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 الممخص 
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات 

الكويت ،من المدرسية لصفوف مراحل التعميم العام من الصف األول إلي الثاني عشر بدولة 
وجية نظر معممي الرياضيات لتمك الصفوف . ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتصميم 
            استبانة احتوت عمى مجموعة من القيم التربوية تم توزعيا عمى ستة مجاالت رئيسية:

د من صدق ) اخالقية، جمالية وترفييية ، بيئية ، وطنية ، اجتماعية ، اقتصادية ( . وقد تم التأك
( معمم رياضيات من ذوي الخبرة ;<6وثبات أداة الدراسة ، ولقد بمغت عينة الدراسة عمى )

 الميدانية .وبناءًا عمى تحميل بيانات الدراسة ، تم التوصل إلى النتائج التالية :
تحديد قائمة بالقيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية ، وتكونت 

( قيمة تربوية .أكد جميع معممي الرياضيات عمى أىمية جميع القيم التربوية ، :9ة من )القائم
وضرورة تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية في جميع مراحل التعميم العام .ال توجد فروق 
ذات داللة احصائية بين متوسطات إجابات معممي الرياضيات نحو مجاالت القيم التربوية وفقا 

د سنوات الخبرة التدريسية لمعممي صفوف المراحل التعميمية .وجود فروق ذات داللة لمتغير عد
احصائية بين متوسطات إجابات معممي الرياضيات نحو مجال القيم التربوية األخالقية وفًقا 
لمتغير المرحمة التعميمية .وفي ضوء النتائج، تم تقديم مجموعة من التوصيات لتطوير كتب 

 سية ، وتقديم مجموعة من المقترحات لدراسات مستقبمية .الرياضيات المدر 
 : القيم التربوية ، كتب الرياضيات المدرسية، مراحل التعميم العامالكممات المفتاحية 
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Abstract  

The purpose of this study was to identifying the educational values 
that’s needed to be implemented in mathematics textbooks (1-12) 
grades in Kuwaiti schools , from mathematics teachers’ views in these 
schools. To achieve the purpose of the study, the  researcher 
developed a questionnaire contained 45 educational values distributed 
to six domains (ethical, aesthetic and entertainment, environmental, 
national, social, and economic ) values . The reliability and validity of 
the study tool were established and ensured . The sample of the study 
consisted of 196 mathematics teachers . The results of the study 
showed the 

following:-A list of  (45) educational  values were identified .- All 
mathematics teachers emphasized the importance of all educational 
values,  and  to be  implemented in mathematics textbooks  (1-12(   
grades.- No Significant differences were found the educational values 
between the arithmetic means of mathematics teachers with regard to 
teachers experiences in teaching mathematics .-Significant differences 
has found in  the educational ethics values between mathematics 
teachers in elementary and secondary school. In the light of these 
results, a number of recommendations and suggestions were introduced 
to develop mathematics textbooks (1-12)grads in Kuwaiti schools. 
Key words : educational values, mathematics  textbooks general 
educational stages.                                                                                                        
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 المقدمة 
اىتم ديننا اإلسالمي الحنيف بالمنظومة القيمية التربوية ، قال اهلل تعالى " إن ىذا القرآن      

(. <ييدي لمتي ىي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعممون الصالحات أن ليم أجرًا كبيرًا ") اإلسراء، 
نسان السموك السوي، فالقيم فاإلسالم دين القيم، وأحكام الشرع ما ىي إال معايير قيمية توضح لإل

الحميدة ومزاولتيا في الحياة يضبط السموك ويعمق المسئوولية  فتصبح القيمة بذلك َمَمكة وسجية 
(. ولقد أكدت المنظمة العالمية لمتربية والثقافة والعموم) اليونسكو( في مؤتمر >716)خديجة،
عداده ل<<<6السنغال ) -داكار محياة ، وحددت االرتباط بين ( عمى أىمية تعميم اإلنسان وا 

كسابو لممعمومات والميارات لتمكينو من العمل  أىداف التعميم والتنمية من خالل إعداد المتعمم وا 
اف واإلنتاج ، وتحفيزه عمى اإلبداع واالبتكار . ولما كانت المناىج التربوية وسيمة لتحقيق األىد

ن عمى تحمل المسئولية ، والمشاركة في إلعداد متعممين قادريالتربوية وخططيا واتجاىاتيا، 
سوق العمل، وخدمة وطنيم ، ومواكبة التغيرات والمستجدات التربوية، والتكنولوجية، واالقتصادية 

العالمي ،حرصت النظم التربوية في المجتمعات المختمفة االجتماعية عمى المستوى العربي و و 
أوجو القصور ونقاط الضعف والخمل بيا، عمى مراجعة مناىجيا وتقويميا بصفة مستمرة لمعالجة 

( عمى أىمية القيم التربوية Hornbeck ,1987بيدف االرتقاء بمستوى التعميم والتعمم .ويؤكد )
في المناىج الدراسية لما ليا دور فّعال وىام في حياة المتعممين، باعتبارىا أدوات يحتكم الييا 

ي يمارسيا مع نفسو ومع اآلخرين . ويؤكد الجالد الفرد ، ويحكم من خالليا سموكياتو وأعمالو الت
( عمى اىمية القيم في حياة االنسان ،فيقول انو المعني لحياة االنسان  بال قيم تحكم >711)

تفاعمو مع األفكار واالشياء من حولو ، وعندما يتجرد االنسان من قيمو  الحميدة فانو يتجرد من 
ى اىمية القيم التربوية وضرورة توافرىا لدي المعمم ، حقيقة انسانيتو ووجودىا . وىذا يؤكد عم

واىمية تعميميا واكتسابيا وممارستيا لدي المتعمم . ونظًرا ألىمية القيم التربوية في حياة أفراد 
المجتمع ، وضرورة تضمينيا في المناىج التربوية، أخذ ىذا الجانب االىتمام الكثير من مخططي 

وليذا ارتبطت  (:;: :<<6، عطوةن العربي والعالم أجمع )وطاستراتيجيات التربية في ال
المناىج التربوية بدولة الكويت ارتباًطا وثيًقا بثقافة المجتمع واتجاىاتو وأفكاره بيدف خمق المواطن 
الصالح في الجوانب الروحية والعقمية والنفسية والوجدانية واالجتماعية والثقافية ، عمال بما نص 

لمتربية وىو: "تييئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد عمى النمو الشامل  عميو اليدف الشامل
مكاناتيم  المتكامل روحًيا وخمقًيا وفكرًيا واجتماعًيا وجسميًا إلى أقصى ما تسمح بو استعادتيم وا 
في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفمسفتو وآمالو ، وفي ضوء مبادئ اإلسالم والتراث العربي ، 

عدادىم لممشاركة البناءة في تقدم والثقافة ا لمعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق األفراد لذوييم وا 
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(. فالمناىج الدراسية تمثل 1<<6المجتمع الكويتي ، والمجتمع العربي والعالمي ")وزارة التربية ،
مناىج منظومة شاممة ومتكاممة ، ويجسد محتواىا األىداف التربوية المراد تحقيقيا لممتعممين. ف

        الرياضيات المدرسية من المناىج الدراسية اليامة، ألن الرياضيات تخاطب عقول المتعممين
         بما تتميز بو من وضوح ودقو ونظام وجمال ىندسي ، وتذوق ومنطق ، وتحميل لمواقف 

ار ، واالستدالل حياتية وعممية . والقيم التربوية  غذاء لمعقل لمتأمل والتفكير ، واإلبداع واالبتك
واالكتشاف ، والتنبؤ والتكين ، وأسموب لحل المشكالت الرياضية  والمواقف الحياتية . باإلضافة 
كسابيم القيم اإليجابية في المثابرة والتنظيم  إلى ضبط ميول واتجاىات وسموك المتعممين ، وا 

ذوق الجمال الرياضي، والدقة والموضوعية ، واحترام الرأي اآلخر ، وحسن استغالل الوقت ، وت
(  <711(. ويضيف المميجي )=716واالستمتاع بالجانب الترفييي )التوجيو العام لمرياضيات،

بأن الرياضيات تعمل عمى تنمية العديد من القيم التربوية مثل القيم التطبيقية والنظامية والثقافية 
لقيم استحوذت عمى ( ان اWajeeh ,2020والجمالية والمينية والشخصية . وىذا مآلو  )

الفمسفة التربوية من قبل العديد من الباحثين في تعميم الرياضيات من خالل كيفية صقميا في 
( ان القيم ىي قمب Bishop and Seah ,2003فصول الرياضيات .وليذا يوضح كل من )

ضيات تدريس الرياضيات .وفي ىذا الشأن قام  مجمس والية كوينزالند بتحديد العالقة بين الريا
والقيم التربوية في المناىج الدراسية، حيث ان  المناىج تعكس مجموعة من القيم االجتماعية 

( . وليذا  Clarkson and el al , 2000والثقافية التي تتواكب مع التغير في حاجات الفرد )
أصبح من الضروري أن يتواكب محتوى مناىج الرياضيات المدرسية مع التطورات والمستجدات 

( ، Haciomeroglu , 2020) عالمية ، وأن تكون المناىج متجددة ومرنة وقابمة لمتحميلال
والتعديل والتطوير لتحقيق النمو المتوازن لشخصية المتعمم وسموكو ، وتزويده بالقيم التربوية 
عداده لمواجية متطمبات وتحديات عصر التطور التقني والمعرفي الذي  لتحقيق نموه الشامل ، وا 

بعادىم عن قيميم االسالمية أثر س مبًا عمى سموك وتصرفات الطالب واالفراد والجماعات ، وا 
وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسمم . فسموك المتعمم يقّيم من خالل بنائو القيمي ، ومدى 

( عمى أن جودة المناىج :<<6استجابتو لممواقف المختمفة وتفاعمو معيا . وىنا يؤكد المقاني)
سية تقاس بما تتيحو من مجاالت معرفية تعزز القيم المرغوبة فييا . وعمى الرغم من تطور الدرا

المناىج الدراسية ، إال انيا تواجو النقد من قبل العديد من التربويين والمتخصصين ، بأن ما  
م تتضمنو الكتب المدرسية من محتوى  لم  تحقق دورىا في تنمية القيم االيجابية لممتعممين ، ول

تكسبيم  السموكيات المرغوبة ، مما أدى ذلك إلى انتشارظواىر غريبو وسموكيات تتنافى مع قيم 
المجتمع الكويتي  مثل ظاىرة العنف المفظي والجسدي، واألنانية والعدوان ، والتعصب ، وضعف 
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وانتشار  الوالء لموطن ، والالمباالة بأىمية التعميم، وضعف االنتماء لميوية الوطنية واإلسالمية،
ارسة ، وعدم احترام القوانين واآلخرين ، ومم ة واجتماعية مخالفة لقيم المجتمعممارسات أخالقي

، والبذخ في اإلنفاق دون إدراك فعمي لقيمة األشياء. ولما كان السموك  االستيالكي السمبي 
مين، فيو يعد من الكتاب المدرسي أداة أساسية لتنفيذ المنيج ، وتأثيره بصوره مباشرة عمى المتعم

          اليامة التي يكتسب منو الطالب  قيمو التربوية التي تشكل اتجاىاتو وافكاره وميولو. المصادر
ان الكتاب المدرسي يتأثر بطبيعة ثقافة المجتمع ( 716 : 7169وليذا يوضح )الجياللي وفوزي ،

ب المدرسي الطابع االجتماعي ولذا البد أن يكون لمكتا وقيمو  وأبعاده  وظروفو،  واتجاىاتو 
والثقافي ، وان يخدم االتجاىات والقيم والصفات االجتماعية ، ويحمل األفكار التي تقدم بيا 
المؤلفين ، وربط محتوي الكتاب بما يوجد في المجتمع من ثقافة سائدة كالمغة والدين والقيم 

رموز وافكار وألفاظ ورسوم ولغة  والوطن والحرّية والديموقراطية ، وبذلك يتحول الكتاب من مجرد
الى وظيفة تفيد تنمية الشخصية الوطنية والثقافية لمطالب  . وحيث أن القيم التربوية من اىم 
مكونات األىداف الوجدانية لتدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام ،فقد أصبحت من 

خالل التدريبات واالمثمة    الضروريات الالزم تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات المدرسية من
 والمسائل الحياتية   ، والتمارين واألنشطة الرياضية .

