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تحليل محتوى كتب لغتي الجميلة في المرحلة االبتدائية

 في ضوء الشغف المعرفي

 د. مشاعل بنت صاحل  بن سعد الدوسري

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد بكلية الرتبية- جامعة جدة

اسُتلم البحث بتاريخ: 1 / 9/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 25 / 10/ 2020م
مستخلص البحث: هدف هذا البحث إىل حتليل حمتوى كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية يف 
ضوء معايري الشغف املعريف، ولتحقيق هذا اهلدف اُستخدم املنهج الوصفي التحليلي، كما طوِّرت بطاقة 
لتحليل احملتوى، وتكون جمتمع البحث من مقررات لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية ككل، فيما تكونت 
عينة البحث من مقررات لغيت اجلميلة للصف الثالث والرابع واخلامس والسادس االبتدائي يف الفصلني 

الدراسيني األول والثاين.
ولإلجابة عن أسئلة البحث مت حتليل حمتوى كتب لغيت اجلميلة يف ضوء معايري الشغف املعريف، وذلك 
بتطبيق بطاقة حتليل احملتوى اليت تعهد البحث احلايل بتطويرها وذلك بعد التأكد من صدقها وثباهتا، فيما 

استخدمت النسب املئوية والتكرارات كأسلوبني إحصائيني. 
اجلميلة  لغيت  مقررات  مجيع  يف  املعريف  الشغف  معايري  توافر  مفادها  عامة  نتيجة  إىل  البحث   توصل 
ــــــ جمموعة البحث ـــــــ ولكن بنسب مئوية خمتلفة، ويف ضوء هذه النتيجة أوصى البحث بضرورة تضمني 
معايري الشغف املعريف يف مقررات لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية بشكل أكرب، مع ضرورة مراعاة التوازن 
بني كافة هذه املعايري، كما اقرتح البحث يف ضوء ذلك إجراء دراسة مماثلة على كافة مقررات لغيت اخلالدة 

باملرحلة املتوسطة، وكذلك على مناهج أخرى يف املراحل الدراسية املختلفة. 
الكلمات املفتاحية: حتليل حمتوى، كتب لغيت اجلميلة، معايري الشغف املعريف. 
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Abstract: This study aimed to analyze the content of my beautiful language books in 

the primary stage in light of the criteria for cognitive passion. To achieve this goal, the 

researcher used the descriptive analytical approach. The study community consisted 

of the decisions of my beautiful language in the primary stage as a whole, while the 

study sample consisted of the decisions of my beautiful language for the third, fourth 

and fifth primary years in the first and second semesters.

To answer the study questions, the researcher developed a card to analyze the content 

of my beautiful language in the light of the criteria for cognitive passion, after 

verifying the sincerity and reliability of the tool was applied to the study sample, and 

the percentages and repetitions were used to answer the study questions.

The study reached the availability of cognitive craving standards in all the courses 

of my beautiful language - the study sample - in different proportions, and in light 

of these results, the researcher recommended the necessity of including cognitive 

craving criteria in the decisions of my beautiful language in the primary stage more, 

with the need to take into account a balance between all these criteria. In the light 

of this, the researcher suggested conducting a similar study on all the courses of the 

immortal language in the middle stage, as well as on other curricula in the different 

academic levels.

Keywords: content analysis, books of my beautiful language, standards of 

cognitive passion.
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حتليل حمتوى كتب لغتي اجلميلة يف املرحلة االبتدائية  يف ضوء الشغف املعريف :       د. مشاعل بنت صالح  بن سعد الدورسي

مقدمة البحث:
نتيجة  النظري؛  منقطعة  وتكنولوجية  معلوماتية  ثورة  الراهن  الوقت  يف  العامل  يشهد 
التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجلوانب التقنية احلديث، األمر الذي 

يتطلب ضرورة إعداد األفراد إعداًدا جيًدا لالستفادة القصوى من هذا الزخم املعريف.
فالعصر احلايل هو عصر االنفتاح املعريف، الذي باتت شبكات التواصل تقرب فيه 
البيانات بسرعة  بني الشعوب، وفُتح اجملال أمام األفراد للوصول إىل املعلومات وقواعد 
مذهلة، وهتافت العامل على الوصول إىل املعرفة، مما جعل التعليم يواجه حتديات عديدة 

مل يواجها من قبل )شحاتة، 2008(.
من خالل  وذلك  املتعلمني،  لدى  املعريف  الشغف  قيم  تنمية  يتطلب  الذي  األمر 
أنشطة تعليمية ومواقف وممارسات حياتية تنمي لديهم حب االستطالع والقراءة الناقدة، 
ملواجهة  واملعلومات  املعارف  من  الرأي يف كل جديد  وإبداء  الفاعل  التفكري  ومهارات 

حتديات املستقبل.
وتعد املرحلة االبتدائية أكثر املراحل أمهيًة يف حياة اإلنسان، ففيها تتكون مهاراته 
وتزداد رغباته يف االكتشاف واملعرفة، وفيها يكون املتعلم قابال للتشكيل والتوجيه، ومن مث 
فالبد من االهتمام بتنمية شخصيات تالميذ هذه املرحلة وترسيخ القيم لديهم؛ ليصبحوا 

قادرين على التفاعل والتكيف مع هذا التقدم املعريف اهلائل.
اإلجابات  ويرفضون  املعريف،  الفضول  حس  ميتلكون  االبتدائية  املرحلة  فمتعلمو 
الفردي واجلماعي. وهلذا  املستوى  تطوير شخصياهتم على  تسهم يف  اجلاهزة؛ ألهنا ال 
وجبت تنمية قيم الشغف املعريف لدى املتعلمني من خالل تشجيعهم على البحث والطرق 

املبتكرة للوصول للمعلومات )الوكيل ،2019(.
والشغف املعريف هو احلاجة إىل معرفة وفهم واكتشاف حقائق األمور إلشباع رغبات 
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النفس البشرية، فاإلنسان شغوف بطبيعته؛ فمنذ أن خلقه اهلل تعاىل فهو شغوف باكتشاف 
العامل من حوله، من خالل حواسه اخلمس أو من خالل طرح العديد من األسئلة.

وميثل الشغف املعريف أحد أهم مكونات اجلانب الوجداين يف شخصية املتعلم، لذا 
فهو يؤثر يف حياته، ليس هذا فحسب بل حيدد له أمناط جمموعة من السلوك تؤثر فيما 
بعد يف حالته النفسية وأحيانًا البدنية وعالقاته وتفاعله االجتماعي )احلارثي،2015(. 

ويشري مايكل داو(Maikl Daw,2018) إىل أمهية تطوير الشغف املعريف لدى املتعلمني 
من خالل تطوير مهاراهتم يف البحث واالستقصاء واالطالع والقدرة على النقد واكتساب 

كل جديد يف عامل املعرفة؛ لتمكينهم من االستعداد ملواجهة املستقبل. 
تنمية  على  مناهجها  تؤكد  أن  التعليمية  املؤسسات  فعلى  سبق،  ما  إىل  واستناًدا 
قيم الشغف املعريف باعتبارها إحدى املهارات األساسية اليت تكفل إكساب املتعلمني 
العربية  اململكة  رؤية  حيقق  مبا  املعريف؛  االنفجار  عصر  يف  للنجاح  الالزمة  املهارات 

السعودية )2030(. 
ولتحقيق الرؤية تسعى وزارة التعليم إىل رفع كفاءة خمرجات التعليم لتكون مواكبة 
تعليمية  املتعلمة واخلروج مبخرجات  العقول  استثمار  الرتبوية هدفها  فالتوجهات  للرؤية، 
تقود اجملتمع السعودي حنو النهضة ومواكبة التطورات والتغريات العاملية )هيئة تقومي التعليم 

والتدريب )أ(،2019(
وألمهية الشغف املعريف أّكد مؤمتر الرياض الدويل لتقومي التعليم )2018(: " مهارات 
املستقبل، تنميتها وتقوميها" أكد على أمهية تنمية قيم الشغف باعتبارها واحدة من أهم 
التعليم  مراحل  مجيع  يف  املتعلمني  لدى  وتقوميها  تنميتها  جيب  اليت  املستقبل  مهارات 
السعودي؛ وذلك لضمان إكساب جيل )2030( املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة، 

وزيادة تنافسية االقتصاد كمحرك رئيسي للتنمية.
ومما سبق يتضح أن تنمية قيم الشغف تعد واحدًة من أهم مهارات املستقبل اليت 
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جيب تنميتها وتقوميها لدى املتعلمني يف مجيع مراحل التعليم السعودي؛ إلكساب هذا 
اجليل املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة كمحرك رئيس للتنمية.

