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 :صـىل اهللا عليـه وسـلمقـال النبـي  :عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
 .»األخالق مكارمإنام بعثت ألمتم «

 ٨٩٣٩رقم احلديث  ٣٨١ص،٢ج،أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 
 

ىل اهللا عليـه صـقال النبي  :عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال
ـ« :وسـلم ً  »؟ا يـوم القيامـةأال أخـربكم بـأحبكم إيل وأقـربكم منـي جملس

 ،نعـم يـا رسـول اهللا: قـال القـوم، فسكت القوم فأعادها مرتني أو ثالثا 
 .»أحسنكم خلقاً « :قال

 ٦٦٩٦ رقم احلديث ٣٠٩ص ،٢ج ،محد يف املسندأأخرجه اإلمام 
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وتقدير شكر  

 ..وبعد.. مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عىل رسول اهللاحل
=  <   ?  @  A  ﴿ :ا مـن قـول اهللا تعـاىل رب العـزة واجلـالل انطالقً 

H  G   F  E  D  CB﴾ ]٧ :آية ،سورة إبراهيم.[ 
ً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه إذ وفقني ويرس يل  فإين أمحده سبحانه وتعاىل محدا

 .السبل يف دراستي
 .كتاملهإيف إمتام هذا العمل و أسهمكل من وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل 

عبـد النـارص بـن سـعيد عطايـا /وأخص بالشكر أسـتاذي الفاضـل سـعادة الـدكتور
كـان هلـا األثـر  ،وما قدمه من نصائح وتوجيهات، ملا  ذل  من  هد ؛املرشف عىل الرسالة
 .األكرب يف إمتام الرسالة

كـالً مـن األسـتاذ  ،شكر السادة أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بمناقشة الرسـالةكام أ
 .نايف بن حامد الرشيف/حامد بن سامل احلريب، والدكتور /الدكتور

وأشكر السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تفضلوا بتحكيم خطة الرسالة، كالً مـن 
السـعيد عـثامن، وأيضـا / دكتورعبد اهللا حممـد احلريـري، واألسـتاذ الـ/ األستاذ الدكتور

 .الذين قاموا بتحكيم أداة الرسالة
وكانت خـري ، جيلأإىل زوجتي التي ضحت بالكثري من  وكلمة وفاء وعرفان أقدمها

 .عون يل يف مراحل دراستي
القنفذة الذين مهدوا السبل لتطبيق بتعليم الرتبية والوال يفوتني أن أشكر إخواين يف إدارة 

 ً وزمالء دراستي الذين أبـدوا ، ل الذين ساعدوين يف مرحلة التطبيق امليداين ا كدراستي وأيض
 .أثناء الدراسةيف كل تعاون ومساعدة من أجل تذليل الصعوبات التي واجهتني 



 )و (

نجـاز إوكل مـن كـان لـه دور يف  ،كلية املعلمني بالقنفذة أساتذةكام أوجه شكري إىل 
 .دراستي

 ً ن جيعلها يف ميزان حسناتنا وينفعنا هبا أعاملنا وأالح ق ل م ا صا أدعو اهللا أن يتوختام
 .واملسلمني واملسلامت

 أن احلمد هللا رب العاملني نادعوا وآخر
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ABSTRACT 

Researcher Name: Ali Masaud Ahmed Al-Esse  

Study Title: Developing moral values on intermediate students within the viewpoint of 
Islamic Education teachers in Qunfuda Province.   

Study objectives: The aim of this research is to identify the moral values necessary for the 
intermediate school's students from the viewpoint of teachers of Islamic education Qunfuda 
Provence, and to identify methods of developing these values in Islamic education through 
the point of view of the Islamic education teachers, as well as to identify the extent of the 
acquisition of intermediate school students for these values within the point of view of 
Islamic education teachers, and then to determine if there was a significant statistical 
differences in the main attributable to the resolution the following variables: (academic 
qualification and type of specialization, years of experience, training courses). 

Study's methodology, samples, and tools: the researcher used the descriptive analytical 
method, the tools of the study was a questionnaire consisting of (٦٧) words, have been 
applied to (١٦١) of the Islamic Education teachers in Qunfuda Provence, at (٦٤) 
intermediate- school. To analyze the results, the researcher used the Statistical program 
(spss) to test and demonstrate the results of the study hypotheses and axes.  
Study's Chapters: this study includes six chapters, as follows;  
Chapter one ( Introduction to study),  second (intermediate school and its students' growth 
(Developmental)Characteristics, third (Moral Values in Islam), fourth (The contribution of 
educational institutions in the development of moral values and methods of development), 
fifth (Field study's procedures), Six (Presentation and analysis of the study findings).  
Followed by the study conclusion, results of both study sides - theoretical and practical- as 
well as recommendations and proposals. Then a list of references, and finally the tables and 
appendixes. 
Findings -: 
١. In the first axis, the importance of the ethical values of students (Honoring Parents) 

Occupied the first rank, with  average of (٢.٧٥) and a percentage equal to (٧٦.٤%), and 
high importance degree. While the "Surrah" was at twenty two (last) with average of (١. 
٩٩) and percentage of (٤١.٣٠%) and mid-importance)  

٢. In the second axis,  the appropriate methods for  developing ethical values "Preservation 
of group prayer ", has occupied the first rank with average of (٢.٩٠) and percentage of 
(٩١.٣٠%) with high degree of importance. While the "students participation " was at the 
twenty three rank (last ), with average (١.٥٩) and percentage (٣٩.١٠%), and weak degree 
of importance. 

٣. In the third axis, the acquisition extent of students for these ethical values through the 
behavioral conducts, " student shows respect, appreciation, and Obedience" to his 
parents when he talks about them, which demonstrate the value of " Honoring Parents", 
has occupied the first rank with average of (٢.٣٥) and percentage (٤٧.٢٠%) with high 
degree of importance. While the "student shows his works to his teacher "for reviewing 
and correcting", which demonstrates the value of "Shura" has occupied the twenty two 
rank (last ), with average (١.٤٩) and percentage (٣٤.٢٠%), and weak degree of 
importance. 

٤. The study demonstrate that there was no statistically significant differences in the rates 
of response of a sample survey questionnaire to all axes due to the variables of the study 
(academic qualification and type of specialization, years of experience, training courses). 

Recommendations: In the light of the study results, the researcher has  provided a number of 
recommendations, notably;  

١- To ensure the development of moral values among students in the middle stage must 
link them with worship during the school day, due to the good orientation of the 
religious feeling at the age of adolescence.  

٢- Activating the role of the elements of the school such as; curriculum, activities and 
faculty members to become more efficient to influence the students and inculcate 
moral values in them. 
Then the researcher presented a number of suggestions.  
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 ١٥٢ ل التعليمية املرفقة معهاتصنيف املدارس املتوسطة حسب املراح) ١(جدول  ١
 ١٥٤ بيانات املدارس حسب القطاعات )٢(جدول  ٢
 ١٥٥ توزيع العينة حسب املؤهل الدرايس) ٣(جدول  ٣
 ١٥٧ توزيع العينة حسب نوع املؤهل) ٤(جدول  ٤
 ١٥٩ توزيع العينة حسب التخصص) ٥(جدول  ٥
 ١٦١ توزيع العينة حسب سنوات اخلربة) ٦(جدول  ٦
 ١٦٣ توزيع العينة حسب الدورات التدريبية) ٧(ول جد ٧
 ١٦٨ مستويات القياس ودرجة التغري) ٨(جدول  ٨
 ١٧٤ نتائج املحور األول) ٩(جدول  ٩
 ١٧٧ نتائج املحور الثاين) ١٠(جدول  ١٠
 ١٨٠ نتائج املحور الثالث) ١١(جدول  ١١
 ١٨٣ رض األولملتغري نوع املؤهل يف الف) ت(نتائج اختبار ) ١٢(جدول  ١٢
 ١٨٥ نتائج حتليل التباين ملتغري التخصص يف الفرض األول) ١٣(جدول  ١٣
 ١٨٦ نتائج حتليل التباين ملتغري سنوات اخلربة يف الفرض األول) ١٤(جدول  ١٤
 ١٨٧ نتائج حتليل التباين ملتغري الدورات التدريبية يف الفرض األول) ١٥(جدول  ١٥
 ١٨٨ ملتغري نوع املؤهل يف الفرض الثاين) ت(ر نتائج اختبا) ١٦(جدول  ١٦
 ١٨٩ نتائج حتليل التباين ملتغري التخصص يف الفرض الثاين) ١٧(جدول  ١٧
 ١٩٠ نتائج حتليل التباين ملتغري سنوات اخلربة يف الفرض الثاين) ١٨(جدول  ١٨
 ١٩٢ ثايننتائج حتليل التباين ملتغري الدورات التدريبية يف الفرض ال) ١٩(جدول  ١٩
 ١٩٣ ملتغري نوع املؤهل يف الفرض الثالث) ت(نتائج اختبار ) ٢٠(جدول  ٢٠
 ١٩٤ نتائج حتليل التباين ملتغري التخصص يف الفرض الثالث) ٢١(جدول  ٢١
 ١٩٥ نتائج حتليل التباين ملتغري سنوات اخلربة يف الفرض الثالث) ٢٢(جدول  ٢٢
 ١٩٦ تغري الدورات التدريبية يف الفرض الثالثنتائج حتليل التباين مل) ٢٣(جدول  ٢٣
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 ١٥٥ توزيع العينة حسب املؤهل الدرايس) ١(شكل  ١
 ١٥٧ توزيع العينة حسب نوع املؤهل) ٢(شكل  ٢
 ١٥٩ توزيع العينة حسب التخصص) ٣(شكل  ٣
 ١٦١ ب سنوات اخلربةتوزيع العينة حس) ٤(شكل  ٤
 ١٦٣ توزيع العينة حسب الدورات التدريبية) ٥(شكل  ٥
 ١٦٨ مستويات القياس ودرجة التغري) ٦(شكل  ٦
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 ٢١٨ اإلستامرة يف صورهتا النهائية) ١(ملحق  ١
 ٢٢٣ قائمة بأسامء املحكمني) ٢(ملحق  ٢
 ٢٢٥ ب عميد كلية الرتبية بجامعة أم القرىخطا) ٣(ملحق  ٣
 ٢٢٧ خطاب املرشف األكاديمي للحصول عىل إحصائيات) ٤(ملحق  ٤
 ٢٢٨ خطاب مدير إدارة الرتبية والتعليم للمدارس) ٤(ملحق  ٥
 ٢٣٠ املدارس بقطاع القنفذة) ١(جدول ) ٥(ملحق  ٦
 ٢٣١ املدارس بقطاع القوز) ٢(جدول ) ٥(ملحق  ٧
 ٢٣٢ املدارس بقطاع املظيلف) ٣(جدول ) ٥(ملحق  ٨
 ٢٣٣ املدارس بقطاع حيل) ٤(جدول ) ٥(ملحق  ٩
 ٢٣٤ املدارس بقطاع حرب وبني عيسى) ٥(جدول ) ٥(ملحق  ١٠
 ٢٣٥ املدارس بقطاع العرضية الشاملية) ٦(جدول ) ٥(ملحق  ١١
 ٢٣٦ املدارس بقطاع العرضية اجلنوبية )٧(جدول ) ٥(ملحق  ١٢

ـــة ) ٨(جـــدول ) ٥(ق ملحـــ ١٣ ـــة إلدارة الرتبي ـــات التابع ـــات القطاع بيان
 ٢٣٧ والتعليم بمحافظة القنفذة

 ٢٣٨ جدول متوسطات وتكرارات املحور األول) ٥(ملحق  ١٤
 ٢٣٩ جدول متوسطات وتكرارات املحور الثاين) ٥(ملحق  ١٥
 ٢٤٠ جدول متوسطات وتكرارات املحور الثالث) ٥(ملحق  ١٦
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 الدراسة مدخل

`  : 
ه سبحانه الـذي أبـان لعبـاده مـنهج أمحد ،احلمد هللا املتصف بصفات الكامل واجلالل

يف  صــالحضــح للعــاملني مبــادئ اخلــري واهلــدى واإلأوو ،الرتبيــة القــويم يف قرآنــه املجيــد
 .رشعه احلنيف أحكام

ـ والصالة والسالم عىل سيدنا حممـد الـذي بعثـه اهللا ً ـلإلنسـانية مؤدب ً ا فوصـ ه ا ومربي
له وصحبه الطيبني آوعىل ، ]٤ :، آيةالقلمسورة [﴾  k l m n﴿ بأعظم وصف

األطهار الذين أعطوا األجيال املتعاقبة نامذج فريدة يف تربية األبناء وتكوين األمـم وعـىل 
 : ثرهم بإحسان إىل يوم الدين وبعدأمن هنج هنجهم واقتفى 

 َّ وجعلـه يعـيش بـني مجاعـة ال يسـتطيع االسـتغناء عنهـا  اإلنسـانوعال  خلق اهللا جل
َّ وعــــاليقــــول  ﴾  E F G H I J K L M N PO ﴿: جــــل

 .]١٣ :، آيةاحلجراتسورة [
اجلامعـة وفـق قواعـد  أفـرادن يتعامـل الفـرد مـع أين ج ع ه بـأن  وهذا التعارف البد 

أو  بالفضـيلة سـيئالأو  هـذا التعامـل بـني النـاس يوصـف باحلسـنمعينة  وأنامط سلوكية
 خالقعـىل البسـيطة عرفـت بـاأل اإلنسـانوهذه الصفات واملامرسات منذ وجود  الرذيلة

َّ وعالوهلذا نوه اهللا   Q﴿: ا فقال سـبحانهحسنً  اآلية وأشاد بمن تعامل تعامالً آخر  يف جل
R S T VU W X Y Z  ﴾] ١٣ :، آيةاحلجراتسورة[. 

إلمتـام مكـارم  نبيـاءتقـوى فقـد بعثـت األهذا التعامل هو اخللق احلسن وهو مـدار ال



 

)٣( 

وهلـذا اعتنـى  )١(»خـالقإنام بعثت ألمتم مكارم األ«: صىل اهللا عليه وسلميقول  خالقاأل
ً أهنا  والسيام خالقالعلامء عىل مر العصور بموضوع األ  عليـا داخـل اجلامعـات متثـل قـيام

عـإىل أسـمى سـلوك وأكـ اإلنسـانالبرشية فهي ترقـى ب ِ ال يف الـدنيا رم خصـال وأحسـن ف
أال «: صىل اهللا عليه وسلملقول النبي  ارفع وأكمل الدرجات يف اآلخرة وذلك مصداقً أو

 ً أو  فسكت القـوم فأعادهـا مـرتني »؟ا يوم القيامةأخربكم بأحبكم إيل وأقربكم مني جملس
 خـالقولـذا فبـدون األ، )٢(»خلقـا أحسـنكم«: قـال، رسول اهللا نع  يا: قال القوم، اثالثً 

 .ي كأمة بال قائد وكدولة بال دستورسالمملجتمع اإليعيش ا
ية تنتظم العالقات البرشية وعليها تقوم احليـاة اإلجتامعيـة ولـذا أي خالقفبالقيم األ

 يةخالقاألمدارها وعامدها تلك القيم ألن  خلل يف القيم ينتج عنه خلل يف احلياة البرشية
الرقمية والثقافـة العامليـة حصـل خلـل ويف هذا القرن عرص الثورة التكنولوجية والعوملة 

 .خالقخطري يف جانب األ
ـأغلـب ف د ظ ر يف ، يةأخالقفنحن نعيش يف عامل اليوم يف أزمة   ً مـن  ااملجتمـع بعض

علــامء معظــم ويــرى ، هــزوزةاملوالســلوكيات ، املفــاهيم املقلوبــة واملصــطلحات املشــوهة
 .)٣(يةأخالقأزمة  هذه هيأن  الرتبية بل معظم الناس عىل

 ية عمت كثري من املجتمعات البرشية فقد أظهرت الدراسـاتخالقوهذه األزمة األ
وقد كشـفت األرقـام يف فرنسـا « ية يف املجتمعخالقاأل هناك زيادة يف نسب اإلساءاتأن 

السائد بني الطلبـة مـن اجلنسـني وزيـادة نسـبة العنـف واالعتـداءات فـيام  عن فساد املناخ
آالف حالة يف املجتمع املدريس خاصة يف اجلامعات وذلـك  أربعةبينهم حتى وصلت إىل 

فقد وصـلت نسـبة االعتـداءات ) ٢٠٠٢–٢٠٠١( يف السنة املدرسيةأما  ،٢٠٠٠يف عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٩٣٩رقم احلديث  ٣٨١هـ، ص١٤١٩، املكتبة العلمية القاهرة، ٢، جاملسند: بن ح بل أمحد)   ١(
 ٦٦٩٦رقم احلديث  ٣٠٩سابق، صالرجع امل)   ٢(
 .١٥م، ص٢٠٠٦، دار وائل للنرش عامن، األردن، الرتبية األخالقية: إبراهيم نارص)   ٣(



 

)٤( 

كام تم حرص الكلامت البذيئة والترصفات غري الالئقة التي  ،%)١٣١( إىل نسبة اجلسامنية
الدراسـة التـي قامـت هبـا  توصـلتكـام  ،يامرسها بعض الطلبـة إزاء بعضـهم يف املـدارس

العنـف أن  إىل م١٩٨٤–١٩٨١بني ا وزارة الرتبية الفرنسية عىل عدة مؤسسات تربوية م
 ً يف املؤسسات الرتبوية وأن االعتداء عىل اآلخرين وسلب ممتلكات  ااملدريس يعترب منترش

ذ من املدارس املخصصـة للتالميـ%) ٦٠( ة يفأساسيالغري والرسقة والسطو بالقوة تعترب 
 سـنة وأن السـباب والشـتم جتـاه املدرسـني يعتـرب مشـكلة لـدى) ١٤( إىل) ١٠( مـن سـن
 .)١(»من املدرسني%) ٧٣(

بلجيكا من خالل نتائج األبحاث التي أجريت ملعرفة مدى تفيش العنـف يف أما يف « 
 .)٢(»من التالميذ قاموا بحالة عنف%) ٣٨( أن م تبني١٩٩٢املدارس البلجيكية 
وى العريب فقد كشفت دراسـة حديثـه للمركـز املرصـي حلقـوق املـرأة وأما عىل املست

من املرصيات يتعرضن للتحرش بصفه %) ٦٤١( أن "غيوم يف سامء مرص "حتت عنوان 
 .)٣(يوميه

أما يف قطر فقد أظهر حتليـل دراسـة حديثـة نرشـها املجلـس األعـىل لشـؤون األرسة 
الرضـب يف املجتمـع القطـري هـو  أن ،بالتعاون مع جامعة قطر حول العنـف ضـد املـرأة

مـن احلـاالت التـي تعرضـت %) ٦١٨٨( يف فـرتة الطفولـة بنسـبة االعنف األكثر شـيوعً 
 هانـة والشـتم والتـي تسـجل مـا نسـبتهوتليهـا السـخرية واإل، للعنف أثناء فـرتة الطفولـة

)٢٧١(% ، ً  قطريـة و) ٩٦( حاالت تعرضن للتحـرش اجلنيسـ مـنهن) ١٠٨( عن فضال
أكثـر املتعرضـني أن  حيث أكدت الدراسة، %)٢١٢١( طرية ما يش َّل نسبةغ  ق) ١٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف -دراسات أمانموقع مركز ال)   ١(

http: /www.amanjordan.org/Arabic-news/wmview.php 
،  أمحد)   ٢(  ١٩٥، ص٢٠٠٤، )٤٨(، مركز بحوث رشطة الشارقة، العدد العنف املدريس، الفكر الرشطيحويتي
 .موقع حقوق اإلنسان بمرص)   ٣(

http: //www.imbh.net/aldaftar/showarticle_ar.php?articleID=٩٤٠ 

http://www.amanjordan.org/Arabic-news/wmview.php
http://www.imbh.net/aldaftar/showarticle_ar.php?articleID


 

)٥( 

 .)١(هم من الفتيات طفالاأل لل نف من
وأما يف اململكة العربية السـعودية حسـب الكتـاب اإلحصـائي الـذي تصـدره وزارة 

هـ عن العـام ١٤٢٧ية املسجلة لدى الوزارة يف عام خالقالداخلية فقد زادت القضايا األ
هــ إحـدى عرشـ ألـف وسـبعامئة ١٤٢٦حيـث سـجلت يف عـام %) ٢٥( له بن بةالسابق 

عرشـ ألـف وسـبعامئة ومخسـة  أربعـةهــ س جلت ١٤٢٧وثالثة ثامنني قضـيه بيـنام يف عـام 
ــال  ــنفس وعــىل امل ــداء عــىل العــرض وعــىل ال ــت مــابني اعت وعرشــون قضــيه وقــد تنوع

 .)٢(ومسكرات
عامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن ية املسجلة لدى الرئاسة الخالقأما القضايا األ

، ١٤٢٨/ ١٤٢٧خالل العام املنكر  مـن إمجـايل القضـايا %) ٤٣( فقد ش لت ما ن بتههـ
 .)٣(املسجلة لدهيم واملحالة جلهات االختصاص

املسجلة بوزارة الشؤون اإلجتامعية حسب ترصيح  حداثلأل يةخالقأما القضايا األ
للحوار الذي أجرته صحيفة الوطن معه انـه ) لقرناسفهد ا( حداثمدير إدارة رعاية األ

ــام  ــر الصــادر ع ــب التقري ــوزارة بلغــت نســبة القضــايا ٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨حس م مــن ال
بيـنام  ضـايا أخـرى  يـةأخالققضـايا %) ٢٠( و رسقـات%) ٤٠( منهـا%) ٦٠( يةخالقاأل

 .)٤(قضايا خمدرات ومسكرات%) ٩( منها و%) ١٥( املضاربات احتلت ما نسبته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف -مانأموقع مركز الدراسات )   ١(
http: //www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=٢٣٤٣٤ 

ــون لعــام )   ٢( ــث والثالث ــاب اإلحصــائي الثال ــة، اإلدارة العامــة للتطــوير االدراي، الكت ، ١٤٢٧وزارة الداخلي هـــ
 ٣٧، ص٢٤ص

قريـر السـنوي النجـازات الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، اإلدارة العامـة للتخطـيط، الت)   ٣(
 .٦٩هـ، ص١٤٢٩هـ، صدر عام ١٤٢٧/١٤٢٨الرئاسة خالل العام املايل 

هــ، اململكـة العربيــة السـعودية، اهبــا، ٧/٢/١٤٣٠ ثـنـنيالسـنة التاسـعة، اإل) ٣٠٤٨(صـحيفة الـوطن العــدد )   ٤(
 .١٧ص

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID


 

)٦( 

 واإلرشــاد للتوجيــهالعامــة  اإلدارةىل املســتوى املــدريس يف تقريــر مقــدم مــن ـعـأمــا 
نسبة  أعالهايف وزارة الرتبية والتعليم فقد سجلت عدد من القضايا كان من ) هـ١٤٢٠(

%) ١١٥( ثم اعتداء عىل طالـب%) ١٩٣( الفاحشةثم  عل %) ٤٤٥( الرسقة املتعمدة
 ١٤-١٠( ثـم%) ٨٣٧( بنسـبة) سـنه ١٩-١٥( العمريـة بـني للفئةنسبة  األعىلوكانت 
%) ٥٠٥( حيث شك ت  ا نس بته أكثرهوكانت املرحلة املتوسطة %) ١٢٣( بنسبة) سنه

 .)١(من القضايا
نقـول أننـا حقـا نعـيش أزمـة أن  ومن خالل تلـك اإلحصـائية واسـتقراؤها نسـتطيع

الـذي عززهـا  ية ولدت الكثـري مـن السـلوكيات اخلاطئـةخالقوهذه األزمة األ، يةأخالق
االنفتاح الثقايف املبارش عىل مجيـع أنحـاء العـامل عـرب وسـائل اإلعـالم بمختلـف وسـائلها 

وأصبح الفرد يعـيش مضـطربا ، يةخالقوالتي متخض عنها االنحراف يف مفهوم القيم األ
 ية وهشاشة القيم املستوردة واملجتمع يعاين الكثري من املشكالتخالقبني أصالة قيمه األ

ومما زاد ذلك سـوءا  .عن تبدل القيم فالكذب أصبح صدقا والنفاق أصبح جماملة النامجة
ٌ يف جهـة عـن   األخـرىاضطراب املؤسسات الرتبوية وتناقضها يف أدوارهـا وعملهـا كـل

متثـل الواجهـة الرتبويـة للحضـارة أهنـا  هذه املؤسسات هي املدرسة حيث ولعل من أهم
عـن طريـق الرتبيـة إال  يـةخالقيف القـيم األ ية وحيث ال يمكن عالج ذلك اخللـلاإلنسان

مـن منـاهج ومعلمـني وطلبـة ومـواد تعليميـة متثـل خمرجــات  امـداخالهتواملدرسـة بكـل 
يـة يف نفــوس خالقاألثـر الكبـري يف غــرس القـيم األ وحمتـوى املـنهج املــدريس لـه، الرتبيـة

 .املتعلمني
ية خالقتعلمني القيم األامل إكساب ي  له  كانة  اص  يفسالمولعل منهج الرتبية اإل 

املنـاهج التـي يمكـن مـن خـالل توظيفهـا  املناسبة وتنميتها يف نفوسهم ولذا تعد من أهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسـة مسـحية يف  ،وسطة والثانويـةسلوك العنف املدريس لدى طالب املرحلتني املتوآخرون،  ،عبد املنان مال)   ١(
 .٢٠٦و ٢٠٥ص، )ت. د(الرياض، اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم، 



 

)٧( 

ــض إجيابية إســالمتــتم ت بيــة أن  بطريقــ  فاعلــة ــة األخــرية بع ــذا ظهــرت يف اآلون ــة ول ي
أو  يـة ولكنهـا كانـت يف جمملهـا عـن قيـاس القـيمخالقالدراسات التي اعتنت بـالقيم األ

وقد اقرتحت بعض تلك الدراسات برضورة تقويم املناهج املدرسية  فرادتها بني األمقارن
للتعرف عىل القيم الواجب توافرها يف تلك املناهج من خالل وجهة نظر املعلمني الـذين 

 .ية تلك األمهيةخالقيعايشون سلوك املتعلمني وملا كان للقيم األ
الب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر ية لدى طخالقوملا كان موضوع تنمية القيم األ

ية يفت ـر خالقتنمية القيم األألن  ونظرا، ية من املوضوعات اهلامةسالممعلمي الرتبية اإل
فـإن  ،يسـالمالتـي يمـر هبـا جمتمعنـا اإل القيميةويف ضوء األزمة ، إىل الدراسات املتعددة

وية والتعليمية وان تتم احلاجة تبدو ملحة إىل مراجعة شاملة جلميع جوانب العملية الرتب
 .فراداألاملؤثرة يف سلوك  األصيلةية خالقوفق أسس علمية منهجية ملعرفة القيم األ

ية الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة خالقولذلك كانت هذه الدراسة ملعرفة القيم األ
الطرائـق واألسـاليب  أفضـل ومعرفـة، يةسـالممن خالل وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة اإل

يــة لــدى طــالب تلــك املرحلــة ومــا يتناســب مــع خالقة لغــرس وتنميــة القــيم األاملناســب
طالب املرحلة املتوسطة لتلك القيم من خالل وجهة  إكتساب، ومدى خصائص نموهم

الدراسـة احلاليـة ومـدى احلاجـة  أمهيـةاألمـر الـذي يـربز ، نظر معلمي الرتبية اإلسالمية
ــا ــاأن  مــؤمال، إليه ــ تكــون هــذه الدراســة هل ــة  راألث ــدى املؤسســات الرتبوي ــدة ل والفائ

 .والسداد اإلعانةوجل  سائال املوىل عز، ومسئوليها
`  

صـىل اهللا عليـه ية تربية منبثقة من كتاب اهللا عـز وجـل وسـنة رسـوله سالمالرتبية اإل
وأكرمهـا التـي حتكـم  خـالقالذي جاء بفضائل األ سالمني  إلساسياملصدرين األ وسلم

ورشع العبادات واملعامالت التي تقيم هذا السلوك مـن االنحـراف ، ك الفرد املسلمسلو
 .وتعزز القيم اخللقية الفاضلة



 

)٨( 

يـؤدي إىل األمـان وينـري  اإليـامنو، سـتقرارالـدين يسـاعد الفـرد عـىل اإل«فـإن وهلذا 
 ويرتبط الدين ونمـو، الفرد من طفولته عرب مراهقته إىل رشده ثم شيخوختهأمام  الطريق

ي واإلحسـاس خالقـوالنمو اخللقـي والسـلوك األ خالقالشعور الديني عند الطفل باأل
 .)١(»السليم بالقيم ونمو الضمري

ية الفاضلة ووسائل تنميتها وتعزيزها وما للدين مـن خالقومع وجود هذه القيم األ 
مـن  مفـربغ، يةأخالقية يف هذا العرص تعيش يف أزمة سالماألمة اإلأن  إال أثر يف النفوس

أن  إال الفاضـلة خـالقوجود الكثري داخل املجتمع الـذين يمتلكـون القـيم السـامية واأل
 .عليهم يطغىه أخالقالشاذ يف 

هناك اهتزاز للقيم الروحية نتيجة أن  إال فربغم التقدم الذي يعيشه املجتمع البرشي
واإلجتامعيـة  يةاناإلنسـمما أثـر عـىل العالقـات ، لطغيان املادة عىل القيم واملبادئ الفاضلة

 .ية الفاضلةخالقالتي تعتمد عىل السلوك الذي مداره القيم واملبادئ األ
املـؤثرة  األصيلةية الفاضلة خالقهذا كان البد من الوقوف عىل القيم األأجل  ومن 

كـان  صـىل اهللا عليـه وسـلمفـالنبي ، ومن ثم تفعيلها وغرسها وتنميتهـا فراداأليف سلوك 
 ً ً معلام الرتبية قرتن تأن  ومن هنا البد، ية الفاضلةخالقعىل تلك القيم األ حابهألصا  ومربي

 .املناسبة األساليبالتعليم بالتطبيق من خالل و
التـي تنمـي  يةسـالماإليـة منـاهج الرتبيـة خالقاملناهج احلافلة بالقيم األ أسمىومن 

 .واملكارمإىل الفضائل  يةاإلنسانولذا تسمو بالنفس ، اخللق الفاضل بني املتعلمني
النـاجح واملناسـب  باألسلوبتقرتن أن  و لكي حتقق مهمتها الرتبوية املرجوة منها البد

املناسـبة لغـرس  واألساليبالطرق  أفضل ن يسلك املعلمأوذلك ب، للواقع واملؤثر يف النفس
ً خالقوتنمية القيم األ  .ةالصفية والالصفي نشطةواألاملواقف الرتبوية  ية لدى املتعلمني مستغال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، .، عامل الكتب، القاهرة٤، طعلم نفس النمو: حامد عبد السالم زهران)   ١(  .٣٩٤م، ص ١٩٧٠مرص



 

)٩( 

يـة لـدى طـالب خالقتنميـة القـيم األ(: ذلـك كـان موضـوع هـذه الدراسـةأجل  من
 ).بمحافظة القنفذة يةسالماإلاملرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية 

` 
ً يمكن حتديد موضوع الدراسة   : يف السؤال الرئيس التايل اإجرائي

املرحلـة املتوسـطة مـن وجهـة نظـر لـدى طـالب  يـةخالقاألكيف يمكن تنمية القـيم 
 ؟ية بمحافظة القنفذةسالممعلمي الرتبية اإل

 : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية
 ؟ما طبيعة وخصائص طالب املرحلة املتوسطة: ١س
 ؟سالمية يف اإلخالقما أساليب تنمية القيم األ: ٢س
لة املتوسطة من وجهـة نظـر معلمـي الالزمة لطالب املرحاألخالقية لقيم ا ما: ٣س

 ؟يةسالماإلالرتبية 
لطـالب املرحلـة املتوسـطة مـن وجهـة نظـر  يةخالقاألتنمية القيم  أساليبما : ٤س

 ؟يةسالماإلمعلمي الرتبية 
 ؟طالب املرحلة املتوسطة لبعض القيم اخللقية إكتساب واقعما : ٥س
` 

، نوع املؤهل، املؤهل الدرايس: تغرياهتا وهيوفقا مل، للدراسة ثالثة فروضتم حت يد 
 : فيام ييل توضيح تلك الفروضو ،الدورات التدريبيةو وعدد سنوات اخلربة، التخصص

 : األول الفرض
) ٠.٠٥ = α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية

نـوع ، املؤهل(: ات الدراسةمتغري ختالفية تعزى إلخالقيف تقديرات املعلمني للقيم األ
 .)سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، التخصص، املؤهل



 

)١٠( 

 : الفرض الثاين
ــة إحصــائية يف ــة الدراســة نحــو  إســتجابةمعــدالت  ال توجــد فــروق ذات دالل عين

: متغـريات الدراسـة خـتالفيـة تعـزى إلخالقالقيم األ تنميةاألساليب التي تستخدم يف 
 .)سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، التخصص ،نوع املؤهل، املؤهل(

 : الفرض الثالث
عينة الدراسة نحو سلوك  إستجابةال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معدالت 

، نـوع املؤهـل، املؤهـل(: متغـريات الدراسـة خـتالفطالب املرحلـة املتوسـطة تعـزى إل
 .)سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، التخصص
` 

 : التالية األهدافتسعى الدراسة إىل حتقيق 
 .وبيان خصائص نمو طالهبا تعريف املرحلة املتوسطة ـ١
 .سالماإلي  يف خالقالتعرف عىل مفهوم القيم األ  ـ٢

 .سالماإليف  يةخالقاألتنمية القيم  أساليبالتعرف عىل  ـ٣

ر معلم ي التعرف عىل القيم الالزمـة لطـالب املرحلـة املتوسـطة مـن وجهـة نظـ ـ٤
 .يةسالماإلالرتبية 

لدى طالب املرحلـة املتوسـطة مـن  يةخالقاألتنمية القيم  أساليبالتعرف عىل  ـ٥
 .يةسالماإلوجهة نظر معلمي الرتبية 

 .طالب املرحلة املتوسطة لبعض تلك القيم إكتسابالتعرف عىل مدى  ـ٦
دراسة عينة ال أفراد إجاباتبني  إحصائيةكان هناك فروق ذات داللة إذا  معرفة ـ٧

املؤهـل (: تعـود للمتغـريات التاليـة يةسـالماإلمعلمي الرتبيـة  إستبانةيف حماور 
 .)الدورات التدريبية، سنوات اخلربة، التخصص، نوع املؤهل، الدرايس



 

)١١( 

` 
 : الدراسة احلالية من خالل النقاط التالية يةتتضح أمه

من خالل وجهة نظر املعلمني ية خالقمل يسبق البحث يف أساليب تنمية القيم األ ـ١
ـــ   حـ   لـم يف الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية من قبـل البـاحثني 

ا عن القيم الرتبوية إوالباحث ــ  ً املتضـمنة يف  يـةخالقواألن كان تم البحث كثري
فلهـذا تعتـرب هـذه الدراسـة  نشـطةاألواقع تنميتها من خـالل أو  مناهج التعليم

ية لدى خالقتنمية القيم األ أساليبث العلمية امليدانية للتعرف عىل البحو أوىل
 .يةسالماإلطالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية 

حيث  )١(منها دراسة الباحثة وداد الظهار السابقةتوصيه لبعض الدراسات  أهنا ـ٢
ربامج والـ نشطةاألمن خالل  يةخالقاألبرضورة البحث يف تنمية القيم  أوصت
ا  أوىصوكام ، التعليمية ً يف بحثه املقدم لنيل درجة  )٢(الباحث عطية الصالحأيض

بالقيـام بدراسـات حـول تنميـة القـيم  أم القرىالدكتوراه بكلية الرتبية بجامعة 
وطـرق تنميـة القـيم  أسـاليبيف عدد من جماالت التعليم وخاصة يف  يةخالقاأل
 .ية لدى الطالبخالقاأل

وفائـدة  أمهيـةبعد ت عيلهـا م ضـع ــ  بإذن اهللاــ  تكون الدراسة أن يأمل الباحث ـ٣
لتسـتفيد  واإلعالميـةلدى املؤسسات الرتبوية واإلجتامعية والثقافية والشـبابية 

منهـا يف وضـع اخلطـط الرتبويـة وإقامـة املحـارضات والنـدوات الفكريـة وبنـاء 
مسامهة هذه  مكانيةإو وتزيل القيم السلبية يةخالقاألالربامج التي تغرس القيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، ة الدينية باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السـعوديةتنمية القيم األخالقية يف برامج الرتبيوداد أمحد الظهار، )   ١(

 .هـ١٤٠٣رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس العليا من وجهة نظـر معلمـي عطية حممد الصالح، )   ٢(

 .هـ١٤٢٤ .، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أم القرىردنية اهلاشميةالرتبية اإلسالمية يف اململكة األ



 

)١٢( 

واألساليب  السبل والطرق أفضل ختيارالدراسة يف مساعدة تلك املؤسسات إل
 .يةخالقواإلجراءات املناسبة لغرس القيم األ

هــذه الدراســة املكتبــة الرتبويــة بحصــيلة مــن النتــائج  يأمــل الباحــث أن تثــري ـ٤
احـل يف  ر األخرىالبحوث والدراسات أمام  والتوصيات التي ستفتح املجال

 .تعليمية خمتلفة لتشمل سائر جوانب العملية التعليمية

ــع القــيمتكشــف هــذه الدراســة  أن ـ٥ ــة لــدى طــالب عــن واق املرحلــة  األخالقي
 .م هلا ووجودها بينهمإكتساهباملتوسطة بمحافظة القنفذة ومدى 

`  
 : تايلوهي عىل النحو ال ،ومكانية ،برشيةو ،موضوعية: هلذه الدراسة ثالثة حدود

 : احلدود املوضوعيةـ  ١
لدى طـالب املرحلـة املتوسـطة  يةخالقاألالقيم  حدد موضوع الدراسة احلالية يف تنمية

 .يةسالماإلوالثاين والثالث املتوسط من وجهة نظر معلمي الرتبية  األول الصف

 : احلدود البرشيةـ  ٢

يف املرحلـة  يةالمسـاإلومتثلت يف كون الدراسة احلاليـة تقترصـ عـىل معلمـي الرتبيـة 
 .املتوسطة يف اململكة العربية السعودية

 : احلدود املكانيةـ  ٣
 .عىل طالب املرحلة املتوسطة بمحافظة القنفذة واقترصتهذه الدراسة  طبقت

` 
 .يستخدم الباحث املنهج الوصفيأن  طبيعة الدراسة تقتيض

 أو أحـداثأو  وصـف ظـواهر إىل«وهيـدف هـذا املـنهج : )املسـحي( املنهج الوصفي
ويف ، وتقرير حالتها كام هي عليه يف الواقع، ومجع ما يتعلق هبا من معلومات، معينهأشياء 

تكـون عليـه أن  ينبغـي تتعدى البحوث الوصفية حد الوصف لتقرر ما األحيانكث  من 



 

)١٣( 

 .)١(»معايري حمددةأو  الظواهر وفق قيم
لظـاهرة وتوضـيح العالقـة اعىل وصـف املنهج الوصفي يشتمل «أن  رر العسافويق
ار النمـو والتغـري ومعرفـة مقـد، الكامنة وراء سلوك معني األسبابواستنتاج ، وحجمها

 .)٢(»العينة أفراد إستجاباتالذي يطرأ عىل 
 أســئلةعــىل  اإلجابــةوسيســتفيد الباحــث مــن هــذا املــنهج يف اجلانــب النظــري عنــد 

ومفهوم املرحلة املتوسطة وخصـائص ، يةقخالاأللدراسة التي تدور حول مفهوم القيم ا
 إسهام املؤسسات الرتبوية، يةخالقاألاملناسبة لتنمية القيم  واألساليبوالطرائق ، طالهبا

وكـذلك سيسـتفيد منـه يف اجلانـب امليـداين مـن ، يف تنميتها لدى طالب املرحلة املتوسطة
عىل حماور  لإلجابة يةسالماإلهذه الدراسة واملتمثل يف مجع املعلومات من معلمي الرتبية 

 .الدراسة
` 

 .بمحافظة القنفذة يةسالماإلتم تطبيقها عىل معلمي الرتبية  إستبانة
` 
، جمموعة مبادئ وقواعد حددها القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة املطهـرة: القيم ـ١

 .عنهأو  بة  يهمن حيث الرغ اإلنساينخالهلا نحكم عىل السلوك  والتي من
ا  قواعد ومبادئ حمددة: خالقاأل ـ٢ ً وعالقتـه  اإلنسـانلتنظيم حيـاة وسـلوك رشع

 .وجهأكمل  حتقيق الغاية من وجوده عىلأجل  بغريه من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار النهضـة العربيـة، ٢، طمناهج البحـث يف الرتبيـة وعلـم الـنفس: عبد احلميد جابر جابر وأمحد خري كاظم)   ١(

 .٤٠هـ، ص١٩٦٨القاهرة، 
األوىل، مكتبـــة العبيكـــان، الريـــاض،  الطبعــة ،املـــدخل إىل البحــث يف العلـــوم الســـلوكية: صــالح العســـاف)   ٢(

 .١٨٢، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦



 

)١٤( 

معــايري مســتمدة مــن القـرآن الكــريم والســنة النبويــة لتنظــيم : يــةخالقاألالقـيم  ـ٣
اته جتاهحمددة إل، عيةثابتة حلامية املقاصد الرش،  وللحكم عليهاإلنساينالسلوك 

 .وميوله عىل نحو حيقق الغاية من وجوده

هي املرحلة الثانية من مراحل التعليم العام الذي ترشف عليه : املرحلة املتوسطة ـ٤
ويمتد عمر الطالب فيها من الثانية عرش إىل اخلامسـة عرشـ والتـي متثـل ، الدولة

والثـاين والثالـث  لاألو املبكـرة وتتكـون مـن ثالثـة صـفوف املراهقـةبداية سن 
 .املتوسط

` 
للتعرف عـىل الدراسـات السـابقة املتصـلة بموضـوع الدراسـة احلاليـة قـام الباحـث 

سـتفادة منـه يف الدراسـة يـ  لإلخالقه صـلة بموضـوع القـيم األلـ كـل مـا ختياراو بجمع
وع الدراسـة وبعد دراسة حتليلية لتلك الدراسـات السـابقة ذات العالقـة بموضـ، احلالية

كام قام الباحث برتتيب تلـك الدراسـات حسـب ، احلالية تم تصنيفها إىل أربع جمموعات
يـة لـدى خالقيف موضوع القـيم األ ختالفألقدم فاألحدث ملعرفة التطور واإلتوارخيها ا
 : وجاء تصنيف تلك الدراسات عىل النحو التايل، الطالب

 ً  .ة يف القرآن الكريم والسنة النبويةالدراسات التي تناولت القيم املتضمن: أوال
ا ً  .الدراسات التي تناولت القيم املتضمنة يف املناهج: ثاني
ًا  .الدراسات التي تناولت القيم املتضمنة يف الربامج اإلعالمية: ثالث
ا ً  .الدراسات التي تناولت تنمية وقياس القيم لدى الطالب: رابع

 .يان موقع الدراسة احلالية منهاثم ختمت بالتعليق عىل الدراسات السابقة وب


 . يف القرآن الكريم والثانية يف السنة النبويةاألوىل ويشتمل هذا الصنف دراستني



 

)١٥( 

 .)١()م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، كوثر الرشيف( دراسة: األوىل الدراسة
ثـم ، القيم اخللقية من قصص النساء يف القـرآن الكـريم ستنباطهدفت الدراسة إىل إ

 .ة الفتاة عىل هذه القيم اخللقيةتقديم تصور مقرتح ملساعدة األرسة عىل تنشئ
بيـنام قامـت ، ي يف الدراسـةستنباطستقرائي واملنهج اإلاستخدمت الباحثة املنهج اإل

والضمنية من القصص املختارة القيم الظاهرة  ستخراجحتليل املحتوى إل إستامرةبإعداد 
 .قصة خمتارة) ١٣( يف القرآن الكريم وبلغ عددهاللدراسة من قصص النساء 

 : النتائج ما ييل وكان من أهم
أسفر حتليل قصص النساء يف القرآن الكريم عن التنوع والتباين يف القيم اخللقية  ـ١

ت التـي ظهـرت مع التنوع يف الشخصيا، ية والسلبيةجياباإل، الظاهرة والضمنية
ممـا كـان لـه أثـر يف ظهـور مفهـوم كـل قيمـة ، يف السن واجلنس والدين والعرص

 .بصورة قوية وكاملة

، يف مفهوم كل قيمة خلقية يف مجيع قصص النساء يف القرآن الكريم إتفاقظهور  ـ٢
 .اخللقية سالممما يؤكد عىل ميزة الثبات التي تتصف هبا قيم اإل

ا إكسـاهب قية التي جيب عىل األرسة احلرص عـىلالقيم اخلل حددت الدراسة أهم ـ٣
مع إعطاء تعريـف شـامل لكـل ، الفتاة يف ضوء قصص النساء يف القرآن الكريم

 .منها وحتديد مواضعها يف هذه القصص

 كشـفت الدراسـة عـن وجـود عوامـل داخليـة تتعلـق بمراحـل النمـو اخللقـي تــؤثر يف ـ٤
ً ة هبذه املراحل يؤثر وجهل األرس، األرسة للفتاة القيم اخللقية إكساب ً تأثري ا ع ىل ا سالب

 .استغالهلا يسهل من تعويد الفتاة عىل هذه القيمأن  كام، عملية غرسها يف نفس الفتاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ودور األرسة يف (القــيم اخللقيــة املســتنبطة مــن قصــص النســاء يف القــرآن الكــريم : كــوثر حممــد رضــا الرشــيف)   ١(

 -هـــ ١٤٢٥.رســالة ماجســتري، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، )غرســها يف نفــوس الفتيــات
 .م٢٠٠٤



 

)١٦( 

 .)١()هـ١٤٢٦، ابتسام احلمد( دراسة: الدراسة الثانية
القيم اخللقية من القصص الواردة يف صحيح البخـاري  إستنباطهدفت الدراسة إىل 

 .ور األرسة يف تربية أبنائها عىل تلك القيمثم التعرف عىل د
حتليـل املحتـوى  إستامرةكام قامت بإعداد ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف الدراسة

 .القيم اخللقية الظاهرة والضمنية يف القصص النبوي الوارد يف صحيح البخاري ستخراجإل
 : النتائج ما ييلأبرز  وكان من

 .القصص النبوية من أهداف وقيمإليه  ما ت مي مجيع إستخراجالصعوبة يف  ـ١

ــق التقــدم  ـ٢ ــة بــام حيق ــه املختلف ــة للســلوك البرشــي بعالقات شــمول القــيم اخللقي
 .والتقدم الفاعل، الصحيح

ـ ـ٣ ً وأمهيـة هـذا الواجـب الـذي ، ا بعـد يـومعظم واجب األرسة والذي يزداد يوم
 .تضطلع به يف تربية أبنائها

 ال تستط عأهنا  إال ،نة الرئيسة بني وسائط الرتبيةن كانت حتتل املكاألرسة وإن اأ ـ٤
 .بدوهنا تؤدي واجبها كامالً أن 


 : جمموعتنيعىل ويشتمل هذا الصنف 




 .)٢()هـ١٤٠٣، وداد الظهار( دراسة: األوىل الدراسة
هتدف الباحثة من هذه الرسالة إىل الوقوف عىل مدى حتقيـق الـربامج الدينيـة للقـيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القـيم اخللقيـة املسـتنبطة مـن القصـص النبـوي الـواردة يف صـحيح البخـاري ودور : تسام أمحـد نـارص احلمـداب)   ١(

 .هـ١٤٢٦، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرنة، األرسة يف تطبيقها
، تدائيـة بامللكـة العربيـة السـعوديةالقيم األخالقية يف برامج الرتبيـة اإلسـالمية باملرحلـة االب: وداد أمحد الظهار)   ٢(

 .هـ١٤٠٣.رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة



 

)١٧( 

 .ربية السعوديةية لطالبات املرحلة االبتدائية يف اململكة العخالقاأل
ويشمل البحث جانب نظري وهـو عبـارة عـن دراسـة تفصـيلية عـن بـرامج الرتبيـة 

ــة  ــة للبنــات يف اململكــة للوقــوف عــىلالديني ــالقيم يف املرحلــة االبتدائي  مــدى إهتاممهــا ب
إىل معلـامت وموجهـات الرتبيـة الدينيـة  إستبانةوجانب ميداين يشمل توجيه ، يةخالقاأل

يـة خالقومديرات املدارس بمدينة جدة للوقوف عىل آرائهن حول مدى حتقيق القـيم األ
 .االبتدائية باململكة العربية السعودية يف برامج الرتبية الدينية للمرحلة

 : النتائج ما ييلأبرز  وكان من
ربانيـة ألهنـا  أهداف برامج الرتبية الدينية متميـزة وصـاحلة لكـل زمـان ومكـان ـ١

 .املصدر وشمولية

املوضـوعات مرتبـة أن  إن برامج الرتبية الدينية غـري مزدمحـة باملوضـوعات كـام ـ٢
 .يةخالقالقيم األ إستنباطعىل  يعنيبعناوين رئيسية وأخرى فرعية مما 

 .يةخالقمل عىل موضوعات تغطي الكثري من القيم األتأن برامج الرتبية الدينية تش ـ٣

بتدائية هتتم يف تنمية الشـعور الـديني لـدى رامج الرتبية الدينية للمرحلة اإلأن ب ـ٤
 .الطالبات ولكن إىل حد ما

سـلوب العمـيل ضـيق إىل الرتبية الدينية تقدم يف شكل نظري وعمـيل ولكـن األ ـ٥
 .أبعد احلدود

 .اجلمعيات ومسجد املدرسة، الرتبية الدينية عىل اإلذاعة املدرسية أنشطةتقترص  ـ٦

 .يمكن االستفادة من املناسبات الدينية يف تنمية الروح الدينية عند الطالبات ـ٧
 .)١()هـ١٤٠٩، وضحة السويدي( دراسة: الدراسة الثانية

ية لـدى تلميـذات سـالمقـيم اخلاصـة بـامدة الرتبيـة اإلواستهدفت الدراسـة تنميـة ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبية اإلسـالمية لـدى تلميـذات املرحلـة اإلعداديـة بدولـة قطـر: وضحة السويدي)   ١(
 .٣٠ص.هـ١٤٠٩رسالة دكتوراه منشورة، دار الثقافة، الدوحة، 



 

)١٨( 

 .بدولة قطر اإلعداديةاملرحلة 
القـيم  سـتخراجوأسـلوب حتليـل املحتـوى إل، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي

بدولة قطر متخذة الفكرة كوحدة  اإلعداديةية للمر لة سالماملتضمنة يف كتب الرتبية اإل
، %)٩٤( حتليـل املحتـوى التـي بلـغ حسـاب ثباهتـا إسـتامرةللتحليل مسـتخدمة يف ذلـك 

واستخدمت كذلك املنهج شبه التجريبي ملعرفـة أثـر تـدريس تلـك القـيم عـىل تلميـذات 
طبقــت عــىل عينــة عشــوائية مــن  إســتبانةكــام قامــت الباحثــة بإعــداد ، اإلعداديــةاملرحلـة 

ثـة بط قـة كام استخدمت الباح، تلميذة )٣٦٠( تلميذات الصف الثالث اإلعدادي بلغت
معلمـة ملعرفـة )٢٥( طبقـت عـىل عينـة بلـغ عـددها%) ٩٦( مالحظة بلـغ حسـاب ثباهتـا

 .أساليب تنمية القيم
 : الدراسة من نتائج ما ييلإليه  ما تو لت ومن أهم

ألـف ومـائتني ( ية وصـل عـددها إىلسـالمن القيم املتضمنة يف كتب الرتبيـة اإلإ ـ١
 قيمـة وردت بشـكل رصيـح بنسـبة )تسعامئة وثالثـون( قيمة دينية منها) وعرش

)٧٦ـــان وثامنـــون( و%) ٨٩ ـــمني أي بنســـبة) مائت ـــة وردت بشـــكل ض  قيم
)٢٣١٤(%. 

: قيمـة وهـي) ثامنية عرشـة( يةسالمالقيم الرئيسة التي تضمنتها كتب الرتبية اإل ـ٢
ــق، العقيــدة( ــادة، وحســن اخلل ، والصــرب، وعلــو اهلمــة، وحــب العطــاء، والعب

ــةو، والعــدل، والطاعــة ، والتواضــع، والتعــاون، والشــجاعة، والنظافــة، األمان
 .)واالحتشام، وحمبة اآلخرين، وآداب السلوك

، العقيـدة:  التي حظيت بأعىل تكـرار هـي عـىل الرتتيـباألوىل ن القيم اخلمسإ ـ٣
القيم اخلمـس التـي حصـلت أن  كام، والعلم، والرمحة، والعبادة، وحسن اخللق

، والتواضـع، وآداب السـلوك، خـرينوحمبة اآل، االحتشام: تر يب هيأقل  عىل
 .والتعاون



 

)١٩( 

مل أهنـا  كـام، مل تكن واضـحة لـدى معظـم املعلـامت ن القيم املتضمنة باألهدافأ ـ٤
فـإن  وكذلك، تأكيد يف بعض الدروس من بعض املعلامتأو  نتباهتكن موضع إ

 .القيم املتضمنة باألهداف ويف معظم الدروس مل ترتجم للقيم موضع الدرس

ملـا تتضـمنه مـن  إسـتنباطدون ، اعتمدت عىل الطريقة اإللقائية معظم الدروس ـ٥
 .قيم

أو  اقترص النشاط الديني يف معظم الـدروس عـىل املجـالت الصـفية واملدرسـية ـ٦
وقليـل مـن املـدارس اسـتفادت مـن اجلمعيـات الدينيـة ، عىل اإلذاعة الصباحية

 .املكونة هبا

توسـط أداء تلميـذات مبني ) ٠٠٥( هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ـ٧
ومتوسط أدائهن يف التطبيـق البعـدي  اإلعدادي يف التطبيق القبيل األول الصف

والتحيــة ، ســالمآداب الســلوك يف اإل: لصــالح التطبيــق البعــدي للقــيم التاليــة
والســـفر ، والطريـــق والســـري فيـــه، وخماطبـــة النـــاس، والزيـــارة، واالســـتئذان

األثـر الواضـح للربنـامج  مما يـدل عـىل، واللباس والزينة، واملجالس، والضيافة
 .عىل تنمية السلوك القيمي لدى التلميذات

 .)١()هـ١٤٢٤، عطية الصالح( دراسة: الدراسة الثالثة
 ية الالزمة لطالب الصفوف العليا من الصفخالقهدفت الدراسة لتحديد القيم األ

املقـررة  يةسـالماإلومدى توفرها يف كتب الرتبية ، سايساألمن مرحلة التعليم ) ١٠-٧(
وذلـك مــن خـالل حتليــل املحتـوى ومـن وجهــة نظـر معلمــي ومعلـامت الرتبيــة ، علـيهم
 .باألردن يةسالماإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس العليا من وجهة نظـر معلمـي : عطية حممد الصالح)   ١(

، رسالة دكتوراه غـري منشـورة، كليـة الرتبيـة، جامعـة أم القـرى، الرتبية اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلاشمية
١٤٢٤ ،  هـ



 

)٢٠( 

حتليــل املحتــوى وقــام الباحــث  وأســلوبوقــد اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي 
 .يةسالماإلوزعت عىل معلمي ومعلامت الرتبية  إستبانةبصياغة 

 : نتائج الدراسة وكان من أهم
-٧( املقررة عىل طـالب الصـفوف يةسالمكشف حتليل املحتوى لكتب الرتبية اإل ـ١

اية والتقوى والتوحيد وإقامة العبادات هي أكثر القيم اإليامنالقيم أن  )١٠ ً  .تكرار

وصلة الرحم ، واإليثار، واحلياء، األمانةو، واحللم، والتواضع، ن قيم الشورىأ ـ٢
االقيم أقل  هي ً  .يةسالماإليف كتب الرتبية  تكرار

مناسـبة لطـالب تلـك  يةسـالماإلية املتضمنة يف كتـب الرتبيـة خالقن القيم األأ ـ٣
وبمتوسط حسـايب ) متوسطة( ومتت موافقة عينة الدراسة عليها بدرجة املرحلة

 .درجة) ٣٢٣( عام وقدره
يـة ومتـت خالقاألمناسبة لغـرس تلـك القـيم  والطرق املستخدمة األساليبن أ ـ٤

 وبمتوســط حســايب عــام وقــدره) مهمــة( ة عليهــا بدرجــةموافقــة عينــة الدراســ
)٤درجة) ١٥. 

ينـة يـة مناسـب ومتـت موافقـة عخالقطالب الصـف العرشـ للقـيم األ إكتسابن أ ـ٥
 .درجة) ٢٩٢( وبمتوسط حسايب عام وقدره) متوسطة( الدراسة عليها بدرجة

 .وكهية هي شخصية املعلم وسلخالقالعوامل املؤثرة يف تنمية القيم األ ن أهمأ ـ٦
 .)١()هـ١٤٢٨، مسفر املالكي( دراسة: الدراسة الرابعة

ية يف ت ز ـز سـالمهدفت الدراسة إىل التعـرف عـىل دور مـنهج احلـديث والثقافـة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دور منهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية لدى طـالب الصـف : لكيمسفر عبد اهللا سامل املا)   ١(

 .هـ١٤٢٨، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، األول الثانوي بمحافظة الطائف



 

)٢١( 

 .الثانوي بمحافظة الطائف األول القيم اخللقية لدى طالب الصف
تـم  إسـتبانةوقـام الباحـث بإعـداد ، واستخدم الباحـث املـنهج الوصـفي يف دراسـته

ــنيت ــت ب ــة مجع ــة الدراس ــىل عين ــا ع ــا و) ٢٠( طبيقه معلــام ل رتبيــة ) ٧٥( مرشــفا تربوي
 .يةسالماإل

 : نتائج الدراسةأبرز  وكان من
 يف القيم اخللقية بدرجة عالية اإليامينأعىل جانب هو اجلانب أن  أظهرت النتائج ـ١

ــب املعــريف عــىل %) ٨١٢٥( وبنســبة) ٣٢٥( ومتوســط يف حــني حصــل اجلان
 .%)٦١٢٥( وبنسبة) ٢٤٥( رجة ضعيفة وبمتوسطاألدنى بد

العينـة  أفـراد إسـتجاباتال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات  ـ٢
ية تعزى ملتغـري املؤهـل سالمحول القيم التي يعززها منهج احلديث والثقافة اإل

 .العلمي

العينة حـول  أفراد إستجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  ـ٣
ية وفقـا ملتغـري عـدد سـنوات سالميم التي يعززها منهج احلديث والثقافة اإلالق

 .اخلربة وكانت الفروق لصالح ذوي اخلربة األعىل

العينة حـول  أفراد إستجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  ـ٤
وكانـت الفـروق لصـالح ، يةسالمالقيم التي يعززها منهج احلديث والثقافة اإل

 .ملون يف مركز إرشاف الرشق والشامل عىل باقي املراكزالذين يع

موجبة قوية بني جوانب القيم اخللقيـة  هناك عالقة إرتباطيةأن  أظهرت النتائج ـ٥
 األول ية لــدى طــالب الصــفســالمالتــي يعززهــا مــنهج احلــديث والثقافــة اإل

ية للمرحلـة الثانويـة سـالمالثانوي من وجهة نظـر مرشـيف ومعلمـي الرتبيـة اإل
 .حافظة الطائفبم



 

)٢٢( 




 .)١()هـ١٤٢٤، حسن القرين( دراسة: األوىل الدراسة
هــدفت الدراســة إىل التعــرف عــىل القــيم الرتبويــة املتضــمنة يف النصــوص الشــعرية 

واسـتخدم الباحـث املـنهج ، ة السـعوديةلكـة العربيـماملقررة يف أدب املرحلـة الثانويـة بامل
 .الوصفي التحلييل
 : النتائج ما ييل وكان من أهم

 .ي متكامل وشاملإسالمرضورة التخطيط السليم لبناء قيمي تربوي  ـ١

، وتنمية استعدادهم، القيم للطالب إكساب يعد الشعر وسيلة تربوية ناجحة يف ـ٢
 .وعالج عيوهبم

اوكـان أكثـر القـيم الرتبويـة ، عريةتوفر القيم الرتبويـة يف النصـوص الشـ ـ٣ ً  تكـرار
 .قلها القيم الرتبوية العمليةية وأخالقالقيم الرتبوية األ

 .)٢()هـ١٤٢٥، حممد العبادي( دراسة: الدراسة الثانية
 األوىل هدفت الدراسة إىل الكشف عن القيم التي تضمنتها كتب القـراءة للصـفوف

 .بسلطنة عامن سايسمن التعليم األ
املتضــمنة يف كتــب  القــيم ســتخراجالباحــث أســلوب حتليــل املحتــوى إلواســتخدم 

 .اجلملة والفقرة كوحدات للتحليل االقراءة متخذً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسـالة ماجسـتري، الثانوية دبأالقيم الرتبوية املتضمنة يف النصوص الشعرية املقررة يف : حسن عبد اهللا القرين)   ١(

 .هـ١٤٢٤كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
القيم املتضمنة يف كتب القراءة للصفوف األربعة األوىل من التعليم األسايس يف سـلطنة : حممد محيدان العبادي)   ٢(

 .الرتبية العريبم، مكتب ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، ٩١، بحث منشور، جملة رسالة اخلليج العريب، العددعامن



 

)٢٣( 

 : النتائج وكان من أهم
، اجلـامل، النظافـة، اللعـب: كانت قـيم سايس األاألوىل يف كتاب القراءة للصف ـ١

 .غريهاالعمل هي القيم التي تكررت أكثر من ، نتامءاإل، الصداقة، العيد

ممارسـة ، اجلـامل، النظافـة: كانـ  قـيم سايسيف كتاب القراءة للصف الثاين األ  ـ٢
بـا وطن هـي  اإلعتـزاز، ممارسـة العمـل، املعرفـة إكتسـاب، الرياضة واأللعـاب

 .القيم التي تكررت أكثر من غريها

 إكتسـاب، بالوطن عتزازاإل: كان  قيم سايسويف كتاب القراءة للصف الثالث األ ـ٣
 .تقدي العلامء والعظامء هي القيم التي تكررت أكثر من غريهاالو، نعمة اهللا ،ةفاملعر

املعرفــة وممارســة  إكتســاب: كاـنـ  ـقـيم ســايسويف كتــاب القــراءة للصــف الرابــع األ  ـ٤
 .وحسن اخللق هي التي تكررت أكثر من غريها، حب العلم، الرياضة واأللعاب

ا يف كتـب القـراءة ر القـيم عـددً ية أكثـخالقكانت القيم اإلجتامعية والدينية واأل ـ٥
ــةللصــفوف األ ــباألوىل ربع ــت املرات ــث احتل ــيم ، األوىل  حي ــت الق ــنام كان بي

ا يف الكتـب املـذكورة حيـث الصحية والرتفيهية واجلاملية والسياسية اقلهـا عـددً 
 .احتلت املراتب األخرية


 : ويوجد هبذا التصنيف ثالث دراسات وهي

 .)١()م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،حازم البنا( دراسة: األوىل الدراسة
) عينـة الدراسـة( هدفت الدراسة إىل حتليل مضمون املسلسالت العربية التلفزيونيـة

كـذلك اسـتهدفت ، ية الواردة هبا ونسب توافرهـا وكيفيـة عرضـهاخالقلتحديد القيم األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي تعكســها املسلســالت العربيــة : حــازم أنــور حممــد البنــا)   ١( مــدى إدراك املــراهقني لــبعض القــيم األخالقيــة الت

، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، معهـد الدراســات العليـا للطفولـة، جامعـة عـني شـمس، مرصــ، التلفزيونيـة
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠



 

)٢٤( 

 .راهقني لتلك القيمقياس مدى إدراك امل
حتليـل حمتـوى لتحليـل  إسـتامرةكـام قـام بإعـداد ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي
ــة ــرامج املسلســالت العربي ــيم  إســتبانةو، مضــمون ب ــراهقني للق ــاس مــدى إدراك امل لقي

ــك املسلســالت ــدورة ، املوجــودة بتل ــة عــىل ال ــق الدراســة التحليلي وقــام الباحــث بتطبي
م وكانـت مـدهتا ثالثـة ١٢/٧/٢٠٠٠م حتـى١١/٤/٢٠٠٠التلفزيونية التي بدأت من

ـا  )٤٠٠( وبتطبيق الدراسة امليدانية عـىل عينـة مقـدارها، أشهر ً وطالبـة روعـي فيهـا طالب
اجلـنس  الفإخـتاملسـتوى اإلجتامعـي واإلقتصـادي و إختالفنوعية التعليم و إختالف

 .البيئة اجلغرافية إختالفو
 : النتائج ما ييلوكان من أبرز 

القـيم  كشفت الدراسة التحليلية لعينة املسلسـالت موضـع الدراسـة عـن غلبـة ـ١
ــني ــلبية حيــث تب ــيم األأن  الس ــلبيةخالقنســبة الق  مقابــل%) ٥٤٧٩( يــة الس

)٤٥يةجيابية اإلخالقللقيم األ%) ٢١. 

ية التي عرضت مل تدعم جيابية اإلخالقالقيم األأن  أوضحت الدراسة التحليلية ـ٢
سـبة أن  يف ح ني%) ٦٩٥٢( حيث كانت نسبة القيم املعروضة فقـط، بالسلوك
 .%)٣٠٤٨( ية التي عرضت مدعمة بالسلوكجيابية اإلخالقالقيم األ

القـيم السـلبية عرضـت فقـط دون احلـث عـىل أن  أوضحت الدراسة التحليليـة ـ٣
 نسبة القـيم التـي عرضـت ودعـت للـتخلص منهـا حيث  انت، التخلص منها

)٢٤٧٦( مقابل%) ٢٣للقيم التي عرضت فقط%) ٧٦. 

يف إدراكهـم ) إنـاث -ذكـور( توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني املـراهقني ـ٤
 الت العربيــة التلفزيونيـة وهــيلسـيــة التـي تعكســها املسخالقلـبعض القـيم األ

) العــدل، الشــجاعة، الصــدق، صاإلخــال، التعــاون، الرمحــة، الصــرب، الوفــاء(
 .لصالح املستويات اإلجتامعية اإلقتصادية املرتفعة



 

)٢٥( 

يف إدراكهـم ) احلرضـ-الريـف( توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني املـراهقني يف ـ٥
، الصرب( ية التي تعكسها املسلسالت العربية التلفزيونية وهيخالقلبعض القيم األ

 .حلرضالصالح املراهقني يف  )دلالع، األمانة، الصدق، التواضع، اإلخالص

ية التي تعكسها املسلسالت خالقبعض القيم األأدرك العينة يف غالبيته  أفرادن إ ـ٦
 .التلفزيونية العربية بصورة مرتفعة

 .)١()م٢٠٠٢هـ١٤٢٢، قادوسأرشف ( دراسة: الدراسة الثانية
 طفـالاأل ية املتضمنة بمحتوى برامجخالقهدفت الدراسة إىل التعرف عىل القيم األ

 .ما قبل املدرسة بالتلفزيون املرصي
حتليـل  إسـتامرةوقـام بإعـداد ، واستخدم الباحث املـنهج الوصـفي إلجـراء الدراسـة

 .املضمون تم تطبيقها عىل الربامج عينة الدراسة
 : النتائج ما ييل وكان من أهم

ً  طفالاأل تضمنت برامج ـ١ ن م%) ٣٧٦٧( ية بن بةأخالق بالتلفزيون املرصي قيام
 .طفالاأل إمجايل زمن برامج

مــا قبــل املدرســة  طفــالاأل يــة ضــمن حمتــوى بــرامجأخالققيمــة ) ٥٤( ظهــرت ـ٢
 .بالتلفزيون املرصي

 .طفالاأل بعض فقرات برامج إنتاججهة  إختالفي  بخالقختلفت القيم األإ ـ٣

يـة التـي تسـعى خالقالقـيم األأغلـب  مـا قبـل املدرسـة أطفـالتضمنت بـرامج  ـ٤
 .طفالاأل لغرسها لدى الطفاأل معلامت رياض

 طفالية لألخالقاملصدر الرئييس الذي قدمت من خالله القيم األ "املذيعة"تعد  ـ٥
 .%)٥٨٥٢( املشاهدين بنسبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسـالة ماجسـتري غـري ألخالقية يف بـرامج األطفـال بـالتلفزيون املرصـيالقيم ا: حممد إبراهيم قادوسأرشف )   ١(

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني شمس، مرص، 



 

)٢٦( 

 .)١()هـ١٤٢٧، فايز احلارثي( دراسة: الدراسة الثالثة
ية يف بعض برامج الشباب بقنـاة سالمهدفت الدراسة إىل بيان مدى تواجد القيم اإل

 .هـ١/٥/١٤٢٧هـ إىل ١/١/١٤٢٧: ئية يف الفرتة مناملجد الفضا
وقام بإعداد أداه حتليل حمتوى لتحليـل ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل

 .القيم يف بعض برامج الشباب بقناة املجد
 : النتائج ما ييل وكان من أهم

إذا  يةسالمالشباب القيم اإل إكساب الوسائل يف تعد القنوات الفضائية من أهم ـ١
 .وجهت الوجهة الصحيحة

ية سـالمتعترب قناة املجد الفضائية من القنوات الرائدة يف جمال العناية بـالقيم اإل ـ٢
 .وغرسها يف نفوس املشاهدين

 ذ تكـررتإ ؛يةسـالم يف تكرار القيم اإلاألوىل حصل برنامج الراصد عىل املرتبة ـ٣
ثـم ، مرة) ١٤٣( كررتذ تيف املرتبة الثانية؛ إ إثننيأول  ثم برن مج، مرة) ١٦٦(

 .مرة) ٩٦( برنامج ميادين يف املرتبة الثالثة بمجموع

ية السبع يف حمتوى عينة برامج الشباب بقناة املجـد سالمتوفرت فئات القيم اإل ـ٤
اوكان أكثر فئات القيم ، الفضائية ً ثـم ، يـةاإليامنثـم ، يـةخالقفئة القيم األ تكرار
 .م اجلامليةث، ثم الوطنية، ثم اإلجتامعية، الثقافية

ار القيم قيمة العلم هي أكث ـ٥ ً  ؛باب بقنـاة املجـد الفضـائيةيف عينة برامج الش تكرار
 .ا وعرشين مرةذ تكررت ستً إ

 .مرة) ٤٠٥( ية يف عينة برامج الشباب بقناة املجد الفضائيةسالماإل تكررت القيم ـ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القيم الرتبوية اإلسالمية املتضمنة يف بعض برامج الشباب بقناة املجد الفضائية يف الفـرتة : فايز عبد اهللا احلارثي)   ١(

، رسالة ماجسـتري، كليـة الرتبيـة، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة، هـ١/٥/١٤٢٧: هـ إىل١/١/١٤٢٧: من
 .هـ١٤٢٧



 

)٢٧( 


 .)١()هـ١٤٠٤، حامد احلريب( دارسة: األوىل ةالدراس

ثـم التعـرف عـىل ، القـيم الرتبويـة مـن سـورة احلجـرات إستنباطهبدف  أجراهاوقد 
فقـرة مـن ) ١٩( مؤ فة من إستبانةوقد صمم الباحث ، مدى تطبيق املدرسة االبتدائية هلا

، واحلريـة، لوالعـد، كالصـدق، الرتبوية املستنبطة من سـورة احلجـرات يةسالماإلالقيم 
ــاد ــاواة، والشــفقة، واجله ــة واملس ــنة، والرمح ــدوة احلس ــنة، والق ــة احلس  وآداب، واملعامل
ً ، التخاطب  .خباراألقيمة التثبت من  اوأخري
ملكرمـة تطبـق تلـك القـيم املسـتنبطة مـن سـورة ااملدرسـة االبتدائيـة بمكـة أن  وتبني

ةاحلجرات بصورة  َ ي ِ ض ْ ر ُ  .وشكل طيب م
 .)٢()هـ١٤١٧، اهللا حريري عبد( راسةد: الدراسة الثانية

ية داخل كيان األمة من خالل كشف خالقاستهدفت هذه الدراسة معاجلة األزمة األ
يـة مـن خـالل خالقثـم طـرح سـبل العـالج هلـذه األزمـة األ ،أسباهبا وتوضيح مظاهرهـا

 ي ة عـىل  يـع  االهت ا يفخالقوقد تطـرق الباحـث لألزمـة األ ،يةسالممنظور الرتبية اإل
 .الرتبية والتعليم واإلقتصاد واإلعالم واحلكم والقضاء

 الدراسةإليه  ما تو لت تبع الباحث املنهج التطبيقي خالل دراسته وكان من أهموأ
ارات اهلدامة ية النابعة من الكتاب والسنة هي سبيل نجاة األمة من التيسالمالرتبية اإلأن 

 .ة بجد وإهتاممأخذت األمة هبذه الرتبيأن  من علامنية وغريها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، رسـالة ماجسـتري غـري مدى تطبيق املدرسة للقيم الرتبويـة املسـتنبطة مـن سـورة احلجـرات: حامد سامل احلريب)   ١(
 .هـ١٤٠٤منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، 

، معهـد البحـوث أزمة األخالق أسـباهبا وعالجهـا مـن منظـور الرتبيـة اإلسـالمية: مد أمحد حريريعبد اهللا حم)   ٢(
 .هـ١٤١٧العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 



 

)٢٨( 

 .)١()هـ١٤١٨، عبد ربه السلمي( دراسة: الدراسة الثالثة

 .يةسالماإلاستهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق املدرسة االبتدائية للرتبية اخللقية 
تـم  إسـتبانة بإعـدادوقام الباحـث ، يستنباطواستخدم الباحث املنهج الوصفي واإل

 .%)٩٦٤٤( حساب ثباهتا بلغ
 : ييل الدراسة ماإليها  لنتائج التي توصلتا ومن أهم

 وتنشـأتهتعنى بتنمية اجلانب اخللقـي لـدى املسـلم  يةسالماإلن الرتبية اخللقية أ ـ١
يف مراحل نموه املختلفة حسب مـا يناسـبها مـن وسـائل  الفاضلة خالقاألعىل 

 .من مبادئ وقيم سالماإلجاء به  تربوية وفق ما
يف نرش وبث الصور املاجنة التي هتـدم اخللـق ال ترتدد  اإلعالمن بعض وسائل إ ـ٢

 .الفاضل
ــدارسإ ـ٣ ــن امل ــري م ــني  ن الكث ــذ املتحل ــافئ التالمي  يةســالماإل خالقبــاألال تك

 .ضلةاالف

 .بشك  طيب يةخالقاألن املدرسة االبتدائية تطبق الرتبية إ ـ٤

 .ستخدام العقاب البدين للتالميذ عند حصول بعض التقصري منهمإ ـ٥

كام ينبغي يف توجيه التالميذ إىل ، املدرسية اإلذاعةتستخدم  ن بعض املدارس الإ ـ٦
 .الفاضلة يةسالماإل خالقاأل

التالميـذ داخـل أو  املدارس ال هتتم بحفـظ مفقـودات املـربني إداراتن بعض إ ـ٧
 .املدرس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ري ، رسـالة ماجسـتري غـالرتبيـة اخللقيـة يف اإلسـالم وتطبيقاهتـا يف املدرسـة االبتدائيـة: عبد ربـه نـاجي السـلمي)   ١(

 .هـ١٤١٨منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 



 

)٢٩( 

 .)١()م١٩٩٩-هـ١٤١٩، عليمأبو  فاطمة( دراسة: الدراسة الرابعة
طلبــة كليــات الرشــيعة يف اجلامعــات هـدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل تقـدير 

ية يف قصة سيدنا يوسف عليه السـالم وممارسـتهم خالقم للقيم األإكتساهباألردنية ملدى 
) ٠٨٤( بلغ حساب ثباهتاو قيمة  لقية) ٧٥( اشتملت عىل إستبانةهلا وذلك من خالل 

ا  )٧٠٠( وزعت عىل عينة مقدارها ً  .هم بطريقة عشوائيةإختياروطالبة تم طالب
 : النتائجأبرز  وكان من

ن النص القرآين يف سورة يوسف عليه السالم يشتمل عـىل منظومـة مـن القـيم إ ـ١
ـخالقالروحيـة واأل ً وخــربة  ا فعــاالً يــة واإلجتامعيــة والفكريـة التــي متثــل منهاج

 .الطلبة دالالت قيمة مفيدة للفرد واملجتمع إكتسابت بوية تسهم يف 

يـة خالق عـىل مجيـع جمـاالت القـيم األاألوىل بةن جمال القيم الروحية احتل املرتإ ـ٢
ــبة) ٤٣٢( بمتو ــط كــيل ــغ %) ٨٦( درجــة وبنس ــة بل ــة عالي وبدرجــة ممارس

بيــنام حصــل جمــال القــيم %) ٨١( درجــة وبنســبة) ٤٨٠( متوســطها الكــيل
ودرجـة %) ٨٠( ونسـبة) ٤٠٢( اإلقتصادية عىل املرتبة األخرية بمتوسـط كـيل

 .%)٧٤( درجة وبنسبة) ٣٧٢( كيلممارسة ضعيفة بلغ متوسطها ال

بــني تقــدير الطلبــة ) ٠٥٠( وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ـ٣
ودرجـة ممارسـتهم لتلـك القـيم عـىل كافـة ، يـةخالقم للقـيم األإكتساهبلدرجة 

 .)الروحية واإلجتامعية واإلقتصادية والفكرية( املجاالت

امعــات األردنيــة لدرجــة وجــود فــروق يف تقــدير طلبــة كليــات الرشــيعة يف اجل ـ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القيم األخالقية يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم وتقدير طلبة كليات الرشيعة لدرجـة : عليمفاطمة عيد أبو )   ١(
-هـ١٤١٩ن، ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الرتبية واإلدارة، األرد ا وممارستهاإكتساهب
 .م١٩٩٩



 

)٣٠( 

ــة تعــزى إلخالقم للقــيم عــىل جمــاالت القــيم األإكتســاهب : متغــريات خــتالفي
فكان لصـالح اجلامعـة األردنيـة وجامعـة ، اجلامعة واملستوى الدرايس واجلنس

متغري املستوى الـدرايس فكـان لصـالح طلبـة أما  ،الريموك عىل باقي اجلامعات
 درجـة كـان لصـالح اإلنـاث عـىل الـذكور يفمتغري اجلنس فوأما  ،السنة الرابعة

ً ودرجة املامرسة أ كتساباإل  .ايض
 .)١()هـ١٤٢٠، رجاء املحضار( دراسة: الدراسة اخلامسة

ية التـي تتصـدر البنـاء القيمـي لـدى سـالمهدفت الدراسة إىل التعرف عىل القيم اإل
ت واســتخدم، وامللــك عبــد العزيــز وعالقتهــا بالتخصــص أم القــرىطالبــات جــامعتي 

 .تم تطبيقها عىل عينة الدراسة إستبانةوقامت الباحثة بإعداد ، الباحثة املنهج الوصفي
 : النتائج وكان من أهم

حيــث جــاءت قــيم البيئــة والقــيم اجلامليــة والقــيم  ؛األول عــدم حتقيــق الفــرض ـ١
بينام كـان هنـاك عـدم ، والثاين والثالث عىل التوايل األول اإلجتامعية يف الرتتيب

 .ترتيب بقية القيم عىل إتفاق

ً  ـ٢ حيـث كانـت العالقـة بـني ترتيـب  ؛احتقيق الفرض الثاين والثالث والرابع جزئي
، القيم لدى طالبات األقسام العلمية وطالبـات األقسـام األدبيـة دالـة إحصـائيا

 ً ا لــدى املجمــوعتني ترجــع للتخصــص إضــافة إىل وجــود عالقــة دالــة إحصــائي
ــة  ــاس القــيم اإلبعــاد مقأبعــاد مــن أالــدرايس يف ثالث القــيم (: وهــي ؛يةســالمي

 .)القيم اإلجتامعية، القيم اخللقية، الروحية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القيم اإلسالمية لدى طالبات جـامعتي أم القـرى بمكـة املكرمـة وامللـك عبـد العزيـز : رجاء سيد عيل املحضار)   ١(
 .هـ١٤٢٠، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، بجدة وعالقتها بالتخصص الدرايس



 

)٣١( 

 .)١()٢٠٠٦ــ  هـ١٤٢٦، فؤاد العاجز( دراسة: الدراسة السادسة

ية لـدى سـالمالقـيم التـي تنميهـا اجلامعـة اإل أهـمعـىل هدفت الدراسة إىل التعـرف 
وقـام الباحـث بإعـداد  ،واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي، طلبتها من وجهـة نظـرهم

 )٥٠٥( فقرة تم تطبيقها عىل عينة من طلبة اجلامعة بلغ عددها) ٣٠( تك نت من إستبانة
ا  ً  .وطالبةطالب

 : نتائج الدراسة ما ييل وتبني أهم
الشـعور بالرضـا بقضـاء اهللا : قيمتني تنمـيهام اجلامعـة لـدى طالهبـا هـي ن أهمإ ـ١

 .والدينن رضا اهللا من رضا الواإلعتقاد بأ، وقدره

الطالب نحو دور اجلامعة يف  إستجاباتال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  ـ٢
 .)واملنطقة التعليمية، اجلنس(: تنمية القيم لدى طلبتها تعزى إىل عاميل

نـوع ( الطالب تعزى إىل عامـل إستجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف  ـ٣
 .يةاإلنسانعىل الكليات وذلك لصالح طالب كليات العلوم الرشعية  )الكلية

ــة إحصــائية يف  ـ٤ ــل إســتجاباتتوجــد فــروق ذات دالل  الطــالب تعــزى إىل عام
ــا )املســتوى األكــاديمي( ــك لصــالح املســتويات العلي ــث( وذل ــع، الثال ، والراب

 .)واخلامس
 .)٢()هـ١٤٢٧، عوض احلسني( دراسة: الدراسة السابعة

ية الواردة ضمن دليـل خالقهدفت دراسة الباحث للتعرف عىل واقع تنمية القيم األ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحـث منشـور، جملـة مية يف تنميـة بعـض القـيم مـن وجهـة نظـر طلبتهـادور اجلامعة اإلسـال: فؤاد عيل العاجز)   ١(
م، ٢٠٠٧ينــاير  -املجلــد اخلــامس عرشــ، العــدد األول ) سلســلة الدراســات اإلنســانية(اجلامعــة اإلســالمية 

 .فلسطني، غزة
، )دراسة ميدانية(تنمية القيم األخالقية يف املرحلة الثانوية من خالل األنشطة غري الصفية : عوض محد احلسني)   ٢(

 .هـ١٤٢٧رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 



 

)٣٢( 

العامـة للنشـاط  اإلدارةهــ الصـادر عـن ١٤٢٤الطالبية باملرحلة الثانويـة لعـام  نشطةاأل
 .القنفذة الطاليب بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية بمحافظة

 سـتبانةلتحليـل نتـائج اإل اإلحصائية واألساليبواستخدم الباحث املنهج الوصفي 
 سـتبانةحيث كـان جمتمـع الدراسـة هلـذه اإل) ٠٨٣٢٨( وقد بلغ ثباهتا بإعدادهاقام التي 

 : نتائج الدراسة وكان أهم، طالب الصف الثالث الثانوي
الطالبيــة للمرحلــة  نشــطةاأليــة الــواردة ضــمن دليــل خالقتــم تنميــة القــيم األ ـ١

 .غري الصفية بدرجة عالية ومتوسطة نشطةاألالثانوية من خالل مزاولة 
يـة خالقغري الصفية للمرحلـة الثانويـة تعيـق تنميـة القـيم األ نشطةاألمعوقات  ـ٢

 .بدرجة متوسطة

غـري الصـفية ممارسـة  نشـطةاألبصـفة عامـة مـن أكثـر  يةسـالماإلنشاط التوعية  ـ٣
 .من الطالب وإقباالً 

غري الصفية تنمية للقـيم  نشطةاألبصفة عامة من أكثر  يةسالماإلنشاط التوعية  ـ٤
 .يةخالقاأل

 .)١()هـ١٤٢٧، مرام احلازمي( دراسة: دراسة الثامنةال

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل موقـف طـالب اجلامعـة مـن بعـض القـيم الرتبويـة 
: وحتديـد أثـر متغـريات، وقيمـة حتمـل املسـؤولية، وقيمة املعرفـة، املتمثلة يف قيمة الوقت

اجلامعي عىل موقفه من  واحلالة اإلجتامعية للطالب، واملستوى اجلامعي، والكلية، اجلنس
 .تلك القيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسـة (موقـف طـالب اجلامعـة مـن بعـض القـيم الرتبويـة يف املجتمـع السـعودي : مرام حامد أمحـد احلـازمي)   ١(

تري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة ، رسالة ماجس)ميدانية عىل طالب وطالبات جامعة طيبة يف املدينة املنورة
 .هـ١٤٢٧امللك سعود، الرياض، 



 

)٣٣( 

مواقف العينة  ختبارإل إستبانةوقامت بإعداد ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
وتـم تطبيقهـا عـىل عينـة مـن جامعـة طيبـة باملدينـة %) ٩١( من تلك القيم بلغ نسبة ثباهتا

ا  )٤١٥( املنورة بلغ عددها ً  .وطالبةطالب
 : اليةوتوصلت الدراسة إىل النتائج الت 
ــغ متوســط موقــف الطــالب مــن قيمــة الوقــت ـ١  ومــن قيمــة املعرفــة) ١٨٥( بل

)٢٢( ومن قيمـة حتمـل املسـؤولية) ١٢طـالب اجلامعـة أن  وهـذا يعنـي، )٣٣
يف ، من متثلهم لقيمتي الوقت واملعرفة أكربيتمثلون قيمة حتمل املسؤولية بشكل 

 .معةحني حصلت قيمة الوقت عىل اإلهتامم األدنى لطالب اجلا

يف موقف الطـالب مـن ) ٠٠١( ظهرت فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ـ٢
 .قيمة حتمل املسؤولية لصالح الذكور عىل اإلناث

عىل موقف الطالب ) ٠٠١( ثر متغري الكلية شكل دالة إحصائية عند مستوىأ ـ٣
بالنسـبة لقيمـة الوقـت كانـت لصـالح طـالب كليـة ، من القـيم الـثالث مجيعهـا

وبالنســبة لقيمــة املعرفــة كانــت لصــالح ، تمــع وعلــوم احلاســباتالــدعوة واملج
وبالنسبة لقيمة حتمل املسؤولية كانت لصالح طالب كلية ، طالب كلية الدعوة
 .الرتبية وكلية الدعوة

يف موقف الطالب مكن ) ٠٠١( ظهرت فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى ـ٤
 .ستوياتعىل باقي امل األول قيمة الوقت لصالح طالب املستوى

مل يظهر أي أثر ذي داللة إحصائية عىل موقف طالب اجلامعة من القيم الثالث  ـ٥
 .يعزى ملتغري احلالة اإلجتامعية



 

)٣٤( 

` 
تناول الباحث فيام سبق من هذا املبحث الدراسـات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع 

وقـام الباحـث بـالتعليق عـىل ، حمـاور ربعةلتي تم تصنيفها وعرضها ألوا الدراسة احلالية
 : الدراسات من خالل النقاط التالية هذه

 .من حيث اهلدف ـ١
 .من حيث املنهج املستخدم ـ٢

 .املستخدمة األدواتمن  يث  ـ٣

 .من حيث العينة ـ٤

 .الدراسة إجراءمن حيث مكان  ـ٥

 .تلك الدراسةإليها  من حيث النتائج التي توصلت ـ٦

 : من حيث اهلدف :أوالً 

ــاهج الدراســية  ــيم املتضــمنة يف املن ــض الدراســات التعــرف عــىل الق اســتهدفت بع
، الظهـار وداد( العـام مثـلاملقـررة عـىل تالميـذ التعلـيم  يةسـالماإللرتبية اوبالذات كتب 

 )هــ١٤٢٤، عطيـة الصـالح( ودراسـة )هــ١٤٠٩، وضحة السـويدي( ودراسة) ١٤٠٣
 مثـل دراسـةأخـرى  وبعضـها اسـتهدفت مقـررات، )ـهـ١٤٢٨، مسفر املـالكي( ودراسة

فقـد اسـتهدفت مقـررات ) هـ١٤٢٥، حممد العبادي( ودراسة) هـ١٤٢٤، حسن القرين(
-هــ١٤٢٥، كوثر الرشيف( ودراسة )هـ١٤٠٤، حامد احلريب( اللغة العربية بينام دراسة

 يماستهدفت التعرف عىل القيم املتضـمنة يف بعـض آيـات وسـور القـرآن الكـر) م٢٠٠٤
فقـد اقترصـت عـىل القـيم املتضـمنة يف القصـص ) هــ١٤٢٦، ابتسام احلمد( دراسةوأما 

ــا( دراســة كــال مــنوأمــا  ،النبــوي الرشــيف أرشف (و) م٢٠٠٠-هـــ١٤٢٠، حــازم البن
فقد اقترصت عىل حتليـل القـيم ) هـ١٤٢٧، فايز احلارثي( و )م٢٠٠٢هـ١٤٢٢، قادوس

ــة ــربامج التلفزيوني ــبعض مــ، املتضــمنة يف ال ــل وال ــك الدراســات مل تقــف عنــد حتلي ن تل



 

)٣٥( 

 ية مثـل دراسـةسـالماملحتوى بل ذهبت إىل معرفة مـدى التـزام التالميـذ بتلـك القـيم اإل
وضـــحة ( ودراســـة )هــــ١٤٠٤، حامـــد احلـــريب( ودراســـة )هــــ١٤٠٣، وداد الظهـــار(

 .)هـ١٤١٨، عبد ربه السلمي( ودراسة) هـ١٤٠٩، السويدي
ية لـدى الطـالب مـن خـالل بـرامج خالقاألوهناك دراسات استهدفت تنمية القيم 

 و )هــ١٤٠٩، وضـحة السـويدي( أسـاليب التـدريس مثـل دراسـة كـال مـنأو  نشطةاأل
 .)هـ١٤٢٧، عوض احلسني( و )هـ١٤٢٤، عطية الصالح(

ية خالقالطالب لتلك القيم األ إكتسابوالبعض من الدراسات اقترصت عىل مدى 
) هــ١٤٢٠، رجاء املحضار( ودراسة) م١٩٩٩-هـ١٤١٩، عليمأبو  فاطمة( مثل دراسة
 .)هـ١٤٢٧، مرام احلازمي( ودراسة) ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، فؤاد العاجز( ودراسة

 يـةخالقاألهو التعـرف عـىل القـيم  ــكام سبق ذكره ــ هدفها فإن  أما الدراسة احلالية
الالزمة لطالب صفوف املرحلة املتوسطة وذلك مـن خـالل وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة 

ا  والتعرف، يةسالماإل ً لـدى  يـةخالقاألاملناسبة لتنمية القـيم  واألساليبعىل الطرق أيض
 .طالب املرحلة املتوسطة

لـدى طـالب املرحلـة املتوسـطة هـذا  يـةخالقاألالقـيم  إكتسابمدى والتعرف عىل 
 أفـراد إسـتجاباتكانت هناك فروق ذات داللة إحصـائية بـني إذا  إىل معرفة ما باإلضافة

ونــوع املؤهــل املؤهــل العلمــي و التخصــص: إىل متغــريات الدراســة وهــيالعينــة تعــزى 
 .والدورات التدريبية واخلربة التعليمية

ا ً  : من حيث املنهج املستخدم: ثاني
أو  بـني املـنهج الوصـفي تعددت املناهج البحثية املستخدمة يف الدراسات السابقة ما

 .منهام ثالثةأو  إثننياجلمع بني أو  يستنباطاإلأو  التحلييل



 

)٣٦( 

 ً ُ  ا هو أسلوب حتليل املحتوىوقد كان أكثر املناهج البحثية استخدام سـتخدم حيـث أ
 دراسـة) هــ١٤٢٤، حسـن القـرين( ودراسة) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، حازم البنا( يف دراسة

 .)هـ١٤٢٧، فايز احلارثي(
ا عـن أسـلوب حتليـل املحتـوى فقـد  املنهج الوصـفي الأن  كام ً يقـل اسـتخدامه كثـري

ــري( ودراســة) هـــ١٤٠٣، وداد الظهــار( دراســةاســتخدمته  ــد اهللا حري ) هـــ١٤١٧، عب
 .)هـ١٤٢٤، عطية الصالح( ودراسة

كام استخدمت بعض الدراسات أكثر من منهج بحثي كتلك التي استخدمت املنهج 
رجـاء ( ودراسـة) م١٩٩٩-هــ١٤١٩، علـيمأبـو  فاطمـة( كدراسـة الوصفي والتحلـييل

ــادوسأرشف ( ودراســة) هـــ١٤٢٠، املحضــار حمـمـد ( ودراســة) م٢٠٠٢هـــ١٤٢٢، ق
، مـرام احلـازمي( ودراسة ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، فؤاد العاجز( ودراسة) هـ١٤٢٥، العبادي
، حامـد احلـريب( ي كدراسـةسـتنباطالتي استخدمت املنهج الوصـفي واإلأو  ،)هـ١٤٢٧
 و) م٢٠٠٤-هــــ١٤٢٥، كـــوثر الرشـــيف( و )١٤١٨، عبـــد ربـــه الســـلمي( و) ١٤٠٤

 .)هـ١٤٢٦، بتسام احلمدإ(
وضــحة ( وهنــاك دراســة اســتخدمت أكثــر مــن ثالثــة منــاهج بحثيــة وهــي دراســة

حيث استخدمت املنهج الوصفي وشبه التجريبي وأسلوب حتليل ) هـ١٤٠٩، السويدي
 .املحتوى

 واألسـاليبأما الدراسة احلالية فسوف تستخدم املنهج الوصـفي جلمـع املعلومـات 
 .ستبانةيل بيانات اإلللتح اإلحصائية

ًاث  : املستخدمة األدواتمن  يث : الث
 إسـتامرةسـتخدم ايف الدراسات السابقة فنجـد بعضـها املستخدمة  األدواتتنوعت 

، حسن القـرين( ودراسة) م٢٠٠٢هـ١٤٢٢، قادوسأرشف ( حتليل املحتوى مثل دراسة



 

)٣٧( 

) هـــ١٤٢٧، فــايز احلــارثي( ودراســة) هـــ١٤٢٥، حممــد العبــادي( ودراســة) هـــ١٤٢٤
وداد ( مثـل دراسـة سـتبانةبيـنام اسـتخدم الـبعض اإل )هـ١٤٢٨، ملالكيمسفر ا( ودراسة
، علــيمأبــو  فاطمــة( ودراســة )هـــ١٤٠٤، حامــد احلــريب( ودراســة) هـــ١٤٠٣، الظهــار
ــاجز( ودراســة) هـــ١٤٢٠، رجــاء املحضــار( ودراســة) م١٩٩٩-هـــ١٤١٩ ــؤاد الع ، ف
 .)هـ١٤٢٧، عوض احلسني( ودراسة) ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦

ــل دراســةوالــبعض اســتخدم أكثــر  ) م٢٠٠٠-هـــ١٤٢٠، حــازم البنــا( مــن أداة مث
، إسـتبانةحتليـل حمتـوى وأداة  إسـتامرةفقد استخدما  )هـ١٤٢٤، عطية الصالح( ودراسة

 سـتبانةثـالث أدوات وهـي اإل) هــ١٤٠٩، وضـحة السـويدي( بينام اسـتخدمت دراسـة
 .واملالحظة واملقابلة الشخصية

إىل معلمي مقـررات الرتبيـة  توجه ستبانةإلاسة احلالية فسوف تكون أداهتا اأما الدر
 يـةخالقاألاملقـررة عـىل طـالب املرحلـة املتوسـطة هبـدف التعـرف عـىل القـيم  يةسالماإل

ـا  لطالب صفوفها والتعرفالالزمة  ً املناسـبة لتنميـة القـيم واألسـاليب عـىل الطـرق أيض
توسـط  لتلـك طالب املرحلة امل إكتسابومدى  لدى طالب املرحلة املتوسطة يةخالقاأل

 .القيم
ا ً  : من حيث العينة: رابع

ــض  ــة يف بع ــت العين ــات املســتخدمة يف الدراســات الســابقة فقــد كان ــت العين تنوع
، وضــحة الســويدي( كدراســة يةســالماإلالدراســات منــاهج مدرســية يف جمــال الرتبيــة 

) هـــ١٤٢٥، حممــد العبــادي( ودراســة) هـــ١٤٢٤، حســن القــرين( ودراســة )هـــ١٤٠٩
وهناك بعـض الدراسـات كانـت عينتهـا برشـية مـن ، )هـ١٤٢٨، ر املالكيمسف( ودراسة

والطالب ومن تلك الدراسات التي كانت عينتهـا املعلمـني  رشفني الرتبوينياملعلمني وامل
ــه الســلمي( كدراســة ــد رب ــة الصــالح( ودراســة) ١٤١٨، عب ــاك  )هـــ١٤٢٤، عطي وهن

 ،)هـ١٤٢٨، مسفر املالكي( اسةواملرشفني الرتبويني مثل در دراسات مجعت بني املعلمني



 

)٣٨( 

 ودراسـة )هــ١٤٢٧، عوض احلسني( الدراسات التي كان عينتها الطالب كدراسةوأما 
هناك أن  بين  نجد) هـ١٤٢٧، مرام احلازمي( ودراسة) ٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، فؤاد العاجز(

 .)هـ١٤٠٩، وضحة السويدي( دراسة مجعت بني عينة املعلمني والطالب وهي دراسة

 .يف حمافظة القنفذه يةسالماإلعينتها هي معلمي الرتبية فإن  ة احلاليةأما الدراس
ا ً  : من حيث مكان إجراء الدراسة: خامس

وبعضـها ، بعضها كان يف اململكة العربية السعوديةأن  سابقةيتضح من الدراسات ال
 .من العامل العريبأخرى  من أقطار

 ودراسـة )هــ١٤٠٣، الظهـاروداد ( فمن الدراسات التي أجريت يف اململكة دراسة
بمكـة املكرمـة وكانـت  )هـ١٤١٨، عبد ربه السلمي( ودراسة )هـ١٤٠٤، احلريب حامد(

ك نـت يف  )هــ١٤٢٠، رجاء املحضـار( تدور حول القيم يف املرحلة االبتدائية بينام دراسة
يف املدينـة املنـورة وكانـت كلتـا  )هــ١٤٢٧، مـرام احلـازمي( مكة املكرمة وجدة ودراسـة

بيـنام ، يـةخالقطـالب وطالبـات اجلامعـة لـبعض القـيم األ إكتسابراستني عن مدى الد
وتـدور حـول تنميـة القـيم  بمحافظـة القنفـذة) هــ١٤٢٧، عوض احلسني( كانت دراسة

مسفر ( دراسةوأما  ،رحلة الثانويةالصفية وغري الصفية بامل نشطةية من خالل األخالقاأل
ية يف ت ز ـز سـالمدور احلـديث والثقافـة اإلفكانـت بالطـائف حـول ) هـ١٤٢٨، املالكي

، كــوثر الرشــيف( وكانــت دراســة، الثــانوي األول القــيم اخللقيــة لــدى طــالب الصــف
ــة) م٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥ ــد( ودراس ــام احلم ــة) هـــ١٤٢٦، ابتس ــايز احلــارثي( ودراس ، ف
 .القيم اخللقية إستنباطبمكة املكرمة وتدور حول حتليل و) هـ١٤٢٧
 ريت يف األقطار العربيـة فهـي كثـرية حيـث أجريـت دراسـةما الدراسات التي أجوأ

بدولة قطر وكانت حول تنمية القيم اخلاصة بـامدة الرتبيـة ) هـ١٤٠٩، وضحة السويدي(
حول القـيم يف ) هـ١٤٢٥، حممد العبادي( ودراسة واحدة بعامن وهي دراسة، يةسالماإل

-هــ١٤٢٦، العـاجز فـؤاد( ودراسـة بفلسـطني وهـي دراسـة، اإلعداديـةمناهج املرحلة 



 

)٣٩( 

ية بغزة لبعض القـيم التـي تنميهـا سالمطالب اجلامعة اإل إكتسابوتدور حول ) ٢٠٠٦
) م٢٠٠٠-هــ١٤٢٠، حـازم البنـا( وهـي دراسـة وكـان هنـاك دراسـتني بمرصـ، لطلبتها

وكانـت حـول القـيم املتضـمنة يف الـربامج ) م٢٠٠٢هـ١٤٢٢، قادوسأرشف ( ودراسة
ــة ــ، التلفزيوني ــاك دراســتني ب ــو  فاطمــة( األردن وهــي دراســةوهن -هـــ١٤١٩، علــيمأب

 .يةخالقوتدور حول تنمية القيم األ )هـ١٤٢٤، عطية الصالح( ودراسة) م١٩٩٩
يـة لـدى خالقحـول تنميـة القـيم األبمحافظـة القنفـذة  فطبقـتالدراسة احلاليـة  أما

 .يةسالمطالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإل

ا ً  : تلك الدراساتإليها  النتائج التي توصلتمن  يث : سادس
كثري مـن الدراسـات السـابقة التـي اسـتهدفت التعـرف عـىل القـيم الـواردة يف كتـب 

هـذه الكتـب أن  أكـدت عـىللتعلـيم العـام رحلـة اماملقررة عىل تالميـذ  يةسالماإلالرتبية 
 ودراسـة) هــ١٤٠٩، وضـحة السـويدي( يـة مثـل دراسـةخالقتضمنت معظـم القـيم األ

، حممـد العبـادي( ودراسة) هـ١٤٢٤، عطية الصالح( ودراسة) هـ١٤٢٤، حسن القرين(
 .)هـ١٤٢٨، مسفر املالكي( ودراسة) هـ١٤٢٥

الصفية وغري الصفية فقد أكدت  نشطةأما الدراسات التي أجريت عىل الربامج واأل
، وداد الظهــار( كدراســة نشــطةعــىل وجــود بعــض القــيم يف مضــمون تلــك الــربامج واأل

 .)هـ١٤٢٧، عوض احلسني( ودراسة )هـ١٤١٨، عبد ربه السلمي( ودراسة )هـ١٤٠٣
التـي أجريـت يف جمـال وسـائل اإلعـالم كـالتلفزيون  األخـرىت الدراسات كام أكد

 عىل وجود بعض القيم يف مضـمون تلـك الـربامج التلفزيونيـة كدراسـة طفالاأل وبرامج
 ودراسة) م٢٠٠٢هـ١٤٢٢ ،قادوسأرشف ( ودراسة) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، حازم البنا(
الدراسات التي أجريت عىل آيـات وسـور القـرآن أن  يف  ني، )هـ١٤٢٧، فايز احلارثي(

 ية بمضـموهنا مثـل دراسـةسـالمالكريم والسنة النبويـة بينـت وجـود كثـري مـن القـيم اإل
 ودراســة) م١٩٩٩-هـــ١٤١٩، علــيمأبــو  فاطمــة( ودراســة )هـــ١٤٠٤، حامــد احلــريب(



 

)٤٠( 

 .)هـ١٤٢٦، ابتسام احلمد( ودراسة) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، كوثر الرشيف(
 إختالفومتثـل القـيم بـ إكتسـابا يف إختالفهناك أن  وأشارت بعض الدراسات إىل
إىل ) هــ١٤٢٧، مـرام احلـازمي( فقـد أشـارت دراسـة، اجلنس والعينة الريفية واحلرضـية

، علـيمأبو  فاطمة( كام أشارت دراسة، املسؤولية حتملتفوق الذكور عىل اإلناث يف قيمة 
لصالح اإلناث عىل الذكور يف درجة  إىل فروق ذات داللة إحصائية) م١٩٩٩-هـ١٤١٩

 .يةخالقممارستهن لبعض القيم األ
فقـد أظهـرت تفـوق أبنـاء احلرضـ عـىل ) م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، حازم البنا( ما دراسةأ

 .)لالعد، األمانة، الصدق، التواضع، اإلخالص، الصرب( أبناء الريف يف إدراكهم لقيم
 ً مل يكن ألحد هذه املتغريات أثر  متغري املؤهل العلمي واحلالة اإلجتامعيةفإن  اوأخري

ــذكر كــام وضــح مــن دراســة ــاجز( ي ــرام احلــازمي( و) ٢٠٠٦-هـــ١٤٢٦، فــؤاد الع ، م
 .)هـ١٤٢٨، مسفر املالكي( و) هـ١٤٢٧

ية بعون الباحث يدعها لتجيب عنها الدراسة احلالفإن  أما نتائج هذه الدراسة احلالية
 .اهللا ومشيئته

!!! 
  

 



 

 
 

 ثاينال الفصل
 المرحلة المتوسطة وخصائص نمو طالبها
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)٤٢( 

 
 

 المرحلة المتوسطة وخصائص نمو طالبها

يتعرض الباحث يف هذا الفصل بإذن اهللا تعاىل للحديث عن املرحلـة املتوسـطة التـي 
طبيعـة ـــ بـإذن اهللا ـــ وسوف يناقش الباحث يف هذا الفصـل  ،هو بصدد تطبيق بحثه فيها

 .اوأهدافها وأمهيتها وخصائص نمو طالهب، املرحلة املتوسطة




` 
حــددت سياســة التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية بــأن املرحلــة املتوســطة هــي 

ية شاملة لعقيدتـه وعقلـه وجسـمه إسالمغايتها تربية الناشئ تربية ، مرحل  ثقافي  عامة«
ه، وخلقه ُّ ُّ به يراعى فيها نمو وهي تشـارك غريهـا يف حتقيـق ، وخصائص الطور الذي يمر

 .)١(»األهداف العامة من التعليم

 بتدائيةوهي املرحلة الثانية من السلم التعليمي باململكة العربية السعودية تيل املرحلة اإل
وهـي ، ليقيضـ هبـا ثـالث سـنوات، يلتحق هبا عادة يف سن الثانية عرشة من عمره«والتلميذ 

 .)٢(»تتفق مع اخلصائص اجلسمية والنفسية للتلميذ يف سن املراهقة املبكرةبذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٤١٦، مطابع وزارة املعارف، الريـاض، ٤، طسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةوزارة املعارف، )   ١( هــ
 .١٧ص

، الريــاض، مكتبــة الرشــد، سياســة التعلــيم ونظامــه يف اململكــة العربيــة الســعودية: عبــد اهللا بــن عقيــل العقيــل)   ٢(
 .٨٧هـ، ص١٤٢٦



)٤٣( 

وتعد املرحلة املتوسطة هي املرحلة الوسطى من مراحـل التعلـيم العـام فهـي متاحـة 
ـا  وتشمل هذه املرحلـة، بتدائيةللطالب بعد حصوله عىل شهادة املرحلة اإل متعـددة أنواعً

، واملعاهـــد العلميـــة املتوســـطة، لكـــريماألغــراض وهـــي متوســـطات حتفـــيظ القـــرآن ا
 .واملتوسطات العامة وهي التي سيكون تركيزنا عليها بإذن اهللا

 : ييل املرحلة تشكل ماأن  وهبذا يتضح
املرحلة الثانية من مراحل التعليم العام فهي املرحلة الوسطى بني ثالث مراحل  ـ١

 .الثانوية، املتوسطة، بتدائيةاإل: هي

ا غا يلتحق هبا الطالب ـ٢ ً يف عمر الثانية عرش وينتهي يف هنايـة اخلامسـة عرشـ أي لب
 .مايشكل املرحلة املبكرة من املراهقة

 .والثاين والثالث املتوسط األول تتكون من ثالثة صفوف هي  ـ٣
عـىل من اهج فإن  ،وبناء عىل ما سبق توضيحه من طبيعة املرحلة املتوسطة يف اململكة

ي النمـو الشـامل للتلميـذ يف هـذه املرحلـة عقيـدة تراعـأن  يةسـالمومقرارات الرتبيـة اإل
 ً  .وذلك يف ضوء خصائص النمو التي تتميز هبا هذه املرحلة عام سواها، ا وخلقً وجسام

هـي املرحلـة الثانيـة مـن مراحـل (: للمرحلة املتوسـطة جرائيالتعريف اإلفإن  وهبذا
الثانيـة عرشـ إىل  ويمتـد عمـر الطالـب فيهـا مـن، التعليم العام الذي ترشف عليـه الدولـة

 األول اخلامسة عرش والتـي متثـل بدايـة سـن املراهقـة املبكـرة وتتكـون مـن ثالثـة صـفوف
 .)والثاين والثالث املتوسط

` 
ً أد األهداف يف نظم التعليم يعترب ن حتديإ ً مر ا لوضع  طة متكا لة  تناس ة ا رضوري

 .لرتبويةفاعلة يف العملية ا
أهـداف  ن فلسفة املجتمع هي التي حتدد أهـداف العمليـة التعليميـة وقـد اشـتقتإو

 : مصادر وهي أربعةالتعليم يف اململكة العربية السعودية من 



)٤٤( 

 .ية بمبادئها ومنهجها الشامل لالنسان والكونسالمالعقيدة اإل -١«
 .وديةاالوضاع اإلجتامعية واإلقتصادية يف اململكة العربية السع -٢
 .ات العرص وخصائصهإجتاه -٣
 .)١(»حاجات املواطن السعودي ومطالب نموه -٤

وقـد حـددت اللجنـة العليـا لسياســة التعلـيم يف اململكـة العربيـة السـعودية أهــداف 
 : )٢(هـ وهي١٣٩٠التعليم يف وثيقتها الصادره عام 

، اتهية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسـلوكه وترصـفسالممتكني العقيدة اإل ـ١
 .وتنمية حمبة اهللا وتقواه وخشيته يف قلبه

ه ـ٢ العامـة واملبـادئ  صـولحتى يلمَّ باأل، تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنِّ
 .ة للثقافة والعلومساسياأل

 .وتعويده التأمل والتتبع العلمي، تشويقه إىل البحث عن املعرفة ـ٣
وتعهـدها بالتوجيـه ، لـبتنمية القدرات العقلية واملهـارات املختلفـة لـدى الطا ـ٤

 .والتهذيب
وتقـدير ، ية التي يسودها اإلخاء والتعـاونسالمتربيته عىل احلياة اإلجتامعية اإل ـ٥

 .وحتمل املسؤولية، التبعة
 .وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره، تدريبه عىل خدمة جمتمعه ووطنه ـ٦
تـه املسـلمة التـي ينتمـي إليهـا ستعادةح ز مه ه إل ـ٧ َّ م ُ السـري يف  إسـتئنافو ،أجماد أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دار اخلرجيــي للنرشــ، ، نظـام التعلــيم يف اململكـة العربيــة السـعودية: عبـد العزيــز بـن عبــد اهللا السـنبل وآخــرون)   ١(
 .١٨٥هـ، ص١٤١٩الرياض، 

 .٢٠، مرجع سابق، صسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية وزارة املعارف،)   ٢(



)٤٥( 

 .طريق العزة واملجد
، النافعـة عـاملفراغـه يف األ إسـتثامرو، بوقتـه يف القـراءة املفيـدة نتفـاعتعويده اإل ـ٨

 .ية مزدهرة قويةسالموترصيف نشاطه بام جيعل شخصيته اإل
، كيـف يواجـه اإلشـاعات املضـللة -بقـدر سـنه  -تقوية وعي الطالب ليعـرف ـ٩

 .الدخيلة واملبادئ، واملذاهب اهلدامة
 .إعداده ملا ييل هذه املرحلة من مراحل احلياةـ ١٠

ي الـذي سـالمنابعة من تعـاليم ديننـا اإلأهنا  ومن خالل هذه األهداف السابقة نرى
ً عقيدة ورشيعة وخلقً ــ  حفظها اهللاــ تدين به هذه الدولة  ً ا وحكام يف سا ر  ا متكامالً  ونظام

 .احلياة شؤون
ية دالتعلـيم املتوسـط يف اململكـة العربيـة السـعوأن  ةالسابق ويتضح لنا من األهداف

 : )١(يركز عىل اجلوانب التالية
رتفاع بمستوى ودرجة النمو املتكامـل لطـالب املرحلـة املتوسـطة مـن مجيـع اإل ـ١

 .اجلوانب الروحية واجلسمية والعقلية والوجدانية

 .عداد الطالب للحياة العلمية يف البيئة التي يعيشون فيهاإ ـ٢

عتزازهم بـوطنهم إ نفوس الطالب والعمل عىل تقوية فاهيم الوطنية يفك د مأت ـ٣
 .ي والعريب الكبريسالماإل

 .عداد الطالب للمسامهة يف خدمة البيئة واملدرسةإ ـ٤

` 
ا هلــا وقاعــدة للمرحلــة فلــذا تعتــرب امتــدادً  بتدائيــةتــيل املرحلــة املتوســطة املرحلــة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٦مرجع سابق، ص، نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل وآخرون)   ١(



)٤٦( 

يف السـلم التعليمـي وهـذا  أمهيـةيـة بـني مـر لتني ممـا يكس بها إنتقالهي مر لة الثانوية ف
تعترب املرحلـة «حيث ) هـ١٣٩٠( ماحددته وثيقة سياسة التعليم يف اململكة الصادرة عام

هامة يف حيـاة التلميـذ فهـي  إنفصالاملتوسطة بحكم موضعها يف السلم التعليمي مرحلة 
احلياة وهي بالنسبة لبعضهم  أعباءب طالعائ ة تعد م لإلبالنسبة لبعض التالميذ مرحلة هن

 .)١(»اآلخر موصلة إىل املرحلة الثانوية من التعليم
 : يايت ما يتهامن خالهلا املرحلة املتوسطة أمه العوامل التي تكتسبأبرز  ولعل

 ة ـ ـمتثـل املرحلـة املتوسـط«هنا واسـطة العقـد يف مراحـل التعلـيم العـام لـذلك إ ـ١
ــيبحـكـم  وـضـعه ــالمرحلــة ــــ  ا يف الســلم التعليم ــة ذات إنتق ــاة  أمهي يف حي

 .)٢(»التلميذ

الذي تبنى عليه مراحل التعليم الالحقة كالتعليم الثانوي  ساساأل«هنا املرحلة إ ـ٢
 .)٣(»واجلامعي وغريه

وبناء شخصياهتم كمواطنني تكون هلـم  النشءعداد إفيه  يتم «هنا املرحلة التي إ ـ٣
 .)٤(»يتمثلها أبناءهأن  حيرص املجتمع عىلصفات وعادات وسلوكيات 

من تن ية  بتدائيةحققته املرحلة اإل هنا املرحلة التي جيري فيها تثبيت وتوسيع ماإ ـ٤
 .ةساسياملهارات واملعارف األ

 إنتهاءتكون بألهنا  ،حتدد مستقبل الطالب«ألهنا  املرحلة املتوسطة مرحلة مهمة  ـ٥
ومـا يتبـع هـذا السـن مـن تغـريات نفسـية ، بتداء سن املراهقةإمرحلة الطفولة و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٦، مرجع سابق، صسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةوزارة املعارف، )   ١(
، عـامدة شـؤون املكتبـات ٢، طنظـم التعلـيم يف اململكـة العربيـة السـعودية والـوطن العـريب: ري مصـ حمنـ أمحد)   ٢(

 .٢٣٧هـ، ص١٤٠٢بجامعة امللك سعود، الرياض، 
 .٧٨، مرجع سابق، صسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةوزارة املعارف، )   ٣(
 .٧٨املرجع السابق، ص)   ٤(



)٤٧( 

 .)١(»وجسدية وعقلية وخلقية

متتاز مرحلة املراهقة يف بعض املجتمعـات «هنا متثل بداية مرحلة املراهقة والتي إ ـ٦
ونمو املشاعر الدينيـة لـدى ، بالوعي الديني ية بام يعرف يف علم النفسسالماإل

واخللقيـة مثـل مسـاعدة  لـذلك تظهـر لديـة كثـري مـن النزعـات املثاليـة، املراهق
 .)٢(»الضعفاء واملحتاجني

ا إ ـ٧ ً عمـق إىل أ إنتامءلطالب من الفرص لكي حيقق ا«ن املرحلة املتوسطة تتيح كثري
تتيح املزيد من الفـرص لتنميـة قـدرات الطالـب أهنا  عن فضالً ، صيلةثقافته األ

 .)٣(»املهني يف املرحلة التاليةأو  ختيار التعليميبام يعد لإلواستعداداته 




 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٩، مرجع سابق، صنظم التعليم يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب :منري  صلح أمحد)   ١(
ــت، ١، طســيكولوجية املراهــق املســلم املعــارص: عبــد الــرمحن حممــد العيســوي)   ٢( ، دار الوثــائق الســاملية، الكوي

 .٥م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧
، مطبعـة مكتـب الرتبيـة العـريب بية السـعوديةتطور نظام التعليم يف اململكة العر: محدان أمحد الغامدي وآخرون)   ٣(

 .١٥٩م، ص٢٠٠٢لدول اخلليج العريب، الرياض، 



)٤٨( 






ة ه الواضـح عـىل العمليـة التعليميـتـأثرييته وله أمهأمر  املتعلم طبيعةن التعرف عىل إ
التعلـيم و سـلوب والطريقـه املتبعـة يف الرتبيـةاألأو  نشـطةاألأو  الرتبوية سواء من املنهج

 .ة إىل تنمية شخصية املتعلم السوية املتحلية بالسوك السليم واخللق الفاضل القيماملؤدي
الثانية عرشة وحتى هناية اخلامسـة  يف  ناملرحلة املتوسطة بطالب ال حيث ي تحقو 

وحيـث تعتـرب مرحلـة املراهقـة مـن ، والذي يمثل مرحلة املراهقة املبكرة هعرشة من عمر
ــاةامل أهــم ــة يف حي ــة بحــدوث تغــريات «ألـهنـا  اإلنســان راحــل العمري ــاز هــذه املرحل متت

كام متتاز هذه املرحلة باهنا فـرتة ، فسيولوجية وجسمية وعقلية تنقل الطفل إىل عامل الكبار
إىل بيئة جديدة مل يعهدها الطفل مـن قبـل ممـا  طفالاأل من بيئة معروفه وهي بيئة نتقالاإل
 .)١(»لتكيف مع البيئة اجلديدةباخر يف ظهور عدد من مشكالت اأو  يسهم بشكل

تتميــز و عــىل درجــة كبــرية مــن األمهيــة يف التكــوين الشخيصــ للفــردن املراهقــة وأل
ً  نتقالخصائص مرحلة املراهقة يف اإل باملراهق من مرحلة تتصـف باالعتامديـة إىل  اتدرجيي

 إلقـاء الضـوء عـىل؛ لذا كـان مـن الرضـورة ية يف مجيع النواحيستقاللمرح ة تت ف باإل
ومعرفة خصائصها وحاجاهتا للوقوف عىل مايناسـب الطالـب مـن قـيم ، مرحلة املراهقة

ا اته وفقً إجتاهية وأساليب تربوية لتنميتها تتمشى مع خصائصه وحاجاته وميوله وأخالق
 .يسالملطبيعة الدين اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٩٦، دا ر اخلرجيـي للنرشـ والتوزيـع، الريـاض، ٣، طالنمو اإلنساين الطفولة واملراهقـة: حممود عطا عقل)   ١(

 ٣٣٧ص 



)٤٩( 

` 
 : لغةً تعريف املراهقة 

راهق : ويقال أيضا .قارب احللم: الغالم )راهق( مشتقة من الفعل«ن كلمة مراهق إ
 .)١(»الغالم احللم

سـواء ، دنـا منـهأو  ،غشـيه وحلقـه: كفـرح: رهقـه«ما يف القاموس املحيط فقد جـاء أ
 .)٢(»قارب احللم: وراهق الغالم، مل يأخذهأو  أخذه

إليـه  يشـري من النضج والرشد وهذا ما قرتاباملراهقة تعني اإلأن  ومن هذا يتبني لنا
الذي يعني ، )راهق( إىل الفعل العريب) املراهقة( رجع كلمةأالرمحن العيسوي حيث  بدع
: ورهقت اليشء رهقا، قارب االحتالم: فراهق الغالم فهو مراهق أي، من كذا قرتاباإل
 .)٣(من النضج والرشد قرتابواملعنى هنا يشري إىل اإل، قرب  منه

ً تعريف املراهقة   : اإصطالح
تعريفـات متعـددة حـاول كـل منهـا الرتكيـز عـىل  صـطالحقة يف اإللقد عرفت املراه

 : وفيام ييل نستعرض بعضا منها، جانب من جوانب النمو فيها
، من النضج اجلسمي والعقيل والنفيسـ واإلجتامعـي قرتاباإل«هنا أعرفت املراهقة ب

واجلسـمي ألنه يف مرحلة املراهقة يبدأ الفرد يف النضـج العقـيل ، ولكنه ليس النضج نفسه
 ٩بعد سنوات عديد تصل إىل إال  النضج إكتاملولكنه ال يصل إىل ، والنفيس واإلجتامعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٩١ت، ص.عربية، القاهرة، د، جممع اللغة ال٢، طاملعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى مدكور وآخرون)   ١(
، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة القاموس املحيط: جمد الدين حممد يعقوب الفريوز آبادي)   ٢(

 .١١٤٨م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٥، ط١الرسالة، ج
،، سيكولوجية املراهق املسلم املعارص: عبد الرمحن حممد العيسوي)   ٣(  .١١٣ص  مرجع سابق



)٥٠( 

 .)١(»سنوات
من الطفولة إىل مرحلة الرشـد  نتقالأن املراهقة هي مرحلة اإل«ويذكر حامد زهران 

ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد مـن ، فاملراهقة مرحلة تأهب ملرحلة الرشد، والنضج
 .)٢(»)١٢-١١( عامني أي بنيأو  قبل ذلك بعامأو  لثالثة عرش إىل التاسعة عرش تقريباا

التي  اإلنساناملراهقة عبارة عن الفرتة الزمنية من حياة «الزعبي بأن  أمحد بينام  رفها
تتميز بوجود جمموعة من التغـريات ، متتد مابني هناية الطفولة املتأخرة وبداية سن الراشد

 .)٣(»ية واإلجتامعيةنفعالعقلية واإلاجلسمية وال
 اإلنسـاناملرحلة النامئية الثالثة التي يمر هبـا «املراهقة هي أن  ويرى حممد الزعبالوي

وتتميــز بــالنمو ، وهــي تتوســط الصــبا والشــباب، يف حياتــه مــن الطفولــة إىل الشــيخوخة
 .)٤(»البدين والنفيس والعقيل واإلجتامعي، ات النموإجتاهالرسيع يف مجيع 
ا مـا «نـه نفـرق بينهـا وبـني البلـوغ فإأن  اإجرائيـنعـرف املراهقـة أن  ولعلنا قبـل ً كثـري

ـإختالفـثمـة أن  ويف احلقيقـة، تستخدم كلمتا املراهقة والبلوغ عىل أهنام مرتادفتان ً ا يف ا فني
وتسـتمر حتـى مرحلـة ، فكلمـة مراهقـة تطلـق عـىل مرحلـة تبـدأ بـالبلوغ، معنى اللفظني
 .)٥(»سنة ٢٠-١٢ني حوايل سن النضج أي فيام ب

وهي مرحلـة ، يقترص معناه عىل النموين الفسيولوجي واجلنيس«نه ما كلمة بلوغ فإأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣مرجع السابق، ص ، سيكولوجية املراهق املسلم املعارص، الرمحن حممد العيسوي عبد)   ١(
 . ٣٢٣م، ص ١٩٩١، عامل املتب، القاهرة، ٥، طالصحة والعالج النفيس: حامد عبد السالم زهران)   ٢(
، ٢٠٠١االردن، ، دار زهـران للنرشـ والتوزيـع، عـامن، علم نفس النمو الطفولـة واملراهقـة: حممد الزعبي أمحد)   ٣(

 .٣٢٠ص
، مؤسسة الكتب الثقافية، بـريوت، ٣، طتربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس: حممد السيد حممد الزعبالوي)   ٤(

 .١٦هـ، ص١٤١٧لبنان، 
 .٢٤٥هـ، ص١٤٢٥، مكتبة الرشد، الرياض، ٢، طعلم نفس النمو: عبد الرمحن سيد سليامن)   ٥(



)٥١( 

ً ، وفيها تنضج الغدد التناسلية، تسبق املراهقة مبارشة ، ا عـىل التناسـلويصبح الفـرد قـادر
 .)١(»ساللته إستمرارواملحافظة عىل نوعه و

 : للمراهقة جرائياإلالتعريف  أما
ي املرحلة التي تيل مرحلة الطفولة وقبل سن الرشد ويتم فيها كثـري مـن التغـريات ه

اجلسـمية والعقليــة والوجدانيــة واإلجتامعيــة ويكــون الفــرد فيهــا بــأمس احلاجــة للعنايــة 
 .والتوجيه اخللقي والديني

اخلصائص التي يتميز هبا طالب  إستعراضهذه التعريفات يمكننا  إستعراضوبعد 
 : وتأيت يف اجلوانب التاليةة هذه املرحل

 .خصائص النمو اجلسمي والفسيولوجي ـ١

 .خصائص النمو العقيل ـ٢

 .نفعايلخصائص النمواإل ـ٣

 .خصائص النمو اإلجتامعي ـ٤

 .خصائص النمو اخللقي ـ٥
` 

ول بعـاد اخلارجيـة للجسـم كـالطيريات التي تطرأ عىل األيقصد بالنمو اجلسمي التغ
النمو الفسيولوجي فهي التغيريات التي تطرأ عـىل أما  والعرض والوزن وغريها للجسم

 .األعضاء الداخلية للجسم
ـ جسـد أنحـاء تغيـريات يف مجيـع ة حي لملراهقففي ا  ً ـاملراهـق داخلي ً ا فه و ا وخارجي

ويف اهليكـل ، الداخليـة جهـزةواأل، يواجه عملية حتول كاملة يف وزنـه وحجمـه وشـكله«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٦مرجع السابق، ص، علم نفس النمو، عبد الرمحن سيد سليامن)   ١(



)٥٢( 

ــةواأل ــة املراهقــة ومــن، عضــاء اخلارجي ــزة ملرحل ــرز  ويعــد هــذا التحــول اجلســدي مي أب
 .)١(»معاملها

ا بني طالب املرحلة املتوسطة التـي متثـل بدايـة املراهقـة ً أن  فنجـد، ونجد ذلك ظاهر
ا ً ا وظاهر وذلك ألنه قد بدأ النمو اجلسـمي يف ، الشكل اخلارجي قد تغري وأصبح ملحوظً

حجــم الكتفــني  ويكــرب، والــذراعان، خلارجيــه تطــول الســاقانففــي األعضــاء ا«التغــري 
اهلرمونـات اخلاصـة هبـا فيتغـري  إفرازويف داخل اجلسم تبدأ الغدد التناسلية يف ، والقدمني

 .)٢(»رنني الصوت ونرباته تتبدل
ففـي بدايـة ، يتصف النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بالزيادة الرسيعة املفاجئـة«نه أكام 

ثـم يـيل ، يف الطـول والً أوتكون الزيـادة ، معدل الرسعة النمو عنه يف هنايتها املراهقة يزيد
 .)٣(»إىل التغريات يف نسب اجلسم ضافةباإل، ذلك الوزن

صفات وخصـائص النمـو اجلسـمي التفـاوت يف نمـو أجـزاء اجلسـم  كام أنه من أهم
و بــن س ال تنم ـ«أهنـا  فـيالحظ عــىل أجـزاء اجلســم الداخليـة واخلارجيــة، بـشكل  تلــف

ولكن درجة ضغط ، وتطول الرجالن والذراعان، فالقدم تنمو بدرجة ملحوظة، الدرجة
، يف هذه املرحلة من بقية أجـزاء اجلسـم هبطأ يف نموالقلب أأن  الدم تنخفض قليال نتيجة

 ً  رتباكا يف اإلويعترب البعض عدم التساوي يف درجة النمو بني أعضاء اجلسم املختلفة سبب
 .)٤(»ي يالحظ عىل سلوك املراهقالذ ضطرابواإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١هـ، ص١٤١٤، دار املسلم، الرياض، ٢، طاملراهقون: عبد العزيز النغيميش)   ١(
 .١٥٤هـ، ص١٤١٤، دار القلم، الكويت، علم النفس الرتبويرجاء حممود أبو عالم، )   ٢(
، علم نفس النمو الطفولة واملراهقة: حممد الزعبي أمحد)   ٣( مرجع سابق  .٣٣٢ص ، 
 .٣٤٦م، ص١٩٩٠، دار القلم، الكويت، دراسات يف سيكولوجية النمو: حامد عبد العزيز الفقي)   ٤(



)٥٣( 

 ً ة ساسـياملظاهر األ« الداخلية للمراهق ومن أهم نسجةا يف األويرافق هذا النمو تغري
ُ ، )١(»للتغريات يف النمو الفسيولوجي يف حياة الطفل النضج اجلنيس عد هـذا مـن أكثـر وي

ا  النمو أشكال ً  .عىل نفسية املراهقأثر
نمو رسيع مفاجئ يف اهليكل العظمـي ويـتجىل «هناك أن  ويرى عبد احلميد اهلاشمي

احلـوض  إتسـاعو، الكتف والصدر لـدى البنـني إتساعالطول يف كال اجلنسني و إزدياديف 
 موعـد، ا يف حركـات املراهـقإرتباكـنمو الرسـيع يسـبب الوهذا ، واالرداف لدى البنات

 الرســـيعة التـــي توافـــق رسعـــة نمـــو إىل زمـــن مناســـب ليـــتمكن مـــن الســـيطرة إتـــزان
 .)٢(»طرافاأل

خر توافق النمو يف اجلهاز العضيل عن نمـو اجلهـاز العظمـي مقـدار يتأ«نه ثم يذكر أ 
 ً وذلك لتوتر عضالته ، ا ولو دون عمل يذكررهاقً ا وإسنة تقريبا وهذا يسبب للمراهق تعب

 .)٣(»ها مع نموالعظام الرسيع وحركاهتاإنكامشو
ت مهمة يف حد ذاهتا ولكنها مهمة من ن التغيريات التي تطرأ عىل جسم املراهق ليسإ

فجسـم ، ها غري املبارش عىل شخصية املراهق وقدراته وسلوكه وقيمـه اخللقيـةتأثريحيث 
املراهـق مـن حيـث تقبلـه  يتـأثرف، املراهق وعقله وعواطفه تتـأثر كـل واحـد منهـا بـاآلخر

غري اجلسامين عىل والذي جيعله يتتبع أثر الت، للتغريات املفاجئة والرسيعة يف نموه اجلسمي
الغري وسط أرسته وبني أقرانه وداخل جمتمعه مما يشغل تفكريه وجيعله يضطرب ويرتبـك 

ا ويترصـف عـىل هـذا النحـو فتصـدر منـه حيدو به النظر أحيانا إىل نفسه إ مما ً نه أصبح كبري
ا من القيمالسلوكيات تبعً  ا معينً بع نمطً النمـو  ا يسبب لـه هـذاوأحيانً ، ا لذلك مما جيعله يتَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٦، مرجع سابق، ص م نفس النمو الطفولة واملراهقةلعحممد الزعبي،  أمحد)   ١(
، دار ٤، طخةعلــم الـنفس التكـويني أسســه وتطبيقاتـه مــن الـوالدة إىل الشــيخو: عبـد احلميـد حممــد اهلاشـمي)   ٢(

 .١٩٢هـ، ص١٤٠٠املجمع العلمي، جدة، 
 .١٩٢املرجع السابق، ص)   ٣(



)٥٤( 

، الرسيع واملفاجئ التوتر والقلق من شكله اجلديد مما جيعله يتذبذب يف أفعاله وسلوكياته
ِ واإل  .جيابمما يؤثر عىل قيمه اخللقية بني السلب

يسـتثمر هـذه أن  وهلذا عىل املريب يف الوسط الرتبوي داخل األرسة واملدرسة وغريها
وأنه قادر عىل ، فيشعره بالثقة بنفسه، لديهالتغريات لدى املراهق يف غرس القيم وتنميتها 

ً ، أفضـل التعامل مع املجتمع مـن حولـه بشـكل ا فـاعال ً لـه شخص يته  وأنـه أصـبح عضـو
وهذا كله ممـا ينمـي ، ومتثل القيم العالية الفاضلة، املتميزة مما يدفعه لسلوك اخللق احلسن

 .ية ل يهخالقالقيم األ
` 
 .العقيل يف املراهقة يعني التغيريات التي تطرأ عىل األداء العقيل يف الكم والكيفن النموإ

نـه يف هـذه املرحلـة إ«: فيتسم النمو العقيل يف مرحلة املراهقة كام يقول حامد زهـران
يـة دراكيزداد نمو القدرات العقلية وخاصـة القـدرات اللفظيـة وامليكانيكـة والرسـعة اإل

وتتسـع ، مظاهر ن ـاطها إختالفياة املراهق العقلية ولتباين ولتباعد مستويات وتنوع ح
املدارك وتنمو املعارف ويستطيع املراهق وضع احلقائق مع بعضها الـبعض بحيـث يصـل 

 .)١(»ورائها إىل فهم أكثر من جمرد احلقائق نفسها بل يصل إىل ما
، تقريبـامـن ذكائـه يف السـابعة عرشـة % ٩٥ن املراهـق يصـل إىل حـوايل أ«وهلذا نجد 

العالقـات بـني  إدراكو، الفرتة قـدرة املراهـق عـىل التعليـل والتحليـل حيث تنمو يف هذه
 .)٢(»األشياء

فينمـو التـذكر وتـزداد القـدرة «ويف النمو العقيل يطرأ تغريات عىل العمليات العقلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

-٣٧٦م، ص ١٩٨٦، عـامل الكتـب، القـاهرة ٤، طعلـم الـنفس الطفولـة واملراهقـة: حامد عبد السالم زهران)   ١(
٣٧٧. 

 .٣٤٦مرجع السابق، ص، علم نفس النمو الطفولة واملراهقةحممد الزعبي،  أمحد)   ٢(



)٥٥( 

ــزداد القــدرة عــىل التفكــري، لفــاظعــىل التخيــل املجــرد واملبنــي عــىل األ  ســتداللواإل وت
وتـزداد القـدرة عـىل التعمـيم وفهـم ، وحـل املشـكالت األشـياءواحلكم عىل  ستنتاجواإل

 .)١(»الرموز أكثر من قبل وتزداد القدرة عىل التجريد وفهم، العامة فكارالتعميامت واأل
 : العمليات العقلية ولعلنا نستعرض بعض مظاهر هذه

 : التفكريــ  ١
ليـات العقليـة تزيـد يف مرونتهـا والـتحكم العمأن  كـام، يتميز تفكري املراهق بحريته«

 .)٢(»فيها
ا مـن الصـفات نه يف هذه املرحلة خيتلف تفكري املراهق عن السابق فيتسـم بعـددً كام أ

 : فمنها
وقدرتــه عــىل التحليــل ، ســتنتاجواإل ســتداللقــدرة املراهــق عــىل التجريــد واإل -أ«

 .والرتكيب
 .يبتكاررد والتفكري اإلونمو التفكري املج، تزداد القدرة عىل الفهم -ب
 .تزداد قدرة املراهق عىل فرض الفروض حلل املشكالت املعقدة -ج
 .)٣(»يتجه تفكري املراهق نحو التعميم -د
 : التذكرــ  ٢
 .)٤(»تزداد قدرة الفرد عىل التذكر واحلفظ خالل سنوات املراهقة«

ــرتة ــدى املراهــق يف هــذه الف ــادة يف التــذكر ل ــادة ورسعــة  وهــذه الزي تعمــل عــىل زي
 .املهارات واملعلومات إكتسابفتنمو لديه القدرة عىل التعلم و، مكانياتهالتحصيل وإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٥-٣١٤مرجع السابق، ص ، علم النفس الطفولة واملراهقة: امد عبد السالم زهرانح)   ١(
مرجع علم نفس النمو الطفولة واملراهقةحممد الزعبي،  أمحد)   ٢(  ٣٤٧.سابق، ص، 
 .٢٥٥مرجع سابق، ص، علم نفس النمو: عبد الرمحن سيد سليامن)   ٣(
 .٣٥٣رجع السابق، صامل، واملراهقةعلم نفس النمو الطفولة : حممد الزعبي أمحد)   ٤(



)٥٦( 

 : التخيلــ  ٣
فاملراهق يقفز بتخيالته فـوق ، يتسم التخيل عند املراهق بالغنى والتنوع والغموض«

 .)١(»شياءاألحواجز الزمان واملكان ويمد قبضته ليتناول مايعجز عن بلوغه يف واقع 
أي الصــور ، لفـاظيتجــه خيـال املراهـق نحــو اخليـال املجـرد املبنــي عـىل األ«نـه كـام أ
مـن ، ه للغة تكاد تـدخل يف طـوره النهـائيإكتسابعملية أن  ولعل ذلك يعود إىل، اللفظية

 .)٢(»اللغة هي القالب الذي تصب فيه املعاين املجردةأن  حيث
 : دراكاإلــ  ٤
وتتأثر بنموه العضوي والفسيولوجي ، ند الفرد مع تقدم العمرع دراكتزداد قوة اإل«
ه مـن املسـتوى احليسـ املبـارش إىل إدراكـفاملراهق يتطور ،  واإلجتامعي والعقيلنفعايلواإل

يف ، الطفل ينحرص يف حارضة الـراهن إدراكف، شبه احليس ثم املدركات املجردة واملعنوية
 .)٣(»ستقبل البعيديناملراهق يمتد إىل املايض وامل إدراكحني 
والتخيـل  دراكن النمو يف القـدرات العقليـة للمراهـق وتوسـع قدراتـه يف التفكـري واإلإ

والتحليل تعطي املراهق القدرة عىل حتليل الوسـط القيمـي داخـل املجتمـع ووسـط األقـران 
صـغر واألرسة مما جيعله ينتقد من حوله لعدم متثلهم لتلك القـيم واملبـادئ التـي تعلمهـا يف ال

لزيادة قدرتـه العقليـة باسـتطاعته حتليـل القـيم واملبـادئ داخـل وأيضا ، هتمهم بالنفاقوربام أ
اتـه وميولـه ممـا جيعلـه يثـور ضـدها ويتمثـل بعـض القـيم واملثـل إجتاهاملجتمع التي ال توافق 

واملبادئ التي يبحث عنها ويؤيدها ويتمسك هبا فيترصف يف سلوكياته عىل هذا النحو مما يؤثر 
 ً ا عىل قيم ومبادئ املراهقتأثري ً والفهم والتذكر تعطيـه القـدره  نتباهقدرته عىل اإلأن  كام، ا كبري

ممـا بـام يتعلمـه مـن املجتمـع الـذي يعـيش فيـه يتـأثرعىل التعامل بشكل جيد مع ما يتعلمـه ف  ،
لقية  .ينعكس عىل قيمه اخلُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٤مرجع السابق، ص، علم نفس النمو الطفولة واملراهقة: حممد الزعبي أمحد)   ١(
 .١٣١م، ص١٩٨٢، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، الطفل واملراهق: حممد مصطفى زيدان ومنصور حسني)   ٢(
 .٣٥٦، مرجع السابق، صهقةعلم نفس النمو الطفولة واملراحممد الزعبي،  أمحد)   ٣(



)٥٧( 

` 
هونفعايليقصد بالنمو اإل الوجدانيـة  إستجاباتهته وإنفعاالمايطرأ من تغيريات عىل   

 ً ً ، ا وكيفً كام ـ، تهإنفعاال حيث تكثر وتتنوع فكام للمثـريات  إسـتجاباتها حيـ  ختتل ف وكيفً
 .يف مرحلة الصبا إستجاباتهمن حوله عن 

خ صـة يف  أمهيـةهيـتم املراهقـون بـه ويعريونـه  نـهفمام يميز هذا اجلانـب مـن النمـو أ
مالمـح  ياتـه أبـرز  فشعور املراهق نحو نفسه وشعوره نحو املراهقني يشـكالن« حياهتم
ً  ةهنـا ع يفـأت التـي توصـف بنفعاالق م يئة ب إلية فحياة املراهنفعالاإل  ا مـاوحـادة فكثـري

ً تنتابه ثورات من القلق والضيق واحلزن كام نجده أحيانً   ا لكل ما حيـيط بـه دونا ناقدً ا ثائر
ا مـا يعـيش  ضافةته  اإلإنفعاالنفسه ويستطيع التحكم يف أن  ً إىل ذلك نجـد املراهـق كثـري

خلــوف وا الشــجاعةحالــه مــن التنــاقض الوجــداين حيــث يتذبــذب بــني احلــب والكــره و
 .)١(»لخإ...نعزالحلاد واإلجتامعية واإلوالرسور واحلزن والتدين واإل

ن مواجهـة ويمثل عجـز املراهـق عـ، رتباكاإل« للمراهق نفعايلومن سامت النمو اإل
واحلساسـية الشـديدة لنقـد الكبـار وتطـور ، موقف معقد اليـتمكن مـن الترصـف حيالـه

 .)٢(»إستجاباتهمثريات اخلوف و
ا  ت املراهقإنفعاالكام ت سم « ً بتكوين بعض العواطـف الشخصـية نحـو الـذات أيض

ه نح و رائـآبـدأ إنـه لـه احلـق يف أو نه مل يعد طفالً أحيث يفاخر بنفسه ويعتد برأيه ويشعر ب
ــك ألن  وحتمــل املســؤولية ســتقاللاملوضــوعات املختلفــه كــام يرغــب املراهــق يف اإل ذل

 .)٣(»يف املستقبلإليه  التي سوف تسند دواررضوري العداده وتعمق فهمه لأل
ً نفعايلن النمو اإلإ ا يف السـلوك الـذي يسـلكه املراهـق  لدى املراهق يلعب دور ً ا كبـري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٢مرجع السابق، ص، علم نفس النمو الطفولة واملراهقة: حممد الزعبي أمحد)   ١(
 .٣٤٧، ص مرجع سابق، النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة :د عطا حسني عقلوحمم)   ٢(
 .٣٦٤، مرجع السابق، صعلم نفس النمو الطفولة واملراهقة :حممد الزعبي أمحد)   ٣(



)٥٨( 

 .مصدر دوافع السلوك لديهت هي نفعاالهذه اإلأن  وال سيام
عنـدما أو  ال حتقق رغباته عندمايف حياة املراهق  نفعاليظهر اإل«نه فريى نائل حممد أ

أو  حاجة أيةعرقلة أو  عند ت زيز نفعالوحيدث اإل، ذىدما هيدده األعنأو  تعرقل  ساعيه
أي حدث بسبب  نفعالقد يستثار اإلأو  ،دافع يتعلق بمحاولته يف إشباع حاجته اجلسمية

 .)١(»يمس شخصية املراهق وغريها من الظروف
يف  ت التـي حتـدث لـدى املراهـق نفعـاالتلك اإل تسبب نفعالفكل هذه املثريات لإل

 نـهدوافـع للسـلوك فإأهنـا  وبـام ،اأشـكاهلوتتنوع اإلنفعاالت ستتعدد ضوء تنوع املثريات 
ا  ً يـؤ ر عـىل  ت ممـانفعاالاإل ا لت كستتنوع وتتعدد لديه السلوكيات التي يسلكها تبعً أيض

 .يةخالققيمه األ
ت أهـدأ نفعـاالفكلـام كانـت هـذه اإل، تنفعـاالهلذه اإل نتباهوهنا جيب عىل املريب اإل

، السـلوك الصـحيح إكتسـابكان املراهق أقـدر عـىل الـتعلم ممـا يعطيـه الفرصـة لتمثـل و
ق وذلك بتحقيق ت لدى املراهنفعاالتضبط هذه اإلأن  وحتى تتم تنمية خلقيه جيدة البد

 .رغباته وحاجاته ومعاملته بأسلوب تربوي جيد يناسب حالته الوجدانية
` 

يقصد بالنمو اإلجتامعي التطور الذي يطرأ عىل عالقاته اإلجتامعية مع مـنهم حولـه 
 .من أقرانه خاصة واملجتمع عامة

ويتوحـد املراهـق بقـوة ، قات اإلجتامعيـةتزداد يف مرحلة املراهقة العال« نهفنالحظ أ
ا فيام يتعلق باجلانب األتأثريحيث يكون ، مع أقرانه ً  .)٢(»ي والقيميخالقهم عليه كبري
التحـرر مـن سـلطة  مترد املراهق عـىل الراشـدين حمـاوالً  ويف مرحلة املراهقة نالحظ«
تطـور عنـد ك ام ي، وقد يرسف يف هذا التحـرر فيعيصـ ويتمـرد ويتحـدى السـلطة، األرسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٦هـ، ص١٤٢٦، مكتبة الرشد، الرياض، علم نفس النمو: نائل حممد اخرس وتاج الرس عبد اهللا الشيخ)   ١(
مرجع علم نفس النمو الطفولة واملراهقة :حممد الزعبي أمحد)   ٢(  .٣٧٣سابق، ص، 



)٥٩( 

ً إاملراهق  ا نحو السخرية من احلياة الواقعية املحيطـة ا ينحو به أحيانً يامنه باملثل العليا تطور
 .)١(»به لبعدها عن املثل التي يؤمن هبا

، اإلجتامعي يف مرحلة املراهقة بالتنشئة اإلجتامعية مـن ناحيـة النمو يتأثر«نه أونجد 
طفولتـه أيـام  لبيئـة اإلجتامعيـة للمراهـق يفوكلام كانـت ا، خرىأوعىل النضج من ناحية 

ــه ونشــاطه اإلجتامعــي و، مالئمــة ــرة عالقت ــام اتســعت دائ ــهـيـكل ــه وواجبات ، درك حقوق
 هتفق  عه  يف  ث  من  شاطيو، ويقرتب سلوكه من معايري الناس، نانيتهأتخ ص من يو

 .)٢(»ومظهر حياته
ة اإلجتامعية فيتم تعلم القـيم املراهق بالتنشئ يتأثراجلوانب حيث  فهذا النمو من أهم

املقربني واهلامني يف حياة املراهق مما  فرادواملبادئ واملثل واملعايري اإلجتامعية من خالل األ
 ً ً أو  ايؤثر عىل سلوك املراهق سلب  .اإجياب

إىل زيـادة ) إىل املتوسـطة بتدائيـةاإل( املراهـق مـن مرحلـة دراسـية إنتقـالوقد يـؤدي 
عية ومشـاركته اآلخـرين مـن زمالئـه وأقرانـه اخلـربات واملشـاعر توسيع عالقاته اإلجتام

ه سلوكيات جديدة تـؤثر يف حياتـه ويف تعاملـه إكتسابمما يؤدي إىل  فكارات واألجتاهواإل
 .مع اآلخرين مما يؤثر عىل قيمه اخللقية التي يتمثلها

ســط حيـاول ربــط املراهـق بعالقـات إجتامعيــة مـع وأن  ويف هـذا اجلانـب عــىل املـريب
ً أقـارب هـذا الوسـط سـيؤثر يف قـيم املراهـق فـإن  ،مجاعـة رفـاقأو  إجتامعي صالح سواء

ً اخللقية  فعند ربطه بجامعة رفـاق صـاحلة حتـافظ عـىل ، ا لتمثله القيم اخللقية الفاضلةإجياب
تتمثـل مـن القـيم أهنـا  ومجاعة هذا حاهلـا ال شـك، فإنه  يح فظ بال شك  ليها، الصالة
وهبــذا تنغــرس لديــه القــيم ، وغريهــا األمانــةلصــدق وبــر الوالــدين وها كاأفضــل اخللقيــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧٥مرجع السابق، ص ،علم نفس النمو الطفولة واملراهقة: حممد الزعبي أمحد)   ١(
، دار الرشــوق، جــدة، ، ٣، طالنمــو النفيســ للطفــل واملراهــق ونظريــات الشخصــية: مصــطفى زيــدانحمـمـد )   ٢(

 .١٦٧هـ، ص١٤١٠



)٦٠( 

 .ىنمَّ ية الفاضلة وتُ خالقاأل
` 

ا يف نظـرة املراهـق للخلـق والقـيم األ يف مرحلة املراهقة نالحـظ حتـوالً  ً يـة خالقكبـري
ا من أوجه النمو اخللقي للفرد حتدث يف أثناء فرتة املإ«وهلذا  ً أن  ذإ، راهقة والشبابن كثري

الفرد يف هذه املرحلة من النمو يبلغ أقىص درجة من اإلنشغال بالقيم اخللقية والتفكري يف 
ا يؤدي إىل وعـي إزديادالقدرات املعرفية تزيد يف هذه املرحلة أن  كام، املعايري واملثل العليا

ويكـون ، واب وخطـأكـام يتزايـد إهـتامم املراهـق بمعرفـة مـاهو صـ، يف التعامل معها أكرب
ولــذلك يعيــد املراهــق النظــر ، يــةخالقيــة والنشــاطات األخالقحريصــا عــىل املعرفــة األ

كـان املجتمـع مـن النـوع الـذي يزخـر إذا  يف قيمه اخللقية ومعتقداتـه وبخاصـة إستمرارب
 .)١(»بالضغوط املتضاربة والقيم املتعارضة

 سئل رسول اهللا: حامد زهران وعن بعض مظاهر النمو اخللقي يف مرحلة املراهقة يقول
ـإ أفضـل أي املؤمنني: صىل اهللا عليه وسلم ـأ«: فقـال ؟ايامنً ً فمـع وصـول ، »احسـنهم خلق

يـات املتعلقـة خالقاملراهق إىل املراهقة يكون قد تعلم املشاركة الوجدانية والتسـامح واأل
الـخ .وليةبالصدق والعدالة والتعاون والوالء واملـودة واملرونـة والطمـوح وحتمـل املسـؤ

السلوك اخلـارج عـن  أنامطوإذا ما استعرضنا بعض ، وتزداد هذه املفاهيم عمقا مع النمو
ية يف هـذه املرحلـة نجـد مـن بينهـا مضـايقة املدرسـني ومشـاغبة الـزمالء خالقاملعايري األ

خر أمـاكن غـري مرغوبـة والتـأرتياد إستئذان الكبار وإوالتخريب والغش واخلروج بدون 
اجلــنس اآلخــر وامليوعــة  أفــراد العــدوان واهلــروب مــن املنــزل ومعاكســةخــارج املنــزل و

ال تتفـق  ـع  قافتن ا أخـرى  السلوك املستورد من ثقافات أنامطوتقليد بعض  نحاللواإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٦، مرجع السابق، صعلم نفس النمو الطفولة واملراهقة :حممد الزعبي أمحد)   ١(



)٦١( 

 .)١(»يةخالقوقيمنا األ
ا  ترب من أكثر جوانب النمون هذا اجلانب من النمو يعإ ً يف شخصية املراهق فهو يكون أثر

ب الـدافع بسـب ية ملا يتعرض له يف هذا السن من إغـراء وإثـارةخالقالقيم األبحاجة ماسة إىل 
تشتد حاجتـه إىل القـيم عنـدما يـرى التنـاقض احلـاد يف سـلوك «وأيضا اجلنيس الذي نام لديه 

الرأي فلقد شب عىل مبادئ وقـيم  زدواجيةض  إلمما ي رِّ ، الكبار الذين يقولون ماال يفعلون
 )رصاع القـيم( فينشأ لديـه ماأسـميناه، خرآ إجتاهق  من حوله يس  يف ولكن الوا، دينيه معينه

 .)٢(»الالمباالة والتسيبأو  النفيس ضطرابالذي قد يؤدي إىل حالة من اإل
وتوعيـة ، ية وأثرها عىل حياة الفردخالقولذا جيب عىل املريب توضيح وبيان القيم األ

يـة لـدى خالقيـؤثر يف تنميـة القـيم األ وكـل ذلـك، ية السـلبيةخالقاملراهق بآثار القيم األ
املراهق حيث إنه يف هذه املرحلة والتغريات التي تطرأ عىل النمو اخللقي لديه هيتم بالقيم 

ـد لديــه نمـو مسـتمر يف القــيم  إســتمرارواملبـادئ واملعـايري ويعيــد النظـر يف قيمـه ب ِّ ممـا يول
 .يةخالقاأل

املراحـل يف حياتـه ملـا  تعترب من أهـم اإلنسانمرحلة املراهقة يف عمر أن  وهكذا نجد
ع بعـض تتصف به من خصائص النمو وتغرياهتا يف شتى اجلوانب مما جيعله بحاجه إلشبا

 : ن املراهق يكون بحاجة ماسة إىل احلاجات اآلتيةأ«احلاجات لديه وهبذا نجد 
ً  ـ١ ً حتقيق عالقـات إجتامعيـة جديـدة تكـون أكثـر نضـج مـع  مـو ا وتالئـام املراهـق  

 ً ً إنفعالو اجسمي ً ي  .اا وإجتامعي
 .حتقيق ذاته من خالل األرسة واملجتمع ـ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٩-٣٩٨مرجع سابق، ص، نفس النمو الطفولة واملراهقةالعلم : حامد عبد السالم زهران)   ١(
م، ص ٢٠٠٨، العلم واإليامن للنرشـ والتوزيـع، كفـر الشـيخ، مرصـ، يف نمو اإلنسان وتربيته: عيل بديوي أمحد)   ٢(

١٥٥. 



)٦٢( 

 .بمساعدة األرسة ستقاللحتقيق اإل ـ٣

 .حساس باملسئوليةحتقيق السلوك اإلجتامعي واإل ـ٤

ً  ـ٥ ً أو  اتقبل املظاهر التي تغريت سواء جسمي  .ا مع التكيف معهانفسي
 .ية وترسيخهاخالقالقيم الدينية واأل إكتساب ـ٦

 .)١(»بل بكل أبعاده اإلقتصادية واإلجتامعيةاإلستعداد للمستق ـ٧

يـة خالقما أشـبعت فإهنـا تسـاعد يف تنميـة القـيم األإذا  وهذه احلاجات لدى املراهق
 .أفضل لديه بشكل

 تلك التغريات يف خصائص النمو لـدى املراهـقأن : ويف ضوء ما سبق يمكننا القول
مـا إذا  يةخالقنمية القيم األاملراحل لغرس وت أفضل هي إشارات واضحة ملرحلة منإنام 

ثمرت اإل دمت واســتُخ، يــة الفاضــلةخالقاجليــد لغــرس املبــادئ والقــيم األ ســتثامراســتُ
 .األساليب املناسبة لغرس القيم

!!! 
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٢هـ، ص ١٤٠٤، دار الرشوق، جدة، ١، طعلم نفس الطفولة يف ضوء اإلسالم: حممد  امر أمحد)   ١(



 

 
 

 الثالث الفصل
 اإلسالمالقيم األخالقية في 

 

`  
 : ويشتمل عىل

•  
•  
• 
` 


 : ويشتمل عىل

•  
•  
• 


 



)٦٤( 

 
 اإلسالمالقيم األخالقية في 

ــموومفهــ ،خــالقاألثــم  ،يتعــرض الباحــث يف هــذا الفصــل ملفهــوم القــيم ً ا يف هام مع
ويتعـرض  ،الرتبيـةبـني لعالقـة بينهـا وويوضـح ا ،ا ووظائفهـاأمهيته ثم ين قش ،سالماإل

 .يةخالقاأل ثم يتعرض خلصائص القيم ،سالمملصادرها يف اإل




يـة هـي إحـدى ركـائز املجتمـع يف حياتـه والتـي تـربز يف تعـامالت خالقن القيم األإ
وحيث متثـل تلـك القـيم ثقافـة ، ا ومفاهيمهاأشكاهله ومن خالهلم تتضح صورها وأفراد

ويف هــذا  ،البــد مـن التعــرف عــىل تلـك القــيمفإنــه  فـرادات ومعــايري األإجتاهــاملجتمـع و
 : املبحث سنتعرف عليها من خالل عدة نقاط وهي كالتايل

 .يةخالقمفهوم القيم األ -أ 
 .يةخالقالقيم األ أمهية -ب 

 .يةخالقوظائف القيم األ -ج 

 : ويمكن توضيحها عىل النحو التايل
` 

معاجلـة  راألمـية يق يضـ خالقوحتى يتم الوصول إىل مفهوم واضح وحمدد للقيم األ
 ً  : إىل ا من خالل التعرضهذا املفهوم نظري

 .القيم تعريف ـ١



)٦٥( 

 .خالقاأل تعريف ـ٢

 .يةخالقالقيم األ تعريف ـ٣


وتكاثرت بصددها وجهات  اآلراءلعل مفهوم القيم من املفاهيم اهلامة التي تعددت فيها 

فاختلفت ، همأبحاثالباحثني يف واستعرضه ، فقد تناوله الكثري من املفكرين يف كتباهتم، النظر
ا يف  أفادتأهنا  غري، وتنوعت تعريفاهتم له ً  .الضوء عىل هذا املفهوم إلقاءكثري

 : ومن ثم يكون من املفيد توضيح مفهوم القيم عىل النحو التايل
q اإصطالحتعريف القيم لغة و : 

 : املعنى اللغوي للقيم
 : يةيف املعاجم باملعاين التال "القيمة"كلمة تأيت 

هـو ذو ه ـــ قـدر: اإلنسـان، ثمنه الذي يعادله: اليشء: القيمة« يف املعجم املحيط •
 .)١(»قي ة له ال إنسانهو  ــ قيمة كبرية

، وقيمـة املتـاع أي ثمنـه، القـيم تعنـي قيمـة اليشـء وقـدره«: ويف املعجم الوجيز •
ــى، أصــلحهوقــوم اليشــء أي  ــات إجيابفـيـ  ـمـن  مــاأظهــر  وقــيم اليشــء بمعن ي

 .)٢(»اتوسلبي

وقــوم اليشــء تقــويام فهــو قــويم ، واحــد القــيم: القيمــة«: ويف خمتــار الصــحاح •
 .)٣(»وقيمة اليشء أي قدره، مستقيم

لفـالن  مـا، ويقـال، وقيمة املتـاع ثمنـه، قيمة اليشء قدره«: ويف املعجم الوسيط •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١١م، ص ١٩٩٤، جممع اللغة العربية، القاهرة، ٣، ج٢، طجم املحيطاملع: أديب اللجمي وآخرون)   ١(
 .٥٢١م، ص ١٩٩٤، جممع اللغة العربية، مرص، ٤، طاملعجم الوجيز: جممع اللغة العربية)   ٢(
 .٢٣٢، ص ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، مكتبة لبنان، بريوت، خمتار الصحاح: حممد بن بكر الرازي)   ٣(



)٦٦( 

 .)١(»األمرماله ثبات ودوام عىل : قيمه

 : حث عىل عدد منها وهيللقيمة عدة معان ركز الباأن  مما س ق ي ضح
 .ستقامةاإل ـ١

 .عنى قيمة اليشء أي قدره وقيمة املتاع أي ثمنهي ـ٢

 .األمرالثبات عىل  ـ٣

 .الدوام ـ٤

 : ي للق مصطالحالتعريف اإل
، مفهوم القيمة مـن املفـاهيم التـي اهـتم هبـا الكثـري مـن البـاحثني يف جمـاالت خمتلفـة

لذا ، وغريها من جماالت، م النفسوعل، وعلم اإلجتامع، واإلقتصاد، والرتبية، كالفلسفة
جمــرد أهنــا  تعـدد ت تعريفــات هــذا املفهــوم وتراوحـت بــني التحديــد الضــيق للقـيم عــىل

ممـا ، إىل حتديد واسع يراها معـايري مرادفـة للثقافـة ككـل، رغبات غري ملزمةأو  إهتاممات
 .خرآلاملفهوم من ختصص  إستخداموعدم الوضوح يف ، ذلك نوع من اخللط عننتج 
كبـري يف رؤى كـل فئـة مـن ال خـتالفاإلنه عىل الرغم مما قـد يبـدو مـن التبـاين وإو«

، واإلقتصـاد، فسوعلـم الـن، وعلم اإلجـتامع، والدين، الفئات املختلفة يف جمال الفلسفة
، خـتالفوجـه اإلأأكثـر مـن  تفـاقاإل أوجهأن  نؤكدأن  ننا نس طيعأإال  من تعريف القيم

فبعض الباحثني يـرى قيـام ، ملؤرشات التي تدل عىل القيمالرئييس يكمن يف ا ختالففاإل
والبعض ، السلوكية نشطةاألوبعضهم يراها يف دائرة ، اتجتاههذه املؤرشات يف دائرة اإل

والـبعض ، والبعض يراها يف الترصـيح املبـارش هبـا، ات والسلوكجتاهيراها قائمة بني اإل
أهنـا  والبعض يرى .ات تقويميةإجتاه ات واإلهتاممات ويعتربهاجتاهمرادفة لإلأهنا  يرى

متتـد لعنـارص كثـرية  تفـاقاإل أوجهأن  يف  ني، تفضيالتأهنا  اإلهتاممات والبعض يرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧٤، ص )ت.د(، مرجع سابق، املعجم الوسيط: آخرونإبراهيم مصطفى مدكور، و)   ١(



)٦٧( 

 .)١(»منها
ومـدى التميـز بينهـا وبـني  األخـرىننا بحاجة إىل توضيح بعض املفـاهيم إوبالتايل ف

 ً ومـن هـذا املنطلـق سـوف ، ها في  بي هاإختالفا لتداخل الكثري من التعريفات والقيم نظر
 ً  .انتناول الفرق بني القيم وتلك املفاهيم حتى يكون مفهوم القيم أكثر وضوح

q عالقة القيمة ببعض املفاهيم : 
 : اتجتاهالقيمة واإل - ١

 أمحـد يف تعريـف حمـي الـدينومن هذه التعار اتجتاهمتثل اإلأهنا  عرفت القيم عىل
وان كانت ، أشخاصأو  مواقفأو أشياء  حيالمعينة  اتإجتاهأو  إهتاممات«بأهنا  عرفها

 .)٢(»خاصةأو  ات عامة وليست نوعيةإجتاهأو  يف احلقيقة إهتاممات
يف خمتلف جوانـب  اإلنسانيقوم هبا  إنتقاءعملية «بأهنا  كام يعرفها عبد احلفيظ شناق

 .)٣(»اته وميوله العميقة اجلذورإجتاهاحلياة التي تضم 
 .)٤(»ات تقويميةإجتاه«أهنا  إعتبارعن القيم ب) cantrilكانرتيل ( ويتحدث
التـي تتجـه نحوهـا رغباتنـا  األمـورالقيم متثل أن  "sargentسارجنت "بينام يرى 

 .)٥(مؤملأو  ات تدل عىل ميل سلوكي يتميز بشعور سارجتاهاإلأن  ات ا يف حنيإجتاهو
 وأكــد هجتــااســتخدم كثــري مــن البــاحثني مفهــوم القيمــة مــرادف ملفهــوم اإل«وهكــذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢م، ص  ١٩٨٦، القاهرة، مؤسسة اخلليج العريبالقيم الرتبوية، : ضياء زاهر)   ١(
 .٣٧م، ص١٩٨١_هـ١٤٠١، دار املعارف، القاهرة، القيم اخلاصة لدى املبدعني: حمي الدين أمحد حسني)   ٢(
 .٦٢، ص )دزت(، )ن.د(، أثريه عىل القيم واإلجتاهات الدينيةالتحرض وت: عبد احلفيظ حممد شناق)   ٣(
 .٤٣هـ، ص ١٤١٣، دار الفكر العريب، القاهرة، القيم الرتبوية يف القصص القرآين: سيد أمحد طهطاوي)   ٤(
 ٤م، ص١٩٩٥، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة التوجيه الرتبوي واملهني: عطية حممود هناء)   ٥(



)٦٨( 

ويتمثل هـذا الفـرق ، بينهام رتباطالبعض اآلخر عىل وجود فرق بني املصطلحني رغم اإل
 يف درجة التجريـد والثبـات والتكـوين والعموميـة واملوافقـة اإلجتامعيـة ودرجـة الـوعي

عامـة  أحكـامتعـ  عـن ألهنا  ات وهلا صفة العموميةجتاهفالقيم أكثر جتريدا وثباتا من اإل
 .)١(»اتجتاهاإلبدرجة أكثر من 

 : اإلهتاممو القيمة -٢
حيـث  "beerبـري "مفهوم القـيم يشـري إىل اإلهتاممـات املرغـوب فيهـا أن  ممن يرى

ـ، ا ذا قيمةهنا عنرص اإلهتامم بيشء مما جيعل منه شيئً إ«: يقول ّ ً فاليشء يكـون حمم  بـالقيم ال
، اإلهتامم«ة  ي القيمأن  حيث يرى "ralphرالف "ويوافقه ، )٢(»كان موضع إهتاممإذا 

 .)٣(»يشءبأي  أي إهتامم
ً «ولذا  فظهور إهتاممات معينة لدى ، ا من املظاهر العديدة للقيمةيعترب اإلهتامم مظهر

ـأن  كـام، تـرتبط باإلهتاممـات ةتكشف عن بزوغ قيم معينإنام  الفرد ً ا اإلهـتامم يعـد مفهوم
أو  ي ال تسـلتزم الوجـوبضيق من القيمة حيث يرتبط اإلهتامم بالتفضيالت املهنيـة التـأ

غايـة مـن الغايـات أو  يف حني ترتبط القيمة برضب من رضوب السـلوك املثاليـة لتزاماإل
 .)٤(»ويستلزم الوجوب

هذه التعريفات مل حتدد املقصود بـالقيم ولكنهـا خلطـت بـني أن  لذلك يرى الباحث
 نى اإلهتامم حيثمفهوم القيمة خيتلف عن معأن  واإلهتامم عىل الرغم من جتاهالقيم واإل

يف حـ  متث ل ، يشعر الفرد نحوها بجاذبيـة خاصـةأشياء  اإلهتامم عبارة عن ميل نحوأن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية: ضياء زاهر)   ١(
 .٢م، ص١٩٧٧، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، اإلجتاهات املعارصة يف دراسة القيم والتنمية: كامل التابعي)   ٢(
 . ٢٢م، ص١٩٧٧، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، القاهرة، القيم والعادات اإلجتامعية: فوزية دياب)   ٣(
، ١٤١٢، رمضـان، ١٦٠، سلسلة عامل املعرفـة، عـدد )دراسة نفسية(رتقاء القيم إ: يف حمم  خل فةعبد اللط)   ٤( هــ

 .٢٤، الكويت، ص األدبتصدر عن املجلس الوطني للثقافة والفنون و



)٦٩( 

 .راء والتفضيالت التي تتصل بموضوعات إجتامعيةات واآلجتاهالقيم اإل
فظهور إهتاممات معينة لدى ، اإلهتامم يعترب مظهر من املظاهر العديدة للقيمةأن  أي
 .زوغ قيم معينة ترتبط هبذه اإلهتامماتت شف عن بإنام  الفرد
 : القيمة واملعتقد -٣

 معتقد واحد ذو خط يف الدوام حيمل يف فحواه تفضـيالً «بأهنا  عرف روكيتش القيمة
 ً ً أو  اشخصي لرضب معني من رضوب السلوك أو  ا لغاية معينة من غايات الوجودإجتامعي

 .)١(»املوصلة إىل هذه الغاية
التـي تتضـمنها املعتقـدات يف اجلانـب  األخـرىرف ايم عن املعـتتميز املعارف يف الق

غري مفضل كام أو  التقويمي حيث خيتار الشخص من بني البدائل يف تقييمه ما هو مفضل
ً أن  ختتلف القيمة عن املعتقد يف يسء يف حـني تـرتبط أو  ا إىل مـاهو حسـنالقيم تشري غالب

 .)٢(زائفأو  املعتقدات غالبا بام هو صحيح
 : لقيمة واحلقيقةا -٤

ختالط األمر بيـنهام يف إلقيمة وبالرغم من ا بني احلقيقة واهناك فرقً أن  يؤكد البعض
حوهلـا بعكـس  إخـتالفيوجـد فاحلقيقة يمكـن التأكـد مـن صـحتها وال، األحيانغلب أ

 ،خـرق د ختت ـف  ـن شـ ص آلث بت حو ـا ف إتفاقمرتبطة بالفرد ال يوجد ألهنا  القيمة
 .خرومن مكان آل

 : القيمة والدافع -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية: ضياء زاهر)   ١(
مرج)دراسة نفسية(ارتقاء القيم : عبد اللطيف حممد خليفة)   ٢(  .٥٨ع سابق، ص، 



)٧٠( 

والرغبـة إليه  امليلأو  إستحسانهأو  اإلهتامم باليشء«بأهنا  عرفتها سامية عبد الرمحن 
وتكون وسـيلة ، وذات خلو من املوضوعية، القيمة ذات طابع شخيصبأن  فيه  ا  وحي

 .)١(»إىل حتقيق غاية
 لنظر إىل القيمة عىلهذين املفهومني وا إستخداموهنا يكمن خلط شائع بني الباحثني يف 

أن  إال وقد تستخدم القيمة بالتبادل مع الدافعية، هو الدافعيةأشمل  اجلوانب ملفهومأحد أهنا 
أو  يسهم يف توجيه السلوك نحـو هـدف، داخيل إستعدادهناك فرقا بينهام فالدافع يمثل حالة 

 .)٢(القيمة فهي عبارة عن التصور القائم خلف هذا الدافعمعينة أما  غاية
 : القيمة واملعايري -٦

مـعـا ري تـضـع «أهنــا  بعــض البــاحثني ربــط القــيم باملعــايري واملســتويات فعرفــت عــىل
املرغوب أو  ،ىل مستوى املقبول وغري املقبولع عاملاألفعال وطرق السلوك وأهداف األ

 .)٣(»املستهجنأو  املستحسنأو  فيه وغري املرغوب عنه
، املعيارية املتصلة بمضامني واقعية حكامعة من األجممو«بأهنا  ضياء زاهر بينام  رفها
 ّ أن  ويشـرتط، ه وتفاعلـه مـع املواقـف واخلـربات املختلفـةإنفعالهبا الفرد من خالل يترش

مــن مجاعــة إجتامعيــة معينــة حتــى تتجســد يف ســياقات الفــرد  قبــوالً  حكــامتنــال هــذه األ
 .)٤(»اته واإهتامماتهإجتاهأو  اللفظيةأو  السلوكية
 : السلوكو يمةالق -٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبـة النهضـة املرصـية، القيم األخالقية يف الفكر اإلسالمي والفكر املعارص: سامية عبد الرمحن عبد السالم)   ١(

 .١٥م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣القاهرة، 
 .٤٦-٤٤، مرجع سابق، ص)دراسة نفسية(ارتقاء القيم : عبد اللطيف حممد خليفة)   ٢(
 .١٨٥م، ص١٩٨١، عامل الكتب، القاهرة، الرتبيةدراسات يف فلسفة : سع د عيل)   ٣(
 .٢٤، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية: ضياء زاهر)   ٤(



)٧١( 

 شـخاصيف القيم التي يتبناها األ«ألن  ؛اا وثيقً إرتباطً اخللق والسلوك ترتبط القيمة ب
ً أو  اا معينً فعندما يؤدي املرء سلوكً ، عوامل هامة وحمددة لسلوكهم ً  اخيتار مسار له  مفضال

إنــام  األول املســارأو  الســلوكأن  يفعــل هــذا ويف ذهنــهفإنــه  ،خــرآمســار أو  عــىل ســلوك
 .)١(»من السلوك اآلخر أفضل ساعده عىل حتقيق بعض من قيمهي

 .)٢(»تصورات توضيحية لتوجيه السلوك يف املوقف«القيم فإن  ولذا
ا مـن السـلوك القيم أكثر جتريـدً أن  يف، بني القيم والسلوك ختالفوهبذا يتبني لنا اإل

ي حيدث التفضيل بل تتضمن املعايري الت، فهي ليست جمرد سلوك انتقائي كام يرى البعض
 .)٣(ات والسلوك هي حمصلة للتوجيهات القيميةجتاهها  اإلأساسعىل 

هو معيار لتحديد إنام  والسلوك، فرادهي موجهات لسلوك األإنام  القيمفإن  وهكذا
القيمة حيث يمثل الصفة الظاهرة للنفس ويدرك بالبرص بينام يمثل اخللق  إكتسابدرجة 

 .)٤(البصريةالصفة الباطنة للنفس ويدرك ب
يـة واجلامليـة واملعتقـدات خالقاملبـادئ األ«القيم هـي أن  وجاء يف القاموس الرتبوي

 حيث يعتنق هـذه املبـادئ، واملعايري التي تعطي ترابط وتوجه القرارات لشخص وأفعاله
 .)٥(»املجتمع أغلبيةتفرض عليه من أو 

 : نستن ج ماييلأن  وبعد تلك التعريفات يمكننا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٧-٥٦، مرجع سابق، ص القيم اخلاصة لدى املبدعني: حمي الدين أمحد حسني)   ١(
ــة املرصــية العامــة للكتــاب، االســكندرية، البنــاء اإلجتامعــي والشخصــية: حممــد ســعيد فــرج)   ٢( م، ١٩٨٠، اهليئ

 .٣٩٢ص
 .٥٩، مرجع سابق، ص)دراسة نفسية(ارتقاء القيم : عبد اللطيف حممد خليفة)   ٣(
 .٥٩ت، ص .، املؤسسة العربية احلديثة، د١٢، سلسة إسالميات، عدد أخالقنا: حممد ربيع جوهر)   ٤(
 .١١٠٠ص ،٢٠٠٣، جملس النرش العلمي، جامعة الكويت، القاموس الرتبوي: جواهر حممد الدبوس)   ٥(



)٧٢( 

اته وغريهـا إجتاهوأفعاله و اإلنسانبارة عن تعميم يتصل بسلوك ن القيمة عإ -أ 
 .من املؤرشات

ً  عتقاديشكل اإل -ب  ً أساس  .ا للقي ةا قوي

ً  -ج   . داخل موقف اخلربةاإلنساينللفعل  اتتضمن القيمة توجيه

ً  امتثل القيمة موضوعً  -د   .لدى معتنقيها امرغوب

 .ضوئها تتضمن القيمة فكرة املعيارية حيث يمكن احلكم يف      -هـ

التـي تصـدر مـن الفـرد  حكـامعـن األالقيمة عامة هي عبـارة بأن  وهبذا يتضح لدينا
هي حمـك نحكـم بمقتضـاه أخرى  التفضيل جتاه املواقف التي تقدم له وبعبارةأو  بالتقبل

 .مفضل يف موقف توجد فيه عدة بدائلأو  عىل ماهو مرغوب فيه
لفلسفات الوضعية كاملثالية والواقعيـة متأثرة باأهنا  ويالحظ عىل التعريفات السابقة

نقـف مـع نظـرة تلـك الفلسـفات ملسـألة القـيم حيـث أن  غريها وهنـا البـدوالربامجاتية و
النظـرة الفلسـفية للقـيم تنطلـق مـن أن  وحيـث، ات متعـددة ومتفاوتـةإجتاهتناولتها من 

سـفة وهلـذا قـدمت كـل فل، خالل مفهومها للطبيعـة البرشـية والكـون واحليـاة والوجـود
 ً ً خا امفهوم  .هم الفلسفات ومفهومها عن القيما هبا عن القيم وفيام ييل رسد ألص
q القيمة من منظور بعض الفلسفات : 

 : الفلسفة املثاليةـ  ١
حـدمها مـادي واآلخـر أبوجـود عـاملني  عتقـاداإل أسـاستقـوم النظـرة املثاليـة عـىل «

وهـي قـيم مطلقـة «، )١(»قيمهالكامل يستمد من عامل السامء  اإلنسانن أمعنوي ساموي و
ِّ إكتشافخالدة تم  نـت يف كتـب مقدسـة وحيـتفظ هبـا يف املكتبـات وعقـول ها من قبـل ودو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية: ضياء زاهر)   ١(



)٧٣( 

 .)١(»وتنحرص يف قيم احلق واخلري واجلامل، العلامء
وصـفات  األشـياءعقالين وترتبط بطبيعـة أو  هليإن مصدر تلك القيم هو مصدر أو
هــوائهم وال ختضــع أل فــرادتتغــري بتغــري األ ال وهــذه القــيم ثابتــة وموضــوعية، األفعــال
حدث تنافر بني القـيم ومـاهو وإذا  ،مكنةزمنة واألفهي قيم مطلقة يف مجيع األ، ورغباهتم

أسـاليب حياتنـا خاطئـة أن  القـيم غـري صـادقة بـلأن  ا اليعنـيهذفإن  مطلوب يف احلياة
 .)٢(وحتتاج إىل تصحيح

 : الفلسفة الواقعيةـ  ٢
ً أهنا  عىلوتنظر إىل القيم « ً أو  حقيقة موجودة يف عاملنا املادي وليست خيـاال ، اتصـور

 األشياءف، األشياءومنبثقة من طبيعة  اإلنسانفا قيم مس قلة عن ، ن كل يشء فيه قيمتهأو
 .)٣(»ضارة يف ذاهتاأو  أي ليست نافعة، قعيني حياديةايف نظر الو
يم عـن طريـق احلـواس نه يمكن احلصـول عـىل القـأالواقعي  جتاهاإلأصحاب  ويرى
كام  مكن قي سها  ـن ، فهي متغرية ونسبية، مشتقة من الواقع املحسوسألهنا  ،والتجربة

 .)٤(طريق وسائل علمية وبحثية
 : الفلسفة الربامجاتيةـ  ٣
وهـي ، نـا حـول القـيم قابلـة للتغيـريأحكامف، وهي تؤمن بعدم وجـود قـيم مطلقـة«

، يةاإلنسـانومصـدر القـيم هـو اخلـربات ، ختيـارخاضعة للتجربة التي من خالهلا يتم اإل
ثرهـا يف حيـاة أوالقيم توجد بمقدار ، الناس ونظراهتم ورغباهتم إىل القيم متغرية أحكامف

القـيم ذاتيـة وليسـت فـإن  وبـذلك، مل تـؤثر أصـبح ال وجـود هلـا والفائـدةفـإن  ،اإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨، ص٢٠٠٦، دار الرشوق، عامن، الشباب والقيم يف عامل متغري: ماجد الزيود)   ١(
 .١٦، مرجع سابق، ص موقف طالب اجلامعة من بعض القيم الرتبوية يف املجتمع السعودي: مرام حامد احلازمي)   ٢(
 .٢٤٩م، ص٢٠٠٣، عامل الكتب، القاهرة، قضايا املجتمع املعارصو ةالرتبي :حافظ فرج أمحد)   ٣(
 .٢١٧م، ص١٩٨٦، دار املعارف، القاهرة، دراسات يف فلسفة الرتبية: حسان حممد حسان وآخرون)   ٤(



)٧٤( 

يام  قدمـه  ـن فـوقيمـة أي يشء تكمـن ، وهي نسبية متغـرية وليسـت مطلقـة، موضوعية
 .)١(»منفعة

ً أن  الربامجاتية ترى يف نفس الوقتأن  عىل« ا  سامية وصـحيحة متفـق عليهـهناك قيام
 .)٢(»خالصوالصدق والوفاء واإل بني الناس يف خمتلف العصور كاألمانة

ــي قيمــة الديموقراطيــة وتطبيقاهتــا السياســية أو« ــمى القــيم عنــد الربامجــايت ه س
 .)٣(»يف املجتمع فرادباملساواة وحقوق األ اإليامن واإلجتامعية القائمة عىل

 : الفلسفة الوجوديةـ  ٤
اتــه إختياربتكــار قيمــه اخلاصـه مــن خــالل إالفــرد قـادر عــىل أن  يـرى الوجوديــون«
والقيم عندهم ، األول من وجهة نظرهم هو خالق القيم وهو الوجود اإلنسانف، وأفعاله

 .)٤(»نسبية وعاطفية وشخصية
أهنـا  ه نالحـظتـأثريك الفلسـفات التـي نشـأت منعزلـة عـن الـدين ووبعد عرض تل

ً القيم أن  مجيعها ما عدا املثالية ترى ا نسـبية تتغـري حسـب املكـان والزمـان واجليـل أحكام
التي ترتبط فيها العقيدة والدين باحلياة فالقيم  يةسالموهلذا فهي ال تتناسب مع الرتبية اإل
كل زمان ومكـان وجيـل ولـذا سـنتعرض ملفهـوم القـيم فيها ثابتة ال تتغري وهي صاحلة ل

ـسالملدى الرتبية اإل ً ا مـن التعريفـات التـي صـاغها املسـلمون مـن ية ونتعرف عـىل بعض
 : خالهلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،موقف طالب اجلامعة من بعض القيم الرتبوية يف املجتمع السعودي: مرام حامد أمحد احلازمي)   ١( مرجع  ـابق  ، 

 .١٧ص 
 .١٦، مرجع سابق، صالقيم الرتبوية: ضياء زاهر)   ٢(
 .٢٩، مرجع سابق، صالشباب والقيم يف عامل متغري: ماجد الزيود)   ٣(
 .٣١املرجع السابق، ص)   ٤(



)٧٥( 

q  يإسالممفهوم القيمة من منظور : 
فهو يأخذ بالقيم املوضـوعية املطلقـة النابعـة مـن ، للقيم نظرة تكاملية سالمينظر اإل

كام يأخذ بالقيم املادية ، حسانة املطهرة كقيم التوحيد والتقوى واإلالقرآن الكريم والسن
قــيم الطهـارة والنظــام وااللفــة املرتبطـة بواقــع احليـاة واملتســقة مـع الــرتاث اإلجتامعـي ك

ّ واأل ً  سالمويشكل اإل، سالميف اإل خالقوالقيم هي جوهر األ، ةخو ً نظام ً ا قيمي  ا متكامال
تت ثل كل أن  اليعني مجودها بل هي قادرة عىل وثباهتا، بتةثا سالموالقيم يف اإل، لإلنسان

 .)١(يةسالمالعام للرشيعة اإلاإلطار  قيمة جديدة تتفق مع
يعد مصدر القيم  سالمفاإل، والقيم سالمهناك صلة وثيقة بني اإلأن  وهذا يدلنا عىل 
وقــد والتمييــز بــني اخلــري والرشــ  اإلنســانيف توجيــه ســلوك  ســاسوهــو األ، يــةخالقاأل

كاحلـث ، دعوات قيمية رائعة يف القرآن الكـريم والسـنة النبويـة سالمتضمنت تعاليم اإل
 .كيد عىل قيم التسامح والرمحة والرب والتقوى وغريهاأوالت، خالقعىل مكارم األ

 العلـامء والبـاحثني املسـلمني انطلقـوا مـن هـذه النظـرة يف تعريفـاهتمأن  وهكذا نجد
والقوانني والترشيعات واملقـاييس  نظمةجمموعة األ«بأهنا  فهااحلياري يعرأن  للقي  فنجد

األمـور التـي مل أمـا  ،التي يبينها احلق سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم
قيمتها تكمـن فـيام حتققـه مـن خـري للنـاس واملجتمـع بجانـب فإن  يرد فيها نص ترشيعي

 .)٢(»ه املؤثرةي وتعاليمسالمالتام مع الدين اإل نسجاماإل
بمعتقدات راسخة مشتقة  اإليامنمع يري  عرب عن «بأهنا  كام عرفتها وضحة السويدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القـيم الرتبويـة الواجـب توافرهـا لـدى طلبـة كليـات الرتبيـة الرياضـية مـن وجهـة : معني عبد اللطيف اخللـف)   ١(
 .٢٢م، ص١٩٠٦ة ماجستري، جامعة الريموك، اربد، االردن، ، رسالنظرهم

ً : حسني أمحد احلياري)   ٢( ، مؤمتر القيم والرتبية يف عـامل متفـري، قسـم االرشـاد وعلـم اماهية القيم وأنواعها إسالمي
 .١٧م، ص٢٠٠٢النفس، كلية الرتبية، جامعة الريموك، اربد، االردن، 



)٧٦( 

هنجـه السـلوكي يف أو  هإختيـاربشـكل ثابـت  اإلنسـاني مت  ع ىل إسالممن مصدر ديني 
ها إستنباطضمني  يمكن أو  رصحية، يةإجيابيمر هبا وهي أو  املواقف املختلفة التي يعيشها

 .)١(»غري اللفظيأو  اللفظي من السلوك
التـي ، واملثـل العليـا، عبارة عن جمموعة املبادئ والقواعد«بأهنا  وعرفتها فاطمة عيد
، وتنظم حياته، والتي توجه سلوك الفرد، والسنة النبوية الرشيفة، حددها القرآن الكريم
 .)٢(»للوصول إىل مرضاة اهللا عزوجل، الرش إجتنابوتدفعه لفعل اخلري و

هي جمموعة املعايري املستمدة من القرآن الكـريم «أهنا   يعرفها عطية الصالح عىلبينام
والتي من  إختيارو إقتناعلدى املسلمني عن  إتفاقو إعتقادوالسنة النبوية وأصبحت حمل 

 .)٣(»عنهأو   من حيث الرغبة فيهاإلنساينخالهلا نحكم عىل السلوك 
جمموعـة مبـادئ وقواعـد حـددها القـرآن : هنـاأي كننا تعر فهـا ب ما  بقومن خالل 

مـن  يـث  اإلنسـاينخالهلا نحكم عىل السـلوك  والتي من، الكريم والسنة النبوية املطهرة
 .عنهأو  الرغبة فيه


q اإصطالحتعريف األخالق لغة و : 
 : لغةً  خالقاأل
ق خالقاأل لُ ُ ق اسم لسجية ، يف اللغة مجع خ لُ ق عليهاوطبيعت اإلنسانواخلُ ِ ل ُ ، ه التي خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، خلاصة بامدة الرتبية اإلسـالمية لـدى تلميـذات املرحلـة اإلعداديـة بدولـة قطـرتنمية القيم ا: وضحة السويدي)   ١(

 ،  .٣٠صمرجع سابق
القيم األخالقية يف قصة يوسف عليه السالم وتقـدير طلبـة كليـة الرشـيعة لدرجـة فاطمة عيد طالب أبو عليم، )   ٢(

 .١٦، ص مرجع سابق، ا وممارستهاإكتساهب
القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس العليا من وجهة نظـر معلمـي تنمية : عطية حممد الصالح)   ٣(

 . ٦٥مرجع سابق، ص، الرتبية اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلاشمية



)٧٧( 

ومن هـذا «: يقول ابن فارس. التي تدل عىل تقدير اليشء) خ ل ق( وهو مأخوذ من مادة
ق) أي تقدير اليشء( املعنى لُ ـجيةُ ، اخلُ َّ ر عليـهألن  وهـو الس ـدِّ قـال، صـاحبه قـد قُ ُ فـالن : ي

ُ ، وأخلق بكذا أي ما أخلقه، )أي قادر عليه وجدير به( خليق بكذا ر واملعنى هو ممـن ي ـدَّ َ ق
ر لكلألنه  النصيب: واخلالق، فيه ذلك دِّ  .)١(»نصيبهأحد  قد قُ

ُ «: وقال الراغب ق لْ ُ واخلُ ق لْ ق( اخلَ لُ ُ باهليئات ) واخلُ ق لْ َّ اخلَ ص ُ يف األصل واحد لكن خ
ُ بـــالقوى والســـجايا املدركـــة ، والصـــور املدركـــة بالبرصـــ شـــكالواأل ـــق لُ وخـــص اخلُ

 .)٢(»بالبصرية
، و هـو الـدين والطبـع والسـجية: خللق بضم الالم وسـكوهناوا«: ويقول ابن منظور

الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيهـا املختصـة هبـا بمنزلـة  اإلنسانصورة أن  وحقيقته
أوصــاف حســنة ) أي للصــورتني( وهلــام، اخللــق لصــورته الظــاهرة وأوصــافها ومعانيهــا

قان بأوصـاف والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أك، وقبيحة ثر مما يتعلَّ
 .)٣(»الصورة الظاهرة

ً  خالقاأل  : اإصطالح
ف عىل املفهـوم اإل، خالقلكي نوضح مفهوم األ ُّ ي لتعري ف صـطالحالبد من التعر

وسـنحاول الكشـف عـن ذلـك يف الفقـرات ، كام فهمه العلامء وعرفه الرتبويون خالقاأل
 : التالية

أفعالـه بـال رويـة وال  اإلنسـانيفعـل هبـا ، أن اخللق هـو حـال الـنفس« يرى اجلاحظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٤هـ، ص١٤١٩، دار الكتب العلمية، قم، ايران، ٢، ج مقاييس اللغة: بن فارس زكريا أمحد)   ١(
م، ص ١٩٧٠-هــ١٣٩٠.، مكتبة األنجلو، القـاهرةاملفردات: صفهاينالراغب األاحلسني بن حممد بن الفضل )   ٢(

١٥٨. 
 .٨٦هـ، ص ١٣٨٩.، دار لسان العرب، بريوت١٠، ج لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور)   ٣(



)٧٨( 

ــا، إختيــار ً إال  ويف بعضــهم ال يكــون، واخللــق قــد يكــون يف بعــض النــاس غريــزة وطبع
ـ، جتهادبالرياضة واإل ّ ، لكالسخاء قد يوجد يف كثري من الناس مـن غـري رياضـة وال تعم

 .)١(»املحمودة خالقوكالشجاعة واحللم والعفة والعدل وغري ذلك من األ
اخللق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصـدر عنهـا األفعـال «: نأاين فريى ما اجلرجأ

كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت فإن  ،بسهولة ويرس من غري حاجة إىل فكر وروية
ا حسنًا ً لق ُ يت اهليئة التـي هـي مصـدر ، اهليئة خ ِّ م ُ وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة س
ا سيئًا ً من يصدر منه بذل املال عىل الندور بحالة ألن  إنه هيئة راسخةوإنام قلنا ، ذلك خلق

 .)٢(»عارضة ال يقال خلقه السخاء ما مل يثبت ذلك يف نفسه
ومـا ينبثـق عنـه ، اإليـامنمـرتبط بمفهـوم «عند ابن تيميـة فهـو  خالقما مفهوم األأو

 : حيث إنه يقوم عىل عدة عنارص هي
ا اإليامن ـ١ ً ا بيد، باهللا وحده خالق لكورازقً  ).توحيد الربوبية( ه املُ
ً تقـوم عـىل أنـه وحـده ، معرفة اهللا سبحانه وتعاىل ـ٢ املسـتحق  -سـبحانه  -معرفـة

 ).توحيد األلوهية( للعبادة
ا يستويل عىل مشاعر  ـ٣ ُّ اهللا سبحانه وتعاىل حب  ب ُ بحيث ال يكـون ثمـة ، اإلنسانح

راد سواه سبحانه ُ  .حمبوب م
املسلم نحو هدف واحد هو حتقيـق رضـا  اإلنسانيتجه أن  يستلزم، وهذا احلب ـ٤

بتحقيـق هـذا الرضـا يف كـل صـغرية وكبـرية مـن شـئون  لتـزامواإل، اهللا سبحانه
 .احلياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢م، ص ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، دار الصحابة للرتاث، هتذيب األخالق: عمرو بن بحر بن حمبوب اجلاحظ)   ١(
 .١٠٤هـ، ص ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، التعريفات: الرشيف عيل حممد اجلرجاين)   ٢(



)٧٩( 

ا عن األنانية وعن األهواء اإلنسانيستلزم من  جتاهوهذا اإل ـ٥ وعن املـآرب ، سمو 
نيا  ،اءاألشـياألمر الذي يتيح له حتقيق الرؤية املوضوعية واملبـارشة حلقـائق ، الدُّ

كم اخللقي، منها قرتاباإلأو  ُ  .وهذه رشوط جوهرية يف احل
يكـون السـلوك ، وعندما تتحقق الرؤية املبارشة واملوضوعية لألشياء واحلقـائق ـ٦

ا من الدرجة ً لق ُ  .األوىل والعمل خ
ا من الدرجة ـ٧ ً لق ُ  ،نكون ماضـني يف طريـق حتقيـق، األوىل وعندما يكون العمل خ

 .)١(»اإلنساينبلوغ الكامل أو 
 صفة ل نفس، السلوك األرادي الذي يتضمن صفة وحكام«بأنه  محديعرَّفه يف  ني 

ً ، رشيرةأو  خريةبأهنا  هذه الصفة وهـذا احلكـم تعطـي ، رشأو  خريبأنه   عىل الفعلوحكام
 .)٢(»التي تصدر عن األرادة األخرىالسلوك  أنامطللفعل قيمة مجالية متيزه عن 

جمموعـة «عبـارة عـن بأهنـا  سـالميف نظـر اإل قخـالاأل مقداد ياجلن عـرفأن  ونجد
 اإلنسـان التـي حيـددها الـوحي لتنظـيم حيـاة اإلنسـايناملبادئ والقواعد املنظمة للسلوك 

 .)٣(»وجهأكمل  وحتديد عالقته بغريه عىل نحو حتقيق الغاية من وجوده يف هذا العامل عىل
حددها الـوحي لتنظـيم  جمموعة املبادئ والقواعد التي«بأهنا  ويعرفها عطية الصالح

وسائر املخلوقات عىل نحو حيقـق ، وحتديد عالقته بربه وبنفسه وباآلخرين اإلنسانحياة 
 .)٤(»وجهأكمل  الغاية من وجوده يف هذا العامل عىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 -هــ ١٤٠٨، ١، الريـاض، طالنظرية اخللقية عند ابن تيميـة، مطـابع الفـرزدق التجاريـةحممد عبد اهللا عفيفي، )   ١(
 .٥٩ - ٥٨م، ص١٩٨٨

 .١٥-١٤، ص)ت.د(، دار القلم، الكويت، الوضعية والدين األخالق ومعيارها بني: محدي عبد العال)   ٢(
 ٧٥هـ، ص١٤١٧، دار عامل الكتب، الرياض، الرتبية األخالقية اإلسالمية: مقداد ياجلن)   ٣(
تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس العليا من وجهة نظـر معلمـي : عطيه حممد الصالح)   ٤(

 .٨٠مرجع سابق، ص،  اململكة األردنية اهلاشميةالرتبية اإلسالمية يف



)٨٠( 

قواعـد ومبـادئ حمـددة رشعـا : هنـاأب خـالقتعريـف األ مـا  ـبقويمكننا من خـالل 
أكمـل  حتقيق الغاية من وجوده عىلأجل  نوعالقته بغريه م اإلنسانلتنظيم حياة وسلوك 

 .وجه
 
أن  ي يمكنن اصـطالحنامها اللغوي واإلبمع خالقتعرفنا ملفهومي القيم واألأن  بعد

عرفهـا قـد نـه أالتـي جتتمـع مـن املصـطلحني فنجـد  يـةخالقاألمفهـوم القـيم  عىلنتعرف 
جمموعة من املبادئ تعمل عـىل «بأهنا  مرزوق فقد عرفتها حنان ،تعريفاتن بعدة ثوالباح
وتكون الوازع النفيس الذي ، اإلنسانخر ن كقي ة يتم ز هبا ولآل، لنفسه اإلنسان إحرتام

حمـدد يتفـق إطار  وذلك لصياغة سلوكه وترصفاته يف، عن الصالح نحرافيمنعه من اإل
 .)١(»املجتمع أفرادوينسجم مع املبادئ والقواعد التي يؤمن هبا بقية 

معـايري وحمـددات سـلوكية منبثقـة مـن مصـدري «بأهنـا  ما عوض احلسني فيعرفهـاأ
ومع غريه من بني جنسه وغري ، ومع نفسه، ية تنظم عالقة املسلم مع ربهسالمالرشيعة اإل

ً ، يف أي جمال من جماالت احلياة، إختيارعن قناعة و، بني  نسه ً  فريـدً تنظـيام حيقـق ، اا خـري
أو  دون تعـارض، وجـهأكمـل   يف هـذا الكـون عـىلاإلنسـاينوجـود الغاية العظمى من ال

 .)٢(»ضطرابإ
مصـدرها القـرآن الكـريم ، اإلنسـاينمعايري منظمة للسـلوك «بأهنا  بينام عرفتها كوثر

ات ورغبـات وإهتاممـات إجتاهـمؤثرة عـىل ، ثابتة حلامية املقاصد الرشعية، والسنة النبوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسـالة دكتـوراه غـري فاعلية برنامج لتنمية بعض القيم ألخالقية ألطفال الشـوارع: حنان مرزوق حسني أمحد)   ١(

 .١١، ص٢٠٠٤منشورة، جامعة عني شمس، مرص، 
مرجـع ، ن خـالل األنشـطة غـري الصـفيةتنمية القيم األخالقية يف املرحلة الثانويـة مـ: عوض محد زاهر احلسني)   ٢(

 .١٤٢-١٤١، ص سابق



)٨١( 

 .)١(»الفرد واملجتمع
هـي جمموعـة املعـايري املسـتمدة مـن القـرآن «بأهنا  يعرفها ية الصالحعطني ن د يف ح

لدى  إتفاقو إعتقادهبا وأصبحت حمل  لتزامباإل سالماإلأمر  الكريم والسنة النبوية والتي
وأفعـال تـنظم عالقـتهم بـاهللا تعـاىل  أقـوالهم يف كل مايصدر عنهم من حكاماملسلمني أل

 .)٢(»ية مجعاءاإلنسانوبالكون واملجتمع وب
 مستمدة من القران اإلنساينمبادئ وقواعد منظمة للسلوك «بأهنا  وتعرفها ابتسام احلمد

، وتضبط سلوكه لتوجهه للخري والفضـيلة، اته وميولهإجتاهوالسنة يسري عليها الفرد فتحدد 
وحيسن تعامله مع ، وتتزن شخصيته، فتستق م من خال ا حياته، وتعينه عىل التكيف مع الغري

 .)٣(»وجهأكمل  ه عىل نحو حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل عىلجمتمع
معـايري مسـتمدة مـن : هنـاأهل ا ب جرائـييـد تعريفنـا اإلسب  يمكنن  حتد ومن خالل ما

ثابتة حلامية املقاصد ،  وللحكم عليهاإلنساينالقرآن الكريم والسنة النبوية لتنظيم السلوك 
 .ىل نحو حيقق الغاية من وجودهاته وميوله عجتاهحمددة إل، الرشعية

ـا مـن  ً وبعد حتديد املفهوم اإلجرائي للقيم األخالقية فإنه جيدر بنا أن نستعرض بعض
 :القيم األخالقية اإلجيابية املراد تنميتها من خالل الدراسة احلالية وهي

وهو مطابقة القـول والفعـل للحقيقـة أو الواقـع وهـو مـن القـيم  :قيمة الصدق ـ١
سالمية العظيمة التي حـث عليهـا الترشـيع اإلسـالمي، فقـد قـال األخالقية اإل

ـــه وســـلم ـــرب هيـــدي إىل «: صـــىل اهللا علي ـــرب، وإن ال إن الصـــدق هيـــدي إىل ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١، صمرجع سابق، القيم اخللقية املستنبطة من قصص النساء يف القرآن الكريم: كوثر حممد رضا الرشيف)   ١(
تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األسايس العليا من وجهة نظـر معلمـي عطية حممد الصالح، )   ٢(

 .٨٠مرجع سابق، ص، ية اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلاشميةالرتب
القـيم اخللقيـة املسـتنبطة مـن القصـص النبـوي الـواردة يف صـحيح البخـاري ودور : بتسام أمحـد نـارص احلمـدإ)   ٣(

 .٢٥، صمرجع سابق، األرسة يف تطبيقها



)٨٢( 

َّ وعـال أنبيائـه فقـال تعـاىل)١(»...اجلنة 8  9     6      7﴿: ، وامتدح هبا اهللا جـل
 ].٥٥: سورة مريم، آية[ ﴾  :  ;  >

ا صاحلني يف دينهم وأخالقهم حتى وهو أن جيال :مصاحبة األخيار ـ٢ ً س املرء أفراد
يكتسب منهم كل سجية محيدة وقيمة خلقية فاضلة، وهي من القيم األخالقيـة 

 .املهمة الكتساب فضائل القيم واألخالق

ل املسؤولية ـ٣ ّ م َ ـل إليـه رعايتـه والقيـام بـه عـىل أفضـل وجـه  :حت ِ ك ّ قيام الفرد بام أو
ا  ً رس  . للجزاء املرتتب عىل ذلكمتقبالً نتائج ترصفاته ومدّ

املسلم التي البد أن يرتبـى عليهـا وهـي وهي من القيم األخالقية املهمة للجيل 
قوام األمة واملجتمع للقيام بالرعاية املناطـة بكـل فـرد ومجاعـة، يقـول صـىل اهللا 

، فاإلمـام راعٍ مسـئول عـن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه«: عليه وسلم
أهــل بيتــه ومســئول عـن رعيتــه، واملــرأة راعيــة يف بيــت  رعيتـه، والرجــل راع يف

زوجها ومسئولة عن رعيتها، واخلـادم راعٍ يف مـال سـيده ومسـئول عـن رعيتـه، 
فإدراك املسـئولية يرتقـي بـاملجتمع للفضـائل  ،)٢(»وكلكم راع مسئول عن رعيته

 .ومكارم األخالق

ية وعىل أحسـن وجـه، وهي أن يقوم الفرد باألعامل املوكلة إليه بمسئول: األمانة ـ٤
 .وبمعنى آخر هو أن يتقن العمل املوكل إليه بكل إخالص

وهي من األخالق اإلسالمية واإلجتامعية التي تدل عىل سمو املجتمع ومتاسك 
 .بنيانه وهبا تشيع بني أفراده الطمأنينة

وهو تقديم الغري عىل الـنفس يف النفـع لـه والـدفع عنـه، وهـو قيمـة خلقيـة : اإليثار ـ٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧سنن الرتمذي، مرجع سابق، ص: حممد بن عيسى الرتمذي)   ١(
 .١٧٠٥، رقم احلديث ١٨٥سنن الرتمذي، مرجع سابق، ص: حممد بن عيسى الرتمذي )  ٢(



)٨٣( 

، مــن بلغهــا بلــغ منتهــى األخــوة وغايـة الكــرم واجلــود، وقــد امتــدح اهللا بــه سـامية
: صـــحابة رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم مـــن األنصـــار حيـــث قـــال تعـــاىل

﴿  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É
 ].٩: سورة احلرش، آية[﴾ ×

لق محيد، اتصف به األنبياء والعلامء والصاحلون،: التواضع ـ٦ ُ وجيمـع التواضـع  خ
يف ثناياه كثري من القيم كمثل احللم والعفو والصـرب والرمحـة واإليثـار وغريهـا، 

ٍ نبيل  .ويكون بتنازل املرء عن يشء من قدره لغرض

وهو ترك كل ما هو قبيح من القول والفعل، ويظهر احلياء عىل تعبريات  :احلياء ـ٧
ويعتـرب احليـاء مـن  وجه صاحبه بإنقباض النفس عن السيئ من القول والفعل،

ُ إىل الفضائل  .أقوى القيم األخالقية لتنظيم السلوك اإلنساين ودفعه

ْ باإلنسـان فعلـه، وهـي مـن  وهي كف :العفة ـ٨ ـل ُ ّ ال جيم النفس عن املحارم وعـام
صفات النفس الفاضلة هبا تضبط عن احلرام، وتزجر عن اخليانـة، وتكـف عـن 

 .اجلريان وراء الشهوة

ى القيم األخالقيـة وهلـا جانبـان، فـاألول نظافـة املـرء يف وهي من أسم :النظافة ـ٩
اجلسد والثياب واملكان، وأما الثاين فنظافة معنوية وهي سالمة نوايـا املـرء جتـاه 

ويدخل يف اجلانب الثاين صفاء النفس وطهارهتا . اآلخرين وصفاء قلبه وصدقه
عىل النفس بجميل من الذنوب بالتوبة والرجوع إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما يؤثر 

 .األخالق وفضائلها

ا يقـوم  :احرتام اآلخرينـ ١٠ ً وهو أن يسلك اإلنسان األصـغر سـنًا أو مكانـة سـلوك
عىل تقدير واحرتام من هم أكـرب منـه سـنًا أو مكانـة وال يـأيت بسـلوك يقلـل مـن 
هؤالء وهو ما جيب أن تقوم عليه العالقات اإلنسانية داخل املجتمع، وهو مـن 



)٨٤( 

 .خالق ومن القيم األخالقية الساميةأنبل مكارم األ

ل عـىل ذلـك قولـه تعـاىل :الوفاءـ ١١ ّ ا، وما أد ً ُ القول والفعل مع دق ِ #  ﴿: وهو ص
، والوفـاء مـن القـيم ]٢٣: سورة األحـزاب، آيـة[ ﴾ $  %  &  '  )(

 .األخالقية النادرة وهو من شيم النفوس الرشيفة واألخالق الكريمة

عـال، وهو إسقاط حق ثابت مع ال :العفوـ ١٢ ِ قدرة عىل اإلنتقام، وهو من مكارم الف
وأصيل األخالق، ومن القيم األخالقية التي جتـذرت يف نفـوس العـرب وأكـدّ 
ّ من أبنية  ، والعفو ٌ و عليها اإلسالم، وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل نفسه بأنه عفُ

 ].٢: سورة املجادلة، آية[ ﴾ N   M  L    K﴿: املبالغة، قال تعاىل

لقيـة و :الشجاعةـ ١٣ ُ قـع الرضـر، وهـي قيمـة خ ّ هو قول احلـق أو دفـع الرشـ مـع تو
ّ ما جتد امرأة تتصف هبا، وهي  ا دون النساء، فقل ً فاضلة يتصف هبا الرجال غالب
حالة راسخة يف النفس تصدر من القوة الغاضبة الكامنـة فيهـا ويتوسـط فعلهـا 

 .بني التهور واجلبن وتعتمد عىل العقل والتدبري والفكر

وهو إلتزام الفرد باختاذ سلوك إجيايب يساعد عـىل الرتتيـب والتنسـيق يف  :النظامـ ١٤
املواقف التي يمر هبا الفرد بحيث يتحقق املطلوب يف أقل وقت ممكـن وصـورة 
أفضل وأكثر انضباطًا، وكل الترشيع اإلسالمي قـائم عـىل تنظـيم حيـاة اجلامعـة 

ك يف كل جوانب العبادة املسلمة واألفراد لتحقيق العبودية هللا تعاىل وواضح ذل
 .وباألخص الصلوات اخلمس والقيام واحلج

وسـم فـيهم الفكـر  :الشورىـ ١٥ تَ ُ وهي عـرض األمـر الـذي فيـه إشـكال عـىل مـن ي
ــواهلم  ــامع أق ــارب، وس ــن ذوي اخلــربات والتج ــرأي الســديد م احلصــيف وال
. املختلفة للوصول إىل حـل مناسـب لـذلك اإلشـكال؛ الختـاذ القـرار املناسـب

لشورى من القيم األخالقية اإلسالمية والعربية األصـيلة التـي اتصـف ا وتعترب



)٨٥( 

سـورى [ ﴾p  o  n﴿: هبا العـرب وحـث عليهـا اإلسـالم، قـال تعـاىل
 ].٣٨: الشورى، آية

وهو إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصـان، وهـو مـن القـيم األخالقيـة  :العدلـ ١٦
ـــاىل ـــال تع ـــؤمنني، ق ـــر اهللا هبـــا امل ـــي أم ـــالمية الت L  K   N  M  ﴿: اإلس

O﴾ ]٩٠: سورة النحل، آية.[ 

وهو أن يعامـل الفـرد كـل أفـراد املجتمـع بقسـط وعـدل دون التفريـق  :املساواةـ ١٧
بينهم عىل أساس عنرصية ما، وتقتيض قيمة املساواة العدل والتوازن يف التعامل 
مع اآلخرين، وهبا تسود داخل املجتمع األلفـة واملحبـة والـرتابط، وهـي داللـة 

 .عقل والتقوىعىل رجاحة ال

ــا ودون تضــجر  :الصــربـ ١٨ ً ــام باملشــاق برض ــنفس للمكــاره والقي وهــو احــتامل ال
وجزع، وهو من القيم األخالقية التي تقوم عليه الكثري من القيم بل هو عامدها 
كمثل قيمة احللم والشجاعة والوفاء واألمانة والعفة والتقوى والكـرم وغريهـا 

إال بظهور قيمة الصـرب لديـه، وأثنـى اهللا  وال يمكن تنميتها وتربية النفس عليها
َّ وعال عـىل مـن حتـىل هبـا فقـال ¾  ¿  Ä   Ã  Â  Á  À   ﴿: جل

Å    ﴾ ]١٨٦: سورة آل عمران، آية.[ 

ـا أو غـري معلـوم،  :الرمحةـ ١٩ ً ّ كـان معلوم قة والعطف عـىل كـل كـائن حـي ِّ وهي الر
لعطـف داخـل وهي من القيم األخالقية الوجدانية التي تثري الشعور باحلـب وا
 ﴾+  ,﴿: النفس، وقد وصف اهللا هبا نفسه يف فاحتة الكتاب فقال تعاىل

`  ﴿: ، وامتدح هبا نبيه صىل اهللا عليه وسلم فقال تعاىل]٣: سورة الفاحتة، آية[
d  c         b  a ﴾ ]عـد الرمحـة مـن ]١٠٧: سورة األنبياء، آيـة ، وتُ

 .فرد مسلمالفضائل اإلسالمية التي البد أن يتحىل هبا كل 



)٨٦( 

وهو مساعدة الفرد ألفراد اجلامعـة لتحقيـق اهلـدف املشـرتك والغايـة مـن  :التعاونـ ٢٠
وهو من القـيم األخالقيـة التـي أمـر اهللا تعـاىل هبـا لتحقيـق اخلـري والتقـوى . قيامها

¿  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ﴿: والصالح داخل اجلامعة املسلمة فقال تعاىل
Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ ﴾]٢: سورة املائدة، آية.[ 

رب  :بر الوالدينـ ٢١ ِ وهو اإلحسان إىل الوالدين والرمحة هبام ورعايتهام عند الك
واإلحرتام الكبري هلام والدعاء هلام، وهو من أوجب القيم األخالقية عىل الفرد 

l  k  j  i  h  g    ﴿: لذلك قرنه اهللا تعاىل بعبادته وتوحيده فقال تعاىل

 q      p  on  m   {  z   y  x  w  v   u  t  s  r
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 ̄  ®          ¬  «  ª  ﴾]٢٤ــ  ٢٣: سورة اإلرساء، آية.[ 

وهـي اإلحسـان إىل األقـربني مـن ذوي النسـب والعطـف علـيهم  :صلة الرحمـ ٢٢
ّ فيهـا، فعـوالرعاية ألمواهلم ن ، ولذلك حث اإلسالم عىل صلة الـرحم ورغـب

سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه : الـرمحن بـن عـوف ريض اهللا عنـه قـال  عبـد
م، : قــال اهللا تبــارك وتعــاىل«: وســلم يقــول ِ ح َ أنــا اهللا وأنــا الــرمحن، خلقــت الــر

 .)١(»وشققت هلا من اسمي، فمن وصلها وحالته، ومن قطعها بتته
` 

أهنـا  حيـث، بـرية يف كافـة امليـادين العلميـة واحلياتيـةي ة مكان ة كخالقحتتل القـيم األ
ً ، اإلنساينحدى األسس العامة لعمليات التعليم والتكيف إ م ـام يف  ابل تلعب القيم دور

كـام تلعـب دورا مهـام ، اإلنساينللسلوك  املوجه والضابطأهنا  حياة الفرد واملجتمع حيث
 .يف حتقيق التوافق النفيس واإلجتامعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٠٧، رقم احلديث ٢٧٩ص سنن الرتمذي، مرجع سابق، : حممد بن عيسى الرتمذي)   ١(



)٨٧( 

يم من الوسائل الرتبوية املستخدمة يف حتقيق التامسك اإلجتامعـي إلعطـاء وتعترب الق
 .املجتمع وحدته
يـة يف نطـاق الفـرد بـل تتعـداه إىل املجتمـع ومتـس كـل خالقالقـيم األ أمهيةوال تقف 

 : تينيية من خالل املحورين اآلخالقالقيم األ أمهيةنبني أن  ويمكن، يةاإلنسانالعالقات 


ا يف حياة الفرد؛ وذلك ألهنا  ً ا بارز ً تشكل اجلانب املعنوي يف السلوك «متثل القيم دور
، اإلنســانوالعصــب الرئييســ للســلوك الوجــداين والثقــايف واإلجتامعــي عنــد ، اإلنســاين

حلـي عـن والثقافة هي التعبـري ا، القيم تشكل مضمون الثقافة وحمتواهاأن  ويمكن القول
 .)١(»القيم
ً  عامالً «القيم تعترب يف حياة الفرد أن  كام ووقوفهـا وراء ، ا يف حتديد سـلوك الفـردهام

، التنبـؤ بسـلوكه إمكانيةوبالتايل ، وترتيب القيم يظهر تفضيالت الفرد، كل نشاط إنساين
ذلـك فـإن  وسلوكه اإلنسانردنا فهم شخصية أإذا  نهأإىل ) Murphy( شار موريفأوقد 

 .)٢(»ندرس منظومة القيم لديهأن  تطلبي
 : ا يف حياة الفرد يف النقاط التاليةأمهيته ويمكن تلخيص

ً ، حتدد السلوك الصادر عنهممعينة  اتإختيار فرادهتي  لألأهنا  ـ١  افهي تلعب دور
 ً  .معياري صحيحإطار  يف تشكيل الشخصية الفردية وحتديد أهدافها يف اهام

ً أد إمكانيـةتعطي الفـرد أهنا  ـ٢ عـىل التكيـف  ااء مـا هـو مطلـوب منـه ليكـون قـادر
 .يةإجيابوالتوافق بصورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسـة  -بعض العوامل املرتبطة بالقيم الرتبوية لدى طـالب كليـة الرتبيـة بجامعـة الكويـت: محد فالح الرشيد)   ١(

 .٢٠م، ص٢٠٠٠، ، ٥٦، املجلة الرتبوية، العددميدانية
، موقف طالب اجلامعـة مـن بعـض القـيم الرتبويـة يف املجتمـع السـعودي: مرام حامد احلازمي)   ٢( مرجـع سـابق  ،

 .٢١ص



)٨٨( 

باألمـان فهـو يسـتعني هبـا عـىل مواجهـة ضـعف نفسـه  حسـاسحتقق للفـرد اإل ـ٣
 .والتحديات التي تواجهه يف حياته

 .تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته ـ٤
امه وبالتايل تساعده عىل ه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمإدراكتدفع الفرد لتحسني  ـ٥

 .فهم العامل من حوله وتوسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته
ً  إصــالحتعمـ ل عــىل  ـ٦ ــرد نفســي ــ االف ً ــه نحــو اإل اوخلقي ــري  حســانوتوجه واخل

 .والواجب
 .)١(تعمل عىل ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب عىل عقله ووجدانه ـ٧


يعتمد املجتمـع يف تكامـل بنائـه اإلجتامعـي «متثل القيم أمهية يف كيان املجتمع حيث 

ازدادت ، فكلـام اتسـع مـدى التشـابه بيـنهم، هأفـرادعىل التشـابه يف املنظومـة القيميـة بـني 
يف  إخـتالففيام يؤدي تبـاين تلـك املنظومـات القيميـة بيـنهم إىل ، اوحدة املجتمع متاسكً 

 .)٢(»األمر الذي يؤدي إىل تفككه، املجتمع أفرادرصاع بني القيم و
، زديـاد تعقيـد ظـواهر اإلجـتامع البرشـيإالقيم يف أي جمتمـع بسـبب  أمهيةكام تزداد 

صالته وفطرتـه وتنظـيم عالقتـه أنتامئه وإحساس هبويته واملعارص إىل اإل اإلنسانوحاجة 
 .)٣(بغريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبـة الرتبيـة العربيـة لـدول القيم السـلوكية لـدى طـالب املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة: حممود عطا عقل)   ١(-

 .٧٤-٦٨هـ، ص١٤٢٢رياض، اخلليج، ال
سلسـلة العلـوم : ، جملـة مؤتـة للبحـوث والدراسـاتالقيمية لطلبة جامعة الزرقاء األهلية املنظومة: شادية التل)   ٢(

 .١٥م، ص٢٠٠٣، ١اإلنسانية واإلجتامعية، العدد
تعليم يف اململكـة العربيـة التفكري العلمي والوعي اإلجيايب بني وسائل اإلعالم ومناهج ال: عبداهللا عثامن الشايع)   ٣(

 .٧١م، ص٢٠٠١ باملدينة املنورة، األديب، مطبوعات النادي السعودية



)٨٩( 

 : جتمع يف النقاط التاليةالقيم عىل مستوى امل أمهيةويمكن تلخيص 
 .فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة، حتافظ عىل متاسك املجتمع ـ١
ات ختيـارتساعد املجتمع عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيـه بتحديـدها اإل ـ٢

ه وكيانـه إسـتقرارالصحيحة وذلك يسهل عىل الناس حياهتم وحيفظ للمجتمـع 
 .موحدإطار  يف
تعمل عىل إعطـاء أهنا  اء ثقافة املجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة كامتربط أجز ـ٣

ً النظم اإلجتامعية  ً  اأساس يصبح عقيدة يف ذهن أعضاء املجتمع املنتمني إىل  اعقلي
 .هذه الثقافة

ــة املفرطــة والنزعــات والشــهوات الطائشــة ـ٤ فــالقيم ، تقــي املجتمــع مــن األناني
 .)١(سعى مجيع أعضائها للوصول إليهواملبادئ يف أي مجاعة هي اهلدف الذي ي

تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع العـامل وحتـدد لـه أهـداف ومـربرات « ـ٥
 .)٢(»سلوكياهتم فرادوجوده وبالتايل يسلك يف ضوئها وحتدد لأل

 .القيم وهو املحور القومي أمهيةويؤكد حممود عطا عىل العناية بمحور ثالث يربز 
نظام عسكري حيميه من الغزو : امان حيمي هبام سياجه القومينظ«لكل  تمع أن  إذ

وقـد وصـف علـامء اإلجـتامع ، ونظام قيمي حيميه من الغزو الفكـري، املسلح من اخلارج
وقـد زادت ، )قـدرة الدولـة عـىل محايـة قيمهـا الداخليـة مـن التهديـد(بأنه  األمن القومي

 ً ي يواجه أخطار تذويب سالمعريب واإلاملجتمع الأن  ذلك، ادواعي اإلهتامم بالقيم إحلاح
 ً ً  اثقايف وحضاري وغزو فهـي هتـدف ضـمن مـا ، )العوملـة( متعددة آخرهـا أشكالب افكري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤-٦٨مرجع سابق، ص، القيم السلوكية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية: حممود عطا عقل)   ١(
 .٢٨-٢٧مرجع سابق، ص ، الشباب والقيم يف عامل متغري: ماجد الزيود)   ٢(



)٩٠( 

ـإليه  هتدف ً للـنمط  احماولة تنميط أفكار البرش وسلوكاهتم وقيمهم الفردية واجلامعية وفق
 .)١(»الغريب

ية إسـالمة تربوي ة وإزاء تلك املتغريات يرى يزيـد السـورطي رضورة التبنـي لفلسـف
وتتحـرر مـن ، ونظرته لإلنسان والكـون واحليـاة سالماإل أساسحمددة وشاملة تبنى عىل 
وتركـز عـىل ، ويشـرتك يف إعـدادها األطـراف املـؤثرة واملتـأثرة هبـا، التبعية للرتبية الغربية

وتعمل ، والعلم والعمل، والتعليم الديني والدنيوي، والنظرية والتطبيق، الدنيا واآلخرة
ومتتــاز باملرونــة ، عــىل العلــوم واخلــربات نفتــاحوتشــجع اإل، عــىل تنميــة الفــرد واملجتمــع

 .)٢(والشمول والتجديد والوضوح
`  

ــن خــالل التعــرف عــىل  ــيم ورضورهتــا لأل أمهيــةم يمكــن ، واجلامعــات فــرادالق
 : استخالص وظائف القيم وفوائدها للفرد واملجتمع فيام ييل


ً  ـ١ ً تلعب القيم دور إطـار  خصـية الفرديـة وحتديـد أهـدافها يفا يف تشكيل الشا هام

 .معياري صحيح
يـات يف املواقـف أخالقلديـه مـن قـيم و عـرف مـاإذا  يمكن التنبؤ بسلوك الفرد ـ٢

 .وبالتايل يكون التعامل معه يف ضوء التنبؤ بسلوكه، املختلفة
ً لا إصالحتع ل عىل  ـ٣ ً  افرد نفسي وضبط شهواته ومطامعه كي ال تتغلب ، اوخلقي

 .والواجب حسانوتوجهه نحو اخلري واإل، عىل ع له
ف ـيـومتنحــه القــدرة عــىل التك، مــاهو مطلــوب منــه أداء إمكانيــةتعطــي الفــرد  ـ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤مرجع سابق، ص، القيم السلوكية لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية: مود عطا عقلحم)   ١(
، جامعـة الكويـت، الكويـت، ٣٧، العـدد١٠، املجلـة الرتبويـة، جفلسـفة الرتبيـة يف اإلسـالم: يزيد السـورطي)   ٢(

 .١٠م، ص١٩٩٧



)٩١( 

 .يني وحتقيق الرضا عن نفسهجيابوالتوافق اإل
فسـه فهو يستعني بالقيم عىل مواجهـة ضـعف ن، مانباأل حساسحتقق للفرد اإل ـ٥

 .)١(والتحديات التي تصادفه يف حياته
ه ومعتقداتـه إدراكـوتدفعـه لتحسـني ، تعطي للفرد الفرصـة للتعبـري عـن نفسـه ـ٦

 .لتتضح الرؤيا امامه وبالتايل تساعده عىل فهم العامل حوله
 فــرادوتعمــل عــىل حفــظ نشــاطات األ، تــدفع الفــرد إىل العمــل وتوجــه نشــاطه ـ٧

 .)٢(من التناقض واالضطراب وصيانتها، وبقائها موحدة ومتناسقة


 .فتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه املستقرة، حتفظ عىل املجتمع متاسكه ـ١
ا أساسـوتعطيهـا ، تربط أجزاء ثقافة املجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسـقة ـ٢

 .املجتمع أفراد أذهانع ليا ي تقر يف 
أهنـا  حيـث، ة والنـزوات والشـهوات الطائشـهنانيـة املفرطـتقي املجتمع مـن األ ـ٣

وسائل للوصول إىل غايات سامية أهنا  م  ىلأعامهلعىل التفكري يف  فرادحتمل األ
 .إلشباع الرغبات والشهوات أعاملوليست جمرد 

 .)٣(تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع العامل ـ٤
ً  ـ٥ ً تلعب القيم دور  ،بداية للتفـاهم الـدويل فذلك، ا يف التقريب بني الشعوبا بارز

ه  يف خـتالفي تقيـا إلأن  الرشـق والغـرب ال يمكـنأن  كان الـرأي السـائدوإذا 
 .مادية الغرب حتتاج إىل روحانية الرشقأن  املؤكدفإن  يةخالقالقيم األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥م، ص١٩٨٨براهيم حلبي، املدينة املنورة، ، مكتبة إالقيم اإلسالمية والرتبية: عيل خليل أبو العينني)   ١(
ــف  إدراك: نجــاة أمحــد رضــوان)   ٢( ــورة للقــيم اإلســالمية يف املواق ــة املن ــانوي باملدين ــات الصــف الثالــث الث طالب

 .٣١هـ، ص١٤٢١، رسالة ماجستري، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، اإلجتامعية
، دار الفكـر للطباعـة والنرشـ لرتبيـة قـراءات ودراسـاتللسـفية األصـول الف: عيل خليل أبـو العينـني وآخـرون)   ٣(

 .٣٦م، ص٢٠٠٣والتوزيع، عامن، 



)٩٢( 

ات ختيـارتساعد املجتمع عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيـه بتحديـدها اإل ـ٦
 ه وكيانه يفإستقرارفظ للمج مع وحت، ياهتمالصحيحة التي تسهل عىل الناس ح

 .)١(موحدإطار 
وتتكامل الوظـائف الفرديـة للقـيم مـع الوظـائف اإلجتامعيـة هلـا بحيـث تعطـي يف «
 مـع ظـروف جيـايبية القـادرة عـىل التكيـف اإلاإلنسانا من الشخصيات ا معينً نمطً  النهاية
، تعطـي املجتمـع شـكله املميـزا أهنـ كام، ألداء دورها احلضاري املنشود واملطلوب، احلياة
 .)٢(»ه متشبعني ومترشبني ثقافته وقيمهأفرادهذا حيرص املجتمع عىل تنشئة أجل  ومن

 .وهبذا تتضح لدينا أمهية القيم عىل املستوى الفردي واإلجتامعي
ويف ضوء ذلك تتضح وظائفها من خالل شبكة العالقات اإلنسانية التي تقـوم عـىل 

ا  ً  .وحتدد اجتاهاهتا ونمط حياهتاالفرد واجلامعة مع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٠، صمرجع سابق، الرتبية وقضايا املجتمع املعارص: حافظ فرج أمحد)   ١(
 .٢٣٩مرجع سابق، ص، األصول الفلسفية للرتبية قراءات ودراسات: عيل خليل أبو العينني وآخرون)   ٢(



)٩٣( 




والتـي ، تتشكل القيم داخل مؤسسات املجتمع املختلفه كاألرسة واملدرسة وغريهـا
 أسـاسومن خالل تلك املؤسسات تتحقـق الرتبيـة عـىل ، هي وسائط للرتبية وواجهة هلا

وهنا ترتبط هبا الرتبية ومـن خـالل تلـك ، اأركاهني تعترب القيم ركن من ثقافة املجتمع الت
ثالثة حماور أساسية سنناقش  املبحثويف هذا ، وتتحدد خصائصها ومصادرها تنبع القيم

 : وهي
 ً   .عالقة القيم بالرتبية: أوال
ا ً  .يةخالقمصادر القيم األ: ثاني
ًا  .يةخالقخصائص القيم األ: ثالث
` 

كل م هام ألن  ،فاليمكن الفصل بينهام، مران مرتبطان بعضهام ببعضأالقيم والرتبية 
 ً ً أو  ايؤثر يف اآلخر سلب كانـت هنـاك تربيـة سـليمة سـلمت القـيم مـن الـدناءة فـإذا  ،اإجياب

فالرتبية السليمة والقـيم الفاضـلة تعنـي بيئـة تربويـة صـاحلة مناسـبة ، والعكس، واخلسة
ــداخـل  ً ا األرسة واملدرسـة واملسـجد ومجاعـة الرفـاق ووسـائل اإلعـالم ممـا يشـكل جمتمع

 ً ً إفـالفرد يكتسـب قيمـه «، ذن اهللاإا بصاحل ا مـن األرسة فاملدرسـة فاملسـجد فجامعـة بتـداء
وكـل هـذه الوسـائط تسـتقي ، ضـمن املجتمـعأخرى  األقران ووسائل اإلعالم ووسائط

 .)١(»فراديئة الرتبوية لألقيمها من ثقافة املجتمع الذي يمثل الب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، اهليئـة املرصـية العامـة للكتـاب، الكتبـة الثقافيـة، تنمية القيم الرتبوية والنفسية لألبنـاء: أمحد املخزنجي السيد)   ١(
 .٩٢ص.م١٩٩٣القاهرة، 



)٩٤( 

يـة خالقيتعـرف عـىل القـيم األأن  ظفـارهأيسـتطيع املـرء منـذ نعومـة  فداخل األرسة 
يــة خالقه للقــيم األإكتســابفوالــداه يقومــان بــدور املــريب لــه يف كيفيــة تعرفــه و، الفاضــلة
 قخـالكام يقومـان بحاميتـه مـن األ، ز عليها بل هي مدارهكون ديننا احلنيف ركَّ ، الفاضلة

 خــالقواملعلـم يف املدرسـة يعتنـي بتعريـف الطالـب عـىل فضـائل األ، اإلجتامعيـة السـيئة
واملنهج  نشطةويعمل عىل غرسها يف نفس الطالب من خالل األ، ويكون قدوة صاحلة له

ية لدى نفوس الناشـئة مـن خـالل أداء جياباملسجد فيعزز القيم اإلوأما  ،والربامج اهلادفه
وداخـل ، ومـن خـالل الـدروس واملحـارضات وحلقـات التحفـيظ ،اأوقاهتالعبادات يف 

تـوفرت لـدى إذا  ووسـائل اإلعـالم، مجاعة الرفاق يظهر املـرء قيمـه ويعتـز هبـا ويتمثلهـا
ية الفاضلة ملشاهدهيا خالقبال شك تبث القيم األفإهنا  مسؤوليها الرتبية السليمة الصاحله

يـة والسـلوكيات خالقشـاكل األوتعزز من ظهورها داخـل املجتمـع وتعمـل عـىل حـل امل
 .اخلاطئة من خالل براجمها

عى لغـرس القـيم يف نفـوس فال بيـة تسـ، قويةن العالقة بني القيم والرتبية عالقة إ«
ً ها إعتبارالقيم فتؤثر يف الرتبية بأما  ،الناشئة طـر حيـاة توجـه أا ومعايري وضوابط وأحكام

يم وتصـبح الرتبيـة عقيمـة غـري ذات فبدون الرتبيـة يصـعب غـرس القـ، العملية الرتبوية
 .)١(»فائدة
والرتبية يف جوهرها عملية قيمية سواء عربت عـن «، ن للقيم دور واضح يف الرتبيةإ

واملؤسسة الرتبوية مؤسسة تسعى إىل بناء القيم يف كل  ضمنيةأو  نفسها يف صورة واضحة
 .)٢(»جماالهتا اخللقية والنفسية واإلجتامعية والفكرية والسلوكية

، مـن فهـم وتقـدير القـيم اإلنسـانفالرتبية بمعناها الواسع هـي العمليـة التـي متكـن 
الرتبـوي لنـوع  ختيـارهذه القيم يقوم اإل أساسوعىل «والرتبية تستمد أهدافها من القيم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣مرجع سابق، ص ، تنمية القيم الرتبوية والنفسية لألبناء: السيد أمحد املخزنجي)   ١(
 .٣٢م، ص١٩٨٣الرياض، ، دار املريخ، القيم والرتبية: لطفي بركات أمحد)   ٢(



)٩٥( 

 .)١(»السلوكية نامطاملعرفة والطرائق واألساليب ويف ضوء تلك القيم تعني األ
 ً ، واملجتمعات واملربني واملؤسسـات الرتبويـة فراداة األا مهام يف حيفالقيم تلعب دور

تبنـي جمموعـة مـن القـيم التـي توجـه أهدافـه  أسـاسفاملجتمع بجميع تنظيامته يقوم عىل 
 .وترسمها وحتدد غاياته

يوجه العمل الرتبوي كذلك جمموعة من القيم الرتبوية التي حيرص املربـون «وأيضا 
مـن عمـل تربـوي سـواء أكـان هـذا العمـل الرتبـوي  عىل السري يف مداها فيام يقومـون بـه

ً ، غري مقصود وأا مقصودً  ً أو  انظامي  .)٢(»اغري نظامي
أن  وهلـاأذه العالقـة تتمحـور يف ثـالث نقـاط هـأن  مقداد يـاجلن يـرىأن  وهلذا نجد

نه تؤثر القـيم أوثانيها ، ية تتغلغل يف مجيع اإلهتاممات والعمليات الرتبويةخالقالصفة األ
تتأثر ميادين الرتبية وأساليبها فإنه  ثالثهاأما  ،ية عىل حتديد أهداف الرتبية وغاياهتاقخالاأل

 .)٣(يةخالقية بالقيم األخالقوخاصة الرتبية األ
أن  فكـام تـأثريو ،العالقـة بـني القـيم والرتبيـة عالقـة متبادلـة تـأثرأن  مما سب  يت ـح

 ميـني يف تربيـة الناشـئة وغـرس قـيمهمعالإآباء ومعلمني و الرتبية تتأثر بقيم املجتمع من
كسـاهبم السـلوك احلسـن والصـفة احلميـدة واخللـق إكذلك تؤثر يف غرس قيم الناشـئة و

 : مجال العالقة بني القيم والرتبية يف النقاط التاليةإويمكننا ، الفاضل
 .أفضل دام هدفها تنمية الفرد إىل مستوى ن الرتبية هي عملية قيمية ماأ ـ١

ليست مسؤولية مؤسسة تربوية بل هي مسؤولية مشرتكة بني مجيع بناء القيم  أن ـ٢
 .وسائط الرتبية يف خمتلف مواقعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٩هـ، ص١٣٩٧، مكتبة األنجلواملرصية، القاهرة، يف أصول الرتبية: حممد اهلادي عفيفي)   ١(
، دار الفكـر العـريب، القـاهرة، الرتبية اإلسالمية وحتديات العرص: وحسن إبراهيم عبد العال ،عبد الغني عبود)   ٢(

 .٧٩م، ص١٩٩٠
 .١٠٠مرجع سابق، ص، القية اإلسالميةالرتبية األخ: مقداد ياجلن)   ٣(



)٩٦( 

 .مسؤولية مجيع جوانب العمل الرتبوي يف كلياته وجزيئاته ن بناء القيمأ ـ٣

 .ن بناء القيم يتطلب ختطيطا يشرتك فيه مجيع وسائط الرتبيةأ ـ٤

 .تكون عليهأن  مكنن القيم هي التي توجه العمليه الرتبوية ملا يأ ـ٥
` 
يـة يف الرتبيـة خالقوالقـيم األ، هلـا سـايسيـة متثـل املنبـع األخالقالقـيم األ مصادرن إ
 : ي والتي هي كالتايلسالممد من نفس مصادر الترشيع اإلستَ ية تُ سالماإل

 
ً آويعد القر«لقيم ل سايسن القرآن هو املصدر األإ ً ن دستور ا هيـدي العـاملني إىل ا رباني

ه تعـاىل عـىل سـيد املرسـلني بلسـان عـريب مبـني أنزلـوهـو كتـاب اهللا ، خري الدنيا واآلخرة
كل إليه  ولذا فهو منهج حياة متكامل يوجد فيه ماحيتاج، ليخرجهم من الظلامت إىل النور

 .)١(»إنسان
فقد جاء ، ]٣٨ :، آيةاألنعامسورة [﴾  P Q R S T UV﴿: ىلوفيه قال اهللا تعا

متـه فقـال أو صـىل اهللا عليـه وسـلمالقرآن الكريم بكل يشء وبينـه سـبحانه وتعـاىل لنبيـه 
﴾  A B C D E F G H @ ? ﴿: ســـــــــبحانه
نه حيتوي عىل اهلداية والرمحة والبرشى باحليـاة اإلجتامعيـة بل إ، ]٨٩ :، آيةالنحلسورة [

 سـالمن عىل النظام القيمي يف اإلآالقر«فقد جاء ، ي فر دخالقأاشتمل نظام ألنه  املطمئنة
ـ، شـتقاق القـيمإيف إليه  وهو الدستور الذي يستند، بتفصيالته وتفريعاته ا ويتضـمن طرقً

 .)٢(»متعددة يف الرتبية عىل القيم منها القصة واملثل والقدوة
قىيكون القرآن الكريم نظام للحيـاة منـه أن  وال عجب ـتَ ْ س ودسـتور عليـه  ،القـيم تُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١م، ص ٢٠٠٤، مؤسسة اقرأ، القاهرة، علم النفس يف القرآن الكريم: سعد رياض)   ١(
 .٦٣مرجع سابق، ص، القيم اإلسالمية والرتبية: عيل خليل أبو العينني)   ٢(



)٩٧( 

ٌ منـه تسـتلهم األ، يستند يف معايري ومبادئ املجتمـع ثـل خـالقومنبـع  فقـد جعلـه اهللا، واملُ
 .فعليه مدار الرشيعة والدين، شملهاالكتب وأ أفضل
 : وهي القيم تتمثل فيه عىل ثالثة أنواعأن  يف القرآن الكريم نجدو

ه يف اهللا إعتقـاد املكلـف تتع ـق  ـام  ـب عـىلوالتـي  اإليامنوهي قيم : يةإعتقادقيم 
 .والقدر خريه ورشهومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

يـت ىل ب ه مـن أن  تتعلق بام جيـب عـىل املكلـفوهي قيم السلوك والتي : قيم خ قية
 .الرذائل ه  نالفضائل وأن يتخىل عن

وترصـفات وهـي  أقـوالو أعـاملتتعلق بام يصدر عن املكلف مـن وهي : قيم ع لية
 .املعامالتو العبادات: وعنيع  ن

يكـون أن  ينفك بعضها عن البعض اآلخر وهنا ينبغـي مرتابطة ال نواعوكل تلك األ
مـن مصـادر  سـاسنـه املصـدر األيـة حيـث أخالقالعام للرتبية األاإلطار  هذا املصدر هو

القيم والذي يعطي الثبات لتلك القيم وصالحها لكل زمان ومكان كصـالح كـل زمـان 
خـذ ة البيئة املدرسية التـي عليهـا األمكنتلك األ ومن أهم، بيق القرآن الكريمومكان لتط

خص طــالب املرحلــة أعامرهــم وبــاألن وقيمــه ومتثــل طالهبــا بكــل فئــات بــآداب القــرآ
 .التي حتقق السلوك الرتبوي السليم، املتوسطة بقيم ذلك الكتاب املبني


 صـىل اهللاما صدر عن الرسول وهي متثل كل  سالمإلية يف اخالقوهي ثاين مصادر القيم األ

وبالتـايل يكـون ، فهـو رشع متبـع لرشيعةلتصل ببيان تقرير واأو  فعلأو  من قول عليه وسلم
ـ اهللا أمرنا  وقد، قيمة  تبعة يات يف كثري من اآل صىل اهللا عليه وسلمباتباع الرسول  ـعزوجل ـ

 ̧ µ¶ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ » ﴿: وعال جلَّ فيقول 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾] ٢٤ :، آيةاألنفالسورة[. 



)٩٨( 

كثريه منهـا قولـه  أحاديثتباع سنته والعمل هبا يف يف إ صىل اهللا عليه وسلموقد رغب النبي 
 .)١(»ومن عصاين فقد عىص اهللا عز وجل، طاع اهللاطاعني فقد أمن أ«: صىل اهللا عليه وسلم

: صىل اهللا عليه وسلمالكامل فقد قال  يخالقوقد جاءت السنة النبوية بالنظام القيمي األ
وعليهـا  خالقفالسنة النبوية هي مصدر لكثري من األ، )٢(»خالقنام بعثت المتم مكارم األإ«

 الدين ودليل ومها حجة يف، القرآن الكريم األول تبنى الرشيعة فهي مفرسة ومكملة للمصدر
ـومن ثـم كـا، حدمها عن اآلخرغ ى أل ن  الوأ حكاممن أدلة األ ً ـن لزام ً يكـون أن  اا ورضوري

يـة الالزمـة لطـالب املرحلـة خالقالقرآن الكريم والسنة النبوية املصدرين الرئيسني للقيم األ
 .يةجياباملتوسطة حتى يتأسس الطالب عىل تلك القيم اخلالقية اإل


النبـي مجيع املجتهدين املسلمني يف عرص من العصور بعد وفاة  إتفاقمجاع يقص  باإل

فإهنا  بذاهتا واقعةثبت اإلمجاع حول فإذا  ،عىل حكم رشعي يف واقعة صىل اهللا عليه وسلم
فـاهللا ، خـذ بـهوعليهم األها فرادتندرج ضمن السلم القيمي احلاكم للجامعة املسلمة وأل

ــــبحانه وتعــــاىل يقــــول  A B C D E F G H I @ ? < ﴿: س

J K L M N PO Q R  ﴾] ويعد هذا  ،]١١٥ :، آيةالنساءسورة
فيه صـالح للفـرد  عىل ماإال  نه    معأمجاع ملزم جلميع فئات املجتمع املسلم حيث اإل

ّ وبذلك ما أ، واملجتمع م السـلوك وتنـتظم مجع عليه من نظام وقانون حيقق املصلحه ويقـو
خـذ بمح سـنه حتـى يسـ قيم بـه واأل لتزامسية فعىل الطالب اإلبه احلياة داخل البيئة املدر

 .وتعتدل قيمه ويتحقق اهلدف من الرتبية هسلوك


وهو إحلاق ما ال نص فيه بام فيه نص بجامع العلة بينهام، والقيـاس ومـا يبنـى عليـه مـن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بغـا، دار احيـاء الـرتاث، ، حتقيـق مصـطفى الـديب ال٣، ط٣، جصحيح البخاري: حممد ابن اسامعيل البخاري)   ١(
 .٢٧٩٧، رقم احلديث ١٠٨٠بريوت، ص

 .٨٩٣٩، رقم احلديث ٣٨١، صمرجع سابق، ٢، جاملسند: بن ح بل أمحد)   ٢(



)٩٩( 

ا من مصادر اشتقاق القيم يف املجتمع اإلسالمي؛ ألن هـذا احلكـم حيـدد  ً أحكام يعترب مصدر
عترب قيم ُ ة من القيم التي حتدد سـلوك الفـرد واجلامعـة قيمة اليشء بالنسبة للترشيع، ومن ثم ي

ا عىل احلكم اآلخر الذي ورد فيه النص ً  .نحو ذلك اليشء الذي صدر فيه احلكم قياس
هلا ص فة أن  حيثو، ي وتربيتهسالمملجتمع اإليف ا األخالقيةمصادر القيم  هذه أهم

ووراءه ، يالقـخالرشيعة لـه طابعـه األ أحكامكل حكم من أن  بمعنى، اهليمنة الترشيعية
كـل مـا حيقـق أهـداف ألن  ،مصـادر الترشـيع تعتـرب مصـادر القـيمفـإن  ،اإلنسـاينالدافع 

ً ، ية من رفع احلرج وتيسري حياة الناسسالمالرشيعة اإل  اودفع املفاسد عنها يعترب مصـدر
 .يةسالماإلية خالقاألمن مصادر القيم 

ً فقهاء املسلمني مل يأن  يلحظ الباحث«: يقول فوزي طايل ألن  ؛خاصة ب لقيم افردوا أبواب
والعبـادات ، خـالقفهـي اجلـامع للعقيـدة والرشـيعة واأل ؛ية هـي الـدين ذاتـهسالمالقيم اإل

ـد التـي يقـام عليهـا املجتمـع ، وملنهاج احلياة واملبادئ العامة للرشيعة، واملعامالت ُ م ُ وهي الع
هبا يميز املؤمن اخلبيـث  ،وهي معيار الصواب واخلطأ، فهي ثابتة ثبات مصادرها ؛يسالماإل

تصـال الـذي ال وهي التي حتدث اإل .ختاذهاإعند صنع القرارات وإليها  ويرجع، من الطيب
 .)١(»نفصام له بني ما هو دنيوي وما هو أخروي يف كل مناحي احلياةإ

`  
لتـي حتـدد معاملهـا وهـي ا، يةسـالمية تنبـع وتسـتمد مـن الرتبيـة اإلخالقن القيم األإ

 أنـواعية بخصائص وسامت متيزها عن سالموقد جاءت الرتبية اإل، وخصائصها وسامهتا
فأتت تلك اخلصائص متنوعة متعددة شاملة لكل احليـاة مسـتمدة ذلـك ، األخرىالرتبية 

ّ  يسالماإلمن مصادر الترشيع  وهبذا فخصـائص ، ى كل شؤون احلياة ومتطلباهتاالذي لب
هذا ويف ، ية ذاهتاسالمخصائص وسامت الرتبية اإلإال  هي ية ماسالمة اإليخالقالقيم األ

ا  برز تلك اخلصائص والسامتأاملبحث سنستعرض أكثر و ً  : يةخالقعىل القيم األأثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا: فوزي حممد طايل)   ١(  ٣١ - ٣٠، ص ١٩٩٧، مركز اإلعالم العريب، القاهرة مكيف نفكر اسرتاتيجي 



)١٠٠( 


، يةسـالميـة اإلخالق من سامت وخصائص القيم األاألوىل تعترب سمة الربانية السمة

وهي تربط سلوك ، تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية مسالية يف اإلخالقفالقيم األ
 O P Q R S T ﴿: ية قـال تعـاىلسـالموترصفاته املختلفة بأسـس العقيـدة اإل اإلنسان

U V W  X ﴾] ٨٢ :، آيةالنساءسورة[. 
ـ اإلنسـانإىل توجيه  سالمبل ودعا اإل ً ه الظـاهرة أقوالـا يف كـل أفعالـه وليكـون رباني

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿: يقول سبحانه وتعاىل، هللا تع ىلا إخالصوالباطنة 

ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶  ﴾] ١٦٣ـ  ١٦٢ :، آيةاألنعامسورة[. 
 : مرانأية يقصد هبا خالقوربانية القيم األ

 .)١(ربانية الوجهة والغاية، وربانية املصدر واملنبع

نـه نظـام ربـاين إ ،سـالممقومـات النظـام اإلأول  فألنه ؛فكوهنا ربانية املصدر واملنبع
وتطبيـق ، ه والتكيـف بـهإدراكـفيـه هـو تلقيـه و اإلنسـانوعمل ، صادر من اهللا لإلنسان«

 .)٢(»مقتضياته يف احلياة البرشية
خـرية وهدفـه األ اإلنسانجيعل  اية  سالمفألن اإل«ما كوهنا ربانية الوجهة والغاية أ
 اإلنسـانفهـذه غايـة ، مرضاتهواحلصول عىل ، هو حسن الصلة باهللا تبارك وتعاىل، البعيد

وتبـدو هـذه الربانيـة يف قولـه  )٣(»مله وسعيه وكدحه يف احليـاةأومنتهى  اإلنسانووجهة 
 µ´ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ³ ² ± ° ¯ ﴿: تعـــــــاىل

Ã Ä Å ÇÆ È É Ê  ﴾] ٥٢ـ  ٥١ :، آيةالنحلسورة[. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧م، ص١٩٨١-هـ١٤٠١، مكتبة وهبة، القاهرة، ٢ط، اخلصائص العامة لإلسالم: يوسف القرضاوي)   ١(
 .٤٤م، ص١٩٨٢-هـ١٤٠٢، دار الرشوق، بريوت، ٧، طخصائص التصور اإلسالمي ومقوماته: سيد قطب)   ٢(
 .٧مرجع سابق، ص، اخلصائص العامة لإلسالم: يوسف القرضاوي)   ٣(



)١٠١( 

والكـون وهـي  اإلنسـانوربانية القيم اخللقية تتمثـل يف الغايـة العظمـى مـن وجـود 
 ستناد كـل قيمـةإ«ن إإليها هذه القيم اخللقية و هذه الغاية التي تستند، عبادة اهللا عز وجل

ــة ــة دنيوي ــةأو  ،خلقي ــة طاعــة اهللا يصــبح مــن املنطقــي تســميأأو  ،إجتامعي ــة إىل ني ة خروي
ي يسـ ى أخالقـكـل نظـام أن  إعتبـارب، الدينيـةأو  ،هليةاإل خالقية  األسالماإل خالقاأل
 .)١(»الغاية النهائية التي يتكرس لتحقيقها بحسب


بالشـمول حيـث تراعـي عـامل  سـالميف اإل تتميـزأهنـا  يةخالقمن خصائص القيم األ

فهـي ، وغايتهـا اإلنسـانوحتدد أهداف حياة ، واملجتمع الذي يعيش فيه، ومافيه اإلنسان
يشمل  لذي جعل منها منهجا كامالً ذلك الشمول ا، وحياته اإلنسانشملت  افة  ناشط 

وكافة جوانـب حياتـه ومجيـع  اإلنسانمجيع مظاهر النشاط احليوي للفرد ومجيع عالقات 
 .)٢(حياءاته باحلياة واألإرتباط

 صـالحمجعـت بـني النفـع واإلأهنا  ية وذلكخالقمل يف القيم األمتيزت بالتكاوأيضا 
من التكامل والصالحية «ية ب غت خالقيم األالقن إ ،وأيضا احلياة اجلامعيةللحياة الفردية 

ً حدً  اخلـرية لصـالح الفـرد  عـاملواأل، يةاإلنسـانحتتضـن مجيـع الفضـائل أهنا  ذلك، اا مثالي
قـادرة عـىل مسـايرة  خـالقوتنفر من مجيع الرذائل والرشور مما جعـل هـذه األ، واملجتمع

 .)٣(»ا املختلفةأشكاهلتطور احلياة و
مل تقترصـ عـىل كوهنـا شـملت كـل فضـيله تنفـع الفـرد التكامـل ووخاصية الشـمول 

زاء امتــدت مــن احليــاة الــدنيا إىل احليــاة اآلخــره التــي يكــون فيهــا اجلــهنــا إ واملجتمــع بــل
أال «: صـىل اهللا عليـه وسـلموذلـك لقولـه  ؛عـىل ثـوابوأ أفضـل فرتتب  ليها، والثواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٩هـ، ص١٤٠٢علوم، الرياض، ، دار الالفضائل اخللقية يف اإلسالم: عبدالرمحن إبراهيم أمحد)   ١(
 .٢٣١م، ص١٩٨٨، الدار العربية للكتاب، ليبيا، فلسفة الرتبية اإلسالمية: عمر التومي الشيباين)   ٢(
 .٩٥مرجع سابق، ص، الرتبية األخالقية اإلسالمية: مقداد ياجلن)   ٣(



)١٠٢( 

 ً أو  قـوم فأعادهـا مـرتنيفسكت ال »؟ا يوم القيامةأخربكم بأحبكم إيل وأقربكم مني جملس
 .)١(»احسنكم خلقً أ«: قال، رسول اهللا نع  يا: قال القوم، ثالثا


فهناك قيم عليا ثابتة ال تقبل ، تتميز بصفتي الثبات واملرونة سالمالقيم اخللقية يف اإل

ر بـاملعروف كـالقيم العقديـة وقـيم العبـادات وقـيم األمـ، التبـديلأو  التغيريأو  جتهاداإل
 القيم التي تستند إىل نص قطعي الداللة الجيوز فيها التغيريأن  بمعنى، والنهي عن املنكر

ُ نـفيهـا واسـع وهـي مر ختيـارجمـال اإلفـإن  ،األخـرىتلك أما  ،التبديلأو  رونـة كافيـة ة م
ــا تصــري ــف وحــوادث وم ــن مواق ــاس م ــاة الن ــد يف حي ــة مايتول ــه  ملواجه ــور يف إلي األم

 .)٢(إستنباطمل وأي مما حيتاج إىل نظر وتوه، املجتمعات
ستمرارها وقوهتا إا يضمن متاسكها وا ثباتً أصوهلواملقصود بثبات القيم اخللقية ثبات 

ال تغيري فيهـا وهـذا الثبـات ية خالقالقيم األ أصولف، وصالحها يف كل عرص وكل مكان
اهلـزات  صـل واجلـوهر يضـمن متاسـك املجتمـع وقوتـه ويمنعـه مـن السـقوط عنـديف األ
 .)٣(يتخبط يف التيه والضاللأن  ويمنعه من، العنيفة

ألن  صــلية ل ترشــيعلقيــة بســبب الثبــات يف املصــادر األى الثبــات يف القــيم اخلويتــأتّ 
تـرتبط ، ةأساسـيينطلق من  يم ثابتة «نور اجلندي أكام يقول  سالميف اإل خالقمفهوم األ

ية التـي تنطلـق اإلنسـانترتبط ب النفس ألهنا  ،اأصوهلوهي قيم ال تتغري يف ، متاما اإلنسانب
وجمموع ، هي طابع السلوك خالقفاأل، اإليامنإىل التقوى و، باهللا اإليامنيف ، من معتق ها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٦٩٦رقم احلديث  ٣٠٩، صمرجع سابق، املسند: بن ح بل أمحد)   ١(
صـىل اهللا عليـه موسـوعة نرضـة النعـيم يف مكـارم وأخـالق الرسـول الكـريم : عبداهللا ابن محيد وآخرونصالح )   ٢(

 .٨٣هـ، ص١٤١٨، دار الوسيلة للنرش والتوزيع، جدة، ١، جوسلم
، ١٤٠٥، دار الكلمـة الطيبـة، القـاهرة، التصـور اإلسـالمي للكـون واحليـاة واإلنسـان: عثامن مجعة ضمريية)   ٣( هــ

 .٦٩ص



)١٠٣( 

فـال خت لـف ، تقوم عىل العطاء والعفو والسامحة والرمحة، الترصفات يف خمتلف املجاالت
تـرتبط ألهنـا  تتامثـلإنـام  ،مـن بيئـة إىل بيئـةأو  ،مـن عرصـ إىل عرصـأو  ،من جيل إىل جيل

 .)١(»ية   عالقته   اهللاإلنسانبالنفس 
ــيم األأو ــة الق ــا املقصــود بمرون ــة هــو مســايرهتا للظــروف واألخالقم حــوال دون ي
القيام بضدها عند احلاجة مثل جـواز  خالقفليس ينايف األ، خالل هبا كقيمة وبأمهيتهااإل

ال يصــ ح «: ىل اهللا عليــه وســلمـصـيقــول ، صــالحبقصــد اإلأو  ،الكــذب عنــد الرضــورة
فـإن  ؛كـذب يف احلـربأو  ،لـرتىض عنـه امرأتـهكـذب الرجـل مـع : يف ثـالثإال  الكـذب

 .)٢(»الناس إصالحكذب يف أو  ،احلرب خدعة


فــالقيم ، ]٢٨٦ :، آيـةالبقـرةســورة [﴾  ¬® » ª © ¨ § ﴿: قـال تعـاىل
ــســالماإل ــف فيه ــا ال تكلي ــة يمكــن تطبيقه ــام ال يطــاقية واقعي ــة، ا ب ــادات واقعي ، فالعب
والقــيم كــذلك واقعيــة راعــت الطاقــة املحــدودة للنــاس فاعرتفــت ، واقعيــة خــالقواأل

 .)٣(وباحلاجات النفسية، واحلاجات املادية، بالضعف البرشي وبالدافع البرشي
فـال  شـق اإلنسـاينتراعي التكـوين أهنا  وكوهنا واقعية حيث  ،هـا عـىل الـنفسإلتزام 

مـا ي حـق  خـالقيلتزم مـن األأن  فليس عليه اإلنساناقعية يف القدر املطلوب من وألهنا 
ألن  وذلــك، مثلــة يف املطلــب والســلوكوهــذه واقعيــة مت، منــه الرضــر يف مواقــف معينــه

فهـي  دثـه  ؛اإلنسانية تتعامل مع الواقع املحسوس وامللموس يف حياة سالمالرتبية اإل«
بـل تعا لـه ، وال تذهب به إىل عامل اخليال واملتاهات، يف حياته الدنيا حداثبمجريات األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٤م، ص١٩٧٨، دار االعتصام، القاهرة، التفسري اإلسالمي للفكر البرشي: نور اجلنديأ)   ١(
 .٢٧٥٩٧، رقم احلديث ٧٦، صمرجع سابق، ٢، جاملسند: بن ح بل أمحد)   ٢(
 .١٥٠، صمرجع سابق، اخلصائص العامة لإلسالم: يوسف القرضاوي)   ٣(



)١٠٤( 

 .)١(»مراعية حاجاته وغرائزه وضعفه، وتطلب منه قدر طاقته
 صـىل اهللا عليـه وسـلمية متثلها يف شخصية النبي خالقومما يدلنا عىل واقعية القيم األ

سـورة [﴾  k l m n ﴿: وسريته العطرة فقـد وصـفه اهللا سـبحانه وتعـاىل بقولـه
 .]٤ :، آيةالقلم


فالدين ، يةاإلنسانية موافقتها للفطرة سالمية اإلخالقيعد من خصائص القيم األ
 سالمبراز اإلويظهر ذلك يف إ، ية ويدعو إىل عدم تغيريهااإلنساني يقر بالفطرة سالماإل

 ¦ ¥ ¤ ﴿: يقول اهللا تعاىل، فطر عىل توحيد اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسانأن 
§¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º 
 .]٣٠ :، آيةالرومسورة [﴾  ¾ ½ ¼ «
باهللا سبحانه وتعـاىل  اإليامنفط  عىل  اإلنسانأن  صىل اهللا عليه وسلموضح النبي أو

 من مولـود يولـد ما«: صىل اهللا عليه وسلميقول ، ولكن قد حيدث له التغيري من الوالدين
 .)٢(»يمجسانهأو  ينرصانه وأ هيولد عىل الفطرة فأبواه هيودانإال 

للنـاس  نبياءرسل به خاتم األدين اهللا الذي أألنه  إال هبذه اخلاصية سالموما جاء اإل
ِ أعلم  واهللا، كافة ْ بام يالئم ف ك للـذ، ويتناسـب مـع حيـاهتم، هواءهمالناس ومايوافق أ طر

نـه فنجـد أ ،بفطرتـه اإلنسـانإليـه  وهي ما يميل، فضل قيمبأكرم خصال وأ سالمجاء اإل
نه ينفر من اخللق اليسء وممن يصدر كام أ، يميل للخلق احلسن وملن يصدر عنه هذا اخللق

 .السيئة خالقاحلسنة ونفور من األ خالقذلك يوافق ما بداخله من ميل لألألن  ،منه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية، مكــة املكرمــة، اإلسـالميةاملبــادئ والقــيم يف الرتبيــة : حممـد مجيــل خيــاط)   ١(
 .٦٩هـ، ص ١٤١٦

، ١٤٠٨، حتقيقامحد حممد شاكر، ، دار الفكر العريب، بريوت، ٤، جسنن الرتمذي: حممد بن عيسى الرتمذي)   ٢( هــ
 .٣١٨ص



)١٠٥( 


، يـةوملا كانت العقيدة ربانية املصدر والغا، عقيدة ورشيعة حلكم احلياة سالمجاء اإل

 سـالماإلاخللقيـة يف قيم ال فجاءت، وخامتة الرشائع الساموية فهي عاملية، وإنسانية الطابع
صـىل اهللا حممد رسول اهللا ختمها التي والرسل كافة و نبياءرسالة األ جاءت به ة  اتضمنم

ليسـت للمسـلمني بخصوصـهم وإنـام هـي منفتحـة عـىل سـائر األمـم فهـي ؛ عليه وسـلم
م سلوكياهتمينهلون منه، والشعوب ّ فتكـون هـذه العامليـة ، اهتمإجتاهـوتعدل مـن ، ا فتقو

 ً  u v﴿: يقول تعاىل فرادعند كثري من األمم والشعوب واأل سالمإىل اإل مدخال
w x y z { | } ~ � ¡ ﴾] ٢٨ :، آيةسبأسورة[. 

صىل فقال ، هبذه القيم العاملية وجاء ليتممها صىل اهللا عليه وسلموقد أتى نبينا حممد  
 .)١(»خالقإنام بعثت ألمتم صالح األ«:  عليه وسلماهللا

ية ميـزة خاصـة سـالمية يف الرتبيـة اإلخالقوتلك اخلصائص السابقة تعطي القيم األ
التي تتذبذب فيهـا القـيم وختضـع للمعـايري  األخرىمتيزها عن سائر القيم يف الفلسفات 

ً ية أسالمإلية اخالقوهذه اخلصائص جتعل من القيم األ، املادية والشخصية ا ا فريدً نموذج
 .الواقع أرض والتعامل وحتقيقها عىل كتسابيف اإل
، هناواإلهــتامم بشــأ، خــذ هبــاائصــها جلــدير بالبيئــة املدرســية األن قــيم تلــك خصوإ

 .وغرسها يف نفوس طالهبا، ومتثل معلميها وعامليها هلا، نشطتهاوتضمينها مناهجها وأ

!!! 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٩٣٩، رقم احلديث ٣٨١، مرجع سابق، صاملسند: أمحد بن حنبل)   ١(



  

 
 

 الرابع الفصل
إسهام المؤسسات التربوية في تنمية القيم 

 األخالقية وأساليب تنميتها
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ــذا املبحــث عــن  ــدور احلــديث يف ه ــةي ــة يف تنمي ــيم  إســهام املؤسســات الرتبوي الق
حيـث ، يخالقـاأل اإلرشـادالرتبيـة والتوجيـه وبيئـة  وسـائطأو  ،ية لدى الناشئةخالقاأل

، مـن حي تـه األوىل ئ منـذ اللحظـاتحيـاة الناشـ ترت ط هبـا مؤسسات تربويةيوجد عدة 
وتشـرتك يف رسـم ، ختالف مرحلة النمو التي يعيشها الفردإوختتلف درجة أثر كل منها ب

، صـاحلة املؤسسـاتكانـت إذا  معامل تربية الطفل وتكوينه اخللقي عىل نحو مـن الصـالح
 .فاسدة املؤسساتكانت هذه إذا  وعىل نحو من الفساد

األثـر يف عمليـة التوجيـة اخللقـي يف  أكـربالتي هلـا  بويةاملؤسسات الرتويمكن تناول 
 : وهي مؤسساتمخسة 

 .األرسة: األوىل
 .املدرسة: الثانية
 .املسجد: الثالثة
 .وسائل اإلعالم: الرابعة
 .مجاعة الرفاق: ةاخلامس

يـة خالقاملـؤثرة يف تنميـة القـيم األ املؤسسات الرتبويـةما عن تفصيل دور كل تلك أ
  :ييل فه  كام



)١٠٨( 

` 


 : األرسة يف اللغة
 .)١(»نه يتقوى هبمدنون ألعشريته ورهطه األ: أرسة الرجل«ورد يف لسان العرب 

، هل الرجل وعشـريتهأو، الدرع احلصينة«ما يف املعجم الوسيط فقد جاءت بمعنى أ
 .)٢(»مشرتكأمر  واجلامعة التي يربطها

ه وعشـريته ومتثـل أهلـ التي متثل اإلنسانيف اللغة تعني اجلامعة املحيطة ب ذا فاألرسةإ
 .قوته وسنده

 : صطالحاألرسة يف اإل
وىل مؤسساته التي تكون فيها العالقـات يف أ للمجتمع واألوىل الوحدة«األرسه هي 

 وىلاأل طارها املراحـلإوالتي ينشأ فيها الفرد ويتم يف ، الغالب من نوع العالقات املبارشة
ا من  ويكتسب عن طريق التفاعل، تطبيعه اإلجتامعيأو  ،من تنشئته اإلجتامعية ً معها كثري
منـــه أاتــه يف احليـــاة وجيــد فيهــا إجتاهو، وميولــه وقيمـــه وعواطفــه، معارفــه ومهاراتــه

 .)٣(»وسكينته
جمتمع صـغري عبـارة عـن وحـدة ديناميكيـة هلـا «األرسه هي أن  حممود أمحد بينام يرى
ً وظيفة هتد ً ف نحو نمو الطفل نمو ا ويتحقق هذا اهلدف بصفة مبدئية عن طريـق ا إجتامعي
ً  التفاعل ً العائيل الذي حيدث داخل األرسة والـذي يلعـب دور يف تكـو ن شخصـ ة ا مهـام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠ص  ١مرجع سابق، ج، لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور   )١(
 .١٧مرجع سابق، ص، املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى مدكور وآخرون   )٢(
 .٤٩٧، ص ـه١٣٩١، املنشأه العامة للنرش، طرابلس، ٢، طاإلسالمية من أسس الرتبية: حممد عمر الشيباين   )٣(



)١٠٩( 

 .)١(»الطفل وتوجيه سلوكه
ويتفاعـل مـع ، الوعاء اإلجتامعـي الـذي يتلقـى الطفـل معلوماتـه فيـه«واألرسة هي 

ويـتعلم ، عضـوي   ـه   مجاعـةأول  وبذلك يكسب الطفـل، إليها نتامءإلويشعر با، أفراده
حاجاتـه وحتقيـق مصـاحله مـن خـالل  إلشـباعمنها كيف يتعامل مـع اآلخـرين يف سـعيه 

 .)٢(»تفاعله مع أعضائها
واحلديث عن األرسة كعامل مؤثر يف تنمية القيم اخللقية يتطلب منا مناقشة املحـاور 

ومقومــات األرسة لتنميــة القــيم ، ملســلمة يف تنميــة القــيم اخللقيــةا األرسة أمهيــة: التاليــة
 : وتفصيل ذلك فيام ييل، والدور اخللقي لألرسة، اخللقية لدى أبنائها

 
القـيم اخللقيـة يف نفـوس  تنميـةاملـؤثرة يف  املؤسسـات الرتبويـة تعد األرسة مـن أهـم

نــامط الســلوك أللرتبيــة الــذي يــتعلم فيهــا الناشــئة  األول الوســيطأهنــا  حـيـث، ئةالناشــ
من خالل التفاعل العائيل والعالقـات التـي تتكـون ، والعادات اإلجتامعية املرغوب فيها

يؤثر كل فرد يف اآلخـر بقصـد تكـوين خـربات أن  بني أعضاء األرسة والتي يرتتب عليها
 .لدى الناشئة جديدة تعزز وتنمي القيم اخللقية
وم عـىل األسـس الصـحيحة تقـأن  ن اهللا أراد لـألرسةإ« وهلذا يقول صالح ابن محيـد

ً واألسس القويمة لتكوينهـا تكوينًـ، رسى الدعائم السليمة الصحيحةأف، السليمة  ا سـليام
 .)٣(»يةسالما بالقيم اإلمتمسكً ، بحيث ينشأ نشأة سوية، كحاضن جيد للطفل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧هـ، ص١٤٢٤، دار النرش الدويل، الرياض، تربية الطفل يف اإلسالم: حممود احلمد أمحد   )١(
صـىل اهللا عليـه موسـوعة نرضـة النعـيم يف مكـارم وأخـالق الرسـول الكـريم : صالح عبداهللا ابن محيد وآخرون   )٢(

 .١٦٣ع سابق، ص مرج، وسلم
 .١٦٤سابق، ص ال املرجع   )٣(



)١١٠( 

هـو غ ري م ئـم  ومـا، رسة يف تكوين نسق حمدد ملا هو مالئمدور األأحد  لذا ال ينكر
وهنا يربز دور األرسة يف تشـكيل نـوع مـن ، السلوك من خالل أساليب التنشئة أنواعمن 

وهـذا يمثـل ، هـاأفرادلدى  حداثواملواقف واأل األشياءالرتتيب اهلرمي لدرجة تفضيل 
 ً وهبذا  .)١(األشياءن بمثابة القيم لدى أي تكو، ا هيتدي به الفرد يف املواقف املختلفةمعيار

 .تكون األرسة وسيلة املجتمع للحفاظ عىل قيمه


أن  تقوم بدورها يف تنمية القيم اخللقيـة لـدى أبنائهـا جيـبأن  األرسة التي نسعى إىل
 : تراعي األمور التالية

q  الدينأ ــ : 
صـىل اهللا عليـه لقولـه  ؛ديـن يكون ذاأن  الزوجة لزوجها إختيارأسس  هموهو من أ

تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد إال  تاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهأإذا «: وسلم
ا بالتــ ين يف ك ـل ترصــفا ه يكــون هــذا الرجــل متمســكً أن  ويقصــد بالــدين، )٢(»عـريض

 ً  وكـذلك، عليـه سـالمية يعـرف حقـوق اإلالمسبمناهج الرشيعة اإل ا كامالً إلتزاما ملتزم
ا  ً ملاهلا : ربعتنكح املرأة أل«: صىل اهللا عليه وسلمتكون املرأة ذات دين لقول النبي أن أيض

 .)٣(»فاظفر بذات الدين تربت يداك، وحلسبها وجلامهلا ولدينها
يـق السـلوكي لكـل فضـائله والتطب، سـالمالفهم احلقيقـي لإلا  ـ هنــ  ويقصد بالدين

 .)٤(الكامل بمناهج الرشيعة لتزاملسامية وآدابه الرفيعة واإلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٤م، ص١٩٧٩، دار املعارف، القاهرة، علم النفس اإلجتامعي: علياء شكري   )١(
، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر، ٢، جسـنن ابـن ماجـه: حممد بن يزيد بن ماجـة الربعـي القزوينـي   )٢(

 .٦٢٦، ص)ت.د(بريوت، 
 .١٨٠٢رقم احلديث ١٩٥٨، صمرجع سابق، صحيح البخاري: عيل البخاريحممد ابن اسام   )٣(
 .٤١-٣٨، مرجع سابق، صتربية الطفل يف اإلسالم: حممود احلمد أمحد   )٤(



)١١١( 

سينعكس عىل األبناء حيث يتوفر هلم أثره  نإتوفر هذا يف الزوجني فإذا  نهأوال شك 
ية ســـالماإل خــالقداب واألنــة واملــودة والرمحــة وغريهــا مــن اآلوالطمأني ســتقراراإل

 .الرضورية لسالمة الرتبية األرسية
q  الكفاءةب ــ : 

ارب يؤدي إىل ذلك التقألن  ،غلب اجلوانب احلياتيهأويقصد هبا تقارب الزوجني يف 
وحسـن التكيـف ، لفـة واملـودةاأل إسـتمرارويسـاعد عـىل ، نسـجامنوع مـن التفـاهم واإل

 .والتوافق بينهام
q  إقامة حدود اهللاج ــ : 
جـلَّ هللا ه والتمثـل برشـيعة اأحكامـاهللا وإقامـة  أوامـريقوم الـزوجني بتنفيـذ أن  وهو
ــذلك يكــون ســلوكهام تســوده ، وعــال ــع شــؤون ســالمداب اإلاملظــاهر واآلوب ية يف مجي

وتسهم يف ، النبيلة خالقداب الفاضله واألبى الناشئ يف املنزل عىل تلك اآلفيرت، أرسهتام
ولذلك حيرص ، بويه يف املنزلأري مبارشه مما يلحظه ويشاهده من بناء شخصيته بصورة غ

داخـل املنـزل ليقتـبس منـه  قـوالي سـليم يف األفعـال واألإسـالم جوٍّ الزوجني عىل خلق 
ن يعني كل منهام اآلخر لتحقيق ذلك حتى تصبح األرسة أو، األبناء ما يغرس يف نفوسهم

ً وسطً  ً ، اا تربوي ً ومناخ  .ةية الفاضلخالقا لرتبية األبناء عىل القيم األا صاحل
q  القيم اخللقيةن يكون الزوجان عىل معرفة بالرتبية عىل أد ــ : 

تتوافر لـدى الوالـدين معرفـة أن  فينبغي ،األثر يف الرتبية السليمة أكرب وهذا األمر له
ومتطلباهتا وذلك وفق توجيهات القرآن الكريم والسنة النبويـة يف حتديـد  بالرتبية اخللقية
بيـة علـامء الرتإليـه  ومعرفة مـا توصـل، هاأحكامو، ومبادئها وأساليبها، أهدافها وأسسها

 ّ  .نحراف والزيغهنم من اإلاملسلمون لتوجيه الفطرة السليمة لدى النشء ورعايتهم وصو



)١١٢( 

q  الزوجان من التقنية احلديثة إستفادةهـ ــ : 
، كثرية ومنها التغري الذي صاحب التصنيع والتقنيةأشياء  نه مع التغري اإلجتامعي تغريتإ

اصـة يف جمـال تنميـة القـيم اخللقيـة خ، وصـعوبة أمهيـةما جعل وظيفـة األرسة املسـلمة أكثـر 
 وهـاتف نقـال، حاسـب آيلو، وفيـديو، احلديثة من تلفزيـون جهزةاأل إستخدامف، يةسالماإل

منهـا يف جوانبهـا  سـتفادةمسئولية عظيمة يف تقنيتها وضـبطها لإلأمام  جيعل األرسة، وغريها
أمام  يعرض يف املنزل ما إنتقاءلذ ك جيب ، كثريةأخرى  وتاليف سلبياهتا يف جوانب، يةجياباإل

الـزمن  وبمـرور، ية يف ن و همخالقبحيث يفيدهم يف غرس القيم األ، النشء منذ طفولتهم
 .عىل هذا النحو البناء جهزةهذه األ إستخداميعتادون عىل هذا الترصف و

q  هتيئة اجلو املناسب لرتبية املراهقو ــ : 
التي تتطلب تربية سليمة لبناء و، ها مرحلة املراهقةأخطرمراحل النمو و ن من أهمإ
فاحليـاة األرسيـة املليئـة بـاملواقف التـي يكتسـب فيهـا املراهـق ، شخصي ه ع  ن و سليم

يســوده احلــب والعطــف واهلــدوء  األرسيكــان اجلــو فــإذا  ،اـتـهإجتاهميولــه وعواطفــه و
 سـتقراءفيبـدو عليـه مظهـر اإل، والثقـة يف نفسـه طمئـانفـإن املراهـق يشـعر باإل، والثبات
هـا أفرادالعالقـات بـني  إضـطرابا باملنازعـات وكان جو األرسة مشـحونً وإذا  ،والثبات

ويسـوء ، وعـدم الثبـات يف سـلوكه ضـطرابفيبـدو اإل، انعكس ذلك عىل سلوك املراهق
 .)١(املجتمع أفرادتكيفه مع نفسه ومع 

ة يـة س ليمأخالقوهذا يتطلب من األرسه القيام بـواجبهم نحـو تربيـة املراهـق تربيـة 
والعالقــات ، والرمحــة ســتقرارواإل، تســوده املــودة واملحبــة، بإقامــة جمتمــع أرسي هــادئ

 .اإلجتامعية اجليدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢، صمرجع سابق، تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس: حممد السيد حممد الزعبالوي   )١(



)١١٣( 

 
ا  ن للبيتإ ً فالطفل الذي ، وسلوكه وتعامله مع اآلخرين اإلنسانيف ت وين خ ق أثر

هلذا كانـت الرتبيـة ، للمسؤولية يرتبى يف املنزل عىل حتمل املسؤولية ينشأ فيام بعد متحمالً 
 التـي يتلقـى فيهـا الطفـل األوىل فهي البيئة، اخللقية داخل األرسة رضورة ال عوض عنها

عديـدة  دوارأ الرتبية عىل القـيم اخللقيـة ذو لذلك يكون الدور اخللقي لألرسة يف، الرتبية
 : نحو التايلوالتي يمكن تناوهلا عىل ال، وشاملة ملختلف جوانب شخصية الفرد الناشئ

q اإلهتامم بسلوك الطفل: األول األمر : 
ا  العوامل والوسائط الرتبويةأقوى  تعد األرسة من ً ً أثر ً أو  اإجياب ، ا يف تنشئة أبنائهاسلب

أن  بـل وقبـل، األوىل الذي يرتبى فيه الناشئة منذ حلظاته األول الوسطألهنا  إال ذلك وما
ا من األسس سالمرسى اإلأفقد ، يولد ً التي تكفل للناشئة الرتبية الصاحلة بداية من  كثري

 # " ! ﴿: الـــزوجني بعضـــهام لـــبعض فيقـــول اهللا ســـبحانه وتعـــاىل إختيـــار
لـألرسة  األول سـاسفوضع األ، ]٣٢ :، آيةالنورسورة [﴾  ') & % $

 .الصاحلة وهو الصالح يف الزوج والزوجة
 لـو«: اهللا عليه وسـلم صىلتت السنة بام حيمي الولد من الشيطان وذلك يف قوله أثم 

، رزقتنـا وجنب الشـيطان مـا، بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان: ه قالأهل تىأإذا  حدكمأأن 
ـوهذا يشكل ، )١(»فقيض بينهام الولد مل يرضه ً ـأساس ً ها  ـن ا لصـالح الذريـه وصـيانتا ثاني

شـئ كـام حيـب اهللا لينمـو النا وعند خروج الطفـل للحيـاة توجـد عـدة أسـس، نحرافاإل
حسـن وتسـميته بأ، سـهوحلـق رأ، يقـة عنـهوحتنيكه والعق، ذنيهأذان يف سوله فمنها األور
 .حبهاسامء وأاأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، صحيح البخاري: البخاري   )١( مرجع سابق  .١٤١، رقم احلديث ٦٥، ص١ج، 



)١١٤( 

ــريةســالميعة اإلوهكــذا مل تــرتك الرشــ  ــت هبــا ونظَّ اإال  ية صــغرية وال كب متهــا هتم
، ووضعت هلا األسس والـدعائم التـي متكـن األرسة مـن احلصـول عـىل الذريـة الصـاحلة

الصـالح وهتـتم بـالقيم اخللقيـة أرسة مسلمة تقوم عىل اهلـدى ووحتى ينمو الطفل وسط 
ومن خالل املامرسات اليوميـه لـألرسه ، ليكتسبها منها وينشأ عليها، يةسالمداب اإلواآل

ــتصــبح تلــك القــيم عــادة وســلوكً  ً ز دور األرسة يف وهنــا يــرب، ا فيــه لــدى الطفــلا مرغوب
 .مسلمة صاحلة بإذن اهللاية ليتولد عنها أرسة سالمداب اإلالتمسك بتلك اآل

q إشباع حاجات الطفل: األمر الثاين : 
وحيـث األرسة ، ن للطفل خالل نموه الكثري مـن احلاجـات التـي حيتـاج إلشـباعهاإ

تى ت ـك وتـأ، الذي ينشأ فيـه فهـي معنيـة بإشـباع تلـك احلاجـات األول الوسط الرتبوي
العقليـة واحلاجـات احلاجات يف جوانب متعـددة فمنهـا احلاجـات اجلسـمية واحلاجـات 

والتقبـل ، مـنكتسـاب القـيم كاحلاجـة لألاخللقية وغريهـا مـن احلاجـات التـي تؤهلـه إل
واحلاجـة ، واحلاجة إىل الشعور بالنجـاح، واحلاجة للعطف، واحلاجة للحب، اإلجتامعي

 .لتعلم السلوك وغري ذلك من احلاجات
 هازنه التـي تسـاعديكتسب الشخصية املتوفإنه  وحينام تتحقق تلك احلاجات للطفل

وهنـا يـربز دور األرسة إلشـباع تلـك ، القيمـي السـليم للسـلوك الصـحيح كتسابيف اإل
مما يسـاعده عـىل النمـو اإلجتامعـي ، احلاجات لينشأ الطفل ذو شخصية متوازنة متكاملة

 .واخللقي السليم
q هتيئة املناخ املناسب: األمر الثالث : 
فحيـنام تسـوده ، عىل شخصية الناشئأثره  ن اجلو األرسي داخل املنزل وخارجه لهإ

وحيـنام تسـودة العالقـات املضـطربة ، العالقات اإلجتامعية القوية تنشأ الشخصية املتزنـة
القـيم لـدى  إكتسـاباألثـر الفعـال يف  وهـذا ممـا لـه، واملتفككة تنشأ الشخصية املضطربة

 .الناشئة



)١١٥( 

لألبنــاء ليكتســبوا القــيم ولــذلك ألرسة دور كبــري يف هتيئــة املنــاخ األرسي املناســب 
 رائـهمنهـا هتيئـة املجـال لالبـن بإبـداء آويعتمد ذلك عىل جوانب كثـرية ، اخللقية الفاضلة

وهتيئـة الطفـل للتعامـل مـع ، اهلامـة لديـه نشطةومزاولة األ، واالستامع منه وحل مشاكله
الس بيئته اخلارجية وهتيئة ذلك له من خالل التخطيط واالنفاق واالستهالك وحضور جم

الكبار مما يعطي الفرصة للطفل للمامرسة العملية لتوجيهه للسـلوك الصـحيح وهتـذيب 
 .يةجيابخلقه واكسابه القيم اإل

مـن  لـك  مؤسسـةأول  ية لـدى الناشـئة ومتثـلخالقوهكذا تؤثر األرسة يف القيم األ
 : وهي، تؤثر من خالل نقاط عدةأهنا  ما سبق نرىومن خالل ، املؤسسات الرتبوية

فكلام كانت أكثر متسكا بالدين كانت أكثر متسكا بالقيم اخللقية : سكها ب لدينمت ـ١
ا  أكربو ً  .هاأفرادعىل أثر

ها أفرادفكلام كانت أكثر معرفة وتعلام كانت اقدر عىل ادارة : مستواها التعليمي ـ٢
 .عىل قي هم تأثريوال

ح لغـرس هـا كانـت اصـلأفرادفك ام كا ت عالقا ا قو ة بني : عالقاهتا األرسية ـ٣
 .ها واكثر متسكا هباأفرادقي ها بني 

`  
والتـي تـؤثر يف عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة  املدرسة هي املؤسسة الثانيـة بعـد األرسة

 ئالناشــ فهــي التــي تســتثري، مؤسســة إجتامعيــة رســمية يف املجتمــعأول  وهــي، للناشــئ
بنظـام  ئوكذلك تربط الناش، األرسةالتي تتجاوز حدود ، وتكسبه املعرفة والقيم اخللقية

بنا ـه مـا أيسـة التـي يوكلهـا املجتمـع لتعلـيم واملدرسة هي املؤسسـة الرئ، أوسعإجتامعي 
 .)١(املجتمع من معرفة ومهارات وقيم بطريقة منظمة ومتطورةإليه  توصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لقيـة لـدى طـالب الصـف : مسفر عبد اهللا املـالكي   )١( دور مـنهج احلـديث والثقافـة اإلسـالمية يف تعزيـز القـيم اخلُ

 .٩٠مرجع سابق، ص، األول الثانوي بمحافظة الطائف



)١١٦( 

الناشـئة احلاضنة الثانية ذات األمهية اخلاصة يف تربيـة «ا لألرسة فهي متدادً إتعترب أهنا  كام
ا  ولكن، ليس فقط من خالل املقرارات الدراسية، يةإسالمتربية  ً من خالل املنـاخ الـذي أيض

ويعمـل عـىل ترسـيخ السـلوك ، املنـاخ النقـي مـن كـل مـا خيـالف ديـن اهللا، تـوفره للدارسـني
 .)١(»يةسالماإل خالقبالسلوك واأل لتزامواإل، ي عن طريق القدوة وأداء الفرائضسالماإل

الفعال يف بناء شخصية الفرد بام هتيؤه له  اإلسهامتسهم أن  تستطيع املدرسة« أهنا كام
ال ،  واجلـاميل واإلجتامعـي والعقـدينفعايلمن مناخ صحي يساعد عىل النمو املعريف واإل

بل باملامرسة العمليـة ومـا يعنيـه هـذا مـن تكامـل بـني ، بام قدمه من معلومات نظرية فقط
ـسـالمدور املدرسة يف تنمية القيم اإلأن  ني، وهذ يعاملعرفة واملامرسة ً نـام إا وية لـيس نظري
 .)٢(»هو نظري تطبيقي

نه مع زيادة الضـغط اإلجتامعـي والتقـدم أإال  رغم هذه الوظيفة املهمة للمدرسةولكن 
درك اجلميع دور أنتاجية يف املخرجات التعليمية املعريف والرتاكم الرتاثي وظهور اجلودة واإل

يف  تـأثريمثـل لـه وأصـبحت ذات ة احلاضـن األاملدرس أمهيةنمية املجتمع فزادت التعليم يف ت
 .ات لدى الطالبجتاهوتعليم املهارات واإل خالقكساب األإتطبيق القيم و

قيم لدى الناشـئ يتضـح مـن خـالل وملعرفه الدور الذي تقوم به املدرسة يف تنمية ال
 : قشة املحاور التاليةمنا

 .تنمية القيم اخللقيةأمهية املدرسة يف ـ  ١
 .الوظائف التي تقوم هبا املدرسةـ  ٢
 .عنارص املجتمع املدريس ودورهم يف تنمية القيم اخللقيةـ  ٣

 : وذلك كالتايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٣ـ، صه١٤١٦، دار عامل الكتب، الرياض، أساسيات املنهج الدرايس ومهامته: حممود أمحد شوق   )١(
 .١٧٣، مرجع سابق، صالقيم اإلسالمية والرتبية: عيل خليل أبو العينني   )٢(



)١١٧( 


له حول وظيفتها الرتبوية التي تقوم هبا والدور الذي من خال ية املدرسة ترتكزن أمهإ

 .ي الرتبوي الصحيحسالمتؤدي تلك الوظيفة لرتبية النشء عىل املنهج اإل
ــة األأ«و ــع اإلساســين الوظيف ــة يف املجتم ــوم بأن  ي هـ يســالمة للمدرس ــام إتق فه

ً  سالممن سبيها لإل ً فهام ً  صحيح وتزويـد ، ية ونرشـهاسـالموغـرس العقيـدة اإل، ا متكامال
ــاليم ــالقيم والتع ــب ب ــاوبامل، يةســالماإل الطال ــل العلي ــارفإو، ث ــارات ، كســابه املع وامله

ً ، ات السلوكية البنـاءةجتاهوتنمية اإل، املختلفة ـوهتيئـة الفـرد ليكـون عضـو ً ا يف بنـاء ا نافع
 .)١(»املجتمع

املدرسـة هـي التـي تعمـل مـع أن  املدرسة يف تنمية القيم اخللقيـة حيـث أمهيةوتزداد 
وقت ألن  ،دة األرسة بعملية الرتبيةمساعأجل  من أنشأتفهي ، األرسة عىل تربية الطفل
إىل ، واملراهقــة، غوالبلــو، رشاف املســتمر طــوال مرحلــة الطفولــةاألرسة ال يســمح بــاإل

ن الرتبية عملية ختصص حتتـاج إىل مـربني هلـم خـرباهتم ومعـرفتهم بطبيعـة وأل، الرجولة
وجـو يسـتثري نشـاطه ، وأدوات ومعلومـات، مـن وسـط مناسـبإليـه  الطفل ومـا حتتـاج

ن املربني جييدون التعامل مع الطفل دون تسـاهل يشـجعه وأل، ورغباته يف العلم والتعلم
 .)٢(كتسابقسوة تنفره من التعلم واإلأو  عىل العبث والسلوك الشاذ

ـا  وتظهر ً اإلجتامعيـة والوسـائط  متتـاز عـن بقيـة املؤسسـاتأهنـا  املدرسـة أمهيـةأيض
نقيـة لوأيضـا ، لعلميـة والثقافيـةهنا بيئة تربوية مبسطة للمـواد اأالرتبوية ب ُ لثق فـة ممـا قـد م

وتوحد ، وهي بيئة تربوية موسعة تضم مجيع أبناء املجتمع، نحرافاتإيتخللها من فساد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٥-١٦٤صم، ٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣دار إشبيليا، الرياض، ، الرتبية اإلسالمية: احلمد أمحد   )١(
، )د، ت( ة، دار املعـارف، القـاهر١٢، طالرتبيـة وطـرق التـدريس: صالح عبد العزيز وعبدالعزيز عبـد املجيـد   )٢(

 .٨٤ص



)١١٨( 

ُ  ثقافتهم وتستكمل ما ّ ، بهدأ به يف األرسة لتتمه وهتذّ ب اخللقـي عنـد  عوجـاجم من اإلوتقو
 .)١(الناشئ

ويمكـن ، ملدرسة يف تنمية القيم اخللقيـةومن خالل العرض السابق تتضح لنا أمهية ا
 : بيان تلك األمهية من خالل األسباب التالية وهي عىل النحو التايل

املجتمــع لتتــوىل عمليــة تربيــة  أنشــأهان املدرســة هــي املؤسســة الوحيــدة التــي أ ـ١
 .صاحلني خلدمة املجتمع اأفرادً لتكوين ، هأفرادوتعليم 

وبعد تأهيل شـامل معينة  حسب رشوطأعضاء هيئه التدريس يكون  إختيارن أ ـ٢
 .ليستطيعوا حتقيق عملية الرتبية والتعليم

ها من خـالل ثقافـة وحاجـات املجتمـع ومـع مـا إختيارن أهداف املدرسة يتم أ ـ٣
 .يناسب وميول وحاجات الطالب

متالك املدرسة للمقومات التي تسـاعدها ألداء رسـالتها وحتقيـق أهـدافها مـن إ ـ٤
 .ا حيقق الرتبية السليمة والتعلم الفعالوسائل وأساليب وأدوات مم

ــق التامســك أ ـ٥ ــاء املجتمــع ممــا حيق ــع أبن ــة داخــل املدرســة موجهــة جلمي ن الرتبي
 .كساهبم قيم واحدةوإ، اإلجتامعي

وقدرهتا عىل تلبيـة ، املدرسة يف تنمية القيم اخللقية لدى طالهبا أمهيةوهبذا يتضح لنا 
 .وجهأكمل  قامت بدورها عىلإذا  ،حتياجات طالهباإ


تقوم املدرسة بوظائف متعددة وخمتلفة تؤثر يف حياة الناشئة وتتمثل تلـك الوظـائف 

ليسـهم ، ية والسـلوك الصـحيحخالقم للقيم األإكساهب يف تعليمهم وحل مشكالهتم ويف
 .اةذلك يف تربيتهم ليحسنوا التعامل مع كافة جماالت احلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صـىل اهللا عليـه موسـوعة نرضـة النعـيم يف مكـارم وأخـالق الرسـول الكـريم : صالح عبداهللا بن محيد وآخـرون   )١(

 .١٧٥مرجع سابق، ص، وسلم



)١١٩( 

وهـي  سـالموتنبثق تلك الوظائف املتعددة من الوظيفة الرئيسة للمدرسة يف نظر اإل
وعـىل رأسـها ، ية بأسسها الفكرية والعقدية والترشيعية وبأهدافهاسالمحتقيق الرتبية اإل«

 الــنشءه ورشيعتــه وتنميــة كــل مواهــب وامــرواخلضــوع أل، هــدف عبــادة اهللا وتوحيــده
 .)١(»التي فطر اهللا الناس عليها وقدراته عىل الفطرة السليمة

 : وفيام ييل عرض تلك الوظائف اخللقية
q ـ نقل الرتاث واملحافظة عليه ١: 

من أوىل وظائف املدرسة أهنا تقوم بإكساب الناشئ معارف وثقافات وقيم ومبـادئ 
وجتارب األجيـال اإلنسـانية التـي سـبقته، ومعـارف وثقافـات وجتـارب األمـم األخـرى 

سـمى يف املعارصة، وهذ ُ ا ما يسميه بعض علامء الرتبية وظيفـة نقـل الـرتاث، ويمكـن أن ي
 .الرتبية اإلسالمية بإحياء الرتاث

ـ ّ ة الرتبويـة للمدرسـة التـي وهذا اإلحياء لتلك املعارف والقيم واملبـادئ يمثـل املهم
جيب أن تتوالها حتـى يكتسـب التالميـذ تلـك املبـادئ والقـيم األخالقيـة السـليمة التـي 

 .م بأصالة األمة وتارخيهاتربطه
ومن خالل هذه الوظيفة جيب عىل املدرسة يف املجتمع املسلم إثراء خربات تالميذها 
بتعاليم وقيم ديننا اإلسالمي، الـذي جـاء برتبيـة الـنفس واجليـل واملجتمـع عـىل العقيـدة 

ه ما قامت املدرسة ــ بجميـع عنارصهـا املدرسـية ـــ هبـذفإذا  الصحيحة واخللق الفاضل،
لقية ويتمثلها يف معامالته احلياتيةفإنه  الوظيفة  .يتشكل لدينا جيل يعتز بقيمه اخلُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفكـر، دمشـق، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسـة واملجتمـع: عبدالرمحن النحالوي   )١(

 .١٢٢هـ، ص١٤٢٦



)١٢٠( 

q ــ تبسيط الرتاث الثقايف ٢: 
تعم ل عـىل فإهنا  ةائل والقيم األخالقية إىل الناشئإن املدرسة عندما تقوم بنقل الفض

 سـتفادةاإل ستطيع فهمها والتعامل معها وبالتايل العمل عـىلتبسيطها وتلخيصها بحيث ي
 .)١(منها

إن املدرسة تقوم بتصنيف هذه األخالق والقـيم واملعـايري «ولذلك يرى سعد مريس 
وتـدرجيها مـن الســهل إىل الصـعب، ومــن املعلـوم إىل املجهـول، ومــن املـدرك احليســ إىل 
لقيـة  املدرك املجرد، وهبذا التصنيف والتنظيم تستطيع املدرسة أن تقدم للناشئة القـيم اخلُ

 .)٢(مبسطة، ثم يقل التبسيط مع زيادة النمو العقيل بصورة
مع كل مرحلة؛ إذ أن لكل مرحلة مـن املراحـل  لتتالئموتأيت هذه الوظيفة للمدرسة 

خصائص متيزهـا عـن غريهـا، فكـام سـبق يف الفصـل الثـاين أن هنـاك خصـائص لطـالب 
وهلـذا يتوجـب املرحلة املتوسطة والتي متثل خصائص مرحلة املراهقة من عمر اإلنسان، 

 .بام يتنا ب  ع خصائ هم عىل املدرسة بكل عنارصها املدرسية تعليم تالميذها
فمثالً مـن تلـك اخلصـائص إنـه يف بدايـة مرحلـة املراهقـة املبكـرة يعتمـد الناشـئ يف 
تفكريه عىل األمور احلسية، بينام يف هنايتها ينتقل إىل التفكـري املجـرد، وهـذا جيعلنـا نعتمـد 

 يف بداية املرحلة املتوسطة بالصف األول املتوسـط، واألسـلوب املجـرد األسلوب احليس
ــيم  ــة بالصــف الثالــث املتوســط، وهبــذا تســتطيع املدرســة أن تغــرس الق يف آخــر املرحل
األخالقيــة يف نفــوس الناشــئة بأســلوب تربــوي علمــي، ممــا جيعلهــا تتميــز بــه عــن ســائر 

 .مؤسسات الرتبية األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٩هـ، ص١٤٠٨، دار املجتمع، جدة، مقدمة يف أصول الرتبية: حممد عيل املرصفي   )١(
 .١٩٥م، ص١٩٨٠، عامل الكتب، القاهرة، املدخل إىل العلوم الرتبوية: سعد مريس أمحد   )٢(



)١٢١( 

q تهالرتاث وتصفي إنتقاءـ  ٣: 
مع تعاقب األجيال وتتابعها يمر تـراثهم بمراحـل عديـدة فـال يبقـى عـىل حالـه، بـل 
تشوبه بعض الشوائب، وختتلط به بعض املبالغات اخلاطئة، وتؤثر عليه آرائهم الشخصية 
ــك  ــه وتصــفيته مــن تل ــذلك تعمــد املدرســة إىل تنقيت ــة؛ ل ــة يف ظــروف معين أو اإلجتامعي

ً مما علق به لتبقى عقيدهتم سليمة، واألخطاء ل املبالغات والشوائب يصل إىل الناشئة سليام
 .ومعارفهم صحيحة

ب طالهبـا عـىل التفكـري السـليم القـادر عـىل  ِّ واملدرسة حيـنام تقـوم بـذلك فإهنـا تـدر
التمييز بـني احلسـن والقبـيح، وبـني الصـحيح واخلـاطئ، وهبـذا تـوجههم لعـرض القـيم 

وهنا من خالل ال ُ ب َّ بيئة اإلجتامعية، ومن بـني الثقافـات األخـرى عـىل األخالقية التي يترش
 .ميزان النقد السليم، والتفكري الصحيح املوزون برشيعة اإلسالم

q ـ التأليف بني الناشئني ٤: 
للمدرسة وظيفة مهمـة وكبـرية يف التـأليف بـني أبنـاء املجتمـع الواحـد، وذلـك مـن 

م ســلوكيات خــالل توحيــدهم عــىل قــيم وأخــالق مشــرتكة، وذلــك مــن خــالل إكســاهب
 .منسجمة فيام بينها، ومتفقة مع ثقافة وقيم املجتمع

واملدرسة إذ تقوم بذلك فهي تسهم يف القضاء عىل الرصـاع القيمـي بـني أبنـاء األمـة 
الواحدة، فتبني هلم روابط قائمة عىل التألف اإلجتامعي، والتعاون، والتفاهم، مما يساعد 

 .ل عامخاص، واألمة بشك عىل متاسك املجتمع بشكل
 ً ولكـي تســتطيع املدرســة القيـام بمهمــة التــأليف بــني أفـراد املجتمــع وإكســاهبم قــيام
مشرتكة البد أن تبنى عىل أسس الرتبية اإلسالمية وحتقق أهدافها، فبذلك يتمكن اإليامن 
ٍ تذوب مجيع الفوارق، وتنمحي كل اإلعتبـارات  من قلوب أفرادها فيؤلف بينها، وحينئذ

اجلميع من تلقاء أنفسهم عن كل احلزازات والضغائن، وأسباب احلسـد املفرقة، ويتنازل 



)١٢٢( 

 .)١(والتباعد
وهذا التأليف بني الناشئني عىل قيم مشرتكة يغرز قيم ومبادئ وأخالق املجتمـع ممـا 

ل عملية تنميتها لدى مؤسسات الرتبية وباألخص املدرسة ِّ  .يسه
q تنمية اإلبداع واإلبتكارـ  ٥: 

تكـوين التفكـري الصـحيح لـدى التالميـذ، وتنميـة ذكـائهم يقع عـىل املدرسـة عـبء 
 ّ ا خال ا، وال شـك أن هـذه الوظيفـة هـي وسلوكهم بحيث يستطيع الفرد أن يكون مبدعً ً ق

من أجدى الوسائل التي تواجه هبا املجتمعات التغريات يف مجيع املجاالت بحيث تسـهم 
ان الذي تنطلـق منـه الطاقـات عتبار املدرسة املكسة يف توجيه عمليات التغري، عىل إاملدر

لألفراد الذين يسـهمون يف توجيـه حركـة احليـاة داخـل املجتمـع، وتعلـم األفـراد طريقـة 
التفكري العلمية يساعدهم عىل أن تكـون أحكـامهم دقيقـة مسـتندة إىل دليـل، بعيـدة عـن 

 .)٢(اهلوى والظن
ا يتفاعل مع كل مؤسس ً ات الرتبية وهذه الوظيفة تتطلب من املدرسة أن تكون مركز

 .لتتوحد اجلهود واألنشطة لتنمية التفكري اإلبداعي لدى الناشئة
q تنمية أنامط إجتامعية جديدةـ  ٦: 

يتوجـب فإنه  إذا كان التغري بصفة عامة، وتغري املجتمعات بصفة خاصة سنة كونية،
ــع  ــة يف التفكــري، بحيــث يســتطيعوا التكيــف م ــة تالميــذها عــىل املرون عــىل املدرســة تربي

ريات التي حتدث يف املجتمع عىل كافة اجلوانب احلياتية، وبالتايل فإن املدرسـة تسـهم التغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مرـجـ  ـسـابيف البيــت واملدرســة واملجتمـع أصـول الرتبيــة اإلســالمية وأسـاليبها: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )١( ق، ، 

 .١٥٩ص
، مؤسسـة أم ٢، طقـراءات يف علـم اجتامعيـات الرتبيـة: مجال حممد اهلنيدي، وعبد الرمحن عبد الـرمحن النقيـب   )٢(

 .١٢٧م، ص٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٥القرى، الرياض، 



)١٢٣( 

يف غرس أنامط إجتامعية جديدة تتفق مع القيم األخالقيـة الفاضـلة النابعـة مـن الرشـيعة 
جتاهـات علميـة سـليمة موزونـة بميـزان إ إكتساباإلسالمية، وهذا يساعد التالميذ عىل 

 .كتشافات اجلديدة والعلوم احلديثةتغيري والتقدم، ومواكبة اإلإىل الالفضيلة، تدفعهم 



ة عنارص ترتبط فيام بينها بعالقات وثيقة تؤدي الغاية  يتكون املجتمع املدريس من عدَّ

مـن تلـك العنـارص لـه دور يقـوم بـه،  من الرتبية والتعلـيم داخـل البيئـة املدرسـية، وكـالً 
ـا  ً ومسئولية يتوالها ختتلف عن البعض، ولكنهـا تتكامـل فـيام بينهـا لتـؤدي عمـالً تعاوني

ا ا واحدً  .مشرتكً
ــارص املجتمــع املــدريس يف اإلدارة املدرســية، واملعلــم، واملــنهج : ويمكــن حرصــ عن

 .املدريس
 .وفيام ييل عرض لتلك العنارص عىل النحو التايل

q اإلدارة املدرسيةـ أ ـ: 
املـدريس، والتـي عليهـا يبنـى النظـام  تأيت اإلدارة املدرسية يف طليعة عنارص املجتمع

دار، ويقصد باإلدارة املدرسية جمموع األنشطة والفعاليات التي يقوم هبا «: املدريس وبه تُ
عـارف القائمون عىل إدارة املدرسة أو ناجتة عنهم من أجل حتقيـق األهـداف املنشـودة وامل

 .)١(»العلمية املخطط هلا يف ظل املؤسسة الرتبوية املتواجدة فيها
واملعني بإدارة تلك األنشطة والفعاليات والقائم عليها هو مدير املدرسـة، فالبـد أن 

سهم يف  ُ رتقاء إيكون لديه اخلربة الكافية، والقدرة العلمية، والدراية بالرتبية األخالقية؛ لي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــايض   )١( ــد اهللا ســامل الق ــام واملســؤوليات: عب ــدة، ٢، طاإلدارة املدرســية امله ــة والنرشــ، ج ، دار احلــارثي للطباع
 .٣٢ـ، صه١٤١٣



)١٢٤( 

ميــذ وإكســاهبم القــيم األخالقيــة الفاضــلة، وذلــك عــن طريــق الســلوك األخالقــي للتال
التعاون مع كافة عنـارص املجتمـع املـدريس، وتوجيهـه الوجهـة الصـحيحة والسـليمة يف 

 .تطبيق الرتبية
سهم اإلدارة املدرسية يف تنمية القيم األخالقية لدى طالهبـا فالبـد مـن بنـاء  وحتى تُ

األخرى داخل املجتمع حتى تبقى املدرسـة عالقات وروابط وثيقة مع مؤسسات الرتبية 
ـن  ُّ عىل إطـالع بـاملتغريات اإلجتامعيـة لتوجـه عنارصهـا للتكيـف والتفاعـل معهـا، وحتس

 .براجمها التعليمية يف ضوئها لكي يساعد ذلك املعلمني يف تنمية القيم األخالقية
q ب ــ املعلم: 

مثل حلقة الوصل بني كافة يعترب املعلم أهم عنارص املجتمع املدريس، بل هو رشيانه؛  ُ إذ ي
تلك العنارص، وعليه تعتمد كل عمليات الرتبية والتعليم يف حتقيق أهـدافها؛ وهلـذا يكتسـب 
املعلم أمهية عظمى ضمن عنارص العملية التعليميـة، وتـزداد أمهيـة املعلـم إذ أنـه يتعامـل مـع 

 .ئ يف نفوسهمالناشئة وجيل املستقبل، فهو يشكل شخصياهتم، ويغرس القيم واملباد
ويمكن للمعلم غرس القيم األخالقية يف نفوس التالميذ وتنميتها من خـالل كونـه 
قدوة هلم، وذلك من خالل واقع تربوي ملموس تتحقق فيه املبادئ والقـيم التـي ينـادي 

عث النبـي  ُ ا يف املتعلم ب ً عد القدوة أكثر تأثري مها لتالميذه، وحيث تُ صـىل اهللا عليـه هبا ويعلِّ
ة هلم متمثالً املنهج الرتبـوي اإلسـالمي، ولـذلك  وسلم َّ ً للناس اخلري، وقدو ليكون معلام

ـــه ـــال بقول َّ وع ـــل ـــار اهللا ج ـــورة [﴾   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴿: أش س
 ].٢١ :، آيةاألحزاب

ة لوحدها كافية، فالبد للمعلم نقل القيم واملبادئ األخالقية الفاضلة  ّ عد القدو وال تُ
رشادهم وتوجيههم يف ضوء ذلـك، ويتطلـب ذلـك خلـق جـو مناسـب مـن إىل طالبه وإ

العالقـات بينــه وبــني طالبـه، ومواقــف تربويــة وتعليميــة داخـل البيئــة املدرســية تســاعد 



)١٢٥( 

 .التالميذ عىل تقبل تلك القيم األخالقية
q ج ـ املنهج املدريس: 

نشاطات التي مجيع أنواع ال«املنهج املدريس ال يقترص عىل املقرر الدرايس، بل يشمل 
يقوم هبا التالميذ أو مجيع اخلربات التي يمرون فيها حتت إرشاف املدرسة، وبتوجيه منهـا 

ً أكان ذلك داخل أبنية املدرسة أم خارجها  .)١(»سواء
وهبذا يصبح املنهج املدريس لـيس جمـرد معلومـات ومعـارف تنمـي اجلانـب املعـريف 

التلميذ اجلسمية والعقلية واإلجتامعية والعقيل لدى التلميذ، بل تشمل كل جوانب حياة 
والوجدانية واألخالقية، وهبذا تسـهم يف تنميـة كآفـة جوانـب شخصـيته، ومنهـا اجلانـب 

 .السلوكي، فتنمي لديه القيم األخالقية الفاضلة
ا مـن القـيم  ً ا لـه يتضـمن كثـري ً ا مصـاحب ا أو نشاطً ً ا كان مقرر ً إن املنهج املدريس سواء

عـىل سـل كهم لتت قـق م تبسيطها وتوضيحها للتالميذ وبيان أثرهـا األخالقية فعىل املعل
تزكي النفوس، وتطهر القلوب، وتريب الضامئر، وتطبع عىل مجيع «الرتبية اإلسالمية التي 

اخلصال، وهـي الرتبيـة التـي تعصـم مـن النـزوات، وحتمـي مـن سـلطان امليـول اجلاحمـة، 
 .)٢(»هلدى والصالحومجوح األهواء املردية، وتنري للناشئني طريق ا

ال يف تنمية  َّ وهكذا يتضح لنا أن كل عنرص من عنارص املجتمع املدريس له األثر الفع
القيم األخالقية لدى الطالب، ولكن بصورة غري حمسوسة، وإن كانت ال تقل يف أمهيتها 

 .عن غريها من عنارص املجتمع املدريس األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٩٤، مكتبـة مرصـ، القـاهرة، ٦، طاملنـاهج أسسـها وتنظيامهتـا وتقـويم أثرهـا: فؤاد إبراهيم عبد اللطيـف   )١(

 .٢٧ص
 .١٧٨م، ص١٩٨٤، مكتبة عكاظ، جدة، املنهج وإعداد املعلم: حممد حامد األفندي   )٢(



)١٢٦( 

`  
رتبويـة األوىل يف صـدر اإلسـالم الـذي تنطلـق منـه الرتبيـة يعترب املسـجد املؤسسـة ال

، والقـيم األخالقيـة الفاضـلة، ولـذا يمثـل اإلسالمية ألبناء األمة عىل العقيدة الصحيحة
املسجد أمهية كربى للمجتمع املسلم يف تنميته وترشيده وتوجيهه يف مجيع جماالت احليـاة 

 .ك  هلتحقيق الغاية الكربى عبادة اهللا وحده ال رشي
ا ألداء العبادة فقط ً عـد واملسجد ليس مكان ُ خـري مكـان يكتسـب منـه الفـرد «، وإنـام ي

القيم البانية لشخصيته املهذبة لسلوكه، والقيم التي توجهـه وترسـم لـه اخلطـوط اهلاديـة 
 .)١(»للطريق املستقيم

سهم يف غرس القيم األخالقية لـدى الناشـئة  ولكي نفهم وظيفة املسجد كمؤسسة تُ
مكانـة املسـجد الرتبويـة، ودورة يف : ميتها لـدى الكبـار، يمكـن مناقشـتها مـن خـاللوتن

 :الرتبية األخالقية، وفيام ييل تفصيل ذلك


املسجد هو املكان الذي جيتمع فيه النـاس للخضـوع واخلشـوع بـني يـدي اهللا تعـاىل، 
ا  ً G   ﴿: مكانتــه وتكريمــه، فقــال تعــاىلوقــد ذكــره اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــريم موضــح

N  M  L  K  J  I  H   ﴾] ١٨: ، آيةاجلنسورة.[ 
َّ وعال عىل من يعمر مساجد اهللا، فقال تعاىل k  j  i  ﴿: وقد أثنى اهللا جل

  zy  x  w  v  u  t  s  r     q  p  o  n  m  l
 ].١٨: سورة التوبة، آية[﴾  }   |  {  ~  �  ¡

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٨هـ، ص١٤٠٥املنار، القاهرة،  ، داراملسجد وأثره يف املجتمع اإلسالمي: عيل عبد احلليم حممود   )١(



)١٢٧( 

عىل بناء املساجد حيث  صىل اهللا عليه وسلممن حرص النبي  وتتضح مكانة املسجد
ما كان عليه الصالة والسالم، فأول ما وصل قباء بنى مسجد قباء، ثم ملا وصـل للمدينـة 

ــب النبــي  رتيــاد إيف  صــىل اهللا عليــه وســلمبنــى مســجده عليــه الصــالة والســالم، بــل رغَّ
ما يمحـو اهللا بـه اخلطايـا، ويرفـع بـه  أال أدلكم عىل«: صىل اهللا عليه وسلماملساجد، فقال 

إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطـا إىل «: بىل يا رسول اهللا، قال: قالوا »؟الدرجات
 .)١(»فذلكم الرباط املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط

وكانت املسـاجد منـذ ظهـور اإلسـالم تقـوم بـدور هـام يف تعلـيم املسـلمني، فكـان «
ُ  صــىل اهللا عليــه وســلملرســول ا ــي م املســلمني يف املســجد أمــور ديــنهم، ويرشــدهم إىل علّ

 .)٢(»السلوكيات الصحيحة، وينهاهم عن العادات الذميمة
عــد مؤسســة تربويــة  ُ ــا فقــط ألداء العبــادة، بــل ي ً وهكــذا نجــد أن املســجد لــيس مكان

يم النـاس، بـل لتصحيح السلوكيات السـليمة وغـرس القـيم األخالقيـة الفاضـلة، وتعلـ
جيتمع مع الصحابة يف املسجد  صىل اهللا عليه وسلمتعددت وظائف املسجد، فكان النبي 

 املعنويةاحلرب، واإلعداد هلا، وتعيني القادة، ورفع الروح : ويتشاورون يف قضاياهم مثل
للمجاهدين، بل كان يلتقي الوفود فيها ويسـتقبلهم يف مسـجده عليـه الصـالة والسـالم، 

إىل تطبيق تعاليم اإلسالم يف سلوكهم، وهكذا يتبـني الـدور الكبـري الـذي كـان فيدعوهم 
يؤديه املسجد يف بنـاء املجتمـع اإلسـالمي، وتـأثريه عـىل شـؤون حيـاهتم عـىل مـا رسـمته 

 .الرتبية اإلسالمية املستمدة أهدافها من مصادر الترشيع اإلسالمي


عد املسجد ُ ا يف تربيـة األفـراد تربيـة  ي ً ا كبـري ً أحد املؤسسـات اهلامـة والتـي تعلـب دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢، ص)ت. د(، دار الفكر، بريوت، ٣، جالسنن الكربى: أمحد بن احلسني البيهقي   )١(
 .٨٠م، ص١٩٨٥، دار الفكر العريب، القاهرة، معاهد التعليم يف اإلسالم: سعيد إسامعيل عيل   )٢(



)١٢٨( 

جتاهاهتم، وما ذلك إال ألنه املكان الذي جيتمع فيه ية سليمة، تؤثر يف قيم األفراد وإإسالم
ال خيتلفـون  صـف واحـد لفـرض واحـد، خلـف إمـام واحـد أفراد املجتمع املسلم ضمن

ا ال يرشكو ا واحدً ً ا، وهذا اإلجتامع يؤدي للتآلف والوحدة بـني عليه، يعبدون رب ن به شيئً
ب سلوكياهتم األخالقي ّ ق روابطهم اإلجتامعية، وهيذ ّ ة، فيـت لم أبناء املجتمع املسلم فيعم

هـتامم بأخيـه وجـاره، فيشـعر الفـرد مـنهم بالطمأنينـة، والراحـة الفرد مـنهم السـؤال واإل
ليست عالقة فرديـة معزولـة بـني العبـد «د النفسية والكرامة اإلنسانية، فالعبادة يف املسج

وربه، بل عالقة شخصية تؤدى من العبد بينـه وبـني ربـه عـرب اجلامعـة ذاهتـا عـىل أسـاس 
الفرائض التي ألزمنا اهللا تعاىل هبا، لرتسيخ مبادئ التعاون والرتاحم والتواصل بني العباد 

ا هلدف حتقيق احلياة الفاضلة يف املجتمع الفاضل ً  .)١(»وتعزيز
"  #   $  %  &  '  )  (  *   ﴿: ويتضح ذلك يف قوله تعاىل
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W  V  U  TS   R  Q   ﴾]١٧٧: سورة البقرة، آية.[ 
ا واحدً  ا، فقريهم وغنـيهم، دون متييـز تـذوب فـيام ويف املسجد حينام يقف الناس صفً

بينهم كل الفروق القيمية، وذلك من خالل القدوة احلسنة التي تربز يف املسجد، وبالتـايل 
 .)٢(يف ظل القدوة ومبدأ الشورى تضعف اجتاهات الرصاع القيمي

ويؤثر املسجد يف قطاع كبري من الناس بام يقوم به اإلمام من رشح وتفسري وتوضـيح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مــؤمتر رســالة املســجد الرتبويــة، رابطــة العــامل ، بحــوث الوجهــه اإلجتامعيــة يف رســالة املســجد: حـسـن  اـلـد   )١(

 .٤١٢هـ، مكة املكرمة، ص ١٣٩٥رمضان،  ٢٠رمضان ــ  ١٥اإلسالمي، من
 .١٦٩، مرجع سابق، صالقيم اإلسالمية والرتبية: عيل خليل أبو العينني   )٢(



)١٢٩( 

مل الدين، وتنمية للقيم األخالقية من خالل مناقشـة القضـايا األخالقيـة واإلجتامعيـة ملعا
 .التي يمر هبا املجتمع يف اخلطب والدروس التي تلقى يف املسجد

وهكذا نجد املسجد بام يقوم به من تلك األدوار يسـهم يف عمليـة الرتبيـة األخالقيـة 
راد املجتمع من خالل املسـجد البـد وأن للفرد املسلم، وحتى تتم تنمية خلقية أفضل ألف

 .)١(يتوافر فيه ما ييل
ا؛ لكي يستطيعوا التعامل مع  ـ١ ً ا تربوي ً إعداد أئمة املساجد واملرشفيني عليها إعداد

 .مجيع أفراد املجتمع إىل جانب اإلعداد الديني

تكـوين مجاعــة باملســجد يرأسـها اإلمــام لتفقــد أحـوال جمتمــع املســجد ومعرفــة  ـ٢
 .مل عىل وضع احللول هلامشاكله والع

 .إنشاء مكتبات باملساجد وقاعات للمحارضات لتوجيه أفراد املجتمع ـ٣

ــارص  ـ٤ ــى يشــمل املســجد كآفــة عن ــه واإلرشــاد النســائي حت ــة للتوجي تــوفري جلن
 .املجتمع

يف كل املناسبات اإلجتامعية لتنطلـق منـه ويشـارك فيهـا مـن  تفعيل دور املسجد ـ٥
 .خالل القائمني عليه

أثـر فعـال يف البيئـة املحيطـة بـه، وذو دور مهـم يف إكسـاب  املسـجد ذو وهبذا يصـبح
 .وتنمية القيم األخالقية للناشئة والكبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتبويـة، رابطـة العـامل  ، بحـوث رسـالة املسـجدأوضـاع املسـاجد يف العـامل املعـارص: أمحد عبـد العزيـز املبـارك   )١(

 .٥١، مكة املكرمة، ص١٣٩٥رمضان،  ٢٠ـ  ١٥اإلسالمي، من 



)١٣٠( 

` 
ا يف العرصـ احلـارض؛  ً تعد رسائل اإلعالم من أقوى املؤسسات الرتبوية وأكثرها أثـر

ا ملا حظيت به من تقدم تكنولـوجي وتقنـي، وتنـوع يف الوسـائل وال ً ة يف نظر ّ عـرض، وقـو
 .إثارة وجذب املتابعني هلا، وعاملية يف اخلرب والنقل

لتــي تنرشــ الثقافــة مجيــع املؤسســات احلكوميــة، واألهليــة ا« ووســائل اإلعــالم تشــمل
بالنواحي الرتبوية كهدف لتكيف الفرد مع اجلامعة، ومن هـذه املؤسسـات  للجامهري، وتعني

 ).اإلنرتنت(إىل الشبكة العنكبوتية ، إضافة )١(»الصحف، واإلذاعة، والتلفزيون
وتعترب وسائل اإلعالم ذات أمهية كربى يف حياة اإلنسان يف هذا العرص؛ وذلك ألنه 

ا من املادة اإلعالميـة، « ً ا عىل اإلستغناء عن زاد يتزود به يومي ً مل يعد اإلنسان املعارص قادر
ً كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وتقوم وسائل اإلعالم بدور كبـري يف عمليـات  سواء

ا إذا مـا هيـأت األذهـان  ً ا أو ضـار ً ا سـلبي ً التثقيف والتعليم والتوعية، وقد يكـون هلـا تـأثري
 .)٢(»لذلك

ومما يميز وسائل اإلعالم عن غريها من املؤسسات الرتبوية إهنا تقدم خربات ثقافية 
جتمع، كـام أهنـا متنوعة، ونامذج سلوكية، وأساليب معيشية لقطاعات واسعة من أفراد امل

تزود األفراد بخربات ال تتوفر يف جمال تفاعالهتم البيئيـة واإلجتامعيـة املبـارشة، وتتنـاول 
ــة  وســائل اإلعــالم الكثــري مــن القضــايا واملوضــوعات السياســية واإلقتصــادية والثقافي

 .)٣(واإلجتامعية
ا واضح املعامل عىل الفرد واملجتمع،  ً هـو «فاإلعالم ولذا نجد أن لوسائل اإلعالم أثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٩م، ص١٩٨٩، دار الفكر، الطفل واألرسة واملجتمع: عصام نمر، وعزير عامره   )١(
 .٢٩٣، مرجع سابق، صالرتبية األخالقية: إبراهيم النارص   )٢(
 .٨٨هـ، ص١٤١٥، دار اخلرجيي، الرياض، ٢، طتمعاملدرسة واملج: مصطفى حممد متويل، وآخرون   )٣(



)١٣١( 

البنــاء الســليم القــادر عــىل ربــط الفــرد واملجتمــع بعقيدتــه مــن خــالل احلــديث والقصــة 
ً إىل القيم العليـا واألخـالق الفاضـلة،  واملرسحية والتمثيلية، وهو قادر عىل أن يشده دائام

ـا كـان، وينفره من اإلنحراف ً واإلعـالم السـليم يمكـن أن يقـدم ، واجلريمـة والسـقوط أي
 إختالف أعامرهم الثقافـات الالزمـة واملعـارف املفيـدة والعلـوم والفنـون بـام للناس عىل

 .)١(»ينمي قدراهتم ويوسع آفاقهم
وهلذا ينبغـي أن تكـون وسـائل اإلعـالم املختلفـة أوىل القـوى واملؤسسـات الرتبويـة 
عمالً من أجل تنمية القيم األخالقية لدى الناشئة من أجل تنشئتهم تنشئة صاحلة، وذلك 

رسم أهدافها وخططهـا مـن خـالل الـدين اإلسـالمي الـذي يـدين بـه املجتمـع املسـلم، ب
وبـذلك تــدعم وســائل اإلعــالم جهــود األرسة واملدرســة يف تربيــة الناشــئة عــىل العقيــدة 

ستغالل تلك الوسائل بام متلكه من الفاضل والقيم العليا، عن طريق إ الصحيحة واخللق
قــدرات يف نرشــ الثقافــة والرتبيــة األخالقيــة وســط املجتمــع املســلم بالتعــاون والتكامــل 

 .والتنسيق فيام بينها وبني املؤسسات الرتبوية األخرى
وعىل وسائل اإلعالم اإلهتامم بربامج الناشئة بوجه خـاص بحيـث تقـدم هلـم القـيم 

تمد عىل املواقف احلياتية واإلسالمية وخصائصها بأسـلوب بصورة مبسطة تع اإلسالمية
 .)٢(سهل ميرس يعزز القيم اإلسالمية، ويعمل عىل املحافظة عليها بالقول والسلوك

كام إنه من الرضوري أنه حيدث نوع من التثقيـف اإلعالمـي الرتبـوي داخـل األرسة 
اإلجيابيـة مـن  دةسـتفاواملدرسة، بحيـث يـتم وضـع مـنهج إعالمـي تربـوي هيـدف إىل اإل

وســائل اإلعــالم بقصــد اســتخالص اهلــام والرضــوري لبنيــة الشخصــية اإلنســانية مــن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الثقافــة، مكــة ٢، طمشــكالت وقضــايا تربويــة معــارصة: عبــد اهللا عــيل الالنيســ، وصــالح ســامل باقــارش   )١(

 .٢٤٩هـ، ص١٤١٤املكرمة، 
عليـه صـىل اهللاموسـوعة نرضـة النعـيم يف مكـارم أخـالق الرسـول الكـريم : صالح عبد اهللا ابن محيد، وآخرون   )٢(  

 .١٨٢، مرجع سابق، صوسلم



)١٣٢( 

جتامعية وترفيهية وصحية، وذلك من أجل ياسية وثقافية ودينية وأخالقية وإمعلومات س
بتعاليم ومبادئ املنهج الرتبـوي اإلعالمـي، وهـذا  لتزاموضع أساس تربوي أخالقي لإل

صــاحبه ســواء مرســل أو مســتقبل الوصــول إىل مرتبــة راقيــة مــن يفــرض عــىل  لتــزاماإل
، فاملرســل يقــدم املــادة اإلعالميــة النافعــة عمليــات ضــبط الــنفس والــتحكم يف األهــواء

 .)١(للمجتمع، واملستقبل خيتار الصالح لقيمه وأخالقه ودينه
أن وسائل اإلعالم تقـدم الصـورة الرتبويـة الصـحيحة للمجتمـع التـي  دوهكذا نج

عىل تربية الناشئة تربية خلقية فاضلة يعتز هبا بقيمه األخالقية ويتمثلها ومما يكسبه  تعمل
 .القدرة عىل حماربة القيم اهلابطة ونبذها

` 
تعترب مجاعة الرفاق من الوسائط الرتبوية املهمة يف حياة الطفل إذ تتحـول ميولـه مـع 

بسبب تقارب العمـر، وحـب اإلسـتقالل تقدم عمره من األرسة إىل مجاعة الرفاق وذلك 
عن األرسة، فيبدأ الناشئ بتكوين عالقات مع رفاقه داخل عائالت أرسته أو رفاق احلي 

 .الذي يسكنون فيه، فتؤدي به هذه العالقات إىل جماراة ما يسود بينهم من قيم ومعايري
ا عىل قيم الفرد األ ً ، وتعد مجاعة الرفاق من أهم الوسائط تأثري ولقد اهتم هبـا خالقية

ً اإلسالم إ ا كبـري ً ا حيـث جتـد توجيهاتـه واضـحة وجليـة يف دعـوة اآلبـاء واألمهـات هتامم
ـا رفقائهم من األ إختيارواملربني إىل العناية بتوجيه أبنائهم إىل  ً خيار الصـاحلني دينًـا وخلق

ا حتـى يقتـدوا هبـم، ويكتسـبوا مـنهم الصـفات احلميـدة واخلـالل الفاضـلة، وأن  وسلوكً
 .)٢(بوهم خمالطة األرشار حتى ال يقلدوهم ويسلكوا طريقهم املعوججين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ٢٠٠٧، دار العــامل العــريب، القــاهرة، الرتبيــة األخالقيــة يف املجتمــع العــريب املعــارص: فاطمــة الزهــراء ســامل   )١(

 .٢٠٣ص
م، ١٩٨٤، الدار العربية للكتـاب، تـونس، أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية: عبد احلميد الصيد الزنتاين   )٢(

 .٧٧٦ص



)١٣٣( 

مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء، «: قائالً  صىل اهللا عليه وسلمولذلك نبه النبي 
كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتـد 

ا طيبة، ونافخ الكري إما أن حي ً ا خبيثةمنه رحي ً  .)١(»رق ثوبك وإما أن جتد منه رحي
كبـــري يف الســـلوك اإلجتامعـــي إذ هتيـــئ لـــه اجلـــو املالئـــم  إن جلامعـــة الرفـــاق أثـــر«

وتـربز مواهبـه اإلجتامعيـة،  نـتامءللمجامالت اإلجتامعية مـع غـريه، وتنمـي فيـه روح اإل
تثـال آلرائهـا، مرد اإلنـدماج يف هـذه اجلامعـات واإلوتؤثر عىل نموه اخللقي، وحياول الفـ

ا لقرنائه الذي ربام عن طريقه جيد األمن والطمأنينة  ً فيستبدل بإخالصه ألهل بيته إخالص
ثال لكل ما يصـدر عـن مجاعتـه عـن طيبـة تمالنفسية، وحياول معظم األحيان اإلوالراحة 

 .)٢(»خاطر
ن ولكي تسهم مجاعة الرفاق يف تنمية القيم األخالقية لدى الناشئة فعىل األرسة حس

أصـدقائهم، ومتـابعتهم  إختيـارصـحبة أبنـائهم، وتـوجيههم ونصـحهم يف كيفيـة  إختيار
 .والسؤال عنهم بني فرتة وأخرى

كـام جيـب عــىل مؤسسـات الرتبيـة األخــرى داخـل املجتمـع ربــط أنشـطتها وبراجمهــا 
بجامعات الرفاق وسط املجتمع، والتفاعل معها حتى ال تنشأ تلك اجلامعات بعيـدة عـن 

 .تمع وأخالقهقيم املج
ــة  ــيم األخالقي ــكل ســلوك أفرادهــا يف ظــل الق وهكــذا نجــد أن مجاعــة الرفــاق تش

 .، ومن خالل تفاعله معهاللمجتمع إذا ما نشأت يف ظله

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٨٩٥(، رقم احلديث ٣٧٨، ص٣، مرجع سابق، جصحيح البخاري: حممد بن إسامعيل البخاري   )١(
 .٢٠٥م، ص١٩٩٤، دار الرشوق، عامن، املدخل إىل الرتبية والتعليم: ، ونعيم اجلعنينيعبد اهللا الرشدان   )٢(



)١٣٤( 




يف لكل نظام تربوي أساليب ووسائل يأخذ هبا يف غـرس املبـادئ والقـيم األخالقيـة 
أفراده، والرتبية اإلسالمية كغريها مـن الـنظم الرتبويـة هلـا مـن األسـاليب والوسـائل مـا 
يتناسب مع خصائص املجتمع املسلم، وجاءت هذه األساليب مستقاة من القرآن الكريم 

 .والسنة النبوية الرشيفة يف صور متعددة ومتنوعة ليكون هلا األثر البالغ يف النفوس
 :ب الرتبية اإلسالمية عىل النحو اآليتويمكن عرض بعض أسالي

` 
ــة يف نفــوس األفــراد؛ ألهنــا  ــرب أوىل األســاليب املهمــة يف غــرس القــيم األخالقي عت تُ
األســلوب العمــيل لطــرق تربيــة اإلنســان ككــل، ففــي العبــادات تربيــة جســمية، وتربيــة 

لقية، وتربية مجالية، وكذلك تربية عقل ُ ؛ وذلـك لتحقيقهـا الغايـة )١(يةإجتامعية، وتربية خ
سورة الذاريات، [ ﴾  H  G  F  E  D   C﴿: اإلهلية من الوجود، قال تعاىل

 ].٥٦: آية
 مـن حركـات إن العبادات يف اإلسـالم شـملت كـل حركـات احليـاة عنـد اإلنسـان«

ٍ سـامية، تنبـع مـن فطـرة الـنفس، وت قـوم جسمية أو نفسية أو مالية، وكلها تـرتبط بمعـان
م، وحياتــه اإلقتصــادية الغذائيــة بالصــو وحياتــهالة، بالصــحيــاة املســلم اليوميــة بتنظــيم 

ا بالزكاة، كـام تقـوم بتنظـيم وإحيـاء وحـدة املجتمـع اإلسـالمي الكبـري، املتكافلة إ ً جتامعي
ا وإوالروابط املتنوعة له  ً ا باحلجإقتصادي ً ا وثقافي ً ا وروحي ً  .)٢(»جتامعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٤هـ، ص١٤٠٣ريب، القاهرة، ، دار الفكر العفلسفة الرتبية يف احلديث الرشيف: عبد اجلواد سيد بكر   )١(
 .٨١ــ  ٨٠، صمرجع سابق، الرتبية اإلسالمية: أمحد احلمد   )٢(



)١٣٥( 

ا، فرغم ً ا إلقامة الصالة  فالوضوء يريب اإلنسان خلقي !  "  ﴿كونه رشطً
  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #

عىل ، إال أنه يريب ]٦: سورة املائدة، آية[ ﴾...   .      /  0  21
 .النظافة والطهارة يف كل يشء، فيرتبى الناشئة عىل قيمة النظافة يف سائر حياته

ا، فهي الصلة بني العبد ور ً لقي ُ ـا والصالة تريب الفرد خ ً به، فيهـا يرتبـى اإلنسـان خلقي
ا، ويتعود ضبط النفس واملحافظة عىل املواعيد، وهبذا يتعلم قيمة النظام والدقة،  ً ووجداني

: عن الفحشاء واملنكر، يقول اهللا تعاىل ن أفضل القربات والطاعات فهي تنهىوالصالة م
﴿»º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴾ ]ففيهـا ] ٤٥: سورة العنكبوت، آية

لسلوك احلسن والبعد عن السلوك السـيئ مـن القـول والفعـل فـرتيب الفـرد عـىل يتحقق ا
 .األخالق الفاضلة والقيم العالية

لقية فهي تريب عىل الكـرم واجلـود والعطـاء والبـذل واملسـاعدة،  ُ والزكاة فيها تربية خ
وتطهـري  وتبعد النفس عن الشح والبخل واألنانيـة، فـرغم كوهنـا تزكيـة للـنفس البرشـية

سـورة التوبـة، [ ﴾  p  o  n  m  l  k  j﴿: موال كام يف قوله تعـاىللأل
واأللفة بـني  إال أن فيها غرس ملشاعر احلنان والرأفة وتوطيد لعالقة التعارف] ١٠٣: آية

شتى الطبقات، وهو شعور باملشاركة يف املجتمع، وقضاء عىل البغض واحلقد والكراهيـة 
 .)١(ور عىل املؤمنبني الفقري والغنى، وفيها إدخال الرس

ق، حيــث يتعــود اإلنســان عــىل ضــبط نفســه ـلـويف الصــوم تربيــة للــروح وتربيــة للخُ 
جتامعية جيعل الفرد يفكر يف حاجة وبذلك تقوى اإلرادة، وفيه تربية إومكافحة شهواته، 

يـروض اجلســم  الفقـري املحتـاج، ويف شـعور باملســاواة، واإلخـاء، وفيـه تربيــة جسـدية إذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٥ـ  ٨٤مرجع سابق، ص، الرتبية اإلسالمية: أمحد احلمد   )١(



)١٣٦( 

ا عىل حتمل املشاق  ويقويه، وجيعله ً  .)١(عن اجلوع والعطش فضالً قادر
لقيـة الرتبويـة  ا، فرحلة احلـج مل تكـن جمـردة عـن املعـاين اخلُ ً واحلج يريب الفرد أخالقي
بمنع الرفث والفسوق، بل هي جهاد بالنفس واملال وترك كل يشء؛ حيث املقصـد وجـه 

املـوىل ومغفرتـه، والظفـر  وتزكيتهـا لنيـل رضـا اهللا تعاىل ورضاه وخلو النفس وصـفاؤها
 .)٢(بسعاديت الدنيا واآلخرة

ـا ويمكـن  ً ا وتربوي ً ٌ بالغ عىل سلوك وقيم األفراد أخالقي وهكذا نجد أن للعبادات أثر
 :)٣(إمجال ذلك فيام ييل

ر ويعي ما حوله، وذلك من خـالل رشطـي  ـ١ إن العبادات تعلم املسلم كيف يفكّ
 .قبول العبادة

اتــه والتفكــري يف اخلضــوع لذ ســتمرارلــه، واإلإخــالص النيــة هللا والطاعــة  -أ 
 .نقياد لهبعظمته والشعور واإل

صىل اهللا عليه رسول اهللا  اإلتيان بالطاعة عىل الشكل واألسلوب الذي سنه -ب 
ــتمرار، واإلوســلم ــع الرشــيعة  س ــيها م ــه، ومتش ــان لعبادت ــي اإلنس يف وع

ل والتعاليم الرشعية بشكلها وموضوعها، فإن ذلـك الـوعي الفكـري جيعـ
ـا ال  ً ا منهجي ً ا يف كـل أمـور حياتـه، إنسـان ً ا واعي ً ا منطقي ً اإلنسان املسلم إنسان

 .يقوم بعمل إال ضمن خطة ووعي وتفكري

العبادات تريب املسلم عىل الرتابط والتكامل اإلجتامعي مع املسـلمني يف جمتمعـه  ـ٢
 .املحيط به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٨٠، دار الفكــر العــريب، القــاهرة، فلســفة الرتبيــة اإلســالمية يف القــرآن الكــريم: عـيل خليــل أبــو العينــني   )١(

 .٢١٨ص
 .٩١ـ  ٨٨، مرجع سابق، صالرتبية اإلسالمية: أمحد احلمد   )٢(
 .٨٨املرجع السابق، ص   )٣(



)١٣٧( 

 .تريب العبادات النفس عىل العزة والكرامة فال خضوع إال هللا ـ٣

عبادات تعلم املسلمني عـىل احليـاة الشـورية، القائمـة عـىل التعـاون واملسـاواة ال ـ٤
 .والعدل

ا من الفضائل الثابتة املطلقـة ال تقـف  ـ٥ ً العبادات يف اإلسالم تريب عند املسلم قدر
 .عند حدود األرض أو القوم أو املصلحة

ة التي جيب وبذلك تكون العبادات هي من أوىل األساليب الرتبوية للرتبية اإلسالمي
مليـة داخـل البيئـة أن حيرص عليها املعلمون بني تالميذهم، والقيام بتطبيقـات تربويـة ع

الصــالة مجاعـة مـع الطــالب داخـل املدرسـة، ووضــع صـندوق للتــربع  املدرسـية، كـأداء
بل إدارة املدرسة، وغريها من التطبيقات الرتبوية التي  ِ دار برسية من ق ُ للتالميذ الفقراء وي

 .ر يف تنمية القيم األخالقية لدى الطالبهلا األث
` 

عترب القدوة من أنجح األساليب الرتبويـة يف التـأثري عـىل سـلوك األفـراد وتوجيهـه  تُ
قصد بالرتبية بالقدوة  ُ جهة املناسبة، وي ِ توافر املثل األعىل أو النموذج الذي تتوافر فيه «الو
 .)١(»اآلخرون يف أفكاره وسلوكياتهاجلوانب املتكاملة للشخصية وحيتذي به 

Ã Â  Á  ﴿: وقد أشار القرآن الكريم هلذا األسلوب؛ حيث قال سـبحانه وتعـاىل
  Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä Ñ  Ð  Ï﴾ ] ،سورة األحـزاب

 ].٢١: آية
بشخصيته وشامئله وسلوكه وتعاملـه مـع « صىل اهللا عليه وسلمفلقد كان رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبـة املتنبـي، الـدمام، مدخل إىل أصول الرتبية اإلسـالمية: حممد عبد اهللا آل عمرو، ومعمور يوسف الشيخ   )١(

 .١٩٣م، ص٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥



)١٣٨( 

ناس ترمجة عملية برشية حية حلقائق القرآن وتعاليمـه وآدابـه وترشـيعاته، وملـا فيـه مـن ال
سس تربوية إسالمية، وأساليب تربوية قرآنية ُ  .)١(»أ

لقيـة، كـان  وألثـر القـدوة يف عمليـة الرتبيـة وخاصـة يف جمـال االجتاهـات والقـيم اخلُ
ا مل صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا  ً ا نص عليه القرآن الكريم، وقـد هو قدوة املسلمني طبق

ــل معارصيـه قــيم اإلسـالم وتعاليمــه وأحكامــه، ال  ِّ م ُ اسـتطاع بفضــل تلـك القــدوة أن حي
باألقوال فقط، وإنام بالسلوك الواقعي واحلي، وقد حرصـوا عـىل تتبـع صـفاته وحركاتـه 

ا عىل متثل أفعاله  ً فقدصىل اهللا عليه وسلمورصدها والعمل هبا، وما ذلك إال حرص كان  ، 
 .)٢(املثل األعىل هلم

ا، « ً ا حقيقي ً إن القدوة السلوكية أمر الزم لتنمية القيم وصبغها بالفاعلية لتكون موجه
 .)٣(»ةودها التي عاشتها إال بتلك القدووما امتازت الرتبية اإلسالمية عرب عه

ويف ضوء ما سبق يمكن القول أنه جيب عـىل املعلـم أن يكـون قـدوة حسـنة لطالبـه، 
وز القول إىل الفعل، والكلمـة إىل املامرسـة، والتعلـيم إىل التطبيـق العمـيل، ليغـرس فيتجا

لقية فاضلة، وعىل املريب واملعلم أن حيذر من الوقـوع يف األفعـال  ُ لدى الناشئة كل قيمة خ
َّ وعال يف كتابه  ر اهللا جل َّ وة سيئة، وهلذا حذ التي تنايف أقواله وما يعلمه لطالبه، فيكون قدّ

َّ وعـال الكريم z  y  x  w   v  u  t  s  ﴿: من ذلك بقولـه جـل
ـا سـبحانه وتعـاىل]٤٤: سورة البقرة، آية[ ﴾ }|  {  ~ ً t    ﴿: ، ويقول أيض

|  {  z  y  x  w  v  u ﴾ ]يقـول أحـد املـربني عـن ]٣: سورة الصف، آية ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، مرجــع ســابق، مية وأسـاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمـعأصـول الرتبيــة اإلســال: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )١(
 .٢٢٥ص

صـىل اهللا عليـه موسوعة نرضة النعـيم يف مكـارم وأخـالق الرسـول الكـريم : صالح عبد اهللا بن محيد، وآخرون   )٢(
 .١٤٣، مرجع سابق، صوسلم

 .١٤٩املرجع السابق، ص    )٣(



)١٣٩( 

م يف الناشئة إىل ما تلوهتام واستمعت إليهام إال عزوت خيبة الرتبية والتعلي«: هاتني اآليتني
 ُ كل إليهم األمـر عدم إعطاء اآلباء واملعلمني والرؤوساء القدوة العملية من أنفسهم ملن و

 .)١(»يف تعليمهم أو تربيتهم
` 

عد القصة من أساليب الرتبية اإلسالمية عىل القيم األخالقية الفاضلة، فهي تؤثر يف  تُ
وتسـتدعي ختيالتـه ليعـايش أحـداثها،  نفس قارئها وسامعها، وذلـك ألهنـا تشـد انتباهـه

 .فيدرك القيم األخالقية املبثوثة يف ثناياها
 :القصة من جانبنيويأيت تأثري 
هو املشاركة الوجدانية، وذلك أن املجتمع أو القـارئ للقصـة يتـابع حركـة : أحدمها

 .األشخاص يف القصة ويتفاعل معهم، فيفرح لفرحهم، أو حيزن عليهم
فربام كان يتم عىل غري وعي كامل مـن اإلنسـان؛ وذلـك أنـه يضـع  أما اجلانب اآلخر

نفسه مع أشخاص القصة، أو يضع نفسه إزاءهم، ويظل طيلة القصة يعقد مقارنـة خفيـة 
 .بينهم وبينه

اإنفعاالوهبذا التأثري املزدوج تثري القصة  ً ا توجيهي ً  .)٢(ت متلقيها وتؤثر فيه تأثري
ا مـن ولعل مما يؤكد أمهية القصة يف الت ً أثري عىل النفوس أن كرر املوىل عز وجـل كثـري

قصص القرآن يف مواضع متعددة، كقصص األنبياء واألمم، وقصة هابيل وقابيل، وقصة 
صاحب اجلنتني يف سورة الكهف، وقصة أصحاب الكهف وغريها من القصص القرآن، 

 ].١٧٦: سورة األعراف، آية[ ﴾  º   ¹  «  ¼﴿: قال تعاىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠هـ، ص١٤٠٠دار الرشق، جدة، ، دين ودولة، عىل مائدة القرآن: أمحد مجال   )١(
هـ  ــ ١٤٢٢، مكتبة الفالح، مويل، الكويت، ٢، طمنهج الرتبية اإلسالمية، أصوله وتطبيقاته: عيل أمحد مدكور   )٢(

 .٣٤٥ـ  ٣٤٤م، ص٢٠٠٢



)١٤٠( 

آنية متد الفرد بالكثري من القيم األخالقية، فقصة يوسف عليه السـالم إن القصة القر
ريب الفرد عىل قيمة العفة، وغريها كثري من القصص ا  .لقرآينمثالً تُ

يف  صـىل اهللا عليـه وسـلموكام استخدم القرآن هذا األسـلوب فقـد اسـتخدمه النبـي 
لقية الفاضلة  .تربية أصحابه وأمته عىل القيم اخلُ

القصة يف احلث عـىل قيمـة  صىل اهللا عليه وسلماملثال فقد استخدم النبي  وعىل سبيل
بيـنام «: قـال صىل اهللا عليـه وسـلمالرمحة، فقد ورد عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي 

ا فنزل فيها فرشب، ثم خرج ً كلب فإذا  رجل يميش بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئر
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الـذي : لرجليلهث يأكل الثرى من العطش، فقال ا

يا : قالوا »بلغ يب، فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر اهللا له فغفر له
ا؟ ً  .)١(»يف كل ذات كبد رطبة أجر«: فقال! رسول اهللا، وإن لنا يف البهائم أجر

ة املتوسـطة ـــ ومن خالل هـذه القصـة ـــ وهـي موجـودة يف مـنهج احلـديث باملرحلـ
يستطيع املريب أن يغرس لدى الطالب قيمة الرمحة وحسن املعاملة والرفق والشفقة، وهي 
ـا مـن اإلنسـان  ً قيم ليسـت مطلوبـة مـن اإلنسـان إىل اإلنسـان فحسـب، بـل مطلوبـة أيض

 .للحيوان، وكل ذي حياة
ة يف تن ي ة لذا جيب عىل املعلم أال يغفل عن هذا األسلوب؛ ملا له من دور بالغ األمهي

لقيـــة لـــدى الطـــالب، إذا وجههـــا التوجيـــه اإلســـالمي يف اهلـــدف وال نزـعــة القـــيم اخلُ
هـذا األسـلوب صـحة القصـة ومصـادرها؛  إسـتخدامواألسلوب، وعليه أن يراعي عند 

 .ألهنا سرتسخ يف أذهان الطالب وتؤثر عىل فهمهم لدينهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٣٤(، رقم احلديث ٨٧٠، مرجع سابق، ص٢، جصحيح البخاري: حممد بن إسامعيل البخاري   )١(



)١٤١( 

` 
ساليب الرتبوية مالئمة لتعليم القيم وبياهنا وتعزيزها؛ احلوار واملناقشة من أكثر األ يعترب

وذلك ألن احلوار يفتح الفرصة أمام الطالب للتعبري عـن أفكـاره وتصـوراته املختلفـة حـول 
 .)١(القضايا القيمية املعروضة للنقاش، وهو بذلك يكتشف صحتها وخطأها
لة وأجوبــة حــول ويقــوم احلــوار يف التعلــيم بــني طــرفني أو أكثــر، تكــون بيــنهام أســئ

موضوع معني، برشط وحدة املوضوع أو اهلدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، وقد 
ن لنفسـه  ّ يصالن إىل نتيجة، وقد ال يقنع أحدمها اآلخر، ولكن السامع يأخذ العربة ويكو
ــع املوضــوع بشــغف  ــا، وللحــوار أثــر بــالغ يف نفــس الســامع أو القــارئ الــذي يتتب موقفً

 .)٢(واهتامم
َّ وعال يقولوق È  Ç  ﴿: د استخدم القرآن الكريم أسلوب احلوار، فاهللا جل

  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ
Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ﴾]ومثله قوله سبحانه وتعاىل]٢١٥: سورة البقرة، آية ، :﴿  d

  x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n  ml  k  j  i  hg  f  e
 |  {    z  y  ̈ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡�  ~  }   ﴾]٤: سورة املائدة، آية[ ،

وكذلك فقد اهتمت السنة النبوية بأسلوب احلوار واستخدمته يف مواضع كثرية، فتارة نالحظ 
صىل اهللا عليه ، وتارة يسأل الرسول صىل اهللا عليه وسلمأن السؤال يأيت من املسلمني للنبي 

ا أفكارهم وملع وسلم ً رفة ما لدهيم من معرفة، يروى أن رجالً جاء إىل النبي أصحابه مستشري
ا، : فقال صىل اهللا عليه وسلم ً يا رسول اهللا، ما القتال يف سبيل اهللا؟ فإن أحدنا يقاتل غضب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن، األردن، ٢، طتعلم القيم وتعليمها: الدماجد زكي اجل   )١( ّ  .١٣٨م، ص٢٠٠٧هـ ــ ١٤٢٧، دار املسرية، عام
، ، أصـول الرتبيــة اإلســالمية وأسـاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمـع: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )٢( مرجــع ســابق

 .٢٠٦ص



)١٤٢( 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو يف «: صىل اهللا عليه وسلممحية، فقال  ويقاتل
 .)١(»حتى  رجع سبيل اهللا

هتم باحلوار واملناقشة يف كثري من املواقف التعليميـة للفـرد إلسالم إأن ا دوهكذا نج
يف حياة  املسلم، بل إن مما يزيد احلوار أمهية إنه ممارسة عملية يومية يقوم هبا الفرد فاملتأمل

ا فيه يعرب به الفـرد عـن آرائـه وتصـوراته وأفكـاره  الناس وأعامهلم اليومية جيد احلوار كائنً
 .ن احلياة املختلفةومشاعره حول شؤو

سـتخدم لتعلـيم القـيم وغرسـها  عد من أفضل األساليب التفاعلية التـي تُ ُ إن احلوار ي
ٍ تصورية وشعورية وسلوكية، تؤسس عىل قناعات عقلية  وتنميتها؛ وذلك إن القيم معان
عـد مـن كـوامن الـنفس،  معتمدة عىل األدلة والرباهني، وأنامط خمتلفة من التفكـري وهـي تُ

أرسارها، تظهر يف صورة حمدادات سلوكية يعتمدها األفراد يف اختاذ القـرارات، ورس من 
 .)٢(عنها اات القيمية التي يرغبون هبا أو يرغبوختياروحتديد اإل

ومن خالل ما سبق تربز لنا فعاليـة احلـوار واملناقشـة كطريقـة وأسـلوب تعليمـي يف 
لقية لدى الطالب، فلذا عـىل املـ ربني واملعلمـني األخـذ هبـا وهتيئـة غرس وتنمية القيم اخلُ
ال َّ ً فع  .البيئة املحيطة بالطالب من أجل حوار جيد بناء

` 
وهو من األساليب الرتبوية الناجحـة التـي البـد أن يسـتند إليهـا املـريب؛ وذلـك ألن 

والرهبـة مـن النفس البرشية جبلت عىل ما فطرها اهللا عليه من الرغبـة يف اللـذة والنعـيم، 
 .األمل والشقاء

والرتغيب وعدٌ يصحبه حتبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة، خريه، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣، رقم ٥٨، مرجع سابق، ص١، جصحيح البخاري: حممد بن إسامعيل البخاري   )١(
 .١٤٢، مرجع سابق، صتعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد   )٢(



)١٤٣( 

وأمـا الرتهيـب فهـو وعيـد وهتديـد مل صالح أو االمتناع عن لذة ضـارة، مقابل القيام بع
 .)١(بعقوبة ترتتب عىل القيام بسلوك غري مرغوب فيه

ب أفضل من أسلوب الرتهيب والوعيد؛ ألن إن أسلوب الرتغي«: يقول حممد مريس
؛ إذ يعتمد عىل استثارة الرغبة الداخلية لدى اإلنسان، وخياطب  ٍ الرتغيب إجيايب وأثره باق
وجدانه ومشاعره وقلبه، بينام أسلوب الرتهيب سلبي، وأثره مؤقت بزوال املؤثر؛ ألنه 

َ إىل التوبة  به يف مغفرته ورمحته، يعتمد عىل عنرص اخلوف، لذلك دعا القرآن املذنب ورغَّ
ا، وأنه ال ينبغي أن يقنط املذنب من رمحة اهللا ً : ، قال تعاىل)٢(»وإن اهللا يغفر الذنوب مجيع

﴿       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
       µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «          ª          ©   ¨     §  ¦¥

º  ¹  ¸  ¶  ﴾ ]٥٤ـ  ٥٣: سورة الزمر، آية.[ 
وقد اعتمدت الرتبيـة اإلسـالمية عـىل الرتغيـب والرتهيـب يف مواضـع متعـددة مـن 

`  i  h      g  f e  dc   b  a  ﴿: القرآن الكريم، ومـن ذلـك قولـه تعـاىل
r   q     p    o    n  m  l  k  j   ﴾ ]٧٢ـ  ٧١: سورة مريم، آية.[ 

هيب قرينـان مـع بعضـهام، وذلـك يـدلنا عـىل أن الرتبيـة وهنا نجد أن الرتغيب والرت
اإلسالمية تربية متوازنة معتدلـة ال جيـب أن يطغـى جانـب عـىل جانـب حتـى تـتم تنميـة 

  .شخصية إسالمية متوازنة
أسـلوب الرتغيـب والرتهيـب يف غـرس  صىل اهللا عليه وسـلمالرسول  استخدموقد 

ة والسالم يف قيمة الكرم، وحسن اجلـوار، القيم األخالقية، فمن ذلك ترغيبه عليه الصال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، مرجــع ســابق، أصـول الرتبيــة اإلســالمية وأسـاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمـع: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )١(
 .٢٣١ص

 .١٢٣م، ص١٩٨٣، عامل الكتب، القاهرة، الرتبية اإلسالمية: حممد منري مريس   )٢(



)١٤٤( 

مـن كـان «: أنـه قـال صىل اهللا عليه وسلموكذلك يف قول اخلري واملعروف، فقد روي عنه 
ا أو  ً يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل خـري

 .)١(»ليصمت
ـا يف حتـذيره  ً مـن مسـاوئ  هللا عليـه وسـلمصـىل اوأما أسـلوب الرتهيـب فيظهـر جلي

: صىل اهللا عليه وسلماألخالق ونقائصها كتتبع العورات، واحلسد، والتباغض، فقد قال 
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب احلـديث، وال جتسسـوا وال تنافسـوا، وال تباغضـوا، وال «

ا  .)٢(»تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانً
الرتهيب والرتغيب يف غرس القيم  لوبلذا جيب عىل املسلم واملريب أن يستخدم أس

ــة  ــك مــن خــالل توضــيح الصــور واملعــاين يف اآليــات القرآني ــة وتنميتهــا، وذل األخالقي
ـا خمالفتهـا، وإيقـاع الثـواب  ً واألحاديث النبوية املرتتبة عـىل متثـل القـيم األخالقيـة وأيض

بني الطالب، وأن والعقاب بدرجاته املختلفة عىل الطالب مع مراعاة الفروق الفردية فيام 
يستعمله استعامالً معتدالً كام استعملته النصوص القرآنيـة والسـنة النبويـة لتطبيـق تربيـة 

 .إسالمية متوازنة معتدلة
` 

ـال يف  َّ عد الرتبية بـالوعظ مـن األسـاليب املهمـة يف الرتبيـة اإلسـالمية، وهلـا دور فع تُ
والقـرآن الكـريم يف مجلتـه موعظـة قـال غرس وتنمية القيم األخالقية يف نفوس األفراد، 

 ].١٣٨: سورة آل عمران، آية[ ﴾ y  x  w  v  u  t﴿: تعاىل
ا بـاملواعظ، قـال تعـاىل ً W    V  U  T  S  R  ﴿: والقرآن الكـريم زاخـر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٧٨٥: ، رقم احلديث٢٢٧٣، مرجع سابق، ص٥، جصحيح البخاري: بن إسامعيل البخاري حممد   )١(
: ، رقـم احلـديث٦٤٤، ص)ت. د(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٧، جصحيح مسلم: مسلم بن احلجاج   )٢(

٦٤١٦. 



)١٤٥( 

_  ^  ]    \  [     Z  Y  X  ﴾ ]٥٧: سورة يونس، آية.[ 
ا أتت السنة النبوية عىل هذا األسلوب واستخ ً صـىل اهللا عليـه دمه النبي وكذلك أيض

قال رسـول اهللا : يف كثري من توجيهاته ألصحابه، فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال وسلم
 .)١(»املرء عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل«: صىل اهللا عليه وسلم

نجد أن كل املوعظة دعوة للخري عن طريق النصح والتذكري بطريقة يرق هلـا وهكذا 
 .ن، فتدفعه إىل العملقلب اإلنسا

 بمعـزلال يكفي لوحـده فإنه  ولكن عندما يستخدم املريب أو املعلم أسلوب املوعظة
ا  ً عن بقية األساليب األخرى، فحتى تكون املوعظة ذات أثر بالغ يف النفس، وتصبح دافع

 .أسلوب القدوة إستخداممن أعظم الدوافع يف الرتبية فال بد من 
ا  ً ـؤديوقد أوضح اإلسالم بعض الرفـق، : دورهـا، وهـي مـن املعـايري للموعظـة حتـى تُ

z  y  x   w  v   ﴿: بتعاد عن الغلظة واألسـلوب املنفـر، قـال تعـاىلواللني، واإل
صـىل اهللا عليـه ، وهـو الـذي كـان يعمـل بـه ]١٢٥: سورة النحل، آية[﴾  }  |{

َّ وعال يف كتابـه الع وسلم : زيـز   قولـ   عـاىليف دعوته للناس ونصحهم، وأشار إليه اهللا جل
ســـــــــــــورة آل [﴾ (  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  6   87﴿

 ].١٥٩: عمران، آية
=  ﴿: وجاء يف القرآن الكريم الدعوة إىل التذكري كنـوع مـن املوعظـة، قـال تعـاىل

A  @  ?  > ﴾ ]كـام أن الـذكرى تعمـل عـىل ]٥٥: سورة الـذاريات، آيـة ،
1  2  3  4  5  6        7  8  9  :  ;  ﴿: ل تعاىلإيقاظ القلب من غفلته، قا

ـا عــىل ]٣٧: سـورة ق، آيــة[ ﴾>  = ، واإلسـتجابة للموعظــة جتعـل اإلنســان ثابتً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٣٣: ، رقم احلديث٢٥٩، ص٢سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج: حممد  ن  زيد  ن  اجه   )١(



)١٤٦( 

 ﴾2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;  >﴿: طريـــق اخلـــري، قـــال تعـــاىل
 ].٦٦: سورة النساء، آية[

ا دعا القرآن الكريم إل ً زالة الرضر وحتقيق النصح من أجل اإلرشاد وإ ستخداموأيض
Z  Y  X  W  V  U   T  ]  \  [    ^  ﴿: الســعادة فقــال تعــاىل

i    h  g   f  e   d  c  b  a  `  _ ﴾ ]ســورة األعــراف، آيــة: 
٦٢، ٦١.[  

ة أمور أمهها  :)١(ويعتمد الوعظ من الناحية النفسية والرتبوية عىل عدّ
ت ع ـ١ ّ بي ُ ن طريـق احلـوار أو العمـل إيقاظ عواطف ربانية كانت كامنة يف النفس ر

 .أو العبادة أو املامرسة، وكذلك يريب الوعظ هذه العواطف وينميها

يب عليــه وهــو  ـ٢ ُ االعـتامد عــىل التفكــري الربـاين الســليم الــذي كــان املوعـوظ قــد ر
 .التصور السليم للحياة الدنيا واآلخرة

ا يكون االعتامد عىل اجلامعة  ـ٣ ً دُ جو ِ وج ُ فيه الوعظ أشد املؤمنة، فاملجتمع الصالح ي
ا وأبلغ يف النفوس؛ لذلك جاءت معظم املواعظ القرآنيـة والنبويـة بصـيغة  ً تأثري

ـــه تعـــاىل ســـورة [ ﴾  «    ¼  ½  ¾   ¿Å   Ä           Ã  Â    Á  À﴿: اجلامعـــة كقول
 ].٥٨: النساء، آية

ومن أهم آثار أسلوب املوعظة تزكية النفوس وتطهريها وهو من األهداف الكربى  ـ٤
ية اإلسالمية، وبتحقيقه يسمو املجتمع ويبتعد عن املنكرات وعن الفحشاء، فال للرتب

يبغي أحد عىل أحد ويأمتر اجلميع بأمر اهللا باملعروف والعدل والصالح، والرب 
N  M  L  K  J   ﴿: واإلحسان، وقد مجعت هذه املعاين يف قوله تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، أصـول الرتبيــة اإلســالمية وأسـاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمـع: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )١( مرجــع ســابق  ،

 .٢٢٩ص



)١٤٧( 

  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O
[  Z   ﴾]٩٠: حل، آيةسورة الن[. 

ه يف تنميـة وتعلـيم القـيم إستخداموأسلوب املوعظة يتطلب من املريب أو املعلم عند 
ا  ً ا عىل حتري الدقة والصواب، خملص ً ا يف نصحه، وتذكريه، حريص األخالقية أن يكون أمينً

 .هللا فيها، قدوة فيام يقوله، وأن يستخدم مجيع أساليب املوعظة من تذكري ونصح وتوايص

` 
هـو تشـبيه يشء بيشـء يف حكمـه، وتقريـب املعقـول مـن املحسـوس أو أحـد «: املثل

 .)١(»املحسوسني من اآلخر، واعتبار أحدمها باآلخر
واألمثال تربز املعقول يف صورة املحسوس الذي يلمسه النـاس فيقبلـه العاقـل؛ ألن 

يبة للفهـم، وتكشـف يف صورة حية قر صيغتاملعاين املعقولة ال تستقر يف الذهن، إال إذا 
األمثال عن احلقائق وتعرض الغائب يف معرض احلارض، وجتمع األمثال املعنى الرائع يف 

 .)٢(عبارة موجزة
عد األمثال من األساليب الرتبوية املهمة يف غرس القيم األخالقية وتنميتهـا لـدى  وتُ

نـوازع اخلـري يف تـأثري إجيـايب يف العواطـف واملشـاعر ويف حتريـك «الناشئة؛ وذلك ألن هلا 
، مما ينعكس عىل السلوك لدى األفـراد بالتنميـة اإلجيابيـة، وقـد اهـتم )٣(»النفس البرشية

Z  Y  ]   \  [ ̂   _  `  ﴿: القـــرآن الكـــريم باألمثـــال، قـــال تعـــاىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيقاألمثال يف القرآن: ابن القيم اجلوزيةشمس الدين حممد بن أيب بكر    )١( سعيد حممد اخلطيب، دار املعرفـة، : ، 
 .١٧٣م، ص١٩٨١بريوت، 

صـىل اهللا عليـه موسوعة نرضة النعـيم يف مكـارم وأخـالق الرسـول الكـريم : محيد، وآخرون صالح عبد اهللا بن   )٢(
 .١٤١مرجع سابق، ص، وسلم

، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، ٢، طأســس الرتبيــة اإلســالمية يف الســنة النبويــة: عبــد احلميــد العيــد الزنتــاين   )٣(
 .٢١٠م، ص١٩٩٣



)١٤٨( 

k  j  i  h  g  f  ed     c  b  a﴾ ] ســــــــــــورة
 ].٢١: احلرش، آية

لقية، فعـن أيب موسـى كام اهتمت السنة النبوية برضب األمثال لرتبي ُ ة املسلم تربية خ
مثـل املـؤمن الـذي يقـرأ القـرآن «: صىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : ريض اهللا عنه قال

ترجة، رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثـل التمـرة،  ُ مثل األ
رحيانـة، رحيهـا طيـب طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل الفاجر الذي يقـرأ القـرآن كمثـل ال

وطعمها مـر، ومثـل الفـاجر الـذي ال يقـرأ القـرآن كمثـل احلنظلـة، طعمهـا مـر وال ريـح 
 .)١(»هلا

إن األمثال يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف دوافع لتحرك العواطف والوجدان، 
سـهم  فيحرك الوجدان اإلراداة ويدفعها إىل عمـل اخلـريات واجتنـاب املنكـرات، وهلـذا تُ

ألمثال يف الرتبية عىل السلوك اخلري وهتذيب نزعاتـه الرشـيرة، فيصـلح حـال الفـرد هذه ا
واملجتمع، وجيعل األمة ترتقـي بحضـارهتا اإلنسـانية نحـو الرخـاء والعدالـة والبعـد عـن 

 .)٢(الظلم
لذا جيب عـىل املعلـم أو املـريب العمـل عـىل حتقيـق هـذا اجلانـب الوجـداين مـن تربيـة 

 .أسلوب رضب األمثال إستخدامة، والنزوع إىل اخلري، وذلك بالسلوك واإلرادة الطيب
ـا يف التـأثري عـىل  ً ا هام ً وهكذا نجد أن رضب األمثال أسلوب تربوي مهم يلعب دور
لقيــة اإلســالمية لديــه إذا اســتخدمت بحكمــة ويف  ســلوك املــتعلم، ويف غــرس القــيم اخلُ

 .وحاجته إليه الظروف املناسبة وبالقدر املناسب، مع مراعاة حال املتلقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠٢٠، رقم احلديث ١٨٩٣، ص٤مرجع سابق، ج، البخاريصحيح : حممد بن إسامعيل البخاري   )١(
، أصـول الرتبيــة اإلســالمية وأسـاليبها يف البيــت واملدرســة واملجتمـع: عبـد الــرمحن الــنحالوي   )٢( مرجــع ســابق  ،

 .٢٠٤ص



)١٤٩( 

لقية من رؤية إسـالمية ال يمكـن أن  وهكذا نجد أن وسائل وأساليب تنمية القيم اخلُ
نرجعها إىل أسلوب واحد، وإنام هناك الكثري من األساليب والوسائل التي يمكـن لنـا أن 
نأخذها من القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة؛ لذلك من يرجع إىل نصـوص القـرآن 

ها يف ت م ـة إسـتخدامالتي يمكـن  نة النبوية، جيد فيها جمموعة من األساليبالكريم والس
لقية  .القيم اخلُ

لقيـة  لقيـة يرجـع إىل أن القـيم اخلُ ويمكن القول أن التعدد يف وسائل تنميـة القـيم اخلُ
كثرية، وبالتايل فتنميتها ال تقترص عىل طريقة واحدة، وال شك أن اختالف هذه الوسـائل 

الف خصائص نمو املتعلم يف مراحل النمو املختلفة؛ لذلك البد من تعـدد يرجع إىل اخت
لقيـة؛ ألنـه ال يمكـن اإلنمية وسائل ت قتصـار عـىل وسـيلة واحـدة دون غريهـا، القـيم اخلُ

ويضـاف إىل ذلـك طبيعـة املعرفــة ومسـالكها املختلفـة، فهنـاك مــن املعـارف مـا يكتســب 
يكتسب عـن طريـق العقـل باإلضـافة إىل بواسطة احلواس؛ ألن طبيعته حسية، وهناك ما 

أشكال املعرفة األخرى التي ختاطب اجلانب الروحي واجلانب الوجداين يف اإلنسان مـن 
أجل ذلك جاء اإلسالم بوسائل وأساليب ختاطب مجيـع جوانـب اإلنسـان املختلفـة، ومل 

 .هيتم بجانب واحد دون اجلوانب األخرى
ع هلـذه الوسـائل واألسـاليب والتنسـيق فـيام وبالتايل فإن األمر يستلزم رضورة اجلمـ

لقية أفضل ُ  .بينها من أجل تنمية خ

!!! 
  
 



  

 
 

 اخلامس الفصل
 الجانب الميداني للدراسةإجراءات 
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 ̀ 

 ̀ 

 ̀
 ̀



 



)١٥١( 



 
إجراءات الدراسة الميدانية

وحيـدد ، يتضمن هـذا الفصـل مـنهج الدراسـة الـذي اسـتخدمه الباحـث يف دراسـته
كـام يسـتعرض أداة الدراسـة ، جمتمع الدراسة وكيفية اختيـار عينـة الدراسـة وخصائصـها

ا تطبيــق الدراســة ا، وطريقــة بنائهــا والتحقــق مــن صــدقها وثباهتــا ً مليدانيــة ويتنــاول أخــري
واألســاليب اإلحصــائية التــي اســتخدمها الباحــث يف معاجلــة البيانــات وحتقيــق أهــداف 

 . الدراسة
` 

ا لطبيعة الدراسة وأهدافها فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الـذي  ً يعتمـد «نظر
ـا ويعـرب عنهـا ت ً ا دقيق ً ا عىل دراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع وهيـتم بوصـفها وصـف ً عبـري

ا فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ً ا أو كمي ً والتعبري الكمي يعطي ، كيفي
ً يوضـح مقـدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا مـع الظــواهر  ا رقـيام ً وصـف

 . )١(»املختلفة األخرى
` 

ً للبيانات الرسمية الصادرة من إدارة الشئون التعليمية، ال تخطيط املدريس، من طبقا
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم، بمنطقة مكة املكرمة ـ القنفذة، حيث اقترص عىل مـدارس 

ــة ــة والثانوي ــني، واســتبعدت املراحــل االبتدائي ــام . البن وتكــون املجتمــع األصــيل يف الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٣ه ـ ـ ١٤٢٤، دار إرشاقـات، الريـاض، البحـث العلمـي، مفهومـه، أدواتـه، أسـاليبه: ذرقان عبيـدات   )١(
 . ٢٤٧ص



)١٥٢( 

) ٦٤(هـ مـن املرحلـة املتوسـطة بنـني، بمحافظـة القنفـذة، عـىل ١٤٢٩/١٤٣٠الدرايس 
 . طالب) ٦٦٠١(مت سطة، هبا مدرسة 

مدرسة حكومية واملبـاين املسـتأجرة ) ٤٧(بالنسبة للمباين كان عدد املباين احلكومية 
 . مدرسة) ١٧(

 


 )١(يوضح تصنيف املدارس املتوسطة حسب املراحل التعليمية املرفقة معها

 ابتدائية القطاع
 متوسطة متوسطة متوسطةو

 ثانويةو
 جممع

 )ثانويومتوسط و ابتدائي(
 ١ ٢ ١ ٤ القنفذة
 - ٥ ١ ٤ القوز

 ١ ٥ ٢ ٤ املظيلف
 - ٦ ٢ ١ حيل

 - ٣ - ٢ حرب وبني عيسى
 ١ ٣ ١ ٦ العرضيه الشاملية
 ١ ٤ - ٤ العرضيه اجلنوبية

٤ ٢٨ ٧ ٢٥ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وزارة الرتبية والتعليم، إدارة الرتبية والتعليم بمحافظة القنفذة، الشؤون املدرسية، شؤون املعلمني   )١(



)١٥٣( 

` 
ً لكرب حجم جمتمع الدراسـة والتـي طبقـ القنفـذة، : [اعـات هـيقط) ٧(عـىل  تنظرا

، ]القـوز، املظيلـف، حـيل، حـرب وبنــي عيسـى ، العرضـية الشـاملية، العرضـية اجلنوبيــة 
اختري عينـة : طبقت الدراسة عىل عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية عىل اخلطوات التالية

مدرسة متوسطة وهي كامل جمتمع البحث، وكان توزيع املـدارس كـاآليت مـن ) ٦٤(من 
مدرسـة ) ٢٥(مـدارس متوسـطة منفـردة و ) ٧: (حـل التعليميـة املرفقـة معهـاحيـث املرا

ابتدائيــة (مــدارس جممــع ) ٤(مدرســة ثانويــة ومتوسـطة و ) ٢٨(ابتدائيـة و متوســطة ، و 
ً عىل ). ومتوسطة وثانوية ً ) ١٦٥(وقد حرص الباحث عىل تطبيق اإلستبانة عشوائيا معلام

ً، يتفاوت عددهم من مدرسـة  للرتبية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة تم اختيارهم عشوائيا
، وبعد مراجعـة االسـتبانات املجمعـة حتصـلنا )٣(إىل أخرى كام هو مبني يف اجلدول رقم 

وعـىل أي حـال فالعشـوائية . إستبانة صاحلة للتحليل لتصبح عينـة الدراسـة) ١٦١(عىل 
 . متت يف اختيار املعلمني من هذه املدارس



)١٥٤( 


 وعدد الطالب معلمي الرتبية اإلسالميةدارس، وعدد يوضح عدد امل

 )١(وعدد املباين مصنفة حسب القطاع

عدد  القطاع م
 املدارس

عدد 
 املعلمني

عدد 
 الطالب

عدد املباين 
 احلكومية

عدد املباين 
 املستأجرة

 ٠ ٨ ٧٠١ ١٩ ٨ القنفدة ١
 ٥ ٥ ١٢٢٠ ٢٤ ١٠ القوز ٢
 ٤ ٨ ١٢٤١ ٣٠ ١٢ املظيلف ٣
 ٤ ٥ ٩٠٩ ٢٤ ٩ حيل ٤
 ١ ٤ ٥٥٨ ١٣ ٥ حرب وبني عيسى ٥
 ٣ ٨ ١٢٢٠ ٢٧ ١١ العرضية الشاملية ٦
 ٠ ٩ ٧٥٢ ٢٤ ٩ العرضية اجلنوبية ٧

 ١٧ ٤٧ ٦٦٠١ ١٦١ ٦٤ ايلـــــــــــــــاإلمج


واسـطة اجلـزء األول مـن ب أفـراد العينـةمن خالل البيانات العامة التي تم مجعها عن 
ــد خصــائص جمتمــع إســتفتاء، وباســتامرة اإل ــم حتدي ســتخدام التكــرارات اإلحصــائية ت

الدراسة، وذلك هبدف التعرف عىل صفات جمتمع املبحوثني من حيـث الرتكيبـة العلميـة 
والعملية، حيث إن هذه الصفات متثل متغريات قد يؤثر تغريها يف نتيجة هذه الدراسة إذا 

ثر تغريها يف نتائج الدراسات املامثلة إذا ما ما أعيد تطبيقها يف وقت الحق، وكذلك قد يؤ
 . طبقت عىل نفس جمتمع هذه الدراسة واختذت نتيجة هذه الدراسة كمحك لنتائجها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .التعليم، إدارة الرتبية والتعليم بمحافظة القنفذة، الشؤون املدرسية، شؤون املعلمنيوزارة الرتبية و   )١(



)١٥٥( 

: واآليت التوزيعات التكرارية لبعض هذه املتغريات تم عرضـها عـىل الرتتيـب التـايل
 . يةاملؤهل الدرايس، نوع املؤهل، التخصص، سنوات اخلربة، الدورات التدريب

 : توصيف عينة الدراسة حسب املؤهل الدرايس •



 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا للمؤهل الدرايس

 النسبة املئوية التكرار املؤهل الدرايس
 ٠ ٠ دبلوم كلية متوسط

 ٩٩.٤ ١٦٠ بكالوريوس
 ٠.٦ ١ أخرى تذكر

 % ١٠٠ ١٦١ اإلمجايل





 ا للمؤهل الدرايس يوضح توزيع عينة الدراسة تبع

 
 
 
 
 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

دبلوم كلیة متوسط بكالوریوس أخرى تذكر

 



)١٥٦( 

أعاله أن غالبية أفراد العينة مـن محلـة املؤهـل العلمـي ) ٣(ويتضح من اجلدول رقم 
 .البكالوريوس ما عدا واحد فقط حيمل دبلوم معهد إعداد معلمني

وبالتايل يمكن القول أن أفراد العينة لدهيم املؤهالت العلمية التي متكنهم من حتديد 
طالب املرحلة املتوسطة ومدى أمهية تنمية هذه القيم حتى يتخرج  القيم األخالقية لدى

الدينية للوطن مواطن صالح لديه القيم التي حتميه من أي سلوك خارج عن قيم املجتمع 
 . الثقافيةو



)١٥٧( 

 : توصيف عينة الدراسة حسب نوع املؤهل •



 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لنوع املؤهل 

 النسبة املئوية ارالتكر نوع املؤهل
 ٩٦.٣ ١٥٥ تربوي

 ٣.٧ ٦ غري تربوي
 % ١٠٠ ١٦١ اإلمجايل



  

 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لنوع املؤهل 

 
 
 
 
 
 ٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

تربوي    غیر تربوي 
 



)١٥٨( 

السابق أن الغالبية العظمى من أفراد عينـة البحـث نـوع ) ٤(يتضح من اجلدول رقم 
 نجد املؤهل غري الرتبـوي بنسـبة بينام%)  ٩٦٣(املؤهل لدهيم تربوي بنسبة مئوية قدرها 

)٣فقط )%٧ . 
وعليه يستنتج مما سبق أنه بام غالبية أفراد العينة حيملون مؤهالت تربوية فال شك أن 
ذلك يساعدهم يف تقدير وحتديد األساليب التي تساعد عىل تعليم القيم األخالقية لـدى 

 . طالب املرحلة املتوسطة



)١٥٩( 

 : الدرايس توصيف عينة الدراسة حسب التخصص •
 


 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا للتخصص الدرايس 

 النسبة املئوية التكرار التخصص
 %١٢.٦ ٢٠ دراسات قرآنية
 %٦١.٠ ٩٧ دراسات إسالمية

 %٢٦.٤ ٤٢ )تذكر(أخرى 
 % ١٠٠ ١٥٩ اإلمجايل

 


 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا للتخصص الدرايس 

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

دراسات قرآنیة  دراسات إس  المیة  أخرى ت  ذكر



)١٦٠( 

أن محلة التخصص دراسـات إسـالمية مـن عينـة البحـث ) ٥(اجلدول رقم يت ني من 
بيـنام نجـد أن %)  ٢٦٤(، تليها ختصصات خمتلفـة بنسـبة %) ٦١٠(بلغت نسبتها املئوية 

 %). ١٢٦(الدراسات القرآنية حتقق أقل نسبة مئوية وهي 
ســات وعليــه مــن املــؤرشات الســابقة يتبــني أن غالبيــة أفــراد العينــة ختصصــاهتم درا

إسالمية لذلك نتوقع أن تكون لدهيم الذخرية العلمية واخلربة العملية فيام يتعلـق بتنميـة 
 .القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة ومدى أمهيتها



)١٦١( 

 : توصيف عينة الدراسة تبعاً لسنوات اخلربة •


 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة 

 النسبة املئوية رالتكرا سنوات اخلربة
 %١١.٢ ١٨ سنوات ٥أقل من 

 %٣٧.٩ ٦١  ١٠إىل أقل من  ٥من 
 %٣٦.٦ ٥٩ ١٥إىل أقل من  ١٠من 

 %١٤.٣ ٢٣ سنة ف كثر ١٥
 %١٠٠ ١٦١ اإلمجايل

 
  

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة

 
 
 
 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

أقل من خمس س  نوات من  ٥ إلى أقل م  ن ١٠ سنوات     من  ١٠ إلى أقل م  ن ١٥ سنة   سنة ف  أكثر ١٥

 



)١٦٢( 

تراوحــت  )%٣٧٩(أعــاله نالحــظ أن أفــراد العينــة بنســبة ) ٦(مــن اجلــدول رقــم 
سـنوات، وهـي الفئـة األويل، ثـم تليهـا فئـة سـنوات ١٠ألقل مـن  ٥سنوات خربهتم من 

يف املرتبة الثانية، ثم ييل ذلـك يف املرتبـة  %)٣٦٦(سنة ب سبة  ١٥ألق  من  ١٠اخلربة من 
ً %)١٤٣(سنة فأ ثر بن ـبة  ١٥الثالثة الفئة األخرية  سـنوات  ٥ا الفئـة أقـل مـن ، وأخـري

 . %)١١٢(بنسبة 
ويتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى ألفراد عينة البحث ترتاوح سـنوات 

سنة مما يعنى أن أفراد العينة لدهيم اخلربة الكافيـة التـي تـؤهلهم  ١٥إىل  ٥خرب م  ا بني 
 .ية القيم األخالقية لدى طالهبملتنم



)١٦٣( 

 : توصيف عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية •


 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية

 النسبة املئوية التكرار الدورات التدريبية
 %١٩.٥ ٣١ ال يو د

 %١٤.٥ ٢٣ دورة واحدة 
 %١٦.٣ ٢٦ دورتان

 %٤٩.٧ ٧٩ ثالث دورات فأكثر
 % ١٠٠ ١٥٩ اإلمجايل

 


 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية
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ال یوجد  دورة واحدة  دورتان  ثالث دورات فأكثر

 



)١٦٤( 

نالحظ أن الدورات التدريبية ثالثة دورات فـأكثر حتقـق أعـىل ) ٧(من اجلدول رقم 
، تليهــا دورتــان بنســبة %)١٩٥(تليهــا ال يوجـ د بنســبة  %)٤٩٧(نســبة مئويــة وقــدرها 

)١٦١٤(بينام نجد أن دورة واحدة حتقق أقل نسبة مئوية وهي %) ٤٥.(%  
ا املعلمـني ال تعـد كافيـة مـن أجـل وعليه يمكن القول أن عدد الدورات التي يتلقاه

صقل املهارات يف جماالت خمتلفة ختـدم قضـية الرتبيـة والتعلـيم وامـتالك مهـارات كافيـة 
وكثـرة والعرشـين لتنمية القيم األخالقيـة لـدى الطـالب وفـق التقـدم يف القـرن الواحـد 

قـوع يف متطلبات الرتبية يف عرص تقنية املعلومات، وذلك من أجل محاية الطالب مـن الو
 . نحراف أعداد كبرية منهمأعامل تؤدي إل
` 

وقــد مــر تصــميم ، )١انظــر املحلــق ( لتكــون أداة للدراســة إســتبانةصــمم الباحــث 
ة مراحل ستبانةاإل  : بعدّ

واإلطـالع عـىل الدراسـات السـابقة ملعرفـة القـيم ، قراءات يف القـيم األخالقيـة ـ١
 . املتوسطة وأساليب تنميتهااألخالقية املناسبة لطالب املرحلة 

 . وأساليب تعليمها وغرسها يف نفس الطالب، قام الباحث بحرص القيم األخالقية ـ٢

ية باملرحلـة املتوسـطة للتأكـد مـن وجـود القـيم سـالممراجعة مناهج الرتبية اإل ـ٣
 . األخالقية املحصورة هبا

و هي ة بحي  تضمنت  قدمة  وضيحي  لعض يف شكلها التحكيمي ستبانةتصميم اإل ـ٤
ية سالمالتدريس لإلجابة عىل اإلستبيان إضافة إىل املعلومات األولية ملعلم الرتبية اإل

 .الدراسة ثم ثالثة حماور هي حماور اإلستبيان )متغريات( فروضوهبا 

وقد اشتمل ، حمور القيم األخالقية الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة :املحور األول
 . مساحة للتعليق إلضافة قيم مل ترد يف القائمة مع ترك، قيمة  لقية) ٣٠( عىل

وقـد ، حمور األساليب والطـرق املناسـبة لغـرس القـيم األخالقيـة :املحور الثاين
 . أسلوب) ٣٠( اشتمل عىل



)١٦٥( 

ــث ــة :املحــور الثال ــدى طــالب املرحل ــة ل ــيم األخالقي  حمــور مــدى وجــود الق
القيـة التـي تـم ل سلوكي يمثل القـيم األخعف) ٣٠( وقد اشتمل عىل، املتوسطة

 .ها مع ترك مساحة للتعليق لإلضافةحتديد
عرض اإلستبانة عىل حمكمني من كلية الرتبية بجامعة أم القرى، وكلية املعلمني  ـ٥

بمكة املكرمة، وكلية املعلمني بالقنفذة، وقـد بلـغ عـدد أعضـاء هيئـة التـدريس 
ً ) ١٧(املحكمني لصدق اإلستبانة   ).٢انظر امللحق . (حمكام

أعاد الباحث صياغة اإلستبانة يف شكلها النهائي بعد احلذف والتعديل حسـب  ـ٦
لتصبح اإلسـتباة أداة ) ١انظر امللحق (مرئيات أعضاء هيئة التدريس املحكمني 

لتحقيـق ، جلمع وحتليل البيانات واملعلومات اخلاصة هبـا جيدة صاحلة للدراسة
 .وإلجابة أسئلة البحث، أهداف الدراسة

مــن جمموعــة مــن  ســتبانةفقــد تكونــت حمتويــات اإل ســتبانةملتغــريات اإل أمــا بالنســبة
 : املتغريات التالية


 ) أخرى، بكالوريوس، كلية م وسطة ،دبلوم( املؤهل الدرايس •
 . )غري تربوي، تربوي( نوع املؤهل •

 ).أخرى، يةإسالم دراسات، دراسات قرآنية( التخصص الدرايس •

، سـنوات ١٠سنوات إىل أقـل مـن  ٥من ، سنوات ٥أقل من ( سنوات اخلربة •
  .)سنة ف كثر ١٥، سنة ١٥سنوات إىل أقل من  ١٠من 

ــة • ــة يف جمــال التخصــص واملهن ــدورات التدريبي ــة ، ال يوجـ د( ال دورة تدريبي
 ).ثالث دورات فأكثر، دورتان، واحدة

 .)تذكر( نوع الدورة •
ً وبلغت عدد امل من املتغريات األوليـة لتوصـيف ، ا يف أوالً تغريات التي تعالج إحصائي

 . متغريات) ٦( عينة الدراسة ديموجرافيا



)١٦٦( 


 : وشملت ثالثة حماور أساسية وهي

قياس مدى أمهية تنمية القيمة اخللقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهـة  •
 . ية سالمي الرتبية اإلنظر  علم

قياس درجـة أمهيـة األسـاليب التـي تسـتخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة لـدى  •
 . يةسالمطالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإل

قياس درجة وجود األفعال السلوكية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهـة  •
 . يةسالمنظر معلمي الرتبية اإل

يف صــورهتا األخــرية بعــد  ســتبانةد متغــريات املحــاور الثالثــة مــن اإلعــدوبالنســبة ل 
 : تفصي هتا كاآليت ،حتكيمها

هو قياس مدى أمهية تنمية القيمة اخللقيـة لـدى طـالب املرحلـة  :املحور األول •
 أحتـوت عـىل، ية بعينة الدراسةسالمالرتبية اإل املتوسطة من وجهة نظر معلمي

متغـريات اختيـاري تعـالج ) ٣( نـد يتكـون مـنوكـل ب، )٢٢-١( بن  من) ٢٢(
 . متغري) ٦٦( بواقع، إحصائياً 

هو قياس درجة أمهيـة األسـاليب التـي تسـتخدم يف تعلـيم القـيم  :املحور الثاين •
ــة  ــة نظــر معلمــي الرتبي ــة املتوســطة مــن وجه ــالب املرحل ــدى ط ــة ل األخالقي

ل بنـ د وكــ، )٢٣-١( بـنـ  ـمـن) ٢٣( أحتــوت عــىل، ية بعينــة الدراســةســالماإل
 . متغري) ٦٩( بواقع، متغريات اختياري تعالج إحصائياً ) ٣( يتكون من

هو قياس درجة وجود األفعال السلوكية لـدى طـالب املرحلـة  :املحور الثالث •
 حتـوت عـىلا، سالمية بعينة الدراسةاملتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإل

اختيـاري تعـالج متغـريات ) ٣( وكـل بنـد يتكـون مـن، )٢٢-١( بن  من) ٢٢(
 . متغري) ٦٦( بواقع، إحصائياً 



)١٦٧( 


وقد استخدم الباحث مقياس ثالثي األبعاد السـتجابات مفـردات جمتمـع الدراسـة 

ثالثـة  "كبـرية"بحيـث تأخـذ االسـتجابة ] ضـعيفة، متوسـطة، كبـرية[: عىل النحـو التـايل
 . احدةدرجة و "ضعيفة"و، درجتان "ةمتوسط"و ،درجات

ستخدام الكمبيوتر بإ عن ط يق ستبانةقام الباحث بتفريغ املعلومات املوجودة يف اإل
 . عىل ضوء أهداف وتساؤالت الدراسة )SPSS( احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتامعية

م اسـتخدولقياس اجتاه استجابات العينة نحو فقرات كل حمور مـن حمـاور الدراسـة 
 : ) ٨( رقمالباحث املقياس حسب اجلدول 

وهو درجـة لكـل (وبناء عىل املقياس الثالثي الذي تم تصحيح العبارات من خالله 
، وثــالث »متوســطة األمهيــة«نحــو العبــارة، ودرجتــان لكــل إجابــة  »ضــعيفة األمهيــة«إجابــة 

 : ، وقد اعتمد الباحث املعيار احلسايب اآليت)»كبرية األمهية«درجات لك إجابة 
 . نحو العبارة» ضعيفة«يمثل درجة ) ١٦٦(و ) ١(بني  املتوسط احلسايب الواقع -
نحـو » متوسـطة«يمثـل درجـة ) ٢٣٣(و ) ١٦(املتوسط احلسايب الواقـع بـني  -

 . العبارة
 . نحو العبارة» كبرية«يمثل درجة ) ٣(و ) ٢٣٤(املتوسط احلسايب الواقع بني  -

 :ويوضح ذلك اجلدول التايل



)١٦٨( 


 جتاهودرجة التغري واإلمستويات القياس يوضح 

 التقدير أو االجتاه املتغري الرمزي مستويات القياس م
 ١٦٦ـــ  ١من  ١ ضعيفة األمهية ١
 ٢٣٣ـــ  ١٦٧من  ٢ متوسطة األمهية ٣
 ٣ـــ  ٢٣٤من  ٣ هامة بدرجة كبرية ٥




 جتاهمستويات القياس ودرجة التغري واإليوضح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣
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ضعیفة األھمیة    متوسطة األھمی  ة  ھامة بدرجة كب  یرة 



)١٦٩( 

` 
، الصـدق الظـاهري :الصـدققام الباحث بإخضاع األداة إىل إجـراءات نـوعني مـن 

 . وثبات العينة التجريبية


استخدمت الدراسة أسلوب صدق املحتـوى أو صـدق املحكمـني مـن أهـل اخلـربة 
 : عىل النحو التايل، العملية والعلمية

ــة  يف صــورهتا األوليــة ســتبانةيم اإلبـعـد تـصـم عرضــت عــىل عــدد مــن أعضــاء هيئ
التدريس يف جامعة أم القرى بمكة املكرمة وكلية املعلمني بمكة املكرمـة وكليـة املعلمـني 

للتعرف عـىل مرائيـاهتم حـول مـدى . )٢( بالقنفذة موضح أسامء سعادهتم يف ملحق رقم
وعىل ضوء مالحظات املحكمـني عـىل ، وتوافقها مع أهداف الدراسة، وضوح العبارات

قام الباحـث بـإجراء التعـديالت املناسـبة ثـم عرضـها عـىل ، واقرتاحاهتم، ستبانةبنود اإل
املرشف وأبدى موافقته عليها وإمكانية تطبيقها يف صـورهتا النهائيـة املوضـحة يف امللحـق 

 . )١( رقم


معلـم تربيـة إسـالمية ) ٣٠(وزعـت عـىل  إسـتبانة ٣٠التجريبيـة مـن العينـة  تتكون
، ا كرونباخفقد استخدمت العينة التجريبة معامل ألفً ، وحلساب معدل ثبات أداة الدراسة

ً تـدل عـىل أن ) ٠٩٩٨( حيث بلغ معامل الثبات العينة التجريبية وهي درجة عالية جـدا
 . ينة الدراسة صاحلة إلجراءات الدراسةعأن وبذلك نستدل عىل . األداة صاحلة للتطبيق



)١٧٠( 

` 
أو نفـس ، أي أن يعطـي نتـائج متقاربـة، درجة دقة القياس واتسـاقه، يقصد بالثبات

. النتائج إذا ما أعيد تطبيـق املقيـاس عـىل نفـس املجتمـع أكثـر مـن مـرة يف ظـروف مماثلـة
حيث ، سة معامل ألفا كرونباخفقد استخدمت الدرا، وحلساب معدل ثبات أداة الدراسة

 . وهي درجة عالية تدل عىل أن األداة صاحلة للتطبيق )٠٩٥١( بلغ معامل الثبات
اوعند مقارنتها بمعامل ثبات الع ً وأن هنالـك فـرق  ينة التجريبية نجدها متقاربة جد

 . بسيط لصالح العينة التجريبية
` 

رتبية بجامعة أم القرى للحصول عىل خطاب لسـعادة تقدم الباحث إىل عميد كلية ال
وتم ، مدير إدارة الرتبية والتعليم بالقنفذة من أجل تسهيل مهمة الباحث بتطبيق الدراسة

احلصـول عليـه ومـن ثـم توجـه الباحــث إلدارة الرتبيـة والتعلـيم بالقنفـذة وحصـل عــىل 
ىل ضـوء خطـاب خطاب إلدارات املدارس بتسـهيل مهمـة الباحـث لتطبيـق الدراسـة عـ

 . )٤، ٣انظر املالحق( عميد كلية الرتبية
اوبدأ الباحث بتطبيق األداة  ً ية بمدارس املحافظة يف سالمعىل معلمي الرتبية اإل فعلي

، هـــ١٤٣٠ه ـ ـ ١٤٢٩األسـبوع السـادس مـن الفصــل الـدرايس األول للعـام الــدرايس 
ــني ، واســتغرقت مرحلــة التطبيــق مخســة أســابيع هـــ ٣٠/١٢/١٤٢٩أي يف الفــرتة مــا ب

 . هـ٢٨/٢/١٤٣٠و
اســتامرة مــن أدارة الدراسـة عــىل معلمــي الرتبيــة ) ١٦٥( وقـد قــام الباحــث بتوزيـع

وأرشف الباحث بنفسه عىل توزيـع اسـتامرات أداة ، مدرسة متوسطة) ٦٤( ي  يفسالماإل
فقد ساعد الباحث جمموعة ، الدراسة عىل مجيع القطاعات ما عدا قطاع العرضية اجلنوبية

 . ة طرقهازمالء؛ وذلك لتباعد مدارسها ووعرالمن 



)١٧١( 

ــا مجــع الباحــث اإلســتامرات وبعــد ــة أو ذات ، م اســتبعد اإلســتامرات غــري املكتمل
 . استامرة) ١٦١( فكان العدد النهائي هو، اإلجابتني عىل السؤال الواحد

` 
متت عملية تفريغ البيانات يف احلاسـب اآليل  بعد أن تم مجع االستبيانات ومراجعتها
ا، )SPSS( وذلك باستخدام برنامج احلزم اإلحصـائية ً باسـتخدام  ثـم عوجلـت إحصـائي

 : األساليب اإلحصائية التالية
حساب التكرارات والنسب املئوية التي تتعلق بخصائص عينة البحث واستجابات  ـ١

 . ستبانةيها اإللتي اشتملت علأفراد العينة عن كل حمور من املحاور الثالثة ا
 ســتبانةبــات أفــراد العينـة عــن كــل فقــرات اإلاملتوسـطات احلســابية ملعرفــة إجا ـ٢

الست ا ة يف كـل املتعلقة باملحاور الثالث حيث تم ختصيص وزن رقمي لنوع ا
 . ستبانةحمور من حماور اإل

لقيــاس تشــتت اإلجابــات ومــدى انحرافهــا عــن متوســطها : االنحــراف املعيــاري ـ٣
ً ، حلسايبا كان معناه أن القيم متجمعة حول متوسطها ، اوكلام كان االنحراف صغري

 . اصادقً  وبالتايل فإن قيمة املتوسط متثل إمجايل اإلجابات متثيالً ، احلسايب
لقياس صـدق و ثبـات  )Cronbach’s Alpha( حساب معامل ألفا كرونباخ ـ٤

 . أداة الدراسة

فـروق ذات داللـة إحصـائية يف  وذلـك لقيـاس مـدى وجـود. "ت"اختبار تـاء  ـ٥
 . تقديرات العينة نحو حماور الدراسة تعزى الختالف نوع املؤهل العلمي

ــاين  ـ٦ ــل التب ــة  "Anova"حتلي ــروق ذات دالل ــدى وجــود ف ــار م ــك الختب وذل
إحصائية بني استجابات عينة الدراسـة نحـو حمـاور الدراسـة تعـزى الخـتالف 

 . )عدد الدورات التدريبية، سنوات اخلربة، التخصص( متغريات الدراسة

!!! 
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة
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عرض وتحليل نتائج الدراسة

 ً ً  لتحليل وتفسري بيانات الدراسة حتليال ا حيقق أهدافها وخيترب فرضـياهتا وذلـك عملي
تــم إدخــال بيانــات الدراســة يف برنــامج التحليــل ، مــن أجــل اســتخالص أبــرز نتائجهــا

بيانات الدراسة وبعد معاجلة  )SPSS( اإلحصائي بالرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتامعية
 . ومن ثم عرضها وتفسري نتائجها، عىل احلاسوب تم استخراج اجلداول اإلحصائية

 : وسيكون سيناريو حتليل البيانات وفق التصور التايل
القيم األخالقية الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة مـن  اجتاهات العينة نحو أهم •

 . ذةية بمحافظة القنفسالموجهة نظر معلمي الرتبية اإل
اجتاهــات العينــة نحــو أســاليب تنميــة القــيم األخالقيــة لــدى طــالب املرحلــة  •

 . ية بمحافظة القنفذةسالماملتوسطة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإل
اجتاهات العينة نحو معرفة األفعـال السـلوكية و مـدى درجـة ووجودهـا لـدى  •

 . طالب املرحلة املتوسطة
اور الثالثة عىل املتوسـطات احلسـابية والنسـب وقد اعتمد الباحث ملعرفة نتائج املح

 . املئوية لكل عبارة من املحاور الثالثة اخلاصة هبا يف أداة الدراسة
` 


ايلخص اجلدول التايل متو ً ا تنازلي ً  : سطات عبارات املحور األول مرتبة ترتيب
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 جدول قياس مقدار املتوسط احلسايب والدرجة املئوية املقابلة

 بالرتتيب) القيم األخالقية( يف املحور األول
      
 كبرية ٢.٧٥ %٧٦.٤٠ ١ بر الوالدين ٢١
 كبرية ٢.٦٦ %٦٨.٣٠ ٢ الصدق ١
 كبرية ٢.٦٥ %٦٨.٣٠ ٣ العفة ٨
 كبرية ٢.٦٥ %٦٧.٥٠ ٤ النظافة ٩
 كبرية ٢.٦٤ %٦٨.١٠ ٥ األمانة ٤
 كبرية ٢.٦٣ %٦٥.٢٠ ٦ احرتام اآلخرين ١٠
 كبرية ٢.٥٧ %٦٦.٥٠ ٧ مصاحبة األخيار ٢
 كبرية ٢.٥٤ %٥٨.١٠ ٨ احلياء ٧
 كبرية ٢.٥٣ %٦١.٥٠ ٩ رحمصلة ال ٢٢
 كبرية ٢.٥٣ %٥٩.٠٠ ١٠ التعاون ٢٠
 كبرية ٢.٥٠ %٥٤.٧٠ ١١ التواضع ٦
 كبرية ٢.٥٠ %٥٠.٦٠ ١٢ الشجاعة ١٣
 كبرية ٢.٤٨ %٥٢.٥٠ ١٣ الوفاء ١١
 كبرية ٢.٤٤ %٥٥.٦٠ ١٤ النظام ١٤
 كبرية ٢.٤٤ %٥٢.٥٠ ١٥ الرمحة ١٩
 كبرية ٢.٤٤ %٥١.٩٠ ١٦ املساواة ١٧
 كبرية ٢.٤٢ %٤٨.٤٠ ١٧ العفو ١٢
 كبرية ٢.٤١ %٤٨.٤٠ ١٨ العدل ١٦
 متوسطة ٢.٢٨ %٤٦.١٠ ١٩ الصرب ١٨
 متوسطة ٢.١٣ %٣٥.٨٠ ٢٠ اإليثار ٥
 متوسطة ٢.١١ %٤٤.٤٠ ٢١ حتمل املسئولية ٣
 متوسطة ١.٩٩ %٤١.٣٠ ٢٢ الشورى ١٥

كبرية ٢.٤٧ %٥٦.٤١ 



)١٧٥( 

 : ق  ا  يليالحظ من اجلدول الساب
ـ - ً  يقـدر بــ اأن املتوسط العام للمحور األول ككل يف جممل العبارات السـابقة مع

)٢٥٦( وبنسبة مئوية مقابلة، )٤٧كبريةودرجة أمهية ، )%٤ . 
ــني  - يتبــاين مقــدار درجــة األمهيــة يف فقــرات املحــور األول للقــيم اخللقيــة مــا ب

اوحت متوسطات عبارته ؛  يث  ر"كبرية "و، "متوسطة": مها: مستويني أثنني
وهــذا يعنــي أن اســتجابة ، كــأعىل قيمــة) ٢٧٥( كــأدنى قيمــة و) ١٩٩( بــني

ية نحو حتديد أمهية القيم األخالقيـة تتجـه نحـو أمهيتهـا سالممعلمي الرتبية اإل
 . بدرجة كبرية

 : ومتوسطات حسابية عليا هي "كبرية"إن أعىل مخس قيم حصلت عىل درجة أمهية  -
ونســبة  )٢٧٥(يف املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب » ينبــر الوالــد«قيمــة  ـ١

)٧٦٤.(% 
ونســـبة  )٢٦٦(يف املرتبـــة الثانيـــة وبمتوســـط حســـايب » الصـــدق«قيـمــة  ـ٢

)٦٨٣.(% 
ـــة«قيـمــة  ـ٣ ـــايب » العف ـــط حس ـــة وبمتوس ـــة الثالث ـــبة  )٢٦٥(يف املرتب ونس

)٦٨٣.(%  
ونســـبة  )٢٦٥(يف املرتبـــة الرابعــة وبمتوســـط حســـايب » النظافـــة«قيمــة  ـ٤

)٦٧٥.(%  
ــة«قيمــة  ـ٥ ــايب » األمان ــط حس ــة وبمتوس ــة اخلامس ــبة  )٢٦٤(يف املرتب ونس

)٦٨١٠.(%  
وربام يرجع ارتفاع نسبة أمهية هذه القيم وموافقة عينة الدراسة عـىل أمهيتهـا بدرجـة 



)١٧٦( 

كبرية؛ ألن سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية تقوم عىل التنشئة الدينية واإللتزام 
لدين داخل املدرسة وخارجها مما يولـد الشـعور لـدى اجلميـع بأمهيتهـا بدرجـة بمبادئ ا

 . كبرية
ا إن القيم األخالقية يف الدراسـة هـي مـن القـيم اإل ً ية التـي حـث عليهـا سـالموأيض

ــزت املنــاهج عليهــا وأتــت هبــا وتضــمنتها كتــب الرتبيــة اإل، ســالماإل ــا ركَّ ً ية ســالموأيض
 . باملرحلة املتوسطة

» الشـورى«تعلق بـأدنى متوسـط لعبـارات هـذا املحـور فكانـت لقيمـة أما فيام ي -
 . "متوسطة"ودرجة أمهية  %)٤١٣٠(ونسبة مئوية  )١٩٩(بمتو ط حسايب 

وربام يرجع انخفاض نسـبة أمهيـة هـذه القيمـة وموافقـة عينـة الدراسـة عـىل أمهيتهـا 
ــل للطالــب أي مســ ِ وك ُ ؤولية تتطلــب بدرجــة متوســطة؛ ألن املعلــم يف هــذه املرحلــة ال ي

ٍ فقـط، الشورى وال يسـتخدم ، وربام نظرة البعض من املعلمني أن الطالـب إنـام هـو متلـق
 . أسلوب احلوار الذي يعزز تنمية قيمة الشورى لدى الطالب

؛ حيث توصلت إىل أن أقل القـيم ) هـ١٤٢٤، عطية الصالح( وتتفق هذه مع دراسة
ا يف مناهج الرتبية اإل ً  . هي الشورى والتواضعية باألردن سالمتكرار

` 



ا ً ا تنازلي ً  . يلخص اجلدول التايل متوسطات عبارات املحور الثاين مرتبة ترتيب
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 األساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة

 مرتبة حسب درجة أهم يتها وفق املتوسط احلسايب
  

   
 

احلرص عىل تأدية الصالة مجاعة مع التالميذ يف  ٤
 كبرية ٢.٩٠ %٩١.٣٠ ١ مصىل املدرسة

 كبرية ٢.٨٩ %٩٠.٠٠ ٢ شخصية املعلم القدوة الصاحلة ١٧
الربط بني القيم األخالقية املراد تدريسها وواقع  ٦

 كبرية ٢.٧٨ %٧٩.٥٠ ٣ احلياة
 كبرية ٢.٧٦ %٧٦.٤٠ ٤ رضب األمثال التي تظهر القيم األخالقية ٨
عرض القصص املناسبة ألعامر التالميذ باملرحلة  ٧

 كبرية ٢.٧٢ %٧٤.٥٠ ٥ املتوسطة
 كبرية ٢.٦٩ %٧٠.٨٠ ٦ استخدام أسلوب احلوار يف التدريس ٥
 كبرية ٢.٦٥ %٧٠.٠٠ ٧ أساليب أخرى ترى إضافتها  ٢٣
 كبرية ٢.٦٢ %٦٥.٨٠ ٨ بيان  األثر االجيايب للتمسك بالقيم األخالقية ١٣
 بريةك ٢.٥٩ %٥٩.٤٠ ٩ استخدام اإلذاعة املدرسية لزيادة الوعي اخللقي ٢
 كبرية ٢.٥٨ %٦٢.٧٠ ١٠ توظيف األحداث اجلارية يف غرس القيم األخالقية ١٤
التعاون الرتبوي االجيايب بني األرسة واملدرسة  ٩

 كبرية ٢.٥٣ %٦٧.١٠ ١١ والتالميذ
 كبرية ٢.٥٢ %٥٥.٦٠ ١٢ توظيف الوسائل التعليمية يف غرس القيم األخالقية ٣
و الالصفية يف غرس  االستفادة من األنشطة الصفية ١٦

 كبرية ٢.٤٤ %٥٢.٨٠ ١٣ القيم األخالقية
 كبرية ٢.٤٣ %٥٢.٨٠ ١٤ مشاركة  التالميذ يف خدمة املجتمع ٢٢
 كبرية ٢.٣٨ %٤٨.٤٠ ١٥ إسناد بعض املهام القيادية للتلميذ ٢١
 كبرية ٢.٣٥ %٤٩.٧٠ ١٦ االستفادة من طابور الصباح لتنمية القيم األخالقية ١
 كبرية ٢.٣٤ %٤١.٦٠ ١٧ ) العصف الذهني(سئلة التي تثري التفكري طرح األ ١١
 متوسطة ٢.٢٠ %٤٦.٨٠ ١٨ تفعيل دور وسائط الرتبية اخلارجية مع املدرسة ١٠
 متوسطة ٢.١١ %٤٠.٦٠ ١٩ تنظيم الرحالت اهلادفة للتالميذ ١٢
إعداد بطاقة ملتابعة نمو القيم األخالقية لدى  ١٥

 متوسطة ٢.٠٦ %٤٢.٩٠ ٢٠ التالميذ
 متوسطة ١.٧٦ %٤٧.٨٠ ٢١ تقييم التالميذ بعضهم لبعض ١٩
 متوسطة ١.٧٦ %٥٢.٨٠ ٢٢ البحوث العلمية املشرتكة ١٨
 ضعيفة ١.٥٩ %٣٩.١٠ ٢٣ مشاركة التالميذ يف تقييم املعلمني ٢٠

كبرية ٢.٤٢ %٥٩.٩٣ 



)١٧٨( 

 : يالحظ من اجلدول السابق ما ييل
األساليب التي تستخدم يف «ر درجة األمهية يف فقرات املحور الثاين يتباين مقدا -

ــة مســتويات ــني ثالث ــا ب ــة م ــيم األخالقي ــيم الق  "متوســطة"و "ضــعيفة"» تعل
) ٢٩٠(كأدنى قيمة و) ١٥٩( ؛ حيث ترتاوح متوسطات عبارته بني"كبرية"و
د ية نح ـو حتد ــســالموهــذا يعنــي أن اســتجابة معلمــي الرتبيــة اإل، كـأعىل  يمــة

األساليب املناسبة لغرس القيم األخالقية تتنـوع مـا بـني أمهيتهـا بدرجـة كبـرية 
ويرجـع السـبب يف ذلـك لتفـاوت املعلمـني يف األسـاليب ، ومتوسطة وضـعيفة

 . التدريسية التي يستخدموهنا
ومتوسـطات حسـابية  "كبرية"إن أعىل مخسة أساليب حصلت عىل درجة أمهية  -

 : عل ا هي
يف املرتبـة » الصالة مجاعة مع التالميذ يف مصىل املدرسةاحلرص عىل تأدية « ـ١

 . )%٩١٣( ونسبة مئوية) ٢٩٠( األوىل بمتوسط حسايب
ــدوة الصــاحلة« ـ٢ ــم الق ــايب» شخصــية املعل ــط حس ــة بمتوس ــة الثاني  يف املرتب

)٢٩٠( ونسبة مئوية) ٨٩%( . 
بمتوسـط يف املرتبـة الثالثـة » الربط بني القيم املراد تدريسها وواقـع احليـاة« ـ٣

 . )%٧٩٥٠( ونسبة مئوية) ٢٧٨( حسايب
يف املرتبـة الرابعـة بمتوسـط » رضب األمثال التـي تظهـر القـيم األخالقيـة« ـ٤

 . )%٧٦٤٠( ونسبة مئوية) ٢٧٦( حسايب
يف املرتبـة » عرض القصص املناسـبة ألعـامل التالميـذ باملرحلـة املتوسـطة« ـ٥

 . )%٧٤٥٠( ونسبة مئوية) ٢٧٢( اخلامسة بمتوسط حسايب



)١٧٩( 

إهنـا تتناسـب مـع الطريقـة » كبـرية«وربام يعود السبب يف حصوهلا عىل درجـة أمهيـة 
التقليدية يف التدريس التي يستخدمها أغلب املعلمني كام إهنا تعتمـد عـىل اجلهـد الفـردي 

» متوسطة«وأما التي تعتمد عىل اجلهد املشرتك والتعاوين حصلت عىل درجة أمهية . فقط
ا لغياب ذلك يف ً  . أغلب املدارس نظر

مشـاركة «أما فيام يتعلق بأدنى متوسـط لعبـارات هـذا املحـور فكـان ألسـلوب  -
) %٣٩١٠( ونسبة مئوية) ١٥٩( بمتو ط حسايب» التالميذ يف تقييم املعلمني

يعود السـبب يف ذلـك لرؤيـة املعلمـني عـدم قـدرة وربام » ضعيفة«ودرجة أمهية 
ا إنه ال ً يوجد يف نظام التعليم يف اململكـة العربيـة  الطالب عىل تقييم املعلم وأيض

 . السعودية األخذ برأي الطالب ومشاركته يف التخطيط وتطوير التعليم
ا يالحــظ أن املســتوى العــام األســاليب التــي تســتخدم يف تعلــيم القــيم  - ً وأخــري

ية سـالماألخالقية لطالب املرحلة املتوسطة من وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة اإل
بمتوسـط عـام  "درجـة أمهيـة كبـرية"ملحـور الثـاين هـو مسـتوى بعينة الدراسة ا

ونسبة مئوية ، )٢٤٢( السابق يعادل) ١٠( جلميع فقرات هذا املحور باجلدول
 . )%٥٩٩٣( مقابلة تعادل

` 



ا ً ا تنازلي ً  .يلخص اجلدول التايل متوسطات عبارات املحور الثالث مرتبة ترتيب
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 األفعال السلوكية لدى طالب املرحلة املتوسطة 

 مرتبة حسب املتوسط احلسايب 
  

 

  

 
هر التلميذ االحرتام والتقدير والطاعة لوالديه عند يظ ٢١

 كبرية ٢.٣٥ %٤٧.٢٠ ١ احلديث عنهم ويثني عليهم

 متوسطة ٢.٢٥ %٥٣.٤٠ ٢ يتودد التلميذ ألقاربه املحيطني به وحيسن إليهم  ٢٢
 متوسطة ٢.١٤ %٥٩.٦٠ ٣ يساعد التلميذ زمالئه يف إنجاز األنشطة  ٢٠
ْ به فعله يبتعد التلميذ عن املحارم ٨ ل ُ  متوسطة ٢.٠٦ %٦٢.٧٠ ٤ وكل ما الجيم
 متوسطة ٢.٠٦ %٦٧.٧٠ ٥ يلتزم التلميذ الوفاء باالتفاق بينه وبني زمالئه  ١١
 متوسطة ٢.٠٥ %٦٢.٧٠ ٦ يلتزم التلميذ بالنظام املدريس ١٤
ل التلميذ املهام املطلوبة منه برضا ودون تضجر ١٨ ّ  متوسطة ٢.٠٢ %٦٤.٠٠ ٧ يتحم
 متوسطة ٢.٠٢ %٦٥.٨٠ ٨ التلميذ كل ما هو قبيح من السلوك  يرتك ٧
 متوسطة ٢.٠١ %٦٢.١٠ ٩ يتواضع التلميذ يف تعامله مع اآلخرين  ٦
 متوسطة ١.٩٦ %٥٧.١٠ ١٠ حيافظ التلميذ عىل نظافته ونظافة البيئة من حوله ٩
 متوسطة ١.٩٢ %٦٥.٨٠ ١١ يعامل التلميذ كل من حوله بعطف ولني  ١٩
 متوسطة ١.٩١ %٦٢.١٠ ١٢ حب التلميذ الرفقة الصاحلة يصا ٢

يقوم التلميذ باألعامل املوكلة إليه بمسئولية وعىل أحسن  ٤
 متوسطة ١.٩١ %٦٤.٦٠ ١٣ وجه 

ق التلميذ بني التالميذ يف تعامله معهم  ١٧ ّ  متوسطة ١.٨٩ %٥٩.٦٠ ١٤ ال يفر

تح ه عىل اجلزاء الذي يس ايتقبل التلميذ نتائج أعامله مدركً  ٣
 متوسطة ١.٨٨ %٥١.٦٠ ١٥ فعله 

 متوسطة ١.٨٦ %٥٥.٩٠ ١٦ ال ينتقص التلميذ اآلخرين وال يسخر منهم ١٠
 متوسطة ١.٨١ %٤٦.٦٠ ١٧ ال يرتدد التلميذ يف قول احلق أو دفع الرش مع توقعه الرضر ١٣
١  ً  متوسطة ١.٨١ %٦٧.١٠ ١٨ قول وفعل التلميذ احلقيقة والواقع  ايطابق غالب
 متوسطة ١.٧٢ %٥٢.٢٠ ١٩ يعطي التلميذ كل ذي حق حقه دون نقصان  ١٦
١٢  ً د التلميذ اإلساءة بالعفو والصفح اغالب ُ  ضعيفة ١.٦٦ %٤٢.٩٠ ٢٠ ير
م التلميذ زمالئه عىل نفسه يف املنفعة  ٥ ّ قد ُ  ضعيفة ١.٥٣ %٣٥.٤٠ ٢١ ي

يعرض التلميذ أموره وأعامله عىل املختص ملعرفة صواهبا  ١٥
 ضعيفة ١.٤٩ %٣٤.٢٠ ٢٢ القيام هبا  قبل

 متوسطة ١.٩٢ %٥٦.٣٨ 



)١٨١( 

 : يالحظ من اجلدول السابق ما ييل
يتباين مقدار درجة األمهية يف فقرات املحور الثالث األفعال السـلوكية و مـدى  -

درجة ووجودها لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة 
ـــني املســـتويات ي  بســـالماإل  "متوـســطة"و "كبـــرية"محافظـــة القنفـــذة مـــا ب
، وهذا يدلنا عىل أن القيم األخالقية موجودة بني الطالب بدرجات "ضعيفة"و

  .متفاوته
للعبارة ) %٤٧٢٠( ونسبة مئوية) ٢٣٥( بلغ أعىل متوسط حسايب هلذا املحور -

عـنهم ويثنـي  يظهر التلميذ اإلحرتام والتقدير والطاعـة لوالديـه عنـد احلـديث«
وربـام ، حيـث جـاءت يف املرتبـة األوىل» بـر الوالـدين«وهو يمثـل قيمـة » عليهم

ا حيـث هـم الـذين ينقلـون  ً يرجع السبب يف ذلك لرتدد اآلباء عىل املدرسة كثري
أبنــاءهم مــن وإىل املدرســة باملحافظــة وربــام يتواجــدون قبــل خــروج الطــالب 

ا  ا لتباعد القرى أحيانً ً ـا إىل أن أغلـب بفرتات طويلة نظر ً وقد يعـود السـبب أيض
، وقـد فهم عـىل علـم ودرايـة هبـم وبـأحواهلم، املعلمني هم من أقارب الطالب

ـا أن  ً ا إىل أن بر الوالدين من األمور الواجبة عىل املسـلم وأيض ً يعود السبب أيض
 .املجتمع حمافظ فأغلبهم يف قرى نجد أن العالقات األرسية قوية الروابط

) %٣٤٢٠( بنسـبة مئويـة) ١٤٩( متوسـط حسـايب هلـذا املحـور بينام بلغ أدنى -
يعرض التلميـذ أمـوره وأعاملـه عـىل املخـتص ملعرفـة «وهي ) ١٠( للعبارة رقم

حيـث جـاءت يف املرتبـة » الشـورى«والتـي متثـل قيمـة » صواهبا قبل القيـام هبـا
وربام يرجع السبب يف ذلك لعدم وجود أعامل  "ضعيفة"األخرية بدرجة وجود 

ا لضعف قيمـة ، وكل للطالب يف املدرسة حتى يالحظ مدى وجود ذلكت ً وأيض
 . وأمهيتها لدى املعلمني» الشورى«



)١٨٢( 

ا يالحظ أن املستوى العام األفعـال السـلوكية و مـدى درجـة ووجودهـا  - ً وأخري
بعينـة ية سـالملدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهـة نظـر معلمـي الرتبيـة اإل

بمتوسط عام جلميع فقرات هذا  "متوسط"مستوى الدراسة املحور الثالث هو 
ونســبة مئويــة ، )١٩٢( الســابق بمتوســط عــام يعــادل) ١١( املحــور باجلــدول

 . )%٥٦٨٣( مقابلة تعادل
حيث متت موافقة عينة دراسته عىل ) هـ١٤٢٤، عطية الصالح( ويتفق هذا مع دراسة

 . "متوسطة"أن إكتساب طالب الصف العارش للقيم األخالقية مناسب بدرجة 

 



)١٨٣( 



و ذلك لتحقيق اهلدف السـادس ، %٥تم اختبار فروض الدراسة عند مستوي داللة 
 . من أهداف الدراسة

وقد تم استبعاد متغري املؤهل حيث مجيعهم مـن محلـة البكـالوريوس مـا عـدا واحـد 
 .وقد تم إستبعاده لتثبيت متغريات الدراسة، دبلوم
` 

) ٠٠٥ α =( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
، نوع املؤهـل(: ختالف متغريات الدراسةاملعلمني للقيم األخالقية تعزى إليف تقديرات 
 ) سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، التخصص


فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني ألمهية لقياس مدى وجود  "ت"نتائج اختبار 

 تعزى الختالف نوع املؤهل الدرايس القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة

االنحراف  املتوسط احلسايب العدد نوع املؤهل
 املعياري

قيمة 
 "ت"اختبار

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٤٣ ٢.٤٧ ١٥٥ تربوي

 ٠.٣٤ ٢.٧٥ ٦ غري تربوي ٠.١٥٣ ١٤٣ ١.٤٣٦-

 ٠.٤٣ ٢.٤٨ ١٦١ املجموع

مــن اجلــدول أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
يتضح أن قيمـة ، ختالف نوع املؤهل العلمياملعلمني للقيم األخالقية تعزى إلتقديرات 
مـن مسـتوى عند مسـتوى داللـة إحصـائية أكـرب  )١٤٣٦-( بلغت T-test"ت"اختبار



)١٨٤( 

وبالتايل يستنتج من ذلك أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني  ،)٠٠٥( املعنوية
تقديرات املعلمـني نحـو مـدى أمهيـة القـيم األخالقيـة لطـالب املرحلـة املتوسـطة تعـزى 

وربام يرجع السبب يف ذلـك إىل أن أعـداد املعلمـني ، الختالف نوع املؤهل لعينة الدراسة
 . ؤهل تربوي أكثر من الذين ليس لدهيم مؤهل تربوي فال يؤثر يف العالقةالذين لدهيم م

وعليه يمكن القول أن هناك توافق بني استجابات عينة الدراسة مـن املعلمـني أن  
مجيـع القـيم التـي وردت يف املحــور األول تعتـرب ذات أمهيـة كبــرية لـدى طـالب املرحلــة 

 . ألخالق ة لدهيماملتوسطة وبالتايل تعمل عىل تنمية القيم ا
حيـث توصـلت إىل أنـه ال توجـد ) هــ١٤٢٨، مسفر املـالكي( وتتفق هذه مع دراسة

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إستجابة أفراد العينة حول القيم التي يعززهـا 
 . ية تعزى ملتغري املؤهل العلميسالممنهج احلديث والثقافة اإل



)١٨٥( 


 ن نتائج حتليل التباي

 لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 
 ألمهية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف التخصص 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

قيمة 
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٧٥ ٢ ٠.٣٥٠ بني  املجموعات
 ٠.١٨٧ ١٤٠ ٢٦.٢٢٢ داخل املجموعات ٠.٣٩٦ ٠.٩٣٤

  ١٤٢ ٢٦.٥٧٢ المجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ١٣( مــن اجلــدول رقــم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحـو أمهيـة القـيم األخالقيـة لطـالب املرحلـة املتوسـطة 

جـد فـروق دالـة إحصـائيا بـني يتضح أنه ال تو، تعزى الختالف التخصص ألفراد العينة
 Fويشري إىل ذلك قيمة اختبار ، استجابات املعلمني تعزى الختالف التخصص الدرايس

، )٠٠٥( عند مستوى داللة إحصائية أكرب من مسـتوى املعنويـة) ٠٣٩٦( حيث  لغت
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن أمهية القيم الكل يتفق عليها بغـض النظـر عـن التخصـص 

 . ي وما اهتمت به الدولة يف نظام تعليمهاسالممق الدين اإلأل ا  ن ع
وعليه يسـتنتج ممـا سـبق أن هنـاك توافـق بـني آراء املعلمـني نحـو مـدى أمهيـة القـيم 

يوضـح و .األخالقية لطالب املرحلة املتوسطة وبالتايل يتطلب ذلك العمـل عـىل تنميتهـا
 : أدناه العينة كام موضحةدرجة هذا التوافق قيم املتوسطات احلسابية الستجابات 

 جدول يوضح املتوسطات احلسابية لتخصصات املعلمني
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب املرجح التخصص

 ٠.٣٩ ٢.٦١ دراسات القرآن
 ٠.٤٣ ٢.٤٨ دراسات إسالمية

 ٠.٤٥ ٢.٤٤ أخرى
 ٠.٤٣ ٢.٤٨ اإلمجايل



)١٨٦( 


 نتائج حتليل التباين 

 د فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني لقياس مدى وجو
  تعزى الختالف سنوات اخلربة ألمهية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

 قيمة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٩٦ ٣ ٠.٢٨٨ بني  املجموعات

 ٠.١٨٧ ١٤١ ٢٦.٣٦٧ اخل املجموعاتد ٠.٦٧٤ ٠.٥١٣
  ١٤٤ ٢٦.٦٥٥ املجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ١٤( مــن اجلــدول رقــم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحـو أمهيـة القـيم األخالقيـة لطـالب املرحلـة املتوسـطة 

روق دالة إحصائيا بني يتضح أنه ال توجد ف، تعزى الختالف سنوات اخلربة ألفراد العينة
حيث  F ويشري إىل ذلك قيمة اختبار، استجابات املعلمني تعزى الختالف سنوات اخلربة

 . )٠٠٥( عند مستوى داللة إحصائية أكرب من مستوى املعنوية) ٠٥١٣( بلغت
وعليه يمكن القول أن أمهية تنمية القيم األخالقيـة لـدى طـالب املرحلـة املتوسـطة 

العينة االتفاق عـىل تنميـة هـذه القـيم ولـذلك مل تكشـف الدراسـة عـن حتمت عىل أفراد 
. وجود أي فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات العينة مهام اختلفت سنوات اخلربة

 : ويعزز هذه النتيجة قيم املتوسطات احلسابية التالية
 لسنوات اخلربة للمعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 

 نحراف املعياري اإل توسط احلسايب املرجحامل  سنوات اخلربة
 ٠.٤٣ ٢.٥٠ سنوات  ٥أقل من 

 ٠.٤٣ ٢.٤٤ سنوات  ١٠ألق  من  ٥من 

 ٠.٤١ ٢.٤٨ سنة  ١٥ألق  من  -١٠من 

 ٠.٤٧ ٢.٥٨ سنة ف كثر  ١٥

 ٠.٤٣ ٢.٥٠ اإلمجايل 



)١٨٧( 


 نتائج حتليل التباين 

 يف تقديرات املعلمني لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  عىل جمموع فقرات املحور األول تعزى الختالف الدورات التدريبية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

 قيمـــــــــــــــة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٥٩ ٣ ٠.٤٧٨ بني  املجموعات
 ٠.١٨٥ ١٣٩ ٢٥.٦٧٤ داخل املجموعات ٠.٤٦٢ ٠.٨٦٢

  ١٤٤ ٢٦.١٥١ عاملجمو

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة  )١٥( مــن اجلــدول رقــم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحـو أمهيـة القـيم األخالقيـة لطـالب املرحلـة املتوسـطة 

يتضــح أنــه ال توجــد فــروق دالــة ، تعــزى الخــتالف الــدورات التدريبيــة ألفــراد العينــة
مني تعزى الختالف الدورات التدريبية التي يتلقاهـا أفـراد إحصائيا بني استجابات املعل

ــار ، العينــة ــة ) ٠٨٦٢( حـيـث  لـغـت Fويشــري إىل ذلــك قيمــة اختب ــد مســتوى دالل عن
 . )٠٠٥( إحصائية أكرب من مستوى املعنوية

ــه يســتنتج مــن اجلــداول أرقــام أن الفــرض األول مــن الدراســة ) ١٥إىل  ١٢( وعلي
نه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف تقديرات املعلمني لتنمية حيث تبني أ، مقبول إحصائيا

. القـيم األخالقيــة لــدى طــالب املرحلــة املتوسـطة تعــزى الخــتالف متغــريات الدراســة
 : ويدعم ذلك قيم املتوسطات احلسابية التالية

 للدورات التدريبية للمعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 
 نحراف املعيارياإل املتوسط احلسايب املرجح الدورات التدريبية

 ٠.٤٢ ٢.٦٠ ال تو د

 ٠.٣٥ ٢.٤٦ دورة واحدة

 ٠.٤٩ ٢.٤٢ دورتان

 ٠.٤٤ ٢.٤٧ ثالث دورات فأكثر

 ٠.٤٣ ٢.٤٩ اإلمجايل



)١٨٨( 

` 
ــة الدراســة نحــو  ــة إحصــائية يف معــدالت اســتجابة عين ال توجــد فــروق ذات دالل

: ليم القيم األخالقية تعـزى الخـتالف متغـريات الدراسـةاألساليب التي تستخدم يف تع
 . )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، التخصص، نوع املؤهل(


لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني  "ت"نتائج اختبار 

 ف نوع املؤهل الدرايستعزى الختال لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية

االنحراف  املتوسط احلسايب العدد نوع املؤهل
 املعياري

قيمة 
 "ت"اختبار

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٣٣ ٢.٥٩ ١٥٥ تربوي

 ٠.٠٠ ٢.٦١ ٦ غري تربوي ٠.٩٦٦ ١٧ ٠.٠٤٣-

 ٠.٣٢ ٢.٦٠ ١٦١ املجموع

إحصـائية يف تقــديرات  فـروق ذات داللـة مـن اجلـدول أعـاله نسـتنتج أنــه ال توجـد
تعزى الختالف نـوع املؤهـل  املعلمني لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية

عـنـد ) ٠٠٤٣ -( بلغــتحـيـث  T-test "ت"ويوضــح ذلــك أن قيمــة اختبــار، العلمــي
 . )٠٠٥( مستوى داللة إحصائية أكرب من مستوى املعنوية

ة إحصـائية بـني املعلمـني يف عينـة وعليه ال يوجـد مـربر إلحـداث فـروق ذات داللـ
الدراسة يف تقدير األساليب التي تستخدم لتعليم القيم األخالقيـة لـدى طـالب املرحلـة 

 . مهام اختلف نوع املؤهل العلمي ألفراد العينة، املتوسطة
 
 
 



)١٨٩( 


 نتائج حتليل التباين 

 لمني لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املع
 لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية تعزى الختالف التخصص

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

قيمة 
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٧٠ ٢ ٠.١٤٠ بني  املجموعات

 ٠.١٠٧ ١٦ ١.٧٠٩ داخل املجموعات ٠.٥٣٣ ٠.٦٥٤

  ١٨ ١.٨٤٩ املجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ١٧( مــن اجلــدول رقــم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو األساليب التي تستخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة 

يتضـح أنـه ال توجـد ، لطالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف التخصص ألفراد العينة
 ويشري، ني تعزى الختالف التخصص الدرايسفروق دالة إحصائيا بني استجابات املعلم

عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية أكـرب مـن ) ٠٥٢٣( بلغـتحيث  Fإىل ذلك قيمة اختبار 
 . )٠٠٥( مستوى املعنوية

وبالتايل فإن اختالف التخصص ال يعـد عـامال يف حـدوث فـروق جوهريـة ذات  
اليب التي تسـتخدم يف داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة نحو تقديراهتم لألس

 . تعليم القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة
ويرجـــع الســـبب يف ذلـــك إىل أن املهـــام التدريســـية التـــي يقومـــون هبـــا ال تـــرتبط 

ية يقومــون بتــدريس نفــس املنــاهج ونفــس ســالممعلمــي الرتبيــة اإلفـكـل ، بالتخصــص
ا لذلكاألساليب التدريسية وهكذا فإن وجهات نظرهم ال تتأثر  ً  . تبع



)١٩٠( 

ويعزز النتيجة السـابقة قـيم املتوسـطات احلسـابية حسـب التخصصـات العلميـة  
 : ألفراد العينة حيث جاءت كام يف اجلدول التايل

 لتخصصات املعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب  التخصص

 ٠.٠٠ ٢.٨٧ دراسات القرآن

 ٠.٣٦ ٢.٥٣ دراسات إسالمية

 ٠.٢٧ ٢.٦٥ أخرى

 ٠.٣٢ ٢.٦٠ اإلمجايل


 نتائج حتليل التباين 

 لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 
 لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية للطالب تعزى الختالف سنوات اخلربة 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 حلريةا

متوسط 
 املجموعات

 قيمة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٥٦ ٣ ٠.١٦٨ بني  املجموعات

 ٠.١١٢ ١٥ ١.٦٨١ داخل املجموعات ٠.٦٨٩ ١.٤٩٩
  ١٨ ١.٨٤٩ املجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ١٨( مــن اجلــدول رقــم 
التي تستخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة  إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو األساليب

 يتضـح أنـه ال، لطالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف سـنوات اخلـربة ألفـراد العينـة 
، توجد فروق دالـة إحصـائيا بـني اسـتجابات املعلمـني تعـزى الخـتالف سـنوات اخلـربة

أكـرب عند مستوى داللة إحصـائية ) ٠٦٨٩( حيث  لغت Fويشري إىل ذلك قيمة اختبار 
 . )٠٠٥( من مستوى املعنوية



)١٩١( 

 ً ا يف وجـود فـروق وعليه يستنتج أن اختالف سنوات اخلربة ألفراد العينة ال يعد سبب
معنوية بـني املعلمـني لتقـدير األسـاليب التـي تسـتخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة لـدى 

ولــذلك جــاءت آراء عينــة الدراســة تتفــق حــول تقــدير هــذه ، طــالب املرحلــة املتوســطة
 : ويعزز هذه النتيجة قيم املتوسطات احلسابية التالية. األساليب

 لسنوات اخلربة للمعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 
 نحراف املعياري اإل املتوسط احلسايب املرجح سنوات اخلربة 

 ٠.٤٦ ٢.٥٤ سنوات  ٥أقل من 
 ٠.١٦ ٢.٧٢ سنوات  ١٠ألق  من  ٥من 
 ٠.٣٧ ٢.٥٣ سنة  ١٥ألق  من  -١٠من 

 ٠.٠ ٢.٧٨ سنة ف كثر  ١٥
 ٠.٣٢ ٢.٦٠ اإلمجايل 

حيـث توصـلت إىل أنـه يوجـد ) هــ١٤٢٨، مسـفر املـالكي( وختتلف هذه مع دراسة
فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزي ملتغــري ســنوات اخلــربة وكانــت لصــالح ذوي اخلــربة 

 . األعىل



)١٩٢( 


 نتائج حتليل التباين 

 ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني  لقياس مدى وجود فروق
 لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية للطالب تعزى الختالف عدد الدورات

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

 قيمـــــــــــــــة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٦٨ ٣ ٠.٥٠٥ بني  املجموعات

 ٠.٠٩٦ ١٤ ١.٣٤٠ املجموعاتداخل  ٠.٢٠١ ١.٧٥٩
  ١٧ ١.٨٤٦ املجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ١٩( مــن اجلــدول رقــم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو األساليب التي تستخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة 

يتضح ، العينةأفراد  لطالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف عدد الدورات التي تلقاها
، املعلمني تعزى الختالف عدد الدورات أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني استجابات

عند مستوى داللة إحصـائية أكـرب ) ١٧٥٩( حيث  لغت Fويشري إىل ذلك قيمة اختبار 
 . )٠٠٥( من مستوى املعنوية

ا يف وجـود ومما سبق يستنتج أن اختالف عدد الدورات لعينة الدراسة ال تكـون سـبب 
القـيم األخالقيـة لـدى طـالب  فروق معنوية يف تقديراهتم لألساليب التي تستخدم يف تعليم

 :ويوضح عدم وجود هذه الفروق املتوسطات احلسابية املوضحة أدناه. املرحلة املتوسطة
 للدورات التدريبية للمعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 

 اإلنحراف املعياري  املرجحاملتوسط احلسايب الدورات التدريبية
 ٠.٤١ ٢.٦٠ ال تو د

 ٠.٣٠ ٢.٥١ دورة واحدة

 ٠.٠٠ ١.٩٦ دورتان

 ٠.٢٥ ٢.٦٩ ثالث دورات فأكثر

 ٠.٣٣ ٢.٥٩ اإلمجايل



)١٩٣( 

` 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معدالت استجابة عينة الدراسة نحو سلوك 

، التخصـص، نـوع املؤهـل(: متغريات الدراسةطالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف 
 . )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية


لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني  "ت"نتائج اختبار 

 تعزى الختالف نوع املؤهل الدرايس لألساليب التي تستخدم يف تعليم القيم األخالقية

االنحراف  املتوسط احلسايب لعددا نوع املؤهل
 املعياري

قيمة 
 "ت"اختبار

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٣٦ ١.٩٢ ١٥٥ تربوي

 ٠.٢٨ ٢.١١ ٦ غري تربوي ٠.٢٠٤ ١٥٩ ١.٢٧٦-
 ٠.٣٥ ٢.٩٣ ١٦١ املجموع

فـروق ذات داللـة إحصـائية يف تقــديرات  مـن اجلـدول أعـاله نسـتنتج أنــه ال توجـد
ــ ــني للس ــياملعلم ــل العلم ــوع املؤه ــتالف ن ــزى الخ ــك أن قيمــة ، لوك تع ــح ذل ويوض

عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية أكـرب مـن ) ١٢٧٦ -( حيث ب غـت T-test "ت"اختبار
  .)٠٠٥( مستوى املعنوية

وعليه فإن اختالف نوع املؤهل العلمي ال يعد سببا يف حدوث فـروق جوهريـة بـني 
ممـا يشـري إىل أن هنـاك توافـق يف ، ة املتوسـطةاملعلمني يف تقديراهتم لسلوك طالب املرحلـ

 . آراء عينة الدراسة
 
 



)١٩٤( 


 نتائج حتليل التباين 

 لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 
 لسلوك طالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف التخصص

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ملجموعاتا

قيمة 
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٢٩ ٢ ٠.٢٥٩ بني  املجموعات

 ٠.١٢٧ ١٥٦ ١٩.٧٨٦ داخل املجموعات ٠.٣٦٣ ١.٠٢

  ١٥٨ ٢٠.٠٤٤ املجموع

أعاله والذي هيدف إىل قياس مدى وجود فروق ذات داللـة ) ٢١( من اجلدول رقم
رحلـة املتوسـطة تعـزى الخـتالف إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو سلوك طـالب امل

يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني استجابات املعلمني ، التخصص ألفراد العينة
 بلغــتحـيـث  Fويشــري إىل ذلــك قيمــة اختبــار ، تعــزى الخــتالف التخصــص الــدرايس

)٠٠( عند مستوى داللة إحصائية أكرب من مستوى املعنوية) ٣٦٣٠٥( . 
القـول أن اخـتالف التخصـص الـدرايس ال يعـد أحـد املـربرات وبالتايل فإنه يمكـن 

لوجود فروق دالة إحصائيا بني استجابات عينة الدراسة نحو تقديراهتم لسلوك الطالب 
 : ويعزز عدم وجود الفروق قيم املتوسطات احلسابية التالية. يف املرحلة املتوسطة

 لتخصصات املعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 
 نحراف املعيارياإل املتوسط احلسايب  التخصص

 ٠.٣٩ ١.٨٨ دراسات القرآن
 ٠.٣٨ ١.٩٦ دراسات إسالمية

 ٠.٢٧ ١.٨٧ أخرى
 ٠.٣٦ ١.٩٢ اإلمجايل



)١٩٥( 


 نتائج حتليل التباين 

 لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 
 الف سنوات اخلربة تعزى الختلسلوك طالب املرحلة املتوسطة 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

 قيمة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٤١ ٣ ٠.١٢٤ بني  املجموعات

 ٠.١٢٧ ١٥٧ ١٩.٩٩٤ داخل املجموعات ٠.٨٠٨ ٠.٣٢٤
  ١٦٠ ٢٠.١١٧ املجموع

ى وجـود فـروق ذات داللـة أعاله والذي هيـدف إىل قيـاس مـد) ٢٢( من اجلدول رقم
إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو سلوك طالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف سنوات 

يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني اسـتجابات املعلمـني تعـزى ، ألفراد العينة اخلربة
) ٠٣٦٣( تحيث بلغ Fاختبار  ويشري إىل ذلك قيمة، الختالف سنوات اخلربة ألفراد العينة

 . )٠٠٥( عند مستوى داللة إحصائية أكرب من مستوى املعنوية
وعليه نستنتج مما سـبق أن هنـاك توافـق بـني آراء عينـة الدراسـة حـول تقـديراهتم  

مما أن املعلمني عىل دراية باخلصائص املختلفة ، للسلوك اخلاصة بطالب املرحلة املتوسطة
 : توافق قيم املتوسطات احلسابية التاليةويعزز هذا ال. لطالب املرحلة املتوسطة

 للمعلمني لسنوات اخلربةجدول يوضح املتوسطات احلسابية 
 نحراف املعياري اإل املتوسط احلسايب املرجح سنوات اخلربة 

 ٠.٤٣ ١.٩٢ سنوات  ٥أقل من 
 ٠.٣٣ ١.٨٩ سنوات  ١٠ألق  من  ٥من 
 ٠.٣٣ ١.٩٤ سنة  ١٥ألق  من  -١٠من 

 ٠.٤٢ ١.٩٨ سنة ف كثر  ١٥
 ٠.٣٥ ١.٩٣ اإلمجايل 



)١٩٦( 


 نتائج حتليل التباين 

 لقياس مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املعلمني 
 لسلوك طالب املرحلة املتوسطة تعزى الختالف الدورات التدريبية

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املجموعات

 قيمـــــــــــــــة
 "F"اختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.٠٩٤ ٣ ٠.٢٨٢ بني  املجموعات
 ٠.١٢٧ ١٥٥ ١٩.٦٢٩ داخل املجموعات ٠.٥٢٨ ٠.٧٤٣

  ١٥٨ ١٩.٩١١ املجموع

أعــاله واخلــاص بقيــاس مــدى وجــود فــروق ذات داللــة ) ٢٣( مــن اجلــدول رقــم
ف إحصائية بني تقديرات املعلمني نحو سلوك طـالب املرحلـة املتوسـطة تعـزى الخـتال

ً ، عدد الدورات التدريبية التي يتلقاها أفراد العينة ا يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائي
 بــني اســتجابات املعلمــني تعــزى الخــتالف عــدد الــدورات التدريبيــة حــول تقــديراهتم

عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية ) ٠٧٤٣( حيث  لغت Fويشري إىل ذلك قيمة اختبار ، للسلوك
 . )٠٠٥( ةأكرب من مستوى املعنوي

وبالتايل فإن اختالف الدورات التدريبية من حيث العدد التي يتلقاها أفراد العينة ال 
وعليه فـإن أفـراد العينـة ، تعد سببا يف حدوث فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة
ويدعم عدم وجود فروق . يتفقون حول أنامط السلوك اخلاصة بطالب املرحلة املتوسطة

 : سطات احلسابية التاليةقيم املتو
 للدورات التدريبية للمعلمنيجدول يوضح املتوسطات احلسابية 

 اإلنحراف املعياري املتوسط احلسايب املرجح الدورات التدريبية
 ٠.٣٨ ١.٩٨ ال تو د

 ٠.٣٤ ١.٩٤ دورة واحدة
 ٠.٣٣ ١.٨٤ دورتان

 ٠.٣٦ ١.٩٣ ثالث دورات فأكثر
 ٠.٣٥ ١.٩٣ اإلمجايل
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 خامتة الدراسة
 

 :وتشمل

 ̀ 

 ̀ 

 ̀ 

 ̀
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 مة الدراسةخات

بعد استعراض الدراسة يف جانبها النظري وامليداين خلصت الدراسة إىل جمموعة من 
 : وفيام ييل تفصيل ذلك، النتائج والتوصيات واملقرتحات

` 
 : خلصت الدراسة يف جانبها النظري إىل جمموعة من النتائج وهي

ــرتة املرا ـ١ ــو يف ف ــيم إن خصــائص النم ــة الق ــؤثر يف تنمي ــب ت ــع اجلوان ــة جلمي هق
 . األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة

ً  ـ٢ ا سليام ً ل القيم األخالقية شخصية الطالب الصاحلة إذا ما غرست غرس  . تشكِّ

ا يف  ـ٣ ً ا كبـري ً إن للمؤسسات الرتبوية من األرسة واملدرسـة واملسـجد وغريهـا دور
 .غرس القيم األخالقية

ع األســاليب ـ٤ ّ الرتبويــة املســتخدمة يف غــرس القــيم األخالقيــة يســاعد يف  إن تنـو
د يف نفوس الناشئة ّ   .غرسها بشكل جي

` 
 : خلصت الدراسة يف جانبها امليداين إىل جمموعة من النتائج وهي

كبـرية "موافقة عينة الدراسة عىل حمور أمهية القيم األخالقيـة للطـالب بدرجـة  ـ١
ـــادل "يـــةاألمه ـــام يع ـــادل) ٢٤٧( وبمتوســـط حســـايب ع ـــة تع  ونســـبة مئوي

)٥٦٤١%( . 
موافقــة عينــة الدراســة عــىل حمــور األســاليب املناســبة لتنميــة القــيم األخالقيــة  ـ٢

ونسـبة ) ٢٤٢( األمهية وبمتوسط حسايب عام يعادل "كبرية"للطالب بدرجة 
 . )%٥٩٩٣( مئوية مقابلة تعادل



)١٩٩( 

ور إكتسـاب القـيم األخالقيـة لـدى الطـالب مـن موافقة عينة الدراسة عـىل حمـ ـ٣
األمهيـة وبمتوسـط حسـايب  "متوسـطة"خالل وجود األفعال السلوكية بدرجة 

 . )%٥٦٣٨( ونسبة مئوية مقابلة تعادل) ١٩٢( عام يعادل
بــر «يف املحـور األول أمهيــة القــيم األخالقيـة للطــالب احتلــت القيمـة اخللقيــة  ـ٤

ــدين ــة األوىل بمت» الوال ــادلاملرتب ــط يع ــة) ٢٧٥( وس ــبة مئوي ) %٧٦٤( ونس
 يف املرتبة األخـرية بمتوسـط يعـادل» الشورى«بينام جاءت ، ودرجة أمهية كبرية

)١٤١( ونسبة مئوية) ٩٩متوسطة"ودرجة أمهية ) %٣٠" . 
يف املحـور الثـاين األســاليب املناسـبة لتنميـة القــيم األخالقيـة احتـل األســلوب  ـ٥

املرتبـة األوىل » اعة مع التالميذ يف مصىل املدرسـةاحلرص عىل تأدية الصالة مج«
بيـنام "كبرية"ودرجة أمهية ) %٩١٣٠( ونسبة مئوية) ٢٩٠( بمتوسط يعادل  ،

جاءت يف املرتبة األخرية بمتوسـط يعـادل  »مشاركة التالميذ يف تقييم املعلمني«
)١٣٩(ونسبة مئوية ) ٥٩ضعيفة"ودرجة أمهية %) ١٠". 
دى اكتساب طالب املرحلة املتوسطة للقـيم األخالقيـة مـن يف املحور الثالث م ـ٦

ــل الفعــل الســلوكي  ــذ االحــرتام «خــالل األفعــال الســلوكية احت يظهــر التلمي
قيمـة  يمثـلوالذي » والتقدير والطاعة لوالديه عند احلديث عنهم ويثني عليهم

 ونسـبة مئويـة) ٢٣٥( املرتبة األوىل بمتوسط حسايب عام يعـادل» بر الوالدين«
)٤٧يعــرض «بيــنام احتــل الفعــل الســلوكي  ، "كبــرية"ودرجــة جــودة ) %٢٠

 يمثـلوالـذي » التلميذ أموره وأعامله عىل املختص ملعرفة صواهبا قبل القيام هبا
 ونسـبة مئويـة) ١٤٩( املرتبـة األخـرية بمتوسـط حسـايب عـام» الشورى«قيمة 

)٣٤ضعيفة"ودرجة وجود ) %٢٠" . 
فروق ذات داللة إحصائية ويف معدالت استجابة كشفت الدراسة إنه ال توجد  ـ٧

 أفـراد عينـة الدراسـة عـىل مجيــع حمـاور اإلسـتبيان تعـزى إىل متغـريات الدراســة
 . )عدد الدروات التدريبية، سنوات اخلربة، التخصص، املؤهل العلمي ونوعه(



)٢٠٠( 

` 
 : بناء عىل ما سبق من نتائج تويص الدراسة بام ييل

فالســلوك ،ة لــدى طــالب املرحلــة املتوســط األخالقيــةالقــيم  رضورة ترســيخ ـ١
خاصة يف ضوء املتغـريات ، تدفعه و تغذيه  إيامنيةطاقة  نساين حيتاج دائام إىلاإل

 وأيضـا، التي يعيشها الشباب املراهق والتي متثل سن طالب املرحلة املتوسطة 
، وتلـوث ثقـايف  يف ضوء املتغريات العاملية التي يعيشها شباب اليوم من عوملـة

تقـوم هبـا املـدارس لرتغيـب طالهبـا  وذلك من خالل برامج موجهـة، وقيمي 
 . واملحاولة دائام لتنميتها األخالقيةبااللتزام بالقيم 

تركز املدارس يف ضوء هذه الدراسة عىل طالب املرحلـة املتوسـطة  أنرضورة  ـ٢
تزام هبا من خالل لوحثهم دائام عىل اإل ،لدهيم األخالقيةمن حيث تنمية القيم 

 . هيئة التدريس والربامج املتعددة التي تقدمها هلم خالل فرتة دراستهم أعضاء

لــدى طـالب املرحلـة املتوســطة جيـب ربطهــم  األخالقيـةلضـامن تنميـة القــيم  ـ٣
وذلك مليلهم للشـعور الـديني اجليـد يف سـن  ،الدرايسبالعبادات خالل اليوم 

 . املراهقة

حيـث  ،بالقـدوةمن خالل الـتعلم  األخالقيةب القيم التأكيد عىل تعليم الطال ـ٤
لذلك جيب  ىل  ضو هيئة . لطالهبمهيئة التدريس قدوة  أعضاءيمثل سلوك 

يف كاف ة ، األمـنيوالشـيخ ، احلنون  واألب، املخلص  األخيكون  أنالتدريس 
ن املناهج منفـردة ال تكفـي للـتعلم إذا كانـت مهملـة أل، ترصفاته مع الطالب 

 . لعميل وامليداين يف السلوكاجلانب ا

هيئـة تـدريس  وأعضـاء وأنشطة وإدارةتفعيل دور عنارص املدرسة من مناهج  ـ٥
 األخالقيةيف طالهبا وغرس القيم  التأثري عىللتصبح رسالة املدرسة أكثر قدرة 

 . يف نفوس م



)٢٠١( 

وتـوفري املكتبـات ومصـادر املعرفـة املختلفـة ، هتيئة مراكز ومصادر املعلومات  ـ٦
واالســتزادة مــن  واإلطــالعا مــن اجــل حــث الطــالب عــىل القــراءة وتفعيلهــ
املشـاركة  وأيضـا، املتزنة املعتزة بقيمها  يةسالماإللتكوين الشخصية ، املعارف

، تعزيــز وتقويــة حبهــا وانتامئهــا لديــة  ألـجـلاالجيابيــة مــن الطــالب يف بنائهــا 
 . وحرصه عليها

 أنشـطةالفصـل وبعـض الطالـب الفرصـة للمشـاركة يف ختطـيط بـرامج  إعطاء ـ٧
املدرسة مـن اجـل تعزيـز بعـض القـيم لديـه مثـل حتمـل املسـؤولية والشـورى 

ن له كة يف تنفيذها بمشاركة إجيابية ألقيامه هبا واملشار وأيضاوالتعاون وغريها 
 . بصمة فيها

هيئـة التـدريس يف  ألعضاءرضورة عقد دورات تدريبية وندوات وحمارضات  ـ٨
 . الطالبلدى  األخالقيةكيفية غرس القيم 

التعليم متمثلة يف املدارس عىل تصميم بـرامج تعليميـة الرتبية و إدارةتعمل  أن ـ٩
وتفعيلهـا يف املجتمـع املـدريس ويف  األخالقيـةمدعمة تقوم عىل منظومة القيم 

 . املجتمع عامة

جيابية الفاعلة بني مؤسسات ووسائط الرتبية مـن مدرسـة رضورة املشاركة اإل ـ١٠
وغريهــا والقيــام بــربامج مشــرتكة فــيام بينهــا  إعــالمئل ومســجد ووســا وأرسة

 . ويساهم كال يف نجاحها وتفعيلها

ً  املدرسةداخل  أبنائهمملتابعة  األرسةالعمل عىل تفعيل دور  ـ١١ ً ا سلوكي  . اوأخالقي

 األخالقيــةالتـدريس املســتخدمة يف غـرس القــيم  أســاليبرضورة التنويـع يف  ـ١٢
 . لضامن وصوهلا إىل الطالب بشكل جيد

إعداد نموذج وجلنة مشرتكة من اآلبـاء واملعلمـني ملتابعـة سـلوك وأخالقيـات  ـ١٣
 . الطالب ووضع احللول هلا



)٢٠٢( 

إعداد قائمة بعناوين أولياء أمور الطالب وأرقامهم للتواصل معهم عن طريق  ـ١٤
رسائل اجلوال إلطالعهم عىل سلوك أبنائهم بشكل دوري وذلـك يف اجلانـب 

 ً  . بيعن اجلانب السل اإلجيايب فضال

إنشاء موقع إلكرتوين للمدرسة أو صندوق بريـد خـارجي مـن أجـل تواصـل  ـ١٥
الطالب وأولياء األمور مع املدرسة بشكل رسي من أجل التفاعل وإظهار مـا 

 . لدهيم من ملحوظات دون حرج

 . رضورة حتفيز وتشجيع الطالب عىل املشاركة يف الربامج التي جترهيا املدرسة ـ١٦

اهات الطالب بإستخدام أساليب تساعد عىل تعلم رضورة اإلهتامم بتحفيز اجت ـ١٧
 . وإكتساب القيم األخالقية

` 
ــث مل يتســع املجــال  يــويص الباحــث بمقرتحــات دراســية مل تتطــرق هلــا دراســته حي

 : وذلك عىل النحو التايل، لدراستها
 . إجراء دراسة عن تنمية القيم األخالقية يف مناطق تعليمية وحمافظات أخرى ـ١

 . إجراء دراسة عن تنمية القيم األخالقية من وجهة نظر الطالب أنفسهم ـ٢

تنمية القيم األخالقية لدى طالب مراحل أخرى كاالبتدائية عن إجراء دراسة  ـ٣
 . والثانوية

ــة  ـ٤ ــيم إجــراء دراســة عــن تنمي ــة الق ــدى الطــالباألخالقي ــق أداة  ل عــن طري
 . املالحظة

القـيم األخالقيـة و اسـتخدام املـنهج إجراء دراسة عن برنـامج مقـرتح لتنميـة  ـ٥
 .شبه التجريبي ملعرفة فعاليته

!!! 
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 قائمة الـمصادر والمـراجع
` 

 . القرآن الكريم ـ١
ــراهيم مصــطفى مــدكور وآخــرون ـ٢ ــة، ٢، طاملعجــم الوســيط: إب ، جممــع اللغــة العربي

 ). ت. د(القاهرة، 
 ).ت. د(، دار الفكر، بريوت، السنن الكربى: أمحد بن احلسني البيهقي ـ٣
 .هـ١٤١٩، املكتبة العلمية، القاهرة، املسند: أمحد بن حنبل ـ٤
  .هـ١٤١٩يران، إ، دار الكتب العلمية، قم، مقاييس اللغة: أمحد بن فارس زكريا ـ٥
 . م١٩٩٤، جممع اللغة العربية، القاهرة، ٢، طاملعجم املحيط: ديب اللجمي وآخرونأ ـ٦
. ، دار لسـان العـرب، بـريوتلسـان العـرب: مجال الدين حممد بن مكـرم ابـن منظـور ـ٧

 . هـ١٣٨٩
. ، القـاهرةنجلـو، مكتبة األاملفردات: غب االصفهايناحلسني بن حممد بن الفضل الرا ـ٨

 . م١٩٧٠-هـ١٣٩٠
ــات: الرشــيف عــيل حممــد اجلرجــاين ـ٩ ــان، التعريف ــريوت، لبن ــة، ب ، دار الكتــب العلمي

 . هـ١٤٠٣
، مكتـب حتقيـق الـرتاث يف القـاموس املحـيط: جمد الدين حممد يعقوب الفريوز آبـادي ـ١٠

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٥مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط
 . م١٩٩٤، جممع اللغة العربية، مرص، ٤، طاملعجم الوجيز: جممع اللغة العربية ـ١١
، حتقيـق مصـطفى الـديب البغـا، ٣، طصحيح البخـاري: سامعيل البخاريإحممد ابن  ـ١٢

 . هـ١٤٠٧دار احياء الرتاث العريب، بريوت، 
 . ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، مكتبة لبنان، بريوت، خمتار الصحاح: حممد بن بكر الرازي ـ١٣
حتقيقسنن الرتمذي: حممد بن عيسى الرتمذي ـ١٤ أمحد حممد شاكر، ، دار الفكر العريب،  ، 

 . هـ١٤٠٨بريوت، 



)٢٠٤( 

، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد سـنن ابـن ماجـه: حممد بن يزيد بـن ماجـة الربعـي القزوينـي ـ١٥
 ). ت. د(الباقي، دار الفكر، بريوت، 

 ).ت. د(ريوت، ، دار إحياء الرتاث العريب، بصحيح مسلم: مسلم بن احلجاج ـ١٦
` 

 . م، ٢٠٠٦، دار وائل للنرش عامن، األردن، الرتبية األخالقية: إبراهيم نارص ـ١٧
 .م٢٠٠٢ه  ـ ١٤٢٣، دار اشبيليا، الرياض، الرتبية اإلسالمية: أمحد احلمد ـ١٨
 .هـ١٤٠٠، دار الرشق، جدة، عىل مائدة القرآن، دين ودولة: محد مجالأ ـ١٩
ــد ـ٢٠ ــراهيم أمحــد عب ــرمحن اب ــالمالفضــا: ال ــة يف اإلس ــاض، ئل اخللقي ــوم، الري ، دار العل

 . هـ١٤٠٢
، العلــم واإليــامن للنرشــ والتوزيــع، كفــر وتربيتــه نســانيف نمــو اإل: أمحــد عــيل بــديوي ـ٢١

 . م٢٠٠٨الشيخ، مرص، 
، دار زهـران للنرشـ والتوزيـع، علم نفس النمو الطفولة واملراهقـة: أمحد حممد الزعبي ـ٢٢

 . ٢٠٠١عامن، االردن، 
، دار الرشـوق، جـدة، ١، طعلـم نفـس الطفولـة يف ضـوء اإلسـالم: عـامرأمحد حممد   ـ٢٣

 . هـ١٤٠٤
 . هـ١٤٢٤، دار النرش الدويل، الرياض، تربية الطفل يف اإلسالم: أمحد حممود احلمد ـ٢٤
، ٢، طم التعلـيم يف اململكـة العربيـة السـعودية والـوطن العـريبنظـ: أمحد منري مصلح ـ٢٥

 . هـ١٤٠٢د، الرياض، عامدة شؤون املكتبات بجامعة امللك سعو
 . م١٩٧٨، دار االعتصام، القاهرة، التفسري اإلسالمي للفكر البرشي: نور اجلنديأ ـ٢٦
قـراءات يف علـم اجتامعيـات : مجال حممد اهلنيدي، وعبد الرمحن عبـد الـرمحن النقيـب ـ٢٧

 .م٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٥، مؤسسة أم القرى، الرياض، ٢، طالرتبية
، جامعـة الكويـت، ي، جملـس النرشـ العلمـيالقاموس الرتبـو: جواهر حممد الدبوس ـ٢٨

 . م٢٠٠٣



)٢٠٥( 

 . م٢٠٠٣، عامل الكتب، القاهرة، الرتبية وقضايا املجتمع املعارص: حافظ فرج أمحد ـ٢٩
، ٥، عــامل املتــب، القــاهرة، ط الصــحة والعــالج النفيســ: حامــد عبــد الســالم زهــران ـ٣٠

 . م١٩٩١
امل الكتـب، القـاهرة ، ع٤، طعلم النفس الطفولة واملراهقة: حامد عبد السالم زهران ـ٣١

 .م١٩٨٦
ــز الفقــي ـ٣٢ ــد العزي ــت، دراســات يف ســيكولوجية النمــو: حامــد عب ــم، الكوي ، دار القل

 . م١٩٩٠
، دار املعــارف، القــاهرة، دراســات يف فلســفة الرتبيــة: حســان حممــد حســان وآخــرون ـ٣٣

 . م١٩٨٦
، تطــور نظــام التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية: محـدان أمحــد الغامــدي وآخــرون ـ٣٤

 . م٢٠٠٢طبعة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب، الرياض، م
، دار القلـم، الكويـت، األخـالق ومعيارهـا بـني الوضـعية والـدين: محدي عبد العـال ـ٣٥

 ). ت.د(
، دار إرشاقـات، الريـاض، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أسـاليبه: ذرقان عبيدات ـ٣٦

 . م٢٠٠٣ه  ـ ١٤٢٤
 . هـ١٤١٤، دار القلم، الكويت، النفس الرتبوي علمعالم، أبو  رجاء حممود ـ٣٧
، القيم األخالقية يف الفكر اإلسالمي والفكر املعـارص: سامية عبد الرمحن عبد السالم ـ٣٨

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 
 . م٢٠٠٤، مؤسسة اقرأ، القاهرة، علم النفس يف القرآن الكريم: سعد رياض ـ٣٩
 .م١٩٨٠، عامل الكتب، القاهرة، ل إىل العلوم الرتبويةاملدخ: سعد مريس أمحد ـ٤٠
 .م١٩٨٥، دار الفكر العريب، القاهرة، معاهد التعليم يف اإلسالم: عيد إسامعيل عيلس ـ٤١
 ؟م١٩٨١، عامل الكتب، القاهرة، دراسات يف فلسفة الرتبية: سع د عيل ـ٤٢
ئـة املرصـية العامـة ، اهليتنميـة القـيم الرتبويـة والنفسـية لألبنـاء: السيد أمحد املخزنجي ـ٤٣

 . م١٩٩٣الكتبة الثقافية، القاهرة،  للكتاب،



)٢٠٦( 

، دار الفكـر العـريب، القـاهرة، القيم الرتبوية يف القصص القـرآين: سيد أمحد طهطاوي ـ٤٤
 . هـ١٤١٣

، دار الرشــوق، بــريوت، ٧، طخصــائص التصــور اإلســالمي ومقوماتــه: ســيد قطــب ـ٤٥
 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

حتقيـقاألمثـال يف القـرآن: القيم اجلوزيـةابن يب ب ر أشمس الدين حممد ابن  ـ٤٦ سـعيد : ، 
 .م١٩٨١حممد اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 

ــوم الســلوكية: صــالح العســاف ـ٤٧ مكتبــة األوىلالطبعــة  املــدخل إىل البحــث يف العل  ،
 . ١٩٩٥/هـ١٤١٦العبيكان، الرياض، 

ار ، د١٢، طالرتبيــة وطــرق التــدريس: صــالح عبــد العزيــز و عبــدالعزيز عبــد املجيــد ـ٤٨
 . )د، ت(املعارف، القاهرة 

خـالق الرسـول أموسوعة نرضة النعـيم يف مكـارم و: بن محيد وآخرونصالح عبداهللا  ـ٤٩
 . هـ١٤١٨، دار الوسيلة للنرش والتوزيع، جدة، صىل اهللا عليه وسلمالكريم 

 . م ١٩٨٦، مؤسسة اخلليج العريب، القاهرة، القيم الرتبوية: ضياء زاهر ـ٥٠
، دار الفكـر العـريب، القـاهرة، لسفة الرتبية يف احلديث الرشيفف: عبد اجلواد سيد بكر ـ٥١

 .هـ١٤٠٣
، )ن. د(، جتاهـات الدينيـةالتحرضـ وتـأثريه عـىل القـيم واإل: عبد احلفيظ حممـد شـناق ـ٥٢

 ). ت.د(
، الـدار العربيـة أسس الرتبيـة اإلسـالمية يف السـنة النبويـة: عبد احلميد الصيد الزنتاين ـ٥٣

 .م١٩٨٤للكتاب، تونس، 
، منـاهج البحـث يف الرتبيـة وعلـم الـنفس: حلميد جابر جابر و أمحد خـري كـاظمعبد ا ـ٥٤

 . هـ١٩٦٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢ط
علـم الـنفس التكـويني أسسـه وتطبيقاتـه مـن الـوالدة إىل : عبد احلميد حممد اهلاشـمي ـ٥٥

 .هـ١٤٠٠، دار املجمع العلمي، جدة، ٤، طالشيخوخة
 . هـ١٤٢٥، مكتبة الرشد، الرياض، ٢طنفس النمو،  علم: عبد الرمحن سيد سليامن ـ٥٦



)٢٠٧( 

، دار الوثـائق ١، طسيكولوجية املراهـق املسـلم املعـارص: عبد الرمحن حممد العيسوي ـ٥٧
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الساملية، الكويت، 

 . هـ١٤١٤، دار املسلم، الرياض، ٢، طاملراهقون: عبد العزيز النغيميش ـ٥٨
. نظـام التعلـيم يف اململكـة العربيـة السـعودية :عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل وآخرون ـ٥٩

 . هـ١٤١٩دار اخلرجيي للنرش، الرياض، 
، دار الرتبية اإلسالمية وحتـديات العرصـ: عبد الغني عبود و حسن ابراهيم عبد العال ـ٦٠

 . م١٩٩٠الفكر العريب، القاهرة، 
رشـوق، عـامن، ، دار الاملدخل إىل الرتبية والتعلـيم: عبد اهللا الرشدان، ونعيم اجلعنيني ـ٦١

 .م١٩٩٤
ــه يف اململكــة العربيــة الســعودية: عبــد اهللا بــن عقيــل العقيــل ـ٦٢ ، سياســة التعلــيم ونظام

 . هـ١٤٢٦الرياض، مكتبة الرشد، 
، دار احلارثي للطباعة ٢، طاإلدارة املدرسية املهام واملسؤوليات: عبد اهللا سامل القايض ـ٦٣

 .هـ١٤١٣والنرش، جدة، 
، ٢، طمشكالت وقضايا تربوية معـارصة: امل باقارشنيس، وصالح سعبد اهللا عيل اآل ـ٦٤

 .هـ١٤١٤دار الثقافة، مكة املكرمة، 
أزمــة األخــالق اســباهبا وعالجهــا مــن منظــور الرتبيــة : عبــد اهللا حممــد أمحــد حريــري ـ٦٥

القـرى، مكـة  جامعة أم، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، اإلسالمية
 . هـ١٤١٧املكرمة، 

سـلوك العنـف املـدريس لـدى طـالب املـرحلتني املتوسـطة ال وآخـرون، عبد املنـان مـ ـ٦٦
 . ، وزارة الرتبية والتعليموالثانوية دراسة مسحية يف اململكة العربية السعودية

ــنحالوي ـ٦٧ ــدالرمحن ال ــة  أصــول: عب ــت واملدرس ــاليبها يف البي ــالمية وأس ــة اإلس الرتبي
 . هـ١٤٢٦، دار الفكر، دمشق، واملجتمع

التفكري العلمي والوعي االجيايب بني وسائل اإلعالم ومناهج التعليم : لشايععبداهللا عثامن ا ـ٦٨
 . م٢٠٠١ديب باملدينة املنورة، ، مطبوعات النادي األيف اململكة العربية السعودية



)٢٠٨( 

، دار الكلمة الطيبة، نسانالتصور اإلسالمي للكون واحلياة واإل: عثامن مجعة ضمريية ـ٦٩
 . هـ١٤٠٥القاهرة، 

 .م١٩٨٩، دار الفكر، الطفل واألرسة واملجتمع: ةزير عامرعصام نمر، وع ـ٧٠
 . م١٩٩٥القاهرة  ، مكتبة النهضة املرصية،التوجيه الرتبوي واملهني: عطية حممود هناء ـ٧١
، مكتبـة الفـالح، ٢، طمنهج الرتبيـة اإلسـالمية، أصـوله وتطبيقاتـه: عيل أمحد مدكور ـ٧٢

 .م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٢مويل، الكويت، 
دار  الفلسـفية لرتبيـة قـراءات ودراسـات، صـولاأل: نـني وآخـرونالعيأبـو  عيل خ يل ـ٧٣

 . م٢٠٠٣عامن،  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
، مكتبة ابراهيم حلبي، املدينة املنـورة، القيم اإلسالمية والرتبية: العيننيأبو  عيل خ يل ـ٧٤

 . م١٩٨٨
دار الفكـر العـريب،  ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكـريم: عيل خليل أبو العينني ـ٧٥

 .م١٩٨٠القاهرة، 
، دار املنــار، القــاهرة، املســجد وأثـره يف املجتمــع اإلسـالمي: عـيل عبــد احللـيم حممــود ـ٧٦

  .ـه١٤٠٥
 . م١٩٧٩، دار املعارف، القاهرة، علم النفس اإلجتامعي: علياء شكري ـ٧٧
ــومي الشــيباين ـ٧٨ ــالمية: عمــر الت ــة اإلس ــفلســفة الرتبي ــاب، ليبي ــة للكت ــدار العربي ا، ، ال

 . م١٩٨٨
هـ ١٤١٠، دار الصحابة للرتاث، هتذيب األخالق: عمرو بن بحر بن حمبوب اجلاحظ ـ٧٩

 . م١٩٨٩ -
مكتبــة ٦، طاملنــاهج أسســها وتنظيامهتــا وتقــويم أثرهــا: فـؤاد إبــراهيم عبــد اللطيــف ـ٨٠  ،

 .م١٩٩٤مرص، القاهرة، 
العـامل العـريب، ، دار الرتبية األخالقية يف املجتمع العريب املعـارص: فاطمة الزهراء سامل ـ٨١

 .م٢٠٠٧القاهرة، 
ا: فوزي حممد طايل ـ٨٢  . م١٩٩٧، مركز اإلعالم العريب، القاهرة كيف نفكر اسرتاتيجي 



)٢٠٩( 

ــة ديــاب ـ٨٣ ــة: فوزي ، دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنرشــ، القــيم والعــادات اإلجتامعي
 . م١٩٧٧القاهرة، 

املرصـية،  نجلـوكتبـة األ، ماالجتاهات املعارصة يف دراسة القيم والتنمية: كامل التابعي ـ٨٤
 . م١٩٧٧القاهرة، 

 . م١٩٨٣، دار املريخ، الرياض، القيم والرتبية: لطفي بركات أمحد ـ٨٥
 . ٢٠٠٦، دار الرشوق، عامن، الشباب والقيم يف عامل متغري: ماجد الزيود ـ٨٦
ن، األردن، ٢، طتعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد ـ٨٧ ّ هـ ــ ١٤٢٧، دار املسرية، عام

 .م٢٠٠٧
مؤسسـة ٣طتربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس، : مد السيد حممد الزعبالويحم ـ٨٨  ،

 . هـ١٤١٧الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، 
 . هـ١٣٩٧املرصية، القاهرة، نجلو، مكتبة األالرتبية أصوليف : حممد اهلادي عفيفي ـ٨٩
بحــوث الرتبويــة ، مركــز الاملبــادئ والقــيم يف الرتبيــة اإلســالمية: حممــد مجيــل خيــاط ـ٩٠

 . هـ١٤١٦والنفسية، مكة املكرمة، 
 .م١٩٨٤، مكتبة عكاظ، جدة، املنهج وإعداد املعلم: حممد حامد األفندي ـ٩١
، املؤسسـة العربيـة احلديثـة، ١٢، سلسـة إسـالميات، عـدد خالقناأ: حممد ربيع جوهر ـ٩٢

 . )ت.د(
للكتــاب، ، اهليئــة املرصــية العامــة البنــاء اإلجتامعــي والشخصــية: حممــد ســعيد فــرج ـ٩٣

 . م١٩٨٠االسكندرية، 
، مدخل إىل أصول الرتبية اإلسالمية: حممد عبد اهللا آل عمرو، ومعمور يوسف الشيخ ـ٩٤

 .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥مكتبة املتنبي، الدمام، 
، مطــابع الفــرزدق التجاريــة، النظريـة اخللقيــة عنــد ابــن تيميـةحممـد عبــد اهللا عفيفــي،  ـ٩٥

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١الرياض، ط
،  حمـمـد عـطـا ـ٩٦ ــةنســاينالنمــو اإلحـسـني عـقـل ــة واملراهق ، دار اخلرجيــي للنرشــ  الطفول

 . هـ١٤١٣والتوزيع، الرياض، 



)٢١٠( 

 .هـ١٤٠٨، دار املجتمع، جدة، مقدمة يف أصول الرتبية: حممد عيل املرصفي ـ٩٧
ــر الشــيباين ـ٩٨ ــالمية: حممــد عم ــة اإلس ــن أســس الرتبي ــة للنرشــ، ٢، طم ، املنشــأه العام

 . ه١٣٩١طرابلس، 
، مكتبــة النهضـة املرصــية، الطفـل واملراهـق: يــدان ومنصـور حســنيحممـد مصـطفى ز ـ٩٩

 . م١٩٨٢القاهرة، 
، دار ٣، طالنمو النفيس للطفل واملراهق ونظريـات الشخصـية: حممد مصطفى زيدان ـ١٠٠

 . هـ١٤١٠الرشوق، جدة، ، 
 .١٢٣م، ص١٩٨٣، عامل الكتب، القاهرة، الرتبية اإلسالمية: مد  نري  ريسحم ـ١٠١
، املكتــب اإلســالمي، بــريوت، صــحيح ســنن الرتمــذي: لبــاينحممــد نــارص الــدين األ ـ١٠٢

 . هـ١٤٠٨
، دار عـامل الكتـب، الريـاض، ات املـنهج الـدرايس ومهامتـهأساسـي: حممود أمحد شـوق ـ١٠٣

 . هـ١٤١٦
مكتبـة القيم السلوكية لـدى طـالب املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة: حممود عطا عقل ـ١٠٤  ،

 . ـه١٤٢٢الرتبية العربية لدول اخلليج، الرياض، 
 هــ١٤٠١، دار املعارف، القاهرة، القيم اخلاصة لدى املبدعني: حمي الدين أمحد حسني ـ١٠٥

 . م١٩٨١ــ
، دار اخلرجيــي، الريــاض، ٢، طاملدرســة واملجتمــع: مصـطفى حممــد متــويل، وآخــرون ـ١٠٦

 .هـ١٤١٥
 هـ١٤١٧، دار عامل الكتب، الرياض، الرتبية األخالقية اإلسالمية: مقداد ياجلن ـ١٠٧
، مكتبــة الرشــد، علــم نفــس النمــو: وتــاج الرســ عبــد اهللا الشــيخخــرس أنائــ  حممــد  ـ١٠٨

 . هـ١٤٢٦الرياض، 
، مكتبـــة وهبــة، القـــاهرة، ٢، طاخلصــائص العامـــة لإلســالم: يوســف القرضـــاوي ـ١٠٩

 . م١٩٨١
 



)٢١١( 

` :
القـيم اخللقيـة املسـتنبطة مـن القصـص النبـوي الـواردة يف : بتسام أمحـد نـارص احلمـدإ ـ١١٠

 جامعـة أم، رسالة ماجسـتري، كليـة الرتبيـة، اري ودور األرسة يف تطبيقهاصحيح البخ
 . هـ١٤٢٦، املكرمةالقرى، مكة 

، القيم األخالقية يف برامج األطفال بالتلفزيون املرصي: رشف حممد إبراهيم قادوسأ ـ١١١
رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولـة، جامعـة عـني شـمس، 

 ،  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢مرص
مـدى إدراك املـراهقني لـبعض القـيم األخالقيـة التـي تعكسـها : حازم أنور حممد البنـا ـ١١٢

، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات العليـا املسلسالت العربية التلفزيونية
 ،  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠لل فولة  ج معة ع  شمس، مرص

، احلجـرات ملستنبطة من سورةمدى تطبيق املدرسة للقيم الرتبوية ا: حامد سامل احلريب ـ١١٣
 .هـ١٤٠٤القرى،  جامعة أمرسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 

القيم الرتبويـة املتضـمنة يف النصـوص الشـعرية املقـررة يف ادب : حسن عبد اهللا القرين ـ١١٤
 . هـ١٤٢٤القرى، مكة املكرمة،  جامعة أم، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، الثانوية

طفــال ال القيـة ألافاعليـة برنـامج لتنميـة بعـض القـيم : حسـني أمحـدحنـان مـرزوق  ـ١١٥
 . ٢٠٠٤، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني شمس، مرص، الشوارع

القـيم اإلسـالمية لـدى طالبـات جـامعتي أم القـرى بمكـة : رجاء سـيد عـيل املحضـار ـ١١٦
تـوراه، ، رسـالة دكاملكرمة وامللك عبد العزيـز بجـدة وعالقتهـا بالتخصـص الـدرايس

 هـ١٤٢٠كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
، بتدائيـةالرتبية اخللقيـة يف اإلسـالم وتطبيقاهتـا يف املدرسـة اإل: عبد ربه ناجي السلمي ـ١١٧

 . القرى، مكة املكرمة ـ جامعة أمرسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 
 سـايسالب مرحلـة التعلـيم األتنميـة القـيم األخالقيـة لـدى طـعطية حممد الصـالح،  ـ١١٨

، رسـالة العليا من وجهة نظر معلمي الرتبيـة اإلسـالمية يف اململكـة األردنيـة اهلاشـمية
 . هـ١٤٢٤القرى،  جامعة أمدكتوراه، كلية الرتبية، 



)٢١٢( 

غـري  نشطةيف املرحلة الثانوية من خالل األ تنمية القيم األخالقية: عوض محد احلسني ـ١١٩
 جامعــة أمســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة، ر، )دراســة ميدانيــة(الصــفية 

 . هـ١٤٢٧القرى، مكة املكرمة، 
تنميــة القــيم األخالقيــة يف املرحلــة الثانويــة مــن خــالل : عــوض محــد زاهــر احلســني ـ١٢٠

، رسالة ماجستري غري منشـورة، جامعـةام القـرى، مكـة املكرمـة، غري الصفية نشطةاأل
 . ١٤٢-١٤١هـ، ص ١٤٢٧

القـيم األخالقيـة يف قصـة سـيدنا يوسـف عليـه السـالم وتقـدير : عليمأبو  فاط ة عيد ـ١٢١
، ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، طلبة كليات الرشـيعة لدرجـة اكتسـاهبا وممارسـتها

 . م١٩٩٩-هـ١٤١٩جامعة الريموك، كلية الرتبية واإلدارة، األردن، 
برامج الشباب بقناة  القيم الرتبوية اإلسالمية املتضمنة يف بعض: فايز عبد اهللا احلارثي ـ١٢٢

، رسالة ماجستري، هـ١/٥/١٤٢٧: هـ إىل١/١/١٤٢٧: املجد الفضائية يف الفرتة من
 . هـ١٤٢٧القرى، مكة املكرمة،  جامعة أمكلية الرتبية، 

القيم اخللقية املستنبطة من قصص النساء يف القرآن الكريم : كوثر حممد رضا الرشيف ـ١٢٣
 جامعة أم، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، )اتودور األرسة يف غرسها يف نفوس الفتي(

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥. القرى، مكة املكرمة
القــيم اخللقيــة املســتنبطة مــن قصــص النســاء يف القــرآن : كــوثر حممــد رضــا الرشــيف ـ١٢٤

 . هـ١٤٢٥القرى،  جامعة أم، رسالة ماجستري غري منشورة، الكريم
ض القيم الرتبوية يف املجتمـع موقف طالب اجلامعة من بع: مرام حامد أمحد احلازمي ـ١٢٥

رسـالة ، )دراسة ميدانية عىل طالب وطالبات جامعة طيبة يف املدينة املنورة(السعودي 
 . هـ١٤٢٧ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

دور مـنهج احلـديث والثقافـة اإلسـالمية يف تعزيـز القـيم : مسفر عبد اهللا سـامل املـالكي ـ١٢٦
، رسـالة ماجسـتري، كليـة لقية لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائفاخل

 . هـ١٤٢٨القرى، مكة املكرمة،  جامعة أمالرتبية، 



)٢١٣( 

القـيم الرتبويـة الواجـب توافرهـا لـدى طلبـة كليـات الرتبيـة : معني عبد اللطيـف اخللـف ـ١٢٧
 . م١٩٠٦دن، راأل، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، اربد، الرياضية من وجهة نظرهم

دراك طالبــات الصــف الثالــث الثــانوي باملدينــة املنــورة للقــيم إ: نجــاة أمحــد رضــوان ـ١٢٨
، رسالة ماجستري، جامعة امللـك عبـد العزيـز، جـدة، اإلسالمية يف املواقف اإلجتامعية

 . هـ١٤٢١
 بتدائيــةاألخالقيـة يف بـرامج الرتبيـة اإلسـالمية باملرحلـة اإل القـيم: وداد أمحـد الظهـار ـ١٢٩

 جامعــة أم، رســالة ماجســتري غـري منشــورة، كليـة الرتبيــة، لكـة العربيــة السـعوديةمبامل
 .هـ١٤٠٣. القرى، مكة املكرمة

تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبية اإلسالمية لـدى تلميـذات املرحلـة : وضحة السويدي ـ١٣٠
 . هـ١٤٠٩، رسالة دكتوراه منشورة، دار الثقافة، الدوحة، اإلعدادية بدولة قطر

` 
، اإلدارة العامـة للتخطـيطالرئاسة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر،  ـ١٣١

هــ، صـدر عـام ١٤٢٧/١٤٢٨التقرير السنوي النجازات الرئاسة خالل العام املـايل 
 . هـ١٤٢٩

ـــة،  ـ١٣٢ ـــوير اإلوزارة الداخلي ـــة للتط ـــث اإلدارة العام ـــاب اإلحصـــائي الثال دراي، الكت
 . هـ١٤٢٧والثالثون لعام 

ــارف،  ـ١٣٣ ــة الســعوديةوزارة املع ــيم يف اململكــة العربي ــابع وزارة ٤، طسياســة التعل ، مط
 . هـ١٤١٦املعارف، الرياض، 

` 
رسـالة  مـؤمتر ، بحـوثأوضـاع املسـاجد يف العـامل املعـارص: أمحد عبـد العزيـز املبـارك ـ١٣٤

 .، مكة املكرمة١٣٩٥رمضان،  ٢٠ـ  ١٥املسجد الرتبوية، رابطة العامل اإلسالمي، من 
، بحــوث مــؤمتر رســالة املســجد الوجهــه اإلجتامعيــة يف رســالة املســجد: حـسـن  اـلـد ـ١٣٥

هـــ، مكــة ١٣٩٥رمضــان،  ٢٠رمضــان ـــ  ١٥الرتبويـة، رابطــة العــامل اإلسـالمي، مــن
 .٤١٢املكرمة، ص 



)٢١٤( 

ً أماهيـة القـيم و: حسني أمحـد احليـاري ـ١٣٦ ، مـؤمتر القـيم والرتبيـة يف عـامل انواعهـا إسـالمي
، ردن، لرتبيــة، جامعـة الريمــوك، اربــد، األرشـاد وعلــم الــنفس، كليـة اقســم اإل متفـري
 . م٢٠٠٢
` 
رشطـة الشـارقة، العـدد ، الفكر الرشطي، مركز بحـوث العنف املدريسأمحد حويتي،  ـ١٣٧

)٢٠٠٤، )٤٨ . 
بعض العوامـل املرتبطـة بـالقيم الرتبويـة لـدى طـالب كليـة الرتبيـة : محد فالح الرشيد ـ١٣٨

 .م٢٠٠٠، ٥٦انية، املجلة الرتبوية، العدددراسة ميد -بجامعة الكويت
، جملــة مؤتــة للبحــوث هليــةالزرقــاء األاملنظومــة القيميــة لطلبــة جامعــة : شــادية التــل ـ١٣٩

 . م٢٠٠٣، ١ية واإلجتامعية، العددنسانسلسلة العلوم اإل: والدراسات
ة هـــ، اململكــ٧/٢/١٤٣٠الســنة التاســعة، االثنــني ) ٣٠٤٨(صــحيفة الــوطن العــدد  ـ١٤٠

 . هباأالعربية السعودية، 
سلسـلة عـامل املعرفـة، عـدد ، )دراسـة نفسـية(رتقـاء القـيم إ: عبد اللطيف حممد خليفة ـ١٤١

دب، جلــس الــوطني للثقافــة والفنــون واآلهـــ، تصــدر عــن امل١٤١٢، رمضــان، ١٦٠
 . الكويت

، ر طلبته ادور اجلامعة اإلسالمية يف تنمية بعض القيم من وجهة نظ: فؤاد عيل العاجز ـ١٤٢
املجلـد اخلـامس ) يةنسانسلسلة الدراسات اإل(حث منشور، جملة اجلامعة اإلسالمية ب

 . م، فلسطني، غزة٢٠٠٧يناير  -عرش، العدد األول 
مـن  األوىل ألربعـةالقيم املتضمنة يف كتـب القـراءة للصـفوف ا: حممد محيدان العبادي ـ١٤٣

، ٩١الة اخلليج العريب، العدد، بحث منشور، جملة رسيف سلطنة عامن سايسالتعليم األ
 . م، مكتب الرتبية العريب٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥

جامعـة ٣٧، العدد١٠ج املجلة الرتبوية، فلسفة الرتبية يف اإلسالم،: يزيد السورطي  ـ١٤٤  ،
 . م١٩٩٧الكويت، الكويت، 



)٢١٥( 

` 
 بمرص نسانموقع حقوق اإل ـ١٤٥

http: //www.imbh.net/aldaftar/showarticle_ar. php?articleID=٩٤٠  
 املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف -موقع مركز الدراسات أمان ـ١٤٦
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)٢١٧( 

 
 )١( رقم ملحق

 النهائية صورتها في االستمارة



)٢١٨( 

ijk 
 املحرتم                 /                                                             أخي املعلم الفاضل

 ،وبعد...                السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
توس طة مـن تنمية القـيم األخالقيـة لـدى طـالب املرحلـة امل«فحيث يقوم الباحث بدراسة للامجستري بعنوان 

فيسـعدين ا ن أقـدم هـذه اإلسـتبانة التـي بـني أيـديكم  »وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية بمحافظة القنفذة
 :لتحقيق أهداف الدراسة وهي 

 .حتديد القيم األخالقية الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة -١
 .الوقوف عىل أساليب تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة -٢
 .لتعرف عىل مدى اكتساب طالب املرحلة املتوسطة لبعض هذه القيم األخالقيةا -٣

وملا كنتم مـن أهـل االختصـاص يف هـذا املجـال فقـد تـم اختيـاركم لإلجابـة عـىل أسـئلة وعبـارات 
وكـيل ، تفضـلها فلذا يرجى منكم التكرم بإبداء وجهة نظركم نحو اإلجابة التي متيل إليهـا أو ،ستبانةاإل

علامً بأن إجـابتكم تسـاهم يف إنجـاح هـذه الدراسـة وحتقيـق ، ابتك ستكون واضحة ورصحية ثقة بان إج
 .أهدافها

راجيـا مـن اهللا ،وأخريا أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم يف هذه اإلستبانة واإلجابة واملشـورة 
 .أن جيزهيم عني أحسن اجلزاء،تعاىل 

 الباحث
 محد العييسأعيل مسعود 













 



)٢١٩( 

من خالل القيم املوضحة أدناه يرجى أن حتدد من وجهة نظـرك مـدى درجـة أمهيتهـا  :أوالً 
أمام كـل قيمـة خلقيـة، ويف اخلانـة التـي (   ) ة لدى طالب املرحلة املتوسطة وذلك بوضع إشار

 تتفق مع رأيك ؟





الصدق 
مصاحبة األخيار 
حتمل املسئولية 
األمانة 
اإليثار 
لتواضعا 
احلياء 
العفة 
النظافة 
احرتام اآلخرين 
الوفاء 
العفو 
الشجاعة 
النظام 
الشورى 
العدل 
املساواه 
الصرب 
الرمحة 
التعاون 
بر الوالدين 
صلة الرحم 



)٢٢٠( 

فيام ييل جمموعة من األساليب التي تستخدم يف تعلـيم القـيم األخالقيـة لـدى طـالب  :ثانياُ 
ُ م حتديد مدى مناسبة كل طريقة من أفريجى التكر، املرحلة املتوسطة ، لقيـة أفضـلجل تنميـة خ

 .مقابل كل أسلوب ويف اخلانة التي تتفق مع رأيكم(  ) وذلك بوضع إشارة 




االستفادة من طابور الصباح لتنمية القيم األخالقية 
استخدام اإلذاعة املدرسية لزيادة الوعي اخللقي 
توظيف الوسائل التعليمية يف غرس القيم األخالقية 
مصىل املدرسة احلرص عىل تأدية الصالة مجاعة مع التالميذ يف 
استخدام أسلوب احلوار يف التدريس 
الربط بني القيم األخالقية املراد تدريسها وواقع احلياة 
عرض القصص املناسبة ألعامر التالميذ باملرحلة املتوسطة 
رضب األمثال التي تظهر القيم األخالقية 
واملدرسة والتالميذ التعاون الرتبوي االجيايب بني األرسة 
تفعيل دور وسائط الرتبية اخلارجية مع املدرسة 
 العصف الذهني( طرح األسئلة التي تثري التفكري( 
تنظيم الرحالت اهلادفة للتالميذ 
جيايب للتمسك بالقيم األخالقيةاإل ثربيان األ 
ألخالقيةتوظيف األحداث اجلارية يف غرس القيم ا 
إعداد بطاقة ملتابعة نمو القيم األخالقية لدى التالميذ 
ستفادة من األنشطة الصفية و الالصفية يف غرس القيم األخالقيةاإل 
شخصية املعلم القدوة الصاحلة 
البحوث العلمية املشرتكة 
تقييم التالميذ بعضهم لبعض 
ميذ يف تقييم املعلمنيمشاركة التال 
إسناد بعض املهام القيادية للتلميذ 
مشاركة  التالميذ يف خدمة املجتمع 

 أساليب أخرى ترى إضافتها
..................................................... 



)٢٢١( 

ًا جهـة نظـرك مـدى من خالل األفعال السلوكية املوضحة أدناه يرجـى أن حتـدد مـن و: ثالث
أمــام كــل  فعــل (   ) درجــة ووجودهــا لــدى طــالب املرحلــة املتوســطة وذلــك بوضــع إشــارة 

 ويف اخلانة التي تتفق مع رأيك ؟، سلوكي





ً قول وفعل التلميذ احلق ١  يقة والواقع يطابق غالبا
 يصاحب التلميذ الرفقة الصاحلة  ٢
ً اجلزاء الذي يستحقه عىل فعله  ٣  يتقبل التلميذ نتائج أعامله مدركا
 يقوم التلميذ باألعامل املوكلة إليه بمسئولية وعىل أحسن وجه  ٤
م التلميذ زمالئه عىل نفسه يف املنفعة  ٥ ّ قد ُ  ي
 تعامله مع االخرين يتواضع التلميذ يف  ٦
 يرتك التلميذ كل ما هو قبيح من السلوك  ٧
ْ به فعله ٨ ل ُ  يبتعد التلميذ عن املحارم وكل ما الجيم
 حيافظ التلميذ عىل نظافته ونظافة البيئة من حوله ٩
 ال ينتقص التلميذ اآلخرين وال يسخر منهم ١٠
 نه وبني زمالئه يلتزم التلميذ الوفاء باالتفاق بي ١١
د التلميذ اإلساءة بالعفو والصفح ١٢ ُ ً ير  غالبا
 ال يرتدد التلميذ يف قول احلق أو دفع الرش مع توقعه الرضر ١٣
 يلتزم التلميذ بالنظام املدريس ١٤
يعرض التلميذ أموره وأعامله عىل املختص ملعرفة صواهبا قبل القيام  ١٥

 هبا 
 ميذ كل ذي حق حقه دون نقصان يعطي التل ١٦
ق التلميذ بني التالميذ يف تعامله معهم  ١٧ ّ  ال يفر
ل التلميذ املهام املطلوبة منه برضا ودون تضجر ١٨ ّ  يتحم
 يعامل التلميذ كل من حوله بعطف ولني  ١٩
 يساعد التلميذ زمالئه يف إنجاز األنشطة  ٢٠
والتقدير والطاعة لوالديه عند احلديث عنهم يظهر التلميذ االحرتام  ٢١

 ويثني عليهم
 يتودد التلميذ ألقاربه املحيطني به وحيسن إليهم  ٢٢



)٢٢٢( 

 

 
 )٢( رقم ملحق

 قائمة بأسماء المحكمين



)٢٢٣( 



     
 جامعة أم القرى أصول تربية أستاذ حامد سامل احلريب.د.أ ١
 كلية املعلمني بمكة املكرمة مناهج وطرق تدريس أستاذ سليامن الطاهريوسف .د.أ ٢
 جامعة أم القرى علم نفس أستاذ حممد املري اسامعيل. د ٣
 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ سامل امحد حممود خليل. د ٤
 رمةكلية املعلمني بمكة املك مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك حممد نور إدريس. د ٥

عبد احلافظ عبد احلبيب . د ٦
 كلية املعني بالقنفذة تربية أستاذ مشارك اجلزويل

 كلية املعلمني بالقنفذة أصول تربية أستاذ مشارك خريي حسان السيد عبيد. د ٧
 كلية املعلمني بالقنفذة مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك عثامن حممد العامل. د ٨
 كلية املعلمني بالقنفذة مناهج وطرق تدريس اركأستاذ مش امحد عيل سامل. د ٩
 كلية املعلمني بالقنفذة مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك تركي عيسى اخلطيب.د ١٠
 جامعة أم القرى علم نفس أستاذ مشارك هشام حممد املخيمر. د ١١
 جامعة أم القرى أصول تربية أستاذ مساعد نايف حامد الرشيف. د ١٢
 كلية املعلمني بالقنفذة مناج وطرق تدريس أستاذ مساعد ود مفلحغازي حمم. د ١٣
 كلية املعلمني بالقنفذة أصول تربية أستاذ مساعد عمر حممد مريس.د ١٤
 كلية املعلمني بالقنفذة علم نفس أستاذ مساعد رضا فاروق حافظ. د ١٥
 ذةكلية املعلمني بالقنف مناهج وطرق تدريس حمارض حممد عيل الصلبي. أ ١٦
 كلية املعلمني بالقنفذة مناهج وطرق تدريس حمارض حممد امحد مصلح.أ ١٧

 



)٢٢٤( 

 
 )٣( رقم ملحق

 التربية كلية عميد خطاب
 المكرمة بمكة



)٢٢٥( 

 
 

 



)٢٢٦( 

 
 )٤( رقم ملحق

 الخطابات



)٢٢٧( 






)٢٢٨( 








)٢٢٩( 

 
 )٥( رقم ملحق

 الجداول

` 


 

`  


 



)٢٣٠( 




 .يوضح املدارس بقطاع القنفذة وعدد معلميها وطالهبا) ١(جدول 

    



 


 

  

 ٣ القنفذة احلسني بن عيل 
 ١٥١ متوسط

 ١٧١ ثانوي  حكومي

 حكومي ١٠٤ متوسط ٢ القنفذة خالد بن الوليد  

 ١٤٠ متوسط  يحكوم ٢٩٣ ابتدائي ٣ القنفذة السعودية 

 ٢٢١ ثانوي  حكومي ١٨٤ متوسط ٣ احد بني زيد احد بني زيد 

 ٢ الصاحلي الصاحلي 
 ١٣٥ ابتدائي

 ٧٢ متوسط  حكومي

 ٢ عاجة النهضة 
 ٢٢٠ ابتدائي

 ١١٠ متوسط  حكومي
 ١١٥ ثانوي

 ١١٢ متوسط  حكومي ١٢٣ ابتدائي ٢ عمرات عمرات 

 ٢ القاع عقبة بن نافع 
 ١٥٨ ابتدائي

 ٨٣ متوسط  حكومي

 معلم تربية اسالمية  ١٩
 باملرحلة املتوسطة

طالب  ٧٠١
  حكومي ٨ باملتوسطة

 



)٢٣١( 

 


 .اوعدد معلميها وطالهب القوزيوضح املدارس بقطاع ) ٢(جدول 

    


 


 
  

  مستأجر ٢٠٤ متوسطة ٥ القوز القوز ١

 ١٤١ ثانوية  مستأجر ١٧٧ متوسطة ٤ القوز  ماجة ابن ٢

 ٢١٥ ثانوية  حكومي ١٨٧ متوسطة ٢ احلبيل  احلبيل ٣

  عنيكر عنيكر ٤
 ٢٦٨ ثانوية  حكومي ١٩٢ متوسطة ٣ 

 ٩٧ ثانوية  حكومي ١٠٠ متوسطة ٢ اجلرد  اجلرد ٥

 ٥٢ متوسطة  مستأجر ٨٥ ابتدائية ١ املحاسنة خضري بن اسيد ٦

 ٤٣ متوسطة  حكومي ٤٣ ابتدائية ٢ الكدسة الكدسة ٧

 ١٢٧ ثانوية  مستأجر ١٢٤ متوسطة ٢ يبة ثالثاء يبة ثالثاء ٨

 ٦٧ متوسطة  حكومي ١٠٥ ابتدائية ٢ عجالن عجالن ٩

 ٢ القحامن حنيفة بوأ االمام ١٠
 ١٣٢ ابتدائية

 ٧٤ متوسطة  مستأجر

 ٢٤  
 طالب١٢٢٠

 باملرحلة
 ةاملتوسط

 حكومية ٥
  مستأجرة ٥

 



)٢٣٢( 


 .اوعدد معلميها وطالهب املظيلفيوضح املدارس بقطاع ) ٣(جدول 

     


 
   

 ٢١٠ ثانوية  حكومي ٢٨٠ متوسطة ٥ املظيلف الفاروق ١
  مستأجر ١٧٨ متوسطة ٣ املظيلف فيصل امللك ٢
 ١٣٠ ثانوية  مستأجر ٦٣ متوسطة ٢ عقراء القرى ام ٣
 ١٠٥ ثانوية  وميحك ٨١ متوسطة ٢ احلليفة احلليفة ٤
  مستأجر ٧٢ متوسطة ٢ النيلة الشاطبي ٥
 ٦٧ متوسطة  حكومي ١٠٥ ابتدائية ٣ الشغز رشد ابن ٦
 شهاب ابن ٧

 ٦٦ متوسطة  حكومي ١١٩ ابتدائية ٢ الشعرية الزهري

 عامر عبيدة ابو ٨
 ٢ يبس اجلراح بن

 ٨٩ ابتدائية
 ٧٤ متوسطة  حكومي

 ٩١ ثانوية
 ٧٠ متوسطة  حكومي ٧٠ ابتدائية ٢ الثانية دوقة الريموك ٩
 ٧٥ متوسطة  حكومي ٩٦ ابتدائية ٢ البقاقري مالك بن انس ١٠
 ٢٩١ ثانوية  حكومي ١٠٨ متوسطة ٢ دوقة االوىل دوقة ١١
 ١٤٠ ثانوية  مستأجر ١٠٧ متوسطة ٣ صبيا بلومة صبيا ١٢

 ٣٠  
 طالب ١٢٤١

 باملرحلة
 املتوسطة

 حكومية ٨
  مستأجرة ٤

 



)٢٣٣( 


 .اوعدد معلميها وطالهب حيليوضح املدارس بقطاع ) ٤(جدول 

    


 
   

 بن ماجد مرياأل ١
  مستأجر ١٠٦ متوسطة ٣ كياد العزيز عبد

 ١٣٨ ثانوية  حكومي ٩٦ متوسطة ٢ الشعب الشعب ٢

 ٣٧٠ ثانوية  حكومي ١٢٢ متوسطة ٣ الصفة الصفة ٣

 ١١٠ ثانوية  مستأجر ٨٥ متوسطة ٣ الكدوة الكدوة ٤

 ٨٩ ثانوية  حكومي ٨٤ متوسطة ٢ حيل ساحل حيل ساحل ٥

 ١١٢ ثانوية  مستأجر ١٢٥ متوسطة ٣ خمشوش نصري بن موسى ٦

 ١٦١ ثانوية  حكومي ١٧٨ متوسطة ٤ السالمة السالمة ٧
  مستأجر ٧٢ متوسطة ٢ الصلب الصلب ٨

 ٤١ متوسطة  حكومي ٧٦ ابتدائية ٢ السبطة النورين ذو ٩

 ٢٤  
٩٠٩ 
 طالب
 باملرحلة

 املتوسطة

 حكومية ٥
  مستأجرة ٤

 



)٢٣٤( 


 .اوعدد معلميها وطالهب حرب وبني عيسىيوضح املدارس بقطاع ) ٥(جدول 

    


 
   

 ٢١٠ ثانوية  حكومي ١٨٧ متوسطة ٤ عيسى بني تيمية ابن ١

 ٢ اجلارة سبت اجلارة سبت ٢
 ٧٩ متوسطة

 ٧٦ ثانوية  حكومي

  حكومي ١٩٢ متوسطة ٣ الشاملية حرب الشاملية حرب ٣
 ٢١٤ ثانوية

  مستأجر ١١٢ ابتدائية ٢ الشرصة عازب بن الرباء ٤
 ٧٢ متوسطة

 ٢٨ متوسطة  حكومي ٥٠ تدائيةاب ١ احلازمني احلازمني ٥

 ١٣  
 طالب ٥٥٨

 باملرحلة
 املتوسطة

 حكومية٤
  مستأجرة ١

 



)٢٣٥( 


 .اوعدد معلميها وطالهب العرضية الشامليةقطاع يوضح املدارس ب) ٦(جدول 

    


 
   

  حكومي ٢٨٦ متوسطة ٤ نمرة نمرة ١

 ١٩٩ ثانوية  حكومي ٢٢٨ متوسطة ٣ الفائجة الفائجة ٢

 ١٥٨ ثانوية  حكومي ٨٧ متوسطة ٣ حاجلنا اجلناح ٣

 بني الرس املنترش بني الرس ٤
 ٩٠ متوسطة  حكومي ١٣٠ ابتدائية ٢ املنترش

 ٨٨ متوسطة  حكومي ١٢٠ ابتدائية ١ حذيفة ال حذيفة ال ٥

 بني فرعة جبل بن معاذ ٦
 ٣٠ متوسطة  مستأجر ٣٨ ابتدائية ٢ سهيم

 سليم لآ مسعود نب اهللا عبد ٧
 ٦٢ متوسطة  مستأجر ١١٠ ابتدائية ٣ )احلرش(

  حكومي ١٢٠ متوسطة ٣ املعقص املعقص ٨
 ٣٢٠ ثانوية

 العوامر ٩
 ٦٨ متوسطة  حكومي ٧٩ ابتدائية ٢ العوامر 

 ٢٧ متوسطة  مستأجر ٣٩ ابتدائية ١ الرايم االوزاعي االمام ١٠

 بن عبدالرمحن ١١
 ٣ سهيم بني عوف

 ٨٩ ابتدائية
 ١٣٤ متوسطة  حكومي

 ١٠٩ ثانوية

 ٢٧  
 طالب ١٢٢٠

 باملرحلة
 املتوسطة

 حكومية ٨
٣ 

 مستأجرة
 

 



)٢٣٦( 


 .اوعدد معلميها وطالهب اجلنوبيةالعرضية يوضح املدارس بقطاع ) ٧(جدول 

    


 
   

 ١٠١ ثانوية  حكومي ٦٧ ةمتوسط ٢ كثري ال كثري ال 

 ٤٨ متوسطة  حكومي ٦٥ ابتدائية ٢ شمران سبت الرازي 

 ٤٥ متوسطة  حكومي ٤٩ ابتدائية ٢ اجلوف اجلوف 

 ٨٠ متوسطة  حكومي ٨٧ ابتدائية ٢ النبيعة رزق بني 

 ٣ عامرة رباح بن بالل 
 ١٠٩ ابتدائية

 ١٠٠ متوسطة  حكومي
 ١٠٦ ثانوية

 ٢٦٠ ثانوية  حكومي ١٤٣ متوسطة ٤ ثريبان ثريبان 

 ١٣٢ ثانوية  حكومي ٩٨ متوسطة ٣ نخال نخال 

 ١٦٦ ثانوية  حكومي ١٥٤ متوسطة ٤ الصلة حدبة الفاريس سلامن 

 ٦٥ متوسطة  حكومي ٧٣ ابتدائية ٢ الزبريي العوام بن الزبري 

 ٢٤  
 طالب ٧٥٢

 باملرحلة
 املتوسطة

  حكومية٩

 



)٢٣٧( 


 .بالقطاعات التعليمية بمحافظة القنفذةيوضح املدارس ) ٨(جدول 

 
     




 

 

 

  

 ٨ ٧٠١ ١٩ ٨ القنفذة -  
 ٥ ٥ ١٢٢٠ ٢٤ ١٠ القوز  
 ٤ ٨ ١٢٤١ ٣٠ ١٢ املظيلف  
 ١ ٤ ٥٥٨ ١٣ ٥ عيسى وبني حرب  
 ٤ ٥ ٩٠٩ ٢٤ ٩ حيل  
 ٣ ٨ ١٢٢٠ ٢٧ ١١ الشاملية العرضية  
 ٩ ٧٥٢ ٢٤ ٩ اجلنوبية العرضية -  




 

 مدرسة ٦٤ تعليمية قطاعات ٧
 متوسطة

 معلم ١٦١
 اسالمية تربية

٦٦٠١ 
 طالب
 باملرحلة

 املتوسطة

٤٧ 
 مدرسة

 حكومية

١٧ 
 مدرسة
 مستأجرة

 

 







   



       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           







   


       

          

          

          

 
         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
         

          

          

          

          

          

          

          




 


   


       

          
          

 
 

        

 
 

        

          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

        

          

 
 

        

          
          

 
 

        

          
          

 
 

        

          

 

 




