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 مقـــــــــــدمــــــــة
 

  أ
 

  :مقدمة

تعتبر القیم عموما أبرز مكون في ثقافة المجتمع، والتي یحتكم إلیھا في الحكم على األمور 

فھي من جملة المنتوج الفكري القیمي الثقافي لدى شعب ما، والتي تجعلھ في تمایز عن غیره 

من الشعوب وتطبیع النشء على نحو سلوك دون آخر، وھي ما تشكل وحدة المجتمع إذ یتفق 

  .أفراده على نوع معین من التفكیر الذي یجسده الفعل او الممارسات السلوكیة

كونھا عنصر من عناصر البناء القافي في المجتمع الرتباطھا بسیاق المجتمع  إلىوتشیر 

كذلك ھي صفة یطلقھا المرء للحكم على األشیاء والسلوك لتدل على كونھ مرغوبا أو غیر 

  .مرغوب

العربیة اإلسالمیة في مجملھا الحجر األساس في المنظومة الثقافیة والقیم في المجتمعات 

تعتمدھا في بناء شخصیة الناشئ فكان ذلك من مھمة جمیع المؤسسات االجتماعیة بما فیھا 

  المدرسة من خالل المنھاج التربوي

 فیتعلم التالمیذ مبادئ السلوك والقیم والمعالم الفكریة من المحتوى في شكل مواد دراسیة

االجتماعیة والدینیة ساعیا في ذلك تحقیق الھدف المنوط بھ على المستوى الفردي واالجتماعي 

وتعتبر المناھج التعلیمیة في مفھومھا الحدیث أنھا جملة الخبرات العلمیة، الفكریة الثقافیة الدینیة 

متكامل لھم، واالجتماعیة والفنیة والریاضیة التي تقدم للتالمیذ بھدف تحقیق النمو الشامل ال

  وتشكیل السلوك المرغوب على نحو یؤھلھ لالشتراك في الحیاة االجتماعیة 

وتسعى المناھج التعلیمیة كأول ھدف لھا المحافظة على فلسفة المجتمع وأیدیولوجیتھ 

  .وتبلیغھا وتبسیطھا على اختالف المراحل التعلیمیة

ج تبلیغھ والحرص كل الحرص من بین ما تسعى المناھ أصنافھفكان النسق القیمي لتعدد 

العلمیة والمعرفیة واالنفعالیة وقدراتھ  ومكوناتھالعمریة للتلمیذ  حلاالمرخصائص  مراعاةعلى 

ھي مرحلة الطفولة التي من  اإلنسانأن المرحلة األولیة لمراحل  إذوالعقلیة ومدى استیعابھ، 

  :سماتھا

 استیعابساسة لھذه المرحلة، قدرت أنھا سریعة تبعا للخصائص االنفعالیة والوجدانیة الح

محدودة عالقات مع جماعات معینة من التالمیذ تبعا لنوعیة االھتمامات، والتقلید المحاكاة بفعل 

على الذات ویكتسب الكثیر من القیم  وإسقاطھاتنامي اتجاھات الصداقة، تقمص الشخصیة 

  .والمبادئ

قیم موجھة الى تعلیم التلمیذ ما یؤھلھ كانت ھذه ال إذاالقیم في ھذه المرحلة مھم  فإكساب

على مواجھة متطلبات الحیاة على اختالف مجاالتھا ال سیما في ضل التحدیات التي عرفتھا 

وتباین الثقافات الراھنة العربیة من جراء  األفكارالمجتمعات والتطور التكنولوجي ورواج 



 مقـــــــــــدمــــــــة
 

  ب
 

من خالل  اإلسالمیةمنھاج التربیة  التغیر الثقافي ونظرا لكون الدراسة تتجھ لمعرفة ما یتضمنھ

التالمیذ جملة من القیم لیتبوأ مصبا بین  إكساب إلىالكتاب المدرسي من قیم اجتماعیة وتھدف 

جماعتھ وفق معیار موحد محافظا علیھ ومتمسكا بھ، فقد اعتمدت ھذه الدراسة خطة تضمنت 

  .جانبین ، الجانب النظري والجانب المیداني

أھمیة الموضوع  باإلشكالیةاألول تناول في موضوع الدراسة  لفصفأما النظري في ال

وكذا أھداف الدراسة وأسباب اختیار الموضوع وتحدید المفاھیم، وأخیرا عرض خاص 

  .للدراسات السابقة

القیم االجتماعیة وذلك بالحدیث عن القیم في شكلھا العام : وثم رصد في الفصل الثاني أوال

القیم : تصنیفات ونظریات القیم، ثانیا ،وخصائص القیم ووظائفھاوما احتوتھ من مفاھیم 

مكوناتھا وأنواع القیم االجتماعیة المؤسسات  وأھمیتھااالجتماعیة وما تضمنتھ من مفاھیم 

   .نقلھا للشيء التي تعمل على نقل القیمة االجتماعیة وأسالیب

لمدرسي متناوال تعریف المناھج التربوي والكتاب ا: أوال: وتم رصد في الفصل الثالث

، كما تم التربويالقیم من خالل المناھج  إكسابومدى أسسھ المناھج التربوي، خصائصھ، 

تم : وكتاب التربیة اإلسالمیة في الجزائر، ثانیا أھمیتھوالتحدث عن تعریف الكتاب المدرسي 

بیة التحدث عن التربیة اإلسالمیة من تعریف وأسس خصائص وأھداف طرق وأسالیب التر

   اإلسالمیة 

خصص للدراسة التحلیلیة لكتاب التربیة اإلسالمیة من خالل إتباع : والفصل الرابع

اإلجراءات المنھجیة لذلك بدءا من الدراسة االستطالعیة التي ساھمت في التعرف على منھاج 

انة بجملة التربیة اإلسالمیة عن كثب، مرورا بالمنھج المستخدم و األداة والعینة المنتقاة باالستع

من األسالیب اإلحصائیة ثم تحلیل البیانات وتفسیرھا وصوال إلى عرض النتائج واإلجابة عن 

  تساؤالت الدراسة وتحقیقا لألھداف العامة للدراسة 
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  :اإلشكالیة - 1

یعتمد تكوین جماعة موحدة دینامیة النشاط یكتنفھا تفاعل مستمر ووفق اطار ثقافي معین 

في مختلف االنجازات المجتمعیة التي تمس  أفرادهقیمي یتمسك بھ، المجتمع لیشترك  أساسعلى 

