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 :ملخص الدراسة
التربية  كتبفي محتوى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيم الخلقية التي ينبغي تضمينها      
 تم الدراسة، ولتحقيق أهداف من مرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية األخيرة سالمية للحلقةاإل

 الفكرة متخذا ً الكتب، محتوى تلك في المتضمنة الخلقية القيم لمعرفة المحتوى تحليل أسلوب استخدام
 .اإعداده تم التي التحليل لفئاتوفقًا  الموضوعات تحليل فتم للتحليل، وحدة
 :اآلتي النتائج أبرز من وكان     
ً ينبغي التي الخلقية بالقيم قائمة إلى التوصل ـ ًتضمينها ًمحتوى  للحلقة اإلسالمية التربية كتبفي

  قيمة.( 63) على اشتملت األساسي، التعليم مرحلة من األخيرة
 في رةم( 6733) تكررت قيمة( 63) اإلسالمية التربية كتب تضمن عن التحليل نتائج أسفرت ـ

0631ً) منها الكتب جميع (0303ً) ومنها ،%(68.73) بنسبة السابع الصف كتاب فيًا ًتكرار(

 الصف كتاب في تكراراً ( 0101) ومنها ،%(61.06) وبنسبة الثامن الصف كتاب في ا ًتكرار
 %(.33.13) وبنسبة التاسع

كل كتاب أو الكتب أغلب القيم وردت بشكل ضعيف سواًء على مستوى  أن التحليل نتائج أظهرت ـ
  شكل عام.ب

 الخلقية القيم مجموع بين من األولى المرتبة على حصلت العلم تقدير قيمةـ كما أظهرت النتائج أن 
 وقيمة تكراراً ( 833) تكررت إذ الثانية المرتبة على األخوة قيمة وحصلتًتكرارًا،( 833) تكررت إذ

613ً) تكررت إذ الثالثة المرتبة على النظافة  تكررت إذ الرابعة المرتبة على الصدق ،ًوقيمةا ًارتكر(
 المرتبة في وجاءت ،تكراراً ( 337) تكررت إذ الخامسة المرتبة على الرحمة قيمة و تكرارًا،( 338)

 حصلت حيث السابعة المرتبة في الصبر وقيمة تكرارًا،( 031) بلغ بتكرار العمل إتقان قيمة السادسة
 بلغ بتكرار الثامنة المرتبة على النصح إسداء قيمة حصلت وقد ،تكراراً ( 083) على القيمة هذه

 على العدل قيمة وحصلت مرة،( 036) بلغ بتكرار التواضع قيمة التاسعة المرتبة واحتلت ،(086)
 (.033) بلغ بتكرار العاشرة المرتبة

 تكرارًا،( 7) بلغت( النفس على االعتماد) قيمة: هي التكرارات أدنى على حصلت التي القيم إن ـ
 قيمة أقل وهي تتكرارا( 3) بلغت( المسئولية تحمل) وقيمة ،تتكرار ( 3) بلغت( الحوار أدب) وقيمة
 .األخيرة للحلقة اإلسالمية التربية كتب في ورودها تم التي الخلقية القيم قائمة مجموع بين من

 يعد وهذا فقط، لصفوفا بعض في تضمينها كان المرحلة هذه لتالميذ أهميتها على القيم هذه أن ـ
 .الكتب هذه في ضعف نقطة

 : القيم الُخلقية، كتب التربية اإلسالمية.الكلمات المفتاحية
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Abstract 
    The purpose of this study was to identify the moral values that should be i

ncluded in the books of Islamic education for the last cycle of basic educatio

n in the Republic of Yemen. To achieve the objectives of the research, the m

ethod of content analysis was used to determine the moral values contained i

n these books. Which were prepared, and adopted the study in the treatment 

of results and frequencies and percentages and the equation (Holistic) to cal

culate stability. 
     The main results were as follows: 
To reach a list of moral values that should be included in the books of Islami

c education for the last cycle of basic education, included (36) value. 

       The results of the analysis included that the books of Islamic education 

(36) included a value of (3877) times in all books, (1350) times in the book 

of the seventh grade (34.82%), 1517 in the eighth grade book, 39.13% , And

 (1010) repeated in the ninth grade book (26.05%. 

The results of the analysis showed that most of the values were weak, both a

t the level of each book or books in general. 
     The results showed that the value of the science assessment ranked first a

mong the total of the moral values (457), and the value of the brothers was r

anked second (422) times, and the value of cleanliness was ranked third (30

5) And the value of honesty in the fourth place, repeated 264 times, and the 

value of mercy to the fifth place, repeated 258 times, the value of work was 

repeated at 170 times, (147) times, and the value of advice was ranked eight

h with a frequency of (143) and ranked Ninth value of humility repeated (12

3) times, and the value of justice ranked tenth with a frequency of (122). 
     The values that obtained the lowest frequencies are: the value of (self-reli

ance) reached (8) times, the value of (dialogue literature) reached (7) recurre

nce, and the value of (bearing responsibility) reached (6) recurrences and is t

he lowest value of the total list The moral values that were mentioned in the 

books of Islamic education for the last episode. 
     That these values of importance to the students of this stage was included

 in some grades only, and this is a weak point in these books. 
Keywords: moral values, books of Islamic education. 



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

07 
 

 البشري حسين عبدهللا حسين /د                         .... اإلسالمية التربية كتب محتوى في تضمينها ينبغي التي الخلقية القيم
 

 :الدراسة مقدمة

وهي تناقش على  كافة مجاالتها،عد القضية القيمية قضية كبرى تواجهها التربية المعاصرة في تُ       
المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، حيث تتعالى نداءات وصرخات اليقظة لالهتمام بمنظومة القيم 

عادة تشكيلها عند اإلنسان المعاصر، لما يالحظ من سيادة القيم المادية والفردية على أنماط حياته  وا 
ما تحمله هذه القيم من عشوائية، وعدوانية، وسخط على الحياة، وتطرف،  بكلوتفكيره وسلوكه 

همال معايير الحق والفضيلة  السلوكوابتعاد عن معايير  الخلقي القويم، وتعلق بالحياة المادية وا 
 واإلحسان.

أن من أهم أسباب انهيار الحضارات واألمم هو انهيار قيمها الخلقية كما للتاريخ سيجد والمتتبع     
 (.633م، 0136أنه سبب في النهوض بها" )يالجن، 

يعمل كغيره من األنظمة الحياتية لخدمة  انظامً ت المتصلة بالتعليم بوصفها وبما أن األخالقيا    
اة هي أخالقيات تالزم الفرد إذ إنها انعكاس للعقيدة فلسفة المجتمع وتحقيق غايته القصوى في الحي

 .(33ـ  30م، 3113)األنصاري،  التي تحكم حياته كلها
ـ قد أكدت على الجانب الخلقي وجعلته من أهم  والمناهج الدراسية ـ وخاصة في الجمهورية اليمنية    

تسهم في تنمية الجوانب أهدافها، حيث يهدف النظام التعليمي إلى "تحقيق تربية شاملة متجددة 
الروحية والخلقية والوجدانية واالجتماعية والعقلية والجسمية والجمالية للفرد، وصواًل إلى تكوين إنسان، 

 (.7، م3116صالح ومنتج" )العوامي، 
)المنهج القديم(  نتائج وتوصيات بعض الدراسات التحليلية السابقة للقيم الخلقية في وقد أكدت    
الغيلي،  ؛م0111الشرعبي، ؛ م0111أحمد، ؛ م0113سفيان، ؛ م0116رادي، )الج دراسةك

والتي تبين من خاللها بأن توزيع القيم الخلقية لم يتبع فيه نظام معين بل يظهر أن  ،(م0111
ضعف تمثل تالميذ المرحلة  في اً يكون سببة في توزيعها، وهذا قد العشوائية هي السمة الغالب

( 03الذي ال يحقق ما يهدف إليه نظام التعليم في اليمن كما في المادة رقم )األساسية لهذه القيم و 
من القانون العام للتربية والتعليم "حيث يهدف نظام التعليم إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في 

 تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية".

( من القانون الخاص بأهداف التعليم األساسي في اليمن، 07وكذلك ما نصت عليه المادة )    
حيث تسعى هذه المرحلة إلى "المعرفة الواعية بالمبادئ والشعائر واألحكام اإلسالمية، وتمثل قيمها 

 (.36 ،م3116في التعامل والسلوك" )عقيل وآخرون، 

الكشف عن محتوى كتب التربية اإلسالمية تهدف إلى ة هذه الدراس وبناًء على ما سبق فإن    
تم وقد ، ومدى تضمينها للقيم الخلقية المناسبة لتالميذ الحلقة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي
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كونها خالصة المرحلة األساسية ويكون الطالب فيها لديه المرحلة، هذه اختيار)الحلقة األخيرة( من 
عاب واإلدراك وكذلك كونها مقدمًة لسن التكليف والمراهقة فيكون بناء القدرة الكافية على االستي

 .متينًا وُخلقه حصينًا وقوياً  الطالب فيها
 

 مشكلة الدراسة:
أشارت إليه نتائج  وما ،من خالل االطالع على كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية      

القيم الخلقية في حين أن هناك الكثير وتوصيات بعض الدراسات السابقة وجد أنها تتضمن بعض 
من القيم الخلقية قد أغفلتها، لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على هذه القيم المناسبة لهؤالء 

 التربية اإلسالمية المقررة عليهم.التالميذ في هذه المرحلة والتي ينبغي تضمينها كتب 
المادة واستطالع مقرراتها وااللتقاء ببعض من خالل الخبرة الشخصية في تدريس هذه كما أنه     

لم تعد وفق قائمة معيارية تتضمن  الموجهين والمختصين وجد الباحث أن كتب التربية اإلسالمية "
وهذا ما  القيم الخلقية المناسبة للعمر الزمني والعقلي للتلميذ وكذا احتياجاته والتخطيط المسبق لها"

 (.م0111أكدته دراسة )الشرعبي، 

 ناًء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتبلور في األسئلة التالية:وب

القيم الخلقية التي ينبغي تضمينها كتب التربية اإلسالمية المقررة على تالميذ المرحلة األساسية  ما (1
 للحلقة األخيرة بالجمهورية اليمنية؟

 ية للحلقة األخيرةمدى توافر القيم الخلقية في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساس ما (3
 بالجمهورية اليمنية؟

 

 :أهمية الدراسة
 القيم أهم تتضمن قائمة تقديم خالل من األخالقية القيم موضوع إبرازها في الدراسة أهمية تتمثل    
 المقررة اإلسالمية التربية كتب تضمينها ينبغي والتي األساسية المرحلة لتالميذ المناسبة الخلقية
 المعنيين تفيد أن المتوقع من والتي إليها التوصل تم التي النتائج في هميتهاأ  تتمثل كما م،عليه

 .مستقبالً  القيم هذه تضمينها أجل من اإلسالمية التربية كتب بتطوير
 

 حدود الدراسة:
السابع، والثامن، )كتب التربية اإلسالمية للحلقة األخيرة ًمحتوىاقتصرت الدراسة على تحليل  

 .(تعليم األساسي بالجمهورية اليمنيةوالتاسع من مرحلة ال

 . تحليل مقدمة الدروس، وكذلك الصور والخرائط، واألنشطة، والتقويم استثنت الدراسة 
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 مصطلحات الدراسة:
والمعايير التي توجه الفرد، وتضبط سلوكه، المبادئ هي " :بأنهامصطلح القيم الخلقية ُيعرف 

 (.3، 3111ة )المزين، منطلقة من المعايير اإلسالمية واالجتماعي

 التعريف اإلجرائي للقيم الخلقية:

ية معينة في المواقف هي مجموعة من المعايير الثابتة التي توجه اختيارات األفراد ألنماط سلوك
للمعتقدات والمعايير االجتماعية السائدة في  اا في الحكم على هذه األنماط وفقً يستند إليهالمختلفة، و 

 غايات خيرة.المجتمع بهدف تحقيق 
 

 اإلطار النظري:
 :مفهوم القيم الخلقيةأواًل: 
المحافظـــة والصـــالت واالســـتقامة: فالشـــيء القـــيم مالـــه قيمـــة بصـــالحه  : تعنـــيتعريفففف القفففيم لغفففة    

ــــــه تعــــــالى ــــــه قول ــــــا﴿: واســــــتقامته، ومن ــــــا ِقي ًم ــــــال( 030 األنعــــــام،) ﴾ِديًن ــــــو ق  هــــــو القــــــيم: "إســــــحاق أب
ألمـــــــــــور معاشـــــــــــهم  أي ثابتـــــــــــًا مقومـــــــــــاً وقـــــــــــال الراغـــــــــــب: " (637، م0137 األزهـــــــــــري،")المســـــــــــتقيم

