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   *حممد اخلوالدة. د.أ
 **محد مزيد الشوحةأ

  الملخـص
ب التربية اإلسالمية املقررة للمرحلة هدفت هذه الدراسة إىل تعرف القيم التربوية املتضمنة يف كت
  :األساسية يف األردن، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ما منظومة القيم التربوية يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية يف األردن؟ -1
  ؟األردن كيف تتوزع القيم التربوية على جماالا يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية يف -2
  كيف ترتب منظومة القيم اليت تتضمنها هذه الكتب ترتيباً تنازلياً؟ -3
  ما أمهية هذه القيم لتنشئة طلبة املرحلة األساسية يف اتمع األردين؟ -4

وقد تكون جمتمع الدراسة من كتب التربية اإلسالمية للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر، 
لدراسة نفسه، وقد قام الباحثان  بتحليل حمتوى الكتـب كاملـة،   وكانت عينة الدراسة هي جمتمع ا

  .معتمدين  اجلملة وحدة للتحليل، ألا من أدق وحدات التحليل للمحتوى وأكثرها مشوالً
وبعد قيام الباحثني بتحليل الكتب عينة الدراسة، ورصد نتائج التحليل وذلك من خالل جداول 

  :النتائج اآلتية مثبتة يف الدراسة، خلصت الدراسة إىل
أن جممـوع تكـرارات القـيم يف     ،أظهرت نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال األول* 

مرة، وجاء الصف السابع باملرتبة األوىل بتكرار بلـغ  ) 2377(حمتوى الكتب عينة الدراسة بلغ 
ـ %)28.14(، بنسبة مقدارها مرة )669( رار بلـغ  ، وحل الصف الثامن يف املرتبة الثانية بتك
، وجاء الصف العاشر باملرتبة الثالثة بتكـرار بلـغ   %)24.61(وبنسبة مقدارها مرة ) 585(
، وأخرياً جاء الصف التاسع باملرتبة الرابعة بتكـرار  %)23.85(، وشكل ما نسبته مرة )567(

                                                           
 .األردن ،جامعة الريموك ،كلية التربية *

 .األردن ،ماجستري أصول تربية  **
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  %).23.39(وبنسبة مقدارها مرة ) 556(بلغ 
لسؤال الثاين، أن اال األخالقي قد حصـل  كما أظهرت نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن ا* 

من جمموع ااالت، %) 40.13(مرة، وبنسبة مقدارها ) 945(على املرتبة األوىل بتكرار بلغ 
، %)35.80(مرة، وبنسبة مقـدارها  ) 851(وجاء اال التعبدي يف املرتبة الثانية بتكرار بلغ 
، هذا %)18.05(مرة، وشكل ما نسبته ) 429( واحتل اال العقدي املرتبة الثالثة بتكرار بلغ

مرة، وبنسبة مقدارها ) 76(تكرار بلغ جمموعه بوقد حاز جمال املعامالت املرتبة الرابعة، وحصل 
) 61(وأخرياً جاء اال االجتماعي باملرتبة اخلامسة بتكرار بلغ . من جمموع ااالت%) 3.20(

  .ااالتمن جمموع %) 2.57(مرة، أي بنسبة مقدارها 
وفيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثالث، ومن خالل ترتيب القيم ترتيباً تنازلياً، فقد جاءت قيمة * 

، %)6.69(مـرة، وبنسـبة مقـدارها    ) 159(اجلهاد يف سبيل اهللا باملرتبة األوىل بتكرار بلغ 
ـ   ) 141(وجاءت قيمة إقامة الصالة باملرتبة الثانية بتكرار بلغ  بة مقـدارها  مـرة، وشـكل نس

وشكل ) مرة واحدة(كما حلت قيمة العمل التطوعي يف املرتبة األخرية بتكرار بلغ %). 5.93(
  %).0.4(نسبة مقدارها 

وقد أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع أن القيم التربوية تـؤدي دوراً مهمـاً يف تشـكيل    * 
وتشكيل كيام النفساين، مما جيعل شخصية الفرد، وذلك ألا تساعد على توجيه سلوك األفراد 

من األفراد جيالً قادراً على حتمل املسؤولية وقادراً على مواجهة القضايا اليت تواجهـه وإجيـاد   
 .احللول املناسبة هلا

  .قدم الباحثان عدداً من املقترحاتويف ضوء النتائج * 
 .عربة عنهاتطوير منظومة القيم وتدعيمها من خالل زيادا وتكثيف األدلة امل* 
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  المقدمة -1
من املسلم به أن موضوع القيم قدمي قدم اإلنسانية، وظهر ذلك جلياً بعد أن خلق سيدنا 
آدم وزوجته حواء ووجودمها يف اجلنة، عندما ماال إىل وسوسة الشيطان الذي وعدمها جبنة 

ة، إذا ما قورنـت  اخللد وامللك الذي ال يبلى فتبين هلما بعد ذلك أن تلك القيم العليا ومهي
وألن اإلنسان يتميز عن غـريه مـن   . بالقيم احلقيقية اليت وعدمها ا احلق سبحانه وتعاىل

الكائنات بأنه إنسان غائي فإنه يتطلع إىل حتقيق غاياته دون أن مييز بـني القـيم احلقيقيـة    
  .والومهية وهنا بدأ الصراع القيمي بالظهور

فإا حتتل مكانة رفيعة يف أحاديث النـاس وجوانـب    أمهية القيم يف احلياة،إىل ونظراً 
سلوكهم، وتشغل مساحة فسيحة من موضوعات البحث يف العلوم االجتماعية، وحتظـى  
بأمهية خاصة يف الدين، والفلسفة، والفن، لذا أصبحت دراسة القيم لدى الفرد واجلماعات 

، واالجتماعية على حد سواء مركز اهتمام العديد من املختصني يف جماالت العلوم اإلنسانية
  ).1989البطش والطويل ، (

واحلقيقة أن القيم تتغلغل يف حياة األفراد واجلماعات وترتبط عندهم مبعىن احليـاة، ألن  
القيم ترتبط بدوافع السلوك واآلمال واألهداف، فاإلنسان يبذل طاقته وجهده للحصـول  

فعه لبذل اجلهد والطاقة واحلماس جتاه على شيء ذي قيمة، فإذا فقد هذا الشيء قيمته قل دا
وتعد القيم من املفاهيم األساسية يف مجيع جماالت احلياة السياسية واالجتماعية . هذا الشيء

عطية وآخـرون،  (واالقتصادية، ومتس مجيع العالقات اإلنسانية وذلك ألا ضرورية جداً 
  ).210، ص1991

أكثر من اعتماده على زيـادة   ، خيتارهاويعتمد شكل مستقبل أي جمتمع على القيم اليت
ابتداًء مـن   ،تقدم التكنولوجيا، والسبب يف ذلك هو أن القيم تؤثر يف أدق وظائف الثقافة

استعماالت التكنولوجيا حىت متطلبات األداء الوظيفي واملشاركة االجتماعية، وتزداد أمهية 
 اإلحساس العميـق ويتـه   بسبب حاجة اإلنسان املعاصر إىل ،القيم ودورها يف تشكيلها

وانتمائه لبلده، وذلك ملا نراه من االنفتاح والثورة املدنية اليت أدت إىل ايار القـيم الـيت   
والسبب اآلخر هو اختالط القيم العامليـة بـالقيم   . كانت حتكم سلوك األفراد واجلماعات

على القيم اإلجيابية وجعلـها  األصلية إجيابياً وسلبياً، وهنا يأيت دور اجلهود اجلماعية لإلبقاء 
أكثر فاعلية يف اتمع، وحمو القيم السلبية وآثارها، وذلك من أجل إبقاء النـوع البشـري   

التحدي الكبري الذي تواجهه اتمعات البشرية علـى املسـتويني    ليسويف الواقع . ورقيه
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هـذا   اإلقليمي والعاملي ليس هو خطر احلروب واألسلحة الذرية فحسب، بل يصـاحب 
وذوباا عند تلك اتمعات البشرية فعندها تـزول   ؛التحدي الكبري انصهار القيم األصلية

بل  ؛جمتمعات وختتفي ثقافات، وعلى هذا جيب أن يكون تعليم القيم هو األساس يف العملية التربوية
تكنولوجي مـن  مصدر للتدريب ال أن التربية ؛الغاية النهائية والعليا للتربية وليس كما يشاع اآلن

  ).1988الكيالين، (غري أن يكون هلا عالقة باحلياة الفضلى واألخالق الكرمية 
وتزداد أمهية القيم ودور التربية يف تشكيلها وإشاعتها يف عاملنا املعاصر يف ظل التقـدم  
العلمي والتقين املذهل، الذي أصبح ميس كل مكون من مكونات حياة اإلنسان؛ لذلك على 

مبفكريها مراجعة أمور التربية فيها، خاصة ذلك اال احليوي املهم، جمال القيم،  األمة ممثلة
ألن فقدان التربية للقيم اليت تبىن عليها الشخصية، يفقدها روحهـا، بـل إن األهـداف    
والغايات، واالستراتيجيات تفقد أمهيتها وقيمتها إن مل تشتق من قيم صحيحة سليمة تراعي 

  ).1988أبو العينني، (يف أبعادها املختلفة العالقات اإلنسانية 
ن القيمة ال ألوهلذا جيب أن تتبع التربية مبدأ حتقيق القيم ال مبدأ إشباع الرغبات، ذلك "

تعرف بأا ما يهيئ السرور العاجل أو اآلجل ، بل تعرف بأا ما يبعث على اختاذ املواقف 
ة هو وحـده القـادر علـى إمـدادنا     اجلادة للسمو بالنفس، ومثل هذا األسلوب يف احليا

باملوجهات والطاقات الالزمة إلعادة جتديد املدنية اإلنسانية وتقدمها، واملعـاين الالزمـة   
والضرورية لتقومي احلياة الضرورية واجلماعية، واألسس املناسبة أخالقيا لعمليات التعلـيم  

  ).140، ص 1982مطاوع، " (والتعلم
 ،أن تعمل على إشباع عواطف وجدانيـة عنـد األفـراد    فإذا كان على التربية الدينية

جديدة، رمبـا ال   اًوقيمكعاطفة الوالء واالنتماء وغريها، فعليها كذلك أن تنمي عواطف 
ويقرها الدين وفيها نفع للفرد واتمع كاإلحسان إىل الغـري،  . تكون موجودة لدى األفراد

ى اخلاصة وغريها، وإذا كان من أهداف وإيثار الغري على النفس وتفضيل املصلحة العامة عل
التربية اإلسالمية تنمية القيم والعواطف املرغوب فيها عليها كذلك حماربة القيم والعواطف 

  ).58، ص1993الشافعي، (غري املرغوب فيها يف نفوس التالميذ 
ولكي ينمو الفرد ويصبح شخصية متوازنة ويسري يف حياته بعقيدة وثقة راسختني، علينا 

نؤكد من جديد أمهية سلم قيمنا اإلسالمية، وتنظيم املناهج الدراسية لتستوعب تلـك   أن
املنظومة القيمية، وأن نعد املعلمني ليصبحوا قادرين على غرس تلك القيم يف عقول األفراد 
من خالل شخصيام وطرائق تدريسهم، وذا تكون قرارات األفراد وأفعاهلم ونظرم إىل 
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قيم األخالقية املستمدة من اإلسالم، وهذا يتطلب التركيز علـى املنـاهج   احلياة خاضعة لل
الدينية وتكريس اجلانب اإلمياين يف شىت فروع املعرفة، وأن يكون املنهاج لـدى الطالـب   
انطباعاً بأن تلك القيم أصيلة ال يتطرق الشك إليها، صادقة يف مضموا ال ميكـن املـراء   

اتمـع أن يتمسك بأحكام الدين وقواعده واألخـالق  ولتحقيق ذلك جيب على. فيهـا
حىت ال يقع الفرد يف حرية بني ما يتلقاه من قيم من خالل املناهج . اليت دعـا إليها اإلسالم

  ).1984أشرف، (الدراسية وبني ما جيده مطبقاً على أرض الواقع يف احلياة العملية 
تربية، فالقيم والتربية صنوان فال تنهض التربيـة  يتنب لنا مما سبق قوة العالقة بني القيم وال

إالّ من خالل قيم توجه العمل التربوي، وهذا يتطلب من املربني احلفاظ على هذه العالقـة  
ومن هويته الثقافيـة  , من خالل تبين نظام قيمي يكون مستمداً من الشريعة اإلسالمية أوالً 

ق هوية األمة ومعتقداا، عندئذ يتبناها الفـرد  األصيلة ثانياً، حىت تأيت منظومة القيم يف سيا
  .ويدافع عنها يف حياته االجتماعية

     
  مشكلة الدراسة -2

ملا كان للقيم دور رئيسي يف توجيه سلوك الفرد واجلماعة، وملا كان للتربية املدرسـية  
 دور تقوم به بوصفها مؤسسة علمية اجتماعية ورافدة االت التطوير والتقـدم املعـريف  
القيمي، وأمهية األهداف التربوية يف حتديد القيم املرغوبة عند الطلبة، جاءت الدراسة احلالية 
للكشف عن منظومة القيم التربوية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسـية  
العليا  يف األردن، للوقوف على نوعية القيم التربوية املتضمنة يف هذه الكتب، فضالً عـن  
حجمها وصلتها يف حتقيق األهداف التربوية، وذا تطمئن املؤسسة التربويـة علـى دور   

