


 

 

 

 اللهمّ افتح علينا حكمتك 

 وانشر علينا أبواب رمحتك

 يا أرحم الرّامحني

 اللهمّ ارزقنا علمًا واسعًا وشفاء

 من كل داء وسقم برمحتك

 يا أرحم الرامحني

 اللهمّ إنّا نسألك علمًا نافعًا

 وعمالً متقبالً ورزقًا طيبًا

 يا أرحم الرامحني
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أهدي ثمرة جهدي إلى التي على بساط ألوجاع ولدتني وبأيدي اآلالم ربتني وبعيون 

لى أبي الغالي ،كما أهدي تحي اتي إلى األتعاب رعتني وبصدر المشتاق حمتني إليك أمي وا 
لى الذين كانو زوجي وعائلته الغالية، و  شجرة األخوة التي قطفت منها ثمار الحب أخي  اا 

لى خديجة وزوجها وعائشة ونعيمة  لى أختي فاطمة وزوجها وأبنائها وا  محمد وزوجته، وا 
لى الكتكوتين فاطمة الزهراء وأخوها خليل أبناء أخي  وشريف وأحالم وصالح وا 

لى أصدقائي نصيرة، مليكة، شهيرة، محجوبة لى أستاذتي ،كما أتوجه بالشكر الخالص إ وا 
المحترمة معاش" الضاوية " على قبولها اإلشراف على هذا البحث بحيث لم تدخر جهدا 

 في مدي بالنصائح والتوجيهات القيمة طوال فترة هذا البحث

ن أخطأت فذلك  وأخيرا دعونا أن نحمد اهلل رب العالمين ، فان أصبت فذلك من اهلل ، وا 
مل خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا.سمة البشر وأسأل اهلل أن يكون هذا الع  
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الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى أنجاز 

 هذا العمل وباألخص إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما.

أداء لبعض حقهما  من مزجا حياتهما في كأس الحياة فشربته عذبا زالال تربية وتعليما،
ظهارا لثمرة صبرهما وتوصال للحصول على نزيد من الرضي منهما، ورغبة في أن أحظى  وا 

 بكثير من دعائهما أمي وأبي الغاليين.

خوتي الغاليين: فتيحة وخديجة وعبد الحميد  اإلى الذين ساهمو  في سعادتي أخواتي وا 
 والعربي ومنصور ومحفوظ وخوله.

و عائلته الكريمة.إلى خطيبي بن الذهيبة   

 إلى صديقاتي صفية، نصيرة، كريمة..........تحياتي الغالية.

 إلى أستاذتي المحترمة التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث "معاش الضاوية"
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تمام هذا العمل المتواضع فله الحمد كثيرا طيبا الشكر هلل الذي وفقني في إنجاز و الحمد و  ا 
 مباركا.

رفة معاش الضاوية على ما أجادت وأفادت به من بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشأتقدم 
حصرها على إتمام هذا العمل العلمي.نصائح وتوجيهات، وعلى تواضعها وصبرها و   

ا يد العون من قريب مد لنكل من ساندنا وقف إلى جانبنا و  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى
لو بالكلمة الطيبة.أو من بعيد و   

نشأ له أن يهدينا سبل يرزقنا علما نافعا و القول نحمد اهلل الحي القيوم، و  في مجالو 
اإلرشاد.السداد، ويلهمنا التوفيق و   

 



 ملخص الدراسة:

ضمنة في كتب التربية اإلسالمية يهدف موضوع الدراسة، إلى تحديد القيم اإلسالمية المت    
التربية المدنية لسنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني، كما هدفت إلى معرفة مدى واللغة العربية و 

نتائج تسهم في  مالئمة القيم اإلسالمية لهذه السنة، كما أن من أهدافه أيضا الوصول إلى
 تحسين العملية التربوية بصفة خاصة.وير الكتاب المدرسي بصفة خاصة، و تط

تباعا لذلك اعتمدنا على تقنية تحليل مو     عينة ضمون لالستخراج تكرارات القيم من ا 
 الدراسة، التي شملت كتاب اللغة العربية و التربية اإلسالمية و التربية المدنية.

اشتمل على مجموعة كبيرة من ي توصلنا إليها أن الكتاب قد من أهم النتائج التو 
وقد حصلت التربية اإلسالمية  في اللغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية، ،القيم

 ( تكرار،29(، وأعلى تكرارات حيث حصلت على) %41,66على أعلى نسبة مئوية ) 
 ،%(37,5ها مادة اللغة العربية بنسبة مئوية) يلي يبها األول من بين المواد الثالث،وكان ترت

 مرة.12( وقد تكررت %20,83ثم التربية المدنية بنسبة) مرة،  21وقد تكررت 

_ أشارت النتائج إلى أن معظم القيم وردت في كتب السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني 1
المدرسية مرتبطة بمرجعيتها وبذلك قد تحققت الفرضية ألن معظم القيم المعروضة في الكتب 

 اإلسالمية مستندة في ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية .

_ أما على مستوى القيم الفرعية فقد كانت النتائج كالتالي: لقد حصلت مادة التربية 2
 اإلسالمية على أعلى نسبة ثم تليها اللغة العربية ثم التربية المدنية. 
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 مقدمة:

سلوكاته  دة في تصرفاته و مجستشكل القيم اإلطار الذي تتبلور فيه شخصية الفرد        
إذ  فالقيم ال تبنى بمعزل عن المجتمع، تنظيم عالقاته مع اآلخرين،حديد و في تو  قناعته،و 

س  التي تتواعع علياا الجماعة وتصنفاا إلى قيم نبيلة هي تحدد وفق المعايير واأل
الظلم منبوذة كالعنف و قيم و  السلم ...الخ،ومفاوم الحق والواجب ولمساواة و العدل كالتعاون و 

 آرائه.و تقبل موقفه اآلخر و  عدم احترامو العنصرية و 

لاا دور في ترسيخ هذه القيم، فاي الفعاء المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية و  
قيق أهدافاا وفق تسعى لتحاألمثل و األرعية الخصبة لغرساا في نفو  المتعلمين، إذ هي 

انطالقا من الغايات الكبرى المسطرة في الوثائق الرسمية للدولة  سياسينموذج اجتماعي و 
تجسدها المنظومة التربوية إال من خالل ال يمكن أن و خياراتاا، ولعل هذه القيم وتوجااتاا 

غنّي لتكوين كما أنه مصدر  مؤثرة في التلميذ،ب المدرسي باعتباره أداة فعالة و الكتا
معامينه، االنتماء من خالل تنمية الشعور بالمسؤولية و مير و تكوين العاالتجاهات والقيم و 

الفكرية المعرفية بعرورة جعلاا أداة حاملة للقيم كان الوعي بأهمية هذه الوسيلة و  من هناو 
 كذا التربوية.والوجدانية و 

ين والمربين على حد ة هي مامة المعلمفي نفو  الناشئغرساا إن تعليم القيم و ف
رشاد و تعد المناسواء، و  الشامل في حقق النمو المتكامل و ، لتتعليمهج المدرسية أداة توجيه وا 
أصالته وفق أس  و  على ثقافة المجتمع، عن محافظتاا ناهيكشخصية المتعلمين، جوانب 

إذا تؤدي دورا ماما في نقل التراث الثقافي لألمة على  التوازن،تسم بالبساطة والوعوح و ت
فاو يشكل التفاعل بين المعلم  ،عنصر أساسي في التربية المناجف منطقي منظم،وفق ترتيب 

يحدد معالم الطريقة التي ينبغي سلوكاا ، و المحيطة بهشياء األالمتعلم، و بين المتعلم و و 
 بفلسفته .لبلوغ الادف الذي يسعى إليه المجتمع 
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باهلل ووحدانيته، وهي تجمع بين الدنيا بما أن القيم اإلسالمية تقوم على اإليمان و  
ي اآلخرة فعلى فعل الخير لنفسه، ولمجتمعه، و  اآلخرة، ففي الدنيا تاتم بالفرد ليكون قادراو 

حدد ثوابه، من هنا أصبحت هذه القيم متميزة عن غيرها، ألناا نظام يكون جديرا برعا اهلل و 
   بوعوح االتجاهات، مستندة إلى القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف.

 فإننا، لبلوغ الادف كما هو محدد في هذه الدراسة،الموعوع  وكما تتطلب ذلك طبيعة
 انتاجنا خطة البحث اآلتية:

 ة فصول:على خمسو يحتوي  لقد تم تقسيم هذا العمل إلى قسمين: قسم  نظري

م فيه وعع  اإلطار المناجي للبحث حيث شرحنا فيه األسباب التي دفعتنا تو  الفصل األول:
عناا في صورة ، و قدمنا إلى اختيار هذا الموعوع، كما أننا طرحنا فيه أسئلة إشكالية البحث

. فرعيات األجوبة األولية التي سوف تعمل الدراسة على تأكيدها، أو نفياا أو تصحيحاا
قمنا بتحديد المفاهيم طبيعة البحث، و  همية التي تكتسيااأعف إلى ذلك أننا أبرزنا األ

القيم، القيم اإلسالمية،  األساسية التي تشكل مفاتيح الدراسة، كما هو الشأن في مفاوم
 .  المنااج، الكتاب المدرسي

بتقديم العينة محل الدراسة و بشرح التقنية التي  وفي نف  اإلطاركما قمنا بعد ذلك، 
في آخر  عوائق، فإننا عرعنادراسة من صعوبات و أي  ألنه ال تخلوو تم جمع البيانات،  باا
اجات الدراسة منذ جمع المعطيات وتفسيرها التي و  عوباتتحديد الصبالفصل من هذا   فقرة
 .استخالص النتائج العلمية المتوصل إليااو 

اإلسالمية في الكتاب لحعور القيم  قد خصصناه للنظريات المفسرةالفصل الثاني و 
رى لعرض أهم من جاة أخي الجيل الثاني نموذجا من جاة، و تدائالمدرسي السنة الثانية اب

ن لم تركز على نف  الجوانب التي قمنا الدراسات التي سبق وأن تناولت موعوع دراستنا، و  ا 
 بتركيز دراستنا علياا.
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أربع الذي قمنا بتقسيمه إلى و  يميةعناصر العملية التعلبعنوان المدرسة و  الفصل الثالث
والمطلب الثاني ، وظائف المدرسة المطلب األول :فيه مطلبينو  مباحث، األول المدرسة

ي قسمناه إلى أربع الذو  ،المتعلمخصائص المدرسة، والمبحث الثاني خصصناه للمعلم و 
تعريف المطلب الثالث ، و الثاني: خصائص المعلمالمطلب : األول تعريف المعلم، و مطالب

المبحث الثالث: و  المطلب الرابع ذكرنا فيه أهم الخصائص التي يتميز باا المتعلم.المتعلم، و 
أربع مطالب: المطلب األول تعريف  الذي قمنا بتقسيمه إلىو  تحدثنا عن الكتاب المدرسي
الثالث: أنواع وأهمية  مواصفات الكتاب المدرسي، المطلبالثاني:  الكتاب المدرسي، المطلب

الذي  ، ثم المبحث الثالثرابعا: البناء البيداغوجي للكتاب المدرسيالكتاب المدرسي، و 
ب األول: مفاوم المطل ثالث مطالب:هو كذلك قسمناه إلى ، و منااج التعليميخصصناه لل

  .المنااجب الثالث: أنواع المطل، الثاني عناصر المنااج التعليمي المطلبالمنااج التعليمي، 

  ركزنا و  أنواعاا وخصائصاااألول : أهمية القيم ووظائفاا و  المبحث: القيم  الفصل الرابع
.القيم رفات ومصادتصني: مكونات و المبحث الثالث  

: المبحث األولالذي قسمناه إلى مبحثين: و  : القيم اإلسالميةاألخيرو  الفصل الخام و 
 مجاالتااالثاني: أهمية القيم اإلسالمية و المبحث  ،اخصائصاالقيم اإلسالمية و صادر م
     .تصنيفاتااو 

يلي: أما القسم الثاني فتطرقنا من خالله إلى الدراسة الميدانية، هذه األخير التي تعمنت ما  

عالقته بحعور القيم اإلسالمية في إجراءات تحليل محتوى و  الفصل الساد  تحت عنوان:
مبحثين: المبحث األول:  يتعمن هذا الفصلو الكتب المدرسية: كتاب السنة الثانية نموذجا 

الثاني يحمل عنوان تحليل المبحث و  يحمل عنوان: اإلجراءات العلمية لتحليل محتوى الكتاب
أعطينا لكل مادة ة المدنية و ة اإلسالمية والتربيالتربيالكتاب التربية اللغة العربية و  محتوى

.مطلب خاص  
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اطاا من الدراسة بشقياا النظري وأخيرا قمنا بعرض النتائج العلمية التي أمكننا استنب    
الميداني.و   
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 الفصل األول: اإلطار المنهجي للبحث

 المبحث األول: منهجية البحث

 األسباب اختيار الموضوع المطلب األول:

 المطلب الثاني: اإلشكالية

 المطلب الثالث: فرضيات البحث

 المطلب الرابع: أهمية البحث

 المطلب الخامس: أهداف الدراسة

 المطلب السادس: تحديد المفاهيم

 اإلجراءات المنهجيةالمبحث الثاني:  

 المطلب األول: منهج البحث

 عينة البحث  المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: التقنية المستعملة

 المطلب الرابع: صعوبات البحث
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 الفصل األول: اإلطار المنهجي للبحث 

 المطلب األول: أسباب اختيار الموضوع: 

 األسباب الموضوعية:

  هذا الموضوع عن غيره من المواضيع،التي جعلتنا نختار من بين األسباب الموضوعية      
االنتقادات التي وجهت إليه  والسيما في ثها المنهاج في اآلونة األخيرة و البلبلة التي أحد هو

 ما يتعلق بمسألة القيم.

الذي نا و تخصصهذا باإلضافة إلى أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع التي تدخل ضمن 
   .علم االجتماع التربوي هو

 األسباب الذاتية:

ميولنا إلى  أما عن األسباب الذاتية التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع هو اهتمامنا و     
باإلضافة إلى أننا ننتمي إلى أسر يمارس  مواضيع من هذا النوع، ال سيما القيم اإلسالمية،

 مما جعلنا أكثر إطالعا على كل ما يحدث في هذا البتدائي،أفرادها مهنة التعليم ا الكثير من
وعلى الكتب  خرا على مناهج التعليم بصفة عامة،وعلى كل التغيرات التي أدخلت مؤ  القطاع،

 المدرسية بصفة خاصة.      

 اإلشكالية:المطلب الثاني: 

التي  فائوظظرا للن لمجتمع،في ا مؤسسات التنشئة االجتماعية من أهمالمدرسة تعد     
زرع القيم اإلنسانية و مهاراتهم في مجاالت مختلفة وتنمية قدراتهم و  ،تنشئة األطفالل تقوم بها
 فيهم.

 ومعايير يكون مخطط له في المدرسة من قيم ومبادئ إن كل ما يتعلمه الطفل،    
التعليم وفق أساليب الهيئة الوصية بوزارة التربية و  تضعها برامج دراسية،مسبقا وفق مناهج و 



 الفصل األول                                                                     اإلطار المنهجي للبحث
 

10 

 

مدرسية تتضمن مجموعة كل هذا يبلور في شكل كتب و  تحقيقها، وية يسعى إلىأهداف تربو 
 في كل مادة من المواد.من الدروس 

نما  ال يتم بطريقة عشوائية،ووضع هذه الدروس  ،هذه البرامج والمناهجإن صياغة     وا 
المختصين في مجاالت مجموعة من الخبراء و  يقوم به مقصودة، يكون بطريقة انتقائية

 مختلفة.

نما  ال يتأتى من فراغ أي برنامج تعليمي، في أي مجتمع من المجتمعات، إن وضع وا 
فكل  خصوصيته وهويته،وكل ما يمثل  ثقافته، ودينه، وتاريخه،راعى فيه طبيعة المجتمع و ي

 المناهج التعليمية و صياغتها.العناصر تشكل مرجعية أساسية يعتمد عليها في بلورة هذه 

ما هو يمتزج فيها  ات له هوية خاصة،مجتمعكغيره من ال الجزائري نامجتمعوبما أن      
بالخصوص كتبنا المدرسية و  فإن مناهجنا التعليمية، ،تاريخي وبما هو ديني، بما هو ثقافي،

 كمرجعية لها.تعتمد على هذه العناصر من المفترض 

فإنه من المفترض أيضا ر من المقومات األساسية لكل هوية، يعتبوبما أن الدين    
 اإلسالمية، وال سيما في مجتمعاتنا العربية تعليمي، أن يكون مرجعية أساسية ألي برنامج

     الدين فيها محور الحياة االجتماعية.التي يعتبر 

فإن هذه الدراسة  الجزائري،نظرا للمكانة التي يحتلها الدين اإلسالمي في مجتمعنا و 
 للسنة الثانية ابتدائي. المدرسي للجيل الثاني، الدين في الكتابمكانة جاءت لتكشف 

 المكانة التي يحتلها الدين اإلسالمي في دروس الكتاب المدرسي؟فما هي يا ترى 

قط في أم أنها لها نصيب ف المية لها نصيب وافر في كل الكتب،هل القيم اإلسو 
ذا  اإلسالمية؟كتاب التربية  وما هي  هذه القيم، فكيف تم عرض كانت هذه القيم موجودة،وا 

من ذكر آيات  ط هذه القيم بمرجعيتها اإلسالمية،وهل ترباألساليب المعتمدة في عرضها؟ 
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عطاء قرآنية و أحاديث نبوية،  أم أمثلة من التاريخ اإلسالمي، وعن شخصيات إسالمية، وا 
 نية؟إنساأنها تعرض فقط على أنها 

تثبتها كل هذه األسئلة حاولنا اإلجابة عليها بشكل مؤقت من خالل صياغة فرضيات قد    
 نتائج البحث أو تفندها.

 ت البحثرضياالمطلب الثالث: ف

 :1فرضية

قيم المن  كل المواد على نسبة كبيرة فيو للسنة الثانية ابتدائي  يحتوي الكتاب المدرسي_ 
 إسالمية.

 :2فرضية 

مستندة  اإلسالمية، في الكتب المدرسية بمرجعيتها معظم القيم اإلسالمية المعروضة تربط_ 
عطاء أمثلة عن نماذج  أحاديث نبوية،في ذلك على آيات قرآنية و   و شخصيات إسالمية.وا 

 أهمية الدراسة:المطلب الرابع: 

التعرف على مساهمة الكتاب المدرسي في تنمية القيم  من خالل ،تكمن أهمية الدراسة      
النسبة التي يوليها هذا المنهاج من مجموع القيم من خالل اإلطالع على  ذلكو  ،اإلسالمية
القيم  عن كشف أكثرالو  ،لقيماهذه الوقوف على الدور الذي يقوم به في تنمية و  ،األخرى

 واألخرى التي تهملها. ،اإلسالمية التي تركز عليها المنظومة التربوية

 أهداف الدراسة:المطلب الخامس:  

 اإلسالميةالمتضمنة في كتب التربية  اإلسالمية تحديد القيمإلى  ،يهدف موضوع الدراسة     
معرفة مدى إلى كما هدفت  ابتدائي الجيل الثاني،التربية المدنية لسنة الثانية واللغة العربية و 
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في أهدافه أيضا الوصول إلى نتائج تسهم كما أن من  ،لهذه السنة مالئمة القيم اإلسالمية
 .وتحسين العملية التربوية بصفة خاصة المدرسي بصفة خاصة، تطوير الكتاب

 اهيم:يد المفتحدالمطلب السادس: 

 :قيملا_ 1

أي  استقمتهاو وقومت السلعة  إذا لم يدم على شيء،بالكسر واحدة القيم وماله قيمة  :لغة أ_
 (1) .مستقيمثمنتها واستقام اعتدل وقومته عدلته فهو قويم و 

يتخذونها التي و  ،المقاييس الصادرة عن الجماعة مامجموعة من القواعد و  اصطالحا:ب_ 
أي يعتبر يير للحكم عن األعمال واألفعال ويكون لها قوة اإللزام والضرورة والعمومية و معا

  (2) مثلها العليا.بمثابة انحراف عن قيم الجماعة و  خروج عليها

   لتعريف اإلجرائي للقيم:ا ج_

التي يسعى و  ،الجماعة على األشياءاألحكام التي يصدرها الفرد و هي مجموعة من 
 .المربون غرسها في وجدان التالميذ من خالل محتوى الكتاب المدرسي

  لقيم اإلسالمية:ا_ 2
"م  ي  الق   ين  الد   ك  ل  ذ   اهلل   ق  ل  خ  ل   يل  د  ب  ت   ا ال  ه  ي  ل  ا ع  ه  ب   اس  الن   ر  ط  ي ف  الت   اهلل   ت  ر  ط  "ف   قال اهلل تعالى:

 )3)  

يهودانه أو حددها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في قوله " الولد يولد على الفطرة فأبواه و 
  (4). "ينصرانه أو يمجسانه

                                                           
 .19ص ،2010،دون طب، مصر ،دار المعرفة الجامعية ،والقيم األنتربولوجيا ،عباس إبراهيم محمد ( 1)
 .25ص، 2008,1ط، عمان ،جدار للكتاب العالمي ،سانياإلنالعالمية وأثرها في السلوك  القيم ،سعيدسعاد جبر ال (2)
 .30اآلية  الروم، سورة (3)
 .رواه اإلمام مالك في الموطأ (4)
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 مصدر القيم هو الدين،تبين لنا أن  الشريفمن خالل اآلية الكريمة والحديث النبوي 
البيئة االجتماعية و  المكون األساسي له،لألسرة على أنها نواة المجتمع، و ظر ين أن اإلسالمو 

 . ايجابيااألولى التي ينشأ فيها اإلنسان فتؤثر عليه سلبا أو 

لمعصوم في الوحي احددها التي تقوم عليها الحياة كما  هي تلك المرتكزاتفالقيم اإلسالمية 
بالتشريع فهي قيم إنسانية من حيث كونها موجهة خالقه عالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه و 

    (5)استمرارها في كيان النشء. الضامن لوجودها اإلسالمي

 التعريف اإلجرائي للقيم اإلسالمية:ب_ 

هي تلك القيم التي تأخذ من الدين  التي نقصدها في هذا البحث،إن القيم اإلسالمية     
ة الشريفة، أو من أو من السن ،سواء من القرآن الكريم اإلسالمي و من مصادره مرجعية لها،

 أو من التاريخ اإلسالمي.....الخ اجتهاد العلماء،

 المنهاج:_ 3 

  (6)ا".اج  ه  ن  م  و   ة  ع  ر  ش   م  ك  ن  ا م  ن  ل  ع  ج   ل  ك  ل   "قال اهلل تعالى المنهاج لغة:أ_  

ترككم حتى عليه وسلم لم يمت رسول صلى اهلل  وفي قول البن عباس رضي اهلل عنهما:"
 على طريق ناهجة".

