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 ملخص:
المستوى األول  للمرحلة  في كتاب الثقافة العامة المتضمنةالقيم تعرف  إلى دفت الدراسة الحاليةه

ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة طريقة تحليل  ؛الثانوية في األردن
( كوحدة Theme( حسب تصنيف "سبرانجر" للقيم، واتخذت الفكرة )  Content Analysisالمحتوى) 

( قيمة موزعة على ستة مجاالت، وتم استخراج 04وبلغ عدد القيم ) ،مللتحليل، والتكرار كوحدة لتعداد القي
 الصدق والثبات باستخدام معادلة سكوت.

أظهرت نتائج الدراسة أن القيم الدينية حصلت على أعلى التكرارات بين القيم، وجاءت في المرتبة 
اسية، ومن ثم القيم النظرية، ثم القيم الجمالية، فاالجتماعية، وفي المرتبة األخيرة األولى، وتلتها القيم السي

 القيم االقتصادية.
، تتضللمن بعللم المفللاهيم االقتصللادية الحياتيللة للمقللرر، وتوصلللت الدراسللة إلللى عللدد مللن التوصلليات

 وإعادة النظر في توزيع القيم وغير ذلك مما خلصت إليه الدراسة.
 ، القيم.رالتحليل، كتاب الثقافة العامة، المرحلة الثانوية، تصنيف سبرانج: يةالكلمات المفتاح
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Analysis of the Book of General Culture (Level 1) of Secondary Stage in 

Jordan according to "Spranger" Classification of Values  

Abstract 

The present study aimed to identify the values included in the first level of 

General Culture Book for the secondary satge in Jordan. To achieve this, the 

study adopted the analytical descriptive method, using the (Content Analysis) 

method according to "Spranger" classification of values, and took the (Theme) 

as a unit of analysis and (Repetition) as a unit for the enumeration of values. 

The number of values reached (40) values distributed onto six areas. Validity 

and reliability were confirmed using the equation of Scott. 

The results of the study showed that the religious values obtained the 

highest frequencies among the values, and came in the first place, followed by 

political values, and then the theoretical values, and the values of aesthetic, 

social, and last place economic values.   

Key Words: Analysis, General Culture Book, secondary Stage, Spranger 

classification, values. 
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 :المقدمة
لكل مجتمع من المجتمعات فلسفته التي بموجبها تتحدد طريقة عيشه في أي فترة من فترات 

يصمم ويرسم األساليب التي تضمن تاريخه، والمجتمع هو الذي يحدد تصرفات أفراده بشكل عام، و 
بقاءه، ودوام تماسكه، ويلبي مطالب أفراده التي تمكنهم من أن يعيشوا حياة منتظمة، هذا فضاًل عن 

مجتمع يعتمد على ما يسود فيه من قيم مشتركة بين أعضائه،  يأن تكامل البنية االجتماعية أل
 درا  لتلك القيم .  وعلى مدى انتشار مستويات متقاربة من درجات الوعي واإل

وموضوع القيم حظي باهتملام غيلر يسلير ملن البلاحثين منلذ زملن بعيلد، إالت أن االهتملام الحاسلم 
بالدراسللات البحثيللة للقلليم، لللم يظهللر إالت فللي العقللود األخيللرة مللن القللرن العشللرين؛ ويعللود ذلللك إلللى مللا 

ات البشللرية علللى اختالفهللا؛ ولهللذا فقللد أحدثتله الثللورة العلميللة والتكنولوجيللة مللن تييةللر فللي حيلاة المجتمعلل
أصبح من األهمية بمكلان إعطلاء اهتملام متدايلد لدراسلة القليم، كونهلا ملن أهلم مقوملات المجتملع، التلي 
تحكلللم توجهاتللله وسللللوكات أفلللراده، وتضلللمن لللله رخصلللية متميلللدة علللن غيلللره ملللن المجتمعلللات) هلللارون 

 (.   7112والخوالدة،
المجتمع، وبدونه ستكون  ءم ومعايير متفق عليها بين أعضاوالحياة االجتماعية تتطلب وجود قي

الحياة االجتماعية مستحيلة، بل ال يسلتطيع النظلام االجتملاعي االسلتمرار فلي وظيفتله لتحقيلق أهلداف 
الجماعللة، وذلللك ألن القلليم تمثللل جللدءًا مهمللًا مللن التنظلليم الللذي يوجلله سلللو  األفللراد ويعكلل  حاجللاتهم 

 (.Scriven , 2004 ؛  7110واهتماماتهم) وطفه ورهاب،
وتظهلللر القللليم فلللي سللللو  الفلللرد عللللى رلللكل اتجاهلللات ودوافلللع وتطلعلللات، إذ تمثلللل القيملللة بللل رة 
لمجموعللة مللن االتجاهللات النارللعة عللن العشللرات أو المعللات مللن االعتقللادات، ولهللا دور جللوهري فللي 

القات وتحدد طبيعة التفاعل توجيه العالقات االجتماعية، إذ إنها تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين هذه الع
بللين اإلفلللراد، وعلللن طريقهلللا يلللتم قيلللا  وتقلللدير مللواقفهم، ثلللم التنبللل  بسللللوكهم، وملللن خاللهلللا يمكلللن فهلللم 

 (.7110رخصية الفرد وسلوكه عن طريق دراسة نظامه القيمي) وحيد،
فلللطن طبيعلللة المجتملللع تتوقلللف عللللى نلللوع القللليم السلللائدة فيللله، وعللللى مقلللدار تكاملهلللا  ومملللا تقلللدم

سجامها، وذلك ألنها تسلاعد فلي ربلج أجلداء البنلاء االجتملاعي وتحقيلق وظلائف المجتملع، بملا تقلوم وان
بلله مللن ضللبج للسلللو ، وبالتللالي تحقيللق االنصللياع للمجتمللع وقواعللد نظاملله، والحيللاة االجتماعيللة ألي 
 مجتملللع ال تقلللوم بلللدون نظلللام سلللائد للقللليم ينتقلللل ملللن جيلللل إللللى جيلللل، كملللا أن هلللذا النظلللام ككلللل يكلللون 

 (.                     7101مجموعة من المستويات يحكم بها الفرد على نفسه )الدبون،
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وتكتسللب القلليم عللن طريللق التنشللعة االجتماعيللة، حيللع ينقللل كللل مجتمللع لجيللله الجديللد الصللورة 
العامة لألهداف واليايات التي يقيتمها المجتمع، وللوسائل السللوكية التلي يعتلرف بهلا، والتلي يمكلن أن 

لكلللي يحقلللق تللللك األهلللداف، ويصلللل إللللى تللللك  ؛أم صلللييرا كلللان تعملها كلللل فلللرد ملللن أفلللراده، كبيلللرايسللل
اليايللات، وعمليللة التنشللعة االجتماعيللة هللي فللي حقيقتهللا عمليللة تعللليم وتربيللة، تللتم مللن خاللهللا عمليللة 
التفاعلللل االجتملللاعي ونقلللل الخبلللرة، حيلللع يتشلللرب الفلللرد القللليم والمعلللايير االجتماعيلللة ملللن األرلللخا  

مهمين في حياته، كالوالدين والمعلمين والقادة والمقربين من الدمالء، فضلاًل علن الثقافلة العاملة التلي ال
 (.  7112يعيش فيها، لذلك فطن غالبية األفراد يتأثرون تأثرًا كبيرًا بالقيم التي نشأوا عليها)اليريب،
خبللللرات البشللللرية، إن اسللللتمرار التييللللر والتقللللدم الحضللللاري أدى إلللللى تضللللخم المعللللارف وتللللرا م ال

فأصلللبح ملللن الصلللعوبة عللللى األسلللرة أن تتبنلللى نقلللل الخبلللرات إللللى أبنائهلللا، بعلللد أن كانلللت ملللن صللللب 
اهتماماتها، فأهمللت التربيلة غيلر المقصلودة، وأصلبح المجتملع يتحملل مسل ولية كبيلرة علن نملو قلدرات 

