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تاريخ القبول
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ملخص:

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لصفوف
المرحلة األساسية األولى في األردن ،وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية :تضمنت الكتب المذكورة (
ار  ،أما من حيث
)54قيمة ،حيث بلغ مجموع تك ارراتها في تلك الكتب مجتمعة ) (1094تكرًا
مجاالت القيم فقد احتل مجال قيم العقيدة المرتبة األولى بين جميع مجاالت القيم بمجموع تك اررات بلغ
)(484تكرًارا ،ثم تاله مجال قيم العبادات في المرتبة الثانية بمجموع تك اررات بلغ ) (264تك ار اًر ،ثم
تاله مجاال قيم المعامالت الرئيسية والمعامالت الفرعية بمجموعي تك اررات بلغ ) (252و )(94
شيوعا من بين القيم المتضمنة في الكتب الثالثة موضوع الدراسة
تك ار اًر على التوالي ،أما القيم األكثر
ً
مجتمعة فكانت قيمة" اإليمان باهلل عز وجل " التي احتلت الرتبة األولى بتكرار بلغ ) (130تكرًارا ،ثم
تلتها قيمة" إقامة الصلوات الخمس "بالمرتبة الثانية بمجموع تك اررات بلغ ) (110تكرًارا ،وهناك العديد
من القيم التي لم تحظ باإلهتمام الالزم وحصلت على مجموع تك اررات ال يتعدى عشرة تك اررات في
جميع كتب المرحلة األساسية الثالث .وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة تحقيق
التوازن في توزيع األهمية على القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية من
خالل إتباع آليات موضوعية مثل جداول التحليل والمصفوفات.
Abstract:
This study attempts to detect the values contained in the books of basic
islamic Education for the first primary Stage in Jordan. The outcomes were as
follows: the number of values containd in that books is (54) with a total number of
frequencies reached to ( 1094)،the acreeds domain values has ranked on the top
among all values amounted to a total of frequencies which reached (484) ،then
followed by the worships values domain in second place as the total frequency was
(264)،next were the basic transactions and secondary transactions values domains
as their frequencies reached (252) and (94) respectively . The most common value
embedded in that books was the value 'concerning beliefe in God with a frequency
reaching (130)،the value of performance of the five prayers followed with a
frequency reaching (110). but there were many values did not take much
importance in terms of percentages and frequencies which took atotal frequencies
in the three books of basic Islamic Education less than (10) .The
research
recommended that there is a need to achieve balanc in the distribution of
importance on values contained in that books through an objective analysis
mechanisms such as tables and matrices.
key words: values، the primary stage،islamic Education.
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المقدمة:

تعد القيم أهم عناصر الثقافة بسبب الدور الذي تؤديه في حياة الفرد والمجتمع ،فالفرد في

تعامله اليومي مع األشخاص والمواقف الحياتية المختلفة في حاجة ماسة إلى منظومة قيمية؛ لتكون

معيار يعمل على توجيه سلوكه ،ويدفعه للعمل والنشاط  ،واذا ما غابت أو فقدت تلك القيم فالنتيجة
ًا
هي تخبط واضطراب وقلق على المستوى االجتماعي ،فالمجتمع بحاجة إلى نسق من القيم منسجم

من األنسق القيمية لدى األفراد ،حتى تستقيم العالقات االجتماعية داخل ذلك المجتمع ،ويحقق التقدم
المنشود (نعانعه)4-3 :9111،

وتدل القيم على أنواع المعتقدات التي يحملها شخص ما ،أو مجموعة معينة ،أو مجتمع

بأسره ،ويعدونها مهمة وهم ملتزمون بها ،فهي عادة تحدد الصواب والخطأ ،والصالح والطالح ،والجيد
من السيئ ،والمقبول من المرفوض في السلوك اإلنساني .وتعد القيم من أهم المكونات التي تسهل

التعامل والتفاعل بين األفراد والجماعات ،فهي نتاج التفاعل القائم بين الفرد ومجتمعه ،وهي ما يميز
اإلنسان عن باقي الكائنات األخرى )الصرايرة والقضاة)619 :6111،

وتعتبر القيم من أهم مقومات الحياة اإلنسانية ،وتعد الدافع والمحرك للسلوك اإلنساني،

وتقف وراء كل نشاط إنساني وتكشف عن طبيعة العالقات اإلنسانية ونوعها بشتى صورها وأشكالها

هاما في تحقيق التواؤم بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه .فالنظام القيمي
وألوانها  ،وتؤدي ًا
دور ً
يبنى البنية االجتماعية للمجتمع ،ويحكم توجهات المجتمع ،وسلوكيات أفراده ،ويضمن تشكيل

شخصيتهم التي تميزهم عن سائر أفراد المجتمعات ،وتجعله قاد اًر على مواجهة التحديات والتغيرات

والتعامل معها في إطار منظومة من القيم ،التي تشكل هويته وثقافته وتكامل شخصية أفراده ،وهذا

يتطلب اتساق كامل في المنظومة القيمية )الطحان)63 :6116،

وتعرف القيم بأنها" :مجموعة تصورات عقلية ووجدانية تحدد موقف اإلنسان من القضايا

التي تيسر له فهم عالقاته بالكون) (مكروم" )61 :9111،والقيمة في اإلطار اإلسالمي كبقية القيم

لها مكون معرفي ووجداني وأدائي يوجه السلوك ثم يدفعه،ولكنه إلهي المصدر يهدف إلى إرضاء اهلل

تعالى دائم ًا( (الفرحان ومرعي )76 :1998 ،وقد ورد عن النبي صلى اهلل علية وسلم أنه

قال":اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال اله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق

والحياء شعبة من شعب اإليمان( ")مسلم ،1995،كتاب اإليمان ،باب عدد شعب اإليمان ،حديث

رقم) 152

وتؤدي القيم وظائف عديدة في مجال تربية الفرد وتنشئته،فتعمل على إيجاد التوافق النفسي

واالجتماعي ،وتعديل السلوك لدى األفراد ،وايجاد نوع من التوازن االجتماعي والثبات للحياة
االجتماعية وتوجيه الجهود نحو هدف مشترك (الخطيب)63-66 :6113،
()43
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وتعد دراسة القيم في المناهج الدراسية ضرورة من الضرورات الالزمة للتربية ،وينبغي على

مصممي المناهج السعي نحو تضمينها وتدعيمها واالهتمام بها أثناء التخطيط والتصميم للمناهج

الدراسية؛ ألهمية الدور الذي تلعبه القيم في حياة الفرد والمجتمع ،إذ تعد من المفاهيم األساسية في

جميع ميادين الحياة وخاصة االجتماعية .وتضع المجتمعات الحية منظومة من القيم المتوازنة التي

معيار لقياس أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم في الحياة إذ تصبح تلك
ًا
تشكل نسقاً قيمياً يتخذه الناس
مصدر لتنظيم شؤون الحياة في المجتمع بإبعادها االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ًا
المنظومة
والدينية )الخوالدة)91 :6113،

ويعبر عن التربية بأنها :جميع المؤثرات الموجهة التي يراد منها أن تصوغ كيان اإلنسان،

وتهدي سلوكه في كل نواحي الحياة جسدية أم عاطفية ،أم اجتماعية ،أم فكرية،أم فنية ،أم أخالقية،

أم روحية (الجمالي ،)66 : 1992 ،وتستند التربية إلى إطار عام من اآلراء والمعتقدات الفلسفية

التي تدور حول اإلنسان وحول العالم الذي يعيش في ،والتي توجه عملية تربية اإلنسان وتوحدها
وتهدد أهدافها ومناشطها ويعبر عنها بالفلسفة التربوية (الشافعي) 38:1971 ،

وتعد الفلسفة التربوية نموذجاً متكامالً من األفكار أو األنظمة االعتقادية التي يأخذ بها

المجتمع في ميدان التربية ،وذلك من أجل تشكيل الفرد ،على غرارها ،كما أن غاية أي فلسفة تربوية

كانت وما تزال أن ترسم للتربية غاياتها ،والغايات التربوية :هي المستوى العام جداً من التطلعات
التربوية التي يود فالسفة التربية أو رجال الدولة أن تسود المجتمع ،كالسعي إلى إقامة مجتمع

إسالمي أو مجتمع اشتراكي أو مجتمع عادل كتحقيق الديمقراطية ،أو خلق مجتمع العمل واإلنتاج.

(عبد الدايم)11 :9119 ،

وتبع ًا لألهداف والغايات التربوية السابقة والمنبثقة عن الفلسفة التربوية تبنى المناهج

التربوية في المجتمعات البشرية ويتميز المنهج التربوي اإلسالمي بأنه ال يتسامح في أن يتلقى المسلم

أصول عقيدته وال مقومات تصوره من مصادر غير إسالمية ،فهو رباني المصدر ،متكامل ،ومن

واجباته توطيد جميع عالقات الترابط بين اإلنسان ،والكون والحياة ،فاهلل الواحد األحد ،خلق الكون

اعا مخيفًا ،فكل
واإلنسان والحياة في انسجام وتوازن ،والعالقة بينهما عالقة صداقة طبيعية وليس صر ً
منهما يخدم اآلخر( .ملكاوي)16 :1990،
وقد اشتمل القرآن الكريم والسنة المطهرة ،وهما مصدر التربية اإلسالمية على العديد من

الموضوعات التي تصوغ كيان اإلنسان وتهدي سلوكه في جميع نواحي الحياة الفكرية واالجتماعية

والتعبدية والعاطفية والجسدية والتي قام اإلمام البيهقي رحمه اهلل بإحصائها وترتيبها وتصنيفها في سلم

مستندا على القرآن الكريم والسنة المطهرة،وقول النبي صلى
سماها شعب اإليمان،
ً
من الموضوعات ّ
اهلل عليه وسلم" اإليمان بضع وسبعون شعبةً أفضلها قول ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن
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الطريق ،والحياء شعبةً من شعب اإليمان( "مسلم ،1995،كتاب اإليمان ،باب عدد شعب اإليمان،
حديث رقم(152).

