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  ملخص

ي تضمينها    ي ينبغ ي الت ل المهن ة بالعم يم المرتبط ة الق ى معرف ة إل دفت الدراس ب ه ي آت ف
ا       ية العلي ة األساس ة للمرحل ة والمدني ة الوطني فوف(التربي ر  : الص ع والعاش امن والتاس ي ) الث ف

ب واألردن،  ذه الكت ي ه يم ف ك الق وافر تل ة ت ة درج ل  . معرف ة بالعم القيم المرتبط ة ب اء قائم م بن ت
وت  ي احت ة ) ٥٧(المهن اهج الدراسات االجتماعي ي من ى المتخصصين ف م عرضها عل ة، وت قيم

يم في الكتب       ك الق ا تل رد به . لتحكيمها، وبعد تعديلها طلب منهم تحديد التكرارات التي ينبغي أن ت
يم     : وقد تضمنت القائمة ستة مجاالت من القيم ة، ومجال الق يم التقني مجال القيم اإلدارية، مجال الق

ة  يم   /المعرفي ال الق ية، ومج يم البينشخص ال الق ية، ومج يم الشخص ال الق ة، ومج  العلمي
ذه      . الجماعية/الزمرية وى الكتب وفق ه ل محت ك       وجرى تحلي وافر تل رارات ت ة تك ة لمعرف القائم

ل    وم آموضوع للتحلي ع         . القيم فيها باعتماد المفه رتين بواق ه م م إعادت ل ت ات التحلي د من ثب وللتأآ
يم   أآثر توافردلت نتائج التحليل على أن .  )٠.٨٩(أسبوعين بينهما، وآان معامل الثبات الكلي  للق

م التاسع    امن، ث د آانت   . المرتبطة بالعمل آان في آتاب اصف العاشر، ثم في آتاب الصف الث وق
يم       ال الق م مج ب، ث ي الكت وافرا ف ر ت ت األآث ة آان يم اإلداري ال الق ي مج منة ف يم المتض الق

ة        يم الزمري م مجال الق ة ث ة، فالشخصية، فالمعرفي ة /البينشخصية، فمجال القيم التقني ا   .الجماعي آم
يم المرتبطة بالعمل هي        ة من الق ة   : تبين عدم احتواء الكتب على إحدى عشرة قيم االنضباط، دق

و    عي نح ة، الس نح الثق ار، التواضع، م ة، اإليث اليف، حب الحكم ائج، تفحص التك داف والنت األه
ع  ا  . الكلية، تحقيق الرضا واالطمئنان، إثارة القدرة التحليلية، وحسن التعبير عن الواق أظهرت  آم

وافرت            ي ت ك الت يم في الكتب وتل ة لتضمين الق رارات المتوقع ين التك النتائج عدم وجود انسجام ب
م      . بها، حيث آانت التكرارات المتوقعة أآثر من تلك الواردة في الكتب فعال   ان من أه د آ ذا فق ول

ا في ظروف           ة له ى ممارسة الطلب يم في الكتب والعمل عل ك الق  التوصيات ضرورة تضمين تل
 .عملية واقعية
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Abstract 

The Study aimed to investigate the professional work values that 
should be included in the textbooks of national and civil education for the 
higher basic stage (grades: 8, 9, and 10) in Jordan. A list of (57) values 
was developed, and moderated by curriculum specialists. It was also 
represented to specialists to estimate the frequencies with which values 
should be included in textbooks. The list consisted of six domains: 
managerial, technical, cognitive, personal, interpersonal, and group-
system values. Content analysis of textbooks was undertaken to find the 
frequencies of inclusion of these values in textbooks adopting the 
concept as the subject of analysis.  Results revealed that work-related 
values were most included in the textbook of the tenth grade, followed by 
the eighth, and then the ninth. Managerial values were the highest in 
inclusion, followed by interpersonal, technical, personal, cognitive, and 
group-system values. Also there were (11) values not included in 
textbooks, they were: discipline, accuracy of objectives and results, cost 
detection, like of wisdom, altruism, modesty, trust giving, holistic vision, 
achievement of satisfaction, reinforcement of analytical ability, goodness 
of situation expression.  There were no consistency between frequencies 
of inclusion of work values in textbooks and curriculum specialists' 
expected frequencies (expected were higher than the real inclusion). 
Therefore it was recommended to include these values in the textbooks. 

  
  مقدمة

اة وتتجدد مع         تعد القيم ي تتطور مع تطور الحي المرتبطة بالعمل المهني من القيم العامة الت
ى شكل             ا عل ا وآيف ه آم ذي يكون علي تحكم في المستوى ال معطياتها، فتضبط مسارات العمل وت

ر الموضوعات ت   . منظومة قيمية مترابطة ين أآث أن    وتعد القيم المرتبطة بالعمل من ب ك ب ديا، ذل ح
اد  نة وجود عمل أو مه دة،  (دون قيم يجعل العمل عرضة للفس ويني،   ؛ ٤٨، ص ٢٠٠٦الحماي عب

ابط  ). Lotivellie and Sherman, 1988 p. 166 ؛٣، ص ١٩٩٧ يم الض كل الق وتش
ه، وأحد         ذي يعيش في ه ال راد مجتمع لسلوآيات الفرد والجماعة، وتمثل نتاج تفاعل اإلنسان مع أف

راد  دى األف اعي ل اهر الضبط االجتم ه  و ،مظ ف مع ع و التكي دى المجتم اء ل ق االنتم ل  ،تعم وح
ال    ،)٤٢، ص ١٩٨٥الحياري،(الصراعات واتخاذ القرارات  ومحرآة ودافعة للسلوآيات ولألفع

د            ذي يع رد وال ده الف ذي يعتم الي ال نمط السلوك المث ا ذات صلة ب ك، آونه رد ذل الصادرة عن الف
ق األهداف  يلته لتحقي دل، (وس  ,Kagstrom and Ksellberg, 2007؛٢٧، ص ١٩٨١من
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اعي      فالبعد ). 144 اء االجتم ر أساس البن انية ويعتب األخالقي والقيم يعبر عن جوهر العالقة اإلنس
ه         .المتكامل اء نسق قيمي لتنظيم د من بن ولكون العمل هو نتاج تفاعل المجتمعات البشرية، فال ب

د     ن جدي ه م ادة بعث اعي وإع ى التضامن االجتم ة عل ل المحافظ ن أج راوي، (م ، ص ١٩٩٦طه
د          ). ١٦ ع تع اء المجتم وس أبن ي نف ها ف ا وغرس ل وبناءه ة بالعم يم المرتبط ة الق إن دراس ذا ف ل

ة   ة للتربي رورة الزم وري، (ض دي والجب اظم والعبي طارة،  ٧٦، ص ٢٠٠٠آ ، ص ١٩٩٥ش
  ).Kohn, 1997, p.2؛٥٢

د  ن ولق ل والمه واع العم ددت أن اختالف  ،تع ا ب ا ومجاالته ت طبيعته ورات ا واختلف لتط
دة ، وأصبح      .واالآتشافات العلمية التكنولوجية ى ظهور مهن جدي من الضرورة    وقد أدى ذلك إل

ان      ة إلتق دريب الطلب ا       بمكان تأهيل وت ؤهلهم لالختصاص به ي ت ات الت ارات والكفاي ى  المه ، حت
ة     اة المختلف االت الحي ي مج ل ف وا العم ا أن يمارس ن خالله تطيعوا م د أدى .يس ذلك فق و آ ر التط

ددت فيه   ىالتكنولوجي الذي نعيشه إلى وجود نوع من االضطراب والصراع وصل إل  امرحلة تع
ار األفضل م     أالبدائل واالختيارات بحيث  ى اختي ادر عل ذي    صبح الفرد غير ق اط السلوك ال ن أنم

ا عن   . األخالقية يتناسب وقيمه وقد أعادت الثورة التكنولوجية تشكيل الكثير من معارفنا ومفاهيمن
ذي أدى   ،الحياة وجعلت تصور اإلنسان عن ذاته وعن عالمه، موضوع تساؤل واستفهام، األمر ال

ى انتشار     . إلى التشكيك في آثير من القيم الموروثة والمكتسبة التي يحملها الطلبة ك إل د أدى ذل وق
ة          يم األخالقي ة ومن ضمنها ضعف في الق ة واالقتصادية واإلداري  آثير من المشكالت االجتماعي
يم   التي يتبناها الفرد، فهو بحاجة إلى ما يمكنه من الجمع بين التقدم المادي واالزدهار، وما بين الق

ا زام به ة وااللت ن،( األخالقي موط،  ١٥، ص ٢٠٠٧ الحس دات، ؛ ٤، ص  ١٩٩٠ ؛ ش ؛ عبي
؛  Clabaugh and Rozycki, 1997, p. 27 ,؛١٧، ص ١٩٩٤؛ رضوان،  ٢، ص ٢٠٠٠

Alderman, 2000, "Why is it important to teach values as well as normal 
school subjects".www.sathyasaiehv.org.uk/page42.htmlInternet,  .(  ذا ال  ول

احي االقتصادية واالجت      ة المجتمع من المن ة   بد من البحث الجاد عن معوقات تنمي ة والتربوي ماعي
  .والتي تتمثل في القيم المرتبطة بالعمل

وقد تزايد  في العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي االهتمام بالقيم المهنية، وذلك بسبب  
رام     دم احت ل ع وظفين مث ن وبعض الم ها أصحاب المه ي يمارس ة الت ر األخالقي ات غي الممارس

ال   يم األخ دام ق وانين، وانع ة والق ة  األنظم ل الصدق واألمان ل مث ي العم وة   . ق ف رت الرش وانتش
اق   ة والنف ائح األخالقي س والفض وبية والتجس ة  والمحس وم العولم ة مفه د هيمن ة بع خاص

ة ات  . والخصخص ى مقوم مالية عل دول الرأس يطرت ال ي وس تحكم ف تهالك وال اج واالس اإلنت
ة   يم والثقاف اط الق ار أنم ى انتش ا أدى إل ة، مم دول األسواق العالمي ى ال دول إل ك ال ا تل ي تحمله الت

دول و المجتمعات     ذه ال ، ٢٠٠٣طرخان، (النامية و الفقيرة دون اعتبار ما يسمى بخصوصيات ه
دة للعمل        ). ١ص  ة جدي ة قيمي ي منظوم ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة لإلصالح األخالقي وتبن

ة    ي القيمي دات، (يتم من خاللها قياس سلوآيات العمل المهن  ,Baxendell  ؛١١ ، ص٢٠٠٠عبي
2006, p.6؛Vecernik, 2006, p. 1230.(  
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تجداتها، وهي   اة و مس دم الحي ايرة تق ر وإصالح لمس ل تغيي ي آ ة ف ة أداة رئيس د التربي وتع
ة، إذ إن        ه المختلف ه وأدوات اليبه وطرق يم وأس يم التعل ديل لتنظ وير والتع ة التط ى متابع ة إل بحاج

ديل ل   وال تستط .التربية بناء الفرد للحياة  مجال يع التربية القيام بدورها إال من خالل التطور والتع
اهج      وى المن ا محت ة ومنه ة التعليمي اليب وأدوات العملي رون، (وأس اظم وآخ  ؛٧٤، ص ٢٠٠٠آ

Lisman and McCracken, 2000, p.2؛Lovat, 2000, p.5 .(  

نهم    من هنا فإن على التربية و التعليم العمل على إآساب الطلبة مجموعة من ا   ي تمك يم الت لق
ك من      ة، وذل ة قيمي من العيش داخل مجتمعهم والمجتمعات األخرى، والقيام بالعمل ضمن منظوم
ا،    ة فهمه خالل تضمينها في المناهج والكتب المدرسية والترآيز على مضامينها لكي يتسنى للطلب

ق،  بحيث تكون هذه القيم واقعية وثيقة الصلة بأهداف وموضوعات المادة الدراسية  وممكنة التحقي
ا       ا وتقويمه ا ومتابعته ن مالحظته لوآية يمك ياغة س اغ ص  ,Al-Saydeh, 2002)وأن تص

p.36;Vecernik, 2006, p. 1233; Wells, 1998, p. 105) .   

ام في إنجاح       وقد حظيت القيم باهتمام آبير في ارز وه الدراسات التربوية لما لها من دور ب
ة ة التعلمي ة التعليمي دوي .العملي واد  ؤآ اس  )١١٩، ص ٢٠٠٧(الع  ,Dumas, 1997)ودوم

"Values and Character Education in Public Schools" 
)ed-.usoe.kl2.ut.us/curr/charwww رغ جو ة ) Gruenberg(رونبي ي الطراون وارد ف  ال
أن هناك عالقة قوية بين القيم واألداء المهني والرضا عن الذات وبين طبيعة ) ٢٢،  ص ٢٠٠١(

رد، وأن       دى الف ة ل ل مكان المهنة التي يمارسها والقيم التي يحملها الفرد، وأن القيم في األصل تحت
داف     ي صميم أه دخل ف ة ت يم عملي اء الق ة بن ي، وأن عملي ا المهن ق الرض ا يحق ة تحقيقه المؤسس
اك  وأن . التعليمية بما يتوافر فيها من مناهج وطرائق وأدوات تستخدمها في تحقيق هذا المنهاج هن

ذي يفضله        يم ال ة التعل ى نوعي نعكس عل تأثيرا للقيم على نوع العمل و نوع األداء و اإلنتاج، مما ي
ة     ى المهن المتعلمون، حيث يتجه الطلبة إلى اإلقبال على نوعية التعليم الذي يكفل لهم الحصول عل

ات العصر      ريم في ظل متطلب ة ( المفضلة التي تكفل لهم العيش الك د  ). ٣٣، ص ١٩٩٢،خليف وأآ
ورفلي  ل ) Porfeli, 2007, p. 45(ب لأن تكام ة بالعم يم المرتبط ة،  الق اهج التعليمي ي المن ف

يم        ة الق تها يساعد في جعل منظوم يم المرتبطة بالعمل   (وإآسابها للطلبة والعمل على ممارس ) الق
ةً  د الطلب ا عن ر ثبات اهج وال   . أآث يم ومخططي المن ن التعل ؤولين ع ى المس إن عل ا ف ن هن ب وم كت

ى    ز عل يم المرتبطة بالعمل  المدرسية الترآي ي      الق ا دور فاعل ف ة بحيث يكون له ابها للطلب وإآس
ة المجتمع     ممارسة مهنة المستقبل وأدائها بثقة وأمانة وإخالص حتى تساير طبيعة العصر وطبيع

  .)Michele, 1988, p.2؛١٦، ص ٢٠٠٧الحسن، (وتلبي حاجاته

ة     ويتطلب ذلك إعادة النظر في تصمي تالءم حاجات الطلب م المناهج  والكتب المدرسية لكي ت
ي يمارسونها، بحيث تكون        ال الت ة األعم ه ونوعي يم المتضمنة في    والمجتمع الذي يعيشون في  الق

