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درجة تضمين القيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع
اإلعدادي في جمهورية العراق
يزًراكانًعبدًالرحمنًالصائغ ً
إعدادً:عبدًالعز ً
إشرافً:أً.دً.محمدًعبدًالوهابًحمزة ً
الملخص
هدفتًالدراسةًالتعرفًإلىًدرجةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعً
اإلعداديًفيًجمهوريةًالعراقً،وتكونًمجتمع ًوعينة ًالدراسةًمنًكتابًالتربيةًاالسالمية ًللصفً
ً.وأعتمدتًالدراسةًالمنهجًالوصفيًالتحليليً،وتمثلتًأدواتًالدراسة ًبقائمةًبالقيمً
الرابعًاإلعدادي ً
األخالقيةً ،وبطاقة ًتحليل ًالمحتوى ًالمنبثقة ًعنهاً ،وبعد ًالتأكد ًمن ًصدقها ًوثباتهاً ،تم ًاستخراجً
التك اررات ًوالنسب ًالمئويةً ،حيث ًأسفرت ًنتائج ًالدراسة ًعن ًحصول ًقيمة ًتقديم ًالنصيحة ًعلىً
المرتبةًاالولىً،ولمًتحصلًقيم ًمثل ًزيارةًالمرضىًوافشاءًالسالمًوحسنًالجوارًعلىًأيًتكرارً.
وأماًمنًحيثًالمجاالتًفقدًحصلًالمجالًاالجتماعيًعلىًالمرتبةًاألولىً،وجاءًالمجالًالبيئيً
في ًالمرتبة ًاألخيرةً ،أما ًمن ًحيث ًالمواضيع ًحصل ًتفسير ًالقران ًالكريم ًعلى ًالمرتبة ًاألولىً،
ًالقرآن ًالكريم ًعلى ًالمرتبة ًاألخيرةً ،توصي ًالدراسة ًبضرورة ًالتركيز ًعلى ًالقيمً
وحصلت ًقصص ً
األخالقية ًوتضمينها ًفي ًالكتب ًالدراسيةً ،لما ًلها ًمن ًأهمية ًفي ًتنمية ًقدرات ًالتالميذ ًمن ًأجلً
اعدادهمًللحياةًومواكبتهمًلعصرًالعلمًوالتكنولوجياً .

الكلمات المفتاحية :القيمًاألخالقيةً،كتابًالتربيةًاإلسالميةً،الصفًالرابعًاإلعدادي.
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Abstract
The study aimed to identify the degree of inclusion of ethical values in the Islamic
education text book for the fourth grade of high school in the Republic of Iraq. The
Population and the sample of the study were taken from the Islamic education text
book. The researcher utilize the descriptive analytical approach. Using content
analysis List, and Contenet analysis Card, After obtaining its validity and reliability,
the frequencies and percentages were extracted. The value of mutual respect
between family members ranked first, While some values did not have any
frequency such as visiting the sick, spreading greetings and good neighborliness,
While The social field ranked first for the fields, and the environmental field came
in last place, The Holy Qur'an subject ranked first for placements, and the stories of
the Holy Qur’an ranked last. The study recommends focusing on ethical values and
their inclusion, because of their importance in developing students' abilities in order
to prepare them for life and keep them abreast of the era of science and technology.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
أكدتًالمبادئًاإلسالميةًعلىًأهميةًالتمسكًباألخالقًالفاضلةً،وجعالهاًمناطًالثوابًوالعقابًفيً
حرمون ًمن ًالثواب ًفي ًاآلخرة؛ ًفاألخالق ًمنً
الدنيا ًواآلخرة؛ ًفيعاقب ًالناس ًفاي ًالادنيا ًلفسااد ًأخالقهام ُ
ًوي َ
وجهةًنظرًالفكارًاإلساالميًعباارةًعانًالمبادئً،والقواعدًالمنظمةًللسلوكًاإلنسانيًالتيًيحددهاًالوحيً،
لتنظيمًحياةًاإل نسانً،وتحديادًعالقتهًبغيرهًعلىًنحوًيحققًالغايةًمنًوجودهًفيًهذاًالعالمًعلىًأكملً
وجهً ،ومن ًهنا؛ ًفقد ًجاءت ًالسنة ًالنبوية ًالشريفة ًداعية ًإلى ًالتمسك ًبالقيم ًواألخالق ًالتي ًجاء ًبهاً
اإلسالمً،وحثًعليهاًورّغبًفيهاً .
ًًًًإنًالمنظومةًالتعليميةًالًيمكنًأنًينفصلًفيهااًالتعلايمًعانًالتربياةًوالقيمً،ذلكًأنًالمنظورًالشاملً
للرساالةًالتعليمياةًيقصادًباهًتكاوينًشخصايةًالمتعلمًفيًمختلفًأبعادهاً،والمتعلمًاليومًمحتاجًأكثرًمانً
أيًوقاتًمضىًإلىًمنظوماةًقايمًتمكناهًمانًاساتيعابًثقافتاهًوحضاارتهًواالنفتاحًالواعيًعلىًالثقافاتً
والحضاراتًاألخرىً ً.
ًًًًً بالنظرًالىًموضوعًالقيمًواألخالقً،نجدًأنًالتربيةًاإلسالميةًأكدتًبكلًمضامينهاًضرورةًاالهتمامً
بالتربيةًاألخالقيةًوتأصيلهاًفيًحياةًالفردًوالمجتمعً،وممارستها ًفيًحياتهًالعمليةً،ويعتبرًذلكًجزءاًمنً
سلوكهًالحياتيً(دراوشةًوالخوالدةً .)1122،
ًالمعرفيون ًإلى ًالنمو ًاألخالقي ًعلى ًأنه ًجزء ًمن ًعملية ًالنضجً ،مثله ًفي ًذلك ًمثل ًالنموً
ً
ًًًًً ًوينظر
العقليًالذيًيحدثًضمنًإطارًخبرةًالعمرًالعامةً،حيثًيمرًبسلسلةًمنًالمراحلًشبيهةًبمراحلًالنموً
المعرفيً .وينظر ًأصحاب ًهذا ًاالتجاه ًأمثال ًبياجيه ) (Piagetوكولبرج )ً (Kohlbergإلى ًاكتسابً
األخالقًعلىًأنهاًعمليةًإصدارًأحكامًترتبطًبنموًالتفكيرًعندًاألفرادً،وينكدونًأنًالسلوكًاألخالقيً
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ينتجًعنًمحاولةًاألفرادًتحقيقًالتوازنًفيًعالقاتهمًاالجتماعيةًمعًافرادًبيئتهمً،ويفترضًبياجيهًأنًالفردً
يمرًخاللًنموهًاألخالقيًبمرحلتينًهماً:مرحلةًاألخالقًالتبعيةًومرحلةًاألخالقيةًالذاتيةًأوًاالستقالليةً،
ويرى ًبياجيه ًأنه ًفي ًمرحلة ًاألخالق ًالتبعية ًأو ًما ًتسمى ًبمرحلة ًاألخالق ًالواقعية ًالتي ًتمتد ًمن ًسنً
الرابعة ًحتى ًالثامنة ًتعتمدًأحكام ًالطفلًاألخالقية ًعلى ًما ًيترتب ًعلى ًالموقف ًالفعلًمن ًنتائج ًفعليةً،
حيثًيعتبرًأنًالسلوكًالمسموحًبهًمنًقبلًالوالدينًسلوكاًجيداً(الزغلولً .)1121ً،
ًًإنًتراجعًالجانبًاألخالقيًفيًالعديدًمنًالمجتمعاتً،جعلًالمسنولياتًاالخالقيةًللمدراسًمصدرًقلقً
بينً،وأكثرًماًيحتاجهًالطلبةًفيًالمدارسً،هوًالقيمًاالخالقيةًكالرحمةًوالتعاونً،لذلكً
خاصًلبعضًالمر ً
علىًمخططيًالمناهجًالدورًالفاعلًفيًتدريسًالقيمً،فاألخالقًأمرًالًغنىًعنهًوالًيكفيًمجردًتقديمً
تعاريفًللقيمة(ً.كنيث.)1122ً،
ًًًًًوالمرحلةًاإلعداديةًفيًالمدارسًهيًذاتًتأثير ًبالغًعلىًمستقبلًالطلبةً،سلبا ًوايجاباً،فهيًمرحلةً
التكوينً،وهيًمرحلةًاالثارةًوالتأثرً،كماًأنهاًمرحلةًاالعتداءً
ً
االستبصارًوالتفتحً،كماًأنهاًمرحلةًالبناءًو
والتمردً(القاضيً ً.)1121ً،
ًًًًًويعدًالكتابًالمدرسيًركناًأساسياًمنًأركانًالعمليةًالتربوية؛ًفهوًالعاملًالمشتركًبينًجميعًالطلبةً
والمعلمين ًعلى ًاختالف ًمستوياتهمً ،والمرجع ًاألول ًللمعلم ًوالطالبً ،إذ ًيجب ًأن ًيكون ًمحتوى ًالكتابً
المدرسيًمرتبطا ًبحاجاتًالطالبًوقدراتهًمنًجانبً،وحاجاتًالمجتمعًومشكالتهًوطموحاتهًمنًجانبً
ً
آخرً،فقدًأصبحًًمنًأهمًوسائلًوأدواتًالتعليمًوالتعلمًفيًعصرًاتسمًبتفجرًالمعرفةًوانتشارًالتعليمً،
األمرًالذيًجعلًمنًالكتابًالمدرسيًركيزةًمنًركائزًالتقدمًللمجتمعًوتطورهً(مرعيًوالحيلةً .)1124ً،
ًًًً وتقع ًالمسنولية ًاألخالقية ًعلى ًالكتاب ًالمدرسي؛ ًكونه ًالوسيلة ًلتحقيق ًالغاية ًاألخالقية ًللتربيةً،
المتمثلة ًفي ًإكساب ًالمتعلمين ًالقيم ًوالمبادئ ًاألخالقيةً ،واتاحة ًالفرصة ًلتطبيقها ًولتطوير ًالبصيرة ًفيً
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األخالقًاألصيلةًواألخالقًالزائفةً،مماًيجعلهمًقادرينًعلىًاتخاذًالقرارًاألخالقيًالمبنيًعلىًنظامًمنً
القيمًاألخالقيةً(منصورًوطالفحةً .)1116ً،
ًًًًمنًهناًيرىًالباحثًأنًثمةًدو ارًيمكنًأنًتنديهًالكتبًالمدرسيةًبشكلًعامً،وكتبًالتربيةًاالسالميةً
بشكل ًخاص ًفي ًتنمية ًالقيم ًاألخالقية ًلدى ًالطلبة؛ ًكونها ًالوسيلة ًلتحقيق ًالغاية ًاألخالقيةً ،وذلك ًمنً
خاللًتضمينهاًفيًالكتابًالمدرسيًبوصفةًالمرجعًالرئيسًللطالبً .
ًًًًًإنًالحاجةًتبدوًملحةًإلىًمراجعةًشاملةًللمناهج ًالدراسيةً ،وخاصةًالمناهجًالتيًلهاًعالقةًمباشرةً
وقويةًبموضوعًالقيمًاالخالقيةً،والتيًمنًأهمهاًمناهجًالتربيةًاإلسالميةً،وذلكًلمعرفةًدرجةًتضمينًتلكً
المناهجًللقيمًاألخالقيةً،وهذاًماًستتناولهًالدراسةًالحاليةً .

مشكلة الدراسة:
ًًًًشااهدًالعااالمًبقاادومًالقاارنًالحاااديًوالعش ارينًزيااادةًمضااطردةًفاايًالمعرفااةً،فالمعرفااةًأصاابحتًالمحااركً
األساسايًلننتااجً،لاذلكًأصاابحًمانًالضاروريًتطااويرًمنااهجًالتربياةًاإلسااالميةًلمواكباةًالتقادمًالتكنولااوجيً
والحفاظًعلىًالعاداتًوالتقاليدًوالقيمًاالخالقيةً .
ًًًً لذلكًتكمنًمشكلةًالدراسةًفيًحاجةًطلبةًالمرحلةًاإلعداديةًإلىًمنظومةًمنًالقيمًاالخالقيةًفيًهذهً
المرحلةًالفاصلةًبينًالتعليمًالمدرسيًوالتعليمًالجامعيً،إذًتشهدًالمنطقةًتغيراتًمتسارعةًحيثًأصبحتً
تهددًأمنًواستقرارًالدولً،والعراقًكغيرهًمنًدولًالمنطقةًيتعرضًلتحدياتًكبيرةً،ومنًأهمهاًمحاوالتً
إثارةًالفتنًوالتقليلًمنًمحبةًالمجتمعًالعراقيًفيماًبينهمً،وتعتبرًالقيمًاألخالقيةًالتيًتحتويهاًكتبًالتربيةً
اإلسالميةً،ويتمًتزويدهاًللطلبةًاألساسًالمتينًالذيًيحافظًعلىًهويةًالمجتمعً،وينشرًالفضيلةًوالمحبةً
بينًأفرادهً ً.
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ًًًًًالحظًالباحثًمنًخاللًعملهًفيًتدريسًالتربيةًاالسالميةًلمدةًخمسةًعشرًعاماً ًضرورةًتركيزً
مناهج ًالتربية ًاإلسالمية ًعلى ًالقيم ًاالخالقيةً ،وخاصة ًفي ًالمجتمع ًالعراقي ًالذي ًيتميز ًبالتنوع ًالعرقيً
والطائفيً .
ًًًًًكما ًأ ًوصت ًبعض ًالدراسات ًالسابقة ًبضرورة ًالتركيز ًعلى ًالقيم ًاألخالقيةً ،وتضمينها ًفي ًمحتوىً
الكتب ًللموادًالمختلفة ًبشكل ًعامً،وفي ًكتب ًالتربيةًاإلساليمةًبشكل ًخاص ً(الزبون ًوربيعان1124ً،؛ً
البياري1121ً،؛ًالحميدي1122ً،؛ًً ً.)Stephen,2016
وفاايًضااوءًمراجعااةًالد ارساااتًالسااابقةًتبااينًناادرةًوجااودًد ارساااتًمتعلقااةًبماادىًتضاامينًكتاابًالتربيااةً
االسالميةًللقيمًاالخالقيةًفيًجمهوريةًالعراقًً-فيًحدودًعلمًالباحث.ً-

هدف الدراسة وأسئلتهاً ً:
هدفتًالدراسةًالحاليةًإلىًتحديدًدرجةًتضمينًالقيمًاالخالقيةًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفً
الرابعًاإلعداديًفيًجمهوريةًالعراقً .
ًوتسعىًهذهًالدراسةًإلىًاإلجابةًعنًاألسئلةًاآلتيةً :
 ما ًالقيم ًاالخالقية ًالتي ًينبغي ًتضمينها ًفي ًمحتوى ًكتاب ًالتربية ًاالسالمية ًللصف ًالرابعً
اإلعدادي؟ ً
 ماًدرجةًتضمينًالقيمًاالخالقيةًفيًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعداديًفيًجمهوريةً
العراق؟

أهمية الدراسة:
تظهرًأهميةًالدراسةًمنًالناحيتينً(النظريةًوالتطبيقية)ً،كماًيأتيً :
ًًًأوالًً:الجانبًالنظريً ًويتمثلًباآلتي:
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 يتوقع ًأن ًتقدم ًالدراسة ًصورة ًشاملة ًوواضحة ًعن ًالقيم ًاألخالقية ًالواجب ًتضمينها ًفيً
مقرراتًالتربيةًاإلسالميةً،ولفتًاالنتباهًإلىًأهميةًتضمينهاً،مماًيثريًالمكتبةًالتربويةًبمثلً
هذاًالنوعًمنًالدراساتً .
 المساهمةًفيًتحقيقًالفائدةًللباحثينًلالطالعًعلىًنتائجًهذهًالدراسةً،واالستفادةًمنًاألدبً
النظريًوالدراساتًالسابقةً .
 تفتحًالدراسةًالمجالًلدراساتًأخرىًتتناولًقيمًأخالقيةًأخرىً،أوًمراحلًدراسيةًأخرىً .
ثانياً:الجانبًالتطبيقيً ًويتمثلًباآلتيً ً:
ً
 تفيدًخبراءًومصمميًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًفيًتوضيحًمدىًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتبً
التربيةًاإلسالميةً،مماًيساهمًفيًتسليطًالضوءًعلىًبعضًجوانبًالقوةًأوًالضعفً.
 توفيرًأداةًموضوعيةًلتحليلًمحتوياتًكتبًالتربيةًاإلسالميةًبشكلًعلمي؛ًاألمرًالذيًقدًيفيدً
باحثينًآخرينًفيًتحليلًكتبًالتربيةًاإلسالميةًلمراحلًدراسيةًأخرىً .
 يمكنًأنًتحفّزًهذهًالدراسةًالمعلمينًعلىًتكييفًأساليبهمًوطرائقًواستراتيجياتًتدريسًالتربيةً
اإلسالميةًلتركزًبشكلًأكبرًعلىًالقيمًاألخالقيةً.

حدود الدراسة:
الحد ًمكانيً :تقتصر ًهذه ًالدراسة ًعلى ًكتاب ًالتربية ًاالسالمية ًللصف ًالرابع ًاالعدادي ًفي ًجمهوريةً
العراقً(وهوًيقابلًالصفًالعاشرًاألساسيًفيًاالردن).
الحدًالزمنيً:طبقتًهذهًالدراسةًخاللًالفصلًالدراسيًالثانيًللعامًالدراسيًً1112/1111مًً ً.
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الحدًالموضوعيً(اإلجرائي)ً:تقتصرًالدراسةًالحاليةًعلىًالقيمًاالخالقيةًالواردةًفيًاداةًالدراسةً،ودرجةً
تضمينهاًفيًكتابًالتربيةًاالسالميةًللصفًالرابعًاالعداديً .

محددات الدراسة:
يتحددًتعميمًنتائجًالدراسةًالحاليةًبصدقًأدواتهاًوثباتهاً،ومدىًشموليةًالقيمًاالخالقيةًالتيًتمًاعتمادهاً
فيًأداةًالدراسةً .

مصطلحات الدراسة:
كتاب التربية االسالمية"ً:هوًالمحتوىًالذيًيعملًعلىًتناشئةًالفاردًعلاىًاإليمانًباهللًووحدانيتهً،وتمكينً
الطلبة ًمن ًاستغالل ًأقصى ًما ًتاسمح ًإمكاناته ًوطاقاتاهً ،حتاى ًيصبح ًفاي ًالدنيا ًقااد ار ًعلاى ًفعال ًالخيرً
لنفسهًوألمتهً،وعلىًخالفةًاهللًفيًأرضهًوجدي ارًفيًاآلخرةًبرضىًاهللًوثوابه"(ً.حلسً،1121ً،ص)12
ويعرفهًالباحثًإجرائياً:بأنهًمحتوىًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعدايً،المقررًمنًقبلًو ازرةً
التربيةًالعراقيةًلتدريسهًللعامًالدراسيًً،1112-1111والذيًيحتويًعلىًخمسًوحداتًوكلًوحدةًتتكونً
من ًخمس ًدروسً ،والدروس ًهيً :تفسير ًالقران ًالكريمً ،األحاديث ًالنبوية ًالشريفةً ،وقصص ًاالنبياءً،
االبحاثً(التعاليمًاإلسالميةًالملتزمةًبمبادئًاالسالمًلبناءًالشخصية)ً،التهذيب.
الصف الرابع اإلعدادي :يعرفهًالباحثًإجرائيا ًبأنهًأحدًصفوفًالمرحلةًاالعداديةًفيًجمهوريةًالعراقً،
وتأتيًالمرحلةًاالعداديةًفيًالعراقًبعدًالمرحلةًالمتوسطةً،حيثًتشملًثالثةًصفوفًهيًالرابعًوالخامسً
والسادسًاالعداديً،وهيًتقابلًالصفوفًالعاشرً،والحاديًعشرً،والثانيًعشرً،فيًاالردنً،ويلتحقًفيً
الصفًالرابعًاالعداديًالطلبةًفيً ُعمر()21عاماً ً.
القيم األخالقيةً:هيًمجموعةًالقيمًالتيًتسهمًفيًبناءًالمنظومةًاالخالقيةًلدىًالفردً،بحيثًينعكسًذلكً
علىًمواقفهًالمعرفيةًوالسلوكيةًوالنفسية(ً.سلوتً،1111ً،صً )16
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ويعرفهاًالباحثًإجرائياً:بأنهاًالقيمًالتيًستحتويهاًقائمةًالقيمًاألخالقيةًفيًهذهًالدراسةً،والتيًتمًتحديدهاً
باالستناد ًإلى ًاألدب ًالنظري ًوالدراسات ًالسابقةً ،وبعد ًالدراسة ًالمتأنية ًلكتاب ًالتربية ًاإلسالمية ًللصفً
الرابعًاإلعداديً،وبالرجوعًالىًآراءًالمختصينًوالخبراءً .
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يتضمنًالفصلًالحاليًعرضاًلألدبًالنظريًباإلضافةًالىًالدراساتًالسابقةًذاتًالصلةًبالدراسةًالحاليةً
وعلىًالنحوًاالتيً :
اوالً :األدب النظريً:تمًتقسيمًاألدبًالنظريًإلىًمحًوًرينً:المحورًاألولًالقيمًاألخالقيةً،والمحورًالثانيً
مناهجًالتربيةًاالسالميةً ً.

