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الملخص 
   وتعد القٌم من المفاهٌم الجوهرٌة فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة االقتصادٌة 

والسٌاسٌة  واالجتماعٌة، وهً تمس العالقات اإلنسانٌة بصورها كافة؛ وذلك ألنها 
تعد ضرورة اجتماعٌة، وألنها معاٌٌر وأهداؾ توجد فً كل المجتمعات المنظمة 
سواء أكان المجتمع متؤخًرا أم متقدًما، فهً تتؽلؽل فٌنا فً شكل اتجاهات ودوافع 

. وتطلعات، وتظهر فً السلوك الظاهري الشعوري، والالشعوري 
 تعتبر المدرسة المإسسة الرسمٌة التً اعتمدها المجتمع، وكلفها خصًٌصا 

بعملٌة التنشئة االجتماعٌة، وإعداد النشء للحٌاة والتفاعل مع المجتمع، ومواجهة 
تحدٌات المستقبل من خالل عملٌات التعلٌم والتعلم، ونقل التراث الثقافً من جٌل 

لجٌل، واكتساب أنماط السلوك وتعلٌم التفكٌر، وتكوٌن العادات واالتجاهات 
االجتماعٌة والقٌم والمثل المنشودة، وتدرٌب النشء على الطرق واألسالٌب التً 

تساعدهم على تنمٌة استعداداتهم ومهاراتهم، واستثمار طاقاتهم المختلفة إلى أقصى 
 ما ٌمكنها الوصول إلٌه

وتعد مادة اللؽة العربٌة هً المعبر لدراسة بقٌة المواد الدراسٌة األخرى، 
ومن دونها ال ٌمكن للمتعلمٌن أن ٌتقدموا فً بقٌة المواد األخرى، فعالقة اللؽة 

كما أن اللؽة العربٌة هً أداة التماسك . العربٌة بؽٌرها من المواد األخرى وطٌدة
االجتماعً والتقرٌب بٌن المستوٌات المختلفة لما لها من قدرة على تنمٌة الوالء 

.  لألرض التً علٌها هذه اللؽة
ومن هنا سعت الدراسة الحالٌة إلى تعرؾ القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً 
منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت، فعلى الرؼم من أهمٌة القٌم 

االجتماعٌة وضرورة تضمٌنها فً مقررات اللؽة العربٌة وسائر المواد الدراسٌة 
ا لتٌارات التؽٌٌر على القٌم  ًٌ المختلفة، إال أن الواقع ٌشٌر إلى أن هناك انعكاًسا سلب

 .التً ٌإمن بها طالب المرحلة الثانوٌة، وخاصة فً المجال االجتماعً
 

 . الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب-كلٌة التربٌة األساسٌة* 
 .جامعة الكوٌت- كلٌة العلوم االجتماعٌة* 
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This study examines social values in Arabic books taught to 

Kuwaiti students in the twelve grade. These social values are shown to 

be negatively impacted by social changes. 
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 مـقدمـة .1
ا، وتشكل  ًٌ ا واجتماع ًٌ تلعب القٌم دوًرا مهًما فً تنشئة الفرد وتثقٌفه سٌاس

شخصٌته، وتجعله ٌتكٌؾ مع البٌئة المحٌطة به، فالقٌم هً الحاجات اإلنسانٌة 
كما أنها تعتبر . األساسٌة التً تتٌح اإلمكانٌة للتنبإ بشكل نظام التفاعل مع اآلخرٌن

ا أو  ًٌ من أهم المحددات التً تشكل السلوك اإلنسانً سواء أكان ذلك السلوك فرد
ا فً التحدٌد  ًٌ ا، وتلعب الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة دوًرا أساس ًٌ جماع

.  السائد للقٌم فً وقت معٌن ومجتمع معٌن
وتظهر القٌم من خالل األحكام التً ٌصدرها الفرد بالتفضٌل أو عدمه 

للموضوعات أو األشٌاء، وذلك فً ضوء تقٌٌمه أو تقدٌره لهذه الموضوعات أو 
وتتم هذه العملٌة من خالل التفاعل بٌن الفرد بمعارفه وخبراته، وبٌن . األشٌاء

ممثلً اإلطار الحضاري الذي ٌعٌش فٌه، وٌكتسب من خالله هذه الخبرات 
. والمعارؾ

   وتعد القٌم من المفاهٌم الجوهرٌة فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة االقتصادٌة 
والسٌاسٌة واالجتماعٌة، وهً تمس العالقات اإلنسانٌة بصورها كافة؛ وذلك ألنها 
تعد ضرورة اجتماعٌة، وألنها معاٌٌر وأهداؾ توجد فً كل المجتمعات المنظمة 
سواء أكان المجتمع متؤخًرا أم متقدًما، فهً تتؽلؽل فٌنا فً شكل اتجاهات ودوافع 

. وتطلعات، وتظهر فً السلوك الظاهري الشعوري، والالشعوري 
 تعتبر المدرسة المإسسة الرسمٌة التً اعتمدها المجتمع، وكلفها خصًٌصا 

بعملٌة التنشئة االجتماعٌة، وإعداد النشء للحٌاة والتفاعل مع المجتمع، ومواجهة 
تحدٌات المستقبل من خالل عملٌات التعلٌم والتعلم، ونقل التراث الثقافً من جٌل 

لجٌل، واكتساب أنماط السلوك وتعلٌم التفكٌر، وتكوٌن العادات واالتجاهات 
االجتماعٌة والقٌم والمثل المنشودة، وتدرٌب النشء على الطرق واألسالٌب التً 

تساعدهم على تنمٌة استعداداتهم ومهاراتهم، واستثمار طاقاتهم المختلفة إلى أقصى 
.  ما ٌمكنها الوصول إلٌه 

فالمدرسة هً حلقة الوصل بٌن األسرة من جهة، والحٌاة االجتماعٌة 
الممتدة من جهة أخرى، كما أنها تستقبل الطفل صؽًٌرا فً طور النمو والطواعٌة 
واالستعداد للتشكٌل لتإهله ناضًجا قادًرا على مواجهة هذه الحٌاة بمواقفها المعقدة، 

وتلعب المدرسة دوًرا كبًٌرا فً ؼرس . ومشكالتها المتعددة وطبٌعتها المتؽٌرة 
القٌم االجتماعٌة السائدة فً المجتمع من خالل المناهج الدراسٌة، والتً تإثر 

وال ٌمكن تجاهل الدور المهم الذي تلعبه . بالضرورة على القٌم االجتماعٌة للطالب
المدرسة فً تدعٌم  القٌم االجتماعٌة لألفراد من خالل األجواء العامة والعالقات 

. بٌن المعلمٌن والمتعلمٌن
إن وفاء المدرسة بالتزاماتها تجاه قٌم عملٌة التنشئة االجتماعٌة، وفاعلٌتها 

فً إثراء هذا الدور ٌتوقؾ على مدي التطابق بٌن األقوال واألفعال، وعدم التناقض 



(2014مارس - يناير ) 42 المجلذ–حوليات آداب عين شمس     

وليذ أحمذ مراد الكنذري  

 دال يحي عثذ الخضر عثذ

 252 

بٌن ما تتضمنه المناهج من قٌم ومبادئ من ناحٌة، وما ٌعكسه كل من سلوك 
المعلمٌن وتصرفاتهم وما تتبناه اإلدارة المدرسٌة من أسالٌب وإجراءات من ناحٌة 

. .أخري

 :مشكلة الدراسة
لقد ألقت التؽٌرات والتحوالت االجتماعٌة التً ٌشهدها العصر الحالً 

كنتٌجة طبٌعٌة للثورة التكنولوجٌة والعولمة واقتصادٌات السوق الحر بظاللها على 
فهنالك خطر فً أن تإثر هذه التؽٌرات على . األدوار التً ٌجب أن تقوم بها المدرسة

محمد علً،  )االنتماء والهوٌة نظًرا لتداخل المحلً والوطنً باإلقلٌمً والعالمً 
2000 ،91  .)

فهذه التؽٌرات تإثر فً جوانب المجتمع كافة، وتترك بصماتها على بنٌته، 
وتفرض تؤثٌرها المباشر وؼٌر المباشر علٌه، وعلى أنظمته المختلفة سواء كانت 

األمر الذي انعكس بالضرورة على النسق القٌمً . اجتماعٌة أم اقتصادٌة أم ثقافٌة
للمجتمع بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة؛ حٌث أدت هذه التؽٌرات إلى عدم 

مقدرة عدد كبٌر من أفراد المجتمع ، وبخاصة الشباب على التمٌٌز الواضح بٌن ما 
هو صواب وما هو خطؤ، وبالتالً ضعفت مقدرتهم على االنتقاء واالختٌار من بٌن 
القٌم المتصارعة الموجودة فً المجتمع، وعجزوا عن تطبٌق ما قد ٌإمنون به من 

 (.  2 ، ص2004محمود مصطفً ،  )قٌم، وهذا  مما سبب لهم أزمة قٌمٌة 
وعلى الرؼم من خصوصٌة المجتمع الكوٌتً وقواعده وتقالٌده االجتماعٌة 

الراسخة، إال أن رٌاح التؽٌٌر قد بدأت تهب علٌه بسبب انفتاحه على العالم الخارجً، 
 )وبسبب ما مر به من أحداث انعكست دالالتها الواضحة على القٌم التً ٌإمن بها 

(.  7، ص 1998مساعد راشد، 
وتقوم المرحلة الثانوٌة بحكم طبٌعتها وموقعها فً السلم التعلٌمً الكوٌتً 
بدور تربوي اجتماعً متوازن، فهً المسئولة عن بلورة إحساس الطالب بهوٌته، 

وذلك بتنمٌة سماته الشخصٌة وقدراته ومعارفه ومهاراته، وتؤكٌد ذاته كشخص 
جاسم الكندري  )مستقل له كٌانه، وتعزٌز انتمائه إلى ثقافته العربٌة اإلسالمٌة 

، كما أنها تعمل على إعداد المتعلم للحٌاة اإلٌجابٌة (103، ص 1995وآخرون، 
الفعالة المبنٌة على إدراكه السلٌم لقٌم وعادات مجتمعه، وقدرته على تكوٌن عالقات 

( . 57، ص 1983وزارة التربٌة،  )اجتماعٌة سلٌمة
وتمارس المدرسة دورها فً ؼرس قٌم التنشئة االجتماعٌة من خالل وسائل 

وعناصر متعددة لعل من أهمها المقررات الدراسٌة، فالمنهج الدراسً بمثابة الؽذاء 
.  الذي نقدمه للمتعلم، حٌث ٌتوقؾ علٌه نموه العقلً والنفسً

والمناهج الدراسٌة التً تهتم بمجرد المعرفة والتلقٌن والحفظ، فقط دون ربطها 
باحتٌاجات النشء، ومتطلبات نموهم وحٌاتهم، وتجعل من االمتحانات سًٌفا مسلًطا 
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على رقابهم قد تدفعهم إلى السعً للحصول على النجاح بؤٌة طرٌقة وبؤي ثمن، 
وتجعل من المدرسة عبًئا على نفوسهم، وربما ٌهربون منها؛ ألنهم ٌكرهونها، وتكون 

. النتٌجة فً جمٌع األحوال هً الفشل الذرٌع للمدرسة فً تحقٌق وظائفها 
ومن هذا المنطلق فإن على المناهج الدراسٌة أن تتحمل مسئولٌاتها تجاه التحدٌات 

التً ٌواجهها المجتمع الكوٌتً، والذي ٌشؽل فٌه السكان تحت سن الثامنة عشرة أكثر 
(. 70، ص 2003سعاد العازمً، )من نصؾ عدده 

وتعد مادة اللؽة العربٌة هً المعبر لدراسة بقٌة المواد الدراسٌة األخرى، 
ومن دونها ال ٌمكن للمتعلمٌن أن ٌتقدموا فً بقٌة المواد األخرى، فعالقة اللؽة 

كما  . (137، ص 1999ولٌد الكندري،  )العربٌة بؽٌرها من المواد األخرى وطٌدة 
أن اللؽة العربٌة هً أداة التماسك االجتماعً والتقرٌب بٌن المستوٌات المختلفة لما 

عبد الرحٌم عبد )لها من قدرة على تنمٌة الوالء لألرض التً علٌها هذه اللؽة 
(.  72، ص 2003الهادي، 

ومن هنا سعت الدراسة الحالٌة إلى تعرؾ القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً 
منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت، فعلى الرؼم من أهمٌة القٌم 

االجتماعٌة وضرورة تضمٌنها فً مقررات اللؽة العربٌة وسائر المواد الدراسٌة 
ا لتٌارات التؽٌٌر على القٌم  ًٌ المختلفة، إال أن الواقع ٌشٌر إلى أن هناك انعكاًسا سلب

 .التً ٌإمن بها طالب المرحلة الثانوٌة، وخاصة فً المجال االجتماعً
وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال 

: الرئيس التالي
ما أهم القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة 

الكوٌت؟ 
:  وتفرع منه األسئلة الفرعٌة التالٌة 

 ما مفهوم القٌم االجتماعٌة، ودور التربٌة فً تنمٌتها؟  -
ما القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة  -

 الكوٌت؟

ما التصور المقترح ألهم القٌم التً ٌجب أن تضمن فً منهج اللؽة العربٌة  -
بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت؟  

 :  تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى :أهداف الدراسة 
تحدٌد  مفهوم القٌم االجتماعٌة ، والدور الذي تلعبه التربٌة بمإسساتها المختلفة فً  - 

 .تنمٌتها 
الكشؾ عن القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً  - 

.  عشر بدولة الكوٌت
تقدٌم تصور مقترح للقٌم االجتماعٌة التً ٌجب أن تضمن فً منهج اللؽة العربٌة - 

. بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت 
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 :تتمثل أهمٌة الدراسة الحالٌة فٌما ٌلً : أهمية الدراسة 
:  أهمية نظرية من خالل 

أهمٌة موضوع القٌم االجتماعٌة ذاته، حٌث تسعى دولة الكوٌت إلى تربٌة أفراد  -
. المجتمع علٌها، وذلك لمواجهة التؽٌرات والتحدٌات 

دراسة محتوى منهج اللؽة العربٌة المقدم للصؾ الثانً عشر، باعتباره المعبر  -
الرئٌس لباقً المواد الدراسٌة، ومن المهم تضمٌنه القٌم االجتماعٌة المناسبة 

. لظروؾ المجتمع الكوٌتً 
أهمٌة المرحلة العمرٌة والممثلة فً الصؾ الثانً عشر، حٌث إن هذه الفترة  -

. الحرجة ٌجب التعامل معها بحنكة وحكمة
: أهمية تطبيقية من خالل 

تقدٌم قائمة بالقٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً  -
. عشر بدولة الكوٌت 

