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هدفت الدراسة إلى معرفة القيم المرتبطة بالعمل المهني التي ينبغي تضمينها في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية 

تم بناء قائمة بالقيم المرتبطة . في األردن, ومعرفة درجة توافر تلك القيم في هذه الكتب( الثامن والتاسع والعاشر: فوفالص)العليا 

قيمة, وتم عرضها على المتخصصين في مناهج الدراسات االجتماعية لتحكيمها, وبعد تعديلها طلب ( 77)بالعمل المهني احتوت 

مجال القيم اإلدارية, : وقد تضمنت القائمة ستة مجاالت من القيم. ن ترد بها تلك القيم في الكتبمنهم تحديد التكرارات التي ينبغي أ

العلمية, ومجال القيم الشخصية, ومجال القيم البينشخصية, ومجال القيم /مجال القيم التقنية, ومجال القيم المعرفية

عرفة تكرارات توافر تلك القيم فيها باعتماد المفهوم كموضوع وجرى تحليل محتوى الكتب وفق هذه القائمة لم. الجماعية/الزمرية

دلت نتائج التحليل (. 0822)وللتأكد من ثبات التحليل تم إعادته مرتين بواقع أسبوعين بينهما, وكان معامل الثبات الكلي . للتحليل

وقد كانت القيم . ف الثامن, ثم التاسععلى أن أكثر توافر للقيم المرتبطة بالعمل كان في كتاب اصف العاشر, ثم في كتاب الص

المتضمنة في مجال القيم اإلدارية كانت األكثر توافرا في الكتب, ثم مجال القيم البينشخصية, فمجال القيم التقنية, فالشخصية, 

: طة بالعمل هيكما تبين عدم احتواء الكتب على إحدى عشرة قيمة من القيم المرتب. الجماعية/فالمعرفية ثم مجال القيم الزمرية

االنضباط, دقة األهداف والنتائج, تفحص التكاليف, حب الحكمة, اإليثار, التواضع, منح الثقة, السعي نحو الكلية, تحقيق الرضا 

كما أظهرت النتائج عدم وجود انسجام بين التكرارات المتوقعة . واالطمئنان, إثارة القدرة التحليلية, وحسن التعبير عن الواقع

ولذا فقد كان . لقيم في الكتب وتلك التي توافرت بها, حيث كانت التكرارات المتوقعة أكثر من تلك الواردة في الكتب فعاللتضمين ا

 .من أهم التوصيات ضرورة تضمين تلك القيم في الكتب والعمل على ممارسة الطلبة لها في ظروف عملية واقعية
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