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 شكر وتقدير
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القيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالمية للصف الرابع  درجة تضمين

 اإلعدادي في جمهورية العراق

ًاكانًعبدًالرحمنًالصائغعبدًالعزيزًًر:ًإعداد

ًأ.ًد.ًمحمدًعبدًالوهابًحمزة:ًإشراف

 الملخص

درجةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًالتعرفًإلىًهدفتًالدراسةً

للصفًًالدراسةًمنًكتابًالتربيةًاالسالميةًوعينةًاإلعداديًفيًجمهوريةًالعراق،ًوتكونًمجتمع

بقائمةًبالقيمًًوتمثلتًأدواتًالدراسةالمنهجًالوصفيًالتحليلي،ًتًالدراسةًأعتمد.ًًوالرابعًاإلعدادي

ًوبطاقةاألخالقية ،ًً ًعنهاًمحتوىالتحليل ًوثباتهاالمنبثقة ًصدقها ًمن ًالتأكد ًوبعد ًاستخراجًً،، تم

ًالدراسة ًنتائج ًأسفرت ًحيث ًالمئوية، ًوالنسب ًتًعنًالتكرارات ًقيمة ًعلىًحصول ًالنصيحة قديم

فشاءًالسالمًوحسنًالجوارًعلىًأيًتكرار.ًًمثلً،ًولمًتحصلًقيمىالمرتبةًاالول زيارةًالمرضىًوا 

لمجالًالبيئيًوجاءًا،ًولىألالمجالًاالجتماعيًعلىًالمرتبةًاماًمنًحيثًالمجاالتًفقدًحصلًوأ

ًاألخيرة ًالمرتبة ًأفي ًتفس، ًحصل ًالمواضيع ًحيث ًمن ًاما ًالمرتبة ًعلى ًالكريم ًالقران ً،ولىألير

ًاألخيرةآنًالوحصلتًقصصًالقًر ًعلىًالمرتبة ًكريم ،ً ًتوصيًالدراسة التركيزًعلىًالقيمًبضرورة

ًوتضمينها ًالدراسيةًاألخالقية ًالكتب ًأجلًفي ًمن ًالتالميذ ًقدرات ًتنمية ًفي ًأهمية ًمن ًلها ًلما ،

ًاعدادهمًللحياةًومواكبتهمًلعصرًالعلمًوالتكنولوجيا.

 .عداديسالمية،ًالصفًالرابعًاإلخالقية،ًكتابًالتربيةًاإلالقيمًاألالكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Inclusion of Ethical Values in the Islamic 

Education Text Book for the Fourth Grade of Middle 

School in the Republic of Iraq 

Prepared by: Abdulaziz Rakan Abdulrahman al-Saigh  

Supervisor: Prof. Mohammad AbdelWahab Hamzeh 
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. 

Keywords: Ethical values, Islamic education Text book, Fourth grade 

of high school  

 

 



1 

 

 
 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

القًالفاضلة،ًوجعالهاًمناطًالثوابًوالعقابًفيًأكدتًالمبادئًاإلسالميةًعلىًأهميةًالتمسكًباألخ

ًفاألخالقًمنً ًوُيحَرمونًمنًالثوابًفيًاآلخرة؛ ًأخالقهام ًلفسااد ًفيعاقبًالناسًفايًالادنيا ًواآلخرة؛ الدنيا

وجهةًنظرًالفكارًاإلساالميًعباارةًعانًالمبادئ،ًوالقواعدًالمنظمةًللسلوكًاإلنسانيًالتيًيحددهاًالوحي،ً

ًالعالمًعلىًأكملًلتنظيمًحياةًاإل نسان،ًوتحديادًعالقتهًبغيرهًعلىًنحوًيحققًالغايةًمنًوجودهًفيًهذا

ًبهاً ًجاء ًالتي ًواألخالق ًبالقيم ًالتمسك ًإلى ًداعية ًالشريفة ًالنبوية ًالسنة ًجاءت ًفقد ًهنا؛ ًومن وجه،

ًاإلسالم،ًوحثًعليهاًورّغبًفيها.

ايمًعانًالتربياةًوالقيم،ًذلكًأنًالمنظورًالشاملًنًالمنظومةًالتعليميةًالًيمكنًأنًينفصلًفيهااًالتعلإًًًً

للرساالةًالتعليمياةًيقصادًباهًتكاوينًشخصايةًالمتعلمًفيًمختلفًأبعادها،ًوالمتعلمًاليومًمحتاجًأكثرًمانً

أيًوقاتًمضىًإلىًمنظوماةًقايمًتمكناهًمانًاساتيعابًثقافتاهًوحضاارتهًواالنفتاحًالواعيًعلىًالثقافاتً

ًخرى.ًوالحضاراتًاأل

بالنظرًالىًموضوعًالقيمًواألخالق،ًنجدًأنًالتربيةًاإلسالميةًأكدتًبكلًمضامينهاًضرورةًاالهتمامًًًًًً

فيًحياتهًالعملية،ًويعتبرًذلكًجزءاًمنًًوممارستهابالتربيةًاألخالقيةًوتأصيلهاًفيًحياةًالفردًوالمجتمع،ً

ً(.1122دراوشةًوالخوالدة،سلوكهًالحياتيً)

ًالمعًرًوًًًًً ًالنموًينظر ًفيًذلكًمثل ًمثله ًالنضج، فيونًإلىًالنموًاألخالقيًعلىًأنهًجزءًمنًعملية

العقليًالذيًيحدثًضمنًإطارًخبرةًالعمرًالعامة،ًحيثًيمرًبسلسلةًمنًالمراحلًشبيهةًبمراحلًالنموً

ًبياجيه ًأمثال ًاالتجاه ًأصحابًهذا ًوينظر ًاكتسابًً (Kohlberg) وكولبرج (Piaget) المعرفي. إلى

قًعلىًأنهاًعمليةًإصدارًأحكامًترتبطًبنموًالتفكيرًعندًاألفراد،ًوينكدونًأنًالسلوكًاألخالقيًاألخال
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ينتجًعنًمحاولةًاألفرادًتحقيقًالتوازنًفيًعالقاتهمًاالجتماعيةًمعًافرادًبيئتهم،ًويفترضًبياجيهًأنًالفردً

خالقيةًالذاتيةًأوًاالستقاللية،ًيمرًخاللًنموهًاألخالقيًبمرحلتينًهما:ًمرحلةًاألخالقًالتبعيةًومرحلةًاأل

ًمنًسنً ًالتيًتمتد ًاألخالقًالواقعية ًتسمىًبمرحلة ًما ًأو ًاألخالقًالتبعية ًفيًمرحلة ًأنه ويرىًبياجيه

ًيترتبًعلىًالموقفًالفعلًمنًنتائجًفعلية،ً ًالطفلًاألخالقيةًعلىًما ًأحكام الرابعةًحتىًالثامنةًتعتمد

ً(.1121الوالدينًسلوكا ًجيدا ً)الزغلول،ًحيثًيعتبرًأنًالسلوكًالمسموحًبهًمنًقبلً

جعلًالمسنولياتًاالخالقيةًللمدراسًمصدرًقلقًإنًتراجعًالجانبًاألخالقيًفيًالعديدًمنًالمجتمعات،ًًً

القيمًاالخالقيةًكالرحمةًوالتعاون،ًلذلكًهوًًالطلبةًفيًالمدارس،حتاجهًيكثرًماًأخاصًلبعضًالمربين،ًًو

مرًالًغنىًعنهًوالًيكفيًمجردًتقديمًأخالقًأللًفيًتدريسًالقيم،ًفاعلىًمخططيًالمناهجًالدورًالفاع

 .(1122)كنيث،ًً.تعاريفًللقيمة

يجابا ،ًفهيًمرحلةًًعداديةًفيًالمدارسًهيًذاتًتأثيروالمرحلةًاإلًًًًً بالغًعلىًمستقبلًالطلبة،ًسلبا ًوا 

نهاًمرحلةًاالعتداءًأةًوالتأثر،ًكماًنهاًمرحلةًالبناءًوالتكوين،ًوهيًمرحلةًاالثاًرأاالستبصارًوالتفتح،ًكماً

ً(.1121ًوالتمردً)القاضي،ً

ويعدًالكتابًالمدرسيًركنا ًأساسيا ًمنًأركانًالعمليةًالتربوية؛ًفهوًالعاملًالمشتركًبينًجميعًالطلبةًًًًًً

ًيجبًأنًيكونًمحتوىًالكتابً ًإذ ًوالطالب، ًوالمرجعًاألولًللمعلم والمعلمينًعلىًاختالفًمستوياتهم،

سيًمرتبطا ًبحاجاتًالطالبًوقدراتهًمنًجانب،ًوحاجاتًالمجتمعًومشكالتهًوطموحاتهًمنًجانبًالمدًر

آخر،ًفقدًأصبحًًمنًأهمًوسائلًوأدواتًالتعليمًوالتعلمًفيًعصرًاتسمًبتفجرًالمعرفةًوانتشارًالتعليم،ً

ً(.1124،ًحيلةاألمرًالذيًجعلًمنًالكتابًالمدرسيًركيزةًمنًركائزًالتقدمًللمجتمعًوتطورهً)مرعيًوال

ًللتربية،ًًًًً ًاألخالقية ًالغاية ًلتحقيق ًالوسيلة ًكونه ًالمدرسي؛ ًالكتاب ًعلى ًاألخالقية ًالمسنولية وتقع

ًفيً ًالبصيرة ًولتطوير ًلتطبيقها ًالفرصة تاحة ًوا  ًوالمبادئًاألخالقية، ًالقيم ًفيًإكسابًالمتعلمين المتمثلة
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علىًاتخاذًالقرارًاألخالقيًالمبنيًعلىًنظامًمنًاألخالقًاألصيلةًواألخالقًالزائفة،ًمماًيجعلهمًقادرينً

ً(.1116القيمًاألخالقيةً)منصورًوطالفحة،ً

الباحثًأنًثمةًدورا ًيمكنًأنًتنديهًالكتبًالمدرسيةًبشكلًعام،ًوكتبًالتربيةًاالسالميةًًيرىمنًهناًًًًً

ًا ًلتحقيقًالغاية ًالوسيلة ًكونها ًلدىًالطلبة؛ ًاألخالقية ًالقيم ًوذلكًمنًبشكلًخاصًفيًتنمية ألخالقية،

ًللطالب.ًتابًالمدرسيًبوصفةًالمرجعًالرئيسخاللًتضمينهاًفيًالك

وخاصةًالمناهجًالتيًلهاًعالقةًمباشرةًً،الدراسيةًللمناهجإنًالحاجةًتبدوًملحةًإلىًمراجعةًشاملةًًًًًً

رجةًتضمينًتلكًوقويةًبموضوعًالقيمًاالخالقية،ًوالتيًمنًأهمهاًمناهجًالتربيةًاإلسالمية،ًوذلكًلمعرفةًد

ًالمناهجًللقيمًاألخالقية،ًوهذاًماًستتناولهًالدراسةًالحالية.

 مشكلة الدراسة:

شااهدًالعااالمًبقاادومًالقاارنًالحاااديًوالعشاارينًزيااادةًمضااطردةًفاايًالمعرفااة،ًفالمعرفااةًأصاابحتًالمحااركًًًًً

تقادمًالتكنولااوجيًاألساسايًلننتااج،ًلاذلكًأصاابحًمانًالضاروريًتطااويرًمنااهجًالتربياةًاإلسااالميةًلمواكباةًال

ًوالحفاظًعلىًالعاداتًوالتقاليدًوالقيمًاالخالقية.

لذلكًتكمنًمشكلةًالدراسةًفيًحاجةًطلبةًالمرحلةًاإلعداديةًإلىًمنظومةًمنًالقيمًاالخالقيةًفيًهذهًًًًً

المرحلةًالفاصلةًبينًالتعليمًالمدرسيًوالتعليمًالجامعي،ًإذًتشهدًالمنطقةًتغيراتًمتسارعةًحيثًأصبحتً

هددًأمنًواستقرارًالدول،ًوالعراقًكغيرهًمنًدولًالمنطقةًيتعرضًلتحدياتًكبيرة،ًومنًأهمهاًمحاوالتًت

إثارةًالفتنًوالتقليلًمنًمحبةًالمجتمعًالعراقيًفيماًبينهم،ًوتعتبرًالقيمًاألخالقيةًالتيًتحتويهاًكتبًالتربيةً

هويةًالمجتمع،ًوينشرًالفضيلةًوالمحبةًًاإلسالمية،ًويتمًتزويدهاًللطلبةًاألساسًالمتينًالذيًيحافظًعلى

ًبينًأفراده.ً
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ضرورةًتركيزًًلمدةًخمسةًعشرًعاماً الحظًالباحثًمنًخاللًعملهًفيًتدريسًالتربيةًاالسالميةًًًًًً

ًفيًالمجتمعًالعراقيًالذيًيتميزًبالتنوعًالعرقيً ًاالخالقية،ًوخاصة ًاإلسالميةًعلىًالقيم مناهجًالتربية

ًوالطائفي.

ًًًًًً ًالتركيزًعلىًًالسابقةًصتًبعضًالدراساتأًوكما ًفيًمحتوىًاألخالقيةًالقيمبضرورة ًوتضمينها ،

ًالمختلفةًبشكلًعام،ًوفيًكتبًالتربيةًاإلساليمةًبشكلًخاص ًالزبونًوربيعان)ًالكتبًللمواد ً؛1124،

ً(.Stephen,2016ً؛1122ً؛ًالحميدي،1121ًالبياري،ً

وجاااودًدراسااااتًمتعلقاااةًبمااادىًتضااامينًكتااابًالتربياااةًوفااايًضاااوءًمراجعاااةًالدراسااااتًالساااابقةًتباااينًنااادرةً

 .ً-يًحدودًعلمًالباحثفً-ًاالسالميةًللقيمًاالخالقيةًفيًجمهوريةًالعراق

ًًالدراسة وأسئلتها: هدف

التربيةًاإلسالميةًللصفًًابدرجةًتضمينًالقيمًاالخالقيةًفيًكتًتحديدًلحاليةًإلىاًهدفتًالدراسة

ًالرابعًاإلعداديًفيًجمهوريةًالعراق.

ًإلىًاإلجابةًعنًاألسئلةًاآلتية:تسعىًهذهًالدراسةًًو

 ًًالرابع ًللصف ًاالسالمية ًالتربية ًكتاب ًمحتوى ًفي ًتضمينها ًينبغي ًالتي ًاالخالقية ًالقيم ما

ًاإلعدادي؟

 ًماًدرجةًتضمينًالقيمًاالخالقيةًفيًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعداديًفيًجمهورية

 العراق؟

 

 أهمية الدراسة:

ًتظهرًأهميةًالدراسةًمنًالناحيتينً)النظريةًوالتطبيقية(،ًكماًيأتي:     

 يتمثلًباآلتي:ًوً:ًالجانبًالنظريأوالً ًًً
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 ً ًأن ًاألخالقيةيتوقع ًالقيم ًعن ًوواضحة ًشاملة ًصورة ًالدراسة ًفيًالواًتقدم ًتضمينها جب

ةًالتربويةًبمثلً،ًمماًيثريًالمكتبولفتًاالنتباهًإلىًأهميةًتضمينها،ًسالميةمقرراتًالتربيةًاإل

ً.منًالدراساتًهذاًالنوع

 ًالمساهمةًفيًتحقيقًالفائدةًللباحثينًلالطالعًعلىًنتائجًهذهًالدراسة،ًواالستفادةًمنًاألدب

ًالنظريًوالدراساتًالسابقة.

 .ًتفتحًالدراسةًالمجالًلدراساتًأخرىًتتناولًقيمًأخالقيةًأخرى،ًأوًمراحلًدراسيةًأخرى

ًيتمثلًباآلتي:ًالجانبًالتطبيقيًًوً:ثانًيا

 ًتفيدًخبراءًومصمميًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًفيًتوضيحًمدىًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتب

 التربيةًاإلسالمية،ًمماًيساهمًفيًتسليطًالضوءًعلىًبعضًجوانبًالقوةًأوًالضعف.ً

 فيدًتوفيرًأداةًموضوعيةًلتحليلًمحتوياتًكتبًالتربيةًاإلسالميةًبشكلًعلمي؛ًاألمرًالذيًقدًي

ًباحثينًآخرينًفيًتحليلًكتبًالتربيةًاإلسالميةًلمراحلًدراسيةًأخرى.

 ًستراتيجياتًتدريسًالتربية يمكنًأنًتحّفزًهذهًالدراسةًالمعلمينًعلىًتكييفًأساليبهمًوطرائقًوا 

 اإلسالميةًلتركزًبشكلًأكبرًعلىًالقيمًاألخالقية.ً

 

 

 حدود الدراسة:

ًكت ًعلى ًالدراسة ًهذه ًتقتصر ًمكاني: ًجمهوريةًًابالحد ًفي ًاالعدادي ًللصفًالرابع ًاالسالمية التربية

 (.فيًاالردنًالعراقً)وهوًيقابلًالصفًالعاشرًاألساسي

ًمً.1111/1112ًًللعامًالدراسيًًالحدًالزمني:ًطبقتًهذهًالدراسةًخاللًالفصلًالدراسيًالثاني



6 
 

الواردةًفيًاداةًالدراسة،ًودرجةًالحدًالموضوعيً)اإلجرائي(:ًتقتصرًالدراسةًالحاليةًعلىًالقيمًاالخالقيةً

ًتضمينهاًفيًكتابًالتربيةًاالسالميةًللصفًالرابعًاالعدادي.

 محددات الدراسة: 

يتحددًتعميمًنتائجًالدراسةًالحاليةًبصدقًأدواتهاًوثباتها،ًومدىًشموليةًالقيمًاالخالقيةًالتيًتمًاعتمادهاً

ًفيًأداةًالدراسة.

 مصطلحات الدراسة:

وتمكينًًباهللًووحدانيته،"هوًالمحتوىًالذيًيعملًعلىًتناشئةًالفاردًعلاىًاإليمانًًالمية:كتاب التربية االس

ًعلاىًفعالًالخيرً ًقاادرا  ًحتاىًيصبحًفايًالدنيا ًتاسمحًإمكاناتهًوطاقاتاه، ًمنًاستغاللًأقصىًما الطلبة

 (12،ًص1121حلس،ًلنفسهًوألمته،ًوعلىًخالفةًاهللًفيًأرضهًوجديرا ًفيًاآلخرةًبرضىًاهللًوثوابه".ً)

المقررًمنًقبلًوزارةًويعرفهًالباحثًإجرائيا :ًبأنهًمحتوىًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعداي،ً

،ًوالذيًيحتويًعلىًخمسًوحداتًوكلًوحدةًتتكون1112ً-1111التربيةًالعراقيةًلتدريسهًللعامًالدراسيً

ً ًالكريم، ًالقران ًتفسير ًوالدروسًهي: ًخمسًدروس، ًوقصصًاالنبياءًاديثحألامن ًالشريفة، ،ًالنبوية

 ،ًالتهذيب.)التعاليمًاإلسالميةًالملتزمةًبمبادئًاالسالمًلبناءًالشخصية(ًاالبحاث

ًلةًاالعداديةًفيًجمهوريةًالعراق،حدًصفوفًالمرحأنهًأيعرفهًالباحثًإجرائيا ًبعدادي: إلالصف الرابع ا

الرابعًوالخامسًًهيلمتوسطة،ًحيثًتشملًثالثةًصفوفًوتأتيًالمرحلةًاالعداديةًفيًالعراقًبعدًالمرحلةًا

ويلتحقًفيًًفيًاالردن،ًعشر،ًوالثانيًعشر،ًوالسادسًاالعدادي،ًوهيًتقابلًالصفوفًالعاشر،ًوالحادي

ًعاما .ً(21)ُعمرًفيفًالرابعًاالعداديًالطلبةًصال

ىًالفرد،ًبحيثًينعكسًذلكًهيًمجموعةًالقيمًالتيًتسهمًفيًبناءًالمنظومةًاالخالقيةًلدًالقيم األخالقية:

ً(16،ًص1111علىًمواقفهًالمعرفيةًوالسلوكيةًوالنفسية.ً)سلوت،ً
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ويعرفهاًالباحثًإجرائيا :ًبأنهاًالقيمًالتيًستحتويهاًقائمةًالقيمًاألخالقيةًفيًهذهًالدراسة،ًوالتيًتمًتحديدهاً

ً ًالمتأنية ًالدراسة ًوبعد ًإلىًاألدبًالنظريًوالدراساتًالسابقة، ًللصفًباالستناد ًاإلسالمية لكتابًالتربية

ًالرابعًاإلعدادي،ًوبالرجوعًالىًآراءًالمختصينًوالخبراء.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

يتضمنًالفصلًالحاليًعرضا ًلألدبًالنظريًباإلضافةًالىًالدراساتًالسابقةًذاتًالصلةًبالدراسةًالحاليةً

ًوعلىًالنحوًاالتي:

،ًوالمحورًالثانيًالقيمًاألخالقية:ًالمحورًاألولًينرًًومحًتقسيمًاألدبًالنظريًإلىًتمً: األدب النظري:والً ا

ًً.جًالتربيةًاالسالميةمناه

 المحور االول: القيم االخالقية:

ًحيثًأنعتبروهًأحدًالمجاالتًاألساسيةًفيًالتربية؛ًأنًعلماءًالتربيةًبموضوعًالقيم،ًًوهتمًكثيرًماًًًًً

،ًفإنًيوصلًإلىًاالنهيارًوالتفككًداخلًلمجتمعنًالقيمًلدىًاألفرادًينديًإلىًاضطرابًالسلوك،ًًوفقدا

مجتمعا ًبالًقيمًمجتمعًفيًطريقهًإلىًالزوال،ًفكمًمنًدولًعظمىًتفككتًوانهارتًبسببًتخليهاًعنً

ً(.1126)أحمد،ًًقيمهاًومبادئها

مشاعر،ًوأحاسيس،ًوأفكار،ًوطموح،ًوأمان،ًًوتشكلًالقيمًالمصدرًاألساسيًلماًيصدرًعنًالفردًمنًًًً

ً.(1112ومنًثمًأقوالًوأفعال؛ًفهيًالمكونًالحقيقيًلشخصيةًالفردًالمميزةًعنًغيرهًمنًالناسً)الديب،ً

 مفهوم القيم:

القيمًفيًالمنظورًاإلسالميًعلىًأنهاً"مجموعةًمنًالمعتقداتًوالتصوراتًالمعرفية،ًوالوجدانية،ًوالسلوكيةً

ًيختا ًمنًالراسخة، ًمنظومة ًوتشكلًلديه ًجازما ، ًاعتقادا  ًبها ًويعتقد ًتفكرًوتأمل، ًبعد ًاإلنسانًبحرية رها

المعاييرًيحكمًبهاًعلىًاألشياءًبالحسنًأوًبالقبح،ًوبالقبولًأوًالرد،ًويصدرًعنهاًسلوكًمنتظمًيتميزً

ً.(1121بالثباتًوالتكرارًواالعتزاز"ً)الجالد،ً
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بأنهاً"مجموعةًمنًالمبادئًوالسلوكياتًالتيًيكتسبهاًالفردًمنًًومنًالمنظورًاالجتماعيًتعرفًالقيمًًً

ًبعضهم،ً ًمع ًتفاعلهم ًفي ًاألفراد ًوفقها ًويسير ًالجماعة، ًلدى ًمقبولة ًتكون ًبحيث ًاالجتماعية، بيئته

ً(.1116وبالتاليًتتخذًالسمةًالشرعيةًفيًالحكمًعلىًتصرفاتًاألفرادًفيًالمجتمع"ً)البطاينة،ً

 تصنيف القيم:

علىًذلكًيمكنًتصنيفًالقيمًيةًكبرى،ًلماًلهاًمنًدورًمنثرًفيًفكرًاإلنسانًوًسلوكه،ًوبناء ًللقيمًأهم

ً:(1121الشاهين،ً؛1121ً)العمري،ًًكاآلتي

 ًويقصدًبهاًاهتمامًالفردًبمنًحوله،ًوميلهًإلىًغيرهًمنًالناس،ًوتعتبرًثقافةًالقيم االجتماعية:

ًترسيخها، ًفي ًيساعد ًالذي ًالوسط ًالسائدة ًالسلوكية،ًًالمجتمع ًالممارسات ًخالل ًمن ونقلها

 واالتجاهاتًاإليجابيةًفيًالعالقاتًاإلنسانيةًواالجتماعية.ً

 ًويقصدًبهاًاهتمامًالفردًوميلهًإلىًماًهوًنافع،ًويسعىًللحصولًعلىًالثروةًالقيم االقتصادية:

ًالق ًهذه ًفيهم ًتتضح ًاألشخاصًالذين ًأن ًنجد ًلذلك ًواإلنتاج، ًالعمل ًطريق ًعن يم،ًوزيادتها

 يتميزونًبالمصلحةًالشخصية.ً

 ًوهيًاهتمامًالفردًبالنشاطًالسياسي،ًويتميزًاألشخاصًالذينًتسودًعندهمًهذهًالقيم السياسية:

 القيمة،ًبالقيادةًفيًنواحيًالحياةًالمختلفة.

 ًوهيًماًيتعلقًبالحسًالجماليًفيًالحياة،ًمنًحيثًميلًالفردًواهتمامهًبماًهوًالقيم الجمالية:

 اًيتميزًبالتنسيق،ًويتميزًأصحابًهذهًالقيمًبالفنًوجمالًالذوقًواالبتكار.جميلًأوًم

 ًواالجالقيم األخالقية ًاإلنساني ًللسلوك ًالرئيسي ًالموجه ًهي ًالتعايشً: ًنحو ًوالتربوي، تماعي

ًستقرارًوتحقيقًالسالم.ًإلنًشأنهاًتنظيمًالمجتمعًمنًأجلًاحترام،ًومإلوا
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 القيم الخلقية في االصطالح:

ًالباحثينًهناكًع ًوردتًعند ًكما ًالتربية، ًالخلقيةًوردتًفيًمعاجم ًللقيم ددًمنًالتعريفاتًاالصطالحية

هيًمجموعةًمنًالمبادئًوالقواعدًالمنظمةًللسلوكًاإلنسانيًوالتيًيحددهاًالوحيً"ومنًهذهًالتعريفات:ً

ً(.21،ًص1112،ًلتنظيمًحياةًاإلنسانًوتحديدًعالقتهًبغيره"ً)الكيالني

ًلتوجهاتًالباحثينًألخالقية: مفهوم القيم ا ًتبعا ًوذلك ًاألخالقية ًالقيم ًماهية ًتعددتًالتعريفاتًفي لقد

ركيزًفيًهذهًالدراسةًعلىًاألخالق،ًفهيًمنًتضبطًالشخصيةًوالفكريةًوالعقدية،ًوالًعجبًأنًيكونًالت

ًالفرد ًبالسلوك ًالفرد ًشخصية ًتصقل ًمما ًوقيمنا ًوسلوكياتنا ًعاداتنا ًفي ًالسليم ًاألساس ًوهي عاداتً،

البدً،ًلهذاًكانتًدراسةًالقيمًاألخالقيةًمنًأهمًالمجاالتًالتيًاتًالطيبةًمنذًالصغرًوحتىًالوفاةوالسلوكي

ً.وأنًتدرسًوأنًتظهرًبشكلًجلي

مجموعاااةًالمباااادئًوالقواعااادًوالمثااالًالعليااااًوالضاااوابطً(ًبأنهاااااً"12،ًص1116عرفهااااًالعنااازيًونعماااةً)ًوًًًً

الفردًوالجماعةًالمستمدةًمانًالقارآنًالكاريمًوالسانةًالنبوياةًالعطارةًالتايًًوالمعاييرًالخاصةًالتيًتنظمًسلوكً

ً.يمارسهاًالفرد"

للقيمًاألخالقيةًً(ًتصنيفاًخاصاً 1112صنفتًالخصاونةً)ًالتصنيف الخاص للقيم األخالقية اإلسالمية:

ًتي:آلميةًفجعلتهاًفيًمجموعتينًوفقًااإلسال

ً:ًوهيلمصدرها،ًًالمجموعةًاألولىًتبعاً 

 ًماًثبتًمنهاًمنًالقرآنًالكريمًوالسنةًالنبويةًالشريفة.ًقيم النصيةال: 

 ًماًاستقرًمنهاًفيًأعرافًالناسًدونًمخالفةًالشريعةًاإلسالمية.ًالقيم العرفية: 

 ًهيًالقيمًالذاتيةًالتيًاختارهاًالفرد،ًلتكونًضابطةًلسلوكه.القيم الفردية: 

 ةًالمسلمة،ًلتكونًضابطةًلسلوكًأفرادهً.:ًهيًالقيمًالتيًاختارتهاًاألسًرالقيم األسرية 

 ًهيًالقيمًالتيًاختارهاًالمجتمع،ًلتكونًضابطةًلسلوكًأفراده.القيم المجتمعية:ً
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ًهي:ًًولموضوعها،ًًأماًالمجموعةًالثانيةًفكانتًتبعاً 

 ًهيًالقيمًالحاكمةًالعالقةًالمسلمًبربهًجلًوعال،ًلضمانًقبولًأعمالهم،ًكإخالصًالقيم التعبدية:

 وموافقةًالظاهرًللباطن.ًًالنية،

 ًهيًالقيمًالتيًتنظمًعالقاتًاألفرادًبغيرهمًكالقيمًاألسريةًوالقانونيةًوالسياسيةًالقيم االجتماعية:

 والعسكريةًوالدولية.ً

 ًوالزراعيةًالقيم المهنية ًاإلدارية ًالمتعددة، ًالمهن ًأصحاب ًللممارسات ًالمنظمة ًالقيم ًهي :

 والصناعيةًوًالتجاريةًوغيرها.ً

 ًهيًقيمًتفضيلًاألفكارًوالمعانيًواالشياء.ًقيم الجماليةال: 

 كسابهمًالمعارفًواالتجاهاتًواالفكارًوتزويدهمًبالخبراتًالقيم التربوية :ًهيًقيمًبناءًاألجيالًوا 

 والمهارات.

نًالقيمًاألخالقيةًهيًتلكًالفضائلًالتيًتفيدًاإلنسانًفيًأً(Banerjee, 2014)بانيرجيًويقولًًًًً

ذاًاسااتخدمناهاًفإنهاااًتعطيناااًالفاارح،ًوالتعلاايمًالقااائمًعلااىًالقاايمًاألخالقيااةًتعليمااه،ًًو هاايًأساااسًطيبتناااًوا 

ًًينسجمًبينًحاجةًالطالبًالحاجةًإلىًذلكًالتعاطفًمعًالطالب.

ًالحديثةًمنًخاللًشابكاتًالتواصالًالرقميةًعلىًالقضااياًًًًًً وتركزًالنظرياتًالتربويةًواألخالقية

خاللًرسامًساياساةًتوعويةًالساتخدامًرقميًأخالقيًآمن،ًيساتندًلمعاييرًوأحكامًاألخالقية،ًوذلكًمنً

مرتبطةًبالقيمًبقصادًنشارًثقافةًأخالقيةًرقمية،ًتمهي داًلتهيئةًالطالبًلالندماجًفيًالمجتمعًالرقميً

ً(.1122وحمايتهمًمنًالتأثيراتًاألخالقيةًالسالبيةً)طوالبة،ً

إلساالميةًبتنميةًالضاميرًاألخالقيًعندًالطالب،ًكماًتهتمًبتزويدهمًبمعرفةًوتهتمًالتربيةًاألخالقيةًاًًًًً

ًوتدريبهمًعلىًضابطًالنفسًفيًحدودًاإلطارً األخالقًالقرآنيةًوأخالقًالرساولً)صلىًاهللًعليهًوسلم(

ًالقويم، ًالخلق ًأساس ًعلى ًاألخالقية ًبالتربية ًاهتمامها ًاإلسالمية ًالتربية ًمناهج ًأولت ًلذا ًاألخالقي،
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فاألخالقًشيءًضروريًالتزانًالفردًوتكاملهاًوبناءًاإلرادةًلديهًوالقدرةًعلىًاتخاذًالقرارًاألخالقي.ً)فهد،ً

1122).ً

رسمًاإلسالمًلألخالقًمنهجا ًواضحا ،ًوجعلًإطارًالقيمًاألخالقيةًواسعا ،ًيحققًالحريةًالشخصية،ً     

ًا ًمن ًكثيرا  ًأقام ًفقد ًذلك ًوماع ًالفردية، ًالجهود ًالظلم،ًويتقبل ًضد ًمنيعا  ًحاجزا  ًتقف ًالتي لضوابط

ًوالفوضاى،ًوجعالًاإلسالمًمنًشعائرًالعباداتًتنميةًالُخلقًالفاضل.

تعدًاألخالقًإحدىًمظاهرًالضبطًاالجتماعيًوواقعا ًللفردًلكيًيسموًإلىًغايته،ًوحريرهًمنًالغرائزًًًًًً

ًوهيً ًوالتكيفًمعه ًللمجتمع ًباالنتماء ًالعالقاتًوالروابطًوالشهواتًوتعميقًإحساسه األساسًفيًجميع

ً(1111التيًتنشأً)بدرانًوحوسه،ً

ومماًزادًاالهتمامًبموضوعًاالخالق،ًأنهًيوفرًفيًحالةًمهمةًبصاورةًملتزمة ،ًمماًيبسطًتأثيرهاًًًًًًًًً

لقيمًالمباشرًفايًالتازامًوانضاباطًاآلخرينًممنًيعملونًتحتًسلطتهم،ًوهذاًينديًبدورهًإلىًالتزامًالنظامًوا

ً(.1111األخالقيةً)العمر،ً

ًأهمية القيم األخالقية:ًًً

نًأالمًالشخصية،ًوخاصةًتعدًالقيمًاألخالقيةًمنًأهمًمجاالتًالقيم،ًلماًلهاًمنًدورًبارزًفيًتحديدًمع

محمدًصلىًاهللًعليهًوسلمًمعلمًاألخالقًاألول،ًعنًأبيًهريرةًاًرضيًاهللًعنهًقال:ًقالًًوسيدناًقدوتنا

دًأثنىًعليهًربهًبقولهًوقً،(ًرواهًأحمدإنما بعثت ألتمم مكارم األخالقصلىًاهللًعليهًوًسلم:ً)ًرسولًاهللًا

نَّك َلعلىُ خُلقَ عظيمسبحانه:ً﴿ ًالقلم،ًاآليةًواِ  (ًوتعملًالقيمًاألخالقيةًبشكلًدائمًعلىًتأهيل6ً﴾ً)سورة

ًفيًالحياة.ًوفاعالً المسلمًكيًيكونًإيجابيا ً

ذاتًفاعليةًفيًمقدرتهاًوالعملًعلىًتجنبًوقوعها،ًكماًتعززًالتعاونًفيًبناءًلذاًتعدًالقيمًاألخالقيةً

ًومساعدةً ًالعمل، ًفي ًوالفضيلة ًوالتواضع ًالنزاهة ًقيم شاعة ًوا  ًتراعيًمطالبًاألخالقيات، ًمتوازنة ثقافة
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ًاآلخرينًمماًيسهمًفيًإيجادًمناخًأخالقيًفيًالمنسسة،ًكذلكًتعملًالقيمًاألخالقيةًعلىًتفاديًأيًخلل

ً(. Truscott& Cookً,1112فيًسلوكًاألفرادً)

يوليًاإلسالمًأهميةًكبيرةًللقيمًاألخالقية،ًويتمثلًذلكًفيًدعوةًالمنمنينًفيًأكثرًمنًوضعًإلىًًو

ًالفردً ًلذات ًرفعة ًمن ًذلك ًفي ًلما ًالنفسًبانضباط، ًبها ًتقوم ًعادة ًوجعلها ًالكريمة، ًباألخالق االلتزام

ًية.ًوبالتاليًللمجتمعًواألمةًاإلسالم

ً ًالجالد، ًمنً) ًكال  1112ًلذلكًحدد :63ً ً)المسير، ًاألخالقية31،ًص1112( ًالقيم ًأهمية كماًً(

ً:يأتي

 ًًأهوائه ًيكونًاإلنسانًعبد ًوبدونها تحفظًاإلنسانًمنًاالنحرافًالنفسيًوالجسديًواالجتماعي،

 وشهواته.ً

 عيدةًمتناسقة.تعتبرًالقيمًموجهةًلسلوكًاألفراد،ًوضابطةًلتصرفاته،ًمماًيحققًلهًحياةًس 

 ًتعملًالقيمًاألخالقيةًعلىًتكوينًروحًالخيرًلدىًالفرد،ًبحيثًيلتزمًسلوكًالخير،ًويتجنبًسلوك

 الشر.

 .تأتيًأهميةًالقيمًاألخالقيةًمنًكونهاًتمثلًجوهرًالبناءًالوجدانيًلدىًاألفراد 

 ًاأل ًالقيم ًبماهية ًعلم ًما ًإذا ًاآلخرين، ًبسلوك ًالتنبن ًخاللها ًمن ًاإلنسان ًالتيًيستطيع خالقية

 يتمسكونًبها.

 ًًفيًصقلًوتشكيلًشخصيةًالفرد،ًوضبطهًتحتًالمعاييرًالتي ًهاما تلعبًالقيمًاألخالقيةًدورا

 تتوافقًمعًمصادرًالقيم.

 فيًًاً هاما ًالجتماعيًلألفراد،ًكماًوتنديًدوًرلهاًدورًفاعلًفيًتحقيقًالتكيفًوالتوافقًالنفسيًوا

 هدفًإلىًتعديلًالسلوك.عملياتًاإلرشادًوالعالجًالنفسيًالذيًي

 ستخدمًكمعاييرًللحكمًعلىًسلوكًاألفراد.ًت 
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 ًيجعلًالفردًمحبوباًبينًأقرانهًوتعطيهًثقةًبينًأفرادًمجتمعه.ًًبهاااللتزام 

 ًًأحسنًالناس ًو ًفالدينًالمعاملة ًالعباداتًبأجمعها، ًوثمرة ًميزانًاإلسالم، ًاألخالقية تمثلًالقيم

ً.لىًاهللًعليهًوسلمصخلقاًأقربهمًمقعداًإلىًرسولًاهللً

 مصادر القيم األخالقية: 

تتمثلًتلكًالمصادرًفيًمصادرًالتشريعًاإلسالميًنفسها،ًوهذاًماًيميزهاًعنًغيرهاًمنًالقيمًالتيًيكونً

ًاإلنسانيةً ًالفطرة ًمع ًانسجامها ًمنطلق ًمن ًللتطبيق ًقابلة ًيجعلها ًمما ًالخالق ًال ًالمخلوق مصدرها

جم ً:(1116)مرتجي،ًًذهًالمصادرًعلىًالنحوًالتاليالًهوصالحهاًلكلًزمانًومكانًوا 

 ًيحتويًعلىًالنسقًالقيميًاإلسالميًبتفصيالتهًوتفريعاتهًالمتعددة،ًوهوًالدستورًالقرآن الكريم:

الذيًيجبًأنًنستندًعليهًفيًاشتقاقًالقيمًفكلًآيةًنصتًعلىًأمرًفإنًماًتضمنتهًيعتبرًقيمة،ً

ًقيمةًسالبة.ًًوكلًآيةًنصتًعلىًنهيًفإنًماًتضمنتهًيعتبر

 ًتبرزًأهميةًالسنةًالنبويةًمنًخاللًكونهاًتعملًعلىًإيضاحًالمنهاجًاإلسالميًالسنة النبوية:

ًالمتكاملًفيًالقرآنًالكريم،ًوبيانًالتفاصيلًالتيًلمًتردًفيه.

 ًمصدرًهامًللقيمًاألخالقيةًنابعًمنًمفكرينًمسلمينًثقاة،ًيجتهدونًفيًالتوصلًإلىًماًجتهادإلا:

ًفعةًالهامة،ًونشرًالخيرًوالعدلًوالمساواة.ًيحققًالمن

 ًويعارفًاإلجماااعًبأنااهً"ًاتفاااقًجمياعًالمجتهاادينًماانًالمساالمينًفايًعصاارًماانًالعصااورًاإلجمــاع:

ًعلىًحكمًشرعيًفيًواقعة".ًًعليهًالصالةًوالسالمبعدًوفاةًالرسولً

 ًيكونًمخالً:ًيمكنًاعتبارًالعرفًمنًمصادرًالقيمًفيًالمجتمعًاإلسالميًويشترطًفيهًأالالعرف

للاانصًبااأنًيكااونًعرفااا ًصااحيحا ًشااائعا ًبااينًأهلااهًمعروفااا ًعناادهمًمعمااوال ًبااهًماانًقاابلهم،ًوأنًيكااونً

ًالعاملونًبهًأكثرية.
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ًالقاايمًاألخالقيااةًتتمياازًبخصااائصًتميزهااا1122ًذكاارًدراوشااةًوالخوالاادةً)ًخصــائص القــيم األخالقيــة: (ًأنَّ

ًهذهًالخصائص،ًوهي:ًعنًباقيًالقيمًفيًالمجتمعاتًغيرًاإلسالميةًومنً

 ًأيًوهبيةًوكسبية،ًيهبهاًاهللًلمنًيشاءًمنًعباده،ًويكتسبهاًاإلنسانًمنًخاللًفطرية ومكتسبة:

 المجاهدةًومنًخاللًالبيئةًالتيًيعيشًفيها.ً

 ًكذلكًالثبات واإليجابية ًاألحوال، ًأفضل ًإلى ًيتطور ًوتجعله ًتثبتًاإلنسان ًالحسنة ًفاألخالق :

لقبول،ًألنهاًنابعةًمنًالقرآنًالكريمًوالاسنةًومانًخااللًالتوافقًبينًالفردًتتصفًالقيمًباإليجابيةًوا

 والمجتمع.

 ًبحيثًالموضوعية ًالموضوعي، ًالواقع ًفهيًتتوافقًمع ًالسليمة، ًالفطرة ًمن ًفاألخالقًالحسنة :

 تجعلًاإلنسانًينظرًإلىًاألمورًفيًحقيقتها.ً

 ومنًخاللًالكتبًوالمجالتًووسائلًاإلعالمً:ًيحدثًذلكًعبرًالرفقةًوالقدوة،ًاالنتقال واالنتشار

ًالمختلفة.

إذًيحتاجًكلًفردًإلىًاساتعمالًالمعرفةًالتخاذًقراراته،ًوأنًيكونًلديهًالقدرةًعلىًالمشااركةًاإليجابيةً

ًاألخالقيةً ًالمتعلمًإلدراكًولفهمًالقضاايا ًاألخالقيةًًفمساعدة ًكالقضااايا ًالمتعلقةًبالتكنولوجيا فيًالقضايا

ةًأمرًضااروريًلتنميةًالوعيًاألخالقيًالرقميًلادىًالطالب،ًليسااعادهمًعلىًالمماارسااتًالسلوكيةًالرقمي

ً(.1116الصحيحةًوالسليمةًأثناءًاستخدامًالتقنية)عيد،ً

وياارىًالباحااثًانًالقاايمًاألخالقيااةًلهاااًأهميااةًكبياارةًفاايًبناااءًالفااردًوالجماعاااتًوالباادًأنًتكااونًمواكبااةًًًًًً

ةًمنذًبدايتهاًمنًخاللًتضامينهاًفايًالمنااهجًالدراساية،ًوغرساهاًفايًنفاوسًالطلباةً،ًفاالقيمًللعمليةًالتعليمي

يعرفًماًلهًًىًالطلبة,ًوإلنشاءًجيلًمثقفًوواعوالتعليمًكالهماًمكملًلآلخر,ًوذلكًلضمانًنتائجًجيدةًلد

ورًواالزدهاارًوماًعليهًمانًحقاوقًوواجبااتًدونًظلامًاوًمحابااةًيسايرًببلادهًإلاىًاألماامًويلحاقًركابًالتطا

ًوالمعرفة.
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 المحور الثاني: مناهج التربية اإلسالمية

تعدًالمناهجًالدراسيةًعنصرا ًمهما ًمنًعناصرًالعمليةًالتعليمية،ًومنًأجلًالتخطيطًالعلميًللمنهجًًًًًً

المدرسي،ًفقدًأنشأتًمعظمًدولًالعالمًإداراتًخاصةًبتقويمًوتحليلًالمناهجًمنًأجلًالتأكدًمنًصالحيةً

ًهجًالمدرسيًوالكشفًعنًنقاطًالضعفًفيه.المن

ً)شوقًو ًيراه ًالمنهجًالدراسيًيتأرجحًبينًمعنيينًكما ًمفهوم ً،منًيطلعًعلىًالكتاباتًفيًالمناهجًيجد

ً(:16ً،ًص1112

ً:ًيشارًإليهًبالمعنىًالضيقًأوًالتقليديًإلىًغيرًذلكًمنًالصفاتًالتيًتأتيًألفاظهاًبالمعنىًذاته.ولأل ا

ًبالمعنىًالواسعًأوًالتقدميًإلىًغيرًذلكًمنًالصفاتًالتيًتأتىًأيضاًبالمعنىًذاته.:ًيشارًإليهًالثاني

ًوالًتعدًًًًً ًاألهداف، ًإلىًأخرىًحسبًطبيعة ًدراسية ًمادة ًالمحتوىًالدراسيًيختلفًمن والًشكًأن

عمليةًاختيارًالمستوىًذاتًطابعًعشوائي،ًبلًتعدًعمليةًمحكومةًبمعاييرًمتعددة،ًهذاًباإلضافةًإلىً

ً(.1122الهتمامًبالتقدمًالتكنولوجيًالهائلً)ابراهيمًوسعادة،ًا

لذلكًتحتاجًالمناهجًالدراسيةًلعملياتًالمراجعةًالمستمرة،ًفالمجتمعًيتعرضًلعملياتًتغيرًمستمرة،ًًًًً

ًيعنيً ًمعًحاجاتًالمجتمعًلفترةًزمنيةًطويلة،ًمما لذلكًكانًمنًالصعبًعلىًالمنهجًأنًيبقيًمتكيفا 

عادةًبنائهاًضرورةًتغيرهًف يًضوءًالتغيراتًالتيًيمرًبهاًالمجتمع،ًوهذاًيتطلبًدراسةًالمناهجًوتحليلهاًوا 

 (.1121بشكلًمستمرً)الزياداتًوقطاويً،

ًًًً(ً ًعام ًركزتًعلىًترسيخًمفاهيم1113ًوقدًحدثًفيًالعراقًبعد ًتربويةًجديدة، ًاستحداثًفلسفة )

عادةًالنظرًفيًاألهدافًالتربويةًوقيمًحقوقًاإلنسانًوالنزاهةًوالشفافيةًواالنفتاحًع لىًالعالمًالخارجي،ًوا 

عادةًتنقيحًوتأليفًبعضًالكتبًالمدرسية. ًوا 
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 مفهوم التربية اإلسالمية: 

ًإلىًالقرانًًًً الكريمًوالسنةًالنبويةً"هيًمنظومةًمنًالمفاهيمًالتربويةًالمتصلةًالتيًتستندًفيًاشتقاقها

دفًبناءًالشخصيةًاإلنسانيةًالقادرةًعلىًتحقيقًالعبوديةًجماعةًمنًالمتخصصينًبهًهاغًوصيالشريفة،ً

ً(24،ًص1121،ًعليستخالف".ً)إلوا

هيًعمليةًتفاعلًبينًالفردًوالبيئةًاالجتماعيةًالمحيطةًبهًمستضيئةًبنورًالشريعةًاإلسالمية،ًبهدفًف"ًًً

(ً ًمتوازنة" ًوبطريقة ًكلها، ًجوانبها ًفي ًالمتكاملة ًالمسلمة ًاإلنسانية ًالشخصية ًبناء ،1121ًالمعايطة،

ً(26ص

ًاالقطشًوزمالًًً ً)ًنوعرفها ًتعنيًا1121ه ًالعام ًبمفهومها ًاإلسالمية ًالتربية ً"إن ًقوال ً( ًباإلسالم اللتزام

ً ًالعربيةًأوعمال ، ًكاللغة ًأخرى ًدراسية ًمقررات ًجنبه ًإلى ًدراسيا  ًمقررا  ًتعني ًالخاص ًبمفهومها ما

ومهاًلدىًالمتخصصينًفيًالتربية،ًالبحثًعنًمنهجًواالجتماعياتًوالعلومًوغيرهاًمنًالعلوم،ًأماًبمفه

ً(.11ًاإلسالمًفيًتربيةًالفردًواألمةًآخذا ًمنًالقرانًوالسنة"ً)ص

ًإنًًًًًً ًمنها ًكبيرة ًأهمية ًاإلسالمية ًاإلنسانًبربهًعزًتتمثلًفيًللتربية ًلتقويةًصلة ًتربوية ًقيم زراعة

تكوينً،ًكماًأنهاًتساهمًفيًفًمنًاهللًتعالىوجل،ًحيثًتجعلهًيراقبًنفسهًبالسرًوالعالنية،ًخشيةًوالخًو

تزودً،ًًوشخصيةًالمتعلمًاإلسالميةًالمتفتحةًإلىًالحقًوالخيرًوالتجددًوترسيخًالعقيدةًالصافيةًالصحيحة

ًاإلسالمية ًالشريعة ًوفق ًومعامالته ًعباداته ًأداء ًمن ًتمكنه ًالتي ًالشرعية ًبالعلوم ًفيًالمتعلم ًوتساعد ،

عدادًالمتعلمًللدنياًواآلخرةً،ًًواإلسالميًمنًالظواهرًاالجتماعيةًالسلبيةًالمحافظةًعلىًسالمةًالمجتمع ا 

 ً(.1122ً،الحريري)ًبشكلًمتوازن،ًوتعرفهمًبحقوقهمًوواجباتهم،ًوحقوقًاآلخرين

ًمنًًًًًً ًاإلسالميةوهناكًالعديد ًبالتربية ًوالعناية ًمثلًاألسبابًالتيًأدتًإلىًاالهتمام نفتاحًوتبادلًإ،

ضعفًشخصيةًالمسلمًالمعاصرً،ًًوية،ًمماًأدىًإلىًبروزًأنماطًجديدةًمنًاألفكارًوالقيمالثقافاتًالعالم

ًواالجتماعية ًالثقافية ًالنواحي ًمن ًوخاصة ًوبناءه ًإلى ًباإلضافة ًالحياة،ً، ًنواحي ًعلى ًالمادة سيطرة
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ً،الجالد)ًانتشارًاالتجاهاتًالفكريةًالمتعددةًوتنوعها،ًًووأصبحتًمعاييرًالمادةًهيًالسائدةًفيًاإلنسان

1122)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً

 :(1114ً،جابر)األهدافًتدورًحولًأربعةًمستوياتًهياألهداف التربوية اإلسالمية: 

 .األهدافًالتيًتدورًعلىًمستوىًالعبوديةًهللًًأوًإخالصًالعبوديةًهللً:األول

 .ورًعلىًمستوىًالفرد؛ًإلنشاءًشخصيةًإسالميةًتتصلًباهللًتعالىاألهدافًالتيًتدً:الثاني

 .األهدافًالتيًتدورًحولًبناءًالمجتمعًاإلسالمي،ًأوًبناءًاألمةًالمنمنة: الثالث

ً. األهدافًالتيًتدورًحولًتحقيقًالمنافعًالدينيةًوالدنيويةً:الرابع

يمكنًإنًيلجأًإليهاًالمعلمًلتحقيقً(ًأنًهناكًوسائلًوطرائقًعديدة16ً،ًص1121)وهدانًوويرىًسبيتانً

أنًيسودًالروحًالدينيًالجوًالمدرسي،ًلماًلهًمنًأثرًفيًاالستقرارًالنفسيًًأهدافًالتربيةًاإلسالميةًمنها

،ًاالعتمادًعلىًالممارسةًالعمليةًفيًبعضًالممارساتًمثلًتعليمًالوضوءًوالصالةًعملياً ،ًًولدىًالطالب

ربطًالمسائلًالدينيةً،ًباإلضافةًإلىًالمختلفةًفيًتنميةًمعلوماتًالطالباالستفادةًمنًالمناسباتًالدينيةًًو

 بالحياةًالواقعيةًالمتمثلةًالحسيةًوالملموسة.

 ً:(2012،ًالمعايطة؛2010ً،ًعلي):ًالتربية اإلسالميةمناهج خصائص 

 ًوالشمولًًشمولبًتتصف ًالعناصر، ًمتعددة ًاإلنسان ًشخصية ًأن ًرغم ًالحياة، ًجوانب مختلف

 لتوازن،ًوكالهماًيرتبطانًبالمصدرًاألعلىًوهوًاهللًتعالى.ًمرتبطًبا

 جيتهًفيًالتعاملًمعًاألحداثًمنًهوتتميزًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًباإليجابيةًبفكرًاإلنسانًومن

حوله،ًإذًالبدًمنًالتفكيرًااليجابيًالموضوعيًالعقالنيًالسليم،ًوالتفكيرًااليجابيًيزودًاإلنسانً

 والموازنةًبينًالسلبياتًوااليجابيات.ًالقدرةًعلىًالتحليلًب



19 
 

 ًًحياة ًطول ًعلى ًتمتد ًألنها ًاإلسالمية، ًالتربية ًمناهج ًفي ًوالتجدد ًاالستمرار ًمن ًالبد وبذلك

نحوًالخيرًوتستهدفًإلىًتربيةًالمسلمًعلىًالقيمًًههان،ًحيثًتنميًشخصيةًالمتعلمًوتوجاإلنس

 والفالحًفيًالدنياًوالفوزًبالجنةًفيًاآلخرة.

 ًاهج التربية اإلسالمية:تطوير من

، المناهجًالدراسيةًاالداةًالرئيسيةًفيًبناءًالطالب،ًحيثًتمثلًالمصدرًاالهمًإلتمامًالعمليةًالتعليمةًدتع

ًًو ًسواء، ًحٍد ًعلى ًوالطالب ًللمعلم ًمهما  ًمرجعا  ًيعتبر ًالمعلمًألنه ًبين ًالوسيط ًيعتبر ًالمدرسي الكتاب

لىًالكثيرًمنًالموضوعاتًالمتجددةًالتيًتسدًحاجاتًالمتعلم,ًالمناهجًالدراسيةًإًلذلكًتحتاجوالمتعلم،ً

وتعدُهًليصبحًمواطنا ًصالحا ًبالمجتمع،ًوتبرزًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًكدعامةًأساسيةًفيًبناءًشخصيةً

ًالقرآنً ًتحتًمظلةًوتوجيهاتًمصادرًاإلسالمًوفيًمقدمتها ًمتمايزًعنًغيره الطالبًالقويةًيكونًفيها

فالواجبًعليناًأنًنخططًللعملًالمستقبليًكأساسًلبناءًمناهجًمتطورة،ًًذا،ًلالشريفةًالنبويةالكريمًوالسنةً

األمورًاآلتيةًالتيًيجبًً(1122البكار،؛2013ًالعنزي,ً؛1124ً)مرعيًوالحيلة،ًكال ًمن:ًًأوردولذلكً

ًاالنتباهًلهاًعندًتطويرًمناهجًالتربيةًاإلسالمية:

 ًةًالجوانبًفيًضوءًتعاليمًدينناًالحنيف.ًمنًكافًاألفرادًةتربيًالتركيزًعلى

 ًشرطا ًليحققًهذاًالمنهاجًأهدافًالمجتمع.ًيعدًبناءًهذاًالمنهاجًعلىًأسسًعلميةًواضحة 

 ًمجاراةًالتطوراتًالمعاصرة. 

 ًتصويبًجوانبًالقصورًواالهتمامًبتنميةًمهاراتًالتفكيرًالعليا. 

 تعزيزًجانبًالقوةًواثرائها.ً

 ًاإل ًبالقيم ًوخاصةًونحنًنعيشًفيًعصرًيجبًاالهتمام ًالدينًاإلسالمي، ًالتيًطرحها سالمية

 العلمًالتكنولوجيًوالمتغيراتًالعالمية.
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بحيثًيصبحًعلىًوعيًفيًً،تسعىًإلىًتشكيلًشخصيةًالطالبًدريسًالتربيةًاإلسالميةإنًأهدافًت

موادًالتربيةًمجتمعه،ًوذلكًمنًخاللًمنهجًيرتبطًبظروفًالمجتمعًوأحواله،ًومنًالضرورةًربطًمحتوىً

ًتمكنً ًثم ًومن ًالعصر، ًباحتياجات ًوصلتها ًالمادة ًطبيعة ًبين ًيوازن ًبحيث ًالطالب، ًبواقع اإلسالمية

ًالطالبًمنًتحقيقًالهويةًاإلسالميةًالمتميزةًوالتفاعلًمنًخاللهاًمعًمقتضياتًالعصر.ً

ً(ًكيفيةًالتجديدًفيًمناهجًالتربيةًاإلسالمية:1114ووضحً)الزحيلي،ً

 ننًاإلساااالم،ًوبعاااثًاهللًتعاااالىًاألنبيااااءًلتجديااادًالااادينًفااايًهداياااةًالنااااسًإلاااىًطاعتاااهًالتجديااادًمااانًسااا

رشادهمًإلىًالطريقًالمستقيم،ًويقصدًبالتجديدًتجديدًالفكرًالتربويًاإلسالمي. ًوا 

 ًتجديدًوتطويرًالمناهجًفيًضوءًمتطلباتًالحياةًالمعاصرة،ًوأماامًتحادياتًالشارقًوالغاربًالمطاالبين

دراسيةًبماًيتفقًمعًتقاليدهمًوانحرافاتهم،ًلذلكًالبادًمانًإيجاادًالمنااخًالمالئامًلتكاونًبتغييرًالمناهجًال

 علومناًاإلسالميةًأكثرًفعاليةًوايجابية.ً

 ًالبدًمنًتبنيًمنظومةًتربويةًإسالميةًقادرةًعلىًالتفاعلًمعًاأللفيةًالثالثةًبماًتحملًمنًسماتًثورة

رسمًسياسةًتربويةًإسالميةًتعنىًبتأكيدًالهويةًالدينيةًًالمعلوماتًوالتكنولوجيا،ًاألمرًالذيًيستدعي

 والوطنية.

 ًًفان ًاآلخرين، ًوفهم ًأنفسهم ًمعرفة ًعلى ًالقادرين ًالمتعلمين ًمن ًجديدة ًنوعية ًيخرج ًالتعليم تجديد

ًاألنظمةًالتعليميةًمدعوةًلتنميةًالشخصيةًالتعليمية.

 لمتخصصينًفيًمجالًالمناهجًبعملًالبدًمنًتخطيطًمستقبليًكأساسًلبناءًمناهجًمتطورة،ًوقيامًا

خياراتًمتعددةًبعالمًالمستقبل،ًيرادًبالمستقبلًأيًإدراكًالزمانًبشكلًيوجهناًنحوًالغدًبكلًماًيحملهً

 منًتغيرات.

ًالًوً)عيدمناهج التربية االسالمية همية تطويرأ 1122ًًخصاونة, ً؛ 1121ًحلس، ًوالخوالدة،ً؛ الشبول

1126:)ً
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 ًفاعلةًهدفًمناهجًالتربيةًاإلسالمت ًالسوية،ًوهيًتربيةًإيجابية ًاإلنسانية ًإلىًبناءًالشخصية ية

 تربطًاإلنسانًبربهًوبنفسهًوبنيًجنسه،ًوعالقتهًبالكونًوالحياةً

 ها،ًفهيًمنًأكثرًالمناهجًتتعدًمناهجًالعلومًالشرعيةًمنًأكثرًالمناهجًالتيًيجبًاالهتمامًبجود

ساسيا ًفيًتكوينًشخصيةًالطالبًاإلسالمية،ًأهميةًللمجتمع،ًحيثًتنديًالعلومًالشرعيةًدورا ًأ

 تتمثلًفيًتحديدًأهدافهاًومخرجاتهاًالتعليميةً.

 ووحدانيةًتنشئةًتبلغًأقصىًماًًتهدفًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًإلىًتنشئةًالفردًعلىًاإليمانًباهلل

ًالخيرًلنفسهًوألمته.ًحتىًيصبحًفيًالدنياًقادرا ًعلىًفعلً،تسمحًإمكاناتهًوطاقاته

 ًمنًًتعد ًمستنبطة ًالقيم ًتكون ًما ًودائما ًالشرعية، ًالمعرفة ًمصادر ًمن ًاإلسالمية كتبًالتربية

ًتعاليمًالدين،ًوهذهًالقيمًاإلسالميةًهيًالتيًتغرسًالفضائلًفيًالنفوس.

 ًًالتيًالعملًعلى ًاألساسية ًالركيزة ًوذلكًلكونها ًفيًكتبًالتربيةًاإلسالمية، ًنوعية إحداثًنقلة

 ينيةًالسليمة.تكونًشخصيةًالطلبةًالد

ًمنًوأورد ً كال  ً)العرنوسيًوحربي1123)حسونة، )ً ،1121ً ًفيًالمناهجًالسماتًالتيًينبغيً( توافرها

 :كماًيأتيالدراسيةًلمواكبةًالعصرً

 ًًبسببًالتغير ًمستمرة ًعملية ًفيًأيًمجتمع ًوتحديثًكتبها ًالدراسية ًالمناهج ًفي ًالنظر أعادة

 ي.ًالحضاريًالمتواصل،ًوبسببًاالنفجارًالمعرف

 ًالمناهجًالدراسيةًالتيًتوضعًفيًمدةًزمنيةًمعينة،ًقدًتصبحًقليلةًاألهمية،ًبعدًمدةًمنًالزمن

 إذاًلمًتتعرضًلعملياتًالمراجعةًواإلضافةًوالحذفًوالتبديل.

 ًا ًوتقنيةًإلزاد ًتطوراتًعلمية ًمن ًالعالم ًشهده ًلما ًاألخيرة، ًالعقود ًفي ًالدراسية ًبالمناهج هتمام

ًنتائج ًأكدتها ًإلىًظهورًًومعرفية ًأدى ًمما ًواإلنتاج ًالعمل ًوميادين البحوثًوالدراساتًالعديدة

ًاإلصالحًوتطويرًالمناهجًالدراسيةًفيًمعظمًالبلدان.ً
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 ًًألهداف ًوفقا  ًبينها، ًفيما ًتتداخل ًالتي ًوالمهارات ًالخبرات ًيشمل ًمتكاملة ًمنظومة ًالمنهج يعد

ضحةًتتماشىًمعًالتطوراتًالهائلةًمرسومةًمنًأهدافًالمجتمعًوتطلعاته،ًوفقا ًإلستراتجياتًوا

 فيًمجالًالعلمًوالمعرفةًوتواكبًالقفزاتًالسريعةًفيًالثورةًالتقنية.ً

 ًًوهي ًالمعلومات، ًوالمعلم، ًالطالب، ًمنًأركانًثالثةًهي: ًأساسيا  ًركنا  ًالمناهجًالتعليمية تشكل

مًومستوياتًالطالبًأخطارها،ًاألمرًالذيًيدفعًباتجاهًتطويرًالمناهجًبالتحليلًوالتقويم،ًلتتالء

 العمريةًوالفكرية،ًولتتالءمًروحًالعصرًالذيًتعيشًفيه.

ًشروطًالواجبًتوافرهاًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًوهي:ال(1122ًويذكرً)العياصرة،ً

 ً.أنًينسجمًالكتابًالمدرسيًمعًالمنهاج 

 ً.أنًيناسبًمستوىًالتالميذًوقدراتهم 

 طًارتباطاًوثيقاًبالمعلومات.ًأنًيحتويًعلىًوسائلًتعليميةًوأنشطهًترتب 

 ً.أنًيحتويًعلىًأساليبًتقويميةًمتعددة 

 ً.أنًيتصفًمحتوىًالكتابًبالحداثةًومسايرةًالتطوراتًالتكنولوجيةًالحديثة 

 بشكلًمتوازن.ًًاً وسيكولوجيًياً أنًينظمًالمادةًمنطق 

 أنًتكونًمادتهًمثيرةًللتفكيرًعلىًشكلًمشكالتًتتطلبًحلوالًمنًالطلبةًأنفسهم.ً

 ًأنًيكونًإخراجهًوًجيداًبحثًيكونًجاذباًللمتعلم. 

إنًمادةًالتربيةًاإلسالميةًلهاًمكانةًهامةًتربويا ًوأخالقيا ًودينيا ،ًألنهاًتنكدًعلىًالقيمًوالمفاهيمً

ًالراسخةًفيًاإلسالمًوالمجتمع،ًويرىًالباحثًأهمًأهدافًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًفيًالمرحلةًالثانويةً:ً

 ًالطالبًباهللًتعالىًوبرسولهًوبماًجاءًمنًتشريعًوأحكام.بناءًإيمان 

 .تقويةًالوازعًالدينيًفيًنفسهًواالبتعادًعنًالتياراتًالهدامةًللمجتمع 

 .تقويةًميلًالطالبًإلىًالمحافظةًعلىًشعائرًالدينًومبادئهًالسامية 
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 زديادًوالءًالطالبًلوطنه.إ 

 ن.ًتعميقًإيمانًالطالبًبأنهًعنصرًمنتجًفيًكلًالميادي 

 .ًتعلمًالطالبًعلىًالحرصًعلىًتنميةًالثروةًالعامةًوالمحافظةًعليها

 .ًجعلًالمدرسةًمركزًالعلم

 .تبصيرًالطالبًبواقعًالعالمًاإلسالمي 

ًوالمشكالتًالتيًتعانيًمنهاًمناهجًالتربيةًاإلسالميةًكماًيراهاًالباحث:ً

 .ضعفًرغبةًالطالبًفيًدراسةًالتربيةًاإلسالمية 

 ياةًحيثًتقدمًالحقائقًالدينيةًمعزولةًعنًالعاطفة.فصلًالدينًعنًالح 

 .إغفالًاثرًالدينًفيًالتقدمًالعلمي 

 .ًقلةًالوقتًالمخصصًلمادةًالتربيةًاإلسالمية

 شيًالمناهجًمعًمطالبًالمجتمع،ًكأنًالكتبًوضعتًلزمانًغيرًزماننا.اعدمًتم 

 واالقتصاديةًالموجودةًًإغفالًطبيعةًالمجتمعًالذيًوضعتًله،ًفالًتتعرضًللمشكالتًاالجتماعية

ًفيه.ً

ًًًًًًً ًاإلسالمية ًالتربية ًلمناهج ًأن ًالباحث ًويرى ًبناء ًفي ًومنثرة ًفاعلة ًالطالبًأهمية شخصية

ً ًالصالح ًنحو ًًووتنميتها ًمتمسك ًقوي ًجيل ًالدراسيةًإلنشاء ًبالمناهج ًاإلهتمام ًالضروري ًمن بالقيم

ًا ًعلىًهذه ًالحنيفًينكد ًديننا ًألن ًاالسالمية ًالتربية ًالفردًًلقيموخاصة ًشخصية ًالىًتنمية ويدعو

 .تنميةًايجابيةًمرغوبة
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ًًثانيًا: الدراسات السابقة:

بعدًاالطالعًعلىًالدراساتًالعربية،ًواألجنبيةًذاتًالصلةًبموضوعًالدراسةًالحالية،ًتمًعرضهاً

ًمنًاألقدمًإلىًاألحدثًعلىًالنحوًاآلتي:

ألخالقيةًالتيًيجبًأنًتتضمنهاًكتبًاللغةً(ًإلىًتحديدًالمضامينًا1116)ًهدفتًدراسةًالخليفة

العربيةًبالصفوفًالثالثةًاألولًفيًالمرحلةًاالبتدائيةًفيًدولًالخليجًالعربية؛ًبهدفًتعرفًمدىًتوافرًماً

ًإلىًقائمةً ًتوصلتًالدراسة ًوقد ًإلىًذلكًبأسلوبًتحليلًالمحتوى. ًمستعينا ًمنًمضامينًأخالقية، فيها

طالبًالصفوفًالثالثةًاألولًفيًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولًالخليجًالعربي،ًبالمضامينًاألخالقيةًالالزمةًل

ًمضموناً 61والتيًاحتوتًعلىً) ًعلىًجميعًالمضامينًأخالقياً ً( ًتحليلها ًاشتملتًالكتبًالتيًتم ًكما .

ًتلكًالمضامينً ًتدرجًواضحًفيًتقديم ًكشفتًالنتائجًعنًوجود ًكما ًالتيًجاءتًفيًالقائمة. األخالقية

ً،ًإضافةًإلىًعدمًوجودًتوازنًفيًتقديمًالمضامينًاألخالقيةًفيًالكتبًالتيًتمًتحليلها.األخالقية

(ًفقدًهدفتًإلىًالتعرفًعلىًالقيمًاألخالقيةًاإلسالميةًالمتضمنةًفيًكتب1112ًالخطيب)ًدراسةأماًً

بحثًوعينتهًمنًاللغةًالعربيةًالمقررةًللحلقةًالثانيةًمنًالمرحلةًاألساسيةًفيًاألردن،ًوقدًتكونًمجتمعًال

ًللتحليل،ً ًالباحثًبتحليلًالكتبًالمذكورةًمعتمدةًالجملةًوحدة كتبًاللغةًالعربيةًللحلقةًالمذكورة،ًوًقام

(ًمرةًموزعةًعلى1416ًوخلصًالبحثًإلىًالنتائجًمجموعًتكراراتًالقيمًفيًمحتوىًالكتبًالثالثةًبلغً)

ًية،ًواالجتماعية(ًقيمة،ًفيًأربعةًمجاالتًالعقدية،ًوالتعبدية،ًوالماد11)

ًفي1116ًوهدفتًدراسةًالصائغً)ً ًالرياضًبدوره ًالثانويةًبمدينة ًالمرحلة ًمعلم ًقيام ًإلىًتعّرفًدرجة )

ًالمعلمينً ًمن ًكل ًاختالفًوجهاتًنظر ًالكشفًعن ًهدفتًإلى ًكما ًلدىًطالبه، ًالخلقية ًالقيم تنمية

نةًالرياضًبدورهًفيًتنميةًالقيمةًالخلقيةًوالمديرينًحولًمدىًقيامًمعلمًالمرحلةًالثانويةًالعامةًللبنينًبمدي

لدىًطالبه،ًواستخدمًالباحثًالمنهجًالوصفيًالتحليلي،ًإذًأعدًاستبانةًغطتًتسانالتًالدراسة،ًوطبقتً

ًوالمديرينًبلغتً) ًالمعلمين، ًمع ًو)362علىًعينة ًمعلمة، ًمن11ً( ًالباحثًمجموعة ًواستخدم ًمديرة )
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لقدًتوصلتًالدراسةًالىًالنتائج:ًعدمًوجودًفروقًبينًاستجاباتًاألساليبًاإلحصائيةًلتحليلًالبيانات،ًًو

المعلمينًحولًمدىًقيامًالمعلمًبدورهًفيًتنميةًالقيمًالخلقيةًبحسبًمتغيرًالتخصص،ًوالمنهلًالعلمي،ً

ًووجودًفروقًذاتًداللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمعلمينًحولًمعوقاتًقيامًالمعلمًبدوره.

سةًهدفتًإلىًالكشفًعنًالقيمًاألخالقيةًالفرديةًفيًكتبًالتربيةً(ًدرا1121)ًأجرىًالشملتيًً

اإلسالميةًالمقدرةًللمرحلةًالمتوسطةًبالمملكةًالعربيةًالسعوديةًوطرائقًعرضهًوقدًتكونتًعينةًالدراسةً

كتابة،ًوالتيًتضمنتًالفروعًاآلتية:21ًًمنًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللمرحلةًالمتوسطةًبالسعوديةًوعددهاً

سيرًوالحديثًوالفقه،ًوقدًاستخدمًالباحثًتحليلًالمحتوىًللكتبًعينةًالدراسةًوقدًتمثلتًأداةًالدراسةًالتف

ًعلىً) ًالقائمة ًاشتملتًهذه ًالكتبًوقد ًفيًهذه ًتوافرها ًالتيًيلزم ًاألخالقية ًبالقيم ًقائمة ًقيمة42ًفي )

ضمنةًفيًكتبًاإلسالميةًللمرحلةًأخالقيةًفردية،ًوقدًأظهرتًالنتائجًأنًعددًالقيمًاألخالقيةًالفرديةًالمت

ً(ًقيمةًأخالقيةًكانًينبغيًتوافرهاًفيًهذهًالكتب.42(ًقيمةًأخالقيةًفرديةًمنًمجموعً)11المتوسطةً)

ًالحميديًً ًدراسة 1122ً)ًأما )ً ًالمرحلةًفقد ًلطالب ًالالزمة ًاألخالقية ًالقيم ًتحديد ًإلى هدفت

الثانويةً)الصفًالعاشرًوالحاديًعشرًوالثانيًعشر(ًالثانويةًفيًكتبًاللغةًالعربيةًالمقررةًعلىًالمرحلةً

بدولةًالكويت.ًولتحقيقًهذاًالهدفًاستخدمًالباحثًأسلوبًتحليلًالمحتوى،ًوالذيًتطلبًاستخدامًأداتين:ً

األولى:ًاستبانةًالقيمًاألخالقية،ًأماًاألداةًالثانيةًفهيًاستمارةًتحليلًالمحتوى.ًوفيًضوءًتحليلًبياناتً

قيمة.ًكما16ًًصلًإلىًتحديدًالقيمًاألخالقيةًالالزمةًالطالبًالمرحلةًالثانوية،ًوالتيًبلغتًالدراسةًتمًالتًو

تضمنًمحتوىًكتبًاللغةًالعربيةًفيًصفوفًالمرحلةًالثانويةًجميعًالقيمًاألخالقيةًالواردةًفيًقائمةًالقيمً

لىًكتاب.ًكماًكشفتًاألخالقية،ًإالًأنًهناكًاختالفاًفيًدرجةًتكراراتهاًمنًصفًإلىًصفًومنًكتابًإ

ًبدرجاتًتوافرً ًاألخالقية ًالقيم ًتحظًجميع ًحيثًلم ًاألخالقية؛ ًالقيم ًتوازنًفيًتقديم ًوجود النتائجًعدم

عالية.ًكماًبينتًنتائجًالدراسةًأنًمحتويًكتبًاللغةًالعربيةًبالمرحلةًالثانويةًاهتمًبمبدأًالتدرجًفيًتقديمً
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النتائجًأنًهناكًتفاوتاًفيًتوزيعًالقيمًاألخالقيةًعلىًكتبًًالقيمًاألخالقيةًبينًالصفوفًالثالثة.ًوأشارت

ًاللغةًالعربيةًفيًالمرحلةًالثانوية؛ًحيثًإنًغالبيةًتكراراتًالقيمًانحصرتًفيًكتبًالقراءة.

(ًدراساااةًهااادفتًالاااىًالكشااافًوتحديااادًالقااايمًاالخالقياااةًالتااايًتضااامنهاًكتااااب1126ًوأجااارىًأحمااادً)

التعلاايمًاالبتاادائيًفاايًالجزائاار،ًواسااتخدمًالماانهجًالوصاافيًالتحليلاايًًالتربيااةًاالسااالميةًللساانةًالخامسااةًماان

واسلوبًتحليلًالمحتوىًواتخذًالكلمةًوحدةًالتحليال،ًوكاناتًاألداةًاساتمارةًلتحليالًمحتاوىًالكتااب،ًوتكاونً

مجتماعًالدراساةًمانًجمياعًالوحاداتًالتعليمياةً)ًالادروسًفقاط(ًللكتاابًوكاناتًعيناةًالدراساةًقصادية،ًوهاايً

،ًوبعااادًالقياااامًبعملياااة1123/1126ًجتماااعًالدراساااةًمااانًالكتاااابًالمدرسااايًالمقاااررًللعاااامًالدراسااايًنفساااهاًم

(22ًعمليةًالتحليالً)التحليلًتوصلتًالىًالنتائجًالتالية:ًبلغًمجموعًالقيمًالمستخرجةًوالتيًاجريتًعليهاً

(14ًكالتعااون"ً)"ًقيمةًأخالقيةًصاريحةًاساتبعدتًبااقيًالقايم،ًويوجادًقايمًأخالقياةًتكاررتًأكثارًمانًغيرهاا

(ًتكاارار،ًوقاادًحظيااتًهاتااانًالقيمتااانًبااأعلىًالتكاارارات23ًتكاارارًو"األماارًبااالمعروفًوالنهاايًعاانًالمنكاار"ً)

والنسبةًالمئوية،ًبينماًحظيتًباقيًالقايمًاألخالقياةًبتكاراراتًمتدنياةًوخاصاةًقيماةً"بارًالوالادينًو"األماناة"،ً

هًعادمًتاوازنًفايًوضاعًالنصاوصً)الادروس(ًالمساتهدفةًًغيرًأنهمااًالًيقاالنًشاأناًعانًبااقيًالقايمًوهاذاًفيا

ًلغرسًالقيمًاألخالقيةًفيًنفسًالطالب.

ًكاظمًً ًوالنصوصًفي1121ً)ًوأجرت ًاألدب ًكتب ًتضمين ًدرجة ًالتعرفًإلى ًهدفت ًدراسة )

ًاألدبً ًكتب ًمن دراسة ًالً  ًمجتمع ًوتكون ًوالجمالية، ًاألخالقية ًللقيم ًالعراق ًفي ًاإلعدادية المرحلة

ًالدراسيًوالنصوصًف ًللعام ًالعراقًوالمقررة ًفي ًاإلعدادية ًالمرحلة ًأهداف1126ًًً–1123ًي لتحقيق

دراسةًللقيمًاألخالقيةًمحتوى،ًبعدًبناءًأداةًتحليلًالاِلدراسةًجرىًاستخدامًالمنهجًالوصفيًأسلوبًتحليلًال

ائجًأنًعناصرًوالجمالية،ًوتمًتطبيقًاألداةًعلىًكتبًالصفوفًالرابعًوالخامسًوالسادس،ًوأظهرتًالنت

ًالتيًبلغ131ًالقيمًاألخالقيةًوالجماليةًمجتمعةً) ًالجمالية ًقيمة،ًوكانتًالقيمًاألخالقيةًأقلًمنًالقيم )

(ًمنًمجملًالقيم،ًوكانتًقيمًالصبرًوالثباتًأعلىًنسبةًبينًالقيمً%61(ًأيًبماًنسبتهً)112عددهاً)
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ًقي ًتظهر ًلم ًفيًحين ًكانتًاألقل، ًالجار ًحقوق ًوأن ًالتعايشًاألخالقية، ًوثقافة ًرأيًاآلخرين ًاحترام م

(ً ًبلغت ًالتي ًاألخالقية ًالقيم ًمن ًالمجموع ًفي ًأعلى ًكانت ًالجمالية ًالقيم ًبينما ًنسبته311ًالسلمي، )

(ًمنًالعددًاإلجماليًللقيم،ًوكانتًأكثرًالقيمًفيهاًالمحسناتًالبديعية،ًأدناهاًقيمًاالهتمامًبنظافة41%ً)

ًلفنونًوالحفاظًعلىًالنظام.البيئة،ًفيًحينًلمًتظهرًلتذوقًا

ًالمعاييرًاألخالقيةًومدىًتطبيقهاًًهدفتًدراسةً(Stephen, 2016أجرىًستيفنً) الىًتحديد

ًاستخدمتًهذهً ًفيًجنوبًإفريقيا، ًبريتوريا ًفيًمدينة ًاالساسية ًطالبًالمرحلة لدىًالمعلمينًفيًتعليم

ًمدارسًواثن ًألربع ًحالة ًدراسة ًباستخدام ًبحثًنوعي ًطريقة ًالمدارسًالدراسة ًاختيار ًتم ًمعلم ا، ًعشر ا

األربعًعنًقصدًللحصولًعلىًأعمقًفهمًتجاربًالمشاركينًمنًوجهاتًنظرًمختلفة،ًتوصلتًالدراسةً

ًتحتاجً ًالثقافيةًخاللًدروسًالمهاراتًالحياتية، أنًالتدريبًالمهنيًلمعلميًالمهاراتًالحياتيةًوالتعددية

قةًثقةًبينًاآلباءًوالمدارسًللمساعدةًفيًالتمكينًعلىًإلىًمعالجة،ًأوصتًالدراسةًبأنًيجبًإنشاءًعال

ًالمعلمينًمعالجةًموضوعًالتجديدًاألخالقيًفيًمجتمعناًومراقبةًالفصولًالدراسية.

(ًفقدًهدفتًالدراسةًإلىًتعرفًدرجةًتمثلًطلبةًالمرحلةًالثانويةًفي1124ً)ًأماًدراسةًالزبونًوربيعان

ةًللقيمًاألخالقيةًمنًوجهةًنظرًالطلبةًأنفسهم،ًوعالقتهاًببعضًمنطقةًحائلًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودي

(ًطالبةًمنًالطلبةًالذكورًفيًالمرحلةًالثانويةًفيًمنطقة2132ًالمتغيرات.ًتكونًمجتمعًالدراسةًمنً)

(ًاختبرواًبالطريقةًالعشوائية321ً،ًفيماًتكونتًعينةًالدراسةًمنً)1123-1121حائلًفيًالعامًالدراسيً

ًالغرض.ًأظهرتًالبسيطة،ًوات بعتًالدراسةًالمنهجيةًالوصفيةًالمسحية.ًواستخدمتًاستبانةًأعدتًلهذا

ًللقيمً ًالسعودية ًالعربية ًالثانويةًفيًمنطقةًحائلًفيًالمملكة نتائجًالدراسةًأنًدرجةًتمثلًطلبةًالمرحلة

وىًالداللةًاألخالقيةًكانتًمرتفعة،ًوأشارتًالنتائجًكذلكًإلىًعدمًوجودًفروقًدالةًإحصائيةًعندًمست

(ًبينًتقديراتًالطلبةًلدرجةًتمثلهمًللقيمًاألخالقيةًتعزيًلمتغيراتًفرعًالدراسة،ًوالمعدلًالدراسي.1.11ً)

ًوأوصتًالدراسةًبضرورةًاستمرارًوزارةًالتربيةًوالتعليمًفيًالتركيزًعلىًالمفاهيمًاألخالقيةً.
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خالقيةًالمتوفرةًفيًكتابًاللغةً(ًبدراسةًهدفتًإلىًالتعرفًعلىًالقيمًاأل1124وقامتًالشواورةً)

ًوقدً ًنظرًمعلميهم. ًمنًوجهة ًالطالبًلها ًودرجةًممارسة ًللصفًالثامنًاألساسيًفيًاألردن، العربية

ًوكذلكً ًاألساسي، ًللصفًالثامن ًالعربية ًصفحاتًكتابًاللغة ًجميع ًمن ًوعينته ًالدراسة ًمجتمع تكون

ًالذينًيدرسونًالصفًاألساسيًا ًالعربية ًوالقويسمةًجميعًمعلميًاللغة ًبالجيزة ًالتربية لثامنًفيًمديرية

(ً ًعمانًوعددهم ًتحليلًمحتوى،213ًبمحافظة ًاستمارة دراسة ًأداتيًالً  ًإعداد ًوتم ًمعلمينًومعلمات، )

دراسةًإلىًأنًكتابًاللغةًالعربيةًللصفًالثامنًاألساسيًتضمنً) (ًقيمة34ًواستبانة،ًوأشارتًنتائجًالً 

ًاألخالقية،ًوجاءتًالق ًالمجتمعيةًفيًالمرتبة.ًمنًالقيم ًالقيم ًتليها ًبينًالشخصيةًفيًالمرتبةًاألولى، يم

وجاءتًالقيمًالذاتيةًفيًالمرتبةًالثالثة،ًبينماًجاءتًالقيمًالبيئيةًفيًالمرتبةًاألخيرة،ًكذلكًأظهرتًالنتائجً

منًوجهةًًأنًدرجةًممارسةًطلبةًالصفًالثامنًللقيمًاألخالقيةًالمتضمنةًفيًمحتوىًكتابًاللغةًالعربية

ًنظرًمعلميهم،ًجاءتًبدرجةًمتوسطة.

(ًدراسةًهدفتًلفحصًأهميةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيChowdhury, 2016ًأجرىًشودهريً)

المناهجًالدراسيةًلمادةًالعلومًفيًماليزيا،ًقامًالباحثًبمراجعةًدراساتًسابقةًوأدبًنظري،ًوتوصلًإلىً

ًالدًر ًالمناهج ًفي ًاالخالقية ًالقيم ًتضمين ًفيًصقلًشخصيةًضرورة ًأثر ًمن ًلها ًلما ًالعلوم ًلمادة اسية

ًالطلبة،ًوفيًتغييرًطريقةًتدريسًالعلومًبماًينسجمًمعًالقيمًاألخالقية.

ًاألخالقيةًفيًكتب1122ًأجرىًالشراريً)ًً ًدراسةًهدفتًإلىًالكشفًعنًدرجةًتضمينًالقيم )

دافًالدراسة،ًتمًتطويرًأداةًقياسًوتحليلًالتربيةًالوطنيةًللمرحلةًاألساسيةًالعلياًفيًاألردن،ًوتحقيقا ًأله

دراسةًعنًتوافرًالقيمًاألخالقيةًبدرجاتًمتفاوتةًفيً اشتملتًعلىًستًوثالثينًقيمة،ًوكشفتًنتائجًالً 

ًالتعاونًعلىً ًحيثًحصلتًقيمة ًفيًاألردن، ًالعاشر( ًالتاسع، ًلصفوفً)الثامن، ًالوطنية كتبًالتربية

األخالقيةًفيًكتبًالتربيةًالوطنيةًلجميعًالصفوف،ًكماًحصلتًقيمةًالخيرًعلىًالمرتبةًاألولىًبينًالقيمً

تقديرًدورًالمنسساتًالوطنيةًعلىًالمرتبةًالثانية،ًوأماًقيمةًاالعتزازًبالهويةًالوطنيةًفقدًحصلتًعلىً
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فة،ً(ًباستثناءًقيمةًالنظا3.36المرتبةًالثالثة،ًكماًأّنًأغلبيةًالقيمًاألخالقيةًجاءتًبنسبةًمتدنيةًأقلًمنً)

ًللوطنً ًاالنتماء ًالعام، ًواألمن ًالجيش ًدور ًتقدير ًالمحتاجين، ًمساعدة ًاليدوية، ًالمهن ًأصحاب تقدير

جاءتًبنسبةًمتوسطة،ًوتظهرًالنتائجًأّنًكتابًالتربيةًالوطنيةًللصفًالتاسعًاألساسيًقدًأحتلًالمرتبةً

(ً ًالتكراراتًالتيًمجملها ًنصيبًكتا166األولىًفيًمجموع ًبلغ ًإذ ًتكرارا ، (212ًبًالصفًالثامنً)(

(ًتكرارا ،ًوجاءًفيًالمرتبة62ًتكرارا ،ًأماًفيًالمرتبةًالثانيةًفقدًجاءًكتابًالصفًالعاشرًاألساسيًإذًبلغً)

ً(ًتكرارا ً.21الثالثةًكتابًالصفًالثامنًإذًبلغً)

آراءًالطلبةًوأولياءًاألمورًنحوًالقيمًاألخالقيةًدراسةًهدفتًلفحصًً(Kaur, 2019)ًكورأجرىً

ًالعمريةًمنً ًفيًالمرحلة ًاجراءًمقابالتًمعًطلبة ًتم ًفيًليتوانيا، سنوات،21ًً-1فيًالمناهجًالدراسية

طالبًووليًأمر،ًوتوصلتًالدراسةًإلىًأنًالقيم11ًًباإلضافةًألولياءًأمورهم،ًحيثًتكونتًالعينةًمنً

ًف ًتضمينها ًالواجب ًمساعدةًاألخالقية ًاإلحترام، ًالمحبة، ًالسالم، ًهي: ًالعمرية ًالمرحلة ًهذه ًمناهج ي

ًاآلخرين.ً

ًيوسفًًو ً)أهدفتًدراسة ًينبغي1126ًمين ًالتي ًواألخالقية ًالعلمية ًبمنشراتًالقيم ًقائمة ًتصميم ًإلى )

توافرهاًفيًمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالمتوسط،ًوذلكًعنًطريقًاإلجابةًعنًالسنالًاآلتي:ً

ً نسبةًتوافرًالقيمًالعلميةًواألخالقيةًفيًمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالمتوسطًالصادرًمنًما

(.ًواعتمدتًالدراسةًعلىًمنهجًأسلوب1122ً-1122وزارةًالتربيةًالعراقيةًالمديريةًالعامةًللمناهجًفيً)

ًأداةًتحليلًالمحتوى،ًوحددًمجتمعًالبحثًوعينتهًبمحتوىًكتابًالحاسوبًللصفًالثانيًالم توسط،ًأما

ًالمتوسطةً ًالحاسوبًللمرحلة ًألهدافًتدريسًمادة ًاعدتًوفقا ًالتي ًالمحتوى، ًتحليل ًأداة البحثًفهي

بالرجوعًالىًمجموعةًمنًاألدبياتًوالدراساتًالسابقة،ًواعتمدتًوحدةًالفكرةًالصريحة،ًوالضمنيةًكوحدةً

الع،ًوتقديرًالعلم،ًوأخالقياتًالعلم(ًللتحليل،ًتوصلًهذاًالبحثًإلىًأنًنسبًالقيمًالعلميةً)حبًاالستط
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(ً ًالتوالي ً%11بلغتًعلى ،63%ً ،26%ً ًتحمل22%ً، ًقيمة ًبلغتًنسبة ًفقد ًاألخالقية ًالقيم ًأما ،)

ً(،ًوأماًقيمةًاحترامًاالخرينًقلمًتحظًبأيًتكرارًيذكرًفيًمحتوىًالكتابًالمدرسي.%211المسنوليةً)

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ًاستعراضً ًخالل ًالحاليةمن ًبالدراسة ًالمتصلة ًالسابقة ًلهذهًً،الدراسات ًالعامة ًالخطوط ًالباحث يورد

ً:الدراسات

حيثًتناولتًدولًمختلفةًكدراسةًالخطيبً،ًالدراسةًمكانًإجراءتنوعتًالدراساتًالسابقةًمنًحيثًًًًًً

،ًودراسةً(ًفيًالسعودية1124ونً)باسةًالًز(ًفيًالجزائر،ًودًر1126ردن،ًودراسةًاحمدً)(ًفيًاأل1112)

ً)ظكا ًالعراق1121م ًفي ًللصفًالرابعً( ًاالسالمية ًكتابًالتربية ًتناولها ًفي ًالحالية ًوتختلفًالدراسة ،

ًاإلعداديًفيًالعراق.

نهاًقامتًفيًأ،ًمنًحيثًمجتمعًوعينةًالدراسةًالدراساتًالسابقةًمعظمًاختلفتًالدراسةًالحاليةًمعًًًًً

ً ًفيما ًاإلسالمية، ًكتابًالتربية ًككتبًاللغةًًالدراساتًالسابقةًمعظمقامتًبتحليل ًكتبًمتنوعة بتحليل

(ً ًالخليفة ًكدراسة ًواالجتماعيات ًوالحاسوب ً)1116العربية ًالحميدي ًودراسة ًكاظم1122ً( ًودراسة )

ً(.1126(ًودراسةًيوسفًوامينً)1124(ًودراسةًالشواورةً)1121)

المنهجًالوصفيًالتحليلي،ًإالًبعضًاتفقتًهذهًالدراسةًمعًالدراساتًالسابقةًمنًحيثًالمنهجيةًوهوًًًًًً

(،ًودراسةًالزيون1116ًستخدمتًالمنهجًالوصفيًالتحليليًالتجريبي،ًكدراسةًالصائغً)التيًإالدراساتً

(ً ً)1124وربيعان ًساري ًودراسة ،)1123ً ًحيث ًللقيمًًتناولت(، ًالطلبة ًممارسة ًمدى ًالدراسات هذه

ًاالخالقية.

وتحديدً،ًالقيمًاالخالقيةًقائمةفيًبناءًاإلطارًالنظري,ًوتطويرًةًالدراساتًالسابقستفادًالباحثًمنًأًوًًًًً

ً.ًومناقشتهاًوتفسيرًالنتائجً،والمعالجةًاالحصائيةً،المنهجية
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ًًًًًً ًدراسة ًأول ًبكونها ًالحالية ًالباحثًً–تميزتًالدراسة ًعلم ًكتابًً–علىًحد ًمنهج هدفتًلتحليل

ًاالعدادي ًالرابع ًللصف ًاالسالمية ًالعراقًالتربية ًالتربًفي ًكتب ًتغيير ًبعد ًوخاصة ًاالخالقية يةًللقيم

ً.فيًالعراقًاإلسالميةًللمرحلةًاالعدادية
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 الفــصــل الثـالــث

 الطريقة واالجراءات

التيًأتبعهاًالباحثًفيًتنفيذًهذهًالدراسة،ًومنًذلكًالتعريفًًلنجراءاتيتناولًهذاًالفصلًوصفا ً

عدادًبمنهجًالدراسة،ًًو ،ًوبيانًإجراءاتًالدراسةًواألساليبًاإلحصائيةًوثباتها،ًوالتأكدًمنًصدقهاًاهأدواتا 

ًالتيًاستخدمتًفيًمعالجةًالنتائج.ً

   الدراسة منهج

المنهجًالوصفيًالتحليلي،ًوذلكًلمناسبتهًألهدافًالدراسة.ًحيثً الدراسة هذه في الباحث أعتمد

لًجمعًمعلوماتًوبياناتًعنًظاهرةًماًأوًفًالمنهجًالوصفي:ًبأنهً"أسلوبًفيًالبحثًيتمًمنًخاليعرًّ

حادثةًماًأوًشيءًماًأوًواقعًما؛ًوذلكًبقصدًتعرفًالظاهرةًالتيًندرسهاًوتحديدًالوضعًالحاليًلها،ً

وتعرفًجوانبًالضعفًوالقوةًفيهاًمنًأجلًمعرفةًمدىًصالحيةًهذاًالوضعًأوًمدىًالحاجةًإلحداثً

ً(.1121عبدالحق،ًيه"ً)عبيداتًوعدسًًوتغيراتًجزئيةًأوًأساسيةًف

ً الدراسة مجتمع

ًوالذيً ًالعراق، ًفي ًاالعدادي ًالرابع ًللصف ًاإلسالمية ًالتربية ًكتاب ًمن ًالدراسة ًمجتمع تكّون

للصفًًالتربيةًاإلسالميةًبيقيًواإلحيائي،ًحيثًيحتويًكتابُيَدرسًللذكورًواإلناث،ًلألقسامًاألدبيًوالتط

ً)الراب ًعلى ًاإلعدادي ًصفحة،231ع )ًً ًبتقام ًالعراقيةأليفه ًالتربية ًوزارة ًمن ًمكلفة ًاعتمادهًلجنة ًوتم ،

ً.1126ً/1111ًًًابتداء ًمنًالعامًالدراسيًفيًالعراقًللتدريس

ًًعينة الدراسة

تكونتًعينةًالدراسةًمنًمحتوىًكتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعدادي،ًكماًهوًموضحً

ًً.(ًصفحة231)ًحاتًكتابًالصفًالرابع(،ًوتبينًإنًعددًصف2ملحقً)الفيً
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 ةالدراس تاو أد

 قامًالباحثًبإعداد لدراسةهذهًا أهداف لتحقيقًًًًً

ًقائمةأوالً   ًللصفًالرابعً : ًاإلسالمية ًالتربية ًبكتاب ًتضمينها ًينبغي ًالتي ًاالخالقية ًالقيم ًعلى تحتوي

 .المحكمين علىًمجموعةًمن عرُضها ثم ومن ،االعدادي

 ً.ربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعدادي:ًبطاقةًتحليلًالمحتوىًلكتابًالتثانياً 

ًيأتيًتوضيحًألدواتًالدراسة: وفيما

   القيم االخالقية  قائمة أوال : 

 الهدف من القائمة 

 مقررات ضوئه في تقوم معياراً  واتخاذها القيمًاالخالقية من مجموعة تحديد القائمة هذه استهدفت

ً.هنالءًالطالب يدرسها لتيا كتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاالعدادي

ًالقائمة اشتقاق مصادر

ًمنها المصادر من مجموعة على القيمًاالخالقية قائمة بناء في االعتماد تم

 ومواقعًاالنترنت.ًالحالية بالدراسة المرتبطة السابقة والبحوث الدراسات 

 بالقيمًاالخالقية المرتبطة األدبيات  . 

 الطالب لهنالء النمائية ئصالمرحلةًاإلعداديةً)الخصا طالب طبيعة  (ًًًًً 

 ًًسنة.ًةعشًرًخمسخبرةًالمدرسًفيًتدريسًمادةًالتربيةًاإلسالميةًألكثرًمن

 القائمة وصف

ولمًتكنًتحتويًمجاالتً،ً(1الملحقً)ًخالقيةأ(ًقيمة31ًمنً) األولية صورتها في القائمة تكونتًًًًً

الحقلًاألولًتناولًمدىًانتمائهاًللقيمًاالخالقية،ًعلىًترتيبًمعين،ًف الجدول توزيع وجاء للقيمًاألخالقية،
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والحقلًالثانيًتناولًمدىًوضوحها،ًوالحقلًالثالثًتناولًمالحظاتًالمحكمينًمنًحيثًصحةًصياغتهاً

القائمةًأيةًتعديالتًيرونهاًمناسبةًلتحقيقًهدفًهذهًالدراسة،ًحيثًاستقرتًًاللغويةًأوًأيةًمقترحات،ًأو

ًكماًيأتي:ًربعًمجاالت،أسمتًعلىًخالقيةًقًُأ(ًقيمة62ًالنهائيةًعلىً)

ً،تحددًشخصيتهًوميولهًنحوًالخيرًوالشرليشملًالقيمًالمغروسةًفيًداخلًالفردًً:المجالًالشخصيأوال :ً

ً.فقرةً(21)ًويحتوي

:ًيشملًمجموعةًمنًالقيمًالمرتبطةًبالنشاطاتًالتيًيمارسهاًالفردًفيًمختلفًمجالًاالجتماعيالثانيا :ً

ً.فقرةً(11لعالقاتًاإلجتماعية،ًويحتوىً)المجاالتًوا

ً.فقراتً(2يشملًقيمًاالنتماءًوالوالءًللوطنًبصفةًخاصة،ًويحتويً)ً:مجالًالوطنيالثالثا :ً

ً.فقراتً(1)ً:ًيشملًقيمًالوعيًلدىًالفردًللمحافظةًعلىًالبيئة،ًويحتويالمجالًالبيئيًرابعا :

   القائمةصدق 

أعتمدً ولقد (346،ًص1121"ً)العساف،ًًقياسهلًوضعتماًًتقيسًقًاألداةًهو"ًالتأكدًمنًأنهاصدًًًً

فيً االختصاص وأهل الخبراء من مجموعة على القائمة عرض تم حيث ،الظاهري علىًالصدق الباحث

 الفقه أساتذةوعلمًالنفسًالتربوي،ًًو اإلسالمية، التربية تدريس وطرق مناهجًوطرقًالتدريسًالعامة،ًومناهج

 عدد بلغ حيث القائمة، حول آرائهم إلبداء وذلك ،(2ملحقً)ال في جاء ومعلمين،ًكماومشرفين،ً والشريعة،

يستكملواً لم ألنهم ثالثةًمنًالمحكمين، باستبعاد الباحث قام وقد (ًمحكما ،26القائمةً) وزعتًعليهم من

(24ًالفعليً) مبالتحكي قام من فإن القيمًاالخالقية،ًألسبابًمختلفة،ًوعليه قائمة بنود ملء عند بياناتهم

 القيمًاالخالقية، التكراراتًوالنسبةًالمئويةًلقائمة تحديد عند العدد هذا على الباحث أعتمد ثم ومن محكما ،

ً:يأتي بما إبداءًالرأي الخبراء من وطلب

 ًللقيمًاالخالقيةمدىًانتمائها.ً

 الصفًالمرحلةًاإلعداديةالوضوحًلطالبً مدى. 
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 القائمةلهذهً اللغوية الصياغة سالمة مدى. 

 القائمة هذهل ضبط من لمزيد مناسبا يرونه ما تعديل أو حذف أو إضافة. 

   في العراق. للصف الرابع االعدادي كتاب التربية اإلسالمية محتوى تحليلثانيا : 

ً) في جاء كما التحليل، بطاقة إعداد أوالً  تم ًبتحليل ثم ومن (،6ملحق ًالتربيةً محتوى البدء كتاب

 يأتي: فيما تتمثل اإلجراءات من مجموعة خالل من وذلك عراق،اإلسالميةًفيًال

ًالتحليل من الهدف تحديد

تضمينهًللقيمًاالخالقيةً مدى تحديد كتابًالتربيةًاإلسالميةًللصفًالرابعًاإلعداديًإلى تحليل يهدفًًًً

ًالطلبة. هنالءًتمثلهاي أن ينبغي التي

ًًالتحليل وحدات تحديد

ًهيًوحداتًا ًأوًوحداتًالتحليل ًويعطيًوجودها ًوالقياس، ًللعد ًإخضاعها لمحتوىًالتيًيمكن

الموضوعً على الحالية الدراسة اعتمدت غيابهاًوتكرارها،ًداللةًتفيدًالباحثًفيًتفسيرًالنتائجًالكمية،ًوقد

(ً"عادةًإنًوحدةًالموضوعًأو1121ً،ًوسببًذلكًماًينكدهً)محمدًوعبدًالعظيم،ًللتحليل أوًالفكرةًكوحدة

ًيفًبعدا ًوعمقا ًللدراسة".الفكرةًتض

وتعدًهذهًالوحدةًمنًأهمًوحداتًالتحليلًوأكبرهاًألنهاًالًتكونًبصورةًكلمةًفحسب،ًوانماًجملةًأوً

ً(.1122وتعبرًعنهً)الهاشميًوعطية،ًًعبارةًتتضمنًالفكرةًيدورًحولهاًالتحليل

ًصدق أداة تحليل المحتوى

ًوضعًًًً ًما ًلقياس ًاألداة ًصالحية ًيعني ًاألداة ًيعنيًصدق ًالمحتوى ًتحليل ًفي ًوهو ًأجله، ًمن ت

صالحيةًأسلوبًالقياسًالذيًأتبعهًالباحثًلقياسًظواهرًالمحتوىًالتيًيرادًقياسها،ًوتوفيرًالمعلوماتً
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ًالتيًيحللهاً ًلترجمةًالظاهرة المطلوبةًمنًأجلًتحقيقًأهدافًالتحليل،ًبمعنىًأنًيكونًالتحليلًصالحا 

ً(.1121الباحثً)محمدًوعبدًالعظيمً،ً

ًمنًًًًًً ًويعد ًالمختلفة ًوالنفسية ًالتربوية ًوالمقاييس ًلالختبارات ًالخصائصًالمهمة ًأحد ًالصدق يمثل

ًاالختباراتً ًحركة ًواتساع ًالنتشار ًنتيجة ًوالتغيير ًالتعديل ًمن ًلكثير ًتعرض ًلذلك ًالقديمة، المفاهيم

ً(.212،ًص1116والمقاييسًفيًالعلومًاإلنسانيةًالمختلفةً)الجادريًوابوًالحلو،ً

ًبطاقةًًًًً ًبنود ًالقائمةًهيًبذاتها ًكونًبنود ًالتحليل، ًالباحثًصدقًالقائمةًكصدقًلبطاقة ًأعتمد وقد

ًالتحليل،ًوألنًالتحليلًجرىًبناءًعلىًاعتمادًالقائمة.ً

ًداةاال ثبات

نفساهاً بإتبااعًالقواعاد مارات عادة التحليال تام إذا نفساها للنتاائج الوصاولالداةًا بثباات يقصاد

 واحد وقت في باحثان التحليل إذاًأجرى نفسها النتائج إلى الوصول أو نفسه، الباحث لقب من واإلجراءات

ويشيرًثبااتًالتحليالًًاآلخر. مستقال ًعن بالعمل باحث كل أنًيقوم على ذاتها، واإلجراءات القواعد بإتباع

ً(.1123ًأيًاتساقًأوًدقة،ًأوًاستقرارًنتائجهً)عالم،ً

ً ًكماًيأتي:) 1121 (ماًمحمدًوعبدًالعظيمحدده للتحليل ثالثًطرق وهناكًًً

ًالطريقة األولى ًثباتًالتحليلًبينًالباحثًونفسه، ًالباحثًبعملًتحليلًأولًللمحتوى،ًويتمًًحيث: يقوم

ًفيًكلًموضوعًًو ًللمحتوىًبنفسًالطريقة،ًخاللهًرصدًكلًفكرة ًمدةًزمنيةًمعينةًبتحليلًثاٍن ًبعد يقوم

بوعين،ًوللتأكدًمنًإعطاءًمعيارًالدراسةًنفسًالنتائجًتقريبا ًإذاًوذلكًفيًفاصلًزمنيًمالئمًيتجاوزًاألس

(ًلتحديدًمعاملًثباتًتحليلًالذيCooperً،2626ًر،ًتًمتتاليةًيتمًتطبيقًمعادلةً)كوبأعيدًالقياسًمرا

ًيساويًمعاملًاالتفاقًبينًالتحليلين.
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ًسلكًالالثانيةالطريقة  ًما ذا ًوا  ًآخر، ًومحلل ًالباحث، ًبين ًثباتًالتحليل ًأنً: ًعليه ًالطريقة باحثًهذه

يراعيًإجراءاتًعديدةًمنهاًتدريبًالمحللًاآلخرًواختيارًعينةًمنًالمادةًموضوعًالتحليلًلتطبيقًأداةً

ًالتحليلً.ًً

ارًالباحثًفاحصينًآخرينًيقومًكلً:ًالتحليلًالذيًيقومًبهًفاحصانًآخران،ًوفيهاًيختًالطريقة الثالثة

ًلًلكلًموضوعً.ماًمنفردا ًبعمليةًالتحليلًمستقمنه

 الوصولًضمان وبالتالي ،ولىًوالثانية،ًلضمانًثباتًوصدقًالتحليلألوأعتمدًالباحثًعلىًالطريقتينًا

ًنفسًالنتائج. إلى

ًالزمنً- ًالثباتًعبر ًالباحثًب: ًإقام ًالمحتوىًبعد ًتحليل ًاإعادة ًحسابًنسبة ًبينًإلسبوعينًوتم تفاق

(ً ًللثبات ًكوبر ًمعادلة ًباستخدام ًاالتCooper,2626ًالتحليلين ًنسبة ًكانت ًحيث ًنتائجً(. ًبين فاق

 .عبرًالزمننسبةًاتفاقًعاليةًمماًيدلًعلىًثباتًالتحليلًً،ًوهي(%61.6التحليلينً)

           ً

ً---------------    X    100%   معاملًالثباتًًًًً=ًًًًً   

     ً(N1ًًعددًمرات:ً)تفاقاال.ً

ًًًًًً(N2ًًعددًمرات:ً)تالفاالخ.ً

وتامًًهًمانًقبالًالباحاث،ًتدريباشخصًآخرًبحليلًكتابًالتربيةًاإلسالمية،ًبعادًًقامً:األفرادلثباتًعبرًاً-

حيااثًً(،,2626Cooperحسااابًنساابةًاإلتفاااقًبااينًنتااائجًالتحليلااينًعباارًاألفااراد،ًبإسااتخدامًمعادلااةًكااوبر)

 .ًعبرًاألفراد،ًوهيًنسبةًإتفاقًعالية،ًمماًيدلًعلىًثباتًالتحليلً(%24.2)كانتًنسبةًاإلتفاقً

(ً ًالحلو ًوأبو ًالجادري، ًص1116ويشير ،122ً ًإلى ًمعاملًأ( ًعلى ًالمستند ًللتحليل ًالثبات ًمعامل ن

ً(ًفأكثر.%21االتفاقًيكونًمقبوال ًإذاًكانتًنسبتهً)

 

N1                                          

 (N1 +N2) 

N2)         

              

           ً
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 :اآلتية للخطوات وفق ا محتوىًالكتاب، تحليل تم: إجراءات الدراسة

 عداديًفيًجمهوريةًالعراق،ًللتعرفًعلىًدرجةًللصفًالرابعًاإل كتابًالتربيةًاإلسالمية إختيار

 تضمينيةًللقيمًاألخالقية.

 .مراجعةًاالدبًالنظريًللدراساتًالسابقة 

 .تحديدًالمشكلةًومجتمعًالدراسة 

 .إعدادًقائمةًالقيمًاألخالقية،ًوتقسيمهاًإلىًأربعًمجاالت 

 ًا توصلت للقيمًاالخالقيةًالتي تضمينها وتم للتحليل، بطاقة تصميم التأكدًًو الحالية، لدراسةإليها

 .ًوثباتهامنًصدقهاً

 للتحليل الفكرةًكوحدة الموضوعًأوًاعتماد. 

 ًاإلسالمية، تحليل ًوالنسبًفقراته كل تحليل تم حيث محتوىًكتابًالتربية ًوحسابًالتكرارات، ،

 .المئوية،ًوبيانًترتيبًكلًقيمة

 ًابقةالوصولًإلىًنتائجًالدراسة،ًومناقشتها،ًوربطهاًمعًالدراساتًالس. ً

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:ً

 : الدراسةً أدوات معالجة عند اآلتيةًاإلحصائية األساليب علىتًهذهًالدراسةًُأعتمد

 .والنسبًالمئويةحسابًالتكراراتً:ًأوالً 

ً.ًًأداةًالتحليللحسابًثباتًتمًاستخدامًمعادلةً)كوبلر(ً :ثانياً 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 الفصلًعرضًنتائجًالدراسة،ًوحسبًأسئلةًالدراسةً.يتضمنًهذاً

ما القيم االخالقية التي ينبغي تضمينها والذي ينص على ما يأتي:  أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ًًفي محتوى كتاب التربية االسالمية للصف الرابع اإلعدادي؟

رسائلًوأبحاثًعلميةًمتنوعة،ًومنًخاللًًوً،التربويًواألدبً،بعدًاالطالعًعلىًالدراساتًالسابقةًًًًً

ًالتربيةً ًلمادة ًمدرس ًعمله ًخالل ًمن ًالشخصية ًالباحث ًخبرة ًخالل ًمن ًوكذلك ًالمحكمين، األساتذة

ًأكثرًمنً) ًعاما ،21ًاإلسالميةًلمدة ًالباحثًًأعد( ًباقائمة ًالمذكورة ،ًحيثًقسمتًداةإلالقيمًاالخالقية

ًأربع ًإلى ًاألخالقية ًالشخًةالقيم ًفيًمجاالتًهي ًالقائمة ًوتكونت ًوالبيئي، ًالوطني، ًاإلجتماعي، صي،

ً(.1)الملحقًً(ًقيمةًأخالقية62صورتهاًالنهائيةًمنً)

ثانيًا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على ما يأتي: ما درجة تضمين القيم االخالقية في 

 ق؟ ب التربية اإلسالمية للصف الرابع اإلعدادي في جمهورية العرااكت

ً(ًفيًيوضحًذلك.2قامًالباحثًباستخراجًالتكراراتًوالنسبًالمئويةًللقيمًاالخالقية،ًوالجدولً)ًًًً

 تكرارات والنسب المئوية للقيم األخالقية في محتوى كتاب التربية اإلسالميةالو  الرتبة: (2جدول )
 النسبة المئوية التكرارات القيم االخالقية رتبةال

 %24.62 263 تقديمًالنصيحة 2
 %6.32 26 تحملًالمسنولية 1
 %6.11 24 العدل 3
 %2.44 23 األمرًبالمعروف 6
 %2.34 41 النهيًعنًالمنكر 1
 %1.21 62 الرحمة 4
 %6.24 62 الصدق 2
 %6.21 61 الشكرًوالتقدير 2
 %6.12 34 المحبة 6
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 %3.66 16 الحكمة 21
 %3.11 12 الترتيبًوالتنظيم 22
 %1.23 13 عملفيًالًاإلخالص 21
 %1.32 11 الحياء 23
 %1.32 11 الصبر 26
 %1.11 26 مساعدةًالمحتاجين 21
 %2.44 26 التعاونًعلىًالخير 24
 %2.22 21 التسامح 22
 %2.14 6 احترامًملكيةًاآلخرين 22
 %2.14 6 الوفاءًبالوعد 26
 %2.14 6 الكرم 11
 %2.14 6 احترامًاآلخرين 12
 %2.14 6 القناعة 11
 %2.14 6 الوالدينًبر 13
 %1.23 2 نبذًالتطرف 16
 %1.16 1 النظافةًالشخصية 11
 %1.62 6 التواضع 14
 %1.31 3 األمانة 12
 %1.13 1 االلتزامًبآدابًالحديث 12
 %1.13 1 االعترافًبالخطأ 16
 %1.13 1 اإليثار 31
 %1.13 1 صلةًاألقاربًواألرحام 32
 %1.22 2 الرفقًبالحيوان 31
 %1.11 1 ًالتأدبًفيًتناولًالطعامًوالشراب 33
 %1.11 1 ًاالحترامًالمتبادلًبينًأفرادًاألسرة 36
 %1.11 1 زيارةًالمرضى 31
 %1.11 1 إفشاءًالسالمً 34
 %1.11 1 حسنًالجوار 32
 %1.11 1 غضًالبصر 32
 %1.11 1 المحافظةًعلىًالمرافقًالعامة 36
 %1.11 1 الوطنيةالمشاركةًفيًالمناسباتً 61
 %1.11 1 االعتزازًبالهويةًالوطنية 62
 %1.11 1 تقديرًدورًالجهاتًاألمنيةًوالجيش 61
 %1.11 1 تقديرًدورًالمنسساتًالوطنية 63
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 %1.11 1 االنتماءًللوطن 66
 %1.11 1 المحافظةًعلىًالنباتات 61
 %1.11 1 ترشيدًاستخدامًالمياه 64
 %1.11 1 ترشيدًاستهالكًالكهرباء 62
 %1.11 1 المحافظةًعلىًنظافةًالمياهًالجارية 62

(ًتكرار263ً)قدًحصلتًعلىًالمرتبةًاألولىًبمجموعًقيمةًتقديمًالنصيحةً(ًأن2ًيظهرًالجدولً)ًًًًً

(ًتكرار26ًعلىً)ًحيثًحصلتًقيمةًتحملًالمسنوليةًوجاءتًبالمرتبةًالثانية(،ً%24.62وبنسبةًمئويةً)

ًبلغت ًمئوية ًًوجاءتً،(%6.32)ًوبنسبة ًحيثًحصلتًًالعدلقيمة ًالثالثة ًتكرار24ً)ًعلىبالمرتبة )

(:ً%1.11فيماًلمًتحصلًالقيمًاآلتيةًعلىًأيًتكرار،ًوبنسبةًمئويةً)ً،(%6.11وبنسبةًمئويةًبلغتً)

فشاءًالسالم،ًًوً،زيارةًالمرضىًوفرادًاالسرة،ًأاالحترامًالمتبادلًبينًًوالتأدبًفيًتناولًالطعامًوالشراب،ً ا 

ًًحسنًو ًًوالجوار، ًالبصر، ًالوطنية،ًًوغض ًالمناسبات ًفي ًوالمشاركة ًالعامة، ًالمرافق ًعلى المحافظة

ًالوطنية، ًبالهوية ًالوطنية،ًًوًواالعتزاز ًالمنسسات ًدور ًوتقدير ًوالجيش، ًاألمنية ًالجهات ًدور تقدير

اء،ًوالمحافظةًواالنتماءًللوطن،ًالمحافظةًعلىًالنباتات،ًوترشيدًاستخدامًالمياه،ًوترشيدًاستهالكًالكهرب

ًًًًعلىًنظافةًالمياهًالجارية.

ماًمنًحيثًالمجاالتًفقدًقامًالباحثًباستخراجًالتكراراتًوالنسبًالمئويةًلكلًمجال،ًوالجدولًأًً

ً(ًيوضحًذلك.1)

 التكراراتًوالنسبًالمئويةًوترتيبًمجاالتًالقيمًاالخالقيةً: (0الجدول )
 النسبة المئوية التكرار المجاالت ت
ً%112ً41.12ًًماعياالجت2ً
ً%112ً12.12ًًالشخصي1ً
ً%24ً21.12ًًالوطني3ً
ً%2ً1.21ًًالبيئي6ً

(112ًولىًحيثًحصلًعلىً)المرتبةًاألًجاءًفيالًاالجتماعيً(ًأنًالمج1يالحظًمنًالجدولً)

(112ًالمجالًالشخصيًعلىًالمرتبةًالثانيةًبتكرارًبلغً)ًحصل(،ًفيماً%41.12تكرارًوبنسبةًمئويةً)
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(ًوبنسبةًمئوية24ًوحصلًمجالًالوطنيًعلىًالمرتبةًالثالثةًبتكرارً)ً،(%12.12مئويةًبلغتً)وبنسبةً

(ً ً%21.12بلغت ًالبيئيًأما(، ًحصلًالمجال ً)ًفقد ًبلغ ًبتكرار ًواالخيرة ًالرابعة ًالمرتبة ًفقط2ًعلى )

 (.ًً%1.21وبنسبةًمئويةً)

بًوالجدولًابًالمئويةًلمواضيعًالكتومنًحيثًمواضيعًالدروسًقامًالباحثًباستخراجًالتكراراتًوالنسًًً

ً(ًيوضحًذلك.3)

 التكراراتًوالنسبًالمئويةًوترتيبًمواضيعًكتابًالتربيةًاالسالميةً: (9الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المواضيع ت

ً%163ً31.21ًًتفسيرًالقرانًالكريم2ً

ً%241ً26.11ًًالحديثًالنبويًالشريف1ً

ً%213ً22.22ًًبحاثألا3ً

ً%264ً22.33ًًهذيبالت6ً

ً%26ً21.12ًًقصصًالقرانًالكريم1ً

(ًأنًمواضيعًتفسيرًالقرانًالكريمًحصلنًعلىًالمرتبةًاالولىًحيثًحصلت3ًيالحظًمنًالجدولً)ًًًًً

(،ًفيماًجاءتًمواضيعًالحديثًالنبويًالشريفًعلىًالمرتبةً%31.21(ًتكرارًوبنسبةًمئويةً)163علىً)

(ً ًبلغ ًبتكرار ًوبنس241الثانية ًبلغتً)( ًمئوية ًالمرتبةًً،(%26.11بة ًاالبحاثًعلى وحصلتًمواضيع

مواضيعًالتهذيبًعلىًالمرتبةًالرابعةًبتكرارًًتليها(،ً%22.22(ًوبنسبةًمئويةًبلغتً)213الثالثةًبتكرارً)

(،ًفيماًحصلتًمواضيعًقصصًالقرانًالكريمًعلىًالمرتبةًالخامسةً%22.33(ًوبنسبةًمئويةً)264بلغً)

ً(.ًً%21.12(ًوبنسبةًمئويةً)26رًبلغً)خيرةًبتكراألوا

ً

ً
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 الخامس الفصل

 والمقترحات والتوصيات الدراسة مناقشة نتائج

 مناقشة نتائج الدراسة :

أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على ما يأتي: ما القيم االخالقية التي ينبغي تضمينها 

 بع اإلعدادي؟ في محتوى كتاب التربية االسالمية للصف الرا

ًالسنالًبعدًاالطالعًعلىًالدراساتًالسابقةًمنًأدبًالتربويًورسائلًوأبحاثًًًًًًً تمًاإلجابةًعنًهذا

علميةًمتنوعة،ًومنًخاللًاألساتذةًالمحكمين،ًوكذلكًمنًخاللًخبرةًالباحثًالشخصيةًمنًخاللًعملهً

ً(ًعاما .21مدرسًلمادةًالتربيةًاإلسالميةًلمدةًأكثرًمنً)

ًالمهمًفيًتكوينًشخصيةًًالفردًونشأتهًحًًًًً ًلدورها يثًتمثلًالقيمًعامال ًمهما ًفيًالعمليةًالتعليمية,

علىًالوجهًالصحيحًالذيًيرتضيهًالدينًالحنيف,ًألنًالدينًاإلسالميًأكدًعلىًااللتزامًبالقيمًاالخالقية,ً

نَِّكًًوالًيفوتناًأنًقدوتناًمحمدًصلىًاهللًعليهًوسلمًهوًالمعلمًاألولًلألخالق فوصفهًاهللًتعالىًفقالًفيه)َوا 

ً{,ًوقالًصلىًاهللًعليهًوسلم)إنماًبعثتًألتممًمكارمًاألخالق(.6َلَعَلىًُخُلٍقًَعِظيٍم(ً}القلمًاالية:

لذاًكانًواجبًعليناًالتأكيدًعلىًدراسةًالقيمًاألخالقية,ًوتوضيحًأهميتهاًوتضمينهاًفيًمحتوىً

فيًبقيةًالموادًألنشاءًجيلًمتحليًبهذهًالقيمًينهضًبهذهًاألمةًًكتابًالتربيةًاإلسالمية,ًومنًبابًأولى

ًكماًكانتًفيًالسابقًحيثًكانتًمثالًيقتدىًبهمًلحسنًأخالقهم.ً

ثانيًا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على ما يأتي: ما درجة تضمين القيم االخالقية في 

 دي في جمهورية العراق؟ ب التربية اإلسالمية للصف الرابع اإلعدااكت

(ًيوضح2ًوقدًأجابًالباحثًعنًهذاًالسنالًباستخراجًالتكراراتًوالنسبًالمئوية،ًوالجدولًرقمً)

(ًتكرارًوبنسبةًمئوية263ًولىًقيمةًتقديمًالنصيحةًحيثًحصلتًعلىً)ذلك.ًحيثًجاءتًبالمرتبةًاأل

تكراراتًلكتابًالتربيةًاالسالميةً(،ًويرىًالباحثًانًحصولًقيمةًتقديمًالنصيحةًعلىًاكثرًال24.62%)
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للصفًالرابعًاالعداديًوذلكًمنطلقاًمنًتعاليمًالرسولًالكريمًعليهًالصالةًوالسالمًانًالدينًالنصيحةً

ًحيثًانًهذهًالقيمةًهيًجوهرًالدينًالحنيفًانًتنصحًاخاكًبالصوابًلكيًالًيقعًفيًالخطأ.

ً،(%6.32)ً(ًتكرارًوبنسبةًمئويةًبلغت26وجاءتًبالمرتبةًالثانيةًقيمةًتحملًالمسنوليةًعلىً)

حياتهًًعندماًيتحّملًالمرءًالمسنوليةًالكاملةًعنًحياتهًيصبحًحرا ًتماما ،ًفيتمّكنًمنًاّتخاذًالقراراتًفي

ًأوًعدمًالقيامًبماًالًيحبه،ًوسيتعّلمًمنًأخطائهًويتحّمل عواقبًأفعاله،ًًوالقيامًباألمورًالتيًيرغبًبها

ً.ئجًإيجابيةًتندرجًتحتًتحّملًالمسنوليةويشارًإلىًوجودًعدةًنتا

لعدلًمنًالصفاتًالتيًا(،ً%6.11(ًتكرارًوبنسبةًمئويةًبلغتً)24)ًالعدلقيمةًوبالمرتبةًالثالثةًًًًًً

أطلقهاًاهللًسبحانهًوتعالىًعلىًنفسهًوأمرًعبادهًبها.ًفالعدلًأساسًالحياةًالسليمة،ًوألنًالَعدلًأساسًكلً

كثيرًمنًاآلياتًالقرآنيةًالتيًأمرتًبهًوحثتًعليه،ًومنهاًقولهًسبحانهًوتعالىًشيٍءًفيًالدنيا،ًُذكرًفيًال

ًالنساء: ًَتْحُكُموا12ًًفيًسورة ًَأْن ًالنَّاِس ًَبْيَن ًَحَكْمُتْم َذا ًَواِ  ًَأْهِلَها ًِإَلى ًاأْلََماَناِت ًُتَندُّوا ًَأْن ًَيْأُمُرُكْم ًاللََّه )ِإنَّ

ًاللََّهًِنِعمَّاًَيِعظًُ ًاللََّهًَكاَنًَسِميعا ًَبِصيرا (.ًوالًتقتصرًإقامةًالَعدلًفيًاألقوالًفقط،ًبلًِباْلَعْدِلًِإنَّ ُكْمًِبِهًِإنَّ

ًفيًالعدلًهوًالرسولًالكريمًمحمدً ًلنا ًوأولًقدوة ًفعلًالعدلًفيًالتصرفاتًواألفعال، يجبًأنًيتجسد

ءًالراشدون.ًوالًبدًمنًعليهًالصالةًوالسالمًالذيًكانًعادال ًحقا ًويوصيًأصحابهًبالعدل،ًوكذلكًالخلفا

ًأساسًالصالحًفيً ًوالعدلًوالمساواةًهما ًوالعدل. ًاللغويةًبينًالمساواة ًفيًالداللة معرفةًأنًهناكًفرقا 

المجتمعات.ًوأختمًكالمي:ًعليناًجميعا ًأنًنكونًعادلينًونحملًلواءًالعدلًفيًكلًتصرفاتنا،ًفيًالفعلً

ًيوصل ًالذي ًالصحيح ًالطريق ًهو ًالعدل ًألن ًأهلًًوالقول، ًبعض ًقال ًوكما ًالنجاح. ًإلى اإلنسان

ً ًالً»االختصاص: ًمختلفينًقد ًأفراد ًيتعاملًمع ًفهو اإلنسانًيحتاجًإلىًالعدلًفيًشتىًجوانبًحياته

تجمعهًبهمًصلة،ًأوًقرابة،ًأوًمعرفة،ًفإذاًكانًشعارًأفرادًالمجتمعًالعدلًفإنهًسيعيشًوهوًمطمئن،ًألنهً

ًكانتًمنزلتهًلنًيظلمًوسيأخذًكلًحقوقهًومطالبهًمن خديجةًصالحًالشاميًالكليةً«.ًغيرًعناءًمهما

ًالجامعيةًلألمًوالعلومًاألسرية
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(ًتكرارًوبنسبةًمئويةًبلغت23ًوجاءتًبالمرتبةًالرابعةًقيمةًاالمرًبالمعروفًحيثًحصلًعلىً)

(،ً%2.34)(ًتكرارًوبنسبةًمئوية41ً(،ًوحصلًعلىًالمرتبةًالخامسةًالنهيًعنًالمنكرًعلىً)2.44%)

ًَواْلَيْوِمًا ًِباللَِّه ًسببًلقيامًحضارةًاإلسالم،ًوسببًلوصولًالعبدًإلىًدرجةًالصالحينً)ُيْنِمُنوَن لقيامًبهما

الًِ ًالصَّ ًِمَن ًَوُأوَلِئَك ًاْلَخْيَراِت ًِفي ًَوُيَساِرُعوَن ًاْلُمْنَكِر ًَعِن ًَوَيْنَهْوَن ًِباْلَمْعُروِف ًَوَيْأُمُروَن ًوكذلكًاآْلِخِر ِحيَن(

ّمةًإلىًدرجةًالخيرية.ًالقيامًبهماًصدقٌةًمنًالصدقات،ًومنًأسبابًتكفيرًالذُّنوب،ًوالّطريقًالوصولًباألًُ

ً ًاهلل ًرضى ًإلى ًوتعليٌمً-تعالى-الموصلة ًللغافلين، ًتذكيٌر ًفيه ًبهما ًالقيام ًالدين. ًأعمدة ًمن ًوعماٌد ،

ًللتم ًوسبٌب ًللُمتقاعسين، ًوتنشيٌط ًلألعداء، غاظٌة ًوا  ًلنسالم، ًوُنصرٌة ًوزيادةًللجاهلين، ًفيًاألرض، كين

ًتعالىً-تعالى-اإليمان،ًوالُقربًمنًاهللً ًبهماًتحقيٌقًللواليةًبينًالمنمنين،ًِلقولِه فيًسورةًالتوبة:ًًالقياُم

يُموَنًالّصاَلةًَقًِ)َواْلُمْنِمُنوَنًَواْلُمْنِمَناِتًَبْعُضُهْمًَأْوِلَيآُءًَبْعٍضًَيْأُمُروَنًِباْلَمْعُروِفًَوَيْنَهْوَنًَعِنًاْلُمْنَكِرًَوي22ًًُ

ِئَكًَسَيْرَحُمُهُمًالّلُهًِإّنًالّلَهًَعِزيٌزًَحِكيٌم(.ًالقيامًُ ََ بهماًسبٌبًللِحفاظًًَوُيْنُتوَنًالّزَكاَةًَوُيِطيُعوَنًالّلَهًَوَرُسوَلُهًُأْوَل

ً ًفيهما ًأّن ًكما ًاإليمانّية، ًاأُلخوة ًلرابطة ًوقوٌة ًاإليمان، ًشعائر ًمن ًوُهما ًالُمجتمع، ًُمقّومات حمايةًعلى

ًبينًالناس. ًالتيًُيحاولًاألعداءًنشرها ًوالشُّبهاتًالُمنحرفة ًصيانٌةًًللُمجتمعًمنًاألفكارًالّضالة، فيهما

ِلُحرمةًالدين،ًوحفظًلعلومًالشريعة.ًفيهماًصالٌحًللُمجتمع،ًونجاةًلهًمنًالِعقاب،ًوسبٌبًالستقامتهًعلىً

ًاإلسالم.

الًيمكنًصناعةًمجتمعًآمنً(،ً%1.21رًوبنسبةًمئويةً)(ًتكرا62وبالمرتبةًالسادسةًقيمةًالرحمةًعلىً)

ًالتاريخً ًحقائق ًتنكده ًما ًوهذا ًالناسً ًبين ًالرحمة ًوخلق ًالحبًوالثقة ًإشاعة ًخالل ًمن ًإال ومتماسك

ًالعصور ًعلىًمر ًلذلكً . وتجاربًاألمم ًباهظا ًدفعتًثمنا ًالقسوة ًرذيلة ًانتشرتًبينها فالشعوبًالتي

ًوالشعًو ًإلىًجحيم، ًيعطفًوتحولتًحياتها ًطيبة ًعاشتًحياة ًفيًقلوبًأبنائها بًالتيًشاعتًالرحمة

ويرحمًالكبيرًفيهاًالصغيرًويوقرًالصغيرًفيهاًالكبير،ًواستطاعتًهذهًالشعوبًًالفقيرالغنيًفيهاًعلىً

ًوأخالقياتًاإلسالم ًالتمسكًبقيم ًبفضل ًتحدياتًالحياة ًكل ًأنًتواجه ًالمتضامنة ًأنًًو. المتماسكة ينكد
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اليمهًوأخالقياتهًجاءًمنًأجلًخيرًاإلنسانًوسعادتهًفيًدنياهًوأخراه،ًوأرشدًالناسًإلىًاإلسالمًبقيمهًوتع

ًالدعوةً ًالناسًوارتبطتًهذه ًالناسًكل ًخير ًأجل ًمن ًالعمل ًفي ًمسنوليته ًفرد ًكل ًيتحمل ًأن ضرورة

ًفيًهذهً ًأنًتوفرًاألمنًلننسانًكيًيتفرغًللنهوضًبمسنولياته ًمنًالضماناتًالتيًمنًشأنها بالعديد

الحياة،ًوترسيخاًلهذهًالقيمةًالعظيمةًفيًالنفوسًوالعقولًجاءتًتعاليمًاإلسالمًمشتملةًعلىًكلًماًمنً

شأنهًأنًينهضًبالبشريةًويوفرًلهاًاألمنًواالستقرارًوالسالم،ًوأولًماًحثتًعليهًشريعةًاإلسالمًالحرصً

ةًالمحمديةًهوًترسيخًقيمةًعلىًخلقًالرحمةًحيثًيخبرناًالقرآنًالكريمًبأنًالهدفًاألساسيًمنًالرسال

ًموجهاً ًالكريم ًالقرآن ًيقول ًالمعنى ًهذا ًوفي .ً ًللناسًجميعا  ًحياتيا  ًسلوكا  ًوجعلها ًالنفوس، ًفي لرحمة

 . :ًاالنبياء212ً(َوَماًَأْرَسْلَناَكًِإالًََّرْحَمة ًِلْلَعاَلِمينًَ)الخطابًإلىًالنبيًعليهًالصالةًوالسالم:ً

ً ًومشتقاته ًالرحمة ًمفهوم ًجاء ًالقرآنًوقد ًأنًسور ًيعلم ًوكلنا ًمئاتًالمراتً. ًالكريم فيًالقرآن

الكريمًتبدأًبالبسملةًالتيًتشتملًعلىًالتذكيرًباهللًالرحمنًالرحيمًوقدًامتدحًاهللًنبيهًمحمداًبقوله:ًفبماً

ً. رحمةًمنًاهللًلنتًلهم،ًولوًكنتًفظاًغليظًالقلبًالنفضواًمنًحولك

(ً ًعلى ًالصدق ًقيمة ًالسابعة ً)62وبالمرتبة ًبلغت ًمئوية ًوبنسبة ًتكرار ًقيمة6.24%ً( ًالّصدق ًإّن ،)

نسانّيةًكبيرةًوعظيمة،ًتمنحًاإلنسانًالقّوةًوالمصداقّيةًواالّتزان،ًوتعّبرًعنًكمالًوجودهًككائنً إسالميةًوا 

اِدِقينًًَمسنولًوواٍعًلدوره. ًالصَّ ًَيْنَفُع ًَيْوُم ًَهَذا ًاللَُّه ًالمائدةًقولهًتعالى:ً)َقاَل ًفيًسورة ًفمنًًفنقرأ ًا ِصْدُقُهْم

ًَلُهْمً كانًصادقا ًفيًعقيدتهًوكلمتهًوموقفه،ًوصادقا ًمعًربهًومعًنفسهًومعًالناس،ًفإّنهًينتفعًبصدقهًا

ًم ًألنهمًصدقوا ًا ًَعْنُه ًَوَرُضوا ًَعْنُهْم ًاللَُّه ًَرِضَي ًَأَبدا  ًِفيَها ًَخاِلِديَن ًاألَْنَهاُر ًَتْحِتَها ًَتْجِريًِمْن عهًفيًَجنَّاٌت

ًَذِلَكًاْلَفْوُزًاْلَعِظيُم(ً)المائدة/ًعقيدتهمً يمانهم،ًفجزاهمًبصدقهمًا إنًالصدقًفيًالحديثًوالوعدًً(،226وا 

ًإذاً ًبينما ًيشعرونًباالستقرارًوالطمأنينة، ًفإّنهم ًتحركًالناسًمعه ًالذيًإذا والعملًيمث لًالخطًالمستقيم

ًفيتصًر ًاإلنسان، ًعند ًالصورة ًيغّير ًالكذب ًفإّن ًبالكذب ًالناس ًالناسًتحدث ًفيها ًيظلم ًقد ًبطريقة ف

والحقيقةًوالحياة.ًوالنبّيًاألكرمً)صلىًاهللًعليهًوآلهًوسلم(ًرّكزًفيًأحاديثهًالّشريفةًعلىًقيمةًالّصدقً
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إّنًالّرجلًالًيكونًمنمنا ًحتىًيكونًقلبهًمعًلسانهًسواء،ً»وأهمّيتهًفيًالحياةًاإلنسانّية،ًفيروىًعنهًقوله:ً

إنًالد ينًّصدٌقًوأمانة؛ًّصدقًمعًاهللًوأمانةًعلىً«.ًوالًيخالفًقولهًعملهًويكونًلسانهًمعًقلبهًسواء،

ًفيً ًتخونهم ًال ًأن ًالناس، ًمع ًالناسًوأمانٌة ًمع ًوّصدٌق ًالنفس، ًمع ًالنفسًوأمانة ًمع ًوّصدق الحياة،

ًبها، منًًقضاياهمًالعامةًوالخاّصة.ًهذهًهيًالقيمةًاإلسالمّيةًالتيًيريدًاهللًتعالىًللمسلمينًأنًيأخذوا

ًأنًنربيًأنفسناً ًفيًمواقعًالقربًمنًاهللًواإلخالصًلهًوللناسًوللحياة،ًوعلينا ًليكونوا أجلًأنًيرتفعوا

:ً(صلىًاهللًعليهًوسلم)َقاَل:ًَقاَلًَرُسوُلًاللَِّهًً)رضيًاهللًعنه(ًَعِنًاْبِنًَمْسُعوٍدًوأجيالناًعلىًذلكًكله.ً

ْدَقًَيهًْ ًالص  ْدِق،ًَفِإنَّ ًَيْهِديًِإَلىًاْلَجنَِّة،ًوَماًَيَزاُلًالرَُّجُلًَيْصُدُقًوَيَتَحرَّىًَعَلْيُكْمًِبالص  ًاْلِبرَّ نَّ ،ًواِ  ِديًِإَلىًاْلِبر 

ْدَقًَحتَّىًُيْكَتَبًِعْنَدًاللَِّهًِصد يقً  ًاْلُفُجوَرًَيْهِديًِإلًًَا،الص  نَّ ًاْلَكِذَبًَيْهِديًِإَلىًاْلُفُجوِر،ًواِ  يَّاُكْمًواْلَكِذَب،ًَفِإنَّ ىًواِ 

ًاللَّهًِ ًِعْنَد ًُيْكَتَب ًَحتَّى ًاْلَكِذَب ًوَيَتَحرَّى ًَيْكِذُب ًالرَُّجُل ًَيَزاُل ًوَما ًَعَلْيهًًِالنَّاِر، ًُمتََّفٌق ًتحّدثًاهللًَكذَّاب ا. ًوقد .

ًيقفونً ًعندما ًالقيامة، ًيوم ًالصادقون ًعليها ًالتيًيحصل ًالنتائج ًعن ًآية ًمن ًوتعالىًفيًأكثر سبحانه

ذاًالنوعًمنًالرضاًالمتبادلًبينًالعبدًورّبه،ًيرفعًمنًدرجةًاإلنسانًعندًربه،ًللحسابًبينًيديه،ًألّنًه

ًعنً ًويبتعدون ًالحق ًيمثّلون ًأنهم ًباعتبار ًالصادقين ًيحّب ًتعالى ًاهلل ًألّن ًوجّنته، ًوحبه ًرضاه ويمنحه

علهًالّصدقًالباطل.ًوعندماًنعيشًجّوًالّصدق،ًفإّنناًنهتديًبهًإلىًأعمالًالبّرًوالخير،ًألّنناًنعرفًماًيف

ًقيمٍةًومعنىًتنّصلًحضورناًوفعلنا..ًوعندماًيكونًالمجتمعًبرّمتهًصادقا ً فيًالنفوس،ًإذًيفتحهاًعلىًكل 

ًميادينًالحياة،ًفإّنًالخيرًوالّسالمةًيعّمانًالجميع،ًفالًمشاكلًوالًتعقيدات.ًعلىًالجميعًأنًيعلمً فيًكل 

ًالتزامًالّصدق،ًوعدمًالتمّلقًوالّنفاق،ًينمًّ نًلناًاالستقرارًوالّسالمةًالنفسّية،ًويزيدًمنًتماسكًالعالقاتًأنَّ

االجتماعّيةًوانفتاحهاًوترابطهاًعلىًأسسًصحيحةًوسليمة،ًفواقعناًيحتاجًفعال ًإلىًأناٍسًيمارسونًأخالقً

الّصدقًوأخالقًالفضيلة.ًإّنناًبحاجٍةًإلىًممارسةًالّصدقًفيًمقابلًالّنفاق،ًوالعملًعلىًمواجهةًالّنفاقً

ًكّلً ًوتحت ًاألوقات، ًكّل ًفي ًالصادقين ًنكون ًأن ًيعّلمنا ًعبادية ًكدورة ًالصوم ًالمناسب. باألسلوب

الظروف،ًأنًنصدقًالقولًمعًاألوالدًوالكبار،ًوأنًنتعّلمًقولًالحقيقةًمهماًكانت،ًفالّصدقًكقيمةًأخالقّيةً
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وبينًالناسًجميعا ،ًعندهاًًأساسّية،ًينبغيًأنًيحكمًالعالقاتًبينًالزوجًوزوجته،ًوبينًاألهلًوأوالدهم،

ًإّنً ًواالجتماعّية. ًالعالقاتًاإلنسانّية ًكّل ًالتعّدياتًالتيًتفسد ًمنًمظاهر ًنراه ًمّما ًكثيرا  ًالواقع يستريح

ًإذً ًويقضيًعلىًروحه، ًللحّق، ًفيًاالنتصار ًوحريته ًإرادته ًويسلبه ًإنسانّيته، ًفيًاإلنسان الكذبًيقتل

تفعًلينعكسًالّصدقًعلىًكّلًأخالقّياتهًوممارساته،ًماًيجلبًلهًكّلًيلّوثهاًبدلًأنًيسموًبهاًبالّصدق،ًويًر

ًأمانًمطلوب.

ًًًًً ًًلحصتولم ًمئوية ًوبنسبة ًتكرار، ًأي ًعلى ًاآلتية ً%1.11القيم ًالطعامً: ًتناول ًفي ًالتأدب قيمة

فشاءًالسالمًوً،قيمةًزيارةًالمرضىً،ًاالحترامًالمتبادلًبينًافرادًاالسرة،ًوالشراب غضًًو،ًحسنًالجوارًو،ًا 

ًًوالبصر ًالوطنية،، ًبالهوية ًواالعتزاز ًفيًالمناسباتًالوطنية، ًوالمشاركة ًالمحافظةًعلىًالمرافقًالعامة،

المحافظةًعلىً،ًًوللوطنتقديرًدورًالجهاتًاألمنيةًوالجيش،ًوتقديرًدورًالمنسساتًالوطنية،ًواالنتماءًًو

ًحافظةًعلىًنظافةًالمياهًالجارية.ترشيدًاستخدامًالمياه،ًوترشيدًاستهالكًالكهرباء،ًوالمًوالنباتات،ً

ًاالجتماعيةًأويرىًالباحثً ًلتغييبًالنظم ًعلىًأيًتكرارًيرجعًسببه ًالقيم نًعدمًحصولًهذه

ًالعالمًاالفتراضي ًً،وعولمةًالمجتمعًبإتاحةًاالنترنتًألبسطًطبقاتًالمجتمعً،بسيادة صبحًانصهارًألذا

ً.لهويةًالمجتمعًالشرقيًوانسيابهًمعًالمجتمعاتًاالخرى

وجودًاالحترامًبينًأفرادهاًً،أهمًاألمورًالتيًتجعلًالعالقاتًداخلًاألسرةًناجحةًومتزنةًمنًإن

ًً.حساسيةًإيجابيةًنحوًالناسًجميعاًوتقديرًمعناه،ًواالحترامًالمتبادلًيولدًلدىًأطفالًاألسرة

بتكرارًبلغًاالولىًالمجالًاالجتماعيًعلىًالمرتبةًوفيماًيتعلقًبمجاالتًالقيمًاألخالقيةًفقدًحصلًًًًًًً

(112ً(،ًفيماًجاءًالمجالًالشخصيًعلىًالمرتبةًالثانيةًبتكرارًبلغً)%41.12(ًوبنسبةًمئويةً)112)

(ًوبنسبةًمئوية24ًوحصلًمجالًالوطنيًعلىًالمرتبةًالثالثةًبتكرارً)ً،(%12.12وبنسبةًمئويةًبلغتً)

(ًفقطًوبنسبة2ًالخيرةًبتكرارًبلغً)(،ًوقدًحصلًالمجالًالبيئيًعلىًالمرتبةًالرابعةًوا%21.12بلغتً)

ً(.ًً%1.22مئويةً)
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ًاًويعزوًًًًًً ًالمرتبة ًعلى ًاالجتماعي ًالمجال ًألالباحثًحصول ًألولى ًعلىًن ًينكد ًاالسالمي الدين

بينًالمسلمينًحيثًقدمًالمصلحةًالعامةًعلىًالمصلحةًالخاصة,ًوكذلكًعلىًوحدتهمًحيثًشبهًًترابط

ذاًاشتكىًمنهًعضواًتداعىًسائرًاالعضاءًإمًالمسلمينًبالجسدًالواحدًالرسولًالكريمًعليهًالصالةًوالسال

ً.نًيحبًالمسلمًألخيهًماًيحبًلنفسهأبالحمىًوالسهر,ًًو

تعّدًالقيمًمنًأهمًالركائزًالتيًتُبنىًعليهاًالمجتمعات،ًوتقامًعليهاًاألمم،ًوتتعلقًالقيمًباألخالقً

ًللسلوكًالبشري ًاالجتماعّيةًهيًالخصائصًأوًًوالمبادئ،ًوهيًمعاييرًعاّمةًوضابطة ًوالقيم الصحيح،

ًوللقيمً ًوالقوة، ًالتسامح ًمثل ًثقافته ًتحددها ًوالتي ًالمجتمع، ًأفراد ًلدى ًفيها ًوالمرغوب ًالمحببة الصفات

ًلتعزيزهاً ًُسُبل ًهناك ًأّن ًكما ًالحياة، ًعنًواقع ًأسبابًتنديًإلىًغيابها ًولها ًوأنواع، ًأمثلة االجتماعّية

يمًاالجتماعّيةًواألخالقًمنًأقوىًماًتبنىًبهًالمجتمعات،ًومنًأهمًالروابطًالتيًتربطًُتعدًُّالقحيثًًوبنائها

ًبينهم،ًويقوىًالتماسكًوالترابطً ًاألخّوة ًوتعم ًالمجتمع، ًتنتشرًالمحبةًبينًأفراد ًففيها ًالمجتمع، بينًأفراد

لتيًتنهارًبدايةًانهيارهاًبينهمًبهذهًالقيم،ًفهيًالضمانةًالستقرارًالمجتمعاتًوازدهارها،ًونجدًأّنًاألممًا

ًفيًتحديدً ًفهيًتشتركًمعا  ًفالًيمكنًفصلًالقيمًعنًاألخالق، ًتكونًفيًانهيارًالقيمًواألخالق؛ إّنما

ً.وضبطًالسلوكًالبشريًفيًوجهتهًالعاّمةًوالخاّصة،ًقالًالشاعرًفيًحديثهًعنًاألخالق

تلكًاألمورًالتيًالقيمًهيً،ًبأنًهذهًعلىًالمرتبةًالثانيةًالمجالًالشخصيويعزوًالباحثًحصولً

اًبمثابةًالخصائصًوالسلوكياتًالتيً تمنحهاًأنتًأهميةًوقيمةًعظمىًفيًطريقةًعيشكًللحياة،ًوهيًأيض 

القيمًالشخصيةًاألساسيةًهيًطريقتناًلتحديدًماًإذاًكناًعلىًالطريقًالصحيح،ًأمًً،تحفزناًوتوجهًقراراتنا

منًالمدهشًمعرفةًكيفًأنًهذهًالقيمًتلعبًً،تىًلنلغاءأنًبعضًاألشياءًفيًحياتناًتحتاجًللتعديلًأوًح

ًبأنفسنا ًوثقتنا ًبوجهًعامًونجاحنا ًفيًسعادتنا ًهام ا وهيًتساعدناًعلىًوضوحًالرنيةًللحياةًبوجهًً،دور ا

ً.عامًواكتشافًأنفسنا
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ً ًالوطنيأما ًمرتبطًبًالمجال ًُتلّخصًفهو ًسلوكاتًومواقفًمواطنيها، ًالتيًتقود معتقداتًاألمة

ةًبأنهاًحبًالوطنًوالشعورًباالنتماءًإليهًوااللتزامًفيًالدولةًأوًالمجتمعًالسياسيًالذيًيعيشًفيهًالوطني

ًالبعضًأنهاًذلكًاالرتباطًالروحيًباألّمةًالذيًيدفعهًلاللتزامًبالمبادئًواألهدافًالتيًوضعهاًالفرد،ًفيرى

ًاألمة ًالوطنيةًهيًمجموعةًمنًال الدستورًلتحقيقًتقدُّم ًالقيم ًسلوكًمفهوم مبادئًوالضوابطًالتيًُتحّدد

ًسبيله،ً ًفي ًوالجهاد ًواإلخالصًله، ًالوطن، ًمحبة ًفي ًوتتمّثل ًإليه، ًينتمي ًالذي ًالمجتمع ًفي المواطن

ًوالقوانين، ًبالقواعد ًوكّفًأيديًالمفسدين،ًوااللتزام ًبالواجباتًعلىًأكملًًوالسعيًنحوًاإلصالح، والقيام

ًتحدًًّ.وجه ًالفرد ًعلى ًالوطنية ًالقيم ًالمعنىًأثر ًليمّثل ًوطنه ًمع ًالمواطن ًتعامل ًكيفية ًالوطنية ًالقيم د

تقودًالمواطنً،ًالوطنًواالنتماءًوالوالءًلهًالحقيقيًللمواطنةًالصالحة.ًتدفعًالمواطنًللتضحيةًفيًسبيل

ًبواجباتهًعلىًأكملًوجهًواإلخالصًفيها ًللقيام ًكرامةً، ًوالقوانينًواحترام ًبالقواعد تدفعًالمواطنًلاللتزام

ًلهًوماًعليهًمنالًو أنًالقيمًتشكلًفيًمجملهاًسلوكًاإلنسان،ًفكلًً.واجباتًطنًوصونها،ًومعرفةًما

الحكمةًوالرنىًفيًتعزيزًاالنتماءًوقيمًالمواطنة،ًبماًيرتقيًبالمجتمعًًوإنسانًيمتلكًمجموعةًمنًالقيم،ًً

ًً.ويلبيًتطلعاتًالمواطنين

بسببًعدمًاهتمامًواضعيًًقدًجاءًالخيرنًحصولًًالمجالًالبيئيًعلىًالترتيبًاأويرىًالباحثً

ًبالشكلً ًمعها ًوالتعامل ًبالبيئة ًاالهتمام ًمن ًالطلبة ًلدى ًوعي ًقلة ًالى ًأدى ًمما ًاهمال ًبالبيئة المناهج

ً.ًالصحيح،ًومنًهناًالًبدًمنًتضمينًالمجالًالبيئيًفيًالمنهاج

علىًًحصلولىًحيثًالمرتبةًاالفيًتفسيرًالقرانًالكريمًًالكتاب،ًفقدًجاءًمواضيعلًأماًبالنسبة

(163(ً ًمئوية ًوبنسبة ًتكرار ًالمرتبة31.21%ً( ًالشريفًعلى ًالنبوي ًالحديث ًجاءتًمواضيع ًفيما ،)

(ًوحصلتًمواضيعًاالبحاثًعلىًالمرتبةًالثالثةً%26.11(ًوبنسبةًمئويةًبلغتً)241الثانيةًبتكرارًبلغً)

(ً ًبلغتً)213بتكرار ًمئوية ًوبنسبة ًالته22.22%( ًحصلتًمواضيع ًوقد ًالرابعةً(، ًالمرتبة ذيبًعلى
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(،ًفيماًحصلتًمواضيعًقصصًالقرانًالكريمًعلىًالمرتبةً%22.33(ًوبنسبةًمئويةً)264بتكرارًبلغً)

ً(.ً%21.12(ًوبنسبةًمئويةً)26الخامسةًواالخيرةًبتكرارًبلغً)

ًأويرىًالباحثًًًًًًً ًالًنًالقرانًالكريألولىًألعلىًالمرتبةًاحصلتًنًمواضيعًتفسيرًالقرانًالكريم م

منًيأتيهًالباطل,ًفهوًهويةًالمسلمًودستورهًومنهًنستمدًاالحكامًوالشرائعًوالحكمًوالعبرًوالمواعظ,ًوالًبدً

ًًو ًبه ًبتدبراإلهتمام ًوالصوابً،قراءته ًونعيمها.ونسلكًً،كيًنميزًبينًالخطأ ًطريقًالحقًللفوزًبالجنة

جاءًبالتشريعًباألصولًواإلطارًالعام،ًموضوعًتفسيرًالقرانًالكريمًحيثًيرىًالباحثًإنًالقرانًالكريمًًو

وتركًالعقلًمجالًالبحثًفيًالفروعًوالجزئياتًالستنباطهاًضمنًذلكًاإلطار،ًوكانًلهذاًالمنهجًأثرهًفيً

حدوثًنهضةًفكريةًغايةًفيًالدقةًتجلتًفيًعمليةًاالجتهاد،ًفالقرانًالكريمًيتضمنًفيًعرضهًلآلياتً

تائجًوالمقدمات،ًوانًالطالبًيستطيعونًاالستفادةًمنًاألدلةًالعقليةًالمتنوعةًمنًالكونيةًوالنفسيةًبينًالن

ًواالستداللًيعنيً ًعليها، ًنبه ًإذا ًباعتبارًأنًالعقلًيعلمًصحتها ًوهيًأدلةًعقلية ًالحق، التيًتبينًلهم

ًانتقالًذهنًاإلنسانًمنًمقدمةًبديهيةًمسلمًبهاًإلىًنتيجةًتلزمًعنها،ًوالقرانًالكريمًيوقظًتلكًالفطرةًعن

طريقًعشراتًاألسئلةًالتيًيطرحها،ًوتدفعًباإلنسانًإلىًالنظرًواالستدالل.ًويعزوًالباحثًهذهًالنتيجةً

إلىًأنًالقائمينًعلىًإعدادًكتبًالتربيةًاإلسالميةًيهتمونًبتعزيزًقدرةًالطلبةًعلىًفهمًالدليلًالشرعيً

تمامًالقائمينًعلىًإعدادًمحتوىًمنًخاللًإعطائهًتصورا ًمتكامال ,ًويمكنًتفسيرًهذهًالنتيجةًفيًضوءًاه

 . كتابًالتربيةًاإلسالميةًبالكشفًعنًالمعلوماتًوالمعارفًفيًضوءًاألدلةًالشرعية

الحظًالباحثًإنًهذهًالنسبةًتعتبرًقليلةًبالمرتبةًالثانية،ًًوجاءتًمواضيعًاألحاديثًالنبويةًالشريفةًًًًً

ًإ ًوخاصة ًالشريفة، ًألهميةًموضوعًاألحاديثًالنبوية ًالحديثًيحتاجًإلىًتدقيقًبالمعلوماتًجدا  نًعلم

وأدلةًشرعيةًقويةًليتبنًالحديثًالصحيحًمنًالحسنًمنًالضعيف،ًلذلكًالبدًمنًتضمينًأكثرًالمهارات،ً

ليستوضحًللطالبًالمعلومةًالصحيحةًمنًالمعلومةًالضعيفة،ًوالحديثًالنبويًقدًيأتيًمنًطرقًمتعددة،ً

عًوراءًالحادثةًالتيًتقالًلهاًالحديثًالنبوي،ًوهذاًبدورهًينديًإلىًلذاًالبدًمنًاكتشافًاألسبابًوالدواف
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استقالليةًالتفكيرًلدىًالطالبًويساعدًعلىًًتنميةًالذاتًوالثقةًبالنفس.ًإذًيجمعًأكثرًالمفكرونًعلىً

ًاكتسابًالمعرفةًمنًعمليةًخاملةً ًفهوًيحولًعملية ًالتعليمية, ًفيًالعملية ًمهاراتًالتفكيرًالناقد أهمية

ً.دة,ًإلىًنشاطًعقليًينديًإلىًإتقانًأفضلًللمحتوىًالعلميًوالتعليميراك

يعًاالبحاثًعلىًالمرتبةًالثالثة,ًويرىًالباحثًانًاالبحاثًحصلتًعلىًنسبةًضئيلةًوجاءًمواضً

جدا ًلماًيقابلهًمنًمواضيعًمهمةًلحياةًالطالبًاليومية,ًوالحياةًاالجتماعيةًللطالب.ًوتعتبرًهذهًالمواضيعً

ًال ًكافةًمهمة ًمن ًالمناسب ًالقرار ًاتخاذ ًعلى ًالطالب ًوقدرة ًالمتوازنة ًالمتعلم ًشخصية ًببناء رتباطها

الجوانبًمماًيساعدهًإليجادًالحلول.ًلذلكًيرىًالباحثًاعطاءًالمزيدًمنًاألهتمامًللقيمًاألخالقيةًبدروسً

ًاألبحاثًليكونًرصيدًمخزونًللطالبًمنًالحقائقًوالمفاهيمًوالقيم.

والسببًبذلكًالنًهذاًالموضوعًيهتمًبحياةًالطالبًًعلىًالمرتبةًالرابعةًهذيبحصلًموضوعًالتًو

صالحًالنفسًلدىًالطالب،ًوتبعثًلدىًالطالبًأثرا ًعميقا ًفيًتفكيرهًومساارهً االجتماعيةًاليوميةًوتربيةًوا 

ًوالحي ًهلل ًوالشكر ًكالمحبة ًالطالب، ًلدى ًُمشيقة ًمواضيع ًمن ًالترغيب ًأسلوب ًالستخدام ًيارى اءًحياث

ويرىًالباحثًإنًمواضيعًالتهذيبًتعبرًعنًحياةًاإلنسانًالفطريةًمنًلمينًوالرجولة،ًواإلخوةًبينًالمس

حّبًوجلبًالخير،ًوكرهًالشر،ًوقدًاستخدمًهذاًاألسلوبًفيًتحريكًالدوافعًالخيرةًوتنشيطهاًفيًسلوكً

ً.القائمةًبالمجتمع

وذلكًالنًواضعيًالمناهجًةًاالخيرةًواألنبياءًعلىًالمرتبًمواضيعًقصصًالقرانًالكريمًوحصلت

اهتمواًبموضوعاتًتتعلقًبالعباداتًكالصالةًوالصيام...ًالخًولمًيهتمواًبموضوعًالقصصًرغمًانهاًالً

تقلًأهميةًعنًبقيةًالموضوعاتًألنهاًتزيدًمنًتشويقًالطلبةًوتجذبهمًنحوًاالحداثًالمتنوعةًوتوسيعً

ًإنًدروسًالقصصًفيهاًًكيرًالذهنيًلديهم.فكرهمًالستخالصًالدروسًوالعبرًعنًطريقًالتف وخاصة

أحداثًمتنوعةًوشيقة،ًتزيدًمنًتشويقًالطالبًإلىًاألحداثًالمتنوعة،ًويرىًالباحثًإنًدروسًالقصصً

سواء ًالقرانًالكريمًأوًاألنبياءًتحتاجًإلىًتوضيحًالعالقةًالزمانيةًوالمكانيةًللقصة،ًوذكرًاألدلةًالمتنوعةً
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ً ًاآلراء ًوتوضيح ًاستخالصًللقصص، ًعلى ًالقدرة ًعلى ًالطالب ًوتشجيع ًللقصص، ًوالحديثة القديمة

  .الدروسًوالعبر،ًومساعدتهمًعلىًًتنميةًالثقةًبالنفس،ًوهذاًالًيحدثًإالًبتنميةًمهاراتهم

ًمناهجًًًًً ًتقدم ًأن ًخاصة ، ًاإلسالمية ًالتربية ًومناهج ًعامة ، ًالدراسية ًللمناهج ًويرىًالباحثًأنًالبد

ًال ًللعصر ًالتربيةًمالئمة ًمناهج ًفالمطلوبًمن ًوالعلمية، ًالمنهجية ًالشروط ًألعلى ًومحققة ًنعيشه، ذي

ًمناهجًالتفكيرًالسلبية ًأنًتستبعد ًإنًتشيعًفيًمحتواهاًوالمنحرفةًعنًاخالقًاالسالمًاإلسالمية ،ًالبد

للقيمًةًويظهرًمنًخاللًمجموعًالتكراراتًوالنسبًالمئويباألخالقًالفضيلةًوالمعاصرة،ًًالتيًتتسمًالقيم

التيًوضحتًآنفا ًبينًالدروسًأوًالمواضيع،ًعلىًأنهاًجاءتًبشكلًغيرًمنظمًوغيرًمخططًًاالخالقية

ًالتربيةً ًأهدافًمناهج ًأنًمن ًإذ ًاإلعدادية، ًلدىًطالبًالمرحلة ًوأهميتها ًبفائدتها ًالعلم ًمع ًمسبقا ، له

قتًالذيًيفترضًفيهًأنًتنموً،ًففيًالًوشخصيةًالطالبًاالخالقيةًاإلسالميةًفيًهذهًالمرحلةًهوًتكوين

فيًدروسًقصصًاألنبياء،ًواألحاديثًالنبويةًالشريفة،ًنجدهاًقدًانخفضتًبشكلًكبير،ًًالقيمًاالخالقية

ًلذاًعلىًمخططيًالمناهجًأنًيعيدواًبقدرًاالستطاعةًالنظرًفيًتخطيطًمناهجًالتربيةًاإلسالمية.

 التوصيات والمقترحات: 

ًًالتوصيات:

 :فإنًالباحثًيخرجًبالتوصياتًاآلتيةًتيًأظهرتهاًهذهًالدراسةمنًخاللًالنتائجًال

 ساعدةًالطلبةًعلىًتنميةًمً،أنًيكونًمنًضمنًاألهدافًالموضوعةًأمامًمنلفيًالكتبًالمدرسية

 خالقيةًمنًخاللًأسلوبًعرضًالموضوعاتًفيًمحتوىًالكتبًالدراسية.القيمًاأل

 ًًالتربيةًوالمنسساتًالمسنولأنًتتبنى ًتعليمًةًعنًتطوزارة ويرًالمناهجًالدراسيةًفيًالعراقًفكرة

 القيمًاالخالقيةًبشكلًعامًبطريقةًدمجًهذهًالقيم.

 ً.إيجادًمنهجيةًمناسبةًلتوزيعًالقيمًاالخالقيةًفيًكتابًالتربيةًاإلسالميةًبشكلًمتوازن 
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 ًأج ًمن ًقدراتًالتالميذ ًفيًتنمية ًأهمية ًمن ًلها ًلما ًوتضمينها، ًاالخالقية ًالقيم ًعلى لًالتركيز

 إعدادهمًللحياةًومواكبتهمًلعصرًالعلمًوالتكنولوجيا.

 المقترحات :  

 ًًتضمنها ًدرجة ًلمعرفة ًالتدريبًالتربوي، ًمنًمراكز ًالمقدمة ًحولًالبرامجًالتدريبية ًدراسة إجراء

 للقيمًاالخالقيةًبصورةًكافية.

 ة،ًلمعرفةًدرجةًإجراءًدراسةًتحليليةًحولًبرامجًإعدادًمعلميًالتربيةًاإلسالميةًفيًكليةًالتربي

 إسهامهاًفيًتزويدًالمعلمينًبأساليبًتنميةًالقيمًاالخالقية،ًوكيفيةًدمجهاًفيًالكتب.

 . إجراءًدراساتًمشابهةًعلىًباقيًكتبًالتربيةًاإلسالميةًالتيًتمًتأليفهاًحديثا 

 .إجراءًدراساتًمماثلةًعلىًكتبًاألخرىًكاللغةًالعربيةًواالجتماعيات 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 



55 
 

 ربية: المراجع الع

 

.ًاألردن:ًدارًالفكرًناشرونًالمنهج المدرسي المعاصر(.1122ً).ًإبراهيم،ًعبداهللً،ًوسعادة،ًجودت

ًوموزعونً.

ًالغني ًعبد ًأحمد، ًرسالةًًالقيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالميةً.(1126). ًتحليلية(، )دراسة

ًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًالوادي،ًالوادي،ًالجزائر

المرجع في تدريس (.2010ً)ً.كايدً،عبدًالقادرًوقرعوشً،شوكتًورمزيً،يحيىًوالعمريً،األقطش

ً.األردن:ًدارًالفكر.2ً،ًطًالتربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية

ً.ًاألردن:ًدارًصفاء.2.ًطًبناء أنموذج لتقويم منهج التربية اإلسالمية(.1121ً).ًالبداينة،ًيحيى

ًوالتوزيع.ًراالردن:ًدارًصفاءًللنشقوانين المهنة وآدابها. (.1111ً).ًبدران،ًأميةًوحوسة،ًهيفاء

ًرزق ًالبطاينة، مدى مراعاة كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية في ً.(1116).

،ًاألردن لمعايير األسس االجتماعية للمنهاج وتطوير وحدة تعليمية في ضوء تلك األسس

ًاليرموك،ًإربدًاألردن.أطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورة،ًجامعةً

ً،ًالرياض:ًدارًالسلمًللطباعة.2.ًطنحو فهم أعمق للواقع اإلسالمي(.1122ً).ًالبكار،ًعبدًالكريم

ًشيرن ًالبياري، .(1121ً ًبتاريخًًكثرة مشاكل طالب الثانوية كيف نحد منها(. ًنشرت .

 ً/1/6/1112ًhttp://www.pcdcr.org/arabicواسترجتًبتاريخ1121ًً/مايو/6

ً ًمحمدجابر، .(1114ً ًاإلضافة: ًتاريخ ًومقاصدها. ًاإلسالمية ًالتربية ًأهداف .)2/21/1114ً.

  21/6/1112ًًwww.alukah.netاسترجعًفيًتاريخً

http://www.pcdcr.org/arabic/
https://www.alukah.net/authors/view/home/118/
https://www.alukah.net/authors/view/home/118/
http://www.alukah.net/social/0/151/#ixzz5gB2NCKaP
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ًماجد ًالجالد، ًفيًضوءًً.(1112). ًالقيميةًلدىًطلبةًجامعةًعجمانًللعلومًوالتكنولوجيا المنظومة

ً ًالمتغيرات، 21ًً،مجلة جامعة أم القرى في العلوم التربوية والنفسيةبعض

(1ً:)112-116.ً

ًماجد ًالجالد، ًتصورً.(1121). ًالقيمًوتعليمها، نظريًوتطبيقيًلطرائقًواستراتيجياتًتدريسًًتعلم

ً،ًاالردن:ًدارًالمسيرة.1القيم،ًط

،ًدار3ً،ًطًتدريس التربية اإلسالمية االسس النظرية واألساليب العملية(.1122ً).ًماجدالجالد،ً

ًالمسيرةًللنشر،ًعمان،ًاالردن.

.ًاألردن:ًدارًالمسيرة2ً.ًطًالجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس(.1122ً).ًالحريري،ًرافدة

 للنشر.

تطوير وحدة تعليمية في ضوء معايير الجمعية الجغرافية  األمريكية (.1123ً).ًحسونة,ًهيفاء

.ًرسالةًدكتوراه)غيرًوأثرها في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر في مادة الجفرافيا بفلسطين

 منشورة(,ًجامعةًأمًدرمانًاإلسالمية.

ًالجامعةًاإلسالمية،ًغزة:ًفي طرائق تدريس التربية اإلسالمية محاضرات(.1121ً).ًحلس،ًداود ،

ًمكتبةًآفاق.

ًالحميدي،ًحامد ًعلىً(.1122ً). ًالمقررة ًالعربية مدىًتوافرًالقيمًاالخالقيةًفيًمحتوىًكتبًاللغة

ًالكويت ًبدولة ًالثانوية ًالمرحلة ًالعربية،ًالمجلة الدولية لألبحاث التربوية. ًاالمارات ًجامعة ،

(31.)ً

اثر تدريس وحدات تعليمية مطورة من مبحث التربية االسالمية على "(.1112ً).ًخلودً،صاونةالخ

ضوء منظومة القيم التربوية في تحصيل طالبات المرحلة الثانوية في االردن واتجاهاتهن نحو 

ًالمركزًالقوميًللنشر.:ًاربد"ًالمبحث
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للغة العربية المقررة لصفوف الحلقة القيم األخالقية المتضمنة في كتب ا(.1112ً).ًمحمدً،الخطيب

ًالثانية من المرحلة األساسية في األردن ًالنفس. ًوعلم ًالتربية ًرسالة ًالعدد)مجلة ،32ً،)

ً.164-112ص

ًحس ًنالخليفة، .(1116ً ف دراسة تحليلية للمضامين األخالقية في كتب اللغة العربية بالصفو (.

ً.ًمجلةًبحوثًرسالةًالخليج،ًمكتبالثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بدول الخليج العربية

ً.64-23(،63ً)16التربيةًالعربيًلدولًالخليج،ً

ًابراهيم ًناصرً،الخوالدةًوًدراوشة، .(1122ً السرد القصصي ولعب  نجيتيياثر استخدام استرات(.

،ًث التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائياألدوار في اكتساب القيم األخالقية في مبح

ً.412-412(،2ً)14,ةيلدراساتًالتربويةًوالنفسمجلةًالجامعةًاالسالميةًل

ً،ًالمنصورة:ًمنسسةًأمًالقرى.أسس ومهارات بناء القيم التربويةً.(1112).ًالديب،ًابراهيم

ًحمود ًسعود ًوربيعان، ًسليم ًمحمد 1124ً)ً.الزبون، مرحلة الثانوية للقيم درجة تمثيل طلبة ال(.

.ًمجلةًاتحادًالجامعاتًالعربيةًللتربيةًاالخالقية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية

ً(ًالعددًاالول.26وعلمًالنفس.ًالمجلدً)

 دمشق.،ً,ًدارًالمكتبي,ًسوريا2,ًطموسوعة قضايا اسالمية معاصرة(.1114ً)ً.الزحيلي,ًمحمد

ً.ًاالمارات:ًدارًالكتابًالجامعي،ًالعين.2.ًطئ علم النفس التربويمباد(.1121ً)ً.الزغلول،ًعماد

ًإبراهيم ًمحمد ًوقطاوي، ًماهرًمفلحً؛ طبيعتها وطرائق الدراسات االجتماعية ً.(1121)ً.الزيادات،

ً.ًاألردن:ًدارًالثقافة.تعليمها وتعلمها

.ًلتقليد والتحديثالمناهج المدرسية بين ا(.1116ً)ً.الساموك،ًسعدونًمحمودًوهدى،ًعليًالشمري

ً.ًالعراق:ًدارًالوراقًللنشر.2ًًًطً

https://arabci.org/Journals?id=7
https://arabci.org/Journals?id=7
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.ًالسعودية:2ً.ًطمفاهيم وأساليب تدريس التربية اإلسالمية(.1121ً)ً.نوهدان،ًحسًسبيتان،ًفتحي

ًالجنادريةًللنشرًوالتوزيع.ً

ًاهلل ًعبد ًجودتًوابراهيم، 1122ً)ً.سعادة، ًتنظيمات المناهج وتخطيطها(. ًط ًالشروق،2ً، ًدار ،

 .ردنعمان،ًاال

مفاهيم القيم المتضمنة في االناشيد المقدمة لطلبة المرحلة االساسية الدنيا (.1111ً)ً.سلوت،ًنور

ً،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًغزة:ًالجامعةًاالسالمية،ًكليةًالتربية.في مدارس فلسطين

اهات الطالبات مدى تأثير القيم االجتماعية واالقتصادية والدينية على اتج(.1121ً)ً.الشاهين،ًغانم

ًوالنفسية،ًالمعلمات في مؤسسة إعداد المعلم نحو مهنة التدريس ًالتربوية ًالعلوم ًمجلة ،

22(1ً،)216-222.ً

(.ًتحليلًمحتوىًكتبًالتربيةًاإلسالميةًللمرحلةًالثانويةًفي1126ً)ً.الشبول,ًأسماءًوالخوالدة,ًناصر

 (.316-113.)21,ًوم التربويةالمجلة االردنية في العلاالردنًفيًضوءًنظريةًالذكاءات.ً

درجةًتضمينًالقيمًاألخالقيةًفيًكتبًالتربيةًالوطنيةًللمرحلةًاألساسيةًً.(1122)ً.الشراري،ًأحمد

ًالعاشرًفيًاألردن ًالتاسع، ًالثامن، ًالعليا ًمجلة العلوم التربوية والنفسية، ،2ً(1ً ،)223ً–ً

216.ً

ًعمر 1121ً).الشملتي، ًالمت(. ًالفردية ًاألخالقية ًبالمرحلةًالقيم ًاإلسالمية ًالتربية ًكتب ًفي ضمنة

ًعرضها ًطرق ًو ًالسعودية ًالعربية ًبالمملكة ًتربويةًًالمتوسطة ًدراسات ًمجلة ًتحليلية. "دراسة

ً.64-16،ًص42،ًالعددًمجلة كلية التربية بالزقازيقونفسية،ً

امن األساسي القيم األخالقية المتوافرة في كتاب اللغة العربية للصف الث(1124ً)ً.الشواورة،ًسامية

ًجامعةًودرجة ممارسة الطلبة لها من وجهة نظر معلميهم ًمنشورةا، ًغير ًماجستير ًرسالة ،

ًالشرقًاألوسط،ًعمان،ًاألردن
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ًاحمد ًمحمود 1112ً)ً.شوق، االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء (.

ً.ًًمصر:ًدارًالفكرًالعربي.2.ًطًالتوجيهات اإلسالمية

دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية، (.1116ً)ً.رحمنالصائغ،ًعبدال

ً.ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًالملكًسعود.دراسة ميدانية على مدينة الرياض

ًهادي ًً(.1122)ً.طوالبة، ًوالمدنية ًالوطنية ًالتربية ًكتع ًفي ًالرقمية ًتحليليةً–المواطنة ، دراسااااااااة

ً.312-162(،3ً(ًعدد)23،ًمجلدً)ردنية في العلوم التربويةالمجلة األ 

 .ًمصر:ًدارًالوفاءًللطباعة.3طً.أصول الدعوة(.2622ً).ًعبدالكريمًزيدان

ًكايد ًوعبدالحق، ًعبدالرحمن ًوعدس، ًذوقان 1121ً)ً.عبيدات، البحث العلمي مفهومه وادواته (.

ً.ًاالردن:ًدارًالفكر.واساليبه

،ًاألردن:ًدار2ًطًالمناهج )البناء والتطوير(.ً.(1121)ً.ي،ًسعدًمحمدالعرنوسي،ًضياءًعويدًوحرب

 صفاء.

 :ًدارًالمسيرةًللنشر.عمان.1ًً.ًطأصول التربية اإلسالمية(.2010ً)ً.علي،ًسعيدًإسماعيل

أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من (.1111ً)ً.العمر،ًفنادًعبدًااهلل

ً.ًالسعودية:ًالبنكًاإلسالميًللبحوثًوالتدريب.1.ًطمنظور إسالمي

ًأسماء ًنظرًالطلبة1121ً)ً.العمري، ًمنًوجهة ًالجامعاتًاألردنية ًلدىًطلبة ًالقيم ًممارسة ًدرجة )

ً.1141ًً-1124(ً.1)6،ًالعلوم التربوية دراساتأنفسهم،ً

نظماتًاألعمال,ً(.ًالمنطقًفيًفلسفةًالسلوكًاألخالقيًبم1116).ًالعنزي,ًسعدًونعمة,ًنغمًحسين

ً.1العدد21ًجامعةًبغداد,ًالمجلد,ًً-كليةًاإلدارةًواالقتصادً،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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ًفيصل 2013ً)ً.العنزي, فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير الناقد (.

ًوالتحصيل الدراسي في مقرر الفقه لدى طالب  الصف الثالث المتوسط ًدكتوراه,ً. أطروحة

 جامعةًأمًالقرى.

.2ً.ًطًالتربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العملية(.1122ً)ً.العياصرة،ًوليدًرفيق

ًاألردن:ًدارًالمسيرة.

ًاحمد ًصالح 1116ً)ً.عيد، ًللنشرًالقيم االخالقية في المناهج التعليمية(. ًالهالل ًدار ًمصر: ،

ًوالتوزيع.

ًيحيىًوخلود، ً(1122)ً.خصاونةًعيد، ًطتاريخ التربية اإلسالمية التخطيط والتنفيذ والتقويم. ،2ً.

 الرياض:ًدارًالنشرًالدولي.

ًاحمد ًحمدان 1111ً)ً.الغامدي، ًالعربي.(. ًالخليج ًدول ًفي ًالتعليم ًمهنة ًالخالقيات ًمقترح ًميثاق

ً.24.ًص23.ًالعددًرسالة الخليج العربي. مكتب التربية العربي لدول الخليج

 بالقاهرةً.ً اليونسكو مكتب :مصر

ًمحمد ًابتسااام 1122ً)ً.فهد، ثة األولى من المرحلة بناء منهج للتربية الخلقية للصــفوف الثال (.

ً،ًرسالةًدكتوراهًغيرًمنشورة،ًكليةًالتربيةًجامعةًبغداد.ًفي ضــوء الرؤية القرآنية االبتدائية

ًالرحمن ًبنًعبد ًاحمد ًدارًب في المرحلة الثانويةرسالة إلى طال(.1121ً)ً.القاضي، ًالسعودية: ،

 المشير.

درجة تضمين كتب األدب والنصوص في المرحلة اإلعدادية في العراق للقيم (1121ً)ً.كاظم،ًشهلة

 ،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًآلًالبيت،ًالمفرق،ًاألردن.األخالقية والجمالية

.ًترجمةًلثقافية والبنائية، واالصالح التربويتخطيط المنهج دمج التعدد ا(.1122ً)ً.كنيث،ًهينسون

ً،ًاالردنكًدارًالفكر.2ًالمشاعلة.ًط
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ًعرسان ًماجد 1112ً)ً.الكيالني، ًالتعليمًاتجاهات معاصرة في التربية االخالقية(. ًبحوث ًسلسلة ،

ًاالسالمي،ًمكةًالمكرمة.

االخالقية من  مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم(.1116ً)ً.,ًعاهدًمحمودًمحمديمرتج

 غزة.ً-.ًجامعةًاالزهروجهة نظر معلميهم في محافظة غزة

ًالحيلة ًتوفيقًومحمد، 1124ً)ً.مرعي، المناهج التربوية الحديثة، مفاهيمها وعناصرها وأسسها (.

ً،ًاالردن:ًدارًالمسيرة11،ًطًوعملياتها

ً..ًمصر:ًمكتبةًالصفاقيم اخالقية من القران والسنة(.1112ً)ً.المسير،ًمحمد

 .ًاالردن:ًدارًالثقافة.1ً.ًطًالمدخل إلى أصول التربية اإلسالمية(1121ً)ً.المعايطة،ًعبدًالعزيز

ًحامد ًوطالفحة، ًهدى ًالتربية1116ً)ً.منصور، ًكتب ًفي ًالمتضمنة ًاألخالقية ًالقيم ًمنظومة .)

ً.21-64أً،34ًً،ًالعلوم التربوية دراساتاإلسالميةًللمرحلةًاألساسيةًفيًاألردن،ً

.ًأصول التربية االسالمية. وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع(.1121ً)ً.وي،ًعبدالرحمنالنحال

ًسوريا:ًدارًالفكر.

ًطالب ًلندا ًوامين، ًرعد ًميسم 1126ً)ً.يوسف، ًالثانيً(. ًللصف ًالحاسوب ًكتاب ًمحتوى تحليل

ً ًالعلميةًواألخالقية، ًمجلة البحوث التربوية والنفسيةالمتوسطًوفقًالقيم ًكليةًعةًجام، بغداد،

 (.24(ًالمجلدً)22الهيثم،ًقسمًعلومًالحاسبات،ً،ًالعددً) التربيةًللعلومًالصرفةًابن
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 لحقاتالم
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 (2ملحق )

 سماء المحكمينأ

ًالرتبةًاالكاديميةًًًًًًًًًًًًًًالجامعة/الكليةًاالسمًًًًًًًًًًت ًالتخصصً
ًالشرقًاالوسطًأ.د.ًالهامًشلبي 1

ً/العلومًالتربوية
مناهجًوطرقًًاستاذًًً

ًتدريس
ًوسطالشرقًاالًأ.د.ًعليًحورية1ً

ً/العلومًالتربوية
ًادارةًتربويةًاستاذًًًً

أ.م.د.ًزيادًعبداالله3ًً
ًحسين

الموصل/ًالتربيةًللعلومً
ًاالنسانية

طرائقًتدريسًًاستاذًمساعد
ًالتربيةًاالسالمية

ًالشرقًاالوسطًد.ًكاظمًالفول6ً
ً/العلومًالتربوية

ًادارةًتربويةًاستاذًمشارك

ًالشرقًاالوسطًد.ًعثمانًمنصور1ً
ًلومًالتربوية/الع

مناهجًوطرقًًًًًاستاذًمشارك
ًالتدريس

الموصل/ًكليةًالعلومًًد.ًندىًلقمانًالحبار4ً
ًاالسالمية

طرائقًتدريسًًاستاذًمساعد
علومًالقرانً

ًوالتربيةًاالسالمية
د.ًساريةًعبدالوهاب2ًً

ًامين
الموصلً/ًالتربيةًللعلومً

ًاالنسانية
ًالفقهًًًًاستاذًمساعد

الموصلً/ًللعلومًًبد.ًنبيلًمحمدًشبي2ً
ًاالنسانية

ًاصولًالفقهًاستاذًمساعد

ًالشرقًاالوسطًد.ًاحمدًطبية6ً
ً/ًالعلومًالتربوية

مناهجًوطرقًًاستاذًمساعد
ًالتدريس

د.ًعمرًعبدالوهاب21ًً
ًمحمود

الموصلً/كليةًالتربيةً
ًللعلومًاالنسانية

ًالتفسيرًاستاذًمساعد

ًاللغةًالعربيةًاستاذًمساعديةًالموصل/ًكليةًالتربًد.ًوفاءًفيصلًاسكندر22ً
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ًللعلومًاالنسانية
ًالشرقًاالوسطًد.ًعاليةًعرفة21ً

ً/ًالعلومًالتربوية
ًادارةًتربويةًاستاذًمساعد

ًالشرقًاالوسطًد.ًخولةًحسينًعليوة23ً
ً/العلومًالتربوية

ًادارةًتربويةًاستاذًمساعد

ًالشرقًاالوسطًد.ًفاديًعودة26ًً
ً/العلومًالتربوية

ًتكنولوجياًالتعليمًداستاذًمساع

الموصلً/ًكليةًالتربيةًًد.ًاحمدًخليلًدرويش21ً
ًاالساسية

طرائقًتدريسًًاستاذًمساعد
ًالتربيةًاالسالمية

الموصلً/ًكليةًالتربيةًًد.ًازهارًطاللًالصفاوي24ً
ًاالساسية

طرائقًتدريسًًاستاذًمساعد
ًالتربيةًاالسالمية
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 (0ملحق )

 ة النهائية )بعد التحكيم(قائمة القيم االخالقي

 
 ت

 
 القيـــــم االخالقيــــــة

الدرس 
 االول
القران 
 الكريم

الدرس 
 الثاني

الحديث 
 الشريف

الدرس 
الثالث 
قصص 
 قراني

الدرس 
الرابع 
 االبحاث

الدرس 
الخامس 
 التهذيب

 المجموع

 المجال األول: الشخصي
ًً ًًً القناعة  2
ًًًًًً األمانة  0
ًًًًًً التواضع  9
ًًًًًً صدقال  4
ًًًًًً النظافة الشخصية  5
ًًًًًً الحكمة  6
ًًًًًً الصبر  7
ًًًًًً الترتيب والتنظيم  8
ًًًًًً الوالدين بر  3

صلة األقارب   22
 واألرحام

ًًًًًً

االحترام المتبادل   22
ًًًًًً بين أفراد األسرة

ًًًًًً المحبة  20
ًًًًًً الحياء  29

اإلخالص في   24
ًًًًًً العمل

التأدب في تناول   25
 عام والشرابالط

ًًًًًً

 المجال الثاني: اإلجتماعي

مساعدة   26
ًًًًًً المحتاجين
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التعاون على   27
 الخير

ًًًًًً

ًًًًًً تقديم النصيحة  28
ًًًًًً زيارة المرضى 23
ًًًًًً إفشاء السالم 02
ًًًًًً احترام اآلخرين 02
ًًًًًً الرحمة 00
ًًًًًً حسن الجوار 09
ًًًًًً التسامح 04

لكية احترام م 05
 اآلخرين

ًًًًًً

ًًًًًً الشكر والتقدير 06
ًًًًًً األمر بالمعروف 07
ًًًًًً النهي عن المنكر 08
ًًًًًً الوفاء بالوعد 03

االلتزام بآداب  92
 الحديث

ًًًًًً

ًًًًًً االعتراف بالخطأ 92
ًًًًًً غض البصر 90
ًًًًًً العدل 99
ًًًًًً االيثار 94
       الكرم 95

 ثالث: الوطنيالمجال ال

المحافظة على  96
 المرافق العامة

ًًًًًً

97 
المشاركة في 
المناسبات 
 الوطنية

ًًًًًً

ًًًًًًاالعتزاز بالهوية  98
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 الوطنية

93 
تقدير دور 

الجهات األمنية 
 والجيش

ًًًًًً

42 
تقدير دور 
المؤسسات 
 الوطنية

ًًًًًً

ًًًًًً نبذ التطرف 42
ًًًًًً تحمل المسؤولية 40
ًًًًًً النتماء للوطنا 49

 المجال الرابع: البيئي
       الرفق بالحيوان 44

المحافظة على  45
       النباتات

ترشيد استخدام  46
       المياه

ترشيد استهالك  47
 الكهرباء

      

48 
المحافظة على 
نظافة المياه 

 الجارية
      

 

 

 

ً

ً
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 (9ملحق )
 محتويات كتاب التربية االسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

ً