ويؤكد السعدوي )2018( على أمهية إكساب املتعلمني يف كافة املؤسسات التعليمية 
مهارات الشغف املعريف واليت تعد إحدى مهارات املستقبل؛ ملا هلا من دور فاعل يف تنمية 

شخصية املتعلم وفتح اجملال أمامه للتفاعل مع متطلبات اجملتمع والعمل. 
ُتَكوِّن  اليت  الدراسية  املناهج  خالل  من  إال  يتحقق  ال  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما 
السلوك املعريف للتالميذ، وتعدهم للمستقبل القريب والبعيد، وتزودهم باملهارات والقيم 
اليت متكنهم من البحث عن املعارف واملعلومات من ناحية، واالنتقاء من هذا الطوفان 

املعريف من ناحية أخرى.
وتؤكد معايري مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية على بناء منظومة من القيم 
الوطنية  للُهوية  وإدراكه  وقيادته،  ووطنه  لدينه  املتعلم  انتماء  بتعزيز  ترتبط  املتعلم  لدى 
والتزامه بالعدالة والوسطية واحرتام اآلخرين، وهتيئته لدعم رؤية وطنه الطموحة، وتتمثل 
املعريف. )هيئة  الذات، والشغف  القيم يف تقوى اهلل، واالعتدال والوسطية وتقدير  هذه 

تقومي التعليم والتدريب )ب(،2019(. 
وملنهج اللغة العربية تنظيم معني يتم عن طريقة تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات 
املعرفية والوجدانية والنفس حركية اليت متكنهم من االتصال باللغة العربية ومتكنهم من فهم 
ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املدرسة وخارجها، وذلك حتت إشراف هذه 

املدرسة )طعيمة ومناع، 2000(.
فاللغة العربية من أهم املقررات اليت ميكن تعلم القيم من خالهلا، فهي تسهم يف 
تزويد املتعلم بالقيم املتنوعة، وإبراز شخصيته، وإكساب املهارات والعادات، اليت يسعى 
الرتبويون إلكساهبا للمتعلمني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فالقيم الرتبوية تنتقل عرب 
قوالب لغوية، فتعلم اللغة ليس وسيلة حبد ذاهتا لتعلم مهارات اللغة فحسب، بل يعد ناقاًل 
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للقيم )حلس، وأبو حرز،2017(. 
ومتثل كتب اللغة العربية أحد أهم املصادر العلمية واملعرفية، والعمود الفقري لتحقيق 
أهداف املنهج، والعنصر اجلوهري يف منظومة العملية التعليمة من خالل املوضوعات اليت 
تتناسب مع توجهات اجملتمع السعودي املتطور واحتياجاته وإشباع الشغف املعريف لدى 

املتعلمني.
لذلك فمن الضروري مراجعة الكتب املدرسية من حني إىل آخر ألهنا جمموعة من 
اخلربات النامية حىت تواجه حتديات احلاضر واملستقبل، وذلك من خالل التحليل املستمر 
التعليمية  املناهج  تطوير  إىل  تقود  عالجية  تشخيصية  عملية  باعتباره  الدراسية  للكتب 

وحتسني مستواها )الشبول، اخلوالدة،2014(.
من هذا املنطلق تأيت أمهية حتليل حمتوى كتب اللغة العربية " لغيت اجلميلة " يف املرحلة 
للمتعلم االكتشاف  تتيح  اليت  املعريف  الشغف  قيم  للتأكد من مدى تضمنها  االبتدائية 

والبحث واالستقصاء، وحتسينها وتطويرها لتحقق هذه املهارات بأفضل صورة ممكنة.
 وانطالقًا من أمهية تضمني كتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية لقيم الشغف املعريف 
لدورها يف مساعدة التالميذ على االستفادة من التقدم املعريف يف العصر الراهن؛ نبعت 
للوقوف على  العربية "لغيت اجلميلة"؛  اللغة  البحث احلالية يف حتليل حمتوى كتب  فكرة 

مدى توافر معايري الشغف املعريف هبا.
كما أن خلو جمال تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ــــــ يف حدود علم الباحثة 
ــــــ من دراسات استهدفت حتليل حمتوى كتب اللغة العربية يف ضوء الشغف املعريف األمر 

الذي دعا إىل إجراء هذا البحث.
مشكلة البحث:

انطالقًا من تأكيد معايري مناهج التعليم السعودي )2019( على حتقيق جمموعة 
من األبعاد املشرتكة يف مجيع اجملاالت تتمثل يف أولويات املنهج والقيم واملهارات، ويعرب 
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بُعد القيم عن بناء منظومة من القيم لدى املتعلم تتمثل يف أمور عدة منها: تقوى اهلل، 
واالعتدال والوسطية وتقدير الذات، والشغف املعريف.

ونظًرا ألن اللغة العربية تشرتك مع بقية جماالت التعلم يف حتقيق هذه األبعاد املشرتكة 
إذ تعد أولويات املنهج والقيم واملهارات أبعاًدا عامة تشرتك يف حتقيقها، وتستهدف قيمة 
الشغف املعريف عرب تضمني معايري اللغة العربية جمموعة من الشواهد والنصوص اليت يركز 

حمتواها على املضامني املختلفة هلذه القيم.
البحث يف الكشف عن مدى توافر الشغف املعريف   وعليه فقد حتددت مشكلة 
يف كتب )لغيت اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية، والبحث احلايل 

تصدى هلذه املشكلة باإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت: 
ما مدى توافر قيم الشغف املعريف يف كتب اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية

 ابململكة العربية السعودية؟
وتطلبت اإلجابة عن هذا السؤال اإلجابة عن السؤالني الفرعيني التاليني:

1- ما معايري الشغف املعريف اليت ينبغي أن تتضمنها كتب )لغيت اجلميلة( يف املرحلة 
االبتدائية باململكة العربية السعودية؟ 

2- ما مدى توافر معايري الشغف املعريف يف كتب )لغيت اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية 
باململكة العربية السعودية؟ 

أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايل إىل: 

1- التعرف على معايري الشغف املعريف اليت ينبغي تضمينها يف كتب )لغيت اجلميلة( 
يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية.

اجلميلة( يف  )لغيت  املعريف يف كتب  الشغف  معايري  توافر  مدى  على  التعرف   -2
املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية.
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حدود البحث: 
التزم البحث باحلدود اآلتية: 

1- معايري الشغف املعريف اليت ينبغي تضمينها يف كتب )لغيت اجلميلة( يف املرحلة 
التحليل يف بطاقة  العربية السعودية واليت مت حتديدها بوصفها فئات  االبتدائية باململكة 

التحليل املعدة يف هذا البحث.
2-  حتليل حمتوى كتب )لغيت اجلميلة( الصادرة عن وزارة التعليم يف اململكة العربية 
الثالث حىت الصف  الدراسي 1441هـ - 2019 م بدًءا من الصف  للعام  السعودية 
السادس االبتدائي يف الفصلني الدراسيني األول والثاين، واستُبعدت كتب لغيت يف الصفني 
األول والثاين االبتدائي؛ لتأكيدمها على التهيئة اللغوية، وتأكد الباحثة من عدم تضمنها 

ألي من معايري الشغف املعريف.
أمهية البحث: 

تكمن أمهية البحث يف:
علم  حدود  يف  وذلك   - والدراسات  البحوث  أوائل  من  احلايل  البحث  يعد   -1
الباحثة – اليت تستهدف حتليل حمتوى كتب اللغة العربية يف ضوء الشغف املعريف سواًء يف 

املرحلة االبتدائية أم غريها من مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية.
العربية يف املرحلة االبتدائية على تنمية معايري الشغف  اللغة  2- مساعدة معلمي 

املعريف لدى تالميذهم؛ ألن هذه املرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء شخصية التلميذ.  
3- املسامهة يف تطوير وحتسني كتب )لغيت اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية باململكة 
العربية السعودية يف ضوء معايري الشغف املعريف؛ ملساعدة التالميذ على مواكبة التطورات 

املعرفية اهلائلة اليت حتدث يوميًّا.
3- فتح اجملال أمام دراسات وحبوث مستقبلية يف جمال تطوير مناهج اللغة العربية يف ضوء 

معايري الشغف املعريف، أو تنمية هذه املعايري لدى املتعلمني يف املراحل التعليمية املختلفة.
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مصطلحات البحث:
1ــــــ حتليل احملتوى:

األسلوب  بأنه  البحث  إجرائيًّا يف هذا  اجلميلة(  )لغيت  يُعرف حتليل حمتوى كتب   
املستخدم لوصف حمتوى املادة العلمية املتضمنة يف كتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية 
والثاين؛  األول  الدراسيني  الفصلني  يف  والسادس(  واخلامس،  والرابع،  )الثالث،  للصف 
هذه  حمتوى  حتليل  إىل  ويهدف  املعريف،  الشغف  ملعايري  تضمينها  مدى  عن  للكشف 
الكتب ممثلة بأنشطتها وأسئلتها حتلياًل  كميًّا وكيفيًّا، من خالل إعداد فئات التحليل اليت 
تتضمن مؤشرات الشغف املعريف الواجب توافرها يف كتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية.

