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   قيم مشروع تعظيم البلد الحرام لر المدرسة الثانوية في تفعيود
 من وجهة نظر المعلمين

ي القر مر آل أحمد محمد بن   .أحمد
  . التربية اإلسالمية، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةقسم

ي و لك يد   Ahmed.q2008@gmail.com :ال

:المستخلص  
قــي   تفعيــل ــ ــة الثانو ســة املد دو ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد رــدفت عظــيممرر ع ومــشر

دو ــــــ ع والتعــــــرف ن، املعلمــــــ نظــــــر ــــــة وج مــــــن ــــــرام ا املــــــن(رالبلــــــد املعلــــــم، ســــــية، املد ة ردا ر

ــي الطال ــشاط ال ، ــ الباحــث) راملد اســتخدم وتــم ــرام، ا البلــد عظــيم ع مــشر قــيم تفعيــل وــ

مـــن اســة الد مجتمــع ـــو وت ، واملقــار املــس ـــشقيھ الوصــفي راملــن ن ــ) 3020(ن معلمــا
ً

املرحلـــة

مــــــن اســــــة الد عينــــــة ونــــــت وت ــــــة، جمــــــع) 400(رالثانو أداة وتمثلــــــت ــــــة، الثانو املرحلــــــة ــــــ معلمــــــا

ـــــ ع اشـــــتملت بانة اســـــ ـــــ دو) 44(املعلومــــات و املحـــــو ، محـــــاو عـــــة أ ـــــ ع عـــــة مو ة رعبــــا ر ر لز ر ر

ــ ع واشــتمل ــرام ا البلــد س تقــد قيمــة تفعيــل ــ ــة الثانو ســة ا) 11(راملد املحــو ة، رعبــا يلر ثـــا

ـ ع واشـتمل ـرام ا البلـد ـ ا فعل ع مة العز ادة قيمة تفعيل ة الثانو سة املد زدو ر ر

أفـــضل) 11( مكـــة ـــو لت التعـــاو قيمـــة تفعيـــل ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو الثالـــث واملحـــو ة، نعبـــا ن ر رر ر

ــ ع واشــتمل الفاضــلة داب ــ ع معينــة ئــة امل) 11(ب دو ــع الرا واملحــو ة، رعبــا ر ــةدر الثانو رســة

ـــ ع واشــتمل ـــرام ا هللا لبلــد ن الزائـــر مــع التعامـــل قيمــة تفعيـــل نتـــائج) 11(ــ ت وأشـــا ة، رعبــا ر

جـــة بد جـــاء ـــرام ا البلـــد عظـــيم ع مـــشر قـــيم تفعيـــل ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو أن ـــ إ اســـة رالد ر ور ر

النـدوات لعقـد التعلـيم ة ا و قبـل مـن التخطـيط ة بـضر اسـة الد وأوصت رمتوسطة، ر زر اللقـاءاتوو

البلــــد عظــــيم ع مــــشر قــــيم تفعيــــل لكيفيــــة ــــة الثانو س املــــدا ــــ ومعل س املــــدا ملــــدير ــــة والدو رر ر ي

الطالب لدى رام   .ا

املفتاحية لمات ة :ال الثانو سة املد ردو رام،ر ا البلد عظيم ع مشر   .وقيم
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the role of high school in the activation of 
values of the project “Maximizing the Holy Makkah” from the viewpoints of 
teachers, and to identify the roles of the school administration, the teacher, 
the school curriculum and student activity. The researcher made use of the 
descriptive approach, both screening and comparative, and the population of 
the study included (3020) teachers at the secondary stage. The study sample 
was consisting of (400) teachers at the secondary stage, and a questionnaire 
was used for collecting the study data including (44) items divided into four 
dimensions. The first dimension addresses the role of high school in the 
activation of values of sanctification of the Holy Makkah and included (11) 
items, and the second dimension tackles the role of high school in the 
activation of the value of increasing determination to do good deeds in the 
Holy Makkah and included (11) items. The third dimension included the role 
of high school in the activation of cooperation values to make Makkah the 
best environment that helps doing virtuous, and morals and included (11) 
items. The fifth dimension included the role of high school in the activation 
of the values of dealing with visitors to the Holy country of Allah and 
included (11) itmes. The results of the study revealed that the role of high 
school in activating the values of the project “maximizing the Holy Makkah” 
is moderately approved. The study also recommended holding seminars and 
periodical meetings with managers and teachers at secondary schools on how 
to activate values of the project to maximize the Holy Makkah among 
students. 
Keywords: The Role of High School, Values of the Project to Maximize the 
Holy Makkah. 
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 :مقدمة

ــــ وال الرســــالة، ومنبــــع ، الــــو ــــبط م املكرمــــة، مكــــة انــــة وامل الفــــضل مــــن وفــــر ــــظ ا

عــا فقــال ــان م ذلـك ــ ا يــدان ال عظـام بخــصائص عــا هللا ا  جس مخ جخ ُّ  :اختـص
     :وقـــال تعـــالى، )125: البقـــرة( َّ حق خضحض جض مص خص حص مس  خس حس

 ُّ  ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك  
ــــــرة( َّ مت زي  ري ٰى ــــــال تعــــــالى ،)150: البق  رن مم ام يل ُّ :وق
  :، وقـــــال تعـــــالى)96: آل عمـــــران( َّ ري ٰى ين ىن نن  من زن

ــــــد(َّ زت رت يب ىب نب ُّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ  :وقــــــال تعــــــالى ،)1: البل
  . )3-1: الزیتون( َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

عنـد ومطلـب ـا، ق وعنـوان ، مـة يـة مقيـاس ، ـرام ا البلـد عظـيم ـ ع فاظ رفا
أن حيـــث عمومـــا، ن املـــسلم

ً
وإبـــداعات منجـــزات مـــن حققتـــھ بمـــا فقـــط يقـــاس ال املجتمعـــات ـــ ر
وإيثــــــار ومـــــساواة عـــــدل مــــــن ـــــسانية بـــــالقيم ا تمــــــسك بمقـــــدار أيـــــضا تقــــــاس وإنمـــــا اعـــــات، واخ

ً

م سـلوك وتوجـھ واملجتمعـات ماعـات وا فـراد ـشاطات غلف ال القيم من ا وغ ية وت
مرجعي ا إطا عمل و والبناء، ا نحو

ً
واضطرابھر السلوك سوء ضوئھ يحكم ا

ً
.  

أن حيــــث ــــسان، ــــسانية إ خاللــــھ مــــن تتحقــــق الــــذي ر ــــو ا العنــــصر القــــيم ــــ عت َّو ي
ـ ال القـيم طبيعـة و ـا، تحقيق إ دف ال الغايات بطبيعة يتحدد ي سا السلوك نمضمو

السلوك ذا   .تحكم

ي الكيال عرف ص2006(و ـا) 375م، بأ ـارم"القيم ف ـ ع ـا نحكـم س ومقـاي ـات ح
ا حــــس حيــــث مــــن ماعيــــة وا الفرديــــة واملواقــــف واملوضــــوعات عمــــال و شــــياء و اص ــــ و
ــذين ن مـاب معينـة لــة م ـ أو ـا، ي وكرا ـا قيم وعــدم ا سـو حيـث مــن أو ـا، والرغبـة ـا وقيم

دين   ".ا

ــي را الز ـذكر ص2003(و أ) 10م، فــراد سـلوك انــةعــد م تحــدد ــ ال املعـاي ــم أ حــد
كمـا تماماتھ، وا وثقافاتھ، املجتمع ذلك ية تر اس ع ا و و ، ضار ا الر سلم ياملجتمعات

ّ ُ

أو اق ـــــ خ مـــــن ـــــا وتمنع القوميـــــة ثقافتـــــھ قـــــوة بحـــــسب ضـــــعفھ؛ أو املجتمـــــع لقـــــوة مؤشـــــرا عـــــد
ً

ال ـا تمتلك ـ ال القـوة ا تحـدد ال الدوليـة فالسياسة جـةالعكس، بد ا تحـدد إنمـا فحـسب، ردولـة
ا عتنق ال القيم   .أك

عقــل ـش ص2006(و يحكــم) 19م، مرجعيــا ا إطـا العــصو مـر ــ ع لت شـ القــيم أن ـ إ
ً ً

ر ر
م، ا الختيـــا ومحـــددات م، ا ســـلو لتقيـــيم ـــة معيا امـــا وأح م، تـــصرفا وجـــھ و فـــراد، رســـلوك ر

ً

وتراب وتماسـكھ سھ تجا للمجتمع تحفظ ا أ عـدكما القـيم ميـة أ ـ ع لـھ العـالم أفـاق إذ طـھ،
جـــة د ـــ إ ، ـــ املا القـــر مـــن ة ـــ خ الـــسنوات ـــ ـــا ع ـــديث ا عمـــق و عنـــا، غفلـــة ـــ ـــان رأن ن
بيــة ال غايـات تحديــد ة بـضر م عــض نـادي و القـيم، مــة أ ـ تكمــن بيـة ال مــة أ ـا مع رأصـبحت ز وز

ا وسائل النظر قبل ا داف   .وأ
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الق مية أ ي مغاموتأ يقو كما ص2011(ليم مـن) 2م، الفـرد سـلوك تـضبط ـا أ مـن
أي ــستطيع ال مــا ــذا و بمجتمعـھ، أو بنفــسھ الــضر مــن صـاحبھ يــردع م الكــر لق فــا رالـداخل،

ما القيام عن ماعة وا الفرد أخالق زت ما إذا بھ يقوم أن سلطة أو   .نظام

ا ســــــالمية القـــــيم ــــــ ع يقـــــوم ســــــالمي ســــــالميةواملجتمـــــع املــــــصادر مـــــن انطلقــــــت ـــــ ل
يثـاب واجبا ا واعتناق ا س مما وجعلت رة، املط ة النبو والسنة م الكر القرآن مصدر وخاصة

ً
ر ي

تركــھ ـ ع حاســب و عليـھ لقيــة. املـرء وا جتماعيـة يــاة ا وانـب شــاملة القـيم ــذه وجـاءت
الــسعا تحققــت ـــا التمــسك تــم مــا فــإذا ــسانية و والرخـــاءوالعقليــة مــن وتحقــق ــسان لإل دة

  .لألمة

مغامــ ــر ص2011(ىو م) 2-3، الكــر القــرآن مــن ــا وجود ــستمد ســالمية القــيم أن
والواقعيـــة عتـــدال و والتـــواز ـــساع و بالـــشمو ـــ تتم ـــ ف ولـــذلك ـــرة؛ املط ـــة النبو نوالـــسنة ل

وا ـــة والنظر والفعـــل، القـــو ن ـــ و والعمـــل، عتقـــاد ن بـــ ط صـــولوالـــر ـــ ع والثبـــات للتطبيـــق،
مــــع متمــــشية بــــذلك ــــ ف ، صــــا وتطــــو نــــافع تقــــدم ــــل ل ا ضــــ معا عــــدم مــــع العامــــة روالقواعــــد ر
عـصر ـل ـ ـسان حاجـات ـ وتل الواعيـة، ة ال العقو ا وتقبل السليمة، سانية لالفطرة

ن   .وح

الدعي ضيف ص2006(و حمايـ) 98م، ـستطيع سـالمية القيم املـسلمبأن املجتمـع ة
جتماعية ياة وا املجتمع أبناء حماية ثم الفساد،ومن شيوع من أو نحالل أو يار   .من

عبـــود ؤكـــد ص1994(و ،) 33م، والــــضم العقـــل عمـــل موضـــوع ـــ ســـالمية القـــيم أن
بمــا لقيــة ا العاطفــة ـشأ ت ســالمي الــضم مقومــات مـع العقليــة ات املــدر ــذه تفاعـل يكفــيو

يتفـق بمـا لقـي وا جتمـا املغـز ذاتـھ ـ متـضمنا املختلفـة املواقـف ـ الفـرد سـلوك ىلتوجيـھ
سالم وح   .رو

ــــــي ر ا ــــــ و ص2010(و القــــــيم) 3، ــــــذه باالعتنــــــاء ســــــالمية بيــــــة ال جــــــاءت لــــــذلك
ـــس الرئ ـــداف أحـــد بنـــاء لـــدى القـــيم غـــرس أن حيـــث بنـــاء، لـــدى ا وغرســـ ـــا ـــوتنمي ال ية

للمجتمــع ـسبة بال والقـيم اتزانـھ يفقـد قيمـھ يفقـد الــذي الفـرد أن ذلـك بيـة ال ـا ـ ع أن يجـب
واحد آن اجتماعية فردية ة ضر القيم فغرس ا بأكمل البناية تحمل ال البناء   .وركأعمدة

شـــر ـــر ص2018(ىو ،) 1م، العـــالم أنحـــاء مـــن ـــ كث ـــ ضـــعفت قـــد واملبـــادئ القـــيم أن
ـــذ تكثيـــفو ـــ إ تـــدعو ديـــد ا القـــر ـــ التعلـــيم حـــو ـــا ر تقر ـــ و ـــس اليو منظمـــة جعـــل مـــا نا ل

سانية القيم س بتد   .رتمام

ــ ا ص2006(أمــا ماســة) 21م، بحاجــة ن الــرا وقتنــا ــ ســالمي املجتمــع بــأن ــ ىف
ع املتــصا يـــة الغر ات التيــا ــة ملواج بــھ اصـــة ا ســالمية قيمــھ ة بلــو ــ رإ ر ـــار معظم ــ البعيــدة ة

وسلم عليھ هللا ص سولھ بھ سل أ كتابھ،وعما عا هللا أنز رعما ر   .ل

املجتمعيــــة املؤســــسات ملختلــــف ــــة بو ال تمامــــات قمــــة ســــالمية القــــيم اعتلــــت لقــــد
ـــا، دغل وتنقيـــة ا، ضــعف م وتقـــو ا، قـــصو لكــشف دومـــا، الـــضوء منطقــة ـــ ا بوضـــع كت رواشــ

ً

ا، دخيل ة عر صادو ا بوحدة إيمانا وذلك
ً

.  
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القــــــيم لــــــب مـــــن لــــــب ـــــا العتبا تمــــــام و العنايـــــة ضــــــوء ـــــا عل ســــــلط ـــــ ال القــــــيم رومـــــن
القــيم أعظــم مــن عــد الــذي ــرام ا البلــد عظــيم ع مــشر قــيم ا أساســا مــن وأســاس وســالمية

ا لـھ كفـل و حياتھ ستقرار سان لإل يضمن اقيا اجتماعيا ا سلو تج ت ال
ً ً ً

الـدنيار ـ لـسعادة
ــ ال املباركـة ض ـذه بقداسـة يــؤمن مـسلم ـل قلـب ـ ــ عظ انـة م ـرام ا وللبلـد خـرة، رو

عليـھ يم إبـرا خليلـھ وأمـر العظيم تھ ب ا ف فجعل ض من املشرفة البقعة و لت هللا ا راختا نر

عـــا قـــال ـــا، إل بـــا النـــاس ـــ يـــؤدن أن  ىف يث ىث نث مث زث ُّ     :الـــسالم
الفضائل)27: ا(َّ َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف من هللا ا حبا فقد ،

عد ال ما املزايا ومن يح ال   .ما

النـو ص2007(ريـذكرأبـو لــھ) 6م، ـت ب أو ـا ف فجعـل الــبالد ن بـ مـن عـا هللا ــا اختا لفقـد ر

عــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال ض، ـــــــــــــــــ       َّ ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّ  :رع
عمــــران( هللا،)96: آل ــــا عـــــاجعل قــــال ، مــــرالعـــــصو ــــ ع آمنـــــا حرمــــا رعـــــا

ً ً
 يب ىب نب مب ُّ   :

 َّيثىف ىث نث مث زث رثيت ىت نت  مت زت رت
آخر)67: العنكبوت( بلد أي لھ ي لم ما واملكرمات الرحمات من مكة هللا أنز فقد   .ل،

ماجـھ ابن يذكر والصلوات، سنات ا تضاعف ا ج1395(ف ص1ــ، سـو) 451، لقـال ر
هللا صــــ وســــلمهللا د:" عليــــھ املــــ إال ســــواه فيمــــا صــــالة ألــــف مــــن أفــــضل دي مــــ ــــ صــــالة

سواه فيما صالة ألف مائة من أفضل رام ا د امل وصالة رام   ".ا

ـــھ يواج ملــا اضــر ا العــصر ــ ــرام ا البلـــد عظــيم ع مــشر قــيم لغــرس اجــة ا ووتــزداد
ب ال لــــو ا تقــــديم ـــــا مع يــــصعب متناميــــة طفـــــرة مــــن وذلـــــكلاملجتمــــع املــــستجدة، للقــــضايا ـــــة و

وتــــضعف االت شــــ ــــسارع فت للقـــيم، جزئيــــا أو ليــــا غيابــــا يولـــد ممــــا ــــا، أطراف عقــــد و ا ع ـــسا ل
ً ً ً

ر
لو   .لا

عبـــود   اســـة كد اســــات الد مـــن العديـــد أوصـــت روقـــد ص1994(ر تأصــــيل) 39م، ة وربـــضر
قيم من يتضمنھ بما ضار وا الثقا اث ال مقومات ضوء الشباب   .إسالميةيقيم

قــــشالن   اســـة ــــشر) م2010(رود ب امعــــات وا املؤســــسات تمــــام ا ة بــــضر أوصــــت ــــ ورال
ـ ع املباشرة سالمية ية الدي شئة الت أجل من اسة الد ة ف طو الطلبة ن ب سالمية رالقيم ل

ــــوم بر اســــة ود ، خــــر الثقافــــات رتــــأث بــــالقيم) م2009(ى تمــــام ــــادة ة بــــضر أوصــــت ــــ زال ور
معلـــــــم اســـــــة ود ـــــــة، الثانو املرحلـــــــة طــــــالب وخاصـــــــة الطلبـــــــة لـــــــدى ـــــــا ز عز و ) م2008(رســــــالمية

قيمــــة) م2009(والغامــــدي ا بوصــــف ــــرام ا البلــــد عظــــيم بقــــيم تمــــام ة بــــضر أوصــــت ــــ وروال
والسنة الكتاب من مستمدة   .  عظيمة

الثقفــــــي ــــــ و ص2012(و وأب) 11م، التعليميــــــة املؤســــــسات تتــــــو أن يجــــــب ــــــابأنــــــھ زر
ــرام، ا البلــد عظــيم ع مــشر قــيم وخاصــة يــة الدي بــالقيم تمــام مــسئولية ــة الثانو ســة واملد ر
لــــدى ــــا تنمي ــــ ع عمــــل و ــــة، بو ال ا ــــداف أ نــــصب القــــيم تلــــك تــــضع أن ســــة املد ــــ ع يجــــب رإذ
م تفـضيال تحديـد م قبل من ا واستخدام ا تطو وتراقب م، لد ا تمثل من وتتأكد رالطالب،

ما ـصيا ـ ا وتجذ الطالب ن ب ا شيوع إ ميع ا طمأنة ع عمل ل ش وإذا. رلسلوكية
الطالـــــب تخرج وســـــ الطالـــــب ـــــصية بنـــــاء ـــــ ـــــا دو ـــــم أ تفقـــــد ســـــة املد فـــــإن ذلـــــك يـــــتم رلـــــم ر
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والــــــوا قيقــــــي ا التقيــــــيم وســــــائل أو أدوات تملــــــك وال خطــــــار ــــــشعر س ال الميــــــة ــــــصية
الثقافات ضات وكيانھوملعر وجوده يفقده قد مما املادية ا ومنتجا   .العاملية

ســـيحملو الـــذين الـــشباب فئـــة ا الحتـــضا ـــة الثانو املرحلـــة ميـــة بأ الباحـــث مـــن نوإيمانـــا
ً

ــــ تتم الفئــــة ــــذه أن وخاصــــة املــــشر ا ومــــستقبل مـــة عمــــاد ــــم ف مــــة مــــستقبل م عــــاتق ـــ قع
عل ـــر ظ و ـــ والتغي الـــتعلم ـــ والرغبـــة مـــاس محاولـــةبا أي جتماعيـــة، باملـــسئولية الـــشعو رـــا

ـذه ل علمية برامج وضع من البد ان ف والعامة، والسياسية جتماعية املشكالت ومناقشة م ف
وذلـك الـسليم التوجيـھ ـا وتوج ـا تنمي ثـم ومن رام ا البلد عظيم قيم غرس م سا الفئة

أخال ومم قو إسالمي مجتمع بناء أجل ومعامالتھيمن   .قھ

ـــ ـــة الثانو ســة املد دو عـــن الكــشف تحـــاو اليــة ا اســـة الد فــإن ســـبق مــا ـــ ع نــاء رو رر ل
رام ا البلد عظيم ع مشر قيم   .وتفعيل

اسة الد لة   :رمش

القـيم، س مقـاي ـ ـادث ا ـ للتغ يجة ن ياة، ا ي معا فيھ تتصارع عصر ن ش ع
ف الــسلوك، توجيــھ ــ ــا فاعلي مــن روقلــل مظــا جميــع ــ ع والتكنولــو ــ العل التطــو أثــر رلقــد

ذاتـــھ وتأكيــد املــسلم الفـــرد ــصية بنــاء ـــ ــ و اللبنــة عـــد ــ وال يــة الدي القـــيم ــا وم يــاة ا
شود امل ضار ا ه دو ألداء ياة ا ف ظر مع ي يجا والتكيف الثقافية تھ و يو ر   .و

عقـل ـر ص2006(ىو ــ) 20-19م، العر املجتمـع ــأن ـا ر مظا ـ تتج قــيم مـة أ ش عـ زي
الوافــدة، القــيم أو صــيلة بقيمــھ خــذ ن بــ ــي العر ــسان ة ــ ح ــ بــدى ي الــذي القــيم صــراع
نــــا و ـــا ف تتجـــسد مـــستقبلية قيميـــة منظومـــة ـــشكيل عـــن ـــز ال مـــن حالـــة نـــاك جعـــل ممـــا

ع فاعال ا متم وجودا وتحقق ذواتنا وتحفظ سالمية ية العر
ً ً ً

العاملية   .الساحة

واقتـــــصادية اجتماعيـــــة ات ـــــ غ ـــــ إ املجتمعـــــات مـــــن ه ـــــ كغ عـــــرض الـــــسعودي واملجتمـــــع
عليـــــھ وفرضـــــت وقيمــــھ، ه معـــــاي لــــھ اجتماعيـــــا واقعــــا أوجـــــدت عة، ــــسا م وتكنولوجيـــــة ومعرفيــــة

ً ً
ر

قتصادية و جتماعية و الثقافية بناه   .تناقضات

الفـرد عاد إ ع عملت ات التغ ذه مـنو ابتـداء ، فـأك ـ أك ودينـھ قيمـة عـن ًواملجتمـع

ا مـــر ، يـــاة ا يـــضبط ي وســـلو ـــ قي صـــيد وجـــود دو معـــھ والتجـــاوب ـــ التق بـــالتطو ـــار ن
ً
ر ور نر
ــــ ماعــــات وا فــــراد عــــض فــــھ يق بمــــا الالمبــــاالة نحــــو فــــراد مــــن ــــ كث لــــدى املتنــــامي بامليــــل

امل ذا وقيم نا ت سلوكيات من ـاملجتمع ال والـدعوات ات التيـا عـض و ظ إ إضافة رجتمع، ر
جعية ا أ بدعو ية الدي القيم ذه ع ج ر با ضمنيا أو صراحة رتنادي ى و

ً
.  

