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ية يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية املقررة علي درجة توافر القيم االجتماع

 طالبات الصف الثاني متوسط

  امللخص

 محتـو  فـ  توافرهـا الـزمم القيم االجتماعية توافر درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 ولتحقيــق, كتــا الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة المقــررا علــ  طالبــات الصــف الثــان  المتوســط

 تحليـــ  بأســـلوا متمـــثزا  التحليلـــ  الوصـــ   المـــن ج علـــى ةالباحثـــ تاعتمـــد ســـةالدرا أهـــداف
كتا الدراسات االجتماعية والوطنية المقررا عل  طالبات الصـف  محتو  تحلي  تم إذ, المحتو 

 ضـو  فـ  بناؤهـا تـم التـ , المحتـو  تحليـ  أداا الغـر  ل ـذا ةالباحثـ توأعد ,الثان  المتوسط
 رئيســة, م ـارات (9) علـى تومعـت م ـارا( 33) عـددها بلـ  والتـ  ة,المحكمـ القـيم االجتماعيـة

توافر بع  القيم االجتماعية ف  كتا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة  إلى الدراسة تتوصل وقد
بالصـــف الثـــان  المتوســـط بنســـا مـــا بـــيغ متوســـطة وضـــعي ة, و يـــاا عـــدد كبيـــر مـــغ القـــيم 

اعيــة والوطنيــة بالصــف الثــان  المتوســط, عــدم االجتماعيــة ال رعيــة عــغ كتــا الدراســات االجتم
التوامغ ف  تضميغ القيم االجتماعية داخ  كتا الدراسات االجتماعية والوطنيـة بالصـف الثـان  
المتوســط , وهــذا يإــير إلــ  عــدم العنايــة التامــة بضــرورا تضــميغ القــيم االجتماعيــة فــ  كتــا 

علـ  الـر م مـغ أهميـة هـذه القـيم فـ  الدراسات االجتماعية والوطنية بالصف الثـان  المتوسـط, 
التركيم علـ  ترسـيا القـيم االجتماعيـة وف  ضو  هذه النتائج أوصـت الباحثـة بـحياا الطالبات, 

الت  تم التوص  إلي ـا فـ  ن ـوس الطالبـات, وذلـك بتضـمين ا فـ  منـاهج الدراسـات االجتماعيـة 
اعيــة والوطنيــة مــا مراعــاا والوطنيــة, وتضــميغ القــيم االجتماعيــة فــ  منــاهج الدراســات االجتم

عـادا النفـر فـ  تقـديم القـيم  التكام  والإمو  بيغ الموضوعات ف  المناهج عنـد تضـمين ا , واا
االجتماعيــة فــ  منــاهج الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة بإــك  يحقــق المميــد مــغ االســتمرارية, 

 .ةوبإرط تناسا القيم ما مستوي نضج الطالبات ف  المرحلة العمرية المست دف
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 :مقدمة

الحمــد ا المتصــف بصــ ات الجمــا  والجــز , أحمــده ســبحانب الــذي أبــاغ لعبــاده مــن ج 
ــر وال ــدي وا صــز  فــ  أحكــام إــرعب  التربيــة القــويم فــ  قرأنــب الكــريم, وأوضــر مبــاد  الخي

والصزا والسزم علـ  سـيدنا محمـد الـذي بعثـب اا للعـالميغ مؤدباـا ومربياـا وعلـ   لـب . الحنيف
 .حبب ومغ تبعب إل  يوم الديغ, وبعدوص

فالتربيـة هــ  وســيلة المجتمـا فــ  تحقيــق تقدمـب الحضــاري, إذ أن ــا تحقـق أهــداف ذلــك 
المجتما وفقاا لخصائص العصر ومتطلباتب, وهـ  عمليـة مسـتمرا ال تنت ـ  إال بانت ـا  الحيـاا, 

ر المنـتج, القـادر كما أن ا تإك  إخصـية ال ـرد وتؤصـ  هويتـب,  ايت ـا إيجـاد المـواطغ الصـال
فالتربيـة . عل  المساهمة فـ  تطـوير مجتمعـب بإـك  ينسـجم مـا القـيم والمثـ  العليـا للمجتمـا 

ت دف إل  تعليم النش  الم ارات العلمية واالجتماعية والقـيم واالتجاهـات وأنمـاط السـلوك التـ  
 .تخلق من م مواطنيغ صالحيغ 

 ا مغ أهم موضـوعات التربيـة ف ـ  مركـم وال يستطيا أحد أغ ينكر أغ تعلم القيم وتعليم
اهتمام الباحثيغ والكتاا, والحديث عن ا فـ  نمـو مسـتمر فـ  كـ  المحافـ  والملتقيـات الوطنيـة 

فالقيم ه  األساس الت  ترتكم عل  نفام المعتقدات لـدي ال ـرد مهـ  التـ  . وا قليمية والدولية 
يـب, ف ـ  قضـية العصـر لمواج ـة تنفم سلوك الجماعة وتوج ب نحو مـا هـو مقبـو  ومر ـوا ف

طوفــاغ الغــمو الثقــاف  القــادم إلينــا مــغ الغــرا بقيمــب المختل ــة عبــر وســائ  ا عــزم ووســائ  
االتصــا  الحديثــة, لــذلك وجــا علينــا أغ نحتــاط لمواج ــة ال جمــة الثقافيــة مــغ خــز  إكســاا 

 ( 46, 6114فرج, )تنا ثقافواألخزقية الت  يتصف ب ا مجتمعنا وتميم أط النا القيم االجتماعية 
وُيعد المـن ج المدرسـ  أداا التربيـة األساسـية لتحقيـق  ايات ـا, وهـو مـغ أبـرم مكونـات 
النفام التربوي ألي مجتما بإري, فمغ خزلب يمـارس المتعلمـوغ قـيم المجتمـا الـذي يعيإـوغ 
ــق  ــة مــغ أجــ  تحقي ــة وبدني ــدرات عقلي ــوغ مــغ ق ــا يملك ــب وتصــوراتب مســتخدميغ م ــب ومبادئ في

 ( .63, 6112عليمات, ) بات م وطموحات م ر 
وب ــذا يصــبر المــن ج المدرســ  لــيس مجــرد معلومــات ومعــارف تنمــ  الجانــا المعرفــ  
والعقل  لدي المتعلميغ, بـ  تإـم  جميـا جوانـا حيـاا المـتعلم الجسـمية والعقليـة واالجتماعيـة 
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ك بتمويـده بنسـق مـغ والوجدانية واألخزقية , كما تس م ف  تنمية كافة جوانـا إخصـيتب, وذلـ
 .القيم االجتماعية الت  تساعد ف  توجيب سلوكب وضبط تصرفاتب 

وُتعد الدراسات االجتماعية مغ المنـاهج الدراسـية التـ  مـغ الممكـغ أغ تـؤدي دوراا م مـاا 
ف  تنمية القيم االجتماعية لـدي التزميـذ فـ  المراحـ  الدراسـية المختل ـة والتـ  ُتعـد إحـد  قـيم 

صــالحة , وذلــك إذا مــا أحســغ اختيــار وصــيا ة أهــداف ا ومحتويات ــا مــغ ناحيــة , المواطنــة ال
ويت ــــق جميـــــا ( . 61, 6119عبــــد الباســــط, )وتدريســــ ا وتقويم ــــا ممــــغ ناحيــــة أخـــــري 

المتخصصـــيغ فـــ  الدراســـات االجتماعيـــة علـــ  أغ ال ـــدف األســـمى مـــغ تـــدريس الدراســـات 
يـم قـيم االنتمـا  الـوطن , وذلـك ال يمكـغ االجتماعية يتمث  فـ  تحقيـق المواطنـة الصـالحة وتعم 

 .أغ يحدث دوغ االهتمام بتنمية القيم االجتماعية لدي الناإئة

كمــا ُتعــد المرحلــة المتوســطة مــغ أهــم المراحــ  فــ  حيــاا ا نســاغ , حيــث بدايــة النضــج 
الجسمان , والعقل , واالجتماع , وتكويغ الإخصية بما تحملب مـغ قـيم ومبـاد  فتتكـوغ لديـب 

دينيـــة واجتماعيـــة, ويتمثـــ  هـــذا الميـــ  فـــ  مإـــاركتب النإـــطة فـــ  النإـــاط االجتمـــاع   ميـــو 
المدرس , ومغ الم ام النمائية ف  هذه المرحلة تعلمب ما تتوقا منـب الجماعـة ويتإـك  سـلوكب 
ليتوافــق مــا تلــك التوقعــات, ولــذلك نجــد المبــاد  الخلقيــة العامــة تحــ  محــ  الم ــاهيم الخلقيــة 

الضوابط الداخلية للسلوك مح  الضوابط الخارجية , وكما وتتميـم بأن ـا فتـرا الخاصة, كما تح  
يقفــة دينيــة إذ أنــب مطالــا بممارســة العبــادات بإــك  أكثــر جديــة ممــا كــاغ عليــب فــ  مرحلــة 
الط ولة, كما أغ مناقإاتب ما ممزئب ف  هذه المرحلة يغلا علي ا الطـابا الـدين  واالجتمـاع  

 ( .621 -624, 7911أبو حطا وصادق, )

ونفــرا ألهميــة موضــوم القــيم فقــد تناولــب العديــد مــغ البــاحثيغ بالدراســة والتحليــ  , ومــغ 
ــم", ودراســة (Halpern, 2002)" هــالبرغ"دراســة : هــذه الدراســات  ,Lapayese) " البي

, (6112), ودراســــة مإــــاهرا (6112), ودراســــة فــــرج (6116), ودراســــة الكنــــدري (2002
, ودراســـة (6171), ودراســـة المصـــري (6119)ودراســـة حمـــودا  ,(6111)ودراســـة األســـط  

 ( .6174), ودراسة عبد اللطيف (6176), ودراسة حجامي (6171)األ ا 
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ومما سبق نستطيا القو  أغ القيم ه  نتاج اجتماع  يتعلم ا ال رد ويتإرب ا تـدريجياا, 
يــة, ف ــ  تــؤدي دوراا ثــم يضــي  ا إلــ  إطــاره المرجعــ  للســلوك أثنــا  عمليــة التنإــئة االجتماع