 اهللمة و كلمة ناهجة في قول البن عباس رضي الكري اآليةإن كلمة منهاج في 
 (7)عنهما تعني الطريق الواضح.

                                                           
مية ظمة اإلسالمنثورات المن إلدماج القيم في التعليم األساسي،مشروع برنامج  الدراسية،م اإلسالمية في المناهج القي خالد الصمدي،  (5)

 . 14ص ،2003للتربية و العلوم و الثقافة، ايسيسكوا، بدون ط،
  .48اآلية سورة المائدة (6)
لمسيرة للنشر دار ا ،المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها و عناصرها و أسسها و عملياتها توفيق احمد مرعي ومحمود الحيلة،  (7)

 .21ص ،2010,8، ط2000,1ط والتوزيع و الطباعة، عمان،
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يؤها المدرسة لتالميذها مجموعة من الخبرات و األنشطة التي ته يعرف بأنه اصطالحا:ب_ 
تعديل سلوكهم طبقا ألهدافها على النمو الشامل و داخلها وخارجها بقصد مساعدتهم 

 (8)التربوية.

 التعريف اإلجرائي للمنهاج :ج_ 

لجهة الرسمية في وزارة التربية مجموعة المعارف و المواضيع المقدمة من ا نقصد به    
ميع توعيتهم من جوتهدف إلى تنميتهم و  ،موجهة إلى التالميذ بواسطة المعلمالالتعليم و 

  .الخاألخالقية...الجوانب النفسية والعقلية و 

 الكتاب المدرسي:_ 3

التي  وبة والمبسطةالمختارة و المبالمعلومات  يعرف الكتاب بأنه مجموعة من     
بصورة  من استخدام الكتاب المدرسيالتي من حيث عرضها تمكن الطالب يمكن تدريسها و 

بعبارة أخرى إنه مادة تعليمية عرضت فيه المادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة و  مستقلة،
عمليات  بحيث تناسب موقفا بعينه فيفي موضوع معين وقد وضعت في نصوص مكتوبة 

 (9)التعلم.التعليم و 

مستواه الفكري ،فهو يناسب و مدرسي هو الكتاب الذي يقدم للمتعلم بأسلوب الكتاب ال    
مقرر من وزارة ملية التعليم والتعلم ،نظم بحسب المنهج التربوي الوسيلة تعليمية أساسية في ع

وفهم     يستعينوا به لتنمية معارفهم في ضوء القدرات المتاحة للمتعلمين لكي التربية الوطنية و 
 (10)العلمية المطلوبة منهم.المعطيات 

 
                                                           

الرياض المملكة العربية  تطبيقاتها، إدارة المريخ للنشر،الدراسية عناصرها و أسسها و المناهج  صالح عبد الحميد مصطفى، (8)
 .30ص ،2004السعودية، بدون ط

 .64ص ،2011,1، ط عمان مسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،دار ال محمد السيد علي، موسوعة المصطلحات التربوية، (9)
  .5,4ص ،2005,1العربية، لبنان، طدار النهضة  لحات التربية والتعليم،مصطمعجم  جرجس ميشال جرجس، (10)
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 التعريف اإلجرائي للكتاب المدرسي:ج_ 

ي المواد ف بتدائيالللسنة الثانية ا وزارة التربية الوطنية،من  هو ذلك الكتاب المبرمج    
 التربية المدنية. التالية: اللغة العربية، التربية اإلسالمية،

 المدرسة: _4 

ودارسه اشتقت لفظة مدرسة من الفعل "درس" والذي يعني درس الكتاب يدرسه  لغة: أ_ 
 (11)لحفظه.حتى عاد 

 مؤسسة اجتماعية يقيمها المجتمع على: يعرفها معجم مصطلحات العلوم االجتماعية   
اجتماعيا بالصيغ فعالة من أجل إعدادهم و  فكريا، ووجدانيا،لتكوين الناشئة إدراكيا و 

   (12)للحياة.

 التعليمية،جوهر العملية المدرسة هي تلك المؤسسة التربوية التي تمثل  اصطالحا:ب_ 
فهي في  عاملين،من ال إتمامه جهود فريقتتضافر في  متكامل،مثال لمجموعة عمل و 

   (13)كانت أو فنية. إدارية ،التربوية حقيقتها مثل واضح لتكامل الخبرة

تبسيط الحياة االجتماعية أن المدرسة مؤسسة اجتماعية تعمل على  جون ديوييرى      
حياة اجتماعية مصغرة تعكس حياة  المدرسة( بر)أيإذ تعتاختزالها في صورة أولية بسيطة و 

ه تدربه لتشربه روح الخدمة وتجهز مجتمع و عضوية ال إلىويرتبط تقدم كل طفل  ،أكبرمجتمع 

                                                           
 .86،ص1958لبنان، منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ابن  (11)
 .468ص ،1998,2قورة حسين، األصول التربوية، دار المعارف، القاهرة، ط  ( 12)
و التوزيع،عمان، للنشر  مكتبة المجتمع العربي والتطبيق، المعلم المدرسي الناجح و اإلدارة المدرسية بين النظرية زيد منير عبودي، (13)

  .42ص ،2007ط،
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روح التعاون أكبر ذو قيمة و انسجام وتنمية  مجتمعبأدوات التوجيه الذاتي لضمان 
 (14)إليه.االجتماعي، ويكون الضبط ناميا من الهدف وعائدا 

  التعريف اإلجرائي للمدرسة:ج_ 

بكل أطواره من التحضيري إلى  حكومية، مخصصة للتعليم االبتدائي،هي مؤسسة تربوية   
 السنة الخامسة.

 المبحث الثاني: اإلجراءات المنهجية  

  البحث: المطلب األول: منهج

: بأنه" دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو موقف المنهج هويتي يعرفو 
  (15)ما أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث".

 المناهج التالية: استخدمنها للوصول إلى أغراض هذه الدراسة  

بأنه أسلوب لتصنيف سمات األدوات  :Janisجانيسو يعرفه  أ_ منهج  تحليل محتوى:
 (16)الفكرية في فئات طبقا لبعض القواعد التي يراها المحلل كباحث علمي.

ثرها شيوعا في العلوم أكيعد من أهم مناهج البحث العلمي و  :منهج التحليلي الوصفي_ب
حيث  ث دراسة الواقع بشكل دقيق للغاية،من خالل هذا المنهج يستطيع الباحو  االجتماعية،

 يتعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة و يساهم في اكتشاف الحلول لها.

                                                           
 ،1978,2مة أحمد حسين الرحيم و محمد ناصر، المدرسة و المجتمع، دار مكتبة الحياة، بيروت،لبنان، طترج جون ديوي،  (14)

 .39ص
 .65ص ، 2003حسن أحمد رشوان، في مناخ العلوم، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، بدون ط،  ( 15)

   . 16، ص1983عبد الحميد محمد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، دار الشروق، القاهرة، بدون ط، ( 16)
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لتفسير ظيفة كآلية هو الطريقة العلمية التي تعتمد باألساس على الو  _ المنهج الوظيفي:ج 
 .الوظيفة على الفعل أو العمل الذي يقوم به كائن ما يلتحالظواهر، و 

وظيفتها البصر واليد وظيفتها فالعين وظيفة على الجهاز فمن الناحية البيولوجية تحيل ال
التشريع، و الحكومة وظيفتها قانونيا تحيل على الدور المؤسساتي، فالبرلمان وظيفته و اللمس 

 (17)أن الوظيفة أداة التحليل في المنهج المذكور.التنفيذ و يعني هذا 

 بخاصة، و لعلم االجتماعتعود جذور المنهج الوظيفي إلى أعمال الرواد األوائل  
، على 1898حيث أكد في مؤلفه الصادر عام يميل دوركايم، كتابات عالم االجتماع ا

كمنهج ضرورة تحليل وظائف المؤسسات و الممارسات االجتماعية، إال أن التحليل الوظيفي 
ن القرن الماضي، على يد األثنولوجييلم يظهر إال في الثالثينات من أصوله له قواعده و 

فعل متكرر ما يتمثل في الدور الذي ميرتون الذي عّرف الوظيفة بأنها مالينوفسكي و أمثال 
 (18).يلعبه في الحياة االجتماعية في مساهمته في ضمان استمرارية البنى االجتماعية

تطرقنا فيه على  ويظهر المنهج الوظيفي في دراستنا في الفصل النظري و الذي
 ظائفها.المدرسة وأهم و 

منها التعريف العام الذي عامة و ريف خاصة و المنهج عدة تعاولهذا  منهج التاريخي:ال _د
 تفسير الحوادث التاريخية،التاريخية التي تعمل على تحليل و يقرر صاحبه بأنه الطريقة 

 19التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل.كأساس لفهم المشاكل المعاصرة، و 

 رات اإلعالمية في بعدهاأو الظاهفي المشكالت كما يعرف بأنه: أداة البحث 
األحداث )وصف الماضي( ووصف الظاهرة اإلعالمية التاريخي، أو هو سياق الوقائع و 

                                                           
 ،1999، الكويت244بارسونز إلى هابرماس، عدد النظرية االجتماعية من  محمد حسين غلوم،تر  كريب، إيان  (17)
 .1981، الكويت، 44الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم االجتماع، سلسلة عالم المعرفة، عدد  عبد (18)
  .124،125،ص1998الجامعة اإلسالمية العالمية، بدون ط،محمد جالء ادريس، مناهج البحث العلمي: نظريا و تطبيقيا، (19)
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الحاضر مثل تسجيل المؤسسات والوسائل اإلعالمية ي و كما حدثت في الماضوتسجيلها 
 (20)البارزين فيها.و 

 عينة الدراسة:المطلب الثاني:   

 لسنة الثانية ابتدائيالتربية المدنية العربية والتربية اإلسالمية و اللغة ب قمنا بتحليل كت     
 175الذي يحتوي على ثمانية مقاطع، وعلى  الجيل الثاني، وهي مجملة في كتاب واحد،

 فهي عينة قصدية. هذا الكتاب هو عينة بحثنا،صفحة، و 

سماء كلها تشير هي أو  العينة النمطية،العينة العمدية و التي تعرف بأسماء متعددة كو    
بل  يقة  تحكمية ال مجال فيها للصدفة،إلى العينة التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطر 

لما يبحث عنه من معلومات  ء المفردات المهمة أكثر من غيرها،يقوم هو شخصيا باقتنا
له لهامة التي تمثلعناصره اوبيانات وهنا إلدراكه المسبق ومعرفته الجيدة لمجتمع البحث و 

  (21)بالتالي ال يجد صعوبة في سحب مفرداتها بطريقة مباشرة.تمثيال صحيحا و 

 : التقنية المستعملة: المطلب الثالث

 تقنية غير مباشرة للتقصي العلمي، هيفي دراستنا تقنية تحليل محتوى و  استعملنا      
الجماعات، حيث لتي تصدر عن األفراد أو المرئية الى المواد المسموعة والمكتوبة و تطبق ع

 المقارنة.ي أو كمي بهدف التفسير والفهم و كيفيكون و  يكون محتوى غير رقمي،
الموضوعي ليل محتوى يستهدف الوصف الدقيق و بأن تح: lasswil الزويل  رىكما ي      

 لما يقال عن موضوع معين في وقت معين.

                                                           
 ،262، ص2000، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، القاهرة، بدون ط محمد عبد الحميد (20)

21
 .81ص،2005,2العلمي في علم اإلعالم و االتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط مناهج البحث  أحمد بن مرسلي، 
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ه أسلوب يهدف إلى وصف الموضوعي المنظم الكمي أن: عبد الباسط محمدويعرفه    
 (  22)للمحتوى الظاهر لالتصال. 

 صعوبات البحثالمطلب الرابع: 

من الصعوبات والعراقيل  األبحاث يتلقى الباحث مجموعةإن في كل الدراسات و      
طبيعة ى حسب قدرة الباحث و فهي عل تكون هذه المشاكل قليلة أو كثيرة،فقد  مشاكل،و 

نحن ننجز هذا العمل المتواضع فمن لك بدورنا تلقينا بعض الصعوبات و ونحن كذ ،البحث
 بينها:

 .تخدم هذا الموضوع _ عدم توفير المراجع التي

 _ ضيق الوقت الذي يؤثر على إنجاز العمل.

 التأخير في البدء في المذكرة. و  _ ضيق وقت استعارة الكتب،

   

         

                                                           
22
 .34ص ،1980بدون ط،  ،رةالهيئة العامة للكتاب القاه ،أصول البحث االجتماعي ،عبد الباسط محمد 
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 والدراسات السابقة : النظريات المفسرة للظاهرة المدروسةالفصل الثاني

 

 المبحث األول: النظريات المفسرة للظاهرة المدروسة

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة
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 والدراسات السابقة : النظريات المفسرة للظاهرة المدروسةالفصل الثاني

 األول: النظريات المفسرة للظاهرة المدروسة المطلب

سة أو بحث علمي على نظرية أو أكثر تساعد الباحث في معالجة تعتمد كل درا     
 الظاهرة التي هو بصدد دراستنا، حتى تكتسب الطابع العلمي، والنظرية عبارة عن:

يؤدي تفسيرها إطار فكري يفسر مجموعة من المالحظات والبحوث النظرية والتطبيقية      
المنطقي إلى تفسير ظاهرة اجتماعية، اقتصادية، ويمكن تعميم تفسيرها العلمي على حاالت 

 (1)فهي اإلطار النظري للتحليل االجتماعي، السياسي، االقتصادي، المعرفي.

وتعرف أيضا على أنها نماذج بمعنى أدوات ثقافية تساعدنا على فهم أي ظاهرة أو نظام،    
مقارنة سوسيولوجية تتماشى مع  ال بد من إدراج هذه الدراسة ضمن سا وعلى هذا األ

السنة الثانية ابتدائي نموذجا" موضوع " حضور القيم اإلسالمية في الكتب المدرسية: كتاب 
دورها في ة والتربية  وأيضا من خالل األسرة و ذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعيو 

 يات العلمية المفسرة التي تتبناها الدراسة هي كاآلتي: غر  القيم اإلسالمية، فعن النظر 

 _ نظرية التنشئة االجتماعية:1 

 نظرية التنشئة االجتماعية عند ايميل دوركايم:أ_  

ايميل من بين المفكرين الذين درسوا التنشئة االجتماعية في علم االجتماع، نجد        
لذين ألقوا تفصيال على األهداف الغربيين االرواد الذي يعد واحد من العلماء و  دوركايم

يقصد دوركايم بالتنشئة االجتماعية أنها ية لنظرية التنشئة االجتماعية، و االتجاهات األساسو 
حالالبيولوجي البحت في نفسية الطفل، و  عملية إزاحة الجانب ل نماذج السلوك االجتماعية ا 

بحت، ولى ما هو إال كائن بيولوجي ترى تلك النظرية أن الطفل في مراحل نموه األمحله، و 

                                                           
 .18ص، 2005,1ط ،شركة دار األمة ،علم االجتماع الرواد و النظريات ،عامر مصباح (1)
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ومن ثم تأتي بعد ذلك عملية التنشئة االجتماعية التي  مجرد من أية خصائص اجتماعية،
اعل بين إمكانيات الفرد للتعلم وقبول التربية ربطها دوركايم بالتربية كي يتحقق خاللها التف

ي فعاال، لديه من اإلمكانيات تي تخلق منه كائنا اجتماعبين الظروف االجتماعية الوالثقافة و 
 ( 2)القدرات ما يمكنه من القيام بالسلوك االجتماعي في القطاعات المختلفة للمجتمع.و 

 :سيقموند فرويدعند  ةنظرية التنشئة االجتماعيب_ 

" عند اإلنسان تكمن فيما يسميه ) األنا األعلى( الذي التنشئة االجتماعية "سيقموند فرويد    
" في حين تتمثل قوانين المجتمع يتطور عند الطفل و هو ذاته الدنيا الذي يسميه فرويد" الهو

ميها فرويد) األنا األعلى(، أنظمته بعد أن يأخذ بها الطفل و تتقبلها ذاته العليا التي يسو 
غيرهم أن يقفوا في طريق ، ويحاول الولدان عادة و تي يشكل الضمير جزءا أساسيا منهاالو 

مساعدته في تحقيق في تحقيق طبيعه على قبول قوانين المجتمع و غرائز الطفل في محاولة لت
  (3)التقبل االجتماعي من مجتمع الراشدين.

 روبرت سيرز:التنشئة االجتماعية عند ج_ نظرية 

بالمظاهر السلوكية الواضحة التي يمكن قياسها فهو يرى أن نمو  لقد اهتم سيرز      
يشير سيرز إلى ية يمكن قياسها من خالل السلوك ومن خالل التفاعل االجتماعي، و الشخص

ش أن الطفل الوليد له احتياجات بيولوجية متعددة تؤدي إلى الدوافع األولية الجوع و العط
ولية وهذه الدوافع  تكون فيما بينها مع الدوافع األ كلها تربطوالنوم والتخلص من الفضالت و 

 (4)تحفز على التعلم االجتماعي.عقدة و 

  

                                                           
حسن محمد محي الدين السعدي، دراسات في العلوم اإلنساني و قضايا البيئة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (2)
 .250،ص2008,1ط

(3)
 . 80،ص2006,1انيا عدنان، وسام رشا، التنشئة االجتماعية، دار البداية، عمان،طر 

 .48مرجع سبق ذكره، ص (4)



 الفصل الثاني                           النظريات المفسرة للظاهرة المدروسة والدراسات السابقة
 

23 

 

 _ نظرية التعلم:2 

 أ_ نظرية التعلم الجشطالتية:

 لمواقف التعلم، حيث إنيرتبط بإدراك الكائن لذاته و  الجشطالتيالتعلم في المنظور 
المعنى إلى فهم مبادئ التنظيم  انعدامإدراك حقيقة المجال وعناصره، واالنتقال من الغموض و 

يمكننا تلخيص أهم مبادئ يعتبر النمط النموذجي للتعلم، و  المعنى،والحصول على الوضوح و 
الحقيقي، حيث إن بناء  التعلم في النظرية الجشطالتية في: اعتبار االستبصار شرط التعلم

تحقيق دراك الموقف واستبصاره، الفهم و اكتساب المهارة لي  إال النتيجة المباشرة إلو  المعرفة
عادة موضوع التعلم بتفكيكه وتحليله و ذلك بالفعل في االستبصار يفترض إعادة البنية، و  ا 

التقويم ما هي سوى صيغ الضبط والتعديل و بنائه، التعلم يقترن بالنتائج، إذ حسب "كوهلر" 
التطبيق اآللي للمعارف تعلم التعلم الحقيقي، ذلك أن الحفظ و  م، االنتقال شرطالالزم للتعل

االستبصار تفاعل ، والتعزيز الخارجي عامل سلبي و سلبي، االستبصار حافز داخلي قوي
 ايجابي مع موضوع التعلم. 

