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بسم هللا الرحمن الرحيم 

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّمِو ِلنَت َلُيْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب }
وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم ِفي  اَلنَفضُّ
 {اأَلْمِر َفِ َ ا َعَزْمَت َفَتَوكَّكْل َعَم  الّمِو ِإنَّك الّمَو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّمينَ 
 159: آل عمران
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 إل  روح أبي الطاىرة رحمو اهلل 

 مي الحنون أطال اهلل في عمرىاإل  أ...                         
 * * *

تي بنا أبنائي و زوجتي و إل ... إل  إخواني و أخواتي 
 * * *
  في وزارة األوقاف  إل  زمالئي و زميالتي

 * * *
... إل  أسات تي األفاضل ... 

 * * *
  (جامعة القدس المفتوحة  )س العمم والتقدم جامعتي ارإل  نب... 

 * * *
ي سمك التعميم إل  كل العاممين ف
 * * *

أىدي ثمرة جيدي المتواضع 
 * * *

 أشرف أبو خاطر:  الباحث
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: قال تعالى 
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد }   {َواِ 

 (7: إبراىيم)
روى أبو ىريرة اهلل عميو و سمم لما  و عمال بيدي المصطفى صمى، راً خآالشكر هلل أوال و 
 ) (َمن ال يشكُر النَّاَس ال يشكُر اهللَ  ): قالأن النبي  صمى اهلل عميو و سمم رضي اهلل عنو 

 (حسن صحيح:1954:أخرجو الترمذي في سننو 
 رمز: يسرني وأنا أقطف ثمار جيدي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى كل من

ممثمة  (لقدس المفتوحةجامعة ا)ي والحضارة، الصرح الشامخ المشع بالعمم التقدم والرق
وأخص بالذكر  الفضالءفييا، وأساتذتيا قسم تعميم التربية اإلسالمية و ،إدارتيا برئيسيا و
وتعيداىا بالرعاية واالىتمام ة اسردال هأشرف عمى ىذ الذي شريف حمادالدكتور األستاذ 

حتى خرجت ىذه  بخبرتو وعطائو، اوموجو اخطوة مرشد كل إلى جانبي في والذي وقف
. جودسة إلى حيز الواردال

مسمم سممان أبو خاطر و الذي قام بالتحميل  األستاذلممحمل اآلخر الشكر بجزيل قدم تأكما و 
لمتأكد من الثبات  اآلخر 

عزيزة أمي الد أسرتي، وأخص بالذكر ارالعرفان ألف والشكر أتقدم بجزيل   كما ال أنسى أن
لمواقفو الداعمة لي            عمى مواساتيا لمي بالدعاء بالتوفيق و النجاح و أخي أيمن 

. في دراستي
. عانوا  طول فترة دراستي و كما و أشكر  زوجتي و أبنائي األعزاء عمى ما بذلوا 

. لإلسالم والمسممين اً رعونًا وذخ عز وجل أن يبارك جيدىم، وأن يجعميم اهلل سائال
 يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلى كل من أسيم ولو بكممة تشجيع في كما
  ج ىذه الرسالة إلى النور عن طريق تقديم العون والمساعدة وتقديم التسييالت الالزمة ارإخ

. وتقديري كل ىؤالء أقدم فائق شكري إلى ... و الخير توفيقبالدعاء لي بال أو حتى
 .قصرت فمن نفسي إنو فإن وفقت فمن اهلل،
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ممخص الدراسة  
 

عمى مستوى تضمن كتب التربية اإلسالمية بفمسطين لمصفوف  وقوفإلى ال ىدفت الدراسة
: من خالل اإلجابة عن  األسئمة التالية  السابع و الثامن لمقيم األخالقية

          ما القيم األخالقية التي من المكن أن تتضمنيا كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع .1
 و الثامن في فمسطين؟؟

 فمسطين ؟؟لمصف السابع في  ما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية .2

 كتب التربية اإلسالميةما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس  .3
 فمسطين ؟؟لمصف السابع في 

 فمسطين ؟؟لمصف الثامن في  الميةما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلس .4

 كتب التربية اإلسالميةما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس  .5
 فمسطين ؟؟لمصف الثامن في 

           كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع من "عينة الدراسة"و قد تكون مجتمع البحث 
بتحميل الكتب  و قام الباحث,فمسطين  في م2015 –م 2014و الثامن لمعام الدراسي 

 :المذكورة معتمدًا الكممة والجممة وحدات لمتحميل و خمص البحث لمنتائج التالية
لجزء األول و الثاني في كتاب التربية اإلسالمية في محتوى ا األخالقية مجموع تكرار القيم
                       قيمة تضمنيا الجزء األول 43مرة موزعة عمى (1304)بمغ لمصف السابع 

          مرة  (118)بتكرار  لقيمة تضمنيا الجزء الثاني تصدرىا الصدق في الجزء األو 41و 
. و أىممت قيمة توقير الكبير في الجزأين,  مرة(57)و في الجزء الثاني 

مية لجزء األول و الثاني في كتاب التربية اإلسالفي محتوى ا األخالقية مجموع تكرار القيمو 
                   قيمة تضمنيا الجزء األول 43مرة موزعة عمى (1359)بمغ  لمصف الثامن

مرة و في الجزء الثاني  (42)بتكرار  لفي الجزء األو صمة الرحمالجزء الثاني تصدرىا و
و كانت قيمة الصدق من القيم المتصدرة في  مرة(99)تصدرىا الشجاعة و المروءة بتكرار

                          ,مرة(78)مرة و في الجزء الثاني بتكرار (42)تكرار ب لالجزء األو
. و خمص الباحث إلى عدد من التوصيات
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الفصل األول 
المدخل لمدراسة 

: المقدمة : أواًل 
بينا محمد صمى اهلل عميو وسمم ربط إسالمنا العظيم ربطًا وثيقًا بين الدين و األخالق فقال ن

مجموع فتاوى : ابن باز ، المصدر : رواه أبو ىريرة ، المحدث ) . (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق)
 .(إسناده صحيح: خالصة المحدث  2/215الصفحة أو الرقم  –ابن باز 

فالقيم  و تم ذلك بفضل اهلل فربى صمى اهلل عميو و سمم جياًل فاق األمم في كل المجاالت
األخالقية في سيرتو أعظم تجسيد بالقول و العمل لدور األخالق في بناء األمة اإلسالمية 

. استكمااًل لما جاء بو األنبياء السابقون عمييم السالم 
معظم ما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية من أوامر و نواىي تتعمق بالتوجييات 

اهلل عميو و سمم مبينًا لمكانة األخالق في اإلسالم و األخالقية ، و ما جاء في سنتو صمى 
رواه ) (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنيم خمقاً )و سمم  مدى تالزم اإليمان بيا فقال صمى اهلل عميو

(. (1230)، وصححو األلباني في صحيح الجامع رقم  (4682)رقم الحديث : أبو داوود في سننو 
و سمم مبينًا أىمية األخالق و دورىا في ارتقاء المسمم  و قال أيضًا الرسول صمى اهلل عميو

إن المسمم ليدرك بحسن خمقو درجة )اآلخرة فقال صمى اهلل عميو و سمم و  الدرجات في الدنيا
، و صححو األلباني في صحيح الجامع  (4798)رقم الحديث : رواه أبو داوود في سننو ) (الصائم القائم

 .((1620)رقم 
 ة األخالقية عمى المنياج المدرسي كونو الوسيمة لتحقيق الغاية األخالقيةو تقع المسؤولي

في إكساب المتعممين القيم و المبادئ األخالقية و إتاحة الفرصة لمتربية ، و المتمثمة 
لتطبيقيا و تطوير البصيرة في األخالق األصيمة مما يحقق عند المتعممين مفيوم الفضيمة 

عل فما تحتاجو اليوم ىو جيل ممتزم أخالقيًا قادر عمى اتخاذ كقوة أخالقية تتجسد في الف
. القرار األخالقي المبني عمى نظام القيم األخالقية

ثل في مجموعة من القيم المنياج يجب أن ينظر لمُخمق ليس باعتباره نتيجة فقط تتم
            و إنما عممية تكسب المتعمم بصورة متنامية إحساسو بالواجب األخالقياألخالقية 

. الذي يكسبو القوة التي تييئو لمواجية ضغوط الحياة 
            فاألخالق فكر و عمل ويجب أن تكون مناىج التربية اإلسالمية تسد حاجات الجسد 

 و العقل و الروح مما يحقق الكمال لمنفس البشرية من خالل تزويد المتعمم بالمعرفة المطموبة
عد األخالق التي تعمل عمى تحقيق االنسجام وفقًا لألىداف عن الطبيعة اإلنسانية و قوا

و المشتقة من الرؤية االجتماعية لممجتمع المسمم بحيث يمرر الجانب المختارة التربوية 
تنظيمي متدرج من صف ألخر مما يسيم في النمو األخالقي المتضمنة  األخالقي وفقًا لبناء
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إلى تقويم الكتب المدرسية و الثامن ، و  مية لمصفوف السابعفي منياج التربية اإلسال
اه الخاصة بالتربية اإلسالمية كونيا تحتل مكانة بارزة في التعميم فيي جزء من المنياج و أد

. و تعتبر قوية التأثير في العممية التعميميةأساسية لتنفيذ المنياج المقرر 
القية ، فكتاب التربية و شديدة الفاعمية عمى الطمبة في تشكيل اتجاىاتيم و قيميم األخ

اإلسالمية يحتل مكانو خاصة من المنياج تؤىمو لتحقيق ىذه التنشئة األخالقية لممتعممين بما 
ثنايا موضوعات التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية  يقدمو من قيم و مثل عميا نجدىا في

. عداد لمكتب الدراسية و تفصل في المرحمة الثانوية وفقًا ألسس عممية تصميم المنياج و اإل
 

مشكمة البحث : ثانيًا 
  الوقوف عمى مستوى تضمن كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن لمقيم األخالقية

: سئمة التاليةمن خالل األ
ما القيم األخالقية التي من المكن أن تتضمنيا كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع           .6

 سطين؟؟و الثامن في فل

 فمسطين ؟؟لمصف السابع في  ما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية .7

 كتب التربية اإلسالميةما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس  .8
 فمسطين ؟؟لمصف السابع في 

 طين ؟؟فمسلمصف الثامن في  ما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية .9

 كتب التربية اإلسالميةما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس  .10
 فمسطين ؟؟لمصف الثامن في 

 
أىداف البحث  : ثالثًا 

 التعرف عمى أىم القيم األخالقية التي ينبغي تضمينيا في كتب التربية اإلسالمية .1
. الثامن في فمسطين لمصفوف السابع و 

لصفوف السابع و الثامن           لقيمي األخالقي في كتب التربية اإلسالمية لالكشف عن البعد ا .2
 .و إعطاء أساس لمراجعتيا و تعديميا إن لزم األمرفي فمسطين 
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أىمية البحث : رابعًا 
منياج التربية اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن في معرفة  واضعواإلسيام في إفادة  .1

. جب أن تتضمنيا الكتبالقيم األخالقية التي ي
تقييم فعالية التخطيط و التصميم لممناىج الدراسية و فعالية اإلعداد لمكتب المنبثقة عنيا  .2

في مبحث التربية اإلسالمية من خالل إعطاء صورة تفصيمية عن الجانب القيمي 
إلى مدى االنسجام بين ىذه الصورة و بين خطاب  األخالقي فييا ، و بما يشير 

 .الفضيمة الذي ينبغي أن يتناولو المنياج األخالق و

التعرف عمى أوجو القوة و الضعف لمبعد القيمي األخالقي في كتب التربية اإلسالمية  .3
و الثامن في فمسطين و إعطاء أساس لمراجعتيا و تعديميا عند  لمصفوف السابع

 .الحاجة

 
حدود البحث  : خامسًا 

ية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية تتحدد حدود البحث في تحميل القيم األخالق
بناًء عمى قائمة القيم  (م2015 –م 2014)الفمسطينية لمصفوف السابع والثامن لمعام الدراسي 

. األخالقية التي أعدىا الباحث 
 

منيج البحث : سادسًا 
            أشكال المنيج النوعي استخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى حيث يعد ىذا األسموب من 

. إلى تحميل المحتوى بصورة موضوعية منظمةو الذي ييدف 
و قد استخدم ىذا األسموب لمتعرف عمى مستوى تضمن كتب التربية اإلسالمية لمصفوف 

