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 ملـخص الدراسة : 

 

تهدف هذه الدراسة إلى عرض وجهات النظر المختلفة عن مدى استخدام معلم التربية اإلسالمية  

لمسجد المدرسة في  المرحلة المتوسطة   كوسيلة تربوية  ومدى تفعيل هذا الدور ، فالمساجد 

وهي منارات للعلم و المعرفة ، و في مسجد المدرسة يعزز معلم التربية اإلسالمية  بيوت هللا ،

المفاهيم الدراسية من خالل بيئة المسجد . و بمعرفة مدى استخدام المعلم لمسجد المدرسة كوسيلة 

تربوية نستطيع التعرف على أثر المسجد في تأصيل مفهوم العبادات الواردة في المقررات 

خالل بيئة المسجد المساهمة في شرح مفاهيم التربية اإلسالمية بصورة أقرب من  الدراسية من

 بيئة الفصل الدراسي .

  

وقد شمل مجتمع الدراسة معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت ذكورا و  

(  ١١٧)  إناثا بمنطقتي العاصمة و حولي التعليميتين ، و تكونت عينة الدراسة الفعلية من

معلمة ( بصورة عشوائية من كلتا المنطقتين.  وقد تم تطبيق  ٦٤معلما ( و )  ٥٣معلما ) 

 عداد الباحثان و تم توزيعها علي عينة الدراسة .إاستبانة من 

 

 برز النتائج التالية :أوقد خلصت الدراسة إلي 

المسجد المدرسي كوسيلة  . إن معلمي التربية اإلسالمية ذكورا و إناثا بصورة عامة يستخدمون١

 تربوية في تدريسهم .

 . إن المعلمين الذكور أكثر استخداما للمسجد كوسيلة تربوية من أقرانهم المعلمات اإلناث .٢

. إن المعلمين أصحاب الخبرة الكبيرة أكثر استخداما للمسجد المدرسي كوسيلة تربوية من ٣

 أقرانهم اآلخرين .

لة توافر الوسائل التعليمية مثل السبورة ، و المكتبة ، و أجهزة . إن المعلمين يجمعون علي ق٤

 العرض االلكترونية و األجهزة السمعية .
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Abstract: 
 
The aim of this study was to show different views on the extent of 
the use of a teacher of Islamic education for the school's mosque 
in the intermediate stage as a means of education and how to 
activate this role, the mosques are houses of God, a beacon of 
science and knowledge, and in the school's mosque promotes 
education teacher of the Islamic concepts of study in an 
environment Mosque . And by the extent of use of the teacher to 
the school's mosque as educational, we can identify the impact of 
the mosque in the origination of the concept of worship in 
curriculums environment through the mosque to contribute to 
explaining the concepts of Islamic education in the nearest 
environment of the classroom. 
  
  The study population included Islamic education teachers in 
intermediate schools in Kuwait, male and female zones around al 
Aseema and hawalli Districts, and the actual study sample 
consisted of (117) teachers (53 males) and (64 females) randomly 
from the two regions. Has been applied to identify the numbers of 
researchers and has been distributed to a sample of the study. 

 

 

The study concluded the most prominent to the following results: 
 
1. That teachers of Islamic education, male and females in general 
are using the mosque as a school education in their teaching. 
2. That male teachers are more likely to use a mosque as a means 
of teaching their fellow female teachers. 

3. That the teachers experienced the most significant use of the 
mosque-school educational means other than their peers. 

4. That the teachers are unanimous that the limited availability of 
teaching aids such as blackboard, and the library, and display 
devices of electronic and acoustic equipment. 
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 اإلطار النظري : 

أهمية كبرى ودور عظيم في تنمية المجتمع وترشيده ، و في تكوين الفرد المسلم، بل إن للمسجد 

 المسجد ميدان تعليم وتطبيق و هو احد مؤسسات التعليم في الفكر اإلسالمي .

 الذي يجب أن يكون موضوع إجالل  وفي المسجد يتم تطبيق ما تعلمه المسلم ألنه المكان الالئق

 جميع ، وهذا ما جعل من المسجد مكاناً هاماً له أثره األكبر في بناء المجتمع اإلسالمي.لل

 وفى فضل المسجد وعظم منزلته وردت نصوص كثيرة منها :

ِ أََحداً(" )الجـن:  ِ فاَل تَْدُعو َمَع َّللاَّ  .  (18قوله تعالى: ")َوأَنَّ اْلَمَساِجدَ ّلِِلَّ

نسب المساجد إليه وشرفها وعظمها بإضافتها إليه ،  –وهو مالك كل شيء  –فاهلل سبحانه وتعالى 

 فليست هي ألحد سواه ، كما أن العبادة التي كلف هللا عباده إياها ال يجوز أن تصرف لسواه .

ه أن النبي صلى هللا علي –: "عن أبى هريرة رضي هللا عنه هومنها ما رواه مسلم في صحيح

وسلم قال :ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 

 (  .رواه مسلم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده " )

 

 

ها شعاع التي انطلق من التعليمية والتربوية للبناء الثقافي والحضاري المسجد هو أول المؤسساتف 

العلم والمعرفة في اإلسالم، وهو يحمل خاصية أساسية بالنسبة للمجتمع المسلم، وهو مصدر 

 نطالقة األولى لدعوة اإلسالم ونبع الهداية الربانية.اال

وقد ظل المسجد على امتداد تاريخ المسلمين مؤسسة تعليمية للصغار والكبار، وأول األمكنة التي 

بية الناس عامة والناشئة والشباب خاصة، وكان الرجال األوائل الذين تحقق األهداف العملية لتر

حملوا اللواء ولبوا النداء إلى المجد هم أشبال المسجد وعمار بيوت هللا تعالى، وكان العلماء 

 .( 2007ابن تيمية )  )والفقهاء والبلغاء والنبالء من أفضل خريجيها. 

المسلمين، تزكو به نفوُسهم، وتطمئن قلوبُهم، وتتآلف احتل المسجد مرتبةً مميزة في أفئدة  فقد

 أرواحهم، وتصفو أذهانُهم، يجتمعون فيه بقلوٍب عامرةٍ باإليمان، خاشعة متذللٍة للخالق الديان.