فمن هنا تأتي أهمية اعتماد منظومة البيهقي لشعب اإليمان في عملية بناء منهج التربية

اإلسالمية،والتي تعرف بأنها :ربط الولد منذ تعقله بأصول اإليمان ،وتعويده منذ تفهمه أركان

اإلسالم ،وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء ،وذلك من قبل مؤسسة التعليم العام صاحبة

الصدارة في العمل التربوي ،والتي تتعامل مع مرحلة مهمة وحرجة من عمر اإلنسان الذي يرغب في

سويا في سلوكه وتعامله ،مسهماً في بناء مجتمعه
منتميا لعقيدته،
فردا
إعداده ليصبح ً
مؤمنا بربه ّ
ً
ً

وأمته (علوان (125:1978 ،وال يمكن أن تتحقق تلك المخرجات لدى الفرد المسلم إال من خالل

محتوى ديني إسالمي شامل ومتوازن ،والذي يأتي بصورة الكتب المدرسية وخاصة كتب التربية

اإلسالمية التي تمثل الثقل الذي تتركز فيه الموضوعات الدينية اإلسالمية المتمثلة بالعقائد والعبادات
والمعامالت وما تشتمل عليه من قيم.

ومن هنا تأتي أهمية مراجعة كتب التربية االسالمية الموجودة بين يدي الطلبة؛ للكشف

عن مدى شمولها لقيم الدين اإلسالمي والتي عبر عنها البيهقي بشعب اإليمان ،وكذلك بيان مدى

التوازن في التركيز عليها ،ومدى مراعاة األهمية في ترتيب تلك القيم  ،وكل ذلك ضروري ال سيما
انه ال يوجد دولة مستقرة ال تعيد النظر في مناهجها وكتبها وطرائق تدريسها ،وما يواكب ذلك من

إعادة النظر في أهداف التربية وغاياتها النهائية وتجديد اإلطار الثقافي الذي يجب أن تسير فيه.

(المشرف)6113 ،

ونظر لما تحتله المرحلة األساسية من أهمية بارزة في فلسفة وسياسة التعليم العام في
ًا
األردن باعتبارها مرحلة تعليم عامة والزامية كما ينص على ذلك قانون التربية والتعليم لعام، 1994
حيث تتشكل فيها اتجاهات الفرد ومعالم شخصيته خاصة في الجوانب الفكرية واألخالقية

سليما ،ليتمتع بالشخصية السوية وليسهم
إسهاما فاعالً
ً
واالجتماعية ،وحتى يكون إعداد الناشئة إعداداً ً

في بناء مجتمعه ،ويحسن التعامل مع من حوله ،ويعبد ربه على فهم وتبصر ،يجب أن تكون القيم

في كتب التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم األساسي شاملةً ومتوازنةً من حيث توزيع األهمية عليها
في ضوء الضوابط الدينية والمتمثلة بمنظومة البيهقي الدينية.

ويعد الكتاب المدرسي الصورة التنفيذية للمنهج وهو الذي يعمل على إخراج المادة

التعليمية في أنماط من الموضوعات والبنى ليحقق الوظائف المرجوة ،حيث تقاس أهمية الكتاب

استناداً إلى محتواه ،فكتاب التربية اإلسالمية يأخذ أهميته من أهمية التربية الدينية اإلسالمية التي

تمثل القيم والمثل والمبادئ التي جاء بها اإلسالم ،فهو يأتي على رأس المقررات التعليمية لما له من

دور في تشكيل عقيدة وفكر وقيم وسلوك اإلنسان المسلم السليم والقويم .ومن هنا جاء اهتمام الكثير
()42
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من الباحثين بدراسة القيم التربوية ،وأوصوا بإجراء المزيد من الدراسات في القيم التربوية المتضمنة

بالكتب المدرسية مثل )دراسة األسمري ، 2010 ،ودراسة خزعلي ،2010 ،ودراسة حمادنه
والمغيظ ،6199دراسة أبو شريخ وبني مصطفى  ،2014ودارسة السليم  ،2015ودراسة

الجراح ،6196وهذا دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة ،ويضاف إليه أن نتائج بعض الدراسات التي

تناولت القيم المتضمنة في مقررات اللغة العربية للمرحلة نفسها موضوع الدراسة ،كدراسة

الجراح ) (2016أظهرت أن مجاالت القيم العقيدية والتعبدية أتت في ترتيب متاخر مقارنة مع

مجاالت القيم األخرى الشخصية واالجتماعية والوطنية والقومية .ومن هنا تأتى أهمية تحليل كتب
التربية اإلسالمية المقررة على طلبة صفوف المرحلة األساسية األولى؛ للوقوف على واقع تلك القيم

في المجاالت العقيدية والتعبدية وغيرها من باقي المجاالت ،حيث تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن

دينيا موجهًا للطالب في المرحلة األساسية األولى.
واقع القيم في تلك الكتب باعتبارها تمثل محتوى ً
وا ّن من شأن مثل هذه الدراسة أن تقدم معلومات واضحة ودقيقة لمصممي المناهج وكتب

التربية اإلسالمية؛ إلعادة النظر فيها بما ينسجم مع القيم اإلسالمية ،وذلك من حيث شمولها لتلك

القيم ،وعدم استغراقها للبعض دون اآلخر ،والمحافظة على درجة أهمية كل قيمة في ترتيبها بالنسبة
للقيم األخرى.

ومع أن كتاب التربية اإلسالمية ال يعد وسيلة التعليم الوحيدة في عصر لم يكن للعلم فيه

حدود معينة أو آفاق محدودة ،إال أن أهميته تزداد كونه ذا وظيفة قيمية من خالل التوجيه وتشكيل

القيم التي يؤمن بها التلميذ في إطار قيم المجتمع الذي يعيش فيه ،وما يحويه المجتمع من تراث،

وتطلعات مستقبلية (العاني )2003: 94 ،ويعمل على تعميق قيم اإلسالم لدى المسلمين ويساعدهم

في مواجهة العولمة ،ويجعلهم قادرين على التأثير في دول العالم اآلخر بدالً من أن يؤثر فيهم الغير
ويفقدهم هويتهم) .العبار)63:2007،

لذلك كله أتت هذه الدراسة للوقوف على القيم التي تتضمنها كتب التربية اإلسالمية

المطورة لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن  ،وبيان واقعها وتقديم التغذية الراجعة

للمختصين بما يكفل تحقيق األهداف المرجوة.
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في ضرورة مراجعة وتحليل وتقويم الكتب المدرسية بين الحين واآلخر،

و خاصة في ضوء صدور طبعات جديدة لم تحظ بالدراسة والتحليل والنقد،وتلك الضرورة للمراجعة
وعاء للثقافة والقيم التي تشكل
والتحليل تنبثق من كون الكتب المدرسية وخاصة التربية اإلسالمية
ً
شخصية اإلنسان وقناعاته وتصرفاته وسلوكه ،وان من شأن الضعف في غرس القيم التربوية في
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نفوس الناشئة أن يؤدي إلى صراع قيمي لدى الناشئة واألفراد بصورة عامة،وهذا يلقى على كاهل
الباحثين التربويين اإلهتمام بها واعطائها ما تستحقه من االهتمام والرعاية.

إن ما يشهده العالم من ثورة وطغيان في وسائل االتصال والعولمة ،ونقلها كل ما يعج به

العالم من تيارات وثقافات مختلفة وانحرافات وقيم فاسدة تلوث فكر ووجدان وسلوك الناشئة ،ال سبيل

لمواجهتها إال من خالل قيم تربوية منظمة متزنة ،ويضاف إلى ذلك عدم وجود دراسة بحثت في كتب

اعتبار من العام الدراسي – 2013
ًا
التربية اإلسالمية المطورة للمرحلة األساسية والتي تم تدريسها
2014م،مما دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة للوقوف على القيم التربوية المتضمنة في كتب

التربية االسالمية للمرحلة اإلساسية األولى في األردن.
أسئلة الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما القيم المتضمنة في كتب التربية االسالمية لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن؟ ما القيم األكثر شيوعا في كتب التربية االسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن؟أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة

كبير من االهتمام ،والوقوف على القيم التي
حيز ًا
األساسية األولى في األردن وتحديد القيم التي تأخذ ًا
ال تحظى باالهتمام الالزم في تلك الكتب.
مبررات الدراسة:

تكمن مبررات هذه الدراسة في األسباب التي أدت إلى البحث في هذه الموضوع والمتمثلة في

النقاط اآلتية:
-

تركز هذه الدراسة على القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية؛ لما لها من

أهمية في تشكيل اتجاهات وفكر وسلوكات األفراد المتعلمين في مرحلة حساسة ومهمة تعد

مناسبا لتشكيل فكر وقيم واتجاها وسلوكيات الفرد وشخصيته بصورة عامة ،وهي
وقتًا
ً
المرحلة األساسية األولى؛ مما يكون له أكبر األثر في حياة المتعلم العامة والخاصة وفي
-

حاضره ومستقبله.