. السابع و الثامن لمقيم األخالقية
 

" عينة الدراسة"مجتمع دراسة البحث : سابعًا 
م            2015 –م 2014ام الدراسي كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن لمع

. في فمسطين
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مصطمحات البحث و التعريفات اإلجرائية  : ثامنًا 
  ًتعريف الُخمق اصطالحا  :
عبارة عن ىيئة في النفس راسخة عنيا "في كتابو إحياء عموم الدين بأنو  عرفو الغزالي -

انت الييئة بحيث تصدر تصدر األفعال بسيولة من غير حاجة إلى فكر و رؤية ، فإن ك
عنيا األفعال الجميمة المحمودة عقاًل و شرعًا سميت تمك الييئة خمقًا حسنًا ، و إن كان 

. ("3/49:"إحياء عموم الدين  )الصادر عنيا األفعال القبيحة سميت الييئة التي ىي المصدر خمقًا سيئًا 

            ان أفعالو بال روية عرفو الجاحظ إلى أن الخمق ىو حال النفس ، بيا يفعل اإلنس -
                 و ال اختيار ، و الخمق قد يكون في بعض الناس غريزة و طبعًا و في بعضيم

        الناس من غير رياضة ال يكون إال بالرياضة و االجتياد ، كالسخاء قد يوجد في كثير من
لك من األخالق المحمودة و كالشجاعة و الحمم و العفة و العدل و غير ذو ال تعمل ، 

. (12 :م 1989: الجاحظ )

: فقال أما الماوردي  -
. (5:م 1983: أبو الحسن البصري الماوردي )األخالق غرائز كامنة تظير باالختيار و تقير باالضطرار 

              مجموعة القواعد و المعايير التي تحكم عمى صحة السموك اإلنساني : التعرف اإلجرائي  -
 .خطئو و المستندة إلى الشرع و العقل و آداب المجتمع المسمم  أو
 
  ًتعريف القيم اصطالحا   :

 و العمال          القيمة ىي محطات و مقاييس نحكم بيا عمى األفكار و األشخاص و األشياء
 و المواقف الفردية و الجماعية من حيث حسنيا و قيمتيا و الرغبة بيا ، أو و الموضوعات

الكيالني )و كراىيتيا ، أو من منزلة معينة ما بين ىذين الحدين سوئيا و عدم قيمتيا من حيث 

. (299 :م2009: ماجد عرسان,

 
:  القيم اإلسالمية 

و         مجموعة من المعايير و األحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون و الحياة 
التفاعل مع  لفرد و المجتمع من خاللاإلنسان و اإللو كما صورىا اإلسالم ، و تتكون لدى ا

و الخبرات الحياتية المختمفة بحيث تمكنو من اختيار أىداف و توجيات لحياتو تتفق المواقف 
مع إمكانياتو و تتجسد من خالل االىتمامات أو السموك العممي بطريقة مباشرة و غير 

 (34: 1988عمي خميل مصطفى, العينين أبو)مباشرة 
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:  ي لمقيم التعريف اإلجرائ
. ىي أحكام معياريو لمتمييز بين الصواب و الخطأ و الخير و الشر

 
  القيم األخالقية : 

مجتمعو و بالكون أنيا تمثل عالقة اإلنسان بربو و " عرفيا عفيفي من المنظور اإلسالمي 
و إلى و إلى سموكو و كيفية ضبطو ،  و نظرتو إلى نفسو و إلى اآلخرينالذي يعيش فيو ، 

التي تتمثل في مجموعة  من المجتمع بأنظمتو و بماضيو و حاضره و مستقبمو وتو مكان
صمح لمتنبوء بالسموك في األىداف و المثل العميا بصورة تمثل االستقرار و تالقوانيين و 
. (1978 : عفيفي محمد اليادي)المستقبل

تمثل أحكامًا يصدرىا التي  أن القيم األخالقية تستمد من القيم الدينية: و عرفيا حسن قطب  
تي ارتضاىا عمى الشيء من خالل الرجوع إلى مجموعة من المبادئ و المعايير الالفرد 

 : 1988الجالدي ، حسن قطب ). و غير المرغوب من أنماط السموك المختمفةالشرع لتحديد المرغوب 

57) 

 
:  التعريف اإلجرائي لمقيم األخالقية 
       ايير التي تضبط سموك الفرد و الجماعة المستمدة مجموعة المبادئ و القواعد و المع

. من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة
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  تعرف تحميل المحتوى :
عرفتو الموسوعة العربية لمصطمحات التربية و تكنولوجيا التعميم أن تحميل : اصطالحًا 
ة إلى بيانات عددية كمية أسموب عممي إحصائي ييدف إلى تحويل المواد المكتوب"المحتوى 

، و يتيح تحميل المحتوى دراسة السموك اإلنساني بشكل غير مباشر من خالل قابمة لمقياس
و ىذا يعني أن تحميل المحتوى ال يواجو األفراد ،  دراسة نتاجات األفراد من المواد المكتوبة

و يحمميا قي الحقائق و المنطقية و يست خدم معطياتيم الفكرية و السموكيةوجيًا لوجو بل يست
 (173 :ىـ  1423 :ماىر صبري )" و يبني عمييا أحكامًا عممية مترابطة

:  التعرف اإلجرائي  
عبارة عن أداة يستخدميا الباحث لتحميل مستوى تضمن كتب التربية اإلسالمية لمصفوف 

. السابع و الثامن و التاسع لمقيم األخالقية
 

إجراءات البحث : تاسعًا 
لقيم األخالقية الواجب توافرىا في محتويات كتب التربية اإلسالمية استخراج ا .1

 .الفمسطينية لمصف السابع و الثامن

 .نطبق القيم األخالقية عمى محتوى الكتب لمكشف عن درجة توافرىا في الكتب .2

القيام بعمل جدول النسب المئوية لنسبة توافر القيم األخالقية في محتويات كتب  .3
 .لمصف السابع و الثامن و تفسير النتائج  التربية اإلسالمية
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 الفصل الثاني

 
لذراسات السابقةا  
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الفصل الثاني 
الدراسات السابقة 

سيتناول الباحث في ىذا الفصل عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تحميل 
. مدى االستفادة منيامستوى تضمن القيم األخالقية أو ذات عالقة بموضوع البحث و بيان 

  دراسة تحميمية لممضامين األخالقية في كتب المغة العربية : م2004حسن جعفر الخميفة
. بالصفوف الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية بدول الخميج العربية

ىدفت الدراسة إلى تحديد المضامين األخالقية التي ينبغي أن تشتمل عمييا كتب المغة 
ف الثالثة األولى من المرحة االبتدائية في دول الخميج العربية ، و تحميل تمك العربية بالصفو

. الكتب بغية التعرف عمى مدى ما يتوافر فييا من مضامين أخالقية
: و لتحقيق ذلك استخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى الذي استدعى توظيفو إعداد أداتين 

            تولت حصر المضامين الالزمة لمتالميذ ، التي  (استبانو المضامين األخالقية)األولى 
          التي أعدت في ضوء األداة األولى  (استمارة تحميل المحتوى)و األداة الثانية تمثمت في 

و تولت ميمة تحميل كتب المغة العربية بدول الخميج ، و بعد القيام بعممية التحميل توصمت 
: جزىا في اآلتي الدراسة إلى مجموعة من النتائج نو

قائمة بالمضامين األخالقية الالزمة لتالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية . 1
. مضمونًا أخالقياً  (42)بدول الخميج العربية احتوت عمى 

اشتممت كتب المغة العربية التي تم تحميميا عمى جميع المضامين األخالقية التي وردت . 2
إلى        ن اختمفت درجة توافرىا من صف دراسي إلى أخر ، و من دولة في القائمة ، و إ

. أخرى
بمغ مجموع تكرارات المضامين األخالقية في كتب المغة العربية التي خضعت لمتحميل . 3
. مرة (9913)
إلى   يوجد تدرج واضح في تقديم المضامين األخالقية ، كمما ارتقينا من صف دراسي . 4

. حمود و مطموبأخر و ىذا أمر م
يوجد عدم توازن في تقديم المضامين األخالقية في كتب المغة العربية ، إذ تم التركيز . 5

كالصداقة و بر الوالدين و حب العمم في حين : عمى مضامين معينة فجاءت تكراراتيا عالية 
 كحب المغة العربية و النزىة و إفشاء: ُىمشت مضامين أخرى فجاءت تكراراتيا منخفضة 
. السالم ، و ىذا يعد خماًل في التأليف يتعين تداركو

حظيت دولة اإلمارات العربية بأعمى نسبة من المضامين األخالقية ، إذ تكررت في . 6
 (1593)، ثم قطر  (1689)مرة ، ثم الكويت  (1813)مرة تمتيا السعودية  (1846)كتبيا 

. مرة (1392)مرة ، ثم البحرين  (1580)مرة ، ثم ُعمان 
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  مدى تضمن كتاب الثقافة اإلسالمية لمرحمة التعميم الثانوي :  م2007أمين أبو الوى
. الشامل في األردن لمقيم األخالقية في اإلسالم

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى مدى تضمن كتاب الثقافة اإلسالمية لمرحمة التعميم الثانوي 
ل أسموب تحميل المستوى ، و لإلجابة الشامل في األردن لمقيم األخالقية في اإلسالم من خال

عن سؤال الدراسة ىذا تم حساب تكرارات القيم األخالقية المتضمنة في كتاب الثقافة 
. اإلسالمية لمرحمة التعميم الثانوي الشامل

تكرارًا بنسبة مئوية بمغت  96حصمت عمى " تحمل المسؤولية"و أظيرت النتائج أن قيمة 
كرارات القيم األخالقية في كتاب الثقافة اإلسالمية لمرحمة ، و ىو أعمى تكرار من ت% 23

قيمة أخالقية إسالمية ليا مكانتيا " تحمل المسؤولية"التعميم الثانوي الشامل ، و ال شك أن 
. بين القيم اإلسالمية السامية في األدب اإلسالمي الشرعي 

 
  األخالقية  منظومة القيم:  م2009ىدى خالد منصور و حامد عبد اهلل طالفحة

. المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية في األردن
ىدف البحث إلى الكشف عن منظومة القيم األخالقية التي ينبغي تضمينيا في كتب التربية 

. اإلسالمية لممرحمة األساسية في األردن ، و القيم المتضمنة في تمك الكتب
        بية اإلسالمية لممرحمة األساسية في األردن ،تكونت عينة البحث من جميع كتب التر

. كتب (10)و البالغ عددىا 
استخدم الباحثان أسموب التحميل الفمسفي لمتوصل إلي القيم األخالقية التي ينبغي تضمينيا 
في تمك الكتب ، و أسموب تحميل المحتوى لمكشف عن القيم األخالقية المتضمنة فييا ، 

ة المفيدة وحدة لتحميل القيم األخالقية ، و تم التأكد من صدق األداة باالعتماد عمى الجمل
. بعرضيا عمى المحكمين و حساب ثبات التحميل من خالل إعادتو

و أظيرت النتائج أن القيم األخالقية التي ينبغي تضمينيا في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة 
: األساسية موزعة ىرميًا عمى أربعة مجاالت ىي

مة القيم األخالقية الفردية ، و القيم األسرية ، و القيم المدنية ، و القيم بين األممية ، منظو
، و أن نسبة عدد % 28كما أظيرت النتائج أن نسبة الجمل المتضمنة قيمًا أخالقية بمغت 

من مجموع القيم األخالقية التي ينبغي تضمينيا ، و أن أعمى نسبة % 64القيم األخالقية 
ت لمجال القيم األخالقية الفردية ، و أقل نسبة لمجال القيم األخالقية بين األممية ظيور كان

        ، و خرج البحث بتوصيات أىميا إعادة النظر في المحتوى القيمي األخالقي لمنياج 
و كتب التربية اإلسالمية ، و تبني منظومة قيمية أخالقية ذات بنية منطقية و االىتمام 

. اختيار المحتوى األخالقي لممنياج بتحديد معايير 
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  القيم األخالقية المتضمنة في كتب المغة العربية : م 2008محمد إبراىيم الخطيب
. المقررة لصفوف الحمقة الثانية من المرحمة األساسية في األردن

ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى القيم األخالقية اإلسالمية المتضمنة في كتب المغة 
قررة لمحمقة الثانية من المرحمة األساسية في األردن ، و ذلك من خالل اإلجابة العربية الم

:  اآلتيينعن السؤالين 
ما منظومة القيم األخالقية اإلسالمية في كتب المغة العربية لمحمقة الثانية من التعميم  .1

