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 الملخص:

دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم التربوية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  علىالتعرف الى هدفت الدراسة 

من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت 

مدارس المرحلة المتوسطة، وذلك في السنة الدراسية من ( معلمة 60وتكّونت عينة الدراسة من ) كاداة للدراسة ،االستبانة 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أنَّ دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم التربوية لدى . ه1441 -ه1440

الدراسة وأوصت  .%83.2منطقة الجوف جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد  طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات

 .بضرورة ربط جميع القيم التربوية مع بعضها البعض في مناهج التربية اإلسالمية وتعزيز مفاهيمها بين الطلبة

 

 .مناهج ال، القيم التربوية، التربية اإلسالمية  كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of Islamic education curriculum in implanting 

Educational values among middle school students from the viewpoint of female teachers in the 

Al-Jawf region. To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive analytical 

approach, and the questionnaire was used as a tool, and the study sample consisted of (60) 

teachers for middle schools, in the academic year 1440 AH - 1441 AH. One of the most 

important results of the study: that the role of Islamic education curriculum in implanting 

Islamic values among middle school students from the viewpoint of female teachers in the Al-

Jawf region came in a great degree and with a support rate of 83.2% . The study recommended 

that all Islamic values should be linked together. 
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 مقدمة:

تنمي مواهبه ان ونسان، فهو يعتبر هبة من رب العالمين، فالتربية هي التي ترتقي باإلنسالتربية في بناء اإل تسهم

 سالمي.المجتمع على الصعيد العالمي واإل ة في بناءوتجعله أداة فاعل

خالقية في المعايير االجتماعية واأل تزعزعلى وجود اضطرابات ولقيم التربوية يؤدي إاوجود الخلل في  نَّ إ

 ،خالقية، اجتماعية، وطنية، مهنية(قيم تربوية بشتى أنواعها )ألى وجود أزمة والمعامالت والمعايير العلمية، ويؤدي أيًضا إ

مما يزيد من  ؛سالمياإلالعربي و ض لها العالمالتي يتعرعدم القدرة على التكيف مع التطورات والتحديثات في  يساهم أيًضاو

 .(2014بونوة،وجود رغبة في زرع القيم وبناء مجتمعات تتحلى وتتمسك بقيم جديدة وسليمة )

 التربية أهداف أحد هي التي المتكاملة إيجاد الشخصية وبالتالي ،السليم النفسي التكيف على تساعد القيم نَّ حيث إ

 معين من ونهلوا هديه على تربوا الذين الكرام في أصحابه نجدها ثم الكريم، النبي شخصية في ماثلة نجدها اإلسالمية التي

 هي وأصحابه- وسلم عليه هللا صلى -النبي سلكها التربية التي يميز ما أعظم وكان ،-وسلم عليه هللا صلى  -به سنته، مقتدين

 نسان.كل تصرفات اإل على والرقيب الضابط بمنزلة هو الذي الذاتي إيجاد الوازع

 عمليه ذاتها في فالتربية ،القيم عن وأهدافها في وظيفتها تنعزل أن   يمكن ال التربية ( أنَّ 2018خضر) يرىوبذلك 

لى العائلة، إ األفراد، ضمن البيئة التي يتواجدون فيها، وتقسم يه سلوك األفراد داخل مجتمعهم، وتؤثر فيتساهم في توجقيمية، 

 مسار نَّ صيتِه اإلنسانية، واالجتماعية، وإالعوامل المحيطة بكل فرد تساهم في صقل شخ جميع نَّ والمحيط الخارجي. حيث إ

ا لها من دور مهم م  لِ  لتي تتواجد داخل العائلة الواحدة؛على تأثير العوامل الثقافية، والتعليمية ا االتربية الصحيح، يعتمد أيضً 

 .شخصية كل فردفي تنمية 

 الكريم جاء القرآن حيث ،ذلك على اإلسالم حثنا وقد وحضاري، مطلب شرعي ودراسته التربوي فاالهتمام ؛هنا ومن

 )خياط، في الحياة وتطبيقها بها بااللتزام تعالى هللا وأمرنا ،المجاالت في كل اإلنسان حياة تنظم التي بالقيم النبوية والسنة

2004 .) 

حلة لى مرمن مرحلة الطفولة إفهي مرحلة انتقال الطالب  ،المتوسطة من أخطر المراحل في التربيةتعتبر المرحلة 

سواء البيئة األسرية أو البيئة المدرسية، ألهمية المناهج ودورها في غرس بعض  ،بهالمحيطة فالطالب يتأثر بالبيئة  ،الرشد

تكمااًل للدراسات ، واسسالمية والتربويةالدراسات التي تتحدث عن القيم اإلالعديد من  م التعليمية لدى الطلبة، فقد تناولت  القي

سالمية لدى طلبة المرحلة في غرس القيم اإل سالميةدور مناهج التربية اإلالكشف عن  إلى هذه الدراسة تهدف نَّ فإخرى، األ

 .المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف
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 مشكلة الدراسة:

القيم  وأنَّ سالمية، ربية في معظم البالد العربية واإلتحقيق التتسهم في  سالميةمادة التربية اإل أنَّ  على الرغم من

فراد زمات تربوية قيمية بين األالعديد من الدراسات تشير إلى وجود أ ال أنَّ ، إاألخالقية تحتل مكانة رفيعة في جميع الميادين

تؤثر في نفوس  مناهج العلوم الشرعية ت ترى أنَّ الدراسا (، وبعض2010)، ودراسة السقاف (2008كدراسة المعاضيدي )

رورة على ذلك خلد الشعور لدى الباحثة بض وبناءً  ،(2009خالقية لدى األفراد مثل دراسة الداوود )القيم األاألفراد وتنمى من 

لمتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة سالمية لدى طلبة المرحلة افي غرس القيم اإل سالميةمعرفة دور مناهج التربية اإل

 مسالمية في غرس القي"ما دور مناهج التربية اإل ، والتي تمثلت في السؤال اآلتي:من هنا نبعت مشكلة الدراسةوالجوف، 

 ية:ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلت، سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف؟"اإل

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  القيم األخالقيةسالمية في غرس اهج التربية اإلما دور من -1

 الجوف؟

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  القيم الوطنيةسالمية في غرس ما دور مناهج التربية اإل -2

 الجوف؟

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  المهنية القيمسالمية في غرس ما دور مناهج التربية اإل -3

 الجوف؟

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  العلميةالقيم سالمية في غرس ما دور مناهج التربية اإل -4

 الجوف؟

ة من وجهة نظر معلمات منطقة لدى طلبة المرحلة المتوسط االجتماعيةالقيم سالمية في غرس ما دور مناهج التربية اإل -5

 الجوف؟

 

 أهداف الدراسة: 

 : لىالتعرف إتهدف الدراسة 

سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة في غرس القيم اإل سالميةدور مناهج التربية اإل -1

 الجوف.

 المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف.سالمية في غرس القيم األخالقية لدى طلبة المرحلة دور مناهج التربية اإل -2

 سالمية في غرس القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف.دور مناهج التربية اإل -3

 سالمية في غرس القيم المهنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف.دور مناهج التربية اإل -4

 سالمية في غرس القيم العلمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف.ور مناهج التربية اإلد -5

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  جتماعيةسالمية في غرس القيم االدور مناهج التربية اإل -6

 الجوف.

 



 
 

4 

 أهمية الدراسة:

 :األهمية النظرية -1

ومدى اكتساب الطلبة للقيم التربوية من أجل بناء  مجتمع لديه العديد  ،سالميةالبحث في أهمية منهاج التربية اإلتكمن أهمية 

 من القيم االجتماعية واألخالقية والمهنية والوطنية والعلمية، وبناء أفكار ومفاهيم ومعتقدات سليمة .

 األهمية التطبيقية:  -2

كيفية التعامل في  سليمة ايبني أفكارً وبناء جيل  ،القيم التربويةا البحث نواة لتحفيز الطلبة الكتساب يكون هذ تأمل الباحثة أن  

 .الوطنية والعلمية(خالقية والمهنية واألاكتسابهم لجميع القيم التربوية )هم من خالل مع زمالئ

 

 حدود الدراسة:

 طة.لدى طلبة المرحلة المتوس تربويةسالمية في غرس القيم الاإلدور مناهج التربية الحدود الموضوعية: تتناول هذه الدراسة 

 في المدارس في المملكة العربية السعودية. المعلماتالحدود البشرية: 

 المملكة العربية السعودية. منطقة الجوف في الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على المدارس في

 ه.1441 -ه1440ية: السنة الدراسية الحدود الزمان

 

 مصطلحات الدراسة:

 سالمية:التربية اإل

 تهتم فهي الدين اإلسالمي، أساس على والعملي اللفظي سلوكه وتنظيم اإلنسان فكر تنمية :ها( بأنّ 2019عرفها أبو سعدة )

 على والعامل اإلسالمي الدين أعداء أخطار على مواجهة القادر ،القويم اإلسالمي المجتمع سيبني الذي المسلم شخصية ببناء

 .األرض في هللا كلمة نشر

 في الكامل التوازن وحدها لتحقيق وبها البشرية، الحياة صالح وحدها بها التي القيم تربية :ها( بأنّ 2019ويعرفها أبو ضلفة )

 العناصر. هذه أنكرت إذا للتربية معنى وال ،والعلم والعمل والخلق اإليمان بين تجمع التي التربية ألنها ؛الفرد شخصية

المية لطلبة سلسنة النبوية والفقه والعقيدة اإلهي المناهج التي تدرس العلوم القرآنية وا :سالميةللتربية اإل جرائيالتعريف اإل

 المرحلة المتوسطة.

 :تربويةالقيم ال

اعل والتي تتكّون نتيجة تف، ن والسنة النبويةالصفات والسمات التي حثَّ عليها القرآمجموعة من ( بأنّها: 2018خضر )يعرفها 

الفرد والمجتمع مع الخبرات والمواقف الحياتية المختلفة، وبها يتمّكن الفرد من تحديد أهدافه وتوجهاته التي تتجّسد بسلوكه 

 .العملي بصورٍة مباشرٍة أو غير مباشرةٍ 

نسان ويطبقها ضمن منهج متكامل ومتوافق من المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها اإلمجموعة  :ها( بأنّ 2018ويعرفها عثمان )

 مع بيئته العملية والعلمية واالجتماعية.

ئ التي والمباد خالقية واالجتماعية والوطنية والمهنية والعلمية: هي مجموعة من القيم األتربويةجرائي للقيم الالتعريف اإل

 تعكس صورة تربية الطالب ومعامالته مع زمالئه داخل المدرسة أو خارجها.
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 الدراسات السابقة:

 (:2014دراسة داوود )  -1

 في الثانوي الثالث الصف طلبة نظر وجهة من الثانوية المدارس تنميها التي سالميةاإل التربية لى قيمهدفت الدراسة التعرف إ

ا من طالب الصف طالبً  421نت عينة الدراسة من وقد تكوّ  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث عمران محافظة

لت عليها حصأعلى درجة استجابات بين األفراد  استخدام االستبانة كأداة للدراسة. وكان أهم نتائج الدراسة أنَّ  وقد تمّ  ،الثانوي

ى لفراد حصلت عليها الفقرة التي تنص عأقل درجة استجابات بين األخرين، والسالم على اآل فشاءالفقرة التي تنص على إ

المناهج تنمي قيم العبادات على حساب قيم المعامالت  أنَّ  الدراسة إلى توصلت. وخرينمبدأ الحرية ينتهي عند حرية اآل

 واألخالق االجتماعية.

  (:2010دراسة الصوركي ) -2

الباحث  مد، واعتللقيم التربوية في جامعة سالميةربية والثقافة اإلاللغة العالكشف عن مدى تضمين مقررات هدفت الدراسة 

كانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة تحليل مضمون تحتوي على تسع من القيم وفي دراسته، على منهج تحليل المضمون 

سالمية بمناهج الثقافة اإل ة ودينيةواجتماعي وقيم وجدانية وكان من نتائج الدراسة وجود قيم معرفية وقيم سلوكية ،التربوية

 واللغة العربية.

 ( 2010دراسة )الصالح،  -3

 تحديد القيم األخالقية لطالب الصفوف العليا من مرحلة التعليم األساسي ومدى توافرها في كتب التربيةلى الدراسة إ تهدف

د وق ومعلمات التربية اإلسالمية باألردن،ومن جهة نظر معلمي  اإلسالمية المقررة عليهم، وذلك من خالل تحليل المحتوى

إلسالمية. ا وزعت على معلمي التربية استبانةوقام الباحث بصياغة  استخدم الباحث المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى،

ة القيم تنمي في والعبادة من أكثر القيم تكراًرا، وكذلك أهمية دور المعلم قيم اإليمان والتوحيد من أهم نتائج الدراسة أنَّ  وكان

 .الخلقية من خالل شخصيته وسلوكه

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الموضوع الذي تناولته وقد تشابهت نوًعا ما مع دراسة )داوود، 

عن القيم اإلسالمية، وقد اختلفت مع الدراسات األخرى بتناولها قيم أخرى غير القيم التربوية في المناهج  ثنافي بح( 2014

وهو المنهج الوصفي التحليلي واختلفت مع ( بالمنهج المتبع 2014وقد تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة )داوود، . التدريسية

 ضمون.الدراسات األخرى التي استخدمت منهج تحليل الم

(، 2014كما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى باستخدام االستبانة كأداة وتشابهت بذلك مع دراسة )داوود،

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمجتمع وعينة  اما الدراسات األخرى فقد اتبعت نظام تحليل المحتوى.

ات كمجتمع للدراسة، اما الدراسات األخرى فقد اختلفت حيث تكون مجتمع دراسة الدراسة حيث استهدفت هذه الدراسة المعلم

 ( من الطالب، والدراسات األخرى فقد اعتمدت على تحليل مضمون مقررات دراسية.2014)داوود،
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 منهج الدراسة:

ه: المنهج أنّ ي باستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع البحث، ويعرف المنهج الوصفي التحليل

ائج النتالذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص 

 .(174: 2011)الوادي والزعبي، لتعميمها 

 

 مجتمع وعينة الدارسة:

اختيار  ه، وتمّ 1441-1140للعام  الدراسي  الجوفتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس في محافظة 

 .معلمة (60عينة عشوائية  من )

 

 ( توزيع عينة الدراسة1الجدول رقم )

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 10 6 دبلوم

 88.3 53 بكالوريوس

 1.7 1 ماجستير فأكثر

 % 100 60 المجموع

 سنوات الخدمة

 11.7 7 سنوات5أقل من 

 36.7 22 سنوات10أقل من -سنوات5من 

 51.7 31 سنوات فأكثر10

 % 100 60 المجموع

التي يتم المرحلة 

 تدريسها

 45 27 األول المتوسط

 18.3 11 الثاني المتوسط

 36.7 22 الثالث المتوسط

 % 100 60 المجموع

 

ة بالصدق تضمينها في تحليل النتائج بسبب تمتع االستبان لقياس الصدق والثبات، تمّ  ( استبانة بصورة عشوائية30اختيار ) وتمّ 

 والثبات.

 

 أداة الدراسة:

ي والتلمتنوعة، : "مجموعة من األسئلة اهاوتعرف االستبانة بأن  الستبانة كأداة لجمع المعلومات، استخدم الباحث ا

 حث من خالل المشكلة التي يطرحها بحثه، ويكون عدد األسئلة التيترتبط ببعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى البا

نت ، وقد تكوّ (79، ص2015ق هدف البحث بصرف النظر عن عددها" )النوايسة، يحتوي عليها االستبيان كافية ووافية لتحقي

 ي:حسب الجدول اآلتخمسة محاور ( فقرة موزعة على 26االستبانة من )
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 االستبانة على المحاور ( توزيع فقرات2جدول رقم  )

 

 

 

 

 

 

 ي:اآلت فقرات االستبانة حسب الجدولرت الخماسي لقياس استجابات أفراد عينة الدراسة لاستخدمت الباحثة مقياس ليك وقد

 

 ( مقياس ليكارت الخماسي3جدول رقم  )

 

 

 صدق أداة الدارسة:

 . صدق االتساق الداخلي:1

 تمّ ( استجابة، وقد 30طالعية مكونة من )تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة است

 ليه.ومجموع درجات المحور الذي تنتمي إحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة 

 

 والدرجة الكلية لهذا المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول  (4جدول  رقم )

 ( القيم األخالقيةالمحور األول: )

 (α= 0.05) عند مستوى داللة صائيًاإح * االرتباط دال

 

معامالت االرتباط بين فقرات المحور األول والدرجة الكلية لفقرات المحور دالة أنَّ من المالحظ في الجدول السابق 

(،   0.85لى  إ 0.81( لجميع فقرات المحور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )  α= 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

 ا وضعت لقياسه.م  فقرات هذا المحور صادقة لِ  وهذا يدل على أنَّ 

 

 

 

 عدد الفقرات المحور م

 4 القيم األخالقيةالمحور األول:  1

 5 القيم الوطنية  المحور الثاني:  2

 6 المحور الثالث: القيم المهنية 3

 6 المحور الرابع: القيم العلمية 4

 5 المحور الخامس: القيم االجتماعية 5

 26 جميع فقرات االستبانة 

 اكبيرة جدً  كبيرة متوسطة قليلة اقليلة جدً  االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

لق الصدق في القول والعمل لدى الطالبات. 1  0.00 0.81 تنمي مناهج التربية اإلسالمية خ 

 0.00 0.85 تزيد مناهج التربية اإلسالمية من تربية الطالبات على احترام اآلخرين.  2

3 
تزيد مناهج التربية اإلسالمية من التمسك القيم التسامح في التعامل مع 

 اآلخرين.
0.82 0.00 

 0.00 0.82 تدفع مناهج التربية اإلسالمية الطالبات نحو التحلي بخلق الكرم. 4
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 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية لهذا المحور5جدول رقم )

 ( القيم الوطنية)المحور الثاني: 

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

 0.00 0.83 مناهج التربية اإلسالمية حب الوطن لدى طالبات المرحلة المتوسطة.تنمي  1

2 
تزيد مناهج التربية اإلسالمية من االعتزاز لدى الطالبات باإلنجازات 

 والصناعات الوطنية.
0.89 0.00 

 0.00 0.87 تنمي مناهج التربية اإلسالمية قيم المحافظة على أمن الوطن.  3

 0.00 0.83 التربية اإلسالمية على طاعة ولي األمر.تحفز مناهج  4

 0.00 0.84 تدفع مناهج التربية اإلسالمية الطالبات لاللتزام باألنظمة السائدة. 5

 α= 0.05ا عند مستوى داللة   * االرتباط دال إحصائيً 

 

 لكلية لفقرات المحور دالةوالدرجة امعامالت االرتباط بين فقرات المحور الثاني أنَّ من المالحظ في الجدول السابق 

(، وهذا  0.89لى إ0.83  ( لجميع فقرات المحور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )α= 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيًا

 ا وضعت لقياسه.م  فقرات هذا المحور صادقة لِ  يدل على أنَّ 

 

 الثالث والدرجة الكلية لهذا المحور (  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور6جدول رقم )

 )المحور الثالث: القيم المهنية (

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

1 
تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات المحافظة على األسرار  

 المهنية.
0.88 0.00 

2 
مناهج التربية اإلسالمية على جعل الطالبات تترفع عن كل ما يخل  تعمل

 بشرف المهنة والكرامة.
0.84 0.00 

3 
وبناء  التعامل الراقي،بتحقق مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات التحلي 

 العالقات اإلنسانية.
0.79 0.00 

4 
 مع اإلتقان،تشجع مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات سرعة اإلنجاز 

 واالستمرار في النشاط والفاعلية.
0.87 0.00 

 0.00 0.73 تزيد مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات حب العمل بروح الفريق الواحد. 5

 0.00 0.79 تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات القدرة على تحمل المسؤولية. 6

 α= 0.05عند مستوى داللة    * االرتباط دال إحصائيًا

 

والدرجة الكلية لفقرات المحور دالة  االرتباط بين فقرات المحور الثالثمعامالت أنَّ  من المالحظ في الجدول السابق

(، وهذا  0.88لى إ0.73  ( لجميع فقرات المحور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )α= 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

 ا وضعت لقياسه.م  فقرات هذا المحور صادقة لِ  يدل على أنَّ 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 والدرجة الكلية لهذا المحور ن كل فقرة من فقرات المحور الرابع(  معامالت االرتباط بي7جدول رقم )

 (القيم العلمية: )المحور الرابع

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

1 
تساهم مناهج التربية اإلسالمية في ترسيخ المعرفة وحب االستطالع لدى  

 الطالبات.
0.86 0.00 

2 
تساهم مناهج التربية اإلسالمية في تعزيز المبادرة لدى الطالبات في عرض 

 المعلومات واألفكار بعد التثبت من صحتها.
0.87 0.00 

3 
دى قوة المالحظة ودقتها لتساعد مناهج التربية اإلسالمية في ترسيخ تعزيز 

 الطالبات.
0.90 0.00 

4 
مناهج التربية اإلسالمية لها دور في الحث على االبتكار واإلبداع لدى  

 الطالبات.
0.88 0.00 

5 
تساهم مناهج التربية اإلسالمية في جعل الطالبة تقّدر جهود العلماء في 

 مناحي الحياة المختلفة.
0.89 0.00 

 0.00 0.85 تساعد مناهج التربية اإلسالمية في زيادة حب العلم لدى الطالبات.  6

 α= 0.05ا عند مستوى داللة   * االرتباط دال إحصائيً 

 

والدرجة الكلية لفقرات المحور دالة  االرتباط بين فقرات المحور الرابعمعامالت أنَّ من المالحظ في الجدول السابق 

(، وهذا  0.90لى إ0.85  ( لجميع فقرات المحور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )α= 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

 ا وضعت لقياسه.م  فقرات هذا المحور صادقة لِ  يدل على أنَّ 

 

 والدرجة الكلية لهذا المحور ن كل فقرة من فقرات المحور الخامس(  معامالت االرتباط بي8جدول رقم )

 ( جتماعية: القيم االمحور الخامس)ال

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون الفقرة م

 0.00 0.83 تساعد مناهج التربية اإلسالمية على تعزيز التعاون لدى الطالبات. 1

 0.00 0.87 تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات حسن الجوار. 2

 0.00 0.91 اإلسالمية لدى الطالبات قيمة نبذ العنف.تزيد مناهج التربية  3

 0.00 0.90 ترسخ مناهج التربية اإلسالمية مبدأ العدل والمساواة لدى الطالبات. 4

5 
تحث مناهج التربية اإلسالمية على االلتزام بالرفق في التعامل مع 

 الناس.
0.82 0.00 

 α= 0.05ا عند مستوى داللة   * االرتباط دال إحصائيً 

 

والدرجة الكلية لفقرات المحور دالة الرتباط بين فقرات المحور الخامس معامالت اأنَّ من المالحظ في الجدول السابق 

(، وهذا  0.91لى إ0.82  ( لجميع فقرات المحور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )α= 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

 ا وضعت لقياسه.م  فقرات هذا المحور صادقة لِ  يدل على أنَّ 

 الصدق البنائي:. 2

ي عتبر الصدق  البنائيُّ أحد  مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها وتحقيقها، 

 .ن مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانةويبي  
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 ( معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة9جدول رقم )

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون المحور م

 0.00 0.77 القيم األخالقيةالمحور األول:  1

 0.00 0.90 القيم الوطنيةالمحور الثاني:  2

 0.00 0.92 المهنيةالمحور الثالث: القيم  3

 0.00 0.94 المحور الرابع: القيم العلمية 4

 0.00 0.91 المحور الخامس: القيم االجتماعية 5

 α= 0.05ا عند مستوى داللة   * االرتباط دال إحصائيً 

 

لة االستبانة دامعامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقرات أنَّ من المالحظ في الجدول السابق 

(، وهذا يدل 0.94 إلى0.77 ( لجميع المحاور، وتراوحت معامالت االرتباط بين )α= 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً 

 ا وضعت لقياسه.م  جميع محاور االستبانة صادقة لِ  على أنَّ 

 

 :ثبات االستبانة

و معامل ، وفي أغلب حاالته هنفسها على النتائجك تحصل الثبات يدل على اتساق النتائج، بمعنى إذا كرر القياس فإنّ 

 وطريقة تجزئة المقياس إلى نصفين نباخ(وكرألفا هي طريقة ) ا، ومن أكثرها شيوعً ارتباط، وهناك عدد من الطرق لقياسه

شف تكوهي أشهر الطرق في قياس ثبات األداة، و ،وقد استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ .(216: 2011)الوادي والزعبي، 

 هذه الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.

 

 (  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبانة10جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

 0.85 4 القيم األخالقية المحور األول:  1

 0.90 5 القيم الوطنيةالمحور الثاني:  2

 0.90 6 المهنيةالمحور الثالث: القيم  3

 0.94 6 المحور الرابع: القيم العلمية 4

 0.91 5 المحور الخامس: القيم االجتماعية 5

 0.97 26 كل الفقرات 

 

وهذا يدل  ،( 0.97معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور االستبانة يزيد عن) من المالحظ من خالل الجدول السابق أنَّ 

 وكذلك االستبانة بشكل عام. ،على ثبات مرتفع لجميع المحاور

وهذا  ،تأكد الباحث من صدق وثبات االستبانة، وبعد إجراء التعديالت خرجت االستبانة بصورتها النهائية وبعد أن  

 ا لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة لتحقيق أهداف الدراسة.يجعل الباحث مطمئنً 
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 ة:المعالجات اإلحصائية اآلتي تم استخدام، أهداف الدراسةلتحقيق 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: لمعرفة خصائص العينة ومستوى شيوع  .1

 الظاهرة محل البحث لدى العينة.

 ل الظاهرة المراد قياسها.( من أجل اختبار رأي المستجيبين حوOne Sample T Testلعينة واحدة )  Tاختبار .2

 معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي، والصدق البنائي. .3

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة. .4

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

اإلسالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم لى للتعرف إ

قد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة من أداة الدارسة، وتم استخدام برنامج الرزم ف معلمات منطقة الجوف،

 ل على نتائج الدارسة التي تم عرضها وتحليلها.و( للحصSPSSاإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 

 : المحك المعتمد في الدراسة  أواًل 

بالرجوع إلى األدب التربوي الخاص بالمقاييس المحكية، وكذلك  ةالباحث تقام ؛لتحديد المحك المعتمد في الدراسة

خاليا في حديد طول الحيث تم ت ،بعض الدراسات السابقة التي اعتمدت المقياس الخماسي نفسه لتحديد مستوى االستجابةل

(، ومن ثّم تقسيمه على أكبر قيمة في  4=  1 – 5ماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس ) ( الخمقياس )ليكرت

القيمة إلى أقل قيمة بالمقياس )بداية المقياس  (، وبعد ذلك تم إضافة هذه 0.8=  5÷  4المقياس للحصول على طول الخلية ) 

 ي : ضح في الجدول اآلتهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موو ،وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ؛(الواحد الصحيح

 

 المحك المعتمد في الدراسة (11جدول  رقم )

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

1 – 1.8 

 

 اقليلة  جدً  36% - 20%

 قليلة %52 - %36أكبر من  2.6 – 1.8أكبر من 

 متوسطة %68 - %52أكبر من  3.4 – 2.6أكبر من 

 كبيرة %84 - %68أكبر من  4.2 – 3.4أكبر من 

 اكبيرة جدً  %100 - %84أكبر من  5 – 4.2أكبر من 
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ومقارنته بقيمة  SPSSحصائي من خالل البرنامج اإل sig  وللكشف عن هذه الفرضية تم احتساب القيمة االحتمالية

ول ح كل رأيًاالمستجيب لم يش وأنَّ  ،قبول الفرضية الصفريةفيعني ، 0.05أكبر من  sigفإذا كانت قيمة  ،α=0.05الخطأ 

 وبالتالي ،ا عن الدرجة المتوسطةرأي المستجيب يختلف جوهريً  الممارسات المراد دراستها، وفي حال كانت أصغر فإنَّ 

 ا حول الممارسات المراد دراستها.يكون قد شكل رأيً 

 

 : تحليل فقرات االستبانة اثانيً 

(، وتعتبر الفقرة إيجابية بمعنى One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحيل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار ت 

، وتعتبر الفقرة سلبية  0.05أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %60موافقة العينة على محتواها إذا كان الوزن النسبي أكبر من 

، 0.05أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %60محتواها إذا كان الوزن النسبي أقل من  عينة الدارسة ال توافق على بمعنى أنّ 

 .0.05وتعتبر آراء العينة محايدة إذا كانت القيمية االحتمالية أكبر من 

 

 جابة عن السؤال الرئيسثالثًا: اإل

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة  تربويةسالمية في غرس القيم ال"ما دور مناهج التربية اإل

 ي:ة الكلية ودرجة كل محور حسب اآلتانة بتحليل درجة االستبالباحث تهذا السؤال قام ولإلجابة عن الجوف؟"

 

 ااالستبانة وقيمة جميع المحاور معً تحليل محاور  (12جدول رقم ) 

لمحاور االستبانة وقيمة جميع المحاور معا  Sig المعياري والقيمة االحتماليةالمتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف 

(N=60) 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

( 83.2%(، بوزن نسبي )4.16ككل ) ةانمد، وبلغ المتوسط الحسابي لالستبحسب المحك المعت ايً إحصائ ةككل دال ةاناالستب .1

ي غرس ف سالميةدور مناهج التربية اإل عينة الدراسة ترى أنوهذا يعني أن ، حسب المحك المعتمد في الدراسةوبدرجة كبيرة 

 .%83.2وبنسبة تأييد  سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف جاء بدرجة كبيرةالقيم اإل

 

 التوسط النسبي المتوسط الحسابي المحور م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

 0.63 %87.2 4.36 المحور األول: القيم األخالقية 1
0.00 

1 
كبيرة 

 جًدا

 كبيرة  4 0.00 0.73 %83.4 4.17 القيم الوطنيةالمحور الثاني:  2

 كبيرة 3 0.00 0.71 %82.6 4.13 المحور الثالث: القيم المهنية 3

 كبيرة 5 0.00 0.81 %79.6 3.98 المحور الرابع: القيم العلمية 4

 كبيرة  2 0.00 0.69 %84.6 4.23 المحور الخامس: القيم االجتماعية 5

 الدرجة الكلية لالستبانة  
4.16 

83.2% 
0.65 0.00 

 كبيرة  -
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لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر  تربويةسالمية في غرس القيم المناهج التربية اإل في تطبيق دور أعلى درجة .2

 .%87.2ا وبنسبة تأييد وجاء بدرجة كبيرة جدً  ،"القيم األخالقية" ولكان في المحور األ معلمات منطقة الجوف

لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر  تربويةسالمية في غرس القيم الدور مناهج التربية اإلأقل درجة في تطبيق  .3

 .%79.6كبيرة وبنسبة تأييد وجاء بدرجة الرابع "القيم العلمية"،  معلمات منطقة الجوف كان في المحور

 

 رابًعا: اإلجابة عن السؤال األول

نظر معلمات منطقة خالقية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة بية اإلسالمية في غرس القيم األما دور مناهج التر"

 :ي، وكانت النتائج كما يلتحليل فقرات المحور األول وفق المحك المعتمد في الدراسة تمّ  ،هذا السؤال ولإلجابة عن "الجوف؟

 

 تحليل فقرات المحور األول ( 13جدول رقم ) 

( خالقيةاألقيم فقرات المحور األول )اللجميع  Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية

 (N=60) وقيمة جميع الفقرات مًعا

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

(، وبوزن نسبي 4.36ا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )المحور األول دال إحصائيً   .1

مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم درجة دور  عينة الدارسة ترى بأنّ  ، وهذا يعني أنَّ (، وبدرجة كبيرة جًدا87.2%)

ا وبنسبة تأييد جاءت بدرجة كبيرة جدً خالقية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف األ

87.2%. 

 حسب المحك المعتمد. ااألول دالة إحصائيً ع فقرات المحور جمي .2

م بية الطالبات على احتراتزيد مناهج التربية اإلسالمية من تر، والتي تنص على "(2جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .3

ضرورة خلق جو من لى إ ذلكعزى وي   ،اكبيرة جدً  ( بدرجة%88.2( وبوزن نسبي )4.41بمتوسط حسابي )اآلخرين"، 

 ية والتسامح الخلقي بين الطالبات،والذي بدوره ينمي القيم األخالق ،م بين الطالباتاالحترا

 المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

1 

لق  تنمي مناهج التربية اإلسالمية خ 

الصدق في القول والعمل لدى 

 الطالبات.

 اجدً  كبيرة 4 000. 0.79 86.6 4.33

2 

تزيد مناهج التربية اإلسالمية من 

تربية الطالبات على احترام 

 اآلخرين.

 اجدً  كبيرة 1 000. 0.76 88.2 4.41

3 

تزيد مناهج التربية اإلسالمية من 

التمسك القيم التسامح في التعامل 

 مع اآلخرين.

 اكبيرة جدً  3 000. 0.73 87.0% 4.35

4 
اإلسالمية تدفع مناهج التربية 

 الطالبات نحو التحلي بخلق الكرم.
 اكبيرة جدً  2 000. 0.73 %87.2 4.36

 اكبيرة جدً  - 000. 0.63 87.2% 4.36 الدرجة الكلية للمحور األول 
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 من الثانوية المدارس تنميها التي سالميةاإل التربية ى قيم، والتي هدفت التعرف إل(2014وهذا ما يتوافق مع دراسة ) 

لى دور التي هدفت التعرف إ (2003دراسة )الغامدي، عمران، و محافظة في الثانوي الثالث الصف طلبة نظر وجهة

بية السعودية، العرمناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة 

لى القيم المعرفية والسلوكية والوجدانية التي تضمنتها مناهج التربية اإلسالمية، واعتمد الباحث على وكذلك التعرف إ

نهج الوصفي في دراسته، وشملت عينة الدراسة جميع مشرفي التربية اإلسالمية في مدينة جدة ومعلمي التربية اإلسالمية الم

وكان من نتائج الدراسة وجود قيم معرفية وقيم سلوكية وقيم وجدانية بمناهج  ،لعشرين مدرسة من مدارس مدينة جدة

 درجة عالية.التربية اإلسالمية لدى طالب المرحلة المتوسطة ب

لق الصدق في القول والعمل (، والتي تنص على "ت1ت في المرتبة األخيرة الفقرة )جاء .4 نمي مناهج التربية اإلسالمية خ 

لى ضرورة خلق جو عزى ذلك إوي   ،ا( بدرجة كبيرة جدً %86.6( وبوزن نسبي )4.33لدى الطالبات", بمتوسط حسابي )

لى ، والتي تهدف إ(2010دراسة )الصالح،  ، وهذا يتوافق معوالعمل بين الطلبةمن الصدق والثقة في التعامل وفي القول 

تحديد القيم األخالقية لطالب الصفوف العليا من مرحلة التعليم األساسي ومدى توافرها في كتب التربية اإلسالمية المقررة 

 عليهم.

 

 ا: اإلجابة عن السؤال الثانيخامسً  

سالمية في غرس القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة دور مناهج التربية اإل ما"

 :لييني وفق المحك المعتمد في الدراسة، وكانت النتائج كما تم تحليل فقرات المحور الثا ،هذا السؤال عنولإلجابة  "الجوف؟

 

 تحليل فقرات المحور الثاني ( 14جدول رقم ) 

لجميع فقرات المحور الثاني )القيم الوطنية(  Sig والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتماليةالمتوسط الحسابي 

 (N=60ا )وقيمة جميع الفقرات معً 

 

 المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

1 

 تنمي مناهج التربية اإلسالمية حب

الوطن لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة.

4.21 84.2 0.76 .000 2 
كبيرة 

 اجدً 

2 

تزيد مناهج التربية اإلسالمية من 

االعتزاز لدى الطالبات باإلنجازات 

 والصناعات الوطنية.

 كبيرة 5 000. 1.00 77.6 3.88

3 
تنمي مناهج التربية اإلسالمية قيم 

 المحافظة على أمن الوطن.
4.21 84.2% 0.86 .000 3 

كبيرة 

 اجدً 

4 
تحفز مناهج التربية اإلسالمية على 

 طاعة ولي األمر.
4.41 %88.2 0.74 .000 1 

كبيرة 

 اجدً 

5 
تدفع مناهج التربية اإلسالمية 

 الطالبات لاللتزام باألنظمة السائدة.
 كبيرة 4 0.00 0.91 82.6% 4.13

 كبيرة - 000. 0.73 83.4% 4.17 الدرجة الكلية للمحور الثاني 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

(، وبوزن نسبي 4.41ا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )دال إحصائيً  ثانيالمحور ال  .1

 سالمية في غرس القيمدرجة دور مناهج التربية اإل عينة الدارسة ترى بأنَّ  ا، وهذا يعني أنَّ (، وبدرجة كبيرة جدً 88.2%)

وبنسبة تأييد  ،اخالقية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف جاءت بدرجة كبيرة جدً األ

88.2%. 

 حسب المحك المعتمد. اة إحصائيً دال جميع فقرات المحور الثاني .2

"،  ولي األمر تحفز مناهج التربية اإلسالمية على طاعة"والتي تنص على  ،(4جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .3

لى ضرورة خلق جو من االحترام بين ، وي عزى ذلك إا( بدرجة كبيرة جدً %88.2( وبوزن نسبي )4.41بمتوسط حسابي )

، والتي (2014، وهذا ما يتوافق مع دراسة )والذي بدوره ينمي القيم األخالقية والتسامح الخلقي بين الطالبات ،الطالبات

 في الثانوي الثالث الصف طلبة نظر وجهة من الثانوية المدارس تنميها التي سالميةاإل التربية لى قيملتعرف إلهدفت 

ى دور مناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض التي هدفت التعرف إل( 2003و دراسة )الغامدي،  ،عمران محافظة

رفية لى القيم المعتعرف إكذلك المفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، و

 ضمنتها مناهج التربية اإلسالمية.والسلوكية والوجدانية التي ت

ات تزيد مناهج التربية اإلسالمية من االعتزاز لدى الطالب، والتي تنص على "(2جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة ) .4

لى ، ويعزى ذلك إا( بدرجة كبيرة جدً %77.6) ( وبوزن نسبي3.88", بمتوسط حسابي )باإلنجازات والصناعات الوطنية

( والتي 2010راسة )الصالح، د، وهذا يتوافق مع بين الطلبة نجاز وتقديم الصناعات الوطنيةاإلضرورة خلق جو من 

لى تحديد القيم األخالقية لطالب الصفوف العليا من مرحلة التعليم األساسي ومدى توافرها في كتب التربية تهدف إ

 المقررة عليهم. اإلسالمية

 

 لثا: اإلجابة عن السؤال الثاسادسً 

ما دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم المهنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة "

 ما يلي:النتائج كولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل فقرات المحور الثاني وفق المحك المعتمد في الدراسة، وكانت " الجوف؟
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 تحليل فقرات المحور الثالث ( 15جدول رقم ) 

المهنية(  لجميع فقرات المحور الثالث )القيم Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية

 (N=60) وقيمة جميع الفقرات مًعا

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

(، وبوزن نسبي 4.17حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل ) دال إحصائيًاثالث المحور ال  .1

م في غرس القي سالميةتربية اإلدرجة دور مناهج العينة الدارسة ترى بأّن  ، وهذا يعني أنّ (، وبدرجة كبيرة جًدا83.4%)

وبنسبة تأييد  منطقة الجوف جاءت بدرجة كبيرة جًدا،لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات  المهنية

83.4%. 

 حسب المحك المعتمد. ادال إحصائيً  ثالثجميع فقرات المحور ال .2

التعامل بتحقق مناهج التربية اإلسالمية لدى الطالبات التحلي " والتي تنص على ،(3جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .3

لى عزى ذلك إوي   ،ا( بدرجة كبيرة جدً %86( وبوزن نسبي )4.30بمتوسط حسابي ) لراقي، وبناء العالقات اإلنسانية"،ا

 سانيةنوبناء عالقات إ، والذي بدوره ينمي القيم المهنيةبات، بين الطالوالرقي في التعامل ضرورة خلق جو من االحترام 

 المدارس تنميها التي االسالمية التربية لى قيمتعرف إلل(، والتي هدفت 2014وهذا ما يتوافق مع دراسة )  ،بين الطالبات

( التي هدفت للتعرف 2003غامدي، دراسة )ال، وعمران محافظة في الثانوي الثالث الصف طلبة نظر وجهة من الثانوية

لعربية ااإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة  دور مناهج التربية إلى

 لى القيم المعرفية والسلوكية والوجدانية التي تضمنتها مناهج التربية اإلسالمية.السعودية، وكذلك التعرف إ

 

 المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

1 

تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى  

الطالبات المحافظة على األسرار 

 المهنية.

 كبيرة 6 000. 1.08 %79.2 3.96

2 

تعمل مناهج التربية اإلسالمية على 

جعل الطالبات تترفع عن كل ما يخل 

 بشرف المهنة والكرامة.

 كبيرة 3 000. 0.95 %83 4.15

3 

تحقق مناهج التربية اإلسالمية لدى 

التعامل الراقي، بالطالبات التحلي 

 وبناء العالقات اإلنسانية.

4.30 86% 0.74 .000 1 
كبيرة 

 اجدً 

4 

تشجع مناهج التربية اإلسالمية لدى  

الطالبات سرعة اإلنجاز مع اإلتقان، 

 واالستمرار في النشاط والفاعلية.

 كبيرة 4 000. 0.78 %82 4.10

5 

تزيد مناهج التربية اإلسالمية لدى 

الطالبات حب العمل بروح الفريق 

 الواحد.

4.21 84.2% 0.78 0.00 2 
 كبيرة

 اجدً 

6 

تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى 

الطالبات القدرة على تحمل 

 المسؤولية.

 كبيرة 5  0.82 81.2% 4.06

 كبيرة - 000. 0.73 83.4% 4.17 الدرجة الكلية للمحور الثالث 
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التربية اإلسالمية لدى الطالبات المحافظة على تنمي مناهج "والتي تنص على  ،(1جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة ) .4

لى ضرورة خلق عزى ذلك إوي   ،ا( بدرجة كبيرة جدً %79.2( وبوزن نسبي )3.96", بمتوسط حسابي )األسرار المهنية

لى تحديد ( والتي تهدف إ2010راسة )الصالح، وهذا يتوافق مع  د ،بين الطلبةاألمانة والمحافظة على األسرار جو من 

 األخالقية لطالب الصفوف العليا من مرحلة التعليم األساسي ومدى توافرها في كتب التربية اإلسالمية المقررة عليهم.القيم 

 

 رابعا: اإلجابة عن السؤال السابعً 

ما دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم العلمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة "

 ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل فقرات المحور الثاني وفق المحك المعتمد في الدراسة، وكانت النتائج كما يلي:" الجوف؟

 

 تحليل فقرات المحور الرابع ( 16جدول رقم ) 

العلمية( لجميع فقرات المحور الرابع )القيم  Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية

 (N=60ا )وقيمة جميع الفقرات معً 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

وبوزن نسبي (، 3.98ا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )دال إحصائيً  رابعالمحور ال  .1

سالمية في غرس القيم إلدرجة دور مناهج التربية ا عينة الدارسة ترى بأنّ  ا، وهذا يعني أنّ (، وبدرجة كبيرة جدً 79.6%)

 .%79.6وبنسبة تأييد  ،المهنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف جاءت بدرجة كبيرة

 حسب المحك المعتمد. صائيًاة إحدال رابعجميع فقرات المحور ال .2

 المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

1 

تساهم مناهج التربية اإلسالمية في 

ترسيخ المعرفة وحب االستطالع 

 لدى الطالبات.

 كبيرة 4 000. 0.92 %80.2 4.01

2 

تساهم مناهج التربية اإلسالمية في  

تعزيز المبادرة لدى الطالبات في 

عرض المعلومات واألفكار بعد 

 التثبت من صحتها.

 كبيرة 3 000. 0.92 %80.2 4.01

3 

تساعد مناهج التربية اإلسالمية في  

ترسيخ تعزيز قوة المالحظة ودقتها 

 لدى الطالبات.

3.91 78.2% 0.92 .000 5 
كبيرة 

 اجدً 

4 

مناهج التربية اإلسالمية لها دور في  

الحث على االبتكار واإلبداع لدى 

 الطالبات.

 كبيرة 6 000. 1.06 %76.6 3.83

5 

تساهم مناهج التربية اإلسالمية في 

جعل الطالبة تقّدر جهود العلماء في 

 مناحي الحياة المختلفة.

4.01 80.2% 0.91 0.00 2 
كبيرة 

 جًدا

6 
التربية اإلسالمية في تساعد مناهج 

 زيادة حب العلم لدى الطالبات.
 كبيرة 1 0.00 0.81 82% 4.10

 كبيرة - 000. 0.81 79.6% 3.98 الدرجة الكلية للمحور الرابع 
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تساعد مناهج التربية اإلسالمية في زيادة حب العلم لدى " والتي تنص على(، 6جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .3

لى ضرورة خلق جو من عزى ذلك إوي   ،ا( بدرجة كبيرة جدً %86( وبوزن نسبي )4.30"،  بمتوسط حسابي )الطالبات

 ،ين الطالباتب مهارات تعليمية تساهم في حب العلموبناء  العلميةالذي بدوره ينمي القيم الطالبات، و التعليمي النشط بين

 من الثانوية المدارس تنميها التي سالميةاإل التربية لى قيم( والتي هدفت للتعرف إ2014راسة ) وهذا ما يتوافق مع د

لى دور ( التي هدفت للتعرف إ2003لغامدي، راسة )اد، وعمران محافظة في الثانوي الثالث الصف طلبة نظر وجهة

بية السعودية، العرمناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة 

 لى القيم المعرفية والسلوكية والوجدانية التي تضمنتها مناهج التربية اإلسالمية.وكذلك التعرف إ

مناهج التربية اإلسالمية لها دور في الحث على االبتكار واإلبداع "والتي تنص على (، 4ي المرتبة األخيرة الفقرة )جاءت ف .4

لى ضرورة خلق جو من عزى ذلك إوي   ،( بدرجة كبيرة%76.6( وبوزن نسبي )3.83", بمتوسط حسابي )لباتلدى الطا

  بداع واالبتكار.تساعد الطلبة على اإلطات تعليمية وخلق نشا بين الطلبة التفاعل التعليمي

 

 خامسا: اإلجابة عن السؤال الثامنً 

ما دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم االجتماعية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة " 

 المعتمد في الدراسة، وكانت النتائج كما يلي:ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل فقرات المحور الثاني وفق المحك  "الجوف؟

 

 تحليل فقرات المحور الرابع ( 17جدول رقم ) 

( االجتماعية لجميع فقرات المحور الرابع )القيم Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية

 (N=60ا )وقيمة جميع الفقرات معً 

 

 

 

 

 المتوسط النسبي الحسابيالمتوسط  الفقرات م
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 االحتمالية
 الحكم الترتيب

1 
تساعد مناهج التربية اإلسالمية على 

 تعزيز التعاون لدى الطالبات.

4.16 %83.2 0.74 .000 
 كبيرة 4

2 
تنمي مناهج التربية اإلسالمية لدى 

 الطالبات حسن الجوار.

4.25 %85 0.79 .000 
 كبيرة 3

3 
تزيد مناهج التربية اإلسالمية لدى 

 .الطالبات قيمة نبذ العنف

4.08 81.6% 0.84 .000 
5 

كبيرة 

 اجدً 

4 
ترسخ مناهج التربية اإلسالمية مبدأ 

 العدل والمساواة لدى الطالبات.

4.28 %85.6 0.78 .000 
 كبيرة 2

5 

تحث مناهج التربية اإلسالمية على 

االلتزام بالرفق في التعامل مع 

 الناس.

4.40 88% 0.82 0.00 

1 
كبيرة 

 اجدً 

 0.69 84.6% 4.23 الدرجة الكلية للمحور الخامس 
.000 

- 
كبيرة 

 اجدً 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

(، وبوزن نسبي 4.23ا حسب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )المحور الخامس دال إحصائيً   .1

سالمية في غرس القيم درجة دور مناهج التربية اإل عينة الدارسة ترى بأنّ  ا، وهذا يعني أنّ كبيرة جدً (، وبدرجة 84.6%)

وبنسبة تأييد  ،الدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة الجوف جاءت بدرجة كبيرة جدً  جتماعيةاال

84.6%. 

 معتمد.حسب المحك ال ة إحصائيًادال جميع فقرات المحور الخامس .2

فق في تحث مناهج التربية اإلسالمية على االلتزام بالر" والتي تنص على(، 5ي المرتبة األولى الفقرة رقم )جاءت ف .3

عزى ذلك إلى ضرورة خلق وي   ،ا( بدرجة كبيرة جدً %88( وبوزن نسبي )4.40بمتوسط حسابي ) التعامل مع الناس"،

والذي بدوره ينمي القيم االجتماعية وخلق جو اجتماعي ومتسامح  ،الرقي في التعامل بين الطالباتالتسامح و من جو

سالمية التي تنميها والتي هدفت للتعرف إلى قيم التربية اإل( 2014، وهذا ما يتوافق مع دراسة )وهادئ بين الطالبات

( التي هدفت 2003لغامدي، دراسة )االثالث الثانوي في محافظة عمران، و المدارس الثانوية من وجهة نظر طلبة الصف

لى دور مناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة للتعرف إ

 القيم المعرفية والسلوكية والوجدانية التي تضمنتها مناهج التربية اإلسالمية. عربية السعودية، وكذلك التعرف إلىال

 مية لدى الطالبات قيمة نبذ العنف"،تزيد مناهج التربية اإلسال" والتي تنص على ،(3الفقرة رقم ) جاءت في المرتبة األخيرة .4

عزى ذلك إلى ضرورة خلق جو من التسامح وي  ( بدرجة كبيرة جًدا، %81.6( وبوزن نسبي )4.08بمتوسط حسابي )

خلق جو اجتماعي ومتسامح وهادئ بين و ،والذي بدوره ينمي القيم االجتماعية ،الهدوء ونبذ العنف بين الطالباتو

سالمية التي تنميها المدارس لى قيم التربية اإل( والتي هدفت للتعرف إ2014) داوود وهذا ما يتوافق مع دراسة  ،الطالبات

( التي هدفت للتعرف 2003لغامدي، دراسة )االثالث الثانوي في محافظة عمران، و الثانوية من وجهة نظر طلبة الصف

مناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة العربية لى دور إ

 لى القيم المعرفية والسلوكية والوجدانية التي تضمنتها مناهج التربية اإلسالمية.ك التعرف إالسعودية، وكذل

 

 ملخص النتائج:

سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات منطقة س القيم اإلفي غر سالميةدور مناهج التربية اإل نّ إ .1

 .%83.2وبنسبة تأييد  ،الجوف جاء بدرجة كبيرة

سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة ة في تطبيق دور مناهج التربية اإلسالمية في غرس القيم اإلأعلى درج .2

 .%87.2وبنسبة تأييد  ،اوجاء بدرجة كبيرة جدً  ،ول "القيم األخالقية"نظر معلمات منطقة الجوف كان في المحور األ

سالمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من وجهة نظر يم اإلسالمية في غرس القة في تطبيق دور مناهج التربية اإلأقل درج  .3

 \.%79.6وجاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد  ،"ة الجوف كان في المحور الرابع "القيم العلميةمعلمات منطق
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 توصيات الدراسة:

 سالمية وتعزيز مفاهيمها بين الطلبة.بعضها البعض في مناهج التربية اإلسالمية مع ضرورة ربط جميع القيم اإل .1

 .الميةسلعلمية بمنهاج التربية اإلتتعلق بالقيم اعدة مواضيع لمية بين الطلبة من خالل طرح ضرورة غرس القيم الع .2

 

 المراجع:

، الجامعة اإلسالمية، 2(: مبادئ التربية اإلسالمية، بحث منشور، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد2019أبو ضلفة، ريم)  .1

 غزة.

 ثقافة ومعرفة. -(: التربية اإلسالمية وغرس القيم التربوية بالمجتمع اإلسالمي، مقالة2014بونوة، وليد ) .2

 ، كافة البائعين للنشر، مصر. 1(، ط5ربوية في اإلعالم التربوي، ص)(: القيم الت2018خضر، أميرة) .3

 .2(: التربية وقيمتها بالمجتمع، الدار اإلسالمية للنشر، األردن، ط2014خضر، حسان) .4

 المسلمون في العالم. –(: منهاج التربية اإلسالمية، مقالة 2004خياط، راني) .5

التي تنميها المدارس الثانوية من وجهة نظر طلبة الصف الثانوي في (: قيم التربية اإلسالمية 2014داوود، السعيد ) .6

 ، اليمن.22، عدد 3محافظة عمران، بحث منشور، مجلة جامعة صنعاء، مجلد

(: القيم األخالقية لطالب الصفوف العليا من التعليم األساسي، بحث منشور، مجلة العرب للنشر، 2010الصالح، علي ) .7

 موك، األردن.، جامعة الير3، عدد 2مجلد

(: مدى تضمين منهاج التربية اإلسالمية واللغة العربية للقيم التربوية، رسالة ماجستير، جامعة 2010الصوركي، محمد) .8

 الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

لمتوسطة لة ا(: دور مناهج التربية اإلسالمية في تعزيز بعض مفاهيم القيم الوطنية لدى طلبة المرح2003الغامدي، صالح)  .9

 .في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية


