، ومتغير التخصص العممي، وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بتوعية ادارات المدارس الثانوية 

 ومدرسييا بأىمية األخالؽ في سموؾ الطمبة.
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 :(1994غرايبة )و  دراسة الشريدة

لممرحمة األساسية ممثال  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى توافؽ ما يحتويو المنياج المدرسي
بكتابي لغتنا العربية لمصفيف األوؿ والخامس األساسيف مع فمسفة التربية والتعميـ في األردف 

(، والتي يفترض أف تعكس القيـ التربوية والفكرية 1988( لعاـ)(27المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
قانوف وقد استخدـ الباحثاف تحميؿ كؿ والوطنية والقومية السياسية واإلنسانية واالجتماعية في ال

موضوع مف موضوعات الكتابيف)القراءة، المحفوظات، النشيد والتعبير( وفؽ نموذج التحميؿ المطور 
لمتعرؼ عمى األفكار مف أجؿ تحديد القيـ وتصنيفيا، وتـ اعتماد الجممة كأصغر وحدة لمتحميؿ، 

دير الكمي لمقيـ التي تقوـ عمى رصد عدد مرات وأعطيت كؿ عبارة وزنًا، أي وحدة قيمية واحدة لمتق
تكرار القيـ المجممة في المضموف، وأسفرت نتائج الدراسة عف أف ىناؾ فجوة واضحة بيف القيـ في 

( مما يستدعي مراجعة جادة (1988( لعاـ (27محتوى الكتابيف المحمميف وفمسفة النظاـ التربوي رقـ 
 .قانوف التربية والتعميـ في األردف بتخطيط مسبؽ لوضع القيـ وفقًا لفمسفة

 (:1994دراسة الخوالدة )

"دراسة تحميمية لمقيـ السائدة في كتب المغة العربية المقررة لمصؼ العاشر األساسي في األردف " 
حاولت ىذه الدراسة التحقؽ مف القيـ التي تضمنتيا كتب المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي لمعاـ 

ومدى شمولية ىذه القيـ لجميع مجاالت القيـ الواردة في ىذه الدراسة  1993_1992)الدراسي )
ومدى مواءمة ىذه القيـ لألىداؼ التي وضعتيا وزارة التربية والتعميـ ليذه الكتب، وقد استخدـ الباحث 
طريقة تحميؿ المحتوى حيث تـ تحميؿ النصوص الواردة في الكتب التي شممتيا الدراسة وىي كتاب 

والنصوص وكتاب التطبيقات المغوية وكتاب قواعد المغة العربية وكتاب التعبير متخذا الفكرة  المطالعة
المتضمنة في جممة أو فقرة أو مثاًل مف األمثاؿ أو بيتًا مف الشعر أو شطرًا منو وحدة لمتحميؿ، ثـ 

ي والجمالي صنؼ القيـ الواردة في سبعة مجاالت ىي: المجاؿ المعرفي والديني واالجتماعي والخمق
والسياسي واالقتصادي. وقد أظيرت نتائج الدراسة أف كتب المغة العربية لمصؼ العاشر تضمنت 

%( والمجاؿ 21.1تكرارا، وكاف توزيعيا عمى المجاؿ المعرفي ) 1379)( قيمة تكررت )158)
 %( والمجاؿ االقتصادي12.1%( والمجاؿ الخمقي )15.7%( والمجاؿ االجتماعي )(19.7الديني 

%(، وقد خمصت الدراسة إلى أف 9.5%( والمجاؿ السياسي )(10.1( والمجاؿ الجمالي (%11.8
وأنيا تفاوتت مف مجاؿ إلى آخر، وأف  ،بعض القيـ تكررت أكثر مف غيرىا، وبعضيا كاف أقؿ تكرارا
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بعض ىذه القيـ وضع ليا أىدافا تغطييا مف األىداؼ المرسومة لمكتب المقررة، وبعضيا لـ تغطيا 
األىداؼ مرده الكتب التي ركزت عمى القضايا المغوية، وعدـ وجود نظاـ قيمي متكامؿ عند وضع 

 .األىداؼ لمكتب المقررة

 :الدراسات األجنبية2.2.2

 Doruk (2012) دروك دراسة

والقيـ  ،ىدفت ىذه الدراسة لتحديد المعالجات بالتفصيؿ والتي تساىـ في تعميـ القيـ التربوية العامة
والقيـ التربيعية الرياضية مف خالؿ التجارب التي يحصؿ عمييا الطالب خالؿ العمؿ عمى  ،يةالرياض

 ،(طالبا مف طالب الصؼ السادس والسابع58تكونت عينة الدراسة مف ) ،أنشطة النمذجة الرياضية
(، بينما 28بمغ عدد الذكور ) ،( مف الصؼ السابع24و) ،( مف الصؼ السادس34وزعت كاآلتي )

واستخدمت  ،(، اتبعت ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة كأحد المناىج التجريبية30دد اإلناث )بمغ ع
وتـ تسجيؿ فيديوىات ليـ أثناء قياميـ وتـ توزيع أوراؽ عمؿ عمى الطمبة  ،الدراسة المالحظة

قد و  ،وتـ إجراء المقابالت مع الطمبة بطريقة شبو منظمة ،باألنشطة المتعمقة بالنمذجة الرياضية
أظيرت النتائج أف أنشطة النمذجة الرياضية ساىمت بشكؿ ممحوظ في تطوير القيـ التربوية بشكؿ 

 .والقيـ التربوية الرياضية بشكؿ خاص ،عاـ

 Tsangaridon and Sullivan (1997) تزانجاردون و سوليفان دراسة

ىية القيـ التربوية لى معرفة مدى التطور الميني لممعمميف مف خالؿ وصؼ مافت ىذه الدراسة إىد
( أنماط مدربة مف المعمميف في مدارس ابتدائية وثانوية 4المنتجة مف خالؿ أدائيـ، وقد تـ اختيار )

ضمف مناطؽ مدنية وريفية، لما ليذيف المعياريف مف تأثير في أداء المعمميف، والقيـ التربوية 
إعطائيـ  مراقبة المعمميف خالؿوممارستيا، وتـ جمع المعمومات عف طريؽ المالحظة والمقابمة، و 

ف المنتجة واألداء الوظيفي ىي متغيرات تبعًا لمينتيـ الحصص، وأشارت النتائج إلى أف قيـ المعممي
التعميمية، وأف المعمميف الذيف يتدربوف بعد العمؿ يطوروف أنفسيـ مما كاف لو األثر األكبر في تغيير 

 أسموب تعميميـ وبناء مينتيـ لألفضؿ.
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  and Kroge (1992) Schunkeyشونكي وكورج  ةدراس

بتدائية في مدارس فموريدا، حيث تـ اختيار وىي بعنواف قيـ الطمبة في المرحمة التمييدية والمرحمة اال
( طالبًا مف كؿ 15( مدارس مف مدارس والية فموريدا، وطبقا دراستيما عمييا، وقد تـ اختيار )3)

اعية ليرتبوىا حسب أىميتيا مف وجية نظرىـ، وليعطي كؿ (قيـ اجتم7صؼ، قدـ ليـ قائمة مف )
 كما يمي:ئمة حممت البيانات وكانت النتائج واحد منيـ تقريبًا لكؿ قيمة، ومثااًل عمييا، وبعد إجابة األس

حصائية بيف طمبة ؾ صؼ وآخر في ترتيبيـ لمقيـ، كما أف جميع طمبة توجد فروؽ ذات داللة إ -
يـ ميمة ليـ وال بد مف االعتقاد بيا، وأف طمبة الصؼ الواحد رتبوا القيـ العينة اعتبروا قائمة الق

 بصورة متشابية.
 .ال توجد فروؽ بيف قيمة وأخرى مف حيث أىميتيا بالنسبة لمطمبة -
ال توجد فروؽ ذات داللة بيف الطمبة البيض والسود في ترتيبيـ لمقيـ، ولـ يظير أثر لمجنس في  -

 .ترتيب الطمبة لمقيـ
 

  AL.IZadeh (1984)األزاده  دراسة

أىمية في المدارس المنتقاة والتي يعتبرىا الطمبة ذات ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة القيـ االجتماعية 
عادة تقييـ ىذه القيـ ،يرافاالبتدائية في إ وما يجب أف  ،يراففي ضوء التغيرات االجتماعية في إ وا 

وقد تـ استخداـ أداتاف ليذه  ،بتدائية مف قيـ اجتماعيةتشتمؿ عميو المناىج الدراسية في المدارس اال
وورقة معمومات شخصية صممت ليذه  ،اجتماعيةالدراسة ىما استبانة مكونة مف مجموعة قيـ 

ومقاييس المتغيرات والتوزيعات، اتبعت  ،عف طريؽ النسب المئوية ، ومف ثـ تحميؿ النتائج الدراسة
( 79إلناث، و)( فردا مف ا32وقد تكونت عينة الدراسة مف ) ،ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي

( منيـ مف الذيف لـ يتخرجوا بعد وىـ مف جامعة 63( منيـ خريجوف،و)45فردا مف الذكور،و)
(Missouri-Columbia)( قيمة يتـ تحديد أي منيا يجب أف يشتمؿ عمييا 11، تناوؿ الباحث )

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  ،لتي يتـ انتقاؤىا في المنياجمنياج المدرسة، ومدى التركيز عمى القيـ ا
( قيمة القت قبوال مف قبؿ الطمبة حيث تـ اشتماليا وتأكيدىا في برامج 11( قيـ مف )10أف )

 .القدامى أكثر تفتحا مف الطمبة الجدد في استجاباتيـ لمقيـ المنتقاةوأف الطمبة  ،المدرسة
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  Garrod (1982) جارود دراسة

ولت ىذه الدراسة منيج األدب االنجميزي في المدرسة الثانوية ودوره في تحقيؽ األىداؼ األخالقية تنا
وتربية الذات، ودرست األثر األخالقي لألدب مف خالؿ عرض النظريات النفسية والتربوية التي 

أثير ركزت عمى مرحمة المراىقة وكيفية تأثير األدب في ىذا الجيؿ، وركزت الدراسة أيضا عمى ت
وقد تـ  ،دراسة طوالنيةوذلؾ مف خالؿ  ،والصداقة والشخصيةاألدب في أمور وقيـ مثؿ العدالة 

وقد أثبت المنيج المطور إحصائيا أنو فاعؿ بشكؿ ىاـ في  ،استخداـ مقياس نضج الحكـ األخالقي
يف عممية تطور الذات في الصؼ التجريبي وذلؾ بعد التعديالت التي تمت لمفروؽ الميدانية ب

وأعقب التحميؿ الكمي تحميؿ  ،المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة في االختبار القبمي
 وصفي لتقديـ الطمبة لمبرامج.