تحقیق اھدافھ في ظل معاییر یرسمھا المجتمع ال تخرج األھداف عن  إلىكافة قطاعتھ ترمي 

تقوم  أثرھا، وھي القیم االجتماعیة التي ترسم الصورة االجتماعیة العامة للمجتمع وعلى إطارھا

  من خالل التكفل االجتماعي بین أعضائھ بوظائفھامؤسساتھ 

منذ األزل وفق مبادئ قیمیة وتشكلت الشخصیة والھویة الثقافیة واالجتماعیة للمجتمعات 

عبر التاریخ، ھي تحمل المضمون الثقافي وتعبر  اإلنسان أنجزهورموز ثقافیة تضفي معنى لما 

بمثابة دعامة اساسیة والركیزة القومیة التي تصنع االتجاھات وتحدد األھداف التي تنشدھا 

  الثقافیة واالجتماعیة واستقرارھا  كیاناتھاالمجتمعات للحفاظ على 

وتشمل القیم االجتماعیة كل ما یتعلق بالفرد والمجتمع، وضمن ما یشترك فیھ أفراد 

مجتمع واحد وعلى جمیع األصعدة الفكریة والتربویة والصحیة والفنیة، والدینیة، األخالقیة وكذا 

  االقتصادیة والسیاسیة 

عل الشخصیة لتشیر القیم االجتماعیة الى مجموعة المعتقدات والموجھات الناشئة على تفا

  قع االجتماعي واالقتصادي والثقافياوالو

ونجد الیوم المجتمعات العربیة كغیرھا من المجتمعات تبني اسسھا الثقافیة على جملة القیم 

االجتماعیة التي اتنتھجھا في شتى مجاالت الحیاة وتسعى مثل أي مجتمع الى تبلیغھا راغبة في 

تكون الجماعات المجتمعیة وتأدیتھا  أساسعي، فھي تحقیق استقرار واستمرار النظام االجتما

  لوظائف على النحو المنوط بھا

لتحقیق ھذا،  واألنشطةومن أجل ذلك فھي عمدت الى تسخیر كافیة الوسائل والبرامج 

القیم االجتماعیة،  إكسابالغرض فكانت المؤسسات التربویة كالمدرسة اول ما تسعى من خاللھا 

صورة أو طابع المجتمع،  إالال تجعل  أنھاوسیلة لذلك اذ مقاال شك فیھ  وكانت المناھج الدراسیة

الفكریة واالجتماعیة ومن ضمن ھذه المعالم الثقافیة واالجتماعیة،  الثقافةفلسفة، توجھھ، معالجة 

، اقتصادیة، صحیة، بیئیة، وقیم األخالقیةالدینیة : القیم االجتماعیة وما تحصلھ من قیم المجاالت

 وإكسابھت، فالمنھاج الدراسة تعمل على تنمیة الفرد في جمیع جوانبھ وصقل معارفھ المعامال

الثقافة المجتمعیة بھا تحملھ من مكونات تتخذ من خصوصیة المجتمع محققة ألھداف المرحلة 



الفترة المعتدة ما بین  أنھامرحلة من النمو، مرحلة الطفولة التي تعرف  إلىاالبتدائیة التي تشیر 

 أسالیبالرضاعة الى سن البلوغ وتعتبر بمثابة فترة االعداد للحیاة التي یكتسبھا فیھا الطفل  نھایة

سلوكیة، اتجاھات، قیم تتماشى وطبیعتھ، فما یكتسبھ من معتقدات وقیم ھو بناء على خبراتھ في 

  البیت او المدرسة او محیطھ االجتماعي

اكتسابھ في " لما تم" تجسید  إالونظرا لكون الممارسات السلوكیة عند الراشدین  ما ھي 

على المستوى المعرفي الوجداني والسلوكي، فإن ھذه : المراحل السابق وتطبیق لما تعلمھ من قیم

المرحلة تكتسي اھمیة لنقل التراث القیمي وتقویم مراحل نمو الطفل تبعا لخصائص والحاجیات 

  .اسیة لكل مرحلةاألس

والجزائر الیوم وفي ظل اصالح المنظومة التربویة في المدرسة الجزائریة نجد من جملة 

المناھج الدراسیة التي تسعى من خاللھا الى نقل ھذه القیم مقررات القراءة، أو التربیة المدنیة 

خصوصیة الثقافیة اذ تحمل ھذه األخیرة  اإلسالمیةوما تحویھ من قیم المواطنة، ومقرر التربیة 

من أحكام وقیم ومبادئ الشاملة لمجاالت الحیاة  إلیھ يعد ، ومااإلسالم: في مجال الدین

التماس نواھض التلمیذ في كلیاتھا من  إلى اإلسالمیةاالجتماعیة، ساعیة من خالل منھاج التربیة 

ووجدانھ  أحاسیسھمخاطبھ فضرتھ من خالل مجمل اآلیات القرآنیة واألحادیث، وقصر كذلك 

، وكذا ضبط سلوكھ وتوجیھ عالقتھ وممارستھ في حیاتھ واإلرشاداتمن خالل المواعظ 

  االجتماعیة 

فاآلیات القرآنیة تتصل بمظھر الكون ماضیا حاضرا و مستقبال طالبة التأمل والتفكر 

 مع المقومات ومنتجاتھبالتعلم والبحث والتعلیم واالستفادة من معطیات العصر التكنولوجیة 

األحكام  إلىالثقافیة العربیة االسالمیة وفي ذات الوقت یتماشى ومتطلبات التقدم، وذلك استنادا 

والنصوص الشرعیة وما تبثھ من قیم اجتماعیة تتكفل تضامن افراد المجتمع في بوتقة متماسكة 

  :األوصال تقود المجتمع الى الرقي الرئیسي التالي

  ة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي؟ما ھي القیم االجتماعیة المتضمن -/*

  :والذي تتفرع منھ التساؤالت الفرعیة التالیة

  المتضمنة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي األخالقیةماھي القیم  -

  ما ھي قیم المعامالت المتضمنة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي -



  . ا ھي القیم البیئیة المتضمنة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائيم -

  :أھمیة الدراسة - 2

القیم الواجب اكتسابھا للطفل في مرحلة مھمة من : ھمیة الدراسة من أھمیةأتأتي  -

جملة القیم التي تتخذ اتجاھات الطفل فیما بعد وكذا توجیھ  إلكسابمراحل حیاة الفرد وأولیة 