م ؟؟ 2008-2007األساسي في األردن المقررة لمعام الراسي 
ة اإلسالمية عمى مجاالتيا في كتب المغة العربية المقررة لمحمقة كيف تتوزع القيم األخالقي .2

 الثانية من المرحمة األساسية في األردن ؟؟

و قد تكون مجتمع البحث و عينتو من كتب المغة العربية لمحمقة المذكورة ، و قام الباحث 
: ائج اآلتية بتحميل الكتب المذكورة معتمدًا الجممة وحدة لمتحميل ، و خمص البحث إلى النت

قيمة ،  (55)مرة موزعة عمى  (2624)مجموع تكرارات القيم في محتوى الكتب الثالثة بمغ 
و أن مجموع تكرارات  (العقدية ، و التعبدية ، و المادية ، و االجتماعية)في أربعة مجاالت 

دي مرة ، و في المجال الما (457)مرة و المجال التعبدي  (855)القيم في المجال العقدي 
و جاء الصف السادس في المرتبة مرات ،  (1003)مرة ، و في المجال االجتماعي  (309)

مرة و  (926)مرة ، و الصف السابع في المرتبة الثانية بتكرار بمغ  (949)األولى بتكرار بمغ 
تعظيم القرآن "مرة ، و جاء قيمة  (749)الصف الخامس في المرتبة الثالثة بتكرار بمغ 

مرة ، و قيمة اإليمان باهلل في المرتبة الثانية  (213)المرتبة األولى بتكرار بمغ في " الكريم
مرة ، كما جاء  (143)مرة ، و قيمة طمب العمم في المرتبة الثالثة بتكرار بمغ  (159)بتكرار 

مرات ، و قيمة  (6)في المراتب الثالثة األخيرة من القيم ، قيمة االستئذان بتكرار بمغ 
. مرات (9)مرات ، و قيمة إصالح ذات البين بتكرار بمغ  (8)ي النفقة بتكرار بمغ االقتصاد ف

  القيم األخالقية الفردية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية :  م2010عمر الشممتي
". دراسة تحميمية"بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية و طرق عرضيا 

م األخالقية الفردية في كتب التربية اإلسالمية المقدرة ىدفت الدراسة إلى الكشف عن القي
لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية و طرائق عرضو و قد تكونت عينة الدراسة من 

 12كتب التربية اإلسالمية المقررة لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية و عددىا 
التفسير و الحديث و الفقو و التوحيد ، و قد استخدم : كتابًا ، و التي تضمنت الفروع اآلتية 
                    و قد تمثمت أداة الدراسة " عينة الدراسة"الباحث أسموب تحميل المحتوى لمكتب 
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          في قائمة بالقيم األخالقية الفردية التي يمزم توافرىا في ىذه الكتب و قد اشتممت ىذه القائمة 
: خالقية فردية ، و قد أظيرت نتائج التحميل ما يمي قيمة أ 68عمى 

أن عدد القيم األخالقية الفردية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية المقررة لممرحمة  .1
قيمة أخالقية كان ينبغي توافرىا  (68)قيمة أخالقية فردية من مجموع  (55)المتوسطة 

% . 80.9في ىذه الكتب و بنسبة مئوية بمغت 
تفاوتًا كبيرًا في وجود القيم األخالقية الفردية في كتب التربية اإلسالمية المقررة أن ىناك  .2

 .بالمرحمة المتوسطة كافة و بنسب شيوع مختمفة

أن ىناك تفاوتًا كبيرًا بين طرائق عرض القيم األخالقية الفردية في كتب التربية  .3
ودية ، حيث جاءت الطريقة اإلسالمية المقررة بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السع

األدبية أواًل تمتيا الطريقة الفكرية ، و في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما 
 :يمي 

 االلتزام بالوزن النسبي إلقرار ىذه القيم عند إعداد مناىج التربية اإلسالمية المختمفة .
 بداًل من االىتمام  االىتمام بطريقة العرض الفكرية عند عرض القيم األخالقية الفردية

 .بالطريقة األدبية بما يتناسب مع مستوى النماء لطالب المرحمة المتوسطة

 
  مدى تضمن محتوى كتب التربية اإلسالمية لممرحمة : م 2012محمد صالح السيقمي

. الثانوية لقيمة التسامح و تصور مقترح إلثرائيا
ن يتضمنيا منياج التربية ىدفت الدراسة التعرف إلى مجاالت التسامح التي يفترض أ

اإلسالمية لممرحمة الثانوية ، و مدى توفر تمك المجاالت في محتوى منياج التربية اإلسالمية 
، و وضع تصور مقترح إلثراء محتوى منياج التربية اإلسالمية المقرر عمى المرحمة الثانوية 

. ، و استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في دراستو
: ىداف الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية و لتحقيق أ

  قائمة لتحديد مجاالت التسامح و من ثم قام بعرضيا عمى الخبراء المختصين لتعديميا        
. و إبداء أرائيم فييا

  تحميل محتوى منياج التربية اإلسالمية المقرر عمى طمبة المرحمة الثانوية لمتعرف        
 .لتسامح فيياعمى مدى توفر مجاالت ا
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: و استخدم األساليب اإلحصائية التالية 
   معادلة ىولستي لحساب ثبات بطاقة التحميل عبر األفراد ، كما استخدم النسب المئوية

. لحساب درجة تواجد قيمة التسامح في كل مجال في المحتوى
   التكرارات و المتوسطات الحسابية و النسب المئوية .

: تائج التاليةو توصمت الدراسة لمن
افتقار كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لمجوانب الدينية و االجتماعية و العممية و  .1

السياسية المتعمقة بقيمة التسامح ، التي يجب العمل عمى إثرائيا بما يتالءم و الطمبة 
. المتعايشين في فمسطين و وضعيا الخاص

. فمسطين بواقع الطمبة من قيم التسامح ضعف اتصال مناىج التربية اإلسالمية في   .2
قصور المنياج في تمبية حاجاتيم في ىذا الجانب ، حيث ال بد من التأكيد عمى أىمية  .3

. ربط المقررات بقيم التسامح و حياة الطمبة ، و ترسيخ مبدأ التسامح لكل زمان و مكان
. قصور المناىج في تدريس األحكام الشرعية المتعمقة بقيم التسامح  .4
 
  دراسة تحميمية لمقيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية و :  م2012سمية العجرمي

. االجتماعية و حقوق اإلنسان لمصف الرابع األساسي بفمسطين 
ىدفت الدارسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية وكتب التربية 

االجتماعية 
بع األساسي بفمسطين اوكتب حقوق اإلنسان لمصف الر (التربية الوطنية و التربية المدنية)

إلى معرفة مدى مالئمة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية واالجتماعية  ،كما ىدفت
. بع األساسي بفمسطين التالميذ الصف الر وحقوق اإلنسان

: منيج الدارسة وأدواتيا 
محتوى ، وتكونت عينة الدارسة من ، بأسموبو تحميل ال التحميمياستخدمت الباحثة المنيج 

التربية الوطنية )كتب مبحث التربية اإلسالمية ومبحث التربية االجتماعية والتي تضم كتب 
بع األساسي ، وقد تم اختيار ا، ومن كتب مبحث حقوق اإلنسان لمصف الر(المدنية  والتربية

:- قصديو ، واستخدمت الدارسة أداتين رئيسيتين ىما  العينة بطريقة
. قائمة اشتممت أىم أبعاد القيم ، والقيم الفرعية المندرجة تحتيا، و أداة تحميل المحتوى 

ت لكل بعد وتفريغيا في ات ، تم جمع التكراراولتحميل النتائج استخدمت الباحثة حساب التكرار
. جداول،واستخدمت النسب المئوية
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: أىم نتائج الدارسة و من 
: لنتائج كان من أىميا توصمت الباحثة إلى عدد من ا

قد احتمت المرتبة " القيم الدينية " تبين من خالل تحميل كتب التربية اإلسالمية أن   -1
 ،" القيم الجمالية "، ويمييا " القيم االجتماعية "، ويمييا " القيم األخالقية  األولى ، يمييا

 " .القيم العممية "، ويمييا في المرتبة األخيرة  ("والوطنية  القيم السياسية"ويمييا 

 احتمت قد"  والوطنية السياسية القيم" أن الوطنية التربية كتب تحميل خالل من تبين -2
 العممية القيم" ويمييا ،"  الدينية القيم"  ويمييا ،"  االجتماعية القيم" يمييا ، المرتبة األولى

" .  ألخالقيةا القيم" األخيرة المرتبة في ويمييا ،"  القيم الجمالية" ويمييا ،" 
 المرتبة احتمت قد" االجتماعية القيم"  أن المدنية التربية كتب تحميل خالل من تبين  -3

"  يمييا ،"  العممية القيم" ،يمييا"  الدينية القيم"  يمييا ،"  األخالقية القيم" يمييا األولى
. ألخيرةا المرتبة احتمت حيث"  والوطنية السياسية القيم" يمييا ،"  الجمالية القيم

 ، األولى المرتبة احتمت قد"  الحرية قيم " أن اإلنسان حقوق كتب تحميل خالل من تبين -4
 قيم"  يمييا ، لإلنسان الالئق المعيشي والمستوى الحياة قيم"  يمييا ،"  قيم الكرامة"  يمييا

 ،"  كيةالمل قيم"  ويمييا ،"  المساواة قيم"  ويمييا ،"  العدالة قيم" ويمييا ،"  التسامح
. األخيرة المرتبة واحتمت"  والسياسية المينية في الحياة والمشاركة المواطنة" قيمة ويمييا

:  أىميا من التوصيات من عدد الباحثة قدمت ثم
 بالكتب المتعمق التخطيط في والعشوائية التوازن وعدم القصور بجوانب يتعمق فيما  -1

 االسترشاد خالل من الكتب ىذه دادإع يتم أن يفضل األساسي، الرابع األربعة لمصف
 فريق خالل من الرابع، الصف تالميذ لخصائص ومالئمة جيداً  معدة إعداداً  قيم بقائمة
 مؤسسات في النظر إعادة إلى إضافة التربية، في الخبراء والمتخصصين من متعاون
 الطالب آراء أخذ يتم بحيث التعاونية، القاعدة وزيادة حين آلخر، من طواقمو و التأليف

.  األمور وأولياء المعممين والمشرفين وكذا المستيدفين،
 من وحدة بكل لمتالميذ إكسابيا المنوي المرغوبة بالقيم مناسبة ممخصات تضمين  -2

.  لدارسي العام خالل بيا المعممين كل وتزويد الكتب المدرسية وحدات
 وتزويده الخدمة قبل ربيةالت بمعمم األكثر باالىتمام الفمسطينية الجامعات قيام ضرورة  -3

. لمطمبة وتدريسيا تنميتيا وكيفية لممتعممين، إكسابيا المنوي اإليجابية بمجموعة القيم
 كيفية لتحديد ، الفمسطينية المناىج لجنة في المختصين لدى المسبق التخطيط ضرورة  -4

 وحقوق ةاالجتماعي والتربية اإلسالمية التربية مناىج في تضمينيا القيم المقترح توزيع
 المنطقي والترتيب والشمول والتتابع التوازن مراعاة مع الرابع األساسي، لمصف اإلنسان

 .الصفوف حسب ومتدرج مناسب بشكل كل الكتب في تتوافر بحيث القيم، بين
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 ومخططي ومعممين ومشرفين مؤلفين من الفمسطيني بالطفل الميتمين جيود توحيد  -5
 القادر الجيل وبناء الصالح اإلنسان إلعداد فمسطينيال بالطفل االرتقاء من أجل مناىج
 من خالل وطنو خدمة عمى والقادر المستقبمية، التحديات ومواجية تحمل المسؤولية عمى

 .التالميذ نفوس في القيم غرس تضمن عممية مواقف تحمل المناىج دروس تضمين

 
  ب التربية مدى تضمن كت: م2013ياسين عمي المقوسي و محمود عمي موس  فتيحة

. (دراسة تحميمية)في المرحمة األساسية العميا في األردن لقيم المحبة اإلسالمية 
حمة األساسية ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية في المر

و لإلجابة عن أسئمة الدراسة استخدم الباحثان المنيج النوعي التحميمي العميا في األردن ، 
و الفكرة وحدة التحميل ، و تكون مجتمع الدراسة من أسموب تحميل المحتوى ،  دمحيث استخ

جميع كتب التربية اإلسالمية و تكونت عينة الدراسة التي تم تحميميا من كتب التربية 
. م 2013-2012اإلسالمية لمصف الثامن و التاسع و العاشر ، والمقررة لمعام الدراسي 