وا          تعلم لكي يكون ا الم ة محوره ق تعليمي ادرين  المناهج مالئمة لمتطلبات العمل واستخدام طرائ ق
ية للم ات األساس اء بالمتطلب ى اإليف ل عل ات سوق العم ع متطالب تالءم م ا ي ا لم ن وفق ان،(ه  طرخ

  ).Maywood, 1982, p. 9؛١، ص ٢٠٠٣
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ادين  ن المح ل م د آ هري )١٠-٩، ص ٢٠٠٢( ويؤآ كوني ) ٢٤، ص ٢٠٠٧( والش وموس
ى يستطيع أن يكتسب       (Mosconi and Emmett, 2003, p. 69)وإمت   رد حت ى أن الف عل

ا، القيم يجب أن تتوافر لديه المعلومات ال تم   كافية عنها وعن طبيعة المهن والقيم المرتبطة به وال ي
ي   اج المدرس الل المنه ن خ ك إال م الل    ؛ ذل ن خ ك م ل، وذل وق العم رة بس يم مباش أثر التعل إذ يت

ارات         ب مه ي تتطل ات الت ي المنتج ن وف ي المه ريع ف ور الس ة للتط رأ نتيج ي تط ات الت المتطلب
دى  وإمكانات عالية لمواجهة الطلب المتزايد  على الخدمات وعلى اإلمكانات والتقنيات التي تنشأ ل

اع     ى ارتف وي عل ور التنم و االقتصادي والتط اد النم تهالآية واعتم ة االس ة الطبيع ع نتيج المجتم
توى األداء وسرعة   رتبط بمس لوك االقتصادي م ذا الس ات، وه دى المجتمع تهالك ل توى االس مس

  .     سات االقتصاديةتجاوب المؤسسات التعليمية مع متطلبات المؤس

رى رزق  لر  )١٣، ص ٢٠٠٧(وي  Trissler, 2000, Should values be)وتريس
taught in public schools. http://muse.widener.edu)      اليب اهج واألس ر المن أن تغيي

ة   واألجهزة التعليمية واعتماد المفاهيم الجديدة واستعمال األساليب المتطورة ووضع سياسة تعليمي
ة من اآتساب            مر ه، تمكن الطلب دارك حاجات رات سوق العمل وت تيعاب متغي نة قابلة للتكيف الس

اس   مهارات العمل المهني وترسخ القيم المرتبطة به . (Metais, 1997)، وهو ما أيده أيضا ميتي
ى الهدف األسمى و     فالمنهاج يلعب دورا هاما في إآساب الطلبة القيم المرتبطة بالعمل للحفاظ عل

ا      األ ز به ي يتمي ه الت ه ومبادئ ، ص ١٩٩٠شموط،  (مثل للعمل، وهو خدمة المجتمع في ضوء قيم
الي            )٤ يم وبالت ابهم للق ة، وإآس يم الطلب ات المجتمع في تعل ة وغاي ق أهداف التربي ، ووسيلة لتحقي

اة    اط حي د و. )Rosenthal, 1984, p. 15(تغيير أنماط السلوك لتصبح أنم اب المدرسي    يع الكت
ذ أداة تنف د ي يم عن ة، وأداة للتعل ر من الطلب دى آثي تعلم ل و يشكل مصدرا  لل وي، فه اج الترب المنه

ا،   ة وتمثله ي اآتساب المعرف اب ف ى الكت رًا عل ادًا آبي د اعتم ب يعتم ين، فالطال ن المعلم ر م الكثي
يم          ه من االتجاهات والق ا في أثر بم ه يت ه،   ( فضًال عن أن و لطيف  Miller and؛٩، ص ١٩٩٩أب

Coady, 1984, p. 12(.  

ة من    ا    أويعتبر منهاج التربية الوطنية والمدني اهج الدراسية اهتمام ر المن ابها    آث القيم وإآس ب
ة    ة ذات العالق داث التاريخي ن القصص والنصوص واألح تفادة م الل االس ن خ ك م ة، وذل  للطلب

(Ryan, 1993, p. 10)،   ابر ا  والعطاء وغي  ةوعرض المواقف التي تحتاج إلى الصبر والمث ره
يم المرتبطة بالعمل   من  واد، ( الق ة      ). ١١٩، ص ٢٠٠٧الع ة والمدني ة الوطني اج التربي ويلعب منه

يم آالصدق و اإلخالص و     ن الق ة م ل منظوم ذي يحم ان الصالح ال داد اإلنس ي إع را ف دورا آبي
ذي ينص      . األمانة في آل عمل يقوم به يم األساسي ال ة التعل ومما يتماشى مع أهداف منهاج مرحل

ى    على ادرين عل إعداد الطلبة في هذه المرحلة بحيث يكونون متمكنين من ممارسة عمل معين وق
تقبل    يم،  (اختيار عمل يمكنهم من توفير مصدر دخل لهم و ألسرهم في المس ة والتعل  وزارة التربي

  ).١٩، ص ١٩٩٩

ا          ي يكون فيه ة الت ا من المراحل الدراسية الهام الطالب  وتعتبر مرحلة التعلم األساسي العلي
تقبل          ذي يرغب بممارسته في المس ة العمل ال د نوعي ا أن  . على استعداد ووعي وإدراك لتحدي آم

ين   رى ب رد         مراجل الدراسة األخرى    لهذه المرحلة أهمية آب يم الف اء ق ة في بن ة هام ا مرحل آونه
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و        ي تك ارزة ف ة ب ر نقط ا تعتب الحًا، آم انًا ص رد إنس ون الف ا ليك ام به ا واالهتم اظ عليه ين والحف
  ).٢٦، ص ٢٠٠٥؛ الوآيل والمفتي، ٦، ص ٢٠٠١رضا، (الشخصية وتحديد مقوماتها 

  
  الدراسات السابقة

اهج    القيم المرتبطة بالعملتناولت العديد من الدراسات  وأهمية إآسابها للطلبة من خالل المن
نظم   ار منهجي م ة ضمن إط ابها للطلب يم إلآس ذه الق توى ه ة والكشف عن مس ية المختلف  الدراس

وع العمل        ار لن اج والممارسة واالختي تم    .وهادف، وأثر القيم على السلوك في العمل واإلنت م ي ول
ة        القيم المرتبطة بالعملالعثور على دراسات تناولت  ة والمدني ة الوطني المتضمنة في آتب التربي

  :ذات العالقة الدراسات ومن. وماهية تلك القيم

وجران   ة آ ن جامع ) (Cocgran, 1980دراس وان    م دا بعن ي آن ا ف ل "ة آولومبي العوم
ا      " الداخلية والخارجية لقيم العمل ة وأثره يم المهني ة للق ة والخارجي التي بحثت في العوامل الداخلي

ة    . على القرار المهني للفرد ة الداخلي يم المهني حاول آوجران فيها إيجاد المدى الذي تتوافق فيه الق
ؤ  ي ت ة الت ؤثرات الخارجي ل والم ع العوام ة   م ت عين ي، وآان رارهم المهن ة لق اذ الطلب ي اتخ ثر ف

ألف من    ة،           ) ٣٥٣(الدراسة تت يم مهني ل عشر ق ة مقاب ارات مهني اروا عشر اختي ا اخت ا ثانوي طالب
ذه    ونظمت القيم المهنية طبقا للعوامل الداخلية التي تدفع الفرد التخاذ القرار المناسب، وقورنت ه

ر، وق ة العش يالت المهني يم بالتفص ل  الق ع العوام يال م ق قل ة تتواف ل الداخلي د أن العوام د وج
  .والمؤثرات الخارجية في اختيار المهنة

ا      ا آومك ام به وان     ) Kumka, 1985(وفي دراسة ق ة متشغن بعن ار   "في جامع يم والخي الق
ة    " حالة من التناسق  : المهني ة العالق ة         والتي هدفت لمعرف ا طلب ؤمن به ي ي ة الت يم المهني ين الق ب
نة  ة  الس ين تفضيالت الطالب المهني ة، وب ي الجامع رة ف ذين   ،األخي ن الطالب ال ة م ذت عين أخ

ام   وا ع ت       ١٩٦٦تخرج ا درس ديهم، آم ل ل ة بالعم يم المرتبط ة الق اس لمعرف يهم مقي ق عل وطب
ة         ث بمقارن ام الباح ة، ق ذه الدفع رج ه ى تخ نوات عل ر س رور عش د م ة، وبع يالتهم المهني تفض

ا          المعلومات المهنية التي ح ون به ي يعمل نهم الت م الحالي ومه صل عليها حين تخرجهم مع واقعه
ي    % ٦٨حاليا، فوجد أن  ة الت يم المهني من العينة آانت تفضيالتهم المهنية متوافقة ومتالئمة مع الق

الي، وأن   . يؤمنون بها م الح رت    % ٨٥والتي يعملون بها حاليا ويتمثلونها في عمله ة تغي من العين
ا ال تتماشى مع       (المهنة التي يعملون بها  قيمهم المهنية بسبب ا حالي ون به ي يعمل أي أن المهنة الت

ا   ون به ا بينت أن   )القيم المرتبطة بالعمل التي آانوا يؤمن ًا    % ٢١، آم اروا مهن اضطروا ألن يخت
ؤ      ة للتنب الب المهني يم الط تخدام ق ن اس ه يمك ث أن د الباح ابقة، ووج يالتهم الس ة لتفض مخالف

تالءم      % ٨٥آما وجد أن  . عشر سنوات من تخرجهم بتفضيالتهم بعد ي ت اروا المهن الت نهم اخت م
  .مع القيم المرتبطة بالعمل التي يعتنقونها

وان     ) Skagges, 1987(وفي دراسة قام بها سكاجز   ا بعن ة أوآالهم يم العمل   "من جامع ق
يم المرتبطة بالعمل   ، هدفت إلى مقارنة الق "لدى طلبة آليات صغيرة مختارة في الفنون اللليبرالية

يم              اس سوبر للق ق مقي د طب تقلة، وق ذين يتبعون مجلس الجامعات المس ون وال ة الفن لدى طلبة آلي
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ا،        ) ٣٥٠(المرتبطة بالعمل على  تقلة عنه ات أخرى مس ة بالكنيسة وآلي ا عالق طالبا في آليات له
ة  وقد صنفت الجامعات حسب النوع، وصنفت الكليات حسب نظام التعليم والخبرة  والمكانة العلمي

يم            ا بق اد طلبته ان اعتق ة بالكنيسة آ ا عالق ي له ات الت ائج أن الكلي والشهادة والجنس، وقد دلت النت
ان       يم، وآ ذه الق تقلة به ات المس اإلدارة، العالقات اإلشرافية، االستقاللية، أقل من اعتقاد طلبة الكلي

ة       اعتقاد طلبة الكليات التطبيقية بالقيم المرتبطة باإلدار اد طلب ر من اعتق ة أآث ة والتحصيل والمكان
يم        ون للق نًا يميل ر س ات األآب ة الكلي ى أن طلب ائج عل ت النت د دل يم، وق ذه الق ة به ات النظري الكلي
داع واإلدارة   يم اإلب ا بق ر التزام اث أآث اون، وأن اإلن يم التع ن ق ر م تقالل أآث ة باالس المرتبط

  . لى القياس الكلي أو على المجاالت الفرعيةوالتحديث وطريقة الحياة ولسنوات الخدمة، ع

و  دراسةهدفت و ه  أب ة  . )١٩٩٧( خرم ة    "المعنون ة األردني ات اإلدارة العام يم أخالقي ى   "ق إل
ة   وزارات الحكومي ي ال ات اإلدارة ف يم وأخالقي ل ق ي األدرن بحث وتحلي رامج  ف ق بب ا يتعل ، فيم

ي حدوث تجاوزات     التدريب المخصصة، ووجود قواعد أخالقية مكتوبة، والعو ؤدي إل امل التي ت
ة في آراء     لدى ات االجتماعي الموظفين وبيان فاعلية العقوبات التأديبية، آذلك التعرف إلى الفروق

ات    يم وأخالقي ى ق ة عل راد العين ة أف دى موافق ين أن م د تب وزارات، وق ي ال املين ف وظفين الع الم
ل    بالصبر تحلي الموظف ةقيممتوسطًا نسبيًا وحصلت  الوظيفية آان على أعلى درجة، وآانت أق

ة دون المتوسطة    رت بدرج ا أظه وذ، آم تغالل النف لطة واس تخدام الس اءة اس ب إس يم تجن ذه الق ه
  .حاجة أفراد العينة إلى وجود قواعد وميثاق أخالقية

ارنبيرغ    ة م ي دراس وان  )Marnburg 1998,(وف ة    "بعن ل، دراس ي العم ات ف األخالقي
ل   "سلوك في مواضيع الصراع األخالقينظرية وتجريبية على ال ى تحلي ، احتوت هذه الدراسة عل

ي للسلوك األخالقي في             ذلك فحص تجريب ل، وآ ات أخالق العم اش ألصول ومنطقي نظري ونق
ات          ، Norgianجامعة نورجيان   ى القضايا األساسية في أخالقي وى الجزء النظري عل د احت وق

اذج       العمل، والهياآل األخالقية الرئيسة والمسؤ ة للنم ى أسس العقالني الرجوع إل ة ب وليات التعاقدي
ا عالجت    المعرفية، وناقشت الدراسة أيضا القضايا التربوية مثل الحذر، الحكمة، واالحتراس، آم
ي من    مفهوم النظرية التنظيمية وآيف تحسن التنظيمات من سلوآها األخالقي، أما الجزء التجريب

ى المسح    ًا عل ة، في اختصاصات الهندسة،         الدراسة، فقد آان مبني ذه الجامع دي لخريجي ه البري
ى حوالي     ،وإدارة األعمال، واالقتصاد، في مواقع العمل  وت عل اس    ) ٤٤٩(واحت ًا، في قي خريج

و في             ه ال يوجد نم رار، وبينت الدراسة، أن فية وسلوك الق ة الفلس ة، والمعرف االتجاهات األخالقي
العم     ق ب ا يتعل ة فيم ات والعقالني ات      االتجاه أن للمؤسس تنتاج ب ى االس لت إل رة، وتوص ر والخب

  .التعليمية مسؤولية آبيرة في تزويد المجتمع المحلي بقيم العمل

نة وسعت  وان )١٩٩٩(دراسة غباش ات " بعن ي أخالقي ة ف ة الفني زام معلمي التربي دى الت م
ديريهم  رفيهم وم ة نظر مش ن وجه يم م ى " التعل نس  إل رات الج ن متغي ل م ر آ ة أث نس ج(معرف