  سلوكاتھ وعالقتھ، وھي المرحلة االبتدائیة 

: تكتسي ھذه الدراسة أھمیة من حیث العمل على تبلیغ القیم االجتماعیة من خالل المعتقد -

 والوضوح في نصوصھا الشرعیة، معاییر تربیة الطفل المتماشیة مع اإلسالمیةالتربیة 

  خصائصھ وحاجتھ، والھدف من تربیتھ

  الدراسة الموضوع أسباب - 3

  :الذاتیة أسباب -1- 3

ھذا النوع من المواضیع لكونھ یكتسي الطابع الدیني في نقل القیم االجتماعیة  إلىالمیل  -

  لشریحة الطفل كمحل االھتمام 

  ھذه الدراسة  إلجراءاالطالع الشخصي على الموضوع دفع  -

، من ضمن اھتمامات "اإلسالمیةالقیم االجتماعیة في منھاج التربیة "  یعتبر موضوع -

تخصص علم االجتماع التربیة في مدى اكساب التلمیذ جملة من القیم باعتبارھا من رموز 

 المنھاجالدراسي كعنصر من عناصر  المحتوىومعطیات ثقافیة مجتمعھ وذلك من خالل 

 4.بتعلیمھ" ةالمدرس" التربوي تقوم المؤسسة التربویة 

  : األسباب الموضوعیة -ب

القیم المثلى التي تسمح بنمو الطفل في جمیع جوانبھ وتوجیھ ممارستھ  إكسابیعتبر  -

مواجھة ما یتعرضھ من مقتضیات حاصلة على اساس  إلىالسلوكیة واالنتقاد بتوجیھات ترشده 

  سلیم بات من ضروریات الحیاة

یعتبر ھذا العصر وما یحملھ من بواعث فكریة، ثقافیة، علمیة، ترفیھیة، ذات التأثیر  -

االیجابي أو السلبي، من القضایا التي تتطلب الدراسة لمعرفة كیفیة الرجوع الى منھاج التربیة 

  االسالمیة واالستفادة منھا في تربیة النشأ تربیة صحیحة بدءا من مرحلة الطفولة 



التغیر االجتماعي الذي عرفتھ األسرة في أیامنا ھذه إلى التغیر الملحوظ  تشیر مالمح -

في البناء األسري ووظیفتھ وفي نسقھ القیمي الثقافي تماشیا مع متطلبات األوضاع االجتماعیة 

واالقتصادیة الراھنة وكذا ما اشتد وسائل اإلعالم في ظل التطور الملحوظ للوسائط اإلعالمیة 

مھمة بالنسبة للطفل " المدرسة" وري تسلیط الضوء على مؤسسة تربویة واالتصالیة الضر

جھھ إلى سبیل تقویم أو تعدل ما اكتسبھ من خالل المناھج التعلیمي أو ما یقوم بھ ولیكتسب قیم ت

  .المعلم

   :ھداف الدراسةأ -4   

   .سيالكشف عن القیم االجتماعیة في منھج التربیة االسالمیة من خالل الكتاب المدر -

الرغبة في التعرف على القیم من خالل الكتاب المدرسي التي یركز علیھا منھاج التربیة  -

   .االسالمیة

  

   



  تحدید المفاھیم - 5

  : القیم االجتماعیة -1- 5

  االصطالحيالتعریف  -

ھي القیم التي تنشر بھا األفراد من المجتمع الذي یعیشون فیھ، وتسھم في تكوینھا 

  ) 1(عدیدة، كالدین والثقافة بمكوناتھا وترسیخھا عوامل 

  السائدة واالقتصادیةالمختلفة من العادات والتأید واألنظمة السیاسیة 

  اإلجرائيالتعریف  -

ھي مجموعة من المبادئ األخالقیة والمعامالت والبیئة، یكتسبھا الفرد في تفاعلھ مع 

البیئة االجتماعیة في ضل مؤسساتھا المختلفة، وفي تفاعلھ مع ثقافة مجتمعھ بما تحویھ من 

وأحكام، لتكوین عالقات انسانیة واجتماعیة وفق اطار قیمي موحد یتیح للفرد المشاركة  محددات

واالجتماعي، الدیني،  السیاسي: على الصعید الشامل الذي یمس القطاع الكلي للمجتمعالجماعیة 

بناء اتجاھات نحو األشیاء والمواضیع، فتبنى القیم في مجال معارف  إلىجمالي البیئي، تھدف 

  االعتزاز بھا ثم النزوع الى السلوك في المواقف االجتماعیة إلىالفرد وخبراتھ، والمیل 

  :التربوي المنھاج -2- 5

  :التعریف االصطالحي -

تالمیذھا، تحقیقا لھدفھا في بناء وتكوین  إلىیتضمن جمیع ما تقدمھ المدرسة من خبرات 

شخصیة التالمیذ ووفقا ألھداف تربویة محددة وخطة علمیة سلیمة بما یساعد على تحقیق نموھم 

  .)2(الشامل جسمیا وعقلیا، واجتماعیا 

   

                                                
، دار حامد التربویة اإلدارةبین القیم االجتماعیة والقیم التنظیمیة في  الصراععبد هللا عقلة مجلى الخزاعلة،  - 1

 .42، ص 2009، أردنللنشر، عمان، 
  .15، ص 1983، الكویت 4، مكتبة الفالح، كالمناھج المعاصرةدمر داش عبد المجد سرحان،  - 2



  اإلجرائيالتعریف  -

ھو مجموعة من الخبرات التعلیمیة الشاملة لجمیع أنواع المعارف التي یكتسبھا التلمیذ، 

والمتضمنة في الكتاب المدرسي وفي تفاعلھ مع البیئة المدرسیة وما تحویھ من معلمین وتالمیذ، 

  بھدف تحقیق النمو في جمیع جوانب العقلیة والنفسیة والجسمیة واالجتماعیة  

  :المیةاإلسالتربیة  -3- 5

  التعریف االصطالحي -

كل العملیات التي یمارسھا المجتمع االسالمي لتنمیة الفرد المسلم تنمیة عقلیة وجسمیة، 

وأخالقیة، واجتماعیة، قائمة على اساس تعالیم االسالم المنصوص علیھا في القرآن الكریم 

التابعین التي تھدف  والمعبر عنھا في سلوك الصحابة والصالحین من" والحدیث النبوي والسنة 