بروز دور القيم في حياتنا المعاصرة أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك لضعف دور بعض

المؤسسات االجتماعية األخرى التي تقوم بالتربية كاألسرة التي انشغل فيها الوالدان بالعمل
خارج المنزل ،والمسجد الذي ضعف دوره في تشكيل الوعي الديني والقيمي عند الشباب.
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-

عاليا في المنهاج التربوي ،فتقع عالمة التربية
القيمة المنهجية للدين؛ فهي تحتل مرك ًاز ً
الدينية في الشهادة المدرسية في المرتبة األولى ،باعتبار أن الدين يأتي قبل كل شيء في

-

صدور طبعات جديدة ومطورة تختلف كليا عن سابقتها من الكتب المدرسية لم تحظ

المنظومة المعرفية داخل المجتمع.

بالدراسة حيث أتت هذه الدراسة؛ لتنصب عليها بالبحث والتحليل ،وتقديم توصيات

لمخططي مناهج التربية اإلسالمية ومؤلفي كتبها لمرحلة التعليم األساسي األولى في

األردن ،وتطويرها.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها توجه اهتمام وانتباه المختصين في المناهج الدراسية

والقادة التربويين من مشرفين ومديرين ومعلمين إلى ضرورة إلمام واكتساب الناشئة للقيم التربوية

المختلفة ،والتركيز على المجال الوجداني والقيمي في شخصية المتعلم بدالً من التركيز على المجال

المعرفي والعقلي فقط  ،وذلك فيما يخص كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى ،والتي

بناءعلى قرار مجلس التربية والتعليم
قررت و ازرة التربية والتعليم تدريسها في المملكة األردنية الهاشمية ً

بدءا من العام الدراسي2014 – 2015 .
ً
مصطلحات الدراسة :

القيم :المعاني والمبادئ والمعايير المتضمنة في جمل أو عبارات أو صور كتب التربية

-

االسالمية والتي توجه سلوكات الطلبة وممارساتهم في الحياة،وتوظف في إصدار إحكامهم

القيمة على األقوال واألفعال.
-

المرحلة األساسية األولى :وهي الصفوف الثالثة األولى وتشمل األول األساسي،والثاني

-

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية  :وتتكون من كتب التربية اإلسالمية للصفوف

األساسي ،والثالث األساسي في األردن.

اعتبار من العام الدراسي – 2014
ًا
األول والثاني والثالث األساسي ،والتي بدأ التدريس بها
بناء على ق اررات مجلس التربية والتعليم رقم ) (15/2014و )  ( 16/2014و
2015م ً ،
)(17 /2014بتاريخ  23- 4-2014م.

مجاالت القيم  :ويقصد بها العقائد ،والعبادات ،والمعامالت الرئيسية ،والمعامالت الفرعية.

-

محددات الدراسة:
-

وتتلخص باآلتي :

يقتصر مجتمع الدراسة على كتب التربية اإلسالمية الثالثة المذكورة سابقًا فقط  ،وال
يشمل مقررات التالوة في تلك الصفوف.
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-

تقتصر مجاالت القيم مجال القيم العقدية ومجال القيم التعبدية ومجال المعامالت الرئيسية
ومجال المعامالت الفرعية،والمعتمدة على شعب اإليمان الواردة في منظومة البيهقي وقد

بلغت بعد التعديل) (74قيمة.
الدراسات السابقة ذات الصلة:

تعددت الدراسات السابقة التي تناولت تحليل الكتب المدرسية ،وتنوعت من حيث المعايير

والجوانب التي ركزت عليها والمراحل والمباحث الدراسية والصفوف التي تناولتها ،فمنها ما ركز على

القيم التربوية في كتب اللغة العربية أو التربية اإلسالمية ،وبعضها ركز على أساليب تقديم القيم في

تلك الكتب ،وبعضها اآلخر ركز على القيم المتضمنة في النتاجات واألهداف التعليمية وهي
كاآلتي :

أجرى التل والمساعدة ( 2000م( دراسة بعنوان" مدى توفر القيم اإلسالمية كما حددها

اإلمام البيهقي في كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة صفوف المرحلة الثانوية بجمهورية
السودان" ،وهدفت إلى الوقوف على واقع القيم اإلسالمية كما حددها البيهقي في كتب التربية

اإلسالمية المقررة على طلبة صفوف المرحلة الثانوية بجمهورية السودان للعام الدراسي 98/1999م

,وتبين من نتائج الدراسة أنه توفر من القيم اإلسالمية الـ ) (77التي حددها اإلمام البيهقي ) (66قيمة
في كتاب الصف األول الثانوي ،و ) (65قيمة في كتاب الصف الثاني الثانوي ،و ) (65قيمة في

تبين تفاوت أهمية هذه القيم اإلسالمية في الكتب الثالثة في ضوء
كتاب الصف الثالث الثانوي .كما ّ

السلم القيمي ككل ،وفي ضوء كل مجال من المجاالت األربعة والتي حددها اإلمام البيهقي في السلم
القيمي ،وكذلك في ضوء ترتيب المجاالت األربعة،وذلك بعد الكشف عن تفاوت ترتيبها وعشوائية

تناولها.

وقام الشوحة ) (2003بدراسة هدفت إلى الكشف عن منظومة القيم المتضمنة في كتب

التربية اإلسالمية المقررة للمرحلة األساسية في األردن ،وتكون مجتمع الدراسة من كتب التربية

اإلسالمية للصفوف السابع والثامن والعاشر،وكانت عينة الدراسة هي مجتمع الدراسة نفسه ،بعد أن

خلص الباحث إلى منظومة من القيم تم عرضها على المحكمين للتأكد من ثباتها(األداة(  ،وتم تحليل

معتمدا الجملة وحدةً للتحليل ،وبعد تحليل الكتب عينة الدراسة ورصد النتائج تبين أن
المحتويات
ً
المجموع الكلي لتك اررات القيم على مجاالت الدراسة األربعة في كتب التربية اإلسالمية بلغ )(2377

تكرًارا ،وجاء في المرتبة األولى المجال األخالقي وفي المرتبة األخيرة المجال االجتماعي ،وكما
أظهرت النتائج توزيع تك اررات القيم في كل مجال من مجاالت الدراسة ولكل صف بشكل منفرد.

وأجرى هارون والخوالدة ) (2005دراسة هدفت إلى بيان القيم اإلسالمية في أناشيد رياض

األطفال في األردن ،واستخدم الباحثان المنهج التحليل وفق تصنيفات حددت في البحث ،مع التركيز
()31
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على نوع القيمة المقدمة ومستوى التركيز عليها ومناسبتها للمرحلة العمرية واألساليب المستخدمة في

تقديمها  ،وقد أفضت الدراسة إلى نتائج منها  :أن أناشيد رياض األطفال تضمنت ) (28قيمة

إسالمية مختلفة وتم تصنيفها إلى أربعة مجاالت هي  :القيم العقيدية  ،والتعبدية  ،والشخصية ،

ار بينما كانت قيمة حب الصحابة
واالجتماعية ،وكانت قيمة الشعور بقدرة الخالق وعظمته األكثر تكرًا
قيما توزعت بصورة غير
أقلها تكرًارا ،كما أظهرت الدراسة إلى أن أناشيد رياض األطفال قد تضمنت ً

متوازنة على القيم اإلسالمية التي تقدم ألطفال الروضة وأساليب تقديمها وضرورة مراعاة خصائص
الطفل النمائية في أساليب تقديم القيم لهم .

وأجرت منصور ) (2006دراسة هدفت إلى الكشف عن القيم األخالقية التي ينبغي

تضمينها في كتب التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة األساسية في األردن ،والتعرف إلى البناء

التنظيمي الذي تقدم فيه ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من كتب

التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في األردن ،واستخدمت الباحثة أسلوب التحليل الفلسفي للتوصل

إلى القيم األخالقية في الكتب عينة الدراسة ،وأظهرت النتائج أن القيم األخالقية التي ينبغي تضمينها
هرميا
في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية هي عبارة عن منظومة للقيم األخالقية موزعة
ً

على أربعة مجاالت هي :منظومة القيم األخالقية الفردية ،ومنظومة القيم األخالقية األسرية ومنظومة
القيم األخالقية المدنية ،ومنظومة القيم األخالقية البين أممية ،وأظهرت نتائج المقارنات بين النسب
المئوية أن نسبة الجمل المتضمنة قيما أخالقية بلغة )(28%

ونسبة عدد القيم األخالقية بلغت

)(64%من مجموع القيم األخالقية التي ينبغي تضمينها  ،واعتبرتها نسبة غير مقبولة .وأما دراسة

المطالقة ) (2006فقد هدفت الى الكشف عن تطوير كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في
ضوء مستجدات العصر من خالل تضمين الكتب لتلك المستجدات ،وقد خلصت إلى ضرورة

االهتمام بمجاالت تكنولوجيا التعليم ومبادئه في كتب التربيةاإلسالمية.

كما وقام مقابلة والبشايرة ) (2007بدراسة بعنوان " القيم المتضمنة في كتب لغتنا العربية

للصفوف الثالث األولى في المرحلة األساسية في األردن" ،وسعت إلى تعرف القيم المقترح تضمينها
في كتب لغتنا العربية للصفوف الثالث األولى،واستقصاء القيم المتضمنة فيها ،واعتمد الباحثان

تصنيفاً خاصا بتحليل محتوى هذه الكتب ،وقد بلغ مجموع القيم المتضمنة في هذه الكتب ) (49قيمة
ار النظافة واحترام اآلخرين والتعاون والعبادة ومكارم
ار ،وكانت القيم األعلى تكرًا
بواقع ) (411تكرًا
ار المجال االجتماعي والديني والوطني
األخالق وقيمة حب الوطن ،وكانت المجاالت األكثر تكرًا
والصحي ،وأوصت الدراسة بالتركيز على بعض القيم التي احتلت المراتب المتوسطة والمتدنية .

وقام الزعبي ) (2009بدراسة هدفت إلى التعرف على القيم التربوية في مناهج التربية

اإلسالمية للمرحلة االساسية ودرجة تمثل الطلبة للسلوك االيجابي في المجتمع األردني وقد اظهرت
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النتائج أن القيم المتضمنة في مناهج التربية اإلسالمية بلغت ) (90قيمة موزعة على أربعة مجاالت
العقدي والتعبدي واالجتماعي واألخالقي ،حيث أتت )  (58من القيم في المجالين
واالخالقي.

التعبدي

وأجرى أبو شريخ ) (2014دراسة بعنوان "القيم التربوية المتضمنة في كتب الثقافة

اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن" ،حيث سعت الى الوقوف على مدى مراعاة محتوى كتب

الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن للقيم التربوية في ضوء االطار العام للكتب والمناهج
المدرسية,باستخدام وحدة التحليل اآلية والحديث ،وتكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع اآليات

واالحاديث المتضمنة في كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن والمقرر تدريسها في العام

الدراسي2013/2012م .وأظهرت الدراسة أن عدد القيم التربوية الموصى بتضمينها في كتب الثقافة
االسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء اإلطار العام للكتب والمناهج المدراسية قد بلغت ) (43قيمة

ار في المرحلة الثانوية جاءت ضمن مجال
موزعةً على أربعة مجاالت ،وأن أكثر القيم التربوية تكرًا
القيم" اإليمانية العقدية بمجموع تكرار بلغ (471) ،وبنسبة ) (64%من مجموع القيم في المرحلة
الثانوية.

وقام السليم ) (2015بدراسة بعنوان" القيم التربوية المتضمنة باألناشيد الواردة في كتب

لغتنا العربية لصفوف المرحلة األساسية األولى هدفت إلى تعرف القيم التربوية المتضمنة باألناشيد

الواردة في كتب لغتنا العربية لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن ،وتكونت عينة الدراسة

من جميع كتب لغتنا العربية لصفوف المرحلة األساسية في األردن ،واستخدم الباحث أسلوب تحليل
المحتوى والمضمون وحلقة البحث من خالل المعنى الظاهر والمستتر لمحتوى هذه الكتب ،حيث

اعتمدت الكلمة والفكرة على أنهما وحدتان للتحليل والعد والتسجيل،تم التأكد من صدق األداة وثباتها.

وقد كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية  :أن مجموع تك اررات القيم التربوية المتضمنة باألناشيد الواردة

في كتب لغتنا العربية للصفوف الثالث األولى ) (196قيمة ،حيث جاء الصف الثالث بالمرتبة األولى

بتكرار بلغ ) (83قيمةً ،و تاله الصف األول بتكرار بلغ ) (70قيمة ،أما المرتبة الثالثة فحل بها

الصف الثاني بتكرار بلغ ) (43قيمةً .كما جاءت القيم االجتماعية في المرتبة األولى بتك ارربلغ )(85

قيمةً  ،تلتها القيم الشخصية بتكرار بلغ ) (58قيمة ،وجاءت القيم العقدية في المرتبة األخيرة بتكرار

بلغ )  (12قيمةً ،وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها التخطيط المسبق والمدروس في وضع القيم
التربوية في كتب لغتنا العربية ،وتوزيع القيم بين عناصر المحتوى بشكل متكامل ومتوازن.

وأجرى الجراح ) (2016دراسة بعنوان" القيم التربوية المتضمنة في كتب لغتنا العربية

لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن" ،حيث سعت إلى الكشف عن القيم التربوية المتضمنة

في كتب لغتنا العربية لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن وبما تشمل علية من نصوص
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القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن

للقراءة والنشيد والمحفوظات والكتابة واإلمالء والصور المصاحبة لتلك النصوص ،والتي بدأ التدريس

اعتبار من العام الدراسي ، 2014/2015حيث أظهرت النتائج أن مجال القيم األقتصادية
ًا
بها
ار ،ثم تاله
والمالية احتل المرتبة األولى بين جميع مجاالت القيم بمجموع تك اررات بلغ ) (174تكرًا
مجال القيم التعليمية في المرتبة الثانية بمجموع تك اررات بلغ ) (166تكرًارا ،ثم تاله مجال القيم
األسرية واالجتماعية بمجموع تك اررات بلغ ) (142تكرًارا ،ثم تاله مجاال القيم الشخصية والقيم

الوطنية والقومية بمجموع تك اررات بلغ على التوالي ) (126و )(115تكرًارا ،وقد جاء مجاال القيم
العقيدة و القيم التعبدية في المرتبة السابعة والثامنة من بين ترتيب مجاالت القيم التربوية الثمانية،
ار على التوالي .وخلصت الدراسة إلى عدد من
وبلغ مجموعي تك ارريهما) ، (85و ) (35تكرًا
التوصيات أبرزها ضرورة تحقيق التوازن في توزيع األهمية على القيم التربوية المتضمنة في كتب

لغتنا العربية للمرحلة األساسية من خالل إتباع آليات موضوعية مثل جداول التحليل والمصفوفات
وتوزيع نتائج الدراسة على األطراف التربوية المعينة .
تعليق على الدراسات السابقة:

من خالل مطالعة واستعراض الدراسات السابقة يظهر أن هناك العديد من الدراسات التي

سعت إلى التعرف على واقع القيم في الكتب والمناهج الدراسية،فمنها ما بحث في القيم اإلسالمية في

كتب اللغة العربية مثل دراسة الشاعر) ، (2003ودراسة المقابلة والبشايرة  (2007) .ومنها ما سعت
إلى دراسة وتحليل القيم اإلسالمية المتضمنة في األناشيد بشكل خاص مثل :دراسة السليم )(2015

والتي سعت إلى التعرف على القيم التربوية في األناشيد الواردة في كتب المرحلة األساسية األولى في

األردن ،ودراسة الجراح )(2016والتي تناولت القيم التربوية المتضمنة في كتب المرحلة األساسية

اعتبار من العام الدراسي. 2014/2015
ًا
المطورة والتي بدأ التدريس بها
وتتميز الدراسة الحالية بأنها تناولت كتب المرحلة األساسية األولى جميعها للصفوف من
األول األساسي ولغاية الثالث األساسي ولمبحث التربية اإلسالمية ،والذي يعتبر الثقل الذي تتجمع

وتتركز فيه المعرفة الدينية أكثر من غيره من المباحث ،وهذا من شأنه أن يعطينا صورة أكثر كماالً

ووضوحاً عن واقع تلك المعرفة وصورتها ،ويضاف إلى ذلك المعايير التفصيلية الدقيقة للتحليل ،والتي

أوردها الباحث والتي لم ترد في الدراسات السابقة والتي لم تعط نفس النتائج أو نتائج مقاربة إذا

أعيدت من قبل باحثين آخرين  ،وهذا ما لمسناه من معامالت الثبات.

وهناك دراسات أخرى سعت إلى التعرف على واقع القيم في كتب التربية االسالمية مثل:

دراسة المساعدة التل ،)6111(،ودراسة مطالقة ( ،)6116ودراسة منصور( ،)6116ودراسة

الزعبي( ،)6111ودراسة ابو شريخ وبني مصطفى(.)6194
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وتشترك هذه الدراسة مع دراسة المساعدة والتل ) (2000في اعتمادها سلم البيهقي كأداة

في تحليل الكتب الدراسية مع اختالف في مجتمع الدراسة وعينتها ،حيث جرت األخيرة في السودان
وتناولت كتب المرحلة الثانوية ،باإلضافة إلى افتقارها إلى التأكد من ثبات التحليل ،فلم تستخرج أي

معامالت للثبات .وتمتاز هذه الدراسة عن سابقاتها والتي تناولت كتب التربية اإلسالمية للمرحلة

األساسية مثل دراسة مطالقة(،)6116ودراسة منصور( ،)6116ودراسة الزعبي ( ،)6111ودراسة

أبو شريخ وبني مصطفى ( ،)6194بأن هذه الدراسة تناولت كتب المرحلة األساسية األولى جميعها
للصفوف من األول األساسي ولغاية الثالث األساسي وبما تشتمل عليه من نصوص الدروس

كماال ووضوحاً عن واقع
واالنشطة والصور المرافقة للمقرر ،وهذا من شأنه أن يعطينا صورة أكثر ً

تلك المعرفة وصورتها ،ويضاف إلى ذلك المعايير التفصيلية الدقيقة للتحليل والتي أوردها الباحث و

لم ترد في الدراسات السابقة و تعطي نفس النتائج أو نتائج مقاربة إذا أعيدت من قبل باحثين آخرين.
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات المذكورة في معيار التحليل ،حيث اعتمدت الدراسة الحالية

على شعب اإليمان لإلمام البيهقي ،بينما اعتمدت الدراسات المذكورة والدراسات التي بحثت في كتب
اللغة العربية التي تقدم ذكرها على معايير أخرى مثل منطلقات التطوير التربوي فقط ،أو المبادئ

السيكولوجية التي يقوم عليها التأليف أو وجهة نظر بعض أطراف العملية التربوية مقتصرةً على
مقرر أو مقررين لصفوف المرحلة موضوع الدراسة أو أجزاء معينة من نفس المقرر وليس جميعه في
إجراءات الدراسة.

جميعا بأنها تناولت موضوع القيم المتضمنة في كتب
وتتميز هذه الدراسة عند سابقاتها
ً
التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى بما تحتويه من نصوص الدروس واألنشطة المرافقة

ابتداء من العام الدراسي  2014 -2015م ،ولم
لها،والصور المرافقة للدروس،والتي تقرر تدريسها
ً
تحظ بالدراسة والتحليل ,حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة عربية وأردنية تبحث في ما تتضمنه كتب
التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى من قيم  ،وهي بذلك تقدم تغذية راجعة ومعلومات مهمة

عن القيم المتضمنة في تلك الكتب للمرحلة المذكورة  .وينسجم ذلك مع سياسة وتوجهات و ازرة التربية
والتعليم األردنية في ضرورة مراجعة المناهج التعليمية وتطويرها  .كما أن اشتمال التحليل على

نصوص الدروس واألنشطة والصور المرافقة للمقرر ،وعدم اقتصارها على عنصر أو عنصرين وهو

ما اقتصرت عليه بعض الدراسات السابقة المذكورة،يعطى المختصين في المناهج والكتب الدراسية
صورة اشمل وأدق عن واقع القيم التربوية في الكتب المذكورة موضوع هذه الدراسة.
الطريقة واإلجراءات:

مجتمع الدراسة  :يتكون مجتمع الدراسة من كتب التربية اإلسالمية اآلتية والصادرة عن و ازرة التربية
والتعليم األردنية في عمان وهي:
()33
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القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن

كتاب التربية اإلسالمية للصف األول األساسي في األردن ،وكتاب التربية اإلسالمية للصف

الثاني األساسي في األردن ،وكتاب التربية اإلسالمية للصف الثالث األساسي في األردن ،والتي
بناء على
قررت و ازرة التربية والتعليم تدريسها في مدارس المملكة األردنية الهاشمية جميعها ً
قرارمجلس التربية والتعليم رقم 12/2014تاريخ  23/4/2014بدءاًمن العام الدراسي2014-
.2015

وبعد االطالع على الكتب السابقة ومحتواها تم استثناء ما يأتي:

اضا لعناوين الموضوعات ،وأسئلة المناقشة الموجودة في نهاية كل موضوع؛
الفهارس كونها استعر ً

تعرف بالكتاب وما يرمي إليه المؤلف من
ألنها تكرًا
ار لمحتوى الموضوع .المقدمات وذلك ألنها ّ
اختياره لبعض الموضوعات ،العناوين  ،وذلك ألن الموضوعات تعبر عنها.
ويعتبر استثناء الموضوعات السابقة أم اًر عادياً لكونها ال تؤثر على محتوى الكتب موضوع الدراسة.

منهجية الدراسة :استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى للكشف عن القيم المتضمنة في كتب

التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم األساسي في األردن ،ويعد أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب

كميا يعمل على توضيح وابراز
البحث الموضوعي الذي يصف المادة موضوع التحليل وصفًا ً
وعرفه بيسلي1956) ، (Paisleyأنه جانب في عملية
خصائصها وتفسيرها (التهاميّ )1974،

االتصال يحول فيه محتوى االتصال بواسطة التطبيق الموضوعي المنهجي لقواعد التصنيف إلى

بيانات يمكن تلخيصها ومقارنتها،كما ويعرفه الشلول ) (1996بأنه :األسلوب الذي يستخدم طريقة

منظمة وموضوعية تنصب على خصائص محددة للمحتوى ،ويؤدي في النهاية إلى تزويد المحلل
بالمعرفة والمعلومات التي يبحث عنها.ونستطيع من التعريفات السابقة أن نستخلص أن تحليل
المحتوى أسلوب منظم وموضوعي وكمي ،ويزود الباحث بالمعرفة المطلوبة.

أداة الدراسة  :تعرف األداة في تحليل المحتوى بأنها اإلطار النظري المسبق والذي يتكون من

تبعا ألسس منطقية
المفاهيم واألفكار المحددة والمعرفة بوضوح حيث تنقسم إلى مجاالت وفئات ً
السمان ونصار ، (1987)،لذلك عمل الباحث على اعتماد أداة تتضمن المحتوى المراد تحليله،

وتغطي االحتماالت الممكنة كافة ،وتقوم على تحديد المعالم األساسية للمضامين الدينية في كتب

مرحلة التعليم األساسي ،وقد كانت هذه األداة هي منظومة شعب اإليمان لإلمام البيهقي.وتعتبر هذه
األداة صادقة نظ اًر للمكانة العلمية والدينية التي يتمتع بها البيهقي في التاريخ اإلسالمي ،فقد وصفه
ابن خلكان )ت 681هـ) ،والحافظ ابن كثير (114ه) بأنه الحافظ الكبير ،ووصفه الحافظ الذهبي

(ت 748هـ( بأنه الحافظـ العالمة ،الثبت ،الفقيه ،شيخ اإلسالم ،ووصفه تاج الدين السبكي
(ت 771هـ( بأنه أحد أئمة المسلمين ،وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل اهلل المتين ،زاهد ،ورع ،قانت
هلل .ويضاف إلى ذلك التطبيقات العلمية التي استخدمت هذا النموذج التحليلي لمكونات النظام
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المعرفي اإلسالمي مثل دراسة الفرحان ومرعي ) (1988حول القيم اإلسالمية ،والتل

والمساعدة) ،(2000وأبو حطب)، (1998وشقير)، (1990والهيالت) ،(1997وغيرها من الدراسات

التي ذكرناها.

وقد أجرى الباحث تعديالت على ترتيب مكونات مجال العقيدة التي وردت في شعب

الرسول بمآ أنزل
البيهقي؛ وذلك حسب ترتيب ورودها في بعض اآليات القرآنية كقوله تعالى(:ءامن ً
إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن باهلل ومالئكته ِوكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله وقالوا

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) .سوره البقرة اآلية ) ، (225وكذلك حسب ترتيب ورودها
في األحاديث النبوية الشريفة،كقول النبي صلى اهلل عليه وسلم في إجابته عن معنى اإليمان" أن

تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره "صحيح مسلم

) ،(2006فقد كانت قيمة اإليمان بالرسل تقع في المرتبة الثانية في منظومة البيهقي لكن ورودها في

اآلية والحديث السابق كان الرابع حيث قام الباحث بتعديل ترتيبها وفقًا لذلك.
وتم استبدال بعض الشعب مثل حق السادة على المماليك لتدل أيضا على حقوق صاحب

العمل على العاملين ،وكذلك االحسان الى المماليك لتدل على حقوق العاملين على صاحب العمل،

وحذفت بعض الشعب مثل" عتق العبيد" ،و" الغنائم في الحروب"؛ وذلك لعدم استخدامهما في الحياة

المعاصرة ،حيث كانت أرقام تسلسل ترتيبهما في منظومة البيهقي) ، (29و).(30
وأصبحت األداة بصورتها النهائية تنقسم إلى أربعة مجاالت رئيسة هي:

مجـال العقائـد ،وبلـغ عـدد مكوناتـه الفرعيـة ) (16مكونـاً ،أخـذت فـي األداة األرقـام مـن

) ،(1-16ومجـال العبـادات ،وبلـغ عـدد مكوناتـه الفرعيـة ) (12مكونـاً أخـذت فـي األداة األرقـام مـن
( )61-91ومجـال المعـامالت الرئيسـية ،وبلـغ عـدد مكوناتـه الفرعيـة ) (30مكونـاً ،أخـذت فـي األداة

األرقـام مـن ) ،(31-60مجـال المعـامالت الثانويـة ،وبلـغ عـدد مكوناتـه الفرعيـة ) (17مكونـاً ،واألداة

بمجاالتها الرئيسة ومكوناتها الفرعية هي بالصورة التالية:
 -1مجال العقائد

اإليمان باهلل عز وجل
اإليمان بالمالئكة

اإليمان بوجوب التوكل على اهلل.

اإليمان بالقرآن الكريم والكتب المنزلة

اإليمان بوجوب الرجاء من اهلل عز وجل

اإليمان برسل اهلل تعالى

اإليمان بوجوب محبة اهلل عز وجل
اإليمان بوجوب تعظيم النبي صلى اهلل عليه وسلم وتبجيله

اإليمان باليوم اآلخر

وتوقيره .

اإليمان بالقدر خيره وشره من اهلل عز وجل
()32
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اإليمان بوجوب الخوف من اهلل عز وجل

شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من
الكفر
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القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن
اإليمان بالبعث بعد الموت
اإليمان بالحشر والحساب والعرض والميزان بعد
ما يبعث الناس من قبورهم إلى الموقف.

 -2مجال العبادات

طلب العلم
نشر العلم

اإليمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ودار الكفار
ومأواهم النار
اإليمان بوجوب محبة اهلل عز وجل

االعتكاف الذي هو اإلقامة في المسجد بنية مخصوصة
القيام بفريضة الحج حفظ حدوده وأحكامه.

صيام شهر رمضان المبارك

المرابطة في سبيل اهلل عز وجل

تعظيم القرآن المجيد بتعلمه وتعليمه

الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف

الحرص على الطهارة بقسميها المعنوية والحسية

الجهاد

إقامة الصلوات الخمس

إيتاء الزكاة وتقديم الصدقات

 -3مجال المعامالت الرئيسية:

الكفارات الواجبات بالجنايات

حفظ اللسان

اإليفاء بالعهود.

التمسك بما عليه الجماعة

تعداد نعم اهلل عز وجل وما يجب من شكرها

الحكم بين الناس بالعدل

السرور بالحسنة واالغتمام بالسيئة اخالص
العمل هلل وترك الرياء

األمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها

القرابين وفي حملتها الهدي واألضحية والعقيقة

طاعة أولي األمر من األمراء والعلماء

معالجة كل ذنب بالتوبة

تحريم قتل النفس

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بر الوالدين

تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف

صلة األرحام

تعاون على البر والتقوى

حسن الخلق

قبض اليد عن األموال المحرمة

اإلحسان إلى المماليك حقوق العاملين على

الحياء

اصحاب العمل.

وجوب التورع في المطاعم والمشارب

االقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال

تحريم المالبس والزي واألواني وما يكره فيها

ترك الغل والحقد والحسد ونحوها.

تحريم المالعب و المالهي المخالفة للشريعة

تحريم أعراض الناس وما يجب من ترك الوقيعة فيها

حق السادة على المماليك حقوق صاحب العمل

حقوق األوالد واألهلين
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 -4مجال المعامالت الثانوية باالستناد إلى شعب اإليمان
مقاربة أهل الدين

عيادة المريض

الصبر على المصائب

الصالة على من مات من أهل القبلة

رد السالم

الغيرة

الزهد وقصر األمل

اإلعراض عن اللغو

الجود والسخاء والكرم

مباعدة الكفار والمفسدين وعدم مخالطتهم

تشميت العاطس

رحم الصغير وتوفير الكبير واكرام الجار

إصالح ذات البين

حب المسلم ألخيه المسلم ما يحب لنفسه

إكرام الضيف

الستر على أصحاب القروف أي الذنوب

وقد اعتمد الباحث منظومة اإلمام البيهقي والتي أسماها" شعب اإليمان "وبلغ عددها )(75

شعبة ،كما اعتمدها كل من الفرحان ومرعي ) (1988في دراستهما عن القيم اإلسالمية ،وكذلك

التل والمساعدة) ،(2000وأبو حطب )(1998

من الباحثين.

وشقير )، (1990والهيالت) ، (1997وعدد آخر

وحدة التحليل  :اعتمد الباحث وحدتي الفقرة والصورة لتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية

للمرحلة األساسية ،وتعد وحدة الفقرة من أكثر الوحدات استخداماً وفائدة ،وهي عبارة عن جملة أو

عبارة تتضمن فكرة من األفكار التي نبحث عنها لتحليل المحتوى  .وقد اختارها الباحث من أجل

تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية لما تتمتع به من دقة ومالئمة للتعرف على
المضامين الدينية في كتب مرحلة التعليم األساسي1976) ،Richard،. (Budd

خطوات التحليل  :ولإلجابة عن أسئلة الدراسة حول القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في

مرحلة التعليم األساسي في األردن والمستمدة من شعب اإليمان لإلمام البيهقي ،اتبع الباحث
الخطوات اآلتية:
-

اطلع الباحث على الدراسات المتعلقة بتحليل المحتوى ،فتكونت لدى الباحث فكرة واضحة

-

تم تحديد الهدف من التحليل وهو الكشف عن واقع القيم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة

-

قيميا،
تم قراءة الموضوع المراد تحليله واستيعابه ،وفهمه وتحديد الفقرات التي تحتوي
ً
مضمونا ً

-

فرغت النتائج في جداول مع بيان عدد التك اررات .

()31
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عن إجراءات التحليل.

األساسية األولى في ضوء شعب اإليمان.

تبعا للقيم ال ( ،)16المذكورة في
وتسمية المضمون باسم القيمة التي يشتمل عليها ،وذلك ً
أداة الدراسة.
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القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن

عددا من األسس لإلستناد عليها في تحليل المحتوى؛ لكي يكون التحليل
 وقد وضع الباحث ًومنظما،ومن أجل الحصول على قدر عالي من الثبات،وقام باتباعها في عملية تحديد
منهجيا
ً
ً
موضوع المضمون وهي:



إذا كانت االجملة أو الصورة تتضمن أكثر من قيمة تاخذ القيمة التي يبدو التأكيد عليه



مضمونا قيمياً مستقالً  ،ويعطي لكل منها
اعتبار كل من المعطوف والمعطوف عليه
ً
ار.
ار ،واذا وردت معطوفات متعددة،فانه يعطي لكل منها تكرًا
تكرًا

أكثر من غيرها.



سببا واألخرى نتيجةً أو وسيلةً
إذا ظهرت في جملة أو عدة جمل فكرتان توضح إحداهما ً
ار لكل منهما.
مستقال ،ويعطى تكرًا
مضمونا
وغايةً،فتعد كل منهما
ً
ً



إهمال المقدمات والعناوين واألسئلة والفهارس ،واالقتصار على نصوص الدروس وأنشطتها



ار.
إذا وردت في النص عبارة تفسر ما قبلها فيعطى لكل منهما تكرًا
وصورها.

ثبات التحليل:

يعرف سكوت  )9111( Scottالثبات :بأنه التعريف اإلجرائي للموضوعية .ويتأثر التحليل

بعدة أمور منها مدى وضوح قواعد وأسس التحليل ،ونوع وحدة التحليل ،ومهارة المحلل ،ونوع
التصنيف ،ونوع البيانات المحللة Holisti

) (1969ويضاف إلى ذلك كله رغبة المحلل

وانتظامه،والتدريب الذي يتلقاه المحلالن الخارجيان ،وقد اعتمد الباحث أسلوبين الستخراج الثبات في

هذه الدراسة وهما:

جدا عند استخدام
 اتفاق الباحث مع نفسه عبر الزمن ،وذلك بالتوصل إلى نتائج متقاربة ًاألداة والمحتوى واجراءات وأسس التحليل وخطواته نفسها عند قيامه بتحليلين تفصل بينهما
فترة زمنية مقدارها شهر ،ولنفس العينة البالغة  66.3%من إجمالي عدد صفحات مجتمع

الدراسة ،والمتمثلة في كتابي التربية اإلسالمية للصفين الثالث واألول األساسيين.

 االتفاق بين المحللين  :وهو أن يتوصل محلالن قريبان في تخصيصهما لموضوع الدراسة،ويعمالن بشكل مستقل إلى نتائج متقاربة مع نتائج التحليل ،وذلك عند استعمال أسس

وخطوات واجراءات التحليل نفسها والمحتوى نفسه لعينة الثبات سابقة الذكر.

وقد استخدم الباحث معادلة(أوزاروف وماير ) (Azuroff&Mayer,1977اآلتية

لحساب معامل الثبات بين المحللين وهي:

معامل الثبات = عدد االجابات المتفق عليها/عدد االجابات المتفق عليها+عدد االجابات المختلف
عليها ×100%
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وقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بين تحليله في المرة األولى وتحليله في المرة الثانية

لعينة البحث المذكورة سابقًا وباستخدام المعادلة السابقة واستمارة تحليل كما هو موضح في الشكل
رقم ) (1اآلتي:
شكل رقم) :(1استمارة التحليل
الرقم

التك اررات

فئات التحليل

وقد أتى معامل الثبات بين تحليل الباحث في المرة األول وتحليله في المرة الثانية ،كما هو

موضح في الجدول رقم ) (1اآلتي:

جدول رقم) :(1توزيع معامل الثبات لكل مجال من مجاالت القيم كل على حده وللمجاالت األربعة مجتمعة

لكتابي التربية اإلسالمية للصفين الثالث واألول األساسيين،وذلك بين تحليل الباحث في المرة األولى وتحليله
في المرة الثانية.
الكتاب

التربية اإلسالمية للصف االول

التربية اإلسالمية للصف الثالث

العقائد

0.91

0.94

العبادات

0.94

0.89

المعامالت الرئيسية

0.86

0.82

المعامالت الثانوية

084

0.85

الكلي

0.89

0.87

المجال

وبلغ معامل الثبات لتحليل كتابي التربية اإلسالمية للصفين الثالث والسابع األساسي معاً

(0.88).

ثم قام زميالن ممن يحملون درجة الدكتوراه في تخصص األصول التربوية وممن يحملون

بكالوريوس التربية اإلسالمية بتحليلين منفصلين لنفس العينة من الكتب المذكورة سابقًا ،وبإتباع
اإلجراءات نفسها التي اتبعها الباحث ،حيث تم تدريبهما على طريقة التحليل ،وتم حساب معامل

الثبات بين تحليل الباحث وتحليل المحللين اآلخرين كل على حدة ،وباستخدام المعادلة السابقة ،أتى

معامل الثبات كما هو مبين في الجدولين( ،)6و( )3اآلتيين:
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القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن
جدول) : (2توزيع معامل الثبات لكل مجال من مجاالت القيم كل على حده وللمجاالت األربعة مجتمعة
لكتابي التربية اإلسالمية للصفين الثالث واالول األساسيين وذلك بين تحليل الباحث وتحليل المحلل األول.

الكتاب

المجال

التربية اإلسالمية للصف
الثالث

التربية اإلسالمية للصف
االول

العقائد

0.86

0.89

العبادات

0.88

0.92

المعامالت الرئيسية

0.82

0.84

المعامالت الثانوية

0.83

0.78

الكلي

0.85

0.86

وبلغ معامل الثبات لتحليل كتابي الصف الثالث والثالث األساسيين معاً(0.85).

جدول) : (3توزيع معامل الثبات لكل مجال من مجاالت القيم كل على حده وللمجاالت األربعة مجتمعة

لكتابي التربية اإلسالمية للصفين الثالث واألول األساسيين ,وذلك بين تحليل الباحث وتحليل المحلل الثاني.

الكتاب

التربية اإلسالمية للصف

التربية اإلسالمية للصف

المجال

الثالث

االول

العقائد

0.91

0.96

العبادات

0.89

0.90

المعامالت الرئيسية

0.83

0.87

المعامالت الثانوية

0.78

0.77

الكلي

0.85

0.87

معا (0.86),وقد اعتبر
وبلغ معامل الثبات لتحليل كتابي الصف الثالث واالول األساسيين ً
جميعا كافية ألغراض هذه الدراسة.
الباحث أن هذه النسب
ً
المعالجة األحصائية:
بالنسبة لألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل المحتوى استخدم الباحث التك اررات

والنسب المئوية والرتب ومعامالت الثبات.
عرض النتائج ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو :ما القيم المتضمنة في كتب التربية االسالمية

للمرحلة األساسية األولى في األردن ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل تلك الكتب واستخراج القيم التي تتضمنها مع

حساب التك اررات والنسب المئوية لكل قيمة،وقد جاءت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم )(4
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الجدول رقم) : (4القيم المتضمنة في
الصف
القيمة
االول
39
اإليمان باهلل عز وجل

كتب التربية االسالمية للمرحلة األساسية األولى في األردن
الصف
الصف
الرتبة
النسبة
المجموع
الثالث
الثاني
1
11.9%
130
44
47

إقامة الصلوات الخمس

38

39

33

110

10.0%

2

الحرص على الطهارة بقسميها
المعنوية والحسية

24

43

12

79

7.2%

3

حسن الخلق

18

39

19

76

6.9%

4

اإليمان بوجوب تعظيم النبي صلى
هللا عليه وسلم وتبجيله وتوقيره

7

20

25

52

4.7%

5

اإليمان بوجوب محبة هللا عزوجل

7

24

17

48

4.4%

6

9

3

36

48

4.4%

6

10

15

18

43

3.9%

7

21

43

3.9%

7

6

28

3

37

3.4%

8

4

10

16

30

2.7%

9

1

7

17

25

2.3%

10

تعداد نعم هللا عز وجل وما يجب
من شكرها
اإليمان بوجوب الرجاء من هللا
عزوجل
حفظ اللسان
تعظيم القرآن المجيد بتعلمه
وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه
اإليمان بالقرآن الكريم والكتب
المنزلة
اإليمان برسل هللا تعالى.
اإليمان بأن دار المؤمنين ومأواهم
الجنة ودار الكفار ومأواهم النار
اإليمان بوجوب الخوف من هللا
عز وجل
شح المرء بدينه حتى يكون القذف
في النار أحب إليه من الكفر.
األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر

22

1

13

14

اإليمان باليوم اآلخر

1

اإليمان بالبعث وبعد الموت.

6

10

حب المسلم ألخيه المسلم ما يحب
لنفسه
اإليمان بالمالئكة
اإليمان بالحشر والحساب
والعرض والميزان.
اإليمان بوجوب محبة هللا عز
وجل.
عيادة المريض
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20

1

2

6

10

23

23

2.1%

11

9

23

2.1%

11

22

22

2.0%

12

4

18

1.6%

13

5

16

1.5%

14

10

16

1.5%

14

16

16

1.5%

14

8

15

1.4%

15

14

14

1.3%

16

2

14

1.3%

16

13

13

1.2%

17
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طلب العلم

11

12

1.1%

18

3

12

1.1%

18

10

12

1.1%

18

مقاربة أهل الدين

6

5

11

1.0%

19

مباعدة الكفار والمفسدين وعدم
مخالطتهم

4

7

11

1.0%

19

بر الوالدين

10

10

0.9%

20

الصبر على المصائب

1

5

4

10

0.9%

20

نشر العلم

1

1

7

9

0.8%

21

إيتاء الزكاة وتقديم الصدقات

2

5

2

9

0.8%

21

اإليمان بوجوب التوكل على هللا

4

4

8

0.7%

22

8

0.7%

22

معالجة كل ذنب بالتوبة

1
9

رحم الصغير وتوفير الكبير

2

قبض اليد عن األموال المحرمة

2

إخالص العمل هلل عز وجل وترك
الرياء

6

8

0.7%

22

8

صيام شهر رمضان المبارك

1

6

7

0.6%

23

اإليمان بالقدر خيره وشره من هللا
عز وجل

1

4

5

0.5%

24

الجهاد

5

5

0.5%

24

تحريم قتل النفس

5

5

0.5%

24

5

5

0.5%

24

القيام بفريضة الحج

1

5

6

0.5%

24

صلة األرحام

1

2

6

0.5%

24

رد السالم

5

1

6

0.5%

24

إكرام الجار

6

6

0.5%

24

األمانات وما يجب فيها من أدائها
إلى أهلها

4

4

0.4%

25

الجود والسخاء والكرم

4

4

0.4%

25

تحريم المالعب و المالهي
المخالفة للشريعة

3

3

0.3%

26

3

0.3%

26

2

0.2%

27

2

0.2%

27

حقوق االوالد واالهلين

إصالح ذات البين

3

ترك الغل والحقد والحسد ونحوها
القرابين وفي حملتها الهدي
واألضحية والعقيقة

3

2
2
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إكرام الضيف

2

2

0.2%

27

الزهد وقصر األمل

2

2

0.2%

27

السرور بالحسنة واالغتمام بالسيئة

1

1

0.1%

28

التعاون على البر والتقوى

1

1

0.1%

28

االعتكاف الذي هو اإلقامة في
المسجد بنية مخصوصة

0

0.0%

29

المرابطة في سبيل هللا عزوجل

0

0.0%

29

الثبات للعدو وترك الفرار من
الزحف

0

0.0%

29

الكفارات الواجبات بالجنايات

0

0.0%

29

0

0.0%

29

اإليفاء بالعهود
تحريم الفروج وما يجب فيها من
التعفف
وجوب التورع في المطاعم
والمشارب
تحريم المالبس والزي واألواني
وما يكره فيها
االقتصاد في النفقة وتحريم أكل
المال بالباطل
تحريم أعراض الناس وما يجب
من ترك الوقيعة فيها
طاعة أولي األمر من األمراء
والعلماء

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

التمسك بما عليه الجماعة

0

0.0%

29

الحكم بين الناس بالعدل

0

0.0%

29

الحياء

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

0

0.0%

29

تشميت العاطس

0

0.0%

29

الستر على أصحاب القروف أي
الذنوب

0

0.0%

29

الغيرة

0

0.0%

29

اإلعراض عن اللغو

0

0.0%

29

اإلحسان إلى المماليك حقوق
العاملين على اصحاب العمل
حق السادة على المماليك حقوق
اصحاب العمل على العاملين
الصالة على من مات من أهل
القبلة
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يبيُّن الجدول رقم ) (4القيم التربوية الواردة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية األولى في

األردن ،وقد بلغ مجموعها ) (54قيمة ،توزعت على أربعة مجاالت ،وهي مجال القيم العقائدية،

ومجال العبادات  ،ومجال المعامالت الرئيسية ،ومجال المعامالت الفرعية ،وقد توزعت على كتب
صفوف المرحلة األساسية كالتالي:

-كتاب التربية اإلسالمية للصف األول األساسي ،وتضمن ) (32قيمةً.

-كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني األساسي ،وتضمن ) (31قيمةً.

-كتاب التربية اإلسالمية للصف الثالث األساسي ،وتضمن ) (43قيمةً .

أما مجموع تك اررات القيم بمجاالتها الثالثة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية

ار ،حيث توزعت على كتب صفوف المرحلة األساسية بالصورة التالية:
مجتمعة،فقد بلغ ) (1096تكرًا
ار للقيم بمجاالتها الثالثة.
 كتاب التربية اإلسالمية للصف األول األساسي ،وقد تضمن ) (258تكرًاار للقيم بمجاالتها
 كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني األساسي ،وقد تضمن )  (370تكرًاالثالثة.

ار للقيم بمجاالتها الثالثة.
كتاب التربية اإلسالمية للصف الثالث األساسي ،وقد تضمن ) (468تكرًاوتعزى الزيادة في عدد القيم من جهة ،والزيادة في مجموع تك ارراتها كلما انتقلنا من الصف

األول األساسي إلى الصف الثالث األساسي إلى مراعاة الخصائص العمرية والنمائية لطالب هذه

المرحلة من حيث زيادة القدرة على االستيعاب بزيادة المرحلة العمرية .

وفيما يتعلق بوزن كل مجال من مجاالت القيم التربوية من حيث مجموع التك اررات والنسب

المئوية،فقد قام الباحث باستخالص الجدول رقم ) (5من الجدول السابق رقم ) (4اآلتي:

جدول رقم) : (5مجموع التك اررات والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت القيم في الكتب موضوع الدراسة

المجال

مجموع التك اررات

الرتبة

النسبة المئوية

العقيدة

484

1

44.24%

العبادات

264

2

24.13%

المعامالت الرئيسية

252

3

23.03%

المعامالت الفرعية

94

4

08.59%

المجموع

1094

100%

ويالحظ من الجدول رقم ) (5أن مجالي القيم العقيدية والتعبدية قد احتال الرتبتين األولى والثانية من

حيث التك اررات والنسب المئوية ،من بين مجاالت القيم المتضمنة في كتب التربية االسالمية للمرحلة

األساسية ؛ وذلك ألهميتهما في بناء العقيدة اإلسالمية في نفوس الناشئة،،ويعزى ذلك الى تنبه مؤلفي
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المناهج الدراسية إلى أهمية التركيز على هذين المجالين خاصة بعد توصيات العديد من الدراسات

السابقة بأهمية وضرورة التركيز عليهما.

وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة هارون والخوالدة) ،)6116حيث أحتل كل من مجالي القيم
العقيدية والتعبدية الرتبتين األولى والثانية من بين مجاالت القيم ،واختلفت مع نتيجة دراسة السليم
)(2015من حيث حصول مجالي القيم التعبدية والعقيدية على المرتبتين األخيرتين من بين باقي

مجاالت القيم التربوية األخرى في الدراسة المذكورة .أما فيما يتعلق بعدم التوازن في توزيع التك اررات
والنسب المئوية المتعلقة بمجاالت القيم فقد أتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشوحة(،)6113

ودراسة هارون والخوالدة (،)6116ودراسة السليم( ،)61196ودراسة الجراح) ،(2016في عدم وجود

توازن في توزيع تك اررات مجاالت القيم التربوية على كتب لغتنا العربية للمرحلة األساسية.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو  :ما القيم األكثر شيوعا في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة
األساسية في األردن ؟

نالحظ من الجدول رقم ) (4ومن خالل مجموع التك اررات والنسب المئوية أن أكثر القيم شيوعاً في

الكتب موضوع الدراسة كانت كل من القيم التالية:

ار،
"االيمان باهلل عزوجل" ،حيث بلغ مجموع تك ارراتها في الكتب موضوع الدراسة مجتمعة )(130تكرًا

وبنسبة بلغت )  (9,11%من مجموع التك اررات الكلية  ،ويعزى اإلهتمام الكبير الذي حضيت به هذه

القيمة إلى أهمية هذه القيمة ،فهي أساس العقيدة االسالمية ،وكذلك وجود إهتمام واضح من قبل
مؤلفي المناهج بضرورة التركيز على هذه القيمة.

أما القيمة التي أخذت المرتبة الثانية من حيث الشيوع في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية

األولى ،فقد كانت قيمة إقامة الصلوات الخمس ،وبلغ مجموع تك ارراتها في الكتب موضوع الدراسة

ار ،وبنسبة مئوية بلغت ) (05,10%من مجموع التك اررات الكلية  ،ويعتبر
مجتمعة ) (110تكرًا
غرس هذه القيمة في هذه المرحلة المبكرة من العمر ذا أهمية بالغة في ترسيخها واعتياده عليها،وبما

ينعكس على سلوكه في شؤون حياته المختلفة.

وأحتلت قيمة " الحرص على الطهارة بقسميها المعنوية والحسية " المرتبة الثالثة على مستوى القيم

ار  ،وبنسبة
جميعاً من حيث مجموع التك اررات والنسب المئوية ،حيث بلغ مجموع تك ارراتها ) (79تكرًا
مئوية بلغت )) 22.7%من مجموع التك اررات ،ويفسر حصول هذه القيمة على رتبه متقدمة؛ بأنها
قيمةً أساسيةً،فالطهارة هي أساس العبادة ،والتصح الصالة بدونها ،وهي عالمة مميزة للمسلم عن

غيره  .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السليم ( ،)6196حيث احتلت القيمة المذكورة مرتبة عالية

بين القيم التربوية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية األولى في األردن.
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وجاءت قيمة " حسن الخلق " في الرتبة الرابعة من حيث مجموع التك اررات والنسب المئوية حيث

بلغت مجموع تك ارراتها ) (76تكرًارا ،وبنسبة بلغت  (94,6%) .وال عجب أن تحتل هذه القيمة مرتبة
متقدمة أيضا؛ لما لها من أهمية في حياة الطالب الدراسية واليومية؛ ولما لها من فائدة وانعكاس على
سلوكه ونجاحه وتقدمه  .وحلّت قيمة االيمان بوجوب تعظيم النبي " في الرتبة الخامسة من حيث

مجموع التك اررات والنسب المئوية حيث بلغت مجموع تك ارراتها ) (52تكرًارا ،وبنسبة بلغت(،)%4.16
ويعزى اهتمام مخططي المناهج بالقيمة المذكورة وسابقاتها إلى وجود اعتقاد كبير لديهم بأهمية غرس

مثل هذه القيم في هذه المرحلة ،فتعظيم النبي يوجب االقتداء به والتزام وتعظيم ماجاء به من الهدى
وحسن الخلق .أما قيمتي " االيمان بوجوب محبة النبي " و"تعداد نعم اهلل عز وجل وما يجب من

ار لكل
شكرها " فقد احتالتا الرتبتان السادسة والسابعة على التوالي و بمجموع تكرار بلغ ) (48تكرًا
قيمة ،ونسبة مئوية كانت) ، (4.38%وتعد الرتب السابقة من الرتب العالية؛ وذلك يعود ألهمية هذه
المرحلة العمرية المبكرة في تنمية محبة النبي في نفوس الناشئة  ،وكذلك تربيته على شكر اهلل تعالى

على نعمه والمحافظة عليها.

أما القيم التي لم يتم التطرق إليها والتي وردت في أداة هذه الدراسة،والمستمدة من شعب اإليمان فهي

:االعتكاف الذي هو اإلقامة في المسجد بنية مخصوصة،والمرابطة في سبيل اهلل عزوجل ،والكفارات

الواجبات بالجنايات ،وااليفاء بالعهود ،وتحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف ،وتحريم أعراض

الناس وما يجب من ترك الوقيعة فيها ،وتحريم المالبس والزي واألواني وما يكره فيها،والمرابطة في

سبيل اهلل عزوجل ،والثبات للعدو وترك الفرار من الزحف  ،و وجوب التورع في المطاعم والمشارب،
واالقتصاد في النفقة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ،وطاعة أولي األمر من األمراء

والعلماء،والتمسك بما عليه الجماعة ،والحكم بين الناس بالعدل ،والحياء ،وحق صاحب العمل على

العاملين ،وحقوق العاملين على صاحب العمل ،والصالة على من مات من أهل القبلة ،وتشميت

العاطس ،والستر على أصحاب القروف أي الذنوب،والغيرة ،والتمسك بما عليه الجماعة،والحكم بين

الناس بالعدل ،وعلى الرغم من أن بعض هذه القيم ال يمكن لتالميذ هذه المرحلة العمرية تطبيقها في
الحياة العملية إال أنه البد من التمهيد لها بتقديم المعرفة النظرية الممهدة لتعلمها في مراحل الحقة.

وهناك مجموعة من القيم لم تحظ باإلهتمام الكافي وحصلت على مجموع تك اررات أقل من عشرة

في صفوف المرحلة األساسية الثالثة مجتمعة مثل :اإليمان باليوم اآلخر،واإليمان بوجوب التوكل

على اهلل ،ونشرالعلم ،وايتاءالزكاة،وتقديم الصدقات ،وصيام شهر رمضان المبارك ،والقيام

بفريضةالحج ،والجهاد ،واألمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها ،وتحريم قتل النفس ،وقبض

اليد عن األموال المحرمة ،وتحريم المالعب والمالهي المخالفة للشريعة ،وترك الغل والحقد والحسد
ونحوها ،واخالص العمل هلل عز وجل ،وترك الرياء ،والسرور بالحسنة واالغتمام بالسيئة ،والقرابين
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وفي جملتها الهدي واألضحية والعقيقة ،والتعاون على البر والتقوى ،وصلةالرحم ،وحقوق األوالد
واألهلين،ورد السالم ،واكرام الجار ،واكرام الضيف ،والزهد وقصراألمل ،والجود والسخاء والكرم،

واصالح ذات البين .ويعزى ذلك إلى غياب قائمة بالقيم عن أذهان المختصين بالمناهج الدراسية أو

عدم وجود آليات موضوعية،كالمصفوفات أو جداول التحليل من أجل تحديد حجم كل قيمة من القيم
في كتب المرحلة األساسية األولى  ،وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة في عدم

وجود توازن في توزيع األهمية على القيم في الكتب الدراسية  ،كدراسة الشاعر )6113(،ودراسة

هارون والخوالده  )6116(،ودراسة السليم (6196(،ودراسة الجراح(.)6196
التوصيات:

بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ،يوصي الباحث باألمور اآلتية والمرتبطة بأسئلة
ً
اجيا اإلفادة منها مستقبال وهي:
ر
ونتائجها
الدراسة
ً


تحقيق التوازن في توزيع األهمية من حيث التكرار والنسبة المئوية للقيم التربوية المتضمنة في
كتب لغتنا العربية للمرحلة األساسية األولى،وبما يكفل عدم تهميش قيم من ناحية واألستغراق
في تناول قيم أخرى من ناحية أخرى.



إتباع آليات موضوعية كالمصفوفات أو جداول التحليل من أجل أعادة تحديد حجم كل قيمة
من القيم التربوية المتضمنة في الكتب موضوع الدراسة ،وبما يحقق التوازن في توزيع
األهمية.

 االهتمام بالقيم العقيدية والقيم التعبدية بشكل خاص ألثرهما في تنشئة الشخصية اإلسالمية.


توزيع نتائج هذه الدراسة على األطراف ذات العالقة بكتب التربية االسالمية للمرحلة

األساسية في األردن ،ويشمل ذلك الخبراء والمشرفين التربويين والمعلمين من أجل اإلفادة

منها.


إجراء دراسات تتناول جوانب أخرى للكتب موضوع الدراسة ،حيث لم تحظ هذه الكتب

بالدراسة والتحليل كونها حديثة التأليف.
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