 ب_ نظرية التعلم البنائي:

تعتبر نظرية التعلم البنائي من أهم النظريات التي أحدثت ثورة عميقة في األدبيات 
التربوية الحديثة خصوصا مع جون بياجي، الذي حاول انطالقا من دراساته المتميزة في علم 
النف  الطفل النمائي أن يمدنا بعدة مبادئ و مفاهيم معرفية علمية وحديثة طورت الممارسة 

 (5)نه طبق النتائج المعرفية لعلم النف  النمائي على مشروعه االبستيمولوجي. التربوية كما أ

 

 

                                                           
 .  169، ص2011,1صالح حسن الداهري، أساسيات علم النف  التربوي و نظريات التعلم، دار الحامد للنشر و التوزيع، األردن ط( 5)
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 المطلب الثاني: الدراسات السابقة:

مناهج قد يستفيد منها في دراسته ت السابقة تعطي للباحث معلومات و إن تغطية الدراسا     
معلومات، إذ إّن ق و من حقائ الحالية، و لكي يتجنب تكرار ما تطرقت إليه الدراسات السابقة

غاية الدراسة الحالية هي إكمال ما انتهت عنده الدراسات السابقة فينبغي أن تبدأ من حيث 
باحث في أن يشتق بعض المعلومات وصل اآلخرون، فضال عن الدراسات السابقة تفيد ال

ا تي تتمتع بهالفحص للتأكد من درجة المصداقية القائق منها لكي يخضعها لالختبار و الحو 
نتائج من المقارنة بين نتائج دراسته و  هذا ما يمكن الباحثتلك الحقائق والمعلومات، و 
 أراد اختبارها.اشتق بعض الفرضيات من الدراسات و الدراسات السابقة، خاصة إذا 

التحقق بين ما توصلت إليه تلك ت السابقة تكون خلفية للمقارنة و فضال عن أن الدراسا   
المعلومات تغني الدراسة الحالية بالحقائق و فهي  ليه الدراسات الحالية،وما توصلت إالدراسات 

 من بين هذه الدراسات التي تطرقنا إليها كاألتي: تجعلها أكثر علمية وموضوعية، و و 

 أ_ الدراسات الجزائرية:

 الدراسة األولى:

فوزي، المضامين االجتماعية للمنهاج الرسمي للتربية اإلسالمية لمرحلة التعليم  لوحيدي_ 1
 المتوسط، دراسة مضمون كتابي السنة الثالثة و الرابعة متوسط و عالقته بالقيم االجتماعية، 

 (6)أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، بسكرة.

المشرع التربوي المضامين االجتماعية الموجودة في  معرفة الطريقة التي يعرض بها_ 
 المجتمع.

                                                           
للمنهاج الرسمي للتربية اإلسالمية لمرحلة التعليم المتوسط، دراسة مضمون كتابي السنة لوحيدي فوزي، المضامين االجتماعية  (28) 

الثالثة و الرابعة متوسط و عالقته بالقيم االجتماعية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، 
 .2014،2015،بسكرة
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الرابعة تربية اإلسالمية للسنة الثالثة و _ معرفة المضامين االجتماعية الموجودة في كتاب ال
 متوسط.

معرفة األهمية التي تلعبها مادة التربية اإلسالمية في الحفاظ على التماسك المجتمع _ 
 واستقراره.

 ج التي توصل الباحث في تحليله هي كاآلتي:من أهم النتائو 

المضامين ة للسنة الثالثة والرابعة متوسط _ أن المؤلف قدم لكتابي التربية اإلسالمي
لت فيما يلي االجتماعية الموجودة في المنهاج الرسمي لهذه المادة في أساليب تعليمية تمث

في متون الدر ، النصوص القرآنية، األحاديث النبوية،  ، الشروحاتالعناوين، التمهيدات
 األسئلة النقاشية، االستنتاجات، التطبيقات.

تربية اإلسالمية للسنة الثالثة _ أن هناك عالقة تكاملية بين المضامين الموجودة في كتابي ال
 القيم االجتماعية التي تعبر عنها.والرابعة متوسط و 

خالل انتقائه للمضامين االجتماعية الموجودة في كتابي _ يالحظ على المشرع التربوي 
الرابعة متوسط أنه يبحث عن المضامين التي لها عالقة تربية اإلسالمية للسنة الثالثة و ال

همال القيم التي تماشى مع روح التفتح على اآلخر و بالقيم ت الدخول في الثقافة العالمية وا 
 تعزز الخصوصية  الثقافية للتالميذ.

 

 

 

   



 الفصل الثاني                           النظريات المفسرة للظاهرة المدروسة والدراسات السابقة
 

26 

 

 الدراسة الثانية:

عبد الغني غدير أحمد، القيم األخالقية في كتاب التربية اإلسالمية، دراسة تحليلية _ 2
لكتاب التربية اإلسالمية للسنة الخامسة ابتدائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة 

 (7)الوادي.

تحديد القيم األخالقية التي تضمنها كتاب التربية هدفت الدراسة إلى ما يلي الكشف و 
لإلجابة على أسئلة الدراسة وصوال إلى الخامسة من التعليم االبتدائي، و اإلسالمية للسنة 

اتخذ الكلمة وحدة التحليلي، وأسلوب تحليل محتوى و الهدف، استخدم الباحث المنهج الوصفي 
تكون ألداة استمارة التحليل المحتوى و ا كانتأخذ بالتحليل الصريح للمحتوى، و  التحليل و

كانت عينة قصدية. التعليمية )الدرو ( فقط للكتاب و مجتمع البحث من جميع الوحدات 
 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي كاآلتي:

( قيمة أخالقية 78التي أجريت عليها عملية التحليل)بلغ مجموع القيم المستخرجة و _ 
 اقي القيم.صريحة استبعدت ب

بمدى أهمية التركيز عليها دونا  تكراراتهات معينة ترفع ا_ التركيز على قيم أخالقية بتكرار 
هذا خالقية األخرى لها نف  األهمية والتأثير على حياة التلميذ وسلوكه و عن باقي القيم األ

 يعد إخالل في التأليف يجب إدراكه.

األمانة غير مة بر الوالدين و و خاصة قي حظيت باقي القيم األخالقية بتكرارات متدنية
هذا فيه عدم توازن في وضع النصوص المستهدفة ا ال يقالن شأنا عن باقي القيم و أنهم

 لغر  القيم األخالقية في نف  التلميذ. 

     
                                                           

7
ربية اإلسالمية، دراسة تحليلية لكتاب التربية اإلسالمية للسنة الخامسة ابتدائي، عبد الغني غدير أحمد، القيم األخالقية في كتاب الت 

 . 2014،2013جامعة الوادي، ،علم االجتماع التربيةمذكرة لنيل شهادة الماستر
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  ب_ الدراسات العربية: 

 الدراسة األولى: 

سلوك التالميذ من وجهة نظر وأثرها في تعديل  ميةالقيم اإلسال ،_ دراسة نجاة نوري نصير1
  (8)المعلمين، دراسة مقرر التربية اإلسالمية للصف التاسع بمدينة طرابل  ليبيا نموذجا.

البحث إلى مدى تضمين كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع على مجموعة  هدف   
القيم اإلسالمية كما هدف إلى التعرف على مدى تحقيق القيم اإلسالمية الموجودة داخل 

 مقرر التربية اإلسالمية لألهداف المنشودة. 

 وتوصل البحث إلى نتائج أهمها:        

على تالميذ الصف التاسع من مرحلة التعليم األساسي _ إن التربية اإلسالمية المقرر  
  يتضمن العديد من القيم اإلسالمية.

إن التربية اإلسالمية عملية قيمية تسعى إلى غر  مبادئ الدين اإلسالمي في نفو  أفرد  -
 المجتمع.            

 تحقيق القيم اإلسالمية الموجودة داخل المقرر لألهداف المنشودة. -

   

 

 

 
                                                           

مية للصف نوري نصير، القيم اإلسالمية و أثرها في تعديل سلوك التالميذ من نظر المعلمين، دراسة مقرر التربية اإلسال نجاة( 8)
غات التاسع بمدينة طرابل  ليبيا نموذجا، جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في التربية بكلية الل

 .2013الرئيسية،
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 :الدراسة الثانية

النصوص الصف يم المتضمنة في منهاج المطالعة و _إيهاب عبد المعطي سعيد األغا، الق2
   (9) طرائق التدري .تحليلية، في مناهج و  التاسع في محافظات غزة دراسة

النصوص للصف قيم المتضمنة في كتاب المطالعة و هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ال    
نظر خبراء المناهج  غزة وما يجب أن يشتمل عليه من قيم من وجهةالتاسع في محافظة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كما استخدم يد القيم التي تحتاج إلى إثراء و تحدو 
أداة تحليل محتوى للوقوف على هذه القيم، كما اشتملت عملية التحليل على جميع الدرو  

أسئلة التقويم، استخدم الباحث أداتين األنشطة و  زئي الكتاب بما في ذلكالمتضمنة في ج
أوالهما: قائمة بالقيم، وثانيهما: بطاقة تحليل محتوى، وقد تم عرض قائمة القيم._معيار 

قام الباحث بحساب مجال المناهج، وطرائق التدري  و  القيم_ على مجموعة من الخبراء في
النسب المئوية، تخدام التكرارات و (، اس %95,33الثبات عبر الزمن، وبلغ معامل الثبات )

 ومعامالت االرتباط، كأساليب إحصائية لمعالجة بيانات الدراسة. 

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:و 

بعد الدراسة المستفيضة لمحتوى الكتاب المطالعة والنصوص، فقد تبين أن الكتاب قد         
لمجال العقائدي و المجال التعبدي و المجال اشتمل على مجموعة كبيرة من القيم في ا

جال االقتصادي و المجال العلمي األخالقي، والمجال االجتماعي و المجال السياسي و الم
المجال الجمالي، وقد حصل المجال العلمي على أعلى نسبة مئوية والمجال البيئي و 

تكرار، وكان ترتيبه األول من بين  120أعلى تكرار، حيث حصل على ( و %17,3)

                                                           
القيم المتضمنة في منهاج المطالعة و النصوص للصف التاسع في محافظات غزة "  إيهاب عبد المعطي سعيد األغا،(9)

 .2010في مناهج و طرائق تدري  اللغة العربية سنة  هذا البحث لنيل شهادة الماجستير قدم تحليلية"، دراسة 
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(، ثم العقائدي %12,3(، ثم االجتماعي) 15المجاالت التسع، تاله المجال األخالقي )
(، %8,2( ثم التعبدي)%8,8(_ الرابع مكرر_ ثم االقتصادي)11(، ثم السياسي)11,7%)

 .%6,4تكرار بنسبة  45ل على ( وأخيرا المجال البيئي حيث حص%8,1ثم الجمالي)

_ أشارت النتائج لوجود خلل في توزيع القيم داخل المجال الواحد و قد اتضح من خالل 
المقارنة بين النسب أن هناك تفاوت في توزيع القيم داخل كل المجاالت باستثناء المجال 

 األخالقي حيث أشارت النسب إلى وجود اعتدالية داخل فقرات هذا المجال.

ا على مستوى القيم الفرعية فقد أظهرت النتائج تكرار بعض القيم على حساب بعض _ أم
(  %44,4( تكرار بنسبة مئوية بلغت )36اآلخر، مثل قيمة اإليمان باهلل فقد حصلت على )

(.2,5%في حين حصلت قيمة اإليمان بالمالئكة على تكرارين فقط بنسبة بلغت)  

في سبيل اهلل والحلم وزيارة  الجهادبالشهادتين والصوم و ض القيم من اإلقرار _ كما لم ترد بع
 التعامل بالربار واحترام الملكية العامة وعدم النهي عن المنكالمريض واألمر بالمعروف و 

يفاء الكيل و  خالص اورفض االحتكار وا  االهتمام بنظافة لعلم هلل وعدم كتمان ما تعلمه و ا 
 الملب .

من أهمها: أن يقوم واضعي المناهج بإعادة النظر في  _ خرجت الدراسة بعدد من التوصيات
مراعاة إثراء المناهج بالقيم عند محتوى كتب اللغة العربية للصف التاسع األساسي، و 

ثرائها بقيم تتالءم مع العقيدة المجتمع، وعاداته، وتقاليده، وبما يحقوضعها، و  ق التربية ا 
عملية التربوية بالقيم، وتوجيه المدرسين إلثراء أن يهتم المشرفون على الالشاملة والمتوازنة، و 

 بعض القيم، وتعزيزها في نفو  الطالب. 
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 الدراسة الثالثة:

تربية اإلسالمية في كتب ال، دراسة تحليلية للقيم المتضمنة سمية سلمان عثمان العجرمي _3
10التدري .طرق الرابع األساسي بفلسطين، مناهج و حقوق اإلنسان للصف واالجتماعية و    

 هدفت الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية و كتب التربية    
األساسي وكتب حقوق اإلنسان للصف الرابع  التربية المدنية(االجتماعية ) التربية الوطنية و 

بفلسطين، كما هدفت إلى معرفة مدى مالئمة القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية 
حقوق اإلنسان لتالميذ الصف الرابع األساسي بفلسطين.عية و االجتماو   

من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي كاآلتي:و   

_ تبين من خالل تحليل كتب التربية الوطنية أن القيم السياسية، قد احتلت المرتبة األولى، 1
الدينية، ويليها القيم العلمية ويليها قيم يليها الماعية، و يليها القيم العلمية، و يليها القيم االجت
يليها في المرتبة األخيرة القيم األخالقية.القيم الجمالية، و   

_ تبين من خالل تحليل كتب التربية المدنية أن القيم االجتماعية قد احتلت المرتبة األولى 2
الوطنية، القيم السياسية و  ايليها القيم األخالقية، يليها القيم العلمية، يليها القيم الجمالية، يليه

 حيث احتلت المرتبة األخيرة.

تبة األولى يليها _ تبين من خالل تحليل كتب حقوق اإلنسان أن قيم الحرية قد احتلت المر 3
يليها ق لإلنسان، يليها قيم التسامح، و المستوى المعيشي الالئقيم الكرامة، ويليها قيم الحياة و 

الملكية، ويليها قيم المواطنة والمشاركة في الحياة يليها قيم لمساواة، و قيم العدالة، و يليها قيم ا
السياسية. المهنية و   

 

                                                           
10
، دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية و االجتماعية و حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي، سمية سلمان عثمان العجرمي 

 .  1433,2012فلسطين، جامعة األزهر، غزة، رسالة استكمال متطلبات  الحصول على درجة الماجيستر في مناهج و طرق التدريس، 
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 الفصل الثالث:  المدرسة وعناصر العملية التعليمية

 تمهيد

 المطلب األول: وظائف المدرسة 

 المطلب الثاني: خصائص المدرسة

 المبحث الثاني: المعلم والمتعلم

 المطلب األول: تعريف المعلم

 المطلب الثاني: خصائص المعلم 

 المطلب الثالث: تعريف المتعلم

 المتعلمالمطلب الرابع: خصائص 

 المبحث الثالث: الكتاب المدرسي 

 المطلب األول: تعريف الكتاب المدرسي 

 المطلب الثاني: مواصفات الكتاب المدرسي 

 المطلب الثالث: أنواع و أهمية الكتاب المدرسي 

 المطلب الرابع: البناء البيداغوجي للكتاب المدرسي

 المبحث الثالث:المنهاج التعليمي 

 وم المنهاج التعليمي المطلب األول: مفه

 المطلب الثاني: عناصر المنهاج التعليمي 

 المطلب الثالث: أنواع المنهاج التعليمي 

 خالصة  
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 تمهيد:

تشترك مع األسرة في التي   تعتبر المدرسة من بين المؤسسات التنشئة االجتماعية      
عدادهم لمواجهة الحياة،و  ،ألفرادالتنشئة االجتماعية ل وظيفة وتعتبر المحور الرئيسي للعملية  ا 

يحتلوا مكانتهم  تكسبهم االستعداد لكيو  تستوعب أبناء المجتمع في رحابها، التعليمية ألنها
فراد داخ  تتضمن واجبات وحقوقا لألوهي خالفا لغيرها من المؤسسات  كمواطنين صالحين،

 ي إطار العملية التربوية القصدية.وف اإلطار العام للمجتمع،

األساسي فالهدف  ،سلوك األفراد داخلها وعالقتهم بغيرها من المؤسسات ضمأنها تكما  
: المعلم والمتعلم ومكوناتها األساسية و التربية،تعليم والتعلم،فهي مكان ل للمدرسة هو التربية

داريين وغيرهم،أما بقيم األشياء في المدرسة من مباني  ،الكتاب المدرسيوالمنهاج و  إنما  وا 
   هم وسائ  مساعدة للقيام بالعملية التعليمية.
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 لمبحث األول:المدرسةا

   وظائف المدرسة :المطلب األول  

فإذا ما نظرنا إلى عدة وظائف بحسب دورها االجتماعي إلى جانب األسرة مدرسة تقوم ال    
والتعليمية واإلدارية والثقافية نجدها متعددة بتعدد أهداف الكائن البشري التربوية هذه الوظائف 

 االقتصادية. و 

لذلك فإن و ، ة االجتماعيةئالمدرسة هي مؤسسة اجتماعية تشرف على عملية التنشو 
منه يمكن و  ،داخ  إطار هذا التصور االجتماعيأي تصور لهذه المؤسسة يجب أن يراجع 

ويمكن حصر  مجتمعه،كتشف بفضلها الفرد ذاته و أن المدرسة هي المؤسسة التي يالقو  
 كاآلتي:وظائف المدرسة 

   :و التكوينية الوظيفة التعليمية_ 1 

مع تلقينهم المعارف  ،وظيفة بتعليم األطفا  القراءة و الكتابة و الحسابالمدرسة ب تقوم      
كما تسعى المدرسة خال  ك  مرحلة تعليمية تحقيق  العملية،ت الدينية والتاريخية و المكتسباو 

 .تواصلية إستراتيجية ومنهجيةواكتساب التالميذ مهارات 

عليم وتكوين الفرد بشك  يجعله بتتهدف المدرسة بشك  عام خال  هذه الوظيفة و  هذا    
عدد ازدياد جدت نفسها في حرج ومع ذلك فالمدرسة اليوم و  .العامةفي الحياة جا مندم

من جهة منافستها الشديدة لها وتطور الفنون المعرفية األخرى و المؤسسات التربوية من جهة، 
من حيث  جزئيا مقارنة لما كانت عليه من قب  مدرسة تفقد مكانتهاالمما جع   أخرى،

       (1).السلطة و االحتكار المعرفي

                                                           
 .143، صسبق ذكرهرجع م  (1)
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فإن للمدرسة وظيفة أخرى أشم   ،التعليميةإلى جانب الوظيفة  الوظيفة التربوية:_ 2
يندمجون ربية تجعلهم يحترمون مجتمعاتهم و تربية األطفا  تاستمدتها من األسرة تتمث  في 

 إنسانية تتأقلم مع متطلبات المجتمع.فيها و يكتسبون قيم 

فأي خطأ في المدرسة سيكون لها أثر إن صالح المجتمع ينطلق من صالح المدرسة      
 كعالقة األم بابنها.المجتمع كك  فعالقة المدرسة بالمجتمع  بليغ على مستقب 

و بالتالي مجتمعا إن المدرسة هي الباب األو  الذي من خالله نبني فرد ثم أسرة      
 لزمن غير زماننا . ألنهم خلقوا على تربية مستقبليةقمنا بترتيبهم بشك  جيد و  فإذا ، متكامال

م التي تتخبط في أزمات عكس ما نجده داخ  المدرسة اليو  ،متقدمانضمن مجتمعا منسجما و 
  ،انفصا  المدرسة على المجتمعهذا نتيجة تحصد خسائر جسمية و بالتالي متتالية ومستمرة و 
فإن للمدرسة عدة وظائف رئيسية منه تخدم أهداف غير أهداف المجتمع و  فالمدرسة أصبحت

 االنفعالي للطف .الشروط للنمو الجسدي والفكري و  أخرى كتوفير

  يلي: ماكما يمكن مالحظة وظائف المدرسة من خال  

الفوارق بين الطبقات تذويب و  التالميذعمار توفير بيئة مبسطة ألنق  التراث الثقافي و  _ 
 االبتكار والخلق.تنمية الجانب القومي و و 

 : خصائص المدرسةالمطلب الثاني

 على النحو التالي: مستقلةتتصف المدرسة بخصائص كوحدة اجتماعية 

عملية اجتماعية  ، كما أنهاالتربية في أعلى درجاتها_ إن المدرسة مؤسسة اجتماعية و 1
 (2)تهيئ المتعلم ليقوم بدور ايجابي في الحياة التي يعيشها داخ  المجتمع.

                                                           
محمد الشبيني، أصو  التربية االجتماعية و الثقافية و الفلسفية، رؤية حديث للتوفيق بين األصالة والمعاصرة، دار الفكر العربي،  (2)

  . 176، ص 2000القاهرة، بدون ط، 
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هم فيقوم المدرسون بعملية التعليم و  د معنيين هم المدرسون و التالميذ،_ تضم المدرسة أفرا2
يخضعون فهم الفئة التي تلتقي التعليم و  أما التالميذ مقوماتها األكاديمية،ا تاريخها و فئة له
اختبار وغربلة في بعض المدارس الخاصة فتختار تالميذها على أساس السن عملية  إلى

  بغض النظر عن المستوى االقتصادي و االجتماعي.

