Journal of Faculty of Education Assiut University - المجلة العلمية
جامعة أسيوط-بكلية التربية
Volume 36
Number 9 م2020  سبتمبر-  العدد التاسع- 36 المجلد

Article 11

2020

تصور مقترح لتضمين القيم العلمية في كتب العلوم للصف
األول متوسط بالمملكة العربية السعودية
وفاء محمد عبدالله الربيعان
wafa201334@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au
Part of the Curriculum and Instruction Commons

Recommended Citation
( "تصور مقترح لتضمين القيم العلمية في كتب العلوم للصف األول متوسط2020)  وفاء,محمد عبدالله الربيعان
بالمملكة العربية السعودية," Journal of Faculty of Education Assiut University - -المجلة العلمية بكلية التربية
جامعة أسيوط: Vol. 36 : No. 9 , Article 11.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss9/11

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Faculty of Education Assiut University - جامعة أسيوط- المجلة العلمية بكلية التربيةby an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

تصور مقترح لتضمين القيم العلمية في كتب العلوم للصف األول متوسط
بالمملكة العربية السعودية
Cover Page Footnote
المجلد  – 36العدد التاسع – سبتمبر 2020م

:المجلة العلمية بكلية التربية-جامعة أسيوط This article is available in Journal of Faculty of Education Assiut University -
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss9/11

كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

تصور هقرتح لتضوني القين العلوية يف كتب العلوم للصف
األول هتوسط باملولكة العربية السعودية

إعــــــــــداد
وفاء حمود عبداهلل الربيعاى
باحثة دكتوراه مناىج وطرق تدريس -إدارة تعميم الرياض

 المجمد السادس والثالثون – العدد التاسع – سبتمبر 0202م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

أ /وفاء محمد عبداهلل الربيعان

تصور مقترح لتضمين القيم العممية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص:
ىدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لتضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف االول
متوسط واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واالداة بطاقة لتحميل المحتوى والعينة كتب
عموم الطالب بفصمية االول والثاني لعام 0330-0331ه .وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية :
متوسط توافر القيم العممية في كتب العموم لمصف األول متوسط بمغ ،%06وىي نسبة منخفضة

وبصورة متفاوتة حيث جاء توافر قيم حب االستطالع كأعمى نسبة ومحتوى متوفر بنسبة ،%38
وبصورة متوسطة يمييا قيم التفكير العممي متوافرة بصورة منخفضة بنسبة  %10ثم قيم تقدير
العمم والعمماء بصورة منخفضة بنسبة %01ثم قيم االمانة العممية بنسبة  %00ثم قيم اخالقيات
العمم بنسبة %5واخي ار قيم قبول النقد كأقل قيم بنسبة .%0وبناءا عميو تم وضع تصور مقترح لمقيم
العممية
الكممات المفتاحية  :القيم العممية،تصور مقترح
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Abstruct:
This study aimed to Avisualize proposal for the scientific value in
the Science Book for the first intermediate grade. The study uses the
analytical descriptive curriculum. The tool is the content Analysis card
and the sample is the Science Student Book in both semesters for the
year 1440-1441, The study found the following results,The Average

scientific value availability in the first intermediate grade Science Book
reached the 17%, which is low and differentiated rate. Where the
curiosity value came as the highest rate and content availability at the
rate 49%, Followed by the scientific thinking value at the rate 21%. Then,
the Appreciation of science and scientists' value at the rate 12%. Then,
the Scientific Secretariat value at the rate 11%, then the work ethics
value at the rate 5%. Lastly, the acceptance of criticism value as the
lowest value at the rate 1%. Therefore, a visualize proposal for the
scientific value in the Science Book for the first intermediate grade had
been developed.
Keywords: A visualize proposal, scientific value
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المقدمة:
يمقى الجانب الوجداني أىمية كبيرة لتحقيق نمو شامل لشخصية المتعمم،حيث يمعب
الجانب الوجداني دور كبير في ضبط وتوجيو السموك الفردي والمجتمعي  ،ونتيجو لمتطورات
المتسارعة في مجال المعمومات والتكنولوجيا واالتصاالت والتركيز الكبير عمى الجانب المعرفي
والميارى دون الجانب الوجداني المتمثل بالقيم واالتجاىات والميول وأوجو التقدير ،انخفضت
منظومة القيم لدى االفراد مما اثر عمى المجتمعات فانتشرت سموكيات غير مقبولة اجتماعيا .
والقيم أحد مكونات الجانب الوجداني وأكثرىا ثباتا ،حيث يعرفيا أبو العينين
()0877بأنيا"مجموعة من المعاير واالحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعمو مع المواقف
والخبرات الفردية واالجتماعية  ،بحيث تمكنو من اختيار أىداف وتوجيات لحياتو يراىا جديرة
بتوظيف إمكانياتة وتتجسد خالل االىتمامات أو االتجاىات أو السموك العممي أو المفظي بصورة
مباشرة أو غير مباشرة".
والقيم ليست بمعزل عن بعضيا البعض بل تتكون من مصفوفة من القيم ( نسق قيمي )
التي تنظم وتوجو سموك الفرد بصورة ال شعورية في أغمب االوقات  ،وتتألف من الجانب المعرفي
وىو المسؤول عن تزويد الفرد بالمعمومات عن طبيعة القبم  ،وىو مرتبط بحرية الفرد واختياراتو ،
والجانب الوجداني المسؤول عن اختياراتو واىميتيا وفاعميتيا لو وتحقيق آمالو  ،والجانب
السموكي وىو الجانب الذي يمثل القيم فعميا في حياتو ومن خالل اعمالو.
(صالح1111 ،؛ الجالد1116؛أماني الموجي  .( Ferreira, 2014,1105 ،وىذه النسق
القيمي يرتقى من الطفولة المبكرة وحتى نياية العمر وليس قاصر عمى فترة أو مرحمة عمرية معينة
 ،ومع نمو الفرد تزداد المعاير التي يحتكم الييا كما يتغير مفيوم المرغوب والمفضل لو مع
اكتساب خبرات جديدة (خميفة .)0881 ،وارتقاء القيم واستيعابيا يمر بمراحل مختمفة حددىا كراثول
وزمالءة في ثالث مستويات وىي  :التقبل :أي االعتقاد بأىمية القيمة ،والتفضيل:أي تفضيل الفرد
لقيمة معينة ،وااللتزام:اعمى الدرجات وعدم الخروج عنيا(.الخميفة )0881،
ونتيجة ما افرزتو الثورة العممية والتكنولوجية في العصر الحالي حيث القيم مرتبطة دائما
بالمجتمع والمستجدات فيو ،أدى ذلك الى التأثير عمى القيم حيث ظيرت بعض القيم واختفى
البعض منيا،وتؤكد العديد من البحوث التربوية واالجتماعية عمى الدور المحوري لمقيم في التأثير
المباشر عمى سموك الفرد مما يؤثر عمى المجتمعات ،حيث تمعب دور كبير في المحافظة عمى
اليوية لذلك كان البد من العناية بالقيم في المنظومة التربوية من خالل غرس القيم في شخصية
الفرد وذلك بتضمينيا في المناىج الدراسية سواء بصورة مباشرة وصريحة أو غير مباشرة
وضمنية (.فاطمة بوكرمة 1101 ،؛جميمة سميماني )1101 ،
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وتعد العموم بناء معرفي تراكمي عبر الزمن وىي ضرورة ممحة لجميع المجتمعات وتمعب
مناىج العموم دور ميم لتقدم المجتمعات ،من خالل بناء مواطن مثقف عمميا وعمى درجة عالية
من الكفاءة واألداء ،حيث تقدم لممتعمم اشكال متعددة لممعرفة العممية والميارات واالتجاىات والقيم
العممية (خطابية ، )1100 ،ويؤكد (زيتون  )1101 ،أن تنمية القيم واإلتجاىات العممية من
األىداف األساسية لتعميم العموم باعتبارىا موجيات لمسموك والتنبؤ بو ،وبالتالي تكوين العقمية
العممية التي تحتاجيا المجتمعات لمتطوروالتقدم .
وتركز المعاير القومية لمتربية العممية ( ) NSESالقائمة عمييا مناىج العموم الحالية في
أىدافيا عمى ثالث مجاالت وىي :المجال المعرفي  ،والمجال الميارى  ،والمجال الوجداني  ،وفي
المجال الوجداني توجد ثالث ابعاد لمقيم العممية تمثل في المجتمع ،وىي القيم المرتبطة بالتعميم
والمرتبطة بالعموم والمرتبطة بتعميم العموم ،وىذه القيم الثالث مترابطة ومتداخمة ومتشابكة مع
بعضيا البعض ،حيث العمم ليس بمعزل عن المجتمع Hilderbrand, 2007) .؛عمى )1111 ،
والقيم العممية ىي محصمة االتجاىات اإليجابية لدى االفراد إزاء موضوع عممي أو موقف