 .(803، م0130ومعادهم")األصفهاني،

عبــارة عــن مجموعــة مــن المثــل العليــا والغايــات والمعتقــدات والتشــريعات  :اصييطا ا  القيييم تعريففف    
وجــل، وهــذه القــيم هــي التــي  والوســائل والضــوابط والمعــايير لســلوك الفــرد والجماعــة مصــدرها   عــز

د عالقـــة اإلنســـان وتوجهـــه إجمـــااًل وتفصـــياًل مـــع   تعــالى ومـــع نفســـه ومـــع البشـــر ومـــع الكـــون، تحــد
 .(03، م0113وتتضمن غايات ووسائل" )القيسي،

 خالق:تعريف األ
وتــورد معــاجم اللغــة العربيــة أن لتخــالق دالالت  (.ق ل خ:)مــادة مــن مــأخوذ األخــالق: جمــع ُخلــق،

 اآلتي: تعريفهالغوي، ويمكن متباينة ومتقاربة بحسب اللفظ ال
، والتصنع والتكلف. ق بضم الالم وسكونها: هو األدب والدين والطبع والسجية والمروءةل  ـ الخُلق والخُ  

نَّك   ﴿قال تعالى  )الطبري، الدين  وقيل األدب هنا الخلق قيل( 8القلم،) ﴾ع ِظيم   ُخُلق   ل ع لى و اِ 
  .(06، 03، جم0110

 صطالح:القيم الخلقية في اال
كما وردت عند  ،هناك عدد من التعريفات االصطالحية للقيم الخلقية وردت في معاجم التربية     

هي "مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني والتي الباحثين ومن هذه التعريفات: 
 (.33، 3113)الكيالني،  يحددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيره"
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 :القيم الخلقية خصائص :اً ثاني
، 3118)العيــد، ، و(63-60،0111 الشــرعبي،) فــي اآلتــيلخلــق اإلســالمي اخصــائص تتمثــل     
33-31):  
أي أن مصــدره الــوحي، واســتمداده مــن القــرآن والســنة، فهــو محفــوظ مــن كــل نقــص أو  :المصــدر .1

ل ن ا الذِ ك ر  ﴿: عيب أو خلل، قال تعالى ُن ن زَّ اِفُظون   ِإنَّا ن ح  نَّا ل ُه ل ح   (.9الحجر،)  ﴾و اِ 

أي أنه شامل لجميع أنواع األخـالق، وجميـع جوانـب الحيـاة، فهـو مـرتبط بجانـب العقيـدة  :الشمول .2
ـــه تعـــالى ء  ﴿: والعبـــادة والمعـــامالت ونحوهـــا ويصـــدِ ق هـــذا قول ـــي  ـــا ِفـــي ال ِكت ـــاِب ِمـــن  ش  ـــا ف رَّط ن   ﴾م 

 (.83األنعام، )
لجميــع البشــر، صــالح لكــل زمــان ومكــان، ولكــل فــرد ومجتمــع وأمــة، ألنــه أي أنــه عــام : العمــوم .8

ِتــي ﴿: الــدين الــذي ارتضــاه   للعــالمين، قــال تعــالى ل ــي ُكم  ِنع م  ــُت ع  ل ــُت ل ُكــم  ِديــن ُكم  و أ ت م م  م  أ ك م  ال ي ــو 
م  ِديًنا  ال  س  ِضيُت ل ُكُم اإل ِ  (.8المائدة، ) ﴾و ر 

الفرد والجماعة، ويلبي حاجات الروت والجسد والعقل، ويـوازن بـين فهو يراعى مصلحة : الوسطية .4
طلــب اآلخــرة وعمـــارة األرض فــي الـــدنيا، وهكــذا، دون تغليــب لجانـــب علــى آخـــر، وتصــو ر هـــذه 

ُلول ًة ِإل ـى ُعُنِقـك  و ال  ت ب ُسـط ه ا ﴿: الوسطية آيات كثيرة من كتاب  ، كقوله تعالى ع ل  ي د ك  م غ  و ال  ت ج 
ُسوًرا  ُكلَّ  ُلوًما م ح  ِط ف ت ق ُعد  م   (.29اإلسراء، ) ﴾ال ب س 

أنه ثابت، أصـيل المبـادئ، ال تتغيـر قواعـده المنهجيـة، وال تقبـل التبـديل أو االجتهـاد، وال : الثبات .5
تخضــع للمصــالح الشخصــية واألهــواء الفرديــة، ومــع ذلــك فهــو مــنهج مــرن بمــا تقضــيه المصــلحة 

ل ـِق ف أ قِ ﴿ :الشرعية، قال تعالى ل ي ه ـا ال  ت ب ـِديل  ِلخ  ِنيًفا ِفط ر ة  اَّللَِّ الَّتِـي ف ط ـر  النَّـاس  ع  ه ك  ِللدِ يِن ح  م  و ج 
ل ُمون   ث ر  النَّاِس ال  ي ع  ل ِكنَّ أ ك   (.83الروم، ) ﴾اَّللَِّ ذ ِلك  الدِ يُن ال ق يِ ُم و 

ـِرئ   ُكـل  ﴿ :تعـالى لقـا شخصـية، مسـؤولية: جانبـان لها فيه المسئولية نأ: المسئولية .3 ـا ام  ـب   ِبم   ك س 
 ِمـن ُكم   ظ ل ُمـوا الَّـِذين   ُتِصـيب نَّ  ال   ِفت ن ـةً  و اتَّقُـوا﴿: تعالى قال جماعية، ومسئولية(. 21الطور،) ﴾ر ِهين  
ةً  اصَّ  (.33)األنفال،  ﴾خ 

لى في أنه يترتب عليه جزاء دنيوي وأخروي، وعقاب في الحياتين للمخالفين، قال تعاأي  :الجزاء .7
ـــِزي نَُّهم  ﴿جــزاء األبـــرار ل ن ج  ي ــاًة ط يِ ب ـــًة و  ِيي نَّـــُه ح  ِمن  ف ل ُنح  ـــاِلًحا ِمـــن  ذ ك ــر  أ و  ُأن ث ـــى و ُهــو  ُمـــؤ  ِمــل  ص  م ن  ع 

ُلون   ا ك اُنوا ي ع م  ِن م  س  ر ُهم  ِبأ ح   (. 97النحل، ) ﴾أ ج 
ى أداء هــذه األخــالق، هــو   عــز رقابــة إلهيــة ربانيــة، فالرقيــب علــ إلــىالرقابــة  وتنقســم: الرقابــة .7

ف ى﴿: وجل، الذي قال رَّ و أ خ  ل ُم السِ  ِل ف ِإنَُّه ي ع  ه ر  ِبال ق و  ن  ت ج   .(3)طه،  ﴾و اِ 
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منهج واقعي، يمكن تطبيقه في حياة الناس، والعمل به دون عنت أو مشقة، وال أي أنه : الواقعية .9
ا آ ت اه اال  ُيك  ﴿: يطلب من البشر ما ال يطيقون قال تعالى  (.7الطالق، ) ﴾لِ ُف اَّللَُّ ن ف ًسا ِإالَّ م 

أنـه سـهل ميسـر فـي الجانـب العملـي، غايتـه التخفيـف ورفـع الحـرج عـن النـاس، قـال  أي :التيسير .13
ر ج  ﴿: تعالى ل ي ُكم  ِفي الدِ يِن ِمن  ح  ع ل  ع  م ا ج   (. 73الحج، ) ﴾و 

 ألخـــالق الفاضـــلة دعـــوة عامـــة، فقـــال تعـــالىأي أن القـــرآن الكـــريم دعـــا إلـــى ا: العمـــوم والتفصـــيل .11
ــا﴿ ِن س  ــان  ِل   ــي ط ان  ك  ــن ُهم  ِإنَّ الشَّ ــز ُن ب ي  ــي ط ان  ي ن  ــُن ِإنَّ الشَّ س  ُقــل  ِلِعب ــاِدي ي ُقوُلــوا الَِّتــي ِهــي  أ ح  ــُدو ا و  ِن ع 

خــالق ، فكمــا أن القـرآن قـد دعـا المســلمين دعـوة عامـة لت :أمـا التفصــيل (.58اإلسـراء،) ﴾ُمِبيًنـا
ـــِبُروا ﴿ :فقـــد دعـــاهم بصـــورة تفصـــيلية إلـــى مكـــارم األخـــالق قـــال تعـــالى ـــوا اص  ُن ـــا أ ي ه ـــا الَّـــِذين  آ م  ي 

اِبُروا و ر اِبُطوا و اتَُّقوا اَّللَّ  ل ع لَُّكم  تُف ِلُحون    (. 311)آل عمران ، ﴾و ص 

 ﴾ال ُمتَِّقـــــين   ُيِحـــــب   اَّللَّ   ِإنَّ  ُمـــــدَِّتِهم   ل ـــــىإِ  ع ه ـــــد ُهم   ِإل ـــــي ِهم   ف ـــــأ ِتم وا ﴿ارتباطهــــا باإليمـــــان: قـــــال تعـــــالى: .03
 (.8)التوبة،

العالمية: حيث تتميز القيم الخلقية بعالمية الزمان والمكان، فعالمية الزمان فهي صالحة إلى قيام  .06
الساعة، والمكان فهي تعني أنها صالحة على أي جزء من أجزاء المعمورة، فهـي صـالحة للنـاس 

ُســوُل اَّللَِّ ﴿أجناســهم ولغــاتهم قــال ســبحانه وتعالى جميعــًا علــى اخــتالف ــي ر  ــاُس ِإنِ  ــا أ ي ه ــا النَّ ُقــل  ي 
ِميًعا  (.037)األعراف،  ﴾ِإل ي ُكم  ج 

 أنها توافق الفطرة البشرية السوية. .08
االعتدال: فليس فيها إجحاف بحق أحد، فهي تقـوم علـى أسـاس العدالـة بـين البشـر، قـال تعـالى:  .03

 (. 06) الحجرات، ﴾أ ت ق اُكم   اَّللَِّ  ِعن د   م  أ ك ر م كُ  ِإنَّ ﴿
 

 أركان القيم الخلقية: :ثالثاً 
 يمكن تحديد أركان القيم الخلقية كما حددها بعض علماء األخالق من خالل اآلتي:    
"دعـوة  اإللـزام الخلقـي بأنـه: (080، م0133)بـدوي نقـاًل عـن كيـر كجـور،  يعرفو  اإللزام الخلقي: .0

ن جـاء مـن أعلـى فهـو  همن األعلى، ولكنـ فـي الوقـت نفسـه معطـاة لنـا، بحيـث نشـعر بـأن هـذا النـداء وا 
 في الوقت نفسه منبعث من أعماقنا، ألننا نسلم أنفسنا له ونرضاه ألنفسنا".

استعداد فطري، وهي الشعور بالمقدرة على أن يلـزم المـرء نفسـه " بأنهاتعريف  المسؤولية الخلقية: .2
 (.063، 0173)دراز،  بعد ذلك بالتزاماته بواسطة جهوده الخاصة" أواًل، والقدرة على أن يفي

وتعني المسئولية "تحمل الشخص نتيجـة التزاماتـه وقراراتـه واختياراتـه العمليـة مـن الناحيـة اإليجابيـة  .6
 (.660، 0173والسلبية أمام  " )يالجن، 
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ة الخلقيـة، وذلـك أنـه فـي ضـل عد الجزاء من أهم العناصر التي تعتمـد عليـه الحيـايُ  الجزاء الخلقي: .4
 عدم وجود جزاء على األعمال التي تم االلتزام بها سوف تفقد القواعد الخلقية قيمتها وفاعليتها.