ن حيث طريقة التفاع  االجتماعي ع متقوم المدرسة على أساس التوجه السياسي للمجتم _3 
قيم و مهارات واتجاهات التي تتكون من حقائق و  حو  عملية التعليم داخ  المدرسة، التمركزو 

وهذا يطلب شيئا من إلزام الطلبة بالتقيد بالمواد الدراسية  أخالقية تفرض من المدرسة،
 .واستيعابها

ت بمثابة وتعتبر هذه العالقا المتداخلة المعقدة،ماعية _ تمث  المدرسة مركز للعالقات االجت4
عي من خال  الجماعات المتفاعلة وهي التالميذ التأثير االجتمامسالك وقنوات للتفاع  و 

اتجاهات نحو الجماعات لتي لك  منها دستورها األخالقي و المدرسون والمجتمع النحلي او 
 األخرى.

كاتهم سلو ميذ والمدرسين و من أخالق التال _ تسود المدرسة ثقافة خاصة تكون ركنا أساسيا5
 (3) العالقات فيما بينهم.وتعم  على تقوية الروابط و 

 : المعلم و التلميذالمبحث الثالث

 المطلب األول: تعريف المعلم

 يعرف محمد السرغيني المعلم: بأنه ذلك الشخص الذي ينوب عن الجماعة في تربية أبنائهم
يتعلق أجر نظير قيامه التي تمث  مصالح الجماعة و  الدولةتعليمهم، وهو موظف من قب  و 

  بهذه المهمة.

                                                           

(
3

 .49،ص2007فايز محمد الحديدي، ثقافة تربوية، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، بدون ط، (
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تقديم الزاوية في المنظومة التربوية يقوم بوهو المرشد والمسير لعمليات التعليم في حجر 
 (4)مورد للعلم و المعرفة.المادة العلمية للتالميذ و 

ربوية تلى مؤهالت علمية و تلقى تكوينا و إعدادا أكاديميا وتحص  عالذي  هو ذلك الشخصو 
 (5)يقوم بتدريس جميع المواد.قصد القيام بعملية تعليم وتلقين التالميذ المعارف و 

 خصائص المعلم: المطلب الثاني 

 الخصائص الشخصية:_ 1 

داري الن المعلم في إدارته لفصله وأن يكون المعلم قائأ_  المعلم تالميذه قائد تربوي و  د وا 
وهم سعداء بهذه  هو يستطيع أن يقود تالميذه بنجاح،ف فن اإلدارة،و متلك فن القيادة ي العصر
 .وهم مقتنعون بهذه اإلدارة الواعية بنجاح،الرشيدة كما أنه يدير فصله القيادة 

ف المعلم الناجح بالسمو الفكري فهذا يعني أن هذا المعلم نص عندما _ السمو الفكري،ب
مرن  مفتتح العق  قادر على اتخاذ القرارات الصائبة،و  األخطار،ب أن يتحرر تفكيره من يج

ظيم المنطقي في عرضه للمعلومات التنالمنطقية و يقب  األعذار متفهم للمواقف و  التفكير،
الخبرة واسع المعرفة و  ستخدام األلفاظ الواضحة والالئقة،وا طة إلى أخرى،في انتقاله من نقو 
لى يدعو دو  لالتسامح و ائما إلى السالم وا  لى ك  القيم األخالقية ى التعاون والتكاف  والتراحم و ا  ا 

   (6)العليا.

                                                           
، حسين عبد الحميد، المعلم و التعليم و العلم من منظور علم االجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر، أحمد رشوان (4)

 . 181، ص2005بدون ط، 
(5)

( شارف خوجة مليكة، مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين الجزائريين دراسة مقارنة في المراح  التعليمية الثالث) ابتدائي، متوسط، ثانوي 
 .11،ص2011دراسة ميدانية بتيزي وزو، مذكرة لني  شهادة الماجيستر، علم النفس و األرطوفونيا و علم التربية، 

  .25،ص2007,1محمد صالح خطاب، صفات المعلمين الفاعلين، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، ط(6)
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اإلنسان الصالح يمتاز بالتقوى والتوازن النفسي  ذلك أنأن يمتاز بأسلوب حضاري و  
إذ غير ذلك من الصفات  الصبر،النفس و لضمير اليقظ و ضبط اوالواقعية و االيجابية و 

 الخلقية العالية.

سامية فنجده يساعد ذوي الحاجات خال  الصفات ال مع اآلخرين منهو يتعام  و 
عاملة حضارية إنسانية بالتسامح يعامله مويقف بجانب الضعيف ويتعام  مع من يقسو إليه و 

وقد صدق اهلل تبارك التعاطف معه ه و التفاهم والتراضي حتى يجبره على ترك قسوتواللين و 
."يم  م  ح   ي  ل  و   ه  ن  أ  ك   ة  او  د  ع   ه  ن  ي  ب  و   ك  ن  ي  ي ب  ا الذ  ذ  إ  ف   ن  س  ح  أ   ي  ي ه  ع بالت  "ادف  : تعالى في قولهو 

(7)   

قا  عليه الصالة وسلم"أعق  الناس أعذرهم للناس" و  يقو  رسولنا األمين صلى اهلل عليهو 
   ) متفق عليه(.والسالم " الدين معاملة"

ياة حهام في حياة األفراد و ستقب  أمر استشراف الم أن يكون لديه تطلع مستقبلي،ج_ 
ناضج أن يخطط لمستقبله بحيث يحدد لنفسه أهدافا  ينبغي لك  فرد عاق ، متعلم،الشعوب و 
 ( 8) يحققها على مراح  عمره المقبلة.متتابعة 

 الخصائص الخلقية: _2

 جح المؤمن هو الذي يمتلك القلب التقي.افالمعلم الن أ_ أن يكون ذو قلب تقي،

بخلق ديني فالمعلم المؤمن الذي يحم  مسؤولية تربية األجيا  البد أن يتخذ ب_ أن يتمتع 
 سلوكياته.وة حسنة في ك  أقواله وأفعاله و الرسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد

ال يتباهى بعمله أو بعلمه  ج_ أن يكون متواضعا فالمعلم المؤمن الناجح نجده دائما متواضعا
مع ك  العاملين متواضع مع تالميذه ومع زمالئه و فهو  ال يستكبر على أحد بمكانته،و 

 بالمدرسة ومع أولياء األمور.
                                                           

(7)
 .34سورة فصلت اآلية  

 .11، ص2011المعلم والوسائ  التعليمية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، بدون ط،محمد عبد الباقي أحمد، ( 8)
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 _ الخصائص الجسمية: 3

داخ  المدرسة بصورة مالئمة إال إذا توفرت ال يستطيع أي معلم أن يقوم بدوره ووظيفته      
 فيه الخصائص الجسمية التالية:

يفوت على و القيام بواجبه يعيق أداءه الوظيفة و ألن المرض  سليم الصحة،أ_ أن يكون المعلم 
 التالميذ الكثير من الحصص المفيدة في حياتهم المدرسية.

 في أدائه وواجبه اتجاه التالميذ، العاهات حيث أنها تقصرب_ أن يكون خاليا من العيوب و 
 وتعرضه للسخرية من طرفهم و نقدهم له.

الشعور و عب إذ أن الت االهتمام بعمله،لم على ج_ الحيوية والنشاط بشك  يساعد المع
  باإلرهاق ينقص من مهامه داخ  القيم.

إذ أن غياب حاسة من الحواس يؤدي باإلنسان إلى الشعور بالنقص إزاء  د_ سالمة الحواس،
 (9)األشخاص اآلخرين.

 الخصائص االجتماعية: _4

ة ثرية علم بيئتجع  بيئة التأ_ يجب أن يكون المعلم له دور اجتماعي ألنه من األسباب التي 
طيبة بين هو ذلك الجو الودي الصالح إلقامة أفص  عالقات  تشجع التالميذ على التعلم،

ينشر الود والعطف والحنان فالمعلم العصري يتميز أنه ودود اجتماعي  المعلم وتالمذته،
 التسامح مع تالميذه.و 

أغلب األحوا  مواقف عديدة يجد يواجه المعلم العصري في  ب_ أن يكون مصلح اجتماعي،
      (10).فيها خالفات بين بعض تالمذته يقصون عليه مشكالتهم سواء المدرسية أم الشخصية

                                                           
 . 28,29صنفس المرجع السابق  ( 9)
 .54,55،ص2002,1علي راشد، خصائص المعلم العصري وأدوار اإلشراف عليه و تدريبه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط( 10)
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 _ الخصائص المعرفية:5

ة تتعلق هذه الخصائص بالبنية المعرفية التي يتمتع بها المعلم التي تمكنه من ممارس  
مه بمختلف المهام التي التي تواجهه أثناء قياح  المشكالت العملية التعليمية بك  جدارة و 

 المهام:ومن بين هذه  ،توك  إليه

أ_ أن يكون لديه عق  ذكي ألن المعلم الكفء يمتلك عقال ذكيا و هذا العق  الذكي يجعله 
هذه القدرات فيما يمكن أن يجع  أهم لمهنته ولحياته و ممتلكا للعديد من القدرات الالزمة 

 :يلي

 بدرجة عالية.القدرة على التعلم _ 

 القدرة على اكتساب المهارات المختلفة. _

بمعنى آخر القدرة على تكيف التفكير وفق ما لى التصرف في المواقف المختلفة و القدرة ع_
 جديدة.يوجهه من مواقف 

 األشياء واألشخاص.القدرة على اكتساب الخبرات وتوظيفها في المواقف و  _

 القدرة على إنتاج أفكار جديدة. _

يمكن تحديد أهم علمي و ب_ أن يمتاز بتفكير علمي ألن المعلم العصري له تفكير 
 خصائص هذا التفكير في النقاط التالية:

 أنه نشاط منظم و ليس نشاط مرتجال. _

 الضبط.أنه يتصف بالدقة و  _

 فهو بعيد عن الجمود والتعصب. أن يتميز بالمرونة، _
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   (11)أنه يعتمد على الموضوعية. _

 المطلب الثالث: تعريف المتعلم

يتابع  هو ذلك الفرد الذير التعليمية المهمة في المدرسة و هو أحد العناص المتعلم     
حيث يأتي إلى المدرسة بعد قضاء فترة حساسة  حلة االبتدائية أو المتوسطة،مر دراسته في ال

مكتسبا خبرات معتمد إلى حد كبير على والديه و  أفراد أسرتهمن حياته األولى بعد الوالدة بين 
كثيرة عاشها خارج المدرسة فالتلميذ يعبر عن خبرات  تفاعله،من اختالطه و  اعية مختلفةاجتم

  (12)قد تكون ذات أثر في تشكي  خبراته المدرسية.

 المتعلم نموالمطلب الرابع: خصائص 

هذه الخصائص حسب تواجدها تتفاوت فيه و  ة من الخصائص يجب أن تتوفرللمتعلم جمل  
 ما يلي: في إجمالهاعند المتعلم و هذا ما يعرف بالفروق الفردية و يمكن 

ي ترجع إلى تكوينه التغيرات الداخلية في الكائن الحي و يقصد بالنضج الت النضج: _1
غيرات خاصة الجهاز العصبي فالتغيرات التي ترجع إلى النضج هي تو العضوي الفيزيولوجي و 

ال تؤدي العوام  البيئية أو تيجة التكوين الداخلي في الفرد و التعلم نعلى الخبرة و سابقة 
 انفعالي واجتماعي.و هو أنواع : بيولوجي وعقلي و  الخارجية دورا في تنمية النضج

 _ القدرات العقلية للمتعلمين:2 

العقلية المعرفية التي تساعد الفرد تعد عملية االنتباه واحدة من أهم العمليات  أ_ االنتباه:
 تعلم العديد من المهارات.التصا  بالبيئة التي يعيش فيها وعلى االكتساب و على ا

                                                           
 .89فاروق البومي، مرجع سبق ذكره، ص ( 11)
 .8،ص2008محمد عطوف مجاهد، المدرسة و المجتمع في ضوء مفاهيم الجودة، دار الجامعة الجديدة، مصر، بدون ط، (12)
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يعتبر اإلدراك الوسيلة التي بها يتكيف الكائن الحي مع البيئة التي يعيش فيها  ب_ اإلدراك:
البد من وجود الحواس حيث هناك تغيرات في بيئته الخارجية و إذا كانت  و ال يتم اإلدراك إال

  بدون اإلحساس ال يمكن أن ندرك العالم المحيط بنا.أنه 

االحتفاظ بها في قراء أو إعادة مادة سيق تعلمها و هو قدرة المتعلم على استو  ج_ التذكر:
 سبق تعمه، وتمييزه عن غيره.ذاكرته أو فدرته على التعرف على حدث أو شيء 

والتفكير  لعقلي الذي يهدف إلى ح  مشكلة ما،التفكير هو النشاط ا د_ التعلم و التفكير:
تبدأ عملية التفكير صور و ك  من يجو  في الذهن من خواطر و  بمعناه الواسع يطلق على

فالمتعلم يقوم بالتفكير في ح  هذه  لح  مشكلة من المشكالت،عندما يتوجه نشاط الذهن 
  (13)المشكالت.

   مدرسي المبحث الثالث: الكتاب ال

 مواصفات الكتاب المدرسي:: المطلب األول   

 (14)يواكب ك  جديد.يكون محتوى الكتاب مسايرا للمستحدث في مجا  العلم أي أن _ 

وبين أهداف المنهاج من  تنظيمه من ناحية،ى الكتاب و تكون العالقة واضحة بين محتو _ 
 ناحية أخرى.

التالميذ من حيث المفاهيم والمعلومات ستوى تكون المادة التعليمية مالئمة لم_ 
 المصطلحات التي يحتويها الكتاب.و 

 يراعي التنوع و الوضوح في محتوياته._ 

 يراعي الترابط والتسلس  في المادة الواحدة و تكاملها مع المواد األخرى._ 
                                                           

 .40،ص 2008,1كريمان بدر الدين، التعلم النشيط، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، ط (13)
 .35، ص2006,1الكتب المدرسية للمرحلة األساسية، دار حامد للنشرو التوزيع، عمان، ط عبير عليمات، تقويم و تطوير  (14)
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 رة.حيث أن التقويم عملية تشخيصية عالجية تعاونية مستم ،يميراعي اهتمام بأساليب التقو _ 

إلخراج يدفع التالميذ إلى فالكتاب الذي يتسم بحسن ا ،توجيه العناية الكافية إلى إخراجه_ 
 إقبالهم عليه و مطالعته و المحافظة عليه.

فقرات من المصادر والتواريخ و أسماء األعالم و  يتضمن قائمة المصطلحات غير مألوفة_ 
 الرئيسية.

عن  حيث أن هذا يعطي التالميذ فكرة عامةالفهرس، ة الكافية إلى المقدمة و توجه العناي_ 
 موضوعاتها التي تضمنها الكتاب. األهداف و المادة الدراسية و 

حتى يتمكن التلميذ مادته يحتوي على عناوين المراجع والمصادر التي استقى منها المؤلف _ 
  (15)في ذلك.من الرجوع إليها إذا ما اقتضت إليه الحاجة 

 المدرسي المطلب الثالث: أنواع و أهمية الكتاب 

 أنواع الكتاب المدرسيأ_ 

 أنواع من الكتب ظهرت في تاريخ التربية فهي: ةهناك ثالث

  المعالم العامة.و  ويشم  الحقائق األساسيةاألو : المتن 

الحقائق األساسية للمادة بشيء من التبسيط بحيث المجم  ويتناو  المعالم العامة و الثاني: 
 التوسع. قصة أو موضوع يقرأ بقصد التذوق و مع ذلك فمزا  بعيد عن يصبح 

هو كتاب يكفي بفرده بحسن استيعاب المادة ألنه يعالج بدرجة كافية من فص  و الثالث: الم
تجعله ما له ظروفه التي نواع له مزاياه كوع من هذه األاألنواع حجما فك  نالتوسع وهو أكبر 

 .معينةأنسب من غيره في الحاالت 

                                                           
 .36نفس المرجع السابق، ص (15)



 المدرسة وعناصر العملية التعليمية                 الفصل الثالث                                    
 

43 
 

ور على اإللهام مفهوم التعليم مقصكتاب المتن هو أقدم أنواع الكتاب المدرسي عندما كان 
التحفيظ أما علم النفس يذهب إلى أن عندما كانت طريقة التدريس تقوم على بأولويات العلم و 

 إلى المركب.التعليم يجب أن يبدأ من البسيط ثم ينتق  

ة الملخصات أو قلة هذه الفائدة عدم فائد كتاب المجم  ح  مح  كتب المتون عندما ظهر
 التفصي .وكان البد من الشرح و 

ت فلسفة تربوية جديدة التفكير من مطالبه فظهر التعليم و أصبح الفهم والعمق والنقد و  تقدم 
المدرسية المستقب  و هنا ظهر المفص  في الكتب   نربي للمواطنة و نعلم للحاضر و تقو 
   (16)مزا  هو السائد في الميدان.و 

ال يمكن إنكارها في مدرسي أهمية بالغة يكتسي الكتاب ال  أهمية الكتاب المدرسي: ب_
أثيره في الماليين من التالميذ االستغناء عنه نظرا لت يمكن المنظومة التربوية كما ال

 ترجع هذه األهمية إلى مجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي:المدرسين و و 

بطريقة ممنهجة  تتيح نق  الحقائقأنه ركن أساسي في عملية التعليم و وسيلة بيداغوجية _ 
 .واقعه االجتماعي و المعرفيللمتعلم إمكانية استقراء وتقييم تيح كما ي منظمة،و 

التطبيقات التي توفر أنه يحوي الكثير من المعارف والنشاطات والصور والخرائط و _ 
ثارة يق الفهم المشترك بين التالميذ و تهدف لتحق صورات توضيحية،ت النقاشات داخ  الحجرة ا 

 الدراسية. 

على النصوص األدبية  الحتوائهيتيح الفرص للتدريب على المهارات القراءة والكتابة _ 
مما ينظم والعلمية و التمارين التطبيقية تساعد المتعلم على قراءة المعلومات وكتابتها أحيانا 

 .مهارات المتعلم و يرتب معلوماته بشك  تسلسلي

                                                           
 

 .229ص ، 2012,1 طر الصفا للنشر و التوزيع، عمان، دا منى يونس بحري، المنهج التربوي ) أسسه وتحليله(،( 16) 
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و ديداكتيكية ونفسية وسيلة تبليغ المعارف والقيم من خال  جوانب مادية ومعرفية _ 
 اجتماعية ثم جوانب تربوية. و 

ة فكرية العتباره أدافهو أداة يدوية قب  أن يكون  خارجه،و  مرافق للتلميذ داخ  الفص _ 
فهو نوع من أنواع المعلم الفردي  ،ديداكتيكيا ألج  التشغي  الذاتيموجها مؤسسيا و 

       خارجه على حد سواء.و  الجماعي في القسماالستعما  والتداو  الفردي و 

ما يحدث آثار وخبرات سلوكية و كما تكمن أهمية الكتاب المدرسي بمقدار ما يترك من  _  
ويتم اختيار  ،من تغيير وتطوير على الطلبة ليعود بثمار هذه العملية على الناس عامة

من عبرة عن أهداف المرحلة المعد لها، و ممحتواه بناءا على بنود معيارية محددة وواضحة 
الكتاب  إعدادالدراسات المنشورة قب  نامج التعليمي للطفولة المبكرة و للبر خال  الرجوع 

مشاركة بمرافقة دلي  المعلم و الدراسات المتعلقة بمحتوى كتب الدراسات االجتماعية و  المدرسي
 المختصين سواء في تأليفه أو عند تحلي  محتواه.

حياة الطالب لذا نرى والكتاب المدرسي جانب من جوانب المنهاج المؤثرة في    
هو مرجعهم رفة الصفية وخارجها و مقدسة فهو يسعفهم داخ  الغطالب ينظرون إليه نظرة ال

دلي  الوحيد في بعض األحيان، فالتعليم يعتمد في الصف بدرجة كبيرة على الكتاب المدرسي 
أساسية ه بصورة يؤدي دور أما بالنسبة للطالب فإن الكتاب المدرسي  وسنده الوحيد،المعلم 

 االستزادة من التحصي .وبوصفه من المقومات التربوية و بطريقة منهجية لعملية التعليم و 

        البيداغوجي للكتاب المدرسيالبناء المطلب الرابع: 

قناة لمعرفي في نظام تربوي حديث على وسائ  تعليمية تمث  تعتمد عملية النق  ا      
األفكار للمتلقي عملية التعليمية إيصا  الحقائق و على الالقائم مساعدة يتم بواسطتها مساعدة 

لتنمية الخبرة التربوية في و تشويقا ليمية وجع  الدروع أكثر إثارة و بهدف تحسين العملية التع
 نفس الوقت. 
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و الكتاب المدرسي الذي يعتبر عنصر أساسيا في الحق  التربوي من ابرز الوسائ    لع  و 
 يستندو بالعملية التربوية )معلم، متعلم ( الستقاء المعلومات الضرورية يرجع إليه المعنيون 

يث يعرف على أن ه حام  بيداغوجي  يتضمن ح في تحضير دروس المادة التعليمية، إليه
الدراسي لمادة أو أكثر و غالبا ما يوجه الكتاب المدرسي للتلميذ بحكم مكونات البرنامج 

 (17).صي يفته في عملية التعليم و التحوظ

من أهم الوسائ  التربوية المساعدة في تفعي  العالقة بين عناصر و يعد الكتاب المدرسي 
و الذي تدور  و التلميذ والمعرفة،العملية التربوية ذلك أنه سند للعالقة التواصلية بين المدرس 

للمادة بالنسبة في فلكه مختلف األنشطة وفق مبدأ التدرج و التكام  بين المحاور المجزئة 
 ميكانيزماتاءات المستهدفة واستيعاب معارف و يستعمله التلميذ في استسقاء الكف الدراسة،

 (18)التحلي  الخاصة بك  مادة تعليمية.

