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 دعىة إىل تفعيم انقيى يف املدارس واجلايعاث
 مؤمن اغالم عبدالغفورم.م. 

 صالح الدين / سامراء
 مديرية الوقف السني في سامراء

 مسؤول شعبة اإلرشاد في مديرية الوقف السني في سامراء
momenaglam@gmail.com 

 الممخص:
كنبينا محمد المبعكث  الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى عبده كرسكلو األميف سيدنا

 .آلو كأصحابو كمف اىتدل بيداه إلى يـك الديف كنذيران كبشيران لمناس أجمعيف، كعمى رحمة لمعالميف،
 أما بعد: 

فإف مكضكع القيـ مف المكاضيع الميمة في حياتنا، بؿ ىك مف أساسيات الحياة، فالقيـ مف 
الجسمية، األمكر التي تضبط حياة المجتمع، فتجعمو يسير كفؽ منيج ثابت كمتكازف في جميع شؤكنو، 

كالعقمية، كاالنفعالية، كاالجتماعية، فيي تضبط سمكؾ الفرد فيككف مستقيمان بيف مجتمعو، كتضبط 
سمكؾ المجتمع فبل يضيع حؽ أفراده، فيككف في القيـ ضبط لمفرد كالمجتمع معان، كبذلؾ ُتحفظ 

 المصمحة العامة ضمف إطار فكرم كنفسي، يمدىـ باألنماط السمككية السميمة.
ىذا البحث محاكلة لبياف أىمية تفعيؿ القيـ في المجتمعات التعميمية كمف أبرزىا المدارس كفي 

كالجامعات؛ إذ تمثؿ الجامعات كالمدارس المحطة األكلى التي يتعمـ فييا اإلنساف خارج بيئتو األسرية، 
ان فاعبلن كىي المنبر الذم يقكد المجتمع، فالمدارس تبني شخصية اإلنساف، كتعممو كيؼ يككف شخص

في مجتمعو، ككذلؾ الجامعات، فيي تبني المنظكمة الفكرية كالعقمية كالقيمية لئلنساف، لذا كاف تفعيؿ 
القيـ في ىذه المجتمعات التعميمية أمر ضركرم جدان، كمف دكنو ال يككف بناء المجتمع متماسكان 

مة، كيككف ىناؾ فراغ فكرم، ال منضبطان، كال يككف الفرد متكازنان مستقيمان، كال تحفظ المصمحة العا
تكجد فيو ضكابط كال قيـ تضبط سمكؾ الفرد كالمجتمع، كمف ثَـّ تتضح لنا أىمية تفعيؿ القيـ في البيئة 

 التعميمية، لُيبنى اإلنساف فكريان كجسميان كاجتماعيان.
 مشكمة الدراسة

 يمكف تمخيص مشكمة البحث في األسئمة اآلتية: 
 ي المدارس كالجامعات؟. كما مدل تفعيؿ القيـ في المدارس كالجمعات؟.ما أىمية تفعيؿ القيـ ف

 أىمية البحث:
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ا في حياة المجتمع، فالقيـ بشكؿ عاـ أمر   تتضح أىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكعان ميمَّ
في غاية األىمية، فبيا ينصمح أمر الفرد كالمجتمع، كتنضبط سمككات أفراده، كتتناغـ كتتناسؽ في 

ة خمقية قيمية تحمي مصمحة الفرد كالمجتمع معان، كال يككف ىذا االنضباط كالتكازف إال بكجكد منظكم
 القيـ الثابتة الضابطة، المستمدة مف المنيج الرباني القكيـ.

 أهداف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث إلى:

 بياف مفيـك القيـ كأىميتيا في اإلسبلـ. -ٔ

 البيئة المدرسية. بياف أىمية تفعيؿ القيـ ككيفية تفعيميا في -ٕ

 بياف أىمية تفعيؿ القيـ ككيفية تفعيميا في البيئة الجامعية. -ٖ

 خطة البحث:
ىذا البحث المكسـك بػ)دعكة إلى تفعيؿ القيـ في المدارس  كمنتو كعكنو، إرتكز بفضؿ اهلل 

كالجامعات( عمى مقدمة، كثبلثة مباحث، كخاتمة فييا أبرز النتائج التي تكصمت إلييا, كقائمة 
 المصادر والمراجع.
َـّ ممف عممني, كما كاَف فيِو مف صكاٍب فمِف ىذا جيُد الُمقؿِ كختامان :  ْف كاَف اهلل ُث  َغيَر ذلؾَ , كا 

, كآخُر دعكانا أفِّ ُو خيُر مسؤكؿٍ , كاهلَل أسأُؿ أْف يجعَمُو خالصان لكجيِو الكريـِ إنَّ فمف تقصيرم كالشيطافِ 
 الحمُد هلِل رِب العالميَف.

 (.المسممين مصادر، اإلجتماعية، التعميم، اإلنسان،)الكممات المفتاحية : 
A call to activate values in schools and universities 

Moamen Aghlam Abdul Ghafoor 

Salah al-Din / Samarra 

The Sunni Endowment Directorate in Samarra 
Head of the Guidance Division in the Sunni Endowment Directorate in Samarra 

Abstracts: 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon His faithful 

servant and Messenger, our master and Prophet Muhammad, who was sent as a 

mercy to the worlds, and as a warner and good tidings to all people, and to his 

family, companions, and those who are guided by his guidance to the Day of 

Judgment. 

Then: 

The issue of values is one of the important issues in our lives, rather it is one of the 

basics of life. Values are one of the things that control the life of the community, 

making it run according to a consistent and balanced approach in all its physical, 

mental, emotional, and social affairs. It controls the behavior of society, so that the 

rights of its members are not lost, so that values are controlled for both the 
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individual and the society, and thus the public interest is preserved within an 

intellectual and psychological framework, which provides them with sound 

behavioral patterns. 

In this research, an attempt is made to show the importance of activating values in 

educational societies, most notably schools and universities; Universities and 

schools represent the first stop in which a person learns outside his family 

environment, and it is the platform that leads society. Educational societies are very 

necessary, and without it, the building of society would not be coherent and 

disciplined, the individual would not be balanced and straight, and the public interest 

would not be preserved, and there would be an intellectual vacuum, in which there 

are no controls or values that control the behavior of the individual and society, and 

then it becomes clear to us the importance of activating values in The educational 

environment, to build the human intellectually, physically and socially. 

the study Problem 

 The research problem can be summarized in the following questions: 

What is the importance of activating values in schools and universities? What is the 

extent of activating values in schools and colleges? 

research importance: 

 The importance of the research is clear in that it deals with an important topic in the 

life of society. Values in general are very important, in which the individual and 

society are in order, and the behavior of its members is controlled, and harmonize 

and harmonize in a moral value system that protects the interest of the individual 

and society together, and this discipline and balance is only in the presence of values 

The controlling constant, which is derived from the orthodox divine curriculum. 

research aims: 

This research aims to: 

1- Explaining the concept of values and their importance in Islam. 

2- Explaining the importance of activating values and how to activate them in the 

school environment. 

3- Explaining the importance of activating values and how to activate them in the 

university environment. 

Search Plan: 

tion and assistance, this research, which is 

tagged with (A call to activate values in schools and universities), is based on an 

introduction, three chapters, and a conclusion in which the most prominent findings 

that it reached, and a list of sources and references. 

And in conclusion: This is the effort of the mind, and whatever is right in it is from 

God, then from those who taught me, and if it is otherwise, then it is my 

shortcomings and Satan, and I ask God to make it pure for his honorable 

countenance. 

Keywords: (human, education, social, sources, Muslims.) 
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 املبحث األول
 وأهًيتها انقيى

 املطهب األول: يفهىو انقيى
دراسة القيـ لما ليا مف دكر اساسي في بناء المجتمع فيي الضابط تتضح أىميو 

كالمعيار كاالساس لمسمكؾ الفردم االجتماعي كالمجتمع في عمكمو ال يتككف دكف كجكد 
فيي االساس في بناء ام نظاـ تربكم صحيح كتتعدد المعاني  ,(ٔ)ىذا البناء المعيارم

 المغكية كاالصطبلحية لمقيـ حسب االتي:

ـَ ( المتاع  تعددت المعاني المغكية لمقيـ فقد جاء في المصباح المنير لمفيكمي ) قا
( بو المتاع أم ) يقكـ مقامو( يبكذا أم تعدلت قيمتو بو ك) القيمة (الثمف الذم )  قاـك

 .(ٕ) كالجمع ) القيـ (

ـ السمعة تقكيمان، كأىؿ مكة  يقكلكف استقاـ السمعة، كىما كالقيمة كاحدة القيـ، كقكَّ
 يت ُّٱ: بمعنى كاحد كاالستقامة االعتداؿ يقاؿ استقاـ لو األمر, قاؿ تعالى

ـ الشيء تقكيمان فيك قكيـ أم مستقيـ، [٬فصلت: ] َّرث  .(ٖ)أم التكجو إليو، كقكَّ

ـ لؤلمكر, قاؿ  كفي معجـ القراف الكريـ، القيِّـ: الثابت المستقيـ ال عكج فيو, كالمقكِّ
 مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ُّٱ تعالى:
الروم: ] َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص

ـ ألمكر الناس ،[٩٣  .(ٗ)أم المستقيـ أك المقكِّ

 ىناؾ تعريفات مختمفة لمباحثيف لمقيـ، منيا:
لدل مفيكـ القيـ يدؿ عمى مجمكعة مف المعاير, تتككف ): بقكلوعرفيا أبك العينيف 

الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ, كالخبرات الفردية, االجتماعية, بحيث تمكنو مف 
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اختيار أىداؼ الفرد لحياتو, يراىا جديرة بتكظيؼ امكانياتو كتتجسد خبلؿ االىتمامات 
 .(٘)(أك االتجاىات اك السمكؾ كالعمؿ, أك المفظي بطريقة مباشرة اك غير مباشرة

مكعة مف المبادئ كالقكاعد كالمثؿ كالعمميات التي يؤمف ىي مج :كعرفيا الطيطاكم
بيا الناس كيتفقكف عمييا فيما بينيـ كيتخذكف منيا ميزانا يزنكف بو أعماليـ كيحكمكف 

 .(ٙ)عمى تصرفاتيـ المادية كالمعنكية

 املطهب انثاني: أهًيت انقيى يف اإلصالو
المنيج التربكم اإلسبلمي حافؿ باآليات القرآنية كاالحاديث النبكية التي تحث عمى 
القيـ الفاضمة كالصدؽ كاألمانة كالكفاء بالعيد كاحتراـ الكقت كاإلخبلص كالعدؿ كالعفة 
كالحؽ كالشجاعة كاالستقامة كالفضيمة, كغيرىا مف القيـ التي تنظـ العبلقة بيف الفرد 

 مث  هت مت خت حت جت ُّٱبات, كتكجيو السمكؾ, قاؿ كغيره, كتضبط الرغ

 َّ حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج

 َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّٱٱكقاؿ تعالى ،٨المائدة: 

 [.٫٨النساء:]

ذا كعد أخمؼ : كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ   ) آية المنافؽ ثبلث: إذا حدث كذب كا 
ف صاـ كصمى كزعـ أنو مسمـ( ذا اؤتمف خاف كا   .(ٚ) كا 

أىمية القيـ في المجتمع فمف المعركؼ أف المجتمع يتككف مف أفراد كىؤالء أما 
األفراد يشكمكف الجماعة, لذلؾ اىتـ المنيج التربكم اإلسبلمي بالحياة االجتماعية في 
جميع  مظاىر كعبلقاتيا كضكابطيا, قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ) مثؿ المؤمنيف في 

إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد تكادىـ كتراحميـ كمثؿ الجسد الكاحد 
 .(ٛ) بالسير كالحمى(

) اثناف خير مف كاحد كثبلثة خير مف اثنيف كأربعو : قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ك 
كلذلؾ  ,(ٜ) خير مف ثبلثة, فعميكـ بالجماعة, فاف اهلل لف يجمع امتي اال عمى الجماعة (

تمعو, كلف تستقيـ حياتنا اال فحاجة الفرد لمقيـ حاجة ماسو لصبلحو كصبلح مج
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بتمسكنا بكتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حافؿ بالقيـ كاآلداب 
 كاألخبلقيات كالعبادات كاألحكاـ التي تنظـ حياتنا كميا بطريقة فعالو لمفرد كالمجتمع.

 املطهب انثانث: يصادر انقيى يف اإلصالو
طبيعتيا كمفيكميا، كتتمثؿ تمؾ المصادر  إف معرفة مصادر القيـ اإلسبلمية تكضح

 في مصادر التشريع نفسيا, كيمكف إجماؿ ىذه المصادر عمى النحك االتي:
ىك كتاب اهلل تعالى المنزؿ عمى النبي محمد صمى اهلل  

عميو كسمـ, المدكف بيف دفتي المصحؼ المبدكء بسكرة الفاتحة المختكـ بسكرة الناس, 
 .(ٓٔ)نقكؿ إلينا بالتكاتر جيبلن بعد جيؿ محفكظان مف أم تغير أك تبديؿكالم

ىي ما جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف أقكاؿ  
كأفعاؿ أك تقريرات, كقد تفسر ما اجممو القراف الكريـ اك تخصص ما عممو اك تفيد ما 

 .(ٔٔ)اطمقو

اإلسبلمية كتبرز أىمية السنة النبكية ككنيا تعمؿ كتعد السنة مف مصادر القيـ 
عمى إيضاح المنياج اإلسبلمي المتكامؿ في القراف الكريـ كبياف التفاصيؿ التي لـ ترد 

 فيو.
نبياء كالمرسميف سيدنا محمد لينا خاتـ األإف ارسؿ أكقد جعؿ اهلل تعالى مف نعمتو 

يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو, صمى اهلل عميو كسمـ كانزؿ عميو كتابو الذم ال 
كطاعة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاجبة في كؿ ما أمر كاجتناب ما نيى عنو, قاؿ 

 حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱتعالى
 .[٧الحشر: ] َّ مب خب

عرؼ اإلجماع في اصطبلح االصكلييف بانو: اتفاؽ جميع  
عصر مف العصكر بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ  المجتيديف مف المسمميف في
 .(ٕٔ)عمى حكـ شرعي في كاقعة
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اذا ثبت اإلجماع حكؿ حادثو بذاتيا فإنيا تندرج ضمف السمـ  
القيمي الحاكـ لمجماعة المسممة كألفرادىا. كالقياس مصدر مف مصادر القيـ اإلسبلمية 

 مي خي حي جي يه ُّٱٱالنبكية, قاؿ تعالىكقد دؿ القراف الكريـ كالسنة 

يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل [، ٧٧الشورى:] َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي
عميو كسمـ لمف سألتو عف الصياـ عف أميا بعد مكتيا ) أريت لك كاف عمى امؾ ديف 

  .(ٖٔ) فقضيتو أكاف يؤدل ذلؾ عنيا؟ قالت نعـ قاؿ: فصكمي عف امؾ(

عمييا مف احكاـ تعد مصدرا مف كما يترتب  
مصادر اشتقاؽ القيـ في المجتمع اإلسبلمي, الف ىذا الحكـ يحدد الكاقعة بالنسبة 
 لمتشريع, كمف ثـ يعتبر قيمة مف القيـ التي تحدد سمكؾ الفرد كالجماعة في تمؾ الكاقعة.

 املطهب انرابع: تصنيف انقيى يف اإلصالو
ظراتيـ ليا كمفيكـ كنظرية كمنظكمة، ككّؿ ُصّنفت القيـ كفؽ فمسفة أصحابيا كن

تصنيؼ يعد معياران محددان كيضـ تحتو منظكمة القيـ الخاصة, كمف الصعب يمكف 
تصنيفيا تصنيفا شامبلن, كصنفت القيـ لتميز بعضيا عف بعض كما يثبت تصنيفيا 

 بحسب ثباتيا كتغيرىا.
  

س المكضكع مثؿ قيـ دينية, كاقتصادية, صنؼ بعض الباحثيف القيـ عمى اسا
كاجتماعية, كسياسية, كجمالية، فقد أكضح العالـ األلماني ) سبرانجر ( في كتابو أنماط 
الناس إلى ست مجمكعات: كىي القيـ الدينية, كالقيـ السياسية, كالقيـ االجتماعية, كالقيـ 

 . (ٗٔ)النظرية, كالقيـ االقتصادية, كالقيـ الجمالية

  - ب

ىي قيـ تككف ممزمة لمجميع كمف الضركرم اف يككف التنفيذ بالقكة كالقيـ الدينية, 
كقيـ مفضمو يشجع المجتمع افراده عمى التمسؾ بيا, كلكنو ال يمزمو بمراعاتيا, كقيـ 
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 مثالية ىي التي يشعر الفرد بصعكبة تحقيقيا بصكرة كاممة كالدعكة إلى مقابمة اإلساءة
  .(٘ٔ)باإلحساف

 كتقسـ إلى قسميف كىمان::  - ت

ىي القيـ التي تعد كسيمة لغايات أبعد, ىي ال تككف مقصكدة   -1
 لذاتيا بؿ لتحقيؽ غاية عميا أبعد منيا.

 التي تككف غاية في حد ذاتيا. كىي القيـ  -2

كالقيـ الغائية لتداخميا كامتزاج بعضيا ببعض  كيصعب التمييز بيف القيـ الكسائمية
 .(ٙٔ)كتبعا لمظركؼ كالزماف الذم يككف كسيمة لتحقيؽ العمؿ كالسعادة في الحياة

 كتقسـ إلى قسميف ىما: 

ىي قيـ كقتيو عارضة قصيرة الدكاـ كسريعة الزكاؿ مثؿ القيـ   
 .(ٚٔ)حسب اذكاؽ الناسالمرتبطة بالمكدة تتغير 

كىي تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ كتمتد جذكرىا إلى الماضي   
 كتبقى زمنا طكيبل مثؿ القيـ المرتبطة بالقيـ كالتقاليد.

 كتقسـ إلى قسميف ىما: 

كىي القيـ التي يصرح بيا كيعبر عنيا بالكبلـ :  
 كالسمكؾ مثؿ القيـ المتعمقة بالخدمة االجتماعية كالمصمحة العامة.

كىي القيـ التي تستخمص كيستدؿ عمى كجكدىا مف مبلحظة   
 أنيا اآلخراالختبارات كاالتجاىات التي تتكرر في سمكؾ األفراد, كيعتقد البعض 
ظة الميكؿ الحقيقة ألنيا تعبر عف النكايا بغض النظر عف السمكؾ مثؿ مبلح

كاالتجاىات كالقيـ المرتبطة باسمكؾ الجنسي كالسمكؾ االجتماعي بصفة 
 . (ٛٔ)عامة

 القيـ بحسب األعماؿ تصنؼ إلى أربعة أنكاع:  - ث

ٔ.   

ٕ.   
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ٖ.   

ٗ. .  
 املطهب اخلايش: آثار انقيى يف اجملتًع

لمقيـ آثار بالغة في المجتمع فاذا استطعنا إف نغرس القيـ اإلسبلمية في إفراد 
المسمميف يصبح مجتمعنا خاليا مف الفكضى كالفتف كالمفاسد الكثيرة, كفي ما يمي 

 اعرض بعض آثار القيـ اإلسبلمية في المجتمع:
يتقي  مف آثار القيـ تجعؿ مجتمعنا ربانيا, معياره التقكل فمكؿ  -ٔ

 اهلل عز كجؿ في السر كالعبلنية, فبل يكجد ام فساد في المجتمع الرباني.

مف مشاكؿ العصر الحديث االرىاب في كؿ   -ٕ
مكاف, فاذا كانت القيـ اإلسبلمية سائدة في المجتمع ال نرل فييا أم عممية إرىابية, الف 

 ب بؿ اإلسبلـ يدعك إلى السمـ.اإلسبلـ ال يشجع عمى االرىاب كالعنؼ كالتعص

قد كثرت الجرائـ كالمفاسد الخمقية في   -ٖ
المجتمع الحالي الذم نعيش فيو, كذلؾ ألجؿ انحرافيـ عف العقيدة اإلسبلمية السميمة 
كاألخبلؽ الحميدة, كفي كقتنا الحاضر كثر الزنا كالقتؿ كالربا كالغش كاالغتصاب 

حرمات المراءة كقذؼ المحصنات بعدة طرؽ كعدـ االحتراـ لمكبار, فاذا كانت كانتياؾ 
تعاليـ اإلسبلـ كقيمة كأخبلقو مكجكدة في افراد المجتمع لرأينا اف المجتمع ال يعاني مف 

 ىذه المفاسد الخمقية.

المسممكف في كقتنا الحالي منبكذكف مشردكف مف   -ٗ
كالنصارل يمعبكف في كؿ مكاف مف أماكف العالـ, كلذلؾ ألجؿ تخمؼ كؿ مكاف, فالييكد 

المسمميف في العمـ كالمعرفة كالسمكؾ كالقيـ كاألخبلؽ, فاذا تقدـ المسممكف في العمـ 
 كالعمؿ كاألخبلؽ كالقيـ لكصمكا إلى القمة ال شؾ فيو.

 املطهب انضادس: خصائص انقيى يف اإلصالو
عند اهلل عز كجؿ الذم خمؽ الخمؽ كيعمـ ما تعد أنيا مف   

،  ٪٧الملك:  َّ مه جه ين ىن من خن  حنُّٱٱ يصمح حياتيـ, قاؿ تعالى
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أف اهلل عز كجؿ أنزؿ دستكرا يحكـ فيو حياة الناس كيكجييـ إلى ما يصمح شأنيـ 
كأمكر دينيـ كديناىـ, أرسؿ الييـ رسبل ينذركىـ كيكجيكىـ إلى الحياة الفاضمة 

ٱ:قاؿ تعالىلتقسـ حياتيـ,   خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱٱ

 .[٪٧٧النساء: ] َّمظ حط مض

القيـ اإلسبلمية مستمدة مف القراف الكريـ, كقد أنزؿ اهلل   
 ام يل ُّٱٱسبحانو كتعالى القراف الكريـ كتكفؿ بحفظو كبقائو فقاؿ سبحانو كتعالى

كبيذا كفؿ استمراره كخمكده إلى  ،[٩الحجر:] َّ نن من زن رن مم
قياـ الساعة, فالقراف الكريـ ككؿ ما يحتكيو مف قيـ تككف صالحو لكؿ زماف 

 حب ُّٱٱكمكاف, فذلؾ أمر اهلل تعالى المؤمنكف باتباع اإلسبلـ، كقاؿ اهلل تعالى
  حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
ككذلؾ حذر مف اتباع غير  ، [٨٣٨البقرة: ] َّ مخ جخ مح جح

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱالمسمميف فقاؿ اهلل تعالى
 .[٨٫آل عمران: ] َّ زب رب يئ

كتستمد القيـ اإلسبلمية ىذه الخاصية مف اإلسبلـ الذم   
يراعي جميع جكانب شخصية اإلنساف فينظر إلى اإلنساف نظرة شاممة متكاممة 
تشمؿ جميع أمكر الدنيا كأخرتو كتراعي حاجاتو الركحية كالجسدية, كال تتعامؿ مع 

القراف  اإلنساف جسدا ببل ركح حتى ال يعيش في ضنؾ كنكد, كما أكد عمى ذلؾ
 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱٱالكريـ قاؿ تعالى,

 .[٪٧٨طه: ] َّ هل  مل خل

القيـ اإلنسانية ثابتة كلكنيا في الكقت نفسو متغيره, فمف  
جانب القيـ الركحية كاألخبلقية ثابتة ال تتغير بتغير الزماف كالمكاف, أما في 
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امامو شؤكف الحياة فيي متغيرة الجانب الذم يتعمؽ بحياة الناس ككسائميـ في 
كتحتاج إلى أف يعالجيا الفقياء, كىي تستند إلى نص ظني الداللة يقبؿ االجتياد 
لتساير مستجدات الحياة لمراعاة مصالح العباد, كىي نسبية كالقيـ الجمالية أك 
المادية, فقد جاءت مرنة مناسبة لقدرة اإلنساف كتراعي التناسب بيف التكميؼ 

 مج  حج مث ُّٱٱمراعية ضعؼ اإلنساف, كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعاؿكالتنفيذ 

 مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط

 خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك

 [.٨٨٬البقرة: ] َّ خي حي جي ٰه مه جه  منهن

اإلسبلـ ديف قائـ عمى الكسطية كاالعتداؿ, كىك يدعك   
 يي ُّٱٱميزة لبلمة اإلسبلمية, عبر عف ذلؾ قكلو تعالى:الييا, كىي 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

كالقيـ تمتاز بالكسطية كالتكازف بيف حاجات الفرد ، [٩٪٧البقرة: ] َّ زئمئ
كمتطمبات الجماعة, تيتـ بأمكر الحياة الدنيا كما أنيا تيتـ بربط اإلنساف بالحياة 

الدينية كاألخبلقية كما تيتـ بالقيـ المادية الباقية دار الخمكد, ككذلؾ تيتـ بالقيـ 
تصديقا لقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ )أحرز لدنياؾ كأنؾ تعيش, كأعمؿ 

 .(ٜٔ) ألخرتؾ كأنؾ تمكت غدان(

ككذلؾ المكازنة بيف حاجات الفرد الدنيكية كاألخركية كقد كاف ىذا كاضحا في 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ حديث أنس اذ يقكؿ: جاء ثبلثة رىط إلى بيكت أزكاج 

يسألكف عف عبادة النبي صمى اهلل عميو كسمـ فمما أخبركا كأنيـ نقالكىا فقالكا كأيف نحف 
مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كقد غفر اهلل لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر فقاؿ أحدىـ: 

األخر أنا  أما فأنا أصمي الميؿ أبدا, كقاؿ األخر, أنا أصكـ الدىر فبل أفطر, كقاؿ
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أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا, فجاء الييـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, )أنتـ الذيف 
قمتـ كذا كذا, أما كاهلل  اني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو, لكني أصكـ كأفطر كأصمي كأقدر 

  .(ٕٓ) كأتزكج النساء فمف رغب عف سنتي فميس مني (
فطر الناس عمييا لذلؾ كانت الخصائص  اإلسبلـ يراعي الفطرة التي  

المميزة لمشريعة اإلسبلمية حيث راعت الفطرة كالتككيف اإلنساني عف طريؽ 
االستجابة لمنزاعات الفطرية كالطبيعية في اإلنساف إلشباعيا بالطرؽ الحبلؿ التي 
شرعيا اهلل, كفتح الباب اماـ العاصي مف تصحيح مساره نحك ما يرضي اهلل 

  .(ٕٔ)تعالى
العمؿ كفؽ نيج اهلل تعالى كاالمر بالمعركؼ   

كالنيي عف المنكر كتحميؿ الحبلؿ كتحريـ الحراـ كااليماف بالرسكؿ كنصرتو 
كاتباع شرع اهلل الذم جاء بو سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ ككؿ ىذا يحفظ 
 نظاـ الحياة كما ارادىا اهلل عز كجؿ كىذا ما تسعى اليو القيـ اإلسبلمية. 

 املدارس يف انقيى تفعيم: انثاني بحثامل
 املطهب األول: أهًيت تدريش انقيى يف املدارس

إّف المدرسة الحديثة تسعى إلى بناء شخصية المتعمـ مف خبلؿ عممية التفكير الذم 
يسيـ في تعديؿ السمكؾ بيدؼ خمؽ التكازف في سمككو الشخصي, فاف تدريس القيـ 

ماتيا الفاعمة في الذات اإلنسانية, كعمى الراغب يقـك عمى فيـ طبيعتيا كخصائصيا كس
في تعمـ كتدريس القـ أف يفيـ حقيقتيا كيحدد دكافعيا, الف تعميـ القيـ يأثر في مرحمة 
الطفكلة ثـ تتمعؽ في مرحمة المراىقة ثـ تستمر في الثبات أك التغيير حسب ما يتعرؼ 

 لو اإلنساف مف خبرات كتجارب حياتية مختمفة.
أىداؼ المدرسة ىك تحقيؽ النمك الطالب لبلرتقاء بخبراتو, كتطكير  اف مف أىـ

 امكانياتو بيدؼ تحقيؽ الكماؿ كالنضج كالتيذيب بشكؿ متكاصؿ.
 :تكمف في أنيا بالنسبة لمفرد إلى أّف أىمية تدريس القيـ ,كأشار عقؿ
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تساعد في بناء حياة الفرد كتشكيؿ شخصيتو, كتحديد غاياتو كأىدافو ككسائؿ  -ٔ
 يؽ ىذه الغايات.تحق

معيار تفضيمي يمثؿ اطار مرجعيا يحكـ تصرفات اإلنساف في حياتو العامة  -ٕ
 كالخاصة.

تمثؿ القيـ أحكاما معيارية, فيي معايير يعتمدىا الفرد في تقييـ سمككياتو   -ٖ
كسمككيات االخريف, كفي الحكـ عمى االفكار كاالشخاص كاالعماؿ كالمكاقؼ مف حيث 

 اك غير مرغكبة سمبية.عنيا مرغكبك ايجابية 

تعمؿ القيـ عمى كقاية الفرد مف االنحراؼ, فالقيـ الدينية كاالجتماعية التي  -ٗ
 يتبناىا الفرد تحميو مف االنزالؽ في الخطأ, فيي تعمؿ كعامؿ كقائي.

 تعمؿ القيـ كمكجيات لخيارات األفراد في مجاالت الحياة كافة. -٘

 .(ٕٕ)اذ القرارات عند األفرادتمعب القيـ دكرا رئيسا في حؿ الصراعات كاتخ -ٙ

 

تعمؿ القيـ عمى ربط أجزاء الثقافة بعضيا ببعض حتى تبدك متناسقة كتخدـ ىدفا  -ٔ
محددا, كما تعمؿ عمى تكجيو الفكر نحك غايات محددة, فأم فكر ميما كاف عمميا 

 مرتبطا بمنظكمة القيـ.كتقدميا ال يستطيع االرتقاء باألمة مالـ يكف 

تعمؿ القيـ كمكجيات لسمكؾ األفراد كالجماعات, كتقي المجتمع مف االنحرافات  -ٕ
 االجتماعية.

 تمعب القيـ دكرا كبيرا في تنمية المجتمع فيي:

 تؤلؼ القيـ االطار األخبلقي لكؿ نشاط إنساني. -ٔ

كالصراعات تمعب القيـ دكرا ميما عمى مستكل اإلنسانية, فيي تنبذ العنؼ  -ٕ
 .(ٖٕ)كالتعصب

 املطهب انثاني: أهداف تعهى انقيى يف املدارس

 مف أىداؼ تعمـ القيـ إلى عدة غايات حيث حددىا الزيكد فيما يمي :
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تعمؿ كمعيار لتكجيو القكؿ كالفعؿ كالسمكؾ الصادر عف األفراد في المكاقؼ  -ٔ
 المختمفة.

سؽ القيمة العامة التي الكصكؿ إلى التكامؿ اك التضامف في المجتمع مف خبلؿ ن -ٕ
 تعطي شرعية لمصالح االىداؼ الجمعية كتحديد المسؤكلية.

 لمقيـ دكر كبير في بناء الشخصية الفردية. -ٖ

 تعمؿ عمى تنظيـ المجتمع كضبطو كاستمراره, كتحافظ عمى البناء االجتماعي لو. -ٗ

 تعمؿ عمى الحفاظ عمى ىكية المجتمع كثقافتو. -٘

 اع المستجدة لمفرد.المساعدة عمى التكيؼ مع االكض -ٙ

تساعد عمى حؿ الصراعات كاتخاذ القرارات, ذلؾ القيـ ىي مجمكعة مف المبادئ  -ٚ
 .(ٕٗ)التي يتعمميا الفرد لتساعده عمى االختيار بيف البدائؿ المختمفة

 املطهب انثانث: األصانيب انرتبىيت يف تنًيت انقيى اإلصالييت ندي انطهبت
 اإلسبلـ:مف أىـ أساليب تنمية القيـ في 
الطالب يكتسب السمكؾ الحسف مف خبلؿ تقميده  

, كعف طريؽ القدكة الحسنة تتسـ القيـ الحسنة كالسمكؾ, كاف الرسكؿ لآلخريفكمحاكاتو 
صمى اهلل عميو كسمـ القدكة الحسنة كالكاممة لممسمميف منذ عصر صدر اإلسبلـ كالى 

 .كمف عمييا األرضيكمنا ىذا كحتى يرث 
ف تككف شخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قدكة لممعمـ, كأف يككف المعمـ أ 

نمكذجا حيا في حياة طمبتو أك يككف قدكة لطبلبو, كأيضا أف تككف شخصية المعمـ 
لمقيـ اإلسبلمية العميا التي تحرص  محببو لدل طبلبو, حيث يككف سمكؾ المعمـ معززان 

مكذج  سمككي يتخذ فيو الفكر كالعمؿ كالقكؿ كاالداء, كيعد الدكر عمييا االسرة, فالقدكة ن
االساسي الذم ينبغي اف يقكـ بو المدرس في المدرسة, كعمى المدرس التحمي بالقيـ 
كاالتجاىات الطيبة المرغكب فييا, حتى يتحمى الطبلب بتمؾ القيـ كاالتجاىات الطيبة 

مى الطالب اف يتخمؽ بأخبلؽ بطريقة غير مباشرة, كمف خبلؿ ذلؾ حيث يسيؿ ع
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أستاذه, كفي المرحمة الثانكية يتككف لدل الطمبة الرغبة الكبيرة في تقميد االشخاص 
 ليككف ليـ قدكة.

 تعد القصة مف الطرؽ المحببة لدل الطمبة كنشر الكعي 
كالتعميمية , لما ليا مف آثار خمقيو كسمككية نبيمة, خاصة القصص الدينية مياإلسبل

ف القراف الكريـ حافؿ بالقصص المتضمنة سير السابقيف . إ(ٕ٘)كاألخبلقية كالسمككية
كتجاربيـ التي يمكف تطبيقيا ككسيمو مف كسائؿ التربية كتنمية القيـ اإلسبلمية, 
باستخراج العبر كالمثؿ كالحكـ مف التجارب السابقة كالتحذير مف الكفر كالجحكد كاتباع 

 .اليكل
كما حرص النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى استخداـ القصة ككسيمة مف كسائؿ 
التربية كتنمية القيـ اإلسبلمية, استخدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ اسمكب القصة في 
نشر الدعكة اإلسبلمية كالعمؿ عمى غرس مبادئ اإلسبلـ كقيمتو في نفكس صحابتو 

صة مف اىـ اساليب التي تعمؿ عمى تنمية رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف, فاف اسمكب الق
 في ىذا المجاؿ. اإلمكانياتنيا تستخدـ كافة أذ إالقيـ اإلسبلمية 

 .اإلسبلـ كمبادئو كقيمو أىداؼف تككف القصة منسجمة مع أ -ٔ

عمار التي تكتب ليا الف جميكر القصة ليس كاحدا ف تككف مناسبة لؤلأ -ٕ
 كرغباتو كقدراتو.متجانسا في صفاتو كخصائصو 

يجيب اختيار المكضكعات المناسبة بحيث يككف في محكر المكضكع  -ٖ
 كاالتجاىات كالقيـ كالمعمكمات المناسبة لما تعرضو.

يجب مراعاة العناصر الفنية لمقصة مف حيث النسيج القصصي كاالسمكب  -ٗ
 المناسب.

المكقؼ  يرل الباحث عمى معمـ المرحمة الثانكية اف يعيف القصة المناسبة في
التعميمي المناسبة حتى يمكف ادائيا بنجاح كمف خبلؿ ذلؾ تكسب الطمبة, كتككف 
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مناسبة لجميع المستكيات العمرية, كلكف لكؿ مستكل بحاجة إلى طريقة خاصة لتكصيؿ 
 المعنى.

خاصة اذا كاف ساليب الفعالة كالمؤثر في النفس البشرية سمكب مف األيعد ىذا األ
 ىذا الكعظ صادر مف صديؽ لصديقو, كقد عرؼ العمماء الكعظ بعدة تعريفات منيا:

أنو اسمكب نصح كتذكير بالخير كالحؽ كالقيـ العميا كاألخبلؽ السامية التي تكصؿ 
  .(ٕٙ)اإلنساف إلى المراتب الرفيعة كالدرجات العميا في جنات النعيـ

سمكب الكعظ أالكريـ صمى اهلل عميو كسمـ  كقد استخدـ القراف الكريـ كالرسكؿ
 .رشاد في كثير مف المكاقؼكاإل

الكعظ كاالرشاد مف اىـ كسائؿ التربية المؤثرة في تككيف المتعمـ  ونأعمكاف  وكعرف 
عداده خمقيا كنفسيا كاجتماعيا, تربيتو بالمكعظة, كتذكيره بالنصيحة, فالمكعظة ا  ك  يمانيان إ

 .(ٕٚ)تبصير المتعمـ كالنصيحة ليما اثر كبير في

إلى القياـ بتكضيح شيء حسف اك قبيح عف طريؽ شيء  األسمكبييدؼ ىذا 
 نت مت زت  رت يب ُّٱصكرتو حسنو اك قبيحة مألكفة كما قاؿ تعالى 

 ىق يف ىف يث نثىث مث  زث رث يت ىت
 [.٧٪العنكبوت: ] َّ ىك مك لك  يقاك

حيث شبو الذيف يتخذكف اكلياء مف دكنو بالعنكبكت تصنع ليا بيتا ضعيفا سريع  
 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي  ُّٱٱ:اليدـ كاالنييار, كقاؿ تعالى

كيعتبر ىذا االسمكب اشد كقعا في النفس كاكثر تأثيرا  [،٩٪العنكبوت: ] َّ  هئ
 قناع.في الكعظ كابمغ في الزجر كأقكل في اإل
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مثاؿ, ليذا يجب عمى المعمـ استغبلؿ اىج الدراسية مميئة باألالمنأفَّ  :غا اآلكذكر 
ىذه االمثاؿ في المكاقؼ التعميمية القيمة حت يستطيع مف خبلؿ ذلؾ اف يحقؽ اىداؼ 

 .(ٕٛ)التربية كغرس القيـ

عممية ساليب التربكية المستخدمة عمى نطاؽ كاسع في الترغيب كالترىيب مف األ
 التعميـ, كيعرؼ:
 انو كعد يصحبو كتحبيب كاغكاء بمصمحو اك لذة اك متعة أجمو مؤكدة. 
فيك كعيد كتيديد بعقكبة تترتب عمى اقتراؼ اثـ اك ذنب, مما نيى اهلل  

عنو, اك التياكف في اداء فريضة مف الفرائض التي امر اهلل تعالى بيا اك تيديد يقصد 
 .(ٜٕ)عبادة كاظياره صفة مف صفات الجبركت كالعظمة االلييةبو تخكيؼ 

عمى المعمـ في المرحمة الثانكية االفادة مف اسمكب الترغيب كالترىيب في غرس 
القيـ اإلسبلمية الحميدة, كاالبتعاد عف القيـ الخبيثة كما يحدث في المجتمعات الغربية 

ة المحرمة شرعا كنكادم االقمار الكافرة كيتباىكف بيا مثؿ تناكؿ المشركبات الكحكلي
كغيرىا, كذلؾ بتنكيع اساليب الترغيب كالتعزيز في تدعيـ القيـ االيجابية, كالتكازف في 
الترىيب بأساليبو المناسبة, كالحظنا عندما قامت المؤسسات التعميمية كالجيات العميا 

ث اف ىذا القانكف بمنع اسمكب العقاب بدا العد التنازلي لمتحصيؿ العممي لممتعمميف, حي
جعؿ الطبلب يقممكف مف احتراميـ لمعممييـ كييددكنيـ بإببلغ السمطات المسؤكلة عمييـ 

 في حاؿ تعرضيـ لمعقاب.
 دور املعهى يف غرس انقيى ندي انطهبتاملطهب انرابع: 

 ىناؾ اركاف كمسارات ىامة لغرس القيـ :
طكراتو كنمكه ف اإلنساف بكؿ تأ 

تختمؼ اكلكياتو كما يختمؼ البناء الجسماني لو, ككمما كانت القيـ المستيدؼ غرسيا 
 مناسبة لعمره كاكلكياتو كاف ذلؾ انجح في البناء.
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امتثاؿ المربي لمقيمة المستيدؼ غرسيا حتى يككف قدكة حسنة  
 ككذلؾ اف يعي جكانب القيمة كيمتمؾ الميارات لغرس القيـ بالكسائؿ المبتكرة.

يحتاج المربي إلى كسائؿ منكعة ليخاطب ثبلثية الكعي  
تنمي لديو  البشرم مف المعارؼ كالكجداف كالسمكؾ, ال اف يخاطب المربي بكسائؿ

الجانب المعرفي مثبل فيتضخـ ذلؾ الجانب كبالتالي ال ينتج قناعة كجدانية اك سمككا 
عمميا لمقيمة فتشكه, نجد اف اهلل سبحانو كتعالى ربط بيف القيـ كالعبادات كنكع مف 
العبادات لتتنكع كسائؿ تمقي القيـ كغرسيا, مثاؿ عمى ذلؾ , الصبلة تنيى عف الفحشاء 

ذا نجح المربي في غرس المعرفة العقمية فينتج ذلؾ دافعا قكيا لمتمسؾ بالقيمة كالمنكر, ا
, كالتكامؿ في الزكاة.  ككذلؾ بالتقكل في الصـك

ىي التربية التي نغرس فييا بذرة القيمة, فكمما كانت صالحة كاف  
بة الصالحة, ذلؾ افضؿ لنمك كبناء القيمة, كالبيئة ىي البيت كالمدرسة كالمسجد كالصح

فيجب عمى المربي اف ينتقي البيئات الصالحة اك يصمح البيئات الغير مناسبة لتتـ 
عممية التربية كغرس القيـ بفاعمية, أف مجمكع القيـ اإلسبلمية تتصؼ بثبلث صفات 

 كىي:
 إنسانية تصمح لجميع البشر. – ٔ
 فطرية ال تصادـ الطبيعة البشرية. – ٕ
 مى الصكاب كالحؽ.اخبلقية ال تتحايؿ ع – ٖ

 انثانث املبحث
 اجلايعاث يف انقيى تفعيم

 هًيت تدريش انقيى يف اجلايعاثاملطهب األول: أ
ك الجامعة أنكارىا, المدرسة إىمية كبيرة ال يمكف أقيـ في الجامعات ليا لتدريس ا

ف يتعممكف أصمي لتربية الطمبة منذ بداية تمقييـ لمعمـ, يجب ىي المركز الرئيسي كاأل
قكاعد حياتيـ كنظـ  أيضااألخبلؽ كالقيـ مف الجامعات كالمعاىد كالمدارس كيتعممكف 
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النبيمة مف مدارسيـ فانيـ في المستقبؿ  األخبلؽمجتمعيـ, فاذا طبلب العمـ لـ يتعممكا 
 .لمشر كالفساد في المجتمع أسباباسكؼ يككنكف 

صبحت أكالمجتمعات إلى حد ما  ساس في حياة األفراد كالجماعاتأفالقيـ ليا دكر 
 ىداؼ كالعمميات التعميمية.القيـ قضية التربية, كالقيـ ىي التي تحدد الفمسفات كاأل

 دور املعهى يف غرس انقيى اإلصالييت ندي انطهبتاملطهب انثاني: 
الجامعات ليا دكر كبير في غرس القيـ اإلسبلمية بيف الطبلب كالطالبات كذلؾ 

 عف الطرؽ التالية :
ىك العنصر االساسي في تربية الطمبة, كلو دكر كبير في بناء  

الحضارات, فانو بكاسطة تربيتو الخمقية كالعممية ألبنائو يصنع جيبل مؤىبل, جيبل يخدـ 
كمف أىـ العناصر المؤثرة ، االمة كالببلد, فعمى المعمـ يعتمد عميو فبلح كنجاح الطمبة

 يمي:في تربية الطبلب ىي كما 
االساتذة ىـ قدكة الطمبة,   

 حيث اف الطبلب دائما يبلحظكف االساتذة مف جانبيف,
ايجابي مف حيث العقيدة كالسمكؾ كالعمـ كالثقافة, فاذا رأكا فييـ  

 صفات كقيما عالية يسيركف عمى نيجيـ كيتمسككف بيـ.
ىك الجانب السمبي ايي تأثركف باألساتذة في األخبلؽ السيئة, اذا  

الحظكا اف اساتذتيـ يكذبكف كيخكنكف االمانة كيرتكبكف المعاصي فيـ ايضا يتعممكف 
ذلؾ بأتباع أساتذتيـ, فمذلؾ لؤلساتذة كالمعمميف دكر كبير كعظيـ في غرس القيـ 

 اإلسبلمية في نفكس الطمبة.
اف المعمـ اذا كاف يدرس  

ام مادة في الفصكؿ الدراسية عميو اف يدرسيا معتمدا عمى القراف الكريـ كالسنة النبكية, 
عندما يطرح شيئا اك يبف اماـ المتعمميف يبينو مستدال بالقراف كالسنة النبكية, الف ىذا 

كاحتراما عمى القراف الكريـ  يمانيان إبو ركحا يؤثر عمى الطمبة تأثيرا عميقا كيصنع في قم
كالسنة النبكية, اذا كاف الطبلب قد ترعرعكا عمى جك القراف الكريـ كالسنة النبكية فاف 
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افكارىـ كعقكليـ تتأثر في فكرة القراف كالسنة فيصبحكف صالحي االعتقاد كاالعماؿ في 
 تمؾ المبادئ اإلسبلمية.

ف تككف التربية الصالحة أالبد : 
 يل ىل مل ُّٱبالنصح كالمكعظة الحسنة كىك ىذا منيج مثالي طيب, قاؿ تعالى 

اف حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ مغمكرة بيذا النيج  [،٧العلق: ] َّمم ام
ؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يكما مالسميـ, عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ: كنت خ

يا غبلـ أني اعممؾ كممات احفظ اهلل يحفظؾ احفظ اهلل تجده تجاىؾ اذا ) فقاؿ: لي 
سألت فػأسأؿ باهلل كاذا أستعنت فأستعف باهلل كأعمـ أف االمة لك اجتمعت عمى اف 
ينفعكنؾ بشيء لـ ينفعكنؾ اال بشيء قد كتبو اهلل لؾ, كلك اجتمعت االمة عمى اف 

 عميؾ رفعت االقبلـ كجفت يضركؾ بشيء لـ يضركؾ اال بشيء قد كتبو اهلل
 .(ٖٓ)(الصحؼ

. 
. 

 صش انرتبىيت وانفكريت نتدريش انقيى يف اجلايعاثاألاملطهب انثانث: 
تستند عممية القيـ عمى مجمكعة مف االسس كالقكاعد الراسخة التي يتـ بعضيا 

 بعضا, كأبرز ىذه القكاعد ما يمي:
بناء شخصية الطالب بناء متكامبل مف جميع جكانبيا المعرفية كالميارية  -ٔ

كالكحدانية كاالجتماعية, بحيث تتكاتؼ المعارؼ كالقيـ لديو, فتمكنو مف اتخاذ 
 مكاقؼ ايجابية في مختمؼ المكاقؼ.

تزكيده بالقدرات كالميارات التي تؤىمو لمحاربة مكاطف الفساد كطرح البدائؿ  -ٕ
 الصالحة.

االنشطة البلزمة لتزكيد المتعمميف بالقيـ التي يحتاجكف الييا كتدريبيـ  تخطيط -ٖ
 عمى ممارساتيـ عمميا.
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تعريؼ المتعمـ بدكره في بناء كطنو كتطكيره كفؽ منيجية عممية كعمى أسس  -ٗ
 سميمة كراسخة.
 انطرق املناصبت نتعزيز وتدريش انقيى يف اجلايعاثاملطهب انرابع: 

طرؽ تدريس المكاد االخرل ؼ كؿ منيما طريقة  تختمؼ طرؽ تدريس القـ عف
الخاصة كقد رأينا الكثير مف األساتذة قد لقنكا القيـ دكف تفسيرىا كترجمتيا إلى سمكؾ 
مناسب لمطالب, كقد يؤدم ىذا العمؿ إلى مخالفة المعمـ سمككو داخؿ القاعة اك الدرس 

ذلؾ عندما يرل الطالب مما يحدث تشابؾ لدل الطالب مف ىذه االزدكاجية, كمثاؿ عمى 
اف االستاذ يتكمـ عف أفشاء السبلـ بيف المسمميف كعندما يدخؿ قاعة الدرس لـ يدلي 
بالسبلـ عمى طمبتو, كىكذا يتأثر الطالب بالممارسات اليكمية أكثر مف تأثيره بالتكجيو 
المباشر, فممقيـ طرائؽ كأساليب خاصة بتدريسيا, كسنقكـ بعرض بعض طرائؽ تدريس 

يز القيـ, كقد تـ تضمينيا ضمف معيار الفاعمية التي تحدد في ضكئيا دكر كؿ مف كتعز 
االستاذ في المكقؼ التعميمي, كمف خبلؿ ىذا المعيار تنصؼ طرائؽ تدريس القيـ إلى 

 ثبلثة أنكاع كىي:
عرض يىي التي تركز عمى دكر األستاذ حيث  

 والقصة, وااللقاء. القدوة,كرة مباشرة كطرائؽ: المكضكعات القيمية عمى الطمبة بص
ىي التي تركز عمى تفاعؿ الطمبة بصكرة كاضحة في  

التعميمي كالمشاركة الفاعمة مع األستاذ كالمادة الدراسية, كتضمنت طريقتي:  المكقؼ
 .(ٖٔ)الحكار أك المناقشة كتمثيؿ األدكار

التي تدفع الطمبة إلى البحث كاالكتشاؼ,  الطرائؽكىي الطرائق الكشفية:  -ج 
كالتدريس  كتقصي المعرفة كالتعمـ الذاتي, كتضمنت طرائؽ حؿ المشكبلت,

 .(ٕٖ)االستقصائي, كطريقة المشركع
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

بمنِِّو كعظيـِ إحساِنِو  اسأُلُو كما كفقنن، الذم بنعمِتِو تمُـّ الصالحاتُ  هللِ  الحمدُ 
حسَنُو كيعفك عف سيئِو، كأْف  اإتماَمُو، أْف يتقبَؿ منِّ  ناكيسََّر ل، البحثالختياِر ىذا 

  لكجِيِو الكريـِ . ناكعمم نايخمَص نيت
 :نكجزىا فيما يأتي نتائج عدة  دراستنامف  نامقد برزت لف : وبــعـــُد

سبلمي بالحياة االجتماعية في جميع مظاىرىا كعبلقتيا اىتـ المنيج التربكم اإل -ٔ
 كضكابطيا.

ككف عميو تالتنبؤ بما س فيتساعد أنيا سبلمية ف فكائد القيـ في المجتمعات اإلم -ٕ
ي تقكـ عمييا التساسية المجتمعات، فالقيـ كاألخبلقيات الحميدة ىي الركيزة األ

 ارات.ضالح

نشاء ىيئة راسخة في نفس اإل ثداإحسبلمية إلى تيدؼ القيـ اإل -ٖ  ،نسافكا 
لى الرعاية في الحسية العقمية كالعممية كاالجتماعية كالدينية كتكجيييا إكتيدؼ 

 .لى الكماؿإنحك الصبلح لمكصكؿ 

أف لمقيـ دكرا أساسيان في حياة األفراد كالجماعات كالمجتمعات، فالتربية في حد  -ٗ
ذاتيا عممية قيمية، كالقيـ ىي التي تحدد الفمسفات كاألىداؼ كالعمميات 

 مؤسسات التربية. التعميمية، كتحكـ

مف أىـ أىداؼ التربية في تحقيؽ نمك الطالب: االرتقاء بخبراتو، كتطكير  -٘
 إمكانياتو، بيدؼ تحقيؽ الكماؿ كالنضج كالتيذيب بشكؿ متكاصؿ.

إف بناء المناىج الدراسية كفؽ القيـ المستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية  -ٙ
 أجياؿ كاعية، تحمؿ قيمان ثابتة. كالعقيدة السميمة فإف ذلؾ يساىـ في بناء

أسأؿ أْف يتقبؿ عممي  ,ىذه ىي أىـ النتائج التي تكصمت الييا مف خبلؿ بحثي, ك
        ىذا, كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ, كأْف يجعمو في ميزاف حسناتي إنَّو سميع مجيب . 

 وصلى اهلُل على سيدِنا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 احلمُد هلِل ربِّ العاملني وآخر دعوانا أْن

 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 
  

1003 

 المصادر:

 (, القيـ كالتربية, دار المريخ, الرياض.ٖٜٛٔأحمد, لطفي, ) -ٔ

, أساليب التعمـ كالتعميـ في اإلسبلـ, الجامعة اإلسبلمية, ٜٜٔٔاآلغا, احساف,  -ٕ
 غزة.

(, القيـ المتضمنة في كتابي القراءة لمصفيف العاشر ٕٓٓٓبربخ, اشرؼ, ) -ٖ
 ظة غزة.كالحادم عشر في محاف

(, السنف الكبرل, تحقيؽ: محمد ٖٕٓٓالبييقي, احمد بف الحسيف بف عمي, ) -ٗ
 , دار الكتب العممية.ٖعبدالقادر عطا, ط

( الجامع الكبير, سنف الترمذم, تحقيؽ: ٜٜٛٔالترمذم, محمد بف عيسى, ) -٘
 بشار عكاد معركؼ, دار العربي اإلسبلمي, بيركت,

يـ كتعميميا تصكر نظرم كتطبيقي (, تعمـ القٕ٘ٓٓالجبلد, ماجد زكي, ) -ٙ
 , مكتبة دار المسيرة, عماف.ٔلطرائؽ كاستراتيجيات تدريس القيـ, ط

(, بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث, ٕٜٜٔالحارث, محمد بف داىر, ) -ٚ
, تحقيؽ: أحمد صالح الباكرم, مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية, المدينة ٔط

 المنكرة.

, دار ٖىػ(, السيرة النبكية كأخبار الخمفاء, طٚٔٗٔحمد,)ابف حباف, محمد ابف ا -ٛ
 الكتب الثقافية, بيركت.

 (, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, دار الفكر, القاىرة.ٜٛٚٔخبلؼ, عبدالكىاب, ) -ٜ

(, سيككلكجية الشخصية الفمسطينية في ضكء ٜٜٜٔدركيش, ممدكح جبر, ) -ٓٔ
 القيـ كاالتجاىات.

في التربية اإلسبلمية, مكتبة آفاؽ (, مقدمة ٕٕٓٓأبك دؼ, محمكد خميؿ, ) -ٔٔ
 لمطباعة كالنشر, غزة,

, تحقيؽ: يكسؼ ٘(, مختار الصحاح, طٜٜٔٔالرازم, محمد بف أبي بكر, ) -ٕٔ
 صيدا. -الشيخ محمد, المكتبة العصرية, بيركت
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 (, الثقافة اإلسبلمية, دار المنارة, غزة.ٕٚٓٓالزيادات, رمضاف كآخركف, ) -ٖٔ

, دار الشركؽ, ٔكالقيـ في عالـ متغير, ط (, الشبابٕٙٓٓالزيكد, ماجد, ) -ٗٔ
 عماف.

(, النشاط المدرسي: مفيكمو, ككظائفو, كمجاالت ٕٙٓٓشحاتو, الحسف,) -٘ٔ
 , الدار المصرية المبنانية, القاىرة,ٜتطبيقو, ط

, دار ٔ(, القيـ التربكية في القصص القرآني, طٜٜٙٔطيطاكم, سيد احمد, ) -ٙٔ
 الفكر العربي, القاىرة.

(, القيـ كالسمككية لدل طمبة المرحمتيف ٕٔٓٓا حسيف,)عقؿ, محمكد عط -ٚٔ
, مكتب التربية العربي ٔالمتكسطة كالثانكية في دكؿ الخميج, دراسة ميدانية, ط

 في دكؿ الخميج, الرياض.

, دار السبلـ ٕٔ(, تربية األكالد في اإلسبلـ, طٕٜٜٔعمكاف, عبداهلل ناصح, ) -ٛٔ
 لمطباعة كالنشر, بيركت.

(, القيـ اإلسبلمية كالتربية, مكتب الحمبي, ٜٛٛٔخميؿ, ) العينيف أبك, عمي -ٜٔ
 المدينة المنكرة.

(, المصباح المنير غريب الشرح الكبير, دار النشر, ٜٚٛٔالفيكمي, احمد, ) -ٕٓ
 مكتبة لبناف.

(, النسؽ القيمي كعبلقتو بالعنؼ المدرسي لدل ٕٛٓٓمشايخ أبك, يحيى, ) -ٕٔ
 طمبة المرحمة الثانكية في محافظة غزة.

(, أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت ٕٚٓٓنحبلكم, عبدالرحمف, )ال -ٕٕ
 , دار الفكر, دمشؽ.ٕ٘كالمدارس كالمجتمع, ط

 الجامع الصحيح المختصر(, ٜٚٛٔالبخارم, محمد بف إسماعيؿ, ) -ٖٕ
 – تحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية الشريعة

 لبناف. – بيركت, ، دار ابف كثير، اليمامة ٖجامعة دمشؽ, ط
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, صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف( ٖٜٜٔابف حباف, محمد بف حباف, ) -ٕٗ
 .ٕلبناف, ط –مؤسسة الرسالة, بيركت , شعيب األرنؤكط المحقؽ:

, مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ( ٕٔٓٓ, )أحمد بف محمد بف حنبؿ اإلماـ احمد, -ٕ٘
د عبد اهلل بف عبد  , إشراؼ:ؿ مرشد، كآخركفعاد -شعيب األرنؤكط  المحقؽ:

 .ٔ, طمؤسسة الرسالة, المحسف التركي

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف  ,مسمـ بف الحجاجاإلماـ مسمـ,  -ٕٙ
, محمد فؤاد عبد الباقي المحقؽ: ,العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .لبناف –دار إحياء التراث العربي, بيركت 

                                                           
 –ينظر : القيـ اإلسبلمية كالتربية, عمي خميؿ أبك العينيف, مكتب الحمبي, المدينة المنكرة  (ٔ)

 .ٛٚـ : ص ٜٛٛٔالسعكدية, 
أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس المصباح المنير غريب الشرح الكبير,  (ٕ)

 .ٕٓ٘/ٕـ : ٜٚٛٔلبناف,  -, المكتبة العممية, بيركت ىػ(ٓٚٚ)ت: نحك 
مختار الصحاح, محمد بف أبي بكر الرازم, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة العصرية,  (ٖ)

 .ٕٕٙـ : ص ٜٜٔٔ, ٘صيدا, ط -بيركت
الييئة , حسف عز الديف بف حسيف بف عبد الفتاح أحمد الجمؿ, معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف (ٗ)

 .ٕٔٗ/ٖ:  ـ ٕٛٓٓ، ٔ, طمصرية العامة لمكتاب، مصرال
 .٘ٛالقيـ اإلسبلمية كالتربية, ابك العينيف : ص  (٘)
, ٔالقيـ التربكية في القصص القرآني, سيد احمد طيطاكم, دار الفكر العربي, القاىرة, ط (ٙ)

 .ٕٚٔ( : ص ٜٜٙٔ)
عميو كسمـ كسننو كأيامو =  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل (ٚ)

محمد زىير بف  , المحقؽ:محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي,  صحيح البخارم
دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد , ناصر الناصر

المسند (, ٖٖ, برقـ )ٙٔ/ٔ, كتاب اإليماف, باب عبلمة المنافؽ : ىػٕٕٗٔ، ٔ, طالباقي(
مسمـ بف الحجاج , الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

دار إحياء التراث , محمد فؤاد عبد الباقي , المحقؽ:ىػ(ٕٔٙأبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت: 
 (.ٜ٘, برقـ )ٛٚ/ٔلبناف, كتاب اإليماف, باب بياف خصاؿ المنافؽ :  –العربي, بيركت 
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أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب البر كالصمة كاآلداب, باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ  (ٛ)

 (.ٕٙٛ٘, برقـ )ٜٜٜٔ/ٗ: 
أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ٜ)

د عبد اهلل بف عبد  , إشراؼ:عادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط  , المحقؽ:ىػ(ٕٔٗ)ت: 
, برقـ ٜٕٔ/ٖ٘, مسند األنصار: ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔ, طمؤسسة الرسالة, المحسف التركي

(ٕٕٜٖٔ.) 
 .ٕٚـ : ص ٜٛٚٔمصر,  -أصكؿ الفقو اإلسبلمي, عبدالكىاب خبلؼ, دار الفكر, القاىرة  (ٓٔ)
 .٘ٙـ : ص ٕٚٓٓالثقافة اإلسبلمية, رمضاف الزيادات كآخركف, دار المنارة, غزة,  (ٔٔ)
 . ٖٗأصكؿ الفقو اإلسبلمي, عبدالكىاب خبلؼ : ص  (ٕٔ)
مجمس دائرة المعارؼ النظامية , أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي, السنف الكبرل (ٖٔ)

, باب مف قاؿ يصـك عنو كليو:  , ىػ ٖٗٗٔ ,ٔ, طالكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد كتاب الصـك
 (.ٚٛٗٛ, برقـ )ٕ٘٘/ٗ

النسؽ القيمي كعبلقتو بالعنؼ المدرسي لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظة غزة, يحيى أبك  (ٗٔ)
 . ٗٛـ : ص ٕٛٓٓمشايخ, 

ـ : ص ٕٙٓٓ, ٔينظر : الشباب كالقيـ في عالـ متغير, ماجد الزيكد, دار الشركؽ, عماف, ط (٘ٔ)
ٕٗ. 

ينظر : تعمـ القيـ كتعميميا تصكر نظرم كتطبيقي لطرائؽ كاستراتيجيات تدريس القيـ, ماجد  (ٙٔ)
 .ٚٙـ : ص ٕ٘ٓٓ, ٔزكي الجبلد, مكتبة دار المسيرة, عماف, ط

 .ٖٚينظر : النسؽ القيمي كعبلقتو بالعنؼ المدرسي, أبكمشايخ : ص  (ٚٔ)
ينظر : سيككلكجية الشخصية الفمسطينية في ضكء القيـ كاالتجاىات, ممدكح جبر دركيش,  (ٛٔ)

 .ٖ٘ـ : ص ٜٜٜٔ
بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث, الحارث محمد بف داىر, تحقيؽ: أحمد صالح الباكرم,  (ٜٔ)

كتاب  ـ,ٕٜٜٔ -قٖٔٗٔ ,ٔالسعكدية, ط –مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية, المدينة المنكرة 
 (.ٖٜٓٔ, برقـ )ٖٜٛ/ٕالزىد, باب كيؼ العمؿ لمدنيا كاآلخرة : 

محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َمْعبَد، , صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف (ٕٓ)
مؤسسة الرسالة, , شعيب األرنؤكط , المحقؽ:ىػ(ٖٗ٘التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، الُبستي )ت: 

باب االعتصاـ بالسنة، كما يتعمؽ بيا نقبل كأمرا ـ, ٖٜٜٔ –ق ٗٔٗٔ, ٕلبناف, ط –بيركت 
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إسناده صحيح، رجالو رجاؿ مسمـ عدا (, قاؿ شعيب األرنؤكط : )ٗٔ, برقـ )ٜٓٔ/ٔكزجرا : 

 محمد بف أبي صفكاف(.
 .ٖٖـ : ص ٖٜٛٔالسعكدية,  -ينظر : القيـ كالتربية, لطفي أحمد, دار المريخ, الرياض (ٕٔ)
 .ٗٛقيـ كالسمككية لدل طمبة المرحمتيف المتكسطة كالثانكية, عقؿ : صينظر : ال (ٕٕ)
 .٘ٛينظر : المصدر نفسو : ص  (ٖٕ)
ينظر : النشاط المدرسي: مفيكمو, ككظائفو, كمجاالت تطبيقو, حسف شحاتو, الدار المصرية  (ٕٗ)

 .ٖ٘ٔـ : ص ٕٙٓٓ, ٜالمبنانية, القاىرة, ط
 .ٜٖٔينظر : النشاط المدرسي, حسف شحاتو : ص  (ٕ٘)
ينظر : أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدارس كالمجتمع, عبدالرحمف النحبلكم,  (ٕٙ)

 .ٕٙـ : ص ٕٚٓٓ, ٕ٘سكريا, ط –دار الفكر, دمشؽ 
 .ٖٖينظر : تربية األكالد في اإلسبلـ, عبداهلل ناصح عمكاف : ص  (ٕٚ)
ككلكجية الشخصية الفمسطينية في ضكء القيـ كاالتجاىات, ممدكح جبر دركيش : ينظر : سي (ٕٛ)

 .ٚ٘ص 
 . ٛٙينظر : أصكؿ التربية اإلسبلمية, النحبلكم : ص  (ٜٕ)
(, قاؿ ٕٙٔ٘, برقـ )ٚٙٙ/ٗأخرجو الترمذم في سننو, أبكاب صفة القيامة كالرقاؽ كالكرع :  (ٖٓ)

 ىذا حديث حسف صحيح(.الترمذم : )
ـ: ٜٜٔٔأساليب التعمـ كالتعميـ في اإلسبلـ, احساف اآلغا, الجامعة اإلسبلمية, غزة,  ينظر : (ٖٔ)

 .ٕٗٔص 
 .ٕ٘ٔينظر : أساليب التعمـ كالتعميـ في اإلسبلـ, احساف اآلغا : ص  (ٕٖ)