  Gossett 1981))جوست  دراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ محتوى روايات "سايتكميؼ" التاريخية لألطفاؿ لتحديد القيـ اإليجابية 
و"سايتكميؼ" مجموعة قصصية روائية ،ىؤالء األطفاؿر والتي تنمييا لدى لممجتمع الغربي المعاص

تمثمت عينة الدراسة في  ،مشيورة بتقديـ قصصيا لألطفاؿ، حيث نالت العديد مف الجوائز التقديرية
والقيـ  ،( قصص مف المجموعة الروائية، تـ توضيح خصائص النمط الروائي لمكاتبة5اختيار)

وقد أظيرت نتائج الدراسة ظيور بعض القيـ  ،إبرازىا مف خالؿ ىذه القصص االجتماعية التي تحاوؿ
كما لوحظ عدـ ظيور بعض القيـ  ،محتوى ىذه القصصاالجتماعية بتكرار أكبر مف غيرىا خالؿ 

االجتماعية الموجبة خالؿ محتوى ىذه الروايات، إال أف مضموف الروايات في مجموعيا ينمي غالبية 
 .إليجابية لممجتمع الغربي المعاصرالقيـ االجتماعية ا
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 Joseph 1974)) جوزيف دراسة

لى تحميؿ مضموف بعض كتب القراءة األساسية المقررة عمى األطفاؿ في ىدفت ىذه الدراسة إ
الدراسية لمكشؼ عف المواضيع والقيـ التي ركز عمييا مضموف ىذه السنوات األولى مف حياتيـ 

وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف مضموف  ،منيج الوصفي التحميمياتبعت ىذه الدراسة ال ،الكتب
بينما  ،الكتب ركز حوؿ مجتمع متعاوف ألفراد متعاونيف مف خالؿ قصص خيالية أو غير حقيقية

أخفؽ مضموف ىذه الكتب في تقديـ المناسب حوؿ االنفعاالت والعواطؼ واألحاسيس كالفرح والحزف 
وخمص الباحث إلى  ،ىا مف األحاسيس التي ىي جزء مف حياة األطفاؿأو السعادة والحب والكره وغير 

يعد موجيا إلى فئة قميمة مف المجتمع، أما غالبية أفراد المجتمع فيحتاجوف إلى أف محتوى ىذه الكتب 
مضمف آخر ليذه الكتب ينبغي أف تعمؿ أو تسعى إلى التوصؿ إليو بتعديؿ المضموف الحالي لمكتب 

 .لمادة القراءةالمدرسية المقررة 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
والتي تناولت القيـ بشكؿ عاـ والقيـ التربوية بشكؿ  ،مف خالؿ استعراض نتائج الدراسات السابقة

نالحظ أف معظـ  ،خاص المتضمنة في المناىج المدرسية سواء أكانت دراسات عربية أـ كانت أجنبية
وقد بينت النتائج أىمية  ،تعزيز القيـ التربوية بكافة أنواعياأجمعت عمى دور المناىج في  الدراسات 

تسميط الضوء عمى القيـ المتضمنة في المناىج وتوزيعا بشكؿ منتظـ في المناىج بعيدا عف 
اعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي الستنباط القيـ الواردة في .العشوائية
راسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريبي إلى تفوؽ المجموعة أشارت نتائج بعض الد، المحتوى

( بوجود فروؽ دالة إحصائيا في التطبيؽ 2016التجريبية عمى المجموعة الضابطة كدراسة )أبو مور،
 .البعدي إلختبار القيـ لصالح طالبات المجموعة التجريبية

 ،وكانت أكثر تكرارا مف غيرىا ،عينةأظيرت نتائج بعض الدراسات إلى أنو تـ التركيز عمى قيـ م -
وأعزي سبب ذلؾ إلى عدـ وجود نظاـ قيمي متكامؿ عند وضع األىداؼ لمكتب المقررة كما ورد في 

( إلى 1994،(، بينما أظيرت دراسة )الشريدة،عرابية2001ودراسة )زيود، ،(1994دراسة )الخوالدة،
محممة وفمسفة النظاـ التربوي وفقا لقانوف أف ىناؾ فجوة واضحة بيف القيـ التي تضمنتيا الكتب ال

 .التربية والتعميـ في األردف
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 الثالث الفصل
______________________________________________________

 جراءاتواإل لطريقةا

 :الطريقة واإلجراءات 1.3
كما يبيف  ،يستعرض ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عف أسئمة الدراسة

لى عمميتي الصدؽ والثبات، والتحميؿ اإلحصائي إ صؿ األدوات المستخدمة، باإلضافةىذا الف
 المستخدـ.

 :منيج الدراسة 2.3
يدؼ إلى وصؼ الظواىر وصفا والذي ي، تـ استخداـ المنيج الوصفي المناسب ألغراض الدراسة

ذلؾ أف المنيج الوصفي يتناوؿ دراسة  ،ف تساؤالت الدراسةدقيقا مف خالؿ جمع البيانات لإلجابة ع
دوف تدخؿ الباحث في  ،وممارسات قائمة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىيأحداث وظواىر 

 .مجرياتيا، ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحمميا

 :مجتمع الدراسة 3.3
معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ الثامف في المدارس الحكومية  جميع تكوف مجتمع الدراسة مف

 ،التابعة لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في محافظة بيت لحـوالخاصة ومدارس الوكالة 
كما يتبيف في  ،وقد تـ توزيع االستبانة عمييـ جميعا ،( معمما ومعممة100)والبالغ عددىـ

 (.1.3الجدوؿ)
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 (. خصائص مجتمع الدراسة1.3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس 

 

 %40 40 ذكر

 %60 60 أنثى

 %100 100 المجموع

 %6 6 دبمـو ؤىؿ العمميالم

 %78 78 بكالوريوس

 %16 16 ماجستير

 %100 100 المجموع

 %91 91 حكومة نوع المدرسة

 %5 5 خاصة

 %4 4 وكالة

 %100 100 المجموع

 %15 15 سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 %37 37 سنوات 10-5مف 

 %48 48 سنوات فأكثر 10

 %100 100 المجموع

 

 الدراسة ةأدا 4.3
تقيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في منياج المغة العربية لمصؼ استخدمت الباحثة استبانة 

ببناء ىذه االستبانة بعد االطالع عمى األدب التربوي المتعمؽ  الباحثة وقد قامت ،الثامف األساسي
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( فقرة موزعة عمى ثالث 60حيث اشتممت االستبانة عمى ) ،بالقيـ المتضمنة في المناىج عامة
وقد اشتمؿ ىذا المحور عمى  ،تضمف المحور األوؿ القيـ الدينية واألخالقية واالجتماعية ،محاور

أما المحور الثاني مف االستبانة فقد تضمف القيـ االقتصادية والسياسية والوطنية  ،( فقرة21)
أما المحور األخير مف األداة فقد تضمف قيـ  ،( فقرة22عمى ) وقد اشتمؿ ىذا المحور ،والجمالية

وقد كانت  ،( فقرة17وقد احتوى ىذا المحور عمى ) ،البناء العقمي والمعرفي والنفسي والجسمي
اإلجابة عف الفقرات في االستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي والذي تكوف مف خمس درجات 

( 4وبدرجة أوافؽ) ،( درجات5ستجابة بدرجة أوافؽ بشدة)وقد أعطيت اال،لالستجابة عمى كؿ فقرة
 .(1( وبدرجة أعارض بشدة )2( وبدرجة أعارض )3وبدرجة محايد )

 الدراسة ةصدق وثبات أدا 1.4.3
مف ذوي االختصاص في  اً ( محكم11صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى ) قامت الباحثة لمتأكد مف

جراء التعديالت الالزمة مف حذؼ أو إضافة إل ،(1)كما في الممحؽ رقـ  مجاؿ التربويال بداء الرأي وا 
ؽ أغراض الدراسة مف يلتحق(، و 2) كما في الممحؽ رقـ وىي في صورتيا األولية أو تغيير في بنودىا

 ،وقد تركزت مالحظاتيـ عمى صياغة بعض العبارات ،حيث الصياغة المغوية ووضوح العبارات
وبناء عمى مالحظات المحكميف  ،عمى تعديالت لغوية وكذلؾ ،واستبداؿ بعضيا بعبارات أخرى

وحذفت الفقرات التي أجمع عدد مف المحكميف عمى حذفيا،  ،أعيدت صياغة بعض الفقرات وتعديميا
مف ثبات  ولمتأكد ،(3)رقـ  كما في الممحؽ وبذلؾ أصبحت األداة صالحة لمتطبيؽ وجمع البيانات

 Cronbach)  كرونباخ ألفا ؽ الداخمي وبحساب معامؿ بطريقة االتساالثبات  االستبانة تـ حساب
Alpha )، ( 3.2وكما ىو واضح في الجدوؿ رقـ.) 