وضع تصور مقترح بؤهم القٌم الواجب تقدٌمها لطالب الصؾ الثانً عشر   -
. بدولة الكوٌت

:  حدود الدراسة 
طالب الصؾ الثانً عشر بالكوٌت، وذلك نظًرا للطبٌعة الممٌزة  : حدود بشرية -

. لهذه المرحلة العمرٌة 
تقتصر الدراسة على منهج اللؽة العربٌة فرعى القراءة  :حدود موضوعية -

والنصوص؛ وذلك بحكم أنهما أكثر فروع اللؽة العربٌة التً ٌمكن تضمٌنها 
. بالقٌم االجتماعٌة

: منهج الدراسة 
وفًقا لطبٌعة الدراسة الحالٌة فإن المنهج الوصفً ٌعتبر من أنسب المناهج 

البحثٌة للدراسة الحالٌة، وخاصة أنه ال ٌقتصر على مجرد وصؾ البٌانات وتبوٌبها، 
حٌث ٌقوم بفحص العوامل المتضمنة فً المواقؾ وتحلٌلها والوصول إلى مجموعة 

.  من النتائج، ووضع تفسٌر لها وربطها بؤسبابها

:  أدوات الدراسة 
تستخدم الدراسة الحالٌة أسلوب تحلٌل المحتوى كؤداة ٌستخدمها الباحثان 

أسالٌب وأدوات أخرى فً إطار منهج متكامل لتحلٌل مضمون منهج اللؽة  ضمن
العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة  الكوٌت؛ بهدؾ تعرؾ ما ٌتضمنه هذا المنهج من 

(. 120، ص 1996محمود حسن، )قٌم اجتماعٌة

: مصطلحات الدراسة 
: تتضمن الدراسة المفاهٌم التالٌة 

  : Valuesالقيم 
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، ٌقال قامت الناقة مائة دٌنار أي بلػ "القٌمة لؽة تعنى الثمن أو األهمٌة 
، وتعنى (قوم)وٌقال كتاب قٌم أي ذو قٌمة، وهى مصدر للفعل . ثمنها مائة دٌنار

أي المستقٌم : ذلك الدٌن القٌم" االستقامة، واالستقامة تعنى االعتدال، وفً الحدٌث 
(. 663، ص 1994أدٌب العجمً وآخرون،  )الذي ال زٌػ فٌه 

 تعنى ما ٌستحقه الشًء من أهمٌة Valueوفً اللؽة اإلنجلٌزٌة فإن القٌمة 

أو تقدٌر أو مرؼوبٌة ، أو هً نفع شًء ما مقدًرا بالنظر إلى ارتباطه بؽرض معٌن، 
  تشٌر إلى مبادئ اإلنسان أو معاٌٌره للسلوك، وحكمه على ما هو Valuesوالقٌم 

 (. New Oxford Dictionary,2001)ذو قٌمة أو مهم فً الحٌاة

كل معٌار ٌتمشى مع الفطرة وٌنسجم مع " وٌعرؾ مراد صالح القٌم بؤنها 
كل ما ٌراه اإلنسان مقبوالً سواء أكان ذلك فكًرا أو فعالً أو سلوًكا متعارًفا علٌه 

( . 15، ص 1991مراد صالح، )
مجموعة المعاٌٌر التً اتفق علٌها " وتعرؾ الدراسة الحالٌة القٌم بؤنها 

. المجتمع لتوجه سلوك أفراده للحكم على األشٌاء المادٌة أو المعنوٌة 

: Social valuesالقيم االجتماعية 
هً مجموعة من المعتقدات التً تتسم بقدر من االستمرار النسبً والتً 

تمثل موجهات لألشخاص نحو ؼاٌات أو وسائل لتحقٌقها أو أنماط سلوكٌة ٌختارها 
( .  18، ص 2005سعٌد علً ،  )وٌفضلها هإالء األشخاص بدٌالً لؽٌرها

مجموعة المعاٌٌر االجتماعٌة التً اصطلح " تعرفها الدراسة الحالٌة بؤنها 
علٌها المجتمع الكوٌتً، وٌرؼب فً ؼرسها فً نفوس أفراده من خالل منهج اللؽة 

".  العربٌة بالصؾ الثانً عشر

:  الدراسات السابقة 
أجرٌت بعض الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع القٌم عموًما، والقٌم 

االجتماعٌة على وجه التحدٌد، وذلك فً فترات زمنٌة مختلفة، لذا تم عرض كل 
دراسة من خالل تناول هدفها ومنهجها وأهم نتائجها، مع تعلٌق عام على هذه 

. الدراسات
(:  2000وفاء خليل،)دراسة  -

– بنٌن )هدفت الدراسة إلى تعرؾ أولوٌة القٌم االجتماعٌة المتكونة لألبناء 
 سنة، وطبٌعة العالقة بٌن أبعاد 12-10فً مرحلة الطفولة المتؤخرة من  (بنات

المناخ األسرى والقٌم االجتماعٌة المتكونة لألبناء عٌنة البحث، والعالقة بٌن 
متؽٌرات المستوى االجتماعً االقتصادي وكل من أبعاد المناخ األسرى والقٌم 

 .ووظفت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً. االجتماعٌة المتكونة لألبناء عٌنة البحث
وتوصلت الدراسة إلى أهمٌة تزوٌد الوالدٌن ومإسسات الرعاٌة االجتماعٌة ببعض ، 

التوجٌهات واإلرشادات التً تسهم فً ؼرس القٌم النبٌلة فً نفوس األطفال وتحفزهم 
على العمل بها، وتنمى لدٌهم المعاٌٌر التً ٌحتكمون إلٌها عند التعامل مع الظروؾ 
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المحٌطة، وإرشاد اآلباء واألمهات للطرق التً ٌمكن من خاللها مساندة األطفال 
والوقوؾ بجانبهم وتشجٌعهم على حب االستكشاؾ ، وإمدادهم بالخبرات والمصادر 

الثقافٌة المتنوعة التً تزٌد من درجة وعٌهم، وتعمل على اتساع دائرة اتصالهم 
وفضولهم العقلً، واحترام آراء الطفل ومناقشته فً األمور المتعلقة بالنواحً 

. االجتماعٌة وعدم السخرٌة منه أو من آرائه
( :  2001محمود سعدات، )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى تعرؾ القٌم االجتماعٌة لدى طالب وطالبات المرحلة 
الثانوٌة العامة، الذٌن ٌسكنون مناطق رٌفٌة أو حضرٌة أو نائٌة؛ بؽرض الوصول 

إلى مجموعة من المقترحات والتوصٌات التً من شؤنها أن تساعد على تدعٌم وتنمٌة 
تكونت عٌنة الدراسة الحالٌة من . القٌم االجتماعٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة العامة

 طالب وطالبة من طالب المرحلة الثانوٌة العامة فً الصفٌن الثانً والثالث 300
الثانوي العام ، بؤقسامها الثالث الذٌن ٌسكنون مناطق رٌفٌة أو حضرٌة أو نائٌة، 

سنة، وهذه العٌنة اختٌرت من خمس  (17 - 15 )وممن تتراوح أعمارهم بٌن 
وخلصت الدراسة إلى وجود  ، .مدارس بمحافظات المنوفٌة ، القاهرة ، جنوب سٌناء

فروق جوهرٌة فً متوسطات درجات القٌم االجتماعٌة السائدة بٌن طالب وطالبات 
كما توجد . المرحلة الثانوٌة العامة، وذلك لصالح طالبات المرحلة الثانوٌة العامة

فروق جوهرٌة فً متوسطات درجات القٌم االجتماعٌة السائدة بٌن طالب المرحلة 
الثانوٌة العامة الذٌن ٌسكنون مناطق رٌفٌة أو حضرٌة أو نائٌة، وذلك لصالح طالب 

. ٌسكنون مناطق نائٌة  المرحلة الثانوٌة العامة الذٌن
(:  2004مختار عبد الجواد وعادل محمد، )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن العالقة بٌن عادات االستذكار واالتجاه نحو 
الدراسة التً تسهم بشكل أو بآخر فً مدى التزام وتمسك طالب التعلٌم الجامعً 

 األزهري بالقٌم االجتماعٌة والخلقٌة والدٌنٌة، وتعرؾ الفروق بٌن طالب وطالبات
 التعلٌم الجامعً األزهري فً مدى التزامهم وتمسكهم بالقٌم االجتماعٌة والدٌنٌة

ووظفت الدراسة المنهج الوصفً . واألخالقٌة فً ظل التطورات السرٌعة الحالٌة
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تدعٌم القٌم االجتماعٌة باعتبارها السٌاج ، . التحلٌلً 

الذي ٌحمً المجتمع، ضرورة إسهام القٌادات الجامعٌة والطالب فً الحفاظ على 
القٌم االجتماعٌة والخلقٌة والدٌنٌة من خالل تدعٌم الصداقة وإظهار اإلخالص 

.  واالنتماء والوالء للمجتمع
(: Sylvia Carolle  ،2004سيلفيا كارول )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى تعرؾ أثر فهم الطالب لمفهوم السالم على شكل 
المعارضة السلمٌة، وتكونت عٌنة الدراسة من تسعة طالب بالصؾ الخامس 

.  واستخدمت الدراسة بطاقة المالحظة. االبتدائً، وسبعة آباء من أولٌاء أمورهم
حدوث تؽٌرات فً بٌئة الفصل والمدرسة واآلباء، : ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
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وكذلك معتقدات الطالب وسلوكهم بعد تعلم السالم على شكل المعارضة السلمٌة، 
أظهر الطالب تؤثًرا واضًحا بدراسة طرق المعارضة السلمٌة، وظهر هذا فً 

. سلوكهم
(: 2005أشرف العربي،  )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى تحدٌد العالقة بٌن استخدام أسلوب النمذجة السلوكٌة فً 
قٌمة المسئولٌة االجتماعٌة،  )طرٌقة العمل مع الجماعات، وتنمٌة بعض االجتماعٌة 

ووظفت الدراسة المنهج . لدى شباب المجتمعات العشوائٌة (وقٌمة الدافعٌة لإلنجاز
وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن استخدام .شبه التجرٌبً

أسلوب النمذجة السلوكٌة فً طرٌقة العمل مع الجماعات وتنمٌة بعض القٌم 
لدى شباب المجتمعات  (المسئولٌة االجتماعٌة والدافعٌة لإلنجاز )االجتماعٌة 

وذلك من خالل تنمٌة العالقات االجتماعٌة بٌن أعضاء الجماعة التجرٌبٌة . العشوائٌة
وتنمٌة المشاركة االجتماعٌة لدٌهم، وكذلك تنمٌة المبادأة لمواجهة المشكالت، 

.  وقدرتهم على تنظٌم أنفسهم لمواجهة المشكالت 
( :  2005ناصر الخوالدة ،  )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى بٌان درجة إسهام معلمً ومعلمات التربٌة اإلسالمٌة فً 
وتكونت . اكتساب طلبة التعلٌم الثانوي للقٌم االجتماعٌة من وجهة نظر الطالب 

وخلصت الدراسة إلى أن  ، . طالًبا وطالبة من منطقة العٌن التعلٌمٌة457العٌنة من 
درجة إسهام معلمً ومعلمات التربٌة اإلسالمٌة فً تقدٌم مواقؾ تعلٌمٌة تساعد 

وأوصت الدراسة . الطالب على اكتساب القٌم االجتماعٌة جاءت بدرجة متوسطة
بضرورة عقد دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن والمعلمات لتدرٌبهم على استراتٌجٌات تقدٌم 

.    مواقؾ تعلٌمٌة فً تعلٌم القٌم االجتماعٌة واالهتمام بتربٌة القٌم 
( : 2008مثيب بن محمد البقمي،  )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى بٌان الدور المفترض القٌام به من قبل األسرة من أجل 
األسالٌب المساعدة التً ٌنبؽً التركٌز  تنمٌة القٌم االجتماعٌة لدى الشباب، وبعض

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً لدراسة القٌم . علٌها ألجل القٌام بهذا الدور
االجتماعٌة ومرحلة الشباب واألسرة، والمنهج االستنباطً لتحلٌل النصوص الواردة 

وخلصت الدراسة إلى أهمٌة الدور المطلوب . فً المصادر والمراجع ذات الصلة 
من األسرة فً تنمٌة القٌم االجتماعٌة وخصوًصا لمرحلة الشباب، وأن هذه المكانة ال 
ٌنبؽً أن تفرط فٌها األسرة وإن نازعتها فٌها بعض المإثرات من وسائل اإلعالم أو 
جماعة الرفاق أو ؼٌرهم بل ٌنبؽً أن تقوم بالدور المطلوب على أتم وجه، كما بٌنت 

الدراسة أن هناك مراحل ٌنبؽً أن تمر بها األسرة فً عملٌة تنمٌتها لقٌم الشباب 
االجتماعٌة ، وال ٌنبؽً أن تقفز من مرحلة إلى مرحلة، فالتدرج بٌن المراحل 

مطلوب وإعطاء كل مرحلة وقتها الكافً والعناٌة الكافٌة ٌثمر نمو القٌم االجتماعٌة 
.  واالستمرار علٌها 
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( : 2009قاسم محمد،  )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى استقراء القٌم التربوٌة فً الفلسفات التربوٌة الوضعٌة 

استخدم الباحث المنهج التكاملً، . من جهة، وفً التصور اإلسالمً من جهة أخرى 
كؤحد مداخل وتقنٌات المنهج الوصفً، إذ تم تناول القٌم الواردة فً الفلسفات 

التربوٌة الوضعٌة من خالل التسلسل المنطقً لألفكار، كما أستخدم المنهج 
االستقرائً الستقراء القٌم التربوٌة فً آٌات القرآن الكرٌم وكتب السنة من خالل 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالًفا فٌما بٌن الفلسفات ، . أسلوب تحلٌل المحتوى
التربوٌة الوضعٌة مرده اعتمادها على مصادر إنسانٌة، أو ٌنبؽً لها أن تدرك من 

قبل عقل اإلنسان من خالل عملٌة التجرٌب والتحقق منها حتى تعد مقبولة فً النهاٌة 
لدٌه، أما وإن اتفقت مع التصور اإلسالمً، فإن هذا االتفاق شكلً فقط حاصل فً 

ٌربط اإلسالم القٌم . المسمٌات؛ إذ ٌقع االختالؾ فً مصادر القٌم، وفً ؼاٌاتها
بالشرع فهو الذي ٌحّسن وٌقّبح السلوكٌات، وهً ؼٌر متروكة لإلنسان لٌنظر فٌها 

ضرورة الفصل والتمٌٌز بٌن القٌم فً التصور اإلسالمً والقٌم السائدة فً . بعقله
.  المجتمعات الؽربٌة من حٌث مصادرها وؼاٌاتها 

(: 2010عمر الشملتي،  )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن القٌم األخالقٌة الفردٌة المتضمنة فً كتب 

التربٌة اإلسالمٌة المقررة على المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة وطرائق عرضها 
 12وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحلٌل المحتوى لعٌنة الدراسة المكونة من . 