 :في اإلسالم تصنيف القيم الخلقية: اً رابع
 : تصنيف القرآن الكريم للقيم الخلقية .1
 خاصـة، عليـه ويعـود لـه الزم ونفعهـا بـالفرد، المتعلقـة األخـالق وهـي(: شخصـية) فرديـة أخالقً-أ 

 األخـالق هـذه فـي واآليـات والتواضـع، والصبر والصدق والحياء والحلم والعفة واالستقامة كاإلخالص
 .معلومة كثيرة
 بالعهــد، كالوفــاء إلــيهم، نفعهــا ويتعــد ى بــاآلخرين، المتعلقــة وهــي(: اجتماعيــة) جماعيــة، أخــالقً-ب 

 والجـود واألخـوة، الغـيظ، وكظـم المسـيء، عـن والعفـو الفقـراء، علـى والعطف الوالدين، إلى واإلحسان
 (.28 ،2338 زمزمي،) ونحوها والكرم،

 : تقسيم السنة النبوية للقيم الخلقية .2
، كمــا دل علــى ذلــك حــديث أشــج عبــد هأي ُفطــر عليهــا اإلنســان، وخلقهــا   فيــ :أخــالق جبليــةً-أ 

: قـال( الِحل ـم واألنـاة :ا  إن فيك خصلتين يحبهمـ) :قال له النبي صلى   عليه وسلمالقيس، الذي 
الحمد هلل الذي : قال( بل   جبلك عليهما) :؟ قالأتخلق بهما أم   جبلني عليهمايا رسول  ، أنا 

 (.0137،33، مسلم)جبلني على خصلتين يحبهما   ورسوله 
 ذلـك لـىع دل كمـا ،(3116،33 زمزمـي،) عليهـا والتعـود بـالتعلم تحصـيلها يمكـن: مكتسبة أخالقً-ب 

ـــه   صـــلى النبـــي قـــول ـــم إنمـــا) وســـلم علي ـــالتعلم، العل نمـــا ب ـــم وا  ـــاني( )بـــالتحلم الحل  ،0137 ،األلب
197- 842). 

هي التي تحدد د، و الفر  التي تحددالمعايير من خالل ما سبق يتضح أن القيم األخالقية هي     
وتمتاز هذه القيم ، البشر عالقة اإلنسان وتوجهه إجمااًل وتفصياًل مع   تعالى ومع نفسه ومع

بخصائص منها: أن مصدرها القرآن والسنة، وتعتبر شاملة لجميع أنواع األخالق، كما أنها عامة 
لجميع البشر، وتراعي مصلحة الفرد والجماعة، وهي ثابتة أصيلة المبادئ ال تغيير قواعدها 

الدين والذات اإلنسانية، وأيضًا المنهجية، ولها أركان تقوم عليها وهي اإللزام الخلقي الذي مصدرة 
الجزاء الخلقي حيث ُيعد من أهم العناصر التي تعتمد عليه الحياة الخلقية، كما أن القيم الخلقية 

 تصنف إلى أخالق متعلقة بالفرد وأخالق متعلقة باآلخرين. 
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 الدراسات السابقة:
الحاليــة والتــي لهــا عالقــة أجريــت العديــد مــن الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة   

 خاص، وقد تم عرض كما يلي: بشكل  بالقيم بشكل عام أو القيم الخلقية 
القيم السياسية التي ينبغي تضمينها كتب التربية اإلسالمية والتي حددت  (م2131) جمعان دراسة

قيم السياسية بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية، ومدى توفرها، وتم إعداد قائمة تتضمن أهم ال
( قيمة، واستخدمت 37التي ينبغي تضمينها كتب التربية اإلسالمية لتالميذ المرحلة الثانوية تضمنت)

الدراسة أسلوب تحليل المحتوى لمعرفة القيم السياسية المتضمنة في هذه الكتب، متخذًة الفكرة وحدة 
 للتحليل.

ي كتب التربية اإلسالمية للصف الثالث أن عدد القيم السياسية المتوفرة فها نتائج وأظهرت    
( 770( قيمة سياسية، وقد توفرت بتكرار إجمالي بلغ )37( قيمة من إجمالي )33الثانوي بلغ )

ل الحاكم( تكراراً ، ولم تحصل ثالث قيم على تكرارات في محتوى الكتب عينة البحث، وهي قيم )عز 
)المسئولية( في المرتبة األولى يمتا )األمن( وربية(، وقد جاءت ق)الوحدة العو)التنظيم السياسي( و
)االنتماء( في أدنى قيمتا )التداول السلمي للسلطة( و%(، كما جاءت 00.3بنسبة مئوية بلغت )

المراتب حيث حصلت كل واحدة منهما على تكرار )واحد( وتعد أقل نسبة للقيم رغم أهمية القيمتين 
 بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية.

 

 كتــب محتــوى فــي البيئيــة المفــاهيم تضــمن مــدىالتــي ســعت إلــى معرفــة  (م2131) لشففرجيا دراسففة
 أهـم تتضـمن قائمـة األساسـي، وتـم إعـداد التعلـيم مرحلـة من( 1 ، 7 ، 3) للصفوف اإلسالمية التربية
 أسـلوب الدراسـة واسـتخدمت األساسية، المرحلة لتالميذ والعقلي الزمني للعمر المناسبة البيئية المفاهيم
وكـان . للتحليـل وحـدة الفقـرة متخـذةً  الكتـب، هـذه فـي المتضـمنة البيئية المفاهيم لمعرفة المحتوى تحليل

 :هانتائجمن أبرز 

( مفهومًا الواردة في قائمة المفاهيم البيئية أي بنسبة 63من مجموع )ًمفهومًا فرعياً ( 03توفر )     
ية في كتب التربية اإلسالمية في الصفوف %( هذا يدل على أن نسبة التضمين للمفهومات البيئ66)

أظهرت النتائج أن معظم المفاهيم كما تعليم األساسي مقبولة بشكل عام، الثالثة األخيرة من مرحلة ال
وجود  عالوة على البيئية التي وردت في الكتب تتصل بمفهوم حماية البيئة وعالقة اإلنسان بالبيئة،

بية اإلسالمية في الصفوف الثالثة األخيرة للمفهومات البيئية قصور في كيفية تناول محتوى كتب التر 
 حيث ثبت من خالل النتائج أنها ال تؤدي إلى اكتساب التالميذ للمفهومات البيئية.

هدفت إلى التعرف على القيم االجتماعية المتضمنة فـي كتـب التي  م(2117دراسة  آل قريش )    
ملكة العربية السـعودية، وتـم إعـداد قائمـة بـالقيم االجتماعيـة مـن التربية الوطنية للمرحلة المتوسطة بالم
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خــالل االطــالع علــى دراســات وبحــوث ســابقة فــي نفــس المجــال، واســتخدمت الدراســة أســلوب تحليــل 
وتوصــلت  المحتـوى لمعرفـة القـيم االجتماعيـة المتضـمنة فـي هــذه الكتـب، متخـذًة الفكـرة وحـدة للتحليـل.

الجتماعية التي ينبغي أن تتضمنها كتب التربية الوطنية للمرحلة المتوسطة، إلى قائمة بالقيم ا نتائجها
أظهرت نتائج التحليل أن قيمة االنتماء للوطن حصلت على كما ( قيمة اجتماعية، 81) اشتملت على

المرتبة األولى من بين مجموع القيم االجتماعية، تليها قيمة التعاون، ثـم قيمـة احتـرام النظـام، ثـم قيمـة 
حفــاظ علــى البيئــة، ثــم تليهــا قيمــة احتــرام الوقــت، فيمــا حصــلت علــى أقــل التكــرارات مــن بــين مجمــوع ال

القــيم االجتماعيـــة قيمــة تقـــدير دور المــرأة، وهنـــاك مــن القـــيم االجتماعيــة لـــم تحظــى بـــأي نصــيب مـــن 
 التكرارات وهما قيمتا: التسامح وحسن الجوار، وأعد ذلك نقطة ضعف في هذه الكتب.

 

إلــى التوصــل إلــى "المضــامين األخالقيــة التــي ينبغــي أن  التــي ســعت (م2114) الخليفففة ةدراسفف    
تحتويها كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بدول الخليج العربيـة"، وقـد 

( 83) التوصــل إلــىهــا ومــن أهــم نتائج، ل المحتــوى، كمــا اســتخدم االســتبياناســتخدمت الدراســة تحليــ
مضــــمونًا أخالقيــــًا ينبغــــي تضــــمينه كتــــب اللغــــة العربيــــة منهــــا: )الصــــدق، األمانــــة، الوفــــاء، اإليثــــار، 
الصداقة، بر الوالدين، الشجاعة، النظام، احترام اآلخـرين، حـب اآلخـرين، إفشـاء السـالم، حـب العلـم، 

 حب الوطن، آداب الطريق، إتقان العمل، التعاون، النظافة(.

إلــى معرفــة "مــدى تــوفر القــيم الخلقيــة واالجتماعيــة فــي  هــدفتالتــي  (م2113) دراسففة حففزين     
محتــوى كتــب المعلومــات العامــة واألنشــطة البيئيــة للصــفوف األربعــة األولــى مــن التعلــيم األساســي فــي 

 وتوصــلت، مــنهج الوصــفي وأداة تحليــل المضــمونجمهوريـة مصــر العربيــة"، وقــد اســتخدمت الدراســة ال
قـــيم الخلقيــة التـــي تحتويهـــا كتـــب المعلومــات العامـــة واألنشـــطة البيئيـــة وهـــي: بمجموعـــة مـــن ال هــانتائج

)النظافة، النظام، التقاليـد، العمـل، حـب األسـرة، الكـرم، العـدل، الشـجاعة، الصـدق، التـعلف، الطاعـة، 
 الدين، حب الوطن، التعاون، الصداقة(. 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
ات السابقة تبين أن الدراسة الحالية اتفقت في موضوعها مع بعض من خالل استعراض الدراسًًًًًًً

قة، الخلي ؛ ودراسة،3113 ،آل قريشالدراسات السابقة في تناول القيم األخالقية، مثل دراسة )
( قيما اختلفت عن بقية الدراسات من حيث الموضوع، كما اتفقت 3110ودراسة حزين، ؛ 3118

تحليل المحتوى كمنهجية للدراسة، كما اتفقت  في استخدام ت السابقةالدراسة الحالية مع جميع الدراسا
مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة حيث استخدمت قائمة بالقيم )استمارة تحليل(، وكانت 

، حيث تختلف كتب التربية اإلسالمية للحلقة األخيرة من التعليم األساسيعينة الدراسة الحالية جميع 
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وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في منفردة، اسات السابقة والتي تناولت كتب عن جميع الدر 
عداد استمارة تحليل المحتوى) بناء أداة البحث استخدام أسلوب تحليل ، و قائمة بالقيم الخلقية( وا 

، االسترشاد ببعض المصادر والمراجعاألسلوب المناسب لطبيعة الدراسة، و المحتوى والذي يعد 
 .معالجة النتائجة ليار األساليب اإلحصائية المناسباختو 
 

 :إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:
واالستقصاء هنا يقوم على دراسة مسحية  المنهج الوصفي التحليلي، الدراسةهذه  استخدمت    

ب تحليلية للمشكلة المراد إلقاء الضوء عليها وهو الوقوف على القيم الخلقية التي ينبغي تضمينها كت
التربية اإلسالمية للحلقة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي، وتحديد كيفية تناول هذه القيم في 

 محتوى الكتب الدراسية موضوع الدراسة.
 :مجتمع الدراسة

في كتب التربية اإلسالمية المقررة على تالميذ المرحلة األساسية  جميع على اشتمل مجتمع    
ويبلغ عدد هذه الكتب تسعة كتب ( ول أساسي إلى التاسع أساسيالصف األ)الجمهورية اليمنية 

ويتوزع كتاب كل صف فيها إلى جزأين  جزء للفصل الدراسي األول واآلخر للفصل الدراسي الثاني، 
( السيرة النبوية –الحديث الشريف –الفقه  –اإليمان)ويتشك ل كل كتاب فيها من أربعة مجاالت هي 

اني والثالث فقد جاءت دروس التربية اإلسالمية مختلطة بدروس القرآن ما عدا الصف األول والث)
 .درساً ( 474)، وفي كل مجال منها عدد من الدروس، وبلغ مجموع هذه الدروس (الكريم

 :عينة الدراسة
اشتملت عينة الدراسة على جميع كتب التربية اإلسالمية المقررة على تالميذ الحلقـة األخيـرة مـن      

الثالثـــة وبأجزائهـــا الســـتة ( الســـابع، والثـــامن، والتاســـع) علـــيم األساســـي وهـــي كتـــب الصـــفوفمرحلـــة الت
 :ومجاالتها األربعة وهي على النحو اآلتي

وزارة التربيـة ( الجـزء األول ـ الجـزء الثـاني)للصـف السـابع النبويـة اإليمان ـ الفقـه ـ الحـديث ـ السـيرة  .1
 .م2339ـ2333هـ 1483ـ1429والتعليم، طبعة 

وزارة التربيـة ( الجـزء األول ـ الجـزء الثـاني)للصـف الثـامن النبويـة يمـان ـ الفقـه ـ الحـديث ـ السـيرة اإل .2
 .م2339ـ2333هـ 1483ـ1429والتعليم، طبعة 

