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القيم ذات الصلة بالضرورات الدينيّة اخلمس في ُكتب ّ
اللغة العربيِّة
للمرحلة األساسية املتوسطة في األردن

أ .عيد اسماعيل عبدربه أبو غليون

ملخص:
َهدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل الك�شف عن القيم ذات ال�صلة
العربية للقيم
الدينية اخلم�س ،و درجة ت�ضمني كُ تب اللغة
بال�رضورات
ِّ
ّ
وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من
ذات ال�صلة بال�رضورات ال ّد ّ
ينية اخلم�سّ ،
العربية للمرحلة الأ�سا�سية
جمتمع ال ِّدرا�سة نف�سه ،وهي كُ تب اللغة
ِّ
التبية وال َّتعليم للعام ال ّدرا�سي 2017
املتو�سطة ال�صادرة عن وزارة رّ
 .2018/وقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد مت ر�صد
التكرارات والن�سب املئوية لهذه القيم واملحاور الدينية اخلم�سة
(حفظُ ال ِّدين ،حفظُ ال ّنف�س ،حفظُ العقل ،حفظُ املال ،حفظُ ال ّن�سل).
مت ا�ستخراج معامل ال ّثبات با�ستخدام معادلة هول�ستي()Holesti
و ّ
لل ّثبات ،حيث بلغ معامل الثبات عرب الزمن ( ،)% 2.88وعرب
الأ�شخا�ص ( ،)% 4.87وهذا املعامل مقبول لأغرا�ض ال ِّدرا�سة،
والرتب،وك�شفت نتائج
مت ا�ستخدام ال ّتكرارات والن�سب
وقد ّ
ِّ
املئويةُّ ،
الدينية اخلم�س
بال�رضورات
ال�صلة
ذات
القيم
توافر
تدن
عن
الدرا�سة
يّ
ّ
يف تلك الكُتب.
ويف َ�ضوء نتائج ال ّدرا�سة �أو�صى الباحث بت�ضمني القيم ذات
العربية للمرحلة
الدينية اخلم�س يف كُ تب اللغة
ال�صلة بال�رضورات
ِّ
ّ
ينية� ،أو
د
وقيم
معلومات
إدخال
�
ب
أردن،
ل
ا
املتو�سطةيف
الأ�سا�سية
ِّ ِّ
الدينية؛
ربط املحتوى مبو�ضوعات وق�ضايا متعلقة بال�رضورات
ّ
لأهميتهما يف حياة الفرد واملجتمع.
العربية ،املرحلة الأ�سا�سية
الكلمات املفتاح ِّية :كُ تب اللّغة
ِّ
الدينية اخلم�س.
املتو�سطة ،ال�ضرَّ ورات
ّ
Values of the Five Religious Necessities in the Arabic Language Textbooks for the Elementary Schools
in Jordan.

Abstract
This study aims to identify the values related
to the five religious necessities and the level of
including them in the Arabic language textbooks for
the elementary schools. The study sample consisted
of Arabic language textbooks of the elementary stage
issued by the Ministry of Education for the academic
year 20172018-. The researcher applied Descriptive
analytical approach and calculated the frequency and
percentages of including the values of the five religious
necessities (Protect Religion, Life, Regeneration,
Money and Brain) in those textbooks. The researcher
also applied the Holesti Formula to calculate the
coefficient of stability which reached over time
88.2% and through persons 87.4%. This coefficient is
acceptable for the purposes of the study. Frequencies
and percentages were used and the results revealed
the little embodiment of values of the five religious
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necessities in those books.
In the light of the findings of the study, the
researcher recommended the inclusion of the values
of the five religious necessities in the Arabic language
textbooks for the middle elementary stage in Jordan.
This is done by introducing religious information
and values or linking the content with topics and
issues related to the five necessities because of their
importance for both the individual and society.
Keywords: Arabic language books, elementary
stage, the five necessities necessities.

املقدمة
الطبيعية
غري ال�رسيع وال َّتطور املذهل يف العلوم
ِّ
نظراً لل ًت ُّ
الدرا�سية
املدر�سية واملناهج
عملية تقييم الكتب
والإن�سانية ،ف� َّإن
ِّ
ِّ
َّ
وحتديثها وتطويرهـا �أ�صـبحت مهمـة والزمة� ،إذ �أن ال َّتغري وال َّتقدم
عليمية بعنا�رصها
يح ّتمان علينا �إعادة ال َّنظر يف
العملية ال َّت ِّ
ِّ
املختلفـة من �أجل مواكبة تطورات الع�رص (طمو�س)2002 ،
التبية وو�سيلتها الفاعلة يف حتقيق �أهدافها
فاملنهاج �أداة رَّ
جمتمعي يف
نظام
أي
�
ي�ستخدمها
التي
الرئي�سة
املن�شودة ،والو�سيلة
ّ
ّ
ترجمة �أهدافه ،ونقلها �إىل ال َّنا�شئة؛ لإحداث ال َّتغيرُّ ات التي يرغبها
وين�شدها منهم (ال�سعودي.)2013 ،
املدر�سي �أداة
ففي ظ ِّل املفهوم احلديث للمنهج ُيع ُّد الكتاب
ِّ
را�سية ،فهو امل�صدر املنظِّ َم
لتحقيق الأهداف املر�سـومة للما َّدة ال ِّد َّ
الذي يحتـوي املعـارف واملعلومـات املـراد تو�صيلها للطَّ الب،
ف�ض ًال عن �أ َّنه ُي َع ُّد و�سيلة من و�سائل االت�صال املبا�رش بـني املعلِّـم
إيجابية قائمة
تعليمية خ�صبة و�
والطالب ،ت�سهم يف تهيئة بيئة
ِّ
ِّ
احليوية والتفاعل �إذا ا�ستخدم اال�ستخدام الأمثل الذي يتنا�سب
على
ِّ
التعليمية ،و�أ�ساليب
الرتبوية ،واملحتـوى ،والو�سـائل
مع الأهداف
ِّ
ِّ
التقييم (جرب. )2005،
العربية �أهمية بارزة بني الكُتب املدر�سية
ولكُتب اللّغة
ِّ
الذين قدم به املعار
املختلفة باعتبارها �أم العلوم والوعاء
ُ
فللطلبة ،فمن املتوقع � ْأن يكون دورها بارزاً ومتميزاً يف تزويد
هم بالقيم املتنوعة ،فهي جمال وا�سع للتنوع يف املو�ضوعات
ومن �أكرثها تنوع ًا وا�ستجاب ًة �إىل ت�ضمني مو�ضوعات ت�شتمل على
العربية
القيم املختلفة ،وتزداد الإمكانات التي ت�ؤديها كُ تب اللّغة
ِّ
يف غر�س القيم من خالل ما تت�ضمنه من حقائق وقيم و�سلوكيات،
واحلكم على مدى ما ُت�سهم به هذه الكُتب يف تزويد الطلبة من
معلومات ومهارات وقيم يتطلب حتليل ما حتتويه هذه الكتب من
قيم (مقابلة والب�شايرة.)2007،
املدر�سية على �إك�ساب الطُّ الب
وي�ؤكد الإطار العام للمناهج
َّ
القيم املرغوب بها من خالل الكتب ال ِّدرا�سية التي ينبغي �أن يكون
حمتواها �شام ًال للن�سق القيمي �أو ملنظومة القيم التي يتبناها
املجتمع (الب�رشي.)2010 ،
وين�ص الإطار العام للمناهج والتقومي يف اململكة الأردنية
الها�شمية (وزارة الرتبية والتعليم )2013 ،على �أن متثل قيم
الإميان باهلل _ �سبحانه وتعاىل_ و�إدراك حقيقة الإ�سالم ،من نواحي
العقيدة والأحكام ،وال�شعائر ،والعبادة ،واملعامالت التي يقوم
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عليها ،والوعي ل�سرية الر�سول _ �صلى اهلل عليه و�سلم _ وااللتزام
بالقيم الإ�سالمية العربية؛ ُخلق ًا وم�سلكاً.
الدينية اخلم�س ذات �أهمية
وتعد القيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
يف حياة الفرد واملجتمعات فتحقيق مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية
�سبيل ليحفظ الإن�سان من الكفر وال�رشك ،والزيغ واالنحراف،
والإفراط والتفريط واالنزالق يف مزالق ال�رش ،وينجيه من غ�ضب اهلل
و�سخطه وعذابه .ولقد حتقق الأمن والطم�أنينة واال�ستقرار عندما
طبقت �رشيعة اهلل تعاىل؛ ف�أ�صبح الإن�سان ال يخاف على نف�سه
وعقله ودينه ،وال يخ�شى �شي ًئا على ماله وعر�ضهْ � .إن حياة الب�رش يف
الدنيا ال ت�ستقيم �إال بحفظ �رضورات اتفقت عليها الأديان ال�سماوية،
و �أقرت بها الأمم ،و�إذا فقدت تلك ال�ضرَّ ورات ملتجر م�صالح الدنيا
على ا�ستقامة ،بل على ف�ساد ،وال قيام مل�صالح الدين كذلك بدون
تلك ال�ضرَّ ورات ،وبفواتها تفوت النجاة يف الآخرة ويرجع النا
�سب اخل�رسان املبني ،وقد اهتمت ال�رشيعة الإ�سالمية بحفظ تلك
ال�رضورات اهتمام ًا بالغ ًا و �أوجبها الإ�سالم على النا�س ،وهي
خم�سة :الدين والنف�س والعقل والن�سل واملال (فرج.) 2005،
وميكن القول �إن للقيم دوراً مهم ًا يف بناء �شخ�صية الطالب
و�صقلها ،وذلك من خالل قيم �شخ�صية ،تعك�سها �سلوكيات الطالب
وما يظهر من �أعمال الطالب وت�رصفاتها لتي ُتعرب عن مدى توافقه
مع القيم �أو رف�ضه لها ،لذا فمو�ضوع القيم من املو�ضوعات املهمة
العربية ب�صورة وا�ضحة لغر�س
التي يجب �أن تت�ضمنها مناهج اللّغة
ِّ
الدينية ال�رضورية لدى الطلبة ،كونها من �أكرث املناهج ال ِّدرا�سية
القيم
ّ
املقررة التي تعزز االهتمام بالقيم وتعمل على تر�سيخها،وت�صبح
وبناء على ذلك
هذه القيم تربوية كلما �أدت �إىل النمو �سلوك املتعلم،
ً
فقد جاءت هذه ال ِّدرا�سة للك�شف عن القيم ذات ال�صلة بال�رضورات
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة
الدينية اخلم�س يف كُ تب اللّغة
ِّ
ّ
يف االردن.

مشكلة ِّ
الدراسة:
تتلخ�ص ُم�شكلة ال ِّدرا�سة بالإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
الدينية اخلم�س الواجب
1 .1ما القيم ذات ال�صلة بال�رضورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف
توافرها يف كُ تب اللّغة
ِّ
الأردن؟
الدينية
2 .2ما درجة توافر القيم ذات ال�صلة بال�رضورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف
اخلم�س يف كُ تب اللّغة
ِّ
الأردن ؟

أهداف ِّ
الدراسة:
الدينية اخلم�س
1 .1الك�شف عن القيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة
الواجب توافرها يف كُ تب اللّغة
ِّ
يف الأردن.
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف
2 .2تقييم كُ تب اللّغة
ِّ
الدينية اخلم�س.
الأردن للقيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ

أهمية ِّ
الدراسة:

الدينية القادرة على �إك�ساب الطلبة مهارات
عن منظومة القيم
ّ
التعامل احلياتية يف املجتمع الإ�سالمي.
 الك�شف عن مواطن الق�صور وال�ضعف �إن وجد تفي درجة
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة للقيم ذات
ُمراعاةكُ تباللّغة
ِّ
الدينية اخلم�س.
ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
 الإفادة من ال ِّدرا�سة احلالية يف عملِّية تقييم املناهج
ّغةالعربية للمرحلة
الرتبوية وتطويرها ب�شكل عام ومناهج كُ تبالل
ِّ
الأ�سا�سية املتو�سطة ب�شكل خا�ص .

حدود الدراسة:
ّغةالعربيةللمرحلة
1 .1تقت�رص هذه الدرا�سة على تقييم كُ تبالل
ِّ
الأ�سا�سية املتو�سطة لل�صفوف :الرابع اخلام�س ال�ساد�س الأ�سا�سي
التبية والتعليم تدري�سها يف مدار�س
يف الأردن ،التي قررت وزارة رّ
اململكة الأردنية الها�شمية جميعها.
2 .2احلدود الزمنية ،اعتباراً من بدء العام ال ِّدرا�سي 2017
.2018/

مصطلحات الدراسة
التقييم :هو و�سيلة ُيحكم بها على مدى النجاح الذي حتقق
علمية كلِّها :املنهاج وحمتواه ،و�أهدافه ،والطريقة
من وراء
العملية ال َّت ِّ
ِّ
والأَ�ساليب التي اختارها املعلم لتنفيذ مفردات املنهاج ،والطالب
واتاهات
املتعلِّم ومدى ما ح�صل عليه من معارف ومهارات جِّ
عر ُف �إجرائي ًا
نتيجة مروره باملواقف ال َّت ِّ
عليمية (جابر .)2005 ،و ُي َّ
العربية للمرحلة
ّغة
ل
ال
تب
حمتوى
لغايات هذه ال ِّدرا�سة ب�أ َّنه :تقييم
كُ
ِّ
الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن ملعرفة مدى ت�ضمنها للقيم ذات
الدينية اخلم�س ،با�ستخدام �أداة ال ِّدرا�سة التي
ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
�أع َّدها الباحث.
القيم :جمموعة النظم الأخالقية ال�سلوكية للإن�سان يف داخله
الباطني ،وخارجه الظاهري التي تنبع من دينه وح�ضارة جمتمعه،
وثقافته ال�شخ�صية ،تربيته اخلا�صة ،وعقيدته (الدهوي.)2008 ،
ُو ُت َع َّر ُف �إجرائي ًا لغايات هذه ال ِّدرا�سة ب�أ َّنها :نوع من االجتاهات
التي تتكون عند الفرد يف املواقف التي حتدد اختيارات الفرد نحو
ما هو مف�ضال وغري مف�ضل جتاه املوجهات ل�سلوك هو ت�رصفاته
على مدى احلياة ،وحتقق �أهداف ينجذب �إليها عن عقيدة و�إميان.
مت قيا�س درجة توافر هذه القيم من خالل �أداة تكَّونت من خم�سة
وقد َّ
�سبع وخم�سني قيمة.
على
تمل
�ش
ت
حماور
َْ
ٍ
عرف ال�شاطبي ()2002
رَّ
ال�ضورات الدين ّية اخلم�سَّ :
ال�ضرَّ ورات ب�أ َّنها :ما ال َّبد منها يف قيام م�صالح ال ِّدين وال ُّدنيا،
ف�إذا ُف ِق َدت مل جتر م�صالح ال ُّدنيا على ا�ستقامة ،وجمموع ال�ضرَّ ورات
عر َف �إجرائي ًا
خم�س وهي :ال ِّدين والنف�س والن�سل واملال والعقلُ .و ُت َّ
معان �ساميةٍ َ ،ت ْن ُبع من ثقاف ِة
لغايات هذه ال ِّدرا�سة ب�أ َّنها :عبارة عن
ٍ
عملية الرتبية في�ؤمن
املجتمع وعقائدهِ ،يكت�سبها الفرد يف �أثناء
ِّ
بها ،ويدافع بها عن �أفكاره و�آرائه.

