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ملقرر هلذه القيم من وجهة نظر املشرفني التربويني ومعلمي التربية القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز ا :عنوان الدراسة 

 . اإلسالمية مبحافظة جدة
 : هدف الدراسة 

 . التعرف على القيم اإلسالمية املتضمن عليها مقرر احلديث للصف الثالث متوسط  .1
 .وسط التعرف على القيم اإلسالمية اليت جيب أن تنعكس يف حمتوى مقرر احلديث للصف الثالث مت .2
 . إلقاء الضوء على نواحي القصور بالكتاب فيما يتعلق بتنميته للقيم اإلسالمية .3
 .ة تقدمي بعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد على رفع درجة تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث متوسط يف اململكة العربية السعودي .4

 : مشكلة الدراسة 
 -:لسؤال الرئيس التايل وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف ا

 .ما دور مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط مبحافظة جدة 
  :وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

 ا مقرر احلديث ؟ما القيم اإلسالمية الالزمة لطالب الصف الثالث متوسط واليت جيب ان يعززه/  1س
 .املتوسطة  ما القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة/  2س
رر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى حول دور مق) املعلمون ، واملشرفون ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينيت الدراسة /  3س

 :الية تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة ، فتعزى إىل املتغريات الت
 مركز اإلشراف ) د    سنوات اخلدمة) جـ  املؤهل) ب نوع العمل ) أ

 : منهج الدراسة وأداا 
والبيانات من عينة بناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها استخدم الباحث املنهج الوصفي كما اعتمد على االستبانة اليت أعدها كوسيلة أساسية جلمع املعلومات 

 . الدراسة كما استخدم استمارة حتليل حمتوى ملقرر احلديث 
 : عينة الدراسة 
مشرفاً تربوياً ، ونظراً إلمكانية تطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها سواًء  36املتوسطة يف مدينة جدة و معلماً للحديث يف املرحلة 123عينة الدراسة 

امل جمتمع لذا فإن الباحث مل يلجأ إىل استخدام العينة بل مت التطبيق على ك. حتليل احملتوى ملقرر احلديث أو تطبيق األداة على مجيع املشرفني التربويني واملعلمني 
 . الدراسة 

 : األساليب اإلحصائية 
 : لإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

 . التكرار والنسبة املئوية  -1
 . املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  -2
 . معامل ألفا كرونباخ للثبات  -3
 . معامل هولسيت للثبات  -4
 .اختبار ت للعينات املستقلة -5
 .ختبار حتليل التباين ا -6
 . اختبار شفيه  -7

 : نتائج الدراسة 
 النتائج اخلاصة بتحليل بطاقة احملتوى

 :القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث املتوسط
  %).٣.٥٧(الوفاء، صلة الرحم، الطاعة، الكرم، غض البصر، وكال منها بنسبة : قيم ذكرت مرتني وهي) 5(يوجد  •
 %). 5.36(التوحيد، احلياء، الرمحة، وكال منها بنسبة : قيم ذكرت ثالث مرات وهي) 3(هناك  •
 %). ٧.١٤(بر الوالدين، وكانت بنسبة : يوجد  قيمة واحدة ذكرت اربع مرات وهي •
 %). ١٠.٧١(إقامة العبادات، وكانت بنسبة : ولوحظ وجود  قيمة واحدة ذكرت ست مرات وهي •
 %). ١٢.٥٠(العفة، وكانت بنسبة : كرت سبع مرات وهييوجد  قيمة واحدة ذ •
العدل، الشجاعة، اإليثار، العفو، العمل، الشورى، األمانة، التواضع ، التقوى، حسن :قيمة مل تذكر يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط وهي) 11(يوجد  •

 .الظن يف اهللا
وهذه االستجابات جعلت قيمة املتوسط احلسـايب العـام يسـاوي     . قيمة) 21(متوسطة على قيمة واستجابة بدرجة ) 20(هناك استجابة بدرجة كبرية على  •

 .وهذا يشري إىل أن دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث املتوسط كان بدرجة متوسطة) 3.20(
 .)مشرف تربوي(لعمل وكانت الفروق لصاحل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات تبعا ملتغري نوع ا •
) سنة فأكثر 21من (و ) سنة 20 – 16من (توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب اختالف سنوات اخلربة بني  •

 ). سنة فأكثر 21من (وكانت الفروق لصاحل 
 :  التوصياتاهم 

 :راسة لذا يوصي الباحث مبا يليحيث أن التوصيات تنبثق من نتائج الد
النتائج أشارت إىل عدم وجود بعض القيم اإلسالمية الواجب توافرها يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط، لذا يوصي الباحث  إنحيث  -

 .بضرورة تضمني كتاب احلديث لتلك القيم
لذا يوصي الباحث بالعمل على تعزيز مقرر . بدرجة متوسطة النتائج أشارت إىل أن دور مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط، كان إنحيث  -

 احلديث لتلك القيم



 
 

ب

النتائج أشارت إىل وجود اختالفات يف االستجابات حول دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية حسب العمل احلايل، ومكتب  إنحيث  -
 .لمية ملناقشة أسباب اختالف هذه الفئات يف استجاباالذا يوصي الباحث بالعمل على عقد ندوة ع. التربية والتعليم واخلربة
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Abstract 

Study title : The Islamic values that exists in the course of Hadeeth for third preparatory grade ,and how the methodology enhancing th values 
from points of view of educational supervisors and teachers of Islamic education, atJeddah governorate.  
Study aims:  
١-Identifying of Islamic values that exists in the course of Hadeeth of third preparatory grade.  
٢- Identifying of Islamic values that should be reflects on the content of the course of Hadeeth of third preparatory grade.  
٣-Highlighting the deficiencies of the book concerning to its development for Islamic values  
٤—Offering some of recommendations that may be able to help in raising the position of enhancing Islamic values for third preparatory  
students in KSA -  
Study problem  
The study problem my be determined in the following question  
‘What is the role of Hadeeth subject in enhancing the Islamic values of third preparatory grade, at Jeddah governorate. This main question has sub 
— question as follow  
Qi What is the Islamic values that is required for the sthdents of third preparatory school , and should be enhancing by Hadeeth course Q٢ What is 
the Islamic values that is enhancing by Hadeeth course , of the student of third preparatory school, from Islamic education teachers and supervisors 
points of view ?  
Q٣ Are there statistical differences among responses the study sample (teachers , supervisors ) concerning to the methodology of hadeeth enhancing 
Islamic values of the students of third preparatory school from Islamic education teachers and supervisors points of view at Jedc governorate , so it 
is a result of  
A) type of work B) Qualification C) Experience E ) Center of supervision  
Study methodolcQY & scales  
According to the study problem and its aims , the researcher has used the descriptive methodology. Furthermore , he relies on questionnaii that he 
prepared as a main way to collect data from the study sample, and he uses the form of content analysis for Hadeeth course  
Study sample  
It consists of ١٢٣ teachers ofHacleeth subject in preparatory school and ٣٦ educational supervisor, because of the possibility of the applicat of the 
study scales on all of its samples ,either the analysis of content ofHadeeth course or applications of the scale on all of educational supervisors and 
teachers ,so the researcher did not go to use the sample ,but he chooses the application on all of the study sample.  
Statistical methods: -  

To response to the study questions , the following statistical methods are used  
١- repetition and percentage  
٢- Arithmetic average and deviation standard  
٣- Alpha Kronbakh factor for stability  
٤- Hostily factor for stability  
٥- Tests  
٦- Shefah test  
Study results  
The results that related to card continent  
The Islamic values that exists in Hadeeth course of third preparatory school  
* There are five values that were mentioned twice. It is loyalty, kinship ,obedience, generosity, not gazing.Every one of them is with the percentage 
of ٣,٥٧ %  
* There are three values that were mentioned three times . It is Theology, shyness , mercy . Very one of them is with the percentage ٥.٣٦%  
* There is one value that are mentioned four times . It is honoring parents . It was with the percentage ٧J٤%  
* There is one value that are mentioned six times. It is performing worships. It was with the percentage of ١٠,٧١%  
* There is one value that are mentioned seven times. It is chastity . It was with the percentage of ١٢,٥٠%  
* There are eleven values that did not mention in the course of Hadeeth . It is justices , courageous , preferring, amnesty, labor, asking for  
opinion, honesty , modesty, loving, piety and good thinking in Allah.  
* There was a response in high degree on ٢٠values , and moderately response on ٢١ values . These responses nakes the vslie cf erjeral  
arithmetic average is ٣,٢٠ . This refers to that the role of the course of I{adeeth in enhancing the Islamic values for the students of third preparatory 
school was moderately  
* There is statistical differences among the average of responses according to type of work, and the differences was on the sake of ( educatic  
supervisor  
* There are statistical differences among the averages of responses of study sample due to the difference the experience years between (from  
٢٠-١٦ years) and (from ٢١ years to more) . The differences was on the sake of the ones who are more than ٢١ years old  
The important recommendations.  
The researcher recommends the following  
- The results refers to some of Islamic values that should be exits in the course of hadeeth of third preparatory school . So, the researcher 
recommends that the ofHadeeth should has these values  
- The results refers to the role of Hadeeth course was moderately . So, the researcher recommends to work on enhancing the course of Hadee The 
results refers to the existence of differences in responses around the role of Hadeeth course in enhancing Islamic values according to current work, 
education office and experience . So, the researcher recommends making scientific assembly in order to discuss the causes of these differences in 
their response 
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فـايز بـن عبـد اهللا سـفير     / الباحث       
 القرشي 
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، وعد بثوابه  احلمد هللا كما ينبغي جلليل وجهه وعظيم سلطانه ، والشكر له على ما من به

=  <   ?  @  M : اجلزيل للمحسنني والشاكرين ، فقال جـل مـن قائـل حكيمـاً     

  I  H  G   F  E  D  CB  AL  ) 7سورة إبراهيم ، آية . ( 

فإن من واجيب بعد االنتهاء من هذه الدراسة العلمية املتواضـعة ، والوصـول إىل   : أما بعد 
دي املقل املتواضع ، وإمنا كانت جهود كثرية هلا الفضل كل نتائجها ، أن أعترف أن ذلك مل يتم جبه

 . الفضل بعد اهللا ، فلله احلمد واملنة 

جامعة أم القرى مبكة املكرمة ؛ وعلى رأسـها  : ويف مقدمة هذه اجلهود اليت تذكر فتشكر 
س يف وليد حسني أبو الفرج ، كما أخص قسم املناهج وطرق التدري/ معايل مديرها األستاذ الدكتور

جامعة أم القرى ، هذا الصرح العلمي العريق مبا يضمه من خنبة أفاضل من األساتذة الذين تعلمـت  
على أيديهم ما مل أعرفه ، وتعرفت من خالهلم على الكثري والكثري ، مما كنت أطمح إليـه ، فلـهم   

 . عظيم شكري وجزيل تقديري ، وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء 

حممد صاحل بن علـي جـان ،   / سعادة األستاذ الدكتور : الفاضل وأخص بالذكر أستاذي 
أستاذ املناهج وطرق التدريس بالقسم ، واملشرف على هذه الرسالة ، وال يفوت الباحث أن يقـدم  

سليمان بن حممد الوابلي / سعادة األستاذ الدكتور : جزيل شكره وتقديره إىل عضوي جلنة املناقشة 
عبد الرمحن عبد اهللا املالكي أُستاذ / القرى يف مكة املكرمة ، وسعادة الدكتورأستاذ املناهج جبامعة أم 

املناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية املشارك على قبول مناقشة هذه الرسـالة ، وعلـى تفضـل    
 . سعادما وتكرمهما مشكورين مبناقشتها 

يف قسـم املنـاهج وطـرق     وأتوجه بوافر الشكر والتقدير واالمتنان إىل األساتذة األفاضل
صاحل بن حممد السـيف ، كمـا أشـكر    / التدريس؛ وأخص بالذكر سعادة رئيس القسم الدكتور 

إبراهيم بـن  / سعادة األستاذ الدكتور: األساتذة األفاضل الذين قاموا مشكورين بتحكيم اخلطة وهم



 
 

ز

ه من جهد مشـكور ،  فريد بن علي الغامدي على ما قاموا ب/ حممد حسني فالتة ، وسعادة الدكتور
 . وعلى ما أبدوه من ملحوظات وتوجيهات قيمة 

كما أسجل شكري اجلزيل إىل أصحاب السعادة األستاذة الذين قاموا مشكورين بتحكـيم  
أدوات البحث على ما أبدوه من ملحوظات وتوجيهات إضافية ، أفادت الباحث والبحـث فلـهم   

/ وأتوجه بالشكر اجلزيل لسعادة الـدكتور  . د عظيم الشكر وجزيل التقدير على ما قدموه من جه
ربيع بن سعيد طه ملا أبدياه من توجيهات سديدة يف جمال / عبد اهللا الطيف الرائقي وسعادة الدكتور

ولألستاذين الفاضلني وصاحيب الفضل الكبري علي طوال فترة الدراسـة  . التحليل اإلحصائي للدراسة
دخيل / مرزوق القرشي ، وسعادة األستاذ / عادة الدكتور وأثناء اختيار موضوع البحث وإعداده س

 . اهللا الدمهاين خالص دعائي هلم بصالح النية والذرية 

صاحل سـرحان القرشـي وسـعادة    / كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل سعادة األستاذ 
الشكر والتقدير إىل  كما أتقدم بوافر. حيىي الرغيب القرشي جلهودمها يف حتليل حمتوى املقرر / األستاذ

عبد الـرمحن  / إخواين املشرفني التربويني بقسم التربية اإلسالمية جبدة ، وأخص منهم بالذكر الشيخ
 . الضامري ملا بذله من جهد يف توزيع واستعادة أداة الدراسة ، أسأل اهللا أن جيعله يف موازين حسناته 

علمي التربية اإلسالمية يف املرحلـة  كما أقدم شكري اجلزيل إىل إخواين وزمالئي األفاضل م
 . املتوسطة فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء 

عويد املطريي ملا بذله من جهد يف توزيع ومجع / وأتقدم بوافر الشكر والتقدير للزميل األستاذ
محدي البالدي وافـر الشـكر والتقـدير    / أداة الدراسة وكذلك يف حتليل حمتوى املقرر ، وللزميل 

اجلميل ملا بذل من نصح ومشورة وملشاركته الفاعلة يف توزيع ومجع أداة الدراسة وكـذا  والعرفان ب
 . هالل العنزي وفقه اهللا وسدده / األستاذ 

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل كل من قدم جهداً ؛ أو بذل نصيحة أو تعـاون مـع   
ح، ممن يضيق اال عـن ذكـر   الباحث، أو وقف معه أو سانده بتقدمي مرجع ، أو مشورة ، أو نص

واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن ينفع بـه ،  . أمسائهم كل الشكر والتقدير
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واهللا تعاىل املوفق ، وصلى اهللا وسلم وبارك على خري املرسلني وإمام املتقني حممد ابن عبد اهللا وعلى 
 . آله وصحبه أمجعني 

 فايز بن عبد اهللا سفير القرشي / الباحث                


 الصفحة املوضــــــــــوع

1
 2 . مقدمة الدراسة 
 5 . حتديد املشكلة 
 8 . أسئلة الدراسة 

 9 . أهداف الدراسة 
 9 . أمهية الدراسة 

1 . حدود الدراسة  0 
1 . مصطلحات الدراسة  0 

1 2
1 اإلطار النظري: أوالً  2 

1 . مفهوم القيم التربوية : املبحث األول  3 
1 . املفهوم اللغوي للقيم  3 
1 . القيم يف االصطالح  4 

1 . خصائص القيم التربوية اإلسالمية  6 
1 . أمهية القيم التربوية ووظائفها  9 

2 . لتربوية يف اإلسالم مصادر القيم ا 1 
2 . بعض مؤسسات تنمية القيم : املبحث الثاين 2 

2 . األسرة  3 
2 . أمهية األسرة  3 

2 . دور األسرة يف تنمية القيم  5 
2 . املدرسة  7 
3 .املسجد  0 

 32 . وسائل اإلعالم 



 
 

ط

 32 . مزايا اإلعالم عن بقية وسائط التربية 
 33 . القيم  دور وسائل اإلعالم يف تنمية

 36 . املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية : املبحث الثالث
 36 . التعريف باملرحلة املتوسطة 

 36 . أمهية املرحلة املتوسطة 
 37 . أهداف املرحلة املتوسطة 

 38 . األهداف التربوية لتدريس مقرر احلديث 
 39 . عالقة األهداف التربوية بالقيم 

 39 .حتليل احملتوى : بحث الرابع امل
4 . تعريف حتليل احملتوى  0 

4 .أمهية حتليل احملتوى  0 
4 0اخلطوات اإلجرائية لتحليل احملتوى  1 

4 . فئات حتليل احملتوى  2 
4 . طرق قياس ثبات حتليل احملتوى  2 

4 . الدراسات السابقة  4 
5 . التعليق على الدراسات السابقة  5 

5 6
5 . منهج الدراسة  7 

5 . خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة  7 
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احلمد هللا رب العاملني الذي له األمساء احلسىن والصفات العظمى وله الكمال كله ، وسبحان اهللا 
املتنزه عـن كل صفة من صفات النقصان ، وصلى اهللا وسلم على حممد خامت النبيني ، وإمام 

سورة القلم ( )قٍ عظيمٍ ـك لَعلى خلُـوإِن (:  القرآن الكرمي بقولهاملرسلني، الذي جاء يف وصفه يف
 ) .4، آية

لقد وجدت األخالق منذ أن وجد اإلنسان ، واقتضت العناية اإلهلية أالّ يترك اإلنسان عبثاً، وأن ال 
لى هذا يكتشف األخالق عن طريق احملاولة واخلطأ ، فاهللا سبحانه وتعاىل أنعم على أول خملوق ع

M         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð األرض بكلمات طيبات وهذا ما أشارت إليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل 

   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  ÕL  ) 37سورة البقرة ، آية.( 

وأرسل سبحانه الرسل  عليهم  السالم لينقلوا البشرية من الظلمات إىل النور ، ومن اجلهالة 
 : لكتاب واحلكمة وتربيتهم وتزكيتهم قال تعاىل إىل املعرفة، بتعليمهم ا

 M   N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D

  U  T    S  R  Q  POL )  129سورة البقرة ، آية  ( 

ومن هنا جند أن التربية اإلسالمية تم بتقدمي هذا الدين ألفراده  وتبسيط معارفه وترمجته ترمجة 
فما هي إال قالب لتقدمي هذا الدين العظيم الذي . ى االعتزاز به سلوكية حية تظهر عظمته وتبعث عل

جاء يتمم دعوات األنبياء ، ويريب البشرية على التوحيد اخلالص ويدعو الناس إىل عمارة األرض ، 
فهو دين يدعو الناس لتأمل الكون والتفكري يف نظامه وسننه وإعمال العقل فيما حوهلم لتحصيل خري 

وما ذلك إال ألن التربية اإلسالمية مستمدة،من  كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا  .الدنيا واآلخرة 
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كردي . ( عليه وسلم، فهي تريب الفرد تربية إميانية فريدة تريب اتمع كله بصورة تطبيقية واقعية فريدة
 )   11هـ ، ص 1412، 

 

 

 

  
اإلسالمية للتالميذ وتنميتها  ومن هنا كانت للتربية اإلسالمية أمهية عظيمة يف إكساب القيم

يف نفوسهم، ألا تعد أخصب امليادين التربوية اليت ميكن من خالهلا وبتوظيفها بطريقة فاعلة وعملية 
تتم التربية اإلجيابية ملا تزخر به من ومعلومات معرفية صاحلة لتحقيق ذلك اهلدف املنشود بشكل أقوى 

 .من أي عامل آخر 

أن التربية اإلسالمية  السياج الذي : " هذه األمهية بقوله  على) م1999(ويؤكد هندي 
حيمي حياة الطالب واتمع من الزلل ، ويصوا من االحنرافات ، وا تتفتح معامل احلق والفضيلة ، 
ويفهم معىن اخلري والشر ، ويقوي إميان الطالب ، وينمو وعيه الديين واالجتماعي إىل درجة حتمله 

 .  77ص "  تضحية والفداء يف سبيل العقيدة اإلسالمية على الفضيلة وال

ويتضح اهتمام التربية اإلسالمية ممثلة بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة بالقيم اإلسالمية من 

.  /  M  4  3  2  1  0 : خالل ميزان التزكية أو تعديل السلوك ، حيث قال تعاىل 
              =  <  ;  :  9  8  7  6     5     C  B  A  @  ?   >L  

 )  2سورة اجلمعة أية ( 

  M   Ô  Ó  Ò  ÑL  إن القرآن الكرمي يوجه سلوك املتعلم مبا حيقق األهداف املنشودة قال تعاىل
 ) 14: سورة األعلى ، آية (   
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ولذا ميكن القول إنه من خالل اهتمام التربية اإلسالمية  بتنمية القيم اإلسالمية، اكتسبت 
واتمع اإلسالمي له أخالقه اليت تضبطه وحتدد سلوكه ؛ . اإلسالمية أمهية بالغة للعملية التربوية  القيم

القرآن الكرمي والسنة : مبعىن أن له القيم اإلسالمية اليت تنبع يف األساس من املصدرين األساسني 
يم اإلسالمية تربز أمهية تلك ومن خالل معرفة أمهية التربية اإلسالمية ودعوا إىل تعزيز الق. املطهرة

فكما أن ) : " م1987(القيم يف كوا شرط الكتمال إنسانية الفرد وصالح اتمع يقول الزنتاين 
إنسانية الفرد ال تكتمل إال بالتقوى واالستقامة واخللق القومي بعد إميانه باهللا تعاىل ، فإن اتمع ال 

حيفظ كيانه ، وال يتم متاسكه ، إال بانتشار  مباديء   تصلح حاله      و ال  تستقيم حياته ، وال
 اهلدى  والتقى

والعدل واخلري والفضيلة يف رحابه ، باعتبارها انعكاساً لألخالق الكرمية اليت يتحلى ا  
 . 362ص  "  أعضاؤه ، واليت تكون أساس هيئاته ومؤسساته ، ولب نظمه وبراجمه ومناهجه 

ايات من حيث أا قوة دافعة للسلوك البشري حنو الفضيلة ، حيث يقول والقيم اإلسالمية غاية الغ
إن القيم اخللقية هي اليت حتقق الروح اخلرية ألن هدفها األول بناء اإلنسان اخلري الذي ) : م1989(ياجلن 

من يكف شره عن الناس ، وجيعلها باستمرار خلري نفسه وخري أمته ، فاألخالق احلسنة من عوامل استقرار وأ
اتمع ، وبالتايل فهي من عوامل النهوض باتمع وتقدمه ، وسوء األخالق من أسباب تفكك اتمع وايار 

  77ص" الدولة وسقوط احلضارة 

والقيم اإلسالمية ال تقل أمهيتها للمجتمع عن أمهية أعمدة البناء اليت حتمل البناية ، فكما أن البناء ال 
دة، وكذلك األمر بالنسبة للمجتمع،ألن القيم هي اليت حتفظ له متاسكه ميكن أن يتماسك بدون األعم

هـ، 1418ابن محيد وآخرون ، . (وحتدد أهداف حياته ومثله وتقيه من األنانية والشرور والرذائل
 )51ص

ويتضح مما سبق مدى أمهية القيم اإلسالمية يف حياة الفرد واتمع ، وهذه تلقى مبسئولية 
يني باألمر بضرورة اإلسراع يف إكساب أفراد اتمع القيم اإلسالمية املناسبة لكل كبرية على املعن

مرحلة من مراحل تطورها ، وذلك من خالل املؤسسات التربوية فيها واليت تتوىل حتديد هذه القيم 
 .اإلسالمية ووضع املناهج والربامج التربوية والتعليمية القادرة على إكساا الناشئة 



 
 

5

ب للمنهج املدرسي النجاح ، ويؤدي األدوار املكلف ا ، وحيقق األهداف ولكي يكت
املرجوة منه ،ينبغي مراعاة أسس كثرية ومنها األسس املعرفية ، واألخالقية ، واالقتصادية ، والسياسية 

 .، واالجتماعية وغريها من األسس عند الشروع يف عملية ختطيطه ، وتصميمه ، وتنفيذه 

السريعة اليت مير ا العامل وجب االهتمام بتحصني الناشئة ضد كل ما  وبسبب التغريات
خيالف الفطرة اإلسالمية وما دعت له من أخالقيات فاضلة ، وهذا ما يؤكده ابن محيد وآخرون 

إن الشباب يف الوقت احلاضر يعيش إشكالية مستعصية أبرزها تردده بني : "بقوهلم ) هـ1418(
ياة معاصرة مبا فيها من اجنازات مادية وفكرية ، البد أن يتعايش معها قطبني ، فهو ينجذب حنو ح

ويفهمها ويعيها من ناحية ، وتشده ذات متأصلة أصيلة ال ميكن الفكاك منها مـن ناحيــة 
  52ص" أخـرى

وقد ظهرت هذه اإلشكالية يف حياة تالميذ املرحلة املتوسطة حني غابت القيم اإلسالمية فظهرت 
يف جمال األخالق على وجه . ات اخلاطئة اليت أثرت على الشاب نفسه وعلى اتمع بعض السلوكي

اخلصوص ، ولذا فإنه من امللح اآلن أن نؤسس لبناء تربوي يستند على أهداف قوية وصحيحة 
وسليمة ، وال بد من إعادة القيم اإلسالمية إىل مكاا الصحيح عند شباب األمة من خالل ما يدرس 

املدارس يف مناهج التربية اإلسالمية يف إطار التكامل بني الدين والدنيا لتحقيق الوسطية للطالب يف 
اليت هي حقيقة اإلسالم ، ألنه إذا انفصل الدين عن الدنيا انشطرت الشخصية اإلنسانية وتداعت 

هـ ، 1418ابن محيد وآخرون ، .( عالقات اتمع وحدثت هزات يف اتمع والفرد على السواء
 )  54 ص

إننا كأمة مسلمة نسعى إىل عامل أفضل ظهرت من هذه ) : "هـ1413(ويرى الغزايل 
التعاليم ان اإلسالم جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات على حياة مشرقة بالفضائل واآلداب وأنه 

ئل اعترب املراحل املؤدية إىل هذا اهلدف النبيل من صميم رسالته ، كما أنه عد اإلخالل ذه الوسا
 .13ص"  خروجاً عليه وابتعاداً عنه

فليست القيم  من مواد الترف اليت ميكن االستغناء عنها بل هي أصول احلياة اليت  يرتضيها 
 . الدين وحيترم ذويها 

إن هناك مشكالت تربوية واجتماعية تربز يف جمتمعنا بني حني وآخر حيث تطالعنا صحفنا 
يا املختلفة اليت تعرب عن سلوكيات خاطئة ومنحرفة ال يتصور اليومية بصور وأشكال متنوعة من القضا
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أن تصدر من أبناء اتمع املسلم ، والسبب يف ذلك غياب القيم اإلسالمية اليت كان يتوقع أن يتحلى 
ا كل أفراد اتمع املسلم ، وقد لوحظ يف بعض املدارس املتوسطة غياب هلذه القيم اإلسالمية اليت 

لذلك البد أن نقف على . يتحلى ا كل أفراد اتمع املسلم وخصوصاً أفراده املتعلمنيكان يتوقع أن 
سبب ذلك فأين يكمن اخللل هل ألن منهج احلديث ال يفي بالغرض الذي حيتاجه طالب املرحلة 

 املتوسطة ؟ 

 ؟..أم هناك أسبابا أخرى أدت إىل ذلك

نظومة القيم املتميزة باملرونة يف ظل وتأسيساً على ما سبق ، جيب أن ندرك أمهية وجود م
 التقدم العلمي والتقين ، والذي غدا ميس كل مكون من مكونات احلياة اإلنسانية ، إال أننا نرى 

اضطرابات ومؤثرات اجتماعية واقتصادية وسياسية هذا إىل جانب تفاقم مشكالت العمل وتفاقم 
 .ها على هدم  وزعزعة القيم اإلسالميةاملنازعات اإلقليمية على جانب مشكالت أخرى تعمل كل

وامتد أثر ذلك كله إىل طالب هذه املرحلة فأثر يف تربيته وتعليمه وسلوكه وعلى بناء 
 .الشخصية املسلمة خاصة من أجل تأكيد القيم اإلسالمية اليت تعترب األساس السليم لبناء تربوي متميز


يعاين الكثري من املشكالت املعاصرة،ومن تلك املشكالت تبدل القيم لقد أصبح اتمع املعاصر       

، فإذا نظرنا إىل واقعنا االجتماعي لوجدنا أن القيم قد تغريت وتبدلت ، فظهر نوع آخر من القيم، 
 .بعيدة كل البعد عما كان اتمع يتمتع به من الفضائل واألخالق الكرمية

إال أن الوضع بدأ يشهد تغريات مثرية ، ) 5هـ،ص1422(ويف هذا الصدد يذكر الل       
وتعقيدات ال حصر هلا ، وزيادة يف أعداد السكان ، وزيادة يف متطلبات احلياة ، وزيادة يف تكاليف 
هذه احلياة ملواجهة املستقبل الغامض، ومنها تصاعدت حدة االهتمام باملاديات ، فغدا هذا اإلنسان ال 

قيق رغباته وفق شهواته االجتماعية ، اليت منحته بطاقة إنذار للتحول هم له إال ذاته وحب ذاته، وحت
من التمسك بتلك القيم والفخر ا إىل نبذها والتخلي عنها  ، فلم يعد االتصال األسري كما كان يف 
السابق بني أعضاء األسرة الواحدة ، ومن مثَّ حرمنا من مشاهدة االتصال بني أبناء اتمع الواحد ، 

 . ي الواحد ، واملدينة الواحدة حىت القرية الصغرية واحل
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إن هذا الفاقد سطع معه التمزق واالحنراف والقتل والعنف واإلرهاب ومظاهر من الفساد          
اخللقي واالجتماعي والديين والسياسي واالقتصادي،حىت اإلنسان الذي مل نتعود على رؤيته ، 

، والسرقة ، واالحتيال بكل أنواعه املادية والفكرية من وأصبحت أعمال االغتصاب ، واالعتداء 
الظواهر اليت انتشرت يف خمتلف اتمعات املتقدمة منها أو املتخلفة ، مما دعا إىل الكشف عن حقيقة 
تلك اتمعات بايار القيم ، رغم التقدم التكنولوجي واكتشافات الفضاء واتساع دائرة املعلومات، 

 ...        بيوتر واإلنترنت والربيد اإللكتروين والتعامل مع الكم
وألمهية الدور الكبري الذي تقوم به التربية اإلسالمية ، يف تعزيز القيم عند الناشئة ، جعل 
الباحث يشعر بضرورة إجراء دراسة للكشف عن القيم املتضمنة ملقرر احلديث بالصف الثالث 

 .ب الصف الثالث املتوسط متوسط ومدى تعزيز املقرر هلذه القيم لدى طال
حيث أكدت توصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية العاملية األربعة ، على أمهية اإلسالم يف 

 .التربية والتعليم ، فاإلسالم دين مينح اإلنسان نظامه حياة كامالً مفصالً يف القرآن والسنة 
تربية اإلسالمية يف مجيع كما اتفقت تلك التوصيات على ضرورة إعادة النظر يف مناهج ال

 .مراحلها بدءاً من املرحلة االبتدائية وانتهاًء باملرحلة املتوسطة 
العناية التامة بالقرآن الكرمي حفظاً ) : " هـ 1403( ولقد جاء من توصيات املؤمتر األول 

ه ، والعناية وتالوة وفهماً باعتبار ذلك اللبنة األوىل لتكوين عقيدة املسلم وأخالقه وأفكاره وتصورات
 .  16ص "  بتدريس الثقافة اإلسالمية يف مجيع مراحل الدراسة 

التركيز يف املناهج التعليمية العامة على القيم والتعاليم : " كما جاء من توصياته 
 .38ص"اإلسالمية

كما أكدت الدراسات أن عدم ممارسة الطالب هلذه القيم اإلسالمية هاجس الكثري ، حيث 
هناك إحساس عام عند اآلباء ، وعند املربني ، وعند الكثري من ) : " هـ 1411( جماور : يقول 

الناس ، بأن الكثري من الشباب ينقصهم حسن السلوك ، وأم يتجهون اجتاهات ال حتكمها فضيلة 
 .  328ص "  وال خلق وال قيم 

صل ومل بأن التربية اإلسالمية ال تزال مل ت) : " هـ 1406( كما أكدت دراسة محاد 
تنعكس يف سلوك األبناء ومل حتقق األهداف املوضوعة هلا ، وأن التربية اإلسالمية مل تعد حتقق 

 .  2ص  "  األهداف املرجوة منها من تكوين العادات السلوكية احلميدة 
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أن يكون " مع ما سبق حيث أوصى يف دراسته بضرورة ) هـ 1412( وتتفق دراسة البييت 
ات الطالب املختلفة يف حيام اليومية ، وأن يساعد يف بنائهم العقائدي والشرعي احملتوى ملبياً حلاج

 .332ص "  والسلوكي 
كما أن وسائل االتصال بالعامل اخلارجي ، من خالل القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية 

ل هذا قد وغريها ، ك) Bluetooth(وأجهزة االتصال والتقنيات املتوفرة ، والبلوتوث) االنترنت(
 .أوجد تغرياً ملحوظاً يف املفاهيم والقيم اإلسالمية

إنّ مواجهة آثار العوملة على الشباب يف العصر احلديث الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي 
واالنفجار املعريف واالنفتاح الثقايف واملتغريات السريعة يف العديد من ااالت املادية والتقنية 

يستوجب من املؤسسات التربوية متابعة هذا التطور ودراسة أثره على السلوك  واالقتصادية والثقافية ،
 . والقيم واملنظومة املعرفية والثقافية يف هذا العصر

وقد اتضحت خماطر العوملة على قيم اتمع اإلسالمي السامية ، وإرشاد الطالب وتوجيههم 
ت عصر العوملة من خالل املناهج املعدة إعداداً إىل التوافق مع املتغريات التكنولوجية والتعامل مع أدوا

تستطيع التصدي للعوملة ببناء تربوي يستند على أهداف قوية وصحيحة وسليمة تستلهم قيم األمة 
القائمة على أصالة حقيقية متتلك من مقومات الذات األصيلة روحها يف غري انغالق أو حرمان من 

 .إمكانات العصر ومقوماته ومثاره 
ل عمل الباحث يف التدريس باملرحلة املتوسطة ، مث يف اإلدارة باملرحلة املتوسطة ومن خال

 : ترسخ لديه هذه املالحظة بشكل يومي من خالل 
 .غش الواجبات اليومية    .1
 .رمي النفايات يف ممرات املدرسة .2
 .التأخر عن الدوام الصباحي أو عن دخول احلصة .3
 .األلفاظ والكلمات غري الالئقة باملسلم  .4
 . ظاهرة التدخني أو استخدام الشمة  .5
 اخل. ... عدم اعتزازه بدينه من خالل تشربه لعادات وتقليعات مستورده .6

وعلى ما تقدم يشعر الباحث بأن لدينا مشكلة يف غرس هذه القيم يف نفوس تالميذنا من 
إلسالمية  ومنها خالل املقررات الدراسية ،ولعل من أوىل املقررات اهتماما بالقيم مقررات التربية ا

كتاب احلديث الذي يعترب من  أهم املقررات اليت تأصل للقيم اإلسالمية والذي نسعى لتحقيقه من 
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خالل هذه الدراسة ، والذي وقع عليه اختيار الباحث باعتباره جزء من مقررات التربية اإلسالمية ، 
على القيم اإلسالمية اليت يهتم  تقتصر الدراسة على التعرف. وباعتبار ختصص الباحث يف هذا اال 

مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط بتنميتها لدى التالميذ وتلك اليت ال يهتم بتنميتها من وجهة نظر 
 :ومن هنا وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل . املختصني

املتوسط ومدى تعزيز ما القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث : س   
 املقرر هلذه القيم ؟

 :وتفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 
ما القيم اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظر مشريف  / 1س 

 ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة ؟
ف الثالث متوسط من خالل حتليل احملتوى ملقرر احلديث للصف ما القيم الالزمة لتالميذ الص/   2س

 الثالث املتوسط؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  استجابات عينة الدراسة حول القيم /  3س

اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط مبحافظة جدة ، 
 تعزى

 مكتب التربية والتعليم)سنوات اخلدمة        د) املؤهل        جـ) نوع العمل       ب) أ
 أهداف الدراسة

 : يف الدراسة أهداف تتمثل
 . التعرف على القيم املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث متوسط 

 .التعرف على القيم اليت جيب أن تنعكس يف حمتوى مقرر احلديث للصف الثالث متوسط 
واحي القصور يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط فيما يتعلق بتنميته للقيم إلقاء الضوء على ن

 . اإلسالمية
تقدمي بعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد على رفع درجة تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف 

 .الثالث متوسط يف حمافظة جدة 
 

 :أمهية الدراسة
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ري املرغوب فيها بني كثري من  أفراد اتمع ،جند أن غ تبالنظر إىل تفشي  كثري من السلوكيا)   1
سبب ذلك التخلي عن قيمنا اإلسالمية ، فوجب احلرص على تفعيلها من خالل املقررات 

 .  الدراسية
رمبا ساعدت نتائج هذه الدراسة القائمني على تأليف الكتب املدرسية يف توجيه أنظارهم إىل )   2

علهم يعملون على تاليف هذا القصور يف الطبعات القادمة جوانب القصور يف الكتاب مما جي
 .من خالل إدخال التعديالت الالزمة على احملتوى مبا يسهم يف تنمية تلك القيم 

رمبا ساعدت نتائج هذه الدراسة املعلم يف تعريفه بالقيم اإلسالمية اليت ال يهتم املقرر بتنميتها )   3
 .التخطيط ألنشطة دف مبجملها إىل تنمية هذه القيم ليقوم هو بسد هذا الفراغ من خالل 

وبالنسبة للمشرف التربوي فإن تعرفه على  هذه القيم اليت ال يهتم الكتاب بتنميتها جيعله  )4
 .يوجه املعلمني إليها أثناء الزيارات امليدانية اليت يقوم ا 

مية عند تالميذهم من كما تفيد هذه الدراسة املعلمني ليتمكنوا من تعزيز األخالق اإلسال )5
خالل مقرر احلديث حيث جيب عليهم مراعاة حاجات وطبيعة طالم ومتطلبات املرحلة 

 .اليت يدرسون ا 
رمبا ساعدت نتائج هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم يف اختيار احملتوى اجليد ملواد التربية  )6

يتم مراعاة تلك القيم اإلسالمية بصفة عامة ومقرر احلديث على وجه اخلصوص حيث 
وكيف يتم تعزيزها من خالل ذلك املنهج لتسهم يف تربية التالميذ تربية إميانية تظهر يف 

 .سلوكه وتعامله
تفيد هذه الدراسة يف مواجهة تعقيد احلياة املعاصرة وما يكتنفها من مشكالت وحتديات  )7

الميذ لتحصينهم  من آثارها خمتلفة بفعل العوملة مما يتطلب تعزيز القيم اإلسالمية لدى الت
 . السلبية
 :حدود الدراسة

 :يقتصر جمال البحث احلايل على احلدود التالية 
تقتصر الدراسة على التعرف على القيم اإلسالمية اليت يهتم مقرر احلديث :  احلدود املوضوعية

 .للصف الثالث املتوسط بتنميتها لدى التالميذ وتلك اليت ال يهتم بتنميتها 
مجيع معلمي التربية اإلسالمية الذين يقومون بتدريس مادة احلديث للصف الثالث :  اتمع حدود

 . متوسط مبدارس التعليم العام ، ومجيع مشريف التربية اإلسالمية  مبحافظة جدة 
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 .هـ  1430/  هـ   1429طبقت أداة الدراسة يف الفصل الثاين  من عام : احلدود الزمانية
 .املدارس املتوسطة احلكومية النهارية يف حمافظة جدة ،دون قراها :  احلدود املكانية

 : مصطلحات الدارسة 
 :القيم  .1

 فهو تقومياً الشيء وقوم ، القيم واحدة: القيم"  هـ1415 الرازي يقول:  يف اللغة •
 .  232ص"  قدره الشيء وقيمة مستقيم أي قومي
 يأيت كما ، واملالزمة احملافظة مبعىن يتيأ القيام أن: " ) هـ1410( منظور ابن ويذكر     
 الشيء مثن والقيمة..  استقام مبعىن فقام وقومته الشيء أقمت فيقال ، واالستقامة الثبات مبعىن

 356ص . ، بالتقومي
 
 
 
 :  يف االصطالح •

 حترك اليت السلوكية املوجهات هي القيم أن يرون التدريس وطرق املناهج يف املتخصصون
 مرجعاً ويتخذها ،واتمع  الدين مبادئ مع يتفق مبا السلوك إىل وتدفعه ملالع حنو الفرد

 ) . 185ص ، م1999 ، اللقاين(  سلوكه على للحكم رئيسياً
 والسنة الكرمي القرآن ا جاء اليت املعايري تلك بأا القيم التربويني بعض وعرف     

 متثل املسلمني،إذ لدى مامواهت قبول حمل وأصبحت ، ا التمسك على وحث،املطهرة
 املقبول، وغري املقبول خالهلا من حيدد إذ ألحكامهم، ،ومرجعاً حليام موجهاً

 ومظاهر واألفعال األقوال من فيه املرغوب وغري فيه واملرغوب ، واملستهجن واملستحسن
 ) . 40ص ، م1997 ، وآخرون  إبراهيم(  املختلفة السلوك

فات إنسانية إجيابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة ص:  التعريف اإلجرائي للقيم •
اإلسالمية تؤدي باملتعلم إىل السلوكات اإلجيابية يف املواقف املختلفة اليت يتفاعل فيها مع دينه 
وجمتمعه وأسرته يف ضوء معيار ترتضيه اجلماعة املسلمة لتربية أبنائها وهو الدين والعرف 

بوية كلما أدت إىل مزيد من القدرة على التمييز بني وأهداف اتمع وتصبح هذه القيم تر
 .الصواب واخلطأ وبني اخلري والشر وبني القبيح واجلميل
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احلديث للصف الثالث (املقصود به يف هذه الدراسة الكتاب املدرسي املسمى  :مقرر  .2
م  الذي قام بتأليفه جمموعة من 2009_م2008هـ 1430هـ 1429طبعة ) متوسط

لني يف امليدان التربوي من مدرسني ومشرفني تربويني وأشرفت على تأليفه املختصني العام
 .وإنتاجه وزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية 

 )1411( يقول الصباغ: تعريف احلديث  .3
تدور حول معىن واحد ، وهو كون ) حدث (ومادة . اجلديد ، نقيض القدمي : " يف اللغة •

 ". يكن  الشيء بعد أن مل
فهو ما أثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير أوصفة :" يف االصطالح •

 . 118ص" . خلقية أو خلقية 
هو الكتاب الذي يشرح معاين بعض أحاديث النيب صلى :  التعريف اإلجرائي للحديث •

صلى اهللا عليه وسلم وحيتوي كل موضوع من موضوعاته على حديث من أحاديث النيب 
 اهللا عليه وسلم يسبق ذلك احلديث ا لعنوان الذي يعرب عن أهم ما جاء يف احلديث من 

موضوعات ويأيت بعد احلديث بيان بعض معاين الكلمات اليت وردت يف احلديث يتبع 
ذلك استنباط ألهم الفوائد واألحكام اليت جاءت يف احلديث الشريف مث خيتم املوضوع 

 .س مدى فهم التلميذ ملا جاء يف الدرس بعدد من األسئلة اليت تقي
جاء يف سياسة التعليم يف وزارة التربية والتعليم  باململكة العربية السعودية : املرحلة املتوسطة  .4

أن املرحلة املتوسطة هي مرحلة ثقافية عامة غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية ) هـ1416(
منوه وخصائص الطور اليت مير به وهي  شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه يراعى فيها

  17ص.تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة للتعليم 
ويلتحق ا الطالب بعد إمتام دراسة املرحلة االبتدائية ويكون عمره يف هذه املرحلة غالباً           

مثان  وميكث ا ثالث سنوات يدرس ا أربعة وثالثني حصة أسبوعية منها. الثالثة عشرة 
 .حصص خاصة مبواد التربية اإلسالمية 
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 اإلطار النظري:أوال 

 الدراسات السابقة: ثانيا 
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يقتضي البحث العلمي أن يراجع الباحث األدبيات اليت تناولت نفس موضوع دراسته، وذلك       

ازه سابقا ، وما توصل إليه الكتاب والباحثون السابقون ، فيكون ذلك معينـا لالطالع على ما مت اجن
ويكون االنطالق من حيث انتهى ، له على جتاوز العقبات واألخطاء اليت وقع فيها من سبقه 

 .اآلخرون

وعلى هذا راجع الباحث يف األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة، وقد مت يف هذا البحث تقسيم     
 .   اإلطار النظري ، والدراسات السابقة : الدراسة إىل جزأين مها  أدبيات




     يتناول هذا املبحث املفهوم اللغوي للقيم وكذلك التعريف االصطالحي ، باإلضافة إىل خصائص

 .ومصادر القيم التربوية القيم التربوية اإلسالمية ، وأمهية القيم التربوية ووظائفها ،
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 :  للقيم اللغوي المفهوم -1
 أي لفهم الرئيسة املقومات من ألنه ، مفهومها حتديد من البد القيم كلمة مدلول على للوقوف

 الناحية من القيم مصطلح تتبع إىل الباحث سيتطرق لذا مصطلحاته وضوح ، العلوم من علم
 . اليسري بشيء من التفصيل  االصطالح ناحية ومن اللغوية

 وجود نالحظ العربية املعاجم ومبراجعة)  قَوم(  الفعل من مشتقة العربية اللغة يف القيم لفظة
 وقوم ، القيم واحدة: القيم"  هـ1415 الرازي يقول اللفظة هلذه واملعاين التعريفات من العديد
 .  232ص"  قدره الشيء وقيمة مستقيم أي قومي فهو تقومياً الشيء

 الثبات مبعىن يأيت كما ، واملالزمة احملافظة مبعىن يأيت القيام أن: " ) هـ1410( منظور بنا ويذكر
 . 356ص بالتقومي الشيء مثن والقيمة..  استقام مبعىن فقام وقومته الشيء أقمت فيقال ، واالستقامة

 ، الشيء مقام يقوم ألنه ، الواو أصلها"  فيقول القيمة عن) 1404( اجلوهري ويتحدث
 .  2017ص"  مستقيم أي قومي فهو الشيء وقومت ، واالعتدال االستقامةو

 

والشك أن .ويالحظ الباحث أن مجيع التعريفات السابقة تدور حول االستقامة،واحملافظة، واالعتدال 
من اتصف باالستقامة فهو حمافظ معتدل ذو قدر عال يف جمتمعة،  وهذه العناصر تعترب قيما يسعى أي 

 .   ا يف أفراده وهي ما جاء به اإلسالم ، وهي جمال البحث يف هذه الدراسةجمتمع لغرسه

 :  االصطالح في القيم -2

 لفظ استخدم من أول أن بل ، الصاحل سلفنا علماء لدى مستخدماً يكن مل القيم مصطلح إن
 ،1969دياب،(  ونـالنمساوي ادـاالقتص اءـوعلم)  لوتزوريتشل(  هو نشره على وعمل القيمة

 ) . 15ص

 أولئك من مجع لدى االصطالحية التعريفات بعض يأيت فيما الباحث يعرض وسوف
وقبل ذلك البد من اإلشارة إىل أنه .  اإلسالمية التربية ملنظور األقرب التعريف حتري حماوالً الباحثني،

 )  11م ،ص1970،قنصوة (ال يوجد إمجاع قائم حول مفهوم القيم 
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 توجه اليت ، العليا واملثل واألهداف القوانني من جمموعة " أا )1977(يقول عفيفي 
 . 386ص"  السماوي أو االجتماعي أو املادي بالعامل عالقته يف سواء اإلنسان

مسلمة أو غري  ما مجاعة يف تنشأ اليت واملقاييس القوانني من جمموعة القيم أن آخرون ويرى
 والتأثري القوة من هلا وتكون ، واملعنوية املادية األعمال على للحكم معايري منها ويتخذون ، مسلمة 

 اجلماعة مبادئ عن خروجاً عليها خروج أي ويعترب ، اإللزام صفة هلا يصبح حبيث اجلماعة على
 ) . 25ص ، م1990 لطفي،( العليا ومثلها

 االلتزام على وحث ، اإلسالم إليها دعا اليت املعايري تلك بأا القيم التربويني بعض وعرف
 لدى واهتمام اتفاق و اعتقاد حمل وأصبحت من خالل القرآن و السنة املطهرة، ا والتمسك

 ، املقبول وغري املقبول خالهلا من حيدد إذ ألحكامهم، ومرجعاً ، حليام موجهاً متثل إذ املسلمني
  لسلوكا ومظاهر واألفعال األقوال من فيه املرغوب وغري فيه واملرغوب ، واملستهجن واملستحسن

 . املختلفة

 

 ) . 40،ص م1997، وآخرون إبراهيم (

 حترك اليت السلوكية املوجهات هي القيم أن فريون التدريس وطرق املناهج يف املتخصصون أما       
 ، اللقاين(  .سلوكه على للحكم رئيسياً مرجعاً ويتخذها،اإلجيايب السلوك إىل وتدفعه العمل حنو الفرد

 ) .185ص ، م1999

 تلك أا –تعريف إبراهيم وزمالئه وهي  عليها أطلع اليت التعريفات أفضل أن الباحث رىوي
،  ا والتمسك االلتزام على وحث اإلسالم إليها ودعا ، املطهرة والسنة الكرمي القرآن ا أتى اليت املعايري

 موجهاً ومتثل ، املسلمني لدى واهتمام واتفاق اعتقاد حمل وأصبحت ،ورتب عليها الثواب والعقاب 
 ، واملستهجن واملستحسن ، املقبول وغري املقبول خالهلا من حيدد إذ ، لألحكام ومرجعاً حليام

 ،وآخرون إبراهيم. ( املختلفة السلوك ومظاهر واألفعال األقوال من فيه املرغوب وغري فيه واملرغوب
 ) . 40ص ، م1997
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 :  يأيت مبا التعريف هذا وميتاز

 .  اإلسالمية غةبالصب مصبوغ -1

 .  املطهرة والسنة الكرمي الكتاب يف املتمثلة القيم مصادر حيدد -2

 يف مرجعيام وحتديد البشر حياة لتوجيه جاءت وأا ، القيم أهداف التعريف هذا حيدد -3
 . مع أنفسهم ومع اآلخرين التعامل

 .  والسلوك ارساتواملم واألفعال باألقوال القيم وارتباط البشري، الكائن حلياة الشمولية -4

 :  يأيت ما القيم لتعريفات السابق العرض من الباحث يستخلص كما

 أصحاا نظر وجهات اختالف سببه ، للقيم وحيد مدلول على والباحثني العلماء اتفاق عدم -1
 . ، وثقافام  واجتاهام

 
 ، اهللا عند من هي لب التراكمية خرباته أو اتمع صنع من ليست اإلسالمية التربية يف القيم إن -2

 . الدين هذا وأخالقيات بالعقيدة وثيقاً ارتباطاً ومرتبطة

  وأحكام معايري إا مثل القيم عن معانيها يف متقاربة مبصطلحات السابقة التعريفات جاءت -3
 .  وموجهات ومقاييس وقوانني

 األفراد ياةح يف القيم أمهية على التأكيد حماولة هو السابقة للتعريفات املشترك القاسم -4
 ، جبميع ثقافاا وتوجهاا واتمعات


 :  الربانية -1

من أقوال وأفعال  والسنة القرآن وافق وما ، املطهرة والسنة الكرمي القرآن من دألا تستم
 اإلسالمية تربويةال القيم من فليس خالفها وما اإلسالمية التربوية القيم ضمن أدخل السلف الصاحل 

 خالق ألنه ، للقيم احلقيقي املشرع هو - جالله جل - فاهللا املصدر ربانية اإلسالمي التصور يف فالقيم
 ).84ص ،1420، احملضار(  عليها فطره اليت فطرته مع مءويتال يصلحه مبا العامل اإلنسان

 :  التجديد مع الخلود -2
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 خالدة اإلسالمية التربوية فالقيم  لذا ، مسريا تواصل البشرية دامت ما خالددين  اإلسالم         
وملا  ، حمدد ومكان معني بزمن حتكم اليت الوضعية التربوية النظريات ملبادئ خالفاً متجددة، حية

 كانت مستمدة من اإلسالم الذي هو صاحل لكل مكان وزمان ،كانت هي كذلك خالدة متجددة 
 ) . 63ص ،1416 ، خياط(  

 :  السوية اإليجابية -3

 اجلوانب فيه حيرك فهو ، مؤثرة سوية فاعلة إجيابية قوة يكون أن اإلنسان من اإلسالم يريد

M   £  ¢¡  �  ~   }  |  {  z: تعاىل قال لريتقي اإلجيابية
  ¦  ¥  ¤L  ) 82سورة البقرة ، أية. 

 استعدادات احلي الكائن يف ألن؛  السلبية نبذيو اإلجيابية األمور على حيث اإلسالمي فالشرع
 موجهة فاعلة قوة اهللا يريد كما واإلنسان ، اجتاه كل يف السالب وفيها املوجب فيها متباينة خمتلفة

 تسيطر ،ما فيه صالح اإلنسانية مجعاء إىل دافعة احلياة واقع يف موجبة قوة فهو مث ومن ، مريدة 
 ). 30ص ،1400 قطب،. (بناء ورقي  لمنها عوام لاملادية وجتع القوى على

 :  والثبات المرونة -4

 أو التغيري أو االجتهاد تقبل ال ثابتة عليا قيم فهناك واملرونة الثبات بني مجعت اإلسالمية القيم
 عن والنهي باملعروف األمر وقيم العبادات وقيم العقدية كالقيم مهما تغري العصر وتطور ، التبديل

 من اإلنسان حياة يف يتولد ما ملواجهة كافية مرونة ةمرن وهي ، نسبية فهي األخرى القيم أما ، املنكر
من  واستنباط وتأمل نظر إىل حيتاج ما وهي اتمعات يف األمور إليه تصري وما وحوادث مواقف

 ). 82ص ،1418،وآخرون محيد بن. (علماء األمة وعقالئها

 ، مواقف من تحدثيس وما االجتهاد فيه جيوز ما أما ، التبديل فيها جيوز ال الثابتة فالقيم
 على احلفاظ اإلسالمية القيم تستطيع امليزة وذه ، مرونة ففيها ، املصلحة حبسب قيم من ويستجد

 . تغريات من عليها طرأ مهما اإلسالمي اتمع
 :  التناقض وعدم الوضوح    

 يف مسالش وضوح واضحة بل ملتوية وال ، معقدة فليست ، واضحة اإلسالمية التربوية القيم    
 ما والتركيز واإلحكام الوضوح من فيها الكرمي القرآن فآيات"  )1416(يقول خياط السماء كبد

 جيد فال تنفيذها وطرق وأهدافها معناها يف واضحة التربوية املبادئ جاءت وكذا ، البشر عنه يعجز
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 أو غموض هافي وليس ، اإلنسان فطرة مع تتعارض ال أا حيث وتطبيقها فهمها يف مشقة اإلنسان
 84-  83ص ص"  حتيز أو جنوح

 : واالعتدال الوسطية -5

 واحلياة املادية احلياة بني التوازن حققت حيث بالوسطية، اإلسالمية التربوية القيم تصفتا     

M  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º  : تعاىل قال واآلخرة الدنيا بني واجلمع الوجدانية،
ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â     Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í

   Ø  ×  ÖL 77  آية القصص سورة. ( 
 قال اإلسالمية األمة مسات من مسة الوسطية وجعل ، واالعتدال بالتوسط وتعاىل سبحانه اهللا أمر وقد 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  D  C  B  A  تعاىل

  FEL )143:  آية ، البقرة سورة . (  
 
 

 .  كاملة واقعية يف اإلنسانية والطبيعة البشرية الفطرة عن معربة اإلسالمية تربويةال القيم كانت وذا

 :  والتكامل الشمول    -6

من أإلسالم الذي  ةباعتبار أا مستمد، احلياة جوانب جلميع بشموهلا اإلسالمية القيم تتميز     
 تساعد وقوة أساساً ضهابع من جيعل بشكل  متكاملة أا كماهوصاحل لكل زمان ومكان كما سبق ،

 ، الشريعة بقيم وااللتزام باهللا فاإلميانُ ، تناقض أو تعارض أدىن ودون بنجاح اآلخر البعض تطبيق على
 داخل والقيم املفاهيم كل تتساند وهكذا ، واالجتماع واالقتصاد السياسة قوانني تطبيق على يساعدان

 مهمة إلجناز منها جزء كل ويهيئ اآلخر بعضال بعضها يساعد تشريعية وحدة لتشكل العقيدة إطار
 ، لطفي( ، مع احلث على كافة العلوم التقنية منها وغري التقنية ، والدنيوية واألخروية اآلخر اجلزء

 ) . 21ص ، م1990
 ، واتمع الفرد تنفع اليت النبيلة واألعمال ، احلميدة الصفات كل تشمل اإلسالمية والقيم

 ، وتوجيهاته اإلنسان أنشطة جلميع جامعة أا كما ، وألواا أشكاهلا كلب الرذائل من ونفورها
 .  جوانبها جبميع احلياة وتستوعب

 :  اإلنسانية -7
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 اإلنسان سلوك على فتركز ذاته اإلنسان خالل من ، اإلنسان مع تتعامل اإلسالمية التربوية القيم      
 وتنظم ، وعلمياً واجتماعياً وأخالقياً جدانياًو اإلنسان ببناء تقوم وكذلك ، تقوميه على وتعمل ،

 اليت ، واالستغالل والظلم التعصب عن بعيداً ، اإلنسانية األخوة من جو يف العالقات بينأفراد اتمع،
 ) . 69ص ،هـ 1416 ، طهطاوي( اإلسالم وقيم مبادئ مع لتتمشى اإلنساين السلوك تشوه

 كما ضعيف أو قوي ، أو وفقري غين بني فرق فال ، اإلنسان رميتك إىل اإلسالمية التربوية القيم ودف
 :وتعاىل سبحانه بقوله التقوى هو التفاضل ومعيار ، األخرى دون بأمة ختتص ال

  M  VU  T  S  R    Q  PL  ) .13:  آية ، احلجرات سورة . ( 

 :  الواقعية_ 9

 تعامل يف بالواقعية يتسم إذ تطبيقه ميكن واقعي منهج اإلسالمية التربية وضعته الذي املنهج       
 اإلنسان وقدرة حقيقة معرفة اإلسالمي املنهج راعى كما ، جمتمعه ومع خالقه ومع ، نفسه مع اإلنسان

M   µ  :تعاىل قال  ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §L  )سورة 
 ) 286 البقرةآية

ما يراه  ااإلسالمية وهذ التربوية القيم مجيع وكذلك ، واقعية واألخالق واقعية، فالعبادات
 ، البشري بالضعف فاعترفت ، الناسيع جلم احملدودة الطاقة راعت" يف أا)م1981(القرضاوي 

 هو حيث من الكون واقع راعت كما النفسية وباحلاجات ، املادية وباحلاجات ، البشري وبالدافع
 من وأبقى ، منه أسبق ووجود ، منه ربأك حقيقية على تدل ودالئل شواهد ووجود واقعة حقيقة

  .150ص"  تقديراً وقدره شيء كل خلق الذي اهللا وجود هو ذلك ، وجوده



 
 األفراد مييز مما تعد وكذلك ، بعض عن بعضها للمجتمعات مميز أكرب اإلسالمية  القيم تعد

 احلياة ميادين مجيع يف اجلوهرية املفاهيم من القيم"  أن )م1969(يقول دياب ، بعض عن بعضهم
 من والبد ، صورها بكافة االجتماعية العالقات متس وهي واالجتماعية، والسياسية االقتصادية

.  وأهدافهم وآماهلم وسلوكيام الناس حبياة ترتبط فالقيم. 16ص"   منظم جمتمع كل يف وجودها
 .  البينية الناس عالقات ظيملتن جمتمع كل يف وجودها من فالبد لذا
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 اإلنساين الفكر ميادين ومشلت ، والفالسفة واملربني االجتماع علماء اهتمام القيم نالت لقد
 بل فكري وجدل ومناقشات قضايا من أثارته ما إىل القيم أمهية ترجع وال"  )م1982(يقول السعدين

 مجيع بني املشتركة الدراسات من وافراً ظاًوح ، االهتمام من كبرياً حظاً نالت أا يف أمهيتها ترجع
 70ص "والعملية النظرية الناحيتني من األخالق علم يف أساسية وركيزة ، العلوم

 القيم وهذه ووظائفه، أهدافه أهم من هي بل ، التربوي العمل مرتكزات أحد التربوية القيم تعد كما
 القيمي النسق تأكيد إىل يسعى فاجلميع ، اتمع داخل كلها التربوية واملؤسسات واملعلمني اآلباء بغية

 إىل باإلنسان بط أو التنمية حركة تعوق اليت السلبية السمات وحذف ، باتمع يرتقي الذي اإلجيايب
 العمل من القصوى الغاية هو األخالقي النمو إن) : " م1966( ديوي جون يقول لذا.  الرذائل

 .54ص"  كله املدرسي

 :  منها ألسباب القيم ترسيخ إىل اجةاحل زادت وقد

 ترابط يف عامل أعظم التربوية والقيم والترابط والسمو االرتقاء إىل حباجة اإلسالمية األمة أن -1
 .  املدنية احلضارة ومرتبة املادية املرتبة إىل والسمو املسلمني

 التاريخ إىل رجعنا وإذا ر،لربطها الدائم هلم مبعايل األمواألفراد، شأن من ترفع التربوية القيمة إن -2
 توحيد يف عامل أعظم كانت عنها ودافع اإلسالم ا جاء اليت التوحيد قيمة أن رأينا اإلسالمي
ص  ، هـ1382 ، األهواين( القيمة بتلك إميام حبسب وذلك.  ،رفعة شائنهماملسلمني

 .)13ص

 فيثور بالقيم ربطه إىل داألفرا ببعض يؤدي قد الذي ، تكنولوجي ختلف من املسلمون يعيشه ما -3
 ، احملضار( . التمسك بالقيم  سببه املادي التخلف أن منه ظناً األصيلة التربوية القيم على

 ) .  79ص ، هـ1420

 يف حتقيقها إىل التربية تسعى اليت التربوية باألهداف التربوي امليدان يف القيم وظيفة وتتصل
 لدى فيها املرغوب القيم تكونت ومىت ، للنشاط ودوافع ، للعمل طاقات القيم ألن ، املتعلم شخصية

 ، العمل هذا به نقيم الذي املعيار أو املرجعية مبثابة وتكون ، حيققها الذي العمل إىل ينطلق فإنه املرء
 وظائف تؤدي وهي ، التربية جمال يف العاملني جلميع ضرورية التربوية فالقيم. هلا حتقيقه مدى لنرى

 . )12ص ، هـ1382 ، األهواين( . اجلماعةو للفرد بالنسبة

 :  التربوية القيم وظائف بعض يلي وفيما
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 التوازن من نوع إجياد على تعمل" أن من أهم وظائف القيم أا) هـ1426(يرى طنطاوي  – أ
 ال االجتماعي النظام إن  حيث ، القيم بدون تستقيم ال وهي ، االجتماعية احلياة يف والثبات
 كما ، ويقيم العمل ا يقاس وموازين كمعايري القيم تستخدم كما ، بدوا تمريس أن يستطيع

 نتنبأ أن استطعنا قيم من الشخص لدى ما عرفنا فمىت ، صاحبها بسلوك التوقع على تساعد أا
 يف به يستهان ال جزءاً تكون القيم أن كما ، املختلفة املواقف يف سلوكه عليه سيكون مبا

 .45ص"  للسلوك عياملرج اإلطار

 نشاط حفظ على وتعمل ،توجيها إجيابيا  نشاطهم وتوجه ، العمل إىل األفراد القيم تدفع  -ب
 الشافعي( واالضطراب التناقض من صيانتهتعمل أيضا على و ، ومتناسقاً موحداً األفراد

 تلك لديهم تنضج مل أو الكافية القيم لديهم تتكون مل الذين فاألفراد ،) 373ص ،1409،
 .  منضبطة وغري متناسقة غري أعماهلم تكون القيم

 فتربط ، التام عن التناقض  ااآلخر، لبعده بالبعض بعضها الثقافة أجزاء ربط على القيم تعمل -ج
 يستقر عقلياً أساساً النظم هذه تعطي أا كما ، متناسقة أا تبدو حىت ، والنظم املتعددة العناصر

 .)92ص ، م1963 ، غيث(  .فتبدو يف صورة واضحة سوية  إليه ملنتمنيا اتمع أعضاء ذهن يف 

 لتحسني فرصة وتعطيه ضعفه مواجهة على ا يستعني إذ ،ةاألمانللفرد وللجماع حتقق القيم أن – د
 هـ،1418 ،وآخرون محيد بن( .وقدراته ذاته عن والتعبري ، حوله لعاملوحتسني احلياة و ا وعيه
 ) . 85ص

) هـ1418(ائف القيم يف مواجهة تغريات احلياة املتسارعة يقول بن محيد وآخرون وعن وظ  -هـ
 الصحيحة االختيارات بتحديدها فيه حتدث اليت التغريات مواجهة على اتمع القيم تساعد" 

 موحد إطار يف وكيانه استقراره اتمع على وحتفظ ، حيام الناس على تسهل اليت والسليمة
 ويف ومتاسكهم األمة أفراد توحيد على تعمل التربوية القيم فإن أمر من نيك ومهما. 86ص"

  للمجتمع إصالح هذا
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 الشريعة وافقت فإن ، اإلسالمية الشريعة ضوء يف مراجعتها يتم تربوية قيمة بأي األخذ قبل
 : تعاىل قوله من انطالقاً ، سالبة تربوية قيمة فهي هاتوافق مل وإن ، موجبة تربوية قيمة فهي اإلسالمية

  M  xw  v    u   t  s  r  q  pL )7:  آية ، احلشر سوره  . ( 

  . اإلسالم يف التربوية القيم مصادر ومن

 عليه اهللا صلى- النيب على نزل الذي اهللا كتاب"  وهو) ت.د(يقول خالف:  الكرمي القرآن – أ
 للناس ودستوراً ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا لرسول حجة ليكون ه،ومعاني بألفاظه -وسلم

 بسورة املختوم الفاحتة، بسورة وءاملبد املصحف، دفيت بني املدون بتالوته،وهو ويتعبدون داه يهتدون
  23ص"  تبديل أو تغيري أي من حمفوظاً جيل بعد جيالً ومشافهة كتابةَ بالتواتر إلينا املنقول ، الناس

 أو قول من وسلم عليه اهللا صلى النيب عن صدر ما" بأا)1408(ويعرفها أبو العينني:  السنة -ب
 عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صدر ما أن على العصور مر على املسلمون أمجع ولقد ، تقرير أو فعل

 صحيح بسند اإلين ونقل واالقتداء التشريع به مقصوداً وكان تقرير، الدعوة أو فعل أو قول من وسلم
 اتهدون منه يستنبط تشريعياً ومصدراً املسلمني على حجة يكون بصدقه الراجح الظن أو القطع يفيد

 الواردة األحكام مع تكون السنة هذه يف الواردة األحكام أن أي ، املكلفني ألفعال الشرعية األحكام
 .  اإلسالمية التربوية القيم رمصاد من مصدراً تعد فهي ،64ص" االتباع واجب قانوناً القرآن يف

 من اتهدين مجيع اتفاق: "  ) ت.د(كما يقول اخلالف األصوليني اصطالح يف وهو:  اإلمجاع – ج
 واقعة يف شرعي حكم على -وسلم عليه اهللا صلى- الرسول وفاة بعد العصور من عصر يف املسلمني

 ، بذاا حادثة حول اإلمجاع ثبتو االتفاق توافر وإذا" )هـ1408(ويضيف أبو العينني 45ص" 
 هذا من ملزمة قيمة أا إال ، وألفرادها املسلمة للجماعة احلاكم القيمي السلم ضمن تندرج فإا

 ناحية من ومبقاصده ناحية، من التشريع بأصول والعرافني العلماء اتهدين آراء إمجاع متثل ألا الوجه
 . 65ص" الشرعية املصلحة حيقق وما صاحلال على إال جيتمعون ال فهم ولذا أخرى،

 صادرامل على تعرض كسابقتها فهذه ، املرئية أو املقروءة أو املسموعة سواء اإلعالم وسائل -د
 .  وحتقيقها السلبية القيم وإزالة ، وإشاعتها وتطويرها التربوية القيم تصفية املربني مسؤوليةالثالثة و

 العصر طبيعة أن يف شك من ليس إذ"  )م1994(زاهر  حيث يقول ومطالبه العصر طبيعة – هـ
 . 12ص" القيم منها تشتق اليت الرئيسي املنابع أحدى تعترب ومطالبه
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 أساسي منطلق وأهدافه اتمعفثقافة  لذا وأهدافه اجتاهاته جمتمع فلكل وأهدافه اتمعثقافة  – و
 .  وتشكيلها القيم لصياغة

 وصيغها ومكوناا ومالحمها املواطن شخصية تعترب"    )م1994(يقول زاهر  املواطن شخصية – ز
 . 12ص"  الرئيسية القيم مصادر إحدى وأهدافها وأساليبها وحمدداا




وقام  الباحث يف هذا املبحث من الدراسة بعرض مفصل ألهم املؤسسات التربوية اليت تتحمل 

.اإلعالم ، املسجد ،املدرسة ، األسرة وهي،ية تعليم الناشئة القيم وتربيتهم عليها مسؤول
 أول تعد اليت األسرة من بدءاً ، القيم تعليم يف اختالفها على التربوية املؤسسات تتضافر

 القيم لبالطا فيها يتلقى اليت املدرسة إىل انتقاالً مث ، وأخالقه قيمه الناشئ فيها يتلقى تربوية مؤسسة
 اجلهود تنسيق املدرسة مهمة أن املختصني بعض ويرى ، تطبيقية كوا من أكثر  نظرية بأساليب

 آخرون ويرى ، اتمع هـــيقدم اــم  عــم  رةــاألس تبذهلا اليت ةــاملختلف   التربوية
   طـــالوسي  عـــــموق تقع ةــدرسـامل أن

 بني القيم يف التناقض حل على جاهدة وتعمل ، بطبيعته املنفتح مواإلعال بطبيعتها احملافظة األسرة بني
 ). 156ص ، م2001 ، حطيط( املؤسستني هاتني

 أفراد مع تعامله أثناء ممارسات إىل القيمية واملعارف النظريات تلك الطالب فيترجم اتمع أما
 يتعلمها اليت القيم من كثريل التطبيقي امليدان هو اتمع يكون وبذلك ، إليه ينتمي الذي جمتمعه
 . املدرسة يف وزمالئه أسرته أفراد بني الناشئ

 ، األسرة:  كافةً التربوية املؤسسات ا تعىن أن جيب والتربية القيم تعليم مسؤولية إن
 حبيث وأنشطتها أهدافها يف القوى هذه كل تتفق أن الضروري ومن ، واإلعالم ، واتمع ، واملدرسة

 .األخرى تيار عكس مؤسسة تسبح أو ، أخرى مع ؤسسةم تتعارض ال

 ). 74ص ، هـ1413 احلليم، عبد(  
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 :  األسرة )أ
 التربية مؤسسات عن احلديث قبل األسرة عن باحلديث التربية يف املختصون يبدأ أن غرابة ال

 املدرسة كهاتشار مث ، املبكرة الطفولة مرحلة طوال الطفل حتتضن تربوية مؤسسة أول ألا املختلفة،
 تتشكل الطفل قيم معظم أن الطفل نفس علم يف املختصون يرى ولذلك ، التربية مسؤولية ذلك بعد

يقول سلطان  ، األسرة وهي الطفل  فيها يعيش تربوية مؤسسة أول يف املبكرة الطفولة مرحلة يف
 فهي ، االجتماعي والتطبيع بالتشكيل تتعهده"  يف حديثه عن تربية األسرة للطفل بأا) م1993(

 . 12ص" السلوك ومعايري والقيم اللغة إكسابه فيها يتم األوىل بالدرجة تربوي حميط

 :  األسرة تعريف -1

M   2  : تعاىل قال ، واخللق والقوة اإلمساك:  اللغة يف األسرة) هـ1415(يقول الرازي 

  65  4  3L )لغة يف األسرة  تأيت كما 232 ص) 28:  آية ، اإلنسان سورة 
 منظور، ابن( م يتقوى ألنه ورهطه عشريته:  الرجل وأسرة احلصينة الدرع مبعىن العرب
 ) . 19ص،هـ1410

 

 ثقته الناشئ منها يستمد اليت القوة هي األسرة أن اللغوية التعريفات من سبق مما ويستفاد
 ، حلامله الدرع حمايةك حياته يف يضره ما كل من ومحايته ، مستقبله يف واستقراره وطمأنينته بنفسه

 نفسية أمراض من – أسر غري من ينشؤون الذين – األبناء بعض يعاين أن يف غرابة ال ولذلك
وأحيانا العدوانية وعدم القدرة على االندماج يف اتمع بشكل ، والعزلة بالنفس الثقة وعدم كاالنطواء

 . جيد 

 

 :  األسرة أمهية -2

 اهللا صلوات عليهم ورسله اهللا أنبياء بسنة للتأسي دعاو ، األسرة بناء على اإلسالم حث

M  o  n  m   l  : تعاىل قال كما ، وذرية أسرة له كان إال نبياً اهللا بعث فما ، وسالمه
  ut  s  r  q  pL  )38:  آية ، الرعد سورة  . ( 
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 واملودة احملبة من ظالالً افيه الزوجان يتفيأ ، اهللا آيات من كآية اتمع يف األسرة إىل ينظر اإلسالم إن
 :  تعاىل قال ، النفسي والسكون واالستقرار

 M   gf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

  n  m    l  k  j  i  hL )21:  آية ، الروم سورة . ( 

 :  يأيت ما اإلسالمي اتمع يف كنواة األسرة ا تقوم اليت املهمات أبرز ولعل

 مبا النفسية الراحة إىل طريق فالزواج ، واألنثى الذكر بني النفسي والسكون الطمأنينة قحتقي :  أوالً
 الزواج وتعاىل سبحانه املوىل عد األرض وجه على إنسانني أقرب بني ورمحة مودة من يتحقق

̀   M :  سبحانه فقال ، النفس من جزءاً   _   ̂  ]  \  [  Z  Y

l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a      n  mL 
  . )21: آية ، الروم سورة( 

 

 

 

 

"  قال مالك بن أنس فعن ، والتكاثر باإلجناب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمر حتقيق :  ثانياً
:  ويقول شديداً ياً التبتل عن وينهى ، بالباءة يأمر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان

 ). 338ص ، هـ1414 حبان، ابن" ( القيامة يوم ياءاألنب مكاثر فإين الولود الودود تزوجوا
ويرى الباحث أن األمر بالزواج هنا فيه أمر ضمين باالعتناء بتربية األبناء تربية أسالمية                

الصاحلني املنتجني يف جمتمعام ، ولن يكونون  دصاحلة إذ ال ميكن  املكاثرة واملفاخرة باألفرا
 .  ربية سليمةكذالك إال إذا تربو ت

 فطر فطرة هي اليت اجلنسية الغريزة وإرواء ، الزوجني بني احلب غريزية إرواء األسرة حتقيق :  ثالثاً
 :  سبحانه قوله يف جاء الذي اإلنسان ضعف املفسرين بعض عد حىت ، عليها الالإلنسان
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 اهللا رضي عباس ابن قال ، اجلماع عن االستغناء عن بضعفه)  28 ، النساء(  }وخلق اإلنسان ضعيفاً { 

) 28:  آية ، النساء سورة( M  8  7  6  5L :  تعاىل قوله تفسري يف عنه
 مجاع ترك عن عجزة ضعفاء خلقتم: "  )هـ1400(الطربي وقال ، النساء عن يصرب ال أي

   2ص"  عنه الصرب قليلي النساء،
 مل إذا اليت الغريزة حفظ يف األمان صمام هو املسلم اتمع يف األسرة فتكوين ولذلك     

 قنابل على حتتوي جمتمعاتنا وأصبحت ، األخالقية الكوارث وقعت شرعياً مصرفاً هلا جتد
 .  والفضيلة األخالق وجه يف والتشظي ، لالنفجار موقوتة

 االختالط من األنساب حيفظ األسرة وتكوين بالزواج اجلنسية الغريزة إرواء أن كما     
وحرم  التبين نظام ألغى ولذلك ، حرص أميا األمر هذا على حيرص واإلسالم ، األسر وتداخل

 ) . 293ص ، هـ1408 ، وايف(  الزنا
وعليه فأن الباحث يوصي اآلباء باستشعار ما يتعرض له  األبناء من مغريات جنسية ال      

ة املناسبة حتتاج إىل شي من الصراحة مع األبناء وطرح احللول الشرعي،حصر هلا يف اتمع 
احلديث الدائم عن قيمة العفة وفضلها ، مث املبادرة يف تزويج ، مثل غرس قيمة غض البصر

 . األبناء عند القدرة على حتمل تبعات ذلك 
                          واحملبة األلفة تسوده جو يف صاحلة تربية األبناء تربية األساسية األسرة مهمات ومن :   رابعاً

 كل األسرة قيم وتضمن..  ذاا األسرة تعتنقها اليت القيم  األبناء اخالهل من فيتشرب
  واالجتاهات   السلوك  أشكال  من  جمموعة  أسره  كل  ويف  ،الكرمية  احلياة أساليب
  تدور  املقبولة

 .           االجتماعية العالقات ومناشط األسرة وتكوين واإلنتاج واجلنس كالدين حماور حول
 ) 29ص ، م1992 ، الفالحي(

وال أحد يستطيع أن ينكر أآلثار السلبية للخالفات الزوجية على األبناء ،وقد أكد الشرع احلنيف على 
 .  ضرورة االنتقاء واالختيار عند العزم على الزواج ملا يترتب على ذلك من إنتاج يف املستقبل 

 :  القيم تنمية يف األسرة دور -4

 لألسرة كان ولذلك ، الطفل حتتضن تربوية مؤسسة وأول التربوي اهلرم يف لبنة أول األسرة    
 أمانة"  أن الطف )ت.د(يقول الغزايل ، الطفولة منذ األبناء بني وبثها القيم غرس يف كبري دور
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 ملا قابل وهو ، وصورة ، نقش كل من خالية ساذجة نفيسة جوهرة الطاهر وقلبه ، والديه عند
 واآلخرة الدنيا يف وسعد ، عليه نشأ وعلمه اخلري عود فإن ، إليه به ميال ما كل إىل ومائل ، نقش

 شقي البهائم إمهال أمهل الشر عود وإن ، ومؤدب له معلم وكل ، أبواه ثوابه يف وشاركه ،
 . 110ص" له والوايل عليه القيم رقبة يف الوزر وكان ، وهلك

 وهو ، القيم على أبنائها األسرة بتربية يتعلق األمهية غاية يف أمر  إىل اإلشارة من البد وهنا
 ، ذلك يلحظان ال وقد واألم األب تعامالت من الصادرة اليومية باملمارسات قيمه تتأثر االبن أن

 وعلى ، الطفولة مرحلة خالل السيما القيم االبن نلقَّفي مستتراً منهجاً وممارسام أقواهلم نتائج فتكون
 ذلك ألن ، األبناء أمام يكون وتصرف كلمة كل يف احلسنة بالقدوة لدانالوا يتمثل أن ينبغي ذلك
 أخالق" إن)م1985(حيث يرى املليجي السلوك وتوجيه القيم تكوين يف واألخطر األول املصدر ميثل
  .108ص"  سلوكهم وتوجيه ، األبناء أخالق تشكيل يف مهماً عامالً يعدان وسلوكهما واألب األم

 الطفل ذلك يريب بأن كفيل املبكرة طفولته مرحلة طوال الطفل فيه يقيم لذيا العائلي اجلو إن
 غري هو ما وكل الشر قيم جيتث ذاته الوقت ويف ، السلوك من فيه مرغوب هو وما اخلري قيم على

 .  السلوك من فيه مرغوب

 يف به واحمليطني الكبار تفاعل من الطفل إىل تنتقل والوفاء والصدق والشجاعة الكرم قيم إن
  .الوجدانية واملشاركة والتقليد احملاكاة طريق عن وذلك األسرة

 ، األسرة داخل تبدأ القيم تنمية أن إىل التربوي االجتماع علم يف واألحباث الدراسات وتشري
 احلميدة، األخالق لديهم وتشكل ، الصاحلة األخالقية القيم فتغرس ، املهمة ذه الزوجان يقوم حيث

 :  التعليم من مرحلتني خالل من األسرة داخل طفلال يتدرج إذ

 . األوىل السنوات يف هذا يبدأ حيث حوله من للكبار واحملاكاة التقليد مرحلة : األوىل

 املتأخرة الطفولة مرحلة يف هذا يكون حيث الرأي وإبداء العقل وإعمال االبتكار مرحلة:  الثانية
 ) . 247ص ،1985 ، اهلادي عبد.(

 :  مها ، نوعني فعلى القيم الطفل إكساب يف األسرة وظيفة أما

 ... ، األبناء بني واألخوة ، الوالدين احترام:  مثل األسرة يف الطفل بواجبات املتعلقة القيم -1
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 كالتعارف، اخلارجي، جمتمعه يف حوله مبن الطفل تصل اليت االجتماعية بالواجبات املتعلقة القيم -2
 ) . 228ص هـ،1414 ،مكروم... ( واإليثار والتعاون،

 واالجتماعية األسرية والقيم املبادئ على الطفل تريب اليت األوىل املؤسسة هي األسرة أن واخلالصة
 يكون بأن التربويني مطلب يؤكد ما وهذا ، االجتماعية واآلداب ، والوفاء ، والصدق ، األمانة: مثل

 واألخالق القيم الطفل منها يكتسب ،كيهوسلو ،وفكرية ،قوليه قدوة أبنائهم أمام واألمهات اآلباء
 ) . 520ص ، م1979 ، الشيباين. ( جمردة معان يعرفها أن قبل عملياً

 :  المدرسة )ب 
 اليت الرمسية املؤسسات من واألوىل ، األسرة بعد الثانية التربوية املؤسسة املدرسة تعترب

 املؤسسات أهم"  من املدرسة تعترب )م1996(يقول اخلميسي، والتعليم املعرفة الناشئ فيها يكتسب
 إىل القيم بإيصال – متعددة وأنشطة دروس من فيها مبا – املناهج تم حيث ، بالقيم عناية التربوية
 أسس على قائمة التدريس وطرق ، ناجحة األساليب كانت كلما أقوى التأثري ويكون ، التالميذ

 نفوس يف القيم ينمون كيف يعرفون ، اجحونن ومربون حكماء، معلمون ا يقوم ، وحديثة سليمة
 . 46ص".  الناشئة

 

 

 

 :  املدرسة تعريف -1

 يدرس الذي البيت وقيل ، فيه يدرس الذي املوضع واملدارس ، وقرأ كتب مبعىن تأيت اللغة يف
 ) . 203ص ،1415 ، الرازي. ( القرآن فيه

 أو واحداً علماً الناشئة وتربية وحتفيظ لتعليم املخصص املكان ذاك:  االصطالح يف واملدرسة
 بوساطة ، واملعارف العلوم لتحصيل ، الزمن من فترة املكان هذا الناشئة يتعاهد ، خمتلفة علوماً

 ) . 544ص هـ،1418احلدري،. ( مقررة تعليمية ومناهج متخصصني ومربني معلمني

 :  للمدرسة القيمية الوظائف -2
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 نفوس يف وتنميتها اإلسالمية القيم غرس يف األكرب بءالع تتحمل املدرسة أن على اتفقنا إذا
 ، سلوكهم من يتجزأ ال جزءاً القيم تكون أن أجل من األساليب بكل جاهدة تعمل وأا ، الطالب

 :  التالية القيمية الوظائف أدائها خالل من هذا إىل تصل أن املدرسة وتستطيع

 :  القيم على احملافظة:  أوالً

 قيم بعض تذويب حتاول وسياسية واقتصادية اجتماعية مبؤثرات اتمعات كل يف القيم متر
 آخر العوملة نظرية ولعل ، املشتركة اإلنسانية املصاحل خدمة حبجة جديدة قيم وإحالل اتمع،

 وسيادا الرأمسالية القيم إحالل الطرق بكل حتاول فهي اتمعات قيم على جلي بشكل املؤثرات
 ستذيب اليت الغربية للقيم املستقبل أن على للعوملة املصدرة الدول يف القرار صناع اهنوير كله، العامل

 خلصه ما وهذا )هـ1418(يقول  منشي، اتمعات بني التارخيية الفواصل ومتحو ، اجلغرافية احلدود
 حلةصا قيمها بأن تؤمن أمريكا إن"  نصه ما قال حيث ، رئيساً تنصيبه يوم يف أمريكا رؤساء أحد
 . 263ص"  صورتنا إىل العامل لتحويل مقدساً التزاماً علينا أن نستشعر وإننا ، البشري اجلنس لكل

 خالل من املتتالية األجيال عقول يف وترسيخها القيم على احملافظة يف املدرسة دور يأيت وهنا
 أبناؤه يترىب الذي تمعا قيم على احملافظة الدراسية املناهج إعداد عند فرياعى ، املختلفة مدخالا

  يتمثل  القدوة  واملعلم  ، األخالقية اتمع قيم على تؤكد غري الصفية  واملناشط ، املناهج تلك على
 .  وقيمها جمتمعه بأخالق

 

 :  الشوائب من القيم تنقية:  ثانياً

 ، هاإطالق من ونسبتها ، مفاهيمها يف اخللل من شيء إىل األجيال تعاقب مع القيم تتعرض
 كل من وتنقيتها ، احلقائق تصفية إىل لتعمد"  ) هـ1426(كما يقول النحالوي املدرسة وتأيت

 . 151ص" واألكاذيب واملبالغات واألخطاء الشوائب

 الشوائب من كثرياً تتحمل"  حرجة بفترات متر القيم إن) م1979(ويضيف النحالوي
...  معينة ظروف يف االجتماعية أو الشخصية راتواالعتبا ، اخلاطئة واملبالغات ، الكاذبة والعواطف

 أمهها ومن ، لطالا الصحيحة املعارف تقدمي يف املدرسة دور يكون وهنا ،151ص"  احلقائق فتغري
 .األجيال تتوارثه الذي اتمع قيم
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 :  القيم نقل:  ثالثاً

 بل ، األخطاءو الشوائب من وتنقيتها القيم على احملافظة عند املدرسة وظائف تتوقف ال
 .  املختلفة اتمعات عرب استمرارها تضمن حىت األجيال عرب القيم تلك نقل إىل تتعدى

 جاءت اليت واألخالق والقيم املعارف نقل جمتمع أي يف للمدرسة األساسية الوظائف من إن
 قوله يف صرحياً ءجا كما ، اإلسالمية التربية إليه سبقت ما وهذا ، املنزلة الكتب ودونتها العقيدة، ا

 ) .  32:  آية ، فاطر سورة(  M  :9   8  7  6   5  4  3L :  سبحانه

 

 :  الطالب بني القيم جتانس:  رابعاً

 جتانس فإن ، املدرسة وظائف من الطالب إىل ونقلها وتنقيتها القيم على احملافظة كانت وإذا
 تقوم اليت الوظائف من مشتركة اهاتواجت ومبادئ وأخالق قيم على وتوحيدهم ، الطالب بني القيم

 أبناء بني يتولد قد الذي القيمي الصراع على تقضي أن املدرسة تستطيع وذا ، القيم جتاه املدرسة ا
 أسوارها بني الطالب تآلف من املدرسة لتفيد ، الفكرية التعددية أو الطبقية بسبب الواحد اتمع

 القيمي االنسجام حتقيق يف ، واحدة ولغة ، واحداً ومنهجاً ، اًواحد نظاماً والتزامهم ، طويلة ساعات
 .والتقاليد والعادات االعتبارات بينهم تباعدت أو ، الديار بينهم تباعدت  مهما طالا بني

 ) .  159ص ،هـ1417 ، النحالوية ( 

 بني اهللا مجع فقد هوج أكمل على املهمة هذه أداء يف احلديثة املدرسة سبقت قد اإلسالمية التربية ولعل
 من وصهيب احلبشة، من بالل بني فجمع وأجناسهم، ألوام واختالف ديارهم، تباعد على صحابته قلوب

/  M     0  وعال جل لقوله حتقيق وهذا قريش، سادات من وعمر بكر وأيب فارس، من وسلمان الروم،
   C   B  A@  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4    3  21

  E  DL )63:آية األنفال، سورة .( 

 :  املختلفة التربوية املؤسسات من الصادرة القيم تنسيق:  خامساً

 وتعمل ، حمددة ساعات يف يومياً أبواا تفتح اليت النظامية الوحيدة التربوية املؤسسة هي املدرسة
 الرمسية املؤسسة هذه تتحمل ولذلك..  والكتب والتجهيزات كاملباين مادية وأخرى ، مؤهلة بشرية بطاقات

 فهذه والرفاق واتمع، ، كاإلعالم اليومية حياته يف خمتلفة جهات من الطالب سيتلقاها اليت القيم تنسيق
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 عن صادرة تكن مل إن..  األفكار بني والتعارض النشاز بعض الناشئ نفس يف تترك قد واملؤسسات العوامل
 اإلذاعة حمطات بعض وحتيز الصحف بعض فمبالغات عة احلالوهي ليست كذلك بطبي، واحدة وأسس أهداف

 التربوية األفكار مع يتناسب ال وغريه ذلك كل...  واألدمغة األمساع متأل اليت األغاين وميوعة ، أخبارها يف
 هذه جهود تنسق أن إما املدرسة واجب من كان لذلك ، املدرسة تقدمها اليت الصحيحة واملعلومات السليمة
 تعقد أن وإما ،، إن وجدت لذلك سبيال الواحدة الدولة ظل يف معها املباشر العلمي بالتعاون تاملؤسسا
 يف السليمة اآلراء لنشر التربوية واملؤثرات املؤسسات هذه عن يصدر ما كل بانتقاد خاصة للطالب ندوات
 ) . 160ص ، هـ1417 ، النحالوية( ،من خالل حصص النشاط ،أو اإلذاعة املدرسية ذويهم وبني منازهلم

 :  للطالب القيمي البناء يف املنزل مهمة تكميل:  سادساً

 ولكن ، املبكرة الطفولة مرحلة يف خصوصاً الناشئ لدى القيم بناء يف األسرة دور عن حتدثنا وأن سبق    
 الصلة جسور فتمد ، مبفردها واملعلم املريب بدور تقوم أن تستطيع لن رمسية غري تربوية كمؤسسة األسرة

 القيم من الكثري مدرسته من ليستمد ، الناشئ ذلك احتضان يف االبتدائية املرحلة منذ لتبدأ باملدرسة
 مثل ، والتعاون ، واالنتماء ، والنظام ، الوقت كاحترام ، األسرة حتققها أن تستطيع ال رمبا اليت واألخالقيات

 يترىب اليت املدرسية احلياة يف اليومية التفاعالت خالل من إال تتأكد ال اتمعات كل حياة يف املركزية القيم هذه
 قاعة إىل وحتركه ، صباحاً زمالئه بني الوقوف يف وانتظامه ، الصباحي الطابور قبل حضوره وما عليها الطالب
 واخلروج دخوهلا يف وانتظامه ، الدرس

 

 التعاون على له وتدريباً والنظام تالوق احترام على تربية إال املدرسية األنشطة يف ومشاركته ، منها 
 ) . 75هـ ، ص1425الزهراين،( واالنتماء

 :  المسجد )ج 
 املسجد بناء هو املدينة إىل وصوله حني -وسلم عليه اهللا صلى- النيب به قام عمل أول كان

 لشخصيته البانية القيم الفرد منه يكتسبو املبادئ املسلم فيه يتعلم إذ واملدرسة التربوية األوىل ، ،
 ،ت.د، احلليم عبد( املستقيم للطريق اهلادية اخلطوط له وترسم توجه اليت والقيم ، لسلوكه املهذبة

 ) . 230ص

 :  املسجد تعريف -1
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 النظر وأدام واحنىن رأسه طأطأ وانتصب،وأسجد خضع يعين سجد الفعل أن العرب لغة يف جاء     
 الفريوزآبادي،( السجو موضع واملسجد السبعة، األعضاء واملساجد اجلبهة، واملسجد ،

 ).579ص1421

 :التعريف اإلجرائي للمسجد

هو املكان املعد ألداء الصلوات اخلمس وفيه يرى األبناء اآلباء جمتمعني على اهللا ،فينمو يف 
نفوسهم الشعور باتمع الواحد واالعتزاز باجلماعة اإلسالمية ، وفيه يسمعون اخلطب والدروس 

بدأون بوعي العقيدة اإلسالمية ،وفيه يتعلمون القران ، فيجمعون بني النمو الفكري العلمية  في
 )133أصول التربية األسالمية وأساليبها،عبدالرمحن النحالوي ،ص.(واحلضاري والنمو الروحي 

 :  التربوية املسجد وظيفة -2

 دينهم أمور الناس فيها يتعلم اليت الكربى اإلسالمية واملدرسة ، األصيل التربوي املركز املسجد يعترب
ما هلم من  ومعرفة ، االجتماعي الوعي وعلى ، العلم وحب الفضيلة على فيها ويتربون ، ودنياهم

 يف املسجد دور يربز كما ،)132ص ، هـ1417 النحالوي،(  حقوق وما عليهم من واجبات
 وليلة يوم كل فيه اجتماعهم خالل من املسلمني بني االجتماعي التفاعل وحتقيق االجتماعية التربية
 "  )هـ1417(يقول النحالوي ، كلمام وتتوحد قلوم وتتآلف أجسادهم ،تتقارب مرات مخس

 ، الشورى أساس على شؤونه ينظم ، راق ناهض إسالمي جمتمع ظل يف املسجد يف الناشئ فيترىب
 مجيع بني احملبة أواصر تنعقدو ، اهللا أعطاه مما فيعطيهم املعوزين وفقراءه فيعودهم، مرضاه ويفتقد

 133ص"  وإنعاشه وضته اجليل تربية يف يسهم متماسكاً قوياً جمتمعاً فيغدو ، القلوب

 تربوية مهمات إىل يتعدى بل ، فحسب والسجود الركوع يف مهمته تنحصر ال فاملسجد إذن     
 خالل من تعليمية تربوية سةمدر املسجد كان فإذا ، واتمع الفرد على العظيم بالنفع تعود عديدة
 الناس إلخراج اجليوش قوافل منها تتحرك عسكرية مدرسة املسجد فإن ، واخلطب والدروس املواعظ

 تتصل اليت السياسية الدروس أيضاً الناس يتعلم املسجد ويف ، العباد رب عبادة إىل العباد عبادة من
 اعترضت اليت املرأة قصة من ذلك على لأد وليس ، املنضبطة الرأي وحرية والرعية الراعي حبقوق

 املنرب على املهور حيدد وهو -عنه اهللا رضي- عمر -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول خليفة على
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!  "  #  $  %  &  M  :تعاىل قال وقد بذلك تقول كيف: فقالت

  3  2  1  0    /  .-  ,  +  *  )  (   'L 
 م،1372، القرطيب( عمر وأخطأ امرأة أصابت: مباشرة الفاروق فأجاب) 20:آية النساء، سورة(

 متيم بين ووفد جنران نصارى كوفد الوفود يستقبل وسلم عليه اهللا صلى كان املسجد ويف). 99ص
 .  اهللا إال إله ال كلمة حول معهم ويتحاور معهم يتباحث -وسلم عليه اهللا صلى- وكان ، وغريهم

 فقد ، فيه الرياضية األلعاب متارس أن ، للمسجد ويالترب الدور مشولية على يدل مما ولعل
 ، إليهم تنظر عنها اهللا رضي وعائشة ، باحلراب يلعبون األحباش -وسلم عليه اهللا صلى- النيب رأى
- اهللا رسول رأيت لقد: "  عنها اهللا رضي تقول ، عليهم ذلك -وسلم عليه اهللا صلى- ينكر فلم

 اهللا صلى- اهللا ورسول ، املسجد يف يلعبون واحلبشة ، حجريت باب على يوماً -وسلم عليه اهللا صلى
 املسجد كان وكما) . 173ص ،1407البخاري،" ( لعبهم إىل أنظر بردائه يسترين-وسلم عليه

 فيتصدق ، الفاقة أصحاب إليه يلجأ مكاناً كان فقد ، وسياسية وعسكرية وتعليمية تربوية مدرسة
 ويرى..  واملساكني الفقراء على للصدقة ويستحثهم حابهأص ويوجه السالم عليه النيب عليهم

 واتمع الفرد بناء يف الشامل التربوي الدور هذا للمسجد يعود أن ميكن ال أنه التربية يف املتخصصون
 . شامالً عميقاً فهماً احلقيقية رسالته فهمنا إذا إال

 :  اإلعالم وسائل ) د

 ،واملؤثرة فيها، العصر هذا يف للقيم الناقلة التربوية املؤسسات أهم من اإلعالم وسائل تعترب
 اليت القيم على تأثرياً أكثر جيعلها مما جذاب، وأسلوب مشوقة بطريقة القيم تلك تقدم وهي السيما
 ضدها تعمل أن وإما ، وتدعمها وجمتمعه التربية إنسان قيم على تساعد أن فإما ، اإلنسان يتبناها

 على القائمني إىل هذا أمر ويعود ، مكاا أخرى قيم وإحالل ،وهدمها  مالقي تلك خلع على فتساعد
 ) . 209ص ، هـ1424 الصاحل،( يتحلون ا اليت والقيم الوسائل هذه

 

 : باإلعالم التعريف - 1
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 ، عالمة لنفسه جعل أي الفارس أعلم ": أن )1415(كما يقول الرازي  اللغة يف جاء
ويقول  ابن .452ص "علموه أي اجلميع وتعامله ، اإلخبار هو واإلعالم ، إياه أعلمه اخلرب واستعلمه

 واستعلمين ، أعلمه حىت أعلمنيه أي اخلرب يل واستعلم ، به شعر:  بالشيء وعلم )"هـ1410(منظور
 .418ص "إياه فأعلمته اخلرب

 خالل من ، وثقافام  فئام اختالف على اجلماهري كل ختاطب اتصال وسائل واألعالم 
 . العام الرأي على والتأثري والتوعية التثقيف هدفها ، املختلفة واالت والصحف والتلفاز اإلذاعة

 :  التربية وسائط بقية عن اإلعالم مزايا -2

 ، الناشئة نفوس يف أعمق تأثرياً لإلعالم أن يلمس جمتمع أي يف التربية ملؤسسات املتأمل لعل
 : يأيت مبا التربوية الوسائط قيةب عن اإلعالم متيز التأثري ذلك سبب

 الكلمة على تعتمد مثالً فاإلذاعة ، مرئي إىل مقروء إىل مسموع بني ما ، اإلعالم وسائل تنوع -1
 والصورة الصوت على التلفاز يعتمد بينما املطبوعة، الكلمة على تعتمد والصحافة ، املسموعة

 التلقي يف اإلنسان عند التعلم تأدوا معظم وإشراك اإلعالم، وسائل تنوع أن شك وال معاً،
 واألب واألم والكبري والشاب الطفل فيجد ، اتمع فئات من املستهدفة الفئة مساحة توسع
 وعلى )م1993(يقول سلطان ، معه يتناسب ما باختيار الوسائل هذه بني من وبغيته مراده
 . 116ص" األعمار خمتلف من الناس جبذب"  اإلعالم ميتاز ذلك

 
 أن وحتاول ، معاً املشاهد وعواطف عقل على التأثري اإلخراج خالل من اإلعالم سائلو تركز -2

 .  التربية وسائط من غريها يف تتوفر ال قد جذب بوسائل حواسه ختاطب

 جمال يف ليست عادات وتقاليد للناس تنقل بأا األخرى التربية وسائل عن اإلعالم وسائل متتاز -3
 ، دول حضارة هلم تعرض حينما وذلك) . 116ص م،1993 سلطان،( البيئية تفاعالم
 ذلك ثقافة أو احلضارة تلك يستطلع أن للمتابع حتقق ملا اإلعالم ولوال ، جمتمعات وخربات

 للمجتمعات فرعية ثقافات على يتعرف وهو ، اإلعالم إىل الفرد ينجذب وبذلك ، اتمع
 . ،قد تكون نافعة وقد تكون ضارة األخرى

 فال ، القضايا وتنويع وخماطبته جلميع شرائح اتمع،، املوضوعات طرح يف بتنوعه الماإلع ميتاز -4
 والثقافية واالقتصادية السياسية القضايا يتناول بل ، اآلخر ويهمل واحد جمال على يركز
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 متويل،( وتوجيهه العام الرأي تكوين على كبرياً تأثرياً له جيعل مما..  والرياضية واالجتماعية
 يف وموضوعات بقضايا الناس إحاطة من املزية هذه متنحه ما إىل إضافة .) 88ص هـ،1415

 ) . 253ص هـ،1421 ، اخلطيب. (احلياة جوانب خمتلف

 أيضاً والسرعة ، اخلرب ا يتلقى اليت املذهلة السرعة التربية وسائط بقية عن اإلعالم مييز مما ولعل -5
 احلدود طي يف املتعة التربوية الوسيلة هلذه تابعامل فيجد ، اخلرب ذلك ا وينشر يبث اليت

 األحداث مسرح إىل املتابع ذلك ينقل ، قياسي زمن يف عنه نقطة أبعد إىل والوصول اجلغرافية،
 .  معاً والصورة بالصوت

ولعل مما مييز اإلعالم أيضاً خصوصاً املرئي منه سهولة تناوله واحلصول عليه فتشاهده مىت ما  -6
 . كيفية شئت شئت وعلى أي 

 :  القيم تنمية يف اإلعالم وسائل دور -3

 وسائل ومسات خبصائص وتتميز مؤثرة وأساليب أدوات متتلك اإلعالم وسائل أن على اتفقنا إذا
 أثر له سيكون وسلباً إجياباً القيم بناء يف دورها أن شك فال..  واملدرسة كاألسرة األخرى التربية
 تؤثر اإلعالم وسائل يف املبثوثة املواد أن الدراسات من كثري نتائج أثبتت وقد ، األفراد نفوس يف عميق

 م،1990 ، حممود( املتلقني نفوس يف غرسها اإلعالم يرغب اليت واالجتاهات القيم اكتساب على
 إىل يتعدى بل فيها، يرغب اليت األخالق ونشر القيم بث عند اإلعالم دور يتوقف وال) . 243ص

 :  التالية األساليب خالل من األفراد نفوس يف قيمال تلك تثبيت دور

 ضمنياً أو صرحياً ذلك كان سواء اإلعالمية واملوضوعات القضايا من الكثري يف القيم تكرار -1
 املساواة ودعوى املرأة حترير قضية تأملنا إذا املثال سبيل فعلى ،) 42ص ، م2001 سعدات،(

 املقاالت بني ما ، متعددة بأساليب القضية هذه شيناق مثالً املكتوب اإلعالم أن جند بالرجل
 املرئي اإلعالم دور يأيت مث ، الصحف تلك يف املنشورة واالستفتاءات ، الصحفية والتحقيقات

 دف اليت واملناظرات واللقاءات والندوات واملسلسالت األفالم خالل من القضية هذه لتأكيد
 .  القضية هذه تثبيت إىل

 ، صورا تشويه على فتعمل ، اإلعالم وسائل فيها ترغب ال اليت القيم استنكار طريق عن -2
 للعقوبة وتعرضهم ، اتمع نظام على خروجهم وتوضيح ، أصحاا فكر احنراف وبيان

 حلت اليت اإلرهاب قيم إنكار املثال سبيل على ذلك ومن ،) 32ص ، م2001 سعدات،(



 
 

37

 اإلسالمي الدين وأخالقيات قيم على تمردينامل أفراده بعض من السعودي باتمع أخرياً
 القيم هذه ورفض ، اجلرائم هذه استنكار يف اإلعالم وسائل خمتلف أسهمت وقد احلنيف،
 خالل من ، اإلرهاب مكافحة يف بارز دور لإلعالم وكان ، متسامح آمن جمتمع على الدخيلة

 الترغيب أسلويب ستخداما وكذلك ، الفئة تلك وعي لوثت اليت الفكرية االحنرافات بيان
 التعاون أجل من ومعنوياً مادياً اتمع بتحفيز وذلك ، السلبية القيم هذه على للقضاء والترهيب

 نشر نفسه له تسول من كل وحتبيط ، وأصحاا األفكار تلك ضد الدولة مؤسسات كافة مع
 .  ذلك يف وقع ما إذا به املناسبة العقوبة إحلاق خالل من أصحاا على والتستر األفكار تلك

 عرض أن شك وال ، اإلعالم مزايا عن احلديث عند اإلعالم وسائل جاذبية معنا مر:  اجلاذبية -3
 خمتارة مناظر حتمل ، متنوعة عرض بأساليب واألناشيد واإلعالنات واملسلسالت األفالم

 .  فيه وغرسها نشرها اإلعالم يرغب اليت القيم لقبول املتلقي جيذب منتقاة صوتية ومبؤثرات

 أو املكتوبة باملشاركة للمتلقي الفرصة إتاحة القيم على تأثرياً اإلعالم زاد ومما: املتلقي مشاركة -4
 للمتابع، لالستماع كبرية مساحة تتيح العصر هذا يف اإلعالم وسائل فأصبحت ، املسموعة

 ضلألف مادية وجوائز مكافآت اإلعالم وسائل بعض ترصد بل رأيه، إىل واإلنصات
 ) . 89ص ،هـ1423 عثمان،. (املشاركات

 األفراد بني التربوية القيم تنمية جمال يف وأمهيتها اإلعالم وسائل دور من شيء لنا تبني وإذا
 ، بإهدارها يهدد القيم من لكثري معوقاً أضحى اليوم اإلعالم بأن نعترف أن فالبد ، واتمعات

 :  منها ، عديدة ألسباب ، بسمينها غثها ومزج ، أصوهلا ونسف

والتوجيه ألغراض اقتصادية  ، والنقصان الزيادة من يسلم ال ، العامل عن أخبار من يقدم مما كثرياً أن -1
 . أو سياسية ، مما يؤثر على املصداقية سلباً 

 اهلابطة والثقافة ، الضالة واألفكار ، األعمى والتقليد ، كالعنف السلبية القيم من كثرياً األفراد يتشرب -2
 ) . 205ص هـ،1404 ، اجلواد عبد. ( اإلعالم طريق عن واملوسيقى األزياء كثقافة ،

 .البيئات خمتلف من املستوردة الربامج على كبرياً اعتماداً اإلعالم يعتمد -3

 )70ص ، م1986 ، حمجوب( 
 حتمل وكما هي، كما الغربية األفالم ترمجة على الناشئة عليها يترىب اليت الكرتون أفالم تركز بل 

 اإلسالم أخالق من تتناىف وقيم ،والتربية على العنف  الصراع كقيمة ، الغريب للمجتمع قيم من
 .  وأخالقه الطفل فطرة تفسدو
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 واملسجد واألسرة املدرسة ترمسها اليت الفاضلة احلياة يسمم ختريبياً دوراً اإلعالم وسائل بعض متارس -4
وغريها من القيم  والتسامح والصدق الفضيلة عن وتوجيهات نظريات يسمع فهو ، الناشئ لذلك

 ويسمع بعينيه الناشئ ذلك يراها حية بنماذج الفضائل تلك اإلعالم فيغتال ،اإلسالمية الفاضلة 
 ، املشاعر وحتريك ، العواطف إثارة يف دوراً لإلعالم أن على اليوم اثنان خيتلف وال ، بأذنيه أقواهلا

 براجمه يف ويستخدمها اإلعالم، عليها يركز اليت املرأة جسد ثقافة عرب ، املتلقي لدى الغرائز وإهلاب
 .  إعالناته وأفالمه

 





 لكوا ، السعودية العربية باململكة املتوسطة املرحلة عن احلديث إىل فيه الباحث يعرض
 أمهيتها ، املتوسطة باملرحلة التعريف املبحث هذا يف وقد ناقش ، ا يقوم اليت الدراسة مبجتمع تتعلق

 األهداف وكذلك ، العامة أهدافها حيث من املرحلة هذه عن احلديث إىل تطرق  مث ، وأهدافها ،
 . والقيم األهداف بني الربط حماوالً ، املرحلة هذه يف احلديث ملقرر اخلاصة

 :  طةالمتوس بالمرحلة التعريف

"  هي املتوسطة املرحلة أن )هـ1416(السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة يف جاء
 يراعى ، وخلقه وجسمه وعقله لعقيدته شاملة إسالمية تربية الناشئ تربية غايتها ، عامة ثقافية مرحلة

"  التعليم من عامةال األهداف حتقيق يف غريها تشارك وهي ، ا مير الذي الطور وخصائص منوه فيها 
 هذه يف عمره ويكون االبتدائية املرحلة دراسة إمتامه بعد املتوسطة باملدرسة الطالب يلتحق ، 17ص

 أربعاً الطالب ا يدرس.  90ص"  سنوات ثالث مدة ا وميكث ، عشرة الثالثة"  غالباً املرحلة
 من%) 24( متثل واليت الميةاإلس التربية مبواد خاصة حصص مثان منها ، أسبوعية حصة وثالثني

 على موزعة احلصص وبقية ، اجتماعية علوم حصص ومخس ، العربية اللغة يف ومثلها املواد نسبة
 ) 117ص هـ،1423 ، احلامد. ( والبدنية الفنية والتربية واإلجنليزية والرياضيات العلوم

 :  املتوسطة املرحلة أمهية -1
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 املرحلة متثل لذلك ، املختلفة العام التعليم مراحل يف العقد واسطة املتوسطة املرحلة تعترب
 مصلح،" ( التلميذ حياة يف أمهية ذات انتقال مرحلة التعليمي السلم من موضعها حبكم املتوسطة
 يأيت ما أمهيتها املتوسطة املرحلة خالهلا من تكتسب اليت العوامل أبرز ولعل ،) 237هـ،ص1402

 : 

 من االبتدائية املرحلة حققته ما وتوسيع تثبيت فيها جيري اليت ةاملرحل هي املتوسطة املرحلة -1
 .  األساسية واملعارف املهارات تنمية

 مبسئولياته القيام ميكنه ، وقدراته وتأهيله كفايته يف وسط جيل إعداد فيها يتم اليت املرحلة إا -2
 العيش كسب أو ياةاحل بأعباء خترجهم حني طالا واضطالع ، العملية احلياة يف طريقه وشق

 .  املختلفة بأنواعها الفنية أو العامة الثانوية املرحلة دراسة مواصلتهم أو

 سن وابتداء الطفولة مرحلة بانتهاء تكون ألا ، الطالب حياة مستقبل حتدد اليت املرحلة إا -3
 مصلح،( وخلقية وعقلية وجسدية نفسية تغريات من السن هذا يتبع وما ، املراهقة
 مع يتفق مبا والطالبات الطالب حباجات الوفاء على تعمل فهي ،) 239ص ـ،ه1402
 ) . 135ص هـ،1412 احلقيل،. (املراهقة خصائص

 وتقوم ، وقدرام واستعدادام الطالب ميول عن للكشف كبرية عناية تعطي اليت املرحلة إا  -4
 يعيشون الذي اتمع وخري الطالب خري فيه ملا والقدرات واالستعدادات امليول هذه بتوجيه

 ) . 136ص هـ،1412 ، احلقيل. (فيه

 :  املتوسطة املرحلة أهداف -2

 :  منها ، العريب الوطن يف التعليم أنظمة بني املشتركة العامة األهداف من العديد املتوسطة للمرحلة

 من املرحلة هذه يف للتالميذ املتكامل النمو مبستوى واالرتفاع ، االبتدائية املدرسة عمل متابعة -1
 .  والوجدانية والروحية واالجتماعية والعقلية اجلسمية النواحي

 ذوي لتمكني الفرص وتوفري ، جمتمعهم يف الناجحة االجتماعية للحياة ويئتهم التالميذ إعداد -2
 .  واستعداداته ميوله حسب كل ، التالية املراحل يف التعليم ملتابعة والقدرة االستعداد

 .  بوطنهم اعتزازهم تقوية على والعمل ، التالميذ نفوس يف الوطنية املفاهيم بيتوتث تأكيد -3

 ) . 135ص هـ،1412 ، احلقيل. ( واتمع والبيئة املدرسة خدمة يف التالميذ إسهام -4

 : يأيت فكما ، السعودية العربية اململكة يف املتوسطة باملرحلة اخلاصة األهداف أما
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 اهللا حمبة وتنمية ، وتصرفاته لسلوكه ضابطة وجعلها ، الطالب نفس يف اإلسالمية العقيدة متكني -1
 .  قلبه يف وخشيته وتقواه

 .  والعلوم للثقافة األساسية واملبادئ العامة باألصول يلم حىت لسنه املالئمة واملعارف باخلربات تزويده -2

 .  العلمي والتتبع التأمل وتعويده ، املعرفة عن البحث إىل تشويقه -3

 .  والتهذيب بالتوجيه وتعهدها ، الطالب لدى املختلفة واملهارات العقلية القدرات تنمية -4

 . املسؤولية وحتمل والتقدير والتعاون اإلخاء يسودها اليت اإلسالمية االجتماعية احلياة على تربيته -5

 .  أمره لوالة واإلخالص النصح روح وتنمية ، ووطنه جمتمعه خدمة على تدريبه -6

 .  واد العزة طريق يف السري واستئناف ، إليها ينتمي اليت املسلمة أمته أجماد عادةالست مهته حفز -7

 مبا نشاطه وتصريف ، النافعة األعمال يف فراغه واستثمار ، املفيدة القراءة يف بوقته االنتفاع تعويده -8
 .  قوية مزدهرة اإلسالمية شخصيته جيعل

 .الدخيلة واملبادئ اهلدامة واملذاهب ، املضللة شاعاتاإل يواجه كيف سنه بقدر ليعرف الطالب تقوية -9

 . احلياة من املرحلة هذه يلي ملا إعداده -10

) .17ص هـ،1416 ،وزارة املعارف ( 



 األهداف استعراض املناسب منكان  ، اململكة يف املتوسطة للمرحلة العامة األهدافاستعراض  وبعد
 :  فقط بالقيم عالقة له ما ذكرأوس احلديث مقرر لتدريس التربوية

 :  املتوسطة املرحلة يف احلديث مادة لتدريس التربوية األهداف

 : السعودية العربية باململكة العام التعليم مرحلة يف الدراسية للمواد العامة التعليمية األهداف وثيقة يف جاء

 .  وخصائصه بويالن احلديث أمهية الطالب يعرف أن -1

 .  نواهيه واجتناب أوامره بامتثال وطاعته وخشيته وحمبته اهللا تقوى على الطالب يترىب أن -2

 .  به والتأسي وتوقريه وسلم عليه اهللا صلى النيب حمبة على الطالب يترىب أن -3

 .  الصاحل بالسلف االقتداء على الطالب يترىب أن -4

 .  وكماله ولهومش الدين هذا بعظمة الطالب إحساس ينمو أن -5

 .  الصاحل والعمل النافع العلم يف التنافس على الطالب حيرص أن -6
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 .  واآلخرة الدنيا عمل بني الطالب يوازن أن -7

 . اآلخرين مع تعاملهم يف الشرعية باآلداب التأدب على الطالب يترىب أن -8

 .  الرذيلة األخالق عن والتخلي ، الفاضلة باألخالق التحلي على الطالب يعتاد أن -9

 .  للشرع املخالفة والتقاليد بالعادات التأثر عن الطالب يبتعد أن -10

 .  املنكر عن والنهي ، باملعروف واألمر ، تعاىل اهللا إىل الدعوة على الطالب ينشأ أن -11

 .  الفاحشة يف الوقوع دواعي الطالب حيذر أن -12

 .  وأبدام أرواحهم تقوية فيه ما على الطالب حيرص أن -13

 )37ت،ص.وزارة املعارف،د( . واخلاصة العامة املمتلكات على احملافظة بالطال يعتاد أن -14


"  ) ت.د(يف وثيقة التعليم العليا لسياسة التعليم العام املتوسط التعليم أهداف أول يف جاء

 ال ومما 81ص. ".. وتصرفاته لسلوكه ضابطة وجعلها الطالب نفس يف اإلسالمية العقيدة متكني
 بتساحمها أعداؤها حىت يشهد اليت اإلسالم بشريعة وتصرفاته وأفعاله الطالب سلوك ربط أن فيه شك

 من كل مع التعامل يف باحلسىن والدعوة والرب العدل قيم على وحمافظتها اخللق مجيع حلقوق ومراعاا
 التعامل يف اإلسالمية األخالق غرس على تركز اململكة يف املتوسط التعليم سياسة أن يؤكد ، خالفها

 وحث الغري مع التعامل يف عليها وحث اإلسالم ا جاء اليت األخالق ضمنها ومن ، اآلخرين مع
 .  ا التمسك على

  

 يترىب أنْ املتوسطة باملرحلة احلديث لتدريس العامة األهداف من الثامن اهلدف يف وجاء
 وهذا ،)281،ص1412احلقيل،( اآلخرين مع ملهتعا يف الشرعية باآلداب التأدب على الطالب
 واآلداب بالقيم الطالب تعريف املتوسطة املرحلة يف احلديث مقرر تدريس مقاصد من أن يؤكد اهلدف

 حتليل عند الباحث استنبطها اليت اإلسالمية القيم تلك ضمن ومن ، املقرر عليها أشتمل اليت اإلسالمية
 .املتوسطة املرحلة يف احلديث كتاب

 للمقرر التربوية واألهداف احملتوى حتليل يف جاء ما بني كبرياً تطابقاً هناك أن هنا ويالحظ
 . الدراسة حمل
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 .تناول الباحث يف هذا املبحث ، مفهوم حتليل احملتوى ،وأمهيته، وعرضا موجزا إلجراءاته املنهجية 

ل احملتوى كأحد منهجيات البحث العلمي بظهور مواد االتصال حيث ارتبط أسلوب حتلي    
إال أن الباحثني استفادوا من ، وتطورها،حيث استخدم يف حتليل املواد الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية 

تطبيقاته فيما بعد يف الدراسات االجتماعية واألدبية والسياسية واالقتصادية ،حيث إىل أن النصف 
العشرين أبرز جهود الباحثني يف األعالم كرواد يف اكتشاف أسلوب حتليل احملتوى ، األول من القرن 

وتطويره ، وصقله وتطويعه لالستخدامات اإلعالمية ، وأفادة العلوم األخرى ، بإتاحة أسلوب 
 .منهجي جديد متطور ، يضاف إىل األساليب البحثية املتنوعة ، ويثريها 

 

 

جمموعة اخلطوات املنهجية ، اليت تسعى إىل "حتليل احملتوى بأنه ) م200(ف عبداحلميد عر     
اكتشاف املعاين الكامنة يف احملتوى ، والعالقات واالرتباطات ذه املعاين ، من خالل البحث الكمي 

 220ص"املوضوعي واملنظم للسمات الظاهرة يف هذا احملتوى 

 

أحد أساليب "حتليل احملتوى بأنه )م2004(ذكر طعمية  كماBerelsonكما عرف بريلسون    
البحث العلمي اليت دف إىل الوصف املوضوعي واملنظم والكمي ملضمون الظاهرة ،ملادة من مواد 

 70ص"االتصال

وكال التعريفني يشريان إىل األسلوب الكمي يف حتليل احملتوى ، إال أن التعريف الثاين األسلوب    
األسلوب الكمي ، كما أن هناك إشارة إىل بعض خصائص أسلوب حتليل احملتوى الوصفي إىل جانب 

 .بوصفه أحد أساليب البحث العلمي ، يتصف باملنهجية ، والتنظيم ، واملوضوعية
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وهناك اجتاهني رئيسني لتعريف حتليل احملتوى ، األول االجتاه الوصفي يف حتليل احملتوى ، ويركز    
. فقط دون جتاوز ذلك إىل املعاين الكامنة لوحدات التحليل وعالقتها على وصف احملتوى الظاهر 

والثاين االجتاه االستداليل يف حتليل احملتوى ، ويتجاوز وصف حتليل احملتوى الظاهر إىل الكشف عن 
 )216م،ص2000عبداحلميد،(املعاين الكامنة ، وقراءة ما بني السطور ، والتوصل إىل االستدالل 

ة هذه الدراسة توظيف هذين االجتاهني يف حتليل احملتوى للمقرر عن طريق وصف وتقتضي طبيع   
 .القيم املدروسة وصفا مباشرا للمحتوى ، باإلضافة إىل استخدام األسلوب الكمي لتحليل احملتوى 


لوبا علميا ال يقل إن ما يقدمه أسلوب حتليل احملتوى من دور يف تطوير العلوم اإلنسانية،جعله أس   

ومما مييز هذا األسلوب عن غريه من األساليب األخرى هو ، أمهية عن األساليب  البحثية األخرى 
ياق أشارت عبدالرمحن وآخرون ويف هذا الس.استخدامه يف جمال حتليل املناهج الدراسية 

مون من دراسة خصائص املض: وهي ، إىل ثالث وظائف إىل أسلوب حتيل املضمون) 10ص،ت.د(
 .ومن حيث منتجي املضمون ، ومن حيث الشكل أو طريقة العرض ، حيث املادة

وتفسري للظاهرة كما هي يف الواقع ، إن حتليل احملتوى أسلوب للوصف املوضوعي ملادة االتصال    
وأسلوب ،وأسلوب منظم يتم يف ضوء خطه علميه واضحة ، وأسلوب موضوعي ال خيضع للذاتية 

 )95،ص 2004طعيمة ،.( اما عديدة وتقديرات كميه للحكم على الظاهرة كمي يستخدم أرق
واملناهج الدراسية ، من أكثر األساليب شيوعا يف حتليل احملتوى العام_ حاليا _ويعد حتليل احملتوى    

بسبب  تطور خطواته املنهجية اليت أتاحت له استخدام األسلوب الكمي إىل جانب األسلوب 
 .الوصفي

 
للحكم ، أمهية حتليل احملتوى تبدو جلية حني تستخدم يف جمال املنهج املدرسي  نكن القول إومي     

واالستفادة من  نتائجه يف حتسني وتطوير املنهج ، على مدى مطابقته ملعايري أجلوده التربوية لتصميمه 
 .حليلوتأيت الكتب املدرسية يف طليعة هذه العناصر اليت ختضع لعملية الت،أو بعض عناصره 

ولتوضيح أمهية حتليل حمتوى الكتب املدرسية أشار ،وللوقوف على جوانب الوفاء والقصور فيها     
مدى كفايته وحتديد العالقة بني نوع  دطميعه إىل أن حتليل احملتوى للكتاب املدرسي يهدف إىل حتدي

 تحمتواه وحتديد املهاراإجراء املقارنة بني اهتمامات املتعلمني ونوع ،و درجة وضوح مادته  ةالصياغ
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واملعتقدات الدينية ،واملستويات املعرفية اليت يركز عليها وحتديد القيم االجتماعية ، اليت ينميها 
 )81،ص2004طعيمة،. (والعادات والتقاليد اتمعية اليت يركز على تنميتها لدى التالميذ


توى يف خطوات إجرائية حمددة،تساعد الباحثني يف التوصل إىل نتائج يسري أسلوب حتليل احمل   

 . سليمة،وتسهم يف حتقيق أهدافه وفق أسس علمية موثوق ا
 :بعض اخلطوات اليت تسهم يف صياغة مشروع التحليل واجراءاته، ومنها

 .صياغة مشروع الترميز ويشمل حتديد وحدات التصنيف ،ووحدت التحليل  -1
 .واألوزان اخلاصة بالوحدات مصائية للعد والقياس ،وحتديد القياألساليب اإلح -2

تصميم استمارة التحليل ،وجدولة الفئات ،والوحدات وتقرير أساليب عرض البيانات الكمية وعقد  -3
 )227م،ص2000عبد احلميد،. (املقارنات

اع  بعض وحول خطة الترميز املوثوق ا ،واخلطوات التنفيذية لتحليل املضمون ال بد من اتب
 :اخلطوات ،ومن أبرزها

 .التأكد من حسن اختيار العينية ومراعاة متثيل وحداا للمجتمع األصلي للبحث -1
 .دقة توصيف وحدات التسجيل مع مراعاة معايري الدقة اللغوية ومرونة تطبيقها-2
نتائج اليت إجراء التحليل مع مراعاة مدى التطابق بني التساؤالت املوضوعة واالستدالالت  وال-4

 )258ت،ص.عبدالرمحن وآخرون، د. (توصل إليها الباحث
وقد مت فيما يلي التركيز على وحدات التحليل ،وفئاته،وثباته،باعتبارها أهم خطوات حتليل     

 .احملتوى
 :وحدات حتليل احملتوى-أ

إىل  يهدف حتليل احملتوى إىل وصف املضمون وصفا كميا،لذا فمن الضروري تقسيم هذا املضمون
وحدات أو عناصر معينة، لكي يتمكن الباحث من فحص كل عنصر وحساب التكرارات وتكميم 

 .النتائج
أن من الضروري عند تقسيم املضمون إىل وحدات التفريق بني وحدة التسجيل ووحدة السياق      

ق فهي ،فوحدة التسجيل أو العد هي أصغر وحدة يظهر من خالهلا تكرار الظاهرة ،أما وحدة السيا
الفقرة أو جمموعة الفقرات أو املوضوع املتكامل الذي يشمل وحدات التسجيل أو العد،وبالتايل فأن 
وحدة املوضوع تثمل أكرب وأهم وحدات التحليل وأكثرها إفادة يف التحليل وهي عبارة عن مجله أو 

 )77م،ص1996حسني،.(عبارة تتضمن ألفكره اليت يدور حوهلا موضوع التحليل 
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ميثل حتديد فئات التحليل أهم خطوات حتليل احملتوى حيث إن اإلعداد اجليد والواضح لفئات      
أا جمموعه " فئات التحليل) م1996(ويعرف حسني . التحليل يفضي إىل نتائج سليمة ومؤثره 

وهدف التحليل ،تواه التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية املضمون وحم نم
لكي يستخدمها يف وصف هذا املضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من املوضوعية والشمول ‘ 
 .88ص"

 :ومن الشروط أالزمه لعملية التصنيف وحتديد فئات التحليل
ئة أي أال تقبل املادة اليت مت تصنيفها يف إطار فئة معينه ، التصنيف يف إطار ف،حتقيق استقالل الفئات )1

 . لذلك جيب حتديد معامل الفئات بدقة، أخرى 
فئة )حمل التحليل (ويعين الفئات حبيث يوجد لكل مادة يف احملتوى ،أن يكون نظام الفئات شامال )2

 .تصنيف يف إطارها 
 وقابله للتطبيق، مالئمة نظام الفئات ألهداف الدراسة حبيث ميكن أن جتيب عن تساؤالت الدراسة )3

 ). 229م ،ص2000، عبد احلميد( .
 
 
 
 
 

 





للتأكد من احلصول على نفس ،تعد خطوة قياس الثبات من اخلطوات املهمة يف عملية التحليل             
وعلى . أو مت التحليل يف أوقات زمنيه خمتلفة ، النتائج يف حالة إعادة التحليل حىت وإن اختلف القائمون عليه 

 :األساس فإن عملية الثبات دف إىل التأكد من وجود درجه عاليه من  االتساق للبعدين التاليني هذا 
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االتساق بني الباحثني بالتحليل ،مبعىن ضرورة توصل كل منهم إىل نفس النتائج بتطبيق نفس فئات  -1 
 .التحليل ووحداته على نفس املضمون 

ثني إىل نفس النتائج بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته  على االتساق الزمين ،مبعىن ضرورة توصل الباح-2
ويف هذا االجتاه  نشري إىل )126م،ص1991حسني،.(إذا أجري التحليل يف أوقات خمتلفة، نفس املضمون

 :طريقة إعادة التحليل تأخذ احد الشكلني :وهي ‘طرق قياس الثبات  األكثر شيوعا 

مث  ينفرد كل وحد ،االتفاق على أسس التحليل وجرأته   يقوم بتحليل املادة نفسها باحثان  مع )1
ويتم إتباع هذه الطريقة عاده للتحقق من ثبات أداة حتليل ، منهما بتحليل املادة موضوع الدراسة 

حبيث تطبق على عينه صغريه من املادة موضوع الدراسة وذلك قبل البدء يف التحليل ،احملتوى 
 .ها الباحث املوسع للعينة الكبرية اليت يدرس

ويف مثل هذه احلالة يستخدم ، أن يقوم الباحث بتحليل املادة نفسها مرتني وعلى فترتني متباعدتني   )2
وذلك بأن يقوم الباحث بنفسه بتحليل عينه صغريه من املادة ، عنصر الزمن يف قياس ثبات التحليل 

ما نفس األداة  دون الرجوع وبعد فتره من الزمن يعيد حتليل نفس العينة مستخد، وموضوع الدراسة 
 .للتحليل السابق 

و قد أخذت الدراسة بالطريقة األوىل يف حتليل احملتوى حيث قام الباحث نفسه وحملل آخر خمتص        
 .بعد االتفاق على ضوابط التحليل وجرأته ،بعملية التحليل املشترك 

نهج الوصفي املستخدم يف حتليل احملتوى ومجلة القول إن أسلوب حتليل احملتوى أحد األساليب امل       
وتتجلى أمهيته يف الدراسة احلالية باالعتماد على هذا ، والتعرف على مضامينها ، الكتب الدراسية 

األسلوب يف حتليل مضمون مقرر احلديث للصف الثالث متوسط للوقف على جوانب الوفاء والقصور يف 
 .حمتواه وحتقيق أهداف الدراسة




قام الباحث بتناول كثري من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع دراسته ،واليت تناولت جمموعة       

 :من القضايا ، واملفاهيم اليت ترتبط بالقيم، وقد قسم الباحث هذه الدراسات إىل حمورين أثنني 
 .رر أو مرحلة معينة دراسات اهتمت بتحليل احملتوى للبحث عن قيم معينة يف مق
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.ودراسات اهتمت بغرس القيم وتعليمها يف أي مرحلة كانت 
القيم األخالقية التربية اإلسالمية من واقع منـاهج  (وكانت بعنوان  )م 1980(دراسة بكرة    

 . املدرسة اإلبتدائية العامة 

ملسلم املقرر على تالميذ وكان اهلدف منها  التعرف على القيم األخالقية اليت تضمنها كتاب تربية ا 
 الصف السادس االبتدائي ، ومدى فاعلية هذا الكتاب يف التأثري على قيم التالميذ 

عقيدة التوحيد ، الصـالة ، الصـوم ،  التسـامح    : وقد حدد الباحث عدداً من القيم وهي         
، التعاون ، احلرية ، اإليثار، وضبط النفس، آداب املائدة ، النظافة ، النظام ، التضحية ، الوفاء بالوعد 

العدالة، مقاومة الظلم ، حب العمل واحترامه ، حب السالم ، حتمل املسئولية ، احملافظة على الصحة، 
التفكري العلمي ، الطاعة ، الصدق ، احملافظة على املكتبة العامـة ، الشـجاعة ، الرفـق بـاحليوان     

ق الغري ، احترام الرأي اآلخر ، عرفان اجلميل ، حسن التصـرف ، احليـاء احملبـة    واإلنسان، حقو
اإلنسانية ، واستخدام الباحث املنهج الوصفي ، واملنهج التجرييب ، وقام بإعداد استبانة تضمنت طرح 

طالباً من طالب الصف األول )  1535( مواقف على أفراد العينة لالختيار من بينها ، وزعت على 
 :عدادي ، ودلت نتائج الدراسة على ما يلي اإل
بينت الدراسة أن مقرر التربية اإلسالمية يف كتاب تربية املسلم للصف السادس االبتدائي غري  ) 1

 .كايف لتنمية القيم اخللقية املرغوب فيها 
ا ضرورا إن التالميذ من املدرسة االبتدائية يفتقرون إىل بعض القيم األخالقية اهلامة واليت هل ) 2

 .يف البناء والتنمية 
 

 

فكان عنواا القيم يف برامج التربيـة اإلسـالمية باملرحلـة    )هـ 1403(أما دراسة الظهار        
العربية السعودية   وكان اهلدف من  الدراسة  التعرف على القـيم األخالقيـة يف    ةاالبتدائية باململك

ة يف اململكة العربية السعودية ، وكذلك الوقوف على وجهات برامج التربية الدينية يف املرحلة االبتدائي
نظر املعلمات واملوجهات ملعرفة مدى حتقيق برامج التربية الدينية للقيم األخالقية ، واستخدمت املنهج 

فقرة ، وزعت على العامالت يف حقل التعلـيم ،  ) 22(الوصفي ، وقامت بإعداد استبانة تضمنت 
 -:وصلت إليها الدراسة ما يلي ومن أهم النتائج اليت ت
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إن أهداف برامج التربية الدينية واضحة إىل حد ما ، وأا غري مزدمحة باملوضوعات ، وقـد    -1
عرضت املوضوعات بطريقة مرتبة وعناوين رئيسة حتتها عناوين فرعية تعني على اسـتنباط  

 .القيم األخالقية 

 من القيم األخالقية ، كما أا تم بتنمية الشعور إن برامج التربية الدينية تشتمل على الكثري  -2
الديين لدى الطالبات ، فهناك املوضوعات اليت متس العقيدة ولكنها حباجـة إىل زيـادة يف   

 .اإليضاح والشرح لكي تتناسب مع العمر العقلي لطالبات املرحلة االبتدائية 

 .اهتمامها باجلانب العملي  تم برامج التربية الدينية باجلانب النظري أكثر من  -3

 .اقتصار أنشطة التربية الدينية على اإلذاعة املدرسية ، واجلمعيات ، ومسجد املدرسة  -4

واليت جاءت بعنوان تنمية القـيم اخلاصـة    )هـ 1409(يف حني أن  دراسة السويدي            
مج مقترح و هدفت الدراسة علـى  باملرحلة االبتدائية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطربرنا

تنمية القيم اخلاصة مبادة التربية اإلسالمية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر برنامج مقتـرح  
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ، وأسلوب حتليل احملتوى متخذة الفكرة وحدة للتحليل للكشف 

رحلة اإلعدادية بدولة قطر ، وكذا املنهج التجـرييب  عن القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية للم
ملعرفة أثر تدريس القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية  يف عينة الدراسة على تلميذات املرحلـة  

، % )  94( اإلعدادية ، وقامت الباحثة بإعداد استمارة حتليل احملتوى مث حساب ثباا حيث بلـغ  
تلميذة )  360( على عينة عشوائية من تلميذات الصف الثالث بلغت وكذلك إعداد استبانة طبقت 

، طبقت علـى  % )  96( ، كما أعدت الباحثة بطاقة مالحظة ملعرفة أساليب تنمية القيم بلغ ثباا 
 .معلمة )  25( عينة بلغ عددها 

 :ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 

قيمـة  ) ألف ومائتني وعشر ( تب التربية اإلسالمية وصل عددها إىل إن القيم املتضمنة يف ك ) 1
مائتـان  ( و % )  76.809( قيمة بشكل صريح بنسبة ) تسعمائة وثالثون ( دينية منها 

 % ) . 23.140قيمة وردت بشكل ضمين أي بنسبة ) ومثانون 

 .نه من قيم معظم الدروس اعتمدت على الطريقة اإللقائية ، دون استنباط ملا تتضم ) 2

 .تأثر التلميذات بالقيم املتوفرة بكتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية بدولة قطر  ) 3
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فكان عنواا القيم االجتماعية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية  )م 1995(أما دراسة جري       
شر يف اململكـة األردنيـة   للمرحلة العليا من التعليم األساسي من الصف اخلامس وحىت الصف العا

وهدفت إىل  الكشف عن القيم االجتماعية املتضمنة يف مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة . اهلامشية 
العليا من التعليم األساسي يف اململكة األردنية اهلامشية ، واقتصرت عينة الدراسة على الكتب املقـررة  

اسع والعاشر األساسي ، واستخدمت أسـلوب  على الصف اخلامس والسادس والسابع والثامن والت
 %).93.9(حتليل احملتوى ، وقام بإعداد أداة لتحليل احملتوى بلغ ثباا

أن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة املـذكورة  / ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
اً اجتماعيـاً تكـرر   مرض)  21( تكراراً ، )  1340( قيمة إجيابية بلغ تكرارها )  79( تضمنت 

تكراراً ، كما أظهرت الدراسة أن هناك اتساقاً حمدوداً للقيم املرسومة هلا يف مقررات التربية ) 450(
 .اإلسالمية ، وأن هذه القيم مل تتم بشكل متدرج من مستوى آلخر 

 ربيةوالت واحلديث التفسري كتب يف السالم قيم:  دراسة بعنوان    )هـ(1425الزهراين وأجرى    
 .  السعودية العربية باململكة املتوسطة املرحلة يف الوطنية

 املرحلة يف الوطنية والتربية واحلديث التفسري كتب يف السالم قيم على التعرف:  الدراسة أهداف
 السعودية العربية باململكة املتوسطة

 كما ، الستنباطيا املنهج واستخدم ، الوصفي املنهج الباحث استخدم:  وأدواا الدراسة منهج
 .  احملتوى حتليل منهج استخدم

 

 :  الدراسة نتائج أهم

 ، العدل ، األمانة:  هي املتوسطة املرحلة لطالب الالزمة السالم قيم إن الدراسة كشفت -1
 ، الرمحة ، اإلنسانية الكرامة ، التواضع ، احلوار أدب ، اجلوار أدب ، الدعوة أدب ، اإلحسان

 .  ألمنا ، االجتماعية الصلة

 يف توفرت قد احملكمون عليها اتفق واليت السابقة السالم قيم مجيع أن الدراسة كشفت كما -2
 .  القيم هذه من قيمة أي من كتاب خيل ومل ، املرحلة مستوى على الديين التعليم كتب
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القيم املتضـمنة يف كتـب التربيـة    ( واليت عنون هلابـ )هـ 1420(أما دراسة أبو لطيفة        
كان اهلدفها التعرف على القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية املقررة على ) سالمية يف األردن األ

طالب مرحلة التعليم األساسي يف اململكة األردنية اهلامشية ، واستخدم يف ذلك أسلوب حتليل احملتوى 
الدراسـة فكانـت    أما عينة% )  93.9( ، وبعد حساب ثبات األداة اتضح أن معامل ثباا بلغ 

 .مقررات التربية اإلسالمية املقررة على الصف الثاين األساسي وحىت العاشر األساسي 

 :ومن أهم النتائج اليت توصل إليها ما يلي 

قيم حفـظ  : أن تكرار القيم النسيب يف مجلة البنود املشتملة على القيم كان على الترتيب التنازيل  -1
 % ) .2.53( ، قيم حفظ املال % ) 41.91( نفس ، قيم حفظ ال% )  55.56( الدين 

أي أنه كان هناك ثالثة بنود رئيسية ،قيم حفظ الدين وحققت أعلى نسبة ،وقيم حفظ النفس وحققـت  
 . الترتيب الثاين ، وقيم حفظ املال وحققت الترتيب الثالث

ألساسي وحـىت  أن حمتوى مجع كتب التربية اإلسالمية للمرحة األساسية من الصف الثاين ا ) 2
العاشر األساسي قد اشتمل على قيم حفظ الدين ، أما قيم حفظ النفس فلم تظهر يف حمتوى 
كتايب الثاين والعاشر ، ومل تظهر قيم حفظ املال إال يف كتاب العاشر ، بينما مل تظهر قـيم  

 .حفظ العقل وقيم حفظ النسل يف مجيع كتب هذه املرحلة 

لقيم قد عرضت بشكل ضمين ، وقليل منها مت عرضه بشكل وأظهرت الدراسة أن غالبية ا  
 .صريح وأن أسلوب عرضها كان يغالب عليه األسلوب القصصي والوعظي 

 من( لقمان سورة يف املتضمنة التربوية القيم (لدراسته بـ   )هـ1421( سناحل أبوفيما عنون     
 ). ألبنه وصاياه خالل

االستنباطي الستخراج القيم التربوية من الوصايا ، استخدم الباحث املنهج : منهج الدراسة 
وكذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك بوصف ما جاء يف وصايا لقمان البنه وجعلها يف 

 . هيئة معامل تربوية تطبق يف الواقع 

 :  الدراسة أهداف

 اهللا لياءأو من ويل أو نيب هو وهل ، وشخصيته عصره خالل من السالم عليه بلقمان التعريف -1
 .  الصاحلني
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 .  البنه لقمان وصايا يف املتضمنة التربوية القيم معرفة -2

 .  التعليمي الواقع يف ا األخذ ليتسىن تربوية تطبيقات يف القيم هذه صياغة حماولة -3

 وكذلك ، الوصايا من التربوية القيم الستخراج االستنباطي املنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج
 معامل هيئة يف وجعلها البنه لقمان وصايا يف جاء ما بوصف وذلك الوصفي املنهج حثالبا استخدم

 .  الواقع يف تطبق تربوية

 : الدراسة نتائج

 .  األمة وتقوى اتمع ويستقيم الفرد يصلح وتعاىل سبحانه به الشرك وعدم اهللا بتوحيد أنه -1

  . اجلهاد واجب على قدم وقد الواجبات أهم من الوالدين بر -2

 حياته يف يتعلمه ملا مطبق صاحل مسلم فرد تكوين على احلرص كل حريصة اإلسالمية لتربيةا
 . عمل بال علم يف خري ال أنه حيث ، اليومية

 يف املقررة الشعرية النصوص يف املتضمنة التربوية القيم اعنواف  )هـ142 (  القرينأما دراسة        
 .  الثانوية املرحلة أدب

 املرحلة أدب يف املقررة الشعرية النصوص يف املتضمنة التربوية القيم على التعرف:  سةالدرا هدف
 .  الطالب نفوس يف لغرسها مقترحة خطة وعمل ، السعودية العربية باململكة الثانوية

 .  التحليلي الوصفي املنهج:  الدراسة منهج

 :  يلي عما النتائج أسفرت:  النتائج أهم

 وعالج ، استعدادم وتنمية للطالب التربوية القيم إكساب يف ناجحة بويةتر وسيلة الشعر إن -
 املعلم وجد وإذا ، اتمع وأهداف واستعداداته املتعلم حلاجات املناسب املقرر وجد إذا عيوم
 .  التربوية القيم تفعيل يستطيع الذي

 مجيع فيه تشترك عميقاً تربوياً ختطيطاً يتطلب الثانوية املرحلة يف للطالب وإكساا التربوية القيم بناء -
 عما خيتلف حنو على راقية قيماً حيملون صاحلني أفراد إىل اتمع أفراد يتحول حىت ، التربية وسائط

 . له خمطط قيمي بناء دون وشأم هم تركوا إذا عليه هم

 يف الواردة يالنبو القصص من املستنبطة اخللقية القيم عنوانب )هـ1426 احلمد(وتأيت دراسة 
 .  تطبيقها يف األسرة ودور البخاري صحيح
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 ، البخاري صحيح يف الواردة القصص من اخللقية القيم استنباط:  الرسالة من اهلدف
 .  القيم هذه على أبنائها تربية يف األسرة واجب ومعرفة

 .  احملتوى حتليل وأسلوب ، الوصفي املنهج:  الدراسة منهج

 :  الدراسة نتائج أهم

  وقيم أهداف من النبوية القصص إليه ترمي ما مجيع استخراج يف الصعوبة -1

 . الفاعل والتقدم ، الصحيح التقدم حيقق مبا املختلفة بعالقاته البشري للسلوك اخللقية القيم مشول -2

 تربية يف به تضطلع الذي الواجب هذا وأمهية ، يوم بعد يوماً يزداد والذي األسرة واجب عظم -3
 .  أبنائها

 واجبها تؤدي أن تستطيع ال أا إال التربية وسائط بني الرئيسة املكانة حتتل كانت وإن األسرة إن -4
 .  بدوا كامالً

وعنواا تدريس القيم اخللقية دف وضع تصور لتدريس القيم  )هـ 1403(دراسة التوم      
ني أن التربية اخللقية ال تؤيت اخللقية يف مدرسة اتمع اإلسالمي ، وذلك من خالل املدرسة ، وقد ب

مثارها مؤسسات اتمع إال يف ظل العقيدة الصحيحة اليت توجه احلياة كلها ، وأن اتمع ال بد من 
أن يقوم على عقيدة التوحيد إال يف ظل العقيدة الصحيحة اليت توجه احلياة كلها ، وأن اتمع ال بد 

ظم األخالقية والتربوية واالجتماعية و االقتصادية أن يقوم على عقيدة التوحيد اليت توجه الن
والسياسية ، وأن طبيعة  األخالق  اإلسالمية تستمد  من  القرآن  الكرمي و السنة  النبوية  املطهرة  

 و تقوم  على
يف املدرسة يقوم على  قاحلرية واملسؤولية واالستطاعة ، كما أن تدريس األخال: ثالثة أسس هي  

تقدمي املبادئ واملقاييس اإلسالمية للتالميذ ، وتدريسها من خالل املواد الدراسية ، : ثالثة أسس هي 
 .ويئة جماالت عملية للتربية اخللقية

دراسة بعنوان التربية الدينية يف التعليم األساسي يف ضوء مبادئ  )هـ 1411(وقد أجرى أمحد     
وم به التربية الدينية اإلسالمية مبحتواها وأهدافها دف فهم وحتديد الدور الذي تق: األسالم التربوية 

من أجل غرس وتنمية مبادئ اإلسالم التربوية لدى التالميذ، واعتمد الباحث على املنهج الوصفي ، 
وأسلوب حتليل احملتوى ، وأعد استبانة حتليل حمتوى ، ودلت نتائج الدراسة على أن كتب التربية 

بتدائية من التعليم األساسي بالقاهر مل تراع فيها النسبة املئوية للوزن الدينية اإلسالمية باحللقة اال
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النسيب لكل مبدأ من مبادئ اإلسالم التربوية املطلوب غرسها وتنميتها لدى تالميذ هذه احللقة ، 
 .وذلك من قبل القائمني على العملية التربوية 

لتربوية يف غرس القيم العقدية لدى بعنوان األسالسب ا )هـ 1414(يف حني أن دراسة بدارنة     
الطفل املسلم وكان اهلدف منها التعرف على األساليب والطرق التربوية يف غرس القيم العقدية لدى 

 .الطفل املسلم 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستنتاجي وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان مـا  
 :يلي

ب مالئمة ومناسبة لغرس هذه القيم ، ومنها التلقني والقدرة والقصة أمهها أن هناك طرائق وأسالي* 
 .واملثل والعظة والتفكري والتأمل 

وكان عنواا القيم وطرق  )م 1997(الشعوان  وفيما يتعلق بتدريس هذه القيم جاءت دراسة     
اسـتخدم  تدريسها يف الدراسات االجتماعية  استهدفت التعرف على أهم طرق تدريس القـيم ، و 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، حيث قام باستعراض األدبيات املتعلقة باملوضوع، وذكر أن أكثر 
 :الطرق شيوعاً يف تعليم القيم هي 

ويطلق عليها بعض األحيان التعليم املباشر للقيم ، وتعترب القدوة  احلسنة أهم : طريقة غرس القيم ) 1
 .حتديد القيم املرغوبة ، مث مرحلة تعزيزها : لطريقة مبرحلتني مها أساليب هذه الطريقة ، ومتر هذه ا

ودف على توضيح القيم من خالل مساعدة التالميذ على توضيح قيمهم : طريقة توضيح القيم ) 2
الشخصية يف جو يسوده االنفتاح ، ويستطيع كل فرد أن يعرب عن رأيه حبرية ، وميكن استخدام 

بأسلوب حتليلي واستخدام أسلوب اموعات الصغرية واملناقشة يف هذه لعب األدوار وفحص القيم 
 .الطريقة

ودف إىل مساعدة التالميذ على طرح موضوعات تتضمن العديـد  : طريقة التفكري األخالقي ) 3
من القيم، وتثري اهتمام التالميذ ، وتدفعهم إىل التفكري ومناقشة هذه املوضـوعات والوصـول إىل   

 .عن قناعة ، تدفع التالميذ إىل تبين ما يكتسبونه من قيم جديدة  قرارات نابعة

ويتم التركيز يف هذه الطريقة لتدريس القيم على التحليل ، وتتلخص الفكـرة يف  : حتليل القيم ) 4
فحص السؤال القيمي بشكل دقيق ، وعدم االعتماد على اختاذ مواقف أو حتديد رأي مث تربير ذلك 
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ل يف التفكري األخالقي ، ولكن طريقة حتليل القيم تشجع على جتنـب اختـاذ   الرأي ، كما هو احلا
 .موقف حىت يقوموا بتحليل القيمة 

أساليب القران الكرمي والسـنة  (واملعنون هلا بـ  )هـ1420(جنادات يف حني أن دراسة          
رآن الكرمي والسـنة  استهدفت الكشف عن أساليب الق) . النبوية يف تعليم القيم اإلسالمية وتعلمها

النبوية يف تعليم القيم اإلسالمية وتعلمها ، والتعرف على الوسائط والعوامل املؤثرة يف تنمية القـيم  
 .اإلسالمية وكذلك التعرف على الصعوبات اليت تواجه تعليم القيم اإلسالمية وتعلمها 

 :رية كان أمهها واستخدم الباحث أسلوب حتليل احملتوى ، وتوصلت الدراسة إىل نتائج كث

األسرة ، : هناك وسائط تربوية كثرية تؤثر يف اكتساب القيم اإلسالمية وتعلمها منها  )1
 . واملدرسة واملسجد ، والرفاق ، ووسائل اإلعالم

االتصال بالقرآن الكرمي والسنة : عن تعلم القيم وتعليمها يتأثر مبجموعة من العوامل منها )  )2
سلوب اإلقناع الفكري واالقتناع ، واملمارسة العملية ، ويئة النبوية الشريفة ، واستخدام أ

البيئة املالئمة للسلوك احلسن ، وإفراغ الطاقة وملء الفراغ ، واملسامهة يف األنشطة التربوية 
 .مبختلف أنواعها وأشكاهلا 

. هوراتتغريات العصروتط: ، منها  هناك الكثري من الصعوبات اليت تواجه تعليم القيم وتعلمها) 3
 وتكمن يف احلركة العلمية والثقافة الغازية ، وغياب دور املؤسسات التربوية وتناقض

مث وجود خلل يف جوانب العملية . توجيهاا ، إسهام وسائل اإلعالم يف تدعيم القيم السلبية  
التعليمية ، ويكمن يف غياب املعلم القدوة ، وأعباء املعلم ونظرة اتمع له ، ويف 

ب املدرسي ، واجلدول املدرسي واإلدارة املدرسية ، واملباين املدرسية ، وأساليب الكتا
 .التقومي التقليدية 

القدوة احلسنة ، والقصص  : إن تعليم القيم اإلسالمية وتعلميها يتم بعدة أساليب منها ) 4        
ملالحظة والعربة ، وا) النصح ( ، والوعظ واإلرشاد ) املناقشة ( وضرب األمثال ، واحلوار 

 ) .العقاب والثواب ( واستخدام األحداث اجلارية ، والتربية بإعادة ، والترغيب والترهيب 
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وعنواا القيم وطـرق تعلمهـا    ) 1420(العمري  وحول نفس املوضوع جاءت دراسة         
الوصـفي   وتعليمها  هدفت هذه الدراسة إىل دراسة طرق تعلم وتعليم القيم استخدم فيها املنـهج 

 :التحليلي ، توصل إىل عدد من النتائج كان أمهها 

 : إن الطرق املناسبة لتعليم القيم لدى األطفال ميكن تصنيفها يف الفئات التالية ) 1

 .االحتكام للقرآن والسنة النبوية املطهرة ) أ

ـ ) ب اب ، الطرق التقليدية ، كالوعظ ، واإلقناع ، والتلقني ، والقدوة ، والثواب ، والعق
 .واستخدام القوانني واألنظمة 

 .ممارسة اخلربات اليت تؤدي إىل إكساب القيم ) جـ

 .االختيار العقالين اليت تؤدي على إكساب القيم ) د

من الطرق اليت اتبعها اإلسالم يف تعليم القيم القدوة ، واملوعظة ، والعقوبة ، والقصة ، والعادة ،  -2
 .ملء الفراغ واملالحظة ، وتفريغ الطاقة ، و

ـ 1426( الغامديوحول القيم والتنظيمات اإلداريةجاء يف دراسة          هـذه  وعنـوان   )هـ
 فرانسيس ديف مقياس ضوء يف املكرمة مكة مبنطقة والتعليم التربية إلدارات التنظيمية القيم : الدراسة
 .  ميدانية دراسة وودكوك ومايك

 :  الدراسة هدف

 .  املكرمة مكة مبنطقة والتعليم التربية إدارات يف السائدة يةالتنظيم القيم على التعرف -1

 إدارة يف بأسلوم يتعلق فيما التربويني واملشرفون املديرون ا يؤمن اليت التنظيمية القيم معرفة -2
 .  البيئة إدارة ، العالقات إدارة ، املهمة إدارة ، اإلدارة

 ملتغري تعزى التربويون واملشرفون املديرون قدهايعت اليت التنظيمية القيم بني فروق وجود معرفة -3
 .  التعليمية اإلدارة وموقع ،) مشرف/  مدير( الوظيفي واملستوى ،)  أنثى/  ذكر(  اجلنس

 

 :  الدراسة نتائج أهم

 العد، ، والنظام القانون ، الدفاع ، القوة: (  التايل النحو على مرتبة جاءت التنظيمية القيم إن -1
 ) .  واملكافأة االقتصاد ، التنافس ، الكفاية ، الصفوة ، الفرص استغالل ، العمل فرق ، الفاعلية
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 بدرجة متارس القوة قيمة عدا متوسطة بدرجة والتعليم التربية بإدارات متارس التنظيمية القيم إن -2
  .قوية

 تربيةال معلمي متكن مدى:  الدراسة هذه وعنوان )هـ1427( الغامدييف حني أن دراسة        
 . الثانوية املرحلة يف املتعلمني لدى القيمي بالتنظيم وعالقته السلوك فقه من اإلسالمية

 القيمي بالتنظيم وعالقته السلوك فقه من اإلسالمية التربية معلمي متكن مدى دراسة:  الدراسة هدف
 .  التعليمية الباحة مبنطقة الثانوية املرحلة يف املتعلمني لدى

 بطاقة امليداين التطبيق يف واستخدم.  الوصفي املنهج دراسته يف الباحث استخدم : الدراسة منهج
 . الدراسة حجرة وخارج داخل الطالب مع اإلسالمية التربية معلمي سلوك ملالحظة

 :  الدراسة نتائج أهم

 ، الصف داخل) 2.10( مبقدار متوسطة إمجاالً كانت اإلسالمية التربية معلم سلوكيات أن -1
 سلوك ألدىن) 1.63( بني املعلمني سلوكيات قيمة تراوحت حيث الصف خارج )2.07(و

 . املعلم يؤديه سلوك ألعلى) 2.53( إىل

 جلميع دائماً بالتقدير حتظى كانت ، القيم مقياس على الدراسة عينة استجابات خالل من -2
 أحياناً متوسطها كان االقتصادية القيم حمور خيص ما عدا) 2.49( مبتوسط املقياس حماور
 ) . 2.24( بقيمة

 املعلم سلوكيات بني) 0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود -3
  ارتباطية عالقة تظهر مل حني يف فقط الصف خارج الطالب مع وسلوكياته ، الصف داخل

 يف يةاإلسالم التربية معلمي متكن مدى بني) 0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 السبعة مبحاورها طالبه قيم وبني السلوك فقه من ، التعليمية الباحة مبنطقة الثانوية املرحلة

 ). اجلمالية ، البيئية ، االقتصادية ، االجتماعية ، العلم ، اخللقية ، الروحية(

 طةاملسـتنب  االجتماعية التربوية القيم:  الدراسة هذه وعنوان )هـ1428( حجازيأما دراسة       
 .  األسرة يف تنميتها وأساليب الرمحن آيات من

 ، اإلسالم يف الرمحة مفهوم وبيان ، الكرمي القرآن على التعرف إىل البحث يهدف:  الدراسة أهداف
 آيات من االجتماعية التربوية القيم أبرز واستنباط ، وأنواعها اإلسالمية التربوية القيم معىن وبيان
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 األساليب أهم وبيان ، عليها وأمثلة وأمهيتها مفهومها حيث من منها قيمة كل توضيح ، لفظاً الرمحة
 .  القيم تلك على األبناء تنشئة يف منها االستفادة ميكن اليت األسرية

 االستنباطي، ، االستقرائي املنهج:  مناهج ثالثة على الدراسة هذه يف الباحثة اعتمدت: الدراسة منهج
 .  التحليلي والوصفي

 :  لدراسةا نتائج

 القيم من لكثري دافع أا على يدل مما ، اإلسالمية التربية يف مهمة مكانة الرمحة قيمة حتتل -1
 .  اإلسالمية التربوية

 اليت ، االجتماعية القيم وخاصة ، اإلسالمية التربوية القيم من الكثري لفظاً الرمحة آيات تتضمن -2
 .  املسلم اتمع اسكمت إىل يؤدي مما ، باآلخرين اإلنسان عالقة تقوي

 احلياة شؤون مجيع يف وتطبيقها ا التمسك أن باعتبار ، اإلسالم يف مهمة التربوية القيم تعترب -3
 .  واآلخرة الدنيا يف السعادة يثمر

 التعليم مهنة أخالقيات ميثاق يف الواردة العمل قيم: عنواندراسة ب )هـ1428( القرين وأجرى      
 .  املعلمني لدى تفعيلها وآلية اإلسالمي املنظور من

 وسائل اقتراح مث التعليم مهنة أخالقيات ميثاق يف الواردة العمل قيم على التعرف:  الدراسة هدف
 .  املعلمني لدى لتنميتها وأساليب

 .  الوصفي املنهج:  الدراسة منهج

 :  النتائج أهم

 .  األوىل الدراسية املراحل يف خاصة الطالب سلوك يف املؤثرين أكثر من املعلم -1

 .  وضة تغري كل وعنوان وصالح تقدم كل أساس اإلسالم ا جاء اليت احلسنة التربية -2

 يضمن ذلك فإن العمل جتاه إجيابية قيماً احلياة جماالت من جمال أي يف العاملون يعتنق عندما -3
 .  اإلنتاج كمية يف وزيادة األداء نوعية حتسني

 .  اهللا على التوكل ينايف ال والتكسب العمل إىل الدعوة -4
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 وأفعاله أحواله كل يف عليه مطلع وأنه اهللا من اخلوف استشعار أساسها للعامل الذاتية الرقابة -5
 .  معه يتعامل من وإرضاء ربه إرضاء على حريصاً جتده لذا



 

o مام مبوضوع القيم اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث االهت. 

o  اختلفت الدارسة احلالية عن كل الدراسات السابقة يف تركيزها على التعرف على القيم
اإلسالمية اليت يهتم مقرر احلديث بالصف الثالث متوسط بتنميتها لدى التالميذ وتلك اليت 

 .ال يهتم بتنميتها 

o ى نواحي القصور يف مقرر اختلفت الدراسة احلالية عن كل الدراسات السابقة بتركيزها عل
 . احلديث للصف الثالث متوسط فيما يتعلق بتنميته للقيم اإلسالمية 

o  استفاد الباحث من املنهجية املتبعة يف تلك الدراسات. 

o  استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف إعداد اإلطار النظري للدارسة احلالية. 

o  حتليل احملتوى وتطبيقها على الدراسة استفادت الدراسة احلالية مما سبقها يف خطوات
 . وكذلك يف بناء أدايت الدراسة 

o  استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تصنيف القيم. 
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من حيث حتديد منهج الدراسة،  وصف وصفاً لإلجراءات اليت مت تنفيذها الفصل  اتناول هذ       

جمتمع الدراسة، خطوات بناء األداة املناسبة ، مث التحقق من الصدق والثبات،وبيان جمتمع الدراسة، 
.اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة دف الوصول  إىل النتائج بحتديد األسالي

 
 :ة ، فأن املنهج املناسب هلا هو يف ضوء ما دف إليه الدراسة احلالي

ااملنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم  •
بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا 

اهرة،أو الظاهرة ويبني خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفاً رقمياً ملقدار الظ
 .حجمها

 : منهج حتليل احملتوي •

جمموعة اخلطوات املنهجية ، اليت تسعى إىل اكتشاف "حتليل احملتوى بأنه ) م200(عرف عبداحلميد  
املعاين الكامنة يف احملتوى ، والعالقات واالرتباطات ذه املعاين ، من خالل البحث الكمي املوضوعي 

 220ص"ى واملنظم للسمات الظاهرة يف هذا احملتو

أحد أساليب "حتليل احملتوى بأنه )م2004(كما ذكر طعمية Berelsonكما عرف بريلسون 
البحث العلمي اليت دف إىل الوصف املوضوعي واملنظم والكمي ملضمون الظاهرة ،ملادة من مواد 

 70ص"االتصال 


 :املتمثلة يف االستبانه بناء أداة الدراسة لتصميم و التاليةطوات اخل الباحثأتبع    

 :على ما يلي أدوات الدراسةيف بناء  الباحثاعتمد  : حتديد مصادر بناء أدوات الدراسة
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البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة وطالع على العديد من الدوريات واالت التربوية الا -
 .مبشكلة الدراسة احلالية 

من أساتذة اجلامعة من  ختصاص يف هذا اال لالستفادة من خرباممقابلة جمموعة من ذوي اال -
 .القسم وخارجة، وكذلك من الزمالء العاملني يف امليدان من مشرفني تربويني أو معلمني  

 
 

 :  أدوات الدراسةحتديد أهداف 
طريق القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث املتوسط، وذلك عن  . 1

 .بطاقة حتليل حمتوى
 ).دراسة ميدانية(دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث املتوسط  . 2


 : االستبانة  -1

متها لطبيعة الدراسة من حيث اجلهد ئالاستخدمت االستبانة كأداة هلذه الدراسة، مل
 : وقد احتوت  االستبانة على جزأين أساسيني مها  .سةأفراد جمتمع الدرا حجمواإلمكانات و
 :عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث: اجلزء األول 

 ).العمل احلايل، مكتب التربية والتعليم، املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة( 
يز القيم دور مقرر احلديث يف تعزعبارة تقيس ) 33(مشل جمموعة من العبارات : اجلزء الثاين 

 . اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث املتوسط
استخدم الباحث املقياس املتدرج الرباعي يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة لقياس درجة   

 :تعزيز كتاب احلديث للصف الثالث املتوسط للقيمة كما يف الشكل التايل 

 القیمة

تعزیز كتاب الحدیث للصف الثالث المتوسط درجة 
 للقیمة

ال یعززھا  ضعیفة متوسطة كبیرة
 مطلقا

     اإلیمان باهللا
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عند االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراا، قام . االستبانة يف صورا األولية ) 4(ملحق رقم 
الباحث بعرضهما على سعادة املشرف على الرسالة، مث قام بعد ذلك بعرضها يف صورا األولية على 

 من ذوي االختصاص واخلربة  من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جمموعة من احملكمني
 جبامعة أم القرى، وجامعة امللك عبد العزيز ، وكلية إعداد املعلمني جبدة ، وجامعة احلدود الشمالية ، 

خطاب موجه إىل  ةستبانوتصدر اال .] )3(انظر ملحق رقم [حمكما ) 21(وبلغ عدد احملكمني 
 آرائهمطلب من احملكمني إبداء و ،وتساؤالا ، هاوأهدافالدراسة ، يوضح مشكله  احملكمني

تها ءمصياغتها اللغوية ومال ةوسالم قيمةومدى وضوح كل  أدوات الدراسةومالحظام حول 
، وكذلك لتحقيق اهلدف الذي وضعت من أجله، و إعادة الصياغة أو غري ما ورد مما يرونه مناسباً

وقد مت إضافة سبعة قيم أخرى من قبل احملكمني  وهي  وبعد املقياس ومدى مالءمتهالنظر يف تدرج 
احلب يف اهللا ، حب الصحابة ، حسن الظن ، شكر اهللا ، غض البصر ، حفظ اللسان ، الرفق، وبعد 

 )  5( اقتناع الباحث مت تعديل االستبيان ليخرج يف صورته النهائية ملحق رقم 

 

 :فقاً للمقياس املتدرج الرباعي، مت حتديد درجة التعزيز كالتايلو
لالستجابة ) 2(لالستجابة متوسطة  والدرجة ) 3(لالستجابة كبرية والدرجة ) 4(يعطى الدرجة 

 .لالستجابة ال يعززها مطلقا) 1(ضعيفة و الدرجة 
 :وعلى ذلك مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة التوافر 

 3=  1 – 4= أقل قيمة  –أكرب قيمة = املدى
 لذلك   0.75=  4/  3= عدد الفئات / املدى = طول الفئة 

 )ال يعززها مطلقا(تكون درجة التعزيز )  1.75( إىل ) 1(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
 )ضعيفة(تكون درجة التعزيز ) 2.50( إىل ) 1.76(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 )متوسطة(تكون درجة التعزيز ) 3.25( إىل ) 2.51(كانت قيمة املتوسط احلسايب من إذا 
 )كبرية(تكون درجة التعزيز ) 4( إىل ) 3.26(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 :بطاقة حتليل حمتوى  -2
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 .وذلك دف حتليل حمتوى موضوعات مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط    

 طار النظري والدراسـات السـابقة  يف ضوء اإلو اسة وأهدافها وأسألتهابناء على مشكلة الدر
 ه ومت ا األوليميف صور وبطاقة حتليل احملتوى ستبانةاال بصياغةالباحث  قام واخلطوات السابق ذكرها

 سعادته ومالحظاته ، كان من توجيهات هإبداء رأي وبعداملشرف على الدراسة سعادة عرضها على 
 . مهايوذلك لتحك واخلربةختصاص عه من احملكمني من ذوى االعرضها على جممو

يف مقرر احلديث  اليت يرى املختصون تضمينها القيم اإلسالمية وقد احتوت بطاقة حتليل احملتوى على 
بطاقة حتليل حمتوى يف 102ص )  1( ملحق رقم .قيمة 33، وبلغت  لتالميذ الصف الثالث املتوسط

ها على نفس احملكمني الذين قاموا بتحكيم االستبيان،وقد وجهوا الباحث صورا األولية،ومت توزيع
الصدق ، العدل ، الشجاعة ، :إىل   بعض التعديالت على  التعريف اإلجرائي لبعض القيم مثل 

ومت اخللوص إىل البطاقة يف صورا .التعاون ، الصرب ،العفة اإلخالص ، النظافة ، الشورى ، التقوى 
 107ص ) 2( ق رقم النهائية ،ملح


من الشروط الضرورية الـيت   )196م، ص2003(عبيدات وآخرون صدق االستبانة كما ذكر 

ينبغي توافرها يف األداة اليت تعتمدها الدراسة، أداة البحث تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن تقيس 
مة ملا وضعت من أجله فإنـه ميكـن   فعالً ما وضعت لقياسه، و إذا وافق اخلرباء على أن األداة مالئ

  االعتماد على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني


يعطي املقياس نفس النتائج إذا : " بأنه ) م2003(ثبات األداة كما يرى عبيدات وآخرون 

ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قـام  . 198ص" ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف 
 : احث باستخدام الطرق التالية الب

معلما  20فردا ، منهم 24ويف هذه الدراسة قام الباحث بتطبيق األداة على عينة مكونة من 
وأعيد تطبيق األداة على نفس ) 0.93(وأربعة مشرفني ، ووجد أن قيمة معامل معامل الفا كرونباخ 

 .يجة األفراد بعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول فأعطى نفس النت
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 : حساب الثبات لالستبيان بطريقة ألفا كرونباخ  -1
لالستبيان، ووجد أن معامل ألفا كرونباخ  -معامل ألفا كرونباخ  -مت حساب معامل الثبات

وذلك من خالل نتائج التحليل اإلحصائي باحلاسب اآليل وهذه القيم مرتفعة ) 0.93(للمقياس 
 .على ثبات االستبانةوتدل 

 
 : حتليل بطاقة احملتوى مبعادلة هولسيت حساب ثبات -2

حبيث تتطلب هذه الطريقة أن يقوم  (Holesty)قام الباحث بتطبيق معادلة هولسيت 
ويف الدراسة احلالية قام الباحث حبساب . باحث آخر أو أكثر -بالتحليل مع الباحث

يل بطاقة ، عن طريق اإلتفاق مع إثنني من الباحثني على حتلحتليل بطاقة احملتوىثبات 
و بعد حتليل كل باحث حملتوى مقرر  . احملتوى، واإلتفاق على أسس وعايري التحليل

احلديث للصف الثالث املتوسط على حدة ووجد أن نسبة االتفاق بعد تطبيق معادة 
 .وبذلك أطمئن الباحث على ثبات حتليل بطاقة حتليل احملتوى%). 94(هولسيت تساوي 

تنتج أن أدوات الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات من طرق الثبات السابقة، نس
 وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا


 ."أو األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة البحث األشياءمجيع "  هو تمع الدراسةجم    

 :مناحلالية  تكون جمتمع الدراسةو). 113ص :م2003 عبيدات،(
يف الصف الثالث  احلديثمعلمي التربية اإلسالمية الذين يقومون بتدريس مادة  مجيع -1

 .معلما)  123( املتوسط مبحافظة جدة والبالغ عددهم 

مشـرفا  )  36( مجيع املشرفني التربويني للتربية اإلسالمية مبحافظة جدة والبالغ عددهم  -2
  .تربويا

موجه إىل سعادة مدير عميد كلية التربية مبكة املكرمة عادة سخطاب من احلصول على  .1
 .عام التربية والتعليم مبحافظة جدة

 احلصول على خطاب من مدير عام التربية والتعليم مبحافظة جدة لتسهيل مهمة الباحث .2
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 .عليهم  االستبيانالدراسة ليتم تطبيق  جمتمعلتنسيق مع ا .3
 .هـ 1430-هـ 1429اين من العام الدراسي مت تطبيق األداة يف الفصل الدراسي الث .4

ونظراً إلمكانية تطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها سواء حتليل احملتوى ملقرر 
 احلديث، أو تطبيق األداة على مجيع املشرفني التربويني واملعلمني، لذا فإن الباحث مل يلجأ

 
، توبعد مجع االستبيانا. تمع الدراسةإىل استخدام العينة بل مت التطبيق على كامل جم 

 توما مل يسترجع منها بلغ جمموع االستبيانا) غري املكتمل(واستبعاد غري الصاحل منها 
 .  استبانه) 116(املستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي 

 :املكتملة  توصف تمع الدراسة من خالل االستبيانا يوفيما يل .5
 
 


توزیع مجتمع الدراسة  حسب یوضح ):  1(جدول رقم 

 العمل الحالي
 % العدد العمل الحالي
 23.3 27 مشرف تربوي

 76.7 89 معلم
 100.0 116 الكلي

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

 % العدد

  معلم   مشرف تربوي

 
 الرسم البياين تمع الدراسة حسب العمل احلايل):  1( شكل رقم 

و املعلمـني هـي   %) 23.3(جمتمع الدراسـة مـن املشـرفني التربـويني هـي       نسبة  
 :وصف جمتمع الدراسة من حيث مكتب التربية والتعليم %).76.7(
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مكتب توزیع مجتمع الدراسة  حسب  یوضح): 2(جدول رقم 
 التربیة والتعلیم

 % العدد مكتب التربیة والتعلیم
 21.6 25 الشرق
 13.8 16 الجنوب

 11.2 13 شمالال
 10.3 12 الوسط
 21.6 25 النسیم
 21.6 25 الصفا
 100.0 116 الكلي

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

 % العدد

  الشرق

  الجنوب

  الشمال

  الوسط

  النسیم

  الصفا

 
 مكتب التربية والتعليمالرسم البياين تمع الدراسة حسب ):  2(شكل رقم 

 %).13.8(و اجلنوب هي %) 21.6(نسبة جمتمع الدراسة من مكتب الشرق هي   
 ) . 21.6(والصفا ) 21.6(والنسيم ) 10.3(والوسط  )11.2(والشمال 

 :وصف جمتمع الدراسة من حيث املؤهل العلمي
توزیع مجتمع الدراسة حسب  یوضح):3(جدول رقم 

 المؤھل العلمي
 % العدد المؤھل العلمي
 88.8 103 بكالوریوس
 9.5 11 ماجستیر
 1.7 2 دكتوراه
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 100.0 116 الكلي

 
 الرسم البياين تمع الدراسة حسب املؤهل العلمي):  3( شكل رقم 

، %)9.5(من أفراد جمتمع الدراسة، و املاجستري %) 88.8(نسبة املؤهل العلمي بكالوريوس   
 %). 1.7(والدكتوراه 

 وصف جمتمع الدراسة من حيث عدد سنوات اخلدمة
 

 اخلدمةب عدد سنوات توزيع جمتمع الدراسة  حس):   4( جدول رقم 
 % العدد سنوات الخبرة

 6.0 7 سنوات 5 -من سنة 
 18.1 21 سنوات 10 - 6من 
 32.8 38 سنة 15 - 11من 
 35.3 41 سنة 20 – 16من 
 7.8 9 سنة فأكثر 21من 

 100.0 116 الكلي
 

 



 
 

68

 عدد سنوات الخدمةالرسم البیاني لمجتمع الدراسة حسب ):  4( شكل رقم 
ونسبة جمتمع %) 6(هي ) سنوات 5– 1من (نسبة جمتمع الدراسة يف سنوات اخلدمة  

 :هي ) سنة 15– 11من (، و %) 18.1(هي ) سنوات 10– 6من (الدراسة  
 %).7.8(هي ) سنة فأكثر 21(ومن %) 35.3(هي ) سنة 20 - 16من (، و %)32.8(


 :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتة عن لإلجاب
 معادلة هولسيت للثبات02معامل الفا كرونباخ للثبات                 . 1
 ..واالحنراف املعياري املتوسط احلسايب .4.                     التكرار والنسبة املئوية. 3
 اختببار حتليل التباين 06    اختبار ت للعينات املستقلة              05
 .اختبار شيفيه. 7
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مث مناقشة هذه  وتفسريها  الباحث عرض النتائج اليت مت احلصول عليها تناول صلالف هذا يف 

 : وذلك على النحو التايل من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة  النتائج


ما القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهـة نظـر   

 .مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة ؟

 ة،، والنسـب املئويـة، واملتوسـطات احلسـابي    التكراراتمت استخدام  ذلك عن لإلجابة
وترتيب القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالـث   ،واالحنرافات املعيارية

كـذلك حسـاب   متوسط من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة ، 
 ). 5( يف جدول رقم  النتائج، ومت عرض هلذه القيم املتوسط احلسايب العام
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 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية): 5(جدول رقم 
 اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط للقيم

أرقام  ترتيب القيم
 القيم

 القيم

سايب
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

جابة
الست

ا
 

 كبرية ٠.٥٤ ٣.٦٦ اإلميان باهللا ١ ١

 كبرية ٠.٥٤ ٣.٥٩ بر الوالدين ٢٣ ٢

 كبرية ٠.٥٦ ٣.٥٨ التوحيد ٢ ٣

 كبرية ٠.٥٨ ٣.٥٥ التقوى ٢٩ ٤

 كبرية ٠.٧١ ٣.٤٣ إقامة العبادات ١٥ ٥

 كبرية ٠.٧٥ ٣.٤٣ الصدق ٣ ٦

 كبرية ٠.٧٤ ٣.٣٩ اإلخالص ١٣ ٧

 كبرية ٠.٦٩ ٣.٣٧ الطاعة ٣١ ٨

 كبرية ٠.٦٩ ٣.٣٦ صلة الرحم ٢٥ ٩
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 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية): 5(تابع جدول رقم 
 اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط للقيم

 

 ترتيب القيم
أرقام 
 القيم القيم

سايب
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

جابة
الست

ا
 

 بريةك ٠.٧ ٣.٣٥ شكر اهللا ٣٧ ١٠

 كبرية ٠.٧٥ ٣.٣٤ غض البصر ٣٨ ١١

 كبرية ٠.٦٧ ٣.٣٤ الرمحة ٢٤ ١٢

 كبرية ٠.٧ ٣.٣٤ حفظ اللسان ٣٩ ١٣

 كبرية ٠.٨٣ ٣.٣٤ احلب يف اهللا ٣٤ ١٤

 كبرية ٠.٦٦ ٣.٣٣ الصرب ٧ ١٥

 كبرية ٠.٦٩ ٣.٣٢ احلياء ١٢ ١٦

 كبرية ٠.٧٦ ٣.٣١ العمل ١٤ ١٧

 كبرية ٠.٦٩ ٣.٣٠ التواضع ٢٧ ١٨

 كبرية ٠.٧٩ ٣.٢٩ حب الصحابة ٣٥ ١٩

 كبرية ٠.٧٥ ٣.٢٧ التعليم ١١ ٢٠

 متوسطة ٠.٧٨ ٣.٢٦ حسن الظن يف اهللا ٣٦ ٢١

 متوسطة ٠.٨ ٣.٢٥ العدل ٤ ٢٢

 متوسطة ٠.٧٤ ٣.٢٣ التعاون ٦ ٢٣

 متوسطة ٠.٧٤ ٣.٢٢ األمانة ٢٢ ٢٤

 متوسطة ٠.٧٦ ٣.٢٠ حسن اجلوار ٣٣ ٢٥

 طةمتوس ٠.٧٩ ٣.١٨ العفو ٩ ٢٦

 متوسطة ٠.٧٦ ٣.١٦ العفة ١٠ ٢٧

 متوسطة ٠.٧٢ ٣.١٦ احللم ١٦ ٢٨

 متوسطة ٠.٨٢ ٣.٠٧ الرفق ٤٠ ٢٩

 متوسطة ٠.٧٨ ٣.٠٦ النظافة ١٧ ٣٠
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 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية): 5(تابع جدول رقم 
 تالميذ الصف الثالث متوسط اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى للقيم

 

 القيم أرقام القيم ترتيب القيم

سايب
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

جابة
الست

ا
 

 متوسطة ٠.٨١ ٣.٠٦ الوفاء ٢١ ٣١

 متوسطة ٠.٨٥ ٣.٠١ الكرم ٣٢ ٣٢

 متوسطة ٠.٨ ٣.٠٠ اإليثار ٨ ٣٣

 متوسطة ٠.٨٢ ٢.٩٧ املسئولية ٢٨ ٣٤

 متوسطة ٠.٧١ ٢.٩٦ الشجاعة ٥ ٣٥

 متوسطة ٠.٨٤ ٢.٩١ التعقل ٢٠ ٣٦

 متوسطة ٠.٨٧ ٢.٨٩ النظام ١٩ ٣٧

 متوسطة ٠.٧٧ ٢.٨٤ عزة النفس ٢٦ ٣٨

 متوسطة ٠.٨٥ ٢.٧٢ اجلهاد ٣٠ ٣٩

 متوسطة ٠.٩٥ ٢.٦٩ احملافظة على األموال العامة ٤١ ٤٠

 متوسطة ٠.٩١ ٢.٦٥ الشورى ١٨ ٤١

 متوسطة ٠.٢٤ ٣.٢٠ املتوسط العام
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أن املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسـة  )  5( اجلدول رقم  أشارت نتائج
حول القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظر 

و يقع ضـمن الفئـة الثالثـة    ) 3.20( مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة هو 
 ). متوسطة(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) 3.25 – 2.51( للمقياس الرباعي 

لوحظ أيضا وجود اختالفات يف درجة استجابة أفراد جمتمع الدراسـة بالنسـبة للقـيم    
اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظـر مشـريف   

ة ، حيث تراوحت متوسـطات اسـتجابات جمتمـع    ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسط
وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئات الرابعة و الثالثـة  )  3.66 – 2.65( الدراسة من 

للمقياس الرباعي والاليت تشرن إىل االستجابة كبرية و متوسطة وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية 
 :مت ترتيب هذه القيم ترتيبا تنازليا كالتايل

 :القيم اليت كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية  
قيمة كانت االستجابة عليها بدرجة كبرية وجاءت بالترتيـب مـن األول إىل   ) 20(يوجد 

العشرين بني القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسـط مـن   
 :لة املتوسطة وهيوجهة نظر مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرح

، كان الترتيب الثـاين  )٣.٦٦(مبتوسط حسايب يساوي )اإلميان باهللا)  ( 1(القيمة رقم 
) التوحيد)  ( 2(القيمة رقم  ،) ٣.٥٩(مبتوسط حسايب يساوي ) بر الوالدين)  ( 23(للقيمة رقم 

كانـت يف   )التقوى)  (29( والقيمة رقم  ،) ٣.٥٨(جاءت يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب 
كانت يف الترتيب ) إقامة العبادات)  (١٥(،  القيمة رقم )٣.٥٥(الترتيب الرابع مبتوسط حسايب 

مبتوسـط  ) الصدق)  (3( ، كان الترتيب السادس للقيمة رقم )٣.٤٣(اخلامس، مبتوسط حسايب 
جاءت بالترتيب السـابع مبتوسـط   ) اإلخالص)  ( 13(القيمة رقم  ،) ٣.٤٣(حسايب يساوي 

حتتل الترتيب الثامن مبتوسـط حسـايب    )الطاعة)  ( 31(القيمة رقم  ،) ٣.٣٩( يساوي حسايب
مبتوسط حسايب يساوي ) صلة الرحم)  ( 25(، كان الترتيب التاسع للقيمة رقم )٣.٣٧(يساوي

 ،) ٣.٣٥(جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسايب ) شكر اهللا)  (٣٧(القيمة رقم  ،)٣.٣٦(
، )٣.٣٤(مبتوسط حسايب يسـاوي  احلادي عشر حتتل الترتيب )غض البصر()  ٣٨(القيمة رقم 

رقـم  ) . ٣.٣٤(مبتوسط حسايب يساوي ) الرمحة)  (٢٤(كان الترتيب الثاين عشر للقيمة رقم 
، والقيمة رقـم   )٣.٣٤(جاءت يف الترتيب الثالث عشر مبتوسط حسايب ) حفظ اللسان) (٣٩(
)       ٧(، القيمة رقم ) ٣.٣٤(ب الرابع عشر مبتوسط حسايب كانت يف الترتي )احلب يف اهللا)  (٣٤(
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، كان الترتيب السادس عشر )٣.٣٣(كانت يف الترتيب اخلامس عشر، مبتوسط حسايب ) الصرب(
) العمـل )  (١٤(القيمة رقـم   ،) ٣.٣٢(مبتوسط حسايب يساوي ) احلياء)  (١٢(للقيمة رقم 

 )التواضع)  (٢٧(القيمة رقم  ،) ٣.٣١(ساوي جاءت يف الترتيب السابع عشر مبتوسط حسايب ي
للقيمة رقم  عشر ، كان الترتيب التاسع)٣.٣٠(مبتوسط حسايب يساوي عشر حتتل الترتيب الثامن

جاءت ) التعليم)  (١١(القيمة رقم  ،) ٣.٢٩(مبتوسط حسايب يساوي ) حب الصحابة)  (٣٥(
 ). ٣.٢٧(يف الترتيب العشرين مبتوسط حسايب 

 :يت كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة القيم ال -ب
قيمة كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالترتيب من احلادي والعشرين ) 21(يوجد 

اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث  القيمايل احلادي واألربعني بني 
 متوسط

مبتوسـط   احلادي والعشـرين  حتتل الترتيب )حسن الظن يف اهللا)  (٣٦(القيمة رقم :وهي
مبتوسط حسـايب  ) العدل)  (٤(، كان الترتيب الثاين والعشرين للقيمة رقم )٣.٢٦(حسايب يساوي

والقيمة رقـم   ،) ٣.٢٣(جاءت يف الترتيب الثالث والعشرين مبتوسط حسايب ). ٣.٢٥(يساوي 
)  ٣٣(، القيمة رقم )٣.٢٢(سايب كانت يف الترتيب الرابع والعشرين مبتوسط ح )األمانة)  (٢٢(
، كـان الترتيـب   )٣.٢٠(كانت يف الترتيب اخلامس والعشرين، مبتوسط حسايب ) حسن اجلوار(

)  ١٠(القيمة رقم  ،) ٣.١٨(مبتوسط حسايب يساوي ) العفو)  (٩(السادس والعشرين للقيمة رقم 
)  ١٦(القيمة رقم  ،) ٣.١٦(جاءت يف الترتيب السابع والعشرين مبتوسط حسايب يساوي ) العفة(
 ، كـان الترتيـب التاسـع   )٣.١٦(مبتوسط حسايب يساوي والعشرين حتتل الترتيب الثامن )احللم(

)  ١٧(القيمـة رقـم   ،) ٣.٠٧(مبتوسط حسايب يسـاوي  ) الرفق)  (٤٠(للقيمة رقم  والعشرين
حتتـل   )الوفاء( ) ٢١(القيمة رقم  ،) ٣.٠٦(جاءت يف الترتيب الثالثني مبتوسط حسايب ) النظافة(

للقيمة رقم  والثالثني، كان الترتيب الثاين )٣.٠٦(مبتوسط حسايب يساوي احلادي والثالثني الترتيب
جاءت يف الترتيب ) اإليثار)  (٨(القيمة رقم  ،) ٣.٠١(مبتوسط حسايب يساوي ) الكرم)  (٣٢(

كانـت يف الترتيـب    )ةاملسئولي)  (٢٨(والقيمة رقم  ،) ٣.٠٠(مبتوسط حسايب  والثالثنيالثالث 
كانت يف الترتيب اخلامس ) الشجاعة)  (٥(، القيمة رقم )٢.٩٧(مبتوسط حسايب  والثالثنيالرابع 

) التعقل)  (٢٠(للقيمة رقم  والثالثني، كان الترتيب السادس )٢.٩٦(، مبتوسط حسايب  والثالثني
 والثالثنيالترتيب السابع جاءت يف ) النظام)  (١٩(القيمة رقم  ،) ٢.٩١(مبتوسط حسايب يساوي 
مبتوسـط   والـثالثني  حتتل الترتيب الثامن)  ٢٦(القيمة رقم  ،) ٢.٨٩(مبتوسط حسايب يساوي 
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مبتوسـط  ) اجلهـاد )  (٣٠(للقيمة رقـم   والثالثني ، كان الترتيب التاسع)٢.٨٤(حسايب يساوي
 )  ٤١(القيمة رقم ،) ٢.٧٢(حسايب يساوي 

القيمة رقم  ،) ٢.٦٩(جاءت يف الترتيب األربعني مبتوسط حسايب ) مةاحملافظة على األموال العا(    
 ). ٢.٦٥(جاءت يف الترتيب احلادي و األربعني مبتوسط حسايب ) الشورى)  (١٨(

قيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصـف الثالـث   ال  أن نرىسبق  امم
 ).3.20( يساوي  ط احلسايب العام قيمة املتوسكانت بدرجة متوسطة،  حيث أن  متوسط

وهذه النتيجة جاءت خمالفة للواقع املشاهد والذي أشار إليه الباحث يف املقدمة عند احلديث 
عن اإلحساس باملشكلة فالسلوك املشاهد من تالميذ هذه املرحلة ال يتوافق مع هذه النتيجة إذ يعتقد 

توسط وهذا يرجع إىل عوامل أخرى غـري  الباحث بأن مستوى سلوك الطالب بشكل عام أقل من امل
 : املقرر منها 

أن الربامج املهتمة بالقيم تركز على النواحي النظرية أكثر من اهتمامها بالنواحي التطبيقية مع  *
 ) . هـ1403(أن التطبيق هو األهم وهذا ما أشارت إليه دراسة الظهار 

ليل واالستنباط هذا ما أشارت إليه دراسة االهتمام بالطريقة اإللقائية دون التركيز على التح *
 ) . هـ1409(السويدي 

هناك طرق تدريس وأساليب مالئمة لغرس القيم منها القصة والقدوة واملثل والتفكري والتأمل  * 
 ) . هـ1414(دراسة بدرانة 

 . وهذه الطرق غائبة يف معظم مدارسنا 
سلوك قيمي للمعلم خـارج الصـف    ولعلنا ال نستغرب سلوك التالميذ إذا علمنا أن أعلى 

جيب أن تم بكيفيـة   ) .هـ1427(حسب ما جاء يف دراسة الغامدي . بشكل عام متوسط
 . تفعيل القيم وإحيائها يف نفوس الطالب ال بإيرادها يف املقررات املدرسية 


 يذ الصف الثالث متوسط ؟ما القيم اإلسالمية الالزمة واليت يتضمنها مقرر احلديث لتالم 

القيم اإلسالمية املتضـمنة يف  حلساب ، والنسب املئوية، التكراراتمت استخدام  ذلك عن لإلجابة     
 .، وذلك من خالل بطاقة حتليل احملتوىمقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث املتوسط
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 :توسط عرض للقيم املتضمنة يف كتاب احلديث للصف الثالث م)  6(اجلدول رقم 
 % التكرار التعريف اإلجرائي للقيمة القيمة م

 اإلميان باهللا 1
كل ما يرد يف املضمون عن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ، 

وصفات الكمال الواجبة هلم ، وأقواهلم وأفعاهلم وتقرايرام ، وما يرد 
 قدرعن اليوم اآلخر وما فيه من جزاء املؤمنني ، والكفار والقضاء وال

1 ١.٧٩ 

 التوحيد 2
كل ما يرد يف املضمون عن وجود اهللا ووحدانيته يف ذاته 
وصفاته وأفعاله وبكل صفات الكمال الواجبة هللا تعاىل ، 

 .وتنزيهه عن كل ما ال يليق بذاته 
3 ٥.٣٦ 

 الصدق 3
القول أو الفعل املطابق للواقع واحلقيقة وجتنب اخلداع يف 

 ١.٧٩ 1 القول والعمل والنطق باحلق

 ١.٧٩ 1 مساعدة اآلخرين وتفريج كرم مما حيقق هلم الفائدة التعاون 4

محل النفس على أداء الطاعات ، واجتناب املنهيات وتقبل  الصرب 5
 ١.٧٩ 1 البالء برضا وتسليم

 ١٢.٥٠ 7 كف النفس عن احملارم وعما ال جيعل باإلنسان فعله العفة 6

 التعليم 7
عن نشر املعارف والعلوم اخلاصة  كل ما يرد يف املضمون

 ١.٧٩ 1 بالدين والدنيا

 احلياء 8
جتنب كل قول او فعل يعاب عليه اإلنسان ومينعه صاحبه من 

 ٥.٣٦ 3 .فعل القبيح اتقاء الذم واملالئمة 

 اإلخالص 9
صالح النية وإخالص القصد هللا وإتباع األوامر واجتناب 

 ١.٧٩ 1 النواهي ومعرفة الواجبات الدينية

10 
إقامة 
 العبادات

كل ما يرد يف املضمون تأدية العبادات املفروضة ويف موعدها 
واليت تشمل الصالة ، والزكاة ، والصيام ، واحلج ، مع عمل 
ما يستطاع من السنن واملندوبات يف ذلك بقصد طاعة اهللا ، 

 .والتقرب ا إليه 

6 ١٠.٧١ 

 احللم 11
إىل الغضب وذلك بضبط  التعقل يف مواجهة األمور اليت تدعو

 ١.٧٩ 1 .النفس يف مواقف اإلثارة مع الترفق باجلاهل والصغري 

 النظافة 12
طهارة القلب من الشبهات واحملرمات وطهارة اجلسد ، 

 ٣.٥٧ 2وامللبس واملسكن ، واملأكل ، واملشرب من كل ما يدنسه ، 
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 % التكرار التعريف اإلجرائي للقيمة القيمة م

( والتجمل يف مواطن االجتماع واحملافظة على عناصر البيئة 
 )واء والتربة املاء واهل
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 :عرض للقيم املتضمنة يف كتاب احلديث للصف الثالث متوسط )  6(تابع اجلدول رقم 
 % التكرار التعريف اإلجرائي للقيمة القيمة م

االلتزام بالنظم السائدة يف اتمع وترتيب األعمال والواجبات  النظام 13
 ١.٧٩ 1 .ن كل فوضى وإجنازها ، وتقسيم الوقت واستثماره والبعد ع

14 
 التعقل
 التفكر
 التدبر

كل ما يؤكد على قيمة العقل والتدبر وحسن التخطيط 
والرأى السديد ، وإدراك األشياء على حقيقتها واالعتماد يف 
األحكام على ما أتى به الكتاب والسنة واألدلة العقلية املوثوق 

 .ا 

1 ١.٧٩ 

 الوفاء 15
ملواثيق املتفق عليها مع اهللا ومع مجيع االلتزام بتحقيق العهود وا

 ٣.٥٧ 2 بين البشر

 بر الوالدين 16
اإلحساس إليها ووصلهما وحسن صحبتهما يف الدنيا والطاعة 

 ٧.١٤ 4 هلما يف حدود الشرع ، والدعاء هلما بعد وفاما

 الرمحة 17
كل ما يرد يف املضمون عن العطف والشفقة واللني من القول 

 ٥.٣٦ 3 .ي حياة ، دون تضييع للحقوق املشروعة والعمل مع كل ذ

 صلة الرحم 18
اإلحسان إىل األقارب والرفق م ومراعاة أحواهلم والتودد 

 ٣.٥٧ 2 .إليهم وزيارم 

 عزة النفس 19
كل ما يرد يف املضمون ويعرب عن احترام اإلنسان لنفسه ، 

ل فيعتمد عليها يف شؤون حياته ، فال يعرضها لإلهانة والذ
 لغريه من الناس ولو قاسي بعض املصاعب

1 ١.٧٩ 

 املسئولية 20
أن يكون اإلنسان مسؤالً وحماسباً عن أقواله وأفعاله اإلرادية 
اليت خيتارها بكامل حريته ، ومبا يأمره به الشارع ، مبعىن أنه 

 .يثاب أو يعاقب مبا يلفظ أو يفعل 
1 ١.٧٩ 

 به ورسوله من فروض وطاعات ، قيام الفرد بتنفيذ ما أمر اهللا التقوى 21
 ١.٧٩ 1 والبعد عما ى اهللا ورسوله عنه من املعاصي والسيئات

 ١.٧٩ 1 قتال من ليس هلم ذمة من الكفار اجلهاد 22

 الطاعة 23
االنصياع إىل من هم يف موضع التوجيه واالستجابة للمطالب 

 ٣.٥٧ 2 .املمكنة اليت تطلب منه يف غري معصية 

 الكرم 24
النفاق دون إسراف أو تقتري والشعور بالرغبة يف العطاء قوالً ا

وعمالء ، مع امليل إلدخال البهجة على نفوس اآلخرين ابتغاء 
 .مرضاة اهللا 

2 ٣.٥٧ 
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 :عرض للقيم املتضمنة يف كتاب احلديث للصف الثالث متوسط )  6(تابع اجلدول رقم 
 % التكرار التعريف اإلجرائي للقيمة القيمة م

25 
حسن 
 اجلوار

 ١.٧٩ 1 مراعاة حقوق اجلار

 شكر اهللا 26
، ونسبة النعم إليه ،  بذكر إحسانه اهللا الثناء على 

 ١.٧٩ 1 .واستخدامها يف طاعته

 غض البصر 27
فيما حرم اهللا أو فيما نعه من االسترسال يف التأمل والنظرم

 ٣.٥٧ 2 . الحاجة له به 

حفظ  28
 اللسان

اإلنسان إال خبري، ويبتعد عن قبيح  املقصود به أال يتحدث
 .ذلك الكالم، وعن الغيبة والنميمة والفحش، وغري

1 ١.٧٩ 

 ١.٧٩ 1 كل مايرد يف املضمون ويعرب عن اليسر واللني والسهولة الرفق 29

30 
احملافظة على 

األموال 
 العامة

إىل  اتعود ملكيته كل مايرد يف املضمون عن األموال اليت 
 ١.٧٩ 1 .األمة

 
 :من نتائج حتليل احملتوى نالحظ مايلي

 
 :وهيتكررت مرة واحدة قيمة ) 18(يوجد 

الصـرب،  ورقـم   ) 7(، ورقم التعاون) 6(الصدق، ورقم ) 3(اإلميان باهللا، ورقم )  1(القيمة رقم 
 التعقل) 20(النظام، ورقم ) 19(احللم، ورقم ) 16(اإلخالص، ورقم ) 13(التعليم، ورقم ) 11(

) 30(التقوى ، ورقم ) 29(املسئولية، ورقم ) 28(عزة النفس، ورقم ) 26(، ورقم دبرالت التفكر
) 40(حفظ اللسان، ورقم ) 39(شكر اهللا، ورقم ) 37(حسن اجلوار، ورقم ) 33(اجلهاد، ورقم 
 %). ١.٧٩(احملافظة على األموال العامة، وكال منها بنسبة ) 41(الرفق، ورقم 

 
 :وهي مرتنيتكررت قيم ) 5(يوجد 

الكـرم،   ) 32(الطاعة، ورقـم  ) 31(صلة الرحم، ورقم ) 25(، ورقم الوفاء)  21(القيمة رقم 
 %). ٣.٥٧(غض البصر، وكال منها بنسبة ) 38(ورقم 
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 :وهيتكررت ثالث مرات قيم ) 3(يوجد 
الرمحة، وكـال منـها بنسـبة    ) 24(احلياء، ورقم ) 12(التوحيد، ورقم )  2(القيمة رقم 

)5.36 .(% 
 

 :وهي اربع مراتتكررت يوجد  قيمة واحدة 
 %). ٧.١٤(بر الوالدين، وكانت بنسبة )  23(القيمة رقم 

 
 : وهي ست مراتتكررت يوجد  قيمة واحدة 

 %). ١٠.٧١(إقامة العبادات، وكانت بنسبة )  15(القيمة رقم 
 

 :وهي سبع مراتتكررت يوجد  قيمة واحدة 
 %). ١٢.٥٠(ة العفة، وكانت بنسب)  10(القيمة رقم 

قـيم  ) 3(مـرتني، و   قيم ذكرت) 5(قيمة ذكرت مرة واحدة، و ) 18(مما سبق نالحظ أن هناك 
ست مرات،وقيمـة   ،و قيمة واحدة ذكرت اربع مرات ،وقيمة واحدة ذكرتثالث مرات ذكرت

  سبع مرات واحدة ذكرت
لدى تالميذ الصف الثالـث  ما القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث (ومن نتائج السؤال األول 

ونتائج السؤال الثاين ) متوسط من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة؟
) 11(ما القيم اإلسالمية واليت يتضمنها مقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث متوسط ؟ جند أن هناك (

مقرر احلديث لتالميذ ول،  يف حني مل يتضمنها قيمة أشار إليها جمتمع الدراسة يف إجابات السؤال األ
 :عند حتليل احملتوى يف إجابات السؤال الثاين وهي كما يف اجلدول التايل الصف الثالث املتوسط
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 :عرض للقيم اليت يرى املختصون ضرورة تضمينها للمقرر ، واليت مل يتضمنها بطبعته احلالية)  7(اجلدول رقم 
 ي للقيمةالتعريف اإلجرائ القيمة م

 املساواة بني كل الناس فيما هلم من حقوق وواجبات العدل 1

 الشجاعة 2

قوة يف عزمية النفس تدفع إىل اإلقدام بعقل يف خماطرة 
بقول أو عمل حتصيل خري أو دفع شر مع توقع الضرر 

 يقينا أو ظناً
 

 التضحية يف سبيل اآلخرين وتقدميهم على النفس اإليثار 3
 عن املخطئ مع القدرة على معاقبته الصفح العفو 4

 العمل 5

كل ما يرد يف املضمون ويعرب عن كل ما يعود على 
الفرد واتمع بالنفع واخلري والتنمية سواء أكان هذا 

العمل يف الزراعة ام يف الصناعة ، أم يف التجارة ، أم يف 
 .أي جمال آخر من جماالت احلياة اليت يقرها الشرع 

 الشورى 6
األمر على أهل الرأى ومناقشته بقصد الوصول عرض 

 .إىل الصواب فيه 

 األمانة 7
احملافظة على حقوق اآلخرين وممتلكام وعهودهم 
وكذلك مع الناس حبسن استخدام ما وهب اهللا 

 لإلنسان من حواس وأموال وعلم

 التواضع 8
تنزل بالنفس يف غري ابتذاهلا ، وال اون بقدرها ، وال 

 رين على االستخفاف مبكانة املتواضعجترئه لآلخ
 

أن يكون الباعث للمحبة وإلعجاب طاعة الشخص هللا،  احلب يف اهللا 9
 . وااللتزام بالسنة املطهرة

10 
حب 
 الصحابة

كل مايرد يف املضمون عن وجوب طاعة الصحابة 
 .ومواالم والترضي عنهم

11 
حسن الظن 
 يف اهللا

ه وفارج مهه وكاشف أن يظن العبد أن اهللا تعاىل رامح
غمه وذلك بتدبر اآليات واألحاديث الواردة يف كرم 

 .اهللا وعفوه وما وعد به أهل التوحيد
العدل، الشجاعة، اإليثار،   العفو،    العمل،   الشـورى،   األمانـة،     :  أن تلك القيم هي) 7(ويشري اجلدول رقم 

 .اهللالتواضع،   احلب يف اهللا،   التقوى،   حسن الظن يف 



 
 

83

إال . قيمة يرى املختصون أمهية ألن يتضمنها املقرر 11وهنا يشري الباحث إىل قصور املقرر يف عدم تضمينه ل 
أن هذا القصور قد يستدرك إذا اعتربنا أن هناك تكامل بني مجيع املقررات حيث ورد ذكر لـبعض هـذه القـيم يف    

كاألمانة ، والعدل ، والتواضـع ،  : يتعلق بقيم السالم  مقررات أخرى كالتفسري ، والتربية الوطنية ، خصوصا فيما
 ).هـ1416(والعفو ، وحسن الظن ، وهذا ما أشارت إليه دراسة الزهراين 


هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات جمتمع حول القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ 

 :متوسط مبحافظة جدة من وجهة نظرهم ، تعزى على املتغريات التالية  الصف الثالث
 مكتب التربية والتعليم ؟) د         اخلربة ) املؤهل        جـ) نوع العمل       ب) أ

 : املقارنة حسب متغري نوع العمل : أوالً 
اسة تعزى إىل متغري نوع متوسطات استجابات جمتمع الدر بنيملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 :للعينات املستقلة  وعرض النتائج كالتايل) ت(العمل، مت استخدام اختبار 
للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع للعینات المستقلة   نتائج اختبار ت):  8(جدول رقم 

 الدراسة حسب نوع العمل

 العدد العمل احلايل
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب
 ٠.٣8 ٣.٦٠ ٢٧ مشرف تربوي

 ٠.٤٨ ٣.٠٨ ٨٩ معلم 0.00 ١١٤ ٥.١٥
باحنرافات معيارية ) ٣.٠٨،  ٣.٦٠( هي) معلم(و) مشرف تربوي(الستجابات احلسابية  املتوسطات 

، ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  5.15 (هي ) ت ( و قيمة . التوايل ىعل ) 0.48، ٠.٣٨(
ولعل ذلك  .)مشرف تربوي(متوسطات االستجابات لصاحل فروق ذات داللة إحصائية بني  وجودوهذا يدل على 

يعود إىل أن املشرف أكثر خربة وإطالع لتفاصيل املقرر وأعرف بطرائق التدريس اليت جيب أن تدرس ا القيم التربوية 
 . 

 : مكتب التربية والتعليم  املقارنة حسب متغري: ثانياً 
مكتب التربية متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تعزى إىل  بنيملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 :وعرض النتائج كالتايل) ف(، مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي والتعليم 
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 متوسطات استجاباتنتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني ): 9(جدول رقم 
 مكتب التربية والتعليمجمتمع الدراسة 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين
 ٠.٠٠ ٣.٩٤ ٠.٩٠ ٥ ٤.٥١ بني اموعات

     ٠.٢٣ ١١٠ ٢٥.١٥ داخل اموعات
       ١١٥ ٢٩.٦٦ الكلي

وتشري إىل وجود ، ) 0.05(عند مستوى داللة دالة إحصائياً ي وه) 3.94 (تساوي ) ف(قيمة 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وملعرفة لصاحل من هذه 

 .االختالفات وجد من اختبار شيفيه ما يلي
 لتحديد اجتاهات الفروق  )شيفيه( اختبارنتائج ):  10(جدول رقم 

 ية والتعليمحسب متغري  مكتب الترب 
 اجتاه الفروق الفرق بني املتوسطات مكتب التربية والتعليم

 لصاحل الشمال ٠.٦٥٨٨ الوسط الشمال
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب اختالف  توجد فروق

  .)الشمال(لصاحل ) الوسط(و ) الشمال(مكتب التربية والتعليم بني 

  ا طالب جامعة املرقب توصل الباحثون إىل أن املواطن يشعر باالنزعاج ويف دراسة قام
واالنفعال والتوتر يف البيئة اليت تتناثر قرب منازهلم أي تتناثر حوهلا النفايات وتظهر مبظهر فوضوي 

ويف البيئة اجلاذبة يكون اإلنسان أكثر ) .  87، ص  2006السامرائي ، ( وغري حمبب للنفس
، علماً بأن التخلي عن القيم يؤثر سلباً على البيئة كما تؤثر البيئة السيئة على متسك  تركيزاً وتأمالً
 .اإلنسان بقيمه

 :املؤهل  املقارنة حسب متغري: ثالثاً 
متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تعزى إىل  بنيملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 :وعرض النتائج كالتايل) ف(ن األحادي ، مت استخدام اختبار حتليل التباياملؤهل 
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نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات ): 11(جدول رقم 
 استجابات  مجتمع الدراسة حسب المؤھل

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين
 ٠.١٦ ١.٨٩ ٠.٤٨ ٢ ٠.٩٦ بني اموعات

     ٠.٢٥ ١١٣ ٢٨.٧٠ داخل اموعات
       ١١٥ ٢٩.٦٦ الكلي

وتشري ، ) 0.05(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غري ) 1.89 (تساوي ) ف(قيمة 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة يعزى الختالف 

 .املؤهل

 :سنوات اخلربة  املقارنة حسب متغري: رابعاً 
متوسطات استجابات جمتمع الدراسة تعزى إىل  بنيملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 :وعرض النتائج كالتايل ) ف(، مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي سنوات اخلربة
 نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  ): 12(جدول رقم 

 تمع الدراسة حسب سنوات اخلربةجم
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين
 ٠.٠١ ٣.٤٦ ٠.٨٢ ٤ ٣.٢٩ بني اموعات

     ٠.٢٤ ١١١ ٢٦.٣٧ داخل اموعات
       ١١٥ ٢٩.٦٦ الكلي

وتشري إىل ، ) 0.05(وى داللة عند مستدالة إحصائياً وهي ) 3.46 (تساوي ) ف(يمة ق
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وملعرفة لصاحل من هذه 

 .االختالفات وجد من اختبار شيفيه
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 لتحديد اجتاهات الفروق )شيفيه( اختبارنتائج ):  13(جدول رقم 

 حسب متغري  سنوات اخلربة 
 اجتاه الفروق ملتوسطاتالفرق بني ا سنوات اخلربة

 سنة فأكثر 21لصاحل من  ٠.٥٥٩٧ سنة فأكثر 21من  سنة 20 – 16من 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب اختالف  توجد فروق

  .)سنة فأكثر 21من (لصاحل ) سنة فأكثر 21من (و ) سنة 20 – 16من (بني  سنوات اخلربة

( نتيجة التساؤل الثالث حيث وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  وهذا ما يؤيده    
ويف الغالب أن املشرفني التربويني أكثر خربة ، وكلما زادت ممارسة العمل كلما ) املشرف التربوي 

 .أثر ذلك إجياباً يف معرفة األساليب الفضلى اليت جيب أن تدرس ا هذه القيم 
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يتم يف هذا الفصل من فصول الدراسة عرض وتلخيص أهم نتائج الدراسة ،واخلروج بتوصيات 

:واقتراح البحوث والدراسات املستقبلية ، ويكون عرض ملخص النتائج على النحو التايل 
 مقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث املتوسطالدراسة حول دور النتائج اخلاصة باستجابات جمتمع 

 :  القيم اإلسالمية يف تعزيز
وهذه . قيمة) 21(قيمة واستجابة بدرجة متوسطة على ) 20(هناك استجابة بدرجة كبرية على 

مقرر  وهذا يشري إىل أن دور) 3.20( يساوي  قيمة املتوسط احلسايب العام االستجابات جعلت 
 .كان بدرجة متوسطة يف تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث املتوسطاحلديث 

 :النتائج اخلاصة بتحليل بطاقة احملتوى 

 :القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث لتالميذ الصف الثالث املتوسط

لـيم،  ، الصرب،  التعالتعاوناإلميان باهللا، الصدق، : وهيذكرت مرة واحدة قيمة ) 18(يوجد  •
، عزة النفس، املسئولية، التقوى ، اجلهاد، حسن التدبر التفكر لتعقلاإلخالص، احللم، النظام، ا

اجلوار، شكر اهللا، حفظ اللسان، الرفق، احملافظة على األموال العامة، وكـال منـها بنسـبة    
)١.٧٩ .(% 

ر، وكـال  ، صلة الرحم، الطاعة، الكرم، غض البصالوفاء: وهي مرتنيذكرت قيم ) 5(يوجد  •
 %). ٣.٥٧(منها بنسبة 

التوحيد، احلياء، الرمحـة، وكـال منـها بنسـبة     : وهيذكرت ثالث مرات قيم ) 3(هناك  •
)5.36 .(% 

 %). ٧.١٤(بر الوالدين، وكانت بنسبة : وهي أربع مراتذكرت يوجد  قيمة واحدة  •
إقامة العبـادات، وكانـت بنسـبة    : وهي ست مراتذكرت ولوحظ وجود  قيمة واحدة  •

)١٠.٧١ .(% 
 %). ١٢.٥٠(العفة، وكانت بنسبة : وهي سبع مراتذكرت يوجد  قيمة واحدة  •
العدل، الشـجاعة،  :يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط وهيمل تذكر قيمة ) 11(يوجد  •

 .اإليثار، العفو، العمل، الشورى، األمانة، التواضع، احلب يف اهللا، التقوى، حسن الظن يف اهللا
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 : الفروق بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ب النتائج اخلاصة

وكانت  تغري نوع العملمتوسطات االستجابات تبعا ملفروق ذات داللة إحصائية بني  وجود •
 .)مشرف تربوي(الفروق لصاحل 

ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب اختالف  توجد فروق •
  .)الشمال(لصاحل  وكانت الفروق)الوسط(و ) لشمالا(بني مكتب التربية والتعليم 

تغري تبعا مل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة •
 .املؤهل

ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة بسبب اختالف  توجد فروق •
لصاحل وكانت الفروق ) أكثرسنة ف 21من (و ) سنة 20 – 16من (بني  سنوات اخلربة

  .)سنة فأكثر 21من (


 : حيث إن التوصيات تنبثق من نتائج الدراسة لذا توصي الدراسة مبا يلي

حيث إن النتائج أشارت إىل عدم وجود بعض القيم اإلسالمية الواجب توافرها يف  -
ني كتاب احلـديث لتلـك   مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط، لذا يوصي الباحث بضرورة تضم

القيم، وهي العدل، الشجاعة، اإليثار،   العفو،    العمل،   الشـورى،   األمانـة،   التواضـع ،      
 .التقوى،   حسن الظن يف اهللا

حيث إن النتائج أشارت إىل أن دور مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط، كان بدرجة  -
 مقرر احلديث لتلك القيملذا يوصي الباحث بالعمل على تعزيز . متوسطة

حيث إن النتائج أشارت إىل وجود اختالفات يف االستجابات حول دور مقرر احلديث يف  -
لذا توصي . تعزيز القيم اإلسالمية حسب العمل احلايل، ومكتب التربية والتعليم واخلربة

باا ، الدراسة بالعمل على عقد ندوة علمية ملناقشة أسباب اختالف هذه الفئات يف استجا
 . والسعي اجلاد إلجياد بيئة تعليمية راقية جلميع التالميذ يف مجيع املكاتب 
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 . إجراء دراسة تطبق على فروع التربية اإلسالمية األخرى   -
 . إجراء دراسة تطبق على املعلمات واملشرفات  -
 . إجراء دراسة تطبق على مناطق أخرى باململكة  -

 . أو جزء من مقرر يعىن بالقيم  تدريس مقرر -

 . التأكيد على تدريب املعلم وإعداده لتعليم القيم بطريقة فاعلة  -

عقد دورات تدريبية ملعلمي ومشريف التربية اإلسالمية للتدريب على األساليب املناسبة  -
 . واألنشطة والوسائل التعليمية الالزمة لتعزيز القيم التربوية لدى التالميذ 

يار القيم املتضمنة يف املقررات وفق أسس علمية دقيقة مستقاة من علم التربية وعلم اخت -
االجتماع وعلم النفس التربوي وعلم املناهج ، إذ جيب أن يتفق ما يقدم للمتعلم مع قدراته 

 . العقلية ومطالب منوه وما يراد منه لدينه وجمتمع ونفسه 

لب يف االلتزام بالقيم التربوية ، وأن يلجأ إىل جيب على املعلم أن يكون قدوة حسنة للطا -
احلوار اهلادئ املتزن مع الطالب أثناء قيامه مبعاجلة القيم التربوية واالبتعاد عن التعصب 

 . للتوصل إىل حل تربوي يقتنع به الطالب

اليت تقيد اإلكثار من األنشطة املتضمنة للقيم التربوية الراقية مثل األنشطة االجتماعية والثقافية  -
 . الطالب يف الدنيا واآلخرة 

ضرورة التخطيط التربوي السليم لبناء معىن تربوي إسالمي متكامل ، الذي جيب أن يكون  -
 . نقطة بداية ملشروع تربوي حضاري لغرس القيم التربوية يف نفوس املتعلمني 

 . دراسة عن العالقة بني قيم املعلم وطالبه  -
 . قيم الطالب والبيئة احمليطة  دراسة عن العالقة بني -
دراسة عن مدى الفرق بني طالب القرى واملدن يف متسكهم بالقيم اإلسالمية وما أسباب  -

 . ذلك 
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 . القرآن الكرمي  -
1(إبراهيم ، جنيب إسكندر وآخرون  -1 قيمنا االجتماعية وأثرها يف تكوين ): م997

 . ية ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرالشخصية
1(ابن حبان ، حممد بن حبان  -2 4 1  . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت  صحيح ابن حبان) : هـ4
1(ابن محيد ، صاحل عبد اهللا ، وآخرون  -3 4 1 نضرة النعيم يف مكارم موسوعة ) : هـ8

، دار الوسيلة للنشر والتوزيع،  1، ط 1، ج وأخالق الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
 . جدة

1(نظور ، مجال الدين حممد بن مكرمابن م -4 4 1  ، دار صادر، بريوت   لسان العرب ) : هـ0
1(أبو احلسن ، عبد العزيز عبد احملسن  -5 4 2 القيم التربوية املتضمنة يف سورة لقمان ) : هـ1

 .، دراسة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية  من خالل وصاياه ألبنه
1(خليل  أبو العينني ، علي  -6 4 0 . ، مكتبة إبراهيم حليب  القيم اإلسالمية والتربية) : هـ8

 .املدينة املنورة
1(أبو العينني، علي خليل   -7 9 ، دار الفكر  فلسفة التربية اإلسالمية يف القرآن الكرمي) : م80

 العريب ،القاهرة
1(أبو لطيفة ، رائد فخري   -8 4 2 ة يف القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمي) : هـ0

 . ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، اجلامعة األردنية ، عمان  األردن
1(أمحد ، حممد  -9 4 1 التربية الدينية يف التعليم األساسي يف ضوء مبادئ اإلسالم ) : هـ1

 . ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، القاهرة  التربوي
1 1(فؤاد األهواين ، أمحد -0 3 ، املركز األعلى للشؤون  القيم الروحية يف اإلسالم) : 82

 . اإلسالمية ، وزارة األوقاف ، القاهرة 
1 1(البخاري ، حممد بن إمساعيل  -1 4 0 ، دار بن كثري ، بريوت ،  صحيح البخاري) : هـ7

 .  3ط
1 1(بدرانه ، سعد الدين  -2 4 1 طفل األساليب التربوية يف غرس القيم العقدية لدى ال) : هـ4

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة الريموك  املسلم
 . ، إربد 

1 1(بكرة ،عبدالرحيم بكرة  -3 9 القيم األخالقية يف التربية اإلسالمية من واقع مناهج ، )80
 طا ،  ، رسالة ماجستري غري منشورة كلية التربية ، جامعة طن املدرسة االبتدائية العامة 

 .طنطا



 
 

92

1 1(البييت ، حسن بن عمر  -4 4 1 برامج ومناهج علوم التربية اإلسالمية يف املرحلة ) : هـ2
، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدعوة وأصول الدين  الثانوية باململكة العربية السعودية

 .، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة 
 

1 1(لعاملية األربعةتوصيات املؤمترات التعليمية اإلسالمية ا -5 4 0 توصيات املؤمتر العاملي ) : (هـ3
 . ، املركز العاملي للتعليم اإلسالمي ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة) األول للتعليم اإلسالمي

1 1( التوم ، بشري حاج  -6 4 0 ، مركز البحوث التربوية  تدريس القيم اخللقية) : هـ 2
 .مكة املكرمة . معة أم القرىوالنفسية ، سلسلة البحوث يف خدمة املعلم ، جا

1 1(جرب ، عصام  -7 9 القيم االجتماعية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية يف املرحلة ) : م95
، العليا من التعليم األساسي من الصف اخلامس وحىت العاشر يف اململكة األردنية اهلامشية 

 . مان رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، اجلامعة األردنية ، ع
1 1(اجلوهري ، إمساعيل بن محاد  -8 4 0 ، دار  3، حتقيق العطار ، ط 5، ج الصحاح) : هـ4

 . القلم ،بريوت  
1 1(احلامد ، حممد بن معجب  -9 4 2 التعليم يف اململكة العربية السعوديةرؤية احلاضر ) : هـ3

 . ، دار اخلريج للنشر والتوزيع واستشراق املستقبل
2 1(حجازي، غادة بنت مصطفى أمحد  -0 4 2 القيم التربوية االجتماعية املستنبطة من ) : هـ8

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، آيات الرمحة وأساليب تنميتها يف األسرة
 . جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

2 1(احلدري ،  -1 4 1 التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة خليل عبد اهللا ، ) : هـ8
، رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة  نهااملدرسة الثانوية م

 . املكرمة 
2 1(حسني ، مسري حممد ،  -2 9  . حتليل املضمون، )م96
2 2(حطيط ، فاديا  -3 0 0 القيم والتوجيهات التربوية يف ثالث كتب قراءة باللغات العربية ) : 1

 . ، العينة اللبنانية ، بريوت ) القيم والتعليم(، صممت حبوث  والفرنسية واإلجنليزية
2 1(احلقيل، سليمان عبد الرمحن  -4 4 1 نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية ) : هـ2

 . 4،مطابع الشريف،السعودية، طالسعودية
2 1(محاد ، شريف علي عبد اهللا  -5 4 0 أداء معلمي التربية اإلسالمية مستويات ) : هـ6

، رسالة ماجستري  سط يف مادة احلديث الشريفوعالقتها بتحصيل تالميذ الصف الثاين املتو
 . غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ،مكة املكرمة
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2 1(احلمد ، إبتسام بنت أمحد ناصر  -6 4 2 القيم اخللفية املستنبطة من القصص النبوي ) : هـ6
ة ، رسالة ماجستري غري منشور الواردة يف صحيح مسلم البخاري ودور األسرة يف تطبيقها

 . كلية التربية ، جامعة أم القرى ، ، مكة املكرمة 
2 1(اخلطيب ، حممد شحات وآخرون  -7 4 2 ، دار اخلرجيي  أصول التربية اإلسالمية): هـ1

 . للنشر والتوزيع ، الرياض 
 

2  . ، مكتبة الدعوة اإلسالمية،القاهرة  8، ط أصول الفقه) : ت. د(خالف ، عبد الوهاب  -8
2 1(اخلميس ، أمحد حسن  -9 9 2، جملة الفيصل ، العدد  نظرات يف غرس القيم: )م96 32  ،

 . الرياض 
3 1(خياط ، حممد مجيل بن علي  -0 4 1 ،مركز  املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية) : هـ6

 . البحوث التربية والنفسية ، كلية التربية ،جامعة أم القرى  ، مكة املكرمة
3 1(دياب ، فوزية السيد  -1 9 6  . ، دار الفكر ، القاهرة  تماعيةالقيم والعادات االج) : م9
1(ديوي ، جون ،  -32 9 6 ، ترمجة عبد الفتاح السيد ، الدار  املبادئ األخالقية يف التربية) : م6

 . املصرية للتأليف ، القاهرة
1(الرازي ، حممد بن أيب بكر  -33 4 1 ، حتقيق حممود خاطر ، مكتبة  خمتار الصحاح) : هـ5

 . لبنان ، بريوت 
3 1(زاهر،ضياء زاهر  -4 9 9  . ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة القيم يف العملية التربوية، )م4
3 1(الزنتاين ، عبداحلميد الصيد  -5 9 ،الدار فلسفة التربية اإلسالمية يف القرآن والسنة) : م87

 العربية للكتاب، ليبيا
1(الزهراين ، صاحل بن حيىي  -36 4 2 قيم السالمة يف كتب التفسري واحلديث والتربية ) : هـ5

، دراسة دكتوراه غري منشورة ، كلية  يف املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية الوطنية
 . التربية، جامعة أم القرى

2(سعدات ، حممود سعدات  -37 0 0 ،  القيم االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية) : م1
 . رسالة دكتوراه غري منشوره ، كلية التربية ، جامعة عني مشس، القاهرة 

1( ، سعيد عبد احلميد السعدين -38 9 ، قصة سيدنا القيم التربوية يف قصص القرآن) : م82
 . يوسف ، رسالة ماجستري غري منشورة ،، كلية البنات، جامعة عني مشس ، القاهرة 

1(سلطان ، حممود السيد  -39 9 9  . ، دار املعارف ، القاهرة مقدمة يف التربية ) : م3
4 1(السويدي ، واضحة  -0 4 0 يم اخلاصة مبادة التربية اإلسالمية لدى تنمية الق) : هـ 9

، برنامج مقترح ، رسالة دكتوراه منشورة ، دار  تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر
 . الثقافة ، الدوحة 

4 1(الشافعي ، إبراهيم حممد  -1 4 0 ، مكتبة 3، طالتربية اإلسالمية وطرق تدريسها) : هـ9
 الفالح، الكويت 
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4 1(الشعوان ، عبد الرمحن  -2 9 ،  القيم وطرق تدريسها يف الدراسات االجتماعية) : م97
 . جامعة امللك سعود ، جملة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ، العدد األول 

4 1(الشيباين، عمر حممد  -3 9 ، املنشأة الشعبية للنشر  من أسس التربية اإلسالمية) : م79
 . والتوزيع، ليبيا

4 1(الصاحل ، عطية بن حممد أمحد  -4 4 2 تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة ) : هـ4
، التعليم األساسي العليا من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية

 . رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
4 1(الطرباين ، سليمان بن أمحد  -5 4 0 ، حتقيق محدي السلفي،  ربايناملعجم الكبري للط) : هـ4

 .مكتب الزهراين  ، املوصل
4 1(الطربي ، حممد بن جرير  -6 4 0 ، دار املعرفة ،  4، ط جامع البيان يف تفسري القرآن): هـ0

 . بريوت
4 2( طعيمة ،رشيد أمحد  -7 0 0 ،دار مستوياا ، تدريسها ، صعوباا : املهارات اللغوية ): م4

 .الفكر ، القاهرة
4 1(د طنطاوي ، سيد أمح -8 4 2 ، دار الفكر العريب  القيم التربوية يف القصص القرآين ) : هـ6

 . ، القاهرة 
4 1(طهطاوي ، سيد أمحد  -9 4 1 ، دار الفكر  القيم التربوية يف القصص القرآين) : هـ6

 .العريب ، القاهرة
5 1(الظهار ، وداد أمحد  -0 4 0 القيم واألخالق يف برامج التربية الدينية املرحلة ) : هـ3

، رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية، جامعة أم القرى ، ة باململكة العربية السعوديةاالبتدائي
 . مكة املكرمة

5 1( العمري  ، عطية العمري  -1 4 2 ، حبث مقدم إىل  القيم وطرق تعلمها وتعليمها) : هـ 0
مؤمتر القيم والتربية يف عامل متغري املنعقد يف جامعة الريموك ، إربد يف الفترة من 

1 7/1 1ادي اآلخر مج/9 4 2  .هـ 0
5 1(عبد احلليم، أمحد مهدي -2 4 1 ، جملة املسلم املعاصر ،  تعليم القيم فريضة غائبة، )  هـ3

 ) . 66-65(مجاد اآلخرة ، العددان  –السنة السابعة عشر حمرم 
5  . ، دار املنار، القاهرة  املسجد ودوره يف تربية الفرد) : ت.د(عبد احلليم ، حممد عبد احلليم  -3
5 2(يد، حممد عبداحلم -4 0 0 ،عامل الكتب ،  البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،)م0

 .القاهرة 
5 ، العريب حتليل املضمون يف الدراسات اإلعالمية  ، )ت،د(عبداحلمن ،عواطف وآخرون ، -5

 .للنشر ،القاهرة
5 1(عبد اهلادي، نبيل عبد اهلادي  -6 9  . ، دار الرسالة ، القاهرة علم االجتماع التربوي): م85
5 2( (يدات ، ذوقات وآخرون عب -7 0 0 ، عمان  مفهومه وأدواته وأساليبه:البحث العلمي )3

 .،دار جمدالوي
5 1(عثمان ، سيد أمحد  -8 4 2 ، املسايرة علم النفس االجتماعي، التطبيع االجتماعي): هـ3

 . واملغايرة ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة 
5 1(عفيفي ، حممد اهلادي  -9 9 ، مكتبة األجنلو  الفلسفية للتربيةيف أصول التربية ) : م77

 . املصرية ، القاهرة 
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6 1( الغامدي ، عبد العزيز عبد اهللا  -0 4 2 القيم التنظيمية إلدارات التربية والتعليم ) : هـ6
، دراسة ميدانية ، دراسة  مبنطقة مكة املكرمة يف ضوء مقياس ديف فرنسيس ومايك ووكوك

 . أم القرى ، مكة املكرمة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة 
6 1(الغامدي ، فريد بن حيىي  -1 4 2 مدى متكن معلمي التربية اإلسالمي من فقة ) : هـ7

، رسالة دكتوراه غري  السلوك وعالقته بالتنظيم القيمي لدى املتعلمني يف املرحلة الثانوية
 . منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، مكة املكرمة 

 . مكتبة احلسيين، القاهرة : ،  3، ج إحياء علوم الدين: ) ت. د (الغزايل  -62
 

1(الغزايل ، حممد  -63 4 1  . ، دار الكتب احلديثة ، القاهرة خلق املسلم) : هـ3
6 1(غيث ، حممد عاطف  -4 96  . ، دار املعارف ، القاهرة علم االجتماع ) : م3
6 1(الفالحي ، بطي حممد  -5 9 9 ،  نفوس النشء دور التربية يف غرس القيم األخالقية يف) : م2

 . دار التضامن ، اإلساراة العربية 
1(الفريوز أبادي ، جمد الدين بن يعقوب  -66 4 2  .، بريوت دار أحياء التراث العريب) : هـ1
1(القرضاوي ، يوسف  -67  . ، مكتبة وهبة، القاهرة 2، ط اخلصائص العامة لإلسالم) : م981
1القرطيب ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج القرطيب ،  -68 3 اجلامع ألحكام هـ ، 72

 . ، دار الشعب، القاهرة  القرآن
1(القرين ، حسن عبد اهللا  -69 4 2 القيم التربوية املتضمنة يف النصوص الشعرية املقررة ) : هـ4

، دراسة ماجستري غري منشورة  ، كلية التربية ،  جامعة أم القرى ، يف أدب املرحلة الثانوية 
 . مكة املكرمة 

1(أمحد غيثان  القرين ، عبد اهللا -70 4 2 قيم العمل الواردة يف ميثاق أخالقيات مهنة ) : هـ8
، رسالة ماجستري غري منشورة ،  التعليم من املنظور اإلسالمي وآلية تفعيلها لدى املعلمني

 . كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 
1(قطب ، حممد  -71 4 0  .لشروق ،بريوت، دار ا4، ط 2، ج منهج التربية اإلسالمية) : هـ0
1(قنصورة ، صالح  -72 9 القيم بني الفلسفة والعلوم االجتماعية ، جملة الفكر املعاصر ، ) : م70

 . القاهرة 
1(كردي ، فوز بنت عبد اللطيف  -73 4 1 طرائق تدريس التربية اإلسالمية يف مدارس ) : هـ2

 . البنات
1(الل ، زكريا حيىي  -74 4 2  . رياض ، مكتبة العبيكان ، ال ايار القيم) : هـ2
1(لطفي ، بركات أمحد  -75 4 0  . ،دار الشروق ، بريوت يف جماالت الفكر التربوي) : هـ3
1(لطفي ، بركات أمحد  -76 9 9  . ، دار املريخ للنشر ، الرياض  فلسفة التربية) : م0
1(اللقاين ، أمحد حسن  -77 99 معجم املصطلحات التربوية املعرفة يف املناهج وطرق ) : م9

 . القاهرة ، عامل الكتب ،  التدريس
1(متويل ، مصطفى حممد وآخرون  -78 4 1 ، دار اخلرجيي 2، ط املدرسة واتمع) : هـ5

 .للنشر والتوزيع ، الرياض
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1(جماور ، حممد صالح الدين علي  -79 4 1 تدريس التربية اإلسالمية أسسه وتطبيقاته ) : هـ1
 .، دار القلم ، الكويت  4، ط التربوية

1(حمجوب ، عباس حمجوب  -80 9 ت الشباب واحللول املطروحة واحلل مشكال) : م86
 . ، مطابع الدوحة ، قطر  اإلسالمي

 
 

1(احملضار ، رجاسيد  -81 4 2 القيم اإلسالمية لدى طالبات جامعيت أم القرى مكة ) : هـ0
، رسالة دكتوراه غري  املكرمة وامللك عبد العزيز جبدة وعالقتهما بالتخصص الدراسي

 .ى ، مكة املكرمة منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القر
1(حممود  -82 9 9 ، دار املعرفة اجلامعية،  التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقهإبراهيم حممود ، ) : م0

 . اإلسكندرية 
1(مكروم ، عبد الوداد حممود  -83 4 1 ،  األحكام اإلسالمية لدى الشباب اجلامعي) : هـ4

 . مكتبة إحياء التراث اإلسالمي ، املدينة املنورة 
1( مصلح ، أمحد منري -84 4 2  نظم التعليم يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب) : هـ3

 . ، عمادة شؤون املكتبات جبامعة امللك سعود ، الرياض 
1(املليجي، يعقوب املليجي  -85 9 ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، األخالق يف اإلسالم) : م85

 .اإلسكندرية
1(منشي ، حفصة منشي  -86 4 1 ، رسالة دكتوراه غري  سلمةأصول زينة املرأة امل) : هـ8

 . منشوره، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مبكة املكرمة 
1( جنادات ، أمحد  -87 4 2 القرآن الكرمي والسنة النبوية يف تعليم القيم أساليب ) : هـ0

، حبث مقدم إىل مؤمتر القيم والتربية يف عامل متغري املنعقد يف جامعة اإلسالمية وتعلمها
1يف الفترة من  الريموك ، إربد 7/1 1مجادي اآلخر /9 4 2  . هـ 0

1(النحالوي ، عبدالرمحن  -88 4 1  . ، دار الفكر ، بريوت  أصول التربية اإلسالمية): 7
1(هندي ، صاحل ذياب -89 9 2يف الفترة ) (99 9-3 1مايو  1 9 9 مناهج العلوم ) : م9

وير مناهج ، حبث مقدم على مؤمتر تط املختلفة وكيف تتفق مع التربية الدينية اإلسالمية 
التربية الدينية اإلسالمية يف التعليم العام يف الوطن العريب ، املنعقدة يف جامعة األزهر، 

 . القاهرة
9 1(وايف  -0 4 1 ، دار ضة مصر للطباعة والنشر  صفوف اإلنسان يف اإلسالم، علي واصي ، ) هـ8

 . ، القاهرة
9 اد الدراسية يف مرحلة التعليم وثيقة األهداف التعليمية العامة للمو،)ت.د( وزارة املعارف  -1

 .، مطابع وزارة املعارف  العام باململكة العربية السعودية
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9 1(وزارة املعارف  -2 4 1 ، مطابع وزارة  سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية) : هـ6
 . التربية والتعليم

،طبعة  الفصل الدراسي الثاين احلديث للصف الثالث متوسط ،وزارة التربية والتعليم ، -93
1 4 2 9/1 4 3  .هـ التطوير التربوي ،الرياض 0

9 1(ياجلن ، مقداد  -4 9 ، دار اهلدى  2، ط أهداف التربية اإلسالمية وخاماا) : م89
 . للنشر والتوزيع
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 ي صورتھا األولیةبطاقة تحلیل المحتوى ف
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

حفظـه ................................................................................./سعادة ال دكتور  
اهللا

 وبعد ،،،... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
ديث للصف الثالث املتوسط يقوم الباحث بدراسة موضوعها القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احل

ومدى تعزيز املقرر هلذه القيم من وجهة نظر املشرفني التربويني ومعلمي التربية اإلسالمية مبحافظة جـدة ،  
وتقتضي إحدى مراحل الدراسة حتديداً للقيم اإلسالمية اليت جيب أن يتضمنها حمتوى كتاب احلديث املقرر 

 . حتليل احملتوى يف ضوئها على طالب الصف الثالث املتوسط حىت يتسىن

لذلك فقد مت حتديد قائمة بالقيم اإلسالمية املناسبة خلصائص منو الطالب يف هذه املرحلة وحتديـد  
التعريف اإلجرائي لكل قيمة إسالمية ، وذلك يف إطار الدراسات السابقة واملتخصصة يف هذا اال ، ويف 

جمموعة املعايري املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية واليت  : "إطار تعريف القيم اإلسالمية إجرائياً وهي 
أمر اإلسالم بااللتزام ا ، وأصبحت حمل اعتقاد واتفاق لدى املسلمني ألحكامهم يف كل ما يصدر عنهم من 

احملتوى وتتضمن استمارة حتليل " . أقوال وأفعال تنظم عالقتهم باهللا ، وبالكون وباتمع وباإلنسانية مجعاء 
 .عدداًً من القيم اإلسالمية مث تعريفها إجرائياً 

 :واملر و منكم 
احلكم على مدى مناسبة التعريف اإلجرائي لكل قيمة إسالمية ، وكذلك مدى أمهية هـذه   -3

القيم ومناسبتها خلصائص منو طالب هذه املرحلة التعليمية مع األخذ بعني االعتبـار أن  
ء الطالب هي مرحلة البلوغ ، حيث تتراوح أعمارهم مـا  مرحلة النمو اليت مير ا هؤال

 ) .سنة 18 – 15( بني 
 .ما ترونه مناسباً إلثراء الدراسة احلالية إضافة  -4

 .ولكم خالص الشكر والتقدیر واالحترام 
 :اسم  حملكم 

 :املؤهل  لعلمي 
 :الوظيف  احلالية 

 /الباحث 
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      فايز ع د  هللا ا قرشي 
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 م

 

 القیمة

 

 التعریف اإلجرائي للقیمة

 مدى أھمیة القیمة للطالب التعریف اإلجرائي

سب
منا

 

غیر 

 مناسب

التعدیل 

 المقترح

مھمة 

 جدًا
 مھمة

غیر 

 مھمة

اإلیمان  1
 باهللا

كل ما یرد في المضمون عن اإلیمان باهللا 
ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ، وصفات الكمال 

تھم ، الواجبة لھم ، وأقوالھم وأفعالھم وتقریرا
وما یرد عن الیوم اآلخر وما فیھ من جزاء 

 المؤمنین ، والكفار والقضاء والقدر

      

 التوحید 2

كل ما یرد في المضمون عن وجود اهللا 
ووحدانیتھ في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ وبكل 

صفات الكمال الواجبة هللا تعالى ، وتنزیھھ عن 
 .كل ما ال یلیق بذاتھ 

      

الفعل المطابق للواقع والحقیقة  القول أو الصدق 3
       وتجنب الخداع في القول والعمل والنطق بالحق

المساواة بین كل الناس فیما لھم من حقوق  العدل 4
       وواجبات

 الشجاعة 5
قوة في عزیمة النفس تدفع إلى اإلقدام بعقل في 
مخاطرة بقول أو عمل تحصیل خیر أو دفع شر 

 و ظنًامع توقع الضرر یقینا أ
      

مساعدة اآلخرین وتفریج كربھم مما یحقق لھم  التعاون 6
       الفائدة

حمل النفس على أداء الطاعات ، واجتناب  الصبر 7
       المنھیات وتقبل البالء برضا وتسلیم

التضحیة في سبیل اآلخرین وتقدیمھم على  اإلیثار 8
       النفس

       قدرة على معاقبتھالصفح عن المخطيء مع ال العفو 9

كف النفس عن المحارم وعما ال یجعل  العفة 10
       باإلنسان فعلھ

كل ما یرد في المضمون عن نشر المعارف  التعلیم 11
       والعلوم الخاصة بالدین والدنیا

 الحیاء 12
تجنب كل قول او فعل یعاب علیھ اإلنسان 
ویمنعھ صاحبھ من فعل القبیح اتقاء الذم 

 .والمالئمة 
      

اإلخال 13
 ص

صالح النیة وإخالص القصد هللا واتباع األوامر 
 واجتناب النواھي ومعرفة الواجبات الدینیة

 
      

 
 م

 
 القیمة

 
 التعریف اإلجرائي للقیمة

 مدى أھمیة القیمة للطالب التعریف اإلجرائي
 

مناس
 ب

غیر 
 مناسب

التعدیل 
 المقترح

مھمة 
 جدًا

 مھمة
غیر 
 مةمھ

      كل ما یرد في المضمون ویعبر عن كل ما یعود  العمل 14
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على الفرد والمجتمع بالنفع والخیر والتنمیة سواء 
أكان ھذا العمل في الزراعة ام في الصناعة ، أم 
في التجارة ، أم في أي مجال آخر من مجاالت 

 .الحیاة التي یقرھا الشرع 

إقامة  15
 العبادات

ون تأدیة العبادات المفروضة كل ما یرد في المضم
وفي موعدھا والتي تشمل الصالة ، والزكاة ، 

والصیام ، والحج ، مع عمل ما یستطاع من السنن 
والمندوبات في ذلك بقصد طاعة اهللا ، والتقرب بھا 

 .إلیھ 

      

 الحلم 16
التعقل في مواجھة األمور التي تدعو إلى الغضب 

رة مع الترفق وذلك بضبط النفس في مواقف اإلثا
 .بالجاھل والصغیر 

      

 النظافة 17

طھارة القلب من الشبھات والمحرمات وطھارة 
الجسد ، والملبس والمسكن ، والمأكل ، والمشرب 
من كل ما یدنسھ ، والتجمل في مواطن االجتماع 

الماء والھواء ( والمحافظة على عناصر البیئة 
 )والتربة 

      

على أھل الرأى ومناقشتھ بقصد عرض األمر  الشورى 18
       .الوصول إلى الصواب فیھ 

 النظام 19
االلتزام بالنظم السائدة في المجتمع وترتیب 

األعمال والواجبات وإنجازھا ، وتقسیم الوقت 
 .واستثماره والبعد عن كل فوضى 

      

20 
 التعقل
 التفكر
 التدبر

كل ما یؤكد على قیمة العقل والتدبر وحسن 
خطیط والرأى السدید ، وإدراك األشیاء على الت

حقیقتھا واالعتماد في األحكام على ما أتى بھ 
 .الكتاب والسنة واألدلة العقلیة الموثوق بھا 

      

االلتزام بتحقیق العھود والمواثیق المتفق علیھا مع  الوفاء 21
       اهللا ومع جمیع بني البشر

 األمانة 22
خرین وممتلكاتھم المحافظة على حقوق اآل

وعھودھم وكذلك مع الناس بحسن استخدام ما 
 وھب اهللا لإلنسان من حواس وأموال وعلم
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 م

 
 القیمة

 
 التعریف اإلجرائي للقیمة

 مدى أھمیة القیمة للطالب التعریف اإلجرائي

 مناسب
غیر 
 مناسب

التعدیل 
 المقترح

مھمة 

 جدًا
غیر  مھمة

 مھمة

بر  23
 الوالدین

حساس إلیھا ووصلھما وحسن صحبتھما في اإل
الدنیا والطاعة لھما في حدود الشرع ، والدعاء 

 لھما بعد وفاتھما
      

 الرحمة 24
كل ما یرد في المضمون عن العطف والشفقة 

واللین من القول والعمل مع كل ذي حیاة ، دون 
 .تضییع للحقوق المشروعة 

      

صلة  25
 الرحم

رب والرفق بھم ومراعاة اإلحسان إلى األقا
       .أحوالھم والتودد إلیھم وزیارتھم 

عزة  26
 النفس

كل ما یرد في المضمون ویعبر عن احترام 
اإلنسان لنفسھ ، فیعتمد علیھا في شؤون 
حیاتھ ، فال یعرضھا لإلھانة والذل لغیره 
 من الناس ولو قاسي بعض المصاعب

      

التواض 27
 ع

بتذالھا ، وال تھاون تنزل بالنفس في غیر ا
بقدرھا ، وال تجرئھ لآلخرین على االستخفاف 

 بمكانة المتواضع
      

المسئو 28
 لیة

أن یكون اإلنسان مسؤًال ومحاسبًا عن أقوالھ 
وأفعالھ اإلرادیة التي یختارھا بكامل حریتھ ، 
وبما یأمره بھ الشارع ، بمعنى أنھ یثاب أو 

 .یعاقب بما یلفظ أو یفعل 
      

 التقوى 29
قیام الفرد بتنفیذ ما أمر اهللا بھ ورسولھ من 

فروض وطاعات ، والبعد عما نھى اهللا 
 ورسولھ عنھ من المعاصي والسیئات

      

       قتال من لیس لھم ذمة من الكفار الجھاد 30

 الطاعة 31
االنصیاع إلى من ھم في موضع التوجیھ 
ھ واالستجابة للمطالب الممكنة التي تطلب من

 .في غیر معصیة 
      

 الكرم 32

االنفاق دون إسراف أو تقتیر والشعور 
بالرغبة في العطاء قوًال وعمالء ، مع المیل 
إلدخال البھجة على نفوس اآلخرین ابتغاء 

 .مرضاة اهللا 
      

حسن  33
       مراعاة حقوق الجار الجوار
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 بطاقة تحلیل المحتوى في صورتھا النھائیة 

 

 

 م

 

 القیمة

 

 التعریف اإلجرائي للقیمة

 مدى أھمیة القیمة للطالب التعریف اإلجرائي

 
مناس
 ب

غیر 
 مناسب

التعدیل 
 المقترح

 مھمة مھمة جدًا
غیر 
 مھمة

اإلیمان  1
 باهللا

 كل ما یرد في المضمون عن اإلیمان باهللا ومالئكتھ
وكتبھ ورسلھ ، وصفات الكمال الواجبة لھم ، وأقوالھم 
وأفعالھم وتقرایراتھم ، وما یرد عن الیوم اآلخر وما 
 فیھ من جزاء المؤمنین ، والكفار والقضاء والقدر

      

 التوحید 2
كل ما یرد في المضمون عن وجود اهللا ووحدانیتھ في 

هللا ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ وبكل صفات الكمال الواجبة 
 .تعالى ، وتنزیھھ عن كل ما ال یلیق بذاتھ 

      

 الصدق 3
لحقیقة  –قوال ، أو فعال  –مطابقة السلوك االختیاري 

األمور ، بما یكفل المباعدة بین المرء ، ومخالفة حقیقة 
 .الشيء ، المتعلق بالسلوك

      

 العدل 4
للسلوك المتسبب في  –ثوابا وعقابا –مطابقة الجزاء 

ه ، والمساواة بین الناس فیما یتعلق بالحقوق إصدار
التي علیھم ، والواجبات التي لھم ، ضمن النظام 

 .االجتماعي العام ، والخاص 
      

 الشجاعة 5
المخاطرة وصف قدح ال یلزم اإلتیان بھ ھنا ، ومن 

التحمل ، "الممكن االستعاضة عنھ بغیره ، كأن نذكر 
أي وصف  –ھ ؛ ألن" ... المواجھة ، االحتساب

 .المخاطرة من تعریض النفس المعصومة إلى التھلكة
      

 التعاون 6
مساعدة اآلخرین وتفریج كربھم مما یحقق لھم الفائدة 
ناھیك عن المشاركة في الزمان ، أو المكان ، أو بھما 

 ...معا 
      

حمل النفس على أداء الطاعات ، واجتناب المنھیات  الصبر 7
       رضا وتسلیموتقبل البالء ب

       التضحیة في سبیل اآلخرین وتقدیمھم على النفس اإلیثار 8
       الصفح عن المخطئ مع القدرة على معاقبتھ العفو 9

واالكتفاء ، م اهللا سبحانھ ا حّرعّم طلب العفاف والكّف العفة 10
       . كان قلیًال ولى وإْنلما أحّل بما

المضمون عن نشر المعارف والعلوم  كل ما یرد في التعلیم 11
       الخاصة بالدین والدنیا

تجنب كل قول أو فعل یعاب علیھ اإلنسان ، بما یحمي  الحیاء 12
       .المرء من أسباب وقوع الذم ، واللوم
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 م

 
 القیمة

 
 التعریف اإلجرائي للقیمة

 مدى أھمیة القیمة للطالب التعریف اإلجرائي
 

مناس
 ب

غیر 

 مناسب

التعدیل 

 المقترح
 مھمة مھمة جدًا

غیر 

 مھمة

 العمل 14

كل ما یرد في المضمون ویعبر عن كل ما یعود على 
الفرد والمجتمع بالنفع والخیر والتنمیة سواء أكان ھذا 
العمل في الزراعة ام في الصناعة ، أم في التجارة ، أم 
في أي مجال آخر من مجاالت الحیاة التي یقرھا الشرع 

. 

      

إقامة  15
 العبادات

كل ما یرد في المضمون تأدیة العبادات المفروضة وفي 
موعدھا والتي تشمل الصالة ، والزكاة ، والصیام ، 

والحج ، مع عمل ما یستطاع من السنن والمندوبات في 
 .ذلك بقصد طاعة اهللا ، والتقرب بھا إلیھ 

      

 الحلم 16
تدفع إلى الغضب  التعقل في مواجھة األمور التي قد

وذلك بضبط النفس في مواقف اإلثارة مع الترفق 
 .بالجاھل والصغیر 

      

 النظافة 17
طھارة القلب من الشبھات والمحرمات وطھارة الجسد ، 

والملبس والمسكن ، والمأكل ، والمشرب من كل ما 
یدنسھ ، والتجمل في مواطن االجتماع والمحافظة أبرز 

 ...یة مقومات البیئة المحل
      

 الشورى 18
عرض األمر على أھل الرأي ، والفطنة ؛ بغیة 

مشاركتھم فكرھم ، وخبرتھم ، وصوال إلى رأي صالح 
 .فیما یتعلق بالمشكلة الحالیة 

      

 النظام 19
االلتزام بالقوانین السائدة في المجتمع وترتیب األعمال 

البعد والواجبات وإنجازھا ، وتقسیم الوقت واستثماره و
 .عن كل فوضى 

      

20 
 التعقل
 التفكر
 التدبر

كل ما یؤكد على قیمة العقل والتدبر وحسن التخطیط 
والرأي السدید ، وإدراك األشیاء على حقیقتھا 

واالعتماد في األحكام على ما أتى بھ الكتاب والسنة 
 .واألدلة العقلیة الموثوق بھا 

      

ود والمواثیق المتفق علیھا مع اهللا االلتزام بتحقیق العھ الوفاء 21
       ومع جمیع بني البشر

 األمانة 22
المحافظة على حقوق اآلخرین وممتلكاتھم وعھودھم 
وكذلك مع الناس بحسن استخدام ما وھب اهللا لإلنسان 

 من حواس وأموال وعلم
      

 



 
 

107

 

 
 م

 
 القیمة

 
 التعریف اإلجرائي للقیمة

 القیمة للطالب مدى أھمیة التعریف اإلجرائي

مناس
 ب

غیر 
 مناسب

التعدیل 
 المقترح

 مھمة مھمة جدًا
غیر 
 مھمة

اإلحسان إلیھا ووصلھما وحسن صحبتھما في الدنیا  بر الوالدین 23
       والطاعة لھما في حدود الشرع ، والدعاء لھما بعد وفاتھما

 الرحمة 24
كل ما یرد في المضمون عن العطف والشفقة واللین من 

لقول والعمل مع كل ذي حیاة ، دون تضییع للحقوق ا
 .المشروعة 

      

اإلحسان إلى األقارب والرفق بھم ومراعاة أحوالھم والتودد  صلة الرحم 25
       .إلیھم وزیارتھم 

 عزة النفس 26
كل ما یرد في المضمون ویعبر عن احترام اإلنسان لنفسھ ، 

رضھا لإلھانة والذل فیعتمد علیھا في شؤون حیاتھ ، فال یع
 لغیره من الناس ولو قاسى بعض المصاعب

      

تنزل بالنفس في غیر ابتذالھا ، وال تھاون بقدرھا ، بما  التواضع 27
       یكفل عدم تجرؤ اآلخرین على االستخفاف بمكانة المتواضع

 المسؤولیة 28
أن یكون اإلنسان مسؤوًال ومحاسبًا عن أقوالھ وأفعالھ 

ة التي یختارھا بكامل حریتھ ، وبما یأمره بھ الشارع اإلرادی
 .، بمعنى أنھ یثاب أو یعاقب بما یلفظ أو یفعل 

      

 التقوى 29
قیام الفرد بتنفیذ ما أمر اهللا بھ ورسولھ من فروض 

وطاعات ، والبعد عما نھى اهللا ورسولھ عنھ من المعاصي 
 والسیئات

      

       من الكفار قتال من لیس لھم ذمة الجھاد 30

االنصیاع إلى من ھم في موضع التوجیھ واالستجابة  الطاعة 31
       .للمطالب الممكنة التي تطلب منھ في غیر معصیة 

 الكرم 32
االنفاق دون إسراف أو تقتیر والشعور بالرغبة في العطاء 

قوًال وعمالء ، مع المیل إلدخال البھجة على نفوس 
 .اهللا اآلخرین ابتغاء مرضاة 

      

       .أداء حّق الجار ، في نفسھ  وداره ، ودابتھ ، وأھلھ  حسن الجوار 33

أن یكون الباعث للمحبة وإلعجاب طاعة الشخص هللا ،  الحب في اهللا 34
       . وااللتزام بالسنة المطھرة

كل مایرد في المضمون عن وجوب طاعة الصحابة  حب الصحابة 35
       .عنھمومواالتھم والترضي 

حسن الظن  36
 في اهللا

أن یظن العبد أن اهللا تعالى راحمھ وفارج ھمھ وكاشف غمھ 
وذلك بتدبر اآلیات واألحادیث الواردة في كرم اهللا وعفوه 

 .وما وعد بھ أھل التوحید
      

، ونسبة النعم إلیھ ، واستخدامھا في  بذكر إحسانھ اهللا الثناء على  شكر اهللا 37
       .طاعتھ

فیما حرم اهللا أو فیما نعھ من االسترسال في التأمل والنظرم غض البصر 38
       .الحاجة لھ بھ 

اإلنسان إال بخیر، ویبتعد عن قبیح  المقصود بھ أال یتحدث حفظ اللسان 39
       .ذلك الكالم، وعن الغیبة والنمیمة والفحش، وغیر

       لیسر واللین والسھولةكل مایرد في المضمون ویعبر عن ا الرفق  40

41 
المحافظة 

على األموال 
 العامة 

إلى  اتعود ملكیتھ كل مایرد في المضمون عن األموال التي 
       .األمة
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 الدرجة المحكم اسم م
 العمل جھة العلمیة

 التدریس وطرق ھجاالمن قسم – التربیة كلیة – القرى أم جامعة أستاذ فالتھ مھمود إبراھیم 1
 التدریس وطرق ھجاالمن قسم – التربیة كلیة – القرى أم جامعة أستاذ الل یحیى زكریا 2

 أستاذ الغامدي  یحیى فرید 3
 التدریس وطرق ھجاالمن قسم – التربیة كلیة – القرى أم جامعة مساعد

 أستاذ مرسي فوزي راضي 4
 التدریس وطرق المناھج قسم – بعرعر اآلداب كلیة - الشمالیة الحدود جامعة مساعد

 أستاذ األبیض المعطي عبد عادل 5
 التدریس وطرق المناھج قسم – بعرعر اآلداب كلیة - الشمالیة الحدود جامعة مساعد

 التدریس وطرق اھجالمن قسم – بجدة المعلمین كلیة – العزیز عبد الملك جامعة أستاذ طنطاوي هللا عبد مصطفى 6

 أستاذ الرحیم عبد محمد إمام 7
 التدریس وطرق المناھج قسم – واألداب العلوم كلیة – الشمالیة الحدود جامعة مساعد

 أستاذ عبدهللا السید دفع عبدالرحیم 8
 التدریس وطرق المناھج قسم – واألداب العلوم كلیة – الشمالیة الحدود جامعة مساعد

 بالنسیم والتعلیم التربیة مكتب مدیر مساعد – بجدة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة دكتوراه لیديالج إبراھیم حسن 9
 بالنسیم التربوي اإلشراف مكتب مدیر – بجدة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة دكتوراه السھیمي عثمان 10
 تربوي مشرف – ةبجد والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة دكتوراه ینبعاوي غانم رضا 11
 التربوي اإلشراف – الشمالیة الحدود بمنطقة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة ماجستیر العنزي سعد فایز 12
 التدریس وطرق المناھج قسم – واألداب العلوم كلیة – الشمالیة الحدود جامعة ماجستیر العنزي غدیر مبارك 13
 التدریس وطرق المناھج قسم – واألداب العلوم كلیة – الشمالیة حدودال جامعة ماجستیر الرویلي رغیان سعود 14

 بشرق التربوي اإلشراف مكتب مدیر مساعد – بجدة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة ماجستیر الشمراني محمد علي 15
 . جدة

 التربوي اإلشراف– بجدة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة ماجستیر الضامري یحیى عبدالرحمن 16

 الخرجین شئون ورئیس المیدانیة التربیة وحدة رئیس – الشمالیة الحدود جامعة ماجستیر العنزي مزعل ھالل 17
 . المعلمین بكلیة

 . بجدة العزیز عبد الملك جامعة ماجستیر المالكي مسفر الملك عبد 18
 .بالنسیم والتعلیم التربیة مكتب مدیر مساعد – بجدة لیموالتع للتربیة العامة اإلدارة بكالوریوس األسمري محمد الرحمن عبد 19
 . بجدة قباء بمتوسطة معلم بكالوریوس المطیري علي عوید 20
 . بجدة قباء بمتوسطة معلم بكالوریوس الغامدي أحمد علي 21
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اململكة العربية 
 السعودية
م وزارة  التعلي
 العايل

 جامعة أم القرى
 كلية الرتبية

قسم املناهج وطرق 
 التدريس

 
 االستبانة في صورتها األولية

 
 

 )استبانة(حتكيم أداة 
 :لدراسة علمية بعنوان

 
 







 متطلب تكميلي للحصول على درجة املاجستري ختصص مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية
 

 

 القرشي فایز عبد هللا


 محمد صالح جان. د

 
  اسم محكم االستبانة
  الدرجة العلمیة
  التخصص
  جھة العمل
  رونيالبرید االلكت
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  الجوال/الھاتف
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
حفـظــه  ...............................................................................ســـعادة 

اهللا
 وبعد ،،،... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

ث للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديجيري الباحث دراسة موضوعها 
  .املقرر هلذه القيم من وجهة نظر املشرفني التربويني ومعلمي التربية اإلسالمية مبحافظة جدة 

كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربيـة جبامعـة أم   
 .القرى يف مكة املكرمة 
إىل معرفة دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالب الصف الثالث املتوسط  ودف هذه الدراسة

 :، لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس
 ). ما دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالب الصف الثالث متوسط مبحافظة جدة( وهو  

 :األسئلة الفرعية التالية تتفرع من السؤال الرئيس احملدد ملشكلة الدراسة ، 
 ما القيم اإلسالمية الالزمة لطالب الصف الثالث متوسط واليت جيب ان يعززها مقرر احلديث ؟/  1س
ما القيم اإلسالمية اليت يعززها مقرر احلديث لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظر مشريف /  2س

 .ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة 
حـول  ) املعلمون ، واملشرفون ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة /  3س

دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى تالميذ الصف الثالث متوسط من وجهة نظـر مشـريف   
 :التالية ومعلمي التربية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة تعزى إىل املتغريات

نـــوع العمـــل                                املؤهـــل                                اخلـــربة                                   
 مركز اإلشراف 

ملعرفة دور مقرر احلديث يف تعزيز القيم اإلسـالمية  ) الرباعي (هذا وسيستخدم الباحث مقياس ليكارت   
 .لث متوسط مبحافظة جدة لدى طالب الصف الثا

 ال یعززھا مطلقًا ضعیفة متوسطة  كبیرة 
آمل من سعادتكم تقدمي مرئياتكم حول هذا االستبيان من حيث سالمتها اللغوية ، ومدى أمهيتها ، 

 .ومدى قياسها ملا يراد قياسه والتعديل املقترح ، أو أي مالحظات أخرى تودون إبداءها 

 ي موازین حسناتكم سائًال اهللا أن یجعل ذلك ف
 فايز ب  عبدا  ا قرشي/ الباحث 
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 0555771543/جوال     
 fayz.a.q@hotmail.com/إميل      

 
من خالل  لقيم اإلسالم ة امل ضحة أ ناه  رجى أن حتدد  رجة ت زيز كت ب احلديث للصف  لثا ـث 

على يس ار كـل قيم ة إسـ مية ويف اخل نـة )  √( مية و لك ب ضع إ ارة متوس  هلذه  لقي  اإلسال
    التي تت ق مع رأيك

 القيمة

 رأى المحكم

سالمتھا 
 اللغویة

مدى 
 أھمیتھا
 للتلمیذ

تقیس 
ما 

یراد 
 قیاسھ

 التعدیل المقترح

     اإلیمان باهللا 1
     التوحید 2
     الصدق 3
     العدل 4
     الشجاعة 5
     لتعاونا 6
     الصبر 7
     اإلیثار 8
     العفو 9
     العفة 10
     التعلیم 11
     الحیاء 12
     اإلخالص 13
     العمل 14
     إقامة العبادات 15
     الحلم 16
     النظافة 17
     الشورى 18
     النظام 19
     التعقل 20
     الوفاء 21
     األمانة 22
     بر الوالدین 23
     الرحمة 24
     صلة الرحم 25
     عزة النفس 26
     التواضع 27
     المسئولیة 28
     التقوى 29
     الجھاد 30
     الطاعة 31
     الكرم 32
     حسن الجوار 33
 

mailto:fayz.a.q@hotmail.com
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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 
حفـظــه  ...............................................................................ســـعادة 

اهللا
 وبعد ،،،... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقـرر احلـديث   (( جيري الباحث دراسة موضوعها 
هلذه القيم من وجهة نظـر املشـرفني    للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز املقرر

 )) التربويني ومعلمي التربية اإلسالمية مبحافظة جدة 
 
لذا نأمل من سعادتكم التكرم بتحديد درجة تعزيز كتاب احلديث للصف  

يسـار كـل قيمـة    )  ü(  الثالث املتوسط هلذه القيم اإلسالمية بوضع إشارة 
 . إسالمية ويف اخلانة اليت تتفق مع رأيك 

علماً بأن إجابتك على فقرات االستبانة سوف تعامل بسرية تامـة ولـن    
 . تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

 
 ... سائالً اهللا أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم 
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 ) ............................................اختياري ( االسم 




 . مشرف تربوي ملواد التربية اإلسالمية  
 . معلم مواد تربية إسالمية باملرحلة املتوسطة  




 . الشرق  
 . اجلنوب  
 . الشمال  
 . الوسط  
 . النسيم  
 . الصفا  




 . بكالوريوس  
 . ماجستري  
 . دكتوراه  
 . أخرى  

 


 . سنوات  5 – 1 
 . سنوات  10 – 6 
 . سنة  15 – 11 
 . سنة  20 – 16 
 . سنة فأكثر  21 
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من خال  القي  اإلس مية ا وضحة أدن ه  رجى  ن حتدد درجة ت زيز كتا  احلدي  لل ـف 
علـى  سـا  كـل  يمـة )  √( شـارة ا ثالث  توسط  ـذه القـ م اإلسـ مية  ذلـك  وضـع إ
    إسالم ة  يف اخل نة ا تي تت ق  ع رأيك

 درجة تعزیز كتاب الحدیث للصف الثالث المتوسط للقیمة القيمة
 ال یعززھا مطلقًا ضعیفة متوسطة كبیرة

     اإلیمان باهللا 1
     التوحید 2
     الصدق 3
     العدل 4
     الشجاعة 5
     التعاون 6
     الصبر 7
     اإلیثار 8
     العفو 9
     العفة 10
     التعلیم 11
     الحیاء 12
     اإلخالص 13
     العمل 14
     إقامة العبادات 15
     الحلم 16
     النظافة 17
     الشورى 18
     النظام 19
     التعقل 20
     الوفاء 21
     األمانة 22

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 درجة تعزیز كتاب الحدیث للصف الثالث المتوسط للقیمة لقيمةا
 ال یعززھا مطلقًا ضعیفة متوسطة كبیرة

     بر الوالدین 23
     الرحمة 24
     صلة الرحم 25
     عزة النفس 26
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     التواضع 27
     المسئولیة 28
     التقوى 29
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