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هنج  لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح ي صور مقرتح ملت

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب قطح ي ضوء لدقةم لألخماقة  
 
 إذن دون من صورة أو شكل أي   يف املنشور غري البحث هذا استخدام أو إنتاج إعادة جيوز ال

 :اآلتية احلاالت يف إال   الباحث من موقع مكتوب
 .إليه العزو بشرط البحث هذا من االقتباس ميكن 1-
 ألغراض وذلك الطرق مبختلف البحث هذا من االستفادة ماليزاي العاملية املدينة جلامعة حيق 2-

 .تسويقية أو جتاري ة ألغراض ال تعليمي ة،
 إذا املنشور؛ غري البحث هذا من نسخ استخراج مباليزاي العاملي ة املدينة جامعة ملكتبة حيق 3-
 .األخرى البحوث ومراكز اجلامعات، مكتبات طلبتها

 :أّكر هذل لسإقحلر
 عامر أمحد عطيه العبد:  االسم
 :.........................التوقيع
 :..........................التاريخ

 
 



 ح
 

 شكح وتقرةح
احلمد هلل يف األولني واحلمد هلل يف اآلخرين والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني 

 .سيدان دمحم عليه أزكى الصالة وأمت التسليم
وأفراد أتقدم خبالص الشكر والتقدير جلميع من كان له دور يف إمتام هذا العمل من مؤسسات 

 :وأهل وزمالء، وأخص ابلذكر هنا
جامعة املدينة العاملية إدارة وموظفني على ما أاتحوه يل من فرصة للقيام هبذا البحث ومواصلة  -

 .الدراسة
أمل حممود، اليت كانت نعم املوج ه والسند طوال فرتة الدراسة، / مشرفيت الفاضلة الدكتورة -

وعلى األخالق الكرمية اليت تعاملت هبا مع أشكرها جزيل الشكر على صربها ومتابعتها 
 .طالهبا، فكانت مثاال لنا لنقتدي به

رئيس وأعضاء قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة املدينة العاملية الذين قدموا لنا العون إلمتام  -
 .الدراسة

صيحة األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة الذين تكرموا بقبول مناقشة هذا البحث وتقدمي الن -
 .واإلرشادات للباحث ليخرج العمل أبفضل صورة ممكنة

أكادميية أسباير إبدارهتا وموظفيها، وعلى رأسهم األستاذ بدر احلاي واألستاذ جاسم اجلابر  -
وزمالئي يف قسم الدراسات اإلسالمية، والذين كان هلم دور عظيم يف دعمي ومسانديت أثناء 

 .رحليت العلمية
 .قاموا بتحكيم أدوات الرسالة وإبداء أرائهم األساتذة الكرام الذين -
الزميل والصديق العزيز الدكتور برهان بلعاوي الذي أفاد وأجاد بنصائحه وخرباته منذ  -

 .اخلطوات األوىل للبحث
 .الزميل األستاذ وسيم عنبتاوي، الذي ساعدين وأرشدين يف جانب اإلجراءات اإلحصائية -
جيت الغالية اليت ضحت بوقتها وجهدها خالص من األعماق لزو صادق و وشكر خاص  -

 .أثناء رحليت األكادميية السندالرفيق و فكانت نعم   ، وصربها
جزاكم هللا خريًا وأجزل ثوابكم وأبدلكم بكل دعم  مجيعا، والكلمات ال تكفي؛أقول لكم 

 .ومساعدة قدمتموها يل بسعادة غامرة يف الدنيا وبعظيم اجلنان يف اآلخرة
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 ممخص

 يف أسباير أكادميية يف الثانوية للمرحلة اإلسالمية الدراسات نهجصور مقرتح ملت: عنوان البحث
هدفت هذه الدراسة إىل . الثقافية العوملة حتدايت ملواجهة سبةاملنا األخالقية القيم ضوء يف قطر

الكشف عن مدى تضمني وضع تصور مقرتح ملنهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير بعد 
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، ومدى تركيز معلمي املادة  املناسبةللقيم األخالقية  هذا املنهج

 حليلي،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الت. للمرحلة الثانوية يف أساليبهم على هذه القيم
قائمة القيم األخالقية  اليت أعد ت بناء على استمارة حتليل احملتوى :واستخدمت األدوات التالية

اليت بنيت من خالل قائمة القيم  الحظةاملوبطاقة ، ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبة
توصلت  املناسبةابلطرق اإلحصائية  ومن خالل معاجلة البياانت .ة القيم األخالقيةميوأساليب تن

 جمال يف أخالقية قيمة( 36)منهج الدراسات اإلسالمية  تضمن :الدراسة إىل النتائج التالية
مرتفعة زادت عن املتوسط احلسايب  بنسب والتعليم، وحتققت والرتبية واألخالق والفكر العقيدة

 أخالقية أخرى قيمة( 31) حتققتبينما  %(4.11)للنسبة املئوية جملموع التكرارات وهي 
أساليب بشكل ( 5)أساليب  لتنمية القيم بشكل عاٍل، و ( 1)استخدم املعلمون  ضعيفة بنسب
قيمة أخالقية ( 36)تناول معلمو الدراسات اإلسالمية من خالل أساليب تنمية القيم  أضعف

يمة على نسبة تركيز ق( 31)من قائمة القيم بنسبة عالية، فيما حظيت القيم الباقية وعددها 
يؤدي منهج الدراسات اإلسالمية ومعلمو املادة ما تتطلبه مواجهة حتدايت العوملة الثقافية  .ضعيفة

ابلقيم األخالقية بنسبة متوسطة، مع تفاوت واضح يف توزيع القيم يف املنهج ويف مدى تناول 
ألخالقية اليت كانت نسبتها املعلمني هلاوخلصت الدراسة إىل ضرورة زايدة تضمني املنهج للقيم ا

ضعيفة، كذلك ضرورة اهتمام وتركيز املعلمني عليها من خالل استخدام مجيع أساليب تنمية 
 :الرئيسيةعناصر املنهج تصورا مقرتحا ل ت الدراسةويف ضوء هذه القيم األخالقية قدم. القيم

 عددا من املوضوعات ت الدراسةوكذلك اقرتح. األهداف، احملتوى، التقومي، وأساليب التدريس
ملواجهة  يف تعزيز هذه القيم األخالقيةواملعلم هج من أجل تطوير دور املن إلضافتها للمنهج

 .حتدايت العوملة الثقافية
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Abstract 

Title: Proposed Curriculum for the Secondery Level's Islamic Studies at ASPIRE 

Academy in Qatar in the Light of the Moral Values Suitable to Face the Challenges of 

Cultural Globalization. This study aimed at proposing an improvment to the curriculum of 

Islamic Studies at Aspire Academy after exploring the extent of including the moral 

values that are necessary to face the cultural globalization challenges and investigating the 

extent of the teachers' focus on these moral values in their teaching methods. The study 

used the descriptive analytical method. The sample consisted of the Islamic Studies 

curriculum for the secondary level used at Aspire in the academic year 2015/2016, and all 

the teachers of Islamic Studies for the secondary level. The used tools in this study were a 

list of moral values required to face the cultural globalization challenges and a card for the 

content analysis and an observation card prepared in the light of the previous list.After 

using equation of Cooper, frequencies, percentages, arithmetic mean and the Statistical 

Package for Social Sciences (spss) program for data processing, the study reached the 

following results:The Islamic Studies curriculum included (12) moral value in the field of 

creed, thought, morals, and education, represented in (48%) from the list of moral values, 

and they have been achieved with high rates. While the rest of the values which are  (13) 

moral values and which are equivalent to (52%) of the list,  they have been achieved with 

low rates.The Islamic Studies teachers have used 3 methods with high rates to enhance the 

values, and used the other 5 methods with less rates.The Islamic Studies teachers have 

focused in their teaching methods on (12) moral values with high rates, and the rest of 

(13) values were given less attention and percentage.The Islamic Studies curriculum, and 

the Islamic Studies teachers have achieved the requirements of facing the challenges of 

the cultural globalization by moral values by an average rate.There was a variation in the 

distribution of the moral values in the curriculum and in the teachers’ focus on them 

through the teaching methods used to enhance the values.The study has concluded that 

there is a need to include the moral values and the teaching methods that got less 

percentage in the curriculum and that got less attention from the teachers  in their teaching 

methods, and the researcher recommended the balance in the distribution of moral values 

to help the students in facing the cultural globalization challenges. The researcher has also 

proposed some suggestions to improve the Islamic Studies curriculum in the light of these 

moral values and that was in the major curriculum areas: The Objectives, the Content, the 

Assessment, and the Teaching Methods. 
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 فجحس لحملتواي 
 

 وعـــوضــلمل
 

 الصفحة رقم
 

 أ العنوان
 ب البسملة
 ج االعتماد صفحة
 د التحكيمصفحة 
 و - هـ اإلقرار

 ز حقوق الطبع
 ح   شكر وتقدير

 ط   اإلهداء
 ي  ملخص الدراسة ابللغة العربية

 ك ملخص الدراسة ابللغة اإلجنليزية
 ل  فهرس احملتوايت

 1 مقدمة الدراسة: األول الفصل
 2 املقدمة 
 4 مشكلة الدراسة 
 6 أسئلة الدراسة 
 7 أهداف الدراسة 
  7 الدراسةأمهية 
 8 مصطلحات الدراسة 

 11 األدب النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين



 م
 

 وعـــوضــلمل
 

 الصفحة رقم
 

 31 النظري دباأل: أوالً 

 31 العوملة: املبحث األول 
 22  القيم واألخالق: املبحث الثاين 
 43 أساليب تنمية القيم األخالقية: املبحث الثالث 
 23 تطوير املناهج: املبحث الرابع

 24 الدراسات اإلسالمية:  خلامسااملبحث 
 25 املرحلة الثانوية وخصائصها: املبحث السادس
 314 التعليم الثانوي يف قطر: املبحث السابع
 332 أكادميية أسباير للتفوق الرايضي: املبحث الثامن

 312 الدراسات السابقة : اثنياً 
 348 منهجية الدراسة: ث الفصل الثال

 345  واإلجراءاتمنهجية البحث 
 345 منهج الدراسة

تَمع الد    321 راسة جمج
 323 حدود الدراسة
 323 وصدقها وثباهتا أدوات الدراسة

 362 أساليب املعاجلة اإلحصائية
 362 صعوابت البحث

 364 نتائج الدراسة وتفسريها: ع الفصل الراب
 362 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول

 371 السؤال األولمناقشة نتائج 
 374 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين



 ن
 

 وعـــوضــلمل
 

 الصفحة رقم
 

 351 مناقشة نتائج السؤال الثاين
 355 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث
 221 مناقشة نتائج السؤال الثالث
 228 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع

 242 خامتة الدراسة:  الفصل اخلامس
 241 خالصة البحث
 248 البحثملخص نتائج 

 223 التوصيات
 221  املقرتحات

 224 املصادر العربية
 222 املراجع العربية

 271 املراجع األجنبية
 272 املالحق

 276 احملكمني أمساء:  (1) ملحق
 275 طلب املوافقة على إجراء الدراسة:  (2) ملحق
 282 قائمة القيم األخالقية بصورهتا األولية: (3) ملحق
 285 قائمة القيم األخالقية بصورهتا النهائية:  (4) ملحق
 254 بطاقة املالحظة بصورهتا األولية( : 5)ملحق 
 255 بطاقة املالحظة بصورهتا النهائية( : 6)ملحق 
 112 منوذج من استمارة التحليل( : 7)ملحق 
 112 التصور املقرتح( : 8)ملحق 



 س
 

 وعـــوضــلمل
 

 الصفحة رقم
 

 135          املرحلة الثانوية يف أسباير عناوين املوضوعات اليت تدرس يف:(9) ملحق
 126 مناذج من واثئق منهج الدراسات اإلسالمية يف أسباير:  (31) ملحق
 117 أهداف مادة الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير( : 33)ملحق 
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 لألوللدفصل 

 مقرم  لدررلا : لدفصل لألول

من خالل  ة ومشكلته، ويستعرض أمهيته وأهدافهتخلفيالبحث و فكرة لعرض هذا الفصل  يهدف
 :األبواب التالية

 املقدمة 
 مشكلة الدراسة 
 أسئلة الدراسة 
 اهداف الدراسة 
 أمهية الدراسة 
 مصطلحات الدراسة 
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 مقرم  لدررلا : لدفصل لألول 

 :لملقرم 

وأكثرها ارتباطا حبياة  املناهج التعليميةتعد  مادة الدراسات اإلسالمية من أهم املواد الدراسية يف 
الطالب اليومية، إذ من خالهلا يتم توجيه اجليل اجلديد وتوعيته بدوره ومسؤوليته حنو دينه وجمتمعه، 

نساان مسلما ابملعىن فيتلقى من املباديء والقيم ما ينمي شخصيته وسلوكه بشكل متوازن ليكون إ
فاه وكر مه على غريه طاحلقيقي الذي أراده هللا تعاىل هلذا اإلنسان، فقد جعله هللا خليفة يف األرض واص

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : يقول هللا تعاىل. من اخلالئق

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  

ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ژ    

مسؤولية هذا االستخالف لإلنسان املؤمن الذي هللا تعاىل قد أوكل و ، (52 – 55: النور)چڱ  
 .احلنيفوشرعه  ه القومييقوم بعمارة األرض وفق منهج

أن تقوم بتحقيق األهداف اليت يرمي الدراسات اإلسالمية  ومن األمور اليت هتدف إليها مادة
إليها النظام التعليمي من إحداث التغيريات اإلجيابية يف شخصية الطالب من النواحي الفكرية 

وتدور  .حبيث يظهر أثر هذا التغيري اإلجيايب من ضمن خمرجات التعليم املنشودةوالسلوكية والقيمية، 
: أوهلما: "  (31: م6115)حياين  اذكرمه أساسيني أمرين أهداف مادة الدراسات اإلسالمية حول

تعميق اإلميان والقناعة العلمية والفكرية لدى الطالب بربه عز وجل، وبنبيه عليه الصالة والسالم، 
 ."ملعادية لإلسالم واملنحرفة عنه غرس املناعة من التأثر سلبًيا ابلتيارات ا: واثنيهما. ودينه اإلسالم

: م3117 ،راين) خل صهاعن طريق عدد من األهداف اجلزئية،  فني الرئيسنياهلدويتم حتقيق هذين 
 :يف األهداف اآلتية( 13-11: م6112أبو حيىي وآخرون، و  ،72

والنظم السياسية واالجتماعية  ،خالقأظام اإلسالمي مبا فيه من معتقدات وعبادات و الن دراسة (3
  .واالقتصادية واجلنائية

اليت ترو ج هلا التيارات املناوئة له مع بيان املنهجية السليمة يف و التوعية ابألفكار املضادة لإلسالم  (6
 . التعامل مع هذه األفكار
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 .القيام ابلرد  العلمي  واملنهجي على ما يثار من شبهات وشكوك حول دين اإلسالم (1
ا الدينية وتتمسك بقيمها العمل على صقل الشخصية املسلمة بشكل متكامل حبيث تعتز يهويته (4

 .وتبين حياهتا وفقا للمنهج اإلسالمي الصحيح

تتجه حنو تنمية القواعد الرئيسة اليت تستهدفها العوملة الثقافية ابلتشويه واألهداف املذكورة آنفا 
واإلضعاف، ولذلك فإن تفعيل تلك األهداف كما جيب كفيل ابإلسهام يف إعداد خمرجات بشرية 

: م6136املالكي، ) ملواجهة العوملة الثقافية وما قد يطرأ من مستجدات ومتغريات اتليةمؤهلة بكفاءة 
53) . 

وللمؤسساِت الرتبوية واملدارس دوٌر مهمٌّ يف توفري املنظومة الرتبوية والتعليمية اليت حتافظ على 
واملستجدات،  القيم األخالقية وترتقي هبا لتواجه أية مؤثرات خارجية حبيث ال تضعف امام األزمات

 .بل جتعل حاملها مبادرا يف التأثري اإلجيايب فيمن حوله بدال من التأثر السليب

وابلنظر إىل ظاهرة العوملة الثقافية، فإن هنالك قضااي مشرتكة بني الثقافات واحلضارات تنبثق 
واليت ال بد من  ية،منها العديد من النواحي اإلجيابية اليت تثري التبادل احلضاري وتقوي املعاين اإلنسان

إال أن هنالك عدد ال أبس به من  االستفادة منها مبا خيدم البشرية وحيقق مصاحلها املشرتكة،
التحدايت اليت أتيت ضمن طي ات هذه العوملة واليت هلا أتثريات مباشرة على جوانب العقيدة والفكر 

اليت تبىن عليها ثقافتنا  واملبادئيم واألخالق، واليت تتطلب ابلتايل تدخال تربواي مناسبا حتصينا للق
 .العربية واإلسالمية

حىت هذه التحدايت تزادد يف أتثريها على اجليل يوما بعد يوم، وتتعدد أشكاهلا وصورها 
كما . لتعامل معهاخترج عن السيطرة إن مل يكن هنالك جهود حثيثة ومتابعة مستمرة ل أوشكت أن

 يناط هبم دور ابل  األمهية لرتكيز جهودهم يف دراسة هذه أن أهل االختصاص من املربني واملوجهني
الدراسات واألحباث حول هذه الظاهرة وأتثرياهتا السلبية على جيل الشباب، وأن يقدموا املزيد من 

ضمن منهج علمي وا العدة ملواجهة تبعاهتا، ومن أجل محاية اجليل الناشيء ايت حىت يعد  التحد
 . ومدروس
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 :مشكم  لدررلا 

يالحظ أن  اإلنسانية واالجتماعية احمليطةشكالت املواقع احلياة املعاصرة و  يستطيع كل من يعايش
ويظهر جلي ا أثر العوملة على فئة الشباب الذين هم يف القيم األخالقية، تأثري احلاصل بوضوح حجم ال

وقد  .دايت وتغيرياتمن حتكثر أتثرا إبفرازات ما حتمله العوملة الثقافية أأكثر استهدافا من غريهم و 
يظهر هذا التأثر على فئة الشباب يف العديد من نواحي حياهتم وسلوكهم وعالقاهتم، فتارة جتد تقليدا 

واترة أخرى جتد تزايدا ابلسلوكيات املنحرفة والعالقات املشبوهة،   للمالبس واملوضات وقصات الشعر،
الثقة واالعتزاز  ااهتزت لديه اليت الفئاتكما ال خيفى على من يتعامل مع الشباب وجود بعض 

، فتجدهم يتجهون حنو تقليد النمط الغريب يف السلوك والتعامل وطريق التفكري ابهلوية الدينية والثقافية
  .وغريها

 فكرهصنع إنساان قواي ببناء اإلنسان من داخله وخارجه، فهي تدور كبري يف  للقيم األخالقيةو 
ومبادئه، ليتمكن من مواجهة حتدايت احلياة املتتالية بصالبة وثقة، فال يكون عرضة لالهتزاز مع كم 

نمية القيم واألخالق ولقد أوىل اإلسالم أمهية خاصة لت. التغيريات اليت تشهدها أمناط احلياة املعاصرة
تعاىل  شرعها هللا العبادات اليتهم مقاصده إمتام مكارم األخالق، ومن ذلك جند أن وجعل من أ

وهنالك العديد من األمثلة اليت تؤكد  ،لعباده تقوم بدور حموري  يف تنمية األخالق لدى اإلنسان املؤمن
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  : هذا املعىن منها قول هللا تعاىل

يبني دور وهو ما ، (45: العنكبوت)   چې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   
فالصالة تنهى صاحبها عن  الصالة يف حتصني قيم اإلنسان املسلم ومحايته من سوء وفساد األخالق

وكذلك فإن عبادة الزكاة والتصدق ابألموال  .ارتكاب املعاصي والفواحش وتوجهه حنو السلوك القومي
واضح بداللة الكلمة  ، وهو أمرهتدف إىل تزكية النفس وتطهريها والسمو بصاحبها حنو معايل األمور

بناء تبين قيم الشعور اإلنساين مع اآلخرين و  فهي نفسها اليت تتضمن معاين التزكية والطهارة والنقاء،
ومن   .ملوىل عز وجلاقيم الكرم والسخاء والبذل واإليثار يف سبيل إصالح أحوال الناس وإرضاء 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ : قول هللا سبحانهيف  القرآن الكرمي ورد يف ما لعبادة الصوم  األخالقية قاصدامل

فهي عبادة تقوم  (381: البقرة ) چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
بصقل شخصية املسلم وتنمي حس املراقبة عنده، وتعوده على خلق الصرب واحللم والتحمل، كما أن 



5 
 

دورها  النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أك د احلج فقد شعائر أما و  .الصوم ججن ة ووقاية لصاحبه من املفاسد واالحنراف
وذلك من خالل حرص احلاج على املصابرة ومتالك النفس مع جتنب الرفث  يف بناء القيم واألخالق

" من حج هلل فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه "  :قال عليه الصالة والسالم والفسق،
هذه األمثلة وغريها . (3563: كتاب احلج، رقم احلديث،  612 ،م3118/ هـ3431 البخاري،)

األمهية الكربى اليت حتظى هبا على العديد مما ورد يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة رسوله الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص تؤكد 
القيم واألخالق يف بناء شخصية املسلم، سواء مبمارستها سلوكيا أو من خالل تنميتها عرب أداء 

ً . اليت أمر هللا تعاىل هبا والتشريعات العبادات ملشكالت الشباب األخالقية انجحًا وهو ما يقدم حال 
 .عن التحدايت املرتاكمة للعوملة الثقافية تنتجاليت 

فقد وجدت الفرصة  اليت سأجري الدراسة على مناهجها،و  يف قطر ويف أكادميية أسباير
ثالث سنوات، يف السنة األوىل  ملدةلالطالع على مناهجها ورسالتها عن قرب، وذلك لعملي فيها 

 ، وقد ملادة الدراسات اإلسالمية اً ملادة الدراسات اإلسالمية، ويف السنتني التاليتني عملت منسق اً معلم
شاء جيل متسلح ابلعلم والقيم، ومتفتح ورسالتها على إن ة األكادمييةيف رؤي اتركيز  رأيت أن هنالك

على الثقافات العاملية مع احلفاظ على اهلوية األصلية للطالب، خصوصا أن خرجيي هذه األكادميية 
سيكونون مستقبال جنوما يف عامل الرايضة على املستوى احمللي والعاملي، وسيكون من ضمن براجمهم 

ت وبيئات جديدة، إذ يسافر الطالب ابستمرار ويتعاملون احلالية االحتكاك املباشر واملستمر مع ثقافا
افق أو ختتلف مع بيئتهم مع أشخاص من خمتلف الثقافات والدايانت، ويتعرضون لقيم قد تتو 

 .األصلية

أن يتم إعداد الطالب  وإن من أهم أهداف مادة الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير
سلوكيا وأخالقيا مع بيان مساحة دين اإلسالم ورسالته العاملية السامية، وكذلك فإن القائمني على 
مناهج األكادميية حريصون كل احلرص على ربط املنهج بواقع احلياة املعاصر وما يسوده من قضااي 

مية لطالب املدارس واليت حترص ومستجدات، وهو ما يتوافق مع عموم أهداف مادة الرتبية اإلسال
على إعداد جيٍل واٍع ومتعلم، قادٍر على مواجهة التحدايت من خالل قوة الشخصية ومواكبة التطور 

وقد حرصت أكادميية أسباير منذ أتسيسها على . مع احلفاظ على أسس اهلوية احلضارية والدينية
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لى توعيتهم وتوسيع آفاقهم للتعامل مع ما محاية طالهبا من السلوكيات واألفكار املنحرفة، وعملت ع
 .حييط هبم من أحداث وفق أسس تربوية وإسالمية سليمة

الكثري من التساؤالت اليت يطرحوهنا من خالل العمل مع هؤالء الطالب أن هنالك  تبني  ولقد 
يط هبم، تتعلق بتأثريات ثقافة العوملة، كما أن هناك العديد من حاالت احلرية والتشتت يف فهم ما حي

أو حاالت من الشك والرتدد يف التعامل مع بعض املواقف مرد ها يعود إىل التناقض احلاصل بني القيم 
 .اليت يتلقوهنا وبني بعض املمارسات والسلوكيات اليت حتدث يف عاملهم

أن هنالك حاجة لتطوير منهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية جند وبناء على ما سبق 
وهذ البحث حياول . يتضمن القيم األخالقية املناسبة ملواجهة حتدايت العوملة الثقافيةأسباير بشكل 

تقدمي تصور مقرتح ملنهج الدراسات اإلسالمية يف ضوء القيم األخالقية املناسبة ملواجهة حتدايت 
سات العوملة الثقافية، ويرصد ما يركز عليه املعلمون من قيم من خالل أساليب تدريسهم ملادة الدرا

 .اإلسالمية، يف سبيل حتقيق الدور املنشود للقيم األخالقية يف حتصني طالب هذه املرحلة

 :أائم  لدررلا 

العوملة الثقافية لتجيب عن  حتدايت فيها أمهية القيم األخالقية ملواجهةتظهر أتيت هذه الدراسة اليت 
 :سؤال الرئيسي التايلال

ما التصور املقرتح ملنهج الدراسات االسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير يف ضوء القيم 
 :ويتفرع عنه األسئلة التالية ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةاألخالقية 

 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةما القيم األخالقية / 3س

 املناسبةالدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير للقيم األخالقية  مناهجحمتوى  نيما مدى تضم/ 6س
 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟

 ما مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير على القيم/ 1س
 ؟ضمن أساليبهم الثقافية ملواجهة حتدايت العوملة املناسبة األخالقية
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منهج الدراسات االسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير يف لتطوير  التصور املقرتحما / 4س
 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةضوء القيم األخالقية 

 :ررلا أهرلف لد

 :ما يليإىل حتقيق  هتدف هذه الدراسة

اإلسالمية يف أكادميية أسباير يف قطر للقيم  دراساتال مناهج نيمدى تضم التعرف على (3
 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية  املناسبةاألخالقية 

مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير على  التعرف على (6
من خالل استخدام أساليب تنمية القيم  الثقافية ملواجهة حتدايت العوملة املناسبة األخالقية القيم

 .األخالقية
ملواجهة حتدايت  املناسبةوضع تصور مقرتح ملنهج الدراسات االسالمية يف ضوء القيم األخالقية  (1

 .العوملة الثقافية

 :ررلا أمهة  لد

 :تتضح أمهية هذه الدراسة من خالل األمور التالية

تتمثل بتقدمي دراسة حول دور القيم األخالقية يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية وإثراء  :أمهة  وظحة 
  .الدراسات املتعلقة مبناهج الدراسات اإلسالمية وتطويرها

 :وتتمثل ابألمور التاليةأمهة  عرمة ، 

لتنمية القيم األخالقية  اهتمامهم من خالل توجيه الدراسات اإلسالمية مادةمساعدة معلمي  .3
  .لدى الطالب من خالل حمتوى املنهج واألساليب اليت تنمي القيم األخالقية

وذلك بتوجيههم حنو التمسك ابلقيم األخالقية اليت يتلقوهنا يف مادة  األكادميية طلبةإفادة  .6
  .اهتمالدراسات اإلسالمية، لتساعدهم يف مواجهة حتدايت العوملة اليت يتعرضون هلا يف حي

 الدراسةهذه نتائج  من خالل القائمني على أتليف مناهج الدراسات اإلسالميةإفادة املتخصصني  .1
 .يف عملية املراجعة والتطوير املستمرةواالسرتشاد أبدواهتا 
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إفادة الباحثني املهتمني بدراسة املناهج وطرق التدريس عموما واملهتمني بدراسة القيم األخالقية يف  .4
اجملال خاص من خالل نتائج هذه الدراسة، وتوجيه اهتمامهم حنو قضااي تثري  املناهج بشكل

 .البحثي مبا خيدم العملية الرتبوية ومستقبلها

 :مصطمحت  لدررلا 

 :القيم األخالقية -

م؛ أنيس 6111 الفريوزآابدي،) كما ذكر كل منعلى عدة معان لغوية   "قيم"تدور كلمة 
الثبات، والدوام، والثمن، والسعر، واالعتدال وإزالة : املعاين يفوتتلخص هذه ( م3176وآخرون، 

يف وردت  أهنا( م6111)ذكر الفريوزآابدي فقد " أخالق"وأما كلمة  .العوج، واالستواء، والقْدر 
 .ءة والدينالسجية والطبع واملرو  مبعاٍن تدور حولاللغة 

من املبادئ والقواعد والضوابط  جمموعة" هنا القيم األخالقية أب( 31: م6114) مرجتى وعرف
 هاعرفو " .واملعايري اليت تنظم سلوك الفرد واجلماعة، املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية العطرة 

املبادئ واملعايري اليت توجه الفرد وتضبط سلوكه، منطلقة من املعايري " أبهنا ( 7: م6111) املزين
 " .اإلسالمية واالجتماعية 

بـأهنا معايري وضوابط اثبتة تستمد من إجرائيًا القيم األخالقية  تجعر فذه الدراسة وألغراض ه
املصادر املعتربة يف اإلسالم وهتدف لتوجيه تصرفات الفرد وحتديد ما هو مقبول او مرفوض من 

 .السلوكيات

 :العوملة -

وهو ما يجضفي صفة العاملية على الشيء، وقد ( َعاملَ )تجشتق كلمة العوملة من اجلذر اللغوي  
تصاعد معدالت الرتشيد املادي على مستوى العامل " أبهنا  العوملة (11: م6111) املسرييعرف 

حبيث يصبح العامل أبسره مادة استعمالية، جمرد سوق ضخمة، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية 
 ."دية البعد ميكن التنبؤ بسلوكها وتوظيفها أحا
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ف العوملة أبهنا  منظومة من املبادئ السياسية واالقتصادية، ومن املفاهيم االجتماعية تعر  كما  
االندماج  للعاملَ  مناط السلوك ومناهج احلياة، يرادوالثقافية، ومن األنظمة اإلعالمية واملعلوماتية، ومن أ

 ( .2: م6116 التوجيري،)فيها، وتبنِ يها، والعمل هبا، والعيش يف إطارها 

مشروع أيدولوجي ينطلق من مراكز الثقل والقوة أبهنا  اجرائياً  ويف هذا البحث تعرف العوملة
املالية والتكنولوجية واإلعالمية يسعى لتعميم منط أحادي على العامل من خالل توظيف آليات متنوعة 

 .لتحقيق ذلك

 :العوملة الثقافية -

الفطنة، اخلف ة، : حول عدة معاٍن منها( ثَِقفَ )تدور كلمة ثقافة املشتقة لغواي من الفعل  
بروز ثقافة " أبهنا العوملة الثقافية  (38: م6117) العتييب وآخرونوقد عرف  .اإلدراك، واحلذق

عن طريق نشر مضموهنا وأساليب تفكريها بل واحدة حتاول السيطرة واهليمنة على غريها من الثقافات 
ا لكي حتل حمل الثقافات وأساليب التعبري والتذوق وأمناط السلوك والنظر إىل احلياة، يف حماولة منه

 ."األخرى 

تعميم منوذج الثقافة الغربية وأمناطها الفكرية : أبهنا اجرائياً  الدراسة العوملة الثقافية هذه وتعرف
على العامل كله لتطغى على ما سواها من ثقافات ابستخدام الوسائل املتاحة ضمن سياق هيمنة 

 .القوي على الضعيف

 :Curriculumاملنهج  -

 .معينةيف اللغة على الطريق الواضح والوسيلة احملددة اليت توصل إىل غاية ( منهج)تدل كلمة  
بعرض بعض التعريفات اخلاصة مبفهوم املنهج ( 14-11: م6116)قام صالح الدين عرفة وقد 

 :نوجزها فيما يلي

أن املنهج هو مجيع اخلربات التعليمية املخططة واملوجهة من املدرسة لتحقيق " اتيلور"يرى  •
 .األهداف التعليمية

 .لتحقيق جمموعة من الفرص التعليميةفيعرفا املنهج أبنه خطة " لويس"و " سايلور"أيضا  •
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تنظيم عام للمحتوى يتكون من عناصر تبدأ ابألهداف مث وسائل : أنه تعريفات املنهجومن  •
وتنتهي ( األنشطة املصاحبة -الوسائل التعليمية -طريقة التدريس -احملتوى)حتقيق هذه األهداف 

مع  ينسجما التعريف األخري هو ما وهذ .أبساليب قياس مدى حتقيق األهداف وهي عملية التقومي
 .مفهوم املنهج ألغراض هذه الدراسة

 :تطوير املنهج -

ه القرارات على أساس تقومي يعرف تطوير املنهج أبنه عملية صنع قرارات منهجية ومراجعة نتائج هذ
إدخال جتديدات ومستحداثت يف جماهلا، " ابنه ( 612: م3185سرحان، )وقد عرفه  .مستمر

بقصد حتسني العملية الرتبوية، ورفع مستواها، حبيث تؤدي يف النهاية إىل تعديل سلوك التالميذ، 
 ".وتوجيه هذا السلوك يف االجتاهات املطلوبة، ووفق األهداف املنشودة

املنهج  مكوانتعملية حتسني  :إجرائيًا أبنهر املناهج تطوي يعرفويف سياق هذه الدراسة 
يف حتقيق دفع كفاية املنهج وذلك ل وعناصره بناء على ما أثبت تقومي املنهج حاجته إىل التحسني

 .غاايته
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 لألدب لدهنظحي ولدررلات  لدستبق : لدفصل لداتين

 لدهنظحي دبلأل: أوالا 

 العوملة : األول بحثامل -

 القيم واألخالق: الثاينبحث امل -

 أساليب تنمية القيم األخالقية: املبحث الثالث -

 تطوير املناهج: رابعال املبحث -

 الدراسات اإلسالمية: امساخل ملبحثا -

 وخصائص الطالب الرايضيني املرحلة الثانوية وخصائصها: سادساملبحث ال -

 التعليم الثانوي يف قطر: بعاملبحث السا -

 أكادميية أسباير للتفوق الرايضي :الثامناملبحث -

 

 لدررلات  لدستبق : اثوةتا 
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 لألدب لدهنظحي ولدررلات  لدستبق : لدفصل لداتين

وما كتب يف األدب  تقدمي تصور حول اإلطار النظري ملوضوع البحثإىل يهدف هذا الفصل 
 .ذات العالقة هبذا البحث ضمن عدة حماور ، كما يستعرض الدراسات السابقةالسابق
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 لدهنظحي ألدبل

 لدعومل : لألول بحثلمل

وقد اثر الكثري من اجلدل  ،اليت تتباين فيها وجهات النظر واآلراء موضوع العوملة من املوضوعات ديع
والتعليق على هذه الظاهرة منذ مثانينات القرن املاضي عندما ظهرت العوملة وبدأ احلديث عن فحواها 

 .وتداعياهتا خاصة فياجلوانب السياسية واالقتصادية اليت كانت هي حمور تركيز موجة العوملة

تصل إىل عمق اجملتمعات ل ةة العوملتقين ووسائل التواصل امتدت سطو ويف ظل التطور ال 
 التفاعل مع وأادهتم يف مدافعتها وإر  خاطرهاتفاوت بقدر وعيهم هبا ويقظتهم مل، بدرجات تواألفراد

  (14: م6136املالكي، ) .مضامينها

كما سيتم احلديث   ،العوملة وجماالت بشكل عاممفهوم العوملة  سيتم مناقشة ملبحثويف هذا ا
ت يف األدبيات والتحدايت املرتتبة عليها وطرق التعامل معها كما ورد ،حول اجلانب الثقايف للعوملة

 .والدراسات السابقة املتعلقة ابملوضوع

 لدعومل : أوالا 

أن العوملة هلا انتشار واسع وانلت الكثري من االهتمام يف البحث والدراسات إال أن هنالك تباينا رغم 
مفهوم العوملة مفهوم خاليف، تنازعته االجتاهات واالنتماءات واألفكار ف واختالفا يف تعريفها،

، ويدل لفظ (فـََوَعَلة)، وهو على وزن (َعاملَ )والتخصصات، وهو لفظ مشتق يف اللسان العريب من 
اجلذر ، ويف اشتقاقها من (64: م6116) كما يقول احلديثي" فاعل يفعل " العوملة على وجود 

 .ة إىل إسباغ صفة العاملية عليها إشار ( َعاملَ )اللغوي 

العوملة أبهنا اجتاه اترخيي حنو انكماش العامل وزايدة وعي األفراد  ( Robertson  )3552 :8ويعر ف 
واجملتمعات هبذا االنكماش ، وهذا التعريف يركز على فكرة انكماش العامل اليت تتضمن أمورا كثرية 

تقارب املسافات والثقافات وترابط اجملتمعات والدول وسرعة التحوالت واملستجدات وضعف : منها 
يف تعريفه للعوملة إىل أهنا شبكة التفاعالت املكثفة  ( Davies )3557  :448ويشري . اراهتاالقدرة على جم
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عرب احلدود يف كل جماالت النشاط اإلنساين واالجتماعي واحلضاري واالقتصادي ، ويرى أن املفهوم 
 .ديغطي جماالت واسعة، يندرج حتتها عدد كبري من العناصر واألطراف اليت مل تتضح هويتها بع

تصاعد معدالت الرتشيد املادي على " أبهنا  العوملة (11: م6111) ف املسرييعر وقد 
مستوى العامل حبيث يصبح العامل أبسره مادة استعمالية، جمرد سوق ضخمة، ويصبح كل البشر كائنات 

العوملة أهنا ( 312: م3117) اجلابري يرىو  " .وظيفية أحادية البعد ميكن التنبؤ بسلوكها وتوظيفها 
نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة االقتصاد، فالعوملة نظام عاملي، أو يراد أن يكون كذلك، " 

 " .يشمل جمال املال والتسويق واملبادالت واالتصال، كما يشمل جمال السياسة والفكر واأليديولوجيا 

يقوم على العقل نظام عاملي جديد " أبهنا ( 381: م6131) هندي وآخرون ويعرفها 
االلكرتوين والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات واإلبداع التقين غري احملدود دون اعتبار احلضارات 

: م6116) احلديثيوأما . "والسياسية القائمة يف العامل  والقيم واألنظمة والثقافات، واحلدود اجلغرافية
يب املتمثل يف هيمنة الرأمسالية على االقتصاد العاملي سيادة األمنوذج احلضاري الغر " هنا فريى أ( 33

ومؤسساته الدولية، وسيادة الثقافة الغربية وابلذات الطابع األمريكي مما جيعل الثقافات األخرى يف 
 " .موقع التابع 

مشروع أيدولوجي  :يف هذه الدراسة هو للعوملة التعريف اإلجرائيفإن وبناء على ما سبق 
ينطلق من مراكز الثقل والقوة املالية والتكنولوجية واإلعالمية يسعى لتعميم منط أحادي على العامل من 

 .خالل توظيف آليات متنوعة لتحقيق ذلك

 وجمتالهتت لدعومل : اثوةتا 

م العوملة تتداخل جماالت العوملة بشكل كبري أتثرًا وأتثرياً، وهو أمر أدى إىل إحداث إشكال يف فه
حقيقة استعمارية ختتفي وراء أقنعة ظاهرية  إىل أن هنالك( م6113)وقد أشار راغب . بشكل دقيق

تتسم العوملة ابلشمولية والرتابط، جذابة أحيااًن وهو ما أدى إىل غموض يف فهم ماهيتها وحقيقتها، و 
يتم تمع ووصواًل إىل الثقافة، و ، يف االقتصاد والسياسة مرورًا ابجملامتداد كل جمال إىل اجملال اآلخرو 
غراض دراسية حبثية من أجل تبيان التحدايت املرتتبة على كل جمال من  هذه اجملاالت ألفصل بنيالج 

 (15م، 6136املالكي، ) .جماالهتا
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وحدة السوق كذلك ،  يف اجملال االقتصادي ترتكز العوملة على الفكر الرأمسايل الغريبو 
العوائق أمام حركة املال، وحرية االقتصاد، واحتكار املواد األولية، واختاذ الدوالر والسيطرة عليه، وإزالة 

 :م6115الناصر، ) اجع احلاجة إىل العمالة البشريةواالعتماد على التقنية الفائقة، وتر ، معيارًا للنقد
نه حنو بناء عامل من الراحبني واخلاسرين، تسرع القلة م" وابلتايل  (.42: م6111 منصور،و  ،16

أنشئ البنك وصندوق النقد  ، ومن أجل ذلك(م6111جيدنز، " ) الرفاهية، والغالبية حنو الشقاء
واملالكي،  ،35: م3111قطامش،) .عاملية والشركات متعددة اجلنسياتالدوليني ومنظمة التجارة ال

 . (62: م6136

ًدا، يف احلياة العامة وفق النظام الغريب حتدي تهان السعي لعوملكا  ويف احلياة االجتماعية
الدول الكربى لفرض تنفيذ توصيات  نفوذواحلقوق واملساواة، واستخدام ، وبناء األسرة، والعالقات

م، 6118 سلطان،. )حادياملؤمترات اليت عقدهتا هيئة األمم املتحدة من أجل تعميم هذا النمط األ
 ( .376: م6115والعبد الكرمي، 

تعطي لنفسها حق قيادة " أن أمريكا مثاًل ( م6111)فريى كيلة اجملال السياسي  أما يفو  
العامل، وأتسيس امرباطورية عاملية ترتكز على قوهتا العسكرية، واحلكم وفق مبادئ احلدود املفتوحة 

ولية أو وإلغاء مفهوم السيادة الوطنية، وتكريس مبدأ تغيري األنظمة من اخلارج، وهتميش اهليئـات الد
 ."ة أمريكا إخضاعها ملصلح

تستحكم فيها إذ تقوم على الغرائز، ثقافة  هناأ (27: م6118)فريى الوهايب  أما ثقافة العوملة
رغبات النفوذ والسيطرة، وفرض الثقافة على اآلخرين دون إعارة اهتمام للحضارات األخرى ودون 

 .ابلقيم األخالقية وأاكرتاث ابخلصوصيات 

 لدعومل  لداقتفة : اثداتا 

 :ما يليها فيموضوعخطراً أساسيا من بني جماالت العوملة األخرى سنتناول متثل العوملة الثقافية 

، ومدلوالهتا (الثقافة)من أجل توضيح املقصود ابلعوملة الثقافية ال بد من التعرف على املقصود بكلمة 
الفعل يف املعاجم العربية حول  ، وتدور معاين هذا (ثَِقفَ )ن الفعل الثالثي متشتق ( ثقافة)كلمة ف

، والتسوية، وإقامة العوج والظفر، ، واإلدراك،احلْذق، واخلِف ة، واملصادفة، واألخذالفطنة، و " معاين 
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 أنيس وآخرون ، ويضيف(711 :م6111الفريوزآابدي، ، و 186 :م3121ابن فارس، و ) " واملغالبة
( 18، 3176)وآخرون  أنيسأورد  كما  ."التهذيب والتأديب والتعليم  "معاين ( 18: م3176)

 " .العلوم واملعارف والفنون اليت تطلب احلذق فيها " تعريًفا للثقافة أبهنا 

احلذق يف : يف القرآن الكرمي( ثقف)أن من معاين ( 371: م3113 األصفهاين،)ذكر قد و 
 .(57 :اآلية، األنفال ) چگ  گ  گ  گ   چ : إدراك الشيء وفعله، ومنه قول هللا ـ تعاىل ـ

املفهوم الشامل املعرب عن نظرة الفرد لإلنسان " أبهنا ( 821: م6115) علوانبينما عرفها  
 " .والكون واإلله واحلياة ولآلخرين من حوله ولنمط احلياة والسلوك والعالقة بني الدين والدولة والقيم 

اخللقية والقيم االجتماعية اليت جمموعة الصفات " هنا الثقافة أب( 74: م6112) ابن نيبويرى  
احلياة يف الوسط الذي  شعوراًي العالقة اليت تربط سلوكه أبسلوبؤثر يف الفرد منذ والدته وتصبح ال ت

طريقة احلياة اليت طورها الناس يف " أبهنا ( 35: م6131) فيما عرفها هندي وآخرون ."ولد فيه 
جبوانبها املعنوية كاللغة واألدب والفن أو جبوانبها املادية  اجملتمع، وفًقا للفكر الذي يدينون به، 

 " .كاآلالت واإلنشاءات واألزايء والصناعات وغريها 

يتسع  حول مفهوم الثقافةاملختلفة التعريفات أن  (17، 6136)وقد أشارت دراسة املالكي 
يقتصر على اجلوانب  أحياانً ، و مفهومها حيًنا ليشمل اجلوانب احلسية املادية واجلوانب املعنوية املعرفية

 .البعد االجتماعي فقط  يفاملعىن أحياان يرتكز  فيما قداملعرفية، 

اليت والقيم  واألفكار واملعارف عتقداتجمموعة امل: ويف هذه الدراسة تعر ف الثقافة أبهنا
 واجتماعيةوما ينتج عنها من نظم اقتصادية وسياسية يكتسبها الفرد من خالل تواصله االجتماعي 

 .وتربوية

اجتاه حنو " أهنا  ( 331 :م6116) ملياء أبو جاللة ترىولفهم املقصود ابلعوملة الثقافية  
تعميم منوذج ثقايف معني على ثقافات دول العامل األخرى، وحماولة ترسيخ تلك املفاهيم إىل أن تصبح 

على كل الثقافات األخرى األضعف أن هي الثقافة النمطية املمثلة يف الثقافات العاملية، واليت جيب 
حتذو حذوها بطريقة ال شعورية، واستعمال طرائقها يف املأكل واملشرب وامللبس وقصات الشعر 

 " .وطرائق التفكري والعادات واألعراف والقيم اجملتمعية وأساليبها يف احلياة بشكل عام 
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ع من االخرتاق الثقايف العنيف نو " أبهنا  العوملة الثقافية (81: م6111) منصور يعرفبينما 
واملسلح بتكنولوجيا متطورة لالتصال، يستهدف إنكار أو إقصاء ثقافة الغري، وهو ما ميثل انتهاًكا 

فية الغربية على سائر الثقافات للسيادة الثقافية للمجتمعات األخرى، فضاًل عن حتقيق السيطرة الثقا
حماولة لتعميم النموذج الثقايف الغريب " هي العوملة الثقافية  أن (11: م6111) الرميزان وقد بني   ."

على اجملتمعات األخرى وذلك من خالل التأثري على املفاهيم احلضارية والقيم الثقافية واألمناط 
السلوكية ألفراد هذه اجملتمعات، بوسائل سياسية واقتصادية وثقافية وتقنية متعددة، ترغيبية كانت أم 

العاملية وهدم كل  إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس للهوية الثقافية واحلضارية ترهيبية، هبدف
على  تتفق املتعددة الثقافية تعريفات العوملة أن( 18، 6136)املالكي  أوضحت قدو . "ممانعة هلا 

ألي وأهنا تتصدى من ثقافات، تريد هيمنة الثقافة الغربية على ما سواها العوملة الثقافية  أن حقيقة
 .كما أهنا قد تسلك أية وسيلة ممكنة لتحقيق مراميها وأغراضها  يقف يف طريق هيمنتها،عنصر ثقايف 

تعميم منوذج الثقافة الغربية وأمناطها : الدراسة العوملة الثقافية أبهناهذه تعرف ما سبق ويف ضوء 
املتاحة ضمن سياق الفكرية على العامل كله لتطغى على ما سواها من ثقافات ابستخدام الوسائل 

 .هيمنة القوي على الضعيف

 وأدولهتت حتراي  لدعومل  لداقتفة : رلبعتا 

النظام العاملي على أمة من يفرضها مستجدات ومتغريات يرى بعض الباحثني أن حتدايت العوملة هي 
 القيام إبجراءات معينة ا يستلزموهو م، متعددةوسائل  املختلفة وابستخدام األمم يف جماالت احلياة

. االستغالل األمثل هلذه املستجدات أو املتغريات لتسهم يف رقي وتقدم اجملتمع من خالل، ابملقابل
 (326م، 6111ابمهام، )

العمليات واملمارسات الداخلية أو " التحدايت أبهنا ( 34: م6131)احلارثي  وض حيفيما 
غري املقصودة، املوجهة حنو العامل اإلسالمي، متخذة مما اخلارجية، الظاهرة أو اخلفية، املقصودة أو 

يفرزه التقدم العلمي يف التقنية واالتصال من انفجار معريف وانفتاح ثقايف واقتصادي واجتماعي 
وإعالمي أداة ووسيلة، هبدف تعميم وإحالل قيم دخيلة حمل القيم السائدة يف اجملتمع املسلم، لتذويب 

وميكن توضيح معىن التحدايت مبا ذجكر يف دراسة املالكي " .الفكرية والثقافية هويته وهتيئته للتبعية 



18 
 

حها العوملة الثقافية، واملخاطر اليت تستهدف التأثري هبا على تيالفرص اليت ت"وهي  (41: م6136)
ونظام الرتبية والتعليم،  ،العقيدة اإلسالمية وما بين عليها من الفكر واألخالق، وعلى اللغة العربية

للوصول إىل االستالب احلضاري، وهي فرص وخماطر تستلزم التفاعل الناقد والتعامل الواعي؛ 
 . "لالستفادة من إجيابياهتا ومواجهة سلبياهتا

ق أهداَفها يحتقداة متاحة إال وسعت من خالهلا إىل أو أ ترتك العوملة الثقافية جماال ملو  
ت هذه األدوات مع تطور الوسائل التقنية وطرق التواصل املتوفرة، وقد بينت وقد تطور   ،ومقاصدها

( م6136) واملالكي( م6617)العديد من الدراسات أتثري هذه األدوات كما يف دراسة أبو سنينة 
 :ومن هذه األدوات ،(6111)وشحاتة 

يف التنميط الثقايف مبا هلا سواء القنوات واإلذاعات اليت ال خيفى أثرها : الفضائيالتلفزيوين و البث  (3
من قوة أتثريية يف الرأي العام وصناعة االجتاهات وتغيري املفاهيم والتالعب ابلقيم وتشويه السلوك، 

فقد كان اجتاه غالبية الشباب الذين مشلتهم دراسته ( م 6117) وبذلك أشارت دراسة أبوسنينة
 .ا حنو املوافقة على سلبية البث الفضائي على القيم خصـوصً 

من ثورة  تقنية ومعلوماتية هائلة، إال  تهااليت ال حتصى وما أحدث ارغم إجيابياهت: االنرتنتشبكة  (6
 اوتسيطر عليه اأداة يف يد اجلهات املتنفذة يف العوملة الثقافية، توجههبشكل عام بقى ت اأهن

 .اوخصوصياهت اوتتحكم مبحتواه
تعد هذه األداة من أخطر أدوات العوملة الثقافية؛ ألن الدولية منها تكتسب : املؤمترات واملنتدايت (1

ا صفة اإللزام والفرض على اآلخرين، أما احمللية فيحظى بعضها بتوجيٍه ورعايٍة  نتائججها وتوصياهتج
 .ومشاركٍة من دعاة العوملة واخلضوع الثقايف 

تكريس التبعية الثقافية واإلعالمية والسياسية، بتزييفها للحقائق  "إذ تعمل على : وكاالت األنباء (4
واألحداث، مبا يتفق مع الرؤية األمريكية والغربية ومبا خيدم مصاحلهم دون اعتبار ملصاحل الشعوب 

 ( .665:  م6111 شحاتة،" )األخرى 

 إجيتبةت  وامبةت  ،لدعومل  لداقتفة : ختمستا 
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طياهتا الكثري من التحدايت، ورغم وجود هذه املخاطر إال أن من اإلنصاف حتمل العوملة الثقافية يف 
أن نذكر أن هنالك جوانب إجيابية ال بد للمسلم أن يوظفها حبكمته حنو خدمة دينه وأمته، ابملقابل 

 .هنالك جوانب سلبية ال بد من الوقوف يف وجهها ومنعها من التأثري على قيمنا واخالقنا

اليت أشار هلا كل من بلعاوي وأبو  اإلجيابية للعوملة الثقافية جلوانبألبرز ا وفيما يلي استعراض
 : (م6136) واملالكي( م6117) جلبان

 .تقدمي رسالة اإلسالم ونشر قيمه وإيصال رسالته للناس بطرق حديثة وأساليب مبتكرة  .3
 .زايدة التواصل بني املسلمني والرتابط بينهم وتعرف أوضاعهم ومتطلباهتم .6
املساعدة يف اكتشاف األجزاء املعطوبة يف ثقافتنا، واالستفادة مما وفرته العوملة الثقافية يف قضااي  .1

 .اجلودة والتنظيم ومعاجلة املشكالت
اإلفادة من األفكار املتعلقة ابلعلوم واالخرتاعات والصناعات، واجلوانب املدنية الناجتة عنها اليت ال  .4

 .شرعية وال القيم السلوكية وال تتعارض معهاتتعلق ابلعقيدة وال ابألحكام ال
 .توفري مساحات لنشر ثقافة احلوار، وردم اهلوة اخلالفية بني القيادات واجملتمعات اإلسالمية .5
إبراز املرجعية اإلسالمية والتمسك هبا والتقومي يف ضوئها، يف ظل اختالط املرجعيات وتعدد  .2

 .املذاهب والطوائف
 .انتقال وانتشار املستجدات العلمية واالجتماعية التدفق املعلومايت وسرعة  .7

 م،6117 ،بلعاوي وأبو جلبان) كما ذكر  يتثقافية فتأما التحدايت السلبية للعوملة الوأ 
 :بويةاألخالقية، والرت ضمن اجملاالت العقدية، الفكرية،  (م6117 ،و العنزي م،6136 ،املالكيو 

ألجل ذلك قوامها، و  همن شكلوت تستمد منه الثقافةاألصل الذي تعد  العقيدة : يف جمال االعتقاد (3
طمس الوعي العقدي، ألن ذلك يساعد على قبول الزيف ويدفع إىل  علىالعوملة الثقافية  حترص
ما يتصل أبلوهية هللا تعاىل ومتييع قضااي  ت العوملة الثقافية على استهدافهومن أهم ما ركز . التبعية

الوالء والرباء، وتكريس مفهوم األخوة اإلنسانية ووحدة البشرية واملصري الواحد وغريها من األمور 
  .اليت حتمل معاول هدم لعقيدة املسلمني ومرجعيات انتمائهم
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لمني للتنازل يف سبيل الضغط على املس"  أنه( م6111)هذا اجملال أيضا يرى شحاتة ويف  
عن بعض معتقداهتم مقابل التخفيف من تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، تجطرح فكرة الدعوة يف 

 ."لسماوية الثالثة يصلح للبشرية مؤمترات احلوار إىل وحدة األداين وأن أي دين من األداين ا
تسعى العوملة الثقافية إىل إزاحة أي فكر مضاد وإحالل منهجها الفكري : يف اجملال الفكري (6

بلعاوي )عاملي الربامجايت بكل ما حيمله من تصورات ومفاهيم وتوجهات، وإبرازه كفكر 
كما جيري التالعب ابملفاهيم واملصطلحات، وترويج ما يتوافق مع الرؤية . (م6117وأبوجلبان،

وتشمل هذه ، مفهوم اإلرهاب واحلرية واملساواةقها، كما حيدث يف الغربية، وحماسبة اآلخرين وف
التحدايت أيًضا تفري  اإلنسان من الداخل من عقيدته وانتماءاته ليسهل تكوين الشخصية التابعة 
القابلة للتوجيه اآليت من خارجها، وتكريس اهلزمية النفسية واليأس والالمباالة واحتقار الذوات 

ناهجهم وأوضاعهم وقدواهتم، وكذلك توظف وسائل اإلعالم وتوجه توجيًها لدى اآلخرين جتاه م
ويقوض أسس النظام القيمي " فكراًي مغرًضا، يسطح األفكار واالهتمامات ويشغلها ابلتوافه، 

، 632: م6116احلديثي،" )ومرتكزات التوازن الثقايف والذهين والنفسي اليت تعود عليها اجملتمع 
 . (46: م6136واملالكي، 

وهذا اجلانب من التحدايت له خطورة كبرية ملا له من أتثري على الفرد : يف اجلانب األخالقي (1
، وتشمل التحدايت األسرية واالجتماعية واإلعالمية يف جانبها األخالقي الذي واألسرة واجملتمع

نفسه بتجذير ثقافة اإلنسان ذي البجعد الواحد الذي ينصب اهتمامه على " يراد به التشويه، 
يتم و ، (م6133جملة البيان، " )وشهواته وإشباع غرائزه وإرضاء متطلباته دون رادع وال رقيب 

ذلك عرب إشاعة النمط الغريب اإلابحي يف العالقات وبناء األسرة ومعاجلة املشكالت األخالقية، 
تفاقية وقد وفرت اتفاقيات األمم املتحدة الغطاء القانوين حبماية عاملية كما يف تطبيقات ا

 ."سيداو"
يف األجيال  وهذا اجملال تكمن فيه خطورة إمكانية التأثري مباشرة: يف اجلانب الرتبوي والتعليمي (4

الشابة اليت يراد تطويعها وإزالة ما يدفعها للتمسك خبصوصياهتا، وهلذا تواىل استهداف الربامج 
رغبات ومطالب وأهداف العوملة الشرعية خاصة، فـفجرض تغيريها لتساير الرتبوية عامة و  واملناهج
 .الثقافية 
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التبعية واجلهل يتم جذب العقول والقدرات املتميزة يف العامل العريب  ترسيخ معاين ومن أجل
كما أن  .رب ولئال يتحول متيزها إىل غريهمواإلسالمي وإغراؤها مبا تتطلع إليه، ألجل اهلجرة إىل الغ

االنتشار الواسع للغة االجنليزية على حساب اللغة العربية "  من أبرز ما يتضمنه هذا اجملال من حتدايت
األم، ليس يف جمال األعمال واملؤسسات فقط، بل وصل األمر للتخاطب اليومي هبا، وذلك لغياب 

. (24: م6118عبدالسالم،" )الثقة ابلنفس الوعي أبمهية اللغة وخطورة دورها، فضاًل عن اهتزاز 
لغات األخرى ومنها اللغة اإلجنليزية، فإنه ال بد من التأكيد على عدم طغيان ومع اإلقرار أبمهية تعلم ال

اللغة العربية، فقد يضعف الرتكيز عليها أحياان مما يضعف ارتباط  -هذا االهتمام على اللغة األم
 الطالب بعنصر أساسي من عناصر ثقافته واليت تعترب مفتاحا ملا محلته احلضارة العربية واإلسالمية عرب

 . الزمان

 لدعومل  لداقتفة  مولجج  :اتداتا 

سنة كونية يتم هبا التوازن والتكامل ، فهي هللا تعاىل نعممن يعترب االختالف والتنوع بني البشر نعمة 
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ : البشري، وقجرر ذلك بنص القرآن الكرمي فقال هللا تعاىل

ڄ  چ : ، وقال يف آيـة أخرى(66: ، اآليةالروم)چۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

، ومما ترتب على االختالف بينهم أن سخر هللا بعضهم لبعض على سبيل (31: ، اآليةاحلجرات)
  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ : التكامل، فقال هللا تبارك وتعاىل

 .  (16: ، اآليةالزخرف)  چائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ال هللا سبحانهد قيف التعامل مع املخالفني، فق الصحيحةالكيفية  تجغفل تعاليم اإلسالممل و 
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ : وتعاىل 

 ويف (.8: ، اآلية املائدة) چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
اليت متثل الطريقة السليمة يف معاملة  واضحةالواقف العديد من املسرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص  هذا الشأن جند يف

، وبناء على ذلك فإن من غري املقبول أن يتم التعامل مع العوملة الثقافية بتحدايهتا وأدواهتا  املخالفني
عتزال أو االنفتاح املطلق والذوابن، إمنا األجدر يف التفاعل معها أن يجنتهج كل ها ابلرفض املطلق واال

" النهج املعتدل يف االستفادة من ممكناهتا، املادية خصوًصا، والتصدي العتداءاهتا، واتباع سياسة 
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، ويف هذا السياق تضيف دراسة املالكي (611 :م 6131 العصيمي،" )املناعة وليس املنع 
بعض الطرق اليت ميكن من خالهلا اإلعداد ملواجهة التحدايت الثقافية اليت تواجه ( 45م، 6136)

 :الشباب

ابعتبارها أساًسا مهمًّا يف تكوين لغة القرآن ومفتاح الثقافة العربية اإلسالمية احلفاظ على اللغة العربية  (3
 .اهلوية الثقافية واحلضارية

ناهج على وجه اخلصوص، على حنو يهدف لتأصيل التعليم العام وامل مظإعادة النظر يف نج ضرورة  (6
 .املالمح احلضارية للشخصية العربية املسلمة

بناء اإلنسان اجلاد وأتهيله، وفق مقتضيات الرؤية واملنهج اإلسالمي ومفاهيمه وقيمه، االهتمام ب (1
 .اإلجيابيةوحتصينه من االستسالم لعوامل تدمري بنيته الثقافية، وحتفيز إنتاجيته للعمل واملبادرة و 

لرتبية اإلميانية وإغناء اجلوانب الروحية للفرد، وتقوية جبهته الداخلية بتدعيم عوامل متيزه ومعامل العناية اب (4
 .خصوصيته 

علمًيا متيًنا، وفق منهج يستقي أصوله من النسق إعدادًا  يتم إعدادهعداد جيل إعالمي، إب االهتمام (5
 .منوذًجا مميزًا للواجهة احلضارية لألمةالعقدي والفكري للمجتمع املسلم، ليكون 

إصالح األوضاع الداخلية يف اجملتمعات اإلسالمية، الثقافية واالجتماعية واالقتصادية العمل على  (2
 .والسياسية، واإلسهام يف التوحد والتكامل والعمل املشرتك على مستوى األمة

وفكراي ليؤدي واجبه جتاه بلده ص سياسات التعليم على إعداد اإلنسان املؤهل علميا حتر و  
وحتقيق هذا اهلدف لن يتأتى حىت تؤدي املدرسة دورها يف إكساب . ويقوم بواجبه يف هنوض أمته

طلبتها املقومات اليت متكنهم من الصمود يف وجه التيارات الثقافية املختلفة، وتعينهم على تطويع 
  (.42: 6136م، واملالكي، 6115ن، احلامد وآخرو ) املتغريات لبلوغ أهدافهم وتلبية حاجتهم

عدًدا من املقومات الكفيلة إبعداد ( 421: م 3114) يقرتح حجازي لشأنويف هذا ا 
الثقافية، والقدرة  -احلصانة الوطنية : " الطلبة املؤهلني للتعامل مع التحدايت الثقافية املعاصرة، وهي 

 :ات فيما يلي، وميكن توضيح هذه املقوم"املعرفية، والتحصني القيمي 

أن تبذل جهًدا كبريًا لتحصني املنظومة القيمية او اجلامعة من املدرسة  فاملطلوب: التحصني القيمي (3
 .لطلبتها، ومقاومة القيم الدخيلة ووضع الربامج اإلرشادية من أجل ذلك 
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اإلسالمية يف فال بد يف ظل االنفتاح العاملي من تعزيز اهلوية العربية : الثقافيةو احلصانة الوطنية  (6
نفوس الطلبة خاصة يف املرحلة الثانوية اليت بطبيعتها يتطلع الطالب فيها لتكوين تطلعاهتم 

 .وانتماءاهتم الوطنية والدفاع عن هذه االنتماءات
أن أتخذها  املؤسسات الرتبوية من مدارس وجامعاتفمن أبرز املهام اليت على : القدرة املعرفية (1

بة مهارة التعلم الذايت املستمر، واحلرص على متابعة ما يستجد يف هذا بعني االعتبار إكساب الطل
العامل املتسارع يف منو املعرفة ، وبناء العقلية العلمية ذات التفكري النقدي واإلبداعي وعدم االكتفاء 
بدور املستهلك للمعلومات، بل ينبغي احلرص على املشاركة وحتويل املعلومات إىل أبنية معرفية 

تعني الطلبة على اإلسهام يف رفعة أمتهم واالهتمام بقضاايها وتوظيف إمكانياهتا وسد  علمية
 .حاجاهتا 

  طمب  لملحلم  لداتووة  ولدتحراي  لداقتفة : اتبعتا 

يف الرتبية  درسةوأمهية امل تتناسبكبرية ورعاية   اً ابلغ اً هتمامايف العصر احلاضر  الثانوي التعليم يتلقى
خاصة أن هذه الفئة من الطالب ستنطلق مباشرة ملرحلة هامة وهي املرحلة اجلامعية  والتنمية والتغيري،

اليت ستكون مجكو ان أساسيا لتزويد اجملتمع ابلقوى العاملة ورفده ابملفكرين واملبدعني، لذلك كان ال بد 
املستقبلية  واملؤهل لتلبية حاجات اجملتمع ،علمإعداد اجليل املسلح ابلمن االهتمام هبذه الفئة من أجل 

وللمدارس مكانة عالية أتيت من أمهية رسالتها يف بناء اجليل،  .العلمية والفكرية والثقافية يف النواحي
فطالب هذه املدارس هم الشراين احلي هلذا اجملتمع ومستقبله، ويف هذه املرحلة احلساسة من حياهتم 

اهتم وميوهلم، ويبدأون برتسيخ منظومة القيم والباديء اليت سيحملوهنا يف يقوم الطالب ببناء امهام
ويلقى طالب املرحلة الثانوية كما أيضا طالب املرحلة اجلامعية العديد من . حياهتم مستقبال

التحدايت أكثر من غريهم من الفئات، فهم عرضة حلمالت متتالية من املؤثرات اليت قد تستهدف 
خالقهم، وذلك ألن التأثري على هذه الفئة من اجملتمع سريسم معامل املستقبل هلذه عقيدهتم وفكرهم وا

 .إما سلبا وإما إجيااب األمة

هلا الشباب ما من أكثر املشكالت الثقافية اليت يتعرض أن ( 63: م6113)قد بني  العريب و  
 : يلي
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 التفريط والغلو، واملراوحة بنيالتشكيك، من مالت يتعرضون حل فهم: املشكالت العقدية .3
 .واالهتمام ابلدين شكليا أو جوهراي

 العديد مناألصالة واملعاصرة يف ظل  املفاصلة بني وفيها حتدايت: املشكالت الفكرية .6
ن بني املادة والتذبذب الفكري، واختالل التواز  بالتعصكذلك أشكال ، و املتنافسةاأليديولوجيات 

 .الشباب والروح يف شخصيات
للعادات  التقليد األعمى حنواجتاه الشباب  اليت نراها يفو : قية واالجتماعيةاملشكالت األخال .1

البطالة، والعنف معاانهتم من مشاكل العمل و هالكية، و لنزعة االستأتثرهم اب، و والسلوكيات الغربية
 .وغريها

 سؤاست  لدرتبوة لمل دور :اثمهنتا 

، وال يتوقف دورها على تقدمي لطالهباهامة  املؤسسات الرتبوية من مدارس وجامعات بيئة عتربت
 مباو . املعلومات اجملردة، بل هلا دور أساسي يف التأثري يف النمو الفكري والسلوكي واحلضاري لطلبتها

 النفتاحأتثريات لمن اجملتمع فإنه يطاهلا ما يطال اجملتمع من  اجزءهذه املدارس واجلامعات تعد  أن 
يتأثر طالهبا يف جانب القيم األخالقية وهو ما يستدعي  فية، وابلتايلثرات العوملة الثقاوالتواصل مع مؤ 

. ضرورة أن تبادر املدارس لتوجيه طالهبا ومحايتهم وحتصينهم ضد سلبيات هذه  التغريات احمليطة هبم
لطالب سواء يف ل الرتبوية والتعليمية املؤسساتا ميكن أن تقدمه مم بعضا ورد هنان، ذلكعلى  وبناء

 اليت تواجه الشباب يف سبيل مواجهة حتدايت القيم األخالقيةاملرحلة الثانوية أو حىت املرحلة اجلامعية 
 :(م6136)كما أشارت هلا دراسة املالكي 

مستقاًل متفًقا والرؤية الرتبوية اإلسالمية، والعناية  ؤها بناءبنا وأن يتمعامة،  العناية ابملناهج .3
دانية فيها تفعياًل وتوسيًعا، لإلسهام يف حل مشكالت الطلبة وقضااي اجملتمع، ابجلوانب الوج

والعناية على وجه اخلصوص ابملواد املتعلقة ابلثقافة اإلسالمية والوطنية واالجتماعية، واليت تضطلع 
 .بدور كبري يف هذا اجلانب

مع ، تها هدفًا لرباجمهاألنشطة الطالبية حبيث يكون تعزيز القيم األخالقية ورعاياالهتمام اب .6
 .االهتمام ابلتجديد والتنويع يف أساليب تقدمي وتنفيذ الربامج 
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، ية ملا يؤثر على قيمهم األخالقيةالتفكري الناقد؛ للحد من االستجابة السلبعلى الطلبة  ويدتع .1
 .ومن أجل ذلك البد أيًضا من إحياء املنهج القرآين التساؤيل 

قيمًيا أخالقًيا يجقتدي به، وإجياد قنوات تواصل مع طلبتهم وتوجيههم أن يقدم املعلمون أمنوذًجا  .4
 .داخل املدرسة وخارجها، واحلرص على توظيف املواد الدراسية لتعزيز القيم األخالقية 

الستيعاب ما طرأ من تغريات والتعامل معها آلخر املستجدات، وذلك املكتبة  دور مواكبة .5
هم، وهتيئتها مبا يتطلعون إليه، واملبادرة إىل تنظيم أندية وأنشطة إبجيابية، ابحتواء للطلبة وتوجيه

 .فيما يهتمون به

 

 ولألخماق لدقةم:  لداتينبحث لمل

ٻ  پ  چ : فقال سبحانه يف ذلكيف األرض،  هاستخلف هللا تعاىل آدم عليه السالم وذريته من بعد

وقد أابن هللا تعاىل خللقه اهلدف من ذلك فجعل حقيقة  ،(11: ، اآليةالبقرة) چپ  پ  پڀ   
االستخالف تظهر من خالل معاين العبودية واالمتثال ألوامر هللا سبحانه وتعاىل، وأوضح القرآن 

ڄ   ڄ  چ : الكرمي أن اإلنسان املستخلف حقا هو الذي أسلم نفسه لربه ابلعبودية فقال سبحانه

 (.52:  اآلية، الذارايت)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

وعلى مدى اتريخ البشرية أرسل هللا تعاىل رسال للناس مبشرين ومنذرين، فكانت دعوة واحدة 
ورسالة واحدة مهما اختلفت يف بعض تفاصيل تشريعاهتا إال أان امجعت واجتمعت على عبادة هللا 

ا هبا، قال هللا وحده، وشرعت من املباديء واألخالق الرابنية ما فيه صالح البشرية إن هم التزمو 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    چ: تعاىل

أبرزت آايت القرآن الكرمي العديد من القصص وقد ، (31: ، اآليةالشورى)چک   ک  ک  ک   
وإسعاد هلم دور القيم واألخالق يف الدعوة إىل هللا ملا فيها من إصالح لشأن الناس واألمثلة اليت تظهر 

ومل تكن دعوة اإلسالم استثناء من ذلك، فهي الداينة اليت أرادها هللا سبحانه وتعاىل رمحة . يف حياهتم
حتل ى  ،لكافة الناس، ختمت الرساالت ومتمت مكارم األخالق، وبـجل غت من خالل رسول كرمي أمني

 .ابخللق العظيم، فكان أسوة حسنة للعاملني
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قصود ابألخالق والقيم، ونتعرف على أسسها ودورها يف بناء سنوضح امل املبحثيف هذا و 
 .وحتصني اجملتمعات، كما سنبني متيز القيم األخالقية يف احلضارة اإلسالمية على غريها من احلضارات

 مفجوم لدقةم: أوالا 

(. 5: م 3166الرازي، )أي تعدلت قيمته به " قام املتاع بكذا" و " قوم" من ( قيمة)القيم لغة مجع 
مثل سدرة ( القيم)الثمن الذي يقوم به املتاع، أي يقوم مقامه، واجلمع و " هي مثن الشيء والقيمة 

 . (734 : م3165الفيومي، " )وسدر، وقومت املتاع جعلت له قيمة معلومة

( قام)وهي من الفعل " قيمة" القيم مجع " أن ( 186 :م 3186 )ويذكر الزخمشري 
أي عدله فاعتدل وأصبح مستقيماً، وقوم " قوم العود فاستقام " ٍن منها وهلا عدة معا( قوم)ومصدره 

قام بعريك مائة دينار، وقام تعين الثبات أيضاً، تقول ماء : تقول ( جعل له مثناً ومقداراً )املتاع أي مثنه 
 ".اقيالدائم الب: ونقول هو احلي القيوم . أي ما له ثبات وال دوام"قائم أي دائم، وفالن ما له قيمة 

 چ اً مَ يَ ًا قِ ينَ دِ  چيف كتابه كلمات القرآن مفسرًا قوله تعاىل ( 314 :م6111)ويذكر خملوف 
البينة، " )فيها كتب قيمة"وقوله تعاىل  . أي اثبتًا مقومًا ألمور املعاش واملعاد( 323 :اآلية األنعام،)
 :اآلية الروم،)چې  ې  ې  چ وقوله تعاىل . أي أحكامًا مستقيمة تبني احلق من الباطل( 1

 .أي املستقيم الذي ال اعوجاج فيه( 11

الثبات، الثمن، السعر، القْدر، : هذه املعاين يف اللغة، ومن  عدة معانٍ يف كلمة قيم   يتأتو
وأنيس وآخرون ( م6111)، وهو ما أوضحه الفريوزآابدي زالة العوج، واالستواء، واالعتدال وإالدوام

ما سبق ميكن القول أن مفهوم القيم يف اللغة يدور حول معاٍن كثرية منها من خالل و  (.م3176)
 .الثمن، االستقامة، القدر والوزن، الثبات، االعتدال واالستواء

وال شك أن هذه املعاين منسجمة مع بعضها البعض، فالشيء القيم هو الشيء املستقيم  
يستند إىل احلق الذي ال يتغري، وهو لذلك  الفاضل الذي ال اعوجاج فيه، وهو لذلك اثبت دائم ألنه

 .مثني وذو قدر رفيع
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وقد ، السياق الذي جاءت فيهوفق ما يقتضيه  بعدة معانٍ أما يف القرآن الكرمي فقد وردت  
مراعاة الشيء، والثبات، والعزم، والدوام واحملافظة، : بعضاً من هذه املعاين (م3113) صفهايناأل ذكر

 .والتثقيف وتقومي األمور، 

الباحثني يف علوم  انلت اهتماماً خاصاً منفقد وألن هذه الكلمة هلا جماالت استخدام متنوعة 
، واالقتصادية، وعلوم النفس واالجتماع، وغريها، كما ميتد والفلسفية والرتبوية، ،الدينيةمنها شىت، 

ا من التنوع والتعدد ا كبريً االهتمام هبا ودراستها إىل فرتات اترخيية طويلة، مما أضفى عليها قدرً 
 .واالختالف

 لملختمف  لدقةم عهنر لدفمسمفت : اثوةتا 

 تعددت اجتاهات حتديد مفهوم القيم يف الفلسفات املختلفة، فالفلسفة املثالية ترى أن القيم
وأما الفلسفة الواقعية فرتى أن . اثبتة وليست متغرية، فاحلق اثبت واخلري هو اخلري دائما واجلمال مطلق

القيم متغرية ونسبية ويتم احلصول على القيم عن طريق احلواس والتجربة عندما يتفاعل اإلنسان مع 
بية ومتغرية بتغري االجيال وأما الفلسفة الربامجاتية فيؤمن أنصارها أبن القيم نس .الواقع ومعطياته

واجملتمعات، كما يؤكد الربامجاتيون على عدم وجود قوانني أخالقية مطلقة يفرضها واقع غري طبيعي،  
كما هو احلال يف الفلسفة املثالية، ويؤكد أصحاب الفلسفة الربامجاتية أن القيم ذاتية ليست 

وميكن القول أن مجيع . و املوقفموضوعية، أي أهنا تعود إىل ذات الشخص الذي يقيم الشيء ا
الفلسفات الرتبوية من واقعية، ومثالية، وبرامجاتية، ترى أن القيم هي معيار للسلوك الذي خيدم الفرد 

 (14-11 :م6118 املالكي،. )واجملتمع والبيئة اليت يعيش فيها

 لدقةم من مهنظور إامامي: اثداتا 

وتوجه  هي مبادئ حتث على الفضيلة أن القيم يف اإلسالم( 623: م3111)يرى الصاوي  
السلوك اإلنساين لصاحل الفرد واجملتمع، وتستمد هذه القيم أصوهلا أمراً وهنيًا من كتاب هللا تعاىل وسنة 

بناء معريف وجداين سلوكي، تتسم أبهنا " أبهنا القيم ( 31: م6131)احلارثي  عرفو  .رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
إجيابية تقوميية اختيارية تفضيلية، تتكون لدى اإلنسان من خالل تفاعله مع جمتمعه الذي نشأ فيه، 
وتعد إطارًا مرجعًيا لتصرفاته، فتوجه سلوكه القويل والفعلي، املباشر والضمين حنو خريي الدنيا واآلخرة، 
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جمموعة من " أبهنا  (71 :م6131)ابن محيد وآخرون  وعرفها " .اإلسالمية يف ضوء تعاليم الشريعة 
املعايري واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون واحلياة واإلنسان واإلله، كما صورها 
اإلسالم، وتتكون لدى الفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات احلياتية املختلفة، حبيث 

ن اختيار أهداف وتوجيهات حلياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خالل االهتمامات أو متكنه م
 " .السلوك العملي بطريقة مباشرة وغري مباشرة 

ضوابط حتكم عالقات الفرد وتفاعالته كاملة، مع ربه  أبهنا ومن الباحثني من عرف القيم
خالقيات اإلنسان، سبحانه وتعاىل، وعالقته أبفراد اجملتمع احمليط به، فهي متثل املرجعية الضابطة أل

 (61: م6111الغامدي، . )وتوجيه سلوكه

رفية جمموعة من املعتقدات والتصورات املع" أبهنا  فقد عرفها (184: م6118) اجلالد وأم ا
والوجدانية والسلوكية الراسخة، خيتارها اإلنسان حبرية بعد تفكر وأتمل، ويعتقد هبا اعتقاًدا جازًما، 
تشكل لديه منظومة من املعايري حيكم هبا على األشياء ابحلسن أو ابلقبح، وابلقبول أو الرفض، 

( 72 :م6111)العيسي  ابينما عرفه. "ز ابلثبات والتكرار واالعتزاز ويصدر عنها سلوك منتظم يتمي
جمموعة من مبادئ وقواعد حددها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، واليت من خالهلا حنكم " أبهنا 

 " .على السلوك اإلنساين من حيث الرغبة فيه أو عنه 

وأن املعىن  يظهر من التعريفات السابقة ان هنالك تباينًا فيما بينها يف حتديد ماهية القيم،
تشرتك يف  من املنظور اإلسالمي ولكنها االصطالحي للقيم قد خيتلف ابختالف االجتاهات واآلراء،

 :بعض األمور منها

 .(القرآن الكرمي والسنة النبوية)وحدة مصدر القيم املتمثل يف املصادر التشريعية اإلسالمية  .3
 .اكتساب القيم  دور البيئة االجتماعية واملواقف اليت مير هبا الفرد يف .6
 . تظهر وظيفة القيم من خال دورها يف الضبط وااللتزام ابلسلوك القومي .1
 (61: م6136املالكي، ) .سلوك الفرد وتفاعله مع اجملتمعظهور القيم يف  .4
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وابلتايل فالقيم ميكن أن تعر ف أبهنا معايري اثبتة مستمدة من دين اإلسالم وتعاليمه، يكوهنا  
ه احلياتية فتصبح سلوكاً دائماً ومالزماً له يعينه على احلكم على األشياء قبواًل او الفرد من خالل خربات

 .رفضاً 

 لألخماق: رلبعتا 

 :األخالق يف اللغة

مبعاٍن تدور يف اللغة وردت  أن كلمة األخالق( م6111)ذكر الفريوزآابدي األخالق مجع خجلجق وقد 
تدل على " خجلق"أن كلمة ( 617: م3113)األصفهاين بني  و . ءة والدينالسجية والطبع واملرو  حول

ڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  :القوى والسجااي املدركة ابلبصرية وهو ما دلت عليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل

 .(4:  ، اآليةالقلم) چں   

الطبيعة، ومجعها أخالق، : أبنهيف اللغة اخللق (  3645 :6ت، ج .ب)يعرف ابن منظور و 
 .لصورة اإلنسان الباطنةوهو وصف 

 چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ وقد ورد اخللق يف القرآن الكرمي ابلضم مرتني األوىل يف قوله تعاىل 
َ چوالثانية يف قوله تعاىل . وهو مبعىن أدب رفيع جم وخلق فاضل كرمي( 4 :اآلية القلم،) ِإْن َهَذا إال 

ويف هذه اآلية حيمل اخللق معىن الكذب واخلرافات ( 317 :اآلية الشعراء،) چخجلجقج اأَلوَِّلنْي 
 (.181 – 465 :6، ج3183الصابوين،)

فاخللق إذن منه ما هو حممود، ومنه ما هو مذموم، واإلسالم حيض على األخالق احملمودة  
 .وينهى عن رذائل األخالق

للسلوك أن األخالق اعتربت كنظام ( 4: م3171)ويف الفلسفات القدمية يقول ايجلن 
وهذا املفهوم عند الفالسفة القدماء . اإلنساين يقوم على أساس من العقل وتكون له غاية معقولة

وهذا جيعلهم  جيعل األخالق تقوم على العقل فال بد أن يسري اإلنسان وفق ما يدله عليه عقله،
 (18: م6118 املالكي،. )ينظرون لألخالق على اهنا السلوك اإلنساين الذي جيب أن يكون معقوالً 
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وبدور  يف املنظور اإلسالمي فقد اهتم املفكرون املسلمون ابألخالقوأما عن تعريف األخالق 
الشرع يف حتديد اخللق املقبول أو املرفوض، كما اهتم البعض ابجلمع بني اجلانب العقلي والشرعي يف 

قواعد ومبادئ حمددة شرًعا، " أبهنا ( 81 :م6111)فقد عرفها العيسي  .احلكم على أخالقية الفعل
. "الغاية من وجوده على أكمل وجه لتنظيم حياة وسلوك اإلنسان وعالقته بغريه، من أجل حتقيق 

عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال " اخلجلجق أبنه ( 26: م6112) وعرف اجلرجاين
صفة "  أبنه( 31 م،3111) امليداين ني يرىيف ح " .بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية 

 " .مستقرة يف النفس، فطرية أو مكتسبة، ذات آاثر يف السلوك، حممودة أو مذمومة 

علم اخلري والشر واحلسن والقبح، وله قواعده اليت " نه أب اخللق (83:م6116)ايجلن  وعرف
حيددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وحتديد عالقته بغريه على حنو حيقق الغاية من وجوده يف هذا 

 " .أكمل وجه العامل على 

ومما سبق يتبني أن األخالق هي عبارة عن صفات قد يكتسبها اإلنسان أو قد تكون نفسه 
، وتظهر يف سلوكه وممارساته، ووحيكم على األخالق أبهنا فاضلة أو قبيحة من خالل جمبولة عليها

 .تعاليم اإلسالم املستمدة من مصادره املعتمدة

جمموعة هي  (القيم األخالقية)يرى بعض الباحثني أن ومجعًا بني معىن القيم ومعىن األخالق  
من املبادئ والقواعد والضوابط واملعايري اليت تنظم سلوك الفرد واجلماعة، املستمدة من القرآن الكرمي 

املبادئ " أبهنا ( 7: م6111) املزين هاعرفو  .(31: م6114مرجتى، )" والسنة النبوية العطرة 
 " .واالجتماعية واملعايري اليت توجه الفرد وتضبط سلوكه، منطلقة من املعايري اإلسالمية 

جمموعة من الضوابط والفضائل "  القيم األخالقية هي أبن( 31: م6118)املالكي  ويعتقد
اليت تسمو ابخللق اإلنساين وترقى به إىل التزام الفضيلة والبعد عن الرذيلة، وتجْسَتمدُّ هذه الضوابط 

تمع حمل اعتقاد وإتقان وابلتايل والفضائل من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، حىت تكون عند الفرد واجمل
 " .حنكم من خالهلا على السلوك اإلنساين ابلقبول أو ابلرفض 

السلوك أو خطئه جمموعة من معايري احلكم على صحة هي ومن الباحثني من رأى أن القيم 
 (.51: م6111منصور وطالفحة، ) " .للفرد واجلماعة، واملستندة إىل العقل والشرع 



31 
 

ألغراض هذا البحث بـأهنا معايري وضوابط اثبتة تستمد تجعر ف القيم األخالقية  فإنومما سبق 
من املصادر املعتربة يف اإلسالم وهتدف لتوجيه تصرفات الفرد وحتديد ما هو مقبول او مرفوض من 

 .السلوكيات

 مصتدر لدقةم لألخماقة  :ختمستا 

فهم طبيعتها، وتتمثل تلك املصادر يف مصادر إن التعرف إىل مصادر القيم األخالقية يقربنا أكثر إىل 
التشريع اإلسالمي نفسها، وهذا ما مييزها عن غريها من القيم اليت يكون مصدرها املخلوق ال اخلالق 
مما جيعلها قابلة للتطبيق وااللتزام من منطلق انسجامها مع الفطرة اإلنسانية وواقعيتها وصالحها لكل 

 :ملصادر على النحو التايلزمان ومكان وميكن إمجال هذه ا

 :لدقحآن لدكحمي .3

إن القرآن الكرمي هو أول مصادر القيم األخالقية حيث  حيتوي على النسق القيمي اإلسالمي 
بتفصيالته وتفريعاته املتعددة، وهو الدستور الذي جيب أن نستند عليه يف اشتقاق القيم فكل آية 

وكل آية نصت على هني فإن ما تضمنته يعترب  ضمت أو نصت على أمر فإن ما تضمنته يعترب قيمة،
 (21 :3188أبو العينني، ) .قيمة سالبة تدعو إىل التزام قيمة موجبة

فالقرآن الكرمي منهج تربوي متكامل، وكتاب عقيدة شامل مليء ابلقيم املرغوب فيها، من 
 .متسك مبنهجه فاز وفلح يف الدنيا واآلخرة

القرآن الكرمي يعد منهاجًا تربوايً " أن ( 34 :6116)ويف هذا الصدد يؤكد أبو دف 
متكاماًل متوازانً، حيقق السعادة يف الدنيا واآلخرة لألفراد واألمة، فهو كتاب يفيض ابلرتبية اهلادفة إىل 

 ".إعداد الشخصية السليمة السوية وإجياد العناصر املطلوبة هلا

مرجع يف األخالق ابلنسبة للفرد املسلم،  القرآن الكرمي هو أهم" إىل أن  (2: م3186) ويشري فرحان
واإلنسانية مجعاء، فاألخالق من مثار اإلسالم لإلنسان واإلنسانية وبدوهنا ال يتميز اجملتمع اإلنساين 

 ".عن اجملتمع احليواين يف شيء يذكر
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أن القرآن الكرمي يتضمن تصورات متكاملة عن جوانب حياة ( 611 :3111) ويؤكد علي
اته ابلكون واحلياة، كما تضمن إطاراً للمعرفة والقيم وتصورات أساسية عن اجملتمع وغري اإلنسان وعالق

 .ذلك مما يعد إطاراً عاماً للحياة والرتبية

فعلينا أن نتمسك ابلقرآن الكرمي وقيمه الرفيعة ومبادئه األخالقية اليت تقوم على الصدق 
 .االرتقاء ابلفرد واجملتمعوالصراحة والعمل اجلاد املثمر، وما يساعد على 

 :لدسهن  لدهنبوة  .6

ڻ  چ أمر هللا تعاىل املؤمنني أن ينقادوا دون حرج جلميع أوامر النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد متثل ذلك يف قوله تعاىل 

فالسنة النبوية بالغ عن هللا عز وجل، (. 7 :اآلية احلشر،)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  
القيم األخالقية وتربز أمهية السنة النبوية من خالل كوهنا تعمل على  وهي مصدر هام من مصادر

 .إيضاح املنهاج اإلسالمي املتكامل يف القرآن الكرمي وبيان التفاصيل اليت مل ترد فيه

القرآن الكرمي ميثل اإلطار النظري يف اإلسالم والسنة " حيث يرى أن ( بكر)وإىل ذلك يشري 
 (.8 : 3181بكر، " )لية له إىل واقع عمليالنبوية متثل الرتمجة العم

السنة النبوية تزخر ابلقيم األخالقية " إىل أن ( 25: م3188) كذلك يشري أبو العينني
 ".الكثرية، وهي مصدر تشريعي هلذه احلياة وجيب استنباط القيم منها

مواقفه العظيمة فإذا كان لذلك جيب أن نتدارس حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأنخذ العربة والعظة من 
اصطفاه هللا من بني خلقه ورابه وعلمه " القرآن الكرمي دستوران، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قدوتنا ومعلمنا حيث 

بعنايته اإلهلية ليتمكن من محل الرسالة وتبليغها فأعده إعدادًا عظيمًا حىت كان خلقه القرآن يرضي 
 (.612: م3115النباهني، " )رم األخالقبرضاه، ويسخط لسخطه، بعث ليتمم مكا

إىل أن شخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هي األسوة احلسنة اليت  (6: م3181) ويف هذا الصدد يشري الندوي
 . تفوق مجيع القيم واملثل العليا للحياة اإلنسانية

األخالقية يتضح مما سبق أن القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدران هامان وأساسيان للقيم 
تركت فيكم أمرين " ففيهما كلمة الفصل يف الرتبية، وهذا ما يفهم من خالل التوجيه النبوي الشريف 
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لذلك جيب أن و . (811 :6ت، ج .ابن أنس، ب")لن تضلوا ما مسكتم هبما، كتاب هللا وسنة نبيه
 .من والسعادة والرفاهيةنستنبط منهما القيم الفاضلة، ونغرسها يف أبنائنا لتسود اجملتمع كي ننعم ابأل

 :لالجتجتد .1

" بذل اجلهد يف استنباط احلكم الشرعي مبا اعتربه الشارع دليالً " عرف العلماء االجتهاد أبنه 
 (.2  : م3111األسعدي، )

واالجتهاد اثبت يف الكتاب والسنة وبعمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وتعامل صحابته مهنع هللا يضر أمجعني، فمن 
إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا وال تكن "  الكتاب قوله تعاىل دالئله يف

 (. 315النساء، " )للخائنني خصيما

الشريعة اإلسالمية ابقية إىل يوم الدين وكذلك مصادر " أن ( 661 :م3115) ويذكر النباهني
أحكامها القرآن والسنة إىل األبد، واملسائل البشرية والقضااي املتنوعة تتجدد، فرمبا ال جند ما يقضي 

 ".هبا يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية فال بد على علمائنا اإلجالء االجتهاد آبرائهم

هي مصدر هام  –يف امليدان الرتبوي  –أن اجتهادات املفكرين املسلمني ويضيف النباهني 
وقطاع تربوي يشتمل على قواعد ومبادئ متثل ترااًث فكراًي هائاًل يستحق الوقوف والتحليل والدراسة 

 (.661 :م3115النباهني، )

التوصل ، جيتهدون يف تفاالجتهاد مصدر هام للقيم األخالقية انبع من مفكرين مسلمني ثقا
 .إىل ما حيقق املنفعة اهلامة، ونشر اخلري والعدل واملساواة

 :لسإمجتع .4

اتفاق مجيع اجملتهدين من املسلمني يف عصر من العصور " يعرف اإلمجاع يف اصطالح األصوليني أبنه 
 (.45 :ت.خالف، ب" )بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على حكم شرعي يف واقعة

ليت تتمثل يف وجود عدد من اجملتهدين وإمجاعهم على احلكم يف واقعة لالجتهاد أركانه او 
وإبدائهم الرأي فيها ابتفاق عام بني مجيع اجملتهدين، فإذا ما توفرت هذه األركان أصبح هذا احلكم 

 . قانوانً شرعياً ال جتوز خمالفته
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اهتا فإهنا تندرج أنه إذا ما ثبت اإلمجاع وتوفرت أركانه حول حادثة بذ( أبو العينني)ويرى 
ضمن السلم القيمي احلاكم للجماعة املسلمة وأفرادها، وتصبح قيمة ملزمة متثل إمجاع آراء اجملتهدين 
العارفني أبصول التشريع من انحية ومبقاصده من انحية أخرى، لذلك فهم ال جيتمعون إال على 

 (.22: م3188أبو العينني، . )الصاحل وما حيقق املصلحة الشرعية

 :حفلدع .5

 (.656 :م3187زيدان، " )ما ألفه اجملتمع، وسار عليه الناس من قول أو فعل أو ترك" العرف هو 

ميكن اعتبار العرف من مصادر القيم يف اجملتمع " أنه ( 27 :م3188)وقد أابن أبو العينني 
اإلسالمي خاصة العرف الصحيح وليس الفاسد، ويشرتط فيه أال يكون خمالفًا للنص أبن يكون عرفاً 

 ".صحيحاً شائعاً بني أهله معروفاً عندهم معموالً به من قبلهم، وأن يكون العاملون به أكثرية

خالقية للمجتمع املسلم وتربيته، اليت جيب أن نتمسك هبا هذه هي أهم مصادر القيم األ
وحنرص عليها حىت ينشأ أبناؤان تنشئة صحيحة خالية من اآلفات االجتماعية من أجل بناء جمتمع 
إسالمي متماسك، فاإلسالم منهج حياة يعتين ابلقيم اخللقية عناية شديدة، وجيعلها من األسس 