، عامل لینیاه وآخرتھ، ومؤد لفرائض اإلسالمالى ایجاد انسان مؤمن با� ورسولھ مھتد برسالة 

  )1( اإلسالم

  :اإلجرائيالتعریف  -

ھي عملة تدریب السلوك االنساني وفق المنھج االسالمي بما یتضمنھ من أحكام شرعیة 

مختلفة، من خالل تفاعل الفرد مع بیئة  ونصوص وأحادیث، وتبنى القیم بأسالیب تربویة

االجتماعیة والثقافیة، وما تحویھ من مؤسسات تربویة وتثقیفیة كالمدرسة ودور العبادة، األسرة 

  یفرض تحقیق الھدف الدنیوي واألخروي

  :الكتاب المدرسي -4- 5

  التعریف االصطالحي  -

  .)2(عادة السلطة التعلیمیة وھو المرجع األول في المادة التي یدرسھا التلمیذ وتقرره 

   

                                                
، دار صفاء للنشر، عمان، تحلیل مضمون المناھج الدراسیةعبد الرحمان الھاشمي، محسن على عطیة،  - 1

  .25.26، ص ص 2011األردن، 
 .46، ص 2006لمعرفة ، عمان، األردن، ، دار كنوز ات التربیة والتعلیممعجم مصطلحامحمد حمدان،  - 2



  اإلجرائيالتعریف  -

الكتاب ھو المحتوى التعلیمي للمنھج التربوي، الجانب التطبیقي لھ، تقرره وزارة التربیة 

الوطنیة، یوضع في متناول التالمیذ لتقریب المادة التعلیمیة المدرسة الكتساب جملة الحقائق 

  .والمبادئ والقیم

   



  :الدراسات السابقة: 6

الدراسات السابقة ھي تلك الدراسات التي تحترم القواعد المنھجیة في البحث العلمي، وقد 

المذكرات،  أوالجرائد والمجالت أو في البحوث أو الكتب یوجد ھذا النوع من الدراسات في 

یكون للدراسة موضوع، ھدف، ونتائج، وأما إذا وجدت  أنالجامعیة شریطة  األطروحات

  تفصیال ودقة أكثر، فالدراسة تكون واألدواتفرضیات البحث والعینة والمنھج 

تكون سابقة  أن إماتكون مطابقة ویشترط اختالف میدان الدراسة  إماوالدراسات السابقة 

  وفیما یلي ثالث دراسات مشابھة 

دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة  – اإلسالمیة منھاج التربیة القیم االجتماعیة في: الموضوع

   1 -سنة خامسة ابتدائي اإلسالمیة

  :الدراسة السابقة األولى -1- 6

دراسة " القیم االجتماعیة للتالمیذ  نصیةفي  دور المدرسة القرآنیة" : الدراسة بعنوان

  )2(بمدینة الجلفة 

  :تمحورت االشكالیة حول التساؤالت التالیة

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة الخلقیة للتلمیذ؟ -

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الدینیة لھ؟ -

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الجمالیة؟ -

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الوطنیة؟ -

  :وكان الھدف الرئیسي من الدراسة

، تماعیةتقیم االج: میة حول المدرسة القرآنیة، المفاھیمیوأكاد لرؤیة معرفیة ومنھجیة

  :الباحث المنھجیة التالیة في بحثھ وإتباعالمدرسة القرآنیة التعلیم القرآني 

                                                
، الجزائر، 3، دار ھومة، طتدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي،  - 1

 .137، ص 2008
، دراسة میدانیة الجلفة، رسالة لنیل دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم االجتماعیة للتلمیذزیرق دحمان،  - 2

درجة الماجستیر في علم االجتماع التربیة، بإشراف براھیمي طاھر، فسم العلوم االجتماعیة، كلیة العلوم 
 .2012-2011اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 



   04/02/2011في  االستطالعیةانطلقت الدراسة : المجال الزمني -أ

القرآني بوالیة الجلفة، تمت زیارة الجھات التي تشرف على التعلیم : المجال المكاني -

  والتوجھ نحو مدیریة الشؤون الدینیة واألوقات بالتحدید مصلحة التعلیم القرآني

  أجریت الدراسة حول التالمیذ المداومین للتعلیم القرآني: المجال البشري -

استخدم الباحث المقابلة التي اتجھت الى جلسات منظمة مع بعض المعلمین : األداة -ب

مدینة الجلفة، االستفسار عن تاریخ وجود الكتاب والمدارس القرآنیة وطبیعة  وشیوخ وعلماء

  نشاطھا

االستمارة واتجھت الى أفراد معینة محل الدراسة والتي تم ملؤھا من قبل الباحث حول 

  المبحوث نظرا لصغر سنھ ـو ملؤھا من قبل آخرین وھو ما یؤثر على مصداقیة البحث

العشوائیة البسیطة لتالؤمھا ألغراض البحث والمعالجة استخدمت العینة : العینة -ج

  المناسبة لھذه الموضوع 

باألبعاد الزمنیة والمكانیة للظاھرة وبتحلیل  لدالهالمنھج استخدم المنھج الوصفي،  -د

  .     آلیاتھا وفق آلیتي العد و القیاس، من خالل االستكشاف والوصف

وتمخضت عن ھذه الرسالة جملة من النتائج، فقد تم استخالص النتائج الخاصة بالبیانات  

  العامة وفرضیات الدراسة

للتعلیم  المدونین أغلبیةأن " الحدس" تم التوصل من خالل : ففي نتائج البیانات العامة

  )%22( وتقل عند اإلناث ) %78( القرآني بمدینة الجلفة من الذكور 

أن المزاولین للتعلیم القرآني ذوي  إلى" المستوى الدراسي " من خالل  وتم التوصل

  وھو ما یشیر للدور االیجابي للتعلیم القرآني) %75( مستوى تحصیلي جید 

 %76.6یتعلق توجیھ األبناء للمدارس القرآنیة بمستوى التدین فاآلباء العادیین  كذلك ال

  . %81.2واألمھات العادیات

أن المدارس القرآنیة تلعب دورا رئیسیا في تنمیة القیم : علقة بالفرضیاتنجد النتائج المت

الخلقیة للتلمیذ فھذا التعلیم انذرا في الصغر، والتحفظ بوسائل السالفة ألواح شبیھ أقالم كذلك تم 

ارتبطت فیھ  التوصل إلى إجراء موازنة بین لنظرة الغربیة واإلسالمیة للقیم، ففي الوقت الذي



