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 مدى تطبيق المعلمين والمعلمات لدورهم في تنمية القيم اإلسالمية

 لدى طالب المرحلة الثانوية  
  *طـــــــــــــر عفــــــــعبد العزيز أبوبك        

     **زةــــــــــــــــــــــمح بنى ــــــــحممد عيس                          
 *** قمر الزمان بن عبد الغين                  

 
 الملخص:

سالمية لدى لقيم اإلمية ايهدف البحث إىل التعرف على مدى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تن    
لفروق يف مدى ان درجة علكشف طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة، واملتعلقة مبجال )اجملتمع(، وا
اختالف جنس بثانوية ة الب املرحلتطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طال

لبحث استبانة مكونة من: ا( طالبًا وطالبة، استخدم 546الطالب )ذكر وأنثى(، وبلغ عدد أفراد العينة: )
الب سالمية لدى طلقيم اإلانمية ت( فقرة، وتشري أهم النتائج إىل أن تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف 36)

لك العبارات )ينمي لدي الشعور (، ومن أهم ت3.00ستوى املتوسط مبتوسط وقدره: )املرحلة الثانوية كان يف امل
جاءت يف هلل علينا(، و ا بنعم يذكرين)بتقدير األبطال من أبناء الوطن(، وتأيت بعدها يف املرتبة الثانية العبارة 

( T-Testريق اختبار )ق عن طو ود فر املرتبة الثالثة العبارة )يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، وتبني عدم وج
الب املرحلة ة لدى طسالميذات داللة إحصائية يف تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإل

وس سالمية يف نفلقيم اإلاغرس  الثانوية، وأوصى الباحث بضرورة االهتمام مبعلمي املستقبل وضرورة العمل على
 طالب.لى العزيادة من رقيهم وتقدمهم وزيادة حرصهم الطالب وتشجيع املعلمني ومكافأهتم لل

 

 

 

 
                                                           

 .كلية الرتبية، اجلامعة الوطنية مباليزيا  *
                            .كلية الرتبية، اجلامعة الوطنية مباليزيا **

 كلية اللغات الثالثة، اجلامعة املاليزية كلنتان  ***
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 مقدمة:
 مفاهيم للقيم لتحديد اداترسالة التعليم يف جوهرها أساس األخالق بالدرجة األوىل، فالقضية ليست اجته

 لوظيفةهبا فعالية ا ليت تتمفية اواألخالق أو اإلقرار بدور املعلم يف التوجيه األخالقي، ولكنها حبث عن الكي
د املعلم نا ضرورة إعدافرض عليما ي القيمية للرتبية، وحمددات ومادة التوجيه األخالقي يف املوقف التعليمي، وهو

عرف على  ييس للتع مقابوصفه كموجهًا أخالقيًا يف ضوء مفهوم كفايات التدريس، هذا باإلضافة إىل وض
كيد حلقيقية يف تأياهتا اسؤولات الرتبية مبكفايات مؤسسات الرتبية يف حتقيق وظيفتها، وينبغي أن تضطلع كلي

لرتبية يفة القيمية ليق الوظلتحق األساس القيمي ملهنة التعليم، وإعداد وتدريب املعلمني )قبل وأثناء اخلدمة(
 (.2001)مكروم وبسيوين: 

نشغال هم االكثر علييث يحبإن طالب املراحل املتوسطة من التعليم صاروا يف مرحلة البلوغ والنضج،      
زرع  اجة إىلحلافهم يف أمس  مرية،والتفكري املتكرر نتيجة لدوافع اجتماعية وغريها اليت تتعلق هبذه الفئة الع

م)العاجز: أمن وسالبرحلة القيم اإلسالمية لديهم وتطويرها، حبيث تصبح حدا واقيا هلم يف عبور تلك امل
بوية نفعالية والرت لية واالالعق ن يراعي مجيع اخلصائص(، فمن هنا جيب على املعلم يف املرحلة الثانوية أ2005

 ليت يتميز هباصائص اأن اخلوالنفسية للطالب يف هذه املرحلة، وخاصة يف تعامله وتدريسه هلذه املرحلة، و 
 (.2003الطالب يف هذه املرحلة هي خصائص الشباب )يف مرحلة املراهقة( )احلقيل: 

 مشكلة البحث:
كان هلا األثر   السياسية اليتقافية و والث مي يف العقود األخرية كثرياً من التغريات االجتماعيةشهد العامل اإلسال    

قوم تسالمية اليت لقيم اإلاوضوع الواضح يف تبدل القيم اليت ميارسها اإلنسان، عليه فمن الضروري االهتمام مب
ألهنا  يم اإلسالمية؛امة للقعصورة والناس بعليها حياة اجملتمع اإلسالمي ونشاطاته، وحاجة املتعلمني واملعلمني 

ليت االقيم األخرى المية و اإلس من ضروريات احلياة للتعامل مع الناس واملواقف، وكذلك لكي مييزوا بني القيم
 (.8-7، ص2000ليس هلا عالقة باإلسالم بشيء )احملضار:  

مجتمع قد سببت لل ت من الغرب( أن القيم اليت دخلت على املسلمني وقد جاء2009ويذكر محودة: )   
اجملتمع  إلسالمي، وألنتمع ايم اجملاإلسالمي كثرياً من املشاكل واملخاطر، ألهنا ال تتمشى مع تقاليد وعادات وق

 دة من الشريعةهي مستمفخرى، اإلسالمي جمتمع غين بقيمه اإلسالمية، ويتميز هبا عن غريه من اجملتمعات األ
إلسالمي االيد اجملتمع محة وتقية السوالسنة النبوية(، جيب العودة إىل القيم اإلسالماإلسالمية: )القرآن الكرمي 

 واالبتعاد عن كل الرذائل والشهوات واملخاطر والتخلص منها.
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وجاء هذا البحث استجابة لنتائج وتوصيات ومقرتحات دراسات سابقة أجريت يف اجملتمع العريب بعامة     
(، وقد أوصت بضرورة أن يسعى املربون إىل غرس القيم اإلسالمية 2009محودة: )واللييب خباصة، منها دراسة 

لدى الطالب من خالل املؤسسات الرتبوية واالجتماعية، وغرس القيم بأنواعها لدى املسلمني، ودراسة محيد: 
الطلبة خاصة، ملا ( اليت أوصت بتعزيز القيم وترسيخها يف البنية العقلية والوجدانية معرفًة وممارسًة لدى 2006)

 هلا من أمهية، إذ إهنا تشكل أساسيات البناء االجتماعي للطلبة، وذلك عن طريق كل الوسائل الرتبوية.

 يف مية النبيلة م اإلسالالقي وما دفع الباحث للقيام هبذا البحث مالحظته لعديد السلوكيات السلبية، وضياع
بوية ات الرت ملؤسساويرى أن ذلك يرجع إىل ضعف  اجملتمعات اإلسالمية بعامة، ولدى طالبنا خباصة،

ة عدم وجود أنشطناهج، و ني ومواالجتماعية يف غرس القيم اإلسالمية، وعلى رأسها املدارس مبا فيها من معلم
ا هبة اليت يقتدى الصحيح الميةتربوية تساعد على الرقي بالطالب، وزرع القيم لديهم، وعدم وجود القدوة اإلس

 ة.سنا، وغريها من األسباب اليت أدت إىل اهنيار القيم اإلسالميطالبنا يف مدار 

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

 ة الثانوية منب املرحلق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طالما مدى تطبي -1س
 وجهة نظر الطلبة ؟

توى تطبيق تعلق مبستوجهات النظر بني طلبة املرحلة الثانوية  ذات داللة إحصائية يفهل هناك فروق  -2س
 س الطالب؟تالف جنباخ املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلسالمية يف املرحلة الثانوية

 أهداف البحث:
ية ملرحلة الثانو اى طالب لد الميةالتعرف على مدى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلس -1

 من وجهة نظر الطلبة.

سالمية لدى لقيم اإلجة الفروق يف مستوى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية االكشف عن در  -2
 طالب املرحلة الثانوية باختالف جنس الطالب .

 مصطلحات البحث:

، وميارسها نسان اليوميةياة اإلحبتعلق األحكام اليت ت: يعرفها الباحث بأهنا "جمموعة من القوانني والقواعد و القيم
 ة".أو سيئ حسنة الطالب يف عدة مواقف عملية، وعلى ضوئها ميكن أن يقيم سلوكه وتصرفاته بأهنا
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: عرّفها الباحث على أهنا "جمموعة من األحكام واملثل العليا اليت متارس بشكل عملي، وهتدف القيم اإلسالمية
 حانه وتعاىل.إىل إرضاء اهلل سب

ية مباشرة، ائية واإلعداداالبتد رحلة: هي املرحلة الثالثة من املراحل التعليمية، تأيت بعد املالمدرسة الثانوية
طالب وات، ويكون فيها السنة، وتكون مدة الدراسة هبا ثالث سن 18إىل  16وترتاوح سن الطالب فيها من: 

 يم اإلسالمية لديه.حباجة ماسة إىل الرعاية واالهتمام وتنمية الق

 منهج البحث:
 ،م اإلسالمية يف املدارس الثانويةتطبيق القي ملعرفة عليها احلصول املراد البحث والبيانات طبيعة من انطالقًا

 بوصفها ،ويسهم  الواقعيف توجد على دراسة الظاهرة، كما يعتمد الذي الوصفي املنهج الباحث فقد استخدم
 ضوئها. يف ئجتقدمي النتا مث ومن املعلومات وحتليلها وتفسريها، مجع عن طريق دقيًقا وصًفا

 مجتمع البحث:
يبيا( للعام راتة )لس مصيتكون جمتمع البحث من مجيع طلبة وطالبات املرحلة الثانوية الدارسني مبدار 

ثانوية  ( مدرسة32( طالبا وطالبة، موزعني على: )10179عددهم: ) ( البالغ2012- 2011الدراسي: )
 مصراتة.  يف

 عينة البحث:
نسبة مئوية قدرها ب( طالبًا وطالبة، أي: 546مت اختيار عينة البحث بأسلوب عشوائي مكونة من: )

ح يف اجلدول ( مكاتب خدمات تعليمية، كما هو موض5%(  من جمتمع البحث، موزعني على: )5.3)
 التايل:

 النسبة المئوية التكرار المركز ر.م
 13.2 72 احملجوب 1
 14.5 79 الزروق 2
 5.1 28 كرزاز 3
 57.3 313 مصراتة املركز 4
 9.9 54 الغريان 5

 100.00 546 االمجايل
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 أداة البحث:
عداد إدارس الثانوية، ولقد مت تطبيق القيم اإلسالمية يف امل ملعرفة مدى استبانة باستخدام الباحث قام     

 االستبانة من تُعد يثحقة، والدراسات السابقة ذات العال االستبانة باالعتماد والرجوع إىل بعض األدبيات
معينة،  بيانات لحصول علىتوجه للطالب ل اليت من األسئلة جمموعة واعتمادها على املعلومات، مجع وسائل

 دورهم يفمني واملعلمات ل( فقرة هتدف إىل التعرف على مستوى تطبيق املعل36وهذه االستبانة تتكون من )
 اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة.تنمية القيم 

ن أعضاء هيئة التدريس حمكمني م (5) عددهم: بلغ احملكمني من االستبانة على جمموعة الباحث وعرض    
بتها ألغراض يث مناسحة من بكليات الرتبية يف جامعات ماليزية وليبية، وطلب منهم حتكيم فقرات االستبان

بانات للعينة ء االستق إعطاوكذلك انتماء فقراهتا جملاالت الدراسة، وقيس ثبات االستبانة عن طريالبحث، 
ة  جلميع األسئل الرتباطاعامل االستطالعية، وبعد مدة زمنية أعيدت االستبانة نفسها للعينة نفسها، وحبسب م

ة املئوية ة النسبئية التاليإلحصا(، وهو معامل مرتفع، ولقد استخدم الباحث األساليب ا%84كانت النتيجة: )
 (.ANOVA -اختبار )انوفا  (.Test -Tواملتوسط احلسايب واختبار: )

 النتائج وتحليلها:
  النتائج اآلتية:( مت التوصل إىل spss15بعد استخدام الربنامج االحصائي للعلوم االجتماعية: )

املرحلة  دى طالبإلسالمية لامستوى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم التعرف على  -1 
فقرة  36ن طريق: عذلك و الثانوية من وجهة نظر الطلبة عن طريق جمموعة الفقرات اليت يف االستبانة، 
على  ستبانةالان فقرات رة مخاصة بالقيم اإلسالمية، ومت حساب النسبة املئوية واملتوسط احلسايب لكل فق

 ئج كما يف اجلدول التايل:، وكانت النتا  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 الوطن.ينمي لدي الشعور بتقدير األبطال من  1
 3.74 يذكرين بنعم اهلل علينا. 2
 3.68 يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات. 3
 3.66 الكالم. حني للمتحدث اإلصغاء على حيثين 4
 3.52 قول الصدق من غري تردد. على حيثين 5
 3.48 باملواعيد. االلتزام على حيرضين 6
 3.48 اجلهاد يف سبيل نصرة احلق. على يشجعين 7
 3.47 والنظام. الرتتيب على حيثين 8
 3.47 اآلخرين. خماطبة عند الصوت خفض ضرورة إىل يوجهين 9

 3.44 عمل. كل يف الصدق حتري بضرورة ينصحين 10
 3.32 حيثين على اإلكثار من تالوة القرآن الكرمي. 11
 3.25 اآلخرين. سب جتنب إىل يوجهين 12
 3.25 املنكر. عن والنهي باملعروف األمر على حيثين 13
 3.25 الناس. بني السالم إفشاء على يشجعين 14
 3.24 وتوقريهم. السن كبار باحرتام ينصحين 15
 3.23 .اهلل يف احلب اولتتن اليت -السالم عليه-الرسول أحاديث إىل قراءة يرشدين 16
 3.21 وجه. أمت على وأدائها املسئولية حتمل يف يرغبين 17
 3.18 العمل. إتقان على يشجعين 18
 3.12 باملظاهر. االهتمام يف املبالغة عدم على حيثين 19
 3.07 اهلل. سبيل يف اإلنفاق حب لدي يغرس 20
 2.92 التواضع. سلوك لدي ينمي 21
 2.90 الصرب. بأمهية الشعور لدي ينمي 22
 2.89 احلقوق إىل أصحاهبا. إعطاء ضرورة إىل يوجهين 23
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 المتوسط الحسابي العبارة ر.م
 2.86 لآلخرين. بالعهد الوفاء ضرورة على حيثين 24
 2.85 اآلخرين. مع اآلراء تبادل على احلرص لدي ينمي 25
 2.83 اجلماعي. العمل حب لدي ينمي 26
 2.79 للقول. الفعل مطابقة ضرورة إىل يرشدين 27
 2.73 اآلخرين. حب على يشجعين 28
 2.73 املقدرة. عند العفو مبدأ لدي يعزز 29
 2.69 إليهم. أحسن وأن الرحم بصلة القيام يف يرغبين 30
 2.57 املظلوم. مناصرة على حيثين 31
 2.55 ."يفىن ال كنز القناعة شعار:  لدي يعزز 32
 2.54 املتخاصمني. بني اإلصالح على يشجعين 33
 2.46 املدرسي. الدوام خارج الوقت تنظيم على حيثين 34
 2.32 املريض. زيارة على حيثين 35
 2.00 املسلمني. جنائز تشييع يف املشاركة على يشجعين 36

 3.00 المجموع الكلي:

ى طالب مية لديم اإلسالمدى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تنمية القنالحظ من اجلدول أن -1
لقد كانت إجابة (، و 3.00ره: )املتوسط، مبتوسط وقداملرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كان يف املستوى 

(، 3.81متوسط بقيمة: ) ( يف املستوى األقوى، وذلك حلصوهلا على أعلى1عينة البحث أن الفقرة رقم: )
الوطن(، وجاءت الفقرة  ءأبنا من األبطال بتقدير الشعور لدي (، وهي )ينمي64.3ونسبة مئوية وقدرها: )

(، وهي )يذكرين بنعم اهلل 62.2( ونسبة مئوية وقدرها: )3.74انية مبتوسط وقدره )( يف املرتبة الث2رقم: )
(، 59.5نسبة مئوية وقدرها: )و ( 3.68( مبتوسط وقدره: )3علينا(، وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم: )

 على هي: )يشجعينو (، 36وهي: )يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، يف حني جاءت الفقرة رقم: )
نسبة مئوية وقدرها: (، و 2.00املسلمني( يف أقل مستوى مبتوسط وقدره: ) جنائز تشييع يف املشاركة

 (.3.66( إىل )2.23(، أما باقي الفقرات فهي ترتاوح بني )14.5)

ملعرفة الفروق ذات داللة إحصائية يف وجهات النظر بني طلبة املرحلة الثانوية تتعلق مبستوى تطبيق املعلمني -2
املعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية باختالف جنس الطالب )ذكر و 
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 وأنثى(، متت دراسة مقارنة بني وجهات النظر بني إجابــــــات الذكــــور واإلناث عن طريق إجراء اختبـــــار: 
T-Tes( :وتبني عدم وجود فروق عن طريق اختبار ،T-Test ذات ) داللة إحصائية يف تطبيق املعلمني

 واملعلمات لدورهم يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية، كما موضح يف اجلدول التايل:

 ( 2)جدول رقم: 

 العدد الجنس العبارة
احصائية 

 Tاالختبار
P-Value 

م رهمستوى تطبيق املعلمني واملعلمات لدو 
 يف تنمية القيم اإلسالمية

 220 ذكر
0.076 0.94 

 325 أنثى
 

 مناقشة النتائج:

مية القيم م يف تندورهنالحظ من خالل نتائج تطبيق أداة البحث أن مدى تطبيق املعلمني واملعلمات ل
سط وقدره ط، مبتو ملتوساإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كان يف املستوى ا

 على متوسط بقيمة:( يف املستوى األقوى، وذلك حلصوهلا على أ1رقم: )(، ولقد كانت الفقرة 3.00)
، فهذا من أبناء الوطن( ( وهي: )ينمي لدي الشعور بتقدير األبطال64.3(، ونسبة مئوية وقدرها: )3.81)

 مة السامية يفذه القيهنمية تيدل على أن للمعلم دورًا اجتاه طلبته يف حب وتقدير األبطال، فهو حيرص على 
اإلحساس و شعورهم عور بنفوسهم، ويرغبهم فيها، وذلك عن طريق غرس احملبة والوطنية فيما بينهم، والش

امة والرقي لى الكر فاظ عبإحساسهم فهذه قيمة ينبغي أن تغرس يف نفوس الطالب وترغيبهم فيها، وذلك للح
 يعا.مجباألجيال القادمة من خالل العمل جبد وكفاح وإخالص وأمانة وصدق بني الناس 

م، ملية هلعدوة قوأن املعلمني حريصون على تنمية هذه القيم لدى الطالب، لكي يتخذهم الطالب 
وعرضهم  ن دينهمعدفاع وكذلك جيب التأكيد على توثيق البطوالت اليت قدمها هؤالء األبطال من أجل ال

ء رين، وأن هؤالجل اآلخمن أ ووطنهم، وتقدمي صورة واقعية هلؤالء الطالب وفعالة لإليثار بالنفس والتضحية
ربط البطوالت ائهم، و د أمساألبطال سوف ينريون الطريق أمام الطالب، وذلك عن طريق تكرمي أهاليهم وختلي

رضهم ووطنهم أفاع عن  الديفاليت قدمها هؤالء األبطال بالبطوالت اليت قدمها األجداد واملسلمون من قبل 
 اإلسالم.وإعالء كلمة احلق واحلفاظ على الدين و 

(، وهي: 62.2( ونسبة مئوية وقدرها: )3.74( يف املرتبة الثانية مبتوسط وقدره: )2وجاءت الفقرة رقم: )
)يذكرين بنعم اهلل علينا(، فهو يذكرهم بنعم اهلل على عباده، وذلك ألن من أهم األمور اليت ينبغي للمعلم أن 
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فوسهم، وهي كثرية ال حتصى وال تعد، منها: الصحة يذِّكر هبا طالبه هو نعم اهلل على عباده وغرسها يف ن
والسالمة واألمن، ومن أمها نعمة العقل اليت ميزنا هبا عن مجيع خملوقاته، فيجب علينا أن نعرف هذه القيم، 
ونعلمها ونفهمها لطالبنا، وخاصة يف مرحلة الثانوية؛ ملا هلا من تغيري يف منط حياهتم، وتغرس لديهم قوة القيم 

مية السمحة، ونعمة اإلسالم أن ميزنا اهلل سبحانه وتعاىل هبذه النعمة اليت تبني لنا اخلري والشر والصاحل اإلسال
 والطاحل، وهي نعمة متنحنا أن نعتمد على اهلل سبحانه وتعاىل ونتوكل عليه يف مجيع أقوالنا وأفعالنا.

 -سبحانه وتعاىل- ها اهللنعمألنعم اليت فالتذكري بنعم اهلل علينا، وذلك لعدم إدراك بعض من الطالب هذه ا
لنظر ضهم بعضاً، واس يف بعالنا عليه كالصحة والعقل وغريها، وجهل كثري من الناس بالنعم اجلليلة، وذلك بنظر

 عز لها من عند اهللكالنعم   ن هذهأإىل الناس الذين هم يف الدرجة العليا من املال واجلاه والسلطان، ويتناسون 
يقة  املال بأي طر  ى حتصيلب علكيز املعلم على التذكري هبذه النعم؛ إلقبال عدد كبري من الطالوجل، وكذلك تر 

س، كثري من النا  فل عنهاليت غاكانت، أمن حالل أم من حرام، فاملعلمون ملتزمون هبذه القيمة اجتاه طلبتهم، 
ن الطالب ال يها؛ أل علعاىلوخاصة الطالب يف هذه املرحلة وهي تستوجب عليهم أن يشكروا اهلل سبحانه وت

 يشعرون بأي نعمة إال يف غياهبا.

(، وهي 59.5ئوية وقدرها: )(، ونسبة م3.68( مبتوسط وقدره: )3وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم: )
ت يف ثرية، وقد ذكر كت، وهي  رما)يرشدين إىل االبتعاد عن احملرمات(، فلقد حرضنا اإلسالم على الوقاية من احمل

ب واألزالم مليسر واألنصاخلمر وامنا اات كثرية يف القرآن الكرمي منها قوله تعاىل يف االبتعاد عن املخدرات: "إآي
سول اهلل صلى اهلل عليه ر ، وقول 92رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" سورة املائدة، اآلية 

ج ع وشراء وترويت من بيرماتعاد عن مجيع احملوسلم يف اخلمر: "ال تشرب اخلمر، فإنه مفتاح لكل شر"، فاالب
يع الفسوق مجنهى عن أن ي وهنى عن جمالسة أو مصاحبة مرتكيب احملرمات، هذا كله من واجب كل معلم فعليه
ت ها من العباداين وغري لوالداوالعصيان كبريها وصغريها، ويأمر الطالب بصنع املعروف من إقامة الصالة وبر 

، قيب على عبادهر ن اهلل مهم أاملعلم أن يرغبهم فيها، ويعلمهم كيف ميارسوهنا، ويعل واملعامالت، وجيب على
 وال ختفى عليه خافية يف السماوات وال يف األرض مهما كانت صغرية ودقيقة.

وميكن أن يرجع سبب ذلك إىل كثرة انتشار الرذائل وتفشي املعاصي، وخباصة بعد االنفتاح الذي متر به 
واسعة يف جمال التكنولوجيا والتصفح للمواقع احملرمة ومشاهدهتم لألفالم اليت ال تتصل باخلُُلق البالد من ثورة 

اإلسالمي، وكذلك االنفالت األمين داخل الدولة وعدم مراقبة الشباب: ماذا يفعلون؟ وانتشار اجلرمية وعدم 
ت، ووجود العناصر املسلحة داخل سيطرة الدولة على املعابر احلدودية ودخول كل ما هو ممنوع من مجيع اجلها

الدولة وكثرة احلروب وانتشار السالح بني عامة الناس وتكون العصابات وانضمام كثري من الطالب يف هذه 
املرحلة إليها، وذلك بعد اإلغراءات اليت يتحصلون عليها من املسؤولني عن هذه العصابات من مال وجاه 
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ن امللذات غري الشرعية واتباع شهواهتم ورغباهتم، وذلك يف غياب وسلطان، وكذلك سهولة احلصول على كثري م
 السلطة العليا للدولة.

ملسلمني( يف أقل ا جنائز تشييع يف املشاركة على ( وهي: )يشجعين35يف حني جاءت الفقرة رقم: )
اركة يف يتميزون يف املش (؛ وذلك ألن الطالب14.5(، ونسبة مئوية وقدرها: )2.00مستوى مبتوسط وقدره: )

لبة الطابع ك إىل غبب ذلاألفراح واألحزان، وذلك للحصول على األجر والثواب العظيم، وميكن أن يرجع س
نفوس الطالب  سدت يفيمة جتاالجتماعي الذي يلزم هذه القيمة دون التأكيد عليها من جهة املعلمني، فهي ق

عيش فيه يي الذي جتماعلك الواقع االمنذ الصغر، وذلك عن طريق األسرة واتباع الطالب لوالديهم، وكذ
الرتابط  هم، فإنحبائالطالب من مواساة الناس بعضهم لبعضًا والشعور مبا يصيبهم من أحزان وفراق أل

لها ملرحلة إىل فع هذه ايفطالب االجتماعي بني األسر يف اجملتمع اللييب والشعور بأمهية هذه القيمة أدت بال
 .علمنينائز، دون الرجوع إىل إرشاد أو موعظة من املوحضورها واملساعدة يف تشييع اجل

خنفاض نسبة تشييع جنائز ( يف ا2001فاتفقت هذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة: )اهلندي: 
 املسلمني من وجهة نظر معلمي اللغة العربية والرتبية البدنية.

ان دور املعلم ك( حيث  2001ندي: واختلفت هذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )اهل
 الفلسطيين يف غزة يف تنمية القيم االجتماعية يف نفوس الطلبة بنسبة مرتفعة.

حيث بينت نتائج هذه  (2005واختلفت كذلك هذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )العاجز: 
ضا اهلل ر االعتقاد بأن قدره، و و هلل ا بقضاء االدراسة أن أهم قيمتني تنميهما اجلامعة لدى طلبتها ) الشعور بالرض

 من رضا الوالدين(.

انت من أهم النتائج أن ك( اليت  2009واختلفت هذه النتيجة مع النتيجة اليت ظهرت هبا دراسة )برهوم: 
 (.77,4: )بلغت املعلم يقوم بتعزيز القيم اإلميانية لدى طلبة املرحلة الثانوية بنسبة جيدة

ومن هنا نستنتج أن دور املعلم يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية يف املستوى املتوسط 
مع وجود بعض الفقرات بدرجة كبرية، وبعضها اآلخر يف املستوى الضعيف، ويرجع الباحث ذلك إىل عدم 

ة لتنمية القيم، فلقد اعتاد املعلم على وعي املعلم باملسؤولية الكبرية اجتاه طلبته وعدم معرفته بالطرق الفعال
التلقني للمنهج املقرر على الطالب يف الفصل الدراسي، وال جمال له للتطور والرقي، فلهذا جيب على معلم 
اليوم أن يلقي الضوء األكرب على كيفية غرس القيم اإلسالمية يف نفوس طالبه وتعزيزها لديهم؛ لكي يستطيعوا 

ع اإلسالمي، ويرتقي هبم إىل احلياة السعيدة، ويعيشوا يف أمان واطمئنان، فمعلم اليوم أن يتواصلوا مع اجملتم
بإمكانه أن يقدم للمتعلمني بعض القيم اليت تتمشى مع دينهم اإلسالمي احلنيف، ويبعدهم عن كل الرذائل 
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ري شباب اليوم، والقيم السلبية؛ ألن بعد انتشار الفضائيات يف زمن العوملة ووسائل االتصال األخرى تغ
وأصبحوا يقلدون األجانب يف معامالهتم ومالبسهم وتقليدهم التقليد األعمى، بدال من أن يتعلموا من العلماء 
والكتاب والبحاث والبحث عن األفضل، وميارسون القيم اإلسالمية ويأخذون ما هو مناسب لدينهم، 

يف هذه املرحلة كبرية جدا ومهمة كبرية على  ويبتعدون عن كل أنواع الفسوق والعصيان، فلهذا دور املعلم
عاتقهم، فاملعلم واألسرة هم نواة اجملتمع والشباب؛ لكي يرتقوا بالدين اإلسالمي احلنيف واتباع سنته، وهذا ما 
أكد عليه الغزايل الذي ذكر أن على املعلم أن يهتم ويصون شخصية املتعلِّم وفق كتاب اهلل وسنة رسوله حممد 

 وحيفزه على اإلعمال احلسنة. -عليه وسلمصلى اهلل -

 الخالصة:

لدى طالب  إلسالميةنمية القيم امستوى تطبيق املعلمني واملعلمات لدورهم يف تبينت نتائج البحث أن  -1
 املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة كان يف املستوى املتوسط.

املسلمني   ييع جنائزالطلبة على املشاركة يف تشذلك أظهرت نتائج البحث أن دور املعلمني يف تشجيع ك-2
 .كان يف املستوى الضعيف

هم يف تنمية ات لدور  واملعلمعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيق املعلمنيلقد أظهرت النتائج  -3
 القيم اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية باختالف جنس املعلم.

 التوصيات:
ت إضافية هلم حماضرا ة، وختصيصاملستقبل من ناحية زيادة ثقافتهم وتعاليمهم اإلسالمياالهتمام مبعلمي  -1

لكي   أماكن عملهميفية هلم يدانميف جمال التعليم اإلسالمي، ولزيادة الوعي الديين لديهم، والقيام بزيارات 
 تستطيع معرفة نقاط الضعف لديهم وتنميتها.

التعاليم القيم و بتزويدهم و س القيم اإلسالمية يف نفوس الطالب نوصي املعلمني بضرورة العمل على غر  -2
مله، حبيث عوله مع ىف قاإلسالمية، وأن يكون املعلم قدوة لطالبه وغريهم يف سلوكه وعمله، وال يتنا

 يستطيع أن يؤثر على طلبته باألخص واجملتمع بعامة.

 لك بكثري، حىتذيتعدى  ط، وإمناهج املقرر فقتذكري املعلم بأن دوره يف املدرسة ليس تلقني الطالب املن -3
و أخلاصة بالقيم ندوات اوال يصل بالطالب إىل الرقي والتقدم، سواء من خالل األنشطة أو إلقاء احملاضرات
م اإلسالمية رس القيغيف  إجراء احلفالت أو الزيارات امليدانية وغريها من الوسائل األخرى اليت تسهم

 الصحيحة.
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مني ومكافأهتم للزيادة من رقيهم وتقدمهم وزيادة حرصهم على الطالب، وتقدمي أفضل تشجيع املعل -4
التقنيات هلم عند غرس القيم، فاالهتمام باملعلمني من أهم األمور يف تصعيد األخالق لدى الطالب 

 موخاصة يف زمننا هذا، والتمييز بني املعلمني األكفاء واالرتقاء هبم وزيادة العلم واملعرفة لديه
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 (.92.سورة املائدة، اآلية رقم: )1

ديرييت خان ثانوية مبة املرحلة الم( دور املعلم يف تعزيز القيم اإلميانية لدى طلب2009.برهوم، أمحد موسى: )2
 زة.يونس وغرب غزة من وجهة نظر املعلمني، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غ
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