ونظًرا ألىمية القيم التربوية في كتب الرياضيات المدرسية ، فقد اختمف العديد من الفالسفة      
بأن مفردىا  (;<9، ><<6والتربويين والمتخصصين بتعريف ىذه القيم ، فقد عرفيا )ابن منظور،

مة، وىي مشتقة في المغة العربية من الفعل الثالثي قّوم أو قاَم ، ومن معانييا االشتقاقية إنيا قي
تعني نقيض الجموس ، وأيضًا العزم، المحافظة واإلصالح ، الوقوف والثبات، االستقامة 

ما . أ( 7 : >716 واالعتدال، العدل، النظام والعماد ، وتعني كذلك ثمن الشيء بالتقويم )ربعي ،
( فقد عرف القيم من خالل دورىا الرئيسي في تشكيل شخصية اإلنسان ، فيي 7167العجرمي )

التي تحدد سموك الفرد ، وتجعمو قادًرا عمى التكيف مع الحياة بما فييا من مصاعب 
وتحديات،وتحقق لو رؤية واضحة عن معتقداتو وتصمحو نفسيًا وخمقًيا ، وتحميو من االنحراف 

قي والنفسي واالجتماعي، كما تساعد عمى استقرار المجتمع وتماسكو وحمايتو من الفكري واألخال
فعرفاىا  عمى أنيا تسيم في "  (<68:  :711الغزو الثقافي والفكري . أما  الخوالدة والشوحة)

توجيو سموك األفراد وتشكيل كيانيم النفسي ، مما يجعل من األفراد جياًل قادًرا عمى تحمل 
يجاد الحمول المناسبة ليا ".المسؤولية و مو   اجية القضايا وا 
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ونظًرا ألىمية القيم التربوية ومدى تأثيرىا عمى سموك المتعممين وتصرفاتيم ،فقد اىتم       
العديد من الباحثين والتربويين بالقيام  بدراسات وبحوث تناولت القيم التربوية في كتب الرياضيات 

المرحمة االبتدائية  ث )االبتدائية والمتوسطة والثانوية ( . ففي المدرسية في المراحل التعميمية الثال
( دراسة لمكشف عن القيم التربوية التي تتضمنيا  كتب  الرياضيات =711أجرى  الحربي )

لصفوف المرحمة االبتدائية، وقد طبقت الدراسة عمى كتاب الصف الرابع االبتدائي في السعودية، 
قيمة "التناسق الشكمي" المنتمية إلى مجال القيم الجمالية قد وقد أظيرت نتائج الدراسة أن 

، وحصمت قيمة" التكافل االجتماعي" المنتمية إلى  %==.: حصمت عمى الترتيب األول  بنسبة
، وجاء ترتيب مجاالت  القيم  %1.76مجال القيم االجتماعية عمى الترتيب األخير  بنسبة 

 ، القيم العممية% <:.71، القيم الجمالية  %;1.;7 ظريةتنازليا كالتالي : القيم العقمية الن
 % .7.= ، القيم البيئية %=69.1 ، القيم االجتماعية %89.:6 ، القيم االخالقية %;>.:6

وىذه نتائج توضح أن القيم  التربوية متضمنة في محتوى كتاب رياضيات الصف الرابع ابتدائي  
الدراسة بإعادة  صياغة محتوى كتب  الرياضيات،  ولكن بنسب متفاوتو وقميمة . وليذا أوصت 

وزيادة تضمين القيم التربوية بيا ، مما يدل عمى أىمية تضمين القيم التربوية  في كتب 
( دراسة لتحديد القيم التربوية في كتب >716رياضيات المرحمة االبتدائية. كما أجرى األشقر)
بتحميل كتب الرياضيات باستخدام بطاقة تحميل  الرياضيات الفمسطينية لمصفوف االبتدائية ، وقام

            )األخالقي، والعقمي،والوطني، واالجتماعي ، والجمالي، محتوى المكونة من ثمانية مجاالتال
( قيمة تربوية . ولقد أسفرت  6:، وتضمنت المجاالت عمى))والصحي والبيئ،والترويحي والعممي،

 لقيم التربوية عمى الصفوف األربعة التالية :الجمالينتائج الدراسة بتوزيع نسب مجاالت ا
  %6;.= ،العممي% <61.8 الوطني ، % =<.61 الترويحي ، %(:78.6 العقمي ، %=81.9

( .ويتضح من نتائج %;.>9)( ، االجتماعي %16.:)الصحي والبيئي ) %7;.;ج( ،االخالقي
بين كتب الرياضيات األربعة ، حيث الدراسة عدم توزيع القيم التربوية بنسب منطقية وعقالنية  

ان  النسب  المئوية تأرجحت مابين  الصعود واليبوط  . ولذلك قدم  الباحث مجموعة من 
التوصيات ومنيا: زيادة االىتمام بالقيم التربوية التي احتمت نسب متدنية، وضرورة أن تشمل 

وية الالزمة، باإلضافة إلى تعزيز أىداف الرياضيات في المرحمة االبتدائية عمى قائمة بالقيم الترب
القيم التربوية داخل كتب الرياضيات ، والتأكيد عمى ممارسة التالميذ لمقيم التي يتعممونيا . ولم 
تقتصر مشكمة توزيع  القيم التربوية عمى كتب الرياضيات االبتدائية   الفمسطينية والسعودية 

األربعة األولى من التعميم األساسي في والكويتية، بل نجد ذلك في كتب الرياضيات لمصفوف 
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن القيم المتضمنة في >716األردن ،حيث أجرى ابولوم والرمامنو )

، وأظيرت نتائج تحميل محتوى (7166/7167) ات لمصفوف األربعة لمعام الدراسيكتب الرياضي
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كثر تكراًرا ، تمييا القيم االجتماعية، الكتب التالي: في كتاب الصف األول كانت القيم العممية األ
ثم القيم الوطنية، ثم القيم الدينية؛ وفي كتاب الصف الثاني كانت القيم العممية األكثر تكراًرا، ثم 
القيم االجتماعية ، ثم القيم الوطنية، ثم القيم الدينية. أما في كتاب الصف الثالث فقد تغير 

ر تكراًرا ، ثم القيم العممية، ثم القيم االجتماعية، ثم القيم الترتيب ، وكانت القيم الوطنية األكث
الدينية. وكذلك التغيير في الترتيب شمل كتاب الصف الرابع ، وكانت القيم العممية األكثر تكراًرا 
، ثم تمييا القيم الوطنية، ثم القيم االجتماعية، وأخيًرا القيم الدينية.نالحظ من تغيير ترتيب القيم 

رارىا بين الصفوف األربعة ،مما يشير الي عدم توزيع القيم بشكل منطقي بين كتب تفاوت تك
الرياضيات األربعة عمى اختالف مستوياتيم العممية، باإلضافة إلى احتالل القيم الدينية عمى 
الترتيب األخير في الكتب األربعة ، وليذا أوصٓي الباحثان بضرورة زيادة تضمين كتب 

 لدينية واالجتماعية .الرياضيات بالقيم ا
أما  في المرحمة المتوسطة ، ولتضمين القيم التربوية في  محتوي كتب الرياضيات في     

( دراسة ىدفت إلى تحديد القيم التربوية المتضمنة Dede,2006المرحمة المتوسطة ، فقد اجرى )
من خالل تحميل في كتب الرياضيات لمصفين السادس والسابع في المرحمة المتوسطة بتركيا ، و 

محتوى الكتب توصل الباحث الي النتائج التالية:تركيز كتب الرياضيات في الصفين عمى 
مجموعة القيم التربوية الرئيسة وىي: الطابع النظري، واتساق القيمة، والفيم األدائي، والعقالنية 

ج ىذه الدراسة توضح المنطقية، والضبط والتحكم ، وقيم االنفتاح والشفافية. ويمكن القول بأن نتائ
أن اختيارالقيم التربوية وتضمينيا في كتب الرياضيات تختمف من مجتمع وآخر حسب اتجاىات 
وقيم وتقاليد وعادات كل مجتمع عمى حده . ولمكشف عن القيم التربوية في محتوى كتب 

راح ( بإجراء بحث ىدف إلى اقت7161رياضيات المرحمة المتوسطة في السعودية ، قام الدىش )
قائمة بقيم الرياضيات التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات، باإلضافة إلى الكشف عن مدى 
توافر ىذه القيم في كتاب رياضيات الصف األول المتوسط. تكونت القائمة من محورين رئيسيين 

         نتىما: القيم الرياضياتية ، وقيم تعميم الرياضيات ؛ واشتممت القائمة عمى تسعة مجاالت ،تضم
( قيمة فرعية ، وتم تحميل محتوى الكتاب في ضوء القائمة المقترحة. كشفت نتائج البحث  :9) 

عما يمي: احتل مجال العقالنية الذي يقع تحت محور القيم الرياضياتية المركز األول من بين 
ور قيم (، واحتل مجال القيم االجتماعية الذي يقع تحت مح%>8.;6) المجاالت األخرى بنسبة

(، واحتمت القيمة الفرعية )الصدق( الواقعة %;8.;) الرياضيات المركز األخير بنسبة تعميم
القيم  من المجموع الكمي لتكرار   (%>1.9) االجتماعية المركز األخير بنسبة تحت مجال القيم

المتضمنة بكتاب الرياضيات وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة إعادة صياغة محتوى 
 ب الرياضيات المطورة بما يعزز تواجد القيم الرياضياتية وقيم تعميم  الرياضيات .          كت
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أما في مجال القيم األخالقية ومدى تضمينيا في كتب رياضيات المرحمة اإلعدادية، فقد     
( دراسة لمكشف عن مدى تضمين القيم التربوية األخالقية في كتب :711أجرت ىبو محمد )

ت ،و التي تمثمت بمجموعة من القيم الرئيسة العشر التي أعدتيا في قائمة تشتمل عمى الرياضيا
) األمانة ، الخير، التعاون، االحترام ، التواضع، اإليثار،القناعة،الصدق،صمة الرحم ،والشجاعة( 

( مفردة فرعية لقياس مستوى القيم األخالقية لدى طالب المرحمة اإلعدادية ;8، واحتوت  عمى)
محافظة بور سعيد ، توصمت إلى وجود ضعف لدى الطمبة في القيم األخالقية، وبمغت نسبة  في

 ، وىي نسبًة متدنية . %;.91 درجات الطالب عمى مقياس القيم األخالقية ككل

أما في مجال القيم البيئية التي تم تضمينيا في مقررات الرياضيات لمصفوف السابع      
شر بسمطنة عمان، أظيرت نتائج الدراسة التي أجرتيا حميده جاد اهلل ،والثامن ، والتاسع، والعا

( عن تضمين بعض القيم في بعض الصفوف ،وعدم تضمينيا في صفوف :711وآخرون )
أخرى، كما أن قيمة المحافظة عمى النظافة العامة، وقيمة تكيف األفراد مع بيئتيم لم يتم 

يؤكد أن  القيم التربوية البيئية في كتب تضمينيا في أي صف من الصفوف األربعة . مما 
الرياضيات لمصفوف األربعة لم تكن بدرجة كافية ، وتوزيعيا لم يتم  بأسموب عممي مدروس .  
ضافة أمثمة وتمارين وأنشطة لتنمية  وليذا أوصت الدراسة بإعادة النظر في كتب الرياضيات ،وا 

الرياضيات في حياة الطالب الشخصية القيم البيئية لدى الطالب ، مع التأكيد عمى أىمية 
 والعممية ، مع فيم قوة وجمال الرياضيات في تنمية القيم البيئية.

