
            

 م8102 نايري (3)العدد  مجلت المىتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
61 

 مدى تطبيق المعلمين والمعلمات لدورهم في تنمية القيم اإلسالمية

 لدى طالب المرحلة الثانوية  
  *طػػػػػػػػػػػػػر عفػػػػػػػػعبد العزيز أبوبك        

     **زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمح بنى ػػػػػػػػزلمد عيس                          
 *** قمر الزماف بن عبد الغٍت                  

 
 الملخص:

يهدؼ البحث إىل التعرؼ على مدى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى     
طبلب ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة، وادلتعلقة دبجاؿ )اجملتمع(، والكشف عن درجة الفروؽ يف مدى 

ب ادلرحلة الثانوية باتتبلؼ جن  تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبل
( طالبًا وطالبة، استخدـ البحث استبانة مكونة من: 645الطبلب )ذكر وأنثى(، وبلغ عدد أفراد العينة: )

( فقرة، وتشَت أىم النتائج إىل أف تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب 65)
(، ومن أىم تلك العبارات )ينمي لدي الشعور 6033ستوى ادلتوسط دبتوسط وقدره: )ادلرحلة الثانوية كاف يف ادل

بتقدير األبطاؿ من أبناء الوطن(، وتأيت بعدىا يف ادلرتبة الثانية العبارة )يذكرين بنعم اهلل علينا(، وجاءت يف 
( T-Testؽ عن طريق اتتبار )ادلرتبة الثالثة العبارة )يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، وتبُت عدـ وجود فرو 

ذات داللة إحصائية يف تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة 
الثانوية، وأوصى الباحث بضرورة االىتماـ دبعلمي ادلستقبل وضرورة العمل على غرس القيم اإلسبلمية يف نفوس 

 زيادة من رقيهم وتقدمهم وزيادة حرصهم على الطبلب0الطبلب وتشجيع ادلعلمُت ومكافأهتم لل

 

 

 

 
                                                           

 0كلية الًتبية، اجلامعة الوطنية دباليزيا  *
**

                            0كلية الًتبية، اجلامعة الوطنية دباليزيا 

***
 كلية اللغات الثالثة، اجلامعة ادلاليزية كلنتاف  



 

 لدى طالب المرحلت الثاوويت  مدى تطبيق المعلميه والمعلماث لدورهم في تىميت القيم اإلسالميت                 

          قمر الزمان به عبد الغىي /محمد عيسي به حمزة/  عبد العزيز أبوبكر عفط                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
62 

 مقدمة:
رسالة التعليم يف جوىرىا أساس األتبلؽ بالدرجة األوىل، فالقضية ليست اجتهادات لتحديد مفاىيم للقيم 
 واألتبلؽ أو اإلقرار بدور ادلعلم يف التوجيو األتبلقي، ولكنها حبث عن الكيفية اليت تتم هبا فعالية الوظيفة
القيمية للًتبية، وزلددات ومادة التوجيو األتبلقي يف ادلوقف التعليمي، وىو ما يفرض علينا ضرورة إعداد ادلعلم 
بوصفو كموجهًا أتبلقيًا يف ضوء مفهـو كفايات التدري ، ىذا باإلضافة إىل وضع مقايي  للتعرؼ على  

ات الًتبية دبسؤولياهتا احلقيقية يف تأكيد كفايات مؤسسات الًتبية يف ربقيق وظيفتها، وينبغي أف تضطلع كلي
األساس القيمي دلهنة التعليم، وإعداد وتدريب ادلعلمُت )قبل وأثناء اخلدمة( لتحقيق الوظيفة القيمية للًتبية 

 (13320)مكرـو وبسيوين: 

نشغاؿ إف طبلب ادلراحل ادلتوسطة من التعليم صاروا يف مرحلة البلوغ والنضج، حبيث يكثر عليهم اال     
والتفكَت ادلتكرر نتيجة لدوافع اجتماعية وغَتىا اليت تتعلق هبذه الفئة العمرية، فهم يف أم  احلاجة إىل زرع 
القيم اإلسبلمية لديهم وتطويرىا، حبيث تصبح حدا واقيا ذلم يف عبور تلك ادلرحلة بأمن وسبلـ)العاجز: 

ف يراعي مجيع اخلصائص العقلية واالنفعالية والًتبوية (، فمن ىنا جيب على ادلعلم يف ادلرحلة الثانوية أ1336
والنفسية للطالب يف ىذه ادلرحلة، وتاصة يف تعاملو وتدريسو ذلذه ادلرحلة، وأف اخلصائص اليت يتميز هبا 

 (13360الطبلب يف ىذه ادلرحلة ىي تصائص الشباب )يف مرحلة ادلراىقة( )احلقيل: 

 مشكلة البحث:
مي يف العقود األتَتة كثَتاً من التغَتات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت كاف ذلا األثر شهد العامل اإلسبل    

الواضح يف تبدؿ القيم اليت ميارسها اإلنساف، عليو فمن الضروري االىتماـ دبوضوع القيم اإلسبلمية اليت تقـو 
والناس بصورة عامة للقيم اإلسبلمية؛ ألهنا عليها حياة اجملتمع اإلسبلمي ونشاطاتو، وحاجة ادلتعلمُت وادلعلمُت 

من ضروريات احلياة للتعامل مع الناس وادلواقف، وكذلك لكي مييزوا بُت القيم اإلسبلمية والقيم األترى اليت 
 (80-7، ص1333لي  ذلا عبلقة باإلسبلـ بشيء )احملضار:  

ت من الغرب قد سببت للمجتمع ( أف القيم اليت دتلت على ادلسلمُت وقد جاء1339ويذكر محودة: )   
اإلسبلمي كثَتاً من ادلشاكل وادلخاطر، ألهنا ال تتمشى مع تقاليد وعادات وقيم اجملتمع اإلسبلمي، وألف اجملتمع 
اإلسبلمي رلتمع غٍت بقيمو اإلسبلمية، ويتميز هبا عن غَته من اجملتمعات األترى، فهي مستمدة من الشريعة 

والسنة النبوية(، جيب العودة إىل القيم اإلسبلمية السمحة وتقاليد اجملتمع اإلسبلمي اإلسبلمية: )القرآف الكرمي 
 واالبتعاد عن كل الرذائل والشهوات وادلخاطر والتخلص منها0
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وجاء ىذا البحث استجابة لنتائج وتوصيات ومقًتحات دراسات سابقة أجريت يف اجملتمع العريب بعامة     
(، وقد أوصت بضرورة أف يسعى ادلربوف إىل غرس القيم اإلسبلمية 1339محودة: )واللييب خباصة، منها دراسة 

لدى الطبلب من تبلؿ ادلؤسسات الًتبوية واالجتماعية، وغرس القيم بأنواعها لدى ادلسلمُت، ودراسة محيد: 
الطلبة تاصة، دلا ( اليت أوصت بتعزيز القيم وترسيخها يف البنية العقلية والوجدانية معرفًة وشلارسًة لدى 1335)

 ذلا من أمهية، إذ إهنا تشكل أساسيات البناء االجتماعي للطلبة، وذلك عن طريق كل الوسائل الًتبوية0

وما دفع الباحث للقياـ هبذا البحث مبلحظتو لعديد السلوكيات السلبية، وضياع القيم اإلسبلمية النبيلة  يف 
ويرى أف ذلك يرجع إىل ضعف ادلؤسسات الًتبوية  اجملتمعات اإلسبلمية بعامة، ولدى طبلبنا خباصة،

واالجتماعية يف غرس القيم اإلسبلمية، وعلى رأسها ادلدارس دبا فيها من معلمُت ومناىج، وعدـ وجود أنشطة 
تربوية تساعد على الرقي بالطبلب، وزرع القيم لديهم، وعدـ وجود القدوة اإلسبلمية الصحيحة اليت يقتدى هبا 

 سنا، وغَتىا من األسباب اليت أدت إىل اهنيار القيم اإلسبلمية0طبلبنا يف مدار 

 مشكلة البحث:
 ميكن ربديد مشكلة البحث احلايل يف األسئلة اآلتية:

ما مدى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية من  -2س
 وجهة نظر الطلبة ؟

ذات داللة إحصائية يف وجهات النظر بُت طلبة ادلرحلة الثانوية تتعلق دبستوى تطبيق ىل ىناؾ فروؽ  -1س
 ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية يف ادلرحلة الثانوية باتتبلؼ جن  الطبلب؟

 أهداف البحث:
لدى طبلب ادلرحلة الثانوية  التعرؼ على مدى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية -2

 من وجهة نظر الطلبة0

الكشف عن درجة الفروؽ يف مستوى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى  -1
 طبلب ادلرحلة الثانوية باتتبلؼ جن  الطبلب 0

 مصطلحات البحث:

األحكاـ اليت تتعلق حبياة اإلنساف اليومية، وميارسها : يعرفها الباحث بأهنا "رلموعة من القوانُت والقواعد و القيم
 الطبلب يف عدة مواقف عملية، وعلى ضوئها ميكن أف يقيم سلوكو وتصرفاتو بأهنا حسنة أو سيئة"0
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: عرّفها الباحث على أهنا "رلموعة من األحكاـ وادلثل العليا اليت سبارس بشكل عملي، وهتدؼ القيم اإلسالمية
 حانو وتعاىل0إىل إرضاء اهلل سب

: ىي ادلرحلة الثالثة من ادلراحل التعليمية، تأيت بعد ادلرحلة االبتدائية واإلعدادية مباشرة، المدرسة الثانوية
سنة، وتكوف مدة الدراسة هبا ثبلث سنوات، ويكوف فيها الطالب  28إىل  25وتًتاوح سن الطبلب فيها من: 

 يم اإلسبلمية لديو0حباجة ماسة إىل الرعاية واالىتماـ وتنمية الق

 منهج البحث:
 تطبيق القيم اإلسبلمية يف ادلدارس الثانوية، دلعرفة عليها احلصوؿ ادلراد البحث والبيانات طبيعة من انطبلقًا
 بوصفها ،ويسهم يف الواقع توجد على دراسة الظاىرة، كما يعتمد الذي الوصفي ادلنهج الباحث فقد استخدـ

 ضوئها0 يف تقدمي النتائج مث ومن ادلعلومات وربليلها وتفسَتىا، مجع عن طريق دقيًقا وصًفا

 مجتمع البحث:
يتكوف رلتمع البحث من مجيع طلبة وطالبات ادلرحلة الثانوية الدارسُت دبدارس مصراتة )ليبيا( للعاـ 

( مدرسة ثانوية 61( طالبا وطالبة، موزعُت على: )23279( البالغ عددىم: )1321- 1322الدراسي: )
 مصراتة0  يف

 عينة البحث:
( طالبًا وطالبة، أي: بنسبة مئوية قدرىا 645مت اتتيار عينة البحث بأسلوب عشوائي مكونة من: )

( مكاتب تدمات تعليمية، كما ىو موضح يف اجلدوؿ 6%(  من رلتمع البحث، موزعُت على: )606)
 التايل:

 النسبة المئوية التكرار المركز ر.م
 2601 71 احملجوب 2
 2406 79 الزروؽ 1
 602 18 كرزاز 6
 6706 626 مصراتة ادلركز 4
 909 64 الغَتاف 6

 233033 645 االمجايل
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 أداة البحث:
تطبيق القيم اإلسبلمية يف ادلدارس الثانوية، ولقد مت إعداد  دلعرفة مدى استبانة باستخداـ الباحث قاـ     

 االستبانة من تُعد والدراسات السابقة ذات العبلقة، حيث االستبانة باالعتماد والرجوع إىل بعض األدبيات
معينة،  بيانات توجو للطبلب للحصوؿ على اليت من األسئلة رلموعة واعتمادىا على ادلعلومات، مجع وسائل

( فقرة هتدؼ إىل التعرؼ على مستوى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف 65وىذه االستبانة تتكوف من )
 اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة0تنمية القيم 

زلكمُت من أعضاء ىيئة التدري   (6) عددىم: بلغ احملكمُت من االستبانة على رلموعة الباحث وعرض    
بكليات الًتبية يف جامعات ماليزية وليبية، وطلب منهم ربكيم فقرات االستبانة من حيث مناسبتها ألغراض 

وكذلك انتماء فقراهتا جملاالت الدراسة، وقي  ثبات االستبانة عن طريق إعطاء االستبانات للعينة البحث، 
االستطبلعية، وبعد مدة زمنية أعيدت االستبانة نفسها للعينة نفسها، وحبسب معامل االرتباط جلميع األسئلة  

إلحصائية التالية النسبة ادلئوية %(، وىو معامل مرتفع، ولقد استخدـ الباحث األساليب ا84كانت النتيجة: )
 (ANOVA0 -اتتبار )انوفا  (Test -T0وادلتوسط احلسايب واتتبار: )

 النتائج وتحليلها:
 ( مت التوصل إىل النتائج اآلتية: spss15بعد استخداـ الربنامج االحصائي للعلـو االجتماعية: )

مستوى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة التعرؼ على  -2 
فقرة  65الثانوية من وجهة نظر الطلبة عن طريق رلموعة الفقرات اليت يف االستبانة، وذلك عن طريق: 
على  ستبانةاالتاصة بالقيم اإلسبلمية، ومت حساب النسبة ادلئوية وادلتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات 

 ، وكانت النتائج كما يف اجلدوؿ التايل:  SPSSومت إجراء احلسابات عن طريق الربنامج اإلحصائي: حدة، 
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  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات االستبانة على حدة (1جدول: )

 المتوسط الحسابي العبارة ر.م
 3.81 أبناء الوطن0ينمي لدي الشعور بتقدير األبطاؿ من  2
 3.74 يذكرين بنعم اهلل علينا0 1
 3.68 يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات0 6
 3.65 الكبلـ0 حُت للمتحدث اإلصغاء على حيثٍت 4
 3.52 قوؿ الصدؽ من غَت تردد0 على حيثٍت 6
 3.48 بادلواعيد0 االلتزاـ على حيرضٍت 5
 3.48 اجلهاد يف سبيل نصرة احلق0 على يشجعٍت 7
 3.47 والنظاـ0 الًتتيب على حيثٍت 8
 3.47 اآلترين0 سلاطبة عند الصوت تفض ضرورة إىل يوجهٍت 9
 3.44 عمل0 كل يف الصدؽ ربري بضرورة ينصحٍت 23
 3.32 حيثٍت على اإلكثار من تبلوة القرآف الكرمي0 22
 3.25 اآلترين0 سب ذبنب إىل يوجهٍت 21
 3.25 ادلنكر0 عن والنهي بادلعروؼ األمر على حيثٍت 26
 3.25 الناس0 بُت السبلـ إفشاء على يشجعٍت 24
 3.24 وتوقَتىم0 السن كبار باحًتاـ ينصحٍت 26
 3.26 .اهلل يف احلب تتناوؿ اليت -السبلـ عليو-الرسوؿ أحاديث إىل قراءة يرشدين 25
 3.22 وجو0 أمت على وأدائها ادلسئولية ربمل يف يرغبٍت 27
 3.18 العمل0 إتقاف على يشجعٍت 28
 3.12 بادلظاىر0 االىتماـ يف ادلبالغة عدـ على حيثٍت 29
 3.07 اهلل0 سبيل يف اإلنفاؽ حب لدي يغرس 13
 2.91 التواضع0 سلوؾ لدي ينمي 12
 2.90 الصرب0 بأمهية الشعور لدي ينمي 11
 2.89 احلقوؽ إىل أصحاهبا0 إعطاء ضرورة إىل يوجهٍت 16
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 المتوسط الحسابي العبارة ر.م
 2.86 لآلترين0 بالعهد الوفاء ضرورة على حيثٍت 14
 2.85 اآلترين0 مع اآلراء تبادؿ على احلرص لدي ينمي 16
 2.83 اجلماعي0 العمل حب لدي ينمي 15
 2.79 للقوؿ0 الفعل مطابقة ضرورة إىل يرشدين 17
 2.76 اآلترين0 حب على يشجعٍت 18
 2.73 ادلقدرة0 عند العفو مبدأ لدي يعزز 19
 2.59 إليهم0 أحسن وأف الرحم بصلة القياـ يف يرغبٍت 63
0 مناصرة على حيثٍت 62  2.57 ادلظلـو
 2.55 0"يفٌت ال كنز القناعة شعار:  لدي يعزز 61
 2.54 ادلتخاصمُت0 بُت اإلصبلح على يشجعٍت 66
 2.46 ادلدرسي0 الدواـ تارج الوقت تنظيم على حيثٍت 64
 2.32 ادلريض0 زيارة على حيثٍت 66
 2.00 ادلسلمُت0 جنائز تشييع يف ادلشاركة على يشجعٍت 65

 0.33 المجموع الكلي:

مدى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب نبلحظ من اجلدوؿ أف -2
(، ولقد كانت إجابة 6033ادلتوسط، دبتوسط وقدره: )ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كاف يف ادلستوى 

(، 6082( يف ادلستوى األقوى، وذلك حلصوذلا على أعلى متوسط بقيمة: )2عينة البحث أف الفقرة رقم: )
الوطن(، وجاءت الفقرة  أبناء من األبطاؿ بتقدير الشعور لدي (، وىي )ينمي5406ونسبة مئوية وقدرىا: )

(، وىي )يذكرين بنعم اهلل 5101( ونسبة مئوية وقدرىا: )6074انية دبتوسط وقدره )( يف ادلرتبة الث1رقم: )
(، 6906( ونسبة مئوية وقدرىا: )6058( دبتوسط وقدره: )6علينا(، وجاءت يف ادلرتبة الثالثة الفقرة رقم: )

 على (، وىي: )يشجعٍت65وىي: )يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، يف حُت جاءت الفقرة رقم: )
(، ونسبة مئوية وقدرىا: 1033ادلسلمُت( يف أقل مستوى دبتوسط وقدره: ) جنائز تشييع يف ادلشاركة

 (60550( إىل )1016(، أما باقي الفقرات فهي تًتاوح بُت )2406)

دلعرفة الفروؽ ذات داللة إحصائية يف وجهات النظر بُت طلبة ادلرحلة الثانوية تتعلق دبستوى تطبيق ادلعلمُت -1
ادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية باتتبلؼ جن  الطبلب )ذكر و 
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 وأنثى(، سبت دراسة مقارنة بُت وجهات النظر بُت إجابػػػػػػات الذكػػػػور واإلناث عن طريق إجراء اتتبػػػػػار: 
T-Tes( :وتبُت عدـ وجود فروؽ عن طريق اتتبار ،T-Test ذات ) داللة إحصائية يف تطبيق ادلعلمُت

 وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية، كما موضح يف اجلدوؿ التايل:

 ( 1)جدوؿ رقم: 

 العدد الجنس العبارة
احصائية 

 Tاالختبار
P-Value 

مستوى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم 
 يف تنمية القيم اإلسبلمية

 113 ذكر
30375 3094 

 616 أنثى
 

 مناقشة النتائج:

نبلحظ من تبلؿ نتائج تطبيق أداة البحث أف مدى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم 
اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كاف يف ادلستوى ادلتوسط، دبتوسط وقدره 

( يف ادلستوى األقوى، وذلك حلصوذلا على أعلى متوسط بقيمة: 2رقم: )(، ولقد كانت الفقرة 6033)
( وىي: )ينمي لدي الشعور بتقدير األبطاؿ من أبناء الوطن(، فهذا 5406(، ونسبة مئوية وقدرىا: )6082)

يدؿ على أف للمعلم دورًا اذباه طلبتو يف حب وتقدير األبطاؿ، فهو حيرص على تنمية ىذه القيمة السامية يف 
نفوسهم، ويرغبهم فيها، وذلك عن طريق غرس احملبة والوطنية فيما بينهم، والشعور بشعورىم واإلحساس 
بإحساسهم فهذه قيمة ينبغي أف تغرس يف نفوس الطبلب وترغيبهم فيها، وذلك للحفاظ على الكرامة والرقي 

 مجيعا0باألجياؿ القادمة من تبلؿ العمل جبد وكفاح وإتبلص وأمانة وصدؽ بُت الناس 

وأف ادلعلمُت حريصوف على تنمية ىذه القيم لدى الطبلب، لكي يتخذىم الطبلب قدوة عملية ذلم، 
وكذلك جيب التأكيد على توثيق البطوالت اليت قدمها ىؤالء األبطاؿ من أجل الدفاع عن دينهم وعرضهم 

من أجل اآلترين، وأف ىؤالء  ووطنهم، وتقدمي صورة واقعية ذلؤالء الطبلب وفعالة لئليثار بالنف  والتضحية
األبطاؿ سوؼ ينَتوف الطريق أماـ الطبلب، وذلك عن طريق تكرمي أىاليهم وزبليد أمسائهم، وربط البطوالت 
اليت قدمها ىؤالء األبطاؿ بالبطوالت اليت قدمها األجداد وادلسلموف من قبل يف الدفاع عن أرضهم ووطنهم 

 اإلسبلـ0وإعبلء كلمة احلق واحلفاظ على الدين و 

(، وىي: 5101( ونسبة مئوية وقدرىا: )6074( يف ادلرتبة الثانية دبتوسط وقدره: )1وجاءت الفقرة رقم: )
)يذكرين بنعم اهلل علينا(، فهو يذكرىم بنعم اهلل على عباده، وذلك ألف من أىم األمور اليت ينبغي للمعلم أف 
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فوسهم، وىي كثَتة ال ربصى وال تعد، منها: الصحة يذِّكر هبا طبلبو ىو نعم اهلل على عباده وغرسها يف ن
والسبلمة واألمن، ومن أمها نعمة العقل اليت ميزنا هبا عن مجيع سللوقاتو، فيجب علينا أف نعرؼ ىذه القيم، 
ونعلمها ونفهمها لطبلبنا، وتاصة يف مرحلة الثانوية؛ دلا ذلا من تغيَت يف منط حياهتم، وتغرس لديهم قوة القيم 

مية السمحة، ونعمة اإلسبلـ أف ميزنا اهلل سبحانو وتعاىل هبذه النعمة اليت تبُت لنا اخلَت والشر والصاحل اإلسبل
 والطاحل، وىي نعمة سبنحنا أف نعتمد على اهلل سبحانو وتعاىل ونتوكل عليو يف مجيع أقوالنا وأفعالنا0

 -سبحانو وتعاىل-لنعم اليت أنعمها اهلل فالتذكَت بنعم اهلل علينا، وذلك لعدـ إدراؾ بعض من الطبلب ىذه ا
عليو كالصحة والعقل وغَتىا، وجهل كثَت من الناس بالنعم اجلليلة، وذلك بنظر الناس يف بعضهم بعضاً، والنظر 
إىل الناس الذين ىم يف الدرجة العليا من ادلاؿ واجلاه والسلطاف، ويتناسوف أف ىذه النعم كلها من عند اهلل عز 

كيز ادلعلم على التذكَت هبذه النعم؛ إلقباؿ عدد كبَت من الطبلب على ربصيل ادلاؿ بأي طريقة  وجل، وكذلك تر 
كانت، أمن حبلؿ أـ من حراـ، فادلعلموف ملتزموف هبذه القيمة اذباه طلبتهم، اليت غفل عنها كثَت من الناس، 

عاىل عليها؛ ألف الطبلب ال وتاصة الطبلب يف ىذه ادلرحلة وىي تستوجب عليهم أف يشكروا اهلل سبحانو وت
 يشعروف بأي نعمة إال يف غياهبا0

(، وىي 6906(، ونسبة مئوية وقدرىا: )6058( دبتوسط وقدره: )6وجاءت يف ادلرتبة الثالثة الفقرة رقم: )
)يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، فلقد حرضنا اإلسبلـ على الوقاية من احملرمات، وىي كثَتة، وقد ذكرت يف 

ات كثَتة يف القرآف الكرمي منها قولو تعاىل يف االبتعاد عن ادلخدرات: "إمنا اخلمر وادليسر واألنصاب واألزالـ آي
، وقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 91رج  من عمل الشيطاف فاجتنبوه لعلكم تفلحوف" سورة ادلائدة، اآلية 

تعاد عن مجيع احملرمات من بيع وشراء وترويج وسلم يف اخلمر: "ال تشرب اخلمر، فإنو مفتاح لكل شر"، فاالب
وهنى عن رلالسة أو مصاحبة مرتكيب احملرمات، ىذا كلو من واجب كل معلم فعليو أف ينهى عن مجيع الفسوؽ 
والعصياف كبَتىا وصغَتىا، ويأمر الطبلب بصنع ادلعروؼ من إقامة الصبلة وبر الوالدين وغَتىا من العبادات 

ادلعلم أف يرغبهم فيها، ويعلمهم كيف ميارسوهنا، ويعلمهم أف اهلل رقيب على عباده،  وادلعامبلت، وجيب على
 وال زبفى عليو تافية يف السماوات وال يف األرض مهما كانت صغَتة ودقيقة0

وميكن أف يرجع سبب ذلك إىل كثرة انتشار الرذائل وتفشي ادلعاصي، وخباصة بعد االنفتاح الذي سبر بو 
واسعة يف رلاؿ التكنولوجيا والتصفح للمواقع احملرمة ومشاىدهتم لؤلفبلـ اليت ال تتصل باخلُُلق الببلد من ثورة 

اإلسبلمي، وكذلك االنفبلت األمٍت داتل الدولة وعدـ مراقبة الشباب: ماذا يفعلوف؟ وانتشار اجلرمية وعدـ 
ت، ووجود العناصر ادلسلحة داتل سيطرة الدولة على ادلعابر احلدودية ودتوؿ كل ما ىو شلنوع من مجيع اجلها

الدولة وكثرة احلروب وانتشار السبلح بُت عامة الناس وتكوف العصابات وانضماـ كثَت من الطبلب يف ىذه 
ادلرحلة إليها، وذلك بعد اإلغراءات اليت يتحصلوف عليها من ادلسؤولُت عن ىذه العصابات من ماؿ وجاه 
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ن ادللذات غَت الشرعية واتباع شهواهتم ورغباهتم، وذلك يف غياب وسلطاف، وكذلك سهولة احلصوؿ على كثَت م
 السلطة العليا للدولة0

ادلسلمُت( يف أقل  جنائز تشييع يف ادلشاركة على ( وىي: )يشجعٍت66يف حُت جاءت الفقرة رقم: )
اركة (؛ وذلك ألف الطبلب يتميزوف يف ادلش2406(، ونسبة مئوية وقدرىا: )1033مستوى دبتوسط وقدره: )

يف األفراح واألحزاف، وذلك للحصوؿ على األجر والثواب العظيم، وميكن أف يرجع سبب ذلك إىل غلبة الطابع 
االجتماعي الذي يلـز ىذه القيمة دوف التأكيد عليها من جهة ادلعلمُت، فهي قيمة ذبسدت يف نفوس الطبلب 

لك الواقع االجتماعي الذي يعيش فيو منذ الصغر، وذلك عن طريق األسرة واتباع الطبلب لوالديهم، وكذ
الطبلب من مواساة الناس بعضهم لبعضًا والشعور دبا يصيبهم من أحزاف وفراؽ ألحبائهم، فإف الًتابط 
االجتماعي بُت األسر يف اجملتمع اللييب والشعور بأمهية ىذه القيمة أدت بالطبلب يف ىذه ادلرحلة إىل فعلها 

 نائز، دوف الرجوع إىل إرشاد أو موعظة من ادلعلمُت0وحضورىا وادلساعدة يف تشييع اجل

( يف اخنفاض نسبة تشييع جنائز 1332فاتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة: )اذلندي: 
 ادلسلمُت من وجهة نظر معلمي اللغة العربية والًتبية البدنية0

( حيث كاف دور ادلعلم 1332ندي: واتتلفت ىذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )اذل
 الفلسطيٍت يف غزة يف تنمية القيم االجتماعية يف نفوس الطلبة بنسبة مرتفعة0

( حيث بينت نتائج ىذه 1336واتتلفت كذلك ىذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )العاجز: 
ا بقضاء اهلل وقدره، واالعتقاد بأف رضا اهلل الدراسة أف أىم قيمتُت تنميهما اجلامعة لدى طلبتها ) الشعور بالرض

 من رضا الوالدين(0

 : ( اليت كانت من أىم النتائج أف 1339واتتلفت ىذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )برىـو
 (77740ادلعلم يقـو بتعزيز القيم اإلميانية لدى طلبة ادلرحلة الثانوية بنسبة جيدة بلغت: )

ومن ىنا نستنتج أف دور ادلعلم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية يف ادلستوى ادلتوسط 
مع وجود بعض الفقرات بدرجة كبَتة، وبعضها اآلتر يف ادلستوى الضعيف، ويرجع الباحث ذلك إىل عدـ 

ة لتنمية القيم، فلقد اعتاد ادلعلم على وعي ادلعلم بادلسؤولية الكبَتة اذباه طلبتو وعدـ معرفتو بالطرؽ الفعال
التلقُت للمنهج ادلقرر على الطبلب يف الفصل الدراسي، وال رلاؿ لو للتطور والرقي، فلهذا جيب على معلم 
اليـو أف يلقي الضوء األكرب على كيفية غرس القيم اإلسبلمية يف نفوس طبلبو وتعزيزىا لديهم؛ لكي يستطيعوا 

ع اإلسبلمي، ويرتقي هبم إىل احلياة السعيدة، ويعيشوا يف أماف واطمئناف، فمعلم اليـو أف يتواصلوا مع اجملتم
بإمكانو أف يقدـ للمتعلمُت بعض القيم اليت تتمشى مع دينهم اإلسبلمي احلنيف، ويبعدىم عن كل الرذائل 
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، والقيم السلبية؛ ألف بعد انتشار الفضائيات يف زمن العودلة ووسائل االتصاؿ األترى تغ َت شباب اليـو
وأصبحوا يقلدوف األجانب يف معامبلهتم ومبلبسهم وتقليدىم التقليد األعمى، بدال من أف يتعلموا من العلماء 
والكتاب والبحاث والبحث عن األفضل، وميارسوف القيم اإلسبلمية ويأتذوف ما ىو مناسب لدينهم، 

يف ىذه ادلرحلة كبَتة جدا ومهمة كبَتة على  ويبتعدوف عن كل أنواع الفسوؽ والعصياف، فلهذا دور ادلعلم
عاتقهم، فادلعلم واألسرة ىم نواة اجملتمع والشباب؛ لكي يرتقوا بالدين اإلسبلمي احلنيف واتباع سنتو، وىذا ما 
أكد عليو الغزايل الذي ذكر أف على ادلعلم أف يهتم ويصوف شخصية ادلتعلِّم وفق كتاب اهلل وسنة رسولو زلمد 

 وحيفزه على اإلعماؿ احلسنة0 -عليو وسلمصلى اهلل -

 الخالصة:

مستوى تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية القيم اإلسبلمية لدى طبلب بينت نتائج البحث أف  -2
 ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كاف يف ادلستوى ادلتوسط0

الطلبة على ادلشاركة يف تشييع جنائز ادلسلمُت  كذلك أظهرت نتائج البحث أف دور ادلعلمُت يف تشجيع -1
 0كاف يف ادلستوى الضعيف

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف تطبيق ادلعلمُت وادلعلمات لدورىم يف تنمية لقد أظهرت النتائج  -6
 القيم اإلسبلمية لدى طبلب ادلرحلة الثانوية باتتبلؼ جن  ادلعلم0

 التوصيات:
ادلستقبل من ناحية زيادة ثقافتهم وتعاليمهم اإلسبلمية، وزبصيص زلاضرات إضافية ذلم االىتماـ دبعلمي  -2

يف رلاؿ التعليم اإلسبلمي، ولزيادة الوعي الديٍت لديهم، والقياـ بزيارات ميدانية ذلم يف أماكن عملهم لكي 
 تستطيع معرفة نقاط الضعف لديهم وتنميتها0

س القيم اإلسبلمية يف نفوس الطبلب وتزويدىم بالقيم والتعاليم نوصي ادلعلمُت بضرورة العمل على غر  -1
اإلسبلمية، وأف يكوف ادلعلم قدوة لطبلبو وغَتىم يف سلوكو وعملو، وال يتناىف قولو مع عملو، حبيث 

 يستطيع أف يؤثر على طلبتو باألتص واجملتمع بعامة0

هج ادلقرر فقط، وإمنا يتعدى ذلك بكثَت، حىت تذكَت ادلعلم بأف دوره يف ادلدرسة لي  تلقُت الطبلب ادلن -6
يصل بالطبلب إىل الرقي والتقدـ، سواء من تبلؿ األنشطة أو إلقاء احملاضرات والندوات اخلاصة بالقيم أو 
إجراء احلفبلت أو الزيارات ادليدانية وغَتىا من الوسائل األترى اليت تسهم يف غرس القيم اإلسبلمية 

 الصحيحة0
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مُت ومكافأهتم للزيادة من رقيهم وتقدمهم وزيادة حرصهم على الطبلب، وتقدمي أفضل تشجيع ادلعل -4
التقنيات ذلم عند غرس القيم، فاالىتماـ بادلعلمُت من أىم األمور يف تصعيد األتبلؽ لدى الطبلب 

 موتاصة يف زمننا ىذا، والتمييز بُت ادلعلمُت األكفاء واالرتقاء هبم وزيادة العلم وادلعرفة لديه

 المراجع:

 (0910سورة ادلائدة، اآلية رقم: )2

، أمحد موسى: )1 ـ( دور ادلعلم يف تعزيز القيم اإلميانية لدى طلبة ادلرحلة الثانوية دبديرييت تاف 01339برىـو
 يون  وغرب غزة من وجهة نظر ادلعلمُت، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسبلمية، غزة0

ـ( نظاـ وسياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية، الطبعة 01336احلقيل، سليماف بن عبد الرمحن: )6
 اخلامسة عشرة، الرياض0

ـ( القيم الًتبوية ادلتضمنة يف قصص ادلنهاج الفلسطيٍت يف ادلرحلة 01339محودة، زلمود ربيع إبراىيم: )4
ات اإلسبلمية، اجلامعة األساسية العليا يف ضوء الفكر الًتبوي اإلسبلمي، قسم أصوؿ الًتبية، كلية الدراس

 اإلسبلمية، غزة0

( 7ـ( القيم السائدة وعبلقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة جامعة )01335محيد، فاطمة سلتار: )6
، جامعة ادلرقب، ليبيا0  أكتوبر دبصراتة، قسم الًتبية وعلم النف ، كلية اآلداب والعلـو

اإلسبلمية يف تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها، دراسة ( دور اجلامعة 01336العاجز، فؤاد علي: )5
 ميدانية بغزة، فلسطُت0

( القيم اإلسبلمية لدى طالبات جامعيت أـ القرى دبكة ادلكرمة 01333 احملضار، رجاء بنت سيد علي: )7
جامعة أـ  وادللك عبد العزيز جبدة وعبلقتهما بالتخصص الدراسي، قسم الًتبية اإلسبلمية، كلية الًتبية،

 القرى، ادلملكة العربية السعودية0

مدتل جديد( ترمجة عبدالودود مكرـو -ـ( ملخص كتاب: ) التدري  والقيم01332 ىايدوف، جراىاـ: )8
وعبدالناصر بسيوين، رللة الًتبية، اجلمعية ادلصرية للًتبية ادلقارنة واإلدارة التعليمية، كلية الًتبية، جامعة عُت 

 مش ، مصر0

ـ( دور ادلعلم يف تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة الصف الثاين 1332ندي، سهيل أمحد: )0 اذل9
 غزة0 –عشر دبحافظات غزة من وجهة نظرىم، كلية الًتبية، قسم أصوؿ الًتبية، اجلامعة اإلسبلمية 


