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 مستخمص
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر معممات التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ العفة لدل 

قرآف الكريـ في مدينة مكة المكرمة. تـ استخداـ المنيج طالبات المرحمة الثانكية بمدارس تحفيظ ال
طالبة مف خمس مدارس تحفيظ القرآف الكريـ  ٖ٘٘الكصفي المسحي . تككنت عينة الدراسة مف 

% لممجتمع األصمي. تـ استخداـ االستبانة مف اعداد الباحثة تـ تطبيقيا عمى ٘.ٕٙبنسبة تمثيؿ 
آف الكريـ بمكة المكرمة لمكشؼ عف أدكار معممات مدارس مف مدارس تحفيظ القر خمس طالبات 

التربية االسالمية في تنمية مبدأ العفة لدييف . أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :دكر 
معممات التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ العفة لدل طالبات مدارس تحفيظ القرآف الكريـ الثانكية 

(. كجكد فركؽ ٕ٘.ٓ( كانحراؼ معيارم )ٖ.ٜٚكسط حسابي )بمكة المكرمة كاف بدرجة كبيرة بمت
( بيف كجية نظر عينة الدراسة حكؿ دكر معممات ٓ.٘ٓذات داللة إحصائية عند مستكل )

التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الكريـ بمكة المكرمة في تنمية مبدأ العفة تعزل إلى 
ثانكم.كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند )متغير الصؼ الدراسي( لصالح الصؼ الثالث ال

( بيف كجية نظر عينة الدراسة حكؿ دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس ٓ.٘ٓمستكل )
تحفيظ القرآف الكريـ بمكة المكرمة في تنمية مبدأ العفة تعزل إلى )متغير المكقع( بيف كسط  مكة 

( بيف كسط مكة ٓ.٘ٓة عند مستكل )كشرقيا لصالح شرقيا. ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائي
 كغربيا لصالح غرب مكة.

 : الدكر، الِعفَّة، المرحمة الثانكية.الكممات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed to know the role of female Islamic teachers in 

developing the abstinence among female students of secondary schools 
in Quran memorization schools in Macca.In this study, the researcher 
used the descriptive survey method.the current study contained 553 
female students from five Quran memorization schools, they were 
62.5% of the original society.  instruments of the study : a questionnaire 
prepared by researcher were applied to the female students of five 
schools of Quran memorization schools in Macca in order to identify the 
role of female Islamic teachers in developing the abstinence among 
female students. the most important findings of this study were : The 
role of female Islamic teachers in developing the abstinence among 
female students of Quran memorization schools in Macca was great 
with arithmetic mean of (79.3) and standard deviation of (0.25) .  there 
were significant statistical differences at the level of ( 05.0) according to 
the viewpoint of the sample of the study about the role of female Islamic 
teachers in Quran memorization schools in Macca in developing the 
abstinence which might be resulted from ( the variable of academic 
class) toward the third secondary grade. there were significant statistical 
differences at the level of ( 05.0) according to the viewpoint of the 
sample of the study about the role of female Islamic teachers in Quran 
memorization schools in Macca in developing the abstinence which 
might be resulted from ( the variable of location ) between Macca and 
its east section toward its east section . there were significant statistical 
differences at the level of (05.0) between Mecca and its west section 
toward its west section. 
Keywords :  the role , the abstinence , secondary grade . 
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 مقدمة:
جاءت مدارس تحفيظ القرآف الكريـ في المممكة كنسؽ متناغـ كنظاـ مطكر مف التعميـ 
العاـ، تستيدؼ المخرج التعميمي المتميز كالذم يسعى لبناء الفرد كالمجتمع، كتعمؿ عمى تحقيؽ 

سة التعميـ في المممكة، كالتي تنص عمى أف تعمؿ الدكلة عمى إشاعة حفظ القرآف الكريـ سيا
ا بالكاجب اإلسالمي في الحفاظ عمى الكحي كصيانة تراثو. كمف أىـ أىداؼ  كدراسة عمكمو قيامن
تمؾ المدارس ىك تربية النشء تربية إسالمية تيدؼ إلى رعاية نمكه الخمقي كالفكرم كاالجتماعي 

كء العقيدة اإلسالمية، كتتعيد تنشئتو كمساعدتو في تككيف الشخصية القكيمة، كفي تمؾ في ض
المدارس يتـ تييئة الجك المناسب لمطالب مف أجؿ حفظ كتاب اهلل كفيمو كالتخمؽ بأخالقو، 

 (.ٖ-ٕىػ، صٖ٘ٗٔكتطبيؽ أحكامو )الجريد، 
يا في نفكس كسمكؾ كيتضح مما سبؽ أىمية المبادئ كالسيما الِعفَّة كضركرة تشريب

المتعمميف لتكف سمككنا ممارسنا في حياتيـ؛ كذلؾ لما ليا مف آثار حميدة كنتائج ال تحصى تعكد 
عمى األفراد بالفالح في الدنيا كاآلخرة باإلضافة إلى الطمأنينة كراحة الباؿ، كلعؿ ىذا اليدؼ ُيعد 

التنشئة االجتماعية السيما مف األىداؼ السامية في العممية التعميمية، حيث تسعى مؤسسات 
المدرسة إلى تأكيد المبادئ كالفضائؿ اإليجابية في نفكس الطالب كمحاربة المبادئ السمبية 
كالرذائؿ التي تؤثر فييـ، كيتـ ذلؾ مف خالؿ كسائؿ متعددة تقـك بحفظ كتنمية المبادئ داخؿ 

 (.ٕٙٔىػ، صٖٖٗٔالفرد سكاءن عف طريؽ التربية المقصكدة أـ غير المقصكدة )مزكزم، 
 مشكمة الدراسة:

إف الناظر لكاقع المدارس الثانكية في العصر الحالي؛ يممس انتشار الكثير مف 
السمككيات غير المقبكلة بيف الطالب كالطالبات، مما يؤكد عمى ضعؼ كجكد مبدأ العفة بيف 

أمكر الشريعة  الطالب كالطالبات، كابتعادىـ عف المنيج اإلسالمي الصحيح، كجيميـ بالكثير مف
اإلسالمية، كما أف ىناؾ بعض القصكر في تفعيؿ دكر المعمـ كالمعممة في تنمية األخالؽ 

 كالمبادئ اإلسالمية القكيمة، كالتي مف أىميا مبدأ العفة.
ىػ( إلى أف مف أحد األسباب التي تؤدم إلى حدكث ٖٙٗٔأشارت دراسة السيمي)

 (ٜ٘لكازع الديني كاألخالقي لدل الطالب.)صالسمككيات المنحرفة بيف الطالب ىك تدني ا
ىػ( أف المؤسسة التربكية كالتي تتمثؿ في المدارس ٖٛٗٔكقد أكدت دراسة قاسـ )

كالمعاىد كالجامعات كغيرىا؛ ليا دكر فعاؿ في مساعدة األسرة في تنمية العفة في نفكس األبناء؛ 
 (ٛٔسالمية. )صخاصةن في عصر العكلمة الذم قد أثر عمى جميع المجتمعات اإل
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كتتضح مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤؿ الرئيس التالي: ما َدكر ُمعمِّمات التَّربية 
           اإلسالمية في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات المرحمة الثانكية بمدارس تحفيظ القرآف الكريـ 

 بمكة المكرمة؟

 ويتفرع عن ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
ما كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة المكرمة في -ٔ

 تنمية مبدأ الِعفَّة لدل الطالبات مف كجية نظر الطالبات؟
( لدكر معممات التربية ٘ٓ.ٓىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )-ٕ 

لبات مدارس تحفيظ القرآف الكريـ الثانكية بمكة مبدأ الِعفَّة بيف طا اإلسالمية في تنمية
 المكرمة ُتعزل لمتغيَرم )المكقع الجغرافي، كالصؼ الدراسي( ؟

 أىداف الدراسة:
إف اليدؼ الرئيس الذم تسعي إليو الدراسة الحالية ىك معرفة دكر معممات التربية 

دارس تحفيظ القرآف الكريـ في اإلسالمية في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات المرحمة الثانكية بم
 مدينة مكة المكرمة، كينبثؽ مف ىذا اليدؼ عدة أىداؼ فرعية ىي:

التعرؼ عمى كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة  -
 المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل الطالبات مف كجية نظر الطالبات.

رافي  كالصؼ الدراسي في دكر معممات التربية اإلسالمية في التعرؼ عمى المكقع الجغ -
  تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات مدارس تحفيظ القرآف الكريـ الثانكية بمكة المكرمة.

 أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

 تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مما يمي: 

ب كالطالبات عمى التزاـ مبدأ العفة تفيد الدراسة المعمميف كالمعممات في أىمية تربية الطال -
 في جميع السمككيات كالتعامالت كاألخالقيات.

تزكيد المكتبة العربية بدراسة تكشؼ عف كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ  -
 العفة لدل طالبات المرحمة الثانكية مكة المكرمة.
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 األىمية التطبيقية:
مف نتائج الدراسة في تكجيو المعممات إلى ممارسة أدكراىف  يمكف أف تستفيد الجيات المعنية -

تجاه الطالبات، كعدـ اقتصارىف عمى الجانب المعرفي فقط مف خالؿ عقد دكرات كبرامج 
 تدريبية تحقؽ ذلؾ. 

تكجو الدراسة أنظار المسؤكليف عف كضع المناىج التعميمية إلى أىمية تضميف مبدأ العفة  -
كسابو لمطالب كالطالبات.في المناىج التعميمية، كا  لعمؿ عمى تنميتو كا 

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:

 :اقتصرت الدراسة عمى الدكر الكاقعي لمعممات التربية اإلسالمية في  الحدود الموضوعية
 تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات مدارس تحفيظ القرآف الثانكية في مدينو مكة المكرمة.

 اقتصرت الدراسة عمى طالبات المرحمة الثانكية بمدارس تحفيظ القرآف  شرية:الحدود الب
 الثانكية في مدينو مكة المكرمة.

