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أ

إهداء
* إىل يٍ كاٌ هلًا انفضم بعد اهلل يف ًخٌدي ،إىل يٍ ربٍاًَ صغريةً ،كاٌ نخٌخٍياهتًا ًدعائيًا األثز انكبري يف
حٍاحً أبً ًأيً  ..رمحيًا اهلل
* إىل سًخً انغايل ًلزة عٍين اندكخٌر فاٌش عهً األسٌد انذي كاٌ نو انفضم األكرب يف ًلٌفو يعً ًحشدٍعو يل
نهٌصٌل إىل ىذا اننداذ ،أيد اهلل يف عًزه ًخشاه اهلل كم خري .
* إىل انطٌٍر احملهمت يف مسائً . .إىل انشىٌر انيت أسخنشك عبريىا ًأسعد دًياً بزؤٌخيا إىل أًالدي األعشاء عبد
اهلل ،يزًة ،عهً ،نٍنا ،داٍَا ،حمًد حفظيى اهلل.
* كًا أىدي ىذا اجليد املخٌاضع إىل محاحً املٌلزة احلاخت أو فاٌش
* ًإىل ابنت أخيت انغانٍت حٌاء انيت ساَدحين يف ىذا اجليدً ،سًج ابين انعشٌشة دعاء ًأحفادي فاٌش ًحناٌ.
* إىل رًذ انشيٍد انزيش انمائد ٌاسز عزفاث .
* إىل رًذ انشيٍدة أخيت انغانٍت أو إبزاىٍىً ،سًخيا انشيٍد أبٌ إبزاىٍى ً.أرًاذ إخٌحً خهٍم ً عايز...
رمحيى اهلل مجٍعا
* إىل يٍ حزبٍج يعيى ًسكنٌا لهيب ًًخداًَ . .إخٌحً ًأخٌاحً األعشاء.
* إىل كم يٍ لدو يل رأٌاً أً اسخشارة يف ىذه اندراست عزفاَاً يين بفضهو عهًّ ..
لهؤالء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع
وأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجعمه خالصاً لوجهه الكريـ ..

ب

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ المحبة المبعوث رحمةً لمعالميف..
ِ
لناس ،لَ ْـ
َع ْف أَبي ىريرة رضي اهلل عنو ،قَ َ
اؿ :قَا َؿ َر ُسو ُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـَ :م ْف لَـ َي ْش ُك ِر اَ َ
ِ
ِ
َّ
ِ َّ
بالشكر والعر ِ
ِ
فاف
قدـ
َي ْش ُك ِر اهلل عز َو َجؿ (اإلماـ ابف حنبؿ ،د.ت ،ج ،)152 ،1انطبلقاً مف قوؿ الرسوؿ أت ُ
ىر ممثمةَ برئيسيا األستا ُذ الدكتور عبد الخالؽ الف ار ،كما أتوجو بأسمى ِ
ِ
ِ
جامعة األز ِ
ِ
آيات
االمتناف إلى
وعظيـ
ُ
ِ
كمية التر ِ
الدكتور أميف حمد ،والى ِ
ِ
عمادة الدر ِ
ِ
ِ
الشكر و ِ
ِ
بعميدىا
بعميدىا
التقدير إلى
بية ممثمةَ
اسات العميا ممثمةَ
ِ
كمية التر ِ
يسية في ِ
الييئة التدر ِ
ِ
ِ
بالشكر الجز ِ
ِ
ِ
بجامعة
بية
أعضاء
جميع
يؿ إلى
أتقدـ
ِ
الدكتور محمد عمياف ،كما ُ

ِ
أعضاء ِ
المناىج وطر ِ
بالذكر ر ِ
ِ
األز ِ
ؽ التدريس .
قسـ
ئيس و
أخص
ِ
ىر و ُ
الشكر و ِ
ِ
الثناء ِ
ِ
لكؿ مف كاف عوناً لي وسنداً في إخراج ىذا العمؿ المتواض ِع وأخص
بعظيـ
كما أتوجوُ
بالذكر ٍ
الخمؽ
كؿ مف الدكتور راشد محمد أبو صواويف والدكتور ناىض صبحي فورة ،حيث وجدت منيما
َ
ِ
وعناء طواؿ ِ
ٍ
السديد والعمـ الفياض وعمى ما بذاله معي مف ٍ
إعداد ىذه
مدة
جيد
أي
اضع
َ
َ
الكبير والر َ
َ
فيع والتو َ
الر َ
َ
ِ
لحسف إشرِافيما وعمي ِ
ِ
أبعد
ذلؿ لي
الرسالة وقد كاف
ؽ توصياتِيما ما َ
يؽ فكاف لذلؾ َ
أنار لي الطر َ
َ
الصعاب و َ
ِ
ِ
التقدير إلى الدكت ِ
ِ
ػدـ بو ِ
ِ
ػور عبد
افر الشك ِػر وعظي ِػـ
األثر إلتماـ ىذه الرسالة فجزاىـ اهللُ َ
خير الجزاء .كما أتق ُ
اسة وأرجو مف ِ
مناقشة الدر ِ
ِ
ِ
تسيـ
اهلل أف
بقبوؿ
الكريـ محمد لبد والدكتػور خميؿ عبد الفتاح حماد لتفضميما
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمدكتور
بخالص شكري وتقديري
أتقدـ
توجيياتُيـ وآرُائيـ السديدةُ في تجويد الرسالة وتحسينيا .وال يفوتني أف َ
ِ
ِ
ات وتفضمِو بقر ِ
توجييات واستشار ٍ
ٍ
ِ
المساعدة
الرسالة و
اءة
الفاضؿ عبد السبلـ محمد نصار لما قدمو لي مف

ِ
ِ
بالشكر العمي ِ
ِ
الحمد هلل
األساتذة المحكميف لبلستبانة .وأخي اًر
جميع
ؽ إلى
أتقدـ
ِ
ُ
في المعالجات اإلحصائية .كما ُ
ؽ مف ِ
ِ
الرسالة عمى ىذه الصورِة فما كاف فييا مف صو ٍ
اب فبتوفي ٍ
اهلل وحده ،وما كاف
اج ىذه
الذي وفقني إلخر ِ
فييا مف ٍ
خطأ فمني.
الباحثة

حناف محمود األسود

ت

ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع
والخامس والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي مف خبلؿ

مجاؿ تحميؿ المحتوى ،وشممت عينة الدراسة كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمفصميف

الدراسيف ،واستخدمت الدراسة أداتيف رئيسيتيف ىما:

 -1قائمة اشتممت عمى المجاالت الرئيسة لمقيـ بمغ مجموعيا ) )58قيمة.
 -2بطاقة تحميؿ المحتوى لتفريغ القيـ الواردة في كتب القراءة الستة .

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف أعمى ثبلث قيـ في المجاؿ العقائدي ىي:

 -1قيمة (تعظيـ اهلل) جاءت في األولى بوزف نسبي ( )% 20.4في حيف جاءت قيمة" الصبر عمى
االبتبلء " في نفس المرتبة وبنفس الوزف النسبي ،في حيف جاءت قيمة "التدبر" في المرتبة الثالثة

بوزف نسبي (. )%19

 -2أعمى القيـ التعبدية لمصفوؼ الثبلث ىي قيمة "الجياد في سبيؿ اهلل" حيث جاءت في المرتبة
األولى بوزف نسبي ( ،)%25.6أما قيمة " الصبلة عمى النبي " جاءت في المرتبة الثانية بوزف

نسبي ( ،)%23.3كما أبانت الدراسة أف قيمة " الشكر هلل " جاءت في المرتبة الثالثة بوزف نسبي

(.) %12

 -3أعمى قيـ المعامبلت قيمة " ابداء النصيحة " حيث جاءت في المرتبة األولى بوزف نسبي
( ،)%28.5وجاءت في المرتبة الثانية قيمة " حسف المعاممة " حيث جاءت بوزف نسبي
( ،)%12.4أما قيمة " احتراـ الرأي" جاءت في المرتبة الثالثة بوزف نسبي (.)%11.3

أعمى القيـ االجتماعية كانت قيمة " تحمؿ المسؤولية " حيث كانت في المرتبة األولى بوزف نسبي ()%17

وجاءت قيمة " التعاطؼ " في المرتبة الثالثة بوزف نسبي ( ،)%15.3في حيف جاءت قيمة " مشاركة
اآلخريف" في المرتبة الثالثة بوزف نسبي ()%13.6
كما أوصث الدراسة بما يمي:

 .1مراعاة التوازف بيف القيـ في داخؿ المجاؿ الواحد مف قبؿ واضعي المناىج الفمسطينية في كتب القيـ
الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمرحمة التعميـ

األساسي في فمسطيف.

 .2ضرورة تضميف العديد مف القيـ الدينية واالجتماعية والتي لـ ترد ضمف تحميؿ المحتوى؛ في محتوى
كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس كونيا قيـ ميمة مستمدة مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ،

وتمعب دو ار ميماً في تشكيؿ شخصية الطفؿ الفمسطيني.

 .3مراعاة توفير القيـ الدينية واالجتماعية المتوافرة في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس
والسادس في باقي محتوى كتب المقررات الدراسية األخرى ،وفي جميع المراحؿ الدراسية.
ث

Abstract
The study aimed to identify the religious and social values contained in the
reading books of the fourth, fifth and sixth grades to the stage of basic education in
Palestine, and the researcher used descriptive approach through the field of content
analysis, the study sample included reading books the fourth, fifth and sixth grades
for two students studying , the study used two main instruments are :
1. list included the key areas of the values of 58 value .
2. Content analysis of the dump values contained in the books of the six- card
reading .
The results of the study found that the top three in the doctrinal field values are:
1. The value (Veneration of Allah) came in the first relative weight (20.4% ),
while the value was " patience trials " in the same place and the same
relative weight , while the value of " reflection " came in third place with a
relative weight (19%) .
2. Devotional highest values of the three rows is the value of " Jihad for the
sake of God," where it came from in the first place relative weight (25.6% ),
while the " prayer of the prophet " value came in second place with a relative
weight (23.3 %) , the study also showed that the value of " thank God ,"
came in third place with a relative weight (12%) .
3. The highest values of the transaction value of the " advice show " where it
came from in the first place relative weight (28.5 %) , and came in second only
to the value of " good treatment " where it came from a relative weight (12.4%),
while the value of " respect for the opinion," came in third place relative weight
(11.3%) .
4. The higher the value of social values " take responsibility " where she was
ranked first in a relative weight (17%) came the value of " compassion " in third
place with a relative weight (15.3 %) , while the value of " the participation of
others," came in third place with a relative weight (13.6 %)

ج

The study also recommended that:
1. Taking into account the balance between the values within the same area
by the authors of the Palestinian curriculum in the books of religious and
social values contained in the books of reading the fourth , fifth and sixth
grades to the stage of basic education in Palestine .
2. The need to include many religious and social values which are not
included in the content analysis ; in content reading books the fourth ,
fifth and sixth grades being important values are derived from the Islamic
religion , and plays an important role in shaping the character of
Palestinian children .
3. Taking into account the religious and social values available in the
content of reading books the fourth , fifth and sixth grades in the rest of
the content of books and other study courses , and in all grades .
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اإلطار العاـ لمدراسة
 1.1المقدمة:
تعتبر القيـ مف الموضوعات الميمة لمتربية ،فإذا كانت التربية عبارة عف عممية منظمة تيدؼ إلى

تكويف شخصية الفرد المتكاممة في جميع جوانبيا العقمية والجسمية والنفسية واالجتماعية والروحية ،فإف
محتوى ىذه العممية ىي القيـ ،والتي بدونيا ال يمكف لمتربية أف تبمغ غاياتيا.
وتسعى التربية إلى بناء اإلنساف القادر عمى التكيؼ مع واقعو االجتماعي والثقافي والحضاري،

والعمؿ عمى استيعاب المتغيرات السريعة والمتداخمة التي تصاحب نمو المجتمعات وتقدميا ،مع التأكيد عمى
ىويتو الثقافية وجذوره العقدية والحضارية واالجتماعية خاصة في ظؿ التحديات التي يواجييا التعميـ وأدواتو

في تحقيؽ ذلؾ بما فييا المؤسسات التعميمية عموماً .ومف ىنا تُعد منظومة القيـ مف المرتكزات الرئيسة
لممجتمع ،حيث يمكف فيـ سموؾ الفرد مف خبلؿ االستعانة بنظامو القيمي ،كما يعد المنظور القيمي مف أىـ

مصادر اإلحساس الواعي لدى الفرد بالذات وباآلخريف ،ومف ىنا تبرز أىمية القيـ في بناء اإلنساف
والجماعات فإذا كانت تشكؿ األىداؼ التي تسعى المجتمعات لتحقيقيا فإف التربية ىي األداة في

تنفيذىا(سفياف.)6 :1998 ،
كما وتُعد القيـ إحدى العوامؿ التي تؤثر عمى سموؾ األفراد في أي مجتمع مف المجتمعات ،والتي
يطمؽ عمييا محددات السموؾ اإلنساني ،فيي تعطي لحياة الناس معنى وأىمية ،وتتدخؿ إلى حد كبير في

تشكيؿ شخصية الفرد ،واذا أردنا أف نتعرؼ عمى شخصية األفراد ،فبلبد مف التعرؼ عمى قيميـ أوالً (عواد،

ومحمد.)401 :1996 ،

ليذا؛ فإف الوسط االجتماعي الذي ينشأ فيو الفرد ،لو دور فعاؿ في تكويف شخصيتو عف طريؽ

عممية التنشئة االجتماعية والتي مف خبلليا يحصؿ األفراد عمى الخبرات والميارات والمعارؼ والقيـ التي
تسمح ليـ بالمشاركة كأعضاء إيجابييف في بيئتيـ االجتماعية (التمولي.)5 :2001 ،
كما أف دراسة القيـ ليست شيئاً جديداً في مجاؿ المعرفة اإلنسانية ،فقد احتمت المنظومة القيمية – وال

تزاؿ – مكاف الصدارة في مناقشات الفبلسفة والمفكريف ومناظراتيـ عمى مر العصور ،فيي محصمة التراث
اإلنساني والثقافي الذي يحياه الفرد (إبراىيـ.)121 :1991 ،
فالدراسة الحالية تأتي مكممة لجيود العمماء والباحثيف في مجاؿ تحميؿ مضموف الكتب الدراسية
لمتعرؼ إلى حجـ ما تحممو مف قيـ ومبادئ تتبلءـ وعقيدة وفمسفة المجتمعات اإلنسانية ،فقد ىدفت دراسة

(األغا )2010 ،إلى معرفة القيـ المتضمنة في منياج المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع في محافظات
غزة ،ولـ تقتصر دراسات تحميؿ المضموف عمى كتب المغة العربية؛ فيما ىدفت دراسة (إبراىيـ )2008 ،إلى

معرفة القيـ التربوية في مقرر التربية االسبلمية لمصؼ األوؿ بالمدارس الثانوية ،حيث قاـ كؿ مف:

(العجرمي )2012 ،بدراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية واالجتماعية وحقوؽ اإلنساف
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لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف ،ودراسة (أبو صواويف )2006 ،التي تناولت القيـ الوقائية المتضمنة في
منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع األساسي في فمسطيف ،وكذلؾ دراسة (شراب )2007 ،التي تناولت

القيـ المتضمنة في برامج أفبلـ الكرتوف" الرسوـ المتحركة" في تمفزيوف فمسطيف ،ودراسة (أبو جحجوح،

 ) 1999التي تناولت القيـ البيئية المتضمنة في كتب عموـ المرحمة اإلعدادية ومدى اكتساب طمبة التاسع
بفمسطيف ليا ،كما تناولت دراسة(المدىوف )2014 ،القيـ التربوية المتضمنة في اآليات الكونية ودور معممي

المرحمة الثانوية في تعزيزىا ،في حيف تناولت دراسة (ضحيؾ )2004 ،القيـ المتضمنة في سموكيات قادة
النشاط الكشفي في مدارس محافظات غزة وعبلقتيا باالتزاف االنفعالي ،بينما تناولت دراسة(أبو شاويش،

 )2012تقوي ـ أداء معممي المغة العربية في تدريس القيـ المتضمنة في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع
األساسي بفمسطيف ،بينما تناولت دراسة (سموت )2005 ،مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد المقدمة لطمبة
المرحمة األساسية الدنيا في مدارس فمسطيف ،أما دراسة (المصري )2010 ،تناولت أثر استخداـ لعب االدوار

في اكتساب القيـ االجتماعية المتضمنة في محتوى كتاب لغتنا الجميمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي في

فمسطيف في محافظة غزة ،في حيف ىناؾ عدة دراسات تناولت تحميؿ المحتوى مثؿ دراسة (الطنة )2008 ،و

(الصادؽ ،)2006 ،وتأتي الدراسة الحالية كما سبؽ كدراسة فمسطينية تميزت عف سابقاتيا بالتركيز عمى
تحميؿ كتب القراءة لمصفوؼ الثبلثة الرابع والخامس والسادس بيدؼ استنباط القيـ الدينية واالجتماعية فييا.

وعند بناء المناىج الدراسية البد مف االىتماـ بالبناء القيمي ،فالبناء القيمي ىو أحد األركاف األساسية

عنػد بنػاء الجانػػب المعرفػي ألي مػػنيج فػي أي مجتمػػع ،فمكػؿ مجتمػػع قيمػو التػػي يتمسػؾ بيػػا ويرجػو أف تسػػتمر
وتنمػو لػػدى أبنائػػو بػػؿ؛ وىنػػاؾ أيضػػا العديػػد مػػف القػػيـ غيػر المرغػػوب فييػػا ،وىػػي التػػي تنتقػػؿ إلػػى المجتمػػع مػػف

خارجػػو ،ومػػف ثػػـ تبػػدو غريبػػة وربمػػا ال يتقبميػػا المجتمػػع ،ولػػذلؾ فػػاف المنػػاىج الد ارسػػية بقػػدر مػػا تتيحػػو مػػف
مجاالت معرفية تعزز المرغوب مف القيـ ،وتمحو القيـ غير المرغوب بيا بقػدر مػا يمكػف الحكػـ عمػى نجاحيػا

أو فشميا(.المقاني.)87 :1989 ،

لذلؾ تؤكد الباحثة عمى أف المناىج الدراسية تمثؿ مرآة صادقة تعكس تطمعات المجتمع وما يػؤمف بػو

مف مفاىيـ وقػيـ ،فػالقيـ أسػاس العمميػة التعميميػة التربويػة ،ورسػالة اإلسػبلـ رسػالة قػيـ وأخػبلؽ ،ويقػوؿ الرسػوؿ
َخػبلَ ِ
ؽ"الحػػديث أخرجػػو أحمػػد فػػي المسػػند ]8939
صػػالِ َح األ ْ
األكػػرـ صػػمى اهلل عميػػو و سػػمـ" :إَِّن َمػػا ُب ِعثْػ ُ
ػت ألُتَ صمػ َػـ َ
(ابف حنبؿ الشيباني ،د.ت ،ج)381 ،2
ومف ىنا تنبع أىمية القيـ في المجتمع مف كونيػا أحػد أبػرز العوامػؿ المحػددة لسػموؾ األفػراد فيػو ،كمػا

أنيػػا تعمػػؿ عمػػى ت ػرابط البنػػاء االجتمػػاعي االنسػػاني ،وبقػػدر وحػػدة القػػيـ فػػي المجتمػػع يكػػوف تماسػػكو واسػػتق ارره،
نظ اًر لما يؤدي إليو تبايف القيـ وتناقضيا مف تفكؾ وضعؼ في النسيج االجتماعي.
وكوف المغة العربية لغة القرآف الكريـ قػاؿ تعػالى :فػي كتابػو العزيػز  إِ َّنػ أن زن نززلنػا ق قق زرانػاً نع نرِبيػاً( سػورة

يوسؼ :آية  )2فيي أفصح لغة لتوصيؿ القيـ والمبادئ ،ومنياج المغة العربية بما يحتويو مف آداب إسػبلمية،
وش ػػعر وقص ػػص وحك ػػـ وأمث ػػاؿ يش ػػكؿ فمس ػػفة التربي ػػة والتعم ػػيـ ف ػػي تنش ػػئة الطمب ػػة ،وم ارع ػػاة األس ػػس النفس ػػية،
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واالجتماعية لتزويدىـ بالقيـ ،وتكيفيـ مع المجتمع واعدادىـ ليكونوا مواطنيف صالحيف؛ كما وتغرس فييـ القيـ
الدينية مف قيـ عقدية وتعبدية ومعامبلت وقيـ اجتماعية ،طبلبنا في أمس الحاجة إلييػا فػي ىػذا العصػر الػذي
يتسػـ بتأثي ارتػػو القويػػة عمػػى الػػنشء مػف تغريػػب وقػػيـ دخيمػػة بعيػػدة عػػف األصػالة .ومػػف ىنػػا جػػاء اختيػػار الباحثػػة

لكتب القراءة لتحميؿ مضمونيا كونيا كتاباً ذات محتوى ممئ بالقيـ األصيمة التي سبؽ اإلشارة إلييا.

وبما أف األطفاؿ يمثموف أساس المجتمع وما تُغرس في نفوسيـ مف الصغر ينعكس عمى شخصياتيـ
عند الشباب ،لذا تبرز أىمية المناىج الدراسية التي يتمقوف مف خبلليا القيـ بشكؿ مباشر وغير مباشر؛ ومف
ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية في ذىف الباحثة في تحميؿ مضموف كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس

والسادس كونيا تمثؿ مرحمة الطفولة المتأخرة ومدخؿ لمرحمة المراىقة الخطيرة التي قد تؤدي إلى شاب ميذب

ذي أخبلؽ وشخصية متزنة أو إلى شاب منحرؼ ذي شخصية متناقضة مع ذاتيا ومع محيطيا.
 1.2مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:
مػػا القػػيـ الدينيػػة واالجتماعيػػة المتضػػمنة فػػي كتػػب الق ػراءة لمصػػفوؼ ال اربػػع والخػػامس والسػػادس

لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 -1ما القيـ الدينية واالجتماعية الواجب تضمنيا في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف مف وجية نظر خبراء التربية؟

 -2ما مدى تضميف القيـ الدينية في كتػب القػراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس والسػادس لمرحمػة التعمػيـ
األساسي في فمسطيف؟

 -3ما القيـ الدينية التي تحتاج إلى إثراء في كتب القراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس والسػادس لمرحمػة
التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -4مػػا مػػدى تضػػميف القػػيـ االجتماعيػػة فػػي كتػػب الق ػراءة لمصػػفوؼ ال اربػػع والخػػامس والسػػادس لمرحمػػة
التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -5مػػا القػػيـ االجتماعيػػة التػػي تحتػػاج إلػػى إثػراء فػػي كتػػب القػراءة لمصػػفوؼ ال اربػػع والخػػامس والسػػادس
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -6ما أكثر مجػاالت القػيـ تػواف اًر فػي كتػب القػراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس والسػادس لمرحمػة التعمػيـ
األساسي في فمسطيف؟

 1.3أهداؼ الدراسة:

تهدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
 -1التعرؼ إلى القيـ الدينية واالجتماعية الواجب تضمينيا في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخػامس
والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف مف وجية نظر خبراء التربية؟
3

 -2الكشػػؼ ع ػػف م ػػدى تضػػميف الق ػػيـ الديني ػػة فػػي كت ػػب القػػراءة لمصػػفوؼ ال ارب ػػع والخ ػػامس والس ػػادس
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -3الوق ػػوؼ عم ػػى الق ػػيـ الديني ػػة الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى إثػ ػراء ف ػػي كت ػػب القػػراءة لمص ػػفوؼ ال ارب ػػع والخ ػػامس
والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -4الكشؼ عف مدى تضػميف القػيـ االجتماعيػة فػي كتػب القػراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس والسػادس
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -5الوقػوؼ عمػى القػيـ االجتماعيػة التػي تحتػاج إلػى إثػراء فػي كتػب القػراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس
والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 -6تحديػػد أكثػػر مجػػاالت القػػيـ ت ػواف اًر فػػي كتػػب الق ػراءة لمصػػفوؼ ال اربػػع والخػػامس والسػػادس لمرحمػػة
التعميـ األساسي في فمسطيف؟

 1.4أهمية الدراسة:

تكمف أهمية الدراسة الحالية فيما يمي:
 .1تكتسػػب الد ارسػػة أىميتيػػا مػػف أىميػػة الموضػػوع الػػذي تتناولػػو؛ حيػػث أنيػػا تتنػػاوؿ موضػػوع القػػيـ الدينيػػة
واالجتماعي ػػة ف ػػي كت ػػب الق ػ ػراءة لمص ػػفوؼ ال ارب ػػع والخ ػػامس والسػ ػػادس لمرحم ػػة التعم ػػيـ األساس ػػي فػػػي

فمسػػطيف ،حيػػث أف ىػػذه القػػيـ تػػؤثر عمػػى شخصػػية الطمبػػة فػػي ظػػؿ التػػردي فػػي منظومػػة القػػيـ الػػذي
يشيده العصر الحاضر.

 .2حساسية وأىمية المرحمة التعميمية وىي مرحمة الطفولة المتػأخرة ،لمػا ليػا مػف أىميػة فػي بنػاء منظومػة
القيـ لدييـ ،وتأثيرىا عمى شخصية الجيؿ الناشئ مف الشباب.

 .3ق ػػد تس ػػاىـ نت ػػائج الد ارس ػػة ف ػػي تط ػػوير من ػػاىج القػ ػراءة بم ػػا يتعم ػػؽ باحتياج ػػات الطمب ػػة م ػػف ق ػػيـ ديني ػػة
واجتماعية مف أجؿ نموىـ في الجوانب الروحية واالجتماعية.

وقد تفيد الدراسة الفئات التالية:

 المعمموف ،مف خبلؿ إدراكيـ لمقيـ التي تحتوييا الكتب المقررة ،وبالتالي إلى أىمية غرسػيا فػي نفػوسطمبتيـ بالقدوة الحسنة وعبر المنياج الخفي.

 المشرفوف التربويوف؛ فقد تسيـ في تعريفيـ عمى نتائج تحميؿ مضاميف الكتب المقررة ،ومف ثػـ توجيػوالمعمميف إلى ضرورة تجسيدىا في الواقع التعميـ عبر النماذج الحية.

 البػاحثوف وطمبػة الد ارسػات العميػا لتحميػؿ المزيػد مػف الكتػب والمنػاىج لمكشػؼ عػف مػدى اشػتماليا عمػىالقيـ المستمدة مف الديف والعادات المجتمعية الحسنة.
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 1.5حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:

 .1حػػد الموضػػوع :والػػذي يقتصػػر فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػى تحديػػد "القػػيـ الدينيػػة واالجتماعيػػة المتضػػمنة فػػي
كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف".

 .2حد المحتوى :اقتصر عمى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخػامس والسػادس الصػادرة عػف و ازرة التربيػة
والتعميـ الفمسطينية ،في الطبعة األولى التجريبية سنة 1424ىػ 2003 -ـ.

 .3الحد الزماني :و يتمثؿ في العاـ الدراسي.2015-2014
 1.6مصطمحات الدراسة:
تشتمؿ الدراسة الحالية عمى المصطمحات التالية:
 .1القيـ:

يعرفيا (المعايطة" )178 :2007 ،القيـ عبارة عف معايير وجدانية وفكرية يعتقد بيا األفراد ،وبموجبيا
يتعامموف مع األشياء بالقبوؿ أو الرفض".

فيما يعرفيا (الخطيب )67 :1995 ،بأنيا عبارة عف مجموعة مف المثؿ والقوانيف التي يمتزـ بيا الفرد
ويخضع ليا ويكتسبيا مثؿ بقية معارفو ومياراتو وعاداتو واتجاىاتو التي يكتسبيا عف طريؽ الخبرة.
تعرفها الباحثة إجرائياً بأنها :مجموعة المعايير والضوابط التي يتـ تطبيقيا في المجتمع لمحكـ عمى سموؾ
أفراده والتي يكتسبيا طمبة المرحمة األساسية مف خبلؿ محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس

في فمسطيف والتي تقاس بالدرجة الكمية عمى بطاقة التحميؿ التي أعدت لذلؾ.

 .2القيـ الدينية:

يعرفيا (التمولي )22 :2001 ،ىي القيـ النابعة مف ديننا اإلسبلمي الحنيؼ والمتعمقة بأركاف اإليماف الستة
والعبادات المحضة القولية منيا والعممية ،والعمنية والباطنية ،والتي تنظـ حياة المسمـ ليسعد بالداريف الدنيا

واآلخرة.

ويعرفيا (سمارة )8 :2000 ،بأنيا عبارة عف مجموعة المبادئ والقواعد والمثؿ العميا المستمدة مف مصادر

اإلسبلـ والتي يؤمف بيا الناس ويتفقوف عمييا فيما بينيـ ويتخذوف منيا ميزاناً يزنوف بو أعماليـ ويحكموف بيا
عمى تصرفاتيـ المادية والمعنوية.

تعرفها الباحثة إجرائياً بأنها " :ىي مجموعة المبادئ والقواعد والمثؿ العميا النابعة مف ديننا اإلسبلمي

المتعمقة بالجانب العقدي والتعبدي والسموكي الموجودة في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس
لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف والتي تقدر بالدرجة الكمية عمى االستبانة المعدة لذلؾ".
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 .3القيـ االجتماعية:
وتعرفيا (المصري )8:2010 ،مجموعة القيـ والمعايير التي يضعيا مجتمع ما ويتشربيا الفرد نتيجة تفاعمو
مع الموقؼ والخبرات المختمفة وكمما سادت تمؾ القيـ في المجتمع كمما ساد بيف أفراده الود والتفاىـ والتعاوف

فيما بينيـ.

يعرفيا (السواح " )63-62 :2008 ،ىي التي تتعمؽ بتفاعؿ وعبلقات الفرد االجتماعية مف حيث اىتمامو
بالجماعة وعبلقاتو اإلنسانية ،تكيفو االجتماعي وتقديره لممصمحة العامة في ضوء معايير وقيـ المجتمع
كاإليثار والتكافؿ والتعاوف وحضور المناسبات االجتماعية المختمفة".

تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها  ":ىي مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي يضعيا المجتمع وتحكـ عبلقتو
بيا مف خبلؿ المواقؼ والخبرات التي يكتسبيا ،والتي تقدر بالدرجة الكمية عمى االستبانة المعدة لذلؾ".

 .4كتب القراءة:

تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :الكتب المقررة عمى طمبة الصفوؼ الرابع والخامس والسادس مف قبؿ و ازرة
التربية والتعميـ الفمسطينية وىو المنياج الفمسطيني المعروؼ بػ (لغتنا الجميمة ،الطبعة المنقحة التجريبية

.)2011

.5مرحمة التعميـ األساسي :هي مرحمة إلزامية تستمر لمدة عشر سنوات  :مف الصؼ األوؿ حتى العاشر،
يبدأ دخوؿ الطالب لمصؼ األوؿ األساسي مف سف  5سنوات و  6أشير (وزارة التربية والتعميـ العالي،

)www.mohe.gov.ps :2014

 .6فمسطيف :ىػي الدولػة التػي تػـ اإلعػبلف عػف قياميػا فػي المجمػس الػوطني الفمسػطيني بػالجزائر عػاـ 1988
مف طرؼ منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،و عمميػا ىػي األ ارضػي التػي تحكميػا السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية فػي

الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة بعػػد اتفػػاؽ أوس ػمو الػػذي تػػـ ب ػيف منظمػػة التحريػػر و اس ػرائيؿ ( 1993ويكيبيػػديا،
الموسوعة الحرة)ar.wikipedia.org:2014 ،
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 2الفصؿ الثاني
اإلطػػػػػار النظري
تمهيد:

 أوالً :تعريؼ القيـ.

 ثانياً :أهمية القيـ.

 ثالثاً :تصنيؼ القيـ.

 رابعاً :خصائص القيـ.

 خامساً :وظائؼ القيـ.

 سادساً :الفمسفات والقيـ.

2

اإلطار النظري
 2.1تمهيد:
كانت القيـ – وال تزاؿ -محط أنظار الفبلسفة واىتماـ المفكريف عمى مر العصور ،فقد تناوليا

الفبلسفة ،وعمماء االقتصاد ،وعمماء التربية وعمـ النفس وغيرىـ بالبحث والدراسة ،األمر الذي أدى إلى
اختبلؼ الرؤى حوؿ طبيعتيا وماىيتيا ،ومصادرىا ،وتصنيفاتيا وما إلى ذلؾ.
ولذلؾ شغمت نظرية القيـ عمماء النفس ،وعمماء االجتماع ،وعمماء التربية ،حتى أف بعض العمماء

اعتبر القيـ مصد اًر وأساساً ألىداؼ التربية ،فيناؾ عبلقة ضرورية بيف القيـ وأىداؼ التربية ونذلؾ ألف أية

أىداؼ تربوية ليست في نياية التحميؿ ،إال تعبي اًر عف احكاـ قيمية سواء كاف ىذا التعبير عف وعي او عف

غير وعي (الميبلدي.)167 :2004 ،
 2.2تعريؼ القيـ:
أ -معنى القيـ في المغة:

مت السمعة
جاء في (القاموس المحيط) :القيمة بالكسر واحدة القيـ .و مالو قيمة :إذا لـ يدـ عمى الشيء و َّ
قو ُ
و استقمتو :ثَمنتو ،واستقاـ اعتدؿ وقومتُو :عدلتو و القامةُ :البكرةُ بأدائيا ج :قيـ كعنب و جب ٌؿ ٍ
بنجد( .الفيروز
ً
ٌ
َ َ
آبادي ،د.ت.)1487 :
كما عرفيا (المعجـ الوسيط) قيمة الشيء قدره ،و قيمة المتاع ثمنو ،و مف اإلنساف طولو (ج) قيـ و يقاؿ ما

لفبلف قيمة مالو ثبات ودواـ عمى األمر(مصطفى وآخروف ،د.ت ،ج.)768 :2

كما عرفيا (لساف العرب) القيـ :االستقامة و االستقامة اعتداؿ الشيء واستواؤه ،واستقاـ فبلف بفبلف أي مدحو
وأثنى عميو (ابف منظور ،د.ت ،ج .)496 :12
ب -مفهوـ القيـ في االصطالح:
 .1يعرفها (الدلو)2013 ،

بأنيا موجيات لسموؾ الفرد نحو قضايا المجتمع كافة التي مف شأنيا تدفع بالناشئة لمعمؿ بإيجابية و التخمي
عف السمبية بوازع القيـ التي تشربيا مف مجتمعو (الدلو.)38:2013 ،
تعرفها (باحكيـ 2009 ،ـ 1430-ى ػػ)
ىي اىتمامات أو اتجاىات أو ميوؿ حياؿ أشياء أو مواقؼ أو أشخاص و الفرد بحكـ وجية النظر ىذه إنما
يعايش قيمة مف القيـ مف خبلؿ عبلقتو بشيء أو أشياء تثير اىتمامو أو رغبتو أو أي خبرة وجدانية و القيـ

التي يتبناىا الفرد تممي عميو مجموعة مف األحكاـ القيمة يستند عمييا ىذا الفرد في اختياراتو( .باحكيـ،

2009ـ1430 ،ى ػػ)83:
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يعرؼ (أبو حرب )2011 ،القيـ بأنيا "ميزاف يضبط شيوات الفرد بحيث ال تتغمب عمى عقمو ووجدانو ،ألنيا
تربط سموكو بمعايير و أحكاـ ،يتصرؼ في ضوئيا وعمى ىدييا" (أبو حرب.)69 :2011 ،
القيـ كما جاءت عند (اليماني)2009 ،
بشكؿ عاـ فقد اختمفت وتباينت مفاىيميا ومدلوالتيا لدى الفبلسفة و المفكريف و الباحثيف تبعاً لمفمسفة أو

النظرية التي يؤمنوف بيا ومف ىذه التعاريؼ:

عرفيا وايت ( )1951بأنيا (أي ىدؼ أو معيار لمحكـ عادة ما يشار إليو في ثقافة و كأنو بديييا مرغوب

فيو).

عرفيا ووادراؼ ( )1952بأنيا (المعايير و المبادئ التي تتحدد عمى أساسيا األىداؼ و تتضمف الجوانب

التي تؤثر في تحقيؽ ىذه األىداؼ).

عرفيا سترودبيؾ ( )1961بأنيا (تتضمف اتخاذ قرار أو حكـ يتحدد بمقتضاىا سموؾ الفرد أو الجماعة تجاه

موضوع حيوي يتعمؽ بالحاجات األساسية بناءاً عمى نظاـ مف المعايير والمبادئ).

عرفيا كرتيش ( )1962بأنيا (معتقد يتعمؽ بما ىو جديد بالرغبة ،ذلؾ المعتقد الذي يممي عمى الفرد مجموعة
مف االتجاىات المجسمة لقيمة ما).
عرفيا زارشر ( )1965بأنيا (التزاـ عميؽ مف شأف أف يؤثر في االختيار بيف بدائؿ لمعقؿ ،فاحتضاف قيـ
معينة بواسطة األفراد ،إنما يعني بالنسبة إلييـ أو بالنسبة إلى اآلخريف ممارسة ألنشطة سموكية معينة و ما
ىو مفترضة لدييـ مف قيـ).

عرفيا باير ( )1966بأنيا (الصفة التي يكسبيا شيء أو موضوع ما ،مف سياؽ تكامؿ الفردية و تفاعمو
معو).
عرفتيا ذياب ( )1966بأنيا (معايير تضع األفعاؿ وطرؽ السموؾ و أىداؼ األعماؿ عمى مستوى المقبوؿ
وغير المقبوؿ و المرغوب فيو و المرغوب عنو أو المستحسف أو المستيجف).
تعريؼ المرضي ( )1991بأنيا (مجموعة معايير واتجاىات ومثؿ عميا تتوافؽ مع عقيدة الفرد الذي يؤمف

عف قناعة بما ال يتعارض مع السموؾ االجتماعي ،و بحيث تصبح تمؾ المعايير خمقا لمفرد تتضح في سموكو
و نشاطو و تجاربو الظاىري منيا و الضمني).
أما تعريؼ المؤلؼ لمفيوـ القيـ األخبلقية في اإلسبلـ( :أنيا مجموعة المعايير و المبادئ الموجية لسموؾ
القيـ المسمـ الظاىر و الباطف لتحقيؽ غايات خيرة مستوحاة مف القرآف الكريـ و السنة النبوية

الشريفة)(اليماني)37-36 :2009 ،
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 يعرفها (الجبالي)2003 ،بأنيا تكويف فرضى يستدؿ عميو مف خبلؿ التعبير المفظي و السموؾ الشخصي واالجتماعي وىي عبارة عف
معتقدات تحمؿ تفضيبلت واىتمامات وموجيات سموؾ (إيجابية أو سمبية) ناشئة عف اختيار حر ورد فعؿ

لخبرة مكتسبة تحقؽ إشباع حاجة اإلنساف نتيجة عوامؿ الثواب و العقاب واالقتداء وىي معايير لبلختيار مف

إبداؿ تتحدد عمى أساس إطار المرجع الذي يكونو الفرد( .الجبالي)316 :2003 ،
 -يعرفها (التالولي)2001 ،

أف القيـ مكتسبة بمعنى أف الفرد يكتسبيا ويتعمميا مف خبلؿ تفاعمو مف المواقؼ و الخبرات الفردية و

االجتماعية المختمفة التي يمر بيا(التالولي.)2001:16 ،
 -يعرفها (المعايطة)2000 ،

 ىي عبارة عف معايير وجدانية وفكرية يعتقد بيا األفراد ،وبموجبيا يتعامموف مع األشياء بالقبوؿ أو
الرفض.
 القيمة مجموعة األحكاـ المعيارية المتصمة بمضاميف واقعية ،يتشربيا الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع المواقؼ
و الخبرات المختمفة ،ويشترط أف تناؿ قبوالً مف جماعة اجتماعية.

القيـ مجموعة مف المبادئ و المعايير التي يضعيا مجتمع ما ،في ضوء ما تراكـ عمييا مف خبرات ،و تتكوف
نتيجة عمميات انتقاء جماعية ،يصطمح أفراد المجتمع عمييا ،لتنظيـ العبلقات بينيـ (.المعايطو:2000 ،

)186
 -2يعرفها (زىراف)2000 ،
القيـ عبارة عف تنظيمات ألحكاـ عقمية انفعالية معممة نحو األشخاص و األشياء و المعاني وأوجو النشاط.

و القيـ موضوع االتجاىات ،و القيـ تعبير عف دوافع اإلنساف و تمثؿ األشياء التي توجو رغباتنا و اتجاىاتنا
نحوىا .و القيمة مفيوـ مجرد ضمني غالبا يعبر عف الفضؿ أو االمتياز أو درجة الفضؿ الذي يرتبط

باألشخاص ،أو األشياء أو المعاني أو أوجو النشاط ومف أمثمة القيـ العامة :القوة و الثروة و النظافة و العمـ

و اإليماف و تقترب القيـ مف المثؿ .و المثؿ تمثؿ الحوافز طويمة األمد أو الغايات التي نسعى لتحقيقيا.

(زىراف)185 :2000 ،
تعريفها (الزعبي)1994 ،
عبارة عف مفاىيـ مجردة تعبر عف أحكاـ عقمية وانفعالية عامة إيجابية أو سمبية نحو األشخاص أو

الموضوعات المختمفة سواء أكانت ىذه األحكاـ صريحة أو مضمرة ،وتختمؼ باختبلؼ الحضارة و الثقافة أو

المستوى االقتصادي و االجتماعي التي يعيش فييا الشخص( .الزعبي)156 :1994 ،
66

تخمص الباحثة مما سبؽ أف تعرؼ القيـ بأنيا :مجموعة مف المعتقدات والمبادئ والمفاىيـ واألفكار التي
يكتسبيا الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو ،كما أنيا معيار نحكـ بو عمى سموؾ األفراد سواء كاف القبوؿ أو

الرفض.

 2.3أهمية القيـ :
بدأ االىتماـ بدراسة القيـ في الثبلثينات و األربعينات مف القرف العشريف بشكؿ متزايد و أخذت الدراسات في
ىذا المجاؿ تنيج النيج العممي .فقد ركزت الدراسات في موضوع القيـ عمى الفروؽ الفردية ،و عمى القدرات
المعرفية عند الفرد باعتبار أف القيـ عممية تتأثر بالناحية الفكرية و اإلدراكية لمفرد ،حيث أف اختيار الفرد

لموضوع ما و إعطائو أىمية أو قيمة عف موضوع آخر عممية إدراكية انتقائية .باإلضافة إلى ذلؾ فإف

اكتساب القيـ وارتقاءىا يتـ عبر التقدـ في العمر( .خميفة)159 :1992 ،

ويمكف تصنيؼ المجاالت التي يكوف فييا لمقيـ أىمية خاصة في الحياة كما يمي:
أ -في الحياة العامة:
فالقيـ تعد جزءاً ال يستياف بو ضمف اإلطار المرجعي لمسموؾ في الحياة العامة .باإلضافة إلى ذلؾ ما يكوف

لمقيـ مف أىمية في تربية الناشئة مثؿ احتراـ الرأي العاـ المتعمؽ بالمسائؿ الجنسية ،وتمثؿ المعايير الدينية ،و

المعايير االجتماعية ،و معرفة النتائج القانونية و االجتماعية واإلحساس بالمسؤولية االجتماعية و الشخصية،
و تقميد األشخاص المثالييف ،و التعفؼ المناسب بدالً مف الخجؿ ،واحتراـ الذكورة و األنوثة و تكويف عادات

ضبط الذات ،وتوفير وسائؿ الترفيو العقمي والجسمي ودراسة األدب الذي يصور الحب في أسمى صورة و

أرقاىا .فالميمة ىي جعؿ القيـ أكثر ليونة ونضجاً و انطباقاً مع الواقع و الحياة( .الزعبي)160 :1994 ،
ب -في توجيه السموؾ:

فالقيـ تقود الفرد والجماعة إلى إصدار األحكاـ عمى الممارسات العممية التي يقوـ بيا ،وىي األساس السميـ
لبناء تربوي متميز ،كما أنيا تسيـ في تشكيؿ الكياف النفسي لمفرد ألنيا:
 -1تزود الفرد باإلحساس بالغرض لكؿ ما يقوـ بو ،و تساعد في توجييو لموصوؿ نحو ذلؾ الغرض.
 -2تييئ األساس لمعمؿ الفردي و الجماعي الموحد .
 -3تتخذ كأساس لمحكـ عمى سموؾ اآلخريف.
 -4تمكف الفرد مف معرفة ما يتوقعو مف اآلخريف ،وماىية ردود أفعاليـ .
 -5توجد لدى الفرد القدرة عمى اإلحساس بالصواب والخطأ.
 -6تساعد الفرد عمى تحمؿ المسؤولية تجاه حياتو ليكوف قاد اًر عمى تفيـ كيانو الشخصي ،والتمعف في قضايا
الحياة التي تيمو ،وتؤدي إلى اإلحساس بالرضا( .المعايطة)188 :2000 ،
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 2.4تصنيؼ القيـ:
 -1تصنيؼ (ناصر)2006 ،
حيث يرى أف الحديث بصفة عامة عف صنفيف مف القيـ تندرج تحتيا كؿ أنواع القيـ مادية كانت أو معنوية

وىما:

 -1قيـ مطمقة :ال تحدىا حدود زمانية أو مكانية ،وىذا الصنؼ مف القيـ يطمب لذاتو بوصفو غاية ال وسيمة،
ويطمؽ عميو اسـ القيـ الكامنة ،أو القيـ الباطنة الذاتية ،فيي خير مف ذاتيا ولذاتيا ،فجماؿ الزىور مثبل يقوـ

لذاتو ،فيو غاية في ذاتو ،ولعؿ أوضح مثاؿ في ىذا الصدد ىو (السعادة) فنحف ال ننشد السعادة مف أجؿ
شيء غير السعادة وسيمة ألي شي خارج عنيا.
 -2قيـ نسبية :يطمبيا الناس بوصفيا وسائؿ لتحقيؽ غايات أخرى ،وىذه القيـ يطمؽ عمييا اسـ القيـ الوسيمة
أو القيـ الخارجية ،فقيمة السيارة مثبلً مرىونة بما تؤديو مف خدمات ،و الماؿ ال تكوف لو قيمة إال مف حيث
ىو وسيمة لكثير مف األمور المرغوب فييا في الحياة.

ويمكف تقسيـ القيـ المعنوية إلى أربعة أنواع عمى النحو التالي:
أ -قيـ عقمية :ىي القيـ التي تتعمؽ بالحؽ ،مثؿ قيمة البرىاف أو قيمة نظرية عممية .
ب -قيـ جمالية :تتعمؽ بالجماؿ مثؿ قيمة لوحة فنية أو قطعة موسيقية.
ج -قيـ خمقية :تتعمؽ بالخير مثؿ قيمة الصدؽ أو األمانة وىي قيـ تتضمف مطمباً يعبر عنو بصيغة

(ينبغي أف يكوف).

د -قيـ دينية :تتعمؽ بالديف ،وتكوف مصحوبة في العادة بإحساسات الرىبة و الخشوع( .ناصر،
)156-155: 2006
 -2تصنيؼ (زىراف)2000 ،
حيث يرى أف تصنيؼ القيـ يقوـ عمى عدة أسس :
عمى أساس المحتوى
 القيمة النظرية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة ،فيتخذ اتجاىا معرفيا مف العالـ
المحيط بو ،ويسعى وراء القوانيف التي تحكـ ىذه األشياء بقصد معرفتيا .ويتميز األشخاص الذيف
تسود عندىـ ىذه القيمة بنظرة موضوعية نقدية ،معرفية ،تنظيمية ،ويكونوف عادة مف الفبلسفة و

العمماء.
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 القيمة االقتصادية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد ،وميمو إلى ما ىو نافع ،ويتخذ مف العالـ المحيط وسيمة
لمحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا عف طريؽ اإلنتاج و التسويؽ واالستيبلؾ و استثمار األمواؿ .ويتميز

األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة بنظرة عممية ،ويكونوف عادة مف رجاؿ الماؿ و األعماؿ.

 القيمة الجمالية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو جميؿ مف ناحية الشكؿ أو التوافؽ و
التنسيؽ ،ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة؛ و بالفف و االبتكار و تذوؽ الجماؿ و
اإلبداع الفني و نتائجو.

 القيمة االجتماعية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى غيره مف الناس ،فيو يحبيـ ويميؿ إلى
مساعدتيـ ،ويجد في ذلؾ إشباع لو .ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة بالعطؼ و

الحناف وخدمة الغير .ويكونوف عادة مف رجاؿ الخدمة االجتماعية.
 القيمة السياسية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد بالنشاط السياسي ،و العمؿ السياسي وحؿ مشكبلت
الجماىير .ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة بالقيادة في نواحي الحياة المختمفة،
ويتصفوف بقدرتيـ عمى توجيو غيرىـ .ويكونوف عادة مف المشتغميف بالسياسة.

 القيمة الدينية :يعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى معرفة ما وراء العالـ الظاىري ،فيو يرغب في
معرفة أصؿ اإلنساف ومصيره ،ويرى أف ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ الذي يعيش فيو ،وىو يحاوؿ
أف يصؿ نفسو بيذه القوة .ويتميز معظـ األشخاص ،الذيف تسود عندىـ القيمة بإتباع تعاليـ الديف في

كؿ النواحي .ويتميز بعضيـ بإشباع ىذه القيمة في طمب الرزؽ ،والسعي وراء الحياة الدنيا عمى
اعتبار أف ذلؾ عمؿ ديني.

عمى أساس المقصد:
 قيـ وسائمية :وىي تعتبر غاية في حد ذاتيا ،مثؿ الخبلص Salvation
عمى أساس الشدة:
 قيـ ممزمة (أو آمرة ناىية) :وتحدد ما ينبغي أف يكوف .مثؿ القيـ الخاصة بتنظيـ العبلقة بيف
الجنسيف.

 قيـ تفضيمية :وتحدد ما يفضؿ أف يكوف ،مثؿ إكراـ الضيؼ.
 قيـ مثالية :وتحدد ما يرجى أف يكوف ،مثؿ القيـ التي تتطمب مف الفرد أف يعمؿ لدنياه كأنو يعيش
أبدا ،وآلخرتو كأنو يموت غدا.

عمى أساس العمومية( :أو الشيوع أو االنتشار) .
 قيـ عامة :يعـ شيوعيا وانتشارىا في المجتمع كمو بصرؼ النظر عف ريفو وحضره وطبقاتو وفئاتو
المختمفة مثؿ االعتقاد في أىمية الديف والزواج والعفة.
63

 قيـ خاصة :متعمقة بمواقؼ أو مناسبات خاصة أو موضوع محدد أو طبقة أو جماعة خاصة أو دور
اجتماعي خاص ،مثؿ القيـ المتعمقة بالزواج واألعياد.
عمى أساس الوضوح:
 قيـ ظاىرة( :أو صريحة) أي التي يصرح بيا ،ويعبر عنيا بالكبلـ ،مثؿ القيـ المتعمقة بالخدمة
االجتماعية و المصمحة العامة
 قيـ ضمنية :أي التي تستخمص ويستدؿ عمى وجودىا مف مبلحظة الميوؿ واالتجاىات والسموؾ
االجتماعي بصفة عامة ،مثؿ القيـ المرتبطة بالسموؾ الجنسي.

عمى أساس الدواـ:
 قيـ دائمة (نسبيا) وىي التي تبقى زمنا طويبل وتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ،مثؿ القيـ المرتبطة بالعرؼ
و التقاليد.

 قيـ عابرة :أي وقتية عارضة قصيرة الدواـ سريعة الزواؿ ،مثؿ القيـ المرتبطة بالمودات (زىراف،
.)160 :2000

 -3تصنيؼ (معوض)1999 ،
حيث يظير أف القيـ تقسـ إلى تقسيمات عديدة ،وقد تكوف ىذه التقسيمات غير عممية لتداخؿ القيـ فيما بينيا.
ويعرض تقسيـ " سبرانجر" الذي أورده في كتابو " أنماط الرجاؿ " والذي حدد فيو ستة أنماط مف القيـ.

 -1القيمة النظرية  :تكوف فييا ميوؿ الفرد واىتماماتو نحو اكتشاؼ الحقيقة .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يتخذ الفرد
اتجاىاً عقمياً معرفياً ويكوف حكـ الفرد عمى األشياء بموازنتيا عمى أساس ماىيتيا وتمييز األفراد الذيف تبرز
لدييـ القيمة النظرية بنظرة موضوعية معرفية تنظيمية ،وىؤالء يكونوف عادة مف العمماء أو الفبلسفة.

 -2القيمة االقتصادية :تكوف فييا ميوؿ الفرد و اىتماماتو تتعمؽ بما ىو نافع .ويسعى األفراد الذيف تغمب

عمييـ القيـ االقتصادية الستخداـ عالميـ الذي يحيط بيـ وسيمة لمحصوؿ عمى الكسب ،وتكويف الثروة

واستثمارىا بطرؽ متعددة .ويتميز األفراد الذيف تبرز لدييـ القيمة االقتصادية بأنيـ عمميوف ومف الرجاؿ ذوي

الماؿ و األعماؿ.

 -3القيمة الجمالية :يبدو فييا ميوؿ الفرد واىتماماتو بما ىو جميؿ مف حيث الشكؿ أو التوافؽ أو التنسيؽ.
وليس مف الضروري أف يكوف األفراد الذيف تغمب عمييـ القيمة الجمالية فنانيف أو رساميف أو موسيقييف أو

مبتكريف بؿ يمكف أف يكونوا مجرد متذوقيف لنتاج ىذه الفنوف.
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 -4القيمة االجتماعية :يبدو فييا اىتماـ الفرد و ميولو نحو اآلخريف .فالفرد الذي تغمب عميو القيمة
االجتماعية يحب الناس ويميؿ لمساعدتيـ ويجد متعة في تقديـ الخدمات و تكويف العبلقات .ويتميز ىؤالء

األفراد بالعطؼ و الحناف و الميؿ لخدمة الغير.

 -5القيمة السياسية :تبدو في اىتماـ الفرد وميولو ألف يصبح مرك اًز لمقوة و السيطرة و التحكـ في األشياء أو
األشخاص .و غالباً ما يميؿ ىؤالء األفراد لمنشاط السياسي أو القيادة في جوانب متعددة مف الحياة .ويتميز
ىؤالء عادة بقدرة عمى توجيو اآلخريف و التحكـ في مستقبميـ .

 -6القيمة الدينية :تبدو ىذه القيمة في اىتماـ الفرد وميولو لمعرفة ما وراء العالـ الظاىري ،ورغبتو في معرفة

منشأ اإلنساف ومصيره وىؤالء األفراد يروف أف ىناؾ قوة تسيطر عمى الكوف وتحكمو( .معوض،

)243-242:1999
 -4تصنيؼ (الرشداف و جعنيني)1997 ،
حيث يؤكداف أف تصنيؼ القيـ يقوـ عمى عدة أسس:
 -1عمى أساس المحتوى ،كالقيـ الدينية و الخمقية و الجمالية و االقتصادية ،وقد صنفيا سبرانجر في كتابو "
أنماط الرجاؿ " إلى ستة أنواع وىي:
 القيمة النظرية ويعبر عنيا اىتماـ الفرد و ميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة. القيمة االقتصادية :وىي اىتماـ الفرد و ميمو إلى ما ىو نافع . القيمة الجمالية :اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو جميؿ مف نواحي الشكؿ و التوافؽوالتنسيؽ .
 القيمة االجتماعية :ويعبر عنيا باىتماـ الفرد وميمو إلى غيره مف الناس . القيمة السياسية :وتظير في اىتماـ الفرد بالنشاط السياسي وحؿ مشكبلت الناس . القيمة الدينية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو لمعرفة ما وراء العالـ الظاىري ،فيو يرغب في معرفةأصؿ اإلنساف ومصيره ،ويرى أف ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ.

 -2عمى أساس المقصد :فيي إما وسائمية أي تعتبر القيـ وسائؿ لموصوؿ إلى غايات أبعد ،كالترقي ،أو قيـ
غائية في حد ذاتيا ،مثؿ حب البقاء.
 -3عمى أساس الشدة :وىي قيـ ناىية وممزمة ،وقيـ تفضيمية ،وقيـ مثالية تحدد ما يرجى أف يكوف عميو
الشيء.
 -4عمى أساس العمومية (أو الشيوع أو االنتشار) وىي :إما قيـ عامة مثؿ القيـ الدينية والزواج و العفة ،أو
قيـ خاصة تتعمؽ بموقؼ أو طبقة أو دور.
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 -5عمى أساس الوضوح :وىي إما ظاىرية كالقيـ المتعمقة بالمصمحة العامة ،أو ضمنية يستدؿ عمييا مف
ميوؿ الناس وسموكيـ ،مثؿ القيـ المرتبطة بالسموؾ الجنسي.
 -6عمى أساس الدواـ :و الدواـ إما مطمؽ أو نسبي يتغير مف جيؿ إلى آخر كما في الموضات( .الرشداف و
جعنيني)210:1997 ،
 -5تصنيؼ (طهطاوي)1996 ،
حيث يرى مف الممكف تصنيؼ القيـ إلى عدة أنواع ،حسبما اتفؽ عمى ذلؾ الباحثوف ،منيا:
عمى أساس الموضوع :
 -1القيـ الدينية:
ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة ،فيتخذ اتجاىا معرفيا مف العالـ الظاىري ،فيو يرغب في
معرفة أصؿ اإلنساف ومصيره ،ويرى أف ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ الذي يعيش فيو ،وىو يحاوؿ أف يصؿ
نفسو بيذه القوة ،ويتميز األشخاص الذي تسود عندىـ ىذه القيمة ،باتباع تعاليـ الديف في كؿ النواحي.

 -2القيـ النظرية :
ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة ،فيتخذ اتجاىا معرفيا مف العالـ المحيط بو ،ويسعى وراء

القوانيف التي تحكـ عناصر ىذا العالـ ،وبقصد معرفتيا ،ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة
بنظرة معرفية تنظيمية.
 -3القيـ االقتصادية:
ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو نافع اقتصادياً ،ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة،

بنظرة عممية ،ويكونوف عادة مف رجاؿ الماؿ واألعماؿ.
 -4القيـ االجتماعية:

ويعبر عنيا اىتماـ الفرد و ميمو إلى التعاوف مع اآلخريف ،فيو يحبيـ ويميؿ إلى مساعدتيـ ،ويجد في ذلؾ

إشباعاً لو ،ويتميز األفراد الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة ،بالعطؼ و الحناف و اإليثار و خدمة الغير
 -5القيـ السياسية:

يعبر عنيا اىتماـ الفرد بالنشاط السياسي ،وحؿ مشكبلت الغير ،ويتميز األفراد الذيف تسود عندىـ ىذه

القيمة ،بالقيادة في نواحي الحياة العامة.
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 -6القيـ الجمالية:
ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو جميؿ مف ناحية الشكؿ ،أو التوافؽ و التنسيؽ ،ويتميز األشخاص

الذيف تسود عندىـ ىذه القيمة بالفف و االبتكار ،و تذوؽ الجماؿ( .طيطاوي)47 -1996:46 ،
 -6تصنيؼ (الزعبي)1994 ،

حيث يبيف تقسيـ ألبورت وفرنوف ولندزي ( )1951القيـ عمى أساس المحتوى في ضوء نظرية " شبرانجر "

كما يمي:

 -1القيـ النظرية :ويعبر عف ىذه القيـ مف خبلؿ اىتماـ الفرد وميمو إلى اكتشاؼ الحقيقة ،حيث يتخذ اتجاىاً
معرفياً مف العالـ المحيط بو ،ويسعى وراء القوانيف التي تحكـ ىذه األشياء بقصد معرفتيا .ويتميز األشخاص
الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ بنظرة موضوعية نقدية ،معرفية ،تنظيمية ويكونوا عادة مف الفبلسفة و العمماء.

 -2القيـ االقتصادية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو نافع ،ويتخذ مف العالـ المحيط بو وسيمة
لمحصوؿ عمى الثروة وزيادتيا عف طريؽ اإلنتاج و التسويؽ و االستيبلؾ واستثمار األمواؿ .ويتميز
األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ بنظرة عممية و يكونوا عادة مف رجاؿ الماؿ و األعماؿ .

 -3القيـ االجتماعية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى غيره مف الناس فيو يحبيـ ويميؿ إلى مساعدتيـ
ويجد في ذلؾ إشباعاً لو .ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ بالعطؼ و الحناف و اإليثار وخدمة

الغير.

 -4القيـ الجمالية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى ما ىو جميؿ مف ناحية الشكؿ أو التوافؽ والتنسيؽ.
ويتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ القيـ بالفف و االبتكار و تذوؽ الجماؿ و اإلبداع الفني و نتائجو.

 -5القيـ السياسية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد بالنشاط السياسي و العمؿ السياسي وحؿ مشكبلت الجماىير ،و
يتميز األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ بالقيادة في نواحي الحياة المختمفة ،ويتصفوف بقدرتيـ عمى

توجيو غيرىـ.
 -6القيـ الدينية :ويعبر عنيا اىتماـ الفرد وميمو إلى معرفة ما وراء العالـ الظاىري .فيو يرغب في معرفة
أصؿ اإلنساف ومصيره ،ويرى أف ىناؾ قوة تسيطر عمى العالـ الذي يعيش فيو ،وىو يحاوؿ أف يصؿ نفسو
بيذه القوة .و يتميز معظـ األشخاص الذيف تسود عندىـ ىذه القيـ باتباع تعاليـ الديف في كؿ النواحي،

ويتميز بعضيـ بإشباع ىذه القيمة في طمب الرزؽ و السعي وراء الحياة الدنيا عمى اعتبار أف ذلؾ عمؿ

ديني( .الزعبي)158: 1994 ،
تخمص الباحثة إلى أف التصنيفات التي عرضيا زىراف القائمة عمى أساس األبعاد الستة رغـ تعددىا
واختبلفيا إال انيا متداخمة مع بعضيا البعض ،وليست منفصمة عف بعضيا ،أو اف كبلً منيا قائـ بذاتو ،اما
بالنسبة لمتصنيؼ السداسي الذي تناولو طيطاوي فيفتقد لعنصر الشمولية لكثير مف القيـ كالقيـ السياسية
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والقيـ االقتصادية وغيرىا ،ولكف ىذا التصنيؼ يتناسب وطبيعة دراستو التي ىدفت إلى استخبلص القيـ مف
خبلؿ القصص القرآني.
 2.5خصائص القيـ:
تمتاز القيـ بمجموعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ األخرى كالحاجة ،أو الدافع ،أو
المعتقد ،أو االتجاه ،أو السموؾ .ويمكف إجماؿ أىميا في ما يمي:
 .1أنيا إنسانية ،بمعنى أنيا تختص بالبشر دوف غيرىـ و ىذا ما يميزىا عف الحاجات التي تخص البشر
وغيرىـ.

 .2أنيا غير مرتبطة بزمف معيف ،فالقيـ إدراؾ يرتبط بالماضي و الحاضر و المستقبؿ ،وىي بيذا المعنى
تبتعد عف معنى الرغبات ،أو الميوؿ التي ترتبط بالحاضر فقط.

 .3أنيا تمتمؾ صفة الضدية ،فمكؿ قيمة ضدىا مما يجعؿ ليا قطباً إيجابياً ،و قطباً سمبياً ،و القطب
اإليجابي ىو وحده الذي يشكؿ القيمة ،في حيف يمثؿ القطب السالب ما يمكف أف نسميو (ضد القيمة ،أو

عكس القيمة).

 .4المعيارية :بمعنى أف القيـ تعتبر بمثابة معيار إلصدار األحكاـ تقيس و تقيـ و تفسر و تعمؿ مف خبلليا
السموؾ اإلنساني.

 .5أنيا نسبية ،أي أنيا ليست مطمقة ،بؿ تمتاز بالثبات النسبي و ىي تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعاً لعوامؿ
المكاف و الزماف و الثقافة و الجغرافيا واأليديولوجيا.

 .6أنيا متعممة ،أي أنيا مكتسبة مف خبلؿ البيئة و ليست وراثية ،بمعنى أنو يتـ تعمميا واكتسابيا عف
طريؽ مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة.
 .7أنيا ذاتية ،بمعنى أف وزف القيمة و أىميتيا يختمؼ مف فرد آلخر(الزيود.)24: 2006 ،
 .8كما ىناؾ عدة مجموعة مف خصائص الميمة لمقيـ نذكر منيا(الرشداف ،جعنيني:)1997 ،
 .9أنيا ليست مف وضع شخص معيف ،بؿ ىي حصيمة تجربة جماعية .
 .10ليست صفات مجردة ،بؿ يتوصؿ إلييا مف خبلؿ أنماط السموؾ المعبرة عنيا.
 .11تعتبر معايير وضوابط لمسموؾ اإلنساني.
 .12تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر عف طريؽ التربية و التنشئة االجتماعية .
 .13ليا صفة العمومية ،فقد تختمؼ مف فئة إلى أخرى ،ولكف ىناؾ قيماً معينة عامة لجميع أفراد
المجتمع.

 .14تختمؼ مف مجتمع آلخر ،وأف اشتركت في بعض نواحييا.
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 .15ليا صفة التغير و التطور رغـ بطئو ،و الذي يتـ نتيجة عوامؿ مختمفة (الرشداف ،جعنيني:1997 ،
.)210
 .16إف القيـ أكثر عمومية وتجريداً وشموالً مف االتجاىات ،فيي ال تحدد بموضوعاتيا عمى نحو مباشر
بؿ تحدد بمثؿ مجردة ،تتجاوز األوضاع أو الحاالت الجزئية ،فموقؼ الفرد مف عمـ الفيزياء ،يحدد "

اتجاىو " نحو موضوعات ىذا العمـ بالذات ،أما موقفو مف العمـ وأثره في تطوير الحياة المجتمعية،

فيحدد (القيمة) العممية التي يتبناىا الفرد.

 .17إف القيـ أكثر ثباتاً مف االتجاىات وأقؿ قابمية لمتغير منيا ،وقد يعود ذلؾ إلى أف مستوى عقيدة الفرد
بقيمة أعمى مف مستوى عقيدتو باتجاىاتو ،والى كوف القيـ أكثر أىمية في حياة الفرد و المجتمع.

 .18تنطوي القيـ عادة عمى جانب تفضيمي و أخبلقي ،في حيف يمكف أف تكوف االتجاىات سمبية ،لذلؾ
يتناوؿ الباحثوف عادة مسالة القيـ مف خبلؿ بحثيـ في السموؾ األخبلقي(نشواتي.)480 :2003 ،

تخمص الباحثة إلى أف مف خصائص القيـ أنيا :إنسانية و اجتماعية و عامة و ثابتة متغيرة و غير

محددة و تختمؼ مف مجتمع آلخر و معيارية ،قابمة لمتطوير.
 أما خصائص مفهوـ القيمة:

 -1تصطبغ بالصبغة االجتماعية :تنطمؽ مف إطار اجتماعي محدد.
 -2تتصؼ بالذاتية :يحس كؿ شخص منا بالقيـ عمى نحو خاص بو.
 -3تتصؼ باليرمية :ترتب عند كؿ شخص ترتيباً متدرجاً في األىمية.
 -4تتصؼ بالقابمية لمتغير :قابمة لمتغير بتغير الظروؼ االجتماعية.
 -5تتصؼ بالعمومية :تشكؿ طابعا قومياً عاماً ومشتركا بيف جميع الطبقات.
 -6تتصؼ القيـ نوعاً مف الرأي أو الحكـ عمى الشخص أو شيء أو معنى معيف.
 -7مثالية.
 -8القيـ تجربة فوجودىا ال يكوف إال بشخص ولشخص.
 -9القيمة ذات قطبيف في الجممة :فيي إما ىذا الوجود أو ذاؾ ،إنيا حؽ أو باطؿ ،خير أـ شر (المعايطة:
.)189 ،2000
وفي الحياة :تكوف ال قيـ جزءا ال يستياف بو اإلطار المرجعي لمسموؾ في الحياة العامة في مجاالتيا المختمفة
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
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في التوجيو واإلرشاد النفسي :ويبدو ذلؾ بصفة خاصة في انتقاء األفراد الصالحيف لبعض الميف ،مثؿ عمماء
الديف ورجاؿ السياسة واألخصائييف النفسييف و األخصائييف االجتماعييف و العاميف في الميف الطبية وغيرىـ

وفي تعميـ الناس القيـ الصالحة.

في الصحة النفسية والعبلج النفسي :مف المعروؼ أف أي عممية تيدؼ إلى تعديؿ السموؾ ينبغي أف تضع
في االعتبار جميع جوانب الشخصية بما في ذلؾ القيـ .وال يخفى الدور الذي تقوـ بو القيـ في التوافؽ النفسي
و االجتماعي(زىراف.)162 :2000 ،

 2.6وظائؼ القيـ:
ترجع أىمية دراسة القيـ بالنسبة لمتربية كما عند (طيطاوي ،)1996 ،إلى أف ىذه القيـ تتصؿ اتصاال مباش ار
باألىداؼ التربوية التي تسعى التربية إلى تحقيقيا في المتعمـ " ،وأف تكويف القيـ لدى المتعمـ ال يقؿ أىمية

عف المعمومات و األفكار التي نزوده بيا ،ألف القيـ طاقات لمعمؿ ،ودوافع لمنشاط ،ومتى تكونت القيـ
المرغوب فييا لدى المرء ،فإنو ينطمؽ إلى العمؿ الذي يحققيا ،وتكوف بمثابة المرجع أو المعيار الذي نقيـ بو

ىذا العمؿ ،لنرى مدى تحقيقو ليا ".

وىنا تظير وظيفة أخرى لمقيـ " ،فبجانب أنيا دوافع لمنشاط و العمؿ ،فيي إطارات مرجعية ،أو معايير يقيـ
عمى أساسيا ىذا العمؿ " ومف ىنا كانت ضرورة دراستيا ،بالنسبة لجميع المسئوليف عف العممية التربوية .
وىي – كموجيات لمسموؾ – يجب أف تكوف ىادفة ،بمعنى أنيا تؤدي وظيفة معينة ،مما لفت النظر إلى
التعرض لبعض وظائؼ القيـ ،لموقوؼ عمى ما يمكف أف تحققو مف أىداؼ ووظائؼ ،بالنسبة لمفرد و

الجماعة ،وفيما يمي بعض وظائؼ القيـ:

 -1لمقيـ دور في مجاؿ التوجيو و اإلرشاد النفسي ،ويبدو ذلؾ بصفة خاصة في انتقاء األفراد الصالحيف
لبعض المياـ مف رجاؿ التربية ،ورجاؿ السياسة واإلخصائيف النفسييف و االجتماعييف ،في تعميـ األفراد القيـ

الصالحة.

 -2تمعب القيـ دو ار فعاال في التوافؽ النفسي و االجتماعي لؤلفراد ،إلى جانب الدور الذي تمعبو في عمميات
العبلج النفسي ،وىي بذلؾ تيدؼ إلى تعديؿ السموؾ ،وخاصة عند بعض األفراد الذيف ينتموف إلى الديف.

 -3تعمؿ القيـ عمى إيجاد نوع مف التوازف و الثبات لمحياة االجتماعية ،و الحياة االجتماعية تكوف مستحيمة
بدوف القيـ ،حيث إف النظاـ االجتماعي ال يستطيع أف يستمر بدونيا ،وبالتالي ال يمكنو تحقيؽ أىداؼ

الجماعة ،فبلبد مف وجود القيـ كمعيار أساسي ،يوجو السموؾ نحو ىدؼ مشترؾ.

 -4تدفع القيـ األفراد إلى العمؿ ،وتوجو نشاطيـ ،وتعمؿ عمى حفظ نشاط األفراد موحداً و متناسقا،
وصيانتو مف التناقض واالضطراب – بمعنى أننا نبلحظ عدـ الوحدة وانعداـ التناسؽ في تصرفات أولئؾ

الذيف لـ تتكوف لدييـ القيـ الكافية ،أو لـ تنضج عندىـ بالمستوى المطموب.
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 -5تستخدـ القيـ بمثابة معايير وموازيف ،يقاس بيا العمؿ ويقيـ ،كما أنيا تساعد عمى التنبؤ بسموؾ
صاحبيا ،فمتى عرفت ما لدى شخص مف قيـ استطعت أف أتنبأ بما سيكوف عميو سموكو في المواقؼ

المختمفة .ونظ ار لتأثير القيـ عمى السموؾ ،فإف القيـ تكوف جزءا ال يستياف بو في اإلطار المرجعي لمسموؾ،
ومف ثـ تستخدـ كمعيار لمحكـ عمى ىذا السموؾ.
 -6تعمؿ القيـ عمى ربط أجزاء الثقافة بعضيا بالبعض اآلخر ،فتربط العناصر المتعددة و النظـ ،حتى تبدو
أنيا متناسقة ،كما أنيا تعمؿ عمى إعطاء ىذه النظـ أساسا عقميا ،يستقر في ذىف أعضاء المجتمع المنتميف

إليو.
 -7تزود القيـ أعضاء المجتمع بمعنى الحياة ،وباليدؼ الذي يجمعيـ مف أجؿ البقاء ،وذلؾ ألنيا تستخدـ
بمثابة معايير يقاس بيا العمؿ ،ويقيـ بمقتضاىا السموؾ.
وىكذا تعتبر القيـ إحدى الدعامات األساسية اليامة ،بؿ ىي الدعامة األـ ،التي تسيـ في تكويف شخصية
اإلنساف المسمـ المتكامؿ الشخصية ،و القرآف الكريـ يجعؿ مف اهلل المثؿ األعمى ،الذي تقاس قيـ اإلسبلـ

عميو ،والتربية اإلسبلمية تعتمد في تحديد أىدافيا عمى ىذه القيـ.

ولمقيـ أىمية بالنسبة لممجتمع أيضا ،فالقيـ الدينية ليا أثر عظيـ في المجتمع " ،فيي تعمؿ عمى توحيد أفراد
األمة وتماسكيـ ،وفي ىذا إصبلح لممجتمع أيضا " (طيطاوي.)46-44 :1996 ،
 2.7الفمسفات والقيـ:
 -1القيـ في فمسفة التربية اإلسالمية:
يعرؼ (الجبلد )2007 ،القيـ في االسبلـ :ىي مجموعة مف المثؿ العميا و الغايات و المعتقدات و
التشريعات و الوسائؿ و الضوابط و المعايير لسموؾ الفرد و الجماعة مصدرىا اهلل عزوجؿ .وىذه القيـ ىي

التي تحدد عبلقة اإلنساف وتوجيو إجماالً و تفصيبلً مع اهلل تعالى ومع نفسو ،ومع البشر ومع الكوف

(الجبلد)55 :2007 ،

كما يرى (أحمد )2003 ،أف القيـ في اإلسبلـ تتسـ بالشموؿ و التكامؿ و التساند فيما بينيا ،كوف الديف
اإلسبلمي دعوة عالمية موجيو لمناس كافة ،تتجاوز حدود المكاف و الزماف و تشمؿ جميع نواحي الحياة ،كاف

فرداً أو جماعة ،والمجتمع البشري كمو ،كما شمؿ مختمؼ حياة اإلنساف في الدنيا و اآلخرة .لذلؾ كانت القيـ

عامة موجية بطائفة مف التشريعات و القواعد المستمدة مف القرآف و السنة النبوية واجتياد العمماء و الفقياء،

لتنسجـ معاً في منطؽ واحد .وتقسـ القيـ اإلسبلمية إلى نوعيف ،أحدىما القيـ الفوقية أو السماوية التي ترتبط

بأصوؿ التشريع اإلسبلمي مبيناً طريؽ الحؽ و الخير و الشر ،و الحبلؿ و الحراـ ،و الصواب و الخطأ،
وىذه القيـ مطمقة ثابتة خالدة ال تتغير ،ال اجتياد فييا أو اختيار ،وعمى اإلنساف تقمبيا و التسميـ بيا و العمؿ

بمقتضاىا .واألخرى قيـ اصطبلحية التي ترتبط بأمور لـ يرد فييا نص أو تشريع صريح و ىذه القيـ نسبية
ومتغيرة لتناسب أوجو تطور المجتمعات ،والقيـ ىي األساس في بناء اإلنساف ،فاإلنساف ىو أساس كؿ شي
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فمف الواجب عمينا أف نعطيو اىتماماً وعناية ورعايةً  ،منذ نشأتو األولى في أسرتو بتربيتو التربية الصالحة و
بتمقينو و تعميمو القيـ و المثؿ و األخبلؽ الكريمة و حب العمؿ و التفاني ب ٍىو إيثار الغير عمى النفس و
حبيـ و تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة  ......إلخ و التي ستشكؿ مجموعة مف القيـ و

المثؿ األخبلقية التي ستنعكس إيجابياً أو سمبياً عمى سموكياتو و تصرفاتو في المجتمع انطبلقاً مف بيتو و

انتياء بالمجتمع و الوطف الذي يعيش فيو (أحمد.)137 :2003 ،

كما وترى أبو جامع أف القيـ ارتبطت بالحضارة اإلسبلمية ارتباطاً وثيقاً وأقامت دعائميا عمى أسس روحية
استمدت عناصرىا مف القرآف الكريـ و السنة النبوية المطيرة ففي الوقت الذي اعتمد فيو الييود جانب المادية
و أىمموا جانب الروحية و كذلؾ في الوقت الذي أىمؿ النصارى جانب المادية و اىتموا بالروحانية جاء

اإلسبلـ ليوازف ألصحابو بيف جانب الروحية و المادية و ىذاف الجانباف ىما الحضارة بعينييا فبل يمكف
ِ
َّ ِ َِّ
اى ْـ
اء َب ْي َنيُ ْـ تََر ُ
لمحضارة أف ترفرؼ بأحدىما قاؿ تعالى " ُم َح َّم ٌد َر ُسو ُؿ المو َوالذ َ
اء َعمَى اْل ُكفَّ ِار ُر َح َم ُ
يف َم َعوُ أَش َّد ُ
ِ
ضو ًانا ِسيم ِ
َّدا ي ْبتَ ُغوف فَ ْ ِ َّ ِ
ُّج ِ
ود َذلِ َؾ َمثَمُيُ ْـ ِفي التَّ ْوَرِاة َو َمثَمُيُ ْـ
َ ُ
اى ْـ في ُو ُجوِى ِي ْـ م ْف أَثَِر الس ُ
ُرَّك ًعا ُسج ً َ َ
ض ًبل م َف المو َوِر ْ َ
الزَّر َ ِ ِ
ِ
َّ
اإل ْن ِج ِ
ِفي ِ
ب ُّ
َخ َرَج َش ْ
يؿ َك َزْرٍع أ ْ
اع ل َيغيظَ بِ ِي ُـ اْل ُكفَّ َار َو َع َد الموُ
استَ َوى َعمَى ُسوِقو ُي ْع ِج ُ
استَ ْغمَظَ فَ ْ
طأَهُ فَ َآزَرهُ فَ ْ
ِ
الَِّذيف آمنُوا وع ِممُوا الصَّالِح ِ
يما " (الفتح ،)29 :كما أف مفيوـ النسبية تشمؿ قيـ
ات ِم ْنيُ ْـ َم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
َ
َ َ ََ
َج ًار َعظ ً
الفمسفة البرجماتية و قيـ الفمسفة اإلسبلمية ألف تمؾ النسبية ترتبط بمف يمارس تمؾ القيـ ومف ىنا قاؿ عمي
رضي اهلل عنو " :أوالدكـ خمقوا لزماف غير زمانكـ " ولكف اإلسبلـ جعؿ القيـ المطمقة مف خبللو واضحة

المعالـ يتجسد في حب أتباع ىذا الديف لمتضحية بأنفسيـ في سبيؿ الغير كالشيادة في سبيؿ اهلل لحماية
ِ
ِ
اى ُدوا المَّوَ َعمَ ْي ِو فَ ِم ْنيُ ْـ َم ْف
ص َدقُوا َما َع َ
األوطاف و ما فييا و ذلؾ ما أشار لو قولو تعالى " م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
ضى َن ْح َبوُ َو ِم ْنيُ ْـ َم ْف َي ْنتَ ِظ ُر َو َما َب َّدلُوا تَْبِديبلً " (األحزاب  )23و ىذا ما أشار إليو َر ُسو ُؿ المَّ ِو -صمى اهلل
قَ َ
ِ
َّ ِ
اف ْب ِف َب ِش ٍ
الن ْع َم ِ
عميو وسمـَ -ع ِف ُّ
يف ِفى تَ َوا صد ِى ْـ
اؿ قَ َ
ير قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو -صمى اهلل عميو وسمـَ « -مثَ ُؿ اْل ُم ْؤ ِمن َ
اعى لَوُ َسائُِر اْل َج َسِد بِالسَّيَ ِر َواْل ُح َّمى » (.االماـ
اح ِم ِي ْـ َوتَ َعاطُِف ِي ْـ َمثَ ُؿ اْل َج َسِد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِم ْنوُ ُع ْ
ض ٌو تَ َد َ
َوتََر ُ
مسمـ ،د.ت ،ج (.)20 :8أبو جامع)57-55 :2011 ،
كذلؾ يعتبر الديف اإلسبلمي أصؿ األخبلؽ ،فاألخبلؽ ىي أساس المعاممة بيف الفرد وربو ،وبينو وبيف

الناس .و األخبلؽ ىي ما ينبغي عمى المرء أف يفعمو ليكوف سموكو موافقاً لروح الشريعة و تقاليد اإلسبلـ.

(أحمد. )167 :2003 ،

وبالنسبة لمقيـ اإلسبلمية أف تميز بيف نوعيف مف القيـ :القيـ الفوقية أو العموية أو السماوية والقيـ اإلصبلحية.
فالقيـ الفوقية ترتبط بأصوؿ التشريع اإلسبلمي فقد رسـ اهلل لنا طريؽ الحؽ وبيف لنا الصواب وبينيما أمور
متشابيات ،فيي قيـ مطمقة وثابتة خالدة ال تتغير بتغير الزماف واألحواؿ ،وال مجاؿ الجتياد اإلنساف أو
اختياره فييا ،ومف ثـ عميو أف يتقبميا ويسمـ بيا ويعمؿ بمقتضاىا ،باعتبارىا معروفة لدنيا كشفيا اهلل لعباده
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عف طريؽ كتابو الكريـ ورسولو األميف ،فالرسوؿ "صمى اهلل عميو وسمـ" لـ يكف ينطؽ عف اليوى إف ىو إال
وحي يوحى.
والقيـ اإلصبلحية ترتبط بأمور لـ يرد فييا نص أو تشريع صريح ،فيي تقع في مجاؿ األمور المتشابيات،
فيذه القيـ نسبية ومتغيرة بتغير المواقؼ واألزماف والمكاف ،وىي تسمى اصطبلحية بمعنى اف الناس
اصطمحوا عمييا لتتناسب مع تصريؼ أحواليـ وشئونيـ في دنياىـ ،وقد ورد عف النبي "صمى اهلل عميو وسمـ"

قولو " :أنتـ اعمـ بشئوف دنياكـ " (مرسي.)243 ،2003 ،

وترى الباحثة أف الفمسفة االسبلمية فوقية ،مطمقة وخالدة مف خبلؿ النصوص قطعية الداللة قطعية الثبوت

والتي ال تتغير زماناً وال مكاناً ،كما أف ىناؾ قيـ متغيرة تغي اًر نسبياً حسب األحواؿ واألحداث ال تتعمؽ
بنصوص ثابتة وال قطعية الداللة وال قطعية الثبوت وىي ذات عبلقة بالسموؾ والمعامبلت واألحواؿ وشئوف

الحياة وىي ما تعرؼ بالقيـ االصطبلحية .
 -2القيـ في الفمسفة المثالية :

تؤمف الفمسفة المثالية بأف القيـ مطمقة و ثابتة ألنيا مستمدة مف عالـ المثؿ ،فالخير و الجماؿ ليس مف صنع
اإلنساف ،بؿ ىما جزء مف تركيب الكوف ،و الحكـ عمى القيـ صادر مف العقؿ الذي يقدمو اإلنساف ،عمى
أساس شعوره األولي الصادر مف ممكاتو العاقمة وليس مف إحساسو(.الحاج محمد)132 :2003 ،

فيي قيـ ال يستطيع أي مفكر يستعمؿ عقمو أف يشؾ في وجودىا إذ اف وجودىا ووضوحيا ال شؾ فيو عف

طريؽ الوحي او الضمير أو تعمـ المعمميف (بدراف ،و أخروف.)173:2002 ،

كما يمكف القوؿ بصفة عامة بأف المثالييف يرجعوف كؿ القيـ إما الى الو واما إلى القوة الروحية لمطبيعة ،وكؿ
المثاليوف يتفقوف عمى أف القيـ مطمقة وغير مقيدة ،فالخير والجماؿ ليسا مف صنع االنساف ،بؿ ىما جزء مف

تركيب الكوف ،لذا يجب أف تقوـ سياسة المدرسة عمى مبادئ راسخة ثابتة مف ىذه القيـ( .مرسي،
)190:2003
و بذلؾ يعتقد المثاليوف اف القيـ مطمقة وليست متغيرة متبدلة ،واف الخير والجماؿ ليسا مف صنع اإلنساف ،بػؿ

ىما جزء مف نسيج الكوف ،واف الحاصؿ مػف ىػذه النظػرة دعػوة مثاليػة تطالػب المدرسػة أف تقػوـ سياسػتيا عمػى
أسػػس ومبػػادئ ارسػػخة ،وأف قػػيـ الفػػرد ال تصػػبح ذات داللػػة ويمكػػف االعتمػػاد عمييػػا اال اذا ارتبطػػت بالحقيقػػة

(.الفرحاف)58:1999 ،

تخمص الباحثة إلى أف القيـ في الفمسفة المثالية مطمقة وأزلية ثابتة ليست متغيرة واف الخير والجماؿ ليس مف

صنع البشر بؿ مستمدة مف العالـ الفوقي الميتافيزيقي ،وانيا مرتبطة بالحقيقة المطمقة.
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 -3القيـ في الفمسفة الواقعية:
ينظر الواقعيوف لمقيـ بأنيا موضوعية ،وذات أساس دائـ ،ويختمفوف فيما بينيـ عمى أسباب ىذا االعتقاد.
فالواقعيوف الكبلسيكيوف يتفقوف مع أرسطو في وجود قانوف خمقي كمي ،يمكف إدراكو بالعقؿ ،وىو ممزـ لجميع

الناس باعتبارىـ كائنات كاممة و الفضائؿ عند الواقعية تتصؿ بالعقؿ العممي وىي فضائؿ أخبلقية وسموكية،

أما الفضائؿ التي تتصؿ بالعقؿ النظري فيي فكرية ومعرفية(ناصر.)161 :2001 ،
كما يتفؽ الواقعيوف الدينيوف عمى أف الناس يمكف أف يميزوا ىذا القانوف الخمقي باستخداـ العقؿ ،إال أنيـ

يصروف عمى اف اهلل أنشأ ىذا القانوف وأنو وىب اإلنساف العقؿ لفيمو .

ويرفض الواقعيوف العمميوف أف يكوف لمقيـ أي جزاء خارج حدود الطبيعة والعالـ ،وبذلؾ كاف الخير عندىـ ىو

ما يبلئـ بيننا وبيف البيئة ،والشر ىو ما يبعدنا عف ىذه المبلءمة ،وألف كبل مف الطبيعة البشرية والطبيعة
المادية ثابتة ،فإف القيـ التي توفؽ بينيما ثابتة كذلؾ (.الفرحاف.)82 :1999 ،
الواقعية فمسفة تقوـ عمى الحقائؽ المحسوسة المجربة و التي تبقى ثابتة ال تقبؿ التغيير و كذلؾ القيـ تستخرج

مف الفكر و الثقافة المتبعة في المجتمعات إذف فمصدر القيـ و األخبلؽ مستوحى مف الواقع الذي نعيشو و
يستدؿ عمييا أيضاً عف طريؽ التجربة (طبلفحو.)55 :2013 ،
ىناؾ بعض اآلراء المتباينة حوؿ بعض القيـ في الواقعية و بخاصة حوؿ ما يتصؿ باألدياف السماوية بيف
التيار الديني و التيار المادي  ...وىو خبلؼ معروؼ .واذا كاف التياراف يتفقاف عمى عدد مف القيـ إال أنيما
يختمفاف حوؿ منطمقات التفكير بيذه القيـ ،وىـ متفقوف حوؿ قيـ التكامؿ و التعاوف و اإلخاء والتراحـ ...

إلخ.

ينظر الواقعيوف لمقيـ مف ناحية خيرىا ونفعيا ألكبر عدد مف الناس عمى أساس أف ىذه القيـ تعتبر معايير

لضبط وتوجيو السموؾ اإلنساني في المجتمع.

والقيـ باعتبارىا حقائؽ موضوعية قابمة لمبحث و التجديد ،فإنيا متغيرة ،نسبية و تختمؼ مف مجتمع إلى آخر

(الحاج محمد.)141- 140 :2003 ،

تخمص الباحثة إلى أف القيـ في الفمسفة الواقعية تنقسـ حسب أنواعيا :فيي عند الواقعييف الدنييف وىي ما
تعرؼ بالتومية نسبة إلى توماس اإلكويني موضوعية واقعية ذات أساس ثابت أي ال تتغير ،أما عند الواقعييف

الكبلسيكييف فانيـ يتفقوف في وجود قانوف خمقي يمكف ادراكو بالعقؿ وىو ممزـ لجميع الناس .

أما الواقعييف التجريبييف فيـ ينظروف إلى أف القيـ متغيرة غير ثابتة النيـ ال يؤمنوف بالعالـ الغيبي بؿ يؤمنوف

بالحواس.

15

 -4القيـ في الفمسفة اإل نسانية:
تمجد الفمسفة اإلنسانية الرغبة و الميوؿ اإلنسانية عكس األخبلقيات و القيـ التي تدعو إلى رفض الرغبات و
االستسبلـ ليا ،الفمسفة اإلنسانية تدعو لمفرح و البيجة ولذا يرفضوف السمطة والديف الذي يقيد ىذه الحرية أو
الرغبة اإلنسانية البحتة بؿ وال يروف في ذلؾ ش ار فما داـ ذلؾ يسعد اإلنساف(ناصر.)129 :2001 ،

كما يؤكد اإلنسانيوف عمى ضرورة أخذ الفرد والجماعة القيـ ،ومف اىميا أف يقبؿ اإلنساف ما تقدمو لو الحياة

مف ىبات كبيرة بكؿ حرية وسعادة؛ فمف المعروؼ أف القيـ تمعب دو اًر ميماً في تنظيـ الحياة ،كما واف القيـ

مف جيتيا تتطمب نوعاً مف النظاـ ،وأف القيـ األخبلقية ترفض االنصياع إلى الرغبات وفي أقؿ تقدير تضع
الشروط التي تنظـ طريؽ تحقيقيا ،واف مسعى القيـ االخبلقية ىو ضبط الرغبات أو جزء مف ىذه الرغبات،

ومف ىنا تصبح القيـ األخبلقية بالمنظار اإلنساني ضد الميوؿ والرغبات الفطرية (الفرحاف-100 :1999 ،

)101
بينما تدور كؿ قيـ االتجاه اإلنساني عمى النواحي الدنيوية بما فييا مف سعادة ومنفعة وجماؿ ،وىو يؤكد القيـ

المرتبطة بيذه النواحي ،وينبذ أي قيـ أخرى تتصؿ بعالـ اآلخرة أو التصوؼ والزىد في الحياة ومباىجيا.
وتؤكد في نفس الوقت عمى اكتساب التمميذ لمقيـ االخبلقية والجمالية التي تمكنو مف تفوؽ الجماؿ والخير

واالستمتاع بحياتو في ظؿ نظرة إنسانية واسعة تتسع لئلنسانية جمعاء وتقوـ عمى المحبة والسبلـ( .مرسي،
)214 :2003
أىمية الحرية لئلنساف وقبولو بيبات الحياة و الكوف مف جماؿ وثياب وحب و مباىج وفي ىذا تعارض بيف

األخبلؽ و النظرة اإلنسانية.

تمجد الفمسفة اإلنسانية الرغبة و الميوؿ اإلنسانية عكس األخبلقيات و القيـ التي تدعو إلى رفض الرغبات و

االستسبلـ ليا.

اإلنسانية تدعو لمفرح و البيجة ولذا يرفضوف السمطة والديف الذي يقيد ىذه الحرية أو الرغبة اإلنسانية البحتة

بؿ وال يروف في ذلؾ ش ار فما داـ ذلؾ يسعد اإلنساف( .طبلفحو)60 :2013 ،

وترى الباحثة أف القيـ في الفمسفة اإلنسانية ىي قيـ متغيرة غير ثابتة تدور عمى النواحي الدنيوية بما
فييا مف اشباع غرائز ومنفعة وجماؿ ومباىج الحياة ،وترفض العالـ الغيبي أو كؿ قيـ تتصؿ بالزىد في الحياة
لذا ترفض السمطة والديف.

 -5القيـ في الفمسفة الطبيعية:
يعتقد الطبيعيوف كما عند روسو أف القيـ و المعايير الموجودة في حياة الناس إنما ناتجة عف ميوليـ ورغباتيـ

ولكنيا ليست قيـ خالدة بؿ مرىونة بظروؼ الناس.
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يعتنؽ روسو مبدأ الديف الطبيعي ألنو يتماشى مع قوانيف الطبيعة ولذلؾ تقبمو النفس وتؤمف بو وكاف يؤمف أف
لمكوف خالؽ مدبر لو القدرة المطمقة ونعرؼ اهلل مف خبلؿ مخموقاتو ولكنو كاف يرى أف اإلنساف كما ذكرنا
سابقا بطبيعتو خي ار وما يمحقو مف فساد ال دخؿ لو فيو وال يعود لطبيعتو األصمية .و ربط روسو بيف األخبلؽ
و العواطؼ واعتبرىا المحقؽ لمسعادة المنشودة لئلنساف رغـ قناعتو بعدـ حاجة الطبيعة إلى أخبلؽ إذا ابتعد

اإلنساف عف المجتمع الذي يغير طبيعتو الخيرة(.طبلفحو)66 :2013 ،

أما مصدر القيـ عف الفمسفة الطبيعية ىو الحياة " ،أو الواقع " ،فالناس في تفاعميـ بعضيـ مع بعض
يستخمصوف ألنفسيـ قيماً يمتزموف بيا ،ويسيروف وفقيا ،و الخبرة اإلنسانية عندىـ ىي أساس بناء القيـ،
ويستمزـ بناء أي قيمة الرجوع إلى الواقع و استقرائو ،واصطناع المشاىدة و التجربة بدال مف الميتافيزيقا ،والقيـ

عند الطبيعيف متغيرة غير ثابتة ،ألنيا نابعة مف مفاىيـ تفرضيا الضرورات كما تزيميا الضروريات أيضاً.

فالقيـ تعبر عف ميوؿ الناس وحاجاتيـ ورغباتيـ ،لذلؾ فيي متغيرة( .ناصر)163 :2001 ،

كما يذىب الطبيعيوف إلى اف كؿ القيـ والمقاييس والمعايير الموجودة في حياة الناس ما ىي إال تعبير عف
ميوؿ الناس وحاجاتيـ ورغباتيـ ،واف بقاءىا مرىوف بالظروؼ التي ولدتيا .وأف القيـ ليست مصنوعة بفعؿ

قوة خارقة مييمنة عمى ىذا الكوف ،وأنيا ليست مفروضة عمى الناس أو خالدة ،فانيـ ال يعتقدوف بخمود القيـ
والمبادئ وانما ىي برأييـ مفاىيـ تفرضيا الضرورات وتزيميا الضرورات إذا تغيرت الظروؼ(.الفرحاف،

)128 :1999

تخمص الباحثة إلػى اف القػيـ فػي الفمسػفة الطبيعيػة متغيػرة ليسػت مطمقػة وىػي مرىونػة بظػروؼ النػاس وميػوليـ
وحاجػػاتيـ ورغبػػاتيـ ،وأف مصػػدرىا الحيػػاة أو الواقػػع ،وأف بقاءىػػا مرىػػوف بػػالظروؼ التػػي ولػػدتيا وأنيػػا تتغيػػر

بتغير الظروؼ واألزماف.

 -6القيـ في الفمسفة الوجودية:
تدعي الوجودية أف القيـ ليست مطمقة كما أنيا غير محددة بمعايير خارجيػة ،وانمػا تتحػدد كػؿ قيمػة باإلختيػار

الحر لمفرد .فالقيـ ىي مسألة فرديػة شخصػية بحتػة ،إف الوجػود ىػو القيمػة الرئيسػية لكػؿ فػرد والقػيـ التػي تمثػؿ
اىميػػة لكػػؿ إنسػػاف ىػػي نسػػبية تتوقػػؼ عمػػى الظػػروؼ الفرديػػة ،ومػػف ثػػـ فػػإف اإلنسػػاف ال ينبغػػي أف يتمثػػؿ لمقػػيـ
االجتماعيػػة ومعػػايير مجتمعػػو لمجػػرد االمتثػػاؿ أو التبعيػػة ،واذا مػػا سػػمح الفػػرد لممجتمػػع أو ألي منظمػػة مػػف

منظماتو أف تفرض قيميا عميو فإنو يفقد أصالتو وانسانيتو( .مرسي)216 :2003 ،

تعد القيـ في الفمسفة الوجودية أنيا نسبية غير مطمقة ،وغير محددة بمعايير خارجية ،وىي حسب ظروؼ
كؿ إنساف و تتحدد باالختيار الحر لمفرد ،فيي مسألة شخصية في حيف أف ما ال يتـ اختياره منيا بحرية

يكوف عديـ الفائدة .و يتضمف القيـ الوجودية قانوناً واحداً ىو :اختر نفسؾ بنفسؾ ،بمعنى أنو عمى اإلنساف
عدـ االمتثاؿ لمقيـ االجتماعية لمجرد االمتثاؿ أو التبعية مع الرفض التاـ ألية قيـ أخبلقية مفروضة عمى

اإلنساف مف الخارج ،ولكنو مطالب بتطوير مفاىيمو األخبلقية و القيمية بنفسو ،وترى الوجودية أف اإلنساف
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يتعرؼ عمى قيمو عف طريؽ ممارستو لحريتو ،فالحرية أساس القيـ ،لذا فاف الفرد ىو المسئوؿ عف أفعالو
وتصرفاتو مسؤولية كاممة يختار ما يريد مف تصرفات (طبلفحة.)89 :2013 ،
القيـ عند الوجودييف نسبية ،عاطفية ،شخصية ،ألف الوجودييف يروف أف كؿ فرد يبتكر قيمة الخاصة مف
خبلؿ اختياراتو ،و أفعالو .و القيـ التي تستحؽ التقدير عندىـ ىي تمؾ التي تدفع الفرد ليكوف أصيبل في

فرديتو ،وحريتو .ويعود لمفرد تحديد أي القيـ خير وأييا شر .وىنا تكمف الحرية الفردية في اختيار القيـ
المناسبة لمفرد المعني (ناصر. )162 :2001 ،

كم ػػا وض ػػعت الوجودي ػػة األخ ػػبلؽ داخ ػػؿ األفع ػػاؿ اإلنس ػػانية ،فتك ػػوف ب ػػذلؾ الق ػػيـ ص ػػادرة ع ػػف األفع ػػاؿ وليس ػػت
منفصمة عنيا ما داـ اإلنساف يمارس أفعالو بحريػة وعمػى اسػاس اختيػاره .وبالتأكيػد فانػو سػيختار مػا ينبغػي أف

يكػػوف خي ػ اًر ،ألف االختيػػار فػػي حػػد ذاتػػو يؤكػػد أف لديػػو قيم ػاً ،والخيػػر بالنسػػبة لموجػػودي ىػػو القيمػػة النابعػػة مػػف

ذاتو ،والشر يكوف في قبوؿ الفرد لمستويات أخبلقية وضعيا لو غيره (الفرحاف.)198 :1999 ،

ترى الباحثة أف القيـ في الفمسفة الوجودية نسبية ،عاطفية ،شخصية فردية وليست مطمقة وغير محددة

بمعايير خارجية وانما تتحدد كؿ قيمة باالختيار الحر لمفرد فيي مسألة شخصية بحتة
 -7القيـ في الفمسفة البراجماتية:

تؤكد الفمسفة البراجماتية بأف القيـ نسبية ،فبل تؤمف البراجماتية بالقيـ المطمقة أو وجود قيـ أخبلقية مطمقة،
حيث أف أحكامنا حوؿ القيـ قابمة لمتعديؿ و التغير ،فالقيـ مرتبطة بحياتنا اليومية (تنبع مف تفاعؿ عقؿ
اإلنساف مع البيئة) ،و ال نحكـ عمى قيمة الشيء ابتداء ،ولكف نعتمد عمى نتيجة تطبيؽ ىذا الشيء وما
يحققو مف نتائج تعود بالنفع عمى صاحبيا (ناصر.)164 :2001 ،

فبل قيـ عند عند الفمسفة البرجماتية واف كانت فيي مف صنع اإلنساف واف أوجدىا فيي غير ثابتة وغير
مطمقة فالجديد يطيح بالقديـ وىكذا فالمثؿ األخبلقية إذا لـ تدخؿ في دائرة األداء و العمؿ فبل فائدة منيا.

(طبلفحو)76 :2013 ،

كما ترى البرجماتية أنو ليس لمقيـ وجود في ذاتيا أو مستمدة مف القيـ العميا المفروضة عمى اإلنساف ،و إنما

ىي أمور إنسانية تنبع مف صميـ الحياة ،نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة و المجتمع ،أي مف الخبرة و التجربة،
و بيذا فاألخبلؽ ليا طبيعة اجتماعية أي أنيا ال تنبع مف الذات أو الضمير أو العقؿ ،و إنما يكتسب الفرد

قيمة األخبلقية عف طريؽ خبرتو و التفاعؿ مع ما حولو ،فالقيـ في البرجماتية نسبية ،ألنو ليس ليا وجود

مطمؽ ،وليس ثابتة أو نيائية ،و إنما ىي متغيرة وىي وسيمة إلى غاية بمعنى أنيا تؤدي وظيفة ....
ووظيفتيا مساعدة الفرد وىي وسيمة إلى غاية  ...بمعنى أنيا تؤدي وظيفة  ....ووظيفتيا مساعدة الفرد عمى

النمو و السموؾ الواعي ،و تساعد عمى حؿ مشكبلت المجتمع و النيوض بو( .الحاج محمد:2003 ،

)150
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أي اف القيـ نسبية عند البرجماتييف فميست ىناؾ مبادئ مطمقة نستطيع أف نتعمـ عمى أساسيا ،بغض النظر
عف نتائجيا بالنسبة لآلخريف ،فجميع القواعد الخمقية والجمالية عرضة لمتغير عبر التطور الثقافي ،ولكف ىذا

ال يعني أف االتجاه الخمقي يجب أف يتذبذب مف يوـ آلخر.

أما القيـ التي ينبغي تدريسيا في المدرسة فيي تمؾ القيـ التي تعمؿ عمى التقدـ برفاىية اإلنسانية ،فيجب أف

يتعمـ الطفؿ كيؼ يتخذ ق اررات خمقية صعبة ال بالرجوع إلى مبادئ مقررة وموصوفة بدقة ،بؿ باألحرى بطريؽ

العمؿ الذكي الذي يحتمؿ أف ينتج أفضؿ النتائج في عبلقات إنسانية محددة( .مرسي)210 :2003 ،

كما قررت البرجماتية أف ليس ىناؾ " قيـ مطمقة ،وأف القيـ التي تؤمف بيا تتغير بتغير الزماف والمكاف " وأف
اإلنساف ىو الذي يقوـ بإعادة خمؽ قيمو الخاصة وىو الذي يخمؽ الجماؿ مف خبلؿ التجربة ،وأف المعيار

الوحيد ىو القيـ األداتية ،أي القيـ التي نتخذىا وسائؿ وأدوات في الحياة( .الفرحاف)159 :1999 ،
تخمص الباحثة أف القيـ في الفمسفة البراجماتية نسبية غير مطمقة ،فيى تتغير بتغير الزماف والمكاف و األفراد

فالقيـ أمور إنسانية تنبع مف صميـ الحياة ،نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة و المجتمع ،أي مف الخبرة و التجربة.
 -8القيـ في الفمسفة الوضعية(التحميمية):

درست الفمسفة الوضعية المنطقية إلى القيـ أو األخبلؽ بنفس المعيار الذي نظرت بو لكؿ شيء بالكوف نظرة

المحمؿ المجرب الذي ال يرضى بديبل عف اإلثبات فأصبحت األخبلؽ عمما قائما بذاتو مثؿ عموـ الطبيعة
األخرى مع فارؽ أف العموـ تجرب عمى طاولة المعمؿ واألخبلؽ تجرب عف طريؽ المبلحظة العممية كظاىرة
اجتماعية (طبلفحة) 92 :2013 ،

أي تنظر إلى القيـ عمى أنيا قضايا ليس ليا معنى نظري ،و إنما ىي تعبير مجرد عف بعض االنفعاالت،
فيي أوامر أو وصايا مممؤة بالشحنات العاطفية ،وىي مرفوضة ألنيا تخطى حدود التجربة ،فيي شبيية
بالقضايا الميتافيزيقية وىـ يقسمونيا إلى قسميف:

 األوؿ فمسفي وىي مقبولة ألنيا تقوـ عمى ثبلثة مبادئ :المنطؽ ،األخبلؽ ،والجماؿ. والثاني اجتماعي وىي مرفوضة لعدـ قابميتيا لمخضوع لمجير البرىاف و التجربة ويرجعيا البعض منيـويردىا عمى حسب الغرض المتحقؽ منيا ،وترى أف عمى التربية تقديـ القيـ األخبلقية لمفرد عمى أساس

االرتباط باالرتياح و المذة ،و بذلؾ يشعر الفرد باستحسانيا و أىميتيا و تترسخ ىذه القيـ أكثر إذا عرؼ الفرد

أف المجتمع موافؽ عمييا ،وفي الوقت نفسو تنطفئ إذا عرؼ أف المجتمع ال يوافؽ عمييا( .ناصر:2001 ،
)165
كما نظرت الفمسفة الوضعية المنطقية إلى العبارات األخبلقية عمى أنيا قضايا ،نجدىا غير قابمة لمتثبت

تجريبياً ،ألنيا ال تقوؿ أو تعبر عف شئ ،وعمى أساس الموقؼ الوضعي المنطقي تكوف العبارات األخبلقية
قضايا ميتافيزيقية خالية مف كؿ معنى (الفرحاف)178 :1999 ،
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تخمص الباحثة إلى أف القيـ في الفمسفة الوضعية المنطقية وىي ما تعرؼ بالفمسفة التحميمية أف القيـ نسبية
متغيرة غير ثابتة وأف القيـ قضايا ليس ليا معنى نظري وانما ىي تعبير مجرد عف بعض االنفعاالت وتقوـ
عمى اساسيف االوؿ فمسفي معياره المنطؽ واالخبلؽ والجماؿ والثاني اجتماعي معياره االرتياح والمذة.
المخطط التالي القيـ مف حيث طبيعتها
الفمسفة

القيـ لديها

الرقـ
.1

اإلسالمية

فوقية ،مطمقة وخالدة ترتبط بأصوؿ الديف االسبلمي في الجوانب العقدية وال تتغير زماناً

.2

المثالية

مطمقة ،ثابتة ،مستمدة مف عالـ المثؿ الخير والجماؿ ليس مف صنع االنساف بؿ ىما

.3

الواقعية

موضوعية ذات أساس دائـ ،وتقسـ إلى نوعيف الواقعييف الدينيف وىي ما تعرؼ بالتومية

.4

اإل نسانية

.5

الطبيعية

قيـ متغيرة ليست خالدة بؿ مرىونة بظروؼ الناس وأف مصدرىا الحياة أو الواقع وأف

.6

الوجودية

نسبية غير مطمقة وغير محدودة بمعايير خارجية ،عاطفية ،شخصية فردية ،تتحدد كؿ

.7

البرجماتية

نسبية ال تؤمف بالقيـ المطمقة ،تتغير بتغير الزماف والمكاف واألفراد فالقيـ أمور انسانية

.8

الوضعية

وال مكاناً .

مف تركيب الكوف

فالقيـ لدييـ موضوعية واقعية ذات أساس ثابت ال تتغير ،اما الواقعيف التجريبيف فيـ
ينظروف إلى أف القيـ متغيرة غير ثابتة ألنيـ ال يؤمنوف بالعالـ الغيبي.
قيـ متغيرة غير ثابتة تمجد الرغبة والميوؿ اإلنسانية والقيـ التي تدعو إلى رفض

الرغبات واالستسبلـ ليا ،تدور عمى النواحي الدينوية بما فييا اشباع غرائز ومنفعة
وجماؿ وترفض العالـ الغيبي أو كؿ ما يتصؿ بالزىد.

بقاءىا مرىوف بالظروؼ التي ولدتيا وأنيا تتغير بتغير الظروؼ واألماكف.
قيمة باالختيار الحر لمفرد فيي مسألة شخصية بحتة.

تنبع مف صميـ الحياة نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة والمجتمع ،وأف المعيار الوحيد ىو

القيـ األداتية.
"التحميمية"

القيـ نسبية متغيرة غير ثابتة ،وترى أنيا قضايا ليس ليا معنى نظري وىي تعبير مجرد

عف بعض االنفعاالت التي تقوـ عمى أساسيف فمسفي معياره المنطؽ واألخبلؽ والجماؿ

والثاني اجتماعي معياره االرتياح والمذة.
اعداد الباحثة
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الدراسات السابقة
 3.1تمهيد:
تناولت الباحثة بعد االطبلع عمى األدب التربوي ألىـ الدراسات والبحوث التي تناولت القيـ ،وقد تـ تصنيؼ

الدراسات السابقة إلى قسميف :الدراسات العربية ،الدراسات األجنبية ،وقد تـ تناوليا بالتحميؿ مبينة األىداؼ،
المنيج ،العينة ،األداة ،أىـ النتائج ذات الصمة وبعض التوصيات إف وجدت ،وكاف تسمسؿ الدراسات زمنياً
مف األحدث إلى األقدـ.

 3.2الدراسات العربية:
 -1دراسة عبد المطيؼ ( :)2013بعنواف "القيـ المرتبطة بمفهوـ المواطنة في منهاج المواد االجتماعية
الفمسطيني لمصؼ التاسع األساسي ومدى اكتساب الطمبة لها".

ىدفت الدراسة لمعرفة قيـ المواطنة الواجب تضمنيا في محتوى منياج المواد االجتماعية الفمسطيني لمصؼ
التاسع ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث استخدمت أداة تحميؿ المحتوى ،واختبار التحصيؿ

المعرفي ،وتـ اختيار عينة عنقودية عشوائية اشتممت عمى ( )500طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع
بمدارس وكالة الغوث الدولية منطقة غرب غزة لمعاـ الدراسي ( )2013/2012كما اشتممت العينة عمى

منياج المواد االجتماعية لمصؼ التاسع لمعاـ نفسو ،والذي يتكوف مف كتب (التاريخ ،الجغرافيا ،التربية

الوطنية ،التربية المدنية) .وكانت مف أىـ النتائج ضمت قائمة قيـ المواطنة التي يجب توافرىا في منياج
المواد االجتماعية لمصؼ التاسع ( )50قيمة وىي تضـ ثبلثة أبعاد( :االجتماعي الحضاري ،السياسي

القانوني ،االقتصادي) ،كما توفرت قيـ المواطنة في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع بنسبة ( ،)%36بينما
توفرت في كتاب التاريخ بنسبة ( )%60وفي كتاب التربية الوطنية بنسبة ( )%70وتوفرت في كتاب التربية

المدنية لمصؼ التاسع بنسبة ( .)%64وقد أوصت الدراسة بالتركيز عمى ترسيخ قيـ العقيدة االسبلمية ،وقيـ

المواطنة واالنتماء الوطني في نفوس الطمبة ،وذلؾ مف خبلؿ موضوعات المناىج الدراسية.

 -2دراسة الحميدي ( :)2012بعنواف "دراسة تحميمية لمحتوى منهج القراءة في كتب المغة العربية
بالصفوؼ األربعة بالمرحمة المتوسطة في دولة الكويت في ضوء قيـ المواطنة "

ىدفت الدراسة تحميؿ محتوى منيج القراءة في كتب المغة العربية بالصفوؼ األربعة بالمرحمة المتوسطة في
الكويت في ضوء قيـ المواطنة ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي بأسموب تحميؿ المحتوى
الذي تطمب استخداـ استبانة قيـ المواطنة التي ىدفت إلى تحديد قيـ المواطنة الواجب تضمينيا في محتوى

منيج القراءة ،وكذلؾ استمارة تحميؿ المحتوى والتي تـ إعدادىا في ضوء استبانة القيـ ،وتـ بيا تحميؿ محتوى
منيج القراءة في كتب المغة العربية في الصفوؼ (السادس ،السابع ،الثامف ،التاسع) .وكاف مف أبرز النتائج
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أف احتوت قائمة قيـ المواطنة الواجب تضمينيا في محتوى منيج القراءة بالمرحمة المتوسطة في دولة الكويت
عمى أربع عشرة قيمة .كما اتسـ محتوى منيج القراءة في كتب المغة العربية بالمرحمة المتوسطة بالكويت

إجماالً بالقصور في تضميف قيـ المواطنة .كذلؾ تضمف محتوى منيج القراءة في الصؼ السابع بأعمى
تك اررات مف قيـ قيـ المواطنة ،إذ تكررت ىذه القيـ في محتوى كتاب الصؼ السابع ( )190مرة ،وفي كتاب

الصؼ الثامف تكررت ( )165مرة ،وفي كتاب الصؼ السادس تكررت ( )122مرة ،وأخي ار محتوى منيج

الصؼ التاسع الذي جاءت بو التك اررات ضعيفة ( )70تك ار اًر .وقد أوصت الدراسة بتطوير محتوى منيج

القراءة بالمرحمة المتوسطة بشكؿ يعمؿ عمى تعزيز قيـ المواطنة ،وتنميتيا لدى الطمبة بشكؿ مخطط ومنظـ.

 -3دراسة العجرمي ( :)2012بعنواف " دراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتب التربية االسالمية
واالجتماعية و حقوؽ اإل نساف لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في كتب التربية االسبلمية والتربية االجتماعية (التربية الوطنية
والمدنية) وكتب حقوؽ االنساف لمصؼ الرابع األساسي بفمسطيف ،كما ىدفت إلى معرفة مدى مبلئمة القيـ

المتضمنة في ىذه الكتب لتبلميذ الصؼ الرابع األساسي بفمسطيف ،وقد اتبعت الباحثة المنيج التحميمي

بأسموبو تحميؿ المحتوى ،وتكونت عينة الدراسة القصدية مف كتب مبحث التربية االسبلمية ومبحث التربية
االجتماعية والتي تضـ كتب (التربية الوطنية والتربية المدنية) ،ومف كتب مبحث حقوؽ االنساف لمصؼ الرابع

األساسي ،واستخدمت الدراسة قائمة اشتممت أىـ أبعاد القيـ ،والقيـ الفرعية المندرجة تحتيا ،واداة تحميؿ
المحتوى .وقد توصمت الدراسة أ ف القيـ الدينية قد احتمت المرتبة األولى خبلؿ تحميؿ كتب التربية االسبلمية،
يمييا القيـ األخبلقية ،ثـ القيـ االجتماعية ،ويمييا القيـ الجمالية ،ثـ القيـ السياسية والوطنية ،وحمت في المرتبة

األخيرة القيـ العممية .كما تبيف أف القيـ السياسية والوطنية قد احتمت المرتبة األولى في كتب التربية الوطنية،

يمييا القيـ االجتماعية ثـ القيـ الدينية ،يمييا القيـ العممية ثـ القيـ الجمالية ،وحمت القيـ األخبلقية في المرتبة

األخيرة .كذلؾ احتمت القيـ االجتماعية المرتبة األولى خبلؿ تحميؿ كتب التربية المدنية ،يمييا القيـ األخبلقية

ثـ القيـ الدينية ،يمييا القيـ العممية ثـ القيـ الجمالية ،وحمت في المرتبة األخيرة القيـ السياسية والوطنية.

وخبلؿ تحميؿ كتب حقوؽ اإلنساف احتمت قيـ الحرية المرتبة األولى يمييا قيـ الكرامة ثـ قيـ الحياة والمستوى

المعيشي البلئؽ لئلنساف ،يمييا قيـ التسامح ثـ قيـ العدالة يمييا قيـ المساواة ثـ قيـ الممكية ،واحتمت المرتبة
األخيرة قيمة المواطنة والمشاركة في الحياة المينية والسياسية .وقد أوصت الدراسة بأف يتـ إعداد الكتب
األربعة لمصؼ الرابع مف خبلؿ االسترشاد بقائمة قيـ معدة إعدادا جيدا ومبلئمة لخصائص تبلميذ الصؼ

الرابع ،مف خبلؿ فريؽ متعاوف مف الخبراء والمتخصصيف في التربية ،إضافة إلى إعادة النظر في مؤسسات
التأليؼ وطواقمو مف حيف آلخر ،وزيادة القاعدة التعاونية ،بحيث يتـ أخذ آراء المعمميف والمشرفيف وأولياء

األمور.
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 -4دراسة حمادنه والمغيض ( :)2011بعنواف " القيـ االسالمية في كتب المغة العربية لمصفيف األوؿ
والثاني مف مرحمة التعميـ األساسي في األردف "

ىدفت الدراسة إلى معرفة القيـ االسبلمية التي تتضمنيا كتب المغة العربية المقررة في الصفيف األوؿ والثاني
في مرحمة التعميـ األساسي في األردف ،وقد استخدـ الباحثاف أسموب تحميؿ المضموف لتعييف القيـ االسبلمية

متخذيف مف العبارة ،والجممة وحدة في عممية التحميؿ ،وكاف مف أىـ النتائج أف مجموع تك اررات القيـ في
محتوى كتب لغتنا العربية (عينة الدراسة) بمغ ( )427قيمة؛ حيث جاءت القيـ في كتب الصؼ الثاني

بالمرتبة األولى بتكرار بمغ ( )251قيمة ،وجاءت في كتب الصؼ األوؿ في المرتبة الثانية بتكرار بمغ ()176

قيمة ،وجاءت بالمرتبة األولى قيـ المجاؿ األخبلقي بتكرار بمغ ( )252مرة ،أما قيـ المجاؿ التعبدي فقد
جاءت بالمرتبة الثانية بتكرار بمغ ( )83مرة .وفي المرتبة الثالثة جاءت قيـ المجاؿ االجتماعي بتكرار بمغ

( )40مرة ،وجاءت في المرتبة الرابعة قيـ المجاؿ العقدي بتكرار بمغ ( )34مرة ،وجاءت قيـ مجاؿ المعامبلت

في المرتبة الخامسة واألخيرة بتكرار بمغ ( )18مرة .كما أظيرت النتائج أيضاً أف قيمة التعاوف جاءت في
بداية الترتيب التنازلي لمقيـ االسبلمية جميعيا إذ بمغ تك ارراىا في الصفيف األوؿ والثاني ( )21مرة .ثـ تمتيا

قيمة طمب العمـ ،حيث جاءت في المرتبة الثانية بتكرار بمغ ( )17مرة ،ثـ قيمة رد السبلـ بتكرار بمغ ()16
مرة ،وقد أوصت الدراسة باالىتماـ بقيـ المجاالت االسبلمية التي لـ تحظ بتك اررات كافية ،وكانت نسبة
التفاوت بينيا وبيف قيـ المجاؿ األخبلقي كبيرة وىي :قيـ المجاؿ االجتماعي ،والمجاؿ التعبدي ،والمجاؿ

العقدي ،ومجاؿ المعامبلت.
 -5دراسة األغا ( :)2010بعنواف " القيـ المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع في
المحافظات غزة"
وىدفت الدراسة

التعرؼ إلى تحديد القيـ المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع في

محافظات غزة بجزأيو ،وما يجب أف يشتمؿ عميو مف قيـ مف وجية نظر خبراء المناىج ،وتحديد القيـ التي
تحتاج إلى إثراء .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدـ أداة تحميؿ محتوى لموقوؼ عمى

ىذه القيـ ،كما اشتممت عممية التحميؿ عمى جميع الدروس المتضمنة في جزئي الكتاب بما في ذلؾ األنشطة
وأسئمة التقويـ .وأيضا استخدـ أداتيف أوليما :قائمة بالقيـ وثانييما :بطاقة تحميؿ المحتوى ،ولقد تـ عرض

قائمة القيـ عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ المناىج وطرائؽ التدريس .وقد أشارت الدراسة إلى وجود

فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ المجاؿ الواحد ،فقد اتضح مف خبلؿ المقارنة بيف النسب أف ىناؾ تفاوتا
في توزيع القيـ داخؿ كؿ مجاؿ باستثناء المجاؿ ،أما عمى مستوى القيـ الفرعية فقد أظيرت النتائج تكرار

بعض القيـ عمى حساب البعض اآلخر ،مثؿ قيمة االيماف باهلل فقد حصمت عمى ( )35تك ار اًر بنسبة بمغت

( )%44.4في حيف حصمت قيمة االيماف بالمبلئكة عمى تك ارريف فقط بنسبة ( )%2.5أما نتائج قيـ المجاؿ
التعبدي فجاءت الصبلة في المرتبة األولى بنسبة ( ،)%24.6وقيـ الزكاة والحج واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل
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واعمار المساجد في المرتبة التاسعة بنسبة ( )%1.8لكؿ منيا ،ولـ تحصؿ قيـ اإلقرار بالشيادتاف والصوـ
والجياد في سبيؿ اهلل عمى أي نسبة تذكر ،أما نتائج المجاؿ األخبلقي فجاءت قيمة العدؿ في المرتبة الثانية

بنسبة ( ،)%9.7وقيمة األمانة في المرتبة السابعة بنسبة ( ،)%4.8وقيـ التسامح والصبر وصمة الرحـ في
المرتبة الثالثة عشرة بنسبة ( ،)%3.8أما قيمة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فقد حمت في المرتبة

الخامسة عشرة بنسبة (صفر ،)%أما نتائج القيـ االجتماعية فجاءت قيمة تحمؿ المسؤولية في المرتبة األولى
بنسبة ( ،)%14.6وقيمة إفشاء السبلـ في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%13.5وقيمتي التعاوف واحتراـ اآلخريف

في المرتبة الخامسة بنسبة ( )%8.5لكؿ منيما ،اإلحساف إلى الجار في المرتبة الثانية عشرة بنسبة

( ،)%2.3أما نتائج المجاؿ االقتصادي فجاءت قيمة التوكؿ عمى اهلل في المرتبة الثالثة بنسبة (،)%16.5
واإلخبلص في المرتبة السابعة بنسبة ( ،)%4.9أما نتائج المجاؿ الجمالي فجاءت قيمة حب النظافة في

المرتبة العاشرة بنسبة ( .)%1.8وقد أوصت الدراسة إلى أف يقوـ واضعو المناىج بإعادة النظر في محتوى
كتب المغة العربية لمصؼ التاسع األساسي وبمراعاة إثراء المناىج بالقيـ عند وضعيا ،كما أوصت بأىمية

إثراء المناىج لقيـ تتبلءـ مع عقيدة المجتمع وعاداتو وتقاليده وبما يحقؽ التربية الشاممة والمتوازنة ،وأف ييتـ

المشرفوف عمى العممية التربوية بالقيـ ،وتوجيو المدرسيف إلثراء بعض القيـ وتعزيزىا في لدى الطمبة.

 -6دراسة المزيف ( :)2009بعنواف " القيـ األخالقية المتضمنة في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة
األساسية الدنيا ومدى اكتساب تالميذ الصؼ الرابع األساسي لها"

وىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ األخبلقية المتضمنة في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة األساسية الدنيا
ومدى اكتساب تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ليا ومدى توافر ىذه القيـ مف وجية نظر الخبراء ،وىؿ يوجد

اختبلؼ في مستوى اكتساب الطبلب والطالبات لمقيـ األخبلقية ،وشممت الدراسة كتب لغتنا الجميمة لمصفوؼ
مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ الرابع األساسي ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( )346تمميذا وتمميذة لمصؼ

الرابع في محافظة خانيونس لمعاـ الدراسي 2009-2008ـ ،وتـ اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة بنسبة
( )%12تقريبا مف المجتمع األصمي ،وقاـ الباحث بعمؿ معيار لمقيـ األخبلقية لمعرفة مدى توفر القيـ
األخبلقية ،وتوصمت الدراسة إلى أف أعمى تكرار لمقيـ األخبلقية كاف في الصؼ الثالث بنسبة ()%29.1
يمي ذلؾ الصؼ األوؿ بنسبة ( ،)%25.4ثـ الفصؿ الرابع بنسبة ( ،)%23.8وجاء الصؼ الثاني في

المرتبة األخيرة بنسبة ( .)%21.7كما أظيرت الدراسة أف قيمة تقدير عظمة اهلل وتقدير نعمو ،حصمت عمى

المرتبة ( )5بنسبة ( ،)%6.1وحصمت قيمة الصبر عمى المرتبة ( )26بنسبة ( ،)%1.6وأف القيـ األخبلقية
الوطنية قد احتمت المرتبة األولى ثـ القيـ األخبلقية االجتماعية ثـ القيـ األخبلقية الذاتية ،ثـ القيـ األخبلقية

العممية ،كما كانت نتائج االختبار متقاربة ما بيف الذكور واإلناث .وأوصى الباحث بضرورة التخطيط المسبؽ
لدى جيات االختصاص في لجنة المناىج الفمسطينية ،وزيادة اىتماـ معممي المغة العربية بتعزيز القيـ

المتضمنة في الدروس وغرسيا في نفوس الطبلب.

45

 -7دراسة حماد وعمواف ( :)2009بعنواف " دراسة تحميمية لمقيـ التربوية في كتابي (المطالعة واألدب
والنقد) لمصؼ الحادي عشر الثانوي ،ودور المعمـ في تعزيزها"

ىدفت الدراسة لمعرفة القيـ التربوية في كتابي المطالعة واألدب والنقد لمصؼ الحادي عشر الثانوي ودور
المعمـ في تعزيزىا ،وكذلؾ تحديد مدى التطابؽ في التركيز عمى تمؾ القيـ مف خبلؿ تكرارىا في الكتابييف
وبيف ترتيبيا مف حيث أىميتيا مف وجية نظر المربيف ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ

المحتوى لتحديد القيـ التربوية ،وتوصمت الدراسة إلى أف قيـ الشجاعة ،االيماف ،الحرية ،حب الوطف ،وتقدير

العمماء والمتعمميف ،الكرـ ،االنتماء الوطني والقومي ،تقدير جماؿ الكوف ،تقدير التراث الثقافي ،الصبر ،وحب

العمـ ،حيث حازت ىذه القيـ عمى تك اررات عالية ما بيف ( )33 -12كما أظيرت الدراسة أف قيـ التواضع،

الحث عمى القراءة ،تكافؤ الفرص ،آداب الحديث ،االيثار ،التكافؿ االجتماعي ،التسامح ،الحياء ،االحساف،
والعزـ والتصميـ ،وتقبؿ اآلخر مع االختبلؼ معو ،ضبط النفس ،والتكيؼ مع متغيرات العصر ،حيث كانت

ىذه القيـ أقؿ القيـ تك ار اًر وكانت ما بيف ( ،)6-1أما باقي القيـ فتكررت بدرجة متوصمة كالرحمة ،االبداع

الفكري والفني ،وتحمؿ المسؤولية ،الوفاء ،احتراـ دور المرأة ،التكنولوجيا ،فكاف تكرارىا ما بيف ( ،)11-7كما

أظيرت الدراسة اختبلفاً كبي اًر في تقدير أىمية بعض القيـ التربوية في الكتابيف المذيف خضعا لمتحميؿ مف
وجية نظر المربيف وبيف تك ارراتيا في الكتابيف ،في حيف أبانت الدراسة فروؽ واضحة في توزيع القيـ بيف

وحدات الكتابيف؛ كما حددت الدراسة دور المعمـ في تعزيزىا ،وأوصى الباحثاف بتحميؿ القيـ التربوية في
مختمؼ المباحث عبر م ارحؿ التعميـ المختمفة.
 -8دراسة طباسي ( :)2006بعنواف " إثراء كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع األساسي بفمسطيف
بالقيـ الدينية الواردة في سورة يوسؼ عميه السالـ"

ىدفت الدراسة إلى استخراج القيـ الدينية المتضمنة في سورة يوسؼ عميو السبلـ ومعرفة القيـ التي لـ ترد

في كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع .وقاـ الباحث بإعداد قائمة لمقيـ الدينية الواردة في سورة يوسؼ
عميو السبلـ ثـ تحميميا مف قبؿ مجموعة مف المحكميف وضمنت تسعة مجاالت العقدي ،التعبدي ،األخبلقي،

االجتماعي ،االقتصادي ،السياسي ،العممي ،البيئي ،الجمالي ،وقد انطوى تحت ىذه المجاالت قيـ فرعية
بمغت ( )191قيمة ،واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي ،وقاـ بتحميؿ محتوى الكتاب واستخراج القيـ الدينية

التي توفرت فيو ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع قد توفرت فيو
القيـ الدينية الواردة في سورة يوسؼ عميو السبلـ متفاوتة أعبلىا ( )%30وأدناىا ( )%4وأظيرت أف ىناؾ

كثي ار مف القيـ تحتاج إلى إثراء في المجاالت التسعة وخاصة في المجاؿ العقدي ،وأوصت الدراسة بضرورة

استمداد القيـ التربوية والتعميمية مف القرآف الكريـ ،واستغبلؿ وسائؿ االعبلـ المختمفة في غرس ىذه القيـ
ونشرىا إلى الطمبة ،كما أوصت الى االىتماـ بالقيـ االسبلمية الواردة في سورة يوسؼ عميو السبلـ ليعرفيا

المعمـ والطالب.
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 -9دراسة سموت ( :)2005بعنواف " مفاهيـ القيـ المتضمنة في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة
األساسية الدنيا في مدارس فمسطيف"

ىدفت الدراسة إلى معرفة أىـ مجاالت مفاىيـ القيـ التي يمزـ توافرىا في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة
األساسية الدنيا في مدارس فمسطيف مف وجية نظر الخبراء ،وأىـ مفاىيـ القيـ الي يمزـ توافرىا في كؿ مجاؿ،
ومستوى توافر مفاىيـ القيـ في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف ،وقد شممت

الدراسة أناشيد الصفوؼ الثبلثة األولى المتضمنة في كتاب لغتنا الجميمة لمعاـ الدراسي ()2003-2002

بفمسطيف ،وىي عبارة عف ستة كتب دراسية ،وتمثمت عينة الدراسة في جميع األناشيد الواردة في كتب لغتنا

الجميمة ،وبمغت ( )44أنشودة وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة لمجاالت مفاىيـ القيـ البلزمة لممرحمة األساسية
الدنيا ضمف ثمانية مجاالت ىي :المجاؿ الروحي ،االجتماعي ،واألخبلقي ،واالقتصادي ،والعممي،

والسياسي ،والبيئي ،والجمالي ،والقيـ الفرعية المندرجة تحتيا وأداة لتحميؿ المحتوى ،واتبعت الباحثة المنيج
الوصفي التحميمي ،وتوصمت الدراسة إلى أف الكتب الثبلثة اشتممت عمى جميع مجاالت مفاىيـ القيـ؛ غير أف
الدراسة وجدت أف مفاىيـ القيـ السياسية لـ ترد في كتاب الصؼ الثالث األساسي ،كما توصمت الدراسة إلى
توفر بعض مفاىيـ القيـ الفرعية بنسب جيدة :كمفيوـ التدبر في ممكوت اهلل ،ومفيوـ قيمة تقدير المدرسة ،في

حيف تدنت مفاىيـ القيـ األخرى المتوفرة في أناشيد الكتب الثبلثة ،وأف كثير مف مفاىيـ القيـ غابت مف أناشيد

الصفوؼ الثبلثة :كمفيوـ االيماف بالمبلئكة ،والرسؿ ،والحج ،والزكاة ،وتبلوة القرآف ،واالدخار ،والتسامح ،ورد

االساءة باإلحساف ،وتقدير الرموز الوطنية ،وأوصت الدراسة بضرورة اىتماـ واضعي المناىج باختيار
األناشيد بحيث تحتوي عمى جميع القيـ المرغوب ،وتوحيد جيود كؿ الميتميف بتربية األطفاؿ لبلرتقاء بيـ

لممستوى المطموب.

