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القيــم التربويــة المتضمنــة فــي كتــاب اللغــة العربيــة 
الســعودية العربيــة  بالمملكــة  الثانــوي  األول  للصــف 

) دراسة تحليلية(

د. زكية صاحل صاحل املالكي

امللخص:
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي ابململكــة العربيــة الســعودية، وطبقــت الدراســة علــى مجيــع وحــدات الكتــاب، 
واســتخدمت الباحثــة حتليــل احملتــوى أداًة للدراســة، وأســفرت الدراســة عــن النتائــج اآلتيــة: بلــغ جممــوع القيــم 
الــي مت التوصــل إليهــا )61( قيمــة، بتكــرار بلــغ )210( تكــرارات، توزعــت علــى ســتة جمــاالت رئيســة، وهــي: 
الديــي، واالجتماعــي، واألخالقــي، والوطــي، واملنهــي، والعلمــي؛ حيــث جــاء جمــال القيــم الدينيــة يف املرتبــة 
األوىل، وجــاء جمــال القيــم االجتماعيــة يف املرتبــة الثانيــة، فمجــال القيــم العلميــة يف املرتبــة الثالثــة، فمجــال القيــم 
األخالقيــة يف املرتبــة الرابعــة، فمجــال القيــم املهنيــة يف املرتبــة اخلامســة، وأخــرًا جمــال القيــم الوطنيــة يف املرتبــة 
السادســة. أمــا علــى مســتوى القيــم الفرعيــة فقــد أظهــرت النتائــج تكــرار بعــض القيــم علــى حســاب البعــض 
اآلخــر، ويف ضــوء هــذه النتائــج توصــي الدراســة بعقــد برامــج تنميــة مهنيــة للمعلمــات يف حتليــل احملتــوى، 

وحتديــد القيــم، والعمــل علــى إكســاهبا الطالبــات.

الكلمات املفتاحية: القيم الرتبوية، كتاب اللغة العربية، الصف األول الثانوي. 
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Abstract                                        

The study aimed to reveal the educational values included in 
the Arabic language book (1) the linguistic competencies of the 
first grade secondary in the Kingdom of Saudi Arabia. The study 
was applied to all the units of the book. The researcher used content 
analysis, a tool for the study. The results of the study revealed 
the following results: The total values reached were (61) value 
with a frequency of 210 times, divided into six main domains: 
religious, social, moral, national, religious, and scientific. The 
field of religious values ranked first, followed by social values 
Second place, then the field of scientific values ranked third, 
Then the field of moral values ranked fourth, then the field of 
professional values ranked fifth, and finally the field of national 
values ranked sixth. The results show that some values are repeated 
at the expense of others. In the light of the results of the study, 
the study recommends holding training sessions for the teachers 
on the analysis of content, determining the values and working on 
providing them to the female students.

Keywords: Educational Values, Arabic Language Book, First 
Grade Secondary
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مقدمة: 
يـَُعــدُّ موضــوع القيــم مــن املوضوعــات احليويــة، الــي ترتبــط ابإلنســان ودورة حياتــه املســتمرة؛ حيــث 
يشــكل أحــد املباحــث الفلســفية، الــي تناوهلــا الفالســفة واملفكــرون واملصلحــون بــكل مــا يتعلــق مبصادرهــا، 
وخصائصهــا، وطبيعتهــا، وأبعادهــا، ومنظوماهتــا، ومكوانهتــا يف العلــوم اإلنســانية بشــكل عــام والعلــوم الرتبويــة 

بشــكل خــاص ) العــاين، 2014م: 9(.

وتعــد القيــم واحــدة مــن أهــم مقومــات اجملتمــع، بــل هــي مــن أهــم أهدافــه ووظائفــه؛ حيــث حيكــم النظــام 
القيمــي توجهــات اجملتمــع، وســلوكيات أفــراده، ويضمــن لــه شــخصية متيــزه عــن غــره مــن اجملتمعــات، وجتعلــه 
قــادرًا علــى مواجهــة التحــدايت والتغــرات، والتعامــل معهــا يف إطــار مــن القيــم، الــي تشــكل هويــة اجملتمــع 

وثقافتــه ) الســليم، 2015م: 601(. 

والقيــم حتافــظ علــى املثــل العليــا واملبــادئ املســتقرة يف اجملتمــع، وتدعــم التماســك االجتماعــي والثبــات 
النســي ملمارســة احليــاة االجتماعيــة الســليمة، وتعمــل علــى توجيــه ســلوك الفــرد وضبطــه، وتنظيــم عالقاتــه يف 
اجملتمــع وســط اجلماعــة يف مجيــع نواحــي احليــاة املختلفــة، وإجيــاد التوافــق النفســي واالجتماعــي لأفــراد، وحتديــد 
اجلهــود الرتبويــة والتعليميــة، وتوجــه الفــرد إىل الكيفيــة الــي ســيتعامل هبــا مــع اآلخريــن يف املواقــف املســتقبلية، 
وتســاعده علــى التفكــر فيمــا ينبغــي لــه أن يفعلــه جتــاه تلــك املواقــف واألحــداث ) الزيــود، 2006: 57؛ 

واألشــقر، 2017م: 6- 7(. 

ويعتمــد شــكل مســتقبل أي جمتمــع علــى القيــم الــي خيتارهــا، أكثــر مــن اعتمــاده علــى زايدة تقــدم التكنــو 
لوجيــا، والســبب يف ذلــك هــو أن القيــم تؤثــر يف أدق وظائــف الثقافــة، ابتــداًء مــن اســتعماالت التكنولوجيــا 
حــىت متطلبــات األداء الوظيفــي واملشــاركة اجملتمعيــة، وتــزداد أمهيــة القيــم ودورهــا يف تشــكيلها، بســبب حاجــة 
اإلنســان املعاصــر إىل اإلحســاس العميــق هبويتــه، وانتمائــه لبلــده؛ وذلــك ملــا نــراه مــن االنفتــاح والثــورة املدنيــة، 
الــي أدت إىل اهنيــار القيــم، الــي كانــت حتكــم ســلوك األفــراد واجلماعــات. والســبب اآلخــر هــو اختــالط القيــم 
العامليــة ابلقيــم األصليــة، إجيــااًب وســلًبا، وهنــا أييت دور اجلهــود اجلماعيــة لإلبقــاء علــى القيــم اإلجيابيــة، وجعلهــا 
أكثــر فاعليــة يف اجملتمــع، وحمــو القيــم الســلبية وآاثرهــا، وذلــك مــن أجــل إبقــاء النــوع البشــري ورقيــه )اخلوالــدة 

والشــوحة، 2005م: 3(.

وتشــر الدراســات إىل أن القيمــة تكــون مــن ثالثــة عناصــر: املكــون املعــريف، ومعيــاره االختيــار، ويعــد 
االختيــار املســتوى األول يف ســلم الدرجــات املؤديــة إىل القيــم. واملكــون الوجــداين، ومعيــاره التقديــر، الــذي 
ينعكــس يف التعلــق ابلقيمــة واالعتــزاز هبــا، ويعتــر التقديــر املســتوى الثــاين يف ســلم الدرجــات املؤديــة إىل تكويــن 
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القيمــة. واملكــون الســلوكي، ومعيــاره املمارســة والعمــل، ويشــمل املمارســة الفعليــة للقيمــة، أو املمارســة علــى 
حنــو يتســق مــع القيمــة املنتقــاة، وتعتــر املمارســة املســتوى الثالــث مــن ســلم الدرجــات املؤديــة إىل تكويــن القيمــة 

)احلــريب،2010م: 32(. 