ِّ
الدراسات السَّابقة
اطلع الباحث على عدد من ال ِّدرا�سات والأبحاث التي تناولت
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را�سية يف تخ�ص�صات متنوعة،
ت�ضمني القيم
الدينية يف الكُتب ال ِّد َّ
ّ
ومراحل متعددة ،ذات �صلة مبو�ضوع هذه ال ِّدرا�سة ،والتي تهدف �إىل
التعرف على مدى ت�ضمينها ومنا�سبة توزيعها يف تلك الكُتب؛ و�سيعر
ّغةالعربية �أو املرحلة الأ�سا�سية؛ فقط
�ضمنها هنا ما يتناول كُ تبالل
ِّ
الرتباطها بالبحث احلايل ،وفيما يلي عر�ض لل ِّدرا�سات التي �أ�ستطاع
الباحث الو�صول �إليها ح�سب الت�سل�سل الزمني لهذه ال ِّدرا�سات من
الأقدم �إىل الأحدث وذلك على النحو الآتي :
�أجرى خطاطبة ( )2001درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى توافر
العربية يف ال�صفوف اخلام�س
القيم الإ�سالمية يف كُ تب لُغتنا
ِّ
وال�ساد�س وال�سابع .وقام الباحث بتحليل حمتوى الك ُتب معتمداً
اجلملة وحدة للتحليل ،و�أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة� :أن جمموع تكرارات
القيم يف حمتوى الكُتب بلغ ( )621قيمة� ،إذ جاء ال�صف ال�ساد�س
باملرتبة الأوىل بتكرار بلغ ( )220قيمة( ،وجاء يف املرتبة الثانية
ال�صف اخلام�س بتكرار بلغ ( )207قيمة ،ويف املرتبة الثالثة جاء
ال�صف ال�سابع بتكرار بلغ ( )194قيمة ،ومن حيث توزيع القيم
على جماالتها احتالل جمال الأخالقي املرتبة الأوىل بتكرار بلغ
( )276مرة ،وجاء جمال العبادات يف املرتبة الثانية بتكرار بلغ
( )167مرة ،ويف املرتبة الثالثة جاء جمال العقيدة بتكرار بلغ
( )111مرة ،وجاء جمال املعامالت يف املرتبة الرابعة والأخرية
بتكرار بلغ ( )67مرة .اتفقت الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سة يف
تناولها للكتب واملرحلة الدرا�سية ،وتتميز هذه الدرا�سة عن �سابقتها
بتناولها لطريقة التحليل باعتمادها اجلملة ال�رصيحة ،و�شبه اجلملة
والكلمة ال�رصيحة كوحدة للتحليل ،ويف تناولها �أي�ض ًا ملو�ضوع
الدينية اخلم�س.
ال�رضورات
ّ
كما �أجرى مقابلة والب�شايرة ( )2007درا�سة بعنوان (القيم
العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل يف املرحلة
املت�ضمنة يف كُ تب لُغتنا
ِّ
تعرف القيم املقرتح ت�ضمينها
الأ�سا�سية يف الأردن) .وهدفت �إىل ّ
العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل ،وا�ستق�صاء القيم
يف كُ تب لُغتنا
ِّ
املت�ضمنة فيها ،و�أعتمد الباحثان ت�صنيف ًا خا�ص ًا لتحليل حمتوى
هذه الكتب ،وقد بلغ جمموع القيم املت�ضمنة يف هذه الكتب ()49
قيمة بواقع ( )411تكراراً ،وكانت القيم الأعلى تكراراً النظافة
واحرتام الآخرين والتعاون والعبادة ومكارم الأخالق وقيمة حب
الوطن ،وكانت املجاالت الأكرث تكراراً االجتماعي والديني والوطني
وال�صحي� ،أما من حيث توزيع القيم على الكتب فكانت على النحو
الآتي :ال�صف الأول والثاين والثالث على التوايل ،و�أو�صت ال ِّدرا�سة
بالرتكيز على بع�ض القيم التي احتلت املراتب املتو�سطة واملتدنية.
اتفقت الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سة يف تناولها للكتب الدرا�سية،
واختلف معها يف تناولها للمرحلة الدرا�سية ،وامتازت هذه الدرا�سة
عن الدرا�سة ال�سابقة يف تناولها لطريقة التحليل باعتمادها اجلملة
ال�رصيحة ،و�شبه اجلملة والكلمة ال�رصيحة كوحدة للتحليل ،ويف
الدينية اخلم�س.
تناولها �أي�ض ًا ملو�ضوع ال�رضورات
ّ
كما �أجرى العبد اهلل ( )2010درا�سة هدفت �إىل معرفة القيم
العربية لل�صفوف الثالثة الأوىل يف الأردن،
املت�ضمنة يف كُ تب لُغتنا
ِّ
ومدى ان�سجامها مع منظومة القيم العربية الإ�سالمية العادلة .ويف
�ضوء حتليل حمتوى هذه الكُتب� ،أظهرت النتائج ما جمموعه ()211
قيمة فرعية موزعة على �ستة جماالت ،وهي :القيم اجل�سمانية (،)61
والفكرية الثقافية ( ،)55واالجتماعية ( ،)35والأ�سا�سية (،)21
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واالقت�صادية ( ،)20والوطنية القومية ( .)19وبرزت فيها ظاهرت
انهما :الرتكيز ،والر�أي ،فالرتكيز على بع�ض القيم الفرعية ،مثل:
ُحرية التعبري والر�أي والرتاحم ،وتنمية الإح�سا�س باجلمال ،واحرتام
الفرعية
ال�صحة و� َّأما �إهمال بع�ض القيم
َّ
الوطن والأمة ،واحلِفاظ على ّ
فهيِ :رعاية الوالدين ،ونفي التمييز العن�رصي ،ووحدة الأقطار
العربية ،ونفي اال�ستغالل ،وتر�شيد اال�ستهالك ،وامل�ساواة يف الفر�ص.
اتفقت الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سة يف تناولها للكتب الدرا�سية،
واختلفت معها يف تناولها للمرحلة الدرا�سية ،وامتازت هذه الدرا�سة
عن الدرا�سة ال�سابقة يف تناولها لطريقة التحليل باعتمادها اجلملة
ال�رصيحة ،و�شبه اجلملة والكلمة ال�رصيحة كوحدة للتحليل ،ويف
الدينية اخلم�س.
تناولها �أي�ض ًا ملو�ضوع ال�رضورات
ّ
و�أجرت ال�شاوي�ش ( )2013درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن القيم
ّغةالعربية لل�صفَّني الرابع واخلام�س
املقرتح ت�ضمينها يف كُ تبالل
ِّ
يف دولة الإمارات العربية ،ولتحقيق �أهداف ال ِّدرا�سة �أع َّدت الباحثة
�أداة لل ّدرا�سة تكونت من ت�سعة جماالت ،وقد تو�صلت ال ِّدرا�سة يف
نتائجها �إىل �أن جمموع القيم املت�ضمنة يف هذه الكتب بلغت ()52
قيمة ،تكررت ( )775مرة  ،وكانت املجاالت الأكرث تكراراً للقيم
الدينية ،االخالقية ،االجتماعية ،حيث �شكَّلت ما يقارب (45
هي
ّ
العربية لل�صفني
 )%من جمموع القيم التي وردت يف كُ تب اللّغة
ِّ
الرابع واخلام�س� ،أما من حيث توزيع القيم فقد كانت متقاربه نوع ًا
ما بتكرارات بلغت ( )387و( )378لل�صفني الرابع واخلام�س على
التوايل .اتفقت الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سة يف تناولها للكتب
واملرحلة الدرا�سية ،وتتميز هذه الدرا�سة عن �سابقتها يف تناولها
لطريقة التحليل باعتمادها اجلملة ال�رصيحة ،و�شبه اجلملة والكلمة
ال�رصيحة كوحدة للتحليل ،ويف تناولها �أي�ض ًا ملو�ضوع ال�رضورات
الدينية اخلم�س.
ّ
ومن خالل ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ال�سابقة تبينَّ �أ َّنها حت َّدثت عن
مو�ضوع القيم يف كُ تب مرحلة ال َّتعليم الأ�سا�سية ،وقد تنوعت هذه
ال ِّدرا�سات يف تناولها للقيم على النحو الآتي:
إ�سالمية يف كُ تب
 جاءت معظم ال ِّدرا�سات حول القيم ال
ِّ
إ�سالمية فيكُتب لُغتنا
العربية ،فمنها ما جاء ملعرفة القيم ال
اللّغة
ِّ
ِّ
العربية كدرا�سة خطاطبة ( ،)2001ومنهاما تناول القيم املت�ضمنة
ِّ
العربية كدرا�سة مقابلة و الب�شايرة ( ،)2007ودرا�سة
يف كُ تب لُغتنا
ِّ
العبد اهلل (.2010
 وتناولت بع�ضها القيم املقرتح ت�ضمينها يف كُ تب اللّغة
العربية كدرا�سة ال�شاوي�ش (.)2013
ِّ
ال�سابقة فيما ي�أتي:
وقد �أفاد الباحث من ال ِّدرا�سات َّ
 الإفادة من �أدبيات القيم الرتبوية التي وردت يف هذه
ال ِّدرا�سات.
 الإفادة من الأدوات والبطاقات التي وردت يف هذه
ال ِّدرا�سات لبناء �أداة حتليل خا�صة بهذه ال ِّدرا�سة.
وقد امتازت ال ِّدرا�سة احلالية واختلفت عن جممل ال ِّدرا�سات
ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ال�سابقة ب�أنها ا�ستهدفت حتليل القيم ذات ِّ
العربية املرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة
الدينية اخلم�س يف كُ تب اللّغة
ِّ
ّ
يف الأردن .ومن هنا جاءت ال ِّدرا�سة احلالية لتلقي ال�ضوء على
هذه الناحية؛ لأهميتها يف حياة الفرد واملجتمع ،وخدمة للتطوير
الرتبوي الذين طمح �إليه.
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إجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهجية الدرا�سة ،وجمتمع ال ِّدرا�سة
وعينتها ،والأداة امل�ستخدمة يف ال ِّدرا�سة ،وكذلك و�صف ًا للمعاجلات
مت ا�ستخدامها للإجابة عن �س�ؤايل ال ِّدرا�سة.
الإح�صائية التي َّ

منهجية ِّ
الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي :وهو الذي يقوم على الر�صد
واملتابعة الدقيقة لظاهرة �أو حدث معني بطريقة كميـة �أو نوعية يف
فرتة معينة �أو فرتات عدة ،من �أجل التعرف �إىل الظاهرة �أو احلدث
من حيث املحتوى ،والو�صول �إىل نتائج وتعميمات ُت�ساعد يف فهم
الواقع وتطويره (عليان ،غنيم .)2008 ،وقد ا�ستخدم الباحث هذا

ال�صلة بال�ضرَّ ورات
املنهج بهدف التحقق من مدى توافر القيم ذات ِّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة،
الدينية اخلم�س يف كُ تب اللّغة
ِّ
ّ
ومت ر�صد التكرارات والن�سب املئوية لهذه القيم يف كل حمور من
املحاور اخلم�سة.

