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امللّخص
یشــتمل املحتــوى التعلیمــي للكتــب املدرســیة عــى مفاهیــم ُیعــر عنهــا باملحتــوى الثقــايف إضافــة إىل املفاهیــم 
اللغویــة. هتــدف هــذه الدراســة إىل تنــاول املحتــوى الثقــايف للكتــب العربیــة للمرحلــة الثانویــة يف إیــران ومــر 
ومــدی اســتجابته ملتطلبــات املتعلمــن، والكشــف عــن نقــاط االختــاف بــن مــدی توظیفــه يف الكتــب 
ــة معتمــدا  ــه كظاهــرة اجتامعی ــل تتبعــّي ل ــة مــع حتلی ــة والرســوم البیانی ــق نطــاق اجلــداول العددی املذكــورة طب
علــی املنهــج التوصیفــي النقــدي. یعمــد تصنیــف القیــم الثقافیــة يف هــذه املقالــة  إىل ثــاث نظریــات: 1. القیــم 
الســت لســرانجر. 2.التصنیــف املقصــدي )الوســائلیة والنهائیــة( لروكیــش. 3. نــوع مــن التصنیــف الشــائع 
ــة والشــدة وبعــد الشــكل. أظهــرت  ــة والدیمومی ــم مــن حیــث الشــیوعیة والوضوحی الــذي یبحــث عــن القی
النتائــج أن القیــم الدینیــة يف الكتــب الوطنیــة أكثــر تــداوال وتكــرارا حیــث جــاءت باملرتبــة األولــی بنســبة مــا 
تقــارب 40.54 ٪ مــن جممــوع 74 القیــم املتضمنــة يف الكتــب املذكــورة. تلیهــا القیــم االجتامعیــة وتبلــغ نســبتها 
35.13 ٪ ، ثــم القیــم النظریــة بنســبة 13.51 ٪. .وفیــام یتعلــق بالكتــب املدرســیة املریــة كان جممــوع نســب 
ــة 40.54 ٪ مــن جممــوع القیــم املتضمنــة يف تلــك الكتــب، وللقیــم  القیــم بحــدود 95 ٪، فمنهــا للقیــم النظری
السیاســیة والوطنیــة 31.08 ٪، وللقیــم اإلنســانیة- االجتامعیــة مــا یعــادل 21.62 ٪ تقریبــًا. وبماحظــة هــذه 
ــض  ــوا بع ــم مل یعاجل ــن، أهن ــیة يف كا البلدی ــب الدراس ــي الكت ــی مؤلف ــه إل ــد املوج ــورة، فالنق ــات املذك البیان
القضایــا اجلدیــدة  والظواهــر االجتامعیــة والثقافیــة الناشــئة يف املجتمــع املعــارص مثــل الطــاق والبطالــة 
واإلدمــان، وأّن بعــض القیــم مثــل القیــم البیئیــة واالقتصادیــة مل یتــم تناوهلــا عــى اإلطــاق، وقــد تــم إمهــال 

بعضهــا متامــًا مثــل القیــم اجلاملیــة.
الكلــات الدليليــة: الكتــب املدرســیة، املحتــوی الثقــايف، التحلیــل التتبعــي القیمــي، الكتــب التعلیمیــة 

الثانویــة، إیــران، مــر.
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فمــن  البرشيــة،  املجتمعــات  يف  واخلفــي  اجللــّی  وحضورهــا  الثقافــة  أمهيــة  إىل   بالنظــر 
ــة كجــزء ال يتجــزأ مــن هــذا املجتمــع فــال  ــات التعليمي ــة يف البيئ الــروري أن تدمــج الثقاف
ــالل  ــن خ ــد م ــادات، والتقالي ــم، والع ــاين القي ــع مع ــل م ــى التواص ــة ع ــز الطلب ــن حتفي ــّد م ب
اللغــة التــي باتــت مســؤولة عــن تدريســها. ويمكــن ترســيخ هــذا التواصــل عــن طريــق حّثهــم 
عــى التفكــري والربــط بــن أوجــه االختــالف والتشــابه بــن الثقافــات ضمــَن حمتــوى الكتــاب، 
ــفة  ــان اللغة. فلس ــد إلتق ــات أو قواع ــى كل ــتمل ع ــة تش ــة ثابت ــظ قائم ــّرد حف ــن جم ــر م أكث
ــار طبيعــة  النظــام الرتبــوي والتعليمــي ينبثــق مــن فلســفة املجتمــع، فهــي تأخــذ بعــن االعتب
املجتمــع وثقافتــه، والطبيعــة اإلنســانية، وتقاليــد املجتمــع الرتبويــة التــي تصنــف أفــراد 
ــة ذات  ــم تربي ــى تقدي ــل ع ــة. وإن العم ــتوياهتم التعليمي ــم ومس ــب مؤهالهت ــع بحس املجتم
نوعيــة موجهــة للمســتقبل ومســّلحة بالقيــم الثقافيــة واالجتاعيــة وإجیــاد املنظومــة الرتبويــة، 
ــد االهتــام باملنظومــة الرتبويــة.  وهــذا يســتلزم عنايــة خاصــة يف الربنامــج الــذي يدعــم ويؤكَّ
»وختطيــط الربنامــج يف حقيقــة األمــر هــو جــزء مــن أجــزاء املنهــج. والواقــع أن حجــر الزاويــة 
يف إنجــاح هــذه املناهــج هــو تأليــف الكتــب املدرســية التــي ترتجــم هــذه املناهــج باجتاهاهتــا 

ــموس، 1990: 243(. ــبة« )بامش ــة مناس ــادة تعليمي ــی م ــا إل وروحه
يتشــابه نظامــا التعليــم املــرصي واإليــراين اجلديــد مــن حيــث طــول التعليــم، حيــث تبلــغ 
ــة  ســنوات مســتويات املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة عــى التــوايل 6-3-3. ورؤي
ــراين )2011-2012( كانــت  وفــق  ــم االي ــر التعلي النظــام التعليمــي علــی حســب قــول وزي
ــو  ــم، وه ــري يف التعلي ــور كب ــاك تط ــون هن ــب أن يك ــية، فيج ــول األساس ــة التح ــكام وثيق أح
حتويــل النظــام التعليمــي إىل مؤسســة ثقافيــة وتعليميــة مــن أجــل تعليــم األطفــال واملراهقــن 
ــتقبلية  ــة  واملس ــات العرصي ــة واالحتياج ــة الغني ــالمية واإليراني ــة اإلس ــات الثقاف ــا ملتطلب وفًق
ــد )2018- ــم اجلدي ــام التعلي ــه لنظ ــن رؤيت ــرصي ع ــم امل ــر التعلي ــفر وزي ــا أس ــع، ك ملجتم
2019( قائــاًل: هيــدف نظــام التعليــم املــرصي إىل توفــري تعليــم عــرصي عــايل اجلــودة جمانــًا عــن 
طريق نظــام التعليــم اجلديد لكافــة أبنائــه يف املــدارس احلكوميــة واحلصــول عــى تعليــم متمّيــز 
ينتهــي إلــی فــن مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن؛ فاللغــة عربيــة لغــة رصينــة، ذات هويــة 
مرصيــة عربيــة أفريقيــة، تنبــع مــن الشــعور باإلنتــاء للوطــن، واللغــة اإلنجليزيــة: لغــة أجنبيــة 

أخــرى، تســعى للمهــارات احلياتيــة، ولبنــاء الشــخصية املتكاملــة. 
ــم  ــادة التعلي ــد م ــق بتحدي ــك ألهنــا تتعل ــَب املنهــج وذل ــوى قل ــار املحت ــة اختي ــل عملي متث
ــد اختلفــت اآلراء حــول املوضــوع  ــة. وق ــع للمعرف ــل واملرتاكــم والرسي ــن الكــّم اهلائ مــن ب
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مــن وقــت آلخــر فبعضهــم يــرى أن للمحتــوى قيمــة بذاهتــا وبذلــك جیــب أن يــدرس لذاتــه 
ــة  ــا تــرى فئ ــاة، بين فقــط، ويــرى البعــض اآلخــر أن تعّلمــه هــو الســتخدامه يف مواقــف احلي
ــث  ــز البح ــات والقيم. ورّك ــارات واالجتاه ــدرات وامله ــو الق ــال لنم ــوى جم ــرى أن املحت أخ
ــب  ــائد يف الكت ــايف الس ــوى الثق ــة املحت ــى طبيع ــدلُّ ع ــؤرش ي ــاٍر وم ــم كمعي ــی القي ــايل عل احل
املدرســية العربيــة يف املرحلــة الثانويــة بإيــران ومــرص وقــام بتســليط الضــوء عــى تتبــع املحتــوى 
الثقــايف يف نصــوص هــذه الكتــب علــی تصنيفــات القيــم املزجیــة مــن القيــم الســت لســربانجر 
ومــا لوحــظ  فيــه مــن التعديــالت حيــث وصلــت مــع القيــم اإلنســانية والقيــم البيئيــة والقيــم 
الصحيــة إلــی جممــوع تســعة قيــم، والتصنيــف اآلخــر حســب املقاصــد )الوســائلية والنهائيــة( 
ــم مــن حيــث  لروكيــش )Rokeach(، والثالــث هوالتصنيــف الشــائع الــذي يبحــث عــن القي
الشــيوعية والوضوحيــة والديموميــة والشــدة وبعــد الشــكل. واملراحــل التــي تــم إجرائهــا يف 
هــذه البحــث هــي: أوالً متــت دراســة الكتــب املدرســية ومهــا الكتابــن العربــن، زبــان قــرآن 
)1( للقســم العلمــي واإلنســاين يف إيــران، والكتابــن املدرســين للغــة العربيــة، هّيــًا لإلبــداع 
ــاس  ــى أس ــًا ع ــاين( يف مرصحرصي ــدرايس األول والث ــل ال ــوي )الفص ــی الثان ــف الثان للص
ــم وتطبيقاهتــا بشــكل  ــواع القي ــم التعبــري عــن أن تصنيــف ســربانجر املســتند إىل املحتــوى، وت
أرقــام العدديــة، ثــم تــم مناقشــتها علــی وجــه التحديــد يف الكتــاب العــريب، زبــان قــرآن )1( 
ــل  ــوي )الفص ــاين الثان ــف الث ــداع للص ــًا لإلب ــة هّي ــة العربي ــاين، واللغ ــي واالنس ــرع العلم ف
الــدرايس األول( مــع مزيــج مــن التصنيفــات املذكــورة حتــی أصبــح هــذا التصنيــف املشــرتك 
نموذجــًا إلجــراء الباحثــن يف هــذا املقــال. وعــى هــذا األســاس يقــوم البحــث باإلجابــًة عــى 

األســئلة التاليــة:
ــة يف  ــم الثقافي ــود القي ــبة وج ــدى نس ــا م ــب؟ وم ــذه الكت ــة يف ه ــام بالثقاف ــدى االهت ــا م 1. م

ــب؟ ــذه الكت ــوص ه نص
2. كيف توزعت أناط الثقافة التي تضمنتها كتب اللغة العربية بايران  ومرص؟

3. مــا هــو معــدل نجــاح مؤلفــي الكتــب يف إيــران ومــرص يف دمــج القيــم كأســاس لتشــكيل 
الثقافــة؟

الدراسات السابقة
وجدنا دراسات مرتبطة بموضوع املقالة احلالية وهي كا يي:

هيتــم بامشــموس يف دراســته)1990( بتعريــف الكتــاب املــدريس وعالقتــه بــكل مــن الوســائل 
التعليميــة، واملنهــج الــدرايس واملعلــم والتلميــذ، باإلضافــة إلــی التعريــف باألســس الفكريــة 
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واالجتاعيــة التــي ينبغــي أن يعتمــد عليهــا إعــداد الكتــاب املــدريس.