ومل يتفــق املهتمــون بدراســة القيــم علــى تصنيــف موحــد، يعتمــد عليــه يف حتديــد أنــواع القيــم، فهنــاك 
العديــد مــن التصنيفــات الــي وضعهــا الباحثــون يف هــذا اجملــال حســب فلســفة أصحاهبــا، ونظرهتــم للقيــم، 
فقــد صنفــت )فوزيــة دايب، 1966م: 74-92( القيــم إىل ســتة أبعــاد، هــي: بعــد احملتــوى، وبعــد املقصــد، 
وبعــد الشــدة، وبعــد العموميــة، وبعــد الوضــوح، وبعــد الــدوام. وصنفهــا ســرجنر إىل مخســة أمنــاط، هــي: القيــم 
النظريــة، والقيــم اجلماليــة، والقيــم االجتماعيــة، والقيــم السياســية، والقيــم الدينيــة )اجلــالد، 2007م: 48(. 
كمــا صنفهــا ) برنــخ، 2000م: 10( إىل: القيــم املاديــة، والقيــم اخللقيــة، والقيــم اإلنســانية. وقــام )الدلــوع، 
2006م: 53( بتصنيفهــا إىل: قيــم خلقيــة فرديــة ذاتيــة، وقيــم خلقيــة أســرية، وقيــم خلقيــة اجتماعيــة، وقيــم 
أهدافهــم  للقيــم، واختــالف  العلمــاء يف نظرهتــم  فلســفة  يعــود إىل  بيئيــة مجاليــة. وهــذا االختــالف  خلقيــة 
ومقاصدهــم مــن الدراســة، إضافــة إىل تشــابك العالقــات املوجــودة بــن القيــم نفســها. وهــذا مــا تؤكــده )فوزيــة 
دايب، 1966م: 73( بقوهلا: »إنه من العســر تصنيفها تصنيًفا شــاماًل؛ إذ من املســتحيل أن تكون هناك 
قاعــدة ميكــن علــى أساســها حتديــد كل أنــواع القيــم، لــذا جنــد كثــرًا مــن أحبــاث العلمــاء تتجنــب أيــة حماولــة 

لتصنيــف القيــم، أو متييــز بعضهــا عــن بعــض«. 

وتعــد القيــم إحــدى ركائــز العمليــة الرتبويــة؛ إذ إن تعليــم القيــم وتعلمهــا يـَُعــدُّ مــن أهــم غــاايت الرتبيــة 
ووظائفهــا، فالنظــام الرتبــوي ألي جمتمــع يــؤدي دورًا فاعــاًل يف بنــاء القيــم اإلجيابيــة، وتغيــر القيــم يؤثــر ســلًبا يف 
ســلوك الناشــئة مــن أبنــاء اجملتمــع، مــن خــالل وســائل وأســاليب متعــددة. األمــر الــذي أدى ابلرتبيــة ومؤسســاهتا 
املختلفــة إىل أن تتحمــل املســؤولية يف غــرس القيــم لــدى أفــراد اجملتمــع. ولعــل أهــم نتائــج العمليــة التعليميــة هــو 
أن تغــرس عــدًدا مــن القيــم الرتبويــة يف املتعلمــن، ومــا مل يتحقــق هــذا اهلــدف فــإن فائــدة املعــارف واملهــارات 
املكتســبة تضعــف، فاملتعلــم الــذي ال توجهــه معارفــه وقدراتــه حنــو أهــداف قيميــة يتخذهــا لنفســه يصبــح خطــرًا 
علــى نفســه وعلــى اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه )العتيــي، 2011م: 3(. فللمدرســة دور كبــر يف غــرس القيــم؛ 

.)Sanchez,2005: 106) حيــث يتقبلهــا الطــالب مــن املدرســة أكثــر مــن األســرة

ويعــد الكتــاب املدرســي العنصــر الرئيــس امللمــوس للمناهــج الدراســية، الــي هــي أداة الرتبيــة يف حتقيــق 
أهدافهــا، والوصــول ابلفــرد املتعلــم إىل أقصــى مــا ميكــن مــن إبــراز طاقاتــه، والكشــف عــن قدراتــه، وتنميــة مــا 
لديه من اســتعداد ومواهب، فهو يشــمل املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات الي تســعى النظم الرتبوية إىل 
تنشــئة جيــل مــن األفــراد عليــه، لــذا يعــد مــن املصــادر املهمــة يف زرع القيــم، وتشــكيل االجتاهــات والســلوكيات 
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املرغــوب فيهــا )الرومــي، 2012م: 4(. وتقــاس أمهيــة الكتــاب اســتناًدا إىل حمتــواه. لــذا ينبغــي عنــد اختيــار 
.)beauchamp,1996) حمتــوى املنهــج الرتبــوي حتديــد األحــكام القيميــة، الــي ينبغــي إكســاهبا الناشــئة

وألمهيــة الكتــاب املدرســي يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ولــدوره املهــم يف حتقيــق أهــداف املنهــج، زاد 
االهتمــام بتحليلــه وتقوميــه، فــال بــد أن ختضــع كتــب اللغــة العربيــة للتحليــل والتقــومي، وذلــك مــن حيــث مــدى 
مالءمــة حمتواهــا ملســتوى الطلبــة، وطبيعــة املعــارف الــي تضمنتهــا، والقيــم واالجتاهــات الــي توجــه إليهــا طلبتهــا، 
وملــا لكتــاب اللغــة العربيــة مــن أمهيــة ابرزة ابعتبــاره الوعــاء، الــذي تقــدم بــه املعــارف، وتســهم يف تزويــد الطلبــة 
ابلقيــم املتنوعــة، وتــزداد اإلمــكاانت الــي تؤديهــا كتــب اللغــة العربيــة يف غــرس القيــم مــن خــالل مــا تتضمنــه 
مــن حقائــق وقيــم وســلوكيات، واحلكــم علــى مــدى مــا تســهم بــه هــذه الكتــب يف تزويــد الطلبــة مــن معلومــات 

ومهــارات وقيــم، يتطلــب حتليــل مــا حتتويــه هــذه الكتــب مــن قيــم )الســليم، 2015م: 603(. 

ومتثــل اللغــة وعــاء الثقافــة وأداة التعبــر عنهــا، ووســيلة مــن وســائل إثرائهــا، وأداة تســجيلها وحفظهــا، 
ونقلهــا وتطويرهــا، وهــي املــرآة الــي تعكــس حيــاة أصحاهبــا االجتماعيــة والثقافيــة، مــن عقائــد وتقاليــد، وقيــم 

ومبــادئ وأخــالق، وتعامــالت ونظــم وتربيــة )اجلــراح، 2016م: 183(. 