 :المدارس الثانكية لتحفيظ القرآف التابعة إلدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة. الحدود المكانية 
  :ىػ ٖٛٗٔالدراسي تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الحدود الزمانية- 

 ىػ.ٜٖٗٔ
 مصطمحات الدراسة:

ىك الجيكد كاإلسيامات التي تقـك بيا معممات التربية اإلسالمية  التعريؼ اإلجرائي لمدكر: -
في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية في مدينو مكة المكرمة لتنمية مبدأ الِعفَّة لدل الطالبات، 

 دراسة.كيتمثؿ في درجة استجابة الطالبات عمى أداة ال
التعريؼ االجرائي لمعممة التربية اإلسالمية: ىي معممة تحمؿ مؤىالن في العمـك الشرعية،  -

كيتـ تعيينيا في كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية، كيناط بيا تدريس الديف اإلسالمي؛ 
عمـك فيي التي تقـك بتدريس القرآف، كالتفسير، كالتجكيد، كالتكحيد، كالفقو، كالحديث، ك 

 القرآف، كعمـك  الحديث، كأصكؿ الفقو في المرحمة الثانكية.
التعريؼ االجرائي لممبدأ: ىك بمثابة قانكف أك قاعدة محددة يقـك جميع األفراد باتباعيا، كما  -

 أنو يعتبر نقطة ينبثؽ منيا تفكير الفرد كعف طريقو يتـ تحديد كتمييز الصكاب مف الخطأ.
ي ما تقـك بو معممات التربية اإلسالمية في المرحمة الثانكية مف التعريؼ اإلجرائي لمعفة: ى -

 تنمية ضبط النفس كالُبْعد عف الشيكات كالممذات التي حرميا اهلل، في نفكس الطالبات.
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 أدبيات الدراسة:
 أوال: اإلطار النظري:

 مفيوم الِعفَّة لغة واصطالًحا:
 مفيوم الِعفَّة لغة: 

رؾ الشيكات مف كؿ شيء، كُغِمَب في حفظ الفرج مما ال يحؿ" عرفت الِعفَّة لغة: بأنيا "ت
 (.ٔٔٙىػ، ص ٖٓٗٔ)مصطفى، 

 مفيوم الِعفَّة اصطالًحا: 
ُتعّرؼ الِعفَّة في االصطالح بأنيا: "حصكؿ حالة لمنفس تمتنع بيا عف غمبة الشيكة، 

 (. ٜٖٖىػ، صٕٔٗٔكالمتعفؼ ىك المتعاطي لذلؾ بضرب مف الممارسة كالقير" )األصفياني، 
 أنواع الِعفَّة:

 ُقسمت الِعفَّة إلى قسميف عمى أغمب األقكاؿ، كقد أجمميا الماكردم فيما يمي:
 القسم األول: الِعفَّة عن المحارم ومن مظاىرىا: -
 ضبط الفرج عف الحراـ. -أ 
 حفظ المساف ككّفو عف الخكض في األعراض، كيتحقؽ ىذا العفاؼ بعدة ضكابط منيا: -ب 
 منعنا إلثارتيا، فإف البصر ىك المحرؾ األكؿ نحك الفتف  غض البصر عف الشيكات

 كالشيكات.
  الترغيب نحك الحالؿ بدالن مف الكقكع في الحراـ، كمف حكمة اهلل تعالى عمى عباده أنو

سبحانو ما حـر شيئنا إال كأغنى عنو بمباح مف جنسو، كالعاقؿ مف حفظ دينو بترؾ الحراـ 
 (.ٖ٘ٔ - ٖٔٔق، ص ٘ٓٗٔكحفظ قكتو في الحالؿ )الماكردم، 

  ،ىػ، ٕٗٗٔحث النفس عمى تقكل اهلل دائمنا كاتباع أكامره كاجتناب نكاىيو )زقزكؽ          
 (.ٜٙٚ -ٜ٘ٚص

 القسم الثاني: الِعفَّة عن المآثم ومن مظاىرىا: -
 ترؾ كبغض الظمـ. -أ 
 زجر النفس عف اإلسرار بخيانة. -ب 

ا ب قكلو: "الميـ إني أسألؾ اليدل كالتقى فقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يدعك دائمن
 (.  ٕٚٛٓ، صٗ، جٜٗٓٗق، حديث رقـ ٙٔٗٔكالعفاؼ كالغني" )النككم، 



 نادية بنت عبداهلل أحمد الغامديأ/            َدور ُمعمِّمات التَّربية اإلسالمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021 فرباير  – الثاني العدد  – 33اجمللد  515

 رررر

 مظاىر الِعفَّة:
 إن لمعفة في المنيج اإلسالمي مظاىر عديدة منيا:

جاء األمر مف اهلل تعالى بقكلو: )كال تقربكا( كليس )كال تزنكا(، ليشمؿ األمر إحصان الفرج:  .ٔ
؛ لما عدـ االقتر  اب نيائينا مف دكاعي كمقدمات الزنا، كذلؾ لسكء عاقبة ىذا الفعؿ المحـر

يترتب عميو مف عكاقب كخيمة عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع بأكممو مف اختالط األنساب 
 (.  ٚ٘ٗق، صٕٓٗٔكانقطاع النسؿ)السعدم، 

السمع أك  إذ حرَـّ اإلسالـ التجسس عمى اآلخريف مف خالؿعدم التجسس عمى اآلخرين:  .ٕ
البصر كنيي عنو، كلذلؾ أمرنا اهلل تعالى باالستئذاف حاؿ دخكؿ أم مكاف مغمؽ، كىذا ما 
يربيو فينا الديف اإلسالمي مف أخالؽ كقيـ تحافظ عمينا كعمى المجتمع اإلسالمي مف خالؿ 

 (.ٕٕٓ، صٕٔق، جٖٗٛٔالتمسؾ بمظاىر الِعفَّة )القرطبي، 
 معيار مبدأ الِعفَّة:

 بعض تمك التدابير واالحترازات:وفيما يمي 
، أك عدم الخموة:  .1 يعد مف معيار الِعفَّة حرص المؤمف عمى عدـ الخمكة دكف كجكد محـر

الدخكؿ عمى النساء األجنبيات، كذلؾ لما كرد في الصحيحيف مف حديث عقبة بف عامر 
مف أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "إياكـ كالدخكؿ عمى النساء. فقاؿ رجؿ 

ىػ، الحديث ٙٔٗٔاألنصار: يا رسكؿ اهلل، أفرأيت الحمك؟ قاؿ: )الحمك المكت" )النككم، 
 (.ٔٔٚٔ، صٗ، جٕٕٚٔرقـ 

يعد الزم الشرعي كالحجاب معيارنا مف معايير الِعفَّة في الزي الشرعي والحجاب:  .2
ـ المجتمعات اإلسالمية، فالمجتمع ينظر إلى المرأة التي تمتـز بالزم الشرعي باحترا

كتقدير، كتحفظ نفسيا بعدـ التعرض لمنظرات التي تؤذييا في نفسيا كعرضيا، فاليدؼ 
ا–مف الحجاب ىك الستر كاالحتشاـ، كما ينظر  ذلؾ المجتمع إلى المرأة التي ال  -أيضن

تمتـز بالزم الشرعي كبالحجاب بنظرة غير الئقة، كذلؾ لككنيا تخرج مف بيتيا بمظير 
 ىػ(.ٖ٘ٗٔخدش حيائيا )الشيرم، يعرضيا لنظرات الرجاؿ كل

 أساليب الِعفَّة في القرآن الكريم:
 كمف أساليب القرآف الكريـ في اإلرشاد إلى الِعفَّة ما يأتي:

استخدـ القرآف الكريـ أسمكب الكقاية مف أجؿ حماية الفرد كالمجتمع مف أسموب الوقاية:  .1
في تربية اإلنساف كتيذيبو عمى  االنحراؼ عف سبيؿ اليداية، فاآليات القرآنية نجدىا تعتمد

الكقاية أكثر مف االعتماد عمى العالج، كذلؾ ألف اإلنساف يكلد عمى الفطرة السميمة التي 
تتمثؿ في اإليماف باهلل، كلذلؾ فقد أكلت الشريعة لمفطرة عناية كبيرة مف أجؿ صيانتيا 

 (.ٓٔٔ -ٜٓٔىػ، صٖٓٗٔكحفظيا مف االنحراؼ )القرشي، 
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مف أكبر كأعظـ األساليب التي تساعد اإلنساف كتحثو ومحاسبة النفس:  أسموب المراقبة .2
عمى عدـ الكقكع في المحرمات استشعاره لمراقبة اهلل تعالى لو في كؿ قكؿ كفعؿ يقـك بو في 
حياتو اليكمية، فعندما يشعر اإلنساف بمراقبة اهلل لو؛ يحاسب نفسو قبؿ أف يحاسبو اهلل 

مراقبة اهلل تعالى لو ناقكسنا ينذره بالخطر قبؿ كقكعو في أم تعالى، فيجعؿ مف استشعاره ب
ىػ( أف ىذه الكسيمة ٙٓٗٔمعصية أك جـر ييكم بو في عذاب اهلل تعالى. كيقكؿ الزنتاني)

صالح عيكبو كترقية أخالقو كترؾ سبيؿ المفاسد كالمعاصي  تساعد في: "تقكيـ ذات الفرد، كا 
ف كانت تحقؽ لو لذة مادية آن ية، كالعكدة إلى سبؿ اليدل كالتقكل كالصالح كالشركر كا 

باتباع أكامر الشرع الحكيـ كاجتناب نكاىيو، كالتقيد بالفضائؿ كالمكاـر الخمقية كالقيـ كاآلداب 
 (.ٖٓٙ -ٕٓٙاالجتماعية" )ص
 نماذج من الِعفَّة:

ه قد نجى اهلل يكسؼ مف افتراء زليخة كسكء اتياميا لو، كحماعفة يوسف )عميو السالم(:   (1)
مف ىذا التمفيؽ كالسكء كالتصقت التيمة بيا، كثبت الخطأ عمييا، كقد أكضح القرآف ذلؾ 
بصكرة قاطعة كبرىاف حسي كعقمي في آيات قصة يكسؼ مع امرأة العزيز، كقد كاف ما 
تعرض لو يكسؼ في تمؾ القصة ىي محنة خطيرة تمثمت في مراكدة زليخة امرأة العزيز 

ى عفة يكسؼ عميو السالـ كجياده لنفسو، كمقاكمتو لشيكتو لو. كفي تمؾ القصة دليؿ عم
كرغبتو، فكانت تمؾ القصة مف أركع قصص الطير كالعفاؼ التي تحث الشباب عمى 

 (.ٛٔىػ، صٖٗٗٔاالستعفاؼ ميما كاجيكا مف إغراءات كفتف )الغامدم، 
و عندما نجاه اهلل مف فرعكف كجبركتو، ىاجر مكسى عمي)عميو السالم(: عفة موسى  (2)

السالـ إلى مديف بعد قتمو ألحد الرجميف الذَيف استنجدا بو، فخرج مف ىذه األرض خائفنا 
يترقب ممف يجرم خمفو، ثـ تكجو نحك مديف، كعندما تكجو تمقاء مديف أراد أف يستريح مف 
عناء السفر كمف مطاردة الرجؿ اآلخر، فاستراح بالقرب مف بئر يتردد عميو أىؿ المدينة 

فكجد مجمكعة مف الرجاؿ يسقكف، ككاف بينيـ امرأتاف ال تستطيعاف الكصكؿ لمسقيا منو، 
إلى البئر كمزاحمة الرجاؿ عميو، فنظر مكسى عميو السالـ إلى ىذا المشيد كأخذتو المركءة 
كالشيامة كذىب إلى البئر بدالن منيما كقد كاف ىذا البئر ال يستطيع إزاحة غطاءه كحممو 

ذىب مكسى كحممو كحده كاستقى ليما كعفيما عف مزاحمة إال عشرة رجاؿ مجتمعيف، ف
 (.ٕٙ٘، صٔق، جٓٔٗٔالرجاؿ. )مجاىد، 
 أسباب تحقق الِعفَّة:

 ىـ( أسباب تحقق الِعفَّة في النقاط التالية: 1437لّخص الشيعاني )
 خكؼ العبد مف اهلل تعالى. -
 حرص الفرد عمى طيب سيرتو كحسف ذكره بيف الناس. -
 و كمركءتو كقدره عند الناس.إبقاء الفرد عمى جاى -
 حرص الفرد عمى تشريؼ نفسو، كعمك ىمتو. -
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 موانع الِعفَّة:
 ىـ( موانع الِعفَّة فيما يمي: 1440لخص العجمي والشويمي )

ظيارىا لمفاتنيا التي أمرىا اهلل بسترىا، كالمبالغة في إظيار زينتيا  - كثرة تبرج كسفكر المرأة كا 
 أماـ الرجاؿ األجانب.