وتتمثل مشكلة الدراسة يف جوانبها اإلجرائية . مناهجها التربوية يف حتقيق األهداف املنشودة
  .باإلجابة عن أسئلة الدراسة

  
  أهداف الدراسة وأسئلتها -3

  :دف هذه الدراسة إىل
  .لقيم التربوية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسيةمعرفة منظومة ا -1
 .بيان توزيع القيم التربوية على جماالا يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية -2
 .توضيح الصيغة اليت تترتب يف ضوئها القيم التربوية تنازلياً -3
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  .املرحلة األساسية حتديد أمهية القيم التربوية يف تنشئة طلبة  -4
  :ونكشف عن هذا كله باإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية

  ما منظومة القيم التربوية يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية يف األردن؟ -
كيف تتوزع القيم التربوية على جماالا يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية  -

  يف األردن؟
  نظومة القيم اليت تتضمنها هذه الكتب ترتيباً تنازلياً؟كيف تترتب م -
  ما أمهية هذه القيم لتنشئة طلبة املرحلة األساسية يف اتمع األردين؟ -
  
  أهمية الدراسة -4

تنبع أمهية الدراسة من أا تتعلق بتحليل كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسـية يف  
سة يف العملية التعليمية بصفتها أداة لتقـدمي النصـائح   األردن، إذ تعد هذه الكتب أداة رئي

واإلرشادات والتعاليم اإلسالمية اليت  دي الطالب حنو الطريق السوي، كما تكتسب هذه 
الدراسة أمهيتها من خالل بياا للقيم اإلسالمية، واليت تساعد على إمناء شخصية الفـرد،  

ال عن طريق مناهج التربية اإلسـالمية خباصـة   وإبراز دور القيم اإلسالمية يف تنشئة األجي
  .واملناهج التربوية بعامة

كما أا تسهم يف بيان خريطة القيم التربوية يف كتب التربية اإلسالمية دف اإلفـادة  
منها يف تطوير مناهج التربية اإلسالمية وكتبها التعليمية، مبا جيعلها خربات تعليمية افعل يف 

  .يتالءم ودوره الوظيفي يف اتمع األردين املتغري ثقافياً واجتماعياً بناء شخصية الفرد مبا
  
  حدود الدراسة -5
اقتصرت هذه الدراسة على الصفوف  األربعة العليا  من املرحـلة األساسـية يف  -1

  ).السابع، الثامن، التاسع، العاشر( األردن
  .هذه الدراسة تتحدد نتائج الدراسة يف ضوء قائمة القيم اليت ستطرحها -2
  .ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة على كتب التربية اإلسالمية للصفوف واملراحل األخرى -3
  
  تعريف المصطلحات -6
مكاسب هي جمموعة من املبادئ واملعايري اليت يعتقد األفراد أا حتقق هلم  :القيم -6-1
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  .تصوراته وسلوكياته يف احلياة مادية أو معنوية يؤمن ا اتمع ويكتسبها الفرد؛ لتحديد
هي جمموعة من املعايري واملبادئ اليت يكتسبها الطلبة لتوجيه  :القيم التربوية -6-2

سلوكهم وممارستهم يف احلياة االجتماعية، فضالً عن توظيفها يف إصدار أحكامهم القيميـة  
  .على األشياء واألقوال واألفعال يف حيام اليومية

مـن  هي الكتب املقررة للصفوف األربعة العليـا   :اإلسالميةكتب التربية  -6-3
يف اململكة األردنية اهلامشية واليت يتناوهلا ) السابع، الثامن، التاسع، العاشر(املرحلة األساسية 
  .الباحثان بالتحليل

املرحلة الدراسية اليت متثل الصفوف العشرة األوىل مـن   :األساسية المرحلة -6-4
لرمسي يف وزارة التربية والتعليم األردنية، وتشمل الصـفوف مـن األول   السلم التعليمي ا

  .األساسي حىت الصف العاشر األساسي
لقد أخذت التربية اإلسالمية مكانةً مركزيـة يف   :أهمية التربية اإلسالمية -6-5

 املناهج التربوية ألا إحدى الوسائل الرئيسة لتنشئة األجيال تنشئة صاحلة، ومساعدم على
تنمية ثقافتهم اإلسالمية وقيمهم االجتماعية وتطويرها، وتنظيم سـلوكهم وفقـاً ملبـادئ    

كما تسعى التربية اإلسالمية إىل تكوين شخصية الفرد ومعتقداته الدينية، . اإلسالم وتعاليمه
كما تعمل التربية اإلسالمية على وقاية النظام االجتماعي واحملافظة على وجوده خالياً مـن  

د، وال تقتصر مهمة التربية اإلسالمية عند هذا احلد، بل تتعداها لتبصر الناشئ بالقيم املفاس
 ؛واخليانـة  ؛كالغـدر  ؛اإلسالمية حلماية النظام االجتماعي من اجلرائم واألخالق الفاسدة

  .والدسائس، ووضع العقوبات الرادعة، إلشاعة األمن واالستقرار يف اتمع ؛والفتنة
تلك املفاهيم اليت يرتبط بعضها : التربية اإلسالمية بأا) 1992(ويعرف طه وآخرون 

ببعض يف إطار فكري واحد، يستند إىل املبادئ والقيم اليت جاء ا اإلسالم، واليت ترسـم  
  .عدداً من اإلجراءات، يؤدي تنفيذها إىل أن ميارس الفرد سلوكاً يتفق مع  عقيدة اإلسالم

كل ما يعطى جليلنا املؤمن مـن مفهومـات   : "اأب) 18، ص1983(ويعرفها العظم 
  .وأفكار يف إطار من اإلميان القرآين، واالنسجام مع النظام اإلسالمي
ـلوك   ،فمن خالل املفاهيم السابقة للتربية اإلسالمية نرى بأن التربية اإلسالمية تعىن بكل ما يوجه س

  .نه من مبادئ سامية ومثل عليايف ضوء الفكر اإلسالمي وما يتضم ،اإلنسان وينمي شخصية الفرد
وقيمة املتاع، مثنه ويقال ما لفالن . قدره ،قيمة الشيء :القيم، وتعني القيمة -6-6
، كـأن نقـول األمـة    )ةمالقي(أي ماله ثبات واستقرار على األمر وبالتشديد يقال : قيمة
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طفى وآخرون، مص" (وذلك دين القيمــة"ويف الكتاب العزيز . أي األمة املستقيمةةمالقي
  ).774ص ،1972

 :أما مفهوم القيمة في االصطالح فهي من منظور إسالمي التقيـيم  -6-7
آخذاً باحلسبان جمموعة من املبادئ واألسس يرضـى   ،حكم يصدره اإلنسان على شيء ما

عنها الشرع، وحيددها اإلنسان حتديداً موضوعياً عن طريق أدوات القياس ليكون احلكـم  
مكون نفساين وعقالين ووجداين، اهلـي  وللقيمة، ). 1985خوالدة، ( موضوعياً وعادالً

  ).1988الفرحان ومرعي، (املصدر يوجه السلوك حنو مرضاة اهللا تعاىل 
مثل عليا متثل حمطات مرجعية لضبط أخالقيـات  : وتعرف القيمة من منظور اجتماعي بأا

خوالـده،  (األخالقيات وااللتزام ـا  اإلنسان، وتوجيه سلوكياته يف احلياة، مبا يتوافق مع هذه 
حمصلة تفاعل اإلنسان مبا ميلك من مكنونات شخصية مع التغريات : كما تعرف بأا). 1985

  ).1986زاهر، (االجتماعية والثقافية وغريها 
  
  أهمية القيم التربوية على المستويين الفردي واالجتماعي -7

واملستوى االجتماعي وهي كمـا  هناك أمهية للقيم جندها على املستوى الفردي 
  :، فهي)1988؛ أبو العينني، 1996اجلمل، (أشار إليها 

  على مستوى الفرد -7-1
تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب إليه ومتنحه القدرة على التكيف وحتقيـق   -1

  .الرضا عن نفسه لتجاوبه مع اجلماعة يف مبادئها
صة يف التعبري عن نفسـه، وكـذلك   حتقق للفرد اإلحساس باألمان وتعطي له الفر -2

  .تساعده على فهم العامل احمليط به
  .تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه -3
توجه القيم الفرد إىل الكيفية اليت سيتعامل ا مع اإلنسان يف املواقف املستقبلية وتسـاعده   - 4

 .قف واألحداثعلى التفكري، فيما ينبغي له أن يفعله جتاه تلك املوا
  :أما على المستوى االجتماعي فنجد أنها -7-2
حتافظ على املثل العليا واملبادئ املستقرة يف اتمع، وتدعم التماسك االجتمـاعي   -1

  .والثبات النسيب ملمارسة احلياة االجتماعية السليمة
  .تنقي اتمع من األنانية املفرطة والرتعات والشهوات الطائشة -2
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  .مل أفراده قيماً وأخالقيات، جمتمع يتنبأ له حبضارة ورقي وازدهاراتمع الذي حي -3
تعمل القيم على وحدة اتمع ومتاسكه، كلما زادت وحدة القيم داخل اتمع زاد  -4

  .متاسكه وارتباطه، وكلما قل ارتباطها ببنية النظام االجتماعي زاد تفكك اتمع
ه واإلرشاد النفسي وانتقـاء األفـراد   كما أنه ميكن استخدام القيم يف جمال التوجي - 5

الصاحلني لبعض املهن مثل علماء الدين ورجال التربية واالختصاصيني النفسـيني  
 .واملصلحني االجتماعيني وغريهم

هذا وقد اهتمت الفلسفات املختلفة مبوضوع القيم، فالفلسفة املثالية تؤمن بوجود قـيم  
لماء والعظماء عن طريق اإلحياء، وال جيوز الشك ثابتة ال تتغري، يتوصل إليها املفكرون والع

يف صحتها وهي صاحلة لكل زمان ومكان، وإذا حصل تنافر بني هذه القيم ومطالب احلياة، 
فهذا ال يعين أا غري صادقة، بل إن أساليب حياتنا هي اخلاطئـة وحتتـاج إىل تصـحيح    

  ).51، ص1994الرشدان، (
هذه الفلسفة بوجود قوانني أخالقية مطلقة، وتـرى أن  ال تؤمن : أما الفلسفة الربامجاتية

أحكامنا حول القيم نسبية ألن القيم قابلة للتغري، وأن األحكام القيمية اليت نصدرها علـى  
فتعتـرب  : أما الفلسفة الواقعيـة . شيء ما، تعتمد على إمكانية تطبيق هذا الشيء ومنافعه لنا

ليست قضايا خيالية ولكنها واقعية يف العـامل   ،القيم حقيقة وهي موجودة يف عاملنا املادي
  ).1986زاهر، (وإا مطلقة ونسبية . الطبيعي، وهي قيم وجودية ال صلة هلا باخلالق

اإلنسان املسؤول األول عن اختيار قيمه اليت سـيتبعها يف   فتعد: أما الفلسفة الوجودية
، وأن الشخص حر يف اختيار حياته، فهي تؤمن بتنوع القيم األخالقية ألا مسألة شخصية

املعيار ملنظومته األخالقية، ألا قضايا ترتبط بشخصية الفرد وليس باحليـاة االجتماعيـة   
  ).59، ص1976؛ مطر، 62، ص1994الرشدان، (

نالحظ مما سبق اختالف نظرة كل فلسفة من الفلسفات حول موضوع القيم، فنجد أن 
مطلقة، يف حني تنظر الفلسفة الربامجاتية إىل القيم على  الفلسفة املثالية تنظر إىل القيم بصفتها

أا نسبية ومتغرية، أما الواقعية فترى أن مسألة القيم مطلقة ونسبية يف آن واحد، بينما تنظر 
الوجودية إىل القيم على  أا شخصية ونسبية تتفاوت من شخص إىل آخر بناًء على تفاوم 

  .يف اخلربات القيمية
 التربوية لتكوين القيم واكتسابها المداخل  -8

ال شك يف أن اإلنسان منذ بداية حياته حباجة إىل ذيب وتوجيه، حىت يكتسب السلوك 
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اإلنساين اخلري، ويعترب التفاعل االجتماعي بكل صوره ميداناً الكتساب الفضـائل والقـيم   
اد، فهي اليت تغذي السامية، فاألسرة هي املصدر األول يف تكوين القيم وتوجيه سلوك األفر

األفراد وخاصة الناشئة منهم باملبادئ والقيم العليا وذلك عن طريق املمارسة اليومية، ومتثل 
سلوك الوالدين، فضالً عن الدور الكبري الذي تقوم به املدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية يف 

مـل املهمـة يف   توجيه سلوك األفراد وتعديل مواقفهم، هلذا فإن املناهج التربوية مـن العوا 
إكساب التالميذ اخلربات العلمية واالجتاهات املرغوب فيها، فضالً عما يثريه املنهاج مـن  
قضايا تساعد يف تدعيم القيم وغرسها لدى املتعلمني ليصبح الفرد قادراً علـى التفضـيل   

ولتحقيق ذلك جيب أن تكون عملية تضمني املناهج . واالختيار الصائب للقيم املرغوب فيها
للقيم عملية خمططاً هلا، من أجل حتقيق اهلدف الذي تسعى إليه، وهو تربية الفرد على القيم 

  ).1997عبد اهللا، (واألخالق اليت حيتاجها لبناء ذاته وشخصيته 
  :ويتم تكوين القيم عملياً من خالل عدة مراحل تتمثل في اآلتي -8-1
ملتعلم حنو القيمة وذلك بوجود يف هذا املستوى جيب جذب انتباه ا :االستقبال -8-1-1

املثريات اليت يرغب يف تلقيها أو االنتباه هلا، ولديه القدرة على رفض املثريات اليت ال تتفـق  
ورغبته، وذا يكون لديه القدرة على اختيار املثري املفضل واالنتباه له رغم املثريات املنافسة 

وهنـا  . من املوضوعات األخرى األخرى، كأن خيتار دراسة بعض املوضوعات دون غريها
املتعلم االستجابة أو القدرة على التفاعل مع املثريات اليت يرغب فيها حبثاً عن الرضـا   ىلد

واالرتياح يف أثناء قيامه بعمل من األعمال وخباصة عندما تكون الرغبة يف االستجابة طوعاً 
  .ومبحض إرادته

يف سلوك الطلبة، ولديهم القـدرة   وهنا تصبح القيمة ذات أثر :تقبل القيمة -8-1-2
  .على التعبري عن إرادم جتاه قضاياهم واملوضوعات املختلفة

هنا يتعدى األمر جمرد التقبل، فعند هذا املستوى يكون الطلبة  :تفضيل القيمة -8-1-3
  .وهاأكثر التزاماً مما جيعل لديهم الرغبة يف املتابعة واالهتمام بالقيم اليت يشعرون باإلجيابية حن

يف هذا املستوى يكون الطلبة على يقني بصحة اجتاههم أو تقييمهم  :االلتزام -8-1-4
  .لقضية ما، فيصبحون ملتزمني ا وخملصني هلا، ويستطيعون بذلك إقناع اآلخرين ا

وضع القيم يف نسق متكامل ليساعد الطلبة علـى التغلـب علـى     :التنظيم -8-1-5
  .لقيم وحتديد العالقة املتبادلة بينهاالصراعات اليت تنشأ من هذه ا

يف هذا املستوى تتكامل األفكار واملعتقدات واالجتاهات والقـيم يف   :التميز -8-1-6
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فلسفة كلية للحياة فيسلك الطالب عندها سلوكاً متميزاً جتاه القضايا واملشكالت احلياتيـة  
(Blume, 1985).  

ا املوضوع، فإن الباحثني مل يتفقـوا  نظراً هلذه الشمولية يف هذ: تصنيف القيم -8-2
  :على معايري ثابتة لتصنيف القيم اإلسالمية، فقدموا عدة تصنيفات منها

تصنيف للقيم يقوم على وضع القيم يف سلسلة من األشكال املتقابلة، وهذه  -8-2-1
  :هي) 1985اخلوالدة، (األشكال كما أوردها 

فالقيمة الكامنة هي اليت ال تكـون   :يةالقيم الكامنة مقابل القيم الوسيل -1 -8-2-1
  .وسيلة لغاية معينة أخرى فالسعادة مثالً هي قيمة تطلب لذاا وليس لغريها

أما القيم الوسيلية، هي قيمة خريية، ولكنها ال تطلب لذاا بل تطلب لشيء آخر نسعى 
لكثري مـن   للحصول عليه من خالل هذه الوسيلة، فاملال مثالً، ال يطلب لذاته، بل وسيلة

  .األمور اليت نرغب يف احلصول عليها
فالقيم العليا مرتبطة بأعمال اإلنسان يف اال  :القيم العليا مقابل القيم الدنيا -2 -8-2-1

العقالين والروحاين والذهين، يف حني نرى القيم الدنيا هي القيم اليت تم بإشباع حاجات 
  .اإلنسان املادية

فالقيم االستبعادية هي اليت يستبعد : الية مقابل القيم االستبعاديةالقيم االشتم -3 -8-2-1
أن ميتلكها شخص آخر غري مالكها بالوقت نفسه، كالقيم االقتصادية مثالً بينما نرى القيم 
االشتمالية قد يشترك فيها أفراد كثريون يف الوقت نفسه كالقيم اجلمالية كقيمة الضحك أو 

  .الدعابة أو غريها
وتكون املفاضلة بني هذه القـيم علـى    :القيم الدائمة مقابل القيم العـابرة  -4 -8-2-1

حسب املوقف، أي إنّ املوقف هو الذي يعطي للقيمة معىن فيجعل الدائمة أفضل من العابرة 
أو العكس، فشربة  املاء مثالً يف يوم عطش شديد احلرارة تكون أفضل من أي قيم دائمـة  

  .ة أم غري ذلك، وإن كان اإلنسان يفضل دائماً القيم الدائمةسواء أكانت أخالقية اقتصادي
؛ 1990 ,أبو العيـنني (للقيم والذي ورد يف كما أورد سرباجنر تصنيفاً آخر  -8-2-2

  :، إذ قسمها إىل ستة أقسام هي)1985اخلوالدة، 
 وهذه ميتاز ا العلماء والفالسفة، ألم يهتمون مبتابعـة  :القيمة النظريـة  -1 -8-2-2

  .األمور املنطقية والعملية واحلقيقية
وأنصار هذه القيمة ينظرون إىل اآلخرين نظرة ماديـة   :القيمة االقتصـادية  -2 -8-2-2
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  .ونظرة مصلحة، ويهتمون بالربح املادي، وغالباً ما يكون أنصار هذه القيمة هم رجال األعمال
ويهتمـون  , السيطرة وأصحاب هذه القيمة مييلون إىل  :القيمة السياسـية  -3 -8-2-2

  .بالقوة ألم حباجة إىل التفوق على اآلخرين وأصحاب هذه القيمة هم رجال السياسة
وأصحاب هذه القيمة يشـعرون مبشـاعر اآلخـرين     :القيمة االجتماعية -4 -8-2-2

فيشاركوم فيها ويسعون لبناء عالقات مع اآلخرين، وأنصار هذه القيمة هم ,وعواطفهم 
  . تماعيوناملصلحون االج

  .وأصحاا يهتمون باجلمال والتناسق :القيمة الجمالية -5 -8-2-2
ويسعى أصحاا لبناء عالقات تتصف بالتسامح واألخالقية  :القيمة الدينية -6 -8-2-2

  .مع اآلخرين
، القـيم  )42، ص1988(أبو العينني ) املشار إليه يف" (ويشر"كما صنف  -8-2-3

  : تصنيفه على النحو اآليتعلى أساس حمكات معينة ويأيت
وهي ذاتية من حيث نظرة حمتضنيها إليها، وموضـوعية مـن   : الذاتية واملوضوعية -

  .حيث إمكانية قياسها لدى األفراد
فتكون عامة إذا كانت على مستوى اتمع، وخاصـة إذا  : العمومية والتخصيص -

  .كان االهتمام ا من قبل فئة معينة كالعلماء مثالً
تكون هكذا مبقدار ما يرى الفرد القيمة وسيلة إىل غاية أخرى : ائية والوسيطيةالنه -

  .أو أا غاية يف حد ذاا
كأن تكون قيماً أخالقية أو قيماً ختتص بالعمـل، أو بالعالقـات بـني    : املضمون -

  .األفراد
وأحيانـاً  العالقة بني حمتضن القيمة واملستفيد منها، فأحياناً تتجه القيمة حنو الذات،  -

  .حنو اآلخرين
، على أا مطلقة ونسبية )1993(وهناك تصنيفات عديدة للقيم، كتصنيف زقزوق 

إال أننا يف هذه الدراسة نكتفي مبا ذكرناه لكشف النقاب عن التصنيفات املتعددة حـىت  
يتصورها اإلنسان، وإعطاء تصور شامل يساعدنا يف معرفة تصـنيف القـيم، وتأكيـد    

نيف واحد للقيم، فكل من قام بتصنيف القيم قام بتصنيفها تبعاً لفلسفته صعوبة إجياد تص
  .ونظرته الوظيفية للقيم

  الدراسات السابقة -9
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يعد موضوع القيم من املوضوعات اليت هلا أمهية كبرية يف حياة األفراد واجلماعات وقد 
قة ذا املوضوع قام الباحث يف هذا الفصل بتسليط الضوء على بعض الدراسات اليت هلا عال

  .سواء أكانت دراسات مباشرة أم غري مباشرة
مدى تطور مفهوم بعض القيم اإلسـالمية  " :دراسة بعنوان) 1986(أجرى حوامدة 

لدى طلبة التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف األردن وانسجامها مع مراحل النمـو  
عرفة مدى تطور مفهومـات  هدفت الدراسة إىل م". األخالقي على حسب نظرية كولربج

القيم اإلسالمية لدى طلبة التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، وحتديد مدى انسجام هذا 
التطور مع مراحل منو احلكم اخللقي عند كولربج والوقوف على مستوى تفكـري الطلبـة   

 تربط ونوع األحكام اليت يصدروا يف خمتلف مراحل العمر، والكشف عن نوع العالقة اليت
اسـتخدم الباحـث   . مستوى فهم الطلبة للقيم اإلسالمية ومستوى النمو العمري لـديهم 

. واستفاد من طريقة كل من كـولربج وجـبس    (Rest, 1979) لتحقيق هذا اهلدف استبانه
وتكون جمتمع الدراسة من طلبة التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف مدينـة جـرش،   

فرداً مت اختيارهم عشوائياً من طلبة صفوف السـادس  ) 180(من وتكونت عينة الدراسة 
  :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية. االبتدائي والثالث اإلعدادي والثالث الثانوي

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف توزيع الطلبة على مراحل النمو اخللقـي لكـولربج   
م القيم اإلسالمية لدى الطلبة بتبـاين  تعود إىل فئات العمر، أي إنه يتباين مستوى منو مفاهي

  .املرحلة الدراسية، وأن مفاهيم هذه القيم ختتلف يف مستواها وفق فئات العمر املتباينة
القيم اليت يعتقد ا طلبة الصف الثالث الثانوي " :بدراسة بعنوان) 1987(موايف وقام 
لثالث الثـانوي يف األردن،  هدفت إىل معرفة القيم اليت يعتقد ا طلبة الصف ا" يف األردن

مت اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية، ومـن   طالب) 610(تكونت عينة الدراسة من 
: فقرة موزعة على مخسة جماالت هي) 83(أجل ذلك قام الباحث بتطوير قائمة مكونة من 

وبعـد  . اجلمايلاال الديين، واال االقتصادي واال املعريف، واال السياسي، واال 
ـنس   ذلك قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام حتليل التباين الثنائي للكشف عن أثر كل من اجل

  :والتخصص، والتفاعل بينهما، وكانت نتائج الدراسة على النحو اآليت
  . مل تسفر النتائج عن أثر لتخصص الطالب يف درجة االعتقاد مبجاالت القيم اخلمسة - 1
  .نتائج عن أثر للتفاعل بني التخصص واجلنس يف درجة االعتقاد مبجاالت القيم اخلمسةتسفر المل  - 2
القيم اإلسالمية املتضمنة يف كتايب القراءة " ، دراسة بعنوان)1989(أجرى الصاوي و
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هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عما يتضـمنه  ". للصف الثالث االبتدائي يف مصر وقطر
تسهم إىل حد كبري يف مستوى األفراد على الفضائل واألخالق حمتوى كتايب القراءة من قيم 

. اإلسالمية، كما دف الدراسة إىل معرفة ما إذا كانت هناك فروق بني كل من الكتـابني 
وحدات التحليل األربع  اًهداف أسلوب حتليل احملتوى معتمدوقد استخدم الباحث لتحقيق هذه األ

  .ملة الستخراج القيم املتضمنة يف هذين الكتابنيالكلمة، والفقرة، والفكرة، واجل: وهي
وقد بينت هذه الدراسة أن هناك العديد من القيم اإلسالمية تضمنتها كتـب القـراءة   

كما ركز كتاب القراءة على اال الديين أوالً، بينما ركزت احملفوظـات علـى   . العربية
  .االني االجتماعي والوطين

القيم االجتماعية يف كتـب  : "اليت كانت بعنوانو) 1990(وأسهمت دراسة عاشور 
، إىل تعرف القيم االجتماعيـة يف كتـب   "القراءة لطلبة الصفوف األربعة األوىل يف األردن

القراءة لطلبة الصفوف األربعة األوىل يف األردن، وأنواع تلك القيم ونسبة انتشارها يف كل 
  .كتاب من كتب القراءة للصفوف األربعة األوىل

خدم الباحث هلذا الغرض أسلوب حتليل احملتوى، وقد كانت اجلملة وحدة التحليل، واست
وكان التحليل وفق تصنيف للقيم أعده الباحث، واقتصرت الدراسة على دروس القـراءة  

  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية والتعبري والنشيد واحملفوظات
  .هناك عشوائية يف توزيع القيم يف دروس القراءة -1
  .مل حتظ القيم الدينية واإلنسانية بقدر كبري من االهتمام مقارنة بالقيم االجتماعية -2
3-  معني مل يكن هناك نظامعند توزيع القيم االجتماعيةمعد ،.  
القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية ": دراسة بعنوان) 1999(أجرى أبو لطيفة و

ت الدراسة إىل تعيني القيم اليت تتضمنها كتب التربية هدف …"للمرحلة األساسية يف األردن
اإلسالمية للمرحلة األساسية، وإىل تعرف البناء التنظيمي الذي ختضع له، وكيفية نقل هذه 

  .القيم للطلبة
وقام الباحث باستخدام طريقة  حتليل احملتوى الستخراج القيم اليت تتضمنها كتب التربية 

سة من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية من الصـف  اإلسالمية تكونت عينة الدرا
  :الثاين إىل الصف العاشر األساسي وأظهرت الدراسة النتائج التالية

كان جمال حفظ الدين أكثر جماالت القيم شيوعاً، مث تاله جمال حفـظ الـنفس،    -1
ظهوراً وأخرياً جمال حفظ املال، وأن هذه القيم ظهرت يف كتب التربية اإلسالمية 
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  .غري مقصود
  .وأشارت النتائج إىل أن غالبية القيم املبثوثة يف تلك الكتب كانت ضمنية -2
األسلوب األكثر شيوعاً يف تقدمي القيم للطلبة هو األسلوب الوجـداين وخباصـة    -3

  .املوعظة مث القصة
 تشـكل  القيم املبثوثة يف كتب التربية اإلسالمية مل تكن خمططاً هلا مسبقاً، فهي ال -4

 .منظومة قيمية يرجى منها أن حتفز الطلبة إىل متثلها
بدراسة ) 2001املشار إليها يف خطاطبه، ( (Hilary Ryan, 1992)قامت هيالري راين و

القيم يف املدارس الشاملة يف والية موالندز، وبيان كيـف  ) قياس(هدفها وضع إطار لتقييم 
وتكونـت عينـة   . تسوى بطريقة إبداعية وبناءةميكن هلذه القيم املتضادة أو املتناقضة أن 

الدراسة من جمموعة من املدارس الشاملة يف الوالية نفسها واليت تقدم التعليم ملا يزيد علـى  
  :على ثالثة أسئلة هي ةا الباحثطالب، واشتملت االستبانة اليت أعد) 2000(

  .هلذه العينةيسأل عن خربة املعلم التدريسية وأسباب اختياره : السؤال األول
يسأل عن وجهات النظر حنو القيم املتعلقـة مبنـهاج اللغـة اإلجنليزيـة     : السؤال الثاين
  .واإلنسانيات

  .يسأل عن وجهات النظر املتعلقة باملنهاج الوطين: السؤال الثالث
ودلت النتائج على أنه ميكن موعة واضحة من القيم أن تعمل بوصفها قوة كبرية إلهلام 

يزهم، كما ميكنها أن توجه السلوك والقرارات، ودلت كذلك على أن التمسك الناس وحتف
األعمى بالقيم رمبا يكون خطرياً، وعلى املؤسسات أن تعمل علـى مراجعـة القـيم وأن    

  .ختضعها للمراقبة واحملاسبة
  
  اخلالصة -9-1

مـدت  إن موضوع القيم من املوضوعات املهمة، اليت اهتمت ا العلوم التربوية، وقد أ
الدراسات والبحوث السابقة الباحثني برؤية واضحة عن القيم التربوية اليت يكتسبها الطلبة، 
كما أوضحت هذه الدراسات والبحوث السابقة أمهية القيم يف تعـديل سـلوك األفـراد    

وجاءت هذه الدراسة للكشف عـن  . وتوجيهه، فضالً عن تلبية حاجام وإشباع رغبام
  .صة يف كتب التربية اإلسالمية وبيان أمهيتها يف تنمية شخصية األفرادالقيم التربوية اخلا

  المنهجية واإلجراءات -10
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استخدم يف هذا البحث، منهجية حتليل احملتوى القائمة على وحدة اجلملـة لنصـوص   
  . الكتب التعليمية، وذلك الستخراج القيم التربوية املتضمنة يف هذه الكتب

  
  هامجتمع الدراسة وعينت -11

ميثل جمتمع الدراسة عينة الدراسة، ويشتمل على كتب التربية اإلسالمية، والكتب اليت مت 
  :حتليلها هي

كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي، والذي قررت وزارة التربية والتعليم  -
، اعتباراً من العام الدراسـي  )5/93(تدريسه مبوجب قرار جملس التربية والتعليم رقم 

  .م1994/ 1993
كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي، والذي قررت وزارة التربية والتعليم  -

اعتباراً من العام الدراسي ) 94/ 14(تدريسه مبوجب قرار جملس التربية والتعليم رقم 
  .م1995/ 1994

م كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع األساسي، والذي قررت وزارة التربية والتعلي -
اعتباراً من العام الدراسـي  ) 95/ 6(تدريسه مبوجب قرار جملس التربية والتعليم رقم 

  .م1996/ 1995
كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر األساسي، والذي قررت وزارة التربية والتعليم  -

اعتباراً من العام الدراسي ) 92/ 74(تدريسه مبوجب قرار جملس التربية والتعليم رقم 
  .م1994/ 1993

  
  أداة الدراسة -12

لتنفيذ هذه الدراسة، مت إعداد قائمة بالقيم التربوية، املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية 
وذلك بعد اإلطالع علـى  ) السابع، الثامن، التاسع، العاشر(للمرحلة األساسية للصفوف 

ـ  ى املراجـع،  اخلطوط العريضة لكتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية، واإلطالع عل
  . والدراسات السابقة، ودليل املعلم، واملقاالت، وكل ما يتعلق مبوضوع القيم التربوية

إذ استخدم الباحثان اجلملة وحدة للتحليل، ألا تعطي املعىن : حتديد وحدة التحليل −
  .بصورة أدق

إىل مت تصنيف القيم التربوية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسـية   −
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  :مخسة جماالت هي
  .قيمة) 11(اال العقائدي، ويضم  -1
  .قيمة) 15(اال التعبدي، ويضم  -2
  .قيم) 6(جمال املعامالت، ويضم  -3
  .قيمة) 41(اال األخالقي، ويضم  -4
  .قيم) 8(اال االجتماعي، ويضم  -5

مرحلـة األساسـية   بلغ جمموع القيم التربوية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية لل
  .قيمة تربوية) 81(
مت عرض هذه القائمة على جمموعة من احملكمني املختصني ممن حيملون درجة الدكتوراه  −

واملاجستري، والبكالوريوس إلبداء آرائهم حول هذه القائمة من حيث انتماء القيمة للمجال 
  .الذي وضعت فيه، والصياغة اللغوية وأي تعديالت يراها احملكم مناسبة

بعد ذلك مت تصحيح هذه القائمة على ضوء آراء احملكمني، وقد مت بيان ذلـك يف   −
  .صدق األداة

اعتمد الباحثان يف هذه الدراسة اجلملة وحدة للتحليـل، ألن   :وحدة التحليل -12-1
  اجلملة كاملة هي اليت تعطي املعىن الظاهر ملا هو مكتوب وأكثرها مشوالً للمعىن، إذ تعـد

  .معنوية مستقلةاجلملة وحدة 
فقد تكون وحدة التحليل مجلة بسيطة واضحة املعىن أي إنّ الداللـة القيميـة واضـحة    

فهذه اجلملة بسيطة وتدل } وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{: قوله تعاىل: مثال ذلك. ظاهرياً
كالمها و) إيتاء الزكاة(، وقيمة )إقامة الصالة(على الداللة القيمية بسهولة ألا تتضمن قيمة 

فهي مجلة بسيطة تتضـمن  } أفشوا السالم بينكم{: ومثال آخر. ينتمي إىل اال التعبدي
  .تنتمي هذه القيمة إىل اال األخالقي) إفشاء السالم(قيمة 

ننا نقـرأ هـذه   إوقد حنتاج أحياناً إىل قراءة عدة مجل حىت تتضح لنا الداللة القيمية، أي 
وأمـا  : "ة القيمية، ويف مثل هذه احلالة تعد مجلة واحدة مثلاجلمل جمتمعة لتتضح لنا الدالل

فكانت سيدته أم أمنار تعذبه أشد العذاب، فتأيت باحلديدة احملماة  - رضي اهللا عنه- خباب بن األرت 
فمـدلول  " بالنار، فتجعلها على ظهره، ليكفر باإلسالم، فال يزيده ذلك إال إمياناً وثباتاً على الـدين 

  .عن قيمة الصرب على املصائب واليت تنتمي إىل اال األخالقي هذه اجلملة يعرب
وإذا وجد يف اجلملة ذات الداللة القيمية عطف أو وصف له مدلول قيمـي فـإن كـل    
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رأس األمر اإلسالم، وعموده الصـالة،  : "معطوف أو وصف يعد قيمة مستقلة ومثال ذلك
قيمة مستقلة، وتنتمي كل منهما فالصالة واجلهاد كل منهما يشكل " وذروة سنامه اجلهاد
  .إىل اال التعبدي

يرى الباحثان أن صدق األداة حتقق من خالل عرض تلك األداة  :صدق األداة -12-2
حمكماً من خمتلف التخصصات واملؤهالت ) 18(على جلنة من احملكمني الذين بلغ عددهم 

وقد . ودرجة البكالوريوسودرجة املاجستري،  همنهم من هو حائز درجة الدكتورا. العلمية
  :أبدى احملكمون آراءهم حول هذه األداة من حيث

  .انتماء كل قيمة للمجال الذي وضعت فيه -  
  .الصياغة اللغوية -  
  .تعديالت يراها احملكم مناسبة ختدم هذه الدراسة ةأو أي -  

ل قيمة من مث قام الباحثان بتعديل هذه القائمة يف ضوء آراء احملكمني، لدمج بعضها أو نق
  .جمال إىل جمال آخر مناسب هلذه القيمة

قام الباحثان للتأكد من ثبات التحليل باالستعانة مبحللني اثنني  :ثبات التحليل -12-3
أحدمها يف التخصص نفسه واآلخر مدرس ملادة التربية اإلسالمية للمرحلة املذكورة، بعـد  

ة املراد حتليلها من الكتـاب مث قـام   تدريبهما على طريقة التحليل وحتديد اجلزء أو الوحد
الباحثان بتحليل اجلزء نفسه، ومن مث استخراج معامالت الثبات علـى حسـب طريقـة    

  :هولسيت اآلتية
  

  حاالت االتفاق بني املرمزين×  2                                              
  2احلاالت اليت رمزها املرمز +   1رمز احلاالت اليت رمزها امل                                  

مت حساب نسبة االتفاق بني احملللني وذلك باستخدام الوسط احلسايب وكانت 
  .وتعد هذه النسبة كافية ألغراض الدراسة) 90.6(تساوي 

  
  إجراءات الدراسة -13

  .مت حتديد أهداف الدراسة وأسئلتها -1
تكونت من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة مت حتديد جمتمع الدارسة وعينتها، واليت  -2

وكانت عينة الدراسة الـيت  ) السابع، الثامن، التاسع، العاشر(األساسية للصفوف 
  .خضعت للتحليل هي نفسها جمتمع الدراسة

         =معامل الثبات
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  .متت مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة ذا املوضوع -3
للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر  مت حتليل حمتوى كتب التربية اإلسالمية -4

بعد االطالع على اخلطوط العريضة هلذه الكتب، باستخدام أسلوب حتليل احملتوى 
واعتماد اجلملة وحدة للتحليل، وإخراج كل قيمة ظاهرة يف تلك اجلملة أو يدل 

  .معىن اجلملة على قيمة معينة
كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية مت إعداد قائمة بالقيم التربوية املتضمنة يف  -5

العقـدي، التعبـدي، األخالقـي،    : ا ضمن مخسة جمـاالت وهـي  ـوتصنيفه
  .االجتماعي، املعامالت

مت التحقق من صدق هذه القائمة وذلك بعرضها على جمموعة من احملكمني واألخـذ   - 6
  .ويبآرائهم وذلك إما باحلذف أو اإلضافة أو التعديل من حيث الصوغ اللغ

للتأكد من ثبات عملية التحليل، مت تكليف حملّلني ليقوما بتحليل جزء معني مـن   -7
أحد كتب التربية اإلسالمية والذي قام الباحثان بتحليله مسبقاً مث مقارنة مـا مت  

كما هو موضـح يف عمليـة   . التوصل إليه من قبل الباحثني واحملللني اخلارجيني
 ).90.6(لغ التأكد من ثبات التحليل والذي ب

مت استخدام التكرارات والنسب املئوية لإلجابة عـن   :المعالجة اإلحصائية -13-1
  .أسئلة الدراسة

  
  نتائج الدراسة -14
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول -14-1

  ما منظومة القيم التربوية يف كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية يف األردن؟
ام الباحثان بتحليل كتب التربية اإلسالمية املقررة للمرحلـة  لإلجابة عن هذا السؤال ق

األساسية، واستخراج القيم التربوية املتضمنة يف تلك الكتب وبيان تكرار كل قيمة يف كل 
مرحلة صفية ومجع تلك التكرارات، واستخراج نسبتها املئوية ورتبة كل قيمة من بني تلك 

  .القيم وتبويبها ضمن جماالت
  
  

  )1(اجلدول 
  القيم التربوية اليت تضمنتها كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية يف األردن،
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  .وتكرارات كل منها ونسبتها املئوية ورتبها

الرتبة 
يف كل 
 ااالت

النسبة 
املئوية 
  للتكرارات

جمموع 
 التكرارات

 الكتاب املقرر

 السابع  الثامن التاسع العاشر الرقم  اال  ةـــــالقيم

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 اإلميان باهللا 28  13 18 13 72  3.03  5

دي
لعق
ا

  

1 
 2 اإلميان باملالئكة 4  4 2 1 11  0.46  37
 3 اإلميان بالكتب السماوية 2  2 1 3 8  0.34  39
 4 اإلميان بالرسل 29  10 13 3 55  3.31  12
 5 اإلميان باليوم اآلخر 32  8 6 7 53  2.23  14
 6 اإلميان بالقدر خريه وشره 1  1 12 1 15  0.63  33
 7 اخلوف من اهللا 16  4 2 15 37  1.56  20
 8 التوكل على اهللا 6  9 12 29 56  2.36  11
 9 قدرة اهللا 29  13 13 4 59  2.48  10
األمر باملعروف والنهي عـن 17  2 13 5 37  1.56  20

 املنكر
10 

 11 األخذ باألسباب 4  5 12 5 26  1.09  27
 إقامة الصالة 44  34 24 39 141  5.93  2

دي
تعب
ال

  

12 
 13 إيتاء الزكاة 27  22 6 22 77  3.24  4

 14 صوم رمضان 15  6 6 11 38  1.60  19
 15 أداء فريضة احلج 20  5 4 8 37  1.56  20
 16 بر الوالدين 0  16 11 1 28  1.18  25
 17 الدعاء 30  7 12 7 56  2.36  11
 18 النظافة والطهارة 3  9 7 12 31  1.30  22

 19 طلب العلم 29  13 29 10 81  3.41  3
 20 احملافظة على النفس 0  0 0 3 3  0.13  43
 21 التوبة واالستغفار 3  1 5 17 26  1.09  27

 22 اجلهاد يف سبيل اهللا 66  27 45 21 159  6.69  1
 23 العدل واملساواة 18  16 17 3 54  2.27  13
 24 التقوى 1  10 4 18 33  1.39  21
 25 التفكر يف خلق اهللا 4  10 0 6 20  0.84  30

 26 قراءة القرآن 27  17 12 11 67  2.82  7
 حترمي أكل املال بالباطل 3  0 4 0 7  ,29  40

ت
مال
ملعا
ا

  

27 
 28 جتنب اإلسراف والتقتري 0  5 1 7 13  ,55  35
الســعي لكســب الــرزق 7  11 2 9 29  1.22  24

 بالطرائق املشروعة
29 

حلق وجتنـب شـهادةقول ا 0  3 3 6 12  0.50  36
 الزور

30 

 31 االدخار 0  0 3 0 3  0.13  43
 32 حترمي االستغالل واالحتكار 0  5 2 5 12  0.50  36
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الرتبة 
يف كل 
 ااالت

النسبة 
املئوية 
  للتكرارات

جمموع 
 التكرارات

 الكتاب املقرر

 السابع الثامن التاسع العاشر الرقم  اال  القيمـــــة

 التكرار التكرار كرارالت التكرار
 الصدق 11  11  5 25 52  2.19  15

قي
خال
األ

  

33 
 34 احلياء 11 5 19  4 39  1.64  18

 35 التعاون 7  30 12 12 61  2.57  9
 36 الكرم 6  15  4  2 27  1.14  26
 37 احترام اآلخرين 6 0  0  0 6  0.25  41

 38 الرمحة 9  20 12 20 61  2.57  9
 39 األمانة 4  12  6  6 28  1.18  25

 40 اإلخالص يف العمل 10  16 17 19 62  2.61  8
 41 التسامح 14  15  9  9 47  1.98  16
 42 التواضع 2  11 31  8 52  2.19  15
 43 الشورى 5 6 26  8 45  1.89  17
 44 إصالح ذات البني 0 1  1 11 13  0.55  35
 45 الرفق باحليوان 0 8  5  1 14  0.59  34
 46 صلة الرحم 6 7  1  2 16  0.67  32
 47 االعتماد على النفس 0 0  1  0 1  0.04  45
 48 اإلحسان 2 8  3  4 17  0.72  31

 49 الصرب 34  13  9 13 69  2.90  6
 اإليثار 1 5  3  2 11  0.46  37

  

50 
 51 النصيحة 6 9  7  5 27  1.14  26
 52 القناعة 0 1  2 23 26  1.09  27
 53 جتنب الغيبة والنميمة 18 7  2  4 31  1.30  22
 54 ياءجتنب النفاق والر 6 3  4  3 16  0.67  32
 55 احترام العلماء 5 3  0  1 9  0.38  38
 56 التضحية 5 8  8  9 30  2.26  23
 57   االعتدال يف كل األمور 3 6  1 20 30  1.26  23
 58 إطاعة ويل األمر 0 3 10  1 14  0.59  34
 59 مساعدة احملتاجني 2 5  3  3 13  0.55  35
 60 الزهد 0 3  2  3 8  0.34  39
 61 امالعطف على األيت 0 5  0  1 6  0.25  41
 62 املساواة ونبذ التعصب 0 6  5  0 11  0.46  37
 63 إماطة األذى عن الطريق 0 2  0  0 2  0.08  44
 64 مصاحبة األخيار 2 0  0  0 2  0.08  44
 65 احملافظة على حق اجلار 5 2  1  1 9  0.38  38
 66 الشجاعة 6 7  9  2 24  1.01  29
 67 الوفاء 6 4  9  5 24  1.01  29
 68 الطريق السليمإتباع 0  15  3  7 25  1.05  28
 69 عيادة املريض 0 2  0  1 3  0.13  43
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الرتبة 
يف كل 
 ااالت

النسبة 
املئوية 
  للتكرارات

جمموع 
 التكرارات

 الكتاب املقرر

 السابع  الثامن التاسع العاشر الرقم  اال  القيمـــــة

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 70   سدجتنب احل 0  0 3 0 3  0.13  43
 71 احملافظة على الوقت 9  2 0 0 11  0.46  37
 72 رد السالم 1  0 0 0 1  0.04  45
 73 االعتزاز بالدين اإلسالمي 0  0 8 0 8  0.34  39
 احترام الرأي والرأي اآلخر 0  0 3 2 5  0.21  42

عي
تما
الج
ا

  

74 
 75 تنمية العادات املرغوب فيها 0  0 0 1 1  0.04  45
 76   ى حتمل املسؤوليةالقدرة عل 2  2 8 4 16  0.67  32
القدرة على حل املشكالت 0  0 1 1 2  0.08  44

 اليت تواجهه
77 

 78 التكافل االجتماعي 0  3 2 20 25  1.05  28
 79 احملافظة على األموال العامة 0  0 0 2 2  0.08  44
 80 العمل التطوعي 0  1 0 0 1  0.04  45
 81 احلفاظ على البيئة 0  15 0 0 15  0.63  33
   اموع  669 585 556 567 2377  100%  

تكرار كل قيمة يف كل صف وجممـوع  ) 1(أظهرت النتائج من خالل اجلدول السابق 
التكرارات هلا يف كل الصفوف ونسبتها املئوية ورتبتها، بلغ جمموع تكـرارات القـيم يف   

فجاء الصف السابع يف املرتبة األوىل بتكرار بلـغ  ). 2377(وى الكتب عينة الدراسة حمت
) 585(، وحلّ الصف الثامن يف املرتبة الثانية بتكرار بلـغ  %)28.14(، وبنسبة )669(

وبنسـبة  ) 567(وجاء يف املرتبة الثالثة الصف العاشر بتكرار بلـغ %) 24.61(وبنسبة 
) 556(التاسع يف املرتبة الرابعة بتكرار بلغـت قيمتـه   وحلّ الصف ) 23.85(مقدارها 

  %).23.39(وبنسبة مقدارها 
أن قيمة اجلهاد يف سـبيل اهللا والـيت   ) 1(ويالحظ من خالل عرض النتائج يف اجلدول 

تنتمي إىل اال التعبدي، حصلت على املرتبة األوىل بني القيم اإلسالمية يف كتب التربيـة  
) 159(لسابع والثامن والتاسع والعاشر األساسية إذ تكررت هذه القيمـة  اإلسالمية يف الصفوف ا

  .من جمموع القيم الواردة يف كتب هذه الصفوف مجيعها%) 6.69(مرة، وبنسبة مقدارها 
أما قيمة إقامة الصالة واليت تنتمي إىل اال التعبدي أيضاً فقد جاءت يف املرتبة الثانية إذ 

من قيم هذه الصـفوف،  %) 5.93(رة، وتشكل ما نسبته م) 141(تكررت هذه القيمة 
ـ  ) 81(وجاءت قيمة طلب العلم يف املرتبة الثالثة بتكرار بلغ قيمته  ارها دمرة وبنسـبة مق

  .من قيم هذه الصفوف%) 3.41(
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -14-2
  لمرحلة األساسية يف األردن؟كيف تتوزع القيم التربوية على جماالا يف كتب التربية اإلسالمية ل

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بوضع ااالت اخلمسة الرئيسة، مث مجع تكرارات 
مجيع القيم اليت تنتمي لكل جمال يف كل صف بشكل منفرد، وبيان النسبة املئوية مـوع  

يعهـا، مث  هذا اـال يف الصـفوف مج  إىل تلك التكرارات، مث مجع التكرارات اليت تنتمي 
استخراج النسبة املئوية موع تلك التكرارات، مث رتبة هذا اال بني ااالت األخـرى،  

  .وهكذا مت التعامل مع بقية ااالت
  )2(اجلدول 

توزيع القيم التربوية على جماالا يف كتب التربية اإلسالمية يف الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر، وتكرارات 
  .ها ونسبتها املئوية ورتبتهاكل من

  الصف
  
  اال

جمموع العاشر  التاسع الثامن السابع
التكرارا
 ت

النسبة 
املئوية 
  للمجال

التكرا  لرتبةا
  ر

النسبة
 املئوية

النسبة التكرار
 املئوية

النسبة التكرار
 املئوية

النسبة التكرار
 املئوية

  168 7.07% 71 2.99% 104 4.38%  86 3.62% 429 18.05ال العقديا
%  

3  

  2  %35.80 851 %7.95 189  %7.66 182 %8.12 193 %12.07 287  اال التعبدي
  4  %3.20 76 %1.14 27  %0.63 15 %1.01 24 %0.42  10  جمال املعامالت
  1  %40.13 954 %9.89 235  %10.14 241 %11.61 276 %8.50 202  اال األخالقي

اـــــال 
  االجتماعي

2  0.8% 21 0.88% 14 59% 14 1.01% 61 2.57%  5  

    %100  2377 %23.61 567  %23.4 556 %24.61 585 %28.14 669  اموع

، وبناًء على تكرارات القيم يف )2(من خالل اجلدول : اال األخالقي -14-2-1
الثامن، التاسـع،  ( تيبها على النحو التايل هذا اال لكل صف من الصفوف فقد كان تر

  ). العاشر، السابع
بناًء على تكرارات القيم يف هذا اال لكل صف من : اال التعبدي -14-2-2

  .)السابع، الثامن، العاشر، التاسع(الصفوف فقد كان ترتيبها على النحو التايل 
ذا اال لكل صف مـن  بناًء على تكرارات القيم يف ه: اال العقدي -14-2-3

  )السابع، التاسع، العاشر، الثامن( الصفوف فقد كان ترتيبها على النحو التايل 
وبناًء على تكرارات القيم يف هذا اال لكل صف من : جمال املعامالت -14-2-4

  ).العاشر، الثامن، التاسع، السابع( الصفوف فقد كان ترتيبها على النحو التايل 
وبناًء على تكرارات القيم يف هذا اال لكل صف : االجتماعي اال -14-2-5

  .)العاشر، الثامن، التاسع، السابع( من الصفوف فقد كان ترتيبها على النحو التايل 
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -14-3
  كيف تترتب منظومة القيم اليت تتضمنها هذه الكتب ترتيباً تنازلياً؟ 

تيب مجيع القيم اليت مت استخراجها من كتب التربية اإلسالمية للصفوف قام الباحثان بتر
، مث بيان اال الذي تنتمي إليه كـل قيمـة وجممـوع    )السابع، الثامن، التاسع، العاشر(

تكراراا يف مجيع الصفوف مث نسبتها املئوية، مث بعد ذلك ترتيبها على حسب جمموع تلك 
  .م األخرىالتكرارات مقارنة بتكرارات القي

  )3(اجلدول 
  ترتيب منظومة القيم اليت تتضمنها كتب التربية اإلسالمية

  للمرحلة األساسية ترتيباً تنازلياً

اال الذي   ةـــالقيم الرقم
النسبة   التكرار  تنتمي إليه

  املئوية
الرتبة يف كل 
  ااالت

   1  %6.69 159 التعبدي اجلهاد يف سبيل اهللا 1
   2  %5.93 141 التعبدي إقامة الصالة 2
   3  %3.41 81 التعبدي طلب العلم 3
   4  %3.24 77 التعبدي إيتاء الزكاة 4
   5  %3.03 72 العقدي اإلميان باهللا 5
   6  %2.90 69  األخالقي الصرب على املصائب 6
   7  %2.82 67 التعبدي قراءة القرآن 7
   8  %2.61 62  األخالقي اإلخالص يف العمل 8
   9  %2.57 61  األخالقي  التعاون 9

  9  %2.57 61  األخالقي  الرمحة 10
  10  %2.48 59 العقدي  قدرة اهللا 11
  11  %2.36 56 العقدي التوكل على اهللا 12
  11  %2.36 56 التعبدي  الدعاء 13
  12  %2.31 55 العقدي اإلميان بالرسل 14
  13  %2.27 54 التعبدي العدل واملساواة 15
  14  %2.23 53 العقدي اإلميان باليوم اآلخر 16
  15  %2.19 52  األخالقي  الصدق 17
  15  %2.19 52  األخالقي  التواضع 18
  16  %1.98 47  األخالقي  التسامح 19
  17  %1.89 45  األخالقي  الشورى 20
  18  %1.64 39  األخالقي  احلياء 21
  19  %1.60 38 التعبدي صوم رمضان 22
  20  %1.56 37 التعبدي أداء فريضة احلج 23
  20  %1.56 37 العقدي اخلوف من اهللا 24
  20  %1.56 37 العقدي عن املنكراألمر باملعروف والنهي 25
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اال الذي   ةـــالقيم الرقم
النسبة   التكرار  تنتمي إليه

  املئوية
الرتبة يف كل 
  ااالت

  21  %1.39 33 التعبدي  التقوى 26
  22  %1.30 31 التعبدي النظافة والطهارة 27
  22  %1.30 31  األخالقي جتنب الغيبة والنميمة 28
  23  %1.26 30  األخالقي  التضحية 29
  23  %1.26 30  األخالقي االعتدال يف كل األمور 30
  24  %1.22 29  ملعامالتا السعي لكسب الرزق بالطرائق املشروعة 31
  25  %1.18 28 التعبدي بر الوالدين 32
  25  %1.18 28  األخالقي  األمانة 33
  26  %1.14 27  األخالقي  الكرم 34
  26  %1.14 27  األخالقي  النصيحة 35
  27  %1.09 26 العقدي األخذ باألسباب 36
  27  %1.09 26 التعبدي التوبة واالستغفار 37
  27  %1.09 26  األخالقي  القناعة 38
  28  %1.05 25  األخالقي تباع الطريق السليما 39
  28  %1.05 25 االجتماعي التكافل االجتماعي 40
  29  %1.01 24  األخالقي الشجاعة 41
  29  %1.01 24  األخالقي  الوفاء 42
  30  0.84 20 التعبدي التفكري يف خلق اهللا 43
  31  0.72 17  األخالقي  اإلحسان 44
  32  0.67 16  األخالقي صلة الرحم 45
  32  0.67 16  األخالقي فاق والرياءجتنب الن 46
  32  0.67 16 االجتماعي القدرة على حتمل املسؤولية 47
  33  0.63 15 العقدي اإلميان بالقدر خريه وشره 48
  33  0.63 15 االجتماعي احلفاظ على البيئة 49
  34  0.59 14  األخالقي الرفق باحليوان 50
  34  0.59 14  األخالقي إطاعة ويل األمر 51
  35  0.55 13  املعامالت والتقتريجتنب اإلسراف 52
  35  0.55 13  األخالقي إصالح ذات البني 53
  35  0.55 13  األخالقي مساعدة احملاتاجني 54
  36  0.50 12  املعامالت قول احلق وجتنب شهادة الزور 55
  36  0.50 12  املعامالت جتنب االستغالل واالحتكار 56
  37  0.46 11 العقدي اإلميان باملالئكة 57
  37  0.46 11  ألخالقيا  اإليثار 58
  37  0.46 11  األخالقي نبذ التعصب 59
  37  0.46 11  األخالقي احملافظة على قيمة الوقت 60
  38  0.38 9  األخالقي احترام العلماء 61
  38  0.38 9  األخالقي احملافظة على حق اجلار 62
  39  0.34 8 العقدي اإلميان بالكتب السماوية 63
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اال الذي   ةـــالقيم الرقم
النسبة   التكرار  تنتمي إليه

  املئوية
الرتبة يف كل 
  ااالت

  39  %34 8  األخالقي  الزهد 64
  39  %34 8  األخالقيبالدين اإلسالمي االعتزاز 65
  40  %29 7 املعامالتحترمي أكل املال بالباطل 66
  41  %25 6  األخالقي العطف على األيتام 67
  41  %25 6  األخالقي احترام اآلخرين 68
  42  %21 5 االجتماعي احترام الرأي والرأي اآلخر 69
  43  %13 3 التعبدي احملافظة على النفس 70
  43  %13 3 تاملعامال  االدخار 71
  43  %13 3  األخالقي عيادة املريض 72
  43  %13 3  األخالقي جتنب احلسد 73
  44  %0.8 2  األخالقي إماطة األذى عن الطريق 74
  44  %0.8 2  األخالقي مصاحبة األخيار 75
  44  %0.8 2 االجتماعي القدرة على حل املشكالت 76
  44  %0.8 2 االجتماعي احملافظة على األموال العامة 77
  45  %0.4 1  األخالقي ماد على النفساالعت 78
  45  %0.4 1  األخالقي إفشاء السالم 79
  45  %0.4 1 االجتماعي تنمية العادات املرغوب فيها 80
  45  %0.4 1 االجتماعي العمل التطوعي 81

قيمة اجلهاد يف سبيل اهللا واليت تنتمي إىل  - )3(من خالل النظر إىل اجلدول  -جاءت 
الترتيب التنازيل للقيم التربوية مجيعها، بلغ عدد تكراراا يف مجيـع   اال التعبدي، يف بداية

، يليها %)6.69(مرة وبنسبة مقدارها ) 159(الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر 
قيمة إقامة الصالة واليت تنتمي إىل اال التعبدي باملرتبة الثانية من هذا الترتيب بتكرار بلغ 

، مث قيمة طلب العلم والـيت تنتمـي   %)5.93(بة مـقدارها مرة، وشكلت نس) 141(
، أما القـيم  %)3.41(مرة وبنسبة مقدارها ) 81(كذلك إىل اال التعبدي بتكرار بلغ 

الثالث األخرية يف هذا الترتيب فكانت قيمة إفشاء السالم واليت تنتمي إىل اال األخالقي 
، ويليها قيمة تنمية العادات املرغوب %)0.4(، وبنسبة مقدارها )مرة واحدة(بتكرار بلغ 

، %)0.4(، وشكل ما نسبته )مرة واحدة(فيها اليت تنتمي إىل اال االجتماعي بتكرار بلغ 
وأخرياً جاءت قيمة العمل التطوعي واليت تنتمي كذلك إىل اال االجتماعي باملرتبة األخرية 

  %).0.4(نسبته  ، وشكل ما)مرة واحدة(من هذا الترتيب بتكرار بلغ 
  لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا -14-4

  ما أمهية هذه القيم يف تنشئة طلبة املرحلة األساسية يف األردن؟
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  :على النحو اآليت) 2(، )1(كانت النتائج اليت توصل إليها الباحثان وباالعتماد على اجلدولني 
 قيمها الروحية وإتاحة الفرصـة  لقد آن األوان أن يفكر التربويون جدياً بعودة التربية إىل

للفرد ليصبح واعياً ومستجيباً للمؤثرات االجتماعية، وما تشتمل عليه هذه املـؤثرات مـن   
ضغوط وما تفرضه من واجبات على الفرد حىت يتعلم كيف يعيش مع اآلخـرين، ويسـلك   
. يمعهم مسلكهم يف احلياة، وبذلك يتحول الفرد من جمرد كائن عضوي إىل شخص اجتماع

يتحقق ذلك فال بد من تنمية اجلوانب اليت تتصل بشخصية الفرد واملتمثلة يف البعد املعـريف،  ولكي 
  :، والبعد السلوكي، وسيتم تناول هذه األبعاد يف ااالت اآلتية)االنفعايل(والبعد الوجداين 

ه، هـذه  لقد احتل اال األخالقي املرتبة األوىل جبميع قيم :المجال األخالقي - 1- 4- 14
القيم إذا ما مت غرسها يف نفوس األفراد فإا ستنمي لدى الفرد اجلانـب املعـريف واجلانـب    

  .السلوكي واجلانب االنفعايل
والذي يعتمد أساساً على اجلانب االدراكي يف الفرد، فيعمل علـى   :ففي اجلانب املعريف

ر السليم ويصبح الفرد قـادراً  تنمية الضمري األخالقي، لتنمو لدى الفرد اإلرادة وحرية االختيا
  .على اختيار اخلري وتنفيذه بتأثري اإلرادة على الفكر والعاطفة معاً

فإن تدريب الفرد على تنفيذ اخلري، ودعوة الناس إىل عمله يؤدي إىل : واجلانب السلوكي
  .داالئتالف معه واالعتياد على تنفيذه ليصبح عمل اخلري عادةً راسخة ونامية يف نفوس األفرا

فإذا ما تبىن الفرد قيمة أخالقية معينة، والتزم بتنفيذها، فإن ذلك يصدر : اجلانب االنفعايل
عن اجلانب االنفعايل الذي يسيطر على ضبط النفس حيال املواقف احلرجـة أو األزمـات   
املختلفة كما أن غرس القيم األخالقية يف نفوس األفراد تكون لديهم روح اخلري، فيميلون اىل 

 اخلري عن رغبة أكيدة ويبتعدون عن الشر ال خوفاً، وإمنا كرهاً لتلك القيم اليت تتناىف مـع  تبين
القيم األخالقية، وترتقي عندهم القيم اإلنسانية، فينظرون إىل آلخـرين كمـا ينظـرون إىل    
أنفسهم، وحيبون لآلخرين ما حيبون ألنفسهم، ويرون مجيع النـاس متسـاوين يف احلقـوق    

وأن كرامة اإلنسان تسمو بفضل أعماله وقيمه العليا، فإذا متثل الفرد ذلك فانـه  والواجبات، 
سيكون صادقاً مع نفسه ومع اآلخرين، خملصاً بعمله متعاوناً مع األفراد الذين يعيش معهـم،  
فتظهر لديه قيم التسامح والتواضع والبعد عن الكربياء والغرور، ويسعى لنشر هذه القيم عند 

على تفعيل النظام األخالقي وسيادته يف البناء االجتماعي وهكـذا تتغلـب    اآلخرين ليعمل
  .السلوكيات األخالقية وتتالشى السلوكيات املنحرفة يف اتمع

احتلت قيم هذا اال املرتبة الثانية، وهي قيم يتقـرب ـا    :المجال التعبدي - 2- 4- 14
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فإنه يتمثل الصدق والـورع واإلخـالص   املسلم إىل اهللا، فإذا أخلص اإلنسان يف أدائها هللا، 
والعدل واإلحسان وخمافة اهللا يف أقواله و أعماله، وكلها أسس سـليمة دعـا إليهـا ديننـا     
اإلسالمي احلنيف، كما تعمل هذه القيم على إحياء الوازع الديين لدى األفراد جتاه املواقـف  

عضهم بعضاً ويتعاطفون معاً اليت يتعرضون إليها، يف إطار اخوة اإلميان، فيحسون مبشكالت ب
فيفرحون لفرح بعضهم بعضاً وحيزنون ملا يصيبهم من عنت، وهكذا يتمثلـون سـلوكيات   
إميانية، كالتقوى والتواصي باحلق واإلحسان والتفكر يف خلق الرمحن وما يف هذا الكون مـن  

السماوات  فنجد املفكر والباحث والعامل ينظرون يف خلق. مكنونات وضعها اهللا خلدمة عباده
واألرض وما بينهما من آيات، فيتوصلون إىل إميان أعمق، يقوم على التفكري والعلم والـدين  

  .ويدفعون اخلرافات عن أنفسهم ودينهم وواقعهم االجتماعي
احتل هذا اال املرتبة الثالثة بقيمه املتمثلة بقيمة اإلميان باهللا،  :المجال العقدي - 3- 4- 14

لسماوية، والرسل واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، واخلوف مـن اهللا،  واملالئكة، والكتب ا
فهذه . والتوكل على اهللا، وقدرة اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ باألسباب

القيم إذا ما متثلها الفرد فإنه سيجد نفسه ال خيضع إالّ هللا وحده وال ينقاد إالّ لـه سـبحانه   
الّ اهللا وال يتوكل إالّ عليه وتتجلى يف أقواله وأفعاله قيمة األمر بـاملعروف  وتعاىل، فال خياف إ
. وعندها يكون الفرد يف جمتمعه عزيز النفس ال خياف يف اهللا لومة الئـم , والنهي عن املنكر

كما تسهم املعرفة احلقيقية للقيم العقائدية يف حترير عقول األفراد من األوهـام واخلرافـات   
اليت يلجؤون إليها إذا ما أصابتهم مصيبة، ويصبح عنـدها العقـل مـدخالً     وأمور الشعوذة

  .للوصول إىل اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وغريها من األمور العقائدية
احتل هذا اال املرتبة الرابعة جبميع قيمه ، هذه القيم إذا ما  :مجال المعامالت - 4- 4- 14

كفيلة بأن توجد الفرد الذي يهتم بقيم التفاعل االجتمـاعي   مت غرسها يف نفوس الناشئة فإا
واملصلحة العامة وقيم اإلنتاج واالدخار بعيداً عن اإلسراف والتقتري، بل أفـراد ينظـرون إىل   
العمل على أنه الوسيلة الشرعية للكسب املشروع، واتباع السبل السليمة اليت حتقق مثل هـذا  

بتعد الفرد عن األنانية و الطمع والنظر إىل ما يف أيـدي  فعندها ي. النوع من الكسب احلالل
الناس، ويعتمد على قدراته اجلسدية، ومهاراته اليدوية للعمل والشعور بالرضا النفسي جتـاه  
العمل الذي يقوم فيه فإنه يشكل دعامة قوية لتصويب املعامالت يف اتمع املسـلم والـيت   

  .سالميتشكل أحد األبعاد األساسية يف الدين اإل
احتل هذا اال املرتبة اخلامسة جبميع قيمه، ألن تعلـم   :المجال االجتمـاعي  - 5- 4- 14
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تلك القيم التربوية وغرسها يف نفوس الطلبة يعمل على تنمية التعلم اإلبداعي الذي من شـأنه  
م أن يطور العالقات التعاونية بني الطلبة، وينمي بينهم روح العمل التعاوين وقواعده، ليـتعل 

األفراد من خالل هذا اال االجتماعي العمل يف مجاعـات، ويتبـادلون اآلراء واألفكـار    
والوسائل اليت تنمي بينهم أساليب التشاور واملشاركة يف العمل اجلماعي، وتـوجيههم حنـو   
التعلم القائم على العمل املوجه حنو الرب والتقوى، كما يساعد األفراد على تطوير مهـارات  

نتج، وتبين القيم االجتماعية األصيلة، واملواطنة الصادقة وحتمل املسؤولية حنو الـذات  العمل امل
واتمع، وكذلك املرونة يف التفكري والعقالنية يف السلوك وحل املشكالت واالسـتثمار يف  
إطار من القيم االجتماعية اإلنسانية السليمة، ولتنمية التفكري ال بـد مـن رعايـة األفـراد     

أساليب التفكري، ومنظومة القيم األخالقية واملعرفية والتقنية اليت متكنهم من التكيف وإكسام 
  . مع املستجدات الثقافية املعاصرة يف اتمع

  
  مناقشة النتائج  -15

من خالل حتليل كتب التربية اإلسالمية للصفوف السابع والثامن والتاسـع والعاشـر   
قيمة تربوية مت توزيعها على مخسة جمـاالت  ) 81(أظهرت النتائج ان هذه الكتب تتضمن 

قيمة تربوية تقع ضمن اال ) 15(قيمة تربوية تقع ضمن اال األخالقي و) 41(وتبني أن 
من القيم التربوية جاءت ضمن هذين االني ويعـود  % 70التعبدي، وهذا يدل على أن 

ا يدل على احلاجة امللحة لغـرس  ذلك إىل احتواء هذين االني الكثري من القيم التربوية، مم
هذه القيم اليت تندرج حتت هذين االني يف نفوس الناشئة، ملا لذلك من تـأثري فعـال يف   
الوصول بالفرد إىل مسو الروح وحسن اخللق وذلك عن طريق تعزيز اإلميان وفهـم الـدين   

القناعة والرغبة يف فهماً صحيحاً والتحلي باألخالق الكرمية لتبعث يف نفس اإلنسان الرضا و
معرفة اخلري بكل صوره، وممارسة هذه املعرفة سلوكاً ومنهجاً يف احلياة، ومن مث تـنعكس  

ومـن هنـا جيـب علـى     . تلك املمارسة على اتمع ككل باعتباره جمموعة من األفراد
املؤسسات التربوية أن تعمل جاهدةً على تنشئة هذه الفئة من املتعلمني والـذين هـم يف   

حلة األساسية من التعليم والذين يتأرجحون بني فترة الطفولة وفترة الرشد على تبين هذه املر
  . القيم وممارستها يف الواقع االجتماعي

املتعلق باإلجابة عن السؤال األول نالحظ أن القـيم  ) 1(ومن خالل النظر إىل اجلدول 
لذا ال بد مـن وجـود   املتضمنة يف الكتب عينة الدراسة، غري خمطط هلا بصورة صحيحة، 
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وخاصة أن . معيار أو نظام يتبع يف حتديد نوعية القيم وتوزيع تلك القيم على عينة الدراسة
هذه القيم اليت تندرج حتت اال العقدي هلا تأثري كبري يف عقيدة املسلم، واليت من خالهلـا  

ليوم اآلخر والقدر خريه جيد املسلم حالوة اإلميان يف حبه هللا وإميانه مبالئكته وكتبه ورسله وا
وشره، وهذا يستدعي إعادة النظر يف نصوص احملتوى لكتاب الصف الثامن وتضمينها القيم 

  .العقدية املطلوبة لتحقيق أهداف مناهج التربية اإلسالمية
كما أنه من الضروري يف هذه املرحلة تعزيز القيم التربوية اليت مت غرسـها يف املراحـل   

فراد والعمل على تنميتها ألا تضمن للفرد دوراً اجتماعياً فاعالً يستطيع األوىل من تنشئة األ
من خالله التفاعل مع اآلخرين وكسب ثقتهم، فالعالقات االجتماعية يف هذه املرحلة تتميز 

فمن خالل تفاعله تتأكد لديه مظاهر الثقة بالنفس والقدرة على . بأا أكثر اتساعاً ومشوالً
تواجهه، وجذب انتباه اآلخرين لديه إلشعارهم بأمهيته ووجوده، وهذا حل املشكالت اليت 

اليت تسعى يف إعداد أفراد قادرين على مواجهـة   هواجتاهاتيتفق مع متطلبات التعليم احلديثة 
متطلبات احلياة املستقبلية، وال ميكن للتربية أن تعمل على حتقيق النمو الكامل للشخصـية  

اعية حتترم املبادرة الفردية وتقدر الذكاء اإلنسـاين وتعمـل علـى    الفردية إالّ يف بيئة اجتم
  .ترقيتها وإتاحة الفرصة الستخدامه يف اتمع

كما نالحظ أن هناك من القيم التربوية اليت مل حتظ بنصيب وافر من التكرارات، وهذا 
د عدم ما نلحظه حلظاً واضحاً يف درجة تضمن منهاج الصف السابع هلذه القيم، ورمبا يعو

التركيز على هذه القيم يف كتب التربية اإلسالمية من قبل مؤلفي هذه الكتب، إالّ أن هذه 
املادة تسهم مع املواد األخرى يف تعزيز هذه القيم، وأن هذا العذر لواضعي املنـاهج غـري   
مقبول وال يعفيهم من إعادة النظر يف مناهج التربية اإلسالمية، ألن هذه املناهج هـي أوىل  

ملواد يف التركيز على هذه القيم التربوية ألا مدعمةً بالقصص واآليات واألحاديث تدعيماً ا
أوسع ومفصالً، على عكس غريها من املناهج األخرى اليت قد تتعرض هلا بصورة عرضـية  

  .من غري تركيز يعاجلها بدرجة كافية
عـن السـؤال الثـاين،     من خالل النتائج اليت توصل إليها الباحثان فيما يتعلق باإلجابة

وبالنظر إىل النسب املئوية اليت حصل عليها كل جمال من ااالت اخلمسة، نرى بأن هناك 
تفاوتاً كبرياً بني هذه النسب، وهذا التفاوت رمبا يعود إىل عدم اتباع القائمني على هـذه  

ية، ودليل ذلك أن املناهج استراتيجية ثابتة عند تضمني مناهج التربية اإلسالمية للقيم التربو
قيمة و حصل على املرتبة األوىل، بتكرارات بلـغ  ) 41(اال األخالقي الذي اشتمل على 
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نرى بأن هناك تفاوتاً يف تضمني القيم %) 40.13(مرة بنسبة مقدارها ) 954(جمموعها 
على الرغم من أمهية هذا اال الذي احتـل  . اليت تنتمي إىل هذا اال من صف إىل آخر

، والذي كان هدفاً لبعثـة  مكانةً كبرية بني آيات القرآن الكرمي وأحاديث الرسول حممد
  .»إمنا بعثت ألمتم مكارم  األخالق«: ، وذلك يف قولهالرسول 

وكما هو معلوم فإن احلرص والتركيز على القيم األخالقية ينبعان من أنَّ هذه القيم هلـا  
 إن متثلها يساعدهم على التعامل مع اآلخـرين  تأثري بالغ يف صقل شخصية الفرد، ومن مثّ
  .وتربية جيل واعٍ يتحلى باألخالق الكرمية

وميكن القول إن السبب يف احتواء هذا اال على العديد من القيم على عكس غريه من 
ااالت، هو أن القيم األخالقية يسهل متثلها وتطبيقها أكثر من غريها، فمجال املعـامالت  

قيم تربوية، نالحظ أن متثلها لدى األفراد وتطبيقها يؤدي إىل ) 6(احتوى على  مثالً الذي
غراءات املادية، كشـهادة  صراع بني اإلنسان ونفسه، وكذلك مع اآلخرين، من حيث اال

  .احلق والسعي لكسب الرزق بالطرائق املشروعة، وكذلك حترمي االستغالل واالحتكار وغريها
مرة شكــل نســبة   ) 851(تل املرتبة الثانية بتكرار بلغ أما اال التعبدي الذي اح

هنـاك   ما زال، على الرغم من هذا اموع الذي حصل عليه، %)35.80(مقـدارها 
يف تضمني بعض القيم اليت تنتمي إىل هذا اال من صف إىل آخر، ومن مثّ زيـادة  تفاوت 

سبب يف ذلك يعـود إىل أن  التكرارات ونقصاا من صف إىل آخر للقيمة نفسها، ولعل ال
بعض القيم يصعب تطبيقها، ومن مثّ فهي حباجة إىل حتريض مستمر، وهذا التحريض، هـو  
الذي يسبب زيادة التكرارات لبعض القيم، فقيمة اجلهاد اليت حصلت على تكـرار بلـغ   

، هي من القيم اليت يصعب تطبيقها لذلك قـد  %)6.69(مرة وشكل ما نسبته ) 159(
ما لكم إذا قيل  منواآيا أيها الذين : على اإلنسان وهذا متمثل يف قوله تعاىلتكون ثقيلة 

  ).38: التوبة. (ثاقلتم إىل األرضالكم انفروا يف سبيل اهللا 
بالرغم من كل هذه اإلجيابيات فإن هناك بعض القيم اليت ال بد من إعادة النظـر فيهـا   

األفراد وحيام، فضالً عن انعكاساا على والتحريض عليها، ملا هلا من تأثري بالغ يف نفوس 
اتمع بأكمله، كالتوبة واالستغفار، واحملافظة على النفس وصوم رمضان والتقوى وغريها 

  .من القيم اليت مل يكن هلا نصيب وافر من التكرارات والكتب التعليمية
ارات هذه القيم، أما اال العقدي فجاء يف املرتبة الثالثة، مع وجود تفاوت يف عدد تكر

نالحظ أن القائمني على وضع هذه املناهج، قد ركزوا على بعضها ومل يركزوا على القيم 
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مرة، نـرى  ) 72(األخرى، فقيمة اإلميان باهللا، اليت حصلت على املرتبة األوىل بتكرار بلغ 
 مرات، وقيمـة ) 8(باملقابل أن قيمة اإلميان بالكتب السماوية قد حصلت على تكرار بلغ 

مرة، فهذا التفاوت  الكبري بني هذه القيم من حيث عدد التكرارات ) 11(اإلميان باملالئكة 
يدل على العشوائية يف تضمني هذه القيم يف مناهج التربية اإلسالمية، مع العلم أن قضـية  

  .اإلميان متكاملة دون نقص
ملـا هلـذا    ،كاملفمن هنا جيب إعادة النظر يف هذه املناهج من أجل حتقيق التوازن والت

فالعقيدة هي األساس الذي تنبثـق منـها    ،اال من أثر واضح يف العالقة بني العبد وربه
  .التشريعات والتوجيهات اليت توثق صلة اإلنسان بربه وتوجهه حنو اخلري والرشاد

مل يكن حاله أفضل مـن غـريه مـن     ،أما اال االجتماعي والذي حاز املرتبة الرابعة
ل على العكس من ذلك، نرى بأن هناك قيماً يف هذا اال مل تنل أدىن نصيب من ااالت ب

حـازت  ، مة واليت نشكو مجيعاً من فقـداا فقيمة احملافظة على األموال العا ،التركيز عليها
علماً أننا بأمس احلاجة إىل تنميتها وإبرازها وخاصة يف هـذه األيـام،   ) مرتني(تكراراً بلغ 

  .لقيمة العمل التطوعي وغريها من القيمكذلك هي احلال 
وجاء جمال املعامالت يف املرتبة اخلامسة واألخرية، وكذلك نرى العشوائية يف تضـمني  

وأن متثل األفراد هلـذه القـيم    ،املناهج تلك القيم كغريها من القيم، على الرغم من أمهيتها
وتوضيح احلقوق  ،الحنرافاتوانعكاساا على سلوكهم جينب اتمع العديد من اجلرائم وا

يرتبط أفراده بأواصـر   ،والواجبات، وذا كله يصبح اتمع متماسكاً ومتكافالً ومتعاوناً
  .احملبة واألخوة اليت أرادها ديننا اإلسالمي احلنيف

لقد أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث، بعد ترتيب القيم ترتيباً تنازلياً، ويتناول أول 
يف بداية السلم القيمي، فقد جاءت قيمة اجلهاد يف سبيل اهللا اليت تنتمي إىل اال مخس قيم 

فهذه القيمـة  ، %)6.69(مرة وبنسبة مقدارها ) 159(التعبدي باملرتبة األوىل بتكرار بلغ 
اليت ما زلنا نرددها قوالً ال فعالً على املنابر ويف احملافل واملناسبات الدينية، جاء الوقت الذي 

رجم فيه هذه القيمة إىل فعل، فبقيم اجلهاد، حتفظ األمة هيبتها وكرامتها اليت خصها ـا  تت
وحتافظ على وجودها من العدوان واالستالب وتنقي النظام االجتماعي من الظلم  ،اإلسالم
  .وهلذا جاء التركيز على هذه القيمة والتحريض املستمر عليها ،واملفاسد

مرة، وشـكل  ) 141(املرتبة الثانية بتكرار بلغ جمموعه  وجاءت قيمة إقامة الصالة يف
، من القيم اليت تنتمي كذلك إىل اال التعبدي، ملا هلذه القيمـة  %)5.93(نسبة مقدارها 
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, وحفظ اإلنسان من الوقوع يف املعاصي واآلثـام , من أمهية كبرية يف تقوية صلة العبد بربه
وحيافظ على جمتمعـه مـن التفكـك    , لى دينهوهي قيم تريب املواطن الصاحل الذي يغار ع

  .ألن الصالة بدورها تنهى املسلم عن الفحشاء واملنكر ،واالحنراف
فقد حصلت على املرتبـة  , أما قيمة طلب العلم واليت تنتمي كذلك إىل اال التعبدي

، ونظراً لقيمـة العلـم،  اهـتم    %)3.40(مرة وبنسبة مقدارها ) 81(الثالثة بتكرار بلغ 
واحملافظـة  , سالم ا وركز عليها ألن قيم العلم املدخل احلقيقي لتقدم األمم وازدهارهااإل

  .على هيبتها بني األمم، وبالعلم احلقيقي تستمر اتمعات يف طريق التقدم احلضاري املادي واملعنوي
 ولقد حثنا اإلسالم على طلب العلم، وشجع عليه، وهذا ما نلمسه جلياً يف قوله تعـاىل 

ل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلبابق ،) 9: الزمـر( ،
رواه مسلم، ". (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنة: "وقوله

  ).6/1381كتاب رياض الصاحلني، باب فضل العلم، رقم 
ال التعبدي يف املرتبة الرابعة، بتكـرار بلـغ   وجاءت قيمة إيتاء الزكاة اليت تنتمي إىل ا

، فهذه القيمة اليت قرا ربنـا سـبحانه   %)3.24(مرة، وبنسبة مقدارها ) 77(جمموعه 
، هلا أمهية )20: املزمل( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: قال وتعاىل بقيمة إقامة الصالة حني

أى صورمها، وسد حاجـة احملتـاجني   بالغة يف حتقيق معاين التعاون والتكافل االجتماعي ب
  .بعيداً عن املنة والرياء اللتني حتبطان العمل

) 72(وجاءت قيمة اإلميان باهللا اليت تنتمي إىل اال العقدي باملرتبة اخلامسة بتكرار بلغ 
أليس هلذه القيمة احلـق يف أن  . فهذه القيمة اليت احتلت املرتبة األوىل ألركان اإلميان. مرة
املرتبة األوىل، وهي اليت يصبح ا اإلنسان عبداً هللا وحده، ال خيضع وال يتذلل إالّ هللا  حتتل

وحده ألنه يعلم علم اليقني، بأن اهللا وحده هو القادر على كل شيء، وهو املانع واملعطـي  
وهو الذي حييي ومييت، وهذا ينعكس بدوره على سلوك املؤمن فيصبح عندها مستقيماً يف 

  .خالقهتصرفاته وأ
فقـد  : فجاءت على النحو التـايل  ،أما القيم اخلمس األخرية قيم يف اية السلم القيمي

واليت تنتمـي  ) مرتني(بتكرار بلغ  ،)77(حصلت قيمة احملافظة على األموال العامة الترتيب 
إىل اال االجتماعي، هذه القيمة مل حتصل على عدد تكرارات عالٍ، مما يدل على عـدم  

ألمهيتها من قبل واضعي املناهج، بالرغم من أننا حباجة إليها، وحباجـة إىل محـل    االنتباه
تطبيقها، من خالل التحريض أو بالعقوبات الرادعة، حىت يعلم الفرد أن هـذه  على األفراد 
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  .األموال هي ملك للجميع فال جيوز أن حيللها شخص لنفسه دون اآلخرين
وبنسـبة  ) مرة واحدة(، بتكرار بلغ )78(رتبة وقد حلت قيمة االعتماد على  النفس امل

، وهذه القيمة تنتمي إىل اال األخالقي، فما أحوجنا اليوم إىل إنشـاء  %)0.4(مقدارها 
وبلوغ مرامه على نفسه جيل قادر على اختاذ القـرارات  , جيل واعٍ يعتمد يف تدبري شؤونه

ذا يتطلب تركيزاً أكثر على وحل املشكالت اليت تواجهه دون أن حيس بالعجز والفشل، وه
هذه القيمة من قبل واضعي املناهج، ولن يقبل منهم عذر إذا ما قيل إن هذه القيمـة قـد   
نلمسها يف أكثر من منهاج مدرسي، ألن القيم اليت جيب أن تظهر على سلوك اإلنسان جيب 

ـ . التركيز عليها كثرياً يف كل منهاج مقرر ي إىل اـال  وأما قيمة إفشاء السالم واليت تنتم
، %)0.4(وبنسبة مقـدارها  ) مرة واحدة(بتكرار بلغ ) 79(األخالقي فقد حلت باملرتبة 

فال ندري هل القائمون على إعداد املناهج ال يدركون أمهية مثل هذا النوع من القيم الـيت  
أال «: الذي يقـول فيـه   تدعم روابط احملبة بني الناس، أم تناسوا حديث الرسول حممد

فهذه هي القيمة اليت أوصـانا  . »أفشوا السالم بينكم ،على شيء إذا فعلتموه حتاببتمأدلكم 
أن نسلم على من نعرف ومن ال نعرف، ملا هلذه القيمة من تقوية للـروابط   رسول اهللا 

بني الناس وما هلذه التحية من شعور باألمان من قبل ملقيها، فمن هذا املنطلق جيب علـى  
وما قيمة تنمية العـادات  . ه ملثل هذه القيم التربوية وأخذها باحلسبانواضعي املناهج، التنب

مرة (بتكرار بلغ ) 80(املرغوب فيها واليت تنتمي إىل اال االجتماعي واليت جاءت باملرتبة 
، مل تركز الكتب عليها كغريها من القيم، مع العلم بأن %)0.4(وبنسبة مقدارها ) واحدة

نفوس األفراد والتركيز عليها جيعل منهم جيالً قادراً على التفاعـل   تنمية العادات اخلرية يف
مع اآلخرين واحترام تلك العادات، وجيعلهم قادرين كذلك على التمييز بينها وبني العادات 

  .اليت ال متت إىل اإلسالم أو العروبة بصلة
ي باملرتبـة  اليت تنتمي كذلك إىل اال االجتمـاع  ،وأخرياً جاءت قيمة العمل التطوعي

، هذا التكرار جـاء فقـط يف   %)0.4(وبنسبة مقدارها ) مرة واحدة(بتكرار بلغ ) 81(
الصف الثامن، فهل هذا يكفي ألن يترسخ يف عقول طلبة الصف السابع والتاسع والعاشر، 
أم إنَّ هذه القيمة مت التركيز عليها يف كتب صفوف املرحلة األساسية األوىل مـن دراسـة   

كله ال يكفي لترسيخ معاين هذه القيمة وتعميقها، خاصة وأن هـذه القيمـة،   الطلبة، هذا 
جتعل الفرد حيس باالنتماء الوطين، واملسؤولية الكاملة عن كل ما حيتاجه وطنه للبناء والتقدم 
والرقي، وهذا ما يتفق مع األعمال واملشروعات التطوعية اليت تقوم ا املؤسسات التعليمية 
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ربية والتعليم من خالل األندية واألنشطة الصيفية ومعسكرات احلسني الـيت  ممثلة بوزارة الت
  . تقوم بدورها بأعمال النظافة وزراعة األشجار احلراجية منها واملثمرة

تشري النتائج اليت توصل إليها الباحثان فيما يتعلق باإلجابة عن السـؤال الرابـع  إىل أن   
األفراد وذلك من خـالل صـقل شخصـية الفـرد،     القيم التربوية هلا أكرب األثر يف حياة 

  .وتشكيلها وامنائها وتوجيه سلوك الفرد حنو األفضل
وأظهرت النتائج كذلك أن للقيم التربوية دوراً مهماً، وذلك ألا جتعل الفرد حيس بأنه 
حيمل تعاليم ومبادئ حيتكم إليها وحيكم من خالهلا على سلوكه وأعماله اليت ميارسها مـع  

ع غريه، كما أن هذه القيم تسهم يف جعل الفرد قادراً على حتمل املسؤولية، جتـاه  نفسه وم
قضاياه خاصة وقضايا أمته عامة وهذا يؤهله ألن يكون قادراً على مواجهة املشكالت اليت 

كما تعطيه الفرصة واحلرية يف التعبري عن أفكاره، ألنـه  . تواجهه، وإجياد احللول املناسبة هلا
عدة قيمية، ارتضاها الشرع والعرف السائد بني الناس ، وإذا ما أخذت هـذه  يستند إىل قا

القاعدة القيمية، حيزاً واسعاً، ومكانة مرموقة، يف نفوس أفراد اتمع عامة، فإننا نرى بذلك 
جمتمعاً يرقى مببادئه وقيمه العليا املستقرة، وبذلك يكون جمتمعاً متماسكاً ومتوحداً أمام مجيع 

والثقافات الدخيلة، مما يزيد يف رفعته وشأنه بني الشعوب، ونزع مجيـع أشـكال    األفكار
  .األنانية والشهوات اليت تؤدي إىل تفكك اتمع واياره

كما أن غرس القيم التربوية يف عقول الطلبة ومداركهم يسهم يف تنميـة شخصـيتهم   
 متـت إىل اإلسـالم   وتفكريهم، وختليص عقوهلم من كل ما يشوا من خرافات قدمية ال

بصلة، وميكن قياس مدى متثل األفراد للقيم التربوية، من خالل التحصيل الدراسي للفـرد،  
الذي يدل على أداء الفرد يف املستقبل، ومدى تعاونه وممارسة كل ما يتلقاه ويتعلمه من قيم 

يق املراقبـة  تربوية مع زمالئه ومعلميه داخل املؤسسة التربوية، وميكن أن يتم ذلكً  عن طر
أيضا، ألنه ميكن أن يتعلم الفرد قيماً ولكنه ال يطبقها، كأن يتعلم الفرد ) املالحظة(املنظمة 

قيمة الصالة وقراءة القرآن ولكنه ال يتعبد ا وال ميارسها، أو أن يتعلم كذلك قيمة التعاون 
  .ولكن ال يظهر ذلك يف سلوكه وتعامله مع زمالئه داخل املؤسسة التربوية

  
  المقترحات -16

  : يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإن الباحثني يقدمان املقترحات اآلتية
يقترحـان زيادـا   ويرى الباحثان أن منظومة القيم التربوية مكتملة إىل حد مـا،   -1
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والتركيز على القيم اليت مل تظهر بدرجة عالية من خالل تدعيمها باألدلة يف كتـب  
  .سالمية وطرائق التدريسالتربية اإل

قلة األدلة اليت تركز على القيم  االجتماعية اليت تضمنتها كتـب التربيـة    بالنظر إىل  -2
  .ن زيادة تلك األدلة والتركيز عليها يف مجيع املراحلاالباحث يقترحاإلسالمية، 

ح يقترأن دليل املعلم خيلو من استراتيجيات تعليم االجتاهات والقيم، بالنظر إىل و
لطلبـة مبـا   لن دعم هذه األدلة باالستراتيجيات املالئمة لتعليم القيم التربوية الباحثا

  .يتالءم مع خصائصهم الشخصية
 .جراء البحوث والدراسات حول منظومة القيم التربوية يف مراحل تعليمية أخرىإ -3
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