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  :إشكالیة الدراسة  /1

تتناول الفرد البشري بالتشكیل والتوجیه والتقویم  في ، فهي القضیة القیمیة قضیة تواجهها التربیة

إطار قیم المجتمع الذي یوجد فیه وان هذه القیم تنتقل إلى أفراده عن طریق المناهج المدرسیة إال أن 

التنشئة الدینیة في المناهج التعلیمیة إذا  ،تأثیرها على الفرد متباینة تبعا للمرحلة العمریة التي یمر بها

نها ال تقتصر على الكتب الدراسیة هي ذات بعد تربوي یرتبط بشكل مباشر بالقیم التربویة اتفقنا كو 

واألهداف السلوكیة والقیمیة التي تخدمها المناهج والتي ال یمكن أن تتحقق إال بتطویر جوانب أخرى 

  .     في قضیة المناهج وفي مقدمتها أسالیب وطرق التدریس وما یتبع من ذلك من أسالیب التقییم 

وبالتالي فمراجعة المناهج المدرسیة من اجل تقویمها وتطویرها قضیة مصیریة  وهذا  یجعلها  

تخضع لمعاییر العلمیة ولیس لألحكام الشخصیة أو لبعض اآلراء التي تعتقد أن المناهج في التنشئة 

درسیة في لقد تعددت المناهج الم .الدینیة والدراسات اإلسالمیة ال تدخل في تخصصات أخرى 

یعاني من هذا الزخم لین بعلم التدریس مؤسساتنا التعلیمیة إلى الحد الذي بدأ معه الكثیر من المشتغ

في ضوء هذا التحلیل اقتضت الدراسة في . الن المنهاج كونه احد الوسائل في نقل القیم الدینیة 

  :سیاق إبعادها ومؤشراتها المنهجیة طرح اإلشكالیة التالیة 

هج المدرسیة دور في التنشئة على القیم الدینیة لتالمیذ الرابعة متوسط في مدینة هل للمنا -

 الجلفة ؟ 

  :التساؤالت الجزئیة التالیة  والتي یترتب عنها 

دور في التنشئة على القیم االجتماعیة  في المناهج المدرسیةطرق التدریس المقترحة لهل  -

  لتالمیذ السنة الرابعة متوسط؟ 

لتالمیذ  ألخالقیةور في التنشئة على القیم اكفاءات المقترحة في  المناهج المدرسیة دللهل  -

 السنة الرابعة متوسط ؟

لسلوكیة في التنشئة على القیم ا دور في المناهج المدرسیة هل للوسائل التدریس المقترحة -

  لتالمیذ السنة الرابعة متوسط؟
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  :فرضیات الدراسة /2

  :الفرضیة األولى 

لها دور في التنشئة على القیم االجتماعیة  المدرسي التدریس المقترحة في المنهاجطرق  -

  .لتالمیذ الرابعة متوسط 

  :الفرضیة الثانیة    

المقترحة في المنهاج لها دور في التنشئة على القیم األخالقیة  لتالمیذ الرابعة  تكفاءاال - 

  .متوسط 

  :الفرضیة الثالثة        

لها دور في التنشئة على القیم السلوكیة  المدرسي التدریس المقترحة في المنهاجوسائل  -

  . لتالمیذ الرابعة متوسط

  :أهمیة الدراسة /3

  . اإلسالمیةتساعد المعلمین في معرفة القیم المتضمنة في منهج كتاب التربیة  -

صیاغة المناهج الدراسیة وتطویرها  إعادةتفید مخططي المناهج وذلك عند   -

 .بتضمینها القیم المناسبة وفقا لما تكشف عنه نتائج الدراسة 

المشرفین التربویین وذلك عن عقد دورات تدریبیة  إفادةتساهم هاته الدراسة في   -

  .تعلیمها وتعلمها  وضرورةللمعلمین وتوعیتهم بأهمیة القیم 

  :أهداف الدراسة /4

في المساهمة إلى الكشف عن دور المناهج المدرسیة في تنشئة القیم الدینیة هذا البحث  یسعى  

، وبهذا یمكننا االطالع على مشكلة في مجتمعنا والمتمثلة في المناهج المدرسیة المقترحة  ونظرا 

ألهمیتها الكبیرة لما نقوم بتنشئة األفراد في المؤسسات التربویة ، وبصفة عامة یحاول البحث تحقیق 

  :داف التالیة األه

  .لسنة الرابعة متوسط اإلسالمیةتحدید القیم في كتاب التربیة  -
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 .التعرف على محتوى المناهج المقترحة  -

 .ربط المنهاج كوثیقة بواقع المتعلمین نظریا  -

 .كفاعل في استخدام المناهج  األساتذةتبیان دور  -

 .متوسط سنة رابعة  اإلسالمیةمعرفة مدى مالئمة القیم في كتاب التربیة  -

  .معرفة مدى تحقیق القیم الدینیة في حیاة المتعلمین  -

  :أسباب اختیار الموضوع /5

  :األسباب التي دفعتنا الختیار هذا الموضوع  

  :أسباب ذاتیة 

  رغبة ذاتیة في اختیار الموضوع  -

  االطالع الشخصي على هذا الموضوع  -

  تغیرات الحاصلة في المنظومة التربویة -

التربوي یفرض علینا دراسة هذا وخاصة من خالل مشوارنا تخصص علم االجتماع  -

 .الجامعي 

  :أسباب موضوعیة 

  لمعالجة بعض ما یحویه المنهاج التربوي وخاصة في مادة التربیة اإلسالمیة  -

 .الوسائل والطرائق المستعملة في المناهج المدرسیة  -

 .القیم الدینیة  النظر إلى الدور األساسي الذي تلعبه المناهج المدرسیة في ترسیخ -

 .معرفة إذا كانت المناهج المدرسیة مستمدة من قیم المجتمع  -

 .تنوع المناهج المدرسیة وأثرها على القیم  -
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  :ضبط المفاهیم األساسیة /6  

  :مفهوم المنهاج المدرسي    

ولذلك فإن المنهاج المدرسي قد خضع لتطورات : المنهاج هو أداة التربیة ووسیلتها 

  المنهاج لیس سوى انعكاسا وتطبیقا للتغیرات التربویة  إنوتغیرات طبقا للنظرة التربویة ، ولكن  