متصل بالعموم ،والعموم ليست بمعزل عن المجتمع حيث القيم في العموم تضمنت قيم مرتبطة

بتعميم العموم والقيم المعرفية في العموم والقيم المجتمعية والقيم الخاصة بالعمم والعمماء.

) )Corrigan, Cooper, Keast& King, 2010;cunduz,2015;Gorgut,2018ويذكر

) (Clement, 2006نموذجو ))KVPالذي يوضح التقاطع بين المعرفة العممية ،والقيم
والممارسات االجتماعية ،حيث يؤكد عمى أن القيم العممية في تدريس العموم ترتبط

بالقيم

االجتماعية والتي توجو السموك والممارسات (كممارسات اجتماعية ) حيث القيم توجو الممارسات

العممية واالجتماعية والتي تظير في النتائج والمعرفة العممية  ،فالترابط بين العموم والتكنولوجيا
والقيم والمجتمع  .تؤثر القيم العممية عمى الممارسات واالستقصاء العممي واختيار الظواىر العممية
لمدراسة والطرق العممية واإلجراءات و تشكل األساس األخالقي العممي لمعموم حيث األمانة العممية

والتعامل مع البيانات والدقة في النتائج العممية والتعامل مع االختالف والتنوع العممي.
)(Burkhard, 1999; Mckaughan, 2017 cunduz,2015;Gorgut,2018

وتؤكد اليونسكو ) (UNESCO, 1991عمى أىمية تعميم القيم العممية لتكون اطار
مرجعي لالفراد في مختمف المواقف التي تواجييم والمستجدات العصر الحالي بحيث تسيم
القيم العممية في تعزيز مياراتيم المتصمة بالعمم ،مما يساعد عمى التعامل مع المشكالت

المجتمعية والحقائق واالحساس بالمشاركة في قضايا العمم ومشكالتو .
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مشكمة الدراسة :
من خالل خبرة الباحثة كمعممو لمعموم ترى أن المناىج تركز عمى كم المعمومات العممية
واالىتمام بالجانب المعرفي العممي عمى حساب الجانب الوجداني الذي يتشكل من خاللو القيم
العممية  .فاتت القيم العممية في كتب العموم بصوره ميمشو وغير صريحة  ،والعديد من الدراسات
اشارت الى تدني وجود القيم العممية منيا دراسة أبو جمجموم و حمدان(  ، )1114ودراسة
خزعمي (  ،)1118ودراسة القرني ()1102ودراسة ابتسام القحطاني(  )1106دراسة الشياب
( ، )1102ودراسة وضحى العتيبي(.)1102كذلك العديد من المؤتمرات اشارت لضرورة االىتمام
بالقيم ومنيا مؤتمر التربوي الدولي االول (، )1101والمؤتمر الدولي القيمي الثاني ()1107
وجاءت رؤية المممكة العربية السعودية لتؤكد عمى القيم اإليجابية المحققة لمتنمية المستدامة لمفرد
والمجتمع ،وانطالقا مما سبق فإن ىذه الدراسة جاءت نظ ار ألىمية القيم العممية ودورىا الميم في
توجيو وتحديد السموك المقبول حيث ال يوجد عمى -حد عمم الباحثة -دراسات تناولت وضع
تصور مقترح لمقيم العممية في كتب العموم لمصف األول المتوسط في المممكة العربية السعودية .

أسئمة الدراسة :-0ما القيم العممية التي يجب تضمينيا في كتب عموم أول متوسط بالمممكة العربية السعودية؟
 -1ما مدى توفر القيم العممية في كتب عموم اول متوسط بالمممكة العربية السعودية؟
 -2ما التصور المقترح لتضمين القيم العممية في كتب عموم أول متوسط بالمممكة العربية
السعودية؟

 أىداف الدراسة :تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي: .0التعرف عمى القيم العممية الواجب تضمينيا في كتب العموم لمصف األول متوسط بالمممكة
العربية السعودية.
 .1الكشف عمى مدى تضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف األول متوسط بالمممكة
العربية السعودية.
 .2وضع تصور مقترح لتضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف االول متوسط بالمممكة
العربية السعودية .

 -أىمية الدراسة  :تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

 .0تقديم تصور مقترح لتضمين القيم العممية في كتب العموم

 .1توجو نظر القائمين عمى برامج تخطيط وتطوير المناىج إلى واقع القيم العممية في كتب
العموم لممرحمة المتوسطة وعالج القصور فييا

461

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2تقديم أداة تحميمية خاصة بالقيم العممية لالستفادة منيا في دراسات أخرى لمناىج العموم في
كافة المراحل التعميمية .
 .3اثراء المكتبة التربوية بإطار نظري خاص بالقيم العممية في مناىج العموم .

 -حدود الدراسة :

الحدود الموضوعية :اقتصرت الحدود الموضوعية لمدراسة عمى تحميل كتب العموم لمصف األول
متوسط بفصميو األول والثاني ( كتب الطالب) بالمممكة العربية السعوديةلمعرفة مدى تضمينو بالقيم
العممية ،ولقد اختارت الباحثة كتب عموم الصف االول متوسط ألىمية المرحمة المتوسطة وحاجة

المتعمم لوجود معايير تضبط سموكو العممي اثناء دراسة العموم (القيم العممية) كذلك اختارت الباحثة

المرحمة المتوسطة النيا مرحمة المراىقة التي تتميز بسرعة النمو الجسدي وضعف االتزان النفسي
لممتعمم حيث تظير الحاجة الى تنمية القيم التي تساعد المتعمم عمى االستقالل والتفرد والخصوصية

التي تتميز بيا مرحمة المراىقة .

-القيم العممية :وتتضمن حب االستطالع،التفكير العممي،االمانة العممية،تقدير العمم والعمماء

،قبول النقد ،اخالقيات عممية
الحدود الزمانية :العام الدراسي 1111م.

 مصطمحات الدراسة:التصور المقترح :تعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا ":اطار شامل لمقيم العممية في كتب العموم لمصف
األول متوسط يتكون من فمسفة واىداف ومحتوى واستراتيجيات تدريس وأساليب تقويم ووسائل
تعميمية "
القيم العممية  :تعرفيا ىدى بابطين(  )1117بأنيا "احكام معيارية ذات طبيعة عقائدية وعقمية
تتسم بالثبات والعمومية نحو االفراد والمواقف الحياتية المختمفة وتتطمب موافقة اجتماعية إلقرارىا
والحكم عمى تصرفات االفراد وضبط السموك وفقا ليا" .
ويعرفيا خزعمي(")1118بأنيا األحكام العقمية اإلنفعالية بقضايا العمم ومواقفة وموضوعاتو
،التي تعد موجيات لسموك الفرد بإيجابية نحو تمك القضايا ،وتجعمو قادر عمى مواجية المواقف
العممية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية "
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بانيا"احكام معيارية تتكون لدى المتعمم تجاه القضايا والمشكالت
العممية التي تتواجد في مقرر العموم ومن خالل التفاعل في الموقف التعميمي وتتضح في سموكيا"
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-االطار النظري والدراسات السابقة :

مفيوم القيم  :اختمفت االدبيات في تحديد مفيوم دقيق لمقيم فالبعض يراىا كمعايير يحتكم ليا ،
ومنيم من يراىا انيا تفضيالت مرادفة لالتجاىات والمعتقدات ،العديد من الباحثين ناقشيا بشكل

تفصيمي،وتوصمو الى ان القيم أعم وأشمل وأكثر تجريدا وثباتا من االتجاه  ،وتشكل مجموعة
من االتجاىات عالقة قوية لتكوين قيمة معينة فالسموك محصمة لمتوجييات القيمية
(الجمل . )0885 ،وتتميز المعارف في القيم عن المعارف المتضمنة في المعتقدات والمبادئ بأنيا
تشير الى ماىو حسن أو سيئ،ايجابي أو سمبي بينما في المعتقدات ماىو صحيح أو زائف ،والقيم
تعبر عن مشاعر حيال االشياء أما المعتقد فيي افكار حول موضوعات يعتقد بأنيا حقائق
(الجمل ( ،)0885،نشواتي.)0885 ،

وتعرف القيم بأنيا" اطار مرجعي يحتكم لو االفراد والجماعة في تحديد السموك المرغوب

وتوجيو ،وىي تعبر عن ثقافة المجتمعات،وطبيعة المجتمع تتوقف عمى نوع القيم السائدة فيو

،فالحياة اإلجتماعية ألي مجتمع التقوم بدون نظام لمقيم ينتقل من جيل خآخر من خالل دراسة القيم
في أي مجتمع يمكن معرفة الفمسفة العامة لممجتمع ،فيي تعكس اسموب تفكير االفراد في ثقافة

معينة وفي فترة زمنية محددة" (.خميفة )0881،

وتتبنى الباحثة تعريف (ىدى بابطين )1117 ،لمقيم بأنيا "احكام معيارية ذات طبيعة عقائدية

وعقمية تتسم بالثبات والعمومية نحو االفراد والمواقف الحياتية المختمفة وتتطمب موافقة اجتماعية

إلقرارىا والحكم عمى تصرفات االفراد وضبط السموك وفقا ليا" .ومما سبق يتضح أن اطالق لفظ

قيمة يتضمن ثالث عمميات كما اشار ليا ()Raths,Harmin and Simon,1978وىي-:عممية
االختيار :حيث يختار الفرد مجموعة من التصورات حول موضوع معين ويجب ان يحقق االختيار
الحرية ومن بين بدائل ،وعممية التقدير :حيث تقدير الفرد الختياراتو وتتضمن االعتزاز بالقيمة

واعالنيا ،وعممية تمثل القيم بالسموك الظاىري لمفرد وتكرارىا وتثبت في سموكو.

وتتكون القيم من عدة مكونات وىي :

مكون معرفي:ويشتمل عمى معتقدات وافكار وتصورات ومعمومات الفرد نحو موضوع معينمكون وجداني:تشير الى مشاعر الفرد وانفعاالتو نحو موضوع معينمكون سموكي:استعداد الفرد لمقيام بأفعال واستجابات معينة تتفق مع قيمو( .الجالد)1116،) .(Ferreira,2014والقيم تبنى بصورة نسقية خالل مراحل حياة الفرد وارتقاء القيم واستيعابيا
يمر بمراحل مختمفة حددىا كراثول وزمالءة في ثالث مستويات وىي :
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التقبل :االعتقاد بأىمية القيمةالتفضيل:تفضيل الفرد لقيمة معينةااللتزام:اعمى الدرجات وعدم الخروج عنيا(.الخميفة )0881،القيم العممية :شيد المجتمع في القرن الحادي والعشرون العديد من التحوالت في جميعالمجاالت ونتيجة لمتطورات والغيرات التكنولوجية والمعموماتية فقد اثر ذلك عمى النسق القيمي
لالفراد والمجتمعات ،وتتطمب توعية االفراد لممحافظة عمى القيم الجيدة وانتقاء القيم المستجدة
التي ليا اثر ايجابي ونفعي لممجتمع ( .أحمد.)1117 ،ويعرفيا (عبدالمجيد")1112 ،مجموعة
االحكام المعيارية الضمنية تتكون لدى الفرد من خالل تفاعمو مع المواقف والخبرات ذات
الصبغة العممية ،ويصدرىا الفرد تجاه القضايا والمشكالت العممية التي يعيشيا ويتفاعل معيا
،وتتضح في اىتماماتو واتجاىاتو وسموكو العممي والمفظي "
-ولمقيم العممية عدة خصائص وضحيا أبو جحجوح وحمدان ( )1115كالتالي :

القيم العممية ليست ذات جوانب عقمية فقط  ،وانما ليا جوانب وجدانية في الوقت نفسو .لمقيم العممية أبعاد اجتماعيو  ،حيث تنطوي السموكيات العممية عمى واقع اجتماعي  ،وىيتصدر في سياق منظومة اجتماعية.
تتطمب القيم العممية االختيار من البدائل المطروحة ،والميل الى التكرار في المواقف العمميةالمشابية .
تعتبر القيم العممية قواعد عامة توجو السموك في المواقف العممية المختمفة  ،وىي تفرق بينالسموك العممي  ،والمفظي المقبول  ،والمفضل  ،والمرفوض ،ويمكن االستدالل عمى ما يممكو
االنسان من قيم عممية من خالل ما يصدر عنو من اقوال  ،وافعال في المواقف العممية
المتعددة.

تعد القيم العممية وسيمة وىدف في آن معا ،فيي ىدف يسعى االفراد والمجتمعات لتحقيقياوالوصول الييا ،وىي وسيمة لموصول الى الغاية الكبرى المتمثمة في ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل.
تتسم بالقابمية لمقياس ،فعمى أساس المعاير يتم االختيار إما بالقبول  ،أو التفضيل  ،أو االلتزاموعميو يمكن االستدالل عمييا من خالل تحميل محتويات المناىج المدرسية وغير المدرسية.
 مراحل تكوين القيم العممية:أورد كل من(أبو العينين 0887،م؛عبدالمجيد1112،؛أبو ناجي ، )1115مراحل تكوين القيم بشكل عام حيث أن القيم العممية لكي تتكون تمر بالمراحل األتية:
جذب انتباه المتعمم نحو القيم العممية باستخدام جميع الوسائل واإلمكانات المعينة والتي توضحمفيوم القيم العممية واىميتيا وحاجتو لتممكيا .
-تقبل القيم العممية بحيث تكون جزء رئيسا من سموكو.
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تفضيل القيم العممية من خالل سعيو الدائم لتحقيقيا في حياتو العممية والعممية .التنظيم لمقيم العممية في النسق القيمي لتأخذ اولويتيا في التبني والتطبيق في حياتو العمميةوالعممية .
 االلتزام بالقيم العممية بشكل دائم ومستمر من منطق اقتناعو وتأكده بأىميتيا وتقبمو الوجدانيالكامل ليا.
وتعتقد الباحثة بأن تمك المراحل يمكن تنميتيا من خالل المام معمم العموم الطبيعية
باألىداف الوجدانية واتقانو ليا اثناء تدريسو لكي يستطيع تنميتيا لدى طالبو ،والتي تصف التغير
الذي يحدث عمى اىتمامات واتجاىات وقيم المتعمم ،وبالتالي ستؤثر في سموكو وحكمو عمى
األشياء واالفعال والواقع أن األىداف الوجدانية يقل االىتمام بيا في مناىج العموم ،وىذا مااكده
(السعدني و عودة )1115 ،وذلك لألسباب التالية :

أ -النظر الى اتجاىات المتعمم وقيمو ومعتقداتو بانيا مسائل شخصية ال حاجة لمتركيز عمييا
بينما التحصيل شيء عام يحتاج لمتركيز والمتابعة .

ب -قمة المقاييس المستخدمة في قياس األىداف الوجدانية .
ج-صعوبة تفسير وتحقيق األىداف الوجدانية نظ ار لعمومية صياغتيا  ،باإلضافة الى أن االتجاىات
اإليجابية نحو المعمم أو الميول نحو العممية تحتاج لفترةطويمة لتحقيقيا .

-أىداف تعميم القيم العممية في مناىج العموم :

ييدف تعميم القيم في مادة العموم كغيرىا من العموم اإلنسانية الى تحقيق عدة غايات ذكر
منيا (الزيود1115،م) ما يمي:
-توجيو القول والفعل والسموك الصادر عن االفراد في المواقف المختمفة كمعيار عام.

 الوصول إلى التكامل أو التضامن في المجتمع ،من خالل نسق القيمة العامة التي تعطي شرعيةلمصالح األىداف الجمعية وتحدد المسؤولية.
بناء الشخصية الفردية.العمل عمى تنظيم المجتمع وضبطو واستم ارراه والمحافظة عمى البناء االجتماعي لو.الحفاظ عمى ىوية المجتمع وثقافتو ،فمكل مجتمع ىويتو الثقافية المميزة التي تعمل عمى الحفاظعمييا .
مساعدة الفرد عمى التكيف مع األوضاع المستجدة .المساىمة في حل الصراعات واتخاذ الق اررات وذلك كونيا تمثل مجموعة من المبادئ التييتعمميا الفرد لتساعده عمى االختيار بين البدائل المختمفة.
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 الدراسات السابقة :ىدفت دراسة خزعمي ( )1118الى اقتراح قائمة بالقيم العممية في كتب العموم لمصفوف
االساسية االولى باالردن والكشف عن توافرىا ومدى التتابع والتكامل فييا  ،واستخدم الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي والمنيج البنائي (الكيفي) ،ومجتمع الدراسة كتب العموم في المرحمة
األساسية ،وأداة الدراسة بطاقة تحميل المحتوى ،وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة وجود القيم العممية
في الكتب الثالثة بصورة مرتفعة وىي  %80.5ومستوى تتابع منخفض لمقيم العممية %41وعدم
وجود تكامل لمقيم العممية في كتب العموم لمصفوف الثالثة .
اما دراسة الحربي فيدفت ( )1101إلى معرفة دور معممي العموم في تنمية القيم العممية
لدى طالب الثالث ثانوي بالمممكة العربية السعودية  ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،
واألداة ىي استبانة لمعممي العموم واخرى لممتعممين ،وبمغ مجتمع الدراسة معممي وطالب ثالث
ثانوي ،والعينة ىي  27معمم و  501طالب ،وتوصمت النتائج إلى أن اعمى قيمة عممية من وجية
نظر المعممين ىي تقدير العمم والعمماء واقميا ىي تقدير الذات والدقة العممية ،بينما اعمى قيمة لدى
المتعممين ىي المثابرة العممية وتقدير العمم والعمماء واقميا ىي التسامح العممي وتقبل النقد وحب
االستطالع ..
وىدفت دراسة جوندز )(Gunduz, 2015الى معرفة اراء معممي المرحمة االساسية في
تدريس القيم ،واتبعت الدراسة المنيج النوعي  ،وكانت األداة ىي المقابمة والعينة تكونت من 201
معمم  ،وتوصمت النتائج إلى أن تبنى القيم بصورة واقعية من قبل المعممين اثناء التدريس جاء من
قبل  017معمم ،وتدريسيا بطرق انسانية 43من قبل معمم ،والتعميم االجتماعي من قبل 23معمم
ومن خالل التجربة الحقيقيةمن قبل  17معمم وبطرق تدريس مختمفةمن قبل  17معمم وبطرق
تقميديةمن قبل  14معمم ونمذجة الموقف بالقيم من قبل 10معمم
وىدفت دراسة أماني الموجي ( )1105إلى تقويم مناىج العموم بالصفوف الثالثة االخيرة
لممرحمة االبتدائية في ضوءمقترح لمنسق لمقيم العممية  ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي
التحميمي ،وكانت األداة بطاقة تحميل محتوى  ،وتمثل مجتمع البحث في كتب العموم لممرحمة
االساسية لممراحل االخيرة  ،وابرز النتائج كانت ضعف وقصور في تضمين القيم العممية ولعالج
المشكمة وضعت الباحثة تصور مقترح لتضمين نسق القيم العممية في مناىج العموم .
وتمثمت أىداف دراسة وضحى العتيبي( ،)1102إلى تحديد مدى توافر القيم العممية
لممواطنة في كتب العموم لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية  ،واستخدمت الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي ،واالداة ىي بطاقة تحميل المحتوى  ،وتكونت العينة من كتب العموم
(الطالب والنشاط) لممرحمة المتوسطة ،وتوصمت الدراسة الى ان القيم العممية لممواطنة المقترح
تضمينيا في كتب العموم ىي :تقدير العمم والعمماء،القيم البيئية ،التفكير العممي،قبول النقد ،حب
االستطالع العممي ،القيم الصحية ،االمانة العممية واخالقيات العمم وظيرت القيم العممية لممواطنة
بصورة متوسطة بكتب العموم لممرحمة المتوسطة .
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التعميق عمى الدراسات السابقة :
تتشابو الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في المنيج الوصفي التحميمي وفي األدوات وىي
بطاقة تحميل المحتوى ،وتختمف مع البعض األخر في المنيج وأدوات الدراسة ومجتمعيا ،وتوصمت
معظم الدراسات التي قامت عمى المنيج الوصفي التحميمي والمسحي إلى قصور لمجوانب التي
قامت عمى ضوؤىا ،ووجوب التعديل وضرورة تدريب وتأىيل المعممين لتدريس القيم .حيث اتفقت

الدراسة مع دراسة خزعمي( )1118ودراسة أماني الموجي( )1105ودراسة وضحى العتيبي()1102
في تحميل كتب العموم وفي االداة بطاقة المحتوى وفي المنيج وىو الوصفي التحميمي واختمفت في
العينة حيث ىذة الدراسة عمى كتب المرحمة المتوسطة مثل دراسة وضحى العتيبي( )1102واتفقت
ىذة الدراسة مع دراسة أماني الموجي ( )1105في تقديم تصور لمقيم العممية لمقرر العموم
،واختمفت عن دراسة الحربي ()1101ودراسة جوندر ( )1104التي اجريت عمى المعممين بينما
ىذه الدراسة تحميمية لكتب العموم اول متوسط

الطريقة واإلجراءات:منيج الدراسة  :استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يمكن من
وصف وجمع البيانات المتعمقة بأىداف الدراسة وتحميميا.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من كتب العموم لمصف األول متوسط التي تدرس لعام
(0330 -0331ه) ،والبالغ عددىا كتابين ىما كتاب الطالب بفصمية .
 أداة الدراسة :تم بناء أداة لمدراسة الحالية ،وتكونت من قائمة بالقيم العممية  ،ومن ثم تم تحويمياإلى بطاقة تحميل محتوى ،وفيما يمي وصف تفصيمي لما قامت بو الباحثة من حيث بناء األداة
والتأكد من الخصائص السيكو مترية.

أوال :إعداد قائمة بالقيم العممية
-

اليدف من إعداد القائمة :تحديد قائمة بالقيم العممية الواجب تضمينيا في كتب العموم
لمصف األول متوسط.
مصادر إعداد القائمة :اشتقت القائمة من مصادر متعددة من خالل االطالع عمى األدب
التربوي والدراسات السابقة التي تناولت القيم العممية
الصورة النيائية لمقائمة :تم بناء قائمة بالقيم العممية التي يجب توافرىا في محتوى كتب العموم

لمصف األول المتوسط ،وجاءت القائمة بحيث تكونت من ( )5قيم عممية و( )21مظير
سموكي لمقيم العممية كالتالي :
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.0
.1
.2
.3
.4
.5
-

حب االستطالع وشمل ست مظاىر سموكية .
التفكير العممي وشمل خمس مظاىر سموكية .
االمانة العممية وشمل ست مظاىر سموكية .
تقدير العمم والعمماء وشمل خمس مظاىر سموكية
قبول النقد وشمل ثالث مظاىر سموكية
اخالقيات عممية وشمل سبع مظاىر سموكية
الصدق لقائمة القيم العممية:تم عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من
مناسبتيا واالستفادة من اخآراء والمقترحات ،وحساب الصدق الظاىري.

ثانيا :بطاقة تحميل المحتوى لكتب العموم :قامت الباحثة بتحويل قائمة القيم العممية المحكمة إلى
بطاقة تحميل المحتوى وتكونت في صورتيا النيائية من ( )21مؤشر توزعت عمى ( )5قيم
عممية ،فئات التحميل :وتم تحديدىا كما يمي:
 فئات التحميل الرئيسية :تمثمت في القيم العممية فئات التحميل الفرعية  :تمثمت في المظاىر السموكية لمقيم العممية وحدة التحميل  :اختارت الباحثة وحدة الفكرة كوحدة لمتحميل لمالءمتيا لطبيعة الدراسة
وأىدافيا.
 عينة التحميل  :تمثمت عينة التحميل جميع المواضيع الواردة في كتب العموم لمطالب لمصف
األول المتوسط لعام  0327-0326ىـ مع مراعاة اخآتي:
 التحميل في ضوء القيم العممية ومظاىرىا السموكية . اشتمال التحميل عمى األشكال والصور واألنشطة الواردة في المحتوى . استبعاد الصفحات المحتوية عمى الغالف والمقدمة والفيرس والمصطمحات وخالصة الدروس،واختبر نفسك لمدروس واالختبارات المقننة واألىداف لكل درس والمفردات الجديدة والمراجعة.
صدق بطاقة التحميل :تم التحقق من الصدق الظاىري لبطاقة التحميل ،من خالل التحكيم الذي تم
لقائمة القيم العممية
ثبات بطاقة التحميل  :قامت الباحثة بتحميل الكتب مرتين بوجود فارق زمني بين التحميمين وىو
خمس اسابيع ،وتم حساب معامل االتفاق بين التحميمين  ،في ضوء معادلة ىولستي كما أشار ليا
(طعيمة.)1113 ،
CR= 2M
N1+N2
ولحساب معامل الثبات بين التحممين وفقا لما ىو موضح في جدول ( ) 0عمى
النحو التالي:
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جدول( )1لحساب معامل الثبات لبطاقة تحميل المحتوى
القيم العممية

التكرار في

التكرار في

التحميل االول

التحميل الثاني

كتاب العموم لمصف االول متوسط الفصل االول

130

111

%80

كتاب العموم لمصف االول متوسط الفصل الثاني

131

101

%77

المجموع

372

321

%78

معامل الثبات الكمي

معامل الثبات

%78

ظير من نتائج الجدول السابق ( )0أن قيمة معامل الثبات  ، %78وبذلك فإن بطاقة
التحميل ت تمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عمييا في تحميل محتوى كتب العموم لمصف
األول المتوسط ،كما اشار طعيمة ( )1113أن معامل الثبات يجب أن ال يقل عن %51
العتماده.
خطوات التحميل -:قراءة قائمة القيم العممية والمظاىر السموكية لمتأكد من الصدق والثبات .
 االطالع عمى محتوى الكتب الدراسية وقراءة الموضوعات بصورة دقيقة ،وتحديد األشكالوالموضوعات واألنشطة وحساب مجمل األفكار في كل كتاب
 اعتماد الفكرة كوحدة تسجيل. تدوين نتائج التحميل وذلك بوضع عالمة( √) في المكان المناسب إذا توفر المعيار. حساب التك اررات لمدى توافر المؤشرات الفرعية لكل معيار. -تفريغ نتائج التحميل.

 نتائج الدراسة :تمت اإلجابة عمى سؤال الدراسة الفرعي وىو" :ما القيم العممية الواجب تضمينيا في
كتب العموم لمصف األول متوسط في المممكة العربية السعودية؟" وذلك من خالل بناء قائمة بالقيم
العممية الواجب توافرىا في كتب العموم لمصف األول متوسط وكانت ست قيم عممية يندرج
منيا  21مظير سموكي لمقيم العممية كما في جدول ()1
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-5اخالقيات العممية

-4قبول
النقد

 -3تقدير العمم
والعمماء

-2األمانة العممية

-1التفكير
العممي

-0حب االستطالع

جدول ()0القيم العممية
-0تركيز المحتوى عمى التساؤل وطرح االسئمة
-1تركيز المحتوى عمى جذب االنتباه والمالحظة الدقيقة لمظواىر الطبيعية أو الحوادث أو
القضايا
-2تركيز المحتوى عمى االكتشاف واالستقصاء لمظواىر الطبيعية وربطيا بواقع المتعمم
 -3تركيز المحتوى عمى القراءة والفيم والتمخيص لمحصول عمى معمومات جديدة ذو معنى
لممتعمم
 -4معالجة المحتوى لممعمومات العممية عن الظواىر بصور متعددة لتشمل الذكاءات
المتعددة لدى المتعمم
 -5يتيح المحتوى استقاللية المتعمم اثناء التعمم
 -0يؤكد المحتوى عمى وضع فروض لممشكمة العممية واختبارىا
 -1تركيز المحتوى عمى خطوات التفكير العممي عند مواجية المشكمة
 -2تركيز المحتوى عمى االستدالل واالستقراء
-3يشجع المحتوى عمى التجريب لمتوصل الى النتائج موثوقة
-4يركز المحتوى عمى دراسة االسباب والنتائج لمظواىر المدروسة
 -0يؤكد المحتوى عمى االعتراف بفضل اخآخرين وجيودىم
-1تركيز المحتوى عمى نقل افكار اخآخرين ونسبتو ليم
 -2تركيز المحتوى عمى تدوين المالحظات العممية سواء اكانت موافقة لمفروض أو مناقضة
ليا
-3تركيز المحتوى عمى تدوين النتائج العممية
-4تركيز المحتوى عمى الجودة والدقة عند دراسة الظواىر العممية
-5تركيز المحتوى عمى التوظيف الصحيح لممعمومات والبيانات
 -0تضمين المحتوى ألىمية العمم لمفرد والمجتمع
 -1يدعم المحتوى العالقة بين العمم والمجتمع والتكنولوجيا
 -2يتضمن المحتوى تقدير جيود العمماء في تطوير العمم والمجتمع
-3يتضمن المحتوى االىتمام بسيره العمماء وانجازاتيم
 -4تركيز المحتوى عمى أىمية القراءه حول العمم
-0يركز المحتوى عمى تقبل التوجييات والنصائح لتطوير العمم
-1يركز المحتوى عمى تعديل المواقف في ضوء االنتقادات العممية
-2يشجع المحتوى عمى االستفادة من االنتقادات العممية واالصغاء ليا
-0يتضمن المحتوى مراعاة تأثير العمم عمى المجتمع
-1يشجع المحتوى عمى المثابرة والتعاون مع االخرين اثناء القيام باالنشطة العممية
-2يؤكد المحتوى عمى الموضوعية وعدم التحيز
-3يشجع المحتوى عمى البحث عن الحقيقة ومواجية المشكالت وحميا
-4يشجع المحتوى عمى الثأني في اصدار االحكام
-5يؤكد المحتوى عمى تقدير النتائج التي يتوصل ليا العمم
-6يركز المحتوى عمى التحمي بالصبر اثناء القيام باالنشطة
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أ /وفاء محمد عبداهلل الربيعان

تصور مقترح لتضمين القيم العممية
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السؤال الثاني لمدراسة وتم اإلجابة عميو كالتالي:

ما مدى تضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف األول متوسط ،في المممكة العربية
السعودية؟  ،ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بتحويل قائمة القيم العممية لبطاقة تحميل
والجدول
المحتوى وحساب التك اررات والنسب المئوية لكل قيمو عممية والمظاىر السموكية
التالي( )2يوضح نتائج التحميل.
جدول ( :)3القيم العممية المتضمنة في كتب العموم لمصف االول متوسط بفصميو

-2األمانة العممية

-1التفكير العممي

-0حب االستطالع

القيم العممية

التكرار

النسبة المئوية

المظاىر السموكية لمقيم العممية

12

%4

14

%4.0

 -3تركيز المحتوى عمى القراءة والفيم والتمخيص لمحصول عمى معمومات
جديدة ذو معنى لممتعمم
 -4معالجة المحتوى لممعمومات العممية عن الظواىر بصور متعددة لتشمل
الذكاءات المتعددة لدى المتعمم
 -5يتيح المحتوى استقاللية المتعمم اثناء التعمم

61

%03

64

%05

01

%2

 -1تركيز المحتوى عمى خطوات التفكير العممي عند مواجية المشكمة
 -2تركيز المحتوى عمى االستدالل واالستقراء

14
5

المجموع
 -0يؤكد المحتوى عمى االعتراف بفضل اخآخرين وجيودىم

-1تركيز المحتوى عمى نقل افكار اخآخرين ونسبتو ليم
 -2تركيز المحتوى عمى تدوين المالحظات العممية سواء اكانت موافقة
لمفروض أو مناقضة ليا
-3تركيز المحتوى عمى تدوين النتائج العممية

012
3

%10
%0

00

%1

المجموع
 -0تضمين المحتوى ألىمية العمم لمفرد والمجتمع

43
00

%00
%1

-0تركيز المحتوى عمى التساؤل وطرح االسئمة
-1تركيز المحتوى عمى جذب االنتباه والمالحظة الدقيقة لمظواىر الطبيعية أو
الحوادث أو القضايا
-2تركيز المحتوى عمى االكتشاف واالستقصاء لمظواىر الطبيعية وربطيا
بواقع المتعمم

المجموع
 -0يؤكد المحتوى عمى وضع فروض لممشكمة العممية واختبارىا

-3يشجع المحتوى عمى التجريب لمتوصل الى النتائج موثوقة
-4يركز المحتوى عمى دراسة االسباب والنتائج لمظواىر المدروسة

 -3تقدير
العمم والعمماء

-4تركيز المحتوى عمى الجودة والدقة عند دراسة الظواىر العممية
-5تركيز المحتوى عمى التوظيف الصحيح لممعمومات والبيانات

 -1يدعم المحتوى العالقة بين العمم والمجتمع والتكنولوجيا
 -2يتضمن المحتوى تقدير جيود العمماء في تطوير العمم والمجتمع
-3يتضمن المحتوى االىتمام بسيره العمماء وانجازاتيم
 -4تركيز المحتوى عمى أىمية القراءه حول العمم
المجموع
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18

%5

124
01

%38
%1.3

45
3

%01
%0

3
01

01
00

07
02
8
4
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%4
%0

%0
%1

%1
%1

%3
%2
%1
%0

%01

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4قبول
النقد

القيم العممية

المظاىر السموكية لمقيم العممية
-0يركز المحتوى عمى تقبل التوجييات والنصائح لتطوير العمم

1

%1.3

6
7

%0
%1

-1يركز المحتوى عمى تعديل المواقف في ضوء االنتقادات العممية
-2يشجع المحتوى عمى االستفادة من االنتقادات العممية واالصغاء ليا

1
2

4

المجموع
-0يتضمن المحتوى مراعاة تأثير العمم عمى المجتمع
-5اخالقيات العممية

التكرار

النسبة المئوية
%1.3
%1

-1يشجع المحتوى عمى المثابرة والتعاون مع االخرين اثناء القيام باالنشطة
العممية
-2يؤكد المحتوى عمى الموضوعية وعدم التحيز

3

%0

-5يؤكد المحتوى عمى تقدير النتائج التي يتوصل ليا العمم
-6يركز المحتوى عمى التحمي بالصبر في اثناء القيام باالنشطة

1
1

%1.3
%1.3

-3يشجع المحتوى عمى البحث عن الحقيقة ومواجية المشكالت وحميا
-4يشجع المحتوى عمى الثأني في اصدار االحكام

المجموع
المتوسط العام

5
1

18

%0

%0
%1.3

%06

%5

يتضح من الجدول( )2أن متوسط توافر القيم العممية في كتب العموم لمصف األول
متوسط بمغ ،%06وىي نسبة منخفضة وبصورة متفاوتة حيث جاءت توافر قيم حب االستطالع
كأعمى نسبة ومحتوى متوفر بنسبة  ،%38وبصورة متوسطة يمييا قيم التفكير العممي متوافرة
بصورة منخفضة بنسبة  %10ثم قيم تقدير العمم والعمماء بصورة منخفضة بنسبة %01ثم قيم
االمانة العممية بنسبة  %00ثم قيم اخالقيات العمم بنسبة %5واخي ار قيم قبول النقد كأقل قيم
بنسبة .%0
وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة خزعمي( )1118وابو جمجوم وحمدان ()1114
ودراسة ابتسام القحطاني ( )1106ودراسة الموجي ( )1105ودراسة القرني ( )1102في ضعف
في تناول القيم العممية في الكتب الدراسية وفي الممارسات التدريسية والبد من معالجة الضعف
وتحسين المناىج الدراسية بتضمينيا اىداف وجدانية  ،وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة
خزعمي( )1118وأبو جمجوم وحمدان ( )1114ودراسة ابتسام القحطاني ()1106في أن قيمة
حب االستطالع حصمت عمى أعمى قيمة تم تناوليا في كتب العموم لمصف االول متوسط ،وتعزو
الباحثة ذلك نظ ارالىميتيا لممتعمم وذلك بإثارة التساؤل وجذب انتباه المتعمم من خالل محتوى
جذاب يخاطب الذكاءات المتعددة لدى المتعمم مما ينمى حب التعمم والتفكير العممي ،وتختمف
نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة وضحى العتيبي ( )1102في أن تضمين القيم العممية في كتب
العموم لممرحمة المتوسطة بصورة متوسطة واعتبار قيمة التفكير العممي كأعمى نسبة ورود في كتب
العموم  ،حيث في ىذىو الدراسة كانت قيمة التفكير العممي بصورة منخفضة في كتب العموم
لمصف األول متوسط ،وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة كتب العموم لمصف األول متوسط التي
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أ /وفاء محمد عبداهلل الربيعان

تصور مقترح لتضمين القيم العممية
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تقوم بسرد المعمومات العممية لمطالب بمجيود عقمي وعممي قميل جدا لمطالب ،حيث يكتفي
بممارسة إجراء االستقصاء (االستقصاء المبني) في بداية ونياية كل فصل ،وأحيانا داخل الفصل،
ومن خالل خبرة الباحثة في مجال التدريس لممرحمة المتوسطة تجد أن البد من إعادة النظر في
كتب العموم ،وذلك لمزيد من االستقصاء الموجو والحر لتشكيل المفاىيم بصورة وظيفية لدى
المتعمم ،سواء من خالل المحتوى أو التقويم نياية الدرس أو الفصل وىذا ما تفتقده كتب العموم
بصورة كبيرة ،بحيث يستطيع المتعممون حل قضايا ومشكالت المجتمع الحالية في القرن الحادي
والعشرون .وتم تناول قيمة تقدير العمم والعمماء بصورة ضعيفة ونسبة  %01وتعزو الباحثة ذلك
لضعف في تناول سير وانجازات العمماء في كتب العموم لمصف االول متوسط ،وضعف تناول
قيمة العمم واىميتة حيث يقتصر تناولو في بداية الوحدة االولى لمناىج العموم لممرحمة المتوسطة
وبصورة غير مترابطة مع باقي الوحدات مما يقمل من رؤية العمم كبناء معرفي متكامل غير مجزء
.وتم تناول قيمة االمانة العممية بنسبة توافر %00في كتب العموم لمصف األول متوسط ،وتعزو
الباحثة ذلك الى عدم فتح المجال امام المتعمم لمبحث والدقة والمناقشات العممية واالعتراف بالخطأ
حيث يتم االجابة عمى االسئمة المطروح بدون وضع معايير تحتكم ليا اثناء المناقشات والعصف
الذىني اما االخالقيات العممية فقد تم تناوليا بكتب العموم بنسبة  %5وىي نسبة منخفضة جدا
وتعزو الباحثة ذلك الى ان المحتوى يسرد المفاىيم العممية لممتعمم دون اعطاء وقت كافي لمتفكير
العممي والتجريب واستنتاج القوانين مما يحقق لممتعمم التعاون والمثابرة والصبر والتاني في اصدار
االحكام واخي ار تم تناول قيمة قبول النقد كأقل نسبة متوافرة في كتب العموم لمصف االول متوسط
 %0وذلك بسبب اىتمام كتب العموم لمصف االول متوسط بكمية االفكار العممية عمى حساب
الممارسات العممية والتي تحتاج لمواقف لتبنى القيم العممية من خالليا .

السؤال الثالث لمدراسة وتم اإلجابة عميو كالتالي:

ما التصور المقترح لتضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف األول متوسط بالمممكة
العربية السعودية؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤال بناء عمى النتائج السابقة وضعت الباحثة تصور
مقترح لتضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف االول متوسط كالتالي:

خطوات التصور المقترح :

لبناء التصور المقترح قامت الباحثة بالخطوات التالية :
 )0مراجعات األدبيات العممية السابقة واالستفادة منيا في وضع االستبانة .
 )1مراجعة الدراسات السابقة .
 )2اإلجابة عن السؤال األول .
 )3بناء التصور المقترح المكون من أىداف ومحتوى واسس منطمقات وتطبيق وتقويم .
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مكونات التصور المقترح :يتكون من التالي
 )0مبررات التصور المقترح
 )1اليدف العام واالىداف الخاصة .
 )2اجراءات تطبيقو واالساليب المستخدمة وادوات التقويم

اوال:مبررات التصور المقترح :

من خالل نتائج الدراسة الحالية ،يتضح قصور في تناول القيم العممية في كتب العموم لمصفاالول متوسط،وذلك لالسباب التالية وىي -0تدني في تضمين االىداف الوجدانية -1،حاجة
المتعمم الى القيم العممية وخصوصا في العصر الحالي بسبب التطوروالتقدم العممي
والتكنولوجي واالتصاالت مما ادى الى ضعف واىتزاز القيم بصورة عامة والقيم العممية بصورة
خاصة لدى المتعمم ،فالبد من تدريسيا لتنميتيا بحيث تصبح موجة ومعيار لمسموك المقبول
اثناء دراسة العموم والممارسات العممية.

ثانيا :مكونات التصور المقترح :

البد ان يشتمل عمى االىداف واالستراتيجيات والتقويم
ا-االىداف :اليدف العام لمتصور المقترح تضمين القيم العممية في كتب العموم لمصف االول
متوسط من خالل ربط تعميم العموم بالقيم العممية الن تعميم العموم يقوم عمى التداخل والترابط بين
المعرفة والميا رة والقيمة في كل درس فالبد اثناء تناول المعرفة العممية ينطمق منيا ميارات وقيم
عممية ترسخ لدى المتعمم .ومن القيم العممية التي ييدف التصور لتنميتيا ىي قيمة حب
االستطالع ،قيمة التفكير العممي ،قيمة االمانة العممية ،قيمة قبول النقد ،قيمة تقدير العمم والعمماء
وق يمة االخالقيات العممية ،يتم ذلك من خالل تضمين القيم العممية في كل درس وادراج اليدف
الوجداني الخاص بالقيم العممية لتصبح واضحة لدى المعمم والمتعمم لمتركيز عمييا واالىتمام بيا.

ب-اجراءات تطبيقو ومحتواه :

ال يوجد محتوى معرفي محدد يتم تضمينة بحد ذاتو لتنمية القيم العممية،اذ المالحظ أن كل
معرفة عممية تطرح في كتب العموم يندرج منيا قيم عممية وميارات عممية ،والبد ان تشتمل كل
وحدة عممية من الوحدات الستو في كتب العموم القيم العممية الستة المذكورة سابقا ،واليتم عممية
تقسيم القيم العممية بحيث تختص بيا وحدات دون االخرى البد من تنميتيا جميعا في كل وحدة
دراسية وذلك بعممية تكرارىا المستمر لتنمو بصورة صحيحة  .ولتنمية قيم حب االستطالع العممي
في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية وذلك من خالل ترك مساحة بعد كل
تساؤل عممي مرتبط بصورة أو شكل أو نموذج يثير اىتمام المتعمم ،في بداية كل درس لكتابة
االجابة ومناقشتيا مع االخرين،يمييا معالجة المفاىيم العممية االساسية وىذة تتم بطرق استقصائية
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وتجريبية من خالل استقصاء مبني أوموجة أوحر ،يكتب المتعمم فيو مالحظاتو وقياساتة وتفسيراتة
لموصول الى نتائج وتعاميم ،وىذا ماتفتقر لو المناىج الحالية التي تركز عمى االستقصاء المبني
والفصل بين المحتوى واألنشطة االستقصائية وفي الغالب العام تكون األنشطة االستقصائية بعيدة
عن المحتوى العممي ،ثم يتم بعد ذلك تناول المفيوم العممي بعد المعالجة وتدوين النتائج بدال من
السرد العممي ،ثم تقويم بنائي لكل مفيوم عممي من خالل ماذا قرأت وسؤال اخر يربط بين
المحتوى العممي وبيئة المتعمم وقيمة العممية يكون مفتوح االجابة لتعزيز القيم العممية وتقدير قيمة
العمم في المجتمع واىميتة وتتضح فيو استقاللية المتعمم ،ثم التمخيص والتقويم الختامي متضمنا
اسئمة مفتوحة االجابة لتعزيز نمو القيم العممية ،ويتم تكرار ىذه اخآلية في كل درس من دروس
العموم مما يساعد في اكساب وتنمية قيمة حب االستطالع .
ولتنمية قيم التفكير العممي في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية وذلك منخالل استقصاء موجة أوحر أومبني وعدم التركيز فقط عمى االستقصاء المبني كما في كتب
العموم الحالية ،حيث يضع المتعمم الفروض مما يركز عمى خطوات التفكير العممي في تناول
المشكالت او القضايا من اجل حميا ،واستخدام طريقة االستقراء واالستنباط في معالجة
المفاىيم العممية والوصول الى القوانين العممية وتدريب المتعمم عمى االنتقال من الجزء الى
الكل او العكس ،وربط المفاىيم العممية بواقع المتعمم من خالل التجريب واالكتشاف ،ومعرفة
األنماط ورؤية العالقات (االسباب والنتائج) ووضع الفروض،والتجريب وتدوين النتائج بدال
من السرد العممي ،ثم تقويم بنائي لكل مفيوم عممي من خالل ماذا قرأت وسؤال اخر يربط بين
المحتوى العممي وبيئة المتعمم وقيمة العممية يكون مفتوح االجابة لتعزيز القيم العممية وتقدير
قيمة العمم في المجتمع واىميتة وتتضح فيو استقاللية المتعمم ،ثم التمخيص والتقويم الختامي
متضمن اسئمة مفتوحة االجابة لتعزيز نمو القيم العممية ،ويتم تكرار ىذه اخآلية في كل درس
من دروس العموم مما يساعد في اكساب وتنمية قيمة التفكير العممي -ولتنمية قيم االمانة
العممية في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية ،البد اثناء عممية االستقصاء
العممي من التأكد عمى الدقة في التجارب وتكرارىا وتدوين المالحظات العممية ومالحظات
االخرين ،وكتابة النتائج ونسبة المعمومات والمالحظات الى اصحابيا وذكر جيودىم  ،ويتم
تكرار ىذه اخآلية في كل درس من دروس العموم مما يساعد في تنمية قيمة االمانو العممية .
ولتنمية قيم تقدير العمم والعمماء في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية ،وذلكمن خالل احتواء كل درس من الدروس عمى سيره لعمماء اسيموا بالمعرفة العممية المرتبطة
بالدرس وابرز انجازاتيم في تطوير العمم والمجتمعات  ،والربط بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع
من خالل توظيف العموم والتكنولوجيا في المجتمع ووجود اسئمة مفتوحة حول قراءات عن
مستجدات العموم في حياتنا في كل درس كتقويم لممتعمم ليشعر بأىمية العموم في حياتو ،ويتم
تكرار ىذه اخآلية في كل درس من دروس العموم مما يساعد في تنمية قيمة تقدير العمم
والعمماء.
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ولتنمية قيم قبول النقد العممي في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية وذلكمن خالل ترك مساحة بعد كل تساؤل عممي مرتبط بصورة أو شكل او نموذج يثير اىتمام
المتعمم في بداية كل درس لكتابة االجابة ومناقشتيا مع االخرين ليتقبل النقد العممي بروح
رياضية ويتقبل التوجييات والنصائح اثناء المناقشات العممية اثناء االستقصاء العممي لتطوير
تعممو،مع وجود تغذية راجعة من قبل المعمم لترسيخ القيم العممية وتقويميا باستخدام ادوات
التقويم المتعددة مثل ساللم التقدير وبطاقة المالحظة وممف االنجاز وغيرىا ،ويتم تكرار ىذه
اخآلية في كل درس من دروس العموم مما يساعد في اكساب وتنمية قيمة قبول النقد .
ولتنمية قيم اخالقيات العممية في كل درس من دروس العموم بالوحدات الستة الدراسية منخالل محتوى يشجع عمى التعاون اثناء االستقصاء العممي وواالكتشاف وحل المشكالت وعدم
التحيز والتأني في اصدار االحكام حتى تجمع االدلو الكافية ،والصبر اثناء القيام باالنشطة
التعميمية  ،مع وجود تغذية راجعة من قبل المعمم لترسيخ القيم العممية وتقويميا باستخدام
ادوات التقويم المتعددة مثل ساللم التقدير وبطاقة المالحظة وممف االنجاز وغيرىا ،ويتم تكرار
ىذه اخآلية في كل درس من دروس العموم مما يساعد في اكساب وتنمية قيمة االخالقيات
العممية .
ثالثا :االستراتيجيات التعميمية لتعمم القيم العممية  :استراتيجيات متنوعة منيا مدخل الغرس
المباشر من خالل وضع اىداف وجدانية محددة ومستوى اداء محدد ليعبر عن اكتساب القيم
وطرق تدريس مثل القصة والشرح والقراءة والتمخيص
مدخل توضيح القيم :من خالل المناقشات العممية وحل المشكالت واالستقصاء والتعمم التعاونيوالعصف الذىني وطريقة المشروع والرحالت الميدانية .
مدخل تحميل القيم :يقوم عمى استخدام األساليب التفكير المنطقي والناقد في التعامل مع قضاياالعموم
رابعا:اساليب تقويم القيم العممية :بطاقة مالحظة ،مقاييس القيم واالتجاىات،اختبارات ،البحوث
والتقارير  ،تقويم ذاتي  ،ميام أدائية  ،ممفات االنجاز
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 التوصيات :في ضوء النتائج الدراسة الحالية تقدم الباحثة التوصيات التالية: ضرورة تضمين اىداف وجدانية أكثر في كتب العموم لمصف االول متوسط . إعادة ىيكمة بناء كتب العموم لمصف األول متوسط ،بحيث تكون أكثر فاعمية لممتعمم منخالل تضمين أكثر لمممارسات العممية واليندسية ،مما يحقق تنمية القيم العممية من خالل
المواقف والتجريب ،والبعد عن السرد العممي لممفاىيم العممية لفروع العموم والتكرار لمقيم
العممية السابقة من صف ألخر أو من مرحمة ألخرى.
 -تضمين برامج إعداد معممي العموم في الجامعات االىتمام بتدريس القيم العممية

المقترحات  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراساتالتالية:
-

دراسة مقارنة لمقيم العممية بين محتوى كتب العموم لممتوسطة في المممكة العربية السعودية،
والدول األخرى.

-

.دراسة القيم العممية لمناىج العموم بمراحل التعميم العام.
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.116
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 خطابية  ،عبداهلل .)1100( .تعميم العموم لمجميع .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع. خميفة ،عبدالمطيف محمد .)0881( .ارتقاء القيم .الكويت :عالم المعرفة. زيتون،عايش .)1101( .االتجاىات العالمية المعاصره في مناىج العموم وتدريسيا .عمان:دار الشرق.
 سميماني  ،جميمة .)1101( .التربية عمى القيم .مجمة عالم التربية.186-177 ،10، طعمية ،رشدي .)1113( .تحميل المحتوى في العموم االنسانية .القاىرة :دار الفكر العربي. عمى  ،محمد السيد .)1111( .التربية العممية ةتدريس العموم .القاىرة :دار الفكر العربي. السعدني،عبدالرحمن؛ عودة،ثناء .)1115( .التربية العممية مداخميا واستراتيجياتيا .القاىرة:دار الكتاب الحديث.
 أبو ناجي ،محمود .)1115( .اثر وحدة مقترحة متكاممة ذاتيافي الفيزياء بالمرحمة الثانوية عمىتنمية التحصيل والقيم العممية ،مجمة كمية التربية ،،جامعة اسيوط.

 أحمد ،محاسن .)1117( .القيم العممية المتضمنو في كتب العموم لمرحمة التعميم األساسي فيالجميورية العربية السورية ،رسالة ماجستير عير منشورة ،المناىج وطرق
التدريس ،جامعة دمشق.
 الجمل ،عمى احمد .)0885( .القيم ومناىج التاريخ اإلسالمي (دراسة تربوية) .القاىرة :عالمالكتب.
 نشواتي ،عبدالمجيد .)0885( .عمم النفس التربوي  .بيروت :مؤسسة الرسالة. عبدالمجيد ،ممدوح .)1112( .فعالية استخدام استراتيجية مقترحة لتدريس العموم في تنميةبعض القيم العممية والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي
،المؤتمر العممي السابع المنعقد من قبل الجمعية المصرية لمتربية العممية
،كمية التربية ،جامعة عين شمس ،القاىرة.
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