 التربيـة وزارة( الثـاني الجـزء ــ األول الجـزء) التاسـع للصـف النبويـة السـيرة ــ الحديث ـ الفقه ـ اإليمان .8
 .م2339ـ2333  طبعة والتعليم،
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 لينالتحلي عينة اإلسالمية التربية كتب وموضوعات صفحات عدد (2) رقم جدول

 الصف الفرع
 عدد الوحدات

 عدد الصفحات عددا لدروس
 الجزء الثاني الجزء األول

 اإليمان

 

 81 81 2 2 السابع

 18 81 2 3 الثامن

 18 81 2 2 التاسع

 الفقه

 

 88 28 8 2 السابع

 10 81 8 2 الثامن

 81 88 8 8 التاسع

 الحديث

 

 18 88 8 8 السابع

 13 88 8 8 الثامن

 81 81 8 8 التاسع

 السيرة

 

 888 20 3 3 السابع

 888 81 3 3 الثامن

 828 81 3 3 التاسع

 8013 811 28 21 المجموع

 :أداة الدراسة

ة فـي محتــوى كتـب التربيــة لمـا كانـت هــذه الدراسـة تســتهدف التعـرف علــى القـيم الخلقيـة المتضــمن     
اإلسالمية للحلقة األخيرة من مرحلة التعليم األساسي، فإن ذلك يتطلب إعداد قائمة بالقيم الخلقية لكي 

وقـد تـم يتم في ضـوئها تحليـل محتـوى كتـب التربيـة اإلسـالمية للتعـرف علـى مـدى تضـمنها لتلـك القـيم 
 :يةاالطالع على المصادر اآلتإعداد هذه القائمة من خالل 

 .اليمنية الجمهورية في التعليم سياسة .1
 (.الحلقة األخيرة)أهداف التعليم للمرحلة األساسية  .2
 .اإلسالمية التربية لمادة والتفصيلية العامة األهداف .8

 فـــي بحثـــت التـــي والدراســـات عامـــة بصـــفة القـــيم موضـــوع فـــي بحثـــت التـــي الدراســـات مـــن العديـــد .4
 .خاصة بصفة الخلقية القيم موضوع
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من اإلطـار  والكتابات النظرية ذات الصلة بالدراسة الحالية( القرآن والسنة)تقاق القيم مصادر اش .5
 .النظري لهذا البحث

تــم التحقــق مــن صــدق األداة وذلــك بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين وذلــك  :الصففدق الظففاهري
موضـــوع  -لقـــيم المشـــتقة إلـــى المجـــال الخلقـــيفـــي التصـــنيف مـــن حيـــث مـــدى انتمـــاء ا آرائهـــمإلبـــداء 
، حذفــه أو اً يرونــه مناســب والتأكــد مــن ســالمتها اللغويــة، كمــا طلــب مــن المحكمــين إضــافة مــا -الدراســة

 تعـديل القائمـة األوليـة بنـاءً ، وقـد مـن أعضـاء هيئـة التـدريس اً محكمـ( 22)وقد تم عرض القائمة علـى 
إخضــاع  ، كمــا تــمعلــى آراء المحكمــين، حيــث تــم تجميــع تلــك المالحظــات ودراســتها، واالســتفادة منهــا

وضـع تـم القائمة المعدلة التي تم التوصل إليها بعد عملية التحكيم األولى لعملية تحكيم أخـرى، حيـث 
القيم الخلقية المضافة، وتعريف كل قيمة من القـيم الخلقيـة التـي تـم تحديـدها تعريفـًا إجرائيـًا بعـد إجـراء 

تخصصـين، وذلـك للتأكـد مـن مـدى انتمائهـا التعديالت التي رآها المحكمون والجلوس إلى عدد مـن الم
 .للمجال الذي وضعت من أجله، وأخذ آرائهم حول معاني هذه القيم

 :صدق التحليل
عــرض اســتمارة التحليــل بمــا تشــمله مــن فئــات علــى مجموعــة مــن تــم للتأكــد مــن صــدق التحليــل     

 اً أســتاذ( 33)دهم المحكمــين المتخصصــين للتحقــق مــن الصــدق الظــاهري الســتمارة التحليــل وكــان عــد
 . سبق توضيح ذلك على آرائهم كما بناءً تعديل القائمة  وتم اً جامعي

 :ثبات التحليل
 :أسلوبين هما دراسةال تلحساب الثبات اتبع

حسـاب تـم مـرتين بفـارق زمنـي مدتـه شـهر ثـم  مـن قبـل الباحـث اإلسـالميةتحليـل كتـب التربيـة تـم  .0
 (.Holisty) والثاني باستخدام معادلة هولستي لاألو  معامل االتساق عبر الزمن بين التحليل

 
 =                                   معامل االتفاق        
 :نإحيث 
 .عدد الفئات التي وردت في التحليل األول والثاني=  (أ ب)
 .عدد البنود التي وردت في التحليل األول=  أ

 .عدد البنود التي وردت في التحليل الثاني= ب 

 (:3)هرت النتائج على النحو اآلتي المبين في جدول رقموظ
 
 
 

 (أ ب)2
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ب+ أ 
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 معامل االتفاق بين تحليلي الباحث األول والثاني لكتب التربية اإلسالمية (5) جدول
 معامل االتفاق تكرار التحليل الثاني تكرار التحليل األول الكتاب

 الصف السابع

 

 

 

8381 

 

 

 

8380 0911 

 0911 8888 8181 الصف الثامن

 0911 8080 118 الصف التاسع

 0911 3188 3810 الكتب مجتمعة

     
 مرتفعة درجة على يدل مما جداً  مرتفعة التحليلين بين االتفاق معامالت أن النتائج من يتضح     
  بها الوثوق يمكن

وهـــو طالـــب ماجســـتير فـــي قســـم منـــاهج الدراســـات  محمـــد علـــي شـــنيف،/ تـــم االســـتعانة بالباحـــث .2
تدريسها وقد قام بتحليل أكثر من منهج دراسي لدراسات سابقة أجريـت فـي مجـال  االجتماعية وطرائق

 . االجتماعية القيم
 بقواعـــد وتعريفــه التحليــل فــي المتبعــة الطريقــة توضــيح بعــد التحليــل بإعــادة يقــوم أن منــه وطلــب
 معادلـة مباسـتخدا اآلخـر والمحلـل الباحـث بـين االتفـاق معامـل جااسـتخر  تـم ذلـك بعـد المتبعـة، التحليل
  :اآلتي النحو على النتائج ظهرت وقد( Holisty) هولستي

 معامل االتفاق بين تحليل الباحث والمحلل اآلخر (6جدول رقم)

 لكتـــب اآلخـــر والمحلـــل الباحـــث تحليـــل بـــين االتفـــاق ومعامـــل التكـــرارات (3) جـــدول يوضـــح
: هولسـتي معادلـة باسـتخدام األساسـي التعلـيم مرحلـة من األخيرة الحلقة على المقررة اإلسالمية التربية
 األداة أصـبحت وبهـذا. بهـا ثـوقالو  ويمكـن مرتفعـة االتفـاق نسـبة أن السـابق الجـدول خـالل من يتضح
 .له صممت لما صالحة

 
 

 معامل االتفاق تحليل المحلل اآلخر تحليل الباحث الكتاب

 0911 8320 8380 الصف السابع

 0911 8801 8888 الصف الثامن

 0918 181 8080 الصف التاسع

 0911 3818 3188 لكتب مجتمعةا
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 :اإلحصائية التالية المعالجات استخدام تم بياناتها وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق :األساليب اإلحصائية
 .التكرارات* 
 .النسب المئوية* 
 .لحساب معامل االتفاق بين المحللين( Holisti) معادلة هولستي* 

 

  هاوتفسير  ،نتائج الدراسة
 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

القفففيم الخلقيفففة التفففي ينبغفففي تضفففمينها كتفففب التربيفففة  مفففا: والـــذي نصـــهل جابـــة عـــن الســـؤال األول 
طـالع تـم اال ؟اإلسالمية المقررة على تالميذ المرحلة األساسية للحلقفة األخيفرة بالجمهوريفة اليمنيفة

وكــذلك العديــد مــن الدراســات ( آن الكــريم والســنة المطهــرةالقــر )علــى مصــادر اشــتقاق القــيم ومــن أهمهــا 
الســابقة فــي مجــال القــيم الخلقيـــة ومراجعــة عــدد مــن الكتابــات النظريـــة المتخصصــة فــي مجــال مـــواد 
التربيــة اإلســالمية والكتابــات األخــرى ذات الصــلة بموضــوع الدراســة الحاليــة، وأســس التربيــة والتعلــيم، 

آراء  عامـة وأهـداف التربيـة اإلسـالمية بصـفة خاصـة، والتعـرف علـىوأهداف المرحلة األساسية بصـفة 
: قيمــة هــي( 63)، وقــد تــم تحديــد قائمــة بهــذه القــيم اشــتملت علــى عــدد مــن المحكمــين المتخصصــين

تقدير العلم، االنتمـاء لتمـة اإلسـالمية، اإلخـالص، احتـرام المقدسـات والعقائـد، النظافـة، بـر الوالـدين، 
اعة، األخــوة، إفشـاء السـالم، الوفـاء، حفــظ اللسـان، العفـة، التسـامح، التعــاون، الصـدق، األمانـة، الشـج

التواضـــع، الحلـــم، الرحمـــة، مجالســـة الصـــالحين، الكـــرم، نبـــذ التعصـــب األعمـــى، أدب الحـــوار، إســـداء 
االعتماد على الـنفس، احتـرام  فضل، حسن الجوار، العدل، الحرية،النصح، الصبر، شكر أصحاب ال

علـــى الممتلكـــات العامـــة، الحفـــاظ علـــى البيئـــة، تقـــدير الوقـــت، إتقـــان العمـــل، تحمـــل  النظـــام، الحفـــاظ
 .المسئولية

حتـى يتـوفر  لمعرفـة انتمائهـا إلـى المجـال الخلقـي إجرائيـاً  مة مـن هـذه القـيم تعريفـاً وقد تم تعريف كل قي
 .التحليل الدقة التامة والموضوعيةلعملية 

 

 :نيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا: ثانياً 

مدى توافر هذه القيم في كتب التربية اإلسالمية للحلقة  ما: والذي نصهل جابة عن السؤال الثاني 
تحليل محتوى هذه الكتب للحلقة األخيرة من مرحلة تم  األخيرة للمرحلة األساسية بالجمهورية اليمنية؟

رابع من هذه الدراسة، التعليم األساسي وفق المنهج العلمي كما سبق توضيح الخطوات في الفصل ال
ج القيم الخلقية المتضمنة في هذه الكتب وبيان تكرار كل قيمة وجمع تلك التكرارات، اواستخر 

 .واستخراج نسبتها المئوية ورتبة كل قيمة بين مجموع تلك القيم
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مرة في جميع ( 6733)قيمة تكررت ( 63) وأسفرت نتائج التحليل عن تضمن كتب التربية اإلسالمية
تكـرارًا فـي كتـاب الصـف الثــامن،  (0303)تكـرارًا فـي كتـاب الصـف الســابع، و( 0631) منهـا الكتـب
 .تكرارًا في كتاب الصف التاسع( 0101)و

 وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 :وتفسيرها ومناقشتها كتاب كل مستوى على التحليل نتائج ف1

 وضح ذلك.ي (3رقم )أ( نتائج تحليل كتاب الصف السابع بجزأيه، والجدول 
 يوضح ذلك. (7رقم )ب( نتائج تحليل كتاب الصف الثامن بجزأيه، والجدول 
 يوضح ذلك. (1رقم )ج( نتائج تحليل كتاب الصف التاسع بجزأيه، والجدول 

 ( ولهذا:081( وأعلى قيمة )1وبالنظر إلى المدى بين أقل قيمة وأعلى قيمة نجد أن أقل قيمة )
 (.31ـ1لقية التي وردت بشكل ضعيف هي ما بين )ـ اعتبرت الدراسة أن القيم الخ

 (.011ـ30ـ اعتبرت الدراسة أن القيم الخلقية التي وردت بشكل متوسط هي ما بين )
 (.031ـ  010ـ اعتبرت الدراسة أن القيم الخلقية التي وردت بشكل عالي هي ما بين )