مــــن ـــرام ا البلـــد قيمـــة ن يقـــدر ال ن املـــسلم مـــن ا ـــ كث أن يـــر ة البـــص ن عـــ ووالنـــاظر
ً

ى
املكرمـــــة، مكـــــة حرمـــــة تخـــــدش ســـــات مما م مـــــ ـــــر فتظ جـــــالل، و الـــــبعضرالتعظـــــيم نـــــر ىحيـــــث

وسرقة قتل من رام ا البلد تتم ال رائم ا من الكث عن ونقرأ سمع و ان امل ذا ن س
خ بتــا ونيــة لك ســبق يفة ــ ــشرت وقــد ــرائم، ا مــن ذلــك ــ وغ ــاب وإ وعنــف ات رومخــد ر ر

ــــــ14/7/2014 كمــــــا مـــــة، ر ا ــــــاب ت با ف ـــــ ع لــــــم بمكـــــة ية العــــــشر جتـــــھ ز قاتــــــل ـــــ خ رم شرتو
ا عـــدد ـــ ـــاظ ع يفة خ13884ـــ وفـــصل4/2/2014ربتـــا ابنـــھ نحـــر مـــة جر اء و ب ـــ خ رم،

خ بتــا بــرس يمــن ــدة جر ــشرت و جــسده، عــن رأســھ مــة4/1/2013ر جر ــشع أ د ــش مكــة ــ خ م
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عــــــــــدد املدينـــــــــــة ــــــــــدة جر ـــــــــــشرة و يمنيــــــــــة، لفتـــــــــــاة جمــــــــــا واغتـــــــــــصاب خ18829اختطــــــــــاف ربتـــــــــــا
ضــبط11/11/2014 جــرائ10288م العــامــ مــن شــعبان ــ ح بمكــة أمنيــة وقــضايا ،1435م ـــ

منيــة ــرائم وا القــضايا مــن ــ وغ ات ومخــد ومــسكرات وســرقات عتــداءات القــضايا روشــملت
  .املتنوعة

خ بتـا اظ ع دة جر شرت الـسرقة12/10/2014ركما ن امـ آسـيو ـ ع القـبض ـ خ يم
رام ا د   .بامل

تـ ضعف ناك أن سبق مما أويت الوافـدين قبـل مـن ـرام ا هللا بلـد عظـيم و وق
قـد الباحـث أن خـالل ومـن ، ـو ت أن يجـب كمـا ـست ل ـرام ا البلـد عظـيم قيمة وأن ن ناملواطن
عظــيم ـ الطــالب قبـل مــن ـاو نــاك أن الحـظ فقــد ـة الثانو س املــدا إحـدى ــ كمعلـم نعمـل ر

ـة املرغو ـ غ السلوكيات شر تن حيث رام ا وسـرقةالبلد ان ـد ا ـ ع وكتابـة عنـف مـن م ربيـ
ــــذا ومــــن ــــرام، ا البلــــد حرمــــة ــــ ترا ال ــــ ال الــــسلوكيات مــــن ذلــــك ــــ وغ ومعاكــــسات ن وتــــدخ

التــا س الـــرئ الــسؤال ـــ اســة الد لة مـــش تحــددت تفعيـــل: راملنطلــق ــ ـــة الثانو ســة املد دو رمـــا ر
ن؟ املعلم نظر ة وج من رام ا البلد عظيم ع مشر التالية. وقيم سئلة عنھ   :وتفرعت

رام؟ .1 ا البلد عظيم ع مشر قيم تفعيل سية املد ة دا دو وما رر   ر

رام؟ .2 ا البلد عظيم ع مشر قيم تفعيل املعلم دو وما   ر

رام؟ .3 ا البلد عظيم ع مشر قيم تفعيل املد املن دو وما   رر

عظيم .4 ع مشر قيم تفعيل الطالبية شطة دو وما رام؟ر ا   البلد

اسة الد داف   : رأ

عظـــيم ع مـــشر قـــيم تفعيـــل ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو ـــ ع التعـــرف ـــ إ اســـة الد وـــدفت رر ر
خالل من رام ا ي(البلد الطال شاط ال ، املد املن املعلم، سية، املد ة ردا ر  .؟)ر

اسة الد مية   :رأ

عظــ .1 ع مــشر ــو و أال املوضــوع ميــة أ مــن اســة الد ميــة أ بــع وت يملــكر الــذي ــرام ا البلــد يم
وأمواتا أحياء م وقبل ن املسلم قلوب
ً ً  . 

ـــ .2 ال ـــرام ا البلـــد عظـــيم ع مـــشر قـــيم ـــ ع للوقـــوف ـــة بو ال العمليـــة ـــ ع ن القـــائم وتفيـــد
الطالب لدى ا ز عز و ا غرس ب   .ي

قـــــيم .3 حـــــو أخــــر جوانـــــب حـــــو اســــات الد مـــــن ــــد املز إلجـــــراء ن البـــــاحث أمــــام املجـــــال لفــــتح ى ل ر
راممش ا البلد عظيم ع  . ور

ـــات .4 وا ـــرام، ا البلـــد عظـــيم ع مـــشر ـــ ع القـــائمو اســـة الد ـــذه تفيـــد أن املؤمـــل ومـــن ن ر
والطالب الطالب أمو وأولياء التعليمية، العملية عن  .راملسئولة
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اسة الد   : رحدود

التالية دود ا ع اسة الد   :راقتصرت

املوضـوعية .1 ـدود تف:ا ـ ـة الثانو سـة املد ردو مــنر ـرام ا البلـد عظـيم ع مـشر قـيم وعيــل
ن املعلم نظر ة   .وج

ة .2 شر ال دود املكرمة:ا مكة بمدينة ة الثانو املرحلة معل  .تتمثل

انية .3 امل دود املكرمة:ا مكة بمدينة ة الثانو  .املرحلة

الزمانية .4 دود ي:ا الثا ا الد  .ـ1435/1436: رالفصل

اسة الد ات   : رمصط

مص التاُعرفت النحو ع اسة الد ات   :رط

  :تفعيل

ـــا بأ اســة الد ـــذه ـــ رعــرف
ُ

عظـــيم:  ع مـــشر قـــيم تنفيــذ ـــ ـــة الثانو ســة املد ومـــسئولية ر
صا مواطن لبناء رام ا   .    البلد

سالمية   Islamic values :  القيم

عقل ا عرف ص2006(ُ ا) 68م، م"بأ عمـل ال والقواعد املبادئ من نطلقـاتمجموعة
شـياء و اص ـ و ـار ف ـ ع كـم ا ـا خالل من يتم ومرجعيات سان، لسلوك ات وموج

ظ و ما ا وم داللتھ، قط و ما ا م سولھ، وسنة هللا كتاب من مستمدة روالتصرفات،
السلوك أو داء خالل من ا عل والتعرف ا قياس مكن و حولھ، ام ف   ".تختلف

عرف و
ُ

ا بأ اسة الد ـ: رذه عت الـذي سالمي الدين من املستمدة ام ح مجموعة
هللا شـــــرع خــــالف مـــــا الــــس ــــ عت و خـــــرة، ــــ الثـــــواب ــــستوجب و هللا، شــــرع وافـــــق مــــا ــــسن ا

خرة العقاب ستوجب   .و

رام ا البلد عظيم ع مشر   values of The Project To Maximize The Holy Makkah   :وقيم

الغامدي ص2009(عرفھ والـسنة"بأنھ) 46م، الكتاب من مستمدة مرجعيات مجموعة
رام ا البلد السلوك وضبط ات التصو بناء ا يحصل الصا السلف   ".روأفعال

ـا بأ اسـة الد ـذه ـ عـرف رو
ُ

افــل:  والت ـاتف الت ـو وظ ـرام، ا البلـد خــصائص اك رإد ر
ي، امل املجتمع شرائح ن حقـاب ـا ومعنو حـسيا تـھ بي ة ا وط أمنھ، تحقيق ع انھ س عاو و

ً ً ً
ر ن

وار ا سن وفاء رام ا هللا ت ب إ الوافد مع م عامل حسن و وظ م، ًعل   .ر

السابقة اسات   :رالد

اســــة .1 املرحلــــة"عنــــوان) م2008(معلــــم: رد لطــــالب ــــرام ا البلــــد لتعظــــيم ــــة بو ال ســــاليب
بالعاصـمة ـة الــصفيةالثانو ـ غ ـشطة خــالل مـن التعــرف". املقدســة ـ إ اســة الد رـدفت

مـن املقدسة بالعاصمة ة الثانو املرحلة لطالب رام ا البلد لتعظيم ة بو ال ساليب ع
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املرحلــــة طــــالب لــــدى ــــرام ا للبلــــد التعظــــيم قيمــــة وتحقيــــق الــــصفية، ــــ غ ــــشطة خــــالل
ــــــة بو ال ســــــاليب ــــــ ع ــــــة املــــــنوتح. الثانو اســــــة الد اســــــتخدمت اســــــة الد ــــــداف أل رقيقــــــا ر

ً

ــة نظر اســة الد انــت و ناطي، ســت واملــن ــي. رالوصــفي، ــ إ اســة الد نتــائج ت روأشــا أن: ر
يجــدر ــ وال ــة بو ال ســاليب مــن ــ الكث اســتخدمتا ــرة املط ــة النبو والــسنة م الكــر القــرآن

التغي ـ ا وفاعلي ا لقو ا خذ ي قيمـةباملر ـرام ا للبلـد التعظـيم قيمـة وأن ، ـشر ال يـ
للبلــد التعظــيم قيمــة تحليــل انيــة وإم ض، و الــسماوات خلــق يــوم ــو ال خ تــا ــ ة رضــا ر نر
وثيـــق تبـــاط ا ـــرام ا بالبلـــد املـــسلم تبـــاط ا وأن الـــسلوكية، القـــيم مـــن مجموعـــة ـــ إ ــرام را ر

وأ مــة، وجمــع ــة و وال نتمــاء و العبــادة ــ ــايتمثــل وأ ــرام، ا البلــد عظــيم قيمــة ميــة
عليــھ دل بمــا ــو ي ــرام ا للبلــد التعظــيم وأن حياتــھ، ــ املــسلم لــسلوك ة ــ املغ القــيم نمــن
العــصر، حاجــة مقتــ حــسب ا صــو تتجــدد قــد ــ وال والــسنة الكتــاب بنــصوص رالــشرع

ل نظـر بمـن س املـدا طـالب تثقيف ة ضر ، شر ومسوغ مدلو ا ل يبقى يولكن رل لتعظـيمور
الغلــــــو مــــــن فــــــراد يحفــــــظ ــــــرام ا للبلــــــد التعظــــــيم ــــــ مع وضــــــوح ألن ســــــاتھ، ومما رومعنــــــاه

والسنة الكتاب من ثق املن يح ال املعر انب ا غياب عن الناتج فاء  .وا

اســـة .2 ـــي: رد ر الطــــالب"عنـــوان) م2009(ا لـــدى يمانيـــة القــــيم تنميـــة ـــ ـــة الثانو ســــة املد ردو ر
نظـــرطــالب ــة وج جـــدةمــن بمدينــة ـــة الثانو س ســـة". راملــدا املد دو توضــيح ـــ إ اســة الد رــدفت رر

خــــــالل مـــــن يمانيــــــة القـــــيم تنميــــــة ـــــ ـــــة ســــــية،(الثانو املد ة دا املعلـــــم، اســــــية، الد ات راملقـــــر ر ر ر
ـــي الطال شـــاد و التوجيـــھ ـــي، الطال ـــشاط اســـة)رال الد اســـتخدمت اســـة الد ـــداف أل وتحقيقـــا ر، ر

ً

وتمث الوصــفي، ونــةاملــن م بانة اســ ــ املعلومــات جمــع أداة خمــسة) 56(لــت ــ ع عــة مو ة زعبــا ر
شـــــــاد(رمحــــــاو و التوجيــــــھ ـــــــي، الطال ــــــشاط ال ســـــــية، املد ة دا املعلــــــم، اســـــــية، الد ات راملقــــــر ر ر ر ر

ـــي مـــن) الطال ونـــة م عينـــة ـــ ع س) 930(طبقـــت يمــــا املعلـــم ـــ إ اســـة الد نتـــائج ت وأشـــا رطالبــــا، ر ر
ً

يمانيــة القــيم جــةتنميــة بد يمانيــة القــيم تنميــة س تمــا ســية املد ة دا يليــھ عاليــة، جــة ربد ر ر ر ر
جــــة بد ــــي الطال شــــاد و التوجيــــھ يليــــھ متوســــطة، جــــة بد اســــية الد ات املقــــر يليــــھ رمتوســــطة، ر ر ر ر

ضعيفة جة بد يمانية القيم تنمية س يما ي الطال شاط ال يليھ رضعيفة،  .ر

اســة .3 عظــ"عنــوان) م2009(الغامــدي: رد ــةقــيم الثانو املرحلــة طــالب ــ و ــرام ا البلــد ويم
املكرمـة". ا مكـة بمدينـة ـة الثانو املرحلـة طـالب ـ و مـدى ع التعرف إ اسة الد ردفت

ـرام ا البلــد عظــيم الوصــفي،. بقـيم املــن اســة الد اسـتخدمت اســة الد ــداف أل روتحقيقــا ر
ً

جــــــــزأي مــــــــن ونــــــــة م بانة اســــــــ ــــــــ املعلومــــــــات جمــــــــع أداة املعلومــــــــاتوتمثلــــــــت و ــــــــزء ا لن
ـا ـة الثانو املرحلـة طـالب ـ و ـرام ا البلـد عظـيم قـيم لقيـاس ي الثا زء وا صية وال

قـــــيم ـــــادة(وتـــــضمنت ـــــرام، ا البلـــــد ـــــ الـــــسكن عمـــــة ـــــشعار اس ـــــرام، ا البلـــــد س زتقـــــد
ــــ ع معينــــة ئــــة ب أفــــضل مكــــة ــــو لت التعــــاو ــــرام، ا البلــــد ــــ ــــ ا فعــــل ــــ ع مــــة نالعز ن

ـــــرام ا هللا ــــت لب ن الزائـــــر مــــع التعامـــــل الفاضــــلة، مـــــن) داب ونـــــة م عينــــة ـــــ ع وطبقــــت
ــة) 1000( الثانو املرحلـة طــالب مــن ــ. طالـب إ اسـة الد نتــائج ت روأشــا جمــا: ر املــستو ىأن

ليـة و وميـة ا س املـدا ـ ـة الثانو املرحلـة طالب لدى رام ا البلد عظيم قيم رميع
مكـــ ــــبمدينـــة الـــسكن عمـــة ـــشعار اس قيمـــة ـــ قيمــــة ـــ أع وأن عاليـــة، جـــة بد املكرمـــة رة

مـة العز ـادة قيمـة ثـم ـرام، ا هللا ـت لب ن الزائـر مـع التعامـل قيمـة ـا تل ثـم رام، ا زالبلد
ــــ ع معينـــة ئــــة ب أفـــضل مكــــة ـــو لت التعــــاو قيمـــة ثــــم ـــرام، ا البلــــد ـــ ــــ ا فعـــل ـــ نع ن

قيمــة ثــم الفاضــلة، ــرامداب ا البلــد س ذات. تقــد ق فــر وجــود ــ إ النتــائج ت أشــا وكمــا ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

173 

البلــــد عظــــيم قــــيم جميــــع حلــــو اســـة الد عينــــة اســــتجابات متوســــطات ن بــــ إحــــصائية رداللـــة
ا الد الصف ملتغ عز ة الثانو املرحلة طالب لدى رام را  .ى

اســـــــة .4 مي: رد ـــــــا ـــــــ"عنـــــــوان) مــــــــ2013(زا ع ـــــــا وأثر ـــــــرام ا البلـــــــد عظــــــــيم املجتمــــــــعثقافـــــــة
املجتمـــع". ســـالمي ـــ ع ـــرام ا البلـــد عظـــيم ثقافـــة أثـــر ـــ ع التعـــرف ـــ إ اســـة الد رـــدفت
والوصـــــــفي. ســــــالمي ي ســــــتقرا املــــــن اســـــــة الد اســــــتخدمت اســــــة الد ـــــــداف أل روتحقيقــــــا ر

ً

ــــ إ اســــة الد نتــــائج ت وأشـــا ــــة، نظر اســــة الد انــــت و ، ـــ رالتحلي ر عظــــيم: ر ثقافــــة ــــشر ميـــة أ
رام ا بالبلد سـ حرمتـھ ـاك وان أجمـع، للعـالم أمـن رام ا البلد عظيم وأن الناس، ن ب

م وأخالق الناس إيمان بالغ أثر رام ا البلد عظيم لثقافة وأن العالم، ال  .وز

اســـة .5 ـــ"عنـــوان) م2014(الـــسل: رد دافـــھ أل ـــة النبو القـــيم مجتمـــع ع مـــشر تحقيـــق ومـــدى
مع نظر ة وج من ة الثانو املكرمةاملرحلة بمكة سالمية بية ال ـ".   ل إ اسـة الد رـدفت

نظــــر ــــة وج مــــن ـــة الثانو املرحلــــة ــــ دافـــھ أل ع املــــشر تحقيــــق جـــة د توضــــيح ــــ ع والتعـــرف ر
ن بـــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر نــــــاك ـــــــان إذا مــــــا ومعرفــــــة ســــــالمية، بيــــــة ال ــــــ ومعل

ـ ا ات ـ ملتغ عـز اسـة الد عينـة اسـتجابات ىمتوسطات التخـصص،ر العلميـة، جـة والد رة،
يــــة التد ات الــــدو رعــــدد الوصــــفي. ر املــــن اســــة الد اســــتخدمت اســــة الد ــــداف أل روتحقيقــــا ر

ً

مـن ونـة م عينـة ـ ع طبقـت بانة اســ ـ املعلومـات جمـع أداة وتمثلـت ، معلــم) 232(املـس
املـستو أن ـ إ اسـة الد نتائج ت وأشا ة، الثانو املرحلة إسالمية ية ىتر ر لتحقيـقر جمـا

ال أنــھ ــ إ اسـة الد نتــائج ت أشـا كمــا متوسـطة، جــة بد ـان دافــھ أل ـة النبو القــيم ع رمـشر ر ر و
ــــ ملتغ عـــز اســــة الد عينـــة اســــتجابات متوســـطات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر ىتوجـــد ر و

عينــــة اســــتجابات متوســــطات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد ن حــــ ــــ والتخــــصص،
ملتغ عز اسة ىالد ية(اتر التد ات الدو ة، ا العلمية، جة رالد  ).رر

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

وأوجھ ختالف، وأوجھ تفاق، أوجھ خالل من السابقة اسات الد ع التعليق ريتم
التا السابقة اسات الد عن الية ا اسة الد تم وأوجھ رستفادة،   :ر

أوال
ً

تفاق:    :أوجھ

اس الد   :ةرأداة

تمثلـت حيـث اسـة، الد أداة ـ الـسابقة اسـات الد عـض مـع الية ا اسة الد ت رشا ر ر
ـــــــي ر ا اســــــة كد بانة ســــــ ـــــــ اليــــــة ا اســــــة الد رأداة الغامـــــــدي)م2009(ر اســــــة ود ،)م2009(ر،

السل اسة   ).م2014(رود

اسة الد وعينة   :رمجتمع

ا د كذلك ن، املعلم من الية ا اسة الد وعينة مجتمع رتمثل السلر   ).م2014(سة

التطبيق   :مرحلة

معلـــــم اســـــة كد ـــــة الثانو املرحلـــــة ـــــ اليـــــة ا اســـــة الد تطبيـــــق رتـــــم اســـــة)م2008(ر ود ر،
ي ر الغامدي)م2009(ا اسة ود السل)م2009(ر، اسة ود   ).م2014(ر،
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التطبيق ئة   :ب

اسـة د كـذلك الـسعودية يـة العر اململكـة ـ اليـة ا اسة الد تطبيق ئة ب رتمثلت معلـمر
ــــي)م2008( ر ا اســــة ود الغامــــدي)م2009(ر، اســــة ود مي)م2009(ر، ــــا ا اســــة ود ز، ،)م2013(ر

السل اسة   ).م2014(رود

ثانيا
ً

ختالف:    :أوجھ

دف   :ال

ع مـشر قـيم تفعيـل ـ ـة الثانو سـة املد دو عـن الكـشف ـ إ اليـة ا اسـة الد وـدفت رر ر
معلــم اســة د ــدفت ن حــ ــ ــرام، ا البلــد ــة) م2008(رعظــيم بو ال ســاليب ــ ع التعــرف ــ إ

ــــــ غ ـــــشطة خـــــالل مـــــن املقدســـــة بالعاصـــــمة ــــــة الثانو املرحلـــــة لطـــــالب ـــــرام ا البلـــــد لتعظـــــيم
ي ر ا اسة ود مـن) م2009(رالصفية، يمانيـة القـيم تنمية ة الثانو سة املد دو توضيح رإ ر

ســـــــ(خـــــــالل املد ة دا املعلـــــــم، اســـــــية، الد ات راملقـــــــر ر ر شـــــــادر و التوجيـــــــھ ـــــــي، الطال ـــــــشاط ال رية،
ــي الغامــدي)الطال اســة ود بمدينــة) م2009(ر، ــة الثانو املرحلــة طــالب ــ و مــدى ــ ع التعــرف ــ إ

مي ـــا ا اســـة ود ـــرام، ا البلــد عظـــيم بقـــيم املكرمـــة زمكــة ثقافـــة) م2013(ر أثـــر ـــ ع التعـــرف ــ إ
ا اســة ود ســالمي، املجتمــع ــ ع ــرام ا البلــد توضــيح) م2014(لــسلرعظــيم ــ ع التعــرف ــ إ

ة الثانو املرحلة دافھ أل ع املشر تحقيق جة ود   .ر

اسة الد   : رمن

اســــة د مــــن تمثــــل نمــــا ب ، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن ــــ اليــــة ا اســــة الد مــــن رتمثـــل ر
ــــــي) م2008(معلــــــم ر ا اســــــة ود باطي، ســــــت واملــــــن الوصــــــفي، املــــــن اســــــة)م2009(رــــــ ود ر،

مي) م2009(غامـــديال ـــا ا اســــة ود الوصـــفي، املـــن زـــ واملــــن) م2013(ر ي ســـتقرا املـــن ـــ
السل اسة ود ، التحلي املس) م2014(رالوصفي الوصفي   .املن

اسة الد وعينة   :رمجتمع

اسـة د وعينـة مجتمع تمثل ن ح ن، املعلم من الية ا اسة الد وعينة مجتمع رتمثل ر
ي ر الغامدي)م2009(ا اسة ود الطالب) م2009(ر،   .من

ثالثا
ً

السابقة:  اسات الد من ستفادة   :رأوجھ

الوصــــــفي .1 املــــــن ــــــو و اســــــة الد مــــــن اختيــــــار ــــــ ع الباحــــــث الــــــسابقة اســــــات الد رســــــاعدت ر
 .التحلي

ا .2 وفقرا ا مجاال وتحديد بانة س و اسة الد أداة بناء الباحث  . رساعدت

ــــ .3 ع الباحــــث املناســـــبةســــاعدت حــــصائية ــــات املعا واختيــــار اســــة، الد إجـــــراءات رتنفيــــذ
اسة  .رللد

بموضـــــوع .4 الـــــصلة ذات واملراجـــــع الكتـــــب بأســـــماء ـــــده و ب الباحـــــث ـــــد ج تـــــوف ـــــ ع عملـــــت
اسة  .رالد
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عا ا
ً

الية: ر ا اسة الد تم   : رأوجھ

مــشر قــيم تفعيــل ـــ ــة الثانو ســة املد دو نــاو ي بأنـــھ ــا ا البحــث ــ ريتم ر عظـــيمل وع
مكــة عظـيم أن حيـث املكرمـة، مكـة بمدينـة ـة الثانو املرحلــة ـ معل نظـر ـة وج مـن ـرام ا البلـد
، القـر أم ـا وجعل البلـدان سـائر ـ ع ـا وكرم ـا حبا قـد عـا هللا ألن وذلـك يمان، من ىاملكرمة

ب املجتمـــع ـــا لف ـــ وال ـــة الثانو ســـة املد أن كمـــا مـــان، و مـــن بلـــد ـــا بنـــاءروجعل علـــيم و بيـــة
ـــ تتمثـــل مقومـــات مـــن تمتلكـــھ ملـــا الـــشأن ـــذا ـــ بـــار دو ـــا ل م، لـــد ســـالمية القـــيم زوغـــرس ر

املكرمـــة مكــة مدينـــة ــ وخاصــة ـــي، الطال ــشاط وال ، ــ ا الد واملـــن واملعلــم، ســية، املد ة ردا ر ر
تفعيل ا دو نعكس و املقدسة، سالمية املشاعر معظم ا البلـدروال عظيم ع مشر وقيم

وتـــــصبح ، عـــــا هللا ضــــا الفـــــرد ينـــــال حيــــث ســـــالمية مــــة ـــــ وع واملجتمـــــع الفــــرد ـــــ ع ــــرام را
تــنعكس ايــة ال ــ ــ وال خــالق، ــذه إال يـص ال والــذي املجتمــع أخــالق ــ ســالمية خـالق

تنــا وأن ، والتطــو والتقــدم كـــة وال بــا ســالمية مــة ــ ســـائررع ن بــ ــا تليــق ـــ ال ــا ان م ل
  . مم

النظر   :يطار

سالمية القيم وم   :مف

اث ــــ ال ـــ اســـتخدامھ يـــرد لــــم حـــديث ـــو تر مـــصط ســــالمية القـــيم مـــصط يعـــد
لــھ نجــد ولــذا ســالمية، و يــة العر بيــة ال ات مــصط قــاموس ــ ل ــ ولــم ســالمي، بــو يال

وال فات التعر من عقـلالعديد ير كما ا ص2006(ىم عـن) 68م، ة عبـا سـالمية القـيم ربـأن
ـــ" ســـلوكھ تحـــدد و ـــسان ـــا ـــؤمن و الـــو ـــا نـــز ـــ ال واملثـــل والقواعـــد املبـــادئ لمجموعـــة

عــز بــا طــھ تر وتــصرفات وأقــوال أفعــال مــن عنــھ يــصدر مــا ــل ــ حكمــھ مرجــع ــو وت ا، نضــو
و وال   ".نوجل

الـــــدعي ـــــر ص2006(ىو عـــــن) 98م، ة عبـــــا ســــــالمية القـــــيم حكــــــم"ربـــــأن أو مقيـــــاس
رة املط ة النبو السنة وأبانتھ م الكر القرآن بھ جاء ما وفق سان لسلوك   ".يمعيار

ــالد ا ص2007(أمــا عــن) 55م، ة عبــا ســالمية القــيم ــ رف ــسان"ى ه يــصد رحكــم
ا واملعــاي املبــادئ مــن بمجموعــة تــديا م مــا ء ــ ــ ع

ً
فيـــھ، املرغــوب محــددا الــشرع ا تــضا ا ــ ل

ً
ر

السلوك من عنھ   ".واملرغوب

قشالن ش ص2010(و عـن) 7م، ة عبـا سـالمية القـيم أن ـ املعـاي"رإ مـن مجموعـة
ياتـھ اتـھ وتوج ـداف أ اختيـار ـ إ ا بـصاح تـدفع ـ وال والـسنة الكتـاب من املستمدة ام ح و

صناعة إ تؤدي مما ا، ل وفقا
ً

املجتمع مع التفاعل ع ة وقاد املة مت إسالمية   ".رصية

الـــشنقيطي عـــرف ص2009(و عـــن) 62م، ة عبــــا ـــا بأ ســـالمية يم"رالقــــيم املفــــا تلـــك
الـــنفس حمــل مـــع هللا طاعــة ظـــالل ــ ش عـــ و انيــة، والدة ـــا بموج ــسان يولـــد ــ ال ي رواملعــا

و ال مراده تنفيذ   ".نع
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محمـد ـشر صم2011(و عـن) 224، ة عبـا ســالمية القـيم ثابتــة"ربــأن ن وقـوان مبــادئ
ـــ و ع ـــشر ال مـــصدر مـــن عـــة نا فـــراد وتـــصرفات ســـلوك ـــ ع كـــم ل كمعـــاي ـــ عت يومطلقـــة

رة املط ة النبو والسنة م الكر   ".القرآن

ـة بو ال ـات باالتجا ـا مجمل تأثرت فات التعر مجمل أن يت سبق ما خالل ومن
مــااملعا عــدين ــ ع ــا وم مف أســس حيــث يحكــم: صـرة، الــذي الــشر كــم وا ي، الــسلو البعــد

ة عبـا ـا بأ سـالمية للقـيم ف عر وضع مكن و قبيح، أو حسنا ونھ حيث من السلوك ذا ربھ
ً

يــــــاة: عـــــن ا مجـــــاالت ـــــ ياتيــــــة ا املواقـــــف ـــــ املجتمـــــع ــــــ الفـــــرد ســـــلوك ــــــ ع كـــــم ل قواعـــــد
قت و سالمجتماعية مبادئ إطار والسياسية   .صادية

سالمية القيم   :مصادر

ـــــا طبيع توضــــيح ــــ م ـــــس املــــصادر ــــذه ومعرفـــــة املــــصادر، مــــن عـــــدد ســــالمية للقــــيم
والـذي م الكـر القـرآن و مصدر م أ عد أنھ إال سالمية؛ القيم مصادر عدد غم و ا، وم رومف

مصادر ومن املصادر، بقية منھ ستمد
ُ

ي ما سالمية   : القيم

م-1 الكر   : القرآن

عــــا قـــال ع، ـــشر لل و املـــصدر ـــو م الكـــر  ىت نت مت زت رت ُّ  ُّ :لالقـــرآن
خزع،)38: عام (َّىثيث نث مث زث رثيت ص2011(يذكر الكرم) 81م، والقرآن

ي ـــاآل فيـــھ ـــتظم ت إذ للقـــيم؛ ـــ سا املـــصدر امل: ـــو ـــ ع يجـــب بمـــا تتعلـــق اعتقاديـــة لـــفقـــيم
لــف امل ـ ع يجــب بمـا تتعلـق خلقيــة وقـيم خـر، واليــوم سـلھ و وكتبـھ ومالئكتــھ هللا ـ راعتقـاده
لــف امل عــن يــصدر بمــا تتعلــق عمليــة وقــيم الرذائــل، عــن ــ يتخ وأن الفــضائل، مــن بــھ ــ يتح أن

ومعامالت عبادات ن نوع ع و وتصرفات وأقوال أعمال   .من

قــــشالن ــــش ص2010(و نــــا،أن) 34م، متوا ــــامال مت ــــا و تر ــــا من عــــد م الكــــر القــــرآن
ً ً ً

ز
ً

إعـــداد ــ إ ادفــة ال بيــة بال يفــيض كتــاب ــو ف مــة، و لألفــراد خــرة و الــدنيا ــ الــسعادة يحقــق
ا ل ة املطلو العناصر وإيجاد ة السو السليمة صية  .ال

وعطية العاجز ؤكد ص1999(و الشر) 16م، أساس و م الكر القرآن سالميةبأن عة

عا قال ا أدل سائر تركنا)38: عام( َّيثرثيت ىت نت مت زت رت ُّ  وأصل ما أي ،
عــــا وقــــال مجمــــال، أو مفــــصال والــــدنيا الــــدين أمــــر ــــ النــــاس إليــــھ يحتــــاج ممــــا ئا شــــ القــــرآن ـــ

ً ً ً
                : 

 َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 
م)89: النحل( ا ي دلة با ند س القرآن وإ ه، وغ والقياس جماع و السنة   .ن

وصــالح ســالمية مــة صــالح فيــھ أيــدينا ن بــ الــذي م الكــر القــرآن أن ســبق ممــا تـ و
أو الفـــــردي املـــــستو ـــــ ع ســــواء القـــــيم مـــــن العديــــد ـــــ ع ـــــشمل ــــا نتلو ـــــ ال يـــــات و ة، ــــشر ىال

و مــن و ــ ا عــم ــ ح فيـھ بمــا والعمــل بــھ التمــسك يجــب ولــذا ، مـا ةا ــشر ال ــ ع الــسالم
سالمية مة ع وخاصة   .جمعاء
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رة-2 املط ة النبو   : السنة

قــشالن ص2010(يــذكر مـــصدر) 54م، ــ و ، عــا هللا عنــد مــن بــالغ ــة النبو الــسنة عــد
املـن إيـضاح ـ ع عمـل ـا و خالل من ة النبو السنة مية أ ز وت سالمية القيم مصادر من

ا املت مــاســالمي ــ ــة النبو والــسنة فيــھ، تــرد لــم ــ ال تفاصــيلھ بيــان مــع م الكــر القــرآن ــ مــل
القــرآن أجملـھ مـا تفـسر وقـد ـرات، تقر أو وأفعـال أقـوال مـن وسـلم عليـھ هللا صـ ـ الن عـن جـاء

أطلقھ ما تقيد أو عممھ ما تخصص أو م   .الكر

وعطيــة العــاجز ــضف ص1999(و ــ) 16م، ع املــسلمو أجمــع قــد ــةنبأنــھ الــسنة أن
القـــــيم مـــــصادر مـــــن ا مـــــصد ـــــ عت ـــــ ف التـــــا و الـــــشرعية، ـــــام ح أدلـــــة مـــــن ودليـــــل الـــــدين ـــــ

ً
ر

  .سالمية

سـالمي ع ـشر ال مـصادر أحـد عـد وال رة املط ة النبو السنة مية أ سبق مما ت و
وذ عمليا وتطبيقھ ا ف ما ومعرفة بالسنة تمام يجب وال القيم ومصادر

ً
سعادة ا ف ألن لك

سالمية   .مة

  : جماع-3

قــشالن ص2010(يــذكر عــن) 56-55م، ة عبـــا جمــاع مـــن"ربــأن ــدين املج جميــع اتفــاق
ــــ شـــر حكـــم ـــ ع وســـلم عليـــھ هللا صـــ الرســــو وفـــاة عـــد العـــصو مـــن عـــصر ـــ ن لاملـــسلم ر

  ".واقعة

وعطية العاجز ش ص1999(و و) 16م، جماع محمـدات"بأن أمـة من دين املج فاق
اك شـ تفـاق مـن واملـراد ، الرسـو عـصر ـ غ عـصر ـ شـر حكـم ـ ع وسلم عليھ هللا لص

وت والـس ـر، التقر مـن مـا معنا ـ مـا أو الفعـل أو القو أو ذلـك(لعتقاد أن يـر مـن ىعنـد
جمــاع ـــ ا). ٍــاف ـــ ع الداللــة ـــ قط ـــو ي أن إمــا جمـــاع ـــاننو فـــإن الداللــة، ـــ ظ أو كــم

ح الـــصر جمــاع ــو و كــم ا ــ ع الداللــة ــ ـــ-قط ــاد لالج مجــال وال مخالفتــھ ــ إ يل ســ فــال
مــا أمــا بمقتــضاه والعمــل تبــاع واجــب شــرعيا قانونــا ت صــا ــا أل جمــاع ذلــك ــا ف تــم مــسألة

ً ً
ر

الداللــة ـ ظ ي–ـان و الــس جمـاع ـو الوا–و يخــرج ال ــادفإنـھ لالج محـال ــو ت أن عـن قعـة
ً ن

م جميع ال دين املج من جماعة أي ونھ عن يخرج ال   ".رألنھ

خزع و ص2011(و ضـمن) 82م، تنـدرج ـا فإ ا بـذا حادثـة حـو جماع ت ث لإذا

عـــا قـــال ـــا، وألفراد املـــسلمة ماعـــة ل ـــاكم ا ـــ القي  يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ  : :الـــسلم
 ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك
ساء( َّخئمئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري   ).83: ال

اد-4   : ج

قـشالن عرفـھ و سـالمية عة الشر ة املعت املصادر أحد اد ج ص2010(و ) 55م،
دلــيال"بأنــھ الــشارع ه ــ اعت بمــا الــشر كــم ا باط اســ ــ ــد ا بــذل

ً
بالكتــاب".  ثابــت ــاد ج و

ع هللا صـ ـ الن عمل و أدلتـھوالسنة ومـن ن، أجمعـ م عـ هللا ـ ابتھ ـ عامـل و وسـلم رليـھ
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عــــــــــــــــــــا  مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ  :قولــــــــــــــــــــھ
ــساء( َّحكخك جك مــصادر)105: ال وكــذلك الــدين يــوم ــ إ باقيــة ســالمية عة والــشر ،

بآ اد ج جالء علمائنا ع بد فال رة، املط ة النبو السنة أو م الكر القرآن ا ام مأح   .را

عراف-5 و والتقاليد   :العادات

ـــداف أل فـــراد توجــھ ـــ ال جتماعيــة الـــضوابط مــن والتقاليـــد والعــادات عـــراف عــد
ــا ج خا ن خــر مــن ــا ماي ماعــات ا تحــصن أســوار ــ و م، ــ غ مــع م عــامال ــ ماعــة را

ســــال للقــــيم ـــ املعت املــــصادر مــــن ــــ و الـــداخل، مــــن ــــا أفراد عةومـــن الــــشر مــــع تتفــــق ـــ وال مية
ـ وغ الـضعيف وحمايـة ن خـر ومـساعدة ـوف املل وإغاثـة والنخـوة اعة والـ ـالكرم سالمية

  .  ذلك

والــــسنة م، الكــــر القــــرآن ــــا فم متعــــددة ســــالمية القــــيم مــــصادر أن ســــبق ممــــا تــــ و
وا املرســـــلة ة املـــــص نـــــاك كـــــذلك ـــــاد ج و جمـــــاع، و ـــــرة، املط ـــــة مـــــنالنبو د و ومـــــا رلعـــــرف،

ــسية الرئ الثالثـــة املــصادر ـــ ع عـــرض ــذه ف وقـــصص وأشــعار وخطـــب ات م،: رمــأثو الكـــر القـــرآن
ــ تقبـل ولـم فـضت، ــا مع ضـت عا وإن قبلـت ـا وافق فــإن جمـاع، و ـرة، املط ـة النبو روالـسنة ر

املجتمــــع طبيعــــة ســــالمية القــــيم مــــصادر مــــن كــــذلك ســــالمية، ــــة بو ال القــــيم وغاياتــــھ،ــــسق
لـصياغة ـ أسا منطلـق دافـھ وأ سـالمي، املجتمـع فطبيعـة لذا دافھ؛ وأ غاياتھ مجتمع ل فل

ـ ع عـرض ـا فإ املختلفـة بأنواعـھ عـالم و ـي و لك تـصال وسـائل كذلك سالمية، القيم
ا سلبيا تجنب ا إيجابيا انتقاء تم و سالمي، ع شر ال   .مصادر

أن يت سـالميةكذلك القـيم ـا م ـشتق ـ ال املـصادر م أ من السابقة املصادر ذه
يـتم كـذلك ـ ب ي كمـا ـھ عبـادة املـسلم الفـرد يتمكن وسليمة عظيمة أسس ع ت بن قد روال

حولھ من العالم ومع ومجتمعھ وجماعتھ نفسھ مع م والتفا ش التعا ا خالل   .  من

سالمية القيم مية   :أ

سال لالقيم ـش وللمجتمـع خـاص ل ـش املـسلم الفـرد حيـاة ـ عظيمـة ميـة أ ا ل مية
أن و يــدر الــنفس وعلــم جتمــاع علمــاء وأصــبح امــل، وت شــمولية مــن بــھ ــ تتم ملــا وذلــك نعــام،

ـي الكيال ذلـك ـ إ ش و سانية، القيم شكيل دو لھ ص2006(رالدين علمـاء) "379م، إن
وعلــم بيــة وال شــاقة-الــنفسجتمــاع حلــة ــشر-رعــد ال جتمــاع و ــسانية الــنفس ــ –يع

ونھ ـ ير الـذي للـدين حـددو و ، ـسانية للقـيم كمـصدر الـدين دو ـ ع ن يركـز ن نأخـذوا ر و
سالمي الدين ع إال تنطبق ال مواصفات ة املطلو القيم وتوجيھ   ".إلنتاج

خيــــــــاط ــــــــضيف ص2004(و ســــــــال) 12م، الــــــــدين عظيمــــــــةبــــــــأن ومبــــــــادئ قــــــــيم ديــــــــن مي
لمــــا يــــة الدي ــــا قيم ــــ ع مــــة حافظــــت لمــــا و ــــرة، املط والــــسنة م الكــــر القــــرآن مــــن ا الشــــتقاق
ــشھ ع الــذي والتخلـف الــضعف ـذا ومــا وضـعفت، انــت لمـا ابتعــدت لمـا و تفعــت، وا تقـت را ر

ال سالمية والقيم املبادئ عن ابتعاده ب س إال اليوم سالمي لنـاالعالم ا وضـع ال يحة
اب رب   . ر

مزمي ص2005(زيذكر ـ) 16م، ع ـا يحكم س مقاي عن ة عبا ا أ القيم مية أ بع ُت ر
فمــن املجتمــع، ــة و تحــدد ــ ال ــ ــا وأ واملواقــف، واملوضــوعات عمــال و اص ــ و ــار ف

ن ـ وم وسـلوكھ، املجتمـع أخـالق تتــأثر املجتمـع ـ الـسائدة عقيدتــھ،القـيم مـن املجتمـع قـيم بعــت
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ع مــــشر وقــــيم وشــــعابھ، أكنافــــة ــــ الطيبــــة يــــاة ا العقيــــدة،ودبت لتلــــك تجــــسيدا ســــلوكھ وــــان
ً