ة الفردیة والمصالح والرغبات نجدھا عند المسلمین أساس كل العرب بالصف القیمة عن

  المعامالت وھو ما یظھر عند التالمیذ بتغیر سلوكاتھم عند حفظ القرآن الكریم

لقد تناولت ھذه الدراسة مدى إكساب التلمیذ القیم االجتماعیة من قبل المدرسة : التقییم -

في ذلك، فمن خالل ھذه المؤسسة التربویة واالجتماعیة، یتعلم القرآنیة باتخاذ الوجھة اإلسالمیة 

التلمیذ مبادئ السلوك ومختلف التوجھات الصحیحة التي ترسم شخصھ وتتابعھ وفقا لما تنص 

علیھ ثقافة مجتمعھ والدراسة الطالبة تناولت مدى إكساب التلمیذ للقیم االجتماعیة من خالل 

لبثھ في التلمیذ سعیا لتنمیتھم وفق األھداف المحددة المدرسة  یة اإلسالمیة الذي تقوممناھج الترب

والمتماشیة وإطار االجتماعي والثقافي لذلك یمكن االستفادة فیما قد تمت الدراسة السابقة الحالیة 

من تراث نظري علمي یبرز جملة الحقائق المتعلقة بالقیم االجتماعیة والمفاھیم واألفكار فكانت 

المعلومان والبیانات ذات العالقة بالقیم االجتماعیة وھي الدلیل العلمي المیداني بمثابة الموجب أم 

فقد استعانت بالمقابلة إلجراءات : الذي یعرض جملة األدوات التي استفادت منھا الدراسة الحالیة

النفسي عن الموضوع في مجالھ الحقلي واستطالع الواقع حول عینة الدراسة للمتكونة من 

  رسي وخطى سیر التدریس كذلك االطالع على النتائجالكتاب المد

  :الدراسة السابقة الثانیة -2- 6

معلمي التربیة االسالمیة في اكتساب طلبة التعلیم الثانوي للقیم  إسھام: الدراسة بعنوان

   )1(االجتماعیة بدولة االمارات العربیة المتحدة

  :تمحورت اشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة

معلمي ومعلمات التربیة االسالمیة في تقدیم مواقف تعلیقیة تساعد طلبة  إسھامما درجة  -

  التعلیم الثانوي على اكتساب القیم االجتماعیة 

ھل عناك فروق ذات داللة احصائیة في وجھات النظر بین طلبة المرحة الثانویة تتعلق  -

سابھم القیم االجتماعیة تعزى لمتغیرات بدرجة اسھام معلمي ومعلمات التربیة االسالمیة في اكت

  الدراسة ) ذكور، إناث(الجنس 

  )مرتفع، متوسط، ضعیف( االكادمیة وأدبي، على ، التحمیل األكادیمي * 

                                                
یة في اكتساب طلبة التعلیم الثانوي القیم االجتماعیة اسھام معلمي التربیة االسالم: ناصر أحمد الخوالدة - د - 1

 http://faculty.kdcu.edu.sa/albisher/poclib4- 10:30: تحت موقع  بدولة االمرات العربیة المتحدة
12-2012.  



  :وكان الھدف الرئیسي ھو

، القیم االجتماعیة، تالمیذ اإلسالمیةالتربیة  –، معلم اإلسھامدرجة : مفاھیم الدراسة -

  التعلیم الثانوي

  ع الباحث المنھجیة التالیة في بحثھ واتب

  :تمثل مجال الدراسة في -أ

 2004/2005أجریت ھذه الدراسة في العام الدراسي : المجال الزماني.  

 العربیة المتحدة باإلماراتثانویة منطقة العین : المجال المكاني 

 تالمیذ المرحلة الثانویة في منطقة العین: المجال البشري 

، تكوین من محورین المحور األول حول القیم )استمارة( تم استخدام االستبانة : األداة -ب

سؤال حول القیم االجتماعیة في مدى تعلمھا من كتاب التربیة  36االجتماعیة یتكون من 

، في األسرة، المدرسة، المجتمع والمحور الثاني حول المواقف التعلیمیة التي یھبوھا اإلسالمیة

  سؤال 11الكتساب القیم االجتماعیة، وكان ذلك في  اإلسالمیةلتربیة معلم ا

) 457( تم استخدام العینة الطبقیة التي احتوت المرحلة الثانویة والمتكونة من : ةالعین -ج

  األكادیمي، التحصیل األكادیمیةالدراسة وفق الجنس، الدراسة  وأجریت، وإناثتلمیذ، ذكور 

المنھج الوصفي المالئم ألغراض الدراسة وتمخضت عن ھذه ھو : منھج الدراسة -د

  :الدراسة نتائج في ضوء تساؤالت الدراسة كما یلي

  :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

، اإلسالمیةفي مجال اكتساب القیم االجتماعیة  %76أولى بنسبة  المرتبةاحتلت األسرة 

یتفاعل مع بیئتھ االجتماعیة، والمدرسة  باعتبار الفرد كائنا اجتماعیا  %69واحتل المجتمع 

من نسبة اھتمامھا في تعلیم القیم االجتماعیة یشیر الى اھتمام المعلمین باكتساب القیم  66%

  االجتماعیة من خالل العمل على تحقیق األھداف التربویة

الجتماعیة معلم التربیة االسالمیة في اكتساب القیم ا إسھام: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني

  الدیني اإلرشادالوعظ وارثاء تقیم أمثلة للقیم االجتماعیة، عن طریق  أسلوبمن خالل 



ال یوجد فروق ذات داللة احصائیة في وجھات أنھ رسمیا : النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث

لقیم ا إكسابفي  اإلسالمیةالتربیة ) ة(معلم إسھامتالمیذ المرحلة الثانویة فیما تتعلق بدرجة 

في ذلك كونھم یعیدون  وإناثوجھات النظر كل من الذكور  تفتقرحیث ) 0.05( االجتماعیة 

قیم اجتماعیة تتعلق بأدوارھم االجتماعیة، كذلك ال  إلىبحاجة  وإنھمنفس المرحلة العمریة، 

  ) 0.05(  أكادیمي، والتحصیل األكادیمیةتوجد فروق ذات داللة احصائیة فیما تعلق بالدراسة 

ام معلمي التربیة اإلسالمیة في إكساب القیم ھتناولت ھذه الدراسة مدى إس: لتقییما

االجتماعیة للتالمیذ المرحلة الثانویة في ظل تفاعلھم والبیئة االجتماعیة حیث كان الھدف ھو 