واللغــة العربيــة أم العلــوم واملعــارف، الــي ميكــن تعلــم القيــم مــن خالهلــا، فهــي تســهم يف تزويــد الفــرد 
ابلقيــم املتنوعــة، وإبــراز شــخصيته، و إكســاب املهــارات والعــادات، الــي يســعى الرتبويــون إلكســاهبا الطلبــة 
بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، فالقيــم الرتبويــة تنقــل عــر قوالــب لغويــة. فتعلــم اللغــة ليــس وســيلة حبــد ذاهتــا 
لتعلــم مهــارات اللغــة فحســب، بــل يعــد انقــاًل لقيــم األمــم، ومعــرًا عــن ثقافتهــا. فاللغــة تتضمــن قيًمــا مــن 
ــا يف صقــل  خــالل القصــص، والقصائــد، والقــراءة، والكتابــة، والشــواهد، واألمثلــة، والــي تلعــب دورًا مهمًّ
الشــخصية، وتنميــة الــذوق والوجــدان )حلــس وأمســاء أبــو جــزر، 2017م : 8(. كمــا تــؤدي إىل هتذيــب 
عــادات الطــالب والســمو أبخالقهــم، وتزويدهــم مبــا حيتاجــون إليــه مــن فضائــل ومثــل، وهــي تعكــس مــا هــو 
مرغــوب ويفيــد اجملتمــع فتدعمــه، ومــا هــو متعــارض مــع قيــم اجملتمــع فتحــذر منــه )أمــل العتيــي، 2016م: 32(. 

ونظــرًا لــدور مناهــج اللغــة العربيــة يف غــرس القيــم الرتبويــة لــدى الطلبــة يف مراحــل التعليــم املختلفــة، جــاء 
اهتمــام بعــض الباحثــن بدراســة القيــم الرتبويــة املتضمنــة فيهــا، ودعــوا إىل إجــراء مزيــد مــن الدراســات يف القيــم 
الرتبويــة، مثــل دراســات )مقابلــة والبشــايرة، 2007م، واملــزن، 2009م، والبشــري، 2010م، والعبــد هللا، 
2011م، واألغــا، 2010م، ومحادنــه واملعيــض، 2011م، وأبــو شــاوس، 2012م، والرومــي، 2012م، 
وشــاويش، 2013م، والســليم، 2015م، والعتيــي، 2016م، واجلــراح، 2016م(، ومــن هــذا املنطلــق أتــت 
الدراســة احلاليــة؛ هبــدف التعــرف علــى القيــم الرتبويــة، املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي. ال ســيما أن كتــب اللغــة العربيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يتــم تغيرهــا وتطويرهــا 

ابســتمرار؛ هبــدف مواكبــة متطلبــات العصــر. 
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مشكلة الدراسة:
القيــم  الــي تشــكل الطلبــة، مــن خــالل إكســاهبم  بنــاء األجيــال حمكوًمــا بنوعيــة املناهــج،  ملــا كان 
القيمــي؛  حمتواهــا  وحتليــل  ابلكتــب،  واملربــن  الرتبويــن  اهتمــام  اجملتمــع، كان  يف  الســائدة  واالجتاهــات 
ملكانتهــا يف الرتبيــة والتعليــم، ومكانــة القيــم فيهــا؛ فالقيــم تســهم يف حتريــك القــوى الكامنــة لــدى األفــراد؛ 
كــي ينالــوا الرضــا، وحيظــوا ابلقبــول االجتماعــي، ويشــعروا حبســن التكيــف، ويتوجهــوا حنــو العمــل واإلنتــاج 

 .)184 )العبــدهللا،2010م: 

وابعتبــار مناهــج اللغــة العربيــة مــن أهــم املصــادر الرئيســة الــي يســتمد منهــا الطلبــة ثقافتهــم وقيمهــم، 
ولــذا فإهنــا ختضــع للنقــد واملراجعــة والتحليــل والتقــومي والتطويــر، بــن حــن وآخــر، وتنبثــق هــذه الضــرورة 
للمراجعــة والتحليــل، مــن كــون مناهــج اللغــة العربيــة وعــاًء للثقافــة والقيــم، الــي تشــكل شــخصية الطلبــة 
وقناعاهتــم وتصرفاهتــم وســلوكهم، وإن مــن شــأن الضعــف يف غــرس القيــم الرتبويــة يف نفــوس الطلبــة أن يــؤدي 
إىل صــراع قيمــي لديهــم ولــدى أفــراد اجملتمــع بصــورة عامــة، ممــا يتطلــب مــن الباحثــن والرتبويــن إعطــاء القيــم 

مــا تســتحقه مــن االهتمــام والرعايــة )الســليم، 2015: 603(. 

كمــا أن مناهــج اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة تتعامــل مــع الطالــب يف أدق مراحــل منــوه، وهــي مرحلــة 
املراهقــة، والــي تعــد مفــرتق طــرق؛ فإمــا ملواصلــة الدراســة والولــوج يف آفــاق أرحــب، وإمَّــا االنضمــام للمجتمــع 
عــن طريــق العمــل يف مياديــن احليــاة، فيخــرج الطالــب بعدهــا لينضــم إىل اجلماعــة، ويكــون عضــًوا كامــل 

املســؤولية، يشــرتك يف احليــاة االجتماعيــة والسياســية ويعمــل للكســب )القــرين، 3004م: 6(.

وانطالقًــا مــن هــذا، جــاءت الدراســة احلاليــة لتقــوم بتحليــل القيــم الرتبويــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
األول الثانوي يف اململكة العربية الســعودية، وتتحدد مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيس اآليت:

مــا القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف 
اململكــة العربيــة الســعودية؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

- ما القيم الرتبوية الي ينبغي توافرها يف كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟

- ما مدى توافر القيم الرتبوية يف حمتوى كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟ 

- ما توزيع القيم الرتبوية يف جماالهتا يف كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراســة احلالية إىل تعرف القيم الرتبوية املتضمنة يف حمتوى كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن حيــث جماالهتــا وتصنيفهــا، وكذلــك معرفــة 

توزيــع القيــم يف جماالهتــا. 

أمهية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة يف اجلوانب اآلتية:

-  قــد تســهم نتائــج هــذه الدراســة يف مســاعدة القــادة الرتبويــن يف توجيــه اهتمــام املعلمــن، وانتباههــم إىل 
ضــرورة إملــام الطلبــة ابلقيــم الرتبويــة املختلفــة، بــداًل مــن االقتصــار علــى اجلانــب العقلــي يف عمليــة التعليــم. 

-  تقــدم هــذه الدراســة حتليــاًل لكتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف ضــوء 
القيــم املعــدة؛ ممــا يســاعد علــى معرفــة جوانــب القــوة والضعــف يف احملتــوى.

-  قــد تفتــح هــذه الدراســة آفاقًــا جديــدة أمــام الباحثــن؛ إلجــراء دراســات وأحبــاث أخــرى يف مراحــل دراســية، 
وختصصــات خمتلفة. 

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة مبا أييت: 

1- احلدود املوضوعية: 

-  اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي ابململكــة 
العربية السعودية لعام 1438/ 1439ه. 

-  اقتصــرت فئــة التحليــل علــى ســتة جمــاالت للقيــم، وهــي: جمــال القيــم الدينيــة، وجمــال القيــم االجتماعيــة، 
وجمــال القيــم األخالقيــة، وجمــال القيــم الوطنيــة، وجمــال القيــم املهنيــة، وجمــال القيــم العلميــة.

2- احلدود الزمانية: طبقت الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي 1438/ 1439هـ. 
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مصطلحات الدراسة: 

القيم الرتبوية: 

يف اللغــة: ورد يف لســان العــرب أن القيمــة مصــدر مبعــى االســتقامة، ومعــى القيِّمــة، أي: املســتقيمة 
واملعتدلــة، نقــول القيِّــم، أي: املســتقيم )ابــن منظــور، 1997م: 503(. 