ببناء المسجد لحظة وصوله المدينة، وشروعه في إقامة  -عليه الصَّالة والسَّالم–إن في بدئه 

رى على الدور البارز الذي يقوم به المسجد، ويضطلع به في مسجده في قلبها، ليعطي داللة كب

المجتمع المسلم، وفي حياة المسلمين العامة والخاصة، إذ هو بداية االنطالق في تكوين المجتمع 

اإلسالمي، ومركز اإلشعاع الفكري والحضاري األول، الذي انبثقت منه أنوار الهداية واإلرشاد، 

 ق والرشاد.وَشعَّ من قلبه ضياُء التوفي

فالمسجد منبع الحضارة اإلسالمية الشاملة والضافية، ومصدُر الضياِء الفكري واألخالقي، 

وَمْبعَُث الخلق األدبي والتربوي واالجتماعي، الذي رسم للبشرية طريق السعادة والفالح، وسبيل 

 التفوق والنجاح،وصاغ حياة الناس على أساٍس من التوجيه الديني القويم.
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على أساليب الدعوة، وتقديم  الطالب فيه يدرب) مسجد المدرسة ( يتوقع منه أن صلى والم

نه ضد  مالنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة،  و يهيئ لهم البيئة التربوية اإليمانية ، كما يحص ِ

كثير من أمراض المجتمع؛ كالِغيبة، والنميمة، ويبثُّ روَح التسامح، والشعور بالجسد الواحد، من 

 . ممحنتهوا ؛ حتى يتجاوزم، والوقوف إلى جانبهالطالب المحتاجينالل مساعدة خ

 

 الصُّحبةَ الصالحة،   وفر ) مسجد المدرسة ( يتوقع منه أيضا   ت المصلىباإلضافة إلى ذلك ف

الطلبة على التفاعل مع اآلخرين، والحب في هللا، واالستفادة من نصائح  همويساعدللطالب 

 . دين خليله... الخ  على ، فالمرءُ الصالحين

 

 

 

 دور المسجد في التربية اإلسالمية   .   

                 

لووه فووي نفوووس  إن الصووورة المشوورقة للمسووجد فووي الفكوور اإلسووالمي، والمكانووة الخاصووة          

إلوى المسوجد ألداء  المسلمين، تجعل منه ذا أثٍر فاعل ومهم في حياة الناس، حيوث يهورع المصولون

اسوتقرت فووي أذهوانهم الثقووةُ  ادة، ويتورددون عليووه للقيوام بمووا افتورض علوويهم، ومون خوالل ذلووكالعبو

فوي  راسوخاً وأصوبح ذلوك  بالمسجد، وتأصلت في نفوسهم قناعة تامة بما يسمعون ويدرسوون فيوه،

 .واطمئنانهم  قلوبهم، فما يصدر منه، وما يُلقى فيه محلَّ ثقِة الجميع

 

ةوعند التأمل في األدوار ال لألمن، المنبثقة من بين أرجائه  تي يقوم بها المسجد، والعوامل المرسخ 

 المحققِة لألمن االجتماعي من خالل المسجد، وجنباته، يمكن أن نخلُص إلى العديد من المجاالت

ها   :ومن أهم 

  

 التربية اإليمانية للمسجد:. ١

المسلمون صلواتهم وجمعهم أو  "إن الوظيفة األولى للمساجد هي أنها أماكن عبادة، فيها يؤدي

.  وصدق هللا "إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل   جماعاتهم، ويقرءون القرآن ويذكرون هللا

واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال هللا، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين". 

انه وتعالى بقوله "في بيوت أذن هللا أن ( . إن مهمة المساجد هي كما بين هللا سبح18)التوبة: 

ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو واآلصال، رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا 

 (.36وإقام الصالة وإيتاء الزكاة". )النور: 

وإقاموة ومن اآلية نرى أن هللا تعالى أذن أن ترفع بيوته بتعظيمها ورفع شأنها بالتقودي  والتطهيور 

 الشعائر الدينية فيها بعد رفع قواعدها وبنيانها.

ولذا حث الدين اإلسالمي على ارتياد المساجد وحضور الجماعة فجعل ممون يظلهوم هللا بظلوه يووم 

من كان قلبه معلق بالمساجد أي، بوالتردد عليهوا وإقاموة الصوالة فيهوا وعمارتهوا.  –ال ظل إال ظله 
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هللا عليه وسلم "من غدا إلى المسجد أو راح أعد هللا له نزالً في وروى مسلم قول رسول هللا صلى 

 الجنة كلما غدا أو راح".

"إلى جانب هذا ما تشتمل عليه الصالة من أسورار فوي تكرارهوا وحكوم بالغوة حيوث كررهوا خمو  

 . ( 13) مرات يومياً لتكون مرآبا روحياً للمسلم يتطهر بها من غفالت قلبه وأدران خطاياه"

اة العبوود بووه وتذللووـه إليووه واعترافووه بخطايوواه وطلووب العفووو والمغفوورة وتوور  الوودنيا جانبوواً عنوود فمناجوو

الدخول إلى المسجد أمور تدخل إلى النف  طمأنينة وراحة تختول فيهوا وتريحهوا مون عنواء التفكيور 

 ه (.1420أبو الحسن الندوى ) )  في الخطيئة والذنب.

المقاصوود اإلسووالمية ووحوودة العقيوودة والكلمووة هووو هووذا  إن إبووراز مالمووح التفوواف المسوولمين حووول  

التوارد على الصولوات المكتوبوة جماعوة فوي المسوجد حيوث تترسوخ العقيودة اإلسوالمية فوي القلووب 

وتتعمق روح التعاون وتقوى عرى التكافل في حياة المسلمين، وتنبثق األخالق الكريموة وتنتشور، 

وي الذي يظهر أنه ال عنصرية وال طبقية فوي اإلسوالم بل وتتزايد في ظل اإلخاء والتسامح والتسا

بل الجميع سواسية عند هللا ال تفريق بينهم إال بالتقوى. " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " )الحجرات : 

 (.ه(1407األهدل ) )  (.131آية 

  

 دور المعلم في تأصيل عبادة الصالة .. ٢     

لدى الطالب  (  الصالة الخمسة و لعل من أهمها ) أركان اإلسالم معلم دور مهم في تأصيل لل

 ومن هذا الدور ما يلي : ، 

سأل بين يدي هللا  عز وجل عون يسوف  هستشعر عظم األمانة وثقل المسؤولية ، وأنيأن  / أوالً             

 عدة سنوات .   هما قدمه لهذا الطالب الذي مكث عند

 

حصول عليوه إذا اجتهود فوي تربيوة هوؤالء الطوالب فالودال يالوذي س ستشعر عظم الجوزاءيثانياً / أن          

إذا أحسون توربيتهم  همثول أجوور صولوات طالبو هستشوعر بأنوه سويكتب لويعلى الخير كفاعله ، وأن 

 على إقامة الصالة  .

 

         ً   ه أيضا : يكون من ضمن مهام / ثالثا

 

 اإلشراف على أداء الصالة في المدرسة . -أ 

 الطالب المقصرين في الصالة كما يلي:متابعة  -ب 

 ناصحتهم ومتابعتهم وترغيبهم .ممساءلتهم و -

 أمر من لم يصل الفجر بالمبادرة بأدائها في المدرسة حاالً. -

دعوووة أحوود الوودعاة بالتنسوويق مووع التوجيووه اإلسووالمي فووي اإلدارة للتحوودث فووي أموور الصووالة مووع  -

 الطالب جماعات وفرادى.