 ( لثبات أداة الدراسة Cronbach Alpha(. نتائج معامل كرونباخ ألفا )2.3جدول رقم )
 قيمة ألفا عدد الفقرات المجاالت

تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية 
ؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج لمص

 الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ

60 0.851 
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تـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة بفحص االتساؽ الداخمي لفقرات األداة بحساب معامؿ كرونباخ ألفا 
(Cronbach Alpha ( عمى عينة الدراسة الكمية حيث بمغت قيمة الثبات )وبذلؾ تتمتع  0.851 ،)

 األداة بدرجة عالية مف الثبات.

 متغيرات الدراسة 5.3
 تشتمؿ ىذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 أوال: المتغيرات المستقمة:

 متغير الجنس ولو مستوياف : -1
 أنثى -ذكر                                      ب- أ
 متغير المؤىؿ العممي ولو ثالث مستويات: -2

 ماجستير  -بكالوريوس               ج -ب         دبموـ       - أ
 متغير نوع المدرسة ولو ثالث مستويات: -3

 وكالة  -خاصة                    ج -حكومة             ب- أ
 متغير سنوات الخبرة ولو ثالث مستويات: -4

 سنوات فأكثر  10 -سنوات      ج 10-5مف  -سنوات     ب 5أقؿ مف - أ

ابعة: وتشمؿ االستجابة عمى فقرات االستبانة ومجاالتيا تبعا لمدى تضميف القيـ ثانيا: المتغيرات الت
ف وجية نظر معممي محافظة بيت األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي م

 .لحـ

 :إجراءات الدراسة 6.3
االستبانة بشكميا النيائي، بعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة المستخدمة قامت الباحثة بإعداد 

 وقد تمت إجراءات الدراسة وفؽ الخطوات التالية :

الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس موجية إلى مديرية  -1
 .(4حثة في تطبيؽ الدراسة ممحؽ رقـ )التربية والتعميـ في محافظة بيت لحـ لتسييؿ ميمة البا
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تسييؿ ميمة مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس موجية إلى مديرية الحصوؿ عمى كتاب  -2
ؽ رقـ التربية والتعميـ / منطقة الخميؿ التعميمية لتسييؿ ميمة الباحثة في تطبيؽ الدراسة ممح

(5). 
الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية التربية والتعميـ في محافظة بيت لحـ موجية إلى  -3

حيث تـ حصوؿ  ،(6)مية في محافظة بيت لحـ ممحؽ رقـ لمدارس الحكو مديري ومديرات ا
الباحثة عمى قائمة بأسماء المدارس الموجود فييا الصؼ الثامف وأماكف توزيعيا في مدف وقرى 

 .ألغراض تطبيؽ الدراسة ،ئصووريؼ ومخيمات محافظة بيت لحـ لتحديد مجتمع الدراسة وخصا
ئيا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية تـ إدخاؿ البيانات وتحميميا إحصا -4

(SPSS). 

 المعالجة اإلحصائية: 7.3
لى اسوب، وقد أدخمت إبعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتيا تمييدًا إلدخاليا لمح

ابة الحاسوب بإعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلج
عارض بشدة درجة درجات،أعارض درجتيف، وأ 3درجات، محايد  4موافؽ  درجات، 5موافؽ بشدة 

دبية والتربوية في كتاب األواحدة بحيث كمما زادت الدرجة، زادت موافقة المعمميف عمى تضميف القيـ 
. وقد المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية. والعكس صحيح

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ، باستخراج تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات
حصائية لمعمـو باستخداـ برنامج الرـز اإل (، وذلؾCronbach Alphaمعامؿ الثبات )عف طريؽ 
 (، وسيتـ استخداـ مفتاح التصحيح اآلتي:spss)االجتماعية 

 

X ≤ 2.33 

 منخفضة

 

X≤ 3.66                                   >3322            

 متوسطة

 

                                     2333< X 

 كبيرة



53 
 

 
 

 

 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول. 1.4
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54 
 

 

 الرابع الفصل
______________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة
خالؿ إجابة أفراد مجتمع الدراسة تناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة مف 

عمى الفقرات المتضمنة في أداة الدراسة حوؿ تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية 
وجية نظر معممي محافظة بيت  امف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مفلمصؼ الث

 لحـ.

 :نتائج أسئمة الدراسة 3.1
باستخداـ التيا، فيما يمي عرضًا كاماًل ألىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة، وذلؾ باإلجابة عف تساؤ 

 التقنيات اإلحصائية المناسبة.

في كتاب المغة  لقيم األدبية والتربويةا درجة تضمين ام:ألولؤال النتائج المتعمقة بالسا1.1.4
العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية من وجية نظر معممي 

 بيت لحم؟محافظة 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
حوؿ القيـ المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف  ةانعمى فقرات االستب مجتمع الدراسةأفراد 

األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ والجدوؿ 
 ( يوضح ذلؾ.1.4)
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ينية واألخالقية واالجتماعية، واالقتصادية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقيم الد (1.4جدول رقم ) 
والسياسية والوطنية والجمالية، وقيم البناء العقمي والمعرفي والنفسي والجسمي المتضمنة في كتاب المغة العربية 

 لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية من وجية نظر معممي محافظة بيت لحم.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

 0.75 4.18 القيـ الدينية واألخالقية واالجتماعية 

القيـ االقتصادية والسياسية والوطنية 
 والجمالية 

4.70 0.64 

قيـ البناء العقمي والمعرفي والنفسي 
 والجسمي 

4.03 0.59 

 0.67 4.1 الكمية نتيجةال

متوسط حسابي كاف لمحور القيـ االقتصادية ( إلى أف أعمى 1.4)شير المعطيات الواردة في الجدوؿت
 ،( فقرة 60( فقرة مف أصؿ )22حيث أف فقرات ىذا المحور بمغت ) ،والسياسية والوطنية والجمالية

(، وقد احتوى ىذا 0.64(، وانحراؼ معياري مقداره )4.70حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المحور )
توسط حسابي في جميع فقرات االستبانة، حيث بمغ المحور عمى فقرة )االدخار(، وىي ذات أدنى م

(، أما فيما يتعمؽ بمحور القيـ 0.646وانحراؼ معياري مقداره ) ،(3.63المتوسط الحسابي ليا )
فقد احتوى ىذا المحور عمى فقرة ) الحث عمى العدؿ( وىي ذات  ،الدينية واألخالقية واالجتماعية

حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرة  ،نةأعمى متوسط حسابي في جميع فقرات االستبا
( فقرة مف أصؿ 21(، وقد بمغ عدد فقرات ىذا المحور )4.122وانحراؼ معياري مقداره )،(4.60)
( فقرة، أما المحور األخير ألداة الدراسة، فقد تناوؿ قيـ البناء العقمي والنفسي والمعرفي 60)

حيث بمغ المتوسط الحسابي  ،( فقرة20مف أصؿ ) ( فقرة17فقد احتوى ىذا المحور عمى ) ،والجسمي
(. وقد قامت الباحثة بإدراج الجداوؿ المتعمقة 0.59(، وانحراؼ معياري مقداره )4.03ليذا المحور)

 ة.جتمع الدراسة عمى فقرات االستبانبكؿ محور مف محاور أداة الدراسة حوؿ استجابات أفراد م
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ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع المتوسط: المحور األول( 2.4الجدول) 
الدراسة عمى فقرات االستبانة حول تضمين القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية المتضمنة في 
كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية من وجية نظر 

 معممي محافظة بيت لحم

المتوسط  لعبارةا الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 4.122 4.60 الحث عمى العدؿ  1

 كبيرة 0.577 4.30 محبة اهلل ورسولو 2

 كبيرة 0.656 4.29 بر الوالديف 3

 كبيرة 0.608 4.29 الصدؽ فيما يصدر مف قوؿ أو عمؿ 4

 كبيرة 0.539 4.25 امتثاؿ أوامر اهلل ورسولو 5

 كبيرة 0.575 4.25 ؼ بأمانة في التعامؿ مع اآلخريفالتصر  6

اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليـو  7
 اآلخر والقدر خيره وشره

 كبيرة 0.571 4.24

 كبيرة 0.498 4.21 شكر اهلل عمى النعمة 8

 كبيرة 0.667 4.20 التواضع ميما عمت مكانة اإلنساف 9

 كبيرة 0631 4.19 دتمثؿ الوفاء بااللتزاـ بالعيو  10

 كبيرة 0.500 4.18 التوكؿ عمى اهلل 11

 كبيرة 0.551 4.17 استشعار عظمة العبادات 12

 كبيرة 0.514 4.17 احتراـ حقوؽ اآلخريف 13

 كبيرة 0.620 4.14 امتثاؿ الحياء  14
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محور القيـ ارية لكؿ فقرة مف فقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي2.4)ضح الجدوؿ يو 
في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء  الدينية واألخالقية واالجتماعية المتضمنة

( 22تكوف ىذا المحور مف ) ،عممي محافظة بيت لحـماستحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر 
المتضمنة في الكتاب كانت  الدينية واألخالقية واالجتماعيةف القيـ الكمية إلى أ نتيجةلوتشير افقرة، 

( مع انحراؼ 4.18ة عمى الدرجة الكمية لممقياس )كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرج
المتضمنة في كتاب  الدينية واألخالقية واالجتماعيةأف القيـ تبيف وعميو ي .(0.759قداره )معياري م

ورتبت فقرات ، نظر معممي محافظة بيت لحـ كبيرة المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي مف وجية
االستبانة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات الفقرة ) الحث عمى 

محبة اهلل (، وتمييا الفقرة )4.122(، وانحراؼ معياري مقداره )4.60حسابي مقداره  ) العدؿ( بمتوسط
ي حيف كانت أدنى الفقرات (، ف0.577عياري )( وانحراؼ م4.30( بمتوسط حسابي مقداره )ورسولو

، (0.674( وانحراؼ معياري )3.99( بمتوسط حسابي مقداره )لمساعدة في حؿ أزمات األخريف)ا
( 3.99مقداره )( بمتوسط حسابي المحافظة عمى العادات والتقاليد الموافقة لمشرعة ) يمييا الفقر 

 (.0.611ري )وانحراؼ معيا

 كبيرة 0.506 4.13 إفشاء السالـ 15

 يرةكب 0.644 4.10 الصبر بالترفع عف الجزع والسخط 16

 كبيرة 0.634 4.04 المشاركة بفعالية في األعماؿ الجماعية 17

 كبيرة 0.689 4.01 الحوار بأسموب راقي  18

 كبيرة 0.550 4.00 االتصاؿ والتواصؿ 19

 كبيرة 0.611 3.99 المحافظة عمى العادات والتقاليد الموافقة لمشرع 20

 ةكبير  0.674 3.99 المساعدة في حؿ أزمات اآلخريف 21

 كبيرة 0.759 4.18 النتيجة الكمية 22
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد : المحور الثاني( 3.4جدول)
ة والجمالية مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة حول القيم االقتصادية والسياسية والوطني

المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصف الثامن في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية من وجية 
 نظر معممي محافظة بيت لحم

االنحراؼ  المتوسط الحسابي العبارة الرقـ
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.595 4.36 االنتماء لموطف 1

 كبيرة 0.587 4.33 الدفاع عف الوطف 2

 كبيرة 0.482 4.30 متاع بقراءة النصوصاالست 3

 كبيرة 0.518 4.29 تقدير جماؿ النصوص 4

 كبيرة 0.692 4.19 االعتزاز بتراث الوطف 5

 كبيرة 0.657 4.18 إتقاف العمؿ 6

 كبيرة 0.637 4.17 إثراء الخياؿ األدبي 7

 كبيرة 0.662 4.16 النظاـ والترتيب 8

 كبيرة 0.761 4.13 تنظيـ الوقت 9

 كبيرة 0.674 4.10 احتراـ األنظمة 10

 كبيرة 0.677 4.08 المحافظة عمى الممتمكات العامة 11

 كبيرة 0.662 4.08 اختيار اليواية اليادفة 12

 كبيرة 0.633 4.06 تقدير العمـ والعمماء 13

 كبيرة 0.568 4.02 مشاركة األقراف في ممارسة اليوايات  14

التي تقدـ داخؿ المدرسة أو  استثمار األنشطة الطالبية 15
 خارجيا في حدود إمكانات الطالب ورغباتو

 كبيرة 0.628 4.01
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 كبيرة 0.550 4.00 احتراـ العمؿ 16

 كبيرة 0.745 3.99 المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف الخاصة 17

 كبيرة 0.695 3.96 زيادة اإلنتاج الوطني 18

 كبيرة 0.732 3.90 تقدير دور القيادات الوطنية 19

 كبيرة 0.744 3.82 ممارسة األلعاب المفيدة 20

 كبيرة 0.615 3.69 ترشيد االستيالؾ 21

 كبيرة 0.646 3.63 االدخار 22

 كبيرة 0.644 4.7 النتيجة الكمية 

 

محور القيـ ارية لكؿ فقرة مف فقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي3.4)ضح الجدوؿ يو 
في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي  سية والوطنية والجمالية المتضمنةاالقتصادية والسا

تكوف ىذا المحور  ،معممي محافظة بيت لحـفي ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر 
المتضمنة  االقتصادية والساسية والوطنية والجماليةف القيـ الكمية إلى أ نتيجةلوتشير ا ( فقرة،22مف)
( 4.7ة عمى الدرجة الكمية لممقياس )الكتاب كانت كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجفي 

 االقتصادية والساسية والوطنية والجماليةأف القيـ وعميو يتبيف  .(0.644قداره )مع انحراؼ معياري م
بيت لحـ نظر معممي محافظة  المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي مف وجية

الفقرات  ورتبت فقرات االستبانة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة ىذه، كبيرة
(، وتمييا 0.595(، وانحراؼ معياري مقداره )4.36) ( بمتوسط حسابي مقدارهاإلنتماء لموطفالفقرة )
ي حيف (، ف0.587ياري )ع( وانحراؼ م4.33( بمتوسط حسابي مقداره )الدفاع عف الوطفالفقرة )

، يمييا (0.646( وانحراؼ معياري )3.63( بمتوسط حسابي مقداره )الدخاركانت أدنى الفقرات )ا
 (.0.615ري )( وانحراؼ معيا3.69مقداره )( بمتوسط حسابي ترشيد االستيالؾالفقرة )
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جابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست: المحور الثالث ( 4.4الجدول)
مجتمع الدراسة عمى قيـ البناء العقمي والنفسي والمعرفي والجسمي المتضمنة في كتاب المغة العربية 
لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت 

لحـ

 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقـ

 كبيرة 0.532 4.20 يارات المغة العربيةإتقاف م 1

 كبيرة 0.603 4.20 الثقة في القدرات الشخصية 2

 كبيرة 0.473 4.17 السعي في طمب العمـ 3

 كبيرة 0.573 4.12 تحمؿ المسؤولية 4

 كبيرة 0.624 4.12 االعتماد عمى النفس 5

 كبيرة 0.567 4.11 التمسؾ بالمبادئ  6

 كبيرة 0.637 4.09 تقدير الذات  7

االلتزاـ بالتفكير السميـ في تقييـ  8
 األمور 

 كبيرة 0.489 4.06

 كبيرة 0.600 4.6 نزوع النفس نحو تنفيذ العمؿ  9

 كبيرة 0.520 4.05 السعي في االبتكار واإلبداع 10

 كبيرة 0.577 4.03 تنمية الدافع المعرفي 11

تنمية القدرة عمى استخداـ  12
 المشكالتاألسموب العممي لحؿ 

 كبيرة 0.603 4.00

 كبيرة 0.600 3.94 االعتناء بالنظافة الشخصية 13

 كبيرة 0.706 3.92 تنمية التفكير الناقد 14

المحافظة عمى الصحة وقاية  15
 وعالجاً 

 كبيرة 0.662 3.84

 كبيرة 0.662 3.81 االلتزاـ بالعادات الغذائية السميمة  16
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 كبيرة 0.656 3.79 حسف المظير دوف تكمؼ 17

 كبيرة 0.593 4.03 كميةالنتيجة ال 

 

محور قيـ ارية لكؿ فقرة مف فقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي4.4)ضح الجدوؿ يو 
في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي  المتضمنةجسمي البناء العقمي والنفسي والمعرفي وال

تكوف ىذا المحور ،معممي محافظة بيت لحـمف وجية نظر  في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية
المتضمنة  قيـ البناء العقمي والنفسي والمعرفي والجسميف الكمية إلى أ نتيجةلوتشير ا فقرة، (17مف )

ة عمى الدرجة الكمية لممقياس في الكتاب كانت كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرج
قيـ البناء العقمي والنفسي والمعرفي أف وعميو يتبيف  .(0.593ره )قدا( مع انحراؼ معياري م4.03)

نظر معممي محافظة  المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي مف وجية والجسمي
ورتبت فقرات االستبانة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، وقد جاء في مقدمة ، بيت لحـ كبيرة

(، وانحراؼ معياري 4.20) ( بمتوسط حسابي مقدارهإتقاف ميارات المغة العربية) الفقرات الفقرة ىذه
( 4.20( بمتوسط حسابي مقداره )الثقة في القدرات الشخصية(، وتمييا الفقرة )0.532)مقداره 

( بمتوسط حسف المظير دوف تكمؼي حيف كانت أدنى الفقرات )(، ف0.603عياري )وانحراؼ م
( االلتزاـ بالعادات الغذائية السميمة ، يمييا الفقرة )(0.656انحراؼ معياري )( و 3.79حسابي مقداره )
، وقد قامت الباحثة بايراد جميع فقرات (0.662ري )( وانحراؼ معيا3.81مقداره )بمتوسط حسابي 

 االستبانة في كافة المحاور مرتبة ترتيبا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ
 ( يوضح ذلؾ.7فقرة مف الفقرات، والممحؽ رقـ )

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لمقيم األدبية والتربوية : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني2.4
المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية 

نوع المدرسة، و المؤىل العممي، و لمتغير ) الجنس، من وجية نظر معممي محافظة بيت لحم تبعًا 
 ؟الخبرة( سنواتو 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعمميف  ىذا السؤاؿ تـ احتسابلإلجابة عف 
عمى استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء 

 ناىج الفمسطينية كما يتضح في الجداوؿ اآلتية:استحداث الم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين عمى استبانة تضمين القيم (: 5.4الجدول )
األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعًا 

 لمتغير الجنس.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عددال المتغير

 0.312 4.075 40 ذكور

 0.218 4.109 60 إناث

   100 المجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  (5.4الجدوؿ ) يوضح
ية المتضمنة في كتاب المغة عمى فقرات االستبياف التي تقيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربو 

 العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعا لمتغير الجنس، بحيث
 ،معممة(60اإلناث في مجتمع الدراسة كاف أعمى مف عدد الذكور، حيث بمغ عدد اإلناث)أف عدد 

 40نما بمغ عدد الذكور )(،بي0.218( وانحراؼ معياري مقداره )4.109بمتوسط حسابي مقداره )
(، وبالتالي نستنتج أف 0.312(وانحراؼ معياري مقداره )4.075معمما( بمتوسط حسابي مقداره )

 لصالح اإلناث.مف ذكور واناث كانت  ةانأفراد مجتمع الدراسة عمى االستب استجابات

اد مجتمع الدراسة قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفر 
عمى فقرات االستبياف التي تقيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ 

( 6.4تغير المؤىؿ العممي، والجدوؿ )الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعًا لم
 يوضح ذلؾ.
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المعيارية الستجابات المعممين عمى استبانة تضمين القيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات (: 6.4الجدول )
األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعًا 

 لمتغير المؤىل العممي.
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عددال المتغير

 0.298 3.975 6 الدبمـو

 0.273 4.095 78 وسالبكالوري

 0.148 4.139 16 الماجستير

   100 المجموع

إلى أف استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات  (6.4ير المعطيات الواردة في الجدوؿ )تش
االستبياف الذي يقيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف 

لمناىج الفمسطينية تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي كاف أعمى تكرارا لدى األساسي في ضوء استحداث ا
(، 4.095( معمما ومعممة بمتوسط حسابي مقداره )78حيث بمغ عددىـ ) ،حاممي درجة البكالوريوس
(، بينما بمغ عدد استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات 0.273وانحراؼ معياري مقداره)

 ،(139. 4( معمما ومعممة، بمتوسط حسابي مقداره )16الماجستير ) االستبياف مف حاممي درجة
أدنى تكرار لعدد استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى وكاف (، 0.148وانحراؼ معياري مقداره )

( معمما ومعممة، بمتوسط حسابي مقداره 6حيث بمغ عددىـ ) ،فقرات االستبياف لحاممي درجة الدبموـ
مجتمع الدراسة  (، وبالتالي نستنتج بأف استجابات أفراد0.298ي مقداره)(، وانحراؼ معيار 3.975)

 لصالح حممة درجة الماجستير. تالؼ المؤىؿ العممي كانتباخ ةانعمى فقرات االستب

مجتمع الدراسة  قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
قيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ التي ت ةانعمى فقرات االستب

( 7.4لمتغير نوع المدرسة، والجدوؿ ) الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعاً 
 يوضح ذلؾ.

  



64 
 

ين القيم تضم استبانة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين عمى(: 7.4الجدول )
األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعًا 

 لمتغير نوع المدرسة.
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عددال المتغير

 0.259 4.105 91 حكومة

 0.169 4.177 5 وكالة

 0.281 3.850 4 خاصة

فقرات إلى أف استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى  (7.4لواردة في الجدوؿ )ير المعطيات اتش
 ،( معمما ومعممة91دارس الحكومية، حيث بمغ عددىـ )مبمغت أعمى تكرارا لموظفي ال ةاناالستب

(، بينما بمغ عدد استجابات أفراد 0.259( وانحراؼ معياري مقداره )4.105بمتوسط حسابي مقداره )
(، 4.177بمتوسط حسابي مقداره ) ،( معمما ومعممة5مف موظفي مدارس الوكالة )مجتمع الدراسة 

(، بينما بمغ عدد استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات 0.169وانحراؼ معياري مقداره )
( معمما ومعممة، بمتوسط حسابي مقداره 4االستبياف مف موظفي المدارس الخاصة )

، وقد أظيرت النتائج أف استجابات أفراد مجتمع الدراسة (0.281)(،وانحراؼ معياري مقداره 3.850)
لصالح المدارس التابعة ية والوكالة والخاصة كانت عمى فقرات االستبياف مف موظفي المدارس الحكوم

 لموكالة.

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 
ت االستبياف التي تقيس مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ عمى فقرا

( 8.4لمتغير نوع المدرسة، والجدوؿ ) الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعاً 
 يوضح ذلؾ.
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ن عمى استبانة تضمين القيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممي(: 8.4الجدول )
األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية تبعًا 

 لمتغير سنوات الخبرة.
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عددال المتغير

 0.276 4.043 15 سنوات 5أقؿ مف 

 0.305 4.103 37 سنوات 10-5مف

 0.215 4.105 48 سنوات فأكثر10

 

إلى أف استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات  (8.4ير المعطيات الواردة في الجدوؿ )تش
( معمما 48سنوات فأكثر ( حيث بمغ عددىـ ) 10مف ذوي الخبرة ) االستبانة بمغت أعمى تكرارا 

(، ثـ يمييـ مف ذوي 0.215ه)(، وانحراؼ معياري مقدار 4.105بمتوسط حسابي مقداره) ،ومعممة
 ،( معمما ومعممة100( معمما ومعممة مف أصؿ )38سنوات(، حيث بمغ عددىـ ) 10-5الخبرة )

،وكاف أدنى تكرارا لذوي الخبرة (0.305(، وانحراؼ معياري مقداره)4.103بمتوسط حسابي مقداره)
(، 4.043قداره )( معمما ومعممة، بمتوسط حسابي م15سنوات(،حيث بمغ عددىـ ) 5)أقؿ مف 

عمى (، وقد أظيرت النتائج أف استجابات أفراد مجتمع الدراسة 0.276وانحراؼ معياري مقداره )
 سنوات فأكثر. 10لصالح ذوي الخبرة مف فقرات االستبانة كانت 
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 :الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج
 

لى التعرؼ عمى مدى ييا الدراسة، والتي ىدفت إللفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إذا اتناوؿ ى
تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث 

ذلؾ الخروج بمجموعة مف وك ،المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ
 .التوصيات

 :ناقشة النتائجم 3.5
 :مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة

في كتاب المغة  يةلقيم األدبية والتربو درجة تضمين اما  ول:النتائج المتعمقة بالسؤال األ  1.1.5
العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية من وجية نظر معممي 

 محافظة بيت لحم؟

( أف القيـ األدبية والتربوية المتضمنة في كتاب المغة العربية 1.4ج الواردة في الجدوؿ )أظيرت النتائ
لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت 

( مع 4.1عمى الدرجة الكمية لممقياس ) حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة ،لحـ كانت كبيرة
المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ  أف القيـ وبالتالي نستنتج ،(0.67حراؼ معياري مقداره )ان

وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ  الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف
( والتي أكدت عمى أف القصص في 2009كانت كبيرة.وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة حمودة )

يمانية واالجتماعية والعقمية ميا تزخر بالقيـ اإلالمطالعة والنصوص لممرحمة األساسية الع كتاب
لى أف النسب المئوية لممارسة طمبة ( إ2004لؾ اتفقت مع دراسة مرتجى )وكذ ،والجمالية والجسمية

عمى وىذا مؤشر ايجابي  ،%(82.34)  ،%(60.34المرحمة الثانوية لمقيـ الخمقية تراوحت ما بيف )
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 لى أف عدد القيـ التي( والتي تشير إ2012دراسة الرومي )واتفقت أيضا مع  ،وجود القيـ الخمقية
( قيمة بتكرارات وصمت 181توصؿ إلييا الباحث في كتاب لغتي الخالدة لمصؼ األوؿ المتوسط بمغ )

ب في ذلؾ أف وتعزو الباحثة السب ،وىذا العدد يدؿ عمى اىتماـ الكتاب بالقيـ ،( تكرارا825إلى )
 ،المناىج التي تعتمد عمييا المدرسة مف العوامؿ الرئيسة في تنمية القيـ وغرسيا لدى التالميذ

ولتحقيؽ ذلؾ يستمـز أف تكوف  ،ليصبحوا قادريف عمى التفضيؿ واالختيار الصحيح لمقيـ المرغوب فييا
مكف المؤسسة التربوية مف وذلؾ حتى تت ،عممية تضميف القيـ في المناىج الدراسية عممية مخطط ليا
 .تربية التالميذ عمى القيـ واألخالؽ الالزمة لبناء شخصياتيـ

أظيرت النتائج أف القيـ الدينية واألخالقية واالجتماعية المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ 
حيث حصمت الفقرة )الحث عمى  ،الثامف األساسي مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ كبيرة

حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا  ،دؿ( عمى أعمى متوسط حسابي مف بيف جميع فقرات االستبانةالع
 ،(2001وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة أبو فارة ) ،(4.122( وانحراؼ معياري بمقدار )4.60)

ني في أف قيمة العدالة والمساواة بيف الناس واألجناس أكثر القيـ انتشارا في الصفيف األوؿ والثا
والتي احتمت فييا القيـ الدينية المرتبة األولى  ،(2012كما أنيا تتفؽ مع دراسة الرومي ) ،الثانوييف

وىذا مؤشر ايجابي  ،ع القيـ%( مف مجمو 34.81( قيمة بنسبة )63إذ بمغت ) ،مف حيث عدد القيـ
ياسية والوطنية أف القيـ االقتصادية والسيرت النتائج أيضا أظ، كما ىتماـ المناىج بالقيـعمى ا

والجمالية المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 
حيث بمغت النتيجة الكمية ليذه القيـ  ،الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ كانت كبيرة

والتي  ،(1994وغرايبة ) ،%( وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة الشريدة81( بنسبة مئوية بمغت )4.07)
%( مف مجموع 86.54يز بمغ )حظيت فييا القيـ االقتصادية وتنظيـ العمؿ عمى أعمى ترك

