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 Abstract: 

This research attempts to identify the types of prevailing values 

included in the Arabic language book for the second grade of basic 

education in Libya, as well as knowing the most prevalent values 

in this book through the analytical method. And content analysis 

using White's classification, which was applied to the research 

sample that included the book's (16) topics, and the current 
research used repetition as a unit to enumerate or appear each of 

the items The results showed a table showing the value scale of 

the Arabic language book for the second grade (the subject of the 

research), where the values were arranged in descending order of 

importance, based on the repetition of each value. The repetition 
of the value units for any value was considered an indication of 

the importance given to it in the reading books. The value that 

obtained the most number of repetitions was given more 

importance than the value that obtained the least percentage.                                                                                                               
In order to achieve the goal of this research, the two researchers 

extracted the average frequencies of value thought and considered 
the first fifteen values of this scale, as representative of the 

prevailing values (the most prevalent) in the Arabic language book 

for the second grade of basic education in Libya (values at the top 

of the value scale, because each of them You have obtained more 

repetitions than the average of (9.7).                                                                                                    
Key words: Basic Education, The Arabic Language Book. 
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 القيم السائدة يف كتاب اللغة العربية للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي

 
 3زينب عمر الســوســــي  

 4 فاطمة علي الزرقاين
 

 :امللخص
حياول هذا البحث التعرف على أنواع القيم السائدة اليت يتضمنها كتاب اللغة العربية للصف الثاين من 

ليبيا، وكذلك معرفة القيم األكثر انتشارًا يف هذا الكتاب من خالل املنهج التحليلي. التعليم األساسي ب
وحتليل احملتوى ابالستعانة بتصنيف وايت والذي طبق على عينة البحث املشتملة على موضوعات الكتاب 

(موضوع، واستخدم البحث احلايل التكرار كوحدة لتعداد أو ظهور كل صنف من 16والبالغ عددها )
األصناف. وأظهرت النتائج جدول يبني السلم القيمي لكتاب اللغة العربية للصف الثاين )موضوع 
البحث( حيث رتبت القيم تنازليا حبسب أمهيتها، وذلك بناء على ما حصلت عليه كل قيمة من تكرار. 

فالقيمة اليت حتصلت  ،ةوقد اُعترب تكرار الوحدات القيمية ألية قيمة مؤشرا ألمهية املعطاة هلا يف كتب القراء
 . على أكثر نسبة من التكرارات، تكون قد أُعطيت أمهية أكثر من تلك اليت حتصلت على نسبة أقل

ومن أجل حتقيق هدف هذا البحث قامت الباحثتان ابستخراج متوسط تكرارات الفكر القيمية واعتربت 
األكثر انتشارا( يف كتاب اللغة العربية القيم اخلمسة عشر األوىل من هذا السلم، ممثلة للقيم السائدة )

وذلك ألن كل منها قد حصلت  ،للصف الثاين من التعليم األساسي بليبيا ) القيم يف أعلى السلم القيمي
 .(9.7على تكرار أكثر من املتوسط الذي مقداره  )

 .كتاب اللغة العربية للصف الثاين  ،التعليم األساسي الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة
تشكل القيم إحدى عناصر الثقافة املهمة يف حياة اجملتمعات اإلنسانية من حيث كوهنا تعمل كنظام إلرشاد األفراد وتوجيه 

 وأهدافاً عليا يسعى إىل حتقيقها. ،يهتدي هبا اجملتمع ،ابعتبار القيم متثل معايري عامة ،سلوكهم، وضبطه
يف عملية غرس القيم، حيث إن األطفال على درجة كبرية من املرونة  وتعد مرحلة الطفولة أهم وأخطر مراحل عمر اإلنسان 

 والتشرب والتشكيل .
ففيها يتم استكمال بناء شخصيته، ويتم  ،كما تعد أيضا املرحلة األساسية اليت متثل أهم املراحل الدراسية يف حياة التلميذ

واألحكام  ،والنظم ،والقيم ،والشعائر ،ة الضرورية ابملبادئوينبغي أن يتم فيها اكتساب املعرف ،إدماجه يف احلياة االجتماعية
 ومتثلها يف التعامل والسلوك. ،اإلسالمية

ومنها نشر وغرس القيم لدى التالميذ، ويشكل الكتاب املدرسي  ،وتستعني املدرسة ابملناهج الدراسية لتحقيق أهدافها
نشره، وكتب القراءة واحدة من مفردات املنهج الدراسي املهمة . وفيما جزءا أساسيًا ومهما من املنهج  الدراسي فيما حيتويه وما ي
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ونفوس طلبتها بشكل خمطط  ،هتدف اجلهات الرتبوية املعنية إىل نشرها، وغرسها يف عقول ،تتضمنه يعد موقفًا واحنيازًا لقيم معينة
 وهادف .

حيث أن  ،هي األساس يف عملية التعليم والتعلموتعد كتب القراءة املعدة للصفوف األوىل من مرحلة التعليم األساسي، 
 (65: 2008)زقوت،  وقلة استيعاهبا يؤثر سلبا على تعلم التالميذ لباقي املواد العلمية األخرى . ،الضعف فيها

 
عن احملتوى القيمي الذي يتضمنه كتاب القراءة  ،تكمن مشكلة البحث من خالل حماولة الباحثة يف الكشف مشكلة البحث:

 ومعرفة القيم األكثر انتشارا يف كتاب القراءة )موضوع البحث(. ،للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي املعد
 مما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال اآليت:

 ما القيم السائدة يف كتاب اللغة العربية للصف الثاين من التعليم األساسي؟
 

 أهداف البحث:
  :يهدف البحث إىل
 لى أنواع القيم، اليت يتضمنها كتاب الصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي بليبيا، وكذلك معرفة التعرف ع

 القيم األكثر انتشارا يف هذا الكتاب والتوصل إىل التوصيات واملقرتحات اليت تفيد يف تطوير كتاب القراءة )موضوع البحث( . 
 

 :فيما يلي تكمن أمهية البحث كما تراها الباحثتان أمهية البحث:
 بوصفها نقطة انطالق التلميذ يف حياته العلمية . ،أمهية املرحلة الدراسية .1
 ميكن أن تستفيد اجلهات املعنية ابلرتبية والتعليم من نتائج هذا البحث يف عملية تقومي املناهج الدراسية وتطويرها . .2
 لذا فهي جديرة ابلدراسة والتحليل . ،املرحلةإن كتب القراءة حتتل املساحة الكربى يف املنهج الدراسي املعد هلذه  .3
 من حيث كوهنا مرحلة بناء وتكوين شخصية التالميذ. ،أمهية موضوع القيم وخباصة لدى تالميذ هذه السنة الدراسية .4
 

بيا للعام يقتصر البحث احلايل على حتليل كتاب اللغة العربية للصف الثاين من مرحلة التعليم األساسي املقررة يف لي حدود البحث:
 2022-2021الدراسي احلايل للعام الدراسي 

 
 :مصطلحات البحث
( القيمة "أبهنا هدف أو معيار حكم يكون ابلنسبة إىل الثقافة شيئًا مرغواًب فيه، أو غري مرغوب Whiteيعرف )وايت 

 (52، 1951 ،فيه"    )وايت
 املعاين واألشياء وأوجه النشاط".ويعرفها زهران أبهنا " تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية مهمة حنو 

 (132، 1977)زهران،
 

واليت تصنف يف ضوء  ،تنظيمات كتاب اللغة العربية )موضوع البحث( من معاين حمددة للسلوك :أبهنا إجرائيا  الباحثتان وتعرفها
 السلوك احلسن، التسامح، حب األسرة،...إخل،تصنيف )وايت( مثل التعاون
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 األكثر شيوعاً يف كتاب اللغة العربية للصف الثاين من التعليم األساسي. هي القيم القيم السائدة:
دالالت منها قيمة الشيء ومثنه، والثبات والدوام،  عدة متتلك واليت القيم مفردها قيمة، وترتبط لغواًي مبادة قَ َومَ مفهوم القيم: 

 الثبات والدوام واالستمرار على الشيء. واالستقامة واالعتدال، ونظام األمر وعماده و أقرهبا ملعىن القيمة هو
أما اصطالحًا فإن القيم هي مجلة املقاصد اليت يسعى القوم إىل إحقاقها مىت كان فيها صالحهم عاجاًل أم آجاًل، وقد 

 وردت يف القاموس الرتبوي أبهنا صفات ذات أمهية العتبارات نفسية أو اجتماعية وهي بشكل عام موجهات للسلوك والعمل.
 ، موقع الكرتوين.(2021شعل،)م

  
 أمهية القيم: 

 تكمن أمهية القيم فيما أييت:
 بناء شخصية قوية انضجة ومتماسكة صاحبة مبدأ اثبت. .1
 اكتساب الفرد القدرة على ضبط النفس. .2
 التحفيز على العمل وتنفيذ النشاط بشكل متقن. .3
 قيم درعاً واقياً.محاية الرد من الوقوع يف اخلطأ واالحنراف: حيث تشكل ال .4
 إحساس الفرد ابملسؤولية. .5
 كسب ثقة الناس وحمبتهم. .6
 اكتساب الفرد القدرة على التأقلم مع الظروف برضاً وقناعة. .7
 تشكيل منط عام للمجتمع وقانون يراق حتركاته. .8

  تصنيف القيم:
 تصنف القيم على أساس األبعاد املختلفة  وتشمل: 

 :(  إىل ستة أمناط هيSprengerوقد قسمها سبريينجر ):احملتوىأمناط القيم حسب بعد 
 قيم دينية. .1
 قيم اجتماعية. .2
 قيم اقتصادية. .3
 قيم معرفية. .4
 قيم سياسية. .5
 قيم مجالية. .6

 (.237،236، 1998)أبوجادو،               
 

 للقيم عدة وظائف منها: وظائف القيم: 
السلوك الصادر عن الفرد، أي أهنا تعمل  دورًا كبريًا يف تشكيل ردة  إذ حتدد،يف االختيارات والقرارات األفراد تساعد .1

 فعل الفرد واستجابته، وهذا ينعكس على تكوين شخصيته.
 حتقق للفرد شعوره ابألمان يف حلظات ضعف نفسه، ويف التحدايت اليت يواجهها. .2
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ماج اإلجيابيني، وحتقيق الرضا عن نفسه تساعد الفرد يف أداء ما هو مطلوب منه، وتعطيه  القدرة على التكيف واالند  .3
. 
 وتوسيع إطاره املرجعي. ،تساعد الفرد يف حتسني إدراكه ومعتقداته اليت تسهم يف وضوح رؤيته .4
 تساعد يف إصالح الفرد نفسه تربوايً  .5
 (.2021،القيام)تضبط نفس الفرد وتكبح شهواته ألهنا تضع تصرفاته حتت معايري وأحكام يتصرف حتت أتثريها.  .6

             
 تكوين القيم:

 تتكون القيم من خالل اخلربات الفردية واالجتماعية اليت مير هبا، وميكن القول أهنا متر بثالث مراحل:
وهي تتصل مباشرًة ابلعمليات العقلية  والذهنية  ،وهي مرحلة التكوين املعريف للقيمة ويتم فيها فهمها وإدراكها املرحلة األوىل: -

 الفرد على استخدام املفاهيم القيمية من خالل انتقائه للقيم اليت يراها مناسبة، مع حتمله للمسؤولية الكاملة يف هذا.وقدرة 
واالعتزاز هبا، والشعور ابلسعادة الختيارها، والرغبة يف  ،وهي مرحلة التقدير الذي ينعكس يف التعلق ابلقيمةاملرحلة الثانية:  -

 إعالهنا على املأل.
 (61،60، 2002، )العاجز -
املختلفة، فتخرج القيمة بذلك من املفهوم إىل  املواقف يف الفرد هبا يقوم اليت السلوكية املمارسات وهياملرحلة الثالثة:  -