 :تعریفه لغویا   - أ

  هو الطریق الواضح : المنهج مجموع منهاج 

فها بأنها  مقرر دراسي ، خاصة في الجامعة ، ، الذي عر  1956في قاموس ویسترا عام  

 1955من هذا القاموس أن یكون المقرر معینا ومحددا ، أما طبعة  1928واشترطت طبعته 

من هذا القاموس فتقول أن المقرر ینبغي أن یؤدي إلى الحصول على درجة علمیة ، كما 

رات التي یقدمها معهد أن المنهج هو مجموع مقر " یضیف تعریفا أخر في هذه الطبعة یقول 

  1" تربوي 

 :المفهوم االصطالحي التقلیدي للمنهاج   -  ب

  :(1958)تعریف كنسانا 

یعرف كنسانا المنهج على انه كل ما یحدث للتالمیذ في المدارس نتیجة ما یقوم به 

ویشیر هذا التعریف إلى أن المنهج هو عبارة عن أداة للتعلیم یقوم بها المعلمون من  2المعلمون

  .أجل تعدیل السلوك 

  :تعریف عبد اللطیف إبراهیم 

انه یشمل جمیع النشاطات التي یقوم بها التالمیذ أو جمیع الخبرات التي یمرون بها تحت 

  3إشراف المدرسة وبتوجیه منها 

                                                           
  20، ص 1979، الجزائر  1الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ط القاموس الجدید للطالب ،علي بن ھادي وآخرون ،  1
  17،  18ص  1991دار الفرقان للنشر عمان ، المنھج التربوي من المنظور اإلسالمي ،یعقوب حسین النشوان   2
   28بدون سنة ص 1مصر ط المناھج وتنظیماتھا وتقویم أثارھا ،عبد اللطیف فؤاد إبراھیم ،3
  9، ص 1984، 9، العدد 25، مجلد  األردنمطبعة دار الشعب ، رسالة المعلم ،احمد فرحان ، إسحاق 4
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  :تعریف إسحاق احمد 

خطة تربویة من نوع ما ، فیمكن أن تكون الخطة مؤلفة من الفرص التعلیمیة المقترحة 

لطالب المدرسة أو یمكن التفكیر في المناهج على انه وثیقة مرتبطة تشمل المنتجات التعلیمیة ، 

ویمكن أن یعني المناهج لآلخرین على انه مرتبة تشمل أهداف النشاطات والوسائل التعلیمیة 

  4.ج الزمني خطة دراسیة والبرنام

نرى أن التعاریف الحدیثة اشمل ألنها تشمل كل محتویات العملیة التعلیمیة مع مراعاة 

  .التلمیذ ونشاطه وسلوكه 

  :المفهوم االصطالحي الحدیث للمنهاج 

الطلبة  ة لمساعدةالمخططة التي توفرها المدرس )النشاطات والممارسات (هو جمیع الخبرات 

  1.النتاجات التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیعه قدراتهم على تحقیق 

اسم لكل مناحي " وفي هذا المجال یورد تومبس و تریني تعریفا للمنهاج الحدیث ویقوالن  انه 

  2"الحیاة النشطة والفعالة لكل فرد بما فیها األهداف والمحتوى واألنشطة والتقویم 

تقدمها المدرسة للمعلمین داخل المدرسة وخارجها وفق كما نعتبرها هي مجموع الخبرات التي 

  .أهداف محددة 

  :التعریف اإلجرائي للمنهاج المدرسي  

 مادة ألساتذة والموجهة 2003 سنة الوطنیة التربیة وزارة طرف من المطبوعة الرسمیة الوثیقة

 مرحلة في تحقیقها یرجى التي الكفاءات من متنوعة مجموعة على تحتوي والتي.  اإلسالمیة التربیة

    . المتوسط التعلیم

  

  

                                                           
  39ص  2003ه  1423دار الكتاب الجامعي ،العین مناھج دراسات االجتماعیة واصول تدریسھا ،امد غزال ،شكري ح 1
  . 20، ص 2002،  2العین ط،  الجامعي دار الكتابطرائق التدریس واستراتیجیتھ ، محمد محمود الحیلة ،   2
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  :مفهوم الكفاءة      

ورد في المعجم الوسیط عن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة أن كفاه الشيء ، یكفي كفایة به  :لغة  

  .عن غیره فهو كافي 

  conbatinitaالكفاءة للعمل ، القدرة علیه وحسن تصریفه ولفظه والكفاءة ذات أصل التیني 

في اللغات االوروبیة  1468وقد ظهرت في سنة    conbiteliceوتعني العالقة تقابلها بالفرنسیة 

  1.بمعاني مختلفة 

الكفاءة عبارة عن مكتسب شامل یدمج القدرات الفكریة والمهارات الحركیة والمواقف  :ااصطالح

  2.الیومیة الثقافیة واالجتماعیة تمكن المتعلم من حل وضعیات إشكالیة في الحیاة 

الكفاءة قدرة الشخص على استعمال المهارات والمعارف الشخصیة ضمن وضعیات جدیدة 

 3.معین  إطارداخل 

  :التعریف اإلجرائي للكفاءة  

هي قدرة الفرد على توظیف جملة من المعارف المنظمة والقدرة على حسن الفعل إلى جانب 

  . خرىذلك المواقف التي تسمح له بإتمام بعض األعمال األ

  :مفهوم طرق التدریس 

الطریقة هي األسلوب قائم على المعطیات التربویة ونفسیة ، یعتمدها المعلم مع التلمیذ لتنفیذ 

البرامج وتحقیق األهداف ، فهي عبارة عن خبرة تلتزم بها المدرسة من اجل تسییر العمل وتسهیله 

فیتفاعلون معه إلى درجة انه یؤثر في نموهم وجعله سلوكا یتوافق مع میول التالمیذ واتجاهاتهم ، 

العقلي والوجداني والجسمي والسلوكي بما هو مقرر في األهداف والغایات التي تسعى التربیة إلى 

  4.بلوغها 

                                                           
  37، ص2004، الجزائر  2لشركة الھدى طمدخل الى التدریس بالكفاءات ،محمد الصالح الحثروبي ،  1
  42ص  ،مرجع سابقمحمد صالح الحثروبي ، 2
،  2004دار التنویر للنشر والتوزیع ، الجزائر ،، واألھدافالتدریس العلمي والفني والشفاف ، مقاربة بالكفاءات  خالد البصیر ،  3

  99، 98ص 
  3ص  1999زائر ، الج1وزارة التربیة الوطنیة ،ط  تقنیات التدریس ، خیر الدین ھني ،  4
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  :التعریف اإلجرائي لطرق التدریس 

  .مجموعة من اإلجراءات والطرق والتقنیات التي یقوم بها المعلم لتحقیق األهداف 

  :وسائل التدریس مفهوم 

تسهل عملیة التعلم والتعلیم  ألنهاالوسائل التعلیمیة من المواضیع الهامة في المیدان التربوي 

مليء بالوسائل  اإلسالمیةالحواس ومنهج التربیة  بإثارةلعالقتها  األفكاروتوضح المعاني وشرح 

ا مَ وَ  قال اهللا عز وجل ﴿. المنهج تنفیذ الخاصة به ویسهل الوسائل المفیدة لعملیة التعلم ویساعد على 

  78.1ة الحج ر سو  ﴾ جٍ رَ ـحَ  نۡ مِ  �نِ �ِّ اِ  � مۡ �ُ یۡ لَ �َ  لَ �عَ جَ 

  :تعریف إجرائي للوسائل التعلیمیة 

الحاسوب ، : مثالفكرة معینة للتالمیذ  إلیصالومواد  أجهزةمن  األستاذهي كل ما یستعمله 

  .ومطبوعاتاألقراص التعلیمیة، جهاز العرض ، مجسمات 

  :مفهوم التنشئة االجتماعیة        

  2.شب ونما الصبي رباه : نشا الصبي  ) أ.ش.ن (مادة  :لغة 

تعني عملیة التشكیل والتغییر واالكتساب التي یتعرض لها الطفل في تفاعله مع  :اصطالحا

األفراد والجماعات وصال به إلى مكانة بین الناضجین في المجتمع بقیمهم واتجاهاتهم ومعاییرهم 

وعاداتهم وتقالیدهم وتعني التنشئة االجتماعیة أیضا عملیة تعلم وتعلیم وتربیة تقوم على التفاعل 

تماعي وتهدف إلى إكساب الفرد سلوك ومعاییر واتجاهات مناسبة الدوار اجتماعیة معینة تمكنه االج

من مسایرة جماعته والتوافق االجتماعي معها  وتسبه للطابع االجتماعي وتیسر له اإلدماج في الحیاة 

  3.االجتماعیة 

  

                                                           
  126، ص  2005 1دار الشروق للنشر والتوزیع ط،اإلسالمیةطرق تدریس التربیة ھدى علي جواد الشمري ،  1
، وفاء لدنیا الطباعة والنشرال نشر دارفاروق الحیلة ، احمد عبد الفتاح الزكي ،معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطالحا ،  4

.131ص  اإلسكندریة  
  131،ص  مرجع سابق  معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطالحا ،  3
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  :تعریف إجرائي للتنشئة االجتماعیة  

بیولوجي إلى فرد اجتماعي عن طریق التفاعل االجتماعي، هي عملیة تحویل الفرد من كائن 

لیكتسب بذلك سلوكا ومعاییر وقیم واتجاهات تدخل في بناء شخصیته لتسهل له االندماج في الحیاة 

االجتماعیة وهي بذلك مستمرة تبدأ بالطفولة، فالمراهقة فالرشد وتنتهي الشیخوخة وتشتمل على كافة 

عب دورا مهما في بناء شخصیة الفرد أو اختاللها من جمیع الجوانب األسالیب التنشیئیة التي تل

  .النفسیة واالجتماعیة 

  :مفهوم الدور 

  1.إلى ما كان علیه وجمعها ادوار  ءيالشهو عود  :لغة   

یحدد احمد زكي بدوي الدور في نقطتین التالیتین انه السلوك المتوقع من الفرد في  :اصطالحا 

  الجماعة أو من الهیئة أو المؤسسة التي یستمد دورها من األدوار التي یقوم بها األفراد 

انه مفهوم یطلق على الجانب الدینامیكي للمركز  القائم بدور الذي یشیر إلى مكانة الفرد في  -

  2.لمؤسسة في المجتمع الجماعة وا

  : تعریف إجرائي للدور  

  .العملیة التعلیمیة إیصالمجموعة من مسؤولیات والواجبات توزعها جهات رسمیة من أجل 

  :مفهوم القیم الدینیة  

ي محكم التنزیل قال اهللا وف .ثمنه وجمع القیمة قیم: قدره وقیمه وقیمة المتاع: قیمة الشيء :لغة

� اِ  لِ قُ  ﴿:تعالى   ّيبِ رَ  ےنِ �ٰ دهَ  ےنِ ن
�
�  َىلٰ  ا   161سورة األنعام الجزء الثامن اآلیة   ﴾ امً �ِّ ا قَ ینً دِ  مٍ ��قِ تَ س�ۡ مُ  ٍط ِرصَ

هي مجموعة األخالق التي تصنع نسیَج الشخصیة اإلسالمیة، وتجَعُلها متكاملة قادرًة  :اصطالحا

على التفاعل الحيِّ مع المجتمع، وعلى التواُفِق مع أعضائه، وعلى العمِل من أجِل النَّْفس واُألسرة 

  3. والعقیدة

                                                           
  228ص  1975بیروت دار المشرق ،  المنجد في اللغة واإلعالم ،  1
  102المطبوعات الجامعیة ، الجزائر بدون تاریخ ص  دیوان محاضرات في علم النفس االجتماعي ، محي الدین مختار ،  2

  14، 13ص 2002كلیة التربیة،جامعة اإلسكندریة ،القیم التربویة في مسرح الطفل ،إیمان العربي النقیب تقدیم شبل بدران ، 3 
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  :تعریف إجرائي للقیم الدینیة 

یكتسبها و یتعلمها و یتشربها .. غباتنا و اتجاهاتنا عبارة عن أحكام عقلیة انفعالیة توجهنا نحو ر 

  .الفرد من المجتمع و تصبح هي محرك لسلوكه 

  :مفهوم القیم االجتماعیة 

بأنها عبارة عن الرغبات و االهتمامات المتفق علیها " راد هكامالمیكرجي " یعرفها: اصطالحا 

ات اإلنسانیة ، أي أن المجتمع یلعب اجتماعیا ، والتي تمثل منتجات اجتماعیة داخل شبكة العالق

دورا هاما في تشكیل رغبات واهتمامات الفرد عن طریق التنشئة االجتماعیة والتفاعل واالتصال 

هذا باإلضافة إلى أن الفرد ال یستطیع أن یعیش وینمو بدون القیم التي یستخدمها .االجتماعي 

لمجتمع والذین من خاللهم یمكن أن تتحقق هذه كروابط أخالقیة باقیة ، تربطه باألفراد اآلخرین في ا

ومن ناحیة أخرى فإن المجتمع ال یمكن أن یوجد ویحدد نفسه بدون أن یخلق .القیم ، هذا من ناحیة 

مجموعة من القیم واألفكار ، وما  -امیل دور كایم -فالمجتمع نفسه كما قال  . قیما و أخالقا 

م والمعاني واألخالق االجتماعیة التي تحافظ على استمراریة العالقات اإلنسانیة إال قواعد تعكس القی

  1. المجتمع ، وما الجماعات والنظم إال اطر تنمو وتزدهر داخلها القیم واألخالق 

  :تعریف إجرائي للقیم االجتماعیة  

القیم االجتماعیة هي مجموعة من الصفات والخصائص التي تكون مرغوبة من قبل المجتمع ،  

  .وهي بشكل عام ال تخرج أیضا عن تطاق المنفعة كما هي علیه القیم بصورة عامة 

والمقصود بها القیم التي ترتبط بمعاییر عالقة الفرد مع اآلخرین في مجتمع معین، مثل 

  .لتعاطف، واالحترام، واالستماع، واحترام الكبیرالتعاون، والمساعدة، وا

  :مفهوم القیم األخالقیة 

والمحددات السلوكیة والمعاییر والقواعد المتعلقة بالسجایا والطباع والمنظمة   تلك المبادئ 

للسلوك اإلنساني والتي یحددها الوحي لتنظیم حیاة اإلنسان تنظیمًا خیرًا على نحو یحقق الغایة من 

  .العالم على أكمل وجه  وجوده في

                                                           

23،ص 1985دار المعارف ، مصر  االتجاھات المعاصرة في دراسة القیم والتنمیة ،كمال التابعي ،   1  
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  :ووفق هذا المفهوم أمكن تصور ثالثة عناصر للقیم الخلقیة في اإلسالم وهي 

 وذلك من خالل التعرف على تلك المبادئ والمعاییر وٕادراك ألمعناها:  الجانب المعرفي

  .وأبعادها 

تزاز بها والسعادة الذي یقتضي اختیار تلك القیم وتقدیرها والتحمس لها واالع:   الجانب االنفعالي

  .   التي تتسق مع ما تبنى الختیارها وتبنیها في الحیاة بحیث توجه صاحبها الوجهة

فالقیم في اإلسالم لیست مرهونة بأذواق الناس وعاداتهم ، وال یحددها النمط :  الجانب العقدي

ولیست مقسمة الثقافي والحضاري السائد في المجتمع ، ولكن یحددها الشرع ، فهي جمیعها شرعیة، 

قیم اجتماعیة أو قیم ثقافیة كما یحلو للبعض تسمیتها ، فالحسن هو ما حسنه الشرع ، وٕان خفي   إلى 

  1.حسنه على الناس ، والقبیح هو ما قبحه الشـرع ، وٕان خفي قبحه على الناس 

       :                                                 تعریف إجرائي للقیم األخالقیة    

  .وهي تلك القیم التي تفرضها معاییر الصواب والخطأ داخل المجتمع 

  :مفهوم القیم السلوكیة 

یعد  من المفاهیم التي یشوبها نوع من الغموض والخلط في   valueأصبح مفهوم القیمة

استخدامها وهذا نتیجة ألنها حظیت باهتمام كبیر من الباحثین في تخصصات مختلفة ولهذا اختلف 

باحثون في وضع تعریف محدد لها ومرد ذلك االختالف یعزى إلى المنطلقات النظریة التخصصیة ال

لهم، فمنهم علماء الدین وعلماء النفس وعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد وعلماء الریاضیات وعلماء 

  .فلكل منهم مفهومه الخاص الذي یتفق مع تخصصه ،الخ...اللغة 

بأنها االهتمامات، أي إذا كان شيء موضوع  parryهناك أكثر من تعریف للقیم وقد عرفها 

اهتمام فإنه حتمًا یكتسب قیمة وهناك من یعرف القیم بأنها  مرادفة لالتجاهات مثل بوجاردس 

bogardies  وهناك من یرى أن القیمة واالتجاهات وجهان لعملة واحدة وهناك من عرفها بأنها

  .2ل ما هو مرغوب فیه أو غیر مرغوب فیه أفكار حو 

                                                           

موقع نداء اروح ، انترنیت ، اإلسالممفھوم القیم الخلقیة في محمد احمد البایض ،  1  
2003البحرین مجلة الطفولة ، العدد السابع ،مرعي بقیس ،   2  
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  :تعریف إجرائي  للقیم السلوكیة 

القیم السلوكیة هي  مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العلیا، التي یؤمن بها الناس، ویتفقون 

فیما بینهم، ویتخذون منها میزانا یزنون بها أعمالهم، ویحكمون بها على تصرفاتهم المادیة والمعنویة، 

ل منا یحكم على عمل من األعمال بأنه خیر أو شر، جمیل أو قبیح بناء على القیم والمعاییر وك

  .الموجودة في ذهنه

  :لدراسة المنهجیة ل جراءاتاإل/7

 تحلیل ذه على المنهج الوصفي ومنهج لقد اعتمدنا في دراستنا ه  :منهج الدراسة / 1 -7

األنسب للموضوع المدروس ویندرج المنهج الوصفي ضمن أهم المناهج في  أنهمامحتوى على اعتبار 

ودراسات  األبحاثالعلوم االجتماعیة فهو من أكثر المناهج استعماال من طرف الباحثین في كثیر من 

انه طریقة منتظمة لدراسة الحقائق الراهنة متعلقة " في علوم االجتماع ویعرف المنهج الوصفي 

دیدة أو التحقق من صحة الحقائق القدیمة وأثارها و عالقات التي تتصل بها بظاهرة الحقائق ج

  .1"وتغیرها وكشف الجوانب التي تحكم 

  .2"تقریر وصفي عنها  وٕاعطاءمنهج الذي یقوم أوال بتحدید وضع حالي لظاهرة المدروسة " 

محتوى الذي اخترناه من أجل دراسة محتوى منهاج لمادة التربیة تحلیل الأما منهج الدراسة 

یعني تقنیة المضمون وبلورته " ویعرف منهج دراسة المحتوى أو المضمون حسب بولسون  اإلسالمیة

  "لیتسنى وصفه كمیا وكیفیا 

أو الجماعات أو من خالل  األفرادهو أداة للمالحظة لكنها لیست مالحظة مباشرة لسلوك 

هي مالحظة غیر مباشرة تقتصر على تحالیل مضمون  وٕانمامعینة  إجاباتم وحصولهم على مقابلته

  3استنتاجات صحیحة ذات الصلة بفروض الدراسة  إلىالمادة االتصالیة للحصول 

                                                           
1
عكنون، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن مدخل لمناھج البحوث االجتماعیة ، سالطنیة بلقاسم ، حسان جیالني ،   

  114الجزائر ص 
2
،  1998عمان ،األردن  ،1ط دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، ،مدخل الى علم النفس التربوي عبد الرحمان عدس ،  

  17ص 
3
  68ص، مرجع سابقسالطنیة بلقاسم ،  
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حیث بلغ  قد قمنا بدراسة میدانیة في عدة متوسطات في والیة الجلفةل :مجتمع الدراسة/ 2 -7

  .عشوائیة بسیطة في دراستنا على عینةكما اعتمدنا  100عدد األساتذة 

طبیعة الدراسة التي اعتمدناها تستدعي اإلشارة إلى أن العینة المختارة  :عینة الدراسة / 3 -7

  . منهاج مادة التربیة اإلسالمیة للسنة رابعة متوسطبالنسبة للمناهج المدرسیة هي  

أستاذ ممن یدرسون مادة  100أما بالنسبة لمجتمع الدراسة فقد اخترنا عشوائیا عینة مكونة من 

اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة على حد سواء، بسبب أن مادة التربیة اإلسالمیة لیس لها أستاذ 

  . لعربیةمتخصص وٕانما تسند في كل مؤسسة وحسب التوقیت الخاص بجمیع المواد إلى أساتذة اللغة ا

  :تقسم العینات كالتالي 

  .رابعة متوسطالعینة البحث األولى بالنسبة لتحلیل المحتوى هي منهاج التربیة اإلسالمیة لسنة 

  .لسنة الرابعة متوسط عینة البحث الثانیة هي أساتذة اللغة العربیة واإلسالمیة

  :أدوات الدراسة/ 4 -7

المعلومات والبیانات المختلفة حول المتغیرات التي استعملنا االستبیان كأداة لجمع : االستبیان

أصول البحث العلمي لحسین "االستبیان، كما جاء تعریفه في كتاب أنل موضوع البحث، كون تشك

انه وسیلة من وسائل جمع البیانات انتشرت في كثیر من البحوث النفسیة " : عبد الحمید رشوان

و كشف یضم مجموعة من األسئلة المكتوبة حول واالجتماعیة، ویأتي ذلك عن طریق استمارة أ

بغیة الحصول على بیانات موضوعیة وكمیة وكیفیة، من جماعات  لألفرادموضوع البحث والتي توجه 

على  اإلجابةعلیها، وغالبا ما تقوم  باإلجابةلحجم وذات كثافة عالیة ویقوم المجیب المبحوث كبیرة ا

  "اختیار واحد من عدد االختیارات 

  . 1تم تحضیر االستبیان انطالقا من أهداف وفرضیات البحثوقد 

هي محادثة أو حوار موجه بین الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرین من : المقابلة

جهة أخرى بغرض جمع المعلومات الالزمة للبحث والحوار یتم عبر طرح مجموعة من األسئلة من 

  .2المعنیین بالبحثالباحث التي یتطلب اإلجابة علیها من األشخاص 

  

  

                                                           
1
  167ص  2003،سنة اإلسكندریةمؤسسة شباب الجامعة، أصول البحث العلمي ،حسین عبد الحمید رشوان ،  

2
  https://al3loom.com/?=1347 
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  :دراسات السابقة / 8   

عظمى في  أهمیةحظیت القیم باهتمام العدید من المفكرین والباحثین والتربویین ، لما لها من 

كل  عرض الدراسات السابقة عن القیم وقد اتبعنا في وأبحاثهمجهودا في دراساتهم  بذلواحیاة ، لذلك 

  "وتوصیاتها  وٕاجراءاتهاعنوان الدراسة ، هدف الدراسة ، منهج الدراسة : "دراسة الخطوات التالیة 

    :تي بحثت في القیم الدراسات العربیة ال/ 1 -8

  "1983" جلهوم عدلي عزازيدراسة 

  :عنوان الدراسة 

معرفة القیم الخلقیة التي تشتمل علیها كتب القراءة في المرحلة االبتدائیة بجمهوریة مصر "

  .جامعة المنوفیه "العربیة 

  :هدف الدراسة 

  .هدفت الدراسة إلى معرفة القیم الخلقیة التي تشتمل علیها كتب القراءة في المرحلة االبتدائیة 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

بإعداد قائمة للقیم الخلقیة الالزمة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، واعتمدت الدراسة وقد قام الباحث 

  .على المنهج الوصفي القائم على تحلیل المحتوي 

  : نتائج الدراسة وتوصیاتها 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

أبرزت الدراسات اختالف نسبة القیم من كتاب إلى كتاب حیث یوجد تفاوت في  -

األوزان النسبیة للقیم الخلقیة التي تشتمل علیها كتب القراءة والمحفوظات ، وكذلك اختالف 

  .في األوزان النسبیة من وجهة نظر الخبراء ،و القیم التي تتضمنها الكتب 

یشتمل على قیم الحلم  كتاب القراءة في الصف الرابع ابتدائي  ال -

 .والحیاء،والكرم
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  ":1993" جمیل دراسة الصلوي

  :عنوان الدراسة 

تحدید قیم التنمیة االقتصادیة واإلسالمیة في كتب التربیة اإلسالمیة بالتعلیم الثانوي الفني "

  . جامعة عین الشمس  "في الیمن

  :هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى تحدید قیم التنمیة االقتصادیة واإلسالمیة في كتب التربیة اإلسالمیة 

  .بالیمنبالتعلیم الثانوي الفني 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

قام الباحث بتحدید قائمة التنمیة االقتصادیة اإلسالمیة ، وقام بتحدید مفهوم كل قیمة ، وحلل 

كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء هذه القائمة معتمدا على الفقرة وحدة للتحلیل ، واعتمد على 

  .المنهج الوصفي التحلیلي

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

توصل الباحث إلى تقدیم قائمة بقیم التنمیة االقتصادیة الالزمة لطالب التعلیم الثانوي الفني 

 بالیمن، والى أن هناك فروقا في نسبة تكرار قیم التنمیة االقتصادیة في محتوى كتب التربیة

وهذا یؤدي إلى عدم التوازن في نسبة القیم ، حیث أن القیم التي حصلت على  ،اإلسالمیة

هذا في " الصدق ، العدل ،األمانة ، العمل الصالح ، احترام الملكي :"أعلى متوسط هي

التخطیط، الصدق ، " محتوى الصف األول الثانوي ، أما الصف الثاني الثانوي فركز على 

كما أن " النفاق في سبیل اهللا ، السالم ، الحریة " ز على قیم أما الثالث ثانوي فرك" الشورى 

احترام "المحتوى في هذه الكتب لم یراع حاجات المجتمع ومشكالته ن ولذا فقد أهمل قیمتي 

، وأوصى الباحث بضرورة مراعاة التوازن عند توزیع القیم في " الوقت ، القصد في النفاق 

  .لمناهج المدرسیة لحاجات المجتمع ومشكالته كتب التربیة اإلسالمیة ، ومراعاة ا
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 "2001"باسم فایزدراسة العرجا 

  :عنوان الدراسة 

  "القیم الدینیة المتضمنة في كتابي القراءة واألدب للصف الثاني عشر بمحافظات غزة " 

  .الجامعة اإلسالمیة ، غزة 

  :هدف الدراسة 

في كتابي القراءة واألدب للصف الثاني  هدفت الدراسة إلى تحدید القیم الدینیة المتضمنة

  .عشر بمحافظات غزة 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها       

قام الباحث بإعداد قائمة للقیم تشتمل على المجال العقائدي ،المجال التعبدي ، المجال 

 العلمي ، المجال البیئي ، المجال الجمالي ، وقام بالتأكد من صدقها وثباتها ، ثم قام بتحلیل

كتابي القراءة واألدب للصف الثاني عشر في ضوء تلك القائمة واستخدم الباحث أسلوب تحلیل 

  .المحتوي وللوصول إلى النتائج استخدم التكرارات والنسب المئویة كأسلوب إحصائي 

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

حصلت علیها القیم كانت في المجال العلمي  وتوصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة -

تاله المجال السیاسي  %40وفي كتاب األدب  %42.3حیث بلغت النسبة في كتاب القراءة 

وتفاوتت النسب في  %15.8وفي كتاب األدب  %17.3حیث بلغت النسبة في كتاب القراءة 

المجاالت الباقیة في الكتابین وكانت أدنى نسبة توصلت إلیها الدراسة في كتاب األدب في 

وهي نسبة متدنیة جدا ، كما توصلت الدراسة إلى أن   %1.2المجال االقتصادي حیث بلغت 

رة زیادة هناك العدید من القیم الفرعیة لم ترد على اإلطالق في الكتابین وأوصى الباحث بضرو 

االهتمام القائمین على تألیف كتابي القراءة واألدب في فلسطین بالقیم الدینیة ، إذ أنها الموجه 

األساسي لباقي القیم وضرورة التركیز على هذه القیم عند تدریس القراءة والنصوص حتى یتمكن 
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برامج تدریب التالمیذ من ممارستها واإللمام بها في حیاتهم ، كما أوصى بضرورة أن تتضمن 

  .المعلمین على القیم الالزمة للتالمیذ وكیفیة إكسابها لهم 

  "2008"مها دراسة هندي والغویري 

  :عنوان الدراسة 

" االردنقیم التسامح المتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف العاشر األساسي في " 

  . الجامعة األردنیة

  :هدف الدراسة 

التسامح التي یتضمنها كتاب التربیة اإلسالمیة للصف العاشر هدفت إلى الكشف عن قیم 

األساسي ، والكیفیة التي تتوزع فیه ، وأثر الجنس في تقدیر معلمي التربیة اإلسالمیة ألهمیتها ، وذلك 

  .من خالل محاولتها اإلجابة عن أسئلة ثالثة تتناول هذه الجوانب 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

مدرسة  35معلمین ومعلمات التربیة اإلسالمیة ، موزعین على  104ة من تكون مجتمع الدراس

 71أساسیة ، وتم اختیار عینة الدراسة من بین أفراد هذا المجتمع بطریقة عشوائیة ، فبلغ عددها 

مدرسة أساسیة تشتمل على الصف العاشر ، واستخدمت الدراسة في  27معلما ومعلمة موزعین على 

فقرة  صنفت في سبع  45إحداهما قائمة تحلیل والثانیة استبانه مكونة من  جمع بیاناتها أداتین

مجاالت ، وجرى التأكد من صدق وثبات األداتین بالطرق العلمیة التي تتبع عادة في هذا الشأن ، 

في حین بلغت ثبات االستبانه   (89.0) (cooper)وبلغ ثبات القائمة باستخدام معادلة كوبر 

ولإلجابة عن األسئلة الثالثة للدراسة استخدمت المتوسطات واالنحرافات " 0.95"بحساب معامل ألفا 

  .المعیاریة والنسب المئویة والتكرارات 

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

قیمة وعدد  31توصلت الدراسة إلى أن عدد قیم التسامح المتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة 

، وان جمیع قیم التسامح الواردة في االستبانة كانت ذات درجة كبیرة في أهمیتها في  85تكراراتها 
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سامح ال تختلف تقدیر المعلمین والمعلمات ، وان درجة تقدیر معلمي التربیة اإلسالمیة ألهمیة قیم الت

حیث ظهرت  (T.test)باختالف جنسهم ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات 

نتائج اختبار تقدیر المعلمین وتقدیر المعلمات ، وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصیات من أهمها 

یرها ، كما اقترحت االهتمام بقیم التسامح عند تألیف كتاب التربیة اإلسالمیة من جدید أو عند تطو 

   .هاته الدراسة إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوعها 

  :العربیة التي بحثت في القیم تعلیق على هاته الدراسات     

من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة وجدنا أن هاته الدراسات اتفقت في الهدف ، حیث 

الذي بحث في القیم " 1983"دراسة جلهوم : هدفت إلى معرفة القیم الخلقیة في الكتب المدرسیة  مثل 

تابي القیم الدینیة المتضمنة في كالتي بحثت في  2001ودراسة العرجا الخلقیة في كتب القراءة ، 

قیم التسامح المتضمنة  ودراسة الهندي والغویري التي بحثت في ، القراءة واألدب للصف الثاني عشر

كما استخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفي  ،في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف العاشر األساسي

هاته الدراسات بضرورة االهتمام بالقیم الخلقیة وتوزیعها في  وأوصتالتحلیلي وأداته تحلیل المحتوى ، 

  .الكتب المدرسیة ، واالرتقاء بالمعلم مادیا ومعنویا 

واتفقت دراستنا الحالیة  مع الدراسات السابقة في الهدف كونها تناولت القیم الخلقیة    

المنهج الوصفي بأسلوبه  وكذا القیم الدینیة بصفة عامة في الكتب الدراسیة ، وكذا في استخدام

وكما اختلفت دراستنا بما تناولته من كتب والمراحل التعلیمي حیت تناولت : تحلیل المحتوي 

كما استفدنا من ، المتوسطة للسنة الرابعة  متوسط في المرحلة سالمیةاإلدراستنا كتاب التربیة 

  .تحلیل محتوى الكتاب  هاته الدراسات السابقة في اإلطار النظري وٕاعداد قائمة القیم وفي

  :نبیة التي بحثت في القیم  الدراسات األج/ 2 -8

  : (Salvino .1972)دراسة سلفینو 

  :عنوان الدراسة 

دراسة مقارنة للقیم االجتماعیة لدى طلبة المرحلة االبتدائیة طبقا للجنس ،الدرجة "

  Ohioجامعة  "D.S.L"ب " Ohio"واالجتماعي في والیة ،والمستوى االقتصادي 
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  :هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى المقارنة بین القیم االجتماعیة لدى طلبة الصفوف الرابع والخامس 

  .والسادس ، كما هدفت إلى الكشف عن اثر الجنس والدرجة والمستوى االقتصادي واالجتماعي

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

طالب  525عینة الدراسة من وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج المقارن ، وتكونت 

  .فقرة مفتوحة علیهم  12وذلك باستخدام استبانه مكونة من 

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بین الطالب الذكور واإلناث في ممارسة القیم 

االجتماعیة، كما أشارت إلى وجود فروق بینهم تبعا للصف ، وقد أوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام بالقیم االجتماعیة لدى طلبة المرحلة االبتدائیة ، وكذلك تفعیل دور األسرة في االرتقاء 

  .بذلك 

  : (Kelley, Felones wislon .1976)دراسة كیلي  

  :عنوان الدراسة 

معرفة أثر استخدام استراتجیات توضیح القیم على مفهوم الذات والتحصیل القرائي عند "

  ."بالوالیات المتحدة األمریكیة  ياالبتدائیة في نیو جرسطلبة المرحلة 

  :هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیات توضیح القیم على مفهوم الذات 

  .والتحصیل القرائي عند طلبة المرحلة االبتدائیة في نیو جرسي 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

ود (موعة تجریبیة من طالب المرحلة االبتدائیة في مدرسة وقد استخدم الباحث لتجربته مج

في نیوجرسي ، بعد أن قام بتدریب معلمیها على استخدام استراتیجیات توضیح القیم ، كما  )باین
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وكانت هذه العینة بمثابة  )فورد افینیو(استخدم الباحث مجموعة أخرى من طالب مدرسة 

  .مدرسا  12ومن المدرسین  طالب 240مجموعة ضابطة، وبلغ حجم العینة 

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

توصلت الدراسة إلى أن استراتیجیات توضیح القیم ساعدت على إیجاد تحسن كبیر في 

وفي تحسن أقل في مهاراتهم القرائیة ، وقد  (wood bine)مفهوم الذات لدى طلبة مدرسة 

واضحة ومتنوعة وبضرورة تدریب أوصت الدراسة بضرورة استخدام استراتیجیات توضیح للقیم 

  .المعلمین على استخدام هذه االستراتیجیات 

  : (Schunke.Krophs.1982)دراسة شنك وكروج 

  :عنوان الدراسة 

  "معرفة القیم االجتماعیة لدى المرحلة االبتدائیة بمدارس فلوریدا المتحدة األمریكیة " 

  :هدف الدراسة 

    .االجتماعیة لدى المرحلة االبتدائیة بمدارس فلوریدا هدفت الدراسة إلى معرفة القیم 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

من طالب كل صف ، وقدم لهم سبعا من القیم االجتماعیة ، یرتبوها 10وقد اختار الباحث 

حسب أهمیتها من وجهة نظرهم ، ولیعطي كل واحد منهم تعریفا ومثاال لها ، وبعد اإلجابة على 

  .االستبیانات وتحلیلها  األسئلة تم جمع

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بین طلبة كل صف وآخر في تربیتهم والقیم 

االجتماعیة ، وقیام الطلبة بترتیب القیم بصورة متشابهة ، وال توجد فروق بین قیمة وأخرى من حیث 

ع الطلبة العینة أن هده القیم ال بد من االعتقاد بها ، وأكدت أهمیتها بالنسبة للطلبة ، كما اعتبر جمی

الدراسة عدم وجود فروق بین الطلبة البیض والسود في ترتیب القیم ،لذا أوصت الدراسة بضرورة 
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تضمین القیم االجتماعیة المنوي إكسابها لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في المناهج المدرسیة ، والتركیز 

  .التوازن بینها  علیها بشكل یحقق

  : (Al.lazadeh.1984) محمد دیزفولي  دراسة األزادة 

  :عنوان الدراسة 

  "القیم االجتماعیة المنتقاة والتي یعتبرها الطلبة ذات أهمیة في المدارس االبتدائیة في إیران " 

  .جامعة میسوري كلومبیا

  :هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى إعادة تقییم القیم االجتماعیة في ضوء التغیرات االجتماعیة في إیران وهي 

من إحدى  (تلك التي یجب أن یشتمل علیها المنهاج الدراسي للمدرسة االبتدائیة ، وتحدید أي القیم 

یم التي یجب أن یشتمل علیها منهاج المدرسة ن ومدى التركیز على الق )عشرة قیمة یجب تحدیدها 

  .یتم انتقاؤها في المنهاج 

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

 63منهم خریجون و  45فردا من الذكور و  79فردا من اإلناث و  32وقد تكونت الدراسة من 

منهم لم یتخرجوا بعد ، وقد تم استخدام أداتین لهذه الدراسة هما استبانه من مجموعة قیم اجتماعیة ، 

صممت لهذه الدراسة ، ومن ثم تحلیل النتائج عن طریق النسب المئویة وورقة معلومات شخصیة 

  .ومقاییس المتغیرات والتوزیعات حیث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي 

  :نتائج الدراسة وتوصیاتها 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عشرة قیم من اإلحدى عشرة القت قبوال من قبل الطلبة حیث 

قیمة غیر مقبولة " أهمیة الدین " تم اشتمالها وتأكیدها في برامج المدرسة االبتدائیة ن وكانت قیمة 

مى أكثر تفتحا من للتدریس ، والتأكید علیها في محتوى المنهاج ، وبینت النتائج أیضا أن الطلبة القدا

الطلبة الجدد في استجاباتهم للقیم المنتقاة ن وعلى الرغم من قبول األوالد كجنس مفضل من أفراد 

العینة الدراسیة إال أن هذه القیمة لم تدعم بقوة ، وأوصت الدراسة بضرورة تدعیم القیم االجتماعیة 
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رورة تركیز المعلمین واهتمامهم بتدریس والتأكید علیها في برامج المدرسة االبتدائیة ، كما أوصت بض

  .تلك القیم 

 بیة  التي بحثت في القیم تعلیق على هاته الدراسات األجن :  

اتفقت الدراسات السابقة في تناولها للقیم كل حسب منطقته الجغرافیة مثل دراسة سلفینو    

الذي تناول " 1982"ج حیث تناولت القیم االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة ، و شنك كرو " 1972"

الذي بحث في القیم االجتماعیة " 1984"القیم االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة في فلوریدا ، واالزادة 

في إیران ، أما عن دراسة كیلي فتناول دراسة القیم بشكل عام حیث تناول اثر استخدام توضیح القیم 

  .على مفهوم الذات والتحصیل 

ه الدراسات نجد أنها استخدمت أدوات متنوعة في التعرف على القیم ومن مالحظاتنا على هات

المختلفة وهذا ما استفدنا منه حیث سیزید من مدى إفادتنا من المناهج حیث أن دراسة سلفینو 

  . الذي استخدم المنهج المقارن و شنك كروج الذي صمم استبانه " 1972"

ات السابقة في تصمیم أداة البحث األولى وهي وأما عن دراستنا الحالیة فقد استفادت من الدراس

  .القیم بصفة عامة وأیضا استفدنا في تحلیل محتوى الكتب المدرسیة 

    .ونرى أن الدراسات العربیة ینقصها مثل هذا التنوع في أدوات البحث 

  :تعلیق عام على الدراسات السابقة 

، مونها ، واألدوات التي استخدمتهافي ضوء استعراضنا للدراسات السابقة وتحلیلها ومعرفة مض  

والنتائج التي توصلت إلیها ، والتوصیات التي أوصت بها كل دراسة ، تبین لنا أن دراستنا الحالیة 

تشابهت في بعض الجوانب مع دراسات السابقة ، واختلفت كذالك عن البعض اآلخر في جوانب 

في تناولها للقیم كل بحسب تخصصه أخرى كالمرحلة العمریة ، كما وجدنا تنوع هذه الدراسات 

ومجاله و طبیعة البلد الذي یعیش فیه ، فهناك عدد من الدراسات اتفقت فیما بینها ، وهناك عدد آخر 

  .من هذه الدراسات اختلفت فیما بینها 
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كما اتفقت دراستنا الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في المنهج المتتبع ، حیث اتبعنا في هذه 

المنهج الوصفي التحلیلي بأداته تحلیل المحتوى في كتاب التربیة اإلسالمیة لسنة الرابعة الدراسة 

  .متوسط 

  :ة السوسیولوجیةالمقارب/ 9

ترجع اغلب أفراد العینة أ كدوا على أن للمنهاج المدرسي دور في التنشئة على القیم الدینیة 

الذین یؤكدون على أن ومن خالل تحلیل البیانات العامة نجد أن اغلب أفراد العینة حدیثوا التوظیف 

المقاربة  إطاروظفوا في  ألنهمالمناهج المدرسیة لها دور في التنشئة على القیم الدینیة وهذا راجع 

إضافة إلى أن نظریة الدور تؤكد على ان المتعلم یتعلم من خالل المالحظة المباشرة ، بالكفاءات 

فمن خالل مالحظة المتعلم للمنهاج التربوي وتفاعل معه عن طریق أنشطة الدروس فإن ذلك ینمي 

  . دوره االیجابي ویحدد سلوكاته وفق القیم الدینیة

  

  

  