: وخلصت نتائج التحلٌل إلى ما ٌلً . كتابا
أن عدد القٌم األخالقٌة الفردٌة المتضمنة فً كتب التربٌة اإلسالمٌة عٌنة الدراسة * 

 قٌمة كان ٌنبؽً توافرها فً كتب التربٌة اإلسالمٌة ، 68 قٌمة من مجموع 55
%. 80.9وبنسبة مئوٌة بلؽت 

وجود تفاوت كبٌر بٌن طرائق عرض القٌم األخالقٌة الفردٌة فً كتب التربٌة * 
.  اإلسالمٌة، حٌث جاءت الطرٌقة األدبٌة أوال، تلتها الطرٌقة الفكرٌة 

(: Court &Randa،2010كورت وراندا  )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى التحقق من كٌفٌة قٌام المدرسة الثانوٌة بدورها فً تشكٌل 

الهوٌة والمواطنة لدى الطالب المراهقٌن من خالل المناهج الدراسٌة والتدرٌس 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً . واألنشطة االجتماعٌة واالحتفاالت الوطنٌة

من خالل تجمٌع البٌانات عن طرٌق المقابالت مع المعلمٌن ومدٌري المدارس 
. الثانوٌة بإسرائٌل، وكذلك من خالل المالحظات وتحلٌل الوثائق

وخلصت الدراسة إلى أن نظام المدارس الدرزٌة الثانوٌة اإلسرائٌلٌة ٌلعب دوًرا 
كما تم العثور على . مهًما فً تشكٌل هوٌة الطالب والمواطنة فً السٌاق اإلسرائٌلً

أربع آلٌات مركزٌة للبث فً المدارس من أجل تحقٌق هذه األهداؾ، من خالل 
تطوٌر التعلٌم وتضمٌنه هوٌة الطالب والمواطنة والتزام المعلمٌن الدروز لبناء 
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.  الهوٌة اإلسرائٌلٌة 
( :   2011هالة الجبالي،  )دراسة  -

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إسهام برامج األطفال فً ؼرس القٌم 
القٌادة، التفاعل االجتماعً، اإلٌثار، المسئولٌة االجتماعٌة،الدافعٌة )االجتماعٌة

النظافة، النظام، الحس )، والجمالٌة (العدل،الصدق، األمانة)واألخالقٌة (لإلنجاز
األولً : التً تعرض فً القنوات األرضٌة  (والتذوق الجمالً، المحافظة على البٌئة

وخلصت الدراسة إلى  ، .( سنة12-9)والثانٌة والثالثة فً مرحلة الطفولة المتؤخرة 
ا بٌن متوسطات درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً  ًٌ وجود فروق دالة إحصائ

التطبٌقٌن القبلً والبعدي على مقٌاس القٌم االجتماعٌة والجمالٌة واألخالقٌة لصالح 
.  التطبٌق البعدي

ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة تتضح أهمٌة دراسة القٌم 
االجتماعٌة، وتعرؾ موقؾ المناهج الدراسٌة، ممثلة فً منهج اللؽة العربٌة للصؾ 

 .الثانً عشر بدولة الكوٌت منها

:  تتحدد خطوات الدراسة الحالٌة على النحو التالً :  إجراءات الدراسة

اإلطالع على األدبٌات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالٌة، بهدؾ  -
 .تقدٌم إطار نظري ٌتناول القٌم وخصائصها وأهم تصنٌفاتها ، والتنشئة االجتماعٌة

 إعداد قائمة بالقٌم االجتماعٌة المناسبة لطالب الصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت -

 علم– التربٌة  )تحكٌم القائمة من خالل عرضها على المتخصصٌن فً مجال  -
  .(االجتماع

 .إعداد استمارة تحلٌل المضمون والتؤكد من  صدقها وثباتها  -

موضوع - بدولة الكوٌت- تحدٌد دروس اللؽة العربٌة بمنهج الصؾ الثانً عشر  -
 . التحلٌل

إجراء التحلٌل الكمً والكٌفً لمجموعة الدروس المقدمة لطالب الصؾ الثانً  -
 .عشر 

 .تفسٌر نتائج التحلٌل الكمً والكٌفً  -

تقدٌم تصور مقترح ألهم القٌم االجتماعٌة المتضمنة بمنهج  اللؽة العربٌة بالصؾ  -
. الثانً عشر بدولة الكوٌت

:  اإلطار النظري
 :مفهوم القٌم االجتماعٌة •

 من المفاهٌم التً ٌشوبها نوع من الؽموض والخلط Valueإن مفهوم القٌمة 

فً استخدامها وهذه نتٌجة طبٌعٌة ؛ ألن المفهوم حظً باهتمام كثٌر من الباحثٌن فً 
تخصصات مختلفة، ولهذا اختلؾ الباحثون فً وضع تعرٌؾ محدد لها، ومرد ذلك 

علماء الدٌن، : االختالؾ ٌعزى إلى المنطلقات النظرٌة التخصصٌة لهم، فمنهم
وعلماء النفس، وعلماء االجتماع، وعلماء االقتصاد، وعلماء الرٌاضٌات، وعلماء 
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.  اللؽة وؼٌرهم، فلكل منهم مفهومه الخاص الذي ٌتفق مع تخصصه
ففً اللؽة القٌم جمع قٌمة، وقٌمة اسم هٌئة من قام الشًء بكذا؛ بمعنى كان 

: وجاء فً لسان العرب الِق ٌمةُ . ثمنه المقابل له كذا، ثم استعمل بمعنى القدر والمنزلة
ٌَم، وأَصله الواو ألَنه ٌقوم مقام الشًء، والِق ٌمة ْقِوٌم، : واحدة الِق  ثمن الشًء بالتَّ

 )َتقاَوُموه ف ٌما ب ٌنهم، وإِذا اْنقاَد الشًء واستمّرت طرٌقته فقد استقام لوجهه : تقول
(. 10قاسم محمد، مرجع سابق، ص 

مجموعة األفكار واالهتمامات التً كونها الفرد من :  والقٌم االجتماعٌة، هً
خالل تجاربه المتنوعة والعملٌة فً المجتمع حٌث اكتسبت صفة المعٌارٌة لتصرفات 

اإلنسان، واتخذت سمة اإلٌجابٌة الشرعٌة للحكم على تصرفاته وسلوكاته فً 
(.   75ناصر الخوالدة، مرجع سابق، ص )المجتمع

نتاج خبرات اجتماعٌة توجه السلوك نحو األشٌاء واألهداؾ " أو هً 
المرؼوب فٌها، وتتفق مع مبادئ وقٌم المجتمع وتإدي بالمتعلم إلى السلوكٌات والقٌم 

اإلٌجابٌة فً المواقؾ المختلفة داخل الجماعات فً ضوء المعاٌٌر التً ٌرتضٌها 
(.  11هالة الجبالً، مرجع سابق، ص )" المجتمع

 فالمفهوم االجتماعً للقٌم إذن مقصور على تلك األنواع من السلوك
 وٌتضمن مفهوم القٌمة بالمعنً االجتماعً التعبٌر عن اتخاذ. المرؼوب فٌه للفرد

قرار أو حكم ٌتحدد على أساسه موقؾ أو سلوك الفرد أو الجماعة إزاء موضوع 
فعند علماء االجتماع القٌم موجهات للسلوك، . (161، ص 2010ؼانم الشاهٌن، )ما

وأن السلوك هو المإشر الحقٌقً والدال على القٌمة، كما ٌرون القٌمة أحٌاًنا على 
.  أنها معاٌٌر ومقاٌٌس ٌحكمون بها على األفعال

: وأهم النقاط التي يمكن استخالصها مما تقدم بالنسبة لمقيم االجتماعية، أنها
 .صادرة عن الجماعة ولٌست عن الفرد -

 .نسبٌة متؽٌرة بتؽٌر الزمان والمكان وظروؾ المجتمع -

. مكتسبة ومتعلمة ال ٌولد الفرد مزوًدا بها -

:  خصائص القٌم •
للقٌم مجموعة من الخصائص التً تمٌزها، وتنطبق علٌها بجمٌع تصنٌفاتها 

( :  46-45 ، ص ص 2006راندا الدٌب ،)المتعددة، وهً 
فالقٌمة تشتمل على معانً كثٌرة مثل االعتقاد والحاجات والمعاٌٌر : الذاتية -

. واالتجاهات، وكلها من مكونات الشخصٌة 
فطالما القٌم شخصٌة وذاتٌة فهً إذن نسبٌة تختلؾ من شخص آلخر، : النسبية -

: وتؤخذ هذه النسبٌة شقٌن، هما. ومن مجتمع آلخر
وتعنً أنها لٌست واحدة وعامة فً جمٌع المجتمعات  : نسبية المكان* 

اإلنسانٌة، وإنما هً نسبٌة تختلؾ باختالؾ الجماعات البشرٌة ونماذجها 
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.  الثقافٌة
وتعنً أن القٌم تختلؾ وتتؽٌر فً المجتمع الواحد بما :  نسبية الزمان*

. ٌطرأ على نظمه من تطور وتؽٌر 
فالقٌم تتمٌز باستقاللها عن األفراد وتعالٌها علٌهم واكتفائها بذاتها ، : الموضوعية -

وأنها خاصٌة فً األشٌاء تثٌر رؼبتنا فٌها بفضل طبٌعتها الذاتٌة ، وأن القٌم 
.   الموضوعٌة تتضمن قٌمتها فً باطنها وتدفعنا للبحث عنها ألنها جدٌرة بذلك 

القٌم نتاج حٌاة اإلنسان وثقافته فً أي مجتمع ، وهً مشتركة : ظاهرة إنسانية -
بٌن عدد كبٌر من الناس فهً المحكات التً نحكم بها على الناس كجماعة وعلى 

. سلوكٌاتهم 
فهً لٌست موروثة حٌث تكتسب عن طرٌق التعلٌم منذ  : ظاهرة مكتسبة -

الطفولة المبكرة خالل عملٌة التنشئة االجتماعٌة، وٌمكن انتقالها من جماعة 
. لألخرى خالل العملٌات االجتماعٌة المختلفة

ألنها تحمل فً طبٌعتها صالحٌة جوهرٌة ال تختلؾ من فرد آلخر، : القيم مطلقة -
فقٌم الحق والعدل والخٌر وؼٌرها قٌم مطلقة؛ ألنها تعبر عن ؼاٌات أخالقٌة 

. علٌا
فثباتها النسبً ال ٌعنً عدم قابلٌتها للتؽٌٌر ؛ ألن شؤنها شؤن : القيم دينامية -

فبعض القٌم التً ٌكتسبها اإلنسان . مكونات البناء االجتماعً تتعرض للتؽٌر
ا ًٌ . تظل ثابتة لفترة طوٌلة إلى أن ٌتعلم مجموعة جدٌدة من القٌم ثابتة نسب

فهً  معٌار نزن به أفعالنا ، وعلى أساس هذا المعٌار ٌحدث : القيم معيارية -
. التفضٌل أو عدمه 

فهً تتمٌز باإللزام المستمد من الدٌن، ولذلك فبعض القٌم من : القيم إلزامية -
. السمات الممٌزة لبعض المجتمعات الشرقٌة

 فهً تتمٌز بقابلٌتها للقٌاس، فعلى أساس المعاٌٌر ٌتم االختٌار بٌن :القيم قياسية -
. بدائل، وبناء على االختٌار ٌمكن قٌاس القٌم 

حٌث تخضع القٌم لترتٌب هرمً فهً لٌست متساوٌة فً األهمٌة  : هرمية القيم -
. ، فالقٌم تبدو وكؤنها مرتبة بتدرج هرمً وهو تدرج قابل للتؽٌر 

فالقٌم تجمع بٌن الفكر والوجدان  : المحتوى المعرفي والمهاري والوجداني للقيم -
.              والسلوك 

: وظائؾ القٌم االجتماعٌة * 
تعد القٌم الموجه األساسً لسلوكٌات الفرد، فهً تشكل أساس السلوك، لذلك 

فإن فقدان القٌم وضٌاع اإلحساس بها أو عدم تعرفها ٌجعل الفرد ٌندمج فً أعمال 
عشوائٌة، وٌسٌطر علٌه اإلحباط لعدم إدراكه جدوى ما ٌقوم به من أعمال، فهً تمثل 

معتقدات الفرد عن قدرته على إٌجاد معنى لحٌاته، وعلى هذا تعد القٌم من المفاهٌم 
الجوهرٌة فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة؛ ألنها تمس 
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العالقات اإلنسانٌة  بصورها كافة ، فهً ضرورة اجتماعٌة، وتتؽلؽل فً األفراد فً 
شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات، وتظهر فً السلوك الظاهري الشعوري والال 

.  شعوري 
سعٌد علً، )وتلعب القٌم االجتماعٌة عدة وظائؾ مهمة فً حٌاتنا، من أهمها

( : 21مرجع سابق، ص 
القٌم رموز أو صور المجتمع فً عقول األفراد فهً توجه السلوك بطرق  -

 .مختلفة حٌث توجهنا إلى أخذ مواقؾ معٌنة من القضاٌا االجتماعٌة

 .أنها تساعدنا فً اختٌار وتفضٌل أٌدٌولوجٌة سٌاسٌة عن األخرى -

تساعدنا فً تقدٌم الحكم على أفعالنا وأفعال اآلخرٌن، كما أنها عملٌة وسٌطة  -
للمقارنة تستخدم كمستوٌات لتقٌٌم ما إذا كنا على حق وذوي كفاٌة مثل اآلخرٌن 

. 

 تمكننا من االستفادة من توجٌهات اآلخرٌن وتؤثٌراتهم ، وتخبرنا أي المعتقدات -
. واالتجاهات والقٌم واألفعال تستحق التحدي

القٌم هً المدعمة لألنظمة االجتماعٌة، وهً التً تحافظ على البناء االجتماعً  -
. وذلك من خالل ما تحث علٌه من تماسك وانتظام داخل اإلطار االجتماعً 

.  تستمر من خالل التارٌخ ومن َثم تعمل وتحافظ على هوٌة المجتمع  -
تساعد على تناسق السلوك االجتماعً لألفراد والجماعات؛ ألنها تحدد الوسائل  -

التً ٌحكم بها على الصواب االجتماعً والخطؤ االجتماعً، وتحدد الؽاٌات 
ا، والوسائل المقبولة لتحدٌد هذه الؽاٌات ًٌ وهذا ٌظهر أنها . المرؼوبة اجتماع

بمثابة أوامر ونواهً تحدد السلوك وتوضح أبعاده، مما ٌإدى إلى تناسق 
السلوك؛ ألن كل فرد أو كل جماعة لو تركت دون وجود أسس توجٌهٌة فإن 

. ذلك سوؾ ٌإدى إلى انتشار الفوضى واضطراب النظام فً المجتمع 
أن هذه القٌم ال تحدد السلوك فقط وتوضح مساراته، بل تساعد فً وصؾ  -

المكافآت باحترام قٌم المجتمع األساسٌة ، والجزاءات الخاصة بانتهاك  )وتحدٌد 
 . (قٌم المجتمع والخروج علٌها

تلفت نظر أعضاء المجتمع إلى األنماط العامة للثقافة، وتوضح المرؼوب فٌه،  -
.  لٌس من وجهة نظر األفراد، ولكن من وجهة نظر المجتمع

ال تحدد القٌم الطرق النموذجٌة للتصرؾ والعالقات االجتماعٌة فقط ، بل إنها  -
تحدد أًٌضا الطرق النموذجٌة للتفكٌر، مما ٌساعد فً تشكٌل نوع القبول والرضا 

. االجتماعً
تعتبر موجًها ومرشًدا لألدوار االجتماعٌة وتحدٌد متطلبات كل دور وحقوقه  -

. وواجباته، مما ٌساعد على تناسق هذه األدوار 
تإثر تؤثًٌرا واضًحا فً التؽٌٌر االجتماعً الذي ٌطرأ على المجتمع ، بجانب  -

 .أنها تتؤثر به 
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تشٌر إلى أنها نتاج خبرات اجتماعٌة، تنبع من داخل الفرد، ومن تفاعله مع  -
-22أشرؾ العربً، مرجع سابق، ص ص )متطلبات المجتمع الذي ٌعٌش فٌه 

23  .)

:  عناصر القٌم االجتماعٌة 
تحتوى القٌم االجتماعٌة على ثالثة عناصر ال ٌمكن فصل إحداها عن 

األخرى؛ ألنها تندمج وتتداخل وتعبر فً النهاٌة عن وحدة اإلنسان والسلوك، وهً 
(: 241-240، ص ص 2002محمود فتحً و محمد شفٌق، )

ٌتضمن إدراك موضوع القٌمة، وتمٌٌزه  : المكون المعرفي لمقيم االجتماعية -

. عن طرٌق الفعل أو التفكٌر، ومن حٌث الوعً  بما هو جدٌر بالرؼبة والتقدٌر
موضوع القٌمة  وٌمثل معتقدات الفرد وأحكامه وأفكاره ومعلوماته عن

االجتماعٌة، أو بمعنى آخر وضع أحد موضوعات التفكٌر على بعد أو أكثر من 
وٌكتسب المكون المعرفً من خالل مإسسات التنشئة االجتماعٌة . أبعاد الحكم

بدًءا من األسرة، فالمدرسة، فجماعة األصدقاء أو األقران، والمإسسة الدٌنٌة، 
. وسائل اإلعالم على اختالؾ مسمٌاتها

ٌتضمن االنفعال بموضوع القٌمة أو المٌل  : المكون الوجداني لمقيم االجتماعية -

إلٌها أو النفور منها، وما ٌصاحب ذلك من سرور وألم، وما ٌعبر عنه من حب 
وكره أو استحسان أو استهجان، وكل ما ٌشٌر إلى المشاعر الوجدانٌة 
. واالنفعاالت التً توجد لدى الشخص نحو موضوع القٌمة االجتماعٌة

ٌتضمن استعدادات الفرد ومٌله : المكون السلوكً للقٌم االجتماعٌة – 
لالستجابة السلوكٌة للقٌمة االجتماعٌة فً التفاعل الحٌاتً المباشر فً المواقؾ 

. االجتماعٌة المختلفة 

: اكتساب نسق القٌم •
ٌبدأ الفرد بعد إدراك حقٌقة وجوده وعنصره البشري فً االلتفات نحو 
محاولة إشباع حاجاته الجسمٌة والعقلٌة، ثم ٌدرك أنه أتً للوجود لٌس من أجل 

أشٌاء رخٌصة لزوم معاشه البدنً، وإنما من أجل ؼاٌة أسمً هً التً ترفع من 
قٌمته وتعلً من شؤنه، وٌدرك أن ذلك ٌتحقق بالضرورة فً تعاٌشه مع القٌم، إذ ٌجد 

فٌها ضالته المنشودة نحو تحقٌق الحٌاة التً تحكمها المبادئ والقٌم االجتماعٌة التً 
من شؤنها أن ترتقً بتصنٌؾ ذلك الفرد فً مرتبة أعلً فً مدارج التطور 

.  األخالقً
 عملٌة اكتساب نسق القٌم بؤنها العملٌة التً ٌتبنً Resherوٌصؾ رٌشر 

الفرد من خاللها مجموعة معٌنة من القٌم مقابل التخلً عن قٌم أخرى، على الرؼم 
من أن القٌم تتصؾ بالتؽٌٌر، مع إمكانٌة أن تصاحب الفرد طوال حٌاته مع ما ٌبدو 

وٌكون التؽٌر فً الدرجة التً تحدد بها تلك . من تباٌن بٌن كل مرحلة نمو وأخرى
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القٌم، فٌما ٌعرؾ بإعادة توزٌع الدرجات لتلك القٌم سواء على المستوى الفردي أو 
 (.364- 363مختار عبد الجواد وعادل صالح، مرجع سابق، ص ص )الجماعً

:  المدرسة وعملٌة التنشئة االجتماعٌة •
 تعد المدرسة المإسسة االجتماعٌة األساسٌة التً عهد إلٌها المجتمع بتكملة 

. دور األسرة فً العملٌة التربوٌة، وتنشئة أفراده بما ٌجعلهم أعضاء صالحٌن فٌه
كاألسرة وجماعة الرفاق، وسائل اإلعالم وؼٌرها : فالمإسسات االجتماعٌة األخرى

هدفها األول لٌس العمل التربوي التعلٌمً، وإنما تسعى لتحقٌق أهداؾ أخرى، وفً 
أثناء ذلك تقوم ببعض العمل التربوي، وهكذا ال تكون أولوٌة العمل فٌها للعملٌة 

التربوٌة التعلٌمٌة بعكس الحال فً المدرسة، ولٌس معنى ذلك أن العمل فً المدرسة 
المدارس بوظائؾ  ٌقتصر على العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة دون ؼٌرها، وإنما قد تقوم

أخرى ؼٌر تربوٌة، فقد تقدم فرًصا تروٌحٌة وقد تقوم بخدمات صحٌة أو إنتاجٌة، 
. ؼٌر أن هذه الوظائؾ ؼٌر التربوٌة تعد وظائؾ ثانوٌة بالنسبة للمدرسة

وهكذا فإن المدرسة من المإسسات التً تقوم بعملها التربوي التعلٌمً عن 
ولذلك أوجدها المجتمع، ورصد من . قصد، وهذا العمل ٌؤتً فً أولوٌة وظائفها

أجلها أمواالً طائلة ووضع  فلسفتها وأهدافها، وقام باإلشراؾ علٌها، وأعد لها 
البرامج المختلفة  للمعلمٌن واإلدارٌٌن والمشرفٌن الفنٌٌن، ووضع لها المناهج 

والمقررات الدراسٌة؛ من أجل توفٌر بٌئة اجتماعٌة صالحة لتنمٌة األطفال والشباب، 
وتزوٌدهم بمجموعة من الخبرات المختلفة وتربٌتهم على أنواع معٌنة من السلوك بما 

(.  110-109، ص ص 2011حسٌن الرشٌدي،  )ٌساٌر فلسفة المجتمع 
وعلى ذلك تعتبر المدرسة من وسائل نقل الثقافة عبر األجٌال، فهً تقوم بتعلٌم 

وتثقٌؾ األطفال وتوسع مداركهم العلمٌة، وتنور بصائرهم وتزودهم بثقافات مختلفة، 
كما تقوم بتوحٌد مصادر الثقافة واالتجاهات الفكرٌة، وتعمل على انتمائهم لقٌم 

اجتماعٌة واحدة، وربطهم بؤعمال توحد مصالحهم، وتقرب بٌن أفكارهم وآرائهم 
.  ومٌولهم ورؼباتهم 

وتمثل المدرسة المإسسة التعلٌمٌة الثانٌة بعد األسرة حٌث تقوم بالتنشئة 
االجتماعٌة للفرد، وتساعد على تنمٌة التحصٌل واإلدراك لدٌه، كما أنها تنتقل بالفرد 

إلى رحاب الجماعة الوظٌفٌة، ولذا فإن  (أي األسرة)من حدود الجماعة الطبٌعٌة
المدرسة تإدى وظٌفة إنتاج ثقافة وطنٌة أو أساسٌات تلك الثقافة، وتساعد على إدراك 

 .وفهم أوجه التشابه واالختالؾ بٌن ثقافتٌن وتعزٌز وإدراك أفضل المطالب كلٌهما
وٌمكن تلخٌص دور المدرسة فً دعم وتنمٌة التنشئة االجتماعٌة لألفراد من 

:  خالل 
دمج الهوٌة المحلٌة من أعراؾ وتقالٌد فً الثقافة القومٌة، مما ٌساعد على  -

. التوحد الثقافً لألطفال 
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تدعٌم قٌم الوالء واالنتماء للوطن، وذلك عن طرٌق تعمٌق تلك القٌم لدٌهم،  -
. ومراقبة تحولها إلى سلوك إٌجابً

. جعل المعلم بمثابة قدوة إٌجابٌة لتنمٌة الهوٌة الثقافٌة لدى األطفال -
جعل المدارس بمثابة فرق عمل صؽٌرة؛ من أجل تعزٌز زٌادة اإلحساس  -

. بالجماعة واأللفة بٌن األطفال
.  إنشاء مراكز التوعٌة الطالبٌة التً تقدم الدعم والخدمات للصؽار  -
لتعزٌز وعى األطفال والتسامح  بٌن " النوادي الثقافٌة " تشكل المدرسة  -

. األطفال
إقامة ندوات تعرٌفٌة بالعطل الرسمٌة وأعٌاد المٌالد الخاصة والعادات والتقالٌد  -

ا، وبحث القٌم وأوجه التشابه واالختالؾ بٌن البٌت والثقافات  ًٌ المقبولة ثقاف
. المضٌفة 

: وٌمكن دراسة البناء االجتماعً للمدرسة وفًقا لثالثة مستوٌات مختلفة هً 
المستوى القومً، والمستوى اإلقلٌمً، والمستوى اإلجرائً، وتتؤلؾ المدرسة على 
المستوى اإلجرائً من طائفة من المكانات أو المراكز االجتماعٌة التً تتراوح بٌن 
. مدٌر المدرسة، والوكٌل والمدرس األول، والمدرس، والطالب، والموظفٌن والعمال

وٌضطلع شاؼلو هذه المكانات أو المراكز االجتماعٌة بؤداء طائفة من األدوار أو 
ا، عن طرٌق نقل ثقافة المجتمع إلٌه،  ًٌ الوظائؾ التً تهدؾ إلى تطبٌع الطفل اجتماع

. وإعانته على التكٌؾ الشخصً واالجتماعً 
وتمثل العالقات االجتماعٌة التً تقوم بٌن شاؼلً المكانات االجتماعٌة فً 

وٌإثر نوع االنتظام الذي تؤخذه هذه العالقات . المدرسة البناء االجتماعً السائد فٌها
ولعل أهم العالقات . على طرٌقة تنشئة الطفل، وتحقٌق األهداؾ االجتماعٌة والفردٌة

العالقة بٌن أعضاء المدرسة وأعضاء : االجتماعٌة التً تسود فً المدرسة هً
المجتمع المحلً، العالقة بٌن المعلمٌن واإلدارٌٌن، العالقة بٌن المعلمٌن بعضهم 

.  البعض، العالقة بٌن المعلمٌن والمتعلمٌن
إن الوظائؾ االجتماعٌة التً تإدٌها المدرسة تنقسم إلى وظائؾ ظاهرة 
ووظائؾ خافٌة، أما الوظائؾ الظاهرة فتتمثل فً إعداد المتعلمٌن لشؽل أدوارهم 

االجتماعٌة كؤعضاء راشدٌن فً المجتمع، والمحافظة على ثقافة المجتمع عن طرٌق 
نقلها إلٌهم، وتحقٌق المشاركة االجتماعٌة عن طرٌق تعلٌمهم مهارات اللؽة 

ا، وتحقٌق  ًٌ واالتصال، وزٌادة قدرتهم على التفكٌر، وتنمٌة الخلق المقبول اجتماع
.  التكٌٌؾ الشخصً واالجتماعً 

أما الوظائؾ الخافٌة للنظام المدرسً فتتمثل فً الدعوى إلى النظام 
االجتماعً أو النظام االقتصادي أو النظام السٌاسً القائم، وبٌان مزاٌا المجتمع الذي 

.  ٌعٌش المتعلمون فٌه وعٌوب األنظمة األخرى
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وتستخدم السلطة لتدعٌم القٌم المقبولة، وتبصٌر األعضاء التوقعات الخاصة 
باألدوار أو المراكز االجتماعٌة، وتستخدم المدرسة الثواب والعقاب لتحقٌق عملٌة 
التنشئة االجتماعٌة للمتعلمٌن، حٌث ٌثاب المتعلمون بالجوائز أو الدرجات أو النقل 

إلى صفوؾ أعلى، وٌعاقبون على سلوكهم ؼٌر المقبول، والسلطة المدرسٌة 
ضرورٌة ألداء المدرسة لوظائفها، وٌتعلم التالمٌذ الكثٌر من تفاعلهم مع ممثلً 

- 111المرجع السابق، ص ص  )السلطة كضبط النفس، والصبر والنظام وؼٌر ذلك
112  . )

: المدرسة وتنمٌة القٌم االجتماعٌة •
تشكل القٌم جزًءا مهًما من اإلطار المرجعً لسلوك الفرد فً الحٌاة العامة، 
فهً معٌار ٌوجه السلوك الصادر من الفرد، وتجعله أكثر مٌالً وتفضٌالً لفكرة معٌنة 

وٌعد االهتمام بالطالب وبناء ذواتهم عن طرٌق زرع القٌم المرؼوب . دون ؼٌرها
فٌها، الهدؾ الرئٌس للعملٌة التعلٌمٌة  فً مختلؾ المراحل الدراسٌة، إذ تسخر هذه 

(.  136، ص 2011قٌس كبرو، )المراحل إمكاناتها من أجل هذا الؽرض
وتعتبر المدرسة إحدى المإسسات االجتماعٌة التً تقوم بعملٌة التربٌة، إذ 
تقوم بنقل التراث الثقافً من جٌل إلى جٌل، وفً مساعدة األفراد على تقبل العادات 

والتقالٌد والمعاٌٌر السائدة فً المجتمع ، وفً ؼرس مجموعة من القٌم واالتجاهات  
فً نفوس الطالب على اختالؾ مستوٌاتهم التعلٌمٌة ، وتزوٌ ده م بحصٌلة من 

المعارؾ والمهارات التً تمكنه م من المساهمة اإلٌجابٌة فً صنع المستقبل، وتهٌئة 
. المناخ العلمً الذي ٌساعد على البحث والتجدٌد واالبتكار

ولعل من أهم القٌم التً ٌلزم ؼرسها فً نفوس الطلبة القٌم االجتماعٌة لما 
لها من دور كبٌر فً تشكٌل الشخصٌة اإلنسانٌة، ولكً تقوم المدرسة بذلك البد لها 
أن تجعل من المبادئ والقٌم الدٌمقراطٌة أسلوباً لها، وذلك من خالل تعوٌد الطالب 

على تحمل المسئولٌات والعمل بروح الفرٌق المتكامل، وتهٌئة المناخ االجتماعً 
.  الذي تسوده روح المحبة والتعاون واإلخاء والمساواة بٌن الطالب

وتعتبر المدرسة أٌضا قوة اجتماعٌة موجهة ومإثرة ٌمكن أن تسهم فً تعلٌم 
القٌم االجتماعٌة لدى الطالب من خالل مناهجها وأنشطتها، إلى أن تصبح المإسسات 

.  إلخ قادرة على أداء دورها فً هذا الصدد … األخرى مثل األسرة ووسائل اإلعالم 
إن المشكلة ": التربٌة وأزمة القٌم" وٌقول المفكر رجاء جارودي تحت عنوان

األساسٌة فً التربٌة هً أن أزمة التربٌة تكمن فً القٌم، فإنه ال ٌجدي كثًٌرا أن 
نطرح الٌوم للبحث مشكلة تربوٌة إذا لم نطرح للبحث قبل ذلك المسؤلة األكبر واألهم 

.    (محمد أمٌن)وهً مسؤلة ؼاٌات التربٌة ال وسائلها
وإذا كانت مهمة التربٌة هً نقل ما توارثه اآلباء والمجتمع من معارؾ 

وخبرات وتجارب إلى الناشئة وهً مهمة الزالت تحتفظ بقٌمتها وبرٌقها إلى الٌوم 
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فإن تطورات معطٌات الواقع ، وطبٌعة المستجدات المتسارعة ، ونتائج التدافع بٌن 
مقتضٌات الفطرة وؼاٌات القٌم السامٌة النبٌلة من جهة ، ومؽرٌات المادة والقٌم 

المادٌة من جهة أخرى ، قد دفعت إلى تبنً نظرة جدٌدة إلى مهمة التربٌة، نظرة 
تقوم على أساس إعادة االعتبار للفطرة فً التربٌة والتعلٌم بالتركٌز على ما ٌالئم 

ا، وعدم االقتصار على نقل  ًٌ ا وروح ًٌ ا ووجدان ًٌ ا وخلق ًٌ فطرة اإلنسان ونموه عقل
ا فحسب ًٌ ؼانم الشاهٌن، )الموروث الثقافً والتراثً إلى الناشئة نقالً أوتوماتٌك

(.  169، ص 2009
تنظٌم عدد : وٌمكن للمدرسة أن تعد األنشطة المختلفة بهدؾ تنمٌة القٌم فمثالً 

من الزٌارات للمرضى من الزمالء، وعقد حفالت تكرٌم ألحد الزمالء لتفوقه 
والهدؾ من تلك األنشطة المساهمة فً تكوٌن عدد من العالقات اإلٌجابٌة . الدراسً

عن طرٌق تنمٌة قٌمة التعاون ومساندة اآلخرٌن ومجموعة من القٌم المرؼوبة 
. وبخاصة القٌم االجتماعٌة

إن الخبرات التً تقدمها المدرسة تشجع المتعلمٌن على إدراك مشاعرهم 
الخاصة ، وأًٌضا مراعاة شعور اآلخرٌن ، وتدرب التالمٌذ على االختٌار الصحٌح 

وفاء خلٌل، مرجع )من بٌن عدة بدائل، وتساعدهم على صنع القرارات واتخاذها
 (.54سابق، ص 

: مصادر اشتقاق القٌم االجتماعٌة •
هناك ارتباط وثٌق بٌن األدٌان والقٌم، حٌث تلتقً األدٌان جمًٌعا من خالل  :األديان- 

مبادئها التً تحث على الفضٌلة، وتنهى عن الرذٌلة، وتؤمر بالمعروؾ وتنهى عن 
فقد ظهرت األدٌان السماوٌة إلصالح مفاسد المجتمع، ولتوجٌه اإلنسان إلى . المنكر

 . ما فٌه الخٌر له ولؽٌره من أفراد مجتمعه
وشرٌعته بالعدٌد - الدٌن الرسمً لدولة الكوٌت- ولقد زخر الدٌن اإلسالمً

من القٌم االجتماعٌة الرئٌسة التً لها شؤن كبٌر فً حٌاة الفرد، وهذه القٌم الرئٌسة 
:  التً أعلً من شؤنها اإلسالم كانت من أجل كرامة الفرد وقوة المجتمع ، ومنها 
. التواد واإلخاء والتعاون والتسامح و العمل واإلنجاز واحترام القواعد والقوانٌن

ٌإكد الدستور الكوٌتً على القٌم االجتماعٌة السائدة داخل  :الدستور الكويتي- 
المجتمع الكوٌتً، مما ٌدل على ارتباط الدستور بالواقع االجتماعً للمجتمع الكوٌتً 

، وبمراجعة مواد الدستور الكوٌتً تم التوصل إلى مجموعة من القٌم الرئٌسة ، وهى 
 . االنتماء والعمل واإلنجاز واحترام الدستور والقوانٌن وحماٌة الشعب ومصالحه : 

: الدراسات السابقة - 
من خالل اإلطالع على األدبٌات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 

االنتماء وتحمل : الدراسة الحالٌة، أكدت معظم هذه الدراسات على القٌم التالٌة 
.  المسئولٌة واألمانة والشجاعة والتعاون
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ومن خالل العرض السابق لمصادر اشتقاق القٌم االجتماعٌة توصلت 
الصدق، الوفاء، األمانة، التعاون، السعً : الدراسة الحالٌة إلى القٌم االجتماعٌة التالٌة

.  للعمل، اإلخالص، أدب الحوار، الحٌاء، الصبر، العزة، الرحمة
:  التعليم الثانوي بدولة الكويت 

،  حٌث افتتح أول 1937بدأت بوادر التعلٌم الثانوي فً دولة الكوٌت عام 
صؾ ثانوي فً مدرسة المباركٌة، وعند انتهاء الطالب من دراسة  الصؾ األول 

والثانً الثانوي بالكوٌت كانوا ٌتجهون إلى الدول المجاورة كمصر و البحرٌن 
وتستمد المرحلة الثانوٌة أهمٌتها من الدور . والعراق؛ إلكمال دراسة المرحلة الثانوٌة

الذي تقوم به فً تشكٌل اللبنات اإلنسانٌة، وتزوٌدها بالخبرات والمهارات الضرورٌة 
ا سرٌع التطور ًٌ . إلعالء صرح المجتمع الكوٌتً بوصفه مجتمًعا نام

بهٌر أحمد و حسٌن  )وٌمكن تحدٌد وظٌفة المدرسة الثانوٌة بالكوٌت فً 
( : 17، ص 1989عبد القادر، 

بلورة إحساس الطالب بهوٌته، وذلك بتنمٌة سماته الشخصٌة وقدراته ومعارفه  -
ومهاراته، وتؤكٌد ذاته كشخص مستقل له كٌانه، وتعزٌز انتمائه إلى الثقافة 

. العربٌة اإلسالمٌة
ا  - ًٌ ا جسم ًٌ ا واجتماع ًٌ ا ونفس ًٌ ا ووجدان ًٌ تعزٌز النمو المتكامل لشخصٌة المتعلم روح

. تعزًٌزا ٌرتكز على تعالٌم الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ وٌستلهم قٌمه السامٌة
إعداد المتعلم للحٌاة اإلٌجابٌة الفعالة المبنٌة على إدراكه السلٌم ألهمٌة األسرة فً  -

حٌاة الفرد والمجتمع، وقٌمة العلم ودوره فً الحٌاة اإلنسانٌة، وقدرة الفرد على 
. تكوٌن عالقات اجتماعٌة سلٌمة

إعداد الطالب للحٌاة العملٌة ولمواصلة دراسته الجامعٌة، وذلك بالكشؾ عن  -
استعداداته وقدراته ومٌوله وتنمٌتها ، بما ٌساعده على اختٌار المهنة التً 

.  تتناسب مع خصائصه
إعداد الطالب للمواطنة الواعٌة التً تقوم على فهم حقوقه وواجباته وتحمل  -

مسئولٌاته، ومعرفة المصادر المتاحة فً البٌئة وحماٌتها وتنمٌتها وحق 
. استخدامها

 وٌقع على عاتق المدرسة الثانوٌة عبء توجٌه وتعلٌم الطالب حٌث ٌعٌش 
. الطالب فٌها مرحلة المراهقة بكل تؽٌراتها الجسمٌة والنفسٌة والعقلٌة 

وزارة )ومن أهم خصائص  نمو الطالب فً المرحلة الثانوٌة ما ٌلً 
 ( :89-84، ص ص 1991التربٌة، 

 
 

: خصائص النمو االجتماعي * 
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المٌل القوى لتكوٌن عالقات اجتماعٌة مع األفراد وتكوٌن صداقات، والرؼبة فً  -
. االنتماء إلى الجماعات واالندماج فٌها

نمو الوالء الدٌنً والوطنً بصورة قوٌة وحماسٌة، وتزداد حدة االنتماء والوالء  -
. فً أوقات الشدة وساعات الخطر التً تهدد الوطن والعقٌدة 

زٌادة محاوالت المراهق هنا لتحقٌق ذاته وتؤكٌد اإلحساس بهوٌته، وذلك من  -
.  خالل التعبٌر عما ٌتمٌز به من خبرات ومهارات وإمكانات 

:  ولمواجهة هذه التطورات ٌجب  -
توفٌر عالقات اجتماعٌة سوٌة وبناءة فً نطاق األسرة والمدرسة، لما لها من  -

. أهمٌة فً توفٌر فرص النمو االجتماعً السلٌم 
. احترام شخصٌة المتعلم وتقدٌر آراءه وأفكاره ووجهات نظره  -
ا بناٍء ٌسمو  - ًٌ تنمٌة قٌم المتعلم الدٌنٌة واالجتماعٌة وتوجٌه دوافعه توجًٌها اجتماع

بها، وذلك عن طرٌق المشاركة الفعالة فً الحٌاة االجتماعٌة وخدمة البٌئة بما 
.  ٌساعد على االلتزام االجتماعً وضبط النفس 

: خصائص النمو الروحي * 
االستؽراق والنظر والتؤمل فً النفس والكون والحٌاة والتساإل، وبخاصة عن  -

. أمور الؽٌب والوجود والحٌاة 
مراجعة المسلمات والمبادئ والمفاهٌم والقٌم التً تعلمها وتقبلها فً المراحل  -

. السابقة 
. بلوغ سن التكلٌؾ ونمو اإلحساس بالمسئولٌة أمام هللا والنفس والمجتمع  -
:  ولمراعاة ما سبق ٌجب  -
توفٌر إجابات سلٌمة محددة تسندها األدلة العقلٌة والنقلٌة على التساإالت التً  -

. تشؽل فكر المتعلم 
.  اإلدراك السلٌم لمفهوم السلطة فً اإلسالم وحدودها ودوره فً التعامل معها -
ٌحتاج المتعلم إلى ترسٌخ القٌم والمثل الدٌنٌة فً نفسه من خالل ما ٌعرض علٌه  -

. من مواقؾ تربوٌة 

:  خصائص النمو العقلي * 
ٌبلػ النمو العقلً مدى كبًٌرا من النضج والتنوع، وٌصبح المراهق قادًرا على  -

. التفكٌر المجرد، والتعامل مع الحقائق والقوانٌن المجردة 
ٌإدى النضج العقلً الذي ٌصل إلٌه المراهق إلى التفكٌر الناقد والمٌل للمناقشة  -

والجدل وعدم تقبل اآلراء والحقائق والنصائح كمسلمات، والمٌل إلى مراجعة 
الكثٌر من المبادئ والقٌم التً تعلمها منذ الصؽر مما ٌزٌد من حدة الصراع 

 .الفكري لدٌه 

: وتتطلب مطالب النمو السابقة العمل على 
. تؤكٌد أهمٌة التوجٌه التربوي والمهنً واإلعداد للمستقبل -
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تدعٌم المفاهٌم الدٌنٌة والخلقٌة لدى المراهق وتؤصٌل المبادئ والمفاهٌم والقٌم  -
. على أسس عقلٌة 

تنمٌة قدرته على التفكٌر العلمً فً النظرة إلى األشٌاء وحل المشكالت ومعالجة  -
. القضاٌا العلمٌة واالجتماعٌة 

: خصائص النمو النفسي * 
ٌتؤثر النمو النفسً لدى الطالب بالتؽٌرات التً تحدث له، فٌزداد اهتمامه بجسمه  -

. وشكله والمظاهر الدالة على البلوغ
ٌرتبط إحساس المراهق بؤنه كبٌر ناضج برؼبته فً التحرر واالستقالل، فإذا لم  -

تشبع األسرة والمدرسة مثل هذه الدوافع، فإنه قد ٌلتمس اإلشباع بؤسالٌب ؼٌر 
. سوٌة 

صراع األجٌال ، صراع : ٌتعرض المراهق أحٌاًنا لبعض الصراعات النفسٌة -
الناشئة من تعارض عواطفه ودوافعه وانفعاالته مع ... الجنس ، صراع القٌم 

. المبادئ والقٌم الدٌنٌة والخلقٌة والعادات والتقالٌد االجتماعٌة السائدة 
:  وٌتطلب مواجهه هذه الخصائص ما ٌلً  -
توفٌر قنوات اتصال مفتوحة مع الوالدٌن والمعلمٌن؛ حتى ٌجد المتعلم اإلجابة  -

. عن بعض األسئلة الحساسة لدٌه
. ٌحتاج المراهق إلى القدوة الطٌبة واألسوة الحسنة  -
توفٌر التوجٌه الدٌنً واإلرشاد النفسً؛ لمساعدة المتعلم على التخلص من  -

. الصراعات النفسٌة 

: الدراسة التحليلية وإجراءاتها 
  :Content Analysisأسلوب تحليل المحتوى •

استخدمت الدراسة الحالٌة أسلوب تحلٌل المحتوى، بهدؾ تعرؾ القٌم 
االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة للصؾ  الثانً عشر بدولة الكوٌت، 

، ص 1983سمٌر محمد،)حٌث ٌعد تحلٌل المحتوى أداة من أدوات المنهج الوصفً 
ا؛ . (107 ًٌ كما تهتم الدراسات التربوٌة الحدٌثة بتحلٌل المحتوى باعتباره أسلوًبا بحث

محمد )ألن التحلٌل بوجه عام ٌهدؾ إلى تصنٌؾ وجدولة معلومات نوعٌة محددة 
كذلك تستهدؾ عملٌة التحلٌل عزل سمات . (195، ص 1985جمال الدٌن، 

وخصائص المحتوى عن بعضها البعض ؛ حتى ٌمكن وصفها بوضوح واكتشاؾ 
. العالقة بٌنها

أداة علمٌة وأسلوب بحثً منهجً تستخدم فً "وٌعرؾ تحلٌل المحتوى بؤنه 
تحلٌل المحتوى الظاهر والضمنً لمادة من المواد بطرٌقة موضوعٌة منظمة بهدؾ 

الوصول إلى استدالالت واستقراءات واستبصارات صادقة وثابتة خاصة بهذا 
(.  7، ص 1988علً مدكور،  )المحتوى 
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أسلوب بحثً ٌهدؾ إلى تعرؾ : " وٌقصد بتحلٌل المحتوى فً هذه الدراسة 
للصؾ الثانً  (عٌنة الدراسة )القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة 

 " .عشر بدولة الكوٌت
: وعلى هذا فعملٌة تحلٌل المحتوى تتضمن مستوٌٌن 

–  وٌشمل الوصؾ الظاهر للمضمون الصرٌح للمادة المراد تحلٌلها :(وصفي )األول 
 .منهج اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر وفًقا لوحدات التحلٌل وفئاته 

وذلك من خالل استخدام المعلومات التحلٌلٌة الوصفٌة والكمٌة،  : (تحليلي )الثاني 
أي استخدام نتائج التحلٌل بعد ربطها بالبٌانات والمعلومات البحثٌة األخرى فً كشؾ 

.  المضمون الخفً للمادة المراد تحلٌلها 
وبما أن تحلٌل المحتوى ٌسعى إلى وصؾ عناصر المضمون الخاص 

فمن  (عٌنة الدراسة  )بمنهج اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت 
: الضروري أن ٌتم تقسٌم هذا المضمون إلى وحدات وفئات التحلٌل التالٌة 

  :  Units of analysisوحدات التحليل•
هً الوحدات التً ٌتم على أساسها العد والقٌاس مباشرة، ولتحلٌل المحتوى 

(: 125-124، ص ص 2000محمد الطٌب وآخرون، )خمس وحدات ، هً
 .    Wordالكلمة -
 .   Characterالشخصٌة -
 . Themeالموضوع أو الفكرة  -
  .  Itemالمفردة -
 . Space &timeالمساحة والزمن  -

:  واستخدمت الدراسة الحالٌة من هذه الوحدات ما ٌلً 
تعد أصؽر وحدة من وحدات تحلٌل المحتوى، حٌث تكون معبرة  : وحدة الكلمة -

 .عن معنى أو مفهوم معٌن أو قٌمة

وألن . من أهم وحدات التحلٌل وأكثرها شٌوًعا : وحدة الموضوع أو الفكرة -
الموضوعات فً معظم النصوص ٌمكن أن تكون الجمل المركبة أو الفقرات 

ٌصبح من الضروري تحدٌد أي من هذه األشٌاء سٌتم بحثه عند استخدام وحدة 
وهى هنا عبارة عن أي فكرة تدور . (150، ص 1986نوال محمد، )التسجٌل 

حول القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر 
. بدولة الكوٌت 

تسمى أحٌاًنا بالوحدة الطبٌعٌة، وتختلؾ باختالؾ الدراسة  : وحدة المفردة -
، ففً الدراسة الحالٌة (104، ص 1987رشدي طعٌمة، )الخاضعة للتحلٌل 

حٌث ٌتم تحلٌل محتوى منهج اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت 
ٌعد الدرس وحدة التحلٌل حٌث ٌتم حساب معدل تكرار الظاهرة بعدد الدروس 

. التً وردت فٌها 
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  : matters analysisفئات التحليل •
هً مجموعة من التصنٌفات أو الفصائل التً ٌتم إعدادها طبًقا لنوعٌة 
المفهوم ومحتواه، وفً مجال تحلٌل المحتوى ال توجد فئات جاهزة، وإنما توجد 

خطوات عامة ٌمكن إعداد الفئات على ضوئها، فهً تخضع لطبٌعة الدراسة وأهدافها 
سامً )ونوعٌة التحلٌل، األمر الذي ٌإثر بصفة أساسٌة على نوع الفئات وعددها

(.  246، ص 2001طاٌع، 
مجموعة من الكلمات ذات معنى متشابه أو تضمٌنات : وٌقصد بالفئة

مشتركة فهً بمثابة العناصر الرئٌسة التً ٌتم وضع وحدات التحلٌل 
 (. Weber,1990,p37)فٌها

:  وتنقسم فئات التحلٌل إلى 
وتهتم بالكشؾ عن موضوع : (ماذا قٌل؟)  Subject matter فئة الموضوع- 

. ومحتوى المادة المراد إخضاعها للتحلٌل
وهى ترتبط بالشكل الذي ٌقدم فٌه : (كٌؾ قٌل؟) Form matter فئة الشكل- 

. محتوى المادة المراد تحلٌلها
وتم االقتصار فً الدراسة الحالٌة على فئة الموضوع؛ ألنها تهدؾ لتعرؾ 

القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً منهج اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت، 
. ولٌس على الشكل الذي تم به تقدٌمها

وفً هذه الدراسة استهدفت فئة الموضوع تعرؾ القٌم االجتماعٌة فً منهج 
اللؽة العربٌة، وتنقسم هذه الفئة إلى عدة فئات فرعٌة حسب موضوع القٌم 

من خالل اإلطار النظري ،  (القٌم االجتماعٌة )االجتماعٌة، وتم التوصل لهذه الفئات 
االنتماء، الصدق، التعاون، الحب، : حٌث تم تقسٌم فئات الدراسة الحالٌة إلى فئات

 .الصبر، العمل، الكرم، األمانة، الشجاعة، التسامح 
 

:  خطوات بناء استمارة التحكيم •
، والتً تضم (أداة التحلٌل)قام الباحثان بتصمٌم استمارة التحكٌم ، وهً 

القٌم االجتماعٌة التً ٌمكن تضمٌنها فً منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر 
الدٌن اإلسالمً ،  )بدولة الكوٌت، والتً تم التوصل إلٌها من عدة مصادر، هً

. (الدستور الكوٌتً ، األدبٌات و الدراسات السابقة
االنتماء، الصدق، ):وتضمنت استمارة التحلٌل القٌم االجتماعٌة التالٌة 

وتم تعرٌؾ كل . (التعاون، الحب، الصبر، العمل، الكرم، األمانة، الشجاعة، التسامح 
قٌمة من هذه القٌم على حدة، وتم عرض هذه القٌم على مجموعة من الخبراء فً 

التربٌة والمناهج وطرق التدرٌس وعلم االجتماع؛ من أجل تحكٌم هذه القٌم من حٌث 
مدى وضوح التعرٌؾ ، ومدى مناسبتها لطالب الصؾ الثانً عشر، مع إضافة ما 
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ٌرونه من تعدٌالت مقترحة سواء على القٌم االجتماعٌة ذاتها ، أو على التعرٌفات 
. الخاصة بكل قٌمة 

: صدق محتوى أداة التحليل •
ٌشٌر مفهوم الصدق إلى االستدالالت الخاصة التً ٌمكن الخروج بها من 

درجات القٌاس من حٌث مناسبتها وفائدتها، لذا ٌشٌر صدق محتوى أداة التحلٌل إلى 
رجاء أبو )صالحٌة األداة فً القٌام بتفسٌرات معٌنة ، وأنها تقٌس ما وضعت لقٌاسه 

. أي قدرتها على تمثٌل المحتوى المراد تحلٌله. (439، ص 2001عالم، 
الصدق المرتبط بالمحك، صدق : وتندرج أنواع الصدق تحت ثالثة أنواع رئٌسة، هً

وفً هذه الدراسة الصدق الظاهري هو نوع من أنواع . المحتوى، الصدق التكوٌنً
الصدق الظاهري للمحكمٌن، لذا عرضت أداة التحلٌل على مجموعة من الخبراء 

المتخصصٌن، ومن خالل آراء وتعدٌالت الخبراء تم صٌاؼة االستمارة فً صورتها 
.  النهائٌة 

:  ثبات التحليل •
الثبات فً أبسط معانٌه ٌعنى الوصول إلى نفس النتائج عند إتباع نفس 

اإلجراءات المطبقة على مادة معٌنة، ولقٌاس الثبات طرق مختلفة من أكثرها شٌوعا 
ولحساب ثبات . إعادة االختبار، الصور المتكافئة، طرٌقة التقسٌم النصفً: طرٌقة

. أداة التحلٌل اتبع الباحثان طرٌقة إعادة التحلٌل 
 ، والخاصة holstiولحساب الثبات استخدم الباحثان معادلة هولستى  

(. 64،ص 2002عاطؾ العبد، )بمعامل الثبات 
  ت 2=              وهى معامل الثبات 

                                         
    2ن+1              ن

. عدد الحاالت التً ٌتفق فٌها المحللون = ت : حٌث 
(. 1)عدد الحاالت التً رمزها المحلل = 1ن       

(.  2)عدد الحاالت التً رمزها المحلل= 2  ن     
 )وبتطبٌق المعادالت المختلفة تم الحصول على معامل ثبات مقداره 

، وهو معامل مرتفع، مما ٌشٌر إلى وضوح وثبات أداة التحلٌل وصالحٌتها (0.93
.  للتطبٌق 

:  خطوات التحليل ** 
:  اتبعت الدراسة فً عملٌة التحلٌل اإلجراءات التالٌة 

. إذا تضمنت الفقرة أكثر من قٌمة تعد كل قٌمة من هذه القٌم وحدة قائمة بذاتها  -
. إذا تكررت القٌمة فً فقرة تالٌة ٌتم حساب هذا التكرار  -
تم حساب القٌم الضمنٌة التً ٌمكن فهمها من السٌاق دون التصرٌح بها مع القٌم  -

. الصرٌحة المعلنة فً الفقرات 
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. تم تقرٌب بعض النسب إذا اقتضت الضرورة لذلك  -
. تم ترتٌب المجاالت والقٌم حسب ورودها بالمقرر وباستمارة التحكٌم  -

:  عينة الدراسة ** 
ٌتكون منهج اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت من ثالثة 

:  أجزاء ، هً 
. اللؽة العربٌة الجزء األول والثانً  -
. قواعد النحو والصرؾ الجزء األول والثانً  -
. فنون البالؼة الجزء األول والثانً  -

وقد تم االقتصار على مقرر اللؽة العربٌة الجزء األول والثانً، مع استبعاد 
قواعد النحو والصرؾ وفنون البالؼة؛ نظًرا لصعوبة تضمٌن القٌم االجتماعٌة بهما، 

وٌتكون مقرر اللؽة العربٌة من . حٌث إنهما ٌركزان على التدرٌبات المباشرة فقط
، والطبعة 2003/ 02       جزئٌن، وقد صدرت طبعته األولى خالل العام الدراسً

، وهى طبعة معدلة بناء على توصٌات 2011/2012الثانٌة صدرت خالل العام 
لجنة مواءمة كتب اللؽة العربٌة مع السلم التعلٌمً الجدٌد، ونظام التعلٌم الثانوي 

 تحت 12/12/2004، الصادر قرار تشكٌلها فً 05/2006الموحد للعام الدراسً 
.  13252رقم 

 :الوصؾ الشكلى لكال الجزئٌن  (1)وٌوضح الجدول
 
 

 
( 1)جدول

 الوصؾ الشكلً لمقرر اللؽة العربٌة

الجزء 
عدد 

المجاالت 
عدد 

الدروس 
دروس كل مجال 

 5 3 3 3 4 3 3 24 7األول  
 3 5 4 4 4 3 3 4 4 34 9الثانً 

ومن الجدول السابق ٌتضح وجود زٌادة سواء على مستوى عدد المجاالت 
أو عدد الدروس لصالح الجزء الثانً، كما ٌتضمن كل جزء على مقدمة خضعت 

.  بدورها لعملٌة التحلٌل 

: نتائج الدراسة التحليلية وتفسيرها 
ٌتناول هذا الجزء بالشرح والتحلٌل نتائج الدراسة التحلٌلٌة وتفسٌرها، وذلك 

ترتٌب مجاالت الجزء األول من مقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر : من خالل
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بدولة الكوٌت بالنسبة الحتوائها على القٌم االجتماعٌة، ثم ترتٌب القٌم االجتماعٌة 
الموجودة به، ٌلً ذلك ترتٌب مجاالت الجزء الثانً من المقرر، ثم ترتٌب القٌم 
االجتماعٌة الموجودة به، ثم أهم نتائج الدراسة والتصور المقترح لتضمٌن القٌم 

.  االجتماعٌة بمقرر اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت 

:  ترتيب مجاالت الجزء األول  (1)
تكون الجزء األول من مقرر اللؽة العربٌة للصؾ العاشر بدولة الكوٌت من مقدمة 

وهدؾ الجزء األول من المقرر  . 251 إلى 7وسبعة مجاالت ، احتال الصفحات من 
إلى تزوٌد المتعلم بخبرات قرائٌة منوعة من خالل تدرٌبه على األلوان القرائٌة التً 

تتطلبها الممارسات القرائٌة المستقبلٌة فً الحٌاة المعاصرة، وتهٌئته لممارسة هذه 
ترتٌب  (2)وٌوضح الجدول. األلوان بمهارة تمكنه من تحقٌق أقصً فائدة فً أقل

 .   مجاالت الجزء األول بالنسبة لمدى ما تضمنته من قٌم اجتماعٌة
( 2)جدول

ترتٌب مجاالت الجزء األول 

 م
 

الترتٌب القٌم االجتماعٌة المجال 

% النسبة التكرار 

- - - المقدمة  1

السادس  5.2 8األول  2

الرابع  7.8 12الثانً  3

األول  35.9 55الثالث  4

الثالث  13.1 20الرابع  5

السادس  5.2 8الخامس  6
مكرر 

الثانً  26.2 40السادس  7

الخامس  6.6 10السابع  8

% 100 153اإلجمالً        

 
ومن الجدول السابق ٌتضح أن المجال الثالث قد احتل المرتبة األولى بالنسبة 

قٌمة اجتماعٌة، بنسبة  (55)لعدد القٌم االجتماعٌة الموجودة بكل مجال حٌث تضمن 
من إجمالً القٌم االجتماعٌة الموجودة بمجاالت الجزء األول، وٌمكن % 35.9