م مــاا فــ  حيــاا ال ــرد, والجماعــة وفـــ  التوافــق الن ســ , واالجتمــاع  وفــ  عمليــات العـــزج 
الن س , كما تعط  القيم مغ الناحية االجتماعية الوحدا للمجتمـا والثقافـة فـز حيـاا اجتماعيـة 

ه  الت  تميـم ا نسـاغ بدوغ قيم وال رقياا, وال حضارا, وال إنسانية, فالقيم الدينية واالجتماعية 
 .عغ  يره مغ الكائنات األخر 

وهذا كلب عمم إحساس الباحثـة بالمإـكلة, خاصـة وأغ موضـوم القـيم االجتماعيـة محـط 
وتربــوييغ ومثق ــيغ وذلــك محاولــة مــن م لتعميمهــا وتعميم ــا فــ   غاهتمــام الجميــا مــغ سياســيي

يضا لتقوم عليب مؤسسـات رسـمية األوساط العامة, وليس فقط ف  أوساط الطزا والطالبات, وأ
وجا ت الدراسة الحالية لتتنـاو  . و ير رسمية لمحاولة تعميم القيم االجتماعية ف  حياا األفراد

منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف الثـــان  متوســـط بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية, 
 .والكإف عغ مدي تضمن ا للقيم االجتماعية 

 :مشكلة الدراسة

 :ت مإكلة الدراسة الحالية ف  ا جابة عغ السؤاليغ اآلتييغتحدد

ما القيم االجتماعيـة الواجـا تضـمين ا فـ  كتـا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة المقـررا  -7
 عل  طالبات الصف الثان  متوسط بالمملكة العربية السعودية ؟

يـة المقـررا علـ  ما درجة توافر القـيم االجتماعيـة فـ  كتـا الدراسـات االجتماعيـة والوطن -6
 طالبات الصف الثان  متوسط بالمملكة العربية السعودية ؟

 :أهداف الدارسة

 :إىلتهدف هذه الدراسة   

والوطنيـة  االجتماعيـةالدراسـات  كتـاالواجا تضمين ا ف  القيم االجتماعية الكإف عغ  -7
 .المقررا عل  طالبات الصف الثان  متوسط بالمملكة العربية السعودية
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تــوافر القــيم االجتماعيــة فــ  كتــا الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة المقــررا جــة معرفــة در  -6
تحليـــ   مـــغ خـــز علـــ  طالبـــات الصـــف الثـــان  متوســـط بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

 .محتواها

 :أهمية الدراسة

 :تبرم أهمية الدراسة ف  النواح  التالية 

سـت ادا من ـا فـ  تطـوير كتـا التـ  يمكـغ اال بـالقيم االجتماعيـةقائمة هذه الدراسة  متقد -7
 .االجتماعية والوطنية للمرحلة المتوسطةالدراسات 

المخططـيغ التربـوييغ, المإـرفيغ, )القائميغ على تطوير المنـاهج الدراسـية  اهتمامتوجب  -6
ف  ضو  مـا ينـتج عـغ هـذه  القيم االجتماعيةعلى تضميغ  التأكيدميادا  إلى, (المعلميغ
 .الدراسة

طريق تقديم مجموعة مغ القـيم االجتماعيـة التـ  يمكـغ االسترإـاد  تساعد الباحثيغ عغ -4
 .ب ا ف  البحوث والدراسات المستقبلية 

تساهم ف  إجرا  المميد مغ الدراسات لترسـيا القـيم االجتماعيـة عنـد طزبنـا وبنـا  جيـ   -3
 .متميم يعرف ما لب مغ حقوق وما عليب مغ واجبات 

 :حدود الدراسة

والوطنيـة المقـررا علـ  طالبـات  االجتماعيـةالدراسات  كتاتحلي   تقتصر هذه الدراسة على -
, للعـــام الدراســـ   كتابـــاغ, وعـــددها الصـــف الثـــان  متوســـط بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية

 (.هـ7342-7341)
تبنــاه تحســا األداا والتصــنيف الــذي  القــيم االجتماعيــةتقتصــر هــذه الدراســة علــى تقصــ   -

 .ةالباحث
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 :مصطلحات الدراسة 

 :م  الدراسة على التعري ات االصطزحية وا جرائية اآلتيةتإت

 :الدراسات االجتماعية -

هــ  تلــك الموضــوعات التــ  يدرســ ا التزميــذ فــ  : " تعــرف الدراســات االجتماعيــة بأن ــا
الت  ت تم بدراسة ا نساغ واألر  كمـوطغ ل ـذا , الجغرافيا والتاريا و يرها مغ المواد الدراسية

وتتطــور هــذه الدراســة وتتســا مــا نمــو , رس ا نســاغ والبيئــة التــ  نإــأ في ــاأو تــد, ا نســاغ
وتـرتبط بـالمجتما وا نسـاغ . التلميذ وانتقالب مغ صف دراس  إلى أخـر ومـغ مرحلـة إلـى أخـر 

ودراسة أثر المجتما على ا نساغ وت اع  ا نسـاغ مـا المجتمـا وأثـر هـذا الت اعـ  ومـا يتبعـب 
 .(9 ,6116 ,السيد" )مغ فاهرات

هـــ  كتـــا الدراســـات االجتماعيـــة  وتعـــرف الباحثـــة الدراســـات االجتماعيـــة إجرائيـــا بأن ـــا
مـغ قبــ  ومارا التربيـة والتعلـيم فــ  المملكـة العربيـة الســعودية فـ  المرحلـة المتوســطة,  المقـررا

 (. هـ7341 -7342)للعام الدراس  

 :القيم -
اد  والقواعــد والمثـــ  مجموعـــة مــغ المبـــ: القـــيم بأن ــا( 36, 7992)ُيعــرف ط طــاوي 

العليــا, التــ  يــؤمغ ب ــا النــاس, ويت قــوغ علي ــا فيمــا بيــن م, ويتخــذوغ من ــا ميماناــا يمنــوغ بــب 
 .أعمال م, ويحكموغ بب عل  تصرفات م المادية والمعنوية 

مجموعـــة مبـــاد  وقواعـــد حـــددها القـــر غ : بأن ـــا( 74, 6119)بينمـــا ُيعرف ـــا العيســـ  
 ــرا , والتــ  مــغ خزل ــا نحكــم علــ  الســلوك ا نســان  مــغ حيــث الكــريم والســنة النبويــة المط

 .الر بة فيب أو عنب 

 :االجتماعية القيم -
ـــرد ( 76, 6117)ُيعـــرف العرجـــا  ـــيم الخاصـــة باهتمـــام ال  ـــة بأن ـــا الق ـــيم االجتماعي الق

بالناس, والمي  إلي م والتضحية مغ أجل م وبذ  الخـدمات العامـة والسـع  إلـ  إسـعاد اآلخـريغ 
 .ت م ومساعد
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مجموعة القـيم والمعـايير التـ  يضـع ا مجتمـا مـا : بأن ا( 2, 6171)وتعرف ا المصري 
ويتإــرب ا أفــراده نتيجــة ت اعلــب مــا الموقــف والخبــرات المختل ــة, وكلمــا ســادت تلــك القــيم فــ  

 .المجتما كلما ساد بيغ أفراده الود والت اهم والتعاوغ فيما بين م 

مجموعــــة المبــــاد  والمعــــايير المنبثقــــة عــــغ الــــديغ : اوتعرف ــــا الباحثــــة إجرائياــــا بأن ــــ
ا سزم , وما يتوافق معب مغ عادات حسـنة تضـبط عزقـة أفـراد المجتمـا بمـا يحقـق التـرابط, 
والرضـا, واالسـتقرار للمجتمـا , والتـ  يجـا أغ يتضـمن ا كتـاا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيــة 

 .للصف الثان  متوسط بالمملكة العربية السعودية 

 :املرحلة املتوسطة -
هــ  المرحلــة الثانيــة مــغ مراحــ  التعلــيم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية, ويمتــد عمــر 
الطالبة في ا مغ الثانيـة عإـر إلـ  الخامسـة عإـر, والتـ  تمثـ  بدايـة سـغ المراهقـة المبكـرا , 

 .وتتكوغ مغ ثزثة ص وف األو  والثان  والثالث المتوسط 

 اإلطار النظري

 :الباحثة هنا موضوع القيم االجتماعية من خالل عرضها للجوانب اآلتية تتناول

 :مفهوم القيم االجتماعية: أواًل -

هناك تعري ات متعددا للقيم االجتماعية منبثقة جميع ا مـغ تعري ـات القـيم, ونـورد من ـا 
 :ما يأت 

صــلة مجموعــة مــغ األحكــام المعياريــة المت: بأن ــا( 63, 7993)عرف ــا ماهــر واللقــان  
بمضاميغ واقعب, تإـير ب ـا ال ـرد مـغ خـز  ان عالـب وت اعلـب مـا الموقـف والخبـرات المختل ـة, 
ويإترط أغ تنا  هذه األحكام قبوالا مغ جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسـد فـ  سـياقات ال ـرد 

 .السلوكية والل فية واتجاهاتب واهتماماتب 

ة القـيم الخاصـة باهتمـام ال ـرد مجموعـ: إلـ  أن ـا( 714, 7994)ويإير صـابر وأمـيغ 
 .بالناس , والتضحية مغ أجل م وبذ  الخدمات العامة والسع  إل  إسعاد اآلخريغ
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اهتمام ال رد وميلب إل   يره مغ النـاس, ف ـو : بأن ا( 43, 7999)بينما يعرف ا ف م  
لقيمـة يحب م ويساعدهم ويجد ف  ذلك إإباعاا لب, ويتميم األإخاص الذيغ تسود عنـدهم هـذه ا

 .بالحناغ وا يثار 

عبارا عغ تنفيمـات ألحكـام عقليـة : إل  أن ا( 634, 6114)كما أإار إحاتة والنجار 
ان عالية نحـو األإـخاص واألإـيا  والمعـان  وأوجـب النإـاط , وتعتبـر بمثابـة المعيـار الـذي فـ  

ومـا هـو  ضو ه يمكغ الحكم بخيرية الخير وحسغ الحسغ وقبر القبير وما يجوم ومـا ال يجـوم
مر وا وما هو  ير مر وا و ير ذلك مما ابتدعتب الجماعة لن سـ ا ليـربط بـيغ أفرادهـا ويقـيم 

 .بين ما رأياا عاماا لب أسس ثابتة ومستمرا نسبياا وليحكم تصرفات م ويف ر كيان م الخاص 

ـــة هـــ ( 71, 6119)ويضـــيف المـــميغ  ـــيم االجتماعي ـــ  أغ الق مجموعـــة األخـــزق : إل
عــود بــالخير علــ  المجتمــا, ف ــ  التــ  تحكــم ال ــرد بمــا يحــيط بــب , وتقــوم علــ  ال رديــة التــ  ت

 .أساس التعاوغ والتراحم والتواص  وحا اآلخريغ
مجموعة المبـاد  والمعـايير المنبثقـة عـغ الـديغ : وتري الباحثة أغ القيم االجتماعية ه 

بمـا يحقـق التـرابط, ا سزم , وما يتوافق معب مغ عادات حسـنة تضـبط عزقـة أفـراد المجتمـا 
والرضـا, واالسـتقرار للمجتمـا , والتـ  يجـا أغ يتضـمن ا كتـاا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيــة 

 . للصف الثان  متوسط بالمملكة العربية السعودية 
 :خصائص القيم االجتماعية: ثانًيا -

( 21, 6114)والكـاف  ( 44, 6112)و الميـود ( 34, 6116)لقد حدد ك  مغ مكريـا 
 :أهم خصائص القيم االجتماعية فيما يل ( 62 – 63, 6176)اغ و قرب

ف ــ  تـرتبط بإخصــية ال ــرد ارتباطاـا وثيقاــا, وتف ــر لديـب علــ  صــور : ذاتيـة وإخصــية  -7
مختل ة مغ الت ضيزت واالهتمامات واالختيـارات والحاجـات واالتجاهـات واألحكـام, وبنـا  

 .عل  ذلك يختلف الناس ف  حكم م عل  األإيا  
حيث يختلف تقديرها وبياغ أهميت ا وجدواها مغ فرد آلخر, ومـغ مجتمـا آلخـر, : يةنسب -6

ومغ مكاغ آلخر, ومغ مماغ آلخر, وه  مثار جـد  واخـتزف بـيغ األإـخاص والثقافـات 
 .جي  بأنب قيمة ايجابية, قد يراه جي   خر بأنب قيمة سلبية, وهكذا والمجتمعات , فما يراه 
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بالموضــوعية واالســتقزلية , وتتضــر معاني ــا الحقيقــة فــ  ف ــ  معــان  تتســم : تجريديــة -4
 .السلوك الذي تمثلب والواقا الذي تعيإب 

أي تنتفم ف  سلك قيم  متغير ومت اع , حيث تترتـا عنـد ال ـرد ترتيبـاا هرمياـا : متدرجة -3
ا جلياــا فــ   ت ــيمغ فيــب بعــ  القــيم علــ  بعضــ ا اآلخــر , ويف ــر الســلم القيمــ  واضــحا

ندما تتعار  القيم الم مة ما تلـك التـ  هـ  أقـ  أهميـة , فيعمـ  علـ  مواقف الحياا ع
خضام بعض ا لبع    .االختيار بين ما والت ضي  واا

 .أي أن ا تختص با نساغ : إنسانية -4

 .تنتق  مغ جي  إل  جي  بالممارسة والتعلم والقدوا : مكتسبة -2

نمــا ُيلــمم المجتمــا ب ــا أفــراده, أو: إلماميــة -1 بعــدد محــدد من ــا علــ   ف ــ  ليســت فرديــة, واا
 .حسا رأهميت ا وترتيب ا ف  السلم القيم  ونسق القيم الخاص بذلك المجتما

القــيم االجتماعيــة فــ  كــ  مجتمــا تــرتبط بثقافتــب وهويتــب وفروفــب خصائصــب, : مترابطــة -1
والقيم الناتجة عغ هذا الترابط مترابطة فيما بين ا بطريقة ال يمكغ مع ا أغ تتنـمم إحـد  

 .لتح  مكانب قيمة أخريتلك القيم 

يتضــر ممــا ســبق أغ القــيم االجتماعيــة إــمولية وتتســم باالســتمرار النســب  ويمكــغ أغ 
تخضا إل  التغير, واألنساق القيمية قادرا عل  االستمرار والبقا  واالنتقـا  مـغ جيـ  إلـ   خـر 

 .عغ طريق التربية الرسمية و ير الرسمية 

 :يةأهمية ووظائف القيم االجتماع: ثالًثا -

أغ القيم االجتماعية واحدا مغ أهم خصائص القـيم ا نسـانية ( 32, 6171)تري عايم 
وأبعادها ذات التأثير الكبير ف  تعام  األفراد والجماعات اليوم  ونفـرت م إلـ  الحيـاا , كمـا أغ 
المجتما ال يمكنب أغ يستمر ويحقق أهدافب ويقوم بوفائ ب بصـورا متوامنـة دوغ وجـود القـيم , 

د الموجب لسـلوك األفـراد وأحكـام م واتجاهـات م, حيـث أغ سـلوك ال ـرد فـ  مختلـف مجـاالت وتع
 .حياتب توج ب قيم معينة
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أغ أهميــة ( 61, 6176)وقربــاغ ( 41, 7361)والــديا ( 41, 7341)ويــري البقمــ  
 :القيم االجتماعية تتضر فيما يل 

لمجتمعــات واألمــم, إذ تقــوم القــيم االجتماعيــة بــدور أساســ  فــ  توحيــد ميــو  وطاقــات ا -7
إن ـــا المصـــدر والموجـــب والقـــانوغ والمعيـــار والضـــابط المـــنفم ألفكـــار ومإـــاعر وج ـــود 

 .وطاقات وموارد األفراد والمجتمعات واألمم 

تح ف للمجتما تماسكب وقوتـب, كمـا تحـدد لـب أهدافـب ومثلـب العليـا ومبادئـب الثابتـة التـ   -6
 .م وأماغ تضمغ انتفام حياا األفراد والمجتمعات ف  سز

 .تعم  عل  ضبط وترإيد الثقافة وال كر وتوف  ا ف  خدمة  ايات وأهداف المجتما -4

تلعا الدور األساس  ف  تنميـة المجتمـا, خاصـة عنـدما يتبـا المجتمـا منفومـة قيميـة  -3
 .عالية الجودا

 .بتح ف للمجتما بقاؤه واستمراريت -4

 .تح ف للمجتما هويتب وتميمه -2

 .االجتماعية واألخزقية ال اسدا تح ف المجتما مغ السلوكيات -1

عـددا مـغ الوفـائف التـ  تؤدي ـا ( 61, 6176)وقرباغ ( 777, 6111)وذكر دسوق  
 :القيم االجتماعية, ومغ أهم ا

القيم رمـوم أو صـور المجتمـا فـ  عقـو  األفـراد ت ف ـ  توجـب السـلوك بطـرق مختل ـةت  -7
 .ةحيث توج نا إل  اتبام مواقف محددا مغ القضايا االجتماعي

تمكننــا القــيم االجتماعيــة مــغ االســت ادا مــغ توجي ــات اآلخــريغ وتــأثيرات م, وتخبرنــا أي  -6
 .المعتقدات واالتجاهات والقيم واألفعا  تستحق التحدي

القيم ه  المدعمة لألنفمة االجتماعية وه  الت  تحافف علـ  البنـا  االجتمـاع , وذلـك  -4
 .ار االجتماع مغ خز  ما تحث عليب مغ تماسك النفام داخ  ا ط

 .القيم تستمر خز  التاريا, ومغ ثم تعم  وتحافف عل  هوية المجتما   -3
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 .تساعد القيم عل  االختيار والت ضي  بيغ االتجاهات السياسية -4

 لمقارنةتساعد ف  تقديم الحكم عل  أفعالنا وأفعا  اآلخريغ , كما أن ا عملية وسيطة ل -2

 :مصادر القيم االجتماعية: رابًعا

 (:67 – 61, 6119المميغ, )ر القيم االجتماعية ف  مجتمعنا ا سزم  ما يل  مغ مصاد

وهـــو المصـــدر األو  للتإـــريا ا ســـزم , وهـــو مصـــدر العلـــوم وأصـــ  : القـــر غ الكـــريم  -7
الحقائق, ومرجا العلما , وبب أحكام تتعلق بحياا ا نساغ وكـ  المجـاالت المختل ـة مـغ 

 .يرهاعبادات ومعامزت, وسياسة واقتصاد و 

وه  المصدر الثان  للتإريا ا سزم , وه  وحـ  اا معنـ  , : السنة النبوية المط را -6
فــ  كـ  مــا يصــدر ( ص), وقــد أمرنــا اا بطاعـة الرســو  ( ص)والل ـف مــغ عنــد رسـو  

 .عنب مغ قو  أو فع  أو تقرير 

 وهو ات اق جميا المجت ديغ مغ المسـلميغ فـ  عصـر مـغ العصـور بعـد وفـاا: ا جمام -4
عل  حكم إرع  ف  واقعة, ولزجت اد أركاغ تتمث  ف  وجـود عـدد معـيغ ( ص)الرسو  

جماع م عل  الحكم ف  الواقعة وتحقق المصلحة الإرعية  .مغ المجت ديغ, واا

هــ  المصــالر المزئمــة لمقاصــد الإــارم ا ســزم , وال يإــ د ل ــا : المصــالر المرســلة -3
إــروط يجــا أغ تتــوافر فــ  المصــالر وهنــاك عــدا . أصــ  خــاص باالعتبــار أو ا لغــا  

وعـدم وجـود الـدلي  الإـرع  . أغ تكوغ مصلحة عامـة وليسـت إخصـية : المرسلة من ا
 .وبذلك تكوغ القيم الناتجة عن ا مقبولة وب ا من عة. الدا  عل  إلغائ ا 

ويعــد العــرف . وهــو مــا اعتــاده النــاس فــ  معــامزت م واســتقامت عليــب أمــورهم : العــرف -4
أغ ال يكــوغ : للقــيم فــ  المجتمــا, وهنــاك إــروط عــدا لقبــو  العــرف من ــا مصــدراا م مــاا 

وأغ ال . وأغ يكوغ العـرف إـائعاا بـيغ أهلـب معمـوالا بـب مـغ قـبل م . العرف مخال اا للنص
فــ غ تحققــت الإــروط الســابقة تعتبــر القــيم . يوجــد قــو  أو عمــ  ي يــد عكــس مضــمونب 
 .ملممة يجا أغ يتمسك ب ا أفراد المجتما
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 :أساليب تنمية القيم االجتماعية: ًساخام