رات في مدى           )المدير ك المتغي ين تل ة ب اعالت الثنائي ر التف ة، وأث ، المؤهل العلمي، سنوات الخدم
ين زام المعلم يم  الت ة التعل ات مهن ي األردن بأخالقي وظيفي   ف ز ال ر المرآ ة أث ى معرف عت إل ، وس

د أظهرت الدر  ) مشرف، مدير(  اسة في درجة تقدير مدى هذا االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم، وق
رات     ر لمتغي ديرين لمدى          (عدم وجود أث دير الم ه، لدرجة تق ة العلمي، خدمت دير، مؤهل جنس الم
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ا، ة فيه اعالت الثنائي ر للتف يم وعدم وجود أث ة التعل ات مهن ة بأخالقي ة المهني زام معلمي التربي  الت
وظي        و ديرين تعزى للمرآز ال دير المشرفين والم ين تق في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

  .على المقياس آكل

در  آشفت  وقد وان  ) ٢٠٠١(دراسة حي يم    "بعن ة التعل ات مهن ة إسالمية  (أخالقي ومدى  ) رؤي
ة         ين والطلب ة والمعلم ة نظر المديري ات من وجه ذه األخالقي زام   " التزام المعلمين به  عن مدى الت

ع و ،في اليمن بهذه األخالقيات المعلمين يهم    بلغ أفراد عينة الدراسة الذين تم توزي أداة الدراسة عل
ين وقد . معلمًا ومعلمة) ١٧١( ة البحث           تب ة نظر عين ة إحصائية في وجه روق ذات دالل وجود ف

ود    ائج عن وج ا آشفت النت دربين، آم ة لصالح الم ات المهن ين بأخالقي زام المعلم دى الت حول م
زام المع         دى الت ول م ين ح ديرين والمعلم ر الم ة نظ ي وجه ائية ف ة إحص روق ذات دالل ين ف لم

  .بأخالقيات المهنة يعزي لمتغيري الخبرة والجنس

وان   )Sedlacek Duffy & 2007,(أما دراسة دوفي و سيدالسيك     دى    " بعن يم العمل ل ق
ة      ،"الكشف عن الفروق بين المجموعات : طلبة السنة األولى في الكلية ى معرف د هدفت إل يم  فق الق

ل ى  المرتبطة بالعم نة األول ة الس دى طلب ة ل اتالمهني ي الكلي ة ف دة األمريكي ات المتح ي الوالي  .ف
يهم بسؤالهم عن العوامل        ٣٥٧٠تكونت عينة الدراسة من و طالبًا تم إجراء الدراسة المسحية عل

د        ل األم ي طوي ارهم المهن ة الختي ر أهمي ا األآث ام      . التي اعتبروه يعهم االهتم ة جم د حدد الطلب وق
ة  الجوهري بالمهنة والدخل المرتفع، والمساهمة  أ المجتمعية، والمرتبة االجتماعي يم   آ ع ق على أرب

ر   للعمل تحدد اختيارهم المهني، آما بينت النتائج أن الرجال آانوا أآثر اعتبارًا للقيم الظاهرية غي
ي  ار المهن د االختي ي تحدي ة ف يم االجتماعي ارًا للق ر اعتب اء أآث ت النس ة، وآان ان  .الجوهري د آ وق

ة   الطلبة في الفئة االجتماعية ا القيم الجوهري ًا ب ان    . لمتوسطة الدخل أآثر اهتمام د أوصى الباحث وق
ل       القيم المرتبطة بالعملبتشجيع المرشدين لزيادة التأآيد على دور  رار من قب اذ الق ة اتخ في عملي

  .الطلبة

وينز    ولر وج اتروب وم ة ه ا دراس وان  )Joens, 2007 &Hattrup, Muller(أم بعن
ات  : أهمية قيم العمل تأثير الشعوب والمنظمات على" ر الثقاف ة     ،"دراسة عب ى معرف د هدفت إل  فق

ددة      القيم المرتبطة بالعملواالختالف في  أوجه الشبه ة متع لدى العاملين في ثالث منظمات ألماني
وة     وقد تم قياس. عبر العرق وعبر المؤسسة )Multinational(العرقيات  يم بوساطة ق أهمية الق

ات ا   يم وتوجه ين ق ة ب ر الرضا     العالق ي، حيث اعتب وظيفي الكل القيم ) القناعة(لعمل والرضا ال ب
د بينت            ة، وق ل أهمي القيم األق ي من الرضا ب وظيفي الكل األآثر أهمية أقوى في عالقته بالرضا ال

ذه الدراسة     ،تشابها جوهريًا قالمقارنات بين المنظمات واألعرا ابقة له وهذا ناقض الدراسات الس
ائج الدراسات تمت مناقشة ضرورة أن        .القيم قياسًا مباشرًاالتي آانت تقيس أهمية  وبناء على نت

ى العمل     راد عل ترآز المناهج التعليمية التدريسية على قيم أساسية للعمل متفق عليها، ليساعد األف
آان من توصيات الدراسة ضرورة العمل    و. في الظروف متعددة األعراق في مستقبلهم الوظيفي

يم    د الق ى توحي ة   عل راق المختلف من األع ل ض ة بالعم ي     ،المتعلق يم ف ك الق رس تل رورة غ وض
ى         درة عل ر ق اتهم ليصبحوا أآث تها ضمن بيئ ى ممارس دارس ومساعدتهم عل ة الم شخصيات طلب

  .التكيف مع البيئات متعددة األعراق
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دتون  ة) Midttun, 2007(وأجرى م وان  دراس ومي"بعن ي : خاص أم حك ل إمبريق تحلي
رويج       ألهمية قيم ال ين في الن ين األخصائيين الطبي ي ب ذه  هدفت   ،"عمل في اختيار القطاع المهن ه

بين العاملين في القطاعين الخاص     القيم المرتبطة بالعملإلى معرفة الفوارق في امتالك الدراسة 
ة   والعام في المهن الطبية ديًا في     ااستخدمت  . في الواليات المتحدة األمريكي لة بري تبانه المرس الس

وقد بينت نتائج الدراسة أن األفراد الذين يرآزون على قيم االستقاللية آواحدة من   ،البيانات جمع
ل يم المرتبطة بالعم ع القطاع الخاص الق يم  ،فضلوا العمل م ى ق زوا عل ذين رآ ك ال ذلك أولئ وآ

ع دخل المرتف ة . ال يم المهني ى الق زوا عل ذين رآ راد ال ائج أن األف ا أآدت النت ) Professinal(فيم
ين العمل في            ا ب نهم آانت تجمع م ة م ام وأن نسبة قليل آانوا أآثر ترآيزا في القطاع الصحي الع
القطاعين الخاص والعام، وقد بينت النتائج أن القيم المهنية وااللتزام بها قد دفع الفرد ألن يضحي  

  . مقابل أن يكون أآثر خدمة للمجتمع االستقالليةببالدخل العالي وحتى 

ة) Vansteenkiste, et al 2007 ,(انستينكيست وآخرون وأجرى ف ا دراس ي بلجيك  ف
يم العمل وإشباع الحاجات النفسية ونتاجات العمل        "بعنوان  منحى  : حول العالقة بين توجهات ق

ذاتي دير ال ة التق ة"نظري دفت الدراس ث ه تخدام  ل  ، حي راد باس دى األف ل ل ة العم ة قيم دير أهمي تق
راد      النوعية لهجيه نحيث اعتمدت الم ،نظرية التصميم الداخلي دى األف ة العمل ل ة قيم دير أهمي  .تق

ر        يم عمل سطحية غي ة وأخرى ق وقد تم تقسيم أفراد الدراسة إلى أفراد يمتلكون قيم عمل جوهري
ى الرضا باإلنجازات         .جوهرية ة يساعد عل يم عمل جوهري وتبين من نتائج الدراسة أن امتالك ق

ا، ويج   الفخر به ا أآدت الدراسات           والشعور ب ل، بينم ع العم راد أفضل في مواق عل إنجازات األف
ة  (على أن امتالك قيمة عمل سطحية  ر جوهري م       ) غي ة، ويجعله ل إيجابي راد أق ه األف يجعل إنتاجي

ة   ر الجوهري يم غي ذه الق ا أن ه ة، آم ل حيوي ا وأق ل فيه ي العم ا ف ل تفاني ائفهم وأق ل رضًا بوظ أق
ى       تجعلهم دائمي الشعور باإلره د حصولهم عل ى بع اق العاطفي، وتجعل رضاهم أقصر مدى حت

يم    ك الق ود تل لبية لوج ار الس ن اآلث د م ه أن يح ع ال يمكن دخل المرتف دافهم،  وأن ال ت . أه ا بين آم
الهم ألن توجه    ير الجوهرية ضار جدًا بالدراسة أن امتالك القيم غ مستوى إنتاجيه األفراد في أعم

ر الر  ة يغي ر الجوهري يم غي اء   الق ة واالنتم تقاللية، والكفاي ية لالس ية األساس ات النفس ا بالحاج ض
  .للعمل

ورفلي  دراسة  وهدفت وان  ) Porfeli, 2007( ب ة      "بعن اء المراهق يم العمل في أثن ،  "نظام ق
ى ور    إل ط تط ة نم ل  معرف ة بالعم يم المرتبط ة   الق ة المراهق اء مرحل دة    أثن ات المتح ي الوالي ف

ى الصف     ) ١٠١٠( على الطولية، وأجريت بالطريقة األمريكية طالب من طلبة الصف التاسع إل
ر في       يم المرتبطة بالعمل   الثاني عشر، استخدمت استبانه صممت بغرض اآتشاف التغي دى   الق ل

يم المرتبطة بالعمل   والتغير والتطور في    أن الثبات وقد بينت النتائج .أفراد عينة الدراسة دى   الق ل
اة      األفراد في هذه المرحلة العمرية ًا لنظام الحي د يصبح نموذج ى أن نظام       .ق ائج عل ا دلت النت آم

ربط   وفق نموذج يمكن التنبؤ به نظريًاالقيم لدى األفراد في مرحلة المراهقة يتطور  ات ال ، وأن آلي
ين        ادة التكامل ب ى زي اظ عل يم  وتقليل التناقض تتفاعل للحف يم     ق اري والق العمل ذات التوجه المعي

و األ  ة نح داالموجه تقبل  ه ة المس ق بمهن ا يتعل افي أن    . ف فيم ل االستكش ائج التحلي ت نت د بين وق
سواء   المرتبطة بالعمل  للقيمالتوقعات التربوية للمراهقين تؤثر عبر الزمن على الوضوح النسبي 
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ذا      ة، ول اقض المتعلق ل التن منها ذات التوجه المعياري أو تلك الموجهة نحو األهداف وعمليات تقلي
اء        القيم المرتبطة بالعملتكامل  فإن العمل على تها أثن ى ممارس ة، والعمل عل اهج التعليمي في المن

  .أآثر ثباتًا) القيم المرتبطة بالعمل(تغير المهمات العملية تساعد في جعل منظومة القيم 

راد في            دى األف يم ل وافر الق ان يبحث في ت ا آ ابقة أن معظمه يتبين من مجمل الدراسات الس
ا        المواقع والمهن  يم، إال أن أي ر الق ؤثر في تغي ي ت المختلفة، وأن بعضها قد رآز على العوامل الت

من هذه الدراسات لم يكن يرآز على مدى توافر القيم المرتبطة بالعمل في المناهج الدراسية رغم  
وجود العديد من الدراسات التي بحثت في احتواء المناهج على القيم المتنوعة والتي اعتبرت غير 

 .لة بموضوع الدراسة آونها ال تبحث في القيم المرتبطة بالعمل تحديداذات ص

ذه ع وتنب ال نتجت عن  ه ن أعم ا م ا فرض علين وم وم ه الي ذي نعيش ع ال ن الواق ة م الدراس
ددة    وأبنائناالتغيرات السريعة والكبيرة التي آان لها األثر على مجتمعاتنا  واع متع ، ومن انتشار أن

ى      . ل التي لم تكن معروفة من قبلومختلفة من مجاالت العم ال عل ذه األعم ة ه وقد انعكست طبيع
أثيره        ك لت راد، وذل ذي يمارسه األف قيم المجتمع األخالقية، واختلفت القيم باختالف أنواع العمل ال
ة    اتهم االجتماعي تهم وحي ة معيش ي نوعي رة ف ه آبي ق بدرج ذي يتعل اتهم، وال ى حي ر عل الكبي

ة  واالقتصادية، ولطبيعة الع ة في المجتمع   اإلداري مل األثر األآبر على الناحي ا  . ة والثقافي وانطالق
ي اة، وهي األداة والوس ة هي الحي اة، فإمن أن التربي داد للحي اعدة لإلع ادة لة المس د من إع ه ال ب ن

ة    يم األخالقي ة الق ي إآساب الطلب م ف يلة األه د الوس ي تع ية الت ا المدرس ا وآتبن ي مناهجن النظر ف
ة لل يم   الالزم ذه الق ون ه ب آ ي الكت يم ف ك الق تقبل، وتضمين تل ي المس ه ف يقومون ب ذي س ل ال عم

ل         ى صالحية العم ا عل ن خالله م م ن الحك ايير يمك وابط ومع اني وض لوك اإلنس ات للس موجه
اده   اج         . وبالتالي صالحية المجتمع من فس اج المدرسي هو المنه ة أن المنه ى حقيق ك عل ى ذل ويبن

نظم و  ذي ي المقصودالم ق  ال ا لتحقي ابهم المناسب منه ة وإآس ى الطلب يم إل ل الق ي نق دوره ف وم ب ق
يم           ذه الق تقبل بحيث تكون ه الهم في المس أهداف مخططة مقصودة تمكن الطلبة من ممارسة أعم
ة عشوائية مشوهة،        دال من أن يكتسبوها بطريق معيارا الختيار نوع العمل الذي يمارسه الطلبة ب

  .ه القيم في المناهج المدرسية المخططة والمنظمةلذا البد من الترآيز على هذ

يم المرتبطة   من  اوعلى الرغم من أن المناهج الدراسية المختلفة في األردن تتضمن بعًض الق
ة       بالعمل الج من ناحي م تع ة ول ة المهني إال أنها لم تكن آافية ومتكامل ، ٢٠٠٦منصور،  ( اجتماعي

  .)٢٢٧ ص 
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ذ  اءت ه ة   ج ى أهمي ز عل ة لترآ ل ه الدراس ة بالعم يم المرتبط ة    الق ب التربي ي آت ي ف المهن
ا في آتب      القيم المرتبطة بالعمل هدفت الدراسة إلى تحديد  وقد. الوطنية والمدنية الواجب توافره

ي األردن  ا ف يم األساسي العلي ة التعل ة لمرحل ة و المدني ة الوطني امن( التربي ع، و، الصف الث التاس
   .توافر هذه القيم في الكتب درجةوالكشف عن  ،)والعاشر
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  هدف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى

    ة ة الوطني ب التربي ي آت ا ف ي ينبغي توافره ي الت ل المهن ة بالعم يم المرتبط الكشف عن الق
  )الصف الثامن، التاسع، العاشر(والمدنية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن 

 طة بالعمل المهني المتوافرة فعليًا في تلك الكتبمعرفة القيم المرتب. 
  