زكجات عف تمكيف أزكاجيف منيف في الفراش، مما قد يدفع بعض الرجاؿ مف امتناع ال -
 ضعاؼ القمكب كالديف إلى ارتكاب الفكاحش كالرذائؿ متحججيف بذلؾ األمر.

ذا غاب عقؿ اإلنساف تحكـ فيو  - احتساء الخمكر كالمسكرات مما يغّيب عقؿ اإلنساف، كا 
حيكاف شرس يطيع شيكاتو كيحقؽ الشيطاف كحّكلو مف إنساف عفيؼ يستحي مف ربو، إلى 

رغباتو بطرؽ مختمفة، فيصبح كالحيكاف بؿ أسكأ؛ نتيجة لفقداف عقمو كانطماس بصيرتو 
 (.ٜٔ-ٛٔ)ص

 اآلثار االيجابية لمعفة:
 تتمثل اآلثار اإليجابية لمعفة، فيما يمي:

آلخرة الِعفَّة ركف مف أركاف المركءة، كالتي يناؿ بيا الفرد الحمد كالشرؼ في الدنيا كا -
 (ٛٙٔ -ٕٙٔىػ، صٖٓٗٔ)الحازمي، 

ىػ، ٕٖٗٔإف كجكد الِعفَّة يعد سببنا مف أسباب تماسؾ بنياف األسرة ككيانيا )العكىمي،  -
 (.ٖص

الِعفَّة تنمي في األبناء الحياء كالقناعة، كتدفعيـ إلى اجتناب الرذائؿ مف القكؿ كالفعؿ،  -
 (.ٓٚىػ، صٖٗٗٔم، كتمنعيـ عف البخؿ كالكذب كالغيبة كالنميمة )التركاك 

 اآلثار السمبية لغياب مبدأ الِعفَّة:
صابتو باألمراض الفتاكة التي تكِىف البدف، بسبب كثرة الفكاحش التي  - ضياع صحة الفرد كا 

                  يقع فييا مثؿ: الزنا كشرب الخمر؛ نتيجة لتركو لمعفة كابتعاده عف منيج اهلل 
 (.ٔٓٔىػػ، صٖٗٗٔ)الغامدم، 

ألطفاؿ كاختالط األنساب، كقمة نسبة المكاليد الشرعييف، بسبب قمة الزكاج كانتشار تشرد ا -
 (.ٜٜق، صٜٓٗٔالزنا كالفكاحش )العقيمي، 

اختالؿ كفقداف األمف في المجتمع بسبب غياب عفة أفراده، فإذا تركت الِعفَّة كغابت انتشرت  -
و كمالو كأكالده مف األشخاص الجرائـ بأنكاعيا، كال يستطيع الفرد أف يأمف عمى نفسو كعرض

 (.ٕٔ)الراجحي، د.ت، صعديمي الِعفَّة. 
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 أدوار معممة التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ الِعفَّة:
أحد المبادئ اإلسالمية القكيمة التي يتأتى بالحفاظ عمييا؛ الحفاظ عمى كؿ خمؽ  العفةتعد 

مة. كال شؾ في أف المعممة عمييا إسالمي أصيؿ، كالحفاظ عمى جميع السمككيات كالمبادئ السمي
أف تبذؿ جيدنا كبيرنا مف أجؿ ترسيخ األخالؽ كالقيـ كاآلداب اإلسالمية في نفكس الطالبات، 
كيتطمب ذلؾ أف تككف المعممة عمى جانب كبير مف التثقيؼ الديني كاالطالع المستمر عمى 

لكسائؿ كالطرؽ العممية المناسبة األساليب النبكية كاإلسالمية في التربية، كالعمؿ عمى استثمار ا
  مف أجؿ تنمية األخالؽ كالمبادئ اإلسالمية في نفكس الطالبات، كالتي مف أىميا مبدأ العفة

 (.ٜٕىػ، صٖٔٗٔ)أبك خكصة، 
تستطيع المعممة مف خالؿ تنمية مبدأ العفة كالطيارة كاحتراـ الذات كالمحافظة عمى ك 

نتياؾ في نفكس الطالبات؛ أف تحفظيف مف النفس كحمايتيا مف كؿ أذل أك تعرض أك ا
االنحرافات كاالنجراؼ نحك الشيكات التي قد يتعرضف ليا، حيث ترّبي المعممة في نفكس 
الطالبات قيمان عديدة، منيا: تزكية النفس كاحتراـ حدكد اهلل كشرعو كمعرفة الجزاء كالثكاب الذم 

ة كجياد النفس كحمايتيا مف الكقكع في الشبيات ينالو اإلنساف العفيؼ، كما ترّبي فييف ُحّب الِعفَّ 
 (. ٙٔىػ، صٛٔٗٔكالمحرمات )الريس، 

المعممة في تنمية وتربية مبدأ العفة في طالباتيا، ومن تمك  أدواروتتعدد     
 األدوار ما يمي: 

التأكيد عمى عفة السمع لدل الطالبات، كذلؾ بعدـ االستماع لممحرمات، كعدـ التجسس عمى  .1
االبتعاد عف سماع كؿ ما يبغضو اهلل تعالى كيكرىو، كىك كؿ ما يضر العبد في الغير، ك 

بطالو، كمثؿ: سماع المغك أك الخكض فيما  قمبو كدينو، مثؿ: سماع الباطؿ كمو دكف رده كا 
 (.ٙ٘ٔىػ، صٖٓٗٔحرمو اهلل )الحازمي، 

          حثيف التأكيد عمى أىمية تمسؾ الطالبات بخمؽ الحياء فيك مف أىـ األخالؽ التي ت .2
           عمى الفضائؿ كتبعدىف عف الرذائؿ، كعند تمسكيف بيذا الخمؽ كالحفاظ عميو؛ تنتشر
           العفة كتزكؿ مظاىر الفسؽ كالفجكر. فخمؽ الحياء مف األخالؽ التي تكارثتيا األمـ 
             حتى كصؿ إلى األمة المحمدية، فيناؾ مف عمؿ بو، كىناؾ مف صد عنو كتركو 

 (.ٖٗٓىػ، صٕٛٗٔ)األىدؿ، 
 الدراسات السابقة:ثانيا: 

 ىػ(، إلى التعرؼ عمى دكر معممي التربية اإلسالمية فيٖٙٗٔدراسة الخيرم )ىدفت 
تنمية قيمة التسامح لدل طالب المرحمة الثانكية بمحافظة الميث. كلتحقيؽ اليدؼ اسُتخدـ المنيج 

كتـ تطبيقيا عمى جميع معممي كمعممات التربية اإلسالمية الكصفي، كاالستبانة أداة لمدراسة، 
ا كمعممة، منيـ )مؿ( معٖٔٔلممرحمة الثانكية البالغ عددىـ ) ( معممة. كمف ٖٙ( معممنا، ك)ًٛٙن
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 رررر

           أبرز نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لكاقع دكر معممي التربية اإلسالمية في تنمية 
          عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات العينة ك  افقة كبيرة.قيمة التسامح جاء بدرجة مك 

         كجكدك  تعزل لمتغيرات الدراسة: النكع االجتماعي، العمر، المؤىؿ العممي، الدرجة العممية.
           فركؽ بيف متكسطات استجابات العينة ُتعزل لمتغير الدراسة: )سنكات الخبرة( لصالح فئة 

 سنكات(. ٘ت فأكثر( مقابؿ فئة الخبرة )أقؿ مف سنكا ٓٔ)
ىػ(، إلى التعرؼ عمى مياـ معممي التربية اإلسالمية ٖٙٗٔكما ىدفت دراسة أبك ندا )

بالمرحمة الثانكية في تنمية التكجييات التربكية المستفادة مف قصص األنبياء كسبؿ تحسينو. 
نيج الكصفي، كقد اسُتخدمت االستبانة كلتحقيؽ غرض الدراسة اسُتخدـ المنيج االستنباطي كالم

كالمقابمة لمتعرؼ عمى سبيؿ تحسيف دكر المعمميف في تنمية التكجييات التربكية المستفادة مف 
( طالٍب كطالبة. كمف أبرز النتائج ٓٓ٘قصص األنبياء لدل طمبتيـ. كتككنت عينة الدراسة مف )
التربكية كاف بدرجة كبيرة، كبكزف نسبي أف دكر معممي التربية اإلسالمية في تنمية التكجييات 

أف المجاؿ العقائدم جاء في المرتبة األكلى، ثـ المجاؿ الفكرم، ثـ المجاؿ ك  %(.ٛ.ٜٚ)
تكجد فركؽ بيف المتكسطات ُتعزل لمتغير ك  األخالقي، ثـ المجاؿ االجتماعي في المرتبة األخيرة.

لشرعي، ككذلؾ متغير )الجنس( لصالح اإلناث، ككذلؾ )التخصص( لصالح التخصص ا
)المنطقة التعميمية( في المجاؿ العقائدم كالمجاؿ األخالقي لصالح محافظة الشماؿ، كال تكجد 
فركؽ في المجاالت األخرل، كما تكجد فركؽ تعزل لمتغير )المعدؿ التراكمي( لصالح ذكم 

 %(.ٓٚالمعدؿ )أقؿ مف 
م تقـك بو جمعية الِعفَّة لى التعرؼ عمى الدكر الذإ(، Hughes, 2017دراسة )ىدفت 

في تيذيب الرجاؿ المسمميف، ففي الكقت الذم تسعى فيو خطابات اإلنقاذ الغربية اإلنسانية إلى 
إنقاذ النساء المسممات مف الذكريات اإلسالمية الالعقالنية كالعنيفة عمى حّد قكليـ، تسعى 

يب الشباف المسمميف عمى كبح الجمعية الخيرية اإلسالمية األردنية "جمعية الِعفَّة" إلى تدر 
مشاعرىـ الذككرية مف أجؿ حماية المرأة العربية كالغربية. كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج 
الكصفي، كقد تمثمت أداة الدراسة في المقابالت التي قاـ بيا الباحث مع بعض مف األعضاء 

ى المالحظة لممنشكرات التي يتـ كالمستفيديف مف جمعية الِعفَّة، كما قاـ الباحث باالعتماد عم
طباعتيا كالدكرات التدريبية التي تقاـ في الجمعية، كقد أكدت الدراسة عمى أف ىذه الجمعية تمعب 
دكران كبيران في المجتمع؛ إذ أف الجمعية تشكؿ شبكة مف المنظمات التي تمتد مف الجزائر إلى 

ديف اإلسالمي، كما أف الجمعية تقـك تكنس كمف سكريا إلى اليمف كذلؾ مف أجؿ نشر تعاليـ ال
بتقديـ دكرات تدريبة كتنظيـ حفالت الزفاؼ الجماعية، كالعمؿ عمى نشر مبادئ الِعفَّة اإلسالمية 

 بيف الشباب المسمميف كنشرىا في كافة أنحاء العالـ كذلؾ مف أجؿ حماية المرأة المسممة. 
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مى العالقة بيف تكّجو (، إلى التعرؼ عSamadi & Samaddi, 2016دراسة )ىدفت 
النساء الديني نحك الِعفَّة كالحجاب كبيف الصحة العقمية لدييـ. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمد 

( امرأةن، تـ اختيارىف بصكرة ٓٛٔالباحثاف عمى المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
مف الصحي، كقد تمثمت عشكائية مف النساء التي تـ إحالتيف إلى كحدة الصحة العقمية لمركز سا

أداة الدراسة في استبانة الصحة العامة كالتكجو الديني، كتـ تحميؿ البيانات عف طريؽ اختبار 
. كقد أكدت نتائج الدراسة عمى أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف SPSSبيرسكف باستخداـ برنامج 

لنساء الالتي شمميف التكجيات الدينية الخارجية كبيف مككنات الصحة العقمية، كىذا يعني أف ا
االستطالع في ىذه الدراسة يتمتعف بصحة عامة أفضؿ مع التكجو الديني الداخمي، كما أكدت 
نتائج الدراسة عمى أف لمتكجو الديني القائـ عمى الِعفَّة كالحجاب دكران كبيران في جكدة الصحة 

الدينية كتمييد الطريؽ  مف أجؿ تنمية الثقافة-النفسية لألفراد، كيساعد كضع البرامج الدينية 
 في الكصكؿ إلى السالمة كالصحة العقمية كالنفسية.  -لممجتمع الركحاني

  التعقيب عمى الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية مف البحكث كالدراسات السالفة الذكر في التعرؼ عمى ما تـ  .ٔ

لة استكماؿ تمؾ الجيكد التكصؿ إليو في تمؾ البحكث كالدراسات مف نتائج كتكصيات كمحاك 
 لمكصكؿ إلى نتائج جديدة.

االستفادة مف اإلطار النظرم لتمؾ البحكث كالدراسات السابقة، باإلضافة إلى طريقة تحميؿ  .ٕ
 النتائج ككيفية تفسيرىا.

 االستفادة مف أكجو القكة في تمؾ البحكث كالدراسات كتفادم مكاطف الضعؼ. .ٖ
ي خرجت بيا، كأىـ التكصيات التي أكصت بيا تمؾ االستفادة مف أىـ نتائج الدراسات الت .ٗ

 البحكث، كالدراسات السابقة.
الكقكؼ عمى األدكات التي استخدمتيا الدراسات السابقة كالمناىج المستخدمة كنكعية العينات  .٘

 التي تـ التطبيؽ عميو.
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

باعتباره المنيج العممي األكثر استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي  منيج الدراسة:
 مناسبة ليذه الدراسة.
تككف مف جميع طالبات المرحمة الثانكية بمدارس تحفيظ القرآف الكريـ بمدينة  مجتمع الدراسة:

( طالبة بالعاـ الدراسي ٛٛٛمكة المكرمة، التابعة إلدارة التربية كالتعميـ بمكة، البالغ عددىف )
( مدارس تابعة لخمس مناطؽ بمدينة مكة كفؽ ٛ)ىػ، مكزعات عمى ٜٖٗٔ -ىػ ٖٛٗٔ

 اإلحصاءات الرسمية الصادرة مف اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمكة.
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استخدمت الباحثة العينة العشكائية الطبقية، حيث  اعتمدت الباحثة عمى تكزيع  عينة الدراسة:
قع، فكانت عينة الدراسة المدارس عمى المناطؽ الجغرافية، فاختارت الباحثة مدرسة مف كؿ مك 

طالبات خمس مدارس ثانكية لتحفيظ القرآف الكريـ بمكة المكرمة، كحيث أف العدد االجمالي 
مدارس( كبما أف نسبة التمثيؿ = عينة الدارسة /  ٛبمغ ) -مجتمع الدراسة-لمدارس التحفيظ 
            تمع األصمي فإف نسبة تمثيؿ المدارس عينة الدراسة بالنسبة لممج ٓٓٔ× مجتمع الدارسة 

%(. كقد بمغ عدد طالبات  ٘.ٕٙ% ، إذف نسبة التمثيؿ بمغت )٘.ٕٙ=  ٓٓٔ× ٛ/  ٘=  
طالبة(، كبما أف نسبة تمثيؿ المدارس  ٛٛٛمدارس تحفيظ القرآف الكريـ الثانكية مجتمع الدراسة )

مثيؿ المدارس %، فإفَّ عينة الدراسة تـ اختيارىا بحسب نسبة ت٘.ٕٙلمجتمع الدراسة كانت 
 طالبة. ٖ٘٘% = ٘.ٕٙ×  ٓٛٛلمجتمع الدراسة، كالتالي: 

 :أداة الدراسة
استخدمت الباحثة االستبانة التي قامت بتصميميا بعد مراجعة اإلطار النظرم كالدراسات 

 السابقة ذات العالقة بالمكضكع، كقد تـ تقسيـ أداة الدراسة عمى جزأيف ىما:

ألكلية عف أفراد عينة الدراسة حسب متغيَرم الدراسة تضمف البيانات االجزء األكؿ: 
 الحالية كىما: )المكقع الجغرافي، كالصؼ الدراسي(.

عبارة( مكزعة عمى ثالثة  ٘ٗ: تضمف عبارات االستبانة، كالمكّكنة مف )الجزء الثاني
 مجاالت ضـ كؿ مجاؿ عددنا مف الفقرات، عمى النحك اآلتي:

 ( فقرة.ٕٔكتككف مف ) األخالقي،الدور  الديني و  المجال األول:

 ( فقرة.ٕٔ، كتككف مف )الدور االجتماعي واإلنساني :المجال الثاني

 ( فقرة.ٕٔكتككف مف ) الدور الثقافي والعممي، المجال الثالث:

لقياس مدل ثبات االستبانة تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة   ثبات أداة الدراسة: -
دمت الباحثة معادلة ألفا كركنباخ لمتأكد مف ثبات ( طالبة، كاستخٓ٘استطالعية حجميا )

أداة الدراسة فكانت معامالت الثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالثبات الكمي 
لالستبانة، أف معامؿ ثبات االستبانة كمجاالتيا يتمتع بثبات مرتفع، مما يجعؿ االستبانة 

( كىي ٜ٘.ٓثبات الكمي لالستبانة )ثابتة كصالحة لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة، حيث بمغ ال
 قيمة مرتفعة لمثبات.   



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية ةالمجم
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بعد االنتياء مف إعداد االستبانة كبناء عباراتيا، تـ عرض االستبانة : صدق أداة الدراسة -
في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ الدراسة، كتـ تعريفيـ 

بداء آرائيـ فييا مف حيث: مدل بيدؼ البحث، كُطمب منيـ االطالع عمى االست بانة كا 
ارتباط كؿ عبارة مف عباراتيا بالمجاؿ المنتمية إليو، كمدل كضكح العبارات كسالمة 
صياغتيا المغكية كمالءمتيا لتحقيؽ اليدؼ الذم ُكضعت مف أجمو، كقد أبدل المحكمكف 

س ما ُكضعت آراءىـ حكؿ مدل كضكح عبارات االستبانة كمدل مالءمتيا كقدرتيا عمى قيا
لقياسو، باإلضافة إلى بعض المالحظات العامة حكؿ االستبانة، ثـ قامت الباحثة بإجراء 

عادة ٓٛالتعديالت التي اتفؽ عمييا أكثر مف  % مف عدد المحكميف، كىي ما بيف تعديؿ كا 
 صياغة بعض فقرات االستبانة. 

 وسائل المعالجة اإلحصائية:
الدراسة عدة أساليب إحصائية مناسبة لطبيعة  استخدمت الباحثة في معالجة بيانات

 الدراسة كأىدافيا، كىي:
 معامؿ ثبات )ألفا كرك نباخ(؛ لحساب معامؿ ثبات المحاكر المختمفة ألداة الدراسة. -ٔ
 التكرارات كالجداكؿ كاألشكاؿ البيانية؛ لكصؼ خصائص عينة الدراسة. -ٕ
ة الّدراسة عمى عبارات االستبانة المتكسطات الحسابية؛ لمعرفة متكسط استجابات أفراد عين -ٖ

 حسب درجة المكافقة.
االنحراؼ المعيارم؛ لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد عينة الدراسة لكؿ عبارة مف  -ٗ

 عبارات مجاالت االستبانة.
 تحميؿ التبايف األحادم؛ لبياف داللة الفركؽ في متغيرات الدراسة.  -٘

 :نتائج الدراسة ومناقشتيا
 ج السؤال األول ومناقشتيا:أوال: نتائ

كالذم نّص عمى: "ما كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف 
 الثانكية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل الطالبات؟".

فيما يتعمؽ بدكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة 
مبدأ الِعفَّة في )المجاؿ الديني كاألخالقي(، تـ حساب المتكسط الحسابي المكرمة في تنمية 

كاالنحراؼ المعيارم لدرجة مكافقة عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ كدرجة فقراتو، كُرتبت 
 (.ٔالفقرات حسب المتكسط الحسابي، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )



 نادية بنت عبداهلل أحمد الغامديأ/            َدور ُمعمِّمات التَّربية اإلسالمية
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 (1جدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدور معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن 

 الثانوية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة في المجال الديني واألخالقي

المتكسط  الدكر  الديني كاألخالقي ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

 ٗ كبيرة جدا ٕٗٚ.ٓ ٜٓٗ.ٗ ات مبدأ النشأة في عبادة اهلل .تؤكد لدل الطالب ٔ
 ٙ كبيرة جدا ٜٗٚ.ٓ ٖٓٙ.ٗ تظير لنا فكائد مبدأ العفة كااللتزاـ بو . ٕ
 ٚٔ كبيرة ٜٚٛ.ٓ ٔٚٓ.ٗ تكظؼ أسمكب الترغيب كالترىيب حكؿ قضية مبدأ الِعفة . ٖ
تحذر الطالبات مف ارساؿ البصر في المحـر الذم يكرث  ٗ

 ٕ كبيرة جدا ٖٛٚ.ٓ ٚٗٗ.ٗ ة.الندام
 ٓٔ كبيرة جدا ٙٙٚ.ٓ ٖٖٛ.ٗ تكجو الطالبات لمصبر عمى الطاعات . ٘
 ٕٓ كبيرة ٕٜٗ.ٓ ٚٛٙ.ٖ تكضح لمطالبات طرؽ تركيض النفس . ٙ
 ٗٔ كبيرة جدا ٖٜٔ.ٓ ٕٚٔ.ٗ تبيف لمطالبات مخاطر الخمكة المحرمة عمى الشبكات. ٚ
 ٔٔ كبيرة جدا ٚ٘ٛ.ٓ ٜٕ٘.ٗ تحض الطالبات عمى مراقبة الذات . ٛ
 ٖٔ كبيرة جدا ٖٓٛ.ٓ ٕٗٗ.ٗ تُبصر الطالبات بِثمار ُخمؽ العفة في الدنيا كاألخرة. ٜ

 ٜٔ كبيرة ٜٔٛ.ٓ ٔٔٚ.ٖ تدؿ الطالبات عمى طرؽ الترفيو العفيؼ. ٓٔ
 ٚ كبيرة جدا ٕٛٛ.ٓ ٖٓٗ.ٗ ُتحذر الطالبات مف االختالط الُمحـر . ٔٔ
 ٘ٔ كبيرة ٜٕٛ.ٓ ٜٚٔ.ٗ قبة محاسبة النفس .تحض الطالبات عمى مرا ٕٔ
 ٙٔ كبيرة ٜٙٗ.ٓ ٜ٘ٔ.ٗ تكضح لمطالبات نتائج العالقات الُمحرمة . ٖٔ
 ٕٔ متكسطة ٜٔٓ.ٔ ٖٗٓ.ٖ ُتحذر الطالبات مف كثرة الخركج لألسكاؽ . ٗٔ
 ٛٔ كبيرة ٔٗٓ.ٔ ٖٜٛ.ٖ تكجو الطالبات الى الصبر عف الشيكات ٘ٔ
 ٔ كبيرة جدا ٜٛٚ.ٓ ٔٙٗ.ٗ بالحجاب .تكجو الطالبات لمتحمي  ٙٔ
 ٖ كبيرة جدا ٓ٘ٚ.ٓ ٙٔٗ.ٗ تكجو الطالبات بأف التبرج كسيمة لمكقكع في الفاحشة . ٚٔ
تكجو الطالبات إلى التطمع إلى ما عند اهلل بدالن مف التطمع لما  ٛٔ

 ٛ كبيرة جدا ٜٛٚ.ٓ ٖٖٙ.ٗ في أيدم اآلخريف .

نميمة كالغيبة تحقيقان لمبدأ تكجو الطالبات الى االبتعاد عف ال ٜٔ
 ٜ كبيرة جدا ٖٖٛ.ٓ ٖٖٖ.ٗ العفة في المدرسة .

تكجو الطالبات الى ستر البدف كاالبتعاد عف الزينة كالتطيب  ٕٓ
 ٘ كبيرة جدا ٕ٘ٛ.ٓ ٜٖٗ.ٗ عند الخركج .

 ٕٔ كبيرة جدا ٜ٘ٛ.ٓ ٜٕٙ.ٗ تحذر الطالبات مف إظيار مفاتنيف لمرجاؿ . ٕٔ

أف متكسطات درجة مكافقة عينة الدراسة عمى كاقع دكر معممات ( ٔيتضح مف الجدكؿ)
 – ٖٗٓ.ٖالتربية اإلسالمية في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات المرحمة الثانكية تراكحت بيف )

(، كتفاكتت درجة المكافقة ما بيف كبيرة جدا ككبيرة كمتكسطة، أم أف ىناؾ تفاكتان في ٔٙٗ.ٗ
ني كاألخالقي، حيث حصمت الفقرة السادسة عشرة التي نّصيا: دكر المعممات في الدكر الدي

( كدرجة مكافقة كبيرة ٔٙٗ.ٗ"تكجو الطالبات لمتحمي بالحجاب" عمى المرتبة األكلى بمتكسط )
جدنا؛ كُيفسَّر ذلؾ بأف أكؿ مبدأ الِعفَّة يتطمب بالمقاـ األكؿ بالحجاب اإلسالمي الذم يستر المرأة، 

خالؿ بالحجاب كالتشبو فكاف الحجاب ىك جكىر الِعفَّة لمبنت المسممة، ألف مصدر الفتنة ىك اإل
كالتزاميا بالحجاب اإلسالمي يحافظ عمييا كيجنبيا التحرش كالفتف، لذلؾ كاف دكر المعممات 
 كبيران جدان في تكجيو الطالبات نحك االلتزاـ بو، ككاف األعمى في فقرات الدكر الديني كاألخالقي.
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بة األخيرة الفقرة الرابعة عشرة التي نّصيا: "ُتحذر الطالبات مف كثرة كجاءت في المرت
( كدرجة مكافقة متكسطة؛ كىذا ٖٗٓ.ٖالخركج لألسكاؽ "، كالتي حصمت عمى متكسط قيمتو )

يدؿ عمى إغفاؿ المعممات عف تكعية الطالبات كتحذيرىف مف الخركج لألسكاؽ بدكف أسباب أك 
دم إلى ِعفَّتيف، كقد يعزل ذلؾ إلى أف السائد في مجتمعاتنا أف حاجة ممحة لمخركج، كأف ذلؾ يؤ 

معظـ البنات ال يخرجف إلى األسكاؽ إال بإذف أىميف، كألغراض محددة، فكاف دكر األسرة في 
 ىذا الشأف كبير مما جعؿ المعممات ال يعطيف ىذا الدكر شأنان كبيران. 

مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة  أما فيما يتعمؽ بدكر معممات التربية اإلسالمية في
المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة في )الدكر االجتماعي كاإلنساني( تـ حساب المتكسط الحسابي 
كاالنحراؼ المعيارم لدرجة مكافقة عينة الدراسة عمى فقرات البعد، ُكرتبت الفقرات حسب المتكسط 

 (.ٕالحسابي، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
 (2) جدول

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدور معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن 
 الثانوية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة في الدور االجتماعي واإلنساني

المتكسط  الدكر االجتماعي كاإلنساني ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

 ٕ كبيرة جدا ٕٖٛ.ٓ ٖٕ٘.ٗ لطالبات باالبتعاد عف صديقات السكء .تنصح ا ٔ
 ٜ كبيرة ٕٜٜ.ٓ ٙٚٙ.ٖ تنمي في الطالبات مفاىيـ الترابط اأُلسرل. ٕ
 ٚ كبيرة ٖٗٓ.ٔ ٜٓٚ.ٖ ُتعزز لدل الطالبات أىمية دكر المرأة في األسرة. ٖ
 ٕٔ سطةمتك  ٕٔٔ.ٔ ٕٗٙ.ٖ ُتحث الطالبات عمى ُممارسة الرياضة البدنية . ٗ
ُتكجو الطالبات لما ُيحقؽ ليف السككف النفسي  ٘

 ٙ كبيرة ٖٔٓ.ٔ ٗٛٛ.ٖ كالُطمأنينة.
 ٓٔ كبيرة ٔٗٓ.ٔ ٖٛٗ.ٖ تحرص عمى إبراز نماذج القدكة الحسنو لمطالبات. ٙ
تكضح لمطالبات أف يطبقف في حياتيف قاعدة الكقاية  ٚ

 ٔٔ كبيرة ٖ٘ٓ.ٔ ٕ٘ٗ.ٖ خير مف العالج .
لطالبات الشعكر بالتكازف النفسي تُنمى لدل ا ٛ

 ٛ كبيرة ٕٚٓ.ٔ ٛٚٙ.ٖ كالُمجتمعي
 ٗ كبيرة ٖٜٙ.ٓ ٔٚٓ.ٗ تكجو الطالبات إلى االعتداؿ في سبؿ العيش . ٜ
تكجو الطالبات بأف المسمـ ال بد أف يككف عفيفان عف  ٓٔ

 ٘ كبيرة ٜٜٛ.ٓ ٕٜٛ.ٖ الماؿ الحراـ .
حقو حفاظان تكجو الطالبات الى اىمية إعطاء الطريؽ  ٔٔ

 ٖ كبيرة جدا ٗ٘ٛ.ٓ ٖٕ٘.ٗ عمى عكرات المارة .
 ٔ كبيرة جدا ٘ٓٛ.ٓ ٕٜٖ.ٗ تكجو الطالبات الى االبتعاد عف مكاطف الفتف . ٕٔ
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           ( أف متكسطات درجة مكافقة عينة الدراسة عمى كاقع دكر ٕيتضح مف الجدكؿ )
ل طالبات المرحمة الثانكية تراكحت بيف معممات التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ الِعفَّة لد

(، كقد تباينت درجة المكافقة بيف كبيرة جدا ككبيرة كمتكسطة، كقد حصمت ٕٜٖ.ٗ – ٕٗٙ.ٖ)
عمى المرتبة األكلى الفقرة الثانية عشرة التي نّصيا: "تكجو الطالبات إلى االبتعاد عف مكاطف 

ذا يدؿ عمى خطكرة الكقكع في الفتف إلف ( كدرجة مكافقة كبيرة جدنا؛ كىٕٜٖ.ٗالفتف"، بمتكسط )
 مكاطف الفتف تخدش الحياء كتؤثر عمى الِعفَّة لدل الفتاة.

كحصمت الفقرة األكلى التي تنص عمى: "تنصح الطالبات باالبتعاد عف صديقات    
( كدرجة مكافقة كبيرة جدنا؛ كقد يعزل ٖٕ٘.ٗالسكء"، عمى المرتبة الثانية، حيث بمغ متكسطيا )

لى أىمية الرفيقات كالصديقات في التأثير عمى سمكؾ الطالبة، فاالبتعاد عف صديقات ىذا إ
السكء سيساعد الطالبة عمى الِعفَّة كتجنب المعاصي كأعماؿ السكء، ككما يقاؿ: عف المرء ال 
تسأؿ كسؿ عف قرينو،  ذلؾ ِلما لو مف تأثير في سمككو كتصرفاتو. كىذا ما اكدتو دراسة أبك 

 ق(.ٖٓٗٔالقرشي )ق(، كدراسة ٖٗٗٔق(، كدراسة الغامدم )ٛٔٗٔ) حطب، كصادؽ

كتأتي في المرتبة األخيرة الفقرة الرابعة التي نّصت عمى: "تحث الطالبات عمى ُممارسة 
( بدرجة مكافقة متكسطة؛ كقد يعزل ذلؾ إلى ٕٗٙ.ٖالرياضة البدنية"، حيث بمغ متكسطيا )

منع الفتيات مف ممارسة شتى أنكاع الرياضة، كقد عادات المجتمعات العربية كاإلسالمية في 
 يعكد ىذا إلى أف ممارسة الرياضة لدل الفتاة ال تمعب دكران في الِعفَّة ليا. 

أما فيما يتعمؽ بدكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة 
تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ  المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة في المجاؿ الثقافي كالعممي

المعيارم لدرجة مكافقة عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ كدرجة فقراتو، ُكرتبت الفقرات 
 (.ٖحسب المتكسط الحسابي، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
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 (3جدول )
رس تحفيظ القرآن المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدور معممات التربية اإلسالمية في مدا

 الثانوية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة في الدور الثقافي والعممي

المتكسط  الدكر الثقافي كالعممي ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

 ٓٔ كبيرة ٙٚٓ.ٔ ٚٙٗ.ٖ تُنظـ لمطالبات ندكات تثقيفية مع الداعيات. ٔ
 ٕ كبيرة ٕٜٙ.ٓ ٕ٘ٔ.ٗ يات شبكات التكاصؿ االجتماعي.ُتحذر الطالبات مف سمب ٕ
 ٛ كبيرة ٔٛٓ.ٔ ٚٛٙ.ٖ ُتكجو الطالبات لممكاقع النافعة في اإلنترنت. ٖ
 ٕٔ متكسطة ٓٛٓ.ٔ ٖٚٔ.ٖ تُنظـ لمطالبات فاعميات ميدانية مع مراكز الدعكة كاالرشاد  ٗ
 ٘ كبيرة ٖ٘ٓ.ٔ ٔٓٛ.ٖ ُترشد الطالبات إلى االستغالؿ األمثؿ ألكقات الفراغ. ٘
ُتعزز لدل الطالبات أسمكب الحكار العممي لمناقشة  ٙ

 ٔٔ كبيرة ٜٙٓ.ٔ ٙ٘ٗ.ٖ السمككيات المنحرفة.
 ٜ كبيرة ٜٕٔ.ٔ ٗٙ٘.ٖ ُتشجع الطالبات عمى قراءة الكتب الداعمة لثقافة الِعفَّة. ٚ
 ٖ كبيرة ٕٗٓ.ٔ ٜٗٗ.ٖ ُتحذر الطالبات مف مصادر الثقافات المنحرفة. ٛ
 ٗ كبيرة ٕٖٓ.ٔ ٜٓٗ.ٖ كظؼ أسمكب القصة في تنمية ثقافة الِعفَّة لدل الطالبات.تُ  ٜ
 ٔ كبيرة ٕٜٓ.ٓ ٚ٘ٔ.ٗ تُنمى عالقة الطالبات بالثقافة اإلسالمية. ٓٔ
 تؤكد عمى أىمية تجنب المثيرات في كسائؿ اإلعالـ ٔٔ

 ٙ كبيرة ٖٗٓ.ٔ ٓٚٚ.ٖ )مجالت، قصص، قنكات فضائية(.

مف الخكاطر كالتخيالت السيئة كتنصح تحذر الطالبات  ٕٔ
 ٚ كبيرة ٜٛٓ.ٔ ٜٙٚ.ٖ بالُبْعد عنيا .

( أف المتكسطات الحسابية لفقرات )الدكر الثقافي كالعممي( لكاقع ُٖيالحظ مف الجدكؿ )
(، ككانت ٚ٘ٔ.ٗ – ٖٚٔ.ٖدكر معممات المرحمة الثانكية في تنمية مبدأ الِعفَّة، تراكحت بيف )

كبيرة عدا فقرة كاحدة حصمت عمى درجة متكسطة، حيث حصمت الفقرة درجة المكافقة كميا 
العاشرة التي نّصت عمى: "تنمي عالقة الطالبات بالثقافة اإلسالمية" عمى المرتبة األكلى بمتكسط 

( كدرجة مكافقة كبيرة؛ كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية الثقافة اإلسالمية بما ليا مف دكر كبير ٚ٘ٔ.ٗ)
فَّة لدل الطالبات، فاإلسالـ منيج حياة كالثقافة اإلسالمية تكجو سمكؾ األفراد في تنمية مبدأ العِ 

 ىػ( ٖٓٗٔنحك السمكؾ السميـ. كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة الحازمي )
كحصمت عمى المرتبة قبؿ األخيرة الفقرة السادسة التي نصت عمى: "ُتعزز لدل الطالبات 

( كدرجة مكافقة ٙ٘ٗ.ٖالمنحرفة"، بمتكسط بمغ )أسمكب الحكار العممي لمناقشة السمككيات 
كبيرة؛ كذلؾ لما يمعبو الحكار كالمناقشة مف دكر كبير في مناقشة بعض القضايا، كدكره في 

كتتفؽ ىذه  اإلقناع أيضان، كلكف المعممات ال تستخدـ ىذا األسمكب بشكؿ كبير جدنا رغـ أىميتو.
 ىػ(.ٖٙٗٔيد )ق(، كدراسة سعٕٛٗٔالنتيجة مع دراسة العيسي )



 نادية بنت عبداهلل أحمد الغامديأ/            َدور ُمعمِّمات التَّربية اإلسالمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021 فرباير  – الثاني العدد  – 33اجمللد  511

 رررر

  ثانيا: نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
كالذم نّص عمى: "ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر معممات التربية اإلسالمية     

في تنمية درجة كعي طالبات مدارس تحفيظ القرآف الكريـ الثانكية بمكة المكرمة بمبدأ الِعفَّة في 
 : المكقع الجغرافي كالمستكل التعميمي؟".مدينة مكة المكرمة تعزل لمتغيَرم

 :متغير الموقع الجغرافي 
تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )تحميؿ التبايف األحادم( 

 (:ٗلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ لمتغير )المكقع الجغرافي( فكانت النتيجة كما في الجدكؿ رقـ )
 (4الجدول )

لتباين األحادي لدرجة موافقة عينة الدراسة حول )واقع دور معممات التربية نتائج تحميل ا
اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن الثانوية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ الِعفَّة( لمدرجة الكمية 

 لالستبانة وجميع مجاالتيا تبًعا لمتغير الموقع الجغرافي

 مجمكع مصدر التبايف
 المربعات 

 درجة
 الحرية

 مربع
 المتكسطات

 قيمة
 ؼ

مستكل 
 الداللة

الداللة 
 المفظية

الدكر  الديني 
 كاألخالقي

 ٔٗ.ٕٔ ٜٔ.ٕ ٓٓ.ٗ ٘ٙ.ٔٔ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٖٕ.ٓ ٓٓ.ٛٗ٘ ٙ٘.ٕٛٔ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٕٔ.ٓٗٔ المجمكع

الدكر االجتماعي 
 كاإلنساني

 ٗٙ.ٗ ٓٚ.ٔ ٓٓ.ٗ ٕٛ.ٙ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٖٚ.ٓ ٓٓ.ٛٗ٘ ٚٔ.ٕٔٓ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٜٛ.ٕٚٓ المجمكع

الدكر الثقافي 
 كالعممي

 ٖٙ.٘ ٕٙ.ٕ ٓٓ.ٗ ٙٗ.ٓٔ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٙٗ.ٓ ٓٓ.ٛٗ٘ ٗ٘.ٕٗ٘ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٓٓ.ٕ٘ٙ المجمكع

 الكمي
 ٙٛ.ٛ ٕٖ.ٕ ٓٓ.ٗ ٜٕ.ٜ بيف المجمكعات

 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٕٙ.ٓ ٓٓ.ٛٗ٘ ٖ٘.ٖٗٔ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٕٛ.ٕ٘ٔ المجمكع

( نتائج تحميؿ التبايف األحادم لدرجة مكافقة عينة الدراسة حكؿ ٗيتضح مف الجدكؿ )
كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة المكرمة في تنمية 

الِعفَّة لمدرجة الكمية لالستبانة كجميع مجاالتيا تبعنا لمتغير المكقع الجغرافي، كبالنظر إلى مبدأ 
( لمدرجة الكمية كلكؿ مف ٘ٓ,ٓ( يتضح أف قيمة )ؼ( دالة إحصائينا عند مستكل )ٗالجدكؿ )

المجاالت، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية؛ أم أنو تختمؼ كجية نظر عينة 
ة حكؿ دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة المكرمة في الدراس

 تنمية مبدأ الِعفَّة باختالؼ المكقع الجغرافي. 
كلمتعرؼ عمى اتجاه الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفية لممقارنات البعدية، فكانت النتيجة 

 (:٘كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )
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 (5جدول)
ر شيفيو لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجة موافقة عينة نتائج اختبا

الدراسة حول دور معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن الثانوية بمكة المكرمة 
 في تنمية مبدأ الِعفَّة تبًعا لمتغير الموقع الجغرافي

 مستكل الداللة فرؽ المتكسطات المتغيرات

 
 
 

 لديني كاألخالقيالدكر  ا
 

 شماؿ مكة

 ٕٓ.ٓ *ٖٕٙ٘٘.ٓ كسط مكة
 ٓ٘.ٓ ٛٔ.ٓ غرب مكة
 ٜ٘.ٓ ٕٔ.ٓ- شرؽ مكة
 ٛٛ.ٓ ٚٓ.ٓ- جنكب مكة

 كسط مكة
 ٜ٘.ٓ ٛٓ.ٓ- غرب مكة
 ٓٓ.ٓ *ٜٕٖٔٚ.ٓ- شرؽ مكة
 ٓٓ.ٓ *ٜٕٕٖٚ.ٓ- جنكب مكة

 غرب مكة
 ٖٓ.ٓ *ٜٜٕ٘٘.ٓ- شرؽ مكة
 ٛٓ.ٓ ٕ٘.ٓ- جنكب مكة

 ٜٙ.ٓ ٗٓ.ٓ جنكب مكة ؽ مكةشر 

 الدكر االجتماعي كاإلنساني

 شماؿ مكة

 ٘ٛ.ٓ ٔٔ.ٓ كسط مكة
 ٓٓ.ٔ ٔٓ.ٓ غرب مكة
 ٗٛ.ٓ ٔٔ.ٓ- شرؽ مكة
 ٖٔ.ٓ ٜٔ.ٓ- جنكب مكة

 كسط مكة
 ٜٗ.ٓ ٓٔ.ٓ- غرب مكة
 ٓٔ.ٓ ٕٔ.ٓ- شرؽ مكة
 ٓٓ.ٓ *ٕٜٕٛٔ.ٓ- جنكب مكة

 غرب مكة
 ٜٓ.ٓ ٔٔ.ٓ- شرؽ مكة

 ٕ٘.ٓ ٜٔ.ٓ- نكب مكةج
 ٘ٛ.ٓ ٛٓ.ٓ- جنكب مكة شرؽ مكة

 الدكر الثقافي كالعممي

 شماؿ مكة

 ٜ٘.ٓ ٜٓ.ٓ كسط مكة
 ٔٛ.ٓ ٚٔ.ٓ غرب مكة
 ٚٙ.ٓ ٘ٔ.ٓ- شرؽ مكة
 ٕ٘.ٓ ٕٕ.ٓ- جنكب مكة

 كسط مكة
 ٜٛ.ٓ ٜٓ.ٓ غرب مكة
 ٓٔ.ٓ ٕٗ.ٓ- شرؽ مكة
 ٔٓ.ٓ *ٖٗٔٚٓ.ٓ- جنكب مكة

 ٘ٔ.ٓ ٕٖ.ٓ- مكةشرؽ  غرب مكة
 ٖٓ.ٓ *ٖٜٖٔٔ.ٓ- جنكب مكة

 ٜٗ.ٓ ٚٓ.ٓ- جنكب مكة شرؽ مكة
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 مستكل الداللة فرؽ المتكسطات المتغيرات

 الكمي

 شماؿ مكة

 ٖٓ.ٓ ٚٔ.ٓ كسط مكة
 ٓٛ.ٓ ٖٔ.ٓ غرب مكة
 ٜ٘.ٓ ٕٔ.ٓ- شرؽ مكة
 ٔٗ.ٓ ٗٔ.ٓ- جنكب مكة

 كسط مكة
 ٓٓ.ٔ ٗٓ.ٓ- غرب مكة
 ٓٓ.ٓ *ٖٖٖٜٕ.ٓ- شرؽ مكة
 ٓٓ.ٓ *ٖٕٖ٘ٔ.ٓ- جنكب مكة

 غرب مكة
 ٕٔ.ٓ ٕ٘.ٓ- شرؽ مكة
 ٙٓ.ٓ ٕٚ.ٓ- جنكب مكة

 ٓٓ.ٔ ٕٓ.ٓ- جنكب مكة شرؽ مكة

 . 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

 ( يالحظ أن:5ومن الجدول )
( تبعان لممكقع الجغرافي، ففي الدكر ٘ٓ.ٓىناؾ فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل الداللة ) -

لة إحصائينا بيف )شماؿ مكة( ك)كسط مكة( لصالح مكتب الديني كاألخالقي ُكجدت فركؽ دا
شماؿ مكة، كُكجدت فركؽ بيف )شرؽ مكة( ك)غرب مكة( لصالح شرؽ مكة، كال تكجد فركؽ 

 دالة بيف بقية المكاقع الجغرافية.
في الدكر االجتماعي كاإلنساني ُكجدت فركؽ دالة إحصائينا بيف )جنكب مكة( ك)كسط مكة(  -

 نما التكجد فركؽ بيف بقية المكاتب كالمكاقع الجغرافية.لصالح جنكب مكة، بي
في الدكر الثقافي كالعممي ُكجدت فركؽ دالة إحصائينا بيف )جنكب مكة( ك)كسط كغرب مكة(  -

 لصالح جنكب مكة، بينما التكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف بقية المكاقع الجغرافية.
بيف )كسط مكة( ك)شرؽ مكة( لصالح شرؽ  بالنسبة لمدرجة الكمية ُكجدت فركؽ دالة إحصائينا -

مكة، كبيف )كسط مكة( ك)غرب مكة( لصالح غرب مكة، بينما لـ تكجد فركؽ دالة إحصائينا 
 ق(.ٖ٘ٗٔكتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة العريدم )بيف بقية المكاتب كالمكاقع الجغرافية. 

 :متغير الصف الدراسي 
ت المعيارية كاختبار )تحميؿ التبايف تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافا
 (:ٙاألحادم(، فكانت النتيجة كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )
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 (6جدول )
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لدرجة وجية نظر عينة الدراسة حول واقع دور معممات 

ِعفَّة في التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن الثانوية بمكة المكرمة في تنمية مبدأ ال
 المرحمة الثانوية لمدرجة الكمية لالستبانة وجميع مجاالتيا تبًعا لمتغير الصف الدراسي

 مصدر التبايف
 مجمكع

 المربعات 
درجة 
 الحرية

مربع 
 المتكسطات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

الداللة 
 المفظية

 الدكر  الديني 
 كاألخالقي(

 

 ٖٚ.ٗ ٓٔ.ٔ ٓٓ.ٕ ٕٓ.ٕ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓٔ 
 
 

 ٕ٘.ٓ ٓٓ.ٓ٘٘ ٔٓ.ٖٛٔ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٕٔ.ٓٗٔ المجمكع

الدكر االجتماعي 
 كاإلنساني

 ٙٙ.٘ٔ ٓٙ.٘ ٓٓ.ٕ ٕٓ.ٔٔ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٖٙ.ٓ ٓٓ.ٓ٘٘ ٛٚ.ٜٙٔ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٜٛ.ٕٚٓ المجمكع

 الدكر الثقافي 
 كالعممي

 ٛٓ.ٖ ٚٗ.ٔ ٓٓ.ٕ ٜٗ.ٕ بيف المجمكعات
 
 

ٓ.ٓ٘ 
 
 

 ٛٗ.ٓ ٓٓ.ٓ٘٘ ٙٓ.ٕٕٙ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٓٓ.ٕ٘ٙ المجمكع

 الكمي
 ٙٙ.ٚ ٚٓ.ٕ ٓٓ.ٕ ٗٔ.ٗ بيف المجمكعات

 
 

ٓ.ٓٓ 
 
 

 ٕٚ.ٓ ٓٓ.ٓ٘٘ ٛٙ.ٛٗٔ داخؿ المجمكعات دالة
  ٓٓ.ٕ٘٘ ٕٛ.ٕ٘ٔ المجمكع

ميؿ التبايف األحادم لدرجة كجية نظر عينة ( نتائج اختبار تحٙيتضح مف الجدكؿ )
الدراسة حكؿ كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة المكرمة 
في تنمية مبدأ الِعفَّة في المرحمة الثانكية لمدرجة الكمية لالستبانة كجميع مجاالتيا تبعنا لمتغير 

( ٘ٓ,ٓدكؿ يتضح أف قيمة )ؼ( دالة إحصائينا عند مستكل ))الصؼ الدراسي(، كبالنظر إلى الج
لمدرجة الكمية كلكؿ أبعاد االستبانة، كىذا يدؿ عمى كجكد اختالؼ في كجية نظر عينة الدراسة 
حكؿ )كاقع دكر معممات التربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآف الثانكية بمكة المكرمة في 

 ؼ الصؼ الدراسي.تنمية مبدأ الِعفَّة( تبعان الختال
كلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف الصفكؼ الدراسية تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات  

 (:ٚالبعدية فكانت النتيجة كما يكضحيا الجدكؿ )



 نادية بنت عبداهلل أحمد الغامديأ/            َدور ُمعمِّمات التَّربية اإلسالمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021 فرباير  – الثاني العدد  – 33اجمللد  517

 رررر

 (7جدول )
نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجة موافقة عينة 

تربية اإلسالمية في مدارس تحفيظ القرآن الثانوية بمكة المكرمة الدراسة حول دور معممات ال
 في تنمية مبدأ الِعفَّة تبًعا لمتغير الصف الدراسي.

 مستكل الداللة فرؽ المتكسطات المتغيرات

 الدكر  الديني كاألخالقي
 

 ٚٛ.ٓ ٖٓ.ٓ- الصؼ الثاني الثانكم الصؼ األكؿ الثانكم
 ٕٓ.ٓ *ٖٗٔ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم

 ٜٓ.ٓ ٕٔ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم الصؼ الثاني الثانكم

 ٖٕ.ٓ ٔٔ.ٓ- الصؼ الثاني الثانكم الصؼ األكؿ الثانكم الدكر االجتماعي كاإلنساني
 ٓٓ.ٓ *ٖٖ٘ٗ٘.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم

 ٓٓ.ٓ *ٖٕٕٓٙ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم الصؼ الثاني الثانكم

 ٙٙ.ٓ ٚٓ.ٓ- الصؼ الثاني ثانكم األكؿ الثانكم الصؼ الدكر الثقافي كالعممي
 ٘ٓ.ٓ *ٖٛٚٚٔ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم

 ٖٗ.ٓ ٔٔ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم الصؼ الثاني الثانكم

 ٘٘.ٓ ٙٓ.ٓ- الصؼ الثاني ثانكم الصؼ األكؿ الثانكم الكمي
 ٓٓ.ٓ *ٖٕٕ٘ٓ.ٓ- الصؼ الثالث الثانكم

 ٖٓ.ٓ *ٖٕٓٗٔ.ٓ- لثالث الثانكمالصؼ ا الصؼ الثاني الثانكم

 . 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
 ( يالحظ أن: 7ومن الجدول )

( بيف الصفكؼ الدراسية، ففي الدكر ٘ٓ.ٓىناؾ فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل الداللة ) -
الديني كاألخالقي ُكجدت فركؽ دالة إحصائينا بيف الصؼ األكؿ الثانكم كالصؼ الثالث 

نكم لصالح الصؼ الثالث الثانكم؛ كيعزل ذلؾ إلى خبرة الطالبات المتراكمة عبر الثا
الصفكؼ الدراسية كلككنيف أكثر نضجان مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم. بينما ال تكجد 
فركؽ بيف الصؼ الثاني الثانكم كالصؼ الثالث الثانكم كالصؼ األكؿ الثانكم؛ كقد يعكد 

سي ككجية نظر الطالبات في الصفيف حكؿ الدكر الديني ىذا إلى تقارب الصؼ الدرا
 كاألخالقي ىي نفسيا. 

في الدكر االجتماعي كاإلنساني ُكجدت فركؽ بيف الصؼ األكؿ الثانكم كالصؼ الثالث  -
الثانكم لصالح الصؼ الثالث الثانكم، كما ُكجدت فركؽ بيف الصؼ الثالث الثانكم كالصؼ 

لث الثانكم؛ كقد يعزل ذلؾ إلى أف طالبات الصؼ الثالث الثاني الثانكم لصالح الصؼ الثا
الثانكم أكثر دراية حكؿ الدكر االجتماعي كأكثر احتكاكان بالمجتمع عف غيرىف، فضالن عف 
ا كاتزاننا نفسينا كفكرينا  ككنيف كصمف إلى نياية مرحمة المراىقة مما جعميف أكثر نضجن

 ىػ( ٖٓٗٔة الحازمي )كاجتماعيان. كىك يتفؽ مع ما أشارت إليو دراس
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في الدكر الثقافي كالعممي ُكجدت فركؽ دالة إحصائينا بيف الصؼ األكؿ الثانكم كالصؼ  -
الثالث الثانكم لصالح الصؼ الثالث الثانكم؛ نتيجة لمخبرة الثقافية كالعممية لدل طالبات 

الث الصؼ الثالث الثانكم، بينما لـ تكجد فركؽ بيف الصؼ الثاني الثانكم كالصؼ الث
 الثانكم؛ نتيجة تقارب ثقافة طالبات الصفيف. 

بالنسبة لمدرجة الكمية لالستبانة فقد أظيرت النتيجة كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف الصؼ  -
األكؿ الثانكم كالصؼ الثالث الثانكم لصالح الصؼ الثالث الثانكم؛ كيعزل ذلؾ إلى خبرة 

بينما لـ تكجد فركؽ بيف الصؼ الثاني طالبات الصؼ الثالث الثانكم كمعرفتيف الكاسعة، 
الثانكم كالصؼ الثالث الثانكم كالصؼ األكؿ الثانكم؛ كقد يعكد ذلؾ إلى تقارب الخبرة 

 المعرفية لدل طالبات الصفيف. 
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 تىصيات الدراسة
 توصي الدراسة باآلتي:

ات عمى إدارة المدرسة تكعية الطالبات بااللتزاـ بالمباس الشرعي مف خالؿ إقامة ندك  -
 كمحاضرات كأنشطة دينية متنكعة باالشتراؾ مع مراكز الدعكة كاإلرشاد.

تنظيـ فعاليات ميدانية مف خالؿ اشتراؾ المدرسة كالمعممات مع مراكز الدعكة كاإلرشاد بما  -
 يسيـ في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات المرحمة الثانكية. 

سياميا في الحفاظ عمى القيـ الدينة عمى كزارة التعميـ زيادة عدد المدارس التحفيظ، ال -
 كعادات كتقاليد المجتمع.

 مقترحات الدراسة
 تقترح الدراسة اآلتي:

تقكيـ دكر معممات جميع المكاد الدراسية في المرحمة المتكسطة في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل  -
 طالبات المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية.

مات المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية يسيـ في تعزيز برنامج تدريبي مقترح لمعم -
 متطمبات تنمية الِعفَّة لدل الطالبات. 

دكر اإلدارة المدرسية في تنمية مبدأ الِعفَّة لدل طالبات المرحمة الثانكية بالمممكة العربية  -
 السعكدية. 
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دور معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية ىػ(. ٖٙٗٔأبك ندا، كدياف مصطفى حسف. )
المستفادة من قصص األنبياء وسبل في تعزيز التوجييات التربوية 

 –. رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة تحسينو
 فمسطيف.

المفردات في غريب ق(، ٕٔٗٔاألصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب. )
 . دمشؽ، بيركت: الدار الشامية.القرآن

. الرياض: جامعة اإلماـ حضارية في اإلسالمأصول التربية الىػ(. ٕٛٗٔاألىدؿ، ىاشـ. )
 محػمد بف سعكد اإلسالمية.

. التربية االقتصادية في اإلسالم وأىميتيا لمنشء الجديدىػ(. ٖٗٗٔالتركاكم، كيندة حامد. )
 حمب: دار إحياء لمنشر الرقمي، مركز أبحاث فقو المعامالت. 

يظ القرآن الكريم في المممكة العربية مدارس تحفىػ(. ٖ٘ٗٔالجريد، إبراىيـ بف عبد الرحمف. )
المممكة العربية  السعودية وجو مشرق في منظومة التربية والتعميم.

 السعكدية: كزارة التربية كالتعميـ.
تصور مقترح لدور بعض المؤسسات ىػ(. ٖٓٗٔالحازمي، حناف بنت محمد بف قاضي. )
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، المكسكعة اإلسالمية ٗ. طمقدمة في عمم األخالقق(. ٕٗٗٔزقزكؽ، محمكد حمدم. )
 العامة، مصر: المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية.

. ليبيا: أسس التربية اإلسالمية في السنة النبويةىػ(. ٙٓٗٔالزنتاني، عبد الحميد الصيد. )
 الدار العربية لمكتاب.

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانق(. ٕٓٗٔالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر. )
 ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معال، دار السالـ.ٕط

ىػ(. دكر عضك ىيئة التدريس الجامعي في تعزيز القيـ ٖٙٗٔسعيد، فيصؿ محمد عبد الكىاب )
العالي، مجمة القراءة كالمعرفة،  الخمقية لدل طمبة مؤسسات التعميـ
 .ٙٙٔمج/ع الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، 

العوامل المؤدية إلى تشكيل السموك المنحرف لدى طمبة ىػ(. ٖٙٗٔالسيمي، راشد رجا. )
المرحمة الثانوية العامة من وجية نظر طالب المرحمة الثانوية في 

تير، جامعة مؤتة، . رسالة ماجسمحافظة األحمدي في دولة الكويت
 األردف.

 ٘الثالثاء  اإلخبارم، العربية بمكقع مقاؿ .والفتنة الِعفَّة بين الحجاب ق(.ٖ٘ٗٔميا. ) الشيرم،
 :https://www.alarabiya.net/ar/saudi-عبر  متاح شعباف،

03today/2014/06/./html  
.  ر الِعفَّة والحفاظ عمييا(. منيج القرآن الكريم في توفيقٖٚٗٔالشيعاني، محمد بف حسيف. )

 .(MQ6A123، رقـ الكثيقة )ٙبحث مقدـ لمؤتمر مقدس 
ىػ(. العفاؼ في القرآف ٓٗٗٔالعجمي، مسمـ حميد زياد. كالشكيمي، عبد الحسيف راشد معارج. )

 (. ٖٔجامعة كاسط، ع ) مجمة كمية التربية،الكريـ كأثره في سمكؾ الفرد. 
دور المرشد الطالبي في تنمية القيم الخمقية لدى ق(. ٖ٘ٗٔالعريدم، بندر بف إبراىيـ. )

رسالة  طالب المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين بمدينة الرياض.
 ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد.

 لمنشر الدعكة الككيت: دار .االستعفاف ومنيج الِعفَّة ق(.ٜٓٗٔ) سميماف. يحيى العقيمي،
 .كالتكزيع

 رسالة .اإلسالم ضوء في تأصيمية دراسة :الِعفَّة قيمة ق(.ٕٖٗٔ). صالح بنت أمؿ العكىمي،
 .اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة الشريعة، ماجستير، كمية

 .الرياض

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/06/03/.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/06/03/.html
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تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحمة ىػ(. ٕٛٗٔالعيسى، عمي بف مسعكد بف أحمد. )
. اإلسالمية بمحافظة القنقذة المتوسطة من وجية نظر معممي التربية

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
 :والسنة الكتاب ضوء في الِعفَّة إلى الدعوة ق(.ٖٗٗٔصالح. ) محمد بف صالح الغامدم،

 اإلماـ جامعة كاإلعالـ، الدعكة كمية ماجستير، . رسالةدراسة تأصيمية
  .السعكدية العربية مممكةال اإلسالمية، سعكد بف محمد

دور األسرة في غرس قيمة العفة لدى األبناء في ضوء القرآن ىػ(. ٖٛٗٔ) نكرالميسذا.قاسـ، 
. بحث مقدـ إلى كمية دراسات القرآف الكريم: األسرة الماليزية نموذًجا

 كالسنة، جامعة العمـك اإلسالمية الماليزية.
 لدى الِعفَّة خمق لتنمية التربوية األساليب ق( ػٖٓٗٔحمكد. ) مبارؾ البارم عبد القرشي،

 ماجستير، كمية رسالةاإلسالمية.  التربية ضوء في وتطبيقاتيا الشباب
 .المكرمة مكة القرل، أـ جامعة التربية،
 . بيركت: دار الكتب العممية.الجامع ألحكام القرآنىػ(.  ٖٗٛٔالقرطبي. اإلماـ أبك عبد اهلل. )
، تحقيؽ ٘. طأدب الدنيا والدينق(. ٘ٓٗٔبف حبيب البصرم. )الماكردم، عمي بف محمد 

 مصطفى السقا، البابي الحمبي.
. تحقيؽ: محمد عبد تفسير مجاىدىػ(. ٓٔٗٔمجاىد، أبك الحجاج بف جبر التابعي القرشي. )

 السالـ أبك النيؿ، مصر: دار الفكر اإلسالمي الحديثة.
رسالة القرآن الكريم موجباتيا مظاىرىا وآثارىا.  الِعفَّة فيىػ(. ٖٖٗٔمزكزم، فاطمة الزىراء. )

ماجستير، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمـك اإلسالمية، جامعة 
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ق(. خصائص معمـ التربية اإلسالمية الفعاؿ في المرحمة ٖٓٗٔغازم. ) انتصارمصطفى، 
، العدد ٕ٘، المجمد ة دمشقمجمة جامعالثانكية مف كجية نظر الطمبة. 

 .ٕٚٛ -ٕٔ٘(، ص ص ٗ+ٖ)
 شرح النووي عمى مسمم )صحيح مسمم(.ق(. ٙٔٗٔالنككم، يحيي بف شرؼ أبك زكريا. )

 القاىرة: دار ابف عفاف لمنشر.
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