 .لفرد واجملتمعوالركائز اليت يقوم عليها صالح ا

 لسإامامة  أاس لدقةم لألخماقة  :اتداتا 

وامل التغيري وحماوالت بناء وقدرته على الثبات أمام عال إن قوة األساس ورسوخ األصول ترتبط بقوة
والقيم كان ذلك مؤشرا لصمود وثبات البناء،   قوية مبا فيه الكفاية األسس كانت  فكلما، االستهداف

األخالقية يف اإلسالم رغم ما يجشن عليها من حروب االستهداف وما تتعرض له من مساعي مستمرة 
اخلضوع، وما ذاك إال لقوة قواعدها وجتذ ر أسسها يف مفاصل النظام  أتىبإلزالتها وضعضعتها إال أهنا 

 (61م، 6136املالكي، . )اإلسالمي بكافة فروعه

من املصادر املعتربة يف التشريع  على أسس عديدة تنبثق ترتكز القيم األخالقية يف اإلسالمو 
اإلسالمي، ومن أجل جتنب اإلشكال يف فهم وحتديد هذه القيم كان ال بد من فهم صحيح لألسس 
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: هي (م6136)واملالكي ( م6116)ايجلن  كما أوضحها كل منهذه األسس  و  اليت بنيت عليها،
 :ساس اإلنساين، واألساس اجلزائياألساس العلمي، واألاألساس االعتقادي، و 

منظومة القيم األخالقية اإلسالمية، ومنه  اتجبىن عليهأهم ركيزة هو و: لعتقتدي: لألاتس لألول
تفقد األخالق مكانتها وعظم أتثريها يف اإلنسان، وال ميكن " تستمد قدسيتها وثباهتا، وبغيابه 

به  وآمنواتطبيقها تطبيًقا علمًيا دقيًقا يف السر والعلن إال إذا اختذ هذا األساس يف قلوب البشر مكااًن 
، والعقيدة السليمة ترتبط ابلسلوك ارتباطًا وثيًقا، وهلذا يقرتن (75: م6115 املانع،" )إميااًن صادقًا 

اإلميان ابلعمل الصاحل يف كثري من آايت القرآن الكرمي وأحاديث السنة النبوية، ومن ذلك قول هللا 
ويف احلديث قـال عليه الصالة (. 11:  ، اآليةفصلت)چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ : تعاىل

كتاب األدب  ،1 م،6111 األلباين،)" ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهـد له : " والسالم
 (.352 :الرتغيب يف إجناز الوعد واألمانة: وغريه، ابب

أن للشعائر والعبادات مقاصد أخرى سوى التعبد احملض،  (61: م6116)وقد ذكر رشوان  
 ."الت أخالقية امر واحملظورات اإلهلية تنطوي يف غاايهتا على فضائل  ودالفاألو " 

يف التصور  لتصور اإلسالمي لإلنسان والكون واحلياة، فاإلنسانويتمثل اب: عمري: لألاتس لداتين
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    چ : فضلها، قال تعاىلخملوقات هللا وأ كرمأ اإلسالمي هو

قد ، و (71: ، اآليةاإلسراء)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
وسخر له  ،(11: ، اآليةالبقرة) چٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ : فقال األرض يف تعاىل استخلفه هللا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : الكون ليؤدي فيه مهام االستخالف اإلهلي، كما قال

نسان لالنتفاع وهذا االعتقاد يدفع اإل ،(61:  ، اآليةلقمان) چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڦ  
، أما احلياة خالقها عز  وجلوتطويعها، كما حيرره من اخلضوع ألي قوة كونية سوى  الكون خبريات

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    چ : حني قالـ لبناء واالبتالء الذي قرره هللا تعالىالدنيا فهي زمن ا

  .(م6111الغامدي، ) (6: ، اآليةامللك) چٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   

أمرين أشار إليهما  حتقيق البـد من واجب االستخالف كانيؤدي اإلنسان  من أجل أنو 
استعالء اإلنسان وسيادته على نفسه وعلى الكون مًعا، ويكون هذا : أوهلما( " م6115) املانع
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ابستغالل مكوانت الكون وتوظيفها لعمارته، مع وجوب ضبط اإلنسان مليوله ورغباته وحاجاته 
 اكتشاف قوانني التسخري والنواميس الرابنية: وتوجيهها وفًقا للمثل والقيم اإلسالمية العليا، واثنيهما

ومراعاهتا والعمل وفق مقتضياهتا وجتنب الصدام هبا، وألن اكتشاف تلك القوانني وااللتزام هبا ال يقدر 
عليه إال اإلنسان الصاحل املؤهل فقد شددت الشريعة اإلسالمية على احملافظة على جوانب هذه 

جل ذلك األهلية وهي الضرورات اخلمس؛ الدين والنفس والعقل والعرض واملال، وسجن ت من أ
 " .التشريعات والعقوابت 

أن هنالك ثالثة أمور أتيت ضمن هذا ( 83: م6115)وقد وضح املانع   :إوستين: لألاتس لداتدث
 :طبيعة اإلنسان، وحرية اإلرادة، والشعور ابملسؤولية، وقد وضحها كما يلي :األساس هي

ة بفطرهتا، و  - قابلة للتوجيه والتأثر مبا حييط هبا، الطبيعة اإلنسانية مركبة من اجلسد والروح، وهي خري 
كل : " ومن هنا أييت دور القيم األخالقية يف تربيتها وهتذيبها، وفق ما أخرب النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقوله

،كتاب م3118 البخاري،)" مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه 
، وتركيبتها هذه تقتضي تداخل الكثري من  (621: أوالد املشركنيما قيل يف : اجلنائز، ابب

الدوافع والغرائز، األمـر الذي راعته القيم األخالقية اإلسالمية فلم تدع لبرتها وال هتميشها وال  
 .(682: ، اآليةالبقرة) چ اَل يجَكلِ فج اَّللَّج نـَْفًسا ِإالَّ وجْسَعَها چكلفت اإلنسان ما ال طاقة له به 

نح هللا عز وجل اإلنساَن حرية تتناسب مع تكرميه ومسؤوليته، مل كه الكون ألداء واجبه وإقامة م -
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : شرع هللا فيه، وزوده ابلعقل القادر على التمييز، وترك له مسؤولية االختيار

مث أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب يف جتل   ،(8-7:  ، اآليةالشمس) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
، الكهف) چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : واضح ملْنِحِه حرية االستجابة

ر ابلنفس ويف ذات الوقت ضبط حريته ابالستقامة على شرع هللا وعدم إيقاع الضر ، (61: اآلية
 .أو ابآلخرين

راته واختياراته اليت يتخذها دون إكراه، حسنة  يرتتب على حرية اإلنسان وإرادته حتمل مسؤولية قرا -
كانت أم سيئة، مسؤولية أمام هللا ـ هلالج لج ـ أوالً، مث أمام نفسه، سواء فيها أعمال قلبه وأعمال 
جوارحه، ما مل ينَس أو خيطئ أو يضطر، وهو مسؤول أيًضا أمام جمتمعه يف مدافعة ما حيدث فيه 

من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل : " حديث من أخطاء والسعي إلصالحها، كما يف
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، كتاب ه3431مسلم، )" يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان 
 . (53: كون النهي عن املنكر من اإلميان: اإلميان، ابب

املسؤولية إذا كانت احلرية ترتتب على أنه ( 311: م6118)يوضح سامل  :جزلئي: لألاتس لدحلبع
فاجلزاء أصل مهم . وجب إاثبة املصيب وعقاب املخطئفإن املسؤولية تستلزم اجلزاء، وطبيعة اجلزاء تست

يف البناء القيمي ألنه يدفع اإلنسان للتمسك ابلقيم األخالقية مهما كانت الظروف، إضافة إىل أن 
مئ  چ :  عز وجل يف كتابه فقالاملثوبة على فعل اخلري والعقوبة على فعل الشر سنة إهلية ذكرها هللا

-11: ، اآليةالنجم) چىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ : ويف اآلية األخرى يقول احلق تبارك وتعاىل (.43

" أن ينب ه إىل ( م6118)ايجلن  إال أن (.8-7: ، اآليةالزلزلة) چک  ک  ک  گ  گ   گ   
لتزام ابلقيم األخالقية ال يقتضي أن يجلزم هبا جملرد نيل الثواب أو خوف العقاب، بل لضرورهتا اال

  ".قاء هبا عن احلياة احليوانية للحياة اإلنسانية يف تكرميها واالرت

 ي لسإامام خصتئص لدقةم لألخماقة  :اتبعتا 

األسس اليت تبىن عليها واملصادر للقيم األخالقية يف اإلسالم خصائص تتميز هبا عن غريها يف ضوء 
: 6118)واملالكي  (م6111) الغامدي اليت تشتق منها، وميكن تلخيص هذه اخلصائص مبا أورده

 :(64-31: م3117) اخلزندارو  (68 -67: م6136)واملالكي ( 56

مصدري اإلسالم القرآن الكرمي والسنة النبوية، فهي رابنية القيم األخالقية تستمد تستمد : الرابنية -3
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ : يف مصدرها، ورابنية يف غايتها، قال هللا تعاىل

 .(326: ، اآليةاألنعام)چۈ  
وليست مثالية خيالية  فالقيم األخالقية يف اإلسالم ليست خاضعة للواقع مستسلمة له،: الوسطية -6

بل هي قيم ساميـة ترتقي ابلواقع وتجعِليه مبا يتالءم والقدرات البشرية؛ ومرد ذلك  ال ميكن حتقيقها،
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : هو قيامها على الوسطية اليت هي مزية هذه األمة املسلمة

 . (341: ، اآليةالبقرة) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ
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جلانب دون آخر، بل هي جامعة بني الروح  يف اإلسالم ال تنحاز األخالقيةالقيم : التكامل -1
واجلسد، والفرد واجملتمع، والدنيا واآلخرة، والعاجل واآلجل ابعتدال وتوازن، ومن ذلك داللة قول 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : هللا تعاىل

 . (16: ، اآليةاألعراف)چڇ  ڇ     ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ  
جبوانب احلياة اإلنسانية رأسًيا وأفقًيا، سواء ما يتعلق  القيم األخالقية يف اإلسالم حتيط: الشمول -4

منها بطبيعة الفرد وحاجاته وعالقاته ومتطلباته، واجملتمع ومكوانته وتفاعالته، وذلك أاتح تغلغلها 
 . كل جزء من حياة الفرد واجملتمعيف

من عاملية وانفتاح ال اتسمت القيم األخالقية يف اإلسالم مبا اتسم به دين اإلسالم اخلامت : العاملية -5
      ۀ  ہ  ہچ : ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي قول هللا تعاىل لنبيه وهو ما يؤكدهميازجه التذبذب أو النسبية، 

 (68: ، اآليةسبأ) چہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   
ليست مثالية صرفة يعجز الفرد عن االلتزام هبا، بل هي  يف اإلسالم القيم األخالقيةإن : الواقعية -2

، وابلتايل (7:  ، اآليةالطالق)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ   چ متوافقة مع طبيعة اإلنسان وتكوينه 
 . زمان ومكانحال ويف كل فهي صاحلة للتطبيق يف كل 

ال يطرأ عليها أدىن تغيري  يف أصوهلا اثبتة يف اإلسالم القيم األخالقية :ملرونةالثبات واقيم جتمع بني  -7
هي مرنة يف تطبيقها وقابلة فأو تبديل مبا يضمن استقرارها ومتاسكها واستمراريتها، ويف الوقت ذاته 

يِن  چ :للتفعيل يف خمتلف األحداث والظروف، وذلك مقتضى قول هللا تعاىل َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
ينج اْلَقيِ مج َوَلِكنَّ  َها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ َذِلَك الدِ   َأْكثـََر النَّاِس اَل َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللَِّ الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليـْ

 .(11:  ، اآليةالروم) چيـَْعَلمجوَن 

 ولحلضترة لدغحبة لحلضترة لسإامامة   بنيلدقةم لألخماقة   :اثمهنتا 

يف هذا العصر الذي تجستهَدف فيه احلضارة اإلسالمية برم تها، تتصدر القيم األخالقية مشهد الصراع 
احلضاري بني اإلسالم والغرب، حيث ترتكز عليها حماوالت االستهداف، ألن حموها أو إضعافها ميثل 

تمايز الذي َيِسم احلضارة اإلسالمية وإجنازاهتا انبثاقًا من اخلطوة األوىل حنو إلغاء جذور التفرد وال
املالكي، . )، وصواًل إىل االحتالل احلضاريقيمها، فيتعب د بذلك الدرب ويسلك لالستتباع املتوايل

 (13: م6136
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على مستوى الفرد خيفى على أحد ما للقيم األخالقية من دور مفصلي يف التغيري  الو 
األخرى لى القيم األخالقية سلًبا وإجيااًب كفيل ببلوغ األثر إىل مفاصل احلياة فالتأثري ع واجلماعة،

إيضاح التباين بني أصول القيم األخالقية اإلسالمية والغربية، حيث  ومن الضروري. وإحداث التغيري
القيم العاملية ال خالف على أمهيتها  " يصعب االنسجام بينهما وإن تشاهبت مظاهرمها، فالكثري من 

كـقيم يف حد ذاهتا، من منظور مثايل صرف، ولكن واقعًيا وعملًيا ال ميكن قبول قيمة ما دون وضعها 
وتفسريها يف سياقها االقتصادي واالجتماعي وحتديد األطراف املستفيدة وصاحبة املصلحة وراء طرح 

" ا واجتاهاهتا هذه القيمة، فالقيم ال توجد من فراغ، بل البد هلا من أرضية تبني حدودها ومعامله
 ( .م6114 نصار،)

ومن خالل إيضاح أصول التباين بني هاتني املنظومتني تبدو مربرات استمرارية التدافع القيمي 
امللقى على عاتق من يتمثل منظومة القيم األخالقية اإلسالمية مطلًبا ملًحا؛ ألجل حتقيق احلياة 

احلضارة اإلسالمية وثوابتها انتهاء، دون أن تبقى املطمئنة للفرد واجملتمع ابتداء، واحلفاظ على نواة 
املالكي، )املنظومة األخالقية اإلسالمية يف موضع ردود الفعل أو أن يدخلها اخللط واالنتقائية 

 .(16: م6131

يف  اإلسالمية والغربية يف احلضارتني بني القيم األخالقية ختالفأوجه اال توضيحوميكن 
كذلك و  ،(م6136)واملالكي  (م6118) غنيماتكل من  إىل بعض منهاالنقاط التالية واليت أشار 

 ":القيم بني اإلسالم والغرب"يف كتابه  (م6115) املانع

مفهوم القيم األخالقية ومعيارها واضح ومنضبط يف اإلسالم؛ لوضوح مصدر استمدادها، فيما  -3
وهلا اضطروا الد عاء نسبية يشوب الغموض والضبابية نظريهتا الغربية، وللخروج من التيه واجلدل ح

 .القيم 
تنطلق املنظومة القيمية األخالقية اإلسالمية من منطلق رابين راسخ ال يطـاله النقص أو التغيري،  -6

يتمثل يف مصدري التشريع اإلسالمي؛ القرآن الكرمي والسنة النبوية، بينما تنطلق القيم الغربية من 
، وحيًنا املنفعة، أو املادة أو اللذة، فال ثبات وال منطلقات بشرية متناقضة، حيًنا تكون العقل

 .استمرارية للمنطلقات وال ملا بجين عليها من قيم أخالقية 
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تطبيقها يف أي زمان ومكان، مهما اختلفت  يستطيعاملستمسك ابلقيم األخالقية اإلسالمية  -1
األحداث والشخوص، فهي معايري داخلية اثبتة ال ميلك املسلم احلق أن يلتزم هبا مىت شاء 
ويتخلى عنها مىت شاء، أو أن يدع للمؤثرات اخلارجية التحكم فيها، على النقيض من القيم 

ٍة وضمن أجطٍر تتحكم فيها نظـرهتم الربامجاتية الغربية اليت يلتزم هبا مد عوها يف أوضاٍع وداخل جغرافي
 .لكل شيء 

تنطبق غاية التشريعات اإلسالمية على القيم األخالقية مبا تتسم به من توازن بني عاملي الغيب  -4
والشهادة وبني اآلين  واآلجل والفرد واجلماعة، حيث انسجام حتقيق العبودية واالنقياد هلل تعاىل 

مع مهام االستخالف يف األرض وعمارهتا كما أراد هللا وأمر، أما القيم  وابتغاء اجلزاء األخروي
الغربية فغاايهتا بشرية مادية آنية حمضة وذات بجعد واحد، ميثل الفرد مبطالبه وطموحه غري احملدود 
مركزها، يشبع ملذاته ويرضي غرائزه دون اعتبار ملن سواه فرًدا كان أو مجاعة، فضاًل عن إيالء أي 

 (م6115املانع، ) .م ابلدار اآلخرةاهتما

يظهر مما سبق ان االختالف بني القيم األخالقية يف الفكرين اإلسالمي والغريب متجذر 
وعميق، وهلا أثر واضح فيما ينتج عنهما من سلوك وفكر ونظم، ومبا أن العوملة الثقافية هلا أثر ابرز يف 

نا وقيمنا بشكل منهجي مدروس من أجل جانب األخالق كان لزامًا أن نعمل على محاية أخالق
 .مواجهة اآلاثر السلبية اليت قد تنتج عن التغريات املرتتبة على العوملة الثقافية

 لملحجعي دألخماق من مهنظور إاماميلسإطتر : اتاعتا 

إن اإلسالم يقوم على ثالثة ركائز وهي االعتقاد والتشربع واألخالق، وابلتايل فإن مصدر هذه 
. واألخالق يرتبط وجودها بوجود الدين تستقى منه وتبىن عليه. س بنائها هو الوحياألخالق وأس

 .فمحاسن األخالق هي من ركائز هذا الدين

وكما ذكران سابقا يف هذه الدراسة فإن هنالك اختالف يف وجهات النظر بني الفلسفات 
الم ومقاصده هي واحلضارات يف معىن األخالق ومصدرها، ويف هذه الدراسة نرى أن دين اإلس

املرجعية يف بناء القيم األخالقية واملثل العليا، والعادات الفردية واجلماعية، فهي قد وصلت ملا مل يصل 
إليه أي دستور إنساين أو أخالقي، وهي قيم تشكل ضمري اإلنسان وسلوكه وإرادته سواء على 
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اقف املختلفة يف حياة اإلنسان،  وهي قيم شاملة متكاملة تستوعب املو . املستوى الفردي او اجلماعي
كما أهنا تستمد من مصادر معتربة ومعتمدة عند األمة مبا فيها كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا 

 . عليه وسلم، وما توصل إليه علماء ومفكرو األمة ابجتهاداهتم عرب التاريخ

سة املعروفة حبفظ الدين، وهنالك ارتباط وثيق بني القيم األخالقية واملقاصد اإلسالمية اخلم
وهذه املقاصد والضرورايت حتفظ لإلنسان كرامته وتعطيه ما . والنفس، والعقل، والنسل، واملال

يستحق من رعاية ملصاحله ودفع املفاسد عنه، كما اهنا تؤكد على املصلحة االجتماعية العامة لألمة، 
 .لونهبغض النظر عن دينه وعرقة و ( كإنسان)وترعى مصاحل اإلنسان 

 

 أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة : لملبحث لداتدث

لتنمية القيم األخالقية العديد من األساليب اليت جيب على املعلم أن حييط هبا علمًا وأن يكون مدركاً 
واملعلم الناجح حيرص على اختيار األساليب اليت تناسب طالبه واليت من خالهلا يسعى . ألمهيتها

القيم املرغوبة  وابلتايل جيين مثار جهده من خالل ما حيققه من نتائج يف لتحقيق أهدافه وغرس 
 .طالبه

 لألاتدةب لملستخرم  دتهنرة  لدقةم لألخماقة : أوالا 

أهم األساليب اليت من خالهلا ميكن للمعلم تنمية القيم ( 87-78، م6136( )أبو شاويش) خلص
 :األخالقية يف طالبه، وهي كما يلي

 :ولسإرشتد توجةهأاموب لد (3

 واإلرشاد يف اكتساب القيم والتوجيه وجل رسوله الكرمي ابستخدام أسلوب الوعظ لقد أمر هللا عز
أجولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلمج اَّللَّج َما يف قـجلجوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنـْهجْم َوِعْظهجْم  ) :قال تعاىل، فاحلسنة وترك السيئ منها

 (21: النساء، اآلية) ( قـَْواًل بَِليًغاَوقجْل هَلجْم يف أَنـْفجِسِهْم 

 وتوجيههموعلى املعلمني واملربني االستفادة من هذا األسلوب يف تعديل سلوك طالهبم 
. الطيبة الوجهة الصحيحة يف احلياة واستثمار املواقف املناسبة لتقدمي املوعظة ابستخدام الكلمات
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 الصاحلة حىت تؤيت مثارها، وجيب أن تقدم املناهج الدراسيةاملوعظة إىل اللني والقدوة  وغالبًا ما حتتاج
 .اآلخرة املواقف اليت يستخلص منها املتعلم العظة والعربة حىت يستفيد منها يف حياته الدنيا وحياته

 (83م، 6136أبو شاويش، )

 :أاموب لدقروة لحلسهن  (6

احلسنة، وذلك ألن الطبيعة البشرية إن من أكثر األساليب جناحًا وأتثريًا يف الطالب أسلوب القدوة 
فطرت على احملاكاة واكتساب اخلربات من خالل تقليد اآلخرين، وألهنا متجسدة وماثلة أمام من 

 (374م، 6116القاضي، . )يراقبها

وهنالك حاجة ماسة لدى املتعلم ألن جيد هذا األسلوب متمثاًل يف معلمه ومربيه ليكون قدوة صاحلة 
وال  .هذه القيم احلي ة حني يراها متجسدة أمامه ومطبقة بشكل عملي يف احلياةتدفعه إىل اكتساب 

يكفي أن يقوم املعلم مبجرد التوجيه والنصح والوعظ دون أن يتمثل ذلك األمر، فالرتبية ل تصلح إال 
 .إذا اعتمدت على األسوة احلسنة يف وضع ما يقال نظرايً موقع التطبيق

ليكونوا قدوة للناس على مر الزمان، ودعا إىل اختاذ الرسل  ولقد أرسل هللا عز وجل الرسل
َ ): قدوة وأسوة حسنة، قال هللا تعاىل َلَقْد َكاَن َلكجْم يف َرسجوِل اَّللَِّ أجْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرججو اَّللَّ

 (.63: األحزاب، اآلية)  (َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا 

 ، ألهنا تعتمد على مجيع احلواس، والتعلممن أدومهامن أكثر طرق التعلم فاعلية و لقدوة وتعد  ا
الكرمي على  ثبااتً يف نفوس الطالب، ولقد ركز القرآن ؤثراتالذي تشرتك فيه مجيع احلواس من أكثر امل

ة البد أن ميثل املنهج الذي يكون قدو  ضرورة االقتداء ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص ابعتباره أسوة حسنة، فاملعلم كي
تناقض بني قوله وعمله وكي يتخذه املتعلمون قدوة  يعلمه، ويريب به على هديه، وحىت ال يكون هناك

ولقد كان الرسول دمحم عليه الصالة والسالم يقدم أفض لقدوة . هلم ويتأسوا به يف كل حركاته وسكناته
ن قرآاًن ميشي على األرض، حمققًا للمنهج الرتبوي للناس فهو خري من ترجم القيم احلية يف حياته فكا

 (71م، 6136أبو شاويش، . )الصحيح وينشر القيم واألخالق العالية

 (: لداولب ولدعقتب)أاموب لدرتغةب ولدرتهةب  (1
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استخدم القرآن الكرمي أسلوب الرتغيب ابجلنة والثواب العظيم ملن آمن وعمل صاحلاً، كما استخدم 
 : أسلوب الرتهيب من عذاب النار والوعيد ملن يكفر ابهلل ويسيء يف أعماله، ويف ذلك قال هللا تعاىل

رًا يـََرهج  )  (.8-7: الزلزلة، اآلية) (َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـَرَهج َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـ ( 7)َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

اإلاثبة  ومنهاج حياة متكامل للرتبية وعلينا أن نعتمد أسلوب اً القرآن الكرمي ميثل دستور و 
وبعقابه على سوء سلوكه، فندعم ما يتوافق  ه على حسن سلوكهبتوالعقاب يف أتديب املتعلم وذلك إباث

ة واملستقيمة ومننع ما فيه احنراف وضالل عن جادة الصواب، وهي من تصرفاته مع القيم السليم
والقيم اليت متكنه تدرجييًا من أن يسلك السلوك  املتعلم على أن يتبىن االجتاهات ابلتايل تساعد

 .املرغوب فيه من تلقاء نفسه

 والرتغيب يف حتبيب وإغراء مبصلحة أو لذة آجلة مؤكدة وخالية من الشوائب مقابل القيام
بعمل صاحل أو االمتناع عن عمل سيء و عن ارتكاب شهوة حمرمة ابتغاء مرضاة هللا تعاىل، والرتهيب 
فيه وعيد وهتديد بعقوبة ترتتب على اقرتاف إمث أو ذنب مما هنى هللا تعاىل عنه أو على التهاون يف أداء 

 (657م، 3171النحالوي، . )فريضة مما أمر هللا تعاىل به

 :دتعمةمأاموب لدقص  ي ل (4

حَنْنج ): يف مواقع كثرية، ويف ذلك ذلك قال هللا تعاىل يف الرتبية أسلوب القصة استخدم القرآن الكرمي
َنا إِلَْيَك َهَذا اْلقجْرَآَن َوِإْن كجْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفلِ  يوسف، ) ( نيَ نـَقجصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا أَْوَحيـْ

 (.1: اآلية

 كالقصة التارخيية والواقعية املقصودة  العديد من انواع القصصالقرآن الكرمي  قد ورد يفول
من جزاء  أبماكنها وأشخاصها وحوادثها مثل قصص األنبياء وقصص املكذبني ابلرساالت وما أصاهبم

وهابيل، قابيل  على تكذيبهم، والقصة الواقعية اليت تعرض منوذجًا حلالة بشرية مثل قصة ابين آدم
اللحظات أو عصر من  والقصة التمثيلية اليت متثل واقعة بذاهتا واليت ميكن أن تقع يف أية حلظة من

 . العصور

والقصة أسلوب فعال يف تنمية القيم من خالل امليل الفطري للقصة وما هلا من أتثري ساحر 
وإذا كنا نسلم أبمهية القصة ودورها . على القلوب، فتكون وسيلة مؤثرة يف الروح والعقل والنفس
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أن الشأن ليس يف إيراد القصة كيفما اتفق ، بل البد  الواضح يف التوجيه الرتبوي، فإن علينا أن نقرر
جيب أن يتم نسج القصة على أساسها من أجل غرس القيم  من الوقوف على الطريقة الرتبوية اليت

 (81م، 6136أبو شاويش، . )املطلوبة

على املربني أن يستخدموا أسلوب القصة بشكل فاعل من أجل تنمية القيم وعليه فإن 
 .األخالقية، ملا للقصة من أتثري واضح وحلب لالنتباه والرتكيز، وعربة إجيابية لغرس القيم الصادقة

 :أاموب لحلولر (5

البناءة، وهو من األساليب املستخدمة يف القرآن الكرمي يف التعليم وتوضيح األمور هو احلوار واملناقشة 
 : طريق لالستماع للطرف اآلخر وأسلوب لإلقناع، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل يف سورة الكهف

 (14: الكهف، اآلية) ( وََكاَن لَهج مَثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوهجَو حيجَاِورجهج َأاَن َأْكثـَرج ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًا )

يفتح الفرصة أمام  التدريس مالئمة لتعليم القيم وبياهنا وتعزيزها، فاحلوارمن أكثر طرق "ويعترب احلوار 
، وهو بذلك قاشاملعروضة للن الطالب للتعبري عن أفكاره وتصوراته املختلفة حول القضااي القيمية

صحيح ويطَّلع على آراء وتوجهات  يكتشف صحتها وخطأها، ويعمل على نقدها وتقوميها مبنهج
من مشاعرهم وقيمهم وخماوفهم وآماهلم، وجيعل املعلم  ها، ويكشف عن املدفونوأفكار أخرى حنو 

وتفهمًا ألفكارهم وسلوكياهتم، ومن مث يكون أكثر حتديدًا ملنهج  معهم أكثر قراًب منهم وشعورًا هبم
 التعليم والتوجيه املتبادل بينهم وبينه، ويشعرون ابلقرب منه واملودة التخاطب معهم واختيار أساليب

 (318: ب6117اجلالد، ". )اليت هي أساس التوجيه القيمي له، فتنشأ الثقة

 :أاموب ضحب لألماتل (2

وتوضيح  وتربيتهم تعليم الناس أسلوب ضرب األمثال يف مواضع عد ة من أجلالقرآن الكرمي  جاء يف
 (َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلقجْرَآِن ِمْن كجلِ  َمَثٍل َلَعلَّهجْم يـََتذَكَّرجوَن  ) :، ومن ذلك قوله تعاىلهلم وراألم
 (.67: الزمر، اآلية)

وطريقة ضرب األمثال يف القرآن الكرمي حتقق نوعًا من التفكري والقياس واحلكم ابلنظائر 
صلى  قال رسول هللا: رضي هللا عنهما قال ويف السنة النبوية الشريفة قال النعمان بن بشري. واألشباه
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اشتكى منه  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا: "هللا عليه وسلم
وتعاطفهم  صحيح مسلم، ابب تراحم املؤمنني" )عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى

 (2753: 38وتعاضدهم، ج

-611: م3115)ليم وتنمية القيم األخالقية ذكرها اآلغا ولضرب األمثال فوائد يف التع
 :على النحو التايل( 614

األشياء  األمثال تجقرب الفكرة إىل أذهان املتعلمني وذلك بوضع حمددات عامة للصور وربط -
 .واألمور بعالقة واضحة

اخلربات ابألمثال  األمثال تجساهم يف تسهيل تذكر املعلومات واخلربات اجلديدة املرتبطة هبا، فارتباط -
 .جيعل استدعاء اخلربات سهالً ما دام استدعاء األمثال سهالً 

استخدام  يساهم األسلوب يف إاثرة االنفعاالت املناسبة للتأثري القوي على النفس ومن هنا كان -
 .حكمة ضرب األمثال

أساس يوجد  أسلوب ضرب األمثال يساهم يف َتقبل ما يراد تعلمه أو اكتسابه من خربات حيث -
 .واستدعاؤها منها لبناء اخلربات اجلديدة اليت يراد اكتساهبا وبذلك يسهل ايداعها يف الذاكرة

اخلربات  تجساهم األمثال يف استيعاب األفكار اجلديدة بسهولة ويسر وتعمل على تلخيص -
 .اإلنسانية املتفق عليها

 :لملرترا  لدعرمة  (7

ة واألوامر والنواهي للوصول ابملسلم إىل مرحلة يهدف القرآن الكرمي من خالل األساليب املختلف
التطبيق واملمارسة العملية هلذه التعليمات الدينية، فال يصح أن تكون جمرد أقوال جوفاء دون ممارسة 

أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عملية، وقد مدح هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز 
َيْسَتِمعجوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَِّبعجوَن َأْحَسَنهج أجولَِئَك الَِّذيَن َهَداهجمج اَّللَّج َوأجولَِئَك هجْم أجولجواْ الَِّذيَن  ) :عز  وجل   فقال

 (.38: الزمر، اآلية) (اأْلَْلَبابِ 
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وحيتاج تعلم القيم األخالقية إىل املمارسة التطبيقية العملية هبدف تثبيت هذه القيم لديهم، 
من جمرد مواعظ ونصائح داخل الصف إىل عملية سلوكية تطبيقية يقوم هبا  وحىت خيرج موضوع القيم

والرتبية اإلسالمية تتميز . "الطالب يف حياته فتصبح سلوكًا راسخًا ميارسه يف مواقف احلياة املختلفة
وال تقلل من دور املشاهدة وال تنقص من  ابلشمول والتوازن وال ينكر دور السمع والفكر واإلدراك،

بعضها إىل بعض فتضيف اإلنصات إىل السمع،  املمارسة، وإمنا تدرك أمهيتها مجيعًا وتضيفقيمة 
واإلميان إىل الفكر، واإلسالم كدين ودنيا وفكر وعمل ال  والبصرية إىل البصر، واإلتقان إىل العمل،

م أتثريها، أو ترديد الرتانيم واألدعية، لذا فإن للقدوة احلسنة يف اإلسال يقتصر على ممارسة الطقوس
 (642:م3115اآلغا، ". )وللتلمذة على يد املتمرسني فاعليتها وللممارسة العملية أهيمتها

 :أاموب لدرتبة  ابأللرلث (8

زخر القرآن الكرمي ابآلايت اليت تستخدم أسلوب الرتبية ابألحداث، حيث كانت تنزل اآلايت على 
 .ن هللا تعاله لرسوله الكرمي يف أحداث ومواقفالرسول الكرمي صلة هللا عليه وسلم تبيااًن وتوضيحًا م

أعجب املسلمون بكثرهتم وغرهتم قوهتم  ومن أمثلة ذلك ما نزل من القرآن الكرمي يف موقعة حنني حني
َلَقْد َنَصرَكجمج اَّللَّج يف  ) :جاء فيها قول هللا تعاىل حىت قالوا لن نجغلب اليوم من قلة فكان درس وعربة

ًئا َوَضاَقْت َعَلْيكجمج اأْلَْرضج مبَا َرحج َمَواِطَن َكِثريَ  َبْت ٍة َويـَْوَم حجنَـنْيٍ ِإْذ أَْعَجبَـْتكجْم َكثْـَرتجكجْم فـََلْم تـجْغِن َعْنكجْم َشيـْ
تجْم مجْدِبرِيَن   (.65: التوبة، اآلية) (مثجَّ َولَّيـْ

علمياً ليأخذ منه  توجيهاً تربوايً أوولقد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يغتنم فرصة األحداث اليت تقتضي 
: م6136أبو شاويش، . )فال تذهب األحداث سدًى بغري عربة أو توجيهاملسلمون درسًا إجيابياً، 

85) 

اآلغا، : )األمور التالية يكون التعليم ابألحداث فعااًل جيب على املعلم أن يراعيومن أجل أن 
  (277: م3115

ويشعر حباجة  علم الستغالهلا مهمة للمتعلم وحتوز على اهتمامه،أن تكون األحداث املنتقاة للمت -
 .لتفسريها
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املصادر  أن تستغل األحداث من أجل التدريب على ربط النتائج ابملقدمات، والرجوع إىل -
 .األصلية

الوصول إىل  أن ترتبط العربة من األحداث ابلعربة من أحداث أو مواقف تعليمية أخرى مما يسهل -
 .ىل تعليم أكثر تكامالً مفاهيم عامة إ

 .واملسببات واجتاهها ن تؤدي إىل التنبؤ ابألحداث مستقبالً وذلك مبعرفة الظروف احمليطةأ -

 .أن يؤدي البحث يف األحداث إىل املزيد من البحث واالستقصاء -

ن يطلع على آراء اجلهات املعنية ابحلادثة ويقارن بينهما وبني رأيه الشخصي ويف هذا تقنني أ -
 (277 :م3115اآلغا، ) .آلرائه

 دور لملعمم ي تعزةز لدقةم درى طماب لملحلم  لداتووة : اثوةتا 

توجب الرتبية احلديثة على املعلم أن يذكر دائما أننا لسنا يف حاجة إىل العلم فحسب ولكننا يف 
، وعلى هذا فإن دور املعلم ال يقف (61: ـم6113متويل، )حاجة إىل كثري من األخالق الفاضلة 

عند حشو أذهان الطالب ابملعلومات الغزيرة ألهنا وحدها ال ميكن أن تبين رجاال ، ولكن ال بد أن 
تعزز هذه املعارف واملعلومات ابلعمل الصاحل ، فإعداد اجليل يكون ابلعلم والعمل واألخالق والسلوك 

نسان السوي يف ،واملعلم مطالب ببناء الدين واخللق يف قلبه ، ورسم احلق يف عقله ، وتكوين اإل
تفكريه ومشاعره وأقواله وأعماله ويستطيع املعلم من خالل املواقف التعليمية واألنشطة اجلماعية أن 

الفقي، . )ينمي يف نفس املراهق القيم اخللقية واملبادئ الضرورية لتكيف املراهق ولسالمة اجملتمع
 (182: م3115

ب جسميا وعقليا ووجدانيا وخلقيا وسلوكيا ، واملتوقع من املعلم أن يهتم إبمناء شخصية الطال
فعالوة على املعرفة اليت يكسبها للمتعلم فهو يسعى إىل إكسابه جمموعة القيم واالجتاهات املقبولة 
اجتماعيا كما ينمي لديه األخالق واملعايري اخللقية القومية ، كما يغرس لديه العادات السلوكية 

 (  65: ـم6112الصائ ، . )ن خالل خمتلف املواقف اهلادفةاإلجيابية وينميها مبختلف السبل وم
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وإن جناح املعلم يف تنمية القيم اخللقية لدى الطالب يتطلب توافر كفاايت علمية ومهارات 
متعددة وإتقان مع حسن اختيار ألنسب اإلجراءات اليت يقوم هبا ليحقق األهداف املرجوة من 

: ا أن هناك بعض املتطلبات اليت البد من توفرها لدى املعلم املواقف الرتبوية الكثرية واملتنوعة كم
 (67: ـم3111العمرو، )

فغزارة علم املعلم وحرصه على تطوير قدراته وخرباته : التمكن من املادة العلمية جمال ختصصه  -3
 . العلمية ومتابعته املستمرة لكل ما يستجد يف ميدانه مينحه قدرة كبرية يف التأثري على طالبه

الستثمار دوره املعريف والثقايف يف توظيف املعلومات واملعارف اليت تتضمنها : الثقافة العامة  -6
 املقررات الدراسية لتنمية القيم اخللقية لدى طالبه

وطرق التدريس لكي تكون فعالة ومؤثرة البد أن تكون : إتقان مهارات وطرق التدريس الفعالة  -1
اليت تسهم يف اكتساب اخلربات وبناء االجتاهات وتنمية الفضائل شاملة للمؤثرات الرتبوية اإلجيابية 

 .اخللقية يف نفوس الطالب
 القدوة احلسنة أمام طالبه يف مظهره وسلوكه وتعامالته  -4
الرغبة الصادقة يف نشر العلم وإفادة املتعلمني ؛ وهذا ما يساعد املعلم يف حتمل معاانة العمل  -5

 (  65: م6112الصائ ، ) . الدؤوب ملصلحة طالبه

 لدقةم لألخماقة تهنرة  أمهة  : اثوةتا 

األخالق للحياة اإلنسانية يف نظر اإلسالم أكثر من أمهية  أن أمهية( 312: م3116)يقول ايجلن 
مهما تعددت و  .العلوم األخرى، ولذلك جعل األخالق مناط الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة

القيم وأمهيتها، إال أن لألخالق أثر واضح وجلي على الفرد واختلفت النظرات واألفكار حول مفهوم 
واجملتمع يستطيع الكل إدراكه ومتييزه مهما اختلفت اجملتمعات والبيئات، فالقيم اليت يتبناها األفراد 

 .واجلماعات تنعكس يف صورة سلوكيات فردية وممارسات جمتمعية تؤثر حتما يف اختياراهتم وعالقاهتم

 :ألمهية القيم األخالقية على مستوى الفرد واجملتمعوفيما يلي بيان 

 :يستوى لدفحدلملعمى أمهةتجت 
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تعطي األخالق الفرد الفرصة حنو هتذيب شخصيته وتصرفاته وسلوكه، وتعمل على إصالح الفرد 
نفسيا، وتوجهه حنو اخلري واإلحسان والتزام مكارم األخالق اليت تتضمن حياة نظيفة يف الدنيا وجزاء 

كما أهنا تضبط شهوات الفرد ومطامعه، وتسمو ابإلنسان وترفعه فوق املادايت   .يف اآلخرة أوىف
 (41: م6118، املالكي) .احملسوسة حىت ال يرتبط هبا ارتباطا كليا

واملالكي  (م6111) اجلالد كل  من  ما ذكره مستوى الفردمن أبرز ما يشري إىل أمهية القيم على هذا 
 :وذلك يف اجلوانب اآلتية( م6115) بكارو ( 68: م6136)

حتمي القيم األخالقية الفرد من االجنراف مع التيارات والشهوات والغرائز، وتساعده على التصدي  -3
املؤمن القوي : " للتحدايت اليت تواجهه والثبات على عقيدته ومبادئه، ويف ذلك يقـول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

يف األمر ابلقوة : م، كتاب القَدر، ابب3118مسلم،)" عيف خري وأحب إىل هللا من املؤمن الض
 . (3121: وترك العجز واالستعانة ابهلل وتفويض املقادير هلل

تجشكل القيم األخالقية جوهر اإلنسان وأساس بنائه وتكوينه، فبها استحق تكرمي هللا ـ تعاىل ـ له  -6
وهي اليت  ،(61: ، اآليةاحلجر)چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ : بقوله

ىئ  ی  ی  ی          چ: تدفعه ألداء مهم ته االستخالفية يف عمارة األرض كما أمره هللا تعاىل

، وبناًء عليها يتحدد املنهج الصحيح يف (23:  ، اآليةهود)چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب
 .التعامل معه وتنشئته وتربيته 

لتكيف االجتماعي والتجاوب مع اجلماعة يف القيم األخالقية متنح الفرد القدرة على التوافق وا -1
 .مبادئها وعقائدها الصحيحة 

تدفع القيم األخالقية الفرد إىل اإلجيابية والتفاعل البن اء وتعزيز طاقاته الفاعلة، واستمرارية العطاء  -4
إن قامت : " والبذل حىت يف أحلك الظروف وأسوأ األوقات، يقول النيب عليه الصالة والسالم

البخاري، ". )يف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم حىت يغرسها، فليغرسها الساعة و 
 ( 321: اصطناع املال: م، ابب6111/ ه3463

توجه القيم األخالقية اختيارات الفرد وقراراته وتضبط سلوكه من الداخل يف خلواته وشؤونه  -5
 .اخلاصة، وتردعه عن االستغالل السيء لغياب الرقيب اخلارجي 
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 :جترتعيستوى لاللملعمى أمهةتجت 

قرر اإلسالم أن بقاء األمم وازدهارها حضاراي، واستدامة منعتها، إمنا هو نتيجة التزام حياة األخالق 
فيها، فإن سقطت األخالق سقط معها الرابط الذي يصلها ابهلل تعاىل ومجنعت عندها من الرفعة 

 (51: م6118، املالكي. )األرض والعزة اليت يريدها هللا لألمة اليت تجستخلف يف

 (61: م6136)واملالكي  (م6131) على مستوى اجملتمع فقد وضح ابن محيد وآخرونو  
 :أمهية القيم األخالقية يف هذا اجلانب مبا يلي (45: م6111) اجلالدو 

واستقراره وتكامله، فبقاء أي جمتمع رهني مبا حيكمه من قيم  اجملتمع متاسكحتفظ القيم األخالقية   -3
شت كان ذلك إيـذااًن بتفككه واهنيـاره، كما قال هللا تعاىل وئ  چ : أخالقية، فإن ضعفت أو مهج

 (32: ، اآليةاإلسراء) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
 ( .م6131احلارثي، )

تضبط القيمج التفاعل االجتماعي وحتدد مساراته، وتيسر التفاعل بني أفراد اجملتمع يف إطاره   -6
السليم، فإذا حدث تعدِ  أو جتاوز بني األفراد، اجختذت اإلجراءات املعتربة اليت تنطلق من القيم؛ 

  .(م6131الصبيح،)ألهنا متثل مرجًعا مشرتًكا يجتحاكم يف ظله 
ية يف بناء اجملتمع بناًء متسًقا، اثبت األسس وموح ًدا، ألن هذه القيم توفر تسهم القيم األخالق  -1

 .مشرتكات قوية ينتظم أفراد اجملتمع حوهلا وال خيتلفون عليها 
تزود القيم األخالقية اجملتمَع ابلصيغة املالئمة للتعامل مع العامل من حوله، وملواجهة التغريات اليت   -4

ابن محيد وآخرون، . )رات الصحيحة والسليمة، وإرشادهم إليهاحتدث فيه، بتحديدها االختيا
 ( م6131

احلفاظ على هوية " تجظهر القيم األخالقية هوية اجملتمع وحتميها من املتغريات الدخيلة؛ حيث إن   -5
اجملتمع تنبع من احملافظة على معايريه القيمية املتأصلة لدى األفراد، واليت هي جزء من عمومياته 

 ( .45: م6111 اجلالد،" )الثقافية 
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 تطوةح لملهنته : حلبعلد بحثلمل

 فجوم تطوةح لملهنج  م: أوالا 

ملا كان التقومي والتطوير وجهان لعمله واحده إذ يعتمد كل منهما على االخر، فإن تطوير املنهج يعىن 
به حتسني ما أثبت تقومي املنهج حاجته إىل التحسني من عناصر املنهج أو من املؤثرات عليه ودفع  

أبنه عمليه صنع  ويعرف تطوير املنهج. حتسني األهداف املنشودة يفكفاية املنهج على وجه العموم 
 (187: م6111علي، ). لى أساس تقومي مستمرقرارات منهجية ومراجعة نتائج هذه القرارات ع

 عماق  تطوةح لملهنج  ببهنتء لملهنج  :اثوةتا 

أهنما يشريان إىل عملية وليس  يف" بناء املناهج" مشاهبًا الصطالح " تطوير املنهج" يعترب اصطالح 
إىل نتيجة، واجلدير ابلذكر أن تطوير املنهج حيدد سري عملية بناء املنهج ألنه حياول اختاذ قرارات 

 . معينة

إن عملييت تطوير وبناء املنهج تقومان جنبا إىل جنب، وعلى هذا ميكن القول أبن عملية 
املنهج املوجود أصاًل ، بينما املنهج هو األساس تطوير املنهج عملية واقعية تستمد عملها من صميم 

 (3188عبداللطيف، ) .الذى يبىن عليه هيكل املنهج كله الفلسفي النظري

 أمهة  تطوةح لملهنج : اثداتا 

 :إن اإلحساس ابحلاجة إىل تطوير املناهج قد ينشأ نتيجة عده عوامل منها

تتطلب مراجعة مناهج التعليم ملعرفه مدى حدوث تطورات اجتماعية واقتصادية يف اجملتمع : أوال
 .مالئمة هلذه التطورات

حدوث تطورات يف املعرفة اإلنسانية، ومبا إن الرتبية تستمد مادهتا من الرتاث الثقايف ومن أوجه : اثنيا
نشاط اإلنسان، فمن الضروري مراجعه هذه املادة كما وكيفا يف ضوء التطورات اليت حتدث فيها، وإال 

عن اهلدف األساسي من الرتبية وهو إعطاء املعاين احلاضرة للحياة اإلنسانية وليت تعد حصيلة ابتعدان 
 (3181اجلمل، )  .خربه األجيال املتتالية
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 لدتطوةح لدشتمل دمرهنته  لدررلاة دولعي : رلبعتا 

 (3118ومحدان،  6117فرج،): وميكن إمجال دواعي تطوير املنهج ابلنقاط التالية

يف كتابه إىل الدواعي املتعددة اليت تتطلب التطوير يف ( 6117)أشار فرج : الدواعي الداخلية -3
 اليوميةاملناهج ومنها التطور السريع يف املستوى الثقايف  واالقتصادي والتقين وأساليب احلياة 

خلرجيني من ووسائل العيش واملواصالت واالتصاالت والتوسع العمراين وتزايد أعداد الطلبة وأعداد ا
 .مؤسسات التعليم، إىل جانب التطورات على الصعيد االقتصادي والزراعي

كالثورات االقتصادية واملعرفية واالجتماعية والعوملة وثوره املعلومات (: اخلارجية) الدواعي العاملية  -6
فهذه الثورات الكثرية وصلت إىل كل بقاع األرض وأتثرت هبا كل املناطق حىت . واالتصاالت

إىل جانب ازدايد القوى العاملة يف جمال اخلدمات وظهور اتفاقيه . صبح العامل كله قرية صغريهأ
كل هذه املتغريات . العاملية التجارةاجلات واختفاء احلواجز اجلمركية بني الدول مما نتج عنه حرية 

أاثرها تدعوان إىل االستعداد والتهيؤ بشكل أفضل للتعامل معها واالنتفاع منها واحلد من 
النظر ابلنظام الرتبوي وتطويره ليحافظ  على األصالة والقيم الثابتة  إعادةوخطورهتا، مما يستدعي 
 .واخلصوصية اإلسالمية

وهو ما يقتضي االستثمار يف رأس املال البشري من : الدواعي العلمية ونتائج األحباث الرتبوية -1
ولقد أوصت . قدرات األمة ومستقبلهاخالل الرتبية ألن األجيال الصاعدة هي اليت ستتحكم مب

العديد من املنظمات الدولية مثل اليونيسيف واليونسكو والبنك الدويل على ضرورة تطوير املناهج 
إىل أن ( 6117)وأشار فرج . وتدريب املعلمني وتنميه املوارد البشرية، وتعزيز اإلبداع البشري

يف التطوير الرتبوي حيث أصبحت جزءا رئيسيا العديد من الدول هتتم بتطوير مناهجها الرتبوية و 
من السياسات الرتبوية، حىت أن بعض الدول تقوم بتعديل شامل على مناهجها كل مخس سنوات 

 . من أجل مواكبه التطوير العلمي والتقين

 ت ي عرمة  تقومي لملهنج  وتطوةحهلملصتدر لديت ةحجع إدةج: ختمستا 

ومحدان،  6117فرج،): هنالك عدة مصادر يتم الرجوع إليها عند القيام بتقومي املنهج أمهها ما يلي
3118.) 
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أحكام اخلرباء والباحثني املختصني، ويرجع إليهم الستقاء املعلومات واآلراء حول املناهج : األول
 .الدراسية يف مجيع مراحل ختطيطها وبنائها وتطويرها

 . حظة، ونتعرف من خالهلا على اجلدوى الفعلية ملنهج دراسي ماأساليب املال: الثاين

االختبارات واملقاييس، وهي وسائل تستخدم للحصول على نتائج يستفاد منها يف إصدار : الثالث
 .قرار علمي بشأن تقومي املناهج وتطويرها

يم معينه مع احلاجات اجملتمع واملعلمون وأولياء األمور، حيث يتفق املنهج مبا حيتويه من ق: الرابع
 .الرتبوية اليت حيتاجها اجملتمع

التقومي يف مرحله التعميم، وال يصل املنهج إىل مرحله التعميم إال حينما يتم التوصل إىل إنتاج : اخلامس
 .الصورة النهائية للمستوى التعليمي اليت أعد من أجلها من قبل اخلرباء

الل عمليتني أساسيتني مها التقومي البنائي والتقومي من خ: الضبط النوعي للمنهج املطور: السادس
 (. 3118ومحدان،  6117فرج،. )النهائي

 تطوةح لملهنته  ي ظل حتراي  لدعصح: اتداتا 

ما فتئت التحدايت املادية والنفسية تتصاعد يف مواجهتها إلنسان العصر، منها ما يظهر على مسرح 
احلياة، ومنها ما يتسرب يف ظواهر مركبة غامضة أو خفية حتتاج إىل حتليل ونظر وفكر وتدبر وخربات 

ية والثقافية األحادية ومهارات للتعامل فهما وتكييفا أو دفعا ومغالبة، فعلى سبيل املثال احلالة السياس
الطاغية اليوم على املسرح العاملي تلقي بظالهلا النفسية على حياتنا يف الدول النامية وهتدد 

املختص يف العلوم الرتبوية الواعي هبذه القضية يستطيع . خصوصياتنا الفكرية والعقدية وتركبيننا الفكرية
هله لفهم الظاهرة وعناصرها وحركتها وأتثريها التعامل معها وفق معطيات فكرية ومرتكزات معرفية تؤ 

ومن مث يبدع ويبتكر يف أساليب نقدها والتصدي هلا ومواجهتها أو اإلفادة منها ما أمكن على أسس 
سليمة ورؤية واضحة، فيتساءل مثال ما حدود اخلصوصية والعاملية وما أتثري ذلك على املشرتك 

 .ا على الفكر الرتبوي وختطيط املناهجالسليمة وتداعياهت الفطرةاإلنساين وخصائص 
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إن واقع احلال يف دولنا العربية اليت تشرتي التكنولوجية اجلاهزة بكافة أنواعها، واليت تنفق ما 
تنفقه الدول  مما% 61من نتاجها القومي على البحث العلمي مقارنه مع % 6-3يقارب من 

ن واقع املعرفة يف البلدان العربية واقع متأخر وحمزن ابملقارنة بكثري من الدول النامية، أاملتقدمة يشري إىل 
وقد أجريت العديد من الدراسات اليت تبحث يف مفهوم جمتمع املعرفة يف . انهيك عن العامل املتقدم

تصاالت وما عاملنا العريب، وأكدت معظمها أن مفهوم املعرفة والتعامل مع تكنولوجيا املعلومات واال
زال غري واضح يف أذهان الكثري من الرتبويني، ويرى بعضهم ضرورة التطوير اجلذري ييرتبط هبا ال 

تنمية اإلنسانية العربية، تقرير ال) للمعرفة والتقنية  اً منتج اً ملناهج التعليم كي يصبح جمتمعنا جمتمع
6111.) 

 

 متدة لدررلات  لسإامامة : تمسلخل بحثلمل

تعد مادة الدراسات اإلسالمية من أهم املواد يف مدارسنا وأوثقها صلة حبياة الطلبة؛ إذ يعول عليها 
تنمية الوعي السليم والنهوض ابلطالب ليكون عامالً قواًي، ذا شخصية تعرب عن حقيقة املسلم املعاصر 

ن والسلوك القومي، الطالب الواعي، املستمسك بدينه ومبادئه، املعتز هبويته، صاحب القيم والفكر املتز 
الذي ميثل املسلم احلق الذي اختاره هللا لعمارة األرض وفق منهجه وشريعته، ووعده ابالستخالف 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : والتمكني يف قوله جل شأنه

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ک  ک   ک  ک  گ    ژ      ژڑ  ڑ

 (.52 – 55:  ، آيةالنور)چڱ  ڱ

ويتم يف هذا احملور عرض مفهوم الدراسات اإلسالمية، وأهداف تدريسها وعالقة ذلك ابلعوملة 
 .الثقافية

 متدة لدررلات  لسإامامة : أوالا 

ختتلف التسمية اليت تطلقها بعض املدارس على مادة الدين اإلسالمي، ففي قطر جرت العادة  
على تسميتها مبادة العلوم الشرعية، مث أصبحت تسمى مبادة الرتبية اإلسالمية حسب ما ارأتت 
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ت الدراسا)ويف أكادميية أسباير يطلق على هذه املادة . اجلهات املختصة يف اجمللس األعلى للتعليم
وهي مادة اكادميية دراسية يتضمن حمتواها خمتلف أبواب العلوم اإلسالمية من تفسري ( اإلسالمية

وهي تتشابه يف تصميمها مع مناهج الرتبية اإلسالمية املعتمدة . وأحاديث وفقه وعقيدة وسرية نبوية
 .اإلسالمية وأمهيتها مادة الرتبيةح مفهوم وضسوف ياجلزء التايل  و. حاليا يف مدارس دولة قطر

 مفجوم لدرتبة  لسإامامة : اثوةتا 

عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة، هتدف "الرتبية اإلسالمية أبهنا ( 62: أ6117)عرف اجلالد 
إىل تنشئة جوانب الشخصية اإلنسانية مجيعها لتحقق العبودية هللا سبحانه، ويقوم فيها أفراد ذوو  

تعليمي حمدد وطرق تقومي راد آخرين وفق طرق مالئمة مستخدمني حمتوى كفاءة عالية بتوجيه تعلم أف
املنظومة املتكاملة من املفاهيم واملمارسات " أبهنا  (611: م3118) وعرفها رمزي. "مالئمة 

والنشاطات اإلسالمية، اليت يتبناها املسلمون ويقومون هبا وفق اإلسالم، ويف تربية األفراد واجلماعات 
دوا أنفسهم حلمل رسالة اإلسالم ليعتنقوا الدين اإلسالمي وميارسوه وليتبنوا طريقة احلياة اإلسالمية وليع

". 

ابملفاهيم  واإلحاطةاإلسالم وممارسته،  اعتناق: أن تعريف الرتبية اإلسالمية يتضمن ويالحظ 
اإلسالمية وتبنيها وتطبيقها، وتبين طريقة احلياة اإلسالمية وممارستها، واإلعداد والتأهيل حلمل رسالة 

قع أهنا منهج إهلي، إن احلاجة إىل الرتبية اإلسالمية تبدو من وا. اإلسالم والدعوة إليه من خالل الرتبية
وهذه احلاجة ضرورة تربوية، . وشريعة مساوية، ودستور خالد، صادر من إله حق، عامل أبحوال اخللق

ابإلضافة إىل ذلك _ ألن الرتبية ال تعين جمرد إكساب الناشئ كمًا معرفياً، وإمنا تعىن ابلدرجة األوىل 
ما حييله من جمرد كائن حي أيكل إكساب الناشئ من السمات، والقيم والعادات، وامليول _ 

ويشرب، ويتناسل، وينام وغري ذلك من العمليات احليوية إىل إنسان يفكر ويتخيل، ويتصور، 
إن الناس يتلهفون على دين يتفق وحاجتهم ومصاحلهم الدنيوية، وال . وخيطط، ويدبر، ويبدع، ويبتكر

يكون هذا الدين وسيلة ألمنهم  يكون قاصرًا على إرضاء مشاعرهم وإحساسهم، إمنا يريدون أن
وليس هناك دين توافر فيه هذه املزااي كلها بشكل رائع سوى اإلسالم، . وطمأنينتهم يف الدنيا واآلخرة

إنه ليس جمرد دين فحسب، بل إن فيه حياة الناس، ألنه يعلمهم كيف حيسنون التفكري وحيضهم على 
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 عبداهللا وزمالؤه،) قه إىل القلوب واإلفهامما شق طريفعل اخلري، وصاحل األعمال، وذلك سرعان 
 .(م3113

ضد ديننا لذلك البد لنا أن جنمع قواان ملواجهة هذا التحدي  ةوحنن نعيش يف حتدايت متزايد
وأول خطوة يف مواجهة تلك التحدايت هو أن نصلح أنفسنا  ،واحملافظة على شخصيتنا اإلسالمية

وإن من أهم . و ما حيثنا عليه ديننا اإلسالمي بتوجهاتهونتمسك بديننا لننهض به إىل حيث نريد وه
الصحيح الذي يضمن لنا احملافظة  االجتاهابلتعليم والتوجه به إىل  االهتماماملتطلبات لتحقيق ذلك 

على الرتبية اإلسالمية وما متتلكه من معارف وأفكار، ومبادئ وتوجهات، تعطي للمؤمنني هبا قوة 
الرتبية يف جمتمعاتنا اإلسالمية ينبغي "إىل أن ( 62: م6116)يشري موسى و . اإلرادة، ورغبة التحدي

أن تشتق خصائصها من اإلسالم الذي يوجه مسريهتا، ويقود خطواهتا ومراحلها، وعلى هذا يكون 
الغرض األساسي لنظام التعليم يف اإلسالم موجهًا إىل تنمية روح األخالق اإلسالمية واإلميان بطبيعة 

ومنهجه، وأهدافه يف احلياة، ليكون نتاج هذا التعليم شبااًب مسلمًا مسلحًا ابلقيم هذا الدين، 
اإلسالمية، واملعارف األساسية، وتوجيه الشباب املسلم إىل هذه الغاية ال يتم مبجرد دراستهم املواد 

كل املواد الدينية، كالفقه، واحلديث، والتوحيد، بل عن طريق تغلغل روح اإلسالم إىل درجة التشبع يف  
إال أن . "ليت عرفتها البشرية واهتمت هبا ، وغريها من املواد اواالقتصاداليت تدرس كاجلغرافيا، والعلوم، 

ذلك ال يقلل من شأن دراسة مقررات الرتبية اإلسالمية، وإمنا يعين تفعيل دور اإلسالم يف سائر 
 . خصائص تنفرد هبا وتتميز هبا عن غريهااملقررات الدراسية وإبراز صلته هبا، والرتبية اإلسالمية هلا 

 لدرتبة  لسإامامة  أمهة  تررةس مولد: اثداتا 

ختتلف مواد الرتبية اإلسالمية عن أية مادة دراسية أخرى تقوم املدرسة بتعليمها للطالب يف أن هؤالء 
الدراسية إن  بينما معظم املواد_ قوية أو ضعيفة _ الطالب أيتون إىل املدرسة ولديهم خلفية إسالمية 

 وأقل ما. مل تكن كلها ال تكون للطالب أية خلفية عنها يف الغالب عندما يدخلون املدرسة ألول مرة
يقال يف ذلك أن الطالب أيتون إىل املدرسة وهم مسلمون، ولديهم بعض املعلومات عن الدين 

 ا جندهم ال يقرأون والبينم. اإلسالمي الذي يدينون به وميارسون بعض شعائره ابلفعل كالصالة مثالً 
فتبدأ املدرسة يف تعليمهم القراءة والكتابة ؛ وجيهلون العمليات . يكتبون عندما يدخلون املدرسة
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 .احلسابية املختلفة، فتبدأ املدرسة بتعليمهم كل ذلك وهكذا ابلنسبة لكثري من املواد الدراسية
 (م3181الشافعي،)

المية يف املدرسة إذ أن أمهيتها ليست يف إنشاء أو وهنا تتضح أمهية تدريس مواد الرتبية اإلس
إجياد من عدم، إمنا تكمن أمهيتها يف وضع أساسها يف املنزل ويف اجملتمع مبؤسساته املختلفة، وهتدف 

إن من أهداف تدريس مواد الرتبية اإلسالمية يف . وتكامل الرتبية اإلسالمية واستمرارإىل ترسيخ 
يق املمارسة كيف يسلكون يف حياهتم سلوكاً دينياً محيداً مع توفري األمل املدارس هو تعلم الطالب بطر 

والطمأنينة هلم وختليصهم من املشكالت يف حياهتم، وذلك يقتضي من مجيع املربني أن جيعلوا الدين 
شيئًا ذا قيمة يف حياة هؤالء الطالب ويف كياهنم وأن يرتفعوا مبستوى شعورهم الديين حبيث ينعكس 

  (م6111الشمري،) .قضاايه العلمية وقواعده املعرفية على ألوان سلوكهمالدين و 

عصر العلم  أبنهويزداد تدريس مواد الرتبية اإلسالمية أمهية يف هذا العصر، الذي يوصف 
واملعلومات والتقنية احلديثة، وذلك ملا للرتبية اإلسالمية من خصائص جتعلها صاحلة للتعامل مع مثل 

إىل أن أبرز األسباب اليت جتعل تدريس مواد الرتبية  (م3118) ويشري موسى. هذه املتغريات
 : ما يلياإلسالمية ذات أمهية أكثر من أي وقت مضى 

وهلذا فنحن . مما أضعف لدينا القيم والعادات والتقاليد وخلق فراغا روحياً  طغيان الناحية املادية -3
 .حباجة ماسة إىل تربية إسالمية تعيد لدينا التوازن املفقود

. ابلعمل ومتطلبات احلياة انشغاهلماإنشغال الوالدين عن تنشئة األطفال تنشئة إسالمية ؛ نتيجة  -6
 . س القيم اإلسالميةاملدرسة حتمل عبئاً كبرياً يف غر  مما جعل

كثرة املذاهب والتيارات الفكرية اليت يتعرض هلا شبابنا مما يتطلب حتصينهم برتبية دينية وقائية  -1
 .تقيهم شرور هذه املذاهب، وتعينهم على مواجهتها

تطلع املسلمني إىل مالحقة احلضارة احلديثة، وهذا يتطلب جياًل صاحلًا عارفًا بقيمه، وحقوقه  -4
 .لرتبية اإلسالمية تضع األسس الصاحلة لتكوين النشءوا. وواجباته

 . هها ضعف الوازع الديين يف النفوسإن ما يشيع يف جمتمعاتنا احمللية من جرائم واحنرافات، مرد   -5



58 
 

الصحوة اإلسالمية املنتشرة يف العامل اإلسالمي، واليت هتدف إىل تطبيق اإلسالم يف كل شئون  -2
، وجتعلها أداة بناء ال هدم للمجتمع االحنرافة حتميها من احلياة، وهذه تتطلب تربية إسالمي

 . واألفراد

 ات  لسإامامة  ولدعومل  لداقتفة لدررل: رلبعتا 

إليها النظام   يصبومادة دراسية أن حتقق الغاايت اليتكالدراسات اإلسالمية   من اهم أهدافإن 
م، وترتكز ومهاراهتوسلوكهم  ب وقيمهمالطاللتغيريات اإلجيابية يف فكر ا إحداث التعليمي، واملتمثلة يف

 :هذه األهداف يف أمرين

تعميق اإلميان والقناعة العلمية والفكرية لدى الطالب بربه عز وجل، وبنبيه عليه الصالة : أوهلما
 . والسالم، ودينه اإلسالم

م، 6115 حياين،). هغرس املناعة من التأثر سلبًيا ابلتيارات املعادية لإلسالم واملنحرفة عن: واثنيهما
31 ) 

: م3117) راينويتم حتقيق هذين األمرين عن طريق عدد من األهداف اجلزئية، أوجزها 
 :يف األهداف اآلتية( 13-11: م6112) أبو حيىي وآخرونو  (72

دراسة نظام اإلسالم العقدي والعبادي واألخالقي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي ونظام  -3
 .العقوابت 

 .التشكيك والشبهات اليت تثار حول اإلسالم الرد على  -6
تكوين الشخصية املسلمة املتكاملة، اليت تتمسك هبويتها وتعتز بدينها وتبين احلياة كما جيب على  -1

 .املسلم املستخلف يف األرض 
 .التبصري ابلتيارات واألفكار املناوئة لإلسالم واملنهج الصحيح يف التعامل معها  -4

العوملة الثقافية  املستهدفة من قبلة يالرئيس النواحيتتجه حنو تنمية  وهذه األهداف مبجملها
إعداد  ابلشكل الصحيح ضروري من أجل، ولذلك فإن تفعيل تلك األهداف أو التشويه إلضعافاب

 .من مستجدات ومتغريات اتلية عنها ؤهلة بكفاءة ملواجهة العوملة الثقافية وما قد يطرأامل األجيال
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 لملحلم  لداتووة  وخصتئصجت : ستدسلملبحث لد

تعد  املرحلة الثانوية من املراحل احلامسة واملؤثرة على حياة الشباب من النواحي السلوكية والفكرية، ففي 
وألجل ذلك سنتعرض يف هذا اجلزء من الدراسة ملا يتعلق . هذه املرحلة تظهر ميول الشباب واجتاهاهتم

 .هبذه املرحلة اهلامة من حياة الشباب

إن املرحلة الثانوية تعترب حمطة رئيسية يف حياة الطالب ألهنا مرحلة انتقالية بني املرحلة األولية 
وتربز أمهيتها أيضا ألن لطالهبا خصائص ومسات تؤثر بشكل مباشر . األساسية وبني املرحلة اجلامعية

 . على شخصياهتم وعلى سلوكهم يف مسار حياهتم العلمية والعملية

أن املرحلة الثانوية متثل العمود الفقري يف العملية التعليمية، ألهنا ( م3186) ويرى القذايف
 .تقع يف مكان متوسط يوصل بني التعليم األساسي من جهة، والتعليم العايل من جهة أخرى

وتقع على املرحلة الثانوية تبعات حيوية وأساسية، فهي مرحلة يتم فيها تزويد الفرد ابملهارات 
. العادات االقتصادية والوظيفية، كما أهنا تزود الطالب مبجموعة من القيم واالجتاهاتواملعلومات و 

 (م3186اخلطيب، )

ومن مظاهر أمهية املرحلة الثانوية أهنا مرحلة يتم فيها نضج ميول الطلبة، وتبلور مالمح 
اك الطالب حلقيقة مستقبلهم املهين والوظيفي، كما أن تعطي متايزاً لقدراهتم، كل ذلك حيصل تبعا لغدر 

 (1 :م3186جابر وآخرون، . )ما لديه من استعدادات وقدرات وميول

وهنالك عدة نواٍح تظهر فيها أمهية هذه املرحلة، ومنها أن سنوات الدراسة الثانوية مير فيها 
، وهي فرتة يصاحبها عدد من التغريات (املراهقة)الطالب مبرحلة حرجة من حياته، هذه املرحلة هي 

اسية يف حياة الشباب سواء كانت هذه التغريات جسمية أم عقلية ام نفسية، ويتبع هذه التغريات األس
متطلبات أساسية لكل جانب من جوانب التغري، وابلتايل هلا دور أساسي يف تكوين شخصية املراهق 

 (م3173صبيح، . )وحتديد اجتاهاته وعالقاته وسلوكه

 : أبمور منهاوللمرحلة الثانوية أمهية خاصة تتمثل 

 .أن فيها مرحلة من ادق مراحل منو الطالب، وهي مرحلة املراهقة احلرجة -3
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 .أن هذه املرحلة هامة لتحقيق وتنمية معىن املواطنة -6
أن هذه املرحلة حتضر الطالب تعد ه للخطوة الرئيسية املقبلة وهي متابعة السلم التعليمي يف  -1

عدة اليت هتيء الطالب ملزاولة األعمال أو الكليات واجلامعات واملعاهد، وكذلك فهي القا
 ( 615 :هـ 3463حكيم،. )الوظائف الصغرية

وبناء على هذه املعطيات فإن املرحلة الثانوية تشكل حمورًا هامًا وحساسًا يف حياة الطالب، 
. هلا فيها مير اإلنسان مبرحلة عمرية يتمكن فيها من حتديد اجتاهاته وميوله العملية والعلمية اليت يسعى

، وهي فرتة تنطلق فيها مالمح  واملرحلة الثانوية هي فرتة حتو ل توصل املراهق إىل مرحلة نضوج الشباب
الرجولة واالعتماد على النفس، وفيها تظهر جليًا السمات القيادية والقدرة على أداء املهارات احلسية 

البحث عنها وكشفها وتنميتها والذهنية والعضلية، ولطالب هذه املرحلة طاقات كبرية كامنة جيب 
 (م6111الشيخ، . )وتوجيهها

  طماب لملحلم  لداتووة  وخصتئص فئتجم لدعرحة : أوالا 

إن املرحلة العمرية اليت مير هبا طالب الثانوية تتميز خبصائص وتغريات يف النمو، وتشهد هذه الفرتة 
ويف الوقت احلاضر تزداد أمهية هذه . واالنفعاليةالعديد من التغريات العقلية واجلسمية واالجتماعية 

وقد أصبح الكثري من الشباب يف حرية . املرحلة وذلك بسبب زايدة التحدايت اليت يواجهها الشباب
 .من أمرهم عندما حيتاجون لتحديد االجتاه الذي سيسلكونه يف مواجهة هذه التحدايت

اسة اخلصائص اليت متيز طالب املرحلة الثانوية وألجل هذا كان لزاماً على املربني أن يقوموا بدر 
حىت يقدموا لطالب هذه الفئة العمرية ما حيتاجونه من توجيه إجيايب وتربية سليمة وفق هنج السلوك 
القومي، وليضعوا اخلطط الرتبوية والتعليمية وفق عقلياهتم ومداركهم، وابلتايل تلبية حاجياهتم وأسس 

الروحانية والعقلية لديهم حىت تتوائم مع املتغريات اليت تظهر خالل هذه منوهم، وكذلك تنمية النواحي 
طالب املرحلة الثانوية هو مراهق يسري يف طريقه إىل مرحلة النضج ف. الفرتة الزمنية من حياة الطالب

لة، ومرحلة املراهقة من أهم املراحل يف حياته مبا متتاز به من تغريات يف األفكار والتصورات، و والرج
وفيها تطرأ تغريات على الطموحات حسب ما هو متاح من إمكانيات، ووفق قيم وعادات اجملتمع 

 .(47: م6111الشيخ، ) الذي حييط ابلطالب
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  مفجوم لملحلهق : اثوةتا 

إن مرحلة املراهقة هي مرحلة منو تقع بني فرتة الطفولة وفرتة الرشد، فيها ينتقل اإلنسان من طفولة غري 
ة بدء النضج يف النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية، وفيها تظهر انضجة إىل مرحل

احملاوالت لالستقالل ابلنفس واالعتماد على الذات، ويتم حتديد ذلك ابلبلوغ الذي هو احلد الفاصل 
 .بني سن التكليف والفرتة اليت تسبقه

وهو يعين ( راهق ) يت من الفعل ومن الناحية اللغوية فقد جاء يف لغة العرب أن املراهقة أت
( رهق ) وقد أكد علماء اللغة العربية هذا املعىن فقالوا أن . االقرتاب من الشيء أو الدنو من احللم

فإذا كاد يبلج ج احللجم أو بلغه فهو : "أتيت مبعىن غشى أو دان من أو حلق، وقد أشار الثعاليب لذلك بقوله
 (86 :م 6114الثعاليب ، ". )ايفع ومراهق

واملراهقة من . ومن هذا املعىن يكون املراهق هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال الرشد
واملراهق هو الغالم . راهق الغالم فهو مراهق أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقًا أي قربت منه
فلو أنه أدرك أبويه : الذي قد قارب سن احللم وبل  مبل  الرجال، ويف حديث موسى واخلضر

ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  چ : رهقهما طغياان وكفرا أي أغشامها وأعجلهما، ويف القرآن الكرميأل

ويقال طلبت فالان حىت رهقته أي حىت دنوت (. 81 :آية ،الكهف)چھ  ھ  ھ  ے   ے  
أنه كان إذا دخل : وقد ورد ذلك يف قصة الصحايب سعد هنع هللا يضر اليت وردت يف موطأ اإلمام مالك. منه

خرج إىل عرفة قبل أن يطوف ابلبيت وبني الصفا واملروة مث  -أي مقاراًب آلخر الوقت-مكة مراهقا 
 (18 :م3181،  الزبيديو  ،141 :3114بن عباد، . )يطوف بعد أن يرجع

  ڑ     ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ چ: وقد ورد لفظ رهق يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع منها

ة دَ ايَ زِ  وَ ىَن سْ وا احلج نج سَ حْ أَ  ينَ ذِ لَّ لِ  چ: وكذلك قوله تعاىل(. 2:يةاآل ، اجلن)   چ گ  ک  ک   ک  ک       ڑ
ومن (. 62 :آية ،يونس) چ ونَ دج الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هج  ةِ نَّ اجلَ  ابج حِ صْ أِ  كِ ئِ ولَ أج  ةٌ لَّ  ذِ اَل وَ  رٌ تَـ قَـ  مْ هج وهَ جج وج  قج هَ رْ  يَـ اَل وَ 

غبار، ويرهق يغشى ومنه قوهلم فالن : أي چَواَل يـَْرَهقج وجججوَههجْم قـَتَـٌر چ:  التفسريات لقوله تعاىل
 (م3114بن عب اد، . ) مراهق أي قد غشاه االحتالم
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أما يف . وهي مل ترد يف القرآن الكرمي( راهق)وهي مصدر الفعل الثالثي املزيد ابأللف : ولفظة املراهقة
ومن االشتقاق اللغوي تكمن الداللة على االقرتاب (. مراهقة  –راهق ) األثر فقد ورد جميء الفعل 

من احللم والنضج، وهبذا املعىن فإن املراهقة تعين الفرتة اليت تبدأ ابلبلوغ وتنتهي ابكتمال الرشد، وهذا 
أنه من " أبن بداية املراهقة تتحدد ابلبلوغ اجلنسي حيث يعترب ( 6:  م3186)ما أكده زهران 

اهقة ولكن من الصعب حتديد هنايتها، ويرجع ذلك إىل أن بداية املراهقة السهل حتديد بداية املر 
 ".تتحدد ابلبلوغ اجلنسي بينما تتحدد هنايتها ابلوصول إىل النضج يف مظاهر النمو املختلفة 

 : لملحلهق  لصطمالتا 

مناحي الباحثني واهتماماهتم العلمية،  تالفات متعددة للمراهقة ختتلف ابخهنالك تعريفات وتقسيم
مصطلح املراهقة ( م3116)وقناوي  ( م 3184)وحمفوظ  (  م3186)وقد عر ف كل  من زهران  

ويستخدم علماء النفس هذا املصطلح لإلشارة إىل النمو . أبنه مرحلة االنتقال من الطفولة إىل الرشد
 . ليت حتدث أثناء فرتة االنتقال من الطفولة إىل الرشدالنفسي والتغريات اجلسمية والعقلية واالجتماعية ا

املراهقة أبهنا املرحلة اليت تتوسط الطفولة من جانب واكتمال ( م3123)وقد عرف رميزر 
النضج من جانب آخر، وهي املرحلة اليت ال يبدو فيها الفرد طفال وهو يف الوقت نفسه ال يبدو رجالً 

أبهنا تلك الفرتة اليت ( 376-373: م3153) Ford & Beachويعرفها . انضجاً، أو امرأة انضجة
متتد ما بني البلوغ والوصول إىل النضج املؤدي إىل اإلخصاب اجلنسي، حيث ستصل األقسام 

ويف احلقيقة سوف . املختلفة للجهاز اجلنسي إىل أقصاها يف الكفاءة ويف املراحل املختلفة لدورة احلياة
عندما تصبح مجيع العمليات الضرورية لإلخصاب واحلمل واإلفراز  ال تكتمل مرحلة املراهقة إال

 . انجحة 

أن من جتاوز العشر إىل سن البلوغ يسمى مراهقا ومناهزاً ( 623: م6113)ويرى ابن القيم اجلوزية 
ويعرف اجلرجاين . لالحتالم، فإذا بل  مخس عشرة سنة عرض له حال آخر، حيصل معه االحتالم

 (618 :م6112اجلرجاين، . )قارب البلوغ وحتركت آلته واشتهى صيب: املراهق أبنه

: للمراهقة وهو( 33: م6111)اعتماد التعريف اإلجرائي الذي أورده إسعيد  متويف هذه الدراسة 
 " .مرحلة منائية تتوسط بني الطفولة والرشد العقلي واجلسمي واالنفعايل وحتدد ابلبلوغ" املراهقة 
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وغ واملراهقة مرتادفان، وأن البلوغ هو العالمة املتميزة كبداية ملرحلة وهناك من يعترب أن البل
أي البلوغ  -املراهقة، حيث أشار لذلك ابن القيم اجلوزية أن الفرد بني سن العاشرة واخلامسة عشرة 

 (653 :6113اجلوزية، . ) لالحتالميقال له مراهقاً ومناهزاً  -

وجه يف هذا اجملال، فقد اعترب أن البلوغ واملراهقة ويعترب رأي ابن القيم اجلوزية رأاي ذا 
جعل االحتالم حداً للبلوغ شرعًا لكون االحتالم " مرتادفان، وذلك لكون املتعارف عليه أن اإلسالم 

دلياًل على كمال العقل ، واالحتالم ال يتأخر عادًة عن مخس عشرة سنه ، فإذا مل حيتلم إنسان حىت 
يف خلقته ، واآلفة يف اخللقة ال توجب آفة يف العقل ، فكان العقل دائماً هذه السن فذلك يرجع آلفة 

إسعيد، و ، 376: 3182الكاساين، . )تلزمه األحكام بال آفة ووجب اعتبار الشخص ابلغاً 
 (36: م6111

تعين فرتة احلياة الواقعة بني الطفولة املتأخرة والرشد، أي ان فيها من " كمصطلح " واملراهقة 
ولة ومن مسات الرشد معاً، وهي مرحلة انتقالية حياول املراهق فيها االنفالت من مظاهر مسات الطف

ميز به الراشدون ، حيث تؤكد الطفولة املعتمدة على الكبار إىل البحث عن االستقالل الذايت الذي يت
البيولوجية أن هذه املرحلة تتميز يف أوهلا حبدوث تغريات يف النواحي ( 38 -3: م3116) يقناو 

عند واألوالد والبنات ، ويرتافق مع هذه التغريات تضمينات اجتماعية حيث جيتاز الشخص فيها 
عملية االنتقال من مرحلة الطفولة اليت تتميز ابالعتماد على الكبار، إىل مرحلة الرشد اليت متتاز 

 (38-3: م3116قناوي، . )ابالعتماد على الذات والقدرة على حتمل املسؤوليات

فالولد على سبيل املثال يريد أن حيوز على شعور الرجل، والبنت تريد أن تشعر أبهنا أنثى انضجة، 
وقد أوضح قطب . ويتطلع كٌل منه الولد والبنت إىل مستقبل حيقق فيه ذاته املستقلة واملتكاملة

فسية بكل يلجأ املنهج الرابين إىل حتقيق هذه الرغبة الن: " هذا األمر بقوله( 661: م 3186)
الوسائل ، فيكون ذلك من أحد جوانبه حتقيقًا للكيان اجلنسي اجلديد، خيفف ضغطه على 

وكلفه هللا .. األعصاب، والتكليف هو جانب من جوانب ذلك التحقيق؛ اآلن صار الفىت رجاًل 
تاة أنثى واآلن صارت الف! أصبح حماسبًا على أعماله منذ اليوم ألنه مل يعد طفاًل بعد اآلن.التكاليف 

، وتلقت التكليف الرابين ، ألهنا مل تعد طفلة منذ اليوم، إنه إحساس عميق جدًا يف اجلو اإلسالمي 
 ".احلقيقي، ميأل النفس اعتزازاً، وحيقق هلا كيان النضج الذي هتفو إىل حتقيقه 
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ومىت وتستمر التغريات يف فرتة املراهقة وقد يصعب أحيااًن حتديد مىت تبدأ مرحلة املراهقة 
فحياة اإلنسان تعترب . واقع احلياة ال ميكن أن خيضع لتقسيم حمدد خاٍل من التداخل"تنتهي، ألن 

وحدة متصلة ال ميكن جتزئتها إىل قطاعات ومراحل منفصل بعضها عن بعض، وال ينتقل الطفل من 
الشيباين، " )طور منو إىل منو إىل آخر انتقاال مباشراً، فهو ال يراهق مثاًل بني عشية وضحاها

 (13: م3171

يبدأ املراهق يف مشال أورواب يف " أبنه قد ( 364: م 3186)ويوضح كلٌّ من حسني وزيدان 
الرابعة عشرة أو اخلامسة عشرة بينما قد يبدأ زميله يف دول الشرق عامة يف حوايل الثالثة عشرة، 

له يف املدينة مراهقته بعده حبوايل وكذلك قد يراهق الفىت الريفي يف حوايل الثانية عشرة بينما يبدأ زمي
 ".عام 

، فإن املراهقة ال يوجد هلا حدود فاصلة قطعية، فهي مرحلة ممتدة  ومن خالل ما مت ذكره آنفاً 
يف املدى الزمين وقد تتقلص حسب املعايري الثقافية واالجتماعية أو املقاييس احلضارية اليت حتيط 

ومن جمتمع آلخر، فالساللة والنوع واجلنس والبيئة هلا  ابملراهق، وهي مرحلة ختتلف من شخص آلخر
أتثري هام يف حتديد مرحلة املراهقة وحتديد مىت تبدأ ومىت تنتهي، فقد تتأخر هذه املرحلة يف الظهور يف 
اجملتمعات احلضرية واجملتمعات األكثر متدان وكذلك يف اجملتمعات األكثر برودة، بينما يف اجملتمعات 

ولالستدالل على عدم (. م6111،  إسعيد)تمعات األكثر حرارة جند املراهق يراهق مبكرا الريفية واجمل
( الطفولة واملراهقة)إمكانية حتديد بداية املراهقة وهنايتها فقد ذكر جوزيف ستون وتشرش يف كتاهبما 

يت مع متام املراهقة تبدأ مبظاهر البلوغ وبداية املراهقة ليست دائما واضحة وهناية املراهقة أت" أن 
 & Stone)" النضج االجتماعي دون حتديد ما قد وصل إليه  الفرد من هذا النضج االجتماعي

church, 1957, p26) 
مرحلة النمو اليت تبدأ يف سن " املراهقة أبهنا متر   من ( 21 :م6116)وقد وصف العيسوي 

تقريبا وتنتهي يف سن النضج أي حوايل الثامنة عشرة أو العشرين من العمر،  31البلوغ أي يف سن 
وهي سن النضوج العقلي واالنفعايل واالجتماعي وتصل إليها الفتاة قبل الفىت بنحو عامني وهي 

 ".لوغ اجلنسي ألهنا تتناول كل جوانب شخصية املراهقأوسع وأكثر مشوال من الب
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واملراهقة تبدأ عمومًا بظهور عالمات النضج اجلنسي يف جوانب النمو اجلسمي واالجتماعي 
وتنتهي عندما يقوم الشخص بتويل األدوار اليت يقوم هبا الكبار، وكذلك عندما يتقبله الكبار على أنه 

ىل ذلك فإنه ينظر إىل املراهقة على أهنا مرحلة ذات خصائص إضافة إ. شخص ابل  ويعرتفون بنضجه
متميزة جيب أن تنظر هلا الثقافة كمرحلة خاصة حبيث يتم التعامل مع املراهقني بطريقة خمتلفة عن 

 (4 :م 3181منصور وعبد السالم، ) .التعامل مع األطفال أو الكبار 

مفهوم املراهقة، فإن من أفضل  ومن خالل وجهات النظر املطروحة من قبل املختصني حول
، ألن البلوغ  وهي مرحلة البلوغ( 34: م 6111إسعيد، )طرق حتديد بداية املراهقة وهنايتها ما ذكره 

َوِإَذا بـََلَ  اأْلَْطَفالج ِمنكجمج احْلجلجَم فـَْلَيْسَتْأِذنجوا َكَما چ :هو الذي يلزم به التكليف الصريح لقوله تعاىل
رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت :  " ، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص(51: آية ،النور) چ َن ِمن قـَْبِلِهمْ اْسَتْأَذَن الَِّذي

م، كتاب احلدود، 3182درامي، ال". ) يستيقظ، وعن الصغري حىت حيتلم، وعن اجملنون حىت يعقل
  (665: 6ج

واملراهق ال خيرج عن كونه الطفل إذا احتلم أصبح مكلفاً، "وتفيد كل من اآلية واحلديث أبن 
مكلفا ألنه كيان يشمل النضج البدين واجلنسي والعقلي واالنفعايل، فاملراهقة مرحلة ترتبط بسن 
التكليف الشرعي فالشاب حني يصل سن البلوغ يصبح مكلفا تكليفا شرعياً، وجتب عليه الواجبات 

ن فإنه سيحاسب وسيسأل يوم الشرعية اليت جتب على سائر املسلمني، ولو مات وهو يف هذه الس
وعندما كلف هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف ..... القيامة عن كل أعماله ألنه مل يعد طفاًل جاهالً 

هذه املرحلة فهذا دليل على قدرة اإلنسان على القيام بواجب هذا التكليف، بل إن اختيار هذا السن 
ن أقرب ما يكون للعبادة، وأقرب ما يكون فيه حكمة ابلغة، فاإلنسان يف هذه املرحلة وهذه الس

 (35: م 6111إسعيد، " . )للتوبة إىل هللا سبحانه وتعاىل، وألنه يتحمل أمانة التكليف

عند  34-31 عند الذكور، ومن 32-35وقد حدد علماء النفس والرتبية مرحلة البلوغ من 
 (4 :م3111األبراشي، . )اإلانث

النفس يف حتديد زمن بدء مرحلة املراهقة  وابلرغم من االختالفات بني علماء 
Adolescence ويف تقسيمها إىل فرتات زمنية معينة، إال أن هنالك اتفاقا لدى اجلميع على اعتبار
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        Adulthood.   حىت سن الرشد Pubertyاملراهقة فرتة يف جمرى النمو متتد من بداية البلوغ اجلنسي 
(Garrison, 1945) 
 : مراحل هيوللمراهقة ثالث 

 (وتقابل املرحلة اإلعدادية(   )سنة34-31-36)مرحلة املراهقة املبكرة  -3
 (وتقابل املرحلة اإلعدادية(   )سنة37-32-35)املراهقة املتوسطة        -6
 (6 :م3186زهران، ) (وتقابل املرحلة اجلامعية(    )سنة61-31-38)املراهقة املتأخرة         -1

 أمهة  محلم  لملحلهق  وخطورهتت : اثداتا 

كما ذكران سابقاً، فإن املراهقة مرحلة من أهم وأدق مراحل العمر اليت مير هبا اإلنسان يف حياته، وهلا 
. دور خاصة يف جمال بناء اإلنسان وتكوين شخصيته ، وتعترب نقطة حتول جذرية يف عمر اإلنسان

بل األمة ومصريها، فالشباب اليوم هم رجال الغد، وهي هام ة أيضا ألن هلا أتثري مباشر على مستق
واملراهقة  . وعماد البناء والنمو االقتصادي واالجتماعي ، وهم القوة القادرة على الرقي املدين والعمراين

كذلك خطرية ألن الشاب يعايش يف هذه املرحلة وضعًا خاصًا من النواحي اجلسمية والفكرية 
 خبربات إجيابية ضمن جٍو صاحل وتوجيه سليم ، فإنه سيجتاز هذه فإذا مر  الشاب يف. واالجتماعية

املرحلة بسالم، والشاب عنصر فعاٌل يف جمتمعه، تستفيد األمة من وجوده ونشاطه، وإن مل يكن  
كذلك فإنه سيصبح عنصر فساد وإفساد، يؤذي نفسه وجمتمعه، فهو سالح ذو حدين، يتوقف 

 (38: م6111إسعيد، . )رعاية اليت يتلقاها من جمتمعه صالحه أو فساده على نوع الرتبية وال

لكوهنا تشكل مرحلة النمو اليت ينتقل اإلنسان منها إىل حياة الكبار " ويرجع االهتمام هبذه املرحلة 
ومن مث فهي مرحلة التطور حنو التمايز والتباين توطئة إلعداد الفرد للتكيف الصحيح يف بيئة متغرية 

 (1 :م 3185فايد، " . )معقدة

وينتقل املراهق يف هذه الفرتة من طور الطفولة إىل طور يقوم فيه ابالعتماد على نفسه ، ويلي 
ذلك تغريات حتدث أيضاً يف عالقات املراهق االجتماعية، فالعالقات مع الوالدين ومع األصدقاء تبدأ 

حالة عدم احرتام  ابلتغري يف فرتة املراهقة، وهي فرتة تتسم بكثرة الصعاب ابلنسبة للمراهق، خاصة يف
مشاعره ورغباته أو تفهم شخصيته من قبل احمليطني به، لذلك فال بد أن نتفهم طبيعة هذه املرحلة 
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وأن نتعامل معها بشكل تربوي السليم، وخصوصًا من خالل قيام املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع، ويف 
ن أجل مساعدهتم على جتاوز هذه مقدمتها األسرة واملدرسة ابملسؤوليات املشرتكة جتاه األبناء، م

 .املرحلة بطريقة سليمة وبعيدة عن االحنراف 

الذي يشمل اخلصائص اجلسمية والنفسية للمراهق هو من مسات هذه  املفاجئوالتغري 
املرحلة، وحيدث هذا التغري نتيجة للظهور الصريح للغريزة اجلنسية لديه بعد أن كانت تتسم ابخلفاء 

صف هذا الظهور ابلعنف والشدة وعدم التوازن يف التفكري املنطقي أو عدم وعدم الوضوح، وقد يت
ولكن قد يساعد يف ختطي هذه املرحلة بسالم أن تكون تصرفات . االستقرار يف امليول والعواطف

اآلابء واألمهات فيه من احلكمة واالستقامة يف املراحل اليت سبقت، وأبن تكون منسجمة مع تعاليم 
 (356 :م3185مال عثمان، . )دينن احلنيف

إن مرحلة املراهقة من أخطر املراحل اليت : " هذا املعىن بقوله( 1: م3184)حمفوظ  وقد أكد
تواجه اآلابء واملربني واجتياز الشباب هلذه املرحلة بسالم يؤذن أبنه سوف ميضى يف حياته صحيح 
النفس سوي الشخصية، أما إذا مل خيرج منها الشباب سليمًا فإن ذلك يؤذن أبوخم العواقب على 

فرتة "وتكمن أمهية هذه املرحلة كذلك يف كوهنا ". ه النفسي وسلوكه االجتماعي يف املستقبل تكوين
التألق والظهور على مسرح احلياة، وهي فرتة العمل والعطاء والبذل والفداء، وهي مرحلة احلماس 

لتلقي للقيم والقوة والدماء الفائرة واآلمال العريضة والبحث عن الذات واالعتزاز هبا، وهي كذلك سن ا
والتأثر وتكوين األفكار واالجتاهات إما سلبًا أو إجيااًب حسب أساليب الرتبية املتبعة وثقافة اجملتمع 

وقد أوضح قطب أبن مرحلة املراهقة هي فرتة التكون التلقائي للقيم، واملثل العليا على .السائدة 
تكون ابلقدوة والتلقني والعادة على  - الطفولة -املستوى االجتماعي بعد أن كانت يف الفرتة السابقة 

 (616 :م3186قطب، ". )املستوى الفردي

وبناء على ما سبق فإن عملية تربية الشاب وتوجيهه حنو القيم الفاضة واملثل العليا تعترب مهمة 
وجيب على املربني أن . شاقة تبدأ منذ بداايت الطفولة لالرتباط الوثيق بينها وبني ما يليها من مراحل

عدادهم للتغيري املنشود إأسس إسالمية صحيحة حىت يتم خيلصوا يف جهودهم يف إعداد الشباب على 
يف ظل تطور مظاهر احلياة اإلنسانية واالنفجار املعريف والتقدم العلمي والتكنولوجي، وكذلك تشابك 