         ة حصول مجال قيم المحبة المتعمقة بالعقيدة و األخالقو كان من ابرز نتائج الدراس
عمى أكثر التكرارات ، و في المرتبة  (الثامن و التاسع و العاشر)في الكتب الثالث لمصفوف 

تكرارًا ، و في المرتبة الثانية جاء مجال قيم المحبة المتعمقة  (289)األولى حيث بمغت 
و األخيرة جاء     تكرارًا و في المرتبة الثالثة (120)موعيا باألسرة و المدرسة ، و بتكرار مج

 (4)تكرارًا و إن ىناك  (85)مجال قيم المحبة المتعمقة بالحياة بأقل التكرارات حيث بمغت 
محبة النظام : و ىي قيم عمى أي تكرارات في الكتب الثالثة إبعاد من قيم المحبة لم تحصل 

. الفرح و المعب ، محبة الحرية، محبة المعمم و المعممة ، محبة 
و في ضوء ىذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من شأنيا تطوير كتب التربية 

. اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا في األردن
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 لتعقيب ا :
: أوجو التشابو بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة 

        عددًا من الدراسات المتخصصة قد تمت  من خالل العرض السابق يتضح لنا أن ىناك
في ىذا المجال و من أىم نتائج ىذه الدراسات أن ىناك تفاوتًا كبيرًا في وجود القيم األخالقية 
في كتب التربية اإلسالمية و يجب االىتمام بالوزن النسبي إلقرار ىذه القيم عند إعداد مناىج 

تدرج في ىذه القيم من صف ألخر كما أظيرت التربية اإلسالمية المختمفة و أن ىناك 
النتائج أن القيم األخالقية ينبغي تضمينيا في كتب التربية اإلسالمية موزعو ىرميًا عمى أربع 

. منظومة القيم األخالقية الفردية ، و األسرية ، و المدنية ، و بين األمم: مجاالت ىي 
تحميل المحتوى كتب التربية  و حيث لم ُتجر في حدود عمم الباحث دراسات استيدفت

اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن لمتعرف عمى مستوى تضُمنيا لمقيم األخالقية ، لذا كان 
من الضروري دراسة ىذه الكتب لما ليا من دور كبير و فعال في تشكيل أخالق الطالب في 

. مرحمة ميمة من عمر الطالب
 نب أىميا اختمفت الدراسة الحالية عن السابقة في جوا :
أىدافيا و حدودىا و تناوليا لمجموع القيم األخالقية في مرحمة حساسة من مراحل تشكيل  

. شخصية الطالب
 
  لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور أىميا :

. تحديد اإلطار النظري  -1
 .اختيار منيج البحث  -2

 .اختيار أداة البحث  -3

لمراد البحث عن مستوى تضمنيا في كتب التربية إعداد قائمة القيم األخالقية ا -4
 .اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن

 .كيفية الوصول لمنتائج و تفسيرىا لمخروج بالتوصيات الالزمة  -5
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الفصل الثالث 
" اإلطار النظري لمدراسة " 

  مفيوم القيم األخالقية :
أن القيم األخالقية تستمد من القيم الدينية التي تمثل أحكامًا يصدرىا الفرد حسن قطب ى ير

                            عمى الشيء من خالل الرجوع إلى مجموعة من المبادئ و المعايير 
          .التي ارتضاىا الشرع لتحديد المرغوب و غير المرغوب من أنماط السموك المختمفة

 (57، ص  1988: حسن قطب  ,الديالج)

 
  مصادر القيم األخالقية :

المسممون يستقون مصادر األخالق من القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة ، و ليس 
لمبشرية أيضًا بديل عن ىذين المصدرين ، و في حياة الصحابة و التابعين ميراث زاخر من 

اء مما يغني األعراف أو التقاليد أو أي ُخمق األخالق المستمدة من الشريعة اإلسالمية الغر
. دخيل 

 
  ىدف األخالق في اإلسالم :

اليدف من االلتزام باألخالق عند المسمم ىو إرضاء اهلل سبحانو و تعالى ، فاإلسالم ييدف 
لبناء مجتمع يقوم عمى التراحم و التعاون و اإليثار و حب الخير لمناس من خالل عالقات 

       و األبناء و األزواج و األرحام و الجيران ، و جميع المسممين بل  حسنة مع الوالدين
و غير المسممين و يتعدى ذلك إلى الحيوان و الجماد ، فاإلسالم بحمد اهلل تعالى ييدف إلى 

. حمل المسمم عمى التحمي بمكارم األخالق و العيش في ظميا
  أىمية األخالق :

. لمسمم سعادة الدنيا و اآلخرة تكمن أىمية األخالق في أنيا تحقق ل
كثيرة ىي اآليات التي تدعو العاقل إلى امتثال أوامر اهلل سبحانو : امتثال أمر اهلل تعالى  (1

 :و تعالى في األخالق إما إيجابًا أو نييًا أو إرشادًا و منيا 

" 199األعراف  "(خذ العفو و أعرض عن الجاىمين): قولو تعالى 
ىا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجيالة يا أي): و قولو تعالى

 ".6الحجرات  "(فتصبحوا عمى ما فعمتم نادمين
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" : ص"أنيا طاعة لرسول اهلل  (2
اتق اهلل حيثما )قال لي رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم : عن أبي ذر رضي اهلل عنو قال 

حسن أخرجو أحمد ) .(خالق الناس بخمق حسن كنت ، و اتبع السيئة الحسنة تمحيا ، و
.  ("1987"، و الترمذي " 5/153-158"

: أنيا سبب لمحبة اهلل تعالى  (3
" 195:البقرة "(و أحسنوا إن اهلل يحب المحسنين)قال تعالى  

" 146:آل عمران "(و اهلل يحب الصابرين)و قال تعالى 
" 42:المائدة "(إن اهلل يحب المقسطين)و قال تعالى 

كنا جموسًا عند النبي صمى اهلل عميو و سمم ): و عن أسامة بن شريك رضي اهلل عنو قال 
كأن عمى رؤوسنا الطير ، ما يتكمم منا متكمم ، إذ جاءه أناس ، فقالوا من أحب عباد اهلل إلى 

. ("432"حيحة و غيره ، و صححو األلباني في الص" 471"صحيح أخرجو الطبراني ).  (أحسنيم خمقاً : اهلل؟؟ فقال 

: أنيا من أعظم أسباب دخول الجنة  (4
ُسأل رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم عن أكثر ما ): عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال 

، و الترمذي " 442-392-2/291"صحيح أخرجو أحمد ). (يدخل الناس الجنة ؟؟ فقال تقوى اهلل و حسن الخمق

"2004") .

:  صمى اهلل عميو و سمم أنيا سبب لمحبة رسول اهلل (5
إن : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم  ))عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قال 

صحيح أخرجو الترمذي ) .(من أحبكم إلي ، و أقربكم مني مجمسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً 

. ("2201" "صحيح الجامع"، و صححو األلباني  (2018)

 
  طرق تحصيل األخالق  :
. ىو عطاء من اهلل و ليس لنا سبب إليو إال باليبة من اهلل:  موىوب (1
 (قال إنما أنا رسول ربك ألىب لكي غالمًا زكيا)فقال تعالى في عيسى عميو السالم  
" 19:مريم"

إن فيك لُخمقين يحبيما اهلل ، قمت و ما )و قولو صمى اهلل عميو و سمم لألشج عبد القيس 
قديمًا و قمت : قديمًا كان أو حديثًا ، قال : الحمم و الحياء ، قمت : ال ىما يا رسول اهلل؟ ق

 .("584"" -األدب المفرد"صحيح البخاري في ) .(الحمد هلل الذي جبمني عمى ُخمقين أحبيما اهلل
. و ىو من فعل اإلنسان حسنة و قبيحة و ىو ما يعرف بالتطبع : مكسوب  (2



 

 

21 

     بالتعمم ، و الحمم بالتحمم و من يتسحر الخير يعطو  العمم)لقولو صمى اهلل عميو و سمم 
، و حسنو األلباني في " 9/127"حسن أخرجو ابن أبي الدنيا في الحمم ، و الخطب في التاريخ ) .(و من يتوق الشر يوقو

. ("342"-السمسمة الصحيحة 

 
لك نفسو عند ليس الشديد بالُصرعو ، إنما الشديد الذي يم)و قولو صمى اهلل عميو و سمم 

. ("2609"، و مسمم " فتح الباري-10/518"، و البخاري " 517،  2/236"أخرجو أحمد  ) .(الغضب

 
  خصائص القيم األخالقية اإلسالمية: 

 : الربانية   -1
                  كونيا تستمد من القرآن الكريم و السنة النبوية المطيرة و ىي تربط سموك اإلنسان ف

أفال يتدبرون القرآن و لو كان )فة بأسس العقيدة اإلسالمية كما قال تعالى و تصرفاتو المختل
 .(44:1982,طبق)"83:النساء "(من عند غير اهلل لوجدوا فيو اختالفًا كثيراً 

       فالدين اإلسالمي منيج مصدره اهلل عز و جل ، و ىو منيج متكامل عباداتو و شرائعو 
يا أييا الناس قد )ر و يقرر القرآن ذلك في قولو تعالى و أخالقو و قيمو كميا ربانيو المصد

" . 174:النساء "(جاءكم برىان من ربكم و أنزلنا إليكم نورًا مبيناً 
و القيم اإلسالمية ربانية المصدر ، بمعنى أنيا مستمدة من كتاب اهلل و سنة رسولو أساسًا ، 

فيي أيضًا مستمدة من عند اهلل و كتاب اهلل ىو من لدن حكيم خبير ، و أما السنة النبوية 
 .(68:2002:العاجز)  (و ما ينطق عن اليوى إن ىو إال وحي يوحى)عمى لسان رسولو 

 
: الثبات و المرونة  -2

        تتميز القيم اإلسالمية بأنيا ثابتة و متغيرة في آن واحد ، و القيم الثابتة ىي القيم التي 
غيرات البيئة ، و ال تتغير بتغير األماكن و العصور ال تخضع لعوامل الزمن ، و ال تتأثر بت

إلييا  دعا، و ىذه القيم تقوم عمى أساس إنساني خالص ، كما أنيا ترتبط بمبادئ الدين التي 
. رسل اهلل جميعًا ، و ىي من أجل ذلك موصولة باآلخرة

اجة االجتماعية أما القيم المتغيرة فيي مرتبطة بالبيئة و الزمن ، و ىي تتبمور في إطار الح 
، و تطور المجتمعات ، و ىي تتعمق في حياة الناس و وسائميم في إقامة شؤون الحياة و 
ىي التي يعالجيا الفقياء و الدارسون تحت ما يسمى بالعرف و اإلصالح و االستحسان و 

 (4:1998 : عامر). المصالح المرسمة 
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: االستمرارية  -3
رية لتالزميا مع اإلنسان من بداية حياتو ، ألن مصدر القيم تتميز القيم اإلسالمية باالستمرا

. اإلسالمية ىو اهلل الذي خمق اإلنسان و ىو اعمم بما يصمح لو و ُيصمح حياتو
القيم اإلسالمية خالدة و مستمرة فقد أمر اهلل تعالى المؤمنين بعدم إتباع غير اإلسالم من 

 ومن يبتغ غير اإلسالم دينًا فمن يقبل منو )ر قد تأتي فيما بعد ، فقال تعالى مذاىب و أفكا
         ثم جعمناك عمى شريعة )، و قال أيضًا " 85:آل عمران  "(نو ىو في اآلخرة من الخاسري

"   18:الجاثية "(من األمر فاتبعيا و ال تتبع أىواء الذين ال يعممون
مرة في الواقع تضيق مساحتيا و تتسع تبعًا لمجيد المبذول فالقيم اإلسالمية األخالقية مست

.  لنشرىا و الوسائل المستخدمة في ذلك
 
: الشمول و التكامل  -4 

ال تقتصر القيم اإلسالمية عمى جانب واحد من جوانب شخصية اإلنسان ، و إنما ىي تنظر 
        و أخرتو ،  نسانإلى اإلنسان نظرة كاممة تشمل كل جوانب شخصيتو ، كما تشمل دنيا اإل

     و عاماًل لروحو عقيدة المثمى منفردًا أو مجتمعًا و ذلك لكونيا تستمد من اإلسالم الذي ىو ال
أو لجسده ، و ناظرًا لدنيا أو إلى أخرتو ، و مسالمًا أو محاربًا ، و معطيًا حق نفسو أو حق 

رة دون الدنيا ، أو يطمب الدنيا حاكمو و حكومتو ، فال يكون المسمم مسممًا و ىو يطمب اآلخ
دون اآلخرة ، و ال يكون مسممًا ألنو روح تنكر الجسد ، أو ألنو جسد ينكر الروح ، و ألنو 
يصحب إسالمو في حالة و يدعو في حالة أخرى ، لكن المسمم ىو المسمم بعقيدتو كميا 

ر االعتماد عمى مجتمعو لديو في جميع حاالتو ، و ألنو من المستحيل عقاًل و فعاًل تصو
تنمية ركن دون آخر ، أو تنشئة جانب و إىمال آخر ، بل ال بد من عممية تنمية كمية 

 (68: 2007:عمي). شاممة 
 
: الواقعية  -5

واقعية القيم تعني إمكانية تطبيقيا عمى أرض الواقع في كل زمان و مكان ميما اختمفت 
حقائق ذات وجود حقيقي "تعامميا مع  الظروف المحيطة بالواقع ، و تأتي واقعية القيم من

 (38 :م 2006:طباسي ) ".يقيني مثل الحقيقة اإلليية و الحقيقة الكونية و الحقيقة اإلنسانية
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  المرحمة األساسية التربية اإلسالمية بمعايير القيم األخالقية الواجب توافرىا في كتب

. العميا لمصفوف السابع و الثامن 
دب التربوي و الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي من خالل مراجعة األ

  (م2010عمر الشممتي )و  (م2012سمية العجرمي )و  (م2012محمد إبراىيم الخطيب )
و حامد عبد ىدى خالد منصور )و (م2009ىدى خالد منصور و حامد عبد اهلل طالفخة )و 

         (م2004سن جعفر الخميفة ح)و  (م2007أمين أبو الوى )و  (م2009اهلل طالفخة 
معرفة مدى مالئمتيا لطالب الصفوف السابع و الثامن، واالستفادة من قوائم القيم التي  و 

تمكن الباحث من استنتاج المعايير  أعدوىا بناءًا عمى تحكيم المتخصصين في ىذا المجال 
:  (1)رقم الجدولو التي تضمنت خمسة و أربعين قيمة أخالقية يوضحيا اآلتية 

القيم األخالقية المراد الكشف عن مستوى تضمنيا في كتب التربية : يوضح (1)جدول رقم 
اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن 

القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م 
المحبة  31التواضع  16المودة  1
إصالح ذات البين  32التعاون  17الكرم  2
 النظافة 33التعاطف  18امة الكر 3
و الشفاء  النزاىة 34العفو و التسامح  19القناعة  4
 االعتذار 35بر الوالدين  20العفة  5
القول الحسن  36اإليثار  21صمة الرحم  6
 السالم إفشاء 37االعتدال  22الصدق  7
األمانة  38اإلخالص  23الصبر  8
 ناالستئذا 39اإلحسان  24الرحمة  9

 العدل 40االحترام المتبادل  25الزىد  10
 عيادة المريض 41احترام العمماء  26الحياء  11
 المروءةالشجاعة و  42 ةالمساوا 27الحمم  12
كظم الغيظ  43 الشكر و التقدير 28حفظ حق الجار  13
"  المداومة" المثابرة  44 آداب الطريق 29حب الخير  14
الوفاء بالوعود  45عمو اليمة  30 توقير الكبير 15
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 الفصل الرابع

أدوات الذارسة 

 ٕوإجراءاتها
 





 

 بعاالفصل الر
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إجراءاتها وٕو  أدوات الدارسة

 

منيج الدارسة : أواًل • 
 
 مجتمع الدارسة: ثانيًا • 
 
عينة الدارسة : ثالثًا • 
 
 توصيف الكتب: بعًا ار• 
 
أدوات الدارسة : خامسًا • 
 
وات الدارسة خط: سادسًا • 
 
 خطوات التحميل: سابعًا • 
 

المعالجة اإلحصائية : ثامنًا 
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الفصل الرابع 
 

 إجراءاتيا أدوات الدارسة و
 

 يتضمن ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعيا الباحث لتنفيذ ىذه الدارسة بالتعرف عمى منيج
ة القيم، وتحميل البحث المتبع في الدارسة  ومجتمعيا، وعينتيا، وتوضح خطوات إعداد قائم

سيتعرض ىذا  وتوصيف لكتب التربية اإلسالمية ، لمصفوف السابع و الثامن ، كما المحتوى،
. الفصل لألسموب اإلحصائي المستخدم في الدارسة

 
: منيج الدارسة: أوال 

اقتضت طبيعة الدارسة استخدام المنيج الوصفي التحميمي، الذي يعتمد عمى الدارسة ظاىرة 
ية موجودة حاليًا، ويمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن أسئمة أو قض حدث أو

.  ( 83 : 1999 :األغا ) "تدخل الباحث فييا البحث دون
الحقائق والمعمومات ثم مقارنتيا وتحميميا  يعتمد عمى تجميع" يعد ىذا المنيج مناسبًا ألنو  و

 .(234:1984 :بدر)" وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات مقبولة 
ما استخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى وىو أحد أساليب البحث العممي الذي ييدف ك

. ( 22: 1989 :طعيمة)الوصف الموضوعي والعممي المنظم والكمي لممضمون الظاىر  عمى
لتحميل محتوى الكتب موضوع الدارسة لمعرفة مستوى القيم األخالقية التي تتضمنيا، ويتم 

توى ضمن مجموعة من القواعد والضوابط العممية المنظمة استخدام أسموب تحميل المح
والمحددة بيدف معرفة القيم المتضمنة في كل كممة أو فقرة من محتويات الكتب موضوع 

. الدارسة
: مجتمع الدارسة: ثانيًا 

يتمثل مجتمع الدارسة في كتب التربية اإلسالمية  المقررة عمى الصفوف السابع و الثامن ، 
                وىي عبارة عن كتابين لمصف السابع , بمدارس فمسطينم 2015/م2014عام والمطبقة

. و كتابين لمصف الثامن موزعة عمى فصمين بواقع كتاب لكل فصل دارسي 
: عينة الدارسة: ثالثًا 

تكونت عينة الدارسة من محتوى مبحث التربية اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن ، وقد تم 
نة بطريقة قصديو، وبمغ عدد الكتب التي تم تحميميا أربعة كتب، وقد تم اختيار اختيار العي

 .المجتمع األصمي كمو كعينة لمدارسة
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توصيف الكتب : رابعًا 
 

عدد الصفحات و الدروس التي تم تحميميا في كل كتاب  (2)جدول رقم 

عدد  عدد األجزاء الصف اسم الكتاب
 عدد الدروسالصفحات 

 السابع الميةالتربية اإلس
 21 87 جزء أول
 21 94 جزء ثاني

 الثامن التربية اإلسالمية
 21 79 جزء أول
 20 87 جزء ثاني
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 الجزء األول لمصف السابعأسماء الوحدات الدراسية و الدروس  في  (3)جدول رقم 
اسم الدرس تريب الدرس اسم الوحدة ترتيب الوحدة 

األولى 
قرآن الكريم و ال

عمومو 

القرآن الكريم في العيد النبوي األول 

الثاني 
القرآن الكريم في عيد الخمفاء 

الراشدين 
 (1)سورة يسالثالث 
 (2)سورة يسالرابع 
 (3)سورة يسالخامس 
 (4)سورة يسالسادس 

العقيدة اإلسالمية الثانية 

حاجة الناس إلى الرسل السابع 
زات الرسل معجالثامن 
اإلعجاز القرآني التاسع 
أسباب انتشار اإلسالم العاشر 

فضل اإلسالم عمى البشرية الحادي عشر 

السيرة النبوية الثالثة 

بناء المسجد النبوي الشريف الثاني عشر 
المؤاخاة بين المسممين الثالث عشر 
كتابة الوثيقة الرابع عشر 

الخامس عشر 
أبو عبيدة  ()ل اهللمن صحابة رسو

بن الجراح 

أم  ()من صحابة رسول اهللالسادس عشر 
المؤمنين عائشة 

األخالق و السموك الرابعة 

اختيار األصدقاء السابع عشر 
اإليثار :من األخالق الحميدةالثامن عشر 

       الغيبة : من األخالق المذمومة التاسع عشر 
و النميمة 

م و الزينة االحتشاالعشرون 
اإلسالم و الفنون الواحد و العشرون 
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 الجزء الثاني لمصف السابعأسماء الوحدات الدراسية و الدروس  في  (4)جدول رقم 
اسم الدرس تريب الدرس اسم الوحدة ترتيب الوحدة 

القرآن الكريم و عمومو األولى 

 (5)سورة يساألول 
 (6)سورة يسالثاني 
ت عباد الرحمن من صفاالثالث 
 (1)قصة نوح مع قوموالرابع 
 (2)قصة نوح مع قوموالخامس 

الحديث النبوي الثانية 
الشريف 

 السنة النبويةالسادس 
مثل المؤمنين في توادىم و تراحميم السابع 
الحرص عمى صالة الجماعة الثامن 
الجميس الصالح و جميس السوء التاسع 
العمل اإلسالم و العاشر 

الحادي عشر 
تحريم تشبو الرجال بالنساء و النساء 

بالرجال 

الفقو اإلسالمي الثالثة 

صالة الجنازة الثاني عشر 
صالة االستسقاء الثالث عشر 
صالة المريض و المسافر و الخائف الرابع عشر 
التطوع في العبادات الخامس عشر 
الزكاة السادس عشر 
يع البالسابع عشر 
أخالق التاجر المسمم الثامن عشر 

الفكر و التيذيب الرابعة 

الدعاء التاسع عشر 
اإلسالم و البيئة العشرون 
الواحد و 
العشرون 

قيمة الوقت في حياة المسمم 
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 الجزء األول لمصف الثامنأسماء الوحدات الدراسية و الدروس  في  (5)جدول رقم 
اسم الدرس تريب الدرس اسم الوحدة ترتيب الوحدة 

القرآن الكريم األولى 

 عمم التفسيراألول 
 أسباب النزولالثاني 
 (1)سورة الزمرالثالث 
 (2)سورة الزمرالرابع 

العقيدة اإلسالمية الثانية 

 اإليمان باليوم األخرالخامس 
 أىوال يوم القيامةالسادس 
الجنة و النار السابع 
إليمان باليوم اآلخر آثار االثامن 

السنة النبوية الشريفة الثالثة 

أصول الحديث التاسع 
تدوين الحديث العاشر 

الصحيحان الحادي عشر 
تقوى اهلل و حسن الخمق الثاني عشر 
فضل الصدقة الثالث عشر 

الفقو اإلسالمي الرابعة 
أحكام الجنابة و الحيض و النفاس الرابع عشر 
أحكام العيدين و األضحية الخامس عشر 

األخالق و التيذيب الوحدة الخامسة 

آداب الحديث السادس عشر 
مجاىرة بالحق الالسابع عشر 
صمة الرحم الثامن عشر 
التواضع التاسع عشر 
العفة العشرون 
الواحد و 
العشرون 

التسامح 
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 الجزء الثاني لمصف الثامنأسماء الوحدات الدراسية و الدروس  في  (6)جدول رقم 
اسم الدرس تريب الدرس اسم الوحدة ترتيب الوحدة 

القرآن الكريم األولى 

 (1)سورة الحجراتاألول 
 (2)سورة الحجراتالثاني 
 (3)سورة الحجراتالثالث 
 (4)سورة الحجراتالرابع 

الثانية 
الحديث النبوي 
الشريف 

 السبع الموبقات: حديثالخامس 
 عميكم بالصدق:حديثسادس ال

إخالص النية هلل :حديثالسابع 

السيرة النبوية   الثالثة 

السرايا و الغزوات الثامن 

 (1)غزوة بدر الكبرى التاسع 
 (2)غزوة بدر الكبرى العاشر 

 (1)غزوة ُأحد الحادي عشر 
 (2)غزوة ُأحد الثاني عشر 
  ()من صحابيات رسول اهلل الثالث عشر 

الفقو اإلسالمي الرابعة 
 (1)الزكاة الرابع عشر 
 (2)الزكاة الخامس عشر 
أنواعو و آدابو : البيعالسادس عشر 

الفكر اإلسالمي الوحدة الخامسة 

نظرة اإلسالم إلى اإلنسان و الكون و السابع عشر 
الحياة 

اإلسالم و الشباب الثامن عشر 
و النيي عن المنكر األمر بالمعروف التاسع عشر 
تنظيم اإلسالم لمعالقات بين الناس العشرون 
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: أدوات الدارسة : ًا خامس
:- لقد اعتمد الباحث في ىذه الدارسة عمى

  أداة تحميل المحتوى .
أداة الدارسة في صورتيا وفيما يمي عرض لمخطوات التي اتبعيا الباحث وصواًل إلى تصميم 

. تحميلو إجراءات عممية ال النيائية
بعد اإلطالع عمى األدب التربوي والمراجع والدارسات السابقة المتعمقة بموضوع الدارسة 

 واستطالع أري عينة من المعممين المتخصصين في التربية، قام الباحث  بإعداد  قائمة القيم
و تتكون من خمسة و أربعين قيمة أخالقية  أداة الدارسةتعبر عن التي و التالية  األخالقية

: التاليو ىو ك (1)رقم  مرتبة كما في الجدول
ية المراد الكشف عن مستوى تضمنيا القيم األخالقيوضح  (1)جدول رقم 

في كتب التربية اإلسالمية لمصفوف السابع و الثامن 
القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م 
المحبة  31التواضع  16المودة  1
إصالح ذات البين  32تعاون ال 17الكرم  2
 النظافة 33التعاطف  18الكرامة  3
و الشفاء  النزاىة 34العفو و التسامح  19القناعة  4
 االعتذار 35بر الوالدين  20العفة  5
القول الحسن  36اإليثار  21صمة الرحم  6
 السالم إفشاء 37االعتدال  22الصدق  7
األمانة  38اإلخالص  23الصبر  8
 ناالستئذا 39اإلحسان  24رحمة ال 9

 العدل 40االحترام المتبادل  25الزىد  10
 عيادة المريض 41احترام العمماء  26الحياء  11
 المروءةالشجاعة و  42 ةالمساوا 27الحمم  12
كظم الغيظ  43 الشكر و التقدير 28حفظ حق الجار  13
"  المداومة" المثابرة  44 آداب الطريق 29حب الخير  14
الوفاء بالوعود  45عمو اليمة  30 توقير الكبير 15
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 :خطوات الدارسة : سًا داس 
من خالل مراجعة األدب التربوي و الدراسات السابقة ، النيائيةتم إعداد القائمة في صورتيا 

سمية العجرمي )و  (م2012محمد إبراىيم الخطيب )المرتبطة بموضوع البحث الحالي 
ىدى خالد منصور و حامد عبد اهلل طالفخة )و   (م2010تي عمر الشمل)و  (م2012
أمين أبو الوى )و  (م2009و حامد عبد اهلل طالفخة ىدى خالد منصور )و (م2009
لطالب الصفوف السابع مدى مالئمتيا و معرفة   (م2004حسن جعفر الخميفة )و  (م2007

في ىذا  ى تحكيم المتخصصين قوائم القيم التي أعدوىا بناءًا عل، واالستفادة من و الثامن
.  المجال

 

: خطوات التحميل: اً بعسا
 
  أداة التحميل :

          طالب الصفوف السابع وييدف تحميل محتوى كتب التربية اإلسالمية المقررة عمى 
              األخالقية اج القيم رمسبقًا في الكتب إلى استخ وفق قائمة القيم التي تم إعدادىا و الثامن

 .بواقع كتابين لكل صف جزء أول و جزء ثاني ن محتوى الكتب األربعةم
 
  عينة التحميل :

       طالب الصفوف السابع عمى المقررة تمثمت عينة التحميل في كتب التربية اإلسالمية 
. األخالقية ، وفق قائمة القيم و الثامن

 
  وحدة التحميل :

         في تحميل الكتب ، حيث يتم تحميل  الفقرة كوحدةالكممة الصريحة و  اعتمد الباحث
 .عايير في كل صفحة من صفحات الكتبالم ىذه الكتب بناء عمى توافر

 
  ضوابط عممية التحميل :

وفق  طالب الصفوف السابع و الثامنعمى المقررة تم تحميل محتوى كتب التربية اإلسالمية 
. األخالقية  قائمة القيم

. الكتابعدد الدروس التي يحتوييا  -
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. كما أوردتيا الكتب المدرسيةاألخالقية اسم القيمة  -
 .قيمة أخالقية في كل درسار كل راستخدام استمارة لرصد النتائج وتك -
 

: صدق أداة التحميل 
 مدى تحقيق األداة لمغرض الذي أعدت من أجمو ، فنقيس ما وضعت"ويقصد بالصدق ىنا 

تم االستدالل عمى صدق التحميل من خالل بطاقة التحميل وقد  ،(18 : 1997األغا ، )" لقياسو فقط
إعدادىا باالستعانة بالدراسات السابقة التي حازت تم الحكم عمى صدقيا من خالل : التي 

 .عمى ثقة المحكمين و المتخصصين في ىذا 

:  داألفراثبات أداة التحميل عبر 
ر القياس باستخدام األداة ارالحصول عمى النتائج نفسيا عند تك" والمقصود بالثبات ىنا 

، ولمتأكد من ثبات التحميل قام الباحث بتحميل (120:1997األغا ، )" في الظروف نفسيا  نفسيا
السابع و الثامن من المرحمة األساسية الصف طالب عمى  اإلسالمية المقررة التربية كتب
حساب نسبة االتفاق  وتموفق قائمة القيم ، كما قام معمم آخر بتحميل الكتاب نفسو،  العميا 

: بين تحميل الباحث والمعمم اآلخر باستخدام معادلة ىولستي والتي تنص عمى
 

2 ( C1 . C2) 
R = 

C1 + C2 
 

 :حيث 
R :معامل الثبات.  
( C1 .C2 ) :ت االتفاق بين التحميل األول والتحميل الثاني  اعدد مر

C1: في التحميل األولالقيم مجموع .
C2  :  في التحميل األولقيم المجموع. 
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: التالي  (7)رقم و كانت النتائج لمعادلة ىولستي كما في الجدول
يوضح معامل الثبات لمتحميل باستخدام معادلة ىولستي  (7)جدول رقم 

كتب التربية اإلسالمية 
المراد تحميميا 

عدد القيم 
األخالقية المراد 
الكشف عن 
مستواىا 

مواضع االتفاق بين 
و المحمل   الباحث

اآلخر 

معامل الثبات بتطبيق 
معالة ىولستي 

الجزء األول لمصف 
السابع 

45 35 77.77 %

الجزء الثاني لمصف 
السابع 

45 38 84.44 %

الجزء األول لمصف 
الثامن 

45 36 80 %

الجزء الثاني لمصف 
الثامن 

45 34 75.55 %

% 79.44 143 180المجموع الكمي 
 

أعاله يتضح لنا أن معامل  (7)رقم  مل الثبات في الجدولمن خالل االطالع عمى معا
مما يعني قبول نتائج % 79.44الثبات مرتفع و أن معامل الثبات لممجموع الكمي بمغ 

. التحميل
: المعالجة اإلحصائية : اً ثامن

: اعتمد الباحث في المعالجة اإلحصائية ما يمي 
 وائم الخاصة بذلك ، تم جمع في القاألخالقية ت فبعد رصد القيم احساب التكرار

 .وتفريغيا في جداول  قيمة ت لكلاالتكرار
  في    حساب التكرارات لكل قيمة أخالقية في جميع الدروس و لمجموع القيم األخالقية

. كل درس
  لكل قيمة أخالقية في جميع الدروس و لمجموع القيم األخالقية النسب المئوية حساب

 .في كل درس
 قية حسب مجموع التكرار و النسبة المئوية لكل قيمة أخالقية ترتيب القيم األخال      

 .و لمجموع القيم األخالقية في كل درس في جميع الدروس



 

 

36 





 

 الفصل الخامس

نتائج الذارسة 

 وتفسيرها
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الفصل الخامس 
 نتائج الدارسة وتفسيرىا



  النتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا

 لقة بالسؤال الثاني وتفسيرىاالنتائج المتع 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس وتفسيرىا 

  توصيات الدارسة 
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الفصل الخامس 
 نتائج الدارسة وتفسيرىا

لمصفوف  اإلسالمية ربيةالت كتب في المتضمنة القيم األخالقية الفصل ىذا تناول
 لمنتائج تفصيمي بعرض الباحث يقوم الفصل ىذا ففي بفمسطين، السابع و الثامن

 تم ما تفسير إلى باإلضافة ، الدارسة أدوات تطبيق خالل من إلييا التي توصل
: الدارسة أسئمة عن اإلجابة خالل من و مناقشة النتائج إليو التوصل

: الدارسة نتائج:  أوال
 وتفسيرىا األول بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة  :

:  يمي ما عمي لمدارسة األول السؤال ينص و

كن أن تتضمنيا كتب التربية اإلسالمية لمصفوف مما القيم األخالقية التي من الم"
 "السابع و الثامن في فمسطين؟؟

 رساتوالدا التربوي األدب عمي االطالع وبعد ، لمدارسة األول السؤال عن لإلجابة
 قام اإلسالمية فقد التربية كتب في األخالقية المتضمنة بالقيم السابقة المتصمة

التربية  كتب في و أربعين قيمة أخالقية خمسة من متكونة قائمة بإعداد الباحث
 (8)رقم  جدول في موضحة اإلسالمية وىي
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يوضح  (8)جدول رقم 
كتب التربية اإلسالمية القيم األخالقية المراد الكشف عن مستوى تضمنيا في 
لمصفوف السابع و الثامن  القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م القيمة األخالقية م 

المحبة  31التواضع  16المودة  1
إصالح ذات البين  32التعاون  17الكرم  2
النظافة  33التعاطف  18الكرامة  3
ة الشفافيالنزاىة و  34العفو و التسامح  19القناعة  4
االعتذار  35بر الوالدين  20العفة  5
القول الحسن  36اإليثار  21صمة الرحم  6
إفشاء السالم  37االعتدال  22الصدق  7
األمانة  38اإلخالص  23الصبر  8
االستئذان  39اإلحسان  24الرحمة  9
العدل  40االحترام المتبادل  25الزىد  10
المريض  عيادة 41احترام العمماء  26الحياء  11
الشجاعة و المروءة  42المساواة  27الحمم  12
كظم الغيظ  43الشكر و التقدير  28حفظ حق الجار  13
" المداومة" المثابرة  44آداب الطريق  29حب الخير  14
الوفاء بالوعود  45عمو اليمة  30توقير الكبير  15
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 وتفسيرىا الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة : 
:  يمي ما عمي لمدارسة الثاني السؤال نصي و

 ما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لمصف السابع في فمسطين ؟؟

 التربية كتب المتضمنة في األخالقيةلمعرفة القيم  المحتوى تحميل أداة الباحث استخدم
      ة أخالقية كما قيم لكل التحميل نتائج توضيح تم وقد بفمسطين السابع لمصف اإلسالمية

 (9)ىو في الجدول رقم

التكرارات و النسب و الترتيب يوضح :(9) رقم جدول  
 لمقيم األخالقية المتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية لمصف السابع مرتب تنازليا

الجزء الثاني الجزء األول 

القيمة  م
رار األخالقية 

لتك
ا

يب النسبة
ترت
 ال

القيمة م 
األخالقية 

ا
رار 

يب النسبةلتك
ترت
 ال

 1 13.73% 57 الصدق  .1 1 13.27% 118 الصدق  .1

 2 7.23% 30 الرحمة  .2 2 5.51% 49 األمانة  .2

 3 6.51% 27 االعتدال  .3 3 4.84% 43حب الخير   .3

 4 4.82% 20 المحبة  .4 4 4.72% 42 المحبة  .4

 5 4.10% 17 التعاون  .5 5 4.27% 38 اإليثار  .5

 5 4.10% 17 اإلخالص  .6 6 3.82% 34 الرحمة  .6

 6 3.86% 16 العفة  .7 7 3.49% 31 الحياء  .7

 6 3.86% 16 األمانة  .8 8 3.26% 29 الشجاعة و المروءة  .8

 7 3.37% 14 حب الخير  .9 9 3.15% 28 العدل  .9

 7 3.37% 14 التواضع  .10 10 2.92% 26 إصالح ذات البين  .10

 7 3.37% 14 التعاطف  .11 11 2.81% 25 اإلخالص  .11

 7 3.37% 14 لعفو و التسامحا  .12 11 2.81% 25 عمو اليمة  .12

 8 3.13% 13 الصبر  .13 12 2.47% 22 الزىد  .13



 

 

41 

 8 3.13% 13 النظافة  .14 12 2.47% 22 القول الحسن  .14

 9 2.89% 12 االحترام المتبادل  .15 13 2.36% 21 اإلحسان  .15

 10 2.41% 10 العدل  .16 13 2.36% 21 المساواة  .16

 10 2.41% 10 المودة  .17 13 2.36% 21 النزاىة و الشفافية  .17

 11 1.93% 8 القناعة  .18 14 2.14% 19 االحترام المتبادل  .18

 11 1.93% 8 المساواة  .19 15 2.02% 18 الكرم  .19

 11 1.93% 8 الشكر و التقدير  .20 16 1.91% 17 احترام العمماء  .20

 12 1.69% 7 الكرم  .21 17 1.91% 17 التعاون  .21

 13 1.45% 6 الكرامة  .22 17 1.91% 17 الشكر و التقدير  .22

 14 1.45% 6 القول الحسن  .23 17 1.91% 17 العفة  .23

 14 1.45% 6 الوفاء بالوعود  .24 18 1.80% 16 الصبر  .24

 15 1.20% 5 صمة الرحم  .25 18 1.80% 16 "المداومة" المثابرة   .25

 15 1.20% 5 اإلحسان  .26 18 1.80% 16 إفشاء السالم  .26

 15 1.20% 5 إفشاء السالم  .27 19 1.69% 15 العفو و التسامح  .27

 15 1.20% 5 "المداومة" المثابرة   .28 20 1.46% 13 التواضع  .28

 16 0.96% 4 الزىد  .29 21 1.35% 12 االعتدال  .29

 16 0.96% 4 الحمم  .30 21 1.35% 12 الوفاء بالوعود  .30

 16 0.96% 4 عمو اليمة  .31 22 1.24% 11 المودة  .31

 16 0.96% 4 الشجاعة و المروءة  .32 22 1.24% 11 النظافة  .32

 17 0.72% 3 اإليثار  .33 23 1.01% 9 التعاطف  .33

 18 0.48% 2 الحياء  .34 23 1.01% 9 الحمم  .34

 18 0.48% 2 بر الوالدين  .35 24 0.90% 8 الكرامة  .35

 18 0.48% 2 إصالح ذات البين  .36 24 0.90% 8 صمة الرحم  .36

 18 0.48% 2 ةالنزاىة والشفافي  .37 25 0.67% 6 حفظ حق الجار  .37
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 18 0.48% 2 كظم الغيظ  .38 25 0.67% 6 عيادة المريض  .38

 19 0.24% 1 حفظ حق الجار  .39 25 0.67% 6 كظم الغيظ  .39

 19 0.24% 1 آداب الطريق  .40 26 0.56% 5 االستئ ان  .40

 19 0.24% 1 االعت ار  .41 27 0.45% 4 بر الوالدين  .41

 20 0.00% 0 توقير الكبير  .42 28 0.34% 3 االعت ار  .42

 20 0.00% 0 احترام العمماء  .43 28 0.34% 3 آداب الطريق  .43

 20 0.00% 0 االستئ ان  .44 29 0.00% 0 القناعة  .44

 20 0.00% 0 عيادة المريض  .45 29 0.00% 0 توقير الكبير  .45

 100% 415 المجموع الكمي 100% 889 المجموع الكمي

 
التربية  لمركز األول في كتابالسابق أن قيمة الصدق احتمت ا (9)رقم  يتضح من الجدول

و الثاني  لمصف السابع و قيمة المحبة احتمت المركز الرابع كما اإلسالمية بجزئية األول 
احتمت قيمة حب الخير بين المركز الثالث في الجزء األول و المركز السابع في الجزء الثاني 

و المركز السادس في الجزء و كذلك قيمة األمانة التي احتمت المركز الثاني في الجزء األول 
الثاني كما و احتمت قيمة الرحمة المركز السادس في الجزء األول و المركز الثاني في الجزء 

           الصدق ىي األولى في التحميل خمسةالتالية أخذت المراكز الاألخالقية الثاني فالقيم 
جزئي ل در المركز األولفالصدق تص, الخير و المحبة و الرحمة و العدل األمانة و حبو 

 أما  % 13.73الثاني  في الجزءو %13.27حيث بمغت نسبتو في الجزء األول الكتاب 
      % 23.7تراوحت نسبيا ما بين الخير و المحبة و الرحمة و العدل قيمة األمانة و حب

. %2.41إلى 
 
  السابق  (9)رقم أظيرت النتائج لمجدول
             ألخالقية في كتب التربية اإلسالمية لمصف السابع وجود تفاوت كبير في وجود القيم ا -1

. و ىو وجو اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة
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قيمة أخالقية في الجزء الثاني من  41قيمة متضمنة في الجزء األول و  43أن ىناك  -2
نتائج قيمة أخالقية كان ينبغي توافرىا في ىذه الكتب و ىذا وجو اتفاق مع  45مجموع 

 .دراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحثال
عدم االىتمام بالوزن النسبي ليذه القيم األخالقية عند إعداد المنياج بقدر اىتماميم  -3

و ىذا وجو . بالطريقة األدبية ومدى تناسبيا مع مستوى النماء لطالب الصف السابع
 .اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث

            النسبي لقيمة االعتذار تكاد تنعدم و ىي ليا تأثير سمبي في مرحمة ميمة الوزن  -4
من تكون شخصية الطالب و تربيتيم عمى االعتراف بأخطائيم من أجل توجيييم 

 .التوجيو السميم
         و ىناك انعدام لقيمة توقير الكبير في كتاب التربية اإلسالمية لمصف السابع بجزئية  -5

ا يوثر سمبًا في توجيو جيل بأكممو في مرحمة ميمة من مراحل تكوين شخصية و ىو م
 . الطالب

  
 وتفسيرىا لثالثا بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة  :
 : يمي ما عمي لمدارسة ثالثال السؤال ينص و

ما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس كتب التربية اإلسالمية 
 في فمسطين ؟؟ لمصف السابع

 

 فيالمتضمنة  الوزن النسبي لمقيم األخالقيةلمعرفة  المحتوى تحميل أداة الباحث استخدم
 نتائج توضيح تم وقد بفمسطين لسابعا لمصف اإلسالمية التربية كتب محتوى تحميل
التكرار لمقيم و نسبتيا  في كل درس من حيث مجموع خالقيةاأل القيم مجموع لل التحمي

. (10)كما ىو في الجدول رقم تريبيا في كل درس  المئوية و
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لمقيم األخالقية المتضمنة لمجموع  التكرارات و النسب و الترتيب يوضح: (10) رقم جدول
  امرتب تنازليالسابع  لمصف في كل درس من كتاب التربية اإلسالمية

 

الجزء الثاني  الجزء األول 
الدرسرقم  م الدرسقم ر م الترتيب النسبة التكرار   الترتيب النسبة التكرار 

1.  7 120 %13.50 1 1.  7 41 %9.88 1 

2.  10 69 %7.76 2 2.  3 40 %9.64 2 

3.  15 57 %6.41 3 3.  18 39 %9.40 3 

4.  1 56 %6.30 4 4.  15 32 %7.71 4 

5.  13 51 %5.74 5 5.  16 27 %6.51 5 

6.  3 50 %5.62 6 6.  5 26 %6.27 6 

7.  6 47 %5.29 7 7.  8 23 %5.54 7 

8.  12 46 %5.17 8 8.  1 22 %5.30 8 

9.  20 44 %4.95 9 9.  20 22 %5.30 8 

10.  2 41 %4.61 10 10.  11 20 %4.82 9 

11.  4 41 %4.61 10 11.  19 18 %4.34 10 

12.  11 36 %4.05 11 12.  10 17 %4.10 11 

13.  18 36 %4.05 11 13.  4 14 %3.37 12 

14.  14 34 %3.82 12 14.  6 13 %3.13 13 

15.  19 32 %3.60 13 15.  9 11 %2.65 14 

16.  17 30 %3.37 14 16.  12 10 %2.41 15 

17.  9 25 %2.81 15 17.  14 9 %2.17 16 

18.  16 22 %2.47 16 18.  17 9 %2.17 16 

19.  5 20 %2.25 17 19.  21 9 %2.17 16 

20.  8 17 %1.91 18 20.  2 8 %1.93 17 
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السابق   (10)رقم  أظيرت النتائج لمجدول

       أن ىناك تفاوت في الوزن النسبي لممجموع القيم األخالقية في كل درس حيث  -1
أن الدرس السابع تصدر الدروس الغنية بالقيم األخالقية في الجزأين األول و الثاني 

في الجزء % 9.88في الجزء األول و  13.50%ي حصل عمى وزن نسبيو الذ
و الثالث عشر  و األولان الدرس العاشر و الخامس عشر بينما كالثاني من الكتاب 

من الدروس التي تصدرت كتاب الجزء األول بارتفاع الوزن النسبي لتضمنيا لمقيم 
لمصف السابع فأخذ أعمى  األخالقية أما الجزء الثاني من كتاب التربية اإلسالمية

   وزن نسبي لتضمن الدروس لمقيم األخالقية الدرس السابع و الثالث و الثامن عشر 
ىو وجو ك تفاوت واضح في الوزن النسبي و فينا.و الخامس عشر و السادس عشر

 .اتفاق و ترابط مع نتائج الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث
     في تحميل حيث ورد قيم األخالقية الدرس الثامن أكثر الدروس افتقارا للمن  -2

في الجزء األول لمكتاب              % 1.91و الذي حصل عمى نسبة جزأي الكتاب 
        الدرس الخامس عشر في الجزء األول لمكتاب  و  في الجزء الثاني 1.93%و 
الجزء  نسبة القيم المتضمنة فيو و الدرس الخامس في  %1.69الذي بمغت  و

 .1.20%الثاني حيث بمغت نسبة القيم المتضمنة فيو 

21.  21 15 %1.69 19 21.  13 5 %1.20 18 

يالمجموع الكل 100% 889 المجموع الكمي  415 %100 
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 وتفسيرىا لرابعا بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة : 
:  يمي ما عمي لمدارسة رابعال السؤال ينص و

 ما القيم األخالقية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لمصف الثامن في فمسطين ؟؟

 التربية كتب في القيم األخالقية المتضمنةلمعرفة  المحتوى تحميل أداة الباحث استخدم
      قيمة أخالقية كما  لكل التحميل نتائج توضيح تم وقد بفمسطين الثامن لمصف اإلسالمية

 ( 11 )ىو في الجدول رقم

الحكرارات و النسة و الحرجية يوضح: (11) رقم جدول  

صف الثامن مرجة جنازلياب الحرتية اإلسالمية للاللقيم األخالقية المحضمنة في كث  

الجزء الثاني الجزء األول 

القيمة  م
رار األخالقية 

لتك
ا

يب النسبة
ترت
 ال

القيمة م 
رار األخالقية 

لتك
ا

يب النسبة
ترت
 ال

 1 11.24% 99 و المروءة الشجاعة  .1 1 8.79% 42 صمة الرحم  .1

 2 8.85% 78 الصدق  .2 2 8.58% 41 التواضع  .2

 3 8.40% 74 الرحمة  .3 3 8.37% 40 الصدق  .3

 4 6.36% 56 العدل  .4 4 6.49% 31 العفة  .4

 5 5.56% 49 المحبة  .5 4 6.49% 31 العفو و التسامح  .5

 6 4.77% 42 الصبر  .6 5 5.86% 28 الشجاعة و المروءة  .6

 7 4.54% 40 التعاون  .7 6 4.60% 22 القول الحسن  .7

 8 4.09% 36 إصالح ذات البين  .8 7 3.77% 18 الزىد  .8

 9 3.63% 32 الكرامة  .9 8 2.93% 14 الكرامة  .9

 10 3.52% 31 الكرم  .10 8 2.93% 14 حب الخير  .10

 11 3.06% 27 عمو اليمة  .11 8 2.93% 14 العدل  .11

 12 2.72% 24 حب الخير  .12 9 2.72% 13 الرحمة  .12

 13 2.04% 18 األمانة  .13 10 2.51% 12 االحترام المتبادل  .13
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 14 1.93% 17 اإلحسان  .14 10 2.51% 12 المحبة  .14

 15 1.82% 16 القول الحسن  .15 11 2.30% 11 المودة  .15

 16 1.70% 15 العفة  .16 11 2.30% 11 الصبر  .16

 16 1.70% 15 التعاطف  .17 12 2.09% 10 االعتدال  .17

 16 1.70% 15 االحترام المتبادل  .18 12 2.09% 10 اإلحسان  .18

 16 1.70% 15 المساواة  .19 13 1.88% 9 الكرم  .19

 16 1.70% 15 الشكر و التقدير  .20 13 1.88% 9 بر الوالدين  .20

 17 1.59% 14 االعتدال  .21 13 1.88% 9 إصالح  ات البين  .21

 17 1.59% 14 اإلخالص  .22 14 1.67% 8 التعاون  .22

 18 1.48% 13 صمة الرحم  .23 14 1.67% 8 إفشاء السالم  .23

 18 1.48% 13 العفو و التسامح  .24 14 1.67% 8 األمانة  .24

 19 1.36% 12 توقير الكبير  .25 15 1.46% 7 الشكر و التقدير  .25

 19 1.36% 12 "المداومة" المثابرة   .26 16 1.26% 6 قناعةال  .26

 20 1.25% 11 الوفاء بالوعود  .27 17 1.05% 5 التعاطف  .27

 21 1.14% 10 الزىد  .28 17 1.05% 5 المساواة  .28

 21 1.14% 10 احترام العمماء  .29 18 0.84% 4 توقير الكبير  .29

 22 1.02% 9 المودة  .30 19 0.63% 3 الحمم  .30

 23 1.02% 9 لحياءا  .31 19 0.63% 3 اإلخالص  .31

 23 1.02% 9 اإليثار  .32 19 0.63% 3 كظم الغيظ  .32

 24 0.79% 7 التواضع  .33 20 0.42% 2 الحياء  .33

 25 0.68% 6 القناعة  .34 20 0.42% 2 حفظ حق الجار  .34

 26 0.57% 5 الحمم  .35 20 0.42% 2 اإليثار  .35

 27 0.45% 4 بر الوالدين  .36 20 0.42% 2 احترام العمماء  .36

 28 0.34% 3 النزاىة و الشفافية  .37 20 0.42% 2 عمو اليمة  .37
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 29 0.23% 2 إفشاء السالم  .38 20 0.42% 2 النظافة  .38

 30 0.11% 1 حفظ حق الجار  .39 20 0.42% 2 "المداومة" المثابرة   .39

 30 0.11% 1 النظافة  .40 21 0.21% 1 آداب الطريق  .40

 30 0.11% 1 االستئذان  .41 21 0.21% 1 عيادة المريض  .41

 30 0.11% 1 عيادة المريض  .42 21 0.21% 1 الوفاء بالوعود  .42

 31 0.00% 0 آداب الطريق  .43 22 0.00% 0 النزاىة و الشفافية  .43

 31 0.00% 0 االعتذار  .44 22 0.00% 0 االعتذار  .44

 31 0.00% 0 كظم الغيظ  .45 22 0.00% 0 االستئذان  .45

 100% 881 ليالمجموع الك 100% 478المجموع الكمي 

 
تصدرت المركز األول لمجزء األول  الرحم صمةالسابق أن  (11)رقم  يتضح من الجدول

أما الجزء الثاني من كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثامن %8.79ونسبة  42بتكرار بمغ 
                     99بتكرار بمغ  المروءة و ةالشجاعتصدر التكرارات و النسب لمقيم قيمة 

الثامن فكانت القيم التالية تتصدر في كتاب التربية اإلسالمية لمصف أما  %11.24و نسبة
 تحميل الجزء األول و ىي صمة الرحم و التواضع و الصدق و العفة و العفو و التسامح

أما الجزء الثاني فقد .راسات السابقةبنسب متفاوتة تتفق و ما اطمع عميو الباحث من نتائج الد
تصدر تحممو الشجاعة و المروءة و الصدق و الرحمة و العدل و الصبر فالصدق كان 

. ضمن أو خمس قيم تتصدر نتائج التحميل  في تحميل الصفين السابع و الثامن 
  السابق  (11)رقم  أظيرت النتائج لمجدولكما و :
     الثامن  خالقية في كتب التربية اإلسالمية لمصفوجود تفاوت كبير في وجود القيم األ -1

. و ىو وجو اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة
قيمة  45الجزء الثاني من مجموع قيمة متضمنة في الجزء األول و  42أن ىناك  -2

الدراسات السابقة نتائج أخالقية كان ينبغي توافرىا في ىذه الكتب و ىذا وجو اتفاق مع 
 .ا الباحثالتي اطمع عميو
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عدم االىتمام بالوزن النسبي ليذه القيم األخالقية عند إعداد المنياج بقدر اىتماميم  -3
و ىذا وجو ,  الثامنبالطريقة األدبية ومدى تناسبيا مع مستوى النماء لطالب الصف 

 .اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث
في جزئي الكتاب لمصف الثامن و ىي ليا تأثير  الوزن النسبي لقيمة االعتذار معدومة -4

سمبي في مرحمة ميمة من مراحل تكون شخصية الطالب و تربيتيم عمى االعتراف 
 .بأخطائيم من أجل توجيييم التوجيو السميم

و ىناك انعدام لقيمة النزاىة و الشفافية و قيمة االستئذان في كتاب التربية اإلسالمية  -5
قيمة كظم الغيظ و آداب الطريق في الجزء الثاني ىو ما يوثر لمصف الثامن جزء أول ول

سمبًا في توجيو جيل بأكممو في مرحمة ميمة من مراحل تكوين شخصية الطالب لما ليذه 
 . القيم من أىمية كبيرة في توجيو الطالب التوجيو السميم

 وتفسيرىالخامس ا بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة : 
:  يمي ما عمي لمدارسة خامسال السؤال ينص و

ما ىو الوزن النسبي لمقيم األخالقية في كل درس من دروس كتب التربية اإلسالمية 
 لمصف الثامن في فمسطين ؟؟

 التربية كتب في الوزن النسبي لمقيم األخالقية ةلمعرف المحتوى تحميل أداة الباحث استخدم
في  خالقيةاأل القيم مجموع لل لتحميا نتائج توضيح تم وقد بفمسطين ثامنال لمصف اإلسالمية

      كما  و نسبتيا المئوية و تريبيا في كل درس مجموع التكرار لمقيم كل درس من حيث 
 ( 12 )ىو في الجدول رقم
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السابق   يوضح: (12) رقم ج لمجدولأظيرت النتائ

أن ىناك تفاوت في الوزن النسبي لمجموع القيم األخالقية في كل درس حيث أن الدرس  -1
القيم لغنية بالقيم األخالقية في الجزء األول بمغ نسبة تكرار التاسع عشر تصدر الدروس ا

      و الدرس العشرين تصدر الدروس الغنية بالقيم األخالقية% 13.81األخالقية فيو 

التكرارات و النسب و الترتيب  يوضح: (12) رقم جدول  

مية لمصف الثامن المتضمنة في كل درس من كتاب التربية اإلسال لمقيم األخالقيةلمجموع 
الجزء الثاني  الجزء األول مرتب تنازليا

الدرسرقم   م الدرسرقم  م الترتيب النسبة التكرار   الترتيب النسبة التكرار 
1.  19 66 %13.81 1 1.  20 103 %11.69 1 
2.  18 61 %12.76 2 2.  13 74 %8.40 2 
3.  21 43 %9.00 3 3.  2 62 %7.04 3 
4.  16 38 %7.95 4 4.  15 55 %6.24 4 
5.  17 37 %7.74 5 5.  5 50 %5.68 5 
6.  12 34 %7.11 6 6.  3 48 %5.45 6 
7.  2 27 %5.65 7 7.  12 48 %5.45 6 
8.  20 27 %5.65 7 8.  18 47 %5.33 7 
9.  13 24 %5.02 8 9.  11 45 %5.11 8 
10.  11 23 %4.81 9 10.  16 44 %4.99 9 
11.  8 16 %3.35 10 11.  19 42 %4.77 10 
12.  3 14 %2.93 11 12.  9 39 %4.43 11 
13.  15 13 %2.72 12 13.  14 39 %4.43 11 
14.  7 12 %2.51 13 14.  17 38 %4.31 12 
15.  9 11 %2.30 14 15.  1 36 %4.09 13 
16.  4 9 %1.88 15 16.  6 34 %3.86 14 
17.  1 7 %1.46 16 17.  10 27 %3.06 15 
18.  6 5 %1.05 17 18.  4 21 %2.38 16 
19.  14 5 %1.05 17 19.  8 18 %2.04 17 
20.  5 4 %0.84 18 20.  7 11 %1.25 18 
21.  10 2 %0.42 19 

 100% 478 المجموع الكمي 100% 881 جموع الكميالم
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    و ىذا وجو اتفاق % 11.69في الجزء الثاني و الذي نسبة تكرار القيم األخالقية فيو 
 .اطمع عمييا الباحث و ترابط مع نتائج الدراسات السابقة التي

       بمغت نسبة القيم األخالقية في الدروس المتصدرة لمدروس الغنية بالقيم األخالقية  -2
الدرس )أعاله  (11)رقم في الجزء األول لمصف الثامن و المرتبة حسب الجدول 

= 16و الدرس % 9= 21و الدرس  %12.76= 18و الدرس% 13.81=19
و ىذا التفاوت ىو وجو  (%7.11=12لدرس و ا %7.75=  17و الدرس % 7.95

 .اتفاق مع الدراسات السابقة
        بمغت نسبة القيم األخالقية في الدروس المتصدرة لمدروس الغنية بالقيم األخالقية  -3

الدرس )أعاله (13)رقم في الجزء الثاني لمصف الثامن و المرتبة حسب الجدول 
                     % 7.04= 2و الدرس % 8.40= 13و الدرس% 11.69=20

          (%5.45= 12و3و الدرسين % 5.68=  5و الدرس % 6.24= 15و الدرس 
 .و ىذا التفاوت ىو وجو اتفاق مع الدراسات السابقة

في الجزء األول لكتاب التربية اإلسالمية لمصف أكثر الدروس افتقارا لمقيم األخالقية  -4
     % 1.88=  4الدرس ): لى النحو التالي أعاله ع (13)رقم  الثامن حسب الجدول

و الدرس % 0.84=5و الدرس % 1.05=14و 6و الدرسين % 1.46= 1و الدرس 
10  =42%). 

في الجزء الثاني لكتاب التربية اإلسالمية لمصف أكثر الدروس افتقارا لمقيم األخالقية  -5
         % 2.38=  4الدرس ): أعاله عمى النحو التالي  (13)رقم  الثامن حسب الجدول

 .(%1.25=7و الدرس % 2.04= 8و الدرس 
: مالحظة 

نتائج الدراسة  اتضح منيا أن ىناك ارتباط كبير مع نتائج الدراسات السابقة في نفس 
الموضوع و التي من أىميا إغفال جزء من القيم األخالقية و إىمال الوزن النسبي لعدد أكبر 

 .و دراسة و ىذا بحاجة إلعادة تقييم 
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   التوصيات
إلسالمية لمصفوف االىتمام بالوزن النسبي لمقيم األخالقية عند وضع منياج التربية ا -1

و الثامن بما يحقق الثمرة المطموبة و بما يحقق التوازن في تواجدىا في كل درس السابع 
. بطريقة متناسبة و متكاممة لما لمنياج التربية اإلسالمية من أثر في نفوس المتعممين

ومة في كتاب الصف خذ بعين االعتبار لمسنوات القادمة تعزيز القيم الميممة و المعداأل -2
و بر  العمماء احترامو  الكبير توقيرو  االعتذار و الطريق آدابو التي منيا السابع 

       و القناعة لما ليذه المرحمة من أثر كبير  المريض عيادةو  االستئذانالوالدين و 
 .متعممينفي تكوين شخصية ال

مة في كتاب الصف األخذ بعين االعتبار لمسنوات القادمة تعزيز القيم الميممة و المعدو -3
و كظم الغيظ و  آداب  االستئذانو  العتذارو ا الشفافية و النزاىةو التي منيا  الثامن

لما ليذه  الطريق و الوفاء بالعيود و عيادة المريض و النظافة و حفظ حق الجار
ر كبير في تكوين شخصية المتعممين و لما ليذه القيم من أثر في تعزيز المرحمة من أث
 .و المسؤولية االجتماعيةو المحبة و السمم األىمي  ثقافة التسامح

           إجراء دراسات أخرى لكافة كتب التربية اإلسالمية في فمسطين لجميع الصفوف  -4
أثر كبير  خالقية لما لمقيم منمن األول لمثاني عشر لمكشف عن مستوى تضمنيا لقيم األ

 .و تعزيز األمن و السمم و المحبة بين أفراد المجتمعفي رقي المجتمع 
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