هنــاك مجموعــة مــغ األســاليا التــ  يمكــغ اســتخدام ا لتنميــة القــيم االجتماعيــة لــدي 
 :الناإئة, ومن ا 

 : القدوة أو األسوة احلسنة -7

ُتعــد القــدوا مــغ أهــم األســاليا التــ  اســتخدم ا ا ســزم فــ  تربيــة الجيــ  المســلم علــ  
قد أرس  اا األنبيا  برساالت وإرائا وتوجي ات للعبـاد ليأخـذوا ب ـا أحكامب وأوامره ونواهيب, ول

قدوا, وما يـما  نبـراس للبإـرية جمعـا  يجـا ( ص)ويكوغ األنبيا  قدوا ل م, وقد كاغ الرسو  
ُجـو الُلـ: االقتدا  بب, قا  تعال  ـَوَا َحَسـَنَة لرَمـغ  َكـاَغ َير  َم َلَقـد  َكـاَغ َلُكـم  فرـ  َرُسـو ر الُلـبر ُأس  َب َوال َيـو 
ــَب َكثريــراا  ــَر َوَذَكــَر الُل خر ت فا نســاغ المــتعلم ال يأخــذ القــدوا إال إذا كــاغ المربــ  (67:األحــماا( )اآل 

 .متخلق بالمن ج الذي يلقنب ومطبق لب 

 :الوعظ واإلرشاد -2

ا إذا كاغ الـوعف مـغ  ُيعد الوعف مغ األساليا ال عالة المؤثرا ف  الن س البإرية خصوصا
وعليـب فـ غ . لصديقب أو مغ أم لولدها علـ  أغ يكـوغ صـادراا مـغ القلـا ال مـغ اللسـاغ صديق 

ألسلوا الوعف وا رإاد دور كبير ف   رس اتنمية القيم االجتماعية ف  ن وس الجيـ  المسـلم 
 ( .69, 6117العرجا, )ألنب يعم  عل  تغذية المإاعر 

 :القصة -3

تنمية القيم االجتماعية, وه  مميج مـغ الحـوار ُتعد القصة مغ أكثر الوسائ  ال عالة ف  
واألحداث والترتيا الممن  ما وصف لألمكنة واألإخاص والحـاالت االجتماعيـة والطبيعيـة التـ  

وللقصـة دور كبيـر فـ  ترسـيا القـيم وخاصـة االجتماعيـة, وقـد كانــت . تمـر بإخصـيات القصـة
َفاق ُصـصر ال َقَصـَص َلَعُلُ ـم  : )قا  تعـال وسيلة مغ وسائ  التربية وتنمية القيم واستخراج المث , 

, واستخدمت القصة أل را  إـت  وخاصـة  ـرس القـيم االجتماعيـة (712:ألعراف( )َيَتَ ُكُروغَ 
 ( .747, 7911أبو العينيغ, )كاألمانة والصدق 

 :السؤال واحلوار واملناقشة -4
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ة القـيم يعتبـر فعـاالا, ه  مغ أساليا التـدريس العامـة إال أغ اسـتخدام ا فـ  مجـا  تنميـ
يتبا هذا األسلوا فتكوغ إجابتب دائماا إافية كافية , ويعط  السـؤا  حقـب ( ص)وكاغ الرسو  

. 

 :ضرب األمثال -5

ُيعد مغ األساليا التربويـة التـ  تسـتخدم التقريـا بـالمعن  وتجسـيده فـ  صـورا حسـية, 
َوَلَقد  َضـَرب َنا لرلُنـاسر فرـ  َهـَذا ال قُـر  غر ) :فتدرك ا العقو , واستخدمب القر غ الكريم, فقا  اا تعال 

ُلوغَ  يَغ َكَ ُروا إرغ  َأن ُتم  إراُل ُمب طر ئ َتُ م  برآَيٍة َلَيُقوَلُغ اُلذر  .(41:الروم( )مرغ  ُك ِّ َمَثٍ  َوَلئرغ  جر

 (:الثواا والعقاا)التر يا والترهيا  -2

نميــة القــيم, ويجــدي أســلوا التر يــا ُيعــد مــغ األســاليا التربويــة الم مــة فــ   ــرس وت
والترهيــا ن عاــا فــ   ــرس وتنميــة القــيم, وذلــك بــأغ يثــاا ا نســاغ علــ  التمامــب بــالقيم ويعاقــا 

 ( .22 – 23, 6114سلوت, )عل  عدم التمامب ب ا 

 :تعود اخللق الفاضل واملمارسة العملية -7

ال اضــلة مــا الســغ ُيعــد أســلوا العــادا مــغ أنجــر األســاليا فــ  بنــا  و ــرس األخــزق 
وال يمكــغ أغ ترســا القــيم االجتماعيــة واألخزقيــة فــ  الــن س إال إذا تعــودت . المبكــرا لسنســاغ 

علــ  ممارســـت ا, وينبغــ  علـــ  الوالــديغ تعويـــد أبنــائ م علـــ  ســلوك طريـــق الخيــر واألخـــزق 
 .الكريمة 

 :صداقة األخيار -8

تقياـــا أدي إلـــ  ف ـــور القـــيم للصــداقة أثـــر بـــال  فـــ  تكـــويغ القـــيم, فــ ذا كـــاغ الصـــديق 
ــاغ منحرفاــا ف ــرت القــيم الســيئة ذا ك ــة ال اضــلة, واا ــ  توجيــب التزميــذ . االجتماعي وعلــ  المرب

 .لصحبة األخيار

 :األحداث اجلارية -9

األحـداث والوقــائا م مــة فــ  تربيـة الــنش , و ــرس القــيم فـ  الن ــوس لــذلك كــاغ نــمو  
 .ها األسلوا بكثرا ( ص)م, واستخدم الرسو  القر غ حسا الوقائا ليرب  ويغرس في م القي
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 :استخدام العقل -01

لقــد ميــم اا ا نســاغ عــغ بــاق  المخلوقــات بالعقــ , حيــث يقنــا ال ــرد بتوجي ــب نحــور 
يـُد الُإـي َطاُغ : )الخير فمثزا طلا منب أو ن اه عغ االبتعاد عغ الخمر بكـزم مقنـا بقولـب إرُنَمـا ُيرر

ـرر الُلـبر َوَعـغر الُصـزار َفَ ـ    َأغ  ُيوقرَا َبي َنُكمُ  ك  ـرر َوَيُصـُدُكم  َعـغ  ذر رر َوال َمي سر ال َعَداَوَا َوال َبغ َضاَ  فر  ال َخم 
ــُتم  ُمن َتُ ــوغَ  وهكــذا يمكــغ أغ يســتخدم المعلــم االقتنــام العقلــ  لغــرس القــيم, . (97:المائــدا( )َأن 

 .وبذلك تحقق األهداف المنإودا 

أخـــري من ـــا البـــرامج التربويـــة ووســـائ  التخاطـــا الجماهيريـــة ويمكـــغ إضـــافة وســـائ  
وأسلوا التمثي  التلقائ  ا بداع  االجتماع , ك  ذلك ُيعد مغ طرق وأسـاليا اكتسـاا وتنميـة 

 .القيم االجتماعية 

ـا فـ  اسـتقرار ال ـرد فـ  المجتمـا,  يتضر مما تقدم أغ القيم االجتماعية تـؤدي دوراا م ما
 ــاف علــ  حيــاا المجتمعــات وتوج ات ــا, وثقافت ــا, وهويت ــا, كمــا أن ــا وتكي ــب معــب, وفــ  الح

عزمــة ورمــماا لتماســك المجتمــا, فمــغ خــز  االلتــمام بــالقيم, واحترام ــا, يف ــر تماســك األفــراد 
واحترام م لبعض م, واحترام م أنفمة المجتمـا ومعـاييره التـ  تحكـم علـ  السـلوك, لـذلك يمكـغ 

 .ع  أهمية, وأكثر الضوابط إلمامااأحد أهم محددات السلوك االجتماالقو  أغ القيم االجتماعية 

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة: أواًل

تم إتبام المن ج الوص   التحليل  فـ  هـذه الدراسـة, وهـو المـن ج القـائم علـ  الوصـف 
ــث أإــار العســاف  ــ  أغ المــن ج الوصــ ( 662, (6112)الكمــ  للفــاهرا المدروســة, حي   إل

التحليل  ُيستخدم لتحلي  محتوي كتاا مدرسـ  لمعرفـة مـدي تكـرار عـدد مـغ الم ـاهيم أو القـيم 
لتعـرف ت ات دفوبمـا أغ الدراسـة الحاليـة  اسـ. الواردا فيب, وهـ  يت ـق  ذلـك مـا أهميت ـا أم ال 

ـــى  ـــاعل ـــةالدراســـات  مـــدي تضـــميغ كت ـــيم  االجتماعي ـــان  المتوســـط للق ـــة بالصـــف الث والوطني
 . لذلك ف غ المن ج الوص   التحليل  هو الذي يتناسا ما إجرا ات ا االجتماعيةت
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 جمتمع الدراسة: ثانًيا

اســت دفت هــذه الدراســة تحليــ  محتــوي كتــا, وبالتــال  فــ غ مجتمــا الدراســة هــو جميــا 
ــام  ــان  متوســط فــ  الع ــات الصــف الث ــ  طالب ــررا عل ــة المق ــة والوطني كتــا الدراســات االجتماعي

كتابـاغ ( 6)هـ, وهو العام الذي أجريت فيب الدراسـة, والبـال  عـددها 7341 – 7342الدراس  
 .بواقا كتاا لك  فص  دراس 

 عينة الدراسة: ثالًثا

تكونـــت عينـــة الدراســــة مـــغ كامـــ  مجتمــــا الدراســـة, أي مـــغ جميــــا كتـــا الدراســــات 
 – 7342االجتماعية والوطنية المقررا عل  طالبات الصـف الثـان  متوسـط فـ  العـام الدراسـ  

كتابــاغ بواقــا كتــاا لكــ  فصــ  دراســ  , ويوضــر الجــدو  رقــم ( 6)هـــ , والبــال  عــددها 7341
 .ما تضمنتب هذه الكتا( 7)

 (1)جدول 
 وصف محتوي كتب الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف الثاني متوسط

 الدروس الوحدات الصفحات الطبعة الفصل الصف
 

 الثاني
 – 1341 األول

 هـ1341
141 5 11 

 14 4 141 الثاني
 48 2 812 المجموع

وحـدات ( 1)كتا, مكونـة مـغ ( 6)يتضر مغ الجدو  السابق أغ عينة الدراسة تضمنت 
 .ص حة ( 611)درساا, تقا ف  ( 46)دراسية , تتضمغ 

 :الدراسة اةأد: رابًعا

 :تكونت أداا الدراسة الحالية مغ 

 :قائمة القيم االجتماعية -أ

االجتماعية الزمم تضمين ا ف  كتا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة  عداد قائمة بالقيم 
 :للصف الثان  متوسط, قامت الباحثة بما يل 
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االطزم عل  المصادر والمراجا واألبحاث العلمية ذات العزقة بالقيم التربوية بص ة عامة  -7
 ,(6176العجرم , ), و(6176الروم , : )ومن ا. والقيم االجتماعية بص ة خاصة

ت وذلك مغ أج  تحديد عبارات ك  مجا  مغ مجاالت أداا الدراسة (6174العساف , )و
 .وصيا ة فقراتب

التوص  إل  وضا قائمة أولية بالقيم االجتماعية الزمم توافرها ف  كتا الدراسات  -6
( 33)ثمان  قيم أساسية تتضمغ ( 1)االجتماعية والوطنية للصف الثان  متوسط, وبل  

 .قيمة فرعية
ساا صدق القائمة تم عرض ا عل  مجموعة مغ السادا المحكميغ, وقد ُطلا من م لح

لطالبات الصف الثان   القيم االجتماعية مناسبة مد إبدا   رائ م حو  هذه القائمة مغ حيث 
وتم تعدي  القائمة ف  ضو  . فضزا عغ إضافة أو حذف أو تعدي  ما يرونب مناسباا ,متوسط

 .وأصبحت القائمة ف  صورت ا الن ائية  را  السادا المحكميغ,

 :بطاقة حتليل احملتوي -ب

بعد أغ توصلت الباحثة إل  قائمة القيم االجتماعية الزمم توافرها ف  كتا الدراسات 
االجتماعية والوطنية للصف الثان  متوسط , قامت بتحوي  م ردات ا إل  بطاقة لتحلي  محتوي 

ا  الثان  مغ أسئلة الدراسة الحالية, والخطوات التالية , وذلك بغر  ا جابة عغ السؤ  الكتا
 :تبيغ مراح  بنا  بطاقة تحلي  المحتوي 

 :اهلدف من عملية التحليل -أ

معرفة درجة توافر القيم االجتماعية ف  كتا الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 
 .الثان  متوسط ف  المملكة العربية السعودية

 :وحدا التحلي  -ا

التحلي  الت  استخدمت ف  هذه الدراسة ه  وحدا الموضوم أو ال كرا , حيث تم  وحدا
تحلي  المحتوي عل  أساس ا بما تإملب مغ عبارات ومعلومات ومعان  سوا  كانت مباإرا أو 

 . ير مباإرا 
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 :التحقق من ثبات بطاقة حتليل احملتوي –ج 

سبوعيغ أعادت التحلي  مرا قامت الباحثة ب جرا  تحلي  محتوي الكتا, وبعد مرور أ
 (Holsti)أخري ثم قامت بحساا نتائج التطابق بيغ التحليليغ باستخدام معادلة هولست  

 (:662, 6111طعيمة, )لثبات التحلي , ونص ا كما يل  

     

=                       ر  

 
     . غالباحثي بيغ علي ا المت ق ال ئات عدد: 76س -.          الثبات معام = ر

 .الثان  التحلي  فئات عدد:  6س -            .األو  التحلي  فئات عدد:  7س

 :ويوضر الجدو  التال  نتائج تطبيق هذه المعادلة 
 حساب ثبات بطاقة تحليل محتوي كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثاني متوسط(  8)جدول 

عدد الفئات  الكتب
التحليل 

 األول

ت عدد الفئا
التحليل 

 الثاني

عدد الفئات 
 المتفق عليها

عدد الفئات 
المختلف 

 عليها

 معامل الثبات
 الفصل الصف

 11.84 12 314 314 312 األول الثاني
 14.14 11 114 114 841 الثاني

 13.11 41 154 154 121 المجموع
 

ــم  ــة , حيــث وصــلت نســ( 6)يتضــر مــغ جــدو  رق بة الســابق وجــود نســبة ات ــاق عالي
, وهــذا يعطــ  ثقــة عاليــة فــ  ( 93.27)االت ــاق علــ  تحليــ  محتــوي جميــا الكتــا ككــ  إلــ  

 .ثبات أداا تحلي  المحتوي

2س+  1س  

12س2  
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 :إجراءات التحليل –د 

 :سار تحلي  المحتوي وفق الخطوات التالية

دراسة قائمة القيم االجتماعية الت  تم إعدادها , ثم قرا ا متأنية لك  درس مغ  -
, بما يتضمنب مغ محتوي (عينة الدراسة)االجتماعية والوطنية  دروس كتا الدراسات

وأإكا  وصور ورسومات وأنإطةت للتعرف عل  القيم االجتماعية الرئيسة وال رعية 
 .الت  تتضمن ا 

الت   -حساا التكرارات والنسا المئوية لمدي توافر ك  قيمة مغ القيم االجتماعية  -
توي كتا الدراسات االجتماعية والوطنية ف  مح -تضمنت ا بطاقة تحلي  المحتوي 

 .ورصد ذلك ف  بطاقة تحلي  المحتوي( عينة الدراسة)

 :ضوابط عملية التحليل –هـ 

إغ وضا ضوابط معينة, وواضحة لعملية التحلي , يؤدي إل  تحديد دقيق لتلك 
 العبارات, وال قرات, وال ئات, ضمغ دروس وحدات الكتا المست دفة مغ عملية التحلي ,

 .وتحيق نسبة ثبات مرت عة لعملية التحلي  

وبنا ا عل  ذلك, والتماماا بممارسة علمية مقننة, فقد وضعت الباحثة مجموعة مغ 
 :األسس, الت  سارت ف  ضوئ ا أثنا  إجرا  عملية التحلي , وتمثلت هذه األسس ف 

ة للصف إم  التحلي  محتوي عينة الدراسة, وه  كتا الدراسات االجتماعية والوطني -
 .هـ 7341 – 7342الثان  متوسط, وال صلييغ الدراسييغ األو  والثان , للعام الدراس  

 .تم استبعاد أسئلة التقويم الواردا ف  ن اية أي مغ وحدات المحتوي أو دروسب -

 .إم  التحلي  الرسومات, والخرائط, واألإكا  , والصور, وال قرات -

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة: خامًسا

 :ف  ضو  طبيعة الدراسة الحالية استخدمت الباحثة األساليا ا حصائية التالية

التكرارات والنسا المئوية لتحديد مدي مراعاا كتا الدراسات االجتماعية والوطنية بالصف  -
 .الثان  متوسط للقيم االجتماعية
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 .معادلة هولست  لحساا معام  االت اق والتحقق مغ ثبات التحلي   -

 :الدراسة وحتليلها وتفسريها عرض نتائج

 :, كما يل وت سيرها إلي ا التوص  تم الت  للنتائج عرضاا  الجم  هذا يتناو 

 :اإلجابة عن السؤال األول: أواًل

مــا القــيم االجتماعيــة الواجــا تضــمين ا فــ  كتــا الدراســات : "علــى األو  الســؤا  يــنص
 "؟متوسط بالمملكة العربية السعودية االجتماعية والوطنية المقررا عل  طالبات الصف الثان  

 لسجابــة عــغ هــذا الســؤا  تمــت مراجعــة األدا التربــوي والبحــوث والدراســات الســابقة,
وذلـك الدراسـة الحاليـة, وكـذلك ا طـار النفـري للدراسـة الحاليـة,  بموضـوم العزقـة ذات والمراجا

لتحديد القيم االجتماعية الت  يجـا تضـمين ا فـ  كتـا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة المقـررا 
عل  طالبات الصف الثان  متوسط, وينبغ  إكساب ا للطالبات, وتـم التوصـ  إلـ  قائمـة مبدئيـة 

 –سـبق الحـديث عـغ ذلـك  –بالقيم االجتماعية , ثم تم عرضـ ا علـ  مجموعـة مـغ المحكمـيغ 
والجـدو  رقـم . دي  القائمة ف  ضو   را  السادا المحكميغ حتـى أخـذت إـكل ا الن ـائ  وتم تع
ــا )  (  ــ  كت ــ  يجــا تضــمين ا ف ــة الت ــيم االجتماعي ــال  يوضــر الإــك  الن ــائ  لقائمــة الق الت

 .الدراسات االجتماعية والوطنية المقررا عل  طالبات الصف الثان  متوسط
 التيلقيم االجتماعية التي ينبغي إكسابها لطالبات الصف الثاني متوسط و الصورة النهائية لقائمة ا( 4)جدول 

  الوطنية االجتماعية الدراسات كتب تحليل ضوئها في سيتم

 
 القيم 

  الرئيسة

 
 الفرعية القيم أو المؤشرات

 
(1 ) 

المسئولية 
 االجتماعية

 .والتطوعية الخيرية باألعمال المشاركة الطالبات لدي ينمي -1
 . الطالبات لدي االجتماعية المسئولية قيمة قيُعم -8
 . العامة النظافة على المحافظة أهمية تنمية -4
 . والواجبات بالحقوق التمسك على الطالبات ُيحث -3
 .والخاصة العامة الممتلكات على المحافظة  على الطالبات يحث -5
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 القيم 

  الرئيسة

 
 الفرعية القيم أو المؤشرات

 . واإلنفاق االستهالك ترشيد على الطالبات ُيحث -1
 

(8 ) 
التعاون 

 الجتماعيا

 . االجتماعي التكافل على الطالبات ُيشجع -1
 .المجتمع أفراد بين والتعاون التضامن على يُؤكد -2
 .اآلخرين مع التعامل مهارات الطالبات لدى ينمي -1

 . حلها في ويسهم االجتماعية السعودي المجتمع بمشكالت يهتم -14
 .منطقة التي تعيش فيهايحث كل طالبة علي المشاركة في الحياة االجتماعية في ال  -11

 
 
 

(4 ) 
المواطنة 
 االجتماعية

 . الوطنية بالهوية االعتزاز على الطالبات ُيحث -18

 .الطالبات لدي للوطن االنتماء قيم ينمي -14
 .للمملكة السياسية  للقيادة الوالء قيمة الطالبات لدى ينمي -13

