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قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ لَا يَعْلَمُونَ 
[الزمر]9 :

أ

اإلىداء
إلى مف اشتاقت لرؤيته العيوف ,طػب اللمػوب ودواا ػا ,إلػى اػا ب الشػةا  ,ال بيػب اللػدوة,
رسوؿ اهلل م مد .
إلى جسر العطاء والر م  ..مف يعطي بغير ساب وال جزاء أبي ال بيب ةظه اهلل.
ػت مػػف أجم ػػا ...مػػف
إلػػى رمػػز الم بػ والتاػ ي وال ػػاف ,والتػػي لػػف أو ي ػػا ل ػػا م مػػا أعهمػ .

كا ػػت سػػببا ػػي اػػولي مػػى أ مػػى الػػدرجات وأ مػػى الم ارتػػب أمػػي ال بيب ػ أطػػاؿ اهلل ػػي مر ػػا.
ِ
ِ
ريا](.اإلسراء آي )42
[ر ِّب ْار َ ْ
َ
َح ُف ََم ك َََم َر َّب َقاِن َصغ ً
إلى األـ ال وف متي أـ أيمف(سميرة) ,واألب الثا ي أبو أيمف( اؿ)
إلى زوجي ال بيب ,الذي جز لسا ي ف شكره
إلى أب ااي األ ااؿ :ريتاؿ و تاؿ وميراؿ و اؿ اهلل
إلى أختي العزيزة :يةاء.
إلى أا اب الةاؿ وم ابع العمػـ والةكػر ..الػذيف دبػدوا ل ػا طريػؽ العمػـ وال ػدا ..أسػاتذتي
ومعممػػي الخيػػر ..ج ػ از ـ اهلل

ػػا خيػػر الج ػزاء ,إلػػى كػػؿ مػػف سػػا د ي ػػي إتمػػاـ ػػذا الب ػػث ,ولػػو

بمجرد كمم تشجيع أو د وة بظ ر غيب أو اي

غالي .

الباحثة

ب

الشكر والتقدير
ال مد هلل الذي خمؽ األرض والسموات ,ور ع الذيف آم وا وأوتوا العمـ درجات ,وجعم ا مف
أ ؿ اللرآف والرباط ,وأكرـ األم بأ ه جعؿ م ـ العمماء الثلات ,الذيف كا وا لغير ـ مى مر الزماف
م ارات ,أ اروا الطريؽ لمف أراد الةوز وال جاة ,وأ مده جؿ ي بله مى ظيـ امه وامت ا ه

[ر ّب َأ ْو ِز ْعـِي َأ ْن َأ ْشؽ َُر كِ ْع َؿت َ
وا سا ه ,أف د
َك
مف م دي بإتماـ ذا الب ث كما ي قوله تعالىَ :

ت َع َ َّغ]
ا َّلتِي َأ ْك َع ْؿ َ

{النمل}99:

ْ َْ َنل ِ
للان إلِ َّٓ ا ِ
َاا ا ِ
للان] {الػ دػر مف }71:وقولػػه
ْ َْ َنل ُ
وا طبلقػػا مػػف قولػػه تعػػالىَ [ :هللل ْ َجلللء ُ
ِ ِ ِ
ِ
لْ َك َػ َلر َإلَِّ َّن اهللَ َ ـِلي
لْ ََ ْْلؽ ُْر َإلَِّك َََّم ََ ْْلؽ ُُر لـَ ْػنلم َو َم ْ
[ َو َل َؼدْ َآ َت ْقـَا ُل ْؼ ََم َن احلؽ َْؿ َة َأ ِن ْاش ُؽ ْر هللِ َو َم ْ
ِ
د
اس».
ََحقد] {للماف }43:وقوله  « :أال أي هش .ك .ر المهأ أم هف أال أي هش .ك .ر الد أ
ػإ ي أتلػػدـ بخػػالص الشػػكر ,و ظػػيـ االمت ػػاف لمشػػر دي األ ااػػؿ د .محمددد أغد و د .سددمر
أبددددو شدددد ب ن  -ةظ م ػػا اهلل -م ػػى طاا م ػػا ,والم ػػاقش الخ ػػارجي :د .ليندددد
الداخمي :د.

ييب األغ

ددددبي  ,والم ػػاقش

مى تكرم ما بلبوؿ الم اقش واثراء الرسال بمبل ظات مػا الليمػ لػد كػاف

ل ما الدور البارز والةعاؿ والمتميز ي إثراء الب ث وتا ي ه ومراجعته ,بارؾ اهلل ي ما.
الشػػكر مواػػوؿ لكػػؿ مػػف سػػا ـ ػػي ا جػػاز ػػذا الب ػػث مػػف م كمػػيف لػػؤلداة ,أياػػا شػػكر
خاص لممدقؽ المغوي األستاذ  /م مد االح أبو غالي (والدي العزيز).

ت

القيم التربوية المتضمنة في كتب المغة اإلنجميزية لممرحمة الث نوية ب لمني ج الفمسطيني
إعداد الط لبة /نداء محمد أبو غ لي
إشراف

د.سمر سمم ن أبو ش ب ن

د .محمد ى شم أغ
ممخص الدراسة

د ت ذه الدراس إلى ت ديد الليـ التربوي الواجب توا ر ا ي كتب المغ اإل جميزي لممر م

الثا وي ي الم اج الةمسطي ي لمعاـ ( ,)2013/2014والكشؼ ف مدا تام ا ي م اج المغ

اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر الثا وي ,ومف أجؿ ت ليؽ أ داؼ الدراس قامت

البا ث باستخداـ الم ج الواةي ,إذ تـ ت ميؿ كتابي المغ اإل جميزي لماةيف ال ادي

شر

والثا ي شر لمةاميف األوؿ والثا ي معا ,مف خبلؿ استخداـ بطاق الت ميؿ ,وتكو ت قاام الراد
مف الليـ التربوي المراد ت ميم ا وكاف

دد ا اإلجمالي ()64قيم وز ت

مى ست مجاالت:

المجاؿ االقتاادي ( ,)9المجاؿ السياسي ( ,)12المجاؿ االجتما ي ( ,)11والمجاؿ الا ي ()9
والمجاؿ الجمالي ( )5والمجاؿ األخبلقي ( ,)18وللد استخدمت البا ث معادل

ثبات الت ميؿ.

ولستي ل ساب

وتوامت الدراس إلى ال تااج التالي :

 .1كا ت ال سب الماوي لممجاالت كالتالي :المجاؿ االقتاادي ( ,)%26.3المجاؿ السياسي

( )25.3%المجاؿ االجتما ي ( )18.5%المجاؿ الا ي ( )14.1%والمجاؿ الجمالي ()6.9%
والمجاؿ األخبلقي (.(8.8%

 .2أف أ مى تكرار لمليـ كاف ي الاؼ الثا ي شر يث كاف التكرار ( )432مرة وأما الاؼ
ال ادي شر كاف تك ارره ( )287مرة.
 .3أف أكثر الليـ التربوي المتام

ي كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي بالم اج الةمسطي ي

شيو ا قيم "ال ةاظ مى الا " يث تـ تكرار ا ( )32مرة ي الكتب يمي ذلؾ قيم "مسا دة
اآلخريف" يث كاف تكرار ا ( )41وقيم ال ةاظ مى التراث الثلا ي( )47مرة ويمي ا قيم "التخطيط
االقتاادي" يث كاف تكرار ا ( )56مرة.
وكاف مف أ ـ توايات الدراس :

 إ ادة ال ظر ي م توا م ا ج المغ اال جميزي لتتامف الليـ التي ي تاج إلي ا الطمب .

 ارورة زيادة ا تماـ المعمميف بالليـ وتعزيز ا لطمب المر م الثا وي وخاا الليـ التي أظ رت
الدراس أ ا متد ي مف خبلؿ إجراء مميات تلويـ مستمرة لما تـ اكسابه لمطمب مف قيـ مف خبلؿ
ملاببلت مع الطمب أو توزيع استبا ات أو إجراء اختبارات ل ـ لم اوؿ مى تغذي راجع
تلديمه لمطمب .
ث

ما يتـ

Abstract
The study aimed at achieving the following aims:
1- Identifying the most important domains of values needed for the
secondary stage students.
2- Identifying the level of values in the secondary English school
curriculum.
To fulfill the aims of the study, the researcher used the descriptive
analytical method. She prepared a list of values required for the secondary
grade students. The values were categorized under six domains: ethical
(18), social (11), economical (9), aesthetical (5), political (12) and health
(9). Then she analyzed the reading lessons included in the secondary school
English books (The eleventh and twelfth grades) using Holiisti's equation
to measure the reliability of the content analysis.
The study came out that:
-The order of the percentage was the following: the economical values
came first as they got (26.3%), then comes the political values, (25.3%),
then follows the social values with the percentage of (18.5%), then the
health values follows with (14.1%), then the ethical values proceed with
(8.8%) and finally comes the aesthetical values with the least percentage
of (6.9).
- Moreover, the twelfth grade got the highest points (432), (60.1%), the
eleventh grade (287) points, (39.9%).
-The most common sub-values were: (keeping health), (32) times,
(31.37%), (helping others), (41) times, (30.8%) and the (economic
planning) got (56) points, (29.23%). The study came out with the
following Recommendations:
- The authors of the English curriculum should take care when
modifying the trial edition for the English curriculum by selecting
the lessons that contain the favorable values with balanced form.
- The teachers should pay more concentration to deduce the implied
values, and new researches should be conducted to study values in
English Curricular.
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اإلطار العام للدراسة
مقدمة
مشكمة الدراسة
أىداف الدراسة
أىمية الدراسة
حدود الدراسة
ت ريف الم طمح ت

الف ل األول
خمفية الدراسة
مقدمة
التربي

ي أ اؿ وسيم لت شا األجياؿ وتو يت ـ وارشاد ـ إلى الطريؽ الا يح بعيدا ف الةساد

واال راؼ

ي قاام

مى الليـ ,وال دؼ األوؿ واألخير لمتربي

و إ داد اإل ساف الاالح الذي

يت مى بالاةات واألخبلؽ ال ميدة و ذا ال يت لؽ إال مف خبلؿ الليـ التربوي المساول

سموؾ األ راد والمجتمعات.

ف اتزاف

الليـ تمعب دو ار أساسيا ي توجيه ميوؿ وطاقات األ راد والمجتمعات واألمـ ,إذ أ ا المادر

والموجه واللا وف والمعيار والاابط أل كار ومشا ر وج ود وموارد األ راد والمجتمعات واألمـ

(الديب .)15:2007 ,وللد كمؼ اهلل اإل ساف و ده مؿ أما ال ةاظ مى الليـ,

و و ده خمية

اهلل ي األرض [أكَّا عر ْضـَا ْاْلَما َك َة ع ََل النَمو ِ
اْل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
َي ِؿ ْؾـ ََفا َو َأ ْش َػ ْؼ َْ ِمـ َْفا
ال َإلَ َب ْ َ
َّ َ َ
َ َ
ػ َأ ْن َ ْ
ََ
َح َؾ َفا ْ ِ
َان َظ ُؾوم ًا َج ُفوًٓ] أما ف التربي بمة وم ا الايؽ
ان إلِ َّك ُم ك َ
اْك َْن ُ
َو َ َ
ال اس مف

ي :العممي التي تمكف

ـ وتلدير الليـ ي ال ياة البشري مف خبلؿ التربي الملاودة وغير الملاودة

(الخطيب.)89 :2001 ,

"وبغض ال ظر ف مدا أ مي

إلى ظري اجتما ي وخملي قوي

ظريات المعر بال سب لمتدريس الةعمي بالةاؿ ,إف ال اج

ي ا ا تراؼ بالةعؿ بأ ا أساسا لمممارس التربوي  .والواقع أف

كثيريف ي ظروف إلى تربي الشخاي با تبار ا أكثر أ مي لمشباب مف تعميـ المسااؿ المعر ي :

ـ

يولوف ا تمام ـ أكثر إلى كيةي جعؿ المدارس تستطيع بأكثر كةاي أف ت لؿ الليـ الخملي والرو ي

لجعؿ العالـ مكا ا أ اؿ لم ياة يه أكثر مف ا تمام ـ بالمسااؿ المتعمل بماموف المادة
الدراسي"(الجبلد.)73:2007 ,
الجا ب الليمي ال يلؿ أ مي

ف الجا ب الت ايمي بؿ إف جا ب الليـ ي تؿ األسبلي دااما و ي

كؿ المجاالت .لذلؾ ال تلتار التربي

مى اكتساب المعر

لط ,ولكف يجب أف تت وؿ ذه

المعر إلى م ارة ومف ثـ تابح اتجا ا يؤثر ويتأثر ي تكويف الليم .
ومما ال شؾ يه أ ا ي الم ا ال ديث عيش ا ار ا قيميا ليليا بيف قيـ العالـ الجديد (العولم )
وبيف الليـ الخاا لمعديد مف الثلا ات والشعوب .ومف الطبيعي أف يدور ذا الاراع بر م طات

التاريخ اإل سا ي ,يث تة ى اارات وتلوـ مى أطبلل ا اارات أخرا ,وخبلؿ ذا التبادؿ

3

ال ااري لمثلا ات يت لؽ التطور الطبيعي مف الرايد التراكمي اإل سا ي مف الليـ والثلا والمعر
والت ار والرقي اإل سا ي (الخطيب.)23:2001 ,

"بيد أف األمر قد تغير ي ظؿ ما يعرؼ بعار وثلا العولم  ,يث تبدلت المةا يـ اإل سا ي مف

التعاوف والتراكـ ال ااري اإل سا ي إلى التاارع والتدا ع ,ومف التمازج إلى اإلقااء واال ةراد,
ومف ا تراـ اآلخر والم ا ظ

مى خاوايته وثوابته إلى العمؿ مى تذويبه ودمجه ي ثلا

الطرؼ األقوا .و ي ظؿ ذا الاراع الم تدـ ,والسعي الم موـ لتذويب وتغييب ثلا ت ا اإلسبلمي
كاف البد مف الت رؾ السريع والوا ي

وتعزيز ا والم ا ظ

و دراس مواوع الليـ ,وبياف أ ميت ا وكيةي ت اول ا

مي ا ي ةوس األجياؿ ال الي والملبم " (الديب)2007:5 ,

و ي ظؿ مشكبلت ذا العار التي تتمثؿ ي الاراع بيف مختمؼ الثلا ات واأل راؼ والجما ات

الدي ي بيف الدوؿ بؿ وداخؿ الدول الوا دة ,بلوة مى التغيير ال ااؿ ي قيـ ال ظـ االجتما ي
والسياسي واالقتاادي الذي دث بةاؿ تطور العموـ والتك ولوجيا ,اف المي الثلا

واالقتااد

ي التي كاف ل ا الدور األكبر ي تمثؿ ال اس ل تااج ذا الاراع وخاا يما يتعمؽ بالليـ ,و ذا

بدوره يتطمب الو ي الشديد والكامؿ لبلستةادة مف كؿ ما و جديدو مةيد والتخمي ف المستجدات

التي ربما تغير مف م ظومت ا الليمي والثلا ي .

وكاف طبيعيا بؿ واروريا أف ت تـ الدول بتشكيؿ ظاـ تعميمي يعمؿ

مى ت مي أجياؿ مف

مواط ي ا لتمكي ه مف لؿ تراث ا الثلا ي المتراكـ وت ليه ,وكذلؾ ب اء طاقات وقوا بشري قادرة مى

ت مؿ مساوليات ا االجتما ي واالقتاادي والسياسي (.)Joseph, 2004:p 224
ومف

ا تظ ر أ مي الليـ ي تلويـ وترشيد الشباب

ي الم ارة التي تائ ل ـ الطريؽ وتبلى

دااما السرج الذي يبعث ي ةوس ـ األمؿ بالعيش ي سبلـ وأماف

مى المستوييف المادي

والمع وي .وبما أف أ داؼ التربي تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعا لظروؼ كؿ مجتمع و مسةته وقيمه
و اداته وتلاليده يتاح دور التربي

وقيمه.

ي ت لي وترسيخ الليـ لدا الةرد بما يت اسب وثلا

المجتمع

وتلوـ التربي بتد يـ الليـ وترسيخ ا لدا أ راد المجتمع ويتامف التراث الثلا ي الةمسطي ي

مجمو

كبيرة مف الليـ سواء كا ت مادي أو مع وي  ,واكتساب األجياؿ ال اشا ل ذه الليـ طواؿ

يات ـ مف خبلؿ اإلق اع واإلي اء والتلميد المباشر يؤدي إلى تكامؿ الشخاي (الخطيب,

.)158:2003
ومف الجدير بالذكر أف الليـ التربوي تعد مف أ ـ الروابط االجتما ي التي تؤدي إلى التماسؾ
والتجا س بيف أ راد المجتمع وايجاد مسة

ام لم ياة ,الليـ قوة تربوي ال مثيؿ ل ا و مى جميع
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مؤسسات المجتمع المختمة العمؿ مى ت ميت ا ي ةوس األ راد

المادي .

والمتغيرات العالمي المتسار

تى ي عكس مى سموكيات ـ

جعمت المغ اإل جميزي المادر األوؿ مف ماادر المعر والعموـ

والتلدـ التل ي ,والمادة األساسي التي ت تج ب ا مواد التعميـ مى اختبلؼ مجاالت ا ومستويات ا,
وأابح ي ظر إلي ا مى أ ا لغ ال خب  ,ولغ اللوة ,ولغ ال ةوذ ,ي يف ي ظر إلى كثير مف

المغات اليوـ مى أ ا تةتلر إلى المواو ي والعممي واللبوؿ العالمي(.(Orozco, 2004:p19
المغ اال جميزي أاب ت

مل الواؿ بيف الداخؿ والخارج و ي مةتاح الرقي االقتاادي

واالجتما ي والثلا ي والسياسي لؤل راد والمجتمعات.
"والتعميـ و أكثر المجاالت التي يظ ر ي ا تأثير المغ بما يكت ؼ ياة ال اس مف تلمبات سياسي

واقتاادي واجتما ي جديدة ,لذلؾ را متخذي اللرار ي كثير مف الدوؿ م ساقيف وراء ا تماد
المغ اال جميزي لغ التعميـ ,ال ألسباب تربوي أو تعميمي خالا  ,ميس الجا ب التربوي لمتعميـ
بالمغ األـ و الذي ي دد اللرار ,بؿ الجوا ب السياسي واالقتاادي

ي التي تاغط بلوة وتمثؿ

وامؿ مؤثرة يف يكوف ال ديث ف المغ والتعميـ" (.(Trudell, 2007:p553
ومف وج

إف ال وي الدي ي والوط ي والعرقي تتشكؿ بالمغ  ,وتتشكؿ

ظر معاارة لعموـ المغ

المغ ب ا ,أي دراس لمغ ت تاج أف تدخؿ ال وي ي

اار ا األساسي إذا كا ت ت دؼ أف تكوف

دراس كامم وغ ي وذات مغزا :ألف ال وي تلع ي اميـ ما تع يه المغ  ,و ي آلي

مم ا ,وكيةي

" لد أاب ت كثير مف الليـ تلاس بملياس الربح والخسارة ,وت وؿ ال ظر إلى المغ

ي كثير مف

تعمم ا واستعمال ا (.)John, 2004:p76
أجزاء العالـ أ ا سمع تسويلي م ةام

ف ال وي  ,بؿ إف ال وي ةس ا أاب ت تسوؽ ,ي اورة

م تجات تراثي كالموسيلى وال رؼ اليدوي م ةام

ف المغ " ).) Heller, 2003:p477

ولكف يجب أال يكوف تدريس المغ اال جميزي كمغ أج بي

والوط ي  ,الثلا

المرتبط بالمغ

مى ساب ثلا

الطالب اإلسبلمي

ا ي لمعمـ ب ا وليس لتطبيل ا ,ع دما عمـ أف

البلر ي مجتمع ما ال يع ي أ ا س لوـ بالعمؿ ةسه

اؾ مف يعبد

د تعمـ لغت ـ .والعالـ والثلا ات المختمة

اآلف تابح أقرب شياا شياا لم اس بشكؿ اـ ظ ار لمتطور الكبير ي مجاؿ التل ي واالتااالت
وسواء تعمـ ال اس لغات أج بي أـ لـ يتعممو ا إ ـ ياب وف مى دراي باآلخريف ,و ذا ال يرسخ
لط قيـ المجتمع الذي يعيش يه الطالب ,ولك ه يم ه الوسيم لمتعبير ف قيمه وثلا ته أماـ

اآلخريف لتمكي ه مف الد اع

ا والتعريؼ ب ا.
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و ي اوء ذلؾ يجب اال تماـ بالليـ والتركيز مي ا بشكؿ أكبر مف خبلؿ تامي ا بم اج المغ
اإل جميزي و را ا مف خبلؿ استخداـ األ شط واأللعاب التربوي التي ستسا د ي

وترسيخ ا ي ةوس األطةاؿ مف جا ب ,ومف خبلؿ تو ي المعمميف بأ مي

ـ الليـ بؿ

ذه الليـ وترتيب ا

الم اسب مف جا ب آخر .و بلوة مى ذلؾ إف كؿ مر م مف الم ار ؿ العمري ل ا خاااا ا

التي تميز ا ف غير ا ,كؿ مر م ل ا متطمبات ا وقيم ا الم اسب التي يجب تامي ا ي كؿ

مر م ب يث تتوازف الليـ ي المواد الدراسي لممر م الوا دة وتتكامؿ الليـ يما بي ا بيف الم ار ؿ

التعميمي المختمة  .ولكف

اؾ خمؿ ي توزيع الليـ بيف اؼ دراسي وآخر .ولمواج

مثؿ ذه

المشكم يجب ت ديد الليـ وتا ية ا وترتيب ا سب األ مي .
وتعد الم ا ج الدراسي أساس التلدـ التك ولوجي والعممي ألي مجتمع مف المجتمعات ,بؿ إ ا

الركيزة األساسي التي يعتمد مي ا المجتمع ي ت ليؽ متطمبات أ راده و مو ـ لميا و مميا وثلا يا
واجتما يا وجسميا ,ولذلؾ

د واع الم اج الةمسطي ي تـ أخذ بعض ال لاط ي يف اال تبار

يث تـ اشتلاؽ األ داؼ مف رؼ المجتمع و اجاته وقيمه ومف اجات المتعمـ وا تماماته وكذلؾ

دور المعمـ( ةا والمولو .)2 :2008 ,ولذلؾ الم اج يكوف اقبل لمثلا األايم مف ج

لمثلا

الغربي وم ليا ل ا مف ج

و اقبل

أخرا .وبالتالي إف تعمـ المغ اال جميزي وواع ا ي ملررات

دراسي أابح أم ار اروريا ال مةر م ه,

ي لغ االتااؿ والتوااؿ بيف شعوب العالـ ي جميع

المجاالت العممي والثلا ي والسياسي وغير ا .ولذلؾ يجب أف ي تـ الم اج بجميع المجاالت التي
تشكؿ المغ اقبل أساسيا ل ا .أما ف الم ارات التعميمي البلزم لتعميـ المغ اال جميزي كمغ أج بي
إف جميع كتب المغ اال جميزي

باختبلؼ م ار م ا تتامف الم ارات األساسي األربع (االستماع

والت دث واللراءة والكتاب ) البلزم لتعميـ المغ بالطريل الا ي  ,ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الدروس

وال شاطات المختمة المتو رة ي ا.

وبالتالي يجب أف يمتاز الم اج الةمسطي ي بالمر م الثا وي

بروح العار ومواكب التلدـ

التك ولوجي و ا يأتي دور التو ي الليمي التي تمثؿ اماـ األماف ي غربم الليـ وا تلاا ا ,تى
ال يتأثر الطبلب بالثلا ات الغربي الدخيم  ,و ذا ال يتعارض مع اتساع ثلا ت ـ العالمي  ,مع

تمسك ـ بالليـ.

لذلؾ كاف مف الاروري بياف أ مي الليـ ي الكتب المدرسي الم جي لمغ اال جميزي وكذلؾ
األ شط التي يمارس ا الطبلب ي المر م الثا وي  ,وذلؾ ألف ذه المر م تعتبر مف أشد

الم ار ؿ ساسي وخطورة يث يتـ مف خبلل ا االكتساب بؿ والتطبيؽ السريع لمليـ ,ومف أجؿ ذلؾ
اختارت البا ث المر م الثا وي  .وللد اختارت البا ث كتب المغ اال جميزي ظ ار للم الدراسات ي
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ذا المواوع إلى جا ب أ مي الليـ و بلقت ا بالمغ والثلا

واألخطار الخارجي الم دق بالليـ

اإلسبلمي وال وي الثلا ي العربي ي ار اال ةتاح مى العالـ الخارجي.

و ذا ما د ى البا ث لت ميؿ ماموف كتب المغ اال جميزي بالتعميـ الثا وي لمكشؼ ف أ ـ الليـ
ي كتب المر م الثا وي

لمعر مبلمح توزيع الليـ المطموب

مى اةوؼ المر م الثا وي بم ا ج

الدراس وتوايح أي مف الليـ األساسي يجب اال تماـ ب ا وترتيب ا تبعا لؤل مي .

وللد ت اولت العديد مف الدراسات مواوع الليـ ي الم اج المدرسي ي مختمؼ المواد الدراسي ,
عمى سبيؿ المثاؿ

اؾ دراس ( مودة ,)2000 ,ودراس (بربخ )2000 ,وغير ا ,ت اولت الليـ ي

كتب المغ العربي  ,و اؾ دراسات ت اولت الليـ ي كتب العموـ مثؿ دراس ( زيف,)2001 ,
ودراس سعيد ,و اؾ دراسات تطرقت إلى كتب الجغ ار يا مثؿ دراس ( متو )2009 ,و اؾ

دراسات تطرقت إلى كتب المغ اال جميزي و ي دراس ( بد الرؤوؼ )2006 ,و(األغا.)2004 ,
ا برزت ال اج المم

ومف

إلى ارورة دراس الليـ الموجودة ي كتب المغ اال جميزي بسبب

قم الدراسات التي ت اولت مواوع الليـ ي كتب المغ اال جميزي ومدا م اسبت ا لمديف والمجتمع
مف ج

وم اسبت ا لممر م الثا وي مف ج

أخرا.

مشكمة الدراسة
تتمثؿ مشكم الدراس ي الت ديدات واألخطار الدخيم التي قد تتسمؿ إلى ثلا ت ا ولغت ا ودي ا الليـ

المستوردة مف الغرب تسبب لممجتمع اإلسبلمي المشاكؿ واألخطار أل ا ال تتبلءـ مع تلاليد
المجتمع اإلسبلمي الف لممجتمع اإلسبلمي قيمه التي تميز شخايته اإلسبلمي  .وبالتالي .اختارت
البا ث كتب المغ اال جميزي ظ ار للم الدراسات ي

ذا المواوع إلى جا ب أ مي الليـ و بلقت ا

بمغ الطةؿ وثلا ته واألخطار الخارجي الم دق بالليـ اإلسبلمي وال وي الثلا ي العربي

ي ار

اال ةتاح مى العالـ الخارجي.
السؤال الرئيس:
ما الليـ التربوي المتام

ي كتب المغ اال جميزي ي المر م الثا وي بالم اج الةمسطي ي؟

األسئمة الفرعية:
 -1ما ي الليـ التربوي الواجب تامي ا ي كتب المغ اال جميزي ي المر م الثا وي بالم اج
الةمسطي ي؟

 -2ما مستوا تامف الليـ التربوي

ي كتب المغ اال جميزي

الةمسطي ي؟
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ي المر م الثا وي بالم اج

أىداف الدراسة
ت دؼ الدراس إلى ت ديد الليـ التربوي المتام

ي كتب المغ اال جميزي

بالم اج الةمسطي ي ,والكشؼ ف مستوا الليـ التربوي المتام

ي المر م الثا وي

ي كتب المغ اال جميزي

المر م الثا وي بالم اج الةمسطي ي.

ي

أىمية الدراسة
 .1قد تةيد المساوليف واللااميف مى تخطيط الم اج لمغ اال جميزي لاةوؼ المر م الثا وي
بةمسطيف لمتعرؼ مى مجمو

المر م والعمؿ

الليـ التربوي الواجب توا ر ا ي كتب المغ اال جميزي ي ذه

مى غرس ا ي ةوس الطبلب أث اء

ممي التدريس لت مي االتجا ات

االيجابي واللااء مى االتجا ات السمبي .

 .2تكمف أ مي الدراس ي بياف أ مي أف تتامف الكتب اال جميزي

ي الم اج الةمسطي ي الليـ

التربوي التي ث مي ا اإلسبلـ وغرس ذه الليـ لدا الطبلب.

 .3تةيد طمب الدراسات العميا ,وخاا الليـ ي م ج المغ اال جميزي .

ظر للم الدراسات العممي – سب مـ البا ث – التي تت اوؿ الليـ التربوي المتام
 .4و ا
كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي

إف لمدراس ال الي أ مي خاا

إلى دراسات ممي ي ت ميؿ م توا كتب المغ اال جميزي

ي

يث تزداد ال اج

و ؽ معايير الليـ التربوي .

حدود الدراسة
اقتارت ذه الدراس

مى الليـ التربوي المتام

ي م توا م ج المغ اال جميزي لممر م

الثا وي (الاةيف ال ادي شر والثا ي شر) بالم اج الةمسطي ي ,وتمت ممي الت ميؿ لم توا

م ج المغ اال جميزي الةمسطي ي لماؼ ال ادي شر والثا ي شر ي العاـ الدراسي -2012

.2013

ت ريف الم طمح ت
يما يمي مجمو

مف التعريةات اإلجرااي لماطم ات الدراس :

القيم التربوية وىي  :ذلؾ ال ص الخةي المسمـ به الذي ي دد السموؾ السوي لدا أ راد المجتمع
الوا د  -يث تختمؼ الليـ مف مجتمع لآلخر الختبلؼ الثلا
خبلله الةرد التوا ؽ الذاتي واالجتما ي.
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والديف وغير ا -والذي ي لؽ مف

 المرحمة الث نوية :ـ الطبلب بيف سف  18 -17أي طبلب الاؼ ال ادي شر والثا ي شر
ي المدارس الثا وي ي الاة واللطاع.

 كتب المغة االنجميزية (:)English for Palestine
ال ادي

شر والثا ي

ي كتب المغ اال جميزي لماةيف

شر وتشمؿ لط كتاب ( )Student Bookو ي مكو

مف

شر

و دات دراسي .

 تحميل المحتوى :و أداة مف أدوات الب ث ي مجاؿ الدراسات المس ي  ,و و واؼ كمي
وكيةي يث يعتمد مى التك اررات وال سب والرتب لمليـ الواردة ي الاةيف ال ادي شر والثا ي
شر.
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الفصل الثاني

المحور األول :القيم

اإلطـــار النظري

 أوال :ما ي و ليل الليم ي المغ و ي التربي تعريؼ الليـ التربوي -أ مي الليـ

 تا يةات الليـ -مكو ات الليـ

 خاااص الليـ -تكويف الليـ

 بعض العوامؿ المؤثرة ي تشكيؿ الليـ -أساليب ت مي الليـ

 -أساليب قياس الليـ

المحور الث ني :المرحمة الث نوية

 -أوال :المر م الثا وي (طبيعت ا وأ ميت ا)

 ثا يا :المتطمبات التربوي لمر م الثا وي العام -ثالثا :خاااص طمب المر م الثا وي

المحور الث لث :منيج المغة االنجميزية في فمسطينEnglish for Palestine
 اللراءة ي كتب المغ اال جميزي ي مسطيفEnglish for Palestine : -م ج المغ اال جميزي لممر م الثا وي English for Palestine

 -أ داؼ اللراءة ي م اج المغ اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر

الف ل الث ني
اإلط ر النظري
تمييد
يت اوؿ الةاؿ ال الي ثبلث م اور أساسي لمدراس أال و ي الليـ والمر م الثا وي وم اج المغ

اإل جميزي لممر م الثا وي  .الم ور األوؿ يت اوؿ الليـ ,ما يت ا ,وتعرية ا ,وأ ميت ا ,وتا يةات ا,
ومكو ات ا ,والعوامؿ المؤثرة ي ا ,وأساليب قياس ا .أما الم ور الثا ي يت اوؿ المر م الثا وي ,

طبيعت ا ,وأ ميت ا ,ومتطمبات ا التربوي

ي الجوا ب الست :األخبلقي واالجتما ي والسياسي

واالقتاادي والجمالي والا ي  .ويت اوؿ الم ور الثالث م اج المغ اإل جميزي وتدريس المغ

هاإل جميزي كمغ أج بي وأ داؼ دروس اللراءة ي الاةيف الثا ي شر وال ادي شر مى وجه

الخاوص.