ويف االصطــالح: مفهــوم القيــم مــن املفاهيــم الــي اهتــم هبــا كثــر مــن الباحثــن يف جمــاالت خمتلفــة، 
تعــددت  لــذا  اجملــاالت،  مــن  وغرهــا  النفــس،  وعلــم  االجتمــاع،  وعلــم  واالقتصــاد،  والرتبيــة،  كالفلســفة، 
تعريفاهتــا، فقــد عــرف )بربــخ، 2000م( القيــم الرتبويــة أبهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر الــي تتســم ابلثبــات 
واالســتقرار النســي، والــي يعتــز ابلتمســك هبــا، والــي يســعى املربــون لغرســها يف وجــدان التالميــذ، مــن خــالل 
املنهــج املدرســي بشــقيه املعلــن واخلفــي، ومتثــل األمنــوذج الــذي جيــب أن يلتــزم بــه النــشء حتقيًقــا لأهــداف 
التعليميــة املنشــودة، وتوضيــح عالقــة الفــرد بربــه وحياتــه، وحتديــد موقفــه مــن بيئتــه اإلنســانية واملاديــة وتنظيــم 

ســلوكه وأفعالــه« )ص64(0

وعرفهــا )الغــوراين، 2001م( أبهنــا: »نــوع مــن االجتاهــات الــي تتكــون عنــد الفــرد يف مجيــع املواقــف 
والــي حتــدد اختيــارات األفــراد حنــو مــا هــو مفضــل جتــاه األشــياء الــي هــي موضــع اهتمــام، وهــذا ينعكــس علــى 

شــخصية الفــرد، فتصبــح إحــدى املوجهــات لســلوكه وتصرفاتــه علــى املــدى الطويــل« )ص17(. 

وعرفهــا )الناجــي والرواجفــة، 2002م( أبهنــا: »جمموعــة مــن األحــكام التفضيليــة الــي يكتســبها التلميــذ 
مــن خــالل تفاعلــه مــع البيئــة التعليميــة، وهــي اثبتــة نســبًيا ومســتمرة وحتكــم ســلوكيات التلميــذ واهتماماتــه 

واجتاهاتــه« )ص10(.

وعرَّفتهــا )نــور الســيد، 2005م( أبهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر واألحــكام العامــة الــي تتســم نســبًيا 
ابلثبــات واالســتقرار، وتتفــق مــع التوجهــات العقديــة واألخالقيــة الــي يســعى املربــون إىل غرســها يف وجــدان 
الناشــئة حتقيًقــا  بــه  يلتــزم  الــذي جيــب أن  النمــوذج  الدراســية، ومتثــل  الكتــب  التالميــذ مــن خــالل حمتــوى 

)ص45(0 املنشــودة«  التعليميــة  لأهــداف 

وتعــرف القيــم الرتبويــة إجرائيًــا، أبهنــا: مــا يقيســه حتليــل القيــم يف الدراســة احلاليــة، ومــا يشــتمل عليــه مــن 
تصنيفــات هلــذه القيــم، الــي هــي مبثابــة جمموعــة مــن املعتقــدات، الــي يؤمــن هبــا اجملتمــع، ويكتســبها األفــراد، 

فتتحكــم القيــم ابجتاهاهتــم وســلوكهم. 
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كتاب اللغة العربية:
هو الكتاب املقرر للصف األول الثانوي يف مدارس اململكة العربية السعودية، والذي قررته وزارة التعليم  
واعتمدته للعام الدراسي 1438/ 1439ه، املستوى األول نظام مقررات، ويتكون من مخس وحدات، 

والي تناولته الباحثة ابلتحليل. 

منهج الدراسة:
اســتخدمت الدراســة احلاليــة املنهــج الوصفــي التحليلــي، والــذي ميثــل اســتقصاًء، يتنــاول الرتكيــز علــى 
ظاهــرة تعليميــة كمــا هــي قائمــة فعــاًل؛ بقصــد تشــخصيها، وكشــف جوانبهــا، عــن طريــق رصــد معــدل تكراراهتــا 

ومواطــن الرتكيــز عليهــا. 

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع الوحــدات املتضمنــة بكتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي ابململكــة العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 1438 / 1439هـــ، وطبقــت الدراســة 

علــى كامــل الوحــدات. 

أداة الدراسة:
اســتخدمت الدراســة بطاقــة التحليــل؛ لتحديــد القيــم املتوافــرة بوحــدات كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
األول الثانــوي، ومت إعدادهــا بعــد االطــالع علــى كتــب اللغــة العربيــة ابملرحلــة الثانويــة، والكتــاابت الرتبويــة يف 
ميــدان املناهــج، والبحــوث والدراســات الســابقة، مثــل : دراســات )القــرين، 2004م، والبشــري، 2010م، 
والعبــدهللا، 2011م، والرومــي، 2012م، والســليم، 2015م، والعتيــي، 2016م، واجلــراح، 2016م(.

وتضمنــت بطاقــة التحليــل )83( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: اجملــال الديــي، ويضــم )9( 
قيــم، واجملــال االجتماعــي، ويضــم )15( قيمــة، واجملــال األخالقــي، ويضــم )17( قيمــة، واجملــال الوطــي، 

ويضــم )15( قيمــة، واجملــال املهــي، ويضــم ) 16( قيمــة، واجملــال العلمــي، ويضــم )11( قيمــة. 

صدق األداة: 

عرضــت الباحثــة بطاقــة التحليــل علــى عــدد مــن احملكمــن، املختصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس اللغــة 
العربيــة، ومعلمــي اللغــة العربيــة ومشــرفيها، وعلــم النفــس الرتبــوي، وذلــك مــن أجــل إبــداء الــرأي يف درجــة 
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أمهيتهــا، ومناســبتها، ومــدى انتمائهــا للمجــال الــذي صنفــت فيــه، ومتــت االســتفادة مــن آراء احملكمــن يف 
إخــراج بطاقــة التحليــل يف صورهتــا النهائيــة؛ حيــث مت اختيــار القيــم الــي اتفــق عليهــا )80٪( مــن احملكمــن، 

وقــد أمجــع احملكمــون علــى أمهيــة )61( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: 

اثنًيا: اجملال االجتماعي، ويضم )11( قيمة. أواًل: اجملال الديي، ويضم )10( قيم.
رابًعا: اجملال الوطي، ويضم )10( قيم.اثلثًا: اجملال األخالقي، ويضم )10( قيم.
سادًسا: اجملال العلمي، ويضم )9( قيم.خامًسا: اجملال املهي، ويضم )11( قيمة.

وبعــد إجــراء التعديــالت الالزمــة وفــق آراء احملكمــن أصبحــت بطاقــة التحليــل جاهــزة للتطبيــق يف 
النهائيــة.  صورهتــا 

وحدة التحليل:

اعتمــدت الباحثــة يف هــذه الدراســة وحــدة الفكــرة، الــي ترتبــط مبعــززات القيــم الرتبــوي. فالفكــرة إمــا مجلــة 
أو أكثــر؛ حبيــث تعــر عــن شــيء مــا، وقــد توجــد الفكــرة بشــكل مســتقل، أو توجــد مــع غرهــا مــن األفــكار؛ 

وذلــك ملالءمتهــا لطبيعــة الدراســة. 