 .ومنجزاته وطنهم بتاريخ الطالبات يُعّرف -15

 .واإلسالمية العربية باألمة عتزازواال االنتماء تنمية -11

 . مقدراته على والمحافظة المجتمع بثروات العناية ضرورة على يؤكد -11
 .الوطن جلأ من التضحية حب الطالبات لدى ينمي -12

 
 
 

(3 ) 
السعي 
 والعمل

 . وتنميتها الوطنية العمالة دعم على يؤكد -11

 . وإتقانه العمل احترام على الطالبات ُيحث -84
 .وتقديره والحرفي اليدوي العمل احترام على لطالباتا ُيحث -81

 .صغيره اقتصادية بمشاريع القيام الطالبات لدى ينمي -88

 .الوقت إدارة أهمية الطالبات لدى ينمي -84

 .الوطنية الصناعات يشجع -83

 
 . السعودي المجتمع فئات مختلف بين الوطنية الوحدة مبدأ يُعزز -85 ( 5)
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 القيم 

  الرئيسة

 
 الفرعية القيم أو المؤشرات

التعايش 
السلمي 
 المشترك

 . إنسان لكل الحياة في الحق مبدأ عززيُ  -81

 .  اآلخر مع والتعايش االجتماعي السالم مبدأ يُدّعم -81

 .اإلنسان حقوق  مبادئ احترام الطالبة لدى ينمي -82
 .اآلخرين واحترام التسامح قيم ينمي -81

 
(1 ) 

المشاركة 
في الحياة 
 المجتمعية

 .المحلية السالمج اختيار في المشاركة في مواطن كل حق على  كدؤ ي -44
 . الشورى مبادئ يُعزز -41

 .عنه والدفاع الرأي إبداء في الحرية قيمة الطالبة في يغرس -48
 . المملكة داخلمعالجة المشكالت االجتماعية  في الدولة جهود يقدر -44
يركز علي جهود األفراد في مساعدة الدولة لمواجهة المشكالت االجتماعية داخل  -43

 .المملكة
 

(1) 
العدل 

 مساواةوال

 . الوطن أبناء بين والمساواة العدل مبدأ يُنمي -45

 .ميالتعل في مواطن كل حق يُعزز -41

 . مواطن كل كرامة على الحفاظ على ُيحث -41

 .المجتمع بناء في المساهمة في ودورها المرأة حقوق قيمة على يؤكد -42
 .الباتيتضمن موضوعات وأنشطة ووسائل تعليمية تراعي الفروق االجتماعية بين الط -41

 
(2) 

التواصل 
 االجتماعي

 

 . الطالبات بين االجتماعي التواصل مهارات يُعزز -34
 .الطالبات لدىالمرتبطة بالزيارات  االجتماعية والعادات القيم تنمية -31

 .بها والتقيد في التواصل بينهم النظام حب الطالبات لدى ينمي -38

مستحدثات العصر  يشجع علي التواصل االجتماعي بين الطالبات باستخدام  -34
 .التكنولوجية

 .يُعرف الطالبات علي آداب وأخالق التواصل االجتماعي بينهن  -33

 عغ السؤا  األو  مغ أسئلة الدراسة الحالية ةوبذلك يكوغ قد تم ا جاب
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 :الثاني السؤال إجابة
 :ينص السؤا  الثان  عل 

والوطنيــة المقــررة علــي طالبــات الصــف الثــاني  مــا درجــة تــوافر القــيم االجتماعيــة فــي كتــب الدراســات االجتماعيــة
 متوسط بالمملكة العربية السعودية ؟

لسجابـــة عـــغ الســـؤا  الثـــان  مـــغ أســـئلة الدراســـة الحاليـــة تـــم اســـتخدام بطاقـــة تحليـــ  
ــوي  ــة  -التــ  ســبق إعــدادها  -المحت ــة والوطني ــا الدراســات االجتماعي ــوي كت ــ  محت فــ  تحلي

كتــابيغ بواقــا كتــاا لكــ  فصــ  ( 6)نــة التحليــ  عــدد للصــف الثــان  متوســط , وقــد إــملت عي
 :دراس  , وجا ت نتائج التحلي  كما توضح ا الجداو  اآلتية

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 3)جدول 
 (المسئولية االجتماعية) متوسط

 
 ةالمؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعي

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 % المئوية

 النسبة التكرارات
 % المئوية

 الخيرية باألعمال المشاركة الطالبات لدي ينمي -1
 .والتطوعية

14 14.44 1 11.81 

 81.18 2 1.11 5 .الطالبات لدي االجتماعية المسئولية قيمة يُعمق -8
 12.28 3 1.11 5 . العامة النظافة على المحافظة أهمية تنمية -4
 بالحقوق التمسك على الطالبات ُيحث -3

 .والواجبات
84 81.11 3 12.28 

 الممتلكات على المحافظة  على الطالبات يحث -5
 .والخاصة العامة

85 44.44 14 81.48 

 14.51 5 14.44 14 .واإلنفاق االستهالك ترشيد على الطالبات ُيحث -1
 والنسبة لقيم المسئولية االجتماعية لكليا المجموع

 المئوية
15 11.11 41 44.43 

118 144% 

 :ما يل ( 3)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 
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بل  عدد مؤإرات قيم المسئولية االجتماعية المرتبطة بالقيم االجتماعية المتوفرا فـ  كتـاا  -
بلــ  عــددها فــ  كتــاا  مؤإــراا , فــ  حــيغ( 14)الصــف الثــان  متوســط لل صــ  الدراســ  األو  

 بنسا مت اوتة  مؤإراا فقط, وجا  توافرها ف  الكتابيغ( 41)ال ص  الدراس  الثان  

ــاغ - ــاا ال صــ  الدراســ  األو  ك ــ  كت ــ  هــذه المؤإــرات وروداا ف ــات يحــث "أعل   علــى الطالب
 , وكذلك لل ص  الدراس (44.44)بنسبة " والخاصة العامة الممتلكات على المحاففة

 ., وه  نسبة ضعي ة %( 61.16)نسبة بالثان  

 المســئولية قيمــة ُيعمــق "أقــ  هــذه المؤإــرات وروداا فــ  كتــاا ال صــ  الدراســ  األو  كــاغ  -
 "فجــا ت , أمــا فــ  ال صــ  الدراســ  الثــان  (2.21)بنســبة "  الطالبــات لــدي االجتماعيــة

 .جداا ضعي ة  , وه  نسبة%(74.47)بنسبة  "وا ن اق االست زك ترإيد على الطالبات ُيحث

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 5)جدول 
 (التعاون االجتماعي) متوسط

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل 
 الدراسي األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

التكرارا
 ت

 النسبة
 المئوية
% 

التكرارا
 ت

 النسبة
 المئوية
% 

 11.11 8 15.18 5 . االجتماعي التكافل على الطالبات ُيشجع -1
 88.88 3 41.85 14 .المجتمع أفراد بين والتعاون التضامن على يُؤكد -2
 11.11 4 15.14 5 .اآلخرين مع التعامل مهارات الطالبات لدى ينمي -1

 88.88 3 15.14 5 .حلها في ويسهم االجتماعية السعودي المجتمع بمشكالت يهتم -14
يحث كل طالبة علي المشاركة في الحياة االجتماعية في المنطقة   -11

 .التي تعيش فيها 
1 81.21 5 81.12 

 41.44 12 13.44 48 المئوية والنسبة لقيم التعاون االجتماعي الكلي المجموع
54 144% 
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 :ما يل ( 4)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 

االجتمـاع  المرتبطـة بـالقيم االجتماعيـة المتـوفرا فـ  كتـاا  بل  عدد مؤإرات قـيم التعـاوغ -
مؤإراا , ف  حيغ بل  عددها فـ  كتـاا ( 46)الصف الثان  متوسط لل ص  الدراس  األو  

مؤإــراا فقــط, وجــا  توافرهــا فــ  الكتــابيغ بنســا مت اوتــة , ( 71)ال صــ  الدراســ  الثــان  
 .وجميع ا يعد قلي  أو ضعيف جداا 

 التضــامغ علــى ُيؤكــد "ات وروداا فــ  كتــاا ال صــ  الدراســ  األو  كــاغ أعلــ  هــذه المؤإــر  -
ــيغ والتعــاوغ ــراد ب ــ  ال صــ  الدراســ  (47.64)بنســبة "  المجتمــا أف ــ  قيمــة ف , أمــا أعل

يحـث كـ  طالبـة علـ  المإـاركة فـ  الحيـاا االجتماعيـة فـ  المنطقـة التـ  " الثـان  فكانـت 
 . ة , وه  نسبة ضعي%( 61.11)بنسبة " تعيش في ا 

 علــى الطالبــات ُيإــجا "أقــ  هــذه المؤإــرات وروداا فــ  كتــاا ال صــ  الدراســ  األو  كــاغ  -
بنســبة ,وهــ  ن ســ ا فــ  ال صــ  الدراســ  الثــان  (74.26)بنســبة " االجتمــاع  التكافــ 

 .جداا , وه  نسبة ضعي ة %( 77.77)

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 1)جدول 
 (المواطنة االجتماعية) متوسط

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 11.18 14 15.42 44 . الوطنية بالهوية االعتزاز على الطالبات ُيحث -18
 11.35 15 18.28 85 .الطالبات لدي للوطن االنتماء قيم ينمي -14
 السياسية  للقيادة الوالء قيمة الطالبات لدى ينمي -13

 .للمملكة

45 11.15 15 11.35 

 11.18 14 85.15 54 .ومنجزاته وطنهم بتاريخ الطالبات يُعّرف -15
 14.11 18 14.85 84 .واإلسالمية العربية باألمة واالعتزاز االنتماء تنمية -11
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 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 والمحافظة المجتمع بثروات العناية ضرورة على يؤكد -11
 . مقدراته على

15 1.14 13 11.82 

 11.18 14 14.85 84 .الوطن جلأ من التضحية حب الطالبات لدى ينمي -12
 44.14 21 11.34 115 المئوية والنسبة لقيم المواطنة االجتماعية الكلي المجموع

821 144% 

 :ما يل ( 2)و  رقم يتضر مغ قرا ا الجد
بل  عدد مؤإرات قيم المواطنة االجتماعية المرتبطة بالقيم االجتماعية المتـوفرا فـ  كتـاا الصـف  -

مؤإــراا , فــ  حــيغ بلــ  عــددها فــ  كتــاا ال صــ  ( 794)الثــان  متوســط لل صــ  الدراســ  األو  
, وجميع ــا يعــد مؤإــراا فقــط, وجــا  توافرهــا فــ  الكتــابيغ بنســا مت اوتــة ( 12)الدراســ  الثــان  

 .مؤإرات مقبولة إل  حد ما

 بتـاريا الطالبـات ُيعـرفف "أعل  هذه المؤإرات وروداا ف  كتاا ال ص  الدراسـ  األو  كـاغ  -
" , أمـا أعلـ  قيمـة فـ  ال صـ  الدراسـ  الثـان  فكانـت (64.24)بنسـبة " ومنجماتب وطن م
, وهـ  %( 71.34)بنسـبة "  للمملكـة السياسـية  للقيـادا الوال  قيمة الطالبات لد  ينم 

 .نسبة ضعي ة

 حـا الطالبـات لـد  ينمـ  "أق  هذه المؤإرات وروداا ف  كتاا ال ص  الدراس  األو  كـاغ  -
, أمــا أقــ  قيمــة فــ  ال صــ  الدراســ  الثــان  (71.64)بنســبة " الــوطغ جــ أ مــغ التضــحية
هـ  نسـبة , و %( 77.26)بنسـبة  "الوطنيـة بال ويـة االعتـمام على الطالبات ُيحث "فكانت 
 .جداا ضعي ة 

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 1)جدول 
 (السعي والعمل) متوسط



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 619 - 
 

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة راتالتكرا
 المئوية
% 

 54.44 1 38.14 2 . وتنميتها الوطنية العمالة دعم على يؤكد -11
 45.18 5 41.52 1 . وإتقانه العمل احترام على الطالبات ُيحث -84
 والحرفي اليدوي العمل احترام على الطالبات ُيحث -81

 .وتقديره

 - - - -

- - - -  .صغيره اقتصادية بمشاريع القيام الطالبات لدى ينمي -88
- - - -  .الوقت إدارة أهمية الطالبات لدى ينمي -84
 13.82 8 81.48 5 .الوطنية الصناعات يشجع -83

 38.38 13 51.52 11 المئوية والنسبة لقيم السعي والعمل الكلي المجموع
44 144% 

 :ما يل ( 1)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 

اعيـة المتـوفرا فـ  كتـاا الصـف بل  عدد مؤإرات قيم السع  للعم  المرتبطة بالقيم االجتم -
مؤإراا , ف  حيغ بل  عددها ف  كتاا ال صـ  ( 79)الثان  متوسط لل ص  الدراس  األو  

مؤإـراا فقـط, وجـا  توافرهـا فـ  الكتـابيغ بنسـا مت اوتـة , وجميع ـا ( 73)الدراس  الثـان  
 .يعد مؤإرات ضعي ة جداا 

 العمالـة دعـم علـى يؤكـد "ألو  كاغ أعل  هذه المؤإرات وروداا ف  كتاا ال ص  الدراس  ا -
, وهـ  ن سـ ا أعلـ  قيمـة فـ  ال صـ  الدراسـ  الثـان  (36.71)بنسبة " وتنميت ا الوطنية
 ., وه  نسبة ضعي ة %( 41.11)بنسبة 

 الصـــناعات يإـــجا "أقـــ  هـــذه المؤإـــرات وروداا فـــ  كتـــاا ال صـــ  الدراســـ  األو  كـــاغ  -
ــة ــ  قيمــ(62.46)بنســبة " الوطني ــان  , وهــ  ن ســ ا أق ــ  ال صــ  الدراســ  الث بنســبة ة ف

 .جداا , وه  نسبة ضعي ة %( 73.61)
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 اليــدوي العمــ  احتــرام علــى الطالبــات ُيحــث "خــز ال صــ  الدراســ  األو  والثــان  مــغ قــيم  -
 ينمـ  ", و "صـغيره اقتصـادية بمإـاريا القيـام الطالبـات لد  ينم  ", و " وتقديره والحرف 

 . "الوقت إدارا أهمية الطالبات لد 

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 2)جدول 
 (التعايش السلمي المشترك) متوسط

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 سبةالن التكرارات
 المئوية
% 

 المجتمع فئات مختلف بين الوطنية الوحدة مبدأ يُعزز -85
 . السعودي

14 13.31 3 14.44 

 11.11 5 81.13 15 . إنسان لكل الحياة في الحق مبدأ يُعزز -81
 84.44 1 11.41 18 . اآلخر مع والتعايش االجتماعي السالم مبدأ يُدّعم -81
 84.44 1 84.81 13 .اناإلنس حقوق  مبادئ احترام الطالبة لدى ينمي -82
 81.11 2 81.41 12 .اآلخرين واحترام التسامح قيم ينمي -81

 44.44 44 11.14 11 المئوية والنسبة لقيم التعايش السلمي المشترك الكلي المجموع
11 144% 

 :ما يل ( 1)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 

االجتماعيـة المتـوفرا فـ  بل  عدد مؤإرات قيم التعايش السـلم  المإـترك المرتبطـة بـالقيم  -
مؤإراا , ف  حيغ بل  عـددها فـ  ( 29)كتاا الصف الثان  متوسط لل ص  الدراس  األو  

مؤإراا فقط, وجا  توافرهـا فـ  الكتـابيغ بنسـا مت اوتـة ( 41)كتاا ال ص  الدراس  الثان  
 ., وجميع ا يعد مؤإرات ضعي ة جداا 
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 التســامر قــيم ينمــ  "راســ  األو  كــاغ أعلــ  هــذه المؤإــرات وروداا فــ  كتــاا ال صــ  الد -
, وهـ  ن سـ ا أعلـ  قيمـة فـ  ال صـ  الدراسـ  الثـان  (62.19)بنسـبة " اآلخـريغ واحتـرام
 ., وه  نسبة ضعي ة %( 62.21)بنسبة 

 الوحـــدا مبـــدأ ُيعـــمم "أقـــ  هـــذه المؤإـــرات وروداا فـــ  كتـــاا ال صـــ  الدراســـ  األو  كـــاغ  -
, وهـ  ن سـ ا أقـ  قيمـة (73.39)بنسـبة " ديالسـعو  المجتمـا فئـات مختلـف بيغ الوطنية

 .جداا , وه  نسبة ضعي ة %( 74.44)بنسبة ف  ال ص  الدراس  الثان  

ــ  ( 9)جــدو   ــة ف ــيم االجتماعي ــوافر الق ــويدرجــة ت ــا محت ــة الدراســات كت ــة االجتماعي  والوطني
 (المإاركة ف  الحياا المجتمعية) متوسط الثان  للصف

 
 ة الفرعيةالمؤشرات أو القيم االجتماعي

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 اختيار في المشاركة في مواطن كل حق على  كدؤ ي -44
 .المحلية المجالس

14 88.14 3 44.11 

 15.41 8 51.21 85 . الشورى مبادئ يُعزز -41
 44.11 3 11.41 5 .عنه والدفاع الرأي إبداء في الحرية قيمة الطالبة في يغرس -48
معالجة المشكالت االجتماعية  في الدولة جهود يقدر -44

 . المملكة داخل
3 1.41 4 84.41 

يركز علي جهود األفراد في مساعدة الدولة لمواجهة  -43
 .المشكالت االجتماعية داخل المملكة 

 - - - -

 والنسبة ياة المجتمعيةلقيم المشاركة في الح الكلي المجموع
 المئوية

33 11.11 14 88.21 
51 144% 

 :ما يل ( 9)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 
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بل  عدد مؤإرات قيم المإاركة ف  الحياا المجتمعية المرتبطة بـالقيم االجتماعيـة المتـوفرا  -
 مؤإراا , ف  حيغ بلـ  عـددها( 33)ف  كتاا الصف الثان  متوسط لل ص  الدراس  األو  

مؤإــراا فقــط, وجــا  توافرهــا فــ  الكتــابيغ بنســا ( 74)فــ  كتــاا ال صــ  الدراســ  الثــان  
 .مت اوتة , وجميع ا يعد مؤإرات ضعي ة جداا 

" الإــور  مبـاد  ُيعـمم"أعلـ  هـذه المؤإـرات وروداا فــ  كتـاا ال صـ  الدراسـ  األو  كــاغ  -
 كـ  حـق علـى  كدؤ ي ", أما أعل  قيمة ف  ال ص  الدراس  الثان  فكانت (42.17)بنسبة 
ــ  مــواطغ ــ  المإــاركة ف ــة المجــالس اختيــار ف , وهــ  نســبة %(41.11)بنســبة  "المحلي
 .ضعي ة 

 فــ  الدولـة ج ــود يقـدر "أقـ  هــذه المؤإـرات وروداا فــ  كتـاا ال صــ  الدراسـ  األو  كــاغ  -
, أمـا أقـ  قيمـة فـ  ال صـ  (9.19)بنسـبة " المملكـة داخـ معالجة المإكزت االجتماعيـة 

 .جداا , وه  نسبة ضعي ة %(74.49)بنسبة " الإور  مباد  ُيعمم "الثان  فكانت   الدراس

يركم عل  ج ود األفـراد فـ  مسـاعدا  "خز ك  مغ ال ص  الدراس  األو  والثان  مغ قيمة  -
 " .الدولة لمواج ة المإكزت االجتماعية داخ  المملكة

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 14)جدول 
 (العدل والمساواة) متوسط

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 48.44 2 15.18 5 . الوطن أبناء بين والمساواة العدل مبدأ يُنمي -45
 82.44 1 18.54 3 .ميالتعل في مواطن كل حق يُعزز -41
 84.44 5 85.44 2 . مواطن كل كرامة على الحفاظ على ُيحث -41
 في المساهمة في ودورها المرأة حقوق قيمة على يؤكد -42

 .المجتمع بناء
14 41.85 4 18.44 
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 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

يتضمن موضوعات وأنشطة ووسائل تعليمية تراعي  -41
 .ة بين الطالباتالفروق االجتماعي

5 15.18 8 2.44 

 34.21 85 51.13 48 المئوية والنسبة لقيم العدل والمساواة الكلي المجموع
51 144% 

 :ما يل ( 71)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 

ــاا  - ــوفرا فــ  كت ــالقيم االجتماعيــة المت ــيم العــد  والمســاواا المرتبطــة ب بلــ  عــدد مؤإــرات ق
مؤإراا , ف  حيغ بل  عددها فـ  كتـاا ( 46)راس  األو  الصف الثان  متوسط لل ص  الد

مؤإــراا فقــط, وجــا  توافرهــا فــ  الكتــابيغ بنســا مت اوتــة , ( 64)ال صــ  الدراســ  الثــان  
 .وجميع ا يعد مؤإرات ضعي ة جداا 

 حقـوق قيمـة علـى يؤكـد "أعل  هذه المؤإرات وروداا ف  كتاا ال ص  الدراس  األو  كـاغ  -
, أمــا أعلــ  قيمــة فــ  (47.64)بنســبة " المجتمــا بنــا  فــ  مســاهمةال فــ  ودورهــا المــرأا

ــت  ــان  فكان ــدأ ُينمــ  "ال صــ  الدراســ  الث ــد  مب ــيغ والمســاواا الع ــا  ب ــوطغ أبن بنســبة  "ال
 ., وه  نسبة ضعي ة %(46.11)

 فـ  مـواطغ كـ  حـق ُيعمم "أق  هذه المؤإرات وروداا ف  كتاا ال ص  الدراس  األو  كاغ  -
ــ ــان  فكانــت (76.41)بنســبة " ميالتعل ــ  ال صــ  الدراســ  الث ــ  قيمــة ف ــا أق يتضــمغ  ", أم

ــات ــيغ الطالب ــة ب ــة تراعــ  ال ــروق االجتماعي بنســبة " موضــوعات وأنإــطة ووســائ  تعليمي
 .جداا , وه  نسبة ضعي ة %( 1.11)

 الثاني للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في ( 11)جدول 
 (التواصل االجتماعي) متوسط
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 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 % المئوية

 النسبة التكرارات
 % المئوية

 54.44 3 54.44 1 .الطالبات بين االجتماعي التواصل مهارات يُعزز -34
 لدىالمرتبطة بالزيارات  االجتماعية والعادات القيم تنمية -31

 .الطالبات

3 44.44 8 85.44 

- - - -  .بها والتقيد في التواصل بينهم النظام حب الطالبات لدى ينمي -38
يشجع علي التواصل االجتماعي بين الطالبات باستخدام   -34

 .مستحدثات العصر التكنولوجية 
 - - - -

 85.44 8 11.11 8 .الجتماعي بينهنيُعرف الطالبات علي آداب وأخالق التواصل ا -33
 34.44 2 14.44 18 المئوية والنسبة لقيم التواصل االجتماعي الكلي المجموع

84 144% 

 :ما يل ( 77)يتضر مغ قرا ا الجدو  رقم 

بل  عدد مؤإرات قيم التواصـ  االجتمـاع  المرتبطـة بـالقيم االجتماعيـة المتـوفرا فـ  كتـاا  -
مؤإراا , ف  حيغ بل  عددها فـ  كتـاا ( 76)الدراس  األو   الصف الثان  متوسط لل ص 

مؤإــراا فقــط, وجــا  توافرهــا فــ  الكتــابيغ بنســا مت اوتــة , ( 1)ال صــ  الدراســ  الثــان  
 .وجميع ا يعد مؤإرات ضعي ة جداا 

 التواصـ  م ـارات ُيعـمم "أعل  هذه المؤإرات وروداا ف  كتـاا ال صـ  الدراسـ  األو  كـاغ  -
, وهـــ  ن ـــس القيمـــة األعلـــى فـــ  ال صـــ  (41.11)بنســـبة " الطالبـــات بـــيغ االجتمـــاع 

ــان  وبنســبة  ــيغ (. 41.11)الدراســ  الث ــان  فجــا ت القيمت  "أمــا فــ  ال صــ  الدراســ  الث
ُيعرف الطالبـات علـ   و" الطالبات لد المرتبطة بالميارات  االجتماعية والعادات القيم تنمية

 ., وه  نسبة ضعي ة %(64.11)بنسبة "   داا وأخزق التواص  االجتماع  بين غ
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 االجتماعيـــة والعـــادات القـــيم تنميـــة "أمـــا فـــ  ال صـــ  الدراســـ  الثـــان  فجـــا ت القيمتـــيغ  -
ُيعــــرف الطالبــــات علــــ   داا وأخــــزق التواصــــ   و" الطالبــــات لــــد المرتبطــــة بالميــــارات 

 ., وه  نسبة ضعي ة %(64.11)بنسبة "  االجتماع  بين غ

فـ   النفـام حـا الطالبـات لـد  ينمـ  "سـ  األو  والثـان  مـغ قـيم خز ك  مغ ال ص  الدرا -
يإـجا علـ  التواصـ  االجتمـاع  بـيغ الطالبـات باسـتخدام " و " ب ـا والتقيد التواص  بين م

 ." مستحدثات العصر التكنولوجية

 ككل متوسط نيالثا للصف والوطنية االجتماعية الدراسات كتب محتويدرجة توافر القيم االجتماعية في  (18) جدول

 
 المؤشرات أو القيم االجتماعية الفرعية

كتاب الفصل الدراسي 
 األول

كتاب الفصل الدراسي 
 الثاني

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 النسبة التكرارات
 المئوية
% 

 11.14 41 15.11 15 .المسئولية االجتماعية -1
 2.11 12 1.11 48 .التعاون االجتماعي -8
 41.51 11 34.11 115 .المواطنة االجتماعية -4
 2.14 13 4.11 11 .السعي والعمل -3
 13.45 44 13.34 11 .التعايش السلمي المشترك -5
 1.88 14 1.84 33 .المشاركة في الحياة المجتمعية -1
 11.11 85 1.11 48 .العدل والمساواة -1
 8.21 1 8.51 18 .التواصل االجتماعي -2

 44.38 841 11.52 312 يةالمئو  والنسبة للقيم االجتماعية الكلي المجموع
121 144% 

السابق مدي تضميغ كتا الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة ( 76)يتضر مغ الجدو  رقم 
كــاغ فــ  : فــ  الصــف الثــان  متوســط  للقــيم االجتماعيــة , حيــث جــا  ترتيــا الكتــا كمــا يلــ 
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ــاا ال صــ  الدراســ  األو  بنســبة  ــ  كت ــة األول ــاا , وفــ  المركــم الثــ%(29.41)المرتب ان  كت
 %(. 41.36)ال ص  الدراس  الثان  بنسبة 

 :ويتضر مغ قرا ا الجداو  السابقة أغ

ــان   - ــة بالصــف الث ــة والوطني ــا الدراســات االجتماعي ــة فــ  كت ــيم االجتماعي ــوافر بعــ  الق ت
 .المتوسط بنسا ما بيغ متوسطة وضعي ة

ماعيــة والوطنيــة  يــاا عــدد كبيــر مــغ القــيم االجتماعيــة ال رعيــة عــغ كتــا الدراســات االجت -
 .بالصف الثان  المتوسط

ــة  - ــة والوطني ــا الدراســات االجتماعي ــة داخــ  كت ــيم االجتماعي ــوامغ فــ  تضــميغ الق عــدم الت
ــيم  ــة التامــة بضــرورا تضــميغ الق ــ  عــدم العناي ــان  المتوســط , وهــذا يإــير إل بالصــف الث

علـ  الـر م  االجتماعية ف  كتا الدراسات االجتماعيـة والوطنيـة بالصـف الثـان  المتوسـط,
 . مغ أهمية هذه القيم ف  حياا الطالبات 

وتتوافق هذه النتيجة مـا النتـائج التـ  توصـلت إلي ـا بعـ  البحـوث والدراسـات السـابقة 
 " البيــم", ودراســة (Halpern, 2002)" هــالبرغ"دراســة , و (6117)دراســة ال نــدي : مثــ 

(Lapayese, 2002) ودراســة فــرج (6114) , ودراســة الســعيد(6116), ودراســة الكنــدري ,
, (6111), ودراسة األسـط  (6112), ودراسة مإاهرا (6111), ودراسة الجارح  (6112)

, ودراســـة (6171), ودراســـة المصـــري (6119), ودراســـة حمـــودا (6119)ودراســـة العيســـ  
, ودراسـة عبـد اللطيـف (6176), ودراسـة العجرمـ  (6176), ودراسة حجامي (6171)األ ا 

 ( .6174), ودراسة البقم  (6174)ة العساف  , ودراس(6174)

 .عغ السؤا  الثان  مغ أسئلة الدراسة الحالية ةوبذلك يكوغ قد تم ا جاب

 :توصيات الدراسة

 :بنا  عل  النتائج الت  توصلت إلي ا الدراسة الحالية ف غ الباحثة توص  بما يأت 

ا فـ  ن ـوس الطالبـات, وذلـك التركيم علـ  ترسـيا القـيم االجتماعيـة التـ  تـم التوصـ  إلي ـ -
 .بتضمين ا ف  مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية
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تضــميغ القــيم االجتماعيــة فــ  منــاهج الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة مــا مراعــاا التكامــ   -
 .والإمو  بيغ الموضوعات ف  المناهج عند تضمين ا 

الجتماعيـة والوطنيـة بإـك  إعادا النفر ف  تقديم القـيم االجتماعيـة فـ  منـاهج الدراسـات ا -
يحقــق المميــد مــغ االســتمرارية, وبإــرط تناســا القــيم مــا مســتوي نضــج الطالبــات فــ  

 .المرحلة العمرية المست دفة

 :حبوث مقرتحة

 البحـوث إجـرا  ةالباحثـ قتـر ت, وتوصـيات نتـائج مـغ الدراسـة إليـب تتوصـل ما على بنا ا 
 :التالية

ــاهج ا - ــة لمن ــة مماثل ــة بالمراحــ  األخــريت إجــرا  دراســة تحليلي ــة والوطني لدراســات االجتماعي
 .للتعرف عل  مدي تضميغ القيم االجتماعية ب ذه المناهج

 .إجرا  دراسة عغ تنمية القيم االجتماعية مغ وج ة نفر الطالبات أن س م  -

القـيم  ضـو  فـ  العـام التعلـيم بمراحـ الدراسـات االجتماعيـة  لمعلم  التدريس  األدا  تقويم -
 .يةاالجتماع

برنامج مقتر  لتنمية القيم االجتماعية لدي طالبات المرحلة المتوسطة ف  المملكة العربيـة  -
 .السعودية مغ خز  مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية 
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