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  الملخص
 علوم األرض والبيئةاإللكتروني لمادة  الكتاب هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القيم المتضمنة في     

علوم األرض  كتاب اإللكتروني لمادةالفي األردن، وقد قام الباحثان بتحليل محتوى  ساسيألللصف العاشر ا
  وتم التحقق من صدقها وثبات التحليل. ،باستخدام تصنيفا خاصا كأداة لدراسة تحليل المحتوى والبيئة

  :الدراسة ما يلي وكانت النتائج التي توصلت إليها
قيم،  )5هي: مجال القيم الدينية ويضم(مجاالت  ةمة موزعة على ست) قي34أظهرت نتائج الدراسة أهمية (  -
ة مجال القيم االقتصاديو قيم،  )6مجال القيم االجتماعية ويضم(و قيم،  )5مجال القيم الوطنية ويضم(و 

  ) قيم.6(مجال القيم البيئية ويضمو ، قيم )7(مجال القيم العلمية ويضمو قيم،  )5ويضم(
ساسي للصف العاشر األ علوم األرض والبيئة الكتاب اإللكتروني لمادةي محتوى ن مجموع تكرارات القيم فإ  -

 تكرارا. )190في األردن(
في المرتبة األولى، ومجال القيم العلمية في المرتبة جاء مجال القيم البيئية ن أ كما أظهرت نتائج الدراسة  -

يم االجتماعية في المرتبة الرابعة، ومجال القيم الثانية، ومجال القيم االقتصادية في المرتبة الثالثة، ومجال الق
  الوطنية في المرتبة الخامسة، ومجال القيم الدينية في المرتبة السادسة.

 وأظهرت نتائج الدراسة أن القيم كانت غير منظمة وغير متوازنة.  -
 قائمة ومن لدراسةا نتائج من االستفادة: أبرزها التوصيات من عدد إلى الدراسة انتهت النتائج هذه ضوء وفي
   .العلوم كتب تطوير عند أداة الدراسة في الواردة القيم

Abstract  
The Values Included in E-Book of Earth and Environmental Sciences 

Textbook of the Tenth Basic Grade  in Jordan 
      This study aimed to exploring the values included in e-book of Earth and 
Environmental Sciences textbook of the tenth basic grade in Jordan. The 
researchers analyzed the content of e-book of Earth and Environmental Sciences 
textbook of the tenth basic grade by using a special categorization as a tool to 
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analyze the content. The validity of the tool and reliability of the analysis were 
obtained . 
     After a thorough analysis of the content, the study revealed the following 
findings   :  
- The results of the study showed that the number of  important values deducted 
from the textbook reached (34) divided into six areas as follows: the religious 
values area (5) values, the national values area (5) values, the social values area (6) 
values, the economic values area (5) values, the scientific values area (7) values 
and the environmental values area (6) values. 
- Total values were (190) values in e-book of Earth and Environmental Sciences 
textbook of the tenth basic grade. 
- The results of the study showed the environmental values occupied the first 
position, the scientific values gained the second position, the economic values 
occupied the third position, the social values were placed the fourth position, the 
national values gained the fifth position and the religious values occupied the sixth 
position   . 
- The results of the study showed the values were not well-organized and 
unbalanced  
Based on the findings of the study, the researchers suggest the following 
recommendations: benefit from the results of the study and from the list of values 
which contained in study data when developing science textbooks. 

  :المقدمة
يقاس التقدم في أي مجتمع بما لديه من ازدهار في مختلف المجاالت وفي مقدمة هذه      

المجاالت المجال التكنولوجي، فقد أصبحت التكنولوجيا في عالمنا المعاصر المتسم بالتغير جزءا من 
لى منظومة القيم لدى أفراد المجتمع إيجابا أو سلبا، منظومة التعلم لألفراد، والتي بدورها تؤثر ع

 يدرس عملي سلوكانطالقا من كون التكنولوجيا هي المكون الرئيس لتصوراتهم في الحياة، فالقيم 
الفرد بحيث يؤثر ويتأثر بما يدور حوله من تقدم  يعيشها التي بالحياة عمليا مرتبطا تطبيقا ويطبق

  .تكنولوجي
وتعتبر أيضا أهداف الحياة  ،ايير المقبولة اجتماعيا لتقييم شخص، أو أي حالةالقيم هي المعو     

 العمود الفقري للمجتمع المتحضر الذي تآكل بشكل كبير من قبل العالم الحديث ، فهياإلنسانية
)(Bhardwaj et al., 2015.  

الموجودة في تعتمد التنشئة االجتماعية على مجموعة من المؤسسات التعليمية والتربوية و     
المجتمع التي تسعى إلى إكساب القيم للناشئة، ألن القيم تعد بمثابة مبادئ عامة توجه السلوك 
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 التعليمية العملية يف مراعاتها الواجب التربويةوتتمثل أهمية القيم ). 2011(االشقر، اإلنساني
 التعليمية السياسات ليهاا ترمى يالت واألهداف االجتماعية العدالة تحقيق يف تسهمكاستخدام والتي 

Doorways, 2009).(   
يعتبر التعليم من أكثر المجاالت حساسية في خضم ثورة المعلومات وتقنيات االتصال الحديثة و      

وٕارساء  ،وذلك ألنه يرتبط مباشرة ببقاء المجتمع وديمومته ونموه وتطوره، والحفاظ على هويته وثقافته
  ).2002المعرفة وتسويقها (جويلي،  وقدرته على إنتاج ،قواعد رخائه

 والعمليات واألهداف تحدد الفلسفات التي هي فالقيم قيمية، عملية ذاتها حد في التربيةف     
 عملية وكل مرحلة وكل خطوة كل موجودة في فهي ومناهجها التربية مؤسسات وتحكم التعليمية،
المجتمع،  مقومات أهم من واحدة والقيم ).2007الغالي،  (فوضى إلى التربية تتحول نهاوبدو  تربوية
 توجهات قيميال النظام يحكم ووظائفه، حيث أهدافه أهم من هي بل التربوي العمل مرتكزات وأحد

 على وتجعله قادرا المجتمعات، من غيره عن تميزه شخصية له أفراده، ويضمن وسلوكيات المجتمع
 وثقافته المجتمع هوية تشكل التي القيم من إطار في معها والتعامل والتغيرات، التحديات مواجهة
  ).2015(السليم 

وتنطلق العملية التربوية في العادة من أهداف عريضة تسعى كل مؤسسة تربوية إلى تحقيقها     
بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، وهذه األهداف التربوية تشير في العادة إلى األهداف 

النظام التربوي في بلد ما والمتمثلة في فلسفة التربية القائمة في ذلك البلد العامة والقيم التي يتضمنها 
 ).1984والمستمدة من فلسفته السياسية واالجتماعية واألنماط الثقافية السائدة فيه (توق وعدس، 

تكوين المواطن المؤمن تركيزها على وتتمثل األهداف العامة للتربية التي تنبثق من فلسفة التربية في 
جوانب ال، والمنتمي لوطنه وأمته، والمتحلي بالفضائل اإلنسانية، والنامي في مختلف تعالىباهللا 

  ).2005الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية (خطايبة، و الشخصية 

 بأنها المكون المعرفي، والوجداني، واألدائي الذي يوجه السلوك ويضبطه ويدفعه القيم تعرفو     
نشاطات أو مواقف أو موضوعات تنمو وتستقر في المجتمع وتمارس من هي . و )1990 ،يمرع(

قبل األفراد فيه، وتصبح معايير لقياس سلوكهم وتصرفاتهم، وتقوم القيم بدور الدافع أو المحرك 
للسلوك، وبالتالي تدعو أفراد المجتمع إلى اختيار هذا الفعل وترك ذلك إلى تفضيل هذا السلوك على 

اهتمام أو اختيار أو حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديًا  ). فهي2005(زيتون،  هغير 
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بمجموعة من المعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه والذي يحدد المرغوب فيه والمرغوب 
  .)1998 ،أبوجادو(عنه
 الفرد لِقبَ  عليها من والمتفق المقبولة األخالقية والمعتقدات والقيمة هي المبادئ    

يقة نظامية تراكمية واكتساب الميول واالتجاهات والقيم يحدث بطر  .(Sinclair, 1991)والجماعة
والقيم هي إحدى مرتكزات العمل التربوي، ومن  ).2000قطامي، و  ابوجابرو  (قطامينامية تقدمية

وخها في نفوس أهم أهدافه ووظائفه، وتعد القيم ركيزة اساسية من ركائز أي مجتمع بشري، وبقدر رس
أفراد المجتمع، كان ترابط هذا المجتمع واستمراره، بل رقيه وازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 

  .)2010وتربويا (شهاب، 
حكم على وتتصف القيم بالهرمية، وتتصف القيم بالعمومية، وتتضمن القيم نوعًا من الرأي وال    

ُيعد التصنيف الذي أورده عالم االجتماع و ). 2000(المعايطة، شخص أو شيء أو معنى معين
حيث  م من أكثر التصنيفات استخداما في دراسة القيم،1928عام )Sprangerسبرانجر( األلماني

هي: القيم االجتماعية، والقيم النظرية، والقيم االقتصادية، والقيم  قّسم القيم إلى ست مجموعات
ال يعني هذا التقسيم أن اإلنسان ينتمي بصورة خاصة إلى و  القيم السياسية، والقيم الدينية.و الجمالية، 

واحدة أو أكثر من هذه القيم، فجميع القيم توجد لدى كل فرد، لكنها تختلف في ترتيب أهميتها من 
  ).2007(الجالد،  شخص آلخر، ومن جماعة إلى أخرى