  أسئلة الدراسة

  :اآلتية لة األربعةتمثلت أسئلة الدراسة في األسئ

ما القيم المرتبطة بالعمل المهني التي ينبغي توافرها في آتب التربية الوطنية  :السؤال األول
 ؟)التاسع، العاشرالثامن، (والمدنية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن 

اني  ؤال الث ة        :الس ب التربي ي آت ي ف ل المهن ة بالعم يم المرتبط ة للق رارت المتوقع ا التك م
درها   ) الثامن، التاسع، العاشر  (الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن  ا يق آم

  المتخصصون في المناهج؟

وافر    :السؤال الثالث يم المرتبطة   ما درجة ت ة و       بالعمل الق ة الوطني ي في آتب التربي المهن
ي األردن   ا ف يم األساسي العلي ة التعل ة لمرحل امن(المدني ع، العاشر ،الصف الث ن خالل ) التاس م

  تحليل محتواها ؟

وافر    :السؤال الرابع يم المرتبطة بالعمل   هل هناك انسجام بين درجة ت ي في آتب     الق المهن
ة ال  ة لمرحل ة والمدني ة الوطني ي األردن  التربي ا ف ي العلي يم األساس ر (تعل ع، العاش امن، التاس ) الث

 نتيجة لتحليل محتواها وبين التكرارات التي قدرها المتخصصون في المناهج؟
  

  أهمية الدراسة

ا     العمل المهنيقيم  أهمية الدراسة من أهمية تنطلق اختالف أنواعه في حياة المجتمعات البشرية ب
ذه           حيث إنها تشكل مظهرا من مظاهر ق ه ى تعمي راد وتعمل عل دى األف ديني ل اعي وال الضبط االجتم

ه       ير علي ذي تس ري ال ار الفك ي اإلط ؤثر ف ا ت يم، آم اتالق ن   المجتمع رورة م د ض يم تع ا أن الق ، آم
زام ب   ي األخالقي    القيم المرتبطة بالعمل  ضروريات العمل المهني، ونحن اليوم بحاجة ماسة لاللت المهن

اس      في الوقت الذي تفشت فيه ين الن ة ب دان الثق ة العمل     ظواهر الغش واالحتيال وفق ا في طبيع وأثره
ى االقتصاد وتحسين             ى المجتمع وعل دوره عل نعكس ب ذي ي ي ال ودورها في ضبط السلوك المهن

  :بآالتي الدراسةوتتمثل أهمية  .ظروف الحياة

  ا ف      القيم المرتبطة بالعمل الوصول إلى قائمة من ي ينبغي توافره ي الت ة   المهن ي آتب التربي
  .الوطنية والمدنية في مرحلة التعليم األساسي العليا في األردن
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 م المراحل    تعد ة، و  مرحلة التعليم األساسي من أه ي  التعليمي تم إعداد   الت ا لكي    ي الطالب فيه
اء من الدراسة        د االنته تها بع ة يستطيع ممارس ا  ،يكون قادرًا على اختيار مهن ة   وألنه مرحل

  .القية والمبادئ التي توجه سلوآيات الطلبة المهنيةترسيخ القيم األخ

 ة كشفت ي  الدراس ب الضعف ف وة وجوان ب الق ة و  عن جوان ة الوطني ب التربي وى آت محت
  .المدنية للصفوف الثامن و التاسع و العاشر من مرحلة التعليم األساسي في األردن

 ه ة ال توجي لكوالطلب ذي يمكن أن يس ة العمل ال ة وطبيع ار المهن ار ختي تقبل واختي ي المس ه ف
  .نوعية الدراسة التي تتالءم مع طبيعة القيم المهنية التي يؤمنون بها و يؤمن بها مجتمعهم

            اهج والكتب المدرسية في األردن ذه الدراسة معلومات لمعدي المن ائج ه وفر نت يمكن أن ت
ول  ل ح ة بالعم يم المرتبط ة     الق ب التربي اهج وآت ي من مينها ف ة تض ي وأهمي ة المهن الوطني

  .والمدنية في مرحلة التعليم األساسي والثانوي

 ى من  مكين الطلبة والمعلمين على حد سواءت يم المرتبطة بالعمل    التعرف عل ابها؛  الق  واآتس
دريس       للمعلمين من خالل االلتزام بها وال ا من خالل الت ابهم له بحيث   ،طلبة من خالل اآتس

ع، م    ى اإلصالح االقتصادي       ينعكس ذلك على ممارسات العمل في المجتم ك إل ؤدي ذل ا ي م
  .  واالجتماعي والقيمي

  
  الدراسة حدود

 ة       ا ررة لطلب ة المق ة والمدني ة الوطني قتصر تحليل المحتوى في هذه الدراسة على آتب التربي
  ).م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(العام الدراسي  في الصفوف الثامن، والتاسع، والعاشر، في األردن

 قيم التي تضمنها مقياس الدراسةتعمم نتائج الدراسة في ضوء ال.  
  

  اإلجرائية التعريفات

 ه  : القيم المرتبطة بالعمل رد مجموعة من معايير الحكم على صحة السلوك أو خطئ داخل   للف
ل والشرع         مؤسسات العمل المختلفة ى العق تندة إل ا والمس ي يعمل معه والتي  أو الجماعة الت

االت  من مج ة ض ا أداة الدراس تمل عليه يم: تش يم، ةاإلداري الق يمةالتقني الق  ، الق
  .ةالجماعي/ ةيرمزال القيم ،ةشخصيالقيم البين، ةالشخصي القيم، ةالمعرفي/ةالعلمي

 هي الكتب التي تم إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم في : والمدنية آتب التربية الوطنية
يم األساسي      ة التعل امن، التاسع، العاشر   (األردن لطلبة الصفوف الثالثة العليا من مرحل  )الث

ة  ( ة الثالث ها خالل ا   )الحلق م تدريس ي ت ام والت رار  ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(الدراسي  لع بموجب ق
   ١٠/٤/٢٠٠٥تاريخ  ٢٠/٢٠٠٥مجلس التربية والتعليم 
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 ا يم األساسي العلي ة التعل يم : مرحل ة التعل رة من مرحل ة األخي ى الصفوف الثالث وتشتمل عل
  .حسب أنظمة وزارة التربية والتعليم في األردن) ع، العاشرالثامن، التاس(وهي األساسي 

 وى ل المحت ى الوصف الموضوعي     : تحلي دف إل ذي يه ي ال ث العلم اليب البح د أس و أح ه
واد االتصال      ادة من م د، (والمنظم والكمي الظاهر لم ه في     ).١٥، ص ١٩٨٣حم ويقصد ب

ب   ل آت ة تحلي ذه الدراس ةه ة الوطني ة للصفوف  التربي ة  الوالمدني ن مرحل رة م ة األخي ثالث
يم األساسي  ي التعل ر(وه ع، العاش امن، التاس ن ) الث ا تتضمنه م لوم ة بالعم يم المرتبط  الق

  .ضمن مجاالتها الست بهدف التوصل إلى تفسيرات واستنتاجات الدراسةاألخالقية 

  يم المرتبطة بالعمل   ويقصد به استخراج  : المهني القيم المرتبطة بالعملتحليل منة المتض  الق
ا في األردن واالستدالل         في  ة األساسية العلي ة للمرحل ة والمدني ة الوطني محتوى آتب التربي

دها وتصنيفها حسب أداة الدراسة، ورصد       ا   عليها وتحدي بها   (درجة توافره ا ونس تكراراته
  .مع ما يقدره خبراء المناهج المتخصصون التكرارات، ومدى توافق تلك )المئوية

  
  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة  :أوال

التربية  في هذه الدراسة حيث تم تحليل محتوى آتب) التحليلي -الوصفي(تم استخدام المنهج 
امن،  (وهي  الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي في األردن   والمدنية للصفوف  الوطنية الث

ك ال   ).التاسع، والعاشر درها     ثم تمت مقارنة تكرارات القيم الواردة في تل ي ق التكرارات الت كتب ب
ة ب   وقد تم ذلك بعد وضع . المتخصصون ي  القيم المرتبطة بالعمل  قائم ى األدب    المهن الرجوع إل ب

ا  ى المتخصصين في           التربوي والدراس م عرضها عل م ت وافرة حول الموضوع، ث ابقة المت ت الس
  .القيم في الكتب مناهج الدراسات االجتماعية لتقدير التكرارات التي ينبغي أن ترد بها تلك

  مجتمع الدراسة وعينتها  :ثانيا

ة مجتمع الدراسة هو عينتها ويتمثل بكتب  ة للصفوف    التربية الوطني رة   والمدني ة األخي الثالث
ي    يم األساس ة التعل ن مرحل ي م ر (وه ع، العاش امن، التاس ة    )الث ل وزارة التربي ن قب ررة م المق

ا في األردن    ام الدراسي   والتعليم للمرحلة األساسية العلي ذه الكتب     .م٢٠٠٧/٢٠٠٨للع وتمثلت ه
امن، و   والمدنية كتاب التربية الوطنيةب ة   للصف الث ة الوطني اب التربي ة للصف   آت  التاسع،  والمدني

  .للصف العاشر والمدنية آتاب التربية الوطنية

ة     جميع ضم مجتمع الدراسة  اهج الدراسات االجتماعي ، )١٥( وعددهم  المتخصصين في من
نهم     توافرمع بيانات حول التكرارات المتوقعة لحيث تم ج ة م د  . القيم المرتبطة بالعمل من عين وق

  .آل من استطاع الباحثون الوصول إليه من المتخصصين في مناهج الدراسات االجتماعية مثلوا
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  أدوات الدراسة  :ثالثًا

ل ال     ة بالعم يم المرتبط ة الق ي قائم كل أساس ة بش منت أدوات الدراس ي وأداتض ل مهن ة تحلي
  .تمدت على تلك القائمة، وفيما يأتي تفصيل لذلكالمحتوى التي اع

  
  القيم المرتبطة بالعملقائمة 

أهم  ة ب داد قائم م إع لت ة بالعم يم المرتبط ي  الق ا ف ي توفره ي ينبغ ب الت ةآت ة الوطني  التربي
امن،  (وهي  الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي  والمدنية للصفوف  ) العاشر وع، التاس والث

  :ةضمن الخطوات اآلتي

  المنبثقة  المعيارية والقوائم المرتبطة بالعملالقيم الرجوع إلى الكتب والدراسات التي تناولت
 .)١٩٩٦؛ الدويري،  ١٩٩٩؛ العدوي، ٢٠٠٦،الطويل( مثل دراسات عنها

  يم و ة للق االت المختلف ت المج ي تناول ادر الت اث والمص ات واألبح ة الدراس يم القمراجع
ل ة بالعم ة الحال  المرتبط ا الدراس ي تناولته ي الت ةالمهن اث  ،ي ات واألبح ذه الدراس ن ه  :وم

  ).١٩٩٩ العطاري،؛ ٢٠٠٦؛ عاشور، ٢٠٠٦ منصور، ؛١٩٨٧، طعيمة(

          ة ة الوطني ي التربي ن معلم ة م ويين ومجموع ن الترب دد م ى ع وح إل ؤال مفت ه س م توجي ت
ة في مجال  والمدنية، والمشرفين التربويين، والمتخصصين  ة     التربي ادات عمالي ة، وقي المهني

ي ينبغي     القيم المرتبطة بالعمل  ، وطلب إليهم تحديد أهم ومصانعمهن وأصحاب  ي الت المهن
ي   ا ف ب توفره ة آت ة الوطني فوف   التربي ة للص يم    والمدني ة التعل ن مرحل رة م ة األخي الثالث

ع، العاشر(وهي األساسي  امن، التاس ن خالل المصادر ال). الث ى وم م التوصل إل ابقة، ت س
قيمة تم تضمينها في أداة الدراسة بصورتها  ) ٦٥(بلغ عددها القيم المرتبطة بالعملقائمة من 
ة : هي موزعة على ستة مجاالت األولية ة  و ،القيم اإلداري يم التقني ة  و، الق يم العلمي ، ةالمعرفي /الق

  .الجماعية/ ، والقيم الزمريةالقيم البينشخصية، والقيم الشخصيةو

               ى المختصين في ا عل م التوصل إليه ي ت ي الت يم المرتبطة بالعمل المهن ة الق ع قائم تم توزي
ة في آتب          ا آل قيم وافر به ي ينبغي أن تت مناهج الدراسات االجتماعية لبيان التكرارات الت

  .التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا
  

  األداة صدق

د من صدق األداة بعرضها     اتذة          تم التأآ نهم عشرة من أس ين، م ى مجموعة من المحكم عل
دريس   ي ت ات المختصين ف اتالجامع ادة     الدراس ي م ن معلم ًا م ر معلم ي عش ة، وأثن االجتماعي

ة  ة  التربية الوطني ة          والمدني ادة، وعشرة من المتخصصين بمجال التربي ، وسبعة من مشرفي الم
المتضمنة في أداة الدراسة من حيث  بالعمل القيم المرتبطةالمهنية، وطلب منهم إبداء آرائهم حول 

ا االت ،أهميته ى مج يمها إل ن   ،وتقس ال م ل مج ى آ رات إل اء الفق االت األداة، وإضافة وانتم مج
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بة،    إبداء و ،فقرات جديدة أو حذف بعض الفقرات غير المناسبة ا مناس أية اقتراحات أخرى يرونه
ا    الل إع ن خ م م ي ضوء آرائه ة ف ديل أداة الدراس م تع االت  وت ى المج يم عل ع بعض الق دة توزي

رات األداة      ) ٨(وحذف غ عدد فق ذلك بل رات وب ى       ) ٥٧(فق ة موزعة عل رة في صورتها النهائي فق
اني     )٩( ةاإلداري  القيمالمجال األول : ستة مجاالت رات، والمجال الث يم فق رة،   )١١( ةالتقني  الق فق

رات، والم  )٩( ةالمعرفي /ةالعلمي  القيموالمجال الثالث  ع   فق يم جال الراب رة،   )١٢( ةالشخصي  الق فق
يم فقرات، والمجال السادس    )٨( ةالبينشخصي القيموالمجال الخامس   )٨( ةالجماعي / ةالزمري  الق

ة         القيم المرتبطة بالعمل  فقرات، وبذلك تم تحديد أهم  ا في آتب التربي ي ينبغي توافره ي الت المهن
يم   توافرمتخصصين عن التكرارات التي ينبغي ، وبسؤال الالوطنية والمدنية للمرحلة األساسية الق

  .اإلجابة عن سؤال الدراسة األول في الكتب تكون قد تمت المتضمنة في هذه القائمة بها
  

  تحليل المحتوىطريقة 

ي   القيم المرتبطة بالعمل منظومة أسلوب تحليل المحتوى الوصفي للكشف عن  استخدم المهن
ات آتب الدراسة   ي محتوي ل  و .المتضمنة ف ى لتحلي وم والمعن ى وحدة المفه اعتمدت الدراسة عل

رارات   جيل تك د وتس وى، وع ل المحت ة بالعم يم المرتبط ؤال  الق ن س ة ع ي اإلجاب اعد ف ا س  ، مم
يم والتي ال يمكن أن تظهر من      . الثانيالدراسة  ونظرا لطبيعة الفئات المتعلقة بالبناء التنظيمي للق

  :جراء التحليل وفقا للخطوات التاليةتم إو. حليلتمجرد الجملـة اعتبرت الفقرة وحدة لل

  راءة ب ق ةآت ة الوطني ة  التربي ة للمرحل يةوالمدني دف األساس دلول  به ى م يم التعرف عل الق
ل  ة بالعم وص،    المرتبط ذه النص ي له رالمهن ل و   واعتب دة لتحلي وم وح جيل  المفه د وتس ع
   .المرتبطة بالعمل المهنيتكرارات القيمة 

 عملمن القيم المرتبطة باللكل جملة تضمنت قيمة قيمي ال تحديد المدلول.  

        م إعداده ذي ت ة ضمن التصنيف ال ك القيم حيث حصرت   ، تحديد المجال الذي تنتمي إليه تل
ذا          القيم المرتبطة بالعملالجمل التي تناولت  ى  ه م تشتمل عل ي ل ك الت تبعدت تل ي واس المهن

  .قيمالالنوع من 

  المهني،  القيم المرتبطة بالعملمجال  تكرارية خاصة تعرضتفريغ نتائج التحليل في جداول
اب من    ة  آتب  وتكراراتها، ونسبها المئوية، ودرجة شيوعها لكل آت ة الوطني ة   التربي والمدني

  .األساسية وللكتب جميعهاللمرحلة 

  ة   التربية الوطنيةآتب استخدام نتائج التحليل في التعرف على مدى تضمين والمدنية للمرحل
يم متسقة      ،المهني المرتبطة بالعمل للقيمية األساس ك للق وما إذا آانت  تكرارات التضمين لتل

 . المتخصصون في مناهج الدراسات االجتماعية مع التكرارات التي حددها
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  لمحتوىثبات تحليل ا

ي   الدراسة،التي شملتها كتب الإعادة التحليل لجميع تم  ،للتأآد من ثبات التحليل وبفاصل زمن
دا بومق د  انعره أس اني، وق ل األول والث ين آل من التحلي م الب تخدام ت ل باس ات التحلي د من ثب تأآ

  :اآلتية )١٧٨: ١٩٨٧طعيمة، (هولستي  معادلة

 =معامل الثبات 
 عدد مرات االتفاق بين التحليل األول والثاني

x   ١٠٠% 
 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

اب من آتب     وقد بلغ معامل الثبات لكل مجال من مجاالت األداة والمجاالت مجتمعة لكل آت
 )١(التربية الوطنية والمدنية للصفوف الثامن،والتاسع، والعاشر آما في الجدول 

دول  االت     :)١(ج ن مج ال م ل مج ات لك ل الثب ع معام لتوزي ة بالعم يم المرتبط االت  الق والمج
  .لثامن، والتاسع، والعاشروالمدنية للصفوف ا مجتمعة لكتب التربية الوطنية

 الكلي العاشر التاسع الثامن الكتاب /المجال 
  ٠.٨٩  ٠.٩١  ٠.٨٠  ٠.٨٧  القيم اإلدارية : المجال األول .١
  ٠.٩٠  ٠.٨٩  ٠.٨٣  ٠.٨٩  القيم التقنية: المجال الثاني .٢
  ٠.٨٩  ٠.٩٠  ٠.٩٢  ٠.٨٢  ةالمعرفي / القيم العلمية :المجال الثالث .٣
  ٠.٨٧  ٠.٨٩  ٠.٩٥  ٠.٨٦  صيةالقيم الشخ: المجال الرابع .٤
  ٠.٨٦  ٠.٨٤  ٠.٨٩  ٠.٨٧  شخصية القيم البين: المجال الخامس .٥
 ٠.٩٣ ١.٠٠ ٠.٨٤ ١.٠٠ الجماعية/ القيم الزمرية: المجال السادس .٦

 ٠.٨٩  ٠.٩١ ٠.٨٧ ٠.٩٠ الكلي

ات آانت     ا آانت    ٠.٨٠ويالحظ أن أقل قيم معامل الثب ة    ١.٠٠وأن أعاله يم مقبول ، وهي ق
 .لدراسةألغراض هذه ا

  
  اإلحصائية المعالجة

ة      يم المرتبطة بالعمل   تمت اإلجابة عن السؤال األول من خالل قائم ي   الق ي ينبغي   المهن الت
يم    ) الثامن، التاسع، العاشر( تضمينها في آتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف ة التعل من مرحل

ة     ك القائم ا من خال      األساسي في األردن، تل م التوصل إليه ي ت ة األدب السابق  ل الت د  . مراجع وق
اني من خالل  ة عن السؤال الث رارات تمت اإلجاب ةالتك وافرل المتوقع ة ت ي  آل قيم يم الت من الق

التي تم الحصول غليها  تضمنتها القائمة في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا
  .من تحليل استطالع آراء المختصين والخبراء في المناهج

ة   ب تم استخراج التكرارات والنس لإلجابة عن السؤال الثالثو وافر لالمئوي يم المرتبطة    ت الق
ار   الرابع ولإلجابة عن السؤال. بالعمل والناتجة من تحليل المحتوى للكتب الثالثة تم استخدام اختب
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دره المتخصص  تكرار لفحص داللة الفروق في ) ²آاي( واف   ات القيم بين ما ق ا هو مت ر في  ون وم
  .الكتب

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  والثاني األول ينالنتائج المتعلقة بالسؤال

ة   القيم المرتبطة بالعملما : السؤال األول المهني التي ينبغي توافرها في آتب التربية الوطني
  ؟)، التاسع، العاشرالثامن(العليا في األردن  والمدنية لمرحلة التعليم األساسي

اني  ؤال الث ة       : الس ب التربي ي آت ي ف ل المهن ة بالعم يم المرتبط ة للق رارت المتوقع ا التك م
درها   ) الثامن، التاسع، العاشر  (الوطنية والمدنية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن  ا يق آم

  المتخصصون في المناهج؟

ا، تط التي تم بقائمة القيم المرتبطة بالعمل المهني األول السؤال اإلجابة عنتمثلت  ا   ويره آم
اني ب   ؤال الث ن الس ة ع ت اإلجاب يم تم ة للق درها    التكرارات المتوقع ا ق ة آم منتها القائم ي تض الت

  .)٢(وآانت النتائج آما هو مبين في الجدول  المتخصصون في مناهج الدراسات االجتماعية، 

دول  ع  :)٢(ج ي المتوق ل المهن ة بالعم يم المرتبط ةتوافرالق ة الوطني ب التربي ي آت ا ف ة  ه والمدني
  .المتخصصون اقدرهلها آما  ةالمتوقع اتللمرحلة األساسية العليا في األردن والتكرار

      القيميمجال ال التكرارات     القيمي المجال  التكرارات
 ةاإلداري القيم: المجال األول  ةالشخصي القيم: مجال الرابعال 
 المساواة ٩ الصدق ١
 العدالة ٩ االعتدال والتوازن ٢
 الوالء ٩ الوفاء ١
 تحقيق الصالح العام ٩ اإليثار ١
 ممارسة التأثير ٦ االستقامة ٣
 التماس الدعم لممارسة القوة ٣ النزاهة ١
 تقديم المشورة والنصح ٩ الصبر  ١
 الطاعة بالمعروف ٦ االلتزام بالوقت ٣
  المساءلة االجتماعية )٦٩(* ٩ الطموح ٦
 ةالتقني القيم: الثانيالمجال   الحرية في العمل ٦

 اإلنتاجية ٦ الدافعية الذاتية ٦
٣٩(*  ٦(  االنضباط ٦ المبادرة
 البين القيم: المجال الخامس 

 ةشخصي
 الكفاءة ٣
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  )٢(تابع جدول رقم ... 
      المجال القيمي التكرارات     المجال القيمي  التكرارات

 الفاعلية ٣ األمانة ٦
 اإلتقان ٣ التواضع ٦
 دقة األهداف والنواتج ٣ ترام اآلخريناح ٦
حسن التوزيع للمواد  ٣ التسامح ٣

 والمصادر
 تفحص التكاليف ٣ أداء الواجب ٦
 االلتزام بالجودة ٦ التعاون ٩
 مجتمع العملتطوير  ٢ منح الثقة ٩
٤٨(*  ٣(     ٢ حكمة والموعظة ال

*)٤٠( 
 التكيف مع بيئة العمل

/ ةمريالز القيم: المجال السادس 
 ةالجماعي

 القيم: مجال الثالثال 
ةالمعرفي/ةالعلمي

 الروح االبتكارية ٦ التنسيق ٢
 البحث والتجديد  ٦ لفتحقيق الوحدة والتآ ٢
 توظيف المعرفة ٦ السعي نحو الكلية ١
 اختبار األفكار ٣ رعاية السالم الداخلي  ٣
 حب الحكمة ١ تحقيق الرضا واالطمئنان ٣
 تقدير العقالنية ٢ ة التحليليةإثارة القدر ٦
 الدفاع عن المنهجية العلمية ٣ البحث عن المعنى في العمل ٦
 رعاية الحدس والتأمل ٣ حسن التعبير عن الواقع )٢٩(* ٦
   ٣١(*   ١(  إنسانية المعرفة

  القيم بها توافرالمجموع الكلي للتكرارات المتوقعة ل ٢٢٦

  .بها مجالقيم ال توافرمجموع التكرارات المتوقع   *

ثالن ة بالسؤال الثال ائج المتعلق وافر  :ت دى ت ا م لم ة بالعم يم المرتبط ب  الق ي آت ي ف المهن
ي األردن     ا ف ي العلي يم األساس ة التعل ة لمرحل ة و المدني ة الوطني امن(التربي ع،  ،الصف الث التاس

  من خالل تحليل محتواها؟ )العاشر

وى آ  ابة عن هذا السؤال تم لإلج ل محت ة للصف     تحلي ة والمدني ة الوطني امن،   وفتب التربي الث
ل    ة لك رارات والنسب المئوي اب التك م حس ث ت ر، حي ع، والعاش الوالتاس ن مج االت م يم  مج الق

ين في الجداول      ،في الكتب الثالثة المرتبطة بالعمل وآانت نتائج تحليل محتوى الكتب آما هو مب
وافر   ) ٣(ويوضح الجدول رقم  ).٩( إلى) ٣(ذات األرقام من  التكرارات والنسب المئوية لمدى ت
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يم المرتبطة بالعمل ي الق ةلمجاال المهن ا المختلف ة للصفوف  ته ة و المدني ة الوطني ي آتب التربي ف
  . الثامن والتاسع والعاشر لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن

دول  وى      :  )٣(ج ل المحت ائج تحلي ة لنت ب المئوي رارات والنس دى ت التك االت فر اولم يم  مج الق
ل ة بالعم ة  المرتبط ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت يم   ف ة التعل ن مرحل ا م ة العلي للصفوف الثالث

  .في األردناألساسي 
الصف الثامن التاسع العاشر المجموع

%النسبة المجال التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

٢١ %٢٨.٤ ١٣ %٢٢.٨ ٢٨ %٣٥.٤ ٦٢ %٢٩.٥ 
يم   ال الق مج

 اإلدارية
 مجال القيم التقنية ١٦ %٢١.٦ ١١ %١٩.٣ ١٠ %١٢.٧ ٣٧ %١٧.٦

١١ %١٤.٩ ٦ %١٠.٥ ١٠ %١٢.٧ ٢٧ %١٢.٩ 
يم   ال الق مج

 المعرفية/العلمية

٧ %٩.٥ ١٠ %١٧.٥ ١٤ %١٧.٧ ٣١ %١٤.٨ 
يم   ال الق مج

 الشخصية

١٥ %٢٠.٣ ١٣ %٢٢.٨ ١٤ %١٧.٧ ٤٢ %٢٠.٠ 
يم   ال الق مج

 بينشخصيةال

٤ %٥.٤ ٤ %٧.٠ ٣ %٣.٨ ١١ %٥.٢ 
يم   ال الق مج

الجماعية/الزمرية
  المجموع للكتاب   ٧٤  ١٠٠  ٥٧  ١٠٠  ٧٩  ١٠٠  ٢١٠  ١٠٠

٧٤ %٣٥.٢ ٥٧ %٢٧.١ ٧٩ %٣٧.٦ ٢١٠ %١٠٠ 
ن  وع م المجم

 التوافر الكلي

٢١ %٢٨.٤ ١٣ %٢٢.٨ ٢٨ %٣٥.٤ ٦٢ %٢٩.٥ 
يم   ال الق مج

 اإلدارية

ة  يالحظ من المجموع العام  لتكرارات القيم الواردة في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحل
يم       )٣الجدول  ( مرات )٢١٠(ه القيم هذ توافراألساسية العليا  واءًا للق ر الكتب احت ان أآث ، حيث آ

يم     ك الق ه تل ) ٧٩(المرتبطة بالعمل آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر، حيث وردت في
، تاله آتاب الصف الثامن، وقد وردت فيه الكلي للقيم توافرال من مجمل%) ٣٧.٦(مرة بما نسبته 

بته   )٧٤(القيم المرتبطة بالعمل المهني  وافر  من  %) ٣٥.٢(مرة بما نس يم   نسبة الت ي للق ا   .الكل أم
ي   ل المهن ة بالعم يم المرتبط ه الق د وردت في ع، فق ف التاس اب الص بته ) ٥٧(آت ا نس رة بم م

  . للقيم المرتبطة بالعمل في الكتب الثالثة مجتمعة الكلي توافرمن نسبة ال%) ٢٧.١(

وافره      ةاإلداريالقيم  مجالويالحظ حصول  ى النسب من حيث ت ب، حيث     على أعل في الكت
ة      من التوافر%)٢٩.٥(بنسبة  مرة) ٦٢(وردت القيم المتضمنة فيه  يم في الكتب الثالث ي للق ، الكل
القيم األخرى المرتبطة    مجاالت ة األآثر عمومية بيندارياإلالقيم  مجالوقد يعزى ذلك إلى آون 
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ة       )آتاب الصف العاشر( لطبيعة الكتابآذلك و ،بالعمل ة األنظم ذي يتحدث عن طبيع ة اإلداري ال
لذا جاء مجال القيم اإلدارية أعلى نسبة تكرار مقارنة بالمجاالت   .في الدولة والمؤسسات المختلفة

  .األخرى

ة الثا  ة من حيث    جاء في المرتب وافر ني يم   ت يم  مجال (الق يم   ) ةشخصي نالبي الق حيث وردت الق
وافر %) ٢٠.٠(بما نسبته مرة ) ٤٢( مجالالمتضمنة في هذا ال يم المرتبطة     من نسبة الت ي للق الكل

ل ة   بالعم ب الثالث ي الكت ذا ال . ف وي ه الويحت ية       مج وين الشخص ي تك هم ف ة تس يم عام ى ق عل
ل  رد مث ة للف ة(االجتماعي ات،  األمان امح، وأداء الواجب رين والتس رام اآلخ ع، واحت ، والتواض

ادة في       ،)والتعاون، ومنح الثقة، والحكمة والموعظة ا بموضوعات الم ولكون هذا المجال مرتبط
القيم  توافر يمن المنطق ذلك جعلالتربية الوطنية التي تتحدث عن النظم االجتماعية في المجتمع، 

ي       ويكون ذلك منسج .نسبة المرتفعةالمتضمنة  فيه بهذا العدد وال ادة الت ذه الم ة آتب ه ما مع طبيع
  .تهدف فيما تهدف إلى تحسين صفات وخصائص الطالب الشخصية

ة  ة الثالث ي المرتب اء ف ة(ج يم التقني ال الق ه ) مج ذي وردت قيم بته ) ٣٧(ال ا نس رة بم م
ذي وردت  الشخصي  القيم مجال، تاله في الكتب الثالثة الكلي للقيم توافرمن نسبة ال%) ١٧.٦( ة ال

ه  بته) ٣١(قيم ا نس رة بم الو ،%)١٤.٨( م يم مج ه المعرفي/ ةالعلمي الق ذي وردت قيم ) ٢٧(ة ال
، وقد وردت ةالجماعي/ ةالزمري القيم مجال، ثم جاء في المرتبة األخيرة %)١٢.٩( مرة بما نسبته

القيمي الزمري  مجالضمنة في وتعد القيم المت .%)٥.٢(بما نسبته مرة ) ١١(القيم المتضمنة فيه 
ا           ة تتطلبه ال الحديث دًا لألعم درة ضرورية ج ق، وهي ق مهمة للعمل الجماعي والعمل ضمن فري

ية،     الكثير من األعمال المهنية مما يجعل من الضروري أن ترد اهج المدرس ة في المن  بنسب عالي
ق     ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا المجال   ي تتعل د من المجاالت الت  بالموضوعات الدراسية   يع

وى  ل    ومحت ن العم دة م ات جدي ى نوعي تمل عل ي تش ة الت ة والمدني ة الوطني ادة التربي م
ة،      دة وحديث ا جدي ب آونه ا الكت م تتناوله ي ل فة الت ادة    واالختصاصات المكتش تدعي زي ا يس مم

  .ذه المرحلةاالهتمام بإيراد القيم المتضمنة في هذا المجال في آتب التربية الوطنية والمدنية له

امن     و ة للصف الث ة والمدني ة الوطني ة   أن  يالحظ  فيما يتعلق بكتاب التربي يم اإلداري  مجال الق
رار   جاء في الترتيب األول   بته    ) ٢١(بتك ا بنس رة بم وافر من نسبة    )%٢٨.٤(م يم   ت ذا   الق في ه

اب  اء   ، الكت ين ج ي ح ة ف يم التقني ال الق اني  مج ب الث ي الترتي رار  ف رة ١٦(بتك  ) م
رة  ) ٢٥(بتكرار  لثافي الترتيب الث ةالبينشخصي القيم مجالو جاء  ،%)٢١.٦(سبةوبن  وبنسبة  م

الو%) ٢٠.٣( يم مج ع   ةالمعرفي/ةالعلمي الق ب الراب ي الترتي رار  ف رة) ١٤(وبتك  م
بة ال %) ١٤.٩(وبنس الومج يم مج ي الق امس  ةالشخص ب الخ ي الترتي رار  ف رات) ٧(بتك  م
بة اء  ،%)٩.٥(وبنس ال(وج ي مج رة  ةالجماعي/ةيالزمر مالق ة األخي رار  بالمرتب رات) ٤(بتك  م
   .طة بالعمل في آتاب الصف الثامنبالكلي للقيم المرت توافرمن ال %)٥.٤(وبنسبة

د جاء    ،أما فيما يتعلق بكتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع  ة   فق يم اإلداري  مجال الق
يم البينشخصية  و ا      ، حي في الترتيب األول   مجال الق يم المتضمنة في آل منهم ) ١٣(ث وردت الق

الين ن المج ل م رة لك بة م اء  ،)%٢٢.٨( وبنس ين ج ي ح ةف يم التقني ال الق ب  مج ي الترتي ف
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ه   الثاني منة في يم المتص ث وردت الق رة ) ١١(،حي بة م اء %)  ١٩.٣( وبنس يم  وج ال الق مج
ه   في الترتيب الثالث  الشخصية يم   و ،%)١٧.٥( وبنسبة  مرات ) ١٠(، حيث وردت قيم مجال الق
ه  في الترتيب الرابع المعرفية/العلمية ا  .%)١٠.٥(وبنسبة  مرات ) ٦(، حيث وردت قيم مجال   أم

ة يم الزمري ة/الق ر قف ،الجماعي ب األخي ي الترتي اء ف ه  د ج يم المتضمنة في ث ورددت الق ) ٤(، حي
   .اسعطة بالعمل في آتاب الصف التبالكلي للقيم المرت توافرمن ال %)٧.٠(وبنسبة مرات

في الترتيب  مجال القيم اإلداريةفقد جاء  ،آتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشروفي 
يم   (في حين جاء   ، %)٣٥.٤(وبنسبة مرة) ٢٨(، حيث وردت القيم المتضمنة فيه األول مجال الق

يم الشخصية البينشخصية ال الق اني) ومج ي الترتيب الث ي آل  ،ف يم المتضمنة ف حيث وردت الق
ة   وجاء   ،%)١٧.٧(وبنسبة مرة ) ١٤(نهما م يم التقني ، حيث وردت  في الترتيب الثالث    مجال الق

ه   يم المتضمنة في رات) ١٠(الق بة م ذلك %)١٢.٧(وبنس ة ، وآ يم العلمي ال الق ة/مج ا  .المعرفي أم
ر قف الجماعية/مجال القيم الزمرية ه      ،د جاء في الترتيب األخي يم المتضمنة في ) ٣(حيث وردت الق

وسوف   .طة بالعمل في آتاب الصف العاشر بالكلي للقيم المرت من التوافر %)٣.٨(وبنسبة مرات
ة     مجاالت من مجال يتم فيما يأتي عرض لنتائج تحليل المحتوى المتعلقة بكل  ة المتعلق يم المختلف الق

  .بالعمل

   مجال القيم اإلدارية  :أوًال

ة ل   رارات والنسب المئوي م استخراج التك وافر ت يم ت ذا ا  ق اله ة   لمج ة الوطني ي آتب التربي ف
  .بهذا المجاليبين نتائج تحليل المحتوى المتعلقة ) ٤(والجدول  .والمدنية للمرحلة األساسية العليا

المهني  القيم المرتبطة بالعملفر المدى تونتائج تحليل المحتوى ل التكرارات والنسب المئوية  :)٤(جدول 
لكل فقرة من  في األردنف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي للصفو في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)مجال القيم اإلدارية(فقرات 
المجموع  القيم  الثامن التاسع العاشر

المرتبطة 
  بالعمل

الرقم
%النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

٢٤.٢% ٢٥.٠ ١٥% ٢٣.١ ٧% ٢٣.٨ ٣%  ١ اواةالمس ٥
٢٤.٢% ٢٨.٦ ١٥% ٣٠.٨ ٨% ١٤.٣ ٤%  ٢ العدالة ٣
١٢.٩% ٢٥.٠ ٨% ٠.٠ ٧%  ٣ الوالء ١ %٤.٨ ٠
١١.٣% ٧.١ ٧% ١٥.٤ ٢% ١٤.٣ ٢% تحقيق ٣

الصالح العام
٤ 

٦.٥% ٣.٦ ٤% ٧.٧ ١% ممارسة ٢ %٩.٥ ١
 التأثير

٥ 

١.٦% ٠.٠ ١% ٠.٠ ٠% التماس الدعم ١ %٤.٨ ٠
 لممارسة القوة

٦ 
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  )٤(بع جدول رقم تا... 
المجموع  القيم  الثامن التاسع العاشر

المرتبطة 
  بالعمل

الرقم
%النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

٣.٢% ٠.٠ ٢% ٠.٠ ٠% شورةالمتقديم ٢ %٩.٥ ٠
 والنصح

٧ 

٤.٨% ٠.٠ ٣% ٧.٧ ٠% الطاعة ٢ %٩.٥ ١
 بالمعروف

٨ 

١١.٣% ١٠.٧ ٧% ١٥.٤ ٣% لة المساء ٢ %٩.٥ ٢
 االجتماعية

٩ 

١٠٠% ١٠٠ ٦٢% ١٠٠ ٢٨% ١٠٠ ١٣%  المجموع ٢١

رة ) ٦٢(ها توافر )٤الجدول ( مجالقيم هذا ال توافرمجموع يالحظ من  ة     م في الكتب الثالث
ة يم  مجتمع ى ق ت أعل ة ، وآان يم اإلداري ال الق وافر مج ة  ت اواة والعدال ا المس ل  ١٥(ًا قيمت رة لك م
ة    قيم هذا المجال  توافرمن نسبة ) ٢٤.٢(وبنسبة  )منهما يم من     . في الكتب الثالث درجت الق د ت وق

وة  (ًا قيمة توافرها في الكتب، حيث آانت أقل القيم توافرحيث تكرار   ،)التماس الدعم لممارسة الق
رة واحدة   ديم المشورة والنصح     %)١.٦(وبنسبة   حيث وردت م ة تق ا قيم رتين ( ، تلته وبنسبة   )م

وافر من نسبة ال%) ٤.٨(وبنسبة  )مرات ٣(وقيمة الطاعة بالمعروف  )%٣.٢( ذا     ت يم ه ي لق الكل
  ..المجال في الكتب الثالثة

بعض القيم بتكرارات قليلة مسألة تثير االنتباه حيث إن بعض القيم مهمة ليتعامل  توافرويعد 
ل        ثالث األق يم ال ل الق ذات مث ال وإدارة ال ع األعم رد م وافرالف ديم   الطا: ًات المعروف، وتق ة ب ع

ورة والنصحالم دعم لممارش اس ال وة، والتم ة الق رة . س ة األخي زم القيم ل وتل وافراألق ذا ت ي ه ًا ف
ة      )التماس الدعم لممارسة القوة( مجالال ة المختلف للفرد ليتمكن من التعامل مع المستويات اإلداري
  .في األعمال) األعلى واألدنى(

حيث حصلت    ،الصف الثامن قد رآز على قيمة المساواةأن آتاب  )٤(الحظ من الجدول وي
والء    وآانت أدنى القيم ترآيزًا في   ،%)٢٣.٨(على نسبة  يم ال اب ق دعم لممارسة    الكت والتماس ال

ى       .%)٤.٨(القوة، حيث حصلت آل منهما على نسبة  ز عل ان الترآي وفي آتاب الصف التاسع آ
ة الم  ،%)٣٠.٨(قيمة العدالة و بنسبة  اواة و بنسبة   تليها قيم في حين يالحظ عدم      ،%)٢٣.١(س

وة وتق       دعم لممارسة الق الوالء والتماس ال اب الصف     . المعروف ديم وجود قيم تتعلق ب ا في آت أم
ا       العاشر فقد آانت أ ز عليه م الترآي ي ت يم الت ى الق ة وبنسبة    عل ة العدال ة    ،%)٢٨.٦(قيم ا قيم تليه

يم    ،لكل منهما%) ٢٥.٠(المساواة والوالء وبنسبة  ى ق في حين لم يشتمل آتاب الصف العاشر عل
المعروف       أثير والطاعة ب وة و ممارسة الت ود السبب    .التماس الدعم لممارسة الق د يع في عدم    وق

ل،            ع العم ة المستوى ومتخصصة لمواق ة عالي يم اإلداري ذه الق يم أن ه ذه الق احتواء الكتاب على ه
  . ة لكونها مرحلة تعليم عامولذا لم ينتبه لها مؤلفوا المنهج في هذه المرحل
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  مجال القيم التقنية  :ثانيًا

ة  هذا المجال قيم ئج تحليل المحتوى المتعلقة بمدى توافر يبين نتا) ٥(الجدول  في آتب التربي
  .الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

 المرتبطة بالعملالقيم فر المدى توالتكرارات والنسب المئوية لنتائج تحليل المحتوى :  )٥(جدول 
 في األردنللصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي  المهني في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)مجال القيم التقنية(لكل فقرة من فقرات 
 الثامن التاسع العاشر  المجموع

  الرقم  القيم المرتبطة بالعمل
%النسبة التكرار التكرار %النسبة %النسبة رالتكرا %النسبة التكرار

١٠.٨% ٢٠.٠ ٤% ٠.٠ ٢% ١٢.٥ ٠%  ١ اإلنتاجية ٢
٠.٠% ٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٢ االنضباط ٠
٣٥.١% ٤٠.٠ ١٣% ٤٥.٥ ٤% ٢٥.٠ ٥%  ٣ الكفاءة ٤
٥.٤% ٠.٠ ٠ %٠.٠ ٢% ١٢.٥ ٠%  ٤ الفاعلية ٢
١٠.٨% ١٠.٠ ٤% ١٨.٢ ١% ٦.٣ ٢%  ٥ اإلتقان ١
٠.٠% ٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٦ دقة األهداف والنواتج ٠

١٣.٥% ١٠.٠ ٥% ٢٧.٣ ١% ٦.٣ ٣% ١ 
واد ع للم ن التوزي حس

 والمصادر
٧ 

٠.٠% ٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٨ تفحص التكاليف ٠
٢.٧% ٠.٠ ٠ %٠.٠ ١% ٦.٣ ٠%  ٩ االلتزام بالجودة ١
١٠.٨% ١٠.٠ ٤% ٩.١ ١% ١٢.٥ ١%   ١٠ مجتمع العملتطوير ٢
١٠.٨% ١٠.٠ ٤% ٠.٠ ١% ١٨.٨ ٠%   ١١ التكيف مع بيئة العمل ٣

١٠٠% ١٠٠ ٣٧% ١٠ ١٠٠% ١٠٠ ١١%   المجموع ١٦

وافر يالحظ من مجموع    ذا ال   ت يم ه ا  )٥الجدول  ( مجال ق د  أنه رة ) ٣٧(وردت  ق وآانت  . م
من نسبة  %) ٣٥.١(وبنسبة  مرة) ١٣(قيمة الكفاءة التي وردت  مجالًا في هذا التوافرأعلى القيم 

ة  الكلي لقيم هذا المجال في الكتب الثالثة توافرال ، إال أن بقية القيم قد وردت بتكرارات قليلة مقارن
من %) ١٣.٥(وبنسبة  )مرات ٥(بقيمة الكفاءة، حيث وردت قيمة حسن توزيع المواد والمصادر 

وافرال يم ا  ت ي للق ة    الكل ب الثالث ي الكت ل ف ة بالعم ا  لمرتبط ا قيمت ل  (، تلته ع العم وير مجتم ) تط
م  ) ٣(، وقد آانت هناك %)١٠.٨(وبنسبة  بأربع مرات لكل منهما) التكيف مع بيئة العمل(و قيم ل

اليف (ترد بتاتًا في الكتب، وهما االنضباط، ودقة األهداف والنواتج، و ذلك وردت  ). تفحص التك آ
ع الع   .مرة واحدة) االلتزام بالجودة(قيمة  مل  وهذه قيم ذات صلة بضبط العمل وتخطيطه في مواق

  .المهني، لذا آانت مهملة في مرحلة التعليم األساسي العليا
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ها في آتب التربية الوطنية والمدنية، وقد يعود توافرويالحظ على قيم هذا المجال قلة تكرار 
ة   واد العملي اهج الم ي من ا ف اهج بضرورة وجوده ؤلفي المن اد م ى اعتق ر إل ة (األم ة المهني التربي

ه      (Al-Saydeh, 2002, p. 328)دراسة السعايدة األمر الذي أآدت ) والفنية ز علي عدم الترآي
يم في               ك الق ى ضرورة تضمين تل ر الحاجة إل ا يثي ة مم ة المهني اهج التربي بالدرجة الكافية في من

  .المناهج إلآسابها للطلبة

ة       )٤(الحظ من الجدول وي ى قيم د رآز عل امن ق اءة  أن آتاب الصف الث حيث حصلت    الكف
وفي  . وتفحص التكاليف ،في حين يالحظ عدم وجود قيم تتعلق باالنضباط ،%)٢٥.٠(على نسبة 

ع    ،%)٤٥.٥(بنسبة  آتاب الصف التاسع آان الترآيز على قيمة الكفاءة و تليها قيمة حسن التوزي
ادر   واد والمص بةوللم ة، و         ،%)٢٧.٣( بنس ق باإلنتاجي يم تتعل ود ق دم وج ظ ع ين يالح ي ح ف

الجودة، والتكيف      االنضباط، والفاعلية، و  زام ب اليف، وااللت دقة األهداف والنواتج، و تفحص التك
و من بعض          .مع بيئة العمل ة للصف التاسع يخل ة والمدني ة الوطني وهذا يدلل على أن آتاب الربي

د  ،أما في آتاب الصف العاشر  .مجال القيم التقنيةقيم  اءة و      فق ة الكف ى قيم ز عل ان الترآي بنسبة   آ
واتج         في حين ،%)٤٠.٠( ة األهداف والن ة ودق ق االنضباط، والفاعلي يم تتعل يالحظ عدم وجود ق

  .وتفحص التكاليف و االلتزام بالجودة

  المعرفية/مجال القيم العلمية  :ثالثًا

في آتب التربية  هذا المجال قيمتحليل المحتوى المتعلقة بتوافر يبين نتائج ) ٦(الجدول 
  .لعلياالوطنية والمدنية للمرحلة األساسية ا

المهني  القيم المرتبطة بالعملفر المدى توالتكرارات والنسب المئوية لنتائج تحليل المحتوى   :)٦(جدول 
لكل فقرة من  في األردنللصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي  في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)ةالمعرفي/ ةالعلمي القيم مجال(فقرات 
الثامن التاسع رالعاش  المجموع

  الرقم  القيم المرتبطة بالعمل
%النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
١١.١% ٠.٠ ٣% ١٦.٧ ٠% ١ ١٨.٢% ٢ الروح االبتكارية ١ 
١٨.٥% ١٠.٠ ٥% ١٦.٧ ١% ١ ٢٧.٣% ٣ البحث والتجدد ٢ 
١٠.٠ ٢ %٧.٤% ٠.٠ ١% ٠ ٩.١% ١ توظيف المعرفة ٣ 
٠.٠ ١ %٣.٧% ٠.٠ ٠% ٠ ٩.١% ١ اختبار األفكار ٤ 
٠.٠ ٠ %٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠ ٠.٠% ٠ حب الحكمة ٥ 
٢٢.٢% ٤٠.٠ ٦% ١٦.٧ ٤% ١ ٩.١% ١ تقدير العقالنية ٦ 
٢٢.٢% ٢٠.٠ ٦% ٣٣.٣ ٢% ٢ ١٨.٢% ٢ الدفاع عن المنهجية

العلمية
٧ 

٠.٠ ١ %٣.٧% ٠.٠ ٠% ٠ ٩.١% ١ رعاية الحدس والتأمل ٨ 
١١.١% ٢٠.٠ ٣% ١٦.٧ ٢% ١ ٠.٠% ٠ إنسانية المعرفة ٩ 
١٠٠% ١٠٠ ٢٧% ١٠ ١٠٠% ٦ ١٠٠% ١١ المجموع
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رارات    وافر يالحظ من مجموع تك يم العلمي  ال ت ا وردت   )٦الجدول  (ة المعرفي / ةق ) ٢٧(أنه
ة     توافرمرة، وآان أعلى هذه القيم  ة العلمي دفاع عن المنهجي مرات   )٦(ًا قيمة تقدير العقالنية، وال

ة   هذا المجاللقيم  توافرمن النسبة الكلية ل%) ٢٢.٢(وبنسبة  لكل منهما ويالحظ  . في الكتب الثالث
ة (قيمة  توافرآذلك  رة واحدة فقط   ) إنسانية المعرف وافر ، وعدم  %)٣.٧(وبنسبة   لم ة   ت حب  (قيم
دي   وهاتان القيمتان تستدعيان . بتاتًا في الكتب) ورعاية الحدس والتأمل) (الحكمة ر تقلي تنظيما غي

عدم وجود بعض     ويبين. للمحتوى يشجع على الحدس والتأمل ويثير الحكمة في نفوس المتعلمين
ذه   الحاجة إلى ضرورة إير) مجالفي هذا ال(القيم في الكتب  اد تلك القيم في الكتب خصوصًا أن ه

واد الع      ل الم ى تفعي دفعهم إل ا ي ا في     القيم تنمي التكامل المعرفي لدى الطلبة مم ي يتعلمونه ة الت لمي
  .حياتهم المهنية واليومية

امن   )٦(الحظ من الجدول وي ة     أن آتاب الصف الث ى قيم د رآز عل حيث   البحث والتجدد   ق
ى نسبة     ق     ف  ،%)٢٧.٣(حصلت عل يم تتعل دم وجود ق انية    ي حين يالحظ ع ة، وإنس بحب الحكم

دفاع      . المعرفة ة ال ى قيم ز عل ان الترآي ة و    وفي آتاب الصف التاسع آ ة العلمي بنسبة  عن المنهجي
ار، وحب  ،%)٣٣.٣( ار األفك ة، واختب ق بتوظيف المعرف يم تتعل دم وجود ق ي حين يالحظ ع ف

د  أما في آتاب الصف العاشر  . ورعاية الحدس والتأمل ،الحكمة دير      فق ة تق ى قيم ز عل ان الترآي آ
الروح      ،%)٤٠.٠(بنسبة  العقالنية و ق ب يم تتعل ار    في حين يالحظ عدم وجود ق ة واختب االبتكاري

ل    دس والتأم ة الح ة، ورعاي ب الحكم ار، وح اب ال  . األفك ى أن آت دلل عل ذا ي ة  توه ة الوطني ربي
 .المعرفية/مجال القيم العلميةوالمدنية للصف العاشر يخلو من بعض قيم ال

  مجال القيم الشخصية  :رابعًا

ة ب) ٧(الجدول  وى المتعلق ل المحت ائج تحلي ين نت وافريب ذا  ت يم ه الالق ة  مج ي آتب التربي ف
  .الوطنية والمعرفية للمرحلة األساسية العليا

و التكرارات والنسب المئوية لنتائج تحليل المحتوى   :)٧(جدول  يم المرتبطة بالعمل   فر المدى ت ي   الق المهن
قرة من  لكل ف في األردنللصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي  في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)مجال القيم الشخصية(فقرات 
 الثامن التاسع العاشر  المجموع

الرقم القيم المرتبطة بالعمل
%النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة ١٠٠% %النسبة التكرار

١٦.١% ٧.١ ٥% ٣٠.٠ ١% ١٤.٣ ٣%  ١ الصدق ١
١٩.٤% ٣٥.٧ ٦% ١٠.٠ ٥% ٠.٠ ١%  ٢ االعتدال والتوازن ٠
١٢.٩% ٢١.٤ ٤% ١٠.٠ ٣% ٠.٠ ١%  ٣ الوفاء ٠
٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٤ اإليثار ٠
٣.٢% ٧.١ ١% ٠.٠ ١% ٠.٠ ٠%  ٥ االستقامة ٠
٩.٧% ٧.١ ٣% ١٠.٠ ١% ١٤.٣ ١%  ٦ النزاهة ١
٩.٧% ٧.١ ٣% ١٠.٠ ١% ١٤.٣ ١%  ٧ الصبر ١
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  )٧(تابع جدول رقم ... 
 الثامن التاسع العاشر  المجموع

الرقم يم المرتبطة بالعملالق
%النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة ١٠٠% %النسبة التكرار
٩.٧% ٧.١ ٣% ٢٠.٠ ١% ٠.٠ ٢%  ٨ االلتزام بالوقت ٠
٦.٥% ٧.١ ٢% ٠.٠ ١% ١٤.٣ ٠%  ٩ الطموح ١
٩.٧% ٠.٠ ٣% ١٠.٠ ٠% ٢٨.٦ ١%  ١٠ الحرية في العمل ٢
٣.٢% ٠.٠ ١% ٠.٠ ٠% ١٤.٣ ٠%  ١١ الدافعية الذاتية ١

١٠٠% ١٠٠ ٣١% ١٠٠ ١٤% ١٠٠ ١٠%  المجموع ٧

مرة، وأن ) ٣١(قد وردت ) اإلحدى عشر( ةالشخصيأن مجال القيم ) ٧(يالحظ من الجدول 
وافر من نسبة ال  %) ١٩.٤(وبنسبة  ) مرات  ٦(ًا آانت قيمة االعتدال والتوازن توافرأعلى القيم   ت

رد    تب الثالثة، الكلي لقيم هذا المجال في الك وهي من القيم الضرورية التي تتحكم في شخصية الف
ويالحظ  . %)١٦.١(وبنسبة  مرات) ٥(وتحدد سلوآه في عدم الغلو والمبالغة، تلتها قيمة الصدق 

ة  (، وهي قيمة %)٣.٢( ورد قيمة لمرة واحدة فقط ة الذاتي ي      ) الدافعي وهي من عوامل النجاح الت
اهج   . دون إشراف مباشرتحدد قدرة الفرد على العمل  ولم ترد قيمة اإليثار التي يمكن أن تكون من

  .المراحل التعليمية المبكرة قد أآدت عليها آونها من القيم األساسية في الحياة

حيث   ،العملالحرية في  أن آتاب الصف الثامن قد رآز على قيمة )٧(الحظ من الجدول وي
بة    ى نس لت عل دم و    ،%)٢٨.٦(حص ظ ع ين يالح ي ح دال و ا   ف ق باالعت يم تتعل ود ق اءج ، لوف
تقامة  ار، واالس ع   . واإليث اب الصف التاس ي آت دق و     ،وف ة الص ى قيم ز عل ان الترآي بة   آ بنس

تقامة    في حين يالحظ عدم وجود  ،%)٣٠.٠( ار، واالس ق وباإليث يم تتعل ة   ،ق ة الذاتي ا  . و الدافعي أم
وازن و آان الترآيز على قيمة االعتدال  ، فقدفي آتاب الصف العاشر في   ،%)٣٥.٧(بنسبة   والت

ى    . ، و الدافعية الذاتيةالحرية في العمل حين يالحظ عدم وجود قيم تتعلق باإليثار و دلل عل ذا ي وه
وافر وتثير مسألة عدم . التربية الوطنية والمدنية من بعض القيم الشخصيةخلو آتب  يم    ت بعض الق

ا   نمو شخصية الفرد وتلك القيم حتى تالشخصية في بعض الصفوف ضرورة تضمين  قد ثبتت فيه
 .هذه القيم آصفات شخصية

  ةشخصينالبي القيم مجال  :خامسًا

ين نت) ٨(الجدول  وافريب ة بت وى المتعلق ل المحت يم ائج تحلي ال ق ذا المج ة  ه ي آتب التربي ف
 .الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا
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المهني  القيم المرتبطة بالعملفر المدى توالمحتوى  التكرارات والنسب المئوية لنتائج تحليل  :)٨( جدول
لكل فقرة من  في األردنللصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي  في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)مجال القيم البينشخصية(فقرات 
القيم المرتبطة  الثامن التاسع العاشر  المجموع

  بالعمل
 الرقم

%النسبة التكرار %لنسبةا التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

٩.٥% ١٤.٣ ٤% ١٥.٤ ٢% ٠.٠ ٢%  ١ األمانة ٠
٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٢ التواضع ٠
٩.٥% ٠.٠ ٤% ٢٣.١ ٠% ٦.٧ ٣% احترام اآلخرين ١ ٣ 
٣١.٠% ٤٢.٩ ١٣% ٠.٠ ٦% ٤٦.٧ ٠%  ٤ التسامح ٧
٤.٨% ٠.٠ ٢% ٧.٧ ٠% ٦.٧ ١%  ٥ الواجب أداء ١
٤٢.٩% ٣٥.٧ ١٨% ٥٣.٨ ٥% ٤٠.٠ ٧%  ٦ التعاون ٦
٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٧ منح الثقة ٠
٢.٤% ٧.١ ١% ٠.٠ ١% ٠.٠ ٠% الحكمة والموعظة ٠ ٨ 

١٠٠% ١٠٠ ٤٢% ١٠٠ ١٤% ١٠٠ ١٣%  المجموع ١٥

وافر ) ٨(من الجدول   يالحظ  يم البيشخصي  ال ت يم     ) ٤٢( ةق ى الق رة حيث آانت أعل وافر  م ًا ت
وافر من نسبة   %) ٤٢.٩(وبنسبة  )مرة ١٨(وقد وردت  ،)التعاون( ذا المجال في الكتب       ت يم ه ق

ة في                ،الثالثة ذه القيم ة ه ى أهمي ك إل ود ذل د يع يم، وق ع الق ين جمي بيًا من ب ع نس وهو تكرار مرتف
د وردت           امح ق ة التس ت قيم ذلك آان رد آ ة للف اة العملي ة والحي اة العام رة ١٣(الحي بة و )م بنس

رد، حيث     ،%)٣١( وهو تكرار مرتفع أيضا، وقد يعزى إلى ضرورة قيمة التسامح في سلوك الف
  .تتعلق بإدارة الصراع مع األفراد، وحل الخالفات والعفو عن المخطئين

وافر أما الملفت للنظر، فهو عدم  ا     ت يتين هم ين أساس ة  (و) التواضع (قيمت نح الثق ا  ) م وآالهم
يساعد التواضع الفرد على التعايش مع األفراد والجماعات والبعد عن  قيم ضرورية للعمل، حيث 

درتهم      اآلخرين وق ة ب الغرور، بينما يساعد منح الثقة اإلنسان على القيادة وتفويض السلطات والثق
ذه       توافروتجعل هذه األمور الحاجة ل. على العمل هذه القيم في الكتب ماسة وضرورية، إال أن ه

ها في المراحل المدرسية المبكرة، وقد يفسر ذلك عدم إيرادها في آتب  توافرقع القيم األساسية يتو
  .المرحلة األساسية العليا

ة    أن آتاب الصف الثامن )٨(الحظ من الجدول وي ى قيم حيث حصلت    التسامح  قد رآز عل
ة و التواضع        %) ٤٦.٧(على نسبة  ق باألمان يم تتعل ة   ،في حين يالحظ عدم وجود ق نح الثق  ،و م

ةوال ة والموعظ اون و  . حكم ة التع ى قيم ز عل ان الترآي ع آ ف التاس اب الص ي آت بة  وف بنس
ة          عدم في حين يالحظ %) ٥٣.٨( ة، والحكم نح الثق ق  بالتواضع، والتسامح، و م يم تتعل وجود ق

ة التسامح و   . والموعظة ى قيم في  %) ٤٢.٩(بنسبة   أما في آتاب الصف العاشر آان الترآيز عل
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ك أن   . و منح الثقة ،قيم تتعلق بالتواضع و احترام اآلخرينحين يالحظ عدم وجود  ويستنتج من ذل
ي            يم البينشخصية الت و من بعض الق ا تخل ة للصفوف األساسية العلي آتب التربية الوطنية والمدني

اة    ة للحي ر المختلف رين ضمن األط ع اآلخ ل م ي التعام اعده ف م لتس ا المعل ن  .يحتاجه إن م ذا ف ول
ى   ل عل يم  الضروري العم ك الق راد تل منة (إي ر المتض ة    ) غي ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت ف
 .للمرحلة األساسية العليا

  ةالجماعي/ةالزمري القيم مجال  :سادسًا

ائج تح  ) ٩(الجدول  ين نت وافر     يب ة بت وى المتعلق ل المحت يم لي ذا المجال   لق ة     ه في آتب التربي
  .الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

و التكرارات والنسب المئوية لنتائج تحليل المحتوى :  )٩(جدول  يم المرتبطة بالعمل   فر المدى ت ي   الق المهن
لكل فقرة من   في األردنللصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسي  في آتب التربية الوطنية والمدنية

 .)الجماعية/مجال القيم الزمرية(فقرات 
 الثامن التاسع العاشر  المجموع

الرقم  القيم المرتبطة بالعمل
%النسبة التكرار %النسبة التكرار ١٠٠% التكرار %النسبة التكرار

١٨.٢% ٣٣.٣ ٢% ٢٥.٠ ١% ٠.٠ ١%  ١ التنسيق ٠
٠.٠ ١ %٩.١% ٠.٠ ٠% ٢٥.٠ ٠%  ٢ لف تحقيق الوحدة والتآ ١
٠.٠ ٠ %٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٣ السعي نحو الكلية  ٠
٠.٠ ١ %٩.١% ٠.٠ ٠% ٢٥.٠ ٠%  ٤ رعاية السالم الداخلي  ١

٠.٠ ٠ %٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠% ٠ 
تحقيق الرضا
 واالطمئنان

٥ 

٠.٠ ٠ %٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠%  ٦ إثارة القدرة التحليلية  ٠
٦٣.٦% ٦٦.٧ ٧% ٧٥.٠ ٢% ٥٠.٠ ٣% البحث عن المعنى في العمل ٢ ٧ 
٠.٠ ٠ %٠.٠% ٠.٠ ٠% ٠.٠ ٠% لواقع حسن التعبير عن ا ٠ ٨ 

١٠٠% ١٠٠ ١١% ١٠٠ ٣% ١٠٠ ٤%  المجموع ٤

وافر أن مجمل  ) ٩الجدول  (من  يالحظ  ة   ت يم الزمري ة /الق ان   الجماعي اني آ رة  ١١( الثم  ،)م
ة   ى قيم ز عل ان الترآي ل  (وآ ي العم ى ف ى المعن ي وردت ) البحث عل رات )٧(الت بته  م ا نس بم

، بينما آانت هناك قيم في هذا لكتب الثالثةالكلي لقيم هذا المجال في ا توافرمن نسبة ال%) ٦٣.٦(
الال يم مج ًا وهي ق رد بتات م ت درة   :ل ارة الق ان، وإث ق الرضا واالطمئن ة، وتحقي و الكلي السعي نح

  . التحليلية، وحسن التعبير عن الواقع

غائر         د ص وف عن دم الوق ي ع ل ف رد العام اعد الف ة تس يم مهم ي ق واردة ه ر ال يم غي إن الق
ه     ،)لكليةالسعي ل(ى النتائج لاألمور والنظر إ ق الرضا   (وتجعل الفرد أآثر رضًا عن وظيفت تحقي

داع         ،)واالطمئنان ل واإلب ر والتحلي ى التفكي درة عل ر ق رد أآث ة   (وتجعل الف درة التحليلي ارة الق  ،)إث
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ع    (وتجعله واقعيًا غير مبالغ في اإليجابية أو السلبية  ر عن الواق ين ضرورة    )حسن التعبي ا يب ، مم
  .ها في المناهجرتواف

ى في        )٩(الحظ من الجدول وي ة البحث عن المعن ى قيم أن آتاب الصف الثامن قد رآز عل
ى نسبة    ،العمل ق         ،%)٥٠.٠(حيث حصلت عل يم تتعل و  بالتنسيق في حين يالحظ عدم وجود ق

ر عن             ة، و حسن التعبي درة التحليلي ارة الق ان، و إث ق الرضا واالطمئن ة، و تحقي السعي نحو الكلي
ى في العمل و بنسبة          ،وفي آتاب الصف التاسع .الواقع ة البحث عن المعن ى قيم آان الترآيز عل

بة   ،%)٧٥.٠( ة التنسيق وبنس ا قيم دم وجود أ%)٢٥.٠(تليه ي حين يالحظ ع يم،  ف  ي من الق
ة    فقد  ،أما في آتاب الصف العاشر. القيمي مجالبهذا الالتي تتعلق  األخرى ى قيم ز عل آان الترآي

ى في العمل و بنسبة      البح ة التنسيق وبنسبة      ،%)٦٦.٧(ث عن المعن ا قيم في    ،%)٣٣.٣(تليه
ق      أحين يالحظ عدم وجود    ي تتعل يم الت ذا ال ي من الق يم        مجال به ى ق ز عل ي عدم الترآي ا يعن مم

ل    التعامل مع الجماعة في آتاب تربية الوطنية والمدنية للصف العاشر، وهي قيم ضرورية للتأهي
ع ال ةلمواق ل المختلف الي آإحدى  . عم ي الوقت الح زم ف ة تل يم الزمري إن الق ابقا، ف ا س ا أوردن وآم

رق     إن من الضروري     . القدرات األساسية لألعمال، حيث تمكن الفرد من العمل ضمن الف ذا ف ول
   .الترآيز عليها بنسب أآثر من النسب التي وردت بها في الكتب

ع ة بالسؤال الراب ائج المتعلق ا هل :النت جامهن ين ت ك انس راراتب ل ك يم المرتبطة بالعم  الق
ي األردن     ا ف يم األساسي العلي ة التعل ة لمرحل ة والمدني ة الوطني ب التربي ي آت ي ف امن، (المهن الث

 ؟في المناهج تخصصونالم التكرارات التي قدرهانتيجة لتحليل محتواها وبين ) التاسع، العاشر

اي ( تحليل استخداملإلجابة عن هذا السؤال تم  ان مدى اال  ) ²آ ين   نسجام لبي رارات ب يم  ال تك ق
ا      المرتبطة ب  ا آم يم األساسي العلي ة التعل ة لمرحل ة والمدني ة الوطني ي آتب التربي ي ف العمل المهن

ين    وى وب ل المحت ائج تحلي ا نت فرت عنه ديرات المأس ينتق رارات  تخصص وافرلتك يم ت ك الق  .تل
 .يبين نتائج هذا التحليل) ١٠(والجدول 

ي في آتب       بالخت ²قيم آاي:  )١٠(جدول  يم المرتبطة بالعمل المهن ار االنسجام بين تكرارات الق
وى           ل المحت ائج تحلي ا نت ا أسفرت عنه ا آم يم األساسي العلي التربية الوطنية والمدنية لمرحلة التعل

  .تلك القيم توافرلتكرارات  تخصصينوبين تقديرات الم
  المتوقع للمتخصصينالتكرار  التكرار الوارد في الكتب مجالال

  ٦٩ ٦٢ مجال القيم اإلدارية
  ٤٠ ٣٧ مجال القيم التقنية

  ٣١ ٢٧ ةالمعرفي/ةالعلميالقيم مجال
  ٣٩ ٣١ مجال القيم الشخصية

  ٤٨ ٤٢ ةشخصينالبيالقيم مجال
  ٢٩ ١١ الجماعية/مجال القيم الزمرية
  ٢٥٦ ٢١٠ مجموع التكرارات

   ١٥.٠١ المحسوبة²يقيمة آا
   *٠.٠١ الحرجة²ياآقيمة 

  (α=0.05)دالة إحصائيا على مستوى داللة *          ٥= درجات الحرية 
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ة     المحسوبة  ²آايأن قيمة ) ١٠(يالحظ من الجدول  د مستوى الدالل =  α( دالة إحصائيا عن
الواردة في آتب  (تكرارات القيم المرتبطة بالعمل ا يستنتج عدم االنسجام بين قيم ومن هن .)٠.٠٥

ة  ال ة والمدني ة الوطني ل         ) تربي ن قب ة م يم المتوقع ك الق رارات تل ا، وتك ية العلي ة االساس للمرحل
يم         رارات الق ة لتك يم المتوقع رارات نجد أن الق ل   (المتخصصين، وبالنظر إلى مجموع التك من قب

 انقص ، وهذا يبين )٢١٠(ردة في الكتب أآبر من قيم التكرارات الوا نتآا) ٢٥٦) (المتخصصين
ا  بعض  افرتوفي   .القيم المرتبطة بالعمل في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العلي

ك ب   امن             أوقد يفسر ذل ة ألي من الصفوف الث ة الوطني ًا في آتب التربي رد بتات م ت يم ل ن بعض الق
ا توق  ه  والتاسع والعاشر، مما أدى إلى حدوث فرق بين التكرارات الواردة في هذه الكتب وبين م ع

وافر وهذا يؤآده عدم   .تلك القيم في الكتب توافرالمتخصصون من تكرارات ل ا   ) ١١( ت ة نهائي قيم
  .في آتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف الثامن والتاسع والعاشر

ل     ة بالعم يم المرتبط ض الق مين بع دم تض د ع يويع ة    ف ة الوطني ب التربي وى آت محت
ب،     ك الكت ي تل ص ف ل نق ة عام وف      واالجتماعي ا س ية العلي ة األساس ي المرحل ث إن خريج حي

د     اد دراسية متخصصة يقل الترآيز فيهايندمجون في المرحلة الثانوية بمو ًا، وبع يم عموم على الق
يم      يلتحق بمؤسسات التعل المرحلة الثانوية سوف يندمج بعضهم في سوق العمل والبعض اآلخر س

ي     يم االختصاصي المعرف ولى التعل ي تت الي الت ى الجانب القيمي  الع ز عل اري دون الترآي . والمه
ة تضمين    فإنه البد من دراسة محتوى آتب التربية ،ولذا ة ومحاول يم غي   الوطنية واالجتماعي ر الق

ة تسمح             يم من خالل مواقف عملي ك الق ة عرض تل ب، ومحاول ك الكت المتضمنة في محتويات تل
  ن الطلبة بممارستها مما يساهم في نشرها وزيادة االلتزام بها بي

  
  التوصيات

  :بناء على نتائج الدراسة يوصى بما يأتي

 وير ة تط ب التربي وى آت ة األ محت ة للمرحل ة واالجتماعي ا الوطني ية العلي ي األردن(ساس ) ف
 .القيم غير المتضمنة في محتويات تلك الكتب تضمينل

 ة األساسية العليازيادة الترآيز على القيم التقنية في آتب التربية الوطنية والمدنية للمرحل.  

  زيادة الترآيز على مجمل القيم المرتبطة بالعمل في آتب التربية الوطنية والمدنية وتوزيعها
 .على الصفوف الثالثة لهذه المرحلة

    ي سوق الي وف يم الع ي ضمن مؤسسات التعل ل المهن ة بالعم يم المتعلق ى نشر الق ل عل العم
 .العمل

 ل ضمن من ة بالعم يم المرتبط ل الق ى يكتسب  تكام ام حت يم الع ي التعل ة ف ة المهني اهج التربي
 .الطالب القيم ضمن فعاليات عملية واقعية
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  واألجنبية المراجع العربية

 ة "). ١٩٩٧. (أبو خرمة، عماد ر    ". قيم أخالقيات اإلدارة العامة األردني تير غي الة ماجس رس
  .امعة اليرموك، إربد، األردنج. منشورة
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