تنمیة القیم االجتماعیة وفق المنھج التربوي اإلسالمي بفعل آلیات اإلرشاد والوعظ وتھیئة 

لتعلیمیة لذلك وھو ما تثبتھ وجھات نظر التالمیذ حول المھمة بغض النظر على المواقف ا

نمیة القیم االجتماعیة مستوى التحصیل أو التخصص أو الجنس ونجد أن الدراسة الحالیة تھتم بت

ھج اإلسالمي لتالمیذ المرحة االبتدائیة وھي مرحلة الطفولة التي تحتاج إلى إتباع وفق الن

یمارس أدواره في المجتمع، مواكبا للحضارة محافظا على  یم فیشب متعاملنمن الق حاجاتھم

وعلیھ  من قیم وأداة یبثھ كتاب التربیة اإلسالمیة تھ وسمات ھویتھ، وذلك من خالل مامقوما

یمكن مما قدمتھ الدراسة السابقة للدراسة الحالیة من تراث نظري على  واطالع على النتائج 

  :وكان الھدف الرئیسي ھو

معلمي ومعلمات التربیة االسالمیة في اكتساب طلبة التعلیم الثانوي  إسھام درجةتبیان  -

  للقیم االجتماعیة من وجھة نظر الطلبة 

  

  

  :الدراسة السابقة الثالثة -3- 6

القیم االجتماعیة المكتسبة من مقررات محو األمیة وعالقتھا بالدور : الدراسة بعنوان

  )1(یفیات في بعض قرى والیة المسیلةدراسة میدانیة لألمھات الر –التربوي لألمھات الریفیات 

  :تمحورت اشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة

                                                
المكتسبة من مقررات محو األمیة وعالقتھا بالدور التربوي لألمھات القیم االجتماعیة قلمین وریدة،  - 1

بلوم محمد، قسم، العلوم .د: ، دراسة میدانیة ألمھات الریفیات في بعض قرى والیة المسیلة، زافالریفیات
  2012- 2011، جامعة محمد خیضر بسكر، الجزائر، واإلنسانیةالعلوم االجتماعیة : االجتماعیة الكلیة



ھل ھناك عالقة بین القیم االجتماعیة المكتسبة من مقررات محو األمیة ومعاملة  -

  األمھات الریفیات ألوالدھن؟

ن مقررات محو األمیة والترحیب ھل ھناك عالقة بین القیم االجتماعیة المكتسبة م -

  االجتماعي الذي تقوم بھ األمھات الریفیات ألوالدھن؟

وكان الھدف من الدراسة تتمثل في معرفة القیم االجتماعیة المركز علیھا في مقررات 

  على دورھن التربوي تأثیرھامحو األمیة، ومدى 

كانت خلق انسان جدید أو  اإذھذه القیم االجتماعیة، ما  إدراجالتعرف على المقاصد من  -

  تعدیل قیمة لتكون متوافقة والقیم المرغوبة لیصیر فعاال فیھ

ومعرفة مدى االھتمام في مجال محو األمیة وتعلیم الكبار، باختالف الفئات العمریة أو  -

  :المنھجیة التالیة بإتباعالبیئة وذلك 

  :مجال الدراسة -أ

 27وفي  استطالعیةدراسة : 2011مارس  29 إلى 19من : عبر مراحل: الزمني -

  تم تجربة استمارة المقابلة على عینة من االمھات 2011مارس 

  تم تطبیقھا بشكل نھائي 2011ماي  4 إلىأفریل  24ومن 

مجموعة من المساجد تحتوي على فصول لمحو األمیة، والحائزات على شھادة : المكاني

  اتحرر

  المقابلة، تضم مجموعة من األسئلة حول الموضوعتم استخدام استمارة : األداة -ب

كذلك استخدمت المالحظة لجمع البیانات عن طریق مالحظة سلوك الفرد الفعلي الوثائق 

  والسجالت لجمع البیانات 

حیث استخدم كأداة الستخراج القیم االجتماعیة المتواجدة في : أداة تحلیل المضمون

ت محو األمیة، من خالل تحدید فئات ووحدات نصوص القراءة ألطوار الثالث من مقررا

  التحلیل 

   األمیةعلى فصول محو  تحتويمن القرى التي  قصدیھعینة : العینة -ج



استخدام منھج الوصفي المالئم ألغراض الدراسة وقد اسفرت ھذه الدراسة : المنھج -د

  :عن النتائج التالیة

   :ةمن خالل نتائج مقررات محو األمی: 1في ضوء الفرضیة 

قیمة العالقات األسریة حصیلة على اكبر نسبة من بین قیم احترام حقوق أحرى، الصبر، 

أمھات ) 2(الصدق، األمانة، وبالتالي ھي قیم تتعلق بمختلف أوجھ الحیاة االجتماعیة الفرضیة 

الریفیات أصبحن یتجنبن التصرف المعتاد في األریاف فأصبحت متحلیات بقیمة الصبر، 

، كذلك قیمة تستعملھ أحیانا %76ال تستعملھ أبدا  %6نجد الحزم والصرامة الرحمة، كما 

  الجماعي، العدل، الحوار  التشجیع على القیم

  تحققت قیم التوجیھ للنجاح في امتحان، حل تمارین القیم بنسب متفاوتة ): 3(الفرضیة 

یة تنشئة ابناء ثبوت قیمة الحوار والعالقات األسریة، تحدید القنوات الفضائ): 4(فرضیة 

على تقالید المجتمع إذن ھناك عالقة بین القیم االجتماعیة المكتسبة من مقررات محو األمیة 

  والدور التربوي الذي تقوم بھ األمھات الریفیات 

تناولت ھذه الدراسة ما إذا كانت ثمة عالقة بین ما تكتسبھ األمھات الریفیات من : التقییم

كأمھات، واتضح أن القیم االجتماعیة المتضمنة في مقررات محوا قیم اجتماعیة وبین أدوارھن 

ألمیة من شأنھا تنمیة العالقات األسریة وتغذیة التفاھم بین أفراد األسرة عن طریق الحوار 

والعدل والتوجیھ التربوي لألبناء وتنشئة األبناء على عادات المجتمع وتقالیده وغیرھا، ونجد أن 

ضوء على القیم االجتماعیة المتضمنة في منھاج التربیة اإلسالمیة ومدى الدراسة الحالیة تسلط ال