 -10دراسة العبادي ( :)2004بعنواف " القيـ المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ األربعة األولى مف
التعميـ األساسي (الحمقة األولى) في سمطنة عماف"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف القيـ التي تضمنتيا كتب القراءة لمصفوؼ األولى مف التعميـ األساسي،
واستخدمت الدراسة أسموب تحميؿ المحتوى ،واتخذت الجممة والفقرة كوحدات لمتحميؿ الستخراج القيـ المتضمنة

في الكتب المذكورة ،وقد توصمت الدراسة إلى أف أكثر القيـ تك ار ار مف غيرىا في كتاب القراءة لمصؼ األوؿ
األساسي كانت قيـ :المعب ،النظافة ،الجماؿ ،العيد ،الصداقة ،االنتماء ،العمؿ ،أما في كتاب القراءة لمصؼ

الثاني األساسي فكانت قيـ :النظافة ،الجماؿ ،ممارسة الرياضة واأللعاب ،اكتساب المعرفة ،ممارسة العمؿ،
االعتزاز بالوطف ىي القيـ التي تكررت أكثر مف غيرىا .أما في كتاب القراءة لمصؼ الثالث األساسي كانت

قيـ :االعتزاز بالوطف ،اكتساب المعرفة ،نعمة اهلل ،وتقدير العمماء والعظماء ىي القيـ التي تكررت أكثر مف

غيرىا .أما في كتاب القراءة لمصؼ الرابع األساسي كانت قيـ :اكتساب المعرفة وممارسة الرياضة واأللعاب،
حب العمـ ،وحسف الخمؽ ىي القيـ التي تكررت أكثر مف غيرىا .كما أظيرت النتائج أف القيـ االجتماعية
47

والدينية واألخبلقية أكثر القيـ عدداً في كتب القراءة لمصفوؼ األربعة األولى؛ حيث احتمت المراتب األولى،

بينما كانت القيـ الصحية والترفييية والجمالية والسياسية أقميا عدداً في الكتب المذكورة؛ حيث احتمت المراتب

األخيرة .وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر بمحتويات كتب القراءة لمصفوؼ األربعة األولى مف التعميـ
األساسي في سمطنة عماف ،بحيث ُيعاد تضمينيا القيـ التي لـ تتضمنيا كتب القراءة ليذه الصفوؼ كقيـ
السبلـ ،الوقت ،الطاعة ،الصبر ،وااليثار وغيرىا التي لـ تبلؽ االىتماـ المطموب.
 -11دراسة الخوالدة ( :)2003بعنواف " القيـ اإلسالمية في كتب المغة العربية لمصفوؼ األربعة األولى
مف المرحمة األساسية في األردف"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ اإلسبلمية في كتب المغة العربية لمصفوؼ األربعة األولى مف المرحمة
األساسية في األردف ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،فقاـ الباحث بتحميؿ محتوى الكتب كاممة معتمدا

الجممة وحدة التحميؿ ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مجموع تك اررات القيـ في محتوى الكتب عينة الدراسة بمغ
( )885قيمة ،حصمت كتب الصؼ الثاني عمى المرتبة األولى بتكرار بمغ( )273قيمة ،وبنسبة قدرىا

( )%30.8وكتب الصؼ الثالث جاءت بالمرتبة الثانية بتكرار ( )254قيمة وبنسبة قدرىا ( )%26وأخي ار
جاءت كتب الصؼ األوؿ بالمرتبة الثالثة بتكرار بمغ ( )128قيمة وبنسبة (.)%14.4

 -12دراسة العرجا ( :)2001بعنواف " القيـ الدينية المتضمنة في كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني
عشر بمحافظات غزة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ الدينية المتضمنة في كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني عشر بمحافظة

غزة ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإعداد قائمة لمقيـ صنفيا إلى تسعة مجاالت في ضوئيا تمت عممية
تحميؿ كتابي القراءة واألدب متخذا مف الجممة القصيرة وحدة لمتحميؿ ،وقد استخدـ الباحث أسموب تحميؿ

المحتوى كأداة لمدراسة ،وكاف مف أىـ ما توصمت إليو الدراسة أف النسبة المئوية ليذه المجاالت تراوحت بيف

( )%42.3و( )%21.1في كتاب القراءة ،أما في كتاب األدب فقد تراوحت النسبة ما بيف ()%40

و( )%1.2وكانت نسبة المجاالت بشكؿ عاـ وقيميا الفرعية متدنية جدا في كتابي القراءة واألدب لمصؼ

الثاني عشر ،كما أف أعمى نسبة مئوية حصمت عمييا القيـ في كتاب القراءة كانت في المجاؿ العممي
( ،)%42.3وفي كتاب األدب ( )%40ثـ المجاؿ السياسي في كتاب القراءة ( )%17.3وفي كتاب األدب
( )%15.8ثـ البيئي في كتاب القراءة ( )%5.2وفي كتاب األدب ( )%7وبعد ذلؾ األخبلقي في كتاب

القراءة ( )%10.5وفي األدب ( )%6.5فالعقائدي واالجتماعي والتعبدي واالقتصادي ،ووجود العديد مف
القيـ الفرعية في جميع المجاالت لـ ترد عمى االطبلؽ في الكتابيف وىي تحتاج إلى إثراء كاإليماف بالمبلئكة

والصوـ واالحتراـ وغيرىا ،وأوصى الباحث الى زيادة اىتماـ القائميف عمى تأليؼ كتابي القراءة واألدب لمقيـ

الدينية وتركيز المدرسيف عمى ىذه القيـ.
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 -13دراسة خطاطبة ( :)2001بعنواف " مدى توافر القيـ اإلسالمية في كتب المغة العربية في الصفوؼ
الخامس والسادس والسابع"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى توافر القيـ اإلسبلمية في كتب المغة العربية في الصفوؼ الخامس والسادس
والسابع ،وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،وقاـ الباحث بتحميؿ محتوى الكتب (عينة الدراسة) كاممة،
معتمدا الجممة وحدة التحميؿ ،وقد أشارت النتائج إلى أف مجموع تك اررات القيـ في محتوى الكتب عينة الدراسة

بمغ ( )261قيمة ،حيث جاء الصؼ السادس بالمرتبة األولى بتكرار بمغ ( )220قيمة ،وجاء في المرتبة

الثانية الصؼ الخامس بتكرار بمغ ( )207قيمة ،وفي المرتبة الثالثة جاء الصؼ السابع بتكرار بمغ ()194

قيمة ،ومف حيث توزيع القيـ عمى مجاالتيا ،احتؿ المجاؿ األخبلقي المرتبة األولى بتكرار بمغ ( )276مرة،
وجاء المجاؿ التعبدي في المرتبة الثانية بتكرار بمغ ( )167مرة ،وجاء في المرتبة الثالثة المجاؿ العقدي

بتكرار ( )111مرة ،وجاء مجاؿ المعامبلت بالمرتبة الرابعة واألخيرة بتكرار بمغ ( )67مرة.

 -14دراسة بربخ ( :)2000بعنواف " القيـ المتضمنة في كتابي القراءة لمصفيف العاشر والحادي عشر
بمحافظات غزة فمسطيف"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في كتابي القراءة لمصفيف العاشر والحادي عشر في فمسطيف،
وكذلؾ بناء تصور مقترح لتنمية القيـ الدينية والخمقية لطبلب المرحمة الثانوية مف خبلؿ مناىج القراءة

لمصفيف العاشر والحادي عشر ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى ،وتمثمت عينة
الدراسة بكتابي القراءة لمصفيف العاشر والحادي عشر بمحافظات غزة ،وكانت أداة الدراسة قائمة لمقيـ تكونت

مف تسعة مجاالت ،وكشفت نتائج الدراسة عف تدني تضمف المنياج لمقيـ الدينية ،حيث بمغت نسبة تضمينيا
في كتاب القراءة لمصؼ العاشر ( )%16وفي كتاب القراءة لمصؼ الحادي عشر ( ،)%11.43كما أف
كتابي القراءة لمصؼ العاشر والحادي عشر اشتمبل عمى مجاالت القيـ التسعة ،ولكف بنسب متفاوتة ،فقد

احتمت القيـ التربوية أعمى مرتبة في الكتابيف فقد بمغت في كتاب القراءة لمصؼ العاشر نسبتيا ( ،)%21وفي
كتاب القراءة لمصؼ الحادي عشر ( ،)%30.39أما القيـ األسرية فكانت أدنى القيـ تواف ار فبمغت ()%4.21

و( )%3.16بيف الكتابيف عمى التوالي ،كما واقترح الباحث نموذجاً مرجعياً يمكف استخدامو في تطوير كتب

القراءة في المغة العربية ،حيث اشتمؿ عمى :أىداؼ ومحتوى ،وطرائؽ ووسائؿ ،وأساليب تقويـ .وقد أوصت
الدراسة بإعادة النظر في محتوى مناىج القراءة ،وزيادة التركيز عمى القيـ الدينية واألسرية واالجتماعية عند

اعداد مناىج القراءة.

49

 -15دراسة األغا و الف ار ( " :)1996القيـ المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفمسطينية في الصفوؼ
الستة األولى مف التعميـ األساسي"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفمسطينية في الصفوؼ الستة األولى مف
التعميـ األساسي ،كما ىدفت إلى وضع قائمة معايير لتقييـ مدى توافر القيـ في كتب التربية الوطنية
الفمسطينية في الصؼ األوؿ األساسي وحتى الصؼ السادس األساسي ،والتي طبقت عمى التبلميذ في العاـ

الدراسي 1996-95ـ كطبعة تجريبية ،ثـ تحديد القيـ الفرعية لكؿ مف قيمة التربية الوطنية وبياف مدى توافر

تمؾ القيـ في الكتب الستة ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى لمتوصؿ إلى القيـ

موضوع الدراسة ،وشممت عينة

الدراسة كتب التربية الوطنية مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ السادس

األساسي ،كما أعد الباحثاف أداة لمتعرؼ عمى مدى توافر القيـ المطموبة في الكتب الستة ،وكاف مف أىـ ما
توصمت إليو الدراسة أف القيـ األساسية السبعة المتضمنة في الكتب ككؿ غير متضمنة في كتاب الصؼ

األوؿ رغـ وجود بعض اآليات القرآنية ،كما أوضحت الدراسة عدـ التوازف بيف القيـ المختمفة مف ناحية ،وبيف

القيـ الفرعية لكؿ قيمة مف ناحية أخرى ،حيث تتراوح النسب المئوية لمقيـ بيف ( )% 6.9و( )%36.75وىو
مدى كبير يؤدي إلى عدـ التوازف ،كما أف تكرار القيـ يتأرجح مف صؼ إلى آخر ،فمثبل تكرار القيـ الدينية

في الكتب الستة عمى التوالي( :صفر.)15 ،5 ،3 ،15 ،9 ،
درسة صابر ،وأميف ( :)1995بعنواف " القيـ الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب المطالعة
 -16ا
العربية في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى القيـ الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب المطالعة العربية في المرحمة
المتوسطة في المممكة العربية السعودية لمعاـ الدراسي 1415ىػ ،وكذلؾ أثر المنيج المستتر في تكويف القيـ

لدى التمميذات ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المضموف المعتمد عمى الفقرة والجممة
كوحدة لمتحميؿ .وكانت عينة الدراسة كتب المطالعة العربية ،كما استخدمت الدراسة أداة أعدت لذلؾ ،وكانت

مف أىـ ما توصمت لو نتائج الدراسة أف كتاب المطالعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمصؼ الثاني المتوسط أغنى

الكتب بالموضوعات المتضمنة لمقيـ ،كما بينت الدراسة عدـ وجود تناسؽ وتوازف لعدد القيـ المتضمنة سواء

في الصؼ الواحد بيف الفصميف الدراسييف األوؿ والثاني ،أو مف صؼ إلى صؼ تاؿ لو .كما أوضحت

الدراسة أيضا أف موضوعات الكتب ومحتواىا تركز عمى القيـ االجتماعية بصفة عامة ،إذا ما قورف ذلؾ
بالقيـ الدينية ،كما أف وجود القيـ يختمؼ مف صؼ إلى صؼ ومف فصؿ دراسي إلى آخر دوف خطة واحدة.
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 -17دراسة الشاعر ( :)1994بعنواف " دراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتاب المطالعة العربية لمصؼ
التاسع األساسي في األردف"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى لمقيـ المتضمنة في كتاب المطالعة ولمنصوص األدبية العربية لمصؼ التاسع
األساسي في األردف .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى واعتبرت الجممة المفيدة

وحدة لمتحميؿ ،واستخدمت عينة عشوائية مف وحدات الكتاب المقرر ،وتـ اعداد أداة تحتوي عمى القيـ في
المجاؿ االجتماعي ،العممي ،الفردي ،التعبدي ،السياسي ،المادي ،الجمالي والعقدي ،وتـ اختيار عينة

عشوائية مف وحدات الكتاب المقرر ،وتوصمت الدراسة إلى أف القيـ المتضمنة في الكتاب المدرسي شاممة

ومتكاممة ،لكف المنياج المدرسي لـ يحدد القيـ اإليجابية التي يسعى إلى غرسيا في التبلميذ ،في حيف كاف
توزيع القيـ عمى المجاالت مرتبا ترتيبا تنازليا عمى النحو التالي :المجاؿ االجتماعي ( ،)%22المجاؿ العممي

( ،)%19.5المجاؿ التعبدي ( ،)%11.6المجاؿ السياسي ( ،)%10.7المجاؿ المادي ( ،)%8.6المجاؿ
الجمالي ( ،)%7.3وأخي ار المجاؿ العقدي (.)%7.2
 -18دراسة أبو شريعة ( :)1993بعنواف" :القيـ االجتماعية في كتب المغة العربية لمصفيف الخامس
والسادس األساسييف في األردف"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معرفة القيـ االجتماعية في كتب المغة العربية لمصفيف الخامس والسادس
األساسييف في األردف ،بيف فييا القيـ االجتماعية والقيـ المتفرعة عنيا ونسبة شيوعيا في كؿ كتاب مف ىذه

الكتب ،كما قاـ الباحث بتطوير تصنيؼ لمقيـ االجتماعية معتمدا في ذلؾ الفكرة الجزئية كوحدة لمتحميؿ،
وتوصمت الدراسة إلى أف القيـ المتوافرة في كتب المغة العربية لمصفيف الخامس والسادس جاءت عمى ()7

أنواع مف القيـ وىي :المعرفية ( )%44.3والقيـ الخمقية ( )%22.25والقيـ السياسية ( )%13.7والقيـ
الدينية ( )%9.6والقيـ الجمالية ( )%4.25والقيـ االقتصادية ( )%3.9ثـ القيـ األسرية ( )%1.95حيث

كاف تكرار القيـ في الصؼ الخامس ( )304قيمة ونسبة شيوعيا ( )%54.9وفي الصؼ السادس()258

قيمة ونسبة شيوعيا ( .)%45.91وعدـ إتباع نظاـ محدد لتوزيع القيـ بؿ أتى توزيعيا بشكؿ عشوائي.
 -19دراسة عاشور ( :)1990بعنواف " القيـ االجتماعية في كتب القراءة لطمبة الصفوؼ األربعة األولى
في األردف"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ االجتماعية في كتب القراءة لطمبة الصفوؼ األربعة األولى في األردف،
وكذلؾ إلى أنواع ىذه القيـ ونسبة انتشارىا في كؿ كتاب مف كتب القراءة ليذه الصفوؼ ،واستخدمت الدراسة

المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى حيث كانت الجممة وحدة التحميؿ ،وقاـ الباحث بإعداد تصنيؼ لمقيـ

ليذه الغاية ،والموضوعات التي تناوليا الباحث لتحميؿ الكتب ،واقتصرت عمى دروس القراءة والتعبير والنشيد

والمحفوظات ،وشممت عينة الدراسة جزء مف المجتمع األصمي وىي كتب القراءة لمصفوؼ األربعة األولى،
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في حيف استخدمت أداة لتحميؿ العينة المختارة ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف العشوائية ىي السمة الغالبة
عمى توزيع القيـ في دروس القراءة وقمة تكرار القيـ الدينية واإلنسانية إذا ما قورنت مع باقي القيـ االجتماعية

وال يوجد نظاـ معيف ومعد سمفا عمى توزيع القيـ االجتماعية.
 3.3الدراسات األجنبية:

 -1هدفت دراسة لوسيتو  )2003( Lositoإلى معرفة كفاءة منيج التربية الوطنية في إيطاليا ،وكفاءة
مشاركة الطبلب في النشاطات والفعاليات الوطنية في تنمية قيـ المواطنة ،وبينت الدراسة أف تنمية التربية

الوطنية ىدؼ أساس لنظاـ التعميـ االيطالي ،وىي تؤكد مفاىيـ ومنطمقات سياسية ووطنية ،وتنمي عند الطمبة

قيـ المواطنة المتمثمة في المحافظة عمى الدستور واحتراـ حقوؽ الوطف وحقوؽ المواطنيف ،وأشارت الدراسة

إلى أف طمبة المرحمة الثانوية يمارسوف ضمف منيج التربية الوطنية نشاطات تنمي فييـ العمؿ التطوعي

والمشاركة الديمقراطية ،وخمصت الدراسة إلى وجود فجوة بيف الواقع والمناىج المخطط ليا ،وأف الوقت الذي
يمضيو المعمموف في تدريس المقرر أقؿ مف الوقت المخصص لو في الخطة ،كما أف ىناؾ نقصاً أساسياً في

استيعاب الطبلب لمفاىيـ التربية الوطنية.

 -2استهدفت دراسة كايير وجوركاينؾ  )2000( Cayir & Gurkaynakالفحص الناقد لمحتوى منيج
التربية لممواطنة وحقوؽ االنساف في تركيا ،واستعراض االطار التاريخي في التربية لممواطنة في تركيا منذ
تأسيسيا حتى الوقت الحالي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أف التربية لممواطنة في تركيا تعد جزء مف مشروع

التحديث المركزي ،والذي يشمؿ تحوؿ الحياة العامة والخاصة لممواطنيف األتراؾ ،وأنو عمى الرغـ مف وجود
منيج منفصؿ دائما في التربية الوطنية ،والذي ييدؼ إلى خمؽ مواطف يضحي بنفسو مف أجؿ وطنو ،فإف

التربية لممواطنة تبرز كموضوع عبر المناىج الدراسية المختمفة ،باإلضافة إلى محتواىا فإف التربية لممواطنة
التركية أشارت إلى المفيوـ العالمي لممواطنة تمشياً مع طموح تركيا لتصبح عضواً في االتحاد األوروبي.

 -3قاـ زبيري  )1994( Zabairyبتحميؿ الكتب التي تناولت أدب األطفاؿ والمنشورة منذ عاـ 1980
فصاعدا ،وىدفت الدراسة إلى معرفة القيـ والميوؿ واالتجاىات التي تعكسيا ىذه الكتب ،وكاف مف أىـ النتائج
أف القيـ المتعمقة بمشكبلت البيئة والصراع اإلنساني والتبادؿ الثقافي الديني ما تزاؿ تحظى بالعناية واالىتماـ

وكشفت عممية تحميؿ النصوص أف المضموف والنوعية ينسجماف مع التوقعات الحالية تجاه تعمـ األطفاؿ

ونموىـ.

 -4أجرى شارب وود  )1994( Sharp and woodدراسة ىدفت إلى رصد القيـ األخبلقية في كتب
الدراسات االجتماعية والقراءة تضمنت القيـ األخبلقية قيماً دينية وشخصية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أف
كتب الدراسات االجتماعية احتوت في كبل المستوييف عمى ( )%75مف القيـ ،بينما احتوت كتب القراءة عمى

حوالي ( )%50مف تمؾ القيـ.
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 3.4التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة المتعمقة بدراسة القيـ المتضمنة في محتوى الكتب الدراسية في البيئة
المحمية والعربية واألجنبية ،تتضح أىمية الموضوع في رأي الباحثيف مف حيث كونو نقطة االنطبلؽ نحو

تطوير المناىج الفمسطينية بما يتبلءـ مع قيـ األصالة ،ويحمي األجياؿ القادمة ،وىنا تعميؽ عمى الدراسات

السابقة مف حيث أوجو االتفاؽ واالختبلؼ فيما بينيا ،كذلؾ أوجو تميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة،
ومدى استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة.

أ -أوجه االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات السابقة:
 -1مف حيث منهج وأسموب الدراسة:
اتفقت جميع الدراسات السابقة في اتباع المنيج الوصفي بأسموب تحميؿ المحتوى مثؿ دراسة كؿ مف عبد
المطيؼ ( ،)2013والحميدي ( ،)2012والعجرمي ( ،)2012واألغا ( ،)2010وحماد وعمواف (،)2009
وطباسي ( ،)2006وسموت ( ،)2005والعبادي ( ،)2004والخوالدة ( ،)2003والعرجا ( ،)2001وخطاطبة

( )2001والف ار واألغا ( )1996وصابر وأميف ( )1995والشاعر ( )1994وأبو شريعة ( )1993وعاشور
( )1990و  )1994( Zabairyو.)1994( Sharp and wood
 -2مف حيث مجتمع الدراسة وعينتها:

تباينت الدراسات السابقة مف حيث تحديد مجتمع الدراسة وعينتيا؛ وقد ظير ىذا التبايف في طبيعة المقرر،
وطبيعة الصفوؼ الدراسية.

 -مف حيث طبيعة المقرر الدراسي :فمف الدراسات ما اقتصر عمى تحميؿ منيج كتب المغة العربية كدراسة

الحميدي ( ،)2012وحمادنو والمغيض ( ،)2011واألغا ( ،)2010والمزيف ( ،)2009وحماد وعمواف

( ،)2009وطباسي ( ،)2006وسموت ( ،)2005والعبادي ( ،)2004والخوالدة ( ،)2003والعرجا
( ،)2001وخطاطبة ( ،)2001وبربخ ( ،)2000وصابر وأميف ( ،)1995والشاعر ( ،)1994وأبو شريعة
( ،)1993وعاشور (.)1990

ومنيا ما تناوؿ تحميؿ منياج المواد االجتماعية (التاريخ ،الجغرافيا ،التربية الوطنية والمدنية) كدراسة عبد

المطيؼ ( ،)2013ومنيا ما اقتصرت عمى كتاب التربية الوطنية كدراسة الف ار واألغا ( )1996ولوسيتو

.)2003( Losito

ومنيا ما دمج بيف تحميؿ كتب التربية االسبلمية والتربية االجتماعية (الوطنية والمدنية) كدراسة العجرمي

( ،)2012فيما تناولت دراسة  )2000( Cayir & Gurkaynakمنيج التربية لممواطنة وحقوؽ االنساف ،أما
دراسة  )1994( Sharp and woodفقد تناولت كتب الدراسات االجتماعية والقراءة.

 -مف حيث الصفوؼ الدراسية :اقتصرت بعض الدراسات عمى صؼ بذاتو مثؿ دراسة عبد المطيؼ

( )2013واألغا ( )2010وطباسي ( )2006والشاعر ( )1994التي اقتصرت عمى الصؼ التاسع ،فيما
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اقتصرت دراسة العجرمي ( )2012عمى الصؼ الرابع ،ودراسة حماد وعمواف ( )2009التي اقتصرت عمى
الصؼ الحادي عشر الثانوي ،ودراسة العرجا ( )2001التي اقتصرت عمى الثاني عشر.

وبعضيا دمج عدة صفوؼ مثؿ دراسة الحميدي ( )2012و خطاطبة ( )2001وصابر وأميف ()1995

التي تناولت صفوؼ المرحمة األساسية العميا ،أما دراسة حمادنو والمغيض ( )2011فقد تناولت الصفيف

األوؿ والثاني في مرحمة التعميـ األساسي ،ودراسة المزيف ( )2009وسموت ( )2005والعبادي ()2004

والخوالدة ( )2003وعاشور ( )1990التي تناولت صفوؼ المرحمة األساسية الدنيا ،فيما تناولت دراسة
العرجا ( )2000الصفيف العاشر والحادي عشر ،أما دراسة الف ار واألغا ( )1996فقد تناولت الصفوؼ الستة

األولى مف التعميـ األساسي ،فيما دراسة أبو شريعة ( )1993فقد اقتصرت عمى الصفيف الخامس والسادس،

فيما تناولت دراسة لوسيتو  )2003( Lositoالمرحمة الثانوية.

 -3مف حيث أداة الدراسة :

اتفقت أغمب الدراسات عمى بناء قائمة لمقيـ ،ومف ثـ إعداد استمارة تحميؿ المحتوى في ضوئيا مثؿ دراسة

الحميدي ( )2012والعجرمي ( )2012وحمادنو والمغيض ( )2011وحمادنو والمغيض ( )2011األغا
( )2010وطباسي ( )2006و سموت ( )2005وبربخ ( )2000والف ار واألغا ( )1996وصابر وأميف
( )1995والشاعر ( )1994وعاشور (.)1990

فيما تميزت دراسة عبد المطيؼ ( )2013بأنيا استخدمت أداتيف ،حيث استخدمت أداة تحميؿ المحتوى،
واختبار التحصيؿ المعرفي.

ما تميزت به الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
تميزت الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات بأنيا تناولت تحميؿ محتوى كتب ثبلث صفوؼ تمثؿ مرحمة

الطفولة المتأخرة ،وىي مرحمة تعد مدخبل وتأسيسا لمرحمة حساسة وىي مرحمة المراىقة.

كما تميزت بنوع مف الشمولية ،حيث قامت بتناوؿ القيـ الدينية بمجاالتيا الثبلث (العقدية والتعبدية
والمعامبلت) باإلضافة إلى القيـ االجتماعية.

ب -استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
تمثمت أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في النقاط التالية:

 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة عمى تجنب دراسة قضايا سبؽ وأف درسيا غيرىا مف الباحثيف. -المساعدة في بناء االطار النظري.

 في تحديد األساليب االحصائية المناسبة ومنيجية الدراسة. -في بناء أدوات الدراسة المناسبة.

 وفرت عمى الباحثة الجيد بتزويدىا بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة. -ساعدت في مناقشة النتائج وتفسيرىا.
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 4الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة
 تمهيد.
 أوالً :منهج الدراسة.

 ثانياً :أسموب تحميؿ المحتوى.

 ثالثاً :توصيؼ كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس في فمسطيف.
 رابعاً :خطوات الدراسة.

 خامساً :أدوات الدراسة وكيفية بنائها.
 سادساً :وحدة التحميؿ.
 سابعاً :فئات التحميؿ.

 ثامناً :وحدة التسجيؿ والعد.
 تاسعاً :خطوات التحميؿ.

 عاش ارً :المعالجة االحصائية.
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إجراءات الدراسة
 4.1تمهيد:
سػػوؼ يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ اجػراءات الد ارسػػة والتػػي اشػػتممت عمػػى مػػنيج الد ارسػػة وأسػػموب تحميػػؿ المحتػػوى إلػػى

جان ػػب توص ػػيؼ كت ػػب القػ ػراءة الثبلثػ ػة بأجزائي ػػا لمص ػػفوؼ ال ارب ػػع والخ ػػامس والس ػػادس لممرحم ػػة األساس ػػية ف ػػي
فمسطيف ،كما اشتمؿ عمى تحديػد خطػوات الد ارسػة ،وابػراز األداة المسػتخدمة فييػا وكيفيػة بنائيػا ،وابػراز صػدؽ
األداة وثباتي ػػا ،وابػ ػراز وح ػػدة التحمي ػػؿ والع ػػد ،وفئ ػػات التحمي ػػؿ ،وخطػ ػوات التحمي ػػؿ المطموب ػػة ،وآلي ػػة المعالج ػػة
اإلحصائية لمبيانات سابقة الذكر لمتوصؿ إلى نتائج الدراسة المرجوة.

 4.2منهج الدراسة:
إف اليدؼ مف الدراسة الحالية ىو تحميؿ محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسية في

فمسطيف ،لذا فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي في مجالو التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما
ىي دوف تدخؿ في مجرياتيا ،و يستطيع أف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحمميا (األغا.)43 :2000 ،
 4.3أسموب تحميؿ المحتوى:
يعد تحميؿ المحتوى أسموباً مف األساليب التي يستند إلييا المنيج الوصفي ،وىو أداة مف أدوات البحث في
مجاؿ الدراسات المسحية ،إال أنو ال يقتصر عمى استقصاء الظواىر ورصد معدالت تكرارىا ،إنما يتعدى ىذا

الوصؼ الكمي إلى التحميؿ الكيفي ،الذي يبرز ما في الكتب مف قيـ وما يسود فييا مف اتجاىات أو مواطف

اىتماـ (األغا.)59 ،1996 :

وتعرؼ (عطيفة  )1996:أسموب تحميؿ المحتوى ،والذي ىو "مجموعة مف الخطوات المنيجية التي تسعى

إلى اكتشاؼ المعاني الكامنة في المحتوى ،والعبلقات االرتباطية ليذه المعاني مف خبلؿ البحث الكمي،

والموضوعي المنظـ لمسمات الظاىرة في ىذا المحتوى"(عطيفة.)367 :1996 ،

لذا يمكف لمباحثة عف طريقو تحديد القيـ الموجودة في الكتب بأجزائيا – موضوع الدراسة -تحقيؽ أىداؼ

الدراسة عف طريؽ تحميؿ جمؿ الكتب بأجزائيا ،وعد القيـ الموجودة فييا ،واجراء العمميات االحصائية
المناسبة.
 4.4توصيؼ كتب القراءة لمصفوؼ األساسية في فمسطيف:
جزيف ومعدة وفؽ المعايير واألسس التي تضمنتيا الخطوط العريضة لمنياج المغة
ىي كتب مكونة مف أ

العربية الفمسطيني ،واشتمؿ كؿ كتاب مف الكتب الثبلثة عمى عدة دروس حيث اشتمؿ كتابي الصؼ الرابع
الجزء األوؿ عمى ( )12درساً و الجزء الثاني كاف ( )12درساً و كتابي الصؼ الخامس الجزء األوؿ عمى

( )11درساً أما الجزء الثاني فكاف ( )11درساً و كتابي الصؼ السادس الجزء األوؿ عمى ( )11درساً أما
الجزء الثاني فكاف ( )11درساً ،فكاف مجموع الدروس التي تـ تحميميا لمصفوؼ الثبلثة ( )68درساً ،ضمت

آيات قرآنية ،وموضوعات نثرية ،واشتممت عمى العديد مف القيـ واالتجاىات والمحاور التي تندرج ضمف دائرة
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اىتماـ الطمبة ،والتي تتصؿ بحياتيـ وبيئتيـ ،واالنفتاح عمى اآلخريف مف خبلؿ المزج الواعي بيف األصالة
والمعاصرة (و ازرة التربية والتعميـ العالي ،مركز المناىج ،2004 :؟).
 4.5خطوات الدراسة:
تمثمت خطوات الدراسة الحالية فيما يمي:
أ -إعداد قائمة بالقيـ الواجب توافرىا وتضمينيا في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لممرحمة
األساسية في فمسطيف عدد أجزائيا ()6
وذلؾ بإتباع التالي:

 -1االطبلع عمى االتجاىات المعاصرة القائمة محمياً وعربياً وعالمياً ،والبلزمة في مجاؿ القيـ ،وذلؾ مف
خبلؿ الدراسات والبحوث التي اىتمت بيذا الموضوع.

 -2تحديد المصادر البلزمة لتصميـ القائمة في صورتيا األولية.

 -3عرض ىذه القائمة عمى مجموعة مف أىؿ االختصاص مف أساتذة الجامعات لمتأكد مف صدقيا.

 -4إجراء تعديبلت عمى المعيار  -أداة الدراسة -بناء عمى آراء و توجييات المحكميف مف أىؿ
االختصاص.

 -5لمتأكد مف ثبات التحميؿ :قامت الباحثة بتحميؿ عينة مف محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع
والخامس والسادس لممرحمة األساسية تمثمت بتحميؿ درس واحد مف كؿ كتاب مرتيفٍ ،
كؿ عمى حدة،
احد ،وإليجاد معامؿ الثبات بيف التحميميف تـ استخداـ معادلة
شير و ٌ
تفصؿ بينيما مدة زمنية مقدارىا ٌ
(ىولستي )Holisti -وىي:
R

= 2)C1.2( / C1+C2

حيث = R :معامؿ الثبات

 = C1.2عدد مرات االتفاؽ بيف التحميؿ األوؿ والثاني
 =C1عدد التكرار في التحميؿ األوؿ.

 = C2عدد التكرار في التحميؿ الثاني.
حيث تعد نسبة ( )%80فما فوؽ لمعامؿ الثبات نسبة جيدة لتوفر الثبات في التحميؿ.

ب -تحميؿ موضوعات كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسية ،في ضوء القائمة المعدة
مسبقا؛ الواضح في قائمة المبلحؽ( :ممحؽ رقـ .)3

ج -تسجيؿ النتائج ،وتحميميا ،ومناقشتيا ،مف خبلؿ المعالجة اإلحصائية لنتائج التحميؿ عف طريؽ استخداـ
أساليب التكرار والنسب المئوية والرتب.

د -تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف قبؿ الباحثة.
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 4.6أدوات الدراسة وكيفية بنائها:
لقد اعتمدت الدراسة الحالية عمى أداتيف رئيستيف ىما:

 -1األداة األولى :قائمة اشتممت عمى المجاالت الرئيسة لمقيـ ،وفيما يمي عرض لمخطوات البلزمة لتصميـ
قائمة المجاالت الرئيسة لمقيـ الدينية واالجتماعية لموصوؿ إلى تصميـ األداة األولى:

بعد االطبلع عمى العديد مف األدب التربوي المنتمي و الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع القيـ

وتعريفاتيا ،وتصنيفاتيا ،فقد استطاعت الباحثة إعداد قائمة بالقيـ في صورتيا األولية (ممحؽ رقـ .)1

وقد تكونت ىذه القائمة مف أربعة مجاالت وىي :مجاؿ القيـ العقدية ،مجاؿ القيـ التعبدية ،مجاؿ قيـ

المعامبلت ،مجاؿ القيـ االجتماعية ،وكؿ مجاؿ تفرع منو العديد مف القيـ الفرعية والتي بمغ مجموعيا في كؿ
المجاالت ( )60قيمة؛ توزعت عمى النحو التالي:

 مجاؿ القيـ العقدية ،وقد تفرعت منو ( )12قيمة فرعية. -مجاؿ القيـ التعبدية ،وقد تفرعت منو ( )15قيمة فرعية.

 -مجاؿ قيـ المعامبلت ،وقد تفرعت منو ( )14قيمة فرعية.

 مجاؿ القيـ االجتماعية ،وقد تفرعت منو ( )19قيمة فرعيةولمتأكد مف صدؽ األداة وشموليا ومناسبتيا لمدراسة ،واستيعابيا لمقيـ المعتمدة ،وضماف عدـ التداخؿ بيف

المجاالت ،قامت الباحثة بعرض القائمة عمى مجموعة مف المحكميف تكونت مف ( )15محكما (ممحؽ رقـ
)2؛ وقد قاـ المحكموف بإجراء تعديبلت عمى القائمة تمثمت بحذؼ بعض الفقرات واضافة أخرى ،ونقؿ

البعض اآلخر مف مجاؿ آلخر ،وكانت التعديبلت كما يمي:

أ -مجاؿ القيـ العقدية:

 تـ حذؼ قيـ (اليقيف ،واإليماف بالحساب ،والتأمؿ في خمؽ اهلل). -تـ إضافة قيـ (االيماف بالبعث ،والتدبر ،وتعظيـ اهلل ،والثقة باهلل).

ب -مجاؿ القيـ التعبدية:

 تـ حذؼ قيـ (قياـ الميؿ ،واالستعانة باهلل دائماً ،والدعوة إلى اإلسبلـ ،وااللتزاـ بالسنة النبوية). -تـ إضافة قيـ (أداء النوافؿ مف صبلة وقياـ ،والشيادتاف ،التوكؿ عمى اهلل ،شكر اهلل).

ج -مجاؿ قيـ المعامالت:

 -تـ حذؼ قيـ (الحياء ،وعدـ الغش ،والعفو عند المقدرة).

 تـ تعديؿ قيمة (حسف معاممة األىؿ والجيراف والمسمميف)إلى قيمة (حسف المعاممة) ،كما تـ تعديؿ قيمة(كظـ الغيظ) إلى قيمة (ضبط النفس_ الحمـ _).

 تـ إضافة قيـ جديدة إلى قيـ المعامبلت( .األمر بالمعروؼ ،والنيي عف المنكر ،والمؤاخاة ،والتواضع،وصمة الرحـ) .
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د -مجاؿ القيـ االجتماعية:
 تـ حذؼ قيـ (احتراـ الكبير ،محبة الناس ،والعطؼ عمى الصغير ،واصبلح ذات البيف ،والمشاركةاالجتماعية).

 تـ حذؼ قيـ (نصرة المظموـ ،واألمر بالمعروؼ ،والنيي عف المنكر ،واحتراـ الرأي والرأي اآلخر) مف القيـاالجتماعية لتكرارىا في مجاؿ قيـ المعامبلت.

 تـ تعديؿ قيمة (مشاركة اآلخريف أفراحيـ وأحزانيـ) إلى قيمة (مشاركة اآلخريف) . -كما تـ إضافة قيمة (تحمؿ المسؤولية)

وفي ضوء ىذه التعديبلت مف قبؿ األساتذة المحكميف أصبحت القائمة جاىزة لمتطبيؽ في صورتيا النيائية

(ممحؽ رقـ  )3حيث تكونت مف أربعة مجاالت يتبع كؿ منيا مجموعة قيـ فرعية منتمية ليا ،كما ىو موضح

في الجدوؿ التالي:

جدوؿ رقـ ()1-4

يوضح مجاالت القيـ وعددها

1

مجاؿ القيـ العقدية

13

2

مجاؿ القيـ التعبدية

15

3

مجاؿ قيـ المعامبلت

17

4

مجاؿ القيـ االجتماعية

13
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المجموع
 -1األداة الثانية تتمثؿ في:

بطاقة تحميؿ المحتوى وذلؾ لتفريغ القيـ الواردة في كتب القراءة بأجزائيا حسب مجاالت القيـ وتفريعاتيا،
(ممحؽ رقـ .)4

وفيما يمي عرض لمخطوات الالزمة لموصوؿ إلى تصميـ
بطاقة تحميؿ المحتوى:

بعد االطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي قامت بتحميؿ القيـ في الكتب الدراسية استعانت الباحثة

ببطاقة تحميؿ المحتوى (األغا )2010 ،وذلؾ لمناسبتيا لطبيعة الدراسة الحالية ،ولمتأكد مف صدؽ بطاقة
تحميؿ المحتوى قامت الباحثة بعرضيا عمى عدد مف األساتذة المحكميف (ممحؽ رقـ )2حيث تـ التوافؽ عمى

البطاقة كنموذج معتمد لمتحميؿ .وقد صممت البطاقة لتفريغ القيـ الموجودة في الكتب موضوع الدراسة ،وذلؾ

حسب المجاؿ أوالً ثـ الفئة داخؿ المجاؿ ثانياً ،وقد قسمت الباحثة البطاقة إلى ثبلثة أقساـ رئيسة:

القسـ األوؿ :خصص لتسجيؿ اسـ الموضوع المراد تحميمو.
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القسـ الثاني :خصص لتسجيؿ الجممة التي تحتوي عمى قيمة ما ،حيث اعتمدت الباحثة الجممة كفئة
لمتحميؿ.

القسـ الثالث :خصص لمجموعة الفئات لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ األربعة.
وقد قامت الباحثة بتحديد المجاؿ الذي تنتمي إليو القيمة مف خبلؿ تسجيؿ اسـ الموضوع في المكاف

المخصص لو ،ثـ كتابة الجممة في القسـ الثاني مف البطاقة ،ثـ وضع إشارة (×) تحت الفئة المبلئمة لمقيمة
الموجودة في ىذه الجممة مف ضمف الفئات المحددة والمندرجة تحت ىذا المجاؿ (ممحؽ رقـ .)5

ثبات التحميؿ:

لمتأكد مف ثبات األداة يوجد طريقتيف إليجاد معامؿ الثبات (طعيمة)178 :1987 ،؛ وىما:

أ -أف يقوـ بتحميؿ المادة نفسيا باحثاف أو أكثر يمتقياف في بداية التحميؿ ،لبلتفاؽ عمى أسسو واجراءاتو ،ثـ
يقوـ كؿ منيما بتحميؿ المادة موضوع الدراسة ،ثـ يمتقياف في نياية التحميؿ لبياف العبلقة بيف النتائج التي

توصؿ إلييا كؿ منيما.

ب -أف تقوـ الباحثة بتحميؿ المادة نفسيا ممثمة بعينة منيا مرتيف متباعدتيف ،أي بفاصؿ زمني يقدر بشير
تقريباً ،وفي ىذه الحالة يكوف قد استخدـ عنصر الزمف لقياس ثبات التحميؿ.

وقد استخدمت الباحثة الطريقة الثانية ،فقد قامت الباحثة بتحميؿ محتوى عينة مف دروس كتب القراءة

لمصفوؼ الثبلث بأجزائيا الستة ،حيث تـ اختيار ( )6دروس بمعدؿ درسيف مف كؿ صؼ دراسي؛ وذلؾ عمى
النحو التالي:

 -1الدرس التاسع (الرسوؿ واألسيرة) مف الجزء األوؿ مف كتاب القراءة لمصؼ الرابع األساسي ،والدرس
الثامف (الصديؽ الجاىؿ) مف الجزء الثاني مف الكتاب نفسو.

 -2الدرس الخامس (ثوب مف حجر) مف الجزء األوؿ مف كتاب القراءة لمصؼ الخامس األساسي،
والدرس الثاني (شرطي المرور) مف الجزء الثاني مف الكتاب نفسو.

 -3الدرس الثاني (مف حياة المازني) مف الجزء األوؿ مف كتاب القراءة لمصؼ السادس األساسي،
والدرس الخامس (مف آداب السموؾ) مف الجزء الثاني مف الكتاب نفسو.

وقامت الباحثة بتحميؿ محتوى العينة مرتيف يفصؿ بينيما فترة زمنية مقدارىا شير.

ولتحديد معامؿ الثبات بيف التحميميف قامت الباحثة باستخداـ معادلة (ىولستي) والتي تنص عمى:
R

= 2)C1.2( / C1+C2

حيث = R :معامؿ الثبات

 = C1.2عدد مرات االتفاؽ بيف التحميؿ األوؿ والثاني
 =C1عدد التكرار في التحميؿ األوؿ.

 = C2عدد التكرار في التحميؿ الثاني.
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وقد تـ إيجاد معامؿ الثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ األربعة ،ولممجاالت كميا مجتمعة .وإليجاد كعامؿ
الثبات تـ أخذ أقؿ القيمتيف ،ومف ثـ ضرب ىذا العدد في اثنيف ثـ تـ قسمة الناتج عمى مجموع تكرار القيمة

في التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني.
معامؿ الثبات لمتحميميف:

R = 2(C1.2) / C1 + C2

R = 2 ×(139) / 139 + 172

 R = % 92.3والجدوؿ التالي يوضح معامؿ الثبات لكافة المجاالت
جدوؿ رقـ ()2-4

يوضح تحميؿ عينة الدروس بحسب مجاالت القيـ ومعامالت الثبات

مجاؿ القيـ

ـ

كتب القراءة
التحميؿ األوؿ

التحميؿ الثاني

معامؿ الثبات

1

مجاؿ القيـ العقدية

23

24

%97.8

2

مجاؿ القيـ التعبدية

19

20

%97.4

3

مجاؿ قيـ المعامبلت

37

46

%89.1

4

مجاؿ القيـ االجتماعية

60

82

%84.5

139

172

%92.3

المجموع

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ بمغت نسبة االتفاؽ بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني ( ،)%92.3وىي نسبة ثبات
مرتفعة تطمئف الباحثة لموثوؽ بيا.
 4.7وحدة تحميؿ الدراسة:
اعتمدت الباحثة الجممة المفيدة وحدة التحميؿ فييا ،وتسجيؿ تك اررات القيـ وعددىا ،وقد تـ اختيار ىذه الوحدة
مف بيف الوحدات األخرى؛ وىي:
 -1الكممة:
تعتبر أصغر وحدات التحميؿ ،وتستخدـ في دراسة المفاىيـ بأنواعيا السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية.
 -2الموضوع:
يعتبر الوحدة الثانية مف وحدات التحميؿ ،وىو مف أىميا ،وقد اعتمدتيا الباحثة في الدراسة الحالية كوحدة
لمتحميؿ ،وقد يكوف الموضوع جممة بسيطة ،أو فكرة تحمؿ معنى يشتمؿ عمى قيمة.
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 -3الشخصية:
تستخدـ في الدراسات الخاصة بالقصص والروايات ،والكتب التاريخية ،وىي تحتاج إلى جيد كبير في عممية
التحميؿ ،إذ ينبغي دراسة الموضوع الخاضع لمتحميؿ قراءة كاممة قبؿ البدء في عممية التحميؿ؛ حتى يمكف
استخبلص وبياف طبيعة الشخصيات الواردة فيو.