قــام مّتقيــزاده وآخــرون )1383( يف دراســته بتقييــم كتــاب اللغــة العربيــة للصــّف األول مــن 
املرحلــة الثانويــة يف ضــوء معايــري حتليــل املــواّد التعليميــة وتنظيمهــا، وانتهــت دراســتهم إىل أّن 

هــذا الكتــاب نجــح يف منهجــه املــدريس وتنظيــم حمتــواه إلــی حــّد مــا.
يــری أمحــد الســيد )2005( يف دراســته أن موضــوع القيــم اليــزال جمــاال خصبًا للدراســات 
اإلنســانية وخاصــة إذا كانــت الدراســة تتعلــق بموضــوع القيــم وعالقتهــا بالدافعيــة لإلنجــاز 
ــدى  ــاز ل ــًا لإلنج ــك دافع ــع كان ذل ــخة يف املجتم ــة وراس ــم راقي ــت القي ــا كان ــه كل ــث إن حي

الشــباب.
قــّدم زكــي اجلــالد )2005( يف دراســته تصــورًا نظريــًا وتطبيقيــًا لطرائــق واســرتاتيجيات 

تدريــس القيــم يمكــن أن يســتفيد منــه اآلبــاء واألمهــات واملربــون.
مقالــة اجاقــی وآخــرون )1395( يف دراســته تبحــث عــن كتــب العربيــة يف الثانويــة األوىل 
ــاطات  ــى النش ــوء ع ــي الض ــة وتلق ــداف املعرفّي ــددة واأله ــذكاءات املتع ــة ال ــوء نظري يف ض
ــة. ومــن أهــّم مــا توّصلــت  ــة األوىل للمــدارس اإليراني ــة يف الثانوي ــة يف كتــب العربي التعليمي
إليــه هــذه الدراســة أن الــذكاءات اللغويــة واملنطقيــة والبرصيــة واجلمعيــة هلــا أكثــر حضــورًا 
يف هــذه الكتــب، ويــكاد ال يوجــد فيهــا مصــداق للــذكاءات اجلســانية واملوســيقائية والفرديــة 

والطبيعيــة.
ــي  ــل الت ــات األوائ ــن الدراس ــا م ــابقة بأهن ــات الس ــن الدراس ــة ع ــتنا احلالي ــز دراس وتتمي
ــى  ــاًء ع ــرص بن ــران وم ــة بإي ــة العربي ــة الثانوي ــب التعليمي ــايف للكت ــوى الثق ــم املحت ــم بتقيي هتت
مزيــج مــن تصنيفــات القيــم وتبحــث عــن تــردد القيــم الثقافيــة يف الكتــب املذكــورة وتكشــف 

عــن نقــاط إجیابيــة وســلبية يف مــدی اســتخدام تلــک القيــم. 

مراجعة األدب النظري
القيم وأمهيتها

ــار أن  ــة إىل حتقيقهــا عــى مســتوى املتعلمــن، باعتب  القيــم هــي التــي ســعت املنظومــة الرتبوي
»املبتغــى العــام هــو ترســيخ مجلــة مــن القيــم األخالقيــة واالجتاعيــة والوطنيــة واحلضاريــة، 
ــة  ــة العام ــطرها السياس ــي تس ــم الت ــبع بالقي ــان املتش ــح واإلنس ــرد الصال ــئة الف ــق تنش ــا حيق ب
للدولــة يف إطــار مــرشوع التواصــل الوطنــي ووحــدة أفــراده ثقافيــًا وفكريــًا«. )غــرارة، 
2015: 78(. ترجــع أمهيــة القيــم ومكانتهــا اخلاصــة يف الدراســات احلاليــة للعلــوم االجتاعيــة 
ــوم كإنغلهــارت  ــون يف العل ــي طورهــا الباحث ــم الت ــدة للقي ــات اجلدي إىل جمموعــة مــن النظري
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 )feder( وفيــدر   )Schwartz( وشــوارتز   )Rokeach( وروكيــش   )Engelhardt(
وكالكهــون )Klukhon( وهوفســتد )Hofstede(. وعــى حــد تعبــري بارالونــا  »فــإن القيــم 
هــي حجــر الزاويــة يف حيــاة اإلنســان وحجــر األســاس للثقافــة. هبــذا التعبــري، فــإن العالقة بن 
املســتويات الثقافيــة والفرديــة للقيــم وتفســريها اهليــكي هــي فهــم معنــى مظاهــر الشــخصية 
ــة والثقافــة االجتاعيــة«. )دخلمــوش وآخــرون، 1391: 107(. بــدأ االهتــام بدراســة  الفردي
القيــم يف الثالثينيــات واألربعينيــات مــن القــرن احلــايل ينحــو إىل املزيــد مــن االلتــزام باملنهــج 
العلمــي )حممــد خليفــة، 1992: 14(. فهنــاك عديــد مــن التصنيفــات املقرتحــة للقيــم. ولعــّل 
الفضــل يف ذلــك يرجــع إىل إثنــن مــن علــاء النفــس مهــا ثرســتون )Thurstone( ومــا قّدمــه 
مــن تصــور ملعاجلــة القيــم يف إطــار املنهــج العلمــي مســتندًا يف ذلــك إىل مبــادئ الســيكوفيزيقيا 
املعــارصة وســربانجر)Spranger( املفكــر األملــاين الــذي نــرش خــالل هــذه الفــرتة نظريتــه يف 

األنــاط الشــخصية والتــي انتهــى منهــا إىل أن النــاس يتوّزعــون بــَن ســتة أنــاط.

تصنيف القيم من حيث املحتوى لسربانجر
1.القيمــة النظريــة: هــي جمموعــة القيــم التــي يعــرب عنهــا اهتــام الفــرد بالعلــم واملعرفــة وُتعــّد 
القيــم العلميــة واملعرفيــة مــن أهــم الركائــز التــي بنيــت عليهــا املناهــج والكتــب املدرســية وقــد 
كانــت هــذه القيــم بــا تتضمنــه مــن تنميــة الفكــر العلمــي، والقــدرة عــى االســتدالل والتفكــري 
ــا حــول املحتــوی العلمــي  ــة. وقــد متحــورت القضاي النقــدي، والتحكــم يف وســائل العرصن
ــا  ــة بقضاي ــارف املتعلق ــالت، املع ــال واملواص ــائل االتص ــور وس ــم، تط ــور العل ــريف: تط واملع
الكــون، واملعــارف املتعلقــة بالشــخصيات، واملعــارف التــي تتعلــق بقضايــا اهلويــة والقوميــة 

وغريهــا. 
2.القيمــة االجتاعيــة: يشــكل البعــد االجتاعــي جانبــًا مهــًا وحمــورًا رئيســًا يف وضــع املناهــج 
الدارســية وتســطريها، ويشــغل حيــزًا كبــريًا مــن حمتــوى الكتــب املدرســية، فاملجتمــع بجميــع 
ــذي ينشــأ  ــاره احلضــن الطبيعــي ال ــة يف بنائهــا، بإعتب ــل حجــر الزاوي ــه يمث ــه وجزئيات تفاصيل
فيــه املتعلــم ويســتمّد منــه أفــكاره وتصوراتــه عــن احليــاة يف جوانبهــا املختلفــة، واليمكــن بــأي 
ــه املناهــج  ــه، وهــذا مــا أّكدت صــورة مــن الصــور عــزل املتعلــم عــن جمتمعــه الــذي يعيــش في
ــه  ــع ومكونات ــج املجتم ــا املنه ــوم عليه ــي يق ــس الت ــن األس ــربت أن »م ــن اعت ــية ح الدراس
ــا  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــة االجتاعي ــن البيئ ــل ع ــم الينفص ــه، ألن املتعل ــده وتراث ــه وتقالي وثقافت
أو بيئتــه الطبيعيــة التــي تشــكل نمــط احليــاة وقدراتــه وأنــاط تفكــريه« )اهلاشــمي وآخــرون، 
2009: 57(. مثــل الشــباب عــاد املســتقبل، والتعــاون والصداقــة واملســاواة واملســاعدة 
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ــة يف األرسة. ــاعر املتبادل ــيس واملش واألحاس

3.القيمــة الدينيــة: أرفــع القيــم لــدى الرجــل املتدّيــن. ويــرى ســربانجر أن الرجــل املتديــن هــو 
شــخص يتجــه بنــاؤه العقــي باســتمرار نحــو خلــق أعــى اخلــربات قيمــة ذات اإلرضــاء املطلق. 
ويتميــز األشــخاص الذيــن تســود لدهيــم هــذه القيمــة بإتبــاع تعاليــم الديــن يف كل النواحــي، 
حتــى يف طلــب الــرزق، وعــدم الســعي وراء احليــاة الدنيــا )ســفيان، 2012: 89(. مثــل الكــرم 

والعــدل واإليثــار والصــدق واألخــوة.
ــة،  ــن والسياس ــق بالوط ــي تتعل ــا الت ــة قضاي ــاول مجل ــم تتن ــة: قي ــية والوطني ــة السياس 4.القيم
حيــث يكــون املبتغــى هــو تعريــف املتعلــم بوطنــه. أهــم أهــداف الرتبيــة السياســية التــي هــي يف 
األســاس »عمليــة نمــو وتطــور جلانــب مــن جوانــب شــخصية الناشــئ يســتطيع مــن خالهلــا 
ــط  ــا يرتب ــات وم ــات والقناع ــم واالجتاه ــات واملفاهي ــن املعلوم ــة م ــي جمموع ــور وينم أن يط
هبــا مــن العــادات واملهــارات والقيــم التــي تســاعده عــى فهــم العــامل الســيايس الــذي يعيــش 
فيــه، وأن يــؤدي دوره بوعــي وخلــق وكفــاءة ومســؤولية« )غــازي جــرار، 2008: 27(. 
ــا  ــي يتناوهل ــوص الت ــن النص ــالل تضم ــن خ ــودة إال م ــية املنش ــة السياس ــق التوعي وال تتحق
املتعلــم كــّا هائــال مــن القيــم املتنوعــة، الشــاملة جلوانــب خمتلفــة مــن احليــاة السياســية، حيــث 
تتظافــر مجيعهــا لتشــكيل وعــي املتعلــم وثقافتــه السياســية. حــب الوطــن والدفــاع عــن الوطــن 
والطمــوح وحســن التدبــري وحتمــل املســؤولية ودور احلاكــم يف وحــدة األمــة تعتــرب مــن القيــم 

السياســية والوطنيــة.
5. القيمــة االقتصاديــة: إّن اجلانــب االقتصــادي هــو عصــب احليــاة واملحــرك األســايس هلــا. 
ولعــل أهــم مــا يســجل للمحتــوى الثقــايف ذو البعــد االقتصــادي هــو تركيــزه واهتامــه الكبــري 
بالقضايــا االقتصاديــة الكــربى التــي متثــل دعامــة احليــاة االقتصاديــة كقضايــا العمــل واملــال 
والتجــارة واالقتصــاد. وأن اهلــدف مــن التعليــم هــو هتيئــة املواطنــن ليكونــوا أعضــاء عاملــن 
ــة  ــي كأمهي ــاد الوطن ــيري االقتص ــن لتس ــن واألخصائي ــري الفني ــع، ولتحض ــن يف املجتم ونافع

العمــل ونبــذ اإلرساف.
ــا التــي ينبغــي أن تطــرح  ــا الفــن واجلــال مــن القضاي ــة: ُتعــّد قضاي ــة والفني  6.القيمــة اجلالي
وتضمــن يف أي حمتــوى درايس موجــه إلــی الناشــئة نظــرًا ملــا متثلــه هــذه القضايــا مــن أمهيــة يف 
حيــاة اإلنســان بــا ُتْضفيــه عليهــا مــن هبجــة وســعادة. فالفنــون اجلميلــة جتعــل للحيــاة معنــى 
بــل وتشــعرنا بدبيــب احليــاة وتنوعهــا وخصــب روائهــا فتكــرس النطــاق الرتيــب الــذي نصبــح 
ــم  ــان، 1994: 12(. إن القي ــاج )أبورّي ــة اإلنت ــة وعجل ــه مســتعبدين لآلل ونمــي حتــت وطأت
الفنيــة واجلاليــة هــي غــذاء الــروح التــي ال يقــّل أمهيــة عــن الغــذاء املــادي لإلنســان )خلــف، 
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2009: 3(. مثــل مجــال الطبيعــة ومجــال الفــن الزخــريف اإلســالمي ومجــال بــالدي.

7. القيــم الصحيــة: تســعى الرتبيــة إىل أن يكــون املتعلــم ســليم البــدن قــوي اجلســم معافيــًا مــن 
األمــراض ليتحمــل املســؤولية واملهــام املناطــة بــه. مثــل الوقايــة خــري مــن العــالج واملحافظــة 

علــی الصحــة، والتحذيــر مــن املخــدرات.
ــاط تفكــريه،  ــه، وأن ــاة اإلنســان وقدرات ــي تشــكل نمــط حي ــة هــي الت ــة: فالبيئ ــم البيئي 8.القي
ــرص  ــب أن حي ــا جی ــو م ــه وه ــرد وبيئت ــن الف ــة ب ــة وثيق ــاك عالق ــون هن ــي أن تك ــذا يقت وه
ــة  ــر عالق ــه، وســعت إىل تطوي ــذا التوّج ــة ه ــة الرتبوي ــدت املنظوم ــك جس ــه املنهــج ولذل علي
ــاب  ــن الكت ــالل تضم ــن خ ــا م ــى عنارصه ــة ع ــرورة املحافظ ــه ب ــه وحتسيس ــم ببيئت املتعل
مجلــة مــن القيــم البيئيــة. املحيــط الــذي يســتمد منــه الكائــن احلــي مقومــات وجــوده، وعليهــا 
ــوره )مزاهــرة، 2003:  ــه وتط ــان بقائ ــه لض ــول عــى متطلباتــه واحتياجات يعتمــد يف احلص

ــوث. ــة التّل ــاء وحمارب ــة امل ــة وأمهي ــی البيئ ــة عل 191(. كاملحافظ
ــاء  ــا أثن ــي مراعاهت ــي ينبغ ــب الت ــم اجلوان ــن أه ــانية م ــم اإلنس ــّد القي ــانية: تع ــم اإلنس 9. القي
تســطري املناهــج واختيــار النصــوص التعليميــة، نظــرًا ملــا يمثلــه اجلانــب اإلنســاين مــن أمهيــة 
يف حيــاة اإلنســان، فغــْرس القيــم عنــد املتعلمــن هــو أســاس العمليــة الرتبويــة وقوامهــا و»إذا 
كانــت الرتبيــة هــي عــاد املجتمعــات الراقيــة، فــإن القيــم هــي عــاد الرتبيــة، والرتبيــة ليســت 
تراكــا معلوماتيــا، وال هــي اختــزان شــهادات، ولــو أهَنــا باملحصلــة املاديــة كذلــك، بــل هــي 
جمموعــة قيــم ينطلــق منهــا اإلنســان لبنــاء ذاتــه وجمتمعــه ووطنــه، ثــم لبنــاء إنســانية أفضــل« 
)صيــاح، 2008: 237(. مــن القيــم اإلنســانية يمكــن اإلشــارة إلــی التواصــل اإلنســاين 
والتبــادل الثقــايف بــن الشــعوب وخدمــة اإلنســانية واحلريــة ونــرش الســالم بــن النــاس 

ــانية.  ــل اإلنس ــن أج ــة م والتضحي

تصنيف القيم عىل أساس املقصد لروكيش
وهــي تلــك القيــم التــي ينظــر إليهــا األفــراد واجلاعــات عــى أهنــا وســائل لغايــات معينــة أبعــد 
مــن ذلــك، كقيمــة العلــم وغايتهــا اكتشــاف احلقائــق. وتتضــح القيــم عنــد روكيش أهنــا رضب 
مــن رضوب الســلوك أو غايــة مــن غايــات الوجــود املفضلــة، فعندمــا نقــول أن لدى الشــخص 
قيمــة معينــة، نقصــد بذلــك أن معتقداتــه ترتكــز حــول أحــد أشــكال الســلوك املرغــوب فيــه، 
أو حــول غايــة مــن غايــات الوجــود )روكيــش، 1978: 254(. والقيــم عنــده تنتظــم يف نوعــن 

رئيسين:
1. القيم الغائية: وهي عبارة عن غايات يف ذاهتا وتعّرف بالقيم النهائية.
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2. القيــم الوســيلية: وهــي متثــل أشــكال الســلوك املوصلــة لتحقيــق هــذه الغايــات مثــل 
الصــالة والصــوم والــزكاة واحلــج التــي توصلنــا إىل قيمــة العبــادات. )املصــدر نفســه(.

تصنيف القيم عىل أساس شدهتا
1. القيــم اإللزاميــة )مــا ينبغــي أن يكــون(: وتشــمل الفرائــض والنواهــي، وهــي القيــم التــي 
تتصــف بالقداســة، حيــث يلــزم املجتمــع أفــراده هبــا ومــن ذلــك يف جمتمعنــا القيــم التــي ترتبــط 

بتنظيــم العالقــة بــن اجلنســن أو بمســؤولية األب نحــو أرستــه... إلــخ. 
ــا  ــداء هب ــى االقت ــراده ع ــع أف ــجع املجتم ــون(: ويش ــل أن يك ــا يفض ــة )م ــم التفضيلي 2. القي
والســري وفــق متطلباهتــا، ولكنهــا ال متّثــل مكانــة االلتــزام والقداســة أو بمعنــى آخــر هــي التــي 

تكــون يف املجتمــع حســب مــا يفضلــه الفــرد كإكــرام الضيــف.
3. القيــم املثاليــة )مــا يرجــى أن يكــون(: هــي القيــم التــي يشــعر املجتمــع وأفــراده باســتحالة 
ــرون،  ــاديف وآخ ــان )ه ــاءة باإلحس ــة اإلس ــو إىل مقابل ــي تدع ــم الت ــل القي ــة مث ــا كامل تطبيقه

.)31-30  :2017

تصنيف القيم عىل أساس الشيوعية
-1 القيــم العامــة: وهــي القيــم التــي يعــّم انتشــارها يف املجتمــع كلــه بغــض النظــر عــن ريفــه 

وحــره وطبقاتــه وفئاتــه املختلفــة هــي القيــم املرتبطــة بالعقائــد واألعــراف والتقاليــد.
ــات  ــن أو فئ ــرد مع ــا ف ــوم هب ــا يق ــي م ــدور، وه ــم ال ــرف بقي ــا تع ــي م ــة: ه ــم اخلاص -2 القي
ــة أو التــي حتــدث يف مناســبات حمــددة، مثــل قيــم خاصــة بطبقــة معينــة كالقيــم املتعلقــة  معين

ــفيان، 2012: 83(. ــة )س ــة والوطني ــاد الديني ــال باألعي ــم واالحتف ــزواج واملواس بال

تصنيف القيم عىل أساس الوضوح
1. قيــم ظاهــرة )رصحية(: وهــي التــي يــرصح هبــا مــن قبــل الفــرد عــن طريــق الــكالم مثــل 

القيــم املتعلقــة باخلدمــة االجتاعيــة واملصلحــة العامــة.
2. قيــم ضمنيــة: وهــي القيــم التــي يســتدل عــى وجــوده مــن مالحظــة امليــول واالجتاهــات 
والســلوك االجتاعــي وذلــك مــن ســياق ســلوك الفــرد أثنــاء حياتــه يف مواقــف متعــددة، ألن 
ــة،  ــم معين ــرد بقي ــك الف ــى متس ــي ع ــل احلقيق ــو الدلي ــلوك وه ــة ألن الس ــم زائف ــدان القي مي
فحمــل الســالح مثــاًل للدفــاع عــن أرض الوطــن يــدّل عــى القيمــة الوطنيــة )املصــدر نفســه: 

.)85-84
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تصنيف القيم عىل أساس الدوام

 ويقصد بالدوام« الدوام النسبي«، وينقسم إىل: 
ــا  ــع، ويورثه ــاة املجتم ــة يف حي ــدة طويل ــا مل ــتمر بقاؤه ــي يس ــم الت ــي القي ــة: وه ــم دائم 1. قي

ــد. ــرف والتقالي ــة بالع ــم املرتبط ــل القي ــاء مث ــاء لألبن اآلب
2. قيــم عابــرة: وهــي القيــم العارضــة القصــرية الــدوام والرسيعــة الــزوال. مثــل قيــم املوضــة. 

)هــاديف وآخــرون، 2017: 32(.

تصنيف القيم عىل أساس بعد الشكل
 ويمكن تقسيمه إىل قسمن:

1. قيــم إجیابيــة: وهــي التــي تظهــر يف ثــوب مرغــوب، ويكــون اجتــاه الفــرد إليهــا اجتــاه إقــدام 
وقبــول ورضــا، ومــن هــذا املنطلــق فــإن الرفــع مــن القــدر يكــون ذا قيمــة إجیابيــة.

2. قيــم ســلبية: والتــي تظهــر عــى عكــس مــا تظهــر بــه القيــم اإلجیابيــة، فهــي قيــم تــؤدي إىل 
تــديّن قــدر صاحبهــا. )ســفيان، 2012: 85(.

الطریقة 
ال يوجــد تصنيــف موّحــد ُيعتمــد عليــه يف حتديــد أنــواع القيــم، فهنــاك عديــد مــن التصنيفــات 
التــي وضعهــا الباحثــون يف هــذا املجــال بنــاًءًا عــى معايــري خمتلفــة. خطــا الباحثــون مــن 
خــالل دراســة القيــم املصنفــة خطوتــِن: األولــی، تصنيــف ســربانجر علــی حســب املحتــوی، 
ــة  ــاق الثقاف ــة نط ــو دراس ــم وه ــة القي ــتخدامًا يف دراس ــات اس ــر التصنيف ــن أكث ــدُّ م ــذي يع ال
ــب  ــن منهــا مــن الكت ــن: اثن ــوي للبلدي ــاين الثان ــة للصــف الث ــة الثانوي ــب املرحل يف أربعــة كت
ــرآن  ــان ق ــی، زب ــي، وعرب ــم العلم ــرآن )2( للقس ــان الق ــريب، زب ــا ع ــة ومه ــية اإليراني املدرس
ــًا  ــة هّي ــة ومهــا اللغــة العربي )2( للقســم اإلنســاين واثنــن منهــا مــن الكتــب املدرســية املرصي
ــداع  ــًا لإلب ــة هّي ــة العربي ــدرايس األول(، واللغ ــل ال ــوي )الفص ــاين الثان ــف الث ــداع للص لإلب
ــج  ــرتك واملزي ــف املش ــة، التصني ــاين(. والثاني ــدرايس الث ــل ال ــوي )الفص ــاين الثان ــف الث الص
ــم  ــف القي ــي: تصني ــربانجر وه ــی لس ــف األعل ــی التصني ــًة عل ــات اضاف ــدة التصنيف ــن ع م
حســب املقاصــد وفقــًا لتصنيــف روكيــش، وأخــريًا تصنيفهــا مــن حيــث الشــيوع والوضــوح 
والــدوام والشــدة وبعــد الشــكل. ومــن جممــوع هــذه التصنيفــات تــم تشــكيل اجلــدول الــذي 
ُدرجــت القيــم فيــه حســب املحتــوی لســربانجر وثالثــة مــن القيــم التــي متــت إضافتهــا إلــی 
القيــم املذكــورة حيــث نــاَل عددهــا تســعة مــن القيــم عموديــًا، والتصنيفــات حســب املقاصــد 
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ــذه  ــود ه ــدى وج ــل م ــًا، وُدرس بالتفصي ــوح و... أفقي ــيوع والوض ــب الش ــش وحس لروكي

ــة. ــة معروضــة يف جــداول منفصل ــام عددي ــم يف شــكل أرق ــواع مــن القي األن

عينة البحث
ــم فحــص  ــِن ولــكل مرحلــٍة كتــٌب ت تشــتمل عينــة البحــث نطــاق الدراســة علــی مرحلت
ــة للصــف  ــة الثانوي ــات فيهــا برّمتهــا. ويف القســم األول ُيتعاطــی بأربعــة كتــب مرحل املحتوي
للعــام  الرتبــوي  والتخطيــط  البحــوث  منظمــة  طبعتــه  والتــي  للبلديــِن،  الثانــوي  الثــاين 
الدرايس1397-1398بإيــران و 2018-2019بمــرص. اثنــن منهــا مــن الكتــب املدرســية 
اإليرانيــة ومهــا عــريب، زبــان القــرآن )2( للقســم العلمــي، وعربــی، زبــان قــرآن )2( للقســم 
ــداع  ــًا لإلب ــة هّي ــة العربي ــا اللغ ــة ومه ــية املرصي ــب املدرس ــن الكت ــا م ــن منه ــاين، واثن اإلنس
الصــف الثــاين الثانــوي )الفصــل الــدرايس األول( واللغــة العربيــة هّيــًا لإلبــداع الصــف 
ــون  ــار الباحث ــة، اخت ــاين للدراس ــم الث ــاين(. ويف القس ــدرايس الث ــل ال ــوي )الفص ــاين الثان الث
ــًا  ــة هّي ــان القــرآن )2( للقســم العلمــي ، و اللغــة العربي علــی وجــه اخلصــوص كتابــن: ، زب

لإلبــداع )الفصــل الــدرايس األول(.

تصميم البحث
ــون  ــام الباحث ــا، ق ــن إنكاره ــي ال يمك ــا الت ــة وأمهيته ــى الثقاف ــوء ع ــليط الض ــم تس ــى يت حت
بالتقييــم النســبي للقيــم باعتبارهــا ثقافــات فرعيــة يف هــذه الكتــب، وعــى الرغــم مــن أن نطــاق 
ــب  ــي الكت ــق ملؤلف ــد الطري ــوف يمه ــرية، فس ــة الصغ ــذه الكمي ــه هب ــن حتقيق ــة ال يمك الثقاف
املدرســية )غــري اللغــة الفارســية( يف احلكومــة لتقييــم النقــاط اإلجیابيــة والســلبية مقارنــة 
بالكتــب املدرســية األجنبيــة )العربيــة واإلنجليزيــة وإلــخ(. عمليــة البحــث يف هــذه الدراســة 
هــي دراســة تتبعّيــة جلميــع نصــوص الشــعر والنثــر للكتــب الدراســية املذكــورة أعــاله حيــث 
ــّم  ــربانجر، ث ــف س ــاط تصني ــى أن ــاًء ع ــب بن ــذه الكت ــن ه ــم م ــع القي ــتخراج مجي ــم أوالً اس ت
بطريقــة مبتكــرة تــم دمــج النمــوذج أعــاله مــع التصنيفــات األخــرى حتــی تــؤدي إلــی إنشــاء 
شــكل خــاص مــن التصنيــف. وأخــريًا متــت مقارنــة حمتــوى املنهــج بعنايــة وفًقــا هلــذا النمــوذج 

اجلديــد.

عرض النتائج
ــا  ــم فيه ــل القي ــّم حتلي ــورة ت ــب املذك ــة الكت ــة يف أربع ــوص املضبوط ــراءة النص ــالل ق ــن خ م
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ــم  ــا مــن عــرض تصنيفــات القي ــة معــًا. متكن ــة كاملــة، ووضعــت نتيجــة املســح إحصائي بعناي

ــايل: ــدول الت ــوی يف اجل ــب املحت حس
اجلدول1: القيم حسب املحتوی لسربانجر

هّيًا لإلبداع الصف 
الثاين الثانوي)الفصل 

الدرايس الثاين(

هّيًا لإلبداع  الصف 
الثاين الثانوي)الفصل 

الدرايس األول(

عريب، زبان قرآن 
)2( القسم  

اإلنساين

عريب، زبان 
قرآن )2( 

القسم 
العلمي

الكتاب املدريس

القيم

- 5 7 23 الدينية
10 6 2 24 االجتاعية
1 8 - 2 العلمية
8 13 3 5 املعرفية
6 - - - الوطنية

12 5 - - السياسية
1 3 - - االقتصادية
- - 1 - اجلالية 
1 - - 1 البيئية
- - - - الصحية
8 8 3 3 اإلنسانية

47 48 16 58 املجموع

   تشري البيانات من القيم املستخَرجة إىل أن:
ــي يف  ــي ه ــم العلم ــرآن )2( القس ــان ق ــريب، زب ــاب ع ــة يف كت ــة واالجتاعي ــم الديني القي
ــرى يف  ــم األخ ــة بالقي ــّن مقارن ــرى، ولك ــة األخ ــب الثالث ــی الكت ــبة إل ــايل بالنس ــتوى ع مس
القرينــة اإليرانيــة، فهــي أقــّل بكثــري بشــكل عــام ومقارنــة بالقرينــة املرصيــة فهــي أقــّل بكثــرٍي 
بشــكل خــاص. فتحليــل البيانــات مــن النصــوص يف الــدروس القادمــة سيكشــف عــن هــذه 
ــة،  ــرات املبارك ــورة احلج ــن س ــة 1 و 2 م ــي اآلي ــدرس األول وه ــص ال ــوال ن ــه ل ــة أن احلقيق
لكانــت نصــوص هــذا الكتــاب خاليــة مــن القيــم، وبالتــايل خاليــة مــن املحتــوى الثقــايف. وأن 
إرتفــاع مســتوی القيــم الدينيــة وبالتــايل االجتاعيــة فيهــا يرجــع إىل نصــوص اآليــات القرآنيــة 

ــة: ــه وذلــك  لألســباب  التالي ــاب كلِّ ــم هــذا التفــوُق إىل الكت وال يمكــن تعمي
 أوالً: تركّزت هذه القيم يف درس واحٍد ويف اآليات القرآنية.

 ثانيــًا: بغــض النظــر عــن القيــم الدينيــة التــي مل تــرد يف هــذا الكتــاب، كانــت القيــم االجتاعيــة 
موزعــة يف كّل نــص مــن الــدروس يف كتــاب اللغــة العربيــة هّيــًا لإلبــداع للصــف الثــاين 
الثانــوي )الفصــل الــدرايس الثــاين(، ومتيــزت باحلفــاظ علــی هــذا التــوازن يف توظيــف هــذه 

القيــم، وهــذا ُيظهــر وعــي مؤلفــي الكتــاب. ممــا جعــل الكتــاب يف مســتوى عــاٍل.
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ــم  ــات القي ــل بيان ــة حتلي ــالل متابع ــن خ ــن م ــن املرصي ــوق الكتاب ــا تف ــا أيض ــح لن يتض
األخــرى بحيــث أن هذيــن الكتابــن مــع اختالفهــا كثــرٍي فهــا حيتــالن مرتبــة أعــى مــن 
الكتابــن املدرســين بإيــران. فعــى ســبيل املثــال، إذا قمنــا بتجميــع القيــم الوطنيــة والسياســية 
يف الكتابــن املدرســين يف مــرص - والتــي تــم الفصــل بينهــا مــن أجــل ســهولة البحــث لكاتبــي 
املقالــة - فيوجــد يف املجمــوع 18 حالــة مــن هــذه القيــم املبعثــرًة يف نصــوص هذيــن الكتابــن، 

حيــث  نجــد افتقــار نفــس الكتابــن إلــی هــذه القيــم بإيــران رغــم أمهيتهــا البالغــة. 
ــانية،  ــة اإلنس ــي القيم ــدول، ه ــات اجل ــالل بيان ــن خ ــوح م ــر بوض ــي تظه ــة الت ــة التالي القيم
ــا متلــك مســتوى أعلــی مــن بــن القيــم، فقــد اســتحوذ الكتابــان املرصيــان لتفوقهــا  والتــي ربَّ

ــًا يف اســتخدام هــذه القيــم عــى نظريهيــا اإليرانيــن.  ــًا وكيفي كّمي
النقــد الــذي يوجــه إلــی الكتــب األربعــة هــو أن مؤلفــي الكتــب املدرســية يف إيــران ومــرص 
قــد أمهلــوا اجلوانــب الصحيــة التــي إليهــا حيتــاج عامــة النــاس ، واألعــال الفنيــة التــي حتتاجهــا 
الــروح اإلنســانية لتخفيــف الضغــوط النفســية، وانعــدام الوعــي بالبيئــة التــي هــي جــزء مــن 
الوطــن سيشــكل هتديــًدا عظيــا جلميــع مــن يســكن األرض، ورغــم أمهيــة هــذه القيــم الثــالث 

ومكانتهــا املرموقــة. ونالحــظ هــذه البيانــات يف الرســم البيــاين )1( كــا يــي:
   الرسم البياين )1( القيم حسب املحتوی لسربانجر) اجلدول 1(

ــة،  ــة واملرصي ــة اإليراني ــية العربي ــة املدرس ــب األربع ــايف للكت ــوى الثق ــل املحت ــد حتلي  بع
ــة(  ــة واخلاص ــيوعها )العام ــث ش ــن حي ــم م ــائع للقي ــف الش ــر للتصني ــد آخ ــم ُبع ــم تصمي ت
ومقاصدهــا  الدائمــة(   - )العابــرة  وديمومتهــا  الضمنيــة(   - )الرصحييــة  ووضوحهــا 
ــة( وأخــريًا بعــد  ــة - املثالي ــة - التفضيلي ــة( وشــدهتا وإلزامهــا )اإللزامي )الوســائلية - النهائي
ــة  ــم الديني ــن القي ــدءًا م ــة ب ــام رقمي ــة كأرق ــب األربع ــة( يف الكت ــلبية - اإلجیابي ــكل )الس الش
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إلــی القيــم اإلنســانية دون الفــرز )عشــوائيًا( يف نــص الكتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2( القســم 

ــي:  ــا ي ــدول )2( ك ــرار يف اجل ــران  بتك ــي بإي العلم
اجلدول 2: التصنيف املجتمعي للقيم 

عريب، زبان قرآن )2(
حسب 

بعد 
الشكل حسب شدهتا حسب 

مقاصيها

حسب 
ديموهتا حسب 

وضوحها
حسب 
شيوعها

القيم

بية
سل

ال

بية
جیا

اإل
لية

ملثا
ا

لية
ضي

لتف
ا

مية
لزا

اإل

ئية
نها

ال

لية
سائ

الو

مة
دائ

ال

برة
لعا

ا

نية
ضم

ال

حيية
رص

ال

صة
خلا

ا

مية
لعا

ا

10 13 2 11 10 - 23 - 23 23 - - 23 الدينية
10 13 3 10 10 23 - 23 - 7 16 20 4 االجتاعية
- 2 - 2 - - 2 1 1 1 1 1 - العلمية
- 5 5 - - - 5 5 - 2 3 3 2 املعرفية
- - - - - - - - - - - - - الوطنية
- - - - 3 - - - - - - - - السياسية
- - - - - - - - - - - - - االقتصادية
- - - - - - - - - - - - - اجلالية
- 1 - - 3 - 1 - 1 1 - - 1 البيئية
- - - - - - - - - - - - - الصحية
- 3 - - 5 1 2 1 2 2 1 2 1 اإلنسانية

ويف نــص الكتــاب، اللغــة العربيــة هّيــًا لإلبــداع )الفصــل الــدرايس األول( ملــرص بتكــرار 
يف اجلــدول )3( كــا يــي:

اجلدول 3: التصنيف املجتمعي للقيم
عريب، زبان قرآن )2(

حسب 
بعد 

الشكل حسب شدهتا حسب 
مقاصيها

حسب 
ديموهتا حسب 

وضوحها
حسب 
شيوعها

القيم

بية
سل

ال

بية
جیا

اإل

لية
ملثا

ا

لية
ضي

لتف
ا

مية
لزا

اإل

ئية
نها

ال

لية
سائ

الو

مة
دائ

ال

برة
لعا

ا

نية
ضم

ال

حيية
رص

ال

صة
خلا

ا

مية
لعا

ا

4 1 - 5 - - 5 3 2 1 4 3 2 الدينية
6 - 6 - - - 6 6 - - 6 6 - االجتاعية
8 - 7 - 1 1 7 8 - - 8 4 4 العلمية

13 - 13 - - 7 6 11 2 10 3 12 1 املعرفية
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- - - - - - - - - - - - - الوطنية
3 1 2 2 - 3 2 5 - 2 2 4 1 السياسية
3 - 1 1 1 1 2 3 - 2 1 2 1 االقتصادية
- - - - - - - - - - - - - اجلالية
- - - - - - - - - - - - - البيئية
- - - - - - - - - - - - - الصحية
7 1 6 2 - 3 5 8 - 1 7 8 - اإلنسانية

ــة،  ــا القيــم يف أحــد عــرش عنــرًصا يف كتــاب اللغــة العربي والرســم البيــاين التــايل)2( يظهــر لن
ــان قــرآن )2(: زب

الرسم البياين )2( التصنيف املجتمعي للقيم يف اجلدول رقم 2

ــة  ــم الديني ــی أن القي ــدول إل ــة يف اجل ــري القائم ــام تش ــى األرق ــة ع ــرة عام ــاء نظ ــد إلق عن
ــن  ــرى. لك ــم األخ ــی القي ــبة إل ــورًا بالنس ــر ظه ــاب أكث ــذا الكت ــوص ه ــة يف نص واالجتاعي
ــابًقا  ــا س ــا ذكرن ــدرس األول( ك ــد )ال ــا يف درس واح ــم وحرصه ــذه القي ــر ه ــن يف تناث التباي
ــري  ــتهدفة. واملث ــت مس ــوائية وليس ــت عش ــة كان ــذه القيم ــود ه ــك أن وج ــن ذل ــتنتج م ، ونس
لالهتــام يف البيانــات هــو أن القيــم علــی حســب ديمومتهــا عابــرة ودائمــة يف الســياقات 
الدينيــة واالجتاعيــة أهنــا تعمــل بصــورة عكســيًة. إن 23 العنــرص ذو القيمــة الدينيــة كانــت 
ــم  ــع القي ــون مجي ــا تك ــة. وبين ــم االجتاعي ــة يف القي ــون دائم ــارص تك ــذه العن ــا ه ــرة، بين عاب
الدينيــة التــي تكــون يف التصنيــف علــی حســب مقاصدهــا وســائلية، يف حــن أهنــا تكــون يف 
القيــم االجتاعيــة هنائيــة. وهــذا يعنــي، إذا كانــت القيــم الدينيــة تنتقــل مــن البعــد الوســائي إىل 
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ــًا. ــدًا هنائي ــع بع ــا يف املجتم ــبب عمليته ــري بس ــا تص ــع، فإهن املجتم

ــًا يف  ــم غالب ــس القي ــن أّن نف ــة، يف ح ــي عام ــيوعها فه ــث ش ــن حي ــة م ــم الديني ــا القي أم
تصنيــف القيــم االجتاعيــة تكــون مــن حيــث الشــيوع خاصــة. وهــذا يعنــي أن االنتقــال 
ــا مــا يكــون انتقــااًل مــن  ــة مــن حيــث شــيوعها غالًب ــة إىل القيمــة االجتاعي مــن القيمــة الديني
العــام إىل اخلــاص. بمعنــى آخــر، يتجّســد املظهــر احلقيقــي للقيــم الدينيــة يف العالقــات اجليــدة 
ــن  ــرد ع ــا تتج ــى صوره ــة يف أنق ــم االجتاعي ــربانجر أن القي ــرى س ــا ي ــراد املجتمع ك ــن أف ب
ــة  ــال، قيم ــبيل املث ــى س ــفيان، 2012: 82(. ع ــم الدينية«)س ــن القي ــدًا م ــرتب ج ــذات وتق ال
ــا تصبــح يف  ــٌة، بين ــة تفضيلي ــم الديني »اإلحســان إلــی األخــوة« علــی حســب شــدهتا، يف القي
القيــم االجتاعيــة مثاليــًة. ويليــق بالقــول إّن النهــی عــن الســوء يعــدُّ بــن التصنيفــات الثالثــة 
حســب شــدة وإلــزام القيــم إلزاميــًا بينــا األمــر باحلســنى ُيعتــرب مــن نفــس التصنيفــات الثالثــة، 
ــًة )مــا يرجــى أن يكــون(،  ــًا، وأفضــل درجــة مــن بــن التصنيفــات الثالثــة هــي مثالي تفضيلي
وهــي القيــم التــي يشــعر املجتمــع وأفــراده باســتحالة تطبيقهــا كاملــة كـ»خــرُي الــكالم مــا قــلَّ 
« قــوٌل بليــٌغ ال يمكــن أن ُيناِقــُش فيــه أحــٌد. وكلُّ 23 القيــم الدينيــة مــن حيــث وضوحهــا  ودلَّ
يف بيانــات اجلــدول ضمنيــٌة، وكــا أرشنــا آنفــًا أنَّ القيــم الضمنيــة هــي يف الغالــب هــي القيــم 
احلقيقيــة، ألهنــا تتجّســد يف ســلوك الفــرد، يف حــن أن القيــم الرصحيــة مثــال أو املعلنــة ليســت 
دائمــة حقيقيــة بــل كثــريًا مــا تكــون زائفــة ومعنــی ذلــك أنَّ القيــم الدينيــة املســتخدمة يف هــذا 

الكتــاب الــدرايس جتســد الواقــع واحلقيقــة مــن ســلوك املجتمــع اإلنســاين.
ــة كأســاس لــإلدراك  ــم املعرفي ــة. القي ــم العلمي ــام بالقي ــی االهت ــة إل ــم املعرفي وتشــري القي
ــی  ــة عل ــم املعرفي ــة والقي ــم العلمي ــائليٌة. والقي ــا وس ــا، كله ــب مقاصده ــی حس ــاز، عل املمت
ــا يف  ــة ألمهيته ــم املعرفي ــٌة. والقي ــٌة ومثالي ــی تفضيلي ــی التوال ــا، عل ــدهتا وإلزامه ــب ش حس
اكتشــاف احلقائــق ومعرفــة العــامل املحيــط وفهمــه وحتقيــق إنجــازات وإكســاب خــربات 
ــة  ــم العلمي ــون القي ــا تك ــًة بين ــًا مثالي ــی غالب ــا تأت ــدهتا وإلزامه ــب ش ــی حس ــارات عل وامله
ــًة، وهــذا يعنــی أنَّ  لتحكمهــا ســلوكات الفــرد وممارســاته علــی حســب شــدهتا تــأيت تفضيلي
ــم  ــاين )2( للقي ــم البي ــة. والرس ــة علمي ــاٍط وممارس ــاس ألي نش ــر األس ــة حج ــم املعرفي القي
تتمثــل يف أحــد عــرش عنــرًصا يف كتــاب اللغــة العربيــة هّيًا لإلبــداع )الفصــل الــدرايس األول(.
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واجلديــر بالذكــر أن اإلهتــام بالقيــم الدينيــة حســب مقاصدهــا كلُّهــا وســائلية وهــي 
ــه  ــاج إىل التوجي ــب حيت ــی أنَّ الطال ــًرا إل ــات. ونظ ــذه الغاي ــق ه ــلوك لتحقي ــكال الس ــل أش متث
ــة فيجــب عــى الكتــب املدرســية أن ُتظهــر  ــة النهائي واألدوات الالزمــة لتحقيــق القيــم الديني
لــه مــؤرشات هــذا اهلــدف النهائــي، واالعتــاد عــى هــذه األدوات يف القيــم الدينيــة ُتعــدُّ مــن 
النقــاط اإلجیابيــة يف هــذا الكتــاب. والقيــم الدينيــة حســب شــدهتا وإلزامهــا، كّلهــا تفضيليــة 
يعنــي تقــع بــن القيــم اإللزاميــة واملثاليــة، بقــول آخــر ال متّثــل مكانــة االلتــزام وال مــا يرجــى أن 
تكــون )مثاليــة(، بــل جتســد مــا يفضــل أن يكون وهــي يف املرتبــة املتوســطة. لقد امتــاز املحتوى 
الثقــايف ذو البعــد الدينــي بنقــاط إجیابيــة والــذي كان لــه األثــر البالــغ يف رســم شــخصية املتعلــم 
ووســمها بالطابــع اإلســالمي املمتــاز، إال أن هــذا املحتــوى نفســه يشــهد بعــض النقــاط التــي 
ــو  ــب ه ــذا اجلان ــّجل يف ه ــا ُيس ــم م ــل أه ــل، ولع ــة والتعدي ــر واملراجع ــادة النظ ــاج إىل إع حتت
انحصــار املحتــوى الثقــايف والدينــي كلــا تــدّرج املتعلــم يف االنتقــال مــن فــرتة إىل الفــرتة التــي 
تليهــا، حيــث شــهد نــص الــدرس األول كتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2(، كــّا هائــال مــن القيــم 
الدينيــة واالجتاعيــة مــن القــرآن ومل يتجســد يف الــدروس التاليــة إال قليــل مــن هــذه القيــم، 
يف حــن أهّنــَا توجــد مــع النصــوص الدينيــة يف كتــاب هّيــًا لإلبــداع رغــم قّلتهــا، وهــو واضــح 
ــع الــدروس. وأيضــًا كان مــن الــروري مراعــاة املحتــوى التعليمــي ملســتوى  ــًا يف مجي تقريب
املتعلمــن واســتعداداهتم وقدراهتــم وتوجهاهتــم، فقــدرات املتعلمــن عــى أصنافهــم تتفــاوت 
مــن مســتوى إىل آخــر، والينبغــي أن ُيقــدم للمتعلــم أكثــر ممــا اليســتوعبه حرصــًا عــى ســالمته 
الفكريــة ومتاشــيًا مــع مبــادئ املنطــق الســليم. وبســبب الطبيعــة التعليميــة للنصــوص الدينيــة، 

فأهنــا تبــدو أكثــر فاعليــة يف تقديمهــا بطريقــة اســتطرادية مــن النــص الطويــل.
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القيــم االجتاعيــة حســب شــيوعها قريبــة مــن نظريهتــا عــريب، زبــان قــرآن )2( وأكثرهــا 
عــاٌم دوَن اخلــاص وأيضــًا قريبــة مــن نظريهتــا حســب وضوحهــا حيــث إّن كل القيــم رصحيــة 
وكــا أرشنــا أّن القيــم املعلنــة دائمــة، ليســت حقيقيــة بــل كثــريًا مــا تكــون زائفــة ألن يف 
ــا،  ــة منه ــم االجتاعي ــة القي ــا، خاص ــل هب ــى ورق وال يعم ــرب ع ــى ح ــاالت تبق ــن احل ــري م كث
ــة ديمومــة النشــاط  ــة. ومــن ميــزات القيــم االجتاعي ومــن األفضــل أن تؤتــی بطريقــة ضمني
ــم  ــل اســتمراريتها ، هلــذا كلُّ القي ــلوك يف عالقــات وتواصــالت أفــراد املجتمــع ألج والس
االجتاعيــة حســب ديمومتهــا قــد جــاءت يف كال الكتابــِن املدرســين دائمــة. لكــن تطبيــق هذه 
القيــم مــن حيــث مقاصدهــا يف هذيــن الكتابــن كانــت خمتلفــة مــن حيــث إهنــا يف الكتــاب هّيــًا 
لإلبــداع كانــت كلُّهــا وســائلية، بينــا يف الكتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2( كلهــا كانــت هنائيــة. 
ــح  ــإن إظهــار املســار الصحي ــال، ف ــة  لكــن بالنســبة ملؤلفــي املق ــاك آراء خمتلف ــد تكــون هن وق
واألنــاط للطالــب لتحقيــق اهلــدف النهائــي هــو أمرفائــق األمهيــة ألن الطالــب يشــعر أن لديــه 
احلــق يف االختيــار وأن اختيــاره لــه قيمــة أيًضــا. والقيــم االجتاعيــة حســب شــدهتا وإلزامهــا 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة والتفضيلي ــم اإللزامي ــن القي ــل م ــم أفض ــذه القي ــٌة وه ــٌم مثالي ــا قي كّله
اســتخدام هــذه القيمــة يف كتــاب عــريب، زبــان قــرآن أقــّل مــن القيمتــن. بينــا إجرائيــة هــذه 
القيــم )حســب بعــد الشــكل( تكــون كلُّهــا إجیابيــٌة، بينــا هــذه القيــم يف قرينتهــا )عــريب، زبــان 
قــرآن( قــد اســتخدمت املســاواة تقريبــًا. علــی ســبيل املثــال هذيــن النموذجــن مــن الكتابــن:
كتــاب اللغــة العربيــة، هّيــًا لإلبــداع: مــن وصايــا ذواإلصبــع العــدواين إلبنــه : »إنــی 
ــك  ــإنَّ ل ــخ ف ــة يف الرصي ــه. أرسع النهض ــا بلغُت ــك م ــَت يف قوم ــه بلغ ــا إن حفظَت ــك ب موصي
ــمُّ ســؤُددك«. ُتعــدُّ هــذه  ــك يت أجــاًل اليعــدوك وُصــن وجهــك عــن مســألة أحــد شــيئًا فبذل
ــل  ــدث نق ــة. وحي ــم االجتاعي ــن القي ــاعدهتم م ــاس وُمس ــّب الن ــور احل ــبب حض ــرة بس الفق
املفهــوم واســتقبال املواضيــع االجتاعيــة املذكــورة أعــاله للقــارئ ذي الوســيط األقــل، وهــو 
نــوع إجیــايب مــن التصنيــف الــذي يكــون املعنــى املقصــود مفهومــًا بشــكل مبــارش ورصيــح.
ِذيــَن آَمنُــوا ال َيْســَخْر َقــوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعَســى َأْن  ــا الَّ َ ويف كتــاب عــريب، زبــان قــرآن)2(: »َيــا َأهيُّ
ا ِمنُْهــنَّ َوال َتْلِمــُزوا َأْنُفَســكْم َوال  ا ِمنُْهــْم وال نَِســاٌء ِمــْن نَِســاٍء َعَســى َأْن َيكــنَّ َخــرْيً َيكوُنــوا َخــرْيً
َتنَاَبــُزوا بِاألْلَقــاِب بِْئــَس االْســُم اْلُفُســوُق َبْعــَد اإليــَاِن َوَمــْن مَلْ َيُتــْب َفُأوَلِئــك ُهــُم الظَّاملُِــوَن«. 
)حجــرات: 11(. تتعاطــی هــذه اآليــه األوامــر والنواهــی للنــاس بالقيــم االجتاعيــة، وعلــی 
حســب تصنيــف آخــر للقيــم كــا أرشنــا، فهــي تتنــاول ُبعــد الشــكل بســبب بنيــة األمــر والنهــی 
ويتــم اســتخدام األفعــال بشــكل ســلبي. مــع هــذا حيــدث نقــال ملفهــوم واســتقبال املواضيــع 
االجتاعيــة للقــارئ ذي الوســيط األقــل، وهــو أيضــًا نــوع إجیــايب مــن التصنيــف الــذي يكــون 
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املعنــى املقصــود مفهومــًا بشــكل مبــارش ورصيــح.

 إن املحتــوى الثقــايف االجتاعــي رغــم الكــّم اهلائــل مــن القيــم التــي جتســدها مــن خالهلــا 
يف نصــوص الكتابــن إال أنــه يظــل قــارصًا عــى تلبيــة املطلــوب منــه مــن تعزيــز الوعــي 
ــون  ــرض ملضم ــي مل تتع ــددة الت ــاه املتع ــه وقضاي ــه بمجتمع ــم ويف تعريف ــي يف املتعل االجتاع
النصــوص إال لليســري منهــا، اقتــرصت غالبــًا يف العالقــات االجتاعيــة وانحــرصت يف بعــض 
قضايــا األرسة. وممــا يســجل عــى املحتــوى الثقــايف االجتاعــي تقصــريه يف طــرح مشــكالت 
ــان األرسة  ــة كي ــة وزعزع ــة اإللكرتوني ــالق والبيئ ــة والط ــة البطال ــاه كقضي ــع وقضاي املجتم
واإلدمــان والغــزو الثقــايف. وممــا يؤخــذ عــى املحتــوى الثقــايف االجتاعــي قصــوره عــى 
ــر  ــن، األم ــور احلاصل ــدم والتط ــل التق ــات بفع ــهدها املجتمع ــي تش ــريات الت ــتيعاب التغ اس
ــية  ــكلة الرئيس ــا. واملش ــكل منه ــة ل ــة املكون ــى األنظم ــع وع ــى األرسة واملجتم ــر ع ــذي أث ال

ــايل. ــرص احل ــة يف الع ــات االجتاعي ــكالت والتحدي ــة املش ــدم معاجل ــي ع ــن ه ــكال الكتاب ل
القيــم العلميــة حســب شــيوعها كّلهــا رصحييــة ولكــن يف قرينتهــا جــاءت متســاوية )1-
1(. وهــذه القيــم حســب ديمومتهــا كُلهــا دائميــة ويف قرينتهــا قــد أتــت متســاوية أيضــا )1-
1(. والقيــم حســب مقاصدهــا أكثرهــا وســائلية وواحــدٌة منهــا جــاءت هنائيــة. وأّمــا يف قرينتهــا 
فكلُّهــا وســائلية حيــث إّن العلــوم واملعــارف ًتعــدُّ حجــَر األســاس لــكلِّ نشــاط، هلــذا إتياهنــا 
وســائلية أفضــل مــن كوهنــا هنائيــة. ففــي كال الكتابــن جــاءت هــذه القيــم حســب بعــد الشــكل 

إجیابيــًة وألن العلــوم يف احلالــة الطبيعيــة هــي دائــًا إجیابيــة ومفيــدة إن مل يكــن ســوء املعاملــة.
ــداع(  ــًا لإلب ــاب )هّي ــًا يف هــذا الكت ــًا وتطبيقي ــم توظيف ــر القي ــّد مــن أكث ــة تع ــم املعرفي القي
قياســًا مــع القيــم األخــری وُتعــّد القيــم املعرفيــة مــع نظريهتــا العلميــة كــا أرشنــا ســابقًا 
ــرص  ــك كان األوىل أن ال خُيت ــية، لذل ــب املدرس ــج والكت ــا املناه ــي بنيته ــز الت ــم الركائ ــن أه م
املحتــوى يف جمــاالت حمــددة. والقيــم حســب شــيوعها أكثرهــا خاصــة مــع أّن يف نظريهتــا تكون 
ــة منهــا رصحيــة وأيضــًا عــدد نظائرهــا  ــم علــی حســب وضوحهــا، ثالث متســاوية. وهذه القي
ــا ســابقًا أن  ــة ولنظريهتــا اثنتــان مــن هــذه القيــم وكــا أرشن ثالثــة. ولكــن عــرشة منهــا ضمني
ضمنيــة القيــم أفضــل مــن رصاحتهــا، وضمنيــة القيــم املعرفيــة أقــرب إىل اإلجــراء مــن القيمــة 
الرصحيــة. الديموميــة مــن ميــزات القيــم املعرفيــة ألن املعــارف غالبــًا تتنــاول الثوابــت. وجیمــع 
املختّصــون عــى وضــع القيــم يف نمطــن: 1. قيــم تّتصــل باملتغــرّيات فتعتمــد عــى العلــم. 2. 

قيــم تّتصل بالثوابت فتعتمــد عــى الفلســفة. 
ومــن هــذا املنطلــق جــاءت أكثــر القيــم دائميــة )11( امــام )2(. وأيضــا يف نظريهتــا أتــت 
القيــم كلُّهــا دائميــة غــرَي عابــرة. والقيــم املعرفيــة علــی حســب مقاصدهــا، جــاءت الوســائلية 
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منهــا والنهائيــة علــی املســاواة ومل هتتــُم لواحــدٍة منهــا دون أخــری. أمــا يف الكتــاب املــدريس 
)عــريب، زبــان قــرآن( أتــت كلُّهــا وســائليًة وإتيــان القيــم هبــذا النمــط يلقــي بشــكل غــري مبــارش 
علــی املتعلــم أن الوصــول إىل املقصــد النهائــي يتطلــب أدوات ومعــّدات. واجلديــر باإلهتــام 
ــذا  ــًا وه ــًا مثالي ــيِن توظيف ــن املدرس ــا يف كال الكتاب ــدهتا وإلزامه ــب ش ــم حس ــف القي توظي
يعنــی الوصــول إلــی األهــداف التعليميــة التــي يرجــى أن يكــون. مــن مالئــات القيــم املعرفيــة 
اجیابيتهــا وهــذه القيــم حســب بعــد الشــكل يف كال الكتابــن قــد اســتخدمت بصــورة إجیابيــًة. 
املحتــوى العلمــي واملعــريف يمتــازان بكثــري مــن اإلجیابيــات إال أّنــه الخيلــوان مــن بعــض 
النقائــص. ولعــّل أمههــا الطريقــة العشــوائية التــي طرحــت هبــا بعــض املواضيــع، فهــي تفقــد 
ــتوى  ــى مس ــوى، أو ع ــار املحت ــاء واختي ــة انتق ــتوى عملي ــى مس ــواء ع ــة س ــة مضبوط منهجي
تنظيــم املــادة العلميــة واملعرفيــة املتضمنــة يف نصوص الكتــاب وتبويبها وعرضها ممّا يســتوجب 
تطويــر املناهــج بشــكل يقــوم عــى االختيــار واالنتقــاء مــن املعرفــة ومــا يصلــح لطبيعــة هــذا 
العــرص وعرِضهــا بشــكٍل يســاعد املتعلــم عــى التعــرف وفهــم اجلوانــب اإلجیابيــة لثقافــة العــامل 
ــد عــى تكامــل املعرفــة وترابطهــا مــن جانــب آخــر. مــا يليــق باالهتــام  مــن جانــب، والتأكي
ــة علــی العنــوان الرئيــي »علــم وعمــل« مــع  ــًا لإلبــداع يف الوحــدة الثالث ــز الكتــاب هّي تركي
ــی  ــوٌع عل ــكل درس موض ــل. ول ــم وعم ــاة، وعل ــم حي ــة، العل ــم والتقني ــا: العل ــالث قضاي ث
التــوايل: قــراءة أمحــد فــؤاد باشــا، ونــص شــعري لســابق ابــن عبــداهلل الرببــری، وأخــريًا نــص 
نثــری إلمــام حســن البــرصي. ينبــأ اختيــار النصــوص املعــارصة واألموية والعباســية عــن أمهية 
قيمــة العلــم واملعرفــة عنــد مؤلفــي الكتــاب املــدريس يف مــرص، بينــا مل يتنــاول مولفــو كتــاب 
عــريب، زبــان قــرآن )2( العلــم مقارنــة بقرينــه املــرصي مــع أنــه ليــس غــري مــدرك متاًمــا، إال أنــه 
يف الــدرس الســادس يتنــاول حيــاة مثقفــة مســترشقة مــن أملانيــا وجهودهــا الثقافيــة وليــس هــذا 
ــا نالحــظ يف الكتــاب املــرصي، قيمــة التعبــري عــن  ــة. بين اال جمــرد إدخــال الشــخصية العلمي
ــة أيًضــا للطــالب يف شــكل  العلــم علــی لســان املفكريــن املرصيــَن، وُتظهــر جوانبهــا العملي
ــدرج يف كتــب إيــران بــدالً مــن الســرية العلميــة،  نصــوص وصــور. وكان مــن األفضــل أن ُت
ــة والتفاعــل الثقــايف حيــث ســيكون هلــا  ــة والثقاف ــال، نصــوٌص حــول املعرف علــی ســبيل املث
تأثــري مزدوج. واألمــر الثــاين الــذي شــابه القصــور هــو أن املحتــوى العلمــي واملعــريف يــكاد 
ــة املعــارصة وتكــون غــري مقنعــة للطــالب. فعلــی  ــة يف األزمن ينحــرص يف العلــوم غــري الفعال
هــذا األســاس يقــرتح دمــج العلــم والعمــل يف حمتــوى الكتــب، وخاصــة يف الكتــاب العــريب 

الوطنــي.
ــي  ــل مؤلف ــن ِقب ــية م ــون منس ــن أن تك ــي اليمك ــم الت ــل القي ــي أفض ــانية ه ــم اإلنس القي
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الكتــب يف كلِّ املقــرر واملــادة الدرســية. واإلنســانية تلــك األم الــرؤوم التــي ال حتــايب واحــدًا 
مــن أبنائهــا دون آخــر وال متيــز بــن بــاّر منهــم وفاجــر، وال تفــرق بــن مؤمــن منهــم وكافــر، 
تلــك األم املعذبــة بالويــالت واملحــن، مــن ويــالت احلــروب التــي أتلفــت املاليــن إىل ويــالت 
األمــراض والطواعــن إىل ويــالت الــزالزل والرباكــن. اإلنســانية التــي لــو متثلــت بــرشًا 

ــن العــريب املعافــري : لتمثلــت بقــول  القــايض أيب بكــر ب
                  هيز علی الرمح ظبي مهفهف         لعوب بألباب الربية عابث
                  َفَلْو َكاَن ُرحْمًا   َواِحًدا   َلتََّقْيُتُه         َوَلِكنَُّه  ُرْمٌح   َوَثاٍن  َوَثالٌِث

ــا  ــة ويف نظريهت ــا خاص ــداع كلُّه ــًا لإلب ــاب هّي ــيوعها يف كت ــب ش ــانية حس ــم اإلنس إنَّ القي
ــرة  ــا يف الفق ــا أرشن ــة ك ــا خاص ــان منه ــة واثنت ــا عام ــدٌة منه ــاءت واح ــرآن ج ــان ق ــريب، زب ع
الســابقة. مــن ميــزات هــذه القيــم شــيوعها وتعدديتهــا الّلــذان يتعــذران حرصهــا يف كلِّ 
ــع.  ــن الواق ــت م ــا اقرتب ــة كل ــم ضمني ــت القي ــا كان ــابقا كل ــا س ــا أرشن ــاة. ك ــب احلي جوان
ــًا تــدلُّ علــی زائفيتهــا. ولكــّن القيــم يف نظريهتــا ضمنيــة منهــا رصحيــة.  ورصاحــة القيــم غالب
ــة ويف نظريهتــا  ــداع فكلُّهــا دائمي ــًا لإلب ــاب املدرســی هّي ــم حســب ديمومتهــا يف الكت أمــا القي
اثنتــان منهــا عابرتــاِن وواحــدٌة منهــا دائميــة. وكلــا كانــت القيــم دائميــة كانــت مداهــا أبعــد 
ــددي )8و3(  ــم الع ــبة إىل توظيفه ــا بالنس ــد يف كليه ــب املقاص ــم حس ــود القي ــول. وج وأط
ــت  ــة حط ــة االجتاعي ــة. فالعقوب ــا هنائي ــائلية منه ــا وس ــاءت أكثره ــث ج ــاويًا. حي كان متس
مــن شــأن القيــم اإللزاميــة، والقداســة حطــت أيضــًا مــن شــأن القيــم التفضيليــة ولكــن القيــم 
املثاليــة شــعور ذاتــیٌّ للمجتمــع وأفــراده باســتحالة تطبيقهــا كنفــس تطوعيــة. وقــد جــاءت يف 
نصــوص الكتــاب هّيــًا لإلبــداع باملجمــوع ثانيــة )اإللزاميــة: 0 والتفضيليــة: 2 واملثاليــة: 6(. 
يف كتــاب عــريب، زبــان قــرآن جــاءت ثالثــة، كلُّهــا إلزاميــة. هــذه األرقــام تــدلُّ علــی التفــوق 
يف األول كــًا وكيفــًا. ويف النهايــة توظيــف القيــم حســب بعــد الشــكل يف الكتــاب هّيــًا لإلبــداع 
ــري  ــًا تأث ــة، وغالب ــا إجیابي ــرات وكلُّه ــريه 3م ــلبية: 7( ويف نظ ــة: 1 والس ــرات )اإلجیابي ــان م ث
الــكالم بالقلــب ألصــق بالنفــوس منــه باإلجیــاب ألّنــه يتبــادر يف الذهــن إشــكالية تثــري التلميــذ 
ــداع و  ــًا لإلب ــا نــاذج مــن الكتابــن هّي ــة. ولدين علــی حلِّهــا مــرورًا مــن الســلبية إلــی اإلجیابي

ــان قــرآن )2(، علــی التــوايل: نموذجــًا مــن كتــاب عــريب، زب
1- َمن يك ذا فضٍل فيبخل بفضله    علی قوٍم  ُيستغَن عنه  وُيذمُم

يتعاطــی الشــاعر القيــم اإلنســانية كحــّب النــاس ولكــن اليتوفــر مضمــون احلــّب للقــاریء 
ــة  ــاس للمحب ــه الن ــاعر توجي ــرض الش ــائط. وغ ــن الوس ــد م ــالل العدي ــن خ ــهولة إال م بس
ــة حيــث يعلــم  ــات الذهني ــا يفهــم مقصــود الشــاعر بالعملي ــة الغــرض إّن بينهــم. ومــع إجیابي
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ــة التســامح، بقوٍل آخــر إّن املعنــى املقصــود ُيفهــم بشــكل غــري مبــارش.  ــة البخــل وعاقب عاقب
2- أوصــی ذو اإلصبــع العدوانــی إلبنــه: » يــا ُبنــّی: ألــن جانَبــك لقومــك حيّبــوك وتواضــع 
هلــم يرفعــوك وأبســط هلــم وجهــك يطيعــوك وال تســتاثر عليهــم بشــیٍء يســّودوك«. كــا يبــدو 
ــی  ــور عل ــم اإلنســانية ولكــن  العث ــّد مــن القي ــرة أن حــّب القــوم وإكرامهــم  ُيع يف هــذه الفق
هــذا املضمــون الحيتــاج ألّي عمليــة خاصــة عكــس مــا شــاهدناه يف البيــت الســابق مــن كــّد 
ــود  ــى املقص ــو أن املعن ــرق ه ــا، والف ــات العلي ــن التصنيف ــايب م ــوع إجی ــًا ن ــو أيض ــن، وه الذه

مفهــوٌم بشــكل مبــارش ورصيــح. 
3- نمــوذٌج مــن كتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2(: التبــادل الثقــايف بــن الشــعوب ُيعــدُّ باجلانــب 
ــة مــن  ــة ونــرش الســالم بــن النــاس والتضحي التواصــل اإلنســاين واخلدمــة اإلنســانية واحلري
ــيمل  ــت ش ــذه: » ...كان ــرة ه ــن الفق ــم م ــا ُيفه ــو م ــانية وه ــم اإلنس ــن القي ــانية م ــل اإلنس أج
تدعــو العــامل الغــريب املســيحي لفهــم حقائــق الديــن اإلســالمی واإلطــالع عليــه... فحظــت 
علــی دكتــوراه فخريــة مــن جامعــات الســند، إســالم آبــاد، قونيــة وطهران...وألفــت شــيمل 

أكثــر مــن مئــٍة كتــاب منهــا كتــاٌب حــوَل شــخصية جــالل الديــن الرومــي... «.
إن املحتــوى الثقــايف ذو البعــد اإلنســاين وبرغــم مــا حيملــه مــن نقــاط إجیابيــة ذات تاثــري واضــح 
ــاين  ــر اإلنس ــة بالفك ــالل »العناي ــن خ ــم م ــاين عنده ــب اإلنس ــل اجلان ــن وتفعي ــى املتعلم ع
وتأكيــد االنفتــاح احلضــاري وغــرس فكــرة التســاند الــدويل والتعــاون بــن الشــعوب لتحقيــق 
ــرًا  ــه نظ ــول من ــو مأم ــا ه ــق م ــه مل حيق ــي، 2004: 9(. إال أن ــادل« )النعيم ــي الع ــالم العامل الس
لقلــة القيــم اإلنســانية املتضمنــة يف النصــوص مقارنــة ببقيــة املجــاالت الثقافيــة األخــرى 
ــف  ــم ضعي ــو رق ــة، وه ــرشة قيم ــدی ع ــّد إح ــوع مل تتع ــانية يف املجم ــم اإلنس ــث إّن القي حي
ــي  ــل واضع ــن قب ــال م ــري إىل إغف ــذي يش ــر ال ــرى، األم ــاالت األخ ــة املج ــورن ببقي ــا ق إذا م
املناهــج هلــذا اجلانــب ومــا يمثلــه مــن أمهيــة يف حيــاة املتعلــم وعالقاتــه اإلنســانية. ثــم إن القيــم 
املبثوثــة يف حمتــوى النصــوص تــكاد تنحــرص يف املجــال اإلنســاين يف جوانــب كان الرتكيــز 
ــالم وخدمــة اإلنســانية يف حــن أن  عليهــا دون غريهــا، كقضيــة التواصــل اإلنســاين ونــرش السَّ
البعــد اإلنســاين أبعــد مــن ذلــك بكثــري، فهــو جیمــع معــاٍن عــدة وقيــم متعــددة يتعــذر حرصهــا 
ــة. ــادئ النبيل ــا واملب ــل العلي ــادل واملث ــة والرمحــة والتعــاون والتضامــن واالحــرتام املتب كاملحب

القيــم السياســية والوطنيــة: فالقيــم املتضمنــة يف نصــوص الكتــاب تظــل غــري كافيــة لإلحاطــة 
بجميــع القضايــا السياســية والوطنيــة التــي يتشــكل مــن خالهلــا وعــي املتعلــم يف ظــل احليــاة 
املعــارصة تنــزع نحــو التعقيــد والتشــابك وكثــرة الرصاعــات واختــالف اآلراء والتوجهــات. 
»وهــذه النوعيــة مــن احليــاة حتتــاج مواطنــا قــادرًا عــى ممارســة الــدور الفّعــال يف هــذا الشــأن، 
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ــا  ــة م ــدرك طبيع ــيايس لي ــي والس ــي االجتاع ــن الوع ــرية م ــة كب ــب درج ــذي يتطل ــر ال األم
يعــرتي احليــاة مــن رصاعــات ووجهــات نظــر واأليديولوجيــات املتنوعــة« )ســفيان، 2012: 

.)132
ــن  ــّد م ــة ُتع ــة التنمي ــان يف عملي ــغلها اإلنس ــي يش ــة الت ــاد االقتصادي ــة: األبع ــم االقتصادی القي
النقــاط التــي أغفلهــا املحتــوى الثقــايف. فالثــروة البرشيــة عامــل رئيســیٌّ يف كل هنضــة أو تنميــة 
وليــس فقــط املــال رغــم أمهيــة العمــل، أمهيــة املــال يف احليــاة، ونبــذ اإلرساف وعاقبــة الكســل 
واخلمــول واالجتهــاد يف حتصيــل الــرزق وأمهيــة احلــرف اليدويــة وغريهــا. خصوصــًا اإلغفــال 
الــذي كان مــن  جانــب مؤلفــي الكتــب بإيــران ومل نــَر موضوعــًا حتــى ولــوكان بمقــدار قليــل 
ــة االقتصــاد ثــالث  ــًا لإلبــداع تــم ذكــر قضي حــول االقتصــاد رغــم أمهيتهــا. ويف الكتــاب هّي
مــرات إىل جانــب قيمــة العمــل. فعلــی ســبيل املثــال، نقــل هــذ القــول عــن أمحــد فــؤاد باشــا: 
ــر  ــد وضــع أّی إســرتاتيجية لإلصــالح والتحديــث والتطوي ».. ومــن املطالــب األساســية عن

يكــون علــی أســاس تنميــة القــدرات العلميــة والتقنيــة...«.
القيــم الفنيــة واجلامليــة: إذا نظرنــا إىل الــدور الــذي يلعبــه الفــن يف احليــاة وأمهيــة اجلانــب اجلايل 
فيهــا، الــي الــذي يتطلــب تنميــة العديــد مــن القيــم الفنيــة واجلاليــة عنــد املتعلمــن لتحقيــق 
غايــات تربويــة واجتاعيــة تتعــدى إصــالح الفــرد إىل صــالح املجتمــع وترابــط أفــراده. ولكــّن 
ــا يف كال الكتابــن حيــث ال يمكــن العثــور  ــة متاًم ــم الثقافي مــع األســف، لقــد تــم نســيان القي

عــى نــاذج مــن هــذه املوضوعــات.
ــزه  ــات التــي ســجلت للمحتــوى الثقــايف ذي البعــد البيئــي تركي ــة: ومــن اإلجیابي ــم البيئي القي
عــى املشــاكل البيئيــة الكــربى املتمثلــة يف اجلفــاف وانقــراض احلــي والتلــوث وباعتبارهــا مــن 
أبــرز املشــاكل التــي هتــدد البيئــة، وخطرهــا ال ينحــرص يف منطقــة معينــة بــل يتعداهــا إىل مجيــع 
ــة  ــا بيئي أنحــاء العــامل عــى امتــداد مســاحته. إّن املحتــوى البيئــي وبرغــم مــا عاجلــه مــن قضاي
ــال  ــل قلي ــين يظ ــن املدرس ــوص الكتاب ــدة يف نص ــة املجس ــم البيئي ــم القي ــددة إال أن حج متع
يف كتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2( وأيضــا يف كتــاب هّيــًا لإلبــداع للبيئــة، نظــرًا ملــا متثلــه البيئــة 
مــن أمهيــة يف حيــاة اإلنســان مــن جهــة، وتعــدد القضايــا البيئيــة وتأثريهــا عــى مياديــن عــدة يف 
احليــاة مــن جهــة أخــرى، ومــا تشــهده البيئــة ذاهتــا مــن تدهــور يف جوانبهــا املختلفــة، لذلــك 
ينبغــي أن تعالــج املقــررات الرتبويــة مجيــع املشــاكل البيئيــة وأن ال تقتــرص قضاياهــا عــى 
ــن  ــري م ــل الكث ــذي أغف ــدريس ال ــاب امل ــوص الكت ــوى نص ــد يف حمت ــا جتس ــددة ك ــب حم جوان
القضايــا البيئيــة اهلامــة: إزالــة الغابــات والرعــي اجلائــر واإلفــراط يف اســتخدام الكيمياويــات 

ــة.  والتصحــر واســتنزاف املــوارد الطبيعي
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ــة التــي مل  ــة الوقاي ــع التــي شــاهبا القصــور يف هــذا املجــال قضي القيــم الصحية: ومــن املواضي
تســتوف نصيبهــا الــالزم يف مضامــن النصــوص نظــرًا ملــا يمثلــه اجلانــب الوقائــي مــن أمهيــة 
ــد  ــة ض ــة وحصان ــرد مناع ــاب الف ــا يف إكس ــال حاس ــه عام ــة، كون ــالمة الصحي ودور يف الس
األمــراض، ومــن األمــور التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا يف هــذا اجلانــب قضايــا النظافــة بشــقيها 
اخلــاص الــذي يشــمل الفــرد يف مســكنه ومأكلــه ومرشبــه وشــؤونه املختلفــة، والقضيــة 
األخــرى التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا هــي قضيــة الغــذاء الصحــي ومــا يمثلــه مــن رضورة يف 
بنــاء القــوام الســليم لإلنســان وامتــالك احلصانــة ضــد املــرض ولســوء احلــظ، تــم جتاهــل قيمــة 

الصحــة مــع أمهيتهــا كــا جتاهــل القيــم الفنيــة واجلاليــة.
اســتخدام  كثــرة  إىل  وبالنظــر  الكتابــن  هذيــن  لبيانــات  التحليليــة  املقارنــة  وعنــد    
التصنيفــات يف كل مــن القيــم ، نســتنتج أن ترتيــب القيــم يف الكتابــن: عــريب، زبــان قــرآن )2( 

وهّيــًا لإلبــداع )الفصــل الــدرايس األول( يف اجلــدول )4( كــا يــي:
اجلدول4: عرض املقارنة لبيانات كال الكتابنی

عريب، زبان قرآن 
)2(

القيم 
االجتاعية

القيم 
الدينية

القيم 
اإلنسانية

القيم 
املعرفية

القيم 
العلمية

القيم 
البيئية

-

هّيًا لإلبداع 
)الفصل الدرايس 

األول(

القيم 
املعرفية

القيم 
اإلنسانية

القيم 
العلمية

القيم 
االجتاعية

القيم 
الدينية

القيم 
السياسية

القيم 
االقتصادية

ــة واالنســانية مــن بــن القيــم  ــار الباحثــون القيــم االجتاعي وفقــا للجــدول لرقــم 4، اخت
األخــرى للعالقــة التالزميــة بينهــا وكذلــك أكثــر واقعيــة هلــا بالنســبة للقيــم األخــری، وتــم 
تنفيــذ تصنيــف القيــم مــن حيــث الشــيوع والوضــوح ومــا إىل ذلــك كنســبة مئويــة لــكل مــن 
هذيــن الكتابيــن يف شــكل جــدول )5(و)6(علــی التــوايل: عــريب، زبــان قــرآن )2( للقســم 
ــدًءا مــن  ــدرايس األول( ب ــوي )للصــف ال ــاين الثان ــداع الث ــًا لإلب ــة هّي العلمــي واللغــة العربي

القيــم االجتاعيــة مــع هــذا التكــرار:
اجلدول 5: القيم اإلنسانية أكثر شيوعًا بالنسبة املئویة

التصنيف
اإلجیابيةاإللزاميةالنهائيةالدائميةالرصحييةاخلاص

القيم

االجتاعية
95.83٪66.66٪83.33٪)املجموع24(

٪95.83٪41.66٪54.16

السلبيةاملثاليةالوسائلية
االجتاعية

100٪100٪100٪100٪100٪100٪)املجموع6(

إلی القيم االنسانية فيها مع هذا الرتدد:
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اجلدول 6: القيم االجتامعية أكثر شيوعًا بالنسبة املئویة

التصنيف
اإلجیابيةاإللزاميةالوسائليةالعابرةالضمنيةاخلاصة

القيم
اإلنسانية

%66.66)املجموع13(
66.66%66.66%

66.66%
100%100%

السلبيةاملثاليةالدائميةالرصحيية
اإلنسانية

%87.55%75%62.55%87.55100%100)املجموع8(

االستنتاج واملناقشة
 يف هــذه املقالــة، مــن أجــل تســليط الضــوء عــى القطاعــات الثقافيــة التــي تنتقــل بالوعــي أو 
بالالوعــي إىل ســياق النصــوص، خطــا الباحثــون خطوتــِن مــن خــالل دراســة القيــم املصنفــة 

كــا أرشنــا إليــه يف قســم الطريقــة واإلجــراءات:
ــٍق عــن القيــم املوجــودة يف الكتــب تــم الوصــول   ففــي اخلطــوة األولــی؛ بعــد مســٍح دقي

ــر إىل األقــل )وفقــا للجــدول 1(:  ــوايل مــن حيــث النســبة األكث إلــی نتائــج علــی الت
واملعرفيــة،  والدينيــة،  االجتاعيــة،  القيــم  العلمــي:  القســم   )2( قــرآن  زبــان  عــريب،   -

والبيئيــة. والعلميــة،  واإلنســانية، 
واإلنســانية  واملعرفيــة  الدينيــة،  اإلنســانی: القيم  القســم   )2( قــرآن  زبــان  عــريب،   -

والفنيــة. واالجتاعيــة،  )بالتســاوي(، 
- اللغــة العربيــة هّيــًا لإلبــداع )الفصــل الــدرايس األول(: القيــم املعرفية، والعلمية واإلنســانية 

)بالتســاوي(، والقيــم االجتاعية، والسياســية والدينية )بالتســاوي(، واالقتصادية.
ــة،  ــية، واالجتاعي ــم السياس ــاين(: القي ــدرايس الث ــل ال ــداع )الفص ــًا لإلب ــة هّي ــة العربي - اللغ
واملعرفيــة واإلنســانية )بالتســاوي(، والوطنيــة، والعلميــة والبيئيــة واالقتصادية )بالتســاوي(.

وكانت النتائج كا يي:
أوالً: أظهــرت النتائــج مــن هــذا التصنيــف أن جممــوع  القيــم 74 يف كتابــن العينــة يف إيــران، 
والقيــم الدينيــة هــي 40.54 %، والقيــم االجتاعيــة 35.13 % والقيــم النظريــة 13.51 %، 
ــم  ــة 40.54 % والقي ــم النظري ــم هــي القي ــت 95 القي ــة كان ــب املدرســية املرصي ــة الكت ويف عين
السياســية والوطنيــة 31.08 % والقيــم اإلنســانية / االجتاعيــة )أي مايعــادل 21.62 %( 

ــرى. ــم األخ ــة بالقي ــدة مقارن ــي أكثرفائ وه
ــريب،  ــاب ع ــة يف كت ــبتها قليل ــت نس ــة كان ــة والبيئي ــوص العلمي ــح أن النص ــن الواض ــًا: م  ثاني
زبــان قــرآن )2( للقســم العلمــي. فعلــی هــذا األســاس يقــرتح الرتكيــز علــی هــذا النــوع مــن 
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النصــوص يف هــذا الفــرع بســبب جمــال التخصــص العلمــي. ولكنــه يتــم معاجلــة هــذا اجلانــب 
يف الكتابــن املرصيــن خاصــة يف كتــاب اللغــة العربيــة هّيــًا لإلبــداع )الفصــل الــدرايس الثــاين( 
إىل حــد كبــري، وذلــك بســبب شــمولية املؤلفــن يف تســليط الضــوء عــى القيــم السياســية 

ــة. ــة، باإلضافــة إىل القيــم اإلنســانية واالجتاعي واإلنســانية والوطني
 ويف اخلطــوة الثانيــة ُقــّدم التصنيــف املشــرتك واملزيــج مــن تصنيفــات كــا ســبق ذكرهــا يف قســم 
الطريقــة وفقــًا للجــدول )2(، وأظهــرت النتائــج للتصنيــف أن معظــم املواضيــع التــي تناوهلــا 
ــان قــرآن  ــّم اإلنســانية يف كتــاب عربــی زب ــة ث ــة واالجتاعي ــم الديني مؤلفــو الكتــاب عــن القي
)2( والقيــم املعرفيــة واإلنســانية ثــم القيــم االجتاعيــة يف الكتــاب هّيــًا لإلبــداع عــى التــوايل 

يوجــد هبــا أكــرب حجــم مــن القيــم.
وفقــًا للجــدول الرقــم )3( الــذي عــرَض القيــم علــی التــوايل كان أكثــر شــيوعًا، ثــّم تــّم 
اختيــار القيــم االجتاعيــة واإلنســانية بســبب طبيعــة تطبيقهــا ومتــت مقارنــة معــدل تطبيقهــا 
ــة عــى الرغــم مــن اختــالف النســبة  ــم االجتاعي ــًا للجــدول )4(، إّن القي ــة طبق كنســبة مئوي
املئويــة، فــإن شــيوعها يف كال الكتابــن خاصــة مــن حيــث الوضــوح يميــل إىل الرصحية. تســتمر 
القيــم يف كال االجتاهــن ولكنهــا فيــا يتعلــق باملقاصــد، مــن املرجــح أن يعــرب الكتــاب اإليــراين 
عــن النتيجــة النهائيــة أكثــر مــن وســائل حتقيقــه،ا وبالعكــس مــن ذلــك يميــل الكتــاب املــرصي 
بنســبة %100 إىل التعبريعــن وســائل حتقيــق القيــم. والتعبريعــن شــدة القيم يف الكتــاب اإليراين 
ــاه  ــاك اجت ــة. وهن ــم املثالي ــی القي ــرصي إل ــا امل ــري، وقرينه ــالف كب ــة باخت ــی اإللزامي ــه إل يتج
مشــابه يف بعــد الشــكل يف وقــت الحــق. القيــم اإلنســانية عــى الرغــم مــن اختــالف النســبة 
املئويــة يميــل كالمهــا إىل التعبريعــن قيــم خاصــة مــن حيــث الوضــوح، فــإن الكتــاب اإليــراين 
يقــّدم القيــم الضمنيــة لكــن قرينــه املــرصی يميــل إىل التعبريعــن القيــم الرصحيــة. بينــا يتعامــل 
الكتــاب اإليــراين مــع القيــم العابــرة %66.66، بينــا يركــز الكتــاب املــرصي عــى القيــم الدائمة 
بنســبة %100، غالًبــا مــا يكــون التعبــري عــن املقاصــد بواســطة احلفــاظ عــى املارســات الســابقة 
مثــال للقيــم االجتاعيــة وســائلية، لكنــه حتــول الكتــاب املــرصي مــن القيمــة االجتاعيــة التــي 
كانــت هنائيــة 100 % إىل وســائلية 62.55 %. مــن حيــث الشــدة، حافــظ كال الكتابــن عــى مــا 
ورد مــن القيــم االجتاعيــة. ومــن ُبعــد الشــكل قــّدم الكتــاب اإليــراين القيــَم يف نطــاق مجــل 
إجیابيــة حــوايل%100، والتــي مازالــت يف قرينــه املــرصي مــع املحافظــة علــی املارســة الســابقة 

وهــي%87.55 مــن القيــم الــذي ُقــّدم يف اإلطــار الســلبي.
تظهــر نتائــج كال الكتابــن أن التحديــات اليوميــة يف املجتمعــات اإليرانيــة واملرصيــة 
العربيــة، تفتقــر إىل الكثــري مــن االهتــام بــن القيــم االجتاعيــة. ولقــد أمهــل املؤلفــون القيــَم 



تقييم املحتوى الثقايف للكتب التعليمية العربية للمستوی الثانوي بإيران ومرص 74
االقتصاديــة يف الكتــاب عــريب، زبــان قــرآن )2( والقيمــة البيئيــة يف الكتاب هيَّــًا لإلبــداع عــى 
ــري. ويف  ــد كب ــن إىل ح ــة يف كال الكتاب ــم الفني ــال القي ــم إمه ــك ت ــا. وكذل ــن أمهيته ــم م الرغ
ــم  ــال معظ ــد احت ــاين فق ــاين يف الث ــد اإلنس ــاب األول، والبع ــي يف الكت ــال الدين ــة، املج النهاي

ــری.  ــم األخ ــی القي ــبة إل ــة بالنس ــة والتوظيفي ــاالت الفكري املج

التوصيات
أهم التوصيات املقدمة:

إعــادة النظــر يف السياســات الرتبويــة والثقافيــة بكاملهــا عــى ضــوء الرتبيــة البيئيــة واملشــكالت 
املتعلقــة بالبيئــة يف تدويــن الكتــب املدرســية.

دراســة املحتــوى الثقــايف للكتــب التعليميــة للــدول العربيــة املرجعيــة مــن ِقبــل مولفــي الكتــب 
الوطنية.

تناوُل الواقع االجتاعي الناشئ كاملحتوی الثقايف أثناء نصوص الكتب التعليمية.
تقييم الكفاية الثقافية للكتب التعليمية عمومًا والتعليمية العربية خصوصًا.
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چكیده
ــی اســت  ــای پنهان ــاوی الیه  ه ــی، ح ــم زبان ــر مفاهی ــالوه ب ــای درســی ع ــوای آموزشــی کتاب ه محت
ــوای  ــت محت ــدف واکاوی ماهی ــا ه ــه ب ــن مقال ــود. ای ــاد می  ش ــی ی ــوای فرهنگ ــه محت ــه از آن ب ک
فرهنگــی کتاب هــای درســی عربــی دوم متوســطۀ ایــران و مصــر و میــزان پاســخگویی آن بــه نیازهــای 
ــی  ــده  ای اجتماع ــوان پدی ــا به عن ــه گام ارزش ه ــل گام ب ــه تحلی ــدی، ب ــی   نق ــا روش توصیف ــران ب فراگی
پرداختــه و تفــاوت میــزان کاربــرد هــر یــك از ارزش هــا و نیــز بیشــترین و کمتریــن کاربــرد آنهــا را در 
ــپرانجر،  ــش گانۀ اس ــدی ش ــی از طبقه  بن ــش تلفیق ــیوة پژوه ــد. ش ــان می  کن ــددی بی ــداول ع ــب ج قال
طبقه  بنــدی اهدافــی )ابــزاری و نهایــی( روکیــش و طبقه  بنــدی رایجــی از ارزش هاســت کــه برحســب 
ــوع  ــه از مجم ــد ک ــان می  ده ــل نش ــج تحلی ــت. نتای ــوع اس ــزام و ن ــت، دوام، ال ــت، وضوحی عمومی
ــای  ــی ۴0/۵۴% و ارزش ه ــای دین ــب ارزش ه ــه ترتی ــران ب ــی ای ــاب درس ــورد ارزش در دو کت 7۴ م
اجتماعــی ۳۵/۱۳% و ارزش هــای نظــری ۱۳/۵۱% و در کتاب هــای درســی مصــر از مجمــوع 9۵ مــورد 
ــانی- ــای انس ــی ۳۱/08% و ارزش ه ــی و مل ــای سیاس ــری ۴0/۵۴% و ارزش ه ــای نظ ارزش، ارزش ه
ــته  ــا داش ــر ارزش ه ــا دیگ ــه ب ــرد را در مقایس ــترین کارب ــاوی( ۲۱/6۲% بیش ــور مس ــی )به ط اجتماع
ــه داده  هــای  ــا توجــه ب ــان دارد. ب ــن نســبت جری ــز ای ــع در طبقه  بندی  هــای دیگــر نی ــه بالطب اســت ک
ــه چالش  هــا و پدیده  هــای  ــاب اســت، عــدم توجــه ب ــان هــر دو کت ــه متوجــه مؤلف ــادی ک ــوق، انتق ف
نوظهــور اجتماعــی – فرهنگــی ماننــد طــالق، بیــکاری، اعتیــاد و... اســت. همچنیــن گاهــی اساســًا بــه 
برخــی ارزش هــا ماننــد ارزش محیطــی و اقتصــادی توجــه چندانــی نشــده اســت و برخــی نیــز ماننــد 

ــده اســت. ــول مان ــاًل مغف ــی، کام ــای زیبایی شناس ارزش ه

ــی ارزشــی، کتاب هــای آموزشــی  ــل پیاپ ــوای فرهنگــی، تحلی ــاب درســی، محت ــدی: کت واژگان كلی
متوســطه، ایــران، مصــر.
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Abstract

The educational content of the textbooks, in addition to the linguistic 
concepts, contains the hidden layers that are referred to as cultural 
content. This study analyzes the values as social phenomena and 
explains the difference between the use of each value to analyze the 
cultural content of secondary school Arabic textbooks of Iran and 
Egypt. The research method was a combination of a( the Springer six-
category classification; b) the Rokeach target (instrumental and final) 
classification; and c) Common classification of values in terms of 
generality, clarity, durability, requirement and type .The results showed 
that out of the 74 values in 2 textbooks in Iran, religious values are 
40.5%, social values 35.1% and theoretical values 13.5%. In Egyptian 
textbooks out of the 95 values  40.5% are theoretical values 31% 
political and human / social values comprised 21.6% of the values. 
Given the above data, the criticism of the authors of both books is the 
lack of attention to issues such as divorce, unemployment, addiction, 
etc. which are emerging socio-cultural challenges and phenomena. 
Some values, like aesthetic values, have also been completely ignored.

Keywords: Textbooks, Cultural content, Secondary education books, 
Iran, Egypt.
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