المحور األول :القيم
إف مواوع الليـ قديـ قدـ الزماف ,وقد ت اوله الةبلسة و مماء االقتااد و مماء التربي

و مماء ال ةس وللد

ظيت دراس الليـ بع اي كبيرة وا تماما

الدراسات األخبلقي اللديم والمعاارة.
مت و

ظيما مف رواد الةكر الةمسةي

وقد رؼ ؤالء الةبلسة اللدامى والم دثيف مة وـ الليم  ,ولك ـ

بروا

ا بأسماء

مثؿ :الخير ,والخير األسمى ,والكماؿ ,ع دما تعرض أ بلطوف وديكارت لب ث مشكم

الليم لـ يتـ ام ا ف مشكم الواقع (بالعيد.)33 :2006 ,
وتظ ر طبيع الليـ مف خبلؿ التتبع التاريخي لمةكر الةمسةي إذا ألمح أ بلطوف ي كتاباته

ف كرة الليم وذلؾ يف جعؿ الخير مى رأس الةاااؿ.
أما اآلف لد ت امى اال تماـ بدراس الليـ

د الةبلسة الم دثيف تى شأ رع لمليـ مف

روع الةمسة قااـ بذاته سمي ( )Axiologyأي مـ الليـ ي الكمم اليو ا ي (ِ )Axiosوالتي
يلابم ا ي اإل كميزي كمم ( (worthو ي العربي (اللدرة) و(االست لاؽ)

ذا الةرع مف الةمسة

يب ث ي طبيع الليـ وأا ا ا ومعايير ا ويسمى أ يا ا " ظري الليـ" وتعد شأته مف أكبر

إ جازات اللرف التاسع شر ي ميداف الةمسة ( باس.)81 :2011 ,

والواقع الليمي واقع ااري ,والتةكير الةا ـ ل ذا الواقع و مواوع مسة الليـ ,والليم

ي الةكر المعاار ي كؿ ما له شأف ي التاور و ي الةعؿ لدا األ راد والجما ات.
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إف كمم الليم ت دث ي أ اسي العار ال الي س ار يشبه س ر كمم وجود ,التي ال

تكاد ت ةاؿ

ا ,إ ا وجود بمع ى جديد ,ي جب ط ار از جديدا مف التةكير الةمسةي يعرؼ بعبارة

مـ الليـ ,أو مسة الليـ ,أو ظري الليـ (العوا.(6:2001 ,
ولكف ي واقع األمر أف أ مي دراس الليـ ال تلؼ داخؿ طاؽ الةكر الةمسةي و ده بؿ

تتعداه ,الليـ مف المةا يـ الجو ري

ي جميع مياديف ال ياة االقتاادي والسياسي واالجتما ي

و ي تمس العبلقات اإل سا ي بكا اور ا.
الليـ ارورة اجتما ي ومعايير وأ داؼ البد أف تجد ا ي كؿ مجتمع م ظـ سواء أكاف
متأخ ار أـ متلدما

ي تتغمغؿ ي األ راد ي شكؿ اتجا ات ودوا ع وتطمعات ,وتظ ر ي السموؾ

الظا ري الشعوري والبلشعوري ,و ي المواقؼ التي تتطمب ارتباط ؤالء األ راد ,وتعبر الليـ ف
ةس ا ي قوا يف وبرامج الت ظيـ االجتما ي وال ظـ االجتما ي (األغا.)27:2004 ,

ومما يزيد اال تماـ بالليـ ي الوقت ال ار ف التغيير االجتما ي المتسارع الذي و أ د

خواص اللرف ال ادي والعشريف يع ي أف الليـ والمبادئ والمؤسسات والعبلقات االجتما ي ستكوف
را لمتغيير والت وؿ والتبدؿ دة مرات ال مف جيؿ إلى جيؿ آخر كما

ي ياة الجيؿ ةسه ,و ذا التغيير و تاج لمثورة التك ولوجي الثالث
ار ام
الليـ تمعب أدو ا

د ا بالمااي ولكف

(م مود.)10:2012 ,

ديدة يث تعتبر م كات لمسموؾ ومف خبلل ا يمكف ال كـ مى

سموؾ األ راد وبالتالي المجتمعات ,و ي ي د ذات ا تعتبر وسيم مف ج  ,وغاي مف ج

ألف السعي دااما لت ليل ا مى المستوييف الةردي واالجتما ي.
أما ف الليـ ي الم ا ج الدراسي

أخرا

بل يوجد م اج م ةاؿ ومتخاص ي دراس الليـ

ولكف يتـ تاميف الليـ ي الم ا ج باورة متوازي ومتكامم  .وتواؼ الليـ بأ ا

اار وأبعاد

الم ج ويتـ التواؿ إلي ا ف طريؽ العديد مف المواد أو المواد جميعا ,وأ ا موجودة ي أساس
وجو ر التعميـ ي المدارس و ي تعامؿ المدرس مع المجتمع الم مي (األغا .)74:2010 ,والليـ
غير مرتبط بمر م

مري معي ولكف ربما جد بعض الليـ م تشرة ي مر م أكثر مف أخرا أو

ي مر م قبؿ أخرا أو بعد ا مما يت اسب و لؿ الطةؿ وتةكيره وما اكتسبه مف ذه الليـ.

اؾ

قيـ يتعمم ا الطةؿ م ذ الطةول مثؿ قيـ الادؽ والتعاوف والم ب والسبلـ وغير ا و اؾ قيـ أخرا

يتـ تعمم ا ي المر م المتوسط مثؿ الشجا
يتـ تعميـ مجمو

واإليثار والر م وغير ا ,أما ف المر م الثا وي ,

أخرا مف الليـ مثؿ ب الوطف والد اع

ه ,والمشارك ي األ شط السياسي

واالجتما ي وغير ا (الديب ,)30 :2007 ,ولكف الليـ تراكمي ويستمر تعميم ا ,الليـ التي يتعمم ا
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األطةاؿ م ذ الاغر يتعمم ا الم ار ليف ,بل يمكف الةاؿ بي ا وتوزيع ا بالتساوي بيف الم ار ؿ

المختمة  ,جميع الليـ الموز

مى مختمؼ الم ار ؿ الدراسي متراكم ي كتب المر م الثا وي .

أوالً :م ىية وحقيقة القيمة في المغة وفي التربية
 القيم لغة:
ي اللرآف الكريـ جاءت الليـ بدالالت مختمة وم ا قوله تعالىََ [ :تْ ُؾو ُص ُح ًػا ُمطَ َّف َر ًة ]

(البي  )3 :أي ذات قيم ر يع "أل ا جامع لما ذكر ي كتب اهلل جميعا [.و َذلِ َ ِ
َْ ا ْل َؼ ِّق َؿ ِة]
كد ُ
َ
(البي  )5 :أي ديف األم التي تسمؾ سبيؿ العدؿ واالستلام .
ر ا المجمع المغوي بأ ا :قيم الشيء وقدره ,وقيم المتاع ثم ه ,ومف اإل ساف طوله
وجمع ا قيـ ,ويلاؿ ما لةبلف قيم  ,أي ماله مف ثبات مى أمر (ابف م ظور.)498:1990 ,
و ي الم جد الليم جمع قيـ ,ال وع مف قاـ وقيم اإل ساف قامته وأمر قيـ ,مستليـ (دار

المشرؽ.)1986:663 ,

ووردت ي قاموس ( )LONGMAN DICTIONARYالليم ( (Valueبمع ى درج

الم ةع لشيء ما ,وقيم شيء

ما ي ال لود ,وميزة يعتلد

ا ال اس مف الميزات الجيدة

(.)LONGMAN DICTIONARY ,2009: p1213
ومما سبؽ يتاح أف مع ى الليم لغ يشمؿ العديد مف المعا ي م ا:االستلام – الثبات

والدواـ – الليم الر يع – ثمف الشيء أو قدره – الم ةع لشيء ما – مغزا دقيؽ – كمي

ددي

– ملياس أو كرة أو ميزة.
 القيم ا طالح ً
وؿ تعريؼ الليـ وت ديد الملاود ب ا وال يستطيع با ث

اؾ اختبلؼ بيف العمماء

بمةرده أف يسمـ بمة وـ الليم مف ساار الزوايا وقد درج كثير مف البا ثيف مى ذكر التعريةات

المختمة لمليم مف مدارس ا المختمة .

و ذا الخبلؼ يعود ي جو ره إلى العمؽ الثلا ي والمعر ي واأليدلوجي,
ت دث ف الليـ طمؽ مف ثلا

ف

دما

معي  ,وت تظـ الليـ ي سمك ا وتدور ي دواار ا ,التعاليـ

الدي ي والرؤا الةمسةي والتربوي واالجتما ي والسياسي واالقتاادي  ,تعد كم ا أاوال كري ت كـ
تةا م ا مع اللاي الليمي (الجبلد.)2007:21 ,
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وألف مة وـ الليـ ت اولته مختمؼ العموـ االجتما ي كالةمسة واالجتماع واأل ثروبولوجيا و مـ

ال ةس واالقتااد ,إف كؿ مـ مف ذه العموـ قد ت اوله مستخدمه بمع ى مختمؼ مما أدا إلى وع
مف الخمط والغموض والبمبم ي ت ديد مة وـ وااح لمليـ.
مف العمماء مف ي ظر إلي ا مى أ ا أ داؼ أو معتلدات أو اتجا ات أو اجات ورغبات,

إال أف ذه التعريةات ركزت مى الةرد و اجاته بي ما أغةمت بشكؿ اارخ الجما
تتعارض إشبا ات الةرد و اجاته مع ماالح الجما
وج

ال ت رـ الجما

لذلؾ

ومعايير ا لد

اؾ مف اتجه بتعريؼ الليـ إلى

ومعايير ا مف ايب ي تمؾ التعريةات(المزي ي.)13 :2001 ,

وبالتالي يمكف أف عرؼ الليم بأ ا :مة وـ يتم اه الةرد لبل تلاد با ته لميا ووجدا يا,

وربما إيما يا( ال

لمي و ةسي ووجدا ي ) .و ذا المة وـ له جا به المعر ي ال ظري وكذلؾ الجا ب

الم اري التطبيلي العممي ي واقع الةرد ويتكوف مف خبلؿ تةا بلت متعددة خاا ب شأة الةرد
وثلا

المجتمع الذي يعيش يه والمعتلدات الدي ي ل ذا المجتمع وكذلؾ الرايد الخبراتي مف

تجارب ال ياة اليومي (األقطش .(26:2010 ,و ذا المة وـ وغيره مف المةا يـ والليـ التي يتم ا ا
الةرد تمثؿ المادر األساسي والم رؾ األوؿ لكؿ ما يادر مف الةرد مف سموكيات وأ ماؿ .و ي

أياا تمثؿ معايير وملاييس وأ كاما لمةرد ي ظر ب ا ويليس كؿ ما يدور وله مف خبلل ا.
 مفيوم القيم في التربية

مى الرغـ مف اختبلؼ التربوييف مى إيجاد تعريؼ مو د لمليـ التربوي إال أ ـ جميعا
متةلوف مى أف التربي

ي ذات ا ممي قيمي  ,التربي ت تاف الليـ وت مي ا ي األ راد ,والليـ

بدور ا ت تؿ مرك از أساسيا ي توجيه العممي التربوي .
والتربي

ي جو ر ا ممي قيمي سواء برت ف ةس ا ي اورة واا  ,أـ ي اورة

ام ي  ,المؤسس التعميمي ب كـ مااي ا و اار ا ووظااة ا و بلقات ا باإلطار الثلا ي الذي
تعيشه ,مؤسس تسعى إلى ب اء الليـ ي كؿ مجاالت ا الخملي وال ةسي واالجتما ي والةكري
والسموكي (م مد.)56:2005 ,
ي بثؽ ارتباط الليـ بالتربي مف خبلؿ أ مي الليـ ي اياغ األ داؼ التربوي المب ي

مى

مسة التربي والتي ت بثؽ أابل ف مسة المجتمع ,وتأتي أ مي الليـ ي تعبير ا ف مسة

مجتمع ما واطار ياته وتوجي ه لمتربي و مسةت ا وأ دا ا التي تعتمد ي بمورت ا واياغت ا مى

واوح الليـ ,الختيار وع المعارؼ والم ارات وتعييف األ ماط السموكي المرغوب (أبو العي يف,

.)36:1988
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و ي بذلؾ ت دؼ إلى غرس غايات ,وت ذيب واطؼ ,وت مي إرادات ,لتجريد اإل ساف مف

أ واء الد يا وت سيف كيا ه اإل سا ي ي ظرته و ظرة اآلخريف.

التربي الليمي مسؤولي كؿ المربييف ف الو ي الليمي ورسالت ـ ي اإليماف ب ذا الو ي

والعمؿ مى شر مة ومه وال ث مى التلييد بأ كامه إلخراج ا مف يز الاماار إلى يز الوجود

وتجسيد ا ي شتى أطوار التةكير والسموؾ (مدكور.)37:2002 ,

إف لداف التربي لمليـ التي تب ى مي ا الشخاي  ,يةلد ا رو ا ,بؿ واف األ داؼ التربوي ,

والغايات ,واالستراتيجيات ما لـ تشتؽ مف قيـ ا ي

وسميم ت ار ي العبلقات اإل سا ي

ي

أبعاد ا المختمة تةلد ا أ ميت ا ,الليـ ي األساس لب اء تربوي متميز.
والليـ مف ال ا ي االجتما ي

ت دد ا الثلا

ي الخاااص أو الاةات المرغوب ي ا مف الجما

والتي

اللاام مثؿ :التسامح ,وال ؽ ,والعدؿ ,واألما  ,والتعاوف ,واإليثار ,واال تراـ,

واللوة ,و ي أداة اجتما ي لم ةاظ مى ال ظاـ االجتما ي واالستلرار بالمجتمع(غ يـ)32:2007 ,
الليـ ي التدريب مى السموؾ الطيب وتكويف العادات الاال .

ت ريف القيم التربوية
ويعر ا أبو العي يف بأ ا "مة وـ يدؿ مى مجمو

مف المعايير واأل كاـ ,تتكوف لدا الةرد

مف خبلؿ تةا مه مع المواقؼ والخبرات الةردي واالجتما ي ب يث تمك ه مف اختيار أ داؼ
وتوج ات ل ياته وي ار ا جديرة بتوظيؼ إمكا اته وتتجسد خبلؿ اال تمامات أو االتجا ات أو

السموؾ العممي أو المةظي بطريل مباشرة أو غير مباشرة " (أبو العي يف.)34:1988 ,
ويعر ا األغا بأ ا "معاف سامي  ,ت بع مف ثلا
ممي التربي

المجتمع و لااده ,ويكتسب ا الةرد أث اء

يؤمف ب ا وترسخ ي أ ماؽ لمه ووجدا ه ,ويدا ع ب ا ف آراءه وأ كاره وتشكؿ

شخايته ,وت عكس كاةات سموكي

(األغا.)17:2010 ,

ويعر ا بربخ بأ ا" مجمو

ي تار اته ,ويتخذ ا معيا ار ي كـ مى ال اس مف خبلل ا "

مف المعايير التي تتسـ بالثبات واالستلرار ال سبي التي يعتز

التمسؾ ب ا والتي يسعى المربوف لغرس ا ي وجداف التبلميذ مف خبلؿ الم اج المدرسي بشليه

المعمف والمخةي وتمثؿ ال موذج الذي يجب أف تمتزـ به ال اشا ت ليلا لؤل داؼ التعميمي الم شودة

وتواح بلق الةرد بربه و ياته وت دد موقةه مف بياته اإل سا ي والمادي وت ظيـ سموكه وأ عاله"

(بربخ.)10:2000 ,

45

"الليـ ي مجمو

أ كاـ يادر ا الةرد مى بياته اإل سا ي واالجتما ي والمادي و ذه

األ كاـ ي ي بعض جوا ب ا تيج تلويـ الةرد أو تلديره ,إال أ ا ي جو ر ا تاج اجتما ي
استو به الةرد وتلبمه ب يث يستخدم ا كم كات أو مستويات أو معايير ويمكف أف تت دد ي اورة
مجمو

استجابات اللبوؿ والر ض إزاء مواو ات أو أشخاص أو أشياء أو أ كار"

(االح.)27:2001 ,
"الليـ ي كؿ ما و جدير با تراـ الشخص و ايته ال تبارات اجتما ي أو دي ي أو

اقتاادي أو ظري أو سياسي أو جمالي وت دد السموؾ الملبوؿ والمر وض "(أبو مشايخ2008 ,
.)19:
"الليـ بارة ف معايير ومبادئ وجدا ي و كري واع ا المجتمع وتعارؼ مي ا ول ا اة

االستمرار ال سبي يعتلد ب ا طمب الاؼ الثا ي شر ويتمثمو ا ,وبموجب ا يتعامموف مع األشياء
المختمة  ,ب يث ت دد ل ـ ما و المرغوب يه وما و المر وض "(التمولي.)2001:16 ,
الليـ التربوي

ي ملياس أو مستوا أو معيار يست د ه الةرد ي سموكه ومباداه وأ كاره

مى المستويات المعر ي والوجدا ي واإلجرااي و سمـ بالتالي بأ ه مرغوب يه أو مرغوب

هوي

م كات لم كـ مى ما يجب أف يكوف ,م كات االختيار ي السموؾ والعمؿ والتةايؿ وألف الليـ
ذات اة اجتما ي

ي ذات أ مي ال تبارات ةسي أو اجتما ي أو أخبلقي أو جمالي وتتسـ

بسم الجما ي ي االستخداـ.
مم سبق ت رف الب حثة القيم التربوية بأ ا ذلؾ ال ص الخةي المسمـ به الذي ي دد
السموؾ السوي لدا أ راد المجتمع الوا د والذي ي لؽ مف خبلله الةرد التوا ؽ الذاتي واالجتما ي,
يث تختمؼ الليـ مف مجتمع لآلخر الختبلؼ الثلا والديف وغير ا.
أىمية القيم
الليـ ذات أ مي قاوا لما تلوـ به مف وظااؼ لمةرد والمجتمع ول ذا إف إدراؾ الليم

كمة وـ يلود ا إلى شرح السموؾ شر ا وا يا با تبار أف السموؾ تعبي ار ف الذات أوال والمجتمع
ثا يا.
الليـ ي مواوع العموـ اإل سا ي والطبيعي

مى السواء ,إذ تلؼ وراء كؿ مؿ إ سا ي,

وكؿ ت ظيـ اجتما ي واقتاادي أو سياسي ,مواو ا و بلق اإل ساف بالكوف الذي يعيش

يه ,و ظرته إلى ذاته والى اآلخريف ,والى سموكه وأ واع ابطه ,والى مكا ه ي المجتمع بأ ظمته

و بلقاته بماايه و ااره ومستلبمه (األغا. (24:2010 ,
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تظ ر أ مي دراس أ ظم الليـ وتغييرات ا

مى مستوا الةرد و مى مستوا المجتمع,

دراس الليـ مف خبلؿ سموؾ الةرد يد ع إلى التمييز بيف رد وآخر كما أف دارس الليـ كمؤثرات
جما ي واجتما ي ت دؼ إلى إللاء الاوء مى ثلا

األ راد ي مجتمع معيف ,وت ديد قيـ ذا

المجتمع والمبادئ الساادة يه وأ دا ه وامكا ي توجي ا وتعديم ا.

الليـ اروري ي ياة ال اس ,إذ أ ا تسا د ـ مى ت ليؽ ملدرت ـ الذاتي

مى االختيار

واالبتكار والتجديد ,و ي اروري أياا لممجتمع لت مي وتطوير أ ظمته االجتما ي والتربوي .
ت نيف ت القيم
تختمؼ تا يةات الليـ باختبلؼ تعريةات ا وذلؾ الختبلؼ األطر الةمسةي والةكري باإلاا إلى أف
ذه التا يةات متداخم وياعب الةاؿ بي ا ولكف يمكف تا يؼ الليـ و ؽ معايير م ددة ي:
أوالً :عمى أس س المحتوى:
 .1القيمة النظرية :ا تماـ الةرد وميمه إلى اكتشاؼ ال ليل  ,واتخاذ اتجاه معر ي مف العالـ
الم يط به ,وسعيه وراء اللوا يف التي ت كـ ذه األشياء بلاد معر ت ا.

دية :ا تماـ الةرد وميمه إلى ما و ا ع ومثمر ,واتخاذ العالـ الم يط به

 .2القيمة االقت

وسيم لم اوؿ مى الثروة وزيادت ا ف طريؽ اإل تاج والتسويؽ واالست بلؾ واالستثمار
وزيادة األرباح.

 .3القيمة الجم لية :ا تماـ الةرد وميمه إلى ما و جميؿ مف ا ي الشكؿ والتوا ؽ والت سيؽ.
 .4القيمة االجتم عية :ا تماـ الةرد وميمه إلى غيره مف ال اس

و ,ي ب ـ و و يميؿ إلى

مسا دت ـ ,ويجد ي ذلؾ إشبا ا له.

 .5القيمة السي سية :ا تماـ الةرد بال شاط السياسي والعمؿ السياسي ,و ؿ مشاكؿ الجما ير,
والسعي إلى المراكز السياسي واالجتما ي والسمط .

 .6القيمة الدينية :معر

ما وراء العالـ الظا ري وأاؿ اإل ساف ومايره ,واال تماـ

بالمعتلدات والمشا ر الدي ي (ز راف.)161:2000 ,

ث ني ً :عمى أس س ال مومية والشيوع:

 .1القيم ال مة :يعـ شيو ا ي المجتمع وي تشر بجميع الطبلات والةاات.
 .2القيم الخ

ة :و ي تتعمؽ بمواقؼ معي أو م اسبات اجتما ي أو دي ي وم ا ما يتعمؽ

بالطبل أو المركز أو الدور .المكا

االجتما ي ت مؿ مع ا إلزاـ مف ي تم ا أف يةكر

بطريل خاا ويعمؿ بأسموب معيف والدور االجتما ي ي دد األ داؼ والمعالـ والشكؿ

(العواي.)19:2005 ,
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ث لث ً :عمى أس س الدوام:

 .1قيم دائمة نسبي ً :تبلى زم ا طويبل وتستمر مف جيؿ إلى جيؿ كاأل راؼ والتلاليد.

 .2قيم ع برة :وقتي و ارا  ,قايرة الدواـ ,سريع الزواؿ (المعايط .)87:2000 ,

راب ً :عمى أس س المق د:

 .1القيم الوسيمية :و ي وسااؿ لغايات أبعد ,وذات دوا ع تد ع لمعمؿ شخايا واجتما يا.
يث أ ا تمثؿ األ داؼ األكبر واألبعد مف ال اجات الجسدي واأل داؼ الطارا و ي

ليست سريع اإلشباع لذلؾ سعى وراء ت ليؽ تمؾ األ داؼ دوف الواوؿ إلي ا.

 .2القيم الغ ئية :و ي التي تعتبر غاي ي د ذات ا (األسطؿ.)25:2007 ,

وفي ضوء م سبق ت نف الب حثة القيم إلى:
 .1القيم األخالقية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ت ليؽ السموؾ السميـ واتباع تعاليـ

الديف وااللتزاـ ب ا ويشمؿ الاةات التالي  :اإليثار والغبط والشكر والتةاؤؿ وغير ا.
ا ا تماـ الةرد وميمه إلى غيره مف ال اس,

 .2القيم االجتم عية :ويعبر

و ي ب ـ ويميؿ

إلى مسا دت ـ ,ويجد ي ذلؾ إشبا ا له .ومف ذه الليـ :الاداق ومسا دة اآلخريف
والزيارة وتبادؿ المودة وااللتزاـ بالموا يد واإلخبلص ي العمؿ.

 .3القيم ال حية :ويعبر

الم يط وتشمؿ :ال ظا

الريااي .

 .4القيم الوطنية :يعبر

ا ا تماـ الةرد بكؿ ما و ا ي لمجسـ ولمبيا الخارجي

والطعاـ الا ي وال ار

البد ي وال ةسي وممارس التماريف

ا ا تماـ الةرد و به لوط ه ,وتشمؿ اال تزاز بالوطف والشعور

باال تماء والوالء له ومف ذه الليـ :ب الوطف والد اع

ه والعدال وال ري واال تماء

والوالء وتلدير التراث الوط ي.

 .5القيم الجم لية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى كؿ ما و جميؿ مف ا ي الشكؿ

الخارجي لئل ساف ولممكاف وكؿ ما و جميؿ ي المغ  .ومف ذه المجمو  :التأمؿ ي

الطبيع  ,اال تماـ بالمظ ر الخارجي ,والتذوؽ األدبي والجماؿ التعبيري والتاويري ي
المغ .

 .6القيم االقت

دية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ما و ا ع اقتااديا ,و ي ظرة

ممي لمواقع يث يتخذ الةرد مف العالـ الم يط وسيم لم اوؿ مى الماؿ ف طريؽ
اإل تاج واالست بلؾ واستثمار األمواؿ .ومف

ذه الليـ :االستلبللي المالي  ,والتو ير,

والتخطيط االقتاادي ,والتدريب ,وتلدير قيم الوقت.
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مكون ت القيم
تتكوف الليـ مف ثبلث مستويات رايسي

السموكي.

ي :المكوف المعر ي والمكوف الوجدا ي ,والمكوف

أوالً :المكون الم رفي

ومعياره االختيار أي ا تلاء الليم مف أبداؿ مختمة ب ري كامم ب يث ي ظر الةرد ي

واقب ا تلاء كؿ بديؿ ويت مؿ مسؤولي ا تلااه بكامم ا و ذا يع ي أف اال عكاس البلإرادي ال يشكؿ

اختيا ار يرتبط بالليـ ويؤكد كولبرج مى التطور المعر ي الخملي ويشمؿ ثبلث مكو ات ا ترااي

ممكف تمييز ا ,و ي ال كـ الخملي واألخبلؽ العاطةي والسموؾ الخملي ,ويرا أف التطور ال موذجي
يشمؿ اال تلاؿ مف مستوي ال دود الخارجي (العلاب والثواب) ي الطةول

و المستوا االجتما ي

ي االلتزاـ الخملي ثـ باتجاه مستوا االلتزاـ الخملي والثبوت الم طلي ي استيعاب األخبلؽ (األغا,

.)2010:26

ويعد االختيار المستوا األوؿ ي سمـ الدرجات المؤدي إلى الليـ ويتكوف مف ثبلث درجات
أو خطوات متتالي

ي :استكشاؼ البدااؿ الممك  ,وال ظر ي واقب كؿ بديؿ ثـ االختيار ال ر.

ث ني ً :المكون الوجداني
ومعياره التلدير الذي ي عكس ي التعمؽ بالليم واال تزاز ب ا والشعور بالسعادة الختيار ا
والرغب

ي إ بل ا مى المؤل ويعد التلدير المستوا الثا ي ي سمـ الدرج المؤدي إلى الليـ

ويتكوف مف خطوتيف متتاليتيف ما :الشعور بالسعادة الختيار الليم وا بلف التمسؾ مى المؤل

( باس.(78:2011 ,

ث لث ً :المكون السموكي:
ومعياره الممارس والعمؿ أو الةعؿ ويشمؿ الممارس الةعمي لمليم أو الممارس

مى

و

يتسؽ مع الليم الم تلاة مى أف تتكرر الممارس باورة مستمرة ي أوااع مختمة كمما س ت

الةرا لذلؾ ,وتعد الممارس المستوا الثالث ي سمـ الدرجات المؤدي إلى الليـ (الشمري,

.)38 :2006

و ا تتاح العبلق بيف التربي الليـ يث تسعى التربي إلى ت ليؽ أ دا ا ي المكو ات
الثبلث المكوف المعر ي والسموكي والوجدا ي.
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خ

ئص القيم

 .1ذاتية القيم :الع ار التلديري الشخاي لمليـ :بمع ى أ ا ذاتي وجدا ي

ي تتامف مع ى

ال ةع أو االست ساف أو المذة وغير ا (األغا.)34:2001 ,

 .2نسبية القيم :الليـ سبي

ي تختمؼ سب الزماف والمكاف بؿ سب ال ال بال سب ل اجاته

(الخطيب.)97:2003 ,

التي و او ي ا لمتكيؼ مع بياته

 .3القيم اجتم عية :ألف الةرد يتشرب قيمه مف الجما
االجتما ي (الديب.)40:2007 ,

 .4ىرمية تراكمية :يث لكؿ رد سمـ مف األولويات والليـ و ذا السمـ يختمؼ مف شخص آلخر
كما يختمؼ ي الشخص ةسه يث يعاد ترتيب سمـ الليـ لمةرد ترتةع قيم وت خةض أخرا

و كذا .ويتسـ ال سؽ الليمي لمةرد بالمرو والوظيةي

و يتشكؿ و لا لمواقع الةرد وامكا ياته

وموااةاته كثي ار ما يتةكؾ ذا ال سؽ ويعاد ترتيبه مف جديد ي اوء التغيرات والت والت
االجتما ي والةكري الجديدة .وما ي دث لم سؽ الليمي لمةرد ي دث لم سؽ الليمي االجتما ي

با تبار أف المجتمع امتداد لئل ساف الةرد ,ع دما ي دث تغير اجتما ي معيف أو تلوـ
ا ار ات اجتما ي أو ثلا ي باة

ام إ ه ي دث مميات ت وؿ لمليـ وقد يأخذ الت وؿ أو

التغير الليمي اتجا ا رأسيا و يه يعاد واع الليم

مى السمـ الليمي ,وقد يكوف ي اتجاه أ لي

و يه ي دث ت وؿ ي تعديؿ وتةسير مة وـ الليم ةس ا ( باس.)89:2011 ,
وال سؽ الليمي و مجمو

الليـ المست د

إكساب ا لمطبلب لميا ووجدا يا خبلؿ مر م

تاريخي معي  ,والتي يتـ ت سي ا وت اول ا و ؽ أ ميت ا وأولويات ا بال سب لممجتمع و اج أ راده إلي ا
(أبو مشايخ.)54:2008 ,
و ا البد مف التأكيد أف التغير الليمي يختمؼ سب طبيع الليم  ,بعض الليـ سريع
التغير وبعا ا ثابت ال يتغير ,الليـ المادي مثبل سريع التغير سب المعطيات المجتمعي  ,أما

الليـ الدي ي واألخبلقي

بطيا التغير يث ياؿ بعض الليـ إلى درجات الثبات سواء لدا الةرد

أو المجتمع .وتمعب وامؿ مثؿ ال مو وال اج العلمي والةكري لدا األ راد دو ار كبي ار ي ثبات

الليـ لدي ـ كمما ارتلى الةرد كريا زادت درج

اجه وتعممه وزاد ثبات الليم لديه ( باس,

 ,)17:2011الليـ ترتلي مف الطةول المبكرة و تى اي العمر ,و ي غير مرتبط بمر م معي
(رجب. (9:2012 ,
 .5انس نية :اال تماـ واأللـ والمذة جميع ا ترتبط باإل ساف (األغا.)29:2001 ,

 .6القيمة ذات قطبين :ي إما ذا الوجود أو ذاؾ ,إما ؽ واما باطؿ ,إما خير أو شر
(الخطيب.)90:2003 ,
4:

 .7متداخمة :الليـ مشترك ومتداخم

يما بي ا وقد ياعب الةاؿ والتا يؼ ل ا,

يث أ ا

تتامف الجوا ب المعر ي والوجدا ي والسموكي (الغو ار ي.)29: 2001 ,

 .8محكية وم ي رية :ي تتخذ مف السموؾ م كا ,ومرجع ا لمجما

(الخطيب.)93:2003 ,

 .9القيم مف ىيم مجردة :بمع ى أ ه مف الاعب واؼ الملاييس التي تتام ا الليـ بأ ا ملاييس
ممموس ,

يث أ ا تختمؼ

ف باقي األمور المادي الممموس  ,إذ تخاع األخيرة لمت ديد

ويمكف قياس ا ,أو وز ا أو تلدير ا بشكؿ دقيؽ أما الليـ إ ا غير م ددة وال يمكف أف تلاس
بما تلاس به الكاا ات الطبيعي  ,أو المادي األخرا ولعؿ ذا و السبب ي درة ملاييس الليـ
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تى اآلف (سمارة.)27:2000 ,

وبة قي س القيم :و ا يلوؿ العمماء إف الليـ كالذوؽ ال تخاع للياس (األغا,

.)2010:18

 .11القيم مسألة اعتق د :ألف ليلت ا تكمف ي العلؿ البشري وليس ي الشيء الخارجي سب
رأي ـ (أبو مشايخ.)54:2008 ,

 .12الم رفة بي قبمية :أي قبؿ السموؾ اإل ساف يدرؾ الليم ب وع مف الرؤي الباط ي وب اء
مي ا يادر السموؾ (أبو الع يف.)309:1988 ,

تكوين القيم:
تمر الليـ ي دة م ار ؿ ممي
الدراسات التي قاـ ب ا مجمو

تى تتكوف لدا الةرد و ذا ما قرره بموـ خبلؿ مجمو

يف مف

مف العمماء و ذه الم ار ؿ ي:

 .1جذب انتب ه المت مم نحو القيمة
أي إيلاظ إ ساس المتعمـ بالليم المطموب غرس ا و را ا بشكؿ يست وذ مى ا تبا ه ,وليس
اروريا أف تلدـ الليم واا

التةاايؿ بؿ المطموب جذب اال تباه ل ا وتكويف الرغب ي التملي,

ةي غرس قيم الابلة مثبل يظ ر المعمـ ا تماما بالليم ويذكر ا أماـ المتعمـ كثي ار وياط به

إلى المسجد و كذا يظ ر المتعمـ ا تماما بالابلة يلمد المعمـ ي الواوء و ركات الابلة و كذا
(طباسي.)16:2006 ,
 .2تقبل القيمة
باستمرار االستجاب تابح الليم ملبول لدا الةرد تى أ ه يكوف راغبا أف يتـ التعرؼ ميه ب ذا
الشكؿ ,أي يكوف راغبا أف يعرؼ ال اس أ ه مؤدي لمابلة مثبل (الخطيب.)93:2003 ,
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 .3تفضيل القيمة
ي ذه المر م تابح الليم ل ا األولوي

و يريد ا ويسعى وراء ا واذا تعارات مع

شيء آخر ام ا مى ذلؾ الشيء ةي ال المثاؿ الذي ذكر اه يمكف أف يلدـ الابلة مى
الطعاـ أو مشا دة مباراة وغير ا (الديب.)40:2007 ,
 .4االلتزام ب لقيمة
ي ذه المر م ياؿ الةرد إلى درج

الي مف اليليف واالقت اع الذي الشؾ يه بالليم

وبالتالي ي دث االلتزاـ الوجدا ي الكامؿ ب ا ويسعى لتلرير الليم والتعرؼ

مى أمثاله مف

الممتزميف ب ا ويوطد بلقته ب ـ ولكف يجب اال تباه إلى التالي:
 .1االلتزاـ ليس مجرد ماس ابر مؤقت بؿ يجب االستمرار والدواـ.
 .2ا ت اؽ الليم ترة طويم ال يع ي االلتزاـ ب ا ما لـ تشغؿ قدر مف طاق الةرد العاطةي .
 .3البد مف األ ماؿ المؤيدة لمليم أل ا دليؿ ليل االلتزاـ (الخطيب.)93:2003 ,

 .5تنظيم القيم

أي ترتيب الليـ ي ظاـ معيف أل ه

دما تدخؿ قيم جديدة تريد أف ت تؿ مكا ا ي سؽ

الةرد الليمي إ ه يعيد ت ظيـ قيمه لتت اسب مع الليم الجديدة ,و ي ذه المر م يكوف التجريد

ويكوف التعبير ف الليم رم از أو مبل ,ويكوف المتعمـ أ كامه مى األشياء ب اء مى ال ظاـ
الجديد لمليـ ( باس.)23:2011 ,
 .6التمييز بين األشي ء بن ًء عمى القيمة
ي ذه المر م ياؿ الةرد إلى تمثؿ الليـ ودمج ا ي ذاته ب يث تابح مف المبلمح

المميزة له تشكؿ بالتالي ظرته لمعالـ

وله وتشكؿ استجاباته الداام والثابت تجاه المواقؼ

واألشياء أي تشكؿ توج ه سموكيا ,ب اء

مى تمؾ الليم التي استدخم ا إلى سؽ الليـ لديه

(الخطيب.)93:2003 ,

ب ض ال وامل المؤثرة في تشكيل القيم:
اؾ العديد مف الظوا ر االجتما ي التي تؤثر مى تشكيؿ الليـ م ا:
 التح يل ال ممي
تمعب الليـ واالتجا ات

د الطبلب وأتراب ـ وأ م ـ دو ار بالغ األ مي ي ممي الت ايؿ

التربوي .وأف لمليـ تأثي ار مباش ار مى الت ايؿ الدراسي ,ف طريؽ تااج الت ايؿ ,وتأثي ار غير
مباش ار مف خبلؿ السموؾ خارج المدرس أو الجامع (األغا.)39:2010 ,
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و دما يمتزـ الطمب وأ م ـ وأتراب ـ بالليـ وما تستوجبه مف سموؾ يشجع مى المساولي ,

إف الطبلب ي اموف مى رص لم جاح أ اؿ ,كما أف الليـ تابح موج

لمسموؾ و ا از له

مى مرو ت ا لمتغيير واستيعاب التغيير.
 نظ م القيم والجنس
اؾ روؽ بيف الذكور واإل اث ي الدور ,والمتوقع ,وما يلوـ به كؿ مف الج سيف .و ذا

ااد ل و ي الت ميط االجتما ي الذي يتعرض له كؿ مف الذكر واأل ثى ,و ذا االختبلؼ يؤدي إلى
اختبل ات ي أ ظم الليـ بيف الذكور واإل اث (أبوغربي ,

.)27:2007

 مينة الوالدين
التبايف الليمي يعود ي جزء كبير م ه إلى التبايف االقتاادي واالجتما ي ,كما ت دده
الم

التي تؤ ؿ اا ب ا لبل دراج ي طبل معي بغض ال ظر ف قومي

يث أشارت تااج دراس "برليف وكو ف " إلى أف تبايف قيـ األب اء يتأثر بم

ذا الةرد أو ج سيته,
الوالديف وطبلات ـ

االجتما ي أكثر مف تأثره بمستويات ـ التعميمي  ,وال تدؿ ذه ال تااج مي الدور الذي تمعبه الم
والمستوي االقتاادي-االجتما ي ي تبايف قيـ األ راد مي المستوا المجتمعي أو اللومي

بؿ تدؿ مي أ مي

سب

دا الدور مي المستوا العالمي أياا ,الم تمي إلى مستوا اقتاادي

واجتما ي معيف يديف بليـ أ راد ذا المستوا بغض ال ظر ف ج سيته أو قوميته (أبو شاويش,

.)2010:28

 م يير الجم عة
للد تبيف أف الجما

ل ا دور رايس ي تزويد الةرد بالليـ والمبادئ العام الموج

لسموكه,

لذلؾ مف غير المستغرب أف تكوف معايير الجما

م ددات ام لمسموؾ األخبلقي أو البلأخبلقي

يث وجد أف درجات أ راد المجمو ات الاةي

ي الغش ت خةض مع ازدياد الةترة الزم ي التي

لمةرد ,وقد أشارت تااج بعض الدراسات مثؿ دراس ) (Punetteإلى ادؽ مثؿ ذه االست تاجات,
يلاي ا ؤالء األ راد ي مجمو ات اةي وا دة ,األمر الذي يو ي بأف معايير الجما

تتطور

وتسود بيف أ ااا ا وتسا ـ ي ت ظيـ سموك ـ الاةي أخبلقيا أو غير أخبلقي ,مما يةسر اتساـ
بعض الجما ات الاةي باألما أو الغش أو ال ظاـ أو الةواى (الشمري,

.)35:2008

ويتاح مما سبؽ أف أ ـ العوامؿ التي تس ـ ي تشكيؿ الليـ تتمثؿ ي الت ايؿ العممي و ي
ظاـ الليـ والج س وم

الوالديف ومعايير الجما

ولك ا تتةؽ جميعا ي تغير الليـ.
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و ي مترابط وربما ياعب الةاؿ بي ا

أس ليب تنمية القيم
الليـ لـ تكف يوما مف الاةات الموروث  ,وا ما يكتسب ا الةرد أث اء ممي التربي لذا البد

لممربي مف أساليب غرس الليـ وت ميت ا ي ةوس األب اء يةترض ي التربي أابل أف تكوف تربي
إسبلمي قاام

مى اإلق اع ومف م طمؽ اإليماف باهلل والثواب والعلاب و يؿ راا اهلل.

ومف األساليب المستو اة مف اللرآف والس لمتربي والتعميـ ما يمي:
.1استخدام ال قل :استخدـ اللرآف العلؿ ي توجيه اال ساف

و الخير والةايم

أق ع المتعمـ بكؿ

قيم طمب ا م ه أو اه ا ع دما طمب االلتزاـ بليم الاياـ مؿ ذلؾ قاابل "لعمكـ تتلوف " بيف
ال كمػ مػػف الاػػوـ ,و ػػدما ػػى ػػف الخمػػر قػػاؿ [ :إِ َّن َمااا ٌُ ِرٌ ا ال َّ
َاو
ش ا ٌْ َاا أَ ْ ٌُوقِ ا َب ٌْاان ُم ْ ا ْل َع ا َ
ص ّ ُم ْ َع ْ ذ ِْمر َّ
الص َاا َف َها ْ أَ ْنا ُُ ْ ُم ْن َُ ُهاو َ ] (ال سػاء)99:
َللا َو َعا ْ َّ
ضاء فًِ ا ْل َخ ْمر َوا ْل َم ٌْسِ ر َو ٌَ ُ
َوا ْل َب ْغ َ
ٌِر]
احا ِ َّ
ص َ
ولذلؾ يلوؿ أا اب ال ار يوـ الليامػ [ َو َقالُوا لَ ْو ُم َّناا َن ْسا َم ُ أَ ْو َن ْعقِا ُ َماا ُم َّناا فِاً أَ ْ
الساع ِ
(تبارؾ()9:أبو دؼ,

.)76:2002

 .1القدوة :مف الاروري جدا إلغاء الت اقض بيف اللوؿ والةعؿ ,ألف الت اقض يزيؿ الرغب

ي

اكتساب الليم بي ما ال س تلدـ ال موذج العممي لبللتزاـ بالليم و و أقوا أسموب لغرس
الليم ولذلؾ طمب اللرآف مف المسمميف أف يلتدوا برسول ـ ي كؿ ما يةعمه [ لَ َق ْ َما َ لَ ُم ْ فًِ
سو ِ َّ
س َنة ] (األ زاب( )21:جبار.)54:2001 ,
َللاِ أ ُ ْس َو َح َ
َر ُ
 .2استخدام األحداث الج رية (المم رسة ال ممية) :اللموب مةتو

لمتوجه والتلبؿ ,وال ةوس م يأة

لبل طباع ,ولذلؾ لد زؿ اللرآف خبلؿ  23اما سب ال وادث والوقااع ,ربى ال اس أ ظـ
تربي  ,وأثر أبمغ تأثير ,وغرس ي ـ الليـ واألخبلؽ كأقوا ما يكوف (أبودؼ.)93:2002 ,

 .3ضرب األمث ل :تستخدـ ذه الطريل لتلريب غير الم سوس وغير الم ظور ليس ؿ الة ـ
ض َر َ َّ
ف َ
واالستيعاب ,واألمثاؿ ل ا دور اـ ي التأثير مى العواطؼ والسموؾ [أَلَ ْ َُ َر َم ٌْ َ
َللا ُ
َم َثاا َملِ َم اة َا ٌِّ َب اة َم َ
الس َماءْ ُُ .ؤًُِ أ ُ ُملَ َها ُم َّ حٌِ ِبإِ ْذ ِ َر ِّب َها
صلُ َها َثابِت َو َف ْر ُع َها فًِ َّ
ش َج َر َا ٌِّ َبة أَ ْ
ض ِر ُ َّ
اس لَ َعلَّ ُه ْ ٌَ َُ َذ َّم ُرو َ ] (إب ار يـ ( )24:مزة.)33:2000 ,
َو ٌَ ْ
َللاُ األَ ْم َثا َ لِل َّن ِ
 .4الق ص :تعتبر اللا مف أكثر أ ماط األدب يوي وامتبلء بالاور ال سي  ,وأقوا ا جاذبي
ومتع  ,ي قادرة مى تأكيد الليـ المرغوب  ,واللا ل ا تأثير سا ر مى اللموب وقد
ص بِ َما أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك
ص ِ
س َ ا ْل َق َ
استخدـ اللراف الكريـ ذا األسموب بكثرة [ َن ْح ُ َنقُص َعلَ ٌْ َك أَ ْح َ
ه ََذا ا ْلقُ ْرآ َ َوإِ ْ ُم ْن َ
ت ِم ْ َق ْبلِ ِه لَ ِم َ ا ْل َغافِلٌِ َ ] (يوسؼ ( )2:بد الر مف.)93:2002 ,
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 .5الموعظة المب شرة :اللرآف كمه موا ظ ,والموا ظ المؤثرة ت ز الوجداف وتؤثر ي ال ةوس ولكف
المو ظ و د ا ال تكةي أل ا إف لـ يكف بجا ب ا وسط يسمح بتلميد وممارس الليم إف أثر ا

يزوؿ ,والمو ظ

ام أل ا تعطي معمومات مباشرة ف الليم وأ ميت ا وزيادة استباار الغد

ب ا(اللااي.)69:2000 ,

 .6الترغيب والترىيب والثواب وال ق ب يف ال تةمح األساليب السابل

بل بد إذا مف بلج اسـ

أال و و العلوب  ,وال شؾ أف البعض ي ةر مف ذكر ذا األسموب ,ولكف الجيؿ الذي تربى ببل
لوب

ال س

ي أمريكا أابح جيبل م بل ال قيـ
ال ي تاج لمعلاب ,لكف

ده والشخص الذي يستكةي باللدوة والمو ظ

ىء
اؾ أ ماط مف البشر ال يامح مع ـ سوا العلاب [ َن ِّب ْ

الرحٌِ َوأَ َّ َع َذ ِابً ه َُو ا ْل َع َذا ُ األَلٌِ ] (ال جر)50:
عِ َبا ِي أَ ِّنً أَ َنا ا ْل َغفُو ُر َّ

(قر وش,

.)21:2001

 .7المم رسة ال ممية :ال تكةي األساليب و د ا لغرس الليـ بؿ البد مف ممارس الليم مف قبؿ
المتعمـ تى يتشرب ا ويستدخم ا ي ظامه الليمي ,ولذلؾ كاف اللرآف دااما يد و إلى العمؿ
اس ِبا ْل ِب ِّر
الذي يتعمـ به اإل ساف و اب بشدة مى مف يتعمـ الخير وال يعمؿ به[ .أَ َُأْ ُم ُرو َ ال َّن َ
س ْو َ أَنفُ َ
َو َُن َ
س ُم ْ َوأَن ُُ ْ َُ ُْلُو َ ا ْل ِم َُا َ أَ َفاَ َُ ْعقِلُو َ ] (البقر [ )44:الَّذٌِ َ ٌَ ْس َُ ِم ُعو َ ا ْل َق ْو َ
َٰ
َٰ
س َن ُه ۚ أُولَئِ َك الَّذٌِ َ َه َا ُه ُ َّ
َللاُ َوأُولَئِ َك ُه ْ أُولُو ْاألَ ْل َبا ِ] (اللااة.)45:2001 ,
َف ٌَ َُّ ِب ُعو َ أَ ْح َ
ويتاح أف الليـ ليست ذات بلق بالعوامؿ البيولوجي الوراثي ولكف يتـ اكتساب ا ويتعمم ا الاغار
والكبار مف تةا م ـ مع المجتمع.
أس ليب قي س القيم
تلاس الليـ لبلستدالؿ مى وجود ا بعدة طرؽ ,ومف الطرؽ المتبع للياس الليـ والتعرؼ
مى وجود ا :االستةتاءات ,واالختبارات ,والمشا دة أو المبل ظ الم ظم والملاببلت الشخاي .
 .1االستفت ءات
و ي طريل مف طرؽ التعرؼ

مى الليـ,

واألسام  ,يرا أ ا تعبر ف الليـ التي يريد الكشؼ

يث ياع البا ث مجمو

مف المواقؼ

ا ,و جاح ذه الطريل يعتمد بدرج كبيرة

مى إتباع البا ث لمشروط الم جي البلزم  ,و مى قدرته مى واع المواقؼ واياغ العبارات

التي تكشؼ ف الليـ ( باس.)2011:89 ,
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 .2االختب رات
مف الطرؽ الم م

ي دراس الليـ بشرط أف تكوف مواو ي ومل

وتشير إلى الليم

بطريل غير مباشرة ,ومف أش ر الملاييس لمليـ الذي اممه ( ,)Albert ,Lendziوي دؼ إلى
قياس الليـ االجتما ي وال ظري واالقتاادي والدي ي والسياسي

(الخطيب.)98:2003 ,

 .3المش ىدة (المالحظة المنظمة)
ي الميزة الرايسي التي تطمع ا

مى مظ ر السموؾ دوف إمكا ي لتزييةه ,ولكف ذا

األسموب ادر االستخداـ لمتعرؼ مى الليـ وت ديد ا يث أف البا ثيف ي تموف بالجا ب الكمي
ي قياس الظوا ر يستخدموف االختبارات (الخطيب.)98:2003 ,
 .4المق بمة الشخ ية
ي مجمو

مف األسام أو و دات ال ديث يوج ا شخص إلى شخص أخر أو إلى

دة

أشخاص لم اوؿ مى معمومات تخص ذا الشخص (بربخ.)37:2000 ,

يتاح أف ذا األساليب ي أساليب الب ث العممي ولكؿ م ا مزايا ا ومساوا ا ولكف يتوقؼ

استخداـ ذه األساليب مى طبيع الةرد وطبيع الليم والموقؼ التعميمي.

المحور الث ني :المرحمة الث نوية
المرحمة الث نوية (طبي تي وأىميتي )
ال شؾ أف المر م الثا وي مف الم ار ؿ المتميزة ي ياة الطالب الدراسي

ي التي تعد

الشاب ألف يكوف ردا اال ا ي مجتمعه ,وا سا ا مستليما ي سموكه ,واجتياز ذه المر م بسبلـ
يع ي بأ ه سوؼ يماي ي ياته متز ا ي تار اته وا ةعاالته ,ذا شخاي سوي  ,أما إذا تعثر
الشاب ي ذه المر م ال رج

بعد.

إف ذلؾ سي عكس مى تكوي ه ال ةسي وسموكه االجتما ي يما

المر م الثا وي مف أخطر الم ار ؿ التي يمر ب ا األب اء لما ل ا مف أثر اـ ي تشكيؿ

الشباب ولمدور ال اـ الذي تمعبه ي تكويف المواطف الاالح وا داده لم ياة الم تج (األقطش

وآخروف.)37 :2010 ,

ومما يزيد مف خطورة ذا األمر أف ذه المر م

ي مر م اال ةتاح مى العالـ الخارجي,

يث أف الطةؿ يخرج مف د يا األ بلـ والطةول إلى الواقع الخارجي والذي ي تؿ بدوره مكا كبيرة
ي التأثير مى سموكياته.
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مـ تعد األسرة ي اللوة الم يم

والمشكم لليـ البالغيف

ا و الـ الةااايات و الـ

التسوؽ و الـ األطعم الجا زة و الـ التسميـ الم زلي و الـ السر ( رج.)7:2004 ,

البالغوف ـ الما ةيف األكثر تعراا لمخطر يث يكوف البالغ أقؿ التااقا باألسرة وأكثر

ري وأكثر ميبل لمج وح ويكوف أقؿ ا تماما بال ظاـ واللا وف ( رج.)643:2004 ,
المتطمب ت التربوية لمرحمة الث نوية ال مة

يتعرض الشاب ي ذه المر م أكثر مف أي مر م أخرا مف م ار ؿ العمر لبل راؼ
سواء ي اتجا اته الدي ي أو الةكري أو السموكي .
اؾ الكثير مف السموكيات الخارج

ف المعايير األخبلقي لطالب المر م الثا وي يتاح

أف مف بي ا" ماايل المدرسيف ,والمشاغب  ,والتخريب والغش ,والخروج بدوف استاذاف وارتياد

أماكف غير مرغوب  ,والتأخر خارج الم زؿ ,والعدواف ,وال روب مف الم زؿ وغير ا" (العمري ,

.)232:2004

ويتطمب ذلؾ مف المربيف تة ما ميلا ألب اا ـ ي المر م الثا وي  ,وأف يتعامموا مع ـ بما

يت اسب مع طبيع المر م ليج بو ـ التعرض لؤلزمات ال ةسي واال ةعالي ولي للوا ل ـ ياة متوا ل

خالي مف األزمات والاراع واللمؽ .و ظ ار لخطورة وأ مي المر م الثا وي يجب العمؿ مى مو

السموؾ لدا طالب المر م الثا وي ود ااـ ذلؾ :االستلام واابلح ال ةس ,والادؽ واألما

والتوااع ومعاشرة األخيار والكبلـ ال سف ,وا تراـ الغير ,واإلابلح بيف ال اس ,و سف الظف,
والتعاوف واال تداؿ واإليثار والعةو والعة واإل ساف والسبلـ وكم ا قيـ أخبلقي اام مست بط مف

تعاليـ الديف اإلسبلمي .ويوجد

اؾ خاااص مشترك تجمع بيف طالب الثا وي

مى اختبلؼ

أوساط ـ االجتما ي والثلا ي و ي خاااص ال مو بأشكال ا المختمة  :األخبلقي واالجتما ي
والجسمي والجمالي وغير ا .و ميه يجب أف يلدـ لمطالب ي ذه المر م المتطمبات التربوي االزم

والتي تت اسب مع ذه الخاااص.

وقد ا تـ كثير مف البا ثيف والمربيف بدراس خاااص ال مو لدا طالب المر م الثا وي
ي مر م البموغ والم ار ل وي ظر إلى الم ار ل

ومتطمبات ا التربوي  ,السيما أف المر م الثا وي

مى أ ا " الـ جديد يكتشؼ ي ا الةرد قدراته وميوله وموا به وي لؽ مف خبلؿ مظا ر ا –

الجسمي وال سي واال ةعالي والج سي – ذاته ,وأف الم ار ل ميبلد ةسي جديد لمةرد يخمع يه ثوب

الطةول ويرتدي ثوب الرشد وال اج وال ماء والرجول (ال داوي.)39:2005 ,
ويملي

مى

اتؽ المدرس تبعات الو اء بمطالب طور ذه المر م بإشباع

المتعمميف ,وتوجيه التبلميذ وتزويد ـ برايد ريض مف الثلا
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اجات

العام والليـ الخملي واالجتما ي

اي المر م أف يشلوا طريل ـ ي ال ياة العممي

والم ارات العممي واالتجا ات التي تمك ـ ي

ويواج وا مشكبلت ـ ب جاح ويكو وا مواط يف اال يف (األقطش وآخروف.)39:2010 ,
خ

ئص طمبة المرحمة الث نوية
يجب

لميا ب يث يكتسب

مى المدرس الثا وي أف ت لؽ ال مو المتكامؿ لمطالب

المعمومات والم ارات واالتجا ات والخبرات باورة متكامم  ,وأف ت لؽ له تكامؿ وتوازف ي جوا ب

شخايته األخرا اجتما يا و ةسيا وجسميا ورو يا ,وأف تعد الطالب لم ياة العممي

ي المجتمع.

لذلؾ البد مف التعرؼ مى خاااص ال مو لطالب المر م الثا وي وذلؾ مف أجؿ
اجاته ,والتعامؿ معه بطريل ا ي

وسميم  .وترا البا ث أف

اؾ مجمو

التي يجب أف ي لل ا طالب المر م الثا وي وقد اشتممت ذه المجمو

سيتـ ت ميؿ م اج المغ اال جميزي لممر م الثا وي مف خبلل ا.

مه وتمبيه

مف مجاالت الليـ

مى ست مجاالت رايسي

أوالً :الج نب األخالقي:
مف أ د أ ـ األ داؼ التربوي اال تماـ بكياف الطالب ليابح شخاي متكامم  ,وال يمكف
أف يت لؽ ذلؾ إال مف خبلؿ اكتساب األخبلؽ ال ميدة وت ميت ا إف ام ت األخبلؽ ام ت
ساار األ ماؿ ومف

ا إف الجا ب األخبلقي و الجا ب األكثر أ مي بيف الجوا ب التربوي

األخرا وي تؿ األسبلي

مى المجاالت الليمي األخرا.

ومف المم وظ أف ال مو الخملي يخاع تطوره لمدا بلق الةرد بالمعايير والليـ الساادة,

ويرتبط مف ا ي أخرا بال مو الدي ي ,وبمدا بلق الةرد بالشعاار ,وبمدا استجابته لمستويات
الخير والشر (المعايط  .)72:2000 ,إذا كاف المجتمع خي ار ت تشر به الليـ الخملي

إف ذلؾ

سي عكس إيجابيا مى سموؾ أ راده يرقى ال مو الخملي لدي ـ يعيش المجتمع ي أمف وطمأ ي

وسعادة عمى األسرة أف تربي أ راد ا مى الةاااؿ وترتلي بأخبلق ـ .و مى المدرس أف تعمؿ
مى تثبيت العليدة لدا طبلب ا ,وتعمؿ مى تربي الامير الخملي ,والوازع الدي ي لدي ـ مف خبلؿ

دروس التربي الدي ي وغير ا والبد مف الربط بيف التلدـ العممي وال ااري والليـ الخملي والدي ي
(اللااي.)67:2002 ,
طالب المر م الثا وي ب اج إلى تكويف م ظوم تربوي أخبلقي

تى ال يلع ي وة مف

األخطاء و ذه الم ظوم يمكف أف تتو ر ي البيا الم يط مف األسرة والمدرس و ي الم اج ألف

غياب األخبلؽ والمثؿ يشكؿ كارث

ليلي .
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ومف

ا إف االلتباس والتردد يظ ر بمثؿ طالب المر م الثا وي األخبلقي  ,وي شأ ل ةسه

مثاال أ مى وقيما يختص ب ا تى إذا جاء مثاله بعيد الم اؿ كا ت الاعوب واأللـ ي ا تظار
خياراته وي جـ ف ذلؾ موقةاف و ما ما يمي:
 إما الر ض لؤلخبلؽ التلميدي مما يجره إلى م از ات مع م يطه وقد ت دث ثورة. إما السعي إلى اللبوؿ باألخبلؽ المتوارث والليـ التلميدي ولذلؾ يتاالح مع م يطه والسى أف المشا ر الدي ي تتةتح ي ذه المر م (م مود.)85:2006 ,

والى ذلؾ يشير ابف سي ا "ابدأ بتأديبه ورياا أخبلقه قبؿ أف ت جـ ميه األخبلؽ المايم ,

وتةاجاه الشيـ الذميم  ,إف الابي يتبادر إليه مساوئ األخبلؽ ,وت اؿ ميه الارااب الخبيث ما
تمكف م ه مف ذلؾ غمب ميه ,مـ يستطع له مةارق وال

ملابح األخبلؽ" (أبو مشايخ.)43 ,2008 :

ه زو ا ي بغي لغ ـ الابي أف يج ب

ويجب أف تسير الليـ األخبلقي ج با إلى ج ب مع الجا ب الدي ي ,ميس باألمر ال يف أف
ةاؿ األخبلؽ ف الديف ,واألخبلؽ ت بع مف الديف ,والتمسؾ بالديف أ د أ ـ الليـ األخبلقي .
تتميز ذه المر م بأ ا ترة يلظ دي ي يابغ ا اال تماـ الدي ي ,ويزيد مف ا تماـ الطالب
بالمسااؿ الدي ي أ ه مطالب بممارس العبادات بشكؿ أكثر جدي مما كاف ميه ال اؿ ي الطةول ,
و جد أف م اقشاته مع أادقااه يغمب مى مواو ات ا المسااؿ الدي ي  ,كما أف ال وادث التي تلع

له كموت اديؽ أو قريب تجعمه يزداد تركي از مى الديف(م مود.)85:2006 ,

مر م الطةول قد ا ت ت ,و مت مر م البموغ وال مـ التي جاءت تعمف بأف اللمـ يجري

مى اا ب ا ,لذلؾ يكوف طالب الثا وي أكثر ا تماما بالمسااؿ الدي ي ويسأؿ ف ال بلؿ ليتبعه,
و ف ال راـ ليتج به.
ويؤكد العيسوي أف معظـ الدراسات التي أجريت وجدت أف الغالبي السا ل مف طبلب

المر م الثا وي يؤم وف بالليـ الدي ي ويرتادوف أماكف العبادة ,الديف امؿ قوي ي ياة الشباب
(الجرجاوي.)23:2000 ,
وت لسـ الليـ األخبلقي لممتعمـ إلى مجاالت أربع واف لكؿ مجاؿ األخبلؽ الخاا به,
والتي يمكف أف تس ـ ي الج ود التربوي الليمي المسا م ي التربي المعاارة:
.1أخبلؽ المتعمـ تجاه ربه و ممه و ةسه .المتعمـ يجب أف يكوف ذا تلوا ,إف كاف كذلؾ,
التزـ بالاةات األخبلقي اإلسبلمي الباقي كالتوااع والعةو والعزة و سف الظف وغير ا.

و ي مجاؿ بلق الطالب مع ةسه ميه أف يط ر ا مف الرذااؿ األخبلقي  ,ويخمص ال ي
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ي التعمـ ويمتزـ بآداب الجموس ,و ميه أف ي اسب ةسه مى التلاير ,ويت مى بالابر

ويعمؿ مى ت سيف مظ ره والع اي ب ظا ته الشخاي ,

.2أخبلؽ المتعمـ تجاه مجتمعه .و ي مجاؿ بلقته بالمدرس الذي يتملى العمـ بداخم ا ميه
أف ي ا ظ مى م ار ل ا وممتمكات ا وي رص مى ظا ت ا,

.3أخبلؽ المتعمـ تجاه معممه .و ي مجاؿ

بلقته بأساتذته والموظةيف اإلدارييف ي

المدرس بأف يتأدب مع ـ وي ترم ـ ويتوااع ل ـ ويستجيب ل ااا ـ,

.4أخبلؽ المتعمـ تجاه زمبلاه :ميه أف ي ترم ـ ويلدـ ل ـ ال اي

والمسا دة و ميه

اختيار ا ب األخيار (أبو مشايخ.)44:2008 ,
ويذكر أبو العي يف

ثبلثا وثبلثيف قيم خملي يجب تو ر ا ي ال شء و ي الادؽ,

االستلام  ,سف الخمؽ ,العدؿ وتج ب الظمـ ,ش ادة ال ؽ وتج ب ش ادة الزور ,شر العمـ واذا
ال ؽ ,مواج

البغي مع ت بيذ العةو والتسامح ,التمسؾ بال ؽ واتبا ه ,ال ياء ,التعاوف مى البر

والتلوا ,تج ب ال سد والطمع ,ترؾ الة ش مف اللوؿ ,تو ير الثل واألما  ,تج ب السخري مف
مى اآلخريف و لوق ـ ,اإل ساف ,كظـ الغيظ,

اآلخريف وغيبت ـ وسوء الظف ب ـ ,الم ا ظ

اال تماـ واإليجابي  ,اإلخاء ,الكرـ والجود ,اإليثار ,اإلخبلص وتج ب ال ةاؽ والرياء ,ال ظاـ,

التوااع ,ب الاال يف ومجالست ـ ,البشر والتبسـ وطبلق الوجه ,الر ؽ ,ال ذر ,األ اة ,المزاح
ال سف ي غير معاي  ,شكر المعروؼ ,تج ب الز ا وشرب الخمر وكا األوساخ األخبلقي (أبو

الع يف.)89:1988 ,

الليـ الخملي كثيرة جدا

ي تتامف الجا ب الدي ي بؿ وتشمؿ أياا الجا ب العلمي ,بل

يمكف إال لئل ساف العاقؿ أف ية ـ األخبلؽ ويطبل ا .يث أف اوج العلؿ وقدرته مى التةكير

المستلؿ واإلدراؾ والتذكر والتخيؿ يعتبر أ ـ ما تمتاز به المر م الثا وي .

إف الطالب يكوف أكثر و يا بالتمييز بيف مجرد إدراؾ األشياء واخت از ا ي الذاكرة ,وت مو

اللدرة مى التةكير .وي مو الذكاء ي ذه المر م  ,وتزداد اللدرة مى االستدالؿ واالست تاج ,وال كـ
مى األشياء و ؿ المشكبلت ,وت مو اللدرة مى الت ميؿ والتركيب ,وت مو المةا يـ المع وي مثؿ:

الخير والةايم والعدال  ,ويميؿ طالب المر م الثا وي إلى رؤي األشياء مى مستوا مةا يمي

( ور.)84:2004 ,

طالب المر م الثا وي قادر مى الملار واالست تاج واطبلؽ ال كـ مى األشياء وقادر

مى الم اقش ي بعض اللاايا الةكري التي تطرح ميه والمعمومات الم جي التي يستمع إلي ا,
وما أ وج المربيف أيا كاف مواقع ـ وخاا المعمميف أف يمموا بمستويات المجاؿ المعر ي الست
و ي التذكر والة ـ والتطبيؽ والت ميؿ والتركيب والتلويـ ليرتلوا بطبلب ـ ي مو ـ العلمي.
3:

مى اعيد ال اج العلمي ي تلؿ الطالب مف قبوؿ ال ليل لمجرد أ ا اادرة مف األ ؿ
ي ال لااؽ إلى الرغب

إلى طمب الدليؿ قبؿ اللبوؿ ,مف الرغب

ي معر

األسباب ,ومف

اال تمامات والميوؿ الكثيرة إلى الميوؿ الثابت (غراب.)143:2007 ,
تلوـ

أما مى اعيد الم ا ج يجب أف تلدـ بطريل بعيدة ف ال ةظ والسرد واآللي  ,وبأساليب

مى الة ـ ,والع اي بتربي الطبلب تربي

المواو ات والمشكبلت بطريل ت مي

الدراسي (م مود.)37 : 2006 ,
لذلؾ

يشجع ـ

كري ا ي

بأف تتاح ل ـ را معالج

ادة التةكير المواو ي وال لدي إزاء مختمؼ المواد
مى التجديد واالبتكار ي تةكير ـ وا تاج ـ وأف

مى المعمـ أف يشجع طبلبه

مى اكتساب المعمومات والمعارؼ بأ ةس ـ مف خبلؿ االطبلع ي الكتب والماادر

األامي  .كذلؾ يجب أف يخاطب العلؿ ي ث الطالب مى ارورة االلتزاـ بالليـ األخبلقي .
التربي

ي ذه المر م يجب أف تلوـ أساسا مى الو ي العلمي ال مجرد الم اكاة والتلميد

والعادة كما كاف ي الطةول  ,وذلؾ ف طريؽ تعميـ مبادا ا وقوا ي ا و مم ا ,وما يترتب مى

الةايم والرذيم مف خير وشر ومدا ارورة الةايم ل ياة األ راد والجما ات ,وا طاء اورة
كامم

ف مبادئ الةايم و ف الم رمات والرذااؿ

د سواء أل ه يستطيع إدراؾ ذلؾ,

مى

ويستطيع أف يتعلؿ واقب الةايم أو الرذيم وأكثر اال ار ات ي ذه المر م ت اؿ تيج
دـ إق اع الم ار ؽ كريا بارورة االلتزاـ بالليـ األخبلقي (ال داوي.)81:2005 ,
ث ني ً :الج نب االجتم عي

يعيش الم ار ؽ ي جو م ةوؼ بالتش ج وبال ماذج الم ظورة والمم و ات االجتما ي و ذا
ما يعكر تواز ه ال ةسي ويس ـ ي ت ويؿ ذه المر م مف
الرغبات الشخاي والواقع اللااـ وتعمؿ الجما
ماذج سموكي ملتر

مستمدة مف مجمو

الم ار ؽ يرد ا ويرتاب ي الةاادة م ا
وؽ األ ا الذي يتمثؿ ي التلاليد.

البشري

مره إلى از ات وادامات بيف

مى تثبيت ال اشا والم ار ليف بخاا

الاوابط االجتما ي واللوا يف والعرؼ والطلوس لكف

و يعا ي تجاذبا بيف األ ا الذي يسعى لةرا ا وبيف ما

يكتسب الةرد قد ار كبي ار مف ال مو االجتما ي خبلؿ مر م الم ار ل " ي اوؿ الم ار لوف

االستلبلؿ والبعد ف اال تماد مى اآلباء وسيطرت ـ ,وايجاد ارتباطات جديدة مع أ راد آخريف مف

أ مار مختمة  ,ويظ ر ي ذه المر م اال تماـ بالمظ ر الشخاي وارتداء المبلبس مى أ دث
الاي ات والمواات وبخاا الةتيات ,وتعتبر الم ا س مف مظا ر العبلقات االجتما ي ي ذه

المر م  ,ويبل ظ أياا الميؿ إلى الز ام ( ور)60 :2004 ,
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االستلبللي واال تماد مى الذات سم أساسي مف سمات ال مو االجتما ي لدا طالب

المر م الثا وي ,

و ي اوؿ أف يجد ارتباطات جديدة يليم ا ب ةسه وبم ض إرادته بعيدا ف

السمط األبوي  ,و ي ةس الوقت يميؿ إلى ب الريادة والز ام واثبات الذات .وتشتد لدا الم ار ؽ
ز

الوالء الشديد لجما

ألقراف ,أل ا البديؿ ف جما

األسرة التي يرغب ي اال ةااؿ

واالستلبلؿ بعيدا ف تأثير ا وسمطت ا (راغب.)66 : 2003 ,

ا

ومف خبلؿ اال تكاؾ ب ذه الةا مف الطبلب ممس ذلؾ جيدا ـ يسعوف دااما إلى ملاوم

السمط وا تلاد الوالديف والمربيف والت رر مف سمطت ـ ولعؿ أسباب الخبلؼ بيف الم ار ليف وآباا ـ
يرجع إلى ثبلث

وامؿ رايسي :

أولي  :ما يةراه اآلباء مف قيود مى الم ار ليف إلقرار ال زـ وتدريب ـ مى ال ظاـ.
ث نيي  :مبالغ الم ار ؽ ي لده لوالديه ول ياته العاامي .
ث لثي  :ي بع مف وع ال ياة االجتما ي التي ي يا ا الةرد ي م ار لته (راغب.)73:2003 ,
وأيا كاف الخبلؼ بيف الم ار ليف وآباا ـ ,البد مف اآلباء أف يتة موا أب اء ـ وأف يايلوا

جوة ذا الخبلؼ بالتوجيه واإلرشاد ويجب إ طاء التبلميذ المزيد مف الةرص لمتدريب العممي يما
يتاؿ باالتجا ات والليـ ي قوا د التعامؿ االجتما ي وآداب السموؾ ,وأاوؿ العبلقات بيف

ال اس وتكويف الاداقات والعمؿ الجما ي ,وتستطيع أف تمارس ذلؾ ف طريؽ المجالس المدرسي

مثؿ :مجمس الشعب  ,ومجمس الةاؿ ,وات اد الطبلب .المدرس تستطيع أف تغرس ي طبلب ا
الليـ االجتما ي السميم  ,وتستطيع أف ترتلي بأب اا ا اجتما يا ب يث يكو وا قادريف مى إقام
بلقات اجتما ي ا ي

متأدبيف بآداب السموؾ المختمة .

الم ار ؽ ب اج إلى مف يسا ده مى ت ليؽ االتزاف ي ياته ال ةسي  ,ويبل ظ ي ذه

المر م الخجؿ والميوؿ لبل طوااي والتمركز وؿ الذات" ولعؿ التغيرات الجسمي التي تط أر مى
الم ار ؽ ل ا أثر كبير ي الميؿ إلى اال طوااي والخجؿ والتمركز وؿ الذات (الدسوقي:2003 ,

.)62

كثي ار ما ممس ي طالب المر م الثا وي الميؿ إلى الع ؼ البد ي ,و اؾ طبلب ال يمر
ميه يوـ دوف أف يتعارؾ ويشتبؾ باأليدي مع زمبلاه ,بؿ لديه استعداد تاـ ألف يتعارؾ مع معمميه

أو مف ي يطوف به ,كذلؾ تمجأ الب ات إلى الا ارخ والبكاء إذا ما تعرات لموقؼ ما.

إف الم ار ؽ ي ظر ةسه لـ يعد الطةؿ الذي ال يباح له أف يتكمـ أو يسمع ,الم ار ؽ

يسعى أف يكوف له مركز بيف جما ته,

و دااما يميؿ إلى اللياـ بأ ماؿ تمةت ال ظر إليه ,ول ذا

إف مى المربيف سواء كا وا اآلباء واألم ات ي البيوت ,أو المعمميف ي المدارس وغير ـ ممف
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يع ى بالتربي والتوجيه أف ي ظروا إلى الشباب ي مثؿ ذا السف ظرة خاا  ,ألف الشباب ي مثؿ
ذا السف دخموا مر م

مري جديدة تغيرت مى أثر ا  -ي يات ـ  -أشياء كثيرة ي تاجوف مع ا

إلى ال كم ي المعامم والتعلؿ ي التربي .
الشاب ي مثؿ ذا السف ي تاج إلى مداراة ومسايس  ,ومعر األساليب التي ت ةذ إلى قمبه

ويتأثر ب ا ,لكي يتخذ ا المربي سبيبل إلى ابط واطةه ,وتوجيه ا ةعاالته

و الخير والابلح

(راغب.)2003:78 ,
ث لث ً :الج نب االقت دي:
جميع األمـ ت تـ بتربي الشباب التربي التي تؤ م ـ اللياـ بدور ـ ي رقي األم ور ع شأ ا
ب يث ت لؽ آماؿ األم

يه طبلا لممةا يـ التي يايغ ا المةكروف التربويوف ورجاؿ السياس

ي ترة اللوة وال يوي وال شاط ,و ترة امتااص

واالقتااد والمجتمع والد اع وما إلى ذلؾ,

األ كار وا ت اؽ المبادئ (أبو دؼ.)92 :2002 ,
المر م الثا وي

ي مر م الت يا واالستعداد لمعالـ الخارجي ومف ذا الم طمؽ يجب أف

مي م ارات وكةايات الطبلب جيدا تى يتمك وا مف استغبلؿ قدرات ـ العلمي وال ركي

ي مؿ

كؿ ما و مةيد ل ـ.
للد دلت األب اث ال ةسي واالجتما ي

ال راؼ الشباب وخاا

مى أف الةراغ يأتي مى رأس األسباب المباشرة

ي مر م الم ار ل  ,و و المساوؿ

ف مشاكؿ تشرد الشباب وج اح

األ داث ,والتسكع ي الشوارع ,واال اماـ إلى ر لاء السوء والعاابات وادماف الخمر والمخدرات,
وكؿ ما يؤدي إلى تد ور األخبلؽ والليـ واألمراض ال ةسي (الدسوقي.)66 :2003 ,

وكذلؾ بملدار ما ت لؽ الدول ألب اا ا رص استثمار وقت راغ ـ يزداد اإل ساس بالليـ

األخبلقي واال تماء لموطف والبذؿ ي سبيمه ,ألف الطاق المختز التي ال تجد ل ا تاريةا لدا

الشباب تجعم ـ

را لبل راؼ والتخريب ,ولعؿ

وادث التخريب ي المجاالت االجتما ي

واالقتاادي والسياسي التي يلوـ ب ا الم ر وف مرد ا إلى تةشي ظا رة البطال وتد ي استثمار

أوقات الةراغ لدا الشباب (الخطيب.)95 :2001 ,

و مى الدول أف تجد السبؿ الكةيم لمؿء وقت الةراغ لدا الشباب بما و ا ع ومةيد,

بإقام ال وادي الريااي والثلا ي الخاا ب ـ ,واقام المخيمات الايةي ال اد

إلى الؿ

شخايت ـ وغرس الليـ األخبلقي اإلسبلمي  ,و مى أولياء األمور أف يراقبوا – بو ي تاـ – أب اء ـ
مف أجؿ توجي ـ وارشاد ـ إلى ما و خير ل ـ.
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لذلؾ إف المر م الثا وي مف أ ـ الم ار ؿ التي ي ظر إلي ا بلدر كبير مف األ مي

يث

تخرج قادة لممجتمع ,وتعد أب اء ا لمعمؿ واإل تاج ومواام تعميم ـ الجامعي ,ومف واجب المدرس
أف تدرؾ أ مي الع اي بطالب المر م الثا وي  ,وتعده إ دادا جيدا.
راب ً :الج نب السي سي

أابح الطةؿ الاغير شابا كبي ار له ال ؽ ي المشارك وابداء الرأي و و مى و ي تاـ بوط يته
و لوقه وواجباته تجاه الوطف.
الشباب

مى مر التاريخ ـ األسبؽ إلى التا ي والملاوم والبذؿ ,و ـ بمثاب الدرع

الواقي لؤلوطاف ,ولذلؾ ت تـ ال كومات اليوـ بإ داد ـ سكريا لمواج
يم ظ رص األ زاب والليادات السياسي

(أبو دؼ.)66 :2006 ,

كذلؾ ي تاج الشباب ي

األخطار والت ديدات ,كما

مى استيعاب الشباب وتج يد ـ لخدمت ا وت ليؽ أ دا ا

ذه المر م إلى قدر كبير مف الشجا

والابلب و ب

االستطبلع وي تاج مف جا ب الكبار إلى قدر كبير مف الة ـ ل ذه المر م  ,ومسا دة الشباب مى

الواوؿ إلى ما يريدو ه مف لااؽ ,واألخذ بيد ـ بعيدا ف التبعي إلى االستلبلؿ ,و ف اجتراء

آراء الغير إلى تكويف آراء ل ـ ,و ف ال دـ إلى الب اء ,و ف االتجاه الطةمي إلى ت ليؽ ال اج

ال ةسي.

خ مس ً :الج نب ال حي
يتميز ال م و الجسدي لمم ار ؽ بمسأل البموغ أي الت وؿ مف الطةول إلى الرجول أو األ وث
إلى قابمي الزواج وظ ور بلمات البموغ أو يكبر تبعا لئلقميـ أو الم اخ ومف ذه التغيرات ما يمي:
 .1مو أ ااء معي
 .2الب ا

ي الجسـ.

ي الاوت.

 .3سر الغاب واللمؽ الدااـ .

 .4شرب السجاار وغير ا (أبو غربي .)178 :2007 ,
وبالتالي يجب اال تماـ بال ظا

الشخاي وبالا

الجسمي لمم ار ؽ مف خبلؿ تو ي

الليـ وتعزيز ا .إف مميات ال مو ي ذه المر م تتسـ بالسر

ا ي أي مر م مف م ار ؿ

ال مو األخرا التغيرات الجسمي التي تط أر مى األوالد تكسب ـ رجول  ,والتغيرات الجسمي التي

تط أر

مى اإل اث تكسب ـ أ وث (الدسوقي )65 :2003 ,يجب

مى طالب الثا وي أف يمـ

بالعادات الا ي وأف يمارس ا ي غذااه و ومه و ممه تى ال يعوؽ موه.
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ويجب أف يتج ب طالب الثا وي التخم واأل يميا ,وأف ي اـ ما يلرب مف تسع سا ات

تى يو ر لجسمه الطاق الاروري له ,ويجب مى الوالديف أف ي ياا الجو الم اسب لمةرد لتلبؿ
التغيرات السريع ي البموغ والم ار ل وذلؾ ف طريؽ المعمومات والم اقش الجادة .لذلؾ يجب أف
يكوف الوالداف مى قدر مف الثلا
يلدموا المعموم بطريل

والدراي بما دث ألب اا ـ مف تغيرات اتج

ف البموغ ,وأف

ممي  .وكذلؾ مف واجب المدرس الثا وي أف تثلؼ أب اء ا بما يت اسب مع

ذه المر م (العمري .)63:2004 ,
مف واجب المدرس الثا وي أف تكسب الطالب العادات الجسمي والا ي السميم وذلؾ
بإتا

الةرا لممارس ال شاط الريااي الم اسب ,واقام المعسكرات الكشةي والتربي الريااي

لتكسب الطبلب الا

واللوة والمراف مى المعيش الخموي .

س دس ً :الج نب الجم لي
يا ع طالب الثا وي ل ةسه الما مف الخياالت واألو اـ يميؿ الى التطيب والى الموسيلى
الااخب ويتشوؽ إلى السةر والشرود ف الواقع ويشعر ب اج ماس الى الو دة ويستغرؽ ي

أ بلمه و ي تخيمه الشخص المرغوب والمشت ي ب ثا ف شخص مثالي يشب ه.

الطالب ي مثؿ ذا السف يعيش ا ار ا كبي ار بيف العلؿ وال وا ,والتربي السميم

ي

التي تلوـ مى معر خاااص ذه المر م  ,وت تـ باللدرات العلمي  ,وتعرؼ كيؼ تستثمر ا,
تج ب الشاب مزالؽ ال وا يث ي كـ لمه ي كؿ ما ي ةعه .والطالب ي اوؿ أف يمةت ا تباه

الج س اآلخر بمباسه وأ اقته ,ويتم ى أف ت لؽ أ بلمه وآماله ي ل ظات ,ولك ا إذا ااطدمت
بواقعه تابح بعيده الم اؿ .وقد يستخدـ ي ذه المر م الع ؼ البد ي

والبكاء

د الذكور ,والاراخ

د اإل اث (راغب.)20:2003 ,
و ميه إف (أزم الليـ) الذي يعا ي م ا المجتمع العربي اتج بسبب تدا ي و دـ استلرار

م ظوم الليـ الموروث والمكتسب

مى د سواء مما يسبب اعؼ أ راد المجتمع والسيما الشباب
الموجودة و جز ـ ف تطبيؽ ما قد يؤم وف به

مى اال تلاء واالختيار مف بيف الليـ المتاار

مف قيـ .و ذا له أثر كبير ي د ع الشباب لمتمرد والثورة مى قيـ المجتمع ,أف أي خمؿ ي ذه
الم ظوم سيؤدي إلى سر

التاارب والاراع بيف أ راد المجتمع مما يؤدي بالتالي إلى تةكؾ

ال ظاـ االجتما ي ويد عه إلى وجود أزم الليـ (الجبلد.)82 :2007 ,
ويتاح مما سبؽ أف

اؾ مجمو

مف الليـ االزم لطبلب المر م الثا وي وأف

اؾ

اتةاؽ وؿ ذه الليـ ,وال يختمؼ اث اف ي أ ه يجب أف تت لؽ ي المتعمميف قيـ مثؿ الادؽ
واألما

والابر وال ياء واإليثار والعةو والاةح والتلوا و ذا ال يمكف أف يت لؽ إال مف خبلؿ
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الؿ الليـ ي ةوس ـ باستخداـ الم اج ويتـ ترجمت ا مميا بمسا دة المعمـ .األسرة والمدرس

وسطاف اماف مف وسااط التربي  ,إذا قاما بدور ما التربوي مى أكمؿ وجه سوؼ رقى بال مو
الخملي لدا طالب المر م الثا وي والمعر بخاااص ال مو العام لطمب المر م الثا وي

مر م

مري

ام

ي مر م الم ار ل يجعم ا مى دراي بشخاي الم ار ؽ ويلرب ا إلى مه.

ي

وفي ضوء م سبق يتوجب عمى المربين مراع ة م يمي:
 .1اال تماـ بالتربي االجتما ي
التي ت لؽ التربي االجتما ي

ي األسرة والمدرس والمجتمع ,واال تماـ بمجاالت ال شاط
ف طريؽ التوجيه واإلرشاد ال ةسي.

 .2اال تماـ بتعميـ الليـ والمعايير السموكي

ي جميع وا ي العممي التربوي واستعماؿ

المدرس كؿ إمكا ات ا ي تعميـ الليـ الخملي والرو ي باة

ام .

 .3ترؾ ال ري لمطالب بلدر اإلمكاف ي اختيار أادقااه مع توجي ه إلى سف اختيار ـ
والتأكد مف سبلم المعايير االجتما ي الساادة ي الشم التي ي اـ إلي ا.

 .4الع اي بتربي الم ار ؽ تربي كري ا ي  ,وتشجيعه مى التةكير المواو ي وال لدي
إزاء مختمؼ المواد الدراسي .

 .5استخداـ األساليب التربوي التي ت ةذ إلى قمب طالب المر م الثا وي
واطةه وتوجيه ا ةعاالت

تعمؿ مى ابط

و الخير والابلح.

 .6العمؿ مى تثبيت العليدة لدا طالب المر م الثا وي .

المحور الث لث :منيج المغة االنجميزية في فمسطينEnglish for Palestine
يوجد ي أ اء العالـ ما يزيد ف ثبلث آالؼ لغ ول ج م مي و اؾ ل جات ليست ل ا
روؼ تكتب خاا

الشعوب كا

د بعض اللبااؿ .وتعتبر المغ اال جميزي مف أوسع لغات العالـ ا تشا ار بيف

تى أف م ا ج التعميـ والدراس

ي معظـ البمداف واعت ل ا ملررات و ااا

(الر .)3 ,2013 ,وبالتالي إف تعمـ المغ اال جميزي وواع ا ي ملررات دراسي أابح أم ار
اروريا ال مةر م ه,

ي لغ االتااؿ والتوااؿ بيف شعوب العالـ ي جميع المجاالت العممي

والثلا ي والسياسي وغير ا .ولذلؾ يجب أف ي تـ م اج المغ اإل جميزي بجميع المجاالت التي

تشكؿ المغ اقبل أساسيا ل ا .أما ف الم ارات التعميمي البلزم لتعميـ المغ اال جميزي كمغ أج بي
إف جميع كتب المغ اال جميزي

باختبلؼ م ار م ا تتامف الم ارات األساسي األربع (االستماع

والت دث واللراءة والكتاب ) البلزم لتعميـ المغ بالطريل الا ي  ,ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الدروس

وال شاطات المختمة المتو رة ي ا.
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وتعد الم ا ج الدراسي أساس التلدـ التك ولوجي والعممي ألي مجتمع مف المجتمعات ,بؿ إ ا

الركيزة األساسي التي يعتمد مي ا المجتمع ي ت ليؽ متطمبات أ راده و م ـ لميا و مميا وثلا يا
واجتما يا وجسميا ,ولذلؾ

د واع الم اج الةمسطي ي تـ أخذ بعض ال لاط ي يف اال تبار

يث تـ اشتلاؽ األ داؼ مف

رؼ المجتمع و اجاته وقيمه ومف

اجات المتعمـ وا تماماته

وكذلؾ دور المعمـ( ةا والمولو.)2 :2008 ,ولذلؾ الم اج يكوف اقبل لمثلا األايم مف ج
و اقبل لمثلا الغربي وم ليا ل ا مف ج

أخرا.

وللد لؽ الم اج الةمسطي ي المرو والت وع ,يث تظ ر المرو

ي الم توا والمستوا ودرج

العمؽ تلسـ المستويات العمري بما يت اسب مع استعدادات المتعمـ .ومف ذا الم طمؽ إف ريؽ

التطوير الةمسطي ي قاـ بعممي ب ث وتدقيؽ ودراس لمم ا ج األخرا ي دوؿ مجاورة ودوؿ أخرا
متطورة .ولكف ي الوقت ذاته إف الم اج الةمسطي ي يت اسب مع الثلا الم مي والعربي مف ج

ويت اسب مع طرؽ التدريس ال ديث مف ج

أخرا .العممي التعميمي تعتمد مى الطالب أوال

وأخي ار ولذ ا إف الم اج يجب اف يتامف أ شط يكوف الطالب و المركز ي ا ,وا تمد الم اج
الةمسطي ي الم ج التواامي ي تعمـ المغ وتعميم ا وأكد مى اللدرة التواامي وللد أكد التربويوف
ال ةسيوف و مماء المغ

مى أ مي تعمـ المغ اال جميزي كمغ أج بي مف أجؿ زيادة رص العمؿ

وتخةيؼ البطال واال ةتاح مى العالـ الخارجي وتلدير الثلا ات األخرا وتوسيع السع العلمي ,
المغ اال جميزي

ي مل واؿ ثلا ي واجتما ي وسياسي و ممي واقتاادي وغير ا ,و ي أياا

تخدـ الماالح الةمسطي ي العالمي (مركز الم ا ج)8 :1999 ,

القراءة في كتب المغة االنجميزية في فمسطينEnglish for Palestine :
ت تؿ م ارة اللراءة المركز األوؿ بيف الم ارات المغوي األخرا (االستماع والت دث

والكتاب ) ي الم اج الةمسطي ي .و ي أ ـ األ داؼ التي يسعى الم اج الةمسطي ي لت ليل ا.
أىداف مي رات القراءة في كتب المغة االنجميزية:

م ارة اللراءة ي الم ارة األكثر أ مي مف بيف الم ارات المغوي األخرا يث يتـ تعميم ا
مف الاؼ الخامس و تى الاؼ الثا ي شر و ذا ألف الطالب الةمسطي ي يجب أف يمتمؾ اللدرة

مى اللراءة بدق وبطبلق تبعا كتاب و ازرة التربي والتعميـ إف الةريؽ اللومي لمغ اال جميزي اتخذ

بعيف اال تبار ال لاط التالي لتدريب الطبلب مف أجؿ:
 .1الم موم ت والفيم :جمع البيا ات وال لااؽ واأل كار واكتشاؼ العبلقات والمةا يـ
والعموميات ,واستخداـ المعر الموجودة ي ال ص.
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 .2اليدف الجم لي :االستمتاع وتلدير ال اوص واالستجاب ل ا ب ساسي

ي أبعاد ا

المختمة االجتما ي والتاريخي والثلا ي المختمة .

 .3التلويـ والت ميؿ ال لدي واستخداـ الذاتي والمواو ي لتشكيؿ اآلراء أو لا ع اللرار ف
األ كار والمعمومات ي ال اوص المكتوب .
سيق أر الطالب أنواع الن وص المختمفة لألىداف الت لية:
 -1ـ ال لااؽ األساسي ي ال ص.

 -2ال اوؿ مى معمومات مف ال ص الستخدام ا لمتمخيص والدراس وأغراض أخرا.
 -3اكتشاؼ العبلقات والمةا يـ والعموميات ي ال اوص المكتوب .

 -4استخداـ المعمومات الموجودة ي ال ص ي مواقؼ ياتي م اسب .
-5استخداـ الم ارات واالستراتيجيات الم اسب لم اوؿ مى الخمةي المعر ي البلزم لت ليؽ
أ اؿ لم اوص المكتوب .

ـ

-6اللراءة ال اقدة وقد تتمثؿ ي إبداء اآلراء واتخاذ الل اررات وؿ ال اوص المكتوب .
-7ت ديد الشكؿ الت ظيمي لم ص.

-8ت ديد األدوات الموسيلي المستخدم .
-9االستمتاع وتلدير أدب المغ ال دؼ  /المغ اال جميزي .

-10ت ديد سمات لغوي خاا لم اوص.

-11ت ديد االتجاه والملاد واال ياز ي ل ص.
-12االستجاب ب ساسي لم اوص بمختمؼ األبعاد االجتما ي والتاريخي والثلا ي .
-13تعكس التجارب الشخاي لملارئ ومعر العالـ ي ال ص .

إ ه مف الوااح أف ذه األغراض مرتب مف مستويات األ داؼ الد يا إلى المستويات

العميا .وبمع ى آخر يل أر الطبلب وي اموف مى المعر بالتدريج مف ال ص ومف ثـ التةسير ال اقد
وبعد ا تطبيؽ المعر

ي يات ـ العممي  ,و بلوة مى ذلؾ إف التلويـ م ـ مف أجؿ تدريب

الطبلب .و ذه ي العوامؿ التي يجب أخذ ا بعيف اال تبار ي أي بر امج عاؿ لملراءة و ذا لف

يتـ إال بتوايح أ داؼ اللراءة والة ـ لكؿ مف الطالب والمعمـ (مركز الم ا ج-167 :1999 ,

.)169
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منيج المغة االنجميزية لممرحمة الث نوية English for Palestine
و ي سمسم مف الكتب المخاا لتدريس المغ اال جميزي ي مسطيف ,مف الاؼ األوؿ

و تى الاؼ الثا ي شر ,وقد قاـ بتألية ا مجمو

مف المؤلةيف مف أساتذة الجامعات الةمسطي ي

ي الاة واللطاع (الك موت.)23:2010 ,
أم ػ ػػا ػ ػػف كت ػ ػػب الا ػ ػػؼ ال ػ ػػادي ش ػ ػػر والث ػ ػػا ي ش ػ ػػر ػ ػػي مؤلةػ ػ ػ م ػ ػػف جػ ػ ػزأيف م ػ ػػا

( )Student book and workbookطبع  ,2008و و موزع مى اميف دراسييف ومكوف مف
شر و دات أساسي .
دروس القراءة في كتب ال ف الح دي عشر والث ني عشر في المني ج الفمسطيني
ي كتب الاةيف ال ادي شر والثا ي شر توجد خمس دروس لملراءة ي كؿ و دة دراسي
ولذلؾ إف دروس اللراءة تمثؿ  %50بالملار

مع الم ارات األخرا (االستماع ,الت دث,

الكتاب )و ي الدرسيف األوؿ والثا ي مف كؿ و دة يتـ تلديـ مواوع الو دة ويتـ التركيز مى قاايا

يومي تتعمؽ ب ياة الطبلب مثؿ مسأل التموث وا ادة التدوير واال تباس ال راري والعولم والعمؿ

وغير ا .ومف ا ي أخرا إف ال اوص تزود ا بسياؽ خاب بالمعا ي لمكممات الجديدة تى
يستخدم ا الطبلب بعد ذلؾ ي الدروس التالي  .أما األ شط التي تمي كؿ درس تتكوف مف أربع

م ار ؿ كالتالي:
 .1التركيز :أسام شة ي قبؿ تلديـ الدرس ,باإلاا إلى بعض الكممات.
 .2قبؿ اللراءة :ؿ أسام ما قبؿ اللراءة.

 .3أث اء اللراءة :أسام لممسا م ي توايح الة ـ العاـ.
 .4بعد اللراءة :م اقش األسام و م ا.

الدروس السابع والثامف مف كؿ و دة ي دروس قراءة ولكف ال اوص أطوؿ و ي أكثر أكاديمي

وأكثر ت دياٌ مف ال اوص السابل  .ال دؼ الرايسي وراء ذلؾ و التركيز مى الة ـ والمةردات.
أىداف القراءة في مني ج المغة االنجميزية لم فين الح دي عشر والث ني عشر

يجب ت ليؽ أ داؼ اللراءة التي ددت ا و ازرة لتربي والتعميـ ( .)1999لذلؾ إف مواايع اللراءة
يث تاـ مختمؼ المواايع العالمي والم مي  .ويجب اختيار ا أيااٌ بما

يتـ اختيار ا بع اي

يت اسب ومستويات الطبلب وأ مار ـ و ي موا
 اإلجاب

كالتالي:

مى األسام االست تاجي واألسام التلويمي .

 إ داد أسام

وؿ الدرس.
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 تمخيص الدرس.

 الت بؤ ي مواوع الدرس.
 ت مي المعا ي.

 ت ديد الةكرة األساسي ي ال ص.

 ت ديد األ كار الثا وي المسا دة لمةكرة األساسي .
 التمييز بف الةلرة األساسي واأل كار المسا دة (مركز الم ا ج.)6-5 ,2006 ,
وبالتالي إف كتب المغ اال جميزي ترتكز

مى دروس اللراءة التي ت مؿ بيف ث ايا ا:

المعر والمغ والثلا وأخي ار الليـ التي يجب أف تجمع بيف الم مي والعالمي دوف إ راط أو تةريط,
يجب أال تتعارض والشريع اإلسبلمي و ي ةس الوقت تجمب كؿ ما و المي ومةيد و ذا ما

يجب م ار اته

د واع الم اج.

4:

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المحور األول :دراس ت تتن ول جميع مج الت القيم
المحور الث ني :دراس ت تت مق بأحد مج الت القيم أو ب ضي
المحور الث لث :دراس ت تت مق بمني ج المغة االنجميزية الفمسطيني
ت ميق ع م عمى الدراس ت الس بقة

الف ل الث لث
الدراس ت الس بقة
تمييد
للد ظيت دراس الليـ با تماـ الكثير مف البا ثيف ,وللد ا طمؽ الكثير مف البا ثيف ي دراس الليـ
ي المواد الدراسي المختمة  ,وم ـ مف قاـ بدراس جميع مجاالت الليـ ,وم ـ مف قاـ بدراس أ د

اؾ اللميؿ مف الدراسات التي ب ثت ي ذا

مجاالت ا ,أما بال سب لكتب المغ اإل جميزي

المواوع ومما يمي راا لبعض الدراسات التي تـ ال اوؿ مي ا مف خبلؿ الب ث واالطبلع,
وي لسـ ذا الةاؿ مى ثبلث م اور أساسي و ي :دراسات تت اوؿ جميع مجاالت الليـ ,ودراسات

تت اوؿ أ د مجاالت الليـ ودراسات ت اولت كتب المغ اال جميزي .

الدراس ت الس بقة
المحور األول :دراس ت تتن ول جميع مج الت القيم
اؾ بعض الدراسات التي تعالج مواوع الليـ و ي تتةؽ ي بعض ال لاط مع الدراس ال الي ومف

ذه الدراسات:

دراسة " :(1999) Gordonالقيم في المنيج الخفي  -إع دة إنت ج عمم القيم"
د ت الدراس إلى التعرؼ مى الليـ مف خبلؿ الم ج الخةي ,واستعاف البا ث باستبا  ,لمتعرؼ
مى الليـ مف خبلؿ خمس أسام

ف تاوره لمليـ المستلرة ي الم ج الخةي ,والطريل المةام

ي استلطاب ذه الليـ ,وما إذا كا ت ذه الليـ سمبي أـ إيجابي  ,وما إذا كا ت الليـ ي الم اج

الخةي مرتب ترتيبا تةايميا ,أـ مرتب ترتيبا

شواايا ,وما إذا كا ت الليـ توجد باة ثلا ي

ااري  ,وتوامت الدراس إلى أف الم ج الخةي يؤثر ويشارؾ ي إكساب بعض األمور السمبي

لمتبلميذ ,كما أشارت الدراس إلى أف وجود قيـ متأام لدا الطبلب أدا إلى ت مي بعض الليـ
لدي ـ ,إال أ ه ال توجد إرادة مف المعمميف أ ةس ـ لت مي الليـ.

دراسة  " )1999( Higgnsتدريس القيم كنش ط أخالقي :االستم ع إلى الم ممين في كل من
روسي وأمريكي "

د ت الدراس إلى التعرؼ مى الليـ التي يرغب المعمموف ب لم ا إلى طبلب ـ ي مدارس الثا وي

العام

ي كؿ مف روسيا ,والواليات المت دة األمريكي  ,وأياا التعرؼ

مى الممارسات التي

يستخدم ا المعمموف ي غرس الليـ األخبلقي لدا طبلب ـ ,وأجرا البا ث ملاببلت مع ست
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مدرسات مف مدرس روسي تراو ت ترة خدمت ف مف ثبلث س وات مى خمس شرة س  ,وأربع

مدرسيف مف مدرس أمريكي  ,رجبلف وامرأتاف ,وقاموا بالتدريس أكثر مف شر س وات واستخدـ
البا ث ي دراسته الم ج الواةي الملارف ,وتوامت الدراس إلى أ ه

اؾ اختبل ا بيف المعمميف

الروس واألمريكاف ي التوجيه الليمي يث إف المعمميف الروس يركزوف مى غرس الليـ الذاتي ,

واستلبلؿ الشخاي  ,واف المعمميف األمريكاف أكثر تة ما ل ؿ المشاكؿ التي تواجه الطمب مف
المعمميف الروس,
الطبلب.

يث إف المعمميف الروس يعتبروف أ ةس ـ ماذج مثالي يجب أف يلتدي ب ا

دراسة بربخ ( )2000وىي ب نوان " القيم المتضمنة في كت بي القراءة واألدب لم ف الث ني

عشر بمح فظ ت غزة "

د ت دراس بربخ إلى التعرؼ مى الليـ المتام

ي كتاب اللراءة لماةيف العاشر وال ادي

شر ي م ا ظات غزة بةمسطيف وب اء تاور ملترح لت مي الليـ الدي ي والخملي لدا طبلب

المر م الثا وي مف خبلؿ م ا ج اللراءة لماةيف العاشر وال ادي شر .وقد قاـ البا ث بتاميـ
أداة الدراس و ي بارة ف قاام لمليـ ثـ التأكد مف ادق ا ف طريؽ را ا مى مجمو

مف

الم كميف ثـ واعت اللاام ي اورت ا ال ااي إذ تكو ت مف تسع مجاالت ,وقد شمؿ الت ميؿ

الكتابيف المذكوريف ,وقد استخدـ البا ث الم ج الواةي الت ميمي ,واستخدـ الرتب والتك اررات
وال سب الماوي

وكشةت الدراس

ي العمؿ اإل اااي ,ثـ تـ التأكد مف ثبات الت ميؿ ف طريؽ معادل
ف تد ي تامف الم اج لمليـ الدي ي

ولستي

يث بمغت سب تامي ا ي كتاب الاؼ

العاشر ب سب ( )% 16بي ما كتاب الاؼ ال ادي شر ب سب ( )%11.43وا تمت الليـ التربوي
أ مى مرتب

ي الكتابيف يث بمغت ي كتاب اللراءة لماؼ العاشر( )21%و ي كتاب الاؼ

ال ادي شر( )30.39وأد ى الليـ ي األسري و ذا يرجع إلى دـ التوازف ي الليـ ,كما واقترح

البا ث موذجا مرجعيا يمكف استخدامه ي تطوير كتب اللراءة ,اشتمؿ مى :األ داؼ والم توا
وطرؽ ووسااؿ تعميمي  ,وأساليب تلويـ ,وأواى البا ث بإ ادة ال ظر ي م توا م ا ج اللراءة
وزيادة التركيز مى الليـ الدي ي

واألسري واالجتما ي

د إ داد م ا ج اللراءة.

دراسة التمولي ( )2001وىي ب نوان" القيم في كتب القراءة والن وص لم فوف الس بع والث من
والت سع في مرحمة الت ميم األس سي بمح فظ ت غزة "

د ت الدراس إلى معر مدا توا ر الليـ ي كتب اللراءة وال اوص الملررة مى طمب الاةوؼ
السابع والثامف والتاسع مف مر م التعميـ األساسي بم ا ظات غزة لمعاـ الدراسي (.)2001/2002
وقد تمثمت ي الدراس

ي ت ميؿ م توا مواو ات اللراءة لط ي الكتب الثبلث ولت ليؽ ذلؾ

قاـ البا ث بإ داد معيار لمليـ يتكوف مف شرة مجاالت رايس واشتمؿ كؿ مجاؿ م ا مى خمس
53

شرة قيم ر ي وتأكد مف ادؽ األداة بعرا ا مى لج مف الم كميف يث اشتمؿ المعيار

ي اورته ال ااي

مى شرة مجاالت ي درج ت ت ا ( )157ب دا ,واستخدـ البا ث ي الدراس

الم ج الواةي الت ميمي واستخدـ التك اررات وال سب الماوي والرتب كأسموب إ اااي لمواوؿ إلى
ال تااج وقاـ البا ث بت ميؿ الكتب الثبلث ثـ أ اد الت ميؿ بعد أش ر وقاـ بالتأكيد مف ثباته

باستخداـ معادل

ولستى.

وتوامت الدراس إلى أف الليـ بمجاالت ا المختمة متو رة إلى د كبير ي كتب اللراءة وال اوص

لماةوؼ الثبلث واف تباي ت ي سب ا يث أشارت الدراس إلى أف الليـ الرايسي لـ تكف متو رة
ب ةس ال سب ملار بالليـ الرايس األخرا سواء مى مستوا الكتاب الوا د أـ مى مستوا الكتب

الثبلث  ,يث كا ت أ مى سب

امت مي ا الليـ ي كتاب الاؼ التاسع والسابع ي الليـ

الدي ي بمغت ي كتاب السابع ( )%23.44و ى كتاب التاسع ( )21.29أما أ مى سب لمليـ ي
كتاب الثامف كا ت لاالح الليـ االجتما ي

يث بمغت ( )%24.08ي يف بمغت الليـ الدي ي

يه(.)%8 ,90و أد ى سب كا ت ي كتاب الثامف والتاسع و ي سب الليـ البياي

يث بمغت ي

كتاب الثامف ( )%1.83و ى كتاب التاسع ( )%0.43ي يف بمغت ي كتاب السابع ()%3.65
أما أد ى سب

اؿ مي ا كتاب السابع

ي الليـ الثلا ي

يث بمغت سبت ا ( .)2.15وأواى

البا ث بارورة تو يد ج ود كؿ المع ييف بالعممي التعميمي مف أجؿ اللياـ بعممي مراجع وتلييـ
شامم لليم ا وطرؽ إكساب ا وبالتالي تعزيز ما و إيجابي والتخمص مما و سمبي ,وبارورة
األخذ بمبدأ التوازف ي ب اء أ داؼ الم ج المعر ي والم اري والوجدا ي و دـ إغةاؿ أ د الجوا ب

أو تغميب أ د ما مى األخر ,كما وأواى بارورة م ار اة االختيار الدقيؽ لمواو ات اللراءة
التي ت توا مى الليـ المطموب غرس ا لدا المتعمميف وزيادة ا تماـ معممي المغ العربي باستخراج
ذه الليـ واظ ار ا أث اء إ داد الدروس تى يتـ غرس ا ي وجداف الطبلب.

دراسة الخوالدة والرب عي ( )2002وىي ب نوان " القيم التربوية التي يكتسبي طمبة المرحمة
األس سية ال مي من من ىج التربية الفنية في األ ردن من وجية نظر الم ممين "

وقد د ت الدراس إلى التعرؼ مى دور م ا ج التربي الة ي لمم ار ؿ األساسي العميا ي إكساب

الطمب الليـ التربوي كما يتاور ا المعمموف ,وتاور المعمموف لدور م ا ج التربي الة ي إلكساب
طمب المر م األساسي العميا م ظوم الليـ التربوي وتكوف مجتمع الدراس مف ( )232معمما

ومعمم

ـ مجموع معممي ومعممات التربي الة ي الذيف يدرسوف الاةوؼ األربع العميا مف

المر م األساسي لمعاـ الدراسي ( )2002/2001ي م ا ظ إربد بمديريات ا الست ,وتـ اختيار
ي

الدراس م ه بطريل

شوااي يث بمغت ( )144معمما ومعمم ب سب ( )%58مف مجتمع

الدراس وشممت الدراس كتب التربي الة ي التي تدرس ي المر م األساسي العميا ي الاةوؼ
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(السابع والثامف والتاسع والعاشر) ,ولت ليؽ ذلؾ قاـ البا ثاف بإ داد قاام بالليـ التربوي التي

تتام ا م ا ج التربي الة ي لممر م األساسي العميا لماةوؼ (السابع والثامف والتاسع والعاشر)

وا داد ت ميؿ م ا ج التربي الة ي لماةوؼ األربع العميا مف المر م األساسي واستبا

اشتممت

مى الليـ التي يمكف إكساب ا لمطمب مف خبلؿ م ا ج التربي الة ي لممر م األساسي العميا موجه

لممعمميف والمعممات الذيف يدرسوف الطمب مب ث التربي الة ي
والعاشر) واشتممت

مى

دة أبعاد

ي اةوؼ (السابع والثامف والتاسع

ي :البعد األيديولوجي واالجتما ي والوط ي واللومي

واإل سا ي والجمالي والة ي وال ةسي واالقتاادي والعممي والةكري ,واتبع البا ثاف أسموب ت ميؿ
الم توا ,ولممعالج اإل اااي استخدما ت ميؿ التبايف الثبلثي ,وكذلؾ المتوسطات ال سابي
واال ار ات المعياري  ,وتوامت الدراس إلى أف الطمب يكتسبوف الليـ التربوي المبي

ي أداة

الدراس بدرج متوسط  ,ويتاور المعمموف أف م اج التربي الة ي ي المر م األساسي ي تؿ دو ار
م ما ي إكساب الطمب م ظوم الليـ التربوي المتام
التربي الة ي

يه ,كما يتاور المعمموف أف م اج

ي المر م األساسي العميا يكسب الطمب أبعاد م ظوم الليـ التربوي السبع  ,و ؽ

الترتيب اآلتي :البعد األيديولوجي اإلسبلمي ,البعد الجمالي والة ي ,البعد الوط ي واللومي

واإل سا ي ,البعد االقتاادي والعممي ,البعد االجتما ي ,البعد ال ةسي ,البعد الةكري ,وأواى

البا ثاف بواع معايير لمليـ التربوي  ,وتةعيؿ تدريس م ظوم الليـ التربوي مف قبؿ المعمميف,

وتاميف المةا يـ والليـ التربوي المستجدة ي الم ا ج أوال بأوؿ ,وارورة التخطيط الم ظـ
والمدروس مف خبلؿ لجاف متخاا تختار الليـ تتام ا ي الم ا ج بما يت اسب مع ا تياجات

الطمب ومتطمبات ـ التربوي .
دراسة الكندري ( )2002وىي ب نوان "كتب المغة ال ربية ب لمرحمة االبتدائية والقيم الموجية بي
في دولة الكويت دراسة تحميمية و فية "
وقد د ت الدراس إلى التعرؼ

االبتدااي وبيف الليـ الموج

مى العبلقات التي تربط بيف الم توا العممي لكتب المر م

التي تزخر ب ا الوثااؽ التربوي والتي تعتبر اإلطار العاـ لمةردات

ال ظاـ التربوي اللااـ ,ولت ليؽ ذلؾ استعاف البا ث بلاام مف الليـ أل د البا ثيف و و المسمما ي

( .)1985وذكر البا ث أ ه سوؼ يستعيف ب ذا التلسيـ الذي ياـ ددا مف الليـ المرغوب لمعر

مدا توا ر ا ي الكتب م ؿ الدراس والتي تكو ت مف مجموع كتب المغ العربي الخاا بالمر م

االبتدااي

ي دول الكويت ,يث اشتممت ي

الدراس

مى كتب المغ العربي لماةوؼ :األوؿ

والثا ي والثالث والرابع االبتدااي ,و دد ا ( )10كتب ,وقد استخدـ البا ث الم ج الواةي

الت ميمي ,وتوامت الدراس إلى أف

اؾ تكثيؼ لمكممات ذات الدالل الدي ي المباشرة المتام

بالديف ,وذات الطابع األخبلقي وغير المتام بالديف ي الاؼ األوؿ ثـ تلؿ تدريجيا ي
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الاةوؼ التالي

ووجد البا ث أف

يث كا ت سبت ا مى التوالي ()%62.2( ,)%69.2( ,)%68.5( )%41.8
اؾ اقت ا ا مف وااعي األ داؼ مى تأكيد الليـ الدي ي األايم بما يتةؽ مع
الليـ المستمدة أابل مف دي ا ال يؼ باإلاا

ما ورد أابل ي الوثااؽ التربوي وكذلؾ مجمو

إلى سب اايم ت ض األطةاؿ مى تج ب اللبيح مف األ ماؿ ,وأواى البا ث بإ ادة ال ظر ي

كتب المغ العربي الملررة مى المر م االبتدااي بالشكؿ الذي ي دث و ا مف التدرج ي الليـ
الملدم مف األيسر إلى األاعب ليت اسب مع مطالب ال مو ي ذه المر م  ,وزيادة الليـ التي

ت ض مى اال تماء لموطف باة خاا ي المجتمع الكويتي.

دراسة سموت ( )2005وىي ب نوان" :مف ىيم القيم المتضمنة في األن شيد المقدمة لطمبة

المرحمة األس سية الدني في مدارس فمسطين".

وقد د ت الدراس إلى معر أ ـ مجاالت مةا يـ الليـ التي يمزـ توا ر ا ي األ اشيد الملدم لطمب

المر م األساسي الد يا ي مدارس مسطيف مف وج

ظر الخبراء ,وأ ـ مةا يـ الليـ التي يمزـ

توا ر ا ي كؿ مجاؿ ومستوا توا ر مةا يـ الليـ ي األ اشيد الملدم لطمب المر م األساسي الد يا
ي مدارس مسطي ي ,وقد شممت الدراس

أ اشيد الاةوؼ الثبلث األولى المتام

ي كتاب لغت ا

الجميم لمعاـ الدراسي ( )2003بةمسطيف ,و ي بارة ف ست كتب دراسي  ,وتمثمت ي الدراس
ي جميع األ اشيد الواردة ي كتب لغت ا الجميم  ,وبمغت أربع وأربعيف أ شودة ,وقد قامت البا ث

بإ داد قاام لمجاالت مةا يـ الليـ البلزم لممر م األساسي الد يا امف ثما ي مجاالت ي:

المجاؿ الرو ي ,االجتما ي ,األخبلقي ,االقتاادي ,العممي ,السياسي ,البياي ,والجمالي ,والليـ
الةر ي الم درج ت ت ا وأداة لت ميؿ الم توا واتبعت البا ث الم ج الواةي الت ميمي ,وتوامت

البا ث إلى أف الكتب الثبلث اشتممت مى جميع مجاالت مةا يـ الليـ ,غير أف البا ث وجدت أف
مةا يـ الليـ السياسي لـ ترد ي كتاب الاؼ الثالث األساسي ,كما توامت البا ث إلى تو ر
بعض مةا يـ الليـ الةر ي ب سب جيدة ي يف تد ت مةا يـ الليـ األخرا المتو رة ي أ اشيد

الكتب الثبلث  ,وأف كثي ار مف مةا يـ الليـ غابت مف أ اشيد الاةوؼ الثبلث  :كمة وـ اإليماف
بالمبلاك والرسؿ وال ج والزكاة وتبلوة اللرآف واالدخار والتسامح ورد اإلساءة باإل ساف وتلدير
الرموز الطيب وملاوم التموث وترشيد است بلؾ المياه واال تماـ ب ظا

الممبس ,وخرجت الدراس

بعدة توايات م ا ارورة ا تماـ وااعي الم ا ج باختيار األ اشيد ب يث ت توي مى جميع الليـ

المرغوب  ,وتو يد ج ود كؿ الم تميف بتربي األطةاؿ لبلرتلاء ب ـ لممستوا المطموب.
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دراسة حم د ( )2009وىي ب نوان" دراسة تحميمية لمقيم التربوية في كت بي (المط ل ة واألدب

والنقد) لم ف الح دي عشر الث نوي ودور الم مم في ت زيزى ".

ي كتابي( :المطالع واألدب وال لد) لماؼ

د ت الدراس لمتعرؼ مى الليـ التربوي المتام

ال ادي شر الثا وي ي الم اج الةمسطي ي وكيةي توزيع ا ي الكتابيف وت ديد مدا التطابؽ ي
التركيز مى تمؾ الليـ مف خبلؿ تكرار ا ي الكتابيف ,وبيف ترتيب ا مف يث أ ميت ا مف وجه ظر

المربيف وقد استخدـ البا ث الم ج الواةي الت ميمي وأسموب ت ميؿ الم توا لت ديد الليـ التربوي

وتوامت الدراس إلى دد مف ال تااج مف أ م ا :أف الليـ التي ازت مى تك اررات الي مف

( )33-12ي :الشجا

واإليماف ,ال ري  ,ب الوطف ,تلدير العمماء والمتعمميف ,الكرـ ,اال تماء

الوط ي واللومي ,وتلدير جماؿ الكوف والتراث الثلا ي والابر و ب العمـ ,أما الليـ التي كا ت أقؿ
تك ار ار

ي قيـ :التوااع ,ال ث

مى اللراءة ,تكا ؤ الةرص ,آداب ال ديث ,اإليثار ,التكا ؿ

االجتما ي ,التسامح وال ياء واإل ساف والعزـ والتاميـ وتلبؿ اآلخر مع االختبلؼ معه وابط

ال ةس والتكيؼ مع متغيرات العار ,وتكررت تمؾ الليـ مف مرة إلى ست مرات ,أما باقي الليـ لد
تكررت بدرجات متوسط ما بيف ( )11-7مرة ,كما أظ رت ال تااج تباي ا كبي ار ي تلدير أ مي
بعض الليـ التربوي ي الكتابيف م ؿ الدراس مف وج

ظر المربيف وبيف تك اررات ما ي الكتابيف,

كما أظ رت خمبل ي توزيع الليـ بيف و دات الكتابيف و ددت الدراس دور المعمـ ي تعزيز ا,
وأوات الدراس بت ميؿ الليـ التربوي ي مختمؼ المبا ث بر م ار ؿ التعميـ المختمة .

دراسة حمودة ( )2009وىي ب نوان "القيم التربوية المتضمنة في ق ص المني ج الفمسطيني

في المرحمة األس سية ال مي في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي"
د ت الدراس إلى است باط الليـ المتام

ي قاص الم اج الةمسطي ي ي المر م األساسي

العميا ي اوء الةكر التربوي اإلسبلمي ,وواع تاور ملترح لبلستةادة مف الليـ التربوي

ي

الم اج الةمسطي ي ي مجاؿ التعميـ المدرسي ,وقد استخدـ البا ث أسموب ت ميؿ الم توا مف
ال ا ي الكيةي كأ د تل يات الم ج الواةي وذلؾ بت ميؿ اللاص ي الم اج الةمسطي ي ي

المر م األساسي العميا واستخراج الليـ م ا .وتوامت الدراس إلى أف اللاص ي كتاب
المطالع

والجسمي

وال اوص لممر م

األساسي

العميا بالليـ التربوي اإليما ي

ذا وقد تـ التواؿ إلى ايغ تربوي

واالجتما ي

والجمالي

بلجي لبلستةادة مف الليـ التربوي المست بط مف

اللاص ي كتاب المطالع وال اوص لممر م األساسي العميا ي مجاؿ التعميـ المدرسي يث
شممت الايغ

اار العممي التعميمي وكيةي توظيؼ الليـ ي ا وكذلؾ أ مي الليـ ي التعميـ

المدرسي ,وقد شممت الايغ التربوي جوا ب ديدة إيما ي وأخبلقي واجتما ي و لمي وجمالي

وجسمي وأوات الدراس المربوف السعي إلى غرس الليـ التربوي اإلسبلمي لدا ال شء مف خبلؿ
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المؤسسات التربوي واالجتما ي وخاا األسرة مرو ار بالمدرس  ,وأف ت بثؽ الم ا ج المدرسي مف

الليـ التربوي اإلسبلمي  ,وأف تلوـ المؤسسات االجتما ي بدور ا ي مواج

الت ديات التي تواجه

األم اإلسبلمي وتربي المسمميف مى ب الجماؿ والطبيع .
األغ ( )2010وىي ب نوان "القيم المتضمنة في مني ج المط ل ة والن وص لم ف الت سع في
مح فظ ت غزة "

د ت الدراس ال الي إلى ت ديد الليـ المتام

ي كتاب المطالع وال اوص لماؼ التاسع ي

م ا ظات غزة بجزأيه ,وما يجب أف يشتمبل مف قيـ مف وج

ظر خبراء الم ا ج ,وت ديد الليـ

التي ت تاج إلى إثراء ,واستخدـ البا ث الم ج الواةي الت ميمي ,كما استخداـ أداة ت ميؿ

الم توا ,لموقوؼ مى ذه الليـ ,كما واشتممت ممي الت ميؿ جميع الدروس المتام

ي جزاي

الكتاب بما ي ذلؾ األ شط  ,وأسام التلويـ ,واستخدـ البا ث أداتيف :أوال ما قاام بالليـ,

وثا ي ما :بطاق ت ميؿ الم توا ,وقد تـ رض قاام الليـ (معيار الليـ) مى مجمو

مف الخبراء

ي مجاؿ الم ا ج ,وطرااؽ التدريس ,وقاـ البا ث ب ساب الثبات ف طريؽ ساب الثبات بر

الزمف ,واستخدـ التك اررات وال سب الماوي  ,ومعامبلت االرتباط ؛ كأساليب إ اااي لمعالج
بيا ات الدراس  .وتوامت الدراس إلى أف الكتب تشتمؿ مى مجمو

كبير مف الليـ ,ي المجاؿ

العلاادي والمجاؿ التعبدي والمجاؿ األخبلقي والمجاؿ االجتما ي والمجاؿ السياسي والمجاؿ

االقتاادي والمجاؿ العممي والمجاؿ البياي والمجاؿ الجمالي ,وقد اؿ المجاؿ العممي مى أ بل
سب ماوي ( )%17.3وأ مى تك اررات ,يث اؿ مى ( )120تك ار ار ,وكاف ترتيبه األوؿ مف

بيف المجاالت التسع  ,تبله المجاؿ األخبلقي ( ,)%15ثـ االجتما ي ( ,)%12.8ثـ العلاادي

( ,)% 11.7ثـ السياسي ()%11.7الرابع مكرر ,ثـ االقتاادي ( ,)%8.8ثـ التعبدي (,)%8.2
ثـ الجمالي ( ,)%8.1وأخي ار المجاؿ البياي يث اؿ مى سب

( .)%6.4وأشارت ال تااج

لوجود خمؿ ي توزيع الليـ داخؿ المجاؿ الوا د ,لد اتاح مف خبلؿ الملار بيف ال سب أف

اؾ

تةاوتا ي توزيع الليـ داخؿ كؿ المجاالت باستث اء المجاؿ األخبلقي يث أشارت ال سب إلى وجود
ا تداؿ ي التوزيع داخؿ لرات ذا المجاؿ.
ت ميق عمى المحور األول:
للد ت اولت دراسات ذا الم ور الليـ بجميع مجاالت ا ولـ ت ةرد ب وع وا د مف الليـ ,م ا مف
ت اولت الليـ ي كتب المغ العربي مثؿ دراس بربخ ( )2000والك دري ( )2002واألغا ()2010

وغير ا .واتةلت ذه الدراسات ي بعض الجوا ب واختمةت ي جوا ب أخرا ويتاح ذلؾ بالتالي:
للد اتةلت دراس بربخ ( )2000ودراس التمولي ( )2001الك دري ( )2002و ماد ( )2009واألغا

( ) 2010ي مادة الب ث يث ت اولت جميع ا الليـ ي كتب اللراءة وال اوص ولكف اختمةت ي
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اختيار الع ي

لد ت اوؿ بربخ الاؼ الثا ي شر واختار التمولي الاؼ السابع والثامف والتاسع

واختار الك دري المر م االبتدااي واختار ماد ( )2009الاؼ ال ادي شر والثا ي شر أما

األغا( )2010لد ت اوؿ الاؼ التاسع واستخدمت ذه الدراسات جميعا الم ج الت ميمي .وت اولت

الليـ با تبار ا األ ـ لمعممي التعميمي  ,دراس
الم اج .وااا

مودة( )2009لد ت اولت الليـ ي اللاص ي

إلى اللاص لد ت اولت سموت ()2005الليـ ي األ اشيد الملدم

ي الم اج.

وأخي ار لد ت اولت دراس الربا ي والخوالدة ( )2002الليـ ي كتب التربي الة ي  ,أما د ارس

( )Gordonلد ت اولت الليـ ي الم ج الخةي ,ودراس ( )Higginsلد ت اولت الليـ ي دولتيف
مختمةتيف وقار ت بي ما.

المحور الث ني :دراس ت تت مق بأحد مج الت القيم أو ب ضي
دراسة التل ومس عدة ( )2001وىي ب نوان "مدى توفر القيم اإلسالمية كم حددى اإلم م

البييقي في كتب التربية اإلسالمية المقررة عمى طمبة

السودان"

فوف المرحمة الث نوية بجميورية

د ت ذه الدراس إلى الوقوؼ مى واقع الليـ اإلسبلمي كما دد ا اإلماـ البي لي و و أ د

العمماء المسمميف ي اللرف الخامس ال جري ي كتب التربي اإلسبلمي الملررة مى طمب اةوؼ
المر م الثا وي بجم وري السوداف لمعاـ الدراسي (1999/1998ـ) وقد كا ت ي الب ث بارة
ف ثبلث كتب لمتربي اإلسبلمي و ى مجموع كتب مادة التربي اإلسبلمي الملررة مى مر م

الثا وي واستخدـ البا ثاف الم ج الواةي الت ميمي ,وقد قاـ البا ثاف بت ميؿ الكتب الثبلث وتكو ت
أداة الت ميؿ مف ( )77قيم

دد ا اإلماـ البي لي وز ت إلى أربع مجاالت مجاؿ العلااد ()16

قيم ومجاؿ العبادات بمغ ( )12قيم ومجاؿ المعامبلت بمغ ( )32قيم ومجاؿ المعامبلت الثا وي

( )17قيم واستخدـ البا ثاف التكرار وال سب الماوي كأسموب إ اااي لمواوؿ لم تااج

يث

ي كتاب الاؼ الثالث الثا وي ,كما تبيف تةاوت أ مي

ذه

بمغت الليـ اإلسبلمي ( )77قيم ( )66قيم

الاؼ الثا ي الثا وي )65( ,قيم
الليـ اإلسبلمي

ي الكتب الثبلث

ي الاؼ األوؿ الثا وي ,و( )65قيم

ي كتاب

ي اوء السمـ الليمي ككؿ و ى اوء كؿ مجاؿ مف المجبلت

األربع التي دد ا اإلماـ البي لي ي السمـ الليمي ,و ى اوء ترتيب المجاالت األربع وذلؾ بعد
الكشؼ ف تةاوت ترتيب ا و شوااي ت اول ا .وأواى البا ث بارورة التأكيد مى الليـ اإلسبلمي
التي تو رت ي الكتب الملررة مى اةوؼ المر م الثا وي بدرج

الي

ظ ار أل ميت ا وتد يـ

اال تماـ بالليـ التي كاف ا تماـ كتب التربي اإلسبلمي ب ا اعيةا ,واال تماـ بالليـ التي أغةمت ا
الكتب مجتمع  ,وا تماد السمـ الليمي الذي دده اإلماـ البي لي ي ممي ب اء الليـ اإلسبلمي
طمب اةوؼ المر م لتعميـ العاـ بالسوداف.
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د

دراسة ال رج ( )2001ب نوان" :القيم الدينية المتضمنة في كت ب القراءة لم فين ال شر
والح دي عشر في مح فظ ت غزة "

د ت ذه الدراس إلى ت ديد الليـ الدي ي المتام

ي كتابي اللراءة واألدب ي الاؼ الثا ي

شر بم ا ظات غزة ولت ليؽ ذا ال دؼ قاـ البا ث بإ داد قاام لمليـ ا ة ا إلى تسع مجاالت

مؿ ل ا ادقا وثباتا ي اوا ا تمت ممي ت ميؿ كتابي اللراءة واألدب متخذا مف الجمم المةيدة

و دة لمت ميؿ وقد استخدـ البا ث أسموب ت ميؿ الم توا .أما األساليب اإل اااي

لد استخدـ

البا ث التك اررات وال سب الماوي  .وقد توامت الدراس إلى أف ال سب الماوي ل ذه المجاالت ما
بيف( % ٢٤إلى  )%٤ي كتاب اللراءة أما ي كتاب األدب لد تراو ت ما بيف( % ٢٤إلى

.)١%وللد كا ت سب المجاالت بشكؿ اـ وقيم ا الةر ي متد ي جدا ي كتابي اللراءة واآلداب
اؾ العديد مف الليـ الةر ي

لماؼ الثا ي شر .وأف

ي جميع المجاالت لـ ترد مى اإلطبلؽ

ي الكتابيف و ي ت تاج إلى إثراء .وخرجت الدراس بعدد مف لتوايات م ا:زيادة ا تماـ اللااميف

مى تأليؼ كتابي اللراءة واألدب ي مسطيف بالليـ الدي ي والعمؿ مى غرس ا ي ةوس الطبلب.

وتدريب معممي المغ العربي
ملار إلبراز الليـ الدي ي

مى الليـ الدي ي وبياف أثر ا مى سموكيات الطمب واجراء دراس

ي كتب المغ العربي لممر م الثا وي مع بعض الدوؿ العربي  .و مؿ

دراسات تت اوؿ العوامؿ المؤثرة ي إكساب التبلميذ الليـ الدي ي ي الاةوؼ الدراسي .

دراسة حزين ( )2001وىي ب نوان" :القيم الخمقية واالجتم عية في كتب الم موم ت واألنشطة

البيئية لم فوف األرب ة األولى من مرحمة الت ميم األس سي"
د ت الدراس

إلى الوقوؼ

مى مدا توا ر الليـ الخملي واالجتما ي

ي كتب المعمومات

لماةوؼ األوؿ والثا ي والثالث والرابع مف التعميـ األساسي وللد اقتارت الدراس

مى كتب

المعمومات لماةوؼ األربع األولى ,واستخدـ البا ث أسموب ت ميؿ الم توا لمواوؿ لم تااج,
يث قاـ البا ث بإ داد معيار لمت ميؿ تـ استخبلاه مف الدراسات السابل  ,واستخدـ البا ث

ال سب الماوي والتك اررات والرتب وقاـ بت ميؿ الكتب ي اوء ذلؾ ,وتأكد مف ثبات الت ميؿ ثـ

استخرج ال سب الماوي لمليـ .وتوامت الدراس إلى تةاوت ورود الليـ ي الكتب المختمة  ,و ى
الكتاب الوا د,

امت قيم الطا

ي يف وردت قيم الادؽ واألما

وقيم

ب األسرة مى تك اررات متساوي

ي الكتب األربع

بدرج قميم  ,و اؾ قيـ وردت لمرة وا دة لط ي م توا

الكتب كالعدؿ والاداق  ,و اؾ قيـ لـ ترد مطملا ي م توا كتب الاةوؼ األربع كالشجا

بالرغـ مف أ ا قيم أساسي ي ب اء شخاي التبلميذ ي ذا السف المبكر .وأواى البا ث بأال

يلتار اال تماـ مى الجا ب المعر ي متمثبل ي ال لااؽ دوف اال تماـ بالجوا ب الليمي ألف
مكو ات الم ج تابح معطم أو بعيدة ف ت ليؽ األ داؼ المرجوة والتي تتامف الليـ ومف ثـ ال
5:

يجب إغةال ا ,وأواى البا ث بارورة إبراز الليـ والتركيز مي ا بشكؿ ي لؽ التوازف بي ا و ذا ما

ا تلدت إليه الكتب األربع .

دراسة حزين ( ,)2001وىي ب نوان" :القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافي ب لمرحمة
الث نوية ال مة بجميورية م ر ال ربية دراسة تحميمية تطبيقية"
د ت الدراس إلى الكشؼ

و البيا كما ت اولت ا كتب الجغ ار يا بالمر م

ف الليـ الموجب

و البيا  ,اقتارت الدراس

الثا وي العام وت ديد دور المعمـ ي إبراز الليـ الموجب

مى كتب

الجغ ار يا لماةوؼ الثبلث لممر م الثا وي بجم وري مار العربي  .وللد قاـ البا ث بإ داد قاام
بالليـ الموجب

و البيا التي ي بغي توا ر ا ي كتب الجغ ار يا بالمر م الثا وي العام  ,وا داد

بطاق مبل ظ ألداء معمـ الجغ ار يا داخؿ الاؼ تدور ب ود ا وؿ مدا تمك ه مف ذه الليـ أث اء

الدرس والتأكد مف ادق ا وثبات ا ,وقاـ البا ث بت ميؿ م توا كتب الجغ ار يا ,وباستخداـ التك اررات
ال سابي وال سب الماوي وكشةت الدراس

ف ارتةاع سب الليـ ي الكتب يث كا ت مى

التوالي ( )% 36.6لماؼ األوؿ الثا وي يميه الاؼ الثا ي الثا وي

يث وامت سب الليـ

( )35%وأخي ار الاؼ الثالث الثا وي بمغت سب الليـ ( ,)%34.6وتواؿ البا ث أياا إلى أف
الليـ الموجب التي أمكف مبل ظت ا بشكؿ وااح ال تزاؿ متوااع

يث واؿ أقاا ا إلى

( )%29.6لماؼ الثا ي الثا وي و()%28.8لماؼ الثالث الثا وي و( )%20.6لماؼ األوؿ
الثا وي ,وبي ت الدراس أياا أف درج ا تماـ المعمميف بالليـ الموجب

و البيا أث اء دروس ـ

اليومي تاؿ إلى ( )%83.3وأواى البا ث بارورة إ ادة ال ظر ي بر امج إ داد وتدريب معمـ
الجغ ار يا ي كميات التربي والتأكيد

وت ميت ا.

و البيا بغرض تأايم ا وتعميل ا

مى الليـ الموجب

دراسة الس يد( )2001وىي ب نوان "القيم البيئية المتضمنة في مني ج ال موم ب لحمقة الث نية من

الت ميم األس سي "

د ت الدراس إلى الوقوؼ مى الليـ البياي المتام

ي م ا ج العموـ بال مل الثا ي مف التعميـ

األساسي ودرج ت اوؿ الم ا ج لمليـ .وللد اقتارت الدراس

مى كتب العموـ التي أ دت ا و ازرة

التربي والتعميـ ي العاـ ( )1987/1988وقاـ البا ث بت ميؿ الم توا وراد التك اررات والرتب
وردود الليـ ي الم توا .وتواؿ البا ث إلى أف م توا كتاب العموـ ي الاؼ األوؿ اإل دادي
شمؿ

مى خمس

شرة قيم كاف

مى رأس ا ايا

البيا والم ا ظ

مى ال واء وال باتات

الخاراء وكتاب الثا ي اإل دادي شمؿ مى خمس شرة قيم أياا وجاء مى رأس ا سف

استغبلؿ الثروة ال يوا ي والم ا ظ

مى الماء ,أما م توا الاؼ الثالث اإل دادي لد شمؿ مى

دد أقؿ مف الليـ البيا التي ت اولت ا اةوؼ األوؿ والثا ي الثا وي ,ومف أكثر الليـ التي تكررت
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يه قيم العمـ وتطبيلاته ي ت سيف البيا والم ا ظ

مي ا ,وتواؿ كذلؾ إلى أف الكتب ت اولت

الليـ االجتما ي والسياسي باورة مختارة وأ ممت الليـ الجمالي

ي

يف ركزت

مى الليـ

االقتاادي  .وأواى البا ث بتعديؿ كتب العموـ ب يث تتامف الليـ البيا والجمالي واالجتما ي

الم اسب لتبلميذ المر م  ,كما وأواى بتطوير م ج العموـ لماؼ الثالث اإل دادي لتعميؽ الليـ
البياي الموجودة وااا بعض الليـ غير الموجودة

دراسة س لم وأحمد ( )2001وىي ب نوان "تنمية ب ض القيم البيئية من خالل تدريس ال موم لدى
تالميذ ال ف الث ني اإلعدادي دراسة تجريبية"

د ت الدراس إلى ت ديد الليـ البياي التي يمكف تامي ا بم ج العموـ لماؼ الثا ي اإل دادي,

وب اء إستراتيجي لمعالج

ذه الليـ مف خبلؿ تدريس العموـ ثـ ت ديد عالي اإلستراتيجي الملتر

مف تبلميذ الاؼ الثا ي اإل دادي .و قد اختار البا ث

ي ت مي بعض الليـ البياي لدا ي

و دتي استثمار اإل ساف لمموارد والمتجددة واستثمار اإل ساف لمطاق  ,وتـ ت ديد الليـ البياي التي

يمكف تامي ا بم توا اتيف الو دتيف مف خبلؿ اطبل ه مى الدراسات السابل ثـ قاـ البا ث
بب اء إستراتيجي ملتر

مف يث األسس واأل داؼ وطبيع م توا ا المكوف مف الب ي المةا يمي

واألساسي لم توا الو دتيف ,وسمسم تتكوف مف ثما ي أ شط بياي يسعى كؿ م ا لت مي قيـ
بياي م ددة ثـ كيةي تلويـ اإلستراتيجي وتكوي ا وتجميعيا وقد تـ اختيار ي الدراس مف تبلميذ

الاؼ الثا ي اإل دادي بإ دا مدارس ب ا ,و دد أ راد ا ( )84تمميذا وتمميذة تـ تلسيم ـ إلى

مجمو تيف تجريبي واابط  ,وتـ تدريس الو دتيف لممجمو

دوف تدخؿ بي ما درست المجمو

التجريبي الو دتيف و لا لئلستراتيجي الملتر

وتـ تلويـ اإلستراتيجي

روؽ ذات دالله إ اااي بيف المجمو

التجريبي والمجمو

ف طريؽ اختيار الليـ البياي

مواع الت مي واستخداـ البا ث اختبار ( )Tلممعالج اإل اااي  .وتوامت الدراس إلى أ ه توجد

التجريبي  ,وأف اإلستراتيجي الملتر

الاابط لاالح المجمو

تميزت بةا ميت ا .وأواى البا ث بارورة مراجع م توا

العموـ لماؼ الثا ي اإل دادي وتامي ه أ شطه ,وم ارات بياي تس ـ ي ت مي قيـ البيا االيجابي

و المتعمـ وأواى كذلؾ بارورة تأكيد مسة م ا ج العموـ مى ما و مطروح مف قاايا الليـ

ي سياق ا االجتما ي مع التأكيد مى دور المدرس وم ج العموـ ي ؿ مشكبلت المجتمع
وخاواا ما يتعمؽ بالبيا ومشكبلت ا.
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دراسة حمتو ( )2009وىى ب نوان "قيم االنتم ء والوالء المتضمنة في مني ج التربية الوطنية

لممرحمة األس سية الدني في فمسطين "

و د ت الدراس إلى التعرؼ مى قيـ اال تماء والوالء المتام

ي م اج التربي الوط ي لممر م

األساسي الد يا ي مسطيف ,وت ديد مستوا توا ر الليـ ي مادة التربي الوط ي لتبلميذ المر م

األساسي الد يا ,وشممت الدراس جميع كتب التربي الوط ي التي تدرس ي مدارس مر م التعميـ
األساسي مف الاؼ األوؿ تى الاؼ الرابع االبتدااي .ولت ليؽ ذلؾ قاـ البا ث بإ داد قاام
بأبعاد قيـ اال تماء والوالء المتام

ي م اج التربي الوط ي لممر م األساسي الد يا ,كما قاـ

بت ميؿ الم توا ب اء مى قاام تشتمؿ مى أبعاد الليـ و دد ا( )9ومةا يـ الليـ الم درج ت ت ا

و دد ا( ,)7والملترح تامي ا ي كتب التربي الوط ي لممر م األساسي الد يا وقد استخدـ البا ث
الم ج الواةي الت ميمي ,وت وامت الدراس وجود تسع أبعاد لليـ اال تماء والوالء يجب أف يتـ

تامي ا ي كتب التربي الوط ي لممر م األساسي الد يا و ي :البعد الدي ي ,والوط ي ,والتاريخي,

واالجتما ي والم ي ال ر ي ,والبياي ,واألسرا والثلا ي والسياسي .إف إجمالي الليـ المتام

ي

م اج التربي الوط ي لممر م األساسي الد يا بمغ ( )1084قيم توز ت مى الاةوؼ مف األوؿ

إلى الرابع ,يث تامف كتاب الاؼ الرابع األساسي ( )30مف إجمالي الليـ تبله الاؼ األوؿ
ب سب ( )%26ثـ الاؼ الثا ي ب سب ( ,)%24وجاء الاؼ الثالث ي المرتب الرابع واألخيرة
ب سب ()%20مف إجمالي الليـ ,ت اسب جميع الطمب الدارسيف لم ج التربي الوط ي

األساسي الد يا بشكؿ تدريجي مف الاؼ األوؿ إلى الاؼ الرابع األساسي.

ي المر م

دراسة المزين ( )2009وىي ب نوان " القيم األخالقية المتضمنة في محتوى كتب لغتن الجميمة

لممرحمة األس سية الدني ومدى اكتس ب تالميذ ال ف الرابع األس سي لي "

وقد د ت الدراس إلى معر الليـ األخبلقي التي يتام ا م توا كتب لغت ا الجميم لممر م

ظر الخبراء ,و ؿ يوجد اختبلؼ ي مستوا

األساسي الد يا ومدا توا ر ذه الليـ مف وج

اكتساب الطبلب والطالبات لمليـ األخبلقي  ,وقد شممت الدراس الاةوؼ مف األوؿ تى الرابع
األساسي ,كما تكوف مجتمع الدراس مف تبلميذ الاؼ الرابع األساسي ي م ا ظ خاف يو س
والبالغ دد ـ ( )3004م ـ ( )1514تمميذا و( )1490تمميذة واشتممت ي الدراس

مى()346

تمميذ وتمميذة مف تبلميذ الاؼ الرابع ي م ا ظ خاف يو س لمعاـ الدراسي ( )2009/2008وتـ
اختيار ـ بطريل

شوااي بسيط ب سب ( )%12مف المجتمع األامي وقاـ البا ث بعمؿ معيار

لمليـ األخبلقي وقاـ بإ داد اختبار للياس مدا اكتساب طبلب المر م األساسي الد يا لمليـ

األخبلقي واستخدـ البا ث الم ج الواةي الت ميمي ومف ثـ قاـ البا ث بت ميؿ كتب لغت ا الجميم

مف الاؼ األوؿ تى الرابع وتواؿ البا ث إلى دد مف ال تااج كاف مف أ م ا :أف أ مى تكرار
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لمليـ األخبلقي كاف ي الاؼ الثالث ب سب ( )%29.1يمي ذلؾ الاؼ األوؿ ب سب ()25.4%

ثـ الةاؿ الرابع ب سب ( )8.23%وجاء الاؼ الثا ي ي المرتب األخيرة ب سب ( )21.7%وأف
الليـ األخبلقي الوط ي قد ا تمت المرتب األولى ثـ الليـ األخبلقي االجتما ي ثـ الليـ األخبلقي

العممي وأواى البا ث بارورة التخطيط المسبؽ لدا ج ات االختااص ي لج

الةمسطي ي .

الم ا ج

ت ميق عمى المحور الث ني
للد ت اوؿ البا ثوف ي ذا الم ور الليـ بأ د مجاالت ا م ـ مف ت اوؿ الليـ الدي ي وم ـ مف
ت اوؿ الليـ األخبلقي والبعض اآلخر ت اوؿ الليـ البياي وم ـ مف ت اوؿ الليـ االجتما ي وم ا مف

ت اوؿ الليـ الجمالي وأخرا السياسي كما و مواح كالتالي:
اتةلت بعض الدراسات ي ت اول ا لمليـ الدي ي مثؿ دراس العرجا( )2001لد ت اولت الليـ الدي ي
ي كتاب اللراءة وال اوص لماةيف ال ادي شر والثا ي شر وللد ت اولت الليـ اإلسبلمي دراس

التؿ ومسا دة ( )2001لد ت اولت الليـ اإلسبلمي

المزيف( )2009و زيف( )2001لد ت اولت الليـ األخبلقي
كتاب لغت ا الجميم لماؼ الرابع األساسي أما دراس

ي كتب التربي اإلسبلمي  .أما دراس

يث ت اولت األولى الليـ األخبلقي ي

زيف لد ت اولت الليـ الخملي واالجتما ي

معا ,أما الليـ البياي لد ت اولت ا كؿ مف زيف ( ,)2001أ مد وسالـ( )2001وللد ت اولت دراس
أخرا ل زيف الليـ البياي

ي كتب الجغ ار يا لممر م الثا وي أما الدراس الثا ي

لد ت اولت الليـ

البياي لماؼ الثا ي اإل دادي ,أما دراس مكرـ ( )2002لد درست متطمبات ت مي الليـ العممي ,

وأخي ار ت اولت د ارس

متو ( )2009قيـ اال تماء والوالء ي م اج التربي الوط ي .

المحور الث لث :دراس ت تت مق بكتب المغة االنجميزية
دراسة األغ ( )2004وىي ب نوان "تحميل محتوى كت بي القراءة ال ربية والقراءة االنجميزية
لم ف األول االبتدائي بفمسطين في ضوء أىداف التربية ثن ئية المغة"

د ت ذه الدراس إلى معر أ داؼ التربي ث ااي المغ والكشؼ ف مستوا ارتباط م توا كؿ
مف كتاب اللراءة العربي واللراءة اال جميزي ي مسطيف ,بأ داؼ التربي ث ااي المغ  ,ومف ثـ ت ديد

الةرؽ بيف مستويي ارتباط م توا كؿ مف الكتابيف بأ داؼ التربي ث ااي المغ  .وقد استخدـ البا ث

الم ج الب ااي والم ج الواةي الت ميمي واستخدـ أداة ت ميؿ الم توا ,وذلؾ لمعر تامف
الكتابيف لمادة ممي تسا ـ ي ت ليؽ أ داؼ التربي ث ااي المغ وتـ التأكد مف ادق ا ف طريؽ
را ا مى مجمو

مف الم كميف وتـ ساب معامؿ الثبات وذلؾ ب ساب معامبلت االتةاؽ بيف

ت ميؿ البا ث وت ميؿ أربع آخريف ,ثـ ساب معامؿ الثبات لمكتابيف بعد أف أ اد البا ث ممي
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الت ميؿ بعد ترة ثبلث أسابيع واستخدمت الدراس التك اررات وال سب الماوي ومعامؿ االرتباط

وتوامت الدراس إلى جمم مف ال تااج مف أ م ا :ب اء قاام أ داؼ التربي ث ااي المغ  ,وقد
تام ت ( )58د ا موز ا

مى ست مجاالت رايسي  :م ارات االستماع ,م ارات الم ادث ,

م ارات اللراءة ,م ارات الكتاب  ,المعارؼ ,الليـ .ي كتب اللراءة العربي جاءت م ارات الكتاب ي

المرتب االولى واللراءة ي المرتب الثا ي وجاءت ي المرتب الثالث المعارؼ و مت م ارات
االستماع المرتب الرابع و ي المرتب قبؿ األخيرة جاءت الليـ ب سب ( ,)6,4%أما م ارات الم ادث
لد مت ي المرتب األخيرة ,أما ي كتاب اللراءة اإل جميزي

ازت م ارات الكتاب

مى المرتب

األولى وا تمت م ارات اللراءة المرتب الثا ي  ,و ي المرتب الثالث جاءت المعارؼ وا تمت م ارة

االستماع المرتب الرابع وبعد ا جاءت الم ادث وأخي ار جاءت الليـ ي المرتب األخيرة ب سب

( .)2,3%وقد خرجت الدراس بعدة توايات مف أ م ا :ارورة األخذ بعيف اال تبار لدا ج ات
االختااص وماممي الم ا ج ي لجاف ب اء الم ا ج الةمسطي ي سب توزيع الم ارات والمعارؼ
والليـ ب يث تكوف متواز شامم  .إثراء مجاؿ الليـ والتي تت اسب مع المر م العمري لتبلميذ

المر م االبتدااي  ,وذلؾ مف خبلؿ رض اللاص المسمي واأل اشيد ال اد

اإل جميزي والعربي لماؼ األوؿ بةمسطيف.

ي كتابي اللراءة

دراسة عبد الرؤوف ( )2006وىي ب نوان "أنم ط اليوية الثق فية في كتب المغة االنجميزية

ب لت ميم قبل الج م ي "

د ت الدراس إلى الت ميؿ ال ظري لمة وـ ال وي الثلا ي وملومات ا والعوامؿ المؤثرة مي ا وأ ماط ا
والتعرؼ مى دور التربي ي تأايؿ أ ماط الثلا لدا الطبلب وتوايح العبلق بيف تعمـ المغات

وتأايؿ ال وي الثلا ي  .وت ميؿ كتب المغ اال جميزي بم ار ؿ التعميـ قبؿ الجامعي لمكشؼ ف
وؿ تعزيز ال وي الثلا ي اإلسبلمي وت ميت ا لدا

مدا ت اول ا أل ماط ال وي الثلا ي  .وواع رؤي

الطبلب مف خبلؿ كتب المغ اال جميزي التي تدرس بم ار ؿ التعميـ قبؿ الجامعي .استخدمت
الدراس الم ج الواةي الت ميمي ,معتمدة مى أسموب ت ميؿ الماموف بغي التعرؼ مى أ ماط
ال وي الثلا ي المتام

بكتب المغ اال جميزي بالتعميـ قبؿ الجامعي ,وقد اقتارت الدراس

مى

ت ميؿ سمسم " "Helloوالتي تدرس بكؿ مف التعميـ األز ري والتعميـ العاـ بدءا مف الاؼ الرابع
االبتدااي و تى الاؼ الثالث الثا وي لمعاـ الدراسي  ,2005/2004شامم بذلؾ ( )34كتابا .وبعد
ت ديد اات الماموف الرايسي والةر ي  ,وكذلؾ اات الشكؿ ,وو دات الت ميؿ ,تمثمت أ ـ تااج
ت ميؿ الماموف ي كتب المغ اال جميزي بالتعميـ قبؿ الجامعي يما يمي:

جاء ترتيب أ ماط ال وي الثلا ي ي كتب المغ اال جميزي بالتعميـ قبؿ الجامعي مى ال و التالي:

ال مط الماري األج بي ,ثـ العاـ ,ثـ العربي ,اإلسبلمي.
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ومف يث ا ال ص اللرااي ,تلدـ ال مط الماري ثـ باقي األ ماط كالسابؽ.
ت يز كتب المغ اال جميزي لمثلا األج بي وتمجيد ا ملابؿ ت مش الثلا العربي واإلسبلمي وكذلؾ
الماري التي غمبت مي ا الةر و ي .
جاء ترتيب األ ماط الثلا ي

السابل

سب اات الشكؿ (األسام  ,ال ص اللرااي ,االستماع)و

سب و دات الت ميؿ (الكمم  ,الجمم  ,الةلرة ,الاورة ,الع واف)ترتيبا م طليا وبعد تةسير تااج

الدراس  ,تـ رض بعض الملتر ات التي يمكف مف خبلل ا تد يـ أ ماط ال وي الثلا ي وخاا
اإلسبلمي .

عقل ( )2009وىي ب نوان "دراسة تقييمية لكت ب المغة االنجميزية لم ف الح دي عشر من
وجية نظر الم ممين في جنوب ن بمس وسمفيت"

د ت ذه الدراس لتلويـ كتاب المغ اال جميزي لماؼ ال ادي شر مف وج

ظر المعمميف تبعاٌ

لمتغيرات الم طل  ,الج س ,المؤ بلت ,وس وات الخبرة .ولت ليؽ ذا ال دؼ طور البا ث ملياسا

لمتلييـ بما يت اسب مع متطمبات تعميـ المغ اال جميزي الذي ي دد متطمبات موااةات( Text

 )Bookالكتاب الجيد وتكو ت ي الدراس مف  60معمما ومعمم ممف يدرسوف اال جميزي لماؼ
ال ادي شر ج وب ابمس وسمةيت خبلؿ العاـ  2009/2008وقد أ د البا ث استبيا ا .مكوف مف

 47لرة لتلييـ الكتاب وقد تـ ساب الثبات مف خبلؿ را ا مى خبراء التعميـ واستخدـ ايغ
ألةا ل ساب الادؽ واستخدـ البا ث أساليب مختمة لت ميؿ البيا ات إ ااايا واشتممت االستبا

مى أربع مجاالت رايسي  :الشكؿ الخارجي لمكتاب ,أ داؼ الكتاب ,والم توا ,والوسااؿ التعميمي ,

أما ف مجاالت الم توا كا ت اللراءة ,والكتاب  ,والب ي المغوي والمةردات ,واالستماع والت دث

واألدب .وأظ رت تااج الدراس  :أف درج التلييـ كا ت م اسب لكتاب المغ اال جميزي لماؼ
ال ادي

إ اااي

شر ي الم اج الةمسطي ي ي ج وبي ابمس وسمةيت .وأف

اؾ روقا ذات دالل

ي استخداـ وسااؿ التدريس بيف المعمميف والمعممات لاالح المعممات .وأواى البا ث

بارورة مراجع كتاب المغ اال جميزي لماؼ ال ادي

شر ومتابعته باستمرار ويجب تزويده

بالعديد مف األشكاؿ األدبي المختمة مثؿ اللاااد والملاالت وغير ا .ويجب تلميص و دات الكتاب

تى يتمكف المعمميف مف تغطي المادة بكةاءة و ي الوقت الم اسب واقترح البا ث ارورة إجراء

المزيد مف الدراسات لتلييـ الم ار ؿ العميا لكتاب المغ اال جميزي لماؼ العاشر والثا ي

الثا وي.
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شر

ر االجتم عية الثق فية األ يمة في كتب

دراسة البط ينة ( ,)2003وىي ب نوان " :تقويم ال ن

المغة االنجميزية في المدارس الث نوية في األردن"
د ت ذه الدراس إلى ت ميؿ وتلويـ كا

ال اوص ي كتب المغ اإل جميزي

الثلا ي االجتما ي لمجتمع المغ اال جميزي لطمب المدارس الثا وي

ي اوء الم توا

ي األردف لمتعرؼ مى ملدار

وجود الم توا الثلا ي األايؿ مع الملار مع الم توا الثلا ي الم مي مف خبلؿ راي أف كتب

المغ اإل جميزي

ي المر م الثا وي

البا ث بت ميؿ كا

مى الثلا

ي األردف مب ي

الم مي لمجتمع التعمـ .قاـ

الدروس ي كتب المغ اإل جميزي لممر م الثا وي

تلسيمات "بروكس" لمع اار الثلا ي والتي تشتمؿ

مى

ي األردف معتمد مى

اار اجتما ي  ,ودي ي وتاريخي ,

وجغ ار ي  ,وسياسي  ,وتربوي  ,وأدبي مستخدما الوسااؿ اإل اااي المتعددة ,وبعد ساب التك اررات
وايجاد ال سب بيف ال تااج بأف كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي ي األردف مب ي بشكؿ أساسي
مى الثلا

الم مي لمطمب  .يمكف ا تبار ذه ال تيج بمثاب اقتراح مى الم جييف و رؽ تأليؼ

كتب المغ اإل جميزي بأف يتـ اختيار الم توا الثلا ي لكتب المغ اإل جميزي ب يث يكوف مأخوذ مف
ال ياة اليومي لمجتمع المغ اال جميزي  .و ميه أوات ذه الدراس مجتمع البا ثيف ي تعمـ المغات
مى مواامت ا لمطمب

األج بي بأف يلوموا بت ميؿ كتب أخرا ي تعمـ المغ اال جميزي لم كـ

وتطوير ا ب يث ت سجـ مع مسة التربي والتعميـ ي تعمـ المغات األج بي .
ت ميق عمى المحور الث لث
اؾ العديد مف الدراسات التي ت اولت ت ميؿ وتلييـ كتب المغ اال جميزي ولكف الدراسات التي

ت اولت الليـ ي كتب المغ اال جميزي تكاد تكوف غير موجودة إف لـ تكف كذلؾ .وللد قامت دراس
األغا ( )2004بت ميؿ م توا كتب المغ اال جميزي واشتمؿ الت ميؿ
باإلاا إلى الليـ التي كا ت قميم ي الم اج ,أما دراس

مى الم ارات األساسي

بدالرؤوؼ ( )2006لد ت اولت أ ماط

ال وي الثلا ي ي كتب التعميـ قبؿ الجامعي وأخي ار إف دراس

لؿ ( )2009لـ تت اوؿ الليـ مطملا

واكتةت بت ميؿ الم ارات األساسي لتعمـ المغ اال جميزي  ,أما دراس البطاي

لد ت اولت الم توا

الثلا ي ي كتب المغ اإل جميزي  ,أما الدراس ال الي ملد ا ةردت ي دراس الليـ دو ا ف غير ا.
ت ميق ع م عمى الدراس ت الس بقة
مف خبلؿ االطبلع مى الدراسات السابل وجدت البا ث بأف

اؾ ج ودا ال يمكف إغةال ا تلدر

ألا اب ا ي الب ث ي مجاؿ الليـ ي الم ا ج الدراسي المختمة  ,لد ثرت البا ث

مى دد

مف الدراسات اختمةت ي ا آراء البا ثيف كؿ ب سب تخااه ومجاله ي ت اول ـ لمليـ كما واتةلت
ذه الدراسات يما بي ا ي جوا ب واختمةت ي جوا ب أخرا تظ ر يما يمي:
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لقد اتفقت م ظم الدراس ت الس بقة في الت لي:
 -1أف

اؾ قاو ار واا ا ي ت اوؿ الملررات الدراسي المختمة لمليـ ويتاح ذلؾ مف خبلؿ

 -2أف

اؾ خمبل ي توزيع الليـ مى الم ار ؿ الدراسي المتتالي و ى المر م الوا دة بؿ و ي

غياب كبير لمكثير مف الليـ ال ام ي ب اء األجياؿ.

و دات الكتب المدرسي .

 -3أف الم ا ج الدراسي ال تمبى
المجاالت.

 -4أ ف جميع الم ا ج الدراسي

ي جميع

اجات الطمب وال تلدـ ل ـ قيما مت اسب وكا ي

ب اج إلى إ ادة ال ظر ي ا لتامي ا الليـ المطموب والم اسب

لمطمب وباورة متكامم .

 -5اتةلت كذلؾ معظـ الدراسات السابل ي الم ج المتبع و و الم ج الواةي الت ميمي
ولقد اختمفت م ظم الدراس ت الس بقة فيم بيني فيم يمي:

 -1أ ا ت اولت لرات دراسي مختمة بالدراس والب ث.
 -2أ ا ت اولت مجاالت مختمة لمليـ بالدراس بعا ا ت اوؿ مجاؿ ا تـ بدراس الليـ الخملي والليـ
اؾ دراسات ت اولت مجبلت الليـ المختمة

الدي ي  ,وم ا ما ا تـ بدراس الليـ االجتما ي وأخي ار
باورة ام .

اتفقت الدراسة الح لية مع الدراس ت الس بقة في:
-1أف الدراس ال الي ت اولت جميع مجاالت الليـ.
-2اتةلت الدراس ال الي مع الدراسات السابل

ي م ج الدراس المتبع

يث اتبعت الم ج

الواةي الت ميمي لم اسبته ل ذه الدراس .

اختمفت الدراسة الح لية عن الدراس ت الس بقة في:
-1أ ا ا تمت بدراس الليـ ي كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي بمجاالت ا المختمة ولـ تكتؼ
بدراس مجاؿ وا د مف المجاالت.

-2أ ا اختارت مادة المغ اال جميزي لممر م الثا وي
المغ اال جميزي .

يث لـ ترد أي دراس سابل ت اولت مادة

وقد تميزت الدراسة الح لية عن الدراس ت الس بقة في:
أ ا ا تمت بمر م

باإلاا

مري اعب

ي

ياة الةرد

إلى أ ا تب ث ي كتب المغ اال جميزي

يث تكوف آثار ا ممتدة إلى

ياته الباقي ,

ي أ د الدراسات اللبلاؿ التي تب ث مواوع

الليـ ي كتب المغ اال جميزي وكذلؾ مواوع ولم الليـ والثلا  ,وتأثير المغ اال جميزي

الثلا ات الم مي األخرا.
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مى

وقد أف دت الدراس ت الس بقة الب حثة في:
إثراء معر البا ث

يما كتب

وؿ الليـ و ي ت ديد التعريةات اإلجرااي لماطم ات الدراس

والوقوؼ مى تا يةات الليـ ,وت ديد التا يؼ الم اسب م ا ل ذه الدراس  ,و ي كتاب اإلطار
ال ظري وت ديد م جي الدراس ال الي وكذلؾ ي ب اء أدوات الدراس واختيار و دات الت ميؿ,

والوقوؼ مى كيةي ت ميؿ البيا ات واستخبلص ال تااج و را ا وتةسير ا.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
تمييد
أوالً :منيج الدراسة
ث ني ً :مجتمع الدراسة
ث لث ً :عينة الدراسة
راب ً :أدوات الدراسة
خ مس ً :األس ليب اإلح
س دس ً :خطوات الدراسة

ئية

الف ل الرابع

الطريقة واإلجراءات

تمييد
يت اوؿ ذا الةاؿ توايةا شػامبل إلجػراءات الد ارسػ الميدا يػ التػي قامػت ب ػا البا ثػ لت ليػؽ أ ػداؼ
الدراس  ,ويتامف ت ديػد المػ ج المتبػع ػي الد ارسػ  ,وب ػاء وتاػميـ األداة ,ومجتمػع الد ارسػ  ,و ي ػ
الد ارسػ  ,والت لػؽ مػف اػدؽ وثبػات األدوات ,والمعالجػات اإل اػااي المسػتخدم ػي ت ميػؿ ال تػااج
وكذلؾ الخطوات التي اتبعت ا البا ث .

أوالً :منيج الدراسة
تعتمد الدراس ال الي

مي الم ج الواةي الذي يع ي ما و قااـ ي الواقع وم اول تةسيره و و

ي تـ بت ديد الظروؼ والعبلقات التي توجد بيف الوقااع ومف ثـ ت ميم ا وتةسير ا يث يستخدـ ي
ذا الم ج أساليب اللياس والتا يؼ والتةسير واست تاج العبلقات ذات الدالل بال سب لممشكم

المطرو

لمب ث وت ميم ا لمواوؿ إلي إدراؾ طبيعت ا والم اول ي واع ال موؿ التي تسا ـ ي

م ا ,ويرا األغا أف ت ميؿ الم توا مف أ ـ أساليب التلويـ التربوي خاواا

د ال كـ مى

م توا أي مادة تعميمي أو م توا أي م ج دراسي لم كـ مى مدا جودته وشموله ويستخدـ

ت ميؿ الم توا ي ت ميؿ الكتب الدراسي وقد يكوف الت ميؿ ي اوء معيار وا د أو دة معايير
مجتمع وب ذا يتاح م اسب الم ج الواةي وأسموب ت ميؿ الم توا بال سب ألسام الدراس

وأ دا ا(األغا .)28:4111,واستخدمت البا ث أسموب ت ميؿ الم توا و و مف أساليب الب ث
العممي ي درج ت ت م ج الب ث الواةي,

يث قامت بت ميؿ م توا كتب المغ اال جميزي

لماةيف ال ادي شر والثا ي شر الثا وي ,مف أجؿ استخراج الليـ المتام

ي ا.

ث ني ً :مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراس مف جميع المواو ات الواردة ي م توا م اج المغ اال جميزي

لاةوؼ

المر م الثا وي (ال ادي شر والثا ي شر) يث تامف الت ميؿ كتب ( (Student Bookي

الاةيف ,دوف أف يشمؿ كتاب (.)Workbook

ث لث ً :عينة الدراسة
و ي دروس اللراءة المتام

ي كتب المغ اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر ,وكاف

دد ا( )30درسا ي كتاب الاؼ الثا ي شر ,و( )40درسا ي كتاب الاؼ ال ادي شر.
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تو يف كتب المغة االنجميزية لم فوف الح دي عشر والث ني عشر:
 كتػػاب الاػػؼ ال ػػادي شػػر ويلػػع ػػي جػ أز وا ػػد ويتكػػوف مػػف مااػ وأربعػ وأربعػػوف اػػة
تام ت اث تي شرة و دة دراسي ولكف الو دات التي يتـ تدريس ا شر و دات لط.

 كتػػاب الاػػؼ الثػػا ي شػػر ويلػػع ػػي جػػزء وا ػػد مػػى طػواؿ السػ ويتكػػوف مػػف ماػ واث ػػيف
و شريف اة

وتام ت مى شرة و دات تدريسي .

راب ً :أدوات الدراسة
بطاق ت ميؿ م توا كتب المغ اال جميزي لماةيف ال ػادي شػر والثػا ي شػر .وللػد تػـ إ ػداد
بطاق ت ميؿ الم توا لتشتمؿ اات الت ميؿ لمجاالت الليـ ومف ثـ راػت مػى مجمو ػ مػف

الم كميف لتابح ي اورت ا ال ااي (مم ؽ رقـ.)4
و ف بط قة التحميل
 -4ىدف التحميل
الكشؼ ف مدا توا ر الليـ التربوي المتام

الةمسطي ي.

ي كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي بالم اج

 -2تحديد فئ ت التحميل
تمثلت فئات التحليل في هذه الدراسة في مجاالت القيم الست الواردة في قائمة القيم وتعريفاتها
اإلجرائية..
 -3تحديد وحدة التحميل
ا تمدت الدراس الجمم كو دة لمت ميؿ ألف الليـ قد تكوف خةي تظ ر ي مع ى الجمم ولكف ال

تشير إلي ا الكممات بشكؿ مباشر.
 -4تحديد وحدة التسجيل

و ي الو دة التي تظ ر مف خبلل ا الليـ المتام

ي اات الت ميؿ.

 -5ضوابط التحميل
أ-

جاء الت ميؿ ب اء مى التعريؼ اإلجرااي لمليـ.

ب-

ت ػػـ االقتا ػػار م ػػى دروس اللػ ػراءة ػػي كت ػػب المر مػ ػ الثا ويػ ػ (الا ػػةيف ال ػػادي ش ػػر
والثا ي شر).

ج-

تـ ا تماد قاام الراد(قاام الليـ) ي ممي الت ميؿ.
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 -6خطوات عممية التحميل
 ا تمدت البا ث ي ذه الدراس

مى أسموب ت ميؿ الم توا الذي يست د إليه الم ج

الواةي الت ميمي كأساس لمكشؼ ف الليـ المتام

ي كتب المغ اال جميزي لطمب

المر م الثا وي  ,وأسموب ت ميؿ الم توا و أداة مف أدوات الب ث ي مجاؿ الدراسات
المس ي  ,و و واؼ كمي وكيةي يث يعتمد مى التك اررات وال سب والرتب لمليـ الواردة
ي الاةيف ال ادي شر والثا ي شر.
وجاءت خطوات الت ميؿ كالتالي:
 -4قراءة دروس اللراءة المراد ت ميم ا لماةيف ال ادي شر والثا ي شر قراءة وا ي متأ ي .
 -3كتاب الجمؿ التي ت مؿ الليـ.
 -4ت ديد الليـ المتام

ي الكتب وراد ا ي قوااـ خاا أ دت ا البا ث ل ذا الغرض .و ذه

الليـ قد تكوف ظا رة أو ام ي تة ـ مف خبلؿ مع ى الجمم .
 -7موضوعية أداة التحميل:
أ -دق الق ئمة
للد تـ رض أداة ت ميؿ الم توا بعد ت ديد د ا و اات ا ,وو دة الت ميؿ ,والتسجيؿ واوابط
الت ميؿ والتعريةات اإلجرااي لمجاالت الليـ مى مجمو

مف الم كميف لمتأكد مف ادق ا.

دق المحكمين
تـ رض االستبا

ي اورت ا األولي والتي تكو ت مف ( )68قيم

مى مجمو

مف أساتذة

الجامع مف المتخاايف ي التربي و ي المغ اال جميزي وتدريس ا وكاف دد ـ ( )9م كميف,
يث قاموا بابداء آراا ـ ومبل ظات ـ وؿ م اسب الةلرات الةر ي لكؿ مجاؿ مف المجاالت الست

ومدا ا تماء الةلرات وم اسب ا لم اج المغ اال جميزي لممر م الثا وي  ,وكذلؾ واوح اياغات ا

المغوي و ي اوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الةلرات وااا
ليابح دد لرات االستبا (  )63قيم .
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لرات أخري وتعديؿ بعا ا اآلخر

ب-ثب ت التحميل
أ-ثب ت التحميل عبر الزمن
ويلا ػػد بثب ػػات الت مي ػػؿ ب ػػر ال ػػزمف
بإجراا مػػا البا ثػ

ػػا س ػػب االتة ػػاؽ ب ػػيف ت ػػااج ممي ػػات الت ميم ػػيف الت ػػي قام ػػت

مػػى كتػػب المغػ اال جميزيػ لممر مػ الثا ويػ (ال ػػادي شػػر ,الثػػا ي شػػر) يػػث

كا ت المدة الزم ي بػيف كػؿ ت ميػؿ وآخػر ػي شػ ريف وقػد أسػةرت مميػ الت ميػؿ ػف وجػود اتةػاؽ
كبير بيف ال تااج ي المرتيف التي قامت ب ما البا ث كما ي الجدوؿ التالي:
جدول ()4.1
يوض عدد القيم التربوية والزي دة أو النقص في عدد القيم ونسبة االتف ق
عممية التحميل

عدد القيم التربوية

الزي دة في عدد القيم

األولى

459

-

الث نية

4:3
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نسبة االتف ق
%88.4

ويتامف مف الجدوؿ أف سب االتةاؽ كا ت الي بيف كؿ مف مميتي ت ميؿ متتاليتيف يث بمغت
بيف األولى والثا ي ( )%88.4و ي سب تدؿ مى ثبات ممي الت ميؿ بر الزمف.
ب-ثب ت التحميل عبر االفراد
ويلاػػد بػػه مػػدا االتةػػاؽ بػػيف تػػااج الت ميػػؿ التػػي تواػػمت الي ػػا البا ث ػ وبػػيف تػػااج الت ميػػؿ التػػي
تواؿ الي ا المختاوف ي مجاؿ تدريس المغػ اال جميزيػ وقػد اختػارت البا ثػ اث ػيف مػف المعممػيف

الػػذيف ل ػػـ خب ػرة ػػي تػػدريس المغ ػ اال جميزي ػ لممر م ػ الثا وي ػ (ال ادي ػ

شػػر) وطمبػػت م ػ ـ الليػػاـ

بعممي الت ميؿ بشكؿ مستلؿ وأسػةرت ال تػااج ػف وجػود اتةػاؽ كبيػر ػي مميػات الت ميػؿ و ػذا يػدؿ
مى ادؽ ممي الت ميؿ وتـ ذلؾ باستخداـ معادل

ولستي  Holistiلت ميؿ الماموف.
=R

يث معامؿ الثبات :R
 :دد مرات االتةاؽ بيف الت ميؿ األوؿ والت ميؿ الثا ي × .3

 :مجموع التك اررات ي الت مي األوؿ.

 :مجموع التك اررات ي الت مي الثا ي.

= %87
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=

=R

جدول ()4.2
يوض م مالت االتف ق (الثب ت) في تحميل كتب المغة االنجميزية (الح دي عشر ,الث ني عشر)
نق ط االتف ق

نق ط االختالف

مجموع النق ط

م مل الثب ت

الب حث والمحمل األول

969

25

994

7887

الب حث والمحمل الث ني

947

47

994

7876

958

36

994

7889

المحمل األول والمحمل
الث ني

م مل الثب ت الكمي

7889

يتا ػػح م ػػف الج ػػدوؿ أف س ػػب االتة ػػاؽ ب ػػيف البا ػػث والم م ػػؿ األوؿ كا ػػت ( )1.98وب ػػيف البا ػػث

والم مؿ الثا ي ( )1.87و ي يف كا ت ال سب بيف الم مؿ األوؿ والم مػؿ الثػا ي ()1.94وللػد كػاف
معامػػؿ الثبػػات الكمػػي( )1.94مم ػػا يػػدؿ مػػى ا ػػدؽ ت ميػػؿ البا ػػث وبعػػد التأك ػػد مػػف ثبػػات ت مي ػػؿ
الم توا تـ واع الليـ األخبلقي ي قاام تواح تكرار ا ي الكتاب الملرر.

خ مس ً :األس ليب اإلح
 -4تـ استخداـ معادل

ئية
ولستي للياس ثبات ت ميؿ الم توا.

 -3تـ ساب التك اررات وال سب الماوي لممجاالت الست.

س دس ً :خطوات الدراسة
-1إ ػػداد قاام ػ أولي ػ لملػػيـ تشػػتمؿ مػػى سػػت مجػػاالت يتةػػرع

ػػا ()68قيم ػ ر ي ػ  ,اسػػتلت ا

البا ث مف ماادر مختمة  ,والمجاالت ػي:اللػيـ األخبلقيػ  ,اللػيـ االجتما يػ  ,اللػيـ الاػ ي ,

الليـ الجمالي  ,الليـ االقتاادي  ,وذلؾ مف خبلؿ:
أ-

االطػػبلع مػػى االتجا ػػات المعاا ػرة اللاام ػ

ربيػػا و مميػػا ػػي مجػػاؿ اللػػيـ مػػف خػػبلؿ

الدراسات والب وث التي ا تمت ي ذا المواوع.
ب-
ج-

قامت البا ث بإ داد قاام أل ـ مجاالت الليـ.
رض ذه اللاام

بمدا أ مي

مى مجمو

مف الم كميف ,وذلؾ لمتعرؼ مى آراا ػـ يمػا يتعمػؽ

ذه الليـ وم اسبت ا لطمب المر م الثا وي  ,مع إاا أو ذؼ أو تعػديؿ
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اػػياغ م ػػا يرو ػػه م اس ػػبا ,ومػػا يج ػػب أف يش ػػمؿ ميػػه كت ػػابي الاػػةيف ال ػػادي ش ػػر
والثا ي شر.

د-

د-قام ػػت البا ثػ ػ بوا ػػع اللاامػ ػ ػ ػػي ا ػػورت ا ال اايػ ػ مس ػػتةيدة م ػػف آراء الم كمػػػيف

ه-

بت ميؿ مواو ات كتابي المغ اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي

وتوجي ات ـ ,أاب ت تشتمؿ مى  63قيم ر ي .
قامت البا ث

شر الثػا وي مػرتيف بةااػؿ زم ػي بي مػا ملػداره شػ ر تلريبػا ,ثػـ قامػت البا ثػ بإيجػاد

معامؿ الثبات لمتأكد مف ا
و-

ثبات الت ميؿ ,وذلؾ باستخداـ معادل

وأخيػ ػ ار قام ػػت البا ثػ ػ بمعالجػ ػ ال ت ػػااج إ ا ػػاايا باس ػػتخداـ التكػ ػ اررات وال س ػػب الماويػ ػ
والرتب ,و ي اوا ا تـ رض ال تااج وم اقشت ا وتةسير ا.

ز-

ولستي.

رض خبلا الدراس وتلديـ التوايات.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
المقدمة
النت ئج المت مقة ب لسؤال األول
النت ئج المت مقة ب لسؤال الث ني
التو ي ت
المقترح ت

الف ل الخ مس
نت ئج الدراسة ومن قشتي
تمييد
بعػػد الد ارس ػ المستةيا ػ لموا ػػوع اللػػيـ التػػي يجػػب أف يتا ػػم ا م ػػاج المغ ػ اإل جميزيػ ػ

لطمب الاةيف ال ادي شر والثا ي شر ,يت اوؿ الةاؿ ال الي تااج الدراس وم اقشت ا ي اوء
اإلطار ال ظري والدراسات السابل  ,وتلديـ التوايات والملتر ات ي اػوء مػا تػـ التواػؿ إليػه مػف
تااج ,وللد تـ إ داد قاام لت ميؿ م توا الكتػابيف ,يػث قامػت البا ثػ بت ميػؿ م تػوا كتػب المغػ

اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر ,وخمات إلى دة تااج و ي مى ال و التالي:

النت ئج المت مقة ب لسؤال األول
ينص السؤال األول عمى أنو" :م القيم التربوية الواجب تضميني في كتب المغة االنجميزية

لممرحمة الث نوية ب لمني ج الفمسطيني؟

ولإلج بة عمى ىذا السؤال ق مت الب حثة بإجراء الخطوات الت لية:
 .1قامت البا ث بمراجع األدب التربوي لم اوؿ مى معمومات كا ي

وؿ مجاالت الليـ ثـ

أ دت بطاق الت ميؿ التي تتامف قاام أولي لمليـ تشتمؿ مى ست مجاالت يتةرع

ا

( )68قيم ر ي  ,استلت ا البا ث مف ماادر مختمة  ,والمجاالت ي :الليـ األخبلقي  ,الليـ
.2

االجتما ي  ,الليـ الا ي  ,الليـ الجمالي  ,الليـ السياسي  ,الليـ االقتاادي .
رض ذه اللاام

أ مي

مى مجمو

مف الم كميف ,وذلؾ لمتعرؼ مى آراا ـ يما يتعمؽ بمدا

ذه الليـ وم اسبت ا لطمب المر م الثا وي  ,مع إاا

أو ذؼ أو تعديؿ اياغ ما

يرو ه م اسبا ,وما يجب أف يشمؿ ميه كتابي الاةيف ال ادي شر والثا ي شر.

 .3قامت البا ث بواع اللاام
أاب ت تشتمؿ

ي اورت ا ال ااي مستةيدة مف آراء الم كميف وتوجي ات ـ,

مى ( )63قيم

بت ميؿ م توا الكتابيف ي اوا ا.

ر ي و(المم ؽ رقـ  )1يواح ذلؾ ,وقامت البا ث

 .4وبعد األخذ بآراء الخبراء وجدت البا ث تأكيدا مى أ مي وارورة جميع ذه المجاالت لطمب
الثا وي  .وأاب ت بذلمؾ مجاالت الليـ ل ذه المر م مف وج
يمي:
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ظر الخبراء والمختايف كما

-1القيم األخالقية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ت ليؽ السموؾ السميـ واتباع تعاليـ الديف

وااللتزاـ ب ا ويشمؿ الاةات التالي  :اإليثار والغبط والشكر والتةاؤؿ والتوااع والشجا

والثبات مى المبدأ واال تداؿ والل ا
-2القيم االجتم عية :ويعبر

وال زـ والادؽ واألما  ,وال از .

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى غيره مف ال اس,

و ي ب ـ ويميؿ

إلى مسا دت ـ ,ويجد ي ذلؾ إشبا ا له .ومف ذه الليـ :الاداق ومسا دة اآلخريف والزيارة
وتبادؿ المودة وااللتزاـ بالموا يد واإلخبلص ي العمؿ وطا

والت ا س ي الخير والماال

أولي األمر واكراـ الايؼ,

بيف المتخااميف وت مؿ المساولي تجاه اآلخريف وخدم

ال اس.
-3القيم ال حية :ويعبر

ا ا تماـ الةرد بكؿ ما و ا ي لمجسـ ولمبيا الخارجي

الم يط وتشمؿ :ال ظا والطعاـ الا ي وال ار
ومكا

البد ي وال ةسي وممارس التماريف الريااي

اإلدماف والتدخيف.

-4القيم السي سية :يعبر

ا ا تماـ الةرد و به لوط ه ,وتشمؿ اال تزاز بالوطف والشعور

باال تماء والوالء له ومف ذه الليـ :ب الوطف والد اع

وتلدير التراث الوط ي والمشارك والعبلقات ال س

ه والعدال وال ري واال تماء والوالء

مع الشعوب األخرا وتلدير دور الرموز

الوط ي والتعبير ف الرأي.
-5القيم الجم لية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى كؿ ما و جميؿ مف ا ي الشكؿ

الخارجي لئل ساف ولممكاف وكؿ ما و جميؿ ي المغ  .ومف ذه المجمو  :التأمؿ ي

الطبيع  ,اال تماـ بالمظ ر الخارجي ,والتذوؽ األدبي والجماؿ التعبيري والتاويري ي المغ
والخياؿ الجميؿ.
-6القيم االقت

دية :يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ما و ا ع اقتااديا ,و ي ظرة

ممي لمواقع يث يتخذ الةرد مف العالـ الم يط وسيم لم اوؿ مى الماؿ ف طريؽ اال تاج
واالست بلؾ واستثمار األمواؿ ,ومف

االقتاادي والتدريب وتلدير قيم الوقت.

ذه الليـ :االستلبللي
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المالي

والتو ير والتخطيط

النت ئج المت مقة ب لسؤال الث ني
ينص السؤال الث ني عمى:
م مستوى توافر القيم التربوية في كتب المغة االنجميزية لممرحمة الث نوية ب لمني ج الفمسطيني؟
ولئلجاب

مى ذا السؤاؿ تـ ت ميؿ دروس اللراءة ي م توا كتابي المغ اإل جميزي مواوع

الدراس ي اوء اللاام التي تـ إ داد ا مسبلا مف قبؿ البا ث وكا ت ال تااج كالتالي:
أ-

النت ئج المت مقة ب لقيم الفرعية في كتب المغة االنجميزية لممرحمة الث نوية.
ويمكن عرضي عمى النحو الت لي:

أوالً :المج ل األخالقي
لمعر مدا تامف كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي لمليـ األخبلقي تـ ت ميؿ م توا كتب
المغ اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر ,والمعمومات المدو بجدوؿ رقـ( )5.1تواح

التوزيعات التكراري  ,وال سب الماوي  ,والرتب لمليـ األخبلقي
الثا وي .

ي كتب المغ اإل جميزي لممر م

الجدوؿ التالي يواح دد التك اررات وال سب الماوي والرتب للػيـ المجػاؿ األخبلقػي المتػو رة

ي كتابي المغ اإل جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر.
الجدول رقم ((5.1
يوض قيم المج ل األخالقي والتكرار ,والنسبة المئوية والرتبة لم فين الح دي عشر والث ني
عشر الث نوي.
الح دي

الث ني

عشر

عشر
36

63
44

48.6
31.7

1

1

15

م

القيم التربوية

أوال

القيم األخالقية

27

1

الغبط

7

6

2

األخوة والم ب

9

6

44

3

العةو

1

1

1

7:

المجموع

النسبة

الترتيب

المئوية

(لمب د)

888

5
2

4

السعي مى الرزؽ

1

4

4

4.7

12

5

بذ الظمـ

1

3

3

4.3

7

6

التةاؤؿ

6

6

41

46.7

3

7

الابر

1

3

3

4.3

7

8

الر م والمطؼ

1

4

4

4.7

12

9

الو اء بالع د

1

1

1

1

15

10

ال از

1

1

1

1

15

11

المثابرة

1

4

4

4.7

12

12

الادؽ

1

1

1

1

15

13

األما

3

3

5

7.4

6

14

التوااع

1

3

3

4.3

7

15

الشجا

1

3

3

4.3

7

16

الثبات مى المبدأ

3

6

8

44.4

4

17

ال زـ

1

3

3

4.3

7

18

االلتزاـ بالموا يد

5

4

6

8.:

5

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ((5.1ما يمي:
تو ر الليـ األخبلقي

ي كتابي المغػ اإل جميزيػ ب سػب قميمػ

يػث بمغػت سػب تػو ر اللػيـ

األخبلقي ( )8.8%أي ب سب متد ي بال سب لباقي المجاالت لد امت مى المرتب قبؿ األخيرة.
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و ذا يع ي قم ا تمػاـ وااػعي الم ػا ج ب ػذه اللػيـ غيػاب اال تمػاـ بػالليـ األخبلقيػ  ,يسػبب
أث ار سمبيا واا ا ي سموؾ الطبلب وخاا ي المر م الثا ويػ  ,و ػذه ال تيجػ تتعػارض مػع تػااج
الدراسات السابل

يث أف المجاؿ األخبلقي لـ يخرج ف المراكز الثبلث األولى بالملار ػ مػع غيػره

مف المجاالت.
بمغت سب قيم األخوة والم ب ( )17.5%و امت مى المرتب األولػى ,و ػذا مػا يتوا ػؽ
سبيا مع دراس (بربخ ,)2000 ,و امت قيم الغبط

مى المرتب الثا ي ب سب ( (17.5%وكاف

المركز الثالػث مػف اػيب قيمػ التةػاؤؿ ب سػب ( ,)%15.6وا تمػت قيمػ الثبػات مػى المبػدأ المرتبػ
الرابعػ ب سػػب ( (11.1%وا تمػػت قيم ػ االلت ػزاـ بالموا يػػد المرتب ػ الخامسػ وكا ػػت سػػبت ا((7.9%
وللػػد اػػمت قػػيـ السػػعي مػػى الػػرزؽ ,والر مػ والمطػػؼ ,والمثػػابرة مػػى سػػب متد يػ ( (1.6%وللػػد
امت مى المرتب الثا ي

شرة .أما قيـ بذ الظمـ ,الاػبر ,التوااػع ,الشػجا  ,ال ػزـ

اػمت

مػػى سػػب ( )3.2%ػػي المرتب ػ السػػابع  ,والمرتب ػ الثام ػ كا ػػت مػػف اػػيب قيم ػ األما ػ وكا ػػت
سػبت ا ( (%6.3أمػا المرتبػ األخيػرة لػد اػػمت مي ػا قػػيـ العةػو ,الو ػاء بالع ػػد ,ال از ػ  ,الاػػدؽ
يث أف ذه الليـ لـ ترد مى اإلطبلؽ.
مػف

ػا يتاػػح تػوا ر قػيـ المجػػاؿ األخبلقػي ػي الم ػػاج باػورة متد يػ  ,واف اختمةػػت سػب توزيع ػػا

داخ ػػؿ المج ػػاؿ,

ا ػػوؿ قيمػ ػ

م ػػى س ػػب ) )20.6%ػػي الكت ػػابيف مث ػػؿ قيمػ ػ (األخ ػػوة والم بػ ػ ),

و اوؿ قيم أخرا و ي (الادؽ) مى اػةر مػف التكػ اررات ػذا يشػير إلػى خمػؿ ػي توزيػع اللػيـ
داخػػؿ المجػػاؿ الوا ػػد ,لػػذلؾ ي بغػػي مػػى وااػػعي الم ػػا ج الةمسػػطي ي م ار ػػاة ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إث ػراء
الم اج.
ث ني ً :المج ل االجتم عي
ا تػػؿ المجػػاؿ االجتمػػا ي المرتب ػ الثالث ػ ب سػػب ( )%18.5و ػػي سػػب متوسػػط بال سػػب لممجػػاالت
األخرا ,ولك ا تكوف متدي إذا ما قور ت ب تااج الدراسات األخرا.
ولل ػػد اش ػػتمؿ المج ػػاؿ االجتم ػػا ي م ػػى ( )10ق ػػيـ ر يػ ػ  ,وت ػػدؼ ػػذه الل ػػيـ إل ػػى ت لي ػػؽ التوا ػػؽ
االجتما ي والجدوؿ رقـ ) )5.2يواح قيـ المجاؿ االجتما ي والتكرار وال سب والرتب.
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الجدول رقم ))5.2
يوض عدد التك اررات والنسب المئوية والرتب لممج ل االجتم عي
الح دي

الث ني

عشر

عشر
80

022
02

01.1

20

21.8

م

القيم التربوية

ثا يا

الليـ االجتما ي

14

1

الزيارة وتبادؿ المودة

01

2

2

مسا دة اآلخريف

07

42

الشكر مى

3

المجموع

النسبة

الترتيب

المئوية

(لمب د)

08.1

2
4
1

1

1

1

1

7

6

7

02

9.8

6

1

9

02

01.1

4

1

1

1

1

7

7

التعاوف

8

7

01

00.2

3

8

خدم ال اس

1

1

1

1

7

9

الاداق

6

21

26

47.0

2

1

1

1

1

7

4
5
6

10

المعروؼ
إكراـ الايؼ
ت مؿ المساولي
تجاه اآلخريف
طا

أولى األمر

الماال

بيف

المتخااميف
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يتا ػ ػػح م ػ ػػف الجػػ ػػدوؿ رق ػ ػػـ ) :)5.2أف قيم ػ ػ ػ مس ػ ػػا دة اآلخ ػ ػ ػريف ا ػ ػػمت مػ ػ ػػى المرتبػ ػ ػ األولػػ ػػى

ب سب ( (30,8%وجاءت الاداق ي المرتب الثا ي ب سب ( )27.1%وا تمػت قيمػ التعػاوف المرتبػ

لثالث ب سب ( ,)11,3%و امت قيمتي ت مؿ المساولي تجاه اآلخريف ,والزيارة وتبادؿ المودة مى

المركػ ػػز ال ارب ػ ػػع ( ,)10.5%أم ػ ػػا المرتبػ ػ ػ السادس ػ ػ ل ػ ػػد كا ػ ػػت م ػ ػػف اػ ػػيب قيم ػ ػ إكػػ ػراـ الا ػ ػػيؼ

ب س ػػب ( ,)9.8%وأخي ػ ػ ار ػ ػػإف قػ ػػيـ الش ػػكر مػ ػػى المعػ ػػروؼ ,وطا ػ ػ أول ػػي األمػ ػػر ,وخدم ػ ػ ال ػػػاس,
والماال

بيف المتخااميف مـ ترد مى اإلطبلؽ و امت مى المرتب السابع واألخيرة.

ث لث ً :المج ل ال حي
مف خبلؿ ما قامت به البا ث مف تتبع لمليـ الةر ي

ي المجاؿ الا ي ,تبيف أ ا ( )9قيـ

أساسي  .وللد ا تؿ المجاؿ الا ي المركز الرابع ( (%14.1و ي سب متد ي بالملار مع

المجاالت األخرا ,وبالملار مع تااج الدراسات السابل

ي متد ي جدا .جدوؿ رقـ ((5.3

يواح قيـ المجاؿ الا ي والتك اررات وال سب الماوي والرتب لليـ المجاؿ الا ي ي كتابي المغ

اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر ي مسطيف.
الجدول رقم ((5.3

يوض قيم المج ل ال حي والتك اررات والنسبة المئوية والرتبة.
الح دي

الث ني

م

القيم التربوية

خامسا

الليـ الا ي

2

ممارس الرياا

2

اختيار ا اؿ طعاـ

0

1
3
4
5
6
7
8

ال ظا

ال ار

البد ي

بلج األمراض

والوقاي م ا

ت ةس ال واء ال لي
ال ار

مكا

ال ةسي

اإلدماف

والتدخيف

ال ةاظ مى سبلم
الجسد

عشر

عشر

المجموع

النسبة

الترتيب

المئوية

(لمب د)

51

73

413

45.4

5

11

4

46

14.71

3

0

3

8

41
4

9.80
2.94

4
7

10

41

9.80

27

5

43

31.37

1

0

0

1

0.00

8

0

4

27

38

26.47

2

0

0

1

0.00

8

0

5

6

4.90

6
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يتاح مف الجدوؿ رقػـ ( :(5.3أف قيمػ

( )31.37%وا تمت ال ار

ػبلج األمػراض والوقايػ م ػا ا تمػت المركػز األوؿ ب سػب

ال ةسي المركػز الثػا ي ب سػب ( )26.47%وجػاءت ال ظا ػ ػي المرتبػ

الثالث ػ ب سػػب ( )14.71%واختمػػت قيمتػػي اختيػػار أ اػػؿ الطعػػاـ ,وممارس ػ الرياا ػ

مػػى المركػػز

ال اربػػع ب سػػب ( ,)9.8%أمػػا قيم ػ ال ةػػاظ مػػى سػػبلم الجسػػد لػػد ا تمػػت المرتب ػ السادس ػ ب سػػب

( )4.9%و ي سب متد ي  ,و ي المرتب قبؿ األخيرة جػاءت قيمػ ال ار ػ البد يػ ب سػب ()2.94%
و ي المرتب األخيرة جاءت قيمتي ت ةس ال واء ال لي ,ومكا

اإلطبلؽ.

اإلدماف والتدخيف يث لـ تػرد مػى

راب ً :المج ل السي سي
تكوف المجاؿ السياسي مف ( )12قيم ر ي  ,و ذه الليـ تمعب ةس الدور ي تكويف م ظومػ اللػيـ
الواجب إكساب ا لمطمب  ,وللد ا تؿ ذا المجاؿ المركز الثا ي ( )%25.3و ػي مرتبػ

لممجاالت األخرا ,و ذه ال تيج تتةؽ مع تااج الدراسات السابل .

اليػ بال سػب

الجدوؿ رقـ ( (5.4يواح التك اررات وال سػب الماويػ والرتػب للػيـ المجػاؿ السياسػي ػي كتػابي المغػ
اإل جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر ي مسطيف.
يوض

الجدول رقم ((5.4

قيم المج ل السي سي والتك اررات والنسب المئوية والرتب لقيم المج ل السي سي في كت بي
المغة االنجميزية.

م

القيم التربوية

الح دي

الث ني

المئوية

(لمب د)

الليـ السياسي

66

438

493

36.4

3

1

ال ري

1

5

5

2.20

10

2

العدال

3

9

41

5.49

7

3

الوالء

1

31

31

10.99

3

4

اال تماء

3

45

47

8.79

4

1

1

1

0.00

11

4:

9

58

25.82

1

رابعا

5
6

تلدير دور الرموز
الوط ي

ال ةاظ مى التراث
الثلا ي

عشر

عشر

المجموع

النسبة

الترتيب
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ت بع:
م
7

القيم التربوية
ب الوطف والد اع

الح دي
عشر

الث ني
عشر

المجموع

الترتيب

النسبة

(لمب د)

المئوية

1

15

46

8.24

5

8

المشارك

1

10

41

5.49

7

9

االت اد والتماسؾ

1

0

1

0.00

11

الم اطؽ االثري

3

3

6

2.75

9

التعبير ف الراي

1

15

46

8.24

5

41

30

51

21.98

2

10
11
12

ه

ال ةاظ مى

العبلقات ال س
مع الشعوب االخرا

يتاح مف الجدوؿ رقـ ( :(5.4ا تمت قيم ال ةاظ مى التػراث الثلػا ي مػى المرتبػ األولػى ب سػب
( )25.82%وجػ ػ ػػاءت قيم ػ ػ ػ العبلقػ ػ ػػات ال س ػ ػ ػ مػ ػ ػػع الشػ ػ ػػعوب األخػ ػ ػػرا بالمرتب ػ ػ ػ الثا ي ػ ػ ػ ب سػ ػ ػػب
( ,)21.98%وجػاءت قيمػ الػوالء بالمرتبػ الثالثػ ب سػػب ( (10.99%وا تمػت المرتبػ الرابعػ قيمػ
اال تماء ب سب ( )8.79%وتمت ا مباشرة قيمتي ب الػوطف والػد اع

ػه ,و ريػ التعبيػر ػف الػرأي

ب س ػػب ( )8.24%وتمي ػػا قيمت ػػي المش ػػارك والعدالػ ػ ب س ػػب ( ,)5.49%وتمي ػػا قيمػ ػ ال ة ػػاظ م ػػى
الم ػػاطؽ األثري ػ ب سػػب ( )2.75%وجػػاءت قيم ػ ال ري ػ ػػي المرتب ػ قبػػؿ األخي ػرة ب سػػب ()2.2%
وأخي ار جاءت قيمتػي تلػدير دور الرمػوز الوط يػ  ,واالت ػاد والتماسػؾ يػث لػـ تػرد أيػا مػف مػا مػى
اإلطبلؽ.
خ مس ً :المج ل الجم لي
للػػد ا تمػػت قػػيـ ػػذا المجػػاؿ المرتبػ األخيػرة ب سػػب ( ,)6.9%و ػػي سػػب متد يػ وبالتػػالي ػػإف اللػػيـ
الجمالي ب اج إلى إثراء ,وللد بمغ دد ا ( (5وللد ا تمػت قيمتػي االسػتمتاع بػال ظر إلػى الطبيعػ ,
والجمػػاؿ التعبيػػر مػػى المرتبػ األولػػى ب سػػب ( )28%و اػػمت قيمػ الم ا ظػ
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مػػى الطبيعػ

مػػى

المرتب الثالث ب سب ( )26%و امت قيم الخياؿ الجميؿ مى المرتب الرابعػ ب سػب ( ,)14%أمػا
قيم اال تماـ بالمظ ر لد امت مى المرتب األخيرة ب سب (.)4%

يوض

الجدول رقم ((5.5

قيم المج ل الجم لي والتك اررات والنسب المئوية والرتب لقيم المج ل الجم لي في كت بي
المغة االنجميزية

م

القيم التربوية

ثالثا

الليـ الجمالي

الح دي

الث ني

المئوية

(لمب د)

39

33

61

7.:

7

45

1

45

28

1

2

جماؿ التعبير

3

43

45

28

1

3

الخياؿ الجميؿ

5

4

8

14

4

9

6

44

26

3

1

3

3

4

5

1

4
5

االستمتاع بال ظر
إلى الطبيع

الم ا ظ

مى

الطبيع
اال تماـ بالمظ ر

عشر

عشر

المجموع

النسبة

الترتيب

س دس ً :المج ل االقت دي

اػ ػػمت ق ػ ػػيـ المج ػ ػػاؿ االقتاػ ػػادي م ػ ػػى المرتبػػ ػ األولػ ػػى ب ػ ػػيف المج ػ ػػاالت األخػ ػػرا وكا ػ ػػت س ػ ػػب

المجػػاؿ( ,(26.3%و ػػذه ال تيجػ تختمػػؼ مػػع تػػااج الد ارسػػات السػػابل

يػػث كا ػػت اللػػيـ االقتاػػادي

ي المراتب األخيرة دااما.

وقد جاءت ي المرتب األولػى قيمػ التخطػيط االقتاػادي ب سػب ( ,)29.23%و ػي المرتبػ الثا يػ

االدخ ػػار والت ػػو ير( ,)21.16%والمرتبػ ػ الرابعػ ػ العم ػػؿ وال ػػث مي ػػه( ,)16.4%والخامسػ ػ تل ػػدير

مػوارد الػوطف ) (13.6والسادسػ قيمػ التػػدريب ( )9.52%وتمي ػا تلػػدير قيمػ الوقػػت (,)6.88%
و ي الرتب قبػؿ األخيػرة جػاءت قيمػ االسػتلبللي الماليػ ( )2.65%وأخيػ ار قػيـ تلػدير قيمػ األشػياء,

وا تراـ الممكي العام والخاا لـ ترد مى اإلطبلؽ.
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الجدول رقم ()5.6
يبين عدد القيم االقت

دية ونسبتي وترتيبي في كل مج ل من المج الت.
الح دي

الث ني

م

القيم التربوية

سادسا

الليـ االقتاادي

96

االدخار والتو ير

16

24

االستلبللي المالي

0

5

6

11

20

44

16.40

0

0

1

0.00

8

0

0

1

0.00

9

تلدير قيم الوقت

0

13

44

6.88

6

التدريب

11

7

49

9.52

5

17

9

37

13.76

4

30

26

67

29.63

1

المجموع

398

543

84:

ال سب الماوي

4:.:

71.4

411

ب العمؿ وال ث
ميه

تلدير قيم االشياء
ا تراـ الممكي
العام والخاا

تلدير قيم موارد
الوطف
التخطيط
االقتاادي

عشر

عشر

المجموع

النسبة

الترتيب

المئوية

(لمب د)

415

49:

37.4

4

51

21.16

2

2.65

7
3

يواح الجدوؿ رقـ ( :)86اوؿ المجاؿ االقتاادي مى الترتيب األوؿ مف بيف المجاالت الست
إذ كا ت سبته أ مى سب ب اوله مى أكبر دد مف التك اررات ,و و ( )189قيمػ وكا ػت سػبته
( ,)%26.3و ذا يواح مدا أ مي المجاؿ االقتاادي ي تعمـ المغ  ,و ذا يدؿ مى أف وااعي
الم اج ي راوف مى تعزيز الليـ االقتاادي ي ةوس الطبلب مف خبلؿ كتابي المغ اال جميزيػ
و ذا يختمؼ مع تااج الدراسات األخرا يث أف الليـ األخبلقي كا ػت ت تػؿ مركػز الاػدارة داامػا,
ولػػيس

ػػاؾ د ارسػػات ت اولػػت اللػػيـ ػػي م ػػاج المغػ اال جميزيػ – مػػى ػػد مػػـ البا ثػ  -وتواػػمت

الدراس أياا إلى أف أكثر مجاالت الليـ تكر ار ي كتب اللراءة الاةيف ال ادي شر والثا ي شػر
88

ػي قػيـ الم ػاؿ االجتمػا ي يػث اػمت مػى المرتبػ الثالثػ ب سػب ( .)%18, 5وأكثػر مجػاالت
اللػػيـ تكػػر ار ػػي كتػػب الل ػراءة الاػػةيف ال ػػادي شػػر والثػػا ي شػػر ػػي قػػيـ الم ػػاؿ السياسػػي يػػث
امت مى المرتب الثا ي ب سب (.)%25,3
أما المجاؿ الجمالي لد اؿ مى المرتب السادس واألخيرة يث بمغت سبته ( )6.9%أما
المجاؿ الا ي لد ا تؿ المركز الرابع وكا ت سبته الماوي (.)14.1%
إجماال تتاح اورة الليـ ي كتابي المغ اال جميزي لماةيف ال ادي شر والثا ي شر أ ا
ت تاج إلى اال تماـ ب ا واثراا ا ي الم اج ,وا ه مف الم ـ أف يلوـ وااعي الم ا ج بت مي
الليـ ي م اج المغ اال جميزي  ,بغرض غرس ا ي ةوس الطبلب ,وتربيت ـ

ال س  ,كي ت عكس

مى سموكيات ـ وأخبلق ـ ,يعكسوا اورة

س

ذه

مى تمؾ الليـ

مف مجتمع يت مى بليـ

اإلسبلـ.
الت قيب عمى نت ئج السؤال دراسة الث ني
مف خبلؿ تااج الدراس التي بي ت ا الجداوؿ السابل يتاح ما يمي:
 قاامػ اللػيـ التػي يجػب أف يتاػم ا كتػابي المغػ اال جميزيػ لماػةيف ال ػادي شػر والثػا ي شػػرػػي مسػػطيف تشػػمؿ سػػت مجػػاالت و ػػي :المجػػاؿ األخبلقػػي والمجػػاؿ االجتمػػا ي والمجػػاؿ السياسػػي
والمجاؿ الا ي والمجاؿ الجمالي والمجاؿ االقتاادي.
 ال سب الماوي ل ذه المجاالت تراو ت ما بيف ( )%30.8إلى (.)%6.9 ترتيب المجاالت سب سبت ا الماوي كاف كالتالي:المجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ االقتاػ ػ ػ ػ ػ ػػادي ( ,)%26.3المجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي ,)25.3%( ,المجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي,
()18.5%المجاؿ الا ي ( )14.1%والمجاؿ الجمالي ( )6.9%والمجاؿ األخبلقي (.(8.8%
يبل ظ مف ذه ال سب وجود اختبلؼ ي توزيع الليـ المتام

ي كتػابي المغػ اال جميزيػ لماػةيف

ال ػػادي شػػر والثػػا ي شػػر ,لػػد كػػاف التركيػػز مػػى المجػػاليف االقتاػػادي والسياسػػي ,وقػػؿ التركيػػز
مػػى المجػػاؿ الا ػ ي والجمػػالي ,لػػد كا ػػت سػػبت ـ متد ي ػ جػػدا ,ػػي ػػيف جػػاءت سػػب المجػػاؿ
االجتمػػا ي متوسػػط  ,وم اسػػب واف كػػاف

ػػاؾ خمػػؿ ػػي توزيػػع اللػػيـ الةر ي ػ داخػػؿ المجػػاؿ ةسػػه,

ويتةػؽ ذلػؾ مػػع جميػع الد ارسػػات السػابل  ,التػػي أشػارت إلػػى ػدـ شػػموؿ الكتػب الد ارسػػي لملػيـ و ػػدـ
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ت ػوازف الكتػػب ػػي توزيػػع اللػػيـ ,و ػػدـ وجػػود تخطػػيط م ػ ظـ لتوزيػػع اللػػيـ ػػي كتػػب المغ ػ اال جميزي ػ
لماةيف ال ادي شر والثا ي شر.
ممػػا سػػبؽ يتاػػح أف سػػب وجػػود اللػػيـ ػػي بعػػض المجػػاالت كا ػػت متد ي ػ وربمػػا يرجػػع ذلػػؾ إلػػى

األسباب التالي :

 -1دـ وجود دراسات كا ي (وخاا د ارسػات تتعمػؽ بػالليـ ػي كتػب المغػ اال جميزيػ ) لمعر ػ
الليـ الواجب توا ر ا ي الكتب الدراسي والتي يرغب المجتمع أف يغرس ا ي أب ااه.

 -2دـ وجود خبرة كا ي ي واع الم ػا ج ,ػذه ػي التجربػ األولػى لمشػعب الةمسػطي ي ػي
ذا المجاؿ.

 -3ال اارة الغربي والتأثر ب ا ,مما ػدا بوااػعي الم ػاج إلػى ػدـ التمسػؾ بػالليـ اإلسػبلمي
األاػػيم  ,والػػد وة إلػػى اال ةتػػاح مػػى ثلا ػ اآلخػريف ,و ػػدـ ت شػػا الجيػػؿ ت شػػا سػػميم  ,بػػؿ
جد إف السياس تدخؿ ي تربي وتوجيه األب اء الوج

التي تعتمد ا سياس الدول .

 -4يتاػػح مػػف الجػػداوؿ السػػابل أياػػا أف تك ػرار اللػػيـ كػػاف ( )719م ػرة وأف أ مػػى تك ػرار لملػػيـ
كػاف ػي الاػؼ الثػػا ي شػر يػث كػاف التكػرار( )432مػرة ب سػب ( )%60.1واف الاػػؼ

ال ادي

شر كاف تك ارره()287مرة ب سب (.)%39.9

 -5ويتاػح كػذلؾ أف أكثػر اللػػيـ التربويػ المتاػم

ػي كتػػب المغػ اال جميزيػ لممر مػ الثا ويػ

بالم ػػاج الةمس ػػطي ي ش ػػيو ا( ي المج ػػاؿ الاػ ػ ي) قيمػ ػ "ال ة ػػاظ م ػػى الاػ ػ " ي ػػث ت ػػـ

تكرار ا()32مرة ي الكتب ب سب ( )%31.37يمػي ذلػؾ قيمػ "مسػا دة اآلخػريف يػث كػاف

تكرار ػ ػػا()41مػ ػ ػرة ب س ػ ػػب ( )%30.8ػ ػػي (المج ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػا ي)ويمي ػ ػػا قيمػ ػ ػ " التخط ػ ػػيط
االقتاادي" يث كاف تكرار ا ()56مرة ب سب ماوي (.)%29.63

 -6ويتاح كذلؾ أف أ كثر الليـ التربوي المتاػم

ػي كتػب المغػ اال جميزيػ لممر مػ الثا ويػ

بالم ػػاج الةمسػ ػػطي ي شػػػيو ا " اللػ ػػيـ االقتاػ ػػادي " ي ػػث كػ ػػاف تكرار ػ ػػا ( )189م ػ ػرة ب سػػػب

( )%26.3يمػ ػػي ذلػ ػػؾ اللػ ػػيـ الوط ي ػ ػ والسياسػ ػػي
( ,)%25.3يمي ا الليـ االجتما يػ
الا ي

يػ ػػث كػ ػػاف تكرار ػ ػػا ( )182م ػ ػرة ب سػ ػػب

يػث كػاف تكرار ػا( )133ب سػب ( )%18.5ويمي ػا اللػيـ

يث كاف تكر ار ا( )102مرة ب سب ( )%14.1ويمي ا الليـ األخبلقيػ

تكرار ػػا ( )63مػرة ب سػػب ( )%8.8ويمي ػػا اللػػيـ الجماليػ

(.)%6.9

يػث كػاف

يػػث كػػاف تكرار ػػا( )50مػرة ب سػػب

ويتاح مف الجداوؿ السابل أف المجػاالت بشػكؿ ػاـ ,وقيم ػا الةر يػ بشػكؿ خػاص ,كا ػت سػبت ا
متد ي  ,مما يتطمب مف المؤلةيف ل ذه الكتب العمؿ مى إثراا ا
8:

د مميػ تعػديؿ الم ػا ج ,واثراا ػا

بالليـ التي لـ ترد ي كتب المغ اإل جميزيػ لماػةيف ال ػادي شػر والثػا ي شػر ,وذلػؾ ػف طريػؽ
الرجوع مى الدراسات والب وث التي ت اولػت ػذا المواػوع ,واالسػتةادة م ػا

ػد إ ػادة تػأليؼ ػذه

الكتػػب ,وذلػػؾ إلث ػراء الم ػػا ج ػػي الم ار ػػؿ الد ارسػػي المختمة ػ بػػالليـ البلزم ػ لكػػؿ مر م ػ مػػف ػػذه
الم ار ؿ ,ومف ذه الليـ الةر ي التي لـ تتكرر ولـ ترد ي م توا ذيف الكتابيف ما يمي:
 -1الليـ التي ت تاج مى إثراء ي المجاؿ األخبلقي ي:

قيم بذ الظمـ ,الابر ,التوااع ,ال زـ يث أف ذه الليـ لـ تذكر اايا ي الم اج و ؾ

أياا بعض الليـ جاءت ب سب متد ي جدا مثؿ قيمتي السعي مى الرزؽ والمثابرة والر م
والمطؼ.

 -2أما بال سب لمليـ ي المجاؿ االجتما ي:
و ي قيـ :الشكر مى المعروؼ وطا

ال اس.

اؾ بعض الليـ لـ ترد مى اإلطبلؽ ي الم اج
أولي األمر والماال

بيف المتخااميف وخدم

 -3و يما يتعمؽ بالليـ ي المجاؿ السياسي :بعض الليـ لـ ترد مى اإلطبلؽ ي الم اج و ي

قيـ :تلدير دور الرموز الوط ي واالت اد والتماسؾ ,و اؾ أياا بعض الليـ جاءت ب سب

متد ي جدا مثؿ قيـ ال ري وال ةاظ مى الم اطؽ األثري والمشارك والعدال

 -4الليـ التي ت تاج إلى إثراء ي المجاؿ االقتاادي لـ ترد مى اإلطبلؽ ي الم اج و ي
قيـ :تلدير قيم األشياء ,وا تراـ الممكي العام والخاا  ,و اؾ قيـ جاءت ب سب متد ي
جدا مثؿ قيمتي االستلبللي المالي وتلدير قيم الوقت.

 -5الليـ التي ت تاج إلى إثراء ي المجاؿ الا ي :لـ ترد مى اإلطبلؽ ي الم اج و ي قيـ:
ت ةس ال واء ال لي ومكا

مثؿ قيـ ال ار

اإلدماف والتدخيف و اؾ أياا بعض الليـ جاءت ب سب متد ي

البد ي وال ةاظ مى سبلم الجسد.

 -6الليـ التي ت تاج إلى إثراء ي المجاؿ الجمالي :يث جاءت ب سب متد ي جدا مثؿ قيمتي
اال تماـ بالمظ ر والخياؿ الجميؿ.
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التو ي ت:
ي اوء ما توامت إليه الدراس يمكف لمبا ث أف تلدـ التوايات التالي :
 -1ارورة زيادة اال تماـ مف المعمميف بالليـ وتعزيز ا لطمب المر م الثا وي وخاا الليـ
التي أظ رت الدراس أ ا متد ي .

 -2إ ادة ال ظر ي م توا م ا ج المغ اال جميزي لتتامف الليـ التي ي تاج إلي ا الطمب .
 -3أف يمـ المعمموف بالليـ وأف يت موا ب ا لكي يكو وا قدوة لمطمب .
 -4الت سيؽ بيف الو ازرات التي يمكف أف يكوف ل ا دور ي تعزيز الليـ مثؿ و ازرة التربي
والتعميـ العالي وو ازرة اإل بلـ وو ازرة الثلا

وو ازرة األوقاؼ ب يث يتـ االتةاؽ مى برامج

مشترك ي كيةي تعزيز الليـ التي تلدـ لممعمميف.

 -5إجراء مميات تلويـ مستمرة لما تـ إكسابه لمطمب مف قيـ إيما ي مف خبلؿ ملاببلت مع
الطمب أو توزيع استبيا ات مى الطمب أو إجراء اختبارات ل ـ لم اوؿ مى تغذي راجع
ما يتـ تلديمه لمطمب .
-6

لد مؤتمرات وم اارات لممعمميف تختص بم اقش الليـ مف

وكيةي تعزيز ا.

يث أ ميت ا و دد ا

 -7أف ت بثؽ الخطط والتاورات المستلبمي والم ا ج الدراسي مف الليـ التربوي اإلسبلمي .
 -8أف يلوـ المعمـ بدوره ي غرس الليـ التربوي اإلسبلمي ي ةوس ال شء ,و دـ التركيز
مى تلديـ المعمومات والمعارؼ والتوجيه األكاديمي لط.
 -9أف يسعى المربوف إلى غرس الليـ وت ميت ا لدا األ راد لمم ا ظ

مى المجتمع قويا

متماسكا ,واقام العبلقات بيف أ راد المجتمع مى أساس ب الخير لم اس جميعا.

 -10أف تتعاوف المؤسسات االجتما ي والثلا ي مف أجؿ شر الليـ التربوي اإلسبلمي
وترسيخ ا لدا المسمميف ,مف خبلؿ وسااؿ اإل بلـ والةااايات.

 -11اف يتـ اختيار الدروس ي كتب المغ اال جميزي بما يتوا ؽ مع الم ظوم الليمي
الثا وي .
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لممر م

المقترح ت:
استكماال ل ذه الدراس تلترح البا ث إجراء الدراسات التالي :
 -1دراسات ي مجاؿ الليـ ي كتب المغ اال جميزيػ  ,يػث أف ػذه الد ارسػات قميمػ جػدا إف لػـ
تكف موجودة.
 -2دراسات تبيف دور المغ اال جميزي ي تغيير الثلا ات والليـ الخاا بمجتمعات أخرا.
 -3د ارسػػات ػػي التو ي ػ الليمي ػ لطمب ػ المر م ػ الثا وي ػ وتػػأثير العػػالـ الغربػػي مػػى قػػيـ طػػبلب
الثا وي .
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املالحق

ممحق رقم ()1
بط قة التحميل
 -4ىدف التحميل
الكشؼ ف مدا توا ر الليـ التربوي المتام

الةمسطي ي.

ي كتب المغ اال جميزي لممر م الثا وي بالم اج

 -2تحديد فئ ت التحميل
تمثمت اات الت ميؿ ي ذه الدراس

اإلجرااي ..

ي مجاالت الليـ الست الواردة ي قاام الليـ وتعريةات ا

 -3تحديد وحدة التحميل
ا تمدت الدراس الجمم كو دة لمت ميؿ ألف الليـ قد تكوف خةي تظ ر ي مع ى الجمم ولكف ال

تشير إلي ا الكممات بشكؿ مباشر.
 -4تحديد وحدة التسجيل

و ي الو دة التي يظ ر مف خبلل ا تكرار الليـ المتام

ي اات الت ميؿ.

 -5ضوابط التحميل
أ-
ب-

جاء الت ميؿ ب اء مى التعريؼ اإلجرااي لمليـ.

ت ػػـ االقتا ػػار م ػػى دروس اللػ ػراءة ػػي كت ػػب المر مػ ػ الثا ويػ ػ (الا ػػةيف ال ػػادي ش ػػر
والثا ي شر).

:1

استم رة التحميل
ت ريف تي اإلجرائية

مج الت القيم
الليـ األخبلقي

يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ت ليؽ السموؾ السميـ واتباع تعاليـ الديف

الليـ االجتما ي

ويعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى غيره مف ال اس ,و ي ب ـ ويميؿ إلى

الليـ الا ي

ويعبر

الليـ الوط ي

يعبر

ا ا تماـ الةرد و به لوط ه ,وتشمؿ اال تزاز بالوطف والشعور

الليـ الجمالي

يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى كؿ ما و جميؿ مف ا ي الشكؿ

الليـ االقتاادي

يعبر

ا ا تماـ الةرد وميمه إلى ما و ا ع اقتااديا ,و ي ظرة ممي

وااللتزاـ ب ا

مسا دت ـ ,ويجد ي ذلؾ إشبا ا له
الم يط

ا ا تماـ الةرد بكؿ ما

و ا ي لمجسـ ولمبيا الخارجي

باال تماء والوالء له

الخارجي لئل ساف ولممكاف وكؿ ما و جميؿ ي المغ

لمواقع يث يتخذ الةرد مف العالـ الم يط وسيم لم اوؿ مى الماؿ ف
طريؽ اإل تاج واالست بلؾ واستثمار األمواؿ.

الجمم

و ي بارة ت مؿ قيم أو أكثر

الو دات

و ي مواوع الدروس و ي 41و دات

:4

من سبة

أوال :القيم األخالقية

لممني ج

غير
من سبة

لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

 -4الغبط
 -3األخوة والم ب
 -4العةو
 -5السعي مى الرزؽ
-6

بذ الظمـ

 -7التةاؤؿ
 -8الابر
 -9الر م والمطؼ
 -:الو اء بالع د
 -41ال از
 -44المثابرة
 -43الادؽ
 -44األما
 -45التوااع
 -46الشجا
 -47الثبات مى المبدأ
 -48ال زـ
 -49االلتزاـ بالموا يد

من سبة

ث ني  :القيم االجتم عية

لممني ج

 -4الزيارة وتبادؿ المودة
 -3مسا دة اآلخريف
 -4الشكر مى المعروؼ
 -5إكراـ الايؼ
 -6ت مؿ المساولي تجاه اآلخريف
 -7طا

أولي األمر

 -8التعاوف
 -9خدم ال اس
 -:التطوع
 -41الاداق
 -44الماال

بيف المتخااميف
:3

غير

من سبة

لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

من سبة

ث لث ً :القيم الجم لية

لممني ج

غير
من سبة

لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

 -4االستمتاع بال ظر إلى الطبيع
-3

جماؿ التعبير

 -4الخياؿ الجميؿ
 -5الم ا ظ

مى الطبيع

 -6اال تماـ بالمظ ر

راب ً :القيم الوطنية والسي سية

من سبة

غير

لممني ج

من سبة

لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

 -4ال ري
 -3العدال
 -4الوالء
 -5اال تماء
 -6تلدير دور الرموز الوط ي
 -7ال ةاظ مى التراث الثلا ي
-8

ب الوطف والد اع

ه

 -9المشارك
 -:االت اد والتماسؾ
 -41ال ةاظ مى الم اطؽ األثري
 -44التعبير ف الرأي
 -43العبلقات ال س مع الشعوب األخرا

من سبة

مس  :القيم ال حية
خ ً

لممني ج

 -4ال ظا
 -3ممارس الرياا
 -4ال ار

البد ي

 -5اختيار أ اؿ الطعاـ
 -6ال ةاظ مى الا
 -7ت ةس ال واء ال لي

:4

غير

من سبة
لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

 -8ال ار

ال ةسي

 -9مكا

اإلدماف والتدخيف

 -:ال ةاظ مى سبلم وا

الجسد

س دس  :القيم االقت

من سبة

دية

لممني ج

 -4االدخار والتو ير
 -3االستلبللي المالي
-4

ب العمؿ وال ث ميه

 -5تلدير قيم األشياء
 -6ا تراـ الممكي العام والخاا
 -7تلدير قيم الوقت
 -8التدريب
 -9تلدير قيم موارد الوطف
 -:التخطيط االقتاادي

:5

غير

من سبة

لممني ج

تنتمي

ال تنتمي

ممحق رقم ()2
ق ئمة بأسم ء المحكمين
أ.د .زو ةا

الجامع اإلسبلمي

د.أشرؼ بربخ

جامع األقاى

أ.د.م مود أبو دؼ

الجامع اإلسبلمي

د.لي ا ابيح

الكمي الجامعي لمعموـ التطبيلي

د.إي اس ماد

جامع األقاى

د.م مود خمؼ اهلل

جامع األقاى

د .مدي معمر

جامع األقاى

د.وااؿ ال ويطي

جامع األقاى

أ.سامي اايم

الجامع اإلسبلمي

:6

)3( ممحق رقم
بط قة التحميل لم ف الح دي عشر
الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ األخبلقي:أوال
السعي

التمسؾ

ب

التةاؤؿ

بالديف

التعمـ

والغبط

الشكر

مى

الم ب
األما

المساواة

الرزؽ

و
االيثار

إ ماؿ
العلؿ

الثبات
مى

الشجا

التا ي

المةردة

المبدأ
We can study alone in the library.

X
X

الو دات

Black
Gold
2

Moral education is also vital.
X

Health for all was the hope.

X
X
X
X
X
X

X

X

3

They are ambitious and want to build
a better life for their families
Still, there is hope.

4

Its time to drive more carefully.

6

Driving requires passengers to wear
seat belts.
Some people get so angry that they
vandalize things.
Avoid anger and work better.

x

X

I'm beginning to keep up with my
school work.
Give my love to everybody.

x
X

It shows a smiley face.
x

You must think before you act.

x

I hope you will do well.

x

We have to hope things will get
better.
They were part of religious festival.

X
X

Honor was the real prize.
X

He strongly believe in fair play.

:7

الجمم

اات الت ميؿ

الليـ االجتما ي:ثا يا
مسا دة

اآلخريف

االخبلص
ي العمؿ

الزيارة و
تبادؿ

المودة

إكراـ

الايؼ

الاداق

التعاوف

ت مؿ

المساولي

االلتزاـ

بالموا يد

X

و دة الت ميؿ

الو دات

المةردة

الو دة

We eat with the family, and they look after us
well.
We can go out and do some voluntary work.

X
X

I choose some voluntary work.

X

Everybody made me very welcome.

X

I'm staying with my cousins, they all been very
kind.
I have been making some friends

X
X

I really enjoy helping at the other school.

X

WHO meeting agreed to work towards the end
of all infectious diseases.
We have cleaned up the wall behind the
community centre.
Making our area look better makes us feel better
about ourselves.
Everybody made me very welcome.

X
X
X
X

3

Im beginning to keep up with my school work
much better now.
Everybody works hard at school.

X
X

I want to see my family.

X

Give my love to everybody at school.

X

We would love to hear from you.

X

They want to build a better future for their
families.
Im going to visit my grandmother and other
cousins.
I do lots of home visits.

X
X

X
X

X

X
X

X

We cant put off buying something larger any
more.
I have set up as an electrician.
Get help from other people.

X

X

Is there any one who can help me?

X

X

It is possible to call the emergency services with
useful information.
Thanks for making time for an interview.

x
X
X

2

You are welcome.

X

Friendly sport could help towards the perfection
of human society.
He helped Jesse get it right.

x

The two men became good friends.

x
x

Get help with first aid.

X

Carry casualties to safety.

:8

6

الجمم

و دة الت ميؿ

اات الت ميؿ

الجمم

الليـ الجمالي:ثالثا
اال تماـ

بالمظ ر

الم ا ظ
مى

الطبيع

التذوؽ االدبي

الخياؿ الجميؿ

جماؿ

جماؿ

التعبير

التاوير

التأمؿ ي

X
X
X

X

X
x
X

1

We have cleaned up the wall behind the
community centre.
Making our area looks better makes us all
feel better about ourselves.
I took several people out in the garden.

2

Give my love to everybody at school.

X

We have had a family car for ages.

6

In this unique area, there is a lot to do.
X

Road safety is a real success story.
X

X

x
X

X

:9

But why, the world wonders.
After an amazing international athletic career
of nearly 10 years, this gold may be for him
the last great price.
He was expected to win, after his amazing
start.
These were only crowns of olive leaves.

X

x

They wrote wonderful books about their
amazing journeys.
Travel has always been part of being a
human.
It is truly horrific to see the mess that people
sometimes leave in the world's most
beautiful places.
It gives a wonderful view of life

X

X
x

الو دة

الطبيع

x

الو دات

Jericho is often called the city of palms.
X

Welcome to information age.

X

The sun heat is trapped.

X

Take one of the great oil drinkers - the car.

X

It acts like a glass in a greenhouse.

X

Books contain small amount of today's flood
of information.
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اات الت ميؿ

و دة الت ميؿ

الليـ الوط ي والسياسي:رابعا
تلدير موارد

التعبير

العبلق مع

الوطف

ف

الشعوب

الرأي

المشارك

ب الوطف

ه

والد اع

ال ةاظ مى
التراث

الثلا ي

الجمم

ال ري

اال تماء

X
x
X
X

X

X

X

X

X

X

x
X
X
X

x
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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الوالء

الو دات

العدال
People used to love
learning about places far
away.
He wrote about many
muslim countries.
Palestinian culture has
valued education highly.
Culture for Palestine is the
the only key to national
future.
Palestine will be
contributing to an
increasingly interdependent
community of nations.
We are interested to see
our traditional embroidery
in the Palestinian section at
the Arab Craft Centre in
Cairo.
We export handmade
embroidery to many
countries.
We now trade world-wide.

1

There are the archeological
sites that show us Jericho's
earliest days.
The Monastery high up on
the Mountain of
Temptation.
There are the desert
remains of Hisham Palace,
the great Umayyed Caliph
Hisham built.
Visit the amazing Dead
sea, one of the wonders of
the Natural World.
Nablus is a busy lively
place in Palestine.
To see its architecture, visit
the wonderful al- Masjid al
–Kabir Mosque.
See the Roman
amphitheatre, the largest in
the Middle east.
In the large bazaar look out
for the highly skilled
goldsmith, s and try the
local kennafa
You should visit one of the
traditional olive oil soap
factories.
You can try your soap at
the famous al Shifa
Turkish bath.
There are many places to
visit near Nablus, including
the site of Mount Gerzim,
the Canaanite remains at
Tal Balata and the ancient
city of Sabastya.
Other special sites include
Jacob, s Well and Joseph, s
Tomb.
See Jenin, Tulkarrm,

Unit6

2
3

4

Unit6
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اات الت ميؿ

ال ار

ال واء
ال لي

مكا

الطعاـ

األمراض

الا ي

ال ار

البد ي

ممارس

الرياا

ال ظا و

االدماف

الترتيب

x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
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الو دات

الجمم

 الليـ الا ي الوقااي:خامسا
ال ةسي

Qalqiliya, Tubas and Salfit
Our lack of training
facilities in Palestine is a
problem, its hard to
compete internationally
with other countries.
He wanted to show the
world that the German
athletes were the best.
The Olympic flame
represents a united world.
Jericho was the earliest
town in the world.
Jericho stood for 4000
years.
Jericho, s original name is
Yereha meaning perfume.
It is the oldest city on
earth.
Muslim soldiers learned
from some Chinese
prisoners.
The most ancient of all
remains of buildings have
been found there.

مكا

والتدخيف
I'm talking about the pollution
that we individuals cause.
Most babies are immunized
against tuberculosis.
WHO meeting agreed to work
towards the end of all
infectious diseases.
Now with one more huge
vaccinations programme next
year, polio may disappear.
We cleaned up the wall behind
the community centre.
Health for all was the hope in
1988.
WHO stated that most
infectious diseases should
disappear.
Western drug companies now
let poorer countries have
expensive medicines cheaply.
New treatment saves up to
95% of patients.
Prevention is better than cure
and cheaper.
Medical workers are teaching
people about hygiene, disease
prevention
Scientists are developing
medicines to cure malaria.
There is a need for immediate
help when ill.

الو دة األولى
1
2

3

X

It is a fight for people
everywhere to live disease-free
lives.
Give emergency first aid.

X
X
X
X
X
x
x
x

X

414

8

Runners who are good at short
distances are also good
jumpers.
Put some distance between the
danger and any causalities.
It is possible to call the
emergency services with
useful information.
Get help with first aid
We must reduce co2
emissions, as they are a major
cause of global warning.
Energy sources have to be
found clean, safe and
comfortable.
The world has not forgotten
the disastrous nuclear
explosion at the chernobyl
nuclear power.
Energy conservation brings
other benefits too- less
pollution and less global
warming.
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الجمم

اات الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:سادسا
االستلبللي
المالي

ب

العمؿ

التو ير

التدريب

وال ث

التخطيط

االقتاادي

تلدير موارد
الوطف

ميه

x
X

X

x

X

الم ا ظ

تلدير

ا تراـ

الوقت

العام

قيم

الممكي

المةردة

الو دة

األولى

Unit 1

Our age is of mass travel and tourism.

X

X

X

X

X

X

X

X

Palestine will soon take its own place in the global
knowledge based economy.

X

We export hand made embroidery to many countries.

X

X
X

X
x
x
x
x

It is their key to economic development and a better
national future.
The aim of modern education is to prepare all
students for life in this new world.
Adults are given the opportunity to upgrade the skills
and learn new ones to find employment in the world
of work.
We could sell our products in the UK.

Unit 2

4

6
Young people who drop out of school are getting the
chance to return to education.
They decide on attractive local products that they
hope to trade with partners.
When two groups decide, they can successfully sell
each others products.
They organize the dispatch and sale of their
quantities.
They have sold everything and finished with a profit.
Lessons in real life business are very important.

x

7

Modern telecommunications have thrown the world's
many regions into great global economy.
We now trade world wide.

x
X
x
X

They argue that import taxes on cheap, foreign
imports allows local products to compete.
This is another route to unemployment.
It is only global free trade that can make this happen.

X
x

مى األشياء

Thanks to their abilities this is happening.

x

X

الو دات

والخاا
In 2020 we estimate that around 40 million
passengers will pass throw our doors
We provide things for one fixed price.

X
X

و دة

الت ميؿ

X

413

They are special enough and cheap to compete
successfully.
It is the only route to full employment and full
membership of the global economy.

8

الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:سادسا
مى

الم ا ظ
األشياء

االستلبللي

المالي

ب

العمؿ

التو ير

التدريب

وال ث

التخطيط

االقتاادي

ميه

الجمم

تلدير

تلدير

ا تراـ

الوقت

الوطف

العام

قيم

موارد

الممكي

والخاا

X

I don’t want a big expensive car.

X

It needs to be as economical as possible to run.
x

How much training do you usually do?

X

Unit 6
8

It is generally agreed that a huge amount could
be conserved.
X

It needs more money to spend on important
things such as health and education.
How much training do you usually do?

x
X

Energy conservation brings other benefits too.
x

Start using the web to learn from.

X
X

X
X
X

الو دات

X

X

414

You can compare flights and prices to find the
best deal.
When you start to surf the net, time passes very
quickly.

This gives you as much time as you like.
People needed something clean and cheap to
write on.
Alternatives must be cheap enough to compete
but also cause less damage.
We must urgently reduce fossil fuel use.

9

)4( ممحق رقم
بط قة التحميل لم ف الث ني عشر
الجمم

اات الت ميؿ

و دة الت ميؿ

 الليـ األخبلقي:أوال
التمسؾ
بالديف

التةاؤؿ
و

الغبط

الشكر

السعي
مى

الرزؽ

األما

الثبات مى
المبدأ

الم ب و
االيثار

x
X
x
X

المساواة

بذ

الظمـ

الشجا

التا ي

المةردة

X

Black
Gold

Its our job to maintain the pipelines

Unit 1

With equal education for girlsthey now
have the skills their mothers and
grandmothers don’t have.
Fair water distribution

Unit 2

People built for Religious reasons

x

الو دات

3
2

Better future for all
We should go on in the old way.

x
X

Cook dinner for everyone.
I was proud to help finish the biggest
construction project.
He hoped to help a better life.

X
x

Unit5

The banks money had to be paid for the
refugees.
He extended his fathers vision.

X
x

Learn to say no when you are asked to do
something you don’t want.
Be ready to smile and talk.

X

Unit6

X

Don’t give up.

Unit7

X

I hope for a positive response.

Unit8

X

Carlo is very pleassed
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الجمم

اات الت ميؿ

و دة الت ميؿ

الو دات

المةردة

الو دة

الليـ االجتما ي:ثا يا
مسا دة

اآلخريف

االخبلص
ي العمؿ

إكراـ الايؼ

ت مؿ

المساولي

الاداق

التعاوف

االلتزاـ

بالموا يد

X
X

الزيارة و تبادؿ

المودة
We have to choose co-operation over
con
Work together

x

I was proud to help students who cant
afford the equipment
We have to finish construction

X
x
X
X
X
X
X

Please help us to help you

X

Many huge projects have changed the
world to suit human needs
He set up the Arab Bank with some help
of friends and family
The bank expanded, guided by his
business skills, honest behavior and
determination.
You need to say whether you are
making progress towards them.
Commit to your work, friends and any
other obligations.
Stop putting things off

X
X
X
X

X

X
X

x

Unit2
Unit 3

Unit4
Unit5

We hope these ideas will help you.

X

The first semester is a good time to
make friends.
You will go through a lot together.

X
X

They will be part of your support group
and you will be part of theirs
You will soon meet people who share
you your interests.
Don’t forget your friends or your family.

X
X
X

They should remain an important part of
your support group.
Contact your parents to tell them you are
fine even if you aren’t so.
They are concerned about you.

X
X
X

You need to do your work efficiently.

X

Get in regular working habits.

X

Think for yourself and produce your
own ideas.
Help me organize myself to get things
done.
Help me concentrate on homework.

x
X

Unit1

Environmental services have done well
in recent years
I wish to set up new environmental
services
The first job will be to organize a better
system of rubbish collection
The team will be required to deal with
broken water pipes
If you have the skills for the new job,
ask for an application.
There are thousands of different jobs

X

X

األولى

X

x

Ask your teachers for help.
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Unit6

Unit7

X

I want to get good exam results.

X

Active concentration leads to success.

x

Some strange behaviors are dangerously
self destructive.
They will do things better.

X
X

X

X

X

Discussing problems with a student
counselor, friend or family member can
help greatly.
A problem shared is a problem halved.

X

Carry out a wide range of tasks.

x

I feel confident.

X

I believe Im ready for the challenge.

X

You should be enthusiastic for work.

X

Be early for the interview.

X

Remember to thank your interviewers.

X

They left behind major unemployment
and social problems affecting everyone.
The city welcomes different cultures.

X
X
X

They stand close to each other as they
talk.
When inviting a guest or offering food,
it is polite in Arab cultureto repeat this
several times.

X
X

X

Nick has invited Carloto visit his family
on their farm for a week.
Her professor invited her to dinner.

x
x
X
X
X

She took her to the living room and
invited her to dinner.
Work appointment should begin on
time.
With social initations for peoples
homes, guests are expected to be alitlle
late, allowing more time to get ready.
We have a real chance of avoiding the
dangers of angry misunderstanding.

الجمم

اات الت ميؿ

الليـ الجمالي:ثالثا
الم ا ظ

مى الطبيع

التذوؽ
االدبي

جماؿ

التاوير

Unit9

They do this to show that they are warm
and sincere.
They shake hands briefly but firmly.

X

اال تماـ بالمظ ر

Unit8

الخياؿ

جماؿ

الجميؿ

التأمؿ ي

التعبير

الطبيع

X
X

و دة الت ميؿ

الو دات

المةردة

الو دة األولى

Beautiful water glasses
Beautiful top of the building

x

City in the sky

x
X

417

The beutiful top of the
Chrysler building appeard
above Manhaten
The silver –blue buildingis
about prestige as much as

3

business.
X

It will be a complete city in
the sky.
It is truly amazing tower.

X
X

Traditional methods of
disposal are environmentally
unacceptable.
It is becoming an expensive
choice.
Landfill sites have to be
carefully constructed to
prevent pollution.
There are important natural
resources including nature
reserves with much wild life.
There is an area of special
natural beautytowards the
end of the cost.
The wonderful temple of Abu
simble is higher the ground.
Banks love young people.

X
x
X
X
X
X
x

x

It provides another powerful
engine for Arab progress.
University life is a whole new
world.
Put everything in its place.

X

I seem to put on weight even
if I looked at a piece of
chocolate.
Choose appropriate clothes.

x
x

X
X

اات الت ميؿ

و دة الت ميؿ

الليـ الوط ي والسياسي:رابعا
العبلق مع

الوطف

10

Make sure you are neat and
tidy

الجمم

تلدير موارد

5

الشعوب

التعبير
ف

الرأي

المشارك

ب الوطف
والد اع
ه

ال ةاظ
مى

التراث

ال ري

اال تماء

الوالء

العدال

المةردة

الثلا ي

x

Be patriotic

x

Palestinians around the
world

x

We can see our new
global situation

x

Its an opportunity to
work together

x

Choose cooperation
over conflict

x

Could the twenty first
century be one of peace.

X

We made from water
every living thing.
X

Companies are working
abroad.

418

الو دات

الو دة

األولى
Unit 3

4

X

Help us conserve this
source of life.

X

We could use the money
to build schools and
hospitals.

x

There are many
important heritage sites
such as ancient Romans
remains.
X

He always wanted to do
something important for
his people.

الجمم

و دة الت ميؿ

اات الت ميؿ

الو دات

الليـ الوط ي والسياسي:رابعا
تلدير موارد الوطف

العبلق مع
الشعوب

التعبير ف
الرأي

المشارك

ب

ال ةاظ

والد اع

التراث

الوطف
ه

مى

ال ري

اال تماء

الوالء

x
x

x
X

المةردة

الو دة

األولى

الثلا ي

x

X

العدال

x

x

X
X
X

X
X
X
X
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He stayed in close
contact with the Arab
world and Palestine.
He financially supported
a newspaper for Arab
Americans.
He knew the Arab world
faced a difficult future
and needed rapid
development.
He wanted to set up a
joint Palestinian Egyptian
Arab Bank.
There was a Palestinian
revolt against unlawfull
Jewish immigration and
loss of land.
He always longed to
return to Jerusalem.
Only one dream remains
to be achieved:an early
return to Jerusalem.
He called his project the
Arab World to expand
across the whole Arab
World.
It has become a great
Arab global financial
organisation
If you are feeling shy or
homesick, don’t just hide
away.
A new Palestinian
cultural centre is being
planned.
They will creat an
excellent Palestinian
centre for cultural events.

Unit5

Unit6
7

X

x

X
x

X
X
x
X
X

X
X

x

x

X
X
X
x
X

x
X
X
X
X

x

X
X
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It will be a new
meeting point for all
who are interested in
Palestine and its
people.
Some countries try to
protect their industries
through high import
taxes.
They work thereto be a
big mixture of
nationalities.
The late national
leader, president
Yassir Arafat, spoke to
the united nations.
I came bearing an olive
branch and a freedom
fighters gun.
Don’t let the olive
branch fall from my
hand.
The Palestinian cause
could not be forgotten.
Arafats words affect
Palestinian deeply.
It is important to build
bridges between
Palestine and the west.

8

It’s the way to creat
international
understanding.
It is the way to creat
independent Palestine.
He fought for freedom,
equality and justice.
He argued against
western views of
oriental cultures.
He argued powerfully
for the Palestinian
cause.
He created the Arab
American Foundation.
He set up a foundation
that provides
scholarships for
students from
Palestine.
The compromise had
to include the right of
return.
There should be a
political compromise
founded on justice.
Many Palestinians are
following their aims.
They are motivated by
love of country.
Bridges of
understanding will
carry the Palestinian
nation home.
It is important to build
bridges between
Palestine and the west.

9

It’s the way to creat
international
understanding.
It is the way to creat
independent Palestine.

9

9

9

9

X

He fought for freedom,
equality and justice.
He argued against
western views of
oriental cultures.
He argued powerfully
for the Palestinian
cause.
He created the Arab
American Foundation.
He set up a foundation
that provides
scholarships for
students from
Palestine.
Palestine is one of the
worlds greatest cultural
treasure house..
Many great
civilizations left their
marks there.
There are a wealth of
arts, crafts and
cultures.
It is important for
Palestinians to keep
their heritage alive.
It.

X
X
x

X
X

X
X
x
X

x

x

International interest in
tourism is rising
For the cultural tourist
Palestine is the first
destination.
Cultural
misunderstandings may
cause real damage to
relationships.
It is vital to remember
cultural difference..
If we understand our
cultural differences, we
could reduce our
prejudices.

x
x

X

X
X

الجمم

و دة الت ميؿ
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10
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اات الت ميؿ

 الليـ الا ي:خامسا
االدماف

مكا

والتدخيف

ال ار

ال ةسي

ال واء
ال لي

ال ةاظ مى

الجسـ

ا

الطعاـ

الا ي

ال ار

البد ي

ممارس

الرياا

ال ظا و
الترتيب

X
X
x
X
X
X
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المةردة
With Better health
care, the rate of
population increase
She avoids buying
vegetables in packets
or plastic
Increasing quantities
of rubbish are toxic.
Things like oil and
paint are very
poisonous.
You can do the most
done with the least
stress.
You may feel nervous,
but you are not the

الو دة

األولى
2

Unit3

6

only one.
Give yourself a tour.

X
X

Is there any other way
to lose weight?
If we start missing
meals, it can do real
harm.
Change your diet.

X
X
X

X
x
X

x

x
X
X
x

X

X
X
X
X
x

X

x
x

X
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Avoid eating the foods
you love, with all their
fatenning sugar and
carbohydrates.
Replace them with
healty fruit and
vegetables.
Do at least 30 minutes
of exercise five times
a week.
Make these changes
and you will be
thinner, fitterand
healthier.
Stress helps us deal
with change
We need some stress
in our lives without it
life would be boring.
Much can be done to
reduce negatve stress.
People must accept
that they are stressed
and understand the
causes and effects.
Mentally, many
people lose
concentration and
others worry too much
about small things.
Some people sleep
badly and suffer bad
dreams.
Problem develops
when there is too
much negative stress.
One should eat well
balanced meals.
Get regular exercise,
walking, swimming or
cycling.
Some stressors can be
stopped completely
when trying to do too
many things.
Negative stress almost
always disappearbas
something new and
difficult in life
becomes normal.
It may even become
fun and exciting.
This creates a feeling
of control and this in
turn reduces worry
and anxiety.
Joke try to relax the
difficult situation.

7

الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:ثام ا
االستلبللي

ب

العمؿ

التو ير

التدريب

التخطيط

اإلقتاادي

وال ث
ميه

تلدير

مى األشياء

موارد

الوطف

الم ا ظ

تلدير

ا تراـ

الوقت

العام

قيم

الممكي

والخاا
This engine gives excellent fuel economy, and
maintenance costs are law.
Oil provides cheap and reliable energy source

x

x
X

2

Dubai develops many new industries including
manufacturing and tourism
Dubai is able to rely totally on its non oil economy

X
X
X

The main reasons for this slow down are economic
and educational
They can build their own careers, and this means that
they marry and have children later
Mothers consider their children's future

X
X
X

Education and skills training offer a rapid route to
good pay and good life style

الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:سادسا
األشياء

Unit

Dubai becomes main trade centre for the region

X

االستلبللي

Unit 1

The new vehicle provides good fuel economy and
reliability

X

الم ا ظ

الو دة

األولى

The world may collapse into economic and social
chaos

x

مى

المةردة

الو دات

ب

العمؿ

التو ير

وال ث

التدريب

التخطيط

اإلقتاادي

ميه

تلدير

تلدير

ا تراـ

الوطف

الوقت

العام

موارد

X
x
x
x
x

قيم

الممكي

المةردة

والخاا
Soon there will be major new demands on
natural resources
Turn all taps off properly and check that
connections are not leaking
Cleaning your car can consume up to 400
liters, while just ten liters are enough to do
the job
Thousands of tons of rubbish were recycled
She prefers to choose each one herself:they
are cheaper that way and she can choose the
best.

x
x
x
X
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When she buys food in plastic containers,
she uses these to plant garden seeds
It is vital to mend these quickly in order to
reduce wasteful water leaks.
They stored papers packed and sell it to
local manufacturers
The Dam provides water for the irrigation
of large areas

الو دات

الو دة

األولى

Unit 2

Unit

2

Unit

4

X

It produced half the country's electricity and
brought power to many areas for the first
time

X

If there had been no conflict, Gaza would
have become a tourist centre long ago.

الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:سادسا
تلدير قيم الوقت

االستلبللي

المالي

ب

العمؿ

التو ير

التدريب

التخطيط

اإلقتاادي

وال ث
ميه

تلدير

ا تراـ

الوطف

العام

موارد

X
X
x
X
x

X

x

الممكي

المةردة

والخاا
Gaza can now develop its tourism with
several well planned, environmentally
friendly resorts
Projects offer economic benefits

الو دات

الو دة

األولى

Unit 4

The project to turn lake Hula to the north of
Lake Tiberias is a big success
Today we weigh costs carefully against the
likely benefits
You aim to get a job, or go to college

Unit

5

You will have financial freedom

x

Try writing a budget that shows income what
you plan to spend
It needs practice

X
x

Find the best financial deal possible

X

You will organize your time much more for
yourself

X

Identify time wasters and try to reduce them

X
x

Decide what takes priority, write a daily to
do list
Kill two birds with one stone

x

Use your free time well

x

You need lots of time to get all your work
done
You should set your top priorities

X
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الجمم

و دة

اات الت ميؿ

الت ميؿ

 الليـ االقتاادي:سادسا
تلدير قيم الوقت

االستلبللي

المالي

ب

العمؿ

التو ير

التدريب

وال ث

التخطيط

اإلقتاادي

ميه

تلدير

ا تراـ

الوطف

العام

موارد

X

الممكي

المةردة

والخاا
We have lots of arguments about my future

X

I want to be a vet

x

I want to be an architect

x

Training will lead to a better life and a better
future

x

Training will be long and hard

X
x
x
X
X
x
X
X
X
x
x
x

People need to study their to do list and
decide what is important and find ways to
reduce other tasks
With exam preparation, managing time better
helps greatly.
One should plan a sensible revision timetable
and then stick to it.
I have the skills experience that you are
looking for
What do you like doing in your free time?

الو دة

األولى

Unit 7

Unit8

It offers the consumer the widest possible
choice at the lowest possible price.
Many finance and accountancy jobs are
expected to follow.
We have to try to look into the future
Your future world of work will be exciting
and full of opportunities
This is a big opportunity to build an industry
that creates many jobs and a dynamic
economy.
We wish to fill the full time permanent jobs
Carry out a wide range of tasks
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الو دات

Unit10