تحقيـــق ــ ع املــشر ــ ع ن القــائم لرســالة وتحقيــق للمجتمــع، أمــان صــمام ــرام ا البلــد وعظــيم
جتما ستقرار و   .التواصل

املحــــــ ــــــ القــــــيم ــــــذه أصــــــبحت لمــــــا أنــــــھ ؤكــــــد وميــــــةو ا م مؤســــــسا ــــــ لألفــــــراد رك
املجتمـــع ـــا م ي عـــا ـــ ال ة ـــ الكث الـــسلبية ر املظـــا ـــة معا أمكـــن ـــة؛ بو ال م ومحاضـــ ليـــة و

العامة ھ ومصا اتھ ممتل ع وتتعدى ، جتما و سر أمنھ دد   .يو

الغامــــــدي ــــــضيف ص2009(و مــــــن) 45-44م، ســــــالمية بــــــالقيم ام ــــــ ل ميــــــة أ ــــــر وتظ
ي   :خالل

خرة .1 و الدنيا خ ما ف اللذان والسنة الكتاب من بطة مست سالمية القيم   .يإن

عــــا .2 قـــال جـــات د رفعـــھ و ـــھ مــــن العبـــد يقـــرب ســـالمية بـــالقيم ام ـــ رل  هن من  ُّ  :ر
 ).75:طھ( َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه

سـالمي .3 املجتمـع ر ص إ يؤدي سالمية القيم ع إعادتـھاملحافظة أي واحـدة بوتقـة ـ
الفاضـــلة، بـــاألخالق ام ـــ ل و والتعـــاو خـــاء و املحبـــة ـــسوده التـــا و واحـــدة، أمـــة ـــو نلي ن

الذميمة خالق  .وترك

ـ .4 ال مانة وأداء الرسالة مل وإعداده املسلم ن و ت ع عمل سالمية بالقيم ام ل
ا  .لف

يحــــــ .5 ســــــالمية بــــــالقيم ام ـــــ ــــــل ي ممــــــا الظلــــــم ــــــدحر و العــــــدل ــــــشر و قــــــو ا ــــــ ع قافظ
مطمئنة أمنة حياة سان  .لإل

ينــــل وأن ــــھ مــــن ـــھ قر للفــــرد يــــضمن ســــالمية بـــالقيم التمــــسك أن ســــبق ممــــا تـــ رو
اليف ت تحمل قادرع و لي وإعداده املسلم الفرد ن و وت ھ، محبة سب ك و ، الع جات نالد ر ر

وأد الرســـالة وحمـــل رالـــدعوة وصـــ العـــدل ـــشر و قـــو ا ـــ ع املحافظـــة يـــضمن كمـــا مانـــة، قاء
ـ إ نظـرة و نة، والطمأن والسعادة مان و من ا ف سود أمة ل ش لت واحدة بوتقة املجتمع

عـــدم أســـبابھ ـــم أ مـــن عـــد والـــذي إليـــھ وصـــلت ـــ ال الـــضعف يجـــد اليـــوم ســـالمية مـــة حـــال
ث والل سالمية بالقيم االتمسك ل ى ير مة حال أصبح ح إسالمية الغ القيم   .خلف

رام ا البلد عظيم ع مشر   :وقيم

افـــــة عليـــــھ تلتقــــي مـــــا النفـــــوس، ــــ ـــــاز الرصــــيد مـــــن املكرمـــــة مكــــة عظـــــيم يلقــــيم
املجتمع شرائح جميع النفوس وغرسھ تحقيقھ أجل من وتتعاو معھ، وتتفاعل   .نالطاقات،

الباحــــث أن العلــــم وثــــائقرمــــع لطلــــب ــــرام ا البلــــد عظــــيم ع مــــشر ــــ ع ن القــــائم واجــــع
بــھ ـي و لك املوقـع بـأن وأفـادوه ا، ر تـصو لـھ ـس ي ولـم ـا عل فـأطلعوه ع، املـشر عـن وسـمية ر

ع باملشر يتعلق ما   . ول
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ع املشر ة ور   :ؤ

ــــاض الر ــــدة جر ــــ) م2008(تــــذكر مع تأصــــيل ــــ إ ــــرام ا البلــــد عظــــيم ع مــــشر ويتطلــــع
مثــاال. التعظـيم ـا ومجتمع آمنــا، بلـدا لتبقــى ـا، إل والوافــدين مكـة ــ ن املقيمـ ن املــسلم قلـوب ــ

ً ً ً

بـــھ ن. يحتـــذى خـــر مـــع التعامـــل وحـــسن عـــراض و مـــوال و اح ر ـــ ع فـــاظ ا والعنايـــة. وـــ
ا وإعما ا وتط م ئ   .ربب

ع املشر وسالة   :ر

ونيـــة لك مكـــة ـــدة جر مـــشر) م2009(تـــذكر ـــةـــس تقو ـــ إ ـــرام ا البلـــد عظـــيم وع
إشــــاعة ــــ ــــي امل املجتمــــع دو لتفعيــــل ــــي، امل املجتمــــع أفــــراد لــــدى ــــرام ا البلــــد عظــــيم رمــــشاعر

فيھ مان و باألمن ميع ا ينعم ح م بي فيما حسان و احم وال   .التواصل

ع املشر داف   :وأ

النــــو أبــــو ص2005(ريــــذكر قيمــــة) 18م، ــــرام ا البلــــد اجتمــــاعظــــيم أثــــر ذات أصــــيلة
ا م أ داف من العديد لتحقيق س ع املشر وأن ي، امل املجتمع ر   :وظا

وضــــبط .1 الوجـــدان، وتوجيـــھ ات، التــــصو بنـــاء ـــ املــــؤثرة ـــ القيمـــة ــــذه ـــو ت ألن رالـــس ن
ي امل للمجتمع جتما   .السلوك

ا .2 واملجتمـــــــع حيـــــــاء و ســـــــرة ـــــــ جتماعيـــــــة ابط الـــــــر ـــــــة دووتقو وتفعيـــــــل عمومـــــــھ، ـــــــي رمل
البناء ذا مة للمسا  .مؤسساتھ

العلميـــــة، .3 والطــــر التقنيــــة الوســــائل ــــ ع ومؤســـــسات أفــــرادا ــــي امل املجتمــــع طاقــــات قتفعيــــل
ً

ة بو ال  .واملحاضن

هللا صــ الرســو ومــن املكرمــة، بمكــة نــز الــذي الــو مــن أصــالتھ ــستمد ع لواملــشر ل و
و ا، ف عث الذي وسلم؛ عـنعليھ عيدة بواقعية ي امل املجتمع القيمة ذه نب كيف علمنا

ّ

ـــــد و ســـــديد بـــــرأي ســــتمرار ـــــا ل يـــــضمن عمــــق و ـــــان، ذ مـــــن بــــة قر عمليـــــة قـــــة طر و يــــال، ا
والوافـــدين انھ، وســـ مـــن هللا بلـــد نحـــو تتحـــرك ومـــشاعر حـــب، عاطفـــة وتملـــك حانيـــة، حكيمـــة

  .إليھ

ي ر ا ضيف ص2006(و د) 2م، أ يمن ما رام ا البلد عظيم ع مشر قيم   :واف

ــ .1 ع واملحافظــة اصــة وا العامـة ــات واملمتل مــوال ـ ع واملحافظــة اح ر ــ ع واملحافظـة
 .عراض

املـضاعف .2 جـر غبة امل و يتام و رم ا ن مساك من اجات ا بذو العناية رادة ر ير
املكرمة   .مكة

الق .3 بحقو العناية قادة أذاهز وترك رام ا هللا ت ب جار ه باعتبا املكرمة مكة ار وا ب رر
املكرمة مكة الذنب لعظم مقاطعتھ   .أو

وجعـل .4 م دعـا الـذي ـو و هللا وفـد ـم أل وإكرامـھ معـھ التعامل وحسن بالوافد العناية ادة ز
بحق عليھ دعوا من أو لھ دعوا ملن مستجابة م   .دعو
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ا .5 بالبلدة العناية ادة از وعما ا بتط هللا أمر ال   .رملباركة

مزمــــــي ــــــش ص2005(زو إليجــــــاد) 16م، ــــــرام ا البلــــــد عظــــــيم ع مــــــشر انطلــــــق أنــــــھ ــــــ وإ
ـــــداف و املقاصـــــد موحـــــد ــــسيج ـــــ ليعمـــــل املختلفـــــة، املجتمــــع شـــــرائح ن بـــــ ي يجـــــا التفاعــــل

ــدا أ وتتمثـــل ومؤســساتھ، واملجتمـــع فــراد ـــ جتماعيــة القـــيم عظـــيملغــرس ع مــشر قـــيم وف
ي رام ا   :البلد

مــــن .1 حولــــھ ومــــا وجــــل، عــــز خالقــــھ مــــع ــــسان عامــــل ــــ فــــاء وا الغلــــو ن بــــ تــــواز نإيجــــاد
والعامة اصة ا ات   .املمتل

عــدم .2 ولـضمان ـسانية، الـنفس ـ ــا باع باستـصالح جتماعيـة الـسلبية ر الظـوا إصـالح
ا ر مظا وتنوع ا  .تجدد

معاي .3 جتماإحياء م التقو من تضبط للتحقيق قابلة اقية و   .ريحة

رام ا البلد عظيم ع مشر قيم عاد   :وأ

شــــــ ــــــ املتوقعــــــة العظيمــــــة ــــــا ونتائج ، ــــــ الكب ــــــا أثر املباركــــــة القيمــــــة ــــــذه ل أن شـــــك ال
املجاالت ذه ومن   : املجاالت،

الــدي .1 النــو: البعـد أبـو ص2005(ريــذكر البعــد) 18م، ـذا واملنطلــقعــد صــيل املجـال ــو
مــــن تحقيقـــھ يمكـــن الـــذي الـــدي البعـــد لنــــا ن بـــ و ا، وترســـيخ القيمـــة ـــذه لتحقيـــق لو

ي القيمة ذه   :خالل

ر - الطا ان امل ذا بتعظيم إليھ والوافدين رم ا ان لس عا هللا أمر   .تحقيق

العام - ة العقو من لألمة سالمة من هللا بلد والنكباتعظيم فات و  .ة

وأمـــر - املكرمـــة مكـــة عظــم الـــذي وســـلم، عليـــھ هللا صــ املـــصطفى ـــسنة اقتـــداء فيــھ
ا بتعظيم  .أمتھ

رام - ا البلد عظيم بتحقيق والعالم رة ز ا ل وأ البلدة ل أل املنافع  .تحصيل

الوط .2 القم: البعد ص2014(ييذكر للـو) 1م، العظـيم والنفـع ـ الك الفائـدة طنىتتحقق
ي خالل من معھ والتفاعل البعد، ذا عظيم خالل   : من

الوطن - ذا بقعة أقدس عظيم خالل من ن رم ا لبالد نتماء حس   .إحياء

مقدســــا - بلــــدا ه باعتبــــا ــــرام ا البلــــد ة مــــص ــــ ع ــــرص ا ميــــة بأ الــــشعو غــــرس
ً ً

ر ر
فيھ العامة ات املمتل مع التعامل سوء ر مظا وال   .زو

مكــة - اململكــةاعتبــار ة صــو عكــس ، ــ مم حــضار عــد ذات يــة، دي ــة واج راملكرمــة ي ُ

ن خر مع التعامل ن ح ة الصو ذه وفق والتصرف املة، السعودية ية   .رالعر
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حرصـا - والعمالـة، والعمـران والـسالمة ر املر ا تخفيف أو النظامية املخالفات ال ز
ً

و و
ـ عل فالتعــدي ـرام، ا البلـد ـ املواطنـة ة ـ ـ ــع خطـرا، وأعظـم جرمـا، أشـد ا

ً ً ُ

رام ا هللا   .بلد

خدمــــة - والتجــــار، العقــــار مــــالك قبــــل مــــن املجتمعيــــة ــــة التنمو ع املــــشا مــــع التعــــاو
ً ّ ُ ّ ُ ر ن

رام ا   .للبلد

املكرمــــــة - مكــــــة ــــــ ن العــــــامل جميــــــع لــــــدى والتفاعــــــل العطــــــاء ــــــادة ــــــو. ز ــــــم عمل وأن
عظ ية دي وقيمة ة حضا ع   .رمحافظة

ب - الـــــشعو املكرمـــــة؛رإحيـــــاء مكـــــة ـــــ ـــــة التنمو الفقـــــر افحـــــة م ع مـــــشا دعـــــم ميـــــة رأ
رام ا هللا لبلد املضاعف جر  .باعتبار

وميـــــة - ا الـــــدوائر لــــدى وحقوقـــــھ ــــرم ا عظـــــيم ـــــشأن الــــسامية ات القـــــرا رتفعيــــل
لية  .و

ــ .3 م ــي: البعــد ر ا ص2006(يـــذكر ـــ)  3م، ال واملــسئوليات ـــام امل مــن ـــ م املجــال عـــد
ي خالل من البعد ذا عت ع املشر وقيم بھ العناية املجتمع أفراد ع   :ويجب

رام - ا البلد مة ر ا عظم   .توضيح

للكعبة - حراس م بأ من جال لدى الشعو رإحياء   .ر

رم - ا حرمة تك ملن التصدي املختلفة ات ا مع التعاو  .نتحقيق

جتما .4 بحاجـة: البعد اتاملجتمـع ـ التغ بفعـل ت ـ غ ـ ال جتماعيـة حياتـھ مراجعـة ـ إ
البعـد ـذا ـ تج و سـالمية املجتمعـات وخاصـة عامـة املجتمعـات ـا تواج ال والتحديات

يديا كي و موسوعة إليھ ش ص2013(فيما   :ي) 5م،

رام - ا البلد عظيم مكة ل أ خ تا   .رإبراز

شعار - تحت عام اتف ت واحدة:إيجاد وقبلة واحد لد و واحد   .وطن

م - وغ يتام عاية ع ومشا معيات ا دعم نحو خاص توجھ رإيجاد   .ر

وار - ا بلد وار ا حقو   .قإحياء

إليھ - والوافدين ولساكنيھ، للبلد النافع البناء نحو املجتمع   .توجيھ

اعات - ال ا. تخفيف ات ا إشغال   .وعدم

ا - جتماعيــــة يــــاة ا خدمــــةإحيــــاء ــــ م خ تــــا ــــ ع مكــــة ــــل أ ــــا ــــ تم ــــ ال رلطيبــــة
مــستو فــع و التعامــل حـسن ليــصبح ــرام، ا هللا لبلـد والوافــدين الــرحمن ىضـيوف ر

املجتمع سمة دمة   .ِا

املكرمة - مكة إ الوافدين لدى ي امل املجتمع ة صو شوه ال العادات الة رإ  .ز
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عالمي .5 املختلفة: البعد الھ بأش عالم مكـنعد و املجتمعات، واملؤثر سا العامل
النـو أبـو ش كما وذلك رام ا البلد عظيم ع مشر قيم شر عالم خالل رمن م،2005(و

ي) 20ص ما تحقيق   :يجب

م - عــــامل و الــــرحمن بوفــــد ــــا ل أ احتفــــاء ــــر تظ املكرمــــة مكــــة عــــن عاملــــة ســــالة رــــشر
رم ا ار ز مع ي   . ويجا

التم - ارإيضاح ز مـع التعامـل ـ إيجابيـة ات ـ غي مـن يالحـظ ما خالل من اص ّوا
دمة ا مستو فع و رم ىا  .ر

الفندقية - دمات ا تطو خالل من املكرمة؛ مكة السياحية املرافق تم   .رعرض

متم - حضار عد ذات مدينة مكة تجعل ة مم فعاليات   .يإبراز

إحياء - املناطق لبقية حية، ة تجر نّتقديم رم ا لبالد بالوالء   .رالشعو

عـن - انطباعـا عطـي ممـا العامليـة، عـالم وسـائل ـ ـاج ا اسـتقبال فعاليـات إبـراز
ً

والعمرة ا مواسم املكرمة مكة ات إلدا عة، الرا بات ت   .رال

ممــا - مكـة خـارج مـن ن ثمر للمـس قتـصادية ئــة الب ـ تم عـن إعالميـة ة صـو رتقـديم
ع املشا ريقو الوطنيةي التنمية تدعم   .ال

ع املشر خالل من ا تحقيق املراد   :والقيم

ـــرام ا البلـــد عظـــيم أن حيـــث القـــيم، مـــن العديـــد ـــشمل ـــرام ا البلـــد عظـــيم ع ومـــشر
هللا ـــ إ ـــا وأح الـــبالد أقــدس ـــ املجتمعيـــة يـــاة ا نــاء و يمـــان، ـــادة ـــ ــا أثر ـــا ل ـــ ك زقيمــة ى

املكرمة مكة القر أم عاىعا هللا ا   .شرف

ـ القم ص2014(يـش وضـع) 2م، مـن البـد ـرام، ا البلـد عظـيم ع مـشر قـيم ولتفعيـل
ـ القـيم ـذه و ، ـ الك القيمـة لتحقيـق مؤديـا ـا العمـل ـو ي ، صـغر ة معيا ىقيم ن ى

ً
العدالـة،: (ر

السماحة نصاف، املواساة، تحاد، ءة، ع) واملر قيمـة تحـت القـيم تلـك جمـع عد البلـدو ظـيم
ن مسا ع قسمت رام   .را

و وار: لاملسار وا السك املسار: قيم ذا   :ومصفوفة

رام .1 ا البلد س تقد   .قيمة

رام .2 ا البلد سك النعمة شعار اس   .قيمة

رام .3 ا البلد ا لفعل مة العز ادة   .زقيمة

املقدس .4 وار وا السكن ع رص ا   .قيمة

بأنھ .5 الشعو مكةرقيمة إ الوافدين عند سالم ل وأ البالد ذه ل أل   .ممثل

ـــرام .6 ا البلــد انـــة م عــن ـــسان لــدى التـــصو نــاء و إثـــراء ــا م يـــراد قيميــة مـــصفوفة ــ رو ّ

وسلم عليھ هللا ص هللا سو وعند وجل عز هللا عند لوفضلھ   .ر
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بــالت ــرم ا ســاكن لــدى الــشعو تفعيــل ــ إ ــوار وا الــسك قــيم ــدف الــسكنرو ــذا م
ذلك تحقيق النفس مع التحدي ة وإثا الفرص اغتنام   .روالرغبة

الرقابــة خلــق وإحيــاء ــ املجتم البنــاء نحــو الطاقــات لتفعيــل قــو أثــر ذات محفــزات ــ يو
املـــسار ـــذا ـــ و خـــالق، مـــن يء الـــد ك ـــ ل الـــدافع مـــة ال وعلـــو ن، ـــرم ا لـــبالد والوفـــاء الذاتيـــة

للمسؤ قو راميتأصيل ا البلد نحو املجتمعية   .ولية

ي الثـــــــا ســـــــتقبال: املــــــسار و التعامـــــــل ـــــــدة: قـــــــيم جر ـــــــش كمـــــــا املـــــــسار ـــــــذا ومــــــصفوفة
اض ي) م2008(الر   :      تتمثل

ام .1 أح من املكرمة مكة بھ اختصت فيما خاصة و عا و سبحانھ هللا بحق القيام   .قيمة

ر .2 ا هللا ت ب ان ج بحق القيام   .امقيمة

رام .3 ا هللا ت ب لوافد ستقبال و التعامل حسن   .ُقيم

والــــــسلوك .4 الفاضـــــلة داب ــــــ ع معينـــــة ئـــــة ب أفــــــضل املكرمـــــة مكـــــة ــــــو لت التعـــــاو نقيمـــــة ن
سن   .ا

ض .5 ة وعما ة ا الط مدلو ئة ب أفضل املكرمة مكة و لت التعاو رقيمة ر ر ل ن   .ن

ا التفاعــل قــيم ــ ع تحتــو قيميــة املــسار ــذا املــصفوفةيومــصفوفة تفعيــل مــن ملتحققــة
محــل ـا ف الفـرد ـو ي ـ مجتم بنـاء نحـو ـا وتوظيف ـا، ل اجعـة كتغذيـة ، و املـسار ـ نالقيميـة رل

يلھ تأ إلكمال أوال العناية
ً

.  

يــديا كي و موســوعة ص2013(وتــضيف البلـــد) 3م، عظــيم ع مــشر قــيم ــ إ ثالــث ومــسار
ي يتمثل رام   :ا

الثالث والتعليمقيم: املسار بية   :ال

مجـــاو .1 نفــس ــ التعظــيم شــعو غــرس ــ م لــوق ن واملــر العلمــاء بــذل ــ ية التــ رقيمــة ر
إليھ والوافد رام ا ت   . الب

م .2 والتقـو ، والنـ ـسنة ا بالقـدوة عليـھ بية وال رم ا فضائل علم الوقت بذل قيمة
والسنة الكتاب  . وفق

املـــ .3 ـــصية ـــ تم ـــ ع مـــة العز ـــقيمـــة ع الذاتيـــة الرقابـــة خـــالل مـــن ـــرام ا البلـــد ـــ سلم
واملعتقدات فعال و   .قوال

الـــــــسل ص2005(يـــــــذكر الــــــــسلوكيات)  28م، مـــــــن ا عــــــــد مـــــــا فــــــــإن القـــــــيم غرســــــــت إذا
أن إال عليــك فمــا ن معــ ســلوك نحــو تحفــز أن دت أ وإذا ــسر، و سالســة ــل ب ي ســتأ روالتــصرفات

ذلــك اء و تقـف ــ ال القيمــة عــن الفعــل،رتبحـث نحــو ص الــ لتــدفع ا بمالمـس وتقــوم الــسلوك
الـداخ الرقيـب بـدو تقـوم ـا فإ جيدا ا غرس تم إذا القيمة أن الناس من الكث يدركھ ال رومما

ً

مـن قيمـة ألي ص الـ مخالفـة مجـرد و الزمـان، أو ـان امل ا لـد يختلف وال سان، لإل املصاحب
ـــع والتقر ــب والتأن بـــاللوم ــشعر س ،قيمــھ ـــس ال حياتنــا أن هللا خلـــق يــب ومـــن ب، يــؤ ــ وح

بــاختالف تختلــف ــ و ا وتــضبط الــسلوكيات تنظــيم ــ ال القــيم وجــود بــدو ــستمر ال نوعالقاتنــا
سميات وال واملجتمعات والبلدان   .الناس
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ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

اسة الد رمن
ّ :  

امل املـــن فـــإن ا ــــساؤال و اســـة الد لة مــــش ـــ ع املــــنربنـــاء ـــو اليــــة ا اســـة للد رالئــــم
نتــــائج ــــ إ للتوصــــل اســــة، الد لة ملــــش املتنوعــــة وانــــب ا بوصــــف ــــتم حيــــث ــــ التحلي رالوصــــفي

الواقع   .    تمثل

اسة الد رمجتمع
ّ:  

املكرمـة مكـة بمدينـة ـة الثانو س املـدا ـ مع جميـع مـن الية ا اسة الد مجتمع و رت ر ن
م ال) 3020(وعدد املرحلة معلما

ً
ي الثـا ـ ا الد الفـصل خـالل العمـل أس ع الذين ة رثانو ر

ا الد العام   ).  ـ1436 -ـ1435(رمن

اسة الد رعينة
ّ :  

عـدد لـغ و املكرمـة، مكـة بمدينـة ـة الثانو س املـدا ـ معل مـن عشوائية عينة اختيار رتم
ي حـــصا للتحليـــل ة وصـــا ا جاع اســـ تـــم ـــ ال بانات تمثـــل) 400(ســـ بانة مـــن%) 13.5(اســـ

اسة الد مجتمع   .رم

قم رجدو   )1(ل

اسة الد عينة أفراد ع عة املو بانات س رعدد
ّ ّ   ز

بانات س
جعة   املس

بانات س
  املفقودة

بانات س
بعدة   املس

للتحليل   الصا
  العينة

عينة
اسة   رالد

سبة  العدد سبة  العدد ال سبة  العدد ال سبة  العدد ال  ال

ن   %80 400  %6  30  %8  40  %94  470  500 املعلم
  %80  400  %6  30  %8  40  %94  470  500  املجموع

قـم ـدو ا ـ ريو عـت) 1(ل و ـ ال بانات سـ عـدد بانة) 500(زأن عــدد، اسـ بلـغ وقـد
جعة املـــــس بانات ـــــسبة) 470(ســـــ ـــــا) ٪94(تمثـــــل ع تو تـــــم ـــــ ال بانات ســـــ عـــــدد، زمـــــن لـــــغ و

املفقـــــودة بانات ــــــسبةاســــــ) 40(ســـــ تمثـــــل ـــــا) ٪8(بانة ع تو تــــــم ـــــ ال بانات ســــــ عــــــد، زمـــــن و
عـــــــدد الباحـــــــث بعد اســـــــ جعة املـــــــس بانات ســـــــ ـــــــسبة) 30(مراجعـــــــة تمثـــــــل بانة مـــــــن) ٪6(اســـــــ

البيانــــات اكتمــــال لعــــدم وذلــــك جعة املــــس بانات عــــدد، ســــ الباحــــث جـــــد ــــسبة) 400(وو تمثــــل
مست) 80٪( بانة اس جعة املس بانات س يمن حصا التحليل إلجراء ة وصا   .وفاة

اسة الد رأداة
ّ :  

اســـتخداما البحـــث أدوات ـــ أك مـــن ـــو و اســـة، للد كـــأداة يان ســـت الباحـــث راســـتخدم
ســـــة املد دو معرفـــــة ـــــ يان ســـــت ـــــداف أ تحديـــــد وتـــــم اليـــــة، ا اســـــة للد مالئمـــــة ـــــ ك ـــــو رو رر

مــــن ــــرام ا البلــــد عظــــيم ع مــــشر قــــيم تفعيــــل ــــ ــــة ــــةوالثانو الثانو املرحلــــة ــــ معل نظــــر ــــة وج
املكرمة مكة   .بمدينة
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اسة الد أداة   :رصدق

ن املحكم   : صدق

ــــ ع املــــشرف ســــعادة ــــ ع ا وعرضــــ ــــا، ا عبا نــــاء و بانة ســــ إعــــداد مــــن ــــاء ن رعــــد
ختـصاص ذو مـن ن املحكمـ مـن مجموعـة ع ولية ا صو بانة س عرض تم يالرسالة ر

ا مــن ة ــ نوا املحكمــ عــدد لــغ و ، القــر أم جامعــة بيــة ال ليــة ب س التــد يئــة أعــضاء ىلــسادة ر
محكمـــــا،) 13(

ً
حيـــــث مـــــن داة ـــــ ـــــم أ جـــــداء ملنخفـــــضة ومـــــدى: روذلـــــك ة، العبـــــا وضـــــوح رمـــــدى

مناســبة ــا ير مالحظــات وأيــة ، للمحــو ــا انتما ومــدى ا، مناســب ومــدى ــا، مي وأ أو(ر حــذف مــن
ات عبــا ا). رإضــافة مراجعــةوقــام عــد م احــا واق ن املحكمــ مالحظــات اســة بد ذلــك عــد لباحــث

ّ
ر

اس الد ع العل ـ، ةراملشرف ال التعـديالت أجـر ثـم ومـن ـا، بي فيمـا التوفيق الباحث ىوحاو ل
مـــن ــ أك ــا عل عـــض) ٪80(اتفــق صــياغة وإعــادة وإضـــافة حــذف تــم حيــث ن، املحكمـــ عــدد مــن

ّ

و داد ل اسة الد أداة ات رعبا ر
بانةّ سـ ات عبـا عـدد بلـغ ـة املطلو التعـديالت إجـراء عـد و رضوحا،

ً

ائية ال ا ّصو ة)44(ر التـا، رعبا النحـو ع و: وذلك لاملحـو واملحـو) 11(تـضمن: ر ة، رعبـا ر
تضمن ي ة) 11(الثا تضمن، رعبا الثالث ة) 11(رواملحو تضمن، رعبا ع الرا ة) 11(رواملحو   .رعبا

ساق لألدصدق   : اةالداخ

اعتمـــاد تـــم تقـــدم مـــا ضـــوء ـــ اســـة) 44(و الد أداة ـــ تطب، رفقـــرة جـــر ذلـــك عـــد يـــقىو
بلغــت اسـتطالعية عينــة ــ ع بانة مكــة) 60(سـ بمدينــة وميـة ا ــة الثانو س املــدا ـ معل رمــن

ا صـــــــدق مـــــــدى لقيـــــــاس اســـــــة. املكرمـــــــة الد ي ملحـــــــو الـــــــداخ ـــــــساق بحـــــــساب الباحـــــــث روقـــــــام ر
ســـوباســـتخدام لب تبـــاط نمعامـــل واملحـــو، ر ة عبـــا ـــل ن بـــ تبـــاط معامـــل حـــساب تـــم رحيـــث ر ر

لھ ت ت التاالذي دو ا ذلك و و   :ل،

قم رجدو   )2(ل

اسة الد ملحاو الداخ ساق صدق رمعامالت   )60= ن(ر

ة العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل ة ر العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل  ر
رامدو: لوراملحو ا البلد س تقد قيمة تفعيل ة الثانو سة راملد   ر

و املد: لالبعد ة الثالث  رسيةردا   املن: البعد
1  0.874**  1  0.851**  
2  0.897**  2  0.883**  
3  0.880**  3  0.869**  

ي الثا ع  املعلم: البعد الرا الطالبية: البعد   شطة
1  0.881**  1  0.904**  
2  0.906**  2  0.908**  
3  0.881**    

ي الثا الع: راملحو ادة قيمة تفعيل ة الثانو سة املد زدو ر البلدر ا فعل ع مة ز
رام   ا

و سية: لالبعد املد ة ردا الثالث  ر   املن: البعد
1  0.845**  1  0.916**  
2  0.915**  2  0.907**  
3  0.900**   

ي الثا ا  املعلم: البعد عالبعد الطالبية: لرا  شطة
1  0.843**  1  0.764** 
2  0.816**  2  0.823** 
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ة العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل ة ر العبا رقم باملحو ر تباط رمعامل  ر
3  0.734**  3  0.846** 

الثالث معينة: راملحو ئة ب أفضل مكة لتكو التعاو قيمة تفعيل ة الثانو سة املد ندو ن ر ر
الفاضلة داب   ع

و سية: لالبعد املد ة ردا الثالث  ر   املن: البعد
1  0.776**  1  0.907**  
2  0.887**  2  0.923**  
3  0.857**   

ي الثا ع  املعلم: البعد الرا ا: البعد  لطالبيةشطة
1  0.865**  1  0.861** 
2  0.849**  2  0.823** 
3  0.890**  3  0.837** 

ع الرا رام: راملحو ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة تفعيل ة الثانو سة املد ردو   ر
و ة: لالبعد سيةردا الثالث  راملد   املن: البعد

1  0.916**  1  0.923**  
2  0.922**  2  0.927**  
3  0.896**   

ي الثا ع  املعلم: البعد الرا الطالبية: البعد  شطة
1  0.917**  1  0.908** 
2  0.935**  2  0.936** 
3  0.921**  3  0.903** 

قم دو ا من ن ب ري تبا) 2(ل ا معامالت قيم الـذيرأن للبعـد لية ال جة بالد ات العبا رط ر
إ ــ ت الت ســة املد دو و املحــو مــن ة العبــا رليــھ رر ــراملر ا البلــد س تقــد قيمــة تفعيــل ــ ــة ثانو

الداللــــــة مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية دالــــــة ــــــا جميع معــــــامالت)0.01(ىجــــــاءت قــــــيم جميــــــع وجــــــاءت ،
ن بــــ ســــية املد ة دا و البعــــد ــــ تراوحــــت حيــــث عاليــــة، قــــيم رتبــــاط ر أمــــا)0.897-0.874(لر ،

ن بــ املعلــم ي الثــا الثالــث)0.906-0.881(البعـد البعـد أمــا ن، بــ البعــد) 0.869-0.851(املــن أمــا
ـــي الطال ـــشاط ال ــع ـــساق)0.908-0.904(الرا صـــدق مـــن عاليـــة جـــة د تـــوافر ـــ ع يـــدل ممـــا ر،

بانة س من و للمحو لالداخ   . ر

قــــم ــــدو ا مــــن ن بــــ ي ركــــذلك ليــــة) 2(ل ال جــــة بالد ات العبــــا تبــــاط ا معــــامالت قــــيم رأن ر ر
ة العبــــا إليــــھ ــــ تن الــــذي ــــادةرللبعــــد قيمــــة تفعيــــل ــــ ــــة الثانو ســــة املد دو ي الثــــا املحــــو زمــــن ر ر ر

الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائية دالـــة ـــا جميع جـــاءت ـــرام ا البلـــد ـــ ـــ ا فعـــل ـــ ع مـــة ىالعز
ة)0.01( دا و البعــد ــ تراوحــت حيــث عاليــة، قــيم تبــاط معــامالت قــيم جميــع وجــاءت ر، لر

ن بـــ ســـية أمـــا)0.915 -0.845(راملد ن، بـــ املعلـــم ي الثـــا الثالـــث)0.843-0.816(البعـــد البعـــد أمـــا ،
ن بـــ تراوحـــت ن)0.916-0.907(املـــن بـــ تراوحـــت الطالبيـــة ـــشطة ـــع الرا البعـــد أمـــا ،)0.764-

مــــــن) 0.823 ي الثــــــا للمحــــــو الــــــداخ ــــــساق صــــــدق مــــــن عاليــــــة جــــــة د تــــــوافر ــــــ ع يــــــدل رممـــــا ر
بانة   . س

معــامالت قــيم أن يالحــظ إليــھكــذلك ــ تن الــذي للبعــد ليــة ال جــة بالد ات العبــا تبــاط را ر ر
ئـة ب أفـضل مكـة ـو لت التعـاو قيمـة تفعيـل ـ ـة الثانو سـة املد دو الثالـث املحو من ة نالعبا ن ر رر ر

الداللـة مـستو عنـد إحـصائية دالـة ا جميع جاءت الفاضلة داب ع وجـاءت)0.01(ىمعينة ،
عاليــــ قــــيم تبــــاط معــــامالت قــــيم نرجميـــع بــــ ســــية املد ة دا و البعــــد ــــ تراوحــــت حيـــث رة، ر ل
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ن)0.887 -0.776( بــ املعلــم ي الثــا البعــد أمـا تراوحــت)0.849-0.890(، املــن الثالــث البعــد أمــا ،
ن ن)0.923-0.907(بــ بــ تراوحــت الطالبيــة ــشطة ــع الرا البعــد أمــا يــدل) 0.823-0.861(، ممــا

صدق من عالية جة د توافر بانةرع س من الثالث للمحو الداخ   . رساق

إليــھ ــ تن الــذي للبعــد ليــة ال جــة بالد ات العبــا تبــاط ا معــامالت قــيم أن يالحــظ ركــذلك ر ر
هللا لبلـــد ن الزائـــر مـــع التعامـــل قيمـــة تفعيـــل ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو ـــع الرا املحـــو مـــن ة رالعبـــا رر ر

الد مـستو عند إحصائية دالة ا جميع جاءت رام معـامالت)0.01(اللـةىا قـيم جميـع وجـاءت ،
ن بـــــ ســـــية املد ة دا و البعـــــد ـــــ تراوحـــــت حيـــــث عاليـــــة، قـــــيم رتبـــــاط ر أمـــــا)922 -0.896(لر ،

ن بــ املعلــم ي الثــا ن)0.935-0.917(البعــد بــ تراوحــت املــن الثالــث البعــد أمــا ،)0.923-0.927(،
ن ب تراوحت الطالبية شطة ع الرا البعد عاليـة) 0.936-0.903(أما جـة د تـوافر ـ ع يـدل رمما

بانة س من ع الرا للمحو الداخ ساق صدق   . رمن

اسة الد أداة رثبات
ّ :  

ات للعبــــــا الـــــداخ ــــــساق ثبـــــات حــــــساب خـــــالل مــــــن بانة ســـــ ثبــــــات مـــــن التأكــــــد رتـــــم
التالية النتائج ن تب كما نباخ، كر ألفا معامل   :وباستخدام

قم رجدو الثباتمع) 3(ل نباخ(امالت كر بانة) وألفا س   )60= ن(رملحاو

ات  البعد  راملحو العبا ألفا  رعدد معامل
نباخ   وكر

و سية: لالبعد املد ة ردا   0.859  3  .ر
ي الثا   0.868  3  .املعلم: البعد
الثالث   0.836  3  .املن: البعد

1  

ع الرا الطالبية: البعد   0.782  2  .شطة
ال جة ورالد للمحو للية   0.905  11  ر

و سية: لالبعد املد ة ردا   0.864  3  .ر
ي الثا   0.709  3  .املعلم: البعد
الثالث   2  0.796  2  .املن: البعد

ع الرا الطالبية: البعد   0.741  3  .شطة
ي الثا للمحو لية ال جة رالد   0.903  11  ر

و سية: لالبعد املد ة ردا   0.791  3  .ر
ي الثا   0.836  3  .املعلم: البعد
الثالث   3  0.805  2  .املن: البعد

ع الرا الطالبية: البعد   0.791  3  .شطة
الثالث للمحو لية ال جة رالد   0.906  11  ر

و سية: لالبعد املد ة ردا   0.898  3  .ر
ي الثا   0.914  3  .املعلم: البعد
الثالث   4  0.831  2  .املن: البعد

عالبعد الطالبية: الرا   0.903  3  .شطة
ع الرا للمحو لية ال جة رالد   0.936  11  ر

لألداة لية ال جة   0.972  44  رالد
قــــــم ــــــدو ا ــــــ ريو و) 3(ل املحــــــو عــــــاد أل الثبــــــات معــــــامالت قــــــيم لأن ســــــة(ر املد ردو ر

ــــرام ا البلـــد س تقــــد قيمـــة تفعيــــل ـــ ـــة معــــامال) الثانو قـــيم جــــاءت حيـــث عاليــــة قـــيم تجـــاءت
ن بــ ة محــصو و املحــو عــاد أل رالثبـات للمحــو)0.868-0.782(لر ــ الك الثبــات معامــل لغـت و ر،

  ).0.905(لو
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ي الثـا املحـو عـاد أل الثبـات معـامالت قيم قيمـة(روجاءت تفعيـل ـ ـة الثانو سـة املد ردو ر
ــرام ا البلـــد ـــ ـــ ا فعـــل ـــ ع مـــة العز ــادة قـــ) ز جـــاءت حيـــث عاليـــة، قـــيم معـــامالتجـــاءت يم

ن بـ ة محـصو ي الثـا املحو عاد أل رالثبات للمحـو)0.864-0.741(ر ـ الك الثبـات معامـل لغـت و ر،
ي   ).0.903(الثا

الثالث املحو عاد أل الثبات معامالت قيم قيمـة(روجاءت تفعيـل ـ ـة الثانو سة املد ردو ر
الفاضـــلة داب ـــ ع معينـــة ئــة ب أفـــضل مكـــة ـــو لت نالتعــاو قـــي) ن جـــاءتجــاءت حيـــث عاليـــة، م

ن بـ ة محصو الثالث املحو عاد أل الثبات معامالت رقيم الثبـات)0.836-0.791(ر معامـل لغـت و ،
الثالث للمحو   ).0.906(رالك

ـع الرا املحـو عـاد أل الثبـات معـامالت قـيم قيمـة(روجاءت تفعيـل ـ ـة الثانو سـة املد ردو ر
ــــرام ا هللا لبلــــد ن الزائــــر مــــع الثبــــاتجــــاءت) التعامــــل معــــامالت قــــيم جــــاءت حيــــث عاليــــة، قــــيم

ن بــ ة محــصو ــع الرا املحــو عــاد رأل ــع)0.914-0.831(ر الرا للمحــو ــ الك الثبــات معامــل لغــت و ر،
)0.936.(  

عتمـاد انيـة وإم للتطبيـق بانة سـ صـالحية ـ إ الثبـات معـامالت مـن القـيم ـذه ـش و
ا والوثو ا نتائج   .قع

و اسة الد ارنتائج وتفس ا   :مناقش

نـصھ الـذي و الـسؤال البلـد: لإجابة عظـيم ع مـشر قـيم تفعيـل ـ سـية املد ة دا دو ومـا رر ر
رام؟   ا

ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســطات حـــساب تـــم فقـــد الــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابــة
ي النحو ع وذلك القيم، فقرات   : ميع

أوال
ً

سية:  املد ة دا ردو ر رامر ا البلد س تقد قيمة   :  تفعيل

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
دو ا كما رام، ا البلد س   :  التا) 4(لتقد
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قم رجدو   ) 4(ل

البلد س تقد قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا ترتراملتوسطات مرتبة رام لياا تنا با
ً ً

ز
سابية ا ا متوسطا   حسب

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

2  1  
خطة سية املد ة دا رتدرج ر

لتفعيل ا الد العام ربداية
رام ا البلد س تقد  .قيمة

 متوسطة 1.36  2.81

1  2  
معسكرات سية املد ة دا رتقيم ر

قيمةطالبية غرس إ دف
رام ا البلد س   .تقد

 متوسطة 1.45  2.77

3  3  
انية م سية املد ة دا رتخصص ر

س تقد قيمة لتفعيل مناسبة
رام ا   .البلد

 منخفضة 1.40  2.56

العام ي سا ا   متوسطة  1.48  2.71  املتوسط
قـم ـدو ا ـ ريو البلـد) 4(ل س تقـد قيمـة تفعيـل ـ سـية املد ة دا دو رأن ر سر يمــا ـرام را

س تقــد قيمــة تفعيــل ــ ســية املد ة دا لــدو العــام ي ــسا ا املتوســط جــاء حيــث متوســطة، جــة ربد ر رر
ــــــرام ا ه)2.71(البلـــــد قــــــد معيــــــار بـــــانحراف ر، ألغلــــــب)1.48(ي ــــــة املعيا نحرافـــــات قــــــيم وتراوحـــــت ر،

ن بـــــ البعـــــد ـــــذا املحـــــددة ات ع) 1.40- 1.36(رالعبــــا يـــــدل ممـــــا مرتفعـــــة قـــــيم ـــــ اســـــتجاباتو تبـــــاين ـــــ
رام ا البلد س تقد قيمة تفعيل سية املد ة دا دو حو ن راملعلم ر ر   .ل

قــم ة العبـا و ــب ت ال ــ روجـاء ر ــ) 2(ل العــام(و بدايــة ـ خطــة ســية املد ة دا رتـدرج ر
ــــــــرام ا البلــــــــد س تقــــــــد قيمــــــــة لتفعيــــــــل ــــــــ ا ي) رالد حــــــــسا توافــــــــق)2.81(بمتوســــــــط جــــــــة د و ر،

ــ يل قــممتوسـطة، ة العبـا ــب ت ال ـ را ــ) 1(ر ــدف(و طالبيــة معـسكرات ســية املد ة دا رتقـيم ر
ـــرام ا البلــد س تقــد قيمـــة غــرس ــ ي) إ حــسا ـــا) 2.77(بمتوســط يل متوســطة، توافــق جـــة د رو

قــــم ة رالعبــــا ــــ) 3(ر البلــــد(و س تقــــد قيمــــة لتفعيــــل مناســــبة انيــــة م ســــية املد ة دا رتخــــصص ر
رام حس) ا يبمتوسط منخفضة)2.56(ا توافق جة د و   .ر،

البلـــــد: ثانيـــــا ـــــ ـــــ ا فعـــــل ـــــ ع مـــــة العز ـــــادة قيمـــــة تفعيـــــل ـــــ ســـــية املد ة دا زدو ر ر ر
رام   :ا

ـادة قيمة فقرات من فقرة ل ل ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب زتم ر
دو ا كما رام، ا البلد ا فعل ع مة   :  لتاا) 5(لالعز
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قم رجدو   ) 5(ل

البلد ا فعل ع مة العز ادة قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا زاملتوسطات ر
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة رام ا

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

س  1  1 املد ة دا رتنظم اتر ا رية ز
املكرمة مكة املقدسة  متوسطة 1.35  3.11 .لألماكن

3  2  
توف سية املد ة دا م رس ر

اج ل دمات ا عض
الشرب مياه كتوف ن  .والزائر

 متوسطة 1.52  2.74

2  3  
معسكرات سية املد ة دا رتنظم ر

ع اج ا ملساعدة ا
م مناسك  .أداء

 منخفضة 1.49  2.52

العاما ي سا ا   متوسطة  1.45  2.79  ملتوسط

قــــم ــــدو ا ــــ ريو فعـــــل) 5(ل ــــ ع مــــة العز ـــــادة قيمــــة تفعيــــل ــــ ســـــية املد ة دا دو زأن ر ر ر
ة دا لــــدو العــــام ي ــــسا ا املتوســــط جــــاء حيــــث متوســــطة، جــــة بد س يمــــا ــــرام ا البلــــد ــــ ــــ را ر رر

ـــ ا فعـــل ــــ ع مـــة العز ـــادة قيمــــة تفعيـــل ـــ ســـية زاملد ـــرامر ا البلــــد معيــــار)2.79(ـــ بـــانحراف ي،
ه ن)1.45(رقــــد بــــ البعــــد ــــذا املحــــددة ات العبــــا ألغلــــب ــــة املعيا نحرافــــات قــــيم وتراوحــــت ر، - 1.35(ر
تفعيــل) 1.52 ــ ســية املد ة دا دو حــو ن املعلمـ اســتجابات تبــاين ــ ع يـدل ممــا مرتفعــة قــيم ـ رو ر ر ل

ا فعل ع مة العز ادة رامزقيمة ا   .البلد

قـــم ة العبـــا و ــب ت ال ـــ روجــاء ر ــ) 1(ل املقدســـة(و لألمـــاكن ات ــا ســـية املد ة دا رتـــنظم ز ر ر
املكرمـة مكـة ي) ـ حـسا قـم)3.11(بمتوسـط ة العبـا ـب ت ال ـ ـا يل متوسـطة، توافـق جـة د و ر، ر ) 3(ر

ـــــ والزائـــــ(و ــــــاج ل ـــــدمات ا عــــــض تـــــوف ــــــ ســـــية املد ة دا م رــــــس الــــــشربر ميـــــاه كتــــــوف ن ) ر
ي حــسا قــم) 2.74(بمتوســط ة العبــا ــا يل متوســطة، توافــق جــة د رو ر ــ) 2(ر ســية(و املد ة دا رتــنظم ر

م مناســك أداء ــ ع ــاج ا ملــساعدة ــ ا ــ ي) معــسكرات حــسا توافـــق)2.52(بمتوســط جــة د و ر،
  .منخفضة

لت: ثالثا التعاو قيمة تفعيل سية املد ة دا ندو ر ر ـر ع معينـة ئـة ب أفضل مكة نكو
الفاضلة   :داب

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
دو ا كما الفاضلة، داب ع معينة ئة ب أفضل مكة و لت لالتعاو ن   :  التا) 6(ن
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قم رجدو   ) 6(ل

لفقر ة املعيا نحرافات و سابية ا معينةراملتوسطات ئة ب أفضل مكة لتكو التعاو قيمة نات ن
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة الفاضلة داب ع

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

التح  1  1 إ سة املد ة إدا رتمتثل ر
سالمية داب و  عالية 1.25  4.02  .باألخالق

2  2  
يو دليل سية املد ة دا رعد ر

مع ا اتباع الواجب داب
الرحمن ضيوف مع  .التعامل

 متوسطة 1.35  3.38

3  3  
ان سية املد ة دا ل رش ر

البلد نظافة للمشاركة سية رمد
رام  .ا

 متوسطة 1.52  2.87

العام ي سا ا   عالية  1.56  3.42  املتوسط
قــم ــدو ا ــ ريو دو) 6(ل أفــضلرأن مكــة ــو لت التعــاو قيمــة تفعيــل ــ ســية املد ة ندا ن ر ر

لــــدو العـــام ي ـــسا ا املتوســـط جــــاء حيـــث عاليـــة، جـــة بد س يمــــا الفاضـــلة داب ـــ ع معينـــة ئـــة رب ر ر
الفاضــــــلة داب ــــــ ع معينــــــة ئــــــة ب أفــــــضل مكــــــة ــــــو لت التعــــــاو قيمــــــة تفعيــــــل ــــــ ســــــية املد ة ندا ن ر ر

ه)3.42( قــد معيــار بــانحراف ر، املحــددة)1.56(ي ات العبــا ألغلــب ــة املعيا نحرافــات قــيم وتراوحــت ر، ر
ن بــــ البعــــد دو) 1.52- 1.25(ــــذا حــــو ن املعلمــــ اســــتجابات تبــــاين ــــ ع يــــدل ممــــا مرتفعــــة قــــيم ــــ رو ل

الفاضلة داب ع معينة ئة ب أفضل مكة و لت التعاو قيمة تفعيل سية املد ة ندا ن ر   .ر

العبـ و ـب ت ال ـ قـملوجـاء ة را ــ) 1(ر داب(و و بــاألخالق ـ التح ـ إ سـة املد ة إدا رتمتثـل ر
ي) سـالمية حـسا قـم)4.02(بمتوسـط ة العبـا ـب ت ال ـ ـا يل عاليـة، توافـق جـة د و ر، ر ـ) 2(ر عـد(و

الـــــرحمن ضـــــيوف مـــــع التعامـــــل مـــــع ـــــا اتباع الواجـــــب داب ـــــ يو دليـــــل ســـــية املد ة ردا بمتوســـــط) ر
ي قــــمو) 3.38(حــــسا ة العبــــا ــــا يل متوســــطة، توافــــق جــــة رد ر ــــ) 3(ر ــــان(و ســــية املد ة دا ل رــــش ر

رام ا البلد نظافة للمشاركة سية ي) رمد حسا متوسطة)2.87(بمتوسط توافق جة د و   .ر،

عا ا
ً

رام: ر ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة تفعيل سية املد ة دا ردو ر   :ر

ا املتوســــطات حــــساب قيمــــةتــــم فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و رــــسابية
دو ا كما رام، ا هللا لبلد ن الزائر مع   :  التا) 7(لالتعامل
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قم رجدو   ) 7(ل

رام ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
ساب ا ا متوسطا حسب ليا تنا   يةزمرتبة

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

1  1  
جوائز سية املد ة إدا رتقدم ر

مع التعامل ين املتم للطالب
الرحمن   .ضيوف

 متوسطة 1.54  3.05

3  2  
محاضرات سية املد ة دا رتقيم ر

ي يجا التعامل ع ث ل
رام ا البلد ائر يوتوعية  .ز

 متوسطة 1.44  2.84

2  3  
إعداد سية املد ة دا م رس ر
هللا لبلد ن الزائر ساعد بات كت

م مناسك أداء ع رام  .ا
 متوسطة 1.47  2.72

العام ي سا ا   متوسطة  1.36  2.87  املتوسط
قـــم ـــدو ا ـــ ريو لبلــــد) 7(ل ن الزائـــر مـــع التعامــــل قيمـــة تفعيـــل ـــ ســــية املد ة دا دو رأن ر ر

ـــهللا ســـية املد ة دا لـــدو العـــام ي ـــسا ا املتوســـط جـــاء حيـــث متوســـطة، جـــة بد س يمـــا ـــرام را ر ر رر
ــرام ا هللا لبلــد ن الزائــر مــع التعامــل قيمــة ه)2.87(تفعيــل قــد معيــار بــانحراف ر، وتراوحــت)1.36(ي ،

ن بــ البعــد ــذا املحــددة ات العبــا ألغلــب ــة املعيا نحرافــات رقــيم ــ) 1.54- 1.44(ر ممــاو مرتفعــة قــيم
ن الزائـــر مـــع التعامــل قيمـــة تفعيـــل ــ ســـية املد ة دا دو حــو ن املعلمـــ اســـتجابات تبــاين ـــ ع ريــدل ر ر ل

رام ا هللا   .لبلد

قــم ة العبــا و ــب ت ال ــ روجــاء ر ــ) 1(ل ــ(و ين ــ املتم جــوائزللطــالب ســية املد ة إدا رتقــدم ر
الـــرحمن ضــــيوف مـــع ي) التعامـــل حـــسا ــــب)3.05(بمتوســــط ت ال ـــ ــــا يل متوســـطة، توافــــق جـــة د و ر،

قــــم ة رالعبـــا ــــ) 3(ر ائــــر(و وتوعيــــة ي يجـــا التعامــــل ــــ ع ـــث ل محاضــــرات ســــية املد ة دا يتقـــيم ز ر ر
ــرام ا ي)البلــد حــسا بمتوســط قــم)2.84(، ة العبــا ــا يل متوســطة، توافــق جــة د و ر، ر ــ) 2(ر م(و ــس

ــــساع بــــات كت إعــــداد ــــ ســــية املد ة ردا مر مناســــك أداء ــــ ع ــــرام ا هللا لبلــــد ن الزائــــر بمتوســــط) د
ي متوسطة)2.72(حسا توافق جة د و   .  ر،

نــــــصھ الـــــذي ي الثــــــا الــــــسؤال البلــــــد: إجابـــــة عظــــــيم ع مــــــشر قـــــيم تفعيــــــل ــــــ املعلـــــم دو ومــــــا ر
رام؟   ا

ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســطات حـــساب تـــم فقـــد الــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابــة
ف يميع النحو ع وذلك القيم،   : قرات

أوال
ً

رام:  ا البلد س تقد قيمة تفعيل املعلم   :ردو

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
دو ا كما رام، ا البلد س   :  التا) 8(لتقد
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قم رجدو   )8(ل
املعي نحرافات و سابية ا ليااملتوسطات تنا مرتبة رام ا البلد س تقد قيمة لفقرات ة ا

ً
ز ر

سابية ا ا متوسطا   حسب
  رقم

ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا
ي سا  ا

  نحراف
 ياملعيار

جة   رد
  املوافقة

فضائل  1  1 لطالبھ املعلم ن يب
املكرمة مكة ام  عالية 1.21  3.66  .وأح

الدو  2  3 لطالبھ املعلم ريو
فعلھ املكرمةالواجب مكة  عالية 1.24  3.62  .تجاه

2  3  
ال عمال لطالبھ املعلم يو

رام ا البلد س تقد ع ن ع
ات وقر طاعات  .من

 عالية 1.29  3.54

العام ي سا ا   عالية  1.32  3.61  املتوسط
قــــم ــــدو ا ــــ ريو س) 8(ل يمــــا ــــرام ا البلــــد س تقــــد قيمــــة تفعيــــل ــــ املعلــــم دو رأن ر

عا جـــة البلـــدربد س تقـــد قيمـــة تفعيـــل ـــ املعلـــم لـــدو العـــام ي ـــسا ا املتوســـط جـــاء حيـــث رليـــة،
ــــــرام ه)3.61(ا قــــــد معيــــــار بــــــانحراف ر، ألغلــــــب)1.32(ي ــــــة املعيا نحرافــــــات قــــــيم وتراوحــــــت ر،

ن بــ البعـد ــذا املحـددة ات اســتجابات) 1.29-1.21(رالعبـا تبـاين ــ ع يـدل ممــا مرتفعـة قــيم ـ و
دو حو ن راملاملعلم ا البلد س تقد قيمة تفعيل املعلم   .ر

قـــم ة العبـــا و ــــب ت ال ـــ روجـــاء ر ــــ) 1(ل مكــــة(و ـــام وأح فـــضائل لطالبــــھ املعلـــم ن يبـــ
ي) املكرمــة حــسا قــم)3.66(بمتوســط ة العبــا ــب ت ال ــ ــا يل عاليــة، توافــق جــة د و ر، ر ـــ) 3(ر و

مكـــــة( تجـــــاه فعلــــــھ الواجـــــب الـــــدو لطالبـــــھ املعلـــــم ـــــ ي)املكرمـــــةريو حــــــسا بمتوســـــط ،)3.62(،
قـــم ة العبــا ـــا يل عاليــة، توافـــق جــة د رو ر ـــ) 2(ر ـــ(و ع ن عـــ ــ ال عمـــال لطالبــھ املعلـــم ــ يو
ات وقر طاعات من رام ا البلد س ي) تقد حسا عالية)3.54(بمتوسط توافق جة د و   . ر،

ثانيا
ً

ا:  فعل ع مة العز ادة قيمة تفعيل املعلم زدو رامر ا   :البلد

ـادة قيمة فقرات من فقرة ل ل ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب زتم ر
دو ا كما رام، ا البلد ا فعل ع مة   :  التا) 9(لالعز

قم رجدو   ) 9(ل

املعلم دو حو اسة الد عينة إلجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ل ر قيمةر تفعيل
ليا تنا با ترت مرتبة رام ا البلد ا فعل ع مة العز ادة
ً ً

ز   ز

  رقم
  الفقرة

 
ا ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

2  1  
املحافظة إ طالبھ املعلم يدعو
داخل جماعة الصلوات ع

رم ا  .حدود
 عالية 1.33  3.82

1  2  
ا منيحث كثار ع طالبھ ملعلم

مكة جر ملضاعفة الطاعات
  .املكرمة

 عالية 1.32  3.60

أداء  3  3 طالبھ املعلم ك رشا
والعمرة ا  منخفضة 1.45  2.49 .مناسك

العام ي سا ا   متوسطة  1.48  3.30  املتوسط
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قــم ــدو ا ـ ريو ــ) 9(ل ع مــة العز ــادة قيمـة تفعيــل ــ املعلــم دو زأن ــر ــ ا فعــل
ــــ املعلــــم لــــدو العــــام ي ــــسا ا املتوســــط جــــاء حيــــث متوســــطة، جــــة بد س يمــــا ــــرام ا رالبلــــد ر ر

ــــرام ا البلــــد ــــ ــــ ا فعــــل ــــ ع مــــة العز ــــادة قيمــــة ه)3.30(زتفعيــــل قــــد معيــــار بــــانحراف ر، ي
ن)1.48( بـــــ البعــــد ـــــذا املحــــددة ات العبـــــا ألغلــــب ـــــة املعيا نحرافــــات قـــــيم وتراوحــــت ر، -1.32(ر

قيمـة) 1.45 تفعيـل ـ املعلـم دو حـو ن املعلم استجابات تباين ع يدل مما مرتفعة قيم رو ل
رام ا البلد ا فعل ع مة العز ادة   .ز

قـــــم ة العبـــــا و ــــــب ت ال ـــــ روجـــــاء ر ــــــ) 2(ل ــــــ(و ع املحافظـــــة ـــــ إ طالبــــــھ املعلـــــم يـــــدعو
ـرم ا حــدود داخـل جماعــة ـ حــ) الـصلوات يبمتوسـط ــا)3.82(سا يل عاليـة، توافــق جـة د و ر،

قـم ة العبــا ـب ت ال رـ ــ) 1(ر ــ(و جـر ملــضاعفة الطاعـات مـن كثــار ـ ع طالبــھ املعلـم يحـث
املكرمــــــة ي)مكـــــة حــــــسا بمتوســـــط قــــــم)3.60(، ة العبـــــا ــــــا يل عاليـــــة، توافــــــق جـــــة د و ر، ر ــــــ) 3(ر و

والعمــرة( ــ ا مناســك أداء ــ طالبــھ املعلــم ك ي)رــشا حــسا توافــق)2.49(بمتوســط جــة د و ر،
  . منخفضة

ثالثـــــا
ً

داب:  ــــــ ع معينــــــة ئــــــة ب أفـــــضل مكــــــة لتكــــــو التعــــــاو قيمـــــة تفعيــــــل ــــــ املعلــــــم ندو ن ر
  :الفاضلة

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
الفاضلة، داب ع معينة ئة ب أفضل مكة و لت نالتعاو دون ا   :  التا) 10(لكما

قم رجدو   )10(ل

معينة ئة ب أفضل مكة لتكو التعاو قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا ناملتوسطات ن ر
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة الفاضلة داب ع

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

قدوة  1  3 و ي أن ع املعلم نيحرص
سلوكياتھ  عالية 1.30  3.94 .حسنة

2  2  
عن البعد طالبھ املعلم يرغب
بلد محببة الغ الشعر قصات

رام ا  .هللا
 عالية 1.28  3.93

1  3  
ة ضر ع طالبھ املعلم ورع

سالمية باألخالق التح
ن خر مع  .التعامل

 عالية 1.24  3.80

العام ي سا ا   عالية  1.40  3.89  املتوسط
قم دو ا ريو ئـة) 10(ل ب أفـضل مكـة ـو لت التعـاو قيمـة تفعيـل املعلم دو نأن ن ر

لــــدو العــــام ي ــــسا ا املتوســــط جــــاء حيــــث عاليــــة، جــــة بد س يمــــا الفاضــــلة داب ــــ ع رمعينــــة ر ر
ب أفــــضل مكــــة ــــو لت التعــــاو قيمــــة تفعيــــل ــــ ناملعلــــم الفاضــــلةن داب ــــ ع معينــــة ،)3.89(ئــــة

ه قد معيار ربانحراف ـذا)1.40(ي املحـددة ات العبـا ألغلـب ة املعيا نحرافات قيم وتراوحت ر، ر
ن بــــ دو) 1.30-1.24(البعــــد حــــو ن املعلمــــ اســــتجابات تبــــاين ــــ ع يــــدل ممــــا مرتفعــــة قــــيم ــــ رو ل

م ئة ب أفضل مكة و لت التعاو قيمة تفعيل ناملعلم الفاضلةن داب ع   .عينة
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قم ة العبا و ب ت ال روجاء ر ـ(و) 3(ل حـسنة قـدوة ـو ي أن ـ ع املعلـم نيحـرص
ي) سلوكياتھ حسا قـم)3.94(بمتوسط ة العبـا ـب ت ال ـ ـا يل عالية، توافق جة د و ر، ر ـ) 2(ر و

هللا( بلـــد ـــ محببــــة ـــ الغ الـــشعر قـــصات عـــن البعــــد ـــ طالبـــھ املعلـــم ـــراميرغـــب بمتوســــط)ا ،
ي قــــم)3.93(حــــسا ة العبـــــا ـــــا يل عاليــــة، توافـــــق جـــــة د و ر، ر ـــــ) 1(ر ـــــ(و ع طالبـــــھ املعلــــم ع ـــــ

ن خـــر مـــع التعامـــل ـــ ســـالمية بـــاألخالق ـــ التح ة ي) ورضـــر حـــسا جـــة)3.80(بمتوســـط د و ر،
عالية   . توافق

عا ا
ً

لبلد: ر ن الزائر مع التعامل قيمة تفعيل املعلم رامردو ا   :هللا

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
دو ا كما رام، ا هللا لبلد ن الزائر مع   :  التا) 11(لالتعامل

قم رجدو   )11(ل

رام ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

2  1  
بأن طالبھ لدى املعلم غرس

رام ا هللا ت ب ائر يمساعدة ز
وجل عز هللا ضا  .رتحقق

 عالية 1.30  3.50

تمام  2  3 ع طالبھ املعلم ع
هللا ت ب راميبزائر  عالية 1.41  3.40 .ا

1  3  
تقديم ع طالبھ املعلم يحث
رام ا هللا ت ب لزائر يالعو ن

ذلك منھ يطلب لم لو   .ح
 متوسطة 1.36  3.33

العام ي سا ا   عالية  1.38  3.41  املتوسط
قـــم ـــدو ا ـــ ريو هللا) 11(ل لبلـــد ن الزائـــر مـــع التعامـــل قيمـــة تفعيـــل ـــ املعلـــم دو رأن

ي ــرام قيمـــةا تفعيــل ــ املعلــم لــدو العــام ي ــسا ا املتوســـط جــاء حيــث عاليــة، جــة بد س رمــا ر ر
ــــرام ا هللا لبلــــد ن الزائــــر مــــع ه)3.41(التعامــــل قــــد معيــــار بــــانحراف ر، قــــيم)1.38(ي وتراوحــــت ،

ن بـ البعـد ـذا املحـددة ات العبـا ألغلب ة املعيا رنحرافات ممـا) 1.41-1.30(ر مرتفعـة قـيم ـ و
ــ ع لبلــديــدل ن الزائــر مــع التعامــل قيمــة تفعيــل ــ املعلــم دو حــو ن املعلمــ اســتجابات رتبــاين ل

رام ا   .هللا

قــــم ة العبــــا و ــــب ت ال ــــ روجــــاء ر ــــ) 2(ل مــــساعدة(و بــــأن طالبــــھ لــــدى املعلــــم غــــرس
وجل عز هللا ضا تحقق رام ا هللا ت ب رائر ي) يز حسا عاليـة،)3.50(بمتوسط توافـق جـة د و ر،

قميل ة العبا ب ت ال را ـرام(و) 3(ر ا هللا ـت ب بزائـر تمـام ـ ع طالبـھ املعلم ،)يع
ي حــسا قــم)3.40(بمتوســط ة العبــا ــا يل عاليــة، توافــق جــة د و ر، ر ــ) 1(ر طالبــھ(و املعلــم يحــث

ذلـك منھ يطلب لم لو ح رام ا هللا ت ب لزائر العو تقديم يع ي) ن حـسا ،)3.33(بمتوسـط
عالية توافق جة د   . رو
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نـــــصـھ الـــــذي الثالــــــث الـــــسؤال ع: إجابـــــة مــــــشر قـــــيم تفعيـــــل ــــــ ـــــ املد املـــــن دو ومــــــا رر
رام؟ ا البلد   عظيم

ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســطات حـــساب تـــم فقـــد الــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابــة
ي النحو ع وذلك القيم، فقرات   : ميع

أوال
ً

امل:  املن رامردو ا البلد س تقد قيمة تفعيل   :رد

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
دو ا كما رام، ا البلد س   :  التا) 12(لتقد

قم رجدو   )12(ل

تنا مرتبة رام ا البلد س تقد قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا لياراملتوسطات
ً

ز
سابية ا ا متوسطا   حسب

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

2  1  
انب ا تنمية املن م س

من مكة حب وأن ي يما
 .يمان

 عالية 1.33  3.40

1  2  

من يكفي ما املن يتضمن
مكة انة م ع يضاح و الشرح

دة مؤ حاديثاملكرمة و باآليات
ة  .النبو

 متوسطة 1.29  3.33

إثرائية  3  3 برامج املن يتضمن
رام ا البلد س تقد ع  متوسطة 1.34  3.16 .ع

العام ي سا ا   متوسطة  1.39  3.30  املتوسط
قـــم ـــدو ا ـــ ريو ـــرام) 12(ل ا البلـــد س تقـــد قيمـــة تفعيـــل ـــ ـــ املد املـــن دو رأن ر

متوســـ جـــة بد س ريمـــا تفعيــــلر ـــ ـــ املد املـــن لـــدو العـــام ي ــــسا ا املتوســـط جـــاء حيـــث رطة، ر
ــرام ا البلـــد س تقـــد ه)3.30(قيمــة قــد معيـــار بـــانحراف ر، نحرافـــات)1.39(ي قـــيم وتراوحـــت ،

ن بـــ البعــد ــذا املحــددة ات العبــا ألغلــب ــة راملعيا ـــ) 1.34-1.29(ر ع يــدل ممــا مرتفعــة قــيم ــ و
ن املعلم استجابات رامتباين ا البلد س تقد قيمة تفعيل املد املن دو رحو ر   .ل

قــم ة العبــا و ــب ت ال ــ روجـاء ر ــ) 2(ل وأن(و ي يمــا انــب ا تنميــة ــ املــن م ـس
يمــان مـن مكــة ي) حـب حـسا ة)3.40(بمتوســط العبــا ــب ت ال ـ ــا يل عاليــة، توافـق جــة د و ر، ر

ــــ) 1(رقــــم مــــا(و املــــن ــــدةيتــــضمن مؤ املكرمــــة مكــــة انــــة م ــــ ع يــــضاح و الــــشرح مــــن يكفــــي
ـــة النبو حاديـــث و ي)باآليـــات حـــسا بمتوســـط ة)3.33(، العبـــا ـــا يل متوســـطة، توافـــق جـــة د و ر، ر

ــ) 3(رقــم ــرام(و ا البلــد س تقــد ــ ع ع ــ إثرائيــة بــرامج املــن ي) يتــضمن حــسا بمتوســط
متوسطة)3.16( توافق جة د و   . ر،
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ثانيـــــا
ً

البلــــــدد:  ـــــ ـــــ ا فعـــــل ــــــ ع مـــــة العز ـــــادة قيمـــــة تفعيــــــل ـــــ ـــــ املد املـــــن زو ر ر
رام   :ا

ـادة قيمة فقرات من فقرة ل ل ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب زتم ر
دو ا كما رام، ا البلد ا فعل ع مة   :  التا) 13(لالعز

قم رجدو   ) 13(ل

سابية ا البلداملتوسطات ا فعل ع مة العز ادة قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات زو ر
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة رام ا

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

تمام  1  2 ع املن ع
املكرمة مكة وار ا  متوسطة 1.32  3.28 .بحسن

كبار  2  1 مع التعاو إ املن نيوجھ
 متوسطة 1.39  3.02 .السن

العام ي سا ا   متوسطة  1.45  3.15  املتوسط
قم دو ا ريو فعـل) 13(ل ـ ع مـة العز ـادة قيمـة تفعيـل ـ ـ املد املن دو زأن ر ر

ي ــسا ا املتوسـط جـاء حيـث متوســطة، جـة بد س يمـا ــرام ا البلـد ـ ـ را املــنر لـدو رالعـام
ـرام ا البلـد ـ ـ ا فعـل ع مة العز ادة قيمة تفعيل زاملد معيـار)3.15(ر بـانحراف ي،

ه ن)1.45(رقد ب البعد ذا املحددة ات العبا ألغلب ة املعيا نحرافات قيم وتراوحت ر، -1.32(ر
حـــو) 1.39 ن املعلمـــ اســـتجابات تبـــاين ـــ ع يـــدل ممـــا مرتفعـــة قـــيم ـــ ــــو ـــ املد املـــن ردو ر ل

رام ا البلد س تقد قيمة   .تفعيل

قم ة العبا و ب ت ال روجاء ر ـ(و) 2(ل ـوار ا بحـسن تمـام ـ ع املن ع
املكرمــة ي) مكــة حــسا قـــم)3.28(بمتوســط ة العبــا ــب ت ال ــ ــا يل متوســطة، توافــق جــة د و ر، ر ر

ـــ) 1( مــــ(و التعـــاو ـــ إ املـــن الـــسننيوجـــھ كبـــار ي)ع حـــسا بمتوســـط توافــــق)3.02(، جـــة د و ر،
  . متوسطة

ثالثـا
ً

ــ:  ع معينـة ئــة ب أفـضل مكـة لتكــو التعـاو قيمــة تفعيـل ـ ــ املد املـن ندو ن ر ر
الفاضلة   :داب

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
معين ئة ب أفضل مكة و لت نالتعاو دون ا كما الفاضلة، داب ع   :  التا) 14(لة

قم رجدو   ) 14(ل
معينة ئة ب أفضل مكة لتكو التعاو قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا ناملتوسطات ن ر

ليا تنا مرتبة الفاضلة داب ع
ً

  ز
  رقم

ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا
ي سا  ا

  نحراف
 ياملعيار

جة   رد
  املوافقة

باألساليب  1  1 الطالب املن د ويز
ة صا ئة ب مكة تجعل  متوسطة 1.33  3.33 .ال

تجعل  2  2 شطة أ ع املن ييحتو
ن التدخ من خالية  متوسطة 1.43  3.10 .مكة

العام ي سا ا   متوسطة  1.38  3.22  املتوسط
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قــــم ـــدو ا ـــ ريو قيمـــة) 14(ل تفعيــــل ـــ ــــ املد املـــن دو رأن مكــــةر ـــو لت نالتعــــاو ن
ي ــسا ا املتوسـط جـاء حيـث متوسـطة، جـة بد س يمـا الفاضـلة داب ـ ع معينـة ئـة ب رأفـضل ر

ـرام ا البلـد س تقـد قيمـة تفعيـل ـ ـ املد املـن لـدو رالعـام ه)3.22(ر قـد معيـار بـانحراف ر، ي
الب)1.38( ـــــذا املحــــددة ات العبـــــا ألغلــــب ـــــة املعيا نحرافــــات قـــــيم وتراوحــــت ر، نر بـــــ -1.33(عــــد

ــــ) 1.43 ـــ املد املـــن دو حـــو ن املعلمـــ اســـتجابات تبـــاين ـــ ع يـــدل ممـــا مرتفعـــة قـــيم ـــ رو ر ل
رام ا البلد س تقد قيمة   .تفعيل

قــم ة العبـــا و ــب ت ال ــ روجــاء ر ــ) 1(ل تجعـــل(و ــ ال باألســاليب الطــالب املـــن د ويــز
ة صــا ئــة ب ي) مكــة حــسا توا)3.33(بمتوســط جــة د و ةر، العبــا ــب ت ال ــ ــا يل متوســطة، رفــق

ـــ) 2(رقـــم ن(و التـــدخ مـــن خاليـــة مكـــة تجعـــل ـــشطة أ ـــ ع املـــن ي)ييحتـــو حـــسا بمتوســـط ،
متوسطة)3.10( توافق جة د و   . ر،

عا ا
ً

رام: ر ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة تفعيل املد املن ردو   :ر

نحر و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب قيمــــةتــــم فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا رافــــات
دو ا كما رام، ا هللا لبلد ن الزائر مع   :  التا) 15(لالتعامل

قم رجدو   ) 15(ل

املد املن دو حو اسة الد عينة إلجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر رر ل
م رام ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة لياتفعيل تنا رتبة

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

بلد  1  1 ائر محبة ع املن يع ز
رام ا  متوسطة 1.38  3.24 .هللا

2  2  
وأساليب طر املن قعرض

ائر مع يللتعامل   ز
رام ا هللا  .بلد

 متوسطة 1.42  3.00

العا ي سا ا   متوسطة  1.33  3.12  ماملتوسط
قـــم ـــدو ا ـــ ريو ن) 15(ل الزائـــر مـــع التعامـــل قيمـــة تفعيـــل ـــ ـــ املد املـــن دو رأن ر

املـــــن لـــــدو العـــــام ي ـــــسا ا املتوســـــط جـــــاء حيـــــث متوســـــطة، جـــــة بد س يمـــــا ـــــرام ا هللا رلبلـــــد ر ر
ـــرام ا هللا لبلـــد ن الزائــر مـــع التعامـــل قيمـــة تفعيـــل ـــ ــ معيـــار)3.12(راملد بـــانحراف ه، رقـــد ي

ن)1.33( بـــــ البعــــد ـــــذا املحــــددة ات العبـــــا ألغلــــب ـــــة املعيا نحرافــــات قـــــيم وتراوحــــت ر، -1.38(ر
ــــ) 1.42 ـــ املد املـــن دو حـــو ن املعلمـــ اســـتجابات تبـــاين ـــ ع يـــدل ممـــا مرتفعـــة قـــيم ـــ رو ر ل

رام ا البلد س تقد قيمة   .تفعيل

قــــم ة العبـــــا و ــــب ت ال ـــــ روجــــاء ر ـــــ) 1(ل املـــــ(و ع هللاــــ بلـــــد ائــــر محبـــــة ــــ ع ين ز
رام ي) ا حسا قـم)3.24(بمتوسط ة العبا ب ت ال ا يل متوسطة، توافق جة د و ر، ر ـ) 2(ر و

ـــرام( ا هللا بلــــد ائــــر مـــع للتعامــــل وأســــاليب طـــر املــــن يعـــرض ي)زق حــــسا بمتوســــط ،)3.00(،
متوسطة توافق جة د   . رو
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نــــصھ الــــذي ــــع الرا الــــسؤال دو: إجابــــة عرمــــا مــــشر قــــيم تفعيــــل ــــ الطالبيــــة وــــشطة
رام؟ ا البلد   عظيم

ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســطات حـــساب تـــم فقـــد الــسؤال ـــذا عـــن رلإلجابــة
ي النحو ع وذلك القيم، فقرات   : ميع

أوال
ً

رام:  ا البلد س تقد قيمة تفعيل الطالبية شطة   :ردو

ا املتوســــطات حــــساب قيمــــةتــــم فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و رــــسابية
دو ا كما رام، ا البلد س   :  التا) 16(لتقد

قم رجدو   )  16(ل

حسب ليا تنا مرتبة رام ا البلد س تقد قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات
ً

ز ر
سابية ا ا    متوسطا

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   توسطامل رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

1  1  
توظيف ي الطال شاط ال م سا
ز لتعز سة املد ساحة رامللصقات

رام ا البلد س تقد   .قيمة
 متوسطة 1.36  3.10

2  2  
عض ي الطال شاط ال ستضيف

كيفية حو للنقاش لالعلماء
رام ا البلد س  .تقد

 متوسطة 1.39  2.82

العاماملتوسط ي سا   متوسطة  1.47  2.96  ا
قم دو ا ريو رام) 16(ل ا البلد س تقد قيمة تفعيل الطالبية شطة دو رأن

تفعيـل ـ الطالبيـة ـشطة لـدو العـام ي ـسا ا املتوسـط جـاء حيـث متوسـطة، جـة بد س ريما ر ر
ــرام ا البلـــد س تقـــد ه)2.96(قيمــة قــد معيـــار بـــانحراف ر، وترا)1.39(ي نحرافـــات، قـــيم وحـــت

ن بـــ البعــد ــذا املحــددة ات العبــا ألغلــب ــة راملعيا ـــ) 1.39-1.36(ر ع يــدل ممــا مرتفعــة قــيم ــ و
رام ا البلد س تقد قيمة تفعيل املد املن دو حو ن املعلم استجابات رتباين ر   .ل

قـــــــم ة العبــــــا و ـــــــب ت ال ــــــ روجــــــاء ر ــــــ) 1(ل تو(و ــــــ ـــــــي الطال ــــــشاط ال م ظيـــــــفـــــــسا
ـــــرام ا البلـــــد س تقـــــد قيمـــــة ـــــز لتعز ســـــة املد ســـــاحة ـــــ ي) رامللـــــصقات حـــــسا ،)3.10(بمتوســـــط

قــــم ة العبــــا ــــب ت ال ــــ ــــا يل متوســــطة، توافــــق جــــة د رو ر ــــ) 2(ر ــــي(و الطال ــــشاط ال ستــــضيف
ـــرام ا البلـــد س تقــد كيفيـــة حـــو للنقــاش العلمـــاء ي)لعــض حـــسا بمتوســط جـــة)2.82(، د و ر،

متوسطة   . توافق

ثانيـــا
ً

البلــــد:  ـــ ـــ ا فعـــل ـــ ع مـــة العز ـــادة قيمـــة تفعيـــل ـــ الطالبيـــة ـــشطة زدو ر
رام   :ا

ـادة قيمة فقرات من فقرة ل ل ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب زتم ر
دو ا كما رام، ا البلد ا فعل ع مة   :  التا) 17(لالعز
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قم رجدو   ) 17(ل

البلداملتوسط ا فعل ع مة العز ادة قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا زات ر
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة رام ا

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

1  1  
ع ي الطال شاط ال م س

جماعة الصلوات أداء يع
سة  .راملد

 عالية 1.28  3.89

مسابقات  2  3 ي الطال شاط ال يقيم
م الكر القرآن  عالية 1.39  3.46 .حفظ

2  3  

ي الطال شاط ال م س
التطوع صيام ع يع ال

أيام( ثالثة أو س م وا ن ثن
ر ش ل  من

 متوسطة 1.37  2.96

العام ي سا ا   عالية  1.41  3.44  املتوسط
ــ قــميو ــدو را ــ) 17(ل ع مــة العز ــادة قيمــة تفعيــل ــ الطالبيــة ــشطة دو زأن ر

لــــدو العــــام ي ــــسا ا املتوســــط جــــاء حيــــث عاليــــة، جــــة بد س يمــــا ــــرام ا البلــــد ــــ ــــ ا رفعــــل ر ر
ـــــرام ا البلـــــد ـــــ ـــــ ا فعـــــل ـــــ ع مـــــة العز ـــــادة قيمـــــة تفعيـــــل ـــــ الطالبيـــــة ،)3.44(زـــــشطة

ه قد معيار ربانحراف ـذا)1.41(ي املحـددة ات العبـا ألغلـب ة املعيا نحرافات قيم وتراوحت ر، ر
ن بــــ دو) 1.37-1.28(البعــــد حــــو ن املعلمــــ اســــتجابات تبــــاين ــــ ع يــــدل ممــــا مرتفعــــة قــــيم ــــ رو ل

رام ا البلد س تقد قيمة تفعيل املد   .راملن

قـــم ة العبـــا و ـــب ت ال ـــ روجـــاء ر ـــ) 1(ل الط(و ـــشاط ال م أداءـــس يع ـــ ـــ ع ـــي ال
ســة املد ــ جماعــة ي) رالــصلوات حــسا ــب)3.89(بمتوســط ت ال ــ ــا يل عاليــة، توافــق جــة د و ر،

قـــــم ة رالعبـــــا ـــــ) 3(ر م(و الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ ـــــ مـــــسابقات ـــــي الطال ـــــشاط ال بمتوســـــط)قـــــيم ،
ي قم)3.46(حسا ة العبا ب ت ال ا يل عالية، توافق جة د و ر، ر م(و) 2(ر يس الطال شاط ال

التطـوع صــيام ـ ع يع ـ ال ر(ـ شـ ــل مـن أيـام ثالثـة أو س مــ وا ن ي) ثنـ حــسا بمتوسـط
متوسطة) 2.96( توافق جة د   .رو

ثالثــا
ً

معينـــة:  ئــة ب أفـــضل مكــة لتكـــو التعــاو قيمـــة تفعيــل ـــ الطالبيــة ـــشطة ندو ن ر
الفاضلة داب   :ع

نحر و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب قيمــــةتــــم فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا رافــــات
دو ا كما الفاضلة، داب ع معينة ئة ب أفضل مكة و لت لالتعاو ن   :  التا) 18(ن
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قم رجدو   )18(ل

معينة ئة ب أفضل مكة لتكو التعاو قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا ناملتوسطات ن ر
تنا مرتبة الفاضلة داب ليازع

ً
  

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد

  املوافقة

2  1  
لوحات إعداد شاط ال م س

التح إ تدعو شادية وإ ة رتوعو
سالمية داب و  .باألخالق

 عالية 1.31  3.42

ان  2  1 شكيل شاط ال م س
رام ا البلد نظافة م  متوسطة 1.49  3.08 .سا

3  3  
شكيل ي الطال شاط ال م س

غ الكتابات طمس ا م م نة
ان د ا ع من  .رخالقية

 متوسطة 1.47  2.96

العام ي سا ا   متوسطة  1.35  3.15  املتوسط
قم دو ا ريو مكـة) 18(ل ـو لت التعـاو قيمـة تفعيـل ـ الطالبيـة شطة دو نأن ن ر

ـ ع معينـة ئـة ب يأفـضل ــسا ا املتوسـط جـاء حيـث متوسـطة، جـة بد س يمـا الفاضـلة رداب ر
ــــ ع معينــــة ئــــة ب أفــــضل مكــــة ــــو لت التعــــاو قيمــــة تفعيــــل ــــ الطالبيــــة ــــشطة لــــدو نالعــــام ن ر

الفاضـــــلة ه)3.15(داب قـــــد معيـــــار بـــــانحراف ر، ـــــة)1.35(ي املعيا نحرافـــــات قـــــيم وتراوحـــــت ر،
بــــ البعــــد ــــذا املحــــددة ات العبــــا تبــــاين) 1.49-1.31(نرألغلــــب ــــ ع يــــدل ممــــا مرتفعــــة قــــيم ــــ و

رام ا البلد س تقد قيمة تفعيل املد املن دو حو ن املعلم راستجابات ر   .ل

قـــم ة العبـــا و ـــب ت ال ـــ روجـــاء ر ــــ) 2(ل ــــة(و توعو لوحـــات إعـــداد ـــ ـــشاط ال م ـــس
سالمية داب و باألخالق التح إ تدعو شادية يبمتو) روإ حسا توافـق)3.42(سط جة د و ر،

قــم ة العبــا ــب ت ال ــ ــا يل رعاليــة، ــ) 1(ر نظافــة(و ــ م ــسا ــان ــشكيل ــ ــشاط ال م ــس
رام ا ي)البلد حسا بمتوسط قـم)3.08(، ة العبـا ـب ت ال ـا يل متوسطة، توافق جة د و ر، ر ) 3(ر

ـــ الك(و طمـــس ـــا م م نـــة ـــشكيل ـــ ـــي الطال ـــشاط ال م ــــــس ع مـــن خالقيـــة ـــ غ تابـــات
ان د ي) را حسا متوسطة) 2.96(بمتوسط توافق جة د   .رو

عا ا
ً

رام: ر ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة تفعيل الطالبية شطة   :ردو

قيمــــة فقــــرات مــــن فقــــرة ــــل ل ــــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســــطات حــــساب رتــــم
هللا لبلد ن الزائر مع دوالتعامل ا كما رام،   :  التا) 19(لا
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قم رجدو   )19(ل

رام ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
سابية ا ا متوسطا حسب ليا تنا مرتبة

ً
  ز

  رقم
ا الفقرة ة ترتي   املتوسط رالعبا

ي سا  ا
  نحراف

 ياملعيار
جة   رد
  ةاملوافق

1  1  
حلقات ي الطال شاط ال ينظم

بالتعامل تم ومحاضرات نقاش
رام ا هللا بلد ائر يمع   .ز

 متوسطة 1.45  2.87

شاد  2  3 إل طالبية ان شكيل ريتم
رام ا بلد ار ز من ن   متوسطة 1.50  2.78 .والتا

2  3  
ض معا ي الطال شاط ال ريقيم

بلد ائر مع التعاو ع ث يل زن
رام ا  .هللا

 متوسطة 1.42  2.77

العام ي سا ا   متوسطة  1.38  2.81  املتوسط
قم دو ا ريو ن) 19(ل الزائـر مـع التعامـل قيمـة تفعيل الطالبية شطة دو رأن

ـــشطة لـــدو العـــام ي ـــسا ا املتوســـط جـــاء حيـــث متوســـطة، جـــة بد س يمـــا ـــرام ا هللا رلبلـــد ر ر
الز مــع التعامــل قيمــة تفعيــل ــ ــرامالطالبيــة ا هللا لبلــد ن ه)2.81(ائــر قـــد معيــار بــانحراف ر، ي

ن)1.38( بـــــ البعــــد ـــــذا املحــــددة ات العبـــــا ألغلــــب ـــــة املعيا نحرافــــات قـــــيم وتراوحــــت ر، -1.42(ر
ــــ) 1.50 ـــ املد املـــن دو حـــو ن املعلمـــ اســـتجابات تبـــاين ـــ ع يـــدل ممـــا مرتفعـــة قـــيم ـــ رو ر ل

رام ا البلد س تقد قيمة   .تفعيل

ـــــ قـــــموجـــــاء ة العبـــــا و ـــــب ت رال ر ــــــ) 1(ل نقــــــاش(و حلقـــــات ـــــي الطال ـــــشاط ال يـــــنظم
ــرام ا هللا بلــد ائــر مــع بالتعامــل ــتم يومحاضــرات ي) ز حــسا توافــق)2.87(بمتوســط جــة د و ر،

قـــم ة العبــا ــب ت ال ـــ ــا يل رمتوســطة، ــ) 3(ر مـــن(و ن التــا شـــاد إل طالبيــة ــان ـــشكيل ريــتم
ـرام ا بلـد ار ي،)وز حـسا قــم)2.78(بمتوســط ة العبـا ــب ت ال ـا يل متوسـطة، توافــق جـة د و ر، ر ر

ـرام(و) 2( ا هللا بلـد ائـر مـع التعـاو ـ ع ـث ل ض معـا ـي الطال شاط ال ييقيم زن بمتوسـط) ر
ي متوسطة) 2.77(حسا توافق جة د   .رو

اسة الد نتائج   :رمناقشة

أفـراد اسـتجابات أن يالحـظ الـسابقة املحاو خالل سـةرمن املد دو حـو اسـة الد رعينـة رر ل
بمدينة ة الثانو املرحلة معل نظر ة وج من رام ا البلد عظيم ع مشر قيم تفعيل ة والثانو
البلد س تقد قيمة تفعيل ة الثانو سة املد دو جاء حيث متوسطة، جة بد جاء املكرمة رمكة رر

التـا ا ترتي ان و متوسطة موافقة جة بد رام الطالبيـة،امل(را ـشطة ، ـ املد املـن رعلـم،
سية املد ة ردا البلد)ر ا فعل ع مة العز ادة قيمة تفعيل ة الثانو سة املد دو وجاء ز، ر ر

التـا ا ترتي ان و متوسطة موافقة جة بد رام ،(را ـ املد املـن املعلـم، الطالبيـة، رـشطة
ســية املد ة ردا ا)ر دو وجــاء ئــةر، ب أفــضل مكــة ــو لت التعــاو قيمــة تفعيــل ــ ــة الثانو ســة نملد ن ر

التـا ــا ترتي ـان و عاليــة موافقـة جــة بد الفاضـلة داب ــ ع ســية،(رمعينـة املد ة دا راملعلــم، ر
الطالبيــــة ــــشطة ، ــــ املد مــــع)راملـــن التعامــــل قيمــــة تفعيــــل ــــ ــــة الثانو ســــة املد دو وجــــاء ر، ر
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ا هللا لبلـد ن التـاالزائـر ـا ترتي انـت و متوسـطة موافقـة جـة بد ،(رـرام ـ املد املـن راملعلـم،
الطالبية شطة سية، املد ة ردا   ).ر

ــ وخاصــة ــرام ا البلــد عظــيم قــيم تفعيــل ــ و ــب ت ال ــ املعلــم دو جــاء لكــذلك ر
معينــــ(قــــيم ئــــة ب أفــــضل مكــــة ــــو لت التعــــاو قيمــــة ــــرام، ا البلــــد س تقــــد نقيمــــة دابن ــــ ع ة

رام ا هللا لبلد ن الزائر مع التعامل قيمة عاليـة) الفاضلة، املعلـم دو ـ املوافقـة جـة د انت رو . ر
كـــذلك متوســـطة، جـــة بد ـــرام ا البلـــد عظـــيم قـــيم تفعيـــل ـــ ســـية املد ة دا دو جـــاء ركـــذلك ر ر ر

جــة بد ـرام ا البلـد عظــيم ع مـشر قــيم تفعيـل ـ الطالبيــة ـشطة دو رجـاء و وجــاءر متوسـطة،
متوسطة جة بد رام ا البلد عظيم ع مشر قيم تفعيل املد املن ردو ور   .ر

الـــــسل اســـــة د يجــــــة ن مـــــع اليـــــة ا اســــــة الد يجـــــة ن رتتفـــــق ــــــ) م2014(ر إ ت أشـــــا ــــــ روال
متوسطة جة بد ان دافھ أل ة النبو القيم ع مشر رتحقيق   .و

اســة د يجــة ن مــع اليــة ا اســة الد يجــة ن تتفــق ركمــا مير ــا ــ) م2013(زا إ ت أشــا ــ روال
رام ا البلد عظيم ثقافة شر مية   .أ

ـــي ر ا اســة د يجـــة ن مـــع اليــة ا اســـة الد يجــة ن تتفـــق ركمــا ـــ) م2009(ر إ ت أشـــا ــ روال
القـــيم ـــشر ـــ ســية املد ة دا دو وأن عاليـــة، جـــة بد ـــان يمانيــة القـــيم ـــشر ـــ املعلــم ردو ر رر ر

م جــــة بد جــــاء جــــةريمانيــــة بد ــــان يمانيــــة القــــيم ــــشر ــــ اســــة الد ات املقــــر ودو رتوســــطة، ر ر ر
  .متوسطة

معلــــم اســــة د يجـــة ن مــــع اليــــة ا اســـة الد يجــــة ن تتفــــق ركمـــا ــــ) م2008(ر إ ت أشــــا ـــ روال
رام ا البلد عظيم قيمة مية   .أ

الغامــدي اســة د يجــة ن مــع اليــة ا اســة الد يجــة ن روتختلــف ـــ) م2009(ر إ ت أشــا ــ روال
و عاليةأن جة بد ان رام ا البلد عظيم بقيم ة الثانو املرحلة   .رطالب

قـــــيم تفعيـــــل ــــ ـــــة الثانو ســــة املد دو أن ـــــ إ ـــــش ــــ وال يجـــــة الن ــــذه الباحـــــث عــــز رو ر و
ــان املكرمــة مكــة مدينـة ــ ــة الثانو املرحلــة ـ معل نظــر ــة وج مــن ـرام ا البلــد عظــيم ع ومـشر

أن ـــ إ متوســــطة، موافقــــة جـــة حديثــــةربد انطالقــــة عـــد ــــرام ا البلــــد عظـــيم ع مــــشر وانطالقــــة
عالميـــــة ـــــات ا أن كمـــــا ات، بـــــا صـــــقل نـــــاك ـــــو ي ـــــي ل الوقـــــت مـــــن ـــــد املز ـــــ إ نوتحتـــــاج
مـــشاركة ة وضـــر ع، املـــشر ـــذا ـــف للتعر ـــود ا بـــذل ـــ إ تحتـــاج ع املـــشر ـــذا عـــن وراملـــسئولة و و

ــة الثانو املرحلــة وخاصــة والتعلــيم بيــة ال ة ا رو م،ز ســلوك تــضبط ــ ال للقــيم ــا طال الحتياجــات
م وأخالق م إيما ثر بالغ ا ل ال رام ا البلد عظيم ن شعر س ا   .ووم

ــــرام ا البلــــد عظــــيم ع مــــشر قــــيم تفعيـــل تتــــضمن تكــــن لــــم ســــية املد طــــط ا أن وكمـــا ر
ـــا خالل مـــن يـــتم ـــ ال انيـــة امل ـــ ـــز نـــاك أن القـــو يمكـــن كـــذلك جيـــد، ل ـــلـــش ع نفـــاق

ومعـــــسكرات ـــــشطة وأ بـــــرامج ـــــ إ تحتـــــاج القـــــيم ـــــذه تفعيـــــل أن وخاصـــــة ع املـــــشر قـــــيم وتحقيـــــق
ل ــش متــوفر يكــن لـم مــا ــذا و فات، مـصر ــ إ يحتــاج ذلــك ـل و ومحاضــرات ونــدوات وومـؤتمرات

  .جيد
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  : التوصيات

ي بما التوصية يمكن فإنھ اسة الد نتائج   :رضوء

امل - مكــــة عــــن عاملــــة ســــالة مرــــشر عــــامل و الــــرحمن بوفــــد ــــا ل أ احتفــــاء ــــر تظ كرمــــة
رم ا ار ز مع ي   . ويجا

سية - املد امج وال شطة لأل مة الال املالية د املوا توفر ع رالعمل ز  .ر

ملـدير - ـة الدو واللقـاءات النـدوات لعقـد والتعلـيم بيـة ال ة ا و قبـل مـن يالتخطيط ر رز
مــــشر قــــيم تفعيــــل لكيفيــــة ــــة الثانو س املــــدا ــــ وومعل لــــدىر ــــرام ا البلــــد عظــــيم ع

 .الطالب

البلــــد - عظــــيم ع مــــشر قـــيم تفعيــــل ــــ م ملـــساعد ن للمــــدير يــــة تد ات دو وإعـــداد رر
رام  .ا

الـو - ـشر أجـل مـن ـادف، ال بـو ال عـالم و العصر، تقنيات ثمار اس ع يالعمل
رام ا البلد عظيم ع مشر  .وبقيم

فض - ن تب مواضيع اسية الد املنا تتضمن ـرأن م ـسا و املكرمـة، مكـة مية وأ ل
الفــرد ـ ع ـا وآثر القـيم ــذه تفعيـل كيفيـة ـ وتو ــرام، ا البلـد عظـيم قـيم إبـراز

 .واملجتمع

عظـيم - ع مـشر قـيم تفعيـل ـ م ـسا ـا ل مخطـط سـية مد ـشطة وأ برامج وتصميم ر
ة الثانو املرحلة طالب لدى رام ا  .البلد

بيـــ - لل العامـــة ة دا ن بـــ رالتعـــاو البلــــدن عظـــيم ع ومـــشر املكرمـــة بمكـــة والتعلــــيم وة
ــرام ا البلــد عظــيم ع مــشر قــيم ترســيخ ــ م ــسا تفاعليــة بــرامج لتنفيــذ ــرام وا

س املدا ي سو م  .رلدى

تفعيـل - وكيفيـة ـا، عاي و القـيم غـرس كيفيـة ع س باملدا سية التد يئة ال ب رتد ر ر ر
مما يتم سلوك إ لتتحو رام ا البلد عظيم  .رستھلقيم

عظـــــيم - ع مــــشر قــــيم غــــرس كيفيــــة ـــــ م ملــــساعد ن للمعلمــــ يــــة تد ات دو وعقــــد رر
رام ا  .البلد

مثـل - لية و ومية ا ات وا سة املد ن ب واملنظم الدائم رالتعاو ،(ن ـ ا ة ا رو ز
الطوافــة ومؤســسات ر، واملــر ــ) ووالــشرطة، م ــسا بــرامج تنفيــذ ــ م بيــ ــسيق للت

ات ا م وتوجيھ ر رامرتطو ا البلد عظيم قيم مع ناسب ي بما  .الطالب
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حات   :املق

عظــــيم - ع مــــشر قــــيم تفعيــــل ــــ ــــة الثانو ســــة املد دو حــــو نــــة مقا اســــة د وإجــــراء رر ر لر
معا ن است الد نتائج من ستفادة لتعظيم املعلمات نظر ة وج من رام ا  .رالبلد

ع - مــــشر قــــيم تفعيــــل ــــ املتوســــطة ســــة املد دو حــــو اســــة د وإجــــراء رر البلــــدلر عظــــيم
ن املعلمــ نظــر ــة وج مــن ــرام اســات) املعلمــات(ا الد نتــائج مــن ســتفادة رلتعظــيم

الية ا اسة الد نتائج  .رمع

قـــيم - تفعيـــل ــ ـــة الثانو ســة املد دو مـــن تحـــد ــ ال ات الـــصعو حــو اســـة د رإجــراء رر ل
رام ا البلد عظيم ع  .ومشر
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  :املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

محمــدأبـو طــالل ، و). م2007(رالنــو مكــة. لالــشوط املكرمــة. مجلــة البلــد. مكــة عظــيم ع ومــشر
رام   ).6(ع. ا

ــ القز ــد يز محمــد ماجــة، ماجــة). ـــ1395(وابــن ابــن ن البــا. ( ســ عبــد فــؤاد محمــد ). تحقيــق
رة ع: القا والتو شر لل ديث ا  .زدار

ــ مو أحمــد ــوم، ع). م2009(بر ــ املعلــم ــةردو الثانو املرحلــة طلبــة لــدى يمانيــة القــيم ــز ز
بيـــة، ال ليــة ، ماجــست ســـالة الطلبــة، نظــر ـــة وج مــن غــزة وغـــرب س خــانيو ربمــدير

غزة سالمية، امعة  .ا

عواض عايض د ف طـالب). م2012(الثقفي، لـدى منية القيم تنمية سية املد ة دا ام رإس ر
ــــة الثانو باملرحلــــة س الطــــائفراملـــدا أم. بمدينــــة جامعــــة بيــــة، ال ليــــة ، ماجــــست رســــالة

 .ىالقر

ي الطــــو عطيــــة حنــــان ، ــــ والفكــــر). م2006(را ســــالمي الفكــــر ن بــــ ــــا وتنمي ماليــــة ا القــــيم
ي و" الغر تر يمنظو اض". ر الرشد: الر   .مكتبة

ــي ز ماجــد ــالد، لطرائــ). م2007(ا وتطبيقــي نظــر تــصو ــا عليم و القــيم يعلــم اتيجياتر واســ ق
القيم س ة: عمان. رتد املس  .دار

هللا عطـــا بـــن ـــق ر هللا عبـــد مي، ـــا زا املجتمـــع). 2013(ز ـــ ع ـــا وأثر ـــرام ا البلـــد عظـــيم ثقافـــة
ماجست. سالمي بية. رسالة ال القر. لية أم  .ىجامعة

مطـر ســعيد ــ ع ـي، ر تن). م2010(ا ــ الطبيعيــة العلـوم ــ معل دو ميــة العلميــةرأ القــيم ميـة
السعودية ية العر باململكة ة الثانو باملرحلة الطبي الثانو الثالث الصف طالب . يلدى

ماجـــــست بيـــــة. رســـــالة ال س. ليـــــة التـــــد وطـــــر املنـــــا رقـــــسم القـــــر. ق أم مكـــــة. ىجامعـــــة
 .املكرمة

محمود محمد قاسم ، وا). م2011(خزع القرآنية ة الر ضوء ي ة بو ال النبوؤالقيم يديث
ف اسات. الشر والد لألبحاث املفتوحة القدس جامعة  ).25(ع. ردن. رمجلة

جميــــــل محمـــــــد ســـــــالمية). م2004(خيــــــاط، بيـــــــة ال ــــــ والقـــــــيم املكرمـــــــة. املبـــــــادئ مكتبـــــــة: مكــــــة
 .الفيصلية

ز العز عبد يم إبرا ، سالمية). م2006(الدعي بية رة. ال رة: القا القا  .دار

رام). ـ1426(يحزمزمي، ا البلد القـيم.. عظيم ع ملـشر مباركـة وانطالقـة غالية مجلـة. وقيمة
املكرمة. معاد  .شعبان. مكة

عطيـــة ســـعيد ـــي، را والغـــرب). ــــ1424(الز ســـالم ن بـــ ـــضار ا الـــصراع ـــ خالقيـــة . يالقـــيم
حزم: لبنان ابن  .دار
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حمــدي حمـــود حامــد ، مــشر). 2014(الــسل تحقيـــق ـــمــدى دافــھ أل ــة النبو القـــيم مجتمــع وع
املكرمــة بمكـة ســالمية بيـة ال ــ معل نظـر ــة وج مـن ــة الثانو ماجــست. املرحلـة . رسـالة

بية ال القر. لية أم املكرمة. ىجامعة  .مكة

املحــسن عبــد ، البلــد)ــ1426(الـسل عظــيم ع مــشر املكرمـة، مكــة معــاد، مجلـة القــيم، ثمــرة و،
العدد رام،  ).1(ا

الــــصمد عبــــد أحمــــد ضـــــوء). م2009(الــــشنقيطي، ــــ يمانيــــة القــــيم لتنميــــة ـــــة النبو ســــاليب
املعاصرة ماجست. التحديات بية. رسالة ال القر. لية أم  .ىجامعة

عطيــة ، والعمــر ــ ع فــؤاد ــ). م1999(يالعـاجز، إ مقدمــة اســة د ــا، عليم و ــا علم وطـر رالقــيم ق
والف بيــــة ال ليــــة عنــــوانمــــؤتمر تحــــت ــــ"ننــــو متغ عــــالم ــــ بيــــة وال ــــ" القــــيم املنعقــــد

من ة الف موك ال دن29/7/1999-27جامعة د، إ رم،  .ر

ـــ الغ عبـــد ـــام). م1994(عبـــود، ا الـــشباب لـــدى ســــالمية القيميـــة ـــام ــــة"ح و تر ـــة ". ؤر
ة املنو سالمي. راملدينة اث ال إحياء  .مكتبة

عطــ محمــود نعقــل، حــس ــة). م2006(ا والثانو املتوســطة ن املــرحلت طلبــة لــدى الــسلوكية القــيم
ليج ا لدو ي العر بية ال بمكتب عضاء لالدو وميدانية"ل ة نظر اسة اض". رد : الر

ليج ا لدو ي العر بية ال  .لمكتب

ـــ يح حمـــود الـــرحمن عبـــد طـــالب). م2009(الغامـــدي، ـــ و ـــرام ا البلـــد عظـــيم املرحلــــةوقـــيم
ا ة ماجست. الثانو بية. رسالة ال القر. لية أم  .ىجامعة

ناصــــــر منــــــصو م الكــــــر عبــــــد القـــــــيم). م2010(رقــــــشالن، ــــــز عز ــــــ ــــــة الثانو املرحلــــــة ـــــــ معل ردو
ــر، جامعـة بيـة، ال ليــة ، ماجـست سـالة غــزة، محافظـة ـ ــم طال لـدى زسـالمية ر

 .غزة

عرســــان ماجــــد ــــي، بيــــة). م2006(الكيال ال أصــــو ن بــــ نــــة مقا اســــة د ســــالمية بيــــة ال لأصــــو رل ر
املعاصرة ة بو ال والفلسفات ي. سالمية القلم: د  .دار

الــــرحمن عبـــد وســــيم املرحلــــة). م2008(معلـــم، لطــــالب ـــرام ا البلــــد لتعظـــيم ــــة بو ال ســـاليب
الــــصفية ــــ غ ــــشطة خــــالل مــــن املقدســــة بالعاصــــمة ــــة ليــــة. ماجــــسترســــالة. الثانو

بية القر. ال أم  .ىجامعة

ــ ع محمــد ــ عب ، لقيــة). ـــ1432(مغامــ ا القــيم ــز عز ــ امعيــة ا الطالبيــة ــشطة ردو
الطالبـــــــات القـــــــر(لـــــــدى أم جامعـــــــة طالبـــــــات مـــــــن عينـــــــة ـــــــ ع ميدانيـــــــة اســـــــة ىد رســـــــالة). ر

بية. ماجست ال نة. لية واملقا سالمية بية ال القرجامعة. رقسم  .ىأم

ثانيا
ً

ونية:  لك   :املراجع

مــــــــــــشار أبــــــــــــو ــــــــــــي، ر ــــــــــــ). 2006(يا إليــــــــــــھ واملــــــــــــشار ــــــــــــرام، ا البلــــــــــــد عظــــــــــــيم ع  :ومــــــــــــشر
http://www.makgate.com/vb/showthread.php?s=68ad37 

ونيـــــــة لك مكـــــــة ــــــدة ـــــــ ).م2009(جر إليــــــھ واملـــــــشار ـــــــرام، ا البلــــــد عظـــــــيم ع  :ومـــــــشر
http://www.makkahnews.net/news.php?action=show&id=   الـــــدخو خ لتـــــا : ر

الدخو15/4/2015 ساعة  11.00: لم،
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ــــــــــــــاض الر ــــــــــــــدة ــــــــــــــ)م2008(جر إليــــــــــــــھ واملــــــــــــــشار ــــــــــــــرام، ا البلــــــــــــــد عظــــــــــــــيم ع مــــــــــــــشر  :و،
com.alriyadh.www://http خ ساع20/4/2015رتا الدخوم،   .مساءا10:30: لة

يــديا وكي ـــ)م2013(موســوعة إليــھ واملـــشار ،: wiki/org.wikipedia.ar://http، الـــدخو خ لتــا ر
الدخو22/4/2015 ساعة مساءا11.00: لم،

ً
.  

ـ عظــ). م2014(يالقم ع ــرامومـشر ا البلـد ومــستقبل... يم أمـة ــ.  دولـةحيـاة إليـھ -al: واملــشار
jazirah.comal-jazirahonline.com al-jazirah logo  Wednesday الــدخو خ لتــا : ر

الدخو1/5/2015 ساعة مساءا11:30: لم،
ً

.  

ناديـــــة ، القـــــيم). م2010(شـــــر س تـــــد ميـــــة ـــــ. رأ ـــــا إل املـــــشار ب والتــــــد التعلـــــيم  :رموســـــوعة
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=640 

خ -  بتا ونية لك سبق  .م14/7/2014ريفة

العدد- اظ ع خ13884يفة  .4/2/2014ربتا
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