التالمیذ على ثقافة المجتمع وإكسابھم جملة القیم االجتماعیة، التي / االستفادة منھ لتنشئة األطفال

ھ إن ما یمكن االستفادة منھا وتحدد توجھاتھم وعلی تكفل لھم التعایش والتعاون وتضبط سلوكیاتھم

ھ اإلطار النظري فیھا یتعلق بالقیم االجتماعیة وجعلھ الحقائق ذات صلة بالموضوع ھو یقدم

كذلك ما یمده العمل الحقلي المیداني العلمي من أدوات كالعقائد في مجال استطالع المیدان، 

واستخدم تحلیل المضمون كمنھج للتقصي عن القیم االجتماعیة في منھاج التربیة اإلسالمیة من 

           .ب المدرسي واالطالع على النتائجخالل الكتا

 



  : الفصل الثاني

 القيم االجتماعية
  )دراسة نظرية( القيم   - 1

 تعريف القيم   -1-1

 تصنيف القيم -1-2

 خصائص القيم -1-3

 وظائف القيم -1-4

 نظريات القيم -1-5

  صراع القيم -1-6

 القيم اإلجتماعية - 2

  تعريف القيم االجتماعية  -  2-1

  أنواع القيم االجتماعية  -2-2

  مكونات القيم االجتماعية -2-3

  أهمية القيم االجتماعية  -2-4

  أساليب القيم  -2-5

  مؤسسات النقـل االجتماعي -2-6

 



 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

  تمھیـــــــد

عرفت القیمة اھتماما بارزا في التراث الثقافي في المجتمعات البارزة برمتھا ألن القیمة بمثابة 

قواعد عامي تحدد السلوك یشترك في معانیھا أـعضاء الجماعة المجتمعیة، وتختلف األحكام القیمیة 

الثقافیة والجتماعیة لمجتمع من جماعة ألخرى فھي تحمل مفاھیم ورموز انطالقا من الخصوصیة 

ما، فیكتسب الناشئة ھذه القیم من تعالیم ثقافیة عبر مختلف المؤسسات االجتماعیة التي تعمل على 

  .نقل الثقافة إلى األجیال فال تندثر مع مرور الزمن، وال یغترب أبناء الثقافة الواحدة

األولى القیم االجتماعیة التي من  ویتعلم النشء من البیئة االجتماعیة بدًء من المراحل العصریة

شأنھا تكوین شخصیة، والعمل على توثیق صلتھ بعقائد وعادات مجتمعھ، وضبط سلوكھ، وبناء 

جیل یؤمن بمعالم حضارتھ وأسسھا الثقافیة ساعیا في نفس الوقت إلى مواكبة معطیات التقدم 

  .والرقي

  .القیم: أوال 

 :تعریف القیم .1

من أھم الموضوعات التي تناولھا الفالسفة منذ   valusعد فكرة القیمت: معنى القیمة بصفة عامة

 .القدم بصورة عامة

ینسحب علیھ من قیمة تكون موضع تقدیر مقابلة ما ھو واقعي بما : ویتمثل الحوار حول القیم في

  : للشيء، ومعنى ھذا أننا یجب أن نمیز بین منطلقین

  .أحكام تقدیریة: الوصف

  .تقویمیة معیاریةأحكام : التقدیر

الذاتي أو : ، أي إصدارنا ألحكام تقریریة عنھ وتقدیرناواقعيبین وصفنا لما ھو بمعنى أننا نمیز 

  .الواقعي بما نصدر من أحكام حولھ  لقیمة ھذا الشيء الشخصي

والواقع أن موضوع القیم یعد الركیزة األساسیة في علم األخالق والجمال من الناحیتین النظریة 

 -سة القیم في المجال األخالقي والجماليأي درا  - ومن ثم فقد لقي ھذا النوع من الدراسة  والعلمیة

عظیما من رواد الفكر الفلسفي وأقطاب الدراسات األخالقیة القدماء عنایة كبیرة واھتماما 

على األفعال  )1(ق مثال یتناولون القیمة في حكمھمإذ نجدھم في مجال األخال والمعاصرین

                                                

  .21، 19، ص 2008، دار المعرفة الجامعیة، أزراطیة، اإلسكندریة، مصر،األخالقیة القیمفایزة أنور شكري، 1 
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أما األخالقیة بالخیر أو الشر، نجد أن قیمة الخیر تمثلت فیھا رتبة اإلنسان من الفضائل األخالقیة 

  .عكسھا أي ما یختص بقیمة الشر فقد تمثل فیما نسمیھ بالرذائل

 .والقیمة مرادفة للثمن، ثمن الشيء

  )1("یطلب أنھ قابل للرغبة فیھ، أو ما ھو جدیر أنصفة الشيء المعتبر ":وتعرف على أنھا

  "ثمن الشيء بالتقویم: "والقیمة ھي

  .إلى بعض اآلراء التي تناولت مفھوم القیمة) ھـ982(یشیر كل من توفیق مرعي وأحمد بلقیس 

القیمة أنھا أي شيء یدل على خیر أو شر، وأنھا االھتمام وكل ": "  Pepper ریببّ  " فیعرف

  ".شيء موضع اھتمام یعتبر قیمة

  ".التفصیالتأنھا ھي ": " ثورندایك "وأما 

  ".أنھا تصورات للتفضیل وھي جزء من الثقافة" : " كالكھون كالید"ویرى 

تصورات توضیحیة، لتوجیھ السلوك في الوقت وتحدد أحكام ": "  Parsonsبارسونز "ویرى 

  ".القبول أو الرفض

  ".فیھ أن القیم أفكار حول ما ھو مرغوب فیھ أو غیر مرغوب": "  Pacma باكما"أما 

 2( :یمكن القول أن ھذه التعاریف في مجملھا تحتوي أمورا ثابتة ھي( 

 أنھا سلوك 

 أنھا منفعة 

 حصیلة خبرات وتفاعالتھا 

  واالختیاریكمن فیھا عنصر االنتقاد. 

  مرغوب فیھاأمور 

 تأخذ صفة السلطة والمعیاریة. 