ثبات التحليل:

اللغويــة للصــف األول  العربيــة )1( الكفــاايت  اللغــة  الباحثــة مبعلمــة ممَـّـن يدرْســَن كتــاب  اســتعانت 
الثانــوي، بعــد أن وضحــت هلــا طريقــة التحليــل املــراد اســتخدامها، وحتديــد اجلــزء املــراد حتليلــه مــن الكتــاب، 
وحللــت الباحثــة الوحــدة األوىل مــن كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي، مث 
طلبــت مــن املعلمــة حتليــل تلــك الوحــدة بصفــة مســتقلة دون تدخــل الباحثــة، مث مت اســتخراج اتســاق التحليــل 

حســب معادلــة (Azuroff & Mayer,1977( حلســاب معامــالت الثبــات. 

معامــل الثبــات= )عليهــا املتفــق اإلجــاابت عــدد (/)عليهــا املتفــق غــر اإلجــاابت عــدد+ عليهــا املتفــق 
اإلجــاابت عــدد (×100

وبلغــت نســبة االتفــاق بــن الباحثــة واملعلمــة املتعاونــة )86.29٪(، وهــي نســبة كافيــة ألغــراض الدراســة 
احلالية. 
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املعاجلة اإلحصائية: 
اســتخدمت الباحثــة بطاقــة حتليــل احملتــوى، لــذا مت اســتخدام النســب املئويــة، وحســاب التكــرارات؛ 

وذلــك للحصــول علــى نتائــج الدراســة. 

نتائج الدراسة: 
 أواًل: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول: 

نــص هــذا الســؤال: »مــا القيــم الرتبويــة الــي ينبغــي توافرهــا يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصف األول الثانوي؟« 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت وضــع قائمــة مبدئيــة للقيــم الرتبويــة، الــي ينبغــي توافرهــا يف كتــاب اللغــة 
والدراســات  الرتبويــة،  األدبيــات  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  وذلــك  الثانــوي،  األول  للصــف   )1( العربيــة 
الســابقة، والكتــب الدراســية للغــة العربيــة ابملرحلــة الثانويــة، واألخــذ آبراء اخلــراء واملختصــن يف جمــال املناهــج 
وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة، ومعلمــي اللغــة العربيــة ومشــرفيها. وبعــد التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا اشــتملت 
القائمــة علــى )61( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: أواًل- اجملــال الديــي، ويضــم )10(قيــم، اثنًيــا- 
اجملــال االجتماعــي، ويضــم )11( قيمــة، اثلثًــا- اجملــال األخالقــي، ويضــم ) 10( قيــم، رابًعــا- اجملــال الوطــي، 
ويضــم )10( قيــم، خامًســا- اجملــال املهــي، ويضــم )11( قيمــة، سادًســا- اجملــال العلمــي، ويضــم )9( قيــم.

اثنًيا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين:

نــص هــذا الســؤال »مــا مــدى توافــر القيــم الرتبويــة يف حمتــوى كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي؟«

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب التكــرارات والنســبة املئويــة للقيمــة الواحــدة، وقــد مت عــرض تلــك 
القيــم ضمــن جماالهتــا يف اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، يف اجلــداول )1 - 6(.
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جدول )1(: توزيع القيم الدينية املتضمنة كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي

النسبةالتكرارالقيمم
3.3٪7اإلميان ابهلل ووحدانيته1
1.0٪2اخلوف من هللا2
1,9٪4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر3
2.9٪6التفكر يف خلق هللا4
0,5٪1اإلميان ابلقدر خره وشره5
1,4٪3شكر هللا ومحده6
1,4٪3الشورى7
3,81٪8طاعة الوالدين8
1.0٪2صلة الرحم9
3,81٪8األخذ ابألسباب10

21,0٪44اجملموع الكلي

أظهــرت النتائــج مــن خــالل جــدول )1( تكــرار كل قيمــة، ونســبتها املئويــة يف جمــال القيــم الدينيــة؛ حيــث 
بلــغ جممــوع تكــرارات اجملــال )44( تكــرارًا، بنســبة مئويــة قدرهــا )21٪(؛ حيــث جــاء قيمتــا )طاعــة الوالديــن، 
واألخذ ابألسباب( يف املرتبة األوىل، بتكرار بلغ )8( تكرارات، ونسبة مئوية قدرها )3,81 ٪(، تلتهما يف 
املرتبــة الثانيــة قيمــة )اإلميــان ابهلل ووحدانيتــه(، بتكــرار بلــغ )7( تكــرارات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3.3٪(، تلتهــا 
يف املرتبــة الثالثــة قيمــة )التفكــر يف خلــق هللا(، بتكــرار بلــغ )6( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )2,9٪(، تلتهــا 
يف املرتبــة الرابعــة قيمــة )األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر(، بتكــرار بلــغ )4( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا 
)1,9٪(، تلتهــا يف املرتبــة اخلامســة قيمتــا )شــكر هللا ومحــده، والشــورى(، بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة 
مئويــة قدرهــا )1,4٪(. وختتلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة )شــاويش، 2013م(؛ حيــث حصلــت 
قيمــة )شــكر هللا ومحــده( علــى أعلــى تكــرار يف اجملــال الديــي، وأتــت قيمتــا )اخلــوف مــن هللا، وصلــة الرحــم( يف 
املرتبــة السادســة، بتكــرار بلــغ )2( مرتــن، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الســابعة واألخــرة 
قيمــة )اإلميــان ابلقــدر خــره وشــره(، بتكــرار بلــغ )1( مــرة، ونســبة مئويــة قدرهــا )0,5٪(، وهــذا خيتلــف عــن 
نتائج دراسة )األغا، 2010م(؛ حيث تكررت يف الكتابن )9( مرات، وبنسبة مئوية بلغت )٪11,11(. 
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مــن خــالل مــا ســبق يتضــح توافــر قيــم اجملــال الديــي يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي بدرجــة عاليــة وإن اختلفــت نســبة توزيعهــا داخــل اجملــال. كمــا أن قيمــة )اإلميــان ابلقــدر 
خــره وشــره( حتتــاج إىل إثــراء، فلــم تتكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وكذلــك قيمــة )اخلــوف مــن هللا، وصلــة 

الرحــم( تكــررت )2( مرتــن، وهــي نســبة ضئيلــة مقارنــة مــع ابقــي القيــم داخــل اجملــال.

جــدول )2(: توزيــع القيــم االجتماعيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانوي

النسبةالتكرارالقيمم
1,4٪3التعاون1
1,9٪4حسن اجلوار2
4,3٪9محاية البيئة3
1,9٪4نبذ العنف4
0,5٪1العمل التطوعي5
1.0٪2احرتام حقوق اآلخرين وممتلكاهتم6
3,81٪8التكافل االجتماعي7
1.0٪2املساواة8
1.0٪2تنمية العالقة مع اآلخرين9
0,5٪1رعاية املسنن10
2,3٪5حسن احلديث11

19,61٪41اجملموع الكلي

يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )2( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم االجتماعيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )41( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )19,61٪(؛ حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل 
قيمــة )محايــة البيئــة( بتكــرار بلــغ )9( مــرات، ونســبة مئويــة )4,3٪(، وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة قيمــة )التكافــل 
االجتماعــي(، بتكــرار بلــغ )8( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3,81٪(، وختتلــف عــن نتيجــة دراســة )أمــل 
العتيــي، 2016م(؛ حيــث مل تــرد القيمــة يف احملتــوى، وتلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيمــة )حســن احلديــث(، بتكــرار 
بلــغ )5( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3,3٪(، وتلتهــا يف املرتبــة الرابعــة قيمتــا )حســن اجلــوار، ونبــذ العنــف(، 
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بتكــرار بلــغ )4( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,9٪( لــكل قيمــة، واحتلــت املرتبــة اخلامســة قيمــة )التعــاون(، 
بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,4٪(، وختتلــف عــن نتيجــة دراســة )أمــل العتيــي، 2016م(؛ 
حيــث حصلــت علــى )14( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )66,7٪(، وجــاءت قيــم )احــرتام حقــوق اآلخريــن 
وممتلكاهتــم، واملســاواة، وتنميــة العالقــة مــع اآلخريــن( يف املرتبــة السادســة، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل 
قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الســابعة قيمتــا )العمــل التطوعــي، ورعايــة املســنن(، بتكــرار 

بلــغ )1( تكــرارًا واحــًدا لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪0,5(. 

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق تفــاوت تكــرارات ونســب القيــم داخــل اجملــال، فقيمتــا )العمــل التطوعــي، 
ورعايــة املســنن( مل تــردا ســوى مــرة، وكذلــك مل تــرد قيــم )احــرتام حقــوق اآلخريــن وممتلكاهتــم، واملســاواة، 

وتنميــة العالقــة مــع اآلخريــن( ســوى )2( مرتــن وهــي نســبة متدنيــة، وحتتــاج لإلثــراء نظــرًا ألمهيتهــا.

جــدول )3(: توزيــع القيــم األخالقيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
2,3٪5الصدق يف القول والعمل1
1,4٪3الوفاء2
1,9٪4اإلخالص3
0,5٪1الشجاعة4
4,3٪9التحلي حبسن اخللق5
0,5٪1احرتام اآلخرين6
1.0٪2التواضع7
1.0٪2التسامح يف التعامل مع اآلخرين8
0,5٪1التضحية9
2,3٪5الكرم10

15,7٪33اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )3( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم األخالقيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )33( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )15,7٪(، فقــد حلــت قيمــة )التحلــي حبســن 
اخللــق( يف املرتبــة األوىل، بتكــرار بلــغ )9( تكــرارات، ونســبة مئويــة )4,3٪(، وجــاءت قيمتــا  الصــدق يف 
القــول والعمــل، والكــرم( يف املرتبــة الثانيــة، بتكــرار بلــغ )5( تكــرارات، ونســبة مئويــة )2,3٪(، تلتهمــا يف 
املرتبــة الثالثــة قيمــة )اإلخــالص(، بتكــرار بلــغ )4( تكــرارات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,9٪(، وتلتهــا يف املرتبــة 
الرابعــة قيمــة )الوفــاء(، بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة مئويــة )1,4(، وجــاءت قيمتــا )التواضــع، والتســامح 
مــع اآلخريــن( يف املرتبــة اخلامســة، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، وتلتهمــا يف 

املرتبــة السادســة قيمتــا )احــرتام اآلخريــن، والتضحيــة(، بتكــرار بلــغ )1(، ونســبة مئويــة )0,5(. 

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق تفــاوت القيــم، فمنهــا مــا جــاء بدرجــة عاليــة، والبعــض اآلخــر بدرجــة ضئيلــة، 
فقيــم )الشــجاعة، واحــرتام اآلخريــن، والتضحيــة( مل تكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وقيمتــا )التواضــع، والتســامح 

يف التعامــل مــع اآلخريــن( مل تــرد ســوى )2( مرتــن رغــم أمهيتهــا؛ لــذا فهــي حتتــاج إىل مزيــد مــن اإلثــراء.

جــدول )4(: توزيــع القيــم الوطنيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
1,9٪4حب الوطن واالعتزاز به1
0,5٪1الدفاع عن الوطن2
0,5٪1طاعة ويل األمر3
0,5٪1االعتزاز ابلرموز الوطنية4
1.0٪2احملافظة على ثروات الوطن5
1,9٪4االعتزاز ابإلجنازات والصناعات الوطنية6
1,9٪4احملافظة على أمن الوطن7
1,9٪4االلتزام ابألنظمة السائدة8
1.0٪2املبادرة واإلسهام يف األعمال التطوعية9
1.0٪2كشف مظاهر الفساد10

12.0٪25اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )4( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم الوطنيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )25( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )12.0٪(، فقــد حلــت يف املرتبــة األول 
قيــم )حــب الوطــن واالعتــزاز بــه، واالعتــزاز ابإلجنــازات والصناعــات الوطنيــة، واحملافظــة علــى أمــن الوطــن، 
وااللتــزام ابألنظمــة الســائدة(، بتكــرار بلــغ )4( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,9٪(، وجــاءت يف 
املرتبــة الثانيــة قيــم )املبــادرة واإلســهام يف األعمــال التطوعيــة، وكشــف مظاهــر الفســاد، واحملافظــة علــى ثــروات 
الوطــن(، بتكــرار بلــغ )2( مرتــن لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، تلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيــم )الدفــاع عــن 
الوطــن، وطاعــة ويل األمــر، واالعتــزاز ابلرمــوز الوطنيــة(، بتكــرار بلــغ )1( مــرة واحــدة، ونســبة مئويــة )٪0.5(.

وابلنظــر لتوزيــع قيــم اجملــال جنــد أن هنــاك قيًمــا مل حتــَظ مــن قبــل مصّممــي منهــج اللغــة العربيــة )1( 
ابالهتمــام الــكايف ابلرغــم مــن أمهيــة إكســاهبا للطلبــة، وإثرائهــا؛ فقيــم )الدفــاع عــن الوطــن، وطاعــة ويل األمــر، 
واالعتــزاز ابلوطــن( مل تــرد إال مــرة واحــدة، بينمــا تكــررت قيمتــا )املبــادرة واإلســهام يف األعمــال التطوعيــة، 

وكشــف مظاهــر الفســاد( مرتــن.
جــدول )5(: توزيــع جمــال القيــم املهنيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 

األول الثانوي
النسبةالتكرارالقيمم
1,4٪3األمانة1
0,5٪1احملافظة على األسرار املهنية2
0,5٪1الرتفع عن كل ما خيل بشرف املهنة والكرامة3
1.0٪2التحلي ابلتعامل الراقي، وبناء العالقات اإلنسانية.4
1,9٪4اجلودة وإتقان العمل.5
1.0٪2االلتزام أبوقات العمل وحسن استثمارها.6
0,5٪1سرعة اإلجناز مع اإلتقان، واالستمرار يف النشاط والفاعلية.7
1.0٪2املشاركة يف صنع القرار، وحل املشكالت.8
3,81٪8الصر واملثابرة.9
1.0٪2العمل بروح الفريق الواحد.10
1,9٪4حتمل املسؤولية.11

14.51٪30اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )5( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم املهنيــة؛ حيــث بلــغ جممــوع 
قيــم تكــرارات اجملــال )30( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )14,51(، جــاءت يف املرتبــة األوىل قيمــة ) الصــر 
واملثابــرة(، بتكــرار بلــغ )8( تكــرارات، ونســبة مئويــة )14,51٪(، وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة قيمتــا )اجلــودة 
وإتقــان العمــل، وحتمــل املســؤولية(، بتكــرار )4( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,9٪(، وجــاءت يف 
املرتبــة الثالثــة قيمــة )األمانــة(، بتكــرار بلــغ )3( تكــرارات، ونســبة مئويــة )1,4٪(، وحلــت يف املرتبــة الثالثــة قيــم 
)التحلــي ابلتعامــل الراقــي وبنــاء العالقــات اإلنســانية، وااللتــزام أبوقــات العمــل وحســن اســتثمارها، واملشــاركة 
يف صنــع القــرار وحــل املشــكالت، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد(، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل قيمــة، 
ونســبة مئويــة )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الرابعــة قيــم )احملافظــة علــى األســرار املهنيــة، والرتفــع عــن كل مــا 
خيــل بشــرف املهنــة والكرامــة، وســرعة اإلجنــاز مــع اإلتقــان، واالســتمرار يف النشــاط والفاعليــة(، بتكــرار بلــغ 