  

 

والطووالب صووالة الظهوور يوميوواً فووي المدرسووة فهووي فرصووة ثمينووة للتطبيووق  معلمووينال / تأديووة رابعووا       

جميووع  و والمعلمووين ومعرفووة الخلوول لوودى الطووالب وإصووالحه، وهنووا تتبووين القوودوة موون قبوول الموودير

 . العاملين في المدرسة
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 البعدية ، وبيان فضلها  ./ حث الطالب على أداء األذكار بعد الصالة والسنة الراتبة القبلية و خامسا

         

ستشووعر أن النجوواح فووي التربيووة علووى الصووالة يسوواعد علووى النجوواح فووي بقيووة جوانووب التربيووة يأن  / سادسووا

  األخرى.

 

 

و الوسائل التربوية  لها دور فعال في العملية التربوية بصورة عامة و في التحصيل الدراسي   

كثير من التربويين علي ضرورة استخدام وسائل الناجح للطلبة بصورة خاصة . وقد شدد 

تعليمية متنوعة تساعد علي تنفيذ الدرس و تسهل عملية استفادة التالميذ و تنمية التحصيل 

الدراسي لديهم . و قد أوضحوا ضرورة استخدام أو توظيف الوسائل التعليمية بقولهم " 

ن تكنولوجيا التعليم ممكن أن يشجع و استخدام أنواعا مختلفة مبالتربويون أصبحوا أكثر إدراكا 

ن استخدام أنواعا مختلفة من تكنولوجيا التعليم تساهم بشكل أيعزز التعليم " . و يضيفون ب

كبير في توصيل أنواعا مختلفة من المحتوي الدراسي و أيضا تسهم في خدمة أنواع مختلفة 

   Portter 1998  ,Lei Jing,   2010    Lei Jing, Zhao .(Yongداخل الفصل .  ) 

2007   
  

 

  

 

 مشـــــكلة الدراسة : 

نسان المسلم في مختلف مما سبق يتبين لنا أهمية و عظم المسجد و مدى تأثيره الكبير علي اإل      

مراحل عمره ، ومما ال شك فيه أن مادة التربية اإلسالمية و ما تحتويه من أهداف عظيمة و 

دور المسجد ليتسنى لها تحقيق ما تحاول الوصول إليه ، من هنا تفعيل  ىلإمفاهيم جليلة تحتاج 

تكمن مشكلة الدراسة الحالية و التي  تحاول  التعرف على مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية 

 لمسجد المدرسة كوسيلة تربوية ، و تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالية : 

اإلسالمية في المرحلة المتوسطة مسجد المدرسة كوسيلة هل يستخدم معلمو التربية  -1

 ثناء تدريسهم للمادة؟أتربوية  

استخدام معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة للمسجد باختالف  ما مدي فاعلية -2

 )جن  المعلم، المنطقة التعليمية، سنوات الخبرة(؟ 

ي مزود باألجهزة والوسائل هل يرى معلمو التربية اإلسالمية أن المسجد المدرس -3

 التعليمية التي يحتاجها معلمو التربية اإلسالمية في تدري  المادة؟  

هل تختلف آراء معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة حول مدى تزويد  -4

المسجد باألجهزة والوسائل التعليمية باختالف )جن  المعلم، المنطقة التعليمية، سنوات 

 الخبرة(؟ 

 

 

 : الدراسة ـية ــــأهمــ

 

 من خالل ما يلي :  اأهميته هذه الدراسة كتسب ت      
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  -على حد علم الباحثان  –هذه المنطقة من الدراسة لم يتطرق لها أحد من قبل  -1

 والدراسات فيها نادرة أو شبه معدومة. 

المسجد المدرسي تناقش الدراسة موضوعا هاما جدا وهو استخدام المعلم    -2

 كوسيلة تربوية  في تأصيل العبادة لدى الطالب . 

 أهمية المسجد ، الذي يعد المؤسسة التربوية األولى في  التربية اإلسالمية . -3

دور المسجد في المدرسة  و مدى استخدام تعد الدراسة محاولة ، للتعرف على  -4

 لصالة لدى الطالب عبادة اوبذلك يمكن أن يكون مساهمة في تأصيل  المعلم له ،

 .  

 التعرف على آراء المعلمين تجاه تفعيل الدور الذي يقوم به المسجد نحوهم .  -5

نتائج الدراسة من الممكن أن يستفيد منها المعلمون والطالب والمهتمون  -6

 بالقضايا التربوية. 

                      

  

 

 :  الدراسةــدود ــــحــ

 

ة كوسيل استخدام معلم التربية اإلسالمية "المسجد المدرسي" مدى على بيان  الدراسةتقتصر 

في محافظتي على تالميذ المرحلة المتوسطة  دوره في تأصيل عبادة الصالة تربوية و

 .٢٠١١/  ٢٠١٠في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي العاصمة و حولي بدولة الكويت 

 

  

 

 

 مصطلحات الدراسة :  

 

( : هو ذلك البناء المخصص من قبل المدرسة إلقامة شعائر  المصلي ) مسجد المدرسة

 الصالة .

 

الوسيلة التربوية : كل ما يستخدمه المعلم من أدوات و مجسمات و غير ذلك لتحقيق و تسهيل 

 ما يريد المعلم توصيله . 

 

األجهزة و الوسائل التعليمية : يقصد بها األدوات المتوفرة في المسجد المدرسي ) كسبورة 

 العرض ، مكتبة ، أجهزة سمعية و بصرية .. الخ ( .