إرجاع ذلك إلى أن المجال قد تكون من أربعة دروس دارت كلها حول موضوعات 
تمثل بعض التجارب اإلنسانٌة الصالحة لتضمٌنها بالقٌم االجتماعٌة، فقد جاء المجال 

، وتضمن أربع قصائد شعرٌة "األدب ٌساعد على فهم اإلنسان نفسه" تحت عنوان 
.  اصبري ٌا نفس، مواقؾ فً الحٌاة، قلب ال ٌنسً، وال تعذلٌه : هً 
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قٌمة اجتماعٌة،  (40)وجاء المجال السادس فً المرتبة الثانٌة، حٌث تضمن 
، وقد ٌعزى ذلك إلى طبٌعة الدروس التً تكون منها المجال، حٌث %26.2بنسبة 

تضمن عدة دروس للقراءة الهادفة الستنباط ما بٌن السطور ، وتنمٌة التفكٌر الناقد، 
.  ومناقشة القضاٌا الراهنة ، وطبٌعة الحٌاة والوضع األمثل لما تكون علٌه 

( 20)، وقد تضمن%13.1وجاء فً المرتبة الثالثة المجال الرابع، وذلك بنسبة 
قٌمة اجتماعٌة، وٌمكن تفسٌر ذلك من خالل تضمن المجال لموضوعات تدور حول 

شخصٌة الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، وتدوٌن الشعر الجاهلً، وهً 
. موضوعات حفلت بالعدٌد من القٌم االجتماعٌة 

، (%5.2)وفً المرتبة األخٌرة تساوي المجال األول والمجال الخامس بنسبة 
وقد ٌعود ذلك لطبٌعة الموضوعات التً شملها كل . قٌم اجتماعٌة (8)حٌث تضمنا

مجال، فقد تضمن المجال األول بعض آي الذكر الحكٌم من سورة النحل ، وسورة 
 .النمل، ودار المجال الخامس حول موضوعات شعرٌة لتنمٌة الخٌال واالبتكار 

 
 
 

:  ترتيب قيم الجزء األول (2)
تعددت وتنوعت القٌم االجتماعٌة الموجودة بالجزء األول من مقرر اللؽة العربٌة 

 .ترتٌب قٌم الجزء األول  (3)للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت، وٌوضح الجدول
ومن الجدول السابق ٌتضح أن المجال الثالث قد احتل المرتبة األولى بالنسبة 

قٌمة اجتماعٌة، بنسبة  (55)لعدد القٌم االجتماعٌة الموجودة بكل مجال حٌث تضمن 
من إجمالً القٌم االجتماعٌة الموجودة بمجاالت الجزء األول، وٌمكن % 35.9

إرجاع ذلك إلى أن المجال قد تكون من أربعة دروس دارت كلها حول موضوعات 
تمثل بعض التجارب اإلنسانٌة الصالحة لتضمٌنها بالقٌم االجتماعٌة، فقد جاء المجال 

، وتضمن أربع قصائد شعرٌة "األدب ٌساعد على فهم اإلنسان نفسه" تحت عنوان 
.  اصبري ٌا نفس، مواقؾ فً الحٌاة، قلب ال ٌنسً، وال تعذلٌه : هً 

قٌمة اجتماعٌة،  (40)وجاء المجال السادس فً المرتبة الثانٌة، حٌث تضمن 
، وقد ٌعزى ذلك إلى طبٌعة الدروس التً تكون منها المجال، حٌث %26.2بنسبة 

تضمن عدة دروس للقراءة الهادفة الستنباط ما بٌن السطور ، وتنمٌة التفكٌر الناقد، 
.  ومناقشة القضاٌا الراهنة ، وطبٌعة الحٌاة والوضع األمثل لما تكون علٌه 

( 20)، وقد تضمن%13.1وجاء فً المرتبة الثالثة المجال الرابع، وذلك بنسبة 
قٌمة اجتماعٌة، وٌمكن تفسٌر ذلك من خالل تضمن المجال لموضوعات تدور حول 

شخصٌة الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، وتدوٌن الشعر الجاهلً، وهً 
. موضوعات حفلت بالعدٌد من القٌم االجتماعٌة 
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، (%5.2)وفً المرتبة األخٌرة تساوي المجال األول والمجال الخامس بنسبة 
وقد ٌعود ذلك لطبٌعة الموضوعات التً شملها كل . قٌم اجتماعٌة (8)حٌث تضمنا

مجال، فقد تضمن المجال األول بعض آي الذكر الحكٌم من سورة النحل ، وسورة 
. النمل، ودار المجال الخامس حول موضوعات شعرٌة لتنمٌة الخٌال واالبتكار 

:  ترتٌب قٌم الجزء األول (2)
تعددت وتنوعت القٌم االجتماعٌة الموجودة بالجزء األول من مقرر اللؽة العربٌة 

. ترتٌب قٌم الجزء األول  (3)للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت، وٌوضح الجدول
( 3)جدول

 ترتٌب قٌم الجزء األول

الترتٌب % النسبة التكرار  القٌم االجتماعٌة  م 

الرابع  11.1 17االنتماء  1

الثامن  3.9 6الصدق  2

السادس  7.9 12التعاون  3

األول  21.6 33الحب  4

الثانً  19.6 30الصبر  5

الثالث  17 26العمل  6

الرابع مكرر  11.1 17الكرم  7

السابع  5.2 8األمانة  8

التاسع  2.6 4الشجاعة  9

- - - التسامح  10

% 100 153اإلجمالي 
 

ومن الجدول السابق ٌتضح أن قٌمة الحب قد احتلت المرتبة األولى بالنسبة 
لترتٌب القٌم االجتماعٌة المتضمنة بمقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة 

، وٌمكن إرجاع ذلك إلى %21.6تكراًرا، وبنسبة  (33)الكوٌت، وذلك من خالل
طبٌعة الموضوعات التً احتوتها مجاالت الجزء األول ، والتً تضمنت بعض 

قلب " القصائد الشعرٌة الحافلة بمواضع الحب والشوق، كقصٌدة العباس بن األحنؾ
.  ، وموضوع آخر حول معلقات الشعر الجاهلً"ال ٌنسً
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ومن أمثلة الموضوعات التً وردت بها قٌمة الحب سواء أكان ذلك بصورة 
:  صرٌحة أو ضمنٌة ما ٌلً 

  عنكم شؽًفا " ، ضمن المجال الثالث عبارة " قلب ال ٌنسً " فً  موضوع " ،
". طاؾ الهوي بعباد هللا كلهم " ، و"أصبح صًبا " و

  ال خٌر فٌمن ال " عبارة : ، ضمن المجال الثالث "اصبري ٌا نفس" فً موضوع
". ٌحب بالده 

  من  ٌحب "  ، ضمن المجال الثالث عبارة "ال تعذلٌه " فً موضوع " ،

  عبارة: ، ضمن المجال الرابع "الكوٌت والتنقٌب عن الجذور " فً موضوع "
".  أفئدة كثٌرة من المحبٌن والعشاق

  ؼاب حبٌب قلبك" عبارة : ، ضمن المجال الخامس"أم األسٌر" فً موضوع  . "
وجاءت قٌمة الصبر فً المرتبة الثانٌة بالنسبة لترتٌب القٌم االجتماعٌة، وذلك 

، وقد ٌعزى ذلك إلى رؼبة القائمٌن على %19.6تكراًرا، بنسبة  (30)عن طرٌق
وضع مناهج اللؽة العربٌة فً تضمٌن المقرر ما ٌفٌد وٌوضح قٌمة الصبر ودورها 
فً مواجهة مستجدات الحٌاة فً القرن الحادي والعشرٌن، وضرورة تحلً األفراد 

.  بالتروي وكظم الؽٌظ، وتحمل الشدائد فً سبٌل تحٌق اآلمال
ومن أمثلة الموضوعات التً وردت بها قٌمة الصبر سواء أكان ذلك بطرٌقة 

:  صرٌحة أو ضمنٌة ما ٌلً 
اصبري ٌا نفس " ، ضمن المجال الثالث عبارة "اصبري ٌا نفس " فً موضوع  •

" . قدرات على التحمل" و" . 
ألصبرن لدهر ال " ، ضمن المجال الثالث عبارة " ال تعذلٌه " فً موضوع  •

" . ٌمتعنً
مثل " ، ضمن المجال الرابع عبارة "تدوٌن الشعر الجاهلً" فً موضوع  •

" .  ٌحتذي به فً الصبر
كل ٌوم صمت فٌه " ، ضمن المجال الخامس عبارة " أم األسٌر" فً موضوع  •

". مصابرة 
، %17تكراًرا، بنسبة  (26)وجاءت فً المرتبة الثالثة قٌمة العمل من خالل 

وقد ٌفسر ذلك من خالل الحاجة الماسة لؽرس روح العمل المبادرة ، وأهمٌة السعً 
للمشاركة فً كل مواطن كوٌتً، وخاصة فً أوقات الشدائد واألزمات، حٌث ٌعمل 

.  على ذلك على التخفٌؾ من وطؤة اآلالم
ومن أمثلة الموضوعات التً وردت فٌها قٌمة العمل سواء أكان ذلك بصورة 

: صرٌحة أو ضمنٌة ما ٌلً 
، ضمن "من سورة الروم - آٌات ناطقة بقدرة هللا ووحدانٌته " فً موضوع  •

" . وابتؽاإكم من فضله " المجال األول قوله تعالً 
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تطور أسالٌب " ، ضمن المجال الثانً عبارة "أطفالنا والتلفاز" فً موضوع  •
" . العمل فً الحٌاة

، ضمن "اللؽة والدٌن والعادات باعتبارها من مقومات االستقالل" فً موضوع  •
". اإلٌمان بقٌمة العمل" المجال السادس عبارة 

كلمة حضرة صاحب السمو أمٌر البالد فً العٌد الوطنً وبدء " فً موضوع  •
، ضمن المجال السادس "1991 فبراٌر 25معارك تحرٌر دولة الكوٌت فً 

" .  ٌقاتلون عن هذا العمل" عبارة 
 وبالرؼم من أهمٌة قٌمة الشجاعة إال أنها جاءت فً المرتبة األخٌرة من خالل 

كما أن قٌمة التسامح لم ترد بمجاالت وموضوعات %. 2.6تكرارات، وبنسبة  (4)
الجزء األول من المقرر، وهو ما ٌشٌر إلى أهمٌة إعادة النظر فً محتوى 

موضوعات مقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر ، وزٌادة مساحة الموضوعات 
. التً تتناول مفهوم الشجاعة ومواضعها وقضاٌا التسامح

:  ترتيب مجاالت الجزء الثاني  (3 )
تكون الجزء الثانً من مقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت من 

وقد هدؾ هذا الجزء  . 399 إلى 9مقدمة، و تسعة مجاالت، احتال الصفحات من 
من المقرر إلى زٌادة المحصول الثقافً واللؽوي بالتعامل مع مجاالت قرائٌة وأدبٌة 

متنوعة، باإلضافة إلى تنمٌة مٌول الطالب إلى نمط معٌن من التفكٌر و التعبٌر عندما 
.  ٌتعرض لموضوعات تتناول البحث عن الذات والتواصل الروحً

ترتٌب مجاالت الجزء الثانً، بالنسبة لمدى ما تضمنته من  (4)وٌوضح الجدول
.  قٌم اجتماعٌة 

( 4)جدول
ترتٌب مجاالت الجزء الثانً 

الترتٌب  القٌم االجتماعٌة المجال م 

% النسبة التكرار  

- - - المقدمة  1
التاسع  1.7 3األول  2
الثالث  14.8 27الثاني   3
السابع  4.4 8الثالث  4
الرابع  8.8 16الرابع  5
الثامن  2.2 4الخامس  6
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األول  31.9 58السادس  7
الخامس  8.2 15السابع  8
السادس  5.5 10الثامن  9

الثاني  22.5 41التاسع  10
% 100 182اإلجمالي 

ومن الجدول السابق ٌتضح أن المجال السادس قد أحتل المرتبة األولى بالنسبة 
قٌمة اجتماعٌة،  (58)لعدد القٌم االجتماعٌة الموجودة بكل مجال، حٌث تضمن

من إجمالً القٌم االجتماعٌة الموجودة بمجاالت الجزء الثانً، وقد %31.9بنسبة
ٌعزى ذلك إلى طبٌعة الموضوعات التً تضمنها المجال ، حٌث دارت حول قضاٌا 

اجتماعٌة تمس حٌاة األفراد، وما ٌجب أن ٌتحلوا به من أخالق، وبعض الوصاٌا 
النافعة للنجاح فً الحٌاة، والحث على التفكٌر واستخدام العقل، وضرورة االستفادة 

.  من أحداث التارٌخ وأخذ العبرة 
قٌمة اجتماعٌة، بلؽت  (41)وجاء المجال التاسع فً المرتبة الثانٌة من خالل

وقد ٌفسر ذلك . من إجمالً القٌم االجتماعٌة الموجودة بالجزء الثانً% 22.5نسبتها 
من خالل تركٌز المجال التاسع على إٌضاح الجذع المشترك بٌن دول الخلٌج 

. العربً، وما تمتاز به من عادات وتقالٌد اجتماعٌة  
قٌمة سٌاسٌة، بنسبة  (27)واحتل المجال الثانً المرتبة الثالثة من خالل

، حٌث تناول هذا المجال موضوعات دارت حول صفات شخصٌة اإلمام 14.8%
.  علً كرم هللا وجهه، وعواقب الظلم الوخٌمة

قٌم  (3)وجاء فً المرتبة التاسعة واألخٌرة المجال األول؛ حٌث تضمن 
من إجمالً القٌم االجتماعٌة الموجودة بالجزء الثانً % 1.7اجتماعٌة، بلؽت نسبتها 

حٌث تعرضت موضوعاته حول آي من الذكر الحكٌم من سور الزمر والواقعة، 
. وأقوال المصطفً صلً هللا علٌه وسلم

: ترتيب قيم الجزء الثاني  (4)
أما عن القٌم االجتماعٌة التً وردت بالجزء الثانً من مقرر اللؽة العربٌة 

 .ترتٌب هذه القٌم  (5)للصؾ الثانً عشر، فٌوضح الجدول 
( 5)جدول 

 ترتٌب قٌم الجزء الثانً

القٌم م 
االجتماعٌة  

الترتٌب % النسبة التكرار 
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القٌم م 
االجتماعٌة  

الترتٌب % النسبة التكرار 

العاشر  1.6 3االنتماء  1

السابع  3.8 7الصدق  2

الثانً  19.3 35التعاون  3

الرابع  12.2 22الحب  4

الثامن  3.3 6الصبر  5

األول  25.8 47العمل  6

الثالث  15.9 29الكرم  7

التاسع  2.2 4األمانة  8

السادس  7.1 13الشجاعة  9

الخامس  8.8 16التسامح  10

% 100 182اإلجمالي 
 

ومن الجدول السابق ٌتضح أن قٌمة العمل قد احتلت المرتبة األولى بالنسبة 
لترتٌب القٌم االجتماعٌة المتضمنة بالجزء الثانً من مقرر اللؽة العربٌة للصؾ 

، وهو ما ٌدعم %25.8تكراًرا، بلؽت نسبتها  (47)الثانً عشر، وذلك من خالل 
، وٌإكد حرص - حٌث حصلت قٌمة العمل على المركز الثالث– نتائج الجزء األول 

القائمون على وضع مناهج اللؽة العربٌة بالكوٌت من ضرورة تؤكٌد قٌمة العمل، 
.  وؼرسها فً نفوس المتعلمٌن بالعمل وحده سوؾ تتقدم الكوٌت

ومن أمثلة الموضوعات التً وردت بها قٌمة العمل سواء أكان ذلك بطرٌقة 
:  صرٌحة أو ضمنٌة ما ٌلً 

" ، بالمجال الثانً  وردت عبارة "الظلم مإذن بخراب العمران" ضمن موضوع  •
" . السعً فً االكتساب 

فً " ، بالمجال الرابع وردت عبارة " اإلسالم ٌحارب السلبٌة" ضمن موضوع  •
" .  فعل الطٌبات والخٌرات

أن ٌبذل " ، بالمجال السادس وردت عبارة "الوصاٌا العشر" ضمن موضوع * •
" .  العمل فً فرح " و عبارة " كل جهده فً العمل
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تكراًرا، ونسبتها  (35)وجاءت فً المرتبة الثانٌة قٌمة التعاون من خالل 
، حٌث دعت أؼلب موضوعات الجزء الثانً من المقرر إلى ضرورة 19.3%

تكاتؾ وتعاون أفراد الشعب الكوٌتً لتجاوز محنته واألزمات التً مر و ٌمر بها، 
كما أنها ترتبط وتدعم النتٌجة السابقة فمن خالل مجاالت العمل تظهر الحاجة للتعاون 

.  والتكاتؾ
ومن أمثلة الموضوعات التً وردت بها قٌمة التعاون سواء أكان ذلك بطرٌقة 

: صرٌحة أو ضمنٌة ما ٌلً 
أن " ، بالمجال الرابع وردت عبارة "اإلسالم ٌحارب السلبٌة" فً موضوع  •

" . أن ٌشاركوا بعزائمهم " و" ٌتجاوب أو ٌشارك أو ٌعاون 
وقدمت " ، بالمجال الرابع وردت عبارة "عدوان على العقل " ضمن موضوع  •

" . من العون ما ال سبٌل إلى إنكاره 
" ، بالمجال السادس وردت عبارة "كن شجاًعا واستخدم عقلك" ضمن موضوع  •

".  هو من ٌعٌن قومه 
امتدت " بالمجال التاسع وردت عبارة " التجربة الوحدوٌة " ضمن موضوع  •

".  دائرة التعاون فً بعض جوانبها
تكراًرا، بلؽت نسبتها  (29)واحتلت قٌمة الكرم المرتبة الثالثة من خالل

، حٌث دعت أؼلب موضوعات الجزء الثانً إلى نشر وتدعٌم مفهوم وثقافة 15.9%
الكرم كسلوك بٌن األفراد و المجتمعات؛ فهً من الخصال الطٌبة التً اشتهر بها 

.  العربً منذ القدم
ومن أمثلة الموضوعات التً وردت بها قٌمة الكرم سواء بطرٌقة مباشرة أو 

:  ؼٌر مباشرة ما ٌلً 
امنن علٌنا ٌا " ، بالمجال الثانً وردت عبارة " ؼنائم حنٌن" ضمن موضوع  •

" .  رسول هللا 
وجدناها " ، بالمجال السادس وردت عبارة "أخالق السادة " ضمن موضوع  •

" . ٌطعم الطعام " ، و "الكرم 
الجود أعظم " ، بالمجال السابع وردت عبارة "قطرة من حنان" ضمن موضوع  •

" .   مٌزات البشر
تكرارات،  (3)وفً المرتبة العاشرة واألخٌرة جاءت قٌمة االنتماء من خالل

وهو ما . ، وذلك خالًفا للمرتبة التً جاء بها االنتماء فً الجزء األول%1.6بنسبة 
ٌدعو إلى ضرورة التركٌز على تضمٌن أبعاد االنتماء فً مقرر اللؽة العربٌة للصؾ 

.  الثانً عشر بدولة الكوٌت
ومن أمثلة الموضوعات التً ذكرت بها قٌمة االنتماء سواء أكان ذلك بطرٌقة 

:  مباشرة أو ؼٌر مباشرة ما ٌلً 
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الشجاعة فً " ، بالمجال السادس وردت عبارة "أخالق السادة " ضمن موضوع  •
" .  سبٌل القبٌلة 

:   النتائج العامة للدراسة 
بلػ عدد القٌم االجتماعٌة الواردة فً الجزء األول من مقرر اللؽة العربٌة للصؾ  -

من إجمالً قٌم المقرر، وجاء % 45.7قٌمة، بلؽت نسبتها  (153)الثانً عشر
. قٌمة الحب والصبر والعمل واالنتماء: على رأس هذه القٌم 

بلػ عدد القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً الجزء الثانً من مقرر اللؽة العربٌة  -
من إجمالً قٌم المقرر، % 54.3قٌمة، بلؽت نسبتها  (182)للصؾ الثانً عشر

. وجاءت قٌم العمل والتعاون والكرم على رأس هذه القٌم 
بلػ إجمالً القٌم االجتماعٌة الواردة بمقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً  -

، حٌث %21.8قٌمة، احتلت قٌمة العمل مقدمتها بنسبة وصلت إلى  (335)عشر
حرص القائمون على وضع منهج اللؽة العربٌة على التؤكٌد الدائم والمستمر 

. لقٌمة العمل وأهمٌتها فً نهضة األمة الكوٌتٌة
على الرؼم من أهمٌة قٌمة األمانة إال إنها احتلت المرتبة األخٌرة بنسبة وصلت  -

من إجمالً القٌم االجتماعٌة الواردة بمقرر اللؽة العربٌة للصؾ % 3.6إلى 
الثانً عشر، مما ٌدعو إلى ضرورة إعادة النظر فً تكوٌن المقرر، وزٌادة 

.  المساحة المخصصة لعرض قٌم كاألمانة والصدق والتسامح والشجاعة 
من خالل النتائج السابقة ٌتضح أن القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً مقرر اللؽة  -

جاء ترتٌبها متفًقا مع " عٌنة الدراسة " العربٌة للصؾ الثانً عشر بدولة الكوٌت
بعض الدراسات السابقة ، والتً أكدت أهمٌة دراسة القٌم االجتماعٌة، ومن هذه 

، (2005)، ودراسة ناصر الخوالدة (2005)دراسة أشرؾ العربً: الدراسات 
(. 2008)ودراسة مثٌب البقمً 

من خالل العرض السابق ٌتضح أن القٌم االجتماعٌة الواردة بمقرر اللؽة العربٌة  -
للصؾ الثانً عشر قد ظهرت بنسب صؽٌرة ال تتماشى مع االهتمام العالمً 

بضرورة التنشئة االجتماعٌة لألفراد، والتركٌز على القٌم االجتماعٌة المناسبة 
حٌث احتلت قٌم كالشجاعة واألمانة والصدق والصبر مرتبة متؤخرة بٌن . لهم

القٌم االجتماعٌة المتضمنة بالمقرر، على الرؼم من اهتمام بعض الدراسات 
السابقة بتعلٌم هذه القٌم لألفراد مثل دراسة مختار عبد الجواد وعادل محمد 

(.  2010)، عمر الشملت2009ً، قاسم محمد (2004)
: التصور المقترح 

فً ضوء اإلطار النظري الذي تم عرضه، وفً ضوء ما توصلت إلٌه الدراسة 
الحالٌة من نتائج، وما تضمنته نتائج الدراسات السابقة، ٌتم عرض التصور المقترح 

التالً ألهم القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً مقرر اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر 
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وذلك من خالل بٌان الرإٌة الفلسفٌة التً ٌستند إلٌها التصور . بدولة الكوٌت
. المقترح، وأهم أهدافه التً ٌسعى لتحقٌقها، والعناصر الرئٌسة المكونة لهذا التصور

 
 

:  فلسفة التصور المقترح  •
ٌنطلق التصور المقترح لتضمٌن  مقرر اللؽة العربٌة بالصؾ الثانً عشر بدولة 

:  الكوٌت بؤهم القٌم االجتماعٌة من عدة مرتكزات أساسٌة، على رأسها 
أهمٌة هذه القٌم االجتماعٌة باعتبارها مستمدة من فلسفة المجتمع الكوٌتً العربً  -

.  اإلسالمً، ورإٌته للكون واإلنسان والحٌاة 
التؤثٌر الفعال الواضح لفنون اللؽة العربٌة المختلفة فً بث القٌم االجتماعٌة،  -

. وتناولها بطرٌقة فعالة فً نفوس الطالب 
اهتمام الدول المتقدمة، واالتجاهات العالمٌة بتعلٌم القٌم االجتماعٌة من خالل  -

. فنون اللؽة المختلفة 

 : ٌسعى التصور المقترح لتحقٌق األهداؾ التالٌة  : أهداف التصور المقترح  (2)
. أن ٌعمق المحتوى المختار شعور اإلٌمان بالؽٌبٌات فً نفوس الطالب  -
أن ٌؽرس المحتوى فً نفوس الطالب أهمٌة االلتزام باالجتماعٌة وممارستها  -

. كسلوك
أن ٌوضح المحتوى للطالب األثر اإلٌجابً المرتبط بااللتزام بتلك القٌم  -

. االجتماعٌة على الفرد والمجتمع
. أن ٌكسب المحتوى الطالب لؽوٌات جدٌدة  -
أن ٌقدم المحتوى للطالب األشخاص القدوة الملتزمٌن بالقٌم االجتماعٌة اإلٌجابٌة  -

 .
. أن ٌإكد المحتوى على أهمٌة تعاون ووحدة العرب والمسلمٌن  -
. أن ٌنفر المحتوى الطالب من السلوكٌات االجتماعٌة السلبٌة المرفوضة  -
أن ٌنمى المحتوى سلوك التعامل اإلٌجابً والجٌد من جانب الطالب نحو ما  -

. ٌحٌط به من مادٌات ومعنوٌات
. أن ٌتٌح المحتوى للطالب الفرصة الكافٌة للتعبٌر عن رأٌهم إزاء هذه القٌم  -
. أن ٌعبر المحتوى عن اهتمامات الطالب وحاجاتهم من هذه القٌم  -
أن ٌشرك المحتوى الطالب فً حل ما ٌوجد فً واقعهم  ومجتمعهم من مشكالت  -

. اجتماعٌة

تتمثل أهم عناصر التصور المقترح للقٌم : عناصر التصور المقترح  (3)

 : االجتماعٌة فً النقاط التالٌة 
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وٌجب أن تتضمن المقدمة تمهًٌدا مثًٌرا ٌتم من خالله اإلشارة إلى ما  : المقدمة
ٌحتوٌه الدرس من معان وقٌم اجتماعٌة، إلى جانب عرض الفكرة األساسٌة الواردة 

. بالدرس 
ا ٌشمل:الشرح  ًٌ  : حتى ٌبدو التصور المقترح كامالً ٌجب أن ٌحلل الدرس تحلٌالً واف

 .المفردات الجدٌدة والمتضادات والجموع : اللغويات 
من خالل شرح ما تحتوٌه من أفكار فرعٌة، مع التركٌز على :األفكار الرئيسة 

الجمل المتضمنة للقٌم االجتماعٌة المختلفة، وإبراز أثر االلتزام بها على كل من الفرد 
 .والمجتمع 

وتشمل بٌان التعبٌرات الجمٌلة والتشبٌهات، وأسالٌب التوكٌد، :مظاهر الجمال 
 .والترادؾ اللؽوي والمتضادات وؼٌرها 

: المناقشة 
ومن خاللها ٌتم التؤكد من مدى تحقٌق األهداؾ المحددة للتصور المقترح، 

وتتنوع األسئلة حتى تؽطى المستوٌات المختلفة المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة، مع 
:  مراعاة مبدأ التكامل بٌن فروع اللؽة المختلفة، وذلك من خالل 

أن ٌؤتً الطالب بؤكبر عدد من المترادفات أو المجموع أو المتضادات  -
. وٌستخدموها فً جمل من إنشائهم 

. أن ٌحدد الطالب ما ٌتضمنه الدرس من قٌم اجتماعٌة، وأثر االلتزام بها  -
. أن ٌستخرج الطالب أكبر عدد من األفكار الرئٌسة فً المناقشة  -
. أن ٌوضح الطالب بعض مظاهر الجمال بالدرس  -
. أن ٌحدد الطالب الموقع اإلعرابً لبعض كلمات الدرس  -
أن ٌعبر الطالب عن القٌم االجتماعٌة المتضمنة فً الدرس من خالل لون أدبً  -

. مختلؾ عنه 
 : وفٌها ٌطلب من الطالب القٌام بما ٌؤتً : األنشطة التعليمية 

.  ٌحدد سلوك ٌطبق من خالله القٌمة االجتماعٌة التً تعلمها  -
. ٌعبر بالرسم عن السلوك الذي ٌتفق وهذه القٌمة االجتماعٌة  -
أن ٌكتب مقاالً ٌتضح فٌه أثر االلتزام وعدم االلتزام بالقٌم االجتماعٌة الواردة  -

. بالدرس 
فً ضوء النتائج السابقة تقترح الدراسة الحالٌة إجراء البحوث  :البحوث المقترحة 
 :والدراسات التالٌة 

القٌم العربٌة الالزمة لتالمٌذ المرحلة الثانوٌة ومدى اشتمال منهج اللؽة العربٌة  -
. علٌها دراسة تحلٌلٌة 

. العوامل المإثرة فً اكتساب طالب المرحلة الثانوٌة للقٌم العربٌة اإلسالمٌة -
فعالٌة برنامج تدرٌبً مقترح إلكساب معلمً اللؽة العربٌة بدولة الكوٌت  -

. مهارات تعلٌم القٌم االجتماعٌة
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دراسة – دور معلم اللؽة العربٌة فً إكساب الطالب القٌم العربٌة اإلسالمٌة -
. تطبٌقٌة لواقع المدرسة الثانوٌة بدولة الكوٌت 

 

 الخاتمة
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