التي أشارت إلى أف قيـ الموارد االقتصادية قد ،و (2006اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عاشور )،القيـ
 ،فوؼ المرحمة األولى%( مف مجموع القيـ الواردة في كتب القراءة لص33.67شكمت نسبة وجودىا )

التي أظيرت نتائجيا تدني القيـ االقتصادية  ،(2012وتعارضت ىذه النتيجة مع دراسة الرومي )
أف قيـ البناء العقمي والمعرفي شارت النتائج أيضا أ%(،6.63حيث بمغت ) ،مجموع القيـبالنسبة ل

اسي في ضوء استحداث والنفسي والجسمي المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األس
حيث بمغت النتيجة الكمية  ،المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ كانت كبيرة
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( والتي 2006%( وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة عاشور )81( بنسبة مئوية بمغت )4.03ليذه القيـ )
تمييا القيـ  ،%(24.7) حصمت فييا القيـ الجمالية عمى أعمى نسبة مف بيف مجموع القيـ بمغت

حيث نالت الفقرة ) السعي لمعرفة المعمومات (عمى أعمى  ،%(23.4المعرفية بنسبة مئوية بمغت )
وىذه النتيجة تتفؽ مع ما ورد في  ،%(41.93نسبة تكرار مف بيف القيـ المعرفية والتعميمية بمغت )
 .قيـ البناء المعرفي والجمالي المتضمنة في ىذه الدراسة

 

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لمقيم األدبية والتربوية :  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.1.5
المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصف الثامن األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية 

 نوع المدرسة،و المؤىل العممي، و من وجية نظر معممي محافظة بيت لحم تبعًا لمتغير ) الجنس، 
 سنوات الخبرة( ؟و 

لقيـ األدبية تضميف اإلى أف  (8.4( و)7.4( و)6.4و) (5.4وؿ )االجدتشير النتائج الواردة في 
مف  في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية والتربوية

ي، نوع المدرسة، سنوات المؤىؿ العمم الجنس،ات)تبعا لمتغير  وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ
كانت متقاربة، وقد اتفقت  ةانأفراد مجتمع الدراسة عمى االستب أف استجابات كانت كبيرة، حيثالخبرة( 

ممحوظ في كتاب حقوؽ بشكؿ ( التي أشارت إلى توافر القيـ 2015عموشة )بىذه النتيجة مع دراسة 
مف وجية نظر المعمميف، حيث بمغ اإلنساف لمصؼ السادس في مدارس وكالة الغوث في مدينة غزة 

(،وىي درجة متوسطة، بينما بمغ المتوسط الحسابي 2.695المتوسط الحسابي لمقيـ الدينية واإليمانية )
بدرجة  (3.669)واألخالقية واإلسالمية في كتاب حقوؽ اإلنساف لمصؼ السادسلمقيـ االجتماعية 

(، 3.493والعممية مف وجية نظر المعمميف )بمغ المتوسط الحسابي لمقيـ المعرفية  في حيفعالية، 
وىي درجة جيدة، أما فيما يتعمؽ بالقيـ الجمالية والبيئية، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا مف وجية 

ف (، وىذا يدؿ عمى توافر القيـ الجمالية والبيئية في كتاب حقوؽ اإلنسا2.731نظر المعمميف )
(، 2012)يالغندعبو  لنتائج مع دراسة القاضي،ا كما اتفقت ىذه لمصؼ السادس بدرجة متوسطة،

القيـ االجتماعية بدرجة عالية جدا لدى طالب الصؼ التاسع في مجاؿ والتي أشارت إلى توافر 
( معمما ومعممة مف معممي الصؼ التاسع مف التعميـ 383المدرسة، حيث تكونت عينة الدراسة مف )

د بمغ المتوسط الحسابي لمحور القيـ االجتماعية في األساسي بالمدارس الحكومية بمدينة طرابمس، وق



69 
 

(، ويعزو الباحثيف السبب 4.42( فقرة بمتوسط حسابي مقداره )21مجاؿ المدرسة والذي تكوف مف )
في ذلؾ أف المناىج الدراسية واألنشطة المدرسية مع توجييات المعمميف، ساىمت في بناء منظومة 

، والتي ىدفت (1997)فقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الفتميقيمية اجتماعية لدى الطمبة، وأيضا ات
إلى الكشؼ عف مدى ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخالقية مف وجية نظر مدرسييـ، حيث 

( مدرسا ومدرسة، وأظيرت نتائج البحث بأنو ال يوجد فروؽ 138تـ استخداـ استبانة وزعت عمى )
بات عينة أفراد الدراسة عمى األداة تعزى لمتغير جنس المعمـ مف في المتوسطات الحسابية الستجا

المفاىيـ (، والتي أظيرت 2005ذكر أو أنثى، واتفقت أيضا نتائج ىذه الدراسة مع دراسة سموت )
القيمية في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف مف وجية نظر الخبراء، حيث 

مجاالت القيـ اآلتية:)مفاىيـ القيـ الروحية، مفاىيـ القيـ االجتماعية، مفاىيـ القيـ أكدت الباحثة عمى 
الخمقية، مفاىيـ القيـ االقتصادية، مفاىيـ القيـ العممية، مفاىيـ القيـ السياسية، مفاىيـ القيـ البيئية، 

مية وضرورة جميع ىذه (،بعد األخذ بآراء الخبراء، وجدت الباحثة تأكيدا عمى أىمفاىيـ القيـ الجمالية
المجاالت لطمبة المرحمة األساسية الدنيا، مع تعديؿ مسمى مفاىيـ الروحية، إلى مفاىيـ القيـ 

(، والتي تطرقت إلى أىـ األدوار 2015مع دراسة الخطيب )ىذه الدراسة نتائج الدينية.وقد اختمفت 
الشرعية، ومدرسي العموـ التربوية  التي تؤدييا الجامعات في تنمية القيـ مف وجية نظر مدرسي العموـ

( أستاذا جامعيا يدرسوف في الجامعات 86حيث تكونت عينة الدراسة مف ) ،في الجامعات األردنية
األردنية، وقد أشارت النتائج إلى وجود قصور ممحوظ بدور المناىج في تنمية القيـ لدى طالب 

 الجامعة. 

 التوصيات 2.5
 العديد مف التوصيات :في ضوء النتائج خرجت الباحثة ب

أف يسعى المربوف إلى غرس القيـ األدبية والتربوية بشكؿ خاص في نفوس النشئ مف خالؿ  -1
ومف ثـ المدرسة والجامعة وباقي  ،المؤسسات التربوية واالجتماعية المختمفة بداية باألسرة

 مؤسسات المجتمع مف أجؿ النيوض باألمة.
والتصدي لمقيـ  ،ا في مواجية التحديات التي تواجو األمةػ أف تقوـ المؤسسات االجتماعية بدورى -2

 الدخيمة التي تخالؼ أخالؽ وعادات المجتمع العربي والمسمـ.
 .تبني طرؽ وأساليب جديدة في التدريس تسيـ في بناء القيـ المرغوب فييا -3
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لكتب وزيادة تضميف القيـ بكافة مجاالتيا في ا ،الموازنة بيف األىداؼ المعرفية والوجدانية -4
عادة النظر في األساليب المستخدمة لقياس مستوى اكتساب الطالب لمقيـ ،المدرسية وتضميف  ،وا 

 .دليؿ المعمـ بعض التوجييات التي تساعد عمى تدريس القيـ
 .ضرورة مراعاة الشمولية في توزيع القيـ بحيث تأخذ كؿ مجموعة قيمية حقيا الكامؿ مف التمثيؿ -5
بحيث  ،القيـ التي تحث الفرد عمى االىتماـ بجماؿ النفس وتزيينياتضميف المناىج الفمسطينية  -6

جميال في صورتو وشكمو الخارجي مف حيث نظافتو وطيارتو وممبسو ومطعمو يكوف اإلنساف 
 .ومشربو

ضرورة تضميف المناىج النصوص التي تحث عمى أف يتذوؽ الجماؿ، ويستميـ اإلبداع مف إبداع  -7
وينسجـ مع الحياة  ،ويقدره ،ويحس بالجماؿ في صوره المختمفة ،خالؽ الكوف وجماؿ مخموقاتو

 .زف الفناف الذي يعكس ىذا الجماؿفيتشكؿ اإلنساف المتوا ،ومع مظاىرىا

 المقترحات 3.5
عمؿ منظومة لمقيـ التربوية الالزمة لمتعميـ الفمسطيني في ظؿ التحديات التي يواجييا المجتمع  -1

 الفمسطيني عمى كافة األصعدة.
 . مقترح لدعـ األنشطة االجتماعية والتربوية والثقافية التي تنمي القيـ وتغرسيا لدى الطمبة تصور -2
تحفيز المعمميف والمعممات عمى اإللماـ باألساليب التربوية المختمفة لحث الطمبة وتشجيعيـ عمى  -3

 .وانعكاسيا مف خالؿ أدوارىـ في المجتمع ،في حياتيـممارسة القيـ التربوية 
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 المصادر والمراجعقائمة 
 :  المصادر

 القرآن الكريم

 السنة النبوية

 .2(. مجمع المغة العربية،ج1961) المعجمالوسيط.

 .،دار الفكر،القاىرةلسانالعرب(.1990ابف منظور،أبي الفضؿ.)

 المراجع العربية

قية فعالية تدريس النص األدبي في ضوء المدخل الكمي في تنمية القيم الخم(.2012إبراىيـ،أمؿ.)
 .1710-1722،(13، مجمة البحث العممي في التربية )لدى تالميذ الرحمة اإلعدادية

 ،دار الميسرة،عماف،األردف2،طعمم النفس التربوي(.2000أبو جادو،صالح.)