اد الجيللل النارلل  الفللرد، وتحديللد اتجاهاتلله وطبيعللة قيملله عللن طريللق الم سسللات التربويللة لمسللاعدة أفللر 
 (. 7112والمحافظة على القيم األساسية فيه)الجبر، ،على ا تساب ثقافة ذلك المجتمع

وُتعد المدرسة إحلدى تللك الم سسلات التربويلة التلي لهلا دور مهلم فلي بنلاء قليم المجتملع والعملل 
رة السياسلللة التربويلللة لكلللل دوللللة هلللي ملللر ة تعكللل  صلللو  تعللللى نشلللرها بلللين أبنائللله، وعللللى ذللللك أصلللبح

والقليم التلي يعتنقهلا  ،واالتجاهلات ،إذ إن المجتملع يعكل  األفكلار ،المجتمع وفلسفته وأهدافله ومفاهيمله
 (. Patrick,2003أفراده ) 

عللللى المدرسلللة أن تلتلللدم بهلللذه األفكلللار التلللي تكلللون بمحصللللتها النهائيلللة صلللورة ذللللك ولهلللذا فلللطن 
حللد مصللادر ارلتقاق األهللداف التربويللة المجتملع،  ومتفقللة ملع احتياجللات العصللر اللذي يمللر بله، ألن أ

الرئيسة ألي نظام تربوي هو مما يسود في المجتمع من قيم واتجاهات في تللك الحقبلة الدمنيلة؛ ولهلذا 
يجابية المرغوبة، وتأصيلها للدى النارلعة، ومصمموها قيم المجتمع اإل ،المناهجالبد أن يأخذ مخططو 

  (. 7112يمية الكلية للمجتمع ) مقابلة والبشايرة،األمر الذي ينعك  بالتالي على المنظومة الق
وإذا كللان النظللام السياسللي واالجتمللاعي فللي بلللد مللا يختلللف عللن بلللد  خللر، فللطن هللذا االخللتالف 
سي دي إلى اختالف  خر في فلسفة التربية، وفي المناهج، والكتب المدرسية، وبقية المظاهر التربويلة 

في كل عصلر ملن العصلور لهلا أهلدافها التلي تسلتوحيها ملن  لهذه المجتمعات، ومعنى ذلك أن للتربية
فلسلللللللفة المجتملللللللع اللللللللذي تنشلللللللأ فيللللللله، وملللللللن حاجلللللللات ذللللللللك المجتملللللللع اللللللللذي تقلللللللوم بطعلللللللداد أفلللللللراده 

، ولمللللا كانللللت هللللذه الفلسللللفات وتلللللك الحاجللللات فللللي تطللللور Zajaward&Campbel,2011)للحيللللاة)
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تعلديل لوجهلات النظلر، وملا يطلرأ عللى مستمر تبًعا لتطور الخبرة اإلنسانية وما يترتلب عللى ذللك ملن 
ظلروف الحيلاة ذاتهلا ملن تييلر مسلتمر، فملا كللان صلالحًا بلاألم  قلد ال يكلون صلالحًا اليلوم، وملا هللو 

 (.7113مقبول منها اليوم قد ال يكون كذلك غدًا)الشاعر،
وتأسيسلللًا عللللى ذللللك فلللطن اسلللتنباه األهلللداف وبلورتهلللا تنشلللأ ملللن وجلللود حاجلللة يلللتم الشلللعور بهلللا، 

ر ذلللك عنللدما يقللارن المربللون مللا هللو موجللود لللدى المللتعلم مللن مسللتويات وقلليم يرغبهللا المجتمللع، ويظهلل
ويبللدو هللذا الللرأي منسللجًما مللع مللن يللرى بللأن العالقللة بللين الفللرد والمجتمللع هللي عالقللة وظيفيللة جدليللة، 

ملع في أن المجتمع يحصل على نظامه القيمي ملن القليم التلي تسلود بلين أفلراده، ثلم يعلود المجت لتتمث
التأثير فلي القليم التلي يحملهلا كلل فلرد فيله، حيلع إن الفلرد ال يسللك  ىمرة أخرى في عملية تفاعلية إل

أي سللللو  اسلللتنادًا إللللى نظامللله القيملللي فحسلللب، بلللل بنلللاًء عللللى القللليم السلللائدة فلللي مجتمعه)الصللليير، 
  (.alazzi , 2008؛  7113

اسلتخدامها فللي عصللر يشللهد ثللورة وتحليلل المحتللوى هللو أحللد أسلاليب البحللع العلمللي التللي يكثللر 
معلوماتيلللة وانفجلللار معرفلللي، األملللر اللللذي فلللر  العنايلللة واالهتملللام بتحليلللل المحتلللوى باعتبلللاره أسللللوبًا 
أساسلليًا يسللتند عليلله فللي تحليللل الكللم الهائللل مللن المعلومللات والمعللارف، وحتللى يللتم التعللرةف إلللى مللدى 

نى في ضوئها والحكم عليه، يقتضي ذلك تحليلل مراعاة المحتوى للمبادئ والمعايير والمكونات التي يب
ووصلفه وصلفًا كميلًا وكيفيلًا، والوقلوف عللى خصائصله بطريقلة علميلة  ،وعناصره ،المحتوى إلى أفكاره

وقلد تعلددت  ،(7112منظمة ولي  اسلتنادًا إللى االنطباعلات الذاتيلة أو المعالجلات العشلوائية) حملدي،
 ((Sprangerالقلليم، ومللن أبرزهللا تصللنيف اسلللبرانجر النظريللات والتصللنيفات التللي بحثللت فللي مجللال 

(، Theoretical Typeرخصللية: الللنمج النظللري)ة أنمللاه لسللتالللذي حللدد  فيلله الخصللائة القيميللة 
(، واللللللنمج Aesthetic Type(، واللللللنمج الجملللللالي)Economic Typeواللللللنمج االقتصلللللادي)

 Religiousمج الللديني)(، والللنPolitical Type(، والللنمج السياسللي)Social Typeاالجتمللاعي)

Type). ،(. 7101) بركات 
 مشكلة الدراسة:

هنا  ركوى من تراجع القيم لدى الطلبة،علمًا أن الهدف األساسلي ملن أي نظلام تعليملي إعلداد 
يمثلللون اللبنللة األساسللية فللي المجتمللع،  ويللتم تحقيللق هللذا الهللدف عبللر تهيعللة الطلبللة  باعتبللارهمالطلبللة 

طن، والوعي بقضاياه التي من رأنها  أن تجعل منه مواطنلا صلالحا ملتدملا لتحمل المس ولية تجاه الو 
مللدركا لحقوقلله التللي تصللب فللي النهايللة فللي خدمللة وطنلله ومجتمعلله، ونظللرا لكللون المنللاهج  ،بواجباتلله
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الدراسللليه تعلللد األداة الرئيسلللة التلللي تعملللل عللللى تنميلللة القللليم االيجابيلللة بشلللكل ال يتعلللار  ملللع التقلللدم 
العصر الحلالي،  واللذي الينكلر أحلد ماتوصللت إليله المنجلدات العلميلة فلي رلتى الحضاري لألمم في 

 ,Zegwaard.&Campbell؛  Lovat,T,Ron,2009) المجلللاالت، وخاصلللة فلللي الجانلللب الملللادي
هلو ملا يتعلار  فلي  ،أن الذي يثير القللق إال( ، 7112؛ البركات و دواغرة ،7113الشاعر، ؛2011

اإلسلالمية، األملر اللذي أعطلى المنلاهج دورًا أ ثلر فلأ ثر فلي التوجيله جانبه المعنوي ملع ثوابلت األملة 
ويعملق لللديهم ثقافلة المجتمللع ومللا ينبيلي أن يسللود فيله مللن قلليم  ،بملا يحصللن الطلبللة ،واالختيلار السللليم