)1( تكــرارًا واحــًدا لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪0,5(. 
ويتضــح ممــا ســبق تفــاوت القيــم داخــل اجملــال، كمــا أن قيــم )احملافظــة علــى األســرار املهنيــة، والرتفــع 
عــن كل مــا خيــل بشــرف املهنــة والكرامــة، وســرعة اإلجنــاز مــع اإلتقــان( حتتــاج إىل مزيــد مــن اإلثــراء؛ حيــث مل 
تتكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وكذلــك مل تكــرر قيــم )التحلــي ابلتعامــل الراقــي وبنــاء العالقــات اإلنســانية، 

وااللتــزام أبوقــات العمــل وحســن اســتثمارها، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد( ســوى )2( مرتــن. 
اللغويــة  اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت  العلميــة املتضمنــة يف كتــاب  القيــم  جــدول )6(: توزيــع جمــال 

الثانــوي األول  للصــف 
النسبةالتكرارالقيمم
6,71٪14املعرفة وحب االستطالع1
1,4٪3املبادرة يف عرض املعلومات واألفكار بعد التثبت من صحتها2
1.0٪2تعزيز قوة املالحظة ودقتها3
1,4٪3القدرة على استخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت4
1,9٪4احلث على االبتكار و اإلبداع5
1,4٪3إبراز دور التكنولوجيا يف مجيع جماالت احلياة6
1,9٪4تقدير جهود العلماء يف مناحي احلياة املختلفة7
1,4٪3تقدير العلم8
0,5٪1قبول النقد9

17.61٪37اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )6( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم العلميــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )37( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )17,61٪(؛ حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل 
قيمــة )املعرفــة وحــب االســتطالع(، بتكــرار بلــغ )14( تكــرارات، ونســبة مئويــة )6,71٪(، وحلــت يف املرتبــة 
الثانيــة قيمتــا ) احلــث علــى االبتــكار واإلبــداع، وتقديــر جهــود العلمــاء يف مناحــي احليــاة املختلفــة(، بتكــرار 
بلــغ )4( تكــرارات، ونســبة مئويــة )1.9٪(، وختتلــف نتيجــة قيمــة ) تقديــر جهــود العلمــاء يف مناحــي احليــاة 
املختلفــة( عــن نتيجــة دراســة )األغــا،2010م(؛ فقــد تكــررت )17( مــرة، وبلغــت نســبتها املئويــة )٪14,2(، 
وحصلــت علــى الرتتيــب الثــاين، وتلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيــم )املبــادرة يف عــرض املعلومــات واألفــكار بعــد 
التثبــت مــن صحتهــا، والقــدرة علــى اســتخدام األســلوب العلمــي يف حــل املشــكالت، وإبــراز دور التكنولوجيــا 
يف مجيــع جمــاالت احليــاة، وتقديــر العلــم(، بتكــرار بلــغ )3( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪1.4(، 
وجــاءت يف املرتبــة الرابعــة قيمــة )تعزيــز قــوة املالحظــة ودقتهــا(، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن، ونســبة مئويــة 
)1,0٪(، وحلــت يف املرتبــة اخلامســة واألخــرة قيمــة )قبــول النقــد(، بتكــرار بلــغ )1( تكــرارًا واحــًدا، ونســبة 

مئويــة )٪0,5(. 

ممــا ســبق يتضــح تفــاوت توزيــع القيــم داخــل اجملــال، فقيمــة )املعرفــة وحــب االســتطالع( تكــررت )14( 
مــرة، بينمــا تكــررت قيمــة )قبــول النقــد( )1( مــرة واحــدة، وكذلــك قيمــة )تعزيــز قــوة املالحظــة ودقتهــا( تكــررت 

فقــط )2( مرتــن. 

اثلثًا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثالث:

نــص هــذا الســؤال »مــا توزيــع القيــم الرتبويــة علــى وحــدات كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي؟«

لإلجابة عن السؤال مت حساب جمموع تكرار كل جمال ونسبته املئوية، كما يوضحه جدول )7(. 

جــدول )7(: توزيــع القيــم الرتبويــة علــى جمــاالت الدراســة يف كتــاب اللغــة العربيــة ) 1( الكفــاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
21,0٪44الديي1
19,6 ٪41االجتماع2
15,7٪33األخالقي3
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النسبةالتكرارالقيمم
12,1٪25الوطي4
14,5٪30املهي5
17,6٪37العلمي6

100٪210اجملموع الكلي

يوضــح جــدول )7( توزيــع القيــم الرتبويــة يف جمــاالت الدراســة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي، وذلــك كاآليت: 

أوضحــت النتائــج أن القيــم اخلاصــة مبجــال )القيــم الدينيــة( أتيت يف املرتبــة األوىل، بتكــرار )44( مــرة، 
ونســبة مئويــة بلغــت )21,0٪( مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل احتــواء هــذا اجملــال لكثــر مــن القيــم الرتبويــة، وهــذا يــدل علــى احلاجــة امللحــة 
لغــرس هــذه القيــم يف نفــوس الطلبــة، ملــا لذلــك مــن أتثــر فاعــل يف الوصــول ابلفــرد إىل مســو الــروح؛ وذلــك 
عــن طريــق تعزيــز اإلميــان ابهلل، وفهــم الديــن فهًمــا صحيًحــا، وممارســة هــذه القيــم ســلوًكا ومنهًجــا يف احليــاة، 
ومــن مث تنعكــس تلــك املمارســة علــى اجملتمــع ككل ابعتبــاره جمموعــة مــن األفــراد. كمــا تعــزى هــذه النتيجــة إىل 
مــدى الرتكيــز الــذي أولتــه أهــداف الرتبيــة علــى هــذا اجملــال؛ نظــرًا ملــا يتمتــع بــه مــن أمهيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســات )األغــا، 2010م، وأبــو شــاوس، 2013م، وشــاويش، 2013م( يف حصــول )القيــم الدينيــة( 
علــى مرتبــة متقدمــة، وختتلــف الدراســة احلاليــة عــن دراســة )الرومــي، 2012م(؛ حيــث جــاءت فيهــا )القيــم 

الدينيــة( يف املرتبــة األخــرة. 

وجــاءت )القيــم االجتماعيــة( يف املرتبــة الثانيــة بتكــرار )41( مــرة، ونســبة مئويــة )19,6٪( مــن إمجــايل 
القيــم الرتبويــة. 