مكتبة دار اليدى، القدس، ،2،طالطريقة المثمى في تدريس الفصحى(.2013أبو راس،عمي.)
 .فمسطيف

 .،مكتبة إبراىيـ حنفي،القاىرة،مصرم اإلسالمية والتربيةالقي(.1988أبو العينيف،عمي.)

، دار الفكر العربي، القاىرة، فمسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم(. 1980أبو العينيف،عمي.)
 مصر.
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 (: أسماء المحكمين1ممحق )
 مكان العمل اسم المحكم رقم المحكم

 جامعة القدس عفيؼ زيداف .أ.د 1

 جامعة القدس ابراىيـ عرمافد.  2

 جامعة القدس ايناس ناصرد.  3

 جامعة القدس د. زياد قباجة 4

 بيت لحـ جامعة  العابديف العواودةزيف د.  5

 القدس المفتوحةجامعة  سعاد العبدد.  6

 بيت لحـجامعة  د. مازف قطاطو 7

 القدسجامعة  د. محسف عدس 8

 جامعة النجاح الوطنية د. محمود الشمالي 9

 جامعة بيت لحـ د. معيف جبر 10

مدرسة األمير محمد األساسية  أ. محمد أحمد عطاونة 11
 ف/ الخميؿلمبني
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 االستبانة في صورتيا األولية قبل التعديل(2ممحق)

 
 جامعة القدس

 كمية العمـو التربوية

 برنامج الدراسات العميا

/ة  حضرة المحكـ/ة.........................المحتـر

 تحية طيبة وبعد...

مغة العربية لمصؼ الثامف تقوـ الباحثة بإجراء دراسة حوؿ" تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب ال
األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية"، وقد قامت الباحثة ببناء ىذه األداة بعد االطالع 
عمى األدب النظري والتربوي والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث، تضمنت مجموعة مف القيـ 

الديني،السياسي واالقتصادي( موزعة عمى ستة مجاالت )المعرفي،االجتماعي، الخمقي، الجمالي، 
لذلؾ أرجو مف حضرتكـ تحكيـ ىذه األداة مف حيث : قياس كؿ قيمة لما أعدت لقياسو، مدى سالمة 
وصياغة الفقرات النحوية واإلمالئية، وحذؼ أو تعديؿ أو إضافة ما ترونو مناسبًا مف أجؿ إتماـ ىذا 

 البحث.

 تقبموا مني فائؽ االحتراـ...

 ياتالباحثة: ختاـ عب
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 القيـ

 

 

 المجاؿ المعرفي

 

 انتماء القيمة

 

 الصياغة

مناسبة تضمينيا لممرحمة 
 العمرية لمطالب

غير  مناسبة ال تنتمي تنتمي
 مناسبة

 غير مناسبة مناسبة

 

 

 

 

 

 األدبية

 و

 التربوية

       الحث عمى حسف االستماع

       إثارة الفيـ 

       الحث عمى المناقشة 

       عمى االستنتاجالحث 

احتواء النصوص عمى ميارة 
 التحميؿ

      

       الحث عمى كتابة التقارير 

       التشجيع عمى  النقد البناء 

       نظرة الفرد إلى التعميـ

       اتجاىات المتعمـ نحو التعمـ 

اتجاىات المتعمـ نحو 
 أساليب التدريس 

      

معمومات السعي لمعرفة ال
 وطرؽ اكتشافيا

      

       االنفتاح عمى ثقافة العالـ

التنوع في استراتيجيات التعمـ 
 المستخدمة

      

مناسبة تضمينيا لممرحمة العمرية     
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 المجال االجتماعي القيم

 

 انتماء القيمة

 

 لمطالب الصياغة

غير  مناسبة ال تنتمي تنتمي
 مناسبة

 غير مناسبة مناسبة

       قدير العالقات االجتماعيةت

 

 

 األدبية

 و

 التربوية

       االىتماـ بالحكـ واألمثاؿ

       االعتزاز بالتراث

       التوجو نحو حب عمؿ الخير

الحث عمى مرونة في 
 التعامؿ

      

       احتراـ اآلخريف

       تقدير الميف المختمفة

       صمة الرحـ والتزاور

       التكافؿ االجتماعي

 

 القيمة

 

 المجاؿ الجمالي

 

 انتماء القيمة

 

 الصياغة

 مناسبة تضمينيا لممرحمة العمرية لمطالب

غير  مناسبة ال تنتمي تنتمي
 مناسبة

 غير مناسبة مناسبة

       مستوى األداء في العاطفة

       االستمتاع بقراءة الطرائؼ

       الكتابة الجميمة
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       استخداـ الخياؿ األدبي

       تذوؽ الفنوف

       االىتماـ بالمظير

       النظافة الجسمية

االىتماـ بنظافة الصؼ 
 والمدرسة

      

       االىتماـ بالصحة

التعبير عف مشاعر الفرح 
 والسرور

      

       االستمتاع بأوقات الفراغ

ة االىتماـ بالبيئة الداخمي
 والخارجية

      

 

  



81 
 

 

 القيمة

 

 المجاؿ الديني

 

 انتماء القيمة

 

 الصياغة

 

مناسبة تضمينيا لممرحمة 
 العمرية لمطالب

 غير مناسبة مناسبة غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي

 

 

 األدبية

 و

 التربوية

ممارسة الشعائر 
 الدينية

      

       اإليماف باهلل تعالى

       ئكةاإليماف بالمال

اإليماف بالكتب 
 السماوية

      

       اإليماف بالرسؿ

       العبادات

اإليماف بالقضاء 
 والقدر

      

 

 

 القيـ

 

 

 

 

 المجاؿ السياسي

 

 انتماء القيمة

 

 الصياغة

مناسبة تضمينيا لممرحمة 
 العمرية لمطالب

غير  مناسبة غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي
 ةمناسب

تحديد التيار الفكري  
 السائد في النص
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 األدبية

 و

 التربوية

االعتزاز واالنتماء 
 لألرض

      

تمجيد القادة 
 والبطوالت 

      

       التمثيؿ الشعبي

       المناسبات الوطنية

       احتراـ رأي الجماعة

       الدفاع عف الوطف

التمسؾ بالعادات 
 يةالوطن

      

االعتزاز بالرموز 
 الفمسطينية

      

احتراـ القوانيف 
 السائدة

      

االعتزاز باليوية 
 الفمسطينية

      

حرية الوطف 
 واالستقالؿ

      

       النزاىة

 

  



83 
 

 ( االستبانو في صورتيا النيائية3ممحق )

 

 جامعة القدس

 كمية العموم التربوية

 يابرنامج الدراسات العم

/ة معمـحضرة ال  /ة ..................... المحتـر

تقـو الباحثة بإجراء دراسة حوؿ " تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في 
ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ" ، وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة 

جستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس، يرجى مف حضرتكـ التعاوف في استكماؿ البيانات مف خالؿ الما
(أماـ كؿ فقرة وتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة، عممًا بأف x) االجابة عمى جميع فقرات االستبانة، بوضع إشارة 

 ى حسف تعاونكـ.جميع إجاباتؾ ستستخدـ لغايات البحث العممي ، وشكرًا لكـ عم

 الباحثة: ختاـ عبيات

 القسم األول:

 ( في المكان المناسب لوضعك.xالمعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 

 الجنس:                    ذكر                    أنثى .1
 المؤىؿ العممي:           دبمـو                   بكالوريوس                ماجستير .2
 نوع المدرسة:            حكومة                  خاصة                     وكالة .3
 سنوات فأكثر  10سنوات       10ػ  5سنوات     مف  5سنوات الخبرة:           أقؿ مف  .4
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 يحتوي كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف عمى القيـ اآلتية

 المحور األول

 القية واالجتماعية"" القيم الدينية ، األخ

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافؽ أوافؽ بشدة

اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر 
 والقدر خيره وشره

     

      امتثاؿ أوامر اهلل ورسولو 

      استشعار عظمة العبادات

      شكر اهلل عمى النعمة

      التوكؿ عمى اهلل 

      محبة اهلل ورسولو

      الصدؽ فيما يصدر مف قوؿ أو عمؿ

      التصرؼ بأمانة في التعامؿ مع اآلخريف

      الصبر بالترفع عف الجزع والسخط

      تمثؿ الوفاء بااللتزاـ بالعيود

      التواضع ميما عمت مكانة اإلنساف

      امتثاؿ الحياء بعدـ إتياف القبائح

      بر الوالديف

عمى العدؿ عف طريؽ بذؿ الحقوؽ الواجبة الحث 
 لمستحقييا 

     

      االتصاؿ والتواصؿ 
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      المشاركة بفعالية في األعماؿ الجماعية

      المساعدة في حؿ أزمات اآلخريف

      الحوار بأسموب راقي بعيدًا عف التطرؼ

      احتراـ حقوؽ اآلخريف

      إفشاء السالـ

      العادات والتقاليد الموافقة لمشرعالمحافظة عمى 

 المحور الثاني

 " القيم االقتصادية والسياسية و الوطنية والجمالية"

      ترشيد االستيالؾ

      االدخار

      احتراـ العمؿ

      النظاـ والترتيب

      إتقاف العمؿ

      تنظيـ الوقت

      زيادة اإلنتاج الوطني

      وطفالدفاع عف ال

      االنتماء لموطف

      احتراـ األنظمة 

      المحافظة عمى الممتمكات العامة

      المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف الخاصة
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      تقدير دور القيادات الوطنية