التربويين مختلف دو  العالم الذ ين أولوا اهتماما  جع  مح  اهتمام الباحثين هذا ما
مقاربات الخاصة التقليدي مع تطور البإشكالية الكتاب المدرسي بعيدا عن المنظور النمطي 

عرفية التي تي تراعي مدى صالحية المضامين المالبيداغوجية الحديثة ال بطرق التدريس
التي تستلزم منظور مدى مسايرتها لألحداث والتطورات الراهنة الكتب المدرسية و تحتويها 

قدرات الذهنية( و  صية السيكولوجية للمتعلم )السنمراعاة للخصو و ديدايكتيكي أكثر عمقا 
النقائص المرجوة على مستوى مضامين المناهج وسد الثغرات و لتحقيق الجودة التعليمية 

 الدراسية.

 

  
                                                           

عبد الرحيم الضاقية، مسارات إصالح المدرسة دراسة مفاهيمية نقدية، مؤسسة آفاق للنشر، مراكش، المغرب، بدون ( 17)
 . 111ص2015ط،

  .783،ص21عبد الرحيم، جودة الكتاب المدرسي األدبي المعيقات و اآلفاق، مجلة علم التربية،العدد  أخ العرب( 18)
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 المنهاج التعليميلمبحث الثالث: ا

 المطلب األول: تعريف المنهاج التعليمي

 تعريف المنهاج التقليدي:أ_ 

مناهج لإلعداد للحياة أو للجامعة و ية مث : مناهج األعداد لمفردات دراستنظيم معين _ هو 
 العم .

ميوله ض النظر عن احتياجاته و قدراته و ة و تراه ضروريا للطالب بغالمدرس هو ما تقرره _ 
وعلى الطالب أن يحفظ المقررات بشتى  الحياة التي تنتظره،االجتماعي و  بعيدا عن الوسط

 (19)وسائ  المتاحة للمتعلم.

للمنهج على أنه مجموعة المواد أو المقررات الدراسية التي يعني المفهوم التقليدي 
 يدرسها له المدرس.

المفاهيم التي يدرسها التالميذ في صورة مواد جموعة من المعلومات أو الحقائق و أو هو م
 (20)  دراسية.

و يصبح هناك  دة الدراسية أو برنامجها المدرسي،المنهج التعليمي مرادف لمقرر الما
منهج لك  مادة من المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة في ك  سنة دراسية أي في ك  صف 

هذه الصورة معناه توجيه  من الصفوف و في ك  مرحلة من المراح  المدرسية و المنهج في
ية أكثر من أي شيء آخر أي نشاط ال يتص  بإتقان المادة الدراسالعناية إلى الناحية الذهنية 

                                                           

  
، مفاهيمها و عناصرها و أسسها و عملياتها، دار المسيرة المناهج التربوية الحديثة، الحيلةي و محمود محمد توفيق أحمد مرع( 19)

 .22، ص2010,2،ط2000,1للنشرو التوزيع و الطباعة، عمان، ط
باهمام، دور المنهج الدراسي في النظام الدراسي في النظام التربوي اإلسالمي في مواجهة تحديات العصر، مذكرة إيمان أحمد  (20 

    . 40بحث مكم  لني  شهادة الماجيستر في التربية إسالمية، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ص
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 االهتمام الكبيريلغى في أي وقت إذا ما تعارض معها أو حتى إذا بدا أنه سيقل  من و 
   المنهج.  حددها واضعوبإتقانها كما رسمها و 

   مفهوم المنهج الحديث: ب_

 المنهج التعليمي أصبحت غير مقبولة عند المربين و أخصائي إلىنظرة الضيقة إن ال     
لم يعد مقتصرا على مقرر المادة إذا أن المنهج التعليمي  المناهج التعليمية فتحرروا منها،

الدراسية ب  أصبح من هذا بكثير فهو يشم  جميع أنواع النشاطات التي يقوم بها الطلبة أو 
وسواء أكان ذلك داخ   بتوجيه منها،جميع الخبرات التي يمرون فيها تحت إشراف المدرسة و 

المدرسة أو خارجها وبعبارة أخرى أصبح المنهج التعليمي بمعناه الواسع هو حياة الطلبة أبنية 
   21التي توجهها المدرسة وتشرف عليها سواء في داخلها أبنية المدرسة أو في خارجها.

النظريات و القيم مجموعة من المعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادئ و  هو فالمنهج التعليمي:
دارتها إال ا وتحت إشراف المدرسة الرسمية و إلى المتعلمين في مرحلة تعليمية بعينهالتي تقدم  ا 

يصبح مجموعة منظمة من النوايا الواقع قد يتجاوز هذا التعريف و  أن المنهاج التربوي في
قد يدرس المنهاج التعليمي في فص  دراسي أو سنة رسمية أو التدريبية أو كليهما و التربوية ال

 دد من السنوات على طو  مرحلة الدراسة. دراسية أو ع

  التعليمي جالمطلب الثاني: عناصر المنه

 المنهج التعليمي من مجموعة من العناصر أو المكونات هي كاآلتي: يتكون

   _ األهداف التربوية:1

لدى المتعلمين في ضوء إجراءات  نتاج متوقع حدوثه األهداف التربوية عبارة عن    
مكانات و  كما حددها بنيامين  فيما يسمى مجالت التعلم، النتاجاتقدرات معينة و تتنوع و ا 

                                                           
21
 .46،ص2009,1الدجلة، عمان، ط رحيم يونس كرو العزاوي، المناهج وطرائق التدريس، دار  
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هيم و العمليات العقلية كالحفظ والفهم أهمها المفا: وهي مجا  المعرفي و اإلدراكي و بلوم
صدار األحكام ثم المجا  االنفعالييق و التركيب و التطبوالتحلي  و  وأهمها  الوجداني ا 
د القيم من عناصر األمة وتع  ثباتا من األولىأشم  وأكثر واألخيرة أعمق و القيم االتجاهات و 
أو األدائي، وتعبر عنه العادات والمهارات تم بسرعة ثم المجا  النفسحركي  وتماسكها،
دراك.نسبيا ولكن األولى بدون وعي و قلي  بجهد وبإتقان و   (22)الثانية بوعي وا 

 المحتوى: _2

المادة التعليمية وما تشتم  عليه من معلومات ومعارف و مهارات المحتوى بأنه يعرف       
تحقيق النمو الشام  للمتعلمين وتعدي  سلوكهم تنظيمها على نحو معين بقصد يتم اختيارها و 

 ترجمة واقعية لألهداف. )أي المحتوى(هوو 

 يذالمعلومات التي تكف  تزويد التلمالمنهج ينبغي أن يتضمن المعارف و من هنا فإن و 
قداره على بالمهارات التي تعده للحياة و  الكسب كما يجب أن تبصره بوسائ  الحفاظ على ا 

العلمي و تزويده بطرق التفكير  صحته و عقيدته و أيضا تعم  على تنمية عق  التلميذ
 (23)هة مشكالت الحياة و التغلب عليها.تمكينه من ممارستها وأن تساعد التلميذ على مواجو 

هو أيضا نوعية ت أو القيم التي يتعلمها الفرد و المعرفة أو المهارات أو االتجاهاالمحتوى هو 
  (24)التي يتم تنظيمها على نحو معين.معارف التي يقع عليها االختيار و ال

بوية عناصر المنهج استخداما في اكتساب الخبرات التر  هي من أهمو    _ طرق التدريس:3
م في العملية التعليمية ألنها تحدد دور ك  من المعلم والمتعل و تحقيقها لألهداف التربوية،

 التعليمية المناسبة.  األنشطةالمناسبة، ويتم في ضوئها اختيار الوسائ  و 

                                                           
 .40توفيق أحمد مرعي و محمد محمود الحيلة، مرجع سبق ذكره، ص( 22)
  . 59صالح عبد الحميد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص (23)
 . 26،ص2007,1إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج، المناهج، دار القاهرة، مصر،ط  (24)
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التي يتبعها المعلم لمساعدة تالميذه  تعرف الطريقة في التدريس بأنها: اإلجراءاتو 
أو توجيه أسئلة أو إثارة و قد تكون اإلجراءات مناقشات على تحقيق األهداف التعليمية 

 لمشكلة أو محاولة الكتشاف أو غير ذلك من اإلجراءات.

كما ينبغي النظر إلى طريقة التدريس على أساس أنها شيء منفص  عن المادة التعليمية أو 
األهداف تعليمي يشم  المتعلم وقدراته وحاجاته و  عن المتعلم ب  هي جزء متكام  من موقف

كي الوسائ  التي تتبع في تنظيم المجا  للمتعلم ها المعلم من المادة التعليمية و التي يتوخا
 األنشطة التعليمية.تثير دافعتيه نحو التعلم و 

 _ التقويم:4

هداف التي وضعت من األهو العملية التي ترمي إلى معرفة نجاح المنهج في تحقيق    
تدعيمها تعرف على نقاط القوة في المنهج و الفالتقويم يهدف إلى التشخيص و  أجلها تحقيقها،

 و نقاط الضعف وعالجها.

لمعرفة قيمة المنهج هو أيضا العملية أو العمليات التي يقوم بها األشخاص المعنيون و 
رسم خطط له منهج كأو معرفة الفرق بين الومدى تحقيقه ألهدافه التي رسمت له  التعليمي،

   (25)نفسه.ج المنه و بين

 المبحث الثالث: أنواع المنهج التعليمي

  )المعلن(:_ المنهج الرسمي1

أنه وثيقة مكتوبة من لجان متخصصة، ينفذها هو المنهج المدرسي المقرر و يعرف ب      
المحتوى المعرفي الوثيقة تتضمن األهداف العامة و  المعلم على وفق نظام معين، وهذه

أن هذه الوثيقة ليست إال واحدة من عدد و أساليب التقويم واألنشطة التعليمية و األساليب و 

                                                           
 .36نفس المرجع السابق، ص (25)
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و تشم  الفلسفة التربوية للمجتمع  دوات الرسمية التي تشك  المنهاج،الوثائق أو األ
والكتب والمصادر والمراجع اإلداري للنظام التربوي والسياسيات التربوية والهيك  التنظيمي و 

 مرافقه.و البناء المدرسي و متحانات أساليب االالمساعدة و 

المجتمع و هي كثيرة منها قيم يفترض بالمنهج الرسمي أن يراعي القيم التي يتطلبها و 
ح  م باالستسقاء و التفكير الناقد و الثقة بالنفس و التعلم الذاتي و التعلم بالعم  و التعل

فإذا  مهارات التفكير العليا،العلمي و  غير ذلك مما يتطلب تنمية مهارات البحثالمشكالت و 
 (26)لم يتضمن المنهج الرسمي ذلك يعد منهجا قاصرا.

 المنهج الخفي:_ 2 

ا يسمى بالمنهج الخفي أو تضم التربية المدرسية بجانب المنهج الرسمي أو المقصود م     
 المقصود بهذا المنهج؟فما هو  المستتر،

حيث أشار إلى أن أو  من ابتكر مصطلح المنهج الخفي   يعد )فيليب جاكسون(
تأثيره أكبر من تأثير المنهج الرسمي المؤشرات غير مخططة في المنهج و  المنهج الخفي هو

يطلق ق األهداف المعلنة للمنهج الرسمي، و ومن شأنه تدعيم أو عدم تحقيفي بعض األحيان 
  االجتماعي السائد بين غير مقصود داخ  المدرسة نتيجة ألساليب التفاع عليه أحيانا تعليم

دارة المدرسة واستخدامات السلطة ومبادئ السلوك و المتعلم المعلم و  القوانين أو بين المعلم وا 
عي بين أثناء التفاع  االجتماأو بين التالميذ وبعضهم البعض و  تقومهتعد  السلوك و  التي

ابية عن طريق غير االيجوالمعارف والخبرات اإليجابية و االتجاهات يم و هذه الفئات يكتسب الق
    (27).التي تعد من أهم طرق تعلم خبرات المنهج الخفيالسمع والمالحظة و 

                                                           
(

26
طه حسين الدلمي و عبد الرحمان الهاشمي،  المناهج بين التقليد و التجديد، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، عمان،  (

 .  20،ص2008,1ط
 .27صالح عبد الحميد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص( 27)
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 األداءج الخفي هو مجموعة من المفاهيم والعمليات العقلية واالتجاهات والقيم و فالمنه    
 المعلن.خارج المنهج التي يكتسبها المتعلم 

 _ المنهج الواقعي:3 

و المجتمع و يعبر هذا الواقع عن معالجة  هو المنهج الذي يتص  بواقع الطلبةو       
إذ يبدو من الصعب االستجابة لما يتطلبه المتعلمون من جهة وما  ،الطلبة بالواقع اك مش

 طبقيةثقافية وعلمية و في المجتمع من عادات وأحداث ومفاهيم إنسانية وفلسفية وفكرية  يدور 
نتائجه مع يكون المنهج منسجما بمحتواه و جهة أخرى ومع ذلك فإنه من الضروري أن من 
    (28)االجتماعية للعصر الذي يمثله.الثقافية و  مجرياتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
28

 .21( نفس المرجع السابق، ص
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 خالصة الفصل:

 وتنسيق،تصحيح فهي أداة استكما  و  ،أن المدرسة لها عدة أدوارنستنتج في األخير و  
أداة وعلى رأسها البيت، و  إذ تقوم باستكما  بدأته المؤسسات األخرى من األعما  التربوية

 في المجتمع،تصحيح حيث تقوم بتصحيح األخطاء التربوية التي قد ترتكبها النظم األخرى 
أداة تنسيق إذ تقوم بتنسيق الجهود التي  تبذلها سائر و  إذا كان هناك نقص أو فراغ مألته،ف
أفض  األساليب  تظ  على اتصا  دائم بها لترشدها إلىالجتماعية في سبي  التربية و ظم االن

     الجديد أحسن تنشئة.تتعاون معها على تنشئة الجي  التربوية و 
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 الفصل الرابع: القيم 

 تمهيد

 المبحث األول : أهمية القيم ووظائفها و أنواعها وخصائصها

 المطلب األول: أهمية القيم 

 المطلب الثاني: وظائف القيم  

 المطلب الثالث:  أنواع القيم

 المطلب الرابع: خصائص القيم  

 المبحث الثالث: مكونات و تصنيفات و مصادر القيم

  المطلب األول: مكونات القيم 

 المطلب الثاني: تصنيفات القيم 

 المطلب الثالث: مصادر القيم  

 خالصة
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 تمهيد:

العلماء، ألثارها ضجة كبيرة نتيجة ا التي درسها المفكرين و القضايتعتبر القيم من أهم 
المبادئ التي واألخالقيات و هي تلك العادات القيم ف ،التي شهدها المجتمعالتغيرات السريعة 

ك التعريف فمصطلح القيم هو ذل الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية،نستخدمها ونمارسها في 
الحياة المختلفة أي أنه طبقا لتفسيره من وجهة نظر علم مجاالت المستخدم في كثير من 

ويسعى  إلنسان،الغايات التي ينشدها االجزئية من األخالقيات، و الفلسفة أن القيم هي تلك 
هي تكون جديرة بالرغبة لديه سواء أكانت تلك الغايات من متطلبات التي إلى تحقيقها و 

   حتى لغايات ينشدها اإلنسان في داخله.الذاتية أو 
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  وظائفها وأنواعها وخصائصها: أهمية القيم و ألولالمبحث ا  

 : أهمية القيم ووظائفهالمطلب األولا 

 المستوى الفردي:أ_ على 

 ر عنهم._ تهيئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصاد1

التوافق ه القدرة على التكيف و تمنحأداء ما هو مطلوب منه، و _ تعطي لألفراد إمكانية 2
 تحقيق الرضا من نفسه.و  ناإليجابيي

  _ تحقيق اإلحساس باألمان.3

 _ تعطي الفرد فرصة للتعبير عن نفسه.4

 يفهم العالم من حوله.ومعتقداته و إدراكه _ تدفع الفرد للتحسين 5

   مطامعه._ تضبط شهوات الفرد و 6

 ء اإلنسان.أي تشكل ركنا أساسيا في بنا هر الكينونة اإلنسانية الوجدانية،القيم جو  _7

  وتبعده عن السلبية.بالطاقات الفاعلة في الحياة  ردف_تزود ال8

ك تشكل شخصية الفرد امتالكه لمجموعة من القيم وبذل_ تنبأ للفرد بما سيكون عليه خالل 9
 وتحدد أهدافه.

 وتمتعه بنفسية وصحة عالية.الفرد  اتزان_ تعمل على 10

 (1) .يتسم بالتوحيد والتناسب وعدم التناقض اإلنسانسلوك _ تساعد في العمل على جعل 11

                                                           
لينا جمال المصري، أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب القيم االجتماعية المتضمنة في محتوى  كتاب لغتنا الجميلة لطلبة   (1) 

 . 35، ص 2010في المناهج و أساليب التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزة  الصف الرابع األساسي، درجة الماجيستر
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  من الجميع.ورضا  اتفاقالقيم معايير عامة ومحل _ 12

له ويصبح شخصية بالقيم مكافئة دنيوية تتمثل في حب الناس يلقي الفرد المتمسك  _13
 وثقة من أفراد المجتمع.محبوبة تلقى قبوال واستحسان 

اإلحساس بهويته  إلىللفرد من حاجة اإلنسان المعاصر  القيم أهميةتنبع  أخيرا _ و14
  مجتمعه. إلى االنتماءو 

 :على مستوى االجتماعيب _  

 .استمراريتهو _ القيم تحافظ للمجتمع بقاءه 1

 تحفظ للمجتمع هويته وتميزه. _2

 الفاسدة. واألخالقيةاالجتماعية للمجتمع من السلوكيات  _ تحفظ3

 مبادئه.له أهداف حياته ومثله العليا و  وتحدد _ تحفظ للمجتمع تماسكه،4

 تحفظ استمراريته.التي تحدث فيه و  مواجهة التغيرات_ تساعد المجتمع على 5

 _ تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة.6

 الشهوات الطائشة.والنزاعات و  تقي المجتمع من األنانية المفرطة_ 7

 _ تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم.8

األخالقيات الحميدة هي لقيم و فا المجتمعات،_ تساعد المجتمع على التنبؤ بما ستكون عليه 9
 (2) الركيزة األساسية التي تقوم عليها الحضارات.

                                                           
  .36،  صنفس المرجع السابق( 2)
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النظم لتي يتبناها المجتمع وبين االديولوجية اتمثل همزة وصل بين العقيدة و _ 10
 االجتماعية.

 ع المتميزة عن غيره من المجتمعات. _ تساعد على تحديد مالمح شخصية المجتم11

 .األفراد للقيام بوظائف مجتمعية معينة في مؤسسات المجتمع_ تساهم في اختيار 12

 _ تمثل اإلطار المرجعي الذي يحكم حياة مجتمع مسلم.13

 الهدف الذي يجمعهم فيها.د أعضاء المجتمع بمعنى الحياة، و تزو _ 14

_ تؤلف مجموعة القيم المكتسبة نسقا متماسكا للقيم بحيث تحتل كل قيمة هذا النسق 15
 خاصة بالقياس إلى القيم أخرى.أولوية 

 الثبات للحياة االجتماعية.ساعد على إيجاد نوع من التوازن و _ ت16

 توجه المشاط نحو ما هو صحيح.ى دفع أبناء المجتمع إلى العمل و تعمل عل_ 17

 االنتحار._ إن عدم وجود القيم لدى أفراد المجتمع تؤدي إلى انتشار ظاهرة 18 

عليه فإن من يتحلى بها يكون محال معايير عامة ومحل اتفاق من الجميع و  _ القيم19
 استحسان من أفراد المجتمع.

  3سياسية أو دينية معينة. إيديولوجية_ تقودنا إلى تفضيل 20

 ثانيا: وظائف القيم:

 على أداء عدة وظائف يمكن إجمالها فيما يلي:تعمل القيم 

 الصادر عن األفراد في المواقف المختلفة.السلوك والفعل و _ تعمل كمعيار لتوجيه القول 1

                                                           
(

3
 . 37مرجع سبق ذكره،  (
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القيمة العامة التي من خالل نسق التكامل أو التضامن في المجتمع،  _ الوصول إلى2
 تعطي الشرعية لمصلحة أهداف الجماعة و تحدد المسؤولية.

 _ للقيم دور كبير في بناء الشخصية الفردية.3

 تحافظ على البناء االجتماعي.واستمراره و  _ تعمل على تنظيم المجتمع وضبطه4

فلكل مجتمع هويته الثقافية المميزة التي تعمل  المجتمع،_ تعمل على الحفاظ على هوية 5
 القيم على الحفاظ عليها.