تتناسللب مللع مللا يطمللح إليلله، ومللن هنللا جللاءت مشللكلة الدراسللة الحاليللة والمتمثلللة باإلجابللة عللن السلل ال 
المتضمنة فلي كتلاب الثقافلة العاملة المسلتوى األول للمرحللة الثانويلة فلي األردن حسلب الرئي  ماالقيم 

 للقيم.تصنيف سبرانجر 
 أهداف الدراسة وأسئلتها:
تعرف القيم المتضمنة في كتاب الثقافة العامة المستوى األول للمرحلة إلى هدفت الدراسة 

"ما القيم المتضمنة في كتاب  ، ونصهالس ال الرئي الثانوية في األردن، من خالل اإلجابة عن 
وتفرع عنه  "؟رللمرحلة الثانوية في األردن حسب تصنيف سبرانجالمستوى األول الثقافة العامة 
 األسعلة اآلتية:

للمرحلللة الثانويللة فلللي  المسللتوى األول الثقافللة العامللة مللا القلليم االجتماعيللة المتضللمنة فللي كتلللاب .1
 ؟األردن

 ؟للمرحلة الثانوية في األردن المستوى األول الثقافة العامة في كتابما القيم الدينية المتضمنة  .2
 ؟للمرحلة الثانوية في األردن المستوى األول الثقافة العامة ما القيم النظرية المتضمنة في كتاب .3
 ؟للمرحلة الثانوية في األردن المستوى األول الثقافة العامة ما القيم الجمالية المتضمنة في كتاب .0
للمرحلللة الثانويللة فلللي  ة المسللتوى األولالثقافللة العاملل االقتصللادية المتضللمنة فللي كتللاب مللا القلليم .5

 ؟األردن
للمرحللللة الثانويلللة فلللي  ة المسلللتوى األولالثقافلللة العامللل ملللا القللليم السياسلللية المتضلللمنة فلللي كتلللاب .6

 ؟األردن
 :ةأهمية الدراس 

 تأتي أهمية الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي من اآلتية:
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ر للقيم في التي استخدمت تصنيف سبرانج -حسب معرفة الباحثين -الدراسة الوحيدة  ُتعد -
 في االردن.تحليل الكتب المدرسية 

تستمد أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته، وهو تحليل كتاب الثقافة العامة المستوى  -
 األول للمرحلة الثانوية في األردن .

 سة تقدم تيذية راجعة لجهات تهمها تلك النتائج ، فالمسوولون النتائج التي توصلت إليها الدرا- -
التربويللون فللي مجللال التربيللة الوطنيللة فللي التعللليم العللام والتعللليم العللالي سيسللتفيدون مللن نتائجهللا  -

 عند وضع المناهج والمعرفة المناسبة اليجاد المواطن الصالح .
 ى.خر ستفتح الدراسة مجاال لدراسات أخرى لمستويات دراسية أ -

 محددات الدراسة:
 اقتصرت الدراسة على:

 7102/7102للعام الدراسي  األول للمرحلة الثانوية في األردن تاب الثقافة العامة المستوى  -
االجتماعيللللة، والدينيللللة، والنظريللللة، والجماليللللة، واالقتصللللادية، والسياسللللية. وعلللللى تصللللنيف  القلللليم -

 سبرانجر للتحليل.
 مصطلحات الدراسة:

يجابيلللة وسللللبية، نحلللو دة، تتضلللمن أحكاملللا عقليلللة تقويميلللة إت عقليلللة فعاللللة معقلللالقللليم:  تنظيملللا
األرياء وأوجه النشاه المختلفة، وتكون إما صريحة ْاو ضمنية، ونستنتجها من السلو  اللفظلي وغيلر 

كلل نملج قيملي ملن تكلرارات يلتم  ئيلا: ملا يحصلل عليلهوتعرف إجرا (. 7110اللفظي ) وطفه ورهاب،
نللد تحليللل محتللوى كتللاب الثقافللة العامللة المسللتوى األول الللذي يللدر  فللي المللدار  الحصللول عليهللا، ع

 .  7103/7102الثانوية األردنية، باستخدام تصنيف سبرانجر للقيم للعام الدراسي 
ردنيللة تدريسلله فللي جميللع بيللة والتعللليم األ تللاب الثقافللة العامللة :هللو الكتللاب الللذي قللررت وزارة التر 

. وتلللم تيييلللره فلللي العلللام 7112/7111رحللللة الثانويلللة منلللذ العلللام الدراسلللي ملللدار  المملكلللة لطلبلللة الم
 .7102/7102الدراسي 

م الثالثلللة فلللي النظلللام التعليملللي األردنلللي، وتشللللمل المرحللللة الثانويلللة: هلللي إحلللدى مراحلللل التعلللللي
 والثاني الثانوي. ،ول الثانوي الصفين األ

ل تحليللل القلليم المتضللمنة فللي تصللنيف سللبرانجر للقلليم: هللو أحللد التصللنيفات المعروفللة فللي مجللا
 حلدد خصلائة األنملاه القيميلة السلتة لماني اديار سلبرانجر، اللذيالكتب المدرسية، وينسب للعالم األ
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والدراسة الحالية اعتمدت إلى حد كبير على نظرية سلبرانجر اطلارًا  ،( Scott,1967لشخصية الفرد) 
 نظريا لها ،ألنها استخدمت التصنيف الذي انبثق عنها.

 السابقة: لدراساتا
توصل الباحثان إلى عدد ملن الدراسلات ذات العالقلة بالدراسلة الحاليلة ، وسليتم عرضلها حسلب 

 تسلسلها الدمني، على النحو اآلتي:  
( بعنوان هل تعلتِّم الكتب المدرسية  القليم الديمقراطيلة" دراسلة  Kalmos,2001دراسة كالمو )

هللدفت الدراسللة مللن خللالل تحليللل كتللاب مللادة التربيللة و  ،ياتحليليللة للكتللب المدرسللية فللي أسللتونيا وروسلل
أظهرت و  ،المدنية للصف التاسع، إلى تقدير دور الكتب في تعديد بعم القيم كح  المواطنة الفعال

نتائج التحليل أنها تعطي أركااًل عديدة للقيم التي تمارسها الم سسات الحكومية، مثل احترام القلانون، 
التجاهات الوطنيلة، وأوصلت الدراسلة بضلرورة أن تتضلمن الكتلب مديلدًا ملن وحقوق اإلنسان، وتعدز ا

 القيم االجتماعية.                       
للصللف الثالللع الثللانوي  ( بدراسللة تحليللل محتللوى كتللاب الفلسللفة المقللرر7110وقامللت الشمسللي)

والجماليلة المرغلوب  ،اإلملارات العربيلة المتحلدة" بهلدف التعلرف إللى ملدى تلوافر القليم األخالقيلة بدوللة
اسللللتخدم الباحللللع اسللللتبانه السللللتطالع رأي المعلمللللين و  ،فيهللللا لمجتمللللع اإلمللللارات فللللي  كتللللاب الفلسللللفة

أظهرت النتائج أن القيم األخالقية والجمالية غيلر ي المادة في القيم المرغوب فيها، و والموجهين ومنسق
 متوفرة في محتوى الكتاب.

