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Abstract 

         This study aims at investigating the degree of compliance between the social 

and humanistic values in English textbooks and the Jordanian social values from the 

point of view of the teachers of English language. The researcher raised the following 

questions: 

1-What are social and humanistic values included in the English Language textbooks 

from the point of view of the teachers? 

2- What is the degree of compliance of the Jordanian social and humanistic values 

in the ninth grade English textbooks from the point of view of the teachers? 

 



The sample of the study consists of (64) teachers, (34) English language teachers 

of the Basic Level and (30) English language teachers of the Secondary Level selected 

from the Directorate of Al-Ruseifa schools.  

A questionnaire was designed to collect these that are consisted of (20) selected 

values distributed into two parts: (11) values related to the general humanistic values 

and (9) values representing the Jordanian social values. Validity of the instrument was 

assured by following the comments of the panel of jury who kindly refereed the stated 

items.   

 

Reliability of the instrument was also assured by conducting a test-retest to a selected 

sample of teachers of English language from outside the sample of the study. Data 

analysis revealed the following results as answers to the study questions:            

The social and humanistic values in the English textbooks from the point of view 

of the teachers were as follows:  

Respect, Responsibility, Peace, Honesty, Preservation of environment, Freedom, 

Commitment to laws and regulations, Justice, Devotion, Equality and Vineyard. 

The degree of compliance of the humanistic values in the English textbooks with 

the Jordanian social values from the point of view of the basic stage teachers was 

46.5% - 40.3%, and the compliance with the humanistic values to the Jordanian social 

values from the point of view of the Secondary stage teachers was: 76.3% – 64.0%, 



which means that the humanistic values appear more frequently other than the 

Jordanian values. 

The following recommendations were suggested by the researcher according to 

the findings of the study: 

 

- Researchers conduct more studies on the subject of values in the books of the English 

language for their importance to students. 

- The authors include the Jordanian and Arab/Islamic values taking into consideration 

the importance of cultural issues in EFL textbooks 

-Activating the role of school activities to increase awareness of values. 

-The MOE to gives, more training to teachers of English on the issues of the local 

values. 

 

 

 

 

 

 

 



درجة التوافق بين القيم االجتماعية واإلنسانية في الكتب المدرسية لمادة اللغة اإلنجليزية 

 األردنية من وجهة نظر المعلمين والقيم االجتماعية

 الطالب: إعداد

 رحال يوسف محمد 

 :إشراف

 الدكتورة فاطمة جعفر 

 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق بين القيم االجتماعية واإلنسانية في الكتب المدرسية لمادة 

 طرح الباحث األسئلة التالية في الدراسة: ،األردنياللغة اإلنجليزية والقيم االجتماعية للمجتمع 

 من وجهة نظر المعلمين؟ اإلنجليزية القيم االجتماعية واإلنسانية في الكتب المدرسية للغة تدن  ما مدى  -1

ما درجة التوافق بين القيم اإلنسانية والقيم االجتماعية األردنية في كتب اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر -2

 المعلمين؟

للمرحلة الثانوية،  إنجليزية( معلم لغة 30منهم ) إنجليزية( معلم لغة 64تكونت عينة الدراسة من )

 نجليزية للمرحلة األساسية من مدارس مديرية التربية لمنطقة الرصيفة.( معلمًا للغة اإل34و)

، إنسانية( قيمة اجتماعية 11( قيمة منها )20انات المطلوبة تم تصميم استبيان مكون من )يلغاية جمع الب

( قيم خاصة بالمجتمع األردني. وللتحقق من صدق األداة عرضت على مجموعة من األساتذة المتخصصين 9و)



للتأكد من دقتها، وتم التأكد من صالحية وثبات األداة من خالل تطبيقها على مجموعة من المعلمين من خارج 

 ، حيث تم قياس الثبات بتطبيق معادلة كرونباخ الفا.أسبوعينطرحها بعد  وإعادةالعينة 

  و التالي:النتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النح أظهرتبعد جمع البيانات وتحليلها      

 اإلجابة عن السؤال األول:

 القيم االجتماعية واإلنسانية في كتب اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر المعلمين جاءت كما يلي: 

االحترام، والمسؤولية، والسالم، والصدق، والمحافظة على البيئة والحرية وااللتزام بالقوانين واللوائح، والعدل، 

 م.والتفاني، والمساواة، والكر 

 اإلجابة عن السؤال الثاني من الدراسة هو:

كانت درجة التوافق بين القيم اإلنسانية في الكتب اإلنجليزية مع القيم االجتماعية األردنية من وجهة نظر 

٪، ودرجة التوافق بين القيم اإلنسانية مع القيم االجتماعية األردنية 40,3 -٪ 46.5معلمي المرحلة األساسية 

، وهو ما يعني أن القيم اإلنسانية تبدو أكثر 76.3%-64%معلمي المرحلة الثانوية كانت:  من وجهة نظر

 كثيرا من القيم األردنية حيث اقترحت التوصيات التالية من قبل الباحث وفقا لنتائج الدراسة:

 ها للطالب.ألهميت اإلنجليزيةقيام الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع القيم في كتب اللغة  -

 لتضمين القيم اإلنسانية والمجتمعية عند تأليفهم للكتب. اإلنجليزيةمراعاة كًتاب ومؤلفي كتب اللغة  -

 أن تراعي وزارة التربية والتعليم ضرورة تدريب المعلمين لطرق تدريس القيم االجتماعية. -

 ة والمجتمعية.تفعيل األنشطة المدرسية ليتمكن التالميذ من اكتساب القيم اإلنساني -

 

 



 

 
 