  : أنواع القيمثالثا

 _ القيم األخالقية:1

وبل كثيرا ما يعتبرونها القيم على وجه اإلطالق  ة لدى الناس،مرتبة عالي تحتل القيم
نيب الضمير و القيم األخالقية هي القيم التي تشعر الفرد بأنها واجبة التنفيذ و يشعر الفرد بتأ

ففي كل  من هذه القيم األخالقية: األمانة، الصدق، اإلخالص،في حالة القيام بها و 
وعدم التزامه بها يشهر بتأنيب ات التحلي بهذه الصفالفرد بضرورة  المجتمعات يشعر

 الضمير.

فالقيم اإللزامية يشعر  اآلخر اختياري،طبيعتها، فبعضها إلزامي و وتختلف القيم األخالقية في 
يعرضه لعقاب عدم قيام الفرد بها واحترام ملكية الغير و الفرد بأنه ملزم بها مثل األمانة 

يامه بها عدم قو  رد بنوع من الحرية في القيام بها،فيشعر الفكما أن القيم االختيارية  المجتمع،
شعر بالرضاء عن النفس، وبرضاء عن الفرد بها فإذا ما قام  ال يعرضه لعقاب المجتمع،

ذا لم و  اآلخرين عنه، التعاون  المجتمع مثال: مساعدة المحتاجين، يقم بها لم يتعرض لعقابا 
 (4) مع اآلخرين.

                                                           
  .  197محي الدين مختار، محاضرات في علم النفس االجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون ط، بدون سنة، ص (4)
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 القيم االقتصادية: _2

و ميله إلى ما هو نافع و يتخذ من العالم المحيط به وسيلة و يعبر عنها اهتمام الفرد 
واستثمار رؤوس  ،التسويق واالستهالكروة وزيادتها عن طريق اإلنتاج و للحصول على الث

 تندرج تحتها القيم المادية.و  ون عادة من رجال األعمال و المال،هؤالء يكوناألموال و 

 االجتماعية: _ القيم3

يميل إلى من الناس، فهو يحبهم و  يعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى غيرهو 
دهم هذه القيمة يتميزون بالعطف الذين تسود عنو  جد في ذلك إشباعا له،و ي مساعدتهم،
 المشاركة الفعالة. والحنان و 

تقرب جدا من في أنقى صورها تتجرد من الذات و  يرى سبانجر إن القيم االجتماعيةو 
 الدينية.القيم 

  _ القيم الدينية:4

فهو  وراء الطبيعة أو العالم الظاهري، ميله إلى معرفة مابها اهتمام الفرد و يقصد و     
سيطر على العالم الذي راغب في معرفة أصل اإلنسان و مصيره و يرى أن هناك قوة ت

خاص الذين تسود لديهم ويتميز األشيحاول أن يربط نفسه بهذه القوة بصورة ما نعيش فيه و 
عدم  تميز بعضهم بإتباع هذه القيمة فيياع تعاليم الدين في كل النواحي و بإتب هذه القيمة،

ري حث الطالب على زمن الضرو  الدنيا بعيدة الصلة عن كل تعصيب، سعي وراء الحياة
قامة الشعائر الدينية.أداء الفرائض و   (5)ا 

 

 

                                                           
(

5
 .199السابق، ( نفس المرجع 
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 :القيم الجمالية_ 5

حية الشكل أو التوافق أو يعبر عنها اهتمام الفرد و ميله إلى ما هو جميل من ناو     
التوافق كوين والتنسيق و هو ينظر إلى العالم المحيط به نظرة تقدير من ناحية التو  التنسيق،
نما لديهم القدرة على التذوق للجمالو  انين مبدعين،ليس بالضرورة أن هناك فنو الشكلي،   ا 

   ) 6(  الفن.و 

 _ القيم السياسية:6

العالقة بين  كيف يجب أن تكونو  اع اهتماما كبيرا للقيم السياسية،وجد علماء االجتم
بغض النظر عن نوع النظام السياسي القائم هل هو نظام ديمقراطي أم  الحاكم و المحكومين،

التي حاول العلماء استخالص أهم القيم و  أسمالي أم شيوعي، جمهوري أم ملكي،ر  ديكتاتوري،
 توفرها النظام السياسي:

 _ حرية التعبير عن الرأي.

 التشريع.االنتخابات و _ حرية الحركة 

 _ العدالة و المساواة للجميع.

  القانون من الجميع._ احترام النظام و 

 _ توفير فرص العمل للمواطنين.

 من الخارج._ حماية المجتمع من الداخل و 

                                                           
باب من منظور الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، بدون الدينية للش القيمنورهان منير حسن فهمي،  (6)

 .135,134،ص1999ط،
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    (7)االستثمار._ حرية العمل و 

 خصائص القيم :رابعالمطلب ال

تمتاز القيم بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المفاهيم األخرى 
 أو السلوك و يمكن إجمال أهمها فيما يلي: كالحاجة أو الدافع أو المعتقد أو االتجاه

التي ا يميزها عن الحاجات _ أنها إنسانية: بمعنى أنها تختص بالبشر دون غيرهم و هذا م
 غيرهم.البشر و ص تخ

هي بهذا بالماضي والحاضر والمستقبل و معين: فالقيم إدراك يرتبط  _ أنها مرتبطة بزمن
 المعنى تبتعد عن معنى الرغبات أو الميول التي ترتبط بالحاضر فقط.

 ،قطبا سلبيادها مما يجعل لها قطبا ايجابيا و أنها تمتلك صفة الضدية: فلكل قيمة ض_ 
في حيث يمثل القطب السالب ما يمكن هذا  يجابي هو وحده الذي يشكل القيمة،القطب االو 

 (8)القيمة أو عكس القيمة.

تعلل تقيس وتقيم وتفسر و إلصدار األحكام  _ المعيارية: بمعنى أن القيم تعتبر بمثابة معيار
 من خاللها السلوك اإلنساني. 

هي تختلف من مجتمع إلى و _ أنها نسبية: أي أنها ليست مطلقة بل تمتاز بالثبات النسبي 
 و الجغرافيا و االيدولوجيا.آخر تبع لعوامل المكان و الزمان و الثقافة 

ت وراثية بمعنى أنه يتم تعلمها كتسبة من خالل البيئة و ليسأي أنها م متعلمة: _ أنها
 التنشئة االجتماعية المختلفة.اكتسابها عن طريق مؤسسات و 

 
                                                           

 .300,297ص ،2002,1ط مطبعة النيل، القاهرة، نظرة علم االجتماع المعاصر، سلوى عبد الحميد الخطيب، (7)
 . 24ص ذكره،مرجع سبق  ماجد الزبود،( 8)
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    (9)_ أنها ذاتية: بمعنى أن وزن القيمة وأهميتها يختلف من فرد إلى آخر.

 : مكونات و تصنيفات ومصادر القيمالمبحث الثالث

 المطلب األول: مكونات القيم

 تتكون القيم من ثالث مكونات رئيسية هي:

 أ_ المكون المعرفي:

مكون يتصل هذا الوعن طريقه يمكن تعليم القيم و المعلومات النظرية ويشمل المعرفة و 
ا متعددة في هذبالقيمة التي تود تعليمها وحسب أهميتها وما تدل عليه من معاني مختلفة و 

اإلرادي ويقوم باالختيار الحر و  كل بديل،ينظر في عواقب الجانب تعرف البدائل الممكنة و 
 بين هذه البدائل.

 الوجداني: ب_ المكون

عن طرقه يميل و  األحاسيس الداخلية التي ال تظهر،المشاعر و شمل االنفعاالت و يو 
هذا الجانب يشعر الفرد بالسعادة يتصل بتقدير القيمة واالعتزاز بها و الفرد إلى قيمة معنية و 

 (10)للتمسك بالقيمة.يعلن االستعداد و  الختيار القيمة على أرض الواقع

 ج_ المكون السلوكي:

لى سلوك القيمة على أرض الواقع فالقيمة تترجم إ هو الذي تظهر فيه هذا الجانبو 
األداء فعلي و أو ال الجانب بممارسة القيمة أو السلوكيتصل ظاهري عن طريق التفاؤل و 

                                                           
 .24ص نفس المرجع السابق، (9)
 .12ص  فؤاد علي العاجز و العمري عطية،   (10)
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في هذا الجانب يقوم بممارسة القيمة و تكرار استخدامها في الحياة اليومية النفسي الحركي و 
 )11(العادية.

 الثاني: تصنيفات القيم المطلب

موضوع اهتمام العديد من شكل موضوع تصنيف القيم في مجموعات وفقا ألبعادها 
ه من الضرورة بمكان تصنيف إال أن  على الرغم من صعوبة تصنيف القيم و  االجتماع،علماء 
 سنعرض تاليا أهم التصنيفات في مجال القيم وهي:و  سهل دراستهاليمكن فهمها و يم هذه الق

قيم  هي:)أنماط الرجال( إلى ستة أنواع و  سبرنجر في كتابه_ حسب المحتوى: فقد صنفها 
 المعارف من أجل تحقيقها،لحقائق و ميله الكتشاف اوتعبر عن اهتمام الفرد الزائد و نظرية 

 قيم جماليةو  العمل،لفائدة والنفع والثروة و العملية ذات اتعبر عن اهتمامات وقيم اقتصادية و 
سياسية قيم و  االنسجاممن حيث الشكل و  ميله إلى ما هو جميلوالتي تعبر عن اهتمام الفرد و 

تعبر عن اهتمام الفرد بحب وقيم اجتماعية و  العمل السياسيوتهتم بالسلطة والقوة والسيطرة و 
إلى هي تعبر عن اهتمام الفرد بالمسائل الدينية وميله والتضحية من أجلهم وقيم دينية و الناس 

 معرفة ما وراء الطبيعة.

لية والتي إلى قيم الوسي_ حسب المعتقد: حيث حاول روكاتش تصنيف القيم حسب مقصدها 
تضعها  هي األهداف التيو  الغائية،الجماعات على أنها وسائل ينظر إليها األفراد و 

 االجتماعية.كالقيم الشخصية و  ألنفسهااألفراد الجماعات و 

  (12(تنفيذها بالقوة كالقيمشدتها: وهي قيم إلزامية تكون ملزمة للجميع من الضروري  حسب_ 

  لكنه ال يلزمهم بمراعاتهاالتمسك بها و قيم مفضلة يشجع المجتمع أفراده على الدينية و 

                                                           
 .54ص، نفس المرجع السابق (11)
 .24صماجد الزبود، مرجع سبق ذكره،  (12)
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قيم مثالية وهي التي يحس الفرد بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة كالدعوة إلى مقابلة اإلساءة و 
 باإلحسان.

 قبلية التي تزول بسرعة مثل الموضات والبدع والنزوات و _ حسب ديمومتها: كالقيم العابر 
القيم الدائمة التي تدوم زمنا عتقد أنها تربط بالقيم المادية و وي عليها المراهقون بالدرجة األولى،

 تعتقد أنها ترتبط بالقيم الروحية.يمتد جذورها في أعماق التاريخ و و  ،طويال

تقسم إلى قيم تقليدية)أصيلة( تتواجد لدى الشباب ذوي الشخصيات الموجهة و حسب تاريخها: 
تتواجد لدى الشباب ذوي ة و عصريوقيم منبثقة و  الشخصيات التقليدية،حو اآلخرين و ن

 الشخصيات الموجهة في الذات.

الدينية بمعنى ربط كل قيمة بنظام اجتماعي سب وظائفها: كالقيم االقتصادية والسياسية و ح_ 
 (13)معين كما فعل دوركايم.

  القيمالمطلب الثالث: مصادر 

التي تشتق منها فالمصادر  آخر،تشتق منها القيم بين مجتمع و تتباين المصادر التي 
القيم في المجتمعات االشتراكية تختلف عن المصادر التي تشتق منها القيم في المجتمعات 

 على وجه العموم فإن المصادر التي تشتق منها القيم في المجتمعات هي:و ، الرأسمالية

   _ التشريعات السماوية:1

 (14).و المادية و غيرهامن القيم الروحية و الخلقية  و يشتق منها كثير    

فالدين له تأثير في نسق  يم،القالدين و قويا بين والحق أن هناك اتصاال ملحوظا و 
القوي لدرجة الفعال و القيمة سواء على مستوى إدراك القيمة أو الفعل الناتج عن هذا التأثير 

                                                           
 .25صالسابق، نفس المرجع  (13)
 .160ص ،1999,1، طدار الشروق علم االجتماع التربية، عبد اهلل الرشدان، (14)
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أو على األقل نستطيع القول بأنه يمكن أن بأن الدين هو مصدر القيم أنه يبرز الرأي القائل 
كل من) دفيس( لقد عبر عن وجهة النظر هذه و  ون هناك نسق قيمي مؤسس على الدين،يك

بقولهما " لعل سبب ضرورة الدين واضح في حقيقة أن المجتمع اإلنساني و الذي  و ) مور(
وهنا ما  القيم المطلقة،المتثال للغايات و وا التجاهات المدعمة للبناء النظامي،يوجه في نفس ا

رس نوعا من التأثير المستقل على مجرى أن القيم وخاصة القيم الدينية تمافيبر في كون  أيده
 (15)حياة وسلوكيات األفراد في المجتمع.

التي تأخذ يذهب فيبر هو السلطة التقليدية و هذه األنساق اإلعتقادية كما أول و 
مكن أن ينظر إليه على نسق القيم تحت هذه السلطة التقليدية يو  من قدسية التقاليدشرعيتها 

 (16)دائم ومعصوم.أنه مقدس و 

قائمة على صفة فهذه القيم  ع السلطة الكرزمية كما يذكر فيبر،أما عن القيم التي تشر 
ولهذا يعامل على أنه يملك قوى فوق  خاصة لشخصية الفرد، وبفضلها يتميز أقرانه العاديين،

الطبيعة أو على األقل قوى خاصة محددة ومثل هذه القوى أو الصفات ليست في متناول 
على هذا األساس هذه الصفات أو قدوة و ينظر إليها على أنها مقدسة  الشخص العادي و لكن

هور تسمح الفرصة دائما لظو عامل أو ينظر إليها على أنه قائد، فإن الشخص المتمتع بها ي
 الظروف القاهرة.الكارزما في حاالت الضرورة و 

وذلك  راديكالي بطبعه يحاول تحدي نسق القيم الثابتولهذا فإن القائد الكرزمي    
م في هذا الصدد فإن كتاب األخالق البروتستنتية له مقابمعالجة جوهر بهدف جديد و 
القيم  كيف أن هذهصف نسق جديد من القيم و فقد اهتم بو  الصدارة في علم االجتماع القيم،

)الرأسمالية الحديثة( ففي هذا الكتاب حاول فيبر أن يبين كيف  شكلت نسقا اجتماعيا جديدا،
  لدينية تدعم شكال من الفعل االقتصادي.أن القيم ا

                                                           
  .189ص ،1961المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، بدون ط،  دار محمد أحمد بيومي، علم اجتماع القيم، (15)
 .192ص ،1999، بدون ط، قسنطينة ،ثدار المبح حميد خروف، إشكالية النظرية و الواقع، (16)
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  _ األوضاع االجتماعية:2

 (17)المختلفة. يشتق منها الكثير من القيم المعنوية والماديةو    

 من مصدر القيم أيضا نجد :و 

 :قة_ الخبرة الساب3

الذي فالطفل  القيم التي يعطيها ألشياء،وزان و تعد خبرة الفرد مهمة وتظهر في األ
الذي لم تتيح له فرصة الطفل األمي و  لحرية يفترض أن يقدر قيمة الحرية،ا عان من إهدار

 لتعليم حسب  حرمانه منه.التعليم يعطي قيمة كبيرة 

 _ الجماعة التي ينتمي إليها الفرد:4

من قيمه مصدر آخر للقيم فقد يغير الطفل تعد الجماعة التي ينتمي إليها الطفل 
ة دينية قد شأنجد أحيانا أن الطفل الذي ينشأ ن مثال إذالرفاق بسبب تأثير ضغوط الجماعة 

الدنيا كثيرا من  يغير من قيمه الدينية نتيجة دخوله في جماعة غير دينية أوال تعطى لقيم
 .األهمية

 

 

 

 

 

                                                           
 .160صعبد اهلل الرشدان، مرجع سبق ذكره،  (17)



 القــــــــــيـــــم                  الفصل الرابع                                                             
 

67 
 

 خالصة الفصل:

من خالل ما تم التعرض إليه توصلنا إلى أن القيم جزء من ثقافة أي مجتمع الذي له 
تة بين هي متفاو تحكم و توجه السلوك، و متغيرة الفرد، كما أنها مكتسبة و  يد قيمالدور في تحد

 درجتها.األفراد من حيث ترتيبها و 
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 الفصل الخامس: القيم اإلسالمية
  تمهيد

  : مصادر والقيم اإلسالمية وخصائصهاالمبحث األول
 القيم اإلسالمية مصادرالمطلب األول:  

 خصائص القيم اإلسالمية المطلب الثاني:
  وتصنيفاتها المبحث الثاني: أهمية القيم اإلسالمية ومجاالتها

 المطلب األول: أهمية القيم اإلسالمية
 المطلب الثاني: مجاالت القيم اإلسالمية
 المطلب الثالث: تصنيف القيم اإلسالمية

 خالصة
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 تمهيد
القرآن التي ق المستوحاة من اهلل واإلسالم و م اإلسالمية مجموعة من األخالتعتبر القي

المجتمع، مع متكاملة قادرة على التفاعل الحي تجعلها ية اإلسالمية، و تصنع نسيج الشخص
 .العقيدةمن أجل النفس واألسرة و وعلى العمل  وعلى التوافق مع أعضائه،

ل في وتأتي أهميتها لما لها من دور فعا فالقيم عنصر من عناصر الثقافة اإلسالمية 
القيم في اإلسالم ف زدهاره،إذ هي أساس أخالق المجتمع التي بها رقيه وا حياة المجتمعات،

المسلمون من مصادر  تقيهوال كالما يردد بل هي واقع معاش يس شعارات ترفعليست مجرد 
بخالف القيم عند غير  بثبات الوحيين إلى يومنا هذا،مما جعلها ثابتة مستقرة  الدين القويم،

 فساد أخالقي. ه من انحالل و يالمسلمين فمازلت تتبدل وتتحول حتى وصلوا إلى ما وصلوا إل
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 در القيم اإلسالميةالمطلب الثاني: مصا
 مصادر القيم اإلسالمية هي:

ا في ن  ط  ر  ا ف  تعالى:"م  اهلل قال ريعة اإلسالمية القرآن الكريم هو أساس الش _ القرآن الكريم:1
الدنيا ر الدين و ء" أي ما تركنا في القرآن شيئا مما يحتاج إليه الناس في أمي  ش   ن  اب مالكت  

ى ر  ش  ب  و   ة  م  ح  ر  ى و  د  ه  ء و  ي  ل ش  لك   اان  ي  تب   اب  الكت   ك  ي  ل  ا ع  ن  ل  ز  ن   و   مفصال أو مجمال، وقال تعالى:"
 (1)" لمين  س  م  لل  
لى القرآن تستند باقي و   األدلة في حجيتها من السنة و اإلجماع و القياس و غيره.ا 
لم يقصد بها هي ما صدر من النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم من أقوال و  _ السنة:2َ

حجة في الدين ودليل األحكام وقد أجمع المسلمون على أن السنة  وتقريرات، أفعالاإلعجاز و 
  الشرعية، وبالتالي فهي تعتبر مصدر من مصادر القيم اإلسالمية.

م على حكم من أمة محمد صلى اهلل عليه وسل وهو اتفاق بين المجتهدين: اإلجماع_ 3
المراد من االتفاق: االشتراك في االعتقاد أو الفعل أو القول أو و  ،شرعي في عصر الرسول

واإلجماع إما أن يكون قطعي الداللة على الحكم أو  ،في معناهما من التقرير أو السكوتما 
فال سبيل إلى  ،إن كان قطعي الداللة على الحكم وهو اإلجماع الصريحف ،ظني الداللة

ارت قانونا شرعيا ألنها ص ،تم فيها ذلك اإلجماع اد في مسألةمخالفته و ال مجال لالجته
أما ما كان ظني الداللة فهو اإلجماع السكوتي وأنه ال يخرج  العمل بمقتضاهواجب اإلتباع و 

الواقعة عن أن تكون محال لالجتهاد ألنه ال يخرج عن كونه رأي جماعة من المجتهدين أو 
 جميعهم.

                                                           
(1)

 .89النحل سورة   
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تدرك  ال عي،محل آلخر في علة حكم له شر يعرف اصطالحا بأنه مساواة و  _ القياس:4
أن القياس أصل من أصول ال خالف بين جمهور الفقهاء من نصه بمجرد فهم اللغة، و 

  (2).في معرفة األحكام الشرعية العمليةدليل من األدلة الشرعية التي يرجع إليها التشريع و 
  :للقياس أربعة أركان وهيو 
 و يسمى المقيس عليه. أو باإلجماع،ثبت الحكم فيه بالنص _ األصل الذي 1
يراد تعديته ذي ثبت في األصل نصا أو إجماعا و هو الحكم الشرعي ال_ حكم األصل: و 2

 إلى محل آخر.
 يراد تعدية حكم في األصل إليه._ الفرع: وهو المحل الذي لم ينص على حكمه و 3
 هي الوصف الجامع الذي من أجله شرع الحكم في األصل._ العلة: و 4
تلقته استقر في النفوس من جهة العقول و الفقهاء ما عند األصوليين و  ويقصد به العرف: 5 

الطباع السليمة من قول أو السليمة بالقبول فكل ما اعتاده وألفه أهل العقول الرشيدة و الطباع 
 اطمأنت إليه طباعهم.و فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره من نفوسهم 

 اإلسالميةالقيم  خصائصالمطلب الثالث:  
 لقيم في المجتمعات غير اإلسالمية،عن االقيم اإلسالمية تتميز بخصائص تميزها 

  من هذه الخصائص مايلي:دة من خصائص هذا الدين العظيم، و وتلك الخصائص مستم
بمعنى أنها مستمدة من كتاب اهلل و سنة  فالقيم اإلسالمية ربانية المصدر، _ الربانية:1

وأما السنة النبوية فهي أيضا مستمدة من   خبير، رسوله أساسا، وكتاب اهلل هو من لدن حكيم
" أما المصادر إن هو إال وحي يوحى ينطق عن الهوى عند اهلل على لسان رسوله" وما

ال بالمصدرين األساسين و كون محكومة العرف فيجب أن تو االجتهاد األخرى كاإلجماع و 

                                                           
 .15والعمري عطية، مرجع سبق ذكره،فؤاد علي العاجز  ( 2)
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ال من شريعة اهلل و بالتالي فهي أيضا يمكن اعتبارها قيما ربانية مستمدة تناقضهما، و 
  (3)تناقضها.
في يتضح مما سبق أن كون القيم اإلسالمية ربانية المصدر إن ال ينفي دور العقل و 

قي واإلدراك عمل الفكر البشري أساس التل االجتهاد ضمن حدود شريعة اهلل، بحيث يكون
 .التطبيق قي الواقع الحياةوالتكيف و 

كالقيم العقدية و قيم  تغير أو التبديل،هناك قيم عليا ثابتة ال تقبل االجتهاد أو ال _ الثبات:2
بمعنى آخر أن القيم التي تستند إلى  ألمر بالمعروف و النهي عن المنكر،العبادات و قيم ا

لة الدال على ظنيأما تلك التي تعتمد  ال يجوز فيها التغير أو التبديل، معنى قطعي الداللة
وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة اإلنسان  فإن مجال االختيار فيها واسع،

المرونة في تناسق م اإلسالمية بالجمع بين الثبات و القيد تميزت قمن مواقف وحوادث... و 
المرونة الثابت فيما يجب أن يخلد ويبقى، و  ويوضع كل منهما في موضعه الصحيح ،مبدع

ذا يتبين ثبات القيم اإلسالمية ومرونتها وصالحيتها لكل لهويتطور، و  فيما ينبغي أن يتغير
 (4)لظروفه. مراعاتهازمان ومكان، واهتمامها باإلنسان و 

 نواحي عدة: الشمول منتتمثل بصفة فالقيم اإلسالمية _ الشمول: 3
روحية أو لقد اهتمت القيم اإلسالمية بكل جوانب الحياة اإلنسانية بجميع مجاالتها     

إال رسمت له الطريق  ،اجتماعية عقلية أو عاطفية، فردية أو جسمية، دينية أو دنيوية،
وانبه جسما له ضروراته وحاجاته، األمثل للسلوك الرفيع، فمنها ما يتعلق بالفرد في كل ج

 ما يتعلق باألسرةا ودوافعها ومشاعرها وأشواقها، و ونفسا لها مواقفه ،قال له مواهبه و آفاقهوع
ها ما منو  األرحامواألقارب و العالقة بين كعالقة بين الزوجين والعالقة بين األبوين واألوالد و 

منها ما جامالته واقتصاده ومعامالته وفي سياسته وحكمه، و ميتعلق بالمجتمع في آدابه و 
فوق كل الكبير وقبل ذلك و  منها ما يتعلق بالكونير العقالء من الحيوان والطير و يتعلق بغ

                                                           
(

3
 .17ص بق ,اسالمرجع نفس ال  (
 .13صرجع السابق،نفس الم (4)
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و بهذا يتجلى شمول القيم من حيث  الخالق العظيم الذي منه كل النعم،ذلك ما يتعلق ب
 (5)موضوعها ومحتواها.

  _ العموم:4
ال هي مرتبط بأشخاص اضرة على بعض األفراد في المجتمع، و ليست القيم ح 

لكنها في و  عداد األخيار واألطهار والقالئل،روحه ليكون اليين يرتقي الواحد منهم بنفسه و مث
العموم الذي يتحقق في األمة هي بذلك تسمح بقررة وميسورة يمارسها اإلنسان و حقيقتها م

ة بغير األزمنواألحوال وفي مختلف األمكنة و  جماعات في جميع األوضاعكلها، أفرادا و 
 قية شملتالتعاليم الخلت العربي واألعجمي، والقواعد و وفي العموم القيم شمل ،تفريق أو تمييز

 حتى تعامله مع الحيوان.كامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان و 
 :_ المالئمة للفطرة5

يكملها، ال بما  وفي مجال القيم بما يالءم الفطرة و الطبيعة البشرية  جاء اإلسالم
األخالق)القيم( التي حددها اإلسالم  حتى يقول الدكتور أمير عبد العزيز يضادها ويصدمها،

وهذه ميزة  في ذلك كل جوانب القيم صغيرها وكبيرها، يستويو جعلها اهلل موفقا للفطرة تماما 
 (6)رئيسية تتحقق في معنى عظيم في معاني صالحة للحياة.

  التوازن:_ 6
: فهناك توازن وهذا التوازن يظهر بمظاهر شتى وعدم اإلفراط ،الوسطية فهناك التوازن و     

تحاول معرفة عن حججه وبراهينه و تبحث قاه الكينونة اإلنسانية لتدركه و بين الجانب الذي تتل
، وهناك توازن بين تطبقها في حياتها الواقعيةالعملية و علله و غاياته و تفكر في مقتضياته 

هناك توازن بين متطلبات الجماعة فال يطغى جانب على آخر و متطلبات ت الفرد و متطلبا
 الدنيا ومتطلبات اآلخرة .

 
                                                           

 .156ص  ،20051دار الفضيلة، الرياض ط مانع بن محمد علي المانع، القيم بين اإلسالم و الغرب،  (5)
(

6
 .158( نفس الرجع السابق ,ص 
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    _ اإليجابية:7
بمن  خير تؤديفهي ايجابية  بكل ما تعني هذه الكلمة، قيم ايجابية فالقيم اإلسالمية    

اهلل سبحانه بالكون والحياة ة في عالقة اآلخرة وهي ايجابية فاعليعتنقها إلى سعادة الدنيا و 
 .الكون هي ايجابية فاعلة في دور اإلنسان ووظيفته في هذاواإلنسان و 

  _ الواقعية:8
فالقيم اإلسالمية قيم واقعية تتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي       

يات ال مقابل مثالال مع ابي، ال مع تصورات عقلية مجردة و المستيقن و األثر الواقعي اإليج
ألنها تهدف إلى أرفع  واقعية مثالية، أو مثالية واقعية،لكن هذه الواقعية و  لها في عالم الواقع،

  (7).مستوى وأكمل نموذج تملك البشرية أن تصعد إليه
 المبحث الثاني:

  المطلب األول: أهمية القيم اإلسالمية
 حيث نبرز أهمها فيما يلي: بالنسبة للفرد: أهمية القيم اإلسالمية_1

  أ_ القيم اإلسالمية جوهر الكينونة اإلنسانية:
اها تمتد حتى جوهرها و خفاي، و اإلسالمية ضاربة بجذورها في النفس البشريةإن القيم        

خلق فالقيم الزمت ، حقيقتهو  تكوينهل ركنا أساسيا في بناء اإلنسان و هي تشكوأسرارها، و 
مادي محسوس يتمثل في جسده فاإلنسان له كيان  وصارت جزءا من ذاته، اإلنسان وتكوينه

استحق  أهم من الجسد وبه تميز اإلنسان عن المخلوقات، البشري و هناك عنصر جوهري
خضاع الكائنات له.ة و سجود المالئكو التكريم   ا 

 المجتمع علىفردا له معنى وجوده في األسرة و  بها يصيرفعنوان اإلنسان هي القيم و 
 يصبح مثل الحيوان البهيمي تسيطر عليه الشهواتوبدونها يفقد الفرد إنسانيته و حد سواء 

 .األهواءو 

                                                           
 .12مرجع سبق ذكره ص ،علي العاجزفؤاد   (7)



 الفصل الخامس                                                                             القيم اإلسالمية
 

75 

 

     ب_ القيم اإلسالمية تحدد مسارات الفرد و سلوكه في الحياة:
والفكر، فيتفكر  المعتقديم التي تنشأ بدورها عن التصور و من القينبع السلوك اإلنساني        

ها هو الذي يحدد لتصورات عن بناؤهاإلنسان في األشياء والمواقف التي تدور من حوله و 
بناءا على ذلك تأتي وفق هذه المنظومة، و  ومن ثم تصدر أنماط السلوك منظومته القيمية،

تعاد االبد فيما ينبغي فعله والتحلي به وفيما ينبغي تركه و أهمية القيم كمنظمات لسلوك الفر 
 عنه. 
  :النفس ة حماية للفرد من االنحراف و االنجرار وراء شهواتالقيم اإلسالميج_ 
كلما حاول ، و تدفعه بعيدا عن سموه الروحي و الخلقيتلقي المادة بثقلها على الفرد و       

في النفس فعلها وللشهوات واألهواء فالغرائز البشرية  من قيودها جاءته بثوب جديد،االنفالت 
مسيطرا على تلك الغرائز لكنه وضع نظاما قيميا  ها أو يقهرها،كر اإلسالم لم ينتأثيرها، و 

 (8)سيدة عليه. تنظيمها لتكون خادمة لإلنسان الوالشهوات وعمل على ضبطها و 
    الطاقات السلبية: د_ القيم اإلسالمية تزود الفرد بالطاقات الفاعلة و تبعده عن

وتشعره القيم اإلسالمية هي التي تحدد أهداف اإلنسان في الحياة و متطلعاته إليها       
وهي التي  بالنجاح واالنجاز والتقدم و تبعث في نفسه السعادة وتبعده عن التعاسة والفشل،

تمكنه من زز لدى اإلنسان الطاقة الفاعلة و قيم ايجابية تعفهناك  تعزز ثقة الفرد بنفسه،
 االنهيار النفسي.مواقف أما السلبية فتورث العجز والضعف والفشل و االيجابي مع الالتفاعل 

  _ أهمية القيم اإلسالمية بالنسبة للمجتمع:2
  تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريته: أ_ القيم اإلسالمية 

ال تحدد بالمعايير المادية وحدها، بل إن وجودها ضعفها إن قوة المجتمعات و       
 .استمرارها مرهون بما تملكه من معايير قيمية وخلقيةو 

                                                           
(8)

، فية لمدينة المسيلةشالكاج فو لأل القيم الدينية و السلوك المنضبط) الكشافة اإلسالمية الجزائرية( دراسة ميدانية ،صليحة الرحالي 
 .41ص 2008،2007مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع الديني،
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   تحفظ للمجتمع هويته وتميزه:ية ب_ القيم اإلسالم
تلك الثقافة التي تعكس أنماط السلوك ، تشكل القيم محورا رئيسيا من ثقافة المجتمع      

الحياة كافة فإن هوية المجتمع تتشكل جوانب غلغل القيم في تلنظرا س فيه، و اإلنساني الممار 
 للمنظومة القيمية السائدة في تفاعالت أفراد المجتمع.وفقا 

معايير بما تتبناه من أصول ثقافية و  تختلف عنة بعضها البعضفالمجتمعات تتمايز و 
 قيمية تشمل نواحي مختلفة.

     :اإلسالمية تحفظ المجتمع من السلوكيات االجتماعية و األخالقية الفاسدة ج_ القيم
مته من المظاهر السلوكية التي تحفظ سالة بمثابة الحصن الواقي للمجتمع و تعتبر القيم     

وده قيم الحق والفضيلة واإلحسان الفاسدة، بحيث يصير مجتمعا قويا بقيمه و مثله، تس
     الفساد.حارب فيه قيم الشر و والعدالة والمساواة وت

 المطلب الثاني: مجاالت القيم اإلسالمية
جميع التفكير واالعتقاد و  جميع مناحيم اإلسالمية جميع مناشط الحياة و تشتمل القي      

 بالكون جميعا.، بل و بغيره من البشرط المسلم بخالقه و العالقات التي ترب
 القيم اإلسالمية إلى مايلي:يمكن تصنيف أهم المجاالت التي تشملها و 
   _ مجال العقيدة:1

 ن يؤمن باهلل و مالئكته ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره،فالمسلم مطالب بأ      
عليه وأن محمد صلى اهلل  وأنه خاتم األديان،ومطالب بأن يقر بأن الدين عند اهلل اإلسالم 

 .األول للشريعةو هو المصدر األساسي و  يه القرآنوسلم خاتم األنبياء و الرسل، أنزل عل
   المسلم بغيره من البشر: _ مجال عالقة الفرد2 

ومن هنا تفسير دعوة  ،اإلسالم حسن الخلق جزءا ال يتجزأ من التدينإذ يجعل    
من صدق في  التوافق السلوكي معها فيما جاء به األمرسالم إلى االلتزام بقيم اآلداب و اإل

حسن الظن اليد واللسان و طهارة والعفة واإلخالص و واألمانة  والعلن، السرالفعل في القول و 
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تقان العمل و   وفيما جاء به النهي عن أضداد ،رحمة الصغاروتوقير الكبار و  صلة األرحاموا 
 الموبقات.هذه من قبيح الخصال و 

  نسان بالكون:إل امجال عالقة  _3
يدعو إلى الحرص عليها   التفكر فيه قيمة،في ملكوت اهلل و إذ يجعل اإلسالم النظر       

ولإلسالم قيم  أسرار اهلل في األرض وفي السماء،أعاله قيم العلم و كشف بما يترتب فيه 
        (9)مع الجماد لخير البشرية.بالتعامل مع الحيوان والنبات و  تتعلق

 المطلب الثالث: تصنيف القيم اإلسالمية
التصنيفات تختلف من باحث إلى آخر، فمحمد عبد اهلل للقيم اإلسالمية مجموعة من      

المكلف ال يخرج من وأن سلوك اإلنسان  يم اإلسالمية مرادف لكلمة السلوك،يعتبر مفهوم الق
رعية، انطالقا من أقسامه ) الفرض، المندوب، المباح، أن يقع ضمن إحدى األحكام الش

 اآلتية: فالقيم اإلسالمية بدورها تنقسم من خالل ذلك إلى المراتبالي بالتالحرام، المكروه( و 
التقصير فيها) القيم  التي يجب االلتزام بها مع عدم(: و أ_ قيم مندوبة) قيم مرغوب فيها

 قيم ايجابية من غير إلزام. المفروضة( و 
قيم محرمة( التي يلزم االبتعاد ) قيم مرغوب عنها(: وهي قيم منهي عنها) ب_ قيم مكروهة

 على االبتعاد عنها من غير إلزام. عنها، وقيم حث الشرع 
 (10)ج_ قيم مباحة: حيث يترك فيها الخيار مفتوحا للفرد بين الفعل و الترك.

ي كما هو الشأن ف ر القيم اإلسالمية بأنها ثابتة ومطلقة،تصنيف فاروق الدسوقي الذي يعتب
لتي ن القيم تنقسم إلى ثالثة أقسام تنضوي تحتها شتى المعاني االمنظور الفلسفي من أ

     قيم: ويحددها في ثالثة تضبط مسالك اإلنسان في حياته،

                                                           
 .11,10ص  و العمري عطية، مرجع سبق ذكره فؤاد علي العاجز  (9) 
                                              . 17، ص1982دستور األخالق في القرآن، مؤسسة الرسالة، الكويت، بدون ط،عبد اهلل محمد دراز،   (10)
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_ الحق: هو القيمة العليا التي تنبثق من عقيدة اإلسالم باعتبارها التعبير اإللهي عن الواقع 
 ومن ثم ال تعلو قيمة في اإلسالم على الحق. ، والحق اسم من أسماء اهلل عزوجل،الكوني

ع للحق لكن مفهوم الخير يخضعملية المنبثقة من شريعة اإلسالم، و _ الخير: هو القيمة ال
 األثبت.باعتباره القيمة األعلى و 
يتبع هذا سائر و  المية تنبثق من الحق والخير،أيضا في الحياة اإلس_ العدل: قيمة ثابتة 

حسان وبر، انة ورحمة و مودة و صدق ووفاءمن أمالقيم الخلقية  فكلها تهدف إلى  ورحمة وا 
 (11)الخير و تحققه و تقوم على الحق.

 فاروق عبد السالم للقيم اإلسالمية:تصنيف الهاشمي و 
 _ قيم متصلة بعالقة اإلنسان مع ربه.

 _ قيم متصلة بعالقة اإلنسان مع نفسه.
  (12)._ قيم متصلة بعالقة اإلنسان مع اآلخرين

 بصفة عامة إلى قسمين هي: وقد صنف سيد قطب القيم 
جاهلية من خالل تصنيفه للمجتمعات البشرية، فمجتمع يطبق فيه قيم مادية قيم إنسانية و 

عقيدة مجتمع جاهلي ال تحكمه سلوكا، و خلقا و عقيدة وعبادة و شريعة ونظاما و اإلسالم 
وبالتالي تكون إنسانية  ،سلوكياتهاوأخالقها و موازينها وشرائعها و تصوراتها وقيمها و اإلسالم 

انية هي موضع تكون الخصائص اإلنسهي القيم العليا، و  اإلنسان في المجتمع اإلسالمي
 (13)أما في المجتمع الجاهلي فهو الذي تكون فيه المادة هي القيمة العليا. االعتبار،التكريم و 

 أما أبو العينين فقد صنف القيم اإلسالمية إلى:
 قيم روحية و عقدية كقيم اإليمان باهلل و قيم الجهاد في سبيله._ 

                                                           
(11)

  .24،ص1986,2بيروت، ط ،اإلسالميفاروق الدسوقي، مقومات المجتمع المسلم، المكتب  
                                                         ،1989بدون ط،  مصر، للكتاب، الهيئة المصرية العامة القيم الضرورية و مقاصد التشريع اإلسالمي، محمود عطا حسين عقل، (12)

 .75ص
(13)

 .112بدون ط، بدون س، ص ، القاهرة، طب، معالم في الطريق، دار الشروقسيد ق 
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 قيم الصدق._ قيم خلقية كقيم العدل وقيم األمانة و 
 قيم التخطيط.التفكير و _ قيم عقلية تتعلق بقيم المعرفة مثل قيم 

 قيم الحب. قيم وجدانية مثل قيم ضبط النفس و _ 
 اإلحسان إلى الجار.و قيم _ قيم اجتماعية مثل قيم بر الوالدين 

 قيم االعتناء بالجسم.قيم ترشيد االستهالك و   _ قيم مادية مثل
  (14)قيم النظام._ قيم جمالية مثل قيم الجمال  وقيم النظافة و 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .76نفس المرجع السابق، ص( 14)
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 خالصة الفصل:
 

ان  تلك القيم السامية التي تسمو باإلنسوفي األخير نستنتج  أن القيم اإلسالمية هي 
 و ترتقي بقدراته، و تضيء له السبيل، وتوجه عقله، وتحرره من األنانية والذاتية، وتأخذ بيده

ألنها نابعة  قيم روحية صالحة لكل زمان ومكان،إنها  وتقوده نحو الفالح في الدنيا واآلخرة،
 من العلم المطلق األزلي للخالق عزوجل.

 
 
 
 
 
 
 



 العلمية لتحليل المحتوى وعالقتها بالكتاب المدرسيالفصل السادس               اإلجراءات 

 

81 
 

 الفصل السادس: اإلجراءات العلمية لتحليل المحتوى وعالقتها بالكتاب المدرسي 
  

 تمهيد
 المبحث األول:اإلجراءات العلمية لتحليل المحتوى

 : تحديد فئات التحليل المطلب األول:

                            تحديد المفاهيم اإلجرائية لكل من فئات التحليلالمطلب الثاني: 
 المطلب الثالث: تحديد وحدات التحليل

 الثاني: تحليل محتوى الكتبالمبحث 

 المطلب األول: تحليل كتاب اللغة العربية
 المطلب الثاني: تحليل كتاب التربية اإلسالمية

 المطلب الثالث: تحليل كتاب التربية المدنية
 مجموع المواد الدراسية : تحليل مجموع القيم فيالمطلب الرابع
 نتائج البحث

 

 

 

 

 

 



 العلمية لتحليل المحتوى وعالقتها بالكتاب المدرسيالفصل السادس               اإلجراءات 

 

82 
 

 اإلجراءات العلمية لتحليل المحتوى وعالقتها بالكتاب المدرسيالفصل السادس: 

 تمهيد:

الذي اعتمدنا فيه على خطوات ق إلى الجانب الميداني للدراسة و في هذا الفصل سنتطر     
النظري و تأكيد  تدعيم للجانبفي علم االجتماع، ألن الجانب الميداني هو  معروفة المنهجية

طلعنا على حقيقة ييقربنا من الواقع االجتماعي و  أفكاره، باإلضافة إلى كونهلبعض نظرياته و 
      الظاهرة المدروسة.

 تحليل محتوىالعلمية ل اتجراءالمبحث األول: اإل

 األول: اإلجراءات العلمية لتحليل محتوى بحثالم

يكاد يتفق معظم الباحثون أن هناك أربع خطوات إجرائية لتحليل محتوى باإلضافة 
وصياغة الفروض وهناك إجراءات أساسية يعتمد عليها  اإلشكاليةإلى تحديد تساؤالت 
 الباحثون وهي كاآلتي:

 _ تحديد فئة التحليل.1

 _ تحديد وحدات التحليل.2

 _ تكميم النتائج.3

نتطرق إلى كل وسوف  ،دنا في دراستنا على هاته الخطواتاعتم ونحن كغيرنا من الباحثين
 الثانية بالتفصيل.من الخطوة األولى و 
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 المطلب األول: تحديد فئات التحليل

أو فشله يتوقف على يتفق معظم الباحثون في مجال تحليل محتوى بأن نجاح هذا األخير 
مكيفة هذه األخيرة واضحة الحدود و  كانتبراعته في تحديد فئات التحليل فكلما قدرة الباحث و 

" أن بيرسلونمع مشكلة البحث كلما كانت نتائج البحث أكثر مصداقية وهذا ما يؤكد عليه "
ق على األولى اسم"فئة فئة "كيف قيل" بحيث يطلك فئتان وهما: فئة "ماذا قيل" و هنا

 (1) لقد اعتمدنا في دراستناق على الثانية اسم" فئة الشكل" و يطلالموضوع" و 

تشمل فئة فئة ماذا قيل أي فئة الموضوع  وهي تستهدف اإلجابة على المحتوى و  هذه على
( فئات ثانوية هذه الفئات هي 04الموضوع في بحثنا على فئة رئيسة و تتفرع إلى أربع)

 كاآلتي:

  الفئة الرئيسية: وهي فئة القيم اإلسالمية هذه األخيرة تتفرع إلى:

 العربية: كتاب اللغة أوال

 : التربية اإلسالمية ثانيا

 ثالثا: التربية المدنية

 المطلب الثاني: تحديد المفاهيم اإلجرائية لكل من فئات التحليل 

نقصد بها كل القيم التي تعالج مواضيع إسالمية ذات صلة مع أوال: فئة القيم اإلسالمية: و 
رام( ومع البيئة أو المحيط خر)االحتمع اآلان باهلل( ومع نفسه)المسؤولية( و اإليم, اهلل)الصالة

 حيوان(. )نبات،

                                                           
معاش الضاوية، التكوين الديني بمعاهدة تكوين اإلطارات  الدينية و عالقته بالخطاب المسجدي، دراسة تحليلية للخطاب المسجدي، مساجد   (1)

جامعة اقة، سيدي أحمد( ، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في علم االجتماع، مدينة الجزائر) براقي، الدار البيضاء، الشر 
 .113،ص2007,2008الجزائر
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 المطلب الثالث: تحديد وحدات التحليل

( وحدات للتحليل وهي:الكلمة، الموضوع، 05مس)يتفق معظم الباحثون على خ
لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على وحدة المفردة الشخصية المفردة، مقياس الزمن والمسافة، و 

يقصد بها الوحدة الطبيعية التي استعمالها في تحليل محتوى و يذيع هذه األخيرة التي 
 ( 2) أو قصة أو خطابا....الخ فقد تكون كتابا أو مقالة،يستخدمها منهج مادة االتصال، 

 تحليل محتوى كتاب اللغة العربيةالمطلب األول: 

             :يةمجموع الدروس المتواجدة في مادة اللغة العربجدول يمثل مجموع القيم, و أوال:  

 القيم مجموع الدروس المتواجدة في مادة اللغة العربية 
  النسب

 التكرار
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 االحترام 1 1 1 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / 4 16,66% 
المسؤول / 1 / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / 2 8,33 %

 ية
 الطاعة / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1  4,16%
التضامن  / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / 1 4,16%

 والتعاون
نبذ  / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / 1 4,16%

 العنف
 النظافة / / / / / / / / / / / / 1 / / / / 1 / / / / / / 2 8,33%
آداب  / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / 1 4,16%

 األكل
صلة  / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / 1 4,16%

 الرحم
 الصدق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / 0 0%

 األمانة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 4,16
 الصالة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
اإليمان  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%

 باهلل
اإليمان  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%

 بالرسول
 المجموع 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0  100%

                                                           
(2)

 .115نفس المرجع السابق، ص  
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والمستنتج من  يمثل الجدول مجموعة من القيم اإلسالمية المتواجدة في كتاب اللغة العربية
(من مجموع أربعة وعشرون درس، أي ما يعادل 9الجدول أن مجموع هذه القيم هو تسعة )

والمالحظ من الجدول أن القيم المتواجدة في كتاب اللغة العربية هي كالتالي:  %37,5نسبة
، آداب األكل، صلة من والتعاون، نبذ العنف، النظافةالتضا ، المسؤولية، الطاعة،رامتاإلح
أي ما  مرات 4ومن القيم المتواجدة كثيرا نجد قيمة االحترام فقد تكررت أربعة ،، األمانةالرحم

وقد تواجدت في الدروس التالية: اليوم نعود إلى المدرسة، في ساحة %16,66 يعادل نسبة
وقد تواجدت في شكل صورة تعبر عن طفل يساعد مسن في القسم، رفاف أختي المدرسة، 

الطفل قيمة   وهي دروس مهمة في تعليم ريق، وكذلك طفلة تسلم على جدتها،على عبور الط
في درس تعبير شفهي وقد كان التعبير عن ذلك من خالل أربع صور توضح  و ،االحترام

مراحل استيقاظ  الطفل من نومه قبل ذهابه إلى المدرسة وهذا يدل على احترام الوقت وتعليم 
، كذلك نجد في درس قراءة وكتابة السالم عليكم يا رفاق اشتقت إليكم  الطفل ما يجب فعله

االحترام بين األصدقاء وزرع المودة والحبة بين الرفاق في كلمة هذا يدعو إلى أداء التحية و 
اشتقت إليكم وهذه من سمات المسلم وهذا ما يتمتع به المجتمع الجزائري باعتباره مجتمع 
مسلم يتحلى بصفة االحترام ،كما نجد أيضا في درس في القسم والعبارة التي ظهرت فيها 

دمها لك يا سيدتي هذا يدل على احترام الكبير وهي هذه القيمة هي هذه باقة من األزهار أق
تدل على العالقة اإليجابية بين المعلم والمتعلم وهذا ما يدفع بالمتعلم إلى المثابرة والرغبة في 

 .التعلم

، المتواجدة في %8,33أي ما يعادل نسبة (2)فقد تكررت مرتان  المسؤولية وبعد قيمة     
وصورة  عبير عن صورة لفالح يغرس األشجار،من خالل التدرسين في التعبير شفهي وذلك 

وهنا نلمس قيمة المسؤولية من خالل تعليم الطفل  تمثل التعبير عن المحافظة على الغابة
 االتكال على نفسه.
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وفي درس قراءة وكتابة في العبارة نحن  اليوم ننظف بيتنا، ،فكانت النظافة وبعد قيمة      
 .ودرس نظافة الحي وع المقبل،األسبأيضا سننظف بيتنا 

وقد  %4,16وبعد قيمة آداب األكل وقد تكررت مرة واحدة أي ما يعادل نسبة 
تواجدت في الدروس التالية: تعبير شفهي وذلك من خالل التعبير عن صورة لتنظيم الغذاء، 

وهي دروس  العبارة ينبغي أن تحافظ على صحتك،قراءة صحتي في غذائي والمتمثلة في 
وهذه القيمة تحدد عالقة  صحة من خالل تنظيم األكل وقواعده،إلى الحافظة على ال تدعو

 الفرد مع نفسه.

 وقد وردت في العبارة زيارة المتحف وهي قيمة تكررت مرة واحدة ة األمانةوبعد قيم
 .تراثنا أمانة ويجب أن نحافظ عليه

 : تحليل كتاب التربية اإلسالميةالمطلب الثاني

تواجدة في مادة التربية مجموع الدروس الميمثل مجموع القيم, و جدول  :ياثان
 :اإلسالمية

 القيم                                 لتربية اإلسالميةالمتواجدة في مادة ا مجموع الدروس 

  النسب
 التكرار

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 االحترام / / 1 1 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / 3  12,5%
 

4,16% 
 المسؤولية / / / / / 1 / / / / / / / /  / / / / / / / / / / 1 

 الطاعة / / /   / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / 1  4,16%

التضامن  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
 والتعاون

 نبذ العنف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / 1 4,16%

 النظافة / / / / / / / / / / / / / 1 1 / / / / / / / / / 2 8,33%

آداب  / / /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
 األكل

صلة  / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 4,16%
 الرحم

 الصدق / / / / 1 / / / / / / / / / /          1 4,16%

 األمانة / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1 4,16%

 الصالة / / / / / / / / / / / / / 1 1 1 1 1  1 / / / / 6 25%

اإليمان  / / / / / / / 1 1 / 1 1 / 1  1 / / / / / / / / 6 25%
 باهلل

اإليمان  / / / / / / / / / / /  /  / /  / / / / / / / / 1 1 2 8,33%
 بالرسول

 المجموع 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 25 100%
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اإلسالمية والمستنتج دة في كتاب التربية المتواج اإلسالمية من القيم مجموعة يمثل الجدول   
أي ما  درس 24 من مجموع أربعة وعشرون 10 ةعشر  ين مجموع هذه القيم همن الجدول أ
اإلسالمية م المتواجدة في كتاب التربية القي،والمالحظ من الجدول أن  %41,66 يعادل نسبة

األمانة، صلة الرحم، الصدق،  ،النظافة ،نبذ العنف ،الطاعة ،المسؤولية ،كالتالي: االحترام
 ة الصالةمالصالة، اإليمان باهلل، اإليمان بالرسول )ص(، ومن القيم المتكررة كثيرا نجد قي

 :في الدروس التالية والتي تواجدت  %25أي ما يعادل نسبة  ( مرات6فقد تكررت ستة)
س صلوات في أصلي خم ،اإلسالمالصالة ركن من أركان  ،أتعلم الوضوء ،الوضوء عبادة

ونأخذ مثال درس الصالة ركن من أركان اإلسالم وقد ورد في عنصر  ،أتعلم الصالةاليوم، 
س وهي درو  104أحفظ:"إَن اَلصاَلَة َكَانْت َعَلى الُمؤمنيَن كَتاًبا َمْوُقوَتا "سورة النساء اآلية

ثم الصالة وكان ذلك بالصورة والكتابة من أجل تفيضها  ،متسلسلة ومتزنة بدأت من الوضوء
األولى من ة لللطفل ألن الطفل كثيرا ما يفهم بالصورة خصوصا وهو في بداية المرحوغرسها 
وباعتبار الصالة الركن الثاني من أركان اإلسالم  ،وهذا ما لحضناه في هذا الكتابعمره 

 .وهي عمود الدين

( مرات أي ما يعادل نسب 6ررت هي األخرى ستة)فقد تكيمة اإليمان باهلل وبعد ق
 وقد تواجدت في الدروس التالية: بالرسول فقد تكررت مرتان اإليمان، وكذلك نجد قيمة 25%

من  ،الصالة ركن من أركان اإليمان ،لخالق الرازق اهلل الواحد القاهراهلل ا ،سورة اإلخالص
مولد  أركان اإليمان، الصالة ركن من أركان اإلسالم، أصلي خمسة صلوات في اليوم

 ،س تدعو إلى األيمان باهلل ورسولهكلها درو  ،وطفولة الرسول )ص(رسول )ص(، نسب ال
وهذا ما نلمسه في سورة اإلخالص وما تدل عليه السورة أن اهلل واحد ليس له أب وال أم وال 

ألنه هو الذي خلق كل شيء  ،ونجد في درس اهلل الخالق الرازق أوالد وحده ال شريك له،
وتعليم الطفل  ،ان على عظمة اهلل وقدرتهوقات هنا بيهو الذي خلق كل المخل والرازق ألنه
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ونسبه هنا تعليم الطفل  ،دروس مولد الرسول )ص( كذلك نجد في ،سماء اهلل الحسنىبعض أ
 إلى إليمان باهلل ورسوله.مولد ونسب الرسول) ص( من أجل اإلقتداء بسيرته والدعوة 

% وقد 12،5يعادل نسبة( مرات أي ما 3)فقد تكررت ثالث ة االحترامموبعد قي
وقد تواجدت في شكل  ،األقارب،من أركان اإليمان...الخ ، زيارةفي الدروس التالية جدتتوا

وكذلك طفلة تسلم على جدتها وقيم  ،عبور الطريق صورة تعبر عن طفل يساعد مسن على
 .اآلخراحترام  إلىتدعو 

% وقد تواجدت 8،33 ا يعادل نسبة( أي م2النظافة وقد تكررت مرتان) وبعد قيمة
هو  وهنا تبرز قيمة الوضوء، بادةوء  أتعلم الوضوء، الوضوء عفي الدروس التالية: الوض

   ثانيا ونظافة للجسم أوال تزكية للنفس

أحفظ وهي قيمة تكررت مرة واحدة في درس وقيمة األمانة وبعد قيمة المسؤولية 
درس أحفظ األمانة في أتعلم: أنا تلميذ في  األمانةة وهنا تعليم الطفل قيمتان حفظ األمان

مسلم أحافظ على األمانة وال أضيعها وأسلمها ألصحابها كاملة، وفي قول الرسول )ص(:"أد 
واالستدالل  ،مية أمانة وكيفية المحافظة عليهااألمانة إلى من ائتمنك" تعليم الطفل أه

لقيام بالواجب وأيضا االتكال وا بالحديث النبوي الشريف يؤكد على ذلك كما يتعلم المسؤولية
 على النفس.

وقد ودرت   %4،16بة وهي قيمة تكررت مرة واحدة أي ما يعادل نس العنفنبذ 
 .يحب الظالمين العبارة في أتعلم )اهلل ال يحب الظالمين( وهنا دعوة إلى أي اهلل ال

وبعد قيمة الصدق وقد  وبعد قيمة الطاعة وهي قيمة تكررت مرة واحدة في درس
%  وتناولت مادة التربية اإلسالمية مرة في الدرس 4،16تكررت مرة واحدة أي ما يعادل  

التالي: الصدق في القول في أتعلم أنا تلميذ مسلم أقول الصدق وال أكذب الن اإلنسان 
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ن الرجل ليتحرى ال الرسول) ص(الصادق يحبه اهلل ورسوله وفي قل  صدق اهلل عليه وسلم:"وا 
حتى يكتب عند اهلل صديقا"،ولكنه رغم أهمية الصدق إال أنها قلية ألن الطفل في هذه الراحل 

 في أذهانهم.  ترسخالعمرية من حياته يحتاج إلى مثل هذه القيم لكي 

 المطلب الثالث: تحليل كتاب التربية المدنية

المتواجدة في كتاب , المتواجدة في مجموع الدروس ثالثا: جدول يمثل مجموع القيم 
 التربية المدنية

 القيم مجموع الدروس المتواجدة في مادة التربية المدنية                                
  النسب 

 التكرار
24 2

3 
2
2 

2
1 

2
0 

1
9 

1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 االحترام     1 1 / 1 / / / / / / / / / / / / 1 1 1 / /  / 6   25% 
المسؤول 1 1 / / / / / / / / / / / /  / / / / / / / / / / 2 % 8،33

 ية
 الطاعة / / / 1 / 1 / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / 3  12،5%
التضامن  / / / / 1 / / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / 2  8،33%

 والتعاون
نبذ  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%

 العنف
16،66

% 
 النظافة / / / / / / / / / / / / 1 / 1 1 / 1 / / / / / / 4

آداب  / / / /  / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / 1 4،16%
 األكل

صلة  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
 الرحم

 الصدق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
 األمانة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
 الصالة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%
اإليمان  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%

 باهلل
اإليمان  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0%

 بالرسول
 المجموع 1 1 1 2 1 2   1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 18 100

                                   

المتواجدة في كتاب التربية المدنية  اإلسالميةيمثل الجدول مجموعة من القيم       
( 24أربعة وعشرون) من مجموع  (5) ةخمسأن مجموع هذه القيم هو والمستنتج من الجدول 

والمالحظ أن القيم المتواجدة في كتاب التربية المدنية  ،%20,83 درس أي ما يعادل نسبة
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، ومن القيم المتكررة كثيرا الطاعةاالحترام، المسؤولية، الطاعة، التعاون والتضامن، كالتالي: 
تواجدت في الدروس  %،وقد25( مرات أي ما يعادل6تكررت ستة ) هي قيمة االحترام وقد

من واجبي االنضباط ،أطيع المسنين وأحترمهم، أنا تلميذ مطيع، أتحاور نع غيري، التالية: 
مثال في درس أتحاور مع  احترام األخر إلى، وهي قيم تدعو آداب الحوار، أقبل الرأي اآلخر

مع األخر، وتعتبر هذه القيم مهمة ل آداب الحوار غيري وهي عبارة عن تعبير عن صور تمث
 .في حياة الفرد

وقد   %16,66أي ما يعادل نسبة  مرات (4)وبعد قيمة النظافة فقد تكررت أربعة     
ارة في العب نظافة المدرسة، نظافة المحيط نظافة الغذاء :وردت في دروس مختلفة منها

وفي درس أنا نظيف وذلك من خالل التعبير عن صورة  وهي، أحافظ على البيئة وال ألوثها،
بدأ من نظافة المكان ثم لة التي توجه للطفل بان النظافة تلطفل يستحم، وهنا نلمس الرسا

 .األجسام بحيث من نظافة المحيط ،والمكان الذي نتواجد فيه تتبين قيم النظافة

وقد تواجدت  %12,5دل نسبة( مرات أي يا يعا3وبعد قيمة الطاعة فقد تكررت ثالث)     
وقد تناولت في دروس  تدعو إلى طاعة والولدين،والكبير، وهي دروسفي الدروس التالية: 
 .أنا تلميذ مطيع وأحترمهم، محفوظة طاعة الوالدين، مختلفة: أطيع المسنين

ت في دوقد ور  %8,33أي ما يعادل نسبة  2فقد تكررت مرتان المسؤولية وبعد قيمة     
، ضرورة القيام بالواجب والتعامل من حقي أن أتعلم، من واجبي االنضباطالدروس التالية: 

  بمسؤولية

: ( وقدت في الدروس التالية2وبعد قيمة التضامن والتعاون وهي قيمة تكررت مرتان)    
معه في وقت وفي التعاون  أتضامن مع جاري، لنحم غابتنا وهنا تعليم الطفل أهمية الجار

 .حاجةال
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 نتائج الدراسة:  

التربية اإلسالمية، التربية  أجريت لمحتوى كتب)اللغة العربية، بعد الدراسة التي   
فقد تبين أن الكتاب قد ، المدنية( السنة الثاني ابتدائي الجيل الثاني والمدمجة في كتاب واحد

 اإلسالمية، التربية المدنية،للغة العربية، التربية اشتمل على مجموعة كبيرة من القيم، في ا
وأعلى تكرارات حيث  (،%41,66وقد حصلت التربية اإلسالمية على أعلى نسبة مئوية )

يليها مادة اللغة  يبها األول من بين المواد الثالث،وكان ترت ( تكرار،29حصلت على) 
وقد (%20,83ثم التربية المدنية بنسبة)  ،(21)، بتكرار%(37,5العربية بنسبة مئوية) 

 .مرة12تكررت 

وبذلك قد تحققت  كتب السنة الثانية ابتدائيفي  ارت النتائج إلى أن معظم القيم وردت_ أش1
الفرضية الن  القيم المعروضة في الكتب المدرسية مرتبطة بمرجعيتها اإلسالمية مستندة في 

 آيات قرآنية وأحاديث نبوية . على ذلك

قد  كتاب التربية اإلسالمية_ أما على مستوى القيم الفرعية فقد كانت النتائج كالتالي: 2
 .حصل على أعلى مرتبة ثم تليها اللغة العربية ثم التربية المدنية

 



 خــــــــاتمـــــــــة

 

92 

 

 خاتمة

سية على رأسها في ختام هذه الدراسة نلخص الدور الفعال التي تقوم به المناهج الدراو      
الذي يعد الوسيلة التعليمية األولى التي ال غنى عنها في العملية الكتاب المدرسي، و 

هو يعمل في تكوين ، و التعليمية، فهو المصدر األساسي في تلقين القيم اإلسالمية للمتعلمين
 المتعلم الذي يبدأ حياته العلمية و المعرفية، حيث أن مقياس نجاح المجتمع مقترن بمضمون

و ما يقدمه من فوائد علمية تثري معارف المتعلمين وهذا ما الحظناه بعد  الكتاب المدرسي
 الدراسة التي تطرقنا إليها.

ة الثانية ابتدائي الجيل وقد كشفت لنا الدراسة أن القيم اإلسالمية الموجودة في كتب السن    
الثاني هي كتب ثرية بالمعلومات والقيم التي يستفيد منها التلميذ في حياته اليومية من جهة 

      وفي حياته المستقبلية من جهة ثانية .      
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