المحور االول :القيم االخالقية:
عًالقيمً،وأعتبروهًأحدًالمجاالتًاألساسيةًفيًالتربية؛ًحيثًأنً
ً
ًًًًًاهتمًكثيرًمنًعلماءًالتربيةًبموضو
فقدانًالقيمًلدىًاألفرادًينديًإلىًاضطرابًالسلوكً ً،ويوصلًإلىًاالنهيارًوالتفككًداخلًلمجتمعً،فإنً
مجتمعا ًبالًقيمًمجتمعًفيًطريقهًإلىًالزوالً،فكمًمنًدولًعظمىًتفككتًوانهارتًبسببًتخليهاًعنً
قيمهاًومبادئهاً(أحمدً .)1126ً،
ًًًًوتشكلًالقيمًالمصدرًاألساسيًلماًيصدرًعنًالفردًمنًمشاعرً،وأحاسيسً،وأفكارً،وطموحً،وأمانً،
ومنًثمًأقوالًوأفعال؛ًفهيًالمكونًالحقيقيًلشخصيةًالفردًالمميزةًعنًغيرهًمنًالناسً(الديبً .)1112ً،

مفهوم القيم:
القيمًفيًالمنظورًاإلسالميًعلىًأنهاً"مجموعةًمنًالمعتقداتًوالتصوراتًالمعرفيةً،والوجدانيةً،والسلوكيةً
الراسخةً ،يختارها ًاإلنسان ًبحرية ًبعد ًتفكر ًوتأملً ،ويعتقد ًبها ًاعتقادا ًجازماً ،وتشكل ًلديه ًمنظومة ًمنً
المعاييرًيحكمًبهاًعلىًاألشياءًبالحسنًأوًبالقبحً،وبالقبولًأوًالردً،ويصدرًعنهاًسلوكًمنتظمًيتميزً
بالثباتًوالتكرارًواالعتزاز"ً(الجالدً .)1121ً،
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ًًًومنًالمنظورًاالجتماعيًتعرفًالقيم ًبأنهاً"مجموعةًمنًالمبادئًوالسلوكياتًالتيًيكتسبهاًالفردًمنً
بيئته ًاالجتماعيةً ،بحيث ًتكون ًمقبولة ًلدى ًالجماعةً ،ويسير ًوفقها ًاألفراد ًفي ًتفاعلهم ًمع ًبعضهمً،
وبالتاليًتتخذًالسمةًالشرعيةًفيًالحكمًعلىًتصرفاتًاألفرادًفيًالمجتمع"ً(البطاينةً .)1116ً،

تصنيف القيم:
للقيمًأهميةًكبرىً،لماًلهاًمنًدورًمنثرًفيًفكرًاإلنسانًوًسلوكهً،وبناءًعلىًذلكًيمكنًتصنيفًالقيمً
كاآلتيً(العمري1121ً،؛ًالشاهينً :)1121ً،
 القيم االجتماعيةً:ويقصدًبهاًاهتمامًالفردًبمنًحولهً،وميلهًإلىًغيرهًمنًالناسً،وتعتبرًثقافةً
المجتمع ًالسائدة ًالوسط ًالذي ًيساعد ًفي ًترسيخهاً ،ونقلها ًمن ًخالل ًالممارسات ًالسلوكيةً،
واالتجاهاتًاإليجابيةًفيًالعالقاتًاإلنسانيةًواالجتماعيةً.
 القيم االقتصاديةً:ويقصدًبهاًاهتمامًالفردًوميلهًإلىًماًهوًنافعً،ويسعىًللحصولًعلىًالثروةً
وزيادتها ًعن ًطريق ًالعمل ًواإلنتاجً ،لذلك ًنجد ًأن ًاألشخاص ًالذين ًتتضح ًفيهم ًهذه ًالقيمً،
يتميزونًبالمصلحةًالشخصيةً.
 القيم السياسيةً:وهيًاهتمامًالفردًبالنشاطًالسياسيً،ويتميزًاألشخاصًالذينًتسودًعندهمًهذهً
القيمةً،بالقيادةًفيًنواحيًالحياةًالمختلفة.
 القيم الجماليةً:وهيًماًيتعلقًبالحسًالجماليًفيًالحياةً،منًحيثًميلًالفردًواهتمامهًبماًهوً
جميلًأوًماًيتميزًبالتنسيقً،ويتميزًأصحابًهذهًالقيمًبالفنًوجمالًالذوقًواالبتكار.
 القيم األخالقيةً :هي ًالموجه ًالرئيسي ًللسلوك ًاإلنساني ًواالجتماعي ًوالتربويً ،نحو ًالتعايشً
واإلحترامً،ومنًشأنهاًتنظيمًالمجتمعًمنًأجلًاإلستقرارًوتحقيقًالسالمً ً.
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القيم الخلقية في االصطالح:
هناك ًعدد ًمنًالتعريفات ًاالصطالحية ًللقيم ًالخلقيةًوردتًفي ًمعاجمًالتربيةً،كما ًوردت ًعند ًالباحثينً
ومنًهذهًالتعريفات"ً:هيًمجموعةًمنًالمبادئًوالقواعدًالمنظمةًللسلوكًاإلنسانيًوالتيًيحددهاًالوحيً
لتنظيمًحياةًاإلنسانًوتحديدًعالقتهًبغيره"ً(الكيالنيً،1112ً،صً .)21
مفهوم القيم األخالقية :لقد ًتعددت ًالتعريفات ًفي ًماهية ًالقيم ًاألخالقية ًوذلك ًتبعا ًلتوجهات ًالباحثينً
الشخصيةًوالفكريةًوالعقديةً،والًعجبًأنًيكونًالتركيزًفيًهذهًالدراسةًعلىًاألخالقً،فهيًمنًتضبطً
سلوك ًالفردً ،وهي ًاألساس ًالسليم ًفي ًعاداتنا ًوسلوكياتنا ًوقيمنا ًمما ًتصقل ًشخصية ًالفرد ًبالعاداتً
والسلوكياتًالطيبةًمنذًالصغرًوحتىًالوفاةً،لهذاًكانتًدراسةًالقيمًاألخالقيةًمنًأهمًالمجاالتًالتيًالبدً
وأنًتدرسًوأنًتظهرًبشكلًجليً .
ًًًًًوعرفهاااًالعناازيًونعمااةً(ً،1116صً)12بأنه اااً"مجموعااةًالمبااادئًوالقواعاادًوالمثاالًالعلياااًوالضا اوابطً
والمعاييرًالخاصةًالتيًتنظمًسلوكًالفردًوالجماعةًالمستمدةًمانًالقارآنًالكاريمًوالسانةًالنبوياةًالعطارةًالتايًً
يمارسهاًالفرد"ً .
التصنيف الخاص للقيم األخالقية اإلسالميةً :صنفتًالخصاونةً(ً)1112تصنيفاًخاصاً ًللقيمًاألخالقيةً
اإلسالميةًفجعلتهاًفيًمجموعتينًوفقًاآلتيً :
المجموعةًاألولىًتبعاًًلمصدرهاً،وهيً ً:
 القيم النصيةً:ماًثبتًمنهاًمنًالقرآنًالكريمًوالسنةًالنبويةًالشريفةً.
 القيم العرفيةً:ماًاستقرًمنهاًفيًأعرافًالناسًدونًمخالفةًالشريعةًاإلسالميةً.
 القيم الفرديةً:هيًالقيمًالذاتيةًالتيًاختارهاًالفردً،لتكونًضابطةًلسلوكه.
تهاًاألسرةًالمسلمةً،لتكونًضابطةًلسلوكًأفرادهً.
ً
 القيم األسريةً:هيًالقيمًالتيًاختار
 القيم المجتمعيةً:هيًالقيمًالتيًاختارهاًالمجتمعً،لتكونًضابطةًلسلوكًأفرادهً .
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أماًالمجموعةًالثانيةًفكانتًتبعاًًلموضوعهاًً،وهيً ً:
 القيم التعبديةً:هيًالقيمًالحاكمةًالعالقةًالمسلمًبربهًجلًوعالً،لضمانًقبولًأعمالهمً،كإخالصً
النيةً،وموافقةًالظاهرًللباطنً.
 القيم االجتماعيةً:هيًالقيمًالتيًتنظمًعالقاتًاألفرادًبغيرهمًكالقيمًاألسريةًوالقانونيةًوالسياسيةً
والعسكريةًوالدوليةً.
 القيم المهنيةً :هي ًالقيم ًالمنظمة ًللممارسات ًأصحاب ًالمهن ًالمتعددةً ،اإلدارية ًوالزراعيةً
والصناعيةًوًالتجاريةًوغيرهاً.
 القيم الجماليةً:هيًقيمًتفضيلًاألفكارًوالمعانيًواالشياءً.
 القيم التربويةً:هيًقيمًبناءًاألجيالًواكسابهمًالمعارفًواالتجاهاتًواالفكارًوتزويدهمًبالخبراتً
والمهارات.
ًًًًويقولًبانيرجيً(ً)Banerjee, 2014أنًالقيمًاألخالقيةًهيًتلكًالفضائلًالتيًتفيدًاإلنسانًفيً
اهً،وهاايًأساااسًطيبتناااًواذاًاسااتخدمناهاًفإنهاااًتعطيناااًالفاارحً،والتعلاايمًالقااائمًعلااىًالقاايمًاألخالقيااةً
تعليما ً
ينسجمًبينًحاجةًالطالبًالحاجةًإلىًذلكًالتعاطفًمعًالطالبً ً.
ًًًًً وتركزًالنظرياتًالتربوية ًواألخالقية ًالحديثة ًمنًخالل ًشابكات ًالتواصالًالرقمية ًعلىًالقضااياً
األخالقيةً،وذلكًمنًخاللًرسامًساياساةًتوعويةًالساتخدامًرقميًأخالقيًآمنً،يساتندًلمعاييرًوأحكامً
مرتبطةًبالقيمًبقصادًنشارًثقافةًأخالقيةًرقميةً،تمهيداًلتهيئةًالطالبًلالندماجًفيًالمجتمعًالرقميً
وحمايتهمًمنًالتأثيراتًاألخالقيةًالسالبيةً(طوالبةً .)1122ً،
ًًًًًوتهتمًالتربيةًاألخالقيةًاإلساالميةًبتنميةًالضاميرًاألخالقيًعندًالطالبً،كماًتهتمًبتزويدهمًبمعرفةً
األخالق ًالقرآنيةًوأخالق ًالرساول ً(صلىًاهللًعليه ًوسلم) ًوتدريبهم ًعلىًضابط ًالنفسًفي ًحدودًاإلطارً
األخالقيً ،لذا ًأولت ًمناهج ًالتربية ًاإلسالمية ًاهتمامها ًبالتربية ًاألخالقية ًعلى ًأساس ًالخلق ًالقويمً،
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فاألخالقًشيءًضروريًالتزانًالفردًوتكاملهاًوبناءًاإلرادةًلديهًوالقدرةًعلىًاتخاذًالقرارًاألخالقي(ً.فهدً،
ً .)1122
رسمًاإلسالمًلألخالقًمنهجا ًواضحاً،وجعلًإطارًالقيمًاألخالقيةًواسعاً،يحققًالحريةًالشخصيةً،
ويتقبل ًالجهود ًالفرديةً ،وماع ًذلك ًفقد ًأقام ًكثي ار ًمن ًالضوابط ًالتي ًتقف ًحاج از ًمنيعا ًضد ًالظلمً،
الًاإلسالمًمنًشعائرًالعباداتًتنميةًالخلقًالفاضلً .
والفوضاىً،وجع
ُ
ًًًًًتعدًاألخالقًإحدىًمظاهرًالضبطًاالجتماعيًوواقعاًللفردًلكيًيسموًإلىًغايتهً،وحريرهًمنًالغرائزً
والشهوات ًوتعميق ًإحساسه ًباالنتماء ًللمجتمع ًوالتكيف ًمعه ًوهي ًاألساس ًفي ًجميع ًالعالقات ًوالروابطً
التيًتنشأً(بدرانًوحوسهً )1111ً،
ًًًًًًًًومماًزادًاالهتمامًبموضوعًاالخالقً،أنهًيوفرًفيًحالةًمهمةًبصاورةًملتزمةً،مماًيبسطًتأثيرهاً
المباشرًفايًالتازامًوانضاباطًاآلخرينًممنًيعملونًتحتًسلطتهمً،وهذاًينديًبدورهًإلىًالتزامًالنظامًوالقيمً
األخالقيةً(العمرً .)1111ً،

ًًًأهمية القيم األخالقيةً :
تعدًالقيمًاألخالقيةًمنًأهمًمجاالتًالقيمً،لماًلهاًمنًدورًبارزًفيًتحديدًمعالمًالشخصيةً،وخاصةًأنً
قدوتنا ًوسيدنا ًمحمدًصلىًاهللًعليهًوسلمًمعلمًاألخالقًاألولً،عنًأبيًهريرةًاًرضيًاهللًعنهًقالً:قالً
رسولًاهللًاًصلىًاهللًعليهًوًسلم(ً:إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق)ًرواهًأحمدً،وقدًأثنىًعليهًربهًبقولهً
سبحانه﴿ً:وِا َّنك لَعلىُ خلُقَ عظيم﴾ً(سورةًالقلمً،اآليةًً)6وتعملًالقيمًاألخالقيةًبشكلًدائمًعلىًتأهيلً
المسلمًكيًيكونًإيجابياًوفاعالًًفيًالحياةً .
لذاًتعدًالقيمًاألخالقيةًذاتًفاعليةًفيًمقدرتهاًوالعملًعلىًتجنبًوقوعهاً،كماًتعززًالتعاونًفيًبناءً
ثقافة ًمتوازنة ًتراعي ًمطالب ًاألخالقياتً ،واشاعة ًقيم ًالنزاهة ًوالتواضع ًوالفضيلة ًفي ًالعملً ،ومساعدةً
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اآلخرينًمماًيسهمًفيًإيجادًمناخًأخالقيًفيًالمنسسةً،كذلكًتعملًالقيمًاألخالقيةًعلىًتفاديًأيًخللً
فيًسلوكًاألفرادً(ً .) Cook &Truscottً,1112
ًويوليًاإلسالمًأهميةًكبيرةًللقيمًاألخالقيةً،ويتمثلًذلكًفيًدعوةًالمنمنينًفيًأكثرًمنًوضعًإلىً
االلتزام ًباألخالق ًالكريمةً ،وجعلها ًعادة ًتقوم ًبها ًالنفس ًبانضباطً ،لما ًفي ًذلك ًمن ًرفعة ًلذات ًالفردً
وبالتاليًللمجتمعًواألمةًاإلسالميةً ً.
لذلك ًحدد ًكال ًمن ً( ًالجالد(ً )63ً :1112ً ،المسيرً ،1112ً ،صً )31أهمية ًالقيم ًاألخالقية ًكماً
يأتيً :
 تحفظ ًاإلنسان ًمن ًاالنحراف ًالنفسي ًوالجسدي ًواالجتماعيً ،وبدونها ًيكون ًاإلنسان ًعبد ًأهوائهً
وشهواتهً.
 تعتبرًالقيمًموجهةًلسلوكًاألفرادً،وضابطةًلتصرفاتهً،مماًيحققًلهًحياةًسعيدةًمتناسقة.
 تعملًالقيمًاألخالقيةًعلىًتكوينًروحًالخيرًلدىًالفردً،بحيثًيلتزمًسلوكًالخيرً،ويتجنبًسلوكً
الشر.
 تأتيًأهميةًالقيمًاألخالقيةًمنًكونهاًتمثلًجوهرًالبناءًالوجدانيًلدىًاألفراد.
 يستطيع ًاإلنسان ًمن ًخاللها ًالتنبن ًبسلوك ًاآلخرينً ،إذا ًما ًعلم ًبماهية ًالقيم ًاألخالقية ًالتيً
يتمسكونًبها.
 تلعبًالقيمًاألخالقيةًدوراًهاماًفيًصقلًوتشكيلًشخصيةًالفردً،وضبطهًتحتًالمعاييرًالتيً
تتوافقًمعًمصادرًالقيم.
ادً،كماًوتنديًدورًهاماً ًفيً
ًا
 لهاًدورًفاعلًفيًتحقيقًالتكيفًوالتوافقًالنفسيًواالجتماعيًلألفر
عملياتًاإلرشادًوالعالجًالنفسيًالذيًيهدفًإلىًتعديلًالسلوك.
 تستخدمًكمعاييرًللحكمًعلىًسلوكًاألفرادً.
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 االلتزامًبهاًيجعلًالفردًمحبوباًبينًأقرانهًوتعطيهًثقةًبينًأفرادًمجتمعهً.
 تمثل ًالقيم ًاألخالقية ًميزان ًاإلسالمً ،وثمرة ًالعبادات ًبأجمعهاً ،فالدين ًالمعاملة ًو ًأحسن ًالناسً
خلقاًأقربهمًمقعداًإلىًرسولًاهللًصلىًاهللًعليهًوسلمً .