 . االجتماعيالعالقات وتعقيدها وتشعب املهام واملسؤوليات إضافة إىل تعدد صور التفاعل والتأثري
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  أمنتط لملحلهق : رلبعتا 

تبني لنا فيما سبق األمهية اليت  حتظى هبا مرحلة املراهقة، وسنذكر فيما يلي بعضًا من أمناط املراهقة 
 :من خالل النظر إىل هذه املرحلة املليئة ابلتغريات يف جوانب شخصية الفرد 

 :لملحلهق  لملتولفق   (3

ويتسم هذا النمط من املراهقة ابهلدوء النسيب واالعتدال، وامليل إىل االستقرار واإلشباع املتزن 
للحاجات والرغبات، واخللو من العنف أو التوترات االنفعالية احلادة، وكذلك تتسم ابلتوافق 

ثرة يف هذا ومن العوامل املؤ . االجتماعي وابلتوافق مع الوالدين واألسرة، و كذلك الرضا عن النفس
النمط املعاملة األسرية السمحة املتفهمة، واليت تتسم ابحلرية واحرتام رغبات املراهق، وإعطاء حرية 

الشيخ، . )التصرف يف األمور اخلاصة مع االستقالل النسيب، وعدم تدخل األسرة يف كل صغرية وكبرية
 (48 :م6111

 :لملحلهق  لملهنطوة  لالوسحتبة   (6

مليل إىل االنطواء وظهور عالمات االكتئاب والعزلة والسلبية، وكذلك ويتميز هذا النمط اب
تتسم املراهقة املنطوية ابلرتدد واخلجل والشعور ابلنقص، والتفكري املتمركز حول الذات ومشكالت 

ومن العوامل اليت تؤثر يف هذا . احلياة، مبا يف ذلك نقد النظم االجتماعية والتمرد على تربية الوالدين
من املراهقة اضطراب اجلو النفسي والعالقات داخل األسرة، وكذلك بعض األخطاء اليت  النمط

ترتكبها األسرة كالتشدد والتسلط، وسيطرة الوالدين واحلماية الزائدة، وما  قد يصاحب ذلك من 
 (48 : م6111الشيخ، و ، 471 :م3177زهران، . )إنكار لشخصية املراهق

 :لملحلهق  لدعرولوة   (1

هذه املراهقة ابلتمرد والثورة على السلطة سواء كانت سلطة املدرسة أو سلطة الوالدين، فيعمل وتتميز 
املراهق هنا على أتكيد ذاته، وقد يكون ذلك من خالل سلوك عدواين للمراهق يظهر يف عدة مناذج 

 :منها

 .العناد مع الوالدين وقد يقصد منه االنتقام أحياانً  -
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 .وة والتسبب إبيذائهماالعتداء على الزمالء واإلخ -
 (323:ه 3434زيدان، )تعل ق املراهق ابخليال واألوهام وأحالم اليقظة  -

ومن العوامل اليت تؤثر يف هذا النمط من املراهقة تربية األهل املتزمتة والضاغطة، وكذلك قسوة 
تصادي وصرامة القائمني على تربية املراهق، ومنها أيضا سوء الظروف الصحية وضعف املستوى االق

واالجتماعي، إضافة إىل تركيز األسرة على النواحي الدراسية للمراهق مع إمهال العالقات االجتماعية 
 (53 -51، م6111الشيخ، . )وتكوين األصدقاء

 :لملحلهق  لملهنححف   (4

ويتسم هذا النمط من املراهقة ابهنيار نفسي شامل واحنالل امت يظهر يف سلوك وأخالق املراهق، وتنتج 
احلالة املنحرفة من املراهقة من خالل تعرض الفرد لصدمات عاطفية عنيفة أو من خالل مرور هذه 

الفرد خبربات شاذة ومريرة ، وكذلك تنتج عن التقصري يف الرقابة األسرية أو من خالل الشدة والقسوة 
 (4 :م 3177زهران، . )يف التعامل مع املراهق داخل البيت مع جتاهل حاجاته ورغباته

ولو أتملنا يف املعاين اليت وردت ملفهوم املراهقة سواء كانت ( "53 :م6111)ويقول الشيخ 
يف لغة العرب واليت حتمل معاين احلدة، واجلهل، واملسارعة، أو املعاين اليت أوردها علماء النفس أبهنا 

ومتتد إىل عدة  مرحلة زمنية مير هبا اإلنسان عند بلوغه يصاحبها االضطراب النفسي والقلق وغريها،
سنوات مث تنتهي، وحاولنا التوفيق بني املعىن املشهور عند علماء النفس، واملعىن الوارد يف لغة العرب 
لوجدان أن احلدة، واجلهل، واملسارعة إىل الشر ميكن أن تلحق ابإلنسان يف أي مرحلة من عمره يف 

 ".أول عمره، أو وسطه، أو آخره

على انه مراهق ألصبح ذلك دافعًا للتساهل يف األخطاء وارتكاب ولو نظر اجملتمع إىل البال  
بعض احملظورات الشرعية أو التماس العذر عند الوقوع يف املخالفات، علمًا أبن البال  أصبح مكلفاً 

ومن رمحة هللا تعاىل بعباده . من الناحية الشرعية وهو مطالب مبا يطلب من كل شخص ابل  عاقل
وكان بلوغ احللم هو   -العقل -ف هو اكتمال آلة التفكري عند اإلنسان وهي أنه جعل مناط التكلي"

العالمة الدالة على اكتمال العقل الذي جيب به التكليف، وما تلك التغريات اليت حتدث يف تلك 
 (56 -53:م6111الشيخ، . ) "املرحلة إال عالمات يستدل هبا على بلوغه
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ات اليت أجريت يف جمال عم النفس وخصائص مرحلة يبقى أن نذكر هنا أن العديد من الدراس
املراهقة قد توصلت لنتائج تدور حول القلق النفسي وانعدام التوازن واالضطراب، مع مالحظة أن 
أكثر هذه الدراسات متت يف بيئة اجتماعية غربية، ومع األخذ بعني االعتبار أن للمجتمعات الغربية 

لسلوكية واالجتماعية فإنه ليس من الدقة أن نعمم ما توصلت صفات خاصة يف النواحي االعتقادية وا
إليه هذه النتائج على كافة الشعوب واجملتمعات، فقد جند على سبيل املثال يف اجملتمع املسلم شباابً قد 

الشيخ، )تربوا على أسس فاضلة وأخالق رفيعة وميتازون براجحة العقل واالستقامة يف التصرفات 
جيب عدم التقليل من شأن الشباب يف هذه املرحلة مع ضرورة هتيئة األجواء  وعليه فإنه(. م6111

املناسبة للتعامل معهم ضمن أسس التقدير واالحرتام، ومعاملتهم كرجال راشدين حىت تنمو لديهم 
 . ة وتستقيم تصرفاهتم وسلوكياهتمالثقة ابلنفس وترتفع معنوايهتم، فيتحملون املسؤولي

 عهنر لملحلهقني مظتهح لدهنرو : ختمستا 

 :يف سبيل فهم مظاهر النمو عند املراهقني جيب بداية أن نتعرف على معىن النمو

أن النمو عملية ( أندرسون)النمو تغريات كيَفية، وهي سلسلة مرتابطة منظمة، حيث يوضح  -
معقدة هتدف إىل تكيف البناء اجلسمي ألدوار وظيفية معينة، وبسبب هذا التكامل بني البناء 

منصور، . )اجلسمي ووظائفه فإن كل تغري يعتمد على ما سبقه، وهو بدوره يؤثر على ما يليه
 (84: هـ 3411

يقصد ابلنمو أيضًا كافة التغريات املتتابعة املتداخلة املنظمة يف النواحي اجلسمية، والعقلية،  -
ضج، وحتقيق أقصى واالجتماعية، واالنفعالية، والسلوكية اليت تطرأ على الفرد هبدف اكتمال الن

 (16 :م3118عقل، . )درجات التوافق مع الذات واجملتمع
ومما سبق، وألن مرحلة املراهقة هامة وحامسة يف حياة الطالب، سنقوم فيما يلي بعرض ألهم 
اخلصائص اليت متيز مرحلة النمو عند املراهقني من النواحي اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، 

تمكن من فهم طباع املراهقني ومشاكلهم وابلتايل نتعامل معهم بطريقة صحيحة مبنية وذلك حىت ن
 . على فهم واضح حيقق مساعدهتم يف اجتياز هذه املرحلة بسالم

 خصتئص لدهنرو لجلسري عهنر لملحلهقني : اتداتا 



71 
 

طفولة مث يطرأ على تكوين اإلنسان اجلسمي الكثري من التغريات منذ حلظة والدته مرورًا مبرحلة ال
الشباب واكتمال النمو اجلسمي، وخيتلف الناس من حيث خصائصهم اجلسمية يف نواح عدة مثل 
الطول والقصر ولون العني والشعر وفصيلة الدم، كذلك فإهنم خيتلفون يف النمو اجلسمي حسب 
اجلنس، فخصائص ومميزات اجلسم لدى اإلانث ختتلف عنها لدى الذكور، وكذلك يظهر االختالف 

 اخلصائص واملميزات اجلسمية من حيث مراحل النمو، فلكل مرحلة منها تغريات ومميزات ختتص يف
 (615 :م3111الزانيت، . )هبا

ومن أكثر التغريات وضوحا يف مرحلة املراهقة التغريات الفسيولوجية، وهلا أمهية خاصة 
 :ألسباب نورد منها ما يلي

 . أن التغريات اجلسمية اليت حتدث أثناء النمو تعترب مؤشرا على اقرتاب النضج: أوالً 

أن التغريات اجلسمية تعترب مؤشرا على البلوغ وما يصاحبه من قدرة على التناسل، وزايدة زايدة : اثنياً 
 .يف الدافع اجلنسي 

للفرد مع مفهوم الذات ( اهليئة)تتطلب هذه التغريات اجلسمية أن يتكامل الشكل الظاهري : اثلثاً 
 (51: م3116قناوى، . )وقدراهتا

يف منو سريع ومفاجئ نتيجة إفراز " وتتميز مرحلة املراهقة أيضا بتغريات جسميه سريعة تتمثل 
هرموانت النمو، ومن أهم مظاهر النمو اجلسمي زايدة واضحة يف الطول، وزايدة يف الوزن ،واتساع 

استطالة يديه وقدميه وشكل أنفه، وظهور حب الشباب لديه، وتغري يف الكتف ،واشتداد عضالته و 
الصوت كعالمة فارقة للنمو وغريها من أوجه التغريات املختلفة اليت تظهر بوضوح يف هذه الفرتة من 
منو الفرد نتيجة للنمو يف أنسجة العظام والعضالت وكثرة الدهون عند اإلانث خاصة ،وكذلك منو 

 :م3186حسني وزيدان، " )كل عام، وتتسم هذه التغريات بعدم االنتظاماهليكل العظمي بش
فاألنف يبدو كبرياً والوجه غري متناسق واجلسم ال يتناسب طواًل وعرضًا مما يعرض " ابملقابل (. 311

ومن (. حركات فاشلة تعثر يف املشي، حرج )املراهق للقلق خبصوص شكله ويفقده االتزان احلركي 
. و اجلسمي يف مرحلة الطفرة هذه ال يسري يف توازن اتم مع مظاهر النمو األخرىالطريف أن النم

فنجد الفتاة مثاًل قد مت منوها اجلسمي بينما ما زال منوها العقلي أو االنفعايل أو االجتماعي ينقصه 
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اعياً النضج، ومن مث قد خيدع الكبار ويتوقعون منها أداء عقليًا أو سلوكًا انفعاليا أو تصرفًا اجتم
ويندهشون ويسخرون منها عندما جيدون سلوكها يف هذه النواحي ما زال . يتناسب مع منوها اجلسمي

 (64 :م6111إسعيد، و ، 12 :م3115الديدي، " )غري انضج ابلفعل، وقد حيدث العكس متاماً 

ويتضح من خالل ما سبق أن هنالك آاثرًا نفسية على املراهق تسببها التغريات الفسيولوجية 
فهذه التغريات . اجلسمية، وهذه اآلاثر جيب على اآلابء واملربني أن يعوها ويعطوها الرعاية واالهتمامو 

يف النواحي اجلسمية واجلنسية تعلب دورًا أساسيًا يف مفهوم الفرد عن ذاته، وهي تؤثر ابلتايل يف 
عتزاز ابألنوثة لديهن وما وترتاوح استجابة الفتيات حنو التغريات اجلسمية ما بني شعور اال. سلوكياته

بني الشعور ابحلرج نتيجة هذه التغريات، مما يسبب هلن القلق والتعب خصوصًا أثناء النمو اجلسدي 
الناحية اإلجيابية " إىل أنه من ( 83 :م3183)وقد أشار احلافظ . الظاهر ومرورهن ابلعادة الشهرية

ومن . ا قد وصلت إىل مرحلة املرأة الناضجةقد يزيد هذا التغري من شعورها ابالعتزاز والفخر ألهن
 -لفرتة قصرية  -الناحية السلبية أن هذا التحول قد يدفعها إىل اخلجل واخلباء، ورمبا إىل املخاوف 

ومن املالحظ أيضا يف ". جلهلها عما ستكون عليها  هيئتها يف املستقبل وهي يف طريق النمو املطرد 
منوا سريعا ال يتناسب مع معدل منو القلب والدورة الدموية مما "نالك املراحل املبكرة من املراهقة أن ه

جيعل املراهق مييل حنو اخلمول والكسل وتقل مقاومته لألمراض مث يصل النمو اجلسمي إىل حالة 
االستقرار حينما يكتمل النضج البدين تقريبا يف مرحلة املراهقة املتأخرة، وهنا نالحظ يف املراهق ميال 

 (33 :م3183احلافظ، " )اط الذي عادة ما يتجاوز طاقاته ومقدراتهحنو النش

حياول أن يتتبع أثر هذا التغري اجلسماين على "أن املراهق ( 61 :م3173)وقد أك د معوض 
ولذا فعملية التوافق تكون مزدوجة، توافق مع جسده اجلديد . الغري من أفراد أسرته وأقرانه املخالطني له

ومما يزيد يف هذا الصراع والقلق عند . أفراد اجملتمع اآلخرين الذين يتعامل معهموتوافق مع أقرانه و 
ومن انحية ".  املراهق أن يقابل الكبار هذا التغري اجلسماين السريع ابلسخرية واالستهزاء أحياان 

اء النمو السريع فيه استنفاد سريع لطاقة اجلسم حبيث حيتاج املراهق إىل تعويضها ابلغذ"أخرى فإن 
وتتميز مرحلة . اجليد والراحة واهلواء النقي، وأن ال يرهق املراهق ابألعمال اجلسمية الكثرية والصعبة

املراهقة يف جانب كبري منها ابالهتمام الشديد ابجلسم والقلق للتغريات املفاجئة يف النمو اجلسمي 
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حسني ) " .ق التكيف معهاواحلساسية الشديدة للنقد فيما يتصل هبذه التغريات، ومبحاوالت املراه
 (31 :م3186وزيدان، 

هلا "ويعلم املراهق أن منوه اجلسمي السوي وقوة جسمه ومهارته احلركية ومظهره اخلارجي العام 
أمهية يف التوافق االجتماعي وشعبيته االجتماعية خاصة مع أعضاء اجلنس اآلخر، وإذا الحظ املراهق 

فإنه يبذل قصارى جهده لتصحيح ( الواقعي أو املتخيل) أي احنراف يف مظهره الشخصي عن املتوسط
الوضع ، وإذا أخفق ينتابه الضيق والقلق، وقد يؤدي ذلك إىل االنطواء واالنسحاب من النشاط 

ولذلك جند أن املراهق يعلق اهتماما " . االجتماعي خشية التعرض للتعليقات أو الشعور ابلنقص
 (117 :م3186زهران، .)اقه ابملرحلة الثانوية زائدا على جسمه النامي خاصة عند التح

تبدو أمهية النمو اجلسمي " ألمهية النمو اجلسمي بقوله ( 51 :م3183)وقد نب ه احلافظ 
لدى املراهق عند التحاقه ابملدرسة الثانوية ملواصلة دراسته لعالقة سرعة منو جسمه بنوع ومدى 
الفعالية اليت ميارسها يف املدرسة، وعندما يسري النمو سريه الطبيعي املتدرج والذي يتميز ابلبطء نسبيا 

واألمهات واملربون واملسؤولون عن تربية األوالد يف هذه املرحلة من حياهتم صعوبة يف  ال جيد اآلابء
 ".توجيه األوالد والبنات وإرشادهم لكي يتجاوزوا هذه املرحلة بسالم 

يف النمو قد يزيد من تعقيد وصعوبة األمور، وهو ما يطلق عليه  واملفاجئوهذا التحول السريع 
تسارع معدل الزايدة يف " وهو مصطلح يشري إىل " طفرة منو املراهقة  "املتخصصون يف علم النفس 

على أن السن اليت تبدأ عندها املراهقة وطول الفرتة اليت . الطول والوزن عند مطلع فرتة املراهقة
تستغرقها الطفرة ختتلف من طفل إىل آخر، حىت فيما بني األسوايء متاماً،  وهذه مسألة كثريا ما يغفل 

. " راهقون وآابؤهم وابلتايل يسببون ألنفسهم كثريا من اهلم والقلق الذي مل يكن له ما يربرهعنها امل
 (442 :م3182مسن وآخرون، )

بناء على ما تقدم يظهر أن الكثري مما تعانيه األسرة ويواجهه املربون واملراهقون ال يتعلق مبرحلة   
حبد ذاهتا فهي مرحلة من مراحل النمو الطبيعية اليت ال مفر من الوصول إليها خالل حياة اإلنسان 

و، فلو كان هذا وهو ميضي يف طريق النمو، ولكن األمر الذي يستحق ابملالحظة هو سرعة هذا النم
التغري يتسم ابلبطء أو يتطور ابلتدريج لكان األمر أسهل وأيسر، ولكن سرعة هذه التغريات املفاجئة، 
وظهورها واضحة يف النواحي اجلسمية واجلنسية أمام أفراد اجملتمع الذي يتفاعل معها املراهق كثريا ما 
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إسعيد، )ه التغريات اليت مل يستوعبها بعد يسبب له اإلرابك والصعوبة يف السيطرة على اجلسم إزاء هذ
 (. 62 :م6111

لذلك فإنه من الالزم على اآلابء واألمهات واملربني أن يوسعوا اطالعهم على ما جيب مراعاته 
صحية سليمة خاصة القواعد اإلرشادية املستقاة من ديننا احلنيف واليت هلا  ومبادئمن قواعد إرشادية 

سلوك وضبطه، من اجل حتقيق حياة متوازنة وسليمة بعيدة عن االضطراب آاثر إجيابية يف هتذيب ال
 .يت يواجهها املراهقون يف حياهتمواحلرية ال

 خصتئص لدهنرو لدعقمي عهنر لملحلهقني : اتبعتا 

يف هذه اجلزء سنتناول مراحل النمو العقلي اليت ذكرهتا الدراسات املختصة، ويظهر أن كل مرحلة من 
تمد اعتمادا واضحا على املرحلة اليت قبلها، أي أن كل مرحلة تعترب استعدادا مراحل هذا النمو تع
 :ومن هذه املراحل ما يلي ( م6111إسعيد، )للمرحلة اليت تليها 

 :أو اجملردة   Formelleمرحلة العمليات الشكلية  (3

ليست جمموعة من ابلنمو التفكريي اجملرد وإدراك أن الفئات "  ويف هذه املرحلة يتميز النمو العقلي
األشياء املادية احلسية ولكن ميكن فهمها وتصورها ككياانت حمددة أو شكلية، يصبح إبمكان املراهق 
استخدام الرموز اليت ال يقابلها شيء يف خربة الفرد ولكن  هلا تعريف جمرد، أو استخدام الرموز وفهم 

سريعًا يف " يف الذكاء يكون  وأما معدل النمو(. 25: م3115الديدي، " )الكناايت واألمثال 
الست سنوات األوىل من العمر مث تقل السرعة بعد ذلك تدرجييا، ويصل النمو أقصاه فيما بني الثانية 

 (651 :م3185جالل، " )عشرة والعشرين فيتوقف وأيخذ بعد ذلك يف النقص تدرجييا 

 ٠٢و  ٤١وح أعمارهم بني دراسة على عينة من األفراد ترتا "Vernon"ولقد أجرى الباحث فرينون 
سنة وخاصة عند الفتيان  ٤١و  ٤١الذكاء العام يتناقص يف سرعته فيما بني " وتوصلت إىل أن 

الذين يرتكون املدرسة يف هذا املدى من العمر، وأن هذا التناقص يتأثر إىل حد كبري ابملستوى 
لنقصان كلما ترك الفرد مدرسته يف التعليمي الذي يصل إليه الفرد يف دراسته وهكذا يزداد االحندار وا

  (Vernon, 1948, P. 138). "سن مبكرة 
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اختبارات الذكاء ال تبني " وأما ما يتعلق ابلفروق يف القدرات العامة بني اجلنسني فيظهر أن 
فروقًا بني البنات والبنني يف القدرات العامة غري أن هناك دراسات تبني تفوق البنات بصفة عامة عن 

 القدرة اللغوية والقدرة الكتابية ويتفوق البنون عليهن يف القدرة على إدراك املسافات والقدرة البنني يف
ويبدو أن البنني يف حوايل سن السادسة عشرة والسابعة عشرة يتفوقون على البنات يف . امليكانيكية 

 (617 :م3185جالل، " )اللغوي  القدرة العددية والتفكري

هق يف هذه املرحلة تصبح لديه القدرة على التحايل كأن يفكر يف ويظهر مما سبق أن املرا
شيء ويقول شيئا آخر ، أي يستطيع املراهق أن خيفي أفكاره عن اآلخرين ، ففي هذه املرحلة تنمو 

إسعيد، )قدرته على التحليل والتفكري والنقد كما تنمو قدرته على التجريد ويرتبط هذا ابلنمو 
ملراهقني يف هذه املرحلة يصبحون أكثر ميال إىل االستبطان والتحليل وهم وكثري من ا(. 68 :م6111

وبسبب أن اهتمامات . قد يبدوا عليهم التمركز حول الذات واخلجل من الذات يف تفكريهم وسلوكهم
الشباب يف هذه املرحلة من العمر أقرب إىل أن تتمركز حول ذواهتم، لذلك جندهم قد يستنتجون أن 

مسن وآخرون، . )مبا يف ذلك أقراهنم إمنا يشغلون أنفسهم بسلوكهم ومظهرهم الناس اآلخرين
 (421 :م3182

االبتكار واإلبداع واجلدة، والتنوع والفيض والغىن يف األفكار " ويظهر يف هذه املرحلة أيضًا 
 وتتضح عالمات االبتكار يف املفردات. والنظرة اجلديدة لألشياء ، ويتباعد عما هو عادي ومألوف

وتتسع املدارك . و يزداد حب االستطالع والبحث عن مثريات جديدة. اجلديدة والكتابة اإلبداعية
وتنمو املعارف وتقوى القدرة على التحصيل ويزداد االهتمام ابملستقبل املهين، وتتطور امليول واملطامح 

واألسفار واخليال  وتصبح أكثر وعيا وأكثر تناسبا مع اإلمكانيات، ويتنامى امليل إىل االكتشافات
 (21 :م3115الديدي، ")العلمي  

كذلك ميكن أن يصبح املراهق سياسيًا ألول مرة ، ويصبح تفكريه أكثر دقة ونضجًا حيث  
يقوم ابلنقد الالذع املستمر لواقع األنظمة االجتماعية والسياسية والدينية وقد يشتغل : "جنده كالتايل 

كن بصورة نظرية، إال أنه غالبا ما يكون حتمس املراهق أبوجه اببتكار أنظمة أخرى بديلة مفصلة ول
النقص والقصور عند األبوين، والنظام االجتماعي والسياسي كثريا ما يعوزه العمل والفعل، ألنه يتبني 
فيما بعد أن كل ما يدور يف ذهن املراهق ما هو إال أمور شفهية يف أساسها، مبعىن أنه يقتصر عند 
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ولعل هذا يرجع بصورة جزئية إىل أن مرحلة النمو هذه ال تزال مرحلة . ألفعالحد األقوال ال ا
وكذلك يتجلى التطور . جديدة، وأهنا مل تندمج بعد اندماجا كامال يف التوافق الكلي عند املراهق

املعريف للمراهق فيما جنده عند الشخص الناشئ من اجتاهات حنو الذات، ويف مسات الشخصية اليت 
 (68 :م6111إسعيد، و ، 421 :م3182مسن وآخرون، ". )تربز خالل هذه الفرتةحيتمل أن 

تتأثر يف تطورها مبراحل النمو املختلفة اليت مير هبا الفرد خالل " وابلنسبة للميول جندها 
، وملستوايته أو أنثىحياته فتخضع يف جوهرها لعمره الزمين، ولنسبة ذكائه وجلنسه ذكرًا كان 

وتتنوع امليول بني اجلنسني حيث ذكرت  (.687 :م3175السيد، " )صادية لبيئتهاالجتماعية واالقت
أن امليل إىل أعمال النجارة ونشاط األندية يزداد عند البنيني عند املراهقة، يف حني " بعض األحباث 

ة أما الفتيات فيظهرن مياًل أكثر حنو اخلياط. يقل ميلهم حنو اللعب امليكانيكي والطالء والرسم مثال
 (316 :م3186حسني وزيدان، ". )امليل ألعمال املنزل  لديهنوالتطريز ونشاط األندية، ويتضاءل 

قدرة املراهق "ويف هذه الفرتة أيضًا تزداد القدرة على استيعاب املسائل األكثر تعقيدا فتنمو 
درسًا أطول  على االنتباه من حيث املدة والطول والعمق فيمكن للمراهق أن يتتبع موضوعًا أعمق أو

عالقات أكثر تعقيدا عنه وهو طفل، ويستطيع املراهق استيعاب مشكالت كثرية معقدة يف سهولة  أو
 (135 :م3186، وزهران، 15 :م3173معوض، ". )ويسر

ترتبط ابلقدرة على التفكري اجملرد يف املواد الرمزية كاحلساب "وأما القدرة على التخيل فإهنا 
األساسي من عملية الرتبية مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على واهلندسة وخالفه، واهلدف 

التفكري الصحيح يف مجيع مشاكلهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو عملية سياسية ؛ فالعناية 
ابلرتبية الفكرية يف التعليم الثانوي من األمور اهلامة يف مثل هذه الفرتة التارخيية اليت مير هبا جمتمعنا لذا  
كان على مناهج التعليم الثانوي أن تعطي الفرصة للطالب أن جيرب وأن يدرك العالقات من نفسه ، 
وأن يستعمل قدراته وعملياته العقلية، ويتطلب ذلك أن تكون املناهج مرنة حبيث ال تقف عائقًا يف 

منصور ". )ائبةطريق منوه العقلي واالنفعايل وان يتيسر للفرد أساليب الفهم الصحيح، وتكوين آراء ص
 (61 :م6111، وإسعيد، 428 :م3181وعبد السالم، 

أن التخيل يرتبط ابلتفكري ارتباطا قواي خالل مراحل ( 371 :م3114)وقد أكد اجلسماين 
وإن اخليال والتفكري االستداليل "النمو املختلفة ويزداد هذا االرتباط أكثر ما يزداد يف مرحلة املراهقة 
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لة يبلغان أشجدمها يف مرحلة املراهقة، ولذا فيجب توظيفهما يف ميداين اللذين يصاحبان الطفو 
ويف دور املراهقة يتسرع املراهق ليعي بعض املفاهيم اجملردة . التحصيل وتكوين االجتاهات االجتماعية

ليتشبع بقيم بعض املفاهيم اجملردة كاحلق والعدالة والفضيلة، فيجدر توجيهه ، وأن حيسن هذا التوجيه 
تشبع بقيم هذه املفاهيم نظرا ألهنا تفتح أمامه أفاقا يف احلياة رحبة، ففي دور املراهقة يكتسب املرء لي

 . "ذخرية من املفاهيم االجتماعية املبنية على أسس التوضيح الرتبوي واألهداف االجتماعية العامة
 (371 :م3114اجلسماين، )

 :الشعور الديين عند املراهق  (6

الديين أول مظهر من مظاهر اليقظة الدينية  فالغالبية العظمى من املراهقني يؤمنون يعترب احلماس 
بوجود خالق للكون، وال شك أن الدين يعترب عند الكثريين مصدر راحة نفسية، فاهلل هو املالذ يف 

فالدين يساعد . عند احتدام األخطار، ولتخفيف الشعور ابلقلق الناجم عن فوران الغرائز وإغرائها
على كبح الغرائز والتسامي هبا، وقد يكون هذا احلماس الديين نتيجة للنزعة االجتماعية فيندفع إىل 

وقد . األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة الصلوات، وهذه كلها تغلب عليها الروح االجتماعية
ميال إىل  كأن ينطوي املراهق على نفسه ويصبح( سليب)يكون هذا احلماس الديين من نوع آخر

الشك يف بعض األمور الدينية نظرا الرتباطها الرمزي بسلطة الكبار، وغالبًا ما جند املراهق يتذبذب 
بني الشك واليقني واإلميان يف فرتات كثرية ، قد يرجع ذلك إىل أن تعلم التعاليم الدينية يف الطفولة 

يبدو الشعور الديين عنده متقلبا  غري خمطط أو غري مالئم ملستوى النمو أو انقصا أو معدوما لذلك
يشتد حينا ويضعف حينا آخر حلاالته النفسية الالمستقرة، ويف كلتا احلالتني تشتد انفعاالته وتتميز 

، 83 :م3115الديدي، ، و 633 :م3111جادو، . )آراؤه وأفكاره ابلتعصب والتمسك الشديد
 (11 :م6111إسعيد، و 

ل يؤمن ابلشعائر الدينية املختلفة ويعترب ما يقوله ويفعله وخيتلف املراهق عن الطفل يف أن الطف 
األهل هو الصحيح والنافع ، أما املراهق فيتجه بعقله حنو مناقشة هذه األمور وفهمها والكشف عن 
أسباهبا وعالهتا لدرجة قد تصل به إىل التشكك الشديد يف هذه القضااي، أو قد تقوده إىل االلتزام 

ان بقوة، وهلذا فقد ينحصر به الشك يف هذه القضااي إىل الصراع مع نفسه التام والتمسك ابإلمي
 (11 :م6111إسعيد، . )وأهله
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من يزعم أنه يف فرتة املراهقة يضعف الشعور ابلدين ولكن معظم " ويوضح العيسوي أن هناك 
احقة الدراسات اليت أجريت يف هذا الصدد أسفرت عن بطالن هذا االدعاء ووجدت أن الغالبية الس

فالدين عامٌل قوي يف حياة شبابنا، ومن . من املراهقني يؤمنون ابلقيم الدينية ويراتدون أماكن العبادة 
مث وجب العمل على تطوير مناهج الرتبية الدينية حبيث تتفق مع املستوى العقلي للطفل يف كل مرحلة 

 (611 :م6116العيسوي، " . )

ىل اهتمام األسرة واملربني ابلعمل على غرس مالمح ومن خالل ما سبق تظهر احلاجة امللح ة إ
الشخصية اإلسالمية األصيلة يف نفوس األبناء منذ مرحلة الطفولة، وإىل ضرورة غرس القيم واألخالق 

كذلك فإنه من الضروري أن تقوم مناهج الرتبية   ف ،نياحلميدة اليت يدعو إليها ديننا اإلسالمي احل
اإلسالمية ابلدور املنوط هبا يف التوجيه الديين وفق األسس العلمية للتوجيه واإلرشاد واليت بدورها تقوم 

ال يستطيع أن  (11: م6111)كما ذكر إسعيد   ببث الوعي الديين يف صفوف الشباب، فالشاب
اله وطموحاته اليت يرنو هلا وهو يعيش بعيدا عن هللا، والوعي يبل  السعادة احلقيقة أو أن حيقق آم

الديين القائم على األسس الصحيحة واملستمد من البحث اجلاد واملعرفة احلقة ومن استخدام العقل يف 
والبعد عن سبل الضالل التفكر والتأمل يف خلق هللا تعاىل له دور كبري يف قرب اإلنسان من ربه 

 .واالحنراف

 خصتئص لدهنرو لالوفعتيل عهنر لملحلهقني  :اثمهنتا 

. تظهر يف مرحلة املراهقة العديد من االنفعاالت احلادة ملا متتاز به هذه املرحلة من اندفاع شديد
وخيتلف الباحثون يف تقسيم العوامل اليت تبعث على االضطراابت االنفعالية لدى املراهقني، فمنهم من 

راهق يف الناحية اجلسمية داخليًا وخارجياً، وللقدرات والعمليات يعزوها للتغريات اليت تطرأ على امل
 : م3175السيد، )العقلية، وللعالقات االجتماعية العائلية وملعايري اجلماعة والشعور الديين السائد 

كذلك هنالك من العلماء من يرجع هذه االضطراابت عند املراهقني ملا يستجد على املراهق (. 685
حسني وزيدان، . )الغدد، أو قد يرجعها البعض للعوامل البيئية احمليطة ابملراهقنيمن إفرازات يف 

3186: 312) 

 :وميكن حتديد مظاهر النمو االنفعايل للمراهق فيما يلي 
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 :االستقاللية  (3

تعد  الرغبة يف االستقالل عن األسرة من أبرز املظاهر االنفعالية يف حياة املراهق، حيث مييل إىل 
على نفسه وإثبات ذاته، فهو يرى نفسه قد غادر مرحلة الطفولة اليت كان حمرومًا فيها من االعتماد 

الكالم والتعبري عن نفسه ابستقاللية، واملراهق يف هذه املرحلة يسعى ألن يكون له مركز بني مجاعته، 
فت ومن أجل حتقيق ذلك وحىت تعرتف تلك اجلماعة بشخصيته، فإنه مييل إىل القيام أبعمال تل

فهو أحياانً يلبس مالبس زاهية األلوان ليجذب : أنظارهم إليه، ويستخدم يف ذلك العديد من الوسائل
انتباه الناس إليه، وأحيااًن أخرى يقحم نفسه يف مناقشات أعلى من مستواه الفكري وذلك ليؤكد 

 (م6111إسعيد، . )للحاضرين شخصيته ويشعر هو مبكانته

ال يستطيع االنفصال قد يعكس اعتماديته  وحيول احلب إىل  املراهق الذي" ونرى كذلك أن
عناد واالرتباط إىل ثورة واالحرتام إىل سخرية وأن الكبار لألسف ال يعون العصر، وقد يتمثل يف 

وهناك ميزة أخرى (. 43 :م3113محودة، " )اعتمادية عدائية متبادلة يف ارتباط املراهق ووالديه
إذا أثري أو أغضب فإنه ال يستطيع أن يتحكم يف املظاهر "ي أنه تتصل ابنفعاالت املراهق، وه

اخلارجية حلالته االنفعالية، فقد حيطم ويلقي مبا يف متناول يديه، أو ميزق مالبسه، أو يتلف ما حوله، 
إىل اخلارج، وأحياان أخرى يوجه هذه الطاقة إىل  االنفعاليةأو ما إىل ذلك موجها بذلك الطاقة 

 ( 318: م6111إسعيد، ". )اإليذاء لنفسه أو ملمتلكاته الداخل، مسببا

 :العنف واحلدة يف ردود األفعال  (6

يظهر لدى املراهق يف حياته الوجدانية استجاابت تتسم ابحلدة يف بعض املواقف تكون بعيدة أحياان 
أسه، اندفاع املراهق أحياان وراء انفعاالته حىت ميسي متهورا يركب ر "عن االتزان وذلك من خالل 

فيقدم على األمر مث ينخذل عنه يف ضعف وتردد، ويرجع ابلالئمة على نفسه، ولذلك سرعان ما 
حسني وزيدان، " )يستجيب لسلوك اجلمهرة الصاخبة الثائرة يف طيش قد يرمي به إىل التهلكة

3186: 317) . 

ر عليه أيضا من املالحظ أن املراهق من الناحية االنفعالية يكون ذا إحساس مرهف، وتظه
عالمات االنفعال ألتفه األسباب، يرافق ذلك عاطفة متقلبة وسلوك متهور، كما أن املراهق قد يلجأ 
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تزداد "وعلى الصعيد العقلي . لكتم انفعاالته ويستعيض عن ذلك أبحالم اليقظة حىت يفرغ ما يكبته
أما على . ال كل األمورقدرة املراهق على التفكري واإلدراك واالنتباه، وتتجلى قدرة النقد لديه حي

الصعيد االجتماعي، فإنه يعمل على أتكيد ذاته ولفت أنظار اآلخرين إليه وتزداد رغبته يف االستقالل 
 (16 :م6111، وإسعيد، 11 :م3111أبو فخر، ". )والتحرر من السلطة

 :الضيق والكآبة (1

اإلفصاح عن انفعاالته ويكتمها يرتدد أحياان عن "يشعر املراهق ابحلساسية الشديدة جتاه النقد فنجده 
يف نفسه خشية أن يثري نقد الناس ولومهم ،فينطوي على ذاته، ويلوذ أبحزانه ومهومه وهواجسه، 

حىت تثوب إليه نفسه حيثما جيد يف هواايته … وينأى عن صحبة الناس، وقد يسرتسل يف كآبته 
 (611 :م3175السيد، ) . "وميوله ما ميأل به فراغه

ملراهق يف كثري من األحيان شعور ابألمل واحلزن وذلك انتج عن شعوره ابلعجز كما يعرتي ا
ويزداد شعور املراهق ابلكآبة والضيق نتيجة كثرة " عن حتقيق األحالم واآلمال الكبرية اليت حيملها 

 (. 147 :م3114معوض، " )اآلمال واألحالم اليت ال يستطيع أن حيققها أو حيقق بعضها

 :  التقلب والتذبذب (4

تظهر مشاعر الغضب واحلساسية االنفعالية على املراهق حبيث ال يستطيع غالبًا التحكم يف املظاهر 
األمناط االنفعالية عمومًا لدى املراهق تشبه إىل حد  " اخلارجية حلالته االنفعالية ويرجع ذلك إىل أن 

املراهق انفعاالته، ويف صور  كبري ما لدى الطفل، ولكنها ختتلف عنها يف نوع املثريات اليت تثري لدى
فالغضب يستثار يف املراهقة املبكرة نتيجة النقد أو السخرية أو حني يشعر املراهق أن . التعبري عنها 

أصدقاءه يعاملون عاملة غري مالئمة من الوالدين أو املعلمني، أو حني حيرم من بعض االمتيازات اليت 
ا و يشعر ابلغضب حني ال تستقيم يف نظره األمور، ، كم(كطفل)يعتربها من حقوقه، أو حني يعامل

أو حني يعجز عن إمتام ما أعد نفسه إلجنازه، أو حني يقاطع أثناء االنشغال بعمل، أو حني يقتحم 
، وصادق وأبو حطب، 11 :م6111إسعيد، " )عامله اخلاص أو يتم التعدي على ممتلكاته الشخصية

 (178 : م3111
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نراه متناقضا على وجه العموم فهو "ن انفعال إىل أخر بسرعة فقد وكذلك فإن املراهق ينتقل م
أحياان برم ابحلياة ميقتها ويتمناها، أو ينتقض نفسه أشد النقد ويف وقت آخر قد تراه راضيا عن احلياة 
سعيدا بنفسه ومعجبا هبا أشد اإلعجاب، وأحياان يكون منقبضا وأخرى، منشرحا وأحياان جينح 

 (.631 :م3111جادو، )يل إىل االجتماع بغريه للعزلة، وأحياان مي

 :رهافة احلس  (5

جند أن املراهق يتأثر يف انفعاالته ألتفه األسباب، ويظهر عليه إشارات رهافة احلس يف بعض األمور، 
وقد تسيل دموعه بسهولة ابلسر أو العلن، كما أن قد يصاب حبالة من األسى واألمل عندما يتعرض 

 (317 :3186، وحسني وزيدان، 13 :م6111إسعيد، . )سيطاً ألي نقد حىت لو كان ب

وبناء على ما ذكر آنفا من مظاهر للنمو االنفعايل فإنه من الالزم أن تقوم األسرة ويقوم 
اجملتمع بكل مؤسساته الرتبوية والثقافية ابلتعاون املشرتك من أجل محاية املراهق من أية ظروف تؤدي 

من خالل مساعدته للوصول إىل االتزان االنفعايل، ويتم ذلك من به إىل اإلحباط واليأس، وذلك 
بتهيئة األجواء والظروف املناسبة من إشعاره أبنه أهل للثقة وللحب والعطف واحلنان، ومن خالل 
احرتام حريته بعيدًا عن التسلط والقسوة أو السخرية من جانب، وتنمية القدرة لديه على الضبط من 

 :م6111إسعيد، )تحقق التوازن يف شخصيته ولتجنب أية آاثر سلبية جانب آخر، وذلك حىت ي
يستطيعان حبكمتهما وخربهتما أن يضبطا امليزان حبيث "والوالدان احلكيمان كما يرى قطب (. 11

قطب، ".)احلب والرعاية والعطف، وبني احلسم الذي ينمي القدرة على الضبط  ما بنيتعدل كف تاه، 
 (334 :م3186

 خصتئص لدهنرو لالجترتعي عهنر لملحلهقني : اتاعتا 

عندما نقارن املراحل اليت مير هبا اإلنسان يف مقتبل العمر ابتداء مبرحلة الطفولة ومرورا ابملراهقة إىل 
الرشد، يظهر أن حياة املراهق االجتماعية هي أكثر اتساعا ومشوال وتباينا ومتايزا من حياة الطفولة 

مرحلة الطفولة إىل بداية مرحلة املراهقة، وحينئذ يزداد بعدا عن األبوين  والرشد، ألنه ينتقل من هناية
فهو ال يعرف قيمهم وعاداهتم واهتماماهتم، وما الذي يعجبهم . واملنزل وجمتمع الكبار إىل حد كبري

وما الذي ال يعجبهم، ويعيش صراعا بني أقرانه وأراء أسرته، وبني الرغبة يف االستقالل عن الوالدين 
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ني حاجاته إىل مساعدهتما له، وبني الرغبة يف إشباع الدافع اجلنسي وبني القيم الدينية واالجتماعية وب
اليت حتدد الطريق املشروع هلذا اإلشباع ، فيعيش متناقضات تبدو يف تفكريه وسلوكه إذ يقول وال 

اته، ويريد االمتثال يفعل، أيلف وينفر يف الوقت نفسه، خيطط وال ينفذ، ويرتدد يف أمور كثرية يف حي
 (14 :م6111إسعيد، . )لقيم اجلماعة ويسعى يف نفس الوقت إىل أتكيد ذاته

 :ولذلك فإن مظاهر النمو االجتماعي للمراهق ميكن حتديدها فيما يلي

امليل إىل مجاعات الرفاق أو األقران من نفس السن، وامليل إىل اجلنس اآلخر، ويعترب هذا من أهم   -3
االهتمام ابختيار األصدقاء وامليل أحياان إىل االنضمام إىل مجاعات خمتلطة من  املظاهر، ويالحظ

اجلنسني بقصد الوصول إىل أفضل وسط اجتماعي، حيث يالحظ أن امليل إىل مجاعات الرفاق 
من نفس اجلنس هو ضرورة نفسية تساعد املراهق على حل كثري من الصراعات مثل حتقيق 

له السند العاطفي الذي يوشك أن يفقده بسبب عالقاته املتوترة  االستقالل النفسي، حيث يوفر
 (42 :م 3178هندام وآخرون، . )مع األبوين

ويتأتى اهتمام املراهق ابختيار األصدقاء والوالء الشديد جلماعة األقران ألنه جيد يف ذلك خري 
ر ابلوحدة واالختالف عوامل الكبت واإلحباط والشعو  من متنفس حيقق له الراحة النفسية اليت تقيه

مع األبوين، لذا مييل إىل اختيار أصدقائه من األفراد الذين يشبعون رغباته وحاجاته الشخصية 
واالجتماعية، وهلذا نرى أن اإلسالم يتمشى مع هذه الفطرة إذا كانت الصحبة طيبة وبعيدة عن 

 :م 3187العيسوي، )يرة ، ولكنه حيذر أشد التحذير من الصحبة السيئة واملخالطة الشر االحنراف
املراهق يدين ابلوالء الشديد " ويؤكد العيسوي فكرة اهتمام املراهق جبماعة األقران بقوله أن (. 17

جلماعة األقران، ألهنا البديل جلماعة األسرة اليت يرغب يف االنفصال عنها واالستقالل بعيدا عن 
 ". أتثريها وسلطتها 

يف أتكيد الذات ويف امليل إىل مسايرة اجلماعة، ويالحظ أن  تتضح الرغبة الكبرية لدى املراهق -6
، (15 :م6111إسعيد، )حتقيق الذات املتزايد حيدث من خالل تنمية اإلحساس ابأللفة واملودة 

 :ويتضح ذلك يف ثالثة حماور رئيسية هي
 .تكوين فلسفة للحياة  -
 .امة البحث عن منوذج حيتذي به مثل الوالدين واملربني والشخصيات اهل -
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 (75 :م 3115الديدي، ، و 653 :م 3186زهران، . )اختيار املبادئ والقيم واملثل  -
امليل إىل اجلنس اآلخر، حيث مييل الفرد يف أوائل فرتة املراهقة إىل اجلنس اآلخر، ويؤثر هذا  -1

ومن مث حياول املراهق خالل . امليل على منط سلوكه ونشاطه، ويبدأ هذا امليل بشكل خفي ومتسرت
السيد، . ) وره أن حيوز على انتباه اجلنس األخر بطرق خمتلفة تتماشى يف جوهرها مع أطوار منوهتط

 (311 :م 3186حسني وزيدان، ، و 136:م 3175
يتنامى لدى املراهق الشعور ابملسؤولية اجلماعية، حيث يزداد لديه امليل للقيادة والزعامة  -4

ق اجتاهات تبعده عن جمرد التقليد الجتاهات من هم وحتقيق االستقاللية الشخصية، وتنمو لدى املراه
وأيضا تزداد الرغبة لدى املراهق يف مقاومة السلطة والتمرد . أكرب منه سنًا سواء يف املنزل وخارج املنزل

على كل ما هو ابٍل وقدمي، وتفضيله لألشياء اجلديدة حىت لو كانت سخيفة يف نظر اآلخرين 
إصالح املؤسسات ونقدها من خالل عدم االقتناع "مليل إىل ويزداد ا(. 15 :م6111إسعيد، )

ولألسرة دورها يف هذه املرحلة من حيث اجلو االنفعايل والسلطوي السائد فيها . ابلقوانني واألنظمة
ويتعاظم دور اإلعالم يف عملية التنشئة . إىل جانب استمرار أتثري املدرسة ومجاعة األصدقاء

 (75:م3115الديدي، ". )ون الرأي العاممات وتؤثر يف السلوك وتكاالجتماعية فهي تقدم املعلو 
يظهر لدى الفرد املراهق الشعور ابالستقاللية، ويف وسع األبوين واجملتمع الذي يعيش فيه أن  -5

فأما األبوان اللذان ال يتصفان ابالستبدادية وال ابلتسلطية وال حىت . يعني على ذلك أو يعطل ذلك
عند ل التساهل، ولكن يتصفان ابملعقولية واالتساق؛ فإهنما يعينان على منو الشعور ابالستقال

 (471:م3182مسن وآخرون، . )أطفاهلم

استمرارية أتثري األسرة واجتاهات "وألمهية دور البيت والوالدين فإنه جيب الرتكيز على أمهية 
الوالدين يف النمو االجتماعي للمراهق، وقد ثبت أن اجتاهات التقبل والتسامح والعطف واحلب 

 اجتاهات الوالدين الرافضة املتسلطة تؤدي إىل التمردتساعد على النمو االجتماعي السليم، بينما 
وال نغفل عن الدور اهلام  للمجتمع يف إمناء اجتاهات (. 77: م3115الديدي، " )والسلوك اجلانح

نفسية إجيابية لألفراد، فاجملتمع الذي تسوده الصراعات والنزاعات وعدم التعاون بني مؤسساته 
ع واملعاانة على سلوك وتصرفات أفراده وابلتايل يتعرضون لآلاثر وأنظمته يعكس هذه احلالة من الصرا 

 (12 :م6111إسعيد، . )السلبية الناجتة عن هذه احلالة
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وال بد من الـتأكيد على أن املراهقة ليست أبزمة إذا وجد املراهق التوجيه السليم من األسرة 
وقد . االضطراب والقلق واملشكالتواملؤسسات التعليمية واجملتمع، فمن خالل ذلك ختلوا احلياة من 

إذا انتهت إىل شيء فهو من بصمات "أن مرحلة املراهقة ( 51 :م6116)أكدت دراسة خليل 
 ".سلوك اآلابء واألمهات وبصمات العادات وبصمات القيم واألخالق

إن وكما أن للبيت وللوالدين أتثري واضح يف كيان املراهقني ف: التأثر ببيئة املدرسة وابملدرسني .2
للمدرسة واملدرس دور ال يقل فعالية وأمهية عن دور البيت والوالدين، فمشكالت الفشل الدراسي 
وسوء العالقة بني املدرسة والطالب، وعدم التكيف الناجح مع اجلو املدرسي كثريا ما يكون هلا صدى 

هقني، كما هلا يف توافق املراهق مع نفسه ومع اجملتمع اخلارجي، وللمدرسة آاثر واضحة على املرا
 :وظائف خمتلفة أمهها

  نقل احلقائق العلمية للطالب وتنمية عقوهلم حبكم أن املدرسة مؤسسة تربوية تعمل
 .على نقل الثقافة واستمراريتها 

  تنمية شخصية املراهق من خالل ما تقدمه املدرسة من تسهيالت يف اتصال املراهق
جبميع جوانب شخصية الفرد، فال تقتصر  ابلكبار احمليطني به، وكذلك من خالل اهتمامها

على جانب دون آخر كما حيدث يف بعض املدارس التقليدية اليت هتتم ابجلانب العقلي 
والتحصيلي فقط وهتمل ابقي اجلوانب األخرى كاجلوانب الروحية، واالجتماعية، واالنفعالية، 

 (12: م6111إسعيد، . )واجلمالية
 يول واجتاهات وأهداف ومستوايت طموح تالميذه للمدرس أيضا دور مهم يف معرفة م

واملدرس الذي يفتقر إىل الفهم الصحيح . ليمكنه ذلك من توجيههم الوجهة املعقولة والصحيحة
 (12 :م6111إسعيد، . )لسلوك املراهق ال ميكنه أن يفسر مظاهر السلوك الشاذ

 الطالب ملدرسه هي  الكثري من الدالئل تشري إىل أن أهم النواحي اليت تؤثر يف تقدير
شخصية املدرس واهتمامه هبم، وعدم حتيزه للبعض دون البعض، وضبطه للفصل بصورة تيسر 
العملية التعليمية، أما املدرس الغري حمبوب لدى الطالب فكثريا ما يوصف أبنه ضعيف 

. فعالالشخصية وأنه ال يساعد طالبه يف الفصل، وشرحه غري واضح وأنه متعايل، أو سريع االن
 (536: م3181منصور وعبد السالم، )
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ومن املظاهر اهلامة اليت تطرأ على السلوك االجتماعي للمراهق حماولته تقمص شخصية أحد  .7
وقد يلجأ بعض املراهقني يف . الراشدين، وتقليده لذلك الشخص يف املواقف االجتماعية املختلفة

راشدين، وأشهر األمثلة يف هذا الصدد  سبيل حتقيق ذلك األمر إىل إظهار أمناط سلوكية توحى أبهنم
وقد يظهر هذا امليل لدى مراهقي األسر القادرة أيضا يف صورة رغبة . موضوع التدخني عند املراهقني

صادق وأبو حطب، . )ة الكبارقوية يف قيادة السيارة أمام اآلخرين كنوع من إظهار نفسه بصور 
 (181: م3111

هناية هذه املرحلة هي املشكالت اليت قد تصادفه يف أول  أكثر ما حيوز على تفكري املراهق يف .8
دخوله احلياة العملية كمشكالت الزواج مثال واليت منها اختيار الشريك وتدبري منزل الزوجية، 

وهبذا جند أن التفكري يف مثل . وكمشكالت العمل واختيار املهنة، ومشكلة التوافق املهين واألسري
 (323: م3111حميسن والبنا، . )د املراهقت النضج االجتماعي عنهذه القضااي ميثل أقصى درجا

وبناء على ما مت استعراضه آنفا من خصائص ومميزات عامة ملرحلة املراهقة، وبعد االطالع 
على دور وأتثري هذه اخلصائص فإننا نالحظ مدى ارتباط وأتثر الفرد ابلبيئة احمليطة به، كما جيدر بنا 

ما ميكن أن يقدمه هذا احمليط للمراهقني تنظيما للعالقة بينهما وأتكيدا على  االهتمام والرتكيز على
فرتة وهو أكثر استقرارا اجلوانب اإلجيابية، ولتجنب السلبية يف هذه العالقة حىت مير املراهق هبذه ال

رتبوية تلبية املطالب األساسية عند املراهقني من خالل الوسائل ال موإنه من الضروري أن يت. وانسجاما
. السليمة، إذ أن إغفال هذه املطالب وجتاهلها قد يؤدي إىل املزيد من املشاكل واملتاعب يف املستقبل

 املناسبةفمرحلة املراهقة تستحق العناية من مجيع اجلهات املهتمة أبمور الرتبية والتنشئة لتوفري الرعاية 
ويتضح لدينا هنا أن  (. م6111إسعيد، ) يف مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والروحية واالجتماعية

إخراج جيل نستطيع االعتماد عليه يف اإلصالح والتطوير، جيل  من أجلهذا االهتمام ما هو إال 
 .ميتاز ابلصالح والشخصية اإلسالمية السوية وفقا ملبادئ الدين احلنيف

 بعض لملشكما  لديت ختص محلم  لملحلهق  : عتشحلا 

وقد  بينت األدبيات . اخلاصة هبم واليت ترافق وجودهم أينما حلوا وارحتلواللمراهقني مشكالهتم 
املتعلقة ابملوضوع أن هذه املشكالت تبقى متماثلة من حيث ما يشغل تفكري املراهقني بصورة عامة 

 (376 :م 3171الشيباين، . )ابلرغم من أن البيئات تتفاوت يف أولوايهتا واهتماماهتا
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املشكالت وطريقة النظر إليها، فهنالك من يصنفها حسب احلاجة ولقد تعددت تصنيفات 
األساسية للشباب، وهنالك من يصنفها حسب البيئة واملواقف واألوصاف اليت تظهر فيها مثل 
املشاكل اليت تتصل ابحلياة األسرية، ومشاكل تتصل ابحلياة املدرسية، ومشاكل تتصل بعدم التمتع 

عدم قبول الذات، وكذلك من املشكالت ما يتصل بفقدان الشعور  ابملكانة االجتماعية أو مشاكل
ابألمن، ومن الباحثني من يصنفها إىل مشاكل جسمية صحية، ومشاكل انفعالية مزاجية، ومشاكل 

 (376 : م 3171الشيباين، . )عقلية معرفية، ومشاكل خلقية اجتماعية

للشباب املراهق، واليت ميكن عرضها ومن املفيد أن نتناول هنا أبرز تلك املشاكل اليت حتدث  
 :على النحو التايل

 :مشكالت اجتماعية أخالقية  (3

 :وهي من أبرز املشاكل اليت تظهر يف مرحلة املراهقة واليت يندرج حتت جماهلا ما يلي 

 : اجلنوح . أ

" وهي ظاهرة اجتماعية ال يكاد خيلو منها جمتمع من اجملتمعات، ويعرف اجلنوح على أنه 
السلوكي عند األطفال واملراهقني دون الثامنة عشرة والذي يتمثل يف سلوك ال االحنراف 

أخالقي وخارج على القانون وعلى قيم اجملتمع ومعايريه، واجلنوح يعرب من املشكالت النفسية 
واالجتماعية اليت تواجه األسرة واملدرسة واجملتمع مما يستوجب التدخل للوقاية والعالج ملا 

م 3115الديدي، " )ء على األخالق ومن حتد هلا أو رغبة يف االنتقام منها يسببه من اجرتا
: 365) 

وقد أشارت دراسة اجلسماين املتعلقة بسيكولوجية الطفولة واملراهقة وحقائقها إىل أن كل من  
العوامل الوراثية والبيئية هلا األثر املباشر على دفع األحداث إىل اجلنوح ابإلضافة إىل وجود عوامل 

 (675، م3114اجلسماين، . )ية أو نفسانيةأخرى متضافرة سواء كانت جسم

ويدخل حتت مشكلة جنوح األحداث كل ما يقوم به األحداث من سرقة وتدخني وكذب 
وختريب وشغب، ومنها أيضا االعتداء على األمن وعلى املمتلكات العامة أو اخلاصة واهلروب من 
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وقد يظهر اجلنوح يف (. 11 :م6111إسعيد، )طالة والتمرد املدرسة والفشل الدراسي والتشرد والب
صورة االعتداء املادي على املعلم أو األب أو قد يظهر يف االحنراف اجلنسي وإدمان املخدرات وإيذاء 

لسلوك النفس وقد ينتهي احلال يف بعضها إىل االنتقام من الفرد نفسه ابالنتحار وغري ذلك من ألوان ا
 (365:م3115، الديدي. )اإلجرامي 

 :وللجنوح أسباب عدة نذكر منها 

التنشئة األسرية اخلاطئة اليت تقوم على القسوة الزائدة أو اللني الزائد يف املعاملة واليت تذهب  -
الرقابة فيها إىل حد التشديد الزائد للحرية أو إىل حد اإلمهال والسلبية الكاملني، إىل جانب تنصل 

املثل أو النموذج السيئ ألبنائهم، ابإلضافة إىل التصدع األسري بسبب اآلابء من املسؤولية وضرهبم 
 (161: م3171الشيباين، . )اخلالفات املستمرة بني األب واألم أو حاالت الطالق أو الوفاة

رفاق السوء والصحبة السيئة، ألن مثل هذه العالقات قد تدفع الفرد إىل السلوك املنحرف  -
رمني عادة ميضون أوقات فراغهم مع رفاق منحرفني وجمرمني يشاركوهنم واإلجرامي، فاملنحرفني واجمل

 (116: م3171الشيباين، . )عادية للمجتمعقيمهم واجتاهاهتم امل
.  عدم إشباع احلاجات النفسية األساسية لدى املراهق، وابلتايل اللجوء إىل السلوك اجلانح -

منبوذ أو غري مرغوب فيه هو املراهق الذي مييل فاملراهق الذي ينقصه احلب وحيس ابحلرمان ويشعر أنه 
 (382: م3186حسني وزيدان، .  )ع بعد ذلكللعدوان حنو والديه أوال وحنو اجملتم

من أهم األسباب املؤدية للجنوح ضعف الوازع الديين واخللق، فالضمري الصايف أو القلب  -
فس اطمئناان ورضا بقضاء هللا تعاىل السليم هو النور الذي يهدي اإلنسان يف مسالك احلياة وميأل الن

 (41: م6111إسعيد، .)قة بنصره وأتييده وقدره و يزيده ث
أسباب تعود إىل التنشئة االجتماعية اخلاطئة والنقص يف اكتساب القيم ومتثل املعايري  -

ومنها أيضا سوء الرتبية اجلنسية ونقص وسائل الرتفيه ، ومشكالت شغل وقت . االجتماعية وتبنيها
 (362: م3115الديدي، . )ر واجلهل واملرضفراغ، والفقال
يف كثري من األحيان أييت اجلنوح كردة فعل ملا كان قد تعرض له املراهق من ضغط ال مربر له  -

أايم طفولته، فهو إبقدامه على اجلنوح إمنا يكون قد اقتص ممن حاولوا حرمانه طفولته، والسبب هو 
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. اقرتاف اجلنوحبوجهه، وهذا االجتاه السليب أيخذ به إىل  أنه أصبح أقدر على التصدي ملن يقف
 (621: م3114اجلسماين، )
البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية احمليطة، كظروف احلرب مثال أو أوقات االضطراابت  -

الداخلية واألزمات االجتماعية، وما قد ينجم عنها من دمار وهتجري وتشريد وإحباط وقلق، كلها 
 (362: م3115الديدي، . )هقني إىل اجلنوحهامة قد تؤدي ابملرا عوامل

ويف مثل هذه الظروف واألزمات فإنه من الضروري احلرص على تنمية االجتاهات اإلجيابية 
لدى املراهقني من خالل توسيع مداركهم وتعويدهم على حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس، 

لوطين، وإبراز بعض القيم االجتماعية الدينية النبيلة مثل التعاون وزايدة الوعي الديين وتنمية احلس ا
 ( 41 :م6111إسعيد، . )واملودة واإليثار والتكافل االجتماعي بني األسر

 :مشكلة عدم االستقرار والتمرد على السلطة  . ب

املدرسة تتمثل هذه السلطة اليت يثور عليها املراهق مبصادرها املتنوعة وتشمل سلطة األسرة وسلطة 
يشعر " حيث (. 43 :م6111إسعيد، )وسلطة اجملتمع بعاداته وتقاليده وقيمه الدينية واخللقية 

املراهق أبن األسرة واملدرسة واجملتمع ال تقدر موقفه وال حتس إبحساسه اجلديد، لذا فهو يسعى دون 
رته ال يفهمونه وأصدقاءه قصد ألن يؤكده بنفسه بثورته ومترده وعناده، فالبيئة تتصارع معهم وأفراد أس

ال يقدرون قدراته ومواهبه، واملدرسة ال تعامله كفرد مستقل وال تشبع حاجاته األساسية، على حني 
 (71:م3173معوض، " . )يكون شيئا يذكر هو حيب أن حيس بذاته وان 

ومن أهم األسباب والعوامل اليت كشفت األحباث والدراسات عالقتها ابضطراب الشباب 
 :يف حياهتم ما يلي والقلق

 .الفراغ الروحي، وضعف اإلميان ابهلل والعقيدة وضعف الوازع الديين واخللق  -
 .التفكك األسري واملعاملة األسرية القاسية  -
عدم مسايرة املناهج الدراسية وطرق التدريس خلصائص منوهم وحاجاهتم وميوهلم وحاجات  -

رسونه وبني مشكالت جمتمعهم وعاملهم، جمتمعهم وحاجات عصرهم، وشعورهم ابهلوة بني ما يد
 (118: م3171الشيباين، . )الذي ينتظرهم واحتياجات سوق العمل 
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الصراع النفسي بسبب التضارب يف الرغبات واحلاجات، وبسبب الفشل يف إشباع احلاجات  -
هذا األساسية ويف حتقيق الذات، والقلق وعدم االستقرار النفسي ،واخلوف من املستقبل اجملهول يف 

 .العامل الذي يسوده التوتر يف احلروب الساخنة والباردة واضطراب القيم واملوازين 
الصراع بني األجيال والتباين يف العقيدة واخلصائص النفسية واملصاحل بني جيل الكبار  -

 .الراشدين وجيل الشباب 
نه جزء من آلة طغيان املادة والقيم املادية على احلياة حىت أصبحت النظرة إىل الفرد على أ -

 .اإلنتاج وأصبحت قيمة الفرد تقاس بقدر ما ميلكه من اإلمكانيات املادية 
الشعور ابلظلم واالستبداد واالستغالل وعدم تكافؤ الفرص وكبت احلرايت الفردية، واملعاملة  -

السيئة للشباب وعدم إشراكهم يف شؤون جمتمعهم وأمتهم، خاصة ما كان منها متصال حبياهتم 
 .وبدراستهم وعملهم ومستقبلهم 

 . الزايدة املستمرة يف تكاليف احلياة والدراسة، والنقص يف فرص العمل أمام الشباب  -

" ويؤكد البوطي على وجود داء االزدواج والتناقض يف جمتمعاتنا والذي يتمثل بعدة صور 
زدواج يف طرح األفكار والقيم، كاالزدواج يف القدوة، واالزدواج يف التعليم، واالزدواج يف الرتبية، واال

". نسيجه الفكري ويف اجلملة فهو االزدواج يف مجيع احلقول اليت تساهم يف تكوين شخصية الشاب و 
 (17 :م3185البوطي، )

 : مشكلة ضعف الوازع الديين - ج

أييت ضعف الوازع الديين كمشكلة من املشكالت الروحية واالجتماعية الرئيسة اليت يتعرض هلا شبابنا 
وحينما نتحدث عن ضعف الوازع الديين فإننا نعين به ما يشمل ضعف . املراهق يف حياته املعاصرة

الضمري واإلميان والعقيدة، وعدم الثقة ابهلل تعاىل وأتييده، وعدم الرضا بقضاء هللا وقدره، وكذلك 
حبد ذاهتا من أكثر اعتناق بعض املذاهب الفكرية الوضعية املنافية لروح الدين والعقيدة واليت تعترب 

 (41 :م6111إسعيد، .)املشكالت خطورة وتعقيدا

اليت يري فيها أن هذا العصر احلديث جاء ( 315 :م3187)وهذا ما أكدته دراسة القاضي 
ليغرق الشباب مبشكالت متعددة، وأن هذه املشكالت خطرية ومتشابكة ذلك ألن الغرب قد تقدم 
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قام بنشر أفكاره بني الشباب، ومن بني هذه األفكار املنافية لروح صناعيا واستعمر البالد كلها تقريبا و 
من الناحية الفكرية، سواء من قبل أجهزة الدعاية واإلعالم " العلمانية " اإلميان الديين هو تبين قضية 

 والعلمانية كنظام هي اعتقاد. أو من بعض احلكام املسلمني الذين يتبنوهنا من الناحية العملية التطبيقية
أبن الدين وشؤون الالهوت والكنيسة والرهبنة ال ينبغي أن تدخل يف أمور الدولة وذلك ألن 

دولة وكنيسة، أي حياة دنيوية غري مقدسة وحياة كنيسة هلا  –اجملتمعات األوروبية فيها ثنائية 
علمانية فبهذا يريد االستعمار من خالل ال. قداستها، وهذا الفصل بني السلطتني أيخذ اسم العلمانية

 .  الفصل بني اإلسالم وحكم الدولة وإقصاء اإلسالم عن جماالت احلياة

وكذلك فإن من املشكالت اليت أثرت على فكر الشباب يف العصر احلاضر كما يرى القاضي 
، وهي اليت تقوم على فلسفة مادية حبتة ال تؤمن إال مبا تراه احلواس فقط وتسخر " الشيوعية"

ى ذلك يف رأي زعيمها ماركس الذي يرى أن الدين ما هو إال وهم وأن اإلنسان ابلروحانيات ، ويتجل
أن من مشكالت املسلم " القاضي " كما يعترب . يصنع الدين وليس الدين هو الذي يصنع اإلنسان 

ومن خصائص الوطنية الغربية . يف العصر احلديث املفهوم السائد للوطنية الغربية يف البالد اإلسالمية
ية واخلوف، وقد جنح االستعمار يف محلنا على ترديد الوطنية وأصبح هناك هوة بني البالد الكراه

العربية واإلسالمية فيما بينها، كل دولة تعمل على مصلحتها يف اإلطار الضيق ولو تعارض مع مصاحل 
والذي  "مفهوم احلرية " ومن املشكالت اليت اعتربها القاضي متس الشباب يف العصر احلاضر . غريها

جاء من الغرب وقد احتضنتهم فلسفات خمتلفة، وكلها تعين االنفالت من كل القيم واألخالقيات، 
. ر أخالقي مثايل فهي بذلك تريد جرف اإلنسان إىل غابة من احلرية املطلقة غري امللتزمة أبي إطا

 (634-615: م3187القاضي، )

اليت أشار دها ضمن األسباب التالية و ولضعف الوازع الديين أسباب متعددة إذا تتبعنها سنج
 (:141 :م3171)إليها الشيباين 

 .اجلهل السائد ابإلسالم وبروحه اإلنسانية والعلمية والتقدمية -
ضعف اهتمام األسرة بغرس هذا الوازع الديين والعقيدة الدينية الصحيحة والقيم الدينية  -

تعليم واإلقناع واملمارسة العملية املستمرة، السليمة يف نفوس أوالدها منذ نعومة أظفارهم عن طريق ال
وجهل اآلابء أنفسهم أبمور الدين والعقيدة أو عدم متسكهم أنفسهم بتعاليم الدين وقيمه وعدم 
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التزامهم مبمارسة شعائره وتعاليمه، وفشلهم يف تقدمي القدوة احلسنة ألوالدهم يف الدين واألخالق 
ون رقابة أو توجيه، إىل غري ذلك من العوامل واألسباب املرتبطة الفاضلة، أو تركهم  ملتابعة أوالدهم د

 .ابلتنشئة األسرية 
فشل املدرسة يف توفري الرتبية الدينية الصحيحة، وعدم توفريها ملنهج للرتبية اإلسالمية  صاحل  -

يف تنظيمه وحمتواه، وعدم االعتماد على األسلوب الرتبوي السليم يف غرس االجتاهات الدينية 
وكذلك فشل املدرسة يف إاتحة الفرص الكافية أمام طالهبا ملمارسة ما يتلقونه من . عادات اخللقيةوال

إلقامة الشعائر الدينية هبا  املناسبةمبادئ دينية وخلقية عمليا يف حياهتم، وتقصريها يف توفري املرافق 
 .يع العاملني هباوتوفري القدوة الصاحلة يف جمال الدين واألخالق من إدارييها ومدرسيها ومج

وجود بعض املدرسني املنحرفني يف عقيدهتم، وغري امللتزمني بتعاليم دينهم، وغري العابئني  -
بتوجيه تالميذهم روحيا وغري املهتمني مبا يطرأ على هؤالء الطالب من احنراف وانزالق يف العقيدة 

 .هبموالدين واألخالق أو املسامهني هم أنفسهم يف إفساد عقائد وأفكار طال
 تقيم للدين وال رفقاء السوء وخمالطة امللحدين واملنحلني خلقيا، واجلرية املنحلة اليت ال -

 .لألخالق وزانً 
فشل وسائل اإلعالم يف تقدمي مبادئ الدين وأحكامه وأخالقه يف الشكل الذي جيسدها أمام  -

ابلرتويج لألفكار املنافية للدين الناس ويرغبهم يف التمسك هبا ويبني أمهيتها يف احلياة، ومسامهتها 
 .وترديد األغاين اهلابطة وعرض األفالم املنحلة

انتشار الكتب ووسائل التثقيف األخرى اليت تشكك يف العقيدة ويف قيمة تعليم الدين  -
وأحكامه، أو ترويج الجتاهات فكرية منحرفة أو تفسريات للكون واإلنسان ختالف روح الدين  
كالتفسري املادي املاركسي للتاريخ والتفسري اجلنسي الفرويدي للسلوك البشري، أو األفكار الداعية 

 (141: م3171الشيباين، . )العلم والتقدمارسات يف احلياة ختالف الدين حتت ستار إىل مم

خطورة الدور الذي تقوم به املدارس ووسائل اإلعالم يف دول العامل العريب، وهو  الحظومما سبق فإننا ن
دراسية، ما يلقي ابحلمل عليها لتأخذ الدور املنوط هبا من أجل توفري برامج إعالمية هادفة، ومناهج 

والقيم الفاضلة يف نفوس  املبادئتكون مدروسة ومستنرية بتعاليم املنهج اإلسالمي العظيم لرتسيخ 
 (42: م6111إسعيد، . )ون هلا يف حياهتمأبنائنا ليكونوا قادرين على مواجهة التحدايت اليت يتعرض
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 :املشكالت املدرسية التعليمية  (6

شخصيات الطالب وحتديد مستقبلهم، واملدرسة من أهم تلعب املدرسة دورًا أساسيًا يف تشكيل 
بيئات التفاعل االجتماعي للطالب، ومما هو معلوم أن املرحلة الثانوية من املراحل املدرسية املتميزة يف 
حياة الطلبة الدراسية بل والشخصية إذ أهنا توازي مرحلة املراهقة، تلك املرحلة اهلامة يف حياة الفرد، 

ألن يكون فرداً صاحلاً يف بناء اجملتمع، وإنساانً مستقيماً يف سلوكه، منسجما يف وضعه فهي اليت تعده 
إسعيد، )النفسي واألخالقي متوافقا مع نظمه وتقاليده وحدوده وفق املنهج اإلسالمي للرتبية 

 (.م6111

ولكي يتحقق للمراهق التوجيه السليم ليمر خالل هذه املرحلة بسالم ال بد من معرفة  
شكالت اليت يتعرض هلا ملواجهتها قبل استفحاهلا، ولذلك تقع على املدرسة الثانوية واجلهات املعنية امل

ابلرتبية والتعليم مسؤوليات كثرية أمهها التعرف على املشكالت اليت تعرتض الطلبة واليت تؤثر بدرجات 
رحلة، ألن معرفة تلك خمتلفة على منوهم وتكوين شخصياهتم وقدرهتم على مواصلة التعلم يف تلك امل

املشكالت يؤدى إىل وضعها حمط أنظار واهتمام القائمني على إدارة الرتبية والتعليم مما يساعد على 
تنظيم التعليم الثانوي وحتسينه، وذلك من خالل توفري مناهج سليمة مرتبطة ابلبيئة احمللية ومناسبة من 

جاهتم وميوهلم واهتماماهتم املختلفة، وذلك بغية حيث االهتمام مبعرفة خصائص منو الطلبة ومراعاة حا
تلبية احتياجات الطلبة النفسية واالجتماعية وإجياد السبل ملساعدهتم على حل مشكالهتم، وتزويدهم 

إسعيد، . )ة بكافة جوانبها ابملعلومات واملهارات الرئيسة اليت حيتاجون إليها إلعدادهم للحيا
 (47: م6111

إشباع احلاجات األساسية للطالب من خالل دور املناهج " ى ضرورة وقد أك د الباحثون عل
مبراعاة حاجات الطلبة ومشكالهتم بعد التأكد من هذه احلاجات وتلك املشكالت عملياً، فمن 
مميزات املناهج اليت تقوم على أساس حاجات الطالب ومشكالهتم إقبال هؤالء الطالب على دراسة 

، وراشد، 46: م3114األمحد، " . )م ومشكالهتم حبياهتم وحباجاهتهذه املناهج لصلتها الوثيقة 
 (331 :م 3111

بتلخيص أهم املشكالت املدرسية بناء على جممل نتائج ( 427 :م3186)وقد قام زهران 
 :البحوث اليت ختص مشكالت الشباب مبا يلي
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 .النسيان وضعف الذاكرة  -
 .نقص اإلرشاد الرتبوي  -
 .وتنظيم الوقت عدم القدرة على ختطيط  -
 .صعوبة تركيز االنتباه والسرحان  -
 .  القلق واخلوف من االمتحاانت  -
 .نقص الضبط والربط يف املدرسة  -
 .التأخر الدراسي يف مادة أو أكثر  -
 .متييز املدرسيني لبعض الطالب دون اآلخرين  -

املصلح النافع ومما سبق يتضح أن املنهج املدرسي جيب أن يسهم يف إجياد اإلنسان الصاحل 
لنفسه وجمتمعه، وأن يعمل القائمون على إعداد هذه املناهج على مراعاة حاجات طالب هذه املرحلة 
سواء النفسية أو االجتماعية أو العلمية حىت تكون قادرة على مواكبة تطلعاهتم وحىت تتمكن من 

 .التعامل مع ما يعرتضهم من مشاكل وخماوف أثناء سنوات دراستهم

 : شغال وقت الفراغمشكلة إ (1

على اإلنسان أن يقدر نعمة العمر والقت اليت أسبغها هللا عز وجل على عباده، وجيب أن حيمد العبد 
ربه على ذلك، واملسلم احلق يهتم ابلوقت بشكل كبري ألن الوقت هو عمره فإذا مسح بضياعه وعدم 

إسعيد، . )اس عن قيمة الوقتشغله ابلطاعات شغله ابملعاصي واحملرمات وذلك لغفلة كثري من الن
 (55: م6111

وقد أوصى الرسول عليه الصالة والسالم بضرورة انتباه اإلنسان لنعمة الوقت والصحة وأن ال 
نعمتان مغبون فيهما كثري من : " ، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص النعمةحيرم اإلنسان نفسه من االستفادة من هذه 

هو (  : املغبون)و(. 6157 : 5، كتاب الرقاق، جم3187البخاري، )" . الناس، الصحة والفراغ
 .اخلاسر احملروم األجر

ولعل الكثري من األسباب املؤدية لالحنراف واقرتاف اجلرائم أتيت من عدم استثمار الوقت 
عة استثمارًا إجيابيا، ألن الفراغ إن مل يغتنمه املراهق بطريقة صحيحة وسليمة حتول إىل نقمة، فمن طبي
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املراهق أن لديه العديد من الطاقات واملواهب والقدرات واليت يتمكن من خالهلا من فعل الكثري من 
األشياء، ولكنه إن مل جيد ما يفعله ومل جيد أمرا مفيدا يفرغ طاقته فيه فإنه سيلجأ إىل العبث ومأل 

يث يصبح متنفسا إلشباع ومن هنا كانت أمهية تنظيم وقت الفراغ حب. فراغه ابللهو والزالت والغفالت
رغبات وقدرات املراهق اإلبداعية يف صورة هواايت وأعماٍل يدوية ونشاطات رايضية وفكرية 

الفراغ إن مل يستغل يف : "ويؤكد حمفوظ هذا املعىن بقوله. واجتماعية مفيدة ومرضية للفرد واجلماعة
نفسية واالجتماعية على أن الفراغ العمل النافع، يصبح مفسدة لألفراد وللمجتمع، وتشري األحباث ال

: م3182حمفوظ، " . )رحلة املراهقة أييت على رأس األسباب املباشرة الحنراف الشباب وخاصة يف م
27) 

 :املشكلة اجلنسية (4

مشكالت النمو اجلنسي والكبت اجلنسي والرغبة وثورة "يعاىن املراهق يف هذه السن احلرجة من 
وخاصة يف هذا اجلو الرهيب الذي كل " اخليال اجملنح"مسألة  العواطف والتهاب املشاعر، وكذلك

شيء فيه يدعو إىل اجلنس وحيض عليه، وييسر سبل الوصول إليه من خالل وسائل اإلعالم اهلدام 
وعرب بعض القنوات الفضائية املنحرفة، ومواقع االنرتنت اإلابحية، واجملالت والقصص الرخيصة، 

". بابنا شارد الفكر مسلوب القلب كما خيطط لذلك أعداء اإلسالمواألغاين املاجنة اليت جتعل ش
 (53 :م 6111إسعيد، )

للصحافة الفاسدة دورًا سلبياً، حينما تكون مركزاً " ويف هذا الشأن جيدر بنا التذكري بـأن 
لإلاثرة، ومنربًا لإلفساد واالحنالل فتعرض على صفحاهتا الصورة العارية فتشجع على الرذيلة وحتث 

" سية وتفاقمها على الشذوذ اجلنسي والزان وللصحافة العربية لألسف دور كبري يف تعميق املشكلة اجلن
 (       615 :م3181أبو دف، . )

وجيب التحذير من أن املشكالت اجلنسية هي من أكثر املشكالت بروزًا ، ووضوحًا يف فرتة  
 :م3182حمفوظ، . )عنادها واندفاعهاغرائزها و املراهقة حيث تتميز مسات وخصائص املراهقة بقوة 

أعداءان يواصلون استغالل وسائل " هلذا األمر بقوله إن ( 11 :م3186)وقد نب ه يكن (. 36
اإلعالم يف إفساد أبنائنا إببعادهم عن هدف دينهم واحلرص على تضليل من يتتلمذون منهم على 

 (11:م3186يكن، " . )وعن مستقبلهم  ناأيديهم، بينما حنن متهاونون يف الدفاع عن أجيال
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صاخبة مشتعلة نشطة حرجة، وأهم ما مييز نشاطها " كما أك د خليل على أن مرحلة املراهقة 
اشتعال غريزة اجلنس، وغريزة اجلنس خملوقة مع اإلنسان ولكنها يف مرحلة الطفولة تندمج مع سائر 

الغريزة وتتوقد نتيجة نشاط الغدد ويبدأ معها بيولوجيات اجلسم يف البناء والتكوين ومع البلوغ تنشط 
 (41:م6116خليل، " . ) يتعوده الطفل إحساس جديد وغريب مل

الشباب يشكو من وطأة الدوافع اجلنسية ومتنعهم : "ويشري كل من عبد الرحيم وجالل إىل أن
آداب اجملتمع وتقاليده من اإلفضاء مبتعهم، وظروف اجملتمع احلديث تقتضي أتخري الزواج حىت 

ويرجع السبب يف شعور الشباب بوطأهتا إىل . يستكمل الشبان تعليمهم أو استقالهلم االقتصادي
عبد " . )هذا العصرا وكثرة التفكري فيها بسبب نشاط الغدد التناسلية ووفرة املغرايت اليت يستغلها قوهت

 (647 :م3185، وجالل، 81:م3183الرحيم، 

كالً من الولد والبنت يقع يف حرية من أمره، إذ جيد نفسه أمام حدث "ويشري إمساعيل إىل أن 
ه بسرية اتمة، ويف نفس الوقت فإن العادات جديد ال يعلم عنه شيء يذكر، وموضوع حماط كل

ومن بني . ولذا فقد حياول املراهق أن حيل املشكلة بنفسه. والتقاليد ال تساعد على معرفة شيء عنه
مما قد جيعل املراهق يقع فريسة ( العادة السرية)احللول اليت قد يلجأ إليها املراهق االستمناء الذايت 

 (314 :م3181إمساعيل، " . ) القيام به صراع نفسي عنيف عقب

أن املشكلة اجلنسية تزداد حدة بضعف سلطان األسرة وانشغال  ( م6111)وقد بني  إسعيد 
كل من األب واألم ابلعمل خارج املنزل، إضافة إىل اإلمهال وعدم املباالة يف إطالق احلرية لألبناء، أو 

م النفسية واملادية، األمر الذي جيعل االضطهاد والتعنت يف كبتهم وحرماهنم من تلبية أبسط حاجاهت
 .من الضروري التفكري يف حلها ووضع أيدينا على األسباب املؤدية إىل نشأة هذه املشكلة

 :م 3185)وميكن إمجال أسباب املشكلة اجلنسية يف مرحلة املراهقة فيما يلي كما خلصها حمجوب 
313: ) 

إلسالم والبعيد عن مظاهر الكبت والقهر غياب الرتبية القائمة على الفهم الصحيح املرن ل -
 .واالضطهاد، واإلحباط، وحترمي كل أنواع العالقات اإلنسانية مما مل حيرمها الدين 
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عدم توجيه األوالد والبنات إىل وظيفة اجلنس يف احلياة واألساليب املشروعة لتلبية الغريزة  -
 .ملشروعة اجلنسية، واحلكمة يف حترمي العالقات اجلنسية بغري الطرق ا

عدم تبيان ما يرتتب على الفاحشة يف الدنيا من أمراض جسمية ونفسية وصحية، وردود  -
أفعال على ممارسة احلياة الطبيعية، إىل جانب ما يف احلياة األخرى من عقاب عند هللا 
وغضب منه، مث احلكم الشرعي املرتتب على ممارسة الشذوذ اجلنسي، ومدى استبشاع الشرع 

 .واجملتمع له

نوعية الرفاق الذين ميثلون األصدقاء والصديقات وخباصة إذا تباينت األعمار، واختلفت  -
 .البيئات والثقافات، وعاش اجلميع يف فراٍغ روحي واجتماعي 

عدم تلبية حاجات اجلنسني ومطالبهم وحرماهنم من أن يشبعوا ما يف نفوسهم من حاجه إىل  -
شراء ما حيتاجونه مما يناسبهم، وأن يكون هلم كيان اقتصادي حيسون به، ألن هذا احلرمان  
كثريًا ما يؤدي إىل االحنراف، مما حيتم على اآلابء واملربني أن يعلموا أبناءهم إبمكانية تلبية 

 (313 :م 3185حمجوب، . )اهتم املادية بتوسط واعتدالرغب

ومن األسباب املؤدية لزايدة املشكلة اجلنسية حدة تشجيع االختالط بني اجلنسني، وإمهال  -
من أن االختالط بني اجلنسني هو اخلطوة األوىل " يكن"عواقبه اخلطرية؛ وخلطورته، فقد حذر 

يكن، . )ية من هتتك وجمون  جملتمعات الغربيف املسرية اليت تنتهي إىل ما انتهت إليه ا
 (88: م3175

وبشكل عام فإن هناك فرقًا واسعًا بني دعوة خصوم اإلنسانية الذين يدعون إىل الشر 
واإلابحية واالحنالل، وابلتايل اهلالك والدمار، وبني دعوة دين اإلسالم اليت توجه حنو اخلري والعفة 

وليس هنالك يف (. 51 :م6111إسعيد، )سالمة واألمان وصون الكرامة واحلالل، وابلتايل ال
اإلسالم ما مينع اإلنسان من تلبية رغباته وغرائزه ولكنه يرسم لذلك طريقًا ويضع ضوابطا للحماية 

ومن هذه الضوابط منع هللا سبحانه وتعاىل دخول البيوت إال بعد . والوقاية من الوقوع يف الفاحشة
وئ  ۇئ   ۇئ  چ يم حىت ال تقع عني أحدهم على عورة، قال هللا تعاىل االستئذان واالستئناس والتسل

 ،النور)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  چ : وقوله تعاىل ( 67: آية

 (51: آية ،األحزاب) چھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ليه الصالة والسالم أن الزواج يعني على غض البصر وحتصني اإلنسان من وقد بني  الرسول ع
اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض : " الفاحشة فقال عليه الصالة والسالم 

م، كتاب النكاح، 3155مسلم، )" للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء 
 (3138 :6ج

اإلسالم يف جمال الغريزة أيخذ " بقوله أن ( 352 :م3186)أك د هذا املعىن اجلندي د وق
واإلسالم يعرتف ابلغرائز وغاايهتا، ولكنه ال يطلقها، . ابلضبط ال ابإلطالق، وابلتربيد ال ابإلاثرة

 أو ويدعو إىل ضبطها والسري هبا يف نطاق  التقوى واخلوف من هللا واجلزاء فال تكون قوة ضد اخلري
احلق، وال تتجاوز احلدود اليت أقامها الدين احلق يف سبيل محاية اإلنسان نفسه أواًل من أخطار التمزق 

 " . واالهنيار 

شبابنا املسلم والعريب اليوم هدف من أهداف أعداء اإلنسانية " ويؤكد اجلندي أيضا على أن 
عقائدهم وأخالقهم وقيمهم عن طريق الكلمة وخصوم األداين، وكل ما يوجه إليهم من سهام الغزو يف 

إمنا يراد به هدم هذه األجيال وتدمريها حىت تسقط قلعة اإلسالم يف أيدي : أو الصورة أو الشاشة 
 (2 :م3181اجلندي، " . )شرية كلها أعدائه، وتسيطر القوى الظاملة على الب

ربية املتمثلة يف االستعمار إن هذه الدعاوى الالأخالقية اليت يروج هلا أرابب احلضارة الغ
الكامن وراء الغزو الفكري مل تكن وليدة الصدفة أبداً، وإمنا كانت منذ اللحظة اليت تعطلت فيها 
حاكمية هللا يف األرض، وهيمنت فيها التشريعات والنظم والقوانني الوضعية الظاملة، فعمدت من 

طريق امتهان املرأة وجعلها أداة إفساد  خالل خمطط مدروس ومربمج لتدمري اإلسالم وأهله، وذلك عن
ولألسف الشديد نرى كثرياً من وسائل اإلعالم العريب من يساند ويدعم . وإاثرة، ووسيلة دعاية وغواية

هذا الفكر الرائد إىل االحنالل اخللقي، والدعوة إىل حرية املرأة وخروجها سافرة، بداًل من توطيد 
 (54 :م6111إسعيد، . )ة يف اجملتمعيوتدعيم املفاهيم الدينية واألخالق
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تعلقة ابلشباب يوضح زهران وبناء على عدة نتائج من البحوث والدراسات امل
 :بعض املظاهر اليت تزيد تعقيد ما خيص املشكلة اجلنسية لدى الشباب ومنها( 427:م3186)

 .مشكالت النضج اجلنسي املبكر والنضج املتأخر  -3
 .نقص املعلومات اجلنسية الصحيحة  -6
 .االستغراق يف حكاية النكت اجلنسية  -1
 .االستغراق يف قراءة الكتب اجلنسية  -4
 .القلق خبصوص العادة السرية  -5
 (427:م3186زهران، . )الفكري يف اجلنس االستغراق  -2

ولذلك يرى الباحث ضرورة توعية طالب املرحلة الثانوية وتوجيههم يف الناحية اجلنسية 
السليمة اليت جاء هبا اإلسالم، وعدم جعل احلرج سببًا يف جتنب الرتبويني اعتمادا على أسس الرتبية 

ملناقشة هذه املسائل ضمن حدود العلم واألدب، وأن يقوم كل من األهل واملدرسة واملسجد واإلعالم 
كل ابلدور املنوط به لتوجيه الشباب قبل أن جيرفهم تيار األفكار الفاسدة ويصعب بعدها انقاذهم 

 .لضياعمن وحل ا

 دقةملرتبتطجت ابخصتئص لملحلم  لداتووة  و : لتدي عشح

فإن تنمية القيم لدى الطالب تعترب حاجة  –مرحلة املراهقة  –نظرًا خلطورة وأمهية املرحلة الثانوية 
ضرورة العمل على منو السلوك لدى طالب املرحلة " إىل ( 31 :م3186زهران، )ملحة، ويشري 

ودعائم ذلك االستقامة وإصالح النفس، والصدق واألمانة والتواضع ومعاشرة ( املراهق)الثانوية 
األخيار والكالم احلسن، واحرتام الغري، واإلصالح بني الناس، وحسن الظن، والتعاون واالعتدال 

وكلها قيم أخالقية فاضلة مستنبطة من تعاليم الدين " حسان والسالمواإليثار والعفو والعفة واإل
اإلسالمي، فالدين اإلسالمي وحده القادر على هتذيب النفوس وحتقيق السعادة لألفراد 

 (41 :م6114مرجتى، ).واجملتمعات

اً تنتشر فيه القيم اخللقية فإن ذلك سينعكس إجيابياً على سلوك أ فراده وإن اجملتمع إذا كان خري 
فريقى النمو اخللقي لديهم فيعيش اجملتمع يف أمن وطمأنينة وسعادة فعلى األسرة أن تريب أفرادها على 
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وعلى املدرسة أن تعمل على تثبيت العقيدة (. 41 :م6114مرجتى، ) .الفضائل وترتقي أبخالقه
روس الرتبية الدينية لدى طالهبا، وتعمل على تربية الضمري اخللقي، والوازع الديين لديهم من خالل د
مطاوع وعبود، ".)وغريها والبد من الربط بني التقدم العلمي واحلضاري والقيم اخللقية والدينية

 ( 353 :م3177

فاألسرة واملدرسة وسطان هامان من وسائط الرتبية، إذا قاما بدورمها الرتبوي على أكمل وجه 
 .ثانويةسوف نرقى ابلنمو اخللقي والقيمي لدى طالب املرحلة ال

ففي جمال النمو اجلسمي على املربني أن يوجهوا الشباب املسلم يف مثل هذا السن إىل  -
استغالل قدراهتم اجلسمية يف التسابق يف اخلريات، وترغيب الناشئة يف أداء ما افرتض هللا تعاىل 

احلدري، . )عليهم من الفرائض كأداء الصالة ومساعدة احملتاجني، واجلهاد يف سبيل هللا
 (557 :م3118

أن تكسب " إىل أن من واجب املدرسة الثانوية ( 341 :م3177مطاوع وعبود، )ويشري 
الطالب العادات اجلسمية والصحية السليمة وذلك إباتحة الفرصة ملمارسة النشاط الرايضي املناسب، 

املعيشة  وإقامة املعسكرات الكشفية والرتبية الرايضية لتكسب الطالب الصحة والقوة واملران على
 ."اخللوية

إن طالب املرحلة الثانوية قادر على املقارنة واالستنتاج ف :يف جمال النمو العقلي واملعريفو  -
وإطالق احلكم على األشياء قادر على املناقشة يف بعض القضااي الفكرية اليت تطرح عليه 

هم وخاصة املعلمني أن واملعلومات املنهجية اليت يستمع إليها، وما أحوج املربني أايً كان مواقع
يلموا مبستوايت اجملال املعريف الست وهي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي 

( 351 :م3177مطاوع وعبود، )ويف هذا الصدد يؤكد . لريتقوا بطالهبم يف منوهم العقلي
ساليب تقوم على جيب أن تقدم بطريقة بعيدة عن احلفظ والسرد واآللية، وأب"على أن املناهج 

الفهم، والعناية برتبية الطالب تربية فكرية صحيحة أبن تتاح هلم فرصة معاجلة املوضوعات 
 ."واملشكالت بطريقة تنمية عادة التفكري املوضوعي والنقدي إزاء خمتلف املواد الدراسية
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م وأن ولذلك فإن على املعلم أن يشجع طالبه على التجديد واالبتكار يف تفكريهم وإنتاجه
يشجعهم على اكتساب املعلومات واملعارف أبنفسهم من خالل االطالع يف الكتب واملصادر 

 (44 :م6114مرجتى، ) .األصلية

كذلك جيب على املعلم أن خياطب العقل يف حث املراهق على ضرورة االلتزام ابلقيم 
الوعي العقلي ال جمرد احملاكاة الرتبية يف هذه املرحلة جيب أن تقوم أساسًا على " األخالقية ذلك أن 

والتقليد والعادة كما كان يف الطفولة، وذلك عن طريق تعليم مبادئها وقوانينها وعللها، وما يرتتب على 
الفضيلة والرذيلة من خري وشر ومدى ضرورة الفضيلة حلياة األفراد واجلماعات، وإعطاء صورة كاملة 