اإلنسانية إلى  ها  ترفعومن خاللاألكثر أهمية في حياة الشعوب والدول، من األمور القيم تعد و      
، فالقيم القيم يؤدي حتما إلى اختالل التوازن في حياة اإلنسان هذه أي خلل فيف ، أعلى المراتب

ساس للحياة األ فهي بمثابةاإلنسانية  هم عالقاتيأهدافه وتنظ حديدعلى تماسك المجتمع وتتحافظ 
 الذيأساس نظام من المبادئ  المجتمعات تسعى إلى تنشئة أجيال المستقبل على، فاالجتماعية
  .(Al-Serhan, 2016)لتطبيقفي ا األفضلية لها تصبح بحيث يؤمنون به

ويعتبر الصف العاشر نهاية المرحلة األساسية والتي يفترض في نهايتها أن يتمثل الطالب بالقيم     
ومتماسك،  ويق مجتمع بناء، والتربوية والمرغوب فيها والتي تودي الى رقي المجتمع نحو األفضل

 الخصومات عن وبعيًدا فيه، الذي يعيش المجتمع داخل اإلنساني واجبه أداء على قادًرا ويكون

 ولها االختيارات، وٕاجراء القرارات اتخاذ من اجل كمعيار الفرد تخدم . فالقيمأفراده بين والخالفات
أيا كانت مادته  والمنهج المدرسي (Muller, 1986).الشخصية وسمات السلوك على سببي تأثير

الدراسية يجب أن يتمحور حول مجموعة من القيم اإلنسانية التي تؤدي إلى تحويلها سلوكًا وممارسة 
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ولهذا يقترح المربون ومختصو العلوم برامج وأنشطة علمية  ).Lickona, 1992(لدى المتعلمين
وم متخذين من مناهج وأساليب تدريس تجعل من الطالب عنصرا مشاركا وفاعال في عملية تعلم العل

لعلمية العلوم والكتب والمقررات الدراسية ومصادر التعليم المعاصرة الحديثة أساسا لتنمية االتجاهات ا
  ).2010(زيتون، ومنظومة القيم لدى الطلبة

 سبب آثار سلبية فيتعوامل قد ، فهناك يسير بخطى سريعة والذينظرا لنمط الحياة الحديثة و     
تفرض تهديدات  غير مرغوب فيها والتيواألنشطة  التعصب الديني هذه العوامل: ومن عقول الشباب

 انتشار كميات هائلة من المعلومات بسبب اإلنترنت ووسائل اإلعالم وكذلك ،خطيرة للسالم العالمي
من  في حمايتهملعب دورا هاما للغاية ييمكن أن  والشباب ن غرس القيم بين الطالبلذا فإ، الحديثة
التعليم هو بالضرورة عملية غرس القيم لتزويد المتعلم . و (Singh, 2011)السلبية  التأثيرات كل هذه

  .Gangola, 2015)(المجتمعب التي تتعلق إرضاء للفرد وفقا للقيم والمثل العليا فيهنوع من الحياة 
في  هاتخذفحص والسيطرة على مختلف الخيارات التي يت هيمكن  القيم في الحياةأدرك فكل فرد     
عن  التعليم هو جهد منهجي نحو تعلم الحقائق األساسية بأن :القيم التربويةأهمية ، وتتمثل حياته

مواصلة ل زراعة القيم األساسية لدى الطالبالقيم التربوية هو والفكرة األساسية وراء االنسانية، 
نجاز الفرد وٕاعطاءه فرصة لإلوهكذا فالقيم التربوية ضرورية لتشكيل حياة  االنسانية، تطوير الحضارة

  (Indrani, 2012).بنفسه على الساحة العالمية
 ه سعيدةحيال التعايش فيساس األ تكونهو تشجيع تشكيل القيم التي  القيم التربويةالهدف من و     

كل نشاط يساعد األطفال على جمع الخبرات  فإن عند تدريس القيم،فوالمجتمع؛  لكل من الفرد
 فراد وأعضاء المجتمعلكل من األ ا مهما لإلنجازرمز  يعتبرمة الستخدام وتبني القيم والقدرات الالز 

.(Ulavere & Veisson, 2015)  
الحقيقة وتحقيق قيم  لطريق الصحيحلتوجيه البشر فهناك حاجة ملحة للقيم بسبب ما يلي:     

 الثقافةوالسالم للحفاظ على  والرضاحقق السعادة ي واإلقبال والتوجه إلى الحياة بما ،والخير والجمال
عزيز السالم والوئام ، وتحقيق التغير نحو السلوك االيجابي، وتوتطوير األخالق والشخصية والتراث

تعلم ينبغي و  (Pathania, 2011). لمجتمعلجودة والتنمية المستدامة الحقيق ، وتالمجتمعو ألفراد ل
 ينبغيما ، فالقيم هي التي تحدد ى األجيال القادمةاألدوار االجتماعية ونقلها إل مع التأكيد علىالقيم 
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 في دور اجتماعي معينتعلم القيام به، وما ال ينبغي القيام به، واألشياء التي تحظى باالحترام 
.(Sallabas, 2013)  

المدارس هي األماكن فالقيم،  لتعليم ولكن أيضاة، المعرف لتلقيأماكن ليست فقط تعتبر المدارس و    
الكتب يتم تدريس القيم في المدارس والتي  خاللفيها الطفل التعليم األساسي للقيم، ومن ى التي يتلق
وتشمل القيم   (Sallabas,2013).تجربة هذه القيم خالل المسار الطبيعي للتعليم من لطالبا تمكن

 حركي،الالجانب و  وجدانيالالجانب ، و ثالثة مجاالت: الجانب المعرفي على مستوى المدارس التربوية
توفير فرص مالئمة للتفكير وكذلك  المكتسبة، االستعداد النفسي للطفل والخبرةبأن تتعلق ال بد و 

  (Kaur,2015).لضمان النجاح في غرس القيم والممارسة
المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء مختلف ج الدراسي في اجزء من المنه القيم التربويةشكل وت   

ج الدراسي لغرس وتنمية االقيم والمنه بين تكامل هناك كونبد ان يوال .(Singh, 2011)العالم
الجانب المعرفي  يركز علىن المحتوى أوأشارت نتائج العديد من  الدراسات  (Kaur, 2015)القيم
ن التعليم العام يؤكد اساسا على البحث في حين أ ،ج بينما الجوانب األخرى يتم تجاهلهااللمنه

، لذا عند دراسة القيم ال النمو العاطفيفتعلم القيم يرتبط ب الفردية واالجتماعية مواالنجاز الوظيفي للقي
 & Fallahi).    بد أن يؤخذ بعين االعتبار جميع المجاالت المعرفية واالنفعالية والوظيفية

Nya2011) والقيم  والتقدير االتجاهاتتدريس المواد الدراسية المختلفة تشمل تطوير  من  هدفوال
للقيم التربوية مستودعا  دراسي  عتبر كل موضوعيوبالتالي  والتي تتالءم مع تلك المواد، هاراتوالم

.(Gangola, 2015)  
 التي دراسيةال رراتالمق أو يحفظها الطلبة التي بالدروس يتمثل ال السليم التربوي والمنهج     

دراسية          ال المواد ضمنهاتت قيم ومثل من للطلبة المنهج هذا يقدمه بما ولكن، فحسب يجتازها
بشكل منتظم من خالل وضع خطط من أجل  القيم التربويةينبغي أن تدار و  ).2011(الحريري، 
   .(Deveci, 2015) األفراد القيم المختلفة يكتسب فيه  إقامة مجتمع

ا في تحسين ، وعلى الرغم من دورهفي عالم اليوم، هناك العديد من التطورات في العلم والتكنولوجياو 
 التركيز التي يجبمجاالت ال من لذلك سلبا في بعض األحيان على تطوره، المجتمع إال أنها تؤثر

  .Celikkaya & Filoglu, 2014)القيم التربوية ( هو دراسة  لتقليل الضرر على المجتمع عليها
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 والمجتمع الفرد أمام المتاحة تتغير الوسائل التكنولوجيا فبتغير القيم، على واضح أثر تكنولوجياولل
 اإليجابية تأثيراتها التكنولوجيا هذهل وأن (Mautner, 1992). القيم من المشتقة األهداف لتحقيق
 سياسية، قيم من التكنولوجيا هذه تحدثه ما دراسة ضرورة يستدعي الذي أيضًا، األمر والسلبية

 هذه وأنما السي القائمة، والمؤسسات النظم في أثرها دراسة وكذلك واقتصادية، واجتماعية،
 وهناك القيم ).2001(سنو،  جديدة وعادات قوانين تنّظمها جديدة مؤسسات تخلق سوف التكنولوجيا
 والتعليم واإلعالم، بالعلم المرتبطة القيم تلك هيف ،المعلومات قيم وهي العصر، بمستجدات المرتبطة

 القضايا من العديد تتناول القيم وهذه ،لناميةوا المتقدمة البالد من كل في عموما، والثقافة والمجتمع
 مطوري ومسئوليات المعلومات ومحتوى البيانات دقةومنها:  التربوية بالقيم الوثيقة الصلة ذات
  ). 2001العلمية (نبيل،  واألمانة األخالقية المطالب ، وصياغةمستخدميها تجاه مجبراال

تيجي هو توجيه النِّظام التَّربوي نحو التعلُّم باسِتخدام وللتعلُّم اإللكتروني في األردن هدف استرا    
 ربط العديد من المدارس على َشبكة االنترنت وفقًا لبرنامج تم لذلك اِتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ

Edu-Wave)(وزارة) (د أطلقت مبادرة التعليم األردنيةوق. )2001 والتَّعليم، التَّربيةJordan 
Education Initiative(JEI) خالل االجتماع االستثنائي للمنتدى االقتصادي  2003) في حزيران

هدف إلى توفير التعليم بصورة أكثر فاعلية وتطور ي ذيعقد في البحر الميت، وال العالمي الذي 
للمواطن قائم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتطوير التعليم من خالل بناء نموذج 

طاعين الحكومي والخاص، وذلك من أجل تسريع التطوير التربوي في األردن، وتوفير شراكة بين الق
). وتأتي هذه المبادرة بحق 2006نموذج تعليمي ريادي يمكن نشره في دول المنطقة (الشيخ، 

) العام ERfKEمتوافقة مع مشروع التطوير التربوي الذي بدأت الوزارة بتنفيذه في االقتصاد المعرفي (
  ).2007كملة له (مهنا، نفسه وم

القيام بعملية حوسبة المناهج  إلىوهذا الهدف بادرت إدارة المركز  الرؤية ومن اجل تحقيق هذه     
المركز، وذلك لكي يتم الدخول إليها  إلدارةالتابعة  Edu Waveوتحميل هذه المناهج على شبكة الـ 

المركز  ادارة في عملية التدريس، وقامتبها  لالستعانة ؛من جميع مدارس وزارة التربية والتعليم
الدخول إلى  امكانية شكاالت الفنية التي تحول دونإلبتوفير الدعم الفني والمساعدة الفنية في حل ا

  ).2010من محتوياتها (خريسات،  واالستفادة المحسوبةموقع هذه المناهج 
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التحتية التي تشمل شبكة الربط ولتحقيق متطلبات التعلم اإللكتروني قامت الوزارة بتجهيز البنية 
اإللكتروني الوطني التربوي التي ستصل المدارس والجامعات ببعضها، كما عملت الوزارة على توفير 
عدد كاٍف من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على متابعة عمل النظام وصيانته، وضمان انسياب 

على تدريب المعلمين على استخدام  المعلومات في جميع االتجاهات، ولم تكتف بذلك بل عملت
  .التكنولوجيا بشكل يخدم العملية التعليمية

شيًا مع سياسة وزارة التربية والتعليم لتطوير محتوى التعليم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات اوتم     
مات، واالتصاالت قامت بتنفيذ مشروعين كبيرين هما: مشروع الملكة رانيا العبداهللا لتكنولوجيا المعلو 

)، EduWave(ها على منظومة التعلم اإللكترونيومشروع إدخال محتوى الكتب المدرسية جميع
على اإلنترنت، حيث تقوم فكرة المشروع على إيجاد موقع الكتروني على  والذي يعتمد بشكل كبير

 ولى، وربط البرامج التعليمية عبرألشبكة اإلنترنت يخدم القطاع التعليمي الحكومي بالدرجة ا
). 2007اإلنترنت؛ ليتمكن المستخدمين من تنفيذ هذه البرامج ولو كانوا في أماكن بعيدة (ابوالحسن، 

(البنية التحتية) إضافة إلى وجود نظام إدارة علمي المناسب ووسائل التكنولوجياكما أن المحتوى ال
واستمراره (الظفيري،  التعلم الفاعلة يعد من العناصر األساسية لضمان نجاح نظام التعلم اإللكتروني

منظومة متكاملة تحتوي على الكثير من الميزات هي  منظومة التعلم اإللكترونيف ).2004
والخصائص التي تمكن المعلم من إيصال المعلومات للطالب بطريقة ميسرة وسهلة، وأيضا مكنت 

لي األمر فقد مكنته الطالب من تلقي هذه المعلومات والرد على المعلم واالستفسار عنها أيضا، أما و 
المنظومة من االطالع ومتابعة واجبات ومالحظات المدرسين عن أبنائه  وعلى درجات تحصيلهم 

  .)2010 ،النسور وآخرون( في االمتحانات المدرسية
: متفقة تماما والمنهاج بأنهاومن األساسيات التي تم مراعاتها عند تطوير المحتوى اإللكتروني     

على نظريات التعلم، ومتمركزة  ةنشطة تراعي المستويات المختلفة للطلبة، ومبنيالمطبق، وتحتوي أ
حول الطالب، وتحتوي وسائط متعددة تفاعلية، ويتم توظيفها وفق منحى التعلم المتمازج. وتعتبر 

في منظومة التعلم اإللكتروني بأنها تطبيقا حقيقيا  والموجودةالمادة المحوسبة للمناهج األردنية 
هي بل ، وهي ليست بديال عن الكتاب المدرسي أو المعلم، واالتصاالتلوجيا المعلومات لتكنو 

(عبدالجواد، وفرة ومتاحة الوصول لجميع الطلبةمصدر من مصادر التعلم المختلفة، وستكون مت
2009.(  
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وتتمثل مميزات المقرر اإللكتروني في جذب انتباه المتعلمين عن طريق توفير النصوص الفائقة 
وسائط المتعددة، وٕاضافة مجاالت وأنشطة فردية وجماعية، على مختلف مستويات المتعلمين وال

وأنماط تعلمهم، والتحكم والسيطرة من قبل المتعلمين، وتوفير التعزيز وتدعيم الفاعلية لإلنجاز لدى 
متنوعة  المتعلمين من خالل إتاحة الفرصة لهم للحوار والنقاش والتنافس مع اآلخرين، وٕاضافة أبعاد

للمحتوى التعليمي حيث يعتمد المقرر اإللكتروني على التفاعالت المختلفة لبرامج الوسائط المتعددة 
  ).2008(عبدالعزيز، نوع ال يتوفر في المقرر التقليديالثابتة والمتحركة، وهذا الت

امة للصف ) بدراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب العلوم الع2002(قام الناجي والرواجفةو    
نتائج الدراسة أن الثامن األساسي في األردن، وتضمنت أداة الدراسة تحليل المحتوى، وأظهرت 

) قيمة فرعية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن توزيع القيم على مجاالتها في 308(الكتاب قد تضمن
ومجال القيم الصحية  كتاب العلوم للصف الثامن مرتبة ترتيبا تنازليا: مجال القيم المعرفية الثقافية،

الوقائية، ومجال القيم الروحية األخالقية، ومجال القيم القومية الوطنية، ومجال القيم العملية 
االقتصادية، ومجال القيم االجتماعية اإلنسانية، ومجال قيم تكامل الشخصية، ومجال القيم الترويحية 

زن من حيث توزيعها على المجاالت وعلى الجمالية، وأظهرت الدراسة أن القيم بحاجة إلى إعادة توا
  وحدات الكتاب.

 في المتضمنة العلمية القيم عن إلى الكشف هدفت دراسة (2005) وحمدان جحجوح أبو وأجرى    
األساسية  المرحلة من األولى الثالثة للصفوف الوطنية والتربية واللغة العربية العلوم مناهج محتويات
 اقتراح :اآلتي الدراسة نتائج وتكاملها ، وبينت تتابعها مستوى وتحديد ها،ل علمية قيم واقتراح بفلسطين
مناهج  محتويات وافتقار ، العربية واللغة العلوم مناهج محتويات عن ثراء والكشف علمية، قيم ثماني
 محتويات في المتضمنة القيم العلمية بين التتابع مستوى وانخفاض العلمية، للقيم الوطنية التربية
  .الثالثة ناهجالم

تنوعت في ، و لمحتوى، والنسب المئوية والتكرارات للمعالجة اإلحصائية لنتائج تحليل المحتوى      
من  أي تتطرق لمو بتحليل محتويات الكتب،  هاتنوعت نتائج، و المراحل التعليمية التي اهتمت بهاكل 

ما يميز هذه الدراسة هو و  والبيئة،لمادة علوم االرض  لكترونياإل المنهج لتحليل التربوية الدراسات
اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة للصف  الكتاب عداد قائمة للقيم التي ينبغي تضمينها فيإ

  األساسي، وتحليل القيم في المحتوى وتوزيعها. العاشر
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
بغية  وهي، المهمة ووظائفه فهاهدا أهم من لل التربوي بالعم تكزامرت احدى التربوية القيم     

إذ  المنهج بناء باتجاه قراراتال اتخاذ عملية في الشروع ونقطة، كافة التربوية والمؤسسات المعلمين
  .)2005(التميمي،  قيمية حكامأ عن تعبر التي األهداف الختيار معايير بمثابة تصبح القيم أن

 تتضمن القيم التربوية في المقررات المدرسية.كما أن األسس النفسية التي تبنى عليها المنهج      
 تربوي، فلكل منهاج ألي المعرفي الجانب بناء في األساسية األركان القيمي أحد البناء يعد لذا

  ).2009لدى أبنائه (خزعلي،  وتستمر تنمو أن ويصبو بها يتمسك التي قيمه مجتمع
القيم،  منظومة عن والمادية بعيداً  رفية،المع الجوانب على االنظمة التربوية غالبا ما ركزتو    

فكان البد من تحقيق التوازن بين الجانب المادي والجانب المعنوي. فكان من أهم توصيات مؤتمر 
إلى والذي عقد في عمان وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم األردنية  2015التطوير التربوي لعام 

التي تعزز القيم لدى الطلبة وتوظيفها في المناهج، وصقل تحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم 
  .قيم لديهالشخصية المتعلم وبما يعزز هذه 