 

 

 

 الدراســـات الســـابـــقة : 

       

هنا  دراسات عديدة  تحدثت عن المسجد ودوره وأهميته وتاريخه بصورة عامة ، ولكن ال توجد 

في دور المسجد المدرسي ودوره في تأصيل مفهوم العبادة و –على حد علم الباحثين -دراسات 
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ص " الصالة " . وكل الدراسات التي بين يدي الباحثين  تحدثت عن المسجد بشكل عام باألخ

 ولي  مسجد المدرسة، ومن هذه الدراسات ما يلي : 

هـ ( بعنوان " دور المسجد في تحقيق 1425دراسة ) عبد الكريم بن صنيتان العمرى -1

ذي يقوم به المسجد بيان الدور المهم ال "، هدفت الدراسة إلى يمفهوم األمن االجتماع

الباحث أنه متى تم تفعيل وقد رأى . األمن االجتماعي، وتوطيد دعائمه وأركانه لترسيخ

الوجه األمثل، فإن  تلك الوظائف على الوجه المطلوب، وقام اإلمام والخطيب بدوره على

 .واالطمئنان وسيجد الفرد في ظالله االستقرار، المجتمع سيبقى  محفوظا سليما 

ة لقيام المسجد برسالته حمراعاة الوسائل الناج يجب باحث في نهاية دراسته إلى أنهوخلص ال

  :اآلتيك وهىالعظمى،

 

يحتذي به اآلخرون،  أوالً: إعداد اإلمام والخطيب الصالح، حتى يكون قدوة حسنة ومثاالً 

الغلو  عن، بعيداً  الوسط بحيث يكون ملتزماً بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسير على المنهج

 .واألمانة والتقصير، واإلفراط والتفريط، متحلياً باإلخالص والصدق

 

 ً بالمذاهب الفكرية، وملماً  ثانياً: أن يكون الخطيب واعياً لما يدور حوله من أحداث، عارفا

فهمها واإلعداد للحديث عنها،  بالقضايا العصرية، التي تشغل أفراد المجتمع، قادراً على

المضللة المخالفة للمنهج اإلسالمي  رد الباطل منها، وكشف زيف األفكاروإيضاحها للناس، و

 .القويم

 

رسالة المسجد اإلضافية، بحيث يعمل على تبصير أهل  ثالثاً: أن يقوم اإلمام والخطيب بأداء

اإلسالمية الصحيحة، وتوجيههم لاللتزام بآداب اإلسالم  الحي، وتثقيفهم وتربيتهم التربية

 .وغرس المعاني اإليمانية في نفوسهم قه الحميدة،الفاضلة، وأخال

 

الموضوعات المهمة، وطرح المسائل التي  رابعاً: استثمار الخطيب لخطبة الجمعة، بعرض

كااللتفاف حول والة األمر وطاعتهم، والثقة  تم  المجتمع بأسره، ويتعلق بها مصيره،

 .الجماعة بعلماء األمة، والتحذير من الخروج على

 

 ً وحدة المجتمع،  : على الخطيب أن يذك ر أفراد المجتمع بين الحين واآلخر، بأهميةخامسا

والتقارب، وأنها طريق رقي  وتماسكه وترابطه، وبيان اآلثار اإليجابية الناتجة عن التآلف

الوخيمة للفرقة والتنافر،  المجتمع وازدهاره، وترسيخ أمنه واستقراره، وإيضاح العواقب

كل خير ومغالق كل شر،  لمجتمع وانقسامه، فاألخوة الصادقة مفتاحوأنها سبيل تمزق ا

ام األمان  .  (ه(1395أبحاث مؤتمر رسالة المسجد: رابطة العالم اإلسالمي )) وصمَّ

 

دراسة ) أنور نصار ( بعنوان " دور المسجد في التنمية المهنية والعلمية " ، هدفت  -2

عظيم ال هكبرى ودورال تهأهمي من حيثاإلسالمي لمسجد في المجتمع الدراسة إلى بيان دور ا

 .  في تنمية المجتمع وترشيده

 وخلص الباحث في نهاية دراسته إلى : 

المسجد مازال المؤسسة التربوية التي تقوم بإعداد المسلم اإلعداد المتكامول، الوذي يسواعد علوى أن 

داداته وقدراتوه، ودون تقيود التكيف مع الحياة، من خالل تكيفه مع نفسوه وموع مجتمعوه، وفوق اسوتع
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بسن معين أو مستوى معرفي محدد، وبذلك يحقق المسجد األبعواد الثالثوة التوي تهودف التربيوة إلوى 

 تحقيقها:

 وهو التعلم وفق القدرات واالستعدادات. البعد النفسي: -

 وهو إعداد الفرد للمشاركة وبذل الجهد في الحياة العامة. البعد االجتماعي: -

 أي التكامل في اإلعداد حيث إن اإلسالم ينظر إلى الفرد على أنه وحدة متكاملة التكاملي:والبعد  -

 .ه(( 1399)أبحاث الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ) اإلسالم والحضارة ( )

دراسة ) صالح بن غانم السدالن ( بعنوان " األثر التربوي للمسجد " ، هدفت الدراسة  -3

 . جزء متكامل مع أدوار المؤسسات األخرى في المجتمعكفي الواقع دور المسجد  إظهار إلى

 خلص الباحث في نهاية دراسته إلى : 

 ومنها :  اآلثار اإليمانية والتربوية للمسجد إظهار

- التعارف واألخوة اإلسالمية . 

 .التفقه في الدين والقضاء بين المتخاصمين  -2        

مجلة البحوث اإلسالمية العدد )ارها بين مجتمع المسلمين القضاء على الفواحش وانحس -3      

 ( . الثاني 

  

 

 التعليق على الدراسات السابقة

 

تختلف الدراسة الحاليةة عةن ريرهةا ممةا سةبق بأنهةا تركةز علةي مةدي اسةتخدام معلمةي التربيةة 

ج اإلسالمية للمسجد المدرسي كوسيلة تربوية و مدي ربطهم مؤسسة المسجد بما يحتوية  مةنه

خةرى علةي أهميةة المسةجد فةي بنةا  التربية اإلسةالمية فةي المدرسةة فيمةا تركةزت الدراسةات األ

 كوسيلة تعليمية .  شكل عام دون اإلشارة علي استخدام المسجد الشخصية اإلسالمية ب

 

 ويالحظ الباحثان من خالل عرض بعض الدراسات السابقة ما يلي :

 

سةات بأهميةة دور المسةجد فةي مختلةف جوانةب الحيةاة . اإليمان المتأصةل مةن قبةل جميةع الدرا١

 العلمية و النفسية و االجتماعية و ريرها من الجوانب المتعددة .

. لم يقف الباحثان علي أي دراسة فيما يتعلق في دور المسجد المدرسي كوسيلة تربوية ومن ٢

د المدرسةةي هنةا يكمةةن تميةةز هةذه الدراسةةة الحاليةةة عةن سةةابقها بأنهةةا سةو  تةةدرس دور المسةةج

 كوسيلة تربوية في تدريس مادة التربية اإلسالمية .
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 الطريقة و اإلجرا ات :

 

 

 منهج الدراسة :

، و تقديم يصف الظاهرة ثم يقوم بتحليلها استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي 

 ت من عينة الدراسة .التي جمع التفسير المناسب لنتائجها وفق البيانات

 

 

 

 الدراسة و عينتها : مجتمع

 

يضم مجتمع الدراسة معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت ذكورا و إناثةا 

( معلمةا )  ١١٧بمنطقتي العاصمة و حولي التعليميتين ، و تكونت عينة الدراسة الفعليةة مةن ) 

 دول التالي يوضح ذلك معلمة ( بصورة عشوائية من كلتا المنطقتين و الج ٦٤معلما ( و )  ٥٣

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العدد و النسبة المئوية ١جدول ) 

 الجنس العدد النسبة المئوية

 الذكور  ٥٣ ٪٤٥.٣

 اإلناث ٦٤ ٪٥٤.٧

 اإلجمالي ١١٧ 

 

 

 ( يوضح عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية ٢جدول ) 

 المنطقة  العدد النسبة المئوية

 عاصمةال ٥٦ ٪٤٧.٩

 حولي ٦١ ٪ ٥٢.١

 جمالياإل ١١٧ 

 

 (  يوضح عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة ٣جدول ) 

  العدد النسبة المئوية

 ٥ إلىمن سنة  ٤٠ ٪٣٤.٢
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 ١٠ إلى ٦من  ٤٦ ٪٣٩.٣

 سنوات ١٠أكثر من  ٣١ ٪٢٦.٥

 ١١٧  

 

 

 

 أداة الدراسة :

دام معلمةي التربيةة اإلسةالمية بالمرحلةة قياس مدي استخ إلىقام الباحثان بإعداد استبان  تهد  

عةةداد إنتهةةا  مةةن المتوسةةطة للمسةةجد المدرسةةي كوسةةيلة تربويةةة ، و قةةد قةةام الباحثةةان بعةةد اال

 االستبانة بصورتها النهائية بحساب ثبات و صدق االستبانة علي النحو التالي : 

 

 أوال : ثبات االستبانة .

 إلةةى( وهةذا يشةير  ٠،٧١لفةا كورنبةاو وقةد بلة  ) تةم حسةاب ثبةات االسةتبانة باسةتخدام معادلةة ا

 حد ما . إلىمعامل ثبات مرتفع 

 

 ثانيا : صدق االستبانة .

تم التحقق من صدق األداة عةن طريةق صةدق المحكمةين ، حية  قةام الباحثةان بعةرض االسةتبانة 

 علي مجموعة من المحكمين المتخصصين و تةم األخةذ بعةين االعتبةار مالحظةاتهم و اقتراحةاتهم

 ١وقد تكونت االستبانة بصورتها النهائية  علي عشرة عبةارات ) انظةر ملحةق   حول االستبانة.

.) 

 

 

 إجرا ات الدراسة :

 اسةةةتبان  علةةةي معلمةةةي التربيةةةة اإلسةةةالمية بمنطقتةةةي العاصةةةمة و حةةةولي  ١١٧. تةةةم توزيةةةع ١

 ، وتم استرجاعهن جميعا .التعليميتين 

 ستبانات في جداول و إدخالها الحاسب اآللي تمهيدا لمعالجتها إحصائيا .. تم تفري  اال٢

 . تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية :٣

 ـ اختبار ) ت ( للعينة الواحدة 

 ـ اختبار تحليل التباين األحادي .

 ـ اختبار شيفي التتبعي .

 

 

 نتائج الدراسة
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هول يسوتخدم معلموو التربيوة اإلسوالمية فوي  ص على "لإلجابة على سؤال الدراسة األول والذي ين

 ثناء تدريسهم للمادة؟"أالمرحلة المتوسطة مسجد المدرسة كوسيلة تربوية 

 

 قام الباحثان باستخدام اختبار )ت( للعينة الواحدة

One-Sample T-test   وذلك للتحقق من داللة استخدام معلمي التربيوة اإلسوالمية للمسوجد إثنواء

. ولكون بنوود االسوتبيان الخاصوة بهوذا السوؤال تحتووي علوى خمسوة بنوود وبالتوالي مادةتدريسهم لل

درجه، فقد قام الباحثان ببحث الفوروق بوين متوسوط عينوة  25 – 5تتراوح مدى درجات البعد بين 

 . 25 – 5( كونها تتوسط القيمتين 15الدراسة ومتوسط المجتمع عند درجة )

بين المتوسط الحسوابي  0.001روق دالة إحصائيا عند مستوى وقد أظهرت نتائج التحليل وجود ف

للعينوة والمتوسووط الحسوابي للمقيوواس وذلووك لصوالح أفووراد العينوة ممووا يوودل علوى أن معلمووي التربيووة 

اإلسووالمية فووي المرحلووة المتوسووطة يسووتخدمون المسووجد بشووكل فعووال أثنوواء تدريسووهم لمووادة التربيووة 

 (٤اإلسالمية. )أنظر الجدول 

 

لنتيجة العامة تبين مدى شعور معلموي موادة التربيوة اإلسوالمية بالمرحلوة المتوسوطة بأهميوة وهذه ا

ذلوك  إلوى المسجد المدرسي و دوره الكبير  في فاعلية تدري  موادة التربيوة اإلسوالمية ، باإلضوافة

فالنتيجة أعاله توضح لنا بصورة عامة مدى اسوتخدام هوؤالء المعلموين للمسوجد المدرسوي ، ومموا 

شك فيه أن هذا الشعور المتأصل عند معلموي التربيوة اإلسوالمية ذكوورا و إناثوا وكوذلك تووظيفهم ال

للمسووجد المدرسووي فووي توودري  مووادة التربيووة اإلسووالمية لداللووة علووي تميووزهم و محوواوالتهم الجووادة 

كود لتوظيف كل وسيلة تربوية هادفة و فعالة في تدري  مادة التربية اإلسالمية . و هذه النتيجوة تؤ

ما توصلت إليه دراسات سابقة في تميز معلمي التربيوة اإلسوالمية فوي اسوتخدام الوسوائل التربويوة 

 (. ٢٠١١بشكل عام في تدري  مادة التربية اإلسالمية . ) انظر اللميع و المحيالن 

 

 (٤جدول )

 اختبار )ت( للعينة الواحدة للفروق بين 

 (117سابي للمقياس )ن=والمتوسط الح لعينة الدراسةالمتوسط الحسابي 

المتوسط  المقارنة

الحسابي 

 للمقياس

المتوسط 

الحسابي 

 للعينة

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

 الداللة

 0.001 116 6.43 3.84 17.28 15 استخدام المسجد بشكل فعال

 

موي التربيوة يوة اسوتخدام معللموا مودي فاع ولإلجابة على سؤال الدراسة الثاني والذي ينص علوى "

اإلسووالمية فووي المرحلووة المتوسووطة للمسووجد بوواختالف )جوون  المعلووم، المنطقووة التعليميووة، سوونوات 

 الخبرة ( ؟

فقوود قووام الباحثووان باسووتخدام تحليوول التبوواين األحووادي أنوفووا والووذي أظهوور وجووود فووروق ذات داللووة 

اسوتخدام المسوجد  بين معلمي ومعلمات التربية اإلسوالمية فوي مودى 0.001إحصائية عند مستوى 

فووي توودري  التالميووذ للمووادة وذلووك لصووالح معلمووي التربيووة اإلسووالمية، وهووذا يوودل علووى أن معلمووي 

التربية اإلسالمية يستخدمون المسجد بصورة فعالة في تدري  المادة أكثر مما تستخدمه المعلمات 

 (٦و  ٥اإلناث. )انظر جداول 
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 : باآلتي يرها كما يرى الباحثان يمكن تفس–و هذه النتيجة 

 الذكور يكثرون من استخدام المسجد المدرسي من نظيراتهم المعلمات . ونالمعلم. ١

طبيعوة العوائوق الشورعية الخاصوة  إلوى . إن قلة استخدام المعلمات للمسجد المدرسي ربما يعود ٢

 بالمرأة و التي يتعذر معها دخولهن المساجد أو م  المصحف و غير ذلك .

هنا ال يقلل من تميز المعلموات فوي اسوتخدام المسوجد المدرسوي وإنموا موا دلوت عليوه و ما نود قوله 

 التبريرات السابقة . إلىالنتيجة أعاله ربما يعود 

  

كذلك أظهورت نتوائج تحليول التبواين األحوادي عودم وجوود فوروق دالوة إحصوائيا فوي مودى اسوتخدام 

معلموي ومعلموات التربيوة اإلسوالمية فوي  المسجد في تدري  التالميذ لموادة التربيوة اإلسوالمية بوين

منطقة العاصمة التعليمية ومعلمي ومعلمات التربية اإلسوالمية فوي منطقوة حوولي التعليميوة، وهوذا 

يدل على أن المعلمين والمعلموات فوي كلتوا المنطقتوين التعليميتوين يسوتخدمون المسوجد فوي تودري  

 (٦و   ٥مادة التربية اإلسالمية بنف  القدر. )انظر جداول 

وأيضووا أظهوورت نتووائج تحليوول التبوواين األحووادي وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود مسووتوى 

فووي موودى اسووتخدام المسووجد فووي توودري  التالميووذ لمووادة التربيووة اإلسووالمية بووين المعلمووين  0.001

( كبيره )أكثر من 10-6(، متوسطة )5 – 1والمعلمات في فئات الخبرة المختلفة الثالث )بسيطة )

سنوات((، ونظرا لكون هذا المتغير الديمغرافي يحتوي على ثالثة مستويات فقد قوام الباحثوان  10

( لمعرفة طبيعة الفوروق فوي هوذا المتغيور حيوث  ٤ستخدام اختبار شيفي التتبعي )  انظر جدول  با

 أظهر االختبار وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة المعلمين والمعلمات ذوي الخبورة الكبيورة

وكل من المعلمين والمعلموات ذوي الخبور المتوسوطة والبسويطة لصوالح معلموي ومعلموات التربيوة 

اإلسالمية ذوي الخبرة الكبيرة، بينما لم تكن هنا  فوروق دالوة إحصوائيا بوين المعلموين والمعلموات 

 في فئة الخبرة المتوسطة والبسيطة. وهذا يودل علوى أن معلموي ومعلموات التربيوة اإلسوالمية ذوي

أكثور مموا يسوتخدمها المعلموون والمعلموات ذوي  ةالخبرة الكبيرة يستخدمون المسجد بصووره فعالو

الخبرة المتوسطة والبسيط، كما أنه لم يختلف استخدام المسجد في تدري  موادة التربيوة اإلسوالمية 

مية من قبل المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة المتوسطة عنه لدى معلمي ومعلموات التربيوة اإلسوال

 (.٧و  ٦و   ٥ذوي الخبرة البسيطة. )أنظر جداول 

 

ولعول  بوين معلموي التربيوة اإلسوالمية.علي مدى تأثير الخبرة التدريسية و المهنية  لوهذا ربما يدل

حيث أنهم يتصفون بأكبر من الخبرة التدريسية ،  طبيعة المعلمين في هذه المرحلة  إلىذلك يرجع 

وسائل التي تساهم بشكل فعال و عملي و متميز في تودري  موادة قدر من معرفة أفضل السبل و ال

التربية اإلسوالمية . و قود أشوارت دراسوات عديودة علوي أن المعلموين ذوي الخبورات الكبيورة أكثور 

( و ) الغاموودي و  ١٩٩٢تميووزا موون أقوورانهم موون ذوي الخبوورات القليلووة. ) انظوور جووابر و الشوويخ  

 (.   ١٩٨١آخرون  

التبوواين األحووادي وجووود أي تفاعوول دال إحصووائيا بووين المتغيوورات الديمغرافيووة ولووم يظهوور تحليوول 

 (     ٦وبعضها البعض. )أنظر جدول 

 (٥جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة المختلفة في مدي استخدام 

 المسجد في تدري  مادة التربية اإلسالمية
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 منطقة حولي التعليمية ة التعليميةمنطقة العاصم الجن  الخبرة

 ع م ع م

 بسيطة

 (1 – 5) 

 3.86 16.92 1.49 18.75 ذكور

 4.29 15.00 3.80 12.77 إناث

 متوسطة

(5 – 10) 

 2.91 19.00 3.20 16.66 ذكور

 4.15 16.43 3.29 16.77 إناث

 كبيره

 (10)أكثر من 

 1.86 20.33 2.27 21.14 ذكور

 3.12 17.00 3.37 19.30 إناث

 

 (٦جدول )

تحليل التباين األحادي للفروق بين متغيرات الدراسة الديمغرافية )الجن ، المنطقة التعليمية، 

 الخبرة( في مدى استخدام المسجد في تدري  مادة التربية اإلسالمية

مجموع  المصدر

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف( 

حجم  الداللة

 التأثير

 0.13 0.001 16.09 184.77 1 184.77 لمعلمجن  ا

  0.853 0.04 0.40 1 0.40 المنطقة التعليمية

 0.15 0.001 9.48 108.87 2 217.74 الخبرة

جن  المعلم * المنطقة 

 التعليمية

0.10 1 0.10 0.00 0.976  

  0.195 1.66 19.08 2 38.16 جن  المعلم * الخبرة

  0.282 1.28 14.72 2 29.45 المنطقة التعليمية * الخبرة

جن  المعلم * المنطقة 

 التعليمية * الخبرة

63.72 2 31.86 2.77 0.67  

1206.0 الخطأ

1 

105 11.49    

 

 (٧جدول )

 اختبار شيفي التتبعي للفروق بين فئات الخبرة الثالثة 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى فئة الخبرة

(1 – 5) 15.88 - 

(5 – 10) 17.13 - 

 19.32 - (10)أكثر من 

 1.000 0.276 الداللة

 

 

هوول يوورى معلمووو التربيووة اإلسووالمية أن لإلجابووة علووى سووؤال الدراسووة الثالووث والووذي يوونص علووى "

المسجد المدرسي مزود باألجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجهوا معلموي التربيوة اإلسوالمية فوي 

 تدري  المادة ؟
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 ختبار )ت( للعينة الواحدة قام الباحثان باستخدام ا

One-Sample T-test  وذلك للتحقق من مدى توافر األجهزة والوسائل التعليميوة التوي يحتاجهوا

. ولكون بنود االستبيان الخاصوة معلمو ومعلمات التربية اإلسالمية للتدري  في المسجد المدرسي

درجه، فقود  25 – 5بعد بين بهذا السؤال تحتوي على خمسة بنود وبالتالي تتراوح مدى درجات ال

( كونهوا 15قام الباحثان ببحث الفروق بين متوسط عينة الدراسوة ومتوسوط المجتموع عنود درجوة )

. كما أن جميع بنود هذا البعد سلبيه مما يعني أن الدرجة العالية تدل على 25 – 5تتوسط القيمتين 

 ة تدل على العك . عدم توافر األجهزة والوسائل التعليمية بينما الدرجة المنخفض

بين المتوسط الحسوابي  0.001وقد أظهرت نتائج التحليل وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

للعينة والمتوسط الحسابي للمقياس وذلك لصالح أفوراد العينوة مموا يودل علوى أن معلموي ومعلموات 

وسوائل التعليميوة التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسوطة يجمعوون علوى عودم تووافر األجهوزة وال

 (٨التي يحتاجونها للتدري  في المسجد المدرسي. )أنظر الجدول 

 

 

 (٨جدول )

والمتوسط الحسابي  لعينة الدراسةاختبار )ت( للعينة الواحدة للفروق بين المتوسط الحسابي 

 (117للمقياس في مدى توافر األجهزة والوسائل التعليمية )ن=

المتوسط  المقارنة

الحسابي 

 سللمقيا

المتوسط 

الحسابي 

 للعينة

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

 الداللة

مدى توافر األجهزة 

 والوسائل التعليمية

15 17.98 4.50 7.17 116 0.001 

 

هوول تختلووف آراء معلمووي التربيووة  ولإلجابووة علووى سووؤال الدراسووة الرابووع والووذي يوونص علووى "

تزويد المسجد باألجهزة والوسائل التعليمية بواختالف  اإلسالمية في المرحلة المتوسطة حول مدى

 )جن  المعلم، المنطقة التعليمية، سنوات الخبرة(؟ 

فقوود قووام الباحثووان باسووتخدام تحليوول التبوواين األحووادي أنوفووا والووذي أظهوور وجووود فووروق ذات داللووة 

األجهوزة بوين معلموي ومعلموات التربيوة اإلسوالمية فوي مودى تووافر  0.001إحصائية عند مستوى 

والوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم في تدري  مادة التربية اإلسالمية داخل المسجد المدرسوي 

وذلوك لصوالح معلمووي التربيوة اإلسوالمية، وهووذا يودل علوى أن معلمووي التربيوة اإلسوالمية يوورون أن 

دري  أكثور مموا المسجد المدرسي غير مزود باألجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجونها فوي التو

 (١٠و  ٩ترى المعلمات اإلناث. )انظر جداول 

كووذلك أظهوورت نتووائج تحليوول التبوواين األحووادي عوودم وجووود فووروق دالووة إحصووائيا فووي موودى توووافر 

األجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم في تدري  مادة التربية اإلسوالمية داخول المسوجد 

ية اإلسالمية في منطقة العاصمة التعليمية ومعلموي ومعلموات المدرسي بين معلمي ومعلمات الترب

التربية اإلسالمية فوي منطقوة حوولي التعليميوة، وهوذا يودل علوى أن آراء  المعلموين والمعلموات فوي 

منطقة العاصمة التعليمية لم تختلف عن آراء أقرانهم في منطقة حولي التعليمية حوول مودى تووافر 

 (١٠و  ٩مية. )انظر جداول تلك األجهزة والوسائل التعلي

 0.05وأيضا أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية عنود مسوتوى 

في مدى توافر األجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلم في تدري  مادة التربية اإلسالمية 
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 – 1ة المختلفوة الوثالث )بسويطة )داخل المسجد المدرسي بين المعلمين والمعلمات في فئوات الخبور

سوونوات((، ونظوورا لكووون هووذا المتغيوور الووديمغرافي  10( كبيووره )أكثوور موون 10-6(، متوسووطة )5

ستخدام اختبار شيفي التتبعي لمعرفة طبيعة الفروق بايحتوي على ثالثة مستويات فقد قام الباحثان 

ين مجموعة المعلمين والمعلمات في هذا المتغير حيث أظهر االختبار وجود فروق دالة إحصائيا ب

ذوي الخبوورة الكبيوورة وكوول موون المعلمووين والمعلمووات ذوي الخبوورة المتوسووطة والبسوويطة لصووالح 

معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية ذوي الخبرة الكبيرة، بينما لوم تكون هنوا  فوروق دالوة إحصوائيا 

ا يدل علوى أن معلموي ومعلموات بين المعلمين والمعلمات في فئة الخبرة المتوسطة والبسيطة. وهذ

التربية اإلسالمية ذوي الخبرة الكبيرة يرون أن المسجد المدرسي غير مزود بواألجهزة والوسوائل 

التعليمية التي يحتاجونها في التدري  أكثر مما ترى المعلمون والمعلمات ذوي الخبرة المتوسوطة 

الخبورة المتوسوطة حوول مودى تووافر والبسيط، كما أنه لوم تختلوف آراء المعلموين والمعلموات ذوي 

األجهووزة والوسووائل التعليميووة كثيوورا عوون آراء معلمووي ومعلمووات التربيووة اإلسووالمية ذوي الخبوورة 

 (١١و  ١٠و  ٩البسيطة. )أنظر جداول 

 

ولووم يظهوور تحليوول التبوواين األحووادي وجووود أي تفاعوول دال إحصووائيا بووين المتغيوورات الديمغرافيووة 

 (     ١٠افر تلك األجهزة والوسائل التعليمية. )أنظر جدول وبعضها البعض بشأن مدى تو

 

 (٩جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة المختلفة في مدى توافر 

 األجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجها معلم التربية اإلسالمية في المسجد

 منطقة حولي التعليمية منطقة العاصمة التعليمية الجن  الخبرة

 ع م ع م

 بسيطة

 (1 – 5) 

 3.73 19.92 3.89 19.38 ذكور

 4.32 14.60 4.21 13.44 إناث

 متوسطة

(5 – 10) 

 3.02 20.70 4.25 18.44 ذكور

 4.15 18.43 4.88 15.00 إناث

 كبيره

 (10)أكثر من 

 2.64 19.83 1.95 21.14 ذكور

 4.02 18.13 4.79 18.50 إناث

 

 

 

 (١٠جدول )

تحليل التباين األحادي للفروق بين متغيرات الدراسة الديمغرافية )الجن ، المنطقة التعليمية، 

 مدى توافر األجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجها الخبرة( في 

 معلم التربية اإلسالمية في المسجد

مجموع  المصدر

 المربعات

درجا

ت 

الحري

 ة

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف( 

حجم  داللةال

 التأثير



17 

 

 0.17 0.001 21.53 347.79 1 347.79 جن  المعلم

  0.217 1.54 24.89 1 24.89 المنطقة التعليمية

 0.06 0.035 3.47 56.02 2 112.04 الخبرة

جن  المعلم * المنطقة 

 التعليمية

5.64 1 5.64 0.35 0.556  

  0.156 1.89 30.54 2 61.08 جن  المعلم * الخبرة

  0.150 1.93 31.19 2 62.39 قة التعليمية * الخبرةالمنط

جن  المعلم * المنطقة 

 التعليمية * الخبرة

0.42 2 0.21 0.01 0.987  

1696.2 الخطأ

4 

105 16.16    

 

 

 

 

 

 (١١جدول )

 اختبار شيفي التتبعي للفروق بين فئات الخبرة الثالثة 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى فئة الخبرة

(1 – 5) 17.03 - 

(5 – 10) 17.96 - 

 19.26 - (10)أكثر من 

 1.000 0.276 الداللة
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 ملخص  النتائج :

أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي التربية اإلسالمية يرون فاعلية استخدام المسجد في تدري  مادة 

المعلمات اإلناث،  يستخدمنهالتربية اإلسالمية وأن المعلمين الذكور يستخدمونه بفعالية أكثر مما 

يستخدمونه بفعالية أكبر مما يستخدمه المعلمون  الكبيرة كما أن المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة

ستخدام بين المعلمين بسيطة ولم يختلف مقدار فاعلية االوالمعلمات ذوو الخبرة المتوسطة وال

 والمعلمات في منطقة العاصمة التعليمية ومنطقة حولي التعليمية.

ن والمعلمات لتدري  والنسبة لمدى توافر األجهزة والوسائل التعليمية التي يحتاجها المعلمأما ب

التربية اإلسالمية في المساجد المدرسية فقد أظهرت النتائج إجماع المعلمين على نقص تلك 

ه نة اإلسالمية الذكور أكثر مما أيداألجهزة والوسائل التعليمية، وقد أيد هذا الرأي معلمو التربي

المعلمات اإلناث، كما أيده معلمو ومعلمات التربية اإلسالمية ذوو الخبر الكبيرة أكثر مما أيده 

معلمو ومعلمات التربية اإلسالمية ذوو الخبرة المتوسطة والبسيطة، بينما كانت آراء المعلمين 

هزة والمعلمات في منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين متقاربة حول مدى توافر تلك األج

 والوسائل التعليمية.

 

 برز نتائج هذه الدراسة فيما يلي :أويمكن تلخيص 

 

. إن معلمي التربية اإلسالمية ذكورا و إناثا بصورة عامة يستخدمون المسجد المدرسي كوسيلة ١

 تربوية في تدريسهم .

 إلناث .. إن المعلمين الذكور أكثر استخداما للمسجد كوسيلة تربوية من أقرانهم المعلمات ا٢

. إن المعلمين أصحاب الخبرة الكبيرة أكثر استخداما للمسجد المدرسي كوسيلة تربوية من ٣

 أقرانهم اآلخرين .

. إن المعلمين يجمعون علي قلة توافر الوسائل التعليمية مثل السبورة ، و المكتبة ، و أجهزة ٤

 العرض االلكترونية و األجهزة السمعية .

 

 

 التوصيات :  

 ي نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي :بناء عل

 

. ضرورة إعطاء جانبا أكبر من تقييم معلمي التربية اإلسالمية في مدى استخدام المسجد ١

 المدرسي.

. ضرورة تشجيع المعلمات اإلناث بصفة عامة علي زيادة استخدام المسجد المدرسي كلما ٢

 سمحت الظروف .

البسيطة و المتوسطة علي استخدام المسجد المدرسي  . تشجيع المعلمين من ذوي الخبرات٣

 بصورة أكثر.

. ضرورة توفير األجهزة و الوسائل التعليمية في المسجد المدرسي مثل المكتبة، ، سبورة ٤

 عرض، أجهزة سمعية  ، و غيرها  من قبل إدارة المدرسة و توجيه التربية اإلسالمية .

أخري للتعرف علي مدي استخدام معلمي التربية  . توصي الدراسة بضرورة القيام بدراسات٥

 خرى .اإلسالمية للمسجد المدرس بالمراحل التعليمية األ
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 : مالحق

 

 ١ملحق 

 

 

 

 الرحمن الرحيم هللا بسم
 

اإلسالمية السالم عليكم ورحمة هللا.... هذه دراسة علمية  التربيةمعلمة (  و م)  معل عزيزي 
دور المسجد المدرسي في تدريس التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة من  ستكشافتحاول ا

منكم  وتائج في تدريس مادة التربية اإلسالمية ألبنائنا الطلبة. نرجأجل الوصول إلى أفضل الن
 اإلجابة على أسئلة االستالنة دون الحاجة لكتابة االسم.

 
 الباحثان                                                                            

 
 

 : المتغيرات الديمغرافيةأوال
 :الجنس -1

 )        ( أنثى(         ذكر )           
 
 المنطقة التعليمية: -2

 العاصمة )         (              حولي  )         (         
 
 الخبرة: تسنوا -3

 سنوات )       ( 10من  أكثرسنوات )      (   10 – 6سنوات )      (     5 – 1       
 

 . االستبيان: بنود ثانيا
 

موافق  غير موافق غير محايد فقموا بشدة موافق العبارة
 بشدة
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      يستخدم مكانا للتعليم المسجد
ويرقى  المسلميهذب نفس  المسجد

 بمشاعره.
     

      .للتربيةمكان خصب  المسجد
      المدرسة مزود بسبورة  مسجد
المدرسة مزود بأجهزة العرض  مسجد

 ةالتعليمي
     

      المسجد في تدريسي للمادة أستخدم
      .جدمعي بالمس يكونوا أكثر تفاعال الطلبة
الطلبة من المادة العلمية  ادةباستف أشعر

 عندما أستخدم المسجد
     

      السبورة أثناء الدرس بالمسجد أستخدم
التعليمية أثناء  عرضأجهزة ال أستخدم

 الدرس بالمسجد
     

 
 