تعلللرف إللللى القللليم اإلسلللالمية فلللي كتلللب الليلللة العربيلللة ( دراسلللة هلللدفت ال7117)ي وأجلللرى الحديلللر 
( كتابللًا، واسللتخدم الباحللع 07تكونللت عينللة الدراسللة مللن)راسللات االجتماعيللة فللي سلللطنة ُعمللان، و والد

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة القيم اإلسالمية و  وى، واعتماد الفكرة وحدة للتحليل،أسلوب تحليل المحت
فللي المرتبللة األولللى ثللم طلللب العلللم، ويليلله مجللال المعللامالت، فللي (، وجللاء ُحُسللن الخلللق %22بليللت)

 حين جاء مجال العقيدة في المرتبة األخيرة.   
( دراسة هدفت إلى تعلرف القليم المقتلرض تضلمينها فلي كتلب ليتنلا 7112وأجرى مقابلة والبشايرة)

لقليم المتضلمنة فيهللا. العربيلة للصلفوف الثالثلة األوللى ملن المرحلللة األساسلية فلي األردن، واستقصلاء ا
أظهللرت و  ،واسللتخدم أسلللوب تحليللل المحتللوى  ،وتكونللت عينللة الدراسللة مللن جميللع هللذه الكتللب المعتمللدة

( تكلرارًا، وكانلت القليم األعللى تكلرارًا هلي 200( قيملة بواقلع)22نتائج الدراسة أن عدد القيم المتضمنة)
ن فلللي المجلللال االجتملللاعي، وقيمتلللي قيملللة النظافلللة فلللي المجلللال البيعلللي، وقيملللة احتلللرام وتقلللدير اآلخلللري
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العبادة ومكارم األخالق في المجال الديني، وقيمة حب الوطن في المجال الوطني. وكانت المجلاالت 
 األ ثر تكرارًا: االجتماعي، والديني، والوطني، والصحي. 

(. دراسلللة هلللدفت تحديلللد القللليم التربويلللة اللللالزم تضلللمينها فلللي 7112وأجلللرى البركلللات و دواغلللرة )
منللاهج الدراسللية لتالميللذ الصللفوف األساسللية الثالثللة األولللى فللي المللدار  األردنيللة مللن وجهللة نظللر ال

أظهللرت نتللائج الدراسللة أن القلليم المتضللمنة فللي األداة لللم تحلل  بدرجللة تللوافر و  ،معلمللي تلللك الصللفوف
 عالية، وكذلك كشفت عن تفاوت في تكرار القيم المتضمنة في الكتب.

القليم االجتماعيلة التلي تضلمنتها مقلررات إلى تعرف الإلى ة هدفت ( دراس7112وأجرى اليريب)
علم االجتماع في التعليم الثانوي للبنين في المملكة العربية السلعودية ملن وجهلة نظلر المعلملين اللذين 

أظهللرت نتللائج الدراسللة تللدني تللوافر القلليم و  ،( معلمللاً 27تكونللت عينللة الدراسللة مللن )و  ،يدرسللون المقللرر
مقلللررات عللللم االجتملللاع ملللن وجهلللة نظلللر المعلملللين، وإن تلللوافر بعضلللها يشلللكل نسلللبة االجتماعيلللة فلللي 

 بسيطة.
( بدراسللللة هللللدفت إلللللى معرفللللة القلللليم المتضللللمنة فللللي كتللللاب ليتنللللا العربيللللة 7101وقللللام العبللللد )

للصفوف الثالثة األوللى فلي األردن، وملدى انسلجامها ملع منظوملة القليم العربيلة واإلسلالمية المعدللة، 
( قيمللللة فرعيللللة موزعللللة علللللى سللللتة 700أظهللللرت النتللللائج مللللا مجموعللللة)و  ،يللللل المحتللللوى فللللي ضللللوء تحل

مجلللاالت، وبلللرزت فيهلللا ظاهرتلللان هملللا التركيلللد عللللى قيملللة حريلللة التعبيلللر واللللرأي، والتلللراحم، وتنميلللة 
اإلحسا  بالجمال، واحترام الوطن واألملة، والحفلاع عللى الصلحة، وإهملال قليم رعايلة الواللدين، ونفلي 

وجلاءت القلليم  ،ري، ووحللدة األقطلار العربيلة، وتررلليد االسلتهال ، والمسلاواة فللي الفلر التمييلد العنصل
 المتضمنة منسجمة مع القيم العربية واإلسالمية بدرجة جيدة.

 التعلرف إللى ملدى تلوافر القليم التربويلة فلي عينلة ملنإلى  ( فقد هدفت7101وأما دراسة بركات)
تللم اسللتخدام تحليللل  ، وقللدسللنوات( 2-2العمريللة) قصللة األطفللال فللي سللورية الموجهللة إلللى المرحلللة

المحتوى في تحليل القصة االثنتلي عشلر، حيلع ُعلدت الجمللة وحلدة التحليلل األساسلية، ثلم ُصلنفت 
أظهلللرت النتلللائج أن القصلللة و  ،فلللي محلللاور وفلللق قائملللة القللليم المسلللتخدمة فلللي مقيلللا  كنعلللان للقللليم

لثقافيللة فللي المرتبللة األولللى، ويليهللا القلليم (، وجللاءت القلليم المعرفيللة وا310موضللوع الدراسللة تضللمنت)
الروحية واألخالقية، ومن ثم القيم االجتماعيلة، وملن ثلم قليم تكاملل الشخصلية، ويليهلا القليم الترويحيلة 

 والجمالية، وجاءت القيم الصحية والوقائية في المرتبة األخيرة.
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المتضلمنة فلي كتلب  ة( دراسلة هلدفت الكشلف علن القليم البيعيل7100وأجرى العدوان والطالفحلة)
أظهلرت و  ،والوطنية لمرحلة التعليم األساسي في األردن من خالل تحليلل محتواهلا ،التربية االجتماعية

ووجللود تطلابق بللين توزيللع  ،نتلائج الدراسللة أن مجللال حمايلة البيعللة مللن التللوم جللاء فللي المرتبلة األولللى
ثللة، مللع تركللد القلليم فللي كتللابي الصللف القلليم البيعيللة فللي االجتماعيللات، ووجللود تكامللل بللين الكتللب الثال

 األول والثاني أ ثر من كتاب الصف الثالع األساسي.
(بعنلللللوان نحلللللو إطلللللار التنميلللللة Zajaward&Campbel,2011وكامبلللللل) دواملللللا دراسلللللة زج وار 

هلدفت إللى تسلليج الضلوء عللى ملدى أهميلة و  ،المهنية للقيم  من منظور المجتمع المحلي والممارسلين
قليم فللي جميلع مسللتويات النظلام التعليمللي فلي اسللتراليا ونيوزلنلدا، مللن خلالل إدخالهللا وجلود األخللالق وال

توصللت الدراسلة إللى أن و  ،( طاللب وطالبلة0711تكونلت عينلة الدراسلة ملن)و  ،في متطلبلات المنلاهج
القيم والقيم األخالقية لها دور كبير في تعاون الطلبة، وأن المناهج الحالية تلعب دورًا في رفع مستوى 

 القيم واألخالق لدى الطلبة.
 على الدراسات: التعقيب

أهميلة القليم التلي تتضلمنها الكتلب المدرسلية عللى اخلتالف  في أغلبهلاأظهرت الدراسات السابقة 
مسللتوياتها، وأ للدت علللى أهميللة تضللمينها فللي الكتللب الدراسللية، وتنوعللت القلليم التللي تناولتهللا الدراسللات 

وبيعيللة، ومواطنللة، ومهنيللة، وتربويللة وغيرهللا، وكللذلك تفاوتللت فللي  السلابقة مللن حيللع  نللوع القلليم: دينيللة،
درجة القيم المتضمنة فيها، وأظهرت دراسات غالبية الدراسلات العربيلة بلروز القليم الدينيلة عللى غيرهلا 

(، والدراسلللة الحاليلللة 7101؛ العبلللد ، 7101؛ مقابللللة والبشلللايرة ؛ بركلللات،7117ملللن القللليم )الحديلللري،
كما اختلفت عن الدراسات السابقة  ،الدراسات في أنها تناولت مرحلة الدراسة الثانويةاختلفت عن بقية 

فلي األردن التلي اسلتخدمت تصلنيف جلاهد للقليم و  ،فلي كونهلا الدراسلة الوحيلدة ، حسلب عللم البلاحثين
واتفقللت الدراسللة مللع  ،)تصللنيف سللبرانجر( فللي تحليللل الكتللب المدرسللية للكشللف عللن القلليم السللائدة فيهللا