جمتمع وعينة ِّ
الدراسة:
تكونت عينة ال ِّدرا�سة من جمتمع ال ِّدرا�سة نف�سه وهي
ّغةالعربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة لل�صفوف (الرابع
كُ تبالل
ِّ
در�س يف العام
واخلام�س وال�ساد�س الأ�سا�سي) يف الأردن والتي ُت ّ
الدرا�سي  2018 - 2017يف جميع مدار�س وزارة الرتبية
والتعليم .جدول ()1

الجدول (:)1
يبين ُكتب اللّغة العربيِّة للمرحلة األساسية المتوسطة للصفوف (الرابع والخامس ،والسادس األساسي) في األردن والتي ُتدرّس في العام الدراسي .2018-2017

الرقم

عنوان الكتاب

1

العربية لل�صف الرابع الأ�سا�سي اجلزء الأول
اللّغة
ِّ

2

3

العربية لل�صف الرابع الأ�سا�سي اجلزء الثاين
اللّغة
ِّ
العربية لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي اجلزء الأول
اللّغة
ِّ
العربية لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي اجلزء الثاين
اللّغة
ِّ
العربية لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي اجلزء الأول
اللّغة
ِّ
العربية لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي اجلزء الثاين
اللّغة
ِّ

أداة ِّ
الدراسة :ولتحقيق أهداف ال ّدراسة:
ال�صلة
ّ
مت تطوير و�إعداد ا�ستبانة تت�ضمن قائمة بالقيم ذات ِّ
الدينية اخلم�س ،وذلك بالرجوع �إىل جمموعة من املراجع
ورات
بال�ضرَّ
ّ
ّغةالعربية ،كالرجوع �إىل درا�سة خطاطبة (،)2001
ذات العالقة بالل
ِّ
ودرا�سة مقابلة والب�شايرة ( ،)2007ودرا�سة ال�شاوي�ش (،)2013
ّغةالعربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة (بالإ�ضافة �إىل
وكُ تبالل
ِّ
ّغةالعربيةيف املدار�س.
اال�سرت�شاد ب�آراء بع�ض معلمي ومعلمات الل
ِّ
صدق األداة:
بهدف الك�شف عن �صدق �أداة الدرا�سة فقد اتبعت اخلطوات
الآتية:
1 .1عر�ضت �أداة ال ّدرا�سة على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات االردنية ،يف تخ�ص�ص املناهج والأ�ساليب  ،وتخ�ص�ص
ّغةالعربية ،بالإ�ضافة �إىل م�رشفني تربويني ،ومعلمني
مناهجالل
ِّ
ّغةالعربية  ،يف امليدان حيث بلغ عددهم
متميزين يف تخ�ص�ص الل
ِّ
ع�رشة حمكمني.
2 .2طُ لب من كل منهم �إبداء ر�أيه يف فقرات اال�ستبانة من
حيث �صحتها وتنا�سبها ،و�صياغة القيم ،وو�ضوحها ،ودرجة
اكتمال القيم ،ودرجة منا�سبة كل قيمة من القيم لكل حمور من
املحاور ،و�إجراء التعديل الذي يراه منا�سبا ،حيث �أعتمد الباحث
معيار ( )%80ن�سبة االتفاق بني املحكمني على الفقرة الواحدة،
ويف �ضوء هذه القيم مل يتم حذف �أي فقرة من فقرات املقيا�س يف

الطبعة

ال�سنة

الأوىل

2017

الأوىل

2017

الأوىل

2017

عدد
الدرو�س

عدد
ال�صفحات

08

79

77

81

08

89

08

91

08

87

08

83

حني جرى تعديل بع�ض الفقرات من حيث ال�صياغة و�سالمة اللغة،
مت الأخذ ب�آراء جلنة التحكيم ،وا�شتملت الأداة يف �صورتها النهائية
و ّ
و�سبع وخم�سون قيمة؛
على قائمة باملحاور وعددها خم�سة حماور
ٌ
وبذلك يثبت للأداة �صدقها.
ثبات األداة:
ّغةالعربيةللمرحلة
حلّلت عينة ال ِّدرا�سة املتمثلة يف كُ تبالل
ِّ
الأ�سا�سية املتو�سطة ،ويف فرتة زمنية متباعدة قدرها ثالثة �أ�سابيع،
مت ا�ستخدام معادلة
ومت �إعادة التحليل من قبل �أحد مدر�سي املادة ،و َّ
هول�ستي للثبات ،حيث بلغ ثبات الأداة ( )% 86وهي ن�سبة مقبولة
لغايات �إجراء ال ِّدرا�سة.
ثبات التَّحليل:
اعتمد �أ�سلوب �إعادة التحليل للت�أكد من ثبات عملية التحليل،
ّغةالعربيةمرتني من قبل الباحث يف
وذلك لتحليل حمتوى كُ تبالل
ِّ
فرتة زمنية متباعدة مدتها ثالثة �أ�سابيع ،قام �أحد مدر�سي املادة
بعملية التحليل وبالإجراءات نف�سها التي �أُتبعت يف عملية التحليل
ال�سابقة ،وذلك بعد اعطائه فكرة عن املو�ضوع ،وكيفية التحليل؛
مت ا�ستخدام
وملعرفة ثبات التحليل عرب الزمن وعرب الأ�شخا�ص ّ
معادلة هول�ستي ( )holstiللثبات( ،طعيمه .)2004 ،وهي :اجلدول
()2
ن�سبة االتفاق=عدد مرات االتفاق+عدد عدم االتفاق عدد
مرات االتفاق × %100
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القيم ذات الصلة بالضرورات الدينيّة اخلمس في ُكتب ّ
اللغة العربيِّة
للمرحلة األساسية املتوسطة في األردن

أ .عيد اسماعيل عبدربه أبو غليون

7 .7القيام بعملية التحليل مرتني من قِبل الباحث ،وبفرتة
زمنية متباعدة قدرها ثالثة �أ�سابيع  ،ومرة �أخرى من قِبل املحلل.
�8 .8إجراء عملية التحليل ،وح�ساب التكرارات ،والن�سب املئوية،
والرتبة لكل حمور ،وقيمة يف كل �صف من ال�صفوف؛ ر�صدا ًلنتائج
التحليل مبحاور الأداة.

الجدول (:)2
يبين معامل الثبات عبر الزمن واألشخاص.

الرقم

املحور

الثبات عرب الزمن

الثبات عرب الأ�شخا�ص

1

حفظ ال ِّدين

0. 90

0. 88

2

حفظ الّنف�س

0. 87

0. 86

3

حفظ العقل

0. 90

0. 91

4

حفظ املال

0. 86

0. 87

5

حفظ ال ّن�سل

0. 88

0. 85

خطوات التحليل وإجراءاته :
اتبعت الإجراءات الآتية:
ّغةالعربية لل�صفوف الرابع
1 .1حتديد جمتمع التحليل :وهي الل
ِّ
و اخلام�س وال�ساد�س الأ�سا�سي التي تدر�س يف العام الدرا�سي 2017
 .20182 .2وحدة التحليل :وحدة التحليل التي مت توظيفها لأغرا�ض
هذه الدرا�سة هي اجلملة ال�رصيحة ،و�شبه اجلملة والكلمة ال�رصيحة،
واملعنى؛ وذلك ب�سبب مالءمتها لطبيعة هذه الدرا�سة.
3 .3فئة التحليل :هي املحاور اخلم�سة املقرتح ت�ضمينها لكُتب
ّغةالعربيةللمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن ،وما يندرج
الل
ِّ
حتتها من قيم تنتمي لها وتت�ضمن ( )57قيمة كما يظهر يف �أداة
الدرا�سة التي مت �إعدادها اعتماداً على الأدب الرتبوي بعد �إخ�ضاعها
لعمليتي ال�صدق والثبات.
الدينية
�4 .4إعداد قائمة بالقيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
ّغةالعربية،
اخلم�س للت�أكد من مدى حتقق درجة توافرها يف كُ تب الل
ِّ
وعر�ضها على عدد من املحكمني للت�أكد من �صدقها وثباتها.
ّغةالعربية ،بالإ�ضافة �إىل التقومي،
5 .5درا�سة حمتوى كُ تب الل
ِّ
والأهداف ،والأن�شطة لال�ستدالل على القيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
الدينية اخلم�س املتواجدة يف تلك الكُتب.
ّ
6 .6تدريب �أحد املعلمني على عملية التحليل من قِبل الباحث،
واالتفاق على حتليل تلك الكُتب ح�سب وحدة التحليل.

املعاجلة اإلحصائية:
مت ا�ستخدام املعاجلة الإح�صائية الآتية:
ّ
 التكرارات ،والن�سب املئوية ،والرتبة؛ حل�ساب درجة مراعاة
الدينية.
تلك الكّتب للقيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
 ح�سبت طول الفئة لدرجة توافر ن�سب القيم ذات ال�صلة
الدينية؛ وذلك با�ستخدام املعادلة الآتية :مدى الفئة =
بال�ضرَّ ورات
ّ
( �أعلى ن�سبة – �أدنى ن�سبة ) ÷. 3
 (22 .17 = 3÷ 51.68= )% 00.00 - % 51.68
.%
  ُع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني ()% 17.22 - % 00.00
م�ستوى متدنياً.
وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني (34.45 - % 17.23
  ُ
 )%م�ستوى متو�سطاً.
وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني (51.68 - % 34.46
  ُ
 )%م�ستوى مرتفعاً.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
أوالَ :عرض النتائج:
يناق�ش الباحث يف هذا املبحث نتائج ال�س�ؤال الأول يف
ال ِّدرا�سة وقد جاءت النتائج الآتي:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،والذي ين�ص على( :ما
العربية
الدينية اخلم�س الواجب توافره ايف كُ تب اللّغة
ال�رضورات
ِّ
ّ
للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن؟)
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،أعدت ا�ستبانة تت�ضمن قائمة القيم
الدينية اخلم�س كما يتبني من اجلدول الآتي:
ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
جدول ()3

الجدول (:)3
يبين محاور القيم ذات الصلة َّ
بالضرورات الدينيّة الخمس الواجب توافرها في ُكتب اللّغة العربيِّة للمرحلة األساسية المتوسطة في األردن.

املحور

حفظ ال ِّدين

رقم
القيمة

املحور

القيمة

رقم
القيمة

القيمة

.1

الإميان باهلل تعاىل

.29

احلث على الزواج

.2

الإميان باملالئكة

.30

العفة

.3

الإميان بالكتب ال�سماوية

.31

الرتبية اجلن�سية

.4

الإميان بالر�سل

.32

حماربة الزنا

.5

الإميان باليوم الآخر

.33

احلياء

.6

الإميان بالقدر خريه و�رشه

.34

االبتعاد عن العالقات غري امل�رشوعة

حفظ الن�سل
و العر�ض
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املحور

حفظ النف�س

رقم
القيمة

القيمة

رقم
القيمة

املحور

القيمة

.7

اخلوف من اهلل

.35

العناية و االهتمام بالأ�رسة

.8

التوكل على اهلل

.36

الرتبية ال�صاحلة

.9

�إقامة العبادات وتطبيق �أركان الإ�سالم

.37

ال�سعي لك�سب الرزق بالطرق امل�رشوعة

.10

الدعوة �إىل اهلل

.38

االعتدال يف الإنفاق

.11

اجلهاد يف �سبيل اهلل

.39

احرتام امللكية اخلا�صة

.12

الأمر باملعروف و النهي عن املنكر

.40

احرتام امللكية العامة

.13

التوبة و اال�ستغفار

.41

الأمانة

.14

قراءة القر�آن و تعظيمه

.42

املحافظة على املال

.15

حمبة ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-

.43

ا�ستثمار املال بالطرق امل�رشوعة

.16

االعتزاز بالدين الإ�سالمي

.44

الإنفاق

.17

�إف�شاء ال�سالم

.45

�إقامة العدل

.18

بر الوالدين

.46

االبتعاد عن الغ�ش

.19

االحتاد والتما�سك بني امل�سلمني

.47

طلب العلم

.20
.21

املحافظة على �صحة الإن�سان
النظافة و الطهارة

.48

التفكري

.22

حماربة الإدمان

.49

تقدير العلم

.23

�صون كرامة الإن�سان

.50

�إجالل العلماء

.24

احلر�ص و االنتباه �إىل الأخطار

.51

احرتام ثقافة الآخرين

.25

نبذ العنف

.52

حماربة التقليد الأعمى

.26

حترمي القتل والإيذاء

.53

ن�رش العلم

.27

الرتويح عن النف�س

.54

الإبداع

.28

تناول الغذاء ال�سليم

.55

تقدير قيمة العقل

.56

االبتعاد عن اخلرافات

.57

االبتعاد عن اخلمر وامل�سكرات

حفظ املال

حفظ العقل

العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن ،للقيم ذات ال�صلة
ِّ
الدينية اخلم�س ،وا�ستخراج القيم املت�ضمنة فيها،
بال�ضرَّ ورات
ّ
وبيان تكرار القيم يف ك ِّل م�ستوى ،وجمع هذه التكرارات ،وا�ستخراج
الن�سب املئوية لها ،وبيان رتبة كل قيمة من هذه القيم ،وت�صنيف
القيم �ضمن حماور ال ِّدرا�سة كما ي�أتي:

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وين�ص على( :ما درجة
الدينية اخلم�س فيكُتب اللّغة
توافر القيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن ؟).
ِّ
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث بتحليل كُ تب اللّغة
اوالً :حمور حفظ ِّ
الدين:

الجدول (:)4
يبين قيم حفظ ِّ
الدين المتضمنة في ُكتب اللّغة العربيِّة للصفوف الرابع والخامس السادس األساسي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبها.

الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية

الرتبة

الإميان باهلل تعاىل

4

3

7

14

% 08.97

3

الإميان باملالئكة

0

0

0

0

% 00.00

8

القيمة
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القيم ذات الصلة بالضرورات الدينيّة اخلمس في ُكتب ّ
اللغة العربيِّة
للمرحلة األساسية املتوسطة في األردن

أ .عيد اسماعيل عبدربه أبو غليون

الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية

الرتبة

الإميان بالكتب ال�سماوية

0

0

0

0

% 00.00

8

الإميان بالر�سل

0

0

0

0

% 00.00

8

الإميان باليوم الآخر

0

0

0

0

% 00.00

8

الإميان بالقدر خريه و�رشه

11

1

1

13

% 08.33

3

اخلوف من اهلل

0

0

1

1

% 00.64

7

التوكل على اهلل

1

6

1

8

% 05.12

5

�إقامة العبادات وتطبيق �أركان الإ�سالم

5

4

5

14

% 08.97

3

الدعوة �إىل اهلل

4

6

4

14

% 08.97

3

اجلهاد يف �سبيل اهلل

8

3

6

17

% 10.89

2

الأمر باملعروف و النهي عن املنكر

2

2

4

8

% 05.12

5

التوبة و اال�ستغفار

0

0

0

0

% 00.00

8

قراءة القر�آن و تعظيمه

2

6

11

19

% 12.17

1

حمبة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

0

3

5

8

% 05.12

5

االعتزاز بالدين الإ�سالمي

1

3

6

10

% 06.41

4

�إف�شاء ال�سالم

1

3

3

7

% 04.48

6

بر الوالدين

0

5

12

17

% 10.89

2

االحتاد والتما�سك بني امل�سلمني

1

2

3

6

% 03.84

2

املجموع

40

47

69

156

% 100

القيمة

تكون من ()19
يت�ضح من اجلدول (َّ � )4أن هذا املحور قد َّ
قيمة ،وبلغ جمموع تكراراته ( )156تكراراً ،وكان توزيع هذه القيم
لل�صفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س اال�سا�سي()69( )47(،)40
على التوايل ،وقد احتلت قيمة قراءة القر�آن وتعظيمه املرتبة الأوىل
بتكرارات بلغت ( ، )19وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%12.17ثم تلتها
قيمة اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،و قيمة بر الوالدين يف املرتبة الثانية
وبتكرارات بلغت( )17لكل منهما ،وبن�سبة مئوية بلغت(،)%10.89
ثم جاءت قيمة الإميان باهلل تعاىل ،و قيمة الدعوة �إىل اهلل تعاىل،
و قيمة �إقامة العبادات وتطبيق �أركان الإ�سالم باملرتبة الثالثة
وبتكرارات بلغت ( ، )14وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%08.97ثم جاء

يف املرتبة الرابعة قيمة االعتزاز بالدين الإ�سالمي بتكرارات بلغت
( ،)10وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%06.41ثم تلتها قيمة التوكل
على اهلل ،و قيمة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و قيمة حمبة
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -باملرتبة اخلام�سة وبتكرارات
بلغت ( ،)08وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%05.12ثم تلتها قيمة �إف�شاء
ال�سالم باملرتبة ال�ساد�سة وبتكرارات بلغت ( ،)07وبن�سبة مئوية
بلغت( ،)%04.48ثم تلتها قيمة اخلوف من اهلل بتكرارات بلغت
( ،)01وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%00.64وجاء يف املرتبة الأخرية
قيمة التوبة واال�ستغفار ،و قيمة الإميان باملالئكة ،و قيمة الإميان
بالكتب ال�سماوية  ،و قيمة الإميان بالر�سل ،و قيمة الإميان باليوم
الآخر بتكرارات بلغت ( )0تكرار.

ثانياً :حمور حفظ الَّنفس:
الجدول (:)4
يبين قيم حفظ َّ
النفس المتضمنة في ُكتب اللّغة العربيِّة للصفوف الرابع والخامس السادس األساسي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبها.

الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

املحافظة على �صحة الإن�سان

20

10

5

35

% 28.00

1

النظافة و الطهارة

7

8

0

15

% 12.00

4

حماربة الإدمان

0

0

0

0

% 00.00

8

القيمة

الرابع اخلام�س ال�ساد�س جمموع
التكرار التكرار التكرار التكرارات
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الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

الرابع اخلام�س ال�ساد�س جمموع
التكرار التكرار التكرار التكرارات

�صون كرامة الإن�سان

4

3

4

11

% 08.80

5

احلر�ص و االنتباه �إىل الأخطار

14

8

1

23

% 18.40

3

نبذ العنف

0

0

0

0

% 00.00

8

حترمي القتل والإيذاء

2

3

0

5

% 04.00

7

الرتويح عن النف�س

8

2

0

10

% 08.00

6

تناول الغذاء ال�سليم

15

6

5

26

% 20.80

2

املجموع

70

40

15

125

% 100

القيمة

يت�ضح من اجلدول (َّ � )4أن هذا املحور قد تكون من ( )9قيم ،وبلغ
جمموع تكراراته ( )125تكراراً ،وكان توزيع هذه القيم لل�صفوف
الرابع واخلام�س وال�ساد�س اال�سا�سي( )15( )40(،)70على التوايل،
وقد احتلت قيمة املحافظة على �صحة الإن�سان قيمة املرتبة الأوىل
مئوية بلغت(،)%28.00وبالنظر
بتكرارات بلغت ( ، )35وبن�سبة
َّ
�إىل هذه الأرقام جند �أن العناية ب�صحة الإن�سان لها مكانة عالية يف
الدين والدنيا ،والدين الإ�سالمي احلنيف حث على �أهمية االهتمام
بال�صحة لأنها تعد من ال�رضورات اخلم�س التي �أوجب الإ�سالم
االهتمام بها ،ثم تلتها يف املرتبة الثانية قيمة تناول الغذاء ال�سليم
وبتكرارات بلغت ( ، )26وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%20.80وتلتها

يف املرتبة الثالثة قيمة احلر�ص و االنتباه �إىل الأخطار بتكرارات
بلغت ( ، )23وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%18.40ثم تلتها يف املرتبة
الرابعة قيمة النظافة والطهارة بتكرارات بلغت ( ، )15وبن�سبة مئوية
بلغت( ،)%12.00ثم تلتها يف املرتبة اخلام�سة قيمة �صون كرامة
الإن�سان بتكرارات بلغت ( ، )11وبن�سبة مئوية بلغت(،)%08.80
ثم تلتها يف املرتبة ال�ساد�سة وقيمة الرتويح عن النف�س بتكرارات
بلغت ( )10وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%08.00ثم تلتها يف املرتبة
ال�سابعة قيمة حترمي القتل و الإيذاء بتكرارات بلغت ( )05وبن�سبة
مئوية بلغت( ،)%04.00وجاءت باملرتبة الأخرية قيمة حماربة
الإدمان ،قيمة نبذ العنف بتكرارات بلغت ( )0تكرار.

ثالثاً :حمور حفظ النّسل:
الجدول (:)5
يبين قيم حفظ ّ
النسل المتضمنة في ُكتب اللّغة العربيِّة للصفوف الرابع والخامس السادس األساسي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبها.

الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

احلث على الزواج

40

6

0

46

% 51.68

1

العفة

0

0

0

0

% 00.00

5

الرتبية اجلن�سية

0

0

0

0

% 00.00

5

حماربة الزنا

0

0

0

0

% 00.00

5

احلياء

1

0

0

1

% 01.12

4

االبتعاد عن العالقات غري امل�رشوعة

0

0

0

0

% 00.00

5

العناية واالهتمام بالأ�رسة

7

6

6

19

% 21.34

3

الرتبية ال�صاحلة

9

4

10

23

% 25.84

2

املجموع

57

16

16

89

% 100

القيمة

يت�ضح من اجلدول (َّ � )5أن هذا املحور قد تكون من ()8
قيم ،وبلغ جمموع تكراراته ( )79تكراراً ،وكان توزيع هذه القيم
لل�صفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س اال�سا�سي()16( )16(،)57
على التوايل ،وقد احتلت قيمة احلث على الزواج املرتبة الأوىل
بتكرارات بلغت ( ، )46وبن�سبة مئوية بلغت(، )%51.68وبالنظر
�إىل هذه الأرقام جند �أن الدين الإ�سالمي رغب وحث على الزواج
ين،
،ملا له من دور كبري يف حفظ ال ّن�سل
الب�رشي وتوالد ال ّنوع الإن�سا ّ
ّ

ين ،و�إقامة
وال ّتنا�سل جيلاً بعد جيل من �أجل بناء املجتمع الإن�سا ّ
إ�سالمية ،و�إعالء كلمة ال ّتوحيد ،وعمارة الأر�ض
ال�شرّ يعة ال
ّ
و�صالحها ،ثم تلتها يف املرتبة الثانية قيمة الرتبية ال�صاحلة
وبتكرارات بلغت ( .)23وبن�سبة مئوية بلغت(،)%25.84وبالنظر
�إىل هذه الأرقام جند �أن الإ�سالم اهتم بالرتبية ال�صاحلة وال�سليمة
للأوالد وحث على االعتناء باجلوانب املختلفة للطفل ،روح ًيا،
وج�سد ًيا ،وعقل ًيا .وتلتها يف املرتبة الثالثة قيمة العناية واالهتمام
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والأخرية قيمة االبتعاد عن العالقات غري امل�رشوعة ،وقيمة العفة،
وقيمة حماربة الزنا ،وقيمة الرتبية اجلن�سية بتكرارات بلغت ()0
تكرار.

بالأ�رسة بتكرارات بلغت ( ،)19وبن�سبة مئوية بلغت (،)%21.34
ثم تلتها يف املرتبة الرابعة قيمة احلياء بتكرارات بلغت ()01
 ،وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%01.12ثم جاء يف املرتبة اخلام�سة
رابعاً :حمور حفظ املال:

الجدول (:)6
يبين قيم حفظ المال المتضمنة في ُكتب اللّغة العربيِّة للصفوف الرابع والخامس السادس األساسي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبها.

الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

ال�سعي لك�سب الرزق بالطرق امل�رشوعة

7

2

5

14

% 17.94

1

االعتدال يف الإنفاق

3

1

5

9

% 11.53

3

احرتام امللكية اخلا�صة

6

2

4

12

% 15.38

2

احرتام امللكية العامة

4

3

0

7

% 08.97

4

الأمانة

3

5

4

12

% 15.38

2

املحافظة على املال

2

1

0

3

% 03.84

6

ا�ستثمار املال بالطرق امل�رشوعة

2

0

0

2

% 02.46

7

الإنفاق

4

2

0

6

% 07.69

5

�إقامة العدل

3

3

0

6

% 07.69

5

االبتعاد عن الغ�ش

2

3

2

7

% 08.97

4

املجموع

36

22

20

78

% 100

القيمة

يت�ضح من اجلدول (َّ � )6أن هذا املحور قد تكون من ( )10قيم،
وبلغ جمموع تكراراته ( )96تكراراً ،وكان توزيع هذه القيم لل�صفوف
الرابع واخلام�س وال�ساد�س اال�سا�سي()20( )22(،)36على التوايل،
وقد احتلت قيمة ال�سعي لك�سب الرزق بالطرق امل�رشوعة املرتبة
الأوىل بتكرارات بلغت ( )14وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%17.94ث َُّم
تلتها يف املرتبة الثانية قيمة احرتام امللكية اخلا�صة ،وقيمة الأمانة
وبتكرارات بلغت ( )12لكل منهما ،وبن�سبة مئوية بلغت(،)%15.38
ثم تلتها قيمة االعتدال يف الإنفاق باملرتبة الثالثة بتكرارات بلغت

( )09وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%11.53ثم يف املرتبة الرابعة قيمة
احرتام امللكية ،وقيمة االبتعاد عن الغ�ش بتكرارات بلغت (، )07
وبن�سبة مئوية بلغت( )%08.97ثم تلتها يف املرتبة اخلام�سة قيمة
�إقامة العدل ،و قيمة الإنفاق بتكرارات بلغت ( ،)06وبن�سبة مئوية
بلغت( ،)%07.69ثم تلتها يف املرتبة ال�ساد�سة قيمة املحافظة على
املال بتكرارات بلغت ( ،)03وبن�سبة مئوية بلغت( ،)%3.84و جاء
يف املرتبة ال�سابعة والأخرية قيمة ا�ستثمار املال بالطرق امل�رشوعة،
و بتكرارات بلغت ( ،)02وبن�سبة مئوية بلغت(.)%2.46

خامساً :حمور حفظ العقل:
الجدول (:)7
يبين قيم حفظ العقل المتضمنة في ُكتب اللّغة العربيِّة للصفوف الرابع والخامس السادس األساسي وتكراراتها ونسبها المئوية ورتبها.

الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

طلب العلم

11

3

1

15

% 15.46

3

التفكري

4

2

2

8

% 08.24

5

تقدير العلم

9

4

7

20

% 20.61

2

�إجالل العلماء

11

5

7

23

% 23.71

1

احرتام ثقافة الآخرين

4

1

3

8

% 08.24

5

حماربة التقليد الأعمى

0

0

1

1

% 01.03

7

ن�رش العلم

7

2

3

12

% 12.37

4

القيمة
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الرابع
التكرار

اخلام�س
التكرار

ال�ساد�س
التكرار

جمموع
التكرارات

الن�سبة املئوية
للتكرارات

الرتبة

الإبداع

1

4

0

5

% 05.15

6

تقدير قيمة العقل

2

1

2

5

% 05.15

6

االبتعاد عن اخلرافات

0

0

0

0

% 00.00

8

االبتعاد عن اخلمر وامل�سكرات

0

0

0

0

% 00.00

8

املجموع

49

22

26

97

% 100

القيمة

ي َّت�ضح من اجلدول (َّ � )7أن هذا املحور قد تكون من ()11
قيمة ،وبلغ جمموع تكراراته ( )70تكراراً ،وكان توزيع هذه القيم
لل�صفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س اال�سا�سي ()26( )22( ،)49
على التوايل ،وقد احتلت قيمة �إجالل العلماء املرتبة الأوىل بتكرارات
بلغت ( )23وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%23.71وبالنظر �إىل هذه
الأرقام جند �أنل لعلم قيمة يف امليزان الإ�سالمي ،فحياة النا�س ال
ت�ستقيم �إال به ،وقد �أوكل �إليهم مهمة تعليم النا�س ،والقيام بالدور
وحي ودومنا
الذي كان يقوم به الأنبياء يف حياتهم ،ولكن دون ٍ
يورثُوا علمهم
ع�صمة .و�إمنا جعل الأنبياء �صلوات اهلل عليهم و�سالمه ِّ
هذا قبل �أن ميوتوا �إىل طائفة معينة من الب�رش ،وهذه الطائفة من
الب�رش هي العلماء .ثم تلتها يف املرتبة الثانية قيمة تقدير العلم،
وبتكرارات بلغت ( )20وبن�سبة مئوية بلغت( ،)20.61%ثم تلتها
قيمة طلب العلم باملرتبة الثالثة بتكرارات بلغت ( )15تكراراً وبن�سبة
مئوية بلغت( ،)%15.46ثم يف املرتبة الرابعة قيمة ن�رش العلم و
بتكرارات بلغت ( )12وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%12.37ثم تلتها
يف املرتبة اخلام�سة قيمة احرتام ثقافة الآخرين ،وقيمة التفكري و
بتكرارات بلغت ( )08لكل منهما وبن�سبة مئوية بلغت ()%08.24
لكل منهما ،ثم تلتها يف املرتبة ال�ساد�سة قيمة الإبداع ،وقيمة تقدير
العقل بتكرارات بلغت ( )05وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%05.15ثم
تلتها يف املرتبة ال�سابعة قيمة حماربة التقليد الأعمى بتكرارات
بلغت ( )01وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%01.03و جاء يف املرتبة
الثامنة الأخرية قيمة االبتعاد عن اخلرافات ،وقيمة االبتعاد عن
اخلمر وامل�سكرات بتكرارات بلغت (.)0

ثانياً :مناقشة النتائج:
يت�ضمن هذا الف�صل مناق�شة النتائج التي تو�صَّ لت �إليها
ال ِّدرا�سة على النحو الآتي:
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وين�ص على( :ما
الدينية اخلم�س الواجب توافرها يف
القيم ذات ال�صلة بال�رضورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن؟)
كُ تب اللّغة
ِّ
ال�صلة بال�ضرَّ ورات
�أعدت ا�ستبانة
تت�ضمن قائمة بالقيم ذات ِّ
َّ
الدينية اخلم�س ،فقام الباحث باخلطوات التي وردت يف �إعداد �أداة
ّ
وتو�صل �إىل خم�سة حماور رئي�سة ،تت�ضمن �سبعا وخم�سني
را�سة،
ال ِّد
َّ
الدينية اخلم�س ،وهي حفظ الدين
قيمة ذات �صلة بال�رضورات
ّ
ويتفرع عنه ( )19قيمة  ،حفظ العقل ويتفرع عنه ( )11قيمة ،حفظ
الن�سل يتفرع عنه ( )8قيم ،حفظ املال ويتفرع عنه ( )10قيم ،حفظ
النف�س ويتفرع عنه ( )9قيم.

◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،وين�ص على:
الدينية اخلم�س يف
(ما درجة توافر القيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن)؟
كُ تب اللّغة
ِّ
يت�ضح من اجلدول (َّ � )3أن حمور حفظ الدين جاء باملرتبة
االوىل ،و� َّأن القيم املت�ضمنة يف حمور حفظ الدين جميعها جاءت
العربية
بن�سب متدنية .وقد ُيعزى ال�سبب �إىل تركيز كُ تب اللّغة
ِّ
للمرحلة الأ�سا�سية على الطريقة العلمية يف نهجها والواقعية يف
طرحها � ،إذ مواقف حياتيه وتطرح م�شكالت واقعية تثري تفكري
الطلبة لإيجاد حلول منطقية ،وت�سهم يف �إثارة القدرات الذهنية
ومهارات التفكري ،كما ركزت على مهارات �رضورية و�أ�سا�سية
مثل اال�ستماع واملحادثة � ،إ�ضافة �إىل تنوع الن�شاطات املرفقة،
يف الوقت نف�سه ركزت كثرياً على حماور ال ّدين وخ�صو�ص ًا يف
مو�ضوعات العقيدة الإ�سالمية ب�أركانها ال�ستة ،و�أثرها العظيم يف
بناء �شخ�صية امل�سلم .ويتمثل ذلك يف �إقامة �شعائر اهلل التي فيها
اخلري والفالح وال�سداد للأمة وفيها ا�ستقامة للأخالق و�صالح لكافة
النظم يف الدولة ،فاملتب�رص مبا جاء به الإ�سالم من �صالة وزكاة وبر
الوالدين �....إلخ  ،يرى �أنها حتتوي على �أخالقيات وقيم �سامية تدفع
بالفرد �إىل ال�صالح والنجاح والنظام والتمتع بروحانيات عالية
جتعله ال يعمل �إال ما ير�ضي اهلل وغري م�ستعد الرتكاب �أخطاء بحق
دولته وجمتمعه الذي يعي�ش فيه.
يت�ضح من اجلدول (َّ � )4أن حمور حفظ النف�س جاء باملرتبة
الثانية و� َّأن القيم املت�ضمنة يف حمور حفظ النف�س جميعها جاءت
الرغم من �أَهميتها لدى الن�شء با�ستثناء قيمة
بن�سب متدنية ،على َّ
احلر�ص واالنتباه �إىل الأخطار ،وقيمة املحافظة على �صحة الإن�سان
وقيمة تناول الغذاء ال�سليم ،فقد جاءت بن�سبة متو�سطة بلغت
( )% 28.00و ( )% 20.80و( )18.4على التوايل .
وميكن القول � َّإن مو�ضوعات هذه الكتب ركَّ زت على احلر�ص
واالنتباه �إىل الأخطار ،وقيمة املحافظة على �صحة الإن�سان،
وقيمة تناول الغذاء ال�سليم ،و�إدراجها �ضمنا ملحتوى ،لأ َّنها تزرع
يف نفو�س النا�شئة احرتام الأرواح ،والنفو�س ،والبعد عن التفكري
بالث�أر �أو االعتداء� ،أو �أي جرمية من هذا النوع ،كما تزرع العدالة
وحب الق�صا�ص ،وما ينتج عن ذلك ،فحفظ الإ�سالم النف�س الب�رشية
ومنع انتهاكها �سواء بالقتل �أو الإيذاء ،لأن الإن�سان بغ�ض النظر
عن العرق واجلن�س والدين هو �أكرم خملوقات اهلل عز وجل وكل
ما يف الكون م�سخر من �أجله ،وقد جعله اهلل خليفته يف الأر�ض،
ف�صان حياته ونف�سه من الإيذاء والقتل .وكذلك منع الإن�سان من
�إيذاء نف�سه باالنتحار وهنا يقع على الدولة اتخاذ الإجراءات كافة
حلماية املواطنني وحفظهم من القتل والرتويع وااليذاء وذلك من
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خالل تفعيل العقوبة التي �سنتها ال�رشيعة الغراء لهذه اجلرمية .كما
� َّأن �أهداف هذا املحور جاءت متما�شية مع طلبة هذه املرحلة ،وقد
اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة ال�شاوي�ش (.)2013
يت�ضح من اجلدول (َّ � )5أن حمور حفظ ال َّن�سل جاء باملرتبة
الرابعة ،و� َّأن القيم املت�ضمنة يف حمور حفظ الن�سل جميعها جاءت
بن�سب متدنية ،با�ستثناء قيمة احلث على الزواج جاءت بن�سبة
مئوية مرتفعة بلغت ( ،)% 51.68جاءت قيمة العناية واالهتمام
بالأ�رسة ،وقيمة الرتبية ال�صاحلة بن�سبة متو�سطة بلغت (21.34
 )%و( )% 25.84على التوايل .وميكن تربير هذه النتيجة بحاجة
الطلبة يف هذه املرحلة �إىل توجيه �سلوكهم نحو القيم الإيجابية
التي تهتم بتكوين الأ�رسة ،فعلى الأبوين تقع م�س�ؤولية تربية الأبناء،
ووقايتهم من االنحراف واالنغما�س يف ال�شهوات ،وتتحمل الأ�رسة
وحمبتهم والعطف عليهم ،كما � َّأن هذه
�أي�ض ًا م�س�ؤولية رحمة الأوالد
َّ
القيم تتما�شى مع فل�سفة املجتمع وحاجات الطُّ الب الذين يخ�صهم
الكتاب يف �إطار ال�سيا�سة العليا للتعليم .وقد اتفقت هذه النتيجة مع
درا�سة خطاط بة(.)2001
يت�ضح من اجلدول (َّ � )6أن حمور حفظ املال جاء باملرتبة
اخلام�سة ،و� َّأن القيم املت�ضمنة يف حمور حفظ املال جميعها جاءت
بن�سب متدنية ،با�ستثناء قيمة ال�سعي لك�سب الرزق بالطرق امل�رشوعة
فقد جاءت بن�سبة مئوية مرتفعة بلغت ( .)% 17.94و ُيعزى ال�سبب
�إىل � َّأن املو�ضوعات املطروحة يف كتب اللغة العربية ركزت على
قيمة ال�سعي لك�سب الرزق ملا له من �أثر كبري يف ا�ستقامة احلياة،
و�إ�سعاد العباد ،فق�ضية الرزق ق�ضية �إميان ب�أن اهلل تعاىل هو الرزاق،
حرم
ِّ
فيح�سن امل�سلم توكله على اهلل تعاىل ،ويتقيه ،ويبتعد عما ّ
،ويلتم�س �أ�سباب الرزق فيما �أحل اهلل تعاىل له ،مع القناعة برزق اهلل
له ،في�شيع الأمن والطم�أنينة ويعم اال�ستقرار وينت�رش اخلري ،عندها
يعي�ش �سعي ًدا ،وميوت كذلك ،ب�إذن اهلل الكرمي .وقد �شدد الإ�سالم
على �رضورة حفظ املال العام حيث منع الر�شوة وال�رسقة والن�صب
واالحتيال والتزوير ورتب على ذلك العقوبة املنا�سبة التي و�صلت
حد قطع يد ال�سارق .لذا فمن واجب الدولة حفظ الأموال وحما�سبة
كل من يعتدي على �أموال املواطنني �أو املال العام .وقد اتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة العبد اهلل (.)2010
يت�ضح من اجلدول (َّ � )7أن حمور حفظ العقل جاء باملرتبة
الثالثة ،و� َّأن القيم املت�ضمنة يف حمور حفظ العقل جميعها جاءت
بن�سب متدنية ،با�ستثناء قيمة تقدير العلم ،وقيمة �إجالل العلماء
جاءت بن�سبة مئوية متو�سطة بلغت ( )% 20.61و ()% 23.71
على التوايل .وهي قيم ترقى ب�صاحبها �إىل حب العلم ،والتفكري
وحل امل�شكالت والقراءة واالطالع والإبداع .فالطالب يف املرحلة
الأ�سا�سية بحاجة �إىل تقدير العلم والعلماء واملعرفة وحب القراءة
فهي من املهارات الالزمة له يف حياته العملية بالإ�ضافة �إىل تنمية
قدراته على حل امل�شكالت؛ لكي يت�سنى له اكت�ساب مهارات التفكري
التي ت�ساعده على اتخاذ قرارات �صائبة .فالعقل يف الإ�سالم مناط
التكليف وفقدانه ي�ؤدي بالإن�سان �إىل الطي�ش واال�ستهتار واحلماقة،
لذلك حرم الإ�سالم كل ما يذهب العقل من م�سكرات وخمدرات.

ثالثاً :توصيات الدراسة:
  ُمراعاة بع�ض قيم حفظ املال ،وبع�ض قيم حفظ النف�س،
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وبع�ض قيم حفظ الن�سل ،وبع�ض قيم حفظ ال ّدين ،وبع�ض قيم
العربية للمرحلة الأ�سا�سية
حفظ العقل ،من قبل وا�ضعي كُ تب اللّغة
ِّ
لتدن ن�سبة توافرها يف تلك الكتب،
املتو�سطة يف الأردن؛ وذلك يِّ
ولأهميتهما يف حياة الفرد.
 العمل على تزويد القائمني على املناهج بنتائج التحليل
التي تو�صل اليها الباحثون من �أجل �إعادة النظر يف كتب اللغة
العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن.
 زيادة اهتمام امل�رشفني على العملية الرتبوية بالقيم،
وتوجيه املدر�سني لإثراء بع�ض القيم� ،أو تعزيز القيم يف نفو�س
الطالب من خالل ن�رشات لإثراء املنهاج ،والعمل على جتديدها و�أن
تكون �شاملة لكافة متطلبات احلياة ،واال�ستفادة من الدرا�سات التي
�أجريت يف هذا املجال.
 �رضورة تركيز خمططي املناهج على ت�ضمني قيم الإ�سالم
يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة يف الأردن
وب�شكل متوازن وخا�صة لأهمية هذه الكتب يف �إك�ساب الطلبة لهذه
القيم ،والتي ت�ساعدهم يف تنمية �شخ�صيتهم املتكاملة؛ لأنها من
�أكرث الكتب تركيزاً على �إك�ساب الطلبة القيم العربية والإ�سالمية.
العربية للمرحلتني
 �إجراء دِرا�سات مُماثلة على كُ تب اللّغة
ِّ
الأ�سا�سية ال ُدنيا ،والأ�سا�سية العليا يف الأردن؛ لل َّتعرف على مدى
الدينية
ُمراعاة الكُتب املذكُ ورة للقيم ذات ال�صلة بال�ضرَّ ورات
ّ
اخلم�س .
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