      االعتزاز بتراث الوطف

      تقدير جماؿ النصوص

      االستمتاع بقراءة النصوص

      ؿ األدبيإثراء الخيا

      اختيار اليواية اليادفة

      ممارسة األلعاب المفيدة

استثمار األنشطة الطالبية التي تقدـ داخؿ المدرسة 
 أو خارجيا في حدود إمكانات الطالب ورغباتو

     

      مشاركة األقراف في ممارسة اليوايات والتنافس معيـ

      تقدير العمـ والعمماء

 الثالثالمحور 

 "قيم البناء العقمي والمعرفي والنفسي والجسمي"

      السعي في طمب العمـ

      السعي في االبتكار واإلبداع

      االلتزاـ بالتفكير السميـ في تقييـ األمور والتعامؿ معيا 

تنمية القدرة عمى استخداـ األسموب العممي لحؿ 
 المشكالت

     

      تنمية التفكير الناقد 

      تنمية الدافع المعرفي

      إتقاف ميارات المغة العربية
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      الثقة في القدرات الشخصية

      تقدير الذات واالعتداد بيا

      التمسؾ بالمبادئ رغـ العقبات والصعاب

تمامو       نزوع النفس نحو تنفيذ العمؿ وا 

      تحمؿ المسؤولية 

      االعتماد عمى النفس

      االعتناء بالنظافة الشخصية

      حسف المظير دوف تكمؼ

      المحافظة عمى الصحة وقاية وعالجاً 

      االلتزاـ بالعادات الغذائية السميمة
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 ميمة مديرية التربية والتعميم بيت لحم تسييل (4)ممحق 
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 عميمية( تسييل ميمة مدير التربية والتعميم منطقة الخميل الت5ممحق )
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 تسييل ميمة مديري ومديرات المدارس الحكومية المحترمين(: 6ممحق )
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  (7الممحق رقم )
( رقم القيم2.4جدول تضمين حول المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )

األدبيةوالتربويةفيكتاباللغةالعربيةللصفالثامناألساسيمنوجهةنظرمعلمي

 محافظةبيتلحم.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 4.122 4.60 الحث عمى العدؿ 1

 كبيرة 0.595 4.36 االنتماء لموطف 2

 كبيرة 0.587 4.33 الدفاع عف الوطف 3

 كبيرة 0.577 4.30 محبة اهلل ورسولو 4

 كبيرة 0.482 4.30 االستمتاع بقراءة النصوص 5

 كبيرة 0.656 4.29 بر الوالديف 6

 كبيرة 0.608 4.29 الصدؽ فيما يصدر مف قوؿ أو عمؿ 7

 كبيرة 0.518 4.29 تقدير جماؿ النصوص 8

 كبيرة 0.539 4.25 امتثاؿ أوامر اهلل ورسولو 9

 كبيرة 0.575 4.25 التصرؼ بأمانة  10

 كبيرة 0.571 4.24 اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر والقدر خيره وشره 11

 كبيرة 0.498 4.21 شكر اهلل عمى النعمة 12

 كبيرة 0.532 4.20 إتقاف ميارات المغة العربية 13

 كبيرة 0.603 4.20 الثقة في القدرات الشخصية 14

 كبيرة 0.667 4.20 التواضع ميما عمت مكانة اإلنساف 15
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 كبيرة 0.631 4.19 تمثؿ الوفاء بااللتزاـ بالعيود 16

 كبيرة 0.692 4.19 االعتزاز بتراث الوطف 17

 كبيرة 0.657 4.18 إتقاف العمؿ 18

 كبيرة 0.500 4.18 التوكؿ عمى اهلل 19

 كبيرة 0.637 4.17 إثراء الخياؿ األدبي 20

 كبيرة 0.551 4.17 استشعار عظمة العبادات  21

 كبيرة 0.514 4.17 احتراـ حقوؽ اآلخريف 22

 كبيرة 0.473 4.17 مـالسعي في طمب الع 23

 كبيرة 0.662 4.16 النظاـ والترتيب 24

 كبيرة 0.620 4.14 امتثاؿ الحياء  25

 كبيرة 0.506 4.13 إفشاء السالـ 26

 كبيرة 0.761 4.13 تنظيـ الوقت 27

 كبيرة 0.573 4.12 تحمؿ المسؤولية 28

 كبيرة 0.624 4.12 االعتماد عمى النفس 29

 كبيرة 0.567 4.11 التمسؾ بالمبادئ  30

 كبيرة 0.644 4.10 الصبر بالترفع عف الجزع والسخط 31

 كبيرة 0.674 4.10 احتراـ األنظمة 32

 كبيرة 0.637 4.09 تقدير الذات  33

 كبيرة 0.677 4.08 المحافظة عمى الممتمكات العامة 34

 كبيرة 0.662 4.08 اختيار اليواية اليادفة 35
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 كبيرة 0.489 4.06 السميـ في تقييـ األمور االلتزاـ بالتفكير  36

 كبيرة 0.633 4.06 تقدير العمـ والعمماء 37

تمامو 38  كبيرة 0.600 4.06 نزوع النفس نحو تنفيذ العمؿ وا 

 كبيرة 0.520 4.05 السعي في االبتكار واإلبداع 39

 كبيرة 0.634 4.04 المشاركة بفعالية في األعماؿ الجماعية  40

 كبيرة 0.577 4.03 الدافع المعرفيتنمية  41

 كبيرة 0.568 4.02 مشاركة األقراف في ممارسة اليوايات  42

 كبيرة 0.689 4.01 الحوار بأسموب راقي  43

استثمار األنشطة الطالبية التي تقدـ داخؿ المدرسة أو خارجيا في  44
 حدود إمكانات الطالب ورغباتو

 كبيرة 0.628 4.01

 كبيرة 0.550 4.00 اصؿاالتصاؿ والتو  45

 كبيرة 0.550 4.00 احتراـ العمؿ 46

 كبيرة 0.603 4.00 تنمية القدرة عمى استخداـ األسموب العممي لحؿ المشكالت 47

 كبيرة 0.745 3.99 المحافظة عمى ممتمكات اآلخريف الخاصة 48

 كبيرة 0.611 3.99 المحافظة عمى العادات والتقاليد الموافقة لمشرع 49

 كبيرة 0.674 3.99 المساعدة في حؿ أزمات اآلخريف  50

 كبيرة 0.695 3.96 زيادة اإلنتاج الوطني 51

 كبيرة 0.600 3.94 االعتناء بالنظافة الشخصية 52

 كبيرة 0.706 3.92 تنمية التفكير الناقد 53

 كبيرة 0.732 3.90 تقدير دور القيادات الوطنية 54

 كبيرة 0.662 3.84 وعالجاً المحافظة عمى الصحة وقاية  55
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 كبيرة 0.744 3.82 ممارسة األلعاب المفيدة 56

 كبيرة 0.662 3.81 االلتزاـ بالعادات الغذائية السميمة 57

 كبيرة 0.656 3.79 حسف المظير دوف تكمؼ 58

 كبيرة 0.615 3.69 ترشيد االستيالؾ 59

 كبيرة 0.646 3.63 االدخار 60

 كبيرة 0.670 4.10 الكمية  نتيجةال
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 فهرس المالحق

 

76 المحكميف أسماء  (1) ممحؽ

77 التعديؿ قبؿ األولية صورتيا في االستبانة (2) ممحؽ

83 النيائية صورتيا في االستبانو (3) ممحؽ

88 لحـ بيت والتعميـ التربية مديرية ميمة يؿتسي ( 4) ممحؽ

89 التعميمية الخميؿ منطقة والتعميـ التربية مدير ميمة تسييؿ (5) ممحؽ

90 المحترميف الحكومية المدارس ومديرات مديري ميمة تسييؿ (6) ممحؽ

91  (7)الممحؽ
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 الجداول فهرس

 49 خصائص مجتمع الدراسة (1.3جدوؿ رقـ )
( لثبات أداة  Cronbach Alphaنتائج معامؿ كرونباخ ألفا ) (2.3جدوؿ رقـ )

 الدراسة
50 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ( 1.4رقـ ) جدوؿ 
مجتمع الدراسة عمى استبياف تضميف القيـ األدبية والتربوية في 
كتاب المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي مف وجية نظر معممي 

 محافظة بيت لحـ.

55 

ت والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات التكرارا  (:3.4الجدوؿ )
المعمميف عمى استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب 
المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 

 الفمسطينية تبعًا لمتغير الجنس

62 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات التكرارات  (:4.4الجدوؿ )
المعمميف عمى استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب 
المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 

 الفمسطينية تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي

63 

كرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الت (: 5.4الجدوؿ )
المعمميف عمى  استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب 
المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 

 الفمسطينية تبعًا لمتغير نوع المدرسة.

64 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات   (:6.4الجدوؿ )
المعمميف عمى استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب 
المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 

 الفمسطينية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقيـ الدينية   (7.4وؿ )الجد
واألخالقية واالجتماعية، واالقتصادية والسياسية والوطنية والجمالية، 
وقيـ البناء العقمي والمعرفي والنفسي والجسمي المتضمنة في كتاب 
المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج 

64 
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 نية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ.الفمسطي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعمميف  (8.4الجدوؿ )

عمى استبانة تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية 
لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية 

 رة.تبعًا لمتغير سنوات الخب

65 
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 فيرس المحتويات
 

أ  ............................................................................................ إقرار
ب  ................................................................................ والتقدير الشكر

ج  .............................................................................. بالعربية الممخص
د  ............................................................................ الملخص باالنجليزية
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2 ................................................................................. : قدمةالم 1.1
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33 ............................................................................ :السابقة الدراسات

 43 .................................................................... األجنبية الدراسات 2.2.2

46 ............................................................... :السابقة الدراسات عمى التعقيب
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة
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