  :من ھذه التعاریف 

سلوكیاتھ في الحیاة وتوجھ شخصیتھ  ؤمن بھا الفرد فتوجھھي المعتقدات التي ی: القیم -

  .وتحدد ھویتھ التي تمیزه عن اآلخرین

 .قیمة كثافة االستجابات اإلیجابیة للشيءتنطلق من االھتمام والرغبة، ومقیاس ال: ةالقیم -

                                                

 .21، 19فایزة أنور شكري، مرجع سابق، ص ) 1(
 .39، ص 2008، دار یافا العلمیة، عمان، األردن، القیم الجمالیة والتربیةعبد الرحیم عوض أبو الھیجاء،  1
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الفعالیة مصممة نحو األشخاص واألشیاء والمعاني وأوجھ النشاط تنظیمات عقلیة : القیم -

ضمني یعبر عن الفضل التي توجھ رغباتنا واتجاھاتنا نحوھا، فالقیمة مفھوم مجرد 

 .أو المعاني وأوجھ النشاط األشیاءواالمتیاز أو درجة الفضل التي ترتبط باألشخاص أو 

التي یشعر بھا  )1( أنھا الرغبات والحاجات: "للقیم "وینر"إلى تعریف " صالح قنصوهویشیر 

  ".، وتكون شرا إن لم یدركھا اإلشباع أشبعتاإلنسان، تكون خیرا إن 

محصلة تفاعل اإلنسان بإمكاناتھ الشخصیة مع متغیرات اجتماعیة وثقافیة معینة  :القیم -

 .وأنھا محدد أساسي من المحددات الثقافیة للمجتمع

قلي وجداني أدائي، یوجھ السلوك ویدفعھ ولكنھ إلھي المصدر مكون نفسي معرفي ع :والقیم

  ".ویھدف إلى إرضاء هللا تعالى

  فلسفیة وثقافیة، من من خالل التعریفات السابقة، یمكن القول أنھا قد انبعثت من وجھات

التي تؤدیھا وھناك من العلماء من یربط القیمة بالوظیفة  .ورغبةخالل تعریفھا أنھا اھتمام 

شیئا  والبعض اآلخر ینظر إلى القیمة من وجھة نظر سیكولوجیة ولھذا نجد أن القیم أخذت

  .من التعقید بالنظر إلیھا من حیث مصدرھا ودورھا وعملھا

 یعود في جوھره إلى ما تتسم بھ " القیم"الف العلماء والمنظرین في تحدید معنى تواخ

فعند التحدث عن القیم فإنھ سیتم  وثقافي وأیدیولوجي،القضیة القیمیة من عمق معرفي 

وتدور في دوائرھا،فالتعالیم الدینیة والرؤى  من ثقافة معینة تنتظم القیم في سلكھا االنطالق

و االقتصادیة تعد كلھا أصوال فكریة تحكم  الفلسفیة والتربویة واالجتماعیة والسیاسیة

 )2( .القیمیة تفاعلنا مع القضیة

دون التعرض لتفصیل األساس یمكن عرض أھم التعریفات التي تناولت مفھوم القیم  وعلى ھذا

لوم كما عھد ذلك عن كثیر ممن كتب في القیم وذلك وفق اتجاھات مفھوم القیمة في مجاالت الع

بالتركیز في الوقت نفسھ، على المعاني اإلجرائیة  بارزة في محاولة توضیح الدالالت المختلف

  :االستفادة منھا وتوظیفھا عند التعامل مع تدریس القیم، وثمة ثالث اتجاھات رئیسیةالتي یمكن 

 النظر إلى القیم باعتبارھا مجموعة من المعاییر التي یحكم بھا على األشیاء: االتجاه األول -

 .بالحسن والقبیح

                                                

 .40 - 39 عبد الرحیم عوض أبو الھیجاء، مرجع سابق، ص )1(
، دار  - تصور نظري وتطبیقي لطرائق واستراتیجیات تدریس القیم –تعلم القیم وتعلیمھا ماجد زكي الجالد،  )2(
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 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

حكم على إصدار یرى أصحاب ھذا االتجاه أن القیم عبارة عن معاییر محددة یمكن من خاللھا  

  .األشیاء والتصرفات حیث كونھا جیدة أو سیئة، ومقبولة أو مرفوضة وحسنة أو قبیحة

  :ومن التعریفات الموضحة لذلك ما یأتي

القیم ھي المقاییس والمبادئ التي تستعملھا للحكم على قیمة الشيء، وھي المعاییر التي "  -

بأنھا جیدة  )واألفعال والمواقفراض واألفكار ألغالناس وا(من خاللھا على األشیاء  حكمن

 ".قیمة، أو قبیحةوقیمة ومرغوبة أو على عكس ذلك بأنھا سیئة ومن غیر 

یتفقون علیھا فیما بینھم، ویتخذون منھا القیم مجموعة من المعاییر والمقاییس المعنویة بین الناس، 

  .یزنون بھ أعمالھم، ویحكمون بھ على تصرفاتھم المادیة والمعنویة" میزانا

، لما ھو مرغوب عةاظاھر أو ضمني یمیز الفرد أو خاص بجمالقیمة عبارة عن مفھوم أو تصور 

  )1().عبد الحمید و خضري( وغایاتھفیھ وجوباً یؤثر في انتقاء أسالیب العمل ووسائلھ 

القیم ھي مجموعة من المعاییر واألحكام، تتكون لدى الفرد من خالل تفاعلھ مع المواقف "

، بحیث تمكنھ من اختیار أھداف وتوجھات لحیاتھ یراھا جدیرة الفردیة واالجتماعیةوالخبرات 

العملي أو اللفظي بطریقة وتتجسد خال ل االھتمامات أو االتجاھات أو السلوك بتوظیف إمكانیاتھ، 

 .)1988أبو العینین (مباشرة و غیر مباشرة 

 .القیم تفضیالت یختارھا الفرد: االتجاه الثاني -

ینظر ھذا االتجاه إلى القیم نظرة فیھا درجة كبیرة من العمومیة، حیث ربط بعض الباحثین       

 نمثلھاھي في حقیقتھا قیمنا التي بین القیم والتفضیالت التي یختارھا الفرد، فتفضیالتنا لألشیاء 

غیره من أنماط ذلك إنما یكمن في تفضیلنا لھ على ونختاره فإن مبعث ونحن عندما نمیل لسلوك ما 

یدفع  بأن ھذا التفضیل إما أن یكون إیجابیا بأن یجلب لذة أو سلبیاالسلوك األخرى وذلك العتقادنا 

إن القیم ھي مجموعة من التفضیالت المبنیة على شعور : "بقولھ "ٍثورندایك"األلم كما قرر ذلك 

ى القیم وