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 المستخلص:

( في المرحلة 3)هدف البحث إلى التعرف على القيم التربوية آليات مقرر التفسير  

( في المرحلة الثانوية للقيم التربوية. 3الثانوية ، والتعرف على مدى تناول مقرر التفسير )

وقد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، بعد وضع قائمة بأهم القيم المضمنة في اآليات في مقرر 

قائمة بالقيم  ( في المرحلة الثانوية، قام الباحث بتحليل محتوى المقرر في ضوء3التفسير )

( للمرحلة الثانوية في 3الثانوية في اآليات ، المجتمع هنا هو ذات العينة وهو مقرر التفسير )

المملكة العربية السعودية. واستخدم البحث بطاقة تحليل محتوى بعد تحديد القيم التي سيقيم 

( في المرحلة 3ر )الكتاب على ضوئها. وأكدت النتائج أن قائمة قيم تربوية آليات مقرر التفسي

الثانوية وتقسيمها إلى إيجابية وسلبية. وبيان أن المقرر قد تناول القيم المذكورة وركز على 

 القيم اإليجابية أكثر من القيم السلبية وإن كان أيًضا تناول القيم السلبية بشكل جيد.

Abstract: 

 The aim of the research is to identify the educational values 

of the verses of the Interpretation course (3) in the secondary stage, 

and to identify the extent to which the interpretation course (3) at the 

secondary stage deals with educational values. The analytical 

descriptive approach was adopted, after developing a list of the most 

important values included in the verses in the interpretation course (3) 

in the secondary stage, the researcher analyzed the content of the 

course in light of a list of secondary values in the verses, the 
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community here is the same sample and it is the interpretation course 

(3) for the secondary stage in KSA. The research used a content 

analysis card after determining the values that the book will evaluate 

on. The results confirmed that a list of educational values of the verses 

of the Interpretation Course (3) in the secondary stage, and their 

division into positive and negative. And a statement that the course 

has dealt with the mentioned values and focused on the positive values 

more than the negative ones, although it also addresses the negative 

values well. 

  :مقدمة 

إن للقيييم التربوييية دور بييارح فييي تحديييد معييالم الشخكييية السييوية، كمييا أنهييا عامييل مهييم        

ومؤثر في سلوك الفرد وفي مقدرته على التكيي  ميع البي،ية، فهيي تسياعد  عليى تحدييد أهدافيه 

مييلم مهييمم فييي تييرابا أفييراد المجتمييع وتوحيييد والسييعي الجيياد للوصييول إليهييا، وهييي أيًضييا عا

وجهتهم، كما أنها تسمو بالفرد فوق الماديات الحسية من الحياة الحيوانيية إليى الحيياة اإلنسيانية 

الراقية بكل ما فيها من قيم ومبادئ ومعيايير ومشياركة وجدانيية، وتسياعد عليى التواصيل بيين 

عهم على هدف واحيد وقيمية واحيدة، فضيً  األفراد؛ حيث إنها إحدى وسائل االتكال التي تجم

 (.2008عن كونها باعثة للفرد على العمل ودافعة إليه )شرف،

والمرحلة الثانوية مرحلة حساسة ومهمة تربويا، فهيي تشيهد اسيتمرار نميو بيدايات مرحلية  

البلوغ وتشكل الوعي بشكل مختل  عن مرحلة الطفولة، وهيي بنياء مهيم يبنيى علييه ميا بعيد . 

مراحيل التعلييم العيام هيي أكثير مرحلية يمليا فيهيا الطاليع القيدرة عليى اإلدراك للمعياني ومن 

والقيييم األعمييذ، إذ يسييتمر تكوينييه بالنضييج والنمييو ويبييدأ مرحليية أكثيير تفيياع ً فييي اإلنكييات 

للمعاني والرؤى؛ لذا من المهيم أن يكيون هنياك إلحياى عليى ترسييا المعياني القيميية فيي نفسيه 

عنهييا بالمسييتوى ال ئييذ بأهميتهييا ورطييورة دورهييا وأثرهييا. فالطالييع فييي وعقلييه، والحييديث 

المرحلة الثانوية يعيش صيرا  القييم بيين ميا تعلميه فيي الطفولية وبيين ميا يجيد  مين ممارسيات 

حولييه تنيياقق القيييم وتكييادمها، وهييذا يييودت بييه إلييى الشييتات وضييع  القييدرة علييى التمييييز 

 (.2010الواجع)با وحير،

ون محتييوى المقييرر مييرية وافييية لهييذ  المعيياني، فييالمقرر الدراسييي وعيياء لييذا ينب ييي أن يكيي 

ومحتوى القيم والمفاهيم واألفكار، فمن ر له تتحقذ األهداف التربوية، وهو المفتياى األسيا  

للتطوير، والوعاء الذت يسعى المعلم إكساب ما يتضمنه من مهيارات وربيرات وقييم لت مييذ . 

ن أهمييية المعلييم وبيياقي عناصيير الميينهج فييقن أهمييية المقييرر (. ومهمييا تحييدثنا عيي2010)حجييو،

ودور  ال يمكن التقليل منها. ويبقى الكتاب المرجع األساسي للطالع الذت يرسا لدييه المعياني 

 (.  2007والمعارف والرؤى )مراشدة،
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والتفسييير بحكييم ارتبااييه بييالقرين؛ فهييو أولييى العلييوم والمقييررات القييادرة علييى اييرى القيييم  

. وراصيية فييي المرحليية الثانوييية حيييث يكييون الطالييع أكثيير قييدرة علييى فهييم المعيياني وبيانهييا

األعمييذ. إن االكتفيياء بالتفسييير المباشيير األولييي هييو ارتييزال لمعييالم القييرين وبواانييه الكبييرى، 

فيالقرين جيياء يرسيم بنيياء هندسيياً عييالي اإلتقيان، تنييت م معالميه فييي إبيدا  بنيياء اإلنسيان المسييلم 

ون رته ووعيه؛ لذا من المهم جداً العبور من ظواهر النكيو  المباشيرة  وبناء روحه وفكر 

إلى القبق على أهداف القرين الكبيرى وراراتيه االسيتراتيجية فيي التعاميل ميع هيذا اإلنسيان 

 وتربيته والنهوض به بواقعية ورحمة وصبر وصدق وحياة نحو المدارج والرتع العليا.

سا  الحقيقيي للتربيية والكيناعة الربانيية، وليذا في  إن القرين هو األصل األصيل وهو األ 

بد من تدبر اريقته وأسيلوبه ومقاصيد  ومعالميه فيي تنياول مسييرة اإلنسيان ورحلتيه اإليمانيية 

والتربوييية.  وللقييرين علييوم، وعلييم التفسييير أع هييا شييأناً، وأقواهييا برهانيياً، وأوثقهييا بنيانيياً، 

إليه يسيتند اقتناصيها واقتباسيها، بيل هيو كميا وصي  وأوضحها تبياناً، فقنه مأرذها وأساسها، و

بييه، رأسييها ورئيسييها، كييي  اله وموضييوعه الكتيياب المجيييد، كلييية الشييريعة، وعمييدة المليية، 

 (.2003،17وينبو  الحكمة، ويية الرسالة، ونور األبكار والبكائر)القاسمي،

ات عيدة تمحيورت ورغم قلة الدراسات فيي التفسيير مين الناحيية القيميية إال أن هنياك دراسي 

( 2017حول القيم بشكل عام أو من ر ل مقررات التربيية اإلسي مية، فهنياك دراسية )اآلغيا،

( التيي 2013التي بحثت في تحليل محتوى تفسير القرين للمرحلة الثانوية، ودراسية )عاشيور،

عامية وضحت معايير ارتيار اآليات القرينية المقررة في المرحلة الثانوية في ضوء األهداف ال

( التييي بحثييت فييي القيييم التربوييية المتضييمنة فييي 2007للتربييية اإلسيي مية، ودراسيية )األسييطل،

ييات النداء القريني للمؤمنين وسبل توظيفها. كيل هيذ  الدراسيات وغيرهيا تؤشير عليى المعنيى 

البليغ للقيم ودورها في المقرر. كما أن هنياك ميؤتمرات عيدة أكيدت فيي محاورهيا وتوصيياتها 

اييية بييالقيم وأهمييية العمييل علييى تأصيييلها والعناييية بدراسيية كييل مييا ميين شييأنه إبراحهييا علييى العن

وحرعهييا فييي األجيييال المعاصييرة كمييا فييي  مييؤتمر القيييم األر قييية تواصييل إنسيياني وحييوار 

 2013حضارت  التابع لكرسي األمير ناي  والمنعقد في جامعة الملا عبدالعزيز فيي نيوفمبر

المعليم والمؤسسيات التعليميية فيي نقيل القييم وأوصيى بضيرورة  والذت أوصى بالعناية برسيالة

تعزيز وحماية ونقيل القييم ليجييال الكياعدة وميؤتمر  البيرامج التعليميية المسيتندة عليى القييم 

واليذت  2019ودورها في بناء الشخكيية  اليذت ن متيه جامعيية كييراال فيي الهنيد فيي نيوفمبر

ودور المعليم، والتعلييم القيائم عليى القييم. وغيرهيا  تحدث عن ممارسات نقل القيم وتأثير القييم،

عليى تعزييز القييم اإلسي مية وقييم العدالية والشيفافية  2030من المؤتمرات. كميا أكيدت رؤيية 

 والمثابرة.
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 أدبيات البحث :

تعد القيم من الموضوعات المهمية فيي المجياالت العلميية بكيفة عامية، وتيزداد أهميتهيا فيي    

بكفة راصة؛ حيث تتكل اتكااًل مباشًرا باألهداف التيي تسيعى التربيية إليى المجال التربوت 

 تحقيقها، كما أنها تسهم بدور فعال في توجيه السلوك اإلنساني. 

ودراسيية القيييم أميير ضييرورت والحم علييى المسييتوى الفييردت والجميياعي، فعلييى المسييتوى  

والمواقي  واألشيياء، وفيي الفردت يحتاج الفرد إلى نسيذ مين القييم فيي تعامليه ميع األشيخا  

حالة عدم وجود ذلا النسذ فيقن الفيرد يتعيرض ل غتيراب واالضيطراب اليدارلي، وإذا كانيت 

القيم أمًرا ضروريًا للفرد فقنها أمر ضيرورت والحم للمجتميع؛ فيالمجتمع فيي حاجية إليى نسيذ 

رعان ميا يحيدث القيم أو تضاربت فقنيه سي من القيم والمعايير يتفذ عليه أفراد ، فقذا غابت تلا

 ما يسمى بالكرا  القيمي ومن ثم انهيار وتفكا المجتمع.

وإذا كانت القيم التربوية قد نالت االهتميام قيديًما فقنهيا الييوم أشيد احتياًجيا لهيذا االهتميام   

وهذ  الدراسة العلمية؛ وذلا نتيجة لط يان المادة، ولما أحدثته الثورة العلمية التكنولوجيية مين 

الكثير مين المعيارف والمفياهيم عين الحيياة، األمير اليذى أدى إليى التذبيذب وعيدم  إعادة تشكيل

االستقرار في القييم الموروثية والمكتسيبة عليى السيواء، وعيدم مقيدرة الكثيير مين األفيراد عليى 

 (.  1990التمييز بين ما هو صواب وما هو رطأ )القاضي ورليل،

 القيم من المنظور التربوي:

يعرفهيا بعضيهم بأنهيياج  مجموعية المبييادئ والقواعيد والمثيل العليييا التيي يييؤمن بهيا النييا ،  

ويتفقييون عليهييا فيمييا بييينهم، ويتخييذون منهييا ميزانًييا يزنييون بييه أعمييالهم، ويحكمييون بهييا علييى 

 (. 2016،43تكرفاتهم المادية والمعنوية  )اهطاوت،

 بوت يتضح أنها تعكس ما يليجومن ر ل التعريفات السابقة للقيم من المن ور التر

 .أن القيم معايير وأحكام تتكون نتيجة للخبرات والمواق  الذاتية 

 .ضرورة االلتزام بنسذ من القيم، ومخالفة ذلا النسذ يعد رروًجا عن إاار الجماعة 

 .تمثل القيمة موضوًعا مرغوبًا لدى معتنقيها 

 ا.تتضمن القيمة فكرة المعيارية حيث يمكن الحكم في ضوئه 

 القيم من المنظور اإلسالمي:

يعرف البعق القيم من المن ور اإلس مي بأنهاج  مجموعة المعايير والفضيائل التيي جياء  

بها اإلس م باعتبارها منهًجيا ربانيًيا لتربيية اإلنسيان، وتحقييذ سييادته عليى األرض، وقيد يمين 

ا موجهيات لسيلوكه، بها عن اقتنا  وارتيار، وأصبحت محل اعتزاح من جانبه، وصارت بيذل

ومرجعًييا ألحكامييه فييي كييل مييا يكييدر عنييه ميين أقييوال وأفعييال تيين م ع قتييه بييا ، وبييالكون، 

 (.     1985،30وبالمجتمع، وباإلنسانية جمعاء  )بكرة،

ويعرفها البعق اآلرر بأنهياج  المعتقيدات واألحكيام التيي مكيدرها القيرين الكيريم والسينة  

اإلنسييان ويلتييزم بهييا، وتتحييدد فييي ضييوئها ع قتييه بربييه واتجاهييه نحييو  النبوييية، والتييي يتمثلهييا
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حياته اآلررة، كما يتحدد موقفه من بي،ته اإلنسانية والمادية، وبتعبيير يرير اتجاهيه نحيو الحيياة 

الدنيا، فهي معايير يتقبلها ويلتزم بها المجتمع المسلم وأعضاؤ  من األفراد المسلمين، ومين ثيم 

ه سييلوكهم علييى مييدى حييياتهم لتحقيييذ أهييداف لهييا جاذبييية يؤمنييون بهييا  تشييكل وجييدانهم وتوجيي

 (.     2017،1999)موسى،

 مصادر القيم التربوية في اإلسالم:

يعد البحث في مكادر القيم التربوية هو البحث عن حقيقة تلا القييم، فيقذا أرييد البحيث فيي  

من ثيم فالبحيث عين مكيدر حقيقة أمر ما ف  بد من الرجو  إلى مكدر وأسا  ذلا األمر، و

القيم التربوية من األهمية بمكان  إذ إنه في غيبة مكادر محيددة للقييم واألري ق يفقيد السيلوك 

اإلنسيياني م ييزا  وابيعتييه ومبييررات تأويلييه وأحكامييه، ويكييون لييه عنييد هييذا المسييتوى ابيعيية 

ي مجتمعنييا اجتماعيية هييي أقيرب إلييى مفهيوم القيييم واألريي ق، ميع الوضييع فيي االعتبييار أننيا فيي

العربي نحتكم إلى مكادر معينة نستقي منها أحكامنا القيمية ومبادئنا األر قيية، وفيي ضيوئها 

 (.   2007،34تستقيم إنسانية اإلنسان وتتحقذ أر قية ال ايات  )الجارحي،

 ويمكن تناول بعق مكادر القيم التربوية في اإلس م في التاليج 

   القرآن الكريم: .1

يمثل القرين الكريم المكدر األول واألسا  للقيم التربوية، إذ إن هللا عز وجل تكفل بحفي   

يياتييه حفاًظييا علييى مدلوالتييه مكييونة ميين ت عييع مكييالح العبيياد وأهييوائهم بالتأويييل وال لييو 

 ْرينَيهو. ثويمَّ إِنَّ َعلَْينَيا بَيَانَيهو فَيقِذَا قََرأْنَيا و فَياتَّبِْع قو  إِنَّ َعلَْينَيا َجْمعَيهو َوقوْرينَيهو. والتحري  قال تعالىج 

)سورة القيامة(، والقيرين الكيريم يحتيوت عليى النسيذ القيميي اإلسي مي بتفكيي ته وتفريعاتيه 

المتعددة، وهو الدستور الذت يجع أن نستند إلييه فيي اشيتقاق القييم، فكيل ييية ضيمت أو نكيت 

نهي ميا فيقن ميا تضيمنته يعيد قيمية على أمر ما تضمنته يعد قيمة موجبة، وكل يية نكت على 

 (.   2006،63سالبة تدعو إلى التزام قيمة موجبة )أبو العينين،

ويعد القرين الكريم  دستوًرا ربانيًا يهدت العالمين إليى رييرى اليدنيا واآلريرة، وهيو كتياب  

ج هللا أنزله على سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ليخرجهم من ال لمات إلى النور، فهيو مينه

 (   2014،41حياة متكامل يوجد فيه ما يحتاج إليه كل إنسان  )رياض،

 (ج2009،97والقيم في القرين الكريم على ث ثة أنوا  وهي )العيسى، 

قيييم اعتقاديييةج وهييي قيييم اإليمييان والتييي تتعلييذ بمييا يجييع علييى المكليي  اعتقيياد  فييي هللا،  -أ 

 وشر .وم ئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلرر، والقدر رير  

قيييم رلقيييةج وهييي قيييم السييلوك، والتييي تتعلييذ بمييا يجييع علييى المكليي  أن يتحلييى بييه ميين  -ب 

 الفضائل، وما يتخلى عنه من الرذائل.

قيم عمليةج وتتعلذ بما يكيدر عين المكلي  مين أعميال وأقيوال وتكيرفات، وهيي نوعيانج  -ج 

 العبادات، المعام ت.
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   السنة النبوية: .2

القيرين الكيريم لتكيون المكيدر الثياني مين مكيادر القييم  تأتي السنة النبوية المطهرة عقيع 

وثِيَر عين النبيي ) (  مين أقواليه وأفعاليه وتقريراتيه، التربوية في اإلس م، والسنة هي كل ميا أ

وصييييفاته التربوييييية والتربوييييية، وسييييائر أربييييار  سييييواء كييييان ذلييييا قبييييل البعثيييية أم بعييييدها  

 (.  1980،10)نوى،

( ألنه ال ينطذ عن الهوى، فطاعته من ااعة هللا نبيه ) وقد أمرنا هللا عز وجل بطاعة 

َ  َوَمن تََولَّٰى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم  عز وجل كما قال تعالىج  سووَل َفقَْد أََااَ  َّللاَّ ن يوِطعِ الرَّ مَّ

ذوو و َوما نَهاكومْ  )سورة النساء(، وقال تعالىج  َحِفيً ا سوولو فَخو َعْنهو فَاْنتَهووا  َوما يتاكومو الرَّ

َ َشِديدو اْلِعقابِ  َ إِنَّ َّللاَّ  )سورة الحشر(. َواتَّقووا َّللاَّ

( وأريذ العبيرة والع ية منهيا عليى المسيلمين أميًرا واجبًيا، لذا كانت مدارسية سينة النبيي) 

( لهم قدوة، يسيتنبطون مين سينته القييم الفاضيلة، وي رسيونها فيي أبنيائهم كيي ينعميوا فالنبي)

 ن والسعادة والرفاهية.باألم

 اإلجماع: .3

وهو المكدر الثالث من مكادر القيم التربويية، ويقكيد بيهج  اتفياق جمييع المجتهيدين مين  

( على حكم شيرعي فيي واقعية مين علماء المسلمين في عكر من العكور بعد وفاة النبي )

 (.  1958،185الوقائع  )أبو حهرة،

ومن ثم فقذا ثبيت اإلجميا  حيول واقعية بيذاتها، فقنهيا تنيدرج ضيمن السيلم القيميي للمجتميع  

سويوَل ِمين بَْعيِد َميا المسلم، وعلى األفراد والجماعة االلتزام بهيا لقوليه تعيالىج  َوَمين يوَشياقِِذ الرَّ

ْؤِمنِيَن نوَوِلِِّه مَ  َّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلمو )سيورة  ا تََولَّٰى َونوْكِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِكييًراتَبَيََّن لَهو اْلهودَٰى َويَت

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم حتى (ج  النساء(، وقوله)

 ،  فقذا كانت عكيبة الحيذ ال تيزال باقيية فيي العيالم اإلسي مي، يأتيهم أمر هللا وهم ظاهرون

ض لة سوف تكون إذن مستبعدة، على أنها أمر محيال مين فقن فكرة االتفاق اإلجماعي على ال

الوجهة العملية في العالم اإلس مي  وميا ذليا إال ألن اجتميا  المجتهيدين مين علمياء األمية ال 

 يجتمع إال على ما فيه ص ى الفرد وص ى المجتمع، ويحقذ المكلحة الشرعية.

 القياس: .4

س م، ويعرف بأنهج  إثبات حكم معلوم في القيا  مكدر من مكادر القيم التربوية في اإل 

م،ى 2002معلييييييوم يريييييير الشييييييتراكهما فييييييي عليييييية الحكييييييم عنييييييد المثبييييييت  )البخييييييارت،

 (   1806، 7311ر

وعليه فقذا دل نص من النكو  عليى الحكيم فيي واقعية أر قيية ميا، وأمكين معرفية هيذا  

الحكم بطريذ من الطرق المقبولة، ثم وجدت واقعة أررى ال نص فيهيا، وتشيترك ميع الواقعية 

المنكو  على حكمها في علة الحكم، فقن الواقعة غير المنكو  عليها تومنح الحكيم نفسيه، 
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م قيميية ميين القيييم التييي تحييدد سييلوك الفييرد والجماعيية، وعلييى األفييراد وميين ثييم يوعتبيير هييذا الحكيي

 والجماعات في المجتمع المسلم االلتزام بها.

 المصلحة المرسلة: .5

والمكلحة المرسلة  هي التي لم يشر  الشار  حكًما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي عليى  

ها ليم تعتبير بيدليل اعتبيار وليم اعتبارها أو إل ائها، ومعنى مرسلة أت مطلقة، وسميت بذلا ألن

تلغ بدليل إل اء، فهي من األمور المسكوت عنها، وليس لها ن ير منكو  على حكميه حتيى 

نقيسييها عليييه، وفيهييا وصيي  مناسييع لتشييريع حكييم معييين ميين شييأنه أن يحقييذ منفعيية أو يييدفع 

ون مين مفسدة، بشرا أن ال تتعارض مع مبادئ الشريعة وأصولها وأحكامها القطعية، وأن تك

(.  1958،90جنس ما قكد الشار  لتحقيقه  )أبو حهرة،
 

 العرف:

العرف هو  ما اعتاد  النا  من معام ت واسيتقامت علييه أميورهم، وهيذا يعيد أصيً  مين  

(، وبالتالي فهو مكدر مهيم مين مكيادر القييم التربويية 1958،255أصول الفقه )ابو حهرة،

،ى 1  )أحمد بين حنبيل،ىلمون حسنًا فهو حسنما رآه المس(ج  في اإلس م لقول الرسول)

، ويشترا العتبار العرف مكدًرا من مكادر القييم التربوييةج أال يكيون   (379، 3600ر

 مخالفًا لنص صريح، وأن يكون شائعًا بين أهله، وأال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه.

 مقرر تفسير القرآن الكريم:

ع م الكتع السماوية التي أنزلها هللا سبحانه وتعالى على القرين الكريم دستور رالد؛ فهو أ 

 (، ليخرج النـا  من ظلمات الشرك إلى نور اإليمان، قال تعالـىجأفضل البشرية محمـد )

  ا كوْنتوْم توْخفووَن ِمَن اْلِكتاِب َويَْعفووا َعْن َكثِيٍر يا أَْهَل اْلِكتاِب قَْد جاَءكوْم َرسوولونا يوبَيِِّنو لَكوْم َكِثيًرا ِممَّ

بِينم  ِ نوورم َوِكتابم مو فهو أفضل العلوم وأشرفها كما قال )ابن ) المائدة(،   قَْد جاَءكوْم ِمَن َّللاَّ

(ج  لما كان القرين العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى 1،1984،3الجوحت،ج

 الفهوم؛ ألن شرف العلم بشرف المعلوم .

 لتفسير:الحاجة إلى علم ا

تفسير القرين الكريم مين أهيم العليوم التيي يجيع عليى األمية اإلسي مية تعلمهيا؛ فقيد أوجيع  

وَن اْلقويْريَن َ َولَيْو  سبحانه وتعالى على األمة فهم القرين، وتدبر معانيه، قال تعيالىج أَفَيَ  يَتَيدَبَّرو

ِ لََوَجدووا فِيِه اْرتَِ فًا  ِكتَيابم أَْنَزْلنَيا و  ، وقيال تعيالىج / النساء(82) َكثِيًراَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ

وا ييَاتِيِه َوِليَتَيذَكََّر أوولويو اأْلَْلبَياِب  بَياَركم ِليَيدَّبَّرو وَن وقيال تعيالىج  / ص (29،)إِلَْييَا مو أَفََلاَل يَتََلَدبُرن

ُْفَالنَهَلا  وتيدبر القيرين بيدون فهيم معانييه غيير ممكين،  / محمَلد (24،)اْلقنْرآَن أَْم َعلََلى  ُنلنَلو أ أَ

وفهم معانيه إنما يكون بمعرفة تفسير ، فالتفسير هو مفتاى هذ  الكنوح والذرائر التيي احتواهيا 

الكتاب العزيز الناحل إلص ى البشير وإنقياذ النيا ، وإعيزاح العيالم، وبيدون التفسيير ال يمكين 

النا  في ترديد ألفاظ القرين؛ وكي  ال يوتيدبر  الوصول إلى كنه هذ  الكنوح والذرائر مهما بلغ

كتاب هللا وهوج ك م هللا، وراتمة رساالته، والمهيمن على جميع ما أونزل إلى العباد مين كتيع، 
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(، والمحييا بعليم األوليين واآلريرين، والشيافي والمعجزة الكبيرى لسسي م، ولنبيي اإلسي م)

 ر، ومييييا يحقييييذ سييييعادتهم دنيييييا ودييييين.ألدواء المييييؤمنين، والييييوافي بجميييييع حاجييييات البشيييي

؛وأبييييييييييييو 2001،10؛ والزرقيييييييييييياني،1993،13؛ واألندلسييييييييييييي،1992،17)السييييييييييييعيد،

 (1408،28شهبة،

والقرين نزل بلسان عربيِّ مبين في حمين أفكيح العيرب، وكيانوا يعلميون ظيواهَر  وأحكاميه، 

فيي األكثير،  (أما دقائذ باانه، فقنما كان ي هر لهم بعد البحث والن ير، ميع سيؤالهم النبيي )

 واألمثلة على ذلا كثيرة نذكر منهاج

،ِيَا  لما نزل ُول هللا تعالى: ( ) سؤالهم النبي - ْم بِ وْليٍم أوولَٰ الَِّذيَن يَمنويوا َولَيْم يَْلبِسويوا إِيَميانَهو

ْهتَيدووَن   (/ األنعَلام (، فقَلالوا: وأينَلا لَلم يظلَلم نفسَلّ، ففسنَلره النبَلي )82) لَهومو اأْلَْمنو َوهويْم مو

ِ ِ إِنَّ   بالشرك، واستدل بقول هللا تعالى: َوإِْذ قَاَل لوْقَمانو اِلْبنِِه َوهوَو يَِع وهو يَا بونَييَّ اَل توْشيِرْك بِيا َّ

ْرَك لَ وْلمم َعِ يمم    الشِِّ
(1)

   / لقمان(.13) 

وِسب يوم القيامة ًعذن "  فسألتّ عائشة رضي هللا عنها عَلن (ج ) لما ُال النبي - "من حن

( َويَْنقَِليعو إِلَيى أَْهِليِه 8فََسْوَف يوَحاَسعو ِحَسابًا يَِسيًرا )الحسا  اليسير، كما في ُول هللا تعالى: 

وًرا  : ذلك العرض"() / االنشقاق( فقال8-9) َمْسرو
 (2)

.  

القرين وتأويله بجملته، فنحن نحتاج إلى ميا كيانوا يحتياجون إلييه ولم ينقل إلينا عنهم تفسير  

وحيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام ال واهر؛ لقكورنا عن مدارك أحكيام الل ية 

 (2006،23ب ير تعلم، فنحن أشد النا  احتياجاً إلى التفسير. )الزركشي،

ييَويِِّيِّ  فتفسييير القييرين علييى وجييه القطييع  (؛ ال يعلييم إالِّ بييأن يسييمع ميين الرسييول) وقيال الخو

وذلا متعذر إالِّ في ييات ق ئل، فالعلم بيالمراد يسيتنبا بأميارات ودالئيل، والحكمية فييه أن هللا 

تعالى أراد أن يتفكر عباد  في كتابه، فلم يأمر نبيه بالتنكييص عليى الميراد مين جمييع يياتيه . 

 (  2006،452)السيواي،

 تعزيز القيم التربوية:دور مناهج التفسير في 

يعتبر الكتاب المدرسي ذا أهميية بال ية فيي العمليية التعليميية، ويتوقي  عليى جودتيه العلميية    

ومنهجيته نجياى العمليية التعليميية أو فشيلها؛ ليذلا  ينب يي أن يكيمم الكتياب بعنايية مين حييث 

 ئيم األسيس المعرفيية ارتيار مكوناته وتن يم ربراته التعليمية وإنتاجيه شيك  ومضيمونا بميا ي

والنفسية والتربويية والتقنيية ليكيون أداة فاعلية تيسير عليى الدارسيين عمليية اليتعلم، وتسيهم فيي 

                                           
، كتيياب التفسييير، بيياب ال تشييرك بييا  إن 4776، حييديث رقييم 579، 2010أخرجَلَلّ البخَلَلاري،  -(1)

، كتيياب اإليمييان، بيياب صييدق اإليمييان 124، حييديث رقييم 39، 2010، ومسَلَللمالشييرك ل لييم ع يييم؛ 

 وإر صه.

التفسييير، بيياب فسييوف يحاسييع  ، كتيياب4939، حييديث رقييم 606، 2010أخرجَلَلّ البخَلَلاري،  -(2)

، كتياب الجنية وصيفة نعيمهيا وأهلهيا، بياب 2876، حيديث رقيم 669، 2010، ومسَللمحساباً يسيراو؛ 

 إثبات الحساب..
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تحقيذ األهداف التربوية الموجهة لبنياء اإلنسيان المتكيي  ميع المسيتجدات، واليذت يقيوم بيدور 

 اجتماعي متميز.

احنية بيين حاجاتيه وبموضيوعية كما أن اإلسي م ن ير إليى الفيرد ن يرة شيمولية تتسيم بالمو 

تراعي اهتماماته وميوله وغرائز  ، بحيث ال ي فل جانبا وال يعلي جانبا على يرر. لهيذا يجيع 

أن يقوم مينهج التفسيير عليى معيايير تسياعد عليى رعايية ركيائص الفيرد والنهيوض بيه، وقيد 

جيييياءت مراعيييياة هييييذ  الجوانييييع فييييي دراسيييية عيييين القيييييم التربوييييية فييييي تييييدريس التفسييييير 

 ( منهاج143 - 2009،141المالكي،)

أن التربية اإلس مية اتسمت في ن رتها إلى اإلنسان )المراهذ( بالشمول والتواحن  -

 والواقعية فقد ن رت إليه ككل متكامل له روى وجسد وعقل وغرائز وميول .

نفسه تضم مناهج التفسير القيم الروحية المرتبطة بتقوية الع قة بين العبد وربه، وتربية  -

 وتزكيتها وتطهيرها.

ترعى مناهج التفسير العقل وتوجع المحاف ة عليه كما تدعو إلى تنميته بالتفكير والتأمل  -

في بديع صنع هللا ، وتفجير ااقات اإلبدا  ، والسعي إلى اكتساب ارق التعلم الذاتي ، وتعلم 

 مهارات االا   والحوار.

عي للمراهذ من ر ل القيم االجتماعية التي يجع أن مناهج التفسير ترعى الجانع االجتما -

أن يكتسبها كالمواانة الكالحة ، التعاون ، التنافس والمحاف ة على الممتلكات العامة وغير 

 ذلا من القيم.

كما تهتم مناهج التفسير بالقيم المرتبطة بالعناية بالجسم ، وس مة الجسد، والسعي إلى  -

 دية ليقوم المسلم بواجبه الذت فرضه هللا عليه رير القيام .اكتساب جميع أسباب القوة الجس

ومن هنا كانت مناهج التفسير مين الميواد الدراسيية التيي اكتسيبت أهميية كبييرة فيي قيدرتها  

علييى إكسيياب الطيي ب جميييع أنييوا  القيييم الكفيليية بقعييدادهم لحييياة سييعيدة ، فهييي مييادة تعييد ميين 

التربية الحقيقية لما لهيا مين ابيعية راصية تختلي  عين أركع الميادين التربوية التي تتم فيها 

 غيرها من المواد الدراسية ففيها إلمام بجوانع الدين والدنيا والتي يحتاجها المسلم .

 الدراسات السابقة

وقيد هيدفت هيذ  الدراسية إليى تحلييل محتيوى تفسيير القيرين لكيريم ( 2017دراسة اآلغا ) 

التعليميية المخككية لهيا، وتحدييد ميدى اكتسياب الطلبية للمرحلة الثانوية فيي ضيوء األهيداف 

وقد استخدمت الدراسية المينهج الوصيفي التحليليي وأسيلوب تحلييل المحتيوى حييث أعيدت  لها.

الباحثيية بطاقيية لتحليييل محتييوى تفسييير القييرين الكييريم للمرحليية الثانوييية كمييا صييممت ثيي ث 

دراسية مين محتيوى تفسيير القيرين ارتبارات في محتوى تفسير القرين الكيريم. تكونيت عينية ال

( وتضمنت عينة الدراسية 3الكريم في جميع كتع التربية اإلس مية للمرحلة الثانوية وعددها )

( االع واالبة من الك  الثياني عشير بمحاف ية ريان ييونس. توصيلت الدراسية 200أيضا )

من ( هيدف وتضي17الى أن محتوى تفسير القرين الكريم للكي  الحيادت عشير ركيص لهيا )



 Doi: 10.21608/jasep.2020.117891 د. سهاد عطا - حييى الزهراني
 

 

214 

( 7( عبيارة داليه عليى األهيداف وتضيمن محتيوى الكي  الثياني عشير )268المحتوى على )

( عبييارة دالييه علييى األهييداف. وتبييين أنييه ال يوجييد توحيييع مناسييع 213أهييداف وجيياء فيييه )

ليهداف المخككة وال يوجد تواحن في تناول محتوى تفسير األهداف التعليميية المخككية 

لبية الكي  الحيادت عشير ليهيداف التعليميية للفكيل األول له. ال توجد فيروق فيي تحكييل ا

تعزى للجنس وال فروق تعزى للتفاعل بين مت يرت الجنس والفير  فيي الفكيل الثياني. توجيد 

فييروق تعييزى للفيير  وفييروق تعييزى للتفاعييل فييي الفكييل الدراسييي األول وتوجييد فييروق فييي 

لفر  وفي الكي  الثياني الفكل الثاني من الك  الحادت عشر تعزى للجنس وفروق تعزى ل

 عشر هناك فروق تعزى للجنس والفر  والتفاعل.

وقييد هييدفت هييذ  الدراسيية للتعييرف علييى مييدى تضييمن ( 2015دراسَلَلة أحمَلَلد اليهيمَلَلي ) 

محتوى كتع الحديث للك  الثاني والثالث الثانوت للقيم األر قية تم تطبييذ المينهج الوصيفي 

موضوعات كتع الحديث المقررة فيي الكيفين  التحليلي واشتمل مجتمع الدراسة وعينتها على

الثاني والثالث الثانوت قامت الباحيث بقعيداد أداة الدراسية مشيتملة عليى قائمية بيالقيم األر قيية 

( قيمية فيي كتياب الكي  136وتوصل لعدة نتائج أن مجمو  التكرارات للقييم االر قيية بليغ )

المرتبة االولى ثم قيمة الكدق وكي  ( في الك  الثالث أن قيمة الكبر احتلت 159الثاني و)

 األذى ال يوجد فروق ذات داللة احكائية في نسبة توحيع القيم االر قية بين الكفين.

وقد هيدفت هيذ  الدراسية إليى الكشي  وتحدييد القييم األر قيية التيي ( 2014دراسة أحمد ) 

ولسجابية عليى أسي،لة  تضمنها كتياب التربيية اإلسي مية للسينة الخامسية مين التعياليم االبتيدائي.

الدراسييية وصيييوال إليييى الهيييدف اسيييتخدم الباحيييث المييينهج الوصيييفي التحليليييي وأسيييلوب تحلييييل 

المحتوى واتخذ الكلمة وحدة التحليل وأرذ بالتحليل الكريح للمحتيوى، وكانيت األداة اسيتمارة 

تحليييل المحتييوى لتحليييل محتييوى المقييرر ووضييع جييدول تكييرارت لتفريييغ محتييوى اسييتمارة 

يل لموضيو  الدراسية وتكيون مجتميع الدراسية مين جمييع الوحيدات التعليميية )اليدرو ( التحل

فقا للكتاب وكانت عينة الدراسة قكديه، وهيي نفسيها مجتميع الدراسية مين المقيرر المدرسيي 

 ( وبعد القيام بعملية التحليل توصل الباحث إليى النتيائج التالييةج1014 – 2013المقرر للعام )

( قيمية أر قيية صيريحة 78مستخرجة والتي أجريت عليها عملية التحلييل )بلغ مجمو  لقيم ال

( تكيرار 26استبعدت باقي القييم. ويوجيد قييم أر قيية تكيررت أكثير مين غيرهيا  كالتعياون  )

( تكييرار وقييد ح يييت هيياتين القيمتييين بييأعلى 13و األميير بييالمعروف والنهييي عيين المنكيير  )

يه فائدة في إعادة التكرار وتأثير  على نفيس التلمييذ ب يية التكرارات والنسبة الم،وية وهذا لما ف

التعييديل ميين سييلوكه. وح يييت بيياقي القيييم األر قييية بتكييرارات متدينيية وراصيية قيميية  بيير 

الوالدين  و  األمانة  غير أنهما ال يق ن شأنا عن باقي القيم وهذا فييه عيدم تيواحن فيي وضيع 

ر قيية فيي نفيس التلمييذ. والتركييز عليى قييم النكو  )اليدرو ( المسيتهدفة ل ير  القييم األ

أر قييية معينيية ترفييع تكراراتهييا بمييدى أهمييية التركيييز عليهييا دونييا عيين بيياقي القيييم األر قييية 
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األررى لها نفس األهمية والتأثير على حياة التلميذ وسيلوكه وهيذا يعيد رليل فيي التيألي  يجيع 

 إدراكه.

إليى بنياء قائمية بمعيايير ارتييار اآلييات  وقد هدفت هيذ  الدراسية (2013دراسة عاشور ) 

 القرينية الواجع تضمنها في وحدة القرين الكريم في كتع التربية اإلس مية للمرحلة الثانوية.

التحقذ من مدى تضمن وحدة القرين الكريم لمعايير ارتييار اآلييات القرينيية المقيررة عليى  .1

س مية ووضع التكيور المقتيرى إلثيراء المرحلة الثانوية في ضوء األهداف العامة للتربية اإل

وحدة القرين الكيريم فيي كتيع التربيية اإلسي مية للمرحلية الثانويية. تكونيت عينية الدراسية مين 

وحدة القرين الكريم وكتع التربية اإلس مية للمرحلية الثانويية. وعينية الدراسية هنيا هيي ذاتهيا 

ليلي. أدوات الدراسة ج قائمة بمعيايير مجتمع الدراسة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التح

ارتييار اآلييات القرينيية الواجيع تضييمنها فيي وحيدة القيرين الكييريم للمرحلية الثانويية فيي كتييع 

التربية اإلس مية. بطاقة تحليل محتوى، وقد استهدفت الحكم عليى ميدى تضيمن وحيدة القيرين 

ارتييار اآلييات. توصيلت الدراسية  الكريم في كتع التربية اإلس مية للمرحلية الثانويية لمعيايير

( معييياراً تييم تكيينيفها إلييى 43إلييى قائميية نهائييية بمعييايير ارتيييار اآليييات القرينييية التييي بل ييت )

محورين يندرج تحت كل محور مجموعة من المعايير وهي كياآلتيج محيور المعيايير العلميية 

 27ية وينييدرج تحتييه معييياراً. ومحييور معييايير الع قييات اإلنسييان 16والعملييية وينييدرج تحتييه 

معياراً. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةج ح ى كتاب الك  الحيادت عشير الجيزء الثياني 

 بالمرتبة األولى من حيث تضمنه لمعايير ارتيار اآليات القرينية في المحورين من القائمة.

ينيية فيي ور  كتاب الك  الحادت عشير الجيزء األول مين مع يم معيايير ارتييار اآلييات القر

المحور الثاني )معايير الع قات انسانية( وتضيمن كتياب الكي  الحيادت عشير بجزأييه األول 

 والثاني لمعايير المحول األول ) معايير علمية وعملية( من القائمة بكورة كبيرة ومستوفاة.

 التعليق على الدراسات السابقة:

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةج 

اتفقيت الدراسيية الحالييية مييع كييل الدراسييات السيابقة فييي أنهييا ترصييد قائميية بييالقيم واألهييداف  .1

 والمعايير، كما اتفقت معها أيضاً في استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

اتفقت ايضاً مع أغلع الدراسيات فيي تطبييذ القائمية لتحلييل محتيوى عيدا دراسية )األسيطل  .2

  الدراسيييات الث ثييية اكتفيييت بتحلييييل واسيييتنباا ( فهيييذ2003، هنيييدت 2004، العنيييزت2007

 ووص  القائمة دون تطبيقها لتحليل وتقويم محتوى يرر.

 اتفقت هذ  الدراسة مع دراسة )اآلغا( في أنهما الوحيدتان اللتان تناولتا مقرر التفسير. .3

 أوجه االرت ف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةج

الدراسات السابقة أنها الوحيدة التي تناوليت مقيرر التفسيير فيي تميزت الدراسة الحالية عن  .1

 المملكة العربية السعودية.
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الوحيدة التي تناوليت القييم المتضيمنة  -حسع علم الباحث  -تميزت هذ  الدراسة أيضاً أنها  .2

 في ييات المقرر، ثم قامت بتحليل محتوى المقرر على ضوء القيم المتضمنة في اآليات.

 الباحث من الدراسات السابقة فيجوقد استفاد 

 ارتيار منهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ووضع قائمة للتحليل. .1

استفاد من الدراسات السابقة في اإلاار الن رت وإجيراءات الدراسية للدراسية الحاليية كميا  .2

 استفاد في التعرف على المراجع العلمية التي تناولت القيم.

 ليع اإلحكائية المناسبة.تحديد أداة الدراسة واألسا .3

 إجراءات البحث :

هيدفت هيذ  الدراسية إليى التعيرف عليى واقيع احتيواء كتياب التفسيير الجيزء الثاليث المقييرر  

علييى ايي ب الكيي  الثالييث الثييانوت للقيييم التربوييية، وكييذا التوصييل إلييى قائميية بييالقيم التربوييية 

ة ميين التعليييم األساسييي، ومحاوليية ال حميية التييي ينشييدها ربييراء التربييية لت ميييذ الحلقيية الثانييي

التوصييل إلييى بعييق المقترحييات والتوصيييات التييي يمكيين أن تسييهم فييي تضييمين محتييوى كتييع 

كتيياب التفسييير الجييزء الثالييث  لهييذ  القيييم ال حميية ميين المن ييور التربييوت، وسييعياً لتحقيييذ هييذا 

، Content Analysisالهييدف، تييم اسييتخدام أسييلوب تحليييل المضييمون )تحليييل المحتييوى( 

للوصييول إلييى اسييتنتاجات تسيياعد فييي تطييوير وتحسييين العملييية التعليمييية، حيييث يعييد تحليييل 

المحتييوى نمطيياً ميين أنميياا التحليييل أو اريقيية بحثييية تطبييذ علييى مييواد مكتوبيية أو مرئييية أو 

مسييموعة؛ بهييدف التعييرف علييى ركييائص محييددة فيهييا، ومكييدراً أساسييياً للبيانييات التييي يييتم 

 جمعها وتحليلها.

 لبحث التحليلي وعينتّ:ميتمع ا

ن ًرا ألن مفردات المجتمع األصلي لهذ  الدراسة محددة بكتاب واحد، فقن الباحث رأى  

إمكانية أن تخضع الكتاب كام ً لعملية التحليل، وفي ضوء هذا، فقن مجتمع الدراسة الحالية 

التفسير  الذت يمثل في نفس الوقت عينة الدراسة  يتكون من جميع درو  كتاب مقرر 

( وحدات،  ويبلغ 7الجزء الثالث ، لكفوف المرحلة الثانوية، ويتكون الكتاب من عدد )

 ( صفحة.168مجمو  عدد صفحاتها )

 أدوات البحث:

 لسجابة على أس،لة البحث الحالي قام الباحث بقعداد استمارة تحليل المحتوىج 

قام الباحث بقعداد استمارة التحليل بما يلبي تحقيذ أهداف الدراسة وذلا بتكني            

القيم إلى ث ثة مجاالت ، يضم كل مجال مجموعة من قيم التسامح وبعد تعري  كل مجال 

تعريفًا إجرائيًا محددًا، قام الباحث بتعري  كل قيمة فرعية تعريفًا إجرائيًا محددًا، قام الباحث 

 بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخككين في المجال.
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 صدق أداة تحليل المحتوى:

اعتمد الباحث صدق استمارة التحليل، بعرضها على مجموعة من المحكمين، ممن لهم   

ربرة في مجال تحليل المضمون، ومن ربراء التربية، والحديث والثقافة اإلس مية، ومن 

يث أقروها بعد تعديل بعق الكياغات في التعريفات االجرائية، ربراء التربية والتعليم؛ ح

وقد تم تعديل االستمارة حسبما رأى المحكمون والخبراء، حتى أصبحت استمارة تحليل 

المضمون صالحة للتطبيذ وأنها تقيس ما وضعت لقياسه؛ وتم تحليل عينة من محتوى الكتع 

 صارت االستمارة صالحة للتطبيذ النهائي. ـــ محل الدراسة ـــ كدراسة استط عية، ومن ثم

 تحديد فئات التحليل وعناصرها:

  :فئات المضمون -أ 

تنطوت الف،ات في منهج تحليل المحتوى على جوهر المادة المراد التقكي عنها في هذا 

المحتوى، لذا ف  يمكن  لتحليل المحتوى أن يكون دقيقًا ما لم يتم تشكيل ن ام للف،ات، حيث 

التحليل على التحديد الدقيذ لف،ات التحليل، وقد وضع الباحث لكل قيمة تعريفًا  يتوق  نجاى

إجرائيًا مقكودًا في هذ  الدراسة الحالية، وقد جاءت مجاالت القيم التربوية  الرئيسة على 

 النحو التاليج

  القيم اإليجابية 

 .القيم السلبية 

 تحديد وحدات التحليل: -  

لمعرفة التقدير الكمي لل اهرة المراد تحليلها، يجع أن يتم ذلا في ضوء االعتماد على  

وحدات تحليلية يمكن من ر لها عد هذ  ال واهر، وتعرف وحدات التحليل بأنهاج  وحدات 

المحتوى التي يمكن إرضاعها للعد والقيا  بسهولة، ويعطي وجودها أو غيابها دالالت تفيد 

 ئج الكمية، وهناك رمس وحدات أساسية للتحليل.في تفسير النتا

وهي أص ر وحدة في التحليل، حيث يقوم المحلل بقحكاء تكرار كلمة معينة في  الكلمة: .1

 هيكل المحتوى، ومثل ذلا إحكاء المفاهيم الدينية واالجتماعية والتربوية.

وحدات التحليل فائدة، ج وهي الوحدة الثانية بعد الكلمة، وتعد من أكثر الفكرة أو الموضوع .2

حيث تتخذ هذ  الف،ة صوًرا مختلفة. ويقكد بها الباحث في هذ  الدراسة موضو  النص 

المكتوب، دارل المحتوى والتي يمكن من ر لها عرض القيم التربوية   دارل محتوى كتاب 

 التفسير الجزء الثالث .

باتساعه وتتخذ صوًرا وهي الوحدة المستخدمة غالبًا، فهي تتناول الموضو   الفقرة: .3

مختلفة، فقد تكون كتابًا أو مجلة أو قكة أو برنامًجا إذاعيًا، ويقكد بها الباحث هنا النص 

المكتوب أو المقروء، والفقرات والجمل، التي يمكن من ر لها استخراج بعق القيم 

 اإلس مية دارل محتوى الكتع.
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رة، والفكرة أو الموضو ، وحدتين للتحليل ويبدو من الم ئم للدراسة الحالية استخدامج الفق 

لمناسبتهما لطبيعة الدراسة، حيث يمكن اشتمالهما على قيمة أو أكثر من القيم في محتوى 

مقرر التفسير الجزء الثالث بالمرحلة الثانوية ، ويود الباحث أن ينو  إلى أن وحدة الفكرة أو 

ور واألشكال دارل محتوت كتاب الموضو  تشتمل على العناوين الرئيسة والفرعية والك

 محل الدراسة.  3مقرر التفسير 

 ج فئة طريقة عرض القيمة وعناصرها  - ج

 : ومنها:ج ويقكد به النص المكتوب دارل محتوى الكتعكالم مكتو  -

ويقكد به عرض القيم من ر ل إدراجها بالعنوان الرئيس للدرو ، أو  عنوان رئيس: -

 الفقرات دارلها.

به عرض القيم عن اريذ العنوان الفرعي دارل المواضيع  ويقكد عنوان فرعي: -

 الدراسية.

ج ويقص به عرض القيم من ر ل كتابتها ببنا غامذ مختل  عن الخا العادت بنط أسود -

 المنكو  عليه في الكتاب.

 ج الوحدة األولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة.فئة الموُع وعناصرها 

  يلجأ إليه الباحثون للتعرف على المساحة التي ش لتها  ، وهي مقيا  مادتفئة المساحة

المادة المقروءة )القيم(، وذلا بهدف التعرف على مدى االهتمام والتركيز بالنسبة للقيم 

المختلفة موضع التحليل، بحيث كلما حادت المساحة كان ذلا دليً  على حيادة االهتمام بها، 

 فحة، والكفحة.وعناصرهاج السطر، وربع الكفحة، ونك  الك

 ج ويقكد بها األسلوب الذت استخدمه المؤلفون ل ر  القيمة، فئة أسلو  عرض القيمة

 وعناصرهاج

ج ويقكد به عرض القيم دارل محتوى الكتع عن اريذ سردها دارل النكو  السرد -

 المكتوبة أو المقروءة.

المدرجة عقع ج ويقكد بها عرض القيم دارل محتوى الكتاب عن األس،لة طرح األسئلة -

كل در ، وعقع كل وحدة رئيسية، وتشمل أيًضا األنشطة والتدريبات عقع كل در  أو 

 حدة دارل الكتاب محل الدراسة.

ج ويقكد بها عرض القيم دارل محتوى الكتاب عن اريذ سردها من ر ل القصة -

 اللمحات التاريخية.

 ويقكد بها عرض القيم بطريذ مختلفة عما سبذ ذكر . أخرى: -

 ات التحليل:ثب
قام الباحث بالتأكد من ثبات التحليل، ويقكد به ثبات الوصول للنتائج نفسها إذا تم التحليل  

عدة مرات باتبا  القواعد نفسها واإلجراءات من قبل الباحث نفسه، أو الوصول للنتائج نفسها 
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ا، على أن إذا أجرى التحليل أكثر من باحث في وقت واحد متبعًا القواعد واإلجراءات نفسه

يقوم كل باحث بالعمل مستقً  عن اآلرر. وهناك اريقتان حددهما اعيمة
 

كما 

 (. 2004،255يلي)اعيمة،

أن يقوم بتحليل المادة ذاتها باحثانج وفي مثل هذ  الحالة يلتقي الباحثان في بداية  األولى:

موضع الدراسة، ثم التحليل ل تفاق على أسسه وإجراءاته، ثم ينفرد كل منهما بتحليل المادة 

 يلتقيان في نهاية التحليل لبيان الع قة بين النتائج التي توصل إليها كل منهما.

أن يقوم الباحث بتحليل المادة نفسها مرتين على فترتين متباعدتين، وفي مثل هذ   الثانية:

 الحالة يستخدم عامل الزمن في قيا  ثبات التحليل.

ة األولى لحساب ثبات التحليل، لضمان الدقة في النتائج وقد اعتمد الباحث استخدام الطريق

، 3بشكل أكبر، حيث تم حساب ثبات التحليل بقجراء محاولتين لتحليل عينة من كتاب التفسير 

 إذ قام الباحث نفسه بالمحاولة األولى، والمحاولة الثانية قام بها محلل يرر.  

لباحث والمحلل اآلرر( باستخدام معادلة وقد تم حساب النسبة الم،وية التفاق المحللين )ا 

( ، وبل ت النسبة الم،وية ل تفاق بين المحللينج 1999،69كوبر وهي)ماضي، وعثمان،

%(، وهي نسبة عالية، تدل على توفر درجة عالية من 94.24الباحث والمحلل اآلرر )

لحة ل ايات الثبات في التحليل، مما يعني أن أداة الدراسة تتك  بثبات عاٍل يجعلها صا

 التحليل.

وبتحقذ الباحث من صدق أداة الدراسة وثباتها، تكون األداة )استمارة التحليل(، قد استقرت    

 في صورتها النهائية، وصالحة للتطبيذ. 

 المعالية اإلحصائية:     

 تم استخدام األساليع اإلحكائية التالية في معالجة بيانات الدراسةج     

 استخ   مجموعات تكرار كل قيمة.ج حيث تم التكرارات -أ 

 ج حيث تم حساب النسبة الم،وية لتكرار كل قيمة.النسب المئوية -ب 

ج تم استخدام هذ  المعادلة لحساب نسبة االتفاق بين المحللينج الباحث معادلة كوبر -ج 

والمحلل اآلرر، أت لحساب معامل ثبات أداة الدراسة التي تتمثل في استمارة تحليل القيم في 

 مقرر التفسير الجزء الثالث المقررة على ا ب المرحلة الثانوية . محتوت

 : نتائج البحث وتفسيره

 محل الدراسة "فئات المضمون": 3أواًل: نتائج تحليل كتا  التفسير 

 ما يلي: 3أظهرت نتائج تحليل كتا  التفسير 
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مضمون كتاب التفسير ( يوضح ترتيع مجاالت القيم حسع عدد تكراراتها في 1جدول رقم )

   والنسع الم،وية لها.3

 الترتيع النسبة الم،وية مجمو  التكرارات مجاالت القيم التربوية م

 األول %62.31 215 القيم اإلييابية 1

 الثاني %37.69 130 القيم السلبية 2

  %100 345 المجمو 

تكنيفاتها ومجاالتها تكررت في ( أن القيم التربوية على ارت ف 1يتبين من الجدول رقم)

( تكراًرا، حاحت القيم التربوية اإليجابية على أع ها بتكرار 345بمجمو  ) 3كتاب التفسير 

(، بينما احتلت القيم التربوية السلبية المرتبة الثانية %62.31( مرة وبنسبة )215)

 ، ويتضح ذلا كما في الشكل التاليج%(37.69( وبنسبة)130بتكرار)

 
 التحليل التفصيلي لمياالت القيم التربوية:

 القيم التربوية اإلييابية : -1

( يبين تكرارات القيم التربوية اإلييابية والنسب المئوية حسب تكراراتها في 2جدول رُم)

 3محتوى كتا  التفسير 

 مم
 القيمة

مجمو  

 التكرارات

النسبة 

 الم،وية
 الترتيع

 األول 6.98 15 التحرر من الهوى 1

 الثاني 6.98 15 التزكية 2

 الثالث 6.51 14 تع يم هللا وشعائر  3

 الرابع 6.05 13 الخوف من هللا 4

 الخامس 6.05 13 تقوى هللا 5

0

100

200

300

 القيم السلبية القيم اإليجابية

ترتيب مجاالت القيم حسب ( 1)شكل رقم
عدد تكراراتها في مضمون كتاب التفسير 

3 

 مجموع التكرارات
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 مم
 القيمة

مجمو  

 التكرارات

النسبة 

 الم،وية
 الترتيع

 الساد  6.05 13 حسن الخلذ 6

 السابع 6.05 13 التوبة 7

 الثامن 4.65 10 التوكل 8

 التاسع 4.19 9 حضور اآلررة 9

 العاشر 3.72 8 الطاعة 10

 حادت عشر 3.72 8 الرحمة 11

 ثاني عشر 3.26 7 التفكر 12

 ثالث عشر 3.26 7 فقه اإليمان 13

 رابع عشر 3.26 7 القدر 14

 رامس عشر 2.79 6 مرجعية الشريعة 15

 ساد  عشر 2.79 6 الهدى 16

 سابع عشر 2.79 6 الواقعية 17

 ثامن عشر 2.33 5 االعتكام 18

 تاسع عشر 2.33 5 التجلي الرباني 19

 عشرون 2.33 5 اإلحسان لل ير 20

 إحدى وعشرون 2.33 5 اإليمان بال يع 21

 اثنتا وعشرون 1.86 4 الب ء 22

 ث ثة وعشرون 1.40 3 الكبر 23

 أربعة وعشرون 1.40 3 تدبر القرين 24

 رمسة وعشرون 1.40 3 التواضع 25

 ستة وعشرون 0.93 2 الجهاد 26

 سبعة وعشرون 0.93 2 التواحن 27

 ثمانية وعشرون 0.93 2 العدل 28

 تسعة وعشرون 0.93 2 حف  الحقوق 29

 ث ثون 0.47 1 الذكر 30
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 مم
 القيمة

مجمو  

 التكرارات

النسبة 

 الم،وية
 الترتيع

 إحدى وث ثون 0.47 1 ربانية الحذ 31

 اثنتا وث ثون 0.47 1 الشكر 32

 ث ثة وث ثون 0.47 1 الشورى 33

 أربعة وث ثون 0.00 0 الشمول 34

 رمسة وث ثون 0.00 0 بيان الحذ 35

 ستة وث ثون 0.00 0 عداوة الكفر 36

 سبعة وث ثون 0.00 0 حف  األسرة 37

 ثمانية وث ثون 0.00 0 وحدة األمة 38

  100.00 215 المجمو 

موضع الدراسة اهتمت بالقيم التربوية  3( يتبين أن كتاب التفسير2بالن ر في جدول رقم ) 

التزكية  -في القيم اإليجابية اهتماًما ملحوًظا وواضًحا في بعق القيم كالتحرر من الهوى

وتع يم هللا وشعائر ، والخوف من هللا وتقوى هللا،  وحسن الخلذ، حيث عملت على إبراح 

ق القيم اإليجابية  والتأكيد عليها، بينما لم نجد مضامين تربوية واضحة ونشر وغر  بع

لبعق القيم مثلع عداوة الكفر ووحدة األمة وبيان الحذ، واستأثرت القيم التربوية اإليجابية 

من إجمالي نسع تكرارات القيم %(  ( تكراًرا وبنسبة م،وية قدرها )215وحدها بعدد )

لكتاب، ويعد هذا من اإليجابيات البارحة في هذا الكتاب، ألن التربوية دارل محتوى هذا ا

تدعيم القيم اإليجابية  يسهم في إظهار وسطية أهل السنة والجماعة في باب العقيدة، التي هي 

، وفذ فهم رير األمة وهم -صلى هللا عليه وسلم  -داللة التمسا الكحيح بهدت النبي 

لوقو  في ال لو الكلي االعتقادت وهوج ما كان ، حذرا من ا-رضي هللا عنهم  -الكحابة 

 متعلقاً بكليات الشريعة اإلس مية، وأمهات مسائلها.

كذلا فقن تدعيم القيم التربوية يسهم في وحدة كلمة األمة ولم الشمل وتآل  القلوب الذت يعد 

 من أهم مقومات هذا الدين، ومن الدعائم األساسية لهذا المجتمع.

لذ ألجلها اإلنس والجن، إذ يقول هللا سيبحانه وتعيالى وااعة هللا   وعبادته هي ال اية التي رو

نَس إِالَّ ِليَْعبودووِن( ]الذارياتج [، والطاعة هي شيكلم 56في محكم التنزيلج )َوَما َرلَْقتو اْلِجنَّ َواإْلِ

وتعيالى، وتكيون من أشكال العبادة، وتعني االنقياد والخضو  التام والعبادة الكاملة   سيبحانه 

 .هذ  الطاعة نابعة من حع اإلنسان  ، ورشيته، والرغبة في جنته، والنجاة من عذابه
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 القيم التربوية القيم السلبية  :  -2

( يوضح تكرارات القيم التربوية السلبية والنسب المئوية حسب تكراراتها في 3جدول رُم)

 3محتوى كتا  التفسير 

 م
القيم التربوية في مجال 

 المعام ت

مجمو  

 التكرارات
 الترتيع النسبة الم،وية

 األول 30.77 40 الكفر  1

 الثاني 14.62 19 الذنو   2

 الثالث 13.85 18 ال لم  3

 الرابع 8.46 11 ال لو  4

 الخامس 7.69 10 الكبر  5

 الساد  7.69 10 معالم النفاق  6

 السابع 6.15 8 تزيين الباال  7

 الثامن 4.62 6 افتراء الكذب  8

 التاسع 2.31 3 التقليد المذموم  9

 العاشر 2.31 3 مكر الشيطان  10

 حادت عشر 1.54 2 طغيان األسبا   11

 ثاني عشر 0.00 0 الظالل  12

  %100 130 المجمو 

( يتبين أن القيم التربوية في القيم السلبية  ح يت باهتمام ملحوظ في 3بالن ر لجدول رقم )

الثانوية، حيث احتلت المرتبة الثانية في ترتيع القيم بالمرحلة  3محتوى كتاب التفسير 

(، ويحقذ ذلا فوائد %37.69( تكراًرا بنسبة م،وية قدرها)130بمجمو  تكرارات عددها)

كثيرة للط ب أهمها السعى لتحقيذ المودة واإلراء بين أبناء المجتمع المسلم، وتزكية روابا 

لبعد عن الذنوب وال لو والكبر والنفاق؛ لتتحقذ العط  والتراحم بينهم، من ر ل نبذ ال لم وا

 الخيرية لهذ  األمة، ويعم الخير والك ى جميع جوانع الحياة وأن مة المجتمع.

 فئات وحدات تحليل المضمون: -  
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( يوضح تكرارات القيم في التصور اإلسالمي حسب وحدتي )الفقرة والفكرة( 7جدول رُم)

 في محتوى الكتا .

 مجاالت القيم م
مجمو   وحدة الفكرة وحدة الفقرة

 التكرارات
 الترتيع

 % التكرار % التكرار

 األول 215 %37.67 81 %62.32 134 القيم التربوية اإلييابية 1

 الثاني 130 %36.92 48 %63.07 82 القيم التربوية السلبية 2

  345 %37.4 129 %62.6 216 المجمو 

قد جاء  3يتضح من الجدول السابذ أن عرض القيم التربوية دارل محتوت كتاب التفسير  

%( أكثر من 63.07-62.32( مرة بنسع متوسطها )216بكثرة في وحدة الفقرة  بعدد )

حيث جاء %(، 36.92-37.67( تكراًرا بنسبة )129وحدة الفكرة والتي وردت بعدد )

ات والجمل والتي عن اريقها يمكن أن تترسا تلا اهتمام المضمون بعرض القيم عن الفقر

القيم في سلوك الطالع بسهولة، ومجيء المضمون القيمي في فقرات مناسع جدًا لمادة 

التربية اإلس مية، إذ أن كل موضو  يحتوت على مجموعة من القيم، فموضوعات الكتاب ال 

على حدة عددًا من  تتعدى العشر موضوعات ومن ثم كان مناسبًا أن يحتوت كل موضو 

القيم التي تحتل جزًءا أو فقرة أو مجموعة فقرات في الموضو  الواحد، وهي كلها تندرج 

 تحت وحدة)الموضو (، ويمكن عرض نتائج الجدول السابذ كما في الجدول التاليج

 
 "فئات الشكل": 3ثانيًا: نتائج تحليل كتا  التفسير 

المقرر على المرحلة الثانوية،  3شكل في كتاب التفسير يتناول هذا الجزء نتائج تحليل ف،ات ال

من حيث اريقة عرض القيمة في محتوى هذ  الكتع، والمساحة التي ش لتها كل قيمة، 

 ومكادر االستشهاد، يليها أساليع عرض القيمة، ثم التتابع والعمذ، وهي كالتاليج

 طريقة عرض القيمة: -أ 

  

134 
82 81 

48 

 القيم التربوية السلبية   القيم التربوية اإليجابية 

 تكرار وحدتي الفكرة والفقرة في محتوى الكتاب( 2)شكل

 تكرار وحدة الفكرة تكرار وحدة الفقرة
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محل  3التربوية في محتوى كتا  التفسير( يوضح طريقة عرض القيم 8جدول رُم )

 الدراسة.

المجاالت 
 الرئيسة

 
 القيم

مجوع 
 التكرارات

 طيقة عرض القيمة

كالم 
 مكتوب

بنط  عنوان
 أسود

 أخرى
 فرعي رئيس

ية
اب
ج
إلي

 ا
يم

لق
ا

 

 - 2 1 - 12 15 التحرر من الهوى

 - 4 1 - 10 15 التزكية

 - 3 1 - 10 14 تعظيم هللا وشعائره

 - 1 1 1 10 13 الخوف من هللا

 - 2 2 1 8 13 تقوى هللا

 - 3 2 1 7 13 حسن الخلق

 - 2 2 1 8 13 التوبة

 - 3 2 - 5 10 التوكل

 - 3 1 - 5 9 حضور اآلخرة

 - 2 2 1 3 8 الطاعة

 - 4 - - 4 8 الرحمة

 - 2 2 - 3 7 التفكر

 - 3 - - 4 7 فقه اإليمان

 - 3 2 - 2 7 القدر

 - 1 1 - 4 6 مرجعية الشريعة

 - 1 - - 5 6 الهدى

 - - - - 6 6 الواقعية

 - 1 - - 4 5 االعتصام

 - 1 1 - 3 5 التجلي الرباني

 - - 1 - 4 5 اإلحسان للغير

 - 2 - 1 2 5 اإليمان بالغيب

 - 1 - 1 2 4 البالء

 - 1 - 1 1 3 الصبر

 - 1 - - 2 3 تدبر القرآن

 - - 1 - 2 3 التواضع

 - 1 - - 1 2 الجهاد

 - - - - 2 2 التوازن

 - 1 - - 1 2 العدل
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المجاالت 
 الرئيسة

 
 القيم

مجوع 
 التكرارات

 طيقة عرض القيمة

كالم 
 مكتوب

بنط  عنوان
 أسود

 أخرى
 فرعي رئيس

 - - - - 2 2 حفظ الحقوق

 - - - - 1 1 الذكر

 - - - - 1 1 ربانية الحق

 - - - - 1 1 الشكر

 - - - - 1 1 الشورى

 - - - - - 0 الشمول

 - - - - - 0 بيان الحق

 - - - - - 0 عداوة الكفر

 - - - - - 0 حفظ األسرة

 - - - - - 0 وحدة األمة

 0 48 23 8 136 215 المجموع

ية
لب
س

 ال
يم

لق
ا

 

 - 12 5 3 20 40 الكفر

 - 6 2 - 11 19 الذنوب

 - 5 3 1 9 18 الظلم

 - 2 2 - 7 11 الغلو

 - 2 - 1 7 10 الكبر

 - 2 2 - 6 10 معالم النفاق

 - - - - 8 8 تزيين الباطل

 - 2 - - 4 6 افتراء الكذب

 - - - - 3 3 التقليد المذموم

 - - - - 3 3 مكر الشيطان

 - - - - 2 2 طغيان األسباب

 - - - - - 0 الظالل

 0 31 14 5 80 130 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 0 79 37 13 216 345 المجموع الكلي 

قد عورضت بطريقة الك م  3يتضح من الجدول السابذ أن القيم في كتاب التفسير  

%(يليها اريقة عرض 62.60( مرة بنسبة )216المكتوب دارل محتوى هذ  الكتع، بعدد )

( 79( سواء رئيسي أو فرعي ثم البنا العريق بعدد)50القيم عن اريذ العناوين بعدد)

ي ترسيا القيم التربوية  للط ب، لما لف،ة الكور من مرات وهذا يفتقر جداً إلى الكورة ف

تأثير كبير على عرض القيم بطريقة شيقة ومثيرة للط ب تجذبهم دائًما على التحلي بالقيم 



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

227 

التربوية المنكو  عليها دارل هذ  الكتع، ويمكن عرض نتائج الجدول السابذ كما في 

 الشكل التاليج

 
 فئة المساحة: - 

محل الدراسة إلى  3المساحة التي ش لتها القيم في محتوى كتاب التفسير حدد الباحث ف،ة 

ف،ة السطر ويقكد بها عرض القيمة في عدد معين من السطور، يليها ف،ة ربع صفحة أت 

عرضها في مساحة تكل تقريبًا لربع الكفحة سواء كان عرضها بالك م المكتوب أو 

،ة الكفحة أت كم صفحة من صفحات الكتع بالكورة، يليها ف،ة نك  الكفحة، ثم يليها ف

 ش لت هذ  القيمة. 

 ج3( يوضح المساحة التي ش لتها كل قيمة في محتوى كتاب التفسير 10جدول رقم )

المجاالت 
 الرئيسة

 القيم
مجوع 

 التكرارات

 المساحة

 سطر
ربع 
 صفحة

نصف 
 صفحة

 صفحة

ية
اب
ج
إلي

 ا
يم

لق
ا

 

 - 1 3 11 15 التحرر من الهوى

 - - 2 13 15 التزكية

 - 1 1 12 14 تعظيم هللا وشعائره

 1 - 1 11 13 الخوف من هللا

 1 1 1 10 13 تقوى هللا

 - - 1 12 13 حسن الخلق

 - - 2 11 13 التوبة

 - 1 1 8 10 التوكل

 1 - 2 6 9 حضور اآلخرة

136 

80 

8 5 
23 14 

48 
31 

 القيم السلبية القيم اإليجابية

طريقة عرض القيم التربوية في محتوى كتاب ( 3)شكل رقم
 2الحديث والثقافة اإلسالمية

 بنط أسود عنوان فرعي عنوان رئيسي كالم مكتوب
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المجاالت 
 الرئيسة

 القيم
مجوع 

 التكرارات

 المساحة

 سطر
ربع 
 صفحة

نصف 
 صفحة

 صفحة

 - - 2 6 8 الطاعة

 1 - 1 6 8 الرحمة

 - - 1 6 7 التفكر

 - - 1 6 7 فقه اإليمان

 - - 2 5 7 القدر

 - - - 6 6 مرجعية الشريعة

 1 - 1 4 6 الهدى

 - - - 6 6 الواقعية

 - 1 - 4 5 االعتصام

 - - 1 4 5 التجلي الرباني

 - 1 - 4 5 اإلحسان للغير

 1 1 - 3 5 اإليمان بالغيب

 - 1 1 2 4 البالء

 - 1 1 1 3 الصبر

 - - - 3 3 القرآنتدبر 

 - - - 3 3 التواضع

 - - - 2 2 الجهاد

 - - - 2 2 التوازن

 - - 1 1 2 العدل

 - 1 - 1 2 حفظ الحقوق

 - - - 1 1 الذكر

 - - - 1 1 ربانية الحق

 - - - 1 1 الشكر

 - - 1 - 1 الشورى

 - - - - 0 الشمول

 - - - - 0 بيان الحق

 - - - - 0 عداوة الكفر

 - - - - 0 حفظ األسرة

 - - - - 0 وحدة األمة

 6 10 27 172 215 المجموع



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

229 

المجاالت 
 الرئيسة

 القيم
مجوع 

 التكرارات

 المساحة

 سطر
ربع 
 صفحة

نصف 
 صفحة

 صفحة

 

 1 3 6 30 40 الكفر
 1 1 4 13 19 الذنوب
 2 - 5 11 18 الظلم
 - 1 2 8 11 الغلو
 - - 2 8 10 الكبر

 - - 1 9 10 معالم النفاق

 - 1 1 6 8 تزيين الباطل

 - - 1 5 6 افتراء الكذب

 - - 1 2 3 التقليد المذموم

 - - - 3 3 مكر الشيطان

 - - - 2 2 طغيان األسباب

 - - - - 0 الظالل

 4 6 23 97 130 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

 10 16 50 269 345 المجموع الكلي 

المقررة  3بالن ر في الجدول السابذ يتبين أن المساحة التي ش لتها القيم في كتاب التفسير  

( 269( صفحة، بل ت مساحة السطر )168على المرحلة الثانوية والتي بلغ عدد صفحاتها )

(، كما بل ت مساحة النك  صفحة عدد 50سطًرا، وقد بل ت مساحة ربع الكفحة عدد)

%(، من 5.95( صفحة بنسبة )10احة الكفحة دارل المحتوت )(، وقد استحوذت مس16)

 . إجمالي عدد الكفحات

ورغم عدم ثبات وتوحيد عدد األسطر دارل مع م صفحات الكتاب، إال أن الباحث قام 

بحساب متوسا الكفحة من عدد األسطر لتحويلها إلى صفحات، حيث بلغ متوسا 

( سطًرا المتضمن بها بعق القيم 269لي الـ)( سطًرا تقريبًا، وعليه فيكون إجما20الكفحة)

( صفحة تقريبًا، وقد قام الباحث أيًضا بتحويل مساحة )الربع 13.45بالجدول السابذ هي )

( صفحة تقريبًا، وكذلا 12.5( ربع صفحة حوالي )50صفحة( إلى صفحة، ليكون الـ)

( نك  صفحة لتكون 16مساحة )النك  صفحة( إلى صفحة، حيث وردت بعدد)

( صفحات، 10( صفحات، باإلضافة إلى ف،ة الكفحة التي استحوذت مساحة)8ساحتها)م

وعلى هذا األسا  تكون المساحة اإلجمالية التي ش لتها القيم االجمالية من مجمو  صفحات 

( صفحة 168( صفحة من إجمالي عدد صفحات الكتع الـ)43.95الكتاب محل الدراسة هي)

 رض نتائج الجدول السابذ كما في الشكل التاليج%(، ويمكن ع26.16لتكون نسبتها)
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 فئة أساليب عرض القيمة: -  

من ر ل أسلوب السرد ويقكد  3تأتي أساليع عرض القيم دارل محتوى كتاب التفسير   

به الباحث النكو  المكتوبة دارل المحتوى ، يليه أسلوب ارى األس،لة وهو عبارة عن 

واألنشطة والتدريبات في نهاية كل در ، ثم يليه أسلوب أس،لة مكتوبة في نهاية كل وحدة، 

القكة وهي عبارة عن لمحة تاريخية تتحدث عن موضو  أو حديث معين، ويختتم الباحث 

 هذ  األساليع بف،ة أررى، وأساليع عرض القيم كالتاليج

 .3( يوضح النسع الم،وية ألساليع عرض القيم في مضمون كتاب التفسير 12جدول رقم )

جاالت الم
 الرئيسة

 
 القيم

مجوع 
 التكرارات

 أساليب عرض القيمة

 السرد
طرح 

 األسئلة
 أخرى القصة

ية
اب
ج
إلي

 ا
يم

لق
ا

 

 - 1 - 14 15 التحرر من الهوى

 - 2 - 13 15 التزكية

 - 1 - 13 14 تعظيم هللا وشعائره

 - 1 1 11 13 الخوف من هللا

 - 1 1 11 13 تقوى هللا

 - - 1 12 13 حسن الخلق

 - 1 1 11 13 التوبة

 - - 1 9 10 التوكل

 - 1 2 6 9 حضور اآلخرة

172 

97 

27 23 
10 6 6 4 

 القيم السلبية القيم اإليجابية

المساحة التي شغلتها كل قيمة في محتوى ( 4)شكل
 3كتاب التفسير 

 صفحة نصف صفحة ربع صفحة سطر
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جاالت الم
 الرئيسة

 
 القيم

مجوع 
 التكرارات

 أساليب عرض القيمة

 السرد
طرح 

 األسئلة
 أخرى القصة

 - - 2 6 8 الطاعة

 - 1 1 6 8 الرحمة

 - - 3 4 7 التفكر

 - - - 7 7 فقه اإليمان

 - 2  5 7 القدر

 - - - 6 6 مرجعية الشريعة

 - 2 - 4 6 الهدى

 - - - 6 6 الواقعية

 - 1 - 4 5 االعتصام

 - 1 - 4 5 التجلي الرباني

 - 1 - 4 5 اإلحسان للغير

 - 1 - 4 5 اإليمان بالغيب

 - 1 1 2 4 البالء

 - 2 - 1 3 الصبر

 - - - 3 3 تدبر القرآن

 - 1 - 2 3 التواضع

 - - - 2 2 الجهاد

 - - 1 1 2 التوازن

 - - 1 1 2 العدل

 - - - 2 2 حفظ الحقوق

 - - - 1 1 الذكر

 - - - 1 1 ربانية الحق

 - - - 1 1 الشكر

 - - - 1 1 الشورى

 - - - - 0 الشمول

 - - - - 0 بيان الحق

 - - - - 0 عداوة الكفر
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جاالت الم
 الرئيسة

 
 القيم

مجوع 
 التكرارات

 أساليب عرض القيمة

 السرد
طرح 

 األسئلة
 أخرى القصة

 - - - - 0 حفظ األسرة

 - - - - 0 وحدة األمة

 0 21 16 178 215 المجموع

ية
لب
س

 ال
يم

لق
ا

 

 1 3 1 35 40 الكفر

 1 1 2 15 19 الذنوب

 1 2 2 13 18 الظلم

 - 1 - 10 11 الغلو

 - 1 - 9 10 الكبر

 - 1 - 9 10 معالم النفاق

 - 1 1 6 8 تزيين الباطل

 - 1 - 5 6 افتراء الكذب

 - 1 - 2 3 التقليد المذموم

 - - - 3 3 مكر الشيطان

 - - - 2 2 طغيان األسباب

 - - - - 0 الظالل

 3 12 6 109 130 المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
 3 33 22 287 345 المجموع الكلي 

يتضح من ر ل الجدول السابذ تعدد الطرق التي عرض بها المضمون للقيم في كتاب  

، فقد احتل أسلوب عرض القيمة عن اريذ السرد أعلى نسبة في أساليع العرض، 3التفسير

%( وهذا يؤكد على أهمية النكو  المكتوبة بالنسبة 83.13بنسبة)( تكراراً 287بعدد)

لط ب المرحلة الثانوية ألنها تشرى وتحلل المضامين التي تحثهم وت ر  فيهم، القيم من 

ر ل القراءة واالا   في محتوت الكتع، ثم يلي هذا األسلوب أيًضا أسلوب ارى األس،لة 

هذا يؤكد على أهمية القيم التربوية، وقد استخدم %( و6.37( تكراًرا بنسبة)22وورد بعدد)

المضمون أكثر من أسلوب في عرضه لهذ  القيم لكي يجذب الط ب، وجاء أسلوب القكة 

%( ويرت الباحث أنها نسبة ض،يلة جدًا، رغم أهمية 9.56( مرة بنسبة )33بعدد تكرارات)

و استما  لمحة تاريخية عن هذا األسلوب في جذب الت ميذ وترسيا القيم من ر ل قراءة أ

أحد الموضوعات أو تاريا وحياة أحد الكحابة، ويمكن عرض نتائج الجدول السابذ في 

 الشكل التاليج
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وبشكل عام ن ح  توافر القيم في المقرر وهذا يرجع لطبيعة القرين وتفسير . إذ غالع القيم 

وجاء التركيز على القيم ظاهرة في اآليات واضحة ومؤكد عليها بشكل ال يمكن تجاهله. 

اإليجابية أكثر من القيم السلبية. وهذا ابيعي، فاإلس م ال يحارب الفساد لمجرد محاربته، 

ولكن ليكل للمعاني التي يريدها ويزاحمها الشر، فيحارب الشر لينتكر الخير والجمال 

ر اإلس م والعدل واإليمان والطاعة والكدق وغيرها من المعاني والقيم الكبرى في من و

ورؤيته، وقد اتفقت الدراسة في كون القيم تناولها المقرر بشكل جيد مع دراسة )الشبول 

(، ودراسة 2011(، ودراسة )حماد،2012(، ودراسة )الخوالدة والتميمي،2014والخوالدة،

 (.2010)المحي ني وال ميع،

في كامل القرين والتكور  والقيم في ترتيبها في المقرر قد ال تتفذ بالضرورة مع ترتيع القيم

الشرعي. والسبع في هذا واضح ألن المقرر يحتوت على ييات مختارة. فقيم هذ  اآليات 

بمجموعها هي المتحكمة في ترتيع تكرار قيم المقرر، ولكن من م ح ة عامة يمكن القول 

ائمين على بأن القيم المكررة تعتبر من القيم المقدمة في اإلس م، وهذا ال يمنع من ن ر الق

المقرر لقائمة تكرار القيم ومراجعتها، ليتم تعديل ارتيار المقااع القرينية بما يتوافذ وأهمية 

 القيم المضمنة فيها.

ورغم احتواء القيم بشكل جيد اجماالً، لكن ال منا  من ضرورة إعادة الن ر في المقرر ليتم 

الض ا على الموضو  القيمي وإبراح  وتفكيله. ويمكن اقتراى وضع جزء في كل در  

تحت عنوان أبرح قيم اآليات، حتى يعي الطالع أن هذا هو مقكود اآليات األولي، ويفهم 

أولويتها. وانفردت الدراسة عن أغلع الدراسات بالتقسيم الميسر إلى قيم مكانة القيم ودورها و

إيجابية وقيم سلبية. وهو تقسيم ميسر من جهة، وفهم من جهة لطريقة القرين في جلع المنافع 

ودرء المفاسد، وفي اإليمان بالحذ والكفر بالطاغوت بكل شعع وأجزاء كل منهما. وهذا 

ومات القيم، الضرورية في هذ  المرحلة بالذات، ولم يدرل التقسيم بهذا الشكل اتجه لعم

الطالع للتفاصيل في األوامر والقيم الجزئية التفكيلية. وهو المعنى الذت أراد  الباحث تبعًا 

178 

109 

16 6 21 12 0 3 

 القيم السلبية القيم اإليجابية

 3عرض القيم في مضمون كتاب التفسير أساليب ( 5)شكل

 أخرى القصة طرح األسئلة السرد
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لمقكد الشريعة في األولويات، ولشعور  بالحاجة إلى الركائز في الواقع التعليمي أكثر من 

 الجوانع التكميلية والتحسينية.   

وينو  إلى مجاالت القيم التربوية المختلفة للط ب جاءت بكور متنوعة وجذابة، فتارة  

توعرض لهم القيم عن اريذ النص القرائي وتارة ترسا لها من ر ل األس،لة أو القكة، وهذا 

وعرضها لمجاالت القيم لدت ا ب المرحلة الثانوية، إال أنه يفتقر  3كله يوحمد لكتاب التفسير 

إلى عرض القيم من ر ل الكور والخرائا الذهنية والمفاهيمية وأشكال الرسومات  بشدة

 المختلفة وغيرها من أساليع العرض. 

ويرت الباحث أن ما ينقص هذ  الكتع أن تكون جذابة اإلرراج واالنتاج، حيث إن مع م  

وركوًصا في  تحتاج إلى المزيد من االهتمام في عملية التنسيذ والطباعة، 3كتاب التفسير 

الكور والرسومات واألشكال بدارلها، وأن ما ينقكها فقا هو التناسذ وأن تكون ذات جودة 

عالية في إرراجها أت أن يكون ورق الكتع وعرض الكور بطريقة جذابة مثل المج ت 

والكح  اليومية الجذابة المحتوت  والورق، حيث يكون ورق هذ  المج ت مكقواًل ذا 

ا ناعم الملمس، قوى البنية، جذاب الرؤية، وهذا ما يود الباحث أن ينو  إليه، جودة عالية جدً 

جذابة اإلرراج من حيث الورق والتناسذ في عرض المواضيع،  3وأن يكون كتاب التفسير 

 وتواكع ظروف العكر من االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي.   

 صيات:التو

 :التالية التوصيات تقديم يمكن الدراسة، إليها توصلت التي النتائج من ر ل 

التواحن في عرض القيم بما يمنع كثرة التكرار المسهع ويفيد في عرض قيم أكثر بشكل  .1

 .مناسع

يجع األرذ في االعتبار أثناء تدريس مواد التربية اإلس مية، المحاف ة على الهوية  .2

اث حضارت معين تعمل على التربوية والثقافية للمتعلم ، فالمناهج ما هي إال وعاء لتر

 تنميته وغرسه لدى الط ب مهما تباينت هوياتهم.

ضرورة تعديل مقررات التفسير مع ما يتفذ والقيم التربوية بكفة مستمرة وأن يقوم  .3

بوضعها ربراء سعوديون في الل ة والتربية لتضمينها القيم ال حمة للط ب والتي 

 مي.تتناسع مع ابيعة المجتمع السعودت اإلس 

 .تنمية المعاني القيمية األسا  في واعتمادها اإلس مية الثقافة نكو  ارتيار .4

 وإبداعاتهم وكذا إنتاجاتهم ر ل من اإلس مية والحضارة والثقافة الفكر بأع م التعري  .5

 .واالبتكار البحث مستوى على جليلة ردمات قدموا الذين اإلنسانية الثقافة أع م

التعليمية إعادة الن ر في وضع القيم ودورها ومدى م ءمة المنهج على المؤسسات  .6

 وفاعليته في دعم القيم وتأسيسها.
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 ُائمة المراجع

م( يداب االرت ف المتضمنة بمحتوى التربية اإلس مية 2012أبو جزر، منى محمد )

للمرحلة الثانوية في ضوء الفكر اإلس مي ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة 

 ماجستير، الجامعة اإلس مية، غزة.

م( القيم األر قية في كتاب التربية اإلس مية دراسة تحليلية 2014أحمد، عبدال ني غدير)

م، 2014- 2013لكتاب التربية اإلس مية للسنة الخامسة من التعليم االبتدائي ابعة 

 رسالة ماجستير، جامعة الوادت.

التربوية المتضمنة في ييات النداء القريني للمؤمنين م( القيم 2007األسطل، سماهر عمر )

 وسبل توظيفها في التعليم المدرسي، رسالة ماجستير، الجامعة اإلس مية، غزة.

هـ( تحليل محتوى تفسير القرين للمرحلة الثانوية في ضوء 1438اآلغا، حنان عثمان )

لجامعة اإلس مية، األهداف التعليمية ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير، ا

 غزة. 

الجهيمي، القيم األر قية المتضمنة في كتع الحديث في المرحلة الثانوية )المسار الطبيعي( 

 50-11ج  4في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية، مجلة جامعة شقراء، العدد 

بفلسطين هـ( تقويم كتاب التربية اإلس مية للك  الثاني عشر 1431حجو، فار  يوس  )

 في ضوء معايير الجودة ويراء المعلمين، رسالة ماجستير، الجامعة اإلس مية، غزة،

 م( القيم التربوية في القكص القريني، دار الفكر العربي.1996اهطاوت، سيد أحمد )

( معايير ارتيار اآليات القرينية المقررة على المرحلة الثانوية في 2013عاشور، دنيا حرب )

العامة للتربية اإلس مية وتكور مقترى إلثرائها، رسالة ماجستير،  ضوء األهداف

 الجامعة اإلس مية، غزة.

م( المناهج بين الن رية اإلس مية، أسسه وتطبيقاته التربوية، 1989اللقاني، أحمد حسين )

 دار التعلم الكويت.

ة التعليم م( تقويم كتاب التربية الوانية للك  التاسع من مرحل2007مراشدة، حسين )

 .271-233(،  ج 1)23األساسي في األردن، مجلة جامعة دمشذ، 

م( أسس ارتيار اآليات القرينية لمناهج التربية اإلس مية وكتبها في 2003هندت، صالح )

ظ ل عرض اإلمام ال زال لآليات القرينية حسع غاياتها في كتابة جواهر القرين، 

 مؤتة األردنية.، األردن، جامعة 1،  18مجلة مؤتة، مج 

، )تحقيذ(ج 3م( حاد المسير في علم التفسير، ا1984ابن الجوحت، عبدالرحمن بن علي )

 حهير الشاويش ويررون، المكتع اإلس مي.

م( األر ق والقيم التربوية في اإلس م، مقدمة موسوعة نضرة 2006أبو العينين، علي رليل)

 عودية، دار الوسيلة للنشر والتوحيع.، الس4النعيم في مكارم أر ق الرسول الكريم،ا

 م( أصول الفقه، القاهرة، دار الفكر العربي.1958أبو حهرة، محمد )
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هـ( اإلسرائيليات والموضوعات في كتع التفسير، 1408أبو شهبة، محمد بن محمد )

 القاهرة، مكتبة السنة.

، االسكندرية، 2ام( أساليع تربية الطفل بين الن رية والتطبيذ، 2019أحمد، سهير كامل )

 مركز االسكندرية للكتاب.

م( تفعيل إدارة المدرسة الثانوية ألساليع تنمية القيم 2010أحمد، صفاء حسن سرحان )

 األر قية في ضوء من ور اإلس م، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقاحيذ.

العدوت، م( مفردات ألفاظ القرين )تحقيذ(ج مكطفى 2009األصفهاني، الراغع )

 المنكورة، مكتبة فياض.

م( تفسير البحر المحيا )تحقيذ(ج عادل عبدالموجود ويررون، 1993األندلسي، أبي حيان )

 بيروت، دار الكتع العلمية.

البخارت )اإلمام الحاف  أبي عبدهللا محمد بن إسماعيل البخارت( صحيح البخارت، بيروت، 

 م.2002هـ/ 1423دار ابن كثير ،

م( القيم األر قية لدى ا ب جامعة انطا، دراسة ميدانية، رسالة 1985لرحيم)بكرة، عبد ا

 دكتورا ، غير منشورة، كلية التربية، جامعة انطا.

م( تنمية بعق القيم التربوية لت ميذ الحلقة 2007الجارحي، محمد رأفت محمد صابر)

التربية، جامعة األولي من التعليم األساسي في مكر في ضوء ربرة اليابان، كلية 

 الزقاحيذ.

م( من ومة القيم التربوية في القرين الكريم، مجلة أبحاث 2015درل هللا، أيوب علي )

ودراسات تربوية، تكدر عن وحارة اإلع م اللبنانية، بيروت، مؤسسة الف ى للنشر 

 والتوحيع، العدد األول.

ورة، مؤسسة أم القرى م( قيم تربوية في دائرة الضوء، المنك2008الديع، إبراهيم )

 للترجمة والتوحيع.

 م( علم النفس في القرين الكريم، القاهرة، مؤسسة اقرأ. 2014رياض، سعد)

م( مناهل العرفان في علوم القرين، )تحقيذ(ج أحمد بن 2001الزرقاني، محمد عبدالع يم )

 علي، القاهرة، دار الحديث.

لوم القرين )تحقيذ(ج أحمد بن علي، م( البرهان في ع2006الزركشي، محمد بن عبدهللا )

 القاهرة، دار الحديث.

 م( التفسير بالمأثور ومناهج المفسرين، دار الكتع.1992السعيد، محمد مسعد )

 م( البناء الن رت لعلم االجتما ، االسكندرية، دار الكتاب الجامعي.1974السمالواي، نبيل )

قرين )تحقيذ(ج أحمد بن علي، القاهرة، م( اإلتقان في علوم ال2006السيواي، ج ل الدين )

 دار الحديث للطبع والنشر والتوحيع.

 م( قامو  األلفاظ القرينية، القاهرة، دار المعارف.1993الشافعي، حسين محمد )
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م( القيم التربوية والجمالية التي تعكسها الرسوم المقدمة في 2003الشربيني، محمد سعد )

معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين مجاالت األافال، رسالة ماجستير، 

 شمس.

 م( التربية األر قية للطفل، القاهرة، عالم الكتع.2008شرف، إيمان عبد هللا )

م( التكور اإلس مي للكون والحياة واإلنسان، القاهرة، دار 1984ضميرية، عثمان جمعة )

 الكلمة الطيبة.

القكص القريني، القاهرة، دار الفكر  م( القيم التربوية في2016اهطاوت، سيد أحمد )

 العربي.

م( التكور النبوت للشخكية السوية، القاهرة، دار الثقافة 1979على، سعيد إسماعيل )

 للطباعة والنشر.

، عمان، دار المسيرة للنشر 1م( أصول التربية اإلس مية، ا2007على، سعيد إسماعيل )

 والتوحيع والطباعة.

م( معاهد التعليم في اإلس م )موسوعة التطور الحضارت 2010على، سعيد إسماعيل )

 ، القاهرة، دار الس م للطباعة والنشر والتوحيع والترجمة.3للتربية اإلس مية( ج

م( القيم األر قية المتضمنة في كتع التربية الدينية 2006علي، يمال شحاتة مكطفي )

ء المت يرات العكرية، اإلس مية بالحلقة الثانية من التعليم األساسي في ضو

 رسالة دكتورا  ، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األحهر.

م( محاسن التأويل )تحقيذ(ج أحمد بن علي، وحمدت 2003القاسمي، محمد جمال الدين )

 صبح، القاهرة، دار الحديث.

م( بعق القيم األر قية لدى المعلمين 1990القاضي، سعيد إسماعيل وأحمد سيد رليل )

)دراسة ميدانية بأسوان(، مجلة كلية التربية بأسوان، جامعة أسيوا، العدد الرابع، 

 م.1990نوفمبر 

م(  القيم التربوية في تدريس التربية اإلس مية  2009المالكي، عبد الرحمن بن عبد هللا )

 .143 - 141(، 23) 91المجلة التربوية، مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. 

 م( المعجم الوجيز، الطبعة الرابعة، القاهرة.1994العربية )مجمع الل ة 

م( الوظيفة التربوية للمسجد في ظل المت يرات 2010المسلمي، محمد كمال عليوة )

المجتمعية المعاصرة، القاهرة، مجلة كلية التربية ببور سعيد، المجلد الرابع، العدد 

 السابع.

، 1اريا السنة ومناهج المحدثين ، جـم( شفاء الكدور في ت1980نوى، السيد محمد )

 المنكورة، دار النذير.
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