(القوانين التربوية، اللوائح التربوية، األنظمة سات التربوية في الوثائق الرسميةوأكدت جميع السيا    
الم متغير، وملتزم بثقافة والتعليمات ...) على أهمية بناء شخصية المواطن القادر على العيش في ع

العصر، بما يشكل نسقا متكامال بين األصالة والمعاصرة، وبين الثبات والتغير، وبين المحافظة 
  ).2013والتجديد (عبيدات وابوالسميد، 

القيم الموروثة،  يوقد أثرت الثورة العلمية والتكنولوجية على الشباب فأصيب بعدم االستقرار ف    
عجز عن تطبيق ما يؤمنون به من و القدرة على االختيار بين القيم المتضاربة، ضعف و والمكتسبة، 

 السلوكيات من المجتمع تحفظ ). لهذا كان البد من االعتناء بالقيم ألنها1995(زاهر، قيم
 المجتمع بناء على المحافظة في أثرها أهمية القيم من يزيد ومما الفاسدة، واألخالقية االجتماعية

خضم   في واستمراريته وبقائه المجتمع تماسك حفظ على حيث تقوم السلبية لوكياتالس من نظيفا
وقد تضمنت األهداف العامة  .أفكار من تنقله وما واإلعالم االتصال في تكنولوجيا الهائل التطور

  ).1994(وزارة التربية والتعليم، اتجاهات إيجابية لدى الطلبةللتربية والتعليم ضرورة تكوين قيم و 
 تغيرات من المعاصر عالمنا بها يتميز لما ضرورة ملحة التربوية القيم دراسة اصبحت فقد     

 وأنماط واالتجاهات على القيم تؤثر والتي االجتماعية، الحياة في اهتزازات من وما يواكبها متالحقة،
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 لقيما ضرورة دراسة إلى دعت التي العوامل أهم من ولعل ).2011(الكردي والمخادمة، السلوك
إعادة  من الثقافي التغير عوامل من وغيرها العلمية والتكنولوجية، الثورة أحدثته ما علمية، دراسة
 وعدم تذبذب إلى كبيرة بدرجة الذي أدى اآلمر الحياة، عن ومفاهيمنا معارفنا من الكثير تشكيل

إجراء ن الضروري كان مو  ).2011(البطيخي، سواء حد على والمكتسبة القيم الموروثة في االستقرار
  (Deveci, 2015).األساسية في أذهان الطالب التربوية فرض معاني القيملالبحوث 

تتحدد مشكلة الدراسة في معرفة القيم المتضمنة في المنظومة األردنية للتعلم اإللكتروني و     
ك من لمحتوى المنهاج اإللكتروني لعلوم األرض والبيئة للصف العاشر األساسي في األردن وذل

  :آلتيةخالل اإلجابة على األسئلة ا
اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة للصف  الكتابما القيم التي ينبغي تضمينها في محتوى  – 1

  العاشر األساسي في األردن؟
علوم األرض والبيئة للصف لمادة  الكتاب اإللكترونيمحتوى  ما توزيع القيم على مجاالتها في -2

  في األردن؟ألساسي ا العاشر
 العاشرعلوم األرض والبيئة للصف لمادة  الكتاب اإللكترونيمحتوى  ما القيم المتضمنة في –3
  ألساسي في األردن؟ا

  :هدف الدراسة
المنظومة األردنية للتعلم القيم التي ينبغي تضمينها في  على تعرفال الحالية إلى سعت الدراسة
ألساسي في ا العاشرعلوم األرض والبيئة للصف دة مال المنهاج اإللكترونيمحتوى اإللكتروني ل

  . توزيع القيم على مجاالتها ، وكذلك معرفةمحتوىالهذا القيم في والكشف عن  األردن،
  :أهميـة الـدراســة

  تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل األمور اآلتية:       
  .أهمية القيم في العملية التربوية ودورها في توجيه سلوك األفراد -
قد تساهم هذه الدراسة في مساعدة القائمين على تطوير كتب ومناهج العلوم في تعريفهم بأهم  -

علوم األرض مادة ل المنهاج اإللكترونيمحتوى في المنظومة األردنية للتعلم اإللكتروني لالقيم 
 ألساسي في األردن.ا العاشروالبيئة للصف 



 
 
 
 
 
 

    ....القيم المتضمنة في الكتاب اإللكتروني لمادة
  

  

258 
 

تدريبه إلى ضرورة إعداد معلم العلوم، ومواصلة قد تنبه القائمين على مؤسسات إعداد المعلم، و  -
  تدريبه أثناء الخدمة بحيث يحقق تنمية القيم المتضمنة في المناهج الدراسية.

  .هامن الممكن أن تفيد أداة الدراسة بعض الباحثين التربويين بموضوع القيم في الكشف عن -
  :التعريفات اإلجرائية

لكتروني الكتاب اإل في الواردة والفقرات والجمل كلماتال: البحث هذا فيإجرائيا  القيمتعرف  -
 بما الطالب لسلوك مباشر غير أو مباشراً  إيجابياً  توجيهاً  التي تتضمن ،العاشر األساسيللصف 
  .مجتمعه رغبة مع يتوافق

الكتاب الذي يتضمن معلومات متاحة إلكترونية للطالب يتم  أنهب إجرائيا اإللكتروني الكتاب ويعرف -
ها بطريقة منظمة، واستثمارها في المواقف التعليمية إلكساب الطلبة الخبرات المرغوبة  لتحقيق عرض

  أهداف تدريس مادة علوم األرض والبيئة.
  :محددات الدراسة

   :تتحدد الدراسة بما يلي    
العاشر األساسي  المقرر على طلبة الصف اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئةتحليل المحتوى  -

  في نطاق الدراسة، التمارين واألسئلة وقائمة المصطلحات.م 2015/ 2014المعتمد للعام الدراسيو 
  تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء أداة الدراسة التي صممت واستخدمت فيها.      -

   :منهج الدراسة
صف ألنه يساعد على دراسة الظواهر، وو  ؛تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي   

). وتم في هذه 1996(عطيفه، إمكانية تحليل البيانات وتفسيرهاالعالقات بينها وبين متعلقاتها مع 
  الدراسة استخدام أسلوب تحليل المحتوى.

  :مجتمع الدراسة وعينتها
اإللكتروني في المنظومة األردنية للتعلم  محتوىالالدراسة من جميع مواضيع وعينة تكون مجتمع     

والذي يدرس باألردن للعام  ألساسي في األردنا العاشرعلوم األرض والبيئة للصف مادة اإللكتروني ل
  .م2015/  2014الدراسي 
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  أداة تحليل المحتوى
اشتملت على قائمة القيم الواجب تضمينها في ، و استخدمت في هذه الدراسة أداة تحليل المحتوى   

محتوى تم القيام الالعاشر األساسي، ولتحليل  فعلوم األرض والبيئة للصالمحتوى اإللكتروني لمادة 
  :بما يلي

 علوم األرض والبيئة للصف المحتوى اإللكتروني لمادةبناء قائمة بالقيم المقترح تضمينها في     
والهدف من إعداد هذه القائمة هو تحديد  ،في هذه الدراسة قائمة القيمتم استخدام ، العاشر األساسي

العاشر  البيئة للصفو علوم األرض  لمادة اإللكتروني محتوىالنبغي توافرها في القيم المنشودة التي ي
في  اآلتية، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة الخطوات في المنظومة األردنية للتعلم اإللكتروني األساسي

  إعداد هذه القائمة:
  ومن هذه الدراسات: ،تم إعداد هذه القائمة في صورتها األولية من خالل البحوث والدراسات السابقة 

والكتابات التربوية في ، )2005(وحمدان جحجوح أبو، ودراسة )2002(الناجي والرواجفة دراسة
 ميدان المناهج والكتب المدرسية التي تناولت موضوع القيم.

   مجاالت هي: مجال القيم  ة) قيمة موزعة على ست45(نت القائمة في صورتها األولية منتكو
 يم الوطنية، ومجال القيم االجتماعية، ومجال القيم االقتصادية، ومجال القيمالدينية، ومجال الق

 العلمية، ومجال القيم البيئية.
   ثم طلب من المحكمين إبداء الرأي في درجة أهميتها في الحقل الذي يحدد درجة األهمية، ثم إبداء

 المالحظات حول القائمة بصورة عامة.
  :عرضها على عدد من تم التأكد من صدق القائمة الظاهري ب إجراءات صدق القائمة المبنية

في تخصصات المناهج والتدريس وعلم النفس التربوي،  ) محكما من أساتذة12(المحكمين عددهم
عليها  االطالعومن مشرفي ومعلمي مادة العلوم من أصحاب الخبرة والكفاءة التربوية، من أجل 

وٕاضافة القيم الالزمة  ،ولها على القيم الضروريةوٕابداء مالحظاتهم حول القائمة من حيث شم
للدراسة، وحذف القيم غير المناسبة، كما أشير إليهم بأن القيم التي تحظى بدرجة مناسبة، سوف 

العاشر  علوم األرض والبيئة المقرر على طلبة الصفاإللكتروني لمادة كتاب التستخدم في تحليل 
ه القيم، وقد تمت االستفادة من آراء هؤالء المحكمين في ، وذلك لمعرفة مدى تضمينها لهذياألساس
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من  %)80اختيار العبارات التي اتفق عليها(إخراج القائمة في صورتها النهائية، حيث تم 
 المحكمين.

  :قيمة موزعة على ست 34(اجمع المحكمون على أهمية وقد انتهت آراء المحكمين إلى ما يلي (
) قيم، 5(ثانيا: مجال القيم الوطنية ويضم ) قيم،5لدينية ويضم (ا أوال: مجال القيم، مجاالت هي

) قيم، خامسا: 5(بعا: مجال القيم االقتصادية ويضم) قيم، را6االجتماعية ويضم ( ثالثا: مجال القيم
 ) قيم.6(م، سادسا: مجال القيم البيئية ويضقيم )7(القيم العلمية ويضم مجال
   ة على المحكمين، فأقروا إعادة عرض القائمة مرة ثانيوبعد إجراء التعديالت الالزمة تم

  ، وبذلك تصبح القائمة صالحة للتطبيق.صالحيتها
 محتوى.التحديد هدف التحليل وهو االستدالل على القيم في  -
 المقرر بالكتاب اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة التحليل عينة تحديد عينة التحليل وتمثلت -

الكتاب  تحليل تم حيث األردن، في التعليم األساسي مرحلة من رالعاش الصف طلبةى عل
من العام  والثاني األول الدراسيين الفصليين في المقرر اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة

م، والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم األردنية، وأشتمل الكتاب 2014/2015الدراسي
والبيئة على ثالث وحدات دراسية وهي: األرصاد الجوية، والزالزل اإللكتروني لمادة علوم األرض 

) 35(إلكترونية رئيسية، وعدد موضوعاته) صفحة 140(براكين، والمحيطات، وعدد الصفحاتوال
  موضوع.

: مجال القيم الدينية، ومجال القيم الوطنية، ومجال كالتاليتحديد فئة التحليل وهي مجاالت القيم  -
  ومجال القيم االقتصادية، ومجال القيم العلمية، ومجال القيم البيئية. القيم االجتماعية،

  تحديد وحدة التحليل وقد اختيرت الفكرة الرئيسية التي تدور حولها فقرة أو عدة فقرات. -
 تحديد وحدة التسجيل وهي الوحدة التي يظهر من خاللها القيمة المراد تحليل المحتوى في ضوئها. -
 للقيم اإلجرائي المحتويات، والتعريف إطار في التحليل تحليل، حيث تمتحديد ضوابط عملية ال -

 على الحصول أجل من األرض والبيئة، اإللكتروني لمادة علوم المحتوى التحليل وشمل العلمية،
 :تيةاآل الضوابط روعيتوقد  المحتوى، تحليل ألسلوب وفًقا بطريقة موضوعية كمية استنتاجات

 .والقياس العد وحدة السياق، والتكرار وحدة والموضوع ل،التحلي وحدة الفقرة تعد .1
 . بالترجيح األقوى القيمة قيمة تحسب من أكثر إلى تشير أو تتضمن الفقرة كانت إذا .2
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 كانت إذا أما فيها، الفقرة الواردة ضمن اعتبرت شرح دون مختصرة الفقرة عناصر كانت إذا .3
 .معاملة الفقرة تعامل ومشروحة مفصلة

  .قائمة التحليل مجاالت وتشمل الغرض لهذا أعدت التي الخاصة الكشوف في ائجالنت تفرغ .4
التي خصصت لعملية التحليل، وتقسيم  اإللكترونية تحديد خطوات عملية التحليل، تحديد الصفحات -

إلى عدد من الفقرات بحيث تشمل كل فقرة فكرة واحدة، وتحديد األفكار التي إلكترونية كل صفحة 
 النسب اعتمادأما األهمية المحكية فتم  ،وحساب عدد القيم وتكرارها في كل فئةتتضمن القيم، 

 - % 70(%) فما فوق نسبة عالية جدا، 80الدراسة، وهي: ( نتائج تفسير في اآلتية المئوية
%) نسبة منخفضة، 59.9 -% 50%) نسبة متوسطة، (69.9 -% 60%) نسبة عالية، (79.9

في تضمين الكتاب اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة %) نسبة منخفضة جدا 50(وأقل من
 للقيم.

تم التأكد من صدق عملية التحليل من خالل صدق أداة التحليل، وقد اعتمد في ذلك على تحكيم  -
العاشر ف علوم األرض والبيئة للصالمحتوى اإللكتروني لمادة قائمة القيم الواجب تضمينها في 

 األساسي. 
اب الكت لمحتوى التحليل إعادة آلية بتوظيف اتالثب من التحقق تملتحليل وللتأكد من ثبات ا -

، ويقصد به وصول المحكمين إلى اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة للصف العاشر األساسي
إجراءات التحليل والتصنيف نفسها  بإتباعهمالنتائج نفسها تقريبًا عند تحليلهم المحتوى، وذلك 

في ضوء  للحكم على ثبات عملية التحليل فقد قام الباحثان بتحليل المحتوىو  .)1990(زيتون،  
أداة التحليل، ثم أعاد الباحثان التحليل بعد ثالثة أسابيع من التحليل األول، ومن ثم حسبت نسبة 

وكانت نسبة ، )Coper, 1979(دلة كوبر للثباتاالتفاق بين التحليلين األول والثاني باستخدام معا
 %) وهي نسبة اتفاق عالية مما يدل على ثبات التحليل.92(بين نتائج التحليل في المرتيناق االتف

ة ربيالت مديرية ويعملون في وكفاءة تربوية  ثالثة محللين ممن لديهم خبرةب تم االستعانة وكذلك 
  يف العالي والدبلوم ،العلومفي  البكالوريوس درجة وهم يحملون ،قصبة المفرق  واءلل والتعليم
 لمدة متدريبه تمو  سنوات، العشر عنخبراتهم  تزيدعلوم و ال مباحث تدريس في ويعملون ،التربية
 التي التحليل قواعد ضوء في ،فصل من وحدة دراسية عشوائية عينة تحليل مإليه طلب وقد كافية،

، وقام حليلالت مرات عدد بين االتفاق نسبة حساب تم ثم عشوائًيا، تم اختيارهاو  عليها، تم االتفاق
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(المشار إليها في  )Holisti(المحلليين وفقًا لمعادلة هولستي الباحثان بحساب نسبة االتفاق بين
%) وهي نسبة مرتفعة مما يدل على 88( بلغت نسبة االتفاق بين المحلليينوقد  )،1990زيتون، 

  ثبات التحليل.
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ناقشتها: ما القيم التي ينبغي تضمينها في محتوى الكتاب النتائج المتعلقة بالسؤال األول وم
  اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة للصف العاشر األساسي في األردن؟

والتي تناولت  على األدب التربوي والدراسات السابقة االطالعتم وضع قائمة للقيم من خالل     
الناجي  دراسة ، ومن هذه الدراسات:ا وثباتها، واألخذ بآراء الخبراء، وبعد التأكد من صدقهالقيم

 شيلر للقيم، ومنها: القيم ومن قوائم القيم، تصنيف 2005). وحمدان جحجوح أبو، )2002(الرواجفة
 العينين للقيم، ومنها: قيم ). تصنيف أبو2009(عمار، القيم الدينية، والقيم االخالقيةالحيوية، و 

 جمالية مادية، وقيم ، وقيماجتماعية وقيم  وانفعالية، وجدانية عقلية، و قيم خلقية، وقيم روحية، و قيم
). وتصنف القيم من حيث الشدة: قيم إلزامية، وقيم تفضيلية، وقيم مثالية 1988(أبو العينين، 

  ).2003(دياب، 
ال هي: مجال القيم الدينية، ومجو ) مجاالت رئيسية 6(عت على) قيمة، توز 34(اشتملت القائمة على

القيم الوطنية، ومجال القيم االجتماعية، ومجال القيم االقتصادية، ومجال القيم العلمية، ومجال القيم 
  ).1(، وكما هو موضح في الجدول رقمالبيئية

)القيم الرئيسية والفرعية المتضمنة في الكتاب اإللكتروني لمادة علوم األرض والبيئة 1(الجدول رقم
  للصف العاشر األساسي

  القيم  الرقم  القيم  الرقم
  قيم المجال الوطني  قيم المجال الديني

 حب الوطن واالنتماء له  1 اإليمان باهللا   1
 االعتزاز باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية  2 شكر اهللا وحمده  2
 تثمين معالم وأماكن من الوطن  3 التفكر في خلق اهللا  3
 العامة والخاصة المحافظة على الممتلكات  4 االلتزام بالصدق  4
 احترام الدستور الوطني والقانون والنظام   5 التحلي بحسن الخلق  5
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  قيم المجال االقتصادي  قيم المجال االجتماعي
 تقدير قيمة الوقت  1 التعاون  1
 تقدير موارد الوطن  2 العمل التطوعي  2
 غرس مبدأ حب العمل وٕاتقانه  3 احترام الرأي والرأي اآلخر  3
 تعزيز مبدأ أهمية التعليم في التنمية  4 لمصلحة العامة على المصلحة الخاصةتقديم ا  4
 تقدير دور الشباب واستغالل قدراتهم  5

 ترشيد اإلنفاق وتوجيهه  5
 القدرة على تحمل المسؤولية  6

  قيم المجال البيئي  قيم المجال العلمي
 ازن البيئيالتوعية بأهمية التو   1 تعزيز البحث عن المعرفة والتجريب  1
 تثمين التخطيط البيئي  2 التثبت من صحة المعلومة  2
 ترشيد استهالك موارد البيئة  3 تعزيز قوة المالحظة ودقتها  3
 حماية البيئة من التلوث  4 تقدير جهود العلماء ودورهم في الحياة  4
 اإلدارة البيئية  5 به تزازتقدير قيمة العلم واالع  5
 إلبداعالحث على االبتكار وا  6