  السابع الصف كتاب تحليل نتائج (7) جدول
 القيم الخلقية م

 لسابعالصف ا
 المجموع ضمني صريح نسبة      تكرار

 342 92 01 33.11 342 تقدير العلم 3
 344 344 1 31.00 344 األخوة 2
 230 01 350 30 230 النظافة 1

 317 31 24 7.22 317 الصدق 4
 13 30 35 2.22 13 الرحمة 5
 07 44 21 4.20 07 إتقان العمل 0
 79 55 21 5.77 79 الصبر 7
 20 4 22 3.22 20 اء النصحإسد 9
 2 4 5 1.00 2 التواضع 2
 32 34 5 3.41 32 العدل 31
 52 51 2 1.95 52 احترام المقدسات والعقائد 33
 57 23 10 4.22 57 اإلخالص 32
 45 22 21 1.11 45 الكرم 31
 35 31 2 3.33 35 حفظ اللسان 34
 41 32 23 2.20 41 التعاون 35
 53 31 19 1.77 53 األمانة 30
 32 5 7 1.99 32 الوفاء 37

 ً
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 السابع الصف كتاب تحليل نتائج (7) جدولتابع 

 1 2 3 1.22 1 االنتماء لألمة اإلسالمية 39
 9 1 5 1.52 9 الشجاعة 32
 30 3 35 3.39 30 إفشاء السالم 21
 21 4 30 3.49 21 احترام النظام 23
 4 1 4 1.22 4 بر الوالدين 22
 10 1 11 2.00 10 شكر أصحاب الفضل 21
 21 30 4 3.49 21 نبذ التعصب األعمى 24
 1 1 1 1.22 1 العفة 25
 0 1 1 1.44 0 مجالسة الصالحين 20
 27 2 25 2 27 تقدير الوقت 27
 20 2 24 3.22 20 حسن الجوار 29
 39 32 0 3.11 39 الحلم 22
 4 1 3 1.22 4 الحفاظ على الممتلكات العامة 11
 5 2 1 1.17 5 الحرية 13
 39 3 37 3.11 39 الحفاظ على البيئة 12
 1 2 3 1.22 1 التسامح 11
 7 3 0 1.53 7 االعتماد على النفس 14
 4 1 4 1.22 4 أدب الحوار 15
 5 1 2 1.17 5 تحمل المسئولية 10

 311 3151 المجموع

 النسبة
14.92

% 

 
 مــن األخيــرة للحلقــة بجزأيــه اإلســالمية التربيــة كتــاب تحليــل نتــائج أن( 7) رقــم الجــدول مــن يتبــين 

 : كاآلتي كانت السابع الصف مستوى على األساسي التعليم ةمرحل

 هـذا وحصـل ،%(84.32) وبنسـبة اً تكرار ( 1853) السابع للصف الخلقية القيم تكرار مجموع بلغ 
 .والتاسع الثامن الصفوف كتب بين متوسطة تكرارات نسبة على الصف

 حصـلتو ( النظافة: )قيم الترتيب بحسب هي الصف هذا في عالية درجة على حصلت التي القيم 
 علـــى وحصـــلت( العلـــم تقـــدير) ،%(14) وبنســـبة مـــرة( 214) بلـــغ بتكـــرار األولـــى المرتبـــة علـــى
 المرتبـــة علـــى حصـــلتو ( األخـــوة) ،%(11.38) وبنســـبة مـــرة( 149) بلـــغ بتكـــرار الثانيـــة المرتبـــة
 رابعـــةال المرتبـــة علـــى وحصـــلت( الصـــدق) ،%(13.44) وبنســـبة مـــرة( 144) بلـــغ بتكـــرار الثالثـــة
  .%(7.92)  وبنسبة مرة( 137) بلغ بتكرار
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 و المرحلــة هــذه أهــداف مــن ذكــر مــا مــع متناســباً  يــأتي التكــرارات مــن عاليــة بدرجــة القــيم هــذه ومجــيء
 الصــف هــذا لتالميــذ المتنوعــة والــدروس القــيم لهــذه اإلســالمية التربيــة كتــب محتــوى عــرض طبيعــة
 .القيم هذهل العمرية نموهم مرحلة في التالميذ ولحاجة

حصلت على المرتبة و ( الصبر) ومن القيم التي حصلت على درجة متوسطة في هذا الصف قيمة 
 السادسـةوحصلت على المرتبة ( إتقان العمل)، %(5.77) مرة وبنسبة( 73)بتكرار بلغ  الخامسة

، %(2.22)وبنســـبة ( 81) بلـــغ تكرارهـــاو ( الرحمـــة%(. )4.94)مـــرة وبنســـبة ( 47)بتكـــرار بلـــغ 
 بلــغ تكرارهــاو ( اإلخــالص)، %(8.35)وبنســبة ( 52) بلــغ تكرارهــاو ( احتــرام المقدســات والعقائــد)
  .%(8.77)وبنسبة ( 51) بلغ تكرارهاو ( األمانة)، %(4.22)وبنسبة ( 57)

ومن القيم التي حصلت على درجة ضعيفة في هذا الصف وتعد هذه القيم ذات أهمية لتالميذ  
 .%(1.92)وبنسبة ( 24)لغ تكرارهابو ( إسداء النصح)قيمة  الصف

 تكرارها بلغ و( الفضل أصحاب شكر) ،%(8.88) وبنسبة( 45)تكرارها بلغو ( الكرم) :ومنها 
 بلغو ( الوقت تقدير) ،%(2.94) وبنسبة( 43) تكرارها بلغو ( التعاون) ،%(2.44) وبنسبة( 84)

( التواضع) ،%(1.92) بنسبةو ( 24) تكرارها بلغو ( الجوار حسن) ،%(2) وبنسبة( 27)تكرارها
 حفظ) ،%(1.43) وبنسبة( 19) تكرارها بلغ و( العدل) ،%(3.44) وبنسبة( 9)تكرارها بلغ و

 ،%(3.33) وبنسبة( 12)تكرارها بلغو ( الوفاء ،%(1.11) وبنسبة( 15)تكرارها بلغو ( اللسان
( 3)تكرارها بلغ و( عةالشجا) ،%(3.22) وبنسبة( 8)تكرارها بلغ و( اإلسالمية لتمة االنتماء)

 بلغو ( النظام احترام) ،%(1.13) وبنسبة( 14)تكرارها بلغو ( السالم إفشاء) ،%(3.59) وبنسبة
 نبذ) ،%(3.29) وبنسبة( 4)تكرارها وبلغ( الوالدين بر) ،%(1.43) وبنسبة( 23)تكرارها
 وبنسبة( 8)تكرارها وبلغ( العفة) ،%(1.43) وبنسبة( 23)تكرارها وبلغ( األعمى التعصب

 بلغو ( الحلم) ،%(3.44) وبنسبة( 4)تكرارها وبلغ( الصالحين مجالسة) ،%(3.22)
 وبنسبة( 4)تكرارها بلغو ( العامة الممتلكات على الحفاظ) ،%(1.88) وبنسبة( 13)تكرارها

 وبلغ( البيئة على الحفاظ) ،%(3.87) وبنسبة( 5)تكرارها بلغو ( لحرية)ا ،%(3.29)
( الحوار أدب) ،%(3.22) وبنسبة( 8)تكرارها بلغو ( التسامح) ،%(1.88) سبةوبن( 13)تكرارها

 %(.3.87) وبنسبة( 5)تكرارها بلغو ( المسئولية تحمل) ،%(3.29) وبنسبة( 4)تكرارها بلغو 

 كتــاب فــي األولــى المرتبــة احتلــت ضــعيف بشــكل وردت التــي القــيم أن يتبــين ســبق مــا خــالل ومــن 
 وهـذا القـيم لهـذه واضـحة معياريـة قائمـة وفـق الكتـب هـذه تـأليف دمعـ إلـى ذلـك ويرجع الصف هذا
 .  الضعيف لورودها القيم هذه الصف تالميذ يكسب ال قد بدوره

 وكـان اً جـد ضعيف جاء ومباشر صريح بشكل ورودها كان اً قيم هناك أن الجدول من يالحظ كما 
 عليهـا تـربيتهم وصـعوبة يـذالتالم لـدى القيمـة تنميـة يضـعف مـا وهـذا كبيـر، ضـمني بشكل ورودها
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 القــــــيم هــــــذه ومــــــن خفــــــي بشــــــكل المــــــنهج محتــــــوى فــــــي وتضــــــمنها لغموضــــــها المعلــــــم قبــــــل مــــــن
 المقدســات احتــرام) ،(144) ضــمني بشــكل وردتو   صــريح بشــكل تــرد لــم حيــث( األخــوة:)الخلقيــة
 بشكل وردت حيث( اللسان حفظ) ،(53) ضمني وبشكل( 2) صريح بشكل وردت حيث( والعقائد
( 4) صــــريح بشــــكل وردت حيــــث( األعمــــى التعصــــب نبــــذ) ،(18) ضــــمني وبشــــكل( 2) صــــريح
 هـذا محتـوى فـي القـيم هـذه ورود فـي التـوازن عـدم علـى يـدل مما أيضاً  وهذا (14) ضمني وبشكل
 .  الصف هذا كتاب تأليف عند المسبق التخطيط في ضعف إلى ذلك يرجع وقد الصف

 :يتبين اآلتي بجزأيه السابع ومما سبق من عرض نتائج كتاب الصف          
 .اً إيجابي جانب يعد وهذا قائمةال في الواردة الخلقية القيم كل على السابع الصف كتاب أحتوى 

 اقترات تريب حسبمتناسبة مع قائمة القيم الخلقية  بدرجة عالية ذات األهميةالقيم  جاءت 
من األهم  ابتداءتيب القيم المحكمين في تر  اقتراتالمحكمين في هذا الصف وهو ما يتناسب مع 

 .(لصدقا، األخوة ،تقدير العلم ،النظافة: )مثل ثم المهم
، (األخـــوة)بـــين الصـــريح والضـــمني وخاصـــًة قيمـــة  ومتـــوازن بـــورود القـــيم بشـــكل متناســـب االهتمـــام 

 (.  احترام المقدسات والعقائد)وقيمة 
 الثامن الصف كتابي تحليل نتائج (9) جدول

 القيم الخلقية م
 الثامن الصف

 المجموع ضمني صريح نسبة تكرار
 340 72 74 2.02 340 تقدير العلم 3
 302 317 25 31.07 302 األخوة 2
 10 24 32 2.17 10 النظافة 1
 22 57 15 0.10 22 الصدق 4
 301 310 27 31.74 301 الرحمة 5
 90 49 19 5.00 90 إتقان العمل 0
 52 17 35 1.99 52 الصبر 7
 52 37 42 1.99 52 النصح إسداء 9
 09 53 37 4.49 09 التواضع 2
 12 12 7 2.57 12 العدل 31
 44 41 4 2.21 44 احترام المقدسات والعقائد 33
 12 31 20 2.57 12 اإلخالص 32
 44 11 33 2.21 44 الكرم 31
 57 45 32 2.70 57 حفظ اللسان 34



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

76 
 

 البشري حسين عبدهللا حسين /د                         .... اإلسالمية التربية كتب محتوى في تضمينها ينبغي التي الخلقية القيم
 

 القيم الخلقية م
 الثامن الصف

 المجموع ضمني صريح نسبة تكرار
 17 23 30 2.41 17 التعاون 35
 22 35 34 3.23 22 األمانة 30
 42 12 31 1.12 42 الوفاء 37
 52 45 34 1.99 52 االنتماء لألمة اإلسالمية 39
 42 15 34 1.21 42 الشجاعة 32
 47 39 22 1.12 47 إفشاء السالم 21
 43 20 35 2.71 43 احترام النظام 23
 42 20 21 1.21 42 بر الوالدين 22
 33 2 2 1.72 33 شكر أصحاب الفضل 21
 2 2 1 1.52 2 نبذ التعصب األعمى 24
 34 33 1 1.22 34 العفة 25
 1 1 1 1.11 1 مجالسة الصالحين 20
 1 1 1 1.32 1 تقدير الوقت 27
 4 2 2 1.20 4 حسن الجوار 29
 3 1 3 1.10 3 الحلم 22
 35 34 3 1.29 35 الحفاظ على الممتلكات العامة 11
 2 1 0 1.52 2 الحرية 13
 1 1 1 1.11 1 ى البيئةالحفاظ عل 12
 7 2 5 1.40 7 التسامح 11
 3 1 3 1.10 3 االعتماد على النفس 14
 1 1 1 1.32 1 أدب الحوار 15
 1 1 1 1.11 1 تحمل المسئولية 10

 311 3537 المجموع

 النسبة
12.3

1 
 الصــف مســتوى علــى بجزأيــه اإلســالمية التربيــة باكتــ تحليــل نتــائج أن( 3) الجــدول مــن يتبــين 

 :  كاآلتي كانت الثامن
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حصـل هـذا ، و %(89.18)تكـرارًا وبنسـبة ( 1517)بلغ مجموع تكرار القيم الخلقية للصف الثامن  
الصــف علــى أعلــى نســبة مــن التكــرارات بالمقارنــة مــع الصــف الســابع والتاســع وســبب ذلــك حجــم 

 .كل كبيرالمحتوى الواسع لهذا الصف مقارنة مع غيره من الصفوف وتناوله للقيم الخلقية بش
: كاآلتيالقيم التي حصلت على درجة عالية من التكرارات في هذا الصف هي بحسب الترتيب  

( األخوة)، %(13.74) مرة وبنسبة( 148)حصلت على المرتبة األولى بتكرار بلغ و ( الرحمة)
( تقدير العلم)، %(13.47) مرة وبنسبة( 142)حصلت على المرتبة الثانية بتكرار بلغ و 
حصلت و ( الصدق)، %(9.42) مرة وبنسبة( 144)لى المرتبة الثالثة بتكرار بلغ حصلت عو 

حصلت على و ( إتقان العمل)، %(4.34) مرة وبنسبة( 92)على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ 
حصلت على المرتبة و ( التواضع)، %(5.44) مرة وبنسبة( 34)المرتبة الخامسة بتكرار بلغ 

ومن المالحظ على أن ورود هذه القيم بشكل  .%(4.43) وبنسبة رةم( 43)السادسة بتكرار بلغ 
جاءت متناسبة  إال أنهاعال  حصل على أقل درجة بالنظر إلى ورودها بشكل متوسط وضعيف، 

اتفق ورودها مع كتاب الصف السابع من حيث األهمية أراء المحكمين من حيث الترتيب و  مع
وهذا يتفق ( ، الصدق، إتقان العملمألخوة، تقدير العلا: )والدرجة أيضًا في بعض هذه القيم مثل

مع ما سعت إليه أهداف المرحلة من غرس هذه القيم وتنميتها في نفوس التالميذ وقد يرجع هذا 
ويعتبر  (، الصدق، إتقان العملمتقدير العل)التناسب إلى تكرار بعض الدروس لهذه القيم وخاصة 

وذلك لتمكن المعلم من عرضها للتالميذ  انبًا محموداً ن جتكرار هذه القيم في محتوى كتب الصفي
 .وتنشئتهم عليها

( 52)تكرارها وبلغ( الصبر) قيمة الصف هذا في متوسطة درجة على حصلت التي القيم ومن 
 وبلغ( اللسان حفظ%( )8.33) وبنسبة( 59)تكرارها وبلغ( النصح، إسداء) ،%(8.38) وبنسبة
 وبنسبة( 59)تكرارها وبلغ( اإلسالمية لتمة االنتماء) ،%(2.74) وبنسبة( 57)تكرارها

(8.33)%.  

 بلغو ( الوالدين بر) قيمة الصف هذا في التكرارات من ضعيفة درجة على حصلت التي القيم ومن 
 احترام%( )8.39) وبنسبة( 47) تكرارها وبلغ( السالم، إفشاء) ،%(8.28) وبنسبة( 49)اتكراره
 ،%(8.28) وبنسبة( 49)تكرارها وبلغ( الشجاعة) ،%(2.73) وبنسبة (41)تكرارها بلغو ( النظام
 ،%(1.91) وبنسبة( 29)تكرارها وبلغ( األمانة) ،%(8.39) وبنسبة( 42)تكرارها بلغو ( الوفاء)
 ،%(2.93) وبنسبة( 44)تكرارها وبلغ( الكرم) ،%(2.48) وبنسبة( 87)تكرارها بلغو ( التعاون)
 تكرارها بلغو ( والعقائد المقدسات احترام) ،%(2.57) وبنسبة( 89)تكرارها بلغو ( اإلخالص)
 وبلغ( النظافة) ،%(2.57) وبنسبة( 89) تكرارها بلغ و( العدل) ،%(2.93) وبنسبة( 44)

 ،%(3.72) وبنسبة( 11)تكرارها بلغو ( الفضل أصحاب شكر) ،%(2.87) وبنسبة( 84)تكرارها
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 وبنسبة( 14) تكرارها بلغو ( العفة) ،%(3.59) وبنسبة( 9) تكرارها وبلغ( األعمى التعصب نبذ)
 تكرارها بلغ و( الجوار حسن) ،%(3.19) وبنسبة( 8) تكرارها وبلغ( الوقت تقدير) ،%(3.92)

 الممتلكات على الحفاظ) ،%(3.34) وبنسبة( 1) تكرارها وبلغ( الحلم) ،%(3.24) وبنسبة( 4)
 ،%(3.59) وبنسبة( 9) تكرارها وبلغ( الحرية) ،%(3.93) وبنسبة( 15)تكرارها وبلغ( العامة
 وبنسبة( 1)تكرارها وبلغ( النفس على االعتماد) ،%(3.44) وبنسبة( 7) تكرارها وبلغ( التسامح)
 %(.3.19) وبنسبة( 8)تكرارها وبلغ( الحوار أدب) ،%(3.34)
 مع متنافياً  يأتي أيضاً  وهذا األولى المرتبة يضاً أ احتل ضعيفة بدرجة القيم هذه ورود أن يالحظ 

 إلى ضعيفة بدرجة ورودها ويرجع وغرسها القيم هذه مثل لتنمية المرحلة هذه إليه تهدف ما
 من الخلقية للقيم معيارية قائمة إلى الرجوع دون القيم لهذه الثامن الصف كتاب محتوى تضمين
 .المناهج مصممي قبل

 :ن ضـعيفًا جـدًا ومـن هـذه القـيمكمـا يالحـظ مـن الجـدول أن تكـرار بعـض القـيم بشـكل صـريح كـا 
حيـث ( احتـرام المقدسـات والعقائـد)، (82)وبشكل ضـمني ( 7)حيث وردت بشكل صريح ( العدل)

حيـــث وردت بشـــكل ( نبـــذ التعصـــب األعمـــى)، (43)وبشـــكل ضـــمني ( 4)وردت بشـــكل صـــريح 
وبشــكل ضــمني ( 3) حيــث وردت بشــكل صــريح( أدب الحــوار)، (9)وبشــكل ضــمني ( 3)صــريح 

الحفـــاظ علـــى الممتلكـــات )، (11)وبشـــكل ضـــمني ( 8)حيـــث وردت بشـــكل صـــريح ( العفـــة) ،(8)
 (.14)وبشكل ضمني ( 1)حيث وردت بشكل صريح ( العامة

 على الحفاظ الصالحين، مجالسة: )هي الصف هذا في تكرار أي على تحصل لم التي القيم ومن 
 األساســية لمرحلــةا أهــداف فــي صــريحة وذكرهــا القــيم هــذه أهميــة وعلــى (.المســئولية تحمــل البيئــة،
 تـوفر عـدم وجـد أنـه إال ذلـك توضـيح سـبق كمـا الصـف هـذا كتـاب محتـوى حجـم سـعة إلـى وكذلك
عــداد تــأليف علــى القــائمين يجعــل ممــا وهــذا تكــرار، أي علــى تحصــل لــم حيــث القــيم، هــذه  كتــب وا 
 حيـث ألساسـية،ا المرحلـة صـفوف كتـب مختلـف في القيم هذه بتضمين االهتمام اإلسالمية التربية
 االكتفـاء أو ألهميتهـا الكتـب هـذه مـؤلفي إدراك عـدم إلـى الصـف هـذا فـي ذكرهـا عدم يرجع قد أنه

 .اآلخر البعض دون الصفوف كتب بعض في بتضمينها
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 التاسع الصف كتابي تحليل نتائج (2) جدول

 الصف التاسع القيم الخلقية م
 المجموع ضمني صريح نسبة تكرار

 302 29 04 30.11 302 لمتقدير الع 3
 330 24 22 33.49 330 األخوة 2
 51 11 21 5.24 51 النظافة 1
 05 11 15 0.44 05 الصدق 4
 05 32 51 0.41 05 الرحمة 5
 37 2 9 3.09 37 إتقان العمل 0
 37 2 35 3.09 37 الصبر 7
 59 23 17 5.74 59 إسداء النصح 9
 40 17 2 4.55 40 التواضع 2

 04 31 53 0.11 04 لالعد 31
 39 35 1 3.79 39 احترام المقدسات والعقائد 33
 34 1 33 3.12 34 اإلخالص 32
 30 2 34 3.59 30 الكرم 31
 11 22 3 2.27 11 حفظ اللسان 34
 21 2 34 2.27 21 التعاون 35
 34 0 9 3.12 34 األمانة 30
 15 12 1 1.40 15 الوفاء 37
 21 37 0 2.29 21 ميةاالنتماء لألمة اإلسال 39
 27 39 2 2.07 27 الشجاعة 32
 2 0 1 1.92 2 إفشاء السالم 21
 7 4 1 1.02 7 احترام النظام 23
 2 5 4 1.92 2 بر الوالدين 22
 34 0 9 3.19 34 شكر أصحاب الفضل 21
 23 31 33 2.17 23 نبذ التعصب األعمى 24
 24 23 1 2.17 24 العفة 25
 14 23 31 1.10 14 نمجالسة الصالحي 20
 5 2 1 1.42 5 تقدير الوقت 27
 1 3 2 1.22 1 حسن الجوار 29
 7 3 0 1.02 7 الحلم 22
 2 2 1 1.32 2 الحفاظ على الممتلكات العامة 11
 4 1 4 1.12 4 الحرية 13
 1 1 1 1.11 1 الحفاظ على البيئة 12

 ً
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 التاسع الصف كتابي تحليل نتائج (2) جدولتابع 

 7 5 2 102 7 التسامح 11
 1 1 1 1.11 1 االعتماد على النفس 14
 1 1 1 1.11 1 أدب الحوار 15
 3 1 1 1.12 3 تحمل المسئولية 10

 311 3131 المجموع
20.1 النسبة

5 
 من األخيرة للحلقة الخلقية للقيم اإلسالمية التربية كتب تحليل نتائج أن( 9) رقم الجدول من يتبين 

 الفقه، اإليمان،) ربعةاأل ومجاالته بجزأيه التاسع الصف مستوى على األساسي التعليم مرحلة
 : كاآلتي كانت( السيرة الحديث،

، %(24.35) وبنسبة اً تكرار ( 1313)لصف التاسع ا لكتاب بلغ مجموع تكرار القيم الخلقية 
وقد يرجع  حصل هذا الصف على أقل نسبة من التكرارات بالمقارنة مع الصف السابع والثامنو 

عدد دروسه مقارنة بالصف السابع  ذلك لصغر حجم محتوى كتاب هذا الصف وكذلك حجم
 .والثامن

: كاآلتيالقيم التي حصلت على درجة عالية من التكرارات في هذا الصف هي بحسب الترتيب  
، %(14.38)  مرة وبنسبة( 142)و حصلت على المرتبة األولى بتكرار بلغ ( تقدير العلم)
الصدق، )، %(11.43)بنسبة مرة و ( 114)حصلت على المرتبة الثانية بتكرار بلغ و ( األخوة)

( العدل)، %(4.44)مرة وبنسبة ( 45)و حصلتا على المرتبة الثالثة بتكرار بلغ ( الرحمة
وتأتي أغلب هذه القيم   %(.4.88)  مرة وبنسبة( 44)حصلت على المرتبة الرابعة بتكرار بلغ و 

ا كما تم بناء القائمة في ترتيبهسابع والثامن بالنسبة ألهميتها و بهذه الدرجة متقاربة مع الصف ال
 .ضوء اقترات المحكمين عليها

بلغ و ( إسداء النصح: )ومن القيم التي حصلت على درجة متوسطة في هذا الصف قيم 
  .%(5.24)وبنسبة ( 58) بلغ تكرارهاو ( النظافة)، %(5.74)وبنسبة ( 53)تكرارها

و بلـغ  (التواضـع)قيمـة  ومن القيم التي حصلت على درجة ضعيفة من التكرارات فـي هـذا الصـف 
، %(2.97)وبنســــبة ( 83)و بلــــغ تكرارهــــا( حفــــظ اللســــان)، %(4.55)وبنســــبة ( 44) تكرارهــــا

وبنســـبة ( 85) و بلـــغ تكرارهـــا( الوفـــاء)، %(2.27)وبنســـبة ( 28) و بلـــغ تكرارهـــا( التعـــاون)
و ( ةالشــجاع)، %(2.23)وبنســبة ( 28) و بلــغ تكرارهــا( االنتمــاء لتمــة اإلســالمية)، %(8.44)

وبنســـــبة ( 21)بلـــــغ تكرارهـــــاو ( نبـــــذ التعصـــــب األعمـــــى)، %(2.47)وبنســـــبة ( 27) بلـــــغ تكرارهـــــا
 و بلغ تكرارها( مجالسة الصالحين)، %(2.87)وبنسبة ( 24) و بلغ تكرارها( العفة)، %(2.37)
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و بلـغ ( الصـبر)، %(1.43)وبنسبة ( 17)و بلغ تكرارها( إتقان العمل)%(.8.84)وبنسبة ( 84)
ـــــرام المقدســـــات والعقائـــــد)، %(1.43)وبنســـــبة ( 17)تكرارهـــــا ـــــغ تكرارهـــــا( احت وبنســـــبة ( 13)و بل

( 14)و بلـــغ تكرارهـــا( الكـــرم)، %(1.89)وبنســـبة ( 14)و بلـــغ تكرارهـــا( اإلخـــالص)، %(1.73)
بلـــــغ و ( إفشـــــاء الســــالم)، %(1.89)وبنســــبة  (14)بلــــغ تكرارهـــــاو ( األمانـــــة)، %(1.53)وبنســــبة 
بـــــر )، %(3.49)وبنســـــبة ( 7)بلـــــغ تكرارهـــــاو ( احتـــــرام النظـــــام)، %(3.39)وبنســـــبة ( 9)تكرارهـــــا
وبنسـبة ( 14)بلغ تكرارهاو ( شكر أصحاب الفضل)، %(3.39)وبنسبة ( 9)بلغ تكرارهاو ( الوالدين

( 8)بلغ تكرارهاو ( حسن الجوار)، %(3.49)وبنسبة ( 5)بلغ تكرارهاو ( تقدير الوقت)، %(1.83)
ــــم)، %(3.29)وبنســــبة  ــــغ تكرارهــــابو ( الحل ــــى الممتلكــــات )، %(3.49)وبنســــبة ( 7)ل الحفــــاظ عل
، %(3.89)وبنســـبة ( 4) بلـــغ تكرارهـــاو ( الحريـــة)، %(3.19)وبنســـبة ( 2)بلـــغ تكرارهـــاو ( العامـــة

وبنســبة ( 1) بلــغ تكرارهــاو ( تحمــل المســئولية)، %(3.49)وبنســبة ( 7) بلــغ تكرارهــاو ( التســامح)
(3.39.)% 

المرتبــة األولــى وتعــد  علــى أيضــاً التــي وردت بشــكل ضــعيف احتلــت  يالحــظ مــن النتــائج أن القــيم 
ويرجـع ذلـك (. السـابع، الثـامن)أكبر نسبة بين القيم الضعيفة على مستوى الصف كتب الصـفوف 

إلــى حجـــم المحتــوى وتناولـــه القـــيم فــي جملتـــه مـــن خــالل فقـــرات وجمـــل محــدودة دون تناولهـــا فـــي 
 .مواضيع مستقلة وواضحة

 :دول أن تكـرار بعـض القـيم بشـكل صـريح كـان ضـعيفًا جـدًا ومـن هـذه القـيمكمـا يالحـظ مـن الجـ 
حيث وردت بشكل صريح ( الوفاء)، (21)وبشكل ضمني ( 8)حيث وردت بشكل صريح ( العفة)
، (29)وبشكل ضمني ( 1)حيث وردت بشكل صريح ( حفظ اللسان)، (82)وبشكل ضمني ( 8)
 (.15)وبشكل ضمني ( 8)ريح حيث وردت بشكل ص( احترام المقدسات والعقائد)

 االعتمــاد البيئــة، علــى الحفــاظ: )قــيم الصــف هــذا فــي تكــرار أي علــى تحصــل لــم التــي القــيم ومــن 
 فـي أيضـاً  تضـمينها يتم لم( البيئة على الحفاظ) قيمة أن المالحظ ومن (الحوار أدب النفس، على
 يجعــل بــدوره وهــذا ليــهع مقــدور غيــر التالميــذ نفــوس فــي تنميتهــا يجعــل ممــا الثــامن الصــف كتــاب
 .المرحلة هذه لتالميذ المهمة القيم هذه مثل إغفال عدم المناهج هذه تصميم على القائمين

 :ومما سبق من عرض نتائج كتابي الصف التاسع يتبين اآلتي 
 المتوسـط القـيم تليهـا التكـرارات مـن ضـعيفة درجـة علـى حصلت الصف هذا كتابي في القيم أغلب 

 بدرجـة الخلقيـة للقـيم تضـمنها عـدم في الكتب هذه محتوى على يؤخذ قد مما وهذا العالية، القيم ثم
 .األساسية المرحلة في حلقة آخر هو الصف هذا عتباراب متوسطة أو عالية

 :عند إعداد هذه الكتـب يراعـى تضـمينها القـيم التـي لـم تضـمن ولـم تحصـل علـى أي تكـرار ومنهـا 
 (.س، أدب الحوارالحفاظ على البيئة، االعتماد على النف)
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 :قيم وخاصة وواضح صريح بشكل الخلقية للقيم تضمينها الكتب هذه إعداد عند يراعى كذلك 
 (.العفة اللسان، حفظ الوفاء،)

 قد ضعيفة درجة على حصلت التي القيم أن كتاب كل مستوى على التحليل نتائج أن يالحظ كما 
 القائمين إغفال إلى يرجع قد وهذا المتوسطة، أو العالية بالقيم مقارنة األولى المرتبة على حصلت
 ومرتفع متناسب بشكل القيم هذه تضمين من الحلقة لهذه اإلسالمية التربية كتب إعداد على

 هذه لتالميذ والعقلية العمرية للمرحلة المتناسبة الخلقية القيم متضمناً  واضح معيار وضمن
 .المرحلة

 

 :ثة ومناقشتها وتفسيرهاف نتائج التحليل على مستوى الكتب الثال 2

تــم تلخــيص هــذه النتــائج فــي جــدول توضــيح تكــرار كــل قيمــة ونســبة تكرارهــا فــي كــل كتــاب، ثــم     
إليــه  تويمكــن اســتعراض ومناقشــة مــا توصــل إجمــالي تكراراتهــا ونســبتها فــي الحلقــة األخيــرة مجتمعــة

ـ  01)رقــم  ينالجــدول مــن نتــائج تتعلــق باإلجابــة عــن الســؤال الثــاني بشــكل عــام بــالنظر إلــى الدراســة
00.) 

 اإلسالمية التربية كتب تضمينها المقترح الخلقية القيم تكرار (80) جدول

 القيم الخلقية م  
 مجموع الصفوف الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة تكرار نسبة  تكرار

 1 88981 188 81903 812 1912 811 88903 811 تقدير العلم 1

 2 80911 122 88911 881 80918 812 80911 811 األخوة 2

 3 8911 308 8921 83 2938 31 81 281 النظافة 3

 4 1912 211 1911 18 1901 12 8912 808 الصدق 4

 5 1918 281 1913 18 80981 813 2922 38 الرحمة 5

 6 1931 880 8911 88 8911 11 1911 18 إتقان العمل 6

 7 3981 818 8911 88 3911 82 8988 81 الصبر 7

 8 3911 813 8981 81 3911 81 8912 21 إسداء النصح 8

 9 3981 823 1988 11 1911 11 0911 1 التواضع 9

 11 3981 822 1933 11 2988 31 8910 81 العدل 11

احترام المقدسات  11

 والعقائد

82 3918 11 2910 81 8981 881 2911 11 

 12 2911 880 8931 81 2988 31 1922 88 اإلخالص 12

 13 2988 808 8981 81 2910 11 3933 18 الكرم 13

 14 2913 802 2918 30 2981 88 8988 88 حفظ اللسان 14

 15 2988 800 2928 23 2913 38 2911 10 التعاون 15

 16 2913 11 8931 81 8918 21 3988 88 األمانة 16

 17 2921 11 3911 38 3901 12 0911 82 ءالوفا 17

االنتماء لألمة  18

 اإلسالمية

3 0922 81 3911 23 2921 18 2920 18 

 19 2988 11 2918 28 3923 11 0981 1 الشجاعة 19

 21 8911 82 0911 1 3901 18 8981 81 إفشاء السالم 21
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 القيم الخلقية م  
 مجموع الصفوف الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة تكرار نسبة  تكرار

 21 8988 11 0911 8 2980 18 8911 20 احترام النظام 21

 22 8981 12 0911 1 3923 11 0921 4 الوالدينبر  22

شكر أصحاب  23

 الفضل

31 2911 88 0982 81 8931 18 8981 23 

 24 8921 80 2908 28 0981 1 8911 20 نبذ التعصب األعمى 24

 25 8908 18 2938 21 0912 81 0922 3 العفة 25

 26 8903 10 3931 31 0900 0 0911 1 مجالسة الصالحين 26

 27 0918 38 0911 8 0981 3 2 28 دير الوقتتق 27

 28 0918 33 0921 3 0921 1 8912 21 حسن الجوار 28

 ً



 م2019 ( أغسطس6)العدد                                    اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 

60 
 

 البشري حسين عبدهللا حسين /د                         .... اإلسالمية التربية كتب محتوى في تضمينها ينبغي التي الخلقية القيم
 

 اإلسالمية التربية كتب تضمينها المقترح الخلقية القيم تكرار (31) جدولتابع 
 29 0918 21 0911 8 0901 8 8933 81 الحلم 29

الحفاظ على  31

 الممتلكات العامة

1 0921 88 0911 2 0981 28 0981 31 

 31 0911 81 0931 1 0981 1 0938 8 الحرية 31

 31 0911 81 0900 0 0900 0 8933 81 بيئةالحفاظ على ال 32

 32 0913 88 1669 8 0911 8 0922 3 التسامح 33

االعتماد على  34

 النفس

8 0988 8 0901 0 0900 1 0928 33 

 34 0981 8 0900 0 0981 3 0921 4 أدب الحوار 35

 35 0988 1 0901 8 0900 0 0938 8 تحمل المسئولية 36

 800 3188 800 8080 800 8888 800 8380 المجموع

 21908 التاسع 31983 الثامن 31912 السابع النسبة

 
 للحلقة األخيرة اإلسالمية التربية كتب تضمنتها التي والضمنية الصريحة الخلقية القيم (88) لجدو

 م  
 القيم الخلقية

 الصف الثامن الصف السابع
 

 الصف التاسع
 المجموع ضمني صريح المجموع ضمني صريح المجموع ضمني صريح 

 302 29 04 340 72 74 342 92 01 تقدير العلم 0
 330 24 22 302 317 25 344 344 1 األخوة 3
 51 11 21 10 24 32 230 01 350 النظافة 6
 05 11 15 22 57 15 317 31 24 الصدق 8
 05 32 51 301 310 27 13 30 35 الرحمة 3
 37 2 9 90 49 19 07 44 21 إتقان العمل 3
 37 2 35 52 17 35 79 55 21 الصبر 3
 59 23 17 52 37 42 20 4 22 إسداء النصح 7
 40 17 2 09 53 37 2 4 5 التواضع 1
 04 31 53 12 12 7 32 34 5 العدل 01
 39 35 1 44 41 4 52 51 2 احترام المقدسات والعقائد 00
 34 1 33 12 31 20 57 23 10 اإلخالص 03
 30 2 34 44 11 33 45 22 21 الكرم 06
 11 22 3 57 45 32 35 31 2 حفظ اللسان 08
 21 2 34 17 23 30 41 32 23 التعاون 03
 34 0 9 22 35 34 53 31 19 األمانة 03
 15 12 1 42 12 31 32 5 7 الوفاء 03
 21 37 0 52 45 34 1 2 3 االنتماء لألمة اإلسالمية 07
 27 39 2 42 15 34 9 1 5 الشجاعة 01
 2 0 1 47 39 22 30 3 35 إفشاء السالم 31
 7 4 1 43 20 35 21 4 30 احترام النظام 30

 ً
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للحلقة  اإلسالمية التربية كتب تضمنتها التي والضمنية الصريحة الخلقية القيم (88) لجدوتابع 

 األخيرة

 2 5 4 42 20 21 8 1 8 بر الوالدين 33
 34 0 9 33 2 2 10 1 11 شكر أصحاب الفضل 36
 23 31 33 2 2 1 21 30 4 نبذ التعصب األعمى 38
 24 23 1 34 33 1 1 1 1 العفة 33
 14 23 31 1 1 1 0 1 1 ينمجالسة الصالح 33
 5 2 1 1 1 1 27 2 25 تقدير الوقت 33
 1 3 2 4 2 2 20 2 24 حسن الجوار 37
 7 3 0 3 1 3 39 32 0 الحلم 31
 2 2 1 35 34 3 4 1 3 الحفاظ على الممتلكات العامة 61
 4 1 4 2 1 0 5 2 1 الحرية 60
 1 1 1 1 1 1 39 3 37 الحفاظ على البيئة 63
 7 5 2 7 2 5 1 2 3 امحالتس 66
 1 1 1 3 1 3 7 3 0 االعتماد على النفس 68
 1 1 1 1 1 1 8 1 8 أدب الحوار 63
 3 1 1 1 1 1 5 1 2 تحمل المسئولية 63

 :ما يأتي( 00ـ01)يالحظ من الجدولين 

 قيمــة أعلــى أن نجــد علــم بشــكل الكتــب مســتوى علــى الخلقيــة للقــيم التكــرارات مجمــوع إلــى بــالنظر 
 بدرجـــة تكـــررت التـــي القـــيم ولبيـــان ،(4) بلـــغ تكـــرار وأقـــل مـــرة،( 457) بلـــغ تكـــرار علـــى حصـــلت
 الــدرجات بــين الفــرق فأصــبح قيمــة وأقــل قيمــة أعلــى بــين المــدى نجــد وضــعيفة ومتوســطة مرتفعــة
 :كاآلتي

 .ضعيفة قيم تكرارًا،( 158ـ1) من 
 .متوسطة قيم تكرارًا،( 835 ـ154) من 
 . مرتفعة قيم تكرارًا،( 453 ـ834) من 
( األخــوة العلــم، تقــدير: )قيمتــي هــي عاليــة درجــة علــى حصــلت التــي القــيم أن جــدن ســبق مــا ومــن 

 الخلقيـــة القـــيم مجمـــوع بــين مـــن األولـــى المرتبــة علـــى حصـــلت العلـــم تقــدير قيمـــة أن حيـــث  فقــط،
 مئويــة وبنســبة مــرة( 457) القيمــة هــذه تكــررت إذ اإلســالمية، التربيــة كتــب محتــوى فــي المتضــمنة
 فــي تكــرار( 149) علــى حصــلت حيــث الســتة، الكتــب فــي متضــمنة وهــي ،%(11.79) مقــدارها
 الصـف كتـابي وفي( 11.38) وبنسبة ضمنية( 39)و صريحة،( 43)منها السابع، الصف كتابي
 فــي تكــراراً ( 142)و ضــمنية( 72)و صــريحة،( 74) منهــا ،%(9.42) وبنســبة( 144) الثــامن
 .ضمنية( 93)و صريحة( 44) منها ،%(14.38)وبنسبة التاسع الصف كتابي
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 علـى احتلـت ضـعيفة بدرجـة وردت التـي القـيم أن تبـين عام بشكل الكتب نتائج عرض خالل ومن 
 قــد وهــذا نفوســهم، فــي وغرســها عليهــا التالميــذ لتنشــئة بمكــان األهميــة علــى وهــي األولــى المرتبــة
 قائمـة وجـود عـدم كـذلك سـابقاً  أشـرنا كمـا الكتـب هـذه تـأليف عند المسبق التخطيط عدم إلى يرجع
 .ضوئها في الكتب تصمم معيارية

 وهــذا كبيــرة، بدرجــة ضــمني بشــكل وردت قيمــاً  هنــاك أن عــام بشــكل الكتــب نتــائج مــن يالحــظ كمــا 
 عـدم المنـاهج هـذه إعـداد علـى القـائمين يجعـل ممـا عليهـا، وتنشـئته المـتعلم تربيـة من يضعف مما
 .  لكتبا لهذه إعدادهم عند األمر هذا إغفال

 ا ومقترحاتهاوتوصياته الدراسة ونتائجهاخالصة 
 التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:من أبرز النتائج 

 مـن األخيـرة للحلقـة اإلسـالمية التربيـة كتـب تضـمينها ينبغي التي الخلقية بالقيم قائمة إلى التوصل 
 :هي قيمة،( 84) على اشتملت األساسي، التعليم مرحلة

نتمــــاء لتمــــة اإلســــالمية، اإلخــــالص، احتــــرام المقدســــات والعقائــــد، النظافــــة، بــــر تقــــدير العلــــم، اال 
الصــــدق، األمانــــة، الشــــجاعة، األخــــوة، إفشــــاء الســــالم، الوفــــاء، حفــــظ اللســــان، العفــــة،  الوالــــدين،

التواضــع، الحلــم، الرحمــة، مجالسـة الصــالحين، الكــرم، نبــذ التعصــب األعمــى،  التسـامح، التعــاون،
 أدب الحوار، 

االعتمــاد علــى ضــل، حســن الجــوار، العــدل، الحريــة، الصــبر، شــكر أصــحاب الف اء النصــح،إســد 
الـنفس، احتـرام النظـام، الحفــاظ علـى الممتلكـات العامــة، الحفـاظ علـى البيئــة، تقـدير الوقـت، إتقــان 

 .العمل، تحمل المسئولية
 كتـب فـي المتضـمنة الخلقيـة القـيم بمعرفـة المتعلـق الثـاني السـؤال نتائج على عام بشكل والمالحظ 

 أهميتهـا مـع تتوافـق كبيـرة بدرجـة القـيم بعـض علـى كالتأكيـد قـوة نقـاط أظهـرت قد اإلسالمية التربية
 تنــاول كعــدم ضــعف جوانــب بعــض وجــدت فقــد ذلــك مــن وبــالرغم المحكمــون، إليــه أشــار مــا ومــع
 .الكافي بالقدر القيم بعض

 فــي مــرة( 8377) تكــررت قيمــة( 84) اإلســالمية التربيــة كتــب تضــمن عــن التحليــل نتــائج أســفرت 
( 1517) ومنهـا ،%(84.32) بنسـبة السـابع الصـف كتاب فيرًا كرات( 1853) منها الكتب جميع
 الصــف كتـاب فـي تكـراراً ( 1313) ومنهـا ،%(89.18) وبنسـبة الثـامن الصـف كتـاب فـي تكـراراً 
 .ضعيفاً  كان القيم هذه لورود النسبة أن على يدلل وهذا %(24.35) وبنسبة التاسع

 الثالثـة الصـفوف لكتـب القـيم ورود تكـرار درجـة أن كتـاب كـل مسـتوى على التحليل نتائج أظهرت 
 .الكتب هذه لمحتوى ضعف نقطة هذا ويعد ضعيف بشكل جاء
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 علــى حصــلت العلــم تقــدير قيمــة أن عــام بشــكل الكتــب مســتوى علــى التحليــل نتــائج أظهــرت كمــا 
 علـى األخوة قيمة وحصلت ،كراراً ت( 457) تكررت إذ خلقيةال القيم مجموع بين من األولى المرتبة
( 835) تكــررت إذ الثالثــة المرتبــة علــى النظافــة وقيمــة تكــرارًا،( 422) تكــررت إذ الثانيــة المرتبــة
 المرتبـة علـى الرحمـة قيمـةو  تكـرارًا،( 244) تكـررت إذ الرابعـة المرتبـة علـى الصـدق قيمـةو  تكرارًا،
 بلــغ بتكــرار العمــل إتقــان قيمــة السادســة المرتبــة فــي وجــاءت تكــرارًا،( 253) تكــررت إذ الخامســة

( 147) تكـرار علـى القيمـة هـذه حصـلت حيـث السابعة المرتبة على الصبر وقيمة تكرارًا،( 173)
 .(148) بلغ بتكرار الثامنة المرتبة على النصح إسداء قيمة حصلت وقد تكرارًا،

 المرتبـة علـى العـدل قيمة وحصلت مرة،( 128) بلغ كراربت التواضع قيمة التاسعة المرتبة واحتلت 
 (.122) بلغ بتكرار العاشرة

 .قيمة بأعلى مقارنة ضعيف   بشكل أيضاً  جاء القيم هذه ورود أغلب أن 
 مالئــم، وأســلوب جيــد بشــكل المطلوبــة الخلقيــة القــيم بعــض علــى تؤكــد الموضــوعات بعــض هنالــك 

 .الحديث مجال موضوعات وخاصة
 الصــفوف بعــض فــي جــاء تضــمينها أن إال األساســية المرحلــة لتالميــذ أهميتهــا علــى القــيم هــذه أن 

 .الكتب هذه في ضعف نقطة يعد وهذا فقط،

 بحيــث دقيــق تخطــيط إلــى بحاجــة اإلســالمية التربيــة كتــب فــي الخلقيــة القــيم تضــمين بــأن يالحــظ 
 المتكامـل النمـو لـىع ذلـك ليسـاعد الكتـب هـذه فـي تضـمينها من الكافي وبالقدر القيم جميع يشمل
 .للتالميذ والسليم

 كتابـاً  أن إلـى أدى مما محددة معايير وفق تكن لم الثالثة الكتب في الموضوعات تقديم عملية أن 
 .األخرى القيم حساب على معينة قيم إلى تنتمي موضوعات من يكثر قد
ي إلى اكتساب وردت كثير من القيم الخلقية بشكل ضمني غير مباشر ورودها بهذا الشكل اليؤد 

 .التالميذ لهذه القيم وتنميتها
تبين أن إعداد هذه الكتب لم يكن بشكل متوازن ومتناسق كما ظهر ذلك من خالل الفرق بين  

 القيم التي حصلت على درجة عالية ومتوسطة وضعيفة.
  :التوصيات: ثانياً 

 :باآلتي للباحث أن يوصي الدراسة من نتائج، يمكنفي ضوء ما أسفرت عنه 
 اإلســـالمية التربيـــة كتـــبتتضـــمن فـــي محتـــوى  أن ينبغـــي التـــي الخلقيـــة القـــيم قائمـــة مـــن االســـتفادة .1

 .وتحسينها الكتب هذه تطوير في األساسي التعليم من األخيرة للحلقة
 القــيم لتنــاول المخصصــة المســاحة تــزداد بحيــث اإلســالمية التربيــة كتــب محتــوى فــي النظــر إعــادة .2

ة، والتركيــز مياإلســال التربيــة مــادة وطبيعــة القــيم مــن النــوع لهــذا ميــةاأله مــع يتماشــى بمــا الخلقيــة
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 علــى المحافظــة الحــوار، أدب المســئولية، تحمــل الــنفس، علــى االعتمــاد): مثــل الخلقيــة القــيم علــى
 .ضعيف بشكل ظهرت التي( الحرية ،البيئة

 جيـد بشـكل لوبـةالمط القـيم بعض على تؤكد التي الكتب تلك في الجيدة الموضوعات على اإلبقاء .8
 عــن والنهــي بــالمعروف األمــر المســلم، علــى المســلم حــق الخلــق، حســن) وأهمهــا مــتالئم، وأســلوب
 (. المنكر

 التربيـة كتـب محتـوى يتضـمنها أن ينبغـي التـي الخلقيـة القـيم فيـه يحدد علمي معيار وضع ضرورة .4
 .القيم هذه من قيمة كل لمحتوى المناسب النسبي الوزن وتحديد اإلسالمية،

 الخلقيـة القـيم توزيـع عنـد والتتـابع التكامـل مبـدأ اإلسالمية التربية كتب محتوى تنظيم في يراعى أن .5
براز الصفوف بين  .القيم هذه وتنمية غرس في تساهم التي والخبرات األنشطة وا 

 الخلقيـة القـيم علـى التركيـز للمعلـم ليتسـنى اإلسـالمية التربيـة كتـب تدريس في للمعلمين أدلة إعداد .4
 .التالميذ نفوس في غرسها لمطلوبا

 

 :المقترحات ثالثًا:
 علـى للتعـرف العام التعليم مرحلة من الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية لكتب مماثلة دراسة إجراء 

 .فيها المتضمنة الخلقية القيم
 .العام التعليم مراحل جميع في الخلقية للقيم الطالب تمثل مدى على للتعرف دراسة إجراء 
 .جراء دراسة للتعرف على دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى تالميذ المرحلة الثانويةإ 
إجراء دراسة للتعرف على القيم الخلقية الالزم تضمينها في كتـب القـرآن الكـريم وعلومـه فـي جميـع  

 . مراحل التعليم العام
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