 املمارسة.
 ( 1993)مكروم،   -
 

 خصائص القيم:
 القيم ذات قطبني: إما أن تكون إجيابية أو تكون سلبية) خرياً أو شراً، حقاً أو ابطالً(. .1
م إنسانية اجتماعية: فهي تنبثق من خالل التطبيع االجتماعي، وهي التصور الذي يتحدد من خالل معايري القي .2

 اجملتمع.
 القيم مكتسبة: إذ يتعلمها الفرد عن طريق الرتبية االجتماعية. .3
 القيم ترتتب هرمياً. .4
 القيم جمردة: فهي أكثر مشواًل وجتريداً من االجتاهات . .5
 هي تؤثر وتتأثر بذاتية الفرد واهتماماته وميوله، ورغباته، وأتمالته وطبيعة ذوقه. القيم ذاتية وشخصية: ف .6
القيم نسبية: مبعىن أهنا غري اثبتة يف كل زمان ومكان وإمنا ختتلف من وقت آلخر ومن وقت آلخر ومن ثقافة ألخرى  .7

 ومن شخص آلخر ولكن هذا الثبات نسيب يسمح ابلتعديل والتغيري.
 

 مصادر القيم: 
 ُتشتق القيم من املصادر اآلتية:

 الدين. .1
 العرف. .2
 العقل. .3
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 (60،59، 2001)رشاد،  طبيعة العصر ومتطلباته. .4
  

 
 جماالت القيم: 

تشمل القيم مجيع مناشط احلياة، ومجيع مناحي التفكري واالعتقاد، ومجيع العالقات اليت تربط املسلم بربه وإبخوانه يف 
 وميكن تصنيف أهم اجملاالت اليت تشملها القيم إىل ما أييت: ،ابلكون عامةاإلنسانية ومبجتمعه بل 

 العقيدة. جمال .1
 جمال عالقة املسلم بغريه من البشر. .2
 جمال عالقته ابلكون. .3

 .( 56، 2002)العاجز، 
 

 دور املؤسسات التعليمية والرتبوية يف بناء القيم:
نقله من جيل جليل، مبا يف ذلك القيم األخالقية أن وحس، وإمنا تعمل ال تعمل الرتبية على احملافظة على الرتاث الثقايف و  

 على تطوير هذا الواقع الثقايف بقدر ما تستطيع مما وضعته أمامها من تصور ملا ينبغي يكون .
يم، فمن دون تربية إن العالقة بني القيم والرتبية عالقة تبادلية، فالقيم هي اليت توجه العملية  الرتبوية وبدوهنا تكون الرتبية عق

وتكونت أمهية القيم يف الرتبية من خالل أمهية الرتبية املقصودة ودورها يف إحداث تغريات قيمية  ،يصعب غرس القيم وتنميتنها
 مرغوبة لدى أفراد اجملتمع والرتبية املقصودة تعد عملية اجتماعية خيضع فيها األفراد لتأثريات بيئية خمتارة ومسيطر عليها، وبصورة

 خاصة البيئة املدرسية، ولكي يكتسب أولئك األفراد أقصى، ما ميكن من منو فردي وكفاءة اجتماعية.
إن املؤسسات التعليمية و الرتبوية  هي مؤسسات اجتماعية متخصصة هلا قواعد وأسس معينة متشي عليها متفاعلة مع قيم 

بل وجتدها أيضًأ حريصة على اكتشاف مواهب الطالب  ،الدينيةاجملتمع وأسسه الدينية  لذلك فإن أهدافها حتقيق قيم الرتبية 
 وتنميتها ابلربامج واألنشطة املتنوعة اليت تقدمها املؤسسة.

 .(2020 ،)يوسف
 

 الدراسات السابقة:  
   ( ،هدفت الدراسة للكشف عن القيم األخالقية املتضمنة يف كتب السراج املنري للمرحلة االبتدا2016دراسة العتييب ،) ئية يف

دولة الكويت،  ومت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن عدد تكرارات القيم األخالقية املتضمنة يف كتب 
%( تالها القيم  39( تكرارا، وقد جاء يف الرتتيب األول القيم السلوكية الذاتية، بنسبة  )2338الصفوف  الثالث، بلغ)

%(.وكانت نسب تكرار القيم األخالقية يف الصف الثالث هي 24.1ريا القيم الدينية بنسبة )%(،وأخ36.1االجتماعية بنسبة )
%(، مث القيم األخالقية 31.5%(، تالها القيم األخالقية يف الصف الرابع بنسبة )46.7األعلى بني الصفوف الثالث بنسبة  )

 %(.    21.7يف الصف اخلامس بنسبة )
 ( ،هدفت الد2017دراسة مهدي ،) راسة للتعرف على أتثري جودة مواقع التواصل االجتماعي عل القيم األخالقية لطلبة

وتكون جمتمع الدراسة من طلبة اجلامعات األردنية اخلاصة يف العاصمة. تكونت  ،اجلامعات األردنية اخلاصة يف العاصمة عمان
 أبرزها: (طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج و 200عينة البحث من )
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جودة ،( لعوامل جودة مواقع التواصل االجتماعي0.05ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
 جودة اخلدمة على الوسيط )جودة االستخدام(.    ،املواقع )جودة النظام(

جودة احملتوى )جودة  ،( لعوامل جودة املواقع )جودة النظام(0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 املعلومات(، جودة اخلدمة على الوسيط)الرضا(. 

( لعوامل جودة مواقع التواصل االجتماعي جودة احملتوى 0.05يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 )جودة املعلومات(،الروابط االجتماعية على الوسيط )االستخدام(.   

   ( 2019دراسة العنزي:) ة للتعرف إىل درجة تضمني القيم األخالقية يف كتاب لغيت العربية للصف السادس هدفت الدراس
وسنوات اخلربة(يف ذلك، وتكونت عينة البحث من  ،املتوسط من وجهة نظر املعلمني يف دولة الكويت، وأثر متغريي )اجلنس

( فقرة، وأظهرت النتائج أن درجة 42من ) ( معلم ومعلمة جرى اختبارهم ابلطريقة العشوائية، طبقت عليهم استبانة مكونة147)
تقدير أفراد عينة البحث لتضمني القيم األخالقية يف كتاب  لغيت العربية للصف السادس املتوسط من وجهة نظرهم جاءت  بدرجة 

منخفضة.   متوسطة، وجاءت أكثر القيم األخالقية تضمينا قيم بر الوالدين، وبدرجة متوسطة، وأقلها قيم ثقافة احلوار وبدرجة
( يف متوسط استجاابت أفراد عينة 0.05كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 يف كتاب  لغيت العربية للصف السادس املتوسط  للقيم األخالقية، تعزى ملتغريي اجلنس، وسنوات اخلربة  البحث عن درجة تضمني
 ،عنوان مدى جتسيد القيم األخالقية يف شخصية الطالب اجلامعي(، هدفت للكشف عن ب (:2007) دراسة أبو الشواشي

التعاون، املسؤولية(.وقد استخدم  ،الصدق، األمانة ،األخالق  (الفروق بني الطالب )ذكور، إانث( يف جتسيدهم للقيم األخالقية
عة( من التعليم اجلامعي يف كلييت اآلداب والعلوم الراب ،الباحث املنهج الوصفي، وتكون جمتمع البحث من طالب السنة )األوىل

 . 2006-2005جبامعة الزاوية للعام الدراسي 
( طالباً وطالبة، أما األداة فهي االستيبانة املعدة 547وقد اختار الباحث العينة العشوائية النسبية الطبقية، وكانت العينة املسحوبة )

م للقيم األخالقية سالفة إانث( يف جتسيده –توجد فروق  بني الطالب )ذكور من قبل الباحث، وتوصلت النتائج إىل أنه ال 
 الذكر. 

    ( 2018دراسة علي، أبو هنتش:)  هدفت إىل معرفة القيم اليت يتضمنها كتاب اللغة العربية للصف الثاين الثانوي، ولتحقيق
ان ابهلل عقيدة وممارسة" هي أكثر القيم تكرارًا مث قيمة ذلك ستخدم الباحثان حتليل احملتوى وخلصت النتائج إىل أن قيمة "اإلمي

"تقدير جهود العلماء ودورهم يف احلياة" مث قيمة "حب الوطن والتضحية من أجله". وكذلك بينت الدراسة ترتيب الوحدات  من 
 حيث اشتماهلا على عدد القيم من مجيع اجملاالت.  

 (،2004دراسة العبادي) القيم املتضمنة يف كتب القراءة للصفوف األوىل من التعليم األساسي : هدفت إىل التعرف على
)احللقة األوىل( يف سلطنة عمان، وذلك من خالل حمتوى كتاب اللغة العربية. وخلصت الدراسة إىل قائمة ابلقيم األخالقية اليت 

 وىل( يف سلطنة عمان.   ينبغي أن تشتمل عليها كتب القراءة للصفوف األربعة من التعليم األساسي )احللقة األ
 

 :إجراءات البحث
استخدمت الباحثتان املنهج التحليلي  ملالئمته للبحث احلايل، واشتملت عينة البحث موضوعات كتاب اللغة العربية 

 ،موضوع (، كما استخدمت الباحثتان أسلوب حتليل احملتوى 16للصف الثاين من التعليم األساسي حيث بلغ عد موضوعاته )
حيث  ،واستعانت الباحثتان بتصنيف وايت .واستخدم البحث احلايل التكرار وحدة لتعداد أو ظهور كل صنف من األصناف

 تتكرر القيمة املهمة أكثر من غريها .
 وللتأكد من صدق األداة مت عرض األداة على جمموعة من احملكمني لقياس ما وضعت ألجله.
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( موضوعات حللت 3عينة عشوائية من موضوعات كتاب اللغة العربية بواقع  )  وللتوصل إىل معامل الثبات مت اختيار
(يوما وقام احمللل اخلارجي ابلتحليل 35(مرات بشكل مستقل. حيث قامت الباحتثني بتحليلني لكل ابحث يفصل بينهما )3)

فكر لالتفاق عرب الزمن وفقًا ملعادلة وعلى تصنيف تلك ال،الثالث وبشكل منفرد، ومت االتفاق على حتديد الفكر اليت تضمن قيما
(، يف حني كان معامل االتفاق 0.95)سكوت(، وكان االتفاق على حتديد الفكر ابلنسبة إىل حتليلي الباحثتان )عرب الزمن ( هو )

يف الفكر (، واالتفاق بني الباحثتان واحمللل اخلارجي يف تصن0.91على تصنيف الفكر، بني حتليلي الباحثتان )عرب الزمن( هو)
(0.86.) 

 النسبة املئوية، التكرارات، معادلة سكوت.    ،ومت استخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة للبحث كاملتوسط العام للقيم
 

 : عرض النتائج ومناقشتها
  :والذي ينص على:النتائج املتعلقة ابلسؤال الرئيس

غة العربية للصف الثاين من التعليم األساسي للتعرف على ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثتان بتحليل كتاب الل
 القيم السائدة )األكثر انتشارا( يف هذا الكتاب .

 للصف الثاين من التعليم األساسي.جدول يوضح القيم اليت تضمنها كتاب اللغة العربية 
 التسلسل

 
 النسبة املئوية الرتبة      التكرار القيمة

 %26.72 1 128 املعرفة  1
 %11.89 2   57 العمل  2
 %9.60 3 46 حب الوطن 3
 %4.59 4.5 22 الطعام  4
 %4.59 4.5 22 اجلمال 5
 % 4.38 5.5 21 النظافة 6
 %4.38 5.5 21 املظهر 7
 %4.38 5.5 21 السعادة 8
 %3.75 6.5 18 التحصيل 9
 %3.75 6.5 18 حب األمة 10
 %3.75 6.5 18 حب األسرة 11
 %2.92 12 14 سالمةالصحة وال 12
 %2.7 13.5 13 السلوك احلسن 13
 %2.7 13.5 13 النشاط 14
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 %2.08 15 10 اخلربات اجلديدة 15
 %1.46 16 7 الدين 16
 %1.04 17.5 5 الشخصية اللطيفة 17
 %1.04 17.5 5 الذكاء 18
 %0.8 19 4 احلرص أو اإلعتناء 19
 %0.6 20.5 3 العطاء أو الكرم 20
 %0.6 20.5 3 القوة 21
 %0.6 20.5 3 الراحة 22
 %0.6 20.5 3 النشاط  23
 %0.4 24 2 اخلربات اجلديدة  24
 %0.2 25.5 1 الدين 25
 %0.2 25.5 1 املماثلة أو التكيف االجتماعي 26
 صفر 27 صفر العدوان 27
 صفر 28 صفر الصدق 28
 صفر 29 صفر التواضع 29
 صفر 30 صفر القيمة االقتصادية 30
 صفر 31 صفر التسامح 31
 صفر 32 صفر  احلب اجلنسي 32
 صفر 33 صفر الصداقة  33
 صفر 34 صفر استقالل الفرد 34
 صفر 35 صفر التكيف واألمن االنفعايل 35
 صفر 36 صفر التقدير 36
 صفر 37 صفر احرتام الذات 37
 صفر 38 صفر السيطرة 38
 صفر 39 صفر التصميم 39
 صفر 40 صفر اإلاثرة 40
 صفر 41 صفر التعبري الذايت اخلالق  41
 صفر 42 صفر الثقافة 42
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 صفر 43 صفر العملية 43
 صفر 44 صفر امللكية 44
 صفر 45 صفر العدالة 45
 صفر 46 صفر اجلنس 46
 صفر 47 صفر الرفاهية 47
 صفر 48 صفر االستشهاد 48
 صفر 49 صفر االنتصار 49
 صفر  479 اجملموع 
حيث  ،وضح اجلدول السابق السلم القيمي لكتاب اللغة العربية للصف الثاين من التعليم األساسي )موضوع البحث(ي

 رُتّ بَ ْت القيم تنازليا حبسب أمهيتها، وذلك بناًء على ما حصلت عليه كل قيمة من تكرار.
 كتب القراءة .وقد اُعترب تكرار الوحدات القيمية ألية قيمة مؤشرا ألمهية املعطاة هلا يف  

 فالقيمة اليت حتصلت على أكثر نسبة من التكرارات، تكون قد أُعطيت أمهية أكثر من تلك اليت حتصلت على نسبة أقل .
ومن أجل حتقيق هدف هذا البحث قامت الباحثتان ابستخراج متوسط تكرارات الفكر القيمية واعتربت القيم اخلمسة 

م السائدة )األكثر انتشارا( يف كتاب اللغة العربية للصف الثاين من التعليم األساسي ) القيم عشر األوىل من هذا السلم، ممثلة للقي
 (  .     9.7وذلك ألن كل منها قد حصلت على تكرار أكثر من املتوسط الذي مقداره  ) ،يف أعلى السلم القيمي

 
 التوصيات واملقرتحات:

 التوصيات:
 حت  أبي اهتمام، وبع  القيم  ابلقليل من االهتمام رغم أمهيتها و ضرورهتا مثل أظهرت نتائج حيث احلايل أبن هناك قيم مل .1

التقدير، القوة، التسامح، لذا توصي الباحثتان اجلهات الرتبوية املسؤولة زايدة تضمني كتب القراءة هلذه القيم مبا ،قيم الصدق
 يتناسب وأمهيتها.

للغة العربية أبن يعطوا أمهية واهتمامًا كبريين لعملية الكشف عن القيم يف ضرورة توعية وإرشاد املعلمني املكلفني بتدريس ا .2
 الدروس اليت  يقدموهنا، والعمل على نشرها، وغرسها يف عقول ونفوس التالميذ.

 :املقرتحات
تقارب أو إجراء دراسة مقارنة للقيم يف كتب اللغة العربية، لعدة دول عربية من بينها ليبيا، بقصد الوقوف على جوانب ال .1

 التباعد يف منظومات القيم هلذه الدول .
إجراء دراسة حتليلية ابعتماد املنهجية نفسها املعتمدة يف البحث احلايل، للكشف عن القيم السائدة يف كتب اللغة العربية  .2

 للمراحل الدراسية األخرى يف ليبيا.
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