لى حد سواء ألنه يستطيع إدراك ذلك، ويستطيع أن عن مبادئ الفضيلة وعن احملرمات والرذائل ع
وأكثر االحنرافات يف مرحلة املراهقة حتصل نتيجة عدم إقناع .... يتعقل عواقب الفضيلة أو الرذيلة 

 (332 :م3113القاضي وايجلن، ) .املراهق فكرايً بضرورة االلتزام ابلقيم األخالقية

بني العقل واهلوى، والرتبية السليمة هي اليت تقوم على  فاملراهق يف مثل هذا السن يعيش صراعًا كبرياً 
معرفة خصائص هذه املرحلة، وهتتم ابلقدرات العقلية، وتعرف كيف تستثمرها، فتجنب الشاب مزالق 

 (45 :م6114مرجتى، ) .اهلوى حيث حيكم عقله يف كل ما ينفعه

ناءهم وأن يضيقوا فجوة  البد من اآلابء أن يتفهموا أبفإنه  :يف خصائص النمو االجتماعيو  -
" املدرسة إىل ( 353 :م3177مطاوع وعبود، )ويوجه . اخلالف بينهم ابلتوجيه واإلرشاد

إعطاء التالميذ املزيد من الفرص للتدريب العملي فيما يتصل ابالجتاهات والقيم يف قواعد 
والعمل  التعامل االجتماعي وآداب السلوك، وأصول العالقات بني الناس وتكوين الصداقات

جملس الشعبة، وجملس : اجلماعي، وتستطيع أن متارس ذلك عن طريق اجملالس املدرسية مثل
فاملدرسة تستطيع أن تغرس يف طالهبا القيم االجتماعية السليمة، ". الفصل، واحتاد الطالب

وتستطيع أن ترتقي أببنائها اجتماعيًا حبيث يكونوا قادرين على إقامة عالقات اجتماعية 
 .متأدبني آبداب السلوك املختلفة صحيحة

فإن على املربني سواء كانوا اآلابء واألمهات يف البيوت، أو  : يف اجملال النمو االنفعايلو  -
املعلمني يف املدارس وغريهم ممن يعىن ابلرتبية والتوجيه أن ينظروا إىل الشباب يف مثل هذا 

لة عمرية جديدة تغريت على السن نظرة خاصة، ألن الشباب يف مثل هذا السن دخلوا مرح
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 .أشياء كثرية حيتاجون معها إىل احلكمة يف املعاملة والتعقل يف الرتبية -يف حياهتم  -أثرها 
الشاب " أن ( 574 :م3118احلدري، )ويف هذا الصدد يؤكد (. 48 :م6114مرجتى، )

قلبه ويتأثر هبا، يف مثل هذا السن حيتاج إىل مداراة ومسايسة، ومعرفة األساليب اليت تنفذ إىل 
 .لكي يتخذها املريب سبيالً إىل ضبط عواطفه، وتوجيه انفعاالته حنو اخلري والصالح

ويف ضوء ما سبق، ومن خالل فهم أمهية دور القيم يف التعامل مع مرحلة املراهقة وخصائص 
 (53 :م6114مرجتى، : )طالب الثانوية فإنه يتوجب على املربني مراعاة ما يلي

ابلرتبية االجتماعية يف األسرة واملدرسة واجملتمع، واالهتمام مبجاالت النشاط اليت حتقق االهتمام  -3
 .الرتبية االجتماعية عن طريق التوجيه واإلرشاد النفسي

االهتمام بتعليم القيم واملعايري السلوكية يف مجيع نواحي العملية الرتبوية واستعمال املدرسة كل  -6
 .لقية والروحية بصفة عامةإمكاانهتا يف تعليم القيم اخل

 .إشراك املراهق بقدر اإلمكان يف النشاط االجتماعي -1
احرتام ميل املراهق ورغبته يف التحرر واالستقالل دون إمهال رعايته وتوجيهه توجيهاً غري مباشر مع  -4

ل عدم إشعاره بفرض اإلرادة عليه، وجيب مناقشته دائماً يف آرائه، وأخذ رأيه يف القرارات اليت تتص
 .به حىت نكسب ثقته

ترك احلرية للمراهق بقدر اإلمكان يف اختيار أصدقائه مع توجيهه إىل حسن اختيارهم والتأكد من  -5
 .سالمة املعايري االجتماعية السائدة يف الشلة اليت ينضم إليها

 :م3186زهران، . )توسيع خربات املراهق ومعارفه ابلنسبة للجماعات الفرعية يف اجملتمع الكبري -2
118) 

إكساب املراهق العادات اجلسمية والصحية السليمة إباتحة الفرصة ملمارسة النشاط الرايضي  -7
 .املناسب

العناية برتبية املراهق تربية فكرية صحيحة، وتشجيعه على التفكري املوضوعي والنقدي إزاء خمتلف  -8
 .املواد الدراسية

فتعمل على ضبط عواطفه وتوجيه  استخدام األساليب الرتبوية اليت تنفذ إىل قلب املراهق -1
 .انفعاالت حنو اخلري والصالح
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ي والوازع العمل على تثبيت العقيدة لدى املراهق، والعمل على تربية الضمري اخللق - 31 -31
 (53: م6114مرجتى، . )الديين

وواجب الباحثني واملختصني يف جمال القيم أن يسلطوا الضوء على دراسة القيم النابعة من 
سالمي احلنيف وتقاليدان العربية األصيلة خوفًا من أن تذوب هذه القيم يف خضم التغريات ديننا اإل

الثقافية اآلتية إلينا من الغرب، فدراسة القيم هلا أمهية كربى يف توجيه وهتذيب الشعوب، وقد آن 
الحيات األوان أن نعود إىل املثل والقيم النابعة من اإلسالم، فاإلسالم كان وال يزال له كل الص

 (53:م6114مرجتى، . )و اخلري والفضيلةواإلمكاانت القادرة على قيادة اجملتمع حن

 لتجت  لدطماب لدحايضةني: اثين عشح
حيتاج الطالب الرايضي إىل مزيد من الدعم واالهتمام من املربني واملدربني، فهو إىل جانب حاجاته 

حيتاج لصقل جوانب عدة من الناحية البدنية واحلركية، الطبيعية والعلمية واالجتماعية ملرحلته العمرية 
 .وهو ما سنتطرق له يف الفقرات اآلتية

إن الرتبية البدنية و الرايضية هلا أمهية ابلغة األثر يف تكوين املراهق و شخصيته حيث حتقق له 
ه حيصل على فرصة اكتساب اخلربات و املها رات احلركية ، اليت تزيده رغبة وثيقة يف احلياة و جتعل

القيم اليت قد ال يكتسبها يف املنزل ، وتقوم األنشطة الرايضية بتنمية مواهب املراهق و قدراته البدنية 
والعقلية و تطوير الطاقات البدنية و النفسية ، و أييت بتكييف برانمج يوافق بني الدروس وممارسة 

 .النشاط البدين 
النفس للمراهق ، حبيث هتيأ له نوع من التعويض تعترب األنشطة الرايضية مبثابة ترويح عن و 

النفسي والبدين وجتعله يعرب عن مشاعره وأحاسيسه ، اليت تتصف ابالضطراابت واالندفاع، ويتم هذا 
عن طريق ممارسة حركات رايضية متوازنة ومنسجمة ومناسبة ختدم وتنمي أجهزته الوظيفية والعضوية 

 (.37-35: م6136خالد وآخرون، )وتقوي معنوايته 
والرتبية البدنية و الرايضية عبارة عن عملية واسعة الشمول ، متعددة اجلوانب ألهنا تشمل 

تربية بدنية ، تربية خلقية ، و تربية  -: حياة اإلنسان املادية و املعنوية فهي مقسمة إىل ثالث أقسام 
 .فكرية
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ى إىل تنمية الروح االجتماعية وأما من الناحية االجتماعية فالرتبية البدنية و الرايضية تسع
للطالب واملتمثلة يف حسن التعامل مع اآلخرين و معرفة احلقوق و الواجبات اليت يلتزم هبا الفرد إ زاء 

وميكن حتديد حاجات الطالب الرايضي يف اجملاالت . جمتمعه وتقبل القوانني وااإلحساس ابملسؤولية
 :مبا يلي( 37-35: م6136)األساسية اليت وضحها خالد وآخرون 

 :لجملتل لحلسي لحلحكي  . أ
يف هذا اجملال حيتاج الطالب الرايضي إىل تطوير املهارات و القدرة البدين، يف التعليم وجيب مساعدة 

 :الطالب على اكتساب و حتسني القدرات التالية 
 يلإدراك التلميذ جلسمه جيدا و تعلمه تدرجييا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب العا -

 .مثال
واجلري  اكتساب سلوكات حركية منسقة ومتالئمة مع احمليط يف كل الوضعيات الطبيعية كاملشي -

 .واكتساب القدرات البدنية كالسرعة ، القوة ، املداومة ، املرونة ، واملقاومة
 .التحكم يف الفنيات احلركية القاعدية والوضعيات التكتيكية البسيطة واملربجمة -
 .توزيع جهده و التناوب بني فرتات التمرين والراحة تعلم كيفية -

 :لجملتل لالجترتعي لدعتطفي  . ب
تتميز حياة الطالب الرايضي ابلعالقات الديناميكية املبنية على املساعدة و التعاون و املنافسة، وهلذا 

 :جيب إعطاء الطالب الفرصة الختاذ املواقف والتحكم يف القدرات التالية 
دين الرايضي و امتالك الرغبة و القدرة على بذل اجلهد  الذي يعوده على التدرب حب النشاط الب -

 .ابستمرار
دجمه يف اجملموعة أو الفريق عن طريق مشاركته يف النشاط البدين و التقمص التدرجيي ملختلف  -

 .األدوار
ه الزمالء والتحلي هتذيبه خلقيا بتقبل القوانني واحرتامها وتطبيقه للقوانني داخل اجملموعة و جتا -

 .ابلروح الرايضية
 .تعبريه عن انفعاالته بطريقة إجيابية ابلفرح و االرتياح أثناء ممارسته النشاط وكذلك تقبله اهلزمية  -

 :لجملتل لملعحي . ج
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إن النشاط البدين والرايضي يساعد الطالب على حتسني القدرات اإلدراكية والتفكري التكتيكي خاصة 
اجلماعية واملسائل اليت تتطلب منه الرتكيز واليقظة وسرعة االستجابة والتصور الذهين األلعاب  أثناء

 :ملواقف اللعب، كما حيتاج الطالب الرايضي الكتساب املعارف التالية 
 .كيفية ممارسة و تطبيق قوانني اللعب   -
 الرايضيةو التعرف على اتريخ األنشطة البدنية  -
 .على اجلسم من الناحية التشرحيية و الفسيولوجية فهم معىن الرتبية و أتثريها -

 

 لدتعمةم لداتووي ي قطح: بعلملبحث لدست

، وتعترب هذه املرحلة من ( م3157/3158)تعود بداايت التعليم الثانوي يف قطر إىل العام الدراسي 
ومرحلة التعليم الثانوي . التعليم من أهم املراحل التعليمية ابلنسبة لألهداف العامة للرتبية يف أي جمتمع

العام يف قطر مدهتا ثالث سنوات تبدأ من سن اخلامسة عشر حىت الثامنة عشر كما هو احلال يف 
 (  641: م6114املنصوري، . )تعليم املعاصرمعظم نظم ال

وقد وفرت دولة قطر فرص التعليم النوعي واجملاين للمواطنني واملقيمني على أرض الدولة، من 
اللتحاق ابلتعليم، واملساواة يف احلصول عليه، وتوسيع نطاقه ليشمل مجيع فئات اجملتمع خالل تعميم ا

كما . وأجناسه، وتوفري البيئة املدرسية الرتبوية املالئمة، واملعلمني من ذوي الكفاءات املهنية العالية
وحتقيق املساواة أولت اهتمامًا خاصًا مبرحلة الطفولة املبكرة، والوفاء بكافة حقوق ذوي اإلعاقات، 

بني اجلنسني، وتوفري فرص التعليم للكبار ممن فاهتم االلتحاق ابلتعليم املدرسي للحصول على نوعية 
جيدة من التعليم من خالل برامج تعليم الكبار والتعليم املوازي، والتعليم املستمر، ولضمان التحاق 

طر إبلزامية التعليم وتشديد العقوبة على مجيع فئات اجملتمع ابلتعليم؛ فقد صدرت القوانني يف دولة ق
 (م6134، اجمللس األعلى للتعليم. )املخالفني

 مكوان  لدهنظتم لدتعمةري ي قطح: أوالا 

 :هي توفر الدولة أنواعاً خمتلفة من التعليم

 التعليم احلكومي العام : النوع األول
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واملدارس من الصف األول ( إلزامية جمانية وغري)ويضم هذا النوع من التعليم رايض األطفال احلكومية 
، وهي حتت إشراف ومتابعة اجمللس األعلى للتعليم ، وتتبعه إدارايً ( إلزامية وجمانية)إىل الثاين عشر 
 .ومالياً وتنظيمياً 

 :ويضم سلم التعليم احلكومي املراحل اآلتية

 .مستواين : رايض األطفال -

 (.صفوف)ستة مستوايت : االبتدائية -

 (صفوف)ثالثة مستوايت : داديةاإلع -

 .وتتشعب إىل جمموعة من املسارات بعد الصف العاشر ( صفوف)ثالثة مستوايت : الثانوية -

 التعليم اخلاص: النوع الثاين

يف إطار سعي دولة قطر لبناء شراكات مع القطاع اخلاص وفتح اجملال له لإلسهام واالستثمار يف 
ألفراد واملؤسسات والشركات الفتتاح مدارس خاصة ابلدولة، اجملال التعليمي؛ فقد مت السماح ل

وقد مشل هذا النوع من التعليم رايض األطفال . ابإلضافة إىل مدارس اجلاليات واملدارس الدولية
 .والتعليم العام

 :أنواع املدارس اخلاصة

 .مدارس دولية  -

 .مدارس اجلاليات  -

 .مدارس تطبق معايري املناهج القطرية -

ويشهد التعليم اخلاص يف دولة قطر زايدة مطردة يف أعداد الطلبة واملدارس ، وميثل الطلبة يف 
 .من أعداد الطلبة امللتحقني ابلتعليم يف دولة قطر 52% القطاع اخلاص ما نسبته 
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وقد جاءت هذه الزايدة يف أعداد الطلبة يف التعليم اخلاص والتوسع يف أعداد املدارس نظراً 
لكبرية يف أعداد الوافدين للعمل يف دولة قطر، واالنفتاح االقتصادي للدولة، واملشاريع للزايدة ا

التطويرية هبا، إضافة إىل نظام القسائم التعليمية للطلبة القطريني وتفضيل أولياء األمور لدراسة أبنائهم 
اخلاصة تقدم تعليماً  يف املدارس اخلاصة الكتساب اللغة اإلجنليزية وكذلك اعتقادًا منهم أبن املدارس

 .نوعياً أفضل 

 (مسائي، منازل) التعليم املوازي : النوع الثالث

تويل دولة قطر اهتمامًا كبريًا مبحو األمية وتعليم الكبار منذ البداايت األوىل للتعليم هبا ، ويف 
يسمى آنذاك  ومنذ إنشاء دائرة املعارف فقد أولت التعليم الليلي كما. اخلمسينيات من القرن املاضي 

اهتمامًا موازاًي للتعليم النهاري ، ومت افتتاح أول مركز حملو األمية وتعليم الكبار ، وبعد إنشاء وزارة 
“ م ، كانت أول إدارة تنشأ يف اهليكل التنظيمي لوزارة املعارف هي  57/  3158املعارف عام 

طاع ووضعت مناهج خاصة به بعد أن وتزايد االهتمام هبذا الق“ إدارة التعليم الليلي واالمتحاانت 
 .تزايد عدد املراكز 

 التعليم التقين واملهين :النوع الرابع

من خالل متابعة مسرية التعليم يف الفرتة السابقة نالحظ أن هناك اهتماماً كبرياً ابلتعليم التقين وتطويره 
ياجاهتا من القوى العاملة، ليواكب التطورات االقتصادية والصناعية والعمرانية يف الدولة ويليب احت

وأبرمت جمموعة من اتفاقيات التشغيل للمدارس التقنية هبدف مزيد من الشراكات مع اجلهات 
 :واملؤسسات املعنية ابلدولة؛ ومن هذه املدارس

 مدرسة قطر التقنية الثانوية املستقلة للبنني -

 املستقلة للبننيمدرسة قطر للعلوم املصرفية وإدارة األعمال الثانوية  -

مدرسة املعهد الديين اإلعدادي الثانوي للبنني اليت مت تطويرها حبيث تواكب التطوير يف املدارس  -
 .املستقلة من حيث املناهج والربامج التعليمية وإعداد املعلمني والقيادات املدرسية 
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دولية اجلديدة يف وتعترب مدرسة ديبيكاي الثانوية للمهن الصحية من أبرز املدارس اخلاصة ال
قطر ، وهي مدرسة مهنية وتقنية لطلبة املرحلتني اإلعدادية والثانوية للراغبني يف االلتحاق مبهن العلوم 

 (.م6134، اجمللس األعلى للتعليم. )الطبية

 لسإوفتق لدعتم عمى لدتعمةم لالبترلئي ولسإعرلدي ولداتووي: اثوةتا 

لذلك كي يكون هناك  املناسبةحترص دولة قطر على توفري تعليم جماين للجميع، وتقوم بتوفري املوارد 
وحترص الدولة على جودة التعليم املقدم للمجتمع، وختصص دولة قطر . متاشيًا مع احتياجات اجملتمع

للتعليم املوازي وحمو  ميزانية عامة لإلنفاق على التعليم يف مراحل التعليم العام املختلفة، ابإلضافة
. األمية، وذلك على أساس بنود صرف مرتبات املوظفني واخلدمات واإلنشاءات الثانوية والرئيسية

وتوضح اإلحصائيات أن موازنة التعليم تستقطع نسبة كبرية من إمجايل اإلنفاق احلكومي، حيث 
ق احلكومي على من اإلنفا 31.8% حوايل ( م 6131/  6136)وصلت هذه النسبة يف العام 

 .م6134يف موازنة عام % 31وبلغت . التعليم

وبشكل عام هناك تزايد يف إمجايل اإلنفاق على التعليم احلكومي من إمجايل النفقات احلكومية عرب 
ميزانية مستقلة تتوىل إدارة املدرسة إدارهتا  (حكومية)السنوات، كما أنه خيصص لكل مدرسة مستقلة 

امليزانيات ابختالف املرحلة وعدد الطلبة ومدى استيعاب املدرسة للطلبة من وتوزيعها، وختتلف هذه 
 (م6134، اجمللس األعلى للتعليم. )ذوي اإلعاقات

 لدرتبة  لدقةرة  ي مهنته  لدتعمةم لدقطحي: اثداتا 

ا ابآلخرين يركز اإلطار العام ملنهج الرتبية القيمية على القيم املتعلقة إبدراك أمهية أنفسنا كأفراد وعالقتن
واجملتمع والبيئة اليت نعيش فيها ويراعي األبعاد البدنية والوجدانية والروحية اليت تشكل شخصية 

ويهدف اإلطار إىل تعميق فهم الطلبة وحتفيزهم حنو حتمل املسؤولية . الطالب وفقاً للمنظور اإلسالمي 
ط حياتية صحية وبناء عالقات سواء على املستوى الشخصي أو االجتماعي ، ومتكينهم من تبين أمنا

جيدة وميل حنو االهتمام ابآلخرين وامتالك الثقة ابلنفس ومساعدهتم على التفكري والتأمل يف القيم 
املختلفة وتطبيقاهتا العملية ، ويتضمن اإلطار العديد من األنشطة اليت تستند إىل تعليم القيم من 

التقييم ويركز اإلطار  واسرتاتيجياتليب التدريس كما أنه يتضمن أسا. خالل املمارسة الفعلية هلا 
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على أربع قيم أساسية يف اعتزاز الفرد بنفسه كونه إنسااًن متميزًا ، والعالقات مع اآلخرين واحرتامهم 
. واالهتمام هبم ، واملسؤوليات االجتماعية واملدنية ، واحرتام الرتاث الثقايف واحلضاري لدولة قطر 

 (م6134، للتعليماجمللس األعلى )

 م6111رؤة  قطح : رلبعتا 

يف حمور التنمية البشرية على التعليم والصحة وتنمية القوى العاملة  م6111كزت رؤية قطر الوطنية ر 
ابعتبارها أضالع مثلث التنمية الشاملة املتكاملة ولرتابط هذه احملاور مع بعضها البعض ، وقد هدفت 

ن دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء جمتمع مزدهر ، ولتحويل النظام هذه الركيزة إىل تطوير وتنمية سكا
االقتصادي من نظام أحادي يعتمد على النفط والغاز إىل متكني الشعب القطري من التعامل 
والتفاعل مع النظام العاملي اجلديد الذي يقوم على املعرفة ويتسم ابلتنافسية الشديدة ، ويتم ذلك من 

وتعليمية متطورة تقدم أفضل اخلدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل  خالل بناء أنظمة صحية
 .حمفزة للتنمية تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعال وتعزز ابلعمالة الوافدة املاهرة

على جمموعة من الغاايت املوجهة  "سكان متعلمون  "لقد ركزت رؤية قطر يف حمور التنمية البشرية 
 :وهي  إىل جودة التعليم

نظام تعليمي يرقى إىل مستوى األنظمة التعليمية العاملية املتميزة ويزود املواطنني مبا يفي  -
 .حباجاهتم وحاجات اجملتمع القطري 

مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذايت ووفق إرشادات مركزية وختضع  -
 .لنظام املساءلة 

 : نورد عدد من أهم نفاطها هناوبرز االهتمام جبودة التعليم يف عدة أمور 

 .تطوير املناهج والكتب الدراسية مبا يتوافق مع املعايري الوطنية واملعايري الدولية -
 .االهتمام ابلتطوير والتنمية املهنية جلميع العاملني ابملدارس سواء معلمني أو إداريني -
املدرسية وتطوير املباين املدرسية وتزويدها بكافة اشرتاطات األمن االهتمام بتحسني البيئة  -

 .ضية ومالعب ، ومرافق صحية وغريهاوالسالمة ، وكذلك كافة املرافق من معامل وقاعات راي
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جتويد األداء املدرسي ومراقبته من خالل برانمج التقييم الدوري للمدارس املستقلة واالعتماد  -
 .املدرسي للمدارس اخلاصة 

ملقارنة أداء طلبة مدارس دولة قطر  PIRLS , TIMSS, PISAاملشاركة يف االختبارات الدولية  -
أبداء نظرائهم يف دول العامل، وتعرف مستوايت أداء الطلبة القطريني يف الرايضيات والعلوم 

 .والقراءة 
من خالل االختبارات  36-4مقارنة مستوى أداء الطلبة يف مجيع املواد للصفوف من  -

 .لوطنيةا
 .دمج التقانة يف التعليم من خالل التعليم اإللكرتوين و احلقيبة اإللكرتونية  -
 .حتفيز الطلبة من خالل اجلوائز واملسابقات وعلى رأسها جائزة يوم التميز العلمي -
استقطاب جمموعة من املدارس املتميزة من جمموعة من الدول مثل مدرسة ديبيكاي ومدرسة  -

 (م6134، لس األعلى للتعليماجمل. )لندن ، وغريمها

 ي قطح معتةري لملهنته  لدررلاة : ختمستا 

لقد قامت مبادرة تطوير التعليم على إعداد معايري مناهج تعليمية وقد بدأ الربانمج إبعداد معايري 
ألربع مواد دراسية وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرايضيات والعلوم جلميع الصفوف الدراسية ، 
تالها وضع معايري ملاديت الرتبية اإلسالمية والدراسات االجتماعية ، ومتثل املعايري األهداف املطلوب 
حتقيقها من املتعلمني وتتوافق والتوقعات الدولية ملا جيب أن يتعلمه الطالب وتبني املهارات اليت ينبغي 

هناية كل صف دراسي ابتداًء من للمتعلم أن يكتسبها ويتقنها ويكون قادرًا على توظيفها بكفاءة يف 
 (م6134، اجمللس األعلى للتعليم. )مرحلة الروضة وحىت الصف الثاين عشر

ويف سبيل االرتقاء مبخرجات تعليمية متميزة، سعى اجمللس األعلى للتعليم لتوفري كافة األدوات 
يث تعد املعايري املعينة على ذلك، ومنها إجياد أطر تعليمية تستند على معايري حمددة وواضحة، ح

املرتكز األساسي لعملية تطوير نظام التعليم يف دولة قطر، وهي ابلتأكيد تتفق والتوقعات الدولية حول  
كيفية صياغة معايري املناهج، وتبني املهارات اليت على املتعلم أن يكتسبها ويتقنها، ويكون قادرا على 

ضع تصورا كامال ملا جيب أن تكون عليه توظيفها بكفاءة عالية يف هناية الصف الدراسي، كما ت
املمارسة التعليمية يف مدارس دولة قطر، وتركز املعايري على احملتوى األساسي الذي يزود املتعلمني مبا 
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حيتاجونه مستقبال يف حياهتم اخلاصة واملهنية يف القرن احلادي والعشرين لذا فهي تعتمد إرساء القدرة 
وتعمل على إكساهبم مهارة التفكري التحليلي والقدرة على حل على التفكري النقدي املنهجي، 

 (م6136، اجمللس األعلى للتعليم. )املشكالت وممارسة العمل اإلبداعي اخلالق

واستكماال لسلسلة املعايري املعتمدة يف مناهج دولة قطر جلميع املواد الدراسية، قام اجمللس 
إلسالمية مبؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع، األعلى للتعليم ابلشراكة مع كلية الدراسات ا

ضمت عددا من أهل اخلربة واالختصاص من جهات  -بتكليف خنبة متميزة من خرباء املناهج 
 .ومؤسسات حكومية ومعلمي واختصاصيي املناهج احملليني إلعداد معايري ملادة الرتبية اإلسالمية

أميناً، وأن صادقا و   قيم دولة قطر وثقافتها متثيال وبذلت جهدها لضمان أن متثل هذه املعايري
املتعلمني على أفضل وجه ، فهي تنشد غرس القيم والعلوم اإلسالمية يف  املتعددة تليب احتياجات

 .نفوس النشء وتكسبهم مقومات اخلجلق احلميد

 -من علماء املسلمني وقد مت حتكيم معايري الرتبية اإلسالمية يف صورهتا النهائية من قبل خنبة متميزة 
 .ومتخصصني من علماء الرتبية واملناهج -من رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات اإلسالمية 

واألمل معقود على أن جتد معايري الرتبية اإلسالمية لدى قيادة املدارس واملعلمني كل االهتمام 
إمكانياهتم ، وتتيح هلم من خالل طرق تدريس متطورة ، ختاطب مجيع الطالب بقدراهتم و  يف تنفيذها

 .مساحات واسعة من االستقصاء والبحث

 :وبذة عن معتةري لدرتبة  لسإامامة 

تشكل الرتبية اإلسالمية ميداان هاما من امليادين األساسية يف مناهج التعليم، وطبيعة مادة الرتبية 
لمي وتنمية شعور اإلسالمية تسهم إىل حد كبري يف تنمية القدرة على حل املشكالت والتفكري الع

الفرد بدوره الديين وخلق الشخصية الدينية املعتدلة مبا هتيئه من معلومات ومواقف تساعد على إدراك 
املتعلم حلقيقة ما جيري يف اجملتمع احمللي والعاملي دينيا وسياسيا واقتصاداي وثقافيا من خالل املواقف 

األساليب  خالل أساليب تربوية خمتلفة وخاصة التعليمية اليت تتيح فرصا من التعلم أكثر فاعلية من
 (م6136، اجمللس األعلى للتعليم. )اليت تتيح احلرية للمعلم واملتعلم
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ومن هنا ظهرت معايري الرتبية اإلسالمية لتساعد املعلم واملتعلم لتحويل التعليم إىل تقنية 
 .عملية

 أهرلف معتةري لدرتبة  لسإامامة : اتداتا 

 :ملعتةري لدرتبة  لسإامامة  ي دود  قطحلألهرلف لدعتم  

  اكتساب املعلومات واملعارف اليت تسهم يف خلق االجتاهات والقيم وأساسيات التفكري السليمة
بطريقة وظيفية متكنهم من حسن االستفادة منها يف توجيه سلوكهم وتكوين شخصياهتم كمواطن 

 .قطري، عريب ومسلم
 قد املبتكر وتنمية القدرة على التعليل والربط والتفسري والتقومي إتقان الفهم الصحيح والتفكري النا

 .وإدراك فكرة الشمول
 إتقان مهارات العمل الفردي واجلماعي وحتمل املسئولية واإلجناز واإلجادة. 
  استخالص املعلومات من مصادرها األصلية عن طريق البحث العلمي املنظم. 
 وق والواجبات اإلميان ابلدميقراطية والتعرف على احلق. 
 احلق تقدير دور دولة قطر يف الساحة العربية واإلسالمية والعاملية كدور رايدي ابحث عن إحقاق. 
 إجراء دراسات علمية وافية لقضااي األمة واالشرتاك يف التفكري إلجياد حلول هلا. 
 انهتا وعزمية الثقة أبمته اإلسالمية وقدرهتا على تدارك وجتاوز ختلفها معتمدة يف ذلك على إمكا

 .أبنائها املعتزين برتاثها
  تقدير القيم اخللقية من صدق وأمانة و إخالص يف العمل والتضحية وحب للتعاون وتعميق ملفهوم

 .الدميقراطية واحلرية
  التأكيد على حق البشر مجيعا يف االستفادة من الرتاث اإلنساين واحلضارة الراهنة ابعتبارها ملكا

 .لإلنسانية مجعاء
 قان مهارات البحث العلمي املوصلة إىل نتائج حبثية ابلطرائق العلمية املالئمةإت. 
 اجمللس األعلى . )استخدام تكنولوجيا املعلومات وتسخريها يف دراسة معايري الرتبية اإلسالمية

 (م6136،  للتعليم
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 :لألهرلف لخلتص  مبعتةري لدرتبة  لسإامامة 

التفصيلية ملعايري الرتبية اإلسالمية حول احلاجات املطلوب تتمحور األهداف العامة واألهداف 
وما حيتاجه الفرد؛ لكي يصبح -بعد قراءة واقعه، واجملتمع العريب ككل –إشباعها للمجتمع القطري

 :عضوا فاعال يف اجملتمع، وتشمل هذه احلاجات

 .على القناعة والفهمالتمسك ابلعقيدة، واهلوية، والثقافة، واحلضارة العربية اإلسالمية املبين  •
 -املعامالت-العبادات: )إملام الرتبية اإلسالمية بشىت جماالت احلياة ليعبد هلل على بصرية وتتناول •

 ... (األخالق واآلداب اإلسالمية-األسرة
التعرف على سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام والسلف الصاحل من األمة لالقتداء هبم والسري على  •

 يقهم وفق منهج سليم واضح مبيٌن على كتاب هلل تعاىل وسنة رسولهطر 
االنفتاح الواعي على ثقافات األمم األخرى، والتعرف على منجزات احلضارة اإلنسانية املعاصرة  •

 .والتفاعل املنتج معها
 .تكريس حب املعرفة، وطلب العلم والبحث واالكتشاف •
 .التفكري لديهم مبا حيقق النفع هلم وجملتمعهم تنمية مواهب املتعلمني، وقدراهتم، ومهارات •
 .التحلي بروح املسئولية واالنضباط، واألخالق الفاضلة، والسلوك القومي •
 .الوعي ابلوقت كقيمة أساسية يف املدرسة واحلياة •
 .تنمية الذوق اجلمايل، وترسيخ قيم احلفاظ على البيئة •
الشخصية واجلناايت مبا يؤدي لصحة العبادة، معرفة شعائر العبادات، وكذا املعامالت واألحوال  •

 .ومعرفة احلقوق، وااللتزام أبداء سائر الواجبات
تنشئة املتعلمني على احلوار واإلقناع كمنطلق للتعامل مع اآلخر املختلف مذهبا أو ثقافة أو  •

 .عقيدة، وعلى الرتبية السياسية السليمة اليت ترسي قيم املواطنة الفعالة
 .زمات بشكٍل مرٍض حيقق مصلحة الفرد واجملتمع وما عالمهاالتعامل مع األ •
 .إحداث التماسك والوحدة والرقي ألبناء اجملتمع •
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تزكية النفس وتطهريها، والتخلق ابآلداب احلسنة مع التفاعل اإلجيايب يف احمليط االجتماعي على  •
 .اختالف مستوايته

 .ني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرةحتقيق التكامل والتوازن بني جوانب النفس اإلنسانية وب •
 .التحصني من اخلرافات واألوهام واألابطيل •

وقد مت حتديد هذه احلاجات يف ضوء استقرار أهداف خطة تطوير التعليم يف دولة قطر، 
يف إطار التزاٍم فعاٍل  -والبشرية منها على وجه اخلصوص-والتحدايت اليت تواجه التنمية املتكاملة

 (م6136،  اجمللس األعلى للتعليم. )املعايري اإلسالمية يف تفاعلها مع الواقعابألسس والقيم و 

 :هتدف معايري مادة الرتبية اإلسالمية إىل ما أييت: وعلى ذلك

 :خرجية/ يتكون لدينا خريج

معايش مؤمن ابهلل عز وجل، متبع لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص عن علم واقتناع، منتم لوطنه وأمته، معتز حبضارته،  -3
 .لعصره، مستقر نفسيا، يتعامل مع اآلخر بعدل وإحسان

إلسهام يف مؤمن أبن دور املسلم حتقيق العبودية هلل عز وجل، وعمارة األرض وفق منهج هللا، وا -6
 .النهضة والنمو احلضاري

 (م6136،  اجمللس األعلى للتعليم. )يعرف حقوقه وواجباته، ويلتزم ما له ويؤدي ما عليه -1

 أاس ومهنطمقت  بهنتء متدة لدرتبة  لسإامامة : اتبعتا 

 :مت بناء معايري مادة الرتبية اإلسالمية يف ضوء أسس ومنطلقات أمهها

اتفاق بين البشر يف استعداداهتم وقدراهتم وميوهلم وذكائهم، إال أهنا ختتلف فيما بينهم من حيث  •
 .الدرجة والقوة والضعف

رية يف فروعها، ولذلك فهي قادرة على استيعاب كل املعرفة اإلسالمية اثبتة يف أصوهلا، متغ •
 .املستجدات العصرية واملتغريات احلياتية

اإلميان بنقاء الفطرة اإلنسانية وسالمتها واستعدادها للتعلم واكتساب اخلربة الرتبوية املؤدية إىل  •
 .سعادة اإلنسان
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لبناء األفكار ، والقيم، واملبادئ، التعامل مع القرآن الكرمي والسنة النبوية على أهنما مرجعية عليا  •
 .والنظم وليس ابعتبارمها مادتني للحفظ، واالستظهار فقط

الدين اإلنساين دين شامل يعاجل كل جوانب الشخصية اإلنسانية كالعقل، واإلميان، والروح،  •
 .اخل، وصاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان... والنفس، واجلسم، واالجتماع، والسلوك 

اإلسالمي دين الوسطية واالعتدال والتسامح، فهو يرفض التعصب والتطرف والعنف كما الدين  •
يرفض الفوضى واإلمهال والتواكل، كما أنه يدعو اإلنسان إىل التأمل والتفكر واستخدام العقل 
فيما ميجلى عليه من قيم ومبادئ ونظرايت وأحكام، استخداما حيرره من التقليد األعمى الذي ال 

 .ورائه سوى اجلهل، والتأخر، واخلرافات، واألساطري طائل من
 .العلم والدين ال يتعارضان بل يتكامالن للوصول إىل اإلميان، وإعمار الكون •
الوحي والعقل والكون واحلواس من أهم مصادر املعرفة اإلنسانية، وأدواهتا النظر والتأمل، والفهم،  •

 .واإلحساس، واخلربة
ؤثرة يف تربية اإلنسان وشخصيته أتثريا إجيابيا أو أتثريا سلبيا حسب البيئة من أهم العوامل امل •

 .طبيعتها، ونوعها، وما تقدمه للفرد من مواقف وخربات
اهلدف األمسى للدين اإلسالمي هو حتقيق العبودية الكاملة هلل تعاىل مبعناها الواسع الشامل لكل  •

 .تصرفات اإلنسان وسلوكياته
 تعاىل أنشأمها بقدرته، وجعل احلياة قائمة على قاعدة الزوجية اليت ال احلياة والطبيعة من خلق هلل •

تقتصر على عامل األحياء فقط بل تشمل عامل األشياء، كما أن كل ما يدب على األرض أمم 
يتعامل ( املالئكة واجلن)ذات تنظيمات كأمة اإلنسان، فوق أن هناك عوامل أخرى غري اإلنسان 

 .دنيا واآلخرةمعهما ويتأثر هبما يف ال
االهتمام مبنظومة القيم واملبادئ واألخالق اليت أتى هبا الدين اإلسالمي احلنيف سواء أكانت  •

 .فردية كاإلخالص واألمانة، أم مجاعية كالتعاون والتضحية 
اجلانب النظري وحده ال حيقق الغاية املرجوة من اهلدف العام للشريعة اإلسالمية وإمنا البد أن  •

 .احبه سلوك وعمليتبعه أو يص
حتقيق االستقرار واألمن النفسي لدى املتعلم من خالل تنظيم إشباع حاجاته، وحتقيق رغباته  •

 (م6136،  اجمللس األعلى للتعليم. )وميوله دون إفراط أو تفريط مبا يتفق و تعاليم اإلسالم
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 أكتدمية  أابتةح دمتفوق لدحايضي ي قطح: لملبحث لدستبع

 اترخية وبذة : أوالا 

 أصبحتم كمؤسسة حكومية مستقلة يف دولة قطر، ومن مث 6114مت أتسيس أكادميية أسباير سنة 
م إدارة عامة ضمن مؤسسة أسباير زون، مهمتها توفري التدريب الرايضي والتعليم 6118يف العام 

رايضيني  للطالب الذين يتمتعون بقدرات رايضية يف بيئة تربوية ورايضية مميزة، هبدف احلصول على
مدربني جيداً على املستوى الرتبوي واألكادميي والتطبيقي على حد سواء يف خمتلف اجملاالت الرايضية 
هبدف تلبية احتياجات اجملتمع القطري وحتقيق طموحاته يف املنافسات الرايضية اإلقليمية والدولية يف 

 . الوقت نفسه

طالبًا رايضيًا يف كرة القدم، بينما  13وقد أتل ف أول صف من طالب أكادميية أسباير من 
طالبًا رايضيًا بني الصف السابع والثاين عشر،  611تشتمل األكادميية حاليًا على أكثر من 
وكرة الطاولة والشراع واجلودو واجلمباز والسباحة  والسكواشمتخصصني يف كرة القدم وألعاب القوى 

وقد خترجت الدفعة األوىل من طالب أسباير يف . وكرة املضرب واملبارزة والتجديف والرماية والغولف
طالبًا رايضياً، ويف هذا العام سيكون عدد خرجيي  61م وتكونت من 6118 – 6117العام 

 (م6134أكادميية أسباير، . ) طالباً رايضياً  15األكادميية 

وقد أسس مسو الشيخ جاسم بن محد آل اثين أكادميية أسباير، وكانت رغبته بناء مؤسسة 
 :تربوية رايضية ذات مستوى عاملي تتميز مبا أييت

 .تطوير رايضيني قطريني ليكونوا جوهر التنافس يف منتخبات قطر الوطنية للناشئني والكبار •
 .حتقيق شهرة عاملية من خالل أحدث اكتشافاهتا يف جمال الرايضة •
 .إعداد اخلرجيني ليكونوا قادة مدنيني ومثار إعجاب للجميع •

م واليت هتدف إىل دعم النمو البشري وتنمية املوارد 6111رؤية مؤسسة أسباير زون  واستنادًا إىل
البشرية لبناء جمتمع انجح، فإن  أكادميية أسباير تسعى إىل بناء قادة رايضيني ذوي تعلم أكادميي عاٍل 

 .مستمر مدى احلياة، وانتماء وطين بعقلية عاملية



116 
 

ورسالتها وحتقيق اإلمكاانت الكامنة للطالب  وتسعى أكادميية أسباير إىل حتقيق رؤيتها
الرايضيني من خالل تعزيز بيئة تعليمية استجابية واالستفادة من تكنولوجيا القرن احلادي والعشرين 

ولتحقيق ذلك، تتبىن أكادميية أسباير هنجا . إلعداد قادة ومتعلمني مدى احلياة ومواطنني بعقلية عاملية
لية التعل م ويعتمد تنوع أساليب التعلم الفردية، ويستخدم اسرتاتيجيات يرتكز على الطالب كمحور لعم

التعليم اليت تراعي تباين القدرات وامليول، وحتف ـز وتتحد ى قدرات الطلبة، وتطور مهارات االخنراط 
اجملتمعي، وتعزز احرتام وجهات نظر اآلخرين، وختلق بيئة من التعاون عرب العمل اجلماعي مبا يف ذلك 

ديد االستجابة للعوامل اليت تؤثر على تقدم الطالب، ومتكنهم من القيام أبدوارهم االجتماعية حت
املناسبة فيما يتعلق حبماية البيئة، واحرتام القانون والنظام وخدمة اجملتمع، من خالل العمل التطوعي 

اخليارات الصائبة  وتطوير املهارات القيادية عرب إظهار القيم األساسية ألكادميية أسباير واختاذ
 (م6134دليل أكادميية أسباير، . )والواضحة

ولتحقيق هذه األولوايت، وضعت إدارة اكادميية أسباير خططا هتدف إىل تطوير املدرسة من 
هبدف تطوير برانمج   CISواعتماد جملس املدارس الدولية   QNSAخالل اعتماد املدارس الوطنية 

مدريب التعلم، والسياسات واللوائح اليت تدعم التعلم ؛ وإعداد واثئق املنهج اليت تظهر الروابط عرب 
املناهج جنبًا إىل جنب مع القضااي العاملية، وسعت االكادميية إىل دعم برانمج التطوير املهين الذي 

املدرسة، من خالل إعادة توجيه برانمج الدعم يدعم رؤية ورسالة أكادميية أسباير ويليب احتياجات 
األكادميي ملساعدة الطالب الرايضيني الذين لديهم صعوابت تعلم، ويجضاف إىل هذا تطوير طرق 

 .التواصل مع جملس األمناء، وأولياء األمور واجمللس الطاليب

تتبىن اكادميية أسباير خططًا طموحة لتحقيق مستوايت عالية من األداء املهين يف التعليم 
الدويل والوطين، كما تلتزم ابلتطوير  املستمر سبياًل من أجل حتقيق هذا الغرض من خالل االعتماد 

 .  QNSAواالعتماد الوطين  للمدارس القطرية  CISاملزدَوج من جملس املدارس العاملية 

  (QNSA)لالعترتد لدوطين دمررلرس لدقطحة   : وةتا اث

 QNSA  هو نظام اعتماد وطين يطابق نظم االعتماد العاملية يف األداء واجلودة، ويهدف إىل حتقيق
مبادئ نظام التعليم يف دولة قطر يف عصر اإلصالح التعليمي، من خالل التقييم الذايت وخطط 
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يز منصبًا بشكل رئيسي على مؤهالت املوظفني اليت ينبغي أن التشغيل ابستمرار، على أْن يكون الرتك
تكون داعمة للمناهج، وذلك ابلتطوير املهين املستمر، وأن تكون الربامج املدرسية متوافقة مع رؤية 
ورسالة وأهداف املدرسة، مع مراعاة الفروق الفردية جلميع الفئات املختلفة للطلبة، ضمن بيئة التعلم 

من املفرتض أن تكون داعمة ألهداف املنهج والشراكة األسرية واالستخدام األمثل املدرسية واليت 
 .للتكنولوجيا لدعم التعليم والطلبة ابلربامج واألنشطة الالصفية إلثراء الطلبة املتفوقني واملوهوبني

، ويف الفرتة القادمة ستقوم بتقدمي تقرير QNSAوقد مجِنحت اكادميية أسباير الرتشيح لعضوية 
الدراسة الذاتية استعدادا لعملية االعتماد اليت أتمل االكادميية يف احلصول عليها، بعد تطبيق معايري 
اجلودة اليت تبدو جلية يف اخلطة االسرتاتيجية من خالل حتديد األولوايت وإعداد السياسات واللوائح 

مارسات الرتبوية داخل املنظمة لعمل املدرسة، وأيضاً من خالل العمل الدؤوب على تكريس أفضل امل
 .وخارج الغرف الصفية، إضافة إىل تشخيص العمليات اليت حتتاج اىل مزيد من التطوير

 :(CIS)جممس لملرلرس لدرودة  

منظمة عاملية غري رحبية تقد م خدمات للمدارس االبتدائية والثانوية  (CIS)جملس املدارس الدولية 
 :ومؤسسات التعليم العايل واألفراد وتركز على التعليم الدويل الذي يتميز مبا يلي

 .الرغبة يف تزويد الطالب ابملعارف واملهارات والقدرات ملواصلة حياهتم كمواطنني عامليني .3
 .االلتزام بتعليم عايل اجلودة .6

بث  منظور عاملي متعدد الثقافات يف ما  CISلتحقيق هذا اهلدف، ينبغي على أعضاء و 
يقدمونه من برامج، حبيث ميكن للطالب املضي قدمًا يف تعلمهم مما يوفر هلم قاعدة صلبة أينما 

 .  أخذهتم دراستهم أو عملهم

التطوير املستمر للتعليم الدويل حيد د املعايري  ويوف ر اخلدمات اليت تدعم  CISجملس املدارس العاملية 
 .واملؤسسات األعضاء مع منظومة دعم متكاملة من اخلدمات املهنية املنافسة ذات املستوى العاملي

خيضع كل جانب من . وعملية االعتماد هي وسيلة فعالة للغاية ملعاجلة التطوير الكلي للمدارس
. ، واملناهج الدراسية، واإلدارة، وما إىل ذلكأساليب التدريس: جوانب املدرسة للمراجعة وإعادة النظر
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وقد متكنت أكادميية أسباير . هناك تركيز كبري على املناهج الدراسية وخمرجات سياسات املدرسة
م بعد جهود حثيثة من مجيع 6132بفضل هللا من احلصول على هذا االعتماد الدويل يف هذا العام 

 .ايل واحدة من أكثر املدارس متيزا يف دولة قطراإلدارات ومن العاملني فيها، وأصبحت ابلت

 رؤة  لكتدمية  أابتةح: اثداتا 

تـجعـِـدُّ مدرسة أكادميية أسباير شباابً رايضيني مسلـحني بتعليٍم عاٍل ومواطنني بعقلية عاملية وقادة يؤمنون 
 .ابلتعلم مدى احلياة

 راتد  أكتدمية  أابتةح: رلبعتا 

تـجعزز مدرسة أكادميية أسباير بيئة استجابية متعددة اخلربات الثقافية، لتطوير اإلمكانيات األكادميية 
 وتعد  . والعشرينللطالب الرايضيني، وذلك مبراعاة الفروق الفردية واعتماد تكنولوجيا القرن احلادي 

 .يــ مٍة جملتمعه احمللي والعامليألكادميية متعلمني مسؤولني، وحتفـز كل طالب رايضي لتقدمي مسامهاٍت قا

 لدقةم لدتعمةرّة  لديت تتبهنتهت أكتدمية  أابتةح: ختمستا 

 املسؤولية •
 االحرتام •
 العمل اجلماعي والتآزر •
 النزاهة •
 التمي ز •

حترص اكادميية أسباير على أن يعتمد مجيع الطالب الرايضيني على أنفسهم ويتحملوا و 
وتتعامل األكادميية مع اآلخرين ابحرتام وكرامة  . رين من حوهلممسؤولية تعلمهم الذايت، ومساعدة اآلخ

كما تثم ن االختالفات الثقافية، وتتواصل بصراحة وصدق مع اآلخرين، ويف الوقت ذاته نتظهر 
 .االلتزام واالنتماء للعامل الواسع، بشجاعة وانضباط ذايت

ية من أجل مساعدة الطالب ويتعاون اجلميع يف أكادميية أسباير لدعم رؤية ورسالة االكادمي
 (م6134أكادميية أسباير،  . )إمكاانهتم للتعلم مدى احلياةالرايضيني ليـجدركوا وحيققوا 
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 مهنج  أابتةح: اتداتا 

مت ت صياغة املنهج الذي تسري عليه أسباير من قبل اجمللس األعلى للتعليم الذي قام بوضع املعايري 
املعايري معرتف هبا دوليًا وفقًا ملنظومة اختبارات وحتليالت أكادميية وهذه . لكافة املناهج املعتمدة

وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أن معايري اجمللس األعلى للتعليم . ملساعدة الطالب على حتقيق نتائج متميزة
وينافس الطالب الذين تنطبق عليهم املعايري املعتمدة للحصول . يتم تقييمها من قبل جامعات عاملية

البعثات الدراسية وفرص العمل يف كافة أرجاء العامل؛ فقد انل العديد من خرجيي أسباير فرصة  على
 .الذهاب إىل جامعات مرموقة حملياً وعربياً وعاملياً 

يف أكادميية أسباير، يتعلم الطالب اللغة اإلجنليزية، كما يتلقون دروس الرايضيات والعلوم هبذه 
اللغة العربية، وحيضر كافة الطالب حصص الدراسات اإلسالمية ويتعلم الطالب األجانب . اللغة

ويتعلم الطالب الدراسات االجتماعية ابللغتني العربية واإلجنليزية، ابإلضافة إىل برانمج . واللغة العربية
، أصبح إبمكان الطالب املشاركة يف م6133وابتداًء من سبتمرب . إعداد القادة والثقافة الرايضية

الفرنسية وكذلك اإلسبانية لتعلم مهارات احملادثة واالستماع كجزء من رؤية احلوار دروس اللغة 
ويتم تشجيع الطالب الرايضيني واملعلمني على املشاركة يف اخلدمة اجملتمعية على . والتعاون الدوليـَّنْي 

 (م6134ر، أكادميية أسباي. )الصعيدين احمللي والدويل وتعزيز وعيهم حول القضااي احمللية والدولية

 :لملولد ولملولضةع

يتم اختيار املواد واملواضيع مْن ِقبل اكادميية أسباير بعناية كبرية لتنسجم مع رؤية األكادميية حول 
 :أما أبرز املواد الدراسية يف األكادميية فهي . ضرورة التزام الرايضيني وتعايشهم مع أجواء التنافس النزيه

 .دقيقة 45أسبوعيا، ومدة احلصة ثالثة حصص  :الدراسات اإلسالمية -
 .مخسة حصص يف األسبوع: اللغة العربية -
 .ستة حصص للفرع األديب، ومخسة حصص للفرع العلمي: اللغة االنكليزية -
 .أربعة حصص للفرع األديب، ومخسة حصص للفرع العلمي: الرايضيات -
 .حصتان أسبوعيا للمرحلة املتوسطة: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
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، ستة حصص للفرع األديب وإثنا عشرة حصة للفرع األحياء، الكيمياء، الفيزايء: ومالعل -
 .العلمي

 .، ستة حصص للفرع األديبريخ واجلغرافيا والرتبية املدنيةالتا: الدراسات االجتماعية -
 .أربعة حصص كمادة اختيارية .اللغة الفرنسية -
 .أربعة حصص كمادة اختيارية: اللغة اإلسبانية -
 .حصة واحدة أسبوعيا: مج إعداد القادةبران -
 .حصة واحدة أسبوعيا: علم النفس/ الرايضة الثقافية  -

. ال يقتصر هذا الربانمج على إحداث فارٍق يف حياة هؤالء الطالب، بل يف حياة من حوهلمو 
ويرك ز الربانمج، الذي يشمل كافة الفئات العمرية، على تطوير مهارات الطالب لتمكينهم من أخذ 

مام املبادرة يف القضااي اليت هتم جمتمعهم، سواء على املستوى االجتماعي أو خالل مراحل تطورهم ز 
طوال فرتة برانمج إعداد القادة، يتعلم الطالب الرايضيون أهم قيم ومبادئ . ليصبحوا أبطااًل رايضيني

سيتعل مون أمهية النقد  كما. األكادميية مثل املسؤولية، االنضباط، االحرتام، الوالء والعمل اجلماعي
 .وتعدد الثقافات( من خالل املعسكرات التدريبية الداخلية)البن اء والتعاون 

 :لدتعمم لسإدكرتوين

تتميز أكادميية أسباير ابعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف جمال التعليم اإللكرتوين، حيث 
يقوم املعلمون بتصميم دروس مبتكرة ابستخدام السبورات التفاعلية وتقنية االتصاالت وتكنولوجيا 

تكنولوجيا التعليمية مهمة وتجعترب ال. املعلومات، ابإلضافة إىل احلواسيب اللوحية اليت اعتجِمَدت مؤخراً 
جدًا ابلنسبة إىل تعلم الطالب الرايضيني لكثرة رحالهتم والتزاماهتم الرايضية، وابلتايل، يجصبح من 

وحترص أسباير على تسهيل عملية التعلم . الضروري أن يكونوا قادرين على مواصلة تعليمهم عن بجعد
رة عن بيئة تعليمية تفاعلية صجمِ َمت لتمكني ، وهو عبا"نظام التعلم اإللكرتوين"من خالل برانمج 

 . الطالب واملعلمني من التواصل سواء يف قاعة الدراسة أو خارج البالد
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يف جعل عمليـَّيَت التعلم والتقييم أكثر جاذبية، كما يشجع " نظام التعلم اإللكرتوين"هم ويس
اير بتوزيع أجهزة كمبيوتر حممولة الطالب على تويل مسؤولية التعلم أبنفسهم، كما قامت أكادميية أسب

 . لكل طالب يف املدرسة كخطوة داعمة للتعلم االلكرتوين

 متعمرون مرى لحلةتة

مل يعْد التعلم يقتصر على األنشطة واملمارسات داخل الغرفة الصفية بل اتسع ليشمل مجيع مناحي 
 .تعلمني مدى احلياةاحلياة، من هنا اهتمت أكادميية أسباير اهتماماً خاصاً إبعداد طالب م

إن  املتعلم مدى احلياة يتعلم ليستمتع وليجشبع حاجاته املعرفية ابإلضافة إىل احتياجاته احلياتية، 
فعلى سبيل املثال عندما يشرتي شخص ما هاتفًا نقااًل جديدًا فإنه يسارع لتعلم خصائص ذلك 

، فالطالب يفكرون "ون مدى احلياةمتعلم"من هنا اشتملت رسالة أكادميية أسباير على مبدأ . اهلاتف
ويتعلمون ابستمرار، ألن  التعلم ال ينحصر يف غالف الكتاب املقرر إذ ال بد أْن يت سع ليصبح شامالً 
حىت يتحول الدافع للتعلم إىل دافع داخلي ليزداد أثره على حياة املتعلم وصواًل إىل توظيف ما يتعلمه 

تعلم مدى احلياة ضروري يف التطوير املهين املستمر، وال بد وال. يف حياته اليومية يف تطوير بيئته
لتحقيق هذا املبدأ أن تجتبع ممارسات يومية حتث  الطالب على التعلم، ومن هذه املمارسات استخدام 
التكنولوجيا، كما أن  حمتوى مادة العلم  ينبغي أن يتمحور حول دائرة اهتمامات واحتياجات املتعلم، 

يتعلم أسباب اإلصاابت الرايضية وأتثريها عليه وطرق جتنبها أو التخفيف منها، فالطالب الرايضي 
وهنا جند املتعلم منتبهاً ومشاركاً يف التعلم، كما أنه قد يبحث مبفرده عن معلومات إضافية تساعده يف 

 .إتقان املوضوع

احلياة القراءة ومن املواضيع املهمة اليت ينبغي أن نشري إليها عند احلديث عن التعلم مدى 
وأمهيتها، وضرورة أن خيص ص الطالب وقتًا للمطالعة، حبيث يبدأ ابملوضوعات احملببة لديه مثل 

ولتعزيز القراءة يف ... القصص واملعلومات الدينية وأخبار بطوالت كرة القدم أو جنوم ألعاب القوى
الطالب على القراءة بتقليل  أكادميية أسباير صجم م جملس قراءة  داخل إحدى الغرف الصفية لتشجيع

على املقاعد داخل الصف، ليمك ن الطالب من قراءة موضوع إضايف  طالبالقيود املرتبطة جبلوس ال
 (م6134أكادميية أسباير، . )أو موضوع مواٍز ملوضوع الدرس إبشراف مدر س املادة
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 لخلربل  ولدفحص لملتتل  ي أابتةح: اتبعتا 

 .وتطورهمتكرمي الطالب على إجنازاهتم  -
 .تنمية متكاملة للمهارات الشخصية واألكادميية واالجتماعية يف بيئة عاملية -
بيئة تعليمية آمنة ميكن للطالب من خالهلا تعزيز التطور اإلبداعي والقدرة على حل املشاكل  -

 .واستخدام املنطق
 .االستفادة من التكنولوجيا املتطورة ووسائل التعلم املبتكرة  -
اث رايضية عاملية املستوى، زايرات لبلدان أخرى، منافسات حملية ودولية املشاركة يف أحد -

 .والعمل االجتماعي
 .العاملية احلفاظ على أعلى مستوايت اجلودة التحفيز على التعلم مع -

. جنسية خمتلفة، إىل جانب الطاقم التعليمي متعدد اجلنسيات أيضاً  ٠٢يتألف الطالب من و 
القي مة ملعلميها الذين أحضروا معهم خرباهتم ومهاراهتم من خمتلف  هاماتابإلسوهتتم أكادميية أسباير 

وتدفع أسباير مكافآت لطالهبا األجانب ليتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائالهتم يف . أحناء العامل
 .بلداهنم األصلية، كما تقوم األكادميية إبحضار عائالت الطالب مرة يف السنة لإلقامة يف أسباير

ل الطالب واملعلمون جزءًا هامًا من أنشطة التطوع واملشاركة يف املناسبات الوطنية، كما يشك  
وتتاح للطالب الرايضيني العديد من الفرص لاللتقاء . يقومون بدور سفراء دولة قطر إىل العامل

ثقافة مع بشخصيات رايضية عاملية، واملشاركة يف التبادل الثقايف، والتعرف إىل اخلصائص اليت متيز كل 
تتمتع اكادميية . تعزيز الشعور ابالنتماء الوطين أثناء فرتة اإلقامة يف أسباير وخالل الرحالت إىل اخلارج

أسباير بعالقات متميزة مع العديد من املدارس الدولية، كما تؤكد على أمهية مشاركة اجملتمع يف 
 .ين للدولة يف قطرالفعاليات اليت تنظمها مثل اليوم الرايضي للدولة واليوم الوط

وانطالقًا من إميان األكادميية . وأييت طالب أكادميية أسباير من خمتلف أرجاء العامل
ابلشمولية، هتدف أسباير إىل تنمية هذا الطالب وتزويده ابخلربات التعليمية واالجتماعية اليت تشجعه 

ن املهارات والقدرات اليت خيتربها على اكتساب املعرفة والتفكري الناقد، ابإلضافة إىل جمموعة متنوعة م
 (م6134أكادميية أسباير، . )الطالب الرايضيون يف عامل متنوع ثقافياً ومتغري بشكل سريع
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 :بحانم  لدرعم لألكتدميي

يهدف برانمج الدعم األكادميي إىل توفري خربات تعلم انجحة لطالب أكادميية أسباير من خالل 
العمل بروح الفريق ملساعدة الطالب الرايضيني على الوصول إىل أفضل طاقاهتم الكامنة كطالب 

فمن  أما طالب أكادميية أسباير. رايضيني على مستوى عاٍل من الثقافة وقادة رايضيني يف املستقبل 
املعروف انه يتم اختيارهم بناء على موهبتهم الرايضية وهذا يدفع األكادميية لتحمل مسؤولية تصميم 

 .  برامج تعليمية تليب مجيع االحتياجات التعلمية وأمناط التعلم املختلفة لدى الطالب الرايضيني

ساعدة يف بناء ويعمل برانمج الدعم األكادميي على حتقيق رسالة مدرسة أسباير من خالل امل
طالب يتحملون مسؤولية تعلمهم وتساعد املعلمني على إعداد وتنفيذ تعليم يراعي الفروق الفردية 
حيث يتم تصنيف الطالب بعد االختبارات املسحية  يف املهارات اللغوية األساسية إىل متفوقني 

أكادميية . )ي لدى كل طالبوحمتاجني للدعم لغواي أو تعليميا مث تصميم خطة ملتابعة التقدم األكادمي
 (م6134أسباير، 

 لدررلات  لسإامامة  ي أكتدمية  أابتةح: اثمهنتا 

يقدم قسم الدراسات اإلسالمية يف اكادميية أسباير منهاجا متوازان وشامال لطالب األكادميية من 
الصف السابع حىت الصف الثاين عشر كما يقوم القسم مبراجعة وتطوير املناهج بشكل دوري هبدف 

 : الوصول إىل األفضل ؛ ويكون ذلك من خالل 

ب مادة الرتبية اإلسالميَّة املقرَّر يف اجمللس من جممل كتا% 71 -% 21االستفادة مبا نسبته  -3
 .األعلى للتَّعليم يف دولة قطر 

 .إضافة مواضيع جديدة ومفاهيم حتقِ ق خصوصيَّة األكادمييَّة ورؤيتها ورسالتها -6
 .تعزيز املنهاج ابألدلَّة الشَّرعيَّة املوثَّقة  -1
 .توثيق املنهاج ابملصادر واملراجع  -4
 .اعلي وحمفِ ز على التَّفكريصياغة املنهاج بشكٍل تف  -5
بويَّة ، واملفاهيم اإلنسانيَّة العامليَّة  -2  .احتواء املنهاج على القيم الرتَّ
 .مراعاة املادَّة العلمية للمستوايت املختلفة ، وللفروق الفرديَّة ضمن املستوى الواحد  -7
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 .تدعيم املادة العلمية ابلصُّور واخلرائط واجلداول  -8
 .ابلواقع العملي خاصًة يف جمايل الر ايضة ، والعالقات االجتماعية ربط املادة العلمية  -1

 .تبسيط األفكار املعقَّدة ، ومراجعة اخلطأ علمًيا كان أو مطبعيًّا -31
 .مراعاة تقاطعات املادَّة مع املوادِ  األخرى -33

 :كلُّ هذا بناًء على ما يلي 

 .رؤية ورسالة أسباير -
 .خربات مدر ِسي القسم -

 تررةس متدة لدررلات  لسإامامة  ي أكتدمية  أابتةحأهرلف : اتاعتا 

 :وةهنررج حتتجت لألهرلف لدعتم  . أ

 :لألهرلف لملعحفة 

تنشئة املتعلمني على اإلميان ابهلل تعاىل والعبودية له وحده ، وحتريرهم من سلطان الرغبة والرهبة  .3
 .لغريه

مع مراحل منوهم مبا حيول دون تفقيه املتعلمني أبمور دينهم األساسية ، وابلقدر الذي يتالءم  .6
 .احنراف يف العقيدة أو السلوك، ويزودهم إبمكاانت التصدي لألفكار املعادية لإلسالم

توعية املتعلمني أبن اإلسالم يليب احتياجاهتم النفسية والعاطفية والغريزية واالجتماعية ، وإقدارهم  .1
 .على اإلشباع املتوازن املأمون هلا

فكري السليم لدى املتعلمني، واستخدام أسلوب احلوار اهلادف والنقد البناء، تنمية القدرة على الت .4
 .وتعزيز ملكة اإلبداع لديهم

 .تبصري املتعلمني أبحكام الرايضة وأهدافها يف اإلسالم .5
 .توعية املتعلمني بيسر اإلسالم خاصة عند الضرورة .2
ن االنفتاح على ثقافات اآلخرين أتصيل الثقافة اإلسالمية الشمولية لدى املتعلمني ، ومتكينهم م .7

 .ونتاج علومهم ومعارفهم وتطبيقاهتا يف جماالت احلياة ، والعمل على توطني النافع منها واستنباته
 .تبصري املتعلمني مبكانة العلم يف اإلسالم ، ووجوب التزود به ونشره وتطويره .8



125 
 

لتحسب ملا يواجهه املستقبل من تنمية وعي املتعلمني ابلتحدايت اليت تواجهها األمة اإلسالمية وا .1
 .التحدايت ، وإكساهبم القدرة على التصدي هلا

تنمية اهتمام املتعلمني ابللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكرمي ووسيلة استيعاب الرتاث  .31
 .واالنتفاع به

احلياة توعية املتعلمني مبكانة املرأة ومساواهتا ابلرجل يف احلقوق اإلنسانية ، وأمهية دورها يف  .33
 .اإلسالمية مبا يتناسب مع طبيعتها وفطرهتا

 :لألهرلف لدوجرلوة 

 .بناء العقيدة اإلسالمية يف نفوس املتعلمني على أساس من الفهم واإلقناع -3
تنمية الوازع الديين لدى املتعلمني من خالل تكوين اجتاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة  -6

 وتعمق االلتزام واالستمساك بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله هللا تعاىل وخشيته وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .الكرمي

تربية املتعلمني على القيم واألخالق اإلسالمية ، واحرتام ذواهتم والشعور ابملسؤولية جتاه أنفسهم  -1
 . وغريهم ، وأداء واجباهتم والتمسك حبقوقهم من منظور املسؤولية التضامنية

 :وكة لألهرلف لدسم

متكني املتعلمني من أداء الواجبات وتدريبهم عليها ، وربطها حبكمتها وأهدافها ومشوهلا وتكاملها  .3
 .لتكوين شخصياهتم اإلسالمية امللتزمة

مساعدة املتعلمني على اختاذ اإلسالم معيارًا أساسيًا لشؤون حياهتم، وتكوين اجتاهات الوالء  .6
 .األخوة اإلسالمية ، والبعد اإلنساين للرسالة للعقيدة ، واالنتماء لألمة ، وعالقة 

تنمية الفعاليات االجتماعية ، وتبين العمل املشرتك، وتزكية العمل التطوعي ، واألمر ابملعروف  .1
 .والنهي عن املنكر لدى املتعلمني

 .توجيه املتعلمني حنو القدوة احلسنة يف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام مهنع هللا يضر .4
 (م6135، أكادميية أسباير. )إرشاد املتعلمني إىل التعامل الصحيح  احلسن مع غري املسلمني .5
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 :وةهنررج حتتجت ي أكتدمية  أابتةح لالهرلف لخلتص  ابملحلم  لداتووة  . ب

 :لألهرلف لملعحفة 

واحلياة ، ترسيخ إميان املتعلمني ابهلل تعاىل ، وإقدارهم على استيعاب آاثر قدرته يف الكون   -3
وتفهم أركان اإلميان ودورها يف حتقيق تكامل شخصية املسلم على أساس من التفكري املنطقي 

 .العقالين ، وأثر اإلميان ابلغيب يف تنظيم احلياة واستقرارها
استيعاب املتعلمني للسنة النبوية ، وتفهم ملكانتها ووظيفتها ووسائل حفظها ونقلها ، وكوهنا   -6

 .تشريع ، وحفظ بعض األحاديث ، ووعيهم ابلسرية النبوية املصدر الثاين لل
تبصري املتعلمني بنظرة اإلسالم لإلنسان والكون واحلياة ، وإرسائه لنظام شامل متكامل   -1

ينطلق من هذه النظرة بقيم وأحكام اثبتة ومتغريات إجرائية تتناسب مع معطيات الزمان 
 .واملكان

 :ام رابين ، واختالفه عن النظم الوضعية ، من حيثإبراز مميزات النظام اإلسالمي كنظ  -4
 .حتقيق الشمول والتكامل والتوازن يف األحكام  –
 .حتقيق القيم واملثل اإلنسانية العليا من حق وخري وعدل ورمحة وحرية  –
 .حتقيق احملافظة على حقوق الفرد ضمن اجلماعة وحقوق اجلماعة دون جتاوز حلقوق الفرد –
 .اإلنسان وحفظ حرماته وحرايتهاالنطالق من إنسانية  –
 .حتليل ما ينفع اإلنسان وحترمي ما يضره –

 .على أساس العنصر واجلنس واملادة بناء العالقات التفاضلية على أساس القيم العليا والتقوى وليس

استيعاب مالمح النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف اإلسالم وأسسه الفكرية ، مبا   -5
 . نهم ، واعتزازهم به ، ووعيهم لتميزهيعمق متسكهم بدي

تفهم املتعلمني ملصادر التشريع اإلسالمي وتطبيقاته التارخيية الواقعية ، وقدرة اإلسالم على   -2
 .إنقاذ البشرية مما تعانيه من مشكالت

بناء قاعدة ثقافية إسالمية واعية لدى املتعلمني تقوم على البحث والدراسة واالطالع   -7
 :ه من واملتابعة متكن
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 .التحصن ضد التيارات املعادية لإلسالم والسلوكيات اخلارجة عنه -
 . مواجهة التحدايت اليت تستهدف عقيدهتم وأمتهم ، والتصدي حملاوالت الغزو الفكري -
 .التحسب للتحدايت املستقبلية واإلعداد على مواجهتها  -
 .القدرة على الفرز النقدي واختيار النافع من الثقافات الوافدة  -

 .تبصري املتعلمني مبخاطر التقليد واحملاكاة ، وتوعيتهم أببعاد املسؤولية الفردية يف اإلسالم   -8
 إدراك املتعلمني لدور املرأة ومكانتها يف احلياة اإلسالمية ، والوعي مبقومات األسرة املسلمة  -1

غة العربية تذكري املتعلمني ابلروابط الوثيقة بني العرب ورسالة اإلسالم ، وأمهية تعلم الل -31
 .وإتقاهنا بصفتها لغة القرآن الكرمي والرتاث اإلسالمي

الوعي الصحيح ألمهية اجلهاد ودوره يف احلفاظ على العقيدة وحترير اإلنسان ومحاية  -33
 .األوطان واستيعاب موقف اإلسالم من السلم واحلرب

املسلمة يف تفهم املتعلمني لواقع املسلمني يف البلدان اإلسالمية ، ولواقع األقليات  -36
 .البلدان غري اإلسالمية ، والتعرف على مشكالهتم وحتفيزهم على اإلسهام يف حلها والتصدي هلا

 : لألهرلف لدوجرلوة 

بُّون من ماٍل أو جاٍه أو أيِ  متاٍع   -3 ربط املتعلمني مبحبَّة هللا تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وإيثاره على ما حيج
 .دنيويٍ  

 .تنمية ِقَيم املتعلِ مني اإلجيابيَّة وتعزيز أخالقهم مبا يتناسب مع تعاليم اإلسالم   -6
اتية لدى املتعلِ مني ، وتقومي سلوكهم   -1  .العمل على ترسيخ الرقابة الذَّ
ة لدى الطالب من خالل عرض مناذج من سرية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه   -4 اهات اخلريِ  تعزيز االجتِ 

 .كرام ال
 .تنمية شعور الرتابجط اإلمياين بني املتعلِ مني ، وجتاوجز الفوارق الناشئة عن جنسيَّاهتم وألواهنم  -5

 : لألهرلف لدسموكة 

حتقيق التزام املتعلمني ابلشعائر اإلسالمية ، وتوضيح معىن العبودية هلل تعاىل وآاثرها يف متيز  -3
 .الشخصية املسلمة املعتزة هبذه العبودية 
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يق ارتباط املتعلمني بكتاب هللا ، وتنمية اجتاههم إىل تدبر معانيه ، وإجادة تالوته ، وحفظ تعم -6
 .وتفسري آايت خمتارة منه ، وتذوق األسلوب القرآين يف اإلقناع والتدليل والربهنة

شخصيات اإلسالمية تعزيز أتسي املتعلمني برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته مهنع هللا يضر وتتبعهم لسري بعض ال -1
 .وترسيخ تعشقهم للبطولة وحماكاة املثل األعلى

 .تدريب املتعلمني على االلتزام ابخللق اإلسالمي يف احلوار والشورى وتقبل وجهات نظر اآلخرين -4
حتقيق تبين املتعلمني لروح املبادرة واستشعار املسؤولية  يف الدعوة إىل اإلسالم ابحلكمة  واملوعظة  -5

 .يف األساليب املنفرة ، والنأي عن املغاالة  وروح العداءاحلسنة ، وتال
تنمية الفعاليات االجتماعية لدى املتعلمني ، من العالقات التبادلية والعمل اجلماعي ، واالحرتام  -2

املتبادل وتقدير اآلخرين ، وتفهم أدوار أفراد وفئات اجملتمع ، وبناء اجملتمع على أساس من القيم 
 .  واملثل اإلسالمية

 .إقدار املتعلمني على التبادل املعريف واالنفتاح على ثقافات اآلخرين وفق معيار سليم  -7
ترسيخ القيم اإلسالمية لدى املتعلمني عند أدائهم الرايضي ، وإظهار هذه القيم خاصة عند  -8

 (م6135، أكادميية أسباير) .احتكاكهم ابلرايضيني من غري املسلمني
 لملوضوعت  لديت ةتم تررةسجت ي لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح : عتشحلا 

املوضوعات الدراسية اليت يتناوهلا منهج الدراسات ( 2)إىل ( 3)يظهر يف اجلداول التالية من  
وعا يف على ستة عشر أسب موزعة، وهذه الدروس ميية أسباير يف املرحلة الثانويةاإلسالمية يف أكاد

مدة احلصة ادة الدراسات اإلسالمية أسبوعيا، الفصل الدراسي الواحد، وبواقع ثالثة حصص مل
للدروس سبوعية للمادة فتوزع بواقع حصتني وأما عن الثالثة حصص األ. دقيقة 45الواحدة 

حفظ واملوضوعات املذكورة يف اجلداول التالية، وحصة واحدة أسبوعيا ختصص لتالوة القرآن الكرمي و 
 .ومراجعة بعض السور القرآنية مع متكني أحكام التالوة والتجويد

 (3)لجلرول 

 لدفصل لألول –لملوضوعت  لديت تررس دمصف لدعتشح 
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 لدفصل لألول –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لدعتشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 األولالدرس  حديث شريف –اإلخالص هلل سبيل قبول األعمال 
 الدرس الثاين احلاجة إليه تعريفه و - 3القرآن الكرمي  
 الدرس الثالث ما يتعلق به نزوله و - 6القرآن الكرمي  
 الدرس الرابع مراحل تدوينه -  1القرآن الكرمي  

 الدرس اخلامس 73 - 21آايت من سورة الفرقان  – 3من صفات عباد الرمحن 
 الدرس السادس  77 - 76آايت من سورة الفرقان  – 6من صفات عباد الرمحن  

 الدرس السابع من مظاهر العبودية -لدعاءالتوبة وا
 الدرس الثامن أحكام الطعام

 الدرس التاسع حمرمات تضر ابلصحة
 الدرس العاشر حديث شريف –السبع املوبقات 
 الدرس احلادي عشر ز القرآن الكرميإعجا - 4القرآن الكرمي 
 الدرس الثاين عشر أثره يف العرب ولغتهم تفسريه و - 5القرآن الكرمي 

 الدرس الثالث عشر 31 - 36آايت من سورة لقمان  –من وصااي لقمان احلكيم 
 الدرس الرابع عشر أحكام اللباس
الدرس اخلامس  حديث شريف –حقوق األخوة 

 عشر
 (6)لجلرول 

 لدفصل لداتين–لملوضوعت  لديت تررس دمصف لدعتشح 

 لدفصل لداتين –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لدعتشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس األول 15 - 14آايت من سورة النساء  –منهج اإلسالم يف احملافظة على األسرة 
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 لدفصل لداتين –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لدعتشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس الثاين حديث شريف -عموم املسؤولية 
 الدرس الثالث أهداف الزواج –األسرة  مكانة – 3النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الرابع مقدمات الزواج – 6النظام االجتماعي يف اإلسالم 

 الدرس اخلامس حديث شريف –من صفات املنافقني 
 الدرس السادس  15 - 13آايت من سورة اإلسراء  –تكاليف شرعية وآداب اجتماعية 
 الدرس السابع من النساءاحملرمات  – 1النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الثامن انعقاد الزواج – 4النظام االجتماعي يف اإلسالم 

 الدرس التاسع 61 - 67آايت من سورة النور  –اإلسالم وحرمة البيوت 
 الدرس العاشر حقوق اآلابء واألبناء – 5النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس احلادي عشر رابطة الزوجيةانتهاء ال – 2النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الثاين عشر حديث شريف –اإلميان والعالقات االجتماعية 

 الدرس الثالث عشر العمل يف اإلسالم
 الدرس الرابع عشر حديث شريف –من أبواب اخلري 

الدرس اخلامس  51 - 58آايت من سورة النور  –االستئذان داخل البيوت 
 عشر

الدرس السادس  اإلسالم حقوق اإلنسان يف 
 عشر

 (1)لجلرول 

 لدفصل لألول–لملوضوعت  لديت تررس دمصف لحلتدي عشح 

 لدفصل لألول –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح 
 لدحقم عهنولن لدررس
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 لدفصل لألول –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس األول 51 - 53آايت من سورة املائدة  –( 3)الوالء والرباء 
 الدرس الثاين 52- 54آايت من سورة املائدة   –( 6)الوالء والرباء 

 الدرس الثالث حديث شريف –غري املسلمني يف اجملتمع املسلم 
 الدرس الرابع املشكالت اإلنسانية اإلسالم و

 الدرس اخلامس التعريف ابلسنة النبوية –( 3)السنة النبوية 
 السادسالدرس  مظاهر العناية ابلسنة –( 6)السنة النبوية 
 الدرس السابع التحقق من صحة احلديث –( 1)السنة النبوية 
 الدرس الثامن أقسام احلديث من حيث القبول والرد –( 4)السنة النبوية 

 الدرس التاسع 65 - 31آايت من سورة الرعد  –من صفات املؤمنني والكافرين 
 الدرس العاشر حديث شريف –يف ظل هللا تعاىل 

 الدرس احلادي عشر اإلسالمالبيئة يف 
 الدرس الثاين عشر حديث شريف –اهلدية إىل املسؤول رشوة 

 الدرس الثالث عشر 686سورة البقرة  –آية الدين  –توثيق العقود واملعامالت املالية 
 الدرس الرابع عشر نظام املال يف اإلسالم

الدرس اخلامس  حديث شريف –اغتنام الفرص 
 عشر

 (4)لجلرول 

 لدفصل لداتين–لملوضوعت  لديت تررس دمصف لحلتدي عشح 

 اتينلدفصل لد –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس األول 12 - 11آايت من سورة فصلت  –جزاء االستقامة 
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 اتينلدفصل لد –عهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح 
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس الثاين حديث شريف –الدين النصيحة 
 الدرس الثالث معامالت مالية معاصرة
 الدرس الرابع عاقبة الفساد يف األرض

 الدرس اخلامس إثبات البعث
 الدرس السادس 81 - 87آايت من سورة املائدة  –حق التشريع وأنواع اليمني 
 الدرس السابع مكانة املرأة يف اإلسالم 

 الدرس الثامن خلق الزهد
 الدرس التاسع 368 - 365آايت من سورة النحل  –من صفات الداعية ووسائل الدعوة 

 الدرس العاشر حديث شريف –الصرب على األذى 
 الدرس احلادي عشر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 مناذج من بطوالت الرسول عليه السالم و –الشجاعة  –من مكارم األخالق 
 أصحابه

 الدرس الثاين عشر

 الثالث عشرالدرس  حديث شريف –الدين يسر 
 

 (5)لجلرول 

 لدفصل لألول–لملوضوعت  لديت تررس دمصف لداتين عشح 

 وللدفصل لأل –عشح  اتينعهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لد
 لدحقم عهنولن لدررس

 الدرس األول 51 - 58آايت من سورة النساء  –أسس بناء الدولة املسلمة 
 الدرس الثاين حديث شريف –التحذير من التقليد 
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 وللدفصل لأل –عشح  اتينعهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لد
 الدرس الثالث املصدر الثالث للتشريع –االجتهاد 

 الدرس الرابع حديث شريف –الدال على اخلري كفاعله 
 الدرس اخلامس 57 - 55آايت من سورة النور  –عوامل التمكني لألمة اإلسالمية 
 الدرس السادس حديث شريف –أسباب ضعف األمة اإلسالمية 

 - 48آايت من سورة املائدة  –احلكم مبا أنزل هللا سبيل احلضارة اإلنسانية 
51  

 الدرس السابع

 الدرس الثامن أحد مبادئ الشريعة اإلسالمية –التيسري 
 الدرس التاسع حديث شريف –عدالة اإلسالم 

 الدرس العاشر أسس نظام احلكم –( 3)نظام احلكم يف اإلسالم 
 الدرس احلادي عشر الشورى –( 6)نظام احلكم يف اإلسالم 
 الدرس الثاين عشر القضاء –( 1)نظام احلكم يف اإلسالم 

 

 (2)لجلرول 

 لدفصل لداتين-لملوضوعت  لديت تررس دمصف لداتين عشح

 اتينلدفصل لد –عشح  اتينعهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لد
 الرقم عهنولن لدررس

 الدرس األول 43 - 18آايت من سورة التوبة  –خطورة التثاقل عن اجلهاد 
 الدرس الثاين حديث شريف –ثواب اجملاهد يف سبيل هللا 
 الدرس الثالث اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل

 الدرس الرابع حديث شريف –حرمة ترويع اآلمنني 
 الدرس اخلامس 36 – 7آايت من سورة دمحم  –هللا ويل الذين آمنوا 
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 اتينلدفصل لد –عشح  اتينعهنتوةن لملوضوعت  ي لدررلات  لسإامامة  دمصف لد
 الرقم عهنولن لدررس

 الدرس السادس حديث شريف -نعمتا الصحة والفراغ 
 الدرس السابع الغزو الفكري 

 الدرس الثامن 13 - 63آايت من سورة الفرقان  –الندامة بعد فوات األوان 
 الدرس التاسع حديث شريف –التوازن مسة اجملتمع املسلم 

 الدرس العاشر 42 - 18آايت من سورة غافر  –اإلميان سبيل الرشاد والنجاة 
 الدرس احلادي عشر النفس ملك هلل تعاىل
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 لدررلات  لدستبق : اثوةتا 

 

 .الدراسات املتعلقة مبادة الدراسات اإلسالمية : لحملور لألول

  .الدراسات املتعلقة ابلقيم األخالقية:  لحملور لداتين

 .املتعلقة ابلعوملةالدراسات :  لحملور لداتدث
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 لدررلات  لدستبق :اثوةت

، وقد مت تناوهلا يف ثالثة الدراسةهذه اليت هلا عالقة مبوضوع  يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة
 :حماور أساسية هي

 .الدراسات املتعلقة مبادة الدراسات اإلسالمية: احملور األول

 . الدراسات املتعلقة ابلقيم األخالقية: احملور الثاين

 .الدراسات املتعلقة ابلعوملة: لثاحملور الثا

هدف كل دراسة، ومنهجها، وأدواهتا، : عرض الدراسات يف كل حمور من خاللوف يتم وس
 .وأهم النتائج اليت توصلت إليها، ومن مث التعقيب عليها

 :وفيما يلي عرض هلذه الدراسات

 لسإامامة  لدرتبة تعمق  مبتدة لدررلات  لمل: لحملور لألول 

 (:م6135)درلا  عمي  .3

تطوير مناهج الرتبية الدينية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف ضوء مفاهيم وقيم اهلوية الثقافية  "بعنوان 
 ".اإلسالمية

الثانوية والتعرف على وهدف هذا البحث إىل تطوير مناهج الرتبية الدينية اإلسالمية للمرحلة  
ومت إجراء البحث  .فاعلية بعض وحدات املنهج املقرتح لتنمية مفاهيم وقيم اهلوية الثقافية اإلسالمية

إعداد استمارة حتليل حمتوى منهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء قائمة مفاهيم وقيم اهلوية خالل من 
  .الثقافية اإلسالمي

املقرتحة وما تضمنته من قضااي وموضوعات ترتبط وكان من نتائج البحث أن الوحدات  
ابألحداث اجلارية وتدور حول حياة الطالب املعاصرة، ودراسة هذه املوضوعات والقضااي من خالل 

كما توصلت   .ممارسة األنشطة التعليمية املتعددة كان هلا أتثري كبري لدى طالب اجملموعة التجريبية
املقرتحة مليول الطالب وحاجاهتم من الرتبية اإلسالمية ومناسبته مالئمة حمتوى الوحدات الدراسة إىل 
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ملستوى طالب املرحلة الثانوية طبقًا للنتائج اليت أظهرها الطالب على القياس البعدي لالختبار 
 .واملقياس
 : (م6116)درلا  لدشوبكي  .6

دراسة : الثانوية يف األردن قيم املتضمنة يف كتايب الثقافة اإلسالمية للمرحلة منظومة ال" عنواهنا 
 ".حتليلية

واليت هدفت إىل الكشف عن املنظومة القيمية املتضمنة يف كتايب الثقافة اإلسالمية للمرحلة  
الثانوية يف األردن، ومعرفة درجة شيوعها يف الكتابني وفًقا لتصنيف مقاصد الشريعة اإلسالمية، 

أن أكثر جماالت القيم شيوًعا كان : وى أظهرت النتائجوابستخدام املنهج الوصفي واستمارة حتليل احملت
جمال حفظ الدين مث قيم حفظ النفس مث قيم حفظ النسل مث املال مث العقل، كما أشارت النتائج إىل 

ىل التفاوت يف نسبة توزيع أن موضوع القيم مل حيظ ابلعناية الكافية يف كتايب الثقافة اإلسالمية، وإ
 .القيم

 : (م6118)درلا  لملتدكي  .1

دور منهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية لدى طالب الصف األول " وعنواهنا 
 ".الثانوي مبحافظة الطائف

هذه الدراسة هدفت إىل معرفة دور منهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية 
وابستخدام املنهج الوصفي واالستبيان أظهرت لدى طالب الصف األول الثانوي مبحافظة الطائف، 

أن درجة تعزيز جوانب القيم اخللقية يف منهج احلديث والثقافة اإلسالمية لدى طالب الصف : النتائج
األول الثانوي من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف 

 .حتققت بدرجة متوسطة

 : (م3111) درلا  لدشحعيب .4

مدى توفر القيم اخللقية يف منهج الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف اليمن وأتثريها على " بعنوان 
 ".الطالب
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وقد هدفت إىل الكشف عن القيم اخلجلجقية اليت تضمنها مقرر الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية 
ملنهج الوصفي التحليلي واستمارة حتليل احملتوى يف اليمن ومعرفة مدى متثل الطالب هلا، وابستخدام ا

أن القيم متوفرة مبنهج الرتبية اإلسالمية بدرجة جيدة، إال أن توزيع القيم اخلجلجقية مل : أظهرت النتائج
خيضع لنظام معني بل كان عشوائًيا سواء يف الصف الواحد أو الصفوف الثالثة، وأن طالب عينة 

 . ية بدرجة عالية الدراسة يتمثلون القيم اخللق

 : (م6111)درلا  اعر وإبحلهةم  .5

: التوجهات املستقبلية ملناهج الرتبية الدينية اإلسالمية ابلوطن العريب يف ظل حتدايت العوملة" بعنوان 
 ".دراسة حتليلية

وقد هدفت إىل معرفة مدى ما تعكسه مناهج الرتبية اإلسالمية ببعض الدول العربية 
من التوجهات املستقبلية لتحدايت العوملة، ( الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وتونس، ومصر)

تلبية بعض املناهج لتلك : وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي واستمارة حتليل احملتوى أظهرت النتائج
توجهات وعدم تلبيتها للبعض اآلخر، وكان التوجه حنو احلفاظ على مقومات اهلوية اإلسالمية من ال

القيم والثقافة واحلضارة والتطور العلمي هو أكثر التوجهات املستقبلية متثياًل يف حمتوى مناهج الرتبية 
ا من مقومات اهلوية الثقافية اإلسالمية، يف حني أغفل حمتوى مجيع املناهج اللغَة العربية ابعتبارها مقومً 

 .   إغفاالً اتًما 

 : (م6136)درلا  لملتدكي  .2

دراسة حتليلية حملتوى مقرر الثقافة اإلسالمية يف جامعة الطائف يف ضوء القيم األخالقية "وعنواهنا 
 ".ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبة

وقد هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى تضمن حمتوى الثقافة اإلسالمية يف جامعة 
وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي أظهرت . الطائف للقيم األخالقية ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية

بنسبة  قيمة أخالقية يف جماالت العقيدة والفكر واألخالق والرتبية قد حتققت 36أن هنالك : النتائج
وأن حمتوى الثقافة . قد حتققت بنسبة ضعيفة 31مرتفعة، بينما هنالك جمموعة من القيم وعددها 

اإلسالمية للمستوى الثالث يؤدي ما تتطلبه مواجهة حتدايت العوملة الثقافية ابلقيم األخالقية بنسبة 
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لثقافة اإلسالمية تفاوات كما أظهرت الدراسة تفاوت توزيع القيم األخالقية يف حمتوى مقرر ا. متوسطة
 .واضحا

 : (م6131)درلا  لدقحشي  .7

 ".القيم املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز املقرر هلذه القيم"وعنواهنا 

واليت هدفت إىل معرفة القيم اإلسالمية املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط 
نواحي القصور ابلكتاب فيما يتعلق بتنميته للقيم اإلسالمية، مبحافظة جدة، وإلقاء الضوء على 

أن مقرر احلديث حقق : وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي واستمارة حتليل احملتوى أظهرت النتائج
درجة متوسطة يف تعزيز القيم اإلسالمية لتالميذ الصف الثالث املتوسط، وكانت أكثر القيم تضمًنا يف 

ة مث إقامة العبادات مث بر الوالدين، بينما مل يتضمن املقرر أايًّ من قيم العدل والشجاعة املقرر قيمة العف
 .واإليثار والعفو والعمل والشورى واألمانة والتواضع واحلب يف هللا والتقوى وحسن الظن ابهلل 

 : لدتعقةب عمى درلات  لحملور لألول لملتعمق  مبتدة لدررلات  لسإامامة 

( م6131)الدراسات قد طبقت على املرحلة الثانوية ابستثناء دراسيت القرشي  كانت معظم هذه
وابلتايل تكون  .اليت كانت للمرحلة اجلامعية( م6136)فكانت للمرحلة املتوسطة، ودراسة املالكي 

  .معظم هذه الدراسة متوافقة مع هذه الدراسة يف حبثها املوجه للمرحلة الثانوية

املنهج الوصفي التحليلي وكانت اداهتا الدراسات قد استخدمت كذلك فقد لوحظ أن معظم 
( م6118)والشرعيب ( م6116)و الشوبكي ( م6135)استمارة حتليل احملتوى كما يف دراسة علي 

ابستخدامها ( م6118)فيما خالفت دراسة املالكي (. م6131)والقرشي ( م6136)واملالكي 
 .أسلوب االستبيان

أجريت فيها هذه الدراسات كاليمن ومصر والسعودية واألردن، فيما وقد تنوعت البلدان اليت 
متيزت الدراسة هذه إبجراء البحث يف دولة قطر اليت ال يوجد فيها دراسات مماثلة حسب علم 

 .الباحث
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وكذلك فقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات األخرى ابستخدامها أداة بطاقة املالحظة 
وابلتايل متيزت الدراسة  .يف أي من الدراسات املذكورة يف هذا اجلانب إذ مل تستخدم هذه األداة

على الكتاب املقرر كما هو احلال يف  دون االقتصارجوانب املنهج املختلفة  ابشتماهلا على مجيع
 .أغلب الدراسات السابقة

ألخرى أيضا تتميز هذه الدراسة بتقدميها تصورا مقرتحا للمنهج وهو ما مل يرد يف الدراسات ا
 .واليت تضمنت اقرتاحات لتطوير املنهج( م6135)ابستثناء دراسة علي 

 رلات  لملتعمق  ابدقةم لألخماقة لدر: لحملور لداتين

 :ميكن إجيازها على النحو التايل 

 :( م6114)درلا  محجتى  .3

 ".حمافظة غزةمدى ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم يف " بعنوان 

هدفت إىل الكشف عن درجة ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية يف غزة من  قدو 
وجهة نظر معلميهم، وإىل معرفة األساليب اليت يستخدمها املعلمون واملعلمات حلث الطلبة 

ستبيان أظهرت وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي وأداة اال. وتشجيعهم على ممارسة القيم األخالقية
أن ممارسة طلبة املرحلة الثانوية للقيم األخالقية كانت مرتفعة، وأن أكثر األساليب الرتبوية : النتائج

شيوًعا لدى معلمي املرحلة الثانوية حلث الطلبة وتشجيعهم على ممارسة القيم األخالقية الرتبية ابلقدوة 
 .العملية  مث الرتغيب والرتهيب مث املوعظة والنصح مث املمارسة

 :( م6112)درلا  لدصتئغ   .6

دور املعلم يف تنمية القيم اخللقية لدى طالب املرحلة الثانوية دراسة ميدانية على مدينة "بعنوان 
 ".الرايض

وقد هدفت إىل معرفة مدى قيام معلم املرحلة الثانوية مبدينة الرايض بدوره يف تنمية القيم 
اخللقية لدى طالبه من وجهة نظر املعلمني، وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبيان 



141 
 

بشكل   قيم اخللقية لدى طالهبمأن املعلمني يرون أهنم يؤدون دورهم يف تنمية ال: أظهرت النتائج
 .كاف

 (:م3113)درلا  لدصمةيب وقرحة   .1

  ."للطلبة األخالقية التصرفات " بعنوان
 وجمموعة والثانوية اإلعدادية املراحل يف عموماً  للطلبة األخالقية التصرفات إىل تعريف فتوهد

 بينت وقد .الطلبة لدى التصرفات األخالقية وضع النجاح ، ومناقشة جامعة يف األوىل السنة طلبة من
 يؤدي والقيم األخالق قواعد عن اخلروج وأن األخالق، أمهية الدراسة

 .لتصرفات الطلبة السلبية املظاهر بعض الدراسة التعليمية وبينت العملية فشل إىل
 :(م6113)درلا  لهلهنري  .4
 من غزة مبحافظة عشر الثاين الصف طلبة لدى االجتماعية القيم بعض تنمية يف املعلم دور " بعنوان
 . "نظرهم وجهة

 الصف طلبة لدى االجتماعية القيم بعض تنمية يف املعلم قيام مدى على إىل التعرف وهدفت
وأعد الباحث  .التحليلي الوصفي املنهج على دراسته يف الباحث اعتمد عشر الثانوي، وقد الثاين

 عشر الثاين الصف طلبة لدى االجتماعية القيم بعض تنمية يف املعلم دور استبانة ليتوصل إىل معرفة
 .نظرهم وجهة من غزة مبحافظات

 : (م6111)درلا  لجلجين  .5
 ".ب القيمي لدى طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف حمافظة ينبعالرتتي" بعنوان 

واليت هدفت إىل معرفة الفروق يف ترتيب منظومة القيم لدى طالب املرحلتني املتوسطة 
أن القيم : وابستخدام املنهج الوصفي وأداة االستبيان أظهرت النتائج. والثانوية يف حمافظة ينبع

ورفض اإلنسانية اليت تشمل قيم السالم واملساواة واحلرية والتواضع والرفق ابلضعيف ورعاية املسنني 
القهر والظلم ونبذ العنف والتفرقة العنصرية أتت يف املرتبة األوىل يف ترتيب أبعاد القيم لدى طالب 
املرحلتني املتوسطة والثانوية، بينما أتت القيم الفكرية اليت تشمل قيم تقدير العلم والتخطيط واإلبداع 

 . وتقبل النقد يف املرتبة األخرية  والطموح واإلجناز واالنفتاح الثقايف وحب االستطالع واالستكشاف
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 : (م6117)درلا  لحلسين  .2

 ".تنمية القيم األخالقية يف املرحلة الثانوية من خالل األنشطة غري الصفية" عنواهنا 

واليت هدفت إىل التعرف على واقع تنمية القيم األخالقية الواردة ضمن دليل األنشطة الطالبية 
لصادر عن اإلدارة العامة للنشاط الطاليب بوزارة الرتبية والتعليم ـ ام6111للمرحلة الثانوية لعام 

وابستخدام املنهج الوصفي وأداة االستبيان أظهرت . ابململكة العربية السعودية مبحافظة القنفذة للبنني
أن تنمية القيم األخالقية يف الدليل تراوح حتققها بني الدرجة العالية واملتوسطة، وأن نشاط : النتائج

 .لتوعية اإلسالمية هو أكثر األنشطة غري الصفية تنمية للقيم األخالقية ا

 :( م6117)درلا  لدعبتر  .7

 ".القيم األخالقية بني الفكرين اإلسالمي والغريب يف عصر العوملة دراسة حتليلية نقدية مقارنة"بعنوان 

وقد هدفت إىل بيان أثر العوملة على القيم األخالقية اإلسالمية يف اجملتمع العريب يف دولة 
أن : اإلمارات العربية املتحدة، وابستخدام منهج املسح االجتماعي وأداة االستبيان أظهرت النتائج

رر الفرد من كل القيود للعوملة أتثريًا ابلًغا يف القيم واألخالق واملعتقدات اليت يعتنقها اإلنسان، فهي حت
 .والعرفية، وأن آاثرها السلبية على القيم األخالقية تعادل ِضْعف آاثرها اإلجيابية األخالقية والدينية 

 (:م3182)درلا  قطب  .8
 . "فيها الثانوية املدرسة ودور اإلسالم يف األخالقية الرتبية : وعنواهنا" 

 عن هبا، والكشف التمسك إىل اإلسالم دعا اليت اخللقية املبادئ أبهم إىل التعريف وهدفت
 على الدراسة هذه يف الباحثة اعتمدت وقد .السليمة اخللقية الرتبية يف للبنات الثانوية املدرسة دور

 .التحليلي واملنهج الوصفي البحث منهج
 املعلمات قبل من اإلنسانية القيم تطبيق يف قصور الدراسة وجود هذه نتائج أبرز ومن
 .للتأثري السليب عرضة الطالبات جعل يف أثره له كان مما للبنات الثانوية املدرسة داخل واإلدارايت

 :( م6115)درلا  اعةر  .1
والبث الفضائي على القيم اخللقية يف املدرسة الثانوية ابململكة العربية السعودية  أثر االنرتنت" بعنوان 

 ".يف عصر العوملة
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وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية العامة مبنطقة الباحة عن وقد هدفت إىل التعرف على 
اآلاثر اإلجيابية والسلبية ألداتني من أدوات العوملة متمثلة يف االنرتنت والبث الفضائي على القيم 

وابستخدام املنهج الوصفي االرتباطي وأداة . اخللقية يف املدرسة الثانوية ابململكة العربية السعودية
وجود آاثر إجيابية وسلبية لألداتني على القيم إال أن اآلاثر السلبية كانت : ظهرت النتائجاالستبيان أ

 .األكثر، وأن للمعلم دورًا كبريًا يف طرق احلماية واملواجهة ألخطار العوملة 

 : لدتعقةب عمى درلات  لحملور لداتين لملتعمق  ابدقةم لألخماقة  

احملور أن املنهج السائد عموما يف تطبيق هذه األحباث هو لوحظ يف الداراسات السابقة يف هذا 
كما أن هذه الدراسات يف جمملها . املنهج الوصفي والتحليلي، وهو ما يتوافق مع الدراسة احلالية

( م3113)طبقت على املرحلة الثانوية كما هو احلال يف دراستنا هذه، أما دراسة الصلييب وقمحية 
 .احل اإلعدادية والثانوية واجلامعيةفقد أجرت الدراسة على املر 

ولقد متيزت الدراسة احلالية ابستخدامها ألداة استمارة حتليل احملتوى وبطاقة املالحظة خالفا 
 .ملا عليه جممل الدراسات يف هذا احملور واليت استخدمت اداة االستبيان لتحقيق أهداف البحث

كن هنالك من بني الدراسات املذكورة كما أن الدراسة هذه أجريت يف دولة قطر بينما مل ت
أي دراسة طبقت فيها، يف حني كانت دراسات هذا احملور قد طبقت يف دول مثل السعودية، 

 .العربية املتحدة فلسطني، واإلمارات

 لدررلات  لملتعمق  ابدعومل  : دثلحملور لدات

 : (م6111)درلا  لدشجحي  .3

يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة دراسة ميدانية من مدى إسهام معلم املرحلة الثانوية " عنواهنا 
 ".وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة حمايل عسري

وقد هدفت إىل معرفة حتدايت العوملة الثقافية وكيفية التعامل معها وإبراز دور معلم املرحلة 
اإلسالمية لدى الطالب مبحافظة حمايل عسري، وابستخدام املنهج  الثانوية يف احملافظة على اهلوية

أن العوملة تستهدف ابلدرجة األوىل تذويب الشخصية : أظهرت النتائج واالستبانةالوصفي املسحي 
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املسلمة وضياع معاملها، وأن اإلعالم بكل وسائله ووسائطه يؤثر أتثريًا فعااًل يف سلوك واجتاهات 
عد ركًنا فاعاًل من أركان العملية الرتبوية والتعليمية يف مواجهة التحدايت املستقبلية الناس، وأن املعلم ي

والتعامل معها بكفاءة، وأن معلم املرحلة الثانوية يسهم بدرجة كبرية يف مواجهة حتدايت العوملة يف 
وي هم األقدر احملور األخالقي وبدرجة متوسطة يف احملور الثقايف واإلعالمي، وأن محلة املؤهل الرتب

 .العوملة يف اجملال األخالقي على مواجهة 

 : (م6114)درلا  اتمل  .6

دراسة حتليلية تقوميية ملناهج احلديث والثقافة اإلسالمية الثانوية يف اململكة العربية "وهي بعنوان 
 ."جامعة امللك سعود: السعودية يف ضوء مفاهيم العوملة وقيمها، كلية الرتبية

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل وتقومي مناهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف 
اململكة العربية السعودية للوقوف على مدى قدرة هذه املناهج يف وضعها الراهن على مواجهة العوملة 

ة حتليل حمتوى األوىل أدا: ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث إبعداد أداتني . مبفاهيمها وقيمها
تقومي اشتملت على  ةاألساسية والفرعية، والثانية أداللمناهج الثالثة اشتملت على فئات التحليل 

وقد غطت الدراسة مناهج احلديث والثقافة . قائمة ابملعايري اليت ينبغي تقومي املناهج يف ضوئها
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية أبكملها للوقوف على ما يقدم يف صفوف املرحلة كلها، ولتعميم 

 . نتائجها

ضعف مناهج احلديث والثقافة  وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أمهها
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف وضعها الراهن على مواكبة العوملة 

 .مبفاهيمها وقيمها

 (:م6133)درلا  مسعود  .1

تصور مقرتح ملناهج التاريخ ابملرحلة الثانوية لتنمية االنتماء والوالء الوطين يف ضوء حتدايت "بعنوان 
 "العوملة
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وقد هدف البحث لوضع تصور مقرتح من خالل إجراء حتليل حمتوى كتاب التاريخ ىف ضوء  
مت استخدام املنهج الوصفى القائم على رصد وحتليل . قيم االنتماء والوالء الوطىن كتحدايت للعوملة

وحتليل حمتوى كتاب  وحتدايهتا وانعكاساهتا على االنتماء والوالء، ورصدآلياهتا طبيعة كل من العوملة و 
وقد توصلت . التاريخ للمرحلة الثانوية ىف ضوء متطلبات احلفاظ على اهلوية واالنتماء والوالء الوطىن 

 .الدراسة إىل عدد من النقاط للتصور املقرتح ملناهج التاريخ يف املرحلة الثانوية

 : (م6113) درلا  لدصعريي .4

 ".العوملةالرتبية اإلسالمية وحتدايت " بعنوان 

وقد هدفت إىل إبراز حتدايت العوملة يف اجملال القيمي ودور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة تلك 
عوملة بعض القيم حتت مظلة األمم : وابستخدام املنهج الوصفي أشارت النتائج إىل. التحدايت

العالقات االجتماعية، املتحدة مثل قيم حقوق اإلنسان والدميقراطية، وإىل دور العوملة يف إضعاف 
 .ابإلضافة إىل منو قيم اإلسراف يف االستهالك الذي تدعمه الدعاية عرب وسائل اإلعالم 

 :( م6113)درلا  لحلترثي  .5

 ".دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة" وعنواهنا 

لظاهرة على اجملالني الثقايف واليت هدفت إىل التوعية حبقيقة ظاهرة العوملة واستشراف آاثر ا
أن العوملة ظاهرة غربية تطمح يف : وابستخدام املنهج الوصفي وحتليل الواثئق أظهرت النتائج. والرتبوي

تعميم منوذجها احليايت الشامل، وأن احملصلة النهائية آلاثر العوملة تتجسد يف املنظومة الثقافية، وأن 
أن هلا ابملقابل آاثرًا سلبية خطرية ال يجستهان هبا، وأن للرتبية دور  هناك آاثرًا إجيابية هلذه الظاهرة كما

كبرًي يف توعية الناس حبقيقة الظاهرة وكيفية التعامل معها، مع تقدمي النموذج اإلسالمي كحل  وحيد 
 .وبديل فريد لظاهرة العوملة؛ ألن ه رسالة عاملية

 : (م6112)درلا  لحلسين  .2

 ".واجهة التحدايت الثقافية للعوملةدور املدرسة يف م" بعنوان 
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واليت هدفت إىل توضيح مفهوم العوملة، والتعريف ابلتحدايت الثقافية للعوملة، وتفعيل دور 
أن العوملة هتدف إىل صب  العامل : وابستخدام املنهج الوصفي أظهرت النتائج. املدرسة يف مواجهتها

التقين واملادي والعسكري، وأن هناك حتدايت   بصبغة واحدة من خالل اهليمنة عليه، مستغلة تفوقها
التحدايت يف اجملال الديين، وحماولة : كربى تواجه عاملنا العريب واإلسالمي، وتشمل هذه التحدايت 

القضاء على اللغة العربية، واالخرتاق الثقايف، وحتدي السيادة للدولة، وحتدي هجرة العقول، والتحدي 
ية، والتحدايت الرتبوية والتعليمية، كما أظهرت النتائج أن املدرسة القيمي واألخالقي، وحتدي األم

تعد من أهم املؤسسات الفاعلة يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية، وأن التغيري جيب أن يشمل 
 .عناصر البيئة املدرسية بكاملها؛ ملسايرة العصر ومواجهة متغرياته 

 : (م6117)درلا  لدعهنزي  .7

 ".الثقافية يف ضوء العقيدة اإلسالمية عرض ونقد العوملة" وعنواهنا 

وابستخدام املنهج . وقد هدفت إىل معرفة أثر العوملة الثقافية على املسلمني يف معتقداهتم
وجود أثر سليب للعوملة الثقافية على العقيدة اإلسالمية، وتباين نظرة اإلسالم : الوصفي أظهرت النتائج

حيث تنظر إليه العوملة الثقافية نظرة استعمارية بينما  تقوم نظرة اإلسالم والعوملة الثقافية إىل العامل؛ 
 .على العدل والتسامح 

 : لدتعقةب عمى درلات  لحملور لداتدث لملتعمق  ابدعومل  لداقتفة  

لوحظ التنوع يف أهداف الدراسات، حيث ركزت بعضها على إيضاح حقيقة العوملة وإبراز حتدايهتا 
؛ م6111 الشهري،)بية يف اجملاالت املختلفة، ويظهر ذلك يف دراسة كل من اإلجيابية والسل

، وركزت بعض (م6113الصعريي، و  ،م6113 احلارثي،و  ،م6117، العنزي،م6112احلسين،
اليت ركزت ( م6113) كدراسة الصعرييالدراسات يف أهدافها على سبل مواجهة العوملة الثقافية،  

على تفعيل دور املدرسة وعضو ( م6112) اإلسالمية، وركزت دراسة احلسين على تفعيل دور الرتبية
 .هيئة التدريس 

الدراسة عن دراسات هذا احملور ابستهدافها مواجهة العوملة الثقافية من خالل هذه ومتيزت 
 .تفعيل القيم األخالقية 
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 ،م6112احلسين،)الوصفي، كدراسة  دراسات هذا احملور املنهجكما لوحظ استخدام أكثر 
، بينما استخدمت (م6113 الصعريي،و  ،م6113 احلارثي،و  ،م6117العنزي،و  ،م6114،ساملو 

املنهج  وأما الدراسة احلالية فقد استخدمت. املسحيالوصفي املنهج ( م6111 الشهري،)دراسة 
 (.م6133)ومسعود ( م6114)والذي استخدم أيضا يف دراسيت سامل  الوصفي التحليلي

واستخدمت أداة حتليل احملتوى ( م6111)وقد استخدم االستبيان كأداة لبحث الشهري 
، وابلتايل تتميز الدراسة احلالية ابعتمادها على أدة استمارة (م6114)واداة التقومي يف دراسة سامل 
 .الحظة اليت مل يتم استخدامها يف الدراسات املذكورة آنفاحتليل احملتوى، وأداة بطاقة امل

 :من خالل ما سبق ميكن إجياز بعض أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة كما يلي

 .استخدام هذه الدراسة للمنهج الوصفي التحليلي كما يف العديد من الدراسات -

املدرسية الثانوية، مع العلم أن العديد من إجراء الدراسة على مادة الرتبية اإلسالمية للمرحلة  -
 .الدراسات أجرى هذه الدراسة على املرحلة االبتدائية واملتوسطة وكذلك املرحلة اجلامعية

 .إبراز أمهية القيم األخالقية يف صقل شخصية الطالب ومحايته من املؤثرات اخلارجية -

 :الدراسات األخرى مبا يلي عن الدراسة هذه بهختتلف ا سبق ميكن إجياز ما مم وأيضاً 

يركز هدف الدراسة الرئيس على تفعيل القيم األخالقية كأسلوب مهم يف مواجهة حتدايت  –
 . العوملة الثقافية، خصوصا لدى الطالب يف املرحلة الثانوية

أول دراسة تسعى للكشف عن منظومة القيم " يف حدود علم الباحث " تعد هذه الدراسة  –
 .الدراسات اإلسالمية يف قطراألخالقية يف مناهج 

تلقي هذه الدراسة الضوء على اجلوانب املختلفة للمنهج مبفهومه الواسع دون االقتصار على  –
 .الكتاب املدرسي

دايت استمارة التحليل وبطاقة املالحظة، بينما كانت معظم أاستخدمت هذه الدراسة  –
الدراسات يتم استخدام أسلوب بطاقة املالحظة ضمن الدراسات السابقة االستبيان، ومل 

 .السابقة املذكورة يف هذا الفصل
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 لدررلا مهنججة  : لدفصل لداتدث

، لدراسة و جمتمع الدراسة و عينتهاواليت تشمل منهج ا اعهامن هذا الفصل اإلجراءات اليت اتبيتض
ووصفا ألدواهتا و إجراءاهتا اليت مت وفقها تطبيق هذه الدراسة و املعاجلات اإلحصائية املستخدمة و 

 :   لتحليل البياانت و الوصول إىل االستنتاجات ، و ذلك كما يلي  املناسبة

 :  لدررلا مهنج

املنهج الوصفي التحليلي الذي يصف من خالله الظاهرة وصفا دقيقا دون  ت هذه الدراسةاستخدم
و يعرف املنهج الوصفي التحليلي أبنه . التدخل أو إدخال أي عوامل أخرى للتأثري على الظاهرة

املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حداث أو قضية موجودة حاليا ميكن احلصول منها على معلومات جتيب 
 (81: م6111األغا واألستاذ، ) .تدخل الباحث فيهاعن أسئلة البحث دون 

يعرف املنهج الوصفي أيضا أبنه نوع من أساليب البحث يدرس الظواهر الطبيعية و و 
االجتماعية و االقتصادية و السياسية الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة و كمية توضح 

 (317:م 3187عريفج وآخرون، ) .ىرجات ارتباطها مع الظواهر األخر حجمها و تغرياهتا و د

 (6111ملحم، : )أهداف املنهج الوصفي التحليلي يف البحث 

 ·. مجع بياانت حقيقية و مفصلة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعال لدى جمتمع معني -
 ·. حتديد املشكالت املوجودة و توضيحها  -
العالقات بني تلك الظواهر أو إجراء مقارانت لبعض الظواهر أو املشكالت و تقوميها و إجياد  -

 .املشكالت 
حتديد ما يفعله األفراد يف مشكلة أو ظاهرة ما و االستفادة من آرائهم و خرباهتم يف وضع تصور  -

 .و خطط مستقبلية و اختاذ القرارات املناسبة ملواقف متشاهبة مستقبال 

لوب حتليل احملتوى ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث يف اجلانب التطبيقي أس
 قائمةوأسلوب بطاقة املالحظة، فتم حتليل حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية وفق 

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، كما قام الباحث ابستخدام بطاقة املالحظة  املناسبةالقيم األخالقية 
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واليت هتدف ملعرفة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية يف أساليبهم وأنشطتهم على القيم 
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية،  ومن مث التعبري عن النتائج تعبريًا كمًيا ونوعًيا، من  املناسبةاألخالقية 

 .أجل الوصول إىل أهم االستنتاجات والتوصيات ذات العالقة 

 : جمترع لدررلا

يشتمل جمتمع الدراسة على منهج الدراسات اإلسالمية املعتمد للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير 
يف  للمرحلة الثانوية م، ابإلضافة إىل مجيع معلمي مادة الدراسات اإلسالمية6135/6132للعام 

 .معلمني( 5)أكادميية أسباير لنفس العام وعددهم 

 :الدراسة من جمموعةتكونت و

ج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية الذي مت اعتماده يف أكادميية أسباير للعام منه (3
 :ويشتمل على. م6135/6132الدراسي 

واثئق وخطط منهج الدراسات اإلسالمية للصف العاشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر للفصل  -
 .درسا( 32)درسا والفصل الثاين ويتضمن ( 35)األول ويتضمن 

منهج الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر  واثئق وخطط -
 .درسا( 31)درسا والفصل الثاين ويتضمن ( 35)للفصل األول ويتضمن 

واثئق وخطط منهج الدراسات اإلسالمية للصف الثاين عشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر للفصل  -
 .درسا( 33) درسا والفصل الثاين ويتضمن( 36)األول ويتضمن 

 ملوزعة عشوائيا واليت تنتمي خلمسويضم كل كتاب من هذه الكتب جمموعة من الدروس ا
 :وحدات من الدراسات اإلسالمية وهذه الوحدات الدراسية هي

 وحدة تالوة القرآن الكرمي –
 وحدة تفسري القرآن الكرمي –
 وحدة احلديث الشريف –
 وحدة الفقه اإلسالمي –
 وحدة البحوث اإلسالمية –
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 .معلمني( 5)مجيع معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير وعددهم  (6

 :لدررلا  لرود

 :ضمن احلدود التاليةميكن تعميم نتائج هذه الدراسة 

منهج مادة الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية والذي مت اعتماد تدريسه يف : حدود موضوعية .3
وقد مت اختيار املرحلة الثانوية (. م6135/6132)أكادميية أسباير يف قطر للعام الدراسي 

لتناسجب املوضوعات املطروحة يف هذه املرحلة وهدف الدراسة، وكذلك ألمهية هذه املرحلة يف بناء 
الشخصية والقيم لدى الطالب، فاحملتوى يتناول النظام األسري واالجتماعي يف اإلسالم، ويعرض 

 .العوملة الثقافية ذات املساس املباشر ابلطلبة ملشكالت وقضااي معاصرة تعد من تداعيات
 . يف أكادميية أسباير للمرحلة الثانوية الدراسات اإلسالمية ومعلم: حدود بشري ة .6
 .أكادميية أسباير للتفوق الرايضي يف مدينة الدوحة، دولة قطر: حدود مكاني ة .1
 .م6135/6132وهي السنة الدراسية : حدود زمانية .4

 :أدول  لدررلا 

 :األدوات التاليةتعتمد هذه الدراسة على 

ملواجهة  املناسبة قائمة القيم األخالقيةيف ضوء مت إعدادها  داةأوهي  :لاترترة حتمةل لحملتوى (3
 دبيات املتصلة ابملوضوع إعددها من خالل ما توصلت له األواليت مت ،حتدايت العوملة الثقافية

طريق ويتم التأكد من صدقها عن  .ومن خالهلا سيتم حتليل حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية
كما سيتم التحقق من ثبات هذه األداة من خالل   ختصاص،عرضها على حمكمني من ذوي اال

 .االستعانة مبحلل آخر ومقارنة نتائج التحليل يف احلالتني
ملواجهة حتدايت  املناسبةضوء قائمة القيم األخالقية واليت مت إعدادها أيضا يف  :بطتق  لملمالظ  (6

واألساليب اليت يستخدمها املعلمون لتنمية القيم عند الطالب، وسيتم التحقق من  العوملة الثقافية،
كما سيتم استخدامها ملعرفة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية على هذه . صدقها وثباهتا

 .ليت تنم ي هذه القيم القيم ومدى ممارستهم لألساليب ا
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  :لاترترة حتمةل لحملتوى :أوالا 

  .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةاألخالقية وهذه االستمارة مبنية على قائمة القيم 

 :ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب قتئر  لدقةم لألخماقة  

والقيم األخالقية  الثقافية املتعلقة ابلعوملةمت الرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة  
. هداف التعليم الثانوي وأهداف الدراسات اإلسالميةب املرحلة الثانوية، إضافة إىل أوخصائص طال

 تشتمل على أهمقائمة  اعتمادمت  ومن خالل ما توصلت له األدبيات السابقة يف هذا اجملال
وما يناسبها من قيم أخالقية ملواجهة هذه  ،الطلبةعرض هلا التحدايت السلبية للعوملة الثقافية اليت يت

العقيدة، والفكر، : )حتداًي، يف أربعة جماالت هي( 14)يف بدايًة ، حيث ضمت القائمة التحدايت
( 8)حتدايت، يف جمال الفكر ( 2)يف جمال العقيدة  :، موزعة كما يلي(واألخالق، والرتبية والتعليم
 .حتدايت ( 2)حتداًي، يف جمال الرتبية والتعليم ( 34) حتدايت، يف جمال األخالق

للتأكد من مناسبة القيم األخالقية ملواجهة وقد استفاد الباحث من عدد من الدراسات 
، التحدايت املتوقعة للعوملة الثقافية، وهو ما ساهم يف التوصل ألداة مناسبة إلجراءات هذه الدراسة

ودراسة  املالكي ( م6113)ودراسة احلارثي ( م6131)دراسة الشمليت ومن هذه الدراسات 
الباحث أن األداة  وجدوقد (. م6111)ودراسة الشهري ( م6113)ودراسة الصعريي ( م6136)

الدراسة وأقدر على حتقيق أهدافها وذلك  هذه املستخدمة يف دراسة املالكي هي أقرب ملوضوع
تناولت موضع حتدايت العوملة والثقافة  ألسباب يعتقد الباحث وجاهتها، منها أن الدراسة قد

اإلسالمية، وأهنا دراسة حديثة نوعا ما وابلتايل فهي تشتمل على آخر ما توصلت له الدراسات من 
ملواجهتها، يضاف إىل ذلك أن دراسة املالكي قد أجريت يف  املناسبةحتدايت للعوملة الثقافية والقيم 

الثقافية واالجتماعية والدينية هناك متشاهبة إىل حد كبري مع  اململكة العربية السعودية وتعترب البيئة
البيئة الثقافية واالجتماعية والدينية يف دولة قطر، وهو ما يقتضي تشابه الظروف والتحدايت وطرق 

داة مت استخدامها مسبقا طاملا وجد أنع أسس البحث العملي من االستفادة من متوال  .التعامل معها
ذا االستخدام مبا يضمن حتقيق اهداف الدراسة كما هو مطلوب، ومع مراعاة إجراء الباحث ما يربر ه

 .األداة ألغراض البحث التحكيم الالزم للتأكد من صدق
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ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية،  املناسبةقيم األخالقية لل قائمة وقد اشتملت هذه األداة على
من  طلبةلحتدايت العوملة الثقافية من جهة وأولويتها لوروعي يف اختيار هذه القيم مناسبتها ملواجهة 

 .قيمة أخالقية ( 11)، وقد اشتملت القائمة يف صورهتا األولية على  جهة أخرى

مرة  قد قام بتحكيم األداةمع أن هذه القائمة كانت قد حكمت سابقا إال أن الباحث و 
ومن أجل إجراء أية تعديالت  ومناسبتها للتطبيق على عينة هذا البحث، للتأكد من صدقها أخرى

 الدراسة، وأما هذه التعديالت فسوف نذكرها يفهذه مقرتحة على األداة مبا يضمن حتقيقها ألهداف 
بعد املراجعة كانت القائمة يف صورهتا النهائية قد  و . الفقرات اآلتية حتت بند صدق أداة الدراسة

الفكر،  السلوك واألخالق، ،عتقاداال: )حتداًي، يف أربعة جماالت هي( 11) ضمتقد  والتحكيم
اجملال األخالقي والسلوكي يف و حتدايت، ( 2) العتقاديف جمال ا :، موزعة كما يلي(والرتبية والتعليم

، ويقابلها حتدايت( 4)يف جمال الرتبية والتعليم و ، تحتداي( 8) اجملال الفكرييف و ، حتدايً ( 36)
 .قيمة أخالقية ملواجهة هذه التحدايت( 65)

 :حتليل احملتوىيف ستمارة االتطبيق من أجل  حتديد النقاط التاليةومت 

كادميية أسباير يف قطر أمنهاج الدراسات اإلسالمية يف  هدف التحليل، وهو معرفة مدى تضمني -
 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية  املناسبةللقيم األخالقية 

 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةاألخالقية بقائمة القيم واملتمثلة  ،التحليلفئات  -
من أجل رصد تكرار الفئات الواردة يف هذا التحليل فقد مت االعتماد على وحدة  :وحدة التحليل -

 :م6112) حيث يرى اخلوالدة وعيدملناسبتها هلدف عملية التحليل يف هذه الدراسة،  ( الفكرة)
إذ أهنا متثل أكرب وحدات حتليل احملتوى وأمهها وأكثرها إفـادة ،   (الفكرة)وحدة أن هذه ( 687
 نشرها ونقلها اآلراء واالجتاهات اليت حيملها صاحب مادة االتصال أو يسعى إىل تظهر

 .للمستفيدين منها
مقارنتها بقيمة إن كانت مرتفعة أم منخفضة من خالل احلكم على درجة حتقق القيم األخالقية  -

حبيث حيكم على القيمة  ،%(4.11)وهي  التكراراتجملموع للنسبة املئوية املتوسط احلسايب 
األخالقية أبهنا حتققت بشكل مرتفع إن كان تكرارها أكثر أو يساوي قيمة املتوسط احلسايب، 

 .أعاله وأبهنا حتققت بشكل منخفض إن كان تكرارها يقل عن قيمة املتوسط احلسايب املذكورة
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ويالحظ من خالل الرسوم البيانية اليت وضعها الباحث يف النتائج أن القيم اليت ارتفعت عن 
 .املتوسط احلسايب انلت قدرا أكرب من الرتكيز واالهتمام على حساب القيم األخرى األقل تكرارا

 :صرق أدلة لدررلا 

اتذة اجلامعات والرتبويني من للتحقق من صدق األداة مت عرضها على جمموعة من احملكمني من أس
، وطجلب حمكمني( 31)ذوي اخلربة يف مناهج الرتبية اإلسالمية والدراسات الشرعية، بل  عددهم 

منهم إبداء الرأي حول مدى انتماء التحدايت للعوملة الثقافية يف اجملاالت الفرعية املذكورة، ومدى 
، وتقدمي املقرتحات، وقد توزعت ختصصاهتم كما مناسبة كل قيمة أخالقية ملواجهة التحدي املقابل هلا

 :يلي

 .أعضاء هيئة تدريس متخصصون يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها  (3
 .معلمون ومشرفون متخصصون يف الرتبية اإلسالمية (6

 :وتلخصت مالحظات احملكمني يف األمور التالية 

 .حذف بعض التحدايت لعدم انتمائها للعوملة الثقافية (3

فمثال رأى بعض احملكمني أن التحدي يف جمال الرتبية والتعليم واملتعلق ابشرتاط إتقان اللغة االجنليزية 
( اإلجنليزية  –ضعف الرتكيز على اللغة العربية على حساب اللغات األخرى )من األفضل أن يصبح 

ن اللغات األجنبية  وذلك ألن أكادميية أسباير حترص على تقوية مستوى اللغة اإلجنليزية وغريها م
كالفرنسية واإلسبانية لدى طالهبا وتعترب ذلك اباًب من أبواب االنفتاح على العلم والثقافات، مع 
 .مراعاة عدم املبالغة يف الرتكيز عليها على حساب اللغة العربية اليت هي اللغة األم ولغة الثقافة السائدة

  .تعديل الصياغة اللغوية لبعض التحدايت  (6

 :ومن ذلك

استخدام مصطلح االستالب الثقايف للتعبري عن االنبهار بقيم ومنط احلياة الغربية  –
 .وتقليدها

 . استخدام مصطلح اإلسالموفوبيا للتعبري عن فكرة التخويف من اإلسالم –
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 .استخدام مصطلح الفلسفة النفعية للتعبري عن الفلسفة الربامجاتية –
وسائل التواصل )والسلوكي إضافة مصطلح يف حتدي وسائل اإلعالم يف اجملال األخالقي  –

 .لدورها األساسي يف التأثري على ثقافة الشباب( االجتماعي
استغالل )إىل ( التعصب الرقي والقبلي والطائفي)يف جمال التحدي الفكري تعديل عبارة  –

 (االختالفات العرقية واحلزبية والطائفية إلشاعة الفرقة والتعصب
وذلك بسبب رواج ( النقد البن اء)النقد، يتم إضافة كلمة وابلنسبة لتحدي إضعاف روح  –

 .ثقافة النقد غري اهلادف وغري البن اء، كصورة من صور التحدي الثقايف عند الشباب
ن أكثر لتكو  قائمةاألخالقية املوجودة ضمن ال إعادة ترتيب بعض التحدايت، وكذلك بعض القيم (1

 :مناسبة ملواجهة التحدايت، ومن ذلك
 .مة املسؤولية يف مواجهة حتدي املفهوم الغريب لألسرةإضافة قي -
 .اإلسالموفوبيا –إضافة قيمة الصرب لتحدي إشاعة اخلوف من اإلسالم  -
 .إضافة قيم اإلصالح لتحدي الرتويج للعنف واجلرمية -
 .إضافة قيمة العفة لتحدي ترويج اخلمور واملخدرات -
 .الغربية واالستالب الثقايفإضافة قيمة اجلدية لتحدي االنبهار بنمط احلياة  -

قيمة ( 65)حتداًي، و( 11)مكونة من  بعد حتكيم األداة ظهرت القائمة بصورهتا النهائيةو 
 .أخالقية

 : ثبت  لدتحمةل

إمكانية وصول عدد من " مت حساب ثبات التحليل من خالل حساب الثبات اخلارجي، أي 
 .(664:م6114 طعيمة،" )احملتوى الباحثني إىل نفس النتائج عند معاودهتم حتليل 

وألجل ذلك متت االستعانة مبحلل آخر متخصص يف ذات اجملال، حيث قام كل  حملل على 
حدة بتحليل دروس مت اختيارها كعينة عشوائية من املنهج، وبعد االنتهاء من التحليل مت حساب 

 الثبات ابستخدام معادلة كوبر
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(Cooper, 1973 :27 ) 

 311× عدد مرات االتفاق بني التحليلني         =                        

 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق                      

 

وتعد هذه النسبة مرتفعة ودالة على ثبات التحليل وصالحية %( 11)وبلغت نسبة الثبات 
 .االستمارة ألغراض البحث العلمي 

  لظبطتق  لملما: اثدات

على  هو معرفة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير: هدف بطاقة املالحظة
من خالل ممارستهم لألساليب اليت تنمي القيم  ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةالقيم األخالقية 

 .األخالقية

 :لملمالظ 

عمليات التدريس وتسجيل ما يدور يف الصف واليت تجعد املالحظة أسلواًب مهمًا من أساليب قياس 
حتقق الغرض املطلوب منها عند مالحظة سلوك األفراد وما يقومون به من أعمال وأفعال، فاملعلم 
يالحظ سلوك طالبه داخل غرفة الصف وخارجها، واملشرف الرتبوي يالحظ سلوك املعلم التدريسي 

 .خالل إدارته لصفه وطالبه

 :ومها (312-311: م3113)حطب وصادق  أبووضحهما رئيسيان وللمالحظة قسمان 

وتتم وفق اجراءات دقيقة ومنضبطة وتسمى أحياان املالحظة العلمية (: املقننة)املالحظة املنظمة  .3
حيث هتدف هذه املالحظة إىل حتقيق فرض علمي معني، وتعترب املالحظة املنظمة من أفضل 
أساليب املالحظة على اإلطالق لكوان أكثر دقة وموضوعية يف أحكامها، ويف الوقت نفسه تعترب 

 .     ر صعوبة يف التنفيذ من حيث اجلهد والوقتأكث
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وهي مالحظة عرضية ال هتدف للكشف عن حقائق وأتيت دون (: احلرة)املالحظة العشوائية  .6
ضبط علمي أو اختاذ اجراءات معينة وتسمى أحياان ابملالحظة البسيطة، فهي تتم بشكل عام 

 أبو. )تائج هذه املالحظة غري دقيقةدون ختطيط ودون االلتزام خبطوات حمددة وابلتايل أتيت ن
 ( 312-311: م3113حطب وصادق، 

 :واملالحظة تشتمل على عمليتني أساسيتني مها

ابستخدام الكتابة املباشرة أو تسجيل السلوك املراد مالحظته بواسطة أجهزة : عملية التسجيل -3
 .هلاالتصوير مث إعادة مالحظة هذه األشرطة املسجلة وتدوين املالحظات من خال

ويتم من خالهلا إعطاء املالحظة قيمة ومعىن، وختتلف املالحظة ابختالف : عملية التقومي -6
املوقف كما ختتلف ابختالف شروط تطبيقها، فاملوقف الذي نالحظ فيه سلوك الفرد بشكل 

عبد السالم وآخرون، . )يسهطبيعي، كمالحظة الطفل أثناء لعبه أو املعلم خالل تدر 
 (363 :م3114

 :نظام إعداد أداة املالحظة ألداء املعلم وفق أسلوبني مهاويتم 

 :وظتم لدبهنود -لدهنظتم لألول

يستخدم يف رصد تكرار األداء الذي يصدر عن املعلم أثناء التدريس، ويعتمد ذلك على بطاقات 
خاصة، فيصنف فيها أداء املعلم إىل أمناط نوعية، وتقوم املالحظة يف هذا النظام على كل جانب من 

 .جوانب األداء احملدد، وعدد مرات تكراره

 (:وظتم لدتقرةح)وظتم لدعمامت   -لدهنظتم لداتين

وفيه يتم حتديد بنود السلوك مسبقاً، أي قبل بدء عملية املالحظة يف ضوء تصور األداء وحتليل املهام 
هذه املهام يف اليت يقوم هبا املعلم يف الفصل مث رصد ما حيدث عنها داخل الفصل، والبد من صياغة 

عبارات إجرائية تصف السلوك املتوقع من املتعلم، وميكن قياسها بطريقة مباشرة وتكون قصرية يف 
صيغة املضارع، وحيدد يف القائمة مقياس متدرج يعتمد على الدرجات لتحديد مستوايت السلوك 

 (56-18: م3112املفيت، . )حظته يف التدريسلدى كل فرد من أفراد العينة تتم مال
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 :محلعتهتت عهنر لملمالظ متت لملبتدئ لديت 

 .معرفة املعلم، لكيفية تدوينه ملشاهداته ومالحظته يف بطاقة املالحظة .3
 .تدوين املالحظات واالنطباعات العامة بدقة اتمة، دون أي تدخل أو أتثري للميول الشخصية .6
واحدة، فمالحظة عدة أشياء حمدودية املالحظة، حبيث ال يتم الرتكيز إال على عامل واحد ومهارة  .1

 .يف آن واحد، تؤدي إىل التشتت وعدم احلصول على صورة واضحة ملا جيري
حتديد ما يراد مالحظته ابلضبط، فال يكفي أن يعرف املعلم أبنه سيالحظ طرق تدريس املعلم  .4

ذية لكل املتعاون بل جيب أن حيدد ابلضبط أمساء هذه الطرق ومميزاهتا األساسية واإلجراءات التنفي
 .منها

 .تدوين املالحظات أوالً أبول ابلتفصيل ما أمكن .5
 (336: م3112راشد، . )ما يراد مالحظته على فرتات قصريةجعل مالحظة  .2

 :بطتق  لملمالظ  إعرلد خطول 

 :وفق اخلطوات التالية مت إعداد بطاقة املالحظة

 :حتديد هدف بطاقة املالحظة يف هذه الدراسة وهو -

 املناسبةعلى القيم األخالقية  معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسبايرمعرفة مدى تركيز 
 .من خالل ممارستهم لألساليب اليت تنمي القيم األخالقية ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية

وذلك من أجل معرفة القيم واألساليب اليت يتناوهلا املعلمون كجزء من املنهج العام للمادة،   
يب التدريس املستخدمة لتنمية القيم هي جزء ال يتجزأ من املفهوم الشامل للمنهج، كما أن أسال

فالطالب يتلقى معلوماته بشكل رئيسي داخل املدرسة من املنهج املقرر ومن معلمه الذي يقدم له 
من أجل ذلك حرص الباحث على التوسع يف . املادة ضمن إطار من األساليب واألنشطة التعليمية

 . املعلم كجزء رئيسي من املنهج الدراسي إبراز دور

 :مت إعداد بطاقة املالحظة ابتباع اخلطوات التاليةوقد  -
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استعرض الباحث األدب السابق وما ورد يف الدراسات السابقة حول موضوع القيم األخالقية 
 . يم األخالقيةملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، كذلك الدراسات اليت تناولت أساليب تنمية الق املناسبة

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية واليت  املناسبةوقد استخدم الباحث قائمة القيم األخالقية 
قيمة أخالقية ولذلك ملعرفة مدى تناول معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية ( 65)تتضمن 

 تستخدم لتنمية القيم هلذه القيم، ويف مقابل هذه القيم تضمنت بطاقة املالحظة األساليب اليت
أساليب، وذلك من أجل معرفة مدى ممارسة املعلمني هلذه األساليب ( 8)األخالقية وعددها مثانية 

 .وما القيم األخالقية اليت مت تناوهلا من قبل املعلمني من خالل هذه األساليب

أما طريقة التقييم يف بطاقة املالحظة فكانت بوضع رقم يدل على عدد مرات تكرار هذه 
القيمة يف كل مرة ترد فيها ويوضع ذلك الرقم للقيمة األخالقية يف بطاقة املالحظة مقابل األسلوب 

رات ويف النهاية يتم حساب جمموع تكرار كل قيمة، وجمموع م. الذي مارسه املعلم لتناول هذه القيمة
 .، مع حساب النسب املئوية واملتوسط احلسايبمن أساليب تنمية القيم األخالقيةممارسة كل أسلوب 

وبعد األخذ برأي احملكمني، اعترب الباحث أن أسلوب تنمية القيم األخالقية الذي ميارسه 
األساليب وهي املتوسط احلسايب للنسبة املئوية الكلية لعدد %( 136.5)املعلمون بنسبة تفوق 

الثمانية، تدل على أن األسلوب ميارس من قبل املعلمني بدرجة عالية، وأن األسلوب الذي ميارسه 
املعلمون بنسبة أقل من هذا املتوسط احلسايب تدل على أن هذا األسلوب ميارس من قبل املعلمني 

األساليب اليت  ويالحظ من خالل الرسم البياين الذي وضعه الباحث يف النتائج أن .بدرجة ضعيفة
ارتفعت عن املتوسط احلسايب انلت قدرا أكرب من الرتكيز واالهتمام على حساب األساليب األخرى 

 .األقل تكرارا

كذلك ابلنسبة للقيم األخالقية اليت يتناوهلا املعلمون، فإن القيمة األخالقية اليت حتصل على 
املئوية الكلية لعدد القيم األخالقية فأكثر وهي املتوسط احلسايب للنسبة %( 4.11)نسبة تكرار 

قيمة، تدل على نسبة تركيز عالية، أما القيم اليت حتصل ( 65)الواردة يف بطاقة املالحظة وعددها 



160 
 

على نسبة أقل من هذا املتوسط احلسايب فتدل على ضعف الرتكيز عليها ضمن ممارسات معلمي 
خالل الرسوم البيانية اليت وضعها الباحث يف ويالحظ من  .الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير

النتائج أن القيم اليت ارتفعت عن املتوسط احلسايب انلت قدرا أكرب من الرتكيز واالهتمام على حساب 
 .القيم األخرى األقل تكرارا

الباحث ابستخدام بطاقة املالحظة من خالل الدخول إىل الغرفة الصفية واجللوس يف وقد قام  
حبيث يستطيع أن يشاهد  املعلم والطلبة ويتابع جمرايت احلصة بشكل كامل، وعند  مكان مناسب

بدء احلصة الدراسية كان الباحث ينتظر فرتة مخس دقائق قبل التسجيل يف بطاقة املالحظة، وكان 
يقوم خالل التسجيل يف بطاقة املالحظة ابالستعانة أيضا أبداة تسجيل خاصة، وذلك لتسجيل 

مي، مث يقوم بعملية املقارنة بني التسجيل وما مت تدوينه يف بطاقة املالحظة لضمان الدقة املوقف التعلي
 .يف رصد اإلجراءات بصورة سليمة

زايرة صفية على مدار العام  64بعمل  قام الباحث هذا اجلزء من الدراسة ومن أجل إمتام
زايرات يف  4ومبعدل ( شرالعاشر، واحلادي عشر، والثاين ع)زايرات لكل صف  8الدراسي، بواقع 

وقد ساعد الباحث على إمتام هذا . الفصل الدراسي الواحد لكل صف من صفوف املرحلة الثانوية
سالمية، واثنيا العدد من الزايرات بشكل رئيسي تعاون اإلدارة والزمالء املدرسني يف قسم الدراسات اإل

لقسم الدراسات اإلسالمية خالل هذه الفرتة وكان من ضمن مهامه  اً منسقفإن الباحث عمل 
 . زايرات صفية متكررة جلميع الزمالء ألغراض املتابعة والتطويرب القيامالرئيسية 

 :بطتق  لملمالظ صرق 

حمكمني من أصحاب ( 31)وذلك من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني وعددهم  
لتدريس واملتخصصني يف الدراسات الرتبوية ومناهج الدراسات االختصاص يف املناهج وأساليب ا

اإلسالمية، وذلك من أجل احلكم على البطاقة من حيث الوضوح ومناسبة الفقرات ملوضوع الدراسة، 
وقد قام الباحث إبجراء التعديالت اليت أشار إليها . ومناسبة الزمن املخصص لتطبيق بطاقة املالحظة

 :احملكمون ومن أمهها
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املستخدم لتنمية القيم  (التوجيه واإلرشاد)يف أسلوب  ال كلمة الوعظ بكلمة التوجيهتبداس -
يف أساليب التدريس سواء ملادة الدراسات  لفظاألخالقية، وذلك لعموم داللة هذا ال

 .اإلسالمية أو غريها من املواد
ون املعلم يطلب منه جمر دة، للداللة على ك( القدوة)بداًل من ( القدوة احلسنة)استخدام تعبري  -

 .أن يكون قدوة حسنة وليس عكس ذلك
 .بدالً من التطبيق العملي( املمارسة العملية)استخدام تعبري  -
كما أشار احملكمون إىل ضرورة عمل احصائيات للقيم األخالقية  اليت مت تناوهلا من قبل  -

املقارنة بني املعلمني لكل صف من صفوف املرحلة الثانوية على حدة، وذلك من أجل عقد 
وقد قام الباحث بناء . هذه الصفوف واستنتاج بعض أسباب التباين واالختالف إن وجدت

على ذلك بعمل جداول خاصة تبني جمموع التكرارات والنسب املئوية لكل صف على حدة 
 .وجدوالً آخر لصفوف املرحلة الثانوية مع بعضها

 :ثبت  لدبطتق 

 :(Cooper)ابستخدام معادلة كوبر  وذلك 

قام الباحث ابلتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عرب األفراد ، حيث قام 
الباحث بتقييم املعلمني بنفسه وابالستعانة بزميل أخر من خالل مخسة جلسات حضور مشرتكة 
للحصص الصفية، وقد مت حساب نسب االتفاق بني النتائج اليت توصل إليها الباحث مع زميله 

 (Cooper, 1973 :27)معادلة كوبر ابستخدام 

 311× عدد مرات االتفاق بني التحليلني         =                        

 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق                      
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وهذا معامل جيد ويطلق على هذا النوع من الثبات اخلارجي %( 84)وكانت معامل االتفاق 
و يقصد به وصول احمللل نفسه مع شخص أخر لنفس النتيجة عند تطبيق  -األفراداالتساق عرب -

 .إجراءات عملية التحليل نفسها، مما يؤكد ثبات األداة 

 :أاتدةب لملعتجل  لسإلصتئة 

كما مت ة  احلسابي اتوالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط( Cooper)مت استخدام معادلة كوبر 
 ( .spss)إلحصائية للعلوم االجتماعية استخدام برانمج احلزم ا

 :لدصعواب  لديت ولجججت لدبتلث أثهنتء لدتطبةق

ال ختلو أحباث العلوم اإلنسانية واالجتماعية من صعوابت تعرتض طريق الباحث، إذ يتأثر  
الباحث أحياان ابملوضوع الذي يدرسه، أو قد يتداخل املوضوع مع الذات ويصعب حينها الفصل 

وعلى الباحث أن يسلك . العلوم الطبيعية اليت ميكن فيها فصل الذات عن املوضوع بينهما خبالف
منهجية واضحة وأن يلجأ إىل طرق تضمن أكرب قدر ممكن من املوضوعية وجتنب التحيز وامليوالت 

 .الشخصية

 :ومن الصعوابت اليت واجهها الباحث وتعامل معها أثناء تطبيق البحث ما يلي

بعض املواقف اليت وردت ضمن أساليب تدريس املعلمني، وقد مت العمل صعوبة فهم وتفسري  -
ىل هذه على حل هذه اإلشكالية من خالل تسجيل جمرايت احلصة صوتيا والعودة إ

 .ن يصل الباحث لفهم واضح للموقف املقصودالتسجيالت لعدة مرات إىل أ
قيمة ما وردت شعور الباحث يف بعض األحيان بوجود ميل شخصي لتفسري موقف ما أو  -

ضمن احملتوى أو ضمن أساليب التدريس عن املعلمني، مما دفع الباحث لألخذ برأي بعض 
الزمالء يف فهم املواقف الشائكة، وكذلك الرجوع للمدرس املعين الستيضاح الفكرة اليت 

 .قصدها للوصول إىل فهم وتفسري موضوعي هلذا املوقف
ن السياق، إمنا يتم ذكرها أبسلوب الضد، ويف بعض القيم ال تظهر أحياان بشكل مباشر ضم -

هذه احلالة يؤخذ ابلقيمة املقصودة من ابب أن النهي عن قيمة سلبية ما هو أمر اباللتزام مبا 
 .هو ضدها من قيم إجيابية
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يف فهم  فكرين واملتخصصنيمن املشاكل اليت واجهت الباحث أيضا مسألة اختالف امل -
ايل عدم القدرة على التفريق بني بعض القيم املتقاربة ابملعىن،  وتعريف القيم األخالقية، وابلت

وقد حرص الباحث على اعتماد . كاإلقدام واملبادرة، واحلياء والعفة على سبيل املثال
التعريفات اليت وردت ضمن مصدر حبثي حديث تضم ن حتكيما ملدى مناسبة القيم األخالقية 

 .التشتت بني اآلراء املتباينة عند الباحثنيواملعىن املذكور هلا، وابتعد الباحث عن 
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 وتتئ  لدررلا  وتفسريهت: لدفصل لدحلبع

 

 نتائج الدراسة

 ومناقشة النتائج
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 وتتئ  لدررلا  وتفسريهت: لدفصل لدحلبع

 وتتئ  لدررلا 

إىل الكشف عن مدى تضمن منهج الدراسات مل هذا الفصل نتائج الدراسة اليت هدفت يش
كيز معلمي الدراسات اإلسالمية على مدى تر اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف اكادميية أسباير وكذلك 

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، إضافة للتصور املقرتح ملنهج الدراسات  املناسبةالقيم األخالقية 
 :ائج على النحو التايلوقد كانت النت. اإلسالمية يف ضوء ذلك

 :لألول لدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة ؟ لملهنتاب  لألخماقة  مت لدقةم

هذا السؤال مت الرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة ابلعوملة والقيم  عنولإلجابة 
ثانوي وأهداف الدراسات هداف التعليم الإىل أ، إضافة األخالقية وخصائص طالب املرحلة الثانوية

وكذلك فقد اعتمدت الدراسة إطارا مرجعيا لألخالق يقوم على املنظور اإلسالمي للقيم  .اإلسالمية
ومن خالل ما توصلت له األدبيات السابقة يف  .األخالقية املستمدة من مبادئ ومقاصد هذا الدين

 ،الطلبةالتحدايت السلبية للعوملة الثقافية اليت يتعرض هلا  همتشتمل على أقائمة  اعتمادمت  هذا اجملال
حتداًي، يف ( 14) بدايةً يف ، حيث ضمت القائمة وما يناسبها من قيم أخالقية ملواجهة هذه التحدايت

 :، موزعة كما يلي(العقيدة، والفكر، واألخالق، والرتبية والتعليم: )أربعة جماالت هي

حتداًي، يف ( 34)حتدايت، يف جمال األخالق ( 8)ت، يف جمال الفكر حتداي( 2)يف جمال العقيدة 
 .حتدايت ( 2)جمال الرتبية والتعليم 

للتأكد من مناسبة القيم األخالقية ملواجهة وقد استفاد الباحث من عدد من الدراسات 
، هذه الدراسة اتداة مناسبة إلجراءثقافية، وهو ما ساهم يف التوصل ألالتحدايت املتوقعة للعوملة ال

ودراسة  املالكي ( م6113)ودراسة احلارثي ( م6131)دراسة الشمليت ومن هذه الدراسات 
الباحث أن األداة  وجدوقد (. م6111)ودراسة الشهري ( م6113)ودراسة الصعريي ( م6136)

الدراسة وأقدر على حتقيق أهدافها وذلك  هذه املستخدمة يف دراسة املالكي هي أقرب ملوضوع



166 
 

باب يعتقد الباحث وجاهتها، منها أن الدراسة قد تناولت موضع حتدايت العوملة والثقافة ألس
اإلسالمية، وأهنا دراسة حديثة نوعا ما وابلتايل فهي تشتمل على آخر ما توصلت له الدراسات من 

يت يف ملواجهتها، يضاف إىل ذلك أن دراسة املالكي قد أجر  املناسبةحتدايت للعوملة الثقافية والقيم 
اململكة العربية السعودية وتعترب البيئة الثقافية واالجتماعية والدينية هناك متشاهبة إىل حد كبري مع 
البيئة الثقافية واالجتماعية والدينية يف دولة قطر، وهو ما يقتضي تشابه الظروف والتحدايت وطرق 

 استخدامها مسبقا طاملا وجد وال متنع أسس البحث العملي من االستفادة من أداة مت .التعامل معها
هداف الدراسة كما هو مطلوب، ومع مراعاة إجراء أالباحث ما يربر هذا االستخدام مبا يضمن حتقيق 

 .التحكيم الالزم للتأكد من صدق األداة ألغراض البحث

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية،  املناسبةقيم األخالقية لل قائمة وقد اشتملت هذه األداة على
من  طلبةلوروعي يف اختيار هذه القيم مناسبتها ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية من جهة وأولويتها ل

 .قيمة أخالقية ( 11)، وقد اشتملت القائمة يف صورهتا األولية على  جهة أخرى

مرة  ام بتحكيم األداةقد قذه القائمة كانت قد حكمت سابقا إال أن الباحث هن أمع و 
ومن أجل إجراء أية تعديالت  ومناسبتها للتطبيق على عينة هذا البحث، لتأكد من صدقهال أخرى

بعد وكانت القائمة يف صورهتا النهائية  .الدراسةهذه مقرتحة على األداة مبا يضمن حتقيقها ألهداف 
 السلوك واألخالق، ،عتقاداال): حتداًي، يف أربعة جماالت هي( 11) قد ضمت املراجعة والتحكيم

اجملال األخالقي يف و حتدايت، ( 2) العتقاديف جمال ا :، موزعة كما يلي(الفكر، والرتبية والتعليم
، حتدايت( 4)يف جمال الرتبية والتعليم و ، تحتداي( 8) اجملال الفكرييف و ، حتدايً ( 36)والسلوكي 
 .قيمة أخالقية ملواجهة هذه التحدايت( 65)ويقابلها 

ملواجهة حتدايهتا  املناسبةالقيم األخالقية و  حتدايت العوملة الثقافية  يبني قائمة( 7)واجلدول التايل رقم 
 :بعد إجراء بعض التعديالت على أداة دراسة الباحث املالكي

 (7)جرول 

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب قتئر  لدقةم لألخماقة  
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 جمتل لالعتقتد( أ     
 الثبات إاثرة الشبهات حول العقيدة اإلسالمية 3

 اإلصالح
 الثبات إضعاف عقيدة الوالء والرباء 6

 العزة
 الثبات نشر الفكر اإلحلادي 1
 الثبات السماوية الثالث املناداة بوحدة األداين 4

 العزة
 اإلحسان (اإلسالموفوبيا)اإلسالم إشاعة اخلوف من  5

 العدل
 الصرب

 الثبات الدعوة إىل العلمانية ونبذ تطبيق الشريعة اإلسالمية 2
 العزة
 الصرب

 لجملتل لألخماقي ولدسموكي( ب
 البذل الرتكيز على القيم املادية بدل الروحية 7

 القناعة
 العزة بنمط احلياة الغربية واالستالب الثقايف االنبهار 8

 الثبات
 اجلدي ة

 اإليثار نشر القيم الفردية 1
 اإلحسان

 املسؤوليةلبث  والتواصل االجتماعي استغالل وسائل اإلعالم 31
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 اإلصالح إعالانت موجهة تستهدف القيم واألخالق

 ا ملبادرة
 القناعة تشجيع ثقافة االستهالك 33

 التوسط
 الرفق الرتويج للعنف واجلرمية 36

 احلزم
 اإلصالح

 
 االستقامة ترويج املخدرات واخلمور 31

 املسؤولية
 العفة

 االستقامة تكريس املفهوم الغريب لألسرة 34
 احلياء
 العفة

 املسؤولية
 اإلصالح فرض املفهوم الغريب للمساواة بني الرجل واملرأة 35

 العدل
 القناعة

 احلياء إشاعة العالقات اجلنسية احملرمة 32
 العفة

 املسؤولية
 االستقامة ابسم احلرية وحقوق اإلنسان حقوق الشواذ تقنني 37

 العفة
 احلزم
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 

 املسؤولية إابحة اإلجهاض 38
 األمانة
 العفة

 لجملتل لدفكحي( ج
 تسطيح الفكر وإشغاله ابلتوافه 31

 
 علو اهلمة
 اجلدية

للمفاهيم اإلسالمية  لفهم املغلوط واملخالفلالرتويج  61
 ..اجلهاد/الدميوقراطية/احلرية/اإلرهاب:مثل

 الثبات
 اإلصالح

 الثبات (النفعية)نشر الفلسفة الربامجاتية  63
 اإلحسان
 اإليثار

 االحرتام تشويه القدوات احلسنة من العلماء واملصلحني 66
 الوفاء
 العدل

استغالل االختالفات العرقية واحلزبية والطائفية إلشاعة  61
 الفرقة والتعصب

 االستقامة
 العدل
 التواضع
 

 احلزم التوجيه الفكري املغرض لوسائل اإلعالم 64
 اإلصالح
 املبادرة

 العزة غرس اهلزمية النفسية والشعور ابلنقص 65
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 الثبات
 التفاؤل

 اإلقدام البناء إضعاف روح النقد 62
 املبادرة

 جمتل لدرتبة  ولدتعمةم( د
فرض اإلمالءات والقيود من اجلهات اخلارجية على  67

 برامج التعليم الشرعي يف البالد املسلمة 
 احلزم
 الثبات
 اإلصالح

ضعف الرتكيز على اللغة العربية على حساب اللغات  68
- اإلجنليزية  –األخرى 

 التوسط
 العزة

إلصاق هتمة صناعة اإلرهاب ـ مبفهومه الغريب ـ مبناهج  61
 اإلسالميةالرتبية 

 االستقامة
 العزة
 احلزم

 الصرب تشجيع هجرة العقول املسلمة 11
 املسؤولية
 الوفاء

 

 :مهنتقش  لدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل ولألول

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة ؟ لملهنتاب مت لدقةم لألخماقة  

 املناسبةلقيم األخالقية ا جمموعة من القيم ضمتها قائمةالنتائج املتعلقة هبذا السؤال  ظهرتوقد أ
ن قيمة أخالقية يف مواجهة ثالثني حتداي يوعشر  ةلعوملة الثقافية واشتملت على مخسملواجهة حتدايت ا

االعتقاد، والفكر، واألخالق، والرتبية : من حتدايت العوملة الثقافية، منقسمة إىل أربعة جماالت هي
 .والتعليم
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 :هذه لدررلا ي لسإطتر لملحجعي دألخماق 

إن اإلسالم يقوم على ثالثة ركائز وهي االعتقاد والتشربع واألخالق، وابلتايل فإن مصدر هذه 
. واألخالق يرتبط وجودها بوجود الدين تستقى منه وتبىن عليه. األخالق وأسس بنائها هو الوحي

 .فمحاسن األخالق هي من ركائز هذا الدين

تالف يف وجهات النظر بني الفلسفات وكما ذكران سابقا يف هذه الدراسة فإن هنالك اخ
واحلضارات يف معىن األخالق ومصدرها، ويف هذه الدراسة نرى أن دين اإلسالم ومقاصده هي 
املرجعية يف بناء القيم األخالقية واملثل العليا، والعادات الفردية واجلماعية، فهي قد وصلت ملا مل يصل 

ل ضمري اإلنسان وسلوكه وإرادته سواء على إليه أي دستور إنساين أو أخالقي، وهي قيم تشك
وهي قيم شاملة متكاملة تستوعب املواقف املختلفة يف حياة اإلنسان،  . املستوى الفردي او اجلماعي

كما أهنا تستمد من مصادر معتربة ومعتمدة عند األمة مبا فيها كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا 
 . فكرو األمة ابجتهاداهتم عرب التاريخعليه وسلم، وما توصل إليه علماء وم

وهنالك ارتباط وثيق بني القيم األخالقية واملقاصد اإلسالمية اخلمسة املعروفة حبفظ الدين، 
وهذه املقاصد والضرورايت حتفظ لإلنسان كرامته وتعطيه ما . والنفس، والعقل، والنسل، واملال

ا تؤكد على املصلحة االجتماعية العامة لألمة، يستحق من رعاية ملصاحله ودفع املفاسد عنه، كما اهن
 .بغض النظر عن دينه وعرقة ولونه( كإنسان)وترعى مصاحل اإلنسان 

فيجظهر جمموعة القيم األخالقية املناسبة ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية  ( 8)وأما اجلدول التايل رقم 
 :كما وردت يف األدب السابق

 (8)جرول 

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب لألخماقة   جمروع  لدقةم
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لملهنتاب  ملولجج   لألخماقة  لدقةم 
 حتراي  لدعومل  لداقتفة 

لملهنتاب  ملولجج   لألخماقة  لدقةم 
 حتراي  لدعومل  لداقتفة 

 لحلزم 34 لاللرتلم 3
 لحلةتء 35 لسإلستن 6
 لدحفق 32 لالاتقتم  1
 لدصرب 37 لسإصماح 4
 لدعرل 38 لسإقرلم 5
 لدعزة 31 لألمتو  2
 لدعف  61 لسإةاتر 7
 عمو لهلر  63 لدبذل 8
 لدقهنتع  66 لدتفتؤل 1
 لملبتدرة 61 لدتولضع 31
 لملسسؤودة  64 لدتواط 33
 لدوفتء 65 لدابت  36
   لجلرة  31

 

حبثها يف اإلطار النظري ولقد كانت التحدايت الثقافية للعوملة تتمركز حول عدة حماور وجماالت مت 
 :فيما يلي هذه اجملاالت وتتلخص

  جمتل لالعتقتد: أوالّ 

وهو احملور األساسي الذي يعطي هلذه األمة متيزها يف ثقافتها وقيمها األخالقية، ولذلك كانت األكثر 
استهدافا ابلتحدايت من خالل إاثرة الشبهات ونشر األفكار اإلحلادية ودعوات التخويف من 
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وهلذا تظهر األمهية اخلاصة لتنمية وتعزيز القيم األخالقية من ( اإلسالموفوبيا)اإلسالم او ما يسمى 
أجل حتصني الشباب وتثبيتهم على معتقداهتم واالعتزاز ابلدين اإلسالمي وتفنيد الشبهات اليت تثار 

 .حوله

 لجملتل لألخماقي  :اثوةتا 

األخالق وزعزعتها، فتحل القيم الفردية حمل القيم وهو جمال تظهر فيه اخلطورة من خالل تشويه 
اجلماعية، وتتأثر اجلوانب الروحية لتحل حملها القيم املادية، كما اهنا تسعى إلهبا الشباب أبمناط احلياة 

القيم البد من ترسيخ كان ذلك  ل. الغربية من أجل تقليدها والتخلي عن األخالق والقيم اإلسالمية
التصور اإلسالمي ومقاصده، ألجل حتصني الفرد امام املغرايت، وتنمية قيم  األخالقية النابعة من

 .املسؤولية جتاه النفس وجتاه األمة

  لجملتل لدفكحي :اثداتا 

إن من حتدايت العوملة الكبرية ما يواجهه الشباب من تشويه للفكر وتسطيح له، وترويج للمفاهيم اليت 
هنالك ترويج لألفكار اليت تنمي التعصب والتفرقة بني  تتناقض مع قيم اإلسالم ومبادئه، كما أن

فئات اجملتمع، وإشغال الشباب بتوافه األمور مع إاثرة أجواء اليأس واهلزمية النفسية مما يبعدهم عن 
من تعزيز توعية الشباب وتنمية جوانب الثبات يف شخصياهتم دينهم وثقافتهم، ومن هنا كان ال بد 

 .الدين والتفاؤل مبستقبله وقدرته على جتاوز األوضاع الصعبة اليت متر هبا األمةمع االعتزاز مببادئ هذا 

 لدرتبة  ولدتعمةم جمتل : رلبعتّ 

ؤثر بشكل كبري على اهتمامات اجليل القادم وأخالقهم تإن اهلجمة اليت يتعرض هلا اجلانب الرتبوي 
، كما قد تؤثر على مناهج الرتبية اإلسالمية بشكل عام هبدف إضعافها واحلد من دورها يف وخياراهتم

ل مسؤوليته العزة واملسؤولية، لتبين جيال يتحم معاينتنشئة اجليل الشاب، ومن هنا كان ال بد من بناء 
 .يط واإلمهالالة أو التفر ايف ضوء فهم وسطي لإلسالم بعيد عن التطرف واملغ جتاه نفسه وجتاه أمته،

 :لدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل لداتين
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 لملهنتاب مت مرى تضرن حمتوى مهنج  لدررلات  لسإامامة  ي أكتدمية  أابتةح دمقةم لألخماقة  

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة ؟

ولإلجابة عن السؤال الثاين فقد قام الباحث بتحليل حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية 
العاشر، (الثالثة  الصفوفللمرحلة الثانوية اليت تتضمن  م6135/6132للعام الدراسي  سبايرأ

ومقررات وواثئق  من كتباملنهج للفصلني األول والثاين، مبا يشتمله  )احلادي عشر، والثاين عشر
ملواجهة حتدايت  املناسبةولقد استخدم الباحث إلمتام هذا التحليل قائمة القيم األخالقية . وخطط

ولقد مت حتديد وحدة التحليل وهي . العوملة الثقافية كما هو موضح يف اجلداول اليت ستأيت اتليا
، وقد قام الباحث بتحليل منهج كل صف على حدة ويف جدول خاص مث قام بعمل جدول (الفكرة)

من املوضوعات  وضم املنهج جمموعة. خاص للمجموع العام لتكرارات القيم والنسب املئوية هلا
موضوعا جلميع صفوف املرحلة الثانوية للفصلني األول والثاين، منها ( 86)والدروس عددها اإلمجايل 

موضوعا  للصف ( 61)موضوعا للصف احلادي عشر، و ( 68)موضوعا  للصف العاشر، و ( 13)
التفسري  وحدة: الثاين عشر، وهذه املوضوعات أتيت ضمن ثالثة وحدات رئيسية لكل مرحلة وهي

والدراسات القرآنية، وحدة احلديث الشريف، ووحدة البحوث اإلسالمية، ويندرج حتت وحدة 
البحوث اإلسالمية املوضوعات املتعلقة ابلفكر اإلسالمي والعقيدة واألخالق وحقوق اإلنسان، وما 
يتعلق بنظام احلكم والقضاء والعقوابت، وقصص من السرية وغريها من موضوعات البحوث 

 .إلسالميةا

ولقد قام الباحث من خالل هذا التحليل حبساب التكرارات والنسبة املئوية لكل قيمة 
أخالقية وكذلك املتوسط احلسايب وذلك لكل صف من صفوف املرحلة الثانوية، ومن مث مت حساب 

 . التكرارات والنسب املئوية جلميع الصفوف مع بعضها

إن كانت مرتفعة أم منخفضة من احلكم على درجة حتقق القيم األخالقية ويف هذه النتائج يتم 
حبيث  ،%(4.11)وهي  التكراراتجملموع للنسبة املئوية مقارنتها بقيمة املتوسط احلسايب خالل 

حيكم على القيمة األخالقية أبهنا حتققت بشكل مرتفع إن كان تكرارها أكثر أو يساوي قيمة املتوسط 
احلسايب، وأبهنا حتققت بشكل منخفض إن كان تكرارها يقل عن قيمة املتوسط احلسايب املذكورة 
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م اليت ارتفعت عن ويالحظ من خالل الرسوم البيانية اليت وضعها الباحث يف النتائج أن القي. أعاله
 .املتوسط احلسايب انلت قدرا أكرب من الرتكيز واالهتمام على حساب القيم األخرى األقل تكرارا

يبني حساب التكرارات والنسب املئوية لكل قيمة اخالقية للصف ( 1)واجلدول التايل رقم 
 :العاشر وللفصلني األول والثاين

 

 (1)لجلرول 

ة  دمقةم لألخماقة  لديت تضرهنجت مهنج  لدررلات  لسإامامة  جمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئو 

 دمصف لدعتشح

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %7.46 22 لملسسؤودة  3
 %6.78 20 لدابت  6
 %5.76 17 لالاتقتم  1
 %5.42 16 لدعف  4
 %5.08 15 لسإلستن 5
 %5.08 15 لسإصماح 2
 %5.08 15 لجلرة  7
 %4.41 13 لدعرل 8
 %4.41 13 لحلزم 1
 %4.41 13 لدصرب 31
 %4.07 12 لدعزة 33
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %4.07 12 لألمتو  36
 %4.07 12 لحلةتء 31
 %4.07 12 لدوفتء 34
 %3.73 11 لدتواط 35
 %3.39 10 عمو لهلر  32
 %3.39 10 لاللرتلم 37
 %3.05 9 لدبذل 38
 %3.05 9 لدقهنتع  31
 %3.05 9 لدحفق 61
 %3.05 9 لملبتدرة 63
 %2.37 7 لدتولضع 66
 %2.03 6 لسإقرلم 61
 %1.69 5 لسإةاتر 64
 %1.02 3 لدتفتؤل 65
لجملروع لدكمي  

 دمتكحلرل 
615  100.00% 

 

أن القيم األخالقية الواردة يف حمتوى منهج الدراسات ( 1)يتبني من اجلدول السابق رقم 
من %( 7.42)وبنسبة ( 66)اإلسالمية للصف العاشر قد تصدرهتا قيمة املسؤولية مبجموع تكرار

، مث قيمة االستقامة %(2.78)وبنسبة مئوية ( 61)جمموع القيم، تلتها قيمة الثبات مبجموع تكرار 
وبنسبة ( 32)، تلتها قيمة العفة مبجموع تكرار %(5.72)ية مرة وبنسبة مئو ( 37)مبجموع تكرار 
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، وتساوت قيم اإلحسان واإلصالح واجلدية إذ حصل كل منها على جمموع تكرار %(5.46)مئوية 
من جمموع القيم، وتساوت أيضا قيم العدل واحلزم والصرب %( 5.18)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 35)

، وكذلك فقد تساوت أربعة %(4.43)وبنسبة مئوية ( 31)رواليت حصل كل منها على جمموع تكرا
مرة ( 36)قيم يف جمموع تكرارها وهي العزة واألمانة واحلياء والوفاء واليت بل  جمموع تكرار كل منها 

 .%(4.17)وبنسبة مئوية 

، تلتها قيمتا %(1.71)مرة وبنسبة مئوية ( 33)أما قيمة التوسط فقد بل  جمموع تكرارها 
، وتساوت قيم %(1.11)مرات لكل منهما وبنسبة مئوية ( 31)علو اهلمة واالحرتام مبجموع تكرار

مرات وبنسبة مئوية ( 1)البذل والقناعة والرفق واملبادرة إذ حصل كل منها على جمموع تكرار 
، فيما حصلت قيمة %(6.17)تكرارات وبنسبة مئوية (  7)، وانلت قيمة التواضع %(1.15)

، وجاءت قيمة اإليثار يف املرتبة قبل %(6.11)مرات بنسبة مئوية ( 2)اإلقدام على جمموع تكرار 
، فيما كانت أقل قيمة مبجموع %(3.21)مرات وبنسبة مئوية قدرها ( 5)األخرية مبجموع تكرار 

وقد  ، %(3.16)تكرارات وبنسبة مئوية قدرها ( 1)ة التفاؤل واليت حصلت فقط على التكرار قيم
 .مرة( 615)كان جمموع التكرارات الكلي للقيم يف منهج الصف العاشر للفصلني األول والثاين 

 (.33.8)ألخالقية يف الصف العاشر وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم ا

توزيع القيم األخالقية اليت تضمنها منهج الدراسات اإلسالمية الصف ( 3) ويتبني يف الشكل رقم 
 :العاشر يف أكادميية أسباير

 

 (3)لدشكل 

 توزةع لدقةم لألخماقة  ي مهنج  لدررلات  لسإامامة  دمصف لدعتشح ي أكتدمية  أابتةح
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اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ميثل احملور األفقي النسبة املئوية ( 3)يف هذا الشكل رقم 

حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 
ويجالحظ تساوي أربع قيم أخالقية يف . األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى

للتكرارات، وكذلك أربع قيم متساوية يف النسبة املئوية من اجملموع الكلي %( 4.17)النسبة املئوية 
، %(4.43)والنسبة املئوية %( 5.18)، وتساوت ثالث قيم أخالقية يف النسبة املئوية %(1.15)

، أما بقية القيم فلم يشرتك يف نسبتها املئوية %(1.11)وتساوت قيمتان اخالقيتان يف النسبة املئوية 
 .أية قيم أخرى
يبني حساب التكرارات والنسب املئوية لكل ( 31)للصف احلادي عشر فاجلدول التايل  وأما ابلنسبة

 :قيمة أخالقية للصف احلادي عشر وللفصلني األول الثاين



179 
 

 (31)لجلرول 

جمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت تضرهنجت مهنج  لدررلات  لسإامامة  

 دمصف لحلتدي عشح

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %7.72 20 لملسسؤودة  3
 %6.18 16 لدابت  6
 %5.79 15 لسإصماح 1
 %5.41 14 لالاتقتم  4
 %5.41 14 لسإلستن 5
 %5.41 14 لدصرب 2
 %5.02 13 لدعزة 7
 %5.02 13 لألمتو  8
 %4.63 12 لدعرل 1
 %4.63 12 لدتواط 31
 %4.25 11 لملبتدرة 33
 %3.86 10 لدبذل 36
 %3.86 10 لجلرة  31
 %3.86 10 لدحفق 34
 %3.47 9 لحلزم 35
 %3.47 9 لاللرتلم 32
 %3.47 9 لدوفتء 37
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %3.09 8 لدعف  38
 %3.09 8 عمو لهلر  31
 %2.70 7 لدتولضع 61
 %2.32 6 لحلةتء 63
 %2.32 6 لدقهنتع  66
 %1.93 5 لسإقرلم 61
 %1.54 4 لسإةاتر 64
 %1.54 4 لدتفتؤل 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 259 دمتكحلرل 
أن القيم األخالقية الواردة يف حمتوى منهج الدراسات ( 31)يتبني من اجلدول السابق رقم 

وبنسبة ( 61)اإلسالمية للصف احلادي عشر قد جاء يف مقدمتها قيمة املسؤولية مبجموع تكرار 
وبنسبة مئوية قدرها ( 32)من جمموع القيم، تلتها قيمة الثبات مبجموع تكرار %( 7.76)
، وتساوت قيم %(5.71)وبنسبة مئوية ( 35)، مث قيمة اإلصالح مبجموع تكرار %(2.38)

مرة لكل منها وبنسبة مئوية ( 34)االستقامة واإلحسان والصرب إذ حصل كل منها على جمموع تكرار 
لكل منهما وبنسبة ( 31)، وتساوت أيضا قيمتا العزة واالمانة مبجموع تكرار %(5.43)قدرها 

، وكذلك فقد تساوت قيمتا العدل والتوسط واليت حصل كل منهما على %(5.16)مئوية قدرها 
( 33)، من مث جاءت قيمة املبادرة مبجموع تكرار %(4.21)مرة وبنسبة مئوية ( 36)جمموع تكرار 
 .%(4.65)وبنسبة مئوية 

مرات لكٍل منها وبنسبة مئوية ( 31)وتساوت قيم البذل واجلدية والرفق مبجموع تكرار  
، %(1.47)وبنسبة مئوية ( 1)، جاء بعدها قيم احلزم واالحرتام والوفاء مبجموع تكرار %(1.82)

، فيما حصلت %(1.11)مرات وبنسبة مئوية ( 8)من مث قيمتا العفة وعلو اهلمة مبجموع تكرار 
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، تلتها قيمة احلياء وقيمة القناعة %(6.71)بنسبة مئوية ( 7)التواضع على جمموع تكرار قيمة 
، وجاءت قيمة اإلقدام ابملرتبة قبل %(6.61)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 2)مبجموع تكرار 

، فيما كانت أقل قيمتني مبجموع التكرار %(3.11)وبنسبة مئوية قدرها ( 5)األخرية مبجموع تكرار
، %(3.54)تكرارات لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 4)قيمتا اإليثار والتفاؤل  فقد حصلتا على 

( 651)وقد كان جمموع التكرارات الكلي للقيم يف منهج الصف احلادي عشر للفصلني األول والثاين 
 (.31.12)قية يف الصف احلادي عشر وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخال .مرة

توزيع القيم األخالقية اليت تضمنها منهج الدراسات ( 6)رقم  التايل ويتبني يف الشكل
 :احلادي عشر يف أكادميية أسباير اإلسالمية الصف

 (6)لدشكل 

 توزةع لدقةم لألخماقة  ي مهنج  لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح ي أكتدمية  أابتةح
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية حسب ( 6)يف هذا الشكل رقم 
تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من األكثر 

قيم أخالقية يف النسبة ويجالحظ تساوي ثالث . تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى
من اجملموع الكلي للتكرارات، وكذلك ثالث قيم متساوية يف النسبة املئوية %( 5.43)املئوية 

%( 5.16)، وتساوت قيمتان اخالقيتان يف النسبة املئوية %(1.47)والنسبة املئوية %( 1.82)
والنسبة املئوية %( 6.16)والنسبة املئوية %( 1.11)والنسبة املئوية %( 4.21)والنسبة املئوية 

 .  ، أما بقية القيم فلم يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرى%(3.54)
يبني حساب التكرارات والنسب املئوية لكل ( 33)أما ابلنسبة للصف الثاين عشر فاجلدول التايل 

 :قيمة أخالقية للصف الثاين عشر وللفصلني األول الثاين

 (33)لجلرول 

 دصف لداتين عشحلجمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت تضرهنجت 

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %8.91 22 لدابت  3
 %7.29 18 لالاتقتم  6
 %7.29 18 لملسسؤودة  1
 %6.88 17 لسإصماح 4
 %5.67 14 لدعرل 5
 %5.26 13 لدعزة 2
 %4.86 12 لدحفق 7
 %4.45 11 لسإلستن 8
 %4.45 11 لجلرة  1
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %4.45 11 لدصرب 31
 %4.05 10 لألمتو  33
 %3.64 9 لحلزم 36
 %3.64 9 لدتواط 31
 %3.64 9 لملبتدرة 34
 %3.64 9 عمو لهلر  35
 %3.24 8 لدعف  32
 %3.24 8 لاللرتلم 37
 %2.83 7 لدقهنتع  38
 %2.83 7 لدتفتؤل 31
 %2.43 6 لسإقرلم 61
 %1.62 4 لدبذل 63
 %1.62 4 لحلةتء 66
 %1.62 4 لدوفتء 61
 %1.21 3 لدتولضع 64
 %1.21 3 لسإةاتر 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 247 دمتكحلرل 
 

أن القيم األخالقية الواردة يف حمتوى منهج الدراسات ( 33)يتبني من اجلدول السابق رقم 
مرة وبنسبة مئوية ( 66)اإلسالمية للصف الثاين عشر قد تصدرهتا قيمة الثبات مبجموع تكرار 
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لكل ( 38)، وتساوت بعدها كاًل من قيمة االستقامة وقيمة املسؤولية مبجموع تكرار %(8.13)
وبنسبة مئوية ( 37)ها قيمة اإلصالح مبجموع تكرار ، تلت%(7.61)منهما وبنسبة مئوية قدرها 

، وحصلت %(5.27)وبنسبة مئوية ( 34)، من مث جاءت قيمة العدل مبجموع تكرار %(2.88)
، تلتها قيمة الرفق مبجموع تكرار %(5.62)وبنسبة مئوية ( 31)قيمة العزة على جمموع تكرار 

 .%(4.82)وبنسبة مئوية قدرها ( 36)

لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 33)سان واجلدية والصرب مبجموع تكرار وتساوت قيم اإلح
، %(4.15)وبنسبة مئوية قدرها ( 31)، وجاءت قيمة األمانة بعدها مبجموع تكرار %(4.45)

لكل منها وبنسبة مئوية ( 1)وتساوت بعدها قيم احلزم والتوسط واملبادرة وعلو اهلمة مبجموع تكرار 
لكل منهما وبنسبة ( 8)ت كذلك قيمتا العفة واالحرتام مبجموع تكرار ، وتساو %(1.24)قدرها 
لكل منهما وبنسبة مئوية ( 7)، أيضا تساوت قيمتا القناعة والتفاؤل مبجموع تكرار %(1.64)مئوية 
، جاء %(6.41)بنسبة مئوية ( 2)، وحصلت قيمة اإلقدام على جمموع تكرار %(6.81)قدرها 

لكل منها وبنسبة مئوية ( 4)رية قيم البذل واحلياء والوفاء مبجموع تكرار بعدها يف املرتبة قبل األخ
لكل منهما ( 1)، فيما كانت قيمتا التواضع واإليثار يف املرتبة األخرية مبجموع تكرار %(3.26)

، وكان اجملموع الكلي لتكرار القيم يف منهج الصف الثاين عشر %(3.63)وبنسبة مئوية قدرها 
 .مرة( 647)الثاين للفصلني األول و 

 (.1.88)قية يف الصف الثاين عشر وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخال

توزيع القيم األخالقية اليت تضمنها منهج الدراسات اإلسالمية ( 1)ويتبني يف الشكل رقم 
 :للصف الثاين عشر يف أكادميية أسباير

 

 (1)لدشكل 

 مهنج  لدررلات  لسإامامة  دمصف لداتين عشح ي أكتدمية  أابتةحتوزةع لدقةم لألخماقة  ي 
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ( 1)يف هذا الشكل رقم 

حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 
قيم أخالقية يف ويجالحظ تساوي أربع . األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى

من اجملموع الكلي للتكرارات، وتساوت ثالث قيم أخالقية يف النسبة املئوية %( 1.24)النسبة املئوية 
%( 7.61)، وتساوت قيمتان اخالقيتان يف النسبة املئوية %(3.26)والنسبة املئوية %( 4.45)

، أما بقية القيم فلم %(3.63والنسبة املئوية %( 6.81)والنسبة املئوية %( 1.64)والنسبة املئوية 
 .  يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرى
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وابلنسبة للقيم الواردة يف حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية كاملة فاجلدول التايل 
يبني حساب التكرارات والنسب املئوية لكل قيمة أخالقية يف هذه املرحلة للفصلني األول ( 36)

 :والثاين

 (36)جلرول ل

جمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت تضرهنجت مهنج  لدررلات  لسإامامة  

 دمرحلم  لداتووة 

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %7.49 60 لملسسؤودة  3
 %7.24 58 لدابت  6
 %6.12 49 لالاتقتم  1
 %5.87 47 لسإصماح 4
 %4.99 40 لسإلستن 5
 %4.87 39 لدعرل 2
 %4.74 38 لدعزة 7
 %4.74 38 لدصرب 8
 %4.49 36 لجلرة  1
 %4.37 35 لألمتو  31
 %4.00 32 لدتواط 33
 %4.00 32 لدعف  36
 %3.87 31 لحلزم 31
 %3.87 31 لدحفق 34
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %3.62 29 لملبتدرة 35
 %3.37 27 عمو لهلر  32
 %3.37 27 لاللرتلم 37
 %3.12 25 لدوفتء 38
 %2.87 23 لدبذل 31
 %2.75 22 لحلةتء 61
 %2.75 22 لدقهنتع  63
 %2.12 17 لدتولضع 66
 %2.12 17 لسإقرلم 61
 %1.75 14 لدتفتؤل 64
 %1.50 12 لسإةاتر 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 801 دمتكحلرل 
 

أن القيم الواردة يف منهج املرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير ( 36)يظهر من اجلدول السابق 
، تلتها %(7.41)وبنسبة مئوية قدرها ( 21)قد جاء يف مقدمتها قيمة املسؤولية مبجموع تكرار 

، وجاء بعدها قيمة االستقامة مبجموع %(7.64)وبنسبة مئوية ( 58)قيمة الثبات مبجموع تكرار 
( 47)،  فيما حصلت قيمة اإلصالح على جمموع تكرار %(2.36) وبنسبة مئوية( 41)تكرار 

وبنسبة مئوية ( 41)، يليها قيمة اإلحسان مبجموع تكرار %(5.87)وبنسبة مئوية قدرها 
، وتساوت %(4.87)وبنسبة مئوية قدرها ( 11)، وانلت قيمة العدل جمموع تكرار %(4.11)

، تلتها %(4.74)ل منهما وبنسبة مئوية قدرها لك( 18)بعدها قيمتا العزة والصرب مبجموع تكرار 
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، وحصلت قيمة االمانة على جمموع %(4.41)وبنسبة مئوية ( 12)قيمة اجلدية مبجموع تكرار 
 .%(4.17)وبنسبة مئوية ( 15)تكرار 

لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 16)وتساوت قيمتا التوسط والعفة مبجموع تكرار 
لكل منهما وبنسبة مئوية ( 13)احلزم وقيمة الرفق مبجموع تكرار ، وتساوت كذلك قيمة %(4.11)
(1.87)%. 

، فيما تساوت %(1.26)وبنسبة مئوية ( 61)وحصلت قيمة املبادرة على جمموع تكرار 
، وانلت %(1.17)وبنسبة مئوية قدرها ( 67)بعدها قيمة علو اهلمة وقيمة االحرتام مبجموع تكرار 

، جاء بعدها قيمة البذل مبجموع تكرار %(1.36)وبنسبة مئوية ( 65)قيمة الوفاء جمموع تكرار 
، فيما تساوت قيمة احلياء وقيمة القناعة مبجموع تكرار %(6.87)وبنسبة مئوية قدرها ( 61)
، وكذلك تساوت قيمتا التواضع واإلقدام مبجموع تكرار %(6.75)لكل منهما وبنسبة مئوية ( 66)
، وجاءت يف املرتبة قبل األخرية قيمة التفاؤل %(6.36)درها لكل منهما وبنسبة مئوية ق( 37)

، وكانت قيمة اإليثار يف املرتبة األخرية مبجموع تكرار %(3.75وبنسبة مئوية ( 34)مبجموع تكرار 
، وقد بل  اجملموع الكلي للقيم الواردة يف منهج الدراسات %(3.51)وبنسبة مئوية قدرها ( 36)

 (.813)ية اإلسالمية للمرحلة الثانو 

 (.16.14)ية يف املرحلة الثانوية وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخالق

 
توزيع القيم األخالقية اليت تضمنها منهج الدراسات اإلسالمية ( 4)ويتبني يف الشكل رقم 

 :ميية أسبايرللمرحلة الثانوية يف أكاد
 

 (4)لدشكل 

 ي أكتدمية  أابتةح لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة توزةع لدقةم لألخماقة  ي مهنج  
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ( 4)يف هذا الشكل رقم 
حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 

ة أزواج من ويجالحظ أن هنالك ست. األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى
و %( 4.74: )القيم تساوى فيها كل زوج منها يف النسبة املئوية وهذه النسب ابلرتتيب التنازيل هي

، أما بقية القيم األخالقية %(6.36)و%( 6.75)و%( 1.17)و %( 1.87)و %( 4.11)
بني  قيمة فلم يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرى وقد تراوحت نسبها املئوية ما 31وعددها 

وهذا يعطي إشارة إىل التفاوت يف توزيع القيم األخالقية يف حمتوى %(. 3.51)إىل %( 7.41)
 . منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية
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 :مهنتقش  لدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل لداتين

ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  ي حمتوى مهنج   لملهنتاب مت مرى تضرن لدقةم لألخماقة  
 ؟ لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح

من خالل االطالع على نتائج حتليل منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير 
قد ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)ة يتبني أن القيم األخالقية اليت تضمنها املنهج مبستوايته الثالث

مرة، وقد كانت أعلى النسب من بني قائمة القيم االخالقية من نصيب ( 813)بل  جمموع تكرارها 
و ( العزة)و ( العدل)و ( اإلحسان)و ( اإلصالح)و ( االستقامة)و ( الثبات)و ( املسؤولية)قيم 

%( 7.41)واليت تراوحت نسبها املئوية بني ( العفة)و ( التوسط)و ( األمانة)و ( اجلدية)و ( الصرب)
ألدانها، فيما كانت أقل النسب املئوية من اجملموع الكلي للتكرارات من %( 4.11)ألعالها و 
و ( البذل)و ( الوفاء)و ( االحرتام)و ( علو اهلمة)و ( املبادرة)و ( الرفق)و ( احلزم)نصيب قيم 

واليت تراوحت نسبها املئوية بني ( اإليثار)و ( التفاؤل)و ( اإلقدام)و ( التواضع)و ( القناعة)و ( احلياء)
 .ألدانها%( 3.51)ألعالها و %( 1.87)

وقد كان لتصدر قيمة املسؤولية لقائمة القيم األخالقية األكثر تكرارا أمهية خاصة وذلك لكون 
األكادميية على تنميتها أتيت على رأس قيم أكادميية أسباير اليت حترص كل أقسام ( املسؤولية)قيمة 

وزرعها يف الطالب، ومن املهم أن نورد هنا قيم أسباير حىت نتمكن من مقارنتها مع النتائج ضمن 
 :هذه املناقشة

 :القيم اليت تتبناها أكادميية أسباير

  املسؤولية 
 االحرتام 
  قائمة القيم ويقابلها قيم املبادرة واإلقدام والثبات والصرب يف )العمل اجلماعي والتآزر

 (األخالقية املستخدمة يف هذه الدراسة
  ويقابلها قيم العفة واألمانة واالستقامة يف قائمة القيم األخالقية املستخدمة يف )النزاهة

 (هذه الدراسة
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  ويقابلها قيم اإلحسان وعلو اهلمة يف قائمة القيم األخالقية املستخدمة يف هذه )التمي ز
 (الدراسة

هلا دور %( 7.41)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 21)ليت كان جمموع تكرارها وقيمة املسؤولية ا
كبري يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية خاصة يف جمال األخالق والسلوك وجمال الرتبية والتعليم، وقد 
ساعد على إبراز هذه القيمة ضمن منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية تضمن املنهج 

وتكاليف شرعية وآداب )و ( النظام االجتماعي يف اإلسالم)و ( عموم املسؤولية)ل ملوضوعات مث
يف الصف العاشر، وهو أيضا ما جعل منهج ( ظة على األسرةفمنهج اإلسالم يف احملا)و ( اجتماعية

مرة مقارنة ابلصفوف األخرى،  ( 66)الصف العاشر يتضمن اكثر التكرارات هلذه القيمة مبجموع 
اجلهاد )وموضوعات ( الدين النصيحة)و ( األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)موضوعات وكذلك فإن 
يف ( الدال على اخلري كفاعله)و ( نعمتا الصحة والفراغ)و ( عدم التثاقل عن اجلهاد)و ( يف سبيل هللا

 .صفي احلادي عشر والثاين عشر قد كانت سببا يف إثراء هذه القيمة لدى طالب أسباير

يف ( م6115اخلوالدة والشوحة، )ودراسة ( 6136املالكي، )ت هذه النتيجة دراسة وقد وافق
 .كون قيمة املسؤولية قد حازت على نسبة عالية رغم كوهنا ليست األعلى ضمن نتائج تلك الدراسة

وهي نسبة عالية %( 7.64)تكرارا وبنسبة مئوية ( 58)وأما قيمة الثبات فقد حصلت على 
ى منهج الصف الثاين عشر بتضمني هذه القيمة من خالل املوضوعات اليت ركز أيضا، وقد متيز حمتو 
و ( عوامل التمكني لألمة املسلمة)بدروسه الثالثة و ( نظام احلكم يف اإلسالم)عليها املنهج مثل 

، كذلك (الغزو الفكري)و ( اجلهاد يف سبيل هللا)و ( التحذير من التقليد)و ( احلكم مبا أنزل هللا)
وغريها من املوضوعات يف ( يف ظل هللا تعاىل)و ( صفات الداعية)و ( الوالء والرباء)ت موضوعا

الصفني العاشر واحلادي عشر واليت غرست قيمة الثبات يف نفوس طالب املرحلة الثانوية، وهي قيمة 
 هلا دورها الفاعل يف حتصني الشباب يف وجه التحدايت يف جمال العقيدة خاصة ما يتعلق ابلتشكيك
يف صحة العقيدة ونشر األفكار اإلحلادية، وكذلك لقيمة الثبات دور هام يف جمال الفكر حيث هلا 
دور فاعل يف مواجهة الرتويج للمفاهيم الغربية املخالفة لإلسالم، كما هلا أثر مضاد لتحدايت العوملة 

سعي لتقليدها، إضافة لزرع يف جمال األخالق عندما يتعلق األمر ابالنبهار بقيم ومنط احلياة الغربية وال
قيمة الثبات يف نفوس الشباب يف مواجهة اإلمالءات والقيود اخلارجية على برامج التعليم يف البالد 
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العمل )ومن جهة اثنية فإن لقيمة الثبات دور ابرز يف متكني قيمة هامة من قيم أسباير وهي . املسلمة
انب العمل اجلماعي واستمراريته وحتقيق التآزر يف إذ أن الثبات يعمل على تعزيز ج( اجلماعي والتآزر

 .اجملموعة ألجل حتقيق أهدافها

واليت أظهرت ضعف ( م6136الشمليت، )وقد خالفت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة 
واليت جاءت فيها ( م6136املالكي، )تضمني قيمة الثبات، فيما توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

 .يم األخالقية األكثر تكراراقيمة الثبات من ضمن الق

%( 2.36)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 41)ويعزى حصول قيمة االستقامة على جمموع تكرار 
إىل أن االستقامة على الدين وتعاليمه تعترب من أهم أهداف مادة الدراسات اإلسالمية ويسعى حمتوى 

يف مواجهة حتدايت العوملة يف جمال  املادة إلبراز هذه القيمة وترسيخها لدى الطالب ملا هلا من دور
الفكر وجمال األخالق، وهذه القيمة هلا دور فاعل يف محاية الشباب من األخالق املنحرفة والعادات 
السيئة اليت تنتشر بينهم، كما أن هلا دورا هاما يف إبراز شخصية املسلم البعيدة عن املغاالة يف فكرها 

وقد تضمن منهاج املرحلة . اد إلصاقها زورا وهبتاان بديننا وشبابنامن أجل مقاومة هتمة اإلرهاب اليت ير 
و ( جزاء االستقامة)الثانوية عددا من املوضوعات اليت تدعم بشكل كبري هذه القيمة مثل موضوع 

يف الصف احلادي عشر،  ( يف ظل هللا تعاىل)و ( صفات الداعية)و ( عاقبة الفساد يف اإلسالم)
تكاليف شرعية )و ( اإلميان سبيل الرشاد والنجاة)و ( مسة اجملتمع املسلمالتوازن )كذلك موضوعات 

و (  6و 3من صفات عباد الرمحن )و آايت سورة الفرقان اليت وردت يف درسي ( وآداب اجتماعية
وغريها من املوضوعات اليت اشتملت على الكثري من الوصااي والتوجيهات ( من وصااي لقمان احلكيم)

ولقيمة االستقامة مكانة هامة لدى القائمني على أكادميية . االستقامة لدى الطالباليت تغرس قيمة 
 .أسباير إذ أهنا ترسخ قيمة النزاهة اليت هي إحدى قيم أسباير الرئيسية

واليت حصلت فيها ( م6131السقاف، )وقد وافقت هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة 
على معدل تضمني عاٍل يف حمتوى مقررات العلوم الشرعية، ( االستقامة)املرادفة لقيمة ( الطاعة)قيمة 

واليت جاءت فيها قيمة االستقامة يف قمة القيم ( م6136املالكي، )وكذلك توافقت مع دراسة 
واليت ( م6131الشمليت، )فيما خالفت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة . األخالقية األكثر تكرارا

 .ن القيم اليت تكررت بشكل متوسط فما دونجاءت فيها قيمة االستقامة من ضم
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فقد  %( 5.87)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 47)أما قيمة اإلصالح اليت حصلت على جمموع تكرار 
( النظام االجتماعي يف اإلسالم)كان ملوضوعات النظم اإلسالمية دور هام يف الرتكيز عليها مثل 

اإلسالم واملشكالت )، كذلك موضوعات يف الصف العاشر( من أبواب اخلري)بدروسه الستة و 
األمر )و ( الدين النصيحة)و ( عاقبة الفساد يف اإلسالم)و ( البيئة يف اإلسالم)و ( اإلنسانية

نظام احلكم يف )إضافة ملوضوعات ( الدال على اخلري كفاعله)و ( ابملعروف والنهي عن املنكر
تعميق قيمة اإلصالح وتوجيه الطالب  يف الصف الثاين عشر واليت مبجملها عملت على( اإلسالم
وهي قيمة ذات دور فاعل يف مواجهة حتدايت العوملة املؤثرة على اجملتمع املسلم من خالل . حنوها

وسائل اإلعالم املغرضة أو اليت  تشكك اجليل يف عقيده أو تؤثر سلبا على مفهوم األسرة ودور الرجل 
املنشود للشباب يف تصحيح األخطاء واالستدراك عليها،   واملرأة، وابلتايل تنمي قيمة اإلصالح الدور

كما اهنا تعزز روح املسؤولية لديهم يف إصالح اجملتمع والبيئة احمليطة من خالل النصيحة واألمر 
 .ابملعروف والنهي عن املنكر

شأن خاص يف حماربة الفلسفة الربامجاتية النفعية أو القيم الفردية اليت ( اإلحسان)ولقيمة 
لى عن روح اجلماعة، وهي قيمة أساسية ميكن للشباب من خالهلا عكس صورة إجيابية نضرة عن تتخ

وقد . أخالق املسلم واهتمامه مبن حوله ، وتعمل على إبراز مساحة اإلسالم يف تشريعاته وتعليماته
يف املرحلة الثانوية  %( 4.11)وبنسبة مئوية قدرها ( 41)حصلت هذه القيمة على جمموع تكرار 

كاملة وكان أكثر تكرار هلا يف الصف العاشر مقارنة ابلصفوف األخرى الشتماله على موضوعات 
وحقوق اإلنسان ( )من أبواب اخلري)و ( تكاليف شرعية وآداب اجتماعية)و ( عموم املسؤولية)مثل 

وغريها من املوضوعات اليت وردت يف نفس الصف ويف الصفوف ( حقوق األخوة)و ( يف اإلسالم
ومن جهة اثنية فقيمة اإلحسان هلا دور . رى، واليت عمقت مفهوم اإلحسان لدى الطالباألخ

اليت حترص عليها أكادميية أسباير، فهي تدعو إىل إجناز العمل ( التميز)أساسي يف تفعيل وتعزيز قيمة 
 .إبتقان حىت يتحقق التميز فيما تصبو إليه

الشمليت، )عيف ضمن نتائج دراسة وقد كانت قيمة اإلحسان من القيم الواردة بشكل ض
( م6136املالكي، )فيما كانت قيمة اإلحسان من ضمن القيم عالية التضمني يف دراسة ( م6136
 .وهو ما يتوافق مع هذه الدراسة( م6115اخلوالدة والشوحة، )ودراسة 
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%( 4.87)ونسبة مئوية قدرها ( 11)على جمموع تكرار ( العدل)ويعزى حصول قيمة 
ملنهج على موضوعات تعزز هذه القيمة خاصة يف الصف الثاين عشر والذي اشتمل على الحتواء ا

احلكم مبا أنزل هللا )بدروسه الثالثة و ( نظام احلكم يف اإلسالم)و( عدالة اإلسالم)موضوعات مثل 
، كذلك وردت موضوعات اخرى يف الصفني العاشر ( أسس بناء الدولة املسلمة)و ( سبيل احلضارة

غري املسلمني يف )عشر تعمل على تعزيز قيمة العدل لدى الطالب ومن هذه املوضوعات  واحلادي
( النظام االجتماعي يف اإلسالم)و ( نظام املال يف اإلسالم)و ( اهلدية إىل املسؤول)و ( اجملتمع املسلم

ة حتدايت وقيمة العدل هلا دور مميز يف مواجه. وغريها من املوضوعات( مكانة املرأة يف اإلسالم)و 
العوملة املتعلقة بدور ومكانة الرجل واملرأة يف اإلسالم، كذلك دور ابرز يف مواجهة التحدايت الفكرية 

كما أن . اليت تغرز قيم الطائفية وتزرع الفرقة يف نفوس الشباب على أسس التعصب العرقي والقبلي
الدايانت األخرى لرتد بذلك  لقيمة العدل دور أساسي يف إظهار عدل اإلسالم يف التعامل مع أتباع

 .على من يدعي عدم تسامح اإلسالم وعدم تقبله لآلخر

فيما توصلت إليه من عدم احتواء ( م6131القرشي، )وهذه النتيجة قد خالفت دراسة 
منهج احلديث على قيمة العدل بشكل كامل، فيما وافقت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة 

 . رتفاع تضمني قيمة العدليف ا( م6115اخلوالدة وشوحة، )

%( 4.74)وبنسبة مئوية قدرها ( 18)وتساوت كاَل من قيميت الصرب والعزة مبجموع تكرار 
فقد اشتمل منهج املرحلة الثانوية على موضوعات تعمق هذه القيم، ففي جانب الصرب جاءت 

النظام )و ( من صفات الداعية)و ( الصرب على األذى: )املوضوعات التالية لتعزز هذه القيمة
عوامل التمكني لألمة )و ( من وصااي لقمان)و ( من صفات عبدا الرمحن)و ( االجتماعي يف اإلسالم

عوامل )، و اما قيمة العزة فقد وردت من خالل موضوعات مثل (اجلهاد يف سبيل هللا)و ( املسلمة
هللا )و ( والوالء والرباء)و ( منظام احلكم يف اإلسال)و ( احلكم مبا أنزل هللا)و ( التمكني لألمة املسلمة

هذا وقد حصلت قيمة العزة على جمموع تكرار متساٍو (. اجلهاد يف سبيل هللا)و ( ويل الذين آمنوا
تقريبا يف كل الصفوف، فيما تفوق الصف احلادي عشر يف تضمني هذه القيمة لوجود موضوعات 

ولقيمة الصرب دور (. من صفات الداعية)و ( الصرب على األذى)تتعلق مباشرة هبذه القيمة من أمهها 
فاعل يف مواجهة حتدايت العوملة يف جانب العقيدة والرتبية والتعليم، وأما قيمة العزة فلها دور أساسي 
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يف مواجهة التحدايت يف جوانب العقيدة والفكر ملا هلا من أثر على االعتزاز ابالنتماء هلذا الدين 
 .حتقار الذاتوالتمسك ابهلوية ومقاومة الشعور اب

يف ضعف تضمني املقرر ( م6136املالكي، )وقد خالفت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة 
يف ارتفاع ( م6115اخلوالدة وشوحة، )و ( م6131الشمليت، )لقيمة الصرب ووافقت دراسة 

يف ارتفاع تضمني قيمة ( م6136املالكي، )الدراسة ما توصلت له دراسة  هذه تضمينها، فيما وافقت
اليت توصلت إىل ضعف ( م6115اخلوالدة والشوحة، )و ( م6131الشمليت، )العزة وخالفت دراسة 

 .تضمينها

وقد كانت %( 4.41)وبنسبة مئوية ( 12)وقد حصلت قيمة اجلدية على جمموع تكرار 
صف العاشر مث الثاين عشر، فيما كان ظهورا أقل وضوحا يف الصف هذه القيمة أكثر ظهورا يف ال

وقد ساعد على إبراز هذه القيمة يف الصفني العاشر والثاين عشر وجود موضوعات . احلادي عشر
من )و ( و تكاليف شرعية وآداب اجتماعية( العمل يف اإلسالم)و ( عموم املسؤولية)دراسية مثل 

( الوالء والرباء)و ( عوامل التمكني لألمة اإلسالمية)و ( من التقليد التحذير)و ( صفات عباد الرمحن
ولقيمة اجلدية دور هام يف مواجهة حتدايت العوملة يف جانب (. من صفات املؤمنني والكافرين)و 

الفكر حبيث تعمل على مواجهة تسطيح الفكر وانشغال الشباب يف التوافه، كذلك يف جمال األخالق 
 .االنبهار والتقليد ألمناط احلياة الغريبة والشاذةتعمل على حماربة 

وقد ظهرت هذه القيمة يف %( 4.17)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 15)وتكررت قيمة األمانة 
منهج الصف احلادي عشر أكثر من الصفوف األخرى وذلك الحتواء املنهج على موضوعات تتعلق 

نظام املال يف )و ( توثيق العقود)و ( لية معاصرةمعامالت ما)ابملعامالت املالية يف اإلسالم ومنها 
واليت تركز على أمهية األمانة يف النقل ( السنة النبوية)وكذلك لورود جمموعة من دروس ( اإلسالم

ولألمانة دور هام يف مواجهة حتدايت العوملة . والرواية وخطورة اخليانة والتلفيق يف الرواية ونقل األخبار
 .يف جمال األخالق

من حيث عدم ( م6131القرشي، )خالفت هذه الدراسة ما توصلت إليه دراسة  وقد
و ( م6115اخلوالدة وشوحة، )تضمني قيمة األمانة يف حمتوى مقرر احلديث، فيما توافقت مع دراسة 

 .من حيث ورودها بنسبة عالية( م6136املالكي، )
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، وكانتا %(4.11)بة مئوية قدرها وبنس( 16)وأما قيميت التوسط والعفة فقد تساوات مبجموع تكرار 
 .يف آخر قائمة القيم األكثر تكرارا حسب نتائج التحليل

ولقيمة التوسط دور هام يف مواجهة ثقافة االستهالك وقد برزت هذه القيمة واضحة يف  
دروس النظام املايل يف اإلسالم خاصة الصف احلادي عشر الذي تضمن منهجه موضوعات مثل 

النظام )،  إضافة لدروس (خلق الزهد)و ( نظام املال يف اإلسالم)و ( عاصرةمعامالت مالية م)
و ( نعمتا الصحة والفراغ)و ( التيسري أحد مبادئ الشريعة اإلسالمية)و ( االجتماعي يف اإلسالم

 .وغريها من املوضوعات اليت عززت قيمة التوسط بني الطالب( التوازن مسة اجملتمع املسلم)

ودراسة ( م6115اخلوالدة والشوحة، )لدراسة مع ما توصلت إليه دراسة وقد توافقت هذه ا
، فيما خالفت هذه (االعتدال)من ارتفاع تضمني قيمة التوسط أو ما يرادفها ( م6136املالكي، )

من ضعف تضمني معىن التوسط من خالل قيمة ( م6131الشمليت، )النتيجة ما توصلت له دراسة 
 (.االعتدال والتوازن)

ابلنسبة لقيمة العفة فلها أمهية خاصة يف مواجهة حتدايت العوملة املتعلقة مبجال األخالق وأما 
، وقد ظهرت هذه القيمة بشكل جلي  يف سرة والعالقات اجلنسية أو الشذوذوما خيص مفهوم األ

منهج الصف العاشر الذي تضمن العديد من املوضوعات املتعلقة ابألسرة والعالقات االجتماعية 
بدروسه ( النظام االجتماعي يف اإلسالم)و ( منهج اإلسالم يف احملافظة على األسرة: )منها نذكر

اإلميان والعالقات )و ( اإلسالم وحرمة البيوت)و ( تكاليف شرعية وآداب اجتماعية)الستة، و
، كذلك ظهرت قيمة العفة بشكل (أحكام اللباس)و ( االستئذان داخل البيوت)و ( االجتماعية
 الصف احلادي عشر يف موضوعات النظام املايل يف اإلسالم الذي حث على قيمة العفة يف واضح يف

 .جمال الكسب والتعامالت املالية

و دراسة ( ـم6133مغامسي،)وقد توافقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 
إليه من حيث ارتفاع نسبة تضمني قيمة العفة، فيما اختلفت مع ما توصلت ( م6131القرشي،)

 .من حيث اخنفاض نسبة ورودها( م6136املالكي، )ودراسة ( م6131الشمليت، )دراسة 
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مرة وقيمة ( 13)وتفاوتت بقية القيم يف حتققها بنسب ضعيفة و هي قيم احلزم والرفق واليت تكررت 
ذل مرة والب( 65)مرة لكل منهما وقيمة الوفاء ( 67)مرة وقيم علو اهلمة واالحرتام ( 61)املبادرة 

مرة لكل منهما والتفاؤل ( 37)مرة لكل منهما والتواضع واإلقدام ( 66)مرة واحلياء والقناعة ( 61)
ويعزى هذا االخنفاض يف تضمني هذه القيم إىل عدة . مرة(36)مرة أخريا قيمة اإليثار (  34)

تكرار  أسباب، منها ما يتعلق بطبيعة موضوعات احملتوى فمثال قيمة البذل اليت حتققت مبجموع
وكذلك %( 6.75)مرة وبنسبة مئوية ( 66)وقيمة القناعة اليت تكررت %( 6.87)وبنسبة ( 61)

تعترب من القيم ذات االرتباط مبوضوعات %( 3.5)بنسبة مئوية ( 36)قيمة اإليثار اليت تكررت 
شكل كاٍف، االقتصاد واملال وعبادة الزكاة والصدقة، وهي من املوضوعات اليت مل يتطرق هلا املنهاج ب

 . ورمبا تعرض هلا يف مرحلة أكثر من املراحل األخرى مما سبب هذا االخنفاض والتفاوت

وقد وجد أحياان أن بعض القيم يزداد ظهورها يف الدروس اليت تتضمن سرية الصحابة والقادة 
احلزم يف التاريخ اإلسالمي ولو كان ذلك جمرد ذكر قصة صغرية أثناء السياق، ومن هذه القيم قيمة 

مرة، وقد ( 37)وقيمة اإلقدام ( 67)مرة وقيمة علو اهلمة ( 61)مرة وقيمة املبادرة ( 13)وتكررت 
لوحظ ضعف تضمن منهاج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أسباير للدروس واملوضوعات 

ور هذه القيم املتعلقة ابلسرية النبوية وسري الصحابة وقصصهم واليت أثرت ابلتايل على اخنفاض ظه
مقارنة مبنهج املرحلة اإلعدادية يف نفس األكادميية وهو ما يعد جانبا من جوانب املنهج اليت حتتاج إىل 

 .تطوير يف املستقبل

ومن أسباب هذا التفاوت أيضا ما ينشأ عن التقارب الكبري يف املعىن كما يف قيميت احلياء 
مرة فيما قيمة احلياء كانت أقل تكراراً ( 16)ر تكرارًا والعفة، فقيمة العفة مثال كانت من القيم األكث

 .مرة رغم تقارب املعىن إال أنه يستغىن بذكر احدمها عن اآلخر يف بعض املواضع( 66)

وقد كان من بني النتائج اليت تستدعي التوقف عليها اخنفاض تضمني قيمة االحرتام واليت حصلت 
وهلذه القيمة دور هام يف مواجهة %( 1.17)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 67)على جمموع تكرار 

باير حتدايت العوملة الثقافية اليت متس القدوات احلسنة من العلماء واملصلحني، وهي من أهم قيم أس
اليت حترص كل أقسام االكادميية على غرسها يف نفوس الطالب ليظهر سلوك االحرتام واضحا من 
الطالب يف عالقاهتم مع زمالئهم ومعلميهم ومدربيهم ومديريهم، وهذا اجلانب حيتاج لزايدة اهتمام 
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وهذه . لطالبوتركيز خاصة يف مادة الدراسات اإلسالمية اليت تعترب مصدرا لتعلم القيم يف حياة ا
( م6136املالكي، )ودراسة ( م6115اخلوالدة والشوحة، )النتيجة توافقت مع ما توصلت له دراسة 

 .من ضعف تضمني قيمة االحرتام

وكذلك فإن اخنفاض قيم املبادرة واإلقدام ينعكس سلبا على قيمة هامة من قيم أسباير وهي 
 .وزايدة يف التضمني مستقبالقيمة العمل اجلماعي والتآزر وهو ما حيتاج ملراجعة 

وقيمة اإليثار %( 3.75)وبنسبة مئوية قدرها ( 34)أما قيمة التفاؤل وجمموع تكرارها 
فقد كانتا يف ذيل القائمة وبنسبة تركيز ضعيفة %( 3.51)وبنسبة مئوية ( 36)وجمموعها تكرارها 

مواجهة الشعور ابهلزمية  جدًا وهو أمر يستدعي االلتفات له ملا لقيمة التفاؤل من دور حساس يف
النفسية واحتقار الذات، وقد كان ابإلمكان تفعيل ورودها من خالل إيراد اآلايت القرآنية الكرمية اليت 
تبشر املؤمنني ابلنصر والعزة واملكانة العالية يف الدنيا واآلخرة، أو من خالل القصص اليت تذكر 

وكذلك . االهتمام والعناية عند إعداد املنهج وصياغتهحبضارة وأجماد املسلمني وهو ما حيتاج ملزيد من 
فإن قيمة اإليثار من القيم اإلنسانية اليت جتعل الشخص يهتم ابآلخرين ويبتعد عن األاننية وحتمي 
الشباب من القيم الفردية اليت تؤدي لتجاهل قضااي اجملتمع واألمة، ومل يكن يف منهج املرحلة الثانوية 

مبسائل العمل اإلنساين واألعمال اخلريية والتطوعية، أو موضوعات الزكاة موضوعات كافية هتتم 
 .بشكل رئيسي( الدال على اخلري كفاعله)والصدقة، ابستثناء درس 

املالكي، )وبشكل عام قد وافقت هذه النتائج املنخفضة للقيم مع ما توصلت إليه دراسة 
الصرب والعفة، وكذلك خالفتها دراسة يف ضعف تضمينها وخالفتها يف ما يتعلق بقيميت ( م6131

وكذلك وافقت النتائج . اليت أتت فيها قيميت الرفق والتواضع يف املرتبة األوىل( ـم6111اجلهين،)
يف ضعف ( ـم6131القرشي،) و ( م6115اخلوالدة والشوحة، )و ( ـم6131السقاف،)دراسيت 

يف ( ـم6111اجلهين،)ديث، ودراسة تضمني قيمة اإليثار يف مقررات الرتبية اإلسالمية ومقرر احل
و ( م6131الشمليت،)ضعف تضمني قيمة علو اهلمة والطموح،  وكذلك وافقت دراسة 

 .يف التفاوت بني القيم يف نسبة تضمنها يف املقرر( م3111الشرعيب،)و ( م6116الشوبكي،)

 :ومن خمال هذه لدهنتتئ  لديت مت عحضجت ميكن تمخةص أهم لدهنقتط مبت ةمي
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قيمة من ( 65)توى منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير تضمن حم -3
ملواجهة العوملة الثقافية وقد كانت هذه القيم يف جمال االعتقاد واجملال  املناسبةالقيم األخالقية 

قية قيمة أخال (36)وقد حتققت . األخالقي والسلوكي واجملال الفكري واجملال التعليمي والرتبوي
ومتثل  ،%(4.11)تزيد عن املتوسط احلسايب للنسبة املئوية للتكرارات وهي  منها بنسبة مرتفعة

من %( 26.14)من قائمة القيم األخالقية وإبمجايل تكرار نسبته %( 48)هذه القيم ما نسبته 
تقل عن  قيمة أخالقية على نسب أضعف( 31)اجملموع الكلي للتكرارات، فيما حصلت 

من %( 56)وهي تعادل  ،%(4.11)املتوسط احلسايب للنسبة املئوية جملموع التكراراع وهي 
من %( 17.12)ملواجهة العوملة الثقافية وإبمجايل تكرار نسبته  املناسبةقائمة القيم األخالقية 
 .اجملموع الكلي للتكرارات

ية للمرحلة الثانوية يف أكادميية وبناء على هذه األرقام والنسب فإن منهج الدراسات اإلسالم -6
أسباير قد حقق ما تتطلبه مواجهة حتدايت العوملة الثقافية من خالل القيم األخالقية بنسبة 

 .متوسطة
ملواجهة العوملة تفاواًت واضحًا يف منهج الدراسات  املناسبةيتفاوت مستوى توزيع القيم األخالقية  -1

 .أسبايراإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية 
هنالك بعض التباين يف توزيع القيم األخالقية ومدى تضمينها يف كل صف من صفوف املرحلة  -4

وذلك حسب اختالف املوضوعات املطروحة ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)الثانوية الثالثة 
 .يف املنهج لكل صف من هذه الصفوف

ملواجهة العوملة الثقافية  املناسبةخالقية كان منهج الصف العاشر املنهج األكثر ثراء ابلقيم األ -5
مرة هلذه القيم يف ثنااي املنهج، يليه منهج الصف احلادي عشر ( 615)وذلك مبجموع تكرار 

هلذه القيم، وأخريًا منهج الصف الثاين عشر الذي اشتمل ( 651)والذي تضمن جمموع تكرار 
 .للقيم األخالقية( 647)على جمموع تكرار 

 :دثمق  ابدسسؤلل لداتلدهنتتئ  لملتع

 تحكةز معمري لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح عمى لدقةممت مرى 

 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة ؟ لملهنتاب لألخماقة  
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وقد جاء هذا السؤال من أجل معرفة القيم واألساليب اليت يتناوهلا املعلمون كجزء من املنهج العام 
كما أن أساليب التدريس املستخدمة لتنمية القيم هي جزء ال يتجزأ من املفهوم الشامل للمادة،  

للمنهج، فالطالب يتلقى معلوماته بشكل رئيسي داخل املدرسة من املنهج املقرر ومن معلمه الذي 
من أجل ذلك حرص الباحث على . يقدم له املادة ضمن إطار من األساليب واألنشطة التعليمية

 . إبراز دور املعلم كجزء رئيسي من املنهج الدراسيالتوسع يف

هذا السؤال قام الباحث بعد إعداد بطاقة املالحظة والتأكد من صدقها وثباهتا  نلإلجابة عو  
خالل  بتطبيق هذه الدراسة على معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

 م6135/6132العام الدراسي 

استعرض الباحث األدب السابق وما ورد يف الدراسات السابقة حول موضوع القيم وقد 
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، كذلك الدراسات اليت تناولت أساليب تنمية القيم  املناسبةاألخالقية 
 . األخالقية

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية واليت تتضمن  املناسبةاستخدم الباحث قائمة القيم األخالقية و 
قيمة أخالقية ولذلك ملعرفة مدى تناول معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية هلذه ( 65)

القيم، ويف مقابل هذه القيم تضمنت بطاقة املالحظة األساليب اليت تستخدم لتنمية القيم األخالقية 
من أجل معرفة مدى ممارسة املعلمني هلذه األساليب وما القيم أساليب، وذلك ( 8)وعددها مثانية 

 .األخالقية اليت مت تناوهلا من قبل املعلمني من خالل هذه األساليب

أما طريقة التقييم يف بطاقة املالحظة فكانت بوضع رقم يدل على عدد مرات تكرار هذه 
ة يف بطاقة املالحظة مقابل األسلوب القيمة يف كل مرة ترد فيها ويوضع ذلك الرقم للقيمة األخالقي

ويف النهاية يتم حساب جمموع تكرار كل قيمة، وجمموع مرات . الذي مارسه املعلم لتناول هذه القيمة
 .ممارسة كل أسلوب من أساليب تنمية القيم األخالقية

وبعد األخذ برأي احملكمني، اعترب الباحث أن أسلوب تنمية القيم األخالقية الذي ميارسه 
وهي املتوسط احلسايب للنسبة املئوية الكلية لعدد األساليب %( 36.5)املعلمون بنسبة تفوق 

الثمانية، تدل على أن األسلوب ميارس من قبل املعلمني بدرجة عالية، وأن األسلوب الذي ميارسه 
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ني املعلمون بنسبة أقل من هذا املتوسط احلسايب تدل على أن هذا األسلوب ميارس من قبل املعلم
 .بدرجة ضعيفة

كذلك ابلنسبة للقيم األخالقية اليت يتناوهلا املعلمون، فإن القيمة األخالقية اليت حتصل على 
فأكثر وهي املتوسط احلسايب للنسبة املئوية الكلية لعدد القيم األخالقية %( 4.11)نسبة تكرار 

الية، أما القيم اليت حتصل قيمة، تدل على نسبة تركيز ع( 65)الواردة يف بطاقة املالحظة وعددها 
على نسبة أقل من هذا املتوسط احلسايب فتدل على ضعف الرتكيز عليها ضمن ممارسات معلمي 

 .الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير

ويالحظ من خالل الرسوم البيانية اليت وضعها الباحث يف النتائج أن القيم او األساليب اليت 
 انلت قدرا أكرب من الرتكيز واالهتمام على حساب القيم واألساليب ارتفعت عن املتوسط احلسايب

 .األخرى األقل تكرارا

زايرة صفية على مدار العام  64وقد قام الباحث إلمتام هذا اجلزء من الدراسة بعمل 
زايرات يف  4ومبعدل ( العاشر، واحلادي عشر، والثاين عشر)زايرات لكل صف  8الدراسي، بواقع 

وقد ساعد الباحث على إمتام هذا . اسي الواحد لكل صف من صفوف املرحلة الثانويةالفصل الدر 
سالمية، واثنيا العدد من الزايرات بشكل رئيسي تعاون اإلدارة والزمالء املدرسني يف قسم الدراسات اإل

لقسم الدراسات اإلسالمية خالل هذه الفرتة وكان من ضمن مهامه  امنسقفإن الباحث عمل 
مالء ألغراض املتابعة والتطوير، مما سهل عملية أخذ زايرات صفية متكررة جلميع الز ب القيامالرئيسية 

 .اإلذن ابحلضور وإجراء الدراسة

يس اليت يتضمن جمموع التكرارات والنسب املئوية ألساليب التدر ( 31)اجلدول التايل رقم 
 تنمي القيم األخالقية واليت ميارسها معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

 (31)لجلرول 

ألاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  لديت ميتراجت معمرو جمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  
 لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة 
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لدقةم  خماقة تهنرة  لدقةم لألد لألاتدةب لملستخرم 
املمارسة  لجملروع لألخماقة 

 العملية
القدوة 
 احلسنة

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

الرتبية 
 ابألحداث

الرتغيب 
 والرتهيب

أسلوب 
 احلوار

التوجيه 
 واإلرشاد

 الثبات 9 7 4 4 5 4 2 1 36
 االستقامة 7 5 5 3 4 3 4 4 35
 العزة 7 6 2 4 3 4 3 2 31
 املسؤولية 6 5 4 5 3 2 3 3 31
 التوسط 7 4 4 4 2 2 3 2 28
 الصرب 8 3 4 3 3 2 3 2 28
 العفة 6 5 5 2 3 4 1 0 26
 احلزم 5 4 4 1 3 2 2 1 22
 اجلدية 6 4 2 2 1 2 2 1 20
 اإلصالح 6 4 2 2 2 1 2 1 20
 األمانة 4 4 3 2 3 1 2 1 61
 احلياء 3 4 3 3 3 3 1 0 61
 اإلقدام 5 4 3 1 6 3 0 1 18
 العدل 4 6 3 1 6 3 2 0 17
 اإلحسان 4 1 6 2 2 3 2 1 17
 التواضع 4 1 6 1 6 1 6 0 17
 االحرتام 4 3 6 1 1 1 4 2 17
 القناعة 5 1 1 1 3 1 0 1 15
 املبادرة 3 2 3 3 3 2 1 2 15
 البذل 3 2 1 0 3 1 1 2 13
 علو اهلمة 4 2 0 2 3 1 2 0 12
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لدقةم  خماقة تهنرة  لدقةم لألد لألاتدةب لملستخرم 
املمارسة  لجملروع لألخماقة 

 العملية
القدوة 
 احلسنة

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

الرتبية 
 ابألحداث

الرتغيب 
 والرتهيب

أسلوب 
 احلوار

التوجيه 
 واإلرشاد

 الرفق 3 1 3 2 1 0 6 0 10
 الوفاء 1 3 6 1 1 1 1 1 10
 التفاؤل 2 1 0 1 0 1 1 0 6
 اإليثار 1 0 0 1 1 0 0 0 3

 لجملروع 331 86 26 51 53 47 42 67 487
311
% 

5.54 
% 

1.45 
% 

1.25 
% 

31.47 
% 

31.88 
% 

36.71 
% 

32.84 
% 

64.44 
% 

لدهنسب  
 لملئوة 

املتوسط  %36.51  النسبة املئوية لهو  21.87
 احلسايب

 

أن أساليب تنمية القيم األخالقية الثمانية اليت ميارسها ( 31)يتبني من اجلدول السابق رقم 
معلمو الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير قد جاء يف مقدمتها ثالثة أساليب حازت على نسبة 

التوجيه واإلرشاد وقد تصدر القائمة أسلوب . عالية مقابل مخسة أساليب حازت على نسب أقل
وبنسبة ( 86)، تاله أسلوب احلوار بتكرار %(64.44)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 331)بتكرار 
وبنسبة مئوية ( 26)، جاء بعدها أسلوب الرتغيب والرتهيب مبجموع تكرار %(32.84)مئوية 

(36.71)%. 

بعد هذه األساليب اليت حصلت على النسب األعلى جاء أسلوب الرتبية ابألحداث  
( 53)، وحصل أسلوب القصة على تكرار %(31.88)وبنسبة مئوية قدرها ( 51)مبجموع تكرار 
ونسبة مئوية ( 47)، يليه أسلوب ضرب األمثال مبجموع تكرار %(31.47)ونسبة مئوية 

ونسبة مئوية ( 42)ة كان أسلوب القدوة احلسنة مبجموع تكرار ، ويف املرتبة قبل األخري %(1.25)
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ونسبة ( 67)، ويف املرتبة األخرية كان أسلوب املمارسة العملية مبجموع تكرار %(1.45)قدرها 
 %(.5.54)مئوية قدرها 

األساليب اليت تنمي القيم األخالقية واليت مارسها وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات 
 (.21.87) الدراسات اإلسالمية ل معلمو

األساليب اليت تنمي القيم األخالقية واليت ميارسها معلمو  توزيع( 5)ويتبني يف الشكل رقم  
 :الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف اكادميية أسباير

 (5)لدشكل 

أكتدمية  لألاتدةب لديت تهنري لدقةم ولديت ميتراجت معمرو لدررلات  لسإامامة  ي توزةع 
 أابتةح
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصل عليها كل أسلوب من أساليب ( 5)رقم  يف هذا الشكل
تنمية القيم األخالقية حسب تكرارها، وميثل احملور العمودي أساليب تنمية القيم األخالقية اليت 

مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من ميارسها معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية 
وهنالك تفاوت واضح يف . األكثر تكراراً يف أسفل احملور العمودي وانتهاء ابألقل تكراراً يف أعلى احملور

نسبة ممارسة كل أسلوب من األساليب ابتداء من أسلوب التوجيه واإلرشاد بنسبة مئوية قدرها 
وبينهما تفاوت %( 5.54)لية بنسبة مئوية قدرها وانتهاء أبسلوب املمارسة العم%( 64.44)

 .النسب بني بقية األساليب

للقيم األخالقية  وكذلك املتوسط احلسايبوقد قام الباحث حبصر التكرارات والنسب املئوية 
لكل صف من  اليت تناوهلا معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير وذلك

الصفوف الثانوية الثالثة على حدة، مث قام جبمع هذه النتائج يف جدول واحد يتضمن مدى الرتكيز 
 . على هذه القيم األخالقية يف املرحلة الثانوية كاملة

 تناوهلايبني حساب التكرارات والنسب املئوية للقيم األخالقية اليت ( 34)واجلدول التايل 
 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية معلمو الدراسات اإلسالمية للصف العاشر

 (34)لجلرول 

معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف  تهنتوهلتجمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت 

 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  لدعتشح

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %9.43 15 لملسسؤودة  3
 %8.18 13 لالاتقتم  6
 %8.18 13 لدعف  1
 %7.55 36 لحلةتء 4
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 %5.66 9 لدعزة 5
 %5.66 9 لدتواط 2
 %5.66 9 لدتولضع 7
 %5.03 8 لحلزم 8
 %4.40 7 لسإصماح 1
 %4.40 7 لدعرل 31
 %4.40 7 لجلرة  33
 %3.77 6 لدابت  36
 %3.77 6 لسإلستن 31
 %3.77 6 لدقهنتع  34
 %3.14 5 لألمتو  35
 %3.14 5 لاللرتلم 32
 %2.52 4 لدبذل 37
 %1.89 3 لدحفق 38
 %1.89 3 لدصرب 31
 %1.89 3 لدوفتء 61
 %1.89 3 لسإقرلم 63
 %1.26 2 لملبتدرة 66
 %1.26 2 عمو لهلر  61
 %0.63 1 لسإةاتر 64
 %0.63 1 لدتفتؤل 65
لجملروع لدكمي  

 دمتكحلرل 
351 100.00% 
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يف معلمو الدراسات اإلسالمية تناوهلا  أن القيم األخالقية اليت( 34)يتبني من اجلدول السابق رقم 
قد جاء يف مقدمتها قيمة  من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية للصف العاشرأكادميية أسباير 

، تلتها قيمة االستقامة وقيمة العفة مبجموع %(1.41)وبنسبة مئوية ( 35)املسؤولية مبجموع تكرار 
، وحصلت قيمة احلياء على جمموع %(8.38)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 31)تكرار 
توسط والتواضع مبجموع ، وتساوت بعدها قيم العزة وال( %7.55)وبنسبة مئوية قدرها ( 36)تكرار
( 8)، يليها قيمة احلزم مبجموع تكرار %(5.22)لكل قيمة منها وبنسبة مئوية قدرها ( 1)تكرار 

لكل قيمة ( 7)، وتساوت قيم العدل واجلدية واإلصالح مبجموع تكرار %(5.11)وبنسبة مئوية 
( 2)ة مبجموع تكرار ، وتساوت أيضا قيم الثبات واإلحسان والقناع%(4.41)وبنسبة مئوية قدرها 

 .( %1.77)لكل منها وبنسبة مئوية 

لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 5)وانلت قيمتا األمانة واالحرتام جمموع تكرار  
، وجاء بعدها %(6.56)وبنسبة مئوية ( 4)، وحصلت قيمة البذل على جمموع تكرار %(1.34)

وبنسبة مئوية (  1)كل منها على جمموع تكرار كل من قيم الرفق والصرب والوفاء واإلقدام واليت حصل  
( 6)، وحصلت قيمتا املبادرة وعلو اهلمة على املرتبة قبل األخرية مبجموع تكرار %(3.81)قدرها 

، فيما حصلت قيمة اإليثار وقيمة التفاؤل على املرتبة األخرية مبجموع %(3.62)وبنسبة مئوية 
، وقد كان جمموع تكرارات القيم األخالقية اليت %(1.21)فقط وبنسبة مئوية قدرها ( 3)تكرار 
( 351)من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية معلمو الدراسات اإلسالمية للصف العاشر  تناوهلا
 .مرة

 (. 2.12)وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخالقية 

معلمو الدراسات اإلسالمية  تناوهلاتوزيع القيم األخالقية اليت ( 2)ويتبني يف الشكل رقم 
 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية للصف العاشر يف أكادميية أسباير

 (2)لدشكل 

 معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف لدعتشح ي أكتدمية  أابتةح تهنتوهلتتوزةع لدقةم لألخماقة  لديت 
  من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة 
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ، ( 2)يف هذا الشكل رقم  

حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 
أربع قيم أخالقية يف ويجالحظ تساوي . األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى

من اجملموع الكلي للتكرارات، وتساوت ثالث قيم أخالقية يف النسبة املئوية %( 3.81)النسبة املئوية 
، وتساوت قيمتان اخالقيتان يف %(1.77)والنسبة املئوية %( 4.41)والنسبة املئوية %( 5.22)

والنسبة املئوية %( 3.62)وية والنسبة املئ%( 1.34)والنسبة املئوية %( 8.38)النسبة املئوية 
 .   ، أما بقية القيم فلم يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرى%(1.21)

معلمو  تناوهلافيبني حساب التكرارات والنسب املئوية للقيم األخالقية اليت ( 35)وأما اجلدول التايل 
 : خالقيةمن خالل أساليب تنمية القيم األ الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر
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 (35)لجلرول 

معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف  تهنتوهلتجمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت 

 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  لحلتدي عشح

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %8.09 14 لدصرب 3
 %7.51 13 لدابت  6
 %6.36 11 لالاتقتم  1
 %6.36 11 لدعزة 4
 %5.78 31 لألمتو  5
 %5.20 9 لسإقرلم 2
 %4.62 8 لدتواط 7
 %4.62 8 لدعف  8
 %4.05 7 لحلزم 1
 %4.05 7 لملسسؤودة  31
 %4.05 7 لملبتدرة 33
 %3.47 6 لسإصماح 36
 %3.47 6 لجلرة  31
 %3.47 6 لدقهنتع  34
 %3.47 6 لاللرتلم 35
 %2.89 5 لدعرل 32
 %2.89 5 لسإلستن 37



210 
 

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %2.89 5 لدبذل 38
 %2.89 5 لدحفق 31
 %2.89 5 لدتولضع 61
 %2.89 5 عمو لهلر  63
 %2.89 5 لدوفتء 66
 %2.31 4 لحلةتء 61
 %1.73 3 لدتفتؤل 64
 %1.16 2 لسإةاتر 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 171 دمتكحلرل 
معلمو الدراسات اإلسالمية  تناوهلاأن القيم األخالقية اليت ( 35)يتبني من اجلدول السابق 

قد جاء يف مقدمتها قيمة الصرب وكان  من خالل أساليب تنمية القيم األخالقيةللصف احلادي عشر 
كان جمموع ، تلتها قيمة الثبات واليت  %(8.11)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 34)جمموع تكرارها 

، وتساوت قيمتا االستقامة والعزة مبجموع تكرار %(7.53)وبنسبة مئوية قدرها ( 31)تكرارها 
ونسبة ( 31)، وحصلت قيمة األمانة على جمموع تكرار %(2.12)لكل منهما وبنسبة مئوية ( 33)

، مث %(5.61)وبنسبة مئوية قدرها ( 1)، تلتها قيمة اإلقدام مبجموع تكرار%(5.78)مئوية قدرها 
 .%(4.26)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 8)جاء بعدها قيمتا التوسط والعفة مبجموع تكرار 

لكل منها وبنسبة مئوية ( 7)وانلت كل من قيم احلزم واملسؤولية واملبادرة جمموع تكرار  
لكل ( 2)، كما تساوت بعدها قيم اإلصالح واجلدية والقناعة واالحرتام مبجموع تكرار %(4.15)

، وحصلت بعدها سبعة قيم على نفس جمموع التكرار وهي قيم %(1.47)منها وبنسبة مئوية قدرها 
مرات ( 5)واإلحسان والبذل والرفق والتواضع وعلو اهلمة والوفاء وكان جمموع تكرار كل منها  العدل
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وبنسبة مئوية ( 4)، فيما حصلت قيمة احلياء على جمموع تكرار %(6.81)وبنسبة مئوية قدرها 
 .%(6.13)قدرها 

ة قدرها وبنسبة مئوي( 1)وكانت قيمة التفاؤل يف املرتبة قبل األخرية ومبجموع تكرار  
وبنسبة مئوية قدرها ( 6)، فيما كانت قيمة اإليثار يف املرتبة األخرية مبجموع تكرار %(3.71)
، وقد كان جمموع تكرارات القيم األخالقية اليت ركز عليها معلمو الدراسات اإلسالمية %(3.32)

خالقية وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األ .مرة( 371)للصف احلادي عشر 
معلمو الدراسات اإلسالمية  تناوهلاتوزيع القيم األخالقية اليت ( 7)ويتبني يف الشكل رقم  (.2.16)

 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية للصف احلادي عشر يف أكادميية أسباير

 (7)لدشكل 

معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف لحلتدي عشح ي أكتدمية   تهنتوهلتتوزةع لدقةم لألخماقة  لديت 
 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  أابتةح
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية حسب ( 7)يف هذا الشكل رقم 
تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من األكثر 

 ويجالحظ تساوي ست قيم أخالقية يف النسبة. تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى
من اجملموع الكلي للتكرارات، وتساوت أربع قيم أخالقية يف النسبة املئوية %( 6.81)املئوية 

، وتساوت قيمتان اخالقيتان يف %(4.15)، كما تساوت ثالث قيم يف النسبة املئوية %(1.47)
وية أية ، أما بقية القيم فلم يشرتك يف نسبتها املئ%(4.26)والنسبة املئوية %( 2.12)النسبة املئوية 

 .  قيم أخرى
 تناوهلايبني حساب التكرارات والنسب املئوية للقيم األخالقية اليت ( 32)اجلدول التايل و 

 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية معلمو الدراسات اإلسالمية للصف الثاين عشر

 (32)لجلرول 

معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف  تهنتوهلتجمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت 

 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  لداتين عشح

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %10.97 17 لدابت  3
 %7.10 11 لالاتقتم  6
 %7.10 11 لدعزة 1
 %7.10 11 لدتواط 4
 %7.10 11 لدصرب 5
 %5.81 9 لملسسؤودة  2
 %4.52 7 لسإصماح 7
 %4.52 7 لحلزم 8
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %4.52 7 لجلرة  1
 %3.87 6 لسإلستن 31
 %3.87 6 لملبتدرة 33
 %3.87 6 لاللرتلم 36
 %3.87 6 لسإقرلم 31
 %3.23 5 لدعرل 34
 %3.23 5 لألمتو  35
 %3.23 5 لدعف  32
 %3.23 5 عمو لهلر  37
 %2.58 4 لدبذل 38
 %2.58 4 لحلةتء 31
 %1.94 3 لدقهنتع  61
 %1.94 3 لدتولضع 63
 %1.29 2 لدحفق 66
 %1.29 2 لدوفتء 61
 %1.29 2 لدتفتؤل 64
 %0.00 0 لسإةاتر 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 155 دمتكحلرل 
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معلمو الدراسات اإلسالمية  تناوهلاأن القيم االخالقية اليت ( 32)يتبني من اجلدول السابق رقم 
قد تصدرهتا قيمة الثبات مبجموع تكرار  من خالل أساليب تنمية القيم األخالقيةللصف الثاين عشر 

، تساوت بعدها قيم االستقامة والعزة والتوسط والصرب %(31.17)مرة وبنسبة مئوية قدرها ( 37)
( 1)قيمة املسؤولية مبجموع تكرار ، تلتها %(7.31)لكل منها وبنسبة مئوية ( 33)مبجموع تكرار 

 .%(5.83)وبنسبة مئوية قدرها 

لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 7)وتساوت قيم اإلصالح واحلزم واجلدية مبجموع تكرار  
لكل منها ( 2)، كذلك تساوت قيم اإلحسان واملبادرة واالحرتام واإلقدام مبجموع تكرار %(4.56)

اء بعدها كل من قيم العدل واألمانة والعفة وعلو اهلمة واليت نلت ، ج%(1.87)وبنسبة مئوية قدرها 
، فيما تساوت قيمتا البذل واحلياء %(1.61)لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 5)جمموع تكرار 

، تلتهما قيمتا القناعة والتواضع %(6.58)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 4)مبجموع تكرار 
، وجاء يف املرتبة قبل االخرية كل من قيم %(3.14)وبنسبة مئوية  لكل منها( 1)مبجموع تكرار 

، وجاءت قيمة %(3.61)لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 6)الرفق والوفاء والتفاؤل مبجموع تكرار 
ونسبة ( 1)اإليثار يف املرتبة األخرية بني القيم ومل يتم التعرض هلذه القيمة وابلتلي حصلت على تكرار 

معلمو الدراسات  تناوهلاأيضا، وقد كان جمموع تكرارات القيم األخالقية اليت %( 1)ا مئوية قدره
 .مرة( 355)اإلسالمية للصف الثاين عشر 

 (.2.6)وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخالقية 

معلمو الدراسات اإلسالمية للصف  تناوهلاتوزيع القيم األخالقية اليت ( 8)ويتبني يف الشكل 
 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية الثاين عشر يف أكادميية أسباير

 

 (8)لدشكل 

معمرو لدررلات  لسإامامة  دمصف لداتين عشح ي أكتدمية   تهنتوهلتتوزةع لدقةم لألخماقة  لديت 
 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  أابتةح
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ( 8)يف هذا الشكل رقم 

حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 
ويجالحظ تساوي أربع قيم أخالقية يف . األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى

%( 1.87)من اجملموع الكلي للتكرارات، وكذلك يف النسبة املئوية %( 7.31)بة املئوية النس
والنسبة املئوية %( 4.56)، وتساوت ثالث قيم أخالقية يف النسبة املئوية %(1.61)والنسبة املئوية 



216 
 

، %(3.14)والنسبة املئوية %( 6.58)، وتساوت قيمتان اخالقيتان يف النسبة املئوية %(3.61)
 .  ا بقية القيم فلم يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرىأم
 تناوهلايبني حساب التكرارات والنسب املئوية للقيم األخالقية اليت ( 37) رقم ما اجلدول التايلأو 

من خالل أساليب تنمية القيم  معلمو الدراسات اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف اكادميية أسباير
 :األخالقية

 (37)ل لجلرو 

معمرو لدررلات  لسإامامة   تهنتوهلتجمروع لدتكحلرل  ولدهنسب لملئوة  دمقةم لألخماقة  لديت 

 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة  دمرحلم  لداتووة 

 

 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %7.39 36 لدابت  3
 %7.19 35 لالاتقتم  6
 %6.37 31 لدعزة 1
 %6.37 31 لملسسؤودة  4
 %5.75 28 لدتواط 5
 %5.75 28 لدصرب 2
 %5.34 26 لدعف  7
 %4.52 22 لحلزم 8
 %4.11 20 لجلرة  1
 %4.11 20 لسإصماح 31
 %4.11 61 لألمتو  33
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 لدهنسب  لملئوة  دمقةر  من لجملروع لدكمي دمتكحلرل  جمروع لدتكحلرل  لدقةر  لألخماقة  

 %4.11 61 لحلةتء 36
 %3.70 18 لسإقرلم 31
 %3.49 17 لدعرل 34
 %3.49 17 لسإلستن 35
 %3.49 17 لدتولضع 32
 %3.49 17 لاللرتلم 37
 %3.08 15 لدقهنتع  38
 %3.08 15 لملبتدرة 31
 %2.67 13 لدبذل 61
 %2.46 12 عمو لهلر  63
 %2.05 10 لدحفق 66
 %2.05 10 لدوفتء 61
 %1.23 6 لدتفتؤل 64
 %0.62 3 لسإةاتر 65
لجملروع لدكمي  

 %100.00 487 دمتكحلرل 
 

معلمو الدراسات  تناوهلاأن القيم األخالقية اليت ( 37)يظهر من اجلدول السابق رقم 
قد جاء يف  من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

، تلتها مباشرة %(7.11)مرة وبنسبة مئوية ( 12)مقدمتها قيمة الثبات أبعلى جمموع تكرار وقدره 
، فيما تساوت قيمتا العزة %(7.31)وبنسبة مئوية قدرها ( 15)قيمة االستقامة مبجموع تكرار 
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ساوت قيمتا ، كذلك ت%(2.17)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 13)واملسؤولية مبجموع تكرار 
 .%(5.75)وبنسبة مئوية قدرها ( 68)التوسط والصرب مبجموع تكرار 

، من مث قيمة احلزم %(5.14)وبنسبة مئوية قدرها ( 62)وانلت قيمة العفة جمموع تكرار 
، وحصلت قيم اجلدية واإلصالح واألمانة %(4.56)وبنسبة مئوية قدرها ( 66)مبجموع تكرار 

، وحصلت قيمة اإلقدام %(4.33)لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 61)واحلياء على جمموع تكرار 
، وتساوت بعدها قيم العدل واإلحسان %(1.71)وبنسبة مئوية قدرها ( 38)على جمموع تكرار 

، فيما انلت %(1.41)لكل منها وبنسبة مئوية قدرها ( 37)والتواضع واالحرتام مبجموع تكرار 
، وحصلت %(1.18)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 35)تكرار قيمتا القناعة واملبادرة جمموع 

، جاء بعدها قيمتا الرفق و %(6.27)وبنسبة مئوية قدرها ( 31)قيمة البذل على جمموع تكرار 
 .%(6.15)لكل منهما وبنسبة مئوية قدرها ( 31)الوفاء مبجموع تكرار 

وبنسبة مئوية قدرها ( 2)ر وكانت قيمة التفاؤل يف املرتبة قبل األخرية مبجموع تكرا 
وبنسبة مئوية قدرها ( 1)، فيما كانت قيمة اإليثار يف املرتبة األخرية مبجموع تكرار %(3.61)
معلمو الدراسات اإلسالمية يف  تناوهلا، وقد كان جمموع تكرارات القيم األخالقية اليت %(1.26)

 .مرة( 487) القيم األخالقية من خالل أساليب تنمية املرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

  (.31.48)وقد بل  املتوسط احلسايب جملموع تكرارات القيم األخالقية 

معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة  تناوهلاتوزيع القيم األخالقية اليت ( 1) ويتبني يف الشكل
 :من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية الثانوية يف أكادميية أسباير

 

 (1)لدشكل 

 معمرو لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح تهنتوهلتتوزةع لدقةم لألخماقة  لديت 
 من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةم لألخماقة 
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ميثل احملور األفقي النسبة املئوية اليت حصلت عليها كل قيمة أخالقية ( 1)يف هذا الشكل رقم 
حسب تكرارها  وميثل احملور العمودي القيم األخالقية مرتبة حسب عدد مرات تكرارها ابتداء من 

ويجالحظ تساوي أربع قيم أخالقية يف . األكثر تكرارا  يف أسفل احملور وانتهاء ابألقل تكرارا يف األعلى
من اجملموع الكلي للتكرارات، كما يجالحظ أن %( 1.41)و النسبة املئوية ( 4.33)بة املئوية النس

هنالك أربعة أزواج من القيم تساوى كل زوج منها يف النسبة املئوية وهذه النسب ابلرتتيب التنازيل 
، أما بقية القيم األخالقية وعددها %(6.15)و%( 1.18)و و%( 5.75)و %( 2.17: )هي
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وقد تراوحت النسب املئوية من اجملموع الكلي . م فلم يشرتك يف نسبتها املئوية أية قيم أخرىقي 1
تناول وهذا يعطي إشارة إىل التفاوت يف مدى %(. 1.26)إىل %( 7.11)للتكرارات ما بني 

ملواجهة  املناسبةللقيم األخالقية  معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير
 .من يف أساليب تنمية القيم األخالقية اليت يستخدموهنا حتدايت العوملة الثقافية

 :مهنتقش  لدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل لداتدث

مت مرى تحكةز معمري لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح عمى لدقةم 
 فة ؟ ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقت لملهنتاب لألخماقة  

من خالل االطالع على نتائج بطاقة املالحظة ملعرفة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية 
، فقد متت مالحظة ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةللمرحلة الثانوية  على القيم األخالقية 

اليت تناولوها يف أساليبهم  أساليب تنمية القيم األخالقية اليت ميارسها املعلمون، كذلك القيم األخالقية
 .ومدى الرتكيز على كل قيمة من هذه القيم

وقد أظهرت النتائج أن املعلمني قد مارسوا أساليب تنمية القيم األخالقية بنسب متفاوتة مع 
وذلك بنسبة أعلى من املتوسط احلسايب للنسبة املئوية  تركيز كبري على ثالثة أساليب رئيسية

( أسلوب احلوار)و %( 64.44)بنسبة ( التوجيه واإلرشاد) :هي ، وهذه األساليب%(36.5)
، وهي من األساليب اليت تصب  %(36.71)بنسبة ( الرتغيب والرتهيب)و %( 32.84)بنسبة 

بيعة مادة الدراسات اإلسالمية اليت تقتضي عموما أساليب التدريس السائدة بني املعلمني وذلك لط
أن يقوم املعلم بتوجيه ووعظ طالبه، وكذلك ترغيبهم ابلسلوك املرغوب وترهيبهم من ارتكاب احملظور،  
كما أن احلوار بني املعلم والطالب يشكل جزءا هامًا من احلصة الصفية وذلك ألن أكادميية أسباير 

علم والتعليم وعدم اقتصار التعليم داخل الصف على التلقي حترص على إشراك الطالب يف عملية الت
والتلقني من جهة املعلم فقط، وكذلك فإن خطة الدرس اليت يعد ها املعلمون حتوي جزءا أساسيًا يبني 

وهذه . دور الطالب أثناء سري احلصة، ويقوم معظم املعلمون جبعل احلوار جزءا رئيسيا من الدرس
علمون بشكل كبري هلا أمهية خاصة يف تعديل سلوك الطالب وتوجيههم حنو األساليب اليت مارسها امل

القيم الفاضلة، وكذلك فإن أسلوب الثواب والعقاب يعمل على دعم التصرفات اليت تتوافق مع القيم 
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املتعلم على  السليمة واملستقيمة ومتنع ما فيه احنراف وضالل عن جادة الصواب، وهي ابلتايل تساعد
 .والقيم اليت متكنه تدرجيياً من أن يسلك السلوك املرغوب فيه من تلقاء نفسه الجتاهاتأن يتبىن ا

من أكثر طرق التدريس مالئمة لتعليم وكذلك فإن أسلوب احلوار الذي اهتم  به املعلمون يعترب 
ول يفتح الفرصة أمام الطالب للتعبري عن أفكاره وتصوراته املختلفة حهو القيم وبياهنا وتعزيزها، ف

من مشاعرهم وقيمهم وخماوفهم وآماهلم،  يكشف عن املدفون كما،  قاشاملعروضة للن القضااي القيمية
بينهم  الثقة ابلتايل وتفهمًا ألفكارهم وسلوكياهتم، فتنشأ وجيعل املعلم معهم أكثر قرابً منهم وشعوراً هبم

 .واليت هي أساس التوجيه القيمي

ع تكرار األساليب اليت ميارسها املعلمون لتنمية القيم وابلنظر إىل املتوسط احلسايب جملمو 
وذلك  جند أن هنالك ضعفا يف مدى ممارسة املعلمني لباقي األساليب( 21.87)األخالقية وهو 

( الرتبية ابألحداث: )أساليب وهي مخسة %(36.5)حلصوهلا على نسبة تقل عن املتوسط احلسايب 
%( 1.25)بنسبة ( ضرب األمثال)و %( 3147)بنسبة ( أسلوب القصة)،و %(31.88)بنسبة 

، ويعزى ذلك أحياان %(5.54)بنسبة ( املمارسة العملية)و%( 1.45)بنسبة ( القدوة احلسنة)و 
دقيقة لتناول مجيع األساليب وابلتايل الرتكيز على األساليب الشائعة ( 45)لعدم كفاية وقت احلصة 

 .هل تطبيق بعض األساليب لتحقيق أهدافهأكثر، أو بسبب طبيعة حمتوى الدرس والذي ال يس

فعلى سبيل املثال يعترب أسلوب القصة من األساليب احملببة واملرغوبة لدى الطالب ملا فيها من 
تشويق وشد انتباه، لكن مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير مل تتضمن 

 الصحابة على عكس مناهج املرحلة اإلعدادية اليت اشتملت عدداً كافياً من دروس السرية النبوية وسري
على هذه الدروس بشكل أكرب، ومع أن هنالك عددا ال أبس منه من القصص املتضمنة بني ثنااي 

 .الدروس إال أهنا كانت خمتصرة وحباجة إىل إثراء وزايدة

ترسيخها يف كذلك فإن أسلوب القدوة حلسنة من األساليب اليت تساعد على غرس القيم و 
نفس الطالب عما يرى مثاًل حيًا اماه، ومع أن معلمي الدراسات اإلسالمية يف أسباير يتحلون 
ابلصفات الطيبة والكرمية وميثلون قدوة حسنة لطالهبم، إال أن طبيعة بعض القيم األخالقية املستهدفة 

اليوم الدراسي، أو قد يف هذه الدراسة قد ال جتد انفذة هلا للتطبيق العملي ضمن سياق احلصص و 
و ( القناعة)و ( اإلقدام)تظهر لكن بشكل حمدود ويف إطار مناسبة ما تالئم هذه القيم، مثل قيم 
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يف املقابل نرى أن بعض القيم األخالقية متكن . وغريها( التفاؤل)و ( البذل)و ( احلياء)و ( اإليثار)
ة املواقف التعليمية والسياق اليومي املدرسون من إظهارها يف أساليبهم بشكل أكرب وذلك ملناسب

و ( االحرتام)و ( الصرب)و ( املسؤولية)و ( االستقامة)للحصة والعمل ملمارسة هذه القيم، ومنها 
من القيم اليت تتبناها وتركز عليها أكادميية أسباير ( االحرتام)و ( املسؤولية)، وتعترب قيمتا (التوسط)

املهم احلرص على تنمية هااتن القيمتان من خالل التطبيق لدى موظفيها وطالهبا، ولذلك كان من 
 .العملي وتقدمي القدوة احلسنة

كان من أقل األساليب ممارسة ومل ( املمارسة العملية)ومن امللفت يف هذه النتائج أن أسلوب 
دور حيظى ابهتمام كاٍف من املعلمني رغم أن ممارسة وتطبيق الطالب عمليًا هلذه القيم األخالقية له 

هام يف نقل القيم من احلالة النظرية اجملردة إىل احلالة العملية املطب قة يف الواقع، حبيث تصبح سلوكاً 
راسخًا وعادة اثبتة يف نفوس الطالب، ويعزى ذلك ألن املعلمني قد اكتفوا بتقدمي التوجيه واإلرشاد 

احلصة واألنشطة املرافقة إما لضيق  والنصح للطالب حنو هذه القيم دون تكليفهم بتطبيقها عملياً أثناء
الوقت املخصص إلمتام أهداف الدرس أو لعدم مناسبة الظرف للتطبيق العملي لبعض هذه القيم  

 .وغريها( اإليثار)و ( التفاؤل)و ( اإلقدام)و ( العدل)و ( العفة)كقيم 

يم األخالقية وابلنظر إىل النتائج املتعلقة مبدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية على الق
يتبني أن القيم ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية من خالل أساليب تنمية القيم اليت ميارسوهنا،  املناسبة

العاشر واحلادي عشر والثاين )بصفوفها الثالثة يف املرحلة الثانوية  تناولوها يف أساليبهماألخالقية اليت 
ت أعلى النسب من بني قائمة القيم االخالقية مرة، وقد كان( 487)قد بل  جمموع تكرارها ( عشر

و ( العفة)و ( الصرب)و ( التوسط)و ( املسؤولية)و ( العزة)و ( االستقامة)و ( الثبات)من نصيب قيم 
%( 7.11)واليت تراوحت نسبها املئوية بني ( احلياء)و ( األمانة)و ( اإلصالح)و ( اجلدية)و ( احلزم)

ما كانت أقل النسب املئوية من اجملموع الكلي للتكرارات من ألدانها، في%( 4.33)ألعالها و 
و ( املبادرة)و ( القناعة)و ( االحرتام)و ( التواضع)و ( اإلحسان)و ( العدل)و ( اإلقدام)نصيب قيم 

واليت تراوحت نسبها املئوية بني ( اإليثار)و ( التفاؤل)و ( الوفاء)و ( الرفق)و ( علو اهلمة)و ( البذل)
 .ألدانها%( 1.26)عالها و أل%( 1.71)
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وقد تفاوتت هذه القيم بني الصفوف املختلفة يف املرحلة الثانوية، فنرى أن قيمة الصرب قد 
معلمو الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر وبنسبة مئوية قدرها  تناوهلاتصدرت القيم اليت 

عليها  لمي الصف العاشرمع تركيزبينما جند أن قيمة الصرب نفسها قد اخنفض مستوى %( 8.11)
، وكذلك قيمة %(3.81) من خالل أساليب تنمية القيم األخالقية املمارسة وكانت نسبتها املئوية

جند %( 1.41)العدل اليت جاءت ضمن القيم منخفضة النسبة يف املرحلة الثانوية وبنسبة مقدارها 
يف الصف املمارسة  ية القيمضمن أساليب تنم أهنا من القيم اليت حصلت على نسبة تركيز مرتفعة

وقد كانت بعض القيم أقل تركيزا يف اجملموع %(. 4.41)العاشر إذ حصلت على نسبة مئوية قدرها 
الكلي للمرحلة الثانوية إال أهنا انلت درجة تركيز عالية يف صفوف بعينها مثل قيمة اإلقدام 

حسان واملبادرة واالحرتام يف الصف احلادي عشر، وقيم اإل%( 4.15)وقيمة املبادرة %( 5.61)
 .لكل منها%( 1.87)واإلقدام يف الصف الثاين عشر واليت حصلت على نسبة تركيز 

من خالل  تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية على القيم األخالقيةمدى وكذلك فإن نتائج 
تتوافق يف أكثرها مع نتائج حتليل حمتوى منهج املرحلة الثانوية يف نسبة ورود بعض  أساليب تنمية القيم

 :القيم ابستثناء القيم التالية

قيمة احلزم كانت من ضمن القيم املنخفضة التضمني يف منهج املرحلة الثانوية وبنسبة 
عند م األخالقية ضمن أساليب تنمية القيإال أهنا كنت من ضمن القيم مرتفعة الرتكيز %( 1.87)

كذلك  قيمة احلياء واليت  %(. 4.56)معلمي املرحلة الثانوية وقد حصلت على نسبة مئوية قدرها 
إال %( 6.75)كانت من ضمن القيم املنخفضة يف حتليل منهج املرحلة الثانوية وبنسبة مئوية قدرها 

%(. 4.33)وبنسبة مئوية قدرها  عند معلمي املرحلة الثانويةيف تناوهلا أهنا كانت من القيم املرتفعة 
وأما قيمة اإلحسان فكانت من ضمن القيم عالية التضمني يف منهج املرحلة الثانوية وبنسبة مئوية 

معلمي الدراسات  يف تناوهلا عندإال أهنا كانت من ضمن القيم املنخفضة %( 4.11)قدرها 
قد كانت ضمن القيم عالية كذلك فإن قيمة العدل %(. 1.41)اإلسالمية وبنسبة مئوية قدرها 

إال أهنا كانت ضمن القيم  ،%(4.87)التضمني يف منهج املرحلة الثانوية وبنسبة مئوية قدرها 
الدراسات اإلسالمية  ضمن أساليب تنمية القيم األخالقية اليت ميارسها معلمواملنخفضة الرتكيز 
 %(.1.41)وبنسبة مئوية قدرها 
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يف أكثر النتائج من حيث درجة تضمني القيم يف و االخنفاض يف االرتفاع أويعزى هذا التوافق 
إىل عدة أسباب معلمي املرحلة الثانوية من قبل  تناوهلا ضمن أساليب تنمية القيم املمارسةاملنهج أو 

واليت تؤثر بشكل مباشر على املعلمني من حيث  ،طبيعة احملتوى واملوضوعات املطروحة :بينهامن 
اليت هلا عالقة مباشرة  أبمثلة وقصص وأحداثواستعانتهم  وأنشطتهمتدريسية اختيارهم ألساليبهم ال

ابملوضوع، فنرى على سبيل املثال أن معلمي الصف العاشر قد ركزوا كثريا على قيم املسؤولية بنسبة 
وهو ما يتوافق %( 7.55)واحلياء بنسبة مئوية %( 8.38)والعفة بنسبة مئوية %( 1.41)مئوية 

األسرة واملسؤولية والنظام االجتماعي يف )نهج للصف العاشر الذي يركز على دروس مع موضوعات امل
 .على سبيل املثال ال احلصر( اإلسالم وأحكام اللباس

من خالل أساليب تنمية القيم فيما تظهر النتائج أن معلمي الصف احلادي عشر قد ركزوا 
واالستقامة %( 7.53)ثبات بنسبة مئوية وال%( 8.11)على قيم الصرب بنسبة مئوية اليت ميارسوهنا 
وهو ما يتوافق مع طبيعة موضوعات املنهج %( 2.12)والعزة بنسبة مئوية %( 2.12)بنسبة مئوية 

األمر )و ( من صفات الداعية)و ( الصرب على األذى)و ( جزاء االستقامة)اليت ركزت على دروس 
فيما كانت موضوعات . سبيل املثال ال احلصرعلى ( الوالء والرباء)و ( ابملعروف والنهي عن املنكر

النظام املايل يف اإلسالم واملعامالت املالية وخلق الزهد اليت تطرق هلا منهج احلادي عشر قد رفعت 
%( 5.78)وقيمة األمانة %( 8.11)تركيز بعض القيم مقارنة ابلصفوف األخرى كقيمة الصرب 

 %(.4.26)وقيمة التوسط 

 بشكل أكربتناولوا شر فقد أظهرت النتائج أن معلمي هذا الصف قد وأما يف الصف الثاين ع
وقيمة العزة بنسبة %( 7.31)وقيمة االستقامة بنسبة مئوية %( 31.17)قيم الثبات بنسبة مئوية 

وهو ما يتوافق مع ما تضمنه املنهج من %( 7.31)والصرب بنسبة مئوية %( 7.31)مئوية 
و ( خطورة التثاقل عن اجلهاد)و ( اجلهاد يف سبيل هللا)و ( منظام احلكم يف اإلسال)موضوعات مثل 

، كما حصلت قيمة التوسط على نسبة تركيز (عوامل التمكني لألمة املسلمة)و ( احلكم مبا أنزل هللا)
( نعمتا الصحة والفراغ)وهو ما يتوافق مع موضوعات مطروحة يف هذا الصف مثل %( 7.31)قدرها 

 (.عدالة اإلسالم)و ( التوازن مسة اجملتمع املسلم)و ( ريعة اإلسالميةالتيسري أحد مبادئ الش)و 
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يف مدى تناول هذه القيم األخالقية أما ابلنسبة للتفاوت احلاصل يف نتائج بطاقة املالحظة 
لعدة أسباب، منها تباين ذلك فيعزى ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)بني الصفوف الثالثة 
ختالفها من صف آلخر وهو نفس األمر الذي ذكرانه آنفًا كسبب لتوافق املوضوعات املطروحة وا

نتائج التحليل مع بطاقة املالحظة، فمثال املوضوعات املتعددة املتعلقة بنظام احلكم يف اإلسالم يف 
معلمي هذا الصف أكثر من غريهم إىل جانب قيم الثبات ابهتمام الصف الثاين عشر قد أخذت 

، فيما كانت موضوعات النظام املايل يف %(7.31)والعزة %( 7.31) واالستقامة%( 31.17)
معلمي هذا  تناولاإلسالم واملعامالت املالية وخلق الزهد اليت تطرق هلا منهج احلادي عشر قد رفعت 

%( 5.78)وقيمة األمانة %( 8.11)القيم مقارنة ابلصفوف األخرى كقيمة الصرب  لبعضالصف 
ما يف الصف العاشر فقد كان ملوضوعات النظام االجتماعي يف وأ%(. 4.26)وقيمة التوسط 

معلمي الدراسات اإلسالمية  تناولاإلسالم واحملافظة على األسرة وحرمة البيوت أثر كبري على مدى 
أكثر من وهو %( 7.55)واحلياء %( 8.38)والعفة %( 1.41)قيمة املسؤولية لللصف العاشر 

 .هلا معلمي الصفوف االخرى تناول

من جانب آخر فقد كان الختالف شخصيات املعلمني وطريقة تعاملهم مع الطالب يف 
بعض القيم وإبرازهم هلا من خالل القدوة احلسنة ل اهتمامهم وتناوهلماملراحل املختلفة أثر على مدى 

وبنسبة ( 37)والتطبيق العملي، ويندرج حتت ذلك قيمة االحرتام اليت حصلت على جمموع تكرار 
يف نتائج بطاقة املالحظة جلميع صفوف املرحلة الثانوية، وقد الحظ الباحث %( 1.41)درها مئوية ق

 تناوهلا ضمن أساليب تنمية القيمأيضا أن قيمة االحرتام كانت من ضمن القيم املنخفضة يف مدى 
لرتكيز رغم أن عالقة املعلم والطالب كانت إجيابية وال يشوهبا سوء أدب أو قلة احرتام، إال أن عدم ا

أو عدم ممارسة املعلمني بشكل كاٍف لكل األساليب اليت على هذه القيمة بشكل مرتفع يف املنهج 
يستدعي مراجعة وتعديال خاصة أن قيمة االحرتام من أبرز القيم اليت تسعى أكادميية تنمي هذه القيمة 

وقد ظهر أن  .ديريهمأسباير لرتسيخها لدى الطالب يف تعاملهم مع زمالئهم ومعلميهم ومدربيهم وم
هنالك ضعفًا يف استخدام أساليب ضرب األمثال أو القصص أو الرتبية ابألحداث يف تناول هذه 

 .القيمة، مما أدى لعدم تناوهلا بشكل كاًف رغم أمهيتها
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مرة ( 66)ومن القيم اليت تتأثر أيضا بشخصية املعلم قيمة احلزم اليت كان جمموع تكرارها 
وبنسبة مئوية قدرها ( 37)، وقيمة التواضع واليت كان جمموع تكرارها %(4.56)وبنسبة مئوية قدرها 

، ويالحظ أن هنالك %(6.15)وبنسبة مئوية ( 31)، وقيمة الرفق وجمموع تكرارها %(1.41)
اضًا يف قيميت التواضع والرفق رغم حتلي املعلمني هبذه الصفة إال أن انشغاهلم بتحقيق أهداف اخنف

هذه القيم من خالل التطبيق العملي  تناولالدروس وإجناز اخلطة يف وقتها احملدد يشغلهم أحياان عن 
وهلاتني القيمتني  أو حىت من خالل فتح الفرصة للطالب للممارسة العلمية هلذه القيم، ابلقدوة احلسنة

أمهية خاصة يف مواجهة حتدايت العوملة اليت قد تدفع ابلشباب للعنف واجلرمية أو ( التواضع والرفق)
للتفريق العنصري والطائفي، لذا فإنه يتحتم الرتكيز عليها بشكل أكرب سواء يف احملتوى أو يف مدى 

 .تركيز املعلمني عليها

يف  املعلمونعمل اجلماعي والتعاوين اليت ينفذها نشطة اللبعض أومن جهة أخرى فقد كان 
على غرس القيم اليت تؤسس لروح العمل اجلماعي والتآزر واليت هي إحدى قيم أثرًا إجيابيا صفوفهم 

غري أن هنالك حاجة للمزيد لغرس هذه القيم من خالل فتح اجملال للطالب أنفسهم  كادميية أسباير،أ
، خاصة من خالل هذه األنشطة اليت تعترب فرصة مثينة (ارسة العمليةاملم)ملمارسة هذه القيم عمليًا 

ومن هذه القيم قيمة اإلقدام اليت  للتطبيق املباشر وابلتايل ترسيخ القيم يف نفوس وسلوك الطالب،
( 35)وقيمة املبادرة مبجموع تكرار %( 1.71)وبنسبة مئوية ( 38)حصلت على جمموع تكرار 

كادميية أسباير أكما ذكران الرتباطها بقيم   هلا أمهية خاصة، وهي قيم %(1.18)ونسبة مئوية قدرها 
وألن هلا دورا فاعاًل يف مواجهة حتدايت العوملة الناجتة عن التأثري السليب لوسائل اإلعالم املوجهة من 

 .خالل املبادرة إلجياد البديل النافع الذي هدفه اإلصالح والذي يغين عن اإلقبال على تلك الوسائل

وقيمة اإليثار %( 3.61)وبنسبة مئوية قدرها ( 2)أما قيمة التفاؤل وجمموع تكرارها 
فقد كانتا يف ذيل القائمة وبنسبة تركيز ضعيفة جدا  %( 1.26)وبنسبة مئوية ( 1)وجمموعها تكرارها 

لقيمة كما هو احلال يف نتائج حتليل حمتوى منهج املرحلة الثانوية وهو أمر يستدعي االلتفات له ملا 
التفاؤل من دور حساس يف مواجهة الشعور ابهلزمية النفسية واحتقار الذات، وقد كان ابإلمكان 

مدى تناوهلا من خالل اهتمام املعلمني بتضمينها ضمن أساليب تنمية القيم األخالقية اليت تفعيل 
ها من أثر على بث ميارسوهنا كضرب األمثال أو سرد القصص اليت تذكر حبضارة وأجماد املسلمني ملا في
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روح التفاؤل، وكذلك أسلوب القدوة احلسنة واملمارسة العملية عند الطالب لقيمة مثل قيمة اإليثار 
من القيم اإلنسانية اليت جتعل الشخص يهتم ابآلخرين ويبتعد عن األاننية وحتمي الشباب من ألهنا 

كن يف منهج املرحلة الثانوية من القيم الفردية اليت تؤدي لتجاهل قضااي اجملتمع واألمة، ومل ي
موضوعات كافية هتتم مبسائل العمل اإلنساين واألعمال اخلريية والتطوعية، أو موضوعات الزكاة 

بشكل رئيسي، فكان حري ابملعلمني أن يقوموا ( الدال على اخلري كفاعله)والصدقة، ابستثناء درس 
طرح هذه املواضيع نمية القيم األخالقية بمن استخدام أساليب تبسد هذه الثغرة من خالل اإلكثار 

على املسامهة يف  توجيه الطالب وحثهموربطها ابلدروس، ومن خالل  وأحداث واقهية أبمثلة عملية
 .األعمال اخلريية والتطوعية سواء داخل املدرسة أو خارجها

 :ومن خمال هذه لدهنتتئ  لديت مت عحضجت ميكن تمخةص أهم لدهنقتط مبت ةمي

سة معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير لألساليب الثمانية كانت ممار  -3
التوجيه : )اليت تنمي القيم األخالقية متفاوتة، وكان الرتكيز أكثره منصبًا على ثالثة أساليب هي

وسط ، واليت كانت جمموع تكرارها أعلى  من املت(واإلرشاد، وأسلوب احلوار، والرتغيب والرتهيب
، فيما ظهرت األساليب %(36.5)وبنسبة أكثر من ( 21.87)احلسايب جملموع التكرارات وهو 

: اخلمسة املتبقية بنسب أضعف وبكرار أقل من املتوسط احلسايب املذكور، وهذه األساليب هي
 (.الرتبية ابألحداث، وأسلوب القصة، وضرب األمثال، والقدوة احلسنة، واملمارسة العملية)

لى هذه األرقام والنسب فإن معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية بناء ع -6
 (.ضعيفة)أسباير ميارسون األساليب اليت تنمي القيم األخالقية بنسبة دون املتوسطة 

قيمة من القيم ( 65)معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير  تناول -1
من خالل ممارسة األساليب اليت تنمي القيم األخالقية، ملواجهة العوملة الثقافية  املناسبةاألخالقية 

وقد كانت هذه القيم يف جمال االعتقاد واجملال األخالقي والسلوكي واجملال الفكري واجملال 
قيمة أخالقية منها بنسبة مرتفعة، ومتثل هذه القيم ما ( 36)وقد حتققت . التعليمي والرتبوي

من اجملموع الكلي %( 25.36)من قائمة القيم األخالقية وإبمجايل تكرار نسبته %( 48)سبته ن
من %( 56)قيمة أخالقية على نسب أضعف وهي تعادل ( 31)للتكرارات، فيما حصلت 
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من %( 14.88)ملواجهة العوملة الثقافية وإبمجايل تكرار نسبته  املناسبةقائمة القيم األخالقية 
 .للتكرارات اجملموع الكلي

وبناء على هذه األرقام والنسب فإن معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية  -4
 .ملواجهة العوملة الثقافية بنسبة متوسطة املناسبةالقيم األخالقية  تناولواأسباير قد 

واضحًا عند معلمي ملواجهة العوملة تفاواًت  املناسبةالقيم األخالقية  ركيزتناول وتيتفاوت مستوى  -5
 .الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية

هنالك بعض التباين يف توزيع القيم األخالقية ومدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية يف كل  -2
وذلك حسب ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)صف من صفوف املرحلة الثانوية الثالثة 

 ساليباألصف من الصفوف، واختالف  اختالف املوضوعات املطروحة يف املنهج لكل
 .يف بعض األحيان حسب اختالف شخصية املعلمكذلك و ، اليت يستخدمها املعلمون واألنشطة

لقيم لمعلمي الدراسات اإلسالمية  تناولمدى  بنيهنالك توافق كبري بني نتائج بطاقة املالحظة  -7
نتائج بني و  هم لألساليب اليت تنميهامن خالل ممارست ملواجهة العوملة الثقافية املناسبةاألخالقية 

 . حتليل منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير
 املناسبةاألخالقية  تناواًل للقيمهم األكثر  ادي عشركان معلمو الدراسات اإلسالمية للصف احل -8

تكرار للقيم قدره  جموعمب من خالل أساليب تنمية القيم العوملة الثقافيةحتدايت ملواجهة 
مرة للقيم األخالقية، ( 351)العاشر ومبجموع تكرار  ، تالهم يف ذلك معلمو الصف(371)

وأخريا معلمو الصف الثاين عشر والذين أظهرت بطاقة املالحظة تركيزهم على هذه القيم 
 .مرة( 355)األخالقية مبجموع تكرار 

 :حلبعلدهنتتئ  لملتعمق  ابدسسؤلل لد

ي أكتدمية  أابتةح ي ضوء لدقةم  دمرحلم  لداتووة  قرتح ملهنج  لدررلات  لالامامة لدتصور لمل مت
 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة ؟ لملهنتاب لألخماقة  

يف ظل العوملة الثقافية يقع على املنهج العبء األكرب من أجل مراعاة ما يلزم ملواجهة التحدايت اليت 
يتعرض هلا جيل الشباب، فنوعية املنهج هلا دور أساسي يف إعداد اجليل للمستقبل متسلحا ابملعرفة 
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ائق التدريس والوسائل العلمية، وهذا بدوره يتطلب إعادة النظر يف املنهاج والتحقق من حمتواها وطر 
املستخدمة وكذلك أساليب التقومي من أجل مواكبة عصر العوملة، وغرس مبادئ التعلم الذايت والتفكري 
الناقد يف نفس املتعلم، وترسيخ أمهية البحث العلمي والتوسع يف املعرفة مع ضرورة التمسك ابلقيم 

 (667 :م6111ابمهام، ). يفوالرتاث الثقايف القائم على مبادئ ديننا اإلسالمي احلن

 السائدة واالجتاهات القيم إكساهبم خالل من األجيال يف بناء ويقوم املنهج بدوره األساسي
 وأتهيل وثقافته مساته وتشكيل اجملتمع هيكل لتغيري الفعالة الوسيلة هي التعليمية والعملية اجملتمع، يف

 ، الثقافة وعوملة االتصال وسائل تطور ظل ويف. به النهوض على القادرة البشرية العناصر
 حمل حتل جديدة معايري وظهور االجتماعي املتسارع ، والتغيري والتكنولوجية، العلمية واالكتشافات

لرتبوية ألخذ ا املناهج من الضروري أن يقوم املختصون بتطوير أصبح القدمية، واملعايري واملبادئ القيم
عتزاز ابلثقافة العربية واإلسالمية يف مواجهة حتدايت العوملة دورها يف غرس القيم وتنمية روح اال

 (667 :م6111ابمهام، ). الثقافية

ويف ضوء اإلطار النظري هلذا البحث وما تضمنه من أحباث ودراسات، ومن خالل االطالع 
على أهداف مادة الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانية يف دولة قطر ويف أكادميية أسباير، وابلنظر إىل 

حتدايت خاصة من طبيعة التطورات العاملية يف جمال إعداد املناهج ملواكبة ما حتمله العوملة الثقافية من 
خالل القيم األخالقية، فقد مت إعداد هذا التصور ملناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف 

 . أكادميية أسباير

 : مهنطمقت  لدتصور لملقرتح

ملواجهة  املناسبةيف هذه الدراسة تتعلق بقائمة القيم األخالقية استناداً إىل ما مت التوصل إليه من نتائج 
ت العوملة الثقافية، ونتائج حتليل منهج الدراسات اإلسالمية ومالحظة ممارسات املعلمني يف حتداي

وإطار مرجعي  ويف ضوء ما مت عرضه من إطار نظري ودراسات سابقة ضوء هذه القيم األخالقية،
القيم قصور يف تضمني هذه الجوانب بعض يتضح وجود  للقيم األخالقية من منظور إسالمي

األخالقية يف منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير، ويف مدى تناول املعلمني 
هلذه القيم األخالقية من خالل أساليب تنمية القيم، األمر الذي يرتتب عليه ضرورة تطوير هذا املنهج 
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واجهة التحدايت الراهنة للعوملة مل املناسبةليواكب ما يلزم عمله من أجل تنمية القيم األخالقية 
ومع أن هنالك جوانب عديدة قام املنهج واملعلمون بتغطيتها يف جمال بناء القيم عند الطالب . الثقافية

ملواجهة حتدايت العوملة إال أن جوانب القصور املوجودة تعترب يف جمملها منطلقًا لوضع هذا التصور، 
 :وميكن حصر هذه املنطلقات فيم يلي

د بعض القصور يف مستوى تضمني منهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير للقيم وجو  -3
 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةاألخالقية 

وجود بعض الضعف يف مدى تناول معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير للقيم  -6
 .ةملواجهة حتدايت العوملة الثقافي املناسبةاألخالقية 

 :لألهرلف لدعتم  دمتصور لملقرتح

 :أن حيقق األهداف التاليةحياول هذا التصور املقرتح السابقة،  املنطلقاتيف ضوء 

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية يف  املناسبةتطوير جوانب القصور يف تضمني القيم األخالقية  -3
 .رمنهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباي

ملواجهة حتدايت  املناسبةزايدة توظيف أساليب تنمية القيم األخالقية وتناول القيم األخالقية  -6
 . العوملة الثقافية عند معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

 :وظحة  وفمسف  لدتصور لملقرتح

اجملتمع ووسيلة رئيسية إلحداث التغريات  أن الرتبية متثل نظاما من أنظمة( 64: 6133)بني  مسعود 
املرغوبة ملواجهة حتدايت العوملة، واليت يقع على عاتقها عبء إعداد املواطنني للقرن احلادي والعشرين 

 .من خالل مراعاة البناء القيمي واألخالقي ومواكبة التقدم التكنولوجي واالنطالق حنو العاملية

ا النتماء اإلنسان لدينه ووطنه وهويته، وهتمش خصوصيات أينا أن العوملة تشكل هتديدولقد ر 
وقيمها على حساب قيم اآلتية من قوى السيطرة العاملية، كما عرفنا أن للقيم األخالقية دور   اجملتمعات
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كبري يف مساعدة الفرد واجملتمع على مواجهة هذا الطوفان الثقايف،  حبيث تبين فيهم أسس التمسك 
 .وتشكل سلوكهم وعالقاهتم يف نسيج اجتماعي قوي ومتني ابملبادئ واملعتقدات،

يف تنمية وتدعيم القيم واألخالق يف ظل خصوصاً اإلسالمية عموما والرتبية وألمهية دور الرتبية 
وألن للمرحلة الثانوية أمهية خاصة يف حتديد شخصية الطالب وتوجهاته يف النواحي املعرفية العوملة، 

كان ال بد من إعادة النظر يف هذه املناهج والعمل على تطويرها وحتسينها  والوجدانية واالجتماعية،
 .مبا حيقق الدور املنوط هبا يف ظل حتدايت ثقافية تتواىل يف أتثريها على هذه األمة بشيبها وشباهبا

  :عهنتصح لملهنج  لدتتدة  لدتصور لملقرتحتضرن 

 اقرتاحاً  62وقد تضمن التصور  :لألهرلف -

 اقرتاحاً متعلقة ابحملتوى 63وتضمن  :لحملتوى -

 اقرتاحاً متعلقة بطرق التدريس 64وتضمن التصور  :طحق لدتررةس -

 .متعلقا ابلتقومي اقرتاحاً  36وقد تضمن التصور املقرتح  :ولدتقومي -

مادة موضوعًا لتناوهلا يف  (61)كذلك فقد مت اقرتاح عدد من املوضوعات وعددها  -
من أجل إعداد الطالب ملواجهة التحدايت الثقافية الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية 

 (2)ممحق رقم   .للعوملة، ومن أجل تنمية بعض القيم األخالقية املرغوبة يف هذا اإلطار

  :عهنتصح لملهنج  لدتتدة  لدتصور لملقرتحتضرن 

 :لألهرلف: أوالا 

ف اهلامة للمنظومة الرتبوية  خاصة ئأساسيا للمنهج وهلا العديد من الوظاتعد األهداف الرتبوية حمورًا 
وتشكل هذه األهداف عنصرًا حيواًي يف مدخالت املنهج اليت . وللمنظومة االجتماعية بشكل عام

حتددها فلسفة اجملتمع وتطلعاته، وتشكل مصدرا أساسيا يف اختيار الفعاليات والنشاطات الرتبوية 
عرفة إىل قوة وظيفية بناءة وتساعد األهداف على حتويل امل. سسة التعليمية على حتقيقهااليت تعمل املؤ 
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يستفيد منها املتعلم يف مواقع حياته املتعددة أثناء تعلمه وأثناء حياته، كما تقدم األهداف األساس 
 (661 :م6111ابمهام، )ة ءلدافعية األفراد ليكون أداؤهم على أعلى املستوايت من الفاعلية والكفا

وبناء على ذلك فإن األهداف الرتبوية للمنهج جيب أن تسعى لتحقيق األمور التالية يف سبيل 
 :تفعيل دور املنهج يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية

 .ترسيخ انتماء الطالب ألمته العربية واإلسالمية وهلويتها الثقافية (3
 . لديه بعقيدته وهويتهتنمية ثقة الطالب بنفسه وأمته وتعميق االعتزاز  (6

 . تنمية روح املسؤولية جتاه األمة واجملتمع الذي يعيش فيه الطالب (1

 من األكرب اهلدف وهو عز وجل من خالل اخلالفة يف األرض وعمارهتا هللا لعبادة اإلنسان إعداد (4
 . اناإلنس خلق

 . ومكان زمان لكل وصالحيتها احلياة يف وأثرها اإلسالم نظم الطالب تعريف (5

االعتزاز ابلرتاث الثقايف والتاريخ احلضاري للعرب واملسلمني وما يتضمن ذلك من عادات  (2
 .وتقاليد

 وأن وامليول واالجتاهات ابلقيم يتعلق والذي املنهج ألهداف ابلنسبة الوجداين ابجملال االهتمام (7
 . املتعلمني لدى التعليمي العائد تقومي يف نصيب هلا يكون

 . األخالقية اإلسالمية لدى الطالباالرتقاء ابلقيم  (8

 . غرس قيم البذل والعطاء واإليثار والشعور اإلنساين واالبتعاد عن الفردية واألاننية (1

 تساعدهم واجتاهات وقيم الطالب يكتسبها سلوكية مهارات إىل التعليمية األهداف ترمجة (31
 .العصر متطلبات مع التكيف على

الطالب على تقبل التغريات االجتماعية واالقتصادية اليت التأكيد على دور املنهج يف مساعدة  (33
 . حتدثت يف اجملتمع
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 يف األساسية والقيم الدين مفاهيم وغرس املتعلمني؛ لدى الذاتية الرقابة مفهوم وتعزيز تنمية (36
 . صدورهم

 . عليها الرد من ومتكينه اإلسالم حول تثار اليت الشبهات ضد الطالب حتصني (31
 . واالجداد يف احلفاظ على اهلوية يف مواقفهم التارخييةتقدير دور العلماء  (34
 . تنمية مهارات التفكري بشكل عام ومهارة التفكري اإلبداعي والناقد بشكل خاص (35
 . تنمية اجتاهات العمل اجلماعي وروح الفريق املتعاون (32
 . فواملواق األمور واحلكم على والتحليل والتقومي والنقد املنهجي التفكري على القدرة تنمية (37
 . إكساب الطالب مهارات التعامل مع اآلخرين وآداب احلوار والنقاش (38
 عن البحث إىل الفرد يدفع بدوره وهذا ومشكالته ومطالبه اجملتمع حباجات األهداف ربط (31

 . األهداف تلك لتحقيق مناسبة ووسائل أساليب
 . اليت تقابلهالتأكيد على النمو الشامل املتكامل للمتعلم ملواجهة التحدايت  (61
 :التالية األربعة املبادئ يف تتلخص واليت الناجح التعلم مبادئ مع األهداف قائمة وضع مراعاة (63
 يعيشون اليت أو البيئة اخلربة وإطار الطالب منو ملستوى مالئمة تكون أن: مبدأ االستعداد 

 .فيها
 واالستمرار  للبقاء قابلية األكثر التعلم نواتج تعكس أن: مبدأ االحتفاظ.   
 خمتلفة مواقف يف لالستخدام ابلقابلية تتسم تعلم نواتج على حتتوى أن: مبدأ االنتقال . 
 م6115 سليم وآخرون،) .وميوهلم الطالب حباجات مرتبطة تكون أن: مبدأ الدافعية: 

351) 
 طريق األخرى عن للمجتمعات والثقافية اإلعالمية الوسائل من يستقبله ما ضد الفرد حتصني (66

 حيافظ حبيث والتمحيص االختيار من متكنه اليت والقيم ابملهارات وتزويدهم املتعلمني وعي تنمية
 . الذوابن من وحفظها والقومية احلضارية اهلوية على

االنفتاح على الثقافات العاملية وتدعيم ما يتفق مع العادات والتقاليد والقيم العربية  (61
 .واإلسالمية
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 وتبادل والتواصل التعارف إىل ليدعو االختالف هذا يستثمراحلوار والتعايش مع اآلخر  (64
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ  : ، لقوله تعاىلواملنافع اخلربات

 (31 : ، اآليةاحلجرات)چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 . يف جمال التعلم والدراسة إكساب الطالب مهارات التعامل مع التقنيات احلديثة (65
 .تنمية قدرة الطالب على البحث يف جمال الدراسات اإلسالمية من مصادرها املعتربة  (62

 : لحملتوى: اثوةتا 

يعد  بل ، هلا حقيقة ترمجة ليكون األهداف بعد وأييت املنهج، مكوانت من الثاين املكون احملتوى ميثل
تقومي   وأساليب وأنشطة ووسائل طرق تدريس من املنهج عناصر بقية حوله تدور الذي العنصر احملتوى

 . (615 :م6111ابمهام، )

وألجل ذلك فإن احملتوى جيب أن حيمل بعض السمات ليؤدي دوره يف تعزيز القيم األخالقية 
 : ملواجهة العوملة الثقافية ومنها املناسبة

اإلسالمية كالقرآن الكرمي اشتمال املنهج على موضوعات خمتارة من مجيع فروع الدراسات  (3
واحلديث الشريف والعقيدة والفقه والسرية واألخالق والنظم حبيث يظهر للطالب مشول نظام 

 . اإلسالم ورقي تعاليمه ومبادئه
الرتكيز على تعزيز البناء العقدي يف النفوس حلماية النموذج االجتماعي والثقايف ومن أجل امتالك  (6

 (261 :م 6117منصور، )التفوق اإلمياين 
العناية ابللغة العربية ألن اللغة العربية ليست جمرد أداة للتخاطب بل هي وعاء ثقايف وهوية  (1

 (263 :م 6117منصور، )إسالمية 
 . تناول املوضوعات اليت تنمي ثقة األمة بنفسها واعتزازها بعقيدهتا وهويتها (4
تمع وقضاايه البيئية التأكيد على حاجات وميول الطالب وقدراهتم وكذلك حاجات اجمل (5

 . واالجتماعية والتكنولوجية
 .ابحملتوى وربطها واالجتماعية الطبيعية املتعلمني بيئة مراعاة (2
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 ليؤدي املناسب الكم وما يؤثر فيها من عوامل خمتلفة، واختيار التعليمية البيئة شروط مراعاة (7
 . الشروط هذه ظل يف وظيفته

 .اجتماعية وأوضاع وتقاليد تراث من اآلمة وحاجات قضااي احملتوى يتضمن أن (8
 على املبدعة القادرة الواعية الشخصية بناء على تساعد اليت واملوضوعات للمعارف اجليد االنتقاء (1

 تكون حبيث واالستمرارية ابملرونة املعارف هذه تتصف أن مراعاة مع العصر هذا يف بسالم العيش
 .اجتماعية وحاجات وعلوم معارف من يستجد ملا والتطوير واإلضافة للحذف قابلة

 . والتطبيقي يف احملتوى النظري اجلانب بني لربطا (31
لرتكيز على دروس السرية النبوية وسرية اخللفاء الراشدين وإبراز القيم واملبادئ اليت ميزت تلك ا (33

 .احلقبة
 . أن يتضمن املنهج مناذج عملية وقصص واقعية جتسد القيم األخالقية يف املمارسة والتطبيق (36
أن يشتمل احملتوى على مقارنة بني تعاليم اإلسالم والثقافات األخرى لبيان متيز وفضل  (31

 . اإلسالم يف قيمه ومبادئه
 .أن يتضمن احملتوى توضيحا لآلاثر السلبية للسلوكيات املنحرفة حىت يتجنبها الطالب (34
مية حىت تشجع أن يركز احملتوى على اآلاثر اإلجيابية لاللتزام ابألخالق واآلداب اإلسال (35

 . الطالب على التمثل هبا
أن يتضمن احملتوى غزوات الرسول عليه الصالة والسالم والرتكيز على القيم اإلسالمية وقت  (32

 . احلروب وأخالقيات التعامل مع األسرى أو مع العدو
أن يشتمل املنهج على موضوعات تعاجل بعض القضااي العاملية املعاصرة من منظور إسالمي  (37

وغريها من ...  لسالم ، حقوق اإلنسان ، قضااي البيئة ، حقوق املرأة ، العالقات الدوليةا) :مثل
 . (املوضوعات

 على القادرة املبدعة الواعية الشخصية بناء على تساعد اليت واملوضوعات املعارف اختيار (38
 قابلة تكون حبيث واالستمرارية ابملرونة تتصف أن مراعاة مع العصر هذا يف بسالم العيش

 .  واملعارف العلوم من يستجد ملا والتطوير واإلضافة للحذف
أن يتضمن حمتوى املنهج الرجوع إىل مصادر إسالمية صحيحة ونقية غري الكتاب، كاملراجع  (31

 .والكتب واملواقع اإللكرتونية املعتمدة
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 .وتنظيمها اإلسالمية مادة الدراسات بناء يف والتتابع االرتباط مراعاة (61
حسب ما يستجد وحسب ما يتم استخالصه  والتطوير للتقومي دائم بشكل احملتوى إخضاع (63

 .من التغذية الراجعة

 : طحق لدتررةس: اثداتا 

 متطلبات من هي اليت املهارات ببعض الطالب تزويد املدرسة واملعلمني  من يتطلب احلايل العصر إن
 ، الواحد الفريق بروح العمل اجلماعي املهارات هذه والعشرين، ومن احلادي القرن يف العصرية احلياة
 أبنواعه التفكري وتعزيز مهارات والنقد، احلوار مهارات امتالك ، املنتج التفاعل ، اآلخرين تقبل

 وعلمية، كذلك يقع على عاتق املعلمني تنمية القيم األخالقية سليمة بطريقة املشكالت حل ومهارات
 استحداث مت فقد ذلك أجل ومن بسالم، والعيش الراهنة التحدايت مواجهة تعني الطالب على اليت

لالنطالق بقوة  املناسبةاملهارات والقيم  اكتساب على الطالب تساعد اليت طرق التدريس من العديد
وعلى املعلمني أن يطلعوا على هذا األساليب والوسائل . وثقة يف حياهتم العملية والعلمية

واالسرتاتيجيات، وأن يطوروا استعدادهم لتطبيقها عمليًا يف صفوفهم حىت حتقق األهداف املرجوة من 
 (655 :م6111،  ابمهام)املنهج 

ملواجهة العوملة الثقافية فإنه ال بد  املناسبةم األخالقية ومن أجل حتقيق دور املعلم يف تعزيز القي
 : من مراعاة األمور التالية

 القيم ،وترسيخ وتدبراً  تالوة العزيز بكتابه ووصلها وتعاىل سبحانه ابهلل املتعلمني قلوب ربط -3
 .نفوسهم يف واملبادئ

 .اخلربات املتاحةاحلث والرتكيز على دور الطالب يف الوصول للمعلومات واستكشافها عرب  -6
 .وغريها والنفسية واجلسمية العقلية النواحي مجيع من ابملتعلم االهتمام -1
 .غاية حبد ذاهتا وليست النمو لتحقيق وسائل الدراسية املقررات والكتب اعتبار -4
 من اإلجيابية والسلوكيات واملبادئ والقيم املفاهيم املتعلمني إكساب هي املعلم غاية تكون أن -5

 . املنهج خالل
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 أن على ، الفردية والفروق وميوهلم الطالب حلاجات مراعاة التدريس طرق استخدام يف التنويع -2
السليم وال يقتصر على التلقني واحلفظ  التفكري على التدريب هو األساسي اهلدف يكون

 (136 :م6111ابمهام، ) .ونقل املعلومات
 .املعلومات الصحيحة واحلديثةتفعيل دور املكتبات املدرسية وحتديثها لتقدمي  -7
 .حث الطالب على املشاركة يف احلياة االجتماعية واألعمال التطوعية واخلريية -8
 .وتصرفاته والتزاماته خلقه يف لطالبه حسنة قدوة املعلم يكون أن -1

 متحمساً  لعمله حمباً  اإلسالمية معلم الدراسات يكون أن بد ، إذ ال لعمله املعلم حب -31
ھ  ھ  ے  چ : تعاىل لقوله عالية معنوية بروح طلبته عند املبادئلغرس  مندفعا له

التوبة، )  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
 (368: اآلية

 ال حىت طالبه مع واملوضوعية ابلصرب يتحلى أن للمدرس بد فال ابلصرب املدرس حتلي -33
 .اإلسالمية  مادة الدراسات من ينفروا

 لسلوك الفعلية التطبيقية النواحي عن املعرفة علوم يف النظرية املفاهيم فصل عدم مراعاة -36
 .وتوجيهها مبتابعتها االهتمام مع املتعلم،

 .واملهارات األنشطة خالل من للمتعلم الذايت التعلم فرصة إاتحة -31
 .القرارات واختاذ املشكالت حل على التدريب يف تساعد اليت املواقف هتيئة -34
 . اإلجيايب والتعاون التنافس روح وخلق واجلماعي الثنائي ابلعمل املنفذة األنشطة توفري -35
 .استخدام وسائل تعليمية كالفيديو واألفالم والربامج التلفزيونية اليت تعزز القيم -32
 .االهتمام ابألنشطة الصفية والالصفية واخلربات املتنوعة واملستمرة واملتتابعة -37
 .ومشكالهتا احلياة ومبواقف ابلبيئة املنهج خربات ربط -38
 تتيح اليت اجلماعية األنشطة على الالصفية األنشطة أو التعليمية األنشطة يف الرتكيز -31

إمكاانت  حسب األدوار توزيع على تعتمد تعاونية مجاعية بطريقة ويفكر يعمل أن للمتعلم
 ( 83 :م6116العلي، ) .اجملموعة يف فرد كل وقدرات

 اجملتمع وخدمة الطالب نفوس يف العمل حب بغرس تقوم اليت ابألنشطة االهتمام -61
 (687 :م6111،  ابمهام) .والبيئة
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 يدفع سوف هذا أن والشك وتنفيذه ختطيطه ويف النشاط اختيار يف املتعلم إشراك -63
 بدءاً  سريه مراحل مجيع يف شارك الذي النشاط هذا إلجناح اجلهد من املزيد بذل إىل املتعلم
 املتعلم يكون أن إىل تدعو اليت احلديثة الرتبية به تنادى ما وهو التنفيذ وحىت التخطيط من

 (688 :م6111 ابمهام،). سلبياً  متلقياً  وليس املعلومة عن وابحثا مشاركاً 
 حدود خارج بل وخارجه الفصل داخل املدرسي والثقايف االجتماعي النشاط تفعيل -66

 .واالجتماعية واالقتصادية الثقافية واملنشآت املنظمات مع التنسيق خالل من املدرسة
لذلك ميكن توظيف الدراما واملسرح املدرسي لتقدمي التاريخ تفعيل املسرح املدرسي  -61

النقي بعيدا عن دسائس وتشويه املستغربني واملستشرقني، وبعث التاريخ اإلسالمي املشرق 
التاريخ والوعي وبث قيم األمة وعزهتا وعطائها احلضاري، حيث تعمل الدراما على استدعاء 

 (265 : م6117منصور، . )به وليس جمرد القراءة فقط
هتيئة االستخدام اآلمن لشبكة اإلنرتنت حجب املواقع اليت تبث األفكار اهلدامة  -64

واملواد اإلابحية، مع تزويد املستخدمني بعناوين املواقع الدينية والثقافية املفيدة وحتذيرهم من 
 (265 :م6117منصور، ) .املواقع اهلدامة

 : لدتقومي: رلبعتا 

 مباشرًا على أتثرياً  الرتبوي، فهي متلك املنهج التقومي من العناصر األساسية يف منظومة عملية تعد
 دقيقة منهجية وفق التعليمية، وهذا يستدعي أن تتم عملية التقومي للعملية واخلارجية الداخلية الكفاءة
 كبرياً، اهتماماً  ابلتقومي احلديثة وهتتم الرتبية  .املعال وحمددة األسس واضحة علمية معايري إىل مستندة
 مما الرتبوية ابملمارسة لالنتقال املربني أداة هو فالتقومي نفسها التعليم عملية من يتجزأ ال جزءاً  وتعتربه

 الرتبوية ابلربامج يتعلق ما كل يف ركن أساسي فهو يكون عليه األمر، أن ينبغي ما إىل قائم هو
 عملية والتقومي ، القرارات متخذي أمام املقرتحة البدائل لتحديد متهيداً  عليها واحلكم وتصنيفها
 (613 :م6111ابمهام، ) .للتطوير قابليته من وتزيد ما، برانمج أداء حتسن أن يفرتض مستمرة

ومن أجل حتقيق دور التقومي كعنصر أساسي يف املنهج القائم على تعزيز القيم األخالقية 
 : ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية فإنه ال بد من مراعاة األمور التالية
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 العقلية الطالب قدرات على التعرف خالهلا من ميكن بطريقة التقومي وأدوات أساليب اختيار (3
 .واملهارية والوجدانية

االهتمام ابلتقومي الرتاكمي جلميع جوانب شخصية املتعلم هبدف الكشف عن جانب القوة  (6
 (613 :م6111ابمهام، ) .وجوانب الضعف يف العملية التعليمية

 التلميذ أخطاء عن الراجعة ابلتغذية والتلميذ املدرس االهتمام ابلتقومي التكويين الذي يزود (1
 كل على جيب مبا واملتعلم املعلم يزود انه كما املوضوعة لألهداف حتقيقه ومدى حتصيله ومستوى
 (618 :م6111ابمهام، ) .منهما

 من الطالب متكن من التأكد فيه يتم الذي األداء تقومي أسلوب ابعتماد التطبيقي ابجلانب العناية (4
 ( 111 :م6111احلامد وآخرون، ).واملعرفة  املهارة

املعريف مبا فيها التفكري الناقد  اجملال يف العليا املستوايت قياس على تعمل تقومي أساليب استخدام (5
 .واإلبداعي والتحليلي

الرتكيز على التقومي املتضمن ملسائل تتطلب حاًل للمشكالت أو اقرتاح حلول غري تقليدية، مبا يف  (2
 . ذلك إبداء الرأي اخلاص للطالب يف املواقف املختلفة

 من املستفادة اخلربة وحتقيق ، التفكري يف العلمي األسلوب استخدام على الطالب قدرة تنمية (7
 .املعلومات مصادر مجع يف التعليم

 من الطالب متكن من التأكد فيه يتم الذي األداء تقومي أسلوب ابعتماد التطبيقي ابجلانب العناية (8
 ( 111 :م6111 احلامد وآخرون،). واملعرفة  املهارة

 لتاليف املستخدمة والطرق املتبعة اخلطوات صحة واختبار القوة ونقاط الضعف نقاط تشخيص (1
 .الضعف نقاط

 أخطائه اكتشاف وحماولة لنفسه الفرد ابلتقومي الذايت الذي يقوم على حماسبةاالهتمام  (31
 (631 :ه3431شحاته، ). وإصالحها

 -امليول يف املتمثل السلوك من االنفعالية اجلوانب تقيس واليت النفسية االهتمام ابالختبارات (33
 :م6111ابمهام، . )إعماله وحتليل املتعلم يف املكتوبة والتقارير ابملالحظة وتقاس االجتاهات

113) 
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األخذ ابملفاهيم احلديثة للتقومي  واليت ال حتصر التقومي بصورة االمتحاانت، فاالمتحان هو  (36
يركز على جانب واحد من الشخصية وال يقيس الذكاءات املتعددة والقدرات واملهارات املتنوعة 

 (261 :م6117منصور، ). اليت تقاس أبساليب أخرى متعددة

يلي جمموعة مقرتحة من العناوين واملوضوعات اليت ميكن أن تضاف ملنهج الدراسات  وفيما
اإلسالمية  للمرحلة الثانوية من أجل إعداد الطالب يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة، ومن أجل 

 : تنمية بعض القيم األخالقية املرغوبة يف هذا اإلطار

لسإامامة  دمرحلم   عهنتوةن موضوعت  مقرتل  ملتدة لدررلات  
 لداتووة  ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة 

 شبهات حول اإلسالم والرد عليها 3

 أخالق الرسول الكرمي 6

 قضااي فقهية معاصرة 1

 اإلسالم والعلم احلديث 4

 مواقف وعرب من حياة الصحابة 5

 االنتماء واملواطنة يف اإلسالم 2

 اإلسالمآداب احلوار واالختالف يف  7

 اإلعالم اإلسالمي 8

 دور احلضارة اإلسالمية يف تقدم  اإلنسانية 1
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 اإلسالم والتفرقة العنصرية 31

 التفك ر والتفكري يف اإلسالم 33

 العمل اخلريي والتطوعي يف اإلسالم 36

 آداب اللباس والزينة 31

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم 34

 مكانة املرأة يف اإلسالم 35

 موقف اإلسالم من التطر ف واإلرهاب 32

 أخالق احلرب يف اإلسالم 37

 إجنازات علماء العرب واملسلمني 38

 اآلاثر االجتماعية والصحية للعالقات احملر مة 31

 ضوابط شرعية لوسائل التواصل االجتماعي 61
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 لخلتمت : لدفصل لخلتمس

 ممخص لدبحث ولدهنتتئ  ولدتوصةت  ولملقرتلت 

، من مث نعرض ملخصاً  شكلته وأمهيته وخطواته وإجراءاتهملخصًا للبحث وميتضمن هذا الفصل 
 .للنتائج، وبعدها ما توصلت إليه الدراسة من التوصيات واملقرتحات

 خماص  لدبحث

 :مشكم  لدررلا 

يالحظ أن  اإلنسانية واالجتماعية احمليطةشكالت املواقع احلياة املعاصرة و  يستطيع كل من يعايش
ويظهر جلي ا أثر العوملة على فئة الشباب الذين هم يف القيم األخالقية، تأثري احلاصل بوضوح حجم ال

وقد . دايت وتغيرياتأكثر استهدافا من غريهم وأكثر أتثرا إبفرازات ما حتمله العوملة الثقافية من حت
يظهر هذا التأثر على فئة الشباب يف العديد من نواحي حياهتم وسلوكهم وعالقاهتم، فتارة جتد تقليدا 
للمالبس واملوضات وقصات الشعر، واترة أخرى جتد تزايدا ابلسلوكيات املنحرفة والعالقات املشبوهة،  

اليت اهتزت لديها الثقة واالعتزاز  كما ال خيفى على من يتعامل مع الشباب وجود بعض الفئات
ابهلوية الدينية والثقافية فتجدهم يتجهون حنو تقليد النمط الغريب يف السلوك والتعامل وطريق التفكري، 

 . وغريها

دور كبري يف بناء اإلنسان من داخله وخارجه، فهي تصنع إنساان قواي بفكره  للقيم األخالقيةو 
ت احلياة املتتالية بصالبة وثقة، فال يكون عرضة لالهتزاز مع كم ومبادئه، ليتمكن من مواجهة حتداي

ولقد أوىل اإلسالم أمهية خاصة لتنمية القيم واألخالق . التغيريات اليت تشهدها أمناط احلياة املعاصرة
 .وجعل من أهم مقاصده إمتام مكارم األخالق

فقد وجدت الفرصة  ،اليت سأجري الدراسة على مناهجهاو  يف قطر ويف أكادميية أسباير
لالطالع على مناهجها ورسالتها عن قرب، وذلك لعملي فيها ملدة ثالث سنوات، يف السنة األوىل 
 معلماً ملادة الدراسات اإلسالمية، ويف السنتني التاليتني عملت منسقاً ملادة الدراسات اإلسالمية، وقد 



244 
 

نشاء جيل متسلح ابلعلم والقيم، ومتفتح ورسالتها على إ ة األكادمييةيف رؤي اتركيز  رأيت أن هنالك
على الثقافات العاملية مع احلفاظ على اهلوية األصلية للطالب، خصوصا أن خرجيي هذه األكادميية 
سيكونون مستقبال جنوما يف عامل الرايضة على املستوى احمللي والعاملي، وسيكون من ضمن براجمهم 

ات وبيئات جديدة، إذ يسافر الطالب ابستمرار ويتعاملون احلالية االحتكاك املباشر واملستمر مع ثقاف
افق أو ختتلف مع بيئتهم مع أشخاص من خمتلف الثقافات والدايانت، ويتعرضون لقيم قد تتو 

 .األصلية

أن يتم إعداد الطالب  وإن من أهم أهداف مادة الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير
سلوكيا وأخالقيا مع بيان مساحة دين اإلسالم ورسالته العاملية السامية، وكذلك فإن القائمني على 
مناهج األكادميية حريصون كل احلرص على ربط املنهج بواقع احلياة املعاصر وما يسوده من قضااي 

مية لطالب املدارس واليت حترص ومستجدات، وهو ما يتوافق مع عموم أهداف مادة الرتبية اإلسال
على إعداد جيٍل واٍع ومتعلم، قادٍر على مواجهة التحدايت من خالل قوة الشخصية ومواكبة التطور 

وقد حرصت أكادميية أسباير منذ أتسيسها على . مع احلفاظ على أسس اهلوية احلضارية والدينية
لى توعيتهم وتوسيع آفاقهم للتعامل مع ما محاية طالهبا من السلوكيات واألفكار املنحرفة، وعملت ع
 .حييط هبم من أحداث وفق أسس تربوية وإسالمية سليمة

الباحث من خالل العمل مع هؤالء الطالب أن هنالك الكثري من التساؤالت اليت  وجدولقد 
ما  يطرحوهنا تتعلق بتأثريات ثقافة العوملة، كما أن هناك العديد من حاالت احلرية والتشتت يف فهم

حييط هبم، أو حاالت من الشك والرتدد يف التعامل مع بعض املواقف مرد ها يعود إىل التناقض 
 .احلاصل بني القيم اليت يتلقوهنا وبني بعض املمارسات والسلوكيات اليت حتدث يف عاملهم

ر أن هنالك حاجة لتطوير منهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباي يتبنيوبناء على ما سبق 
وهذ البحث حياول تقدمي . بشكل يتضمن القيم األخالقية املناسبة ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية

تصور مقرتح ملنهج الدراسات اإلسالمية يف ضوء القيم األخالقية املناسبة ملواجهة حتدايت العوملة 
ة الدراسات الثقافية، ويرصد ما يركز عليه املعلمون من قيم من خالل أساليب تدريسهم ملاد

أائم  اإلسالمية، يف سبيل حتقيق الدور املنشود للقيم األخالقية يف حتصني طالب هذه املرحلة
 :لدررلا 
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فيها أمهية القيم األخالقية ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية لتجيب عن  تظهرأتيت هذه الدراسة اليت 
 :السؤال الرئيسي التايل

االسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير يف ضوء القيم  ما التصور املقرتح ملنهج الدراسات
 :ويتفرع عنه األسئلة التالية ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةاألخالقية 

 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةما القيم األخالقية / 3س

 املناسبةالدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير للقيم األخالقية  مناهجحمتوى  نيما مدى تضم/ 6س
 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟

ما مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير على القيم / 1س
 ؟ضمن أساليبهم ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةاألخالقية 

منهج الدراسات االسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير يف التصور املقرتح لتطوير  ما/ 4س
 ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية؟ املناسبةضوء القيم األخالقية 

 :ررلا أهرلف لد

 :ما يليإىل حتقيق  هتدف هذه الدراسة

اإلسالمية يف أكادميية أسباير يف قطر للقيم  دراساتال مناهج نيمدى تضم التعرف على (3
 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية  املناسبةاألخالقية 

مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير على  التعرف على (6
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية من خالل استخدام أساليب تنمية القيم  املناسبةالقيم األخالقية 

 .األخالقية
ملواجهة حتدايت  املناسبةوضع تصور مقرتح ملنهج الدراسات االسالمية يف ضوء القيم األخالقية  (1

 .العوملة الثقافية

 :ررلا أمهة  لد
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 :تتضح أمهية هذه الدراسة من خالل األمور التالية

تتمثل بتقدمي دراسة حول دور القيم األخالقية يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية وإثراء  : أمهة  وظحة
 . الدراسات املتعلقة مبناهج الدراسات اإلسالمية وتطويرها

 :وتتمثل ابألمور التاليةأمهة  عرمة ، 

لتنمية القيم األخالقية  اهتمامهم من خالل توجيه مادة الدراسات اإلسالميةمساعدة معلمي  .3
  .لدى الطالب من خالل حمتوى املنهج واألساليب اليت تنمي القيم األخالقية

وذلك بتوجيههم حنو التمسك ابلقيم األخالقية اليت يتلقوهنا يف مادة  طلبة األكادمييةإفادة  .6
  .اهتمالدراسات اإلسالمية، لتساعدهم يف مواجهة حتدايت العوملة اليت يتعرضون هلا يف حي

 الدراسةهذه نتائج  من خالل القائمني على أتليف مناهج الدراسات اإلسالميةإفادة املتخصصني  .1
 .يف عملية املراجعة والتطوير املستمرةواالسرتشاد أبدواهتا 

إفادة الباحثني املهتمني بدراسة املناهج وطرق التدريس عموما واملهتمني بدراسة القيم األخالقية يف  .4
خاص من خالل نتائج هذه الدراسة، وتوجيه اهتمامهم حنو قضااي تثري اجملال  املناهج بشكل

 .البحثي مبا خيدم العملية الرتبوية ومستقبلها

 :مهنج  لدررلا 

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من أجل حتقيق هدف هذه الدراسة وملناسبته ملثل هذا النوع من 
يقوم على وصف واقٍع أو ظاهرٍة ما من خالل حتليلها بدقة، الدراسات، واملنهج الوصفي التحليلي 

 .ومن مث يتم التوصل إىل استنتاجات تتعلق هبذه الظاهرة

 :جمترع لدررلا 

 :الدراسة من جمموعةتكونت 

منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية الذي مت اعتماده يف أكادميية أسباير للعام  (3
 :علىويشتمل . م6135/6132الدراسي 
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واثئق وخطط منهج الدراسات اإلسالمية للصف العاشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر للفصل  -
 .درسا( 32)درسا والفصل الثاين ويتضمن ( 35)األول ويتضمن 

واثئق وخطط منهج الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر  -
 .درسا( 31)ثاين ويتضمن درسا والفصل ال( 35)للفصل األول ويتضمن 

واثئق وخطط منهج الدراسات اإلسالمية للصف الثاين عشر إضافة حملتوى الكتاب املقرر للفصل  -
 .درسا( 33)درسا والفصل الثاين ويتضمن ( 36)األول ويتضمن 

ويضم كل كتاب من هذه الكتب جمموعة من الدروس املوزعة عشوائيا واليت تنتمي خلمسة وحدات 
 :اإلسالمية وهذه الوحدات الدراسية هي من الدراسات

 وحدة تالوة القرآن الكرمي -
 وحدة تفسري القرآن الكرمي -
 وحدة احلديث الشريف -
 وحدة الفقه اإلسالمي -
 وحدة البحوث اإلسالمية -

 .معلمني( 5)مجيع معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير وعددهم  (6

 :أدول   لدررلا 

 :األدوات التاليةتعتمد هذه الدراسة على 

 :األدوات التاليةتعتمد هذه الدراسة على 

املناسبة ملواجهة  قائمة القيم األخالقيةيف ضوء مت إعدادها  وهي أداة :لاترترة حتمةل لحملتوى (3
 واليت مت إعددها من خالل ما توصلت له األدبيات املتصلة ابملوضوع ،حتدايت العوملة الثقافية

ويتم التأكد من صدقها عن طريق  .ومن خالهلا سيتم حتليل حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية
كما سيتم التحقق من ثبات هذه األداة من خالل   عرضها على حمكمني من ذوي االختصاص،

 .االستعانة مبحلل آخر ومقارنة نتائج التحليل يف احلالتني
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املناسبة ملواجهة حتدايت ضوء قائمة القيم األخالقية واليت مت إعدادها أيضا يف  :بطتق  لملمالظ  (6
واألساليب اليت يستخدمها املعلمون لتنمية القيم عند الطالب، وسيتم التحقق من  العوملة الثقافية،
كما سيتم استخدامها ملعرفة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية على هذه . صدقها وثباهتا

 .ليت تنم ي هذه القيم القيم ومدى ممارستهم لألساليب ا

 :لدررلا  لرود

 :ضمن احلدود التاليةميكن تعميم نتائج هذه الدراسة 

منهج مادة الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية والذي مت اعتماد تدريسه : حدود موضوعية -3
وقد مت اختيار املرحلة الثانوية (. م6135/6132)يف أكادميية أسباير يف قطر للعام الدراسي 

لتناسجب املوضوعات املطروحة يف هذه املرحلة وهدف الدراسة، وكذلك ألمهية هذه املرحلة يف بناء 
الشخصية والقيم لدى الطالب، فاحملتوى يتناول النظام األسري واالجتماعي يف اإلسالم، ويعرض 

 .ملشكالت وقضااي معاصرة تعد من تداعيات العوملة الثقافية ذات املساس املباشر ابلطلبة
 . يف أكادميية أسباير للمرحلة الثانوية الدراسات اإلسالمية ومعلم: حدود بشري ة -6
 .أكادميية أسباير للتفوق الرايضي يف مدينة الدوحة، دولة قطر: حدود مكاني ة -1
 .م6135/6132وهي السنة الدراسية : حدود زمانية -4

 ممخص وتتئ  لدبحث

 :لعدد من النتائج كان من امههاتوصلت الدراسة 

قيمة من ( 65)تضمن حمتوى منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير  -3
ملواجهة العوملة الثقافية وقد كانت هذه القيم يف جمال االعتقاد واجملال  املناسبةالقيم األخالقية 

ة أخالقية قيم( 36)وقد حتققت . األخالقي والسلوكي واجملال الفكري واجملال التعليمي والرتبوي
حبصوهلا على نسبة أعلى من املتوسط احلسايب للنسبة املئوية جملموع التكرارات  منها بنسبة مرتفعة

من قائمة القيم األخالقية وإبمجايل تكرار %( 48)، ومتثل هذه القيم ما نسبته %(4.11)وهي 
على قيمة أخالقية ( 31)من اجملموع الكلي للتكرارات، فيما حصلت %( 26.14)نسبته 
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من قائمة القيم األخالقية %( 56)وهي تعادل  تقل عن املتوسط احلسايب املذكور، نسب أضعف
 .من اجملموع الكلي للتكرارات%( 17.12)ملواجهة العوملة الثقافية وإبمجايل تكرار نسبته  املناسبة

كادميية وبناء على هذه األرقام والنسب فإن منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أ -6
أسباير قد حقق ما تتطلبه مواجهة حتدايت العوملة الثقافية من خالل القيم األخالقية بنسبة 

 .متوسطة
ملواجهة العوملة تفاواًت واضحًا يف منهج الدراسات  املناسبةيتفاوت مستوى توزيع القيم األخالقية  -1

 .اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير
التباين يف توزيع القيم األخالقية ومدى تضمينها يف كل صف من صفوف املرحلة هنالك بعض  -4

وذلك حسب اختالف املوضوعات املطروحة ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)الثانوية الثالثة 
 .يف املنهج لكل صف من هذه الصفوف

واجهة العوملة الثقافية مل املناسبةكان منهج الصف العاشر املنهج األكثر ثراء ابلقيم األخالقية  -5
مرة هلذه القيم يف ثنااي املنهج، يليه منهج الصف احلادي عشر ( 615)وذلك مبجموع تكرار 

هلذه القيم، وأخريًا منهج الصف الثاين عشر الذي اشتمل ( 651)والذي تضمن جمموع تكرار 
 .للقيم األخالقية( 647)على جمموع تكرار 

المية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير لألساليب الثمانية كانت ممارسة معلمي الدراسات اإلس -2
التوجيه : )هي اليت تنمي القيم األخالقية متفاوتة، وكان الرتكيز أكثره منصبًا على ثالثة أساليب

، واليت كانت جمموع تكرارها أعلى  من املتوسط (واإلرشاد، وأسلوب احلوار، والرتغيب والرتهيب
، فيما ظهرت األساليب %(36.5)وبنسبة أكثر من ( 21.87)التكرارات وهو احلسايب جملموع 

: اخلمسة املتبقية بنسب أضعف وبكرار أقل من املتوسط احلسايب املذكور، وهذه األساليب هي
 (.الرتبية ابألحداث، وأسلوب القصة، وضرب األمثال، والقدوة احلسنة، واملمارسة العملية)

سب فإن معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية بناء على هذه األرقام والن -7
 (.ضعيفة)أسباير ميارسون األساليب اليت تنمي القيم األخالقية بنسبة دون املتوسطة 

قيمة من القيم ( 65)معلمو الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير  تناول -8
من خالل ممارسة األساليب اليت تنمي القيم األخالقية، ملة الثقافية ملواجهة العو  املناسبةاألخالقية 

وقد كانت هذه القيم يف جمال االعتقاد واجملال األخالقي والسلوكي واجملال الفكري واجملال 
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قيمة أخالقية منها بنسبة مرتفعة، ومتثل هذه القيم ما ( 36)وقد حتققت . التعليمي والرتبوي
من اجملموع الكلي %( 25.36)لقيم األخالقية وإبمجايل تكرار نسبته من قائمة ا%( 48)نسبته 

من %( 56)قيمة أخالقية على نسب أضعف وهي تعادل ( 31)للتكرارات، فيما حصلت 
من %( 14.88)ملواجهة العوملة الثقافية وإبمجايل تكرار نسبته  املناسبةقائمة القيم األخالقية 
 .اجملموع الكلي للتكرارات

هذه األرقام والنسب فإن معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية  وبناء على -1
 .ملواجهة العوملة الثقافية بنسبة متوسطة املناسبةالقيم األخالقية  تناولواأسباير قد 

ملواجهة العوملة تفاواًت واضحًا عند  املناسبةالقيم األخالقية  ركيزتناول وتيتفاوت مستوى  -31
 .اسات اإلسالمية للمرحلة الثانويةمعلمي الدر 

هنالك بعض التباين يف توزيع القيم األخالقية ومدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية يف   -33
وذلك حسب ( العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)كل صف من صفوف املرحلة الثانوية الثالثة 

 ساليباألف اختالف املوضوعات املطروحة يف املنهج لكل صف من الصفوف، واختال
 .يف بعض األحيان حسب اختالف شخصية املعلمكذلك و ، اليت يستخدمها املعلمون واألنشطة

معلمي الدراسات اإلسالمية  تناولمدى  بنيهنالك توافق كبري بني نتائج بطاقة املالحظة  -36
بني و  هامن خالل ممارستهم لألساليب اليت تنمي ملواجهة العوملة الثقافية املناسبةلقيم األخالقية ل

 . نتائج حتليل منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير
األخالقية  تناواًل للقيمهم األكثر  ادي عشركان معلمو الدراسات اإلسالمية للصف احل -31

جموع تكرار للقيم قدره مب من خالل أساليب تنمية القيم العوملة الثقافيةحتدايت ملواجهة  املناسبة
مرة للقيم األخالقية، ( 351)العاشر ومبجموع تكرار  ، تالهم يف ذلك معلمو الصف(371)

وأخريا معلمو الصف الثاين عشر والذين أظهرت بطاقة املالحظة تركيزهم على هذه القيم 
 .مرة( 355)األخالقية مبجموع تكرار 

خالل االطالع يف ضوء اإلطار النظري هلذا البحث وما تضمنه من أحباث ودراسات، ومن  -34
على أهداف مادة الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانية يف دولة قطر ويف أكادميية أسباير، وابلنظر 
إىل طبيعة التطورات العاملية يف جمال إعداد املناهج ملواكبة ما حتمله العوملة الثقافية من حتدايت 
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ملناهج الدراسات اإلسالمية  مقرتح خاصة من خالل القيم األخالقية، فقد مت إعداد هذا تصور
  :عناصر املنهج التالية التصور املقرتحتضمن و . للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير

 اقرتاحاً  62وقد تضمن التصور : األهداف -

 اقرتاحاً متعلقة ابحملتوى 63وتضمن : احملتوى -

 اقرتاحاً متعلقة بطرق التدريس 64وتضمن التصور : طرق التدريس -

 .متعلقا ابلتقومي اقرتاحاً  36وقد تضمن التصور املقرتح : والتقومي -

مادة الدراسات ناوهلا يف لت( 61)كذلك فقد مت اقرتاح عدد من املوضوعات وعددها  -
من أجل إعداد الطالب ملواجهة التحدايت الثقافية للعوملة، ومن اإلسالمية للمرحلة الثانوية 

 .رغوبة يف هذا اإلطارأجل تنمية بعض القيم األخالقية امل

 توصةت  لدررلا 

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة فإن الباحث يضع هنا بعض التوصيات اليت من شأهنا 
املسامهة يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية من خالل مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف 

 :الدراسات اإلسالمية يف تنمية وتعزيز هذه القيمأكادميية أسباير ومن خالل دور معلمي 

تطوير مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير من خالل تضمينها القيم  -3
احلزم والرفق  :ملواجهة العوملة الثقافية وخصوصا القيم اليت ظهرت بشكل ضعيف وهي املناسبة

. اء والبذل واحلياء والقانعة والتواضع واإلقدام والتفاؤل واإليثارواملبادرة وعلو اهلمة واالحرتام والوف
وذلك ألمهية الدور الذي تقوم به كل قيمة من هذه القيم يف إعداد الطالب ملواجهة حتدايت 

 .العوملة
ملواجهة العوملة الثقافية يف مجيع صفوف  املناسبةضرورة حتقيق التوازن يف تضمني القيم األخالقية  -6

من أجل حتقيق وترسيخ هذه القيم لدى ( العاشر، واحلادي عشر، والثاين عشر)الثانوية املرحلة 
 .الطالب خالل فرتة دراستهم يف املرحلة الثانوية
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ضرورة إضافة موضوعات ملنهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف جانيب العقيدة والسرية  -1
ملوضوعات اليت تتعلق ابلقضااي املعاصرة اليت ، وكذلك االنبوية وذلك لقلة وجود هذه املوضوعات

املرغوبة زرع القيم األخالقية يف فهم ما حييط هبم ول ابل  األمهية دور من هلا ملا متس حياة الشباب
 .ملواجهة حتدايت العوملة

ملواجهة العوملة يف أساليب  املناسبةلقيم األخالقية لمعلمي الدراسات اإلسالمية  تناولزايدة  -4
تدريسهم واسرتاتيجياهتم، وكذلك يف ممارستهم وتطبيقهم العملي هلذه القيم خاصة القيم اليت ظهر 

اإلقدام والعدل واإلحسان والتواضع واالحرتام والقناعة  :فيها بعض الضعف عند املعلمني وهي
وذلك ألن للمعلمني دور هام يف . يثارواملبادرة والبذل وعلو اهلمة والرفق والوفاء والتفاؤل واإل

ترسيخ هذه القيم جنبا إىل جنب مع حمتوى املنهج، وألن معلمي الدراسات اإلسالمية ميثلون املثل 
 .والقدوة احلسنة  للطالب يف جمال االقتداء واحملاكاة يف السلوك والتصرفات

قيم األخالقية، خاصة زايدة استخدام معلمي الدراسات اإلسالمية لألساليب اليت تنمي ال -5
 :األساليب اليت استخدمت بشكل أضعف مقارنة ابألساليب األخرى، وهي

الرتبية ابألحداث، أسلوب القصة، أسلوب ضرب، أسلوب القدوة احلسنة، وأسلوب املمارسة 
 .العملية

العمل على حتقيق الفهم املشرتك لدى معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية للقيم  -2
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، والتأكيد على توحيد اجلهود وحتقيق التوازن يف  املناسبةالقية األخ

 (.العاشر واحلادي عشر والثاين عشر)الرتكيز على هذه القيم يف مجيع صفوف املرحلة الثانوية 
وأنشطة عقد الدورات وورش العمل التطبيقية لتدريب املعلمني على تبين اسرتاتيجيات وأساليب  -7

 .تعليمية وتقوميية تعزز القيم األخالقية لدى الطالب يف املرحلة الثانوية
إجياد فرص للتعاون املشرتك بني كافة املؤسسات واجلهات الرتبوية املؤثرة يف حياة طالب املرحلة  -8

من أجل اإلسهام يف إكساب ... ( املدرسة، األسرة، املسجد، األندية، وسائل اإلعالم)الثانوية 
 .ب املرحلة الثانوية للقيم األخالقية وتنميتها بشكل متواصلطال

األهداف، احملتوى، )تبين التوجهات احلديثة يف بناء منهج الدراسات اإلسالمية من كافة النواحي  -1
من أجل مواكبة التطورات العاملية احمليطة ومن أجل تقدمي أفضل اخلربات ( طرق التدريس، التقومي
 .ية يف سبيل حتقيق النمو الشامل واملتوازن يف شخصية الطالبلطالب املرحلة الثانو 
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إخضاع منهج الدراسات اإلسالمية للتقومي والتطوير واملراجعة املستمرة بناء على ما يتم  -31
استخالصه من التغذية الراجعة وبناء على املستجدات املتعلقة بتحدايت العوملة الثقافية والقيم 

 .ملواجهتها املناسبة

 لدررلا مقرتلت  

 :ويف ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة يقرتح الباحث أيضا ما يلي

وللمواد الدراسية لتشمل املرحل اإلعدادية والثانوية إجراء املزيد من الدراسات املماثلة للمرحلة  .3
األخرى اليت هلا عالقة يف تنمية القيم األخالقية كالدراسات االجتماعية واللغة العربية يف أكادميية 

 .سبايرأ
 .احلكومية واخلاصة إجراء دراسات مماثلة ملناهج الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف مدارس قطر .6
إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة ابلقيم األخالقية اإلسالمية وكيفية مواجهة حتدايت العوملة  .1

 .الثقافية
يف غرس وتعزيز القيم األخالقية  إجراء املزيد من الدراسات حول دور معلمي الرتبية اإلسالمية .4

 .لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدارس قطر
 .االهتمام أكثر ابلدراسات املتعلقة ابلطلبة الرايضيني وحاجاهتم العلمية والبدنية والفكرية .5
وضع مشروعات لتطوير معلمي الرتبية اإلسالمية مهنيا هبدف تنمية مهاراهتم وأساليب تدرسهم  .2

 .صلت إليه الدراسات الرتبويةوفق أحدث ما تو 
إجراء دراسات تتناول التأثريات السلبية للعوملة من النواحي السياسية واالقتصادية وطرق التعامل  .7

 .معها
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 قتئر  لملصتدر ولملحلجع

 :صتدر ابدمغ  لدعحبة لمل: أوالا 

 القرآن الكرمي 
  ،مكتبة : الرايض ،5ط ،صحةح لدرتغةب ولدرتهةبم، 6111األلباين، دمحم انصر الدين

 املعارف للنشر والتوزيع
  ،مصردمحم عبد الباقي، : ، حتقيقكموطأ لسإمتم متد، م3182/هـ3412ابن أنس، مالك :

 .دار إحياء الكتب العربية
  ، املكتبة اإلسالمية : استانبول ،.ط.د ،لملعجم لدواةطم، 3176أنيس، إبراهيم وآخرون. 
  ، مصطفى ذيب البغا ، : ، حتقيقصحةح لدبختريم، 3187البخاري، دمحم بن إمساعيل

 .دار ابن كثري: اليمامة  -، بريوت 1ط
 ،محدو طماس،  :حتقيق ،لدعحبة  واح لدمغ  فقهم، 6114، أبو منصور عبد امللك الثعاليب

 .فة للطباعة والنشرر دار املع: ، بريوت 3ط
 ،عليه أحاديثه وعلق وخرج حققه لملودود، أبلكتم لملودود حتف  م،6113قيم،  ابن اجلوزية :

 . العصرية املكتبة :بريوت ،3ط حسان عبد املنان،
 ،اإلسالمية الدعوة مكتبة: القاهرة ، 8ط ،لدفقه أصول ، ت.  دالوهاب،  عبد خالف. 
  ،أمحد فواز : ، حتقيقكتتب لحلرودم ، 3182الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن أبو دمحم

 .دار الكتاب العريب: بريوت  ،3ط زمريل، وخالد السبع ،
  ،املطبعة : القاهرة ،.ط.د ،خمتتر لدصحتح م ، 3166الرازي، دمحم بن أيب بكر عبد القادر

 .األمريية 
  ،عبد الرحيم : حتقيق ، ، أاتس لدبماغ م3186الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر

 . دار املعرفة: بريوت ،.ط.حممود، د
 ،الكرمي القرآن دار :، بريوت  3، طلدتفتاري صفوةم، 3183علي،  دمحم الصابوين. 
  ، دار إحياء الرتاث : بريوت ،.ط.د ،لدقتموس لحملةط م، 6111الفريوزآابدي، دمحم يعقوب

 .العريب 
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  ،دمحم : ، حتقيقصحةح مسممم، 3155مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري
 .دار إحياء الكتب العربية : القاهرة  ،3ط الباقي،فؤاد عبد 

  ،دار صادر : ، بريوت 3، طدستن لدعحبت، .  دابن منظور، دمحم بن مكرم. 
 :لملحلجع ابدمغ  لدعحبة : اثوةتا 

 ،العريب الفكر دار : القاهرة ،4ط ،ولدتعمةم لدرتبة روح ، م3111عطية،  دمحم األبراشي. 
 ،لجترتعي مهنظور من ولجملترع لملررا م، 3114عديل،  وسليمان، كمال، أمحد األمحد ،

 .املصرية األجنلو مكتبة :القاهرة، 3ط
  ،دار السالم : القاهرة ،3ط ،لملوجز ي أصول لدفقهم، 3111األسعدي، دمحم عبد هللا

 .للطباعة والنشر
  ،مشكما  طمب  لملحلم  لداتووة  مبحتفظ  غزة وابل م، 6111إسعيد، دانيال سليم خالد

اجلامعة : فلسطني كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري،عماججت ي ضوء لدفكح لدرتبوي لسإامامي
 .اإلسالمية بغزة

  ،دار النفائس : عم ان ،.ط.د ،حنو ثقتف  إامامة  أصةم م، 6114األشقر، عمر سليمان. 
  ،مفحدل  أدفتظ لدقحآن لدكحميم، 3113الراغب، احلسني بن دمحم بن الفضل األصفهاين ،

 .الدار الشامية : بريوت ، 6ط
  ،غزة ٠، طمقرم  ي تصرةم لدبحث لدرتبويم، 6111اآلغا، إحسان، واألستاذ، حممود ،

 .مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر: 

 ،غزةالرتبية كلية ، 6ط ،لسإامام ي ولدتعمةم لدتعمم أاتدةبم، 3115إحسان،  األغا ،: 
 .اإلسالمية اجلامعة

  ،مطابع أسباير :، قطر ددةل أودةتء لألمورم، 6134أكادميية أسباير. 
  ،مطابع أسباير: ، قطرواثئق مهنج  لدررلات  لسإامامة م، 6135أكادميية أسباير. 
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  ،أثح ثقتف  لدعومل  عمى لدقةم لحملمة  دمشبتب  ،م6117/ هـ3468آل الشيخ، نوف إبراهيم
، ن طمب  وطتدبت  بعض لجلتمعت  لدسعودة لدسعودي درلا  تطبةقة  الجتتهت  عةهن  م

 .جامعة امللك سعود: اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  أطروحة دكتوراه غري منشورة،
 الكويت ،"اسرتاتيجية تطوير التعليم اجلامعي يف الدول اإلسالمية"م، 6117يسيسكو ، األ: 

 .الحتاد جامعات العامل اإلسالمي املؤمتر العام الرابع
  ،دور لملهنج  لدررلاي ي لدهنظتم لدرتبوي ، م6111/ هـ3411ابمهام، إميان سعيد

اململكة  كلية الرتبية،  رسالة ماجستري غري منشورة، لسإامامي ي مولجج  حتراي  لدعصح،
 .جامعة أم القرى : العربية السعودية 

  ، دار : يةلسعودا ،6ط ،لألدب لملفحد ،م6111/ هـ3463البخاري، دمحم بن إمساعيل
 .الصد يق

  ،بيت : الرايض ،3ط ،صحةح لدبختري ،م3118/ هـ3431البخاري، دمحم بن إمساعيل
 .األفكار الدولية 

  ،لحك  لدتغحةب ي لدسعودة  تغحةب لملحأة أمنوذجاتم، 6131البداح، عبد العزيز أمحد، 
 .ملركز العريب للدراسات اإلنسانيةا: القاهرة ،3ط

  حنو :6111تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام "م، 6111اإلمنائي، برانمج األمم املتحدة
 .األردن –املكتب اإلقليمي: ، عمان"إقامة جمتمع املعرفة

  ،دور لملررا  لداتووة  ي إعرلد طتدب ، م6117/ هـ3468البشري، عايش عطية
اململكة  بية،كلية الرت   ، أطروحة دكتوراه غري منشورة،لملستقبل ي ظل لدتحراي  لملعتصحة

 .جامعة أم القرى : العربية السعودية
  ،دار األعالم : عمان ،3ط ،لدعومل م، 6116بكار، عبدالكرمي دمحم. 
  ، دار : دمشق 3ط ،من أجل لوطماق  لضترة  شتمم م، 6115بكار، عبدالكرمي دمحم

 .القلم
  ،قاهرةال  ،3ط ،فمسف  لدرتبة  لسإامامة  ي لحلرةث لدشحةفم، 3181بكر، عبد اجلواد :

 .دار الفكر العريب
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  ،لالارتلتةجةت  لحلرةا  ي تررةس م، 6117بلعاوي، برهان منر، وأبو جلبان، هاين صالح
 .دار حنني : مكتبة الفالح ، عم ان: الكويت ،3ط ،لدرتبة  لسإامامة  ولدقحآن لدكحمي

  ،لدعتيل ابملرمك  لدعحبة  لألدولر لدرتبوة  دمتعمةم ، م6111/ هـ3464البلوي، مجيلة محود
اململكة العربية  كلية الرتبية،  ، أطروحة دكتوراه غري منشورة،لدسعودة  ملولجج  حتراي  لدعومل 

 . جبدة كلية الرتبية للبنات: السعودية
 ،بريوت ،6ط ، لدشبتب ومشكما  لسإامامم، 3185رمضان،  سعيد دمحم البوطي :

 .الرسالة مؤسسة
  لدعومل  ولحلةتة لداقتفة  ي لدعتمل ، م6116/ هـ3461عثمان ، التوجيري، عبدالعزيز

 .املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  :الرابط ط،.د ،لسإامامي
  ،حبوث ودرلات  ي لالجتتهت  ولملةول لدهنفسة م، 3186جابر ، عبد احلميد، وآخرون، 

 .جامعة قطر: مركز البحوث الرتبوية، دولة قطر
  ،مركز دراسات : بريوت ،3ط ،قضتاي ي لدفكح لملعتصح م،3117دمحم عابد، اجلابري

 .الوحدة العربية
 ،جملة الرتبية، جملة ،لملحلهق  -وتحبةته لدطفل اةكودوجة م، 3111العزيز،  عبد جادو 

 .15العدد  ، ٠٢ اجمللد والعلوم، والثقافة للرتبية القطرية الوطنية اللجنة عن تصدر حمكمة
  ،مؤسسة احلسىن : الدار البيضاء ،3ط ،لدتعحةفت م، 6112اجلرجاين، علي بن دمحم. 
 ،لألاتاة  ولقتئقجرت ولملحلهق  لدطفود  اةكودوجة  ،م3114العلي،  عبد اجلسماين  ،

 .الدار العربية للعلوم: القاهرة، 3ط
 ،الدار: بريوت ،3ط ،لدطفل واةكودوجة  لدرتبة  عممم، 3114العلي،  عبد اجلسماين 

 . للعلوم العربية
 ،للطباعة املسرية دار :، عمان6، طلسإامامة  لدرتبة  تررةس، أ6117زكي،  ماجد اجلالد 

 .والتوزيع والنشر

 ،للطبع املسرية دار :عمان ،6ط ،وتعمةرجت لدقةم تعمم، ب6117، زكي ماجد اجلالد 
 .والتوزيع والنشر
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  ،طمب  جتمع  عجرتن دمعموم  ، لملهنظوم  لدقةرة  درىم6118اجلالد، ماجد زكي
والنفسية،  ، جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبويةولدتكهنودوجةت ي ضوء بعض لملتغريل 

61(6). 
  ،لللطبع  دار املسرية: عم ان ،1ط ،تعمم لدقةم وتعمةرجتم، 6111اجلالد، ماجد زكي

 . والتوزيع
 ،ريبعال الفكر دار : االسكندرية ،3ط ،ولملحلهق  لدطفود م، 3185سعد،  جالل. 
  ،لدرور لدرتبوي ألعضتء هةئ  لدتررةس لجلتمعي ي م، 6116أبو جاللة، ملياء مصطفى

كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة،  مولجج  حتراي  لدعومل  وابل تطوةحه من وجج  وظحهم
 .اجلامعة اإلسالمية: فلسطنيالرتبية، 

  ،تهنرة  لدقةم لخلمقة  درى تمامةذ محلم  دور لملعمم ي م، 6117اجلمايل، عبدالغين أمحد
جامعة : اليمن كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري غري منشورة،لدتعمةم لألاتاي ي أمتو  لدعتصر 

 .صنعاء 
  ،مجعية عمال : عمان ،5ط ،حنو مهنج  تحبوي معتصحم، 3181اجلمل، جناح يعقوب

 .املطابع
 ،اإلسالمي املكتب : بريوت ،6 ط ،لسإامام معمر م، 3181أنور،  اجلندي 
 ،اإلسالمية املوسوعة،  لسإامام ضوء ي لألجةتل وبهنتء لدرتبة م، 3186أنور،  اجلندي 

 .اللبناين الكتاب دار :بريوت، .ط.دالعربية، 
  ،لدرتتةب لدقةري درى طماب لملحلمتني لملتواط  ، م6111/ هـ3411اجلهين، دمحم إبراهيم

: اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  ماجستري غري منشورة،، رسالة ولداتووة  ي حمتفظ  ةهنبع
 .جامعة أم القرى 

  ، عباس كاظم وحسن كاظم، بريوت: ترمجة ،3ط ،عتمل جتمحم، 6111جيدنز، انطوين :
 .املركز الثقايف العريب 

  ،دور لدرتبة  لسإامامة  ي مولجج  لدتحراي  ، م6113/ هـ3466احلارثي، صالح حامد
جامعة : اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري غري منشورة،ة  دمعومل لداقتف

 .أم القرى
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  ،تهنرة  لدقةم لدرتبوة  درى تمامةذ لملحلم  لالبترلئة  ، م6131/ هـ3413احلارثي، فهد دمحم
وة كلية الدع  أطروحة دكتوراه غري منشورة،ي ظل لدتحراي  لملعتصحة ملررا  لملستقبل، 

 .اجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة-اململكة العربية السعودية وأصول الدين،
 ،والنشر للدراسات العربية املؤسسة: ، بريوت3ط  ،، لملحلهــقم3183نوري،  احلافظ. 
  ،لدتعمةم ي لملرمك  لدعحبة  لدسعودة  ، م6115/ هـ3462احلامد، دمحم معجب وآخرون

 .دار الرشد : الرايض ،3ط ،لملستقبلرؤة  لحلتضح ولاتشحلف 
  ،صورة طالب التعليم العايل املناسبة ملواجهة حتدايت مطلع "م، 3114حجازي، مصطفى

مطبوعات : ، الكويتلعايل العريب وحتدايت مطلع القرن، حبث مقدم إىل مؤمتر التعليم ا"القرن
 . قسم أصول الرتبية، جامعة الكويت

  ،لدرتبة  لدوقتئة  ي لسإامام ومرى لاتفتدة لملررا  م، 3188احلدري، خليل بن عبد هللا
 .مطابع جامعة أم القرى: مكة املكرمة ، .ط.د ،مهنجت

  ، األهلية : عمان ،3ط ،ولألمن لدعحيب لدعومل  لسإعمامة م، 6116احلديثي، مؤيد عبداجلبار
 .للنشر والتوزيع

  ،مولجج  لدتحراي  دور لملررا  ي ، م6112/ ه3467احلسين، أبو طالب علي
جامعة : اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،لداقتفة  دمعومل 

 .أم القرى
  ،تهنرة  لدقةم لألخماقة  ي لملحلم  لداتووة  من ، م6117/ هـ3468احلسين، عوض محد

اململكة العربية  ية،كلية الرتب  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،خمال لألوشط  غري لدصفة 
 .جامعة أم القرى: السعودية

 ،مكتبة : القاهرة ، ولملحلهق ، لدطفلم 3186مصطفى،  دمحم وزيدان، منصور، حسني 
 .املصرية النهضة

 ،وجج  من لدتعمةرة  لدسةتا  مبتدئ تهنفةذ مرى ،م6111 ه3463احلميد،  عبد حكيم 
 .اإلسالمي العامل رابطة مطابع :مكة املكرمة ط،.د ،لدعتم  لداتووة  لملحلم  معمري وظح

  ،لدكتتب لملرراي من تقرةح لحلتجت  : ختطةط لملهنج م، 3118محدان، دمحم زايد
 .دار الرتبية احلديثة : عمان، 3ط ،ولدتطوةح إىل تقةةم لجلروى 
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 ،الطب ،3ط ،ولدعماج لدهنفسة  لملشكما  ولملحلهق  ، لدطفود م 3113حممود،  محودة 
 . ن.د: القاهرة النفسي،

  ،وضحة لدهنعةم ي مكترم أخماق لدحاول ، م6131/ هـ3413ابن محيد، صاحل وآخرون
 .دار الوسيلة : جدة ،4ط ،لدكحمي 

  ،توصيف مقررات الثقافة اإلسالمية اتفاقًا "، م6112/ ه3462حياين، دمحم عبدهللا
قدمة إىل ندوة مقررات ، ورقة عمل م" واختالفًا وأثر ذلك يف تغطية حاجة الواقع املعاصر

الثقافة اإلسالمية يف جامعات اململكة وكلياهتا بني واقعها واملتغريات، اململكة العربية السعودية 
 .جامعة امللك فيصل : 

  ،دور لص  لدرتبة  لدبروة  ولدحايضة  ي لدتخفةف من م، 6136خالد، غندير وآخرون
مكمل ملرحلة الليسانس، كلية العلوم ، حبث لرة لدقمق لدهنفسي درى تمامةذ لدبكتدوراي

 .قاصدي مرابح ورقلة اإلنسانية واالجتماعية، جامعة
  ،دار : الرايض ،6ط ،هذه أخماقهنت لني وكون مسؤمهنني لقًّت م ، 3117اخلزندار، حممود دمحم

 .طيبة 
 ،لألردن ي ولدفين لداتووي لدتعمةم ي لجلرةرة لالجتتهت م، 3186أمحد،  اخلطيب، 

 .اهلامشية املكتبة: األردن ، .ط.د
  ،ط.د ،ولحلضترة ولدعومل  لألةرودوجيم، 6118خليفة، عبدالرمحن، وإمساعيل، فضل هللا.، 

 .دار اجلامعة اجلديدة للنشر : سكندريةاال
 ،وعلماء الدين بني النفسي الطب ،لدهنفسة  ولدصح  أوالدانم، 6116يوسف،  دمحم خليل 

 .والتوزيع للنشر جهاد: مصر ،.ط.د النفس ،
  ،لدقةم لدرتبوة  لملتضرهن  ي كتب لدرتبة  م 6115اخلوالدة، دمحم، و الشوحة، أمحد مزيد ،

، جملة احتاد لسإامامة  لملقحرة دمصفوف لألربع  لدعمةت من لملحلم  لألاتاة  ي لألردن 
 .اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ، اجمللد الثالث ، العدد األول

 حتمةل لحملتوى ي مهنته  لدرتبة   ،م6112صر أمحد، وعيد، حيىي إمساعيل، اخلوالدة، ان
 .دار وائل : عمان، 3ط، لسإامامة  وكتبجت 
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 ماجستري غري  ، رسالةو لدسهن  لدكتتب ي لجلهنسة  لدرتبة م، 3181حممود،  دف، أبو
 .اإلسالمية درمان أم جامعة :الرتبية، السودان منشورة ، كلية

  ،مكتبة آفاق : غزة  ،.ط.د ،مقرم  ي لدرتبة  لسإامامة م ، 6116أبو دف، حممود خليل
 .للطباعة والنشر 

  ، دور لجلتمعت  لألردوة  ي مولجج  لدعومل  لداقتفة  من م ، 6117الدويكات، دمحم كامل
كلية العلوم   ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ،وجج  وظح أعضتء هةئ  لدتررةس ولدطمب 

 .اجلامعة األردنية : األردن الرتبوية،
 ،وخفتايهت لملحلهق  ظولهح دمرحلهق  لدهنفسي لدتحمةلم ، 3115الغين،  عبد الديدي، 

 .اللبناين  الفكر دار: بريوت ،3ط
 ،ومهاراته الناجح املعلم سلسلة، 3ط ،تحبوة  ومبتدىء مفتهةمم، 3111علي،  راشد 

  . الرتبوي الفكر دار  :القاهرة األساسية،
  ،دار غريب : القاهرة ،.ط.د ،أقهنع  لدعومل  لدسبع  م ، 6113راغب، نبيل. 
  ،االسكندرية ،3ط ،عمم لالجترتع لألخماقيم، 6116رشوان، حسني عبداحلميد :

 .املكتب العريب احلديث 
 ،لدوقت ي لملسمرني لدرتبوةني عهنر لسإامامة  لدرتبة  مفجومم، 3118عبدالقادر،  رمزي 

 دار :عمان ،3ط ،لسإامامة  لملفتهةم مهنظوم  وطتق ي لسإامامة  لدرتبة  رؤة  -لحلتضح
 .والتوزيع  للنشر الضياء

  ،روافد : بريوت ،3ط ،لدمةربلدة  ي لدسعودة  ولخلمة م ، 6111الرميزان، وليد صاحل. 
  ،صاحل ذايب : حترير ،أاتدةب تررةس لدرتبة  لسإامامة م، 3117راين، دمحم هاشم خليل

 .جامعة القدس املفتوحة : ، األردن3، طاهلندي
 عطية حممود هنا،  : ترمجة ،3ط ،دعهنت وفجم مشكما  لدشبتبم ، 3123ج ، .رميزر، س

 .مكتبة النهضة املصرية : القاهرة 
 ،حتقيق، لدقتموس هحلجو  من لدعحوس اتجم، 3181احلسيين،  مرتضى دمحم الزبيدي :

 .والنشر  للطباعة اهلداية ردا: القاهرة ،3ط مصطفى حجازي ،
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 ،3ط، ولدسهن  نآلدقح  ي لسإامامة  لدرتبة  فمسف  ،م 3111الصيد،  احلميد عبد الزنتاين ،
 .للكتاب العربية الدار :ليبيا-طرابلس

 ،عامل الكتب :القاهرة ،4ط ،لالجترتعي لدهنفس عمم ،م3177احلميد،  عبد حامد زهران.  
 ،الكتب عامل: ، القاهرة 4ط ،ولملحلهق  لدطفود  :هنرولد وفس عممم، 3186حامد،  زهران. 
  ، لدقةم لألخماقة  ي لدصحلع لحلضتري بني لسإامام م، 6111الزهراين، سعيد عطية

 .دار ابن حزم : بريوت، 3ط، ولدغحب 
 ،الرسالة  مؤسسة: بريوت ،6ط ،لدفقه أصول ي لدوجةزم ، 3187الكرمي،  عبد زيدان. 
 ،جدة 4 ط ،ولملحلهق دمطفل لدهنفسي لدهنرو ،م3111/ ه3434مصطفى،  دمحم زيدان ،: 

 .الشروق دار

  ،درلا  حتمةمة  تقومية  ملهنته  لحلرةث ولداقتف  لسإامامة  لداتووة  ي م، 6114سامل، دمحم
 .جامعة امللك سعود: ، كلية الرتبيةلملرمك  لدعحبة  لدسعودة  ي ضوء مفتهةم لدعومل  وقةرجت

 مكتبة الفالح: ، الكويت5، طلملهنته  لملعتصحةم، 3185، الدمرداش عبد اجمليد، سرحان. 
  ،لدتوججت   ، م6111/ ه3464سعد، أمحد الضوي، وإبراهيم، مصطفى عبدهللا

درلا  : لملستقبمة  ملهنته  لدرتبة  لدرةهنة  لسإامامة  ابدوطن لدعحيب ي ظل حتراي  لدعومل 
 .61العدد واملعرفة ، ة ، جملة القراءحتمةمة 

  ، 6ط ،لداقتف  لسإامامة  ولدتحراي  لملعتصحة م،6117سعد الدين، إميان عبد املؤمن، 
 .مكتبة الرشد : الرايض 

  ،أثح لالورتوت ولدبث لدفضتئي عمى لدقةم لخلمقة  ، م6115/ هـ3462سعيد، فيصل دمحم
 ، جملة كليات املعلمني ،ومل ي لملررا  لداتووة  ابملرمك  لدعحبة  لدسعودة  ي عصح لدع

 (.6) 5 العدد
  ، لدقةم لألخماقة  لملتضرهن  ي مقحرل  لدعموم ، م6131/ ه3413السقاف، يوسف دمحم

، رسالة ماجستري غري منشورة ،  لدشحعة  ابملحلم  لملتواط  بهنني ابملرمك  لدعحبة  لدسعودة 
 .القرى جامعة أم : اململكة العربية السعودية كلية الرتبية، 
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  ،جدة، 3ط، خمتطح لدعومل  عمى لألاحة ،  م6118/ ه3461سلطان، صالح الدين :
 .طريق األمة 

  ،لداقتف  ولدتغةري ي لدعتملني لدعحيب ولسإامامي م، 6118السلوادي، حسن عبد الرمحن
 .34العدد  ، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات،حتراي  وفحص

 ،دار :عمان، 3ط،  وختطةطجت لملهنته  بهنتء، م6115/ ه3462خرون، وآ صابر دمحم سليم 
 .الفكر 

 دار :اجلزائر – الكويت– القاهرة ،3ط ، ولدرتبة  لدعومل  ،م6116عبدهللا ،  أمحد ،العلي 
 . احلديث الكتاب

  ، أتثري لدقهنول  لدفضتئة  عمى لدقةم لدعحبة  ولسإامامة م، 6117أبو سنينة، علي عبدهللا ،
 . وم اإلسالمية، العدد اخلامس عشرجامعة القرآن الكرمي والعلجملة 

 ،4ط، لدشةخوخ   إىل لدطفود  من دمهنرو لدهنفسة  لألاسم، 3175البهي،  فؤاد السيد ،
 .العريب  الفكر دار : مصر

 ،دار :الكويت ، 6، ط تررةسجت وطحق لسإامامة  لدرتبة  ،م3181 دمحم، إبراهيم الشافعي 
 .الفالح

  ،تقومي أدلء معمري لدمغ  لدعحبة  ي تررةس لدقةم لملتضرهن  م، 6136أبو شاويش، أمين دمحم
، رسالة ماجستري، كلية الرتبية، ي كتتب دغتهنت لجلرةم  دمصف لدستبع لألاتاي بفمسطني

 .جامعة األزهر :غزة
 القاهرة، 3ط ، ولدتطبةق لدهنظحة  بني لملهنته  ، م3118/ ه3431،  حسن ، شحاتة :

 .العربية  الدار مكتبة
  ، دار : القاهرة  ،3ط ،من قضتاي لداقتف  لسإامامة  لملعتصحةم، 6111شحاتة، حسن

 .العامل العريب
  ،الرايض ، .ط.د، عومل  لداقتف  ولدفكح بني لملفجوم ولألثحم، 6115الشد ي ، عادل علي :

 .مدار الوطن 
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  ،قة  ي مهنج  لدرتبة  لسإامامة  مرى توفح لدقةم لخلمم، 3111الشرعيب، أمحد إمساعيل
كلية ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ،  دمرحلم  لداتووة  ي لدةرن وأتثريهت عمى لدطماب

 .جامعة أم درمان : السودانالرتبية، 
 ،دار :مانع، 3ط ،لسإامامة   لدرتبة  تررةس طحقم، 6111جواد،  علي هدى الشمري 

 .الشروق 
  ،لدقةم لألخماقة  لدفحدة  لملتضرهن  ي كتب لدرتبة  م، 6131الشمليت، عمر عبدالقادر

، جملة كلية الرتبية لسإامامة  ابملحلم  لملتواط  ابملرمك  لدعحبة  لدسعودة  وطحلئق عحضجت
 .28العدد ابلزقازيق ، 

  ،مرى إاجتم معمم لملحلم  لداتووة  ي مولجج   ،م6111/ ه3411الشهري، دمحم أمحد
لدتحراي  لداقتفة  دمعومل  درلا  مةرلوة  من وجج  وظح لملعمرني ولملشحفني لدرتبوةني ي 

 كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري غري منشورة ،إدلرة لدرتبة  ولدتعمةم مبحتفظ  حمتةل عسري 
 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية

 مهنظوم  لدقةم لملتضرهن  ي كتتيب لداقتف  لسإامامة   م،6116لشوبكي، يوسف أمحد ، ا
كلية العلوم ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  درلا  حتمةمة : دمرحلم  لداتووة  ي لألردن 

 .اجلامعة األردنية : األردنالرتبوية، 
 ،3ط ،لدشبتب  عتة دح  ولدرتبوة  لدهنفسة  ، لألاسم3171التومي،  دمحم عمر الشيباين، 

 . الثقافة  دار : بريوت
  ،لالجتتهت  لدفكحة  درى طماب لملحلم  ، م6111/ ه3411الشيخ، صالح بن دمحم

جامعة : مكة املكرمةكلية الرتبية، ، رسالة ماجستري ،  لداتووة  مبحتفظ  جرة درلا  مةرلوة 
 .أم القرى 

  ، لملعمم ي تهنرة  لدقةم لخلمقة  درى دور ، م6112/ هـ3467الصائ ، عبدالرمحن حيىي
، رسالة ماجستري غري منشورة ،  طماب لملحلم  لداتووة  درلا  مةرلوة  عمى مرةهن  لدحايض

 .جامعة امللك سعود : اململكة العربية السعودية،  كلية الرتبية
 ،محلم  إىل لجلهنني محلم  من لسإوستن ، منوم3111فؤاد،  حطب، وأبو آمال ، صادق 

  . املصرية األجنلو مكتبة : القاهرة ، 6 ط ،لملسهنني



265 
 

  ،م، القيم اإلسالمية املتضمنة يف كتاب القراءة للصف الثالث 3111الصاوي، دمحم وجيه
 .جامعة قطر :االبتدائي يف مصر وقطر، جملة كلية الرتبية

  ،جملة البيان ، لدتغري لالجترتعي وصحلع لدقةم، م6131/ ه3413الصبيح، عبدهللا انصر ،
 .  673العدد 

 ،العامة اهليئة: مصر ،,ط.د ،لدعحبة  لدبماد ي لداتووي لدتعمةم ،م3173أمحد،  نبيل صبيح 
 .والنشر  للتأليف املصرية

  ، لدرتبة  لسإامامة  وحتراي  لدعومل ، م 6113/ ه3466الصعريي، أمحد عبدهللا ،
 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية  كلية الرتبية،  أطروحة دكتوراه غري منشورة ،

 ،املؤمتر وقائع ،"للطلبة األخالقية التصرفات"م، 3113الرمحن،  عبد وقمحية، دمحم الصلييب 
 .حلم بيت جامعة :فلسطنيالثقايف، املركز الفلسطيين، للتعليم األول

  ،دار : القاهرة ،3ط ،حتمةل لحملتوى ي لدعموم لسإوستوة  م، 6114طعيمة، رشدي أمحد
 .الفكر العريب 

  ، لدقةم لألخماقة  بني لدفكحةن لسإامامي ولدغحيب ي عصح م، 6117العبار، موزة أمحد
جامعة : مصركلية اآلداب، ، أطروحة دكتوراه منشورة،  لدعومل  درلا  حتمةمة  وقرة  مقترو 

 .االسكندرية 
  ،3ط حسن آل ايسني ، دمحم: حتقيق ، لحملةط ي لدمغ م، 3114بن عباد، إمساعيل ،

 .عامل الكتب : بريوت
 6 ط ،لالجترتعي ولدتوفةق لدرتبوي لدهنفس عممم، 3183اجمليد ،  عبد الرحيم، عبد ، 

 .املصرية  النهضة مكتبة :مصر
  ، لدوالاي  لملتحرة لألمحةكة  بني لدقوة لدصمب  ولدقوة م، 6118عبد السالم، رفيق

 .للدراسات مركز اجلزيرة : ، الدوحةلدهنتعر  
  ،لدعرولن عمى لملحأة ي لملسؤمتحل  ،  م6115/هـ3462العبد الكرمي، فؤاد عبدالكرمي

 .جملة البيان : الرايض، 3ط، لدرودة  
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 وطحق لسإامامة  لدرتبة  إىل مرخلم، 3113وزمالؤه ،  صاحل عبدالرمحن هللا، عبد 
 .والتوزيع  للنشر الفرقان دار :عمان، 3ط ،تررةسجت

  ،العوملة الثقافية وأثرها على هوية "، م6117/ ه3468بدر جويعد وآخرون، العتييب
الفضائيات والعوملة : ، حبث مقدم إىل ملتقى "الشباب السعودي وقيمهم وسبل احملافظة عليها

اإلدارة العامة للمنح : الثقافية وأتثريها على هوية الشباب السعودي، اململكة العربية السعودية 
 .والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك البحثية، مدينة

  ،مرخل إىل تهنرة  : لملهنج  لدررلاي ولألدفة  لجلرةرة  م،6116عرفة، صالح الدين
 .دار القاهرة : القاهرة ،.ط.د ،لسإوستن لدعحيب ولرتقتئه

  ، عم ان6، ط  مهنته  لدبحث لدعمري و أاتدةبهم ،  3187عريفج ، سامي و آخرون ، :
 .مطبعة ضياء

  ، الرايض ،3ط لدعومل  ي عتمل متغري،، م6131/ هـ3413العصيمي، عبداحملسن أمحد :
 .دار قرطبة 

 ،اململكة العربية 5ط ،ولملحلهق دمطفل لسإوستين لدهنروم، 3118  عطا، حممود عقل ،
 .اخلرجيني  دار :السعودية

  ،حبث مقدم إىل مؤمتر الدعوة "عوملة الثقافة وثقافة العوملة"م، 6112علوان، دمحم شعبان ،
 .اجلامعة اإلسالمية مطبوعات : اإلسالمية ومتغريات العصر، فلسطني 

  ،تطوةح مهنته  لدرتبة  لدرةهنة  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي ضوء م، 6135علي، داليا دمحم
 .، رسالة دكتوراة، كلية الرتبية، جامعة عني مشستفة  لسإامامة مفتهةم وقةم لهلوة  لداق

  ،دار الفكر العريب : القاهرة ،6ط ،أصول لدرتبة  لسإامامة  م، 3111علي، سعيد امساعيل
. 
  ،6، ط  عمم لملهنته  لألاس ولدتهنظةرت  ي ضوء لملودةوال م، 6111علي، دمحم السيد 

 .دار الفكر العريب :القاهرة ،
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 لدى اخللقي اجلانب تنمية يف املعلم إسهام"، م3111/ ه3461سليمان،  صاحل ، العمرو 
 الثالث املؤمتر إىل مقدم ، حبث "الثقايف والرتاث واخلربة للمعرفة كناقل دوره خالل من املتعلم
 .جامعة أم القرى: العام ، مكة املكرمة التعليم معلم إلعداد

  ،لدعومل  لداقتفة  ي ضوء لدعقةرة لسإامامة  عحض ووقر م، 6117العنزي، مبارك نزال ،
 .اجلامعة األردنية : األردن كلية الدراسات العليا،  رسالة ماجستري غري منشورة ،

 ،الكويت، 3ط ،لملعتصح لملسمم لملحلهق اةكودوجة م، 3187الرمحن،  عبد العيسوي  :
 . الواثئق دار

 ،موسوعة علم النفس ، ولملحلهق دمطفل لدهنفسة  لدرتبة ، م6116الرمحن،  عبد دمحم العيسوي
 .اجلامعية  الراتب دار  :بريوت ،3ط احلديث،

  ،تهنرة  لدقةم لألخماقة  درى طماب لملحلم  ، م6111/ هـ3411العيسي، علي مسعود
، رسالة ماجستري غري لملتواط  من وجج  وظح معمري لدرتبة  لسإامامة  مبحتفظ  لدقهنفذة

 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  منشورة ،
  ، مكتبة : املدينة املنورة ،3ط ،،  لدقةم لسإامامة  ولدرتبة  م3188أبو العينني، علي خليل

 .ابراهيم احلليب
  ،لسإوستن لدصتحل وتحبةته من مهنظور إامامي،  م6111/ هـ3464الغامدي، علي مخيس ،

 .طيبة اخلضراء  دار: مكة املكرمة ، 3ط
  ،مرى متكن معمري لدرتبة  لسإامامة  من فقه ، م6117/ ه3468الغامدي، فريد علي

أطروحة دكتوراه غري  لدسموك وعماقته ابدتهنظةم لدقةري درى لملتعمرني ي لملحلم  لداتووة ،
 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية كلية الرتبية،  منشورة ،

 لدقةم لدغحبة  لملعتصحة من مهنظور ، م6118/ هـ3461دالقادر، غنيمات، مصطفى عب
العلوم الرتبوية والدراسات )، جملة جامعة امللك سعود فمسفي درلا  تقومية  ي ضوء لسإامام

 .(6) 61 العدد ،( اإلسالمية
 ،لملعتصح ولدعتملي لسإامامي لدفكح ي لدشبتب تحبة م، 3185إبراهيم،  السالم عبد فايد، 

 .5العدد  ،مصر-يف جامعة األزهر الرتبوية  األحباث جملة
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 جملة  -بلسم  جملة ،معجت لدتعتمل وكةفة  لملحلهق  مشكما م، 3111عدانن،  فخر، أبو
 .634الل األمحر الفلسطيين، العدد اهل

  ،3ط صهنتع  لملهنته  وتطوةحهت ي ضوء لدهنرتذج،م، 6117فرج، عبد اللطيف حسني، 
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان 

 ،عمان ،3ط ،ولملعتصحة لألصتد  بني لسإامامة  لدرتبة م، 3186أمحد ،  إسحق فرحان: 
 .للنشر الفرقان دار

  ،دار : الكويت ،2ط ، درلات  ي اةكودوجة  لدهنروم، 3115الفقي ، حامد عبدالعزيز
 .القلم

 ،املطبعة :، القاهرة 2ط ،لملهنري لملصبتحم، 3165املقري،  علي دمحم بن أمحد الفيومي 
 .األمريية

 ،املؤمتر"والسنة الكتاب ضوء يف وعالجها الشباب مشكالت"م، 3187علي،  القاضي ، 
 املسلمني العامليني الشبان جلمعية العام املركز مطبوعات اإلسالمية، للرتبية اخلامس العاملي
 .ابلقاهرة

 ،الكتب عامل :القاهرة ،3ط  ،لسإامامة  لدرتبة  أصولم، 6116سعيد،  القاضي. 

  ،6ط، عمم لدهنفس لدرتبوي ي لسإامامم،  3113القاضي، يوسف، وايجلن، مقداد ،
 .دار املريخ: الرايض

 ،ليبيا  –طرابلس  ،.ط.د ،لدعحبة  لدبماد ي لداتووي لدتعمةمم، 3186  دمحم، رمضان القذايف
 .والعلوم  والثقافة للرتبية العربية املنظمة :
  ، لدقةم لملتضرهن  ي مقحر لحلرةث دمصف ، م 6131/ هـ3413القرشي، فايز عبدهللا

 كلية الرتبية،  ، رسالة ماجستري غري منشورة،لداتدث لملتواط ومرى تعزةز لملقحر هلذه لدقةم
 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية

  ،مكتب الطيب : القاهرة، 3ط، عومل  أم أمحك  م، 3111قطامش، حسن. 
 ،الشروق دار  :بريوت ،1، طلسإامامة  لدرتبة  مهنج م، 3186دمحم،  قطب. 
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 ،فةجت لداتووة  لملررا  ودور لسإامام ي لألخماقة  لدرتبة م، 3182دمحم،  نبيلة قطب، 
 .القرى أم جامعة :اململكة العربية السعودية الرتبية، كلية ماجستري، رسالة

 ،املصرية  األجنلو مكتبة : القاهرة ،3ط ،لملحلهق   اةكودوجة م، 3116هدى،  قناوي. 
 ،تحتةب ي لدصهنتئع برلئع م،3182احلنفي،  مسعود بن بكر أيب الدين عالء الكاساين 

 .العلمية  الكتب دار  :بريوت ، 6 ط ،لدشحلئع
  ، نينوى للدراسات والنشر : دمشق  ،3ط ،لدعومل  لدحلههن م، 6111كيلة، سالمة. 
  ،درلا  حتمةمة  حملتوى مقحر لداقتف  لسإامامة  ي م، 6136املالكي، رمي بنت مصلح

، رسالة ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  دمازم لجتمع  لدطتئف ي ضوء لدقةم لألخماقة  
 .جامعة الطائف : اململكة العربية السعوديةكلية الرتبية، ماجستري غري منشورة ،  

 دور مهنج  لحلرةث ولداقتف  لسإامامة  ي ، م6118/ ه3461، املالكي، مسفر عبدهللا
، رسالة ماجستري تعزةز لدقةم لخلمقة  درى طماب لدصف لألول لداتووي مبحتفظ  لدطتئف

 .جامعة أم القرى : اململكة العربية السعودية  كلية الرتبية،  غري منشورة ،
  ،دار الفضيلة : الرايض ،3ط لدقةم بني لسإامام ولدغحب ،م، 6115املانع، مانع دمحم. 
 مصر، 3ط ، لألجةتل صهنتع لملعمرني مع ، م6113/ ه3466  علي، أسامة ، متويل: 

 .والتوزيع للنشر اليقني دار
  ،جملة : الرايض  لألم  ي معحك  تغةري لدقةم ولملفتهةم،، م6133/ ه3416جملة البيان

 .البيان 
  ،قطر -الدوحة  لدوطهنة  ملتدة لدرتبة  لسإامامة  ،لملعتةري م، 6136اجمللس األعلى للتعليم: 

 .منشورات اجمللس األعلى للتعليم
  ،تقحةح لالاتعحلض لدوطين دمتعمةم دمجرةع حبمول عتم م، 6134اجمللس األعلى للتعليم

 .منشورات اجمللس األعلى للتعليم: قطر -الدوحة ، قطح 6135
 ،كتاب ،لسإامامي ولحلل لملطحول  لحلمول لدشبتب مشكما م، 3185عباس،  حمجوب 

 .منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: رقط ،.ط.د األمة،
  ،اهليئة : مصر ، 3ط، تحبة  لملحلهق ي لملررا  لسإامامة م، 3184حمفوظ، دمحم مجال علي

 .املصرية العامة للكتاب 
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 ،مصر، .ط.د، ولملحلهق دمطفل لسإامامة  لدرتبة م، 3182علي،  الدين مجال دمحم حمفوظ: 
 .االعتصام  دار

 ،ةاحلكومي الرتبية كلية: غزة 3ط ،لدهنرو وفس عممم ، 3111أنور،  ، والبنا، عون حميسن . 
  ، تقومي مهنج  لداقتف  لسإامامة  دطماب لجلتمعت  م، 6112املخاليف، عبدالسالم عبده

كلية غري منشورة ،  ، أطروحة دكتوراه لدةرهنة  ي ضوء لتجتهتم ومتطمبت  عصح لدعومل 
 .جامعة عني مشس : مصرالرتبية، 

  ،مكتبة أيوب: نيجرياي، 3ط، ، كمرت  لدقحآن تفسري وبةتن م6111خملوف، حسني دمحم. 
  ، مرى ممترا  طمب  لملحلم  لداتووة  دمقةم لألخماقة  من م، 6114مرجتى، عاهد حممود

جامعة : غزةكلية الرتبية، ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  وجج  وظح معمرةجم ي حمتفظ  غزة
 .األزهر 

  ، لدقةم لألخماقة  لملتضرهن  ي حمتوى كتتب دغتهنت لجلرةم  م، 6111املزين، خالد دمحم
رسالة  دمرحلم  لألاتاة  لدروةت ومرى لكتستب تمامةذ لدصف لدحلبع لألاتاي هلت،

 .اجلامعة اإلسالمية : نيفلسطكلية الرتبية، ماجستري غري منشورة ،  
  ،لدعومل  لداقتفة  رؤة  تحبوة  م، 6131مساعدة، وليد أمحد، والشريفني ، عماد عبدهللا

 .(3)38 العدد ،(سلسلة الدراسات اإلسالمية)إسالمية، جملة اجلامعة اإلسالمية بغزة 

  ،دتهنرة  تصور مقرتح ملهنته  لدتترةخ ابملحلم  لداتووة  م، 6133مسعود، رضا هندي
 .جامعة بنها :، كلية الرتبيةلالوترتء ولدوالء لدوطين ي ضوء حتراي  لدعومل 

  بيت : الرايض ،3ط ،صحةح مسمم،  م3118/ هـ3431مسلم، مسلم بن احلجاج، طبعة
 .األفكار الدولية 

 ،عبد أمحد: ترمجة  ،ولملحلهق  لدطفود  اةكودوجة  أاسم، 3182وآخرون،  بول، مسن 
  .الفالح  مكتبة  :الكويت، 3طسالم،  العزيز

 ،الفكر دار: مصر ،3ط ،لملعتصحة لدرتبة  ي م،3177الغين،  عبد وعبود، إبراهيم، مطاوع 
 .العريب

  ،دار الفكر : دمشق  ،3ط ،لدعمرتوة  ولحلرلث  ولدعومل م، 6111املسريي، عبدالوهاب. 
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 ،لملرن ي لملحلهقني مشكما  ي مقترو  درلا م، 3173ميخائيل،  خليل معوض 
 . املعارف  دار: مصر ،3ط  ،ولدطروح لدسمط  ولدحةف،

 ،1ط ، ولملحلهق  لدطفود  -لدهنرو اةكودوجة م، 3114ميخائيل،  خليل معوض  ، 
 .اجلامعي  الفكر دار: اإلسكندرية

  ، دور لألوشط  لدطمابة  لجلتمعة  ي تعزةز لدقةم ، م6133/ هـ3416مغامسي، عبري دمحم
اململكة العربية  كلية الرتبية،   ، رسالة ماجستري غري منشورة ،لدطتدبت لخلمقة  درى 

 .جامعة أم القرى : السعودية
 ،للنشر  الصحوة دار: ، مصر3ط ،لملسمم  لسإوستن ، تحبة م3185حسن،  مآل عثمان. 
  ،دار : ، عم ان 3، ط   مهنته  لدبحث ي لدرتبة  و عمم لدهنفسم، 6111ملحم ، سامي

 .ر و التوزيع و الطباعة املسرية للنش
  ، دار الفكر : عمان ،1ط ،عمم وفس لدهنروم، 6134ملحم، سامي دمحم. 
 ،1ط ،لملحلهق  إىل لدطفود  من لدهنروم، 3181وفاروق ،  السالم، وعبد مجيل، منصور ، 

 . ن.د: جدة - السعودية العربية اململكة
 ،لدرتبوي لدهنفس عممم، 6113إمساعيل،  والفقي ، دمحم، والتوجيري ، اجمليد، عبد منصور، 

 .العبيكان  مكتبة :، الرايض 4ط
 ،جدة ،1ط ،لملحلهق  إىل لدطفود  من ، لدهنروم3181/ ه3411مجيل،  دمحم منصور :

 .الكتاب اجلامعي
  ،حتدايت العوملة املتعلقة ابملدرسة وسبل مواجهتها"م، 6117منصور، مصطفى يوسف " ،

مطبوعات : حبث مقدم إىل مؤمتر اإلسالم والتحدايت املعاصرة، كلية أصول الدين، غزة
 .اجلامعة اإلسالمية 

  ،3ط ،لدعومل  درلا  ي لملفجوم ولدظتهحة ولألبعتد م، 6111منصور، ممدوح حممود، 
 .دار اجلامعة اجلديدة : دريةاالسكن

  ،مهنظوم  لدقةم لألخماقة  م، 6111منصور، هدى خالد، وطالفحة، حامد عبدهللا
العلوم )، جملة دراسات ، لملتضرهن  ي كتب لدرتبة  لسإامامة  دمرحلم  لألاتاة  ي لألردن

 .(3) 12 لدعرد ،(الرتبوية
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  ،ي حتقةق أهرلف لدتعمةم لداتووي  دور لسإدلرة لملرراة م، 6114املنصوري، سلطان دمحم
، جملة مركز البحوث الرتبوية، العدد اخلامس والعشرون ، السنة الثالثة عشر ، دولة برود  قطح

 .جامعة قطرمنشورات : قطر
 ،دار :العني ،3ط ،دمربترئني لسإامامة  لدرتبة  تررةسم، 3118إمساعيل،  مصطفى موسى 

 .اجلامعي الكتاب
  لالجتتهت  لحلرةا  ي تررةس لدرتبة  لدرةهنة  م6116إمساعيل، موسى، مصطفى ،

 .دار الكتاب اجلامعي : العني، 3ط، لسإامامة 
  ،دار القلم : دمشق، 5ط لألخماق لسإامامة ،م ، 3111امليداين، عبدالرمحن حسن. 
  ،مطبعة املقداد : غزة ، .ط.د، ، أصول لدرتبة  لسإامامة م3115النباهني، علي سامل. 
  ،دار الفكـر : بريوت ،33ط ،مشكم  لداقتف  م، 6112ابن نيب، مالك. 
 ،بريوت 1ط ،لحلحة لسإامامة  لدرتبة م، 3181احلسين،  علي احلسن أبو الندوي ، :

 .الرسالة  مؤسسة
  ، الرايض، .ط.د، لدعومل  مقتوم  ولاتارتر، م6115/ ه3462الناصر، إبراهيم انصر :

 .جملة البيان 
  ،3ط، قضتاي تحبوة  ي عصح لدعومل  ومت بعر لحلرلث  م، 6114نصار، سامي دمحم ،

 .الدار املصرية اللبنانية : القاهرة

 ،دار :دمشق ، 3ط ،وأاتدةبجت لسإامامة  لدرتبة  أصولم، 3171الرمحن،  عبد النحالوي 
 .الفكر

  ،دتمرةذل  لملحلم  أاتدةب لدتوجةه لخلمقي ، م6114/ ه3465اهلاشم، صديقه حسن
، رسالة ماجستري غري منشورة لالبترلئة  ي لملرمك  لدعحبة  لدسعودة  وتصور مقرتح دتطوةحهت

 .جامعة امللك سعود : اململكة العربية السعوديةكلية الرتيبة،   ،
 ،3ط، ولدرتبوة  لدهنفسة  أاسه لألمة  وحمو لدكبتر ، تعمةمم3178وآخرون،  حيىي هندام ،

 .الكتب  عامل : القاهرة
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 ،طمب  درى لالجترتعة  لدقةم بعض تهنرة  ي لملعمم دورم، 6113أمحد،  سهيل اهلندي 
 :غزةالرتبية، كلية ماجستري، رسالة ،موظحه وجج  من غزة مبحتفظ  عشح لداتين لدصف
 .اإلسالمية اجلامعة

 دار الفكر : عم ان، 1ط، لداقتف  لسإامامة  م، 6131، هندي، صاحل وآخرون. 
 ولقع لدهنرو لملجين ألعضتء هةئ  لدتررةس ي ، م6116/ ه3461وطفة، دمحم مرزوق،  أبو

كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  لجلتمع  لسإامامة  وابل تطوةحه من وجج  وظحهم
 .اجلامعة اإلسالمية : غزةالرتبية، 

  ، 3ط، ي وقر لحلضترة وثقتف  لدعومل  ، م6118/ هـ3461الوهايب، عبدالرمحن دمحم ،
 .خوارزم العلمية: جدة

  ،مكتبة اخلافقي: ، القاهرة3، طلالجتته لألخماقي ي لسإامامم، 3171ايجلن، مقداد. 
  ،دار عامل : الرايض، 3ط، لدرتبة  لألخماقة  لسإامامة ، م6116/ ه3461ايجلن، مقداد

 . الكتب 
  ، 7ط، وحتراي  لدعصحلداقتف  لسإامامة  ثقتف  لملسمم م، 6112أبو حيىي، دمحم وآخرون ،

 .دار املناهج : عمان
 ،الرسالة  مؤسسة  :، بريوت35، طولدتغري ، لدشبتبم3115فتحي،  يكن. 
 ،بريوت، 3ط، لسإامام وأخماق لسإعمام واتئل بني أبهنتؤانم، 3186حداد ،  مىن يكن: 

 .الرسالة  مؤسسة
 

 :لألجهنبة لملحلجع : اثداتا 

 
 Cooper, J.M, & Weber, W .R, 1973, "Competency-Based Systems Approach to 

Teacher Education", Berkeley: Mccatchan Publishing Corporation. 

 

 Davies, Scott, & Vail, Guppy, 1997, " Focus on English Speaking Democracies 

Globalization and Education Reforms in Anglo-American Democracies". Comparative 

Education Review, Vol. 14, No. 4, pp435-459 
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 Ford & Beach, 1951,” Patterns of Sexual behaviour -International Encyclopedia of the 

Social Science.” Volume I. Editor, David L. Still; New York: Macmillan Company 

and Free Press. 

 

 Garrison, K, 1945, The psychology of Adolescent, New York: Prentice Hall. 

 

 Robertson, Ronald, 1992, Globalization, London: Sage Company. 

 

 Stone, L. Joseph, and Joseph Church, 1957, Childhood and Adolescence; A 

Psychology of the Growing Person. New York: Random House. 

 

 Vernon, P.E, 1948, Changes Abilities from 14 to 20 Years, The Advancement of 
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 لملمالق
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 (3)ممحق رقم 
 قتئر  أبمستء لحملكرني
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  *ولملتخصصنيقتئر  أبمستء لحملكرني ألدلة لالاتبتو  من أاتتذة لجلتمعت  ولدرتبوةني 
 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم 

أحمد الضوي سعد. د.أ 1 المناهج وطرق تدريس  أستاذ 
 العلوم الشرعية

 جامعة طيبة 
 كلية التربية

مصطفى بن عبد هللا طنطاوي . د.أ 2 المناهج وطرق تدريس  أستاذ 
 الدراسات اإلسالمية

جامعة الملك 
عبدالعزيز كلية 
 التربية

راشد بن سعيد شهوان. د 3  جامعة أم القرى  الثقافة اإلسالمية أستاذ مشارك 
 كلية الدعوة

عبدالمحسن بن سيف السيف. د 4 المناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك 
 العلوم الشرعية

 جامعة الملك سعود 
 كلية التربية

برهان نمر بلعاوي . د 5 مناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد 
 تربية إسالمية

الطائف جامعة  
 كلية التربية

أكرم إعمر. د 6 مناهج  -خبير تعليم دكتوراه  
 إنسانية

 أكاديمية أسباير
 قطر

علي فواز الدويري . د 7 مناهج  –خبير تعليم دكتوراه  
 علمية

 أكاديمية أسباير
 قطر

جميل بابلي. د 8  أكاديمية أسباير تربية خاصة دكتوراه  
 قطر

عبد الرحمن غازي الجمل. د 9 المجلس األعلى  التربية اإلسالمية دكتوراه  
 للتعليم في قطر

عبد الرحيم العمد. د 11 مديرية التعليم  العقيدة اإلسالمية دكتوراه  
األردن -الخاص   

دمحم بن نمر بابية. د 11 المناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد 
 التربية اإلسالمية

جامعة الطائف كلية 
 التربية

البشردمحم بن فهد . د 12 المناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد 
 العلوم الشرعية

 جامعة الملك سعود
 كلية التربية

عايش بن عطية البشري . د 13 التربية اإلسالمية  أستاذ مساعد 
 والمقارنة

 جامعة أم القرى 
 المعهدالعالي

يحيى بن عبدهللا الزبيدي. د 14 التربية اإلسالمية  أستاذ مساعد 
 والمقارنة

التربية والتعليم إدارة 
 بجدة
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زاهي بن نمر بن عبدهللا. د 15 المناهج وطرق تدريس  أستاذ مساعد 
 التربية اإلسالمية

جامعة القصيم كلية 
 التربية

علي بن عبده األلمعي. د 16 التربية اإلسالمية  أستاذ مساعد 
 والمقارنة

 وزارة التربية والتعليم
 

علي بن عمر بادحدح. د 17 جامعة الملك عبد  السنة النبوية أستاذ مساعد 
 العزيز 

يوسف أبو العظام. أ  18  دراسات إسالمية بكالوريوس 
 ومؤلف مناهج

 أكاديمية أسباير
 قطر

صالح الدين سلو. أ  19  دراسات إسالمية ماجستير 
 ومؤلف مناهج

 أكاديمية أسباير
 قطر

بالل غازي . أ  21 المجلس األعلى  التربية اإلسالمية  ماجستير 
 للتعليم في قطر

هذه الدراسة، وأما باقي في أسماء المحكمين الظاهرة باللون الغامق هي لألساتذة الذين تكرموا بتحكيم األداة * 
 .(م2102)قاموا بتحكيم األداة في دراسة المالكي  كرامألساتذة  األسماء فهي
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 (6)ممحق رقم 
 كتدمية  أابتةحلملولفق  عمى إجحلء لدررلا  ي أ طمب

 كتدمية  أابتةحلملخصص أولدهنروذج لدحمسي 
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 خطتب

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 حفظه هللا             االستاذ جاسم اجلابر  مدير املدرسة يف أكادميية أسباير     سعادة
 :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                    وبعد   

هنج  لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح ي تصور مقرتح مل"فإن الباحث جيري دراسة بعنوان  
من متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه من  ، كجزء"ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب قطح ي ضوء لدقةم لألخماقة  

 . قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة املدينة يف ماليزاي
ملواجهة حتدايت  املناسبةهتدف الدراسة إىل وضع تصور مقرتح ملنهج الدراسات اإلسالمية يف ضوء القيم األخالقية 

ومن خالل النظر إىل ظاهرة العوملة، فإن هنالك قضااي مشرتكة بني الثقافات واحلضارات تنبثق منها العديد من . العوملة الثقافية
 النواحي اإلجيابية اليت تثري التبادل احلضاري وتقوي املعاين اإلنسانية، إال أن هنالك عدد ال أبس به من التحدايت اليت أتيت ضمن
طي ات هذه العوملة الثقافية واليت هلا أتثريات مباشرة على جوانب العقيدة والفكر واألخالق، واليت تتطلب ابلتايل تدخال تربواي 

 .العربية واإلسالمية ثقافتنااليت تبىن عليها  واملبادئمناسبا حتصينا للقيم 
 

ر مناهج أكادميية أسباير، فإنين أطلب من وبصفتكم أحد املسؤولني يف األكادميية ، والهتمامكم الشخصي بتطوي
سعادتكم التكرم ابإلذن للباحث ابستخدام مناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير ألغراض التحليل 

 .   وجتميع البياانت يف هذه الدراسة
 

فها يف تطوير منهج الدراسات اإلسالمية ، شاكرا تعاونكم الذي سيكون له األثر الكبري يف إجناح الدراسة وحتقيق هد
 .علًما أبن البياانت ستجستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

 
 ,,ودكم كل لاللرتلم ولدتقرةح   

 لدبتلث                                                                
 عتمح لمحر عطةه لدعبر                                                              

 لدرب ةر لالدكرتوين
AW638@lms.mediu.edu.my 

 66687:ص ب:  قطح -لدرول  
 97433019177+ :هتتف

 

mailto:AW638@lms.mediu.edu.my
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Research Policy and procedures 

 

 

Researcher: Amer Alabed 

Project Name: PhD of Education (Curriculum and Instruction) - Al Madinah University – 

Malaysia. 

The thesis title is:  (Developing the Secondary Level Islamic Studies Curriculum at 

ASPIRE Academy in the Light of Moral Values Necessary to Face the Challenges of 

Cultural Globalization) 

 

Expected finalizing date: End of 2012-2016 Academic year 

 

Project Brief description: Analyzing the Islamic studies curriculum to develop a proposal in 

the light of the moral values necessary to face the challenges of cultural globalization. 

 

Research Policy and procedures for conducting research within Aspire Academy School: 

 

 Participation in the research study must be completely voluntary.  

 There are no foreseeable risks associated with the conducted research study.  

 If any participant feels uncomfortable answering any questions, he/she can withdraw 

from the applied research method at any point.  

 All survey responses must be strictly confidential and data from this research should be 

reported only in the aggregate. In case of need for reporting individual response, this 

must be approved by the participant himself/herself. 

 All the participants' information should be coded and remain confidential.  

 If any participant has question(s) at any time about the applied research method or its 

procedures, he/she should be able to contact the researcher by email or by phone. 

 

 

Name:  Amer Alabed 

 

Date:    January 14, 2015 

 

Signature:  
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 (1)ممحق رقم 
 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب قتئر  لدقةم لألخماقة  

 ي صورهتت لألودة 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 حفظه هللا....................................................................................  /سعادة الدكتور
 حفظه هللا....................................................................................  /سعادة األستاذ

 :    وبعد                                   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته     
تصور مقترح لمنهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة : )لمية بعنوان فإن الباحث يقوم بإجراء دراسة ع     

الثانوية في أكاديمية أسباير في قطر في ضوء القيم األخالقية المناسبة لمواجهة تحديات العولمة 
من كلية التربية  لحصول على درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريسكجزء من متطلبات ا (الثقافية

 في جامعة المدينة العالمية،

ونظًرا لخبرتكم وتخصصكم المتعلق بموضوع الدراسة، ولما لرأيكم من أهمية ، فإنني آمل من      
بالقيم األخالقية  سعادتكم االطالع على المرفق والذي يتضمن قائمة بتحديات العولمة الثقافية وقائمة

لطالب المرحلة الثانوية لمواجهة تلك التحديات ، وآمل من سعادتكم التكرم بتحكيمها وإبداء رأيكم  المناسبة
 :فيما يلي 

 . الحكم على مدى انتماء التحديات للعولمة الثقافية في الجوانب الفرعية المذكورة  (1
 .التحدي المقابل لها الحكم على مدى مناسبة كل قيمة أخالقية لمواجهة  (2
 .    اقتراح التعديل المناسب  (3
شاكرا ومقدرًا لجهودكم وتعاونكم الذي سيكون له األثر الكبير في إنجاح الدراسة وتحقيق هدفها في      

، علًما بأن البيانات سُتستخدم ألغراض  رتطوير مناهج الدراسات اإلسالمية في أكاديمية أسباير في قط
 .                                   البحث العلمي فقط

 وهللا يحفظكم ويرعاكم ،،
 

 عامر احمد عطيه العبد: الباحث
 AW638@lms.mediu.edu.myالبريد االلكتروني 
    22222:ص ب:  قطر -الدوحة                                                        

 97433019177+ :هاتف   
 

mailto:AW638@lms.mediu.edu.my


284 
 

 ملولججتجت لملهنتاب قتئر  بتحراي  لدعومل  لداقتفة  ولدقةم لألخماقة  
 

 

 

 تحديات العولمة الثقافية

مدى انتماء التحدي 
 للعولمة الثقافية

القيم 
األخالقية 
  المناسبة
لمواجهة 
 التحدي

 مدى مناسبة القيمة
 لمواجهة التحدي

 ال  ينتمي
 ينتمي

اقتراح 
 التعديل

غير  مناسبة
 مناسبة

اقتراح 
 التعديل

 جانب العقيدة( أ      
التشكيك في صحة العقيدة  1

 اإلسالمية وإثارة الشبهات حولها
 الثبات   

 اإلصالح
   

نشر األفكار اإللحادية بين  2
 المسلمين

    الثبات   

 االستقامة    إضعاف عقيدة الوالء والبراء 3
 العدل

   

 االستقامة    الدعوة إلى وحدة األديان ظاهراً  4
 الحكمة

   

محاربة الدعوة إلى تطبيق  5
 الشريعة اإلسالمية

 العزة   
 الثبات
 الحزم

   

تخويف الناس من اإلسالم  6
 بمظاهره وتشريعاته

 األناة   
 الحكمة
 اإلحسان

   

 

 

 

 

 تحديات العولمة الثقافية

انتماء التحدي مدى 
 للعولمة الثقافية

القيم 
األخالقية 
  المناسبة
لمواجهة 
 التحدي

 مدى مناسبة القيمة
 لمواجهة التحدي

 ال  ينتمي
 ينتمي

اقتراح 
 التعديل

غير  مناسبة
 مناسبة

اقتراح 
 التعديل

  جانب الفكـر( ب 
السعي لتعميم الفلسفة البراجماتية  7

 فكًرا ومنهًجا وسلوًكا
 الثبات   

 
   

    الثبات   ترويج للمفاهيم الغربية المخالفة ال 8
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للمفاهيم اإلسالمية كمفهوم 
اإلرهاب الذي يقصدون به الجهاد 
الشرعي اإلسالمي، والحرية التي 
يقصدون بها التمرد على الضوابط 

 الشرعية واألخالقية

 اإلصالح
 

 الجدية    تسطيح الفكر وإشغاله بالتوافه 9
 علو الهمة

   

لهزيمة النفسية وغرس احتقار ا 11
 الذات

 العزة   
 الثبات
 التفاؤل

   

 المبادرة    إضعاف روح النقد والمقاومة 11
 العزة

   

لتوجيه الفكري السيء لوسائل ا 12
 اإلعالم

 الحزم   
 المبادرة
 اإلصالح

   

تهميش القدوات الصالحة من  13
العلماء والمربين وتوسيع الفجوة 
بينهم وبين الشباب واالحتفاء 

 بالقدوات السيئة

 العدل   
 االحترام
 الوفاء

   

 العدل    لتعصب المذهبي والعرقي والقبليا 14
 التودد
 التواضع

   

 

 

 

 تحديات العولمة الثقافية

مدى انتماء التحدي 
 للعولمة الثقافية

القيم 
األخالقية 
  المناسبة
لمواجهة 
 التحدي

 مدى مناسبة القيمة
 لمواجهة التحدي

 ال  ينتمي
 ينتمي

اقتراح 
 التعديل

غير  مناسبة
 مناسبة

اقتراح 
 التعديل

 جانب القيم واألخالق( ج 
 

إحالل القيم المادية محل القيم  15
 الروحية

 البذل   
 القناعة

   

 اإليثار    نشر القيم الفردية واألنانية 16
 اإلحسان
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 مدى انتماء التحدي   
 للعولمة الثقافية

القيم 
األخالقية 

 مدى مناسبة القيمة
 لمواجهة التحدي

 األناة    تأجيج الصراع في العالقات 17
 العفو

   

 الرفق    ترويج العنف والجريمة 18
 الحزم

   

نتشار المخدرات وطرق ا 19
 التهريب

 المسؤولية   
 الحزم

   

 الحياء    إشاعة الجنس والرذيلة 21
 العفة
 المسؤولية

   

إلعجاب بقيم ونمط الحياة ا 21
 الغربية وتقليدها

 العزة   
 الثبات

   

 االستقامة    تكريس المفهوم الغربي لألسرة 22
 الحياء
 العفة

   

رض المفهوم الغربي للمساواة ف 23
 بين الرجل والمرأة 

 اإلصالح   
 العدل
 القناعة

   

 األمانة    باحة اإلجهاض وتحديد النسلإ 24
 العفة
 القناعة

   

قنين حقوق الشواذ باسم الحرية ت 25
 وحقوق اإلنسان

 الحزم   
 العفة

   

استغالل وسائل اإلعالم لبث  26
 اإلعالنات الموجهة سلبًيا

 اإلصالح   
 المبادرة

   

لإلنسان  الزمني بالنظام إلخاللا 27
 ؛ بالسهر لياًل والنوم نهاًرا

    االنضباط   

 القناعة    تشجيع ثقافة االستهالك 28
 التوسط
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 تحديات العولمة الثقافية 
 ال  ينتمي

 ينتمي
اقتراح 
 التعديل

  المناسبة
لمواجهة 
 التحدي

غير  مناسبة
 مناسبة

اقتراح 
 التعديل

 جانب التربية والتعليم( د    
والقيود من  فرض اإلمالءات 29

 على الجهات الخارجية
التعليم الشرعي في  برامج

 البالد المسلمة 

 الحزم   
 الثبات
 اإلصالح

   

إلصاق تهمة صناعة  31
اإلرهاب ـ بمفهومه الغربي ـ 
 بمناهج التربية اإلسالمية

 الثبات   
 العزة

   

األجنبية  المدارس انتشار 31
التي تؤثر سلًبا على ثقافة 
 وقيم المجتمع المسلم

 االستقامة   
 اإلصالح
 العزة

   

 الحكمة    تشجيع هجرة العقول المسلمة 32
 الصبر
 الوفاء

   

القصور في وظيفية مناهج  33
التربية اإلسالمية واالرتباط 
بحياة الطلبة الواقعية 
التغيرات واحتياجاتهم نتيجة 

 السريعة

 اإلصالح   
 اإلتقان
 األمانة

   

اشتراط إتقان اللغة  34
االنجليزية للحصول على 

 فرص العمل

 الحزم   
 التوسط
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 المعلومات األساسية للمحكم
  مــاالس

  الدرجة العلمية
/ الجامعة
 مكان العمل

 

  التخصص
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 (4)ممحق رقم 
 لدقةم لألخماقة  بصورهتت لدهنجتئة قتئر  
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 لمواجهة تحديات العولمة الثقافية في صورتها النهائية المناسبةقائمة القيم األخالقية 

 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 جمتل لالعتقتد( أ     
 الثبات إاثرة الشبهات حول العقيدة اإلسالمية 3

 اإلصالح
 الثبات إضعاف عقيدة الوالء والرباء 6

 العزة
 الثبات نشر الفكر اإلحلادي 1
 الثبات السماوية الثالث املناداة بوحدة األداين 4

 العزة
 اإلحسان (اإلسالموفوبيا)إشاعة اخلوف من اإلسالم  5

 العدل
 الصرب

 الثبات الدعوة إىل العلمانية ونبذ تطبيق الشريعة اإلسالمية 2
 العزة
 الصرب

 لجملتل لألخماقي ولدسموكي( ب
 البذل الرتكيز على القيم املادية بدل الروحية 7

 القناعة
 العزة بنمط احلياة الغربية واالستالب الثقايف االنبهار 8

 الثبات
 اجلدي ة

 اإليثار نشر القيم الفردية 1
 اإلحسان
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
لبث  والتواصل االجتماعي استغالل وسائل اإلعالم 31

 إعالانت موجهة تستهدف القيم واألخالق
 املسؤولية
 اإلصالح
 ا ملبادرة

 القناعة تشجيع ثقافة االستهالك 33
 التوسط

 الرفق الرتويج للعنف واجلرمية 36
 احلزم

 اإلصالح
 االستقامة ترويج املخدرات واخلمور 31

 املسؤولية
 العفة

 االستقامة تكريس املفهوم الغريب لألسرة 34
 احلياء
 العفة

 املسؤولية
 اإلصالح فرض املفهوم الغريب للمساواة بني الرجل واملرأة 35

 العدل
 القناعة

 احلياء إشاعة العالقات اجلنسية احملرمة 32
 العفة

 املسؤولية
 االستقامة ابسم احلرية وحقوق اإلنسان تقنني حقوق الشواذ 37

 العفة
 احلزم
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 املسؤولية إابحة اإلجهاض 38

 األمانة
 العفة

 لجملتل لدفكحي( ج
 تسطيح الفكر وإشغاله ابلتوافه 31

 
 علو اهلمة
 اجلدية

لفهم املغلوط واملخالف للمفاهيم اإلسالمية لالرتويج  61
 ..اجلهاد/الدميوقراطية/احلرية/اإلرهاب:مثل

 الثبات
 اإلصالح

 الثبات (النفعية)نشر الفلسفة الربامجاتية  63
 اإلحسان
 اإليثار

 االحرتام تشويه القدوات احلسنة من العلماء واملصلحني 66
 الوفاء
 العدل

استغالل االختالفات العرقية واحلزبية والطائفية إلشاعة  61
 الفرقة والتعصب

 االستقامة
 العدل
 التواضع

 احلزم التوجيه الفكري املغرض لوسائل اإلعالم 64
 اإلصالح
 املبادرة

 العزة والشعور ابلنقصغرس اهلزمية النفسية  65
 الثبات
 التفاؤل
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 ملولجج  لدتحري لملهنتاب لدقةم  حتراي  لدعومل  لداقتفة  
 اإلقدام البناء إضعاف روح النقد 62

 املبادرة
 جمتل لدرتبة  ولدتعمةم( د

فرض اإلمالءات والقيود من اجلهات اخلارجية على  67
 برامج التعليم الشرعي يف البالد املسلمة 

 احلزم
 الثبات
 اإلصالح

حساب اللغات ضعف الرتكيز على اللغة العربية على  68
- اإلجنليزية  –األخرى 

 التوسط
 العزة

إلصاق هتمة صناعة اإلرهاب ـ مبفهومه الغريب ـ مبناهج  61
 الرتبية اإلسالمية

 االستقامة
 العزة
 احلزم

 الصرب تشجيع هجرة العقول املسلمة 11
 املسؤولية
 الوفاء
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 (5)ممحق رقم 
  (لملمالظ بطتق  )حتكةم أدلة لدررلا  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 حفظه هللا....................................................................................  /سعادة الدكتور
 حفظه هللا....................................................................................  /سعادة األستاذ

 :    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                        وبعد
تصور مقترح لمنهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة : )يقوم بإجراء دراسة علمية بعنوان فإن الباحث      

جهة تحديات العولمة الثانوية في أكاديمية أسباير في قطر في ضوء القيم األخالقية المناسبة لموا
درجة الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس من كلية التربية  كجزء من متطلبات الحصول على (الثقافية

 في جامعة المدينة العالمية،

ونظًرا لخبرتكم وتخصصكم المتعلق بموضوع الدراسة، ولما لرأيكم من أهمية ، فإنني آمل من      
بطاقة لمالحظة مدى تركيز معلمي الدراسات اإلسالمية  ذي يتضمنسعادتكم االطالع على المرفق وال

وآمل من سعادتكم لمواجهة العولمة الثقافية من خالل أساليب تنمية القيم،  المناسبةعلى القيم األخالقية 
 :التكرم بتحكيمها وإبداء رأيكم فيما يلي 

لمواجهة تحديات العولمة  المناسبةمناسبة األساليب المذكورة في البطاقة لتدريس القيم األخالقية  (1
 .  .الثقافية

 .مدى الدقة والوضوح في صياغة العبارات وترتيب األداة  (2
 . تعديالً  أو إضافة أو حذفاً  البطاقة إثراء (3
شاكرا ومقدرًا لجهودكم وتعاونكم الذي سيكون له األثر الكبير في إنجاح الدراسة وتحقيق هدفها في      

الدراسات اإلسالمية في أكاديمية أسباير في قطر ، علًما بأن البيانات  ريس مادةوأساليب تد تطوير مناهج
 .                                  سُتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

 وهللا يحفظكم ويرعاكم ،،
 عامر احمد عطيه العبد: الباحث

 AW638@lms.mediu.edu.myالبريد االلكتروني 
    22222:ص ب:  قطر -الدوحة                                                        

 97433019177+ :هاتف   

mailto:AW638@lms.mediu.edu.my
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ملولجج   لملهنتاب بطتق  ممالظ  مرى تحكةز معمري لدررلات  لسإامامة  عمى لدقةم لألخماقة  
 لدعومل  لداقتفة  من خمال أاتدةب تهنرة  لدقةمحتراي  

  أاتدةب تهنرة  لدقةم لملستخرم 
لدقةم 
 لألخماقة 

 التطبيق لجملروع
 العملية

الرتبية 
 ابألحداث

أسلوب 
 احلوار

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

 الوعظ
 واإلرشاد

الرتغيب 
 والرتهيب

 أسلوب
 القدوة 

 االحرتام         
 اإلحسان         
 االستقامة         
 اإلصالح         
 اإلقدام         
 األمانة         
 اإليثار         
 البذل         
 التفاؤل         
 التواضع         
 التوسط         
 الثبات         
 اجلدية         
 احلزم         
 احلياء         
 الرفق         
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  أاتدةب تهنرة  لدقةم لملستخرم 
لدقةم 
 لألخماقة 

 التطبيق لجملروع
 العملية

الرتبية 
 ابألحداث

أسلوب 
 احلوار

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

 الوعظ
 واإلرشاد

الرتغيب 
 والرتهيب

 أسلوب
 القدوة 

 الصرب         
 العدل         
 العزة         
 العفة         
 علو اهلمة         
 القناعة         
 املبادرة         
 املسؤولية         
 الوفاء         
 لجملروع         

 لالقرتللت  ولدتعرةما 
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 المعلومات األساسية للمحكم

  مــاالس
  الدرجة العلمية
  مكان العمل/ الجامعة
  التخصص
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 (2)ممحق رقم 

 بصورهتت لدهنجتئة ( بطتق  لملمالظ )أدلة لدررلا  
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  لملستخرم  لألخماقة  أاتدةب تهنرة  لدقةم
لدقةم 
 لألخماقة 

 املمارسة لجملروع
 العملية

الرتبية 
 ابألحداث

أسلوب 
 احلوار

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

 التوجيه
 واإلرشاد

الرتغيب 
 والرتهيب

 القدوة
  احلسنة

 االحرتام         
 اإلحسان         
 االستقامة         
 اإلصالح         
 اإلقدام         
 األمانة         
 اإليثار         
 البذل         
 التفاؤل         
 التواضع         
 التوسط         
 الثبات         
 اجلدية         
 احلزم         
 احلياء         
 الرفق         
 الصرب         
 العدل         
 العزة         



301 
 

  لملستخرم  لألخماقة  أاتدةب تهنرة  لدقةم
لدقةم 
 لألخماقة 

 املمارسة لجملروع
 العملية

الرتبية 
 ابألحداث

أسلوب 
 احلوار

ضرب 
 األمثال

أسلوب 
 القصة

 التوجيه
 واإلرشاد

الرتغيب 
 والرتهيب

 القدوة
  احلسنة

 العفة         
 علو اهلمة         
 القناعة         
 املبادرة         
 املسؤولية         
 الوفاء         
 لجملروع         
لملتواط          

 لحلستيب
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 (7)ممحق رقم 

 لاترترة حتمةل لملهنج  أدلة منوذج من
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 لاترترة حتمةل لحملتوى

 الصفحة المصدر الموضوع الفصل الصف
منهج اإلسالم في المحافظة على  الثاني العاشر

 األسرة
 الكتاب

 
41-14 

 تحليل محتوى المنهج 
 المجموع 31 5 8 7 6 2 4 1 2 3 القيمة
            االحترام
            اإلحسان
            االستقامة
            اإلصالح
            اإلقدام
            األمانة
            اإليثار
            البذل

            التفاؤل
            التواضع
            التوسط
            الثبات
            الجدية
            الحزم
            الحياء
            الرفق
            الصبر
            العدل
            العزة
            العفة

            علو الهمة
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            القناعة
            المبادرة

            المسؤولية
            الوفاء
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 (8)ممحق رقم 

ي أكتدمية  أابتةح ي ضوء لدقةم  دمرحلم  لداتووة  لدتصور لملقرتح ملهنج  لدررلات  لالامامة 
 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة  لملهنتاب لألخماقة  
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ملولجج  حتراي  تصور مقرتح ملهنته  لدررلات  لسإامامة  دمرحلم  لداتووة  ي أكتدمية  أابتةح 
 :لدعومل  لداقتفة 

يف ظل العوملة الثقافية يقع على املنهج العبء األكرب من أجل مراعاة ما يلزم ملواجهة 
التحدايت اليت يتعرض هلا جيل الشباب، فنوعية املنهج هلا دور أساسي يف إعداد اجليل للمستقبل 

يف املنهاج والتحقق من حمتواها وطرائق متسلحا ابملعرفة العلمية، وهذا بدوره يتطلب إعادة النظر 
التدريس والوسائل املستخدمة وكذلك أساليب التقومي من أجل مواكبة عصر العوملة، وغرس مبادئ 
التعلم الذايت والتفكري الناقد يف نفس املتعلم، وترسيخ أمهية البحث العلمي والتوسع يف املعرفة مع 

 :م6111ابمهام، ). ائم على مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيفضرورة التمسك ابلقيم والرتاث الثقايف الق
667) 

 السائدة واالجتاهات القيم إكساهبم خالل من األجيال يف بناء ويقوم املنهج بدوره األساسي
 وأتهيل وثقافته مساته وتشكيل اجملتمع هيكل لتغيري الفعالة الوسيلة هي التعليمية والعملية اجملتمع، يف

 ، الثقافة وعوملة االتصال وسائل تطور ظل ويف. به النهوض على القادرة البشرية العناصر
 حمل حتل جديدة معايري وظهور االجتماعي املتسارع ، والتغيري والتكنولوجية، العلمية واالكتشافات

لرتبوية ألخذ ا املناهج من الضروري أن يقوم املختصون بتطوير أصبح القدمية، واملعايري واملبادئ القيم
دورها يف غرس القيم وتنمية روح االعتزاز ابلثقافة العربية واإلسالمية يف مواجهة حتدايت العوملة 

 (667 :م6111ابمهام، ). الثقافية

ويف ضوء اإلطار النظري هلذا البحث وما تضمنه من أحباث ودراسات، ومن خالل االطالع 
على أهداف مادة الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانية يف دولة قطر ويف أكادميية أسباير، وابلنظر إىل 

حتدايت خاصة من طبيعة التطورات العاملية يف جمال إعداد املناهج ملواكبة ما حتمله العوملة الثقافية من 
خالل القيم األخالقية، فقد مت إعداد هذا التصور ملناهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف 

 . أكادميية أسباير
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 : مهنطمقت  لدتصور لملقرتح

 املناسبةيف هذه الدراسة تتعلق بقائمة القيم األخالقية استناداً إىل ما مت التوصل إليه من نتائج 
ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية، ونتائج حتليل منهج الدراسات اإلسالمية ومالحظة ممارسات املعلمني 

واإلطار ويف ضوء ما مت عرضه من إطار نظري ودراسات سابقة  يف ضوء هذه القيم األخالقية،
القيم ه قصور يف تضمني هذالجوانب بعض يتضح وجود املرجعي للقيم األخالقية من منظور إسالمي 

األخالقية يف منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أسباير، ويف مدى تناول املعلمني 
هلذه القيم األخالقية من خالل أساليب تنمية القيم، األمر الذي يرتتب عليه ضرورة تطوير هذا املنهج 

ملواجهة التحدايت الراهنة للعوملة  املناسبةليواكب ما يلزم عمله من أجل تنمية القيم األخالقية 
ومع أن هنالك جوانب عديدة قام املنهج واملعلمون بتغطيتها يف جمال بناء القيم عند الطالب . الثقافية

ملواجهة حتدايت العوملة إال أن جوانب القصور املوجودة تعترب يف جمملها منطلقًا لوضع هذا التصور، 
 :وميكن حصر هذه املنطلقات فيم يلي

وجود بعض القصور يف مستوى تضمني منهج الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير  -3
 .ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية املناسبةللقيم األخالقية 

وجود بعض الضعف يف مدى تناول معلمي الدراسات اإلسالمية يف أكادميية أسباير  -6
 .افيةملواجهة حتدايت العوملة الثق املناسبةللقيم األخالقية 

 :لألهرلف لدعتم  دمتصور لملقرتح

 :أن حيقق األهداف التاليةحياول هذا التصور املقرتح السابقة،  املنطلقاتيف ضوء 

ملواجهة حتدايت العوملة الثقافية  املناسبةتطوير جوانب القصور يف تضمني القيم األخالقية  -3
 .بايريف منهج الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية أس

ملواجهة  املناسبةزايدة توظيف أساليب تنمية القيم األخالقية وتناول القيم األخالقية  -6
حتدايت العوملة الثقافية عند معلمي الدراسات اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف أكادميية 

 . أسباير
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 :وظحة  وفمسف  لدتصور لملقرتح

أنظمة اجملتمع ووسيلة رئيسية إلحداث التغريات أن الرتبية متثل نظاما من ( 64: 6133)بني  مسعود 
املرغوبة ملواجهة حتدايت العوملة، واليت يقع على عاتقها عبء إعداد املواطنني للقرن احلادي والعشرين 

 .من خالل مراعاة البناء القيمي واألخالقي ومواكبة التقدم التكنولوجي واالنطالق حنو العاملية

هتديدا النتماء اإلنسان لدينه ووطنه وهويته، وهتمش خصوصيات أينا أن العوملة تشكل ولقد ر 
اجملتمعات وقيمها على حساب قيم اآلتية من قوى السيطرة العاملية، كما عرفنا أن للقيم األخالقية دور  
كبري يف مساعدة الفرد واجملتمع على مواجهة هذا الطوفان الثقايف،  حبيث تبين فيهم أسس التمسك 

 .قدات، وتشكل سلوكهم وعالقاهتم يف نسيج اجتماعي قوي ومتنيابملبادئ واملعت

يف تنمية وتدعيم القيم واألخالق يف ظل خصوصاً اإلسالمية عموما والرتبية وألمهية دور الرتبية 
وألن للمرحلة الثانوية أمهية خاصة يف حتديد شخصية الطالب وتوجهاته يف النواحي املعرفية العوملة، 

كان ال بد من إعادة النظر يف هذه املناهج والعمل على تطويرها وحتسينها والوجدانية واالجتماعية،  
 .يبها وشباهبامبا حيقق الدور املنوط هبا يف ظل حتدايت ثقافية تتواىل يف أتثريها على هذه األمة بش

 

  :عهنتصح لملهنج  لدتتدة  لدتصور لملقرتحوقر تضرن 

 :لألهرلف: أوالا 

ف اهلامة للمنظومة الرتبوية  خاصة ئتعد األهداف الرتبوية حمورًا أساسيا للمنهج وهلا العديد من الوظا
اليت وتشكل هذه األهداف عنصرًا حيواًي يف مدخالت املنهج . وللمنظومة االجتماعية بشكل عام

حتددها فلسفة اجملتمع وتطلعاته، وتشكل مصدرا أساسيا يف اختيار الفعاليات والنشاطات الرتبوية 
عرفة إىل قوة وظيفية بناءة وتساعد األهداف على حتويل امل. اليت تعمل املؤسسة التعليمية على حتقيقها

ه، كما تقدم األهداف األساس يستفيد منها املتعلم يف مواقع حياته املتعددة أثناء تعلمه وأثناء حيات
 (661 :م6111ابمهام، )ة ءلدافعية األفراد ليكون أداؤهم على أعلى املستوايت من الفاعلية والكفا
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وبناء على ذلك فإن األهداف الرتبوية للمنهج جيب أن تسعى لتحقيق األمور التالية يف سبيل 
 :تفعيل دور املنهج يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية

 .يخ انتماء الطالب ألمته العربية واإلسالمية وهلويتها الثقافيةترس (31
 .تنمية ثقة الطالب بنفسه وأمته وتعميق االعتزاز لديه بعقيدته وهويته (33

 .تنمية روح املسؤولية جتاه األمة واجملتمع الذي يعيش فيه الطالب (36

 األكرب اهلدف وهو عز وجل من خالل اخلالفة يف األرض وعمارهتا هللا لعبادة اإلنسان إعداد (31
 .اناإلنس خلق من

 .ومكان زمان لكل وصالحيتها احلياة يف وأثرها اإلسالم نظم الطالب تعريف (34

االعتزاز ابلرتاث الثقايف والتاريخ احلضاري للعرب واملسلمني وما يتضمن ذلك من عادات  (35
 .وتقاليد

 وأن وامليول واالجتاهات ابلقيم يتعلق والذي املنهج ألهداف ابلنسبة الوجداين ابجملال االهتمام (32
 .املتعلمني لدى التعليمي العائد تقومي يف نصيب هلا يكون

 .االرتقاء ابلقيم األخالقية اإلسالمية لدى الطالب (37

 .غرس قيم البذل والعطاء واإليثار والشعور اإلنساين واالبتعاد عن الفردية واألاننية (38

 تساعدهم واجتاهات وقيم الطالب يكتسبها سلوكية مهارات إىل التعليمية األهداف ترمجة (66
 .العصر متطلبات مع التكيف على

التأكيد على دور املنهج يف مساعدة الطالب على تقبل التغريات االجتماعية واالقتصادية اليت  (61
 .حتدثت يف اجملتمع

 يف األساسية والقيم الدين مفاهيم وغرس املتعلمني؛ لدى الذاتية الرقابة مفهوم وتعزيز تنمية (64
 .صدورهم

 .عليها الرد من ومتكينه اإلسالم حول تثار اليت الشبهات ضد الطالب حتصني (65
 .تقدير دور العلماء واالجداد يف احلفاظ على اهلوية يف مواقفهم التارخيية (62
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 .تنمية مهارات التفكري بشكل عام ومهارة التفكري اإلبداعي والناقد بشكل خاص (67
 .الفريق املتعاونتنمية اجتاهات العمل اجلماعي وروح  (68
 .فواملواق األمور واحلكم على والتحليل والتقومي والنقد املنهجي التفكري على القدرة تنمية (61
 .إكساب الطالب مهارات التعامل مع اآلخرين وآداب احلوار والنقاش (11
 عن البحث إىل الفرد يدفع بدوره وهذا ومشكالته ومطالبه اجملتمع حباجات األهداف ربط (13

 .األهداف تلك لتحقيق مناسبة ووسائل أساليب
 .التأكيد على النمو الشامل املتكامل للمتعلم ملواجهة التحدايت اليت تقابله (16
 :التالية األربعة املبادئ يف تتلخص واليت الناجح التعلم مبادئ مع األهداف قائمة وضع مراعاة (11
 يعيشون اليت البيئةأو  اخلربة وإطار الطالب منو ملستوى مالئمة تكون أن: مبدأ االستعداد 

 .فيها
 واالستمرار  للبقاء قابلية األكثر التعلم نواتج تعكس أن: مبدأ االحتفاظ.   
 خمتلفة مواقف يف لالستخدام ابلقابلية تتسم تعلم نواتج على حتتوى أن: مبدأ االنتقال. 
 م6115 سليم وآخرون،) .وميوهلم الطالب حباجات مرتبطة تكون أن: مبدأ الدافعية: 

351) 
 طريق األخرى عن للمجتمعات والثقافية اإلعالمية الوسائل من يستقبله ما ضد الفرد حتصني (67

 حيافظ حبيث والتمحيص االختيار من متكنه اليت والقيم ابملهارات وتزويدهم املتعلمني وعي تنمية
 .الذوابن من وحفظها والقومية احلضارية اهلوية على

وتدعيم ما يتفق مع العادات والتقاليد والقيم العربية االنفتاح على الثقافات العاملية  (68
 .واإلسالمية

 وتبادل والتواصل التعارف إىل ليدعو االختالف هذا يستثمراحلوار والتعايش مع اآلخر  (61
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ  : ، لقوله تعاىلواملنافع اخلربات

 (31 :، اآليةاحلجرات)چڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 .إكساب الطالب مهارات التعامل مع التقنيات احلديثة يف جمال التعلم والدراسة (11
 .تنمية قدرة الطالب على البحث يف جمال الدراسات اإلسالمية من مصادرها املعتربة  (13
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 :لحملتوى: اثوةتا 

يعد  بل ، هلا حقيقة ترمجة ليكون األهداف بعد وأييت املنهج، مكوانت من الثاين املكون احملتوى ميثل
تقومي   وأساليب وأنشطة ووسائل طرق تدريس من املنهج عناصر بقية حوله تدور الذي العنصر احملتوى

 (.615 :م6111ابمهام، )

وألجل ذلك فإن احملتوى جيب أن حيمل بعض السمات ليؤدي دوره يف تعزيز القيم األخالقية 
 :ملواجهة العوملة الثقافية ومنها املناسبة

اشتمال املنهج على موضوعات خمتارة من مجيع فروع الدراسات اإلسالمية كالقرآن الكرمي  (66
واحلديث الشريف والعقيدة والفقه والسرية واألخالق والنظم حبيث يظهر للطالب مشول نظام 

 .اإلسالم ورقي تعاليمه ومبادئه
يف النفوس حلماية النموذج االجتماعي والثقايف ومن أجل  الرتكيز على تعزيز البناء العقدي (61

 (261 :م6117منصور، )امتالك التفوق اإلمياين 
العناية ابللغة العربية ألن اللغة العربية ليست جمرد أداة للتخاطب بل هي وعاء ثقايف وهوية  (64

 (263 :م6117منصور، )إسالمية 
 .عتزازها بعقيدهتا وهويتهاتناول املوضوعات اليت تنمي ثقة األمة بنفسها وا (65
التأكيد على حاجات وميول الطالب وقدراهتم وكذلك حاجات اجملتمع وقضاايه البيئية  (62

 .واالجتماعية والتكنولوجية
 .ابحملتوى وربطها واالجتماعية الطبيعية املتعلمني بيئة مراعاة (67
 ليؤدي املناسب الكم وما يؤثر فيها من عوامل خمتلفة، واختيار التعليمية البيئة شروط مراعاة (68

 .الشروط هذه ظل يف وظيفته
 .اجتماعية وأوضاع وتقاليد تراث من اآلمة وحاجات قضااي احملتوى يتضمن أن (61
 املبدعة القادرة الواعية الشخصية بناء على تساعد اليت واملوضوعات للمعارف اجليد االنتقاء (11

 حبيث واالستمرارية ابملرونة املعارف هذه تتصف أن مراعاة مع العصر هذا يف بسالم العيش على
 .اجتماعية وحاجات وعلوم معارف من يستجد ملا والتطوير واإلضافة للحذف قابلة تكون

 .والتطبيقي يف احملتوى النظري اجلانب بني لربطا (13
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لرتكيز على دروس السرية النبوية وسرية اخللفاء الراشدين وإبراز القيم واملبادئ اليت ميزت تلك ا (16
 .احلقبة

 .أن يتضمن املنهج مناذج عملية وقصص واقعية جتسد القيم األخالقية يف املمارسة والتطبيق (11
أن يشتمل احملتوى على مقارنة بني تعاليم اإلسالم والثقافات األخرى لبيان متيز وفضل  (14

 .اإلسالم يف قيمه ومبادئه
 .يتجنبها الطالبأن يتضمن احملتوى توضيحا لآلاثر السلبية للسلوكيات املنحرفة حىت  (15
أن يركز احملتوى على اآلاثر اإلجيابية لاللتزام ابألخالق واآلداب اإلسالمية حىت تشجع  (12

 .الطالب على التمثل هبا
أن يتضمن احملتوى غزوات الرسول عليه الصالة والسالم والرتكيز على القيم اإلسالمية وقت  (17

 .احلروب وأخالقيات التعامل مع األسرى أو مع العدو
شتمل املنهج على موضوعات تعاجل بعض القضااي العاملية املعاصرة من منظور إسالمي أن ي (18

وغريها من ... السالم ، حقوق اإلنسان ، قضااي البيئة ، حقوق املرأة ، العالقات الدولية) :مثل
 .(املوضوعات

 على القادرة املبدعة الواعية الشخصية بناء على تساعد اليت واملوضوعات املعارف اختيار (11
 قابلة تكون حبيث واالستمرارية ابملرونة تتصف أن مراعاة مع العصر هذا يف بسالم العيش

 . واملعارف العلوم من يستجد ملا والتطوير واإلضافة للحذف
أن يتضمن حمتوى املنهج الرجوع إىل مصادر إسالمية صحيحة ونقية غري الكتاب، كاملراجع  (41

 .والكتب واملواقع اإللكرتونية املعتمدة
 .وتنظيمها اإلسالمية مادة الدراسات بناء يف والتتابع االرتباط مراعاة (43
حسب ما يستجد وحسب ما يتم استخالصه  والتطوير للتقومي دائم بشكل احملتوى إخضاع (46

 .من التغذية الراجعة

 :طحق لدتررةس: اثداتا 

 متطلبات من هي اليت املهارات ببعض الطالب تزويد املدرسة واملعلمني  من يتطلب احلايل العصر إن
 ، الواحد الفريق بروح العمل اجلماعي املهارات هذه والعشرين، ومن احلادي القرن يف العصرية احلياة
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 أبنواعه التفكري وتعزيز مهارات والنقد، احلوار مهارات امتالك ، املنتج التفاعل ، اآلخرين تقبل
 عاتق املعلمني تنمية القيم األخالقية وعلمية، كذلك يقع على سليمة بطريقة املشكالت حل ومهارات

 استحداث مت فقد ذلك أجل ومن بسالم، والعيش الراهنة التحدايت مواجهة تعني الطالب على اليت
لالنطالق بقوة  املناسبةاملهارات والقيم  اكتساب على الطالب تساعد اليت طرق التدريس من العديد

مني أن يطلعوا على هذا األساليب والوسائل وعلى املعل. وثقة يف حياهتم العملية والعلمية
واالسرتاتيجيات، وأن يطوروا استعدادهم لتطبيقها عمليًا يف صفوفهم حىت حتقق األهداف املرجوة من 

 (655 :م6111ابمهام، )املنهج 

ملواجهة العوملة الثقافية فإنه ال بد  املناسبةومن أجل حتقيق دور املعلم يف تعزيز القيم األخالقية 
 :من مراعاة األمور التالية

 ،وترسيخ وتدبراً  تالوة العزيز بكتابه ووصلها وتعاىل سبحانه ابهلل املتعلمني قلوب ربط -65
 .نفوسهم يف واملبادئ القيم

احلث والرتكيز على دور الطالب يف الوصول للمعلومات واستكشافها عرب اخلربات  -62
 .املتاحة

 .وغريها والنفسية واجلسمية العقلية النواحي مجيع من ابملتعلم االهتمام -67
 .غاية حبد ذاهتا وليست النمو لتحقيق وسائل الدراسية املقررات والكتب اعتبار -68
 والسلوكيات واملبادئ والقيم املفاهيم املتعلمني إكساب هي املعلم غاية تكون أن -61

 .املنهج خالل من اإلجيابية
 ، الفردية والفروق وميوهلم الطالب حلاجات مراعاة التدريس طرق استخدام يف التنويع -11

السليم وال يقتصر على التلقني  التفكري على التدريب هو األساسي اهلدف يكون أن على
 (136 :م6111ابمهام، ) .واحلفظ ونقل املعلومات

 .واحلديثةتفعيل دور املكتبات املدرسية وحتديثها لتقدمي املعلومات الصحيحة  -13
 .حث الطالب على املشاركة يف احلياة االجتماعية واألعمال التطوعية واخلريية -16
 .وتصرفاته والتزاماته خلقه يف لطالبه حسنة قدوة املعلم يكون أن -11
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 متحمساً  لعمله حمباً  اإلسالمية معلم الدراسات يكون أن بد ، إذ ال لعمله املعلم حب -14
ھ  ھ  ے  چ : تعاىل لقوله عالية معنوية بروح طلبته عند لغرس املبادئ مندفعا له

التوبة، )  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
 (368: اآلية

 ال حىت طالبه مع واملوضوعية ابلصرب يتحلى أن للمدرس بد فال ابلصرب املدرس حتلي -15
 .اإلسالمية  مادة الدراسات من ينفروا

 لسلوك الفعلية التطبيقية النواحي عن املعرفة علوم يف النظرية املفاهيم فصل عدم مراعاة -12
 .وتوجيهها مبتابعتها االهتمام مع املتعلم،

 .واملهارات األنشطة خالل من للمتعلم الذايت التعلم فرصة إاتحة -17
 .القرارات واختاذ املشكالت حل على التدريب يف تساعد اليت املواقف هتيئة -18
 . اإلجيايب والتعاون التنافس روح وخلق واجلماعي الثنائي ابلعمل املنفذة األنشطة توفري -11
 .استخدام وسائل تعليمية كالفيديو واألفالم والربامج التلفزيونية اليت تعزز القيم -41
 .االهتمام ابألنشطة الصفية والالصفية واخلربات املتنوعة واملستمرة واملتتابعة -43
 .ومشكالهتا احلياة ومبواقف ابلبيئة املنهج خربات ربط -46
 تتيح اليت اجلماعية األنشطة على الالصفية األنشطة أو التعليمية األنشطة يف الرتكيز -41

إمكاانت  حسب األدوار توزيع على تعتمد تعاونية مجاعية بطريقة ويفكر يعمل أن للمتعلم
 ( 83 :م6116العلي، ) .اجملموعة يف فرد كل وقدرات

 اجملتمع وخدمة الطالب نفوس يف العمل حب بغرس تقوم اليت ابألنشطة االهتمام -44
 (687 :م6111، ابمهام) .والبيئة

 يدفع سوف هذا أن والشك وتنفيذه ختطيطه ويف النشاط اختيار يف املتعلم إشراك -45
 بدءاً  سريه مراحل مجيع يف شارك الذي النشاط هذا إلجناح اجلهد من املزيد بذل إىل املتعلم
 املتعلم يكون أن إىل تدعو اليت احلديثة الرتبية به تنادى ما وهو التنفيذ وحىت التخطيط من

 (688 :م6111 ابمهام،). سلبياً  متلقياً  وليس املعلومة عن وابحثا مشاركاً 
 حدود خارج بل وخارجه الفصل داخل املدرسي والثقايف االجتماعي النشاط تفعيل -42

 .واالجتماعية واالقتصادية الثقافية واملنشآت املنظمات مع التنسيق خالل من املدرسة
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لذلك ميكن توظيف الدراما واملسرح املدرسي لتقدمي التاريخ تفعيل املسرح املدرسي  -47
النقي بعيدا عن دسائس وتشويه املستغربني واملستشرقني، وبعث التاريخ اإلسالمي املشرق 
وبث قيم األمة وعزهتا وعطائها احلضاري، حيث تعمل الدراما على استدعاء التاريخ والوعي 

 (265 :م6117منصور، . )ليس جمرد القراءة فقطبه و 
هتيئة االستخدام اآلمن لشبكة اإلنرتنت حجب املواقع اليت تبث األفكار اهلدامة  -48

واملواد اإلابحية، مع تزويد املستخدمني بعناوين املواقع الدينية والثقافية املفيدة وحتذيرهم من 
 (265 :م6117منصور، ) .املواقع اهلدامة

 :لدتقومي: رلبعتا 

 مباشرًا على أتثرياً  الرتبوي، فهي متلك املنهج التقومي من العناصر األساسية يف منظومة عملية تعد
 دقيقة منهجية وفق التعليمية، وهذا يستدعي أن تتم عملية التقومي للعملية واخلارجية الداخلية الكفاءة
 كبرياً، اهتماماً  ابلتقومي احلديثة الرتبيةوهتتم   .املعال وحمددة األسس واضحة علمية معايري إىل مستندة
 مما الرتبوية ابملمارسة لالنتقال املربني أداة هو فالتقومي نفسها التعليم عملية من يتجزأ ال جزءاً  وتعتربه

 الرتبوية ابلربامج يتعلق ما كل يف ركن أساسي فهو يكون عليه األمر، أن ينبغي ما إىل قائم هو
 عملية والتقومي ، القرارات متخذي أمام املقرتحة البدائل لتحديد متهيداً  عليها واحلكم وتصنيفها
 (613 :م6111ابمهام، ) .للتطوير قابليته من وتزيد ما، برانمج أداء حتسن أن يفرتض مستمرة

ومن أجل حتقيق دور التقومي كعنصر أساسي يف املنهج القائم على تعزيز القيم األخالقية 
 :الثقافية فإنه ال بد من مراعاة األمور التالية ملواجهة حتدايت العوملة

 العقلية الطالب قدرات على التعرف خالهلا من ميكن بطريقة التقومي وأدوات أساليب اختيار (31
 .واملهارية والوجدانية

االهتمام ابلتقومي الرتاكمي جلميع جوانب شخصية املتعلم هبدف الكشف عن جانب القوة  (34
 (613 :م6111ابمهام، ) .التعليميةوجوانب الضعف يف العملية 
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 التلميذ أخطاء عن الراجعة ابلتغذية والتلميذ املدرس االهتمام ابلتقومي التكويين الذي يزود (35
 كل على جيب مبا واملتعلم املعلم يزود انه كما املوضوعة لألهداف حتقيقه ومدى حتصيله ومستوى
 (618 :م6111ابمهام، ) .منهما

 الطالب متكن من التأكد فيه يتم الذي األداء تقومي أسلوب ابعتماد التطبيقي ابجلانب العناية (32
 ( 111 :م6111احلامد وآخرون، ).واملعرفة  املهارة من

املعريف مبا فيها التفكري  اجملال يف العليا املستوايت قياس على تعمل تقومي أساليب استخدام (37
 .الناقد واإلبداعي والتحليلي

املتضمن ملسائل تتطلب حالً للمشكالت أو اقرتاح حلول غري تقليدية، مبا الرتكيز على التقومي  (38
 .يف ذلك إبداء الرأي اخلاص للطالب يف املواقف املختلفة

 من املستفادة اخلربة وحتقيق ، التفكري يف العلمي األسلوب استخدام على الطالب قدرة تنمية (31
 .املعلومات مصادر مجع يف التعليم

 الطالب متكن من التأكد فيه يتم الذي األداء تقومي أسلوب ابعتماد التطبيقي ابجلانب العناية (61
 ( 111 :م6111 احلامد وآخرون،). واملعرفة  املهارة من

 املستخدمة والطرق املتبعة اخلطوات صحة واختبار القوة ونقاط الضعف نقاط تشخيص (63
 .الضعف نقاط لتاليف

 أخطائه اكتشاف وحماولة لنفسه الفرد حماسبةاالهتمام ابلتقومي الذايت الذي يقوم على  (66
 (631 :ه3431شحاته، ). وإصالحها

 -امليول يف املتمثل السلوك من االنفعالية اجلوانب تقيس واليت النفسية االهتمام ابالختبارات (61
 :م6111ابمهام، . )إعماله وحتليل املتعلم يف املكتوبة والتقارير ابملالحظة وتقاس االجتاهات

113) 
األخذ ابملفاهيم احلديثة للتقومي  واليت ال حتصر التقومي بصورة االمتحاانت، فاالمتحان هو  (64

يركز على جانب واحد من الشخصية وال يقيس الذكاءات املتعددة والقدرات واملهارات املتنوعة 
 (261 :م6117منصور، ). اليت تقاس أبساليب أخرى متعددة
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ين واملوضوعات اليت ميكن أن تضاف ملنهج الدراسات وفيما يلي جمموعة مقرتحة من العناو 
جل إعداد الطالب يف مواجهة التحدايت الثقافية للعوملة، ومن أجل من أ اإلسالمية  للمرحلة الثانوية

 :تنمية بعض القيم األخالقية املرغوبة يف هذا اإلطار

 

عهنتوةن موضوعت  مقرتل  ملتدة لدررلات  لسإامامة  دمرحلم   
 ملولجج  حتراي  لدعومل  لداقتفة لداتووة  

 شبهات حول اإلسالم والرد عليها 3

 أخالق الرسول الكرمي 6

 قضااي فقهية معاصرة 1

 اإلسالم والعلم احلديث 4

 مواقف وعرب من حياة الصحابة 5

 االنتماء واملواطنة يف اإلسالم 2

 آداب احلوار واالختالف يف اإلسالم 7

 اإلعالم اإلسالمي 8

 دور احلضارة اإلسالمية يف تقدم  اإلنسانية 1

 اإلسالم والتفرقة العنصرية 31

 التفك ر والتفكري يف اإلسالم 33
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 العمل اخلريي والتطوعي يف اإلسالم 36

 آداب اللباس والزينة 31

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم 34

 مكانة املرأة يف اإلسالم 35

 واإلرهابموقف اإلسالم من التطر ف  32

 أخالق احلرب يف اإلسالم 37

 إجنازات علماء العرب واملسلمني 38

 اآلاثر االجتماعية والصحية للعالقات احملر مة 31

 ضوابط شرعية لوسائل التواصل االجتماعي 61
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 (1)ممحق رقم 
 كتدمية  أابتةحلديت تررس دمرحلم  لداتووة  ي أ عهنتوةن لملوضوعت 
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 الفصل األول –عناوين املوضوعات يف الدراسات اإلسالمية للصف العاشر 
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول حديث شريف –اإلخالص هلل سبيل قبول األعمال 
 الدرس الثاين تعريفه واحلاجة إليه  3القرآن الكرمي  
 الدرس الثالث نزوله وما يتعلق به  6القرآن الكرمي  

 الدرس الرابع مراحل تدوينه   1الكرمي  القرآن 
 الدرس اخلامس 73 – 21آايت من سورة الفرقان  – 3من صفات عباد الرمحن 
 الدرس السادس  77 - 76آايت من سورة الفرقان  – 6من صفات عباد الرمحن  

 الدرس السابع التوبة والدعاء من مظاهر العبودية
 الدرس الثامن أحكام الطعام

 الدرس التاسع تضر ابلصحةحمرمات 
 الدرس العاشر حديث شريف –السبع املوبقات 
 الدرس احلادي عشر إعجازه  4القرآن الكرمي 
 الدرس الثاين عشر تفسريه وأثره يف العرب ولغتهم  5القرآن الكرمي 

 الدرس الثالث عشر 31 – 36آايت من سورة لقمان  –من وصااي لقمان احلكيم 
 الدرس الرابع عشر أحكام اللباس
الدرس اخلامس  حديث شريف –حقوق األخوة 

 عشر
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 الفصل الثاين –عناوين املوضوعات يف الدراسات اإلسالمية للصف العاشر 
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول 15 - 14آايت من سورة النساء  –منهج اإلسالم يف احملافظة على األسرة 
 الدرس الثاين حديث شريف -عموم املسؤولية 

 الدرس الثالث أهداف الزواج –مكانة األسرة  – 3النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الرابع مقدمات الزواج – 6النظام االجتماعي يف اإلسالم 

 الدرس اخلامس حديث شريف –من صفات املنافقني 
 س السادسالدر   15 - 13آايت من سورة اإلسراء  –تكاليف شرعية وآداب اجتماعية 
 الدرس السابع احملرمات من النساء – 1النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الثامن انعقاد الزواج – 4النظام االجتماعي يف اإلسالم 

 الدرس التاسع 61 – 67آايت من سورة النور  –اإلسالم وحرمة البيوت 
 الدرس العاشر حقوق اآلابء واألبناء – 5النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس احلادي عشر انتهاء الرابطة الزوجية – 2النظام االجتماعي يف اإلسالم 
 الدرس الثاين عشر حديث شريف –اإلميان والعالقات االجتماعية 

 الدرس الثالث عشر العمل يف اإلسالم
 الدرس الرابع عشر حديث شريف –من أبواب اخلري 

الدرس اخلامس  51 – 58آايت من سورة النور  –االستئذان داخل البيوت 
 عشر

الدرس السادس  حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
 عشر
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 الفصل األول –عناوين املوضوعات يف الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر 
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول 51 – 53آايت من سورة املائدة  –( 3)الوالء والرباء 
 الدرس الثاين 52- 54آايت من سورة املائدة   –( 6)الوالء والرباء 

 الدرس الثالث حديث شريف –غري املسلمني يف اجملتمع املسلم 
 الدرس الرابع اإلسالم واملشكالت اإلنسانية

 الدرس اخلامس التعريف ابلسنة النبوية –( 3)السنة النبوية 
 الدرس السادس مظاهر العناية ابلسنة –( 6)السنة النبوية 
 الدرس السابع التحقق من صحة احلديث –( 1)السنة النبوية 
 الدرس الثامن أقسام احلديث من حيث القبول والرد –( 4)السنة النبوية 

 الدرس التاسع 65 – 31آايت من سورة الرعد  –من صفات املؤمنني والكافرين 
 الدرس العاشر حديث شريف –يف ظل هللا تعاىل 
 الدرس احلادي عشر البيئة يف اإلسالم

 الدرس الثاين عشر حديث شريف –اهلدية إىل املسؤول رشوة 
 الدرس الثالث عشر 686سورة البقرة  –آية الدين  –توثيق العقود واملعامالت املالية 

 الدرس الرابع عشر نظام املال يف اإلسالم
اخلامس الدرس  حديث شريف –اغتنام الفرص 

 عشر
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 ثاينالفصل ال –عناوين املوضوعات يف الدراسات اإلسالمية للصف احلادي عشر 
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول 12 – 11آايت من سورة فصلت  –جزاء االستقامة 
 الدرس الثاين حديث شريف –الدين النصيحة 

 الدرس الثالث معامالت مالية معاصرة
 الدرس الرابع األرضعاقبة الفساد يف 

 الدرس اخلامس إثبات البعث
 الدرس السادس 81 – 87آايت من سورة املائدة  –حق التشريع وأنواع اليمني 
 الدرس السابع مكانة املرأة يف اإلسالم 

 الدرس الثامن خلق الزهد
 الدرس التاسع 368 - 365آايت من سورة النحل  –من صفات الداعية ووسائل الدعوة 

 الدرس العاشر حديث شريف –الصرب على األذى 
 الدرس احلادي عشر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

مناذج من بطوالت الرسول عليه السالم  –الشجاعة  –من مكارم األخالق 
 وأصحابه

 الدرس الثاين عشر

 الدرس الثالث عشر حديث شريف –الدين يسر 
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 ولالفصل األ –عشر  ثايناإلسالمية للصف ال عناوين املوضوعات يف الدراسات
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول 51 – 58آايت من سورة النساء  –أسس بناء الدولة املسلمة 
 الدرس الثاين حديث شريف –التحذير من التقليد 

 الدرس الثالث املصدر الثالث للتشريع –االجتهاد 
 الدرس الرابع حديث شريف –الدال على اخلري كفاعله 

 الدرس اخلامس 57 – 55آايت من سورة النور  –عوامل التمكني لألمة اإلسالمية 
 الدرس السادس حديث شريف –أسباب ضعف األمة اإلسالمية 

 - 48آايت من سورة املائدة  –احلكم مبا أنزل هللا سبيل احلضارة اإلنسانية 
51  

 الدرس السابع

 الدرس الثامن أحد مبادئ الشريعة اإلسالمية –التيسري 
 الدرس التاسع حديث شريف –عدالة اإلسالم 

 الدرس العاشر أسس نظام احلكم –( 3)نظام احلكم يف اإلسالم 
 الدرس احلادي عشر الشورى –( 6)نظام احلكم يف اإلسالم 
 الدرس الثاين عشر القضاء –( 1)نظام احلكم يف اإلسالم 
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 ثاينالفصل ال –عشر  ثاينعناوين املوضوعات يف الدراسات اإلسالمية للصف ال
 الرقم عنوان الدرس

 الدرس األول 43 – 18آايت من سورة التوبة  –خطورة التثاقل عن اجلهاد 
 الدرس الثاين حديث شريف –ثواب اجملاهد يف سبيل هللا 
 الدرس الثالث اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل

 الدرس الرابع حديث شريف –حرمة ترويع اآلمنني 
 الدرس اخلامس 36 – 7آايت من سورة دمحم  –هللا ويل الذين آمنوا 

 الدرس السادس حديث شريف -نعمتا الصحة والفراغ 
 الدرس السابع الغزو الفكري 

 الدرس الثامن 13 – 63آايت من سورة الفرقان  –الندامة بعد فوات األوان 
 الدرس التاسع حديث شريف –التوازن مسة اجملتمع املسلم 

 الدرس العاشر 42 – 18آايت من سورة غافر  –اإلميان سبيل الرشاد والنجاة 
 الدرس احلادي عشر النفس ملك هلل تعاىل
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 (31)ممحق رقم 

 كتدمية  أابتةحئق مهنج  لدررلات  لسإامامة  ي أمنتذج من واث
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Aspire Academy/School   
  
  
                                                                                    
Students learning outcomes (SLOs) 
Subject:  Islamic studies                                                                                                                               
  
     
 Level: 01 – S1 

 
UNIT 

 
CODE 

 
LOW ACHIEVERS 

 
AVERAGE 

 
HIGH ACHIEVERS 

ة
ني
ثا
ال
دة
ح
لو
ا

:

ر
سي
تف
ال

 

SLM111109  يتلواآليات
المطلوبةبأقل

 قدرمناألخطاء

 يتلواآليات
المطلوبةبشكل

 .صحيح

 يتلواآليات
المطلوبةبشكل

صحيحمعتطبيق
 أحكلمالتالوة

SLM111111  يذكرمعاني
المفرداتالجديدة

 رمعاني يفس ِّ
 المفرداتالجديدة

 يبحثعنمعاني
المفرداتالجديدة

باستخدامكتب
والمعاجمالتفسير

SLM111111  يبينالمعنى
اإلجماليلآليات

 يفسَّراآليات
المطلوبة

 يستخرجأهم
األحكامالتيتدل

عليهااآليات

SLM111112  يذكرسببنزول
اآليات

 يوضحالعالقةبين
اآلياتوسبب

نزولها

 يوضحالعالقةبين
اآلياتوسبب

نزولها

SLM111113  ا يذكربعًضاممَّ
إليهاآلياتترشد

 يستنتجأهمترشد
إليهاآليات

 يربطبينالواقع
وماترشدإليه

اآليات

SLM111114  دصفاتعباد يعد ِّ
حمن الرَّ

 يشرحصفات
حمن عبادالرَّ

 يشرحصفاتعباد
حمنمعأدل تها الرَّ

SLM111115  دوصايا يعد ِّ
لقمان

 يشرحوصايا
لقمان

 يشرحوصايالقمان
معأدل تها

ة
الث
الث
ة
حد
لو
ا

:

ث
دي
ح
ال



SLM111116  يقرأالحديث
 قراءةصحيحة

 يحفظالحديث
 .قراءةصحيحة

 يحفظالحديث
 .حفًظاصحيًحا

SLM111117  يذكرمعنى
 المفرداتالجديدة

 يشرحالمفردات
 .الجديدة

 يشرحالمفردات
الجديدة

SLM111118  يذكرالخطوط
العريضةفي
حياةراوي

الحديث

 ف براوييعر ِّ
.الحديث

 فبراوي يعر ِّ
الحديث

SLM111119  يذكرالمعنى
اإلجماليللحديث

 يشرحمعنى
الحديث

 يستنتجأهمما
يرشدإليهالحديث
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SLM111121   يبي ِّنأنَّ
اإلخالصهو
السبيللقبول

األعمال

 اإلخالص يبي ِّنأنَّ
هوالسبيللقبول

األعمال

  يدل ِّلعلىأنَّ
اإلخالصهو

لقبولالسبيل
األعمال

SLM111121  يعددالمعاصي
التيتكونسببًا
لهالكاإلنسان

 يشرحالمعاصي
التيتكونسببًا
لهالكاإلنسان

 يعل ِّلكونهذه
المعاصيسببًا
لهالكاإلنسان

SLM111122  دحقوق يعد ِّ
ة األخوَّ

 يستنتجمن
الحديثحقوق

ة األخوَّ

 يشرححقوق
ة األخوَّ

ة
حد
لو
ا

عة
اب
رَّ
ال

:  ي 
الم

س
إل
ا
قه
لف
ا



SLM111123  دأنواع يحد ِّ
م الطَّعامالمحرَّ

 دأنواعالطَّعام يحد ِّ
ممعالتَّعليل المحرَّ

 دأنواعالطَّعام يحد ِّ
ممعالتَّعليل المحرَّ

والدَّليل

SLM111124  يذكرحكم
التَّدخين

 يذكرحكمالتَّدخين
معالتعليل

 يذكرحكمالتَّدخين
التعليلوالدَّليلمع

SLM111125  يذكرأحكام
الل ِّباس

 يذكربالتَّفصيل
أحكامالل ِّباس

 يذكربالتَّفصيل
أحكامالل ِّباسمع

الدَّليل

ة
س
ام
خ
ال
دة
ح
لو
ا

: ة يَّ
الم

س
إل
ا
ث
حو

الب


SLM111126  فالقرآن يعر ِّ
الكريم

 يشرحتعريف
القرآنالكريم

 يشرحتعريف
القرآنالكريم

SLM111127  دمراحل يحد ِّ
نزولالقرآن

الكريم

 دويبي ِّن يحد ِّ
مراحلنزول
القرآنالكريم

 دويبي ِّنويقارن يحد ِّ
بينمراحلنزول

القرآنالكريم

SLM111128  دمراحل يعد ِّ
العنايةبالقرآن

 الكريم

 يبي ِّنالجهودالتي
بذلتللعناية
 القرآنالكريم

 يبي ِّنالجهودالتي
بذلتللعنايةالقرآن

 الكريم
SLM111129  يذكرمعنى

إعجازالقرآن
 الكريم

 يشرحإعجاز
 القرآنالكريم

 يبي ِّنأوجعإعجاز
 القرآنالكريم

SLM111131  دأنواعتفسير يعد ِّ
القرآنالكريم

 يبي ِّنأنواعتفسير
القرآنالكريم

 يقارنبينأنواع
تفسيرالقرآن

الكريم

SLM111131  دآدابالدُّعاء يعد ِّ  دويبي ِّنآداب يعد ِّ

الدُّعاء

 دويبي ِّنويدل ِّل يعد ِّ

علىآدابالدُّعاء
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Aspire Academy/School   Students learning outcomes 
(SLOs) 
Subject: Islamic studies       Level: 01 – S2                                                                                                                  

 
UNIT 

 
CODE 

 
LOW ACHIEVERS 

 
AVERAGE 

 
HIGH ACHIEVERS 

ة
ني
لثا
ا
دة
ح
لو
ا

:

ر
سي
تف
ال

 

SLM102009  يتلواآليات
المطلوبةبأقلقدر

 مناألخطاء

 اآلياتالمطلوبةيتلو
 .بشكلصحيح

 يتلواآلياتالمطلوبة
بشكلصحيحمع

 تطبيقأحكلمالتالوة

SLM102011  يذكرمعاني
المفرداتالجديدة

 رمعاني يفس ِّ
 المفرداتالجديدة

 يبحثعنمعاني
المفرداتالجديدة

باستخدامكتب
التفسيروالمعاجم

SLM102011  يبينالمعنى
اإلجماليلآليات

 يفسَّراآليات
المطلوبة

 يستخرجأهماألحكام
التيتدلعليهااآليات

SLM102012  يذكرسببنزول
اآليات

 يوضحالعالقةبين
اآلياتوسببنزولها

 يوضحالعالقةبين
اآلياتوسببنزولها

SLM102013  يذكربعضامما
ترشدإليهاآليات

 يستنتجأهمترشد
إليهاآليات

 الواقعومايربطبين
ترشدإليهاآليات

SLM102014  دالمراحلالتي يعد ِّ
ينتهجهااإلسالم

فيالمحافظةعلى
األسرة

 يبي ِّنمنهجاإلسالم
فيالمحافظةعلى

األسرة

 يبي ِّنمنهجاإلسالمفي
المحافظةعلىاألسرة

SLM102015  يذكراآلداب
الشَّرعيَّةالواردة
فيسورةاإلسراء

 يشرحاآلداب
الشَّرعيَّةالواردةفي

سورةاإلسراء

 يشرحاآلداب
الشَّرعيَّةالواردةفي

سورةاإلسراء

SLM102016  دآداب يعد ِّ

االستئذان

 حآداب يوض ِّ

االستئذان

 حآداب يوض ِّ

.االستئذانمعأدلَّتها

ة
الث
الث
ة
حد
لو
ا

:

ث
دي
ح
ال



SLM102017  يقرأالحديثقراءة

 صحيحة

 يحفظالحديثقراءة

 .صحيحة

 يحفظالحديثحفًظا

 .صحيًحا

SLM102018  يذكرمعنى

 المفرداتالجديدة

 يشرحالمفردات

 .الجديدة

 يشرحالمفردات

الجديدة

SLM102019  يذكرالخطوط

العريضةفيحياة

.راويالحديث

 فبراوي يعر ِّ

.الحديث

 فبراويالحديث يعر ِّ

SLM102021  يذكرالمعنى

اإلجماليللحديث

 معنىالحديثيشرح  يستنتجأهممايرشد

إليهالحديث

SLM102021  يبي ِّنعموم

المسؤوليَّةلجميع

المكلَّفين

 يبي ِّنعموم

المسؤوليَّةلجميع

المكلَّفين

 يقارنبينمسؤوليَّة

واألبفياألسرة األم ِّ

SLM102022  دصفات يعد ِّ

المنافقين

 يبي ِّنصفاتالمنافقين  المنافقينيبي ِّنصفات

.معالدَّليل
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SLM102023  يبي ِّنالرابطبين

اإليمانوالعالقات

 االجتماعيَّة

 يبي ِّنالرابطبين

اإليمانوالعالقات

 االجتماعيَّة

 يبي ِّنالرابطبين

اإليمانوالعالقات

 االجتماعيَّة

SLM102024  دبعضأبواب يعد ِّ

الخيرفياإلسالم

 يبي ِّنكثرةأبواب

اإلسالمالخيرفي

 يبي ِّنكثرةأبواب

.الخيرفياإلسالم

عة
اب
رَّ
ال
دة
ح
لو
ا

:  ي 
الم

س
إل
ا
قه
الف





SLM102025  واج يبي ِّنأحكامالزَّ  واج يبي ِّنأحكامالزَّ

بالتَّفصيل

 واج يبي ِّنأحكامالزَّ

بالتَّفصيل

SLM102026  يذكرحكمالخطبة  مات يشرحمقد ِّ

واج  الزَّ

 حبالتَّفصيل يوض ِّ

مات واجمقد ِّ  الزَّ

SLM102027  مات دالمحرَّ يعد ِّ

 منالن ِّساء

 ماتمن يبي ِّنالمحرَّ

 الن ِّساء

 مات يقارنبينالمحرَّ

 منالن ِّساء

SLM102028  من دحقوقكل ٍّ يعد ِّ

وجينواآلباء الزَّ

واألبناء

 من يبي ِّنحقوقكل ٍّ

وجينواآلباء الزَّ

واألبناء

 من يبي ِّنحقوقكل ٍّ

وجين واآلباءالزَّ

.واألبناءبالتَّفصيل

SLM102029  يذكرأنواع

الطَّالقوآثارها

 يبي ِّنأنواعالطَّالق

وآثارها

 يقارنبينأنواع

الطَّالقوآثارها

ة
س
ام
خ
ال
دة
ح
لو
ا

: ة يَّ
الم

س
إل
ا
ث
حو

الب


SLM102031 
 دحقوق يعد ِّ

اإلنسانفي

اإلسالم

 يشرححقوقاإلنسان

فياإلسالم

 يقارنبينحقوق

اإلنسانفياإلسالم

.وسائرالمذاهب
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Aspire Academy/School   Subject: Islamic Studies  
Level: 01-00-01                             2015/2016                                                                                                                                                                                     
Curriculum Topic Distribution Matrix 
 

Unit Level 01 Level 00 Level 01 

1st Semester 2nd Semester 1st Semester 2nd 
Semester 

1st Semester 2nd 
Semester 

دة
ح

و
 

يم
كر

 ال
ن

رآ
لق

 ا
ير

س
تف

 

 عباد صفات من

 الرحمن

 

 لقمان وصايا

 الحكيم

 

 في اإلسالم منهج

 على المحافظة

 األسرة

 

 شرعية تكاليف

 اجتماعيَّة وآداب

 

 وحرمة اإلسالم

 البيوت

 

 والبراء الوالء

 

 صفات من

 المؤمنين

 والكافرين

 

 العقود توثيق

 

 االستقامة جزاء

 

 البعث إثبات

 

 و التشريع حق

 اليمين أنواع

 

 صفات من

 الداعية

 

 الدَّولة بناء أسس

 المسلمة

 

 التَّمكين عوامل

ة  المسلمة لألمَّ

 

 أنزل بما الحكم

 تعالى هللا

 

 التَّثاقُل خطورة

 الجهاد عن

 

 الَّذين ولي   هللا

 آمنوا

 

 فوات بعد النَّدامة

 األوان

 

 سبيل اإليمان

شاد  الرَّ

 

دة
ح

و
 

ف
ري

ش
ال
ث 

دي
ح

ال
 

 سبيل هلل اإلخالص

 األعمال قبول

 

 الموبقات السبع

 

 األخوة حقوق

 

 المسؤولية عموم

 

 المنافقين صفات

 

 والعالقات اإليمان

 االجتماعية

 

 الخير أبواب من

 

 المسلمين غير

 المجتمع في

 المسلم

 

 تعالى هللا ظل    في

 

 إلى الهديَّة

 رشوة المسؤول

 

 الفرص اغتنام

 

 النصيحة الدين

 

 في الفساد عاقبة

 األرض

 

 على الصبر

 األذى

 

ين  يُْسر الد  

 

 من التَّحذير

 التَّقليد

 

 الخير على الدَّالَّ 

 كفاعله

 

 ضعف أسباب

ة  المسلمة األمَّ

 

 اإلسالم عدالة

 

 المجاهد ثواب

 هللا سبيل في

 

 ترويع حرمة

 اآلمنين

 

ة نعمتا  الصحَّ

 والفراغ

 

 سمة التَّوازن

 المسلم المجتمع
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دة
ح

و
 

 
ي

الم
س

إل
 ا
قه

لف
ا

 

 الطعام أحكام

 

 تضر محرمات

 بالصحة

 

 اللباس أحكام

 

 االجتماعي النظام

[ 1]   اإلسالم في
 األسرة مكانة

 

 االجتماعي النظام

 2]    اإلسالم في
 الزواج مقدمات[ 

 

 االجتماعي النظام

  [3    ]

 من المحرمات

 تعدد و النساء

 الزوجات

 

 االجتماعي النظام

 انعقاد[    4]  

واج  حقوق و الزَّ

وجين  الزَّ

 

 االجتماعي النظام

 حقوق[    5]  

 واألبناء اآلباء

 

 النظام] 

  6]   االجتماعي
 العدَّة و الطَّالق[ 

 

 

 

 

 في المال نظام

 اإلسالم

 

 

 

 

 مالية معامالت

 معاصرة

 

 

 

 

 هو االجتهاد

 الثالث المصدر

 للتَّشريع

 

 سبيل في الجهاد

 هللا

 

 هلل ُملك   النَّفس

 االنتحار/  تعالى

 

 هلل ُملك   النَّفس

/  تعالى

 اإلجهاض

 

دة
ح

و
 

ية
الم

س
إل
 ا
ث

حو
لب

 ا

 

 هو الكريم القرآن

 األول المصدر

-3-2-1للتشريع
4-5 
 

 من والدعاء التوبة

 العبودية مظاهر

 هلل

 

 

 

 في اإلنسان حقوق

 اإلسالم

 

 

   اإلسالم

 والمشكالت

 اإلنسانيَّة

 

-1النبوية  السنة
2-3-4 

 

 اإلسالم في البيئة

 

 

 في المرأة مكانة

 اإلسالم

 

 الزهد خلق

 

 بالمعروف األمر

 عن والنهي

 المنكر

 

 مكارم من

:  األخالق

 الشجاعة

 

 

 في الحكم نظام

 / اإلسالم
 نظام أسس

 1/الحكم
 2/  الشَّورى
 

 

 في الحكم نظام

 القضاء/  اإلسالم

 /3 
 

 

 

 

 الفكري الغزو

 

 
 

 

 

 

 

 



333 
 

Aspire Academy/School               Scheme Of Work (SOW)    
Subject: Islamic Studies                           Level: 11    
1st semester 
2015/2016 

Scheme Of Work (SOW) Level 11 

W
ee

k 

Standards Substandard 
Unit/ Chapter 

Content 
Skills Activities 

0 

 اآليات يفسر

 المقررة

 تفسيرا

ًحاصحي

إيضاحعقيدة

الوالء

 والبراء

:الوحدةالثانية

التفسير

 [الوالءوالبراء]

مهارةالتالوة

مهارةحسن

االستماع

مهارةالحوار

والنقاش

 مهارةاالستنتاج

تالوةاآليات

تقسيمالطالب

إلىمجموعات

 نقاشمعالطالب

شروطجواز

السياحةفيبالد

 غيرالمسلمين

2 

يبُين ِّ

األحاديث

النبوية

الشريفة

المكونة

لشخصية

 المسلم

بيانأحكام

غير

المسلمينفي

المجتمع

المسلم

 

:الوحدةالثالثة

الحديث

غيرالمسلمين]

فيالمجتمع

 [المسلم

مهارةالقراءة

الحفظمهارة

مهارةتطبيقآداب

الحديث

مهارةاجتناب

الممارسات

المحظورة

مهارةالتفكيرالناقد

 وصنعالقرار

حفظالحديث

اقتراحاتعملية

علىالتعامل

الطيبمعغير

المسلمين

 مشاهدةفيديو
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3 

يستعرض

بعض

المباحث

الفكرية

اإلسالمية

المرتبطة

 بالحياة

توضيح

موقف

اإلسالممن

المشكالت

 اإلنسانيَّة

الوحدة

:الخامسة

البحوث

اإلسالمي ِّة

اإلسالم]

والمشكالت

 [اإلنسانيَّة

مهارةالحوار

 والنقاش

مهارةتقبلاآلخر

استخراجالفوائد

والسلبيات

حواربينالطالب

أمثلةعنالمساواة

 .بينالمسلمين

بحثفي

االنترنتعن

الممارسات

الطبقيَّة

والعنصريةعند

المسلمينغير

مشاهدةفيديو

حواربين

الطالبأمثلةعن

المساواةبين

 .المسلمين

4 

يستعرض

بعض

المباحث

الفكرية

اإلسالمية

المرتبطة

 بالحياة

 توضيحأنَّ

السنَّةهي

المصدر

الثاني

للتَّشريع

وأقسامها

[1] 

الوحدة

:الخامسة

البحوث

اإلسالمي ِّة

 [السنةالنبوية]

مهارةالحوار

 والنقاش

مهارةتقبلاآلخر

 مهارةالتصنيف

حوارحولأهميَّة

السنةفيالحياة

استعراضبعض

األحاديث

 .ومصادرها
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Scope and sequence Document                              Academic  Year: 2015/2016 

Islamic Studies  Second Semester                          Level:11 Art and Science 

      

Content Thinking Competency 
Personal & Social 

Competency 

Communication 

Competency 

االستقامةجزاء والنقاشالحوار    
 النقاشوالحوار

 

النصيحةالدين  

 

القراروصنعالناقدالتفكير  AR 

– 2nd – 11 /  ENG – 1st - 

10          

المسؤولية-القراراتخاذ  لعباألدوار 

معاصرةماليةمعامالت  النقاشوالحوار قضاياعالمية الحواروالنقاش 

األرضفيالفسادعاقبة  التحدثوعرضالقصص خدمةالمجتمع   AR- 1st – 12  تقبلاآلخر 

 إثباتالبعث
 

الحواروالنقاش-المقارانة  
 المسؤولية

 التحدثوعرضالقصص

اليمينأنواعوالتشريعحق  مهاراترقمية  التصنيفوالترتيب 

اإلسالمفيالمرأةمكانة  

التساؤل-النقاشوالحوار  

AR- 2nd  – 10 /  MAT 1st  

– 10    

العائلة-قضاياعالمية  مهاراترقمية 

الزهدخلق  
التفكير-الحواروالنقاش

القراروصنعالناقد  
الفقر-خدمةالمجتمع  

األدوارلعب  

الداعيةصفاتمن  

 

الخطابة-التفسيروالتحليل   

AR- 2nd  – 11   

 التحدثوعرضالقصص خدمةالمجتمع

األذىعلىالصبر  
التعاون-التصنيفوالترتيب

الجماعيوالعمل  
تقبلاآلخر  النقاشوالحوار 

عنوالنهيبالمعروفاألمر

 المنكر

توظيف-البحثواالستقصاء

 المحتوى
 التحدثوعرضالقصص خدمةالمجتمع
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:األخالقمكارممن

 الشجاعة

 

االستنتاج-النقد  
المسؤولية–خدمةالمجتمع  

 مهاراترقمية

ين يُْسرالد ِّ واالستقصاءالبحث   
 & MAT 1st خدمةالمجتمع

2nd 11  & 10    
 مهاراترقمية

الحجراتسورةوحفظتالوة  

(1–18)  

الوقتإدارةمهارة  

والعملالتعاونمهارة

 الجماعي

 لعباألدوار 
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(33)ممحق رقم   

 أهرلف متدة لدررلات  لسإامامة  ي أكتدمية  أابتةح

(من واثئق لملهنج )  
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 تدريس مادة الدراسات اإلسالمية أهداف

 لألهرلف لدعتم 
 
 األهداف املعرفية  -أ 

 .اإلميان ابهلل والعبودية له وحده ، وحتريرهم من سلطان الرغبة والرهبة لغريه  تنشئة املتعلمني على -3
تفقيـه املتعلمـني أبمـور ديـنهم األساسـية ، وابلقـدر الـذي يـتالءم مـع مراحـل منـوهم مبـا حيـول دون احنـراف يف  -6

 .العقيدة أو السلوك، ويزودهم إبمكاانت التصدي لألفكار املعادية لإلسالم 
ني أبن اإلســـالم يلـــيب احتياجـــاهتم النفســـية والعاطفيـــة والغريزيـــة واالجتماعيـــة ، وإقـــدارهم علـــى توعيـــة املتعلمـــ -1

 .اإلشباع املتوازن املأمون هلا
تنمية القدرة على التفكري السـليم لـدى املتعلمـني، واسـتخدام أسـلوب احلـوار اهلـادف والنقـد البنـاء ، وتعزيـز  -4

 .ملكة اإلبداع لديهم
 .م الرايضة وأهدافها يف اإلسالمتبصري املتعلمني أبحكا -5
 .توعية املتعلمني بيسر اإلسالم خاصة عند الضرورة -2
أتصــيل الثقافــة اإلســالمية الشــمولية لــدى املتعلمــني ، ومتكيــنهم مــن االنفتــاح علــى ثقافــات اآلخــرين ونتــاج  -7

 .هعلومهم ومعارفهم وتطبيقاهتا يف جماالت احلياة ، والعمل على توطني النافع منها واستنبات
 .تبصري املتعلمني مبكانة العلم يف اإلسالم ، ووجوب التزود به ونشره وتطويره  -8
تنميــــة وعــــي املتعلمــــني ابلتحــــدايت الــــيت تواجههــــا األمــــة اإلســــالمية والتحســــب ملــــا يواجهــــه املســــتقبل مــــن  -1

 .التحدايت ، وإكساهبم القدرة على التصدي هلا
 .بوصفها لغة القرآن الكرمي ووسيلة استيعاب الرتاث واالنتفاع بهتنمية اهتمام املتعلمني ابللغة العربية  - 31
توعية املتعلمني مبكانـة املـرأة ومسـاواهتا ابلرجـل يف احلقـوق اإلنسـانية ، وأمهيـة دورهـا يف احليـاة اإلسـالمية  - 33

 .مبا يتناسب مع طبيعتها وفطرهتا
 
 األهداف الوجدانية -ب 

 .تعلمني على أساس من الفهم واإلقناعبناء العقيدة اإلسالمية يف نفوس امل -3
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تنميــة الــوازع الــديين لــدى املتعلمــني مــن خــالل تكــوين اجتاهــات عاطفيــة وعقليــة ونفســية ترســخ مراقبــة هللا  -6
تعــاىل وخشــيته وطاعــة رســوله الكــرمي وتعمــق االلتــزام واالستمســاك بكتــاب هللا تعــاىل وســنة رســوله صــلى هللا 

 .عليه وسلم
لقيم واألخالق اإلسالمية ، واحرتام ذواهتم والشعور ابملسـؤولية جتـاه أنفسـهم وغـريهم ، تربية املتعلمني على ا -1

 . وأداء واجباهتم والتمسك حبقوقهم من منظور املسؤولية التضامنية
 األهداف السلوكية -ج 

لتكـوين متكني املتعلمني من أداء الواجبات وتـدريبهم عليهـا ، وربطهـا حبكمتهـا وأهـدافها ومشوهلـا وتكاملهـا  -3
 .شخصياهتم اإلسالمية امللتزمة 

مســاعدة املتعلمــني علــى اختــاذ اإلســالم معيــاراً أساســياً لشــؤون حيــاهتم، وتكــوين اجتاهــات الــوالء للعقيــدة ،  -6
 .واالنتماء لألمة ، وعالقة األخوة اإلسالمية ، والبعد اإلنساين للرسالة 

زكية العمـل التطـوعي ، واألمـر ابملعـروف والنهـي عـن تنمية الفعاليات االجتماعية ، وتبين العمل املشرتك، وت -1
 .املنكر لدى املتعلمني 

 .توجيه املتعلمني حنو القدوة احلسنة يف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام مهنع هللا يضر  -4
 .إرشاد املتعلمني إىل التعامل الصحيح  احلسن مع غري املسلمني  -5

 
 لداتووة لألهرلف لخلتص  ابملحلم  

 األهداف املعرفية  --أ 

ترســيخ إميــان املتعلمــني ابهلل تعــاىل ، وإقــدارهم علــى اســتيعاب آاثر قدرتــه يف الكــون واحليــاة ، وتفهــم أركــان  -3
اإلميـان ودورهـا يف حتقيــق تكامـل شخصــية املسـلم علــى أسـاس مـن التفكــري املنطقـي العقــالين ، وأثـر اإلميــان 

 .واستقرارهاابلغيب يف تنظيم احلياة 
استيعاب املتعلمني للسنة النبوية ، وتفهم ملكانتها ووظيفتها ووسائل حفظها ونقلها ، وكوهنا املصـدر الثـاين  -6

 .للتشريع ، وحفظ بعض األحاديث ، ووعيهم ابلسرية النبوية 
ن هــذه تبصــري املتعلمــني بنظــرة اإلســالم لإلنســان والكــون واحليــاة ، وإرســائه لنظــام شــامل متكامــل ينطلــق مــ -1

 .النظرة بقيم وأحكام اثبتة ومتغريات إجرائية تتناسب مع معطيات الزمان واملكان 
 :إبراز مميزات النظام اإلسالمي كنظام رابين ، واختالفه عن النظم الوضعية ، من حيث -4

 .حتقيق الشمول والتكامل والتوازن يف األحكام  -
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 .ورمحة وحرية  حتقيق القيم واملثل اإلنسانية العليا من حق وخري وعدل -
 .حتقيق احملافظة على حقوق الفرد ضمن اجلماعة وحقوق اجلماعة دون جتاوز حلقوق الفرد -
 .االنطالق من إنسانية اإلنسان وحفظ حرماته وحرايته -
 .حتليل ما ينفع اإلنسان وحترمي ما يضره -
واجلـــنس بنـــاء العالقـــات التفاضـــلية علـــى أســـاس القـــيم العليـــا والتقـــوى ولـــيس علـــى أســـاس العنصـــر  -

 .واملادة 
اســــتيعاب مالمــــح النظــــام السياســــي واالقتصــــادي واالجتمــــاعي يف اإلســــالم وأسســــه الفكريــــة ، مبــــا يعمــــق  -5

 .متسكهم بدينهم ، واعتزازهم به ، ووعيهم لتميزه
 
تفهـم املتعلمـني ملصـادر التشـريع اإلسـالمي وتطبيقاتـه التارخييـة الواقعيـة ، وقـدرة اإلسـالم علـى إنقـاذ البشـرية  -2

 .تعانيه من مشكالت مما
 :بناء قاعدة ثقافية إسالمية واعية لدى املتعلمني تقوم على البحث والدراسة واالطالع واملتابعة متكنه من  -7

 .التحصن ضد التيارات املعادية لإلسالم والسلوكيات اخلارجة عنه -
 .مواجهة التحدايت اليت تستهدف عقيدهتم وأمتهم ، والتصدي حملاوالت الغزو الفكري -
 .التحسب للتحدايت املستقبلية واإلعداد على مواجهتها  -
 .القدرة على الفرز النقدي واختيار النافع من الثقافات الوافدة  -

 .تبصري املتعلمني مبخاطر التقليد واحملاكاة ، وتوعيتهم أببعاد املسؤولية الفردية يف اإلسالم  -8
 .ية ، والوعي مبقومات األسرة املسلمة إدراك املتعلمني لدور املرأة ومكانتها يف احلياة اإلسالم -1

تذكري املتعلمني ابلروابط الوثيقة بني العرب ورسالة اإلسالم ، وأمهية تعلم اللغة العربية وإتقاهنا بصفتها  -31
 .لغة القرآن الكرمي والرتاث اإلسالمي 

ومحاية األوطان واستيعاب الوعي الصحيح ألمهية اجلهاد ودوره يف احلفاظ على العقيدة وحترير اإلنسان  -33
 .موقف اإلسالم من السلم واحلرب 

تفهم املتعلمني لواقع املسلمني يف البلدان اإلسالمية ، ولواقع األقليات املسلمة يف البلدان غري  -33
 .اإلسالمية ، والتعرف على مشكالهتم وحتفيزهم على اإلسهام يف حلها والتصدي هلا

 
 األهداف الوجدانية  -ب 

بُّون من ماٍل أو جاٍه أو أيِ  متاٍع دنيويٍ  ربط امل - 3  .تعلمني مبحبَّة هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وإيثاره على ما حيج
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 .تنمية ِقَيم املتعلِ مني اإلجيابيَّة وتعزيز أخالقهم مبا يتناسب مع تعاليم اإلسالم  – 6
اتية لدى املتعلِ مني ، و  – 1  .تقومي سلوكهم العمل على ترسيخ الرقابة الذَّ
ة لدى الطالب من خالل عرض مناذج من سرية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام  – 4 اهات اخلريِ   .تعزيز االجتِ 
 .تنمية شعور الرتابجط اإلمياين بني املتعلِ مني ، وجتاوجز الفوارق الناشئة عن جنسيَّاهتم وألواهنم – 5

 
 األهداف السلوكية  -ج 

التزام املتعلمني ابلشعائر اإلسالمية ، وتوضيح معـىن العبوديـة هلل تعـاىل وآاثرهـا يف متيـز الشخصـية املسـلمة  حتقيق
 .املعتزة هبذه العبودية 

تعميـق ارتبــاط املتعلمـني بكتــاب هللا ، وتنميـة اجتــاههم إىل تـدبر معانيــه ، وإجـادة تالوتــه ، وحفـظ وتفســري   -3
 .القرآين يف اإلقناع والتدليل والربهنةآايت خمتارة منه ، وتذوق األسلوب 

تعزيــز أتســي املتعلمــني برســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصــحابته مهنع هللا يضر وتتــبعهم لســري بعــض الشخصــيات اإلســالمية وترســيخ  -6
 .تعشقهم للبطولة وحماكاة املثل األعلى

 .قبل وجهات نظر اآلخرين تدريب املتعلمني على االلتزام ابخللق اإلسالمي يف احلوار والشورى وت -1
حتقيق تبـين املتعلمـني لـروح املبـادرة واستشـعار املسـؤولية  يف الـدعوة إىل اإلسـالم ابحلكمـة  واملوعظـة احلسـنة  -4

 .، وتاليف األساليب املنفرة ، والنأي عن املغاالة  وروح العداء
والعمـل اجلمـاعي ، واالحـرتام املتبـادل تنمية الفعاليات االجتماعية لـدى املتعلمـني ، مـن العالقـات التبادليـة  -5

 ساس من القيم واملثل اإلسالمية  وتقدير اآلخرين ، وتفهم أدوار أفراد وفئات اجملتمع ، وبناء اجملتمع على أ
 .إقدار املتعلمني على التبادل املعريف واالنفتاح على ثقافات اآلخرين وفق معيار سليم  -2
عنــد أدائهــم الرايضــي ، وإظهــار هــذه القــيم خاصــة عنــد احتكــاكهم ترســيخ القــيم اإلســالمية لــدى املتعلمــني  -7

 .ابلرايضيني من غري املسلمني 
وأخـــريًا نســـأل هللا تعـــاىل أن يجعيننـــا وإخواننـــا املدرســـني علـــى حتقيـــق هـــذه األهـــداف ، وأن يوفِ قنـــا إلجنـــاز مـــا هـــو ... 

 .األفضل ، إنَّه خري مسؤول ، وأكرم مأمول 
 

 

 

 

 