(  دراسة ىدفت إلى معرفة مدى 7111الثانوية فقد أجرى الخرافي ) اما في مجال المرحمة     
مرحمة توظيف المفاىيم الرياضية في دعم القيم التربوية والدينية في كتب الرياضيات في ال

الثانوية بدولة الكويت،  وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي . وبناءًا عمى نتائج 
الدراسة، أوصى الباحث بأىمية توظيف المفاىيم الرياضية لدعم القيم التربوية والدينية في 

ربوية المرحمة الثانوية ، ويتضح من ىذه الدارسة ان محتوي كتب الرياضيات لم تتضمن القيم الت
(  دراسة ىدفت إلى الكشف عن المعوقات التي :711بالشكل المطموب . كما اجري القحطاني )

تواجو معممي الرياضيات لممرحمة الثانوية نحو استخدام األىداف الوجدانية من وجية نظر 
استخدم الباحث استبانة تم تطبيقيا عمى عينة تكونت  المعممين في المدينة المنورة بالسعودية .

( معمًما . أسفرت نتائج الدراسة بالتالي: غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب :67من )
الرياضيات ، تركز مادة الرياضيات عمى النواحي العقمية دون الوجدانية ، قمة توفر الوقت لمعمم 
مة الرياضيات لتنمية الجوانب الوجدانية، خمو مفاىيم الرياضيات الحديثة من القيم الوجدانية،ق
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األنشطة التي تعنى باألىداف الوجدانية ، إىمال كتب الرياضيات لألىداف الوجدانية نظًرا 
لطبيعة الرياضيات ،اىتمام كتب الرياضيات عمى األمثمة والتمارين التي تركز عمى الجوانب 
المعرفية والميارية دون الوجدانية .إن النتائج التي توصمت ليا الدراسة توضح مدى حاجة 

مين الي التمكن من األىداف الوجدانية وما تتضمنو من قيم تربوية، وضرورة تواجدىا في المعم
كتب الرياضيات في المرحمة الثانوية ، ولكن بسبب كثرة المعوقات التي ذكرىا المعممين ،كانت 

 أسبابًا رئيسة في عدم تدريسيا وترجمتيا الي واقع عممي ينعكس عمى سموك وتصرفات الطمبة.        

وبناءًا عمى ما تم عرضو ، اتفقت الدراسات السابقة والدراسة الحالية عمى أىمية القيم       
التربوية في مناىج الرياضيات ، وضرورة تضمينيا في محتوى كتب  الرياضيات المدرسية في 
جميع المراحل التعميمية،ألجل تأثيرىا المباشرعمى سموكيات وتصرفات الطالب لتنمية شخصياتيم 

توجياتيم بما يتناسب مع ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده  ، مع مالحظة ان تضمين القيم و 
التربوية في كتب الرياضيات المدرسية في  اغمب الدراسات السابقة رغم اختالف الدول ، يوضح 
ان توظيف ىذه القيم في كتب الرياضيات لم يتم بصورة عممية ولم يتم توزيعيا بشكل تكاممي 

موضوع القيم التربوية لم  يحظى بأىمية لدى التربويين والمتخصصين مما يؤكد ان  ،مدروس 
 عند تأليف كتب الرياضيات المدرسية .

وما  يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة شمول ىذه الدراسة عمى المراحل التعميمية    
جية نظر معممي الرياضيات في الثالث  )االبتدائية، والمتوسطة، والثانوية( ،والتعرف عمى و 

القيم التربوية الالزم تضمينيا في كتب الرياضيات  ، أما الدراسات السابقة فقد ىدفت الي تحميل 
كتب الرياضيات لصف واحد أو عدة صفوف لمعرف القيم التربوية التي تتضمنيا ىذه الكتب، أو 

اء ىذه الدراسة لتحديد القيم  التركيز عمى قيمة تربوية واحدة . وليذا حرص الباحث عمى إجر 
 التربوية التي ينبغي تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات لصفوف مراحل التعميم العام ، واتاحة

المتخصصين العمميين  والتربويين اختيار القيم  وتوزيعيا عمى لمؤلفي كتب الرياضيات و  المجال 
نمو  المتعممين .  باإلضافة الصفوف الدراسية بشكل عممي يتناسب مع مراحل  محتوي كتب 

إلى أن  ىذه الدراسة تعتبر األولى من نوعيا تجرى بدولة الكويت لتشمل جميع مراحل التعميم 
  مما يعطي ذلك أىمية كبيرة لمتعرف عمى القيم التربوية التي -حسب عمم الباحث  -العام 

 عميم العام ، من ينبغي  تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات المدرسية لصفوف مراحل الت
 وجية نظر معممي الرياضيات  لتمك الصفوف .
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 مشكمة الدراسة 
نظًرا ألىمية موضوع القيم التربوية في المناىج الدراسية ، وضرورة تضمينيا في كتب      

الرياضيات المدرسية التي يستمد منيا الطمبة أفكارىم وثقافتيم واتجاىاتيم وقيميم ، وأىمية ترسيخ 
مع وعاداتو وتقاليده وحاجاتو وطموحاتو في سموك أبناءه وأفراده، وبعد انتشار العديد من قيم المجت

القيم غير المرغوبة والغريبة عمى المجتمع الكويتي  والتي اخذت تضر بثقافة وعادات ووحدة 
 المجتمع ، وانتقال ىذه القيم إلي الكثير من طمبة المدارس عمى اختالف مراحميم التعميمية ، وقد
تنسحب إلى المستقبل إذا لم يوضع حًدا لذلك . وبعد مراجعة األدب التربوي وتوصيات 
المؤتمرات والدراسات السابقة في مجال القيم التربوية، وأىمية تضمينيا في كتب الرياضيات 

ندرة وجود دراسات تم إجراؤىا  في دولة الكويت تناولت موضوع القيم  المدرسية ، باإلضافة إلي
 -حسب حدود عمم الباحث-ة في  كتب الرياضيات المدرسية لصفوف مراحل التعميم العام التربوي

 أصبحت ىناك حاجة ممحة إلجراء ىذه الدراسة لإلجابة  عمى السؤال الرئيسي  األول التالي :
  " ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف          

 م العام ؟ وما درجة أىميتيا من وجية نظر معممي الرياضيات لتمك  الصفوف مراحل التعمي
 بدولة الكويت؟

ويتفرع عن ىذا السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية التي تحاول الدراسة اإلجابة عمييا ،         
 التالي: وىي ك

ف مراحل التعميم ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفو   .6
العام والمتعمقة بمجال " القيم األخالقية" ؟ وما درجة أىميتيا من وجية نظرمعممي 

 الرياضيات لتمك الصفوف؟
ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف مراحل التعميم  .7

تيا من وجية نظر معممي وما درجة أىمي العام والمتعمقة بمجال "القيم االجتماعية" ؟
 الرياضيات لتمك الصفوف ؟

ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف مراحل التعميم  .8
العام والمتعمقة بمجال "القيم االقتصادية" ؟ وما درجة أىميتيا من وجية نظر معممي 

 الرياضيات لتمك الصفوف؟
نبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف مراحل التعميم ما القيم التربوية التي ي  .9

العام والمتعمقة بمجال "القيم الوطنية "؟  وما درجة أىميتيا من وجية نظر معممي الرياضيات 
 لتمك الصفوف؟
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ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف مراحل التعميم  .:
قة بمجال"القيم البيئية" ؟ وما درجة أىميتيا من وجية نظر معممي الرياضيات العام والمتعم

 لتمك الصفوف؟
ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية، لصفوف مراحل التعميم  .;

العام والمتعمقة بمجال"القيم الجمالية والترفييية"؟ وما درجة أىميتيا من وجية نظر معممي 
 ياضيات لتمك الصفوف؟الر 
:" ىل تختمف وجيات نظر معممي الرياضيات نحو مجاالت  القيم  التربوية  السؤال الثاني      

التي ينبغي تضمينيا في  محتوى كتب الرياضيات المدرسية  في مراحل التعميم العام  وفقًا 
 لمتغيري  عدد سنوات الخبرة التدريسية ، والمرحمة التعميمية؟".

 لدراسة أهداف ا
 تهدف الدراسة إلى:

اقتراح قائمة بالقيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات المدرسية  -
 الثاني عشر(.-لصفوف مراحل التعميم العام )األول 

التعرف عمي درجة االتفاق واالختالف بين وجيات نظر معممي الرياضيات بالنسبة لمقيم  -
في كتب الرياضيات المدرسية تبًعا لمتغيري المرحمة التعميمية  التربوية المطموب تضمينيا
 وسنوات الخبرة التدريسية .

تطوير كتب الرياضيات المدرسية لمواجية التغيرات الفكرية والثقافية غير المرغوبة، والتي  -
انتقمت إلى المجتمع الكويتي وأخذت تؤثر سمًبا عمى طمبة المدارس وممارسة سموكيات سمبية 

 قيم وثقافة المجتمع الكويتي  . تخالف
 اهمية الدراسة 

 تكتسب الدراسة أهميتها في النقاط اآلتية:
 نظرا لندرة الدراسات في مجال القيم التربوية وضرورة تضمينيا في محتويات كتب  -

 الرياضيات المدرسية في مراحل التعميم العام بدولة الكويت ، أدى ذلك إلى تحديد قائمة 
ة التي ينبغي تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات المدرسية من الصف األول بالقيم التربوي

 إلي الثاني عشر.
تحديد درجة أىمية كل قيمة من القيم التربوية ، من وجية نظر معممي الرياضيات في مراحل  -

 التعميم العام .
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اع غرس القيم التربوية في عقول الطمبة لتنمية السموك المرغوب فيو،من خالل االستمت -
بتعمميا في مادة الرياضيات، والتفاعل معيا بإيجابية، وتذوق الجمال والترفيو الرياضي 
كالمعب واكتشاف المجيول واأللغاز والزخارف والتناسق بين األشكال اليندسية ، وحب 

 االستكشاف والبحث والتحميل، والعمل التعاوني عند حل المشكالت والمواقف الرياضية.
لتفسير بعض  مى إبراز القيم التربوية عند  استخداميم كتب  الرياضياتمساعدة المعممين ع -

الظواىر في الحياة اليومية وتمثيميا بالجداول والرسومات ، والتعبير عنيا لمتواصل مع افراد 
المجتمع كجدولة التغيرات في درجات الحرارة خالل األسبوع ،زيادة عدد السكان في الكويت 

 ت اإلنفاق عمى السمع االستيالكية مثاًل .خالل عدة سنوات ، ومعدال
مساعدة أصحاب القرار ومؤلفو كتب كتب الرياضيات عمى تضمين القيم التربوية في محتوى  -

الكتب المدرسية من خالل األمثمة والتدريبات والتمارين والمسائل الحياتية واألنشطة الرياضية 
 ، مع مراعاة المرحمة العمرية لممتعممين .

الدراسة األولى من نوعيا تجرى في الكويت حسب عمم الباحث، مما يعطي الدراسة تعد ىذه  -
 أىمية ريادية .
 حدود الدراسة 

 اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:
 الرياضيات في مراحل التعميم العام ) االبتدائية ،المتوسطة ،والثانوية ( لمعام  الدراسي معممو  -

 في دولة الكويت .  7171/<716
قائمة بالقيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية لصفوف مراحل  -

         ( قيمة:9) التعميم العام ، وتكونت من ستة  مجاالت قّيمية  رئيسية ، اشتممت عمى
 تربوية فرعية .

 مصطمحات الدراسة 
 ثة مراحل تعميمية ىي:مراحل التعميم العام: يتكون التعميم العام بدولة الكويت من ثال -
        الصف األول االبتدائي الدراسة بيا خمسة سنوات تبدأ من مدة  المرحمة االبتدائية: - 

            وىي بداية التعميم حق بيا التمميذ  في سن السادسة، حتى الخامس االبتدائي، يمت
 اإللزامي النظامي.

وات ، تبدأ من الصف السادس حتى التاسع مدة الدراسة بيا أربعة سن المرحمة المتوسطة:-
 المتوسط ، والتعميم بيا إلزامي .
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 مدة الدراسة بيا ثالثة سنوات ،تبدأ من الصف العاشر حتى الثاني عشر، المرحمة الثانوية:-
 والتعميم بيا إلزامي .

التصورات المعرفية بأنيا مجموعة من المعتقدات و  ( 88:  >711القيم : يعرفيا الجالد )-
، ويعتقد بيا اعتقاد والوجدانية والسموكية  الراسخة،  يختارىا اإلنسان بحرية بعد تفكر وتأمل 

تشكل لديو منظومة من المعايير يحكم بيا عمى األشياء بالحسن او القبح ، جازمًا،  و 
 وبالقبول او الرفض، ويصدر عنيا سموك منتظم يتميز بالثبات  والتكرار واالعتزاز.

أنيا مجموعة من المبادئ والمعتقدات التي يكتسبا  لباحث القيم التربوية إجرائيًا : ويعرف ا      
الطالب من ما يتضمنو محتوى كتب الرياضيات المدرسية ، وتوجيو نحو ممارسة السموك 

 المرغوب فيو ، بما يتماشى مع قيم  المجتمع وعاداتو وتقاليده. 
  إجراءات  الدراسة   

 منهج الدراسة 
الدراسة عمى المنيج البنائي لموصول إلي تصور أولي لمقيم التربوية المقترح  اعتمدت

في دولة (  67-6 )  تضمينيا في محتوي كتب الرياضيات في مراحل التعميم العام لمصفوف
عن خطوات منظمة إليجاد  ان المنيج البنائي  عبارة ( 77:  7118الكويت .ويذكر اآلغا )
ديدًا   أو لم يكن معرفا بالكيفية  نفسيا من قبل ،ويتعمق  باستخدامات ىيكاًل معرفيًا تربويًا  ج

لباحث من رؤي  تشاركية مستقبمية تتوائم مع الظروف المتوقعة واإلمكانات الواقعية،  ويستفيد ا
 المعنيين في مجال معين لتحقيق اىداف معينة لمخبراء و 

 قام الباحث بالخطوات التالية  : 

ات والدراسات التربوية المتعمقة بالقيم التربوية في المناىج الدراسية االطالع عمى األدبي -
 بصورة عامة ومناىج الرياضيات عمى وجو الخصوص.

االطالع عمى اليدف الشامل لمتربية ،واألىداف العامة لتدريس الرياضيات في مراحل التعميم  -
 (، والتي تمثمت بالتالي:=716العام )التوجيو العام لمرياضيات،

 أىداف تتعمق بالمعرفة الرياضية. -  
 أىداف تتعمق بالميارات الرياضية. -  
 أىداف تتعمق بأساليب التفكير وحل المشكالت. -  
 أىداف تتعمق بالميول واالتجاىات والقيم . -  
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تم تقديم سؤال مفتوح لمجموعة من معممي الرياضيات من ذوي الخبرة في تدريس الرياضيات  -
ومجموعة من  معمم ومعممة،  79م ألكثر من خمسة سنوات بمغ عددىم في مراحل التعمي

موجيي الرياضيات ،وبعض أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس لإلجابة  
 عمى السؤال اآلتي: 

" ما القيم التربوية التي ينبغي  تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية  لصفوف مراحل      
 لة الكويت ؟" .التعميم العام بدو 

بعد تحميل إجابات المعممين والموجيين وأعضاء ىيئة التدريس ، ونتائج وتوصيات الدراسات -
التربوية ، واألدبيات النظرية ، تم تحديد تصور أولي  لقائمة بالقيم التربوية التي ينبغي 

ئمة من ستة تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية في مراحل التعميم العام، ولقد تكونت القا
مجاالت لمقيم التربوية وىي )األخالقية ، االجتماعية، الوطنية، الجمالية والترفييية ، البيئية، 
         االقتصادية (، واحتوى كل مجال عمى مجموعة من القيم التربوية الفرعية حيث بمغ عددىا

 ( قيمة تربوية. 1:) 
مى مجموعة من سبعة موجيي رياضيات ، تم عرض قائمة القيم التربوية بصورتيا األولية ع-

واثنى عشر رئيس قسم رياضيات ألبداء رأييم بقائمة القيم ، مع اجراء أي إضافات أو تعديل 
أو حذف ما يرونو مناسًبا لتحقيق أىداف الدراسة . وبناءًا عمى المالحظات تم اجراء 

مجاالت رئيسية لمقيم التعديالت المطموبة، وأصبحت قائمة القيم التربوية مكونة من ستة 
 قيمة  تربوية فرعية.  >9ة والتربوي

 صدق االداة 
مكونة من ثمانية  تم عرض أداة الدراسة )االستبانة( بعد اجراء التعديالت ،عمى مجموعة      

أعضاء ىيئة تدريس في كمية التربية بجامعة الكويت ، وكمية التربية األساسية بالييئة العامة 
بداء مالحظاتيم وتعديالتيم عمى القيم التربوية لمتعميم التطبيقي  ،بغرض تحكيم االستبانة وا 

ومجاالتيا، ومدى مناسبة المقياس الخماسي لتحديد درجة أىمية كل قيمة تربوية . وبناءًا عمى 
   :9الي   >9 مالحظات المحكمين، تم اجراء التعديالت الالزمة وانخفضت  عدد القيم من

تتكون من ستة مجاالت رئيسية لمقيم  صبحت االستبانة في صيغتيا النيائيةقيمة تربوية . وبذلك أ
التربوية وىي:القيم األخالقية،القيم االجتماعية،القيم االقتصادية ،القيم الوطنية،القيم البيئية، والقيم 

وتنوع القيم التربوية  من بحث الي آخر، يوضح طعيمة  الجمالية والترفييية. وبالنسبة الي تعدد 
أنو من الصعب تصنيف القيم تصنيًفا شاماًل يصمح لمختمف البحوث ، إذ لكل ( ><:  >=<6)

  بحث أىدافو وطبيعتو .
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وتوزعت القيم التربوية الفرعية لمدراسة الحالية عمى مجاالت القيم الرئيسة  
 كاآلتي:

 قيم  تربوية.   عمى تسع المجال األول : القيم األخالقية : اشتمل
 قيم  تربوية.   ي: القيم االجتماعية: اشتمل عمى  عشرةالمجال الثان

 المجال الثالث: القيم الوطنية : اشتمل عمى ست  قيم تربوية. 
 المجال الرابع : القيم االقتصادية: اشتمل عمى  سبع  قيم تربوية.
 المجال الخامس : القيم البيئية : اشتمل عمى ثماني  قيم تربوية.

 قيم تربوية.   جمالية والترفييية: اشتمل عمى خمسالقيم ال المجال السادس:
  تصحيح االداة 

تم تخصيص الدرجات التالية لتصحيح األداة وفقا لحساب المدى ليذه الدرجات كما ىو     
 ( .  1موضح في جدول )

 ( مدى القيم حسب المقياس الخماسي1جدول )

 ثبات االداة 
معمم ومعممو في مدارس التعميم العام ، وتم  81لمتأكد من ثبات األداة ، تم تطبيقيا عمى       

، وجاءت النتائج كما ىي  Cronbach Alphaباخ ألفا حساب معامل الثبات وفًقا لمعادلة كرون
 ( .2موضحة في جدول )

 ( معامالت الثبات لمجاالت القيم التربوية واألداة الكمية2جدول )

فئة المتوسط 
 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5-4.21 الحسابي

ميمة بدرجة  درجة القيم
 عالية جدا

ميمة بدرجة 
 عالية

ميمة بدرجة 
 متوسطة

ميمة بدرجة 
 قميمة

ميمة بدرجة 
 قميمة جداً 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  عدد القيم الفرعية   مجاالت القيم التربوية 
 0.939 8 القيم البيئية 

 0.952 10 القيم االجتماعية 
 0.957 9 االخالقية  القيم 

 0.942 6 القيم الوطنية 
 0.901 5 القيم الجمالية والترفييية 

 0.926 7 القيم االقتصادية 
 0.983 45 القيم الكمية
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            بينلمجاالت القيم التربوية تتراوح  أن معامالت الثبات ) 2يتبين من جدول)      
( وىذه النتيجة 0.983ألفا لألداة ككل بمغ)وان معامل ثبات كرونباخ  (>:<.1 -16<.1)

       توضح أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ، ويمكن االعتماد عمييا في جمع
 بيانات الدراسة .

  االتساق الداخمي لألداة 
إليجاد صدق االتساق الداخمي لمجاالت الدراسة ، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون       

            معامالت االرتباط بين مجاالت القيم  والقيم الكمية ، كما ىو موضح في جدولإليجاد 
 التالي :  )  3) 

 ( االرتباط بين مجاالت القيم والقيم الكمية  3جدول) 

معامل ارتباط  العدد  المجاالت 
 بيرسون 

 معامل الثبات 

 0.853 743. 198 القيم االخالقية
 0.902 821. 198 القيم البيئة

 0.945 895. 198 القيم االجتماعية
 0.855 746. 198 القيم الوطنية

 0.869 768. 198 القيم الجمالية والترفييية 
 0.860 755. 198 القيم االقتصادية 

( ان  معامالت االرتباط عالية نسبيًا ودالة إحصائيا . كما تم حساب   3يتبين من جدول )     
 ام معادلة سيبرمان براون، وبمغت معامالت الثبات عالية:معامل االرتباط باستخد

 (x 1(/ )معامل االرتباط  x 2معامل الثبات= ) معامل االرتباط     

 عينة الدراسة 
( معمم ومعممة رياضيات في مراحل التعميم العام ، تم 196) تكونت عينة الدراسة من     

( يبين توزيع العينة 4بدولة الكويت .جدول )اختيارىا بطريقة عشوائية  من المدارس الحكومية 
 حسب متغيرات الدراسة.
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 ( توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة4جدول )

 العدد  الفئة         المتغير

 المرحمة الدراسية

 62 االبتدائية

 40 المتوسطة

 96 الثانوية

 سنوات الخبرة التدريسية

 50 سنوات 5اقل من 

 82 سنوات 10-5من 

 66 سنوات 10اكثر من 

  المعالجات اإلحصائية 
 . SPSSاعتمد تحميل بيانات الدراسة عمى استخدام الحزمة اإلحصائية  -
 تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة. -
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق  Kruskal Wallisتم استخدام اختبار كروسكال واليس  -

إحصائية بين إجابات معممي الرياضيات في مراحل التعميم العام بالنسبة لمقيم التربوية الالزم 
تضمينيا في محتوى كتب الرياضيات تبًعا لمتغيري المرحمة الدراسية ، وعدد سنوات الخبرة 

 التدريسية  في تدريس الرياضيات .
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 أواًل:النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤال الرئيس األول الذى ينص عمى: 
ما القيم التربوية التي ينبغي تضمينها في كتب  الرياضيات المدرسية لصفوف مراحل  " 

        التعميم العام ؟ وما درجة أهميتها من وجهة نظر معممي الرياضيات لتمك  الصفوف في
 " ة الكويت؟دول

جابة عمى ىذا السؤال ، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  المعيارية وبيان لإل     
( 5  (كل مجال من مجاالت القيم التربوية من وجية نظر معممي الرياضيات .جدول ترتيب 

 يوضح ذلك .
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 لمجاالت القيم التربوية (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 5جدول) 

ترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد ن المحاور  الرقم  

 المجال

 1 0.474 4.51 198 القيم االخالقية 1   

 3 0.437 4.28 198 القيم البيئية  2

 5 0.474 4.19 198 القيم االجتماعية  3

 4 0.697 4.23 198 القيم الوطنية 4

القيم الجمالية  5

 والترفييية 

198 4.32 0.428 2 

 6 0.681 3.97 198 القيم االقتصادية  6

 0.428 4.25 198 القيم الكمية 

(  أن المتوسط الحسابي اإلجمالي  لمجاالت القيم التربوية حصل (5يتضح من جدول 
(، وىي درجة عالية جًدا ، كما أن مجاالت القيم 0.428( ، وانحراف معياري) 4.25عمى )

، وىي ميمة بدرجة  (6:.9-><.8ات حسابية تراوحت بين )التربوية حصمت عمى متوسط
عالية  وعالية جًدا، وىذا يوضح مدى أىمية مجاالت القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في 
محتوى كتب الرياضيات المدرسية، من وجية نظر معممي الرياضيات. كما يبين الجدول أن 

وحصل مجال القيم  4.51)حسابي )  بمتوسطمجال القيم األخالقية  حصل عمى الترتيب األول 
( ،أما مجال القيم االقتصادية فقد 4.32الجمالية والترفييية عمى الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )

 ( .(2.97جاء بالترتيب األخير بمتوسط حسابي 
ولإلجابة عمى األسئمة الفرعية سوف يتم عرض الجداول المتعمقة بمجاالت القيم    
        تو ، وبيان المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، والترتيب  لكل قيمة التربوية الس

 من القيم التربوية المرتبطة بكل مجال ، ويمي ذلك مناقشة السؤال األول بشكل شامل بعد 
 عرض الجداول .



 جاسم محمد التمار/ د                           القيم التربوية التي ينبغي تضمينها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2021يناير   –األول انعدد  – 33انًجهد  21

 

 اوال :مجال القيم التربوية االخالقية
قيم تربوية، وحصل مجال القيم  ( 9) ( أن ىذا المجال قد تكّون من6يتضح من جدول)

، وىذا يوضح حصول ( 1=.9-9.17التربوية االخالقية عمى متوسطات حسابية تراوحت بين )
القيم التربوية االخالقية  عمى درجات أىمية توزعت بين عالية وعالية جًدا . وحصمت قيمة  

"القدوة الحسنة"، بالترتيب  "حب اهلل وشكره عمى نعمو"، عمى الترتيب األول ، ثم يمييا قيمة 
 الثاني . وقد جاءت قيمة " حب العمم" بالترتيب األخير

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمجال القيم التربوية االخالفية      6جدول)
 196ن=

المتوسط  القيم التربوية االخالقية  التسمسل 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 ترتيب القيم  ىمية درجة اال

 2 عالية جداً  0.632 4.74 القدوة الحسنة 1      
 7 عالية  0.810 4.17 الصدق 2
 1 عالية جدًا  0.534 4.80 حب اهلل وشكره عمى النعم  3
 8 عالية  0.717 4.16 السماحة 4
 3 عالية جداً  0.692 4.70 احترام اآلخرين 5
 6 عالية جداً  0.726 4.61 األمانة  6
 9 عالية  0.787 4.02 حب العمم  7
 4 عالية جداً  0.652 4.68 احترام القانون  8
 5 عالية جدًا  0.742 4.67 اإلخالص  9

 0.474 4.506 المجال ككل     

 ثانيا :مجال القيم التربوية الجمالية والترفيهية 
حصل مجال ( قيم تربوية، و  5( أن ىذا المجال تكّون من)  7يتضح من جدول)     

 (         ;>.9-8.86) القيم التربوية الجمالية والترفييية عمى متوسطات حسابية تراوحت بين
، وىذا يوضح أن القيم التربوية الجمالية والترفييية  قد حصمت عمى درجات أىمية متوسطة 
" وعالية جًدا. وحصمت قيمة"تقدير األشكال والتناسق"، عمى الترتيب األول ، وحصمت قيمة

االستمتاع بالجانب الترفييي " ، عمى الترتيب الثاني . أما قيمة" التنظيم والترتيب " ،  فقد 
 حصمت عمى الترتيب األخير
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمجال القيم التربوية          7جدول )
 196الجمالية والترفيهية ن=

المتوسط  مالية والترفييية القيم التربوية الج التسمسل 
 الحسابي 

 الترتيب  درجة االىمية  االنحراف المعياري

 3 عالية جداً  0.609 4.66 تذوق الجمال الرياضي   1   
 2 عالية جداً  0.520 4.71 االستمتاع بالجانب الترفييي  2
 1 عالية جداً  0.536 4.76 تقدير األشكال والتناسق  3
 5 عالية 0.741 3.31 التنظيم والترتيب  4
 4 عالية 0.704 4.15 إتقان التصنيف  5

 0.428 4.32 المجال ككل 

 ثالثا :مجال القيم التربوية البيئية
( قيم تربوية ، وحصل  8( أن ىذا المجال يتكون من)  (8يتبين من جدول         

، وىذا يدل ( <;.9-<8.7مجال  القيم التربوية  البيئية عمى متوسطات حسابية تراوحت بين )
عمى حصول القيم التربوية البيئية  عمى درجات أىمية تراوحت بين متوسطة و عالية جًدا ، 
حيث حصمت القيم "المحافظة عمى جودة  نقاوة الغالف الجوي، وحسن استغالل الثروة المائية " 

نية " ، عمى ، عمى الترتيب األول واألول مكرر ، وحصمت قيمة  "المحافظة عمى الموارد الحيوا
 الترتيب األخير بدرجة متوسطة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمجال القيم التربوية البيئية 8جدول )
 196ن=

المتوسط  القيم التربوية   البيئية   التسمسل 
 الحسابي 

 الترتيب  درجة االىمية  االنحراف المعياري 

 *1 عالية جداً  0.375 4.69 الجوي  المحافظة عمى جودة الغالف 1

 6 عالية 0.401 4.09           المحافظة عمى الموارد النباتية  2
 3 عالية جداً  0.445 4.58 المحافظة عمى الصحة العامة 3
 *1 عالية جداً  0.385 4.69 حسن استغالل الثروة المائية  4
 4 داً عالية ج 0.664 4.48 تقدير اىمية الطاقة في الحياة  5
 5 عالية جداً  0.762 4.43 االىتمام بالنظافة 6
 7 عالية  0.735 3.95 المبادرة في حل المشكالت البيئية  7
 8 متوسطة 0.756 3.29 المحافظة عمى  الموارد الحيوانية  8

 0.437 4.28 المجال ككل   
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 المجال الرابع :القيم التربوية الوطنية 
قيم تربوية ، وحصل مجال   ( 6ىذا المجال يتكون من) ( أن   9يتضح من جدول)      

، وىذا يدل عمى  (<;.9-:=.8القيم التربوية الوطنية  عمى متوسطات حسابية تراوحت بين )
أن القيم التربوية الوطنية  حصمت عمى درجات أىمية تراوحت بين عالية وعالية جًدا . وقد 

م حصمت قيمة" األمن واألمان" عمى الترتيب حصمت قيمة "حب الوطن " عمى الترتيب األول ، ث
 الثاني .أما قيمة  "المواطنة المسئولة " ، فقد حصمت عمى الترتيب األخير

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لمجال القيم التربوية الوطنية 9جدول )
 196ن=

المتوسط  القيم التربوية الوطنية  التسمسل 

 الحسابي 

نحراف اال

 المعياري 

 الترتيب  درجة االىمية 

 4 عالية 0.1.011 4.18 الحرية  1

 1 عالية جداً  0.778 4.69 حب الوطن  2

 6 عالية 0.723 3.85 المواطنة المسئوولة 3

 3 عالية 0.914 4.20 احترام التعددية  4

 2 عالية جداً  0.861 4.56 األمن واالمان  5

 5 عالية 0.987 3.92 المشاركة الوطنية  6

 0.697 4.233 المجال ككل   

 خامسًا :مجال القيم التربوية االجتماعية 
(  قيم تربوية ، وحصل مجال  القيم 10( أن ىذا المجال يتكّون من) 10يتبين من جدول) 

، وىذا يدل عمى أن ( <;.9->8.7التربوية االجتماعية عمى متوسطات حسابية تراوحت بين )
عالية جًدا . درجات أىمية تراوحت بين متوسطة و االجتماعية حصمت عمى القيم التربوية 

وحصمت قيمة" صمة الرحم" ، عمى الترتيب األول ، وحصمت قيمة" التعاون"، عمى الترتيب 
 الثاني ، أما قيمة " اإليثار"، فقد حصمت عمى الترتيب األخير
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رتيب لمجال القيم التربوية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والت10جدول )
 196االجتماعية ن=

 الترتيب  درجة االىمية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيم التربوية االجتماعية  التسمسل 
 3 عالية جداً  0.556 4.46 تحمل المسئولية  1
 4 عالية جداً  0.550 4.41 تقدير العمماء  2
 2 عالية جداً  0.603 4.58 التعاون 3
 6 عالية جداً  0.731 4.27 التسامح  4
 9 عالية 0.732 3.62 تقبل النقد  5
 8 عالية 0.872 4.08 قبول اآلخرين  6
 1 عالية جداً  0.576 4.69 صمة الرحم  7
 7 عالية جداً  0.836 4.22 التكافل االجتماعي  8
 5 عالية جداً  0.756 4.30 المساواة  9
 10 سطةمتو  0.785 3.27 اإليثار  10
 0.480 4.19 المجال ككل  

 سادسًا: مجال القيم التربوية االقتصادية 
قيم تربوية ، وحصل مجال القيم   (  7( أن ىذا المجال مكّون من)  11يتضح من جدول)      

، ويدل ذلك عمى ( >:.9-:8.6التربوية االقتصادية عمى متوسطات حسابية تراوحت بين )
عالية جًدا . وقد درجات أىمية تراوحت بين متوسطة و قتصادية  عمى حصول القيم التربوية اال

عمى ثم حصمت قيمة " ترشيد اإلنفاق" حصمت قيمة" تقدير المال" ، عمي الترتيب األول ، 
 الترتيب الثاني ، ثم حصمت قيمة"تنظيم التعامل التجاري" ، عمى الترتيب األخير

المعيارية والترتيب لمجال القيم التربوية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 11جدول )
 196االقتصادية ن=

 الترتيب  درجة االىمية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيم التربوية االقتصادية  التسمسل 

 2 عالية جداً  0.760 4.43 ترشيد اإلنفاق          1
 4 عالية جداً  0.834 4.25 التوفير  2
 3 عالية جداً  0.813 4.42 حسن االستيالل  3
 6 متوسطة  0.876 3.34 تقدير الوقت  4
 1 عالية جداً  0.758 4.57 تقدير قيمة المال  5
 5 عالية  0.818 3.65 التخطيط االقتصادي  6
 7 متوسطة  0.965 3.15 تنظيم التعامل التجاري  7

 0.681 3.97      المجال ككل   
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 ل متكامل  مناقشة نتائج السؤال االول بشك
( يتبين أن جميع مجاالت القيم التربوية حققت أوساًطا حسابية :) بالنظر إلي جدول   

عالية وعالية جدًا ، ويشير ذلك إلي أىمية تضمين جميع مجاالت القيم التربوية في محتويات 
 كتب الرياضيات المدرسية في صفوف  مراحل التعميم العام من وجية نظر معممي الرياضيات .

      ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى : إما لعدم وجود قائمة بالقيم التربوية التي ينبغي تضمينيا 
كافية  الرياضيات  بدرجة عدم توافرالقيم التربوية في كتب في كتب الرياضيات المدرسية، أو إلى 

تضمين . وىذا يتضح من  درجة االىتمام العالية من معممي الرياضيات وحرصيم عمى ضرورة  
         جميع القيم التربوية في كتب الرياضيات من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني

       مدى حاجة المعممين إلى إكساب تضح من درجات االىتمام العالية، عشر الثانوي . كما ي
         القيم التربوية المقترحة لطمبة مراحل التعميم العام لصقل أفكارىم وشخصياتيم وتعديل
         تصرفاتيم وسموكياتيم بعد مالحظة سموكيات وتصرفات غيرمرغوبة من طمبة المدارس

ثقافة وعادات وتقاليد وطبيعة المجتمع الكويتي . واتفقت نتائج الدراسة الحالية   ال تتماشى مع
ينيا في الدراسات السابقة في أىمية وجود قائمة بالقيم التربوية  التي ينبغي تضم  مع نتائج

ففي المرحمة االبتدائية : ،  ي جميع المراحل التعميميةمحتويات كتب الرياضيات المدرسية ف
(. وفي المرحمة  >716؛ أبولوم والرمامنو،  >711؛ األشقر،  =711دراسة )الحربي، 

         ؛ Dede,2006 ؛ :711حميده جاد اهلل وآخرون،؛ و   :711 : دراسة )ىبو محمد،المتوسطة
 (. :711؛ القحطاني،7111(. وفي المرحمة الثانوية :  دراسة ) الخرافي،  7161ش ،الدى

أما بالنسبة إلى حصول مجال القيم التربوية األخالقية عمى الترتيب األول ، يعزو    
الباحث ىذه النتيجة إلى أىمية القيم األخالقية في تربية الجانب األخالقي لطمبة المدارس عمى 

كسابيم الصفات الحميدة اختالف أعمارىم ، لصقل شخصياتيم ، وتنمية سموكياتيم المرغوبة ، وا 
التي يتحمى بيا الطالب المسمم في أسرتو ومدرستو ومجتمعة . أما حصول مجال القيم الجمالية 

ىذه القيم في محتوى كتب  والترفييية عمى الترتيب الثاني ، فيذا يدل عمى أىمية ادخال
وجمود مواضيع الرياضيات وتركيزىا عمى الجانب العممي دون  حدة  الرياضيات لتخفيف

الجوانب الجمالية والترفييية ، مما أثر ذلك الى عزوف  الكثيرمن الطمبة عن حب مادة 
الرياضيات . وكذلك بالنسبة الي اىمية مجال القيم البيئية وحصولو عمى الترتيب الثالث ، أما 

دية  عمى الترتيب األخير في الجدول رغم أىميتيا بالنسبة إلى حصول مجال القيم االقتصا
العالية من وجية نظر المعممين ، قد يرجع ذلك إلى اختالف وجيات نظر المعممين تبًعا لممرحمة 
التعميمية التي يقومون بالتدريس فييا ، حيث أن القيم االقتصادية واكتسابيا وممارستيا مرتبطة 

قيم التربوية االقتصادية تشكل أىمية عالية لطمبة المرحمة بالعمر الزمني والعقمي لمطالب ، فال
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 رررر

الثانوية مقارنة بأىميتيا لطمبة المرحمة االبتدائية .واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت لو 
( في أىمية تضمين القيم التربوية في كتب الرياضيات، وحصول  =711نتائج دراسة )الحربي، 

الية والترفييية ، ومجال القيم التربوية األخالقية عمى نسب عالية  في مجال القيم التربوية الجم
كتاب الصف الرابع االبتدائي ، واختمفت عن دراسة الحربي في حصول مجال القيم التربوية 

( التي  >716البيئية عمى نسبو متدنية . وكذلك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )األشقر، 
قيم التربوية ، وتعزيزىا في كتب الرياضيات المدرسية .كما اتفقت   مع أوصت بزيادة االىتمام بال

في أىمية تضمين القيم التربوية في كتب الرياضيات ،  (  >716ابولوم والرمامنو ، دراسة )
( في (Dede,2006وزيادة تضمين كتب الرياضيات بالقيم االجتماعية. واتفقت كذلك مع دراسة 

 بالقيم التربوية . أىمية تضمين كتب الرياضيات
أن  القيم التربوية التي حصمت عمى  )66-;( وبصورة عامة يتضح من الجداول   
(  قيمة ، وبمغ عدد القيم التي حصمت عمى >7ية جًدا من األىمية بمغ عددىا )درجات عال

            ( قيمة ، وبمغ عدد القيم التي حصمت عمى درجات أىمية متوسطة 68( درجات أىمية عالية
( قيم، من وجية نظر معممي الرياضيات لصفوف المراحل التعميمية ، وتشير ىذه الدرجات :)

 عمى ضرورة  تضمين جميع القيم التربوية في كتب الرياضيات لصفوف مراحل التعميم العام .
حب اهلل وشكره عمى نعمو" حصمت عمى الترتيب “( أن  قيمة  ;ويتبين من جدول)    

( ، وىذا يدل 1=.9يع القيم التربوية االخالقية ، وجاء متوسطيا الحسابي )األول من بين جم
عمى مدى حرص معممي الرياضيات عمى إعطاء صيغة دينية في محتوي كتب الرياضيات 
المدرسية،بيدف ترسيخ ىذه القيمة في عقول الطمبة ،والعمل عمى تطبيقيا في سموكياتيم 

صياتيم وتنميتيا تنمية إسالمية ، وترسيخ حب اهلل وتصرفاتيم ، مما ينعكس ذلك عمى صقل شخ
تعالى وتحصينيم بيا لمواجية القيم السيئة والتي دخمت عمى مجتمعاتنا االسالمية بيدف ابعاد 
طمبتنا منذ الصغر عن قيم مجتمعنا ودينو االسالمي، وىذا ما يحتاجو المجتمع الكويتي . وقد 

، مما يشير إلى أىمية (9>.9الثاني بمتوسط حسابي) حمت قيمة "القدوة الحسنة "، عمى الترتيب
ترجمة ىذه القيمة في أمثمة وتمارين وأنشطة الرياضيات ، حتى تتمثل القدوة الحسنة أمام الطالب 
في سموكيا وتصرفاتيا وأفعاليا ، ومن ثم يمارس الطالب ىذه السموكيات والتصرفات في حياتو 

           عمميو. وتختمف الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  اليومية وعالقاتة مع زمالئو الطمبة وم
( التي كشفت قمة تضمين القيم التربوية والدينية في محتوى رياضيات المرحمة 7111)الخرافي ،

( ، حيث كشفت أن القيم >716الثانوية ، وتختمف أيضا مع نتائج  دراسة )ابولوم والرمامنو،
ات لمصفوف األربعة األولى من التعميم األساسي ، األقل الدينية المتضمنة في كتب الرياضي

 تواجًدا مقارنة بالقيم العممية،  والقيم االجتماعية، والقيم الوطنية.
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( حصول قيمة"تقدير األشكال والتناسق" عمى الترتيب األول من >) كما يتضح من جدول
ير ىذه  الدرجة إلى مدى ، وتش (;>.9بين جميع القيم الجمالية والترفييية،  بمتوسط حسابي)

أىمية قيمة األشكال اليندسية الجميمة ، والتناسق فيما بينيا بالنسبة لمطمبة ، ويمكن أن نستنبط 
من إعطاء ىذه القيمة درجة عالية جدا ، إلى حرص المعممين عمى زيادة تضمين  كتب 

والتدرج في العرض  الرياضيات بالصور واألشكال اليندسية المختمفة ، وتقميل الكتابة فييا ،
االستمتاع بالجانب “. كما حمت قيمة مو الطمبة عبر السنوات الدراسية بشكل متواز مع ن

، وتفسر ىذه  (6>.9) الترفييي" عند تعمم الرياضيات عمى الترتيب الثاني  ، بمتوسط حسابي
األلغاز، الدرجة إلى ضرورة إدخال الجانب الترفييي في محتوى مواضيع الرياضيات ، من خالل 

          واأللعاب ، والمسابقات، وحل المشكالت الحياتية ، و يضفي ذلك عنصر التشويق عند
  تعمم مادة الرياضيات ، وكسر الجمود  والروتين العقيم المتبع بالتركيز عمى الجوانب العممية

 رجع ذلك فقط . أما بالنسبة إلى حصول قيمة" التنظيم والترتيب "، عمى درجة متوسطة ، قد ي
       إلى أن استيعاب ىذه القيمة بحاجة إلى درجة من التفكير ، في وقت أن كثير من الطالب 
لم ينمو لدييم االتجاه اإليجابي نحو الرياضيات . وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

ات ، إلى أىمية تضمين القيم الجمالية في كتب الرياضي (>716؛  األشقر،   =711)الحربي، 
 وحصول القيم الجمالية عمى نسب عالية في محتوى كتب الرياضيات في المرحمة االبتدائية .

( فقد بّين حصول قيمة" المحافظة عمى جودة الغالف الجوي" وقيمة " حسن =(أما جدول 
( من بين <;.9) " ،عمى الترتيب األول واألول مكرر ، بمتوسط حسابي  استغالل الثروة المائية

لقيم التربوية  البيئية . ويدل ذلك عمى أىمية تضمين كتب الرياضيات  بأىم قيمتين لحياة جميع ا
اإلنسان وىما  قيمة اليواء ، وقيمة والماء . فعمى الطمبة أن يتعمموا ابتداءا من الصف األول 
االبتدائي  فضل قيمة اليواء النقي في تنفس اإلنسان والحيوان والنبات ، والحرص عمى عدم 

ضرار بنقاوة الجو ، ودور اإلنسان في المحافظة عمى تحسين نقاوة الجو من أدخنة المصانع اإل
، وعوادم  السيارات، وحرق النفايات  بأنواعيا . وكذلك بالنسبة لقيمة الماء وأىميتو لجميع 
 الكائنات الحية ، وعدم اإلسراف بو عند استخدامة .إن تضمين كتب الرياضيات باألمثمة الحياتية
واألنشطة الصفية والالصفية يعطي الطمبة انطباع عن مدى حرص الدولة عمى العناية بمصادر 
الحياة ، مما يؤدى بالطمبة إلى  ممارسة السموك السوى في المحافظة عمى الثروات الطبيعية  ، 
باإلضافة إلى أن تضمين ىذه القيم في كتب الرياضيات يؤدى إلى إبراز التكامل األفقي بين 

تي العموم والرياضيات ، مما يساعد الطمبة عمى اكتساب ىذه القيم وممارستيا في الحياة ماد
بسرعة . أما حصول قيمة " المحافظة عمى الموارد الحيوانية" ، عمى درجة أىمية متوسطة ، تدل 
عمى ان دولة الكويت غير منتجة لمثروة الحيوانية ، ماعدا الطيور ، وليذا جاءت أىمية  ىذه 

مة  التربوية  بدرجة متوسطة  من وجية نظر معممي الرياضيات . واختمفت نتائج الدراسة القي
(  ،التي توصمت إلى تضمين بعض :711الحالية مع نتائج دراسة )حميده جاد اهلل وآخرون،

القيم البيئية في بعض الصفوف ، وعدم تضمينيا في الصفوف األخرى، باإلضافة إلى أن قيم 
        ظافة ، وقيمة تكيف األفراد مع بيئتيم لم يتم تضمينيا في أي صف من المحافظة عمى الن

( في  >716(  ،ودراسة )األشقر، =711العاشر( . وكذلك مع دراسة )الحربي، -) السابع 
 حصول القيم البيئية عمى نسب متدنية في كتب الرياضيات لصفوف المرحمة االبتدائية .
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حب الوطن" عمى الترتيب األول من بين جميع القيم  ( حصول قيمة "<) كما يبين جدول
بدرجة عالية جًدا . ويدل ذلك عمى  (<;.9) التربوية الوطنية، وحصوليا عمى متوسط حسابي

مدى حرص معممي الرياضيات عمى أىمية تضمين ىذه القيمة في كتب الرياضيات التي يقومون 
ىمية  ال مفر منو في ظل دولة مدنية بتدريسيا ، فحب الوطن والوالء لو، أمر في غاية اال

ديمقراطية ، تقدر قيمة المواطن وترفع شأنو ، وتعمل عمى تعزيز العدالة بين أفراد المجتمع 
.فيجب غرس ىذه القيمة في عقول وقموب الطمبة لنبذ الوالء  المتطرف الي طوائف أوجماعات 

الترتيب الثاني بدرجة أىمية أو تكتالت أوتحزبات.كما حصمت قيمة " األمن واألمان " عمى 
عالية جدا، حيث أن ىذه القيمة تعتبر سبب من أسباب حب الوطن ، وخاصة لما أنعم اهلل عمى 
دولة الكويت بيذه النعمة. وليذا أكد المعممين عمى تضمين قيمة األمن واألمان في محتوى كتب 

ي حياتيم اليومية بتوجيو الشكر الرياضيات المدرسية،  ليتعمميا ويستوعبيا الطمبة،  ويمارسوىا ف
والحمد هلل رب العالمين . أما بالنسبة إلى قيمة " المواطنة المسئولة  " ، وحصوليا عمى الترتيب 
األخير في الجدول، رغم حصوليا عمى درجة أىمية عالية لتضمينيا في كتب الرياضيات ، قد 

خالل  التمارين واألمثمة واالنشطة يدل ذلك عمى  أىمية تثقيف الطمبة واعطائيم المعمومات من 
الرياضية ، إلعدادىم عمى تحمل المسئولية ليكونوا مواطنين  صالحين . واتفقت نتائج الدراسة 

(، في أىمية  >716( ، ودراسة )األشقر،  >716ابولوم والرمامنو، (الحالية مع نتائج دراسة
ائج التي توصمت ليما دراستي تضمين القيم الوطنية في كتب الرياضيات ، حيث تراوحت النت

ابولوم واألشقر عند تحميل كتب رياضيات المرحمة االبتدائية بنسب متوسطة وعالية . ولذلك 
 أوصى الباحثون  إلى زيادة االىتمام بتضمين القيم التربوية في محتوى كتب الرياضيات .

بين  ( حصول قيمة " صمة الرحم" ، عمى الترتيب األول من 61كما يوضح جدول) 
، مما يدل ذلك عمى ضرورة  (<;.9) جميع القيم التربوية االجتماعية ، بمتوسط حسابي

تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية ، لكي يتعمميا الطالب ويعرف مدى أىمية الترابط 
االجتماعي بين األقارب ، وأن يمارسيا في حياتو االجتماعية ، النيا من واجبات اإلنسان المسمم 

، حيث ان  (=:.9) حصمت قيمة  "التعاون"، عمى الترتيب الثاني بمتوسط حسابي. كما 
التعاون بين األفراد من أساسيات بناء المجتمع وتطويره ، ولذلك أمرنا اهلل تعالى بالتعاون ، قال 
تعالى ) وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان(  . ولذلك أكد معممي 

عمى أىمية قيمة التعاون وضرورة تضمينيا في كتب الرياضيات لصفوف مراحل  الرياضيات
التعميم العام . أما بالنسبة لحصول قيمة  "اإليثار" ، عمى درجة متوسطة ، قد يرجع السبب 
لتفاوت آراء المعممين نحو ىذه القيمة التي قد يدرك معناىا طمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية ، 

بالنسبة لتالميذ المرحمة  االبتدائية ، وليذا حصمت ىذه القيمة عمى درجو أىمية  وصعوبة فيميا
متوسطة ليتم تضمينيا في كتب الرياضيات المدرسية. واختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 

(، >716وأبولوم  والرمامنو ،؛  >716؛  األشقر 7161؛ الدىش ،  =711  دراسة )الحربي،
 الجتماعية عمى نسب متدنية في كتب الرياضيات المدرسية .في حصول القيم ا
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( إلى حصول قيمة " تقدير المال " عمى الترتيب األول من بين 66) كما يوضح جدول  
، مما يفسرضرورة تضمينيا في   (>:.9) جميع القيم التربوية االقتصادية ، بمتوسط حسابي

من وجية نظر معممي ىذه الصفوف ،  محتوى كتب الرياضيات لصفوف مراحل التعميم العام 
وخاصة أن المال وتقدير أىميتو في حياة اإلنسان العممية يعرفيا حتى تمميذ الصف األول 
االبتدائي ، ولذلك يجب االستفادة من قيمة المال وأىميتو  في تضمينو في  محتوى كتب 

مت قيمة " ترشيد اإلنفاق الرياضيات المدرسية ،لسيولة التعامل مع النقود لدى الطمبة . كما حص
" عمى الترتيب الثاني من حيث درجة أىمية تضمينيا في كتب الرياضيات ، وىذا يفسر مدى 
حرص معممي الرياضيات عمى تعميميا لمطمبة ،نظرًا الىميتيا في حياة االنسان . فالترشيد  ليس 

        بالمال فقط ، بل في الكيرباء والماء والغذاء .                     
 ثانيًا:النتائج المتعمقة باالجابة عمى السؤال الثاني والذي ينص عمى :

تختمف وجهات نظر معممي الرياضيات نحو مجاالت  القيم التربوية التي   "هل    
ينبغي تظمينها في محتوى كتب الرياضيات المدرسيه في مراحل التعميم العام وفقا لمتغيري 

 ، والمرحمة التعميمية  "؟           عدد سنوات الخبرة التدريسية
 لإلجابة عمى هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

بين  :1.1" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:
متوسطات درجات إجابات معممي الرياضيات نحو مجاالت  القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا 

  ب الرياضيات المدرسية في مراحل التعميم العام  ، وفقًا لمتغير عدد  سنواتفي محتوى كت
 الخبرة التدريسية " .

بين  :1.1 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثانية:"
متوسطات درجات إجابات معممي الرياضيات  نحومجاالت  القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا 

 حتوى كتب الرياضيات المدرسية في مراحل التعميم العام ، وفقا لمتغير المرحمة التعميمية " .في م
 :اواًل الفرضية األولي 

 Kruskal Wallisلمتحقق من صحة الفرضية، تم استخدام اختبار كورسكال واليس 
محتوى كتب  لمقارنة آراء معممي الرياضيات نحو مجاالت القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في

 يوضحا ذلك. 68.67الرياضيات المدرسية وفقًا  لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية جدول 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لعدد سنوات الخبرة التدريسية   12جدول) 
 لمعممي الرياضيات

الخبرة التدريسية  القيم التربوية
 لمعممي الرياضيات 

 االنحراف المعياري  توسط الحسابيالم العدد

 
 القيم الكمية
 

 0.434 4.517 50 سنوات 5أقل من 
 0.431 4.614 82 سنوات 5-10من 

 0.425 4.639 66 سنوات 10أكثر من 

 0.428 4.610 198 المجموع 

(  نتائج اختبار كروسكال والس  لمفروق بين متوسطات إجابات معممي 13جدول )
 لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية الرياضيات وفقًا 

 مستوى     الداللة    درجة الحرية  قيمة االختبار   العدد       مجال القيم التربوية 

 0.350 2 2.102 198 القيم االخالقية 
 0.330 2 2.220 198 القيم البيئية 

 0.257 2 2.715 198 القيم االجتماعية 
 0.683 2 0.764 198 القيم الوطنية 

 0.640 2 0.892 198 القيم الجمالية والترفييية 
 0.171 2 3.534 198 القيم االقتصادية 
 0.309 2 2.350 198 القيم ككل 

بين متوسطات  بانو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ) (13يتضح من جدول 
          التربوية بالنسبة لمجاالت القيم ) 0.05 ) إجابات معممي الرياضيات عند مستوى الداللة

) األخالقية ،البيئية ،االجتماعية ،الوطنية ، الجمالية والترفييية ،واالقتصادية ( .وتشير ىذه 
        التدريسية عمى النتيجة إلى اتفاق معممي الرياضيات رغم اختالف عدد سنوات خبراتيم 

       المدرسية في مراحل مجاالت القيم التربوية في محتوى كتب الرياضيات أىمية تضمين جميع 
 التعميم العام .
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   ثانيًا الفرضية الثانية :
  Kruskal  Wallis لمتحقق من صحة الفرضية ، تم استخدام اختبار كروسكال     

( بين متوسطات 0.05لمعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
جاالت القيم التربوية التي ينبغي تضمينيا في كتب درجات إجابات معممي الرياضيات نحو م

الرياضيات المدرسية، وفقًا  لمتغيرالمراحل  التعميمية )االبتدائية ، المتوسطة، والثانوية(.جدول 
 ( يوضحا ذلك .15,14)

( نتائج اختبار كروسكال والس لمفروق بين متوسطات اجابات معممي 14جدول )
 التعميمية الرياضيات وفقا لمتغير المرحمة

 الداللة      درجة الحرية  قيمة االختبار  العدد       المجال      

 *0.008 2 غ9.559  198 القيم االخالقية 
 0.221 2 3.020 198 القيم البيئية 

 0.082 2 4.996 198 القيم االجتماعية 
 0.087 2 4.885 198 القيم الوطنية 
القيم الجمالية 
 والترفييية 

198 2.266 2 0.322 

 0.167 2 3.574 198 القيم االقتصادية 
 0.109 2 4.426 198 القيم ككل 

 (0.05*مستوي الداللة )  

( نتائج تحميل التباين بين أفراد العينة بالنسبة لمقيم االخالقية  تبعًا 15جدول )
 لمتغيرالمرحمة التعميمية

 مستوي الداللة  االختبار  التباين بين  المجموعات   القيم التربوية 

 0.071 13.603         المرحمة االبتدائية  -المرحمة المتوسطة  االخالقية 
 *0.002 -21.533 المرحمة االبتدائية -المرحمة الثانوية  
 0.190 -7.930 الموحمة المتوسطة -المرحمة الثانوية  
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الداللة  ( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى69أسفرت نتائج جدول )
( أن تمك :6(  تعزى لممرحمة الدراسية لمتغيرالقيم التربوية األخالقية.  ويبين جدول ):1.1)

الفروق  بين المرحمتين االبتدائية والثانوية تعزى لممرحمة  الثانوية . ويفسر الباحث بأىمية دور 
قية . ولذلك يجب ان معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية عند تدريس القيم التربوية األخال

يراعى عند تأليف كتب الرياضيات المدرسية مستوي نضج التالميذ والعمر العقمي ليم ، عند 
اختيار األمثمة والتدريبات  واالنشطة  الرياضية التي تيدف الى غرس ىذه القيم في عقول 

الكتاب   انو عند تأليف( 718:  7169وسموك المتعممين . وِفي ذلك يوضح الجياللي وفوزي )
المدرسي يجب عمى المؤلفين ان يضعوا نصب اعينيم مستوى نمو التمميذ والخصائص النفسية . 
اما بالنسبة لطمبة المرحمة الثانوية والفارق الزمني والعقمي  مع تالميذ المرحمة االبتدائية ، يوضح 

، من خالل تنوع ذلك مدى سيولة التعامل معيم بيدف االستفادة من القيم التربوية االخالقية 
طرق التدريس ، وفنون التعامل معيم ، ونوعية التدريبات والتمارين واالنشطة الرياضية 
المستخدمة ، التي تنمي قيم االخالقية ، ومنيا قيم )حب اهلل وشكره عمى نعمو ، والصدق ، 

 والتسامح ، واحترام اآلخرين ، واالمانة ( .
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 توصيات الدراسة 
 عنو نتائج الدراسة ، فقد أوصى الباحث بما يمي: في ضوء ما أسفرت

ضرورة تضمين جميع  القيم التربوية في محتوى كتب الرياضيات المدرسية في جميع مراحل  -
 التعميم العام بدولة الكويت 

ان يراعى عند تطوير كتب الرياضيات المدرسية االىتمام بتوزيع القيم التربوية بِنَسب تتفق  -
 و العقمي لممتعممين في مراحل التعميم العام .مع مراحل تطور النم

إبراز القيم التربوية في محتوى كتب الرياضيات من خالل األمثمة والتدريبات والتمارين   -
واألنشطة الرياضية، وعرضيا بطرق مشوقة وجاذبة لمطمبة ،  مع التاكيد عمى أىمية ممارسة 

 مادة الرياضيات .الطمبة لمقيم التربوية التي يكتسبونيا من تعمميم ل
التركيز عمى زيادة استخدام الصور واألشكال اليندسية  والرسومات في كتب رياضيات  -

 المرحمة االبتدائية .
 مقترحات لدراسات مستقبمية :

 في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يقترح اجراء الدراسات التالية:
( وتوزيعيا  :-6 ) مرحمة االبتدائيةالقيم التربوية المتضمنة في كتب الرياضيات لصفوف ال -  

 عمى صفوف المرحمة االبتدائية . 
(،وتوزيعيا  <-; ( القيم التربوية المتضمنة في كتب الرياضيات لصفوف المرحمة المتوسطة-

 عمى صفوف المرحمة المرحمة المتوسطة.
وتوزيعيا (، 67-61القيم التربوية المتضمنة في كتب الرياضيات لصفوف المرحمة الثانوية )-

 عمى صفوف المرحمة الثانوية.
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 المراجع العربية واألجنبية
 ( .لسان العرب ،دار صادر،بيروت ،لبنان .1997ابن منظور ، ابي الفضل جمال الدين ) -
القيم المتضمنة في كتب رياضيات  ( . 2017ابولوم،خالد محمد والرمامنة،عصري عمي ) -

ن التعميم األساسي في األردن . دراسات لمصفوف  األربعة األولى م
 .14-1( ،2،)44العموم التربوية ، المجمد 

 ( . التقرير السنوي ،وزارة التربية ،دولة الكويت .2018التوجية العام لمرياضيات ) -
القيم التربوية المتضمنة في كتب الرياضيات بالمممكة العربية  ( . 2008الحربي ، ناصر ) -

ر العممي العشرون لجمعية المناىج وطرق التدريس، السعودية. المؤتم
 كمية التربية، جامعة عين شمس، يوليو.

 ( . المنظومة القيمية في االسالم .2017خديجة ،مستعد ) -
https://www.aljazeera.net/blogs 

 القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية ( . 2005الخوالدة ،محمد والشوحة،أحمد ) -
المقررة لمصفوف األربع العميا من المرحمة األساسية في األردن مجمة 

( ، 1اتحاد الجامعات العربية التربية وعمم النفس المجمد الثالث ،العدد )
 كمية التربية جامعة ، دمشق.

توظيف المفاىيم الرياضية في دعم القيم التربوية والدينية في  ( . 2000الخرافي ، عبدالمحسن )-
ة الثانوية بدولة الكويت .المجمة التربوية، كمية التربية جامعة المرحم

 ( .56،)41الكويت، المجمد 
 ( . تعمم القيم وتعميميا .عمان ، دار المسيرة .2007الجالد ،ماجد ) -
( .اىمية الكتاب المدرسي في العممية التربوية 2014الجياللي ،حسان و فوزي ،لوحيدي )-

،ديسمبر  9لتربوية ، جامعة الوادي ، العدد.مجمة الدراسات والبحوث ا
،194-210 . 

( . دراسة تحميمية لقيم الرياضيات المتضمنة بالكتب المطورة بمراحل 2010الدىش ، عبداهلل )-
التعميم العام بالمممكة العربية السعودية . مجمة دراسات في المناىج 

 واإلشراف التربوي، مكة المكرمة .
دراسة تحميمية لمقيم  المتضمنة في كتب التربية  ( . 2012) العجرمي ، سمية عثمان -

اإلسالمية واالجتماعية وحقوق  اإلنسان لمصف الرابع األساسي بفمسطين 
 . رسالة ماجستير غير منشورة،  كمية التربية، جامعة األزىر ،غزة .  
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لوجدانية في دراسة وصفية لتحديد معوقات استخدام االىداف ا ( . 2005القحطاني ،ناصر ) -
تدريس الرياضيات بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين .رسالة 

 ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى، كمية التربية ،مكة المكرمة.
 ( ،القاىرة ، عالم الكتب .4المناىج بين النظرية والتطبيق. ط ) ( . 1995المقاني ، احمد ) -
القيم التربوية المتضمنة في كتب الرياضيات الفمسطينية  ( . 2017االشقر ، ايمن محمود ) -

. مؤتمر كمية التربية األول جامعة فمسطين :بعنوان  4-1لمصفوف من 
 القيم في المجتمع الفمسطيني واقع وتحديات ،سبتمبر.

، فمسطين ،مطبعة 4البحث التربوي :عناصره ،مناىجو، ادواتو .ط  ( . 2003اآلغا، إحسان ) -
 الرنتيسي.

إثراء  بيئة التعمم في إثراء تعمم الرياضيات المدرسيو.  ( . دور 2009المميجي ،رفعت حسن ) -
بحث منشور، المؤتمر العممي الحادي والعشرون، الجمعية المصرية 
المناىج وطرق التدريس : تطوير المناىج بين االصالة والمعاصرة، 

 القاىرة ،يوليو .
تصور مقترح لتنمية القيم البيئة من خالل تدريس  ( . 2005حميدة ، جاد اهلل السيد وآخرون ) -

مقررات الرياضيات في التعميم األساسي .ورقة عمل مقدمة إلى الندوة 
 العممية التنمية والبيئة : صاللة ، ظفار،ديسمبر.                     

يق عممي لقيمة ( . التربية عمى القيم في البيئة المدرسية :تطب2017ريعي ،محمد اسماعيل ) -
العمل الجماعي لطمبة الصف السابع .شبكة االلوكة ، 

www.aluka.net. 
 القيم في العممية التربوية. القاىرة ، مؤسسة الخميج العربي.           ( . 1984زاىر ،ضياء )-
تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية :مفيومو إستخداماتو.   ( . 1987طعيمو، رشدي احمد )-

 فكر العربي ، القاىرة .دار ال
القيم في محتوى مناىج المواد االجتماعية بالمدرسة العربية الدولية  ( . 1995عطوة ،محمد )-

 15( ،54بين الواقع والمطموب :دراسة تحميمية . رسالة الخميج العربي ،)
،65-97 . 

ضيات ( . تصور مقترح لتضمين بعض االخالقيات بكتب ريا2015ىبة ،محمد عبدالنظير )-
المرحمة اإلعدادية في ضوء كشف مالمح المنيج الخفي.مجمة كمية 

 .264-220،  18التربية ،جامعة بور سعيد،العدد 
 ( . ادارة التخطيط ، التقرير السنوي ، وزارة التربية .1990وزارة التربية ) -
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