2ـــــ كتب لغيت اجلميلة: 
ويقصد هبا كتب اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
باململكة العربية السعودية واملقررة على طالب الصف الثالث، والرابع، واخلامس، والسادس 

االبتدائي يف الفصلني الدراسيني األول والثاين يف العام 2021-2020.
3ـــــ معايري الشغف املعريف:

مهما،  وجيدونه  وحيبونه،  الناس  يفضله  معني  نشاط  جتاه  قوية  رغبه  هو  الشغف 
ويشغلون فيه جهدهم وطاقتهم وأوقاهتم على نسق معني )Vallerand,2012( . ويعرف 
املرحلة  تلميذ  به  يقوم  نشاط  أو  تعلم  ممارسة  إىل  السعي  بأنه  البحث  هذا  إجرائيًّا يف 
االبتدائية بدافع من الرغبة الداخلية، ويندمج فيه وحيبه ويشعر باملتعة يف ممارسته دون أي 

مؤثر خارجي كالضغط أو اإلكراه.
)لغيت  حمتوى كتب  تأكيد  مدى  البحث  هذا  يف  املعريف  الشغف  مبعايري  ويُقصد 
اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية على تقدير العلم يف مجيع جماالته، 
واإلصرار واملثابرة يف طلب العلم، وُحّب االستطالع والقراءة، والبحث عن املعرفة بشغف 
واكتشافها، واملسامهة يف إنتاج املعرفة، وتوضيح جهود علماء اململكة العربية السعودية يف 

جماالت العلوم املتنوعة.
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اإلطار النظري للبحث:
تناول البحث يف خلفيته النظرية حمورين أساسيني مها: تنمية قيم الشغف املعريف يف 
املرحلة االبتدائية يف جمال اللغة العربية، وبناء قيم الشغف املعريف، وتفصيل ذلك كما يلي: 

1- تنمية قيم الشغف املعريف يف املرحلة االبتدائية:
هتدف رؤية اململكة العربية السعودية )2030( إىل إخراج جيل قادر على مواكبة 
التعليمية  العملية  على  الرتكيز  من خالل  والتكنولوجية،  واالقتصادية  الثقافية  التطورات 
بشكل عام وعلى املتعلم بشكل خاصه، وذلك من خالل االرتقاء بطرق التدريس والرتكيز 
على بناء املهارات وتعزيز القيم وصقل شخصية املتعلم من خالل املناهج املقدمة والسعي 

إىل تنمية مهاراته وقدراته العقلية )رؤية اململكة العربية، 2020(.
التعليم يف عدة مراحل كل مرحلة هلا أمهيتها وخصائصها وتأثرها على  ومتر عملية 
الطالب، ولعل أهم هذه املراحل هي: املرحلة االبتدائية إذ تتشكل مالمح شخصية الطفل 
وتربز معاملها، إذ يتأثر الطفل بالقيم واملعارف واالجتاهات والثقافات والعادات اليت يكتسبها 

خالل دراسته، وكلها تعمل على بناء شخصيته املستقبلية وصقلها )الفيومي ،2011(.
معىن ذلك أن املرحلة االبتدائية هي املرحلة اليت تتبلور فيها شخصية التلميذ وتتكون 
مالحمها وتنبت الثقة بداخله، ومع كل خربة جديدة يكتسبها يطور من ذاته، وهذا يدفعه 
إىل البحث املستمر عن املعرفة فيصبح لديه شغف معريف، وهنا بيت القصيد، لذلك ال 

بد من العناية باملتعلم يف هذه املرحلة.
 كما متتاز املرحلة االبتدائية بعدة خصائص ففيها يتطلع التلميذ إىل معرفة كل ما هو 
جديد، فيصبح دور املعلم تدريبه على القراءة واالطالع، وتنمية قيم الشغف املعريف لديه، 
وذلك بتشجيعه على التفكري والنقد والبحث واالستقصاء، والتعبري عن رأيه حبرية تامة.

وبناًء على ما سبق فإنه يتحتم على املدرسة االبتدائية أكثر من أية مرحلة أخرى أن 
تعزز قيم الشغف املعريف لدى التالميذ، وجتعلهم قادرين على اكتشاف ذواهتم وحميطهم 
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وتزودهم باملهارات والقيم اليت جتعلهم قادرين على االنتقاء واالستفادة من الطوفان املعريف 
من حوهلم.

والشغف هو ميل اإلنسان القوي جتاه أنشطة وممارسات بعينها يستثمر فيها وقته 
وجهده إميانا منه بأمهية هذه املمارسات أو حبًّا فيها، وإميانًا بدورها يف تشكيل املالمح 
األساسية هلويته، وال يتوقف الشغف هبذه النشاطات عند حدود االخنراط فيها بل يتجاوزه 

.(Robert ,2012)إىل أن يصبح جزًءا متأصاًل يف هوية اإلنسان وسبياًل لتعريفه بذاته
وبالنظر إىل الشغف على أنه شعور قوي ميأل الشخص ويدفعه لالهتمام البالغ بشيء 
ما، أو الرغبة اجلاحمة للقيام بعمل ما؛ كهواية أو نشاط والنجاح فيه؛ فإن مفهوم الشغف 
املذهلة ووجود  األشياء  وفعل  بالنجاح  والرغبة  والقوة  والعزم  احلب  مبفاهيم هي:  يرتبط 
الشغف دائما ما يثري عن نتائج عظيمة جديرة باالهتمام إذا ما ترافق ذلك الشغف مع 

 .)Passion,2019, Braden,2019( .العمل
الذاكرة  االبتكار واإلبداع، وهو منشط  املعريف هو اخلطوة األوىل حنو  الشغف  إن 
إبداعية  فكرة  فأية  التعليمية  العملية  وسائل  إحدى  ويعد  الذكاء،  تقوية  على  ويساعد 
أساسها البحث واالكتشاف واالطالع والشغف باملعرفة اجلديدة، باإلضافة إىل ذلك فإن 
الشغف املعريف عامل مساعد لتدريب التلميذ على كيفية التعلم، فاملتعلم يتعدى مرحلة 

االكتشاف ويصل إىل مرحلة تعلم كيف يتعلم. 
وتنميته  التعليمية  العملية  يف  املعريف  بالشغف  العناية  توجيه  من  بد  ال  لذلك 
واالطالع  البحث  تفعل  باملواد جوانب  املتعلقة  األنشطة  تتصدر  املتعلمني حبيث  لدى 

واالكتشاف لتعزيز هذا اجلانب لدىل املتعلم )األمحد ،2002(.
الالزمة  املهارات  املتعلمني  إكساب  ضرورة  إىل   )2018( فليس  جيفري  ويشري 
أن  للمتعلمني  بد  فال  لذا  عام،  بشكل  احلياة  ويف  خاص؛  بشكل  التعليم  يف  للنجاح 
يتمكنوا من مهارات الشغف املعريف، وذلك لدعم احملتوى املعريف املقدم هلم يف املدرسة 
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وتوسيع مداركهم وجعلهم أكثر خربة ملمارسة احلياة بشكل فاعل.
غري أنه من احملال أن يرتك إعداد املتعلمني لبناء أنفسهم، وحتقيق وبناء ذواهتم وتقديرها 
بطريقة عشوائية تلقائية غري خمططة، وإمنا يتم بالضرورة من خالل مناهج دراسية معدة ومهيأة 
هلذا األمر، لذا جيب على املناهج الدراسية أن متكن املتعلمني من بناء ذواهتم، وتعينهم على 

تقديرها؛ فتتشكل بذلك شخصياهتم، وتتأكد معها هوياهتم )أبو الدهب، 2012(. 
وبناء على ما سبق فإن العملية التعليمية أحد أهم العوامل اليت تساعد على تنمية 
وإثارة الشغف املعريف لدى املتعلمني من خالل مناهج دراسية تقوم على تزويدهم مبجموعة 

من اخلربات املعرفية والوجدانية واملهارية تعمل على تعزيز الشغف املعريف لديهم.
2- مناهج اللغة العربية وتنمية قيم الشغف املعريف:

من املعروف أن املنهج احلديث ميثل كافة اخلربات الرتبوية اليت تقدمها املدرسة إىل 
املتعلمني داخل املدرسة وخارجها؛ وذلك هبدف مساعدهتم على حتقيق النمو الشامل 
واملتوازن جسميًّا وعقليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا، وفق أهداف تربوية وخطة علمية حمددة.

ويهدف املنهج احلديث إىل أن يعمل املتعلم عقله ويبذل جهده يف مواجهة املشكالت 
اليت تعرتض سبيله، وحياول ابتكار حلول مناسبة، وإحداث النمو الشامل املتكامل لديه، 

والذي يؤدي إىل تعديل سلوكه وتفاعله بنجاح مع بيئته وجمتمعه )اخلليفة،2017(.
توجهات  القيمي  النظام  حيكم  حيث  اجملتمع؛  مقومات  أهم  من  واحدة  والقيم 
اجملتمع، وسلوكيات أفراده، ويضمن له شخصية متيزه عن غريه من اجملتمعات، وجتعله قادرًا 
على مواجهة التحديات والتغريات، والتعامل معها يف إطار من القيم اليت تشكل هوية 

اجملتمع وثقافته )السليم،2015(. 
املتعلم،  لدى  القيم  من  منظومة  بناء  على  السعودي  التعليم  مناهج  معايري  وتؤكد 
واإلنتاج،  االطمئنان  ويسودها  السعادة،  حتيطها  حبياة كرمية  طموحه  حتقيق  من  متكـّنه 
وترتبط هذه القيم بتعزيز انتماء املتعلم لدينه ووطنه وقيادته، وإدراكه للهوية الوطنية والتزامه 
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بالعدالة والوسطية واحرتام اآلخرين، وهتيئته لدعم رؤية وطنه الطموحة هيئة تقومي التعليم 
والتدريب )أ(، 2019(.

وأولويات املنهج والقيم أبعاد عامة وتشرتك اللغة العربية مع بقية جماالت التعليم يف 
حتقيقها، وتعمل األولويات مع القيم واملهارات- يف سياق جماالت التعلم – وفق منظومة 
التعليم وتطبيقها وتقوميها، وذلك من خالل تضمينها مجيع  لبناء معايري مناهج  شاملة 

جماالت التعلم بشكل منظم )هيئة تقومي التعليم والتدريب )ب( )2019(.
كما تزيد أولويات املنهج والقيم من قدرات املتعلمني على املشاركة يف التحوالت 
العلمية والتقنية، وحل مشكالهتم ومشكالت جمتمعهم والعامل بطرق إبداعية، وتستهدف 
املباشر  املباشر، واالستهداف غري  االستهداف  بطريقتني، ومها:  العربية  اللغة  معايري  يف 

)هيئة تقومي التعليم والتدريب )ب(، 2019(.
والتعليم الفاعل هو الذي يكسب املتعلم القدرة على تطوير الذات العارفة ودفعها 
على  االقتصار  وعدم  ومتعددة،  جديدة  مصادر  طريق  عن  واالستقصاء  البحث  حنو 
تزويد  حنو  متزايًدا  توجًها  يُتوجَّه  بل  واملعرفة،  للتعلم  وحيد  املدرسي كمصدر  الكتاب 

املدارس بالتكنولوجيا اجلديدة متعددة الوسائط )شحاتة، 2008(. 
والعشرين  احلادي  للقرن  الالزمة  الدراسية  املناهج  أن  هورنر )2018(  وتؤكد سو 
املتعلمني، وذلك  املعريف لدى  الشغف  قيم  تنمية  تتطلب  الذكاء االصطناعي  يف عصر 
النقدي،  التأكيد على عدد من املهارات األساسية مثل: اإلبداع، والتفكري  من خالل 

والتواصل والتعاون. 
أداة  اليت هي  الدراسية،  للمناهج  امللموس  الرئيس  العنصر  املدرسي  الكتاب  ويعد 
الرتبية يف حتقيق أهدافها، والوصول باملتعلم إىل أقصى ما ميكن من إبراز طاقاته، والكشف 
عن قدراته، وتنمية ما لديه من استعداد ومواهب، فهو يشمل املعارف واملهارات والقيم 
واالجتاهات اليت تسعى النظم الرتبوية إىل تنشئة جيل من األفراد عليها )الرومي، 2012(. 
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وميثل الكتاب املدرسي أهم املصادر العلمية واملعرفية؛ الشتماله على املبادئ واملفاهيم 
واملعارف اليت تعمل على تكوين قاعدة علمية سليمة، يكتسبها املتعلم ليصبح قادرًا على 
التحليل والفهم وإكسابه مهارات التفكري، حبيث ال ميكن ألي مصدر آخر غري الكتاب 

أن يؤثر على أفكار التالميذ )مصلح، 2010(.
وتشرتك اللغة العربية مع بقية جماالت التعلم يف حتقيق األبعاد املشرتكة، حيث تعد 
أولويات املنهج والقيم واملهارات أبعاًدا عامة تشرتك يف حتقيقها، وتتمثل هذه القيم يف 
أمور عدة منها: تقوى اهلل، واالعتدال والوسطية، وتقدير الذات، والشغف املعريف )هيئة 

تقومي التعليم والتدريب )ب(، 2019(. 
والشغف املعريف قيمة تدفع املتعلم إىل تقدير العلم يف مجيع جماالته، واإلصرار واملثابرة 
يف طلبه، وحب االستطالع والقراءة، والبحث عن املعرفة بشغف؛ الكتشافها واستيعاهبا 

واملسامهة يف إنتاجها؛ لتكون وسيلة للفهم العميق والتفكري، ومنهًجا للحياة.
وتتحدد عالقة الشغف املعريف باللغة العربية من خالل استثارة غريزة حب االستطالع 
العلم،  وجماالت  العلماء  عن  والكتابة  والقراءة  والتحدث  باالستماع  املتعلمني،  لدى 
تربز فضل علمائها ومساهتم  اللغوية، وذلك بسرد قصص  العلوم  وتشويقهم حنو دراسة 

ونوادرهم يف طلب العلم )هيئة تقومي التعليم والتدريب )ب(، 2019(.
وأمهية  املستقبل  مهارات  العاملية حنو  التوجهات  إىل   Curtis (2018) ويشري كورتس 
متكني املخرجات التعليمية من هذه املهارات، كما أن إكساب املتعلمني مهارات الشغف 
املعريف يساعد يف القضاء على الفجوة بني املتعلمني واجملتمع، ويليب متطلبات الطوفان 

املعريف يف العصر الراهن. 
الشواهد  من  جمموعة  العربية  اللغة  معايري  تضمني  عرب  القيمة  هذه  وتستهدف 
والنصوص، اليت يركز حمتواها على املضامني املختلفة لقيمة الشغف املعريف، فيطلب من 
توظيف مضامني  إىل  إضافة  وتقوميها،  وتذوقها  وحتليلها  استيعاهبا  دراستها  عند  املتعلم 
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هذه القيمة عند دراسة املتعلمني ملهارات اللغة وعلومها وتقوميهم فيها، ويراعى يف كل 
ذلك مبدأ االستمرارية، واخلصائص النمائية للمتعلمني مبختلف مظاهرها: اللغوية والعقلية 

والنفسية واالجتماعية )هيئة تقومي التعليم والتدريب)ب(، 2019(.
ومما سبق فال بد من االهتمام برفع الوعي بقيم الشغف املعريف من خالل اشتمال 
تساعد  ومواقف وممارسات حياتية،  تعليمية،  وأنشطة  على موضوعات  اللغوي  احملتوى 
املتعلمني على حب االستطالع والفهم العميق، وتعزيز الرغبة الداخلية، واحلب الشديد 

ملا يفعله، والتفكري والدافعية لطلب العلم. 
وال شك أن املناهج الدراسية هي األساس الذي تبىن عليه العملية التعليمية برمتها، 
ومن أهم مكونات أي نظام تربوي، ومن مث فقد أصبح تقييم املناهج الدراسية وتطويرها 

.)Vangelis,2009( حمور اهتمام اخلرباء يف علم الرتبية على مدى السنوات القلية املاضية
ويسعى البحث احلايل إىل تقومي كتب لغيت اجلميلة يف ضوء معايري الشغف املعريف، 
وهذا يستوجب تسليط الضوء على موضوعات هذه الكتب، وذلك للوقوف على مدى 
توافر املعايري فيها، حيث متثل هذه املعايري عبارات تصف ما جيب أن تتضمنه كتب لغيت 
اجلميلة من جوانب معرفية، ومهارية، ووجدانية، ترتبط بالشغف املعريف، وتسعى إىل حتقيقه.

والشغف املعريف هو امليل للكشف والبحث والسعي وراء املعرفة وحيدث نتيجة تناقض 
 (Klausmeier,1995) بني ما يعتقد بأنه صحيح وما هو صحيح بالفعل. ويعرفه كالومساير
بأنه دافع فطري حيث الفرد على معاجلة املعلومات املتعلقة بشيء أو حدث معني من 

خالل السلوك االستكشايف. 
ويرى بياجيه أن الشغف حيدث شيًئا ما إذا توقع املتعلم شيًئا آخر ووجد شيًئا خيتلف 
عنه، مما حيدث عدم اتزان معريف لديه يقوده بدوره إىل الشغف املعريف، وميثل بياجيه هذا 
احلدث بأنه صراع معريف حيدث عدم اتزان، ومن مث يستثري ذلك رغبة انفعالية وشغًفا 

 . (Elliot,2000)للمعرفة حلل هذا الصراع
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البحث ستة معايري رئيسة، كل معيار منها يشتمل على  املعريف يف هذ  وللشغف 
جمموعة من املؤشرات الفرعية، وأول هذه املعايري يتمثل يف تأكيد احملتوى على تقدير العلم 
يف مجيع جماالته، والذي يؤكد على أمهية العلم يف تقدم اجملتمعات، وموقف اإلسالم من 
تقدير العلم، وتقدير جهود العلماء وإجنازاهتم، ودور العلم واملعرفة يف التقدم احلضاري 

والعاملي، والقراءة عن اإلجنازات العلمية يف مجيع اجملاالت. 
واملعيار الثاين تأكيد احملتوى على اإلصرار واملثابرة يف طلب العلم، والذي يؤكد على 
توضيح قيمة طلب العلم، واحلث على اإلصرار واملثابرة يف طلبه، والتحذير من التكاسل عنه. 
يف حني ان املعيار الثالث يؤكد على حب االستطالع والقراءة، حيث يربز قيمة 
والقراءة واالكتشاف  العلم واملعرفة، ويشجع على حب االستطالع  القراءة يف حتصيل 

وتعلم اجلديد. 
ويتعهد املعيار الرابع بتشجيع احملتوى على البحث عن املعرفة بشغف واكتشافها، 
البحث  على  ويشجع  عميًقا،  فهًما  فهمها  على  وحيث  مصادرها،  يوضح  والذي 

واالستقصاء للوصول للمعلومات، وينمي مهارات البحث عن املعرفة.
أما املعيار اخلامس فيعمل تأكيد احملتوى على املسامهة يف إنتاج املعرفة، حيث يتيح 
النقاش واالجتهاد يف أي موضوع، وحيث على إنتاج األفكار اجلديدة، ويشجع  فرص 
على التعبري عن اآلراء واختاذ القرارات، وينمي مهارات اإلبداع واالبتكار، ويدرب على 

التفكري الفاعل وحل املشكالت. 
ومتثل املعيار السادس يف توضيح احملتوى جلهود علماء اململكة العربية السعودية يف 
ويوضح  املتنوعة،  العلوم  اململكة يف جماالت  بعلماء  يُعرف  إذ  املتنوعة،  العلوم  جماالت 
وإجنازاهتم،  السعوديني  العلماء  سري  من  مناذج  ويتناول  احلضاري،  التقدم  يف  إسهامهم 

ويوضح تقدير اململكة جلهودهم يف خمتلف اجملاالت. 
وأخريًا، فإن كتب اللغة العربية عامة يف مجيع املراحل الدراسية، وكتب لغيت اجلميلة 
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خالل  من  املتعلمني  يف  وغرسها  تنميتها  إىل  تسعى  معايري  تتضمن  أن  جيب  خاصة، 
تضمينها يف املوضوعات اليت تدرس هلم، فالشغف املعريف وتقدير العلم واملثابرة يف طلبه، 
وتقدير العمل وإتقانه، وتقدير الذات واملسؤولية، هذه املعايري جيب أن يتضمنها حمتوى 

املنهج يف كتب لغيت اجلميلة لتثرى فكر املتعلمني. 
وتوافر هذه املعايري وتضمينها يف كتب لغيت اجلميلة ميكن أن يسهم يف تدريب عقول 
املتعلمني على الفهم العميق، والتفكري، والبحث عن املعرفة، وذلك من خالل املوضوعات اليت 

تتناسب مع توجهات اجملتمع املتطور واحتياجاته وإشباع الشغف املعريف لديهم.
إجراءات البحث:

1- منهج البحث: 
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب حتليل احملتوى لكونه األقرب 
لطبيعة البحث، وذلك لوصف بيانات البحث، وحتليل نتائجه، وهو كما عرفه عبيدات 
)2011( بأنه يعتمد على البحث الواقع، أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها 
وصًفا دقيًقا، ويعرب عنها تعبريًا كيفيًّا أو تعبريًا كميًّا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة 
أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى، هبدف حتليل كتب "لغيت 
اجلميلة" باملرحلة االبتدائية ووصفها وصًفا موضوعيًّا وفق معيار حتليل احملتوى املعد لذلك 

للوقوف على مدى تضمني موضوعات هذه الكتب ملعايري الشغف املعريف. 
2- جمتمع البحث وعينته: 

الدراسي  للعام  البحث من كتب "لغيت اجلميلة" للمرحلة االبتدائية   تكون جمتمع 
2020-2021، اليت سبق وأن ُحددت يف احلدود. أما جمموعة البحث فشملت كتب 
والرابع  الثالث  الصفوف  على  املقررة  م(   2019  - )1441هـ  طبعة  اجلميلة"  "لغيت 
واخلامس والسادس االبتدائي يف الفصلني الدراسيني يف مجيع املوضوعات املضمنة مبا فيها 
مقدمة هذه الكتب واالختبارات اليت تعقب كل وحدة دراسية؛ وذلك للوقوف على مدى 
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توافر معايري الشغف املعريف يف حمتوى هذه الكتب، واجلدول التايل يوضح موضوعات 
هذه الكتب، وعدد صفحاهتا يف هذه الصفوف. 

جدول )1(:عينة الدراسة يف كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية 

عدد الصفحاتعدد املوضوعاتالصف
56333الثالث
50369الرابع

60344اخلامس
59388السادس
2251434اجملموع

3- أدوات البحث: 
املعريف يف كتب لغيت  الشغف  توافر معايري  البحث احلايل إىل تعرف مدى  هدف 
ولتحقيق  االبتدائية، يف ضوئها؛  للمرحلة  اجلميلة  لغيت  وتقومي كتب  حتليل  مث  اجلميلة، 
اهلدف من البحث مت إعداد أداتني مها: قائمة معايري الشغف املعريف، واستمارة حتليل 
حمتوى كتب لغيت اجلميلة ملعرفة مدى تضمنها للمؤشرات الفرعية ملعايري الشغف املعريف، 

وتفصيل ذلك على النحو التايل: 
أوال ـــــ إعداد قائمة معايري الشغف املعريف:

مر إعداد هذه القائمة باخلطوات التالية:
1ــــ إعداد الصورة األولية للقائمة:

 تكفلت هذه اخلطوة بتحديد املعايري واملؤشرات الفرعية للشغف املعريف اليت ينبغي 
توافرها يف كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية، وذلك من خالل مراجعة األدب الرتبوي 
والدراسات السابقة يف جمال تنمية القيم وخاصة قيم الشغف املعريف، وذلك هبدف تعرف 
ودراسة األساليب املختلفة لتنميتها، ويف جمال حتليل املناهج الدراسية وتقوميها يف ضوء قيم 
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رؤية اململكة 2030، واإلطار التخصصي جملال تعليم اللغة العربية )2019(.
 تضمنت الصورة األولية للقائمة ستة معايري أساسية للشغف املعريف هي: تأكيد 
احملتوى على تقدير العلم يف مجيع جماالته، وتأكيد احملتوى على اإلصرار واملثابرة يف طلب 
العلم، وتأكيد احملتوى على حب االستطالع والقراءة، وتشجيع احملتوى على البحث عن 
املعرفة بشغف واكتشافها، وتأكيد احملتوى على املسامهة يف إنتاج املعرفة وأخريًا توضيح 
احملتوى جهود علماء اململكة العربية السعودية يف جماالت العلوم املختلفة، وتضمن كل 

معيار جمموعة من املؤشرات اليت توضح ما يشري إليه. 
2ــــ ضبط القائمة:

البحث،  هبدف  التعريف  مشلت  استبانة  ُصممت  األداة  صدق  من  للتأكد 
القائمة الستطالع رأي جمموعة احملكمني وعددهم  الواردة يف  واملصطلحات األساسية 
)15( من أعضاء هيئة التدريس يف جمال املناهج وطرق التدريس، وموجهي اللغة العربية 
يف املرحلة االبتدائية يف حتديد مدى أمهية هذه املعايري ومؤشراهتا، وحتديد مدى مشوهلا ملا 

جيب أن ُيضمَّن يف كتب "لغيت اجلميلة" من معايري الشغف املعريف ومؤشراهتا الفرعية.
وبعد معرفة آراء احملكمني وملحوظاهتم ُعدلت القائمة يف ضوئها، إذ توصل البحث إىل 
صورهتا النهائية، وجاءت مشتملة على ستة وعشرين مؤشرًا، موزعة على املعايري الستة السابقة.

اثنيا ـــــ حتليل حمتوى كتب لغيت اجلميلة للمرحلة االبتدائية:
املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري  مرت عملية حتليل حمتوى كتب لغيت اجلميلة يف 

الشغف املعريف باخلطوات التالية:
1- إعداد أداة حتليل احملتوى: 

البيانات،  الباحث جلمع  اليت يصممها  بأهنا: االستمارة  أداة حتليل احملتوى  تعرف 
ورصد معدالت تكرار الظواهر يف املواد اليت حيلل حمتواها، وهلذه األداة فوائد كثرية منها: 
مساعدة الباحثة على استيفاء عناصر التحليل، فال ينسى يف غمرة التحليل عنصرًا ما، 
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والتحليل السريع حملتوى املادة، ورصد معدالت تكرار الظواهر رقميًّا، وحتقيق موضوعية 
كبرية ومعامل ثبات مرتفع لعملية التحليل )القحطاين وآخرون، 1425هـ( 

1- حتديد وحدات التحليل:
 حيث متثلت وحدات التحليل يف كل األنشطة والتمارين والدروس اليت وردت يف 

حمتوى كتب "لغيت اجلميلة" جمموعة البحث. 
2- حتديد فئات التحليل: 

متثلت فئات التحليل يف بطاقة حتليل احملتوى يف املعايري الستة للشغف املعريف وما 
يندرج حتت كل معيار من املؤشرات الفرعية اخلاصة به.

3- صدق أداة التحليل: 
 للتحقق من صدق استمارة حتليل كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري 
الشغف املعريف، عرضت البطاقة على )6( من احملكمني ومل تكن هناك مالحظات، بسبب 

اعتماد الباحث ملعايري الشغف املعريف اليت مت توصل إليها يف القائمة السابقة كما هي. 
4- ثبات التحليل:

للتأكد من ثبات بطاقة التحليل قامت الباحثة مبشاركة حملل آخر خمتص يف جمال 
لغيت  مقرر  اختريت عشوائيًّا من وحدات  بتحليل وحدة دراسية  التدريس  املناهج وطرق 
اجلميلة للصف الثالث االبتدائي، وبعد االنتهاء من التحليل مت حساب نسبة االتفاق البيين 
بني احملللني باستخدام معادلة كوبر للمعايري الستة للشغف املعريف، وتراوحت نسبة االتفاق 
بني 95٪ - 98٪، وهي نسبة مرتفعة تدل على أن معامل الثبات جيد يدل على ثبات 

أداة البحث، وصالحية تطبيقها، وإمكانية االعتماد عليها للحصول على نتائج البحث.
اثلثًا: حتليل البياانت واملعاجلة اإلحصائية:

بعد التحقق من صدق استمارة التحليل املستخدمة يف هذا البحث، والتأكد من 
درجة ثباهتا لتحقيق أهداف البحث، قامت الباحثة بتحليل جمموعة البحث املستهدفة من 
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كتب "لغيت اجلميلة" على النحو الذي مت حتديده سابًقا، ومت استخدام التكرارات والنسب 
املئوية يف معاجلة نتائج حتليل هذه الكتب.

نتائج البحث: 
إجابة السؤال األول: ونصه "ما معايري الشغف املعريف اليت ينبغي أن تتضمنها 

كتب اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية"؟ 
املعايري األساسية للشغف املعريف واملؤشرات   ولإلجابة عن هذا السؤال مت حتديد 
الفرعية لكل معيار من خالل حساب األوزان النسبية لتكرار املوافقة على درجة أمهية هذه 

املعايري ومؤشراهتا الفرعية، ويوضح جدول )2( األوزان النسبية هلذه املعايري.
جدول )2(: األوزان النسبية ملعايري الشغف املعريف ومؤشراهتا الفرعية لكتب اللغة العربية

 ابملرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية

الوزن املؤشرات الفرعية معايري الشغف املعريفم
النسيب

أتكيد احملتوى على تقدير 1
العلم يف مجيع جماالته.

توضيح أمهية العلم يف تقدم اجملتمعات.- 

٪100

توضيح موقف اإلسالم من تقدير العلم.- 
التأكيد على تقدير جهود العلماء وإجنازاهتم.- 
تأكيد دور العلم واملعرفة يف تقدم احلياة.- 
التشجيع على القراءة عن إجنازات العلم يف مجيع اجملاالت.- 

2
أتكيد احملتوى على 

اإلصرار واملثابرة يف طلب 
العلم.

توضيح فضل العلم.- 
اإلصرار واملثابرة يف طلب العلم.- 
التحذير من التكاسل يف طلب العلم.- 
التشجيع على حب العلم.- 

أتكيد احملتوى على ُحّب 3
االستطالع والقراءة.

التأكيد على ُحّب القراءة.- 
إبراز قيمة القراءة يف حتصيل العلم واملعرفة.- 
تعزيز ُحّب االستطالع.- 
التشجيع على ُحّب االكتشاف وتعّلم أشياء جديدة.- 
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4
تشجيع احملتوى على 
البحث عن املعرفة 
بشغف واكتشافها

 توضيح مصادر احلصول على املعرفة. - 

٪93.3
 احلث على الفهم العميق للمعرفة.- 
التشجيع على البحث واالستقصاء للوصول للمعلومات.- 
تنمية مهارات البحث عن املعرفة.- 

أتكيد احملتوى على 5
املسامهة يف إنتاج املعرفة.

تنمية مهارات البحث عن املعرفة.- 

٪86.7
احلث على إنتاج األفكار اجلديدة.- 
التشجيع على التعبري عن اآلراء واختاذ القرارات.- 
تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار. - 
التدريب على التفكري الفعال وحل املشكالت.- 

6

توضيح احملتوى جلهود 
علماء اململكة العربية 
السعودية يف جماالت 

العلم املتنوعة

التعريف بعلماء اململكة يف جماالت العلوم املتنوعة.- 

٪93.3
توضيح إسهام علماء اململكة يف التقدم احلضاري.- 
تضمني مناذج من سري العلماء السعوديني وإجنازاهتم. - 
توضيح تقدير اململكة جلهود العلماء يف خمتلف اجملاالت. - 

يتضح من جدول )2( أن األوزان النسبية ألمهية معايري الشغف املعريف يف حمتوى 
كتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية تراوحت بني ٪86.7، 

و100٪؛ مما يدل على أمهية هذه املعايري. 
الشغف  معايري  النسبية ألمهية  األوزان  تفاوت  أيضا  اجلدول  هذا  من  يتضح  كما 
املعريف، إذ جاء كل من املعيار األول والثاين والثالث يف املرتبة األوىل بنسبة )٪100(، 
بينما جاء املعيار الرابع والسادس يف املرتبة الثانية بنسبة )93.3٪(، وكان املعيار اخلامس 

يف املرتبة األخرية بنسبة )٪86.7(.
إجابة السؤال الثاين: ونصه "ما مدى توافر معايري الشغف املعريف يف مناهج اللغة 

العربية للمرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية "؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت حتليل حمتويات كتاب الطالب ملقرر لغيت اجلميلة يف 
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الفصلني الدراسيني األول والثاين للصفوف الثالث والرابع واخلامس والسادس االبتدائي، 
وحساب التكرارات وحساب النسبة املئوية لكل تكرار. 

ويوضح جدول )4( نسب انتشار املعايري الرئيسة للشغف املعريف يف حمتوي كتب 
لغيت اجلميلة يف الصفوف األربعة باملرحلة االبتدائية )جمموعة التحليل(. 

جدول )3(: نسب انتشار معايري الشغف املعريف يف حمتوي كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية

املعيار

الصف السادسالصف اخلامسالصف الرابعالصف الثالث

وع
جملم

ا

سبة
الن

رار
لتك

ا

بة 
نس

ال
وية

املئ

رار
لتك

ا

بة 
نس

ال
وية

املئ

رار
لتك

ا

بة 
نس

ال
وية

املئ

رار
لتك

ا

بة 
نس

ال
وية

املئ

1. تقدير العلم يف 
28.15٪25.8138٪30.618٪13.0415٪37.503٪12مجيع جماالته.

2 اإلصرار واملثابرة يف 
18.52٪25--22.45٪34.8711٪18.758٪6طلب العلم.

3. ُحّب االستطالع 
17.04٪25.8123٪14.298٪8.707٪18.752٪6والقراءة.

4.البحث عن املعرفة 
16.30٪16.1322٪10.205٪26.075٪18.756٪6بشغف واكتشافها.

5. املسامهة يف إنتاج 
14.07٪16.1319٪16.325٪17.398٪6.254٪2املعرفة.

6.توضيح جهود 
علماء اململكة 

يف جماالت العلوم 
املتنوعة.

----3٪6.125٪16.138٪5.93

100٪22.96135٪36.3031٪17.0449٪23.7023٪32اجملموع

 يتضح من اجلدول السابق أن معايري الشغف املعريف قد توافرت يف حمتوي كتب لغيت 
اجلميلة يف املرحلة االبتدائية بنسبة متدنية )25٪(، وجاء املعيار األول " تأكيد احملتوى على 
تقدير العلم يف مجيع جماالته" يف املرتبة األوىل بتكرار )38(، وبنسبة )28.15 ٪(، ويليه 
املعيار الثاين "تأكيد احملتوى على اإلصرار واملثابرة يف طلب العلم" بتكرار )25( وبنسبة 
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)18.52 ٪(، مث املعيار الثالث " تأكيد احملتوى على ُحّب االستطالع والقراءة." بتكرار 
)23( وبنسبة )17.04٪(، مث املعيار الرابع " تشجيع احملتوى على البحث عن املعرفة 
بشغف واكتشافها " بتكرار )22( وبنسبة )16.30 ٪(، مث املعيار اخلامس "تأكيد احملتوى 
على املسامهة يف إنتاج املعرفة " بتكرار )19( وبنسبة )14.07 ٪(، ويف املرتبة األخرية جاء 
املعيار السادس " توضيح احملتوى جهود علماء اململكة العربية السعودية يف جماالت العلوم 

املتنوعة " بتكرار )8( وبنسبة )5.93 ٪(.
هذا يف حني أن اجلدول التايل رقم )4( يوضح التكرارات واألوزان النسبية للمؤشرات 

الفرعية ملعايري الشغف املعريف يف حمتوي كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية.
جدول )4(: التكرارات واألوزان النسبية للمؤشرات الفرعية ملعايري الشغف املعريف يف حمتوى

 كتب لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية

معايري الشغف املعريف
الصف السادسالصف اخلامسالصف الرابعالصف الثالث

رار
لتك

ا

سبة
الن

وية
 املئ

رار
لتك

ا

سبة
الن

وية
 املئ

رار
لتك

ا

سبة
الن

وية
 املئ

رار
لتك

ا

سبة
الن

وية
 املئ

أوال ـ تأكيد احملتوى على تقدير العلم يف مجيع جماالته.

يف . 1 العلم  أمهية  توضيح 
تقدم اجملتمعات.

----9٪602٪25

اإلسالم . 2 موقف  توضيح 
من تقدير العلم.

1٪8.332٪66.701٪6.70--

تقدير . 3 على  التأكيد 
جهود العلماء وإجنازاهتم.

10٪83.331٪33.333٪205٪62.50

تأكيد دور العلم واملعرفة . 4
يف تقدم احلياة.

----1٪6.701٪12.50

القراءة . 5 على  التشجيع 
مجيع  يف  العلم  إجنازات  عن 

اجملاالت.

1٪8.33--1٪6.70--

21.05٪39.58٪7.8915٪35.293٪12اجملموع
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ثانيا ـــ تأكيد احملتوى على اإلصرار واملثابرة يف طلب العلم.

----11.11٪1--توضيح فضل العلم.. 1

2. اإلصرار واملثابرة يف طلب 
العلم.

4٪66.705٪55.609٪81.81--

يف  التكاسل  من  3.التحذير 
طلب العلم.

--2٪22.22----

حب  على  4.التشجيع 
العلم.

2٪33.33--2٪18.18--

--42.31٪34.6111٪23.079٪6اجملموع

ثالثا ـــ تأكيد احملتوى على ُحّب االستطالع والقراءة.

ُحّب . 1 على  التأكيد 
القراءة.

6٪1001٪504٪57.145٪71.42

يف . 2 القراءة  قيمة  إبراز 
حتصيل العلم واملعرفة.

--1٪50----

28.6٪42.852٪3----تعزيز ُحّب االستطالع.. 3

ُحّب . 4 على  التشجيع 
أشياء  وتعّلم  االكتشاف 

جديدة.

--------

31.81٪31.817٪9.907٪27.272٪6اجملموع

رابعا ــــ تشجيع احملتوى على البحث عن املعرفة بشغف واكتشافها.

 توضيح مصادر احلصول . 1
على املعرفة. 

3٪502٪33.331٪203٪60

الفهم . 2 على  احلث   
العميق للمعرفة.

--1٪16.70--1٪20

البحث . 3 على  التشجيع 
للوصول  واالستقصاء 

للمعلومات.

1٪16.702٪33.334٪801٪20
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البحث . 4 مهارات  تنمية 
عن املعرفة.

2٪33.331٪16.70----

22.72٪22.725٪27.275٪27.276٪6اجملموع

خامسا ــــ تأكيد احملتوى على املسامهة يف إنتاج املعرفة.

البحث . 1 مهارات  تنمية 
عن املعرفة.

--1٪25----

احلث على إنتاج األفكار . 2
اجلديدة.

----3٪37.502٪40

3.التشجيع على التعبري عن 
اآلراء واختاذ القرارات.

--1٪25--1٪20

اإلبداع  مهارات  4.تنمية 
واالبتكار. 

1٪50--2٪252٪40

التفكري  على  5.التدريب 
الفعال وحل املشكالت.

1٪502٪503٪37.50--

26.32٪42.15٪21.058٪10.534٪2اجملموع

سادسا ــــ توضيح احملتوى جهود علماء اململكة العربية السعودية يف جماالت العلوم املتنوعة. 

اململكة . 1 بعلماء  التعريف 
يف جماالت العلوم املتنوعة.

----1٪33.33--

علماء . 2 إسهام  توضيح 
التقدم  يف  اململكة 

احلضاري.

----1٪33.33--

من . 3 مناذج  تضمني 
السعوديني  العلماء  سري 

وإجنازاهتم. 

------2٪40

اململكة . 4 تقدير  توضيح 
خمتلف  يف  العلماء  جلهود 

اجملاالت. 

----1٪33.333٪60

62.50٪37.505٪3----اجملموع
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ملعايري  الفرعية  املؤشرات  انتشار  يف  تفاوتًا  هناك  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح   
الشغف املعريف يف حمتوي كتب لغيت اجلميلة يف كل الصفوف، كما أن نسبة توافر بعض 
الرابع يف املعيار الثالث  الفرعية هلذه املعايري كانت منعدمة متاًما مثل املؤشر  املؤشرات 
وهو " التشجيع على ُحّب االكتشاف وتعّلم أشياء جديدة" يف مجيع الصفوف، وكذلك 
مجيع مؤشرات املعيار السادس يف الصفني: الثالث والرابع، واملؤشرين األول والثاين لنفس 

املعيار يف الصف السادس.
كما يتضح أيًضا من اجلدول السابق أن املؤشر األول " توضيح أمهية العلم يف تقدم 
اجملتمعات"، واملؤشر الرابع "تأكيد دور العلم واملعرفة يف تقدم احلياة" يف املعيار األول 
مل يتوفرا يف الصفني: الثالث والرابع. كما أن املؤشر اخلامس "التشجيع على القراءة عن 

إجنازات العلم يف مجيع اجملاالت "يف نفس املعيار مل يتوفر يف الصفني: الرابع والسادس.
بينما  السادس،  الصف  متوافرة يف  املؤشرات غري  أن مجيع  الثاين جند  املعيار  ويف 
نالحظ أن املؤشر األول " توضيح فضل العلم" واملؤشر الثالث " التحذير من التكاسل 
يف طلب العلم." توفرا يف الصف الرابع فقط، واملؤشر الرابع "التشجيع على حب العلم" 

توفر يف الصفني الثالث واخلامس فقط. 
ونالحظ يف املعيار الثالث أن املؤشر الثاين " إبراز قيمة القراءة يف حتصيل العلم 
واملعرفة" مل يتوافر يف الصفوف الثالثة )الثالث، اخلامس، والسادس( وكذلك املؤشر الثالث 
"تعزي ُحّب االستطالع" مل يتوافر يف الصفني الثالث والرابع، أما املؤشر الرابع "يشجع 

التشجيع على ُحّب االكتشاف وتعّلم أشياء جديدة" مل يتوافر يف مجيع الصفوف. 
ويف املعيار الرابع نالحظ أن املؤشر الثاين حيث احملتوى على الفهم العميق للمعرفة. 
مل يتوافر يف الثالث واخلامس، واملؤشر الرابع يُنمي احملتوى مهارات البحث عن املعرفة. مل 

يتوافر يف اخلامس والسادس. 
البحث  مهارات  تنمية  األول"  املؤشر  توافر  عدم  نالحظ  اخلامس  املعيار  يف  أما 
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عن املعرفة" اال يف الصف الرابع، واملؤشر الثاين " احلث على إنتاج األفكار اجلديد" مل 
يتوافر يف الصفني الثالث والرابع، واملؤشر الثالث " التشجيع على التعبري عن اآلراء واختاذ 
القرارات" مل يتوافر يف الصفني الثالث واخلامس، واملؤشر الرابع "تنمية مهارات اإلبداع 
واالبتكار" مل يتوافر يف الصف الرابع، واملؤشر اخلامس " التدريب على التفكري الفعال 

وحل املشكالت" مل يتوافر يف الصف السادس. 
الثالث والرابع،  وابلنسبة للمعيار السادس فلم تتوافر مجيع املؤشرات يف الصفني 
الصف  الثالث يف  املؤشر  وتوافر  فقط،  اخلامس  الصف  والثاين يف  األول  املؤشر  وتوافر 

السادس فقط، واملؤشر الرابع توافر يف الصفني اخلامس والسادس. 
تفسري نتائج البحث 

أظهرت نتائج البحث تدين نسبة توافر معايري الشغف املعريف يف كتب لغيت اجلميلة 
للمرحلة االبتدائية، حيث كانت ) 25٪ ( ويعزى ذلك إىل أن معايري الشغف املعريف 
جملال  التخصصي  اإلطار   )2019  ( والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  تبنته  جديد  توجه 
تعليم اللغة العربية ملواكبة التغريات اليت تنشدها رؤية )2030( يف التعليم السعودي يف 
مجيع املستويات من خالل مجيع املقررات الدراسية، وذلك ليواكب االقتصاد املعريف يف 
القرن احلادي والعشرين، ومبا أن الكتب الدراسية جمموعة التحليل قد أُلِّفت قبل اإلطار 

التخصصي فمن الطبيعي أن جند هذا التدين يف معايري الشغف املعريف.
ومبالحظة معايري الشغف املعريف جند أن املعيار األول" التأكيد على تقدير العلم" 
يف مجيع جماالته قد جاء يف املرتبة األوىل بنسبة ) 28.15٪( ومربر ذلك أن هذا املعيار 
العلم يف تقدم وتطور اجملتمع ورقيه، وموقف  يتضمن مؤشرات تدعو إىل توضيح أمهية 
الدين اإلسالمي من العلم، وحرصه على تعلم املسلم ليعي دينه ويعمل مبا أمر به، كما 
يشري هذا املعيار إىل تقدير جهود العلماء وإجنازاهتم، وكذلك يؤكد دور العلم يف التقدم 
والتطور احلضاري، ويشجع على االجنازات يف مجيع اجملاالت، ملا هلذه اإلجنازات من دور 



حتليل حمتوى كتب لغتي اجلميلة يف املرحلة االبتدائية  يف ضوء الشغف املعريف :       د. مشاعل بنت صالح  بن سعد الدورسي

219

كبري يف تطور الفرد واجملتمع، وكل ذلك تتبناه اململكة يف نظامها التعليمي . 
وميكن تفسري أن املعيار الثاين" التأكيد على اإلصرار واملثابرة يف طلب العلم " جاء 
الثانية، وذلك ألمهية الصرب والتحمل يف طلب العلم  بنسبة )18.52٪( واحتل املرتبة 
الدين  عليها  وحيثهم  املتعلمني  مجيع  نفوس  يف  املناهج  تزرعها  راسخة  إسالمية  كقيمة 
اإلسالمي، إن توجه ربط التعليم باالقتصاد املعريف حديثًا نسبيًّا جاء مع رؤية )2030( 

وتطبيقه على أرض الواقع يف املناهج التعليمية حيتاج إىل مزيد من الوقت واجلهد.
قيمتها  مئوية  بنسبة  الثالثة  املرتبة  على  الثالث  املعيار  حصول  تفسري  أن  كما 
)17.04٪(، هذا ملا للقراءة من أمهية يف حياة املتعلم وفتح اجملال أمامه لالطالع واملعرفة. 
أما تفسري املعيار الرابع بنسبة )16.30٪( هذا قد يعود إىل أمهية تعرف املتعلم على 
مصادر احلصول على املعرفة، وضرورة أن يعي ما يعرف، ويبحث بشغف عن املعلومات، 
املتعلم وأمهية ذلك للمتعلم حيث  وهذا يفتح اجملال لتدريب املعلم على كيفية تدريب 

جيعله حمور العملية التعليمية فيدربه على احلصول على املعرفة بنفسه.
األفكار  إنتاج  قد يكون لضرورة  بنسبة )14.07٪( هذا  اخلامس  املعيار  وتفسري 
اجلديد واالبتكار واالطالع فاملتعلم مل يدرب بالشكل الكايف، لذلك البد من االهتمام 

بتدريبه من خالل املنهج املقدم. 
وتفسري السادس بنسبة )5.93٪( هذ دليل على أنه ال بد من تعريف املتعلمني هبذا 

اجلانب لتشجيعهم وزرع الفخر بعلماء وطنهم واجنازاهتم. 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من آل كليب )2019(؛ اليت استهدفت 
حتليل حمتوى لغيت اجلميلة للصف اخلامس االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري فوق املعريف، 
ويف ضوء هذه النتائج توصل البحث احلايل إىل توافر مهارات التفكري فوق املعريف يف مقرر 
لغيت اجلميلة للصف اخلامس االبتدائي بنسب خمتلفة يف كل وحدة من الوحدات الدراسية 
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الست، وتتفق الدراسة احلالية يف هذه النتيجة مع دراسة العنزي، والسريع )2017( اليت 
أسفرت نتائجها عن أن نسبة تضمني تعميق املعرفة وصقلها يف أنشطة وتدريبات كتاب 
لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي بلغت 23.66٪ ، وأن نسبة تضمني استخدام 
املعرفة على حنو له معىن ومغزى بلغت 5.36٪ مما يعين أن كتاب لغيت اجلميلة للصف 

السادس االبتدائي مل يعنت ببعدي التعلم لنموذج مارزانو بشكل كاف.

توصيات البحث:
يف ضوء ما توصلت إليه البحث من نتائج، توصي الباحثة مبا يلي:

- ضرورة تضمني معايري الشغف املعريف اليت جاءت يف هذه البحث يف مقررات لغيت 
اجلميلة يف املرحلة االبتدائية بصورة أكرب، وهذا ملساعدة املتعلمني يف هذه املرحلة على 

التكيف مع االنفجار املعريف.
- ضرورة مراعاة التوازن بني كافة معايري الشغف املعريف يف حمتوى مجيع مقررات لغيت 

اجلميلة يف املرحلة االبتدائية حبث ال يطغى جانب على جانب آخر.
- االستفادة من معايري الشغف املعريف اليت جاءت يف هذا البحث، عند تطوير أو 

إعادة تأليف كتب اللغة العربية باملرحلة االبتدائية.
-  توعية املعلمني بأمهية قائمة معايري الشغف املعريف ألخذها بعني االعتبار عند 

ممارسة تدريس املتعلمني داخل حجرات الصف. 
مقرتحات البحث:

- حتليل حمتوى كتب لغيت اخلالدة يف املرحلة املتوسطة يف ضوء معايري الشغف املعريف.

- حتليل حمتوى كتب اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء معايري الشغف املعريف.
- تطوير حمتوى كتب لغيت اخلالدة يف املرحلة االبتدائية يف ضوء معايري الشغف 

املعريف.
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