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  ملخص
ى  دفت الدراسة إل يم ھ ة لق ة الثانوي ي المرحل ة اإلسالمية ف ة مدى تضّمن كتب التربي معرف

ة اإلسالمية للصف اني  ينالمحبَّة، وتكونت عينة الدراسة التي تمَّ تحليلھا من كتب الثقاف األول والث
ام  ي األردن للع ررة ف انوي، المق ئ. م2014-2013الث ن أس ة ع تخدام ولإلجاب مَّ اس ة، ت لة الدراس

ة مجاالت ھيوالتي تحليل المحتوى، وبناء قائمة المنھج الوصفي،  ة ( :تكونت من ثالث يم المحبَّ ق
ة المتعلق يم المحبَّ ة المتعلق ةالمتعلقة بالعقيدة والعبادات، ق يم المحبَّ ة  ةبالمدرسة واألسرة، ق بالدول

ام لكانت ، و)والنظ دة للتحلي رة وح ى وأشارت  .الفق ائج الدراسة إل ة  حصولنت يم المحبَّ مجال ق
ى والعبادات المتعلقة بالعقيدة  ىعل ة األول ةالمرتب ة المتعلق يم المحبَّ مَّ مجال ق ة والنظام ، ث ، بالدول

ة  ة المتعلق يم المحبَّ يم إو. باألسرة والمدرسةوفي المرتبة الثالثة جاء مجال ق رارات لق ى تك نَّ أعل
ةل كانت المحبَّة اء، و قيم محبَّ ة العلم مَّ محبَّ ريم، ث رآن الك ة الق مَّ محبَّ اواة، ث دل والمس ك أالع نَّ ھنال

رار) 9( ى أّي تك م تحصل عل يم ل يم  وھي ،ق ةق ة، الصوم،  :محبَّ م، االمالئك اة، الحج، المعل لزك
وفي ضوء ھذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من  .الصداقة واألصدقاء، النظافة، الوطن، الجار

   .ت التي من شأنھا تطوير كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردنالتوصيا

  .بية اإلسالمية، المرحلة الثانويةقيم المحبة، كتب التر: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed at identifying the extent to which the textbooks of 
Islamic Education contain affection values for the secondary stage. The 
study sample consisted of all Islamic Education textbooks for the first 
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and second secondary grades in Jordan for the scholastic year 2013- 
2014. To answer the questions, the descriptive method was used and the 
content analysis list was built, which consisted of three sectors (The 
affection values related to faith and worships, the affection values 
connected with the school and family, the affection values connected 
with the state and public order) and the paragraph was used as a unit for 
analysis. The study results showed that the affection values connected 
with faith and worships in the textbooks of the study sample ranked first. 
Furthermore the affection values connected with the state and public 
order ranked second followed by the affection values connected with the 
family and school which ranked third. And the highest frequencies were 
for the affection values for the affection for justice and equality, then the 
affection for Quran followed by the affection for Islamic scholars. 
Whereas nine areas in the affection values has not received any 
repetitions and they  are the affection values of angels, fasting, zakkah, 
pilgrimage, teachers, friendship, cleanliness, homeland and neighbors. 
The study has provided a set of recommendations that would develop the 
Islamic Education textbooks in the secondary stage in Jordan.  

Keywords: Affection Values, Islamic Education textbooks, the 
secondary stage. 

  
  مقدمة
 ،ك الرئيس للسلوك اإلنسانيحرِّ تُعّد القيم من أھم مقومات حياة اإلنسان فھي الدافع والمُ "

دة له، وبالنظر إلى طبيعة اإلنسان وميله إلى الحياة في جماعة يُؤثِّر فيھا ويتأثَّر بھا، فإنَّه حدِّ والمُ 
جمل ، لتحقيق مُ اوتفاعله معھ م حركته اليوميةيحتاج في بناء عالقته بھذه الجماعة إلى ما يُنظِّ 

فمجموعة  ...األحداث التي ترنو إليھا الجماعة، ومن ھنا يأتي دور القيم لالضطالع بھذه المھمة،
ً من المُ القيم السائدة لدى أي فرد أو جماعة من الجماعات تُمثِّ  دات والضغوط حدّ ل نوعا

  .(Habib, 2004, p. 27) "مباشراً  االجتماعية التي تُؤثِّر في سلوك أفراد ھذه الجماعة تأثيراً 

 وتمتاز القيم الدينية في طبيعتھا وأھميتھا عن سائر القيم لما لھا من قدسية مستمدة "
من صميم األديان السماوية، وبخاصة الدين اإلسالمي الذي ختم هللا به الرساالت السماوية، 

من الصفات التي من شأنھا أن فالمبادئ األخالقية فيه ھي كل ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان 
 "والتآلف ،والتحاب ،والعدل ،والتسامح ،واألمانة ،نتج عنھا صدور األعمال الخيّرة كالوفاءيُ 

(Addouri & Alian, 1996, p. 13).   
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لقد عرف اإلسالم المحبَّة والعطف والحنان كمشاعر إنسانية فطرية، وكقيم دينية ضابطة 
فاإلنسان المسلم يشعر بأخيه المسلم،  .األسرة الواحدةو ،واحدللعالقات بين أفراد المجتمع ال

 الرسولف .ويحرص على خدمته وإيثاره على نفسه، مھما اختلف لونه أو جنسه أو أصله
اعتمد المحبَّة أساساً دعوياً مع جميع الذين تعامل معھم، مسلمين وغير مسلمين، مما يؤكد األھمية 

الكتاب ھي وأصول ثابتة ستمدة من ھا مُ المجتمعات، وخاصة أنَّ الكبيرة لقيم المحبَّة في بناء 
   .والسنة

واجھة مختلف مظاھر العنف المستشري في رة اليوم في مُ ؤثِّ والتربية ھي األداة الفاعلة المُ 
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية المعاصرة، وذلك بقيامھا بدورھا التربوي في تأصيل قيم المحبَّة 

العنف، والكتب المدرسية عامة، الكراھية وبة كافة القيم والمفاھيم الداعية إلى في الطلبة، ومحار
لمناھضة اوكتب التربية اإلسالمية خاصة يقع على عاتقھا الدور الفاعل في بناء الروح اإلنسانية 

لمحبَّة في محتوياتھا المدرسية، وفي مختلف تُرسِّخ انه من قيم للعنف، من خالل ما تتضمّ 
   .لدراسيةالمراحل ا

ھدفاً مھماً من أھداف التربية اإلسالمية، باعتبارھا قيماً إنسانية، يُعّد ترسيخ القيم اإلسالمية و
انية أساسھا العقيدة اإلسالمية، ومعيارھا األحكام الشرعية التي وھي قيم ربَّ  .وحضارية متميزة

 واالقتصادية والسياسية حدد مقاييس السلوك السوي، وإطارھا اإلنسان بتفاعالته االجتماعيةتُ 
(AL-Jalad, 2007, p. 28). ألنَّ كتب التربية اإلسالمية يُحكم عليھا بمقدار توافقھا و

وما يحكمھا من ضوابط وقوانين ونُظم، فإنَّ أھمية التربية  وانسجامھا مع القيم واألحكام الشرعية
جيدة،  اھات إيجابية وحلوالً اإلسالمية تنبثق من الدور الحاسم لإليمان السليم الذي يُوجد اتج

.  (Jordanian Ministry of Education, 2005, p. 9)ب األفكار السيئةتُساعد الطلبة على تجنّ 
كتب التربية اإلسالمية للمرحلة لكشف عن مدى تضّمن ھادفة إلى االدراسة ھذه جاءت لذا 

   .الثانوية في األردن لقيم المحبَّة

  مشكلـة الدراسة
واكب مرحلة مھمة من مراحل النمو ربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية تُ ألنَّ كتب الت
فمرحلة المراھقة مرحلة انتقالية، يزداد اھتمام المراھق فيھا بالتغيرات "النفسي للطالب، 

غموض الدور أو (ى ن الخطر الرئيسي لھذه المرحلة بما يُسمّ مُ كْ المتنوعة التي تطرأ عليه، ويَ 
والتربية . (Al-Nashawati, 1984, p. 181) "حث عن تشكيل ھويته، والب)تشتت الذات

 .م بحيث يقوم بتجربتھا شخصياً، في أوسع معنىتعلِّ الجيدة يجب أن تتضمن تقديم مواقف للمُ 
ت، رافاألفراد الذين يثقون باآلخرين، ويشعرون بحٍس من االستقاللية، والراغبين في أخذ المباد

م واعتقاداتھم، ھم أكثر احتماالً لتكوين عالقات حميمية مع وعندھم فكرة جيدة عن قدراتھ
ونظراً ألھمية دور المحبَّة في تربية الطلبة وتنشئتھم تنشئة  .(Adas, 2005, p. 141) اآلخرين

كتب التربية اإلسالمية  تضّمنسليمة في ھذه المرحلة، فإنَّ الدراسة الحالية تكشف عن مدى 
   .قيم المحبَّةلللمرحلة الثانوية في األردن 
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ي حياة اإلنسان، وتعمل على تحقيق االطمئنان وألنَّ منظومة القيم في اإلسالم ثابتة، تُزكِّ 
النفسي والتوازن الشخصي في نفس الناشئة، ليغدو قادراً على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع 

واالتجاھات اإلسالمية  إسالمي قيمي، وألنَّ من أھداف التربية اإلسالمية العمل على تنمية القيم
جاءت ھذه قد في نفس الطالب، بما يُسھم في تحقيق ذاته وتمكينه من القيام بدوره في الحياة، ف

كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في األردن لقيم  تضّمنللوقوف على مدى الدراسة 
  . المحبَّة

افية عميقة وجذرية في منظومة القيم في تغييرات ثقإحداث وألنَّ التقّدم التكنولوجي أدى إلى 
، من تذبذب وعدم استقرار في تلك -والتي منھا األردن- المجتمعات العربية واإلسالمية 

درات الشباب على االنتقاء واالختيار من بين تلك القيم المتصارعة، المنظومة، وضعف قُ 
وألنَّ من أھداف مناھج  . (Zahir, 1986, p. 8)وعجزھم عن تمثّل ما قد يؤمنون به من قيم

التربية اإلسالمية تقديم القيم اإلسالمية عامة، وقيم المحبَّة خاصة بصورة فاعلة ومؤثرة، قادرة 
على دثر القيم السلبية القادمة نتيجة الغزو الثقافي، وسيطرة قيم العولمة الحديثة على مجتمعاتنا 

تب التربية اإلسالمية في المرحلة ك تضّمنھذه الدراسة للكشف عن مدى  فقد جاءتالمعاصرة، 
   .الثانوية لقيم المحبَّة

  أسئلة الدراسة
  :عن األسئلة اآلتيةستحاول الدراسة اإلجابة 

المستوى –الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي  ين كتابما مدى تضمُّ  :السؤال األول
  إلسالم؟من المرحلة الثانوية في األردن لقيم المحبَّة في ا -األول والثاني

المستوى –ن كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي ما مدى تضمُّ  :السؤال الثاني
  من المرحلة الثانوية في األردن لقيم المحبَّة في اإلسالم؟ - الثالث

نة في كتب الثقافة اإلسالمية مجتمعة في المرحلة قيم المحبَّة الُمتضمَّ ھي ما  :السؤال الثالث
   ردن؟الثانوية في األ

  أھمية الدراسة
ألنَّ القيم تُعّد الضابط والمعيار األساسي للسلوك الفردي واالجتماعي للفرد، لذلك فإنَّ أھمية 

 : الدراسة تتمثل في الجوانب اآلتية

نتھا كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في قيم المحبَّة التي تضمّ الوقوف على  −
   .األردن

 .نھا كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في األردنالتي لم تتضمّ  معرفة قيم المحبَّة −

مة لتضمين قيم حكَّ مساعدة القائمين على مناھج التربية اإلسالمية بتقديم مقترحات علمية مُ  −
 .المحبَّة الالزمة للمرحلة الثانوية في كتب التربية اإلسالمية في األردن
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  أھداف الدراسة
  :تحقيق جملة من األھداف التربوية، وھي تھدف الدراسة إلى

  .الكشف عن قيم المحبَّة التي تضّمنتھا كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية في األردن −

 . أھمية تضمين قيم المحبَّة في اإلسالم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانويةبيان  −

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في  تحديد أھم قيم المحبَّة في اإلسالم لم تتضمنھا −
 . األردن، أو تناولتھا بصورة غير كافية

 محددات الدراسة
المستوى األول - اقتصرت الدراسة على كتب التربية اإلسالمية للصف األول الثانوي  .1

من المرحلة الثانوية في المملكة  - المستوى الثالث-، والصف الثاني الثانوي -والثاني
  .، الفصل الدراسي األولم2014-2013للعام الدراسي  الھاشميةية األردن

قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات، قيم : اقتصرت أداة الدراسة على ثالثة مجاالت ھي .2
  .المحبَّة المتعلقة بالمدرسة واألسرة، قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام

  التعريفـات اإلجرائية
والتصورات والمفاھيم التي تكّون إطاراً  مجموعة الضوابط والمعايير :قيم المحبَّة

م بعالقة الفرد والمجتمع مع اإليمانية الفطرية، التي تتحكَّ والمعتقدات  ،ثلوالمُ  ،واألحكام ،للمعايير
  . ذاته وغيره، والمستمدة من منھج اإلسالم القويم

ة من قبل وزارة التربية والتعليم في المقررات الدراسية المعتمد :كتب التربية اإلسالمية
األول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي، للعام الدراسي : المملكة األردنية الھاشمية للصفوف

    .م2013/2014

المستوى الدراسي الذي يلي مرحلة التعليم األساسي العليا،  :المرحلة األساسية الثانوية
ن من الصفوف األول والثاني الث انوي، حسب تقسيمات المراحل الدراسية في وزارة والمكوَّ

    .م2013/2014 للعام الدراسي ،التربية والتعليم في المملكة األردنية الھاشمية

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعددت وجھات النظر التربوية بشأن تحديد مفھوم القيم، ويرجع ذلك إلى عدم وضوح 

القيم من الناحية األخرى، باإلضافة إلى اختالف االعتبارات المفھوم من ناحية، وتعدد مجاالت 
فھناك من ينظر للقيم من . األيديولوجية والمدارس الفلسفية لدى المفكرين والعلماء والفالسفة

منظور فلسفي، فالمثاليون ينظرون للقيم على أنَّھا مطلقة وثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمكان، 
الذين ينظرون للقيم على  ،ھناك الواقعيون والبراجماتيون والوجوديونمصدرھا عالم الُمثل، و

ھا تعتمد على خبرة اإلنسان وذكائه وتجاربه الحياتية، ولذلك فھي نسبية تتغير بتغير الزمان أنَّ 
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والمكان والمواقف التي يتعرض لھا، وتُقاس أھمية القيم بمدى نفعھا والتنمية التي تعود بھا على 
ا الفلسفة اإلسالمية فتوازن بين وجھات النظر السابقة، فتؤكد على وجود قيم مطلقة ال اإلنسان، أمَّ 

  . (Abu AL-Enein, 1988, p. 33)المتغيرة تتغير، ووجود قيم نسبية متغيرة تتعلق بحياة األفراد

فھا أبو العينين على أنَّ : وھناك من ينظر للقيم على أنھا معايير ة معايير اجتماعي"ھا حيث عرَّ
ذات صيغة انفعالية قوية وعامة، تتصل من قريب بالمستويات الُخلقية التي تقدمھا الجماعة، 
ويمتصھا الفرد من بيئته االجتماعية الخارجية، ويُقيم منھا موازين يُبرر بھا أفعاله، ويتخذھا 

ً ومرشداً، وتنتشر ھذه القيم في حياة األفراد، فتُ   "وأعداءه ،ابهنه وأصحالَّ د لكل منھم خِ حدِّ ھاديا
(Abu AL-Enein, 1988, p. 34) .مجموعة المعتقدات والتصورات "ھي  اإلسالمية فالقيم

المعرفية والوجدانية والسلوكية المستوحاة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، التي يعتقد 
ً بعد التفكّ  م بھا حكُ ة من المعايير يَ ل لديه منظومل، والتي تُشكِّ ر والتأمّ بھا اإلنسان اعتقاداً جازما

 ،على األشياء بالُحسن أو القبح، وبالقبول أو الرد، ويصدر عنھا سلوك منتظم يتميز بالثبات
  .  (AL-Jalad, 2007, p. 28) "واالعتزاز ،والتكرار

وجد تصنيف واحد متفق ه ال يُ لوضع تصنيف للقيم، إال أنَّ  برغم تعدد محاوالت الباحثينو
فھناك . نَّ عملية التصنيف تختلف باختالف المعيار الذي تُصنَّف على أساسهعليه حتى اآلن، أل
حيث قام بتصنيفھا , الذي يُعّد من أشھر التصنيفات في مجال القيم spranger)(تصنيف سبرنجر 

 ،واالجتماعية ،والدينية ،والسياسية ،بُعد المحتوى الذي يشمل القيم النظرية: منھا ،أبعادطبقاً لعدة 
ثم بُعد  .لزمة، والتفضيلية، والمثاليةيشمل القيم المُ الذي  ثم بُعد الشدة .واالقتصادية ،اليةوالجم

ثم  .ثم بُعد العمومية الذي يشمل القيم العامة والخاصة .القيم الوسائلية والغائية المقصد الذي يشمل
  القيم الدائمة والمؤقتةثم بُعد الدوام الذي يشمل  .بُعد الوضوح الذي يشمل القيم الحركية والضمنية

(Zahir, 1986, p. 28) ،(Abu AL-Enein, 1988, p. 40) .  

 ،القيم الذاتيةو ،القيم األخالقية: ھيو ،وھناك تصنيف كاظم الذي شمل عدَّة مجموعات قيمية
القيم و ،القيم المعرفيةو ،القيم العمليةو ،القيم الترويحيةو ،القيم الجسمانيةو ،قيم األمنو

والذي يتعلق بأبعاد شخصية  ،وھناك تصنيف أبو العينين . (Kathem, 1986, p. 19)ةالمتنوع
المادي، الُخلقي، العقلي، الجمالي،  :ويشمل البُعد ،اإلنسان وجوانبھا من وجھة نظر إسالمية

  . (Abu AL-Enein, 1988, p. 72) االجتماعي

م لھا، والمعيار التي تُقاس نظِّ سية والمُ وتُعتبر المحبَّة كقيمة إنسانية وتربوية جوھر الحياة النف
ولذلك  .في الحياةاإلنسان د مسار شخصية ھي التي تُحدِّ ومن خالله الصحة النفسية لإلنسان، 

 .المبدأ المسيطر على كل سلوك بيولوجي سوي" :المحبَّة قيمة إسالمية أصيلة، وھي تعنيكانت 
ال وجود الُحّب  بدونو .تعني الشيء نفسه والسلوك االجتماعي والتضامن واألمن تكادفالُحّب 

قّسم ابن ولذلك  .(Saeb, 1994, p. 27-28) "وال للتضامن أو األمن ،لمسلك اجتماعي سليم
وال تكفي وحدھا في النجاة من  ،محبَّة هللا: ، األولالمحبَّة إلى خمسة أنواع )ھـ751-ھـ691( القيم

ه حبّ محبَّة ما يُ : الثاني .ون هللاحبّ اد الصليب واليھود يُ بَّ عُ ركين وشْ المُ  فإنَّ  ،عذاب هللا والفوز بثوابه
  وھي من  ، وفيهالُحّب : الثالث .خرجه من الكفردخله في اإلسالم وتُ وھذه ھي التي تُ  ،هللا
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ً مع  وھي المحبَّة الشركية، وكل من أحبَّ  ،المحبَّة مع هللا: الرابع .ه هللاحبّ حبَّة ما يُ لوازم مَ  شيئا
   .وھي محبَّة المشركين ،هللا اً من دونفقد اتخذه ندَّ  ،ال  وال من أجله وال فيه ،هللا

   ،كمحبَّة العطشان للماء ،الئم طبعهوھي ميل اإلنسان إلى ما يُ  ،المحبَّة الطبيعية: الخامس
 تهعن محبَّ ت عن ذكر هللا وشغلت ھَ لْ إال إذا أَ  ذمّ فتلك ال تُ  ،واألبناء ،ومحبَّة الزوج ،والجائع للطعام

(Ibn Alqayyem, 1994, p. 205). الذي يقرأ مصادر اإلسالم، وفي مقدمتھا القرآنو 
 بّ وحُ  ، قراءة شاملة وموضوعية، سيكتشف أنَّ اإلسالم في جوھره دين ھداية وإيمانوالسنة

ة يثقافالية ووتربالوجمال، وھو دين يضع األخالق وقيمھا اإلنسانية على رأس أھدافه 
   .المحبَّة ةقيم ىة، ومن بين تلك القيم الكبرجتماعياالو

  الدراسات السابقة

إلى التعّرف على القيم اإلسالمية  (Hamadneh & Almoghaid, 2011)ھدفت دراسة 
مرحلة التعليم األساسي في  منلصفين األول والثاني لكتب اللغة العربية المقررة متضمنة في ال

متخذين من العبارة ولتعيين القيم اإلسالمية،  أسلوب تحليل المضمونين ستخدمماألردن، 
أظھرت نتائج الدراسة أنَّ قيم المجال األخالقي جاءت في قد و .والجملة وحدة في عملية التحليل

المرتبة األولى، ثم قيم المجال التعبدي، ثم قيم المجال االجتماعي، يليه قيم المجال العقدي، 
  .ةقيم مجال المعامالت االقتصاديأخيراً و

إلى الكشف عن دور كتب الثقافة اإلسالمية  (AL-Mawagdeh, 2010)دراسة  وھدفت
وقد قام  .للصفين األول والثاني الثانوي في نشر ثقافة الحوار والتسامح مع اآلخر في األردن

مبدأ، تمَّ تحليل الكتب ) 17(الباحث بتصميم تصنيف لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر بلغت 
لكثير من مبادئ عينة الدراسة لوقد أظھرت النتائج عدم تضمين كتب  .ة على أساسھاعينة الدراس

وعدم  ،نالحوار والتسامح وتدني االھتمام ببعض المبادئ األخرى، مع عدم إتباع نظام معيّ 
  . مراعاة الشمول والتكامل والتوازن

بية اإلسالمية إلى تحديد القيم الالزمة لكتابي التر (Al-Shibli, 2009)وھدفت دراسة 
وقامت الباحثة  ،نھا في ھذين الكتابينان، ومعرفة درجة تضمّ مَ للصفّين التاسع والعاشر بسلطنة عُ 

أبرز نتائج الدارسة أنَّ أغلب القيم من وكان  .ببناء قائمة بالقيم الالزمة لتحليل عينة الدراسة
داللة إحصائية بين كتابي ال توجد فروق ذات أنَّه جاءت متضمنة في الكتابين بدرجة قليلة، و

 لق الحسنباستثناء مجال الخُ  ،القيملمجاالت في درجة تضمنھما  عينة الدراسةالتربية اإلسالمية 
   .جاء لصالح الصف التاسعالذي 

ف على مالمح رؤية وفلسفة اإلسالم ھدفت إلى التعرّ دراسة   (Sadeeq, 2008)وأجرى
وجز لبعض نصوص القرآن الكريم راض مُ ، من خالل استعالُحبّ  في التعامل مع موضوع

وتناول البحث األسماء المتعددة  ،ومصادر الشرع اإلسالمي، ومن خالل رؤية ابن قيم الجوزية
نَّ إشاعة أإلى نتائج الدراسة أشارت و .ومعانيھاالُحّب  والفروق بينھا، واشتقاقات أسماء بّ للحُ 

التباغض باسم اإلسالم، ليس من اإلسالم في  أجواء الكراھية أو العنف أو الغلّو أو التطّرف أو
   .شيء
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ھدفت إلى الكشف عن درجة اھتمام مناھج  (Hawamdeh, 2008)وفي دراسة أجراھا 
، الُحبّ  المرحلة األساسية في األردن بصور ى مناألولاألربعة اللغة العربيّة وكتبھا للصفوف 

ً ستخدمم نتائج الّدراسة عدم إتباع نظام  ھرتأظقد و .)تحليل المحتوى(أسلوب المنھج الوصفي  ا
في كتب اللغة العربيّة، وتدني الُحّب  معين يراعي التكامل والتوازن والشمول في تضمين صور

   .ومشتقاتھا في تلك الكتبالُحّب  االھتمام بتضمين كلمة

من  دراسة ھدفت إلى إثبات عاطفة المحبَّة للنبي (Al-Mesaieed, 2007)وأجرت 
في التعبير عن المحبَّة، ومحاولة استنتاج  ور المحبَّة في حياته، وتتبع أساليبه خالل إبراز ص

 ةستخدمم .أھم الضوابط العامة للمحبة في السنة النبوية مع بيان معنى المحبَّة وأقسامھا ومراتبھا
للمحبَّة كقيمة إسالمية  أظھرت النتائج االھتمام الكبير للنبيقد و .أسلوب المنھج الوصفي

  . عامة غير المسلمينو، ومع المسلمين خاصة إنسانية في حياته الشخصية مع زوجاته وأبنائهو

إلى معرفة تأثير العالقة بين رعاية وتربية  )laible & Roesch, 2004(وھدفت دراسة 
لدى أبناءھم ) التعاطف، التعلق، السلوك االجتماعي(اآلباء وبين تقدير الذات في المتغيرات اآلتية 

ً وطالبة ) 246(وشملت عينة الدراسة . اھقينالمر وقد أظھرت نتائج . من المرحلة الثانويةطالبا
الدراسة أنَّ متغير التعلق بين اآلباء واألبناء كان أكثر العوامل تأثير في تقدير الذات لدى األبناء 

لذات لدى متغير التعاطف والسلوك االجتماعي أكثر العوامل تأثيراً على تقدير اكان الذكور، و
    .اإلناث

لى القيم اإلسالمية في كتب عف التعرّ إلى بدراسة ھدفت  (Al-Khawaldeh, 2003)قام و
مستخدماً أسلوب المنھج  .اللغة العربية للصفوف األربعة األولى من المرحلة األساسية في األردن

تكرارات القيم في  وقد أظھرت نتائج الدراسة أنَّ مجموع .الجملة وحدة للتحليلمعتمداً والوصفي 
قيمة، حصلت كتب الصف الثاني على المرتبة األولى، ) 885(محتوى الكتب عينة الدراسة بلغ 

كتب الصف الرابع، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت كتب  ، ثمَّ يليه كتب الصف الثالث
  .الصف األول

كتب التربية  نة فيدراسة ھدفت إلى تحليل القيم المتضمَّ  (Al-Ajmi, 2002)وأجرى 
ً ستخدمماإلسالمية للصفوف األربعة في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت،  أسلوب تحليل  ا

أظھرت نتائج الدراسة أنَّ منظومة حفظ الدين حصلت على المرتبة األولى في قد و .المحتوى
ظومة حفظ حفظ المال وأخيراً جاءت من حفظ العقل ثمَّ  اشتمالھا على القيم، تليھا حفظ النفس ثمَّ 

  .النسل

في حياة الُحّب  إلى عرض بعض صور تحقق)  (Al-Gawazi, 2002دراسةوھدفت 
ً ستخدممالمشروع، الُحّب  الصحابة والتابعين والسلف الصالح، وتوضيح المنھجين التاريخي ا

أفراد المجتمع حّب  ثمَّ  ،هللا تعالى ورسولهُحّب  نَّ أأظھرت نتائج الدراسة قد و .والوصفي
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المشروع من خالل الُحّب  ھو القاعدة والمنطلق للتربية اإلسالمية، وكذلك أھمية إبراز ،مالمسل
 . المقررات الدراسية

إلى التعّرف على مدى توافر القيم اإلسالمية في كتب   (Khatatba, 2001)وھدفت دراسة
ً اللغة العربية من الصف الخامس وحتى والسابع في األردن، مستخدم لمحتوى، أسلوب تحليل ا ا

وقد أظھرت نتائج الدراسة أنَّ كتاب الصف السادس جاء بالمرتبة . الجملة وحدة للتحليل اً ومعتمد
واحتل المجال األخالقي المرتبة . األولى، ثمَّ كتاب الصف الخامس، ثمَّ كتاب الصف الرابع

رة جاء مجال وفي المرتبة الرابعة واألخي ،األولى، ثمَّ المجال التعبدي، يليه المجال العقدي
  . المعامالت

نتھا كتب التربية بدراسة ھدفت إلى تعيين القيم التي تضمّ  (Abu Latifa, 1999)قام و
ً ستخدممف إلى البناء التنظيمي الذي تخضع له، ، والتعرّ في األردن اإلسالمية للمرحلة األساسية  ا

قيم شيوعاً كان مجال حفظ أظھرت نتائج الدراسة أنَّ أكثر مجاالت القد و .أسلوب تحليل المحتوى
الدين، ثم تاله مجال حفظ النفس، وأخيراً مجال حفظ المال، وأنَّ ھذه القيم ظھرت في تلك الكتب 

  . ةكانت ضمنيَّ  في كتب عينة الدراسة بشكل غير مقصود، وأنَّ غالبية القيم المبثوثة

نة في كتب ضمّ دراسة ھدفت إلى الكشف عن القيم االجتماعية المت (Gabr, 1995)أجرى و
التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي من الصف الخامس وحتى العاشر 

ً ستخدمم، ردنفي األ أظھرت نتائج الدراسة أنَّ كتب التربية قد و .أسلوب تحليل المحتوى ا
ً ) 21(قيمة إيجابية، و) 79(اإلسالمية للمرحلة المذكورة تضمنت    . مرضاً اجتماعيا

ف على أثر القيم والمفاھيم والمعتقدات في إلى التعرَّ ) Marialisa,1994(وھدفت دراسة 
مديراً لمدرسة ) 361(من الدراسة عينة تكونت السلوك الشخصي لمدراء المدارس الحكومية، و

ً  .حكومية قد و .)قيم االستقاللية وتقدير اآلخرين للشخص والدعم واإلحسان( :مقياس مستخدما
وكذلك عالقة ھذا  ،تائج الدراسة العالقة بين قيم االستقاللية وااللتزام بأھداف المؤسسةأظھرت ن

   .االلتزام بالسلوك الشخصي للمدير وأثره على المفاھيم المؤسسية

نة في كتب التربية إلى معرفة القيم المتضمّ  (AL-Jaradi, 1993)وھدفت دراسة 
ً أسلوب سي في الجمھورية اليمنية، اإلسالمية للمرحلة الدنيا من التعليم األسا تحليل مستخدما

أظھرت نتائج الدراسة أنَّ كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الدنيا من التعليم قد و .المحتوى
ً ) 60(األساسي في الجمھورية اليمنية تضمنت    .قيمة، وكان توزيعھا على الموضوعات عشوائيا

  مناقشة الدراسات السابقة
، ثالثة أقسامسات السابقة تنوعت في أھدافھا وعيناتھا، وأنھا انقسمت إلى الدرا أنَّ ياُلحظ 

 (Al-Mesaieed, 2007) ، (Sadeeq, 2008):دراسات القسم األول اھتم ببيان القيم في اإلسالم، وھي
Al-Gawazi, 2002)(.  د اھتمت ببيان القيم في اإلسالمقالقسم ھذا وياُلحظ أنَّ دراسات 

، من خالل الُحبّ  وبيان فلسفة اإلسالم في التعامل مع موضوع الُحبّ  لحاط وشرح مصطباستنو
، والتطبيقات العملية لعاطفة ذات الصلة نصوص القرآن الكريم والسنة المطھرةلاستعراض 
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القسم الثاني بتحليل القيم واھتم  .والصحابة والتابعين والسلف الصالح المحبَّة في حياة النبي
قد انقسمت إلى محورين اثنين، تناول المحور األول الكشف عن القيم في وفي الكتب المدرسية، 

، (Hawamdeh, 2008)، (Hamadneh & Almoghaid, 2011) :كتب اللغة العربية، وھي
(Al-Khawaldeh, 2003)  ،(Khatatba, 2001) .  ھذه الدراسات  أنَّ وياُلحظ  

   ية، وكذلك التعّرف على صورانحصرت في كتب اللغة العربية المقررة للمرحلة األساس
واختلفت دراسة الباحث عن دراسة  .، أو القيم اإلسالمية، أو القيم التربوية عامةالُحبّ 

(Hamadneh & Almoghaid, 2011)  ّنت عينتھا من كتب اللغة العربية للصف التي تكو
قدي والتعبدي المجال الع: األول والثاني األساسي، وتكونت أداة تحليلھا من خمسة مجاالت وھي

. بُعداً، وكانت وحدة التحليل العبارة والجملة) 82(والمعامالت واألخالقي واالجتماعي، ومن 
بينما دراسة الباحث تكونت عينتھا من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، وتكونت أداة 

قيم المحبَّة المتعلقة  قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات،: تحليلھا من ثالثة مجاالت وھي
بُعداً، وكانت وحدة التحليل ) 39(بالمدرسة واألسرة، قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام، ومن 

ا المحور الثاني فاھتم بالكشف عن القيم في كتب التربية اإلسالمية، وھيأ. الفقرة : دراسات مَّ
(AL-Mawagdeh, 2010) ،(Al-Shibli, 2009)  ،(Al-Ajmi, 2002) ،(AL-Jaradi, 

ھا انحصرت في كتب التربية أنَّ وياُلحظ  .(AL-Jaradi, 1993)، (Gabr, 1995)، و(1993
  التي  (AL-Mawagdeh, 2010)دراسة اإلسالمية المقررة للمرحلة األساسية، باستثناء 

ة في واتفقت جميع ھذه الدراسات في تحليل القيم اإلسالمي. الثانويوالثاني للصفين األول كانت 
أما  .التي ھدفت إلى الكشف عن القيم االجتماعية (Gabr, 1995)الكتب، باستثناء دراسة 

القسم الثالث األجنبية فقد اھتمت بدراسة تأثير بعض القيم على األبناء كدراسة دراسات 
)laible& Roesch, 2004( أو التعرَّف على أثر القيم والمفاھيم والمعتقدات في السلوك ،

  .)Marialisa,1994(راسة الشخصي كد

أنَّ موضوع القيم من الموضوعات الھامة  يُستنتجمن خالل استعراض الدراسات السابقة، 
وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات في األدب  .التي اھتمت بھا الدراسات واألبحاث التربوية

ت السابقة في استخدام اتفقت معظم الدراساقد و .بناء األداة والمنھجية في التحليلفي النظري، و
القيم التربوية أو اإلسالمية أو االجتماعية المتضمنة في كتب للكشف عن أسلوب تحليل المحتوى، 

ھدفت إلى أنَّھا في حين اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث  .األساسيةالمرحلة 
رحلة الثانوية المقررة في األردن، في كتب التربية اإلسالمية للمالمتضّمنة الكشف عن قيم المحبَّة 

 اإلسالم فيالمحبَّة  قيم ومما تتميّز به ھذه الدراسة أنه ال يوجد دراسات علمية تناولت موضوع
، وبالتالي وحسب اطالع األردن في الثانويّة للمرحلة اإِلسالميّة التَّربية كتب في نةالُمتَضمَّ 

ً  الباحث تبيَّن أنَّ موضوع الدراسة لم يُتناول   .بالدراسة مسبقا

  الطريقـة واإلجراءات
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تمَّ استخدام المنھج الوصفي، حيث تّم : منھج الدراسة المستخدم

، والتي تھدف إلى وصف المحتوى (Content Analysis)استخدام طريقة تحليل المحتوى 



  2759ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسين المقوسي 

  2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً منظماً، وقد استُ  ً موضوعيا نة في يم المحبَّة المتضمَّ خدمت ھذه الطريقة للكشف عن قوصفا
حصر الفقرات التي تتضمن قيم المحبَّة في كتب الثقافة  كتب عينة الدراسة، حيث تمَّ المحتويات 

تحليل "إنَّ  .اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن، من خالل معرفة تكرار فقرات تلك القيم
لمسحية، إال أنَّه لم يُعد يقتصر على كان أداة من أدوات البحث في مجال الدراسات ا وإنْ المحتوى 

ما يتعدى ھذا الوصف الكمي إلى التحليل استقصاء الظواھر، ورصد معدالت تكرارھا، وإنَّ 
 "الكيفي، الذي يُبرز ما في الكتب من قيم، وما يسود فيھا من اتجاھات، أو مواطن اھتمام

(To'eima, 1987, p. 41) .   

مع الدراسة من جميع كتب التربية اإلسالمية في تكّون مجت: مجتمع الدراسة وعينتھا
م، ومجموعھا 2014-2013مرحلة التعليم الثانوي، المقررة في المملكة األردنية الھاشمية للعام 

، -المستوى األول والثاني- كتابي الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي : وھي خمسة كتب
العلوم اإلسالمية  ي، وكتاب- المستوى الثالث- وكتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي

وتكونت عينة الدراسة التي تمَّ تحليلھا من ثالثة كتب، ويشير  الثاني الثانوي،واألول  ينللصف
 الثقافة اإلسالمية كتبمن إلى توزيع عينة الدراسة، وتّم اختيار عينة الدراسة ) 1(الجدول 
ركة اإلجبارية لجميع طلبة المرحلة الثانوية، بمختلف ، باعتبارھا من مواد الثقافة المشتالثالثة

العلمي واألدبي واإلدارة المعلوماتية والصناعي واالقتصاد  :فروعھم األكاديمية والمھنية
   .فقط طلبة المرحلة الثانوية تخصص األدبي اھمسبينما كتابي العلوم اإلسالمية يدر المنزلي،

كتب الثقافة اإلسالمية التي يدرسھا جميع طلبة من ناحية أخرى فإنَّ من أسباب اختيار و
 12سن (المرحلة الثانوية أنَّ طلبة ھذه المرحلة قد وصلوا إلى نھاية مرحلة اإلحساس بالھوية 

فيھا بالمتغيرات الُمتعلِّم  عند اريكسون، حيث تعتبر مرحلة انتقالية، يزداد اھتمام) 18إلى 
  وأنماط سلوكه، ومعاييره ومعتقداته وُمثله العليا المتنوعة لتحديد ھويته، وميوله وتفكيره،

 (Al-Nashawati, 1984, p. 176).  وفي النمو والتمثّل األخالقي عند كولبرج تعتبر المرحلة
في ھذه المرحلة بالقوانين الُمتعلِّم  الثانوية مرحلة التوّجه نحو النظام والقانون، حيث يتمسك

    .(Al-Nashawati, 1984, p. 190) النظام االجتماعيوالنُظم االجتماعية السائدة، ويصون 

  .عدد الكتب والدروس والصفحات والفقرات الموجودة في عينة الدراسة :)1(جـدول 

عدد  الصف 
عدد الفقراتعدد الصفحات الدروس

الثقافة  كتب
 اإلسالمية

 352 166 33 المستوى األول –األول الثانوي 
 345 158 30 انيالمستوى الث –األول الثانوي 

 383 219 39المستوى الثالث –الثانوي  ثانيال
 1080   543 102   المجموع

) 543( ھاعدد الكتب ثالثة كتب، ويبلغ عدد صفحات أنَّ ) 1(ويتضح من ھذا الجدول 
  .فقرة) 1080(التي تمَّ تحليلھا  ھادرساً، وعدد فقرات) 102( ھاصفحة، وعدد دروس
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  :بناء ھذه األداة وفق الخطوات اآلتية مَّ تو: أداة تحليـل المحتـوى

  تحديد مجاالت التحليل التي تُشّكل قيم المحبَّة: الخطوة األولى
ھذه الخطوة ببعض الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث، من خالل لوقد تّم االستعانة 

تّم تحديد وبعد ذلك . االطاّلع على الدراسات السابقة، واألدب النظري المرتبط بموضوع القيم
 مجاالتتكون تلك ال ثالثة مجاالت تُشّكل قيم المحبَّة في اإلسالم، حيث حرص الباحث على أنْ 

تحديد فيھا تمَّ : األولى .وقد اشتملت ھذه الخطوة على مرحلتين .جامعة مانعة، شاملة وكاملة
، عقيدة والعباداتقيم المحبَّة المتعلقة بال: ھيومجاالت قيم المحبَّة، حيث تضمنت ثالثة مجاالت 

تحديد أبعاد كل  تمَّ  المرحلة الثانيةوفي  .بالدولة والنظام ةالمتعلقو، المدرسةاألسرة وب ةالمتعلقو
   .في صورتھا النھائية مجال من المجاالت الثالث التي تُحدد قيم المحبَّة

  استخراج صدق األداة: الخطوة الثانية
ة ُمَحكِّمين من خمسواألبعاد على  مجاالتض الوللتأكد من صدق أداة تحليل المحتوى تّم عر

شھادة الدكتوراه في مناھج وأساليب تدريس التربية  نن يحماليْ ُمَحكِّمَ : اختصاصات مختلفة
م يحمل شھادة  َمْين يحمالن شھادة الدكتوراه في علوم الشريعة اإلسالمية، وُمَحكِّ اإلسالمية، وُمَحكِّ

 ،شمول القائمة: واألبعاد من حيث المجاالتكم على منھم الحُ  وطُلب. الدكتوراه في اللغة العربية
، وأية اقتراحات ومالحظات علمية على أداة ةالثالث المجاالتمن  مجالوكفاية األبعاد في كل 

، %85احتساب الفقرات التي تّم االتفاق عليھا من قبل الُمَحكِّمين بنسبة وبعد ذلك تمَّ . التحليل
ً واستبعاد بقية الفقرات  وبھذا تكون  .بُعداً ) 39( فياألبعاد  حصروبذلك تمَّ أقل،  التي نالت نسبا

   .األداة صالحة لقياس ما ُصّممت لقياسه، مما يعني أنھا تتمتع بالصدق الظاھري

  تحديد طريقة التحليل: الخطوة الثالثة
 ،اإلسالمقراءة الدروس الواردة في الكتب قراءة واعية بھدف التعّرف على قيم المحبَّة في  .1

 . والمتضّمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، كما وردت في أداة التحليل
. للتحليل، والعد، والتسجيل اعتمد الباحث الفقرة المفيدة وحدةً  حيث تحديد وحدة التحليل .2

التي تطّور فكرة رئيسة وتتميز بالوحدة  والفقرة المفيدة تتضمن مجموعة من الجمل التامة
بجمل بسيطة أو  اقد يُعبّر عنھووالفقرة تتضمن قيمة محددة من قيم المحبَّة،  .التجانسو

  . مركبة خبرية أو إنشائية
كان عدد حيث تجزئة الكتب إلى فقرات مفيدة وعبارات كاملة المعنى بحسب طبيعة النص،  .3

  .فقرة) 1080(الفقرات في الكتب الثالثة 
 . ةة واستبعاد الفقرات التي لم تتناول قيماً للمحبَّ حصر الفقرات التي تناولت قيم المحبَّ  .4
تحديد المجال الذي تنتمي لھا الفقرة  مَّ تحديد المدلول لكل وحدة من وحدات المحتوى، ثُ  .5

 .حسب تصنيف الموضوع
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وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل قيمة من قيم المحبَّة ظھرت في المحتوى الذي  ،رصد القيمة .6
 .ن النص يؤدي في مفھومه إلى تلك القيمةتّم تحليله، أو كلما كا

وتكرارات أبعاد كل  تفريغ نتائج التحليل في جداول تكرارية مشتملة على نوع المجال .7
  .ونسبتھا المئوية، وترتيبھا في كل كتاب مجال،

  استخراج صدق التحليل: الخطوة الرابعة
دروس، بمعدل من إجمالي ھذه ال%) 10(أخذ عينة طبقية منتظمة من الدروس بواقع ب

ً من العدد الكلي للدروس، والبالغ عددھا ) 11( ً للكتب الثالثة، مع مراعاة ) 102(درسا درسا
، وقد تجزئة ھذه الدروس إلى فقرات كاملة المعنى، وشمولھا لكل وحدات كتب التربية اإلسالمية

التحليل ُعرض ، ثمَّ ُضمِّن التحليل بتعليمات واضحة لعملية الترميز وإجراءات التحليل
ين المختصين، وطُلب منھم إبداء الرأي في التحليل والتصنيف ة من الُمَحكِّمِ ثالثوالتصنيف على 

الُمشار إليھا في التصنيف  مجاالتمن حيث الدقة من الناحية العلمية واللغوية والفنية، في ضوء ال
ة، وأكدوا على دقة التحليل بعناي الثالثة وفي الخانة المخصصة لذلك، حيث راجع الُمَحكِّمون

  .عملية التحليل
  واألبعاد المجاالتاستخراج ثبات التحليل وفق : الخطوة الخامسة

ثالثة معلمين لمبحث التربية اإلسالمية، ومشرف (حللين متخصصين ة مُ أربعاختيار ب
 سة وأھميتھا، وتّم تدريبھم بشكل جيدا، وبُيِّن لھم أھداف الدر)تربوي لمبحث التربية اإلسالمية

على كيفية القيام بعملية التحليل، وبعد أْن تّم االطمئنان إلى فھمھم للخطوات، وكيفية تنفيذھا بدقة 
 .طُلب منھم القيام بتحليل نفس الدروس التي قام الباحث بتحليلھا بشكل مستقل

بعد االنتھاء من عملية التحليل تّم القيام بحساب نسبة االتفاق بين تحليل الباحث وتحليل كل 
التي ) 1977 ،أوزارف وماير(حساب ذلك بناًء على معادلة  ، وقد تمَّ األربعة يناحد من الُمَحكِّمِ و

        :ى نسبة االتفاق بين الُمَحللين حسب القانون التاليتُسمَّ 
  x 100%              مرات االتفاقعدد =                  نسبة االتفاق      

   مرات االختالفعدد + مرات االتفاقد عد                         
، %)90(الثاني  الُمَحلِّل، ونسبة االتفاق مع %)91(ل األول فكانت نسبة االتفاق مع الُمَحلِّ 

وبالتالي %). 84( الرابع الُمَحلِّل، ونسبة االتفاق مع %)92(الثالث  الُمَحلِّلونسبة االتفاق مع 
وھي قيمة مرتفعة جداً، تؤكد سالمة التحليل %). 89,25(ن ليبلغت النسبة الكلية لالتفاق مع الُمحلِّ 

  .وثباته

أنَّ أداة التحليل تتمتع بخصائص بوفي ضوء دالالت الصدق والثبات يمكن القول 
جيدة وموثوقة، مما يدعم الثقة باستخدام األداة لتحليل محتوى كتب التربية )1(سيكومترية

                                                            
يُمثل مفھوما الثبات والصدق أھم شرطين ينبغي توفرھما في أداة القياس المستخدمة في مجال االختبارات   )1(

 (Hassan, 2007, p. 334)القياسألدوات  والقياس والتقويم التربوي، ويُطلق عليھا الخصائص السيكومترية
(Hammad, 2012, p. 59) .  
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وبعد ذلك قام الباحث بتحليل محتوى . ھا لقيم المحبَّةنومدى تضمّ  اإلسالمية في المرحلة الثانوية،
عينة الدراسة حسب أداة التحليل، حيث تّم استخراج التكرارات، ووضعھا في جداول  كتبال

  .نتائجالللوصول إلى  خاصة،

  نتائج الدراسـة

المستوى –ما مدى تضمُّن كتابي الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي : السؤال األول
  من المرحلة الثانوية في األردن لقيم المحبَّة في اإلسالم؟ -ول والثانياأل

لإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج تكرارات كل بُعد من أبعاد أداة التحليل لكل مجال من 
رتبة كل مجال من بُعداً، والنسب المئوية لكل بُعد من ھذه األبعاد، وُ ) 39(مجاالت األداة وعددھا 

تبة كل مجال في تكرارات األبعاد والمجاالت، ورُ ) 2(التحليل، ويظھر في جدول مجاالت أداة 
  .مجتمعة - المستوى األول والثاني- كتابي الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي 

تبة كل مجال من المجاالت الثالث لقيم المحبَّة في التكرارات والنسب المئوية ورُ ): 2(جــدول 
  .المستوى األول والمستوى الثاني: ية للصف األول الثانويكتابي الثقافة اإلسالم

 المستوى األول والثاني: كتابي الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي
 الرتبة % التكرارات البُعـد المجـال

ول
األ

ل 
جا
الم

  
ت
ادا
لعب
 وا
يدة
لعق
 با
لقة
متع
 ال
َّة حب

الم
يم 
ق

 

 %17,1 29 هللا تعالى محبَّة

ـى
ألول

ا
 

 %27,8 47 لرسولا محبَّة
 %5,3 9 األنبياء والرسل محبَّة
 %0,0 0 المالئكة  محبَّة
 %30,8 52 القرآن الكريم محبَّة
 %8,9 15 الصحابة محبَّة
 %0,6 1 أُمھات المؤمنين محبَّة

 %3,6 6 محبَّة آل البيت
 %5,3 9 محبَّة المسلمين
 %0,6 1 محبَّة الصالة

 %0,0 0 صوممحبَّة ال
 %0,0 0 محبَّة الزكاة

 

 %0,0 0 محبَّة الحج
 

 %100 169 المجموع
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 )2(تابع جدول رقم ... 
 المستوى األول والثاني: كتابي الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي

 الرتبة % التكرارات البُعـد المجـال
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 %6,6 11 الوالدين محبَّة

يـة
ثان
ال

 

 %12,1 20 األبناء محبَّة
 %9,1 15 الزوج/ الزوجة محبَّة
 %3,6 6 األرحام محبَّة
 %17,5 29 العلم ةمحبَّ 
 %0,0 0 المعلم محبَّة
 %34,9 58 العلماء محبَّة
 %1,8 3 المدرسة محبَّة

 %6 10 محبَّة المسجد
 %0,0 0 الصداقة واألصدقاء محبَّة
 %8,4 14 الرياضة والصحة محبَّة

 %0,0 0 محبَّة النظافة
 %100 166 المجموع
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 %23,1 31 العدل والمساواة محبَّة

ثـة
ثال
ال

 

 %3,0 4 الحرية محبَّة
 %0,8 1 محبَّة الشورى
 %0,0 0 محبَّة الوطن
 %3,0 4 محبَّة الوحدة

 %3,0 4 األمن محبَّة
 %13,4 18 محبة الحاكم العادل

 %17,9 24 محبَّة األخالق والفضائل اإلسالمية
 %7,4 10 اآلخرين واحترامھم  محبَّة

 %0,8 1 محبَّة البيئة
 %17,1 23 محبَّة العمل

 %9,7 13 محبَّة التكافل االجتماعي
 %0,8 1 محبَّة األيتام
 %0,0 0 محبَّة الجار

 %100 134 المجموع
 469 المجموع الكلي
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   :ما يأتي) 2(يظھر من جدول رقم 

ال قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات جاء في المرتبة األولى بتكرارات بلغت إنَّ مج .1
تكراراً، ) 166(، وفي المرتبة الثانية مجال قيم المحبَّة المتعلقة باألسرة والمدرسة بـ )169(

) 134(وفي المرتبة األخيرة جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام بتكرارات بلغت 
  .تكراراً 

إنَّ أعلى تكرارات لقيم المحبة في كتاب الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي كانت على  .2
، )47( ، محبَّة الرسول)52(، محبَّة القرآن الكريم )58( محبَّة العلماء :النحو التالي

الق والفضائل ، محبَّة األخ)29(محبَّة العلم ، و، محبَّة هللا تعالى)31(محبَّة العدل والمساواة 
، محبَّة )18(، محبة الحاكم العادل )20(، محبَّة األبناء )23(، محبَّة العمل )24(اإلسالمية 
، محبَّة التكافل )14(، محبَّة الرياضة والصحة )15(الزوج / محبَّة الزوجةوالصحابة، 
، )10(مھم محبَّة اآلخرين واحتراو، محبَّة المسجد، )11(، محبَّة الوالدين )13(االجتماعي 

محبَّة آل : تكرارات) 6(محبَّة األنبياء والرسل، ومحبَّة المسلمين، وبـ : تكرارات) 9(وبـ 
األمن، محبَّة الحرية، وقيمة الوحدة، محبَّة  محبَّة: تكرارات )4(البيت، ومحبَّة األرحام، وبـ 

محبَّة أُمھات : قيم ھيخمس واحٍد  ، وأخيراً حصل على تكرارٍ تكرارات )3(محبَّة المدرسة 
 .المؤمنين، محبَّة الصالة، محبَّة الشورى، محبَّة األيتام، محبَّة البيئة

محبَّة المالئكة، محبَّة الصوم، محبَّة : قيم لم تحصل على أّي تكرار، وھي) 9(إنَّ ھنالك  .3
لوطن، الزكاة، محبَّة الحج، محبَّة المعلم، محبَّة الصداقة واألصدقاء، محبَّة النظافة، محبَّة ا

 .محبَّة الجار

المستوى –ما مدى تضّمن كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي : لسؤال الثانيا
  من المرحلة الثانوية في األردن لقيم المحبَّة في اإلسالم؟ -الثالث

كل مجال من للإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج تكرارات كل بُعد من أبعاد أداة التحليل 
تبة كل مجال من النسب المئوية لكل بُعد من ھذه األبعاد، ورُ وبُعداً، ) 39(ألداة وعددھا مجاالت ا

تبة كل مجال في ، ورُ تكرارات األبعاد والمجاالت) 3(مجاالت أداة التحليل، ويظھر في جدول 
       .-المستوى الثالث- كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي 
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  2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبة كل مجال من المجاالت الثالث لقيم المحبَّة في والنسب المئوية ورُ التكرارات ): 3(جــدول 
  .المستوى الثالث: كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي

 المستوى الثالث: كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي
 الرتبة % التكرارات البُعـد المجـال

ول
األ

ل 
جا
الم

  
لقة
متع
 ال
َّة حب

الم
يم 
ق

 
ت
ادا
لعب
 وا
يدة
لعق
با

 

 %3,9 4 هللا تعالى محبَّة

نية
لثا
ا

  

 %12,7 13 الرسول محبَّة
 %0,0 0 األنبياء والرسل محبَّة
 %0,0 0 المالئكة محبَّة
 %14,7 15 القرآن الكريم محبَّة
 %41,2 42 الصحابة محبَّة
 %1,0 1 أُمھات المؤمنين محبَّة

 %1,0 1 محبَّة آل البيت
 %8,8 9 محبَّة المسلمين
 %16,7 17 محبَّة الصالة
 %0,0 0 محبَّة الصوم
 %0,0 0 محبَّة الزكاة
 %0,0 0 محبَّة الحج
 %100 102 المجموع

ني
لثا
ل ا
جا
الم

  
سة
در
الم
 و
رة
ألس
 با
لقة
متع
 ال
َّة حب

الم
يم 
ق

 

 %7,9 3 الوالدين محبَّة

لثة
لثا
ا

 

 %31,6 12 األبناء محبَّة
 %13,2 5 الزوج/ الزوجة محبَّة
 %5,3 2 األرحام محبَّة
 %21 8 العلم محبَّة
 %0,0 0 المعلم محبَّة
 %10,5 4 العلماء محبَّة
 %0,0 0 المدرسة محبَّة

 %10,5 4 محبَّة المسجد
 %0,0 0 الصداقة واألصدقاء محبَّة
 %0,0 0 الرياضة والصحة محبَّة

 %0,0 0 نظافةمحبَّة ال
 %100 38 المجموع
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 )3(تابع جدول رقم ... 
 المستوى الثالث: كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي

 الرتبة % التكرارات البُعـد المجـال

ث
ثال
 ال
ال
مج
ال

  
ظام

الن
 و
ولة
الد
ة ب
علق
لمت
ة ا
َّ حب
الم

يم 
ق

 

 %37,4 40 العدل والمساواة محبَّة

ـى
ألول

ا
 

 %4,7 5 الحرية محبَّة
 %0,9 1 محبَّة الشورى
 %0,0 0 محبَّة الوطن
 %10,2 11 محبَّة الوحدة

 %4,7 5 األمن محبَّة
 %6,5 7 اكم العادلمحبة الح

 %15,0 16 محبَّة األخالق والفضائل اإلسالمية
 %5,6 6 اآلخرين واحترامھم محبَّة

 %0,0 0 محبَّة البيئة
 %1,9 2 محبَّة العمل

 %3,7 4 محبَّة التكافل االجتماعي
 %9,4 10 محبَّة األيتام
 %0,0 0 محبَّة الجار

 %100 107 المجموع
 247 موع الكليالمج

   :ما يأتي) 3(يظھر من جدول رقم 
بتكرارات بلغت ولى األجاء في المرتبة مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام إنَّ  .1

تكراراً، ) 102(بـ  مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات، وفي المرتبة الثانية )107(
بتكرارات بلغت لمحبَّة المتعلقة باألسرة والمدرسة قيم اوفي المرتبة األخيرة جاء مجال 

 .تكراراً ) 38(
الثانوي كانت على  الثانيإنَّ أعلى تكرارات لقيم المحبة في كتاب الثقافة اإلسالمية للصف  .2

، )17(، محبَّة الصالة )40(، محبَّة العدل والمساواة )42(محبَّة الصحابة : النحو التالي
 ، محبَّة الرسول)15(، محبَّة القرآن الكريم )16(إلسالمية محبَّة األخالق والفضائل ا

 ،)9(محبَّة المسلمين ، )10(، محبَّة األيتام )11(محبَّة الوحدة  ،)12(، محبَّة األبناء )13(
) 5(، وبـ )6(، محبَّة اآلخرين واحترامھم )7(ة الحاكم العادل ، محبَّ )8(محبَّة العلم 
محبَّة : تكرارات) 4(األمن، وبـ  ج، ومحبَّة الحرية، ومحبَّةالزو/ محبَّة الزوجة: تكرارات

، )3(محبَّة الوالدين هللا تعالى، ومحبَّة العلماء، ومحبَّة المسجد، ومحبَّة التكافل االجتماعي، 
محبَّة أُمھات المؤمنين، : واحد تكراروبمحبَّة األرحام، ومحبَّة العمل، : تكرار) 2(وبـ 

 .بَّة الشورىومحبَّة آل البيت، ومح
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  2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محبَّة األنبياء والرسل، محبَّة : قيمة لم تحصل على أّي تكرار، وھي) 13(إنَّ ھنالك  .3
المالئكة، محبَّة الصوم، محبَّة الزكاة، محبَّة الحج، محبَّة المعلم، محبَّة المدرسة، محبَّة 

حبَّة البيئة، ممحبَّة النظافة، محبَّة الوطن، الصداقة واألصدقاء، محبَّة الرياضة والصحة، 
 .محبَّة الجار

قيم المحبَّة الُمتضمنة في كتب الثقافة اإلسالمية مجتمعة في ھي ما : السؤال الثالث
  المرحلة الثانوية في األردن؟

كل مجال من للإلجابة عن ھذا السؤال تّم استخراج تكرارات كل بُعد من أبعاد أداة التحليل 
تبة كل مجال رُ والنسب المئوية لكل بُعد من ھذه األبعاد، وبُعداً، ) 39(وعددھا  ،مجاالت األداة

تبة كل مجال تكرارات األبعاد والمجاالت، ورُ ) 4(من مجاالت أداة التحليل، ويظھر في جدول 
 )المستوى األول والثاني والثالث(في كتب الثقافة اإلسالمية للصف األول والثاني الثانوي 

  .مجتمعة
كل بُعد من أبعاد المجاالت الثالث لقيم المحبَّة في كتب لنسب المئوية التكرارات وال): 4(جــدول 

المستوى األول والثاني، : األول الثانوي(وُرتبتھا الثقافة اإلسالمية لصفوف المرحلة الثانوية 
  ).المستوى الثالث: والثاني الثانوي

 البُعد المجال

 التكرارات

الرتبة % األول
الثانوي

الثاني 
 الثانوي

+ 1م
 3م+2م

المجموع 3م2م+1م

ول
األ

ل 
جا
الم

:  
ت
ادا
لعب
 وا
يدة
لعق
 با
لقة
متع
 ال
َّة حب

الم
يم 
ق

 

 %12,2 33 294هللا تعالىمحبَّة

ـى
ألول

ا
 

 %22,1 60 4713الرسولمحبَّة
 %3,3 9 90األنبياء والرسلمحبَّة
 %0,0 0 00المالئكةمحبَّة
 %24,7 67 5215القرآن الكريممحبَّة
  %21,0 57 1542الصحابةمحبَّة
  %0,7 2 11أمھات المؤمنينمحبَّة

 %2,6 7 61محبَّة آل البيت
 %6,7 18 99محبَّة المسلمين
 %6,7 18 117محبَّة الصالة
 %0,0 0 00محبَّة الصوم
 %0,0 0 00محبَّة الزكاة
 %0,0 0 00محبَّة الحج
 %100 271 169102المجموع
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 البُعد المجال

 التكرارات

الرتبة % األول
الثانوي

الثاني 
 الثانوي

+ 1م
 3م+2م

المجموع 3م2م+1م

ني
لثا
ل ا
جا
الم

:  
سة
در
الم
 و
رة
ألس
 با
لقة
متع
 ال
َّة حب

الم
يم 
ق

 

 %6,9 14 3 11 الوالدين محبَّة

ثـة
ثال
ال

  

 %15,7 32 12 20 األبناء محبَّة
 %9,8 20 5 15 الزوجة محبَّة
 %3,9 8 2 6 األرحام محبَّة
 %18,1 37 8 29 العلم محبَّة
 %0,0 0 0 0 لمالمع محبَّة
 %30,4 62 4 58 العلماء محبَّة
 %1,4 3 0 3 المدرسة محبَّة

 %6,9 14 4 10 محبَّة المسجد
الصداقة  محبَّة

 واألصدقاء
0 0 0 0,0% 

 %6,9 14 0 14الرياضة والصحة محبَّة
 %0,0 0 0 0 محبَّة النظافة

 %100 204 38 166 المجموع

ث
ثال
 ال
ال
مج
ال

  
قي

ظام
الن
 و
ولة
الد
ة ب
علق
لمت
ة ا
َّ حب
الم

م 
 

 %29,5 71 40 31 العدل والمساواة محبَّة

يـة
ثان
ال

  

 %3,7 9 5 4 الحرية محبَّة
 %0,8 2 1 1 محبَّة الشورى
 %0,0 0 0 0 محبَّة الوطن
 %6,2 15 11 4 محبَّة الوحدة

 %3,7 9 5 4 األمن محبَّة
 %10,4 25 7 18 محبة الحاكم العادل

محبَّة األخالق 
 والفضائل اإلسالمية

24 16 40 16,6% 

اآلخرين  محبَّة
 %6,6 16 6 10 ومساعدتھم

 %0,4 1 0 1 محبَّة البيئة
 %10,4 25 2 23 محبَّة العمل
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  2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )4(تابع جدول رقم ... 

 البُعد المجال

 التكرارات

الرتبة % األول
الثانوي

الثاني 
 الثانوي

+ 1م
 3م+2م

المجموع 3م2م+1م

 

محبَّة التكافل 
 %7,1 17 4 13 االجتماعي

 %4,6 11 10 1 محبَّة األيتام 
 %0,0 0 0 0 محبَّة الجار
 %100 241 107 134 لمجموعا

 %100%34,5 %65,5 %   716 247 469 المجموع العام 

   :ما يأتي) 4(يظھر من جدول رقم 

مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات جاء في المرتبة األولى بتكرارات بلغت إنَّ  .1
مجال قيم ة الثانية جاء في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، وفي المرتب) 271(

تكراراً، وفي المرتبة األخيرة جاء ) 241(المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام بتكرارات بلغت 
  .تكراراً ) 204(مجال قيم المحبَّة المتعلقة باألسرة والمدرسة بـ 

انت الثانوي كوالثاني  إنَّ أعلى تكرارات لقيم المحبة في كتب الثقافة اإلسالمية للصف األول .2
، محبَّة العلماء )67(، محبَّة القرآن الكريم )71(محبَّة العدل والمساواة : على النحو التالي

، محبَّة األخالق والفضائل اإلسالمية )57(محبَّة الصحابة  ،)60( ، محبَّة الرسول)62(
العادل،  ، محبة الحاكم)32(، محبَّة األبناء )33(، محبَّة هللا تعالى )37(، محبَّة العلم )40(

، )18(ومحبَّة الصالة  ،، محبَّة المسلمين)20(الزوج / ، محبَّة الزوجة)25(ومحبَّة العمل 
، وبـ )15(، محبَّة الوحدة )16(، محبَّة اآلخرين واحترامھم )17(محبَّة التكافل االجتماعي 

ة األيتام محبَّة الوالدين، ومحبَّة المسجد، ومحبَّة الرياضة والصحة، محبَّ : تكراراً ) 14(
األمن، محبَّة  محبَّة األنبياء والرسل، ومحبَّة الحرية، ومحبَّة: تكرارات) 9(، وبـ )11(

، محبَّة أُمھات المؤمنين، ومحبَّة )3( ، محبَّة المدرسة)7(، محبَّة آل البيت )8(األرحام 
 ).1(محبَّة البيئة  ،)2(الشورى 

محبَّة المالئكة، محبَّة الصوم، محبَّة : يحصل على أّي تكرار، وھقيم لم ت) 9(إنَّ ھنالك  .3
الزكاة، محبَّة الحج، محبَّة المعلم، محبَّة الصداقة واألصدقاء، محبَّة النظافة، محبَّة الوطن، 

 .محبَّة الجار
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  الدراسةمناقشة نتائج 
دات نَّ مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعباأأشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول إلى 

جاء في المرتبة األولى، وكذلك في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية مجتمعة بتكرارات 
تكراراً، بينما جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة باألسرة والمدرسة في المرتبة الثانية، ) 271(بلغت 

تاب الصف األول وفي المرتبة األخيرة جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام في ك
الثانوي، وفي كتاب الصف الثاني الثانوي جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة بالدولة والنظام في 

وفي المرتبة ومجال قيم المحبَّة المتعلقة بالعقيدة والعبادات في المرتبة الثانية، ، ولىالمرتبة األ
في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األخيرة جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة باألسرة والمدرسة، و

) 241(في المرتبة الثانية بـ بالدولة والنظام الثانوية مجتمعة جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة 
   .تكراراً ) 204(بـ باألسرة والمدرسة تكراراً، وفي المرتبة األخيرة جاء مجال قيم المحبَّة المتعلقة 

سية لمبحث التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، والتي وھذه النتائج تنسجم مع المحاور األسا
القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشريف وعلومه، العقيدة : "تكونت من المحاور التالية

اإلسالمية، السيرة النبوية، الفقه اإلسالمي، النظام اإلسالمي واألخالق اإلسالمية، الحضارة 
  .  (Jordanian Ministry of Education, 2005, p. 11) "اإلسالمية وحاضر العالم اإلسالمي

ن كتاب من سبع  -المستوى األول والثاني–الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي  يفقد تكوَّ
درساً، وحدة الحديث ) 16(وحدات دراسية، وحدة القرآن الكريم وعلومه، وبلغ عدد دروسھا 

دروس، وحدة السيرة النبوية ) 6(اإلسالمية  درساً، وحدة العقيدة) 14(النبوي الشريف وعلومه 
دروس، وحدة الفقه ) 6(دروس، وحدة الحضارة اإلسالمية وحاضر العالم اإلسالمي ) 7(

  .دروس) 8(، وحدة النظم اإلسالمية دروس )6(اإلسالمي 

ن كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي  من سبع وحدات  - المستوى الثالث–بينما تكوَّ
دروس، وحدة الحديث النبوي ) 6(اسية، وحدة القرآن الكريم وعلومه، وبلغ عدد دروسھا در

دروس، وحدة السيرة النبوية وسيرة ) 4(دروس، وحدة العقيدة اإلسالمية ) 6(الشريف وعلومه 
) 6(دروس، وحدة النظم اإلسالمية ) 7(دروس، وحدة الفقه اإلسالمي ) 5(السلف الصالح 

 .دروس) 5(ة اإلسالمية وحاضر العالم اإلسالمي دروس، وحدة الحضار

نَّ أعلى تكرارات لقيم المحبة في كتب الثقافة اإلسالمية أوأشارت نتائج السؤال األول إلى 
للصف األول والثاني الثانوي كانت لقيمة محبَّة العدل والمساواة متقدمة على قيمة محبَّة القرآن 

من معرفة هللا ومحبّته وھذا يتعارض مع حقيقة أنَّ . بةومحبَّة الصحا الكريم ومحبَّة الرسول
حبة المخلوقات خاصة اإلنسان الذي مستوجب تة الخالق حبَّ وإنَّ م اإلسالم، أبرز مرتكزات

مرة  95، ولذلك فقد وردت كلمة الُحّب ومشتقاتھا في القرآن الكريم استخلفه هللا في األرض
(Abdelbaqi, 2001, p. 234-236) 29ردت كلمة مودة في القرآن الكريم ، كذلك و 

مما يدلل على المكانة السامية التي يضعھا القرآن  ، (Abdelbaqi, 2001, p. 837-838)مرة
   .الكريم لھذه العاطفة الوجدانية
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وعدم التوازن في  ،القرآن الكريم بعض المشكالت التي تنشأ عن عاطفة الُحبّ  عرضكما 
من مشكالت، حيث ناقش مشكلة النبي يعقوب ذلك سببه ما يُ و ،التعاطي معھا في بعض األحيان

بعضھم أكثر من البعض اآلخر، مما ترتب على  حبُّ أنَّ أباھم يُ الذين رأوا  عليه السالم مع أبنائه
ويتمتعوا وحدھم  ،حاولوا قتل يوسف عليه السالم، وإبعاده عن والده حتى يخلو لھم الجو ذلك أنْ 

وصريحة دعوة عميقة األحاديث النبوية نت وقد تضمَّ  . (Sadeeq, 2008, p. 3)ة والدھمبمحبَّ 
، ّب رسول هللاهللا تعالى وھو أسمى أنواع الُحّب، وحُ  بحبّ ة والبر واإلحسان، تبدأ للمحبَّ 

   .مظاھر الكون وعدم تدميرھا واالعتداء عليھا بّ ّب الناس بعضھم لبعض؛ وحُ وحُ 

في كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية لم أنَّ مؤلكما يرى الباحث ومن أسباب ذلك 
يُراعوا معيار الفائدة عند اختيار المحتوى، والذي يُقصد به اختيار المحتوى في ضوء معناه 

 & ,Sa`adeh)فرصة مواجھة الحياة المختلفةالُمتعلِّم  الحقيقي أو الوظيفي في الحياة إلعطاء
Ibrahim, 1997, p. 330)  .   

ج إلى وجود تباين واختالف كبير بين تكرارات مجاالت وأبعاد قيم المحبَّة في وأشارت النتائ
كتابي المستوى األول والثاني وكتاب المستوى الثالث، إنَّ سبب ذلك يعود كما يرى الباحث إلى 
عدم وجود منظومة لقيم المحبَّة لدى لجان تأليف المناھج، والتي يجب أن تتضمنھا كتب التربية 

ً وبشكل غير متوازن وغير منضبط اإلسالمية،   فأبو حامد . وبالتالي جاء توزيعھا عشوائيا
ر محبَّة إال بعد معرفة وإدراك، إذ ال يُحّب تَ يرى أنَّه ال يُ ) ھـ505-ھـ450(الغزالي    صوَّ

 اإلنسان إال ما يعرفه، ولذلك لم يتصّور أن يتصف بالُحّب جماد بل ھو من خاصية الحي الُمدِرك
(Al-Ghazali, 1999, V(4), p. 252) . ومن األسباب كذلك غياب التنسيق والتعاون بين

مؤلفي الكتب، ويظھر ذلك في تكرار كثير من قيم المحبّة من جھة وانعدامھا أو قلتھا من جھة 
أخرى، وھذا يدل على عدم التكامل والتناسق بين أھداف منھاج التربية اإلسالمية من ناحية 

  . سالمية من ناحية أخرىومحتوى كتب التربية اإل

نَّ أعلى تكرارات لقيم المحبة في كتاب أأشارت نتائج السؤال األول والثاني والثالث إلى و
تكراراً، وفي كتاب الصف ) 58(الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي كانت محبَّة العلماء 

، بينما )71(دل والمساواة ، وفي الكتب مجتمعة محبَّة الع)42(الثاني الثانوي محبَّة الصحابة 
محبَّة أُمھات : يمق واحد تكرارعلى جاءت أقّل القيم في كتاب الصف األول الثانوي وحصلت 

في كتاب الصف الثاني ومحبَّة البيئة، ومحبَّة األيتام ومحبَّة الشورى ومحبَّة الصالة والمؤمنين 
ً  واحد وبتكرارالثانوي  ة آل البيت ومحبَّة الشورى، وفي محبَّة أُمھات المؤمنين ومحبَّ : أيضا

  .واحد فقط الكتب مجتمعة جاءت قيمة محبَّة البيئة في المرتبة األخيرة بتكرار

  ة في كتب عينة الدراسة كان عشوائياً، وليس وھذا دليل على أنَّ توزيع قيم المحبَّ 
ً بطريقة متكاملة ومتوازنة، وأنَّ قيم المحبة التي تضمّ     -نة الدراسةعي–نتھا الكتب منظما

 اتدراسجاءت بشكل غير مقصود، وأنَّ غالبيتھا كانت مبثوثة بصورة ضمنية، وھذا ما وافق 
(AL-Mawagdeh, 2010) ،(Hawamdeh, 2008) ،(Abu Latifa, 1999) ،(AL-

Jaradi, 1993).   
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النتاجات التعليمية المحورية لكتب التربية اإلسالمية للمرحلة من ناحية أخرى فإنَّ و
انوية، وكذلك النتاجات العامة للمحاور األساسية لكتب عينة الدراسة، لم تتضمن أيَّة إشارة الث

األخالق الطالب أن يتمثّل (لموضوع القيم بشكل عام، وقيم المحبَّة بشكل خاص، باستثناء 
  ، والتي تكررت في النتاجات الخاصة للمستوى األول )واآلداب اإلسالمية في السلوك

المقرر في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  الث لمحور القرآن الكريموالثاني والث
ھذا يتعارض و . (Jordanian Ministry of Education, 2005, p. 83, 89, 97)الثانوية

الكتاب المدرسي الدعامة التربوية األساسية في بناء وترسيخ القيم اإلسالمية، وھذا مع حقيقة أنَّ 
ُكتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية مراجعتھا وتضمينھا لقيم أليف تيتطلب من القائمين على 

المحبَّة التي لم يتم تضمينھا في الكتب عينة الدراسة، أو كان توزيعھا في محتوى الكتب غير 
يتطلب انتقاء وتنظيم المعلومات بما يتناسب مع حاجة ة نجاح العملية التعليمية التعلميّ إنَّ ف .كافٍ 

دقيقة  بناء المناھج والكتب المدرسية وفق أسس علمية وال يكون ذلك إال من خالل , نالمتعلمي
   .منظمةو

وتظھر أھمية ترسيخ قيم المحبَّة في وجدان وعقول طلبة المرحلة الثانوية، ومن خالل كتب 
وننقل نا بالمحبَّة نصنع تربية ممكنة دون محبَّة، ألنّ ه ال نَّ ذلك أل ة،رالتربية اإلسالمية المقر

لذلك فإنَّ و. معارف وسلوكيات حسنة، فالمحبَّة كمال داخلي، والعنف ھو مضاد لقيم المحبَّة
العنف الذي يمارس ضد اإلنسان والذي يتنافى مع قيم الُحّب واالحترام يُؤدي إلى جروح نرجسية 

جدانية وجودية تنال من كرامة اإلنسان، ومن وجوده المعنوي، وتُؤدي إلى اإلضرار بحياته الو
 ،والنفسية، وإلى خلق ضمير أرعن، وتُولّد الكراھية في نفسه ضد مجتمعه، وتُميت في نفسه الثقة

  . (Mohammed, 2007, p. 13) عنده وتقتل روح المبادرة

قيم لم تحصل على أّي تكرارات في كتب عينة ) 9(كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ ھنالك 
ة، محبَّة الصوم، محبَّة الزكاة، محبَّة الحج، محبَّة المعلم، محبَّة محبَّة المالئك: الدراسة، وھي

ن عدم تضمي يرى الباحث أنَّ  .الصداقة واألصدقاء، محبَّة النظافة، محبَّة الوطن، محبَّة الجار
العبادات، كان من أسباب ھذه النتيجة، خاص بكتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية لمحور 

في بناء وترسيخ القيم عامة، وقيم المحبَّة ودورھا أھمية العبادات اإلسالمية  وھذا يتناقض مع
، فيما (Hamadneh & Almoghaid, 2011) خاصة، وخالفت الدراسة في ھذا نتائج دراسة

  . (Khatatba, 2001)قيم المجال األخالقي والتعبدي والعقدي، وكذلك دراسةبيتعلق 

دى إلى انتشار الكثير من القيم لدى الشباب، وخاصة تلك التقدم التكنولوجي والعلمي أإنَّ 
المرتبطة بالسالم والمحبَّة واحترام البيئة وحمايتھا، وبدأت الدعوة إلى قيم إنسانية جديدة كاحترام 

وحماية البيئة، وبات من المألوف فھم أنَّ ھذه القيم  ،الحياة والمسؤولية تجاه األجيال القادمة
، (Bahi, 2002, p. 29) لقيم اإلنسانية كلھاليُبنى عليھا الضمير العام  ،ةوغيرھا عناصر أخالقي

وفي الوقت نفسه ظھرت العديد من القيم الغربية السلبية في مجتمعاتنا، والتي أعاقت اإلبداع 
، الفاضلةوأفرغت المعرفة من مضمونھا التنموي واإلنساني، حيث ضاعت القيم االجتماعية 

مما أدى إلى , عية العليا للثراء والمال بغض النظر عن الوسائل المؤدية إليھاوباتت القيمة االجتما
وقد أثرت كل " .ظھور العديد من االنحرافات والمشاكل كالعنف وإدمان المخدرات والتعصب
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ما أدى إلى شعوره باإلحباط، وفقدان الثقة بالنفس والقدرة على م ،ھذه التغيرات على الشباب
أو على  ،ن الثقة بالمجتمع، األمر الذي عرَّض الشباب لالنحراف السلوكيتحقيق الذات، وفقدا

األقل لجوء الشباب لالنطواء واالنغالق على النفس، العتقاده بعجز المجتمع عن مواجھة 
   .(The Center of Political and Strategic Studies, 2000, p. 316) "مشكالته

ولد مزوداً بأي قيمة نحو أي موضوع فالفرد ال يُ : اهولذلك ھناك من يربط بين القيمة واالتج
خارجي، وإنما يكتسب قيمه في سياق احتكاكه بمواقف كثيرة ومتباينة في بيئة يكون لھا تأثير 

  عليه، فيتكون لديه بعض االتجاھات الخاصة التي تتجمع بعد ذلك فيما يسمى بالقيم
(Mahmoud, 1991, p. 33) . ويؤكد ذلك مورى)Murray (ل موقف إنَّ القيم تمثّ ": بقوله

الفرد نحو األشخاص واألشياء، وتكون مرتبطة باالتجاھات التي تكون بمثابة مؤشر رئيس لھا، 
أو يتعرض لھا في موقف , وھي تتحدد في إطار العالقة بين الفرد وبين الخبرات التي يكتسبھا

   (Murray, T, 1999. PP.41-50). "معين

فسير نتائج الدراسة إلى عدم وجود منظومة من القيم عامة، وقيم وأخيراً يمكن إجمال ت
فالتربية . لمرحلة الثانويةتربية اإلسالمية لالمحبَّة خاصة عند القائمين على تأليف كتب ال

  اإلسالمية جاءت لتشمل رعاية نمو اإلنسان في كل جوانبه الجسمية والعقلية 
 ، فھي تُعنى بتربية الفرد في جميع جوانب حياتهوالُخلقية واالجتماعية والروحية والوجدانية

(AL-Nahlawi, 1985, p. 116) . ومن ناحية أخرى يرى الباحثون التربويون أنَّ اختيار
  أما التنظيم فيشمل , التنظيم والمستوى: المحتوى الدراسي يقوم على أمرين أساسيين ھما

  أما ... المادة العلمية تنظيم المحتوى بشكل منطقي يقرره أصحاب التخصص في مجال 
  متعلِّ ما تّم اختياره وتنظيمه يناسب المُ  بالنسبة للمستوى فالمقصود به التأكد من أنَّ 

 (Al-Lagany, 1981, p. 183)  . للمرحلة الثانويةوبالتالي لم تراع كتب الثقافة اإلسالمية 
   .األمرين السابقين

إلسالمية للمرحلة الثانوية مراجعتھا وكل ذلك يقتضي من القائمين على مناھج التربية ا
أنَّ المحبَّة ھي أبرز مالمح منھج العالقات "وتضمينھا لقيم المحبَّة الالزمة لتلك المرحلة، ذلك 

المحبَّة بين الناس، صفت نفوسھم من الكراھية والحقد والِغل،  تاإلنسانية في اإلسالم، ومتى ساد
فإنَّ قيمة الُحّب "لذلك  .دھا السالم واالعتدال والرحمةاستقام أمرھم ونِعموا بحياة مستقرة، يسوو

في اإلسالم تعتبر من أسمى القيم التي يقوم عليھا المعتقد واإليمان في اإلسالم، ولذلك ھي قيمة 
  .  (Sadeeq, 2008, p. 15)"وليست طارئة أو مؤقتة أصلية وراسخة
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  التوصيات

ي المناھج التربوية الحديثة عامة، ومناھج التربية إبراز قيم المحبَّة التي يدعو إليھا اإلسالم ف −
اإلسالمية خاصة بصورة أكبر وأكثر تنظيماً، وتضمينھا بدرجة كافية في كتب التربية 
اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن، وإعادة توزيعھا بما يُحقق مبدأ التوازن الكمي 

 .والكيفي بين ھذه القيم

سالمية، مع التركيز على قيم المحبّة ليتمَّ تضمينھا في كتب بناء منظومة عامة للقيم اإل −
  .التربية اإلسالمية للمراحل الدراسية بصورة متكاملة ومتوازنة وشاملة

العمل على التعريف بمكانة قيم المحبَّة في اإلسالم، وأھمية إبرازھا دينياً، وثقافياً، وسلوكياً،  −
األساس للعالقات بين الناس على اختالف  من خالل كتب التربية اإلسالمية، باعتبارھا

 .عقائدھم وأعراقھم وثقافاتھم
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