 -4المساحة أو الزمف:
حيث تستخدـ بعض الدراسات وحدة المساحة أثناء عممية التحميؿ ،وذلؾ في تقدير المساحة التي يشغميا
موضوع التحميؿ؛ كحساب عدد األعمدة أو السطور أو الصفحات التي يشغميا الموضوع ،وقد تستخدـ

دراسات أخرى وحدة الزمف أثناء عممية التحميؿ ،كحساب الزمف الذي يستغرقو الموضوع ،كالزمف الذي
تستغرقو كممة أحد المسئوليف (بريخ.)117 :2000 ،
وقد اعتمدت الباحثة الجممة المفيدة ،كوحدة لمتحميؿ ،كونيا أنسب ىذه الوحدات لتحميؿ المحتوى ،وأكثرىا
شموالً ،وقد تكوف ىذه الجممة بسيطة ،مكتممة المعنى ،واضحة الداللة ،وتظير فييا القيمة بوضوح مثؿ:
(اتفؽ ثبلثة أصدقاء عمى التعاوف) ،ففي ىذه الجممة دعوة وتشجيع لؤلخذ بقيمة التعاوف وىي قيمة تنتمي

لممجاؿ االجتماعي ،أما إذا كاف في الجممة ذات الداللة عمى القيمة ،عطؼ أو وصؼ لو مدلوؿ قيمي فإف
كؿ معطوؼ ،وكؿ وصؼ يعد قيمة مستقمة ألنو يعطي تك ار اًر ،والدراسة الحالية قائمة عمى حساب التك اررات.
 4.8فئات التحميؿ:
يقصد بيا المكونات الرئيسة التي سيتـ تصنيؼ المحتوى بموجبيا (األغا ،)62 :1996 ،والتزمت الباحثة
بالقيـ الواردة في القائمة كفئات لمتحميؿ.
 4.9وحدة التسجيؿ والعد:
قامت الباحثة بوضع إشارة (×) أماـ كؿ قيمة ثـ قامت بجمع عدد اإلشارات في كؿ عمود يختص بفئة مف
فئات التحميؿ في الخانة الخاصة بالمجموع ،ثـ جمعت ىذه القيـ لكؿ مجاؿ عمى حدة.
 4.10خطوات التحميؿ:
اتبعت الباحثة الخطوات التالية أثناء عممية التحميؿ:
 -1قراءة النصوص الواردة في كؿ كتاب عمى حدة ،قراءة واعية بيدؼ التعرؼ عمى القيـ المتضمنة في
محتوى كؿ منيا.

 -2تجزئة الدروس إلى جمؿ مفيدة ،بحسب طبيعة النص سواء كاف آية كريمة ،أو حديثاً شريفاً ،أو نصاً
نثريا.

 -3تحديد المدلوؿ القيمي لكؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ الرئيسة ،وىذه المجاالت ىي :المجاؿ العقائدي،
والتعبدي ،والمعامبلت ،واالجتماعي.
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 -4تحديد القيمة (فئة التحميؿ) ،المتضمنة في النص سواء أكانت ىذه القيـ ظاىرة في النص أـ ضمنية ،ثـ
تصنيفيا وفؽ التصنيؼ المستخدـ في الدراسة ،ووضعيا في المكاف المخصص ليا.

 -5رصد القيـ وذلؾ بإعطاء تكرار واحد لكؿ قيمة ظيرت في محتوى الكتب بأجزائيا (ممحؽ رقـ .)6
 -6تفريغ نتائج التحميؿ في جداوؿ تك اررية عف طريؽ الحزـ الحسابية (وحدة التسجيؿ والعد) ،ثـ إيجاد
لتكررات كؿ قيمة فرعية مف قيـ المجاؿ مف خبلؿ المعادلة اآلتية:
النسب المئوية ا

مجموع تك اررات القيـ الفرعية الواحدة× / 100مجموع تك اررات المجاؿ الذي تنتمي إليو القيمة × ،100أما
بالنسبة إليجاد النسبة المئوية لممجاؿ ككؿ فيمكف حسابيا وفقاً لممعادلة التالية :مجموع تك اررات

المجاؿ× /100المجموع الكمي لتك اررات المجاالت×.100
 4.11المعالجة اإلحصائية لمدراسة الحالية:

اعتمدت الدراسة أسموب تحميؿ المحتوى؛ لذا تـ استخداـ النسب المئوية ،وحساب التك اررات ،والرتب لمحصوؿ
عمى نتائج الدراسة المرجوة منيا.
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 5الفصؿ الخامس
عرض النتائج ومناقشتها
تمهيد
 أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ.

 ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.
 ثالثاً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.
 رابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع.

 خامساً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس.

 سادساً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس.
 سابعاً :توصيات الدراسة.
 ثامناً :مقترحات الدراسة.
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عرض النتائج ومناقشتها
 5.1تمهيد:
تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مف خبلؿ المعالجات اإلحصائية،
وىي تمثؿ إجابات ألسئمة الدراسة ،وتـ التوصؿ ليذه النتائج بعد الدراسة المستفيضة لموضوع القيـ الدينية
واالجتماعية الواجب تضمينيا في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في

فمسطيف ،ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بإعداد قائمة لتحميؿ محتوى الكتب ،ومف ثـ قامت في ضوئيا بتحميؿ
المحتوى عمى بطاقة خاصة بالتحميؿ ،حيث خمصت إلى النتائج التالية:

 5.2النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:
الذي ينص عمى :ما القيـ الدينية واالجتماعية الواجب تضمينها في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس
والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف مف وجهة نظر خبراء التربية؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية:

 -1إعداد قائمة أولية لمقيـ تشتمؿ عمى أربعة مجاالت يتفرع عنيا ( )60قيمة فرعية ،استقتيا الباحثة مف
األدب التربوي والتراث الديني ،والمجاالت ىي :القيـ العقدية ،القيـ التعبدية ،قيـ المعامبلت -تمثؿ

المجاالت الثبلثة بـ0جموعيا القيـ الدينية ،-والقيـ االجتماعية(ممحؽ رقـ.)1

 -2تـ عرض ىذه القائمة عمى مجموعة مف الخبراء في التربية كمحكميف(ممحؽ رقـ ،)2وذلؾ لمتعرؼ إلى
وجيات نظرىـ فيما يتعمؽ بانتماء ىذه القيـ لمجاالتيا ،وبمدى أىمية ىذه القيـ ،مع إضافة أو حذؼ أو

تعديؿ ما يرونو ومناسباً ،وما يجب أف تشتمؿ عميو كتب القراءة مف قيـ.

 -3قامت الباحثة بوضع القائمة في صورتيا النيائية مستفيدة مف آراء المحكميف وتوجيياتيـ ،فأصبحت
تشتمؿ عمى ( )58قيمة فرعية ،والممحؽ رقـ ( )3يوضح ذلؾ ،وقد قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الكتب

في ضوء ىذه القائمة ،وبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة كما في القائمة في
صورتيا النيائية.
 5.3النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

الذي ينص عمى :ما مدى تضميف القيـ الدينية في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس

لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ تحميؿ كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس -موضوع الدراسة-

في ضوء القائمة التي تـ إعدادىا مسبقاً مف قبؿ الباحثة ،وكانت النتائج كالتالي:
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أ -مجاؿ القيـ العقدية:
تكوف المجاؿ العقائدي مف ( )13قيمة ،وىذه القيـ عمى الدرجة نفسيا مف األىمية ،وبتقسيـ النسبة العامة
( )%100عمى عدد القيـ الفرعية ،كاف نصيب كؿ قيمة ما يقارب مف ( ،)%7.7وىي نسبة معقولة في حاؿ
توافرىا في محتوى الكتب.

والجدوؿ التالي يوضح عدد التك اررات ،والنسب المئوية والرتب لمجاؿ القيـ العقدية في كتب القراءة لمصؼ

الرابع والخامس والسادس في فمسطيف.

جدوؿ رقـ ()1-5
يوضح القيـ العقدية والتكرار والنسبة والرتبة
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ العقدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

اإليماف باهلل

12

8.7

5

2

اإليماف بالمبلئكة

2

1.5

10

3

اإليماف بالكتب السماوية

3

2.2

8

4

اإليماف بالرسؿ

3

2.2

8

5

اإليماف باليوـ اآلخر

2

1.5

10

6

اإليماف بالقضاء

9

6.7

6

7

اإليماف بالجنة والنار

1

0.73

12

8

اإليماف بالبعث

1

0.73

12

9

الصبر عمى االبتبلء

28

20.4

1

10

تقوى اهلل وخشيتو

6

4.4

7

11

تعظيـ اهلل

28

20.4

1

12

الثقة باهلل

16

11.7

4

13

التدبر

26

19

3

137

100

المجموع

30

النسبة العامة لممجاؿ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ العقدية في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس بشكؿ مقبوؿ؛ حيث بمغت نسبةتوافرىا ( )%30فيي نسبة متوسطة مقارنة بباقي مجاالت القيـ الدينية.

 حازت عمى أعمى مرتبة كؿ مف :قيمتي تعظيـ اهلل ،والصبر عمى الببلء؛ حيث حصمت كؿ منيما عمىنسبة ( )%20.4وىي تمثؿ المرتبة األولى ،وىذه النتيجة اختمفت مع دراسة األغا ( )2010حيث
حصمت قيمة الصبر عمى المرتبة الثالثة عشرة بنسبة ( ،)%3.8كما أنيا اختمفت مع دراسة المزيف
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( )2009حيث حصمت قيمة تقدير عظمة اهلل وتقدير نعمو ،عمى المرتبة ( )5بنسبة ( )%6.1وحصمت
قيمة الصبر عمى المرتبة ( )26بنسبة ( ،)%1.6كما اختمفت مع دراسة التمولي ( )2001حيث حصمت
قيمة الحرص عمى الصبر والجمد عمى المرتبة الثامنة.

 في المرتبة الثالثة حصمت قيمة التدبر التي حصمت عمى نسبة ( ،)%19وقد اتفقت ىذه النتيجة معدراسة سموت ( )2005التي أشارت إلى توفر جيد لقيمة التدبر في ممكوت اهلل.

 حؿ في المرتبة الرابعة قيمة الثقة باهلل وبنسبة ()%11.7 -أما قيمتا اإليماف باهلل ،فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة وبنسبة ( ،)%8.7وىذه النتيجة اختمفت مع

دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة اإليماف باهلل عمى المرتبة األولى وبنسبة (،)%44.4
واختمفت كذلؾ مع دراسة التمولي ( )2001التي حصمت فييا قيمة اإليماف باهلل عمى المرتبة األولى

وبنسبة (.)%23.23

 أما المرتبة السادسة ،فقد حازت عمييا كؿ مف قيمتي اإليماف بالقضاء ،بنسبة ( )%6.7وىذه النتيجةاختمفت مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة اإليماف بالقضاء عمى المرتبة الرابعة وبنسبة

( ،)%11.11كما اختمفت مع دراسة التمولي ( )2001التي حصمت فييا قيمة اإليماف بالقدر والقضاء
عمى المرتبة التاسعة وبنسبة (.)%3.03
 حازت قيمة تقوى اهلل وخشيتو عمى المرتبة السابعة وبنسبة (.)%4.4 أما المرتبة الثامنة ،فقد حاز عمييا كؿ مف قيمتي اإليماف بالكتب السماوية ،واإليماف بالرسؿ وبنسبة( )%2.2لكؿ واحدة منيما ،وقد اتفقت ىذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة التمولي ( )2001فيما يخص

توافر قيمة االيماف بالكتب السماوية ،حيث توافرت بنسبة ( ،)%1.01ولكنيا اختمفت في ذات الدراسة

في نسبة توافر قيمة االيماف بالرسؿ ،حيث توافرت بنسبة ( )%6.06كما أف ىذه النتيجة اختمفت مع

دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة اإليماف بالكتب السماوية عمى المرتبة الثالثة وبنسبة

( ،)%14.8وحصمت فييا قيمة اإليماف بالرسؿ عمى المرتبة الثانية وبنسبة (.)%19.8

 -أما قيمتي اإليماف بالمبلئكة ،واإليماف باليوـ اآلخر فقد حازتا عمى المرتبة العاشرة وبنسبة ( )%1.5لكؿ

منيما ،وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة سموت ( )2005والعرجا ( )2001واألغا ( )2010والتمولي

( )2001التي تدنت فييما قيمة االيماف بالمبلئكة ،فيما اختمفت النتيجة السابقة مع دراسة األغا
( )2010فيما يختص بقيمة اإليماف باليوـ اآلخر التي حصمت عمى المرتبة الخامسة وبنسبة ()%7.4

 أما أدنى الرتب فكاف مف نصيب كؿ مف قيمتي اإليماف بالجنة والنار ،واإليماف بالبعث ،وبنسبة( )%0.73وبيذا حصمتا عمى المرتبة األخيرة.
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 وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ العقدية في كتبالقراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس؛ فحصوؿ قيمة فرعية عمى تكرار واحد فقط مثؿ كؿ مف قيمة

(اإليماف بالجنة والنار) ،و(اإليماف بالبعث) ،وحصوؿ قيمتيف أخيريتاف (الصبر عمى االبتبلء) و(تعظيـ
اهلل) عمى ( )28ثمانية وعشريف تك ار اًر لكؿ منيما يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ المجاؿ

الواحد.

ولمزيد مف المقارنات في مدى توافر القيـ العقدية بيف كؿ مف الصفوؼ الثبلثة تدرج الباحثة الجداوؿ التالية:
جدوؿ رقـ ()2-5

يوضح القيـ العقدية والتكرار والنسبة والرتبة في كتاب القراءة لمصؼ الرابع
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ العقدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

اإليماف باهلل

0

0

7

2

االيماف بالمبلئكة

0

0

7

3

االيماف بالكتب السماوية

0

0

7

4

اإليماف بالرسؿ

1

2.3

6

5

اإليماف باليوـ اآلخر

0

0

7

6

اإليماف بالقضاء

6

13.9

4

7

اإليماف بالجنة والنار

0

0

7

8

اإليماف بالبعث

0

0

7

9

الصبر عمى االبتبلء

7

16.3

3

10

تقوى اهلل وخشيتو

4

9.3

5

11

تعظيـ اهلل

11

25.6

2

12

الثقة باهلل

0

0

7

13

التدبر

14

32.6

1

43

100

المجموع

%32

النسبة العامة لكتاب الصؼ الرابع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ العقدية في كتاب القراءة لمصؼ الرابع بشكؿ متوسط؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ( )%32أينسبة جيدة مقارنة بتوافرىا بكتابي الصفيف الخامس والسادس.
 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة التدبر؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%32.6وىي تمثؿ المرتبة األولى.52

 أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا قيمة تعظيـ اهلل ،حيث بمغت نسبة توافرىا ( ،)%25.6وىذه النتيجةاختمفت مع دراسة المزيف ( )2009التي حصمت فييا قيمة تقدير عظمة اهلل وتقدير نعمو المرتبة

الخامسة بنسبة ( )% 6.1في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع.

 -تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة الصبر عمى االبتبلء التي حصمت عمى نسبة ( )%16.3وىذه النتيجة

اختمفت مع دراسة المزيف ( )2009التي حصمت فييا قيمة الصبر عمى المرتبة ( )26بنسبة ()%1.6

في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع.

 وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة اإليماف بالقضاء وبنسبة (.)%13.9 أما قيمة تقوى اهلل وخشيتو فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%9.3 أما قيمة االيماف بالرسؿ فقد حصمت عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة ( ،)%2.3وىذه النتيجة اختمفت معدراسة سموت ( )2005التي غابت فييا قيمة االيماف بالمبلئكة عف محتوى كتب المغة العربية.

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ االيماف باهلل ،واإليماف بالمبلئكة ،واإليماف بالكتب السماوية ،واإليماف
باليوـ اآلخر ،واإليماف بالجنة والنار ،واإليماف بالبعث ،والثقة باهلل لـ يكف ليا أي نسبة توافر.
وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ العقدية في كتاب
القراءة لمصؼ الرابع؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ( :اإليماف

باهلل) ،و(اإليماف بالمبلئكة) ،و(اإليماف بالكتب السماوية) ،و(اإليماف باليوـ اآلخر) ،و(اإليماف بالجنة

والنار) ،و(اإليماف بالبعث) ،و(الثقة باهلل) يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ العقدية في كتاب القراءة
لمصؼ الرابع.

59

جدوؿ رقـ ()3-5
يوضح القيـ العقدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الخامس
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ العقدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

اإليماف باهلل

5

13.1

5

2

االيماف بالمبلئكة

0

0

8

3

االيماف بالكتب السماوية

0

0

8

4

اإليماف بالرسؿ

0

0

8

5

اإليماف باليوـ اآلخر

1

2.6

6

6

اإليماف بالقضاء

0

0

8

7

اإليماف بالجنة والنار

0

0

8

8

اإليماف بالبعث

0

0

8

9

الصبر عمى االبتبلء

8

21.1

2

10

تقوى اهلل وخشيتو

1

2.6

6

11

تعظيـ اهلل

6

15.8

4

12

الثقة باهلل

9

23.7

1

13

التدبر

8

21.1

2

38

100

المجموع

%28

النسبة العامة لكتاب الصؼ الخامس

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ العقدية في كتاب القراءة لمصؼ الخامس بشكؿ متوسط ،حيث بمغت نسبة توافرىا ()%28وىي أقؿ نسبة مقارنة بتوافرىا بكتابي الصفيف الرابع والسادس.

 -حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الثقة باهلل؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%23.7وىي تمثؿ المرتبة األولى.

 أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا كؿ مف قيمتي الصبر عمى االبتبلء ،والتدبر ،حيث بمغت نسبةتوافرىما (.)%21.1

 -وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة تعظيـ اهلل وبنسبة (.)%15.8

 أما قيمة االيماف باهلل فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%13.1 -أما قيمة تقوى اهلل وخشيتو فقد حصمت عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة (.)%2.6

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ االيماف بالمبلئكة ،وااليماف بالكتب السماوية ،واإليماف بالرسؿ ،واإليماف

بالقضاء ،واإليماف بالجنة والنار ،واإليماف بالبعث لـ يكف ليا أي نسبة توافر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ العقدية في كتاب

القراءة لمصؼ الخامس؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ( :االيماف
10

بالمبلئكة) ،و(االيماف بالكتب السماوية) ،و(اإليماف بالرسؿ) ،و(اإليماف بالقضاء) ،و(اإليماف بالجنة والنار)،
و(اإليماف بالبعث) يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ العقدية في كتاب القراءة لمصؼ الخامس.
جدوؿ رقـ ()4-5

يوضح القيـ العقدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ السادس
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ العقدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

اإليماف باهلل

7

12.5

3

2

االيماف بالمبلئكة

2

3.6

8

4

اإليماف بالرسؿ

2

3.6

8

3
5
6

االيماف بالكتب السماوية

3

اإليماف باليوـ اآلخر

1

اإليماف بالجنة والنار

1

اإليماف بالقضاء

7
8

3

اإليماف بالبعث

9

1.8
1.8

10
10

الصبر عمى االبتبلء

13

تعظيـ اهلل

11

19.6

2

4

7

5

12

الثقة باهلل

المجموع

5.4

6

23.2

10

13

1.8

10

1

تقوى اهلل وخشيتو

11

1

5.4

6

1
7

التدبر

56

النسبة العامة لكتاب الصؼ السادس

1.8

12.5
100

10
3

%41

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ العقدية في كتاب القراءة لمصؼ السادس بشكؿ متوسط؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%41وىي أكبر نسبة مقارنة بتوافرىا في كتابي الصفيف الرابع والخامس.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الصبر عمى االبتبلء؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%23.2وىي تمثؿالمرتبة األولى.

 أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا قيمة تعظيـ اهلل ،حيث بمغت نسبة توافرىما (.)%19.6 وحؿ في المرتبة الثالثة كؿ مف قيمتي االيماف باهلل ،والثقة باهلل وبنسبة (.)%12.5 -أما قيمة التدبر فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%7

 أما قيمتي االيماف بالكتب السماوية واإليماف بالقضاء فقد حصمتا عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة(.)%5.4

 أما قيمتي االيماف بالمبلئكة واإليماف بالرسؿ فقد حصمت عمى المرتبة الثامنة ،وبنسبة ( )%3.6لكؿمنيما.
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 وأخي ار حصمت قيـ اإليماف باليوـ اآلخر ،واإليماف بالجنة والنار ،واإليماف بالبعث ،وتقوى اهلل وخشيتوعمى المرتبة العاشرة وبنسبة (.)%1.8

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ العقدية في كتاب

القراءة لمصؼ السادس؛ فحصوؿ بعض القيـ عمى نسبة ضئيمة -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ( :اإليماف باليوـ

اآلخر) ،و(اإليماف بالجنة والنار) ،و(اإليماف بالبعث) ،و(تقوى اهلل وخشيتو) يشير إلى فروؽ واضحة في
توزيع القيـ العقدية في كتاب القراءة لمصؼ السادس.

ب -مجاؿ القيـ التعبدية

تكوف مجاؿ القيـ التعبدية مف خمس عشرة قيمة ،وىذه القيـ عمى نفس الدرجة مف األىمية ،وبتقسيـ

النسبة العامة ( )%100عمى عدد القيـ الفرعية ،كاف نصيب كؿ قيمة ما يقارب مف ( ،)%6.7وىي نسبة
معقولة في حاؿ توافرىا في محتوى الكتب.

والجدوؿ التالي يوضح عدد التك اررات ،والنسب المئوية والرتب لمجاؿ القيـ التعبدية في كتب القراءة

لمصؼ الرابع والخامس والسادس في فمسطيف.

جدوؿ رقـ ()5-5

يوضح القيـ التعبدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصفوؼ الثالثة
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ التعبدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

الشيادتاف

1

0.75

12

2

الصبلة

10

7.5

5

4

حج البيت

0

0.00

14

0.75

12

0.00

14

25.6

1

3
5
6
7
8
9

2

الزكاة

صوـ رمضاف

2

الدعاء

8

1

قراءة القرآف

0

أداء النوافؿ

التوكؿ عمى اهلل

6

4.5

10
12

األذكار

2

13
14
15

الصبلة عمى النبي

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

شكر اهلل

11

6
3
7
8

31

23.3

16

12.0

3

133

النسبة العامة لممجاؿ

3.0

8

2

2

المجموع

6.0

16

الجياد في سبيؿ اهلل

11

1.5

12.0

34

إعمار المساجد

1.5

8

1.5

100

29.2

8

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ التعبدية في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس بشكؿ مقبوؿ؛ حيث بمغت نسبةتوافرىا ( )%29.2أي نسبة منخفضة مقارنة بباقي مجاالت القيـ.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الجياد في سبيؿ اهلل؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%25.6وىي تمثؿالمرتبة األولى ،وىذه النتيجة اختمفت مع دراسة األغا ( )2010التي لـ تحصؿ فييا قيمة الجياد في
سبيؿ اهلل عمى أي نسبة تذكر.

 أما المرتبة الثانية ،فقد حازت عمييا قيمة الصبلة عمى النبي ،حيث بمغت نسبة توافرىا (.)%23.3 تمتيا في المرتبة الثالثة كؿ مف قيمتي التوكؿ عمى اهلل ،شكر اهلل المتيف حصمت كؿ منيما عمى نسبة( ،)%12وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة التوكؿ عمى اهلل عمى
المرتبة الثالثة.

 وحؿ في المرتبة الخامسة قيمة الصبلة وبنسبة ( ،)%7.5وىذه النتيجة اختمفت مع دراسة األغا( )2010التي حصمت فييا قيمة الصبلة عمى المرتبة األولى وبنسبة (.)%24.6

 -أما قيمة الدعاء فقد حصمت عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة (.)%6

 أما المرتبة السابعة فقد حازت عمييا قيمة إعمار المساجد ،وبنسبة ( ،)%4.5وىذه النتيجة اختمفت معدراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة إعمار المساجد المرتبة التاسعة بنسبة (.)%1.8

 أما المرتبة الثامنة فقد حازت عمييا قيـ الزكاة وصوـ رمضاف واألذكار واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،وبنسبة( )%1.5لكؿ واحدة منيا ،وىذه النتيجة اتفقت إلى حد ما تقريبا مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت

فييا كؿ مف قيمتي الزكاة واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل عمى المرتبة التاسعة بنسبة ( ،)%1.8واتفقت إلى حد

ما مع دراسة األغا ( )2010التي لـ تحصؿ فييا قيمة صوـ رمضاف عمى أي نسبة تذكر .واتفقت كذلؾ

مع دراسة سموت ( )2005التي أظيرت أف قيمة الزكاة قد غابت عف األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة
األساسية الدنيا في مدارس فمسطيف.

 أما أدنى الرتب فكانت مف نصيب قيـ :الشيادتاف ،وقراءة القرآف ،وبنسبة ( )%0.75لكؿ واحدة منياوىي نسبة ال تكاد تذكر ،وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة األغا ( )2010التي لـ تحصؿ فييا قيمة

الشيادتاف عمى أي نسبة تذكر.

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيمتي حج البيت وأداء النوافؿ لـ يكف ليما أي نسبة توافر ،وىذه النتيجة

اتفقت إلى حد ما مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة حج البيت عمى المرتبة التاسعة بنسبة

( )%1.8وىي نسبة ضئيمة.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ التعبدية في كتب

القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا-

مثؿ قيـ (حج البيت) و(أداء النوافؿ) وحصوؿ قيمة فرعية أخرى عمى تكرار واحد فقط مثؿ قيمة (الشيادتاف)
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وقيمة (قراءة القرآف) وفي المقابؿ حصوؿ قيمة أخرى (الجياد في سبيؿ اهلل) عمى ( )34أربعة وثبلثيف تك ار اًر

يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ المجاؿ الواحد.

ولمزيد مف المقارنات في مدى توافر القيـ التعبدية بيف كؿ مف الصفوؼ الثبلثة تدرج الباحثة الجداوؿ

التالية:
جدوؿ رقـ ()6-5

يوضح القيـ التعبدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الرابع
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ التعبدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

الشيادتاف

0

0.00

7

2

الصبلة

1

4.8

5

3

الزكاة

0

0.00

7

4

حج البيت

0

0.00

7

5

صوـ رمضاف

2

9.5

4

6

قراءة القرآف

0

0.00

7

7

الدعاء

0

0.00

7

8

أداء النوافؿ

0

0.00

7

9

التوكؿ عمى اهلل

0

0.00

7

10

الجياد في سبيؿ اهلل

5

23.8

2

111

إعمار المساجد

0

0.00

7

12

األذكار

0

0.00

7

13

الصبلة عمى النبي

3

14.3

3

14

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

1

4.8

5

15

شكر اهلل

9

42.8

1

21

100

المجموع

%16

النسبة العامة لكتاب الصؼ الرابع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ التعبدية في كتاب القراءة لمصؼ الرابع بشكؿ مقبوؿ؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ( )%16أينسبة منخفضة مقارنة بتوافرىا بكتابي الصفيف الخامس والسادس.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة شكر اهلل؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%43وىي تمثؿ المرتبة األولى. أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا قيمة الجياد في سبيؿ اهلل ،حيث بمغت نسبة توافرىا (.)%23.8 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة الصبلة عمى النبي التي حصمت عمى نسبة ( )%14.3وىذه النتيجة. وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة صوـ رمضاف وبنسبة (.)%9.513

 -أما قيمتا الصبلة واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل فقد حصمتا عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%4.8

 كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ الشيادتاف والزكاة وحج البيت وقراءة القرآف والدعاء وأداء النوافؿ والتوكؿ عمىاهلل واعمار المساجد واألذكار لـ يكف ليا أي نسبة توافر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ التعبدية في كتاب

القراءة لمصؼ الرابع؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ (الشيادتاف)

و(الزكاة) و(حج البيت) و(قراءة القرآف) و(الدعاء) و(أداء النوافؿ) ،و(التوكؿ عمى اهلل) و(إعمار المساجد)
و(األذكار) يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ التعبدية في كتاب القراءة لمصؼ الرابع.
جدوؿ رقـ ()7-5

يوضح القيـ التعبدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الخامس
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ التعبدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

الشيادتاف

1

2.4

6

2

الصبلة

1

2.4

6

4

حج البيت

0

0.00

11

0.00

11

3

الزكاة

5
6

1

صوـ رمضاف

0

الدعاء

1

قراءة القرآف

7
8

0

أداء النوافؿ

0.00
2.4

11
6

0.00

11

10

الجياد في سبيؿ اهلل

15

35.7

1

12

األذكار

1

2.4

9

11
13
14
15

0

2.4

6

7

التوكؿ عمى اهلل

4

إعمار المساجد

8

الصبلة عمى النبي

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

شكر اهلل

0
3

42

المجموع

النسبة العامة لكتاب الصؼ الخامس

16.7
9.5

3
4
6

19.0

2

7.1

5

0.00
100

11

32.1

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ التعبدية في كتاب القراءة لمصؼ الخامس بشكؿ متوسط؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%32.1أي نسبة جيدة مقارنة بتوافرىا بكتابي الصفيف الرابع والسادس.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الجياد في سبيؿ اهلل؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%35.7وىي تمثؿالمرتبة األولى.

 أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا قيمة الصبلة عمى النبي ،حيث بمغت نسبة توافرىا (.)%1915

 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة التوكؿ عمى اهلل التي حصمت عمى نسبة (.)%16.7 -وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة إعمار المساجد وبنسبة (.)%9.5

 أما قيمة شكر اهلل فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%7.1 أما المرتبة السادسة فقد تعددت القيـ التي حصمت عمييا؛ وىي :قيـ الشيادتاف ،الصبلة ،الزكاة ،الدعاء،األذكار ،وبنسبة (.)%2.4

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ حج البيت وصوـ رمضاف وقراءة القرآف وأداء النوافؿ ،اإلنفاؽ في سبيؿ

اهلل لـ يكف ليا أي نسبة توافر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ التعبدية في كتاب

القراءة لمصؼ الخامس؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ( :حج

البيت) و(صوـ رمضاف) و(قراءة القرآف) و(أداء النوافؿ)( ،اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل) يشير إلى فروؽ واضحة
في توزيع القيـ التعبدية في كتاب القراءة لمصؼ الخامس.
جدوؿ رقـ ()8-5

يوضح القيـ التعبدية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ السادس
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ التعبدية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

الشيادتاف

0

0.00

12

2

الصبلة

8

11.4

4

3

الزكاة

1

1.4

9

4

حج البيت

0

0.00

12

5

صوـ رمضاف

0

0.00

12

6

قراءة القرآف

1

1.4

9

7

الدعاء

7

10.0

5

8

أداء النوافؿ

0

0.00

12

9

التوكؿ عمى اهلل

9

12.9

3

10

الجياد في سبيؿ اهلل

14

20.0

2

11

إعمار المساجد

2

2.9

7

12

األذكار

3

4.3

8

13

الصبلة عمى النبي

20

28.6

1

14

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

1

1.4

9

15

شكر اهلل

4

5.7

6

70

100

المجموع

53.4

النسبة العامة لكتاب الصؼ السادس
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ التعبدية في كتاب القراءة لمصؼ السادس بشكؿ ٍعاؿ؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%53.4
أي النسبة األعمى مقارنة بتوافرىا بكتابي الصفيف الرابع والخامس.
 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الصبلة عمى النبي؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%28.6وىي تمثؿالمرتبة األولى.
 أما المرتبة الثانية فقد حازت عمييا قيمة الجياد في سبيؿ اهلل ،حيث بمغت نسبة توافرىا (.)%20 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة التوكؿ عمى اهلل التي حصمت عمى نسبة (.)%12.9 وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة الصبلة وبنسبة (.)%11.4 أما قيمة الدعاء فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%10 أما قيمة شكر اهلل فقد حصمت عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة (.)%5.7 أما قيمة إعمار المساجد فقد حصمت عمى المرتبة السابعة ،وبنسبة (.)%2.9 أما قيمة األذكار فقد حصمت عمى المرتبة الثامنة ،وبنسبة (.)%4.3 أما المرتبة التاسعة فقد تعدد القيـ التي حصمت عمييا ومف ىذه القيـ :الزكاة وقراءة القرآف واإلنفاؽ فيسبيؿ اهلل ،وبنسبة ( )%1.4وىذه النتيجة اتفقت تقريبا مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا
قيمتي الزكاة واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل عمى المرتبة التاسعة بنسبة (.)%1.8
توافر.

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ الشيادتاف وحج البيت وصوـ رمضاف وأداء النوافؿ لـ يكف ليا أي نسبة
وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ التعبدية في كتاب

القراءة لمصؼ السادس؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ( :الشيادتاف)
و(حج البيت) و(صوـ رمضاف) و(آداء النوافؿ) يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ التعبدية في كتاب

القراءة لمصؼ السادس.

ت -مجاؿ قيـ المعامالت
تكوف مجاؿ قيـ المعامبلت مف سبع عشرة قيمة ،وىذه القيـ عمى الدرجة نفسيا مف األىمية ،وبتقسيـ
النسبة العامة ( )%100عمى عدد القيـ الفرعية ،كاف نصيب كؿ قيمة ما يقارب مف ( ،)%6وىي نسبة
معقولة في حاؿ توافرىا في محتوى الكتب.
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والجدوؿ التالي يوضح عدد التك اررات ،والنسب المئوية والرتب لمجاؿ قيـ المعامبلت في كتب القراءة
لمصؼ الرابع والخامس والسادس في فمسطيف.
جدوؿ رقـ ()9-5
يوضح قيـ المعامالت والتكرار والنسبة والرتبة لمصفوؼ الثالثة
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

قيـ المعامالت

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

التسامح

2

1.10

14

2

العدؿ

3

1.61

11

3

إبداء النصيحة

53

28.5

1

4

حسف المعاممة

23

12.4

2

5

الصدؽ

10

5.4

9

6

اإليثار

4

2.2

10

7

الرأفة

17

9.1

4

8

الشكر عمى المعروؼ

6

3.2

8

9

رد الحقوؽ

11

5.9

7

10

ضبط النفس/الحمـ

10

5.4

6

11

نصرة المظموـ

3

1.61

11

12

األمانة

3

1.61

11

13

المؤاخاة

2

1.10

14

14

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

21

11.3

3

15

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

1

0.53

17

16

التواضع

15

8.0

5

17

صمة الرحـ

2

1.10

14

186

100

المجموع

40.8

النسبة العامة لممجاؿ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 تػوفر قػيـ المعػامبلت فػي كتػػب القػراءة لمصػفوؼ ال اربػع والخػامس والسػػادس بشػكؿ مقبػوؿ؛ حيػث بمغػػتنسبة توافرىا ( )%40.8أي النسبة األعمى بالنسبة لباقي مجاالت القيـ الدينية.

 ح ػػازت عم ػػى أعم ػػى مرتب ػػة قيم ػػة إب ػػداء النص ػػيحة؛ حي ػػث حص ػػمت عم ػػى نس ػػبة ( )%28.5وى ػػي تمث ػػؿالمرتبة األولى.

 -وحازت قيمة حسف المعاممة عمى المرتبة الثانية ،وبنسبة (.)%12.4
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 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة احتراـ الرأي والرأي اآلخر التي حصمت عمى نسبة ( ،)%11.3واختمفتإلى حد مػا مػع د ارسػة األغػا ( )2010التػي احتمػت فييػا قيمػة احتػراـ اآلخػريف المرتبػة الخامسػة بنسػبة

( )%8.5واختمفت كمياً مع دراسة العرجا ( )2001التي لـ ترد فييا قيمة االحتراـ ضػمف القػيـ الدينيػة
المتضمنة في كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني عشر.

 -وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة الرأفة ،وبنسبة (.)%9.1

 أمػػا قيمػػة التواضػػع فقػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة الخامسػػة ،وبتك ػرار ( )15تك ػ ار ار وبنسػػبة ( ،)%8وىػػذهالنتيج ػػة اختمف ػػت م ػػع د ارس ػػة حم ػػاد وعمػ ػواف ( )2009الت ػػي حص ػػمت فيي ػػا قيم ػػة التواض ػػع عم ػػى أدن ػػى
التك اررات (أقؿ مف  6تك اررات).

 أما المرتبة السادسة فقد حػازت عمييػا قيمػة ضػبط الػنفس/الحمـ وب ػ ( )10تكػ اررات ،وبنسػبة (،)%5.4وىػػذه النتيجػػة اختمفػػت مػػع د ارسػػة حمػػاد وعمػواف ( )2009التػػي حصػػمت فييػػا قيمػػة ضػػبط الػػنفس/الحمـ

عمى أدنى التك اررات (أقؿ مف  6تك اررات).

 أما المرتبة السابعة ،فقد حازت عمييا قيمة رد الحقوؽ ،وبنسبة (.)%5.9 -أما المرتبة الثامنة فقد حاز عمييا قيمة الصدؽ ،وبنسبة (.)%5.4

 أمػػا قيمػػة الشػػكر عمػػى المعػػروؼ فقػػد حػػازت عمػػى المرتبػػة التاسػػعة ،وبنسػػبة ( ،)%3.2وىػػذه النتيجػػةاختمفت مع دراسة األغا ( )2010التي لـ تحصؿ عمى أي نسبة تذكر.

 أما المرتبة العاشػرة فقػد حػازت عمييػا قيمػة االيثػار ،وبنسػبة ( ،)%2.2وىػذه النتيجػة اتفقػت مػع د ارسػةحماد وعمواف ()2009التي حصمت فييا قيمة االيثار عمى أقؿ مف ( )6تك اررات.

 أمػػا قػػيـ العػػدؿ ،ونص ػرة المظمػػوـ ،واألمانػػة؛ فقػػد حػػازت جميعيػػا عمػػى المرتبػػة الحاديػػة عش ػرة وبنسػػبة( )1.61لكػػؿ منيػػا ،وىػػذه النتيجػػة اختمفػػت مػػع د ارسػػة األغػػا ( )2010التػػي حصػػمت فييػػا قيمػػة العػػدؿ
عمى المرتبة الثانية ،وقيمة األمانة عمى المرتبة السابعة.

 أما قيـ التسامح والمؤاخاة وصمة الرحـ فقد حازت جميعيا عمػى المرتبػة الرابعػة عشػرة ،وبنسػبة ()1.1لكؿ منيا وىي نسبة ضئيمة ،وىذه النتيجة اتفقػت تقريبػا مػع د ارسػة األغػا ( )2010التػي حصػمت فييػا
قيمتػػي التسػػامح وصػػمة الػػرحـ عمػػى المرتبػػة الثالثػػة عش ػرة لكػػؿ منيمػػا ،واتفقػػت إلػػى حػػد مػػا مػػع د ارسػػة

سموت ( )2005التي لػـ تػرد قيمػة التسػامح ضػمف مجػاالت القػيـ فػي األناشػيد المقدمػة لطمبػة المرحمػة
األساسية الدنيا في مدارس فمسطيف.

 أم ػػا أدن ػػى الرت ػػب فك ػػاف م ػػف نص ػػيب ك ػػؿ م ػػف قيم ػػة األم ػػر ب ػػالمعروؼ والني ػػي ع ػػف المنك ػػر ،وبنس ػػبة( )%0.53وىي نسبة ضئيمة ال تكاد تذكر ،وبيذا حصمت عمى المرتبة األخيرة ،وىذه النتيجػة اتفقػت
تقريبا مع دراسة األغا ( )2010التي لـ تحصؿ فييا قيمة األمػر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر عمػى

أي نسبة تذكر.
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 وبػػالنظر إلػػى النسػػب السػػابقة تجػػد الباحثػػة أنػػو يوجػػد تبػػايف واسػػع بػػيف نسػػب تػوافر قػػيـ المعػػامبلت فػػيكتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس؛ فحصوؿ قيمة فرعية عمى تكرار واحد فقط مثؿ قيمػة

(األمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر) ،وحصػػوؿ قيمػػة أخػػرى (إبػػداء النصػػيحة) عمػػى ( )53ثبلثػػة
ار يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ المجاؿ الواحد.
وخمسيف تكر اً

ولمزيد مف المقارنات في مدى توافر قيـ المعامبلت بيف كؿ مف الصفوؼ الثبلثة تدرج الباحثة

الجداوؿ التالية:

جدوؿ رقـ ()10-5

يوضح قيـ المعامالت والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الرابع
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

قيـ المعامالت

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

التسامح

2

3.45

7

2

العدؿ

1

1.7

10

3

إبداء النصيحة

18

31.0

1

4

حسف المعاممة

11

19.0

2

5

الصدؽ

0

0.00

15

6

اإليثار

4

6.9

5

7

الرأفة

5

8.6

3

8

الشكر عمى المعروؼ

4

6.9

5

9

رد الحقوؽ

2

3.45

7

10

ضبط النفس/الحمـ

2

3.45

7

11

نصرة المظموـ

1

1.7

10

12

األمانة

0

0.00

15

13

المؤاخاة

1

1.7

10

14

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

5

8.6

3

15

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

0

0.00

15

16

التواضع

1

1.7

10

17

صمة الرحـ

1

1.7

10

58

100

المجموع

31.9

النسبة العامة لمصؼ الرابع
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر قيـ المعامبلت في كتب القراءة لمصؼ الرابع بشكؿ متوسط؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%31.9أي نسبة متوسطة مقارنة بالصفيف الخامس والسادس.
 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة إبداء النصيحة؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%31وىي تمثؿ المرتبةاألولى.
 وحازت قيمة حسف المعاممة عمى المرتبة الثانية ،وبنسبة (.)%19 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمتي الرأفة ،واحتراـ الرأي والرأي اآلخر المتاف حصمتا عمى نسبة (.)%8.6 أما قيمتا اإليثار والشكر عمى المعروؼ فقد حصمتا عمى المرتبة الخامسة وبنسبة (.)%6.9 أما قيـ التسامح ورد الحقوؽ وضبط النفس/الحمـ ،فقد حصمت عمى المرتبة السابعة ،وبنسبة (،)%3.4واختمفت النتيجة السابقة مع دراسة العجرمي ( )2012التي حازت فييا قيمة التسامح المرتبة الرابعة

خبلؿ تحميؿ كتب حقوؽ اإلنساف لمصؼ الرابع األساسي بفمسطيف.

 أما قيـ العدؿ ونصرة المظموـ والمؤاخاة والتواضع وصمة الرحـ فقد حصمت عمى المرتبة العاشرة وبنسبة(.)%1.7

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ الصدؽ واألمانة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر لـ يكف ليا أي نسبة
توافر.
وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر قيـ المعامبلت في

كتاب القراءة لمصؼ الرابع؛ فعدـ حصوؿ بعض القيـ عمى أي نسبة وجود -عمى أىميتيا -مثؿ قيـ:
(الصدؽ) و(األمانة) و(األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر) يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع قيـ

المعامبلت في كتاب القراءة لمصؼ الرابع.
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جدوؿ رقـ ()11-5
يوضح قيـ المعامالت والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الخامس
الرقـ

قيـ المعامالت

1

التسامح

0

3

العدؿ

2
4
6

التكرار

النسبة %

2

2.5

إبداء النصيحة

الصدؽ

8

9.9

3

7
0
7

الشكر عمى المعروؼ

0

10

ضبط النفس/الحمـ

8

12

األمانة

2

9

رد الحقوؽ

11

2

المؤاخاة

14

0

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

15
16
17

7

نصرة المظموـ

13

0.00
0.00

13

9.9

3

8.6
8.6
2.5
2.5

صمة الرحـ

81

6
9
9

0.00
0.00

13

8
1

6

13

9.9

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

6
13

12
0

النسبة العامة لمصؼ الخامس

8.6

15.0

التواضع

المجموع

9

17

الرأفة

8

13

21.0

اإليثار

7

0.00

الرتبة

1

حسف المعاممة

5

تحميؿ كتب القراءة

1.2

100

2
3

12

%44.5

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر قيـ المعامبلت في كتب القراءة لمصؼ الخامس بشكؿ جيد؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%44.5أي أعمى نسبة بيف الصفوؼ الثبلث.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة إبداء النصيحة؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%21وىي تمثؿ المرتبةاألولى.

 -وحازت قيمة احتراـ الرأي والرأي اآلخر عمى المرتبة الثانية وبنسبة (.)%15

 أما قيـ الصدؽ وضبط النفس/الحمـ والتواضع فقد حصمت عمى المرتبة الثالثة وبنسبة(.)%9.9 أما قيـ حسف المعاممة والرأفة ورد الحقوؽ فقد حصمت عمى المرتبة السادسة وبنسبة(.)%8.6 أما قيـ العدؿ ونصرة المظموـ واألمانة فقد حصمت عمى المرتبة التاسعة وبنسبة(.)%2.5 وحؿ في المرتبة الثانية عشر قيمة صمة الرحـ وبنسبة (.)%1.271

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ التسامح واإليثار والشكر عمى المعروؼ والمؤاخاة واألمر بالمعروؼ
والنيي عف المنكر لـ يكف ليا أي نسبة توافر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر قيـ المعامبلت في

كتاب القراءة لمصؼ الخامس؛ فعدـ حصوؿ قيـ فرعية عمى أي تكرار مثؿ قيـ( :التسامح واإليثار والشكر

عمى المعروؼ والمؤاخاة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر) ،وحصوؿ قيمة أخرى (إبداء النصيحة) عمى

( )17سبع عشرة تك ار اًر يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع قيـ المعامبلت داخؿ كتاب القراءة لمصؼ

الخامس.

جدوؿ رقـ ()12-5

يوضح قيـ المعامالت والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ السادس
قيـ المعامالت

الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

التكرار

النسبة %

0

0.00

1

التسامح

0

3

إبداء النصيحة

18

38.3

الصدؽ

2

4.3

العدؿ

2
4

حسف المعاممة

5
6

5

اإليثار

7

0

الرأفة

8

5

الشكر عمى المعروؼ

2

10

ضبط النفس/الحمـ

0

12

األمانة

1

9

رد الحقوؽ

11

نصرة المظموـ

13

0

المؤاخاة

14

1

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

15
16
17

2

4

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

1

صمة الرحـ

0

التواضع

المجموع

6
47

النسبة العامة لمصؼ السادس

0.00

10.6

الرتبة
12
12
1
3
6

0.00

12

4.3

6

10.6
4.3

3
6

0.00

12

2.1

9

0.00
2.1
8.5
2.1

12.8

0.00
100

12
9
5
9
2

12

%25.8

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر قيـ المعامبلت في كتاب القراءة لمصؼ السادس بشكؿ مقبوؿ؛ حيث بمغت نسبة توافرىا( )%25.8أي النسبة األقؿ مقارنة بنسب كتابي القراءة لمصفيف الرابع والخامس.
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 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة إبداء النصيحة؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%38.3وىي تمثؿ المرتبةاألولى.

 وحؿ في المرتبة الثانية قيمة التواضع وبنسبة (.)%12.8 وحؿ في المرتبة الثالثة قيمتي حسف المعاممة والرأفة المتاف حصمتا عمى نسبة ( )%10.6لكؿ منيما. -أما قيمة احتراـ الرأي والرأي اآلخر فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة وبنسبة (.)%8.5

 أما قيـ الصدؽ والشكر عمى المعروؼ ورد الحقوؽ فقد حصمت عمى المرتبة السادسة وبنسبة (.)%4.3 أما قيـ األمانة والمؤاخاة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فقد حصمت عمى المرتبة التاسعة وبنسبة(.)%2.1

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيـ التسامح والعدؿ واإليثار وضبط النفس/الحمـ ونصرة المظموـ وصمة الرحـ

لـ يكف ليا أي نسبة توافر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر قيـ المعامبلت في

كتاب القراءة لمصؼ السادس؛ فعدـ حصوؿ قيـ فرعية عمى أي تكرار مثؿ قيـ( :التسامح ،العدؿ ،اإليثار

ضبط النفس/الحمـ ،نصرة المظموـ ،صمة الرحـ) فيما حصمت قيمة مثؿ إبداء النصيحة عمى ( )18ثمانية
عشر تك ار اًر يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ كتاب الصؼ السادس.

وىذا في نظر الباحثة يوجب عمى واضعي المناىج الفمسطينية مراعاة تقارب قيـ المعامبلت في توافرىا

لمحتوى كتاب القراءة لمصؼ السادس.
 5.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
الذي ينص عمى :ما القيـ الدينية التي تحتاج إلى إثراء في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس

والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

يتضح مف الجداوؿ السابقة أف العديد مف القيـ الفرعية لـ ترؽ إلى المستوى المقبوؿ مما يدلؿ عمى
ضعؼ توفر ىذه القيـ في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس ،ويمكف لمباحثة عرض

القيـ التي تحتاج إلى إثراء ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أ -في مجاؿ القيـ العقدية:

مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء قيمتي (االيماف بالجنة والنار ،واإليماف بالبعث) ،حيث وردت كؿ
منيما مرة واحدة في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا

مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.

كما أف قيمتي (االيماف بالمبلئكة ،وااليماف باليوـ اآلخر) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء كونيا

حصمت عمى تك ارريف لكؿ منيا في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي
نسبة ضئيمة جدا مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.
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ب -في مجاؿ القيـ التعبدية:
مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء قيمتا (حج البيت ،وأداء النوافؿ) حيث لـ تردا في محتوى كتب القراءة
لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس.

كذلؾ تعد قيمتي (الشيادتاف وقراءة القرآف) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء؛ حيث وردت كؿ منيما مرة

واحدة في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة

بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.

كما تعد كؿ مف القيـ( :الزكاة ،وصوـ رمضاف ،األذكار ،اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل) مف القيـ التي تحتاج

إلى إثراء كونيا لـ حصمت عمى تك ارريف لكؿ منيا في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس

األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت
األخرى.

ج -في مجاؿ قيـ المعامالت:
تعد قيمتا (األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء؛ حيث وردت كؿ

منيما مرة واحدة في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا
مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.

كما تعد كؿ مف القيـ( :التسامح ،والمؤاخاة ،وصمة الرحـ) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء كونيا

حصمت فقط عمى تك ارريف لكؿ منيا في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي،

وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.
 5.5النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

الذي ينص عمى :ما مدى تضميف القيـ االجتماعية في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس

لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ تحميؿ كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس -موضوع
الدراسة -في ضوء القائمة التي تـ إعدادىا مسبقاً مف قبؿ الباحثة ،وكانت النتائج كالتالي:

تكونت القيـ االجتماعية مف ثبلث عشرة قيمة ،وىذه القيـ عمى نفس الدرجة مف األىمية ،وبتقسيـ

النسبة العامة ( )%100عمى عدد القيـ الفرعية ،كاف نصيب كؿ قيمة ما يقارب مف ( ،)%7.7وىي نسبة
معقولة في حاؿ توافرىا في محتوى الكتب.

والجدوؿ التالي يوضح عدد التك اررات ،والنسب المئوية والرتب لمقيـ االجتماعية في كتب القراءة

لمصؼ الرابع والخامس والسادس في فمسطيف.
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جدوؿ رقـ ()13-5
يوضح القيـ االجتماعية والتكرار والنسبة والرتبة لمصفوؼ الثالثة
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ االجتماعية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

التعاوف

31

8.8

6

2

التكافؿ االجتماعي

2

0.6

12

3

التعاطؼ

54

15.3

2

4

مساعدة اآلخريف

29

8.2

7

5

احتراـ اآلخريف

16

4.5

8

6

الصداقة

16

4.5

8

7

اإلحساف

9

2.5

10

8

الوفاء

38

10.8

5

9

مجاممة اآلخريف

45

12.7

4

10

زيارة المريض

1

0.3

13

11

تحمؿ المسئولية

60

17.0

1

12

مشاركة اآلخريف

48

13.6

3

13

إفشاء السبلـ

4

1.1

11

353

100

المجموع

43.6

النسبة العامة لممجاؿ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ االجتماعية في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس بشكؿ جيد؛ حيث بمغت نسبةتوافرىا ( )%43.6وبتكرار ( )353مرة أي بنسبة جيدة مقارنة بالقيـ الدينية التي كاف مجموع تكرار

مجاالتيا الثبلثة مجتمعة :العقدية والتعبدية والمعامبلت ( )456تك ار اًر عمما بأف كؿ مجاؿ مف مجاالت

القيـ الدينية يعد مجاالً ذو قيمة وشأف.

 -حازت عمى أعمى مرتبة قيمة تحمؿ المسؤولية؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%17وىي تمثؿ المرتبة

األولى ،وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة األغا ( ،)2010ولكنيا اختمفت مع دراسة حماد وعمواف ()2009
التي حصمت فييا قيمة تحمؿ المسؤولية عمى ( )11-7تك ار ار.

 حازت قيمة التعاطؼ عمى المرتبة الثانية ،وبنسبة (.)%15.3 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة مشاركة اآلخريف التي حصمت عمى نسبة ( ،)%13.6وقد اختمفت ىذهالنتيجة مع دراسة العجرمي ( )2012التي حصمت فييا قيمة المشاركة في الحياة المينية والسياسية عمى

المرتبة األخيرة.
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 حؿ في المرتبة الرابعة قيمة مجاممة اآلخريف وبنسبة (.)%12.7 أما قيمة الوفاء فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة وبنسبة ( )%10.8وبػ ( )38تكرار ،وقد اختمفت ىذهالنتيجة مع دراسة حماد وعمواف ( )2009التي حصمت فييا قيمة الوفاء عمى ( )11-7تك ار ار.

 أما المرتبة السادسة فقد حازت عمييا قيمة التعاوف وبنسبة ( )%8.8وبػ ( )31تك ار ار ،واتفقت ىذه النتيجةمع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة التعاوف عمى المرتبة الخامسة بنسبة ( )%8.5إال أنيا

اختمفت مع د ارسة حمادنة والمغيض ( )2011التي أظيرت أف قيمة التعاوف بمغ تك ارراىا في الصفيف
األوؿ والثاني ( )21مرة.
 أما المرتبة السابعة فقد حازت عمييا قيمة مساعدة اآلخريف ،وبنسبة (.)%8.2 -أما قيمتا احتراـ اآلخريف والصداقة فقد حازتا عمى المرتبة الثامنة ،وبنسبة ( )%4.5لكؿ منيما ،وقد

اختمفت النتيجة السابقة مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة احتراـ اآلخريف عمى المرتبة

الخامسة وبنسبة ( )%8.5كذلؾ اختمفت مع دراسة العرجا ( )2001التي لـ ترد فييا قيمة االحتراـ
ضمف القيـ الدينية المتضمنة في كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني عشر بفمسطيف .
 أما قيمة اإلحساف فقد حازت عمى المرتبة العاشرة ،وبنسبة ( )%2.5وبػ( )9تك اررات ،وقد اتفقت النتيجةالسابقة مع دراسة األغا ( )2010التي توفرت قيمة اإلحساف إلى الجار في القيـ المتضمنة في كتاب

المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع في فمسطيف بنسبة ( ،)%2.3وكمؾ اتفقت إلى حد ما مع دراسة

حماد وعمواف ( )2009التي حصمت فييا قيمة االحساف عمى أقؿ مف ( )6تك اررات ،وقد اختمفت مع
دراسة سموت ( )2005التي غابت قيمة رد االساءة باإلحساف مف محتوى أناشيد الصفوؼ الثبلثة األولى
في كتاب لغتنا الجميمة لمعاـ الدراسي ( )2003-2002بفمسطيف.

 أما المرتبة الحادية عشرة فقد حازت عمييا قيمة إفشاء السبلـ ،وبنسبة ( ،)%1.1وقد اتفقت ىذه النتيجةإلى حد ما مع دراسة العبادي ( )2004التي لـ تبلؽ قيمة إفشاء السبلـ االىتماـ المطموب ،إال أنيا

اختمفت مع دراسة األغا ( )2010التي حصمت فييا قيمة إفشاء السبلـ عمى المرتبة الثانية.

 أما قيمة التكافؿ االجتماعي ،فقد حازت عمى المرتبة الثانية عشرة ،وبنسبة ( )%0.6وبػ( )2تكرار،واتفقت مع دراسة حماد وعمواف ( )2009التي حصمت فييا قيمة التكافؿ االجتماعي عمى أقؿ مف ()6

تك اررات.
 أما أدنى الرتب فكاف مف نصيب قيمة زيارة المريض ،وبنسبة ( )%0.3وبيذا حصمت عمى المرتبةاألخيرة ،وىي نسبة ال تكاد تذكر.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ االجتماعية في

كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس؛ فحصوؿ قيمة فرعية عمى تكرار واحد فقط مثؿ قيمة (زيارة
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المريض) ،وحصوؿ قيمة أخرى (تحمؿ المسؤولية) عمى ستيف تك ار اًر يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ

داخؿ المجاؿ الواحد.

ولمزيد مف المقارنات في مدى توافر القيـ االجتماعية بيف كؿ مف الصفوؼ الثبلثة تدرج الباحثة
الجداوؿ التالية:
جدوؿ رقـ ()14-5

يوضح القيـ االجتماعية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الرابع
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ االجتماعية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

التعاوف

14

11.1

4

2

التكافؿ االجتماعي

0

0.00

13

3

التعاطؼ

18

14.3

2

4

مساعدة اآلخريف

11

8.7

5

5

احتراـ اآلخريف

3

2.4

10

6

الصداقة

8

6.3

6

7

اإلحساف

6

4.8

9

8

الوفاء

17

13.5

3

9

مجاممة اآلخريف

8

6.3

6

10

زيارة المريض

1

0.8

12

11

تحمؿ المسئولية

30

23.8

1

12

مشاركة اآلخريف

8

6.3

6

13

إفشاء السبلـ

2

1.6

11

126

100

المجموع

35.7

النسبة العامة لمصؼ الرابع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ االجتماعية في كتاب القراءة لمصؼ الرابع بشكؿ جيد؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%35.7أي نسبة متوسطة بالنسبة لكتابي الصفيف الخامس والسادس.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة تحمؿ المسؤولية؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%23.8وىي تمثؿ المرتبةاألولى.

 وحازت قيمة التعاطؼ عمى المرتبة الثانية ،وبنسبة (.)%14.3 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة الوفاء التي حصمت عمى نسبة (.)%13.5 -وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة التعاوف ،وبنسبة (. )%11.1

 أما قيمة مساعدة اآلخريف فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ،وبنسبة (.)%8.772

 أما المرتبة السادسة فقد حازت عمييا قيـ الصداقة ومجاممة اآلخريف ومشاركة اآلخريف ،وبنسبة ()%6.3وقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العجرمي ( )2012التي احتمت فييا قيمة المشاركة في الحياة المينية

والسياسية المرتبة األخيرة في القيـ المتضمنة في تحميؿ كتب حقوؽ اإلنساف لمصؼ الرابع في فمسطيف.
 -أما قيمة اإلحساف فقد حصمت عمى المرتبة التاسعة ،وبنسبة (.)%4.8

 -أما قيمة احتراـ اآلخريف فقد حصمت عمى المرتبة العاشرة وبنسبة (.)%2.4

 أما قيمة إفشاء السبلـ فقد حصمت عمى المرتبة الحادية عشرة وبنسبة (.)%1.6 -أما أدنى الرتب فكاف مف نصيب قيمة زيارة المريض وبنسبة (.)%0.8

كذلؾ تمحظ الباحثة أف قيمة التكافؿ االجتماعي لـ يكف ليا أي نسبة توافر.
وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ االجتماعية في

كتاب القراءة لمصؼ الرابع؛ فعدـ حصوؿ قيمة فرعية عمى أي تكرار مثؿ قيمة (التكافؿ االجتماعي)،

وحصوؿ قيمة أخرى (تحمؿ المسئولية) عمى ثبلثيف تك ار ًار يشير إلى فروؽ واضحة في توزيع القيـ داخؿ

كتاب القراءة لمصؼ الرابع األساسي.

جدوؿ رقـ ()15-5

يوضح القيـ االجتماعية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ الخامس
القيـ االجتماعية

الرقـ

التكرار

النسبة %

التكافؿ االجتماعي

2

1.5

مساعدة اآلخريف

13

الصداقة

8

1

التعاوف

3

التعاطؼ

2
4
5
6
7
8
9

11

8.3

6

9.8
6.0

مجاممة اآلخريف
تحمؿ المسئولية

13

9.8

1

0.75

3
0

24

إفشاء السبلـ
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النسبة العامة لمصؼ الخامس

79

10

24

23

12

7

18.0

17.3

الوفاء

الرتبة

1

اإلحساف

مشاركة اآلخريف

المجموع

7.5

1

10

13

10

احتراـ اآلخريف

زيارة المريض

11

تحميؿ كتب القراءة

4
8

0.75

11
3
4

2.3

0.00
18.0
100

37.7

9

13
1

11

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر القيـ االجتماعية في كتب القراءة لمصؼ الخامس بشكؿ جيد؛ حيث بمغت نسبة توافرىا ()%37.7أي النسبة األعمى مقارنة بنسب توافرىا في كتابي الصفيف الرابع والسادس.
 حازت عمى أعمى مرتبة قيمتي التعاطؼ ومشاركة اآلخريف؛ حيث حصمتا عمى نسبة ( )%18وىماتمثبلف المرتبة األولى.
 وحازت قيمة مجاممة اآلخريف عمى المرتبة الثالثة ،وبنسبة (.)%17.3 تمتيا في المرتبة الرابعة قيمتي مساعدة اآلخريف وتحمؿ المسئولية المتاف حصمتا عمى نسبة (.)%9.8 أما قيمة احتراـ اآلخريف لفقد حصمت عمى المرتبة السادسة ،وبنسبة (.)%8.3 تمتيا في المرتبة السابعة قيمة التعاوف ،وبنسبة (.)%7.5 وحؿ في المرتبة الثامنة قيمة الصداقة ،وبنسبة (.)%6 أما المرتبة التاسعة فقد حصمت عمييا قيمة الوفاء ،وبنسبة (.)%2.3 وحؿ في المرتبة العاشرة قيمة التكافؿ االجتماعي ،وبنسبة (.)%1.5 وحؿ في المرتبة الحادية عشرة قيمتي اإلحساف وافشاء السبلـ ،وبنسبة (.)%0.75أما أدنى الرتب فكاف مف نصيب قيمة زيارة المريض ،حيث إنيا لـ تحصؿ عمى أي تكرار ،وبيذا
حصمت عمى المرتبة األخيرة.
وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ االجتماعية في

كتاب القراءة لمصؼ الخامس؛ فعدـ حصوؿ قيمة فرعية عمى أي تكرار مثؿ قيمة (زيارة المريض) ،وحصوؿ
قيـ أخرى (التعاطؼ) و(مشاركة اآلخريف) عمى ( )24أربعة وعشريف تك ار اًر لكؿ منيما يشير إلى فروؽ

واضحة في توزيع القيـ االجتماعية داخؿ كتاب القراءة لمصؼ الخامس.
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جدوؿ رقـ ()16-5
يوضح القيـ االجتماعية والتكرار والنسبة والرتبة لمصؼ السادس
الرقـ

تحميؿ كتب القراءة

القيـ االجتماعية

التكرار

النسبة %

الرتبة

1

التعاوف

7

7.4

6

2

التكافؿ االجتماعي

0

0.0

11

3

التعاطؼ

12

12.8

5

4

مساعدة اآلخريف

5

5.3

7

5

احتراـ اآلخريف

2

2.1

8

6

الصداقة

0

0.0

11

7

اإلحساف

2

2.1

8

8

الوفاء

18

19.1

1

9

مجاممة اآلخريف

14

14.9

4

10

زيارة المريض

0

0.0

11

11

تحمؿ المسئولية

17

18.1

2

12

مشاركة اآلخريف

16

17.0

3

13

إفشاء السبلـ

1

1.1

10

94

100

المجموع

%26.6

النسبة العامة لمصؼ السادس

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 توفر قيـ المعامبلت في كتاب القراءة لمصؼ السادس بشكؿ مقبوؿ؛ حيث بمغت نسبة توافرىا( )%26.6أي النسبة األدنى مقارنة بنسبة توافرىا لكتابي الرابع والخامس.

 حازت عمى أعمى مرتبة قيمة الوفاء؛ حيث حصمت عمى نسبة ( )%19.1وىي تمثؿ المرتبة األولى. -وحازت عمى المرتبة الثانية قيمة تحمؿ المسئولية ،وبنسبة (.)%18.1

 تمتيا في المرتبة الثالثة قيمة مشاركة اآلخريف التي حصمت عمى نسبة (.)%17 وحؿ في المرتبة الرابعة قيمة مجاممة اآلخريف ،وبنسبة (.)%14.9 -وحؿ في المرتبة الخامسة قيمة التعاطؼ ،وبنسبة (.)%12.8

 -أما المرتبة السادسة فقد حصمت عمييا قيمة التعاوف ،وبنسبة (.)%7.4

 -أما المرتبة السابعة فقد حصمت عمييا قيمة مساعدة اآلخريف ،وبنسبة (.)%5.3

 وحؿ في المرتبة الثامنة قيمتي احتراـ اآلخريف واإلحساف ،وبنسبة ( )%2.1لكؿ منيما. أما قيمة إفشاء السبلـ فقد حازت عمى المرتبة العاشرة ،وبنسبة (.)%1.126

أما أدنى الرتب فكاف مف نصيب قيـ( :التكافؿ االجتماعي والصداقة وزيارة المريض) كوف أي منيما
لـ يحصؿ عمى أي تكرار ،وبيذا حصمت عمى المرتبة األخيرة.

وبالنظر إلى النسب السابقة تجد الباحثة أنو يوجد تبايف واسع بيف نسب توافر القيـ االجتماعية في

كتاب القراءة لمصؼ السادس؛ فعدـ حصوؿ قيـ فرعية عمى أي تكرار مثؿ قيـ( :التكافؿ االجتماعي،

والصداقة وزيارة المريض) ،وحصوؿ قيمة أخرى (الوفاء) عمى ثمانية عشر تك ار اًر يشير إلى فروؽ واضحة

في توزيع القيـ االجتماعية داخؿ كتاب القراءة لمصؼ السادس.

وتفسر الباحثة ذلؾ أف مجتمع الدراسة ىو كتب القراءة لمصؼ الرابع والخامس والسادس ما ىي إال

سمسمة في مرحمة تعميمية تمتد مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ الثاني عشر ،أي أنو يوجد تسعة صفوؼ
أخرى ،فبل يعقؿ أف تتضمف كتب الرابع والخامس والسادس جميع القيـ االجتماعية ،حيث فما لـ يوجد في
ىذه الكتب الثبلثة يوجد في كتب الصفوؼ األخرى.

كما تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المرحمة العمرية لتبلميذ الصفوؼ الرابع والخامس والسادس

وخصائصيـ العقمية والنفسية ومشاعرىـ وأحاسيسيـ يأخذىا مصممو المناىج في الحسباف واالعتبار عند

وضع المنياج وتقسيـ القيـ ،فيناؾ مف القيـ العممية التطبيقية التي ييتـ بيا التمميذ مع نموه النفسي والوجداني
كقيـ احتراـ ومساعدة اآلخريف واالحساس بيـ ،افشاء السبلـ ،زيارة المريض ،الصداقة ،الوفاء ،فيي قيـ

اجتماعية كثير منيا تنمو بكبر الفرد ونضجو االجتماعي ،لذا تدرس في مرحمة عمرية الحقة ،مف أجؿ أف
تقدر عقوؿ التبلميذ في مرحمة الطفولة عمى إدراكيا واستيعابيا.
 5.6النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:
والذي ينص عمى :ما القيـ االجتماعية التي تحتاج إلى إثراء في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس

والسادس لمرحمة التعميـ األساسي في فمسطيف؟

يتضح مف الجداوؿ السابقة أف بعض القيـ الفرعية لـ ترقى إلى المستوى المقبوؿ مما يدلؿ عمى

ضعؼ توفر ىذه القيـ في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس ،ويمكف لمباحث عرض
القيـ التي تحتاج إلى إثراء:

وتعد قيمة (زيارة المريض) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء؛ حيث وردت مرة واحدة في محتوى كتب

القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بباقي القيـ داخؿ المجاؿ
نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.

كما تعد قيمة (التكافؿ االجتماعي) مف القيـ التي تحتاج إلى إثراء كونيا حصمت فقط عمى تك ارريف

في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي ،وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بباقي

القيـ داخؿ المجاؿ نفسو ،وكذلؾ مع باقي القيـ في المجاالت األخرى.
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 5.7النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس:
الذي ينص عمى :ما أكثر مجاالت القيـ تواف ارً في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمرحمة
التعميـ األساسي في فمسطيف؟

قامت الباحثة باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ مف خبلؿ إجراء المقارنات التالية:
أ -بالنسبة لمقيـ الدينية :قامت بإيجاد المجموع الكمي لمقيـ الدينية مف خبلؿ إيجاد مجموع تك اررات القيـ

الفرعية لكؿ مجاؿ مف مجاالتيا الثبلثة فبمغ ( )456تك ار ار ،ثـ قاـ بقسمة مجموع القيـ الفرعية لكؿ
مجاؿ عمى المجموع الكمي لمجاالت القيـ الدينية فحصؿ عمى نسبة توافر كؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ

الدينية ومف ثـ ترتيبو ،والجدوؿ التالي يبيف تك اررات القيـ الدينية ونسبتيا ورتبيا في كؿ مجاؿ مف

المجاالت.

ب -بالنسبة لمقيـ االجتماعية :فقد تـ إدراج مجوع تكرار قيمو الفرعية فبمغت ( )353تك ار ًار.

ت -بالمقارنة بيف القيـ الدينية والقيـ االجتماعية قامت الباحثة بإيجاد مجموعيما الذي بمغ ( )809تك ار ار،
ومف ثـ قامت بتقسيـ مجموع كؿ مف القيـ الدينية ،والقيـ االجتماعية إليجاد نسبة توافر كؿ منيما في

كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس ،ومف ثـ المقارنة بينيما.
جدوؿ رقـ ()17-5

يبيف تك اررات القيـ ونسبتها ورتبها في كؿ مجاؿ مف المجاالت
كتب القراة لمصؼ الرابع والخامس والسادس

الرقـ

المجاؿ

1

القيـ العقدية

137

2

القيـ التعبدية

133

16.3

3

قيـ المعامبلت

186

22.7

1

القيـ الدينية

456

56.4

أ

القيـ االجتماعية

353

43.6

ب

809

100

المجموع

التكرار

النسبة %

الرتبة

16.7

2
3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -حصوؿ القيـ الدينية عمى تكرار بمغ ( )456وبنسبة ( )%56.4مقارنة بالقيـ االجتماعية التي حصمت

عمى تكرار ( )353وبنسبة ( .)%43.6وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العجرمي ( )2012التي

توصمت إلى أف القيـ الدينية قد احتمت المرتبة األولى في كتب التربية االسبلمية ،يمييا القيـ األخبلقية،

ثـ القيـ االجتماعية.
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وتفسر الباحثة النتيجة السابقة بمدى األىمية التي يعطييا واضعوا المناىج لمقيـ الدينية؛ حيث أف
المكوف الديني أحد أىـ المكونات في شخصية الطالب ،كما أف القيـ الدينية تشمؿ مجاالت عقدية وتعبدية
ومعامبلت .كما أف النسبة التي حصمت عمييا القيـ االجتماعية نسبة جيدة مما يدلؿ عمى مدى أىمية القيـ

االجتماعية ،وىذا يشير أيضاً إلى أف واضعي المنياج يحرصوف عمى تعزيز القيـ االجتماعية في نفوس
الطبلب مف خبلؿ كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي.

 حاز مجاؿ قيـ المعامبلت عمى المرتبة األولى بالمقارنة بيف مجاالت القيـ الدينية وبتكرار ()186وبنسبة توافر بمغت ( )%22.7تبله مجاؿ القيـ العقدية في المرتبة الثانية ،وبتكرار ( )137وبنسبة توافر

( ،)%16.7وحؿ في المرتبة الثالثة القيـ التعبدية بتكرار ( )133مرة وبنسبة توافر ( )%16.3وتفسر
الباحثة النتيجة السابقة إلى أف واضعي المناىج كفئة مف المجتمع الفمسطيني المسمـ يسعوف إلى ترسيخ

قيـ المعامبلت الطيبة المستمدة مف القرآف الكريـ ولما ليا مف تأثير في طبيعة العبلقات االنسانية التي
تسود ىذا المجتمع فالصبلة كقيمة عقدية مثبل ىي صمة بيف العبد وربو وعمى الرغـ مف اىميتيا فيي إف

أحسف فيـ مدلوليا ستقود إلى ممارسات ومعامبلت أفضؿ ،وقد يقتصر فيـ بعض األفراد ليا كطقوس
دينية ال تؤثر عمى سموكيـ اليومي ،أما قيمة التكافؿ االجتماعي كقيمة معامبلت فيي إف رسخت في

نفوس التبلميذ فميا أثرىا االجتماعي عمى أقرانيـ وعائبلتيـ وفئات مجتمعيـ ،وىذا التفسير يدعمو قوؿ

الحبيب المصطفى عندما أجمؿ االسبلـ بكممتيف دالتيف(الديف المعاممة).

وتختمؼ النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة خطاطبة ( )2001التي تقدـ فييا المجاؿ التعبدي عمى

المجاؿ العقدي؛ فيما حصمت قيـ المعامبلت عمى أخر المراتب.
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 5.8توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية؛ فإف الباحثة توصي بما يمي:
 .1مراعاة التوازف بيف القيـ في داخؿ المجاؿ الواحد مف قبؿ واضعي المناىج الفمسطينية في كتب القيـ
الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس لمرحمة التعميـ

األساسي في فمسطيف.
 .2ضرورة تضميف العديد مف القيـ الدينية واالجتماعية والتي لـ ترد ضمف تحميؿ المحتوى؛ في محتوى

كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس كونيا قيماً ميمة مستمدة مف الديف اإلسبلمي الحنيؼ،

وتمعب دو ار ميماً في تشكيؿ شخصية الطفؿ الفمسطيني.

 .3مراعاة توفير القيـ الدينية واالجتماعية المتوافرة في محتوى كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس
والسادس في باقي محتوى كتب المقررات الدراسية األخرى ،وفي جميع المراحؿ الدراسية.
 5.9مقترحات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة فإف الباحثة تقترح إجراء الدراسات التالية:
 .1دراسة مقارنة لمدى توافر القيـ الدينية واالجتماعية في الكتب الدراسية المختمفة.
 .2بناء منياج تعميمي بعنواف التربية الخمقية ُيقرر عمى جميع المراحؿ التعميمية مع مراعاة المستوى
الفكري لمطمبة.
 .3إجراء دراسة تقويمية جماعية يشارؾ فييا الباحثوف ومعممو ومشرفو المقررات الدراسية لتقويـ القيـ
المتضمنة في محتوى ىذه المقررات بيدؼ تشخيص مواطف القوة والضعؼ فييا.
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 6المراجع
القراف الكريـ.

 .1إبراىيـ ،إشراقة عمي خميؿ ( :)2008القيـ التربوية في مقرر التربية االسبلمية لمصؼ األوؿ بالمدارس

الثانوية في مدينة نياال ومدى تمثؿ الطبلب ليا :دراسة تحميمية تقويمية ،رسالة دكتو ار  ،كمية التربية،

جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا.
 .2إبراىيـ ،محمد (" :)2009القيـ اإلسبلمية البلزمة تضمينيا في مقررات التربية اإلسبلمية لمساعدة
طبلب المرحمة الثانوية التخصصية بالجماىيرية العربية الميبية عمى مواجية تحديات العصر" ،مجمة

دراسات في المناهج وطرؽ التدريس ،العدد  ،148الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،كمية
التربية ،جامعة عيف شمس.

 .3إبراىيـ ،محمود ( :)1991القيـ وتطور األىداؼ في المناىج الدراسية ،المؤتمر العممي الثالث رؤى

مستقبمية لممناهج في الوطف العربي4 ،أغسطس ،المجمد الثالث ،اإلسكندرية ،الجمعية المصرية

لممناىج وطرؽ التدريس.

 .4إبراىيـ ،ناصر( :)2006التربية األخالقية ،دار وائؿ لمنشر الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.
 .5أبو جحجوح ،يحيى محمد ( :)1999القيـ البيئية المتضمنة في كتب عموـ المرحمة اإلعدادية ومدى
اكتساب طمبة التاسع بفمسطيف ليا ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

 .6أبو شاويش ،أيمف محمد ( :)2012تقويـ أداء معممي المغة العربية في تدريس القيـ المتضمنة في
كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ السابع األساسي في فمسطيف ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،كمية

التربية ،غزة.
 .7أبو شريعة ،عبد الرحمف (" :)1993القيـ االجتماعية في كتب المغة العربية لمصفيف الخامس والسادس
األساسييف في األردف" رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

 .8األغا ،إيياب (" :)2010القيـ المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع في المحافظات
غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية.

 .9األغا و الف ار ،فاروؽ ،إحساف (" :)1996القيـ المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفمسطينية في
الصفوؼ الستة األولى مف التعميـ األساسي" ،مجمة مستقبؿ التربية ،ديسمبر ،المجمد الثاني ،العدد

الثامف.

 .10األغا ،إحساف خميؿ ( :)2000البحث التربوي :عناصر  -مناهجه -أدواته ،ط ،3مطبعة األمؿ ،غزة.
 .11باحكيـ ،تياني بنت احمد بركات (2009ـ–1430ىػ) دور برامج التوعية اإلسبلمية بو ازرة التربية و
التعميـ في تنمية قيـ المواطنة لدى طالبات المرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،السعودية.
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 .12بربخ ،أشرؼ ( :)2000القيـ المتضمنة في كتابي القراءة لمصفيف العاشر والحادي عشر بمحافظات
غزة فمسطيف ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .13برىوـ ،أحمد (" :)2009دور المعمـ في تعزيز القيـ اإليمانية لدى طمبة المرحمة الثانوية بمديرتي
خانيونس وغرب غزة مف وجية نظر الطمبة" ،رسالة ماجستير ،غزة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية.

 .14التمولي ،يحيى ( :)2001القيـ في كتب القراءة والنصوص لمصفوؼ السابع والثامف والتاسع في مرحمة
التعميـ األساسي بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .15الجبالي ،حسني (: )2003عمـ النفس االجتماعي بيف النظرية و التطبيؽ ،مكتبة االنجمو المصرية.

 .16الحاج محمد ،أحمد عمي ( :)2003أصوؿ التربية األصوؿ المجتمعية لمتربية( ،األصوؿ العممية
لمتربية ،األصوؿ الخاصة بالتربية) ،ط ،2دار المناىج لمنشر و التوزيع ،عماف ،األردف.
 .17حماد ،خميؿ وعمواف ،عبداهلل ( " :)2009دراسة تحميمية لمقيـ التربوية في كتابي (المطالعة واألدب

والنقد) لمصؼ الحادي عشر الثانوي ،ودور المعمـ في تعزيزىا " المؤتمر التربوي الثاني لجامعة

األزهر ،دور التعميـ العالي في التنمية الشاممة ،غزة )19-18( ،نوفمبر .

 .18حمادنو ،أديب والمغيض ،عمر ( :)2011القيـ االسبلمية في كتب المغة العربية لمصفيف األوؿ والثاني
مف مرحمة التعميـ األساسي في األردف ،مجمة الجامعة االسالمية ،سمسمة الدراسات االنسانية ،مجمد

( ،)19العدد  ،1ص  ،517-487يناير.

 .19الحميدي ،حامد عبد اهلل ( :)2012دراسة تحميمية لمحتوى منيج القراءة في كتب المغة العربية

بالصفوؼ األربعة بالمرحمة المتوسطة في دولة الكويت في ضوء قيـ المواطنة ،المجمة التربوية،

جامعة الكويت ،مج ،26ع ،102ج ،1ص ص.144-93

 .20خطاطبة ،عمر محمد (" :)2001مدى توافر القيـ اإلسبلمية في كتب المغة العربية في الصفوؼ
الخامس والسادس والسابع " ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،اربد ،األردف.

 .21الخطيب ،عامر ( :)1995فمسفة التربية نظريات وتطبيقات ،مكتبة القدس ،غزة.

 .22خميفة ،عبد المطيؼ محمد ( :)1992ارتقاء القيـ (دراسة نفسية) ،دار النشر الصفاة ،الكويت .
 .23الخوالدة ،عدناف محمد مرشد (" :)2003القيـ اإلسبلمية في كتب المغة العربية لمصفوؼ األربعة
األولى مف المرحمة األساسية في األردف" رسالة ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.

 .24الخوالدة ،ناصر (" :)2005اسياـ معممي ومعممات التربية اإلسبلمية في اكتساب طمبة التعميـ الثانوي
لمقيـ االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة مف وجية نظر الطمبة" مجمة كمية التربية ،العدد

الثاني والعشروف ،كمية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 .25الرشداف ،عبد اهلل (: )1997المدخؿ إلى التربية و التعميـ ،دار الشروؽ لمنشر و التوزيع عماف
األردف.

 .26الزعبي ،أحمد محمد ( :)1994أسس عمـ النفس االجتماعي ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء.
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 .27زىراف ،حامد عبد السبلـ ( :)2000عمـ النفس االجتماعي ،ط ،6عالـ الكتب ،القاىرة.

 .28الزيود ،ماجد ( :)2006الشباب والقيـ في عالـ متغير ،دار الشروؽ لمنشر و التوزيع ،األردف ،عماف.
 .29سموت ،نور السيد ( :)2005مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة األساسية
الدنيا في مدارس فمسطيف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة.

 .30سمارة ،سامي إبراىيـ (" :)2000القيـ التربوية المتضمنة في شعر عمي بف أبي طالب رضي اهلل
عنو" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .31الشاعر ،جماؿ ( " :)1994دراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتاب المطالعة العربية لمصؼ التاسع
األساسي في األردف " رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية ،األردف.

 .32الشافعي ،سعيد (" :)2002مدى اكتساب طمبة الصؼ السادس بمحافظة غزة لمقيـ المتضمنة في
كتاب المغة العربية" رسالة ماجستير ،جامعة عيف شمس البرنامج المشترؾ مع جامعة األقصى بغزة.

 .33شراب ،عبل عمي ( :)2007القيـ المتضمنة في برامج أفبلـ الكرتوف "الرسوـ المتحركة" في تمفزيوف
فمسطيف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة .

 .34صابر ،ممكة وأميف ،عزيزة ( ":)1995القيـ الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب المطالعة العربية
في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية" ،دراسات في المناهج وطرؽ التدريس، ،

سبتمبر ،العدد الثامف والثبلثوف ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،القاىرة.

 .35الصادؽ ،منى عبد الفتاح ( :)2006تحميؿ محتوى منياج العموـ لمصؼ العاشر وفقاً لمعايير الثقافة
العممية ومدى اكتساب الطمبة ليا ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة .

 .36ضحيؾ ،محمد سمماف ( :)2004القيـ المتضمنة في سموكيات قادة النشاط الكشفي في مدارس
محافظات غزة وعبلقتيا باالتزاف االنفعالي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة .

 .37طباسي ،طبلؿ ىاشـ (" :)2006إثراء كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع األساسي بفمسطيف
بالقيـ الدينية الواردة في سورة يوسؼ عميو السبلـ" ،رسالة ماجستير ،غرة :كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية.

 .38طعيمة ،رشدي أحمد ( :)1987تحميؿ المحتوى في العموـ اإلنسانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .39الطنة ،رباب إبراىيـ ( :)2008تحميؿ محتوى منياج الرياضيات لمصؼ الثامف االساسي في ضوء
مستويات التفكير اليندسي لفاف ىايؿ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة.

 .40طيطاوي ،سيد أحمد ( :)1996القيمة التربوية في القصص القراني ،دار الفكر العربي ،القاىرة .
 .41العاجز ،فؤاد عمي ( )2007دور الجامعة االسبلمية في تنمية بعض القيـ مف وجية نظر طمبتيا،
مجمة الجامعة االسالمية ،المجمد ( ،)15العدد األوؿ ،يناير ،ص . 410 – 371

 .42عاشور ،راتب قاسـ (" :)1990القيـ االجتماعية في كتب القراءة لطمبة الصفوؼ األربعة األولى في
األردف" ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.
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 .43عاشور ،راتب قاسـ (" :)2005توزيع منظومة القيـ في عناصر محتوى كتاب لغتنا الجميمة لطمبة
الصفوؼ األربعة األولى في األردف" ،مجمة كمية التربية وعمـ النفس ،العدد التاسع والعشروف ،الجزء

الرابع ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

 .44العبادي ،محمد حميداف ( :)2004القيـ المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ األربعة األولى مف التعميـ

األساسي (الحمقة األولى) في سمطنة عماف ،رسالة الخميج العربي ،س ،25ع ،91ص ص-65

.116
 .45عبد المطيؼ ،إيماف عز الديف ( :)2013القيـ المرتبطة بمفيوـ المواطنة في منياج المواد االجتماعية

لمصؼ التاسع األساسي ومدى اكتساب الطمبة ليا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية،

غزة ،فمسطيف.
 .46العجرمي ،سمية سمماف ( :)2012دراسة تحميمية لمقيـ المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية

واالجتماعية وحقوؽ اإلنساف لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف ،رسالة ماجستير ،جامعة االزىر،

كمية التربية ،غزة .

 .47العرجا ،باسـ فايز (" :)2001القيـ الدينية المتضمنة في كتابي القراءة واألدب لمصؼ الثاني عشر
بمحافظات غزة" رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 .48عطيفة ،حمدي أبو الفتوح ( :)1996منهجية البحث العممي وتطبيقاته في الدراسات التربوية
والنفسية ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة.

 .49عواد ،أحمد ومحمد ،خالد البدراوي ( :)1996البناء القيمي لمشباب في المجتمع السيناوي ومدى تقبؿ
أبناء أىؿ سيناء وابناء أىؿ الوادي لقيـ وعبلقات مجتمعية جديدة ،المؤتمر الدولي الثالث ،اإلرشاد

النفسي في عالـ متغير 25-23 ،ديسمبر ،المجمد الثاني ،القاىرة ،جامعة عيف شمس .

 .50الفرحاف ،محمد جموب ( :)1999الخطاب الفمسفي التربوي الغربي ،الشركة العالمية لمكتاب ،بيروت،
لبناف.

 .51الكندري ،عبداهلل عبد الرحمف ( " :)2002كتب المغة العربية بالمرحمة االبتدائية والقيـ الموجية بيا في
دولة الكويت – دراسة تحميمية وصفية " ،مجمة مستقبؿ التربية ،مجمد ( ،)8العدد ( ،)24يناير

( ،)2002ص (. )128 – 97

 .52المدىوف ،محمد خميؿ ( :)2014القيـ التربوية المتضمنة في اآليات الكونية ودور معممي المرحمة
الثانوية في تعزيزىا ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة .

 .53مرسي ،محمد منير ( :)2003فمسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها ،دار عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر .
 .54المزيف ،خالد محمد " )2009( :القيـ األخبلقية المتضمنة في محتوى كتب لغتنا الجميمة لممرحمة

األساسية الدنيا ومدى اكتساب تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ليا " ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.
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 .55مسمـ ،فاطمة (" :)1998فاعمية استخداـ مدخؿ تحميؿ القيـ في تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض

القيـ البيئية واالجتماعية لدى طبلب األوؿ الثانوي" ،دراسات في المناهج وطرؽ التدريس ،سبتمبر،
العدد الثاني والخمسوف .

 .56المصري ،دينا جماؿ ( :)2010أثر استخداـ لعب األدوار في اكتساب القيـ االجتماعية المتضمنة في
محتوى كتاب لغتنا الجميمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسبلمية ،غزة .

 .57المعايطة ،خميؿ عبد الرحمف ( :)2000عمـ النفس االجتماعي ،دار الفكر لمطباعة و النشر و
التوزيع ،األردف .

 .58الميبلدي ،عبد المنعـ ( :)2004أصوؿ التربية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية .

 .59نشواتي ،عبد المجيد( :)2003عمـ النفس التربوي ،ط ،4دار الفرقاف لمنشر و التوزيع ،عماف .
 .60نعامنة ،صالح أحمد (" )1997مدى توافر القيـ االجتماعية في كتب المغة العربية في صفوؼ الحمقة
األولى مف مرحمة التعميـ األساسي ومدى أىميتيا مف وجية نظر المعمميف" رسالة ماجستير ،جامعة

اليرموؾ ،إربد ،األردف.

 .61و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ( :)2004المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع ،مركز المناىج،
المطبعة العربية الحديثة ،القدس.

 .62اليماني ،عبد الكريـ عمي ( :)2009فمسفة القيـ التربوية ،دار الشروؽ لمنشر و التوزيع ،عماف.
 .63أبو صواويف ،راشد(  :)2006القيـ الوقائية المتضمنة في منياج التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع

االساسي بفمسطيف ،المؤتمر العممي العربي األوؿ ،التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظؿ العولمة،

جامعة سوىاج 19-18 ،إبريؿ.

 .64أبو حرب ،يحيى حسيف ( :)2011توجيهات في المنهج التربوي فمسفته وأنواعه ،عناصر و
مقوماته ،تصميمه ونماذجه ،تجربته وتقويمه و تطوير  ،دار حنيف لمنشر والتوزيع عماف ،األردف.

 .65اإلماـ مسمـ ،أبو الحسيف بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوري (د.ت) :الجامع الصحيح المسمى
صحيح مسمـ ،حديث رقـ ( ،)6751دار الجيؿ بيروت و دار األفاؽ الجديدة ،بيروت

 .66الجبلد ،ماجد زكي ( :)2007تعمـ القيـ وتعميمها ،تصور نظري وتطبيقي لطرائؽ واستراتيجيات،
ط ،2دار المسيرة لمنشر و التوزيع والطباعة ،عماف ،االردف .

 .67الفيروز آبادي ،محمد بف يعقوب( :د .ت) ،القاموس المحيط ،الموسوعة الشاممة االلكترونية .

 .68ابف منظور ،محمد بف مكرـ اإلفريقي المصري (د .ت) :لساف العرب ،ج ،12دار صادر ،بيروت

 .69مصطفى ،إبراىيـ و آخروف (د .ت) :المعجـ الوسيط ،تحقيؽ مجمع المغة العربية ،ج ،2دار الدعوة،
دوف مكاف النشر.

 .70اإلماـ ابف حنبؿ ،أحمد أبو عبداهلل الشيباني(د.ت) :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج ،2رقـ الحديث
( ،)7495مؤسسة قرطبة ،القاىرة.
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ممحؽ رقـ ()1
نموذج لمعيار القيـ في صورته األولية

السيد /د ......................................... .المحترـ
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاته،،،،

تقػػوـ الباحثػػة بإعػػداد د ارسػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس بعن ػواف:

"القيـ الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس في مرحمة التعميـ
األساسي في فمسطيف".

وى ػػذا يتطم ػػب بن ػػاء قائم ػػة لمق ػػيـ الواج ػػب توافرى ػػا ف ػػي كت ػػب القػ ػراءة لطمب ػػة الص ػػفوؼ ال ارب ػػع والخ ػػامس

والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي ،وذلؾ ليتـ تحميؿ الكتب في ضوئيا.

وليػذا تتشػرؼ الباحثػػة بعػرض ىػػذه القائمػة عمػى سػػيادتكـ لبلطػبلع عمييػػا وابػداء الػرأي فييػػا مػف حيػػث

مناسبة القيمة ،ومدى انتمائيا لممجاؿ الذي تمثمو وذلؾ بوضع عبلمة (×) أماـ االختيار المناسب.

كم ػػا بإمك ػػاف س ػػيادتكـ إجػ ػراء م ػػا تجدون ػػو مناس ػػباً بالتع ػػديؿ أو الح ػػذؼ ،ويمك ػػف وض ػػع ذل ػػؾ ف ػػي بن ػػد

المبلحظات.

وتفضموا بقبوؿ وافر التقدير واالحتراـ
الباحثة

حناف محمود األسود

القيـ الدينية:
وقد قسمتيا الباحثة إلى ثبلثة مجاالت ىي:

 -1القيـ العقدية

 -3قيـ المعامالت

 -2القيـ التعبدية
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أوالً :القيـ العقدية

ىي القيـ التي تتعلق تما يجة على طالة المرحلة األساسية اعتقاده في هللا ومالئكته وكتثه
ورسله واليوم اآلخر واالعتقاد بالقضاء والقدر خيره وشره ،والتي مف الواجب تضمينيا في كتب القراءة
لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي:
ومف بينها:

القيمة

ـ
6

اإليماف باهلل

1

اإليماف بالمبلئكة

4

اإليماف بالكتب السماوية

3

اإليماف بالرسؿ

5

اإليماف باليوـ اآلخر

1

اإليماف بالقضاء والقدر

7

اإليماف بالجنة والنار

2

اإليماف بالحساب

9

الصبر عمى االبتبلء

تنتمي

ال تنتمي

 60اليقيف
 66التأمؿ في خمؽ اهلل
61

تقوى اهلل وخشيتو

قيـ أخرى تقترحها :
6
1
4
3

93

الصياغة
مناسبة

الصياغة
غير

مناسبة

مالحظات

ثانياً :القيـ التعبدية

مجموعة القيـ الخاصة بالعبادات الواجبة ،والمستحبة ،وىي تتجمى مف خبلؿ إقراف اإليماف بالعمؿ،

والتي مف الواجب تضمينيا في كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس األساسي بما يغرس ىذه القيـ

في نفوس الناشئة مف طمبة المرحمة األساسية.
ومف بينها:

القيمة

ـ
6

الصبلة

1

الزكاة

4

حج البيت

3

صوـ رمضاف

5

قراءة القرآف

1

الدعاء

7

قياـ الميؿ

2

االستعانة باهلل دائماً

9

تنتمي

ال تنتمي

الجياد في سبيؿ اهلل

 60إعمار المساجد
 66األذكار (التسبيح)
 61االلتزاـ بالسنة النبوية
 64الصبلة عمى النبي
 63اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل
 65الدعوة إلى اإلسبلـ
قيـ أخرى تقترحها :
6
1
4
3
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الصياغة
مناسبة

الصياغة
غير

مناسبة

مالحظات

ثالثاً :قيـ المعامالت

مجموعػػة مػػف القػػيـ المسػػتمدة مػػف التعػػاليـ الدينيػػة اإلسػػبلمية ممثمػػة بػػالقرآف والسػػنة ،والتػػي تحػػدد سػػموؾ

طال ػػب المرحم ػػة األساس ػػية تج ػػاه اآلخ ػػريف بم ػػا يوط ػػد العبلق ػػات اإلنس ػػانية ب ػػيف أفػ ػراده ،والت ػػي م ػػف المتوق ػػع أف

تتضػػمنيا كتػػب القػراءة لمصػػفوؼ ال اربػػع والخػػامس والسػػادس األساسػػي ،وتتمثػػؿ فػػي قػػيـ حسػػف المعاممػػة ،وابػػداء

النصيحة ،واإليثار ،والرأفة ،والشكر عمى المعروؼ.
ومف بينها:

القيمة

ـ
6

التسامح

1

العدؿ

4

إبداء النصيحة

3

حسف المعاممة

5

الصدؽ

1

عدـ الغش

7

اإليثار

2

الحياء

9

الرأفة

تنتمي

ال تنتمي

 60الشكر عمى المعروؼ
 66رد الحقوؽ
 61كظـ الغيظ
 64العفو عند المقدرة
 63نصرة المظموـ
قيـ أخرى تقترحها :
6
1
4
3
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الصياغة
مناسبة

الصياغة
غير

مناسبة

مالحظات

القيـ االجتماعية:
مجموعة مف القيـ التي تحدد طبيعة عبلقة طالب المرحمة األساسية بأفراد المجتمع اإلنساني ،وسموكو
تجػػاىيـ ،ومػػف خبلليػػا يمبػػي حاجاتػػو ككػػائف اجتمػػاعي بمػػا يتناسػػب والعػػادات والتقاليػػد الجيػػدة ومػػف المتوقػػع أف

تتضمنيا كتب القراءة لمصفوؼ الرابع والخػامس والسػادس األساسػي ،وتتمثػؿ فػي قػيـ التعػاطؼ ،وبػر الوالػديف،

ومساعدة اآلخريف ،وتحمؿ المسئولية ،واحتراـ اآلخريف ،والصداقة ،والتعاوف.
ومف بينها:

ـ
6
1
4
3
5
1
7
2
9
60
66
61
64
63
65
61
67
62
69

القيمة
التعاوف

ال
تنتمي
تنتمي

التكافؿ االجتماعي
احتراـ الكبير

التعاطؼ

مساعدة اآلخريف
احتراـ اآلخريف

الصداقة

اإلحساف

الوفاء

محبة الناس

العطؼ عمى الصغير

مجاممة اآلخريف

إصبلح ذات البيف

مشاركة اآلخريف
نصرة المظموـ

زيارة المريض

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

المشاركة االجتماعية

إفشاء السبلـ

قيـ أخرى تقترحها:
6
1
4
3

97

الصياغة الصياغة غير
مناسبة
مناسبة

مالحظات

ممحؽ رقـ ()2

قائمة بأسماء األساتذة المحكميف لمعيار القيـ
التخصص

مكاف العمؿ

ـ

اسـ المحكـ

.6

أ .د عامر الخطيب

أصوؿ التربية

جامعة األزىر بغزة

.1

أ.د زياد الجرجاوي

أصوؿ التربية

جامعة القدس المفتوحة

.4

أ.د فؤاد عمي العاجز

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية بغزة

.3

أ.د نظمي أبو مصطفى

عمـ نفس

جامعة األزىر بغزة

.5

د .عطا درويش

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى بغزة

.1

د .عمي نصار

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر بغزة

.7

د .عبد الكريـ لبد

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر بغزة

.2

د .صديقة حمس

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر بغزة

.9

د .ماجد الزياف

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر-غير متفرغ

.60

د .سمر أبو شعباف

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر بغزة

.66

د.جماؿ الفميت

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األزىر-غير متفرغ

.61

د .فايز األسود

أصوؿ تربية

جامعة األزىر بغزة

.64

د .عبد السبلـ نصار

أصوؿ تربية

جامعة األزىر-غير متفرغ

.63

د .عصاـ الموح

أصوؿ تربية

جامعة األزىر-غير متفرغ

.65

د .عبد العظيـ المصدر

عمـ نفس

جامعة األزىر بغزة

.61

د .عبد الكريـ فرج اهلل

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى بغزة

.67

د .أسعد عطواف

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى بغزة

.62

د .ىشاـ عمر أبو جممبو

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة القدس المفتوحة

.69

د .إياد عبد الجواد

المناىج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى بغزة

.10

د .فاطمة الزىراء سالـ محمود

أصوؿ التربية

جامعة عيف شمس
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ممحؽ رقـ ()3
معيار القيـ في صورته النهائية

مالحظة :بمغ مجموع القيـ في المجاالت األربعة ( )85قيمة
القيـ الدينية:
وقد قسمتيا الباحثة إلى ثبلثة مجاالت ىي:

 -1القيـ العقدية

 -3قيـ المعامالت

 -2القيـ التعبدية

الرقم

القيم العقدية

.6

اإليماف باهلل

.1

اإليماف بالمبلئكة

.4

اإليماف بالكتب السماوية

.3

اإليماف بالرسؿ

.5

اإليماف باليوـ اآلخر

.1

اإليماف بالقضاء والقدر

.7

اإليماف بالجنة والنار

.2

اإليماف بالبعث

.9

الصبر عمى االبتبلء

.60

تقوى اهلل وخشيتو

.66

تعظيـ اهلل

.61

الثقة باهلل

.64

التدبر

الرقم

القيم التعبدية

.6

الشيادتاف

.1

الصبلة

.4

الزكاة

.3

حج البيت

.5

صوـ رمضاف

.1

قراءة القرآف

.7

الدعاء
99

.2

أداء النوافؿ مف صبلة وقياـ

.9

التوكؿ عمى اهلل

.60

الجياد في سبيؿ اهلل

.66

إعمار المساجد

.61

األذكار (التسبيح)

.64

الصبلة عمى النبي

.63

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

.65

شكر اهلل

الرقم

قيم المعامالت

.6

التسامح

.1

العدؿ

.4

إبداء النصيحة

.3

حسف معاممة األىؿ والجيراف والمسمميف

.5

الصدؽ

.1

اإليثار

.7

الرأفة

.2

الشكر عمى المعروؼ

.9

رد الحقوؽ

.60

ضبط النفس /الحمـ

.66

نصرة المظموـ

.61

األمانة

.64

المؤاخاة

.63

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

.65

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

.61

التواضع

.67

صمة الرحـ

الرقم

القيم االجتماعية

.6

التعاوف
600

.1

التكافؿ االجتماعي

.4

التعاطؼ

.3

مساعدة اآلخريف

.5

احتراـ اآلخريف
الصداقة

.1
.7

اإلحساف

.2

الوفاء

.9

مجاممة اآلخريف

.60

زيارة المريض

.66

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

.61

مشاركة اآلخريف أفراحيـ وأحزانيـ

.64

إفشاء السبلـ
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ممحؽ رقـ ()4
قائمة بأسماء األساتذة المحكميف لبطاقة تحميؿ المحتوى
ـ

االسـ

الرتبة العممية

مكاف العمؿ

1

د .جماؿ الفميت

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد

2

د .فايز عمي األسود

أستاذ أصوؿ التربية المشارؾ

جامعة األزىر

3

د .عبد السبلـ محمد نصار

أستاذ أصوؿ التربية المساعد

جامعة القدسالمفتوحة

4

د .عصاـ حسف الموح

أستاذ أصوؿ التربية المساعد

جامعة األقصى
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و ازرة التربية والتعميـ

غير متفرغ-غير متفرغ

ممحؽ رقـ ()5
القيـ العقدية في صورتها الخاـ
فئات التحميؿ الجممة

الموضوع

القيـ العقدية

العبارات
اإليماف باهلل

السماوية
اإليماف بالمبلئكة

اإليماف بالكتب

اإليماف بالرسؿ

والقدر
اإليماف باليوـ اآلخر

اإليماف بالقضاء

اإليماف بالجنة والنار

اإليماف بالبعث

الصبر عمى االبتبلء

تعظيـ اهلل

الثقة باهلل

الجزء األوؿ

التدبر

القراءة لمصؼ الرابع

تقوى اهلل وخشيتو

التحميؿ األولي لكتاب

0

الدرس األوؿ (العائمة

السعيدة)

الدرس الثاني (العنب)

الحظ عبلء كروـ العنب المنتشرة في

X

ينظروف إلى شجرة العنب

X

الجباؿ
القطوؼ تتدلى منو كالثريات المضيئة

X

سمى العرب شجرة العنب الكرمة لكرميا

X

ولكثرة خيراتيا لئلنساف

4
0

الدرس الثالث (صالح

الديف األيوبي)

الدرس الرابع (الطائرة

X

فكروا في مكونات ىذه الطائرة
604

الورقية)
الدرس الخامس

(مثالف شعبياف
فمسطينياف)

كأنيا نسر يبسط جناحيو وسط السماء

X

يطيوف طعاميـ اليومي ويدىنوف الجمد

X

والجرح والرأس عند الصداع والصدر عند
اإلصابة بالبرد كما يدىنوف بو شعرىـ
عمييا يشيدوف العمراف

2

X

الدرس السادس

0

(الدجاجة المسحورة)
الدرس السابع
(القمر)

X

تنظر إلى السماء ليبلً عف سر القمر
المضيء

ىؿ يشبو األرض

X

ىؿ عميو اشجار وحيوانات

X

ىؿ ىو حار أـ بارد

X

وكاف يتابع ظيوره واختفاءه

X

كما أنو يعرفنا بموعد بدء الشير القمري

X

وانتياءه

ال حياة عمى سطح القمر

X

وأف سطحو مميء بآالؼ الفوىات الدائرية

X

مختمفة األحجاـ
الدرس الثامف (العمؿ
الشريؼ)

2

8

X

فمما شعر بدنو أجمو
وأرجو أف تظموا كذلؾ حتى تكسبوا رضا

X
603

2

اهلل
الدرس التاسع
(الرسوؿ واألسيرة)

X

وقع عدد مف أفراد قبيمتو باألسر
يا رسوؿ اهلل

X
X

ىمؾ أبي وغاب أخي
فامنف عمي مف اهلل عميؾ
الدرس العاشر (الكنز

الدفيف)

الدرس الحادي عشر

(النعامة)

X

أحس أبو صالح بدنو أجمو بعد أف أصبح

X

بعد أف توفي األب

X

رحـ اهلل والدكـ

X

شيخاً كبير السف

4
X

ىي أكبر طائر يعيش عمى أرض اهلل
النعامة ىي الطائر الوحيد الذي لو أصبعاف

X

في كؿ قدـ
الدرس الثاني عشر

(نادرة وطرفة)

X

فوخزت قدمو شوكة قاسية فآلمتو ألماً شديداً

الجزء الثاني (الحرية)

29
تذكر الفتى والده خمؼ قضباف السجف وىو

X

وقاؿ :متى سيخرج والدي مف السجف

X

يبلمس بإصبعو وجنتيو وشعر رأسو
ألعيش مع مثؿ تمؾ الببلبؿ

الدرس الثاني (ما

2

1

المجموع
الدرس األوؿ مف

4

فيي وسيمتو إلى رؤيا الدنيا

2
X

605

أغمى عيوننا)
واالستمتاع بمناظرىا الجميمة
الدرس الثالث (رحمة

إلى عكا)

X
X

والخشوع يغمرني
البحر الذي تضرب أمواجو جوانب ىذا

X

السور العظيـ
الدرس الرابع (حكمة

اليوـ)

الدرس الخامس (مف
غرائب الحيواف)

(الديؾ والثعمب)
الدرس السابع (الغذاء

والصحة)

راحت السماء ترعد بصوت مخيؼ
وىذه القوة تصيب مف يمسؾ السمكة أو
يممسيا بيزة عنيفة في سائر جسده
X

2
X

كاف يفكر في طريقة لتخميص نفسو مف
خطر أسناف الثعمب الحادة
X

فالغذاء يمنحنا الطاقة البلزمة لنقوـ بأعمالنا

وأنشطتنا المختمفة

1
1
0

(الصديؽ الجاهؿ)
(حذاري مف الغرور)

1

X

الدرس الثامف

الدرس التاسع

2
X

إلى أف ينتصر أحد الجيشيف وينيزـ اآلخر
الدرس السادس

2

X

ولكف األمور بدت تسوء

1

الدرس العاشر (باقة

0

الدرس الحادي عشر

0

ورد)
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(األمومة عند الطيور)
0

الدرس الثاني عشر

(نادرة وطرفة)

المجموع

12

التحميؿ األولي لكتاب

القراءة لمصؼ

الخامس الجزء األوؿ

الدرس األوؿ (ايات

مف سورة األحزاب)

لمف كاف يرجو اهلل

X
X

لمف كاف يرجو اهلل واليوـ اآلخر
ىذا ما وعدنا اهلل ورسولو

X

وما زادىـ إال إيمانا وتسميما

X

وكفى اهلل المؤمنيف القتاؿ

X

وكاف اهلل قوياً عزي اًز

X

وأنزؿ الذيف ظاىروىـ مف أىؿ الكتاب مف

X

صياصييـ

وأورثكـ أرضيـ وديارىـ وأمواليـ وأرضاً لـ

X

تطؤوىا
الدرس الثاني (العش)
الدرس الثالث (صحة

وكاف اهلل عمى كؿ شيء قدي اًر

X

9
0

وتعطي الوجو رونقاً وجماالً

X
607

1

األسناف)
الدرس الرابع (النجاح

مثابرة وارتقاء)

X

ما سر النجاح
وألف الكماؿ ال ينتيي عند حد

الدرس الخامس (ثوب
مف حجر)

2

X
X

اشتير بالذكاء ورجاحة العقؿ
عاد الوزير إلى بيتو حزيناً ميموماً

X

يحاوؿ فيـ قصد الممؾ مف وراء ىذا الطمب

X

ويفكر بطريقة تخرجو مف ىذا المأزؽ

X

إف الممؾ يختبر ذكائؾ يا أبي

X

المعجز

فعسى أف يكوف ظنؾ صحيحاً

X

وتنجحي في إنقاذي مما ينتظرني مف

X

عقاب
فما قمتو ىو الرد المنطقي لطمب المستحيؿ

X

الدرس السادس

0

(خميؿ السكاكيني)
الدرس السابع (موقؼ وفجأة وقع حدث صغير جعؿ الجميع

حرج)

8

X

يسكتوف ويصمتوف ويحزنوف

الدرس الثامف (الهالؿ

1
0

األحمر الفمسطيني)
0

الدرس التاسع
602

(توماس أديسوف)
الدرس العاشر (حكمة

قاضي)

X

صمت القاضي
فكر القاضي

الدرس الحادي عشر

(حكايات مف التراث)

X

واهلل ألف تموت طالباً لمعمـ خير مف أف

2

X

تعيش قانعاً لمجيؿ

تعرضت بادية الشاـ في عيد الخميفة ىشاـ

X

بف عبد الممؾ إلى قحط شديد

X

فإف اهلل يجزي المتصدقيف

3

المجموع

26

التحميؿ األولي لكتاب

القراءة لمصؼ الخامس
الجزء الثاني

0

الدرس األوؿ (الحديث

النبوي الشريؼ)

الدرس الثاني (شرطي

المرور)

X

ودفع بخطواتو كما يدفع بيا السميـ المعافى
ويا ليا مف محاوالت جبارة كاف يمارسيا

X

في مصابرة واحتماؿ

وامتؤل قمبو أمبلً في بموغ الغاية
وأنو يمضي فييا بإيماف عميؽ

الدرس الثالث (تحية

X
4

X

تجاوز جراحو وداس عمى المو لتظؿ أنت

X
609

1

لؾ يا عمـ بالدي)

حكاية جميمة
0

الدرس الرابع

(المشروع)

الدرس الخامس
(األمير عبد القادر

الجزائري)

X

وألحؽ بالقوات الفرنسية ىزائـ كبيرة وخسائر
فادحة
رغـ أنؼ الفرنسي وجبروتو

X

قدـ أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف شييد

X

3
0

الدرس السادس

(العالـ قرية صغيرة)
الدرس السابع (رحمة

إلى قصر الحمراء)

X

وال حوؿ وال قوة إال باهلل
نصر مف اهلل وفتح قريب

X

وبشر المؤمنيف
الدرس الثامف (زراعة

X

قاـ المحتؿ بتجريؼ األراضي الزراعية

X

الحمضيات في بالدنا) واقتبلع األشجار المثمرة
الدرس التاسع (اباء

3
1
0

لكؿ األبناء)
0

الدرس العاشر

(صناعة السفف)
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0

الدرس الحادي عشر
(اإلجازة الصيفية)

المجموع

12

التحميؿ األولي لكتاب

القراءة لمصؼ

السادس الجزء األوؿ
الدرس األوؿ (ايات

مف سورة مريـ)

X

واذكر في الكتاب مريـ
X

فأرسمنا إلييا روحنا فتمثؿ ليا بش اًر سوياً

قاؿ إنما أنا رسوؿ ربؾ ألىب لؾ غبلماً

X

زكي ًا

قالت أنا يكوف لي غبلـ ولـ يمسسني بشر

X

ولـ أؾ بغيا
قاؿ كذلؾ قاؿ ربؾ ىو عمي ىيف

X

وكاف أم اًر مقضيا

X

فأجاءىا المخاض إلى جذع النخمة

إني نذرت لمرحمف صوماً فمف أكمـ اليوـ

إنسياً

X
X

يا أخت ىاروف ما كاف أبوؾ امرء سوء وما

X

كانت امؾ بغياً

فأشارت إليو قالوا كيؼ نكمـ مف كاف في

X
666

الميد صبياً

X

قاؿ إني عبد اهلل آتاني الكتاب

وجعمني نبياً

X

والسبلـ عمي يوـ ولدت ويوـ أموت

الدرس الثاني (مف

حياة المازني)

13

X
X

فقد مات أبي وىي في الثبلثيف مف عمرىا
وثؽ أف لف تخيب

X

واني لصبور في العادة ولكف موتيا ىدني
الدرس الثالث

(المفتاح)

الدرس الرابع(سيد

الشهداء حمزة بف

عبد المطمب)

تبكي قميبلً ثـ تمسح وجييا بيدييا

الخامس(الشجرة

X

1
X

ومنذ اسبلمو نذر كؿ عافيتو وبأسو وحياتو
هلل ولدينو
وارتفعت روحو إلى جنات الخمد

الدرس

X

3

2

X
X

كما شيدت بذلؾ الكتب السماوية

المباركة)

الدرس السادس

(الماء عماد الحياة)

فقد أقسـ باهلل سبحانو وتعالى

X

والتيف والزيتوف وطور سينيف

X

وصدؽ اهلل تعالى حيث يقوؿ

3

X

وجعمنا مف الماء كؿ شيء حي

X
661

2

0

الدرس السابع
(مصطفى مراد الدباغ)

0

الدرس الثامف (مف

أدب السجوف)

الدرس التاسع (أمنا

زيتونة صابرة)

X

تحتمؿ ما ال يحتمؿ
مطموب منيا أف تدمع بابتسامة وأف تشقى

X

ومضت تتكيؼ مع الزمف الصعب

X

مف الميد إلى المحد
الدرس العاشر

(طرائؼ)

الدرس الحادي عشر

(المعممة)

إني واهلل

3
1

X
X

لقد كاف لوفاة أمو وقع صعب عميو

1

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب

القراءة لمصؼ

السادس الجزء الثاني
الدرس األوؿ (أحاديث

نبوية شريفة)

X

إذا مات ابف آدـ
واف العالـ ليستغفر لو مف في السماوات

X

وما اجتمعف في امرء إال دخؿ الجنة

X

ومف في األرض

664

مف كاف يؤمف باهلل واليوـ اآلخر

X

ومف كاف يؤمف باهلل واليوـ اآلخر
ومف كاف يؤمف باهلل واليوـ اآلخر
الدرس الثاني

(القدس)

X
6

X
X

قبؿ ظيور الديانات السماوية الثبلث

X

مر منيا سيدنا ابراىيـ الخميؿ
وذاؽ أبنائيا العذاب أشكاالً وألوان ًا

X

سبحاف الذي أسرى بعبده ليبلً

X

حيث عرج منيا الرسوؿ صمى اهلل عميو

X

وسمـ إلى السماء

تنتظر مف يفؾ أسرىا ويعيدىا إلى أىميا
الدرس الثالث

(سجادتنا الصغيرة)

الدرس الرابع (الشيخ
والبحر)

X
X

وأف يجعؿ توبتو مقرونة بأداء الفروض
اهلل وحده يعمـ كـ قرشاً ضخماً أبصرت

عيناه

ولكف يتعيف عمي أف أفكر

X

فكر في شيء يوقع البيجة في فؤادؾ أييا

X

اإلنساف لـ يخمؽ لميزيمة قد يدمر لكنو ال

X

ييزـ
(اداب السموؾ)

1

X

الرجؿ العجوز

الدرس الخامس

6

إذا أكؿ أحدكـ فميذكر اسـ اهلل

X

663

4

فميقؿ باسـ اهلل أولو وآخره

X

وتشميت العاطس

X

أسأؿ اهلل العظيـ رب العرش العظيـ أف

X

يشفيؾ
إال عافاه اهلل
الدرس السادس (مف
رسائؿ السكاكيني إلى

ولد )

5

X
X

أراؾ في ندى الصباح في لمعاف الكواكب

1

في روعة الميؿ في جماؿ الربيع
0

الدرس السابع (تموث
البيئة)

0

الدرس الثامف

(الحسف بف الهيثـ)
الدرس التاسع (ال

تصدؽ كؿ ما تسمع)

X

والحكيـ يأخذ الحكمة مف أضعؼ خمؽ اهلل

X

وكؿ شيء عند اهلل بمقدار
الدرس العاشر (مف

0

قصص األمثاؿ)

الدرس الحادي عشر
(الرصاصة األخيرة)

2

X

كيؼ قتمت شظية ابني أحمد في الحاكورة
لحظة دخوؿ الطغاة القدس
ودفناه عمى عجؿ وكأنو شيء محظور

X

المجموع

2
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ممحؽ رقـ ()6
القيـ التعبدية في صورتها الخاـ
فئات التحميؿ الجممة

الموضوع
العبارات
الشهادتاف

الصالة

الزكاة

حج البيت

صوـ رمضاف

قراءة القراف

الدعاء

أداء النوافؿ

التوكؿ عمى اهلل

الجهاد في سبيؿ اهلل

إعمار المساجد

األذكار

الصالة عمى النبي

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

لمصؼ الرابع الجزء األوؿ

شكر اهلل

التحميؿ األولي لكتاب القراءة

القيـ العقدية

الدرس األوؿ (العائمة السعيدة)

0

الدرس الثاني (العنب)

0

الدرس الثالث (صالح الديف

األيوبي)

تحرؾ جيش صبلح الديف بعػد معركػة حطػيف

X

إلى بيت المقدس ففتحيا
قػػاـ صػػبلح الػػديف مػػع جنػػده بتطييػػر المسػػجد

X

األقصى المبارؾ
الدرس الرابع (الطائرة الورقية)
الدرس الخامس (مثالف شعبياف

وبنى في القدس عدداً مف العمائر والمدارس

3

X

0

ليأكموا مف خيراتيا

X

فمسطينياف)
وتفيض عمييـ مف مائيا

X

وتنعشيـ بنسيميا العميؿ

X
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3

الدرس السادس (الدجاجة

0

المسحورة)
الدرس السابع (القمر)

ن ارق ػ ػػب ظي ػ ػػور اليػ ػ ػػبلؿ عن ػ ػػد اقتػ ػ ػراب شػ ػ ػػير

X

رمضاف المبارؾ لمعرفة بدء الصياـ
ونراقب اليبلؿ عند بداية شواؿ

2

X

الدرس الثامف (العمؿ الشريؼ)
الدرس التاسع (الرسوؿ

0
في معركة المسمميف مع قبيمة حاتـ الطائي

X

واألسيرة)

وطمبت مقابمة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمؾ

X

عندىا سأؿ رسوؿ اهلل عف أبييا

X

أظير رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

4
0

الدرس العاشر (الكنز الدفيف)
الدرس الحادي عشر (النعامة)

النعامة ىي طائر مفيد لئلنساف

الدرس الثاني عشر (نادرة

فقاؿ الحمد هلل

X

1

X

وطرفة)
ولكنني أحمد اهلل

X

المجموع
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الدرس األوؿ مف الجزء الثاني

0

(الحرية)

الدرس الثاني (ما أغمى عيوننا)

ال شؾ في أف عيف اإلنساف غالية

الدرس الثالث (رحمة إلى عكا)

عكا مدينة فمسطينية قيرت الغزاة

X

فػػتح المسػػمموف عكػػا فػػي العػػاـ الخػػامس عشػػر

X

X

667

1

لميجرة
بعد أف صميت
الدرس الرابع (حكمة اليوـ)

3

X

وقاؿ النار فاكية الشتاء

X

الدرس الخامس (مف غرائب

0

الحيواف)

الدرس السادس (الديؾ والثعمب)
الدرس السابع (الغذاء والصحة)

0
الغذاء ضروري جداً لحياة اإلنساف ومف دونػو

X

يفقد نشاطو

الدرس الثامف (الصديؽ الجاهؿ)

1
0

الدرس التاسع (حذاري مف

0

الغرور)
الدرس العاشر (باقة ورد)

0

الدرس الحادي عشر (األمومة

0

عند الطيور)
الدرس الثاني عشر (نادرة

0

وطرفة)

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ الخامس الجزء األوؿ

الدرس األوؿ (ايات مف سورة

1

لقد كاف لكـ في رسوؿ اهلل أسوة حسنة

X

األحزاب)
662

وذكر اهلل كثي اًر

X

فريقاً تقتموف وتأسروف فريقاً

الدرس الثاني (العش)

X

وكاف اهلل عمى كؿ شيء قدي اًر

X

وتحوؿ الحمـ إلى حقيقة

X

وطرد الطائريف بعد مقاومة شديدة

X

قتبل العصفور بسبب احتبللو الظالـ

X

الدرس الثالث (صحة األسناف)

تعد األسناف مف اجزاء جسـ اإلنساف

الدرس الرابع (النجاح مثابرة

إنو في مرحمة سير ال تنتيي

X

بكؿ طموح وحيوية

X

الدرس الخامس (ثوب مف حجر) لـ يكف أماـ الوزير سوى أف يفعؿ ذلؾ

3

X

فالغريؽ يتعمؽ بقشة كما يقولوف

X

وناضمت مف اجؿ حرية األرض واإلنساف

2

X

السكاكيني)
فقد ناضؿ ضد االستعمار واالستعباد

X

الدرس السابع (موقؼ حرج)

2
0

الدرس الثامف (الهالؿ األحمر

0

الفمسطييني)

الدرس التاسع (توماس

0

أديسوف)

الدرس العاشر (حكمة قاضي)
الدرس الحادي عشر (حكايات

3
X

وارتقاء)

الدرس السادس (خميؿ

4

0
وقاؿ انشره هلل درؾ

X
669

مف التراث)
فإف كانت هلل ففرقوىا عمى عباده

X

واف كانت لمعباد فعبلـ تحبسونيا عنيـ

X

واف كانت لكـ فتصدقوا بيا عمييـ

X

فأمر بصرؼ مائة ألؼ دينار ألىؿ البوادي

X

ومائة ألؼ درىـ لمصبي وعشيرتو

X

6

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ الخامس الجزء الثاني
الدرس األوؿ (الحديث النبوي

الشريؼ)

ع ػػف اب ػػي ىريػ ػرة رض ػػي اهلل عن ػػو أف نب ػػي اهلل

X

صمى اهلل عميو وسمـ
واإلماـ يخطب

X

عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل

X

صمى اهلل عميو وسمـ
عف عائشة رضي اهلل عنيػا عػف النبػي صػمى

X

اهلل عميو وسمـ

فحدث بشأنيـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ

X

قاؿ صمى اهلل عميو وسؿ

X

ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ

X

ولعدوىـ قاىريف

X

ال يض ػػرىـ م ػػف خ ػػالفيـ حت ػػى ي ػػأتي أم ػػر اهلل

X

وىـ كذلؾ
610

أيف ىـ يا رسوؿ اهلل

X

وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

الدرس الثاني (شرطي المرور)

وثب حمودة وثبة جبارة أوقفتو عمى قدميو

الدرس الثالث (تحية لؾ يا عمـ

يمثمو الشيداء بدمائيـ

11
1

X
X

بالدي)

ونس ػ ػ ػػجتو أي ػ ػ ػػدي م ػ ػ ػػف ناض ػ ػ ػػموا عم ػ ػ ػػى دروب

X

السعادة األبدية

2

الدرس الرابع (المشروع)
الدرس الخامس (األمير عبد
القادر الجزائري)

0
وقػػد أدى ىػػذا إلػػى ظيػػور ثػػورات عممػػت عمػػى

X

طرد المحتميف
قاداىا أبطاؿ مخمصوف دفاعاً عف اوطانيـ

X

فحقؽ انتصارات باىرة

X

انيال ػػت عميي ػػا قػ ػوات األمي ػػر بضػ ػربات قوي ػػة
محدثة في صفوفيا خسائر فادحة في الرجػاؿ

X

وبقي الشعب يقاوـ جيبلً بعد جيؿ

X

والعتاد
الدرس السادس(العالـ قرية

5
0

صغيرة)

الدرس السابع (رحمة إلى قصر

الحمد هلل

X

الحمراء)

( ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل )

X

فقرأت عمى جدرانيا آيات قرآنية وأدعية

X
616

3

الدرس الثامف (زراعة

0

الحمضيات في بالدنا)
الدرس التاسع (اباء لكؿ

0

األبناء)

0

الدرس العاشر (صناعة السفف)
الدرس الحادي عشر (اإلجازة

0

الصيفية)

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ السادس الجزء األوؿ

الدرس األوؿ (ايات مف سورة

قاؿ إني عبد اهلل آتاني الكتاب

X

مريـ)

قالت إني أعوذ يالرحمف منؾ إف كنت تقياً

X

فحممتو فانتبذت بو مكاناً قصياً

X

فناداىا مف تحتيا أف ال تحزني قد جعؿ ربؾ

X

تحتؾ سرياً

وىزي إليؾ بجذع النخمة تساقط عميؾ رطباً

X

جنيا

فكمي واشربي وقري عينا

X

فأتت بو قوميا تحممو
وأوصاني بالصبلة

X
X
611

الدرس الثاني (مف حياة

والزكاة ما دمت حياً

9

X

فقالت إف اهلل معي

X

المازني)

قـ وتوكؿ عمى اهلل

X

فإني داعية لؾ راضية عنؾ

3

X

الدرس الثالث (المفتاح)

X

الدرس الرابع(سيد الشهداء حمزة وكاف عمـ المجاىديف

0

X

بف عبد المطمب)

صمى اهلل عميو وسمـ

X

دعاه الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ

X

لديف اهلل
بيد أنو كاف يحب محمدا صمى اهلل عميو

X

وسمـ

فكاف أمير أوؿ سرية خرج فييا المسمموف

X

لمقاء العدو
وصاحب أوؿ راية عقدىا الرسوؿ صمى اهلل

X

عميو وسمـ
فخمؼ عمى ارض المعركة جثث سادة قريش

X

الرسوؿ عميو صبلة اهلل وسبلمو

X

وتوسط سيد الشيداء أرض الشيادة والقتاؿ

X

وراح يصوؿ ويجوؿ في أرض المعركة

X

كاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

X
614

لـ يجد الرسوؿ تحية يودعو فييا خي اًر مف أف
يصمي عميو بعدد شيداء غزوة احد السبعيف

X

والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
يصمى عمى كؿ منيـ وعمى حمزة معيـ

X
X

قاؿ عميو السبلـ وعيناه عمى جثماف حمزة
الدرس الخامس(الشجرة

X

كما أشار الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

X

المباركة)
بارؾ اهلل في شجرة الزيتوف
الدرس السادس (الماء عماد

X

قد خالؼ سنة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

X

الحياة)
الدرس السابع (مصطفى مراد

الدباغ)

14

رغـ قمة عددىـ وىزاؿ أسمحتيـ يقاوموف

1

X

بشجاعة فائقة
وأسألو تعالى أف يمدني بعونو وتوفيقو

2

X

الدرس الثامف (مف أدب

0

السجوف)

الدرس التاسع (أمنا زيتونة

0

صابرة)

الدرس العاشر (طرائؼ)

2

الحمد هلل الذي مسخؾ كمبا

X

1

الدرس الحادي عشر (المعممة)

0

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ السادس الجزء الثاني
613

الدرس األوؿ (أحاديث نبوية

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

شريفة)
قاؿ سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

مف سمؾ طريقاً يبتغي فيو عمماً

X

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

فمف أطعـ منكـ اليوـ مسكين ًا

الدرس الثاني (القدس)

X

فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

فتحيا الخميفة عمر بف الخطاب

X

كما خمصيا القائد البطؿ صبلح الديف

X

والمسجد الذي أسري إليو بالنبي صمى اهلل

X

عميو وسمـ
حيث عرج منيا الرسوؿ صمى اهلل عميو

X

وسمـ

الدرس الثالث (سجادتنا
الصغيرة)

فبل بد أف تسترد القدس عروبتيا وحريتيا

X

ودفناه عمى عجؿ وكأنو شيء محظور

X

فمما ىـ بأداء صبلتو األولى اختار ىذه

السجادة لركوعو

إال أنو حيف فرشيا وشرع في الصبلة

X
X

راجياً اهلل أف ال يحتسب فعمتو مما ال يغتفر

X

مف الذنوب

ورفع السجادة وحمميا إلى زاوية مف بيتنا

7

X
615

6

وراح يصمي
أجؿ لقد غدى ابي مصمياً مواظباً منذ ذلؾ
الصباح

الدرس الرابع (الشيخ والبحر)
الدرس الخامس (اداب السموؾ)

5

X

مف الحماقة أف يفقد المرء األمؿ فأنا اعتبر

X

ذلؾ إثماً

1

ورد في الحديث الشريؼ أف الرسوؿ صمى

X

اهلل عميو وسمـ

وعف ابف عباس رضي اهلل عنو انو صمى اهلل

X

عميو وسمـ
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

X

والدعاء لو ألف ذلؾ يدخؿ السرور إلى قمبو

X

قاؿ عميو السبلـ

X

وطمب الدعاء منو

X

قاؿ عميو السبلـ

X

إذا دخمت عمى مريض فمره فميدع لؾ

8

X

الدرس السادس (مف رسائؿ

0

السكاكيني إلى ولد )

0

الدرس السابع (تموث البيئة)
الدرس الثامف (الحسف بف

0

الهيثـ)

الدرس التاسع (ال تصدؽ كؿ ما

تسمع)

وىي شاكرة حامدة

X
611

سيؿ اهلل دربؾ

2

X

الدرس العاشر (مف قصص

0

األمثاؿ)

الدرس الحادي عشر (الرصاصة
األخيرة)

ما زالت تتردد في أذني أصداء تبلوة القرآف

X

في األقصى
وأذاف المؤذنيف

X

يوميا استبسمت مع رفاقي ضربنا رصاصاً

X

وقنابؿ أرعبناىـ

قاومنا مف مواقعنا بجانب السور المقدس

X

وىناؾ شاىدت أحد فتيتنا يصوب سبلحو

X

ويطمؽ رصاصتو األخيرة

المجموع
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617

ممحؽ رقـ ()7
قيـ المعامالت في صورتها الخاـ
فئات التحميؿ الجممة

الموضوع

قيـ المعامبلت

التسامح

العدؿ

ابداء النصيحة

حسف المعاممة

الصدؽ

االيثار

الرأفة

(العنب)

الشكر عمى المعروؼ

X

فيو أحؽ بأكميا مني
X

قدـ ثمار التيف المرأتو أمينة

X

فكؿ منيـ آثر غيره عمى نفسو

X

مختمفة مف العنب وأحضره إليو

رد الحقوؽ

X

أخذ ىذه الحبات المذيذة إلى أبي

الدرس الثاني

ضبط النفس/الحمـ

X

تذكر أف أياه يتعب في عممو

فبادر إلى مؿء وعاء بأصناؼ

نصرة المظموـ

X

أخذ سمير حبات التيف شاك اًر أمو

تفضؿ يا أبي

األمانة

X

المذيذ
اغسميا ثـ كميا

المؤاخاة

(العائمة السعيدة)

احتراـ الرأي والرأي اآلخر

الدرس األوؿ

خذ يا ولدي ىذه الحبات مف التيف

عف المنكر

األوؿ

التواضع

لمصؼ الرابع الجزء

صمة الرحـ

لكتاب القراءة

األمر بالمعروؼ والنهي

التحميؿ األولي

2
6

X
612

ليأكموه
الدرس الثالث
(صالح الديف
األيوبي)

وأحسف معاممة سكانيا مف

X

األعداء
فمـ يقتؿ أحداً منيـ

X

وأطمؽ سراح كبار السف
الدرس الرابع

(الطائرة الورقية)

4

X

وقد حمؿ كؿ مف ما طمب منو

X

غير أنيـ لـ ييأسوا

X

1

الدرس الخامس

(مثالف شعبياف

0

فمسطينياف)
الدرس السادس

(الدجاجة

0

المسحورة)
الدرس السابع

(القمر)

الدرس الثامف

(العمؿ الشريؼ)

0
مف يعمؿ منكـ عمبل شريفاً يأخذ
جوىرة احتفظ بيا

X

لما طمبو مني رددتو إليو كامبلً

X

ثـ عدت بو إلى أمو المسكينة

X
619

ودعوت لو بالسبلمة وسامحتو

X

إنكـ يا أبنائي شرفاء بأعمالكـ
الدرس التاسع

(الرسوؿ واألسيرة)

5

X

عرؼ عنو العرب الكرـ والشجاعة

X

ولقينا ىناؾ معاممة حسنة

X

فالمسمموف يعامموف االسرى

X

بالحسنى
فبل يعذبوىـ وال ييينونيـ

X

فمما وقفت بيف يديو

X

يغيث المميوؼ ويفؾ األسير

X

ويحافظ عمى الجار
ثـ أطمؽ سراح سفانة

X
X

حيث يوجد أخوىا
الدرس العاشر

(الكنز الدفيف)

ليقوؿ لو س اًر ميماً قبؿ أف يفارؽ

الحياة

أرجوا أف ال تبدأوا البحث إلى بعد
وفاتي
مف يخدـ أرضو تعطو ربحاً كثي اًر
أراد أف يثبت لكـ أف األرض ىي

مصدر الكنوز التي ال تفنى

X

9

X
X
X
X

لقد ترؾ لنا كن اًز ال ينتيي عطاؤه

X

وال ينضب خيره

640

5

الدرس الحادي

0

عشر (النعامة)
الدرس الثاني

عشر (نادرة

ولـ كنت تسير حافي القدميف

0

X

وطرفة)

المجموع
الدرس األوؿ مف
الجزء الثاني

(الحرية)

الدرس الثاني (ما
أغمى عيوننا)

44
وأخذ يفكر في الفراخ وينظر إلييا
فبل تجيدىما بالقراءة في الضوء
الخافت أو تعرضيما لمضوء

فبل تتردد في مراجعة طبيب

العيوف

الدرس الرابع

(حكمة اليوـ)

X

الشديد
الجموس القريب أماـ شاشة التمفاز

(رحمة إلى عكا)

X

بشفقة

وعمى اإلنساف أف يقي عينيو مف

الدرس الثالث

6

X
4

X

وكؿ أممي بأنيا ستعود إلى

X

أصحابيا األصمييف يوماً ما
تفضموا بالجموس

X

النظافة مف اإليماف

X

مف جد وجد

X
646

6

ولكف ما رأيكـ

X

ىز التبلميذ رؤوسيـ موافقيف

X

5

الدرس الخامس

(مف غرائب

0

الحيواف)
الدرس السادس

0

(الديؾ والثعمب)
الدرس السابع

(الغذاء والصحة)

وعمينا أف نتناوؿ الطعاـ بكميات
مناسبة
فاإلكثار مف ىذه األطعمة يسبب

البدانة

فإف لمرياضة دو اًر في سبلمة

أجسامنا
الدرس الثامف

(الصديؽ الجاهؿ)

X
X
4

X

لحقو الدب متقرباً منو متوددا إليو

X

غضب الدب مف ىذه الذبابة التي

X

تتحداه

عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاىؿ
الدرس التاسع

(حذاري مف

ولكف حذاري مف الغرور

4

X
X

الغرور)

غضب الطاووس وىـ اف يضرب

X
641

الجمؿ
فأنتـ اخوة

X

معؾ حؽ لقد المست كبد الحقيقة
الدرس العاشر

(باقة ورد)

X

أف سممف عمييا بح اررة

3

X

ودعتيف لمجموس وىي ال تدري

X

مف ىف
ابتسمت المعممة ورحبت بيف مرة

4

X

ثانية
الدرس الحادي

عشر (األمومة

0

عند الطيور)
الدرس الثاني

عشر (نادرة

فنزؿ جحا ومشى وأركب ابنو

X

وطرفة)
انؾ ال تستطيع أف تظفر برضا
الناس جميعاً

X

ما رأيؾ بالسمؾ يا أشعب

X

المجموع
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لكتاب القراءة
644

لمصؼ الخامس
الجزء األوؿ
الدرس األوؿ

(ايات مف سورة

وصدؽ اهلل ورسولو

X

األحزاب)
مف المؤمنيف رجاؿ صدقوا ما

X

عاىدوا اهلل عميو

الدرس الثاني

(العش)

ليجزي اهلل الصادقيف بصدقيـ

X

إف اهلل كاف غفو اًر رحيماً

X

3

ىؿ يحؽ ألحد أف يسرؽ جيود

X

اآلخريف
يحؽ لو ما داـ اآلخروف ضعفاء

X

أنا أحدثؾ جاداً

الدرس الثالث
(صحة األسناف)

X

حتى يخرج مف البيت ببل عودة

X

سيعوداف إلى عشيما الجميؿ

X

ليسكنا مف جديد

X

واذا أىمؿ عبلج التسوس امتد
إلى الجزء الداخمي مف السف

X

عمينا أف ننظؼ أسنانا

X

وأف نيتـ بالتغذية الصحية

X

فنتناوؿ المواد الغذائية الغنية
باألمبلح والفيتامينات

X
643

1

يجب تجنب كسر األشياء الصمبة
باألسناف
وعدـ فتح زجاجات المشروبات
بيا
وترؾ العبث بيا باألدوات الحادة
يجب عمينا زيارة طبيب األسناف
بشكؿ مستمر
واتباع ارشاداتو ونصائحو
الدرس الرابع
(النجاح مثابرة

X
X
X
X
9

X

أنو االستقامة والصدؽ والجمد

X

وارتقاء)

وكؿ ىذه األقواؿ صحيحة

X

النجاح أيضاً ىو في طموحؾ مف

X

وعدـ اكتفائؾ بما أنت فيو

X

وعميو أف يتابع المسير

X

أال يرى العمؿ مينة فحسب

X

الحسف إلى األحسف

ويأخذ أري الناس فيما ينتجو

X

وأحب لمعامؿ أف ال يحتقر عممو

X

ميما كاف
قد وصمت إلى الغابة فاعمـ أنو قد

X

بدأ ينحدر
645

9

الدرس الخامس
(ثوب مف حجر)

كاف ممؾ قوي عادؿ

X

وقد يقسو في االختبار أحياناً إلى

X

حد معجز ومستحيؿ

وكيؼ ال أحزف ولـ يتبؽ مف

X

الميمة يوماف

قالت البنت وىي تضحؾ

X

اصطحب الوزير ابنتو

X

فيؿ توافؽ أييا الوزير

X

الدرس السادس

0

(خميؿ السكاكيني)
الدرس السابع
(موقؼ حرج)

1

حاوؿ أف يتمالؾ نفسو

X

الذي شعر باالضطراب والقمؽ

X

فشعرت باالشفاؽ عميو

X

يجب أف يتـ تفتيش كؿ

X

الموجوديف
وقفت األـ معو وبجانبو

X

تسانده رفضو

X

عثرت عمى ىذه الساعة عمى

X

صينية حممتيا مف ىنا

واضطرت األـ إلى أف تصحبو

X
641

خارج الغرفة
وتيدي مف انفعالو الشديد

X

فأخذتو األـ بيف ذراعييا تطيب

X

خاطره وتسترضيو

وتمكنت االـ بعد جيد كبير مف

X

تيدأتو
ومؤلت لو عمبة كبيرة مف حموى

X

الحفؿ ىدية لو
الدرس الثامف

(الهالؿ األحمر

الفمسطييني)

61

ونيؿ حقوقو التي فقدىا منذ حمت

6

X

بو نكبة عاـ 1948ـ

الدرس التاسع

0

(توماس أديسوف)
الدرس العاشر
(حكمة قاضي)

أراد أحد األمراء أف يتحقؽ بنفسو
مف صحة ما قيؿ لو عف وجود

X

قاض عادؿ في إمارتو
يشخص الحقيقة في الحاؿ

X

فأجابو إلى طمبو وأردفو خمفو

X

فنيره التاجر قائبلً ما الذي

X

يجمسؾ ىيا انزؿ لقد وصمنا
فسمحت لو بركوب الجواد

X

قاؿ القاضي لمنجار النقود ممكؾ

X
647

فأشار التاجر في الحاؿ إلى

X

جواده
وقاؿ لمتاجر الجواد جوادؾ فخذه

X

وسألو ما الذي تريده

X

فأنا ال احتاج مكافأة عمى أداء

X

عممي بصدؽ واخبلص
الدرس الحادي

عشر (حكايات مف

يناقشوف في مسائؿ العمـ

60

X

التراث)

إف لمكبلـ نش اًر وطياً

X

فإف أذف موالي نشرتو

X

فقاؿ ىشاـ ما ترؾ الغبلـ لنا عذ اًر

X

في واحدة مف ثبلث

قاؿ الصبي مالي حاجة في

X

خاصة نفسي دوف عامة المسمميف

المجموع
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لكتاب القراءة

لمصؼ الخامس
الجزء الثاني
الدرس األوؿ

(الحديث النبوي

5

ما مف مسمـ يغرس غرساً او يزرع
زرعاً فيأكؿ منو طير أو إنساف أو

X
642

الشريؼ)

بييمة إال كاف لو بو صدقة
ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار

X

حتى ظننت أنو سيورثو
إف ىذه النار إنما ىي عدو لكـ
فإذا نمتـ فأطفئوىا عنكـ
ببيت المقدس وأكناؼ بيت
المقدس
الدرس الثاني

(شرطي المرور)

X
3

X

أصيب منذ حداثتو بشمؿ في

X

ساقيو أقعده عف السير عمى قدميو
ومضى يجاذبؾ الحديث في فطنة

X

ودراية وفيـ

في حوار أنيس

X

يستمعوف إلى حديث الفتى

X

متعجبيف

3

الدرس الثالث
(تحية لؾ يا عمـ

0

بالدي)

الدرس الرابع
(المشروع)

لتطمئف عميو فتغطيو جيداً

X

ىبت أـ ازىد مف فراشيا

X

فأقبمت عميو قائمة نعـ يا حبيبي

X

خي اًر يا ولدي
649

فوعدىـ بدراسة اقتراحيـ خبلؿ

X

أسبوع
ثـ أشار إلييـ أف يقتربوا منو

X

السماح لو بإكماؿ حديثو
الدرس الخامس

(األمير عبد القادر

1

X

حتى انتزع االستقبلؿ

6

X

الجزائري)
الدرس

السادس(العالـ

قرية صغيرة)

يتـ التفاعؿ والحوار بيف البشر

6

X

حوؿ جوانب الفكر اإلنساني

الدرس السابع

(رحمة إلى قصر

0

الحمراء)

الدرس الثامف

(زراعة الحمضيات

0

في بالدنا)

الدرس التاسع

(اباء لكؿ األبناء)

وكانت تمؾ أوؿ كممات تشجيع
يسمعيا مف إنساف

X

وقاـ عف مقعده وصافحة باحتراـ

X

واذا بالمدير يستقبمو ويثني عمى
جيوده لما سمعو عنو مف إبداع

4

X

وتقدـ واضح أظيره في فترة

630

قصيرة
الدرس العاشر

0

(صناعة السفف)
الدرس الحادي

عشر (اإلجازة

0

الصيفية)

المجموع
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التحميؿ األولي

لكتاب القراءة

لمصؼ السادس
الجزء األوؿ

الدرس األوؿ
(ايات مف سورة

0

مريـ)

الدرس الثاني (مف
حياة المازني)

فاستطاعت بما أوتيت مف حزـ
وتدبير أف تربينا

X

وأقبؿ يدييا ورأسيا

X

وتمسح رأسي كأني ما زلت طفبلً

X

وأشاروا عمى أمي أف تكتفي مف

X

تعميمي بيذا القدر
اء ال
ووصؼ لي الطبيب دو ً

X
636

تدعني أجرع منو إال بعد أف
تتذوقو

الدرس الثالث

(المفتاح)

لدرس الرابع (سيد
الشهداء حمزة بف

عبد المطمب)

فتقوؿ يا بني إنو قمب األـ

X

فتقوؿ :نعـ ولكف ليطمئف قمبي

X
X

كمما قبمنا كفييا قالت
رجؿ مف الرجاؿ الذيف صدقوا ما
عاىدوا اهلل عميو

(الشجرة المباركة)

1

X

الصدؽ

فقاؿ كموا الزيت وادىنوا بو

6

X

ويقدره ويعظمو لما يعرؼ عنو مف

الدرس الخامس

7

X

واستخداـ اسموب القطؼ المناسب
وتجنب االضرار بالثمر اثناء

1

X

القطؼ والنقؿ

الدرس السادس
(الماء عماد

الحياة)

الدرس السابع
(مصطفى مراد

الدباغ)

ال تسرؼ في المار ولو كنت عمى
نير جاري

6

X

فمـ يدعني حتى نزلت عف رايو

X

بالسفر معو
631

6

الدرس الثامف (مف
ادب السجوف)
الدرس التاسع

(أمنا زيتونة
صابرة)

الدرس العاشر

(طرائؼ)

وقد سيطرت عمي رغبة انتزاع

6

X

قمبي
وأف تنوب عف األب واألخ في

X

غيابيما

ىذا وديعة عندؾ
فقاؿ لو :مف قاؿ لؾ إف الجوع

خير مف الشبع فبل تصدقو

مف قاؿ لؾ أف المشي خير مف
الركوب فبل تصدقو
مف قاؿ لؾ إنو وجد حماال
أرخص منؾ فبل تصدقو
ومف قاؿ لؾ أف في ىذا القفص
قارورة واحدة صحيحة فبل تصدقو
اخرج بالعفو عنؾ واال دخمت
بالعقوبة عميؾ

6

X
X
X
X
X
1

X

الدرس الحادي

0

عشر (المعممة)

المجموع
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634

لكتاب القراءة
لمصؼ السادس
الجزء الثاني

الدرس األوؿ
(احاديث نبوية

شريفة)

الدرس الثاني
(القدس)

الدرس الثالث

(سجادتنا الصغيرة)

الدرس الرابع

X

واف المبلئكة لتضع أجنحتيا
لطالب العمـ رضاً بما يصنع
فميحسف إلى جاره

X

فميكرـ ضيفو

X

4

X

6

وأعطى أىميا األماف بالوثيقة
المعروفة بالعيدة العمرية

فنجد السجادة مكومة أماـ الباب

X

وقد شكت فييا ورقة صغيرة
وىكذا لفيا وأعادىا مختا اًر

X

0

(الشيخ والبحر)
الدرس الخامس

(اداب السموؾ)

1

وليكف مجمسؾ ىادئاً وحديثؾ

مرتباً

X

وال تمتفت إلى مف ورائؾ فمف
حسنت آداب مجالستو ثبت في

X

األفئدة مودتو
واذا أكمت فضـ شفتيؾ وال تمتفتف
يميناً وال شماالً

X
633

حؽ المسمـ عمى المسمـ خمسة

3

X

الدرس السادس

(مف رسائؿ

0

السكاكيني إلى

ولد )
الدرس السابع

(تموث البيئة)

وليكف شعارنا درىـ وقاية خير مف
قنطار عبلج

6

X

الدرس الثامف

(الحسف بف

0

الهيثـ)

الدرس التاسع (ال

تصدؽ كؿ ما
تسمع)

النصيحة األولى :ال تندـ عمى ما
فات
ال تصدؽ كؿ ما تسمع

X
X

ماذا عميؾ لو تتواضع ولو لمحظة

X

واحدة
أتواضع لقبرة ال تكف مغرو اًر

X

لقد وافقت عمى شرطؾ أيتيا القبرة

X

ال تندـ عمى ما فات

X

ال تصدؽ كؿ ما تسمع

X

ال تندـ عمى ما فات
ال تصدؽ كؿ ما تسمع

X
X
635

طأطأ الصياد رأسو
الدرس العاشر

(مف قصص
األمثاؿ)

الدرس الحادي

عشر (الرصاصة

األخيرة)

X

وأعتقد بأف الممؾ سيجزيو أحسف

ال ييـ سيعود إليؾ بيتؾ يوماً

6

X

الجزاء

60

X

نزلت دموعي ولـ أستطع إكماؿ

X

الحوار ومضيت

المجموع
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631

ممحؽ رقـ ()8
القيـ االجتماعية في صورتها الخاـ
فئات التحميؿ الجممة

الموضوع
التحميؿ األولي لكتاب القراءة
التعاوف

التكافؿ االجتماعي

التعاطؼ

مساعدة اآلخريف

احتراـ اآلخريف

الصداقة

اإلحساف

الوفاء

مجاممة اآلخريف

X

وتناولوا ىذه الفاكية المذيذة في جو مف السعادة

X

العائمية
الدرس الثاني (العنب)
األيوبي)

زيارة المريض

X

وأقدميا إلى زوجتي فيي أحؽ بيا مني

الدرس الثالث (صالح الديف

تحمؿ المسئولية

السعيدة)

مشاركة اآلخريف

الدرس األوؿ (العائمة

وسمـ عميو

إفشاء السبلـ

لمصؼ الرابع الجزء األوؿ

4
0

وأعفى الفقراء مف الفدية

X

ومنح األرامؿ مبمغاً مف الماؿ

X

ليمكنيـ مف العودة إلى الببلد التي جاؤوا منيا

X

وأىدى المسجد االقصى المنبر الذي كاف قد

X

أعده لمثؿ ىذا الفتح نور الديف محمود زنكي
637

3

الدرس الرابع (الطائرة
الورقية)

اتفؽ ثبلثة اصدقاء عمى التعاوف

X

ثـ اتفقوا عمى طريقة العمؿ

X

ثـ ضبطوا ميزاف الطائرة بثبلث خيوط شدت معاً

X

وألصقوا ذيبلً لمطائرة ليحفظ توازنيا

X

بخيط المقود

ثـ جمعوا بقايا الورؽ والعيداف ووضعوىا في

حاوية النفايات

فرموا بالطائرة في اليواء

الدرس الخامس (مثالف
شعبياف فمسطينياف)

X
X

صفقوا وىـ يروف طائرتيـ تدفعيا الرياح

X

فرح األصدقاء بما صنعوا

X

والتزموا بإحضارىا عصر اليوـ التالي

X

في الموعد المحدد التقى األصدقاء

X

وعميو فقد حافظ الفمسطينيوف عمى أشجار

X

الزيتوف
وتعاىدوا وأكثروا مف زراعتيا

60

X

وأحبوىا كثي ار وزينوا بيا أرضيـ

X

وىي بدورىا أحبتيـ

X

وافتدوا ترابيا الطاىر بالغالي والنفيس

X

الدرس السادس (الدجاجة

5
0

المسحورة)

الدرس السابع (القمر)

0
632

الدرس الثامف (العمؿ
الشريؼ)

جمع أوالده الثبلثة ووزع عمييـ أموالو

X

بدأ كؿ ولد عممو بجد ونشاط

X

ثـ قدميا إليو

X

فبادرت إلى مساعدتو وأنقذتو

X

إف عممؾ ىذا فيو شفقة ورحمة وشجاعة

X

وكافأه بالجوىرة الثانية

X

فقدمت لو اإلسعافات االولية

X

واتصمت بالمستشفى فحضرت سيارة اإلسعاؼ

X

ورافقتو إلى المستشفى واطمأننت عميو

X

لذا استحققت الجوىرة الثالثة

X

ومحبة الناس واحتراميـ لكـ
الدرس التاسع (الرسوؿ
واألسيرة)

66

X

وأرسؿ معيا مف يوصميا إلى ببلد الشاـ

X

ومنحيا نفقة ولباساً

X

الدرس العاشر (الكنز الدفيف) فطمب مف ابنو صالح اف يقترب منو

1

X

وما ىذا السر يا والدي

X

وصمموا عمى البدء في البحث عف الكنز الدفيف

X

حفروا الحؽ كمو وقمبوا تربتو

X

ثـ زرعوا الحقؿ قمحا

X

رحـ اهلل والدنا

X
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1

الدرس الحادي عشر
(النعامة)
الدرس الثاني عشر (نادرة

وطرفة)

واذا عجزت النعامة عف مواصمة اليرب مف

6

X

مطاردىا وقفت لمدفاع عف نفسيا
مسكيف ىذا القمر

X

سأحاوؿ أف أخمصو مف ورطتو

X

ولكنني أنقذت القمر المسكيف

X

4

المجموع
الدرس األوؿ مف الجزء

الثاني (الحرية)

35
وفراخو الصغار في العش

X

ووضع الغذاء الذي أحضره إلطعاـ صغاره وراح

X

يبحث عنيا في كؿ مكاف
لقيو بمبؿ صديؽ

X

وسألو عف صغاره

X

فقاؿ لو لقد رأيت فتى يحمؿ عصافير صغيرة

X

ويجري بيا
ذىب البمبؿ وصديقو إلى بيت قريب ليبحثا عف

الفراخ

X

فاندفع البمببلف إلى القفص وتعمقا بأسبلكو

X

فحاوال عدة مرات ولكنيما لـ يستطيعا فعؿ شيء

X

وترؾ صغار البمبؿ تنطمؽ حرة فرحة مسرورة
الدرس الثاني (ما أغمى

9

X

وىي التي تصمو بغيره مف الناس

X
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عيوننا)
وانؾ اييا الطالب أحوج الناس إلى العناية

X

بعينيؾ
والمحافظة عمييما

X

فيختار مكاناً يبعد مسافة معقولة عف التمفاز

X

ويستعمؿ الحاسوب باعتداؿ دوف إطالة

5

X

الدرس الثالث (رحمة إلى

0

عكا)

الدرس الرابع (حكمة اليوـ)

فوقؼ التبلميذ احتراماً لو

X

حياىـ األستاذ قائبلً

X

تعالت األيدي بيدوء ونظاـ
بالحب والعمؿ تحقؽ األمؿ

X
X

ينفخ في كفيو الصغيرتيف

X

ابتسـ المعمـ
الدرس الخامس (مف غرائب

الحيواف)

الدرس السادس (الديؾ

والثعمب)

1

X

إذ يقربيا لرأس المريض

6

X

شعر بالجوع

X

يبحث عف فريسة لو بالغابة

X

فأحكي لؾ القصص المسمية الطريفة

X

معاىدة الصداقة وحسف الجوار

X

أنا ممتزـ بعدـ االعتداء عميؾ

X
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وبالدفاع عنؾ وحمايتؾ مف كؿ عدواف

X

وقاؿ ما الطفؾ يا عزيزي الثعمب

X

ومصادقتؾ عمى الدواـ

X

انطمؽ الثعمب بأقصى سرعة ىارباً مف الكبلب

X

القادمة

الدرس السابع (الغذاء

0

والصحة)
الدرس الثامف (الصديؽ

الجاهؿ)

9

سمع فييا صوت حيواف يتألـ

X

وجد دباً جريحاً مربوط ًا

X

بدت عميو عبلمات الجوع والعطش

X

وفؾ رباطو

X

وضمد جروحو

X

ثـ اطعمو وسقاه

X

وظؿ بجواره حتى عادت إليو قوتو

X

وحيف ىـ الرجؿ بمواصمة السفر تبعو الدب

X

مضى الرجؿ وسار معو الدب

X

توطدت بينيما العبلقة

X

وصا ار صديقاف ال يفترقاف

X

وناـ مف شدة التعب

X

وجمس الدب بجواره

X

فحاوؿ الدب أف يبعدىا عف وجو صديقو

X
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63

الدرس التاسع (حذاري مف

دعى اليدىد طيور الغابة

الغرور)

X
فسارعت الطيور تمسح عف عيونيا آثار النوـ

X

تعمموا أييا األعزاء

X

وموطف آباءنا وأجدادنا

X

وستكوف ألوالدنا وأحفادنا مف بعدنا

X

ولكف اليدىد تدخؿ قائبلً دعونا اآلف مف

X

خبلفاتكـ

ويجب أف ال تنشغموا عف المشكمة الخطيرة التي

X

تواجينا جميع ًا

قؿ لنا ماذا نفعؿ

X

ويأتيني غداً في مثؿ ىذا الوقت

X

وقد حمؿ إلي حبلً نستطيع حماية أنفسنا مف

X

بنادؽ الصياديف
الدرس العاشر (باقة ورد)

60

بينما كانت المعممة ىدى تجمس مع اسرتيا

X

وما أعطتو خبلليا مف جيدىا وشبابيا ونور

X

عينيا
القيف التحية

X

رحبت المعممة ىدى بيف

X

تذكرناؾ في ىذا اليوـ يوـ المعمـ الفمسطيني

X

فجئنا لزيارتؾ لما لؾ عمينا مف فضؿ كبير

X
654

بينما دمعتاف سخيتاف تترقرقاف في عينييا

X

عرفت السيدات بأنفسيف

X

ألف ما قدمتو لـ يضع سدى

X

تناولت باقة الورد التي أحضرنيا

X

كؿ عاـ وأنتي بخير يا مربية االجياؿ
الدرس الحادي عشر
(األمومة عند الطيور)

X

تتمثؿ األمومة في عالـ الطيور أحسف تمثيؿ

X

وتوفر ليا الغذاء والنظافة والحماية والتدريب
في فصؿ الربيع تقوـ الطيور ببناء األعشاش

X

مف األعشاب وأوراؽ الشجر والريش بكؿ دقة

X

ويتناوب الوالداف احتضانو

X

حراستو مف األعداء

X

وتخرج الصغار فتقوـ االـ براعيتيا

X

ويقوـ االب بالحراسة واحضار الغذاء

X

إذ تتعاوف الفراخ مع األبويف في تنظيؼ العش

X

وتدربو عمى الطيراف

X

والطيور المائية تعمـ صغارىا السباحة والغطس

X

وقد تقوـ بإلقاء السمؾ الصغير في فميا

X

وىي تسبح ببطء في محاولة لتدريب صغارىا

X

عمى التقاط السمؾ

الدرس الثاني عشر (نادرة
وطرفة)

66

اسمع يا بني

X
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61

وادعوه يأكؿ معنا صغار السمؾ

X

ألف أبي مات في البحر وأكمو السمؾ

X

قالوا لو ىيا عمى األكؿ

X

ألنيا صغيرة السف

5

X

المجموع
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ الخامس الجزء األوؿ
الدرس األوؿ (ايات مف

سورة األحزاب)

الدرس الثاني (العش)

وما بدلوا تبديبلً

6

X

زار أحمد صديقو في بيتو

X

وبعد اف شربا كأسيف مف الشاي الساخف

X

أجاب خالد وىو يضحؾ

X

قاؿ أحمد يا صديقي

X

ودعني أسألؾ

X

وىو يمثؿ بيديو وفمو كعادتو

X

وىو يجر صديقو بيده

X

وسأؿ صديقو

X

وشرعا في بناء ىذا العش

X

وفرشا أرضيتو بالريش

X

ويصرخاف ويطيراف فوؽ العش بحزف

X

فماذا تتوقع يا خالد

X

ويسترجعا ذكريات األياـ الماضية التي قضياىا

X
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64

فيو
الدرس الثالث (صحة

0

األسناف)
الدرس الرابع (النجاح مثابرة

وارتقاء)

يأكؿ منيا ويعيش

X

يجعؿ مف عممو فناً شخصياً يستخدـ فيو مواىبو

X

وأحب لمعامؿ أف يتصؿ ببيئتو

X

سيجد في كؿ عمؿ مجاالً واسعاً لتحقيؽ طموحو

X

أال تعتقد معي

الدرس الخامس (ثوب مف
حجر)

X

وكاف يحب األذكياء ويقربيـ إليو

X

ويناقشيـ في أمور الفمسفة والعمـ والديف والفمؾ

X

راح يندب حظو العاثر ويبكي

X

وقد حرـ مف النوـ والطعاـ والشراب

X

أحست بنت الوزير بحالة أبييا

X

وقالت بحب مالؾ يا أبي

X

لما أنت حزيف وكئيب

X

وسأنقذؾ مف ىذه الورطة

X

ستكونيف معي غداً في حضرة الممؾ

X

تعيدت بإنجاز ىذه الميمة عني

X

ابتسـ الممؾ

X

ما طمبتو ليس صعباً يا موالي

X
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5

أف تعطيني خيوط رمؿ

الدرس السادس (خميؿ

السكاكيني)

X

أحسنتي أيتيا الفتاة

X

أنتي ذكية جداً

X

ابتسـ الوزير فرحاً

X

سمـ عمى الطبلب

X

واطمئف عمى صحة احمد

X

غاب باألمس لوعكة صحية ألمت بو

X

احسنت يا خالد

X

أحسنت يا محمد

X

أتسمح لي يا أستاذ

X

تفضؿ يا خالد

الدرس السابع (موقؼ حرج)

61

X

نعـ يا معممي

X

أشكركـ يا ابنائي

X

9

ودعت إليو كؿ زمبلئيا في المدرسة

X

وقدمت إلييـ خبللو حموى شيية

X

وقضى الجميع وقتاً طيباً ممتعاً

X

يأكموف ويشربوف ويضحكوف ويتحدثوف ويمعبوف

X

لييدي إلى ابنتو ساعة جميمة

X

وراحت تعرضيا عمى أصدقائيا وصديقاتيا

X

كؿ منيـ يمسؾ بو لحظة

X

ثـ يعطييا ألقرب مجاوريف لو

X
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ولمحت الصغير يرتجؼ

X

أحس الجميع أنو عمى وشؾ االنييار

X

وتحاوؿ أف تخفؼ مف وقع األمر

X

ودافعت عنو بح اررة

X

وفجأة دخمت صديقة سامية
التي تساعد األسرة في شؤوف الضيافة

X
X

وىنا ارتفعت صيحات الفرحة فقد حمت المشكمة

X

لكف الولد الصغير انفجر بالبكاء بصوت عالي

X

يكاد يمزؽ القموب

X

حاوؿ الجميع التخفيؼ عنو

X

وخرج االطفاؿ مف الغرفة واتجيوا اليو يعتذروف

X

عف ما حدث

الدرس الثامف (الهالؿ
األحمر الفمسطييني)

توجيو وتعبئ طاقاتو النضالية

X

تقدـ مدى واسع مف الخدمات الصحية

X

واالجتماعية واإلنسانية
تمبية لحاجات الشعب الفمسطيني الصحية

X

واالجتماعية

في ظروؼ االحتبلؿ والتشريد الذيف عانى منيما

X

أشد المعاناة
والعمؿ لتقديـ المساعدة لجميع ضحايا الكوارث

X

وغيرىا
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69

ال سيما نقؿ المرضى والجرحى

X

ومساعدة منكوبي الحرب

X

وتخزيف األدوية واإلسعاؼ

X

تقديـ خدمات الرعاية االجتماعية والصحية

X

المختمفة

التي تقدـ خدمات لمشعب الفمسطيني
حيث تقوـ جنب إلى جنب مع و ازرة الصحة

X
X

لتقديـ الخدمات الصحية ألبناء فمسطيف كافة
الدرس التاسع (توماس

أديسوف)

لمواجية العدد المتنامي مف الجرحى والمعاقيف

X

تولت والدتو تدريسو

X

مما شجع البنؾ عمى وضع مبمغ مف الماؿ

تحت تصرفو
الدرس العاشر (حكمة
قاضي)

الدرس الحادي عشر
(حكايات مف التراث)

X
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1

X

اقترب منو رجؿ كسيح يتممس صدقة

X

فأعطاه ثـ واصؿ طريقو

X

ونقمتو إلى المكاف الذي يرغب

X

اجتمع المتخاصموف لبلستماع إلى حكـ القاضي

X

فوقفا بيف يدي القاضي لسماع الحكـ

X

شك اًر لؾ أييا االمير

X

فتقدـ الصبي ودنى مف مجمس الخميفة

X
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1

فأعجب الخميفة بجرأة الصبي

X

وقاؿ يا أمير المؤمنيف

X

فقاؿ يا أمير المؤمنيف

X

ثـ قاؿ لو ألؾ حاجة

5

X
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ الخامس الجزء الثاني
الدرس األوؿ (الحديث النبوي

الشريؼ)

إذا قمت لصاحبؾ

X

استأذنت عمى عمر ثبلثاً فمـ يؤذف لي فرجعت

X

استأذنت عمى عمر ثبلثاً فمـ يؤذف لي فرجعت

الدرس الثاني (شرطي

المرور)

X

إذا استأذف أحدكـ ثبلثاً فمـ يؤذف لو فميرجع

3

X

إذا وقفت عنده تتحدث إليو أفميتو يتطمع إليؾ

X

بعينيف صافيتيف
كاف يطيب لي أف أقضي معو بعض الوقت

X

سألتو يوماً ما أمنيتؾ في الحياة يا حمودة

X

فرفت عمى فمو ابتسامة

X

فأمسكت عف الكبلـ ىنيية وأنا أرنو إليو

X

وىو يتابع تمويحاتو يمنة ويسرة

X

أقبؿ مرحباً بي أجمؿ ترحيب

X

فيناتو لما أصاب مف تقدـ

X

الدرس الثالث (تحية لؾ يا

2
0

610

عمـ بالدي)
الدرس الرابع (المشروع)

أما والدتو فمـ يغمض ليا جفف أيضاً

X

حدثني لماذا انت أرؽ

X

أـ زاىد :ىذا مؤسؼ حقاً

X

وىي تحنو بأغصانيا الوارفة عمى القرية وأىميا

فقرر أف يفعؿ شيئاً مع زمبلئو

X
X

حدث زاىد زمبلئو باألمر

اتفقوا أف يختاروا لجنة طبلبية لمقابمة رئيس
البمدية وميندسي المشروع
توجيت المجنة الطبلبية في اليوـ التالي إلى
مبنى البمدية

X
X
X

واجتمعت برئيسيا والميندس المسئوؿ عف

X

المشروع
الدرس الخامس (األمير عبد

القادر الجزائري)

الدرس السادس(العالـ قرية

صغيرة)

فيز رأسو مبتسماً

إذ أسيـ جنوده إسياماً كبي ار في إشعاؿ الثورة

مف جديد

X

6

X

وىو ال يستطيع العيش وحده

X

إذ ال بد لو مف االتصاؿ والتواصؿ بالمحيط مف

X

حولو
وكأنيـ يعيشوف تحت سقؼ واحد
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4

X

الدرس السابع (رحمة إلى

0
616

قصر الحمراء)
الدرس الثامف (زراعة

الحمضيات في بالدنا)
الدرس التاسع (اباء لكؿ
األبناء)

حيث وفرت فرص عمؿ آلالؼ العمؿ لمعمؿ في

6

X

زراعة أشجارىا
ورغـ ذلؾ لـ تحرـ أوالدىا مف التعميـ

X

ومع ذلؾ كاف مص اًر عمى تعميـ أبناءه

X

ويستمع منيا لحكايات فيناـ مترنماً عمى صوتيا

X

وأخذت اإلدارة تستدعي أولياء األمور لدراسة

X

أحواؿ أوالدىـ
وعطفو عمى الطبلب

X

إال أف المعمـ شكره

X

وكاف ذلؾ دافعاً لو إف ييتـ بدراستو ليكوف عند

X

حسف ظف معممو بو

استدعي أولياء األمور

X

بما أف والديؾ لـ يحض ار فإني رأيت اف أجتمع

X

بؾ

وأكوف بمثابة ولي أمرؾ

X

ليكوف عند حسف ظف الجميع

66

X

الدرس العاشر (صناعة

0

السفف)
الدرس الحادي عشر (اإلجازة

الصيفية)

كما يصبح لديو الوقت الكافي لممشاركة في

X

النوادي الرياضية وفي المخيمات الصيفية
611

التي تييؤه لمنشاط االجتماعي

X

فيمارس المعب مع أقرانو
ويسيـ في العمؿ الكشفي

X
X

ويتمتع بالصحبة الطيبة في التنقؿ والرحبلت

X

والمشاركة في المناسبات مما يحقؽ لو المحب

X

بيف الناس والثقة الكاممة بالنفس
وما يقدمو اإلنساف مف عمؿ صالح إنما ىو

7

X

عوض عف ما يمضي مف عمره
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ السادس الجزء األوؿ
الدرس األوؿ (ايات مف
سورة مريـ)
الدرس الثاني (مف حياة

المازني)

وب اًر بوالدتي ولـ يجعمني جبا اًر شقياً

6

X

وتجنبنا المشكبلت وتحتفظ بكرامة البيت

X

ولكني ال ألبث أف أسترضييا

X

فما كنت أطيؽ أف أدعيا عاتبة أو ساخطة أو

X

متألمة
وجاء أقاربي مينئيف

X

ولو أني أصبحت أخدـ في سبيؿ تعميـ ولدي ما

X

ترددت
فقد كنت مستعدة أف اعمؿ بيدي في سبيؿ

X
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تربيتؾ
فكف أنت مستعداً أف تعمؿ بيديؾ إذا احتاج

X

سأذىب ألغسؿ الطيف عنيا

X

األمر

الدرس الثالث (المفتاح)

وينشغؿ الجميع بالبحث إلرضاء الجدوة

X

ولحظة العثور عميو نضحؾ ونضحؾ

X

تعبقيا جمسة سمر ورحمة مع ذىف الجدة

X

تشرد وتسرد أللـ حديث الذكريات

X

بمغتنا وصيتؾ يا جدة
لدرس الرابع (سيد الشهداء
حمزة بف عبد المطمب)

الدرس الخامس( الشجرة

المباركة)

7

X

فكاف يدافع عنو وال يرضى ألحد أف ييينو أو

X

يشتمو
لف أصاب بمثمؾ أبداً
وتكشؼ مواسـ القطؼ تعاوف الفبلحيف
والتصاقيـ بأرضيـ

X

X

جماعي حوؿ أشجارىـ

في التقاط درر الزيتوف مف بيف أوراقو

1

X

وىذا ما تعكسو أغانييـ وأزاىيجيـ فيـ في عرس

ويعتزوف بنشاط سواعدىـ السمراء وسرعة أيدييـ

1

X

ويسردوف القصص الفكاىية وتغزلوف بالزيت

X

الذىبي األصفر الذي سيعمر جرارىـ
الدرس السادس (الماء عماد

3
0

الحياة)
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الدرس السابع (مصطفى مراد
الدباغ)

كرسوا جؿ جيدىـ لخدمة ثقافة أمتيـ

X

نذر حياتو لخدمة العمـ والعمماء

X

بيد أنو قد صرؼ أغمب اىتمامو إلى موطنو

X

فمسطيف
اتخذت مع أبناء العـ واألصدقاء مكاناً في

X

السفينة الصغيرة

وسأواصؿ البحث والتنقيب عف بقية تاريخ

X

الوطف
الدرس الثامف (مف أدب

السجوف)

وتساءلت إف كاف بإمكاني أف ابتسـ لو ابتسامة

X

طمأنة
حاولت أف أشجعو اآلف بابتسامة ببلستيكية

X

مرسومة
قمت ويدي تربت خفيفة عمى كتفو

X

ال تقمؽ كؿ شيء مكتوب عمى الورؽ سنعرؼ

X

كـ حكموؾ
الدرس التاسع (أمنا زيتونة

صابرة)

5

وأف تنوب عف األب واألخ في غيابيما

3

X

وأف تقدـ الفداء تمو الفداء دوف توقؼ

X

وتتابع الفداء

X

الفتديناىا بكؿ ما لدينا مف غاؿ ونفيس

X

ألعفينا الكتاب مف الكتابة عف األلـ

X
615

5

الدرس العاشر (طرائؼ)
الدرس الحادي عشر

(المعممة)

0
إنني أحبكـ جميعا

X

تي دي طفؿ ذكي ويتمتع بروح مرحة

X

تي دي تمميذ نجيب ومحبوب عند زمبلئو

X

ولكنو منزعج وقمؽ بسبب إصابة والدتو بمرض

X

عضاؿ
لقد حاوؿ االجتياد

X

عندما أحضر ليا تبلميذىا ىدايا عيد الميبلد

X

ممفوفة في أشرطة جميمة وورؽ براؽ
وقد تألمت السيدة توماسوف وىي تفتح ىدية تي

X

دي
عندما أظيرت السيدة توماسوف إعجابيا الشديد

X

بجماؿ ذلؾ العقد ثـ لبستو
ووضعت القميؿ مف العطر عمى معصميا

X

إف رائحتؾ اليوـ مثؿ رائحة والدتي

X

انفجرت السيدة توماسوف بالبكاء لمدة ساعة

X

عمى األقؿ
أحضر ليا زجاجة العطر التي كانت والدتو

X

تستعمميا
وبدأت بتدريس األطفاؿ المواد كافة

X

وقد أولت السيدة توماسوف اىتماماً خاصاً لتيدي

X
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وحينما بدأت بالتركيز عميو بدأ عقمو يستعيد

X

نشاطو
وكمما شجعتو كانت استجاباتو أسرع

X

وأنيا ما زالت تحتؿ مكانة أفضؿ معممة قابميا

X

طيمة حياتو
إنو حصؿ عمى درجة البكالوريوس

X

وجاءىا خطاب آخر فيو دعوة منو لتجمس مكاف

X

والدتو في حفؿ زواجو

وافقت السيدة توماسوف عمى ذلؾ

X

أنيا كانت ترتدي العقد الذي أىداه ليا في عيد

X

الميبلد منذ سنوات طويمة
أنو تأكد مف تعطرىا مف العطر الذي يذكره بأمو

11

X
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التحميؿ األولي لكتاب القراءة

لمصؼ السادس الجزء الثاني
الدرس األوؿ (أحاديث نبوية

0

شريفة)

الدرس الثاني (القدس)
الدرس الثالث (سجادتنا

الصغيرة)

ودفع لو جزية مرور عما كاف يممكو مف مواشي

X

ومتاع
فيرولنا نبحث عنيا

X

ولقد تأثرت أمي فبكت

X
617

6

واندفعت تيز أبي بعنؼ حتى يستيقظ

X

لقد اعترؼ واضعيا أف الجو أمطر عميو ذات

X

ليؿ
ولقد كانت فرحتنا بالسجادة تفوؽ حزننا عمى

X

ضياعيا
أما أمي فقد انفعمت كعادتيا

X

الدرس الرابع (الشيخ والبحر) فحيف نيش القرش لحـ السمكة أحس الشيخ

X

وكأف لحمو ىو الذي نيش

فقد اندفع نحوه مف األقراش قطيع كامؿ
الدرس الخامس (اداب

السموؾ)

1

1

X

وتحرص عمى غرسيا في نفوس أبنائيا

X

كاف تعامميـ مع اآلخريف محقؽ لبلنسجاـ

X

والتفاىـ بيف أفردا المجتمع
إذا جمست فأقبؿ عمى جمسائؾ بالبشر والطبلقة

X

رد السبلـ

X

واجابة الدعوة

X

واتباع الجنائز

X

وتطييب نفسو بالشفاء والعمر الطويؿ
الدرس السادس (مف رسائؿ
السكاكيني إلى ولد )

X

يستحكـ نومي فيزورني طيفؾ

X

أقوـ فبل يتمثؿ لي إال خيالؾ

X

أروح وأجيء وأنت ماثؿ أمامي

X
612

7

خيالؾ في عيني وذكرؾ في فمي ومثواؾ في

X

قمبي فأيف تغيب
الدرس السابع (تموث البيئة)

3

إف سعي اإلنساف إلى العيش في بيئة صحية

X

نظيفة قد أصبح مطمبا أساسيا في حياتي
إف تموث البيئة يعد مسئولية دولية تحتاج إلى

X

رقابة
وعمى الجميع توحيد الجيود لمحفاظ عمى نظافة
المسطحات المائية واألنيار

الدرس الثامف (الحسف بف

الهيثـ)

X

فمنحرص عمى بيئتنا نظيفة نقية

X

ولنصف مدننا وقرانا مف آفات األمراض

X

لرأيت كيؼ يكوف التقدير وكيؼ يذاع اسمو

X

أرأيت عزيزنا الطالب ما قدمو أجدادنا لمعمـ

X

والحضارة اإلنسانية

ثـ أرأيت ما يجب عمينا ما نفعمو تجاىيـ مف

X

احتراـ واعتراؼ بالجميؿ
واعترؼ اإلفرنج بتفوقو وخصب قريحتو
الدرس التاسع (ال تصدؽ كؿ
ما تسمع)

الدرس العاشر (مف قصص
األمثاؿ)

5

3

X

رفعت القبرة رأسيا وقالت أييا الصياد الكريـ

6

X

ودعا األمراء ورجاؿ الدولة ليشيدوا االحتفاؿ

X

واجتمع الناس مف كؿ صوب

X
619

1

الدرس الحادي عشر
(الرصاصة األخيرة)

عدؿ ربطة عنقو ورسـ ابتسامة عمى شفتيو

X

وقاؿ يجب أف تكوف سعيداً

أدرت ظيري وأنا أحمؿ صينية فوقيا كؤوس

X

فارغة
كاف ال يطيب ألمي الجموس إال فييا

X

ونمؤلىا ضحكات تزيف زىورىا
أشعمنا األرض نا ار تحت أقداميـ

X
X

وبكيت كأنني طفؿ صغير

X
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