مصادر القيم األخالقية:
تتمثلًتلكًالمصادرًفيًمصادرًالتشريعًاإلسالميًنفسهاً،وهذاًماًيميزهاًعنًغيرهاًمنًالقيمًالتيًيكونً
مصدرها ًالمخلوق ًال ًالخالق ًمما ًيجعلها ًقابلة ًللتطبيق ًمن ًمنطلق ًانسجامها ًمع ًالفطرة ًاإلنسانيةً
وصالحهاًلكلًزمانًومكانًواجمالًهذهًالمصادرًعلىًالنحوًالتاليً(مرتجيً :)1116ً،
 القرآن الكريمً:يحتويًعلىًالنسقًالقيميًاإلسالميًبتفصيالتهًوتفريعاتهًالمتعددةً،وهوًالدستورً
الذيًيجبًأنًنستندًعليهًفيًاشتقاقًالقيمًفكلًآيةًنصتًعلىًأمرًفإنًماًتضمنتهًيعتبرًقيمةً،
وكلًآيةًنصتًعلىًنهيًفإنًماًتضمنتهًيعتبرًقيمةًسالبةً ً.
 السنة النبويةً:تبرزًأهميةًالسنةًالنبويةًمنًخاللًكونهاًتعملًعلىًإيضاحًالمنهاجًاإلسالميً
المتكاملًفيًالقرآنًالكريمً،وبيانًالتفاصيلًالتيًلمًتردًفيهً .
 اإلجتهادً:مصدرًهامًللقيمًاألخالقيةًنابعًمنًمفكرينًمسلمينًثقاةً،يجتهدونًفيًالتوصلًإلىًماً
يحققًالمنفعةًالهامةً،ونشرًالخيرًوالعدلًوالمساواةً ً.
 اإلجمــاعً:ويعارفًاإلجماااعًبأنااهً"ًاتفاااقًجمياعًالمجتهاادينًماانًالمساالمينًفايًعصاارًماانًالعصااورً
بعدًوفاةًالرسولًعليهًالصالةًوالسالمًعلىًحكمًشرعيًفيًواقعة"ً ً.
 العرفً:يمكنًاعتبارًالعرفًمنًمصادرًالقيمًفيًالمجتمعًاإلسالميًويشترطًفيهًأالًيكونًمخالً
للاانصًبااأنًيكااونًعرفاااًصااحيحاًشااائعاًبااينًأهلااهًمعروفاااًعناادهمًمعماوالًبااهًماانًقاابلهمً،وأنًيكااونً
العاملونًبهًأكثريةً .
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خصــائص القــيم األخالقيــةً:ذكاارًدراوشااةًوالخوالاادةً(َّ 1122
)ًأنًالقاايمًاألخالقيااةًتتمياازًبخصااائصًتميزهاااً
عنًباقيًالقيمًفيًالمجتمعاتًغيرًاإلسالميةًومنًهذهًالخصائصً،وهيً ً:
 فطرية ومكتسبةً:أيًوهبيةًوكسبيةً،يهبهاًاهللًلمنًيشاءًمنًعبادهً،ويكتسبهاًاإلنسانًمنًخاللً
المجاهدةًومنًخاللًالبيئةًالتيًيعيشًفيهاً.
 الثبات واإليجابيةً :فاألخالق ًالحسنة ًتثبت ًاإلنسان ًوتجعله ًيتطور ًإلى ًأفضل ًاألحوالً ،كذلكً
تتصفًالقيمًباإليجابيةًوالقبولً،ألنهاًنابعةًمنًالقرآنًالكريمًوالاسنةًومانًخااللًالتوافقًبينًالفردً
والمجتمع.
 الموضوعيةً :فاألخالق ًالحسنة ًمن ًالفطرة ًالسليمةً ،فهي ًتتوافق ًمع ًالواقع ًالموضوعيً ،بحيثً
تجعلًاإلنسانًينظرًإلىًاألمورًفيًحقيقتهاً.
 االنتقال واالنتشارً:يحدثًذلكًعبرًالرفقةًوالقدوةً،ومنًخاللًالكتبًوالمجالتًووسائلًاإلعالمً
المختلفةً .
إذًيحتاجًكلًفردًإلىًاساتعمالًالمعرفةًالتخاذًق ارراتهً،وأنًيكونًلديهًالقدرةًعلىًالمشااركةًاإليجابيةً
فيًالقضاياًالمتعلقةًبالتكنولوجياًكالقضاااياًاألخالقيةًًفمساعدةًالمتعلمًإلدراكًولفهمًالقضااياًاألخالقيةً
الرقميةًأمرًضااروريًلتنميةًالوعيًاألخالقيًالرقميًلادىًالطالبً،ليسااعادهمًعلىًالمماارسااتًالسلوكيةً
الصحيحةًوالسليمةًأثناءًاستخدامًالتقنية(عيدً .)1116ً،
ًًًًًوياارىًالباحااثًانًالقاايمًاألخالقيااةًلهاااًأهميااةًكبي ارةًفاايًبناااءًالفااردًوالجماعاااتًوالباادًأنًتكااونًمواكبااةً
للعمليةًالتعليميةًمنذًبدايتهاًمنًخاللًتضامينهاًفايًالمنااهجًالد ارسايةً،وغرساهاًفايًنفاوسًالطلباةًً،فاالقيمً
والتعليمًكالهماًمكملًلآلخرً,وذلكًلضمانًنتائجًجيدةًلدىًالطلبةً,وإلنشاءًجيلًمثقفًوواعًيعرفًماًلهً
وماًعليهًمانًحقاوقًوواجبااتًدونًظلامًاوًمحابااةًيسايرًببلادهًإلاىًاألماامًويلحاقًركابًالتطاورًواالزدهاارً
والمعرفةً .
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المحور الثاني :مناهج التربية اإلسالمية
ًًًًًتعدًالمناهجًالدراسيةًعنص ارًمهما ًمنًعناصرًالعمليةًالتعليميةً،ومنًأجلًالتخطيطًالعلميًللمنهجً
المدرسيً،فقدًأنشأتًمعظمًدولًالعالمًإداراتًخاصةًبتقويمًوتحليلًالمناهجًمنًأجلًالتأكدًمنًصالحيةً
المنهجًالمدرسيًوالكشفًعنًنقاطًالضعفًفيهً .
ًومن ًيطلعًعلىًالكتاباتًفي ًالمناهج ًيجد ًمفهوم ًالمنهج ًالدراسي ًيتأرجح ًبين ًمعنيين ًكما ًيراه ً(شوقً،
ً،1112صً ً:)16
األولً:يشارًإليهًبالمعنىًالضيقًأوًالتقليديًإلىًغيرًذلكًمنًالصفاتًالتيًتأتيًألفاظهاًبالمعنىًذاتهً .
الثانيً:يشارًإليهًبالمعنىًالواسعًأوًالتقدميًإلىًغيرًذلكًمنًالصفاتًالتيًتأتىًأيضاًبالمعنىًذاتهً .
ًًًً وال ًشك ًأن ًالمحتوى ًالدراسي ًيختلف ًمن ًمادة ًدراسية ًإلى ًأخرى ًحسب ًطبيعة ًاألهدافً ،وال ًتعدً
عمليةًاختيارًالمستوىًذاتًطابعًعشوائيً،بلًتعدًعمليةًمحكومةًبمعاييرًمتعددةً،هذاًباإلضافةًإلىً
االهتمامًبالتقدمًالتكنولوجيًالهائلً(ابراهيمًوسعادةً .)1122ً،
ًًًًلذلكًتحتاجًالمناهجًالدراسيةًلعملياتًالمراجعةًالمستمرةً،فالمجتمعًيتعرضًلعملياتًتغيرًمستمرةً،
لذلكًكانًمنًالصعبًعلىًالمنهجًأنًيبقيًمتكيفا ًمعًحاجاتًالمجتمعًلفترةًزمنيةًطويلةً،مماًيعنيً
ضرورةًتغيرهًفيًضوءًالتغيراتًالتيًيمرًبهاًالمجتمعً،وهذاًيتطلبًدراسةًالمناهجًوتحليلهاًواعادةًبنائهاً
بشكلًمستمرً(الزياداتًوقطاويً.)1121،
ًًًًوقد ًحدث ًفي ًالعراق ًبعد ًعام ً(ً )1113استحداث ًفلسفة ًتربوية ًجديدةً ،ركزت ًعلى ًترسيخ ًمفاهيمً
وقيمًحقوقًاإلنسانًوالنزاهةًوالشفافيةًواالنفتاحًعلىًالعالمًالخارجيً،واعادةًالنظرًفيًاألهدافًالتربويةً
واعادةًتنقيحًوتأليفًبعضًالكتبًالمدرسيةً .
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مفهوم التربية اإلسالمية:
ًًً"هيًمنظومةًمنًالمفاهيمًالتربويةًالمتصلةًالتيًتستندًفيًاشتقاقهاًإلىًالقرانًالكريمًوالسنةًالنبويةً
الشريفةً،يصًوغها ًجماعةًمنًالمتخصصينًبهدفًبناءًالشخصيةًاإلنسانيةًالقادرةًعلىًتحقيقًالعبوديةً
واإلستخالف"(ً.عليً،1121ً،صً )24
ًًً"ف هيًعمليةًتفاعلًبينًالفردًوالبيئةًاالجتماعيةًالمحيطةًبهًمستضيئةًبنورًالشريعةًاإلسالميةً،بهدفً
بناء ًالشخصية ًاإلنسانية ًالمسلمة ًالمتكاملة ًفي ًجوانبها ًكلهاً ،وبطريقة ًمتوازنة" ً(المعايطةً،1121ً ،
صً )26
ًًًوعرفها ًاالقطش ًوزمالًنه ً("ً )1121إن ًالتربية ًاإلسالمية ًبمفهومها ًالعام ًتعني ًااللتزام ًباإلسالم ًقوالً
وعمالً ،أما ًبمفهومها ًالخاص ًتعني ًمقر ار ًدراسيا ًإلى ًجنبه ًمقررات ًدراسية ًأخرى ًكاللغة ًالعربيةً
واالجتماعياتًوالعلومًوغيرهاًمنًالعلومً،أماًبمفهومهاًلدىًالمتخصصينًفيًالتربيةً،البحثًعنًمنهجً
اإلسالمًفيًتربيةًالفردًواألمةًآخذاًمنًالقرانًوالسنة"ً(صً ً.)11
ًًًًًإن ًللتربية ًاإلسالمية ًأهمية ًكبيرة ًمنها ًتتمثل ًفي ًزراعة ًقيم ًتربوية ًلتقوية ًصلة ًاإلنسان ًبربه ًعزً
وجلً،حيثًتجعلهًيراقبًنفسهًبالسرًوالعالنيةً،خشيةًوالخ ًوفًمنًاهللًتعالىً،كماًأنهاًتساهمًفيًتكوينً
شخصيةًالمتعلمًاإلسالميةًالمتفتحةًإلىًالحقًوالخيرًوالتجددًوترسيخًالعقيدةًالصافيةًالصحيحةً ً،وتزودً
المتعلم ًبالعلوم ًالشرعية ًالتي ًتمكنه ًمن ًأداء ًعباداته ًومعامالته ًوفق ًالشريعة ًاإلسالميةً ،وتساعد ًفيً
ً،واعدادًالمتعلمًللدنياًواآلخرةً
المحافظةًعلىًسالمةًالمجتمع ًاإلسالميًمنًالظواهرًاالجتماعيةًالسلبية ً
بشكلًمتوازنً،وتعرفهمًبحقوقهمًوواجباتهمً،وحقوقًاآلخرينً(الحريريً.)1122ً،
ًًًًًوهناك ًالعديد ًمن ًاألسباب ًالتي ًأدت ًإلى ًاالهتمام ًوالعناية ًبالتربية ًاإلسالميةً ،مثل ًإنفتاح ًوتبادلً
الثقافاتًالعالميةً،مماًأدىًإلىًبروزًأنماطًجديدةًمنًاألفكارًوالقيمً ً،وضعفًشخصيةًالمسلمًالمعاصرً
وبناءه ًوخاصة ًمن ًالنواحي ًالثقافية ًواالجتماعيةً ،باإلضافة ًإلى ًسيطرة ًالمادة ًعلى ًنواحي ًالحياةً،
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ً،وانتشارًاالتجاهاتًالفكريةًالمتعددةًوتنوعها ً(الجالدً،
وأصبحتًمعاييرًالمادةًهيًالسائدةًفيًاإلنسان ً
ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.)1122
األهداف التربوية اإلسالمية :األهدافًتدورًحولًأربعةًمستوياتًهي(جابر:)1114ً،
األولً:األهدافًالتيًتدورًعلىًمستوىًالعبوديةًهللًًأوًإخالصًالعبوديةًهلل.
الثانيً:األهدافًالتيًتدورًعلىًمستوىًالفرد؛ًإلنشاءًشخصيةًإسالميةًتتصلًباهللًتعالى.
الثالث :األهدافًالتيًتدورًحولًبناءًالمجتمعًاإلسالميً،أوًبناءًاألمةًالمنمنة.
الرابعً:األهدافًالتيًتدورًحولًتحقيقًالمنافعًالدينيةًوالدنيويةً .
ويرىًسبيتانًًووهدان(ً،1121صً)16أنًهناكًوسائلًوطرائقًعديدةًيمكنًإنًيلجأًإليهاًالمعلمًلتحقيقً
أهدافًالتربيةًاإلسالميةًمنها ًأنًيسودًالروحًالدينيًالجوًالمدرسيً،لماًلهًمنًأثرًفيًاالستقرارًالنفسيً
ً،واالعتمادًعلىًالممارسةًالعمليةًفيًبعضًالممارساتًمثلًتعليمًالوضوءًوالصالةًعملياًً،
لدىًالطالب ً
ًواالستفادةًمنًالمناسباتًالدينيةًالمختلفةًفيًتنميةًمعلوماتًالطالبً،باإلضافةًإلىًربطًالمسائلًالدينيةً
بالحياةًالواقعيةًالمتمثلةًالحسيةًوالملموسة.
خصائص مناهج التربية اإلسالمية(ً:علي2010ً،؛ًالمعايطةً:)2012ً،
 تتصف ًبشمول ًمختلف ًجوانب ًالحياةً ،رغم ًأن ًشخصية ًاإلنسان ًمتعددة ًالعناصرً ،والشمولً
مرتبطًبالتوازنً،وكالهماًيرتبطانًبالمصدرًاألعلىًوهوًاهللًتعالىً.
 وتتميزًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًباإليجابيةًبفكرًاإلنسانًومنهجيتهًفيًالتعاملًمعًاألحداثًمنً
حولهً،إذًالبدًمنًالتفكيرًااليجابيًالموضوعيًالعقالنيًالسليمً،والتفكيرًااليجابيًيزودًاإلنسانً
بالقدرةًعلىًالتحليلًوالموازنةًبينًالسلبياتًوااليجابياتً.
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 وبذلك ًالبد ًمن ًاالستمرار ًوالتجدد ًفي ًمناهج ًالتربية ًاإلسالميةً ،ألنها ًتمتد ًعلى ًطول ًحياةً
اإلنسانً،حيثًتنميًشخصيةًالمتعلمًوتوجهه ًنحوًالخيرًوتستهدفًإلىًتربيةًالمسلمًعلىًالقيمً
والفالحًفيًالدنياًوالفوزًبالجنةًفيًاآلخرة.
تطوير مناهج التربية اإلسالميةً:
تعد ًالمناهجًالدراسيةًاالداةًالرئيسيةًفيًبناءًالطالبً،حيثًتمثلًالمصدرًاالهمًإلتمامًالعمليةًالتعليمة،
ألنه ًيعتبر ًمرجعا ًمهما ًللمعلم ًوالطالب ًعلى ٍ
ًوالكتاب ًالمدرسي ًيعتبر ًالوسيط ًبين ًالمعلمً
ًحد ًسواءً ،
والمتعلمً،لذلكًتحتاج ًالمناهجًالدراسيةًإلىًالكثيرًمنًالموضوعاتًالمتجددةًالتيًتسدًحاجاتًالمتعلمً,
وتعدهًُليصبحًمواطناًصالحاًبالمجتمعً،وتبرزًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًكدعامةًأساسيةًفيًبناءًشخصيةً
الطالبًالقويةًيكون ًفيهاًمتمايزًعنًغيره ًتحت ًمظلة ًوتوجيهات ًمصادر ًاإلسالمًوفي ًمقدمتها ًالقرآنً
الكريمًوالسنةًالنبويةًالشريفةً،لذاًفالواجبًعليناًأنًنخططًللعملًالمستقبليًكأساسًلبناءًمناهجًمتطورةً،
ولذلكًأورد ًكال ًمن(ً:مرعيًوالحيلة1124ً،؛ًالعنزي2013ً,؛ًالبكارً )1122،األمورًاآلتيةًالتيًيجبً
االنتباهًلهاًعندًتطويرًمناهجًالتربيةًاإلسالميةً :
 التركيزًعلىًتربيةًاألفرادًمنًكافةًالجوانبًفيًضوءًتعاليمًدينناًالحنيفً ً.
 بناءًهذاًالمنهاجًعلىًأسسًعلميةًواضحةًيعدًشرطاًليحققًهذاًالمنهاجًأهدافًالمجتمعً.
 مجاراةًالتطوراتًالمعاصرةً.
 تصويبًجوانبًالقصورًواالهتمامًبتنميةًمهاراتًالتفكيرًالعلياً.
 تعزيزًجانبًالقوةًواثرائهاً .
 يجب ًاالهتمام ًبالقيم ًاإلسالمية ًالتي ًطرحها ًالدين ًاإلسالميً ،وخاصة ًونحن ًنعيش ًفي ًعصرً
العلمًالتكنولوجيًوالمتغيراتًالعالمية.
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إنًأهدافًتدريسًالتربيةًاإلسالميةًتسعىًإلىًتشكيلًشخصيةًالطالبً،بحيثًيصبحًعلىًوعيًفيً
مجتمعهً،وذلكًمنًخاللًمنهجًيرتبطًبظروفًالمجتمعًوأحوالهً،ومنًالضرورةًربطًمحتوىًموادًالتربيةً
اإلسالمية ًبواقع ًالطالبً ،بحيث ًيوازن ًبين ًطبيعة ًالمادة ًوصلتها ًباحتياجات ًالعصرً ،ومن ًثم ًتمكنً
الطالبًمنًتحقيقًالهويةًاإلسالميةًالمتميزةًوالتفاعلًمنًخاللهاًمعًمقتضياتًالعصرً ً.
ووضحً(الزحيليً)1114ً،كيفيةًالتجديدًفيًمناهجًالتربيةًاإلسالميةً :
 التجدي اادًم اانًسا اننًاإلس ااالمً،وبع ااثًاهللًتع ااالىًاألنبي اااءًلتجدي اادًال اادينًف اايًهداي ااةًالن اااسًإل ااىًطاعت ااهً
وارشادهمًإلىًالطريقًالمستقيمً،ويقصدًبالتجديدًتجديدًالفكرًالتربويًاإلسالميً .
 تجديدًوتطويرًالمناهجًفيًضوءًمتطلباتًالحياةًالمعاصرةً،وأماامًتحادياتًالشارقًوالغاربًالمطاالبينً
بتغييرًالمناهجًالدراسيةًبماًيتفقًمعًتقاليدهمًوانحرافاتهمً،لذلكًالبادًمانًإيجاادًالمنااخًالمالئامًلتكاونً
علومناًاإلسالميةًأكثرًفعاليةًوايجابيةً.
 البدًمنًتبنيًمنظومةًتربويةًإسالميةًقادرةًعلىًالتفاعلًمعًاأللفيةًالثالثةًبماًتحملًمنًسماتًثورةً
المعلوماتًوالتكنولوجياً،األمرًالذيًيستدعي ًرسمًسياسةًتربويةًإسالميةًتعنىًبتأكيدًالهويةًالدينيةً
والوطنية.
 تجديد ًالتعليم ًيخرج ًنوعية ًجديدة ًمن ًالمتعلمين ًالقادرين ًعلى ًمعرفة ًأنفسهم ًوفهم ًاآلخرينً ،فانً
األنظمةًالتعليميةًمدعوةًلتنميةًالشخصيةًالتعليميةً .
 البدًمنًتخطيطًمستقبليًكأساسًلبناءًمناهجًمتطورةً،وقيامًالمتخصصينًفيًمجالًالمناهجًبعملً
خياراتًمتعددةًبعالمًالمستقبلً،يرادًبالمستقبلًأيًإدراكًالزمانًبشكلًيوجهناًنحوًالغدًبكلًماًيحملهً
منًتغيرات.
أهمية تطوير مناهج التربية االسالمية(عيد ًًوالخصاونةً 1122ً ,؛ ًحلس1121ً ،؛ ًالشبول ًوالخوالدةً،
ً :)1126
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 تهدف ًمناهج ًالتربية ًاإلسالمية ًإلى ًبناء ًالشخصية ًاإلنسانية ًالسويةً ،وهي ًتربيةًإيجابية ًفاعلةً
تربطًاإلنسانًبربهًوبنفسهًوبنيًجنسهً،وعالقتهًبالكونًوالحياةً
 تعدًمناهجًالعلومًالشرعيةًمنًأكثرًالمناهجًالتيًيجبًاالهتمامًبجودتهاً،فهيًمنًأكثرًالمناهجً
أهميةًللمجتمعً،حيثًتنديًالعلومًالشرعيةًدو ارًأساسيا ًفيًتكوينًشخصيةًالطالبًاإلسالميةً،
تتمثلًفيًتحديدًأهدافهاًومخرجاتهاًالتعليميةً.
 تهدفًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًإلىًتنشئةًالفردًعلىًاإليمانًباهلل ًووحدانيةًتنشئةًتبلغًأقصىًماً
تسمحًإمكاناتهًوطاقاتهً،حتىًيصبحًفيًالدنياًقاد ارًعلىًفعلًالخيرًلنفسهًوألمتهً .
 تعد ًكتب ًالتربية ًاإلسالمية ًمن ًمصادر ًالمعرفة ًالشرعيةً ،ودائما ًما ًتكون ًالقيم ًمستنبطة ًمنً
تعاليمًالدينً،وهذهًالقيمًاإلسالميةًهيًالتيًتغرسًالفضائلًفيًالنفوسً .
 العمل ًعلى ًإحداث ًنقلة ًنوعية ًفي ًكتب ًالتربية ًاإلسالميةً ،وذلك ًلكونها ًالركيزة ًاألساسية ًالتيً
تكونًشخصيةًالطلبةًالدينيةًالسليمة.
وأورد ًكال ًمن (حسونة(ً )1123ً ،العرنوسي ًوحربيً )1121ً ،السمات ًالتي ًينبغي ًتوافرها ًفي ًالمناهجً
الدراسيةًلمواكبةًالعصرًكماًيأتي:
 أعادة ًالنظر ًفي ًالمناهج ًالدراسية ًوتحديث ًكتبها ًفي ًأي ًمجتمع ًعملية ًمستمرة ًبسبب ًالتغيرً
الحضاريًالمتواصلً،وبسببًاالنفجارًالمعرفيً.
 المناهجًالدراسيةًالتيًتوضعًفيًمدةًزمنيةًمعينةً،قدًتصبحًقليلةًاألهميةً،بعدًمدةًمنًالزمنً
إذاًلمًتتعرضًلعملياتًالمراجعةًواإلضافةًوالحذفًوالتبديل.
 زاد ًاإل هتمام ًبالمناهج ًالدراسية ًفي ًالعقود ًاألخيرةً ،لما ًشهده ًالعالم ًمن ًتطورات ًعلمية ًوتقنيةً
ومعرفية ًأكدتها ًنتائج ًالبحوث ًوالدراسات ًالعديدة ًوميادين ًالعمل ًواإلنتاج ًمما ًأدى ًإلى ًظهورً
اإلصالحًوتطويرًالمناهجًالدراسيةًفيًمعظمًالبلدانً ً.
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 يعد ًالمنهج ًمنظومة ًمتكاملة ًيشمل ًالخبرات ًوالمهارات ًالتي ًتتداخل ًفيما ًبينهاً ،وفقا ًألهدافً
مرسومةًمنًأهدافًالمجتمعًوتطلعاتهً،وفقا ًإلستراتجياتًواضحةًتتماشىًمعًالتطوراتًالهائلةً
فيًمجالًالعلمًوالمعرفةًوتواكبًالقفزاتًالسريعةًفيًالثورةًالتقنيةً.
 تشكل ًالمناهج ًالتعليمية ًركنا ًأساسيا ًمن ًأركان ًثالثة ًهيً :الطالبً ،والمعلمً ،المعلوماتً ،وهيً
أخطارهاً،األمرًالذيًيدفعًباتجاهًتطويرًالمناهجًبالتحليلًوالتقويمً،لتتالءمًومستوياتًالطالبً
العمريةًوالفكريةً،ولتتالءمًروحًالعصرًالذيًتعيشًفيه.
ويذكرً(العياصرةً)1122ً،الشروطًالواجبًتوافرهاًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًوهيً :
 أنًينسجمًالكتابًالمدرسيًمعًالمنهاجً.
 أنًيناسبًمستوىًالتالميذًوقدراتهمً.
 أنًيحتويًعلىًوسائلًتعليميةًوأنشطهًترتبطًارتباطاًوثيقاًبالمعلوماتً.
 أنًيحتويًعلىًأساليبًتقويميةًمتعددةً.
 أنًيتصفًمحتوىًالكتابًبالحداثةًومسايرةًالتطوراتًالتكنولوجيةًالحديثةً.
 أنًينظمًالمادةًمنطقياًًوسيكولوجياًًبشكلًمتوازنً.
 أنًتكونًمادتهًمثيرةًللتفكيرًعلىًشكلًمشكالتًتتطلبًحلوالًمنًالطلبةًأنفسهمً .
 أنًيكونًإخراجهًوًجيداًبحثًيكونًجاذباًللمتعلمً.
إنًمادةًالتربيةًاإلسالميةًلهاًمكانةًهامةًتربويا ًوأخالقيا ًودينياً،ألنهاًتنكدًعلىًالقيمًوالمفاهيمً
الراسخةًفيًاإلسالمًوالمجتمعً،ويرىًالباحثًأهمًأهدافًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًفيًالمرحلةًالثانويةًً ً:
 بناءًإيمانًالطالبًباهللًتعالىًوبرسولهًوبماًجاءًمنًتشريعًوأحكام.
 تقويةًالوازعًالدينيًفيًنفسهًواالبتعادًعنًالتياراتًالهدامةًللمجتمع.
 تقويةًميلًالطالبًإلىًالمحافظةًعلىًشعائرًالدينًومبادئهًالسامية.
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 إزديادًوالءًالطالبًلوطنه.
 تعميقًإيمانًالطالبًبأنهًعنصرًمنتجًفيًكلًالميادينً.
 تعلمًالطالبًعلىًالحرصًعلىًتنميةًالثروةًالعامةًوالمحافظةًعليهاً .
 جعلًالمدرسةًمركزًالعلمً .
 تبصيرًالطالبًبواقعًالعالمًاإلسالمي.
والمشكالتًالتيًتعانيًمنهاًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًكماًيراهاًالباحثً ً:
 ضعفًرغبةًالطالبًفيًدراسةًالتربيةًاإلسالمية.
 فصلًالدينًعنًالحياةًحيثًتقدمًالحقائقًالدينيةًمعزولةًعنًالعاطفة.
 إغفالًاثرًالدينًفيًالتقدمًالعلمي.
 قلةًالوقتًالمخصصًلمادةًالتربيةًاإلسالميةً .
 عدمًتماشيًالمناهجًمعًمطالبًالمجتمعً،كأنًالكتبًوضعتًلزمانًغيرًزماننا.
 إغفالًطبيعةًالمجتمعًالذيًوضعتًلهً،فالًتتعرضًللمشكالتًاالجتماعيةًواالقتصاديةًالموجودةً
فيهً ً.
ًًًًًًويرى ًالباحث ًأن ًلمناهج ًالتربية ًاإلسالمية ًأهمية ًفاعلة ًومنثرة ًفي ًبناء ًشخصية ًالطالبً
وتنميتها ًنحو ًالصالح ًًوإلنشاء ًجيل ًقوي ًمتمسك ًبالقيم ًمن ًالضروري ًاإلهتمام ًبالمناهج ًالدراسيةً
وخاصة ًالتربية ًاالسالمية ًألن ًديننا ًالحنيف ًينكد ًعلى ًهذه ًالقيم ًويدعو ًالى ًتنمية ًشخصية ًالفردً
تنميةًايجابيةًمرغوبة.
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ثانياً :الدراسات السابقةً ً:
بعدًاالطالعًعلىًالدراساتًالعربيةً،واألجنبيةًذاتًالصلةًبموضوعًالدراسةًالحاليةً،تمًعرضهاً
منًاألقدمًإلىًاألحدثًعلىًالنحوًاآلتيً :
هدفتًدراسةًالخليفةً(ً)1116إلىًتحديدًالمضامينًاألخالقيةًالتيًيجبًأنًتتضمنهاًكتبًاللغةً
العربيةًبالصفوفًالثالثةًاألولًفيًالمرحلةًاالبتدائيةًفيًدولًالخليجًالعربية؛ًبهدفًتعرفًمدىًتوافرًماً
فيها ًمن ًمضامين ًأخالقيةً ،مستعينا ًإلى ًذلك ًبأسلوب ًتحليل ًالمحتوىً .وقد ًتوصلت ًالدراسة ًإلى ًقائمةً
بالمضامينًاألخالقيةًالالزمةًلطالبًالصفوفًالثالثةًاألولًفيًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولًالخليجًالعربيً،
والتي ًاحتوت ًعلى ً(ً )61مضموناً ًأخالقياًً .كما ًاشتملت ًالكتب ًالتي ًتم ًتحليلها ًعلى ًجميع ًالمضامينً
األخالقية ًالتيًجاءتًفيًالقائمةً .كما ًكشفت ًالنتائجًعنًوجود ًتدرج ًواضح ًفي ًتقديم ًتلك ًالمضامينً
األخالقيةً،إضافةًإلىًعدمًوجودًتوازنًفيًتقديمًالمضامينًاألخالقيةًفيًالكتبًالتيًتمًتحليلهاً .
ًأماًدراسة ًالخطيب(ً)1112فقدًهدفتًإلىًالتعرفًعلىًالقيمًاألخالقيةًاإلسالميةًالمتضمنةًفيًكتبً
اللغةًالعربيةًالمقررةًللحلقةًالثانيةًمنًالمرحلةًاألساسيةًفيًاألردنً،وقدًتكونًمجتمعًالبحثًوعينتهًمنً
كتبًاللغةًالعربيةًللحلقةًالمذكورةً،وًقامًالباحثًبتحليلًالكتبًالمذكورةًمعتمدةًالجملةًوحدةًللتحليلً،
وخلصًالبحثًإلىًالنتائجًمجموعًتك ارراتًالقيمًفيًمحتوىًالكتبًالثالثةًبلغً(ً)1416مرةًموزعةًعلىً
(ً)11قيمةً،فيًأربعةًمجاالتًالعقديةً،والتعبديةً،والماديةً،واالجتماعية ً
ًتعرف ًدرجة ًقيام ًمعلم ًالمرحلة ًالثانوية ًبمدينة ًالرياض ًبدوره ًفيً
ًوهدفت ًدراسة ًالصائغً(ً )1116إلى ّ
تنمية ًالقيم ًالخلقية ًلدى ًطالبهً ،كما ًهدفت ًإلى ًالكشف ًعن ًاختالف ًوجهات ًنظر ًكل ًمن ًالمعلمينً
والمديرينًحولًمدىًقيامًمعلمًالمرحلةًالثانويةًالعامةًللبنينًبمدينةًالرياضًبدورهًفيًتنميةًالقيمةًالخلقيةً
لدىًطالبهً،واستخدمًالباحثًالمنهجًالوصفيًالتحليليً،إذًأعدًاستبانةًغطتًتسانالتًالدراسةً،وطبقتً
على ًعينة ًمع ًالمعلمينً ،والمديرين ًبلغت ً(ً )362معلمةً ،و(ً )11مديرة ًواستخدم ًالباحث ًمجموعة ًمنً
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األساليبًاإلحصائيةًلتحليلًالبياناتً ً،ولقدًتوصلتًالدراسةًالىًالنتائجً:عدمًوجودًفروقًبينًاستجاباتً
المعلمينًحولًمدىًقيامًالمعلمًبدورهًفيًتنميةًالقيمًالخلقيةًبحسبًمتغيرًالتخصصً،والمنهلًالعلميً،
ووجودًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمعلمينًحولًمعوقاتًقيامًالمعلمًبدورهً .
ً

ًأجرىًالشملتي ً(ً)1121د ارسةًهدفتًإلىًالكشفًعنًالقيمًاألخالقيةًالفرديةًفيًكتبًالتربيةً

اإلسالميةًالمقدرةًللمرحلةًالمتوسطةًبالمملكةًالعربيةًالسعوديةًوطرائقًعرضهًوقدًتكونتًعينةًالدراسةً
منًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللمرحلةًالمتوسطةًبالسعوديةًوعددهاًً 21كتابةً،والتيًتضمنتًالفروعًاآلتيةً:
التف سيرًوالحديثًوالفقهً،وقدًاستخدمًالباحثًتحليلًالمحتوىًللكتبًعينةًالدراسةًوقدًتمثلتًأداةًالدراسةً
في ًقائمة ًبالقيم ًاألخالقية ًالتي ًيلزم ًتوافرها ًفي ًهذه ًالكتب ًوقد ًاشتملت ًهذه ًالقائمة ًعلى ً(ً )42قيمةً
أخالقيةًفرديةً،وقدًأظهرتًالنتائجًأنًعددًالقيمًاألخالقيةًالفرديةًالمتضمنةًفيًكتبًاإلسالميةًللمرحلةً
المتوسطةً(ً)11قيمةًأخالقيةًفرديةًمنًمجموعً(ً)42قيمةًأخالقيةًكانًينبغيًتوافرهاًفيًهذهًالكتبً .
ً

ًأما ًدراسة ًالحميدي ً(ً )1122فقد ًهدفت ًإلى ًتحديد ًالقيم ًاألخالقية ًالالزمة ًلطالب ًالمرحلةً

الثانويةًفيًكتبًاللغةًالعربيةًالمقررةًعلىًالمرحلةًالثانويةً(الصفًالعاشرًوالحاديًعشرًوالثانيًعشر)ً
بدولةًالكويتً.ولتحقيقًهذاًالهدفًاستخدمًالباحثًأسلوبًتحليلًالمحتوىً،والذيًتطلبًاستخدامًأداتينً:
األولىً:استبانةًالقيمًاألخالقيةً،أماًاألداةًالثانيةًفهيًاستمارةًتحليلًالمحتوىً.وفيًضوءًتحليلًبياناتً
الدراسةًتمًالت ًوصلًإلىًتحديدًالقيمًاألخالقيةًالالزمةًالطالبًالمرحلةًالثانويةً،والتيًبلغتًً16قيمةً.كماً
تضمنًمحتوىًكتبًاللغةًالعربيةًفيًصفوفًالمرحلةًالثانويةًجميعًالقيمًاألخالقيةًالواردةًفيًقائمةًالقيمً
األخالقيةً،إالًأنًهناكًاختالفاًفيًدرجةًتك ارراتهاًمنًصفًإلىًصفًومنًكتابًإلىًكتابً.كماًكشفتً
النتائج ًعدم ًوجود ًتوازن ًفي ًتقديم ًالقيم ًاألخالقية؛ ًحيث ًلم ًتحظ ًجميع ًالقيم ًاألخالقية ًبدرجات ًتوافرً
عاليةً.كماًبينتًنتائجًالدراسةًأنًمحتويًكتبًاللغةًالعربيةًبالمرحلةًالثانويةًاهتمًبمبدأًالتدرجًفيًتقديمً
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القيمًاألخالقيةًبينًالصفوفًالثالثةً.وأشارت ًالنتائجًأنًهناكًتفاوتاًفيًتوزيعًالقيمًاألخالقيةًعلىًكتبً
اللغةًالعربيةًفيًالمرحلةًالثانوية؛ًحيثًإنًغالبيةًتك ارراتًالقيمًانحصرتًفيًكتبًالقراءةً .
وأجاارىًأحماادً(ً)1126د ارسااةًهاادفتًالااىًالكشاافًوتحدياادًالقاايمًاالخالقيااةًالتاايًتضاامنهاًكتااابً
التربيااةًاالسااالميةًللساانةًالخامسااةًماانًالتعلاايمًاالبتاادائيًفاايًالج ازئاارً،واسااتخدمًالماانهجًالوصاافيًالتحليلاايً
واسلوبًتحليلًالمحتوىًواتخذًالكلمةًوحدةًالتحليالً،وكاناتًاألداةًاساتمارةًلتحليالًمحتاوىًالكتاابً،وتكاونً
مجتماعًالد ارساةًمانًجمياعًالوحاداتًالتعليمياةً(ًالادروسًفقاط)ًللكتاابًوكاناتًعيناةًالد ارساةًقصاديةً،وهاايً
نفسااهاًمجتم ااعًالد ارس ااةًم اانًالكت ااابًالمدرس اايًالمقااررًللع ااامًالد ارس اايًً،1126/1123وبع اادًالقي ااامًبعملي ااةً
التحليلًتوصلتًالىًالنتائجًالتاليةً:بلغًمجموعًالقيمًالمستخرجةًوالتيًاجريتًعليهاًعمليةًالتحليالً(ً)22
قيمةًأخالقيةًصاريحةًاساتبعدتًبااقيًالقايمً،ويوجادًقايمًأخالقياةًتكاررتًأكثارًمانًغيرهااً"كالتعااون"ً(ً)14
تكارارًو"األماارًبااالمعروفًوالنهاايًعاانًالمنكاار"ً(ً)23تكارارً،وقاادًحظيااتًهاتااانًالقيمتااانًبااأعلىًالتكا ارراتً
والنسبةًالمئويةً،بينماًحظيتًباقيًالقايمًاألخالقياةًبتكا ارراتًمتدنياةًوخاصاةًقيماةً"بارًالوالادينًو"األماناة"ً،
غيرًأنهمااًالًيقاالنًشاأناًعانًبااقيًالقايمًوهاذاًفياهًعادمًتاوازنًفايًوضاعًالنصاوصً(الادروس)ًالمساتهدفةًً
لغرسًالقيمًاألخالقيةًفيًنفسًالطالبً .
ً

ًوأجرت ًكاظم ً(ً )1121دراسة ًهدفت ًالتعرف ًإلى ًدرجة ًتضمين ًكتب ًاألدب ًوالنصوص ًفيً

المرحلة ًاإلعدادية ًفي ًالعراق ًللقيم ًاألخالقية ًوالجماليةً ،وتكون ًمجتمع ًالًدراسة ًمن ًكتب ًاألدبً
والنصوص ًفي ًالمرحلة ًاإلعدادية ًفي ًالعراق ًوالمقررة ًللعام ًالدراسي ًً 1126ً –ً 1123لتحقيق ًأهدافً
الِدراسةًجرىًاستخدامًالمنهجًالوصفيًأسلوبًتحليلًالمحتوىً،بعدًبناءًأداةًتحليلًالدراسةًللقيمًاألخالقيةً
والجماليةً،وتمًتطبيقًاألداةًعلىًكتبًالصفوفًالرابعًوالخامسًوالسادسً،وأظهرتًالنتائجًأنًعناصرً
القيم ًاألخالقيةًوالجمالية ًمجتمعة ً(ً)131قيمةً،وكانتًالقيمًاألخالقيةًأقلًمنًالقيمًالجماليةًالتي ًبلغً
عددهاً(ً)112أيًبماًنسبتهً(ً)%61منًمجملًالقيمً،وكانتًقيمًالصبرًوالثباتًأعلىًنسبةًبينًالقيمً
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األخالقيةً ،وأن ًحقوق ًالجار ًكانت ًاألقلً ،في ًحين ًلم ًتظهر ًقيم ًاحترام ًرأي ًاآلخرين ًوثقافة ًالتعايشً
السلميً ،بينما ًالقيم ًالجمالية ًكانت ًأعلى ًفي ًالمجموع ًمن ًالقيم ًاألخالقية ًالتي ًبلغت ً(ً )311نسبتهً
(ً) %41منًالعددًاإلجماليًللقيمً،وكانتًأكثرًالقيمًفيهاًالمحسناتًالبديعيةً،أدناهاًقيمًاالهتمامًبنظافةً
البيئةً،فيًحينًلمًتظهرًلتذوقًالفنونًوالحفاظًعلىًالنظامً .
أجرى ًستيفن ً(ً )Stephen, 2016دراسة ًهدفت ًالى ًتحديد ًالمعايير ًاألخالقية ًومدى ًتطبيقهاً
لدى ًالمعلمين ًفي ًتعليم ًطالب ًالمرحلة ًاالساسية ًفي ًمدينة ًبريتوريا ًفي ًجنوب ًإفريقياً ،استخدمت ًهذهً
الدراسة ًطريقة ًبحث ًنوعي ًباستخدام ًدراسة ًحالة ًألربع ًمدارس ًواثنا ًعشر ًمعلماً ،تم ًاختيار ًالمدارسً
األربعًعنًقصدًللحصولًعلىًأعمقًفهمًتجاربًالمشاركينًمنًوجهاتًنظرًمختلفةً،توصلتًالدراسةً
أن ًالتدريبًالمهني ًلمعلميًالمهارات ًالحياتيةًوالتعددية ًالثقافية ًخالل ًدروس ًالمهارات ًالحياتيةً ،تحتاجً
إلىًمعالجةً،أوصتًالدراسةًبأنًيجبًإنشاءًعالقةًثقةًبينًاآلباءًوالمدارسًللمساعدةًفيًالتمكينًعلىً
المعلمينًمعالجةًموضوعًالتجديدًاألخالقيًفيًمجتمعناًومراقبةًالفصولًالدراسيةً .
أماًدراسةًالزبونًوربيعان ً(ً)1124فقدًهدفتًالدراسةًإلىًتعرفًدرجةًتمثلًطلبةًالمرحلةًالثانويةًفيً
منطقةًحائلًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًللقيمًاألخالقيةًمنًوجهةًنظرًالطلبةًأنفسهمً،وعالقتهاًببعضً
المتغيراتً.تكونًمجتمعًالدراسةًمنً(ً)2132طالبةًمنًالطلبةًالذكورًفيًالمرحلةًالثانويةًفيًمنطقةً
حائلًفيًالعامًالدراسيًً،1123-1121فيماًتكونتًعينةًالدراسةًمنً(ً)321اختبرواًبالطريقةًالعشوائيةً
البسيطةً،وات بعتًالدراسةًالمنهجيةًالوصفيةًالمسحيةً.واستخدمتًاستبانةًأعدتًلهذاًالغرضً.أظهرتً
نتائج ًالدراسةًأن ًدرجةًتمثلًطلبةًالمرحلة ًالثانوية ًفيًمنطقة ًحائل ًفي ًالمملكة ًالعربية ًالسعوديةًللقيمً
األخالقيةًكانتًمرتفعةً،وأشارتًالنتائجًكذلكًإلىًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيةًعندًمستوىًالداللةً
(ً) 1.11بينًتقديراتًالطلبةًلدرجةًتمثلهمًللقيمًاألخالقيةًتعزيًلمتغيراتًفرعًالدراسةً،والمعدلًالدراسيً.
وأوصتًالدراسةًبضرورةًاستمرارًو ازرةًالتربيةًوالتعليمًفيًالتركيزًعلىًالمفاهيمًاألخالقيةًً .
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وقامتًالشواورةً(ً)1124بدراسةًهدفتًإلىًالتعرفًعلىًالقيمًاألخالقيةًالمتوفرةًفيًكتابًاللغةً
العربية ًللصف ًالثامن ًاألساسي ًفي ًاألردنً ،ودرجة ًممارسة ًالطالب ًلها ًمن ًوجهة ًنظر ًمعلميهمً .وقدً
تكون ًمجتمع ًالدراسة ًوعينته ًمن ًجميع ًصفحات ًكتاب ًاللغة ًالعربية ًللصف ًالثامن ًاألساسيً ،وكذلكً
جميع ًمعلمي ًاللغة ًالعربية ًالذين ًيدرسون ًالصف ًاألساسي ًالثامن ًفي ًمديرية ًالتربية ًبالجيزة ًوالقويسمةً
بمحافظة ًعمان ًوعددهم ً(ً )213معلمين ًومعلماتً ،وتم ًإعداد ًأداتي ًالًدراسة ًاستمارة ًتحليل ًمحتوىً،
واستبانةً،وأشارتًنتائجًالًدراسةًإلىًأنًكتابًاللغةًالعربيةًللصفًالثامنًاألساسيًتضمنً(ً)34قيمةً
منًالقيم ًاألخالقيةً،وجاءتًالقيم ًبينًالشخصيةًفيًالمرتبةًاألولىً ،تليهاًالقيمًالمجتمعيةًفيًالمرتبةً.
وجاءتًالقيمًالذاتيةًفيًالمرتبةًالثالثةً،بينماًجاءتًالقيمًالبيئيةًفيًالمرتبةًاألخيرةً،كذلكًأظهرتًالنتائجً
أنًدرجةًممارسةًطلبةًالصفًالثامنًللقيمًاألخالقيةًالمتضمنةًفيًمحتوىًكتابًاللغةًالعربية ًمنًوجهةً
نظرًمعلميهمً،جاءتًبدرجةًمتوسطةً .
أجرىًشودهريً(ً)Chowdhury, 2016دراسةًهدفتًلفحصًأهميةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيً
المناهجًالدراسيةًلمادةًالعلومًفيًماليزياً،قامًالباحثًبمراجعةًدراساتًسابقةًوأدبًنظريً،وتوصلًإلىً
ًالدراسية ًلمادة ًالعلوم ًلما ًلها ًمن ًأثر ًفي ًصقل ًشخصيةً
ضرورة ًتضمين ًالقيم ًاالخالقية ًفي ًالمناهج ً
الطلبةً،وفيًتغييرًطريقةًتدريسًالعلومًبماًينسجمًمعًالقيمًاألخالقيةً .
ً

ًأجرىًالشراريً(ً )1122دراسة ًهدفتًإلى ًالكشف ًعن ًدرجة ًتضمينًالقيم ًاألخالقيةًفيًكتبً

التربيةًالوطنيةًللمرحلةًاألساسيةًالعلياًفيًاألردنً،وتحقيقاًألهدافًالدراسةً،تمًتطويرًأداةًقياسًوتحليلً
اشتملتًعلىًستًوثالثينًقيمةً،وكشفتًنتائجًالًدراسةًعنًتوافرًالقيمًاألخالقيةًبدرجاتًمتفاوتةًفيً
كتب ًالتربية ًالوطنية ًلصفوف ً(الثامنً ،التاسعً ،العاشر) ًفي ًاألردنً ،حيث ًحصلت ًقيمة ًالتعاون ًعلىً
الخيرًعلىًالمرتبةًاألولىًبينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتبًالتربيةًالوطنيةًلجميعًالصفوفً،كماًحصلتًقيمةً
تقديرًدورًالمنسساتًالوطنيةًعلىًالمرتبةًالثانيةً،وأماًقيمةًاالعتزازًبالهويةًالوطنيةًفقدًحصلتًعلىً
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تبةًالثالثةً،كماًأنًأغلبيةًالقيمًاألخالقيةًجاءتًبنسبةًمتدنيةًأقلًمنً(ً)3.36باستثناءًقيمةًالنظافةً،
المر
ّ
تقدير ًأصحاب ًالمهن ًاليدويةً ،مساعدة ًالمحتاجينً ،تقدير ًدور ًالجيش ًواألمن ًالعامً ،االنتماء ًللوطنً
جاءتًبنسبةًمتوسطةً،وتظهرًالنتائجًأن ًكتابًالتربيةًالوطنيةًللصفًالتاسعًاألساسيًقدًأحتلًالمرتبةً
ّ
األولى ًفي ًمجموع ًالتك اررات ًالتي ًمجملها ً(ً )166تك ار ارً ،إذ ًبلغ ًنصيب ًكتاب ًالصف ًالثامن ً(ً)212
تك ار ارً،أماًفيًالمرتبةًالثانيةًفقدًجاءًكتابًالصفًالعاشرًاألساسيًإذًبلغً(ً)62تك ار ارً،وجاءًفيًالمرتبةً
الثالثةًكتابًالصفًالثامنًإذًبلغً(ً)21تك ار ارًً .
أجرىًكورً(ً)Kaur, 2019دراسةًهدفتًلفحصًآراءًالطلبةًوأولياءًاألمورًنحوًالقيمًاألخالقيةً
في ًالمناهج ًالدراسية ًفي ًليتوانياً ،تم ًاجراء ًمقابالت ًمع ًطلبة ًفي ًالمرحلة ًالعمريةًمن ًً 21-1سنواتً،
باإلضافةًألولياءًأمورهمً،حيثًتكونتًالعينةًمنًً 11طالبًووليًأمرً،وتوصلتًالدراسةًإلىًأنًالقيمً
األخالقية ًالواجب ًتضمينها ًفي ًمناهج ًهذه ًالمرحلة ًالعمرية ًهيً :السالمً ،المحبةً ،اإلحترامً ،مساعدةً
اآلخرينً ً.
ًوأمين ً(ً )1126إلى ًتصميم ًقائمة ًبمنشرات ًالقيم ًالعلمية ًواألخالقية ًالتي ًينبغيً
هدفت ًدراسة ًيوسف ً
توافرهاًفيًمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالمتوسطً،وذلكًعنًطريقًاإلجابةًعنًالسنالًاآلتيً:
ماً نسبةًتوافرًالقيمًالعلميةًواألخالقيةًفيًمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالمتوسطًالصادرًمنً
و ازرةًالتربيةًالعراقيةًالمديريةًالعامةًللمناهجًفيً(ً.)1122-1122واعتمدتًالدراسةًعلىًمنهجًأسلوبً
تحليلًالمحتوىً،وحددًمجتمعًالبحثًوعينتهًبمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالمتوسطً،أماًأداةً
البحث ًفهي ًأداة ًتحليل ًالمحتوىً ،التي ًاعدت ًوفقا ًألهداف ًتدريس ًمادة ًالحاسوب ًللمرحلة ًالمتوسطةً
بالرجوعًالىًمجموعةًمنًاألدبياتًوالدراساتًالسابقةً،واعتمدتًوحدةًالفكرةًالصريحةً،والضمنيةًكوحدةً
للتحليلً،توصلًهذاًالبحثًإلىًأنًنسبًالقيمًالعلميةً(حبًاالستطالعً،وتقديرًالعلمً،وأخالقياتًالعلم)ً
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بلغت ًعلى ًالتوالي ً(ً ،)%22ً ،%26ً ،%63ً ،%11أما ًالقيم ًاألخالقية ًفقد ًبلغت ًنسبة ًقيمة ًتحملً
المسنوليةً(ً،)%211وأماًقيمةًاحترامًاالخرينًقلمًتحظًبأيًتكرارًيذكرًفيًمحتوىًالكتابًالمدرسيً .

التعقيب على الدراسات السابقة:
من ًخالل ًاستعراض ًالدراسات ًالسابقة ًالمتصلة ًبالدراسة ًالحاليةً ،يورد ًالباحث ًالخطوط ًالعامة ًلهذهً
الدراساتً :
ًًًًًتنوعتًالدراساتًالسابقةًمنًحيثًمكانًإجراء ًالدراسةً،حيثًتناولتًدولًمختلفةًكدراسةًالخطيبً
اسةًالزبونً(ً)1124فيًالسعوديةً،ودراسةً
ً
ائرً،ودر
ً
(ً)1112فيًاألردنً،ودراسةًاحمدً(ً)1126فيًالجز
كاظم ً(ً )1121في ًالعراقً ،وتختلف ًالدراسة ًالحالية ًفي ًتناولها ًكتاب ًالتربية ًاالسالمية ًللصف ًالرابعً
اإلعداديًفيًالعراقً .
ًًًًًاختلفتًالدراسةًالحاليةًمع ًمعظم ًالدراساتًالسابقة ًمنًحيثًمجتمعًوعينةًالدراسةً،فيًأنهاًقامتً
بتحليل ًكتاب ًالتربية ًاإلسالميةً ،فيما ًقامت ًمعظم ًالدراسات ًالسابقة ًبتحليل ًكتب ًمتنوعة ًككتب ًاللغةً
العربية ًوالحاسوب ًواالجتماعيات ًكدراسة ًالخليفة ً(ً )1116ودراسة ًالحميدي ً(ً )1122ودراسة ًكاظمً
(ً)1121ودراسةًالشواورةً(ً)1124ودراسةًيوسفًوامينً(ً .)1126
ًًًًًاتفقتًهذهًالدراسةًمعًالدراساتًالسابقةًمنًحيثًالمنهجيةًوهوًالمنهجًالوصفيًالتحليليً،إالًبعضً
الدراساتًالتيًإستخدمتًالمنهجًالوصفيًالتحليليًالتجريبيً،كدراسةًالصائغً(ً،)1116ودراسةًالزيونً
وربيعان ً(ً ،)1124ودراسة ًساري ً(ً ،)1123حيث ًتناولت ًهذه ًالدراسات ًمدى ًممارسة ًالطلبة ًللقيمً
االخالقيةً .
ًًًًًًوأستفادًالباحثًمنًالدراساتًالسابقةًفيًبناءًاإلطارًالنظريً,وتطويرًقائمةًالقيمًاالخالقيةً،وتحديدً
المنهجيةً،والمعالجةًاالحصائيةً،وتفسيرًالنتائجًومناقشتهاً ً.
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ًًًًًتميزت ًالدراسة ًالحالية ًبكونها ًأول ًدراسة ً– ًعلى ًحد ًعلم ًالباحث ً– ًهدفت ًلتحليل ًمنهج ًكتابً
التربية ًاالسالمية ًللصف ًالرابع ًاالعدادي ًفي ًالعراق ًللقيم ًاالخالقية ًوخاصة ًبعد ًتغيير ًكتب ًالتربيةً
اإلسالميةًللمرحلةًاالعداديةًفيًالعراقً .
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الفــصــل الثـالــث
الطريقة واالجراءات
يتناولًهذاًالفصلًوصفاًلنجراءاتًالتيًأتبعهاًالباحثًفيًتنفيذًهذهًالدراسةً،ومنًذلكًالتعريفً
اسةً،واعدادًأدواتهاً،والتأكدًمنًصدقهاًوثباتهاً،وبيانًإجراءاتًالدراسةًواألساليبًاإلحصائيةً
ً
بمنهجًالدر
التيًاستخدمتًفيًمعالجةًالنتائجً ً.

منهج الدراسة
أعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهجًالوصفيًالتحليليً،وذلكًلمناسبتهًألهدافًالدراسةً.حيثً
يعرفًالمنهجًالوصفيً:بأنهً"أسلوبًفيًالبحثًيتمًمنًخاللًجمعًمعلوماتًوبياناتًعنًظاهرةًماًأوً
ًّ
حادثةًماًأوًشيءًماًأوًواقعًما؛ًوذلكًبقصدًتعرفًالظاهرةًالتيًندرسهاًوتحديدًالوضعًالحاليًلهاً،
وتعرفًجوانبًالضعفًوالقوةًفيهاًمنًأجلًمعرفةًمدىًصالحيةًهذاًالوضعًأوًمدىًالحاجةًإلحداثً
يه"ً(عبيداتًوعدسًوعبدالحقً .)1121ً،
ً
تغيراتًجزئيةًأوًأساسيةًف

مجتمع الدراسة ً
تكون ًمجتمع ًالدراسة ًمن ًكتاب ًالتربية ًاإلسالمية ًللصف ًالرابع ًاالعدادي ًفي ًالعراقً ،والذيً
ّ
ُي َدرسًللذكورًواإلناثً،لألقسامًاألدبيًوالتطبيقيًواإلحيائيً،حيثًيحتويًكتاب ًالتربيةًاإلسالمية ًللصفً
الرابع ًاإلعدادي ًعلى ً(ً )231صفحةً ،قام ًبتأليفه ًلجنة ًمكلفة ًمن ًو ازرة ًالتربية ًالعراقيةً ،وتم ًاعتمادهً
للتدريسًفيًالعراقًابتداءًمنًالعامًالدراسيًً ًً.1111ً/1126

عينة الدراسةً ً
تكونتًعينةًالدراسةًمنًمحتوىًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعداديً،كماًهوًموضحً
فيًالملحقً(ً،)2وتبينًإنًعددًصفحاتًكتابًالصفًالرابعً(ً)231صفحةً ً.
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أدوات الدراسة
ًًًًًلتحقيق أهداف هذهًالدراسة قامًالباحثًبإعداد
أوالًً :قائمة تحتوي ًعلى ًالقيم ًاالخالقية ًالتي ًينبغي ًتضمينها ًبكتاب ًالتربية ًاإلسالمية ًللصف ًالرابعً
عرضها علىًمجموعةًمن المحكمين.
االعدادي ،ومن ثم
ُ
ثانياًً:بطاقةًتحليلًالمحتوىًلكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعداديً.
وفيما يأتيًتوضيحًألدواتًالدراسةً :
أوال  :قائمة القيم االخالقية
الهدف من القائمة
استهدفت هذه القائمة تحديد مجموعة من القيمًاالخالقية واتخاذها معيا اًر تقوم في ضوئه مقررات
كتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعدادي التي يدرسها هنالءًالطالبً .

مصادر اشتقاق القائمة ً
تم االعتماد في بناء قائمة القيمًاالخالقية على مجموعة من المصادر منها ً
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالدراسة الحاليةًومواقعًاالنترنت.
 األدبيات المرتبطة بالقيمًاالخالقية.
 طبيعة طالب المرحلةًاإلعداديةً(الخصائص النمائية لهنالء الطالب( ًًًًً
عشرةًسنةً .
 خبرةًالمدرسًفيًتدريسًمادةًالتربيةًاإلسالميةًألكثرًمنًخمسً ً

وصف القائمة
ًًًًًتكونت القائمة في صورتها األولية منً(ً)31قيمةًأخالقية ًالملحقً(ً،)1ولمًتكنًتحتويًمجاالتً
للقيمًاألخالقية ،وجاء توزيع الجدول علىًترتيبًمعينً،فالحقلًاألولًتناولًمدىًانتمائهاًللقيمًاالخالقيةً،

34

والحقلًالثانيًتناولًمدىًوضوحهاً،والحقلًالثالثًتناولًمالحظاتًالمحكمينًمنًحيثًصحةًصياغتهاً
اللغويةًأوًأيةًمقترحاتً،أو ًأيةًتعديالتًيرونهاًمناسبةًلتحقيقًهدفًهذهًالدراسةً،حيثًاستقرتًالقائمةً
النهائيةًعلىً(ً)62قيمةًأخالقيةًًقُسمتًعلىًأربعًمجاالتً،كماًيأتيً :
أوالً:المجالًالشخصيً :يشملًالقيمًالمغروسةًفيًداخلًالفردًلتحددًشخصيتهًوميولهًنحوًالخيرًوالشرً،
ويحتويً(ً)21فقرةً .
ثانياً:المجالًاالجتماعيً:يشملًمجموعةًمنًالقيمًالمرتبطةًبالنشاطاتًالتيًيمارسهاًالفردًفيًمختلفً
المجاالتًوالعالقاتًاإلجتماعيةً،ويحتوىً(ً)11فقرةً .
ثالثاً:المجالًالوطنيً:يشملًقيمًاالنتماءًوالوالءًللوطنًبصفةًخاصةً،ويحتويً(ً)2فقراتً .
رابعاً:المجالًالبيئيً:يشملًقيمًالوعيًلدىًالفردًللمحافظةًعلىًالبيئةً،ويحتويً(ً)1فقراتً .

صدق القائمة
ًًًًصدقًاألداةًهو"ًالتأكدًمنًأنهاًتقيسًماًوضعتًلقياسهً"ً(العسافً،1121ً،ص )346ولقد أعتمدً
الباحث علىًالصدق الظاهري ،حيث تم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء وأهل االختصاص فيً
بويً،وأساتذة الفقه
ً
مناهجًوطرقًالتدريسًالعامةً،ومناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية ،وعلمًالنفسًالتر
والشريعة ،ومشرفينً،ومعلمينً،كما جاء في الملحقً( ،)2وذلك إلبداء آرائهم حول القائمة ،حيث بلغ عدد
من وزعتًعليهم القائمةً(ً)26محكما ،وقد قام الباحث باستبعاد ثالثةًمنًالمحكمين ،ألنهم لم يستكملواً
بياناتهم عند ملء بنود قائمة القيمًاالخالقيةً،ألسبابًمختلفةً،وعليه فإن من قام بالتحكيم الفعليً(ً)24
محكما ،ومن ثم أعتمد الباحث على هذا العدد عند تحديد التك ارراتًوالنسبةًالمئويةًلقائمة القيمًاالخالقية،
وطلب من الخبراء إبداءًالرأي بما يأتيً :
 مدىًانتمائهاًللقيمًاالخالقيةً .
 مدى الوضوحًلطالبًالصفًالمرحلةًاإلعدادية.
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 مدى سالمة الصياغة اللغوية لهذهًالقائمة.
 إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا لمزيد من ضبط لهذه القائمة.

ثانيا  :تحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع االعدادي في العراق.
تم أوالً إعداد بطاقة التحليل ،كما جاء في ملحق ً( ،)6ومن ثم البدء ًبتحليل محتوى كتاب ًالتربيةً
اإلسالميةًفيًالعراق ،وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات تتمثل فيما يأتي:

تحديد الهدف من التحليل ً
ًًًًيهدف تحليل كتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعداديًإلى تحديد مدى تضمينهًللقيمًاالخالقيةً
التي ينبغي أن يتمثلهاًهنالء الطلبةً .

تحديد وحدات التحليلً ً
وحدات ًالتحليل ًهي ًوحدات ًالمحتوى ًالتي ًيمكن ًإخضاعها ًللعد ًوالقياسً ،ويعطي ًوجودها ًأوً
غيابهاًوتكرارهاً،داللةًتفيدًالباحثًفيًتفسيرًالنتائجًالكميةً،وقد اعتمدت الدراسة الحالية على الموضوعً
أوًالفكرةًكوحدة للتحليلً،وسببًذلكًماًينكدهً(محمدًوعبدًالعظيم"ً)1121ً،عادةًإنًوحدةًالموضوعًأوً
الفكرةًتضيفًبعداًوعمقاًللدراسة"ً .
وتعدًهذهًالوحدةًمنًأهمًوحداتًالتحليلًوأكبرهاًألنهاًالًتكونًبصورةًكلمةًفحسبً،وانماًجملةًأوً
عبارةًتتضمنًالفكرةًيدورًحولهاًالتحليلًوتعبرًعنهً(الهاشميًوعطيةً .)1122ً،
صدق أداة تحليل المحتوى ً
ًًًًصدق ًاألداة ًيعني ًصالحية ًاألداة ًلقياس ًما ًوضعت ًمن ًأجلهً ،وهو ًفي ًتحليل ًالمحتوى ًيعنيً
صالحيةًأسلوبًالقياسًالذيًأتبعهًالباحثًلقياسًظواهرًالمحتوىًالتيًيرادًقياسهاً،وتوفيرًالمعلوماتً
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المطلوبةًمنًأجلًتحقيقًأهدافًالتحليلً،بمعنىًأنًيكونًالتحليلًصالحا ًلترجمةًالظاهرةًالتيًيحللهاً
الباحثً(محمدًوعبدًالعظيمًً .)1121ً،
ًًًًً يمثل ًالصدق ًأحد ًالخصائص ًالمهمة ًلالختبارات ًوالمقاييس ًالتربوية ًوالنفسية ًالمختلفة ًويعد ًمنً
المفاهيم ًالقديمةً ،لذلك ًتعرض ًلكثير ًمن ًالتعديل ًوالتغيير ًنتيجة ًالنتشار ًواتساع ًحركة ًاالختباراتً
والمقاييسًفيًالعلومًاإلنسانيةًالمختلفةً(الجادريًوابوًالحلوً،1116ً،صً .)212
ًًًً وقد ًأعتمد ًالباحث ًصدق ًالقائمة ًكصدق ًلبطاقة ًالتحليلً ،كون ًبنود ًالقائمة ًهي ًبذاتها ًبنود ًبطاقةً
التحليلً،وألنًالتحليلًجرىًبناءًعلىًاعتمادًالقائمةً ً.

ثبات االداة ً
يقصاد بثباات االداةًالوصاول للنتاائج نفساها إذا تام التحليال عادة مارات بإتبااعًالقواعاد نفساهاً
واإلجراءات من قبل الباحث نفسه ،أو الوصول إلى النتائج نفسها إذاًأجرى التحليل باحثان في وقت واحد
بإتباع القواعد واإلجراءات ذاتها ،على أنًيقوم كل باحث بالعمل مستقالًعن اآلخرً.ويشيرًثبااتًالتحليالً
أيًاتساقًأوًدقةً،أوًاستقرارًنتائجهً(عالمً ً.)1123ً،
ًًًوهناك ثالثًطرق للتحليل حددهماًمحمدًوعبدًالعظيم ) (1121كماًيأتيً ً:
الطريقة األولىً :ثباتًالتحليل ًبينًالباحثًونفسهً ،حيث ًيقومًالباحث ًبعملًتحليلًأول ًللمحتوىً،ويتمً
ٍ
ًمعينةًبتحليلًثان ًللمحتوى ًبنفس ًالطريقةً،
خاللهًرصدًكل ًفكرةًفي ًكلًموضوعً ًويقوم ًبعد ًمدةًزمنية
وذلكًفيًفاصلًزمنيًمالئمًيتجاوزًاألسبوعينً،وللتأكدًمنًإعطاءًمعيارًالدراسةًنفسًالنتائجًتقريبا ًإذاً
أعيدًالقياسًم ارتًمتتاليةًيتمًتطبيقًمعادلةً(كوبرً)Cooperً،2626ً،لتحديدًمعاملًثباتًتحليلًالذيً
يساويًمعاملًاالتفاقًبينًالتحليلينً .
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الطريقة الثانيةً :ثبات ًالتحليل ًبين ًالباحثً ،ومحلل ًآخرً ،واذا ًما ًسلك ًالباحث ًهذه ًالطريقة ًعليه ًأنً
يراعيًإجراءاتًعديدةًمنهاًتدريبًالمحللًاآلخرًواختيارًعينةًمنًالمادةًموضوعًالتحليلًلتطبيقًأداةً
التحليلًً ًً.
الطريقة الثالثة ًً:التحليلًالذيًيقومًبهًفاحصانًآخرانً،وفيهاًيختارًالباحثًفاحصينًآخرينًيقومًكلً
منهماًمنفرداًبعمليةًالتحليلًمستقلًلكلًموضوعًً .
وأعتمدًالباحثًعلىًالطريقتينًاألولىًوالثانيةً،لضمانًثباتًوصدقًالتحليل ،وبالتالي ضمان ًالوصول
إلى نفسًالنتائجً .
 ًالثبات ًعبر ًالزمنً :قام ًالباحث ًبإعادة ًتحليل ًالمحتوى ًبعد ًإسبوعين ًوتم ًحساب ًنسبة ًاإلتفاق ًبينًالتحليلين ًباستخدام ًمعادلة ًكوبر ًللثبات ً(ً .)Cooper,ً 2626حيث ًكانت ًنسبة ًاالتفاق ًبين ًنتائجً
التحليلينً(ً،)%61.6وهيًنسبةًاتفاقًعاليةًمماًيدلًعلىًثباتًالتحليلًعبرًالزمن.
ً

N1
معاملًالثباتًًًًً=ًًًًًX ---------------
)(N1 +N2
ً(ً:ً)N1عددًمراتًاالتفاقً .
)N2
ًًًًًً(ً:ً)N2عددًمراتًاالختالفً .

%100

ً

ًالثباتًعبرًاألفرادً:قامًشخصًآخرًبحليلًكتابًالتربيةًاإلسالميةً،بعادًتدريباهًمانًقبالًالباحاثًً،وتامًً
حسااابًنساابةًاإلتفاااقًبااينًنتااائجًالتحليلااينًعباارًاألفارادً،بإسااتخدامًمعادلااةًكااوبر(ً،)Cooper,2626حيااثً
كانتًنسبةًاإلتفاقً(ً،)%24.2وهيًنسبةًإتفاقًعاليةً،مماًيدلًعلىًثباتًالتحليلًعبرًاألفرادً.
ويشير ًالجادريً ،وأبو ًالحلو ً(ً ،1116صً )122إلى ًأن ًمعامل ًالثبات ًللتحليل ًالمستند ًعلى ًمعاملً
االتفاقًيكونًمقبوالًإذاًكانتًنسبتهً(ً)%21فأكثرً .
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إجراءات الدراسة :تم تحليل محتوىًالكتاب ،وفقا للخطوات اآلتية:
 إختيار كتابًالتربيةًاإلسالمية للصفًالرابعًاإلعداديًفيًجمهوريةًالعراقً،للتعرفًعلىًدرجةً
تضمينيةًللقيمًاألخالقية.
 مراجعةًاالدبًالنظريًللدراساتًالسابقة.
 تحديدًالمشكلةًومجتمعًالدراسة.
 إعدادًقائمةًالقيمًاألخالقيةً،وتقسيمهاًإلىًأربعًمجاالت.
 تصميم بطاقة للتحليل ،وتم تضمينها للقيمًاالخالقيةًالتي توصلت إليهاًالدراسة الحاليةً ،والتأكدً
منًصدقهاًوثباتهاً.
 اعتمادًالموضوعًأو الفكرةًكوحدة للتحليل.
 تحليل محتوى ًكتاب ًالتربية ًاإلسالمية ،حيث تم تحليل كل فقراتهً ،وحساب ًالتك ارراتً ،والنسبً
المئويةً،وبيانًترتيبًكلًقيمة.
 الوصولًإلىًنتائجًالدراسةً،ومناقشتهاً،وربطهاًمعًالدراساتًالسابقةً ً.

ًاألساليب اإلحصائية المستخدمة:
أُعتمدتًهذهًالدراسةًعلى األساليب اإلحصائيةًاآلتية عند معالجة أدوات الدراسةً:
أوالًً:حسابًالتك ارراتًوالنسبًالمئوية.
ثانياً :تمًاستخدامًمعادلةً(كوبلر)ًلحسابًثباتًأداةًالتحليلً ًً.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمنًهذاًالفصلًعرضًنتائجًالدراسةً،وحسبًأسئلةًالدراسةً.
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على ما يأتي :ما القيم االخالقية التي ينبغي تضمينها
في محتوى كتاب التربية االسالمية للصف الرابع اإلعدادي؟ً ً
ًًًًًبعدًاالطالعًعلى ًالدراسات ًالسابقةً ،واألدب ًالتربويًً ،ورسائل ًوأبحاثًعلميةًمتنوعةً،ومنًخاللً
األساتذة ًالمحكمينً ،وكذلك ًمن ًخالل ًخبرة ًالباحث ًالشخصية ًمن ًخالل ًعمله ًمدرس ًلمادة ًالتربيةً
اإلسالميةًلمدةًأكثرًمنً(ً )21عاماً ،أعد ًالباحث ًقائمة ًالقيمًاالخالقية ًالمذكورة ًباإلداةً ،حيث ًقسمتً
القيم ًاألخالقية ًإلى ًأربعة ًمجاالت ًهي ًالشخصيً ،اإلجتماعيً ،الوطنيً ،والبيئيً ،وتكونت ًالقائمة ًفيً
صورتهاًالنهائيةًمنً(ً)62قيمةًأخالقيةً(الملحقًً .)1
ثانياً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على ما يأتي :ما درجة تضمين القيم االخالقية في
كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع اإلعدادي في جمهورية الع ارق؟
ًًًًقامًالباحثًباستخراجًالتك ارراتًوالنسبًالمئويةًللقيمًاالخالقيةً،والجدولً(ً)2فيًيوضحًذلكً .
جدول ( :)2الرتبة والتك اررات والنسب المئوية للقيم األخالقية في محتوى كتاب التربية اإلسالمية
الرتبة

القيم االخالقية

التك اررات

النسبة المئوية

2

تقديمًالنصيحة

263

%24.62

1

تحملًالمسنولية

26

%6.32

3

العدل

24

%6.11

6

األمرًبالمعروف

23

%2.44

1

النهيًعنًالمنكر

41

%2.34

4

الرحمة

62

%1.21

2

الصدق

62

%6.24

2

الشكرًوالتقدير

61

%6.21

6

المحبة

34

%6.12

40

21

الحكمة

16

%3.66

22

الترتيبًوالتنظيم

12

%3.11

21

اإلخالصًفيًالعمل

13

%1.23

23

الحياء

11

%1.32

26

الصبر

11

%1.32

21

مساعدةًالمحتاجين

26

%1.11

24

التعاونًعلىًالخير

26

%2.44

22

التسامح

21

%2.22

22

احترامًملكيةًاآلخرين

6

%2.14

26

الوفاءًبالوعد

6

%2.14

11

الكرم

6

%2.14

12

احترامًاآلخرين

6

%2.14

11

القناعة

6

%2.14

13

برًالوالدين

6

%2.14

16

نبذًالتطرف

2

%1.23

11

النظافةًالشخصية

1

%1.16

14

التواضع

6

%1.62

12

األمانة

3

%1.31

12

االلتزامًبآدابًالحديث

1

%1.13

16

االعترافًبالخطأ

1

%1.13

31

اإليثار

1

%1.13

32

صلةًاألقاربًواألرحام

1

%1.13

31

الرفقًبالحيوان

2

%1.22

33

التأدبًفيًتناولًالطعامًوالشرابً

1

%1.11

36

االحترامًالمتبادلًبينًأفرادًاألسرةً

1

%1.11

31

زيارةًالمرضى

1

%1.11

34

إفشاءًالسالمً

1

%1.11

32

حسنًالجوار

1

%1.11

32

غضًالبصر

1

%1.11

36

المحافظةًعلىًالمرافقًالعامة

1

%1.11

61

المشاركةًفيًالمناسباتًالوطنية

1

%1.11

62

االعتزازًبالهويةًالوطنية

1

%1.11

61

تقديرًدورًالجهاتًاألمنيةًوالجيش

1

%1.11

63

تقديرًدورًالمنسساتًالوطنية

1

%1.11

41

66

االنتماءًللوطن

1

%1.11

61

المحافظةًعلىًالنباتات

1

%1.11

64

ترشيدًاستخدامًالمياه

1

%1.11

62

ترشيدًاستهالكًالكهرباء

1

%1.11

62

المحافظةًعلىًنظافةًالمياهًالجارية

1

%1.11

ًًًًًيظهرًالجدولً(ً)2أنًقيمةًتقديمًالنصيحةًقدًحصلتًعلىًالمرتبةًاألولىًبمجموعً(ً)263تكرارً
وبنسبةًمئويةً(ً،)%24.62وجاءتًبالمرتبةًالثانيةًقيمةًتحملًالمسنوليةًحيثًحصلتًعلىً(ً)26تكرارً
وبنسبة ًمئوية ًبلغت ً(ً ،)%6.32وجاءت ًقيمة ًالعدل ًبالمرتبة ًالثالثة ًحيث ًحصلت ًعلى ً(ً )24تكرارً
وبنسبةًمئويةًبلغتً(ً ،)%6.11فيماًلمًتحصلًالقيمًاآلتيةًعلىًأيًتكرارً،وبنسبةًمئويةً(ً:)%1.11
التأدبًفيًتناولًالطعامًوالشرابًً،واالحترامًالمتبادلًبينًأفرادًاالسرةًً،وزيارةًالمرضىًً ،وافشاءًالسالمً،
ًوحسن ًالجوارًً ،وغض ًالبصرًً ،والمحافظة ًعلى ًالمرافق ًالعامةً ،والمشاركة ًفي ًالمناسبات ًالوطنيةً،
واالعتزاز ًبالهوية ًالوطنيةً ً ،وتقدير ًدور ًالجهات ًاألمنية ًوالجيشً ،وتقدير ًدور ًالمنسسات ًالوطنيةً،
واالنتماءًللوطنً،المحافظةًعلىًالنباتاتً،وترشيدًاستخدامًالمياهً،وترشيدًاستهالكًالكهرباءً،والمحافظةً
علىًنظافةًالمياهًالجاريةً ًًً.
ًأ ماًمنًحيثًالمجاالتًفقدًقامًالباحثًباستخراجًالتك ارراتًوالنسبًالمئويةًلكلًمجالً،والجدولً

ً

(ً)1يوضحًذلكً .
الجدول ( :)0التك ارراتًوالنسبًالمئويةًوترتيبًمجاالتًالقيمًاالخالقيةً
ت

المجاالت

التكرار

النسبة المئوية

ً2

االجتماعي ً

ً 112

ً %ً41.12

ً1

الشخصي ً

ً 112

ً %ً12.12

ً3

الوطني ً

ً 24

ً %ً21.12

ً6

البيئي ً

ً2

ً %ً1.21

يالحظًمنًالجدولً(ً)1أنًالمجالًاالجتماعيًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًحيثًحصلًعلىً(ً)112
تكرارًوبنسبةًمئويةً(ً،)%41.12فيماًحصل ًالمجالًالشخصيًعلىًالمرتبةًالثانيةًبتكرارًبلغً(ً)112
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وبنسبةًمئويةًبلغتً(ً ،)%12.12وحصلًمجالًالوطنيًعلىًالمرتبةًالثالثةًبتكرارً(ً)24وبنسبةًمئويةً
بلغت ً(ً ،)%21.12أما ًالمجال ًالبيئي ًفقد ًحصل ًعلى ًالمرتبة ًالرابعة ًواالخيرة ًبتكرار ًبلغ ً(ً )2فقطً
وبنسبةًمئويةً(ًً.)%1.21
ًًًومنًحيثًمواضيعًالدروسًقامًالباحثًباستخراجًالتك ارراتًوالنسبًالمئويةًلمواضيعًالكتابًوالجدولً
(ً)3يوضحًذلكً .
الجدول ( :)9التك ارراتًوالنسبًالمئويةًوترتيبًمواضيعًكتابًالتربيةًاالسالميةً
ت

المواضيع

التكرار

النسبة المئوية

ً2

تفسيرًالقرانًالكريم ً

ً 163

ً %ً31.21

ً1

الحديثًالنبويًالشريف ً

ً 241

ً %ً26.11

ً3

األبحاث ً

ً 213

ً %ً22.22

ً6

التهذيب ً

ً 264

ً %ً22.33

ً1

قصصًالقرانًالكريم ً

ً 26

ً %ً21.12

ًًًًًيالحظًمنًالجدولً(ً)3أنًمواضيعًتفسيرًالقرانًالكريمًحصلنًعلىًالمرتبةًاالولىًحيثًحصلتً
علىً(ً)163تكرارًوبنسبةًمئويةً(ً،)%31.21فيماًجاءتًمواضيعًالحديثًالنبويًالشريفًعلىًالمرتبةً
الثانية ًبتكرار ًبلغ ً(ً )241وبنسبة ًمئوية ًبلغت ً(ً ،)%26.11وحصلت ًمواضيع ًاالبحاث ًعلى ًالمرتبةً
الثالثةًبتكرارً(ً)213وبنسبةًمئويةًبلغتً(ً،)%22.22تليهاًمواضيعًالتهذيبًعلىًالمرتبةًالرابعةًبتكرارً
بلغً(ً)264وبنسبةًمئويةً(ً،)%22.33فيماًحصلتًمواضيعًقصصًالقرانًالكريمًعلىًالمرتبةًالخامسةً
واألخيرةًبتك اررًبلغً(ً)26وبنسبةًمئويةً(ً ًً.)%21.12
ً
ً
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
مناقشة نتائج الدراسة :
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على ما يأتي :ما القيم االخالقية التي ينبغي تضمينها
في محتوى كتاب التربية االسالمية للصف ال اربع اإلعدادي؟
ًًًًًً تمًاإلجابةًعنًهذاًالسنالًبعدًاالطالعًعلىًالدراساتًالسابقةًمنًأدبًالتربويًورسائلًوأبحاثً
علميةًمتنوعةً،ومنًخاللًاألساتذةًالمحكمينً،وكذلكًمنًخاللًخبرةًالباحثًالشخصيةًمنًخاللًعملهً
مدرسًلمادةًالتربيةًاإلسالميةًلمدةًأكثرًمنً(ً)21عاماً .
ًًًًًحيثًتمثلًالقيمًعامال ًمهما ًفيًالعمليةًالتعليميةً,لدورهاًالمهمًفيًتكوينًشخصيةًًالفردًونشأتهً
علىًالوجهًالصحيحًالذيًيرتضيهًالدينًالحنيفً,ألنًالدينًاإلسالميًأكدًعلىًااللتزامًبالقيمًاالخالقيةً,
فوصفهًاهللًتعالىًفقالًفيه(واَّن ِكً
والًيفوتناًأنًقدوتناًمحمدًصلىًاهللًعليهًوسلمًهوًالمعلمًاألولًلألخالقً
َ
ىًخلُ ٍ
ًع ِظ ٍيم)ً{القلمًااليةً,}6:وقالًصلىًاهللًعليهًوسلم(إنماًبعثتًألتممًمكارمًاألخالق)ً .
لَ َعلَ ُ
ق َ
لذاًكانًواجبًعليناًالتأكيدًعلىًدراسةًالقيمًاألخالقيةً,وتوضيحًأهميتهاًوتضمينهاًفيًمحتوىً
كتابًالتربيةًاإلسالميةً,ومنًبابًأولى ًفيًبقيةًالموادًألنشاءًجيلًمتحليًبهذهًالقيمًينهضًبهذهًاألمةً
كماًكانتًفيًالسابقًحيثًكانتًمثالًيقتدىًبهمًلحسنًأخالقهمً ً.
ثانياً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على ما يأتي :ما درجة تضمين القيم االخالقية في
كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع اإلعدادي في جمهورية العراق؟
وقدًأجابًالباحثًعنًهذاًالسنالًباستخراجًالتك ارراتًوالنسبًالمئويةً،والجدولًرقمً(ً)2يوضحً
ذلكً.حيثًجاءتًبالمرتبةًاألولىًقيمةًتقديمًالنصيحةًحيثًحصلتًعلىً(ً)263تكرارًوبنسبةًمئويةً
(ً،)%24.62ويرىًالباحثًانًحصولًقيمةًتقديمًالنصيحةًعلىًاكثرًالتك ارراتًلكتابًالتربيةًاالسالميةً
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للصفًالرابعًاالعداديًوذلكًمنطلقاًمنًتعاليمًالرسولًالكريمًعليهًالصالةًوالسالمًانًالدينًالنصيحةً
حيثًانًهذهًالقيمةًهيًجوهرًالدينًالحنيفًانًتنصحًاخاكًبالصوابًلكيًالًيقعًفيًالخطأً .
وجاءتًبالمرتبةًالثانيةًقيمةًتحملًالمسنوليةًعلىً(ً)26تكرارًوبنسبةًمئويةًبلغت ً(ً،)%6.32
عندماًيتحملًالمرءًالمسنوليةًالكاملةًعنًحياتهًيصبحًح ارًتماماً،فيتم ّكنًمنًاتّخاذًالق ارراتًفي ًحياتهً
ّ
مًمنًأخطائهًويتحمل ًعواقبًأفعالهً،
والقيامًباألمورًالتيًيرغبًبهاًأوًعدمًالقيامًبماًالًيحبهً،وسيتعلّ
ّ
جًتحتًتحملًالمسنوليةً .
ويشارًإلىًوجودًعدةًنتائجًإيجابيةًتندر
ّ
ًًًًًوبالمرتبةًالثالثةًقيمةًالعدل ً(ً)24تكرارًوبنسبةًمئويةًبلغتً(ً،)%6.11العدلًمنًالصفاتًالتيً
ألنًالعدلًأساسًكلً
أطلقهاًاهللًسبحانهًوتعالىًعلىًنفسهًوأمرًعبادهًبهاً.فالعدلًأساسًالحياةًالسليمةً،و
َ
ٍ
شيءًفيًالدنياُ ً،ذكرًفيًالكثيرًمنًاآلياتًالقرآنيةًالتيًأمرتًبهًوحثتًعليهً،ومنهاًقولهًسبحانهًوتعالىً
ات ًإِلَى ًأ ْ ِ
ًاألَم َان ِ
َّ
ًالن ِ
ًب ْي َن َّ
َن ًتَ ْح ُك ُمواً
اس ًأ ْ
ْم ُرُك ْم ًأ ْ
ًح َك ْمتُ ْم َ
ًوِا َذا َ
في ًسورة ًالنساء(ً 12:إِ َّن ًاللهَ َ
َن ًتُ َنُّدوا ْ َ
ًيأ ُ
َهلهَا َ
ظُ ُكم ًبِ ِه ًإِ َّن ًاللَّه ً َكان ًس ِميعا ًب ِ
بِاْلع ْد ِل ًإِ َّن ًاللَّه ًنِ ِع َّم ِ
الًتقتصرًإقامةًالعدلًفيًاألقوالًفقطً،بلً
صي ار)ً.و
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
اًيع ً ْ
يجبًأنًيتجسد ًفعل ًالعدلًفيًالتصرفات ًواألفعالً ،وأول ًقدوةًلناًفي ًالعدل ًهوًالرسولًالكريمًمحمدً
عليهًالصالةًوالسالمًالذيًكانًعادال ًحقا ًويوصيًأصحابهًبالعدلً،وكذلكًالخلفاءًالراشدونً.والًبدًمنً
معرفة ًأن ًهناك ًفرقا ًفي ًالداللة ًاللغويةًبين ًالمساواةًوالعدلً .والعدل ًوالمساواةًهما ًأساس ًالصالح ًفيً
المجتمعاتً.وأختمًكالميً:عليناًجميعا ًأنًنكونًعادلينًونحملًلواءًالعدلًفيًكلًتصرفاتناً،فيًالفعلً
والقولً ،ألن ًالعدل ًهو ًالطريق ًالصحيح ًالذي ًيوصل ًاإلنسان ًإلى ًالنجاحً .وكما ًقال ًبعض ًأهلً
االختصاص«ً :اإلنسان ًيحتاج ًإلى ًالعدل ًفي ًشتى ًجوانب ًحياته ًفهو ًيتعامل ًمع ًأفراد ًمختلفين ًقد ًالً
تجمعهًبهمًصلةً،أوًقرابةً،أوًمعرفةً،فإذاًكانًشعارًأفرادًالمجتمعًالعدلًفإنهًسيعيشًوهوًمطمئنً،ألنهً
لنًيظلمًوسيأخذًكلًحقوقهًومطالبهًمن ًغيرًعناءًمهماًكانتًمنزلته»ً.خديجةًصالحًالشاميًالكليةً
الجامعيةًلألمًوالعلومًاألسرية ً
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وجاءتًبالمرتبةًالرابعةًقيمةًاالمرًبالمعروفًحيثًحصلًعلىً(ً)23تكرارًوبنسبةًمئويةًبلغتً
(ً،)%2.44وحصلًعلىًالمرتبةًالخامسةًالنهيًعنًالمنكرًعلىً(ً)41تكرارًوبنسبةًمئويةً(ً،)%2.34
القيامًبهماًسببًلقيامًحضارةًاإلسالمً،وسببًلوصولًالعبدًإلىًدرجةًالصالحينً(ين ِمُن ِ َّ ِ
ًواْل َي ْوِمً
ُْ َ
ون ًبالله َ
ِِ
ِ ِ
ِ
وف ًوي ْنهون ًع ِن ًاْلم ْن َك ِر ًويس ِارع ِ
ْاآل ِخ ِر ًويأْمرون ًبِاْلمعر ِ
ين) ًوكذلكً
َ َ َْ َ َ
ًوأُولَئ َك ًم َن ًالصَّالًح َ
َُ َ ُ َ
َ َ ُُ َ َ ُْ
ُ
ون ًفي ًاْل َخ ْي َرات َ
ُّ
ًمنًالصدقاتً،ومنًأسبابًتكفيرًالذنوبً،والطّريقً
الوصولًبا ً
ألُ ّمةًإلىًدرجةًالخيريةً.القيامًبهماًصدقةٌ
ًوتعليمً
ًتذكير ًللغافلين،
ًوعماد ًمن ًأعمدة ًالدينً .القيام ًبهما ًفيه
الموصلة ًإلى ًرضى ًاهلل ً-تعالى،-
ٌ
ٌ
ٌ
ًوسبب ًللتمكين ًفي ًاألرضً ،وزيادةً
ًللمتقاعسين،
ٌ
للجاهلينُ ،
ًونصرةٌ ًلنسالمً ،واغاظةٌ ًلألعداءً ،وتنشيطٌ ُ
ًبهماًتحقيق ًللواليةًبينًالمنمنينً،لِ ِ
قوله ًتعالى ًفيًسورةًالتوبةً:
القيام
ٌ
اإليمانً،والقُربًمنًاهللً-تعالىُ ً -
وف ًوي ْنهون ًع ِن ًاْلم ْن َك ِر ِ
ِ
ِ
ًب ْع ٍ
ًالصالَةًَ
ون ًبِاْل َم ْع ُر َ َ َ ْ َ َ
ض َ
آء َ
ًب ْع ُ
ًواْل ُم ْن ِم َنات َ
يم َ
ْم ُر َ
(واْل ُم ْن ِمُن َ
ون ّ
ضهُ ْم ًأ َْولِ َي ُ
ًوًُيًق ُ
ُ
ًيأ ُ
َ
ون َ
َ ً 22
بهماًسبب ِ
ًالزَكاةًَوي ِطيعونًاللّهًورسولَهًأُو َلَئِ َكًسيرحمهمًاللّهًإِنًاللّهًع ِز ٌيز ِ
ًللحفاظً
)ً.القيامً
ًُ
يم
ٌ
َ
َ َ ْ َ ُ ُُ ُ ّ َ َ
َوُي ْنتُ َ
ًحك ٌ
ون ّ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ًأن ًفيهما ًحمايةً
ًوهما ًمن ًشعائر ًاإليمانً ،وقوةٌ ًلرابطة ًاألُخوة
ّ
ًالمجتمعُ ،
ًاإليمانيةً ،كما ّ
قومات ُ
على ُ
ًم ّ
ُّ
ًيحاول ًاألعداء ًنشرها ًبين ًالناسً .فيهما ًصيانةًٌ
للمجتمع ًمن ًاألفكار ّ
ًالمنحرفة ًالتي ُ
ًالضالةً ،والشبهات ُ
ُ
ِ
قابً،وسبب ًالستقامتهًعلىً
جتمعً،ونجاةًلهًمنًالع
ًللم
لِ ُحرمةًالدينً،وحفظًلعلومًالشر
ٌ
ٌ
يعةً.فيهماًصالح ُ
اإلسالمً .
وبالمرتبةًالسادسةًقيمةًالرحمةًعلىً(ً)62تك اررًوبنسبةًمئويةً(ً،)%1.21الًيمكنًصناعةًمجتمعًآمنً
ومتماسك ًإال ًمن ًخالل ًإشاعة ًالحب ًوالثقة ًوخلق ًالرحمة ًبين ًالناس ً ًوهذا ًما ًتنكده ًحقائق ًالتاريخً
وتجارب ًاألمم ًعلى ًمر ًالعصور  .فالشعوب ًالتي ًانتشرت ًبينها ًرذيلة ًالقسوة ًدفعت ًثمنا ًباهظا ًلذلكً
وتحولت ًحياتها ًإلى ًجحيمً ،والشع ًوب ًالتي ًشاعت ًالرحمة ًفي ًقلوب ًأبنائها ًعاشت ًحياة ًطيبة ًيعطفً
الغنيًفيهاًعلىًالفقير ًويرحمًالكبيرًفيهاًالصغيرًويوقرًالصغيرًفيهاًالكبيرً،واستطاعتًهذهًالشعوبً
المتماسكة ًالمتضامنة ًأن ًتواجه ًكل ًتحديات ًالحياة ًبفضل ًالتمسك ًبقيم ًوأخالقيات ًاإلسالمً .وينكد ًأنً
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اإلسالمًبقيمهًوتع اليمهًوأخالقياتهًجاءًمنًأجلًخيرًاإلنسانًوسعادتهًفيًدنياهًوأخراهً،وأرشدًالناسًإلىً
ضرورة ًأن ًيتحمل ًكل ًفرد ًمسنوليته ًفي ًالعمل ًمن ًأجل ًخير ًالناس ًكل ًالناس ًوارتبطت ًهذه ًالدعوةً
بالعديد ًمن ًالضمانات ًالتي ًمن ًشأنها ًأن ًتوفر ًاألمن ًلننسان ًكي ًيتفرغ ًللنهوض ًبمسنولياته ًفي ًهذهً
الحياةً،وترسيخاًلهذهًالقيمةًالعظيمةًفيًالنفوسًوالعقولًجاءتًتعاليمًاإلسالمًمشتملةًعلىًكلًماًمنً
شأنهًأنًينهضًبالبشريةًويوفرًلهاًاألمنًواالستقرارًوالسالمً،وأولًماًحثتًعليهًشريعةًاإلسالمًالحرصً
علىًخلقًالرحمةًحيثًيخبرناًالقرآنًالكريمًبأنًالهدفًاألساسيًمنًالرسالةًالمحمديةًهوًترسيخًقيمةً
لرحمة ًفي ًالنفوسً ،وجعلها ًسلوكا ًحياتيا ًللناس ًجميعا ًً .وفي ًهذا ًالمعنى ًيقول ًالقرآن ًالكريم ًموجهاً
الخطابًإلىًالنبيًعليهًالصالةًوالسالم(ً:وماًأَرسْلن َ ِ َّ
ين)ًً:212االنبياء.
ًر ْح َمةًلِْل َعالَ ِم ًَ
ََ ْ َ َ
اكًإال َ
وقد ًجاء ًمفهوم ًالرحمة ًومشتقاته ًفي ًالقرآن ًالكريم ًمئات ًالمرات ًً .وكلنا ًيعلم ًأن ًسور ًالقرآنً
الكريمًتبدأًبالبسملةًالتيًتشتملًعلىًالتذكيرًباهللًالرحمنًالرحيمًوقدًامتدحًاهللًنبيهًمحمداًبقولهً:فبماً
رحمةًمنًاهللًلنتًلهمً،ولوًكنتًفظاًغليظًالقلبًالنفضواًمنًحولكً .
ًالصدق ًقيمةً
وبالمرتبة ًالسابعة ًقيمة ًالصدق ًعلى ً(ً )62تكرار ًوبنسبة ًمئوية ًبلغت ً(ّ ،)%6.24
ًإن ّ
انً،وتعبرًعنًكمالًوجودهًككائنً
المصداقيةًواالتّز
ةًوعظيمةً،تمنحًاإلنسانًالقوةًو
نسانيةًكبير
ّ
ّ
إسالميةًوا ّ
ّ
ين ً ِ
ال ًاللَّه ًه َذاًيوم ًي ْنفَع ًالص ِ
ص ْدقُهُ ْم ًاًفمنً
َّاد ِق ًَ
مسنولًوو ٍ
اع ًلدورهً .فنقرأًفيًسورةًالمائدةًقولهًتعالى(ً:قَ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
بهًومعًنفسهًومعًالناسً،فإنهًينتفعًبصدقه ًاًلَهُ ْمً
كانًصادقا ًفيًعقيدتهًوكلمتهًوموقفهً،وصادقا ًمعًر
ّ
ًفيها ًأَبدا ِ
ًخالِِد ِ
ِ
ِ
َّ
ًع ْنهُ ًا ًألنهم ًصدقوا ًمعه ًفيً
َجَّن ٌ
ضوا َ
ًوَر ُ
ًرض َي ًاللهُ َ
ات ًتَ ْج ِري ًم ْن ًتَ ْحتهَا ًاأل َْنهَ ُار َ َ
ين َ َ َ
ًع ْنهُ ْم َ
ِ
ِ
يم)ً(المائدةً ،)226ً/إنًالصدقًفيًالحديثًوالوعدً
عقيدتهمًوايمانهمً،فجزاهمًبصدقهم ًاً َذل َك ًاْلفَ ْوُز ًاْل َعظ ُ
ًفإنهم ًيشعرون ًباالستقرار ًوالطمأنينةً ،بينما ًإذاً
والعمل ًيمثل ًالخط ًالمستقيم ًالذي ًإذا ًتحرك ًالناس ًمعه ّ
ًفيتصرف ًبطريقة ًقد ًيظلم ًفيها ًالناسً
ً
ًيغير ًالصورة ًعند ًاإلنسان،
ًفإن ًالكذب ّ
تحدث ًالناس ًبالكذب ّ
يفةًعلىًقيمةًالصدقً
النبي ًاألكرمً(صلىًاهللًعليهًوآلهًوسلم)ًرّكزًفيًأحاديثهًال ّشر
ّ
والحقيقةًوالحياةً.و ّ
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ًالرجلًالًيكونًمنمناًحتىًيكونًقلبهًمعًلسانهًسواءً،
أهمي
ّ
و ّ
تهًفيًالحياةًاإلنسانيةً،فيروىًعنهًقولهّ «ً:
إن ّ
أمانة؛ًصدقًمعًاهللًوأمانةًعلىً
دق ًو
ويكونًلسانهًمعًقلبهًسواءً ،والًيخالفًقولهًعمله»ً.إنًالد
ينًص ٌ
ّ
ّ
دق ًمع ًالناس ًوأمانةٌ ًمع ًالناسً ،أن ًال ًتخونهم ًفيً
ًوص ٌ
ًوصدق ًمع ًالنفس ًوأمانة ًمع ًالنفسّ ،
الحياةّ ،
ةً.هذهًهيًالقيمةًاإلسالميةًالتيًيريدًاهللًتعالىًللمسلمينًأنًيأخذواًبهاً ،منً
الخاص
قضاياهمًالعامةًو
ّ
ّ
أجلًأن ًيرتفعواًليكونوا ًفيًمواقع ًالقربًمنًاهللًواإلخالصًله ًوللناسًوللحياةً ،وعليناًأنًنربي ًأنفسناً
ًاب ِن ًم ْس ُع ٍ
ًر ُسو ُل ًاللَّ ِه ً(صلىًاهللًعليهًوسلم)ً:
الً:قَ َ
ود ً(رضيًاهللًعنه)ً ًقَ َ
ال َ
وأجيالناًعلىًذلكًكلهَ ً.ع ِن ْ َ
ِ
ًي ًْه ِديًإِلَىًاْلبِرً،وِا َّن ًاْلبَِّر َ ِ ِ
َعلَ ْي ُك ْم ًبِالص ْد ِ
ًويتَ َح َّرىً
اًي َاز ُل َّ
ص ُد ُ
قً،فَِإ َّن ًالص ْد َ
ق َ
ًالرُج ُل َ
ً،وم َ
قَ
ًي ْ
ًي ْهديًإلَىًاْل َجَّنة َ
ِ
ِ
قًحتَّىًي ْكتَ ِ َّ ِ ِ
ًي ْهِديًإِلَىًاْلفُ ُج ِ
ًي ْهِديًإًِلَىً
ور َ
بَ
بً،فَِإ َّنًاْل َكذ َ
بًع ْن َدًاللهًصديقًاً،وِايَّا ُك ْمًواْل َكذ َ
الص ْد َ َ ُ َ
ورً،وِا َّنًاْلفُ ُج َ
ًالرج ُل ًي ْكِذب ًويتَح َّرى ًاْل َكِذب ًحتَّى ًي ْكتَ ِ
َّ ِ َّ
َّ
ًتحدث ًاهللً
ًمتَّفَ ٌ
ًعلَ ْي ًِهً .وقد ّ
ق َ
َ َ ُ َ
ًي َاز ُل َّ ُ َ ُ َ َ
ًوما َ
ب ًع ْن َد ًالل ًه ً َكذاباُ .
الن ِارَ ،
سبحانه ًوتعالى ًفي ًأكثر ًمن ًآية ًعن ًالنتائج ًالتي ًيحصل ًعليها ًالصادقون ًيوم ًالقيامةً ،عندما ًيقفونً
للحسابًبينًيديهً،ألن ًهذاًالنوعًمنًالرضاًالمتبادلًبينًالعبدًورّبهً،يرفعًمنًدرجةًاإلنسانًعندًربهً،
ّ
ًيحب ًالصادقين ًباعتبار ًأنهم ًيمثّلون ًالحق ًويبتعدون ًعنً
ًألن ًاهلل ًتعالى
ويمنحه ًرضاه ًوحبه ّ
ّ
ًوجنتهّ ،
علهًالصدقً
الخيرً،ألنناًنعرفًماًيف
ناًنهتديًبهًإلىًأعمالًالبر ًو
دقً،فإن
ًالص
ّ
ّ
ّ
الباطلً.وعندماًنعيشًجو ّ
ّ
ّ
فيًالنفوسً،إذًيفتحهاًعلىًكل ٍ
ناًوفعلناً..وعندماًيكونًالمجتمعًبرمتهًصادقاً
ًومعنىًتنصلًحضور
ًقيمة
ّ
ّ
المةًيعمانًالجميعً،فالًمشاكلًوالًتعقيداتً.علىًالجميعًأنًيعلمً
الس
فيًكل
ّ
ًميادينًالحياةً،فإن ًالخيرًو ّ
ّ
َّ
المةًالنفسيةً،ويزيدًمنًتماسكًالعالقاتً
الس
ًّ
الن
أن ًالتز
امًالصدقً،وعدمًالتملّقًو ّ
ّ
فاقً،ينمنًلناًاالستقرارًو ّ
ّ
ٍ
ًإلىًأناسًيمارسونًأخالقً
االجتماعيةًوانفتاحهاًوترابطهاًعلىًأسسًصحيحةًوسليمةً،فواقعناًيحتاجًفعال
ّ
ٍ
اجهةًالنفاقً
دقًفيًمقابلًالنفاقً،والعملًعلىًمو
ًإلىًممارسةًالص
ناًبحاجة
أخالقًالفضيلةً.إن
الصدقًو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
باألسلوب ًالمناسبً .الصوم ًكدورة ًعبادية ًيعلّمنا ًأن ًنكون ًالصادقين ًفي ًك ّل ًاألوقاتً ،وتحت ًك ّلً
دقًكقيمةًأخالقيةً
مًقولًالحقيقةًمهماًكانتً،فالص
الظروفً،أنًنصدقًالقولًمعًاألوالدًوالكبارً،وأنًنتعلّ
ّ
ّ
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أساسيةً،ينبغيًأنًيحكمًالعالقاتًبينًالزوجًوزوجتهً،وبينًاألهلًوأوالدهمً ،وبينًالناسًجميعاً،عندهاً
ّ
ًإنً
ًاإلنسانية ًو
ًالتعديات ًالتي ًتفسد ًك ّل ًالعالقات
ًمما ًنراه ًمن ًمظاهر
ّ
ّ
ّ
االجتماعيةّ .
يستريح ًالواقع ًكثي ار ّ
ًللحقً ،ويقضي ًعلى ًروحهً ،إذً
ًإنسانيتهً ،ويسلبه ًإرادته ًوحريته ًفي ًاالنتصار
الكذب ًيقتل ًفي ًاإلنسان
ّ
ّ
ًأخالقياتهًوممارساتهً،ماًيجلبًلهًك ّلً
تفعًلينعكسًالصدقًعلىًك ّل
دقً،وير
ً
ثهاًبدلًأنًيسموًبهاًبالص
يلو
ّ
ّ
ّ
ّ
أمانًمطلوبً .
ًًًًولم ًتحصل ًالقيم ًاآلتية ًعلى ًأي ًتكرارً ،وبنسبة ًمئوية ًً :%1.11قيمة ًالتأدب ًفي ًتناول ًالطعامً
والشرابً،االحترامًالمتبادلًبينًافرادًاالسرةً ً،قيمةًزيارةًالمرضىًً ،وافشاءًالسالمًً،وحسنًالجوارًً،وغضً
ًوالمحافظة ًعلى ًالمرافق ًالعامةً ،والمشاركة ًفي ًالمناسبات ًالوطنيةً ،واالعتزاز ًبالهوية ًالوطنيةً،
البصرً ،
ً،والمحافظةًعلىً
ًوتقديرًدورًالجهاتًاألمنيةًوالجيشً،وتقديرًدورًالمنسساتًالوطنيةً،واالنتماءًللوطن ً
النباتاتً ً،وترشيدًاستخدامًالمياهً،وترشيدًاستهالكًالكهرباءً،والمحافظةًعلىًنظافةًالمياهًالجاريةً .
ويرى ًالباحث ًأ ن ًعدم ًحصول ًهذه ًالقيم ًعلى ًأي ًتكرار ًيرجع ًسببه ًلتغييب ًالنظم ًاالجتماعيةً
بسيادةًالعالمًاالفتراضيً ،وعولمةًالمجتمعًبإتاحةًاالنترنتًألبسطًطبقاتًالمجتمعً ،لذاًأصبحًانصهارً
لهويةًالمجتمعًالشرقيًوانسيابهًمعًالمجتمعاتًاالخرىً .
إن ًمن ًأهمًاألمورًالتيًتجعلًالعالقاتًداخلًاألسرةًناجحةًومتزنةً ،وجودًاالحترامًبينًأفرادهاً
وتقديرًمعناهً،واالحترامًالمتبادلًيولدًلدىًأطفالًاألسرةًحساسيةًإيجابيةًنحوًالناسًجميعاً ً.
ًًًًًًوفيماًيتعلقًبمجاالتًالقيمًاألخالقيةًفقدًحصلًالمجالًاالجتماعيًعلىًالمرتبةًاالولىًبتكرارًبلغً
(ً)112وبنسبةًمئويةً(ً،)%41.12فيماًجاءًالمجالًالشخصيًعلىًالمرتبةًالثانيةًبتكرارًبلغً(ً)112
وبنسبةًمئويةًبلغتً(ً ،)%12.12وحصلًمجالًالوطنيًعلىًالمرتبةًالثالثةًبتكرارً(ً)24وبنسبةًمئويةً
بلغتً(ً،)%21.12وقدًحصلًالمجالًالبيئيًعلىًالمرتبةًالرابعةًواالخيرةًبتكرارًبلغً(ً)2فقطًوبنسبةً
مئويةً(ً ًً.)%1.22
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ًًًًًًويعزو ًالباحث ًحصول ًالمجال ًاالجتماعي ًعلى ًالمرتبة ًاألولى ًألن ًالدين ًاالسالمي ًينكد ًعلىً
ترابط ًبينًالمسلمينًحيثًقدمًالمصلحةًالعامةًعلىًالمصلحةًالخاصةً,وكذلكًعلىًوحدتهمًحيثًشبهً
الرسولًالكريمًعليهًالصالةًوالسالمًالمسلمينًبالجسدًالواحدًإذاًاشتكىًمنهًعضواًتداعىًسائرًاالعضاءً
السهرً,وأنًيحبًالمسلمًألخيهًماًيحبًلنفسهً .
ً
بالحمىًو
تعد ًالقيمًمنًأهمًالركائزًالتيًتُبنىًعليهاًالمجتمعاتً،وتقامًعليهاًاألممً،وتتعلقًالقيمًباألخالقً
ّ
ًاالجتماعية ًهي ًالخصائص ًأوً
ًعامة ًوضابطة ًللسلوك ًالبشري ًالصحيحً ،والقيم
ّ
والمبادئً ،وهي ًمعايير ّ
الصفات ًالمحببة ًوالمرغوب ًفيها ًلدى ًأفراد ًالمجتمعً ،والتي ًتحددها ًثقافته ًمثل ًالتسامح ًوالقوةً ،وللقيمً
ًسُبل ًلتعزيزهاً
ّ
االجتماعية ًأمثلة ًوأنواعً ،ولها ًأسباب ًتندي ًإلى ًغيابها ًعن ًواقع ًالحياةً ،كما ّ
ًأن ًهناك ُ
وبنائهاًحيثًتُ ُّ
يمًاالجتماعيةًواألخالقًمنًأقوىًماًتبنىًبهًالمجتمعاتً،ومنًأهمًالروابطًالتيًتربطً
عدًالق
ّ
ًاألخوة ًبينهمً،ويقوى ًالتماسكًوالترابطً
بين ًأفراد ًالمجتمعً ،ففيهاًتنتشر ًالمحبةًبين ًأفراد ًالمجتمعً ،وتعم
ّ
هاً،ونجدًأن ًاألممًالتيًتنهارًبدايةًانهيارهاً
بينهمًبهذهًالقيمً،فهيًالضمانةًالستقرارًالمجتمعاتًوازدهار
ّ
ّإنما ًتكون ًفي ًانهيار ًالقيم ًواألخالق؛ ًفال ًيمكن ًفصل ًالقيم ًعن ًاألخالقً ،فهي ًتشترك ًمعا ًفي ًتحديدً
الخاصةً،قالًالشاعرًفيًحديثهًعنًاألخالقً .
يًفيًوجهتهًالعامةًو
وضبطًالسلوكًالبشر
ّ
ّ
ويعزوًالباحثًحصولًالمجالًالشخصيًعلىًالمرتبةًالثانيةً،بأنًهذهًالقيمًهيًتلكًاألمورًالتيً
تمنحهاًأنتًأهميةًوقيمةًعظمىًفيًطريقةًعيشكًللحياةً،وهيًأيضاًبمثابةًالخصائصًوالسلوكياتًالتيً
تحفزناًوتوجهًق ارراتناً ،القيمًالشخصيةًاألساسيةًهيًطريقتناًلتحديدًماًإذاًكناًعلىًالطريقًالصحيحً،أمً
أنًبعضًاألشياءًفيًحياتناًتحتاجًللتعديلًأوًحتىًلنلغاءً،منًالمدهشًمعرفةًكيفًأنًهذهًالقيمًتلعبً
دوراًهاماًفيًسعادتناًبوجهًعامًونجاحناًوثقتناًبأنفسناً ،وهيًتساعدناًعلىًوضوحًالرنيةًللحياةًبوجهً
عامًواكتشافًأنفسناً .
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لخصً
أما ًالمجال ًالوطني ًفهو ًمرتبط ًبمعتقدات ًاألمة ًالتي ًتقود ًسلوكات ًومواقف ًمواطنيهاً ،تُ ّ
الوطني ةًبأنهاًحبًالوطنًوالشعورًباالنتماءًإليهًوااللتزامًفيًالدولةًأوًالمجتمعًالسياسيًالذيًيعيشًفيهً
تباطًالروحيًباألمةًالذيًيدفعهًلاللتزامًبالمبادئًواألهدافًالتيًوضعهاً
الفردً،فيرىًالبعضًأنهاًذلكًاالر
ّ
الدستور ًلتحقيق ُّ
حدد ًسلوكً
ًتقدم ًاألمة مفهوم ًالقيم ًالوطنية ًهي ًمجموعة ًمن ًالمبادئ ًوالضوابط ًالتي ًتُ ّ
المواطن ًفي ًالمجتمع ًالذي ًينتمي ًإليهً ،وتتمثّل ًفي ًمحبة ًالوطنً ،واإلخالص ًلهً ،والجهاد ًفي ًسبيلهً،
ًوكف ًأيدي ًالمفسدينً،وااللتزام ًبالقواعد ًوالقوانينً ،والقيام ًبالواجبات ًعلىًأكملً
والسعي ًنحو ًاإلصالح،
ّ
ًتحدد ًالقيم ًالوطنية ًكيفية ًتعامل ًالمواطن ًمع ًوطنه ًليمثّل ًالمعنىً
وجهً .أثر ًالقيم ًالوطنية ًعلى ًالفرد ًّ
الحقيقيًللمواطنةًالصالحةً.تدفعًالمواطنًللتضحيةًفيًسبيل ًالوطنًواالنتماءًوالوالءًلهً،تقودًالمواطنً
للقيام ًبواجباته ًعلى ًأكمل ًوجه ًواإلخالص ًفيهاً ،تدفع ًالمواطن ًلاللتزام ًبالقواعد ًوالقوانين ًواحترام ًكرامةً
ال ًوطنًوصونهاً،ومعرفةًماًلهًوماًعليهًمن ًواجباتً .أنًالقيمًتشكلًفيًمجملهاًسلوكًاإلنسانً،فكلً
إنسانًيمتلكًمجموعةًمنًالقيمًًً،والحكمةًوالرنىًفيًتعزيزًاالنتماءًوقيمًالمواطنةً،بماًيرتقيًبالمجتمعً
ويلبيًتطلعاتًالمواطنينً ً.
ويرىًالباحثًأنًحصولًًالمجالًالبيئيًعلىًالترتيبًاالخيرًقدًجاءًبسببًعدمًاهتمامًواضعيً
المناهج ًبالبيئة ًاهمال ًمما ًأدى ًالى ًقلة ًوعي ًلدى ًالطلبة ًمن ًاالهتمام ًبالبيئة ًوالتعامل ًمعها ًبالشكلً
الصحيحً،ومنًهناًالًبدًمنًتضمينًالمجالًالبيئيًفيًالمنهاجًً .
أماًبالنسبة ًلمواضيع ًالكتابً،فقدًجاء ًتفسيرًالقرانًالكريمًفيًالمرتبةًاالولىًحيثًحصل ًعلىً
(ً )163تكرار ًوبنسبة ًمئوية ً(ً ،)%31.21فيما ًجاءت ًمواضيع ًالحديث ًالنبوي ًالشريف ًعلى ًالمرتبةً
الثانيةًبتكرارًبلغً(ً)241وبنسبةًمئويةًبلغتً(ً)%26.11وحصلتًمواضيعًاالبحاثًعلىًالمرتبةًالثالثةً
بتكرار ً(ً )213وبنسبة ًمئوية ًبلغت ً(ً ،)%22.22وقد ًحصلت ًمواضيع ًالتهذيب ًعلى ًالمرتبة ًالرابعةً
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بتكرارًبلغً(ً)264وبنسبةًمئويةً(ً،)%22.33فيماًحصلتًمواضيعًقصصًالقرانًالكريمًعلىًالمرتبةً
الخامسةًواالخيرةًبتكرارًبلغً(ً)26وبنسبةًمئويةً(ً ً.)%21.12
ًًًًًًويرى ًالباحث ًأن ًمواضيع ًتفسير ًالقران ًالكريم ًحصلت ًعلى ًالمرتبة ًاألولى ًألن ًالقران ًالكريم ًالً
يأتيهًالباطلً,فهوًهويةًالمسلمًودستورهًومنهًنستمدًاالحكامًوالشرائعًوالحكمًوالعبرًوالمواعظً,والًبدًمنً
اإلهتمام ًبه ً ًوقراءته ًبتدبرً ،كي ًنميز ًبين ًالخطأ ًوالصوابً ،ونسلك ًطريق ًالحق ًللفوز ًبالجنة ًونعيمهاً.
ًوموضوعًتفسيرًالقرانًالكريمًحيثًيرىًالباحثًإنًالقرانًالكريمًجاءًبالتشريعًباألصولًواإلطارًالعامً،
وتركًالعقلًمجالًالبحثًفيًالفروعًوالجزئياتًالستنباطهاًضمنًذلكًاإلطارً،وكانًلهذاًالمنهجًأثرهًفيً
حدوثًنهضةًفكريةًغايةًفيًالدقةًتجلتًفيًعمليةًاالجتهادً،فالقرانًالكريمًيتضمنًفيًعرضهًلآلياتً
المتنوعةًمنًالكونيةًوالنفسيةًبينًالنتائجًوالمقدماتً،وانًالطالبًيستطيعونًاالستفادةًمنًاألدلةًالعقليةً
التي ًتبين ًلهم ًالحقً ،وهيًأدلة ًعقلية ًباعتبار ًأن ًالعقل ًيعلم ًصحتها ًإذا ًنبه ًعليهاً ،واالستدالل ًيعنيً
انتقالًذهنًاإلنسانًمنًمقدمةًبديهيةًمسلمًبهاًإلىًنتيجةًتلزمًعنهاً،والقرانًالكريمًيوقظًتلكًالفطرةًعنً
طريقًعشراتًاألسئلةًالتيًيطرحهاً،وتدفعًباإلنسانًإلىًالنظرًواالستداللً.ويعزوًالباحثًهذهًالنتيجةً
إلىًأنًالقائمينًعلىًإعدادًكتبًالتربيةًاإلسالميةًيهتمونًبتعزيزًقدرةًالطلبةًعلىًفهمًالدليلًالشرعيً
منًخاللًإعطائهًتصو ارًمتكامالً,ويمكنًتفسيرًهذهًالنتيجةًفيًضوءًاهتمامًالقائمينًعلىًإعدادًمحتوىً
كتابًالتربيةًاإلسالميةًبالكشفًعنًالمعلوماتًوالمعارفًفيًضوءًاألدلةًالشرعية.
ًًًًًوجاءتًمواضيعًاألحاديثًالنبويةًالشريفة ًبالمرتبةًالثانيةً،الحظًالباحثًإنًهذهًالنسبةًتعتبرًقليلةً
جدا ًألهمية ًموضوع ًاألحاديث ًالنبوية ًالشريفةً ،وخاصة ًإن ًعلم ًالحديث ًيحتاج ًإلى ًتدقيق ًبالمعلوماتً
وأدلةًشرعيةًقويةًليتبنًالحديثًالصحيحًمنًالحسنًمنًالضعيفً،لذلكًالبدًمنًتضمينًأكثرًالمهاراتً،
ليستوضحًللطالبًالمعلومةًالصحيحةًمنًالمعلومةًالضعيفةً،والحديثًالنبويًقدًيأتيًمنًطرقًمتعددةً،
لذاًالبدًمنًاكتشافًاألسبابًوالدوافعًوراءًالحادثةًالتيًتقالًلهاًالحديثًالنبويً،وهذاًبدورهًينديًإلىً
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استقالليةًالتفكيرًلدىًالطالبًويساعدًعلىًًتنميةًالذاتًوالثقةًبالنفسً.إذًيجمعًأكثرًالمفكرونًعلىً
أهمية ًمهارات ًالتفكير ًالناقد ًفي ًالعملية ًالتعليميةً ,فهو ًيحول ًعملية ًاكتساب ًالمعرفة ًمن ًعملية ًخاملةً
راكدةً,إلىًنشاطًعقليًينديًإلىًإتقانًأفضلًللمحتوىًالعلميًوالتعليميً .
ًوجاءًمواض يعًاالبحاثًعلىًالمرتبةًالثالثةً,ويرىًالباحثًانًاالبحاثًحصلتًعلىًنسبةًضئيلةً
جداًلماًيقابلهًمنًمواضيعًمهمةًلحياةًالطالبًاليوميةً,والحياةًاالجتماعيةًللطالبً.وتعتبرًهذهًالمواضيعً
مهمة ًالرتباطها ًببناء ًشخصية ًالمتعلم ًالمتوازنة ًوقدرة ًالطالب ًعلى ًاتخاذ ًالقرار ًالمناسب ًمن ًكافةً
الجوانبًمماًيساعدهًإليجادًالحلولً.لذلكًيرىًالباحثًاعطاءًالمزيدًمنًاألهتمامًللقيمًاألخالقيةًبدروسً
األبحاثًليكونًرصيدًمخزونًللطالبًمنًالحقائقًوالمفاهيمًوالقيمً .
ًوحصلًموضوعًالتهذيبًعلىًالمرتبةًالرابعةًوالسببًبذلكًالنًهذاًالموضوعًيهتمًبحياةًالطالبً
االجتماعيةًاليوميةًوتربيةًواصالحًالنفسًلدىًالطالبً،وتبعثًلدىًالطالبًأث ارًعميقا ًفيًتفكيرهًومساارهً
ًمشيقة ًلدى ًالطالبً ،كالمحبة ًوالشكر ًهلل ًوالحياءً
حياث ًيارى ًالستخدام ًأسلوب ًالترغيب ًمن ًمواضيع ُ
واإلخوةًبينًالمسلمينًوالرجولةً،ويرىًالباحثًإنًمواضيعًالتهذيبًتعبرًعنًحياةًاإلنسانًالفطريةًمنً
حب ًوجلبًالخيرً،وكرهًالشرً،وقدًاستخدمًهذاًاألسلوبًفيًتحريكًالدوافعًالخيرةًوتنشيطهاًفيًسلوكً
ّ
القائمةًبالمجتمعً .
وحصلت ًمواضيعًقصصًالقرانًالكريم ًواألنبياءًعلىًالمرتبةًاالخيرةًوذلكًالنًواضعيًالمناهجً
اهتمواًبموضوعاتًتتعلقًبالعباداتًكالصالةًوالصيامً...الخًولمًيهتمواًبموضوعًالقصصًرغمًانهاًالً
تقلًأهميةًعنًبقيةًالموضوعاتًألنهاًتزيدًمنًتشويقًالطلبةًوتجذبهمًنحوًاالحداثًالمتنوعةًوتوسيعً
فكرهم ًالستخالص ًالدروس ًوالعبر ًعن ًطريق ًالتفكير ًالذهني ًلديهمً .وخاصة ًإن ًدروس ًالقصص ًفيهاً
أحداثًمتنوعةًوشيقةً،تزيدًمنًتشويقًالطالبًإلىًاألحداثًالمتنوعةً،ويرىًالباحثًإنًدروسًالقصصً
سواء ًالقرانًالكريمًأوًاألنبياءًتحتاجًإلىًتوضيحًالعالقةًالزمانيةًوالمكانيةًللقصةً،وذكرًاألدلةًالمتنوعةً
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للقصصً ،وتوضيح ًاآلراء ًالقديمة ًوالحديثة ًللقصصً ،وتشجيع ًالطالب ًعلى ًالقدرة ًعلى ًاستخالصً
الدروسًوالعبرً،ومساعدتهمًعلىًًتنميةًالثقةًبالنفسً،وهذاًالًيحدثًإالًبتنميةًمهاراتهم .
ًًًًًويرى ًالباحث ًأن ًالبد ًللمناهج ًالدراسية ًعامةً ،ومناهج ًالتربية ًاإلسالمية ًخاصةً ،أن ًتقدم ًمناهجً
مالئمة ًللعصر ًالذي ًنعيشهً ،ومحققة ًألعلى ًالشروط ًالمنهجية ًوالعلميةً ،فالمطلوب ًمن ًمناهج ًالتربيةً
اإلسالمية ًأن ًتستبعد ًمناهج ًالتفكير ًالسلبية ًوالمنحرفة ًعن ًاخالق ًاالسالمً ،البد ًإن ًتشيع ًفي ًمحتواهاً
القيم ًالتيًتتسم ًباألخالقًالفضيلةًوالمعاصرةً،ويظهرًمنًخاللًمجموعًالتك ارراتًوالنسبًالمئويةًللقيمً
االخالقية ًالتيًوضحتًآنفا ًبينًالدروسًأوًالمواضيعً،علىًأنهاًجاءتًبشكلًغيرًمنظمًوغيرًمخططً
له ًمسبقاً ،مع ًالعلم ًبفائدتها ًوأهميتها ًلدى ًطالب ًالمرحلة ًاإلعداديةً ،إذ ًأن ًمن ًأهداف ًمناهج ًالتربيةً
اإلسالميةًفيًهذهًالمرحلةًهوًتكوين ًشخصيةًالطالبًاالخالقيةً،ففيًال ًوقتًالذيًيفترضًفيهًأنًتنموً
القيمًاالخالقية ًفيًدروسًقصصًاألنبياءً،واألحاديثًالنبويةًالشريفةً،نجدهاًقدًانخفضتًبشكلًكبيرً،
لذاًعلىًمخططيًالمناهجًأنًيعيدواًبقدرًاالستطاعةًالنظرًفيًتخطيطًمناهجًالتربيةًاإلسالميةً .

التوصيات والمقترحات:
التوصياتً ً:
منًخاللًالنتائجًالتيًأظهرتهاًهذهًالدراسةًفإنًالباحثًيخرجًبالتوصياتًاآلتية:
 أنًيكونًمنًضمنًاألهدافًالموضوعةًأمامًمنلفيًالكتبًالمدرسيةً،مساعدةًالطلبةًعلىًتنميةً
القيمًاألخالقيةًمنًخاللًأسلوبًعرضًالموضوعاتًفيًمحتوىًالكتبًالدراسية.
 أنًتتبنىًو ازرةًالتربيةًوالمنسساتًالمسنولةًعنًتطويرًالمناهجًالدراسيةًفيًالعراقًفكرةًتعليمً
القيمًاالخالقيةًبشكلًعامًبطريقةًدمجًهذهًالقيم.
 إيجادًمنهجيةًمناسبةًلتوزيعًالقيمًاالخالقيةًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًبشكلًمتوازنً.
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 التركيز ًعلى ًالقيم ًاالخالقية ًوتضمينهاً ،لما ًلها ًمن ًأهمية ًفي ًتنمية ًقدرات ًالتالميذ ًمن ًأجلً
إعدادهمًللحياةًومواكبتهمًلعصرًالعلمًوالتكنولوجيا.
المقترحات :


إجراء ًدراسة ًحول ًالبرامج ًالتدريبية ًالمقدمة ًمن ًمراكز ًالتدريب ًالتربويً ،لمعرفة ًدرجة ًتضمنهاً

للقيمًاالخالقيةًبصورةًكافية.


إجراء ًدراسةًتحليليةًحولًبرامجًإعدادًمعلميًالتربيةًاإلسالميةًفيًكليةًالتربيةً،لمعرفةًدرجةً

إسهامهاًفيًتزويدًالمعلمينًبأساليبًتنميةًالقيمًاالخالقيةً،وكيفيةًدمجهاًفيًالكتب.
 إجراءًدراساتًمشابهةًعلىًباقيًكتبًالتربيةًاإلسالميةًالتيًتمًتأليفهاًحديثا.
 إجراءًدراساتًمماثلةًعلىًكتبًاألخرىًكاللغةًالعربيةًواالجتماعيات.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المراجع العربية:
إبراهيمً،عبداهللًً،وسعادةً،جودتً.)1122(ً.المنهج المدرسي المعاصرً.األردنً:دارًالفكرًناشرونً
وموزعونًً .
أحمدً ،عبد ًالغنيً .)1126(ً .القيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالمية ً(دراسة ًتحليلية)ً ،رسالةً
ماجستيرًغيرًمنشورةً،جامعةًالواديً،الواديً،الجزائر ً
األقطشً ،يحيىًوالعمريً ،شوكتًورمزيً ،عبدًالقادرًوقرعوشً ،كايدً.)2010(ً .المرجع في تدريس
التربية اإلسالمية للمرحلة الثانويةً،طً.ً2األردنً:دارًالفكرً .
البداينةً،يحيىً.)1121(ً.بناء أنموذج لتقويم منهج التربية اإلسالميةً.طًً.2األردنً:دارًصفاءً .
بدرانً،أميةًوحوسةً،هيفاءً.)1111(ً.قوانين المهنة وآدابها .االردنً:دارًصفاءًللنشرًوالتوزيعً .
البطاينةً ،رزقً .)1116(ً .مدى مراعاة كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية في
األردن لمعايير األسس االجتماعية للمنهاج وتطوير وحدة تعليمية في ضوء تلك األسسً،
أطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورةً،جامعةًاليرموكً،إربدًاألردنً .
البكارً،عبدًالكريمً.)1122(ً.نحو فهم أعمق للواقع اإلسالميً.طً،2الرياضً:دارًالسلمًللطباعةً .
البياريً ،شيرنً .)1121(ً .كثرة مشاكل طالب الثانوية كيف نحد منهاً .نشرت ًبتاريخًً
/6مايوً1121/واسترجتًبتاريخًً/http://www.pcdcr.org/arabicً1112/6/1

جابرً ،محمدً .)1114(ً .أهداف ًالتربية ًاإلسالمية ًومقاصدهاً .تاريخ ًاإلضافةً.1114/21/2ً :
استرجعًفيًتاريخًwww.alukah.netًً1112/6/21
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الجالدً ،ماجدً .)1112(ً .المنظومةًالقيميةًلدىًطلبةًجامعة ًعجمان ًللعلومًوالتكنولوجيا ًفي ًضوءً
بعض ًالمتغيراتً ،مجلة جامعة أم القرى في العلوم التربوية والنفسيةً 21ً ،
(ً .116-112ً:)1
الجالدً ،ماجدً .)1121(ً .تعلم ًالقيم ًوتعليمهاً ،تصور ًنظري ًوتطبيقي ًلطرائق ًواستراتيجيات ًتدريسً
القيمً،طً،1االردنً:دارًالمسيرةً .
الجالدً،ماجدً.)1122(ً.تدريس التربية اإلسالمية االسس النظرية واألساليب العمليةً،طًً،3دارً
المسيرةًللنشرً،عمانً،االردنً .
الحريريً،رافدةً.)1122(ً.الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريسً.طًً.2األردنً:دارًالمسيرةً
للنشر.
حسونةً,هيفاءً.)1123(ً.تطوير وحدة تعليمية في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية
وأثرها في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر في مادة الجفرافيا بفلسطينً.رسالةًدكتوراه(غيرً
منشورة)ً,جامعةًأمًدرمانًاإلسالمية.
حلسً،داودً.)1121(ً.محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسالميةً،الجامعةًاإلسالميةً،غزةً:
مكتبةًآفاقً .
الحميديً ،حامدً .)1122(ً .مدى ًتوافرًالقيمًاالخالقيةًفيًمحتوىًكتبًاللغة ًالعربية ًالمقررة ًعلىً
المرحلة ًالثانوية ًبدولة ًالكويتً .المجلة الدولية لألبحاث التربويةً ،جامعة ًاالمارات ًالعربيةً،
(ً .)31
الخصاونةً،خلود"ً.)1112(ً.اثر تدريس وحدات تعليمية مطورة من مبحث التربية االسالمية على
ضوء منظومة القيم التربوية في تحصيل طالبات المرحلة الثانوية في االردن واتجاهاتهن نحو
المبحث"ًاربدً:المركزًالقوميًللنشرً .
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الخطيبً،محمدً.)1112(ً.القيم األخالقية المتضمنة في كتب اللغة العربية المقررة لصفوف الحلقة
الثانية من المرحلة األساسية في األردنً .مجلة ًرسالة ًالتربية ًوعلم ًالنفسً ،العدد(ً،)32
صً .164-112
الخليفةً ،حسنً .)1116(ً .دراسة تحليلية للمضامين األخالقية في كتب اللغة العربية بالصفوف
الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بدول الخليج العربيةً.مجلةًبحوثًرسالةًالخليجً،مكتبً
التربيةًالعربيًلدولًالخليجً .64-23ً،)63(16ً،
دراوشةً ،ابراهيم ًًوالخوالدةً ،ناصرً .)1122(ً .اثر استخدام استراتيجيتين السرد القصصي ولعب
األدوار في اكتساب القيم األخالقية في مبحث التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائيً،
مجلةًالجامعةًاالسالميةًللدراساتًالتربويةًوالنفسيةً .412-412ً،)2(14,
الديبً،ابراهيمً.)1112(ً.أسس ومهارات بناء القيم التربويةً،المنصورةً:منسسةًأمًالقرىً .
الزبونً ،محمد ًسليم ًوربيعانً ،سعود ًحمودً .)1124(ً .درجة تمثيل طلبة المرحلة الثانوية للقيم
االخالقية في منطقة حائل في المملكة العربية السعوديةً.مجلةًاتحادًالجامعاتًالعربيةًللتربيةً
وعلمًالنفسً.المجلدً(ً)26العددًاالولً .
الزحيليً,محمدً.)1114(ً.موسوعة قضايا اسالمية معاصرةً,طً,2دارًالمكتبيً,سورياً،دمشق.
الزغلولً،عمادً.)1121(ً.مبادئ علم النفس التربويً.طً.2االماراتً:دارًالكتابًالجامعيً،العينً .
الزياداتً ،ماهر ًمفلح ً؛ ًوقطاويً ،محمد ًإبراهيمً .)1121(ً .الدراسات االجتماعية طبيعتها وطرائق
تعليمها وتعلمهاً.األردنً:دارًالثقافةً .
الساموكً،سعدونًمحمودًوهدىً،عليًالشمريً.)1116(ً.المناهج المدرسية بين التقليد والتحديثً.
طًً.ً2العراقً:دارًالوراقًللنشرً ًً.
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سبيتانً،فتحيًوهدانً،حسنً.)1121(ً.مفاهيم وأساليب تدريس التربية اإلسالميةً.طً.2السعوديةً:
الجنادريةًللنشرًوالتوزيعً ً.
سعادةً ،جودت ًوابراهيمً ،عبد ًاهللً .)1122(ً .تنظيمات المناهج وتخطيطهاً ،ط ًً ،2دار ًالشروقً،
عمانً،االردن.
سلوتً،نورً.)1111(ً.مفاهيم القيم المتضمنة في االناشيد المقدمة لطلبة المرحلة االساسية الدنيا
في مدارس فلسطينً،رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً،غزةً:الجامعةًاالسالميةً،كليةًالتربيةً .
الشاهينً،غانمً.)1121(ً.مدى تأثير القيم االجتماعية واالقتصادية والدينية على اتجاهات الطالبات
المعلمات في مؤسسة إعداد المعلم نحو مهنة التدريسً ،مجلة ًالعلوم ًالتربوية ًوالنفسيةً،
ً .222-216ً،)1(22
الشبولً,أسماءًوالخوالدةً,ناصرً.)1126(ً.تحليلًمحتوىًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللمرحلةًالثانويةًفيً
االردنًفيًضوءًنظريةًالذكاءاتً.المجلة االردنية في العلوم التربوية.)316-113(.21ً,
الشراريً،أحمدً .)1122(ً .درجةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتبًالتربيةًالوطنيةًللمرحلةًاألساسيةً
العليا ًالثامنً ،التاسعً ،العاشر ًفي ًاألردنً ،مجلة العلوم التربوية والنفسيةً–ً 223ً ،)1(ً 2ً ،
ً .216
الشملتيً ،عمرً .)1121(.القيم ًاألخالقية ًالفردية ًالمتضمنة ًفي ًكتب ًالتربية ًاإلسالمية ًبالمرحلةً
المتوسطة ًبالمملكة ًالعربية ًالسعودية ًو ًطرق ًعرضها ً"دراسة ًتحليليةً .مجلة ًدراسات ًتربويةً
ونفسيةً،مجلة كلية التربية بالزقازيقً،العددًً،42صً .64-16
الشواورةً،ساميةً)1124(ً .القيم األخالقية المتوافرة في كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي
ودرجة ممارسة الطلبة لها من وجهة نظر معلميهمً ،رسالة ًماجستير ًغير ًمنشورةاً ،جامعةً
الشرقًاألوسطً،عمانً،األردن ً
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شوقً ،محمود ًاحمدً .)1112(ً .االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء
التوجيهات اإلسالميةً.طًًً.2مصرً:دارًالفكرًالعربيً .
الصائغً،عبدالرحمنً.)1116(ً .دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية،
دراسة ميدانية على مدينة الرياضً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً،جامعةًالملكًسعودً .
طوالبةً ،هاديً .)1122(ً .المواطنة ًالرقمية ًفي ًكتع ًالتربية ًالوطنية ًوالمدنية ً– ًد ارسا ا ا ااة ًتحليلية،
المجلة األ ردنية في العلوم التربويةً،مجلدً(ً)23عدد(ً .312-162ً،)3
عبدالكريمًزيدانً.)2622(ً.أصول الدعوةً.طً.3مصرً:دارًالوفاءًللطباعة.
عبيداتً ،ذوقان ًوعدسً ،عبدالرحمن ًوعبدالحقً ،كايدً .)1121(ً .البحث العلمي مفهومه وادواته
واساليبهً.االردنً:دارًالفكرً .
العرنوسيً،ضياءًعويدًوحربيً،سعدًمحمدً.)1121(ً.المناهج (البناء والتطوير)ً.طً،2األردنً:دارً
صفاء.
عليً،سعيدًإسماعيلً.)2010(ً.أصول التربية اإلسالميةً.طًً.1عمانً:دارًالمسيرةًللنشر.
العمرً،فنادًعبدًااهللً.)1111(ً.أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من
منظور إسالميً.طً.1السعوديةً:البنكًاإلسالميًللبحوثًوالتدريبً .
العمريً ،أسماءً )1121(ً .درجة ًممارسة ًالقيم ًلدى ًطلبة ًالجامعات ًاألردنية ًمن ًوجهة ًنظر ًالطلبةً
أنفسهمً،دراسات العلوم التربويةً .ً1141ً-1124.ً)1(6ً،
العنزيً,سعدًونعمةً,نغمًحسينً.)1116(ً.المنطقًفيًفلسفةًالسلوكًاألخالقيًبمنظماتًاألعمالً,
مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةً،كليةًاإلدارةًواالقتصادً-جامعةًبغدادً,المجلدً21ً,العددً .1
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العنزيً ,فيصلً .)2013(ً .فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير الناقد
والتحصيل الدراسي في مقرر الفقه لدى طالب الصف الثالث المتوسطً .أطروحة ًدكتوراهً,
جامعةًأمًالقرى.
العياصرةً،وليدًرفيقً.)1122(ً.التربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العمليةً.طًً.2
األردنً:دارًالمسيرةً .
عيدً ،صالح ًاحمدً .)1116(ً .القيم االخالقية في المناهج التعليميةً ،مصرً :دار ًالهالل ًللنشرً
والتوزيعً .
عيدً ،يحيى ًوخلودً ،خصاونةً .)1122(ً .تاريخ التربية اإلسالمية التخطيط والتنفيذ والتقويمً ،طً.2
الرياضً:دارًالنشرًالدولي.
الغامديً ،حمدان ًاحمدً .)1111(ً .ميثاق ًمقترح ًالخالقيات ًمهنة ًالتعليم ًفي ًدول ًالخليج ًالعربيً.
رسالة الخليج العربي .مكتب التربية العربي لدول الخليجً.العددًً.23صً .24
مصر :مكتب اليونسكو بالقاهرةًً.
فهدً ،ابتسااام ًمحمدً .)1122(ً .بناء منهج للتربية الخلقية للصــفوف الثال ثة األولى من المرحلة
االبتدائية في ضــوء الرؤية القرآنيةً،رسالةًدكتوراهًغيرًمنشورةً،كليةًالتربيةًجامعةًبغدادً ً.
القاضيً ،احمد ًبن ًعبد ًالرحمنً .)1121(ً .رسالة إلى طالب في المرحلة الثانويةً ،السعوديةً :دارً
المشير.
كاظمً،شهلةً)1121(ً .درجة تضمين كتب األدب والنصوص في المرحلة اإلعدادية في العراق للقيم
األخالقية والجماليةً،رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً،جامعةًآلًالبيتً،المفرقً،األردن.
كنيثً،هينسونً.)1122(ً .تخطيط المنهج دمج التعدد الثقافية والبنائية ،واالصالح التربويً.ترجمةً
المشاعلةً.طً،2االردنكًدارًالفكرً ً.
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الكيالنيً ،ماجد ًعرسانً .)1112(ً .اتجاهات معاصرة في التربية االخالقيةً ،سلسلة ًبحوث ًالتعليمً
االسالميً،مكةًالمكرمةً .
مرتجيً,عاهدًمحمودًمحمدً.)1116(ً.مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم االخالقية من
وجهة نظر معلميهم في محافظة غزةً.جامعةًاالزهرً-غزة.
مرعيً ،توفيق ًومحمدً ،الحيلةً .)1124(ً .المناهج التربوية الحديثة ،مفاهيمها وعناصرها وأسسها
وعملياتهاً،طًً،11االردنً:دارًالمسيرة ً
المسيرً،محمدً.)1112(ً.قيم اخالقية من القران والسنةً.مصرً:مكتبةًالصفاً .
المعايطةً،عبدًالعزيزً)1121(ً.المدخل إلى أصول التربية اإلسالميةً.طًً.ً1االردنً:دارًالثقافة.
منصورً ،هدى ًوطالفحةً ،حامدً .)1116(ً .منظومة ًالقيم ًاألخالقية ًالمتضمنة ًفي ًكتب ًالتربيةً
اإلسالميةًللمرحلةًاألساسيةًفيًاألردنً،دراسات العلوم التربويةً34ً،أًً .21-64ً،
النحالويً،عبدالرحمنً.)1121(ً.أصول التربية االسالمية .وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمعً.
سورياً:دارًالفكرً .
يوسفً ،ميسم ًرعد ًوامينً ،لندا ًطالبً .)1126(ً .تحليل ًمحتوى ًكتاب ًالحاسوب ًللصف ًالثانيً
المتوسط ًوفق ًالقيم ًالعلمية ًواألخالقيةً ،مجلة البحوث التربوية والنفسيةً ،جامعة ًبغدادً ،كليةً
التربيةًللعلومًالصرفةًابن الهيثمً،قسمًعلومًالحاسباتً،ً،العددً(ً)22المجلدً(.)24
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ملحق ()2
أسماء المحكمين
ت ً ًًًًًًًًاالسمً ً

الجامعة/الكلية ً

أ.دً.الهامًشلبي ً

الشرقًاالوسط ً

1

التخصص ً
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الر
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تدريس ً
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الموصلً/التربيةًللعلومً
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االنسانية ً
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طرائقًتدريسً
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استاذًمشارك ً

ادارةًتربوية ً

/العلومًالتربوية ً
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للعلومًاالنسانية ً
 ً 21دً.عاليةًعرفة ً
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ادارةًتربوية ً

ً/العلومًالتربوية ً
 ً 23دً.خولةًحسينًعليوة ً

الشرقًاالوسط ً

استاذًمساعد ً

ادارةًتربوية ً

/العلومًالتربوية ً
 ً 26دً.فاديًعودةً ً

الشرقًاالوسط ً

استاذًمساعد ً

تكنولوجياًالتعليم ً

/العلومًالتربوية ً
 ً 21دً.احمدًخليلًدرويش ً

الموصلًً/كليةًالتربيةً

استاذًمساعد ً

االساسية ً
 ً 24دً.ازهارًطاللًالصفاوي ً الموصلًً/كليةًالتربيةً
االساسية ً

طرائقًتدريسً
التربيةًاالسالمية ً

استاذًمساعد ً

طرائقًتدريسً
التربيةًاالسالمية ً
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ملحق ()0
قائمة القيم االخالقية النهائية (بعد التحكيم)
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الحديث
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الثالث

الدرس

الدرس

االبحاث

التهذيب

الرابع

المجموع

الخامس

المجال األول :الشخصي
2

القناعة
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0

األمانة

ً
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9

التواضع
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ً
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4

الصدق
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الحكمة
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الصبر

ً

ً

ً

ً

ً

ً

8

الترتيب والتنظيم

ً

ً

ً

ً

ً

ً

3

بر الوالدين

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

20

المحبة
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22

24
25

صلة األقارب
واألرحام
االحترام المتبادل
بين أفراد األسرة

اإلخالص في
العمل

التأدب في تناول
الطعام والشراب

المجال الثاني :اإلجتماعي
26

مساعدة

المحتاجين

ً

ً

ً
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ً

ً
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27

التعاون على

ً

ً

ً

ً
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تقديم النصيحة

ً

ً

ً
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زيارة المرضى
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ً
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إفشاء السالم
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احترام اآلخرين
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الرحمة
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حسن الجوار
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الشكر والتقدير

ً
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األمر بالمعروف
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

92

االعتراف بالخطأ
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غض البصر
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العدل
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االيثار

ً
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ً
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95

الكرم

05
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الخير

احترام ملكية
اآلخرين

االلتزام بآداب
الحديث

المجال الثالث :الوطني
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المحافظة على
المرافق العامة
المشاركة في
المناسبات
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الوطنية
98

االعتزاز بالهوية
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الوطنية
93

تقدير دور

الجهات األمنية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

والجيش

تقدير دور
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المؤسسات

ً

ً

ً
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نبذ التطرف

ً
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ً

40

تحمل المسؤولية

ً
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49

االنتماء للوطن
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ً

ً

ً

ً

ً

44

الرفق بالحيوان

المجال الرابع :البيئي

45
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47

48

المحافظة على
النباتات

ترشيد استخدام
المياه

ترشيد استهالك
الكهرباء
المحافظة على
نظافة المياه
الجارية

ً
ً
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ملحق ()9
محتويات كتاب التربية االسالم
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