وتفســر هــذه النتيجــة بوجــود اهتمــام كبــر مــن قبــل خمططــي املناهــج يف غــرس تلــك القيــم يف نفــوس 
الطلبــة؛ كوهنــا جمــااًل خصبًــا الكتســاب اخلــرات التعليميــة واالجتماعيــة، الــي تــرتك آاثرًا إجيابيــة يف احليــاة 
املســتقبلية للطلبــة، وتبــي قيــم اجملتمــع األصيلــة، وحتمــل املســؤولية حنــو الــذات واجملتمــع، واكتســاب أســاليب 
ينمــي  بــدوره  وهــذا  اجملتمــع.  املعاصــرة يف  الثقافيــة  املســتجدات  مــع  التكيــف  مــن  متكنهــم  الــي  التفكــر، 
لديهــم حــب التفاعــل االجتماعــي، األمــر الــذي ينمــي عندهــم العالقــات االجتماعيــة بعيــًدا عــن الفرديــة 
واألاننيــة. وتتفــق النتيجــة مــع دراســات )مقابلــة والبشــايرة، 2007م، واملــزن، 2009م، والرومــي، 2012م، 

والعتيــي، 2016م(. وأبوشــاوس، 2012م، 
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وحصلــت ) القيــم العمليــة( علــى املرتبــة الثالثــة، بتكــرار ) 37( مــرة، ونســبة مئويــة بلغــت ) ٪17,6( 
مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة. 

وتعــزى هــذه النتيجــة لأمهيــة الكبــرة الــي متثلهــا القيــم العلميــة يف إكســاب الطلبــة منــط التفكــر العلمــي، 
الــذي ميكــن أن يشــكل اجتاهاهتــم العلميــة، ممــا ينعكــس علــى ســلوكيات الطلبــة ســواء كان ذلــك بتوجيــه 
تفكرهــم إىل التفكــر اخلــالق والبنــاء، أم بــزايدة الوعــي بقيمــة العلــم، وأبمهيــة تطبيقاتــه يف شــؤون احليــاة 
اليومية؛حيــث أوصــت املؤمتــرات العربيــة التســعة املنعقــدة خــالل األعــوام )1997م – 2005م( بضــرورة 
نشــر الثقافــة العلميــة، وأتصيلهــا لــدى الطلبــة علــى اختــالف مســتوايهتم التعليمــة، وتنميــة الثقافــة العلميــة 
لــدى الطلبــة مــن خــالل املناهــج الدراســية؛ لكوهنــا ضــرورة ملحــة للمجتمعــات، الــي تنشــد االرتقــاء مواجهــة 
حاجاهتــا وتطلعاهتــا ومســايرة األمــم املتقدمــة )خزعلــي، 2009: 124(، وتتفــق هــذه النتيجــة نســبًيا مــع 
نتيجــة دراســة )اجلــراح، 2016م(؛ حيــث احتلــت )القيــم العلميــة( مرتبــة متقدمــة، وختتلــف مــع نتائــج دراســة 

)أبــو شــاوس، 2012م(؛ حيــث احتلــت املرتبــة األخــرة. 

وجــاءت )القيــم األخالقيــة( يف املرتبــة الرابعــة بتكــرار )33( مــرة، ونســبة مئويــة بلغــت )15,7٪( مــن 
إمجــايل القيــم الرتبويــة.

و تعــزى هــذه النتيجــة إىل أمهيــة دور هــذه القيــم إذا مت غرســها يف نفــوس الطلبــة؛ وذلــك ألهنــا تشــكل 
اجلانــب املعنــوي يف ســلوكهم، كمــا أهنــا العصــب الرئيــس لســلوكهم الوجــداين والثقــايف واالجتماعــي، فمــن 
خالهلــا يتحقــق للطلبــة اإلحســاس ابألمــان، فهــم يســتعينون هبــا علــى مواجهــة التحــدايت، الــي تواجههــم يف 
حياهتــم، وأتكيــد ذاهتــم، وتدفــع هبــم لتحســن إدراكهــم ومعتقداهتــم، وابلتــايل تســاعدهم علــى فهــم العــامل 
مــن حوهلــم، وتوســيع إطارهــم املرجعــي يف فهــم حياهتــم، وعالقاهتــم مــع اآلخريــن، وتتفــق النتيجــة احلاليــة مــع 
دراســة )أبــو شــاوس، 2012م(، وختتلــف مــع دراســة )محادنــه واملغيــض، 2012م( يف حصــول جمــال )القيــم 

األخالقيــة( علــى املرتبــة األوىل.

وأتــت )القيــم املهنيــة( يف املرتبــة اخلامســة، بتكــرار بلــغ )30( مــرة، ونســبة مئويــة )14,5٪( مــن إمجــايل 
القيــم الرتبويــة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل اهتمــام مؤلفــي كتــب اللغــة العربيــة ابجملــال املهــي؛ هبــدف تنميــة شــخصية 
الطالــب، وإكســابه القيــم واالجتاهــات اإلجيابيــة حنــو العمــل وإتقانــه، والعمــل ضمــن جمموعــات، واحــرتام 
الطــرف اآلخــر، وحســن التعامــل، والتعــود علــى التفكــر املنطقــي. وختتلــف نتيجــة الدراســة احلاليــة عــن دراســة 

)البشــايرة، 2007م(؛ حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن الرتكيــز علــى جمــال )القيــم املهنيــة( قليــل. 
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وجاءت )القيم الوطنية( يف املرتبة السادسة واألخرة، بتكرار بلغ )25( مرة، ونسبة مئوية )٪12,1( 
مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة ابلرغــم مــن أمهيتهــا ودورهــا يف تعميــق حــب الوطــن لــدى الطلبــة، وبتحويــل الطالــب 
إىل فــرد فاعــل ضمــن جمتمــع، يف إطــار عــام هــو الوطــن، فهــي هتــدف إىل تعزيــز شــعور الطلبــة ابالنتمــاء إىل 
جمتمعهــم وقيمــه ونظامــه وبيئتــه وثقافتــه؛ لرتقــي هــذا الشــعور لــدى الطلبــة بثقافــة االنتمــاء، وأن يتمثــل ذلــك 
يف ســلوكهم ودفاعهــم عــن قيــم وطنهــم ومكتســباته، ويهتمــون مبشــكالته، ويعملــون علــى تلبيــة حاجاهتــم 
وحاجــات جمتمعهــم، وحيافظــون علــى اســتقراره، وميارســون حقوقهــم وواجباهتــم ملتزمــن بقواعــده وقوانينــه، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )اجلــراح، 2016م( يف حصــول جمــال )القيــم الوطنيــة( علــى مركــز متأخــر، 

وختتلــف مــع نتيجــة دراســة )املــزن، 2009م( حيــث احتــل املركــز األول. 

التوصيات: 
يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية فإن الباحثة توصي مبا أييت: 

- مراجعــة منظومــة القيــم، الــي تتضمنهــا مناهــج اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة بــن فــرتة وأخــرى؛ ملواكبــة 
املســتجدات، وإضافــة القيــم اجلديــدة. 

- تضمــن دليــل املعلمــة اســرتاتيجيات وأســاليب تدريســية، تســاعد علــى إكســاب الطلبــة القيــم الرتبويــة 
املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف األول الثانــوي.

- عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن واملعلمــات علــى حتليــل احملتــوى، وحتديــد القيــم، والعمــل علــى إكســاهبا 
الطلبــة. 

- تعزيــز القيــم الرتبويــة داخــل كتــب اللغــة العربيــة ســواء أكان مــن خــالل األنشــطة التطبيقيــة أم مــن خــالل 
ســياق احملتــوى، والتأكيــد علــى ممارســة الطلبــة للقيــم، الــي يتعلموهنــا يف مــادة اللغــة العربيــة، وعــدم االكتفــاء 

ابجلانــب النظــري فقــط. 
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