واتفقلت الدراسلة ملع  ،الدراسات السابقة في استخدامها منهج تحليل المحتوى لمواد دراسلية مكتوبلة بقية
وهنللا  تفللاوت فللي نتللائج الدراسللات مللن حيللع  ،الدراسللات السللابقة فللي اسللتخدامها الفكللرة وحللدة للتحليللل

 درسية .أو القلة في القيم تكرارًا، وبالتالي التباين في مدى تضمينها في الكتب الم ،الكثرة
 منهج الدراسة وإجراءاتها:

لللى تجهيللد حليلللي، وهللو طريقللة فللي البحللع تهللدف إاعتمللدت هللذه الدراسللة، المللنهج الوصللفي الت
تتعلق بلالظواهر الحاليلة  ،جابة عن تساوالت محددة سلفا بدقة، تمهيدا لإلبيانات الثبات فرو  معينة



 .7102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، التربوية للعلوم األردنية جمعيةال

712 
 

دوات ء البحللع، وذلللك باسللتخدام أجللراإ معلومللات عنهللا فللي زمللانواالحللدام الراهنللة التللي يمكللن جمللع ال
معينة، ومن خالل هذا الملنهج يحلاول الباحلع وصلف ظلاهرة موضلوع الدراسلة وتحليلل بياناتهلا وبيلان 

واآلثللار التللي تحللدثها)وفي  ،راء التللي تطللرض حولهللا والعمليللات التللي تتضللمنهاالعالقللة بللين مكوناتهللا واأل
 راسة الحالية استخدمت طريقة تحليل المحتوى حسب تصنيف سبرانجر للقيم.الد

هللداف الدراسللة، فقللد تطلللب ذلللك القيللام بجملللة مللن اإلجراءات،ومنهللا تحديللد ومللن اجللل تحقيللق أ 
دراسللللة، فضللللال عللللن تحديللللد الوسللللائل عللللداد أدوات الراسللللة، ثللللم اختيللللار عينللللة الدراسللللة، وإ مجتمللللع الد

 لبيانات.مة لتحليل ااإلحصائية المالئ
 مجتمع الدراسة وعينتها:

ردن، كتلللاب الثقافلللة العاملللة المسلللتوى األول للمرحللللة الثانويلللة فلللي األ تكلللون مجتملللع الدراسلللة ملللن
والذي قلررت وزارة التربيلة والتعلليم االردنيلة تدريسلة فلي جميلع ملدار  المملكلة لطلبلة المرحللة الثانويلة 

 .7112/7111في العام 
 ( موضللوعًا، موزعلة علللى77)  بللع وحلدات دراسلية، ارللتملت عللىوتكونلت عينلة الدراسللة ملن أر 

( صلفحة وهلي مقدملة الكتلاب، وأسلعلة المناقشلة ، واآليلات القر نيلة، 23( صفحة، استبعد منها) 027)
( صللفحة للتحليللل أي 22) واألحاديللع النبويللة، والنصللو  الشللعرية والنصللو  المسللرحية، واخضللعت

 ( بالمعة من محتوى الكتاب.21بنسبة)
ليلله سللبرانجر مللن خللالل يم أداة للدراسللة، وهللو الللذي توصللل إوتللم اسللتخدام تصللنيف سللبرانجر للقلل

ع صلنف يلحلسلو  األفلراد فلي حيلاتهم اليوميله، دراسته لتاريخ بعم الشخصيات ،  ومن مالحظاته 
األفللراد إلللى سللتة أنمللاه مختلقلله، كللل نمللج منهللا يمثللل أنموذجللا معينللًا مللن الشخصللية، وهللذه األنمللاه: 

 ظري، واالقتصادي، والجمالي، واالجتماعي، والسياسي، والديني.الن
( محكمين من المتخصيصلين فلي القيلا  1) تم عرضها على ،وللتحقق من صدق أداة التحليل

والتقللويم ،والمنللاهج، وكانللت مالحظللاتهم علللى األداة مرتكللدة علللى الصللياغة الليويللة ، وتللم األخللذ بهللا 
 جميعها.

( صللفحة، وبنسللبة 72) اختيللار عينللة عشللوائية بلللغ عللدد صللفحاتها تللم ،ولحسللاب معامللل الثبللات
( من مجموع الصفحات المحللة ، ُحللت أربع مرات وبشكل منفصل، إذ قام الباحثان بتحليلين 72%)

يفصل بينهما ثالثون يوما، بينما قام بمحاولة التحليل الثالثة والرابعة محلالن خارجيلان. وتلم اسلتخراج 
، وعلى تصنيف تلك الفكْر لنوعي الثبات المذكورين مسلتخدمين الفكْر التي ُقيمتامل االتفاق على مع
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معادلللة سللكوت ، وفللق تصللنيف سللبرانجر للقلليم، وكللان االتفللاق علللى تسللمية الفكللْر بالنسللبة لمحللاولتي 
 12( ، كما كان االتفاق بين الباحثين والمحللل األول )% 27( وعلى تصنيف الفكْر)%22الباحثين )

( عللللى تصلللنيف األفكلللار فلللي حلللين كلللان االتفلللاق بلللين البلللاحثين %12مية األفكلللار، و) ( عللللى تسللل%
؛ 0222( )سللللللكوت،%11( وعللللللى تصلللللنيف الفكلللللْر)%13والمحللللللل الثلللللاني عللللللى تسلللللمية األفكللللللاْر) 

( وبلللللذلك اصلللللبحت األداة مناسلللللبة  لتحقيلللللق اهلللللداف الدراسلللللة ، كملللللا موضلللللح فلللللي  7101الكبيسلللللي،
  .(0جدول)

 على تحديد األفكار وتسميتها معامالت االتفاق (1جدول)
 تسمية الفكر تصنيف الفكر   انوع الثبات الرقم
 %22 %27 بين محاولة الباحثين 0
 %12 %12 بين الباحثين والمحلل االول 7
 %13 %11 بين الباحثين والمحلل والمحلل الثاني 3

 المعالجة االحصائية:
 معادلة سكوت الستخراج الثبات.تم استخدام النسب المعوية لحساب تكرارات القيم ، و 

 معادلة سكوت تستخدم الستخراج الثبات ألداة القيا . 
 معامل االختالف/ على معامل االختالف. –معامل الثبات= معامل االتفاق 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
قيا  لما كانت الدراسة الحالية قد التدمت إلى حد كبير بنظرية سبرانجر للقيم اطارًا نظريًا في 

وسيتناول هذا الجدء   القيم التي سيتوصل لها عند تحليل كتاب الثقافة العامة المستوى األول، 
 عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسعلتها.

المستوى "ما القيم المتضمنة في كتاب الثقافة العامة  النتائج المتعلقة بالس ال الرئي ، ونصه
  "؟رية في األردن حسب تصنيف سبرانجللمرحلة الثانو األول 

للمرحلة  -المستوى األول -لإلجابة عن هذا الس ال، تم تحليل محتوى كتاب الثقافة العامة
 (     2وكانت النتائج،  كما يوضحها جدول) ،للقيم رالثانوية في األردن ، باستخدام تصنيف سبرانج

     سبها المئوية( األنماط القيمية ورتبها وتكراراتها ون2جدول )    
 النسبة المئوية التكرار الرتبة النمط القيمي الرقم
 %21.11 024 1 القيم الدينية 1
 %21.34 014 2 القيم السياسية 2
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 النسبة المئوية التكرار الرتبة النمط القيمي الرقم
 %11.00 361 3 القيم النظرية 3
 %15.325 344 0 القيم الجمالية 0
 %10.15 244 5 القيم االجتماعية 5
 %0..1 145 6 القيم االقتصادية 6

 %6.... 1.54 لمجموع الكليا
 ( وبنسبة024) ن نمج القيم الدينية جاء في المرتبة األولى بتكرار( أ1يتضح من جدول)

( ، وفي %21,34) ( وبنسبة014) وفي المرتبة الثانية جاء مجال القيم السياسية بتكرار (21.1%)
( وفي المرتبة الرابعة، %11,00) ( وبنسبة361) مجال القيم النظرية بتكرار بلغجاء  .المرتبة الثالثة

( ووفي المرتبة الخامسة جاء مجال القيم %15,32) ( وبنسبة344) جاء مجال القيم الجمالية بتكرار
( وفي المرتبة السادسة واألخيرة جاء مجال القيم %10,15( وبنسبة)244) االجتماعية بتكرار
 (.%0.,1) ( وبنسبة145) االقتصادية بتكرار

تأتي القيم الدينية في المرتبة األولى في مجتمع مسلم، ودين الدولة اإلسالم،  ولي  غريبًا أن
وهذا يعني حسب التصنيف المستخدم أن الفرصة لفهم رخصيات األفراد،  ستكون متاحة من خالل 
قيمهم التي صنفها سبرانجر إلى ستة أنماه مختلفة، وكل نمج منها يمثل أنموذجا معينا من 

 : النظري، واالقتصادي، والجمالي، واالجتماعي، والسياسي ، والديني .هي نماهالشخصية، وهذه األ
االنماه التوجد في الواقع نقية، ولكنها على العموم تصلح باعتبارها نماذج  إضافة إلى أن هذا 

تتداخل قيمتان مع  و أناليالبة على رخصيتهم وسلوكهم، أ يمكننا تصنيف االرخا  بحسب القيم
نماه )ديني واجتماعي( وهي األاقتصادي ( او )سياسي و  ) نظري وجمالي (، :يبعضهما كاالت
 األ ثر ريوعا.

(التي أرارت الى وجود قصور   Kalmos,2001 واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة) 
وخاصة القيم الدينية، ولعل سبب هذا االختالف يعود إلى اختالف  ،واضح في المجهود القيمي

ربية في إعطاء األهمية الكبيرة لكثير من القيم التي ال تحصل على هذه األهمية في المجتمعات االو 
فضال عن ذلك فطن لكل مجتمع تسلسلة الهرمي للقيم خا  به، ، بلدان أو مجتمعات العالم الثالع

ومن النادر وجود تشابه في هذه التسلسالت الهرمية بين المجتمعات، وفي مجال القيم الجمالية 
 ( .2441ه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسة الشمسي)جاءت هذ



 السالم الجعافرة.د. أحمد البدري، د. عبد أ            ....... المستوى األول للمرحلة الثانوية كتاب الثقافة العامة تحليل

892 

ولالجابة عن السْوال االول: ما القيم االجتماعية المتضمنة في كتاب الثقافة العامة المستوى 
 األول للمرحلة الثانوية في االردن؟

، ورتبها وتكرارها ونسبها، كما هو موضح في القيم االجتماعيةلإلجابة عن الس ال تمت استخراج 
 (3جدول)

 نمط القيم االجتماعية، ورتبها وتكراراتها ونسبها المئوية  (3جدول)
 النسبة المئوية التكرار الرتبة :القيم اجتماعية الرقم
 2,55 54 1 االندماج بالجماعة. .1
 2,10 02 2 يخدم اليير. 21
 2,40 04 3 الصداقة. 20
 ..,1 .3 0 االنفتاض على اآلخرين. 25
 .1,1 34 5 العطف. 26
 1,41 35 6 العطاء والكرم. 24
 1,43 30 4 التواضع. 21

 %10,15 244 5 المجموع الكلي للمجال
جاءت في المرتبة األولى بين  (" االندماج بالجماعة"،.1( أن الفقرة )3) يظهر من جدول

 وبتكرار بلغيخدم اليير"، " (21) ويليها الفقرة رقم (2,55وبنسبة ) (54) وبتكرار بلغ فقرات النمج،
(، وبنسبة 04) (" الصداقة" وبتكرار20) (، وفي المرتبة الثالثة الفقرة2,10) وبنسبة بليت (،02)
( 30) (" التواضع" وبتكرار بلغ21) (، وجاء في المرتبة األخيرة بين فقرات المجال القيمة رقم2,40)

(. وبلغ مجموع تكرارات 1,41سبة)(" العطاء والكرم" وبن24) (، وقبل األخيرة الفقرة رقم1,43) وبنسبة
 نماه الستة.وحصل على الترتيب الخام  بين األ (،%10,15) ( تكرارًا، وبنسبة244) المجال

؛ 2444؛ مقابللللللة وبشلللللايرة،2411وجلللللاءت النتلللللائج متفقلللللة ملللللع نتلللللائج )العلللللدوان والطالفحلللللة،،
 (.2441الشمسي،

ية الللللذي يحملللللل  هلللللذه أن نمللللج الشخصللللل ويبلللللدو(. 2444) ملللللع البركللللات و دواغلللللرة، فوتختللللل
المجموعة القيمية ،سيكون من الشخصيات التي يلتحكم فيهلا حلب النلا  ، ويتميلد بلالعطف والحنلان، 

 قرب النا  إلى النمج الديني. ع وخدمة االخرين، وهذا النمج هو أوالتواض
ة للمرحلللل المسلللتوى األول الثقافلللة العاملللة ملللا القللليم الدينيلللة المتضلللمنة فللي كتلللاب -السلل ال الثلللاني
 ؟الثانوية في األردن
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، ورتبهللا وتكرارهللا ونسللبها، كمللا هللو موضللح فللي القلليم الدينيللةلإلجابللة عللن السلل ال تللم اسللتخراج 
 .(0) جدول

  ةنمط القيم الدينية، ورتبها وتكراراتها ونسبها المئوي (4) جدول
 النسبة المئوية التكرارات الرتبة الدينيةالقيم  الرقم
 6,13 124 1 يتحكم الدين به. 1
 3,24 60 2 ي كد بعم مظاهر الحياة. 1
 1.,2 54 3 يرى برهان   في كل ريء. 13
 2,55 54 0 يرفم بعم مظاهر الحياة. 16
 1,53 34 4 لي  بالضرورة متدينًا. 34
 1,42 24 1 متصوف. 36
 .2,4 01 6 زاهد. 22
 .2,2 05 5 يركد انتباهه على ما وراء العالم. 24
 %21,11 024 1 للمجالالمجموع الكلي  

( "يتحكم الدين به"، حصلت على أعلى تكرار ومقداره 1( أن القيمة رقم)0يظهر من جدول)
(" ي كد بعم مظاهر 1ويليها في المرتبة الثانية القيمة رقم)(، 6,13وبنسبة) (،124)

برهان   في (" يرى 13وفي المرتبة الثالثة القيمة رقم)(، 3,24وبنسبة)(، 60الحياة."وبتكرار بلغ)
( تكرارًا، 024(. وبلغ مجموع تكرارات المجال)1.,2وبنسبة) (،54 ل ريء"، وبتكرار بلغ)

 (، وحصل على الترتيب األول بين األنماه الستة .%21,11وبنسبة)
التي أرلارت إللى وجلود قصلور (  2444وتختلف نتائج هذه الدراسة مع  نتائج دراسة)الحديري،

؛ 2442، وتتفللللللق مللللللع نتللللللائج )الحديللللللري، وخاصللللللة القلللللليم الدينيللللللة ،واضللللللح فللللللي المجهللللللود القيمللللللي
(. وهذا النمج من الشخصية تتحكم فيله القلوى الدينيلة وتوجله سللوكه، 2414؛ العبد ؛2445هارون،

 وهو يرى برهان اللة في فعالية بشرية، وهو زاهد ، ويكون انتباهه موجها نحو ما وراء العالم.
للمرحلللة  المسللتوى األول الثقافللة العامللة ظريللة المتضللمنة فللي كتللابمللا القلليم الن -السلل ال الثالللع
 ؟الثانوية في األردن

، ورتبهلا وتكراراتهلا ونسلبها، كملا هلو موضلح فلي القليم النظريلةلإلجابة عن السل ال تلم اسلتخراج 
 .( 5جدول)
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 ها ونسبها المئوية( نمط القيم النظرية، ورتبها وتكرارات5جدول)
 النسبة المئوية التكرارات الرتبة القيمة الرقم
 6,13 124 1 يسعى للحقيقة. 2
 .0,5 4. 2 يتجه إلى عالم المعرفة. 0
 4,51 14 6 غالبًا يكون عالمًا أو فيلسوفًا. 04
 4,56 11 5 يرفم الدين باعتباره وسيلة معرفية خاطعة. .3
 3522 21 3 تخدام العقل.عن الصحيح والصادق باس يبحع 6
 3,46 64 0 الوصول إلى ما وراء الخبرة  و المعرفة المادية بالعقل المادة 11

 %11,00 361 3 المجموع الكلي
(" يسعى للحقيقة" جاءت في المرتبة األولى بين 2) أن القيمة رقم( 5) يظهر من جدول

(" يتجه إلى عالم 0) انية الفقرة رقم(، وفي المرتبة الث6,13(، وبنسبة )124) الفقرات، وبتكرار
عن الصحيح والصادق  (" يبحع6(، ويليها الفقرة رقم).0,5(، وبنسبة )4.) المعرفة"، وبتكرار بلغ

 واألخيرة الفقرة رقم ة(، وجاء في المرتبة السادس3522) (، وبنسبة44) "، وبتكرارباستخدام العقل
(" يرفم الدين باعتباره وسيلة .3الفقرة رقم)(، وجاءت 4,51) ( وبنسبة14) ( وبتكرار بلغ04)

 (. وبلغ مجموع تكرارات المجال4,56(، وبنسبة)11معرفية خاطعة" بالمرتبة قبل األخيرة، وبتكرار)
وهذا النمج  ،(، وحصل على الترتيب الثالع بين المجاالت الستة%11,00( تكرارًا، وبنسبة)361)

فيه القيم النظرية، ويفتش عن ما هو صحيح  من الشخصية يسعى ال تشاف الحقيقة، وتتحكم
 والمعرفة ،وغالبًا ما يكون فيلسوفًا أو عالمًا. ؟األردنوصادق موضوعيًا، ويتجه إلى العلم 

للمرحلللة  المسللتوى األول الثقافللة العامللة مللا القلليم الجماليللة المتضللمنة فللي كتللاب - السلل ال الرابللع
 الثانوية ؟ 

، ورتبهلا وتكراراتهلا ونسلبها، كملا هلو موضلح فلي لقليم الجماليلةالإلجابة عن الس ال تم استخراج 
 (6جدول)

 ( نمط القيم الجمالية، ورتبها وتكراراتها ونسبها المئوية6) جدول
 النسبة المئوية التكرارات الرتبة القيمة الرقم
 3,32 65 1 التناسق والتماثل. 4
 2,55 54 0  .من خالل عدم التفكير بمنفعته الذاتية يسيطر على النا 11
 2,11 55 3 ينمي األذواق. 15
 2,40 04 5 يتذوق الفن. 23
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 النسبة المئوية التكرارات الرتبة القيمة الرقم
 0523 31 2 التعبير عن المضامين الروحية. 31
 3,46 64 2 ينظر إلى   باعتباره أعظم القوى النظامية. 12
 %15,32 344 0 المجموع الكلي 

 في المرتبة األولى، وبتكرار جاءت" التناسق والتماثل( "4) ( أن القيمة رقم6) يظهر من جدول
ينظر إلى   باعتباره أعظم القوى ( "12) (، وفي المرتبة الثانية الفقرة 3,32) (، وبنسبة بليت65)

التعبير عن المضامين الروحية" " (31) (، وجاءت الفقرة رقم3,46) ( ونسبة64"، وبتكرار)النظامية
(" 23(، وجاءت قبل األخيرة الفقرة رقم)0523) بة( وبنس34) في المرتبة السادسة واألخيرة وبتكرار

 ( تكرارًا، وبنسبة344) (. وبلغ مجموع تكرارات المجال2,40(، وبنسبة)04يتذوق الفن" وبتكرار)
( 2441) (، وحصل على الترتيب الرابع بين االنماه الستة، وتتفق مع نتائج الشمسي2,55)

وهذا النمج من الشخصية  ،ى القيم الجمالية( في تأ يدها عل2444) ( والبشايرة2414) وبركات
ينمي األذواق ويتذوق الفن، ويميل إلى التناسق والتماثل ويضفي التعبير أو الشكل على المضامين 

 الروحية الجديرة باالعتبار عاطفيًا.
 ة المسلللتوى األولالثقافلللة العامللل ملللا القللليم االقتصلللادية المتضلللمنة فلللي كتلللاب - السللل ال الخلللام 

 ؟ثانوية في األردنللمرحلة ال
، ورتبها وتكرارها ونسبها، كما هو موضح القيم االقتصادية لإلجابة عن الس ال تم استخراج 

 .(4في جدول)
 ( نمط القيم االقتصادية، ورتبها وتكرارها، ونسبها المئوية7) جدول

 النسبة المئوية التكرارات الرتبة .االقتصاديةالقيم  الرقم
 1,22 20 5 حف  الذات. 35
 1,53 34 3 تيلب عليه لية المنفعة. 32
 1,61 33 1 رهوة الثروة. .2
 1,53 34 3 لثروة.اال تهمه وسيلة جمع  33
 1520 01 2 زدهار من نعم  .يعتبر اال 34
 4,46 15 4 له نظرة دينية لألمور. 31
 1,24 25 0 عبادة السلطة الدنيوية. 30

 %0.,1 145 6 المجموع الكلي
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" رهوة الثروة" جاءت في المرتبة األولى بين فقرات (.2) ( أن القيمة رقم4) ن جدوليظهر م
( ونصهما" تيلب عليه لية المنفعة" 33,32(، ويليها الفقرتان )1,61( وبنسبة)33) المجال، وبتكرار

" تحف  الذا(" 35) (، ويليها الفقرة رقم1,53) ( وبنسبة34" وبتكرار)لثروة.اال تهمه وسيلة جمع  و"
له نظرة دينية  ("4) (، وجاء في المرتبة السابعة واألخيرة، الفقرة رقم1,22) (، وبنسبة20) وبتكرار
يعتبر االزدهار من نعم ( "34) (، وقبل األخيرة الفقرة رقم4,46) (، وبنسبة15) "، وبتكرارلألمور
 ارًا، وبنسبة( تكر 145) (، وبلغ مجموع تكرارات المجال1520) (، وبنسبة11) " وبتكرار 
(، وحصل على الترتيب الساد  واألخير بين المجاالت الستة. وتتفق هذة النتيجة مع  0%.,1)

هذا النمج من الشخصية تيلب عليه رهوة الثروة دون اعتبار   ما أن(. 2414)العبد ، نتائج دراسة
بلية المنفعة وحف   للوسائل المستخدمة في جمعها، وعبادة السلطة الدنيوية ، وينظر إلى كل رىء

 الذات.
السْوال الساد : ما القيم السياسية المتضمنة في كتاب الثقافة العامة المستوى األول للمرحلة 

 الثانوية في األردن؟
، ورتبها وتكرارها ونسبها المعوية، كما هو القيم السياسيةلإلجابة عن الس ال تم استخراج 

 .(1موضح في جدول)
 ياسية، ورتبها وتكرارها، ونسبها المئوية( نمط القيم الس8جدول)

 النسبة المئوية التكرارات الرتبة القيمة الرقم
 5,62 114 1 السيطرة. 3
 0,41 14 2 اجتماعي. 5
 2,55 54 6 سيطرة سياسية. 14
 3512 21 2 سيطرة اقتصادية. 14
 2,11 55 5 سيطرة اجتماعية. 10
 3502 27 3 ية.يستخدم الدين للحصول على السلطة الشخص .
 %21,11 014 2 المجموع 

(" السيطرة" جاءت في المرتبة األولى بين فقرات 3) رقم ( أن القيمة1) يظهر من جدول
 (، وبنسبة14) (" اجتماعي" وبتكرار5) (، ويليها الفقرة رقم5,62) (، وبنسبة114) المجال، وبتكرار

"، دم الدين للحصول على السلطة الشخصيةيستخ (".) رقم ة(، وفي المرتبة الثالثة، الفقر 0,41)
سيطرة سياسية" ( "14) (، وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة، الفقرة رقم3502) (، وبنسبة62وبتكرار)
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 (" سيطرة اجتماعية"، وبتكرار10) (، وجاءت قبل األخيرة الفقرة رقم2,55) ( ونسبة54وبتكرار)
(، وحصل %21,11) ( تكرارًا، وبنسبة014) المجال(. وبلغ مجموع تكرارات 2.11) (، وبنسبة55)

وجاءت هذة النتيجة  متوافقة مع نتائج دراسة مقابلة  ،على الترتيب الثاني بين المجاالت الستة
ن هذا النمج من الشخصية يميل إلى حب  السيطرة، وإلى تكوين العالقات ، كما أ(2444والبشايرة )

و أ و اقتصاديًا،أ ،والسيطرة على النا  سياسياً ، إلى السلطةاالجتماعية ألنها بنظره وسيلة للوصول 
خرى، بْاعتباره وسيلة للحصول على السلطة ظر الى الدين نظرتة إلى القيم األاجتماعيًا، وهو ين

       الشخصية ، ودفاعة عن الدين لياية نفعية ألجل السلطة.
 التوصيات: 

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:
والممارسللللات  ،ضللللرورة تضللللمين الكتللللاب مفللللاهيم اقتصللللادية حياتيللللة، بشللللكل يعللللالج السلللللوكات .0

االقتصلللللادية غيلللللر السلللللليمة عللللللى مسلللللتوى األفلللللراد والم سسلللللات، كتررللللليد االسلللللتهال  بأنواعللللله 
 المختلفة.

وعداللة، علملًا أن الكتلاب  ةإعادة النظر في توزيع القيم داخلل محتلوى الكتلاب بشلكل أ ثلر واقعيل .7
 يع فروع المرحلة الثانوية في األردن.يدر  لجم

إجراء دراسات مماثلة وفق تصلنيف سلبرانجر للقليم، عللى كتلب دراسلية لطلبلة المراحلل الدراسلية  .3
 المختلفة.

 اعتماد قائمة القيم الواردة في تصنيف سبرانجر للقيم عند تطوير المناهج والكتب المدرسية. .2
 المراجع العربية:

 . سيكولوجية التنشعة االجتماعية، عمان، دار المسيرة للنشر.(7102أبو جادو، صالح محمد) -
(.  القيم التربوية الالزم تضمينها في المناهج 7112البركات، علي أحمد ودواغرة، ونايف أمين) -

الدراسية لتالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى في الملدار  األردنيلة. مجللة العللوم التربويلة 
 .732-712، 2دد( الع1والنفسية،  مجلد)

( ملدى تلوافر القليم فلي عينلة ملن قصلة األطفلال فلي سلوري. مجللة 7101بركات، فلاتن سلليم) -
 . ج ج732-023العدد الثالع، 72جامعة دمشق. المجلد 

القلليم اإلسللالمية فللي كتللب الليللة العربيللة والدراسللات االجتماعيللة فللي سلللطنة  (7117الحديللري، ) -
 .0222-003الثالع، العدد الثاني،مجلة جامعة أم القرى، المجلد ُعمان. 
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(.دراسللة تحليليلة لمحتلوى كتللب العللوم للصلف السللاد  االبتلدائي فللي 7112الجبلر، محملد داود) -
السعودية في ضوء معايير تلدري  العلوم.بحلع مقلدم للمل تمر العلملي السلابع عشلر فلي جامعلة 

 .3عين رم ، بعنوان مناهج التعليم والمستويات المعيارية، مجلد 
( دور األسرة والروضة في تشكيل القليم األخالقيلة للطفلل: دراسلة 7112) لمي  إبراهيم حمدي، -

سنوات. رسالة ماجسلتير غيلر منشلورة،  2-2ميدانية ألطفال الريا  في محافظة الالذقية بين 
 جامعة دمشق سوريا.

األردنللي ( منظوملة القلليم التلي تعكسللها البلرامج الديبنيللة فلي التلفديللون 7101الدبون،أحملد محمللد) -
لللدى عينللة مللن الطلبللة المللراهقين فللي محافظللة عجلللون األردنية.مجلللة جامعللة أم القللرى، المجلللد 

 .022-000الثاني، العدد الثاني،
(.تحليللل محتللوى كتللاب الفلسللفة المقللرر للصللف الثالللع الثللانوي بدولللة 7110الشمسللي، خديجللة) -

لمجتمع اإلمارات. رسالة ماجستير اإلمارات العربية المتحدة في ضوء القيم األخالقية والجمالية 
 غير منشورة، اإلمارات، معهد الدراسات والبحوم.

( دراسلللة تحليليلللة للقللليم المتضلللمنة فلللي كتلللاب المطالعلللة العربيلللة 7113الشلللاعر، جملللال محملللود) -
 للصف التاسع األساسي في األردن. رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية.

جهللللات القيميللللة لمعلمللللي التربيللللة البدنيللللة بمنطقللللة الريللللا  (.التو 7113الصلللليير، علللللي محمللللد) -
 .322-303(،0التعليمية. مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية)

القيم المتضمنة في كتاب ليتنا العربية للصفوف الثالثة األولى (. 7101العبد ، محمود فندي) -
. مجلللللة العلللللوم المية المعدلللللةفللللي األردن، ومللللدى انسللللجامها مللللع منظومللللة القلللليم العربيللللة واإلسلللل

 .712-022، 7عدد 00التربوية والنفسية. المجلد
المتضللمنة فللي كتللب التربيللة االجتماعيللة  ة(. القلليم البيعيلل7100العللدوان، زيللد وطالفحللة، حامللد) -

، الجدء  22. المجلة التربوية، جامعة الكويت، العدوالوطنية لمرحلة التعليم األساسي في األردن
 .732 -720الثاني، 

(  راء بعللللم معلمللللي مقللللررات علللللم االجتمللللاع بالمرحلللللة 7112اليريللللب، عبللللدالعديد بللللن علللللي) -
الثانوية ودورها في تدعيم القيم االجتماعية لدى الطالب. مجلة جامعة أم القرى، المجلد األول، 

 .22 -03العدد األول،
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سسلللة مصلللر ( .االحصلللا  التطبيقلللي فلللي العللللوم االجتماعية،موئ2414الكبيسلللي، وهيلللب مجيلللد ) -
 ،بيروت، لبنان.  

(. القلللليم المتضللللمنة فللللي كتللللب ليتنللللا العربيللللة 7112مقابلللللة، نصللللر محمللللد وزيللللد علللللي البشللللايرة) -
للصلللفوف الثالثلللة األوللللى ملللن المرحللللة األساسلللية فلللي األردن. مجللللة العللللوم التربويلللة والنفسلللية، 

 .002 -20العدد، 1المجلد
المتضمنة في أناريد ريا  األطفال فلي  (. تحليل القيم7112هارون، رمدي والخوالدة، ناصر) -

 .722-722(،2)0األردن. المجلة األردنية في العلوم التربوية،
(. السلللمات الديمقراطيلللة للتنشلللعة االجتماعيلللة فلللي المجتملللع 7110وطفللله، عللللي ورلللهاب، عللللي) -

 .722-700(0)02الكويتي المعاصر. مجلة دمشق،
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