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مما ال شك فيه أن األخالق من الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين التربـويين ،    
البناء األخالقي من مظاهر التعبير " مام كون وغيرهم على مر التاريخ ، ولعل من دواع هذا االهت

عن إنسانية اإلنسان ، ذلك أنه من العوامل التي تحدد اختيارات اإلنسان  في مواقـف التفاعـل   
، ص ١٩٩٦مكـروم ،  " ( االجتماعي من حيث غايات األفعال ومظاهر السلوك المعبرة عنهـا  

٢٣٠ . (  
يعيشوا سعداء متعاونين ، ما لم تقم عالقاتهم وإن أي مجتمع إنساني ال يستطيع أفراده أن   

على أسس متينة من األخالق الفاضلة ، ولقد دلت التجارب اإلنسانية واألحداث التاريخية على أن 
ارتقاء القوي المعنوية لألمم والشعوب ، مالزم الرتقائها في سلم األخالق الفاضلة ، وأن انهيـار  

وذلك أن األخالق الفاضلة في أفراد األمم والشـعوب تمثّـل   هذه القوى مالزم النهيار أخالقها ، 
  ) . ٣٤، ص ١٩٩٢،   ٢الميداني ، جـ (المعاقد الثابتة ، التي تعقد بها الروابط االجتماعية 

فالعامل األخالقي وسيلة قوية وناجعة في وقاية المجتمعات من التردى والسقوط والتفسخ   
لألخـالق دوراً فـي   " ليها الحضارة اإلنسانية ، وذلك أن ، كما أنه من أبرز األسس التي تقوم ع

دوام الحياة االجتماعية وتقدمها من الناحية المادية والمعنوية وذلك حق ال يمارى فيه من يتأمـل  
  ) .١٠٨، ص  ١٩٩٢يالجن ، " ( المبادئ األخالقية ومدى ضرورتها للحياة اإلنسانية 

كبير وعبر عن ذلك بقوة قول الرسول صـلى   وقد عنى اإلسالم بالجانب األخالقي بشكل  
ب " ،  ٢ابن حنبل ، جـ" (إنما بعثتُ ألتمم صالح األخالق " اهللا عليه وسلم في الحديث الشريف 

  ) . ٣٨، ص " * ت. 
----------------------------  

  .تعني أن المرجع نشر بدون تاريخ ) ت. ب* (
    

  
  

وإنّك لعلي " عليه الصالة والسالم ، ونعته بصفة أخالقية وحينما امتدح اهللا عز وجل نبيه الكريم 
  . ٤سورة القلم ، آية " خلق عظيم 

ويشير القرآن الكريم بالعديد من الصفات األخالقية التي يتحلى بها المؤمنون ويتميـزون    
قد أفلح المؤمنون ، الذين هم فـي  : " بذلك عن غيرهم ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى 

التهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فـاعلون ، والـذين هـم    ص
لفروجهم حافظون ، إال علىأزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغـى وراء  

  . ٨-١سورة المؤمنون ، آيه " ذلك فأولئك هم العادون  
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الممارسات األخالقية للمؤمنين في حياتهم وفي موقع آخر يشير القرآن الكريم إلى بعض   
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس واهللا يحـب     " الدنيا 

  . ١٣٤سورة أل عمران ، آية  " المحسنين 
ومن خالل استقراء سمات العالم المعاصر ، يتضح أن من أبرزها وجود أزمة أخالقية ،   

مختلفة في الممارسات ، وأنماط السلوك الفردية ، والسياسات الجماعية ، التي وتتمثل مظاهرها ال
تسلب األفراد والجماعات ، السعادة ، واألمن ، واالستقرار ، وتضعف العالقات في ميادين الحياة 

    ) . ٥، ص١٩٩٢الكيالني ، (المختلفة 
االجتمـاعي والتـي    وتواجه الشباب في هذا العصر تحديات االنحالل األخالقي والفساد  

  ) . ٧٧، ص  ١٩٩٣علوان ، (تغزوهم بوسائل مختلفة 
إلى ظاهرة التحلل األخالقي في عصرنا الحاضر وأوعز ذلك إلى أن "  النجار " وقد أشار  

التعليم المعاصر قد أصبح خلواً من األخالق ، والقيم ، وأن اهتمامه بتنمية القدرات المادية جـاء  
  ) .١٧-١٦، ص ص  ١٩٩٥النجار ، (ية واألخالقية على حساب الجوانب الروح

انتشار الفساد في األوساط االجتماعية إلى إهمـال األنظمـة للتربيـة    " يالجن " ويرجع   
  ) . ٧٦، ص   ١٩٩٢يالجن ، ( األخالقية لألجيال ، مما أدى إلى االنحدار األخالقي 

األخالقيـة لطلبـة    تبين أن التصـرفات ) ١٩٩١(ومن خالل دراسة الصليبي ، وقميحة   
الضفة الغربية وقطاع غزة ، أخذت تتجه إلى السلبية ، مما جعل صورة التعليم الفلسطيني باهتـة  

  .تحيط بها الشكوك 
وتجرى هذه الدراسة للوقوف على مدى ممارسة طلبة الجامعة اإلسالمية بغـزة لـبعض     

ليم الجامعي في هذه المؤسسة ، الفضائل الخلقية على اعتبار أن ذلك يمكن أن يعبر عن واقع التع
  .وبذلك يمكن الوقوف على نقاط الضعف والقوة سعياً إلى تطويرها واالرتقاء بها نحو األفضل 

  :مشكلة الدراسة 
  :تهدف الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية   

  ما درجة ممارسة طالب الجامعة اإلسالمية لبعض الفضائل الخلقية ؟ -١
  الب الجامعة اإلسالمية ألبعاد الفضائل الخلقية ؟ما درجة ممارسة ط -٢
  في درجة ممارسة الفضائل الخلقية ؟ هل توجد فروق جوهرية بين الجنسين -٣
هل توجد فروق جوهرية بين طالب كل من الكليات العملية واإلنسانية في درجـة ممارسـة    -٤

  الفضائل الخلقية ؟
ة الثانية والرابعة فـي درجـة ممارسـة    هل توجد فروق جوهرية بين طالب كل من الفرق -٥

  الفضائل الخلقية ؟ 
جيد ، جيـد جـداً ،   (هل توجد فروق جوهرية بين الطالب الحاصلين على تقديرات دراسية  -٦

  في درجة ممارسة الفضائل الخلقية ؟) ممتاز
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  :أهمية الدراسة  
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي   

ل محوراً أساسياً في العملية التربوية وعنصراً هامـاً فـي بنـاء    كون األخالق الفاضلة تشك -١
  .شخصية المتعلم 

الدراسة تستهدف المرحلة الجامعية وهي مرحلة الشباب الذين ينتظر منهم القيام بدور فاعـل   -٢
  .في بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته 

األقل شيوعاً لدى طلبـة   يمكن أن تقدم الدراسة صورة واضحة عن بعض الفضائل األخالقية -٣
الجامعة مما يساعد على استدراكها وحصرها ، ومن ثم العمل على تعزيزها وتنميتها مـن  

  .خالل البرامج التعليمية 
تعتبر الدراسة األولى من نوعها في محافظات غزة التي خلت من مثلها على الـرغم مـن    -٤

  .أهمية الجانب األخالقي في التعليم الجامعي 
  :الدراسة مصطلحات 

  :التعريف المفاهيمى للممارسة  -١
معالجة ومزاولة الطالب لبعض الفضائل التي يؤمن بها ، ويحرص علـى تمثلهـا فـي      

  . عالقاته مع خالقه ، وتعامالته مع اآلخرين 
  :التعريف المفاهيمى للفضيلة الخلقية  -٢

خالصه هللا سبحانه  سعى أو عمل يسم صاحبه ، ونابع عن عقيدة وإيمان وإرادة حرة ونية
  .وتعالى ، وقصده ابتغاء وجه اهللا عز وجل ومرضاته ، وحرصه على مصالح اآلخرين 

  :التعريف اإلجرائى لممارسة الفضائل الخلقية  -٣
  .هو عبارة عن الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى المقياس الذى أعد لهذا الغرض   

  :حدود الدراسة 
  : تتحدد الدراسة بما يلى   

الموضوع الذى يتناول دراسة ممارسة طالب الجامعة اإلسالمية بغزة لـبعض     الفضـائل    -١
  .الخلقية وعالقتها ببعض المتغيرات 

المنهج الوصفى التحليلى الذى يحاول الباحثان من خالله التعرف على درجة ممارسة طالب  -٢
فروق الجوهرية بين كل من الجامعة اإلسالمية لبعض الفضائل الخلقية وأبعادها ، ومعرفة ال

الجنسين ، وطالب كل من الكليات العملية واإلنسانية ، وطالب كـل مـن الفرقـة الثانيـة     
في درجة ) جيد ، جيد جداً ، ممتاز ( والرابعة ، والطالب الحاصلين على تقديرات دراسية 

  ممارسة الفضائل الخلقية
الب الفرقتين الثانية والرابعة فى الجامعة طالباً وطالبة من ط)  ٢١٠(العينة التي تكونت من  -٣

  . طالبة ) ٧١(طالباً ، ) ١٣٩(اإلسالمية ، منهم 
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: مقياس بعض الفضائل الخلقية لدى طالب الجامعة اإلسـالمية   :األداة المستخدمة ، وهي -٤
  .  من إعداد الباحثين 

،  ) ت(ة ،  اختبـار  المتوسطات ،  النسب المئوي: األساليب اإلحصائية المستخدمة ، وهي  -٥
  . تحليل التباين األحادي 

  :اإلطار النظري للدراسة 
  :مفهوم األخالق 

ابـن  ( الخُلق لغةً ، الطبيعة ، وجمعها أخالق ، وهو وصف لصورة اإلنسان الباطنيـة    
  ) .١٢٤٥، ص " ت . ب " منظور ، 
وإنّـك لعلـى   : " لى وقد ورد الخُلق في القرآن الكريم بالضم مرتين األولى في قوله تعا   

الصـابوني ،  ( ، وهو بمعنى أدب رفيع جم وخلق فاضل كريم  ٤سورة القلم ، آية  " خلق عظيم 
  ) .٤٢٥، ص  ١٩٨١، ٢جـ 

سورة الشـعراء آيـة   " إن هذا إالّ خلق األولين " وأما الثانية فقد جاء في قوله عز وجل   
ـ " (افات الكذب والخر" ،  وفي هذه اآلية يحمل الخلق معنى  ١٣٧ ، ١٩٨١،  ٢الصابوني ، جـ
  ) . ٣٨٩ص 

واإلسالم يحض علـى األخـالق المحمـودة    . فالخلق إذن منه ما هو محمود ، ومذموم   
صفة مستمرة في النفس ، فطرية أو " الفاضلة ، وينهي عن رذائل األخالق ،  ويمكن تعريفه بأنه 

  ) .١٠، ص ،  ١٩٩٢، ١جـالميداني ، (مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة 
وليست كل الصفات المستقرة في النفس من قبيل األخالق ، بل منها الغرائـز والـدوافع     

التي لها صلة  بالخلق ، ولكن الذي يفصل األخالق ويميزها عن جنس هـذه الصـفات ، كـون    
  ) .١١، ص  ١٩٩٢، ١الميداني ، جـ(آثارها في السلوك قابلة للحمد أو الذم 

عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني " في المفهوم اإلسالمي  واألخالق  
التي يحددها الوحي ، لتنظيم حياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيره ، على نحو يحقيق الغايـة مـن   

  ) . ٧٥، ص   ١٩٧٧يالجن ،" ( وجوده في هذا العالم على أكمل وجه 
، تقوم على التكامل بين الجانبين النظري والعملي كما أن األخالق في المفهوم اإلسالمي   

، وتكامل الجانب الظاهري مع الباطني من حيث القيمة ، ذلك أن قيمة العمل األخالقي ، تظهـر  
بصورة متكاملة عندما يجتمع النظر األخالقي مع العمل األخالقي ، وتقترن صورة العمـل مـع   

  ) . ٧٦، ص ١٩٧٧يالجن ، ( نية واإلرادة باطنة الذات ، أي البد من العمل مع سالمة ال
ألن األخالق إذا كانت نمطاً للعمل . وتستوعب األخالق في المفهوم اإلسالمي الحياة كلها   

والسلوك في الحياة ، فإن عمل اإلنسان لمساعدة اآلخرين أخالق ، وعمله لكسب قوته ؛ وقـوت  
ق ، واألعمال العلمية سواء كانت التعامل من يعول أخالق ، وإيمانه باهللا ، وعبادته بإخالص أخال

  ) . ٨٦، ص  ١٩٩٢يالجن ، ( الذاتى ،  أو لخدمة الحياة اإلنسانية أخالق 
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" وهكذا تتميز األخالق في اإلسالم ، عما جاءت به األديان والفلسفات السابقة ، حيث إن   
عالقة اإلنسان بغيره مـن  األخالق اإلسالمية يدخل في إطارها جميع العالقات اإلنسانية ، وكذلك 

  ) .١٢، ص ١٩٩٣يالجن ، " ( الكائنات األخرى الحية 
ومعيار األخالق في اإلسالم ، هو كل سلوك إنساني يحقق الخيـر، والنفـع للـذات ، أو      

عجباً ألمر المؤمن ، إن أمره كلـه خيـر   " لآلخرين ، وهذا ما يفهم من خالل الحديث الشريف 
من ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صـبر  وليس ذلك ألحد إالَّ المؤ

  ) .٢٢٩٥، ص " ت . ب " ،  ٤مسلم ، جـ" (فكان خيراً له 
وإذا كان الخلق هو صفة النفس الباطنة ، و يدرك بالبصيرة والسلوك ، وهوأيضاً صورة   

دال بالمدلول ،  فـإذا كـان   النفس الظاهرة ، و يدرك بالبصر ، فإن  العالقة بينهما هي عالقة ال
سلوك الشخص حسناً محموداً كان خلقه حسناً محموداً ، وإذا كان سلوكه سيئاً مذموماً كان خلقـه  

  ) .١٤١، ص  ١٩٧٨مصطفى ، وآخرون ، (كذلك 
لم يفرض اإلسالم المبادئ األخالقية على سلوك اإلنسان الظاهري  فقط " وفي ضوء ذلك   

ظاهر محسـوس ، وبـاطن غيـر    : الباطني ، ألن الحياة قسمان  بل فرضها أيضاً على السلوك
وأهمية  األخير ال تقل عن أهمية األول ، بل إن مظاهر األول ما هـي إالّ انعكـاس   . محسوس 

لآلخر ، ولهذا كانت األخالق اإلسالمية مركزة على الحياة الباطنة في الدرجة األولى ، ألنها إذا 
  ) .٨٩، ص  ١٩٩٢يالجن ، " ( تقامت صلحت واستقامت صلحت األخرى واس

وبناء على ما سبق ، يبدو اهتمام اإلسالم كبيراً لتجميل وتحسين الباطنة ،  وقد جاء فـي    
آال وإن  في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسـدت  " التوجيه النبوي الشريف 

  ) . ١٩ص  ،" ت . ب "، ١البخارى ، جـ " (فسد الجسد كله آال وهي القلب 
وكذلك اهتم المنهج اإلسالمي بإصالح األخالق الظاهرة حينما دعا إلـى نبـذ الرذائـل       

األخالقية التي تفسد العالقات بين الناس وتجعل الحياة بائسة مظلمة ، وقد جـاء فـي الحـديث    
مسـلم ،   " (ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخواناً " الشريف 

  ) .١٩٨٣، ص " ت . ب "، ٤جـ 
  :األسس التي تقوم عليها األخالق 

  :يقوم البناء األخالقي في اإلسالم على جملة من األسس يمكن إجمالها فيما يلي   
  :األساس اإليماني : أوالً 

يعتبر اإليمان من الدعائم الهامة ، التي يقوم عليها البناء األخالقي ، ذلـك أن األخـالق     
عن طريق تقوية معاني العقيدة في النفس ، وعلى رأس هذه المعـاني ، اإليمـان بـاهللا ،     يكون

  ) .٩١، ص ١٩٦٧زيدان ، (وباليوم اآلخر، وبرسوله محمد عليه الصالة والسالم 
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وإذا كان لإليمان دور في بناء األخالق ، فإن األخالق هي عالمة من عالمات اإليمـان    
" أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً " تضح من خالل الهدى النبوي الصادق والمكتمل ، وهذا ما ي

  ) .٣٢٣، ص  " ت . ب" ،  ٢الدرامي ، جـ(
فاإليمان يدفع أصحابه إلى التحلي بالفضائل الخلقية ، ويحثهم على أن يلتزموا في حياتهم   

الخلقية ، وهذا مـا   بكل سلوك أخالقي يدعو إليه الدين الحنيف ، كما يرشدهم إلى مجانبة الرذائل
" ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش البذيء " يتضح من خالل التوجيه النبوي الشريف 

  ) .٢٣٦، ص "ت . ب "، ٣الترمذي ، جـ ( 
ومن خالل استقراء آيات القرآن الكريم ، يبدو واضحاً في مواضـع متكـررة ، حـث      

سلوكهم وتعامالتهم ، ومن ذلك على سبيل المثال ال المؤمنين على ممارسة الفضائل األخالقية في 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصـبر والصـالة إن اهللا مـع    " الحصر ، حثهم على التزام الصبر 

  . ١٥٣سورة البقرة ، آية " الصابرين 
يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن " وحفزهم على اإلنفاق   

 يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب
  . ١٠ -٩سورة المنافقون ، آية " لوال أخرتني إلى أجٍل قريبٍ فأصدق وأكن من الصالحين 

يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهللا والرسـول وتخونـوا   " وتحذيرهم من التفريط باألمانة    
  . ٢٧سورة األنفال ، آية " اتكم وأنتم تعلمون أمان

وفي ضوء ما سبق تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة تنمية عناصر اإليمان وتثبيت أركانه   
في نفوس المتعلمين ، من منطلق أنه يولد الدافعية الذاتية لديهم ، نحو االلتزام بممارسة الفضائل 

  .الخلقية 
  :األساس الروحي : ثانياً 

العبادات وسيلة فاعلة في تنمية الفضائل الخلقية ، وهي كذلك ناهية عـن الرذائـل   تعتبر   
سورة العنكبوت ، آيـة  " إن الصالة تنهي عن الفحشاء والمنكر " الخلقية ، وفي ذلك يقول تعالى 

٤٥ .  
وتقوى العبادات عزيمة اإلنسان على ممارسة فضائل األخالق ، ويبدو ذلك مـن خـالل     

" يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصـابرين  " للمؤمنين  التوجيه القرآني
  .١٥٣سورة البقرة ، آية  

وعباد الرحمن الـذين  " وقد وصف اهللا عز وجل عبادة المؤمنين بصفات أخالقية عديدة   
سجداً وقياماً ، يمشون على األرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً، والذين يبيتون لربهم 

والذين يقولون ربنا اصرف عنّا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ، إنها سآءت مستقراً ومقامـاً،  
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً، والذين ال يدعون مع اهللا إلهاً آخـر  
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سورة الفرقـان ،  " يفعل ذلك يلق أثاماً وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إالّ بالحق وال يزنون ومن 
  . ٦٨ - ٦٣آية 

فاآليات السابقة توضح أن األخالق الفاضلة ، أنما هي ثمرة من ثمار األنشطة الروحيـة    
التي يقوم بها عباد اهللا المؤمنين من صالة ودعاء ، وغير ذلك من العبادات التـي توثـق صـلة    

  .اإلنسان بخالقه 
  ) :الفكري( األساس العقلي: ثالثاً 

فالعقل أداة اإلنسان التي من خاللها ، يميز بين الخير والشر، وبين الحسن والقبيح ، ومن   
أي سلوك إذا لم يعتمد على أساس من المنطق المقنع لن يجد الدافع الـذاتي  " المتعارف عليه أن 

صـاحبه عازمـاً   الكافي والجذب النفسي الذي يشد اإلنسان إلى النزوع إليه ، ومن ثم لن يكون 
  ) .٣٥٦ -٣٥٥، ص ص ١٩٨٦يالجن ، " (وحازماً في سيره

قل هذه سبيلي أدعـوا إلـى اهللا   " وقد أكّد القرآن الكريم على نهج تبصير الناس بالحقائق   
  .١٠٨آية " سورة يوسف " على بصيرة أنا ومن اتبعني 

فس الحقيقيـة فـي   األخالق للقوة العقلية ، ورأى أن سعادة الـن " ابن سينا " وقد أخضع   
وسيطرة عقل اإلنسان على نوازعه األخرى مستمرة ، إلى أن تصبح . اكتمالها من الناحية العقلية 

في النفس هيئة استقاللية عقلية ، وتصبح األخالق ملكة في النفس، تصدر عنها أفعالها األخالقية 
  ) .٢١ -٢٠، ص ص " ت . ب "ابن سينا ، (بسهولة 
حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل ، وكمال الحكمة ، " لى أن ع" الغزالي " ويؤكد   

ـ  " (وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضـاً   ،  ٢الغزالـي ، جـ
  ) .٢٦، ص ١٩٨٨

على العالقة بين ذكاء الصبي وأخالقه ، فالصبي الذكي له همة " ابن الجوزى " كما يؤكد   
، ١٩٢٨ابـن الجـوزى ،   (، تحمله إلى طلب المعالي وتمنعه ركوب الدنايا  عالية ، وشرف نفسٍ

  ) .٥١ص 
كلما ارتفعت درجة الذكاء ، ارتفع إدراك أهمية التعـاون ،  " إلى أنه " الكيالني " ويشير   

وبالذكاء يدرك الفرد أهمية التبادلية ، أي تبادل المنافع و المضار مع البيئة المحيطة ، كمـا أنـه   
يتنبأ الفرد بنتائج أفعاله الحسنة والسيئة ، و يحكم علـى النتـائج الحاصـلة ، ويتبصـر      بالذكاء

  ) .٣٥، ص ١٩٩٢الكيالني ،  " ( األهداف البعيدة ، ويتعلم األخالق الحسنة 
وال يفهم من خالل ما سبق ، أن كل ذكي أخالقي ، ذلك أن الذكاء ما هو إالعامل مـن    

توجيهه ، وهكذا تصبح الحاجة ماسة للتعريف بالفضائل الخلقية عوامل تحديد السلوك األخالقي و
من حيث فوائدها ، وثمارها في الدنيا واآلخرة مما قد ينمي الرغبة في االلتزام بهـا عـن إدراك   

  .واقتناع 
  :األساس الوجدانى : رابعاً 
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، إن العواطف التي تتكون تجاه الموضوعات المجردة من ميل، ونفور، وحب، وكراهية   
وإعجاب ، واحتقار ، هي أساس التقاليد الخلقية ، كما هي من أهم ما تتسم به الشخصية ويمتلكـه  

  ) . ٢٨٦، ص ١٩٤٧فهمي ، (اإلنسان 
وقد دأب القرآن الكريم على إثارة العاطفة اإلنسانية ضد األفعال غير األخالقية ، ومـن    

" رض ولن تبلـغ الجبـال طـوالً    وال تمش في األرض مرحاً إنك لن تخرق األ" ذلك قوله تعالى
  . ٣٧سورة اإلسراء ،آية 

مثـل الـذين   " وفي موقع آخر يثير القرآن الكريم عاطفة المسلمين لإلنفاق في سبيل اهللا   
ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا يضـاعف  

  . ٢٦١ة ، آية سورة البقر" لمن يشاء واهللا سميع عليم 
الوجدان األخالقي ينمو بمختلف الخبرات والمشاهد التي تفجر " إلى أن " الميداني" ويشير   

فيه انفعاالت استحسان الفضائل والكماليات األخالقية ، عند تذوق حالوتها ، والشعور بالمسرات 
قية عند تذوق مرارتها التي تحصل بسببها ، وتفجر فيه انفعاالت استقباح الرذائل والنقائص األخال

والشعور باآلالم آلتي تحصل بسببها ، وحينما ينمو الوجدان األخالقي عند اإلنسان فإنه يقوم بدور 
فاعل في تحريك العواطف وتوجيه اإلرادة والدفع إلى السلوك األخالقي الكريم إيجابياً كـان ، أو  

ـ " (الظاهر  سلبياً في داخل النفس والقلب ، أو في مجال السلوك العملي ، ١٩٩٢ ١الميداني ، جـ
  ) . ٢٠٦ص 

تعـريض  " ومن األمثلة على أثر الوجدان في الدفع اإلنساني نحو السـلوك األخالقـي     
اإلنسان لمشهد من مشاهد العطاء أمامه حتى يشعر وجدانه بحالوة العطاء ، وبأنه فضـيلة مـن   

أو عرض مشهد من مشاهد الشح  الفضائل األخالقية وحرمان اإلنسان من العطاء مع حاجته إليه
، ص  ١٩٩٢، ١الميـداني ، جــ   " (أمامه ، حتى يشعر بأن الشح رذيلة من الرذائل األخالقية 

٢٠٦ . (  
  :األساس الفقهي : خامساً 
سورة المائدة ، آية " وكلوا مما رزقكم اهللا حالالً طيباً " أحل اهللا عز وجل لإلنسان أشياء   

قل إنما حرم ربي الفواحش مـا ظهـر   " إلنسان فعل أشياء أخرى وفي المقابل حرم على ا.  ٨٨
  . ٣٣سورة األعراف ، آية " منها وما بطن 

إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال " وقد جاء في الحديث الشريف   
هات يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد ابترأ لدينه وعرضه ،  ومن وقع في الشـب 

وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، أال وإن لكل ملك حمى ، أال 
وإن حمى اهللا محارمه ، أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد 

  ) .١٩، ص " ت. ب " ، ١البخاري ، جـ" ( الجسد كله  أال  وهي القلب 
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طريق معرفة الحالل وممارسته ، ومعرفة الحرام ، واالمتناع عن إن تربية األخالق عن   
فعله مع تأكيد فضيلة الحالل ، ورذيلة الحرام ، من شأنها أن تسهم في تطهير الفرد والمجتمع من 

محمـود ،  (الشرور واآلثام ، ولذلك كانت معرفة الحالل والحرام مطلباً شرعياً المنـاص منـه   
  ) .٢٣٩، ص  ١٩٩٢

البخاري ، " ( من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين " ي التوجيه النبوي الشريف وقد جاء ف  
  ) . ٢٤، ص "ت. ب" ، ١جـ

وفي ضوء ما سبق تتأكد الحاجة إلى ضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية فـي المجتمـع     
ـ   ة عنـد  بتعليم الفقة ، وربط التربية األخالقية بالحالل والحرام ، حتى تصدر األفعـال األخالقي

  .المتعلمين عن وعي وإدراك ألبعادها الشرعية واإلنسانية واالجتماعية 
  :خصائص القانون األخالقي في القرآن الكريم 

إذا كان حسن الخلق عند األمم ، يتمثل في االلتزام بممارسة كل عمل تقبله أكثرية أفراد   
حسن ، وما هو قبيح بسـبب  ويتفاوت الناس في الحكم على ما هو . المجتمع وتبدى رضاها عنه 

تباين المشارب واألمزجة ، وتحكم الميول والمصالح واألهواء ، فإن الدستور  األخالقـي فـي   
اإلسالم مستمد من كتاب اهللا عز وجل ، ومن السنة المطهرة ، وقد تضمنا مصلحة البشر علـى  

  .) ٦-٥، ص ص ١٩٨٦عدس ، (اختالف طبقاتهم وتفاوت بيئاتهم في كل عصر وجيل 
فمصدر القانون األخالقي الحق موجود في القرآن الكريم ، واهللا سبحانه وتعـالى خلـق     

اإلنسان في أحسن تقويم ، وهو األقدر على وضع القانون الخلقي السليم المالئم والمناسب لإلنسان 
  .١٤سورة الملك ، آية " أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" 

  :األخالقي في القرآن الكريم بما يلي وبناء على ذلك تميز القانون   
أنه قد نظم عالقة اإلنسان بخالقه ، وبنفسه ، وببني جنسه ، وبكل عناصر الكون من حيـوان   -١

  .أو نبات أو جماد 
ثبات المفردات األخالقية التي تضمنها القرآن الكريم ، فهي غير قابلة في المنطـق السـليم    -٢

ها حسن في كل زمان ، وقبيحها قبيح في كل زمـان ، وال  للتحول من حسنٍ إلى قبيح ، فحسن
يؤثر على حقيقتها أن تتواضع بعض األمم على تقبيح الحسن منها ، أو تحسين القبـيح تـأثراً   

  ) .١٠٣، ص ١٩٩٢الميداني ، ( باألهواء ، أو الشهوات ، أو بالتقاليد العمياء 
وذلك أن كتاب اهللا عز وجل ، يمثل فالثبات صفة طبيعية الزمة في األخالق اإلسالمية ،   

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت " الصيغة النهائية التى ارتضاها اهللا للبشر ، والذي يتصف بالكمال 
  . ٣سورة المائدة ، آية " عليكم  نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناً 

نية وإبداعه في يقتضيها علم اهللا بخفايا النفس اإلنسا" كما أن ثبات األخالق نتيجة صحية   
  ) .٨٢، ص ١٩٨٨النحالوى ، " ( إحكام وظائف هذه النفس وتدبيره في تمام تناسقها وتكاملها 
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وإذا كانت األخالق اإلسالمية في المنهج اإلسالمي ثابتة ، فهي في المنـاهج الوضـعية      
  .) ٥، ص ١٩٨٦عدس ، ( عرضة للتعديل ، أو التبديل تبعاً للظروف التي تمر بها األمم 

الصالحية لكل زمان ومكان ، فاألخالق اإلسالمية صالحة لكل عصر من العصور ، ولكـل   -٣
المجتمعات ذلك أنها بلغت من التكامل والشمول حداً مثالياً اسـتوعبت مـن خاللـه جميـع     

قادرة على مسـايرة تطـور الحيـاة    " األعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع ، مما جعلها 
  ) .٨٩ - ٨٨، ص ص ١٩٧٧يالجن ، " ( وأشكالها المختلفة 

المرونة واليسر في التطبيق ، فاألخالق اإلسالمية يمكن ممارستها بسهولة ، فهي تتوافق مع  -٤
  .  ٢٨٦سورة البقرة ، آية " اليكلف اهللا نفساً إال وسعها " قدرات الناس وإمكاناتهم 

لم الواقع ، وبين ما يجـب أن  يوازن بين عالم المثاليات وعا" والمنهج اإلسالمي بطبيعته    
يكون وما يمكن اعتباره حداً ينسجم مع قدرة الفرد وطاقته ، ولذلك يضـع اإلسـالم مسـتويين    

  ) .٥، ص ١٩٨٤الفرحان ، " (للسلوك الفردي والجماعي، ويحدد الحد األدنى المطلوب 
" له تعـالى  واألمثلة على هذا النمط من التوازن كثيرة في القرآن الكريم ، ومن ذلك قو   

واذكروا اهللا في أيام معدودات  فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليـه لمـن   
  .  ٢٠٣سورة البقرة ، أية "  اتقى واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه تحشرون 

ولعل هذا التوازن الدقيق بين ما يجب أن يكون وما ينسجم مع قدرة الفرد نابغٌ من واقعية   
الم في تعامله مع اإلنسان ، فهو ال يثقل كاهله بما ال يطيق من األفعال ، وإذا ما أراد عقابه اإلس

يريـد  " ، أخذ بعين االعتبار ضعف خلقه وطاقته المحدودة ، وهذا ما يفهم من خالل قوله تعالى 
  . ٢٨سورة النساء آية " اهللا أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً 

ون األخالقي اإلسالمي ، تختلف عن الرقابة في مصادر األخالق األخرى ، الرقابة في القان - ٥
فالرقيب الذي يجب أن يراعي في القانون األخالقي اإلسالمي، هو اهللا الذي يعلم السر وأخفى 

  ) .٣٥، ص ١٩٧٨مصطفى ، وآخرون ، (
  :المبادئ التي يقوم عليها التصور اإلسالمي لألخالق 

التي يقوم عليها التصور اإلسالمي لألخالق ، يمكن تلخيصـها  هناك جملة من المبادئ    
  : على النحواآلتي

الدين هو المصدر األساسي لألخالق ، وهو أهم العوامل المؤثرة في بناءها في النفس ، كمـا   -١
أنه من أهم مصادر االلتزام الخلقي ، والمعيار األساسي للتحسين والتقبـيح، ومنـه يسـتمد    

  .خلقية، ويبنى عليها أحكامه الخلقية المسلم مقاييسه ال
األخالق مكتسبة في مجموعها ، وأنها قابلة للتغيير والتعديل عن طريق التربيـة والتوجيـه    -٢

  ) .١٣٢-١٣١، ص ص ١٩٨٥الشيباني ، (
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يؤكد على أن الحاسة الخلقية انبعـاث  " موافقة األخالق للفطرة اإلنسانية ، حيث إن اإلسالم  -٣
" ( اإلنسان ، ألن القانون األخالقي قد طُبع في النفس اإلنسانية منذ نشأتها داخلي فطري في 

  ) .١٢٤، ص ١٩٩٥النجار، 
وقد تميز اإلنسان عن الحيوان بأن لديه استعداداً أخالقياً أو حاسة أخالقية ، ولذا ال يمكن   

  ) .١٩٨، ص ١٩٨٦، ١يالجن ، جـ( تكوين الحيوان تكويناً أخالقياً 
على أن األخالق فطرية وجدانية، ألن في فطرة الناس الوجدانية ميالً " ميداني ال" ويؤكد   

إلى مكارم األخالق ، ورغبة داخلية بالتزامها وممارسة كل سلوك تدفع إليه ، وألن فـي فطـرة   
الناس الوجدانية نفوراً واشمئزازاً من رذائل األخالق ورغبة داخلية باجتنابها واجتناب كل سلوك 

  ) .٢٢، ص ١٩٩٢، ١الميداني، جـ(رها هو من آثا
إن هدف األخالق في اإلسالم هو تحقيق السعادة لإلنسان في الحياة الدنيا واآلخـرة ، وهـذه    -٤

( السعادة ال تقتصر على جانبٍ واحد ، بل تشمل الجانب الروحي والعقلي والحسـي معـاً   
  ) . ٨٣، ص ١٩٩٢يالجن، 

في كونها تحفظ لإلنسان كرامته بما يحقق له ذاته  ولألخالق اإلسالمية بعد إنساني يتمثل
الخاصة وكيانه الخاص ، وبما يسهم إسهاماً فعاالً في بناء مجتمع سليم ، وهو في الوقـت نفسـه   

  ) . ٧، ص ١٩٨٦عدس ، ( يضمن له حياة طيبة ينعم فيها باألمن واالستقرار 
النفسي الـذي يحظـي بـه     وقد جاء في القرآن الكريم إشارة واضحة للعالقة بين األمن  

الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئـك  " المؤمن ، وااللتزام األخالقي ، وذلك في قوله تعالى 
  . ٨٢سورة األنعام ، آية " لهم األمن وهم مهتدون 

المسئولية هي مناط الحكم الخلقي والجزاء الخلقي ، بحيث ال نستطيع أن نلـزم أي شـخص    -٥
كم على أي فعل إنساني بأنه فعل أخالقي ، وال أن نرتب عليه أي جزاء خلقي ، خلقاً وال نح

إالّ إذا توافرت لصاحبه مقومات وشروط المسئولية الخلقية التي من أهمهـا اإلرادة الحـرة   
والعقل السليم والوعي الكامل والقدرة البدنية والعقلية والنفسية واالعتقاد الجازم والقيام بالفعل 

  ) .١٣٢، ص ١٩٨٥الشيباني، (االعتقاد  حسب هذا
  :تصنيف الفضائل الخلقية 

. فضائل الحكمة ، السخاء ، العفة ، العدالة : الفضائل الخلقية إلى " ابن مسكويه " صنف   
ويدخل تحت كل فضيلة من هذه الفضائل العديد من الفضائل الجزئية ، فالحكمة يـدخل تحتهـا   

أما فضيلة الشجاعة فتندرج . ته ، صفاء الذهن ، سهولة التعلم الذكاء ، سرعة الفهم وقو: فضائل 
. عزة النفس ، عظم الهمة، الثبات ، الحلم ، عدم الطيش ، الشهامة ، احتمال القهر: تحتها فضائل 

الحياء ، الدعة ، الصبر، السخاء، الحرية ، القناعة ، : في حين يدخل تحت فضيلة العفة فضائل 
الصدق ، األلفة ، : بينما يندرج تحت فضيلة العدالة فضائل . الوقار، الورع الدماثة ، االنتظام ، 
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، ص " ت . ب" ابن مسكويه ، ( صلة الرحم ، حسن الشركة ، حسن القضاء ، التودد ، العبادة  
  ) .١٥-٣ص

العدل ، الفهـم ،  : فقد صنف الفضائل حسب معيار األصول إلى أربعة " ابن حزم " أما   
وكـذلك  . واألمانة ، والعفة نوعان من أنواع العدل والجود والنزاهة في النفس . د النجدة ، الجو

  .الصبر والحلم نوع من أنواع النجدة ، والقناعة 
فالحرص متولّد عن الطمع ، وهـو  . الجور، الجهل ، الخبث، الشح : وأصول الرذائل     

ة عن الجور والشح ، والجهل متولّد متولّد عن الحسد ، والحسد متولّد عن الرغبة ، والرغبة متولد
الذل ، السرقة، الغضب ، الزنا ، القتل ، العشق ، : وهناك رذائل عظيمة ،  ومنها . من الحرص 

  ) .٦٠، ص " ت . ب " ابن حزم ، ( الهم بالغير ، وهكذا 
: في إحياء علوم الدين أن أمهات األخالق ، وأصولها أربعة ، وهـي  " الغزالى " وذكر   

( ة ، الشجاعة ، العفة ، العدل ، فإذا اعتدلت هذه األصـول صـدرت األخـالق الجميلـة     الحكم
  ) . ٢٤ -٢٣، ص ص ١٩٨٨الغزالي ، 
فضائل تتعلـق بالعالقـة بـين    : فصنف الفضائل إلى أربعة تصنيفات "  الميدانى " وأما   

علـق بوجـود   اإلنسان وخالقه ، وفضائل تتعلق بوجود الصلة بين اإلنسان وغيره ، وفضـائل تت 
الصلة بين اإلنسان ونفسه ، وفضائل تتعلق بوجود الصلة بين اإلنسان واألحيـاء غيـر العاقـل    

  ) .٢٤ -٢٣، ص ص ١٩٨٨الغزالي ، ( كالرحمة بالحيوان والرفق به 
األخالق اإلسالمية في القرآن الكريم وفق معيار العالقة إلى أربعـة  " عدس " كما صنف   

ن العبد وربه، العالقة بين العبد ونفسه ، العالقة بين العبـد وأهلـه ،   العالقة بي: مجاالت ، هي 
  ) .١٥٠، ص ١٩٨٦عدس ، (العالقة بين العبد ومجتمعه 

األخـالق والواجبـات   : األخالق حسب معيار الفرد والجماعة إلـى  " المغربى"وصنف   
، ص ١٩٢٤المغربي ، (العائلية ، األخالق والواجبات االجتماعية ، األخالق والواجبات المدنية  

١٢٨. (  
األخالق الفردية ، األخـالق األسـرية ،   : األخالق إلى خمسة مجاالت " دراز " وقسم   

  ) .١١، ص ١٩٨٥دراز ، ( األخالق االجتماعية ، أخالق الدولة ، األخالق الدينية 
  :يتضح لنا من خالل التصنيفات السابقة لألخالق ما يلي   

لتي تمت وفق معايير محددة ، بعضها تم وفق معيار األصول التـي  تعدد وتنوع التصنيفات ا -١
تتفرع عنها الجزئيات ، والبعض قام على أساس معيار العالقة ، والبعض اآلخر قام وفـق  

  .معيار الفرد والجماعة 
لم تتوصل التصنيفات إلى اتفاق نحو ماهية الفضائل الخلقية وعددها ، ولعل ذلك يرجع إلـى   -٢

ألخالق في اإلسالم وتضمنها وتداخلها بحيث يصعب توحيد وجهات النظـر،  سعة وشمول ا
واتفاقها حول تصنيف واحد، وأياً كان األمر فإن محاولة تصنيف الفضائل الخلقية أفضل من 
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تركها دون تصنيف مما قد يجعل دراستها أمراً صعباً على البـاحثين ، وطالمـا أن هنـاك    
  . مرونة في تصنيف الفضائل األخالقية

فقد ارتأى الباحثان التعامل معها على أساس معيار العالقة وفق مـا تقتضـيه طبيعـة         
فضائل خلقية تجاه الخالق ، فضائل خلقيـة تجـاه   : الدراسة ، وذلك من خالل تقسيمها إلى 

  .المحاضرين، فضائل خلقية تجاه الزمالء ، فضائل خلقية تجاه الجامعة 
  :العالقة بين األخالق والتربية

العملية التربوية باعتبارها عمالً من األعمال ، البد من أن تخضع للـروح األخالقيـة ،     
ال يوجد في الحقيقة ميدان من ميادين االهتمام التربوي، ال يمت إلى المسـألة  " ويمكن القول أنه 

  ) .٤٣، ص " ت. ب "فينكس ، " (األخالقية بصلة
ع للممارسة والتعود حتى يتطـابق مـع   فاألخالق في جانبها العملي ، أمر مكتسب يخض  

النظري والمجرد ، وإذا كانت التربية تتناول قوى اإلنسان وملكاته ، فإن عمل األخالق هو توجيه 
، ص ١٩٨٣محجـوب ،  ( هذه الملكات واألعمال نحو االستقامة وجعلها عادات سلوكية راسخة 

  ) .١٤٣- ١٤٢ص 
. المعرفة ، الثانية التربية : هامتين ، أولهما  لألخالق وظيفتين" إلى أن " يالجن " ويشير   

وال شك أن اإلنسان بقدر ما يحتاج إلى المعرفة ، يحتاج إلى التربية، وتشترك المعرفة والتربيـة  
في أنهما ال تتّمان دون جهد أو معاناة ، وتستغرقان فترة من الزمن قد تطول أو تقصر ، كـذلك  

حدة ، وهي كمال اإلنسان الذي ال يتحقق إالّ بالجمع بين هذين ترمى المعرفة والتربية إلى غاية وا
  ) .١٠٢، ص ١٩٩٢يالجن ، " ( األمرين 
وإذا كان النظام التعليمي يكتسب قيمة من خالل بعده األخالقي ، فإنه ال قيمة ألي نظـام    

الشيباني ( تعليمي ليس له إطار خلقي ، يرشد إلى التمييز بين الخير والشر، وبين الحالل والحرام 
  ) .١٣٢، ص ١٩٨٥، 

وتعتبر األخالق الفاضلة ، هي إطار التربية اإلسالمية ، وجزء ال يتجزأ مـن فلسـفتها     
وأهدافها ومحتواها وخططها وأساليبها ، وهي شأنها شأن اإليمان ، ال يمكـن أن يكتفـي فيهـا    

اللحظات األولى لإلدراك بالتوجيه اللفظي المجرد ، بل من خالل الممارسة الفعلية المستمرة منذ 
  ) .١٢٥، ص ١٩٩٥النجار، ( حتى ترسخ باإللف والعادة وتصبح جزء من الكيان اإلنساني 

تربية أخالقية تستهدف المحافظة على الفطـرة   -في جميع أبعادها  -والتربية اإلسالمية   
  ) . ١٢٥ص ، ١٩٩٥النجار ، (اإلنسانية السليمة وتنميتها في االتجاهات الربانية الفاضلة 

ويبدو الغرض األخالقي واضحاً في التربية اإلسالمية ، وذلك من خالل تحديد شخصـية    
اإلنسان المتعلم بأن يكون إنساناً خيراً ، يستخدم علمه وحياته في الخير ويتعلم العلم مـن أجـل   

وقـرأ  ورجل تعلّم العلم وعلمه " استخدامه في الخير ، وهذا ما يفهم من خالل الحديث الشريف 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك : فما عملت فيها ؟ قال : القرآن فأتى به فعرفه نعمة فعرفها قال 
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كذبت ولكنك تعلّمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ، فقد قيل ثـم أقـر بـه    : القرآن قال 
  ) .٥١٤، ص "ت . ب "، ٣مسلم ، جـ" (فسحب على وجهه حتى ألُقى في النار 

الحظ اهتمام المربين األوائل من المسلمين ، بتهذيب أخالق المتعلمين ، وكـذلك  ومن الم  
أهتم بعض المربين الغربيين بهذا الجانب ، ورأوا أن النقص الخلقي قد يكون أفدح مـن الـنقص   

  ) .٥٧، ص ١٩٩٦يالجن ، ( العلمي ، وأن الهدف من التعليم كله هو بناء األخالق 
عنصراً حيوياً فاعالً في التربية ، فقد أكد علمـاء التربيـة    ومن منطلق اعتبار األخالق  

المسلمين على ضرورة توافر جملة من الفضائل الخلقية لدى المعلم والمتعلم حتى تسير العمليـة  
  :التعليمية على أكمل وجه وتؤتى ثمارها ، ويمكن تلخيص أبرزهذه الفضائل على النحو اآلتي 

  :أخالق المعلم  -أ
اعتباره األداة الفاعلة في العملية التربوية ، يفترض أن يكون صـالحاً ممارسـاً   فالمعلم ب  

أن يحمد اهللا عز وجل ويشكره على نعمة العلـم ،  : للفضائل الخلقية ، والتي من أبرزها ما يلي 
، ١٩٩٥الوحيدي ، ( يكون متسامحاً مع تالميذه ، يعاملهم بالشفقة والرحمة ، صادقاً في إرشادهم 

  .) ٧٣ص 
أن : ومن الفضائل الخلقية التي ينبغي على المعلم أن يتحلى بها كما ذهب إليها األجـرى    

يتواضع  في نفسه وأالّ يزكيها على اهللا تعالى ، يتصف بالكرم ويبتعد عن البخل والشح لما له من 
واضـع  ضررٍ بالمهنة ، يستخدم األلفاظ الحسنة ويبتعد عن األلفاظ القبيحة ، الرضا بـالعيش المت 

وعدم جلب المنافع بأساليب ملتوية ، أال يكون للتحاسد والتباغض مكان بين المعلمين ، وتجنـبهم  
إيقاع اإلهانات بالطالب مما يجعله موضع سخرية من زمالئه ، وعدم استغالله ألغراض خاصة 

، ص ص ١٩٩١عبـد الـرحمن ،   ( ، وتحرى العدل بين المتعلمين ، أال يتحامل على من يكره 
١٧٦ -١٧١. (  

  :أخالق المتعلم  -ب
فالمتعلم عنصر أساسي في العملية التربوية ، وهو المستهدف منها بالدرجـة األولـى ،     

وبالتالي كان البد من أن تتوافر لديه جملة من الفضائل الخلقية  الحميدة تكون موجهاً لـه نحـو   
مل المشقة والصعاب في طلب أن يتح: االستقامة والتفوق والتميز، ونجمل أبرز هذه الفضائل في 

العلم وإتقانه ، يتصف بالرفق ، أال يتكبر ويتعالى على أحد، يكون دائم الحمد والشكر هللا تعـالى  
، ١٩٩٠الوحيدى، ( على نعمة العلم، يتجنب الغيبة والرياء ، ينوى بطلب العلم مرضاة اهللا تعالى 

  ) .٧٣ص 
  ) .٧٣، ص " ت . ب "الغزالي ، ( وأالّ يتكبر على العلم ، وأن يتواضع للمعلم    
في المتعلم أن يجانب الغرور ، ويحترم زمالءه ويقدرهم ، ويحترم " األجرى " واشترط   

  ) .١٧٨ -١٧٦، ص ص١٩٩١األجرى ، (عادات المجتمع اإلسالمي وقيمه 
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تزكية المتعلم من الرذائل ، تأدبـه مـع   : ولألخالق أثر على العملية التربوية تكمن في   
ته واإلداريين مما يجعله محبوباً ، وهذا بدورة يجعل اآلخرين بالمدرسـة يشـجعونه علـى    أساتذ

مواصلة الدراسة ، والجلسة المؤدبة حيث إنها تساعد الطالب على الفهم الجيد ، والتيقّظ ، واالنتباه 
ه العالية ، ومن ثم تؤثر في التحصيل إيجاباً، والصبر؛ ألن له دوراً كبيراً في بلوغ المتعلم مقاصد

  ) .٦٦ -٥٩، ص ص١٩٩٦يالجن ، ( 
ظـاهرة الغـش فـي    : كما إن لألخالق أثراً في عالج بعض المشكالت التعليمية ، مثل   

االمتحانات نتيجة التزام الطالب باألمانة ، ترك المعلمون التمييز والمحاباة في الدرجات ، الوقاية 
  ) . ٧٦، ص ١٩٩٦يالجن ، ( من أحداث العنف واالنحالل في المدارس والجامعات 

إضافة إلى أن لألخالق أيضا أثراً كبيراً في الحياة الجامعية ، حيث إن الطالب المتحلـي    
بالفضائل الخلقية يسعى إلى نشرها داخل الجامعة ، كما يحرص على احترام مشاعر اآلخرين من 

  ) .٦٦، ص ١٩٩٦يالجن ، (زمالئه وأساتذته ، والمحافظة على ممتلكات الجامعة 
  :المبادئ التي توجه تقويم أخالق المتعلمين

فهناك جملة من المبادئ تنطلق من خاللها التربية اإلسالمية في تقويم أخالق المتعلمـين    
وتهذيبها ، وهي عبارة عن موجهات للمربين في كل المؤسسات التربوية ، ويمكن تلخيصها فيما 

  :يلي 
  :ة التدرج في تنمية األخالق الفاضل: أوالً 

التدرج سمة بارزة في  المنهج التربوي اإلسالمي ، وقد كان القرآن الكريم يتنزل علـى    
وقال الذين كفروا لوال نزل " فترات ليواكب حاجات الناس ، ويربيهم في كل الظروف واألحوال 

  . ٣٢سورة الفرقان ، آية " عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً 
لقد كان التدرج في القرآن الكريم مبنياً على اعتبار إنساني ، وهو عدم تحميل اإلنسـان  و  

أكثر من طاقته فما كان لألمة األمية أن تحفظه كله لو نزل جملة واحدة ، وأن تفهـم معانيـه ،   
، ص ١٩٨٣القطـان ،  ( وتتدبر آياته فكان نزوله مفرقاً خير عونٍ لها على حفظه، وفهم آياتـه  

١١٠ (.  
كما أن مراعاة التدرج في تربية األخالق تنطوي على فائدة تربوية هامة إذ تتـيح أكبـر     

  .قدرٍ ممكن من مراعاة المستوى العقلي والنفسي والجسمي للمتعلم 
ومن المالحظ أن القرآن الكريم لجأ إلى التدرج في معالجة العادات االجتماعية الفاسدة ،   

، ١٩٨٢، ١قطب ، جـ( ة بأحوال اجتماعية واقتصادية متشابكة والممارسات الألخالقية المرتبط
  ) .٢٠٢ -٢٠١ص ص 
ومن األمثلة على التدرج في معالجة الرذائل األخالقية في المجتمع تحريم الخمر علـى    

تتخذون منه سـكراً ورزقـاً   " مراحل ودرجات حيث جاءت إشارة تحريم الخمر في قوله تعالى 
  .٦٧سورة النحل ، آية  " حسناً 
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يسألونك عن الخمر والميسر " ثم جاءت اإلشارة الثانية الممتزجة باإلقناع وإثارة التفكير    
  . ٢١٩سورة البقرة ، آية " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 

ساء سورة الن" ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى " ثم كانت اإلشارة الثالثة   
  . ٤٣، آية 

إنّما الخمر والميسر واألنصـاب واألزالم  " ثم جاءت بعد ذلك الخطوة األخيرة الحاسمة   
  . ٩٠سورة المائدة ، آية " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

وعلى خالف ما سبق بادر القرآن الكريم إلى معالجة بعض الرذائل األخالقية كالكـذب ،    
ر، واللمز، والكبر، وغير ذلك دفعة واحدة بطريقة حاسمة ، وذلك مـن خـالل   والنميمة ، والفخ

ـ  ( التوجيه المباشر المحيى للقلب واالتصال باهللا في السر والعلن  ، ص ١٩٨٢، ١قطـب ، جـ
٢٠١. (  

إن العملية التربوية في طبيعتها ليست عملية تحويل مفاجئ دفعة واحدة أو خلق تام مـرة    
ه اهللا عز وجل لنفسه في سنن الخلق مع أنه قادر على كل شئ ، ولكنه جلت فهذا لم يختر. واحدة 

حكمته اختار سنة اإلنشاء المتدرج ، فاهللا سبحانه وتعالى هو مربى العالمين ، والتربيـة إلبـالغ   
  ) .١٩٧ -١٩٦، ص ص ١٩٩٢،  ١الميداني، جـ( الشيء إلى مستوى كماله 

عاة مراحل النمو األخالقي التـي يمـر بهـا    وفي ضوء ما سبق ينبغى على التربية مرا  
  .اإلنسان 

  :المرحلة األولى  -أ
وتبدأ هذه المرحلة خالل الطفولة المبكرة حيث تتحكم في الطفـل غرائـزه وحاجاتـه ،      

ونوازعه ، وعلى المربين في هذه المرحلة عدم تحميل الطفل أيـة مسـؤوليات أخالقيـة عـن     
فعاالته وردود أفعاله ، ألنه غير قـادر علـى التمييـز ،    تصرفاته ومواقفه ، وأنماط سلوكه وان

واإلدراك ، والحكم الصحيح ، وبالتالي وجب مراعاة الطفل بمزيد مـن الرحمـة ، والرفـق ،    
  ) .٦٥٦، ص ١٩٩٣الزنتاني ، ( والتسامح ، واللين 

 وهذا ما اتضح من خالل المنهج النبوي في التعامل مع األطفال الصغار ، حيث كان عليه  
الصالة والسالم متفهماً لظروفهم وإمكاناتهم ، فلم يحملهم مسئولية تصـرفاتهم الخاطئـة ، ولـم    
" يتعامل معهم كراشدين ، وهذا ما يبدو واضحاً في الحديث الشريف عن عائشة رضى اهللا عنها 

ـ " ( أتى رسول اهللا بصبيٍ فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه   ، ص" ت. ب"، ١البخاري ، جـ
٣٢٥. (  

هي مرحلة امتصاص ، وتشرب لألخالق والفضائل و اآلداب " فمرحلة الطفولة المبكرة   
الحميدة عن طريق التوجيه الحكيم ، واإلرشاد السليم الذي يتمشى والنمو العقلي للطفل ، ومستوى 

يل سلوكه في تعد -وخاصة في نهاية مرحلة الطفولة المبكرة  -إدراكه وتمييزه ، فيبدأ شيئاً فشيئاً 
  ) .٦٥٧، ص ١٩٩٣الزنتابى ، " (وضبط انفعاالته وتقويم أخطائه واكتساب الصفات المحمودة 
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وقد أكدت السنة النبوية على هذا المنحى في التوجيه األخالقي لألبناء ، وجاء في الحديث   
، كنت غالماً في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : عن عمر بن أبي سلمة، قال "الشريف 

يا غالم سم اهللا، وكل : وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .١٧، ص ١٩٨٦، ٣عبد الباقي، جـ" ( بيمينك ، وكل مما يليك ، فما زالت تلك طعمتي بعد 

  :المرحلة الثانية  -ب
االجتماعية لـدى  وهي مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة ، حيث تتوسع دائرة العالقات   

الطفل ، ويرتبط باآلخرين ، ويحتاج للتكيف السليم مع المواقف ، ويبدأ في تميز األفعال ، وأنماط 
وهذا النمو الخلقي اإليجابي ، يجعل الطفل " السلوك التي تكون محل رضى اآلخرين أو سخطهم 

، والقـيم الدينيـة   يحاول دوماً المواءمة بين رغباته ورغبات غيره ، وبين نوازعـه ودوافعـه   
والخلقية، والعرف والعادات والتقاليد االجتماعية ، وبذلك تبدأ معالم المسئولية الخلقية لدى الطفل 
، كما في هذه المرحلة يحبذ االهتمام بالميل الطبيعي للمحاكاة والتقليد واإلقتداء لدى النشء ، ألنه 

 -٦٥٨، ص ص ١٩٩٣الزنتـاني ،  " (من أهم أسس التربية الخلقية واكتساب القيم والفضـائل  
٦٥٩. (  

وقد حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على غرس فضائل األخالق لدى األطفال فـي    
عن أبي بكر عـن  " هذه المرحلة مع مراعاة التلطّف ، والرفق ، حيث جاء في الحديث الشريف 

لم بعث معه بقطفين طمرة وعطية بن قيس عن النعمان بن بشير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
واحد له واآلخر ألمه عمرة ، فلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرة فقـال أتـاك النعمـان    

األصـفهاني ،  " (فأخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم بأذنه فقال يا غدر ! بقطف من عنب ؟ فقالت ال
  ) .١٠٥، ص " ت . ب" ، ٦جـ 

تلويح بالعقـاب بقصـد تعـديل السـلوك     وفي هذه المرحلة عليه استخدام الترويض وال  
علقوا السوط حيث يراه أهل البيت " األخالقي ، وهذا ما يبدو واضحاً في التوجيه النبوي الشريف 

  ) .٣٢٥، ص ١٩٧٢،  ٤المناوي ، جـ" (فإنّه أدب لهم 
  :المرحلة الثالثة  -٣

ثبـات ويتكامـل   يبدأ النمو الخلقي في الرسوخ وال" وهي مرحلة البلوغ والمراهقة حيث   
النضج العقلي والنفسي واالجتماعي في نهايتها، وبذلك يصبح اإلنسان قادراً على ضبط نوازعـه  
والتحكم في دوافعه وإخضاع ذاته للمثل العليا التي تشربها ورسخها في داخـل نفسـه وجعلهـا    

  ) .٦٦٠، ص ١٩٩٣الزنتاني، " (معياراً لمواقفه األخالقية وتصرفاته السلوكية 
ي هذه المرحلة استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم التوجيه المباشر بطريقـة جـادة   وف  

ال " وملزمة تتناسب مع تحمل المسئولية ، وهذا ما يتضح من خالل التوجيه النبـوي الشـريف   
تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس 

  ) .١٧٠، ص " ت. ب " ،  ٨الترمذى ، جـ" ( ن أساءوا فال تظلموا أن تحسنوا وإ
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  :مراعاة الفروق الفردية : ثانياً 
فاهللا سبحانه وتعالى خلق الناس درجات ، وهم مختلفون في نماذجهم النفسية والمزاجية ،   

ذلك  ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في" ويقول تعالى في ذلك 
  . ٢٢سورة الروح ، آية " آليات للعالمين 

ولهذا االختالف بين الناس قيمة تربوية هامة تتمثل فـي تكامـل وتضـافر اإلمكانيـات       
والقدرات لدى األفراد ، بما يحقق لهم حياة مشتركة فاضلة قوامها التعاون واالنسجام والتالحم ، 

الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً ياأيها " وهذا ما يفهم من خالل التوجيه القرآني 
  .١٣سورة الحجرات ، آية " وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

وقد ثبتت لدى علماء النفس والتربية أهمية الفروق الفردية وخطورتها في تنشئة وتوجيه   
ليب التربية ومناهجهـا بمـا   األفراد وما تتطلبه من ضرورة لتعديل أو تطوير هذا النوع من أسا

الزنتاني ، (يتالءم ويتناسب مع احتياجات الفرد ومطالب رعايته نفسياً وعقلياً واجتماعياً وأخالقياً 
  ) .١٤٦، ص ١٩٩٣

يتضح لنا أنه ليس من المعقول معاملة المتعلمين بطريقة واحدة في مجال تربية األخالق   
ب في تكوينه الفطري يالئمه من الوسائل التربويـة  حاد المزاج  الغضو" الفاضلة لديهم ذلك أن 

ماال يالئم بارد الطبع بليد اإلحساس ، وكذلك العكس ، واألسلوب الذي قد يصلح بارد الطبع قـد  
يفسد حاد المزاج ، أما األسلوب الذي قد يصلح حاد المزاج ، قد يفسد بارد الطبـع ، وصـاحب   

ما ال يالئم العفيف القنوع ، وتختلف أحوال السرورعن الطمع الشديد قد يالئمه من وسائل التربية 
  ) .١٩٦، ص ١٩٩٢، ١الميداني، جـ(أحوال األلم ، وأحوال الغضب عن أحوال الرضا 

ولعل من األمثلة الحية على مراعاة الفروق الفردية بين الناس ، ما أعطاه الرسول صلى   
إن أبا سفيان يحـب هـذا   : عمه العباس  اهللا عليه وسلم ألبي سفيان يوم فتح مكة ، حينما قال له

الفخر فاجعل له شيئاً ، فأعطاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم شيئاً  يرضيه به ، فأمر مناديـه أن  
إالّ من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ، مع أن دار أبي سفيان لم يكـن لهـا شـئ مـن     : يعلن 

  ) .٢٨٠، ص " ت . ب "  هارون ،( الخصوصية الحقيقية إالّ مجرد اإلعالن باالسم 
  :التعامل المرن مع الطبائع الفطرية : ثالثاً 

إن مثل الطبائع الفطرية في الناس ، كمثل البذور التي تنبت في حقول طبيعية ، إذا تركت   
وشأنها نمت نمواً فوضوياً وتشابكت أشجارها النافعة بأشواكها ، أما إذا امتدت إليها أيدي الرعاية 

لك تكون الرعاية الشجرية في التربية الخلقية ، فاإلسالم لم يلغِ طبـائع النـاس ،   والتهذيب ، وكذ
وهو يربيها، وإنما يعمل على تهذيبها وتوجيهها، وهذا العمل التربوي ينبغي أن يساير نشأة الفرد 
، في جميع مراحل حياته ، فكثير من بزور الطبائع الفطرية بل كلها قابلة لإلنماء المفرط بالتربية 

  ) .١٩٩، ص ١٩٩٢،  ١الميداني، جـ(وهي قابلة للحد من نمائها 
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وإذا كان التغير ممكناً بالنسبة لجميع خصائص اإلنسان وصفاته المكتسبة من اتجاهـات    
وجـود  : وميول وقيم ، فإنه غير ممكن بالنسبة للخصائص الفطرية الثابتة الراسخة ، ومثال ذلك 

 تفقد جوهرها ، وال يمكن التعامل معها بالحـذف بـل   غريزة الغضب عند كل إنسان ، وهي ال
بالتعديل من خالل تحويلها في االتجاه الصحيح ، فيصبح الغضب ليس مـن أجـل الـذات ، أو    

  ) .١١٤، ص ١٩٧٥الشيباني ، ( األموال ، أو األبناء ، بل من أجل الحق ، والدعوة إليه 
  :أساليب اكتساب األخالق الفاضلة 

تربوي اإلسالمي أساليب عديدة متنوعة لغرس الفضائل الخلقيـة عنـد   تضمن المنهج ال  
المتعلمين ، وقد جاء هذا التنوع متناسباً مع االختالف بين الناس في الخصائص النفسية والفكرية 

  : ، ويمكن إجمال أبرز هذه األساليب على النحو التالي
  :الموعظة الحسنة : أوالً 

ي اإلنسان ، لما لها من نفاذ إلى القلوب وإصـغاء مـن   تأثير كبير ف" للموعظة الحسنة   
محجـوب ،  " ( الوجدان ، وسيطرة من المشاعر، خاصةً إذا كانت النية صادقة ، والقدرة حسنة 

  ) . ٣٠٥، ص ١٩٨٧
وقد أمر اهللا سبحانه وتعالى رسوله الكريم عليه الصالة والسالم باستخدام الموعظة فـي    

  .١٢٥سورة النحل ، آية " يل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سب" تبليغ الدعوة 
وتتجسد أهمية الموعظة فيما تتركه من آثار تربوية إيجابية ومؤثرة ، إذ توقظ العواطف   

الربانية في نفوس المتعلمين كعاطفة الخضوع هللا والخوف مـن عذابـه والرغبـة فـي جنتيـه      
  ) .٢٨٥ -٢٨٤، ص ص١٩٧٩النحالوى ، (

توفر الجهد عن طريق نقل الخبـرة مـن   " ثل القيمة التربوية للموعظة في كونها كما تتم  
الراشدين إلى غير الراشدين ، ففي ظل الموعظة الحسنة ، ال يضـطر  المـرء إلـى المـرور     

  ) .٢٦٦، ص١٩٩٤األغا ، " ( بالخبرات الفاشلة أو الخبرات المريرة 
نة لغرس الفضائل الخلقية ، ومن ذلـك  ولقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الموعظة الحس  

" وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط  فتقعد ملومـاً محسـوراً   " قوله تعالى 
  . ٢٩سورة اإلسراء ، آية  

" وفي معرض آخر يستخدم القرآن الكريم أسلوب الموعظة للنهى عن رذائل األخـالق    
الظّن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 

سورة الحجـرات ،  " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم 
  .١٢آية 

  :الترغيب والترهيب : ثانياً 
حظى به لقد أهتم القرآن الكريم بإثارة دوافع الناس عن طريق ترغيبهم في الثواب الذي ي  

يـوم  " المؤمنون في نعيم الجنة وترهيبهم من العقاب الذي ينتظر الكفار والمشركين فـي النـار   
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 يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته ويدخله جنّات
وكذّبوا بآياتنا أولئـك   تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ، والذين كفروا

  .١٠-٩سورة التغابن ، آية "  أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير
إذا لم تـؤدب الـنفس   " كما أن الحاجة ماسة لترهيب المتعلم عن رذائل األخالق ذلك أنه   

الشرقاوي ، " (انقادت إلى األهواء ، ففسدت في طبعها ، وأصبح الترهيب في هذه الحالة ضرورة 
  ) .١٥٩، ص ص ١٩٨٣

الترغيب والترهيب " ويكتسب أسلوب الترغيب والترهيب أهميته التربوية من خالل كون   
ال يخاطبان العقل فقط ، وإنّما يناشدان الروح ويلمسان الوجدان ، فيدخالن إلى النفس من منافذها 

  ) .١٢، ص ١٩٩٤األغا ، " (
ي غرس الفضائل الخلقيـة ، مـا   ومن األمثلة على استخدام أسلوب الترغيب والترهيب ف  

وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينـه  " جاء في قوله تعالى 
سورة فصلت ، " عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إالّ الذين صبروا وما يلقاها إالّ ذو حظ عظيم 

  . ٣٥ -٣٤آية 
قال رسول اهللا صـلى  : قال: عبد اهللا بن مسعود عن" وجاء في التوجيه النبوي الشريف،   

عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنَة ، ومـا  : اهللا عليه وسلم 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقاً ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، 

" ( يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا كذاباً  وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل
  ) .١١٥٠، ص١٩٨٨القرطبي ، 

  :التدريب والعمل والممارسة : ثالثاً 
فكثير من الفضائل الخلقية يمكن اكتسابها وتنميتها من خالل التدريب العملي والممارسـة    

بها المسلمون جملة مـن  المتكررة ، ولذلك اعتمد اإلسالم على وسيلة التدريب العملي ، ليكتسب 
الفضائل الخلقية التي أمرهم بها ، وحياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه كانـت كلهـا   

  .قائمة على التدريب والعمل والممارسة 
كما أن التدريب العملي الجسدي أو النفسي قد يصاحبه أول األمر تكلّف ثقيل على النفس   

ية محببة ، إذا تركها صاحبها شعر بفراغ نفسي مـوحش ، ال  ولكنه قد يغدو بعد حين عادة أخالق
  ) .٢١١، ص ١٩٩٢، ١الميداني، جـ( يمأله إالّ ممارستها 

إلى أن اكتساب األخالق بالمجاهدة والرياضة بمعنى حمل النفس على " الغزالي " ويشير   
ممارسـة فعـل    األعمال التي يقتضيها الخلق ، فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقتـه 

الغزالي (الجود ، وال يزال يطالب نفسه ، ويواظب عليه ، مجاهدا نفسه حتى يصبح ذلك طبعا له 
  ) . ٥٦، ص " ت . ب " ،  ٣، جـ

  :غمس الفرد في البيئات الصالحة : رابعاً  
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من أساليب اكتساب األخالق الفاضلة غمس الفرد في البيئات الصالحة ، حيث ينقل الفرد   
به الجماعة من أخالق من خالل انخراطه في سلكها، حيث يجد نفسـه مـدفوعاً بقـوة    ما تتسم 

ضاغطة اللتزام طريقها ثم يتدرج به األمر إلى أن يتعاطف معها ، ويستحسن األشياء التي يراها 
ـ  ( مستحسنة لديها ، ويستقبح األشياء التي يراها مستقبحة لديها ونافرة منها  ، ١الميـداني ، جـ

  ) . ٢١١، ص ١٩٩٢
وقد حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يربي أصحابه على دمجهم فـي البيئـات     

وجههم إلى التزاور وجمعهم حول موائد القرآن الكريم ، بعد أن كانوا يجتمعون " الصالحة حينما 
  ) .٢١٦، ص ١٩٨٣قطب ، " ( في الجاهلية على موائد الخمر والقمار 

ات الصالحة حتى يكتسب فضائل األخالق يأتي عزله عـن  وفي مقابل دمج الفرد في البيئ  
الميداني " ( تعمل على تدريب من ينخرط فيها ، على كل رذيلة من الرذائل " البيئات الفاسدة التي 

  ) . ٢١٣-٢١٢، ص ص ١٩٩٢، ١، جـ
ويشير القرآن الكريم إلى استخدام العزلة عن البيئات الفاسدة من أجل توفير الحماية لـه    

وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعوا ربي عسى أال أكـون بـدعاء   " مؤثرات السلبية من ال
  .٤٨سورة مريم ، آية  " ربي شقياً 
وتشكل الصحبة عامالً قوياً من عوامل التأثير في األخالق ، وهـي عبـارة عـن بيئـة       

ه مقلداً ألصدقائه اإلنسان بطبع" اجتماعية مصغرة ساعد على ازدياد تأثيرها وتفعيل دورها كون 
في سلوكهم ومظهرهم وملبسهم ، فمعاشرة األبرار والشجعان تكسب الفرد طباعهم وسـلوكهم ،  

، ص ١٩٨٣محجـوب ،  " (بينما تكسب معاشرة المنحرفين الفرد انحرافهم أو تقبـل انحـرافهم   
  ) .١٤٦-١٤٥ص

وكلمـا كـان   فالصحبة تقتضي االختالط والتزاور ، مما يترك آثاراً بين األصـحاب ،    
األصحاب من ذوي األخالق الفاضلة العالية في مختلف مراحل النمو، كان ذلك عامالً مسـاعداً  

  ) . ٣٣٣، ص ١٩٨٦يالجن ، ( لتكوين األخالق الفاضلة 
ال تصاحب إال " وقد اهتمت التربية النبوية بتحديد معيار صحيح وواضح للصاحب الجيد   

 ٦٠١، ص "ت . ب " ،  ٤الترمذي ، جـ(  "مؤمناً، وال يأكل طعامك إالّ تقي . (  
ويوم " ويكشف القرآن الكريم عن األثر السلبي للصحبة الفاسدة على أخالق المتصاحبين   

يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيالً ، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فالناً خليالً 
 -٢٨سورة الفرقان ، آية " شيطان لإلنسان خذوالً ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان ال

٢٩.  
  :القدوة الحسنة : خامساً 
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إن للناس حاجة نفسية إلى أن يشبهوا األشخاص الذين يحبونهم ويقدرونهم ومن األشـياء    
( المألوفة لدينا ، أن نرى طفالً يحاكى أباه ، وطفلةً تقلد صوت أمها حين تؤنّب أخاها الصـغير  

  ) .٧٤٢، ص ١٩٨٥عبد العال ، 
للقدوة الصالحة أهمية كبرى في تربية الفرد ، وتنشئته على أسـاس  " ويبدو واضحاً أن   

، ١٩٩٨مرسـى ،  " ( سليم ، ال سيما في الفترة األولى من حياة اإلنسان مرحلة النضج والبلوغ 
  ) .١٠٢ص 

لقـد  " لهم  والقرآن الكريم يحث المسلمين على اتخاذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوة  
سـورة  " كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيـراً  

  . ٢١األحزاب ، آية 
ولقد وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم المسلمين إلى اإلقتداء بأصحابه الكـرام والسـير     

" دي وأشار إلى أبى بكرٍ وعمرإني ال أدري ما قدرى فيكم ، فاقتدوا بالذين من بع" على خطاهم 
  ) .٣٧، ص " ت . ب "  ،  ١ابن ماجة ، جـ(

وفي موقع آخر راح المربي عليه الصالة والسالم ، يتحدث عن الفضائل الخلقيـة التـي     
تجسدت في أصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم ، وفي ذلك حفز المسلمين على مواصلة اإلقتـداء  

شدهم في دين اهللا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علـى  أرحم أمتي أبو بكر ، وأ" بهم 
بن أبي طالب، وأقرضهم زيد بن ثابت ، إال وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه األمة أبو عبيدة الجراح 

  ) .٥٥، ص " ت. ب " ، ١ابن ماجة ، جـ" ( 
رجع إلى ما يلي ولعل السر في التأثير القوي للقدوة الحسنة في اكتساب الفضائل الخلقية ي 

:  
إن القدوة الحسنة ، تمثل في المجتمعات اإلنسانية مرتبة من المجد والتقدير ال يحظـي بهـا    -١

غيرها ، وهذه المرتبة محفوظة بالثناء واإلطراء واإلعجاب من قبل الناس وكل هذا يولد في 
الحسـنة فـي   الفرد المحروم من أسباب هذا المجد ، حوافز قوية تدفعه إلى محاكاة القـدوة  

  .أخالقها 
إن المثال الحي المرتقي في درجات الكمال اإلنساني ، يثير في نفس البصير العاقل، قدراً من  -٢

  .االستحسان واإلعجاب والتقدير والمحبة 
إن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل الخلقية تعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من  -٣

ـ  ( هي في متناول القدرات اإلنسانية األمور الممكنة التي  ، ص ص ١٩٩٢،  ١الميـداني ، جـ
٢١٥-٢١٤ . (  

  
  :مسئولية تنمية الفضائل الخلقية 
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إذا كانت الفضائل الخلقية كما أشرنا سابقاً في غالبها مكتسبة كـان والبـد مـن تـوافر       
التها ما اسـتطاعت  المحاضن المسؤولة عن إكسابها للفرد وتنميتها ، ومقاومة الرذائل الخلقية وإز

  :إلى ذلك سبيالً ، ويمكن أن يقوم بهذا الدور الوسائط التالية 
  :األسرة: أوالً 

فلألسرة دور هام في تنمية الفضائل الخلقية وذلك يتأتّى من خالل كونها أول من يحتضن   
يـة ، أن  من الحقائق المسلم بها عند علماء النفس والترب" الطفل ويتولى رعايته منذ والدته ولعل 

السنوات األولى من حياته من أهم وأخطر الفترات في تكوين شخصيته وتحديد مالمحها الرئيسة 
، وليس معنى ذلك أن هذه السنوات المبكرة تحدد نموه إلى الحد الذي ال يمكن معه إحداث تغيـر  

تلك الفترة فيما بعد ، ولكن المقصود هو أن األسس ذات األهمية البالغة في حياة الطفل توضع في 
  ) .٧٦، ص ١٩٧٧الجيار ، " (

ومن دواعي تأثير األسرة وفاعليتها في مجال تنمية الفضائل الخلقية عند األبناء ، كونهـا    
تعد من أهم الجماعات االجتماعية األولية ، التي تتولى غرس القيم العامة للجميع ككل ، وفي كل 

  ) .٦٢، ص ١٩٨٦زاهر ، ( ة اجتماعياً أسرة مجموعة من أشكال السلوك واالتجاهات المقبول
ومع التغير االجتماعي والثقافي في عالمنا المعاصر ، السـيما فـي مجـال التصـنيع       

، ١٩٩٠الحولي ، ( والتكنولوجيا ، تغيرت أشياء كثيرة في األسرة ، منها ما هو إيجابي ، وسلبي
  ) .٣٠١-٢٩٩ص ص
توتر العالقات الزوجية : رة فيما يلي ويمكن إجمال أبرز وأخطر سلبيات التغير على األس  

، استبدال ) ٦٨، ص ١٩٨٦جريشة، (أو فتورها ، زيادة مظاهر قطع الرحم والخصام والتشاحن 
  ) .١٥٩، ص ١٩٩٣ ١علوان ، جـ( المرأة وتخليها عن دورها المنشود في األسرة 

ن كثير من ويتم عن إهمال األسرة لدورها التربوي عزوف الشباب وانحرافهم وتحللهم ع  
، ص ١٩٧٨إدريس ، (القيم األخالقية األمر الذي يشكل خطراً على السلوك الفردي واالجتماعي 

  ) . ٢٠-١٨ص 
وفي ضوء ما سبق كان البد من بذل الجهود من أجل إحياء دور األسرة من جديد فـي    

خلقية وتنميتهـا  تربية األبناء بعد إصالحها ، وإعادة ترتبيها وتأهيلها لدورها في غرس الفضائل ال
لدى األبناء ، ذلك أن هذا الدور ال يمكن القيام به دون توفير البيئة الصالحة ، والمنبـت الطيـب   

سورة األعراف ، آية " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال يخرج إال نكداً " للنشء 
٥٨ .  

لخلقية ، لن يسـتطيعا تربيـة   فاألبوان في األسرة مالم يكونا خلوقين يمارسان الفضائل ا    
األوالد عليها ، فضالً عن قيامهم بدور سلبي تجاهها وقد عبر القرآن الكريم عـن هـذا الـنمط    

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته ألرجمنك " الالأخالقي من اآلباء في قوله تعالى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


24 
  

 ٤٧-٤٦سورة مريم ، آية " بي حفياً واهجرني ملياً ، قال سالم عليك سأستغفر لك ربي إنه كان 
.  

وفي موضع آخر يلفت القرآن الكريم األنظار إلى البيت المسلم النموذجي ، حيث تتجسد   
الفضائل الخلقية من خالل العالقة بين الزوجين مما يجعلهما قادرين على تربيـة األبنـاء علـى    

سكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة    ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لت" مكارم األخالق 
  . ٢١سورة الروم ، آية " ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون 

وقد حثت السنة النبوية اآلباء على تأديب األبناء ، حيث جاء في الحديث النبوى الشريف   
ـ " ( ألن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده ، خير له من أن يتصدق بصاع"  " ،  ٤الترمذي ، جـ
  ) .٤٤، ص "  ت. ب

فاألسرة مطلوب منها أن تغذى األبناء بالفضائل الخلقية عن طريق الممارسة اليوميـة ،    
والسلوك الخلقي الحسن للوالدين وترجمتها لمعاني المسئولية والصدق واألمانة ، ليعرفوا األخالق 

  ) .١٤٤، ص ١٩٨٣محجوب ، ( سلوكاً عملياً قبل أن يعرفوا معانيه المجردة 
على ضرورة اهتمام اآلباء بمراقبة ومالحظة الجانب األخالقـي فـي   " علوان " د ويؤك  

سلوك األبناء ، ألن هذه المالحظة من شأنها أن تكشف الحقائق المستورة عنهم ، وفـي إزاحـة   
، ١٩٩٣، ٢علوان ، جــ  (الستار عما يفعلونه ، كما تعطى صورة كاملة عن سلوكهم األخالقي 

  )  .٧١١-٧٠٠ص ص
رض القرآن الكريم لنموذج رائع لما يقوم به اآلباء من توجيه أخالقـي لـألوالد ،   وقد ع  

يا بني أقـم الصـالة وأمـر بـالمعروف وانـه عـن       " ومن ذلك قوله تعالى على لسان لقمان 
المنكرواصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور، وال تصعر خدك للناس وال تمـش فـي   

 كّل مختاٍل فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر  األرض مرحاً إن اهللا اليحب
  . ١٩-١٧سورة لقمان ، آية " األصوات لصوت الحمير

وفي موقع آخر من القرآن الكريم يوصى األب أوالده بعدم اليأس الذي ينتفي مع اإليمان   
أس من روح اهللا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه ال يي" باهللا 

  . ٨٧سورة يوسف، آية " إالّ القوم الكافرون 
قال إبراهيم بن " ويروي لنا أحد أبناء التابعين وصية والده له بأن يقتدي بأخالق العلماء   

ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهجهم خذ من أدبهم وأخالقهم وهديهم : قال أبي : الحبيب بن الشهيد 
  ) .١٧، ص " ت . ب " ، ١البغدادي ، جـ" ( كثير من الحديث  ، فإن ذلك أحب إلى من

ومن الضروري أن تقوم التربية الخلقية في األسرة على الشفقة واللين والتلطـف ، ألن    
ابـن  " الغلطة والقسوة والشدة جميعاً تؤدي إلى أضرار كبيرة ونتائج عكسية ، وقد نبه إلى ذلـك  

ف والقهر من المتعلمين والمماليك أو الخدم ، سطا به القهر من كان مرباه بالعس"في قوله " خلدون
وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكـذب والخبـث   
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وهو التظاهر بغير ما في ضميره ، خوفاً من انبساط األيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعـة  
  ) . ٧٠٤، ص ١٩٨٤،  ٢ابن خلدون ، جـ  " (لذلك وصارت له هذه عادة وخلقاً 

ولقد أوصى الرسول عليه الصالة والسالم اآلباء بأن يكونوا قدوة حسنة ألبنائهم صادقين   
عن عبد اهللا بـن  " معهم ال تتناقض أفعالهم مع أقوالهم ، ويتضح ذلك من خالل الحديث الشريف 

تعال أعطك فقال : عد في بيتنا فقالت دعتني أمي يوماً ورسول اهللا صلى عليه وسلم قا: عمر قال 
أما إنك لو : أردت أن أعطيه تمراً فقال لها : ما أردت أن تعطيه قالت : لها صلى اهللا عليه وسلم 

  ) . ٢٩٨، ص " ت. ب " ،  ٤أبو داود ، جـ " ( لم تعطه شيئاً ، كتبت عليك  كذبة 
  :المدرسة : ثانياً 

" زها عن بقية المؤسسات االجتماعية والثقافية بأنها تستمد المدرسة أهميتها التربوية وتمي  
بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية والثقافية ، ومنقية للثقافة وما قد يتخللها من فساد وانحرافات ، 

  ) .١٧٣، ص ١٩٨٨أبو العينين ، " (فضالً عن أنها تضم جميع أبناء المجتمع الواحد 
محجـوب ،  (لوظائف الهامـة واألساسـية للمدرسـة    ويعتبر تحقيق التربية الخلقية من ا  
  ) . ٣٦، ص ١٩٨٧

إضافة إلى أن العملية التربوية في األساس عملية خلقية تقوم على القيم وتربى األفـراد     
  ) .١٧٤، ص ١٩٨٨أبو العينين ، (عليها 

تقع على المعلم مسئولية كبيرة تتمثل فـي تعويـد   " وفي إطار الدور األخالقي للمدرسة   
تالميذ على أن يتخلقوا بأحسن األخالق من صدق ومروءة وأمانة وأن يمارسـوا ذلـك تلقائيـاً    ال

  ) . ٨، ص ١٩٨٤أحمد ، " ( بإخالص
ويمكن إجمال أهم واجبات المدرسة تجاه غرس الفضائل الخلقية وتنميتها علـى النحـو     

يستوعب ذلـك كـل   العمل على تأصيل الفضائل الخلقية لدى النشء منذ طفولتهم بحيث : اآلتي 
أبعاد شخصية المتعلم ، مالحظة سلوك التالميذ أثناء الدراسة وخارجها قدر اإلمكان من خـالل  
األنشطة والرحالت المتنوعة التي تقوم بها المدرسة ، تنقية ما علق بواقع المجتمع مـن أخـالق   

ناسب تسوده مرذولة وعادات سلوكية سلبية مستوردة من مجتمعات أخرى ، تهيئة مناخ مدرسي م
المحبة والتعاون مما يساهم في تنمية الفضائل الخلقية المنشودة ، المساهمة في حـل المشـكالت   
الخلقية التي يتعرض لها التالميذ أثناء حياتهم وذلك من خالل تقديم العون التربـوي واإلرشـاد   

  ) .١١٧ -١١٦، ص ص ١٩٨٢أحمد ، ( النفسي 
ح المدرسة في أداء دورها التربوي األخالقي مـا  ويرى الباحثان أن من أهم عوامل نجا  

توفير المربي الخلوق ، صاحب الصفات الحميدة ، الصادق األمين عمالً بالتوجيه القرآني ، : يلي 
استغالل المناسبات الدينية على أفضل وجه ، حيث تعد من العوامل المؤثرة الفاعلة في إكسـاب  

م اقتصار مسئولية غرس األخالق الحميدة على مـدرس  المتعلمين كثير من الفضائل الخلقية ، عد
التربية الدينية كما هو شائع في كثير من مدارسنا ، فمطلوب من كل المعلمـين علـى اخـتالف    
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تخصصاتهم العلمية أن يقوموا بهذا الدور وأن يتعاونوا فيما بينهم على تحقيقه ويتبادلوا الخبـرات  
  .النافعة في هذا المجال 

  :عة الجام:ً ثالثا
األصل في التعليم الجامعي أالّ يقوم بتدريب فكر الطالب فقط ، بل يجب أن يعمل علـى    

إحداث تغيير إيجابي في فكره ، وصفاته وأخالقه وذلك ينسجم مع الفهم السليم للطبيعة البشـرية  
  ) .١٣٥، ص ١٩٩٧التل ، وآخرون ، ( والذي يقوم على أساس وحدتها وتكامل مكوناتها 

شك فيه أن الشباب في حاجة ماسة إلى إعداد خلقي متميز من شأنه أن يجعـل   و مما ال  
الصدق ،األمانة ، األخالق ، الوفاء ، الشجاعة ، العفـة ، المـروءة ،   : األخالق الحسنة ، مثل 

العدل ، عادات في سلوك الشباب وحركته الدائبة كما تجعله نافراً في سلوكه اليومي من األخالق 
  . ، والحقد ، واألنانية ، والكذب ، والظلم  السيئة كالحسد

كما يمكن من خالل اإلعداد الخلقي للشباب أن نساعدهم على تجنـب المظـاهر غيـر      
المرغوبة في سلوكهم كالحمق ، والتكبر، والصلف ، والتهور، والخوف ، والجزع ، وقبول الذل 

  ) .١٤١، ص ١٩٨٣ب ، محجو(، والمهانة ، والخشونة ، والغلطة ، في معاملة اآلخرين 
وقد أفادت نتائج الدراسات التربوية أن الحياة األكاديمية  تعتبر مصدراً أساسـياً للتنشـئة     

الخلقية ، كما أفادت نتائج هذه الدراسات أن هناك مجموعة من العوامل المـؤثرة فـي إكسـاب    
محاضـرات ،  الكتـب الدراسـية ، األصـدقاء ، ال   : الشباب الجامعي الفضائل الخلقية ، وهـي  

شخصيات أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم ، وسلوكهم ، وآراؤهم ، آراء األصدقاء ، الجماعات 
  ) .  ٢٥٦، ص  ١٩٩٢خليفة ، ( الطالبية 
ويمكن أن تقوم الجامعة بدور كبير في تنمية الفضائل الخلقية لدى طالب الجامعـة مـن     
وير الفضائل الخلقية فـي نفـوس الطلبـة    توفير مواقف تعليمية متنوعة ، من شأنها تط: خالل 

  ) .١٣٧-١٣٦، ص ص ١٩٩٧التل ، وآخرون ، (وتعميقها وترسيخها 
وإحياء األنشطة الثقافية االجتماعية المتنوعة ، والتي تسمح بتبادل الخبـرات األخالقيـة     

: مثل  النافعة ، حينما يمارس الطالب الفضائل الخلقية من خالل المشاركة الفاعلة في األنشطة ،
  .األيام الدراسية ، ورش العمل واللقاءات الثقافية ، األعمال التطوعية 

االتجاه العلمي في إبراز محاسن " ويمكن أن تقوم الجامعة بهذا الدور من خالل استغالل   
األخالق الفاضلة ، ومضار السلوك البيئي في حياة األفراد واألمم ، وذلك باالستفادة مـن نتـائج   

مية في مجاالت علم النفس ، واالجتماع ، والفلسفة ، والطب ، والتـي أثبتـت آثـار    البحوث العل
، ص ١٩٩٣محجوب ، " ( السلوك الحسن ، والسلوك السيئ بما ال يدع مجاالً للمغالطة أو اإلنكار

١٤٥. (  
وباستطاعة األستاذ الجامعي أن ينجح في غرس الفضائل الخلقية لدى طلبته إذا أحسـن    

اته في إطار اجتماعي إنساني صالح ، وفي نظام حضاري شامل ، ممـا يجعلـه   توظيف أخالقي
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يستفيد بعلمه ، ويفيد به غيره ، ويستلزم ذلك أن يكون من أهل الفضيلة أبعد ما يكون عن الرذيلة 
  ) .  ٢٤٨، ص    ١٩٨٠مدني ، ( ، مستقيماً في سلوكه 

  :المسجد : رابعاً 
العلمية في اإلسالم ، فقد بدئ بإنشاء المسـاجد فـي   أقدم المؤسسات " يعتبر المسجد من   

عهد النبي عليه الصالة والسالم وانتشرت في أنحاء جزيرة العرب بانتشار اإلسالم فـي بقاعهـا   
فهمي ، " ( المختلفة ، وبدأ بتعليم القرآن ومبادئ اإلسالم فيها في عهد النبي عليه الصالة والسالم

  ) . ٥٦، ص ١٩٤٧
لى اهللا عليه وسلم حريصاً على أن يجعل حواره التربوي مع أصـحابه  وقد كان النبي ص  

وسائر الناس في داخل المسجد ، وهو يهدف بذلك إلى تأكيد الدور التربوي لهذه المنشأة اإلسالمية 
، ص ص ١٩٩٠الولى ، ( ،  باإلضافة إلى ما كانت تشهده من ألوان الممارسات الدينية األخرى 

٥٣-٥٢. (  
صحابة رضوان اهللا عليهم بالمسجد ، وجعلوه المؤسسة التربوية األولى فـي  وقد اهتم ال  

التاريخ ذكر في صفحاته أن الصحابة " حياتهم ، إقتداء برسول اهللا عليه الصالة والسالم حيث إن 
الكرام  قد تفرقوا في البلدان المختلفة ، حيثما وجد مسلمون جعل الصحابي مقره المسجد، يربـي  

الوشلى " (ا رباه عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويعلمهم القرآن ويؤدبهم به الناس على م
  ) .١٩، ص ١٩٨٨، 

يمد اآلخرين باإلطار السلوكي المعياري القـائم  : وتتجسد القيم التربوية للمسجد في كونه   
ـ  يهم االنحـراف  على التعاليم اإلسالمية ، مما يمكن للعمل الصالح لديهم حباً وسلوكاً ، ويكره إل

  ) . ١٦٨، ص ١٩٨٨أبو العينين، ( والفسوق 
وتنوع األنشطة داخل المسجد ، فهو يجمع بين األنشطة الروحية من صـالة ، وذكـر،     

ودعاء ، واستغفار، ودروس الوعظ، واإلرشاد ، والفقة، وخطبة الجمعة ، وال تخلو هذه األنشطة 
الق ، وذلك إنما يتم في إطار استعداد المصلين من التوجيهات السلوكية ، والحث على مكارم األخ

  .، وتقبلهم ، وتجاوبهم مع هذه األنشطة ، حيث جاءوا للمسجد طواعية غير مكرهين 
  :وسائل اإلعالم : خامساً 
تقوم وسائل اإلعالم بدور بالغ األهمية في حياة الناس ، إذ تنقل إليهم معتقدات وقيمـاً ،    

وإذا كان التعليم يبنى اإلنسان من صغره إلى أن يكتمل شبابه ، فإن واتجاهات ، وأنماط سلوكية ، 
، ص ص ١٩٨٩عبد اللطيـف ،  ( اإلعالم يرافقه طوال مسيرة حياته ، وإلى أن ينتهي به العمر 

٤-٢. (  
اإلنسان العادي يقضى في صحبة وسائل اإلعالم الحديثة ، نحـواً مـن ثـالث    " كما أن   

د يقضى أمام الجهاز المرئي وقتاً  يعادل الوقت الذي يقضيه في ساعات في اليوم ، وأن الصبي ق
  ) .١٤، ص ١٩٨٤السعيد، " (المدرسة 
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أصبح رجل اإلعالم في المجتمع يقـوم  " ولقد تطورت العالقة بين التربية واإلعالم حتى   
م بدور المعلم في المدرسة، والوظيفة التربوية لوسائل اإلعالم ، تتمثل بـالمعنى الشـامل مفهـو   

  ) . ٢٣، ص ١٩٨٣سيد ، " ( التربية 
ومن التحديات التي تواجه اإلعالم العربي واإلسالمي اليوم ، الغزو العلماني لها، حتـى    

خياط ، ( أصبحت في كثير من جوانبها مسخرة إلشاعة الفاحشة ، والدعوة إلى االنحالل الخلقي 
  ) .٦٣، ص ١٩٩٦

وج ، فهو يغرس فضائل خلقية في بعـض  وفي طور هذا الواقع يصبح لإلعالم دور مزد  
برامجه ، وفي البعض اآلخر يسير في االتجاه المعاكس ، حينما يعمل على إشاعة الرذائل الخلقية 
، وبذلك يتناقض مع التربية ، ومن الشواهد على ذلك أن التربية تسـعى إلـى غـرس الحيـاء     

اً سلبياً لديهن نحو السفور والتبرج والحشمة لدى الفتيات الشابات ،  في حين يغرس اإلعالم اتجاه
  ) .٧، ص ١٩٩٦خياط ، ( 

على قيم المسلسالت التلفازية العربية ، تبـين أن  ) ١٩٩٤المحيا ، (وفي دراسة أجراها   
: القيم السلبية التي تعرضها هذه المسلسالت أكثر من القيم اإليجابية ، وأن من أبرزها مـا يلـي  

بشر ، الدعوة إلى الكذب ، استخدام الرشوة في سبيل تحقيق الدعوة لتقديس بعض األشخاص من ال
النجاح والتفوق،الوشاية بين الناس لتحقيق المآرب الشخصية ، عدم احتـرام المـرأة لزوجهـا و    

  .السعي إلهانته وتحديه ، التمرد على الوالدين وعقوقهما ، التجسس على الغير 
ة للتعامل معه بطريقة مثمرة ، وذلـك  ومهما يكن من سلبيات اإلعالم ، فإن الحاجة ماس  

يتطلب من المؤسسات األخرى، كاألسرة ، والمدرسة ، والجامعة ، والمسجد ، أن تقوم بإكسـاب  
المواطنين اتجاهات إيجابية سليمة ، نحو التعامل األمثل مع وسائل اإلعالم من خالل االسـتفادة  

  .المثلى من برامجه الصالحة وترك ما فسد منها 
م ال سيما في عصر الفضائيات ال يمكن إلغاؤه أو تعطيل دوره ، وإنما باإلمكـان  فاإلعال  

  . أن تتعامل معه بطريقة واعية ، من شأنها أن توفر للنشء حماية أخالقية 
وتعقيباً على ما سبق يؤكد الباحثان على ضرورة توحيد االتجاهات واألهداف والرؤى ،   

المسئولة عن تنمية الفضائل الخلقية ، وذلك درءاً للتنـاقض  وتنسيق الجهود بين الوسائط السابقة 
  .فيما بينها في األدوار، مما ينعكس سلباً على الفرد والمجتمع 

  :المسئولية الذاتية : سادساً
أشار القرآن الكريم إلى أن النفس البشرية محكومة بنزعات طائشة تشرد بها عن السبيل   
  . ٢٧سورة يوسف آية " مارةٌ بالسوء إالّ من رحم ربي وما أبرئ نفسي إن النفس أل" السوي 
وال أقسـم بـالنفس   " وفي المقابل هناك نزعات أخرى خيرة ، تهديها إلى سواء السـبيل    
  . ٢سورة القيامة ، آية " اللوامة 
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والنفس اللوامة ، هي نفس المؤمن الذي يلوم نفسه ويساءلها ماذا أردت بكالمـي، مـاذا     
  ) . ٤٨٤، ص ١٩٨١، ٣بوني ، جـالصا( أردت بعملي 

" بل اإلنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معـاذيره  " اإلنسان بطبيعته مطلع على نفسه   
  .١٥ -١٤سورة القيامة ، آية 

وفي معرض آخر يشير القرآن الكريم إلى ظاهرة انحراف السلوك ، واختالف الناس في   
لحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ، وأما من فأما من طغى ، وآثر ا" التعامل مع أهواء النفس 

  . ٤١-٣٧سورة النازعات ، آية " خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 
إن اهللا سبحانه وتعالى ، قد أحسن صورة اإلنسان ، وعلى اإلنسـان أن يهـتم بتحسـين      

، وحسن الصورة ، ويمتاز الخواص بتسوية  أخالقه ، وإنما يمتاز العوام عن البهائم بتسوية الخلق
  ) .٤٧، ص ١٩٨٠عفيفي ، (األخالق ، وآداب السلوك 

وقد أشارت السنة النبوية المطهرة إلى مسئولية اإلنسان عن أخالقية ، وذلك من خـالل    
من ترك الكذب ، وهو باطل بني له في ربض الجنة ، ومن ترك المراء وهـو  " التوجيه النبوي 

، " ت. ب" الترمـذي ،  " ( ه في وسطها ، ومن حسن خلقه ، بنى له فـي أعالهـا   محق بنى ل
  ) . ٣٥٨ص

ويعتبر اإلسالم مرحلة البلوغ ، نقطة تحوٍل في بداية تحمل المسئولية التربوية عن النفس   
، على مستوى عالقة اإلنسان مع اهللا عزوجل ، والعالقة مع اآلخرين ، وهذا ما يفهم من خـالل  

رفع القلم عن ثالثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي  حتـى يشـب ،   " شريف الحديث ال
  ) . ٣٢، ص " ت. ب" ،  ٤الترمذي ، جـ" (وعن المجنون حتى يعقل 

ومما الشك فيه أن تحمل المسئولية من مقاييس الشخصية الناجحة ، وهذه المسئولية فـي    
يقها إالّ من كانت شخصـيته قويـة ، وتحمـل    حاجة إلى كد ويقظة لتحملها ، وهي فضيلة ال يط

، ١٩٨٧تركي ، ( المسئولية يستلزم قدراً من المعرفة والخبرة إلى جانب قدرٍ من الثبات واليقظة 
  ) . ٦٠ص 

السلوك األخالقي بحاجة دائماً إلـى موجـه   " على أن )  ٦٤، ص ١٩٩٣على ، (وأكد   
ة ، ويتحرك كذلك بكل ما يعي من أوامـر  ومرشد داخلي مقيم متحرك بجزء منه بالفطرة البشري

وتوجيهات تلقاها من العقيدة الدينية ، فضالً عما يتلقاه نتيجة الثقافة والتربية االجتماعية مما يشكل 
  " .في جملته ما يسمى بالضمير

 -ويكاد الفالسفة وعلماء األخالق يتفقون على أثر الضمير كقوة دافعة إلى عمل الخيـر    
في توجيه السلوك وتقويم األخالق ، وأن قوة الضمير تنبع مـن الشـعور    -شر مانعه من فعل ال

  ) . ٦٤، ص    ١٩٩٣على ، ( بقبح السيئات وحسن الحسنات 
تكوين ضمير اإلنسان عن طريق غرس اإليمان " وقد أكد المنهج التربوي اإلسالمي على   

  ) . ٦٧، ص ١٩٨٧تركي ، " ( القوي باهللا عز وجل في نفسه منذ البداية 
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ولألخالق الفاضلة في اإلسالم معايير واضحة ومحددة ، ومن ذلك على سبيل المثال مـا    
البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع " جاء في التوجيه النبوي الشريف 

  ) .١٩٨٠، ص " ت. ب " ،   ٤مسلم ، جـ" (عليه الناس 
ج تحت األخالق الحسنة ، وأنما أكـد علـى أن   فالحديث السابق لم يفد فقط  أن البر يندر  

  .الفرد مطلع على عيوب نفسه يعلم ما بداخلها ، وبالتالي هو أولى من يصلحها 
وفي موضع آخر يوضح الرسول المعلم عليه الصالة والسالم أن التحكم في حالة الغضب   

صرعة وإنما الشديد ليس الشديد بال" يعد من معايير الشدة ، وليس الصرعة كما قد يظن البعض 
  " .الذي يملك نفسه عند الغضب 

وباإلجمال فإن المسئولية عن تنمية الفضائل الخلقية عند المتعلم ، ال تقتصر على الوسائط   
التربوية الخارجية فقط ، بل تساندها مسئولية الفرد عن نفسه ، حيث يمارس كل فرد فـي حـق   

ا يخفف العبء عن الوسائط األخرى ، ويوفر فرصـاً  نفسه نوعاً من التربية الذاتية الداخلية، مم
كبيرة للتنشئة الخلقية المتميزة، كما يفتح مجاالً واسعاً إلصـالح السـلوك ، وتقـويم األخـالق     

  .واالرتقاء بها إلى درجة الكمال اإلنساني 
  :الدراسات السابقة 

متغيـراألخالق ،   تعددت األبحاث والكتب النظرية ، والدراسات األمبيريقية التي تناولت  
  .ورغم تعددها إال أن قلة منها ركزت على الفضائل الخلقية 

وتعد األبحاث والدراسات والكتب التي قامت على األخالق ، والقيم واالتجاهات الدينيـة    
  : واألخالقية ، والفضيلة ، أقرب المجاالت للدراسة الحالية ، ولعل من أهمها مايلي 

  :ة األبحاث والكتب النظري -أ 
النظرية : وقسمها إلى جزئين . دراسة لدستور األخالق في القرآن ) ١٩٤٧(أجرى دراز   

األخالقية كما يمكن استخالصها من القرآن مقارنة بالنظريات األخرى قديمها وحـديثها ، ولقـد   
اإللزام، المسئولية ، الجزاء ، النية الدوافع ، الجهد ، وتنـاول فـي   : عرضها في خمسة فصول 

األخالق الفردية ، األخالق األسرية : م الثاني األخالق العملية ، ووزعها على خمسة فصول القس
  .، األخالق االجتماعية ، أخالق الدولة ، األخالق الدينية 

: ولقد قسمها إلـى قسـمين  " . األخالق في القرآن"دراسة بعنوان ) ١٩٧٧(أجرى الشبل   
فكرة عن الدراسات المعاصرة في علم األخالق ، عرض في القسم األول منها األخالق ، وأعطى 

وأما القسم الثاني فقد تناول فيه القيم األخالقية في اإلسالم والمنهج العلمي فـي القـرآن ، ولقـد    
قيم القرآن في مجال األسرة ، في مجال المجتمـع ، فـي مجـال    : اشتمل على أربعة  فصول 

  .العالقات الدولية ، في المجال الفردي 
ووقـع فـي   " . األخالق اإلسالمية وأسسها" بتأليف كتاب بعنوان ) ١٩٧٩(الميداني قام    

جزأين ، حاول فيه أن يصل إلى معرفة األسس العامة لمفردات األخالق فـي مفـاهيم اإلسـالم    
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: وتعاليمه الربانية ، ولقد أورد في كتابه عدة تصنيفات للفضائل اإلخالقية طبقاً ألربعـة معـايير  
. وفضائل تتعلق بوجود الصلة بين اإلنسان وغيـره  . بالعالقة بين اإلنسان وخالقه فضائل تتعلق 

وفضائل تتعلق بوجود الصلة بـين اإلنسـان   . وفضائل تتعلق بوجود الصلة بين اإلنسان ونفسه 
الرحمة بالحيوان، الرفق به ، ومعيار اإللزام العليا إلى فضائل نداء : واألحياء غير العاملة ، مثل 

وفضائل نداء الفطرة النقية والضمير، فضائل نداء العقل الخالص الكلي . اإللهي واإليمان  الوحي
  .، معيار األصول والفروع في تسعة أصول أو كليات ، معيار مستويات تحمل المسئولية 

وتحدث المؤلف فيه عن " . مكارم األخالق "بتأليف كتاب بعنوان ) ١٩٨٠(كما قام عفيفي         
وتحدث فيه عن أخالق الفرد في المجتمع . واآلداب السامية ، ونهى عن الرذائل والدنايا  الفضائل

اإلخالص ، اإلحساس ، الصدق ، األمانة ، العـدل ، الحـق ، الرضـا ،    :  ، وأجملها فيما يلي 
  .القناعة ، حسن المعاشرة، الفردية الجماعية ، اإلسالم دين السالم ، الدعوة إلى اهللا 

تسع عشرة فضيلة خلقية ، ونشرها في كتابه الفضائل في اإلسالم ) ١٩٨٢(هيم درس إبرا  
حرية اإلرادة ، : وحدد للفضيلة سبعة معايير. عليا ، آمرة، ناهية : وصنفها إلى فضائل خلقية . 

إخالص النية ، الغيرية المتنزهة عن انتظار العوض ، االيمان باهللا ، الممارسة الفعلية، رد الفعل 
  .كر، الحياء أو الش

) ١٤(وتناول فيـه  " . القيم الخلقية في اإلسالم"بتأليف كتاب بعنوان ) ١٩٨٣(قام البقري   
الرحمة ، الرجاء في اهللا ، الشكر، الجود، الصدق ، الصـبر، العـدل، التعـاون ،    : قيمة خلقية 

  .األمانة ، الرضا ، الطموح ، قوة اإلرادة ، الصدق ، الكرامة ، السالم 
وأكد فيـه أن  " . اإلسالم ومبادئ األخالق"بتأليف كتاب بعنوان ) ١٩٨٨(م درامي كما قا  

األخالق الفاضلة هي الدعامة األولى لحفظ كيان الفرد والمجتمع ، وبين أن ما يفسد أعمال الفرد 
  .أن يكون كاذباً مرائياً حسوداً ماكراً شريراً ، كذلك تفسد المجتمعات بشيوع هذه الصفات 

ولقـد  . دراسة حول أخالق العالم والمتعلم عند أبي بكر األجرى ) ١٩٩١(داني أعد المي  
: عرض فيها الصفات األخالقية الواجب توافرها في المعلم والمتعلمين، وقد لحصلها فيما يلـي  

  .التواضع ، العفو، العزة ، التقوى ، حسن الظن ، البشاشة ، قلة الضحك 
  : الدراسات األمبريقية  -ب

تطور القيم عند طلبة جامعة الكويـت ، وبلغـت   ) ١٩٧٥(د الرحيم ، صبرية درست عب  
وأوضحت الدراسة أن . طالبة ) ٢٩٦(طالباً ، ) ٢١١(طالباً وطالبة ، منهم ) ٥٠٧(عينة الدراسة 

الطالب لدى دخولهم الجامعة تكون قيمهم قوية وحادة ومتميزة ، ولكنها تصبح أكثـر مرونـة ،   
كما أوضحت  الدراسة أن القـيم الدينيـة   . اً في نهاية الدراسة الجامعية وأقل حدة ، وأقل تمييز

كذلك أوضحت الدراسة . تنخفض في الفرقة الرابعة ، في حين لم يحدث فيها تغير أثناء الدراسة 
  . أن طالب كلية العلوم يتميزون عن طلبة سائر الكليات في القيم الدينية 
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للقـيم لـدى الطلبـة والطالبـات األزهـريين      دراسة مقارنـة  ) ١٩٧٩(أجرى إبراهيم   
طالب وطالبة ، مـنهم  ) ٤٠٠(وتألفت عينة الدراسة من . وغيراألزهريين وعالقتها بتقبل الذات 

طالب وطالبة بالصـف الثالـث   ) ٢٠٠(طالب و طالبة بالصف الثالث الثانوي أزهري ، ) ٢٠٠(
اً بين طالب الثانوي األزهري والعـام  وأبانت الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائي. الثانوي عام 

  .في القيم الدينية لصالح طالب الثانوي األزهري 
بدراسة االتجاهات الدينية والخلقية لدى المـراهقين مـن   ) ١٩٨٢(قامت أبودنيا ، نادية   
. طالبـة  ) ١٠٥(طالبـاً ،  ) ٢٢٧(طالباً وطالبة ، منهم ) ٣٣٢(وشلمت عينة الدراسة . الجنسين 
  .راسة أنه ال يوجد فروق بين الجنسين في االتجاهات الدينية والخلقية وأبانت الد
واشتملت عينـة  . القيم األخالقية لدى طلبة وطالبات جامعة طنطا ) ١٩٨٥(درس بكرة   
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسـين  . طالب وطالبة ) ٣٠٠(الدراسة 

ي حين توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً فـي  في درجة تشربهم للقيم األخالقية ، ف
  .القيم األخالقية تعزى الختالف نوع الكلية، والتخصص ، والمستوى التعليمي للوالدين 

دراسة للقيم الدينية والخلقية وأثرها علـى التوافـق   ) ١٩٨٦(أعدت أبو سوسو ، سعيدة   
طالبـة، مـنهن   ) ٢٠٠(ينة الدراسة مـن  وتكونت ع. النفسي واالجتماعي لدى طالبات الجامعة 

وأوضحت الدراسـة أن هنـاك   . طالبة مسلمة غير متدنية ) ١٠٠(طالبة مسلمة متدينة ، ) ١٠٠(
عالقة سالبة دالة بين درجة القيم الدينية والخلقية وكل من التوافق المنزلي ، و التوافق االنفعالي، 

ة سالبة غير دالة بين درجة القـيم الدينيـة   كما أوضحت الدراسة أن هناك عالق. والتوافق الكلي 
  .والخلقية وكل من التوافق الصحي ، والتوافق االجتماعي 

وتكونت عينة الدراسة . الحكم الخلقي في المراحل التعليمية المختلفة )١٩٨٩(درس طه   
وأظهرت الدراسة وجود فروق بين الجنسين في النضـج الخلقـي بمرحلـة    . فرداً ) ٥٧٦(من 

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق . المتأخرة وبداية مرحلة المراهقة لصالح اإلناث  الطفولة
  .بين الجنسين في النضج الخلقي بمرحلة المراهقة المتأخرة والرشد 

دراسة للقلق األخالقي وعالقته بالقيم والمفاهيم الدينية لدى شـرائح  ) ١٩٩٠(أعد حوالة   
طالب و طالبة من طالب السـنة  )  ٢٠٠(عينة الدراسة وشملت . من الشباب المصري الجامعي 

وكشفت الدراسة عـن  . الرابعة بكليتي أصول الدين والتربية في جامعتي األزهر وقناة السويس 
وجود فروق جوهرية بين كل من طالب جامعتي األزهر وقناة السويس في النمو الخلقي لصالح 

  .طالب جامعة األزهر 
وشملت عينـة الدراسـة   . التصرفات األخالقية للطلبة ) ١٩٩١(درس الصليبي ، قمحية   

طالـب و  ) ٥٠٠(مدرس و مدرسة ، ) ٢٠٠(طالب وطالبة ، ومدرس و مدرسة ، منهم ) ٧٠٠(
من الطـالب  % ٨٦وكان من أهم النتائج أن . طالبة من المراحل اإلعدادية والثانوية والجامعية 

ون بالرد على المعلم إذا قـام بتـأنيبهم ، وأن   يقوم% ٥يلتزمون الصمت إذا أنبهم المعلم ، وأن 
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مـن الطـالب أجـابوا أن    % ٩٥من الطالب يحترمون المعلم حتى لو قام بتأنيبهم ، وأن % ٩٦
من الطالب أن عالقـتهم  % ٩٧الطالب الذي يهدد المعلم هو خارج عن القيم واألخالق ، وأجاب 

من الطالب أنهـم يلجـأون للحـوار     %٩٦بزمالئهم قائمة على االحترام وتبادل الرأي ، ويرى 
من الطالب أن لجوء الطالب للعنـف لحـل أي   % ٩١واالقتناع إذا اختلف مع زمالئه ، وأجاب 

من الطـالب أن قـيمهم وأخالقهـم    %  ٩٠مشكلة بينهم هو تصرف همجي الحضاري ، وقال 
ـ % ٩٦منعتهم من اللجوء للغش في االمتحانات ، وأجاب  ن قاعـة  أنهم ال يستطيعون الخروج م

أن سلوك الطالب وتصرفاته يجب أن تكون حميدة مهمـا  % ٩٩الدرس من غير استئذان ، وقال 
  .كانت الظروف 

العالقة المتبادلة على األخالقيات المدركـة والشـرعيات   ) ١٩٩٢(Taipingدرس تبينج   
نسجم مـع  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن القيم األخالقية الفردية ت. المستوعبة لسيناريو سلوكي 

كما أبانت الدراسة أن القيم األخالقية لها عالقـة قويـة   . اإلدراك الشرعي لغالبية السيناريوهات 
كذلك أوضحت الدراسة أن االنحراف في السلوك لـه عالقـة   . باالستيعاب للشرعية ، والقانون

  .ثقافية وتاريخية 
وك األخالقي لطالب العالقة للتطور المعرفي لألخالق والسل) ١٩٩٣( Reallبحث ريال   

وأوضحت الدراسة عدم وجود اختالفات هامة بين التطور األخالقـي ،  . التجارة في بيئة تنافسية 
كما أوضـحت الدراسـة أن المتغيـرات    . والتفكير األخالقي، والسلوك األخالقي ترجع للجنس 

هة في كـل يـوم ،   الجنس ، المعدل التراكمي، المستوى التعليمي لألب ، فترة النقا(الديمغرافية 
ال تؤثر بصورة قوية في التصرف األخالقي خـالل عمليـة األلعـاب    ) مستوى الضغط المدرك

  . المشتركة ، بينما كان التفكير األخالقي خالل المنافسة يتأثر بقوة المكافئة ، والتفكير األخالقي 
مـوك  أثر الجنس والمستوى الدراسي في اعتقاد طلبة جامعة الير) ١٩٩٣(بحث مرعي   

طالباً وطالبة من طالب ) ٣٦٨(بلغت عينة الدراسة . بالفضائل الخلقية اإلسالمية و ممارستهم لها 
% ٦٦وأظهرت الدراسة أن هناك ست فضائل حازت على نسب مئوية زادت عن . سنة التخرج 

، % ٦٩، العفـو  % ٧٤، ٤٤، كفالة اليتـيم  % ٧٦، ٣٣اإلجارة :منها أربع فضائل عليا، وهي 
كما أظهرت %. ٦٧، ٤٢، التواضع % ٦٩األمانة : وفضيلتان ناهية وهن % . ٦٦، ٣٣ الوفاء

العليـا، اآلمـرة ،    -الدراسة أنه ال توجد فروق جوهرية في الفضائل ككل ، والفضائل الـثالث  
  .تعزى للجنس وللسنة الدراسية والتفاعل بينهما  -الناهية 

. من طالب التعليم العام واألزهري  الحكم الخلقي لدى المراهقين) ١٩٩٤(درس شافعي   
وكشـفت  . طالباً وطالبة من التعليم الثانوي العام واألزهـري  ) ٢٣٢(وتكونت عينة الدراسة من 

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب كل من التعليم العام واألزهري في درجـات  
اسة عن وجود فروق دالة إحصائياً كما كشفت الدر. الحكم الخلقي لصالح طالب التعليم األزهري 
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بين الجنسين من التعليم العام ومن التعليم األزهري في درجات الحكم الخلقي لصالح اإلناث مـن  
  .التعليم األزهري 

العالم األخالقي للطلبة األمـريكيين  "دراسة الطريق إلى الفضيلة ) ١٩٩٤( Engأعد أنج   
وأظهرت الدراسة أن أهـم  . طالباً ) ٣٨(من  وتكونت عينة الدراسة" . من أصل صيني وكوري

كما أظهرت الدراسة أن العالقات المحافظة ، ومنـع  . قيمة لدى الطلبة هي احترام اآلباء واألسرة
من الطلبة يعتقدون أن االختالف في % ٥٠كذلك أبانت الدراسة أن . األذى ، والصدق قيم هامة 

غير اآلسيويين يكمن في االحترام المسبق لآلبـاء ،  التوجيه األخالقي بين األمريكيين اآلسيويين و
وأبانت الدراسة أيضاً أن القضايا األخالقية لها وزن ، وهي أساسـية فـي حيـاة    . وكبار السن 

  .الطالب 
القيمة التربوية والصدق لبرنامج الضبط للطلبـة مـن   ) ١٩٩٥( Mullaneدرس مولين   

طالباً جامعياً ممن لديهم حاالت عقاب تـم  ) ٧٣(وتألفت عينة الدراسة من . وجهة نظر أخالقية 
وكشفت الدراسة أن الطلبة الذين اجتازوا عملية . ١٩٩٤عام  Miamiمعالجتها في جامعة ميامي 

كما كشفت الدراسة أنه لم يكـن  . الضبط والمحاسبة أدركوا أنها عملية عادلة ، ولها قيمة تربوية 
عالقة بالجنس ، والدين ، والدرجة العلميـة ، ونـوع    مفهوم الطلبة للعدل ، والقيمة التربوية ذي

كذلك كشفت الدراسة أنه كلما ارتفع مستوى النمو األخالقي للطالب كلما . االتهام ، وشدة العقاب 
  .زاد إدراكهم للقيمة األخالقية لعملية المحاسبة والضبط بشكل مستقل عن مفهومهم للعدل 

) ١٨٩(ات والقيم األخالقية لدى عينة قوامها االتجاه) ١٩٩٥( Petersonبحث بيترسون   
كما بينـت الدراسـة أن   . وأبانت الدراسة أن القيم األخالقية األكثر ثباتاً لدى أفراد العينة . طالباً 

  .الواجب ، الوصف اللغوي ، السكوت : هناك ثالثة معايير مستقلة للقيم األخالقية ، وهي 
ينية وعالقتها بفاعلية السلوك لدى تالميذ مرحلـة  بدراسة القيم الد) ١٩٩٦(قام الجداوي   

طالباً وطالبة من طـالب الصـف الثالـث    ) ٣٧٨(وتكونت عينة الدراسة من . التعليم األساسي 
. طالبة ) ١٨٨(طالباً ، ) ١٩٠(اإلعدادي من مدارس تابعة إلدارة شمال الجيزة التعليمية ، منهم 

  .ي أبعاد مقياس القيم الدينية لصالح الطالبات وأظهرت الدراسة فروق جوهرية بين الجنسين ف
القيم الدينية اإلسالمية لدى المراهقين من الجنسين وعالقتها بنـوع  ) ١٩٩٧(درس صقر   
طالباً وطالبة من طالب السنة األولى بكليتي التربية ) ٢١٧(واشتملت عينة الدراسة على . التعليم 

وأسفرت . سات اإلنسانية للبنات بجامعة األزهر بجامعة عين شمس وجامعة األزهر، وكلية الدرا
كما كشـفت  . الدراسة عن وجود ضعف عام في مستوى القيم الدينية اإلسالمية لدى أفراد العينة 

الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في أبعاد القيم الدينية اإلسالمية مـا عـدا بعـد    
  .  االنضباط حيث وجدت فروق دالة لصالح الذكور 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 
  :يمكن أن نخلص من عرضنا للدراسات السابقة إلى ما يلي   

، والدراسات السيكولوجية الميدانية التي تناولت ) الكتب(توفر مجموعة من األديبات النظرية  -١
،  دراسة القيم واالتجاهات األخالقية ، والتصرفات األخالقية ، واألخالق ، والحكم الخلقـي 

  .والسلوك األخالقي ، والفضائل األخالقية ، والقلق األخالقي 
أن األدبيات النظرية في مجال الفضائل الخلقية أكثر من الدراسات األمبيريقية فـي المجـال    -٢

  ) .١٩٩٣مرعى ، (نفسه ، حيث لم يهتم بدراستها سوى 
منهم من صنفها طبقاً لمعـايير  أن هناك اختالفاً بين الباحثين في تصنيف الفضائل الخلقية ، ف -٣

العالقة بين اإلنسان وكل من خالقه ، واآلخرين ، ونفسه ، واألحياء غير العاملة ، والبعض 
  .عليا ، آمرة ، ناهية ، وحدد كل فضيلة في ضوء معايير : اآلخر صنفها إلى فضائل خلقية 

  .لنفسية واالجتماعية أن دراسة أخالق الفرد في المجتمع تركز على الجوانب الدينية وا -٤
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أن القيم األخالقية الفردية تنسجم مع اإلدراك الشرعي ، ولهـا عالقـة قويـة باالسـتيعاب      -٥
  .للشرعية والقانون 

  .أن العالقات المحافظة ومنع األذى والصدق قيم هامة  -٦
  .أن القضايا األخالقية لها وزن ، وهي أساسية في حياة الفرد  -٧
  .ألخالقي يرتفع كلما زاد إدراك الشخص للقيمة األخالقية أن مستوى النمو ا -٨
أن الطالب لدى دخولهم الجامعة تكون قيمهم قوية وحادة ومتميزة، ولكنها تصبح أكثر مرونة  -٩

  .، وأقل حدة، وأقل تمييزاً في نهاية الدراسة الجامعية 
  .التعليم العام أن التعليم الديني يؤدي إلى زيادة درجة القيم الدينية أكثر من -١٠
  .أن الطالب الفلسطيني يوقر ويحترم معلمه وزمالئه -١١
أن الباحثين الفلسطينين لم يهتموا بدراسة ممارسة الفضائل الخلقية ، كما أن الباحثين العرب -١٢

، وهذا يؤكـد  ) ١٩٩٣مرعى ، ( لم يولوا هذا المتغير اهتماماً في دراستهم التطبيقية ما عدا
  . دراسة جديرة بالدراسة في المجتمع الفلسطيني على أن مشكلة ال

 

  
  :المنهج واإلجراءات 

  : عينة الدراسة وخصائصها -١
طالباً وطالبة من طالب الجامعة اإلسالمية المسجلين في ) ٢١٠(تألفت عينة الدراسة من 

، وفيما يلي وصف لخصائص العينة التي أجريـت  ١٩٩٨الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  عليها الدراسة من حيث المتغيرات والبيانات األساسية

  :الجنس  -١
  المجموع  إناث  ذكور  المتغير
  ٢١٠  ٧١  ١٣٩  الجنس

  :الكلية  -٢
  :الكليات العملية  -أ

  المجموع  إناث  ذكور  المتغير
  ٤٤  ١٨  ٢٦  الهندسة
  ٥٢  ١٤  ٣٨  العلوم

  ٩  ٤  ٥  التمريض
  ١٠٥  ٣٦  ٦٩  المجموع

  :الكليات اإلنسانية -ب 
  المجموع  إناث  ذكور  المتغير
  ١٠  ٥  ٥  أصول الدين
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  ١٢  ٦  ٦  لشريعةا
  ٣٤  ١٣  ٢١  التربية
  ٤٩  ١١  ٣٨  اآلداب

  ١٠٥  ٣٥  ٧٠  المجموع
  
  
  :الفرقة الدراسية -٣

  المجموع  إناث  ذكور  المتغير
  ٥٧  ٢٨  ٢٩  الفرقة الثانية

  ١٥٣  ٢٩  ١٢٤  الفرقة الرابعة
  ٢١٠  ٥٧  ١٥٣  المجموع

  :التقديرات الدراسية  -٤
  المجموع  إناث  ذكور  المتغير
  ٦٢  ٢٠  ٤٢  جيد

  ١١٩  ٤٢  ٧٧  يد جداًج
  ٢٩  ٩  ٢٠  ممتاز

  ٢١٠  ٧١  ١٣٩  المجموع
  :أداة جمع البيانات

  :خطوات جمع األداة  -١
اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس بعض الفضائل الخلقيـة لـدى طـالب الجامعـة       

اإلسالمية من إعداد الباحثين ألغراض الدراسة ، وقد تم بناء هذا المقياس فـي ضـوء القـرآن    
، وما أتيح من أديبات دينية وتربوية وسيكولوجية ، واتبع الباحثان الخطوات اآلتيـة فـي   الكريم 

  .أثناء تصميم وبناء هذا المقياس 
  .قام الباحثان باستعراض ما هو متاح من مصادر ودراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة   -١
طالـب  ) ١٠٠(وامهـا  كما قام الباحثان بتوجيه سؤال استطالعي مفتوح الطرف على عينة ق  -٢

وطالبة من طالب الجامعة اإلسالمية للتعرف على بعض الفضائل الخلقية التي يمارسـونها ،  
فضـيلة  )  ٥٠(ولقد أسفر تحليل محتوى استجابات الطالب على السؤال االستطالعي عـن  

  ) .١انظر ملحق رقم ( خلقية 
ريعة ، وقسم أصول التربيـة فـي   كذلك تم اللقاء بعدد من األساتذة بكلتي أصول الدين والش -٣

الجامعة اإلسالمية لمناقشتهم في الفضائل الخلقية التي تعرضـت لهـا الدراسـات النظريـة     
  .والميدانية 
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بعد الفضائل : فضيلة موزعة على أربعة مجاالت ، هي ) ٤٦(واستقر الباحثان على اختيار  -٤
ي قول الحق ، حب اإلنفاق في سبيل اهللا الوفاء بالعهد مع اهللا ، الجرأة ف(الخلقية تجاه الخالق 

، تجنب النظر إلى المحرمات ، عدم القنوط من رحمة اهللا ، نصرة دين اهللا ، التوكل على اهللا 
، الثبات على كلمة الحق ، إخالص النية في طلب العلم ، الصبر على ابـتالء اهللا ، األمـر   

، النفور من التشبه بغير المسلمين  بالمعروف والنهي عن المنكر ، االستمرارية في شكر اهللا
إكبار المحاضرين وتقديرهم ، ضبط النفس عند ( ، بعد الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين ) 

الحصول على درجات متدنية من المحاضرين ، تقبل نقد المحاضرين ، تجنب األلفاظ النابية 
مقابلة المحاضـرين ،   في حق المحاضرين ، الموضوعية في تقييم المحاضرين ، التبسم عند

إيثار الزمالء على الـنفس ،  ( ، بعد الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين ) الوفاء للمحاضرين 
تجنب السخرية من الزمالء ، الرأفة بالزمالء المعاقين ، العفو عن الزميل المسيىء ، تجنـب  

لـزمالء فـي   االستخفاف بآراء الزمالء ،  تجنب حسد الزمالء ، المحافظة على ممتلكـات ا 
غيابهم ، حفظ أسرار الزمالء ، التأني في الحكم على الزمالء ، الرفق في معاملة الزمالء ، 
االبتعاد عن إيذاء الزمالء ، تجنب التدخل في شؤون الزمالء الخاصة ، نصرة المستضعفين 
من الزمالء ، تجنب رفقاء السوء ، التواضع في معاملة الزمالء ، البعد عـن لمـز وهمـز    

زمالء ، ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم ، اإلصالح بـين المتخاصـمين مـن    ال
الصدق في المعاملـة مـع إدارة الجامعـة ،    (، بعد الفضائل الخلقية تجاه الجامعة ) الزمالء

المحافظة على مواعيد المحاضرات ، تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة ، االبتعـاد عـن   
المحافظة على ممتلكات الجامعة ، احترام القوانين واللوائح الجامعية الغش في االمتحانات ، 

  ) . ، التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم ، تقدير جهود اإلداريين في الجامعة 
إال أن كل هذه الفضائل الموزعة على األبعاد ترتبط ببعضها البعض وليست منفصلة ، إذ     

  ) .٢انظر ملحق رقم(حنيف أن منشأها هو الدين اإلسالمي ال
انظـر  ( ربط الباحثان بين كل فضيلة خلقية بآية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة   -٥

  ) . ٣ملحق رقم 
  :الخصائص السيكومترية لألداة  -٢
  :ثبات المقياس  -أ

  :للتحقق من ثبات المقياس ، قام الباحثان باستخدام الطريقتين التاليتين   
  :لتجزئة النصفية طريقة ا -١

تم حساب معامل االرتباط بين مجموع درجات كل من البنود الفردية والزوجية للمقيـاس    
طالب وطالبة ، وقد جاءت قيمة معامل الثبات بطريقـة بيرسـون   ) ١٠٠(على عينة مكونة من 

بلـغ  ) ٥٢١، ص ١٩٧٩السـيد ،  (، وبعد التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان براون ) ٠، ٦٧(
  .، وهذه القيمة تدل على أن المقياس يتميز بثبات مرتفع ) ٠، ٨٠(مل الثبات الكليمعا
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  :طريقة ألفا كرونباخ  -٢
طالب وطالبة على مقياس بعـض الفضـائل   ) ١٠٠(تم معامل حساب ألفا كرونباخ لقيم   

ـ  ) ٠، ٩٠(الخلقية ، وقد كانت قيمة معامل ألفا  اس ، وهي قيمة مرتفعة ، مما يدل علـى أن المقي
  .على درجة عالية من الثبات 

  :صدق المقياس  -ب
  :تم حساب صدق المقياس باستخدام الطرق التالية   

  :الصدق المنطقي  -أ
لقد تحقق صدق المقياس المنطقي من خالل الربط بين كل فضيلة من فضـائل موضـع     

  .الدراسة بآية من القرآن الكريم 
  : صدق المحتوي  -ب

لمبدئية على عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة عـين  عرض المقياس في صورته ا  
شمس ، وكلية التربية والفنون بجامعة اليرموك ، وكلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية ، إلبـداء مالحظـاتهم   

  .عليه ، وتم تعديل الصورة النهائية للمقياس في ضوء هذه المالحظات 
  :صدق البناء  -جـ

ثر طرق هذا النوع من الصدق شيوعاً في الدراسات التربوية والنفسية ، هو دراسة من أك  
  ) .االتساق الداخلي(العالقة االرتباطية بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية 

وللتحقق من صدق المقياس قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط لكـل عبـارة مـن      
طالب وطالبة ، والجدول التـالي  ) ١٠٠(لدرجة الكلية لها على عينة قوامها عبارات المقياس مع ا

  .يبين قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية 
  )١(جدول رقم 

يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل بند من بنود المقياس ودرجـاتهم علـى   
  المقياس ككل  

معامالت   الفضائل الخلقية  م
  االرتباط

  مستوى الداللة

  *   *  ٠، ٣٨  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  *   *  ٠، ٣٢  إيثار الزمالء على النفس  ٢
  *   *  ٠، ٤٧  الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة  ٣
  *   *  ٠، ٤٠  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
  *   *  ٠، ٢٩  المحافظة على مواعيد المحاضرات  ٥
  * *    ٠، ٢٨  الجرأة في قول الحق  ٦
  *   *  ٠، ٥٠  تجنب السخرية من الزمالء  ٧
  *   *  ٠، ٢٨  تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة  ٨
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  *   *  ٠، ٣١  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩
  *   *  ٠، ٣٨  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
ضبط النفس عند الحصول على درجات   ١١

  متدنية من المحاضرين
٠، ٣٦  *   *  

  *   *  ٠، ٣١  راء الزمالءتجنب االستخفاف بآ  ١٢
  *   *  ٠، ٤٤  االبتعاد عن الغش في االمتحانات  ١٣
  *   *  ٠، ٤٩  تجنب حسد الزمالء  ١٤
  *   *  ٠، ٥٦  المحافظة على ممتلكات الزمالء في غيابهم  ١٥
  *   *  ٠، ٤٩  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  *   *  ٠، ٣٧  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  *   *  ٠، ٣٨  مالءالتأني في الحكم على الز  ١٨
  *   *  ٠، ٤٥  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  *   *  ٠، ٥٩  الرفق في معاملة الزمالء  ٢٠
  *   *  ٠، ٥٦  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  *   *  ٠، ٤٦  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  *   *  ٠، ٣٥  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
  *   *  ٠، ٤٩  رينتجنب األلفاظ النابية في حق المحاض  ٢٤
  *   *  ٠، ٣٨  المحافظة على ممتلكات الجامعة  ٢٥
  *   *  ٠، ٤٠  الموضوعية في تقييم المحاضرين  ٢٦
  *   *  ٠، ٥٧  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  *   *  ٠، ٦٢  نصرة دين اهللا  ٢٨
  *   *  ٠، ٥٧  التوكل على اهللا  ٢٩
  *   *  ٠، ٤٦  تجنب التدخل في شؤون الزمالء الخاصة  ٣٠
  *   *  ٠، ٦٥  الثبات على كلمة الحق  ٣١
  *   *  ٠، ٦٢  نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  *   *  ٠، ٥٦  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  *   *  ٠، ٦٤  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  *   *  ٠، ٥٦  التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
  *   *  ٠، ٣٧  الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  *   *  ٠، ٤٨  ز الزمالءالبعد عن لمز وهم  ٣٧
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  *   *  ٠، ٥١  الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
  *  ٠، ٢٥  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٣٩
  *   *  ٠، ٤٦  ذكر محاسن األخيارمن الزمالء في غيابهم  ٤٠
  *   *  ٠، ٦٢  احترام القوانين واللوائح الجامعية  ٤١
  *   *  ٠، ٥٧  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
  *   *  ٠، ٤٢  ور من التشبه بغير المسلمينالنف  ٤٣
  *   *  ٠، ٤٩  التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم  ٤٤
  *   *  ٠، ٤٣  اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء  ٤٥
  *   *  ٠، ٦٥  تقدير جهود اإلداريين في الجامعة  ٤٦

  ٠، ٠١توى دال عند مس* * =                      ٠، ٠٥دال عند مستوى *   =  
، مـا عـدا    ٠، ٠١أن جميع قيم العبارات دالة عند مستوى ) ١(نالحظ من الجدول رقم   

  .، وهي قيم مرتفعة تدل على صدق المقياس  ٠، ٠٥دالة عند مستوى ) ٣٩(قيمة العبارة رقم 
  :تصنيف المقياس  -٣

الخالق، الفضائل الفضائل الخلقية تجاه : قام الباحثان بتصنيف المقياس إلى أربعة مجاالت   
  .الخلقية تجاه الجامعة ، الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين ، الفضائل الخلقية تجاه الزمالء 

ثم قاما بحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للبعد الذي    
قيم معامالت االرتباط طالب وطالبة ، والجداول التالية تبين ) ١٠٠(تندرج تحته على عينة قوامها 

  .وداللتها اإلحصائية 
  
  
  
  

  )٢(جدول رقم 
يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة من عبارات بعد الفضائل الخلقيـة  

  تجاه الخالق والدرجة الكلية للبعد  
رقم العبارة 
  في المقياس

معامالت    الفضائل الخلقية تجاه الخالق
  االرتباط

مستوى 
  لةالدال

  *  *  ٠، ٣٨  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
  *  *  ٠، ٣٢  الجرأة في قول الحق  ٦
  *  *  ٠، ٤٥  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  *  *  ٠، ٥٥  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


42 
  

  *  *  ٠، ٤٢  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
  *  *  ٠، ٦٦  نصرة دين اهللا  ٢٨
  *  *  ٠، ٦٠  التوكل على اهللا  ٢٩
  *  *  ٠، ٧٣  بات على كلمة الحقالث  ٣١
  *  *  ٠، ٦٠  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  *  *  ٠، ٦٠  الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
  *  *  ٠، ٣٧  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٣٩
  *  *  ٠، ٦٧  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
  *  *  ٠، ٥٣  النفور من التشبه بغير المسلمين  ٤٣

  
  )٣(جدول رقم 

ح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة من عبارات بعد الفضائل الخلقيـة  يوض
  .تجاه الجامعة والدرجة الكلية للبعد 

  
رقم العبارة 
  في المقياس

مستوى   معامالت  االرتباط  الفضائل الخلقية تجاه الجامعة
  الداللة

  *  *  ٠، ٥٠  الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة  ٣
  *  *  ٠، ٤٩  افظة على مواعيد المحاضراتالمح  ٥
  *  *  ٠، ٤٨  تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة  ٨
  *  *  ٠، ٦٠  االبتعاد عن الغش في االمتحانات  ١٣
  *  *  ٠، ٥٣  المحافظة على ممتلكات الجامعة  ٢٥
  *  *  ٠، ٥٣  تقبل القوانين واللوائح الجامعية  ٤١
  *  *  ٠، ٥٢  لتعليمالتعاون مع إدارة الجامعة لخدمة ا  ٤٤
  *  *  ٠، ٦٧  تقدير جهود اإلداريين في الجامعة  ٤٦

  
  )٤(جدول رقم 

يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة من عبارات بعد الفضائل الخلقيـة  
  .تجاه المحاضرين والدرجة الكلية للبعد 

رقم العبارة 
  في المقياس

امالت  معــــ  الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين
  االرتباط

ــتوى  مسـ
  الداللة

  *   *  ٠، ٤٦  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
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ضبط النفس عند الحصـول علـى درجـات      ١١
  متدنية من المحاضرين

٠، ٥٢  *  *  

  *  *  ٠، ٥٠  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  *  *  ٠، ٦٣  تجنب األلفاظ النابية في حق المحاضرين  ٢٤
  *  *  ٠، ٥١  الموضوعية في تقييم المحاضرين  ٢٦
  *  *  ٠، ٦٦  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  *  *  ٠، ٣٨  الوفاء للمحاضرين  ٣٦

  
  
  
  

  )٥(جدول رقم 
يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة من عبارات بعد الفضائل الخلقيـة  

  تجاه الزمالء والدرجة الكلية للبعد  
رقم العبارة 
  في المقياس

معامالت    قية تجاه الزمالءالفضائل الخل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  *   *  ٠، ٣٨  إيثار الزمالء على النفس  ٢
  *   *  ٠، ٥٨  تجنب السخرية من الزمالء  ٧
  *   *  ٠، ٤٣  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩
  *   *  ٠، ٤١  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
  *   *  ٠، ٣٧  عدم االستخفاف بآراء الزمالء  ١٢
  *   *  ٠، ٥١  نب حسد الزمالءتج  ١٤
  *   *  ٠، ٦٠  المحافظة على ممتلكات الزمالء في غيابهم  ١٥
  *   *  ٠، ٥٤  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  *   *  ٠، ٣٦  التأني في الحكم على الزمالء  ١٨
  *   *  ٠، ٦٠  الرفق في معاملة  الزمالء  ٢٠
  *   *  ٠، ٤٣  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  *   *  ٠، ٤١  ل في شؤون الزمالء الخاصةعدم التدخ  ٣٠
  *   *  ٠، ٦٠  نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  *   *  ٠، ٥٩  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  *   *  ٠، ٥٥  التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
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  *   *  ٠، ٤٨  البعد عن لمز وهمز الزمالء  ٣٧
  *   *  ٠، ٤٧  ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم  ٤٠
  *   *  ٠، ٤٨  اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء  ٤٥

  
أن جميع قيم معامالت االرتبـاط لكـل   )  ٥،  ٤، ٣،   ٢( يتضح لنا من الجداول أرقام   

مع الدرجة الكلية للبعـد الـذي    ٠، ٠١عبارة من العبارات ترتبط وبداللة إحصائية عند مستوى 
  .تندرج تحته مما يؤكد صدقها 

أيضاً بحساب معامالت االرتباط لدرجة كل بعد من أبعاد المقياس األربعة ثم قام الباحثان    
وكل من درجات المجاالت األخرى ، والدرجة الكلية للمقياس ،والجـدول التـالي يوضـح قـيم     

  .معامالت  االرتباط ودالالتها اإلحصائية 
  )٦(جدول رقم 

ن أبعاد المقياس ودرجـاتهم  يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل بعد م      
  لكل من األبعاد األخرى والدرجة الكلية  

الدرجة   ٤  ٣  ٢  ١  األبعاد
  الكلية

  ٠، ٧٦  ٠، ٥٦  ٠، ٦٣  ٠، ٦٧  ١  الفضائل الخلقية تجاه الخالق
  ٠، ٩٥  ٠، ٧٧  ٠، ٨٢  ١  ٠، ٦٧  الفضائل الخلقية تجاه الجامعة
  ٠، ٨٩  ٠، ٧٤  ١  ٠، ٨٢  ٠، ٦٣  الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين
  ٠، ٨٩  ١  ٠، ٧٤  ٠، ٧٧  ٠، ٥٦  الفضائل الخلقية تجاه الزمالء

  ١  ٠، ٨٩  ٠، ٨٩  ٠، ٩٥  ٠، ٧٦  الدرجة الكلية
    
أن جميع قيم معـامالت االرتبـاط دالـة إحصـائياً عنـد      )٦(يتضح لنا من الجدول رقم  
  .، وهي قيم تؤكد على صالحية تطبيق المقياس على عينة الدراسة  ٠، ٠١مستوى

  :يح المقياس تصح -٤
قام الباحثان للتعرف على درجة ممارسة طالب موضع الدراسة من خالل مقياس أعـد    

فضيلة خلقية ، ويوجد أمام كل فضيلة ثـالث  ) ٤٦(خصيصاً لهذا الغرض ، والمقياس يتكون من 
، وأعطيـت  ) أحيانـاً (، وأعطيت درجة واحدة لإلجابة بــ  ) أحياناً ، غالباً ، دائماً ( تقديرات 

  )  .دائماً(، وأعطيت ثالث درجات لإلجابة بـ ) غالباً(درجتان لإلجابة بـ 
  :نتائج الدراسة 

  :نتائج السؤال األول 
  :ينص السؤال األول على 

  ؟" ما درجة ممارسة طالب الجامعة اإلسالمية لبعض الفضائل الخلقية " 
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  )٧(جدول رقم 
  عة اإلسالمية لبعض الفضائل الخلقيةيوضح المتوسطات والنسب المئوية لممارسة طالب الجام

  %  م  الفضائل الخلقية  م
  ٩٠.٦٧  ٢.٢٧  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  ٦١  ١.٨٣  إيثار الزمالء على النفس  ٢
  ٨٩.٣٣  ٢.٦٨  الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة  ٣
  ٨٧  ٢.٦١  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
  ٨٣  ٢.٤٩  المحافظة على مواعيد المحاضرات  ٥
  ٨٣.٦٧  ٢.٥١  الجرأة في قول الحق  ٦
  ٨٤.٦٧  ٢.٥٤  تجنب السخرية من الزمالء  ٧
  ٧١.٦٧  ٢.١٥  تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة  ٨
  ٨٠  ٢.٤٠  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩

  ٦٥.٦٧  ١.٩٧  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
ضبط النفس عند الحصـول علـى درجـات      ١١

  متدنية من المحاضرين
٦٥.٦٧  ١.٩٧  

  ٨١  ٢.٤٣  تجنب االستخفاف بآراء الزمالء  ١٢
  ٧٧.٦٧  ٢.٣٣  االبتعاد عن الغش في االمتحانات  ١٣
  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  تجنب حسد الزمالء  ١٤
  ٨٥  ٢.٥٥  المحافظة على ممتلكات الزمالء في غيابهم  ١٥
  ٨٤.٣٣  ٢.٥٣  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  ٦٩.٦٧  ٢.٠٩  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  ٧٢.٦٧  ٢.١٨  على الزمالءالتأني في الحكم   ١٨
  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  ٨٤.٣٣  ٢.٥٣  الرفق في معاملة الزمالء  ٢٠
  ٨٤.٦٧  ٢.٥٤  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  ٧٣.٣٣  ٢.٢٠  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  ٦٧  ٢.٠١  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
  ٧٨.٣٣  ٢.٣٥  نتجنب األلفاظ النابية في حق المحاضري  ٢٤
  ٨٢  ٢.٤٦  المحافظة على ممتلكات الجامعة  ٢٥
  ٧٦.٦٧  ٢.٣٠  الموضوعية في تقييم المحاضرين  ٢٦
  ٨٥.٦٧  ٢.٥٧  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
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  ٨٨.٦٧  ٢.٦٦  نصرة دين اهللا  ٢٨
  ٨٢.٣٣  ٢.٤٧  التوكل على اهللا  ٢٩
  ٧٩  ٢.٣٧  تجنب التدخل في شؤون الزمالء الخاصة  ٣٠
  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  ات على كلمة الحقالثب  ٣١
  ٨٤.٣٣  ٢.٥٣  نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  ٨١.٣٣  ٢.٤٤  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  ٨٤.٣٣  ٢.٥٣  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  ٧٩.٦٧  ٢.٣٩  التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
  ٨٢.٦٧  ٢.٤٨  الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  ٨٢.٣٣  ٢.٤٧  البعد عن لمز وهمز الزمالء  ٣٧
  ٧٨.٣٣  ٢.٣٥  الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
  ٨١.٦٧  ٢.٤٥  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٣٩
  ٨٤  ٢.٥٢  ذكر محاسن األخيارمن الزمالء في غيابهم  ٤٠
  ٨٧  ٢.٦١  احترام القوانين واللوائح الجامعية  ٤١
  ٨٣.٣٣  ٢.٥  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
  ٧٥  ٢.٢٥  النفور من التشبه بغير المسلمين  ٤٣
  ٧٨  ٢.٣٤  التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم  ٤٤
  ٦٧.٧٩  ٢.٣٩  اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء  ٤٥
  ٨٢  ٢.٤٦  تقدير جهود اإلداريين في الجامعة  ٤٦

  النسبة المئوية % = المتوسط                                                      = م 
أن النسب المئوية لخمس وأربعين فضيلة خلقية عاليـة ،  ) ٧(قم يتضح لنا من الجدول ر  

، وفضيلة واحدة نسبتها المئويـة  % )  ٩٠.٦٧(، %)  ٦٥.٣٣( حيث تراوحت هذه النسب بين 
  .، وهي فضيلة إيثار الزمالء على النفس %) ٦١(متوسطة 
ت علـى  أن فضيلة إكبار المحاضرين وتقديرهم حاز) ٧(كما يتضح لنا من الجدول رقم   

، ولم توجـد فضـائل خلقيـة    %) ٦١(، وأقل فضيلة جاءت نسبتها ) ٩٠.٦٧(أعلى نسبة مئوية 
  %) .٦١(نسبتها المئوية دون 

أن الفضائل الخلقية التي حازت على أعلى النسـب  ) ٧(كذلك يتضح لنا من الجدول رقم   
  .المئوية كان أغلبها فضائل تجاه الزمالء ، الخالق سبحانه وتعالى 

  :السؤال الثاني  نتائج
  :ينص السؤال الثاني على   

  ؟" ما درجة ممارسة طالب الجامعة اإلسالمية ألبعاد الفضائل الخلقية " 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


47 
  

  )٨(جدول رقم 
  يوضح المتوسطات والنسب المئوية لممارسة طالب الجامعة اإلسالمية ألبعاد

  الفضائل الخلقية    
  %  م  األبعاد

  ٨١.٣٣  ٢.٤٤  الفضائل الخلقية تجاه الخالق
  ٨٠.٦٧  ٢.٤٢  الفضائل الخلقية تجاه الجامعة

  ٧٨.٣٣  ٢.٣٥  الفضائل الخلقية تجاه المحاضرين
  ٧٩  ٢.٣٧  الفضائل الخلقية تجاه الزمالء

    
أن النسبة المئوية ألبعاد الفضائل الخلقية عالية ، حيـث  )  ٨( يتضح لنا من الجدول رقم   

  %  .٨١.٣٣، % ٧٨.٣٣تراوحت النسب بين 
تبين لنا من الجدول أن الفضائل الخلقية تجاه الخالق نالـت أعلـى نسـبة مئويـة     كما ي  
، والفضائل الخلقية تجاه الـزمالء  %  ٨٠، ٦٧، ويليها الفضائل الخلقية تجاه الجامعة % ٨١.٣٣

  % .٧٨،  ٣٣، والفضائل الخلقية تجاه المحاضرين % ٧٩
  :نتائج السؤال الثالث 

  :ينص السؤال الثالث على 
  ؟"توجد فروق جوهرية بين الجنسين في درجة ممارسة الفضائل الخلقية  هل" 

  )٩(جدول رقم 
لدرجة ممارسة الفضائل الخلقية ومستوى ) ت(يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  ) الذكور، اإلناث(داللتها لدى الجنسين 
  مستوى   قيمة   اإلناث  الذكور  الفضائل الخلقية  م
  الداللة  ت  ع  م  ع  م    
  *  ٢، ٢٧   ٠، ٤٥  ٢، ٧٧  ٠، ٥٧  ٢، ٦٠  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  ///  ١، ٧٧  ٠، ٦٨  ١، ٧٠  ٠، ٦٦  ١، ٨٨  إيثار الزمالء على النفس  ٢
الصدق في المعاملة مـع إدارة    ٣

  الجامعة
١، ١٣  ٠، ٥٤  ٢، ٦٢  ٠، ٦٥  ٢، ٥٢  ///  

  ///  ١، ٣١  ٠، ٥٢  ٢، ٦٢  ٠، ٥٩  ٢، ٥١  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
ــد     ٥ ــى مواعي ــة عل المحافظ

  المحاضرات
٠، ٥٦  ٠، ٦٧  ٢، ٤٦  ٠، ٦٧  ٢، ٤١  ///  

  ///  ١، ١٥  ٠، ٦  ٢، ٤٥  ٠، ٦٢  ٢، ٥٥  الجرأة في قول الحق  ٦
  ///  ١، ٣٥  ٠، ٦٥  ٢، ٥٥  ٠، ٦٨  ٢، ٤٢  تجنب السخرية من الزمالء  ٧
تجنب تجريح اإلداريـين فـي     ٨

  الجامعة
٠، ٣٨  ٠، ٧٥  ٢، ١٥  ٠، ٧١  ٢، ١٢  ///  

  ///  ١، ١٦  ٠، ٧٠  ٢، ٣٧  ٠، ٧٣  ٢، ٢٤  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩
  ///  ١، ٤٩  ٠، ٧٥  ٢، ١١  ٠، ٧٠  ١، ٩٦  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
ضبط النفس عند الحصول على   ١١

  درجات متدنية من المحاضرين
٠، ٥٩  ٠، ٨٠  ١، ٩٠  ٠، ٧٠  ١، ٩٦  ///  
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  ///  ١، ٢٥  ٠، ٧٠  ٢، ٣٥  ٠، ٦٥  ٢، ٢٣  تجنب االستخفاف بآراء الزمالء  ١٢
ــي    ١٣ ــش ف ــن الغ ــاد ع االبتع

  االمتحانات
٠، ٢٨  ٠، ٧٣  ٢، ٣١  ٠، ٧٢  ٢، ٢٨  ///  

  *  ٢، ٥١  ٠، ٦١  ٢، ٥٢  ٠، ٦٨  ٢، ٢٨  تجنب حسد الزمالء  ١٤
المحافظة على ممتلكات الزمالء   ١٥

  في غيابهم
١، ٥٢  ٠، ٥٨  ٢، ٦٦  ٠، ٧٣  ٢، ٥١  ///  

  *  ٢، ٠٥  ٠، ٦٢  ٢، ٦٢  ٠، ٧٤  ٢، ٤١  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  ///  ٠، ٨٦  ٠، ٧٤  ٢، ١٠  ٠، ٦٤  ٢، ٠١  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  ///  ٠، ٠٩  ٠، ٧٢  ٢، ٠٧  ٠، ٦٧  ٢، ٠٨  التأني في الحكم على الزمالء  ١٨
  *  ٢، ٣٩  ٠، ٥٣  ٢، ٥١  ٠، ٧٠  ٢، ٢٨  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  *  ٢، ٣٣  ٠، ٥٦  ٢، ٦٦  ٠، ٦٧  ٢، ٤٥  الرفق في معاملة الزمالء  ٢٠
  ***  ٤، ٧٨  ٠، ٥٠  ٢، ٧٩  ٠، ٦٨  ٢، ٣٥  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  ///  ٠  ٠، ٦٥  ٢، ١٥  ٠، ٦٩  ٢، ١٥  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  *  ٢، ٣٢  ٠، ٧٩  ١، ٨٣  ٠، ٧٧  ٢، ٠٩  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
تجنب األلفاظ النابية فـي حـق     ٢٤

  المحاضرين
٢، ٩٤  ٠، ٦٣  ٢، ٤٩  ٠، ٧٠  ٢، ٢٠  **  

ــات    ٢٥ ــى ممتلك ــة عل المحافظ
  الجامعة

٠، ٣٢  ٠، ٦٧  ٢، ٤٨  ٠، ٧٣  ٢، ٤٥  ///  

ــوعية فــي تقيــيم     ٢٦ الموض
  المحاضرين

٠، ٧٣  ٠، ٧١  ٢، ٤٤  ٠، ٧٢  ٢، ٣٦  ///  

  ///  ٠، ٤٧  ٠، ٦٥  ٢، ٥٨  ٠، ٦٧  ٢، ٥٣  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  **  ٣، ١٤  ٠، ٤٨  ٢، ٨٣  ٠، ٧٢  ٢، ٥٣  نصرة دين اهللا  ٢٨
  ///  ٠، ٥٩  ٠، ٦٨  ٢، ٣٧  ٠، ٦٨  ٢، ٤٢  التوكل على اهللا  ٢٩
تجنـب التــدخل فــي شــؤون    ٣٠

  الزمالء الخاصة
١، ١٦  ٠، ٧٦  ٢، ٢٧  ٠، ٧٠  ٢، ٣٩  ///  

  ///  ١، ٦٢  ٠، ٦٣  ٢، ٥٠  ٠، ٧١  ٢، ٣٤  الثبات على كلمة الحق  ٣١
  ***  ٣، ٩٣  ٠، ٥٤  ٢، ٧٢  ٠، ٧٤  ٢، ٣٣  نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  ///  ٠، ٧٥  ٠، ٦٥  ٢، ٤٤  ٠، ٧٣  ٢، ٣٦  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  ///  ١، ٢٧  ٠، ٥٨  ٢، ٥٥  ٠، ٦٦  ٢، ٤٣  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  ***  ٤، ٤١  ٠، ٥١  ٢، ٦٥  ٠، ٧٤  ٢، ٢١  التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
  ///  ١، ٣٧  ٠، ٦٤  ٢، ٥٩  ٠، ٦٦  ٢، ٤٦  الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  ///  ١، ٢٣  ٠، ٦٠  ٢، ٤٩  ٠، ٦٣  ٢، ٣٨  الزمالء البعد عن لمز وهمز  ٣٧
  *  ١، ٩٧  ٠، ٧٠  ٢، ٣٨  ٠، ٦٩  ٢، ١٨   الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
األمر بالمعروف والنهي عـن    ٣٩

  المنكر
١، ٣٧  ٠، ٦٥  ٢، ٥١  ٠، ٦٧  ٢، ٣٧  ///  

ذكر محاسن األخيارمن الزمالء   ٤٠
  في غيابهم

٢، ٨٦  ٠، ٥٣  ٢، ٦٨  ٠، ٦٤  ٢، ٤٢  **  

ــرا  ٤١ ــوائح احت ــوانين والل م الق
  الجامعية

١، ٦٣  ٠، ٥٧  ٢، ٧٢  ٠، ٦٦  ٢، ٥٧  ///  

  ***  ٣، ٤٢  ٠، ٥٤  ٢، ٧٢  ٠، ٧٤  ٢، ٣٨  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
ــر   ٤٣ ــن التشــبه بغي ــور م النف

  المسلمين
٠، ١٦  ٠، ٧٤  ٢، ٢٧  ٠، ٦٨  ٢، ٢٥  ///  

التعــاون مــع إدارة الجامعــة   ٤٤
  لخدمة التعليم

٠  ٠، ٦٩  ٢، ٣٠  ٠، ٧١  ٢، ٣٠  ///  

اإلصالح بين المتخاصمين مـن    ٤٥
  الزمالء

٠، ٩٧  ٠، ٦٥  ٢، ٤٥  ٠، ٦٤  ٢، ٣٦  ///  
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تقدير جهـود اإلداريـين فـي      ٤٦
  الجامعة

١، ٥٠  ٠، ٦٠  ٢، ٥٥  ٠، ٦٠  ٢، ٤٢  ///  

  ٠، ٠٠١دالة عند مستوى *** = االنحراف المعياري                              = ع 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسـين فـي   ) ٩( يتضح لنا من الجدول رقم  

 -فضيلة لصالح اإلناث ، وفضيلة واحدة فقـط ) ١٣(فضيلة خلقية ، ومنها ) ١٤(درجة ممارسة 
  .لصالح الذكور  -وهي عدم القنوط من رحمة اهللا 

 كما يتضح لنا من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في درجة  
  .فضيلة خلقية ) ٣٢(ممارسة 

  :نتائج السؤال الرابع  
  :ينص السؤال الرابع على 

هل توجد فروق جوهرية بين طالب كل من الكليات العملية واإلنسانية في درجـة ممارسـة   " 
  ؟"الفضائل الخلقية 

  )١٠(جدول رقم 
لخلقية ومستوى لدرجة ممارسة الفضائل ا) ت(يوضح  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  داللتها لدى كل من طالب الكليات العملية واإلنسانية

  مستوى  قيمة  اإلنسانية  العلمية  الفضائل الخلقية  م
  الداللة  ت  ع  م  ع  م    
  ///  ١، ٣٠   ٠، ٥٥  ٢، ٦٣  ٠، ٥٢  ٢، ٧٤  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  ///  ٠، ٩٩  ٠، ٦٨  ١، ٧٩  ٠، ٦٥  ١، ٨٩  إيثار الزمالء على النفس  ٢
الصدق في المعاملة مـع إدارة    ٣

  الجامعة
٠، ٦٢  ٠، ٥٨  ٢، ٥٧  ٠، ٧١  ٢، ٥١  ///  

  ///  ٠، ٢١  ٠، ٥٧  ٢، ٥٤  ٠، ٥٧  ٢، ٥٦  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
ــد    ٥ ــى مواعي ــة عل المحافظ

  المحاضرات
١، ٢٦  ٠، ٦٣  ٢، ٤٦  ٠، ٧٦  ٢، ٣٣  ///  

  ///  ٠  ٠، ٧٥  ٢، ١٤  ٠، ٦٩  ٢، ١٤  الجرأة في قول الحق  ٦
  ///  ١، ٤٧  ٠، ٦٥  ٢، ٥٠  ٠، ٧٢  ٢، ٣٥  ب السخرية من الزمالءتجن  ٧
تجنب تجريح اإلداريـين فـي     ٨

  الجامعة
١، ٣٦  ٠، ٧٢  ٢، ١٧  ٠، ٧٢  ٢، ٠٢  ///  

  ///  ١، ٣٥  ٠، ٧١  ٢، ٣٣  ٠، ٨٠  ٢، ١٨  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩
  ///  ٠، ٩٦  ٠، ٦٥  ١، ٩٨  ٠، ٧١  ٢، ٠٩  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
لنفس عند الحصول على ضبط ا  ١١

  درجات متدنية من المحاضرين
٠، ٦٩  ٠، ٧٢  ١، ٩٢  ٠، ٧٨  ٢  

  
///  

ــآراء    ١٢ ــتخفاف ب ــب االس تجن
  الزمالء

٠، ١٢  ٠، ٦٥  ٢، ٢٧  ٠، ٧٣  ٢، ٢٨  ///  

ــي    ١٣ ــش ف ــن الغ ــاد ع االبتع
  االمتحانات

٠، ١٢  ٠، ٦٧  ٠، ٢٩  ٠، ٧٥  ٢، ٢٨  ///  

  ///  ٠، ٨٥  ٠، ٦٩  ٢، ٣٩  ٠، ٧١  ٢، ٣٠  تجنب حسد الزمالء  ١٤
ــات    ١٥ ــى ممتلك ــة عل المحافظ

  الزمالء في غيابهم
٠، ٩١  ٠، ٧٢  ٠، ٥٩  ٠، ٧١  ٢، ٤٩  ///  

  ///  ١، ٤١  ٠، ٦٩  ٢، ٥٢  ٠، ٧٥  ٢، ٣٧  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  ///  ٠، ١٠  ٠، ٦٨  ٢، ٠٥  ٠، ٦٥  ٢، ٠٤  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
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  ///  ١، ٤٤  ٠، ٦٩  ٢، ١٢  ٠، ٦٨  ١، ٩٦  التأني في الحكم على الزمالء  ١٨
  ///  ٠، ٣٢  ٠، ٦٥  ٢، ٤٠  ٠، ٦٦  ٢، ٣٣  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  ///  ١، ٦٠  ٠، ٦٤  ٢، ٥٦  ٠، ٦٥  ٢، ٤٠  الرفق في معاملة الزمالء  ٢٠
  *  ٢، ٠٢  ٠، ٦٥  ٢، ٥٦  ٠، ٦٨  ٢، ٣٥  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  ///  ٠، ٦٢  ٠، ٦٦  ٢، ١٧  ٠، ٧٢  ٢، ١١  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  ///  ١، ٥٣  ٠، ٧٨  ١، ٩٥  ٠، ٧٩  ٢، ١٤  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
تجنب األلفاظ النابية في حـق    ٢٤

  المحاضرين
٠، ٤٣  ٠، ٧٠  ٢، ٢٩  ٠، ٦٦  ٢، ٣٣  ///  

ــات    ٢٥ ــى ممتلك ــة عل المحافظ
  الجامعة

٠، ٢٣  ٠، ٧٣  ٢، ٤٦  ٠، ٦٨  ٢، ٤٤  ///  

ــيم     ٢٦ ــي تقي ــوعية ف الموض
  المحاضرين

٠، ٦٤  ٠، ٧٣  ٢ ،٤٠  ٠، ٦٩  ٢، ٣٣  ///  

  ///  ٠، ١٨  ٠، ٦٧  ٢، ٥٤  ٠، ٦٦  ٢، ٥٦  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  ///  ٠  ٠، ٦٧  ٢، ٦٣  ٠، ٦٧  ٢، ٦٣  نصرة دين اهللا  ٢٨
  ///  ١، ١٦  ٠، ٦٧  ٢، ٤٤  ٠، ٧١  ٢، ٣٢  التوكل على اهللا  ٢٩
تجنب التـدخل فـي شـؤون      ٣٠

  الزمالء الخاصة
١، ٢٦  ٠، ٧٠  ٢، ٣٩  ٠، ٧٦  ٢، ٢٥   ///  

  ///  ١، ٥٤  ٠، ٦٨  ٢، ٤٤  ٠، ٧٠  ٢، ٢٨  الثبات على كلمة الحق  ٣١
ــن    ٣٢ ــعفين م ــرة المستض نص

  الزمالء
١، ٤٩  ٠، ٧١  ٢، ٤٢  ٠، ٦٥  ٢، ٥٨  ///  

  ///  ١، ٣٣  ٠، ٧٢  ٢، ٣٥  ٠، ٦٥  ٢، ٤٩  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  ///  ١، ٧٥  ٠، ٦٦  ٢، ٤٢  ٠، ٥٦  ٢، ٦٠  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  ///  ٠، ٥٣  ٠، ٦٩  ٢، ٣٥  ٠، ٧٣  ٢، ٤٠  ضع في معاملة الزمالءالتوا  ٣٥
  ///  ٠، ١٨  ٠، ٦٦  ٢، ٥١  ٠، ٦٦  ٢، ٤٩  الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  ///  ٠، ٩٩  ٠، ٦١  ٢، ٤٤  ٠، ٦٧  ٢، ٣٥  البعد عن لمز وهمز الزمالء  ٣٧
  ///  ٠، ٤٧  ٠، ٧٢  ٢، ٢٦  ٠، ٦٥  ٢، ٢١  الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
نهي عـن  األمر بالمعروف وال  ٣٩

  المنكر
٠، ٢١  ٠، ٦٧  ٢، ٤٢  ٠، ٦٨  ٢، ٤٠  ///  

 ذكر محاسن األخيارمن الزمالء  ٤٠
  في غيابهم

١، ٢٦  ٠، ٦٣  ٢، ٤٨  ٠، ٥٦  ٢، ٦٠  ///  

ــوائح   ٤١ ــوانين والل ــرام الق احت
  الجامعية

٠، ٠٧  ٠، ٦٤  ٢، ٦٢  ٠، ٦٢  ٢، ٦١  ///  

  *  ٢، ٠٨  ٠، ٦٩  ٢، ٥٦  ٠، ٦٩  ٢، ٣٣  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
ــر   ٤٣ النفــور مــن التشــبه بغي

  المسلمين
٠، ٣٧  ٠، ٦٩  ٢، ٢٧  ٠، ٧٣  ٢، ٢٣  ///  

التعـاون مـع إدارة الجامعـة      ٤٤
  لخدمة التعليم

٠، ٧٤  ٠، ٦٩  ٢، ٢٩  ٠، ٧٢  ٢، ٣٧  ///  

اإلصالح بين المتخاصمين من   ٤٥
  الزمالء

١، ٠٣  ٠، ٦٥  ٢، ٤٢  ٠، ٦٣  ٢، ٣٢  ///  

تقدير جهـود اإلداريـين فـي      ٤٦
  الجامعة

٠، ٦٠  ٠، ٦١  ٢، ٤٨  ٠، ٦٠  ٢، ٤٢  ///  

  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كل من ) ١٠(يتضح لنا من الجدول رقم   
تجنب النظر إلى المحرمات : في درجة ممارسة فضيلتين خلقيين ، هما الكليات العملية واإلنسانية

  .، االستمرارية في شكر اهللا لصالح الكليات اإلنسانية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


51 
  

ضح لنا من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كـل مـن   كما يت  
  .فضيلة خلقية ) ٤٤(في درجة ممارسة   الكليات العملية واإلنسانية
  :نتائج السؤال الخامس 

  :ينص السؤال الخامس على 
ئل هل توجد فروق جوهرية بين طالب كل من الفرقة الثانية والرابعة في درجة ممارسة الفضا" 

  ؟"الخلقية 
  )١١(جدول رقم 

لدرجة ممارسة الفضائل الخلقية ومسـتوى داللتهـا   ) ت(يوضح المتوسطات واالنحرافات وقيمة 
  لدى كل من طالب الفرقة الثانية والرابعة  

  مستوى  قيمة  الرابعة   الثانية    الفضائل الخلقية  م
  الداللة  ت  ع  م  ع  م    
  ///  ، ٥٣   ٠، ٥٧  ٢، ٦٠  ٠ ،٥١  ٢، ٧١  إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  ///  ٠، ٦١  ٠، ٦٨  ١، ٨٥  ٠، ٦٨  ١، ٧٩  إيثار الزمالء على النفس  ٢
الصدق في المعاملة مـع إدارة    ٣

  الجامعة
٠، ٢٢  ٠، ٦٣  ٢، ٥٦  ٠، ٦٠  ٢، ٥٤  ///  

  ///  ٠، ٦٠  ٠، ٥٧  ٢، ٥٧  ٠، ٥٧  ٢، ٥٢  الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
ــة علــى مواعيــد     ٥ المحافظ

  المحاضرات
٠  ٠، ٦٨  ٢، ٤٣  ٠، ٦٦  ٢، ٤٣  ///  

  ///  ٠، ٨٠  ٠، ٦٩  ٢، ٤٦  ٠، ٦٩  ٢، ٥٣  الجرأة في قول الحق  ٦
  ///  ٠، ٣١  ٠، ٦٥  ٢، ٤٨  ٠، ٦٩  ٢، ٤٥  تجنب السخرية من الزمالء  ٧
تجنب تجـريح اإلداريـين فـي      ٨

  الجامعة
٠، ٤٨  ٠، ٧٤  ٢، ١٥  ٠، ٧١  ٢، ١٠  ///  

  ///  ٠، ١٩  ٠، ٧٥  ٢، ٣٠  ٠، ٧٠  ٢، ٢٨  الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩
  ///  ٠، ٩٦  ٠، ٧٣  ٢، ٠٦  ٠، ٧١  ١، ٩٦  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
ضبط النفس عند الحصول على   ١١

  درجات متدنية من المحاضرين
٠، ٧٤  ١، ٩٥    

١، ٩٣  
٠، ١٩  ٠، ٧٢  ///  

  ///  ١، ٧٦  ٠، ٦٦  ٢، ٣٥  ٠، ٦٧  ٢، ١٩  تجنب االستخفاف بآراء الزمالء  ١٢
  *  ٢، ٠٢  ٠، ٧١  ٢، ٣٩  ٠، ٧٢  ٢، ١٩  ي االمتحاناتاالبتعاد عن الغش ف  ١٣
  ///  ١، ٦٧  ٠، ٦٥  ٢، ٤٤  ٠، ٦٨  ٢، ٢٩  تجنب حسد الزمالء  ١٤
المحافظة على ممتلكات الزمالء   ١٥

  في غيابهم
١، ٤٢  ٠، ٦٢  ٢، ٦٣  ٠، ٧٤  ٢، ٥٠  ///  

  ///  ١، ٠٧  ٠، ٦٧  ٢، ٥٣  ٠، ٧٤  ٢، ٤٣  حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  ///  ٠، ٩٢  ٠، ٦٧  ٢، ٠٩  ٠، ٦٨  ٢  تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  ///  ٠، ٦٠  ٠، ٧١  ٢، ٠  ٠، ٦٦  ٢، ١٠  التأني في الحكم على الزمالء  ١٨
  *  ٢، ٢٣  ٠، ٦٢  ٢، ٤٦  ٠، ٦٨  ١، ٢٦  حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  *  ٢، ٢٨  ٠، ٥٩  ٢، ٦٢  ٠، ٦٨  ٢، ٤٢  الرفق في معاملة الزمالء  ٢٠
  ///  ١، ١٥  ٠، ٦٢  ٢، ٥٥  ٠، ٦٩  ٢، ٤٥  تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  ///  ١، ٠٢  ٠، ٦٦  ٢، ٢٠  ٠، ٦٩  ٢، ١٠  االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  ///  ٠، ٤٤  ٠، ٨٢  ١، ٩٨  ٠، ٧٥  ٢، ٠٣  عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
تجنب األلفاظ النابية فـي حـق     ٢٤

  المحاضرين
٠، ٩٠  ٠، ٦٦  ٢، ٣٤  ٠، ٧٢  ٢، ٢٦  ///  

  * *  ٢، ٩٦  ٠، ٦١  ٢، ٦٠  ٠، ٧٨  ٢، ٣١  المحافظة على ممتلكات الجامعة  ٢٥
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الموضـــوعية فـــي تقيـــيم   ٢٦
  المحاضرين

٠، ٦٧  ٠، ٧٠  ٢، ٤٢  ٠، ٧٣  ٢، ٣٥  ///  

  * *  ٣، ٥٢  ٠، ٥٥  ٢، ٧٠  ٠، ٧٣  ٢، ٣٩  التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  * *  ٣، ٥١  ٠، ٥١  ٢، ٧٩  ٠، ٧٦  ٢، ٤٨  نصرة دين اهللا  ٢٨
  ///  ٠، ٧١  ٠، ٦٨  ٢، ٤٤  ٠، ٦٨  ٢، ٣٧  التوكل على اهللا  ٢٩
تجنب التدخل في شؤون الزمالء   ٣٠

  الخاصة
١، ٨٤  ٠، ٧١  ٢، ٤٤  ٠، ٧٢  ٢، ٢٦  ///  

  *  ٢، ٢٣  ٠، ٦٥  ٢، ٥٠  ٠، ٧١  ٢، ٣٠  الثبات على كلمة الحق  ٣١
  *  ٣، ٣٣  ٠، ٥٨  ٢، ٦٢  ٠، ٧٧  ٢، ٣٠  نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  ///  ١، ٢٨  ٠، ٦٥  ٢، ٤٥  ٠، ٧٥  ٢، ٣٢  تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  ///  ١، ٢٠  ٠، ٥٩  ٢، ٥٢  ٠، ٦٨  ٢، ٤٢  إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  ///  ٠، ٣٩  ٠، ٦٧  ٢، ٣٨  ٠، ٧٣  ٢، ٣٤  التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
  ///  ٠، ٨٤  ٠، ٦٥  ٢، ٥٤  ٠، ٦٧  ٢، ٤٧  الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  ///  ١، ١١  ٠، ٦٤  ٢، ٤٧  ٠، ٦١  ٢، ٣٧  البعد عن لمز وهمز الزمالء  ٣٧
  ///  ٠، ٣٩  ٠، ٧١  ٢، ٢٧  ٠، ٧٠  ٢، ٢٣  الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
األمر بالمعروف والنهـي عـن     ٣٩

  المنكر
١، ٨٧  ٠، ٦٧  ٢، ٥٠  ٠، ٦٦  ٢، ٣٣  ///  

ذكر محاسن األخيارمن الـزمالء    ٤٠
  في غيابهم

٢، ١٦  ٠، ٦٠  ٢، ٦٠  ٠، ٦٢  ٢، ٤٢  *  

ــوائح    ٤١ ــوانين والل ــرام الق احت
  الجامعية

٢، ٦٦  ٠، ٥٦  ٢، ٧٣  ٠، ٦٨  ٢، ٥٠  * *  

  ///  ٠، ٨٠  ٠، ٦٩  ٢، ٥٣  ٠، ٦٩  ٢، ٤٦  االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
  ///  ٠، ٩٩  ٠، ٧٤  ٢، ٣٠  ٠، ٦٦  ٢، ٢١  النفور من التشبه بغير المسلمين  ٤٣
التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة   ٤٤

  التعليم
٠، ٩٨  ٠، ٧٥  ٢، ٣١  ٠، ٦٥  ٢، ٣٠  ///  

اإلصالح بين المتخاصمين مـن    ٤٥
  الزمالء

٠، ٨٦  ٠، ٦٢  ٢، ٤٣  ٠، ٦٦  ٢، ٣٥  ///  

تقــدير جهــود اإلداريــين فــي   ٤٦
  الجامعة

٢، ١٩  ٠، ٥٤  ٢، ٥٦  ٠، ٦٥  ٢، ٣٧  *  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كل من ) ١١(يتضح لنا من الجدول رقم   
  .سنة الرابعةفضيلة خلقية لصالح طالب ال) ١١(في درجة ممارسة  الفرقة الثانية والرابعة

كما يتبين لنا من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طـالب كـل مـن        
  .فضيلة خلقية ) ٣٥(في درجة ممارسة   الفرقة الثانية والرابعة

  :نتائج السؤال السادس 
  :ينص السؤال السادس على 

جيـد ، جيـد جـداً،    (هل توجد فروق جوهرية بين الطالب الحاصلين على تقديرات دراسية " 
  ؟"في درجة ممارسة الفضائل الخلقية ) ممتاز

  )١٢(جدول رقم 
في ) جيد ، جيد جداً، ممتاز(يوضح نتائج تحليل التباين للطالب الحاصلين على تقديرات دراسية 

  درجة ممارسة الفضائل الخلقية 
مستوى     قيمةمتوسط   مجموع المربعاتدرجات   مصدر التباين  المتغير
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  الداللة  ف  المربعات  الحرية
  

      ٧، ٤٤٢  ١٤، ٨٨٤  ٢  بين المجموعات  درجة ممارسة
داخل   الفضائل الخلقية

  المجموعات
٠، ٣٨  ١٩٧، ٧٠٤  ٤٠٩٢٤، ٦٤٠  ٢٠٨  ///  

        ٤٠٩٣٩، ٥٢٤  ٢١٠  المجموع  

  
أنه ال توجد فروق جوهرية بين الطالب الحاصلين على ) ١٢(يتضح لنا من الجدول رقم   

  .في درجة ممارسة الفضائل الخلقية ) يد ، جيد جداً، ممتازج(تقديرات دراسية 
  :تفسير نتائج الدراسة 

  :تفسير نتائج السؤال األول 
نالحظ أن النسب المئوية لممارسة طالب الجامعة اإلسالمية لبعض ) ٧(من الجدول رقم   

معـة  وهذا ينسجم مـع فلسـفة الجا  %) . ٩٠، ٦٧(، %) ٦١(الفضائل الخلقية تراوحت ما بين 
اإلسالمية ، حيث إنها تحرص على بناء شخصية الطالب وفق األصول اإلسـالمية ، وتزويـده   
بالفضائل الخلقية ، وتعزز لديه االتجاهات اإليجابية نحو الربط بين العقيدة والممارسة السلوكية ، 

ب علـى  ولتحقيق هذا الهدف توازن بين الجانبين األكاديمي والديني ، مما يؤدي إلى تعرف الطال
أصول دينه الذي ينتمي إليه ، ويكتسب ثقافة إسالمية متميزة إلى جانب دراسته إلى تخصص مـا  

وبذلك تسهام الجامعة في بناء إنسان متحضر ذي شخصية متوازنة . في علم من العلوم الدنيوية 
ة تحافظ متكاملة األبعاد ، والغرابه في أن تأتي الممارسات األخالقية بنسبة مرتفعة في ظل جامع

على التقاليد اإلسالمية ، وتحرص على توفير بيئة دينية ثقافية اجتماعية تراعي فيها آداب اإلسالم 
ومما ال شـك فيـه أن اختيـار    . ال اختالط فيها بين الجنسين ، وتلزم الطالبات ارتداء الحجاب 

فتهم في الحيـاة  الطالب للجامعات التي يدرسون فيها ال يمكن فصله عن اتجاهاتهم الفكرية وفلس
ومستوى التزامهم الديني، ولذلك نجد من الطبيعي أن الطالب المتدينين الملتزمين في أخالقهم في 
الغالب يفضلون الدراسة في الجامعة ال سيما الطالبات ، حيث يحرص اآلباء المحافظين والـذين  

ذا واضحاً فـي العـامين   يربون أبناءهم تربية إسالمية على التحاق أبنائهم بالجامعة ، وقد بدا ه
  .الماضيين ، حيث لوحظ تدفق الطالبات للتسجيل في الجامعة وزيادة أعدادهن بشكل واضح 

أن فضيلة إكبار المحاضرين وتقديرهم حازت على أعلى ) ٧(يتضح لنا من الجدول رقم   
، ويعـزو  %) ٩٠، ٦٧(درجة في الممارسة لدى طالب الجامعة اإلسالمية ونسـبتها المئويـة   

لباحثان ذلك إلى كون األستاذ الجامعي يتمتع بمكانة مرموقة ، ويحظى بـاحترام متميـز علـى    ا
اعتبار أنه يحمل مؤهالت علمية عالية تشجع الطالب على احترامه وتقديره ، وهذا ما ينسجم مع 

 ١١آية سورة المجادلة ، " يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " التوجيه الرباني 
وإلى أن األستاذ الجامعي يتمتع بقدرٍ من السلطة ، وله من الصالحيات ما ليس للمـدرس فـي   . 

المراحل األولى التى تعامل معها الطالب، مما يجعل جانبه مهاباً أكثر ممن مثله ، وإضافة إلـى  
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، ص ص ١٩٩٦يـالجن ،  ( حرص الطالب على توافقهم الدراسي ، ويؤكد ذلك ما ذهب إليـه  
من أن أدب الطالب مع أساتذته يجعله محبوباً ، مما يجعلهم يشـجعونه علـى الجـد    ) ٦٦-٥٩

حيث أظهرت ) ١٩٩١الصليبي ، قميحة ، (ومواصلة الدراسة والتفوق ، وما توصلت إليه دراسة 
أن الطلبة يلتزمون الصمت إذا أنبهم المعلم ، وأن الطالب الذي يهدد المعلم هو خارج عن القـيم  

  .واألخالق 
أن فضيلة الصدق في المعاملة مـع إدارة الجامعـة   ) ٧(كما يتضح لنا من الجدول رقم   

جاءت في الترتيب الثاني في درجة الممارسة لدى طالب الجامعة اإلسالمية ، ونسبتها المئويـة  
حيث أقر الطلبـة أن  ) ١٩٩١الصليبي، قميحة، (، وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة %) ٨٩، ٣٣(

. ة ساعد في التسيب األخالقي ، وأن بعض المعلمين ساعدوا الطلبـة فـي الغـش    ضعف اإلدار
ويمكن أن نعزو ذلك إلى اعتبار الصدق في مقدمة األخالق اإلسالمية المنبثقـة عـن اإليمـان    

من آمـن إيمانـاً ،   "والمترتبة عليه، ذلك أن اإليمان مرادف للصدق، حيث إن اإليمان في اللغة 
، ) ٢٨ -٢٧، ص ١٩٦٠مصطفى وآخـرون ،  " ( قه فاإليمان التصديق صار ذا أمن به ، وصد

قيل " وقد أشار التوجيه النبوي إلى أن المؤمن ال يمكن أن يكون كذاباً ، فهو شئ مناقض لإليمان 
ـ " (ال : أيكون المؤمن كاذباً ؟ قـال  : لرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، ص " ت. ب" ، ٢مالك،جـ

٩٩٠. (  
علم عليه الصالة والسالم من سلوك مسلك الكذب ، حتى وإن كـان  وقد حذر الرسول الم  

ويل للذي يحدث بالحديث ، ليضحك منه القوم فيكذب ، ويـل لـه   " ذلك بقصد التسلية أو المزاح 
وفي المقابل حرص الرسول صلى اهللا عليه ) . ٢٩٨، ص "ت. ب" ، ٤أبو داود ،جـ" ( ويل له 

ه ، وذلك من خالل الثناء على الصادقين واإلشادة بهم وسلم على تشجيع خلق الصدق عند أصحاب
الترمـذي ،  " ( ما أظلت الخضراء ، وال أقلت الغبراء ، أصدق من أبـي ذرٍ  " ، ومن ذلك قوله 

  ) .٦٦٩ص " ت. ب" ،  ٥جـ
كما أن للجامعة قوانينها ولوائحها الصادقة التي تطبق على جميع الطالب بال اسـتثناء ،    

على مصلحته وتجنب األضرار يتعامل مع إدارة الجامعة بصدق ، تجنبـاً   وبدافع حرص الطالب
للمشكالت معها، وال سيما أنها تتمتع بأعلى سلطة في الجامعة ، عالوة على أن ثقة الطالب بإدارة 
الجامعة لما يرى فيها من صدق في التعامل ، وحرص على العدل بين الطالب ، والتعامل معهم 

ون تفريق بينهم ، جعل فلسفة الجامعة هي التي تستحث دوماً إدارة الجامعة وفق معايير واضحة د
  .على أن تكون قدوة حسنة لطالبها وللعاملين فيها 

أن فضيلة نصره دين اهللا حـازت علـى الترتيـب    ) ٧(كذلك يتضح لنا من الجدول رقم   
ـ   ، %) ٨٨، ٦٧( ة الثالث في درجة الممارسة لدى طالب الجامعة اإلسالمية ، ونسـبتها المئوي

: وهذه الفضيلة من المنطقي أن تحوز على نسبة عالية ، ويمكن إرجاع ذلك لألسـباب التاليـة   
إنمـا ولـيكم اهللا   " اعتبار نصره اهللا من معايير اإليمان الصادق المعتد به ، فال إيمان بـال والء  
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 ٥٥سورة المائدة ، آية  " ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
يا أيها الذين آمنوا  كونوا أنصار اهللا كما قـال  " وقد جاء األمر الرباني للمؤمنين بمناصره دينه . 

عيسى ابن مريم للحوارين من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا فأمنت طائفة من 
سورة الصـف ،  " فأصبحوا ظاهرين بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

  . ١٤آية 
كما أشارت  كتب السيرة النبوية إلى أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إبان  بيعة العقبـة    

الثانية اشترط على المبايعين للدخول في اإلسالم أن يناصروه في دعوته وذلك يتضح من قولـه  
" هـارون ،  " (عون منه نساءكم وأبناءكم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمن" عليه الصالة والسالم 

  ) .١١٢، ص " ت. ب 
ولما كان الفلسطينيون أحوج ما يكونون إلى نصره اهللا لهم ، فهم أصحاب قضية يعانون   

يا أيها الذين آمنـوا إن تنصـروا اهللا   " من االحتالل والظلم ، كان اتجاههم نحو نصرة دينه قوياً 
  . ٧، آية  سورة محمد" ينصركم ويثبت أقدامكم 

وتأسيساً لما جاء أعاله فإن معايشة الطالب الجامعيين لواقع المسلمين وإدراكهم لحجـم    
المؤامرة التي تحاك ضد اإلسالم ، كعقيدة ومنهاج حياة زاد من نصرتهم لدين اهللا سبحانه وتعالى 

اإليمانية السليمة ،  ، إضافة إلى اهتمام الجامعة ببناء عقيدة الشباب واكتسابهم المفاهيم واالتجاهات
حيث يدرس الطالب أكثر من مساق في العقيدة اإلسالمية ، وحاضر العالم اإلسالمي وواقعه مما 
يجعله مدركاً لألخطار التي تواجه األمة  اإلسالمية كل ذلك من شأنه أن يعزز صـلة الطـالب   

  .بعقيدتهم ويحثهم على مناصرتها 
  :تفسير نتائج السؤال الثاني 

أن النسبة المئوية للفضائل الخلقية تجاه الخالق نالت علـى  ) ٨(نا من الجدول رقم يتبين ل  
، وقـد  %) ٨١، ٣٣(أعلى درجة في الممارسة لدى طالب الجامعة اإلسالمية ونسبتها المئويـة  

جاءت هذه النتيجة منسجمة مع السلم القيمي اإليماني ، حيث يمثل اإليمان باهللا عـز وجـل أول   
، وهو يعتبر األصل األول الذي تتفرع عنه باقي األصول ، وهذا يتضح من خالل أركان اإليمان 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا واليـوم  " قوله تعالى 
  . ١٧٧سورة البقرة ، آية " اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين

د، والمؤمن ،  ينبغى مرضاته دوماً ، ويسـعى  فاهللا سبحانه وتعالى هو الخالق ، والمعبو  
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ، وأن عـذابي  " إلى رضوانه ، ويرجو رحمته، ويخشى عذابه 

  . ٥٠ -٤٩سورة الحجر آية " هو العذاب األليم
ولذلك يحرص الطالب على التأدب مع اهللا عز وجل ، وممارسة األخالق الفاضلة فـي    

  .١٤ -١٣سورة نوح ، آية " ترجون هللا وقاراً، وقد خلقكم أطواراً مالكم ال " حقه 
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، ) ١٩٩١الميـداني ،  : ( مثـل   -ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن بعض البـاحثين   
الذين اهتموا بتصنيف الفضائل الخلقية جعلوا المحور األول فيها ما ارتبط باهللا -) ١٩٨٦عدس، (

الذين تحدثوا عن أخالق المتعلم بدأوا فيما يخص عالقته  عز وجل ، وكان في حقه ، إضافة إلى
  " ) .ت . ب " الغزالي ( ، ) ١٩٩١اآلجرى : (بخالقه ، مثل 

  :تفسير نتائج السؤال الثالث 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجـة ممارسـة    ) ٩(يتضح لنا من الجدول رقم   

ويعزو الباحثان ذلك إلى أن اإلناث بطبيعتهن  .فضيلة إكبار المحاضرين وتقديرهم لصالح اإلناث 
ومـن خـالل تجربتنـا    .  أكثر رقة وخجالً من الذكور ، ويعتبرن المحاضرين في مقام الوالـد  

ومعايشتنا لواقع المجتمع الفلسطيني تبين لنا أن ظاهرة عقوق اآلباء منتشرة بصورة كبيرة بـين  
لديه ُأف لكما أتعدانني أنني أن أخرج وقد خلـق  والذي قال لوا" الذكور ، ومثال ذلك قوله تعالى 

" ،  ١٧سورة األحقـاف ، آيـة   " القرون من قبلي وهما يستغيثان اهللا ويلك أمن إن وعد اهللا حق 
وأما الغالم فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً  ، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً 

كمـا أن البيئـة األكاديميـة بالجامعـة     .  ٨١-٨٠كهف ، آية سورة ال" منه زكاة وأقرب رحما 
اإلسالمية التي تقوم على سياسة الفصل بين الجنسين وتضع حـدوداً وضـوابط للتعامـل بـين     
المحاضرين والطالبات ، حيث يتم االلتقاء في قاعـات المحاضـرات ، وال يسـمح بـاالختالط     

ى عدم ارتفاع الكلفة بيـنهم ، وعلـى احتفـاظ    المتواصل أو الخلوة بينهم ، وذلك يؤدي بالطبع إل
المحاضرين بدرجة كبيرة من الوقار والمهابة في نظر الطالبات ، مما يدفعهن إلى المزيـد مـن   
االحترام والتقدير  المحاضرين ، في حين أن الطالب يختلطون أكثر بالمحاضرين داخل قاعـات  

ما يؤدي إلى رفع التكلفة بينهم أحياناً من المحاضرات وخارجها ، وقد تنشأ عالقات حميمة بينهم م
خالل المزاح والضحك معاً ، إضافة لحرص الجامعة على اختيار العناصر الجيدة من أعضـاء  
هيئة التدريس الذين يتخلقون بأخالق اإلسالم ، وهذا ما يدفعهم إلى يكونواً أكثر رفقاً بالطالبـات  

ـ " (بالقوارير  ويحك يا أنجشة سوكاً" عمالً بالتوجيه النبوي  ، ص " ت. ب " ،  ٤البخاري ، جـ
ومما الشك فيه أن رفق المحاضرين بالطالبات والتعامل معهن بحذر ولطـف أدى إلـى   ) . ٧٣

  .فرض احترامهم وتقديرهم بصورة كبيرة لديهن 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسة ) ٩(كما يتضح لنا من الجدول رقم   

خرية من الزمالء لصالح اإلناث ، وهذه النتيجة منطقية، ألنها تنسجم مع طبيعة فضيلة تجنب الس
اإلناث ، حين يملن للغيره والتنافس في ما بينهن مما يؤدي إلى وجود التحاسد ، إضافة إلى أنهن 
يحسدن بعضهن على الجمال الذي يتفاوت بينهن ، وعلى الحصول على درجات مرتفعة للظهور 

هن شعرن بنوع من االستضعاف أمام الجنس اآلخر ، فضالً عن أنهن يحرصن بمظهر جيد ، ألن
على إثبات ذواتهن من خالل التنافس الدراسي ، مما يؤدي إلى وجود الحسد بيـنهن أكثـر مـن    
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كما أن أكثر الطالبات متزوجات ومستقرات اجتماعياً ونفسياً وبعضهن غير متزوجات ، . الذكور
  .هن أكثر من الذكور وهذا يؤدي إلى التحاسد بين

أنه توجد فروق دالة بـين الجنسـين فـي درجـة     ) ٩(كذلك يتضح لنا من الجدول رقم   
ممارسة فضيلة حفظ أسرار الزمالء لصالح اإلناث ، ولعل يرجع ذلك إلـى ارتبـاط الطالبـات    
ببعضهن البعض أكثر من الذكور، حيث الصداقة بينهن متينة ، ويحرصن على عدم إفسادها أكثر 

ن الذكور ، كما أن اإلناث أكثر تساهالً في الحديث عن خصوصياتهن من الذكور ، مما يجعـل  م
الموقف أكثر حساسية وخطورة ، ولذلك يحرصن على عدم إفشاء األسرار تجنباً لألذى الذي قـد  
يلحق باألخريات السيما أن الفتاة في مجتمعاتنا اإلسالمية تتأذى نتيجة ما يذاع في حقها أكثر من 

  .الشاب ، وبالتالي تحرص على كتمان أسرار زميالتها كما تحب أن تعامل بالمثل 
أن هناك فروقاً دالة بين الجنسين في درجة ممارسة فضيلة ) ٩(يتبين لنا من الجدول رقم   

حب اإلنفاق في سبيل اهللا لصالح اإلناث ، ويعزى ذلك إلى أن اإلناث أكثر عاطفة وشـفقة مـن   
يبادرن أكثر لإلنفاق في سبيل اهللا في وجوه عديدة ، كما أن الفتاة فـي البيئـة   الذكور ، وبالتالي 

الفلسطينية تعودت على أن تكون معطاءة تؤثر اآلخرين على نفسها ، وتضحى من أجلهم ، ولهذا 
  .كانت أحرص على اإلنفاق من الشاب 

ممارسـة   أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجـة ) ٩(يتضح لنا من الجدول رقم   
فضيلة الرفق في معاملة الزمالء لصالح اإلناث ، ويفسر ذلك إلى طبيعة اإلناث ، فهن أرق أفئدة 

عن عمـر بـن   " وأرفق من الذكور بحكم تركيبتهن العاطفية حيث إنهن أكثر رحمة من الذكور 
السـبى   قدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم سبى فإذا امرأة من: الخطاب رضى اهللا عنه أنه قال 

قد تحلب ثديها تسقى إذا وجدت صبياً في السبىء أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا صلى 
: أترون هذه طارحة ولدها في النار ، قلنا ال وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال : اهللا عليه وسلم 

  ) .٥١، ص " ت. ب " ،  ٤البخاري، جـ" ( اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسة ) ٩(يتضح لنا من الجدول رقم  كما  

فضيلة تجنب النظر إلى المحرمات لصالح اإلناث ، وهذه النتيجة تنسجم مع طبيعة اإلناث فهـن  
  .أكثر حياء وخجالً من الذكور 

حلة موسى وقد أشار القرآن الكريم إلى سمة الحياء عند اإلناث في معرض الحديث عن ر  
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت : فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ، قالت " عليه السالم 

  . ٢٥سورة القصص ، آية  " لنا 
المرأة كالرجل في طبيعـة االنجـذاب   " إلى أن ) ١٢، ص " ت . ب " جمال ، (ويشير   

" بمظاهر الجمال وأسباب الفتنة  واإلعجاب بل هي أكثر عاطفة منه وأقوى شعوراً وأسرع انفعاالً
وبالتالي هي أكثر حرصاً على تجنب مواقف اإلثارة حماية لنفسها من األذى واالنزالق ، وذلك . 

  .يدفعها إلى تحاشي النظر إلى المحرمات أكثر من الرجل 
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أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسة عـدم  ) ٩(يتبين لنا من الجدول رقم   
من رحمة اهللا لصالح الذكور، ولعل ذلك يرجع إلى أن الذكور أكثر روحانية في الغالـب  القنوط 

من اإلناث بحكم أن حظهم أوفر من اإلناث من حيث أداء الصلوات وتالوة القـرآن واألذكـار ،   
  .وذلك بسبب انقطاع الفتاة عن هذه الممارسات فترة الحيض 

فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسـة   أنه توجد) ٩(كما يتبين لنا من الجدول رقم   
فضيلة تجنب األلفاظ النابية في حق المحاضرين لصالح اإلناث ، وذلك ينسجم مع كون الفتيـات  
بطبيعتهن أكثر رفقاً وأدباً في التعامل من الذكور ، ومما يعضد ذلك وجود الفروق بين الجنسـين  

  . في فضيلة إكبار المحاضرين وتقديرهم لصالح اإلناث
 أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسة) ٩(كذلك يتبين لنا من الجدول رقم   

فضيلة نصره دين اهللا لصالح اإلناث ، ويعود ذلك إلى أن هذه الفضيلة تكون من خـالل األمـر   
بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل على إقامة شرع اهللا في األرض ودعـوة النـاس إلـى    

إنـا عرضـنا   " هذه الوظيفة ليست حكراً على الرجال، فللنساء دور فيها كما الرجال التوحيد ، و
األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كـان  
ظلوماً جهوالً ، ليعذب اهللا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اهللا على المؤمنين 

أمـا مجـيء ممارسـة    . ٧٣ - ٧٢سورة األحزاب ،  آية " المؤمنات وكان اهللا غفوراً رحيماً و
اإلناث لهذه الفضيلة أكثر من الذكور ، فذلك يمكن أن يرد إلى تميزهن بالعاطفة و المشاعر القوية 

إضـافة  . ال سيما في عصر يحارب فيه اإلسالم بكل األساليب والوسائل كما سبق أن أشرنا إليه 
إلى أن اإلناث في العادة يناصرن دين اهللا بوسائل مسالمة كبذل المال والكلمة الطيبة والمشـاركة  

سورة الزحرف ، آيـة  " أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين " في بعض األنشطة 
لكن الذكور لهم وسائل أخرى إضافة إلى ذلك فهم يقاومون بأيـديهم ويضـحون بأنفسـهم    .  ١٨

رون أكثر من البنات ، مما يجعلهم عرضةً للمالحقة والمطاردة واالعتقال من قبل األجهزة ويخاط
المعنية بمحاربة الصحوة اإلسالمية تحت شعار التصدى لإلرهاب والتطرف في عصرنا الحالي ، 
وهذا كله أدى إلى أحجام كثير من الشباب عن مناصرة دين اهللا حتى بأبسط  الوسائل لما يالقونه 

  .فتن في المعتقالت من 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجـة ممارسـة   ) ٩(يتضح لنا من الجدول رقم   

فضيلة نصره المستضعفين من الزمالء لصالح البنات ، ويمكن أن يرجع ذلك إلـى أن اإلنـاث   
بطبيعتهن أكثر رأفة ورحمة من الذكور، ولذلك يملن أكثر إلى نصرة الـزميالت المستضـعفات   

ساعدتهن ، وشعور الفتاة بالضعف يدفعها إلى مناصرة مثيالتها ومساعدتهن على تجاوز المحن وم
والمواقف الصعبة، وحرص اإلناث على التناصر فيما بينهن بسبب اهتمام المجتمع أكثر بالذكور 
وتفضيلهم عليهن ، حيث تشعر الفتاة أن كثيراً من حقوقها مهضومة مما يقودها إلى التعبير عـن  

  .ك بمناصرة زميالتها ذل
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أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجـة ممارسـة   ) ٩(كما يتضح من الجدول رقم   
فضيلة التواضع في معاملة الزمالء لصالح اإلناث ، ويمكن إرجاع ذلك إلى طبيعة العالقة القوية 

مرار الزمالـة  بين الطالبات ، فهن أشد ارتباطاً ببعضهن من الذكور ، وبالتالي يحرصن على است
كذلك تسعى الفتاة الجامعيـة  . وتوثيق العالقة وعدم إظهار ما يفسدها من كبر وتعالى وغير ذلك 

  .إلى أن تجب عن نفسها الغيبة والنميمة حينما تنتقد الزميالت أخالقها وسلوكها 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسـة  ) ٩(كذلك يتضح من الجدول رقم   
الصبر على ابتالء اهللا لصالح اإلناث ، ويفسر ذلك إلى أن اإلناث يحرصن على مواسـاة  فضيلة 

يا آيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطـوا  " ويصبرهن على االبتالء . زميالتهن ونصحهن 
، فضالً على أن البنات لديهن القدرة علـى   ٢٠٠سورة آل عمران آية " واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

  .على االبتالء أكثر من الشباب ، وبخاصة ألن طبيعتهن الهدوء والتحمل والجلد الصبر 
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين فـي درجـة ممارسـة    ) ٩(يتبين لنا من الجدول رقم   

فضيلة ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم لصالح اإلناث ، ومـن الطبيعـي أن تكـون    
كثر من الذكور لكون اإلناث تـربطهن عالقـات أقـوى ، وهـن     ممارسة اإلناث لهذه الفضيلة أ

يحرصن على استمرارها ودوامها وبالتالي يبادرن إلى ذكر محاسن الزميالت في غيابهن ، مـن  
باب الوفاء للزمالة والصحبة ، كما يعتبرن ذلك شكالً من أشكال التعاطف والتناصـر بيـنهن ،   

ن خالل النتائج السابقة أن اإلناث يحتفظن بعالقات وشعورهن بالضعف أمام الذكور ، وقد تبين م
،  ١٤(أفضل مع زميالتهن من الذكور ، ويدلل على ذلك دالة الفروق لصالحهن فـي عبـارات   

٥٣، ٣٢، ١٦. (  
أنه توجد فروق دالة بين الجنسين في درجة ممارسة فضيلة ) ٩(ويالحظ من الجدول رقم   

، ويعود ذلك إلى شعور البنات بالرضا تجـاه وضـعهن   االستمرارية في شكر اهللا لصالح اإلناث 
الدراسي ، حيث يشعرن باالستقرار واألمن داخل الجامعة ، كما أن الفرص التعليمية متاحة لهن 
اآلن أكثر من قبل ، حيث كن في بعض األحايين محرومات من التعليم الجـامعي ، بسـبب أن   

م ، أما في الوقت الحالي أصبح األمر سهالً ، األهالي يرفضون سفرهن  خارج البالد بقصد التعلي
وهذا كله يشجع اإلناث على شكر اهللا باستمرار ، حيث حصلن على حقوق تعليمية لـم يحصـل   

  .عليها مثيالتهن من قبل 
ويعتقد الباحثان أن تميز اإلناث عن الذكور بشكل عام في درجة ممارسة الفضائل الخلقية   

رة الفلسطينية أكثر بتأديب البنات بينهن أخالقياً من باب الخـوف  يمكن أن يرجع إلى اهتمام األس
والحرص عليهن أكثر من األوالد ، والنشاط المتزايد لمجلس الطالبات بالجامعة ، حيـث يقمـن   
بالتوجيه األخالقي، وتشجيع الفضائل من خالل وسائل متنوعة كالمجالت المخصصـة لـذلك ،   

  .المحاضرات المستمرة في هذا المجال من حين آلخر والوسائل التي تعلق على الجدران، و
  :تفسير نتائج السؤال الرابع 
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أنه توجد فروق دالة بين كل من طالب الكليات العملية ) ١٠(يتضح لنا من الجدول رقم   
واإلنسانية في درجة ممارسة فضيلتي تجنب النظر إلى المحرمات ، واالستمرارية في شـكر اهللا  

اإلنسانية ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الكليات اإلنسانية تهتم أكثر بغرس  لصالح طالب الكليات
القيم الفاضلة ، حيث لها دور كبير في توجيه سلوك الطالب وإكسابهم العادات الحسـنة واآلداب  
اإلسالمية ، وذلك يتناسب مع طبيعة التخصص الذي يهتم بدراسة سلوك اإلنسان وتفاعالته فـي  

ما طالب الكليات العملية فعلى الرغم من اشتراكهم مع الكليات األخـرى فـي   إطار الجماعة ، أ
دراسة مساقات متطلبات الجامعة الشرعية إال أن الكليات العملية تركز اهتمامهـا علـى المـواد    
الطبيعية العملية والتي بطبيعتها تتعامل مع أرقام ومعادالت رياضية وتجارب علمية ، وال تلتفت 

  .يمي والسلوكي عند الطالب إلى الجانب الق
  :مناقشة نتائج  السؤال الخامس 

أنه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقة الثانيـة  ) ١١(يتضح لنا من الجدول رقم   
والرابعة في درجة ممارسة فضيلة االبتعاد عن الغش في االمتحانات لصالح طالب الفرقة الرابعة 

مسئولية التي يتصف بها الطالب في الفرقـة الرابعـة ،   ، ويرجع ذلك إلى حالة النضج وتحمل ال
حيث يدرك في هذه المرحلة األضرار التي يمكن أن تلحق به مـن جـراء حالـة الغـش فـي      
االمتحانات ، ألنه قد اكتسب خبرة كافية خالل سنوات الدراسة كفيلة بأن تجنبـه الـدخول فـي    

رابعة يكون علىعتبة التخـرج ، وبالتـالي   متاهات ال يحمد عقباها ، كما أن الطالب في الفرقة ال
يكون حريصاً على أن ال يتأخر فصالً دراسياً أو أكثر بسبب قيامه بالغش في االمتحانـات ، ألن  
ذلك يعطل مصلحته ويضر بسمعته مما يؤثر سلباً على مستقبله ، في حين أن طالب الفرقة الثانية 

ية والتفكير في عواقب األمور وبالتالي كـان  ليسوا على الدرجة نفسها من النضج وتحمل المسئول
  .ابتعادهم عن الغش بدرجة أقل من طالب الفرقة الرابعة 

أنه توجد فروق دالة بين طالب كـل مـن الفرقـة    ) ١١(كما يتضح لنا من الجدول رقم   
الثانية والرابعة في درجة ممارسة فضيلة حب اإلنفاق في سبيل اهللا لصالح طالب الفرقة الرابعة 

سـورة  " وتحبون المال حباً جمـاً  " ومن المتعارف عليه أن المال شئ محبب للنفس اإلنسانية  ،
والكرم والجود من الفضائل الخلقية التي ال تتوافر إال عند المؤمنين ، وجاء في . ٢٠الفجر ، آية 

ـ " ( المؤمن غر كريم ، والفاجر خب لئيم " الحديث الشريف إشارة إلى ذلك  " ، ٤أبو داود ، جـ
وتحتاج هذه الفضيلة إلى نوع من التجرد واإليثار والتضحية، وذلـك مـن   ) . ٢٥، ص "ت. ب 

خالل تربية عقائدية متواصلة ، ومن الطبيعي أن نصيب طالب الفرقة الرابعة في الجامعة أكبـر  
عن من طالب الفرقة  الثانية الذين لم تنضج تربيتهم بعد ، كما أن طالب الفرقة الرابعة يتميزون 

غيرهم في كونهم  تمرسوا أكثر على األخذ والعطاء المتواصل من خالل تفاعالتهم مع المواقف 
  .المتكررة حتى أصبح اإلنفاق في سبيل اهللا عادةً راسخة في سلوكهم 
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أنه توجد فروق دالة بين طالب كل مـن الفرقـة   ) ١١(كذلك يتضح لنا من الجدول رقم   
فضيلة الرفق في معاملة الزمالء لصـالح الفرقـة الرابعـة ،     الثانية والرابعة في درجة ممارسة

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن طالب الفرقة الرابعة قد تهذبت طباعهم أكثر من الفـرق األخـرى ،   
فأصبحوا أكثر تلطفاً ورفقاً بالزمالء ، وذلك من خالل انخراطهم في البيئة الجامعيـة وتـزودهم   

ن بطريقة الئقة ، كما أن طالب الفرقة الرابعة أكثر تفهمـاً  بخبرات مطولة في التعامل مع اآلخري
وإدراكاً لقيمة الزمالة ، وبالتالي هم أحرص على أال تنفصم عراها ، والتعامل برفق مع زمالئهم 
حتى ال يخسروهم بعد سنوات من الصحبة ، ال سيما في ظل الحياة الدراسية في الجامعة ، وهي 

  .الفترات التي يمر بها اإلنسان في حياته تعتبر عند الكثيرين من أجمل 
أنه توجد فروق دالة بين طالب كل مـن الفرقـة الثانيـة    ) ١١(يالحظ من الجدول رقم   

والرابعة في درجة ممارسة فضيلة المحافظة على ممتلكات الجامعة لصـالح الفرقـة الرابعـة ،    
يمة الجامعة كمؤسسـة اجتماعيـة   ويعلل ذلك إلى أن طالب الفرقة الرابعة أكثر وعياً وإدراكاً لق

وطنية تخدم فئات المجتمع ، فهم ينظرون إليها على أنها مؤسستهم التـي سـيلحق بهـا بعـدهم     
أخوانهم وأبناؤهم في المستقبل ، وهذا يبرر قوة انتمائهم للجامعة وزيادة حرصهم عليها ، وبالتالي 

  .لى هم معنيون بالمحافظة عليها أكثر من زمالئهم في الفرق األو
أنه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقة الثانيـة  ) ١١(كما يالحظ من الجدول رقم   

والرابعة في درجة ممارسة فضيلة التبسم عند مقابلة المحاضرين لصالح الفرقة الرابعة ، ويرجع 
ذلك إلى أن طالب الفرقة الرابعة قد ترسخت لديهم أكثر من غيرهم آداب التعامل مـع األسـاتذة   
الذين يكن لهم كل احترام وتقدير لما بذلوه من مجهود في تعليمهم وإفادتهم ، وبالتالي يعبرون من 
خالل هذه البسمة عن احترامهم وحبهم وتقديرهم لهذا المجهود الذي اسـتمر طـوال الفصـول    

ات الدراسية المتتالية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن طالب الفرقة الرابعة على مدار سنو
الدراسة استطاعوا أن يبينوا عالقة متميزة وحميمة مع المحاضرين السيما الذين قاموا بتدريسهم 
أكثر من مساق وأعجبوا بهم وأصبحوا حريصين على إظهار ذلك من خالل التبسم في وجوهم،أو 
التحدث معهم والتعبير عنه بالتقدير واالحترام ، كذلك يحرص طالب الفرقة الرابعـة علـى أن   

تركوا بصمات وآثاراً طيبة لدى أساتذتهم بعد تخرجهم من الجامعة ، وبناء عالقات إنسانية طيبة ي
وسليمة تسهل عليهم التوافق السليم في المجتمع ، والسيما أنهم مقبلون بعد التخرج على االنخراط 

  .في الحياة العملية التي تتطلب منهم إحسان التعامل مع اآلخرين ولين الجانب والود 
أنه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقة الثانيـة  ) ١١(يتضح لنا من الجدول رقم   

والرابعة في درجة ممارسة فضيلة نصرة دين اهللا لصالح الفرقة الرابعة ، فنصرة ديـن اهللا مـن   
الفضائل األخالقية التي تحتاج إلى تربية أخالقية روحية متواصلة ومستمرة حتى تصبح اتجاهـاً  

لدى الطالب ، وهذا ما يتوفر لدى طالب الفرقة الرابعة ، حيث إنه مـن خـالل سـنوات    قوياً 
-٣٥الدراسة ترسخت قيمهم واتجاهاتهم وقويت لدراستهم مساقات الثقافة اإلسالمية وهي بواقـع  
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ساعة معتمدة ، وبالتالي يصبح أكثر تفاعالً وانشداداً نحو هذه الفضيلة من الطـالب حـديثي    ٣٧
  .معة العهد بالجا

أنه توجد فروق دالة بين طالب كـل مـن الفرقـة    ) ١١(كما يتضح لنا من الجدول رقم   
الثانية والرابعة في درجة ممارسة فضيلة الثبات على كلمة الحق لصالح الفرقة الرابعة ، ويفسـر  
ذلك إلى أن طالب الفرقة الرابعة تكون قناعاتهم الفكرية والعقائدية قد ترسخت لديهم وهم غيـر  

ستعدين للتنازل عنها ، ولديهم حرص شديد على االستمرار في اتجاههم الذي ارتضوه ، حيـث  م
إنهم استجابوا لكلمة الحق عن إدراك ووعي ، وليس من قبيل العاطفة المتسرعة التي قد يتصف 

ولذلك يلحظ أن طالب الفرقة الرابعة هم في الغالـب مـن   . بها كثير من طالب الجامعة الجدد 
ظرون للفكرة أو العقيدة التي يؤمنون بها، ويعبرون بشدة عن االستعداد للتضـحية مـن   الذين ين

  .أجلها وتحمل كل الشدائد في سبيل الثبات عليها 
أنه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقـة الثانيـة   ) ١١(يتبين لنا من الجدول رقم   

الء لصالح الفرقـة الرابعـة ،   والرابعة في  درجة ممارسة فضيلة نصرة المستضعفين من الزم
ويعلل ذلك إلى أن الفرد الذي تعود على مناصرة دين اهللا والمجاهدة بماله ونفسه ولسانه في سبيل 
اهللا ، فإنه من الطبيعي أن يناصر المستضعفين ويدافع عنهم ، ويشير القرآن الكريم إلى االرتباط 

ال تقاتلون في سبيل اهللا والمستضعفين من وما لكم " بين نصرة دينه ورفع الظلم عن المستضعفين 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنـا مـن   

كما أن العالقة بين الزمالء فـي  . ٧٥سورة النساء ، آية " لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً 
التواصل واللحمة ويكون الطالب في هذه المرحلة قـد  الفرقة الرابعة تكون على درجة كبيرة من 

تفهموا الواجبات التي ينبغى أن يقولوا بها تجاه زمالئهم حيث تكون في الغالب العالقة بين زمالء 
الدراسة قائمة على األخوة في اهللا ، ال سيما في جامعة تمثل بيئة ثقافية إسالمية ، وقد جاء فـي  

ـ " ( أخاك ظالماً أو مظلوماً  انصر" التوجيه النبوي الشريف  ، ص "ت . ب " ، ٢البخاري ، جـ
٦٧. (  

أنه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقة الثانية ) ١١(كما يتبين لنا من الجدول رقم   
والرابعة في درجة ممارسة فضيلة ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم لصـالح الفرقـة   

أن العالقة بين الزمالء توثقت وقويت إلى درجة كبيرة نتيجـة   الرابعة ، ويمكن إرجاع ذلك إلى
الصحبة المستمرة مع مرور ثالث سنوات من الدراسة ، وبالتالي فإن الطالب في الفرقة الرابعـة  
أحرص على زمالئه ، ألنه يقدر ويدرك أكثر من غيره قيمة الزمالة وأهميتها ، وال سـيما فـي   

يتميز عن المستويات األخرى ، من حيث كونه ألم بحقوق األخوة  الحياة الجامعية ، فضالً عن أنه
بين المسلمين ، وهو ينظر إلى الزمالة على أنها قائمة على مفهوم األخوة والذي يتضمن حقوقـاً  
وواجبات ، وبالتالي يحرص على ذكر محاسن زمالئه في غيابهم ، ويتجنب الحديث عن المساوئ 

خوة والزمالة ، كما يعتبره خروجاً عن مبادئ األخالق التي جاء ألنه يعتبر ذلك إخالل بآداب األ
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سـورة  " وال يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتمـوه  " بها اإلسالم 
كذلك يعتبر الطالب في هذه الفرقة أن ذكر محاسن الـزمالء األخيـار فـي    . ١٢الحجرات، آية 

والعدل في الحكم عليهم ، وهذه الفضائل أخالقية تكتسب مـن   غيابهم شكل من أشكال الوفاء لهم
  . خالل التربية الخلقية المتواصلة ، وقد حاز على قدر كبير منها تميز عن غيره في الفرقة الثانية 

أنه توجد فروق دالة بين طالب كل مـن الفرقـة   ) ١١(كذلك يتبين لنا من الجدول رقم   
فضيلة احترام القوانين واللوائح الجامعية لصالح الفرقة الرابعة الثانية والرابعة في درجة ممارسة 

، ويرجع ذلك إلى أن طالب الفرقة الرابعة من خالل معايشتهم لهذه القوانين واللوائح أصـبحوا  
على درجة كافية من التفهم واإلدراك لصالحيتها وموضوعيتها ، وأنها وضعت لمصلحة الطالب 

بيق قوانينها ولوائحها على جميع الطالب دون تميز أو محابـاة  كما أن حرص الجامعة على تط. 
أدى إلى مزيد من احترامها وتقديرها ، ال سيما وأن الطالب يقارنون هـذه القـوانين واللـوائح    

  .بغيرها في مؤسسات أخرى من حيث النظرية والتطبيق ، مما يولد لديهم مزيداً من الثقة فيها  
نه توجد فروق دالة بين طالب كل من الفرقة الثانية و الرابعة في درجة أ) ١١(نالحظ من الجدول رقم   

ممارسة فضيلة تقدير جهود اإلداريين في الجامعة لصالح طالب الفرقة الرابعة ، ويفسر ذلك  نظرتهم لإلداريين 
هم وتفهمـوا  في الجامعة أكثر موضوعية من الطالب الجدد في الجامعة ، لكونهم اكتسبوا خبرة كافية للتعامل مع

جيداً طبيعة عملهم وإجراءاتهم ، وأصبحوا على قناعة بهم قادرين على التعامل معهم مقدرين لجهودهم الكبيرة ، 
في حين أن طالب الفرقة الثانية في الغالب ما تعترضهم مشكالت متنوعة تعزى غالباً إلى قلة تفهمهم لألنظمـة  

ساهم في نمو اتجاه سلبي تجاه اإلداريين ، وبالتالي يكونـون أقـل   واللوائح التي توجه عمل اإلداريين ، مما قد ي
تقديراً لإلداريين من الطالب القدامى ، إضافة لتمييز طالب الفرقة الرابعة بأنهم وصلوا إلى درجة مـن النضـج   

العوامل  العقلي مما يجعلهم أقدر على النظر إلى األشياء وتقديرها بطريقة موضوعية وفق معايير سليمة بعيداً عن
الذاتية والعاطفية ، وهذا ما يدفعهم إلى عدم نكران الجميل وتقدير الجهود التي يقومون بها من أعمال كبيرة مـن  
أجل إنجاح العمل في الجامعة وتسير األمور ، وعالج المشكالت المختلفة بما فيها مشكالت الطـالب، وبـذلك   

إلداريون من عمل مكثف وجاد طوال فترة وجودهم بالجامعة يصبح هؤالء الطالب أكثر إطالعاً على ما يقوم به ا
.  

  :مناقشة نتائج السؤال السادس 
أنه ال توجد فروق دالة بين الطالب الحاصـلين علـى   ) ١٢(يتضح لنا من الجدول رقم   

في درجة ممارسة  الفضائل الخلقية ، ويمكن إرجاع ) جيد ، جيد جداً ، ممتاز (تقديرات دراسية 
التقديرات الدراسية التي يحصل عليها الطالب وإن كان البعض يعتبرها مؤشراً نحو ذلك إلى أن 

) ١٩٩١(الذكاء الذي هو عامل من العوامل المشجعة على اكتساب الفضائل ، وقد أشار الكيالني 
إلى ذلك في دراسته حول اتجاهات التربية األخالقية المعاصرة إلى أن الطالب قد يكـون ذكيـاً    

داً إالَّ أن اكتسابه لفضائل األخالق أقل من غيره ، وقد يرجع ذلك إلى عدم قدرتـه  وتحصيله جي
على ضبط انفعاالته أو عدم قدرته على التحكم في نزاوته وشهواته ، ثـم إن الجامعـة ليسـت    
المؤسسة الوحيدة المسئولة عن إكساب الفضائل كما ذكرنا آنفاً فهناك األسرة واإلعالم والمسـجد  

  . ط لها تأثيرها المتفاوت على أخالق الطالب وذلك تبعاً الختالف درجة تفاعلهم معها هذه الوسائ
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  :التوصيات 
لما كانت مشكلة الدراسة لم تحظ باهتمام الباحثين الفلسطينيين ، وإضافة إلى أنهـا مـن     

نضع  الدراسات البكر في البيئة الفلسطينية ، وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مشرفة
  :التوصيات التربوية التالية 

االهتمام بتنمية بعض الفضائل الخلقية لدى الطالب في الجامعة اإلسـالمية والتـي كشـفت     -١
إيثار الزمالء على النفس ، العفو عن : الدراسة أنهم يمارسونها بنسبة أقل من غيرها ، وهي 

المحاضـرين ، عـدم    الزميل المسيء ، ضبط النفس عند الحصول على درجات متدنية من
  . القنوط من رحمة اهللا ، اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء، تقبل نقد المحاضرين 

تعزيز بعض الفضائل الخلقية لدى اإلناث ، وتدعيمها لدى الذكور ، والتي أوضحت الدراسة  -٢
 إكبار المحاضرين وتقديرهم ، تجنب حسـد : أن اإلناث يمارسنها أفضل من الذكور، وهي 

الزمالء ، حفظ أسرار الزمالء ، حب اإلنفاق في سبيل اهللا، الرفق في معاملـة الـزمالء ،   
تجنب النظر إلى المحرمات ، االبتعاد عن إيذاء الزمالء، تجنب األلفاظ النابيـة فـي حـق    
المحاضرين ، نصره دين اهللا، نصرة المستضعفين من الزمالء، التواضع في معاملة الزمالء 

بتالء اهللا ، ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم ، االستمرارية فـي  ، الصبر على ا
  .شكر اهللا 

حث الجامعة على اإلكثار واالهتمام بمختلف األنشطة االجتماعية والتربوية والثقافيـة التـي    -٣
  .تدعم الفضائل الخلقية وغرسها لدى الطالب 

ألسرية واإلعالمية بتفعيل دورها مـن أجـل   اهتمام التربية غير الرسمية وال سيما التربية ا -٤
  .العمل على مساندة الجامعة في ترسيخ الفضائل الخلقية 

تكثيف االهتمام بالتربية األخالقية في المراحل التعليمية المختلفة ابتداء من المرحلة االبتدائية  -٥
وأال نترك  على أن يشارك في تدعيم الفضائل الخلقية كل المعلمين على اختالف تخصصاتهم

  .هذه المهمة لمدرس التربية الدينية 
بمراحل التعليم ) المتدرب(مساهمة وزارتي التعليم العالي ، والتربية والتعليم في حث الطالب  -٦

المختلفة بمحافظات الوطن على التمسك بأخالقيات المهنة، وذلك مـن خـالل النشـرات ،    
  .والدورات ، وورش العمل 

  :دراسات الحقه 
الباحثان بإجراء المزيد من الدراسات األمبريقية في هذا المجال، ويقترحـان مـا    يوصى  

  :يلي
  .دراسة أثر التربية المقصودة في إكساب الطالب الفضائل الخلقية  -١
  .دراسة التصرفات األخالقية لدى طالب مراحل التعليم المختلفة  -٢
  .لمختلفة للفضائل الخلقية دراسة مدى ممارسة المعلمين في المراحل التعليمية ا -٣
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  .دراسة الفضائل الخلقية وعالقتها بسمات الشخصية لدى عينات من المجتمع الفلسطيني  -٤
  .دراسة الفضائل الخلقية وعالقتها باالنتماء الديني لدى طالب الجامعات الفلسطينية  -٥
نتها بنتائج الدراسة دراسة درجة ممارسة طالب الجامعات الفلسطينية للفضائل الخلقية ومقار -٦

  .الحالية 
  .دراسة درجة ممارسة الطالب ذوي الحاجات الخاصة للفضائل الخلقية  -٧
  
  

  :المراجع والمصادر 
  : المصادر : أوالً 
  . القرآن الكريم -* 
مطبعة الترقى ، دمشق .  الطب الروحاني) : ت. ب (ابن الجوزى ، جمال الدين أبو الفرج  -١

.  
 األخالق والسـير فـي مـراراة   ) : ت. ب (محمد علي بن أحمد الظاهري  ابن حزم ، أبو -٢

  .دار اآلفاق الجديدة ، بيروت . النفوس 
مكتبة دار المدينة للنشر والتوزيع ، المدينة .  المقدمة) : ١٩٨٤(ابن خلدون ، عبد الرحمن  -٣

  .المنورة 
  .نشر غير معروفمطبعة كردستان ، مكان ال. علم األخالق ) : ت. ب (ابن سينا  -٤
، دار التراث العربـي ،  ١جـ.  سنن ابن ماجة) : ت. ب (ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا  -٥

  .   القاهرة 
معلومات النشـر، والناشـرغير   .  تهذيب األخالق) : ت. ب (ابن مسكويه ، أبو على أحمد  -٦

  .معروفة 
، دار الفكـر ،   ٤جـ .  بي داودسنن أ) : ت. ب (أبو داود ، سليمان بن األشعت األزدي  -٧ 

  .بيروت
تحقيق أحمد شاكر ، دار التـراث   .  سنن الترمذي) : ت. ب (أبي عيسى ، محمد بن سورة - ٨ 

  .العربي ، بيروت 
 ٦، جـ ٣م .  حلية األولياء وطبقات األصفياء ) : ت . ب (األصفهاني ، الحافظ أبى النعيم  -٩

  .، دار الفكر ، القاهرة 
  .دار الفكر ، بيروت.  سنن أبو داوود) : ت. ب (، الحافظ بن األشعت  اإلمام -١٠
، ٣، جــ  ١جـ  .  صحيح البخاري وحاشية السندى) : ت. ب (البخاري ، أبي عبد اهللا  -١١

  .  مكتبة دار المعرفة ، بيروت 
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، معلومات  ١جـ.  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع) : ت. ب (البغدادي ، الخطيب  -١٢
  .النشر ، والناشر غير معروفة 

، تحقيق أحمد  ٨، جـ  ٣جـ .  الصحيح الجامع) : ت. ب (الترمذى ، أبى على محمد   -١٣
  .شاكر ، دار التراث العربي ، بيروت

تحقيق محمد عبد الباقي ، دار الفكر، .  سنن ابن ماجة) : ت. ب (الحافظ ، أبي عبد اهللا  -١٤
  .بيروت 

الجزء الثـاني ، دار إحيـاء   .  سنن الدرامي) : ت. ب (د عبد الرحمن الدارمى، أبو محم -١٥
  .السنة ، القاهرة 

، دار إحيـاء الكتـب    ٣، جـ ٢جـ.  إحياء علوم الدين) : ت. ب (الغزالي ، أبي حامد  -١٦
  .العربية ، القاهرة 

 تحقيـق .  تلخيص صحيح اإلمام مسـلم ) : ١٩٨٨(القرطبي ، أبو العباس أحمد بن عمر  -١٧
  .رفعت فوزي ، دار السالم ، القاهرة 

  .المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة.  األخالق والواجبات) : ١٩٢٤(المغربي ، عبد القادر  -١٨
  .، دار الفكر ، القاهرة  ٤جـ.  فيض القدير وشرح الصغير) : ١٩٧٢(المناوي ، الحافظ  -١٩
منتخب كنز العمال في "ن حنبل وبهامشه مسند اإلمام أحمد ب) : ١٩٧٨( بن حنبل ، أحمد  -٢٠

  .المكتب اإلسالمي ، بيروت " . سنن األقوال واألفعال 
، المكتـب اإلسـالمي ،   ٢جـ .  مسند اإلمام أحمد بن حنبل) : ت. ب (بن حنبل ، أحمد  -٢١

  .بيروت 
 دراسة مقارنـة لألخـالق  " دستور األخالق في القرآن ) : ١٩٨٠(دراز ، محمد عبد اهللا  -٢٢

  .ترجمة عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .  "النظرية في القرآن 
، ٣جــ  .  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) : ١٩٨٦(عبد الباقي، محمد فؤاد  -٢٣

  .دار الحديث ، القاهرة 
  .دار الشروق ، بيروت .  في ظالل القرآن) : ١٩٨٠(قطب ، سيد  -٢٤

الجزئين الثالث والرابع ، .  صحيح  مسلم) : ت. ب (أبي الحسن النيسابورىمسلم ، اإلمام  -٢٥ 
  . دار الفكر، القاهرة 

، مجمع اللغة العربية ، ١جـ .  المعجم الوسيط) : ١٩٧٨" (وآخرون "مصطفى ، إبراهيم  -٢٦
  .القاهرة 

ناشـرغير  بيانات النشر  ، وال.  تهذيب سيرة ابن هشام) : ت. ب (هارون ، عبد السالم  -٢٧
  .معروفة 

  :المراجع : ثانياً 
  :المراجع العربية -١
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دار العلوم للطباعـة  .  الفضائل الخلقية في اإلسالم) : ١٩٨٢(إبراهيم ، أحمد عبد الرحمن  -١
  .والنشر ، الرياض

دراسة مقارنة للقيم لدى الطلبة والطالبـات األزهـريين   ) : " ١٩٧٩(إبراهيم ، رزق رضا  -٢
، كلية التربيـة ،  ) غير منشورة(رسالة ماجستير " . وعالقتها بتقبل الذات وغير األزهريين 

  . جامعة األزهر
مكتبة إبراهيم حلبي ، المدينة .  القيم اإلسالمية والتربية) : ١٩٨٨(أبو العينين ، علي خليل  -٣

  . المنورة
ى المـراهقين مـن   دراسة االتجاهات الدينية والخلقية لـد ) : " ١٩٨٢(أبو دينا ، نادية عبده  -٤

  .كلية البنات ، جامعة عين شمس) غير منشورة(رسالة ماجستير " . الجنسين 
القيم الدينية والخلقية وأثرها علـى التوافـق النفسـي    ) : " ١٩٨٦(أبو سوسو، سعيده محمد  -٥

 الجمعيـة المصـرية  الكتاب السنوي في علم النفس ، " . واالجتماعي لدى طالبات الجامعة 
  .، المجلد الخامس ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة لنفسيةللدراسات ا

دار البيـان العربـي،   .  المربي والتربية اإلسـالمية ) : ١٩٨٤(أحمد ، عبد الهادي محمد  -٦
  . القاهرة 

الـدار السـودانية   . التربية اإلسالمية وطرق تدريسها ): ١٩٧٨(إدريس ،عبد القادر الشيخ  -٧
  .للكتب ، الخرطوم 

كليـة التربيـة ، الجامعـة    .  أساليب التعلم والتعليم في اإلسـالم ): ١٩٩٤(األغا ، إحسان  -٨
  .اإلسالمية ، غزة

مؤسسـة شـباب الجامعـة،    .  القيم الخلقية في اإلسـالم ) : ١٩٨٢(البقري ، أحمد ماهر  -٩
  .اإلسكندرية

  .الفكر ، عماندار .  قواعد الدراسة في الجامعة) : ١٩٩٧" (وآخرون "التل ، سعيد ،  -١٠
القيم الدينية وعالقتها بفاعلية السلوك لدى تالميذ مرحلة ) : " ١٩٩٦(الجداوى ، عزة كمال  -١١

  .، كلية التربية ، جامعة عين شمس ) غير منشورة ( رسالة ماجستير " . التعليم ابتدائي 
  .القاهرة  مكتبة غريب ،.  التربية ومشكالت المجتمع ) :١٩٧٧(الجيار، سيد إبراهيم  -١٢
  .دار النهضة العربية ، بيروت .  الزواج والعالقات األسرية) : ت. ب (الخولي، سناء  -١٣
الدار العربيـة  . أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية ) : ١٩٩٣(الزنتاني ، عبد الحميد -١٤

  .للكتاب ، ليبيا 
مكتب التربية العربي لدول .  مينماذا يريد التربويون من اإلعال) : ١٩٨٤(السعيد ، لبيب  -١٥

  .الخليج ، الكويت 
،  دار ٣ط . علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشـري  ) : ١٩٧٩(السيد ، فؤاد البهي  -١٦

  .الفكر العربي ، القاهرة 
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الجزئين الثاني والثالث، دار القـرآن  . صفوة التفاسير) : ١٩٨١(الصابوني ، محمد علي  -١٧
  .الكريم ، بيروت 

وقـائع   " .التصرفات األخالقية ) : " ١٩٩١(الصليبي ، محمد علي ، قميحة ، عبد الرحمن -١٨
  .، المركز الثقافي ، جامعة بيت لحم ، تشرين األول المؤتمر األول للتعليم الفلسطيني

غيـر  (رسالة ماجستير " . األخالق في القرآن ) : " ١٩٧٧(الشبل ، عبد العزيز بن صالح  -١٩
  .كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ، جامعة أم القرى  ،) منشورة 

  .مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية.  نحو تربية إسالمية) : ١٩٨٣(الشرقاوي ، حسن  -٢٠
.  الفكـر التربـوي بـين النظريـة والتطبيـق     ) : ١٩٨٥(الشيباني ، عمر محمد التومى  -٢١

  .الن ، طرابلس منشورات المنشأة العربية للنشر والتوزيع واإلع
منشورات المنشأة العربية للنشر .  فلسفة التربية) : ١٩٧٥(الشيباني ، عمر محمد التومى   -٢٢

  .والتوزيع واإلعالن ، طرابلس 
دار .  والمعاصرة المناهج التربوي بين األصالة) : ١٩٨٤(الفرحان ، إسحاق ، وآخرون   -٢٣

  .الفرقان ، عمان 
  .مؤسسة الرسالة ، بيروت.  مباحث في علوم القرآن:  )١٩٨٣( القطان ، مناع  -٢٤
  .دار العلم ، دمشق .  خلق المسلم) : ١٩٨٠(الغزالي ، محمد  -٢٥
دار البشير ، .  اتجاهات معاصرة في التربية األخالقية) : ١٩٩٢(الكيالني ، ماجد عرسان  -٢٦

  .عمان 
ـ ): ١٩٩٢(المحيا ، مساعد بن عبد اهللا  -٢٧ دار العاصـمة ،  . الت التلفازيـة  القيم في المسلس

  .السعودية 
الجـزئين األول  .  األخالق اإلسالمية وأسسـها ) : ١٩٧٩(الميداني ، عبد الرحمن حبنكة  -٢٨

  .والثانى ، دار القلم ، دمشق ، بيروت 
الدار العالمية للكتاب ، الرياض .  أزمة التعليم المعاصر) : ١٩٩٥(النجار، زغلول راغب  -٢٩

 .  
أصول التربية اإلسـالمية وأسـاليبها فـي البيـت     ) : ١٩٧٩(حالوي ، عبد الرحمن الن -٣٠

  . دار الفكر ، دمشق. والمدرسة والمجتمع 
المكتـب  .  التربية اإلسالمية والمشكالت المعاصـرة ) : ١٩٨٨(النحالوي ، عبد الرحمن  -٣١

  .اإلسالمي ، بيروت 
ي عند برهان اإلسالم الزرنوجي وتطبيقاته الفكر التربو) : " ١٩٩٠(الوحيدى ، أحمد عياد  -٣٢

  .كلية التربية ، الجامعة األردنية ) غير منشورة(رسالة ماجستير " .  التربوية
مؤسسـة الرسـالة،   .  المسجد وأثره في تربية األجيـال  )١٩٨٨(الوشلى ، عبد اهللا قاسم  -٣٣

  .بيروت
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، وزارة الـوعي اإلسـالمي    مجلـة " . الدور التربوي للمسجد ) : " ١٩٩٠(الولي ، طه  -٣٤
  .، الكويت  ٣٠األوقاف ، العدد 

  . دار المريخ ، الرياض . في الفكر التربوي اإلسالمي ) : ١٩٨٢(بركات ، أحمد  -٣٥
رسالة " . القيم األخالقية لدى طلبة جامعة طنطا ) : " ١٩٨٥(بكره ، عبد الرحيم الرفاعي  -٣٦

  .امعة طنطا ، كلية التربية ، ج) غيرمنشورة(دكتوارة 
مـؤتمر  . فلسفة التربية اإلسالمية في بناء المواطن الصـالح   ) :  ١٩٨٧(تركي ، رابح  -٣٧

  .، الجزء الثاني ، القاهرة  التربية اإلسالمية الخامس
  .مكتبة وهبة  ، القاهرة .   نحو نظرية للتربية اإلسالمية) : ١٩٨٦(جريشة ، علي  -٣٨
  .مطبعة أطلس ، القاهرة .  مكانك تحمدى ) :ت. ب (جمال ، أحمد محمد  -٣٩
القلق األخالقي وعالقته بالقيم والمفـاهيم الدينيـة لـدى    ) : " ١٩٩٠(حواله ، محمد السيد  -٤٠

، كلية البنات ، جامعـة  ) غير منشورة(رسالة ماجستير " . شرائح  من الشباب المصري 
  .عين شمس 

سلسـلة عـالم   .  دراسـة نفسـية   -القيم ارتقاء ) : ١٩٩٢( خليفة ، عبد اللطيف محمد  -٤١
  .، الكويت  ١٦٠المعرفة ، عدد 

،  مجلة كليـة التربيـة  ". التحدي اإلعالمي في مجال التربية ) : " ١٩٩٦(خياط ، محمد  -٤٢
  .جامعة حلوان ، العدد األول 

إدارة إحيـاء التـراث   .  اإلسالم ومبـادئ األخـالق  ) : ١٩٨٨(درامى ، سفيان بن سالم  -٤٣
  .مي ، قطر اإلسال

دار .  مفتاح السعادة ومصباح السعادة في موضـوعات العلـوم   ) :١٩٨٦(زاده ، طاش  -٤٤
  .الكتب الحديثة ، القاهرة 

مؤسسة الخلـيج العربـي ، مكـان    .  القيم في العملية التربوية) : ١٩٨٦(زاهر ، ضياء  -٤٥
  .الناشر غير معروف 

  .مكتبة المنار اإلسالمية ، بغداد .  ةأصول الدعو) : ١٩٧٦(زيدان ، عبد الكريم  -٤٦
  .دار الفكر العربي ، القاهرة .  أصول التربية اإلسالمية) : ١٩٩٣(سعيد، إسماعيل على  -٤٧
الحكم الخلقي لدى المراهقين من طالب التعلـيم العـام   ) : " ١٩٩٤(شافعي ، أحمد محمد  -٤٨

سات العليا للطفولة ، جامعـة  ، معهد الدرا) غير منشورة (رسالة ماجستير " . واألزهري
  .عين شمس 

مكتبة الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة . اإلسالم وتحديات العصر ) : ١٩٨٧(شفيق ، منير  -٤٩
.  
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القيم الدينية اإلسالمية لـدى المـراهقين مـن الجنسـين     ) : " ١٩٩٧(صقر، محمد هشام  -٥٠
، كلية التربية ، جامعـة عـين   ) غير منشورة(رسالة ماجستير " . وعالقتها بنوع التعليم 

  .شمس 
الحكم الخلقي لدى عينة من المجتمع المصـري فـي   ) : " ١٩٨٩(طه ، شحاته محروس  -٥١

، كليـة التربيـة ، جامعـة    ) غير منشورة(رسالة دكتوراة " . المراحل التعليمية  المختلفة 
  .حلوان 

  .دار عمار ، عمان .  علمأخالق العالم والمت) : ١٩٩١( عبد الرحمن ، عبد الرؤوف  -٥٢
" . دراسة تطور القيم عند طلبة جامعة الكويـت  ) :  " ١٩٧٥(عبد الرحيم ، صبرية علي  -٥٣

  .، كلية اآلداب والتربية ، جامعة الكويت ) غير منشورة (رسالة ماجستير 
رسـالة  " . أثر التربية اإلسالمية في الحد مـن الجريمـة   ) : " ١٩٨٥(عبد العال ، حسن  -٥٤

  .  ٣٤، الرياض ، العدد  الخليج العربي
دار مجدالوى للنشـر  .  الخلق المجيد في القرآن المجيد) : ١٩٨٦(عدس ، عبد الرحمن  -٥٥

  .والتوزيع ، عمان 
  .وكالة المطبوعات ، الكويت.  في مكارم األخالق) : ١٩٨٠(عفيفي ، فوزي سالم  -٥٦
الجـزئين األول والثـانى ،   . الد في اإلسالمتربية األو) : ١٩٩٣(علوان ، عبد اهللا ناصع  -٥٧

  .دارالسالم ، مصر
". بداية اإلصـالح ومنبـر اإلسـالم     -التعليم واإلعالم ) : " ١٩٨٩(فايد ، عبد اللطيف  -٥٨

  .، العدد الرابع ، القاهرة  المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
يحي ، دار النهضة المصرية ترجمة محمد النج.  فلسفة التربية) : ت. ب (فينكس، فيليب  -٥٩

  .، القاهرة 
لجنة التـأليف للترجمـة والنشـر ،    .  مبادئ التربية اإلسالمية) : ١٩٤٧(فهمي ، أسماء  -٦٠

  .القاهرة 
  .، دار الشروق ، بيروت ١جـ .  منهج التربية اإلسالمية) : ١٩٨٢(قطب ، محمد  -٦١
  .  سسة الرسالة ، بيروتمؤ.  منهج التربية اإلسالمية) : ١٩٨٣(قطب ، محمد  -٦٢
.  اإلسـالمي  مشكالت الشباب والحلول المطروحة والحـل ) : ١٩٨٣(محجوب ، عباس   -٦٣

  .المحاكم الشرعية والشئون الدينية ، قطر 
مؤسسة علـوم القـرآن ،   .  أصول الفكر التربوي اإلسـالمي ) : ١٩٨٧(محجوب ،عباس  -٦٤

  .عجمان 
مكتبة الخانجى ، القاهرة .  لية اإلعالمية في اإلسالمالمسئو) : ١٩٨٣(محمد ، محمد سيد  -٦٥

.  
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مكتبـة الوفـاء للطباعـة ،    .  تربية الناشئ المسلم) : ١٩٩٢(محمود ، علي عبد الحليم  -٦٦
  .المنصورة 

مكتبة المنـارة ، مكـة   .  مشكالت تربوية في البالد اإلسالمية) : ١٩٨٩(مدني ، عباس  -٦٧
  .المكرمة

. التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في الـبالد العربيـة   ) ١٩٩٨( مرسى ، محمد منير  -٦٨
  .عالم الكتب ، القاهرة 

أثر الجنس والمستوى الدراسي في اعتقـاد طلبـة جامعـة    ) : " ١٩٩٣(مرعي ، توفيق   -٦٩
،  جامعـة اليرمـوك   مجلة أبحاث" . اليرموك بالفضائل الخلقية اإلسالمية وممارستهم لها 

  .العدد األول  المجلد التاسع ،
.  واألخـالق  دراسات في العقيدة اإلسالمية) : ١٩٧٨" (وآخرون"مصطفى ، محمد أحمد   -٧٠

  .دار الطباعة المحمدية ، مصر 
دار الفكـر  .  األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة) : ١٩٩٦(مكروم ، عبد الودود   -٧١

  .العربي،القاهرة
  . مكتبة الخانجي ، مصر.  األخالقية اإلسالمية التربية) ١٩٧٧(يالجن ، مقداد   -٧٢
والحضـارة   دور التربية األخالقية في بناء الفـرد والمجتمـع  ) : ١٩٨٣(يالجن ، مقداد   -٧٣

  .دار الشروق ، بيروت .  اإلنسانية
  .، دار عالم الكتب ، الرياض ١جـ .  جوانب التربية األساسية) : ١٩٨٦(يالجن ، مقداد  -٧٤
  .  دار عالم الكتب ، الرياض.  علم األخالق اإلسالمية) : ١٩٩٢(مقداد يالجن ،  -٧٥
المجتمـع   العوامل الفعالة في النظم التربويـة وآثارهـا علـى   ) : ١٩٩٦(يالجن، مقداد  -٧٦

  .دار عالم الكتب ، الرياض .  واالنتاج الفكري والعلمي
والمتعلم وآثارها على النجـاح   األخالق اإلسالمية الفعالة للمعلم) : ١٩٩٦(يالجن، مقداد  -٧٧

  . دار الكتب ، الرياض .  والتقدم العلمي
  :المراجع األجنبية : ثانياً 

1- Eng, Ropert (1994): Road To Virtue : The Moral world of Chinese-Aad 
Korean -American students, Harvard University, PP: 220 . 

2- Mullane, Susan, P (1995): The Fairness And Educational Value of An 
Undergraduate Disciplinary Program From A Moral Development 
Perspective, University Of Miami, PP: 175 . 

3- Peterson, Adrienne M.f (1995): Attitudes And Moral values : A Reasoned 
Action Study Of Behavioral. Intention In Moral Behaviors, Fuller 
Theological Seminary, School Of psychology, PP:115 . 

4- Reall, Michael J (1993): The Relationship Of Cognitive Moral 
Development, Moral Reasoning, And Moral Conduct Of Business 
students In A Competitive Environmet, University of Idaho PP: 244 . 
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5- Taiping, Ho (1992): Morality And Legal of Human : A Cross – cultural  
Examination of Perceptions of Criminal And Devinat Events ( 
perceptions of Seriousness), The Florida state University, PP: 368 . 
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  ) ١(ملحق رقم 
  لقية لدى طالب الجامعة اإلسالميةقائمة لبعض الفضائل الخ

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  

  احترام المحاضرين 
  إيثار الزمالء على النفس

  الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة
  بالعهد مع اهللا الوفاء

  المحافظة على مواعيد المحاضرات
  الجرأة في قول الحق

  تجنب السخرية من الزمالء
  تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة 

  الرأفة بالزمالء المعاقين
  العفو عن الزميل المسيء

  ضبط النفس عند الحصول على درجات متدنية من المحاضرين
  عدم االستخفاف بآراء الزمالء

  د عن الغش في االمتحاناتاالبتعا
  تجنب حسد الزمالء

  المحافظة على ممتلكات الزمالء في غيابهم
  حفظ أسرار الزمالء

  تقبل نقد المحاضرين
  التأني في الحكم على الزمالء

  حب اإلنفاق في سبيل اهللا
  الرفق في معاملة الزمالء

  تجنب النظر إلى المحرمات
  االبتعاد عن إيذاء الزمالء

  رحمة اهللا عدم القنوط من
  تجنب األلفاظ النابية في حق المحاضرين

  المحافظة على ممتلكات الجامعة
  الموضوعية في تقييم المحاضرين

  التبسم عند مقابلة المحاضرين
  نصرة دين اهللا

  التوكل على اهللا
  عدم التدخل في شؤون الزمالء الخاصة

  الثبات على كلمة الحق
  نصرة المستضعفين من الزمالء 

  ء السوءتجنب رفقا
  إخالص النية في طلب العلم
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٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  

  التواضع في معاملة الزمالء
  الوفاء للمحاضرين

  البعد عن لمز وهمز الزمالء
  الصبر على ابتالء اهللا

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  تقدير المحاضرين

  ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم
  القدرة على اتخاذ القرارات بوعي وبصيرة

  قوانين واللوائح الجامعيةتقبل ال
  المظهر الحسن والالئق

  االستمرارية في شكر اهللا
  الصراحة والوضوح

  النفور من التشبه بغير المسلمين
  التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم
  اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء

  تقدير جهود اإلداريين في الجامعة
  

  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  الفضائل الخلقية لدى طالب الجامعة اإلسالمية مقياس لبعض

  -----------: اسم الكلية      ------------:الجنس
  -----------:التخصص                -----------:  القسم 

  -------:المعدل األكاديمي      ------:المستوى الدراسي
  : تعليمات

أحيانـا ،  : تجابات ، هـي  فيما يلي مجموعة من الفضائل الخلقية ، وأمام كل فضيلة اس
تحت الخانة التي تمثل أنسب ) X(والمطلوب هو قراءة كل فضيلة ، ووضع عالمة . غالبا ، دائما 

وال تترك عبارة إال وتجيب عليها ، وهذا المقيـاس لـن يسـتخدم إال فـي     . اختيار لممارستها 
شكرا                   .األغراص العلمية فقط 

  .على تعاونكم معنا
  دائما  غالبا  أحيانا  خلقيةالفضائل ال  م
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١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
  

١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  

  إكبار المحاضرين وتقديرهم
  إيثار الزمالء على النفس

  الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة
  اهللا الوفاء بالعهد مع

  المحافظة على مواعيد المحاضرات
  الجرأة في قول الحق

  تجنب السخرية من الزمالء
  تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة 

  الرأفة بالزمالء المعاقين
  العفو عن الزميل المسيء

ضبط النفس عند الحصول على درجات متدنية 
  من المحاضرين

  عدم االستخفاف بآراء الزمالء
  في االمتحاناتاالبتعاد عن الغش 
  تجنب حسد الزمالء

  المحافظة على ممتلكات الزمالء في غيابهم
  حفظ أسرار الزمالء

  تقبل نقد المحاضرين
  التأني في الحكم على الزمالء

  حب اإلنفاق في سبيل اهللا
  الرفق في معاملة الزمالء

  تجنب النظر إلى المحرمات
  االبتعاد عن إيذاء الزمالء
  عدم القنوط من رحمة اهللا

  تجنب األلفاظ النابية في حق المحاضرين
  المحافظة على ممتلكات الجامعة

  الموضوعية في تقييم المحاضرين
  التبسم عند مقابلة المحاضرين

  نصرة دين اهللا
  التوكل على اهللا

  عدم التدخل في شؤون الزمالء الخاصة
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٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  

  الثبات على كلمة الحق
  نصرة المستضعفين من الزمالء 

  تجنب رفقاء السوء
  الص النية في طلب العلمإخ

  التواضع في معاملة الزمالء
  الوفاء للمحاضرين

  البعد عن لمز وهمز الزمالء
  الصبر على ابتالء اهللا

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم

  تقبل القوانين واللوائح الجامعية
  االستمرارية في شكر اهللا

  ه بغير المسلمينالنفور من التشب
  التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم
  اإلصالح بين المتخاصمين من الزمالء

  تقدير جهود اإلداريين في الجامعة
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  )٣(ملحق رقم 
  الشريفة ربط الفضائل الخلقية بآيات من القران الكريم واألحاديث النبوية

ث السور وأرقام اآليات، واألحادي  الفضائل الخلقية  م
  واألجزاء وأرقام الصفحات

  ١١سورة المجادلة ، آیة   إكبار المحاضرين وتقديرهم  ١
  ٩سورة الحشر، آیة   إيثار الزمالء على النفس  ٢
  ١١٩سورة المائدة ، آیة   الصدق في المعاملة مع إدارة الجامعة  ٣
  ٧٦سورة آل عمران، آیة   الوفاء بالعهد مع اهللا  ٤
  ٤٦، ص ٢صحیح مسلم ، ج  حاضراتالمحافظة على مواعيد الم  ٥
  ٢٩سورة الكھف ، آیة   الجرأة في قول الحق  ٦
  ١١سورة الحجرات، آیة   تجنب السخرية من الزمالء  ٧
  ٦٩سورة القصص، آیة   تجنب تجريح اإلداريين في الجامعة  ٨
  ١٦٤، ١٦صحیح مسلم، ج   الرأفة بالزمالء المعاقين  ٩

  ١٩٩عراف ، آیة سورة األ  العفو عن الزميل المسيء  ١٠
ضبط النفس عند الحصول علـى درجـات     ١١

  متدنية من المحاضرين
  ١٦٠، ص  ١٦صحیح مسلم، ج 

  ١٢٠، ص ١٦صحیح مسلم، ج  عدم االستخفاف بآراء الزمالء  ١٢
  ٥٨سورة األحزاب، آیة   االبتعاد عن الغش في االمتحانات  ١٣
  ١١٦، ص ١٦صحیح مسلم، ج   تجنب حسد الزمالء  ١٤
  ٢٧سورة الحدید، آیة   افظة على ممتلكات الزمالء في غيابهمالمح  ١٥
  ١٥٢سورة األنعام ، آیة   حفظ أسرار الزمالء  ١٦
  ٤٣سورة الشورى، آیة   تقبل نقد المحاضرين  ١٧
  ٦سورة الحجرات ، آیة   التأني في الحكم على الزمالء  ١٨
  ١١سورة الحدید ، آیة   حب اإلنفاق في سبيل اهللا  ١٩
  ٧٤سورة طھ ، آیة   ي معاملة الزمالءالرفق ف  ٢٠
  ٣٠سورة النور، آیة   تجنب النظر إلى المحرمات  ٢١
  ٥٨سورة األحزاب، آیة   االبتعاد عن إيذاء الزمالء  ٢٢
  ٥٦سورة الحجر ، آیة   عدم القنوط من رحمة اهللا  ٢٣
  ١٤٨سورة النساء ، آیة   تجنب األلفاظ النابية في حق المحاضرين  ٢٤
  ٧٨٤، ص ٢سنن ابن ماجة ، جـ  على ممتلكات الجامعةالمحافظة   ٢٥
  ٢٦سورة ص، آیة   الموضوعية في تقييم المحاضرين  ٢٦
  ١٥٩سورة آل عمران، آیة   التبسم عند مقابلة المحاضرين  ٢٧
  ٧سورة محمد، آیة   نصرة دين اهللا  ٢٨
  ٣سورة الطالق، آیة   التوكل على اهللا  ٢٩
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  ٣٦سورة اإلسراء، آیة   خاصةعدم التدخل في شؤون الزمالء ال  ٣٠
  ٥٤سورة المائدة، آیة   الثبات على كلمة الحق  ٣١
  ١٥سورة القصص، آیة   نصرة المستضعفين من الزمالء  ٣٢
  ٦٧سورة الزخرف، آیة   تجنب رفقاء السوء  ٣٣
  ٥سورة البینة، آیة   إخالص النية في طلب العلم  ٣٤
  ٣٧آیة سورة اإلسراء ،   التواضع في معاملة الزمالء  ٣٥
  ١١سورة المجادلة آیة   الوفاء للمحاضرين  ٣٦
  ١سورة الھمزة، آیة   البعد عن لمز وهمز الزمالء  ٣٧
  ١٧سورة لقمان ، آیة   الصبر على ابتالء اهللا  ٣٨
  ١٠٤سورة آل عمران، آیة   األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٣٩
  ٣٢٣، ص ٥جـ  مسند أحمد،  ذكر محاسن األخيار من الزمالء في غيابهم  ٤٠
  ٢٣٥، ص٤سنن أبو داو ود ، جـ   تقبل القوانين واللوائح الجامعية  ٤١
  ٦٦سورة الزمر، آیة   االستمرارية في شكر اهللا  ٤٢
  ٥٧سورة المائدة، آیة   النفور من التشبه بغير المسلمين  ٤٣
  ٢سورة المائدة، آیة   التعاون مع إدارة الجامعة لخدمة التعليم  ٤٤
  ١٠سورة الحجرات، آیة   ين المتخاصمين من الزمالءاإلصالح ب  ٤٥
  ٣٣٩، ص  ٤سنن الترمذي، جـ   تقدير جهود اإلداريين في الجامعة  ٤٦
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