 الصحة البيئية  6
 نشر العلم واتباع المنهجية العلمية   7

الكتاب محتوى  ومناقشتها: ما توزيع القيم على مجاالتها في الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  ألساسي في األردن؟ا العاشرعلوم األرض والبيئة للصف لمادة  اإللكتروني

 علوم األرض والبيئة للصف المحتوى اإللكتروني لمادةليل لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بتح
العاشر األساسي، واستخراج مجموع تكرار كل مجال ونسبته المئوية ورتبته، كما يوضحه الجدول رقم 

)2.(  
  حسب التكرارات والنسب المئوية ورتب المجاالت توزيع القيم على مجاالت الدراسة )2(الجدول رقم

  الرتبة  (%)  التكرار  المجال  الرقم
  6  5.26  10  مجال القيم الدينية  1
  5  7.89  15  مجال القيم الوطنية  2
  4  11.58  22  مجال القيم االجتماعية  3
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  3  14.74  28  مجال القيم االقتصادية  4
  2  27.37  52  مجال القيم العلمية  5
  1 33.16 63  مجال القيم البيئية  6

  100  190  المجموع الكلي
علوم األرض والبيئة للصف  بالمحتوى اإللكتروني لمادةفيما يتعلق  )2(ليالحظ من الجدو      

) مرة بنسبة مئوية 63ل القيم البيئية وردت في المحتوى(العاشر األساسي ما يلي: القيم الخاصة بمجا
وقد جاءت في المرتبة األولى وقد يعزى  ،محتوىال%) من مجموع القيم التي وردت ب33.16(قدرها

وبالنسبة للقيم  ،للتوجهات الحديثة التي تهتم بإبراز مواضيع البيئة والقيم البيئيةالسبب في ذلك 
%) من مجموع 27.37() مرة بنسبة مئوية قدرها52ل القيم العلمية وردت في المحتوى(الخاصة بمجا

وجاءت في المرتبة الثانية وقد يعزى السبب في ذلك إلى سهولة تمثل  ،محتوىالالقيم التي وردت ب
بيق هذه القيم، باإلضافة إلى طبيعة المواضيع العلمية في المحتوى والتي تتيح إبراز هذه القيم وتط

) 28لقيم االقتصادية وردت في المحتوى(وغرسها في نفوس النشء، وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال ا
ة الثالثة محتوى وجاءت في المرتبال%) من مجموع القيم التي وردت ب14.74(مرة، بنسبة مئوية قدرها

وقد يعزى السبب في ذلك إلى الجانب التطبيقي لمواضيع مادة علوم األرض والتي تربط بين المادة 
وبالتالي يمكن تضمين الكثير من القيم االقتصادية في تلك ، العلمية والجوانب االقتصادية فيها

) مرة بنسبة مئوية 22(وىالمواضيع، وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم االجتماعية وردت في المحت
محتوى وجاءت في المرتبة الرابعة، وبالنسبة للقيم ال%) من مجموع القيم التي وردت ب11.58(قدرها

%) من مجموع 7.89() مرة بنسبة مئوية قدرها15ل القيم الوطنية وردت في المحتوى(الخاصة بمجا
ل القيم الدينية لقيم الخاصة بمجامحتوى وجاءت في المرتبة الخامسة، وبالنسبة لالالقيم التي وردت ب
محتوى ال%) من مجموع القيم التي وردت ب5.26(بنسبة مئوية قدرها ات) مر 10(وردت في المحتوى

ن مجاالت: القيم االجتماعية، والقيم الوطنية، والقيم الدينية أوجاءت في المرتبة السادسة، ويالحظ 
نتمي لكل مجال من هذه المجاالت على الرغم كان التركيز عليها قليال من حيث عدد القيم التي ت

  من أهميتها. 
، فالقيم تبدو غير متوازنة تفتقر للتوازنالمحتوى  وبالنظر للنتائج السابقة نرى أن نسبة القيم في     

 القيم بين الكتاب اإللكتروني لعلوم األرض والبيئة محتوى يوازن لممن حيث توزيعها على المجاالت، 
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  المواضيع اختيار نأ على يدل هذا ولعل هاكرارات قل وأخرى بكثرة تكررت ماهناك قي أن إذ التربوية
يفسر  مما التوازن عدم ويتبين. والتكاملمرار واالست التدرج حيث من المنهج تنظيم سسأ على يعتمد
 ا.وأهميته تراعي القيم األولويات نظام من إلى المستند المنهاج لدى المحدد المرجعي اإلطار غياب
 أن المنهاج العتقاد مصممي القيم هذه جميع تغطية في وقصور إهمال هذه النتيجة إلى تعزى كما

 .معناها يدركون وال القيم هذه يتمثلون ال الطلبة
أن نسبة القيم في محتوى  ت)، والتي أشار 2002(دراسة الناجي والرواجفة وتتفق هذه النتيجة مع   

  الكتب تفتقر للتوازن.
الكتاب محتوى  ما القيم المتضمنة في ومناقشتها: الثالثج المتعلقة بالسؤال النتائ    

  ألساسي في األردن؟ا العاشرعلوم األرض والبيئة للصف لمادة  اإللكتروني
علوم األرض  المحتوى اإللكتروني لمادةبعد االنتهاء من بناء قائمة القيم، تم في ضوئها تحليل     

ي، ثم حسبت النسب المئوية لتكرارات القيمة الواحدة، ورتبتها في العاشر األساس والبيئة للصف
  الموضحة في الجداول اآلتية: المجال، ورتبتها في كل المجاالت، وكشفت عملية التحليل عن النتائج

  :: مجال القيم الدينيةأوال
  والرتبة المئوية قيم المجال الديني حسب التكرار والنسبة )3الجدول(

  ارتكر   القيم  الرقم
(%)  
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  19  1  40  4 اإليمان باهللا  1
  25  2  20  2 شكر اهللا وحمده  2
  25  2  20  2 التفكر في خلق اهللا  3
  31  4  10  1 االلتزام بالصدق  4
  31  4  10 1 التحلي بحسن الخلق  5

اإليمان  :آلتيمرتبة على النحو ا القيم الخاصة بمجال القيم الدينية، وهي )3(يالحظ من الجدول     
، وقد مجال%) من المجموع الكلي لقيم ال40() مرات، بنسبة مئوية قدرها4باهللا تكررت في المحتوى(

) في األداة ككل، وقيمة شكر اهللا وحمده تكررت 19حازت على المرتبة األولى في هذا المجال و(
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ي ، وقد جاءت فالمجالوع الكلي لقيم %) من المجم20(لمحتوى مرتان، بنسبة مئوية قدرهافي ا
) في األداة ككل، وقيمة التفكر في خلق اهللا تكررت في 25و( المرتبة الثانية في هذا المجال

، وقد جاءت في المرتبة المجال%) من المجموع الكلي لقيم 20( لمحتوى مرتان، بنسبة مئوية قدرهاا
وى مرة بالصدق تكررت في المحت لتزامالاوقيمة ) في األداة ككل، 25الثانية أيضا في هذا المجال و(

، وقد جاءت في المرتبة الرابعة في المجال%) من المجموع الكلي لقيم 10(واحدة، بنسبة مئوية قدرها
) في األداة ككل، وقيمة التحلي بحسن الخلق تكررت مرة واحدة، بنسبة مئوية 31هذا المجال و(

، وقد جاءت في المرتبة الرابعة أيضا في هذا المجال جالالم%) من المجموع الكلي لقيم 10قدرها (
  ) في األداة ككل.31و(

 تأليف لجنة بالقيم الدينية لدى االستعانة بمختصين عدم يعود إلى ويمكن تفسير هذه النسب     
 لم يعتمدوا أنهم عن فضال النظر في ذلك، إعادة ينبغي لذا لعلوم األرض والبيئة، الكتاب اإللكتروني

 اهتماماتهم األرض والبيئة، وأن لعلوم اإللكتروني في الكتاب القيم نسب توضح مصفوفة أو رطةخا
  ونسبها. الدينية  القيم نوع على الموضوعات، ال تنويع على منصبة كانت
  : مجال القيم الوطنيةثانياً 

  والرتبة المئوية قيم المجال الوطني حسب التكرار والنسبة )4جدول(

  (%)  ارتكر   القيم  الرقم
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  25  3  13.3  2 حب الوطن واالنتماء له  1
  -  -  -  - االعتزاز باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية  2
  4  1  66.7  10 تثمين معالم وأماكن من الوطن  3
  21  2  20  3 المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة  4
  -  - - - والقانون والنظام  احترام الدستور الوطني  5
: قيمة آلتيالقيم الخاصة بمجال القيم الوطنية، وهي مرتبة على النحو ا) 4(يالحظ من الجدول    
لى %)، وقد حازت ع66.7() مرات، بنسبة مئوية قدرها10ين معالم وأماكن من الوطن، تكررت(تثم

الممتلكات العامة المحافظة على وقيمة  في األداة ككل، )4و( المرتبة األولى في هذا المجال
%)، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا 20() مرات، بنسبة مئوية قدرها3والخاصة، تكررت(
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) في األداة ككل، وقيمة حب الوطن واالنتماء له، تكررت مرتان، بنسبة مئوية قدرها 21و( المجال
) في األداة ككل، وقيمة االعتزاز 25%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في هذا المجال و(13.3(

لم يرد لهما ذكر في  باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية وقيمة احترام الدستور الوطني والقانون والنظام
  محتوى. ال

 التأليف لجنة لدى الوطنية للقيم المظاهر السلوكية هذه وضوح بعدم النسب هذه الباحثان ويفسر    
 نأونسبها، و  الوطنية القيم نوع على الموضوعات، ال تنويع على منصبة كانت اهتماماتهم وان

 بحد الوطنية اهتمامهما بالقيمة من أكثر العامة القيم توفير نحو موجهة كانت التأليف لجنة اهتمام
  . توفرها نسبة على انعكس مما ذاتها؛
  :: مجال القيم االجتماعيةثالثا

  والرتبة المئوية والنسبة قيم المجال االجتماعي حسب التكرار )5جدول(

  (%)  تكرار  القيم  الرقم
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  10  1  31.8  7 التعاون  1
  21  3  13.6  3 العمل التطوعي  2
  21  3  13.6  3 احترام الرأي والرأي اآلخر  3
  25  5  9.1  2 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  4
  25  5  9.1  2 ستغالل قدراتهمتقدير دور الشباب وا  5
  15  2 22.8 5 القدرة على تحمل المسؤولية  6

: آلتيالقيم الخاصة بمجال القيم االجتماعية، وهي مرتبة على النحو ا) 5(يالحظ من الجدول     
%)، وقد حازت على المرتبة األولى في 31.8() مرات، بنسبة مئوية قدرها7قيمة التعاون، تكررت(

) مرات، بنسبة 5لقدرة على تحمل المسؤولية، تكررت() في األداة ككل، وقيمة ا10هذا المجال و(
ككل، وقيمة ) في األداة 15%)، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا المجال و(22.8(مئوية قدرها

%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في 13.6() مرات، بنسبة مئوية قدرها3العمل التطوعي، تكررت(
) مرات، بنسبة 3حترام الرأي والرأي اآلخر، تكررت() في األداة ككل، وقيمة ا21ال و(هذا المج

) في األداة، وقيمة 21%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة أيضا في هذا المجال و(13.6(مئوية قدرها
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%)، وقد 9.1(تكررت مرتان، بنسبة مئوية قدرها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،
) في األداة ككل، وقيمة تقدير دور الشباب 25في المرتبة الخامسة في هذا المجال و(جاءت 

%)، وقد جاءت في المرتبة الخامسة أيضا 9.1(تكررت مرتان، بنسبة مئوية قدرها واستغالل قدراتهم،
  ) في األداة ككل.25في هذا المجال و(

األرض والبيئة وهي  لعلوم لكترونياإل النسب الى طبيعة محتوى الكتاب هذه الباحثان ويفسر     
 مخططي قبل من اهتمام النتيجة بوجود هذه تفسر مواضيع ترتبط بدرجة متوسطة مع هذه القيم، وقد

عندهم  ينمي الذي األمر االجتماعي التفاعل حب ينمي لدى الطلبة بدوره وهذا بهذه القيم،  المنهاج
  . االجتماعية العالقات

  :تصادية: مجال القيم االقرابعاً 
  والرتبة المئوية قيم المجال االقتصادي حسب التكرار والنسبة )6جدول(

  (%)  تكرار  القيم  الرقم
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  8  1  28.5  8 تقدير قيمة الوقت  1
  15  3  17.9  5 تقدير موارد الوطن  2
  15  3  17.9  5 غرس مبدأ حب العمل وٕاتقانه  3
  13  2  21.4  6 مية التعليم في التنمية تعزيز مبدأ أه  4
  19  5 14.3 4 ترشيد اإلنفاق وتوجيهه  5
: آلتيالقيم الخاصة بمجال القيم االقتصادية، وهي مرتبة على النحو ا) 6(يالحظ من الجدول     

%)، وقد حازت على المرتبة 28.5() مرات، بنسبة مئوية قدرها8قيمة تقدير قيمة الوقت، تكررت(
 )6أهمية التعليم في التنمية، تكررت() في األداة ككل، وقيمة تعزيز مبدأ 8هذا المجال و( األولى في

) في األداة 13%)، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا المجال و(21.4(مرات، بنسبة مئوية قدرها
ى %)، وقد حازت عل17.9(، بنسبة مئوية قدرهااتمر  )5(ككل، وقيمة تقدير موارد الوطن، تكررت

رس مبدأ حب العمل وٕاتقانه، في األداة ككل، وقيمة غ )15تبة الثالثة في هذا المجال و(المر 
%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة أيضا في هذا المجال 17.9(مرات، بنسبة مئوية قدرها )5تكررت(
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) مرات، بنسبة مئوية 4(مة ترشيد اإلنفاق وتوجيهه، تكررتفي األداة ككل، وقي )15و(
  ) في األداة ككل.19%)، وقد جاءت في المرتبة الخامسة في هذا المجال و(14.3(قدرها

 وفي حياتهم في نمط ليعتادوها لدى الطلبة، القيم االقتصادية غرس ألهمية ويمكن تفسير هذه النسب
ممارساتهم لها، فهي تجمع بين المادة العلمية لمواضيع علوم األرض والبيئة وبين الجانب 

 المرحلة، في هذه القيم هذه غرس بأهمية المنهاج مخططي لدى كبير وجود اعتقاد ٕالىاالقتصادي، و 
سلوكهم  على وتنعكس بسهولة الطلبة يدركها أن وتطبيقية يمكن حسية أهمية من القيم لهذه لما وذلك

 الطلبة خصائص مع النتيجة هذه كما تنسجم القيم هذه نحو عالية استعدادات يملكون فهم اليومي،
 العمرية. هذه المرحلة في مائيةالن

  : مجال القيم العلميةخامسا
  والرتبة المئوية قيم المجال العلمي حسب التكرار والنسبة )7الجدول(

  (%)  تكرار  القيم  الرقم
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  13  6  11.5  6 تعزيز البحث عن المعرفة والتجريب  1
  15  7  9.6  5 التثبت من صحة المعلومة  2
  10  4  13.5  7 تعزيز قوة المالحظة ودقتها  3
  4  1  19.2  10 تقدير جهود العلماء ودورهم في الحياة  4
  7  2  17.3  9 به تزازتقدير قيمة العلم واالع  5
  10  4  13.5  7 الحث على االبتكار واإلبداع  6
  8  3 15.4 8 المنهجية العلمية  وٕاتباعنشر العلم   7
: قيمة آلتيالقيم الخاصة بمجال القيم العلمية، وهي مرتبة على النحو ا) 7ول(يالحظ من الجد     

%)، وقد 19.2() مرات، بنسبة مئوية قدرها10العلماء ودورهم في الحياة، تكررت(تقدير جهود 
 زازتل، وقيمة تقدير قيمة العلم واالع) في األداة كك4حازت على المرتبة األولى في هذا المجال و(

%)، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا المجال 17.3() مرات، بنسبة مئوية قدرها9(به، تكررت
) مرات، بنسبة مئوية 8المنهجية العلمية، تكررت( وٕاتباع) في األداة ككل، وقيمة نشر العلم 7و(

) في األداة ككل، وقيمة تعزيز 8%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في هذا المجال و(15.4(قدرها
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%)، وقد جاءت في المرتبة 13.5() مرات، بنسبة مئوية قدرها7المالحظة ودقتها، تكررت( قوة
) 7حث على االبتكار واإلبداع، تكررت() في األداة ككل، وقيمة ال10الرابعة في هذا المجال و(
) 10%)، وقد جاءت في المرتبة الرابعة أيضا في هذا المجال و(13.5(مرات، بنسبة مئوية قدرها

) مرات، بنسبة مئوية 6لبحث عن المعرفة والتجريب، تكررت(داة ككل، وقيمة تعزيز افي األ
ة ) في األداة ككل، وقيم13%)، وقد جاءت في المرتبة السادسة في هذا المجال و(11.5(قدرها

%)، وقد جاءت في المرتبة 9.6() مرات، بنسبة مئوية قدرها5التثبت من صحة المعلومة، تكررت(
  ) في األداة ككل.15المجال و( السابعة في هذا

 الطلبة، سلوكيات على وما تعكسه القيم العلمية تمثلها التي الكبيرة لألهمية النسب هذه وتفسر    
 االلكتروني اليومية، وهذا يتماشى مع كون الكتاب الحياة شؤون في تطبيقات القيم العلمية وبأهمية
 في السبب م ذلك مع أهداف تدريس العلوم، ولعلاالرض والبيئة كتاب معرفة وطريقة، وينسج لعلوم
أهميتها التطبيقية في الحياة  الكتاب، وعلى على القائمين من قبل القيم هذه أهمية إدراك هو ذلك

   اليومية للمتعلم.
  :: مجال القيم البيئيةسادسا

  والرتبة المئوية قيم المجال البيئي حسب التكرار والنسبة )8جدول(

  (%)  رتكرا  القيم  الرقم
  

الرتبة في 
  المجال

الرتبة في كل 
  المجاالت

  1  1  31.7  20 التوعية بأهمية التوازن البيئي  1
  4  4  15.9  10 تثمين التخطيط البيئي  2
  25  6  3.2  2 ترشيد استهالك موارد البيئة  3
  2  2  27  17 حماية البيئة من التلوث  4
  3  3  17.5  11 اإلدارة البيئية  5
  21  5 4.7 3 الصحة البيئية  6

: قيمة آلتيالقيم الخاصة بمجال القيم البيئية، وهي مرتبة على النحو ا) 8(يالحظ من الجدول     
%)، وقد حازت على 31.7() مرة، بنسبة مئوية قدرها20ية بأهمية التوازن البيئي، تكررت(التوع

) مرة، 17(، تكررتن التلوثالمرتبة األولى في هذا المجال وفي األداة ككل، وقيمة حماية البيئة م
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ل، وقيمة %)، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا المجال وفي األداة كك27(بنسبة مئوية قدرها
%)، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في 17.5() مرة، بنسبة مئوية قدرها11(اإلدارة البيئية، تكررت

) مرات، بنسبة مئوية 10يئي، تكررت(هذا المجال وفي األداة ككل، وقيمة تثمين التخطيط الب
ككل، وقيمة الصحة %)، وقد جاءت في المرتبة الرابعة في هذا المجال وفي األداة 15.9(قدرها

هذا  %)، وقد جاءت في المرتبة الخامسة في4.7() مرات، بنسبة مئوية قدرها3البيئية، تكررت(
مرتان، بنسبة مئوية تكررت  ،رد البيئة، قيمة ترشيد استهالك موا) في األداة ككل21المجال و(

  ) في األداة ككل.25%)، وقد جاءت في المرتبة السادسة في هذا المجال و(3.2(قدرها
 نحو توفير األرض والبيئة لعلوم اإللكتروني تأليف الكتاب لجنة اهتمام النسب بسبب وتفسر هذه     
بدرجة أعلى، ومن  هاتوفر  نسبة على انعكس مما اهتمامهم بالقيم األخرى؛ من أكثر البيئية القيم

األرض والبيئة لمثل هذه القيم يعد  لعلوم اإللكتروني وجهة نظر الباحثين فان تضمين محتوى الكتاب
 ويحتاج أساسية القيم هذه أن ذلك إلى تفسير من المزايا والخصائص الجيدة لهذا الكتاب، ويمكن

 يمكن إليها، كما عنها واالنتماء والدفاع البيئة بحب الطلبة يشعر حيث مجتمع، في أي الفرد إليها
 تتماشى إذ الكتاب، المتضمنة في األخرى للقيم جداً  مهمة وقاعدة مرتكزا تّعد القيم البيئية أن القول
 األردن. في والتعليم العامة للتربية التوجهات مع النتيجة هذه

لبة الصف العاشر قرر على طعلوم األرض والبيئة الماإللكتروني لمادة  المحتوىيالحظ أن      
  ) مرة.190(%) وبتكرار94)، بنسبة قدرها(34) قيمة من أصل(32اشتمل(
وبصورة عامة يتبين أن قيمة التوعية بأهمية التوازن البيئي التي تنتمي إلى مجال القيم البيئية قد      

بنسبة ) مرة 20حيث كان تكرارها( المحتوىي فحلت بالمرتبة األولى بين مجموع القيم المتضمنة 
محتوى وحدة كاملة لدراسة المحيطات. ال%)، ويرجع السبب في ذلك ألفراد 10.53(مئوية قدرها

البيئية،  والقيم المهارات إكساب الطلبة في التوازن البيئي أهمية إلى النتيجة هذه الباحثان ويعزو
 العلوم كتب ياتمحتو  بتضمين التوازن البيئي في العلوم كتب لتأليف الوطني اعتناء الفريق وكذلك
  الرئيسة. المفاهيم البيئية من كونها
ال القيم البيئية حيث كان وحلت بالمرتبة الثانية قيمة حماية البيئة من التلوث المنتمية لمج     

%)، ويعزى السبب في ذلك إلى تناول المحتوى لمواضيع 8.95() مرة بنسبة مئوية قدرها17تكررها(
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 لجنة جاء اهتمام أهداف التربية البيئية حماية البيئة من الملوثات، لذاحيث تعد من  تهتم بهذه القيمة
  .لدى الطلبة هذه القيمة بتضمين الكتب تأليف
) مرة 11ال القيم البيئية حيث كان تكررها(وحلت بالمرتبة الثالثة قيمة اإلدارة البيئية المنتمية لمج     

 لى تناول المحتوى لمواضيع تهتم بهذه القيمة%)، ويعزى السبب في ذلك إ5.79(بنسبة مئوية قدرها
 في عقدت التي البيئية والمؤتمرات والندوات للدراسات التوصيات من عدد إلى جاءت مستجيبة والتي

  .األخيرة السنوات
ال القيم الوطنية حيث وحلت بالمرتبة الرابعة قيمة تثمين معالم وأماكن من الوطن المنتمية لمج     

%)، ويعزى السبب في ذلك إلى تطبيق الجانب 5.26(مرات بنسبة مئوية قدرها) 10(كان تكررها
الطلبة  دافعية إثارة في أثرها ، وٕالىالمعرفي للمحتوى على المناطق األردنية المتنوعة في خصائصها

 التعلم. نحو
لقيم ال اوحلت بالمرتبة الرابعة أيضا قيمة تقدير جهود العلماء ودورهم في الحياة المنتمية لمج     

إلى  النتيجة هذه الباحثان ويعزو%)، 5.26() مرات بنسبة مئوية قدرها10العلمية حيث كان تكررها(
  المرحلة. القيمة في هذه هذه غرس بأهمية المنهاج مخططي لدى كبير وجود اعتقاد احتمالية

ئية حيث كان يم البيوحلت بالمرتبة الرابعة أيضا قيمة تثمين التخطيط البيئي المنتمية لمجال الق     
 المحتوى تركيز إلى هذه النتيجة الباحثان ويعزو%)، 5.26() مرات بنسبة مئوية قدرها10تكررها(
  وتقدمها.  وتحضرها بقائها سبل بتوفير البشرية الحياة، وخدمة مناحي في علم البيئة تطبيقات على
ال القيم العلمية حيث ه المنتمية لمجب زازوحلت بالمرتبة السابعة قيمة تقدير قيمة العلم واالعت     

 أساسية القيمة هذه أن ذلك تفسير ويمكن%)، 4.74() مرات بنسبة مئوية قدرها9كان تكررها(
  األخرى. للقيم جداً  مهمة مرتكزا وقاعدة تّعد أنها القول يمكن مجتمع، كما في أي الفرد إليها ويحتاج
تكرارها مرتان لمرتبة الخامسة والعشرون والتي كان وأظهرت النتائج قلة القيم التي جاءت في ا     

مثل قيمة شكر اهللا وحمده، وقيمة التفكر في خلق اهللا  ،لكل منها %)1.05بنسبة مئوية قدرها(
المنتمية لمجال القيم الدينية، وقيمة حب الوطن واالنتماء له المنتمية لمجال القيم الوطنية، وقيمة 

وقيمة تقدير دور الشباب واستغالل قدراتهم المنتمية  ،لحة الخاصةتقديم المصلحة العامة على المص
لمجال القيم االجتماعية، وقيمة ترشيد استهالك موارد البيئة المنتمية لمجال القيم البيئية، وقيمة كل 
من االلتزام بالصدق وقيمة التحلي بحسن الخلق المنتميتين لمجال القيم االجتماعية والتي تكرر كل 
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%)، وقد حلت كل منهما في المرتبة الحادي والثالثون، 0.53(سبة مئوية قدرهاواحدة بن منها مرة
ويعزى ذلك إلى قلة الموضوعات التي تهتم بهذه القيم بالرغم من إمكانية اإلشارة إليها في 

فربما يعود ذلك إلى عدم التقويم المستمر أثناء تخطيط وبناء  المحتوى،الموضوعات التي يحتويها 
  هاج ولربما العتقاد مؤلفي الكتاب قيد الدراسة أن هذه القيم بعيدة العلم والمعرفة العلمية.المن

وأظهرت نتائج الدراسة انعدام بعض القيم مثل قيمة االعتزاز باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية      
المنتمية كذلك لمجال  المنتمية لمجال القيم الوطنية، وقيمة احترام الدستور الوطني والقانون والنظام

   .حياتهم في ليعتادوها لدى الطلبة، هذه القيم غرس أهمية الباحثان القيم الوطنية، ويرى
  :والمقترحات التوصيات

  اعتمادا على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
  .العلوم تبك تطوير عند أداة الدراسة في الواردة القيم قائمة ومن الدراسة نتائج من االستفادة -
 كتب موضوعات محتوى في النظر زيادة التركيز على القيم الدينية والوطنية واالجتماعية، وٕاعادة -

 فيها. هذه القيم بهدف تضمين العلوم
التخطيط المسبق لتحديد كيفية توزيع القيم المقترح تضمينها في المنهاج اإللكتروني لمادة علوم  -

 .األرض والبيئة للصف العاشر األساسي
مراجعة منظومة القيم التي تتضمنها مناهج علوم األرض والبيئة في كتب المرحلة األساسية العليا  -

 والمرحلة الثانوية بين فترة وأخرى وٕاضافة القيم الجديدة.
   :الدراسةمراجع 

  :المراجع العربية

  . 63-60 )،3(45، األردن، رسالة المعلم). منظومة التعلم اإللكتروني. 2007(أبو الحسن، سالم
  عمان: دار المسيرة . .سيكولوجية التنشئة االجتماعية). 1998(، صالح محمدأبوجادو

 في المتضمنة العلمية القيم (2005). عبدالفتاح محمد وحمدان، ،محمد يحيى جحجوح، أبو
 مؤتمر التربوي إلى مقدم بحث .بفلسطين الدنيا األساسية المدرسية للمرحلة المناهج محتويات
 في التربية بكلية المنعقد "المستقبل الواقع وطموحات تحديات بين الفلسطيني الطفل" الثاني

  .23/11/2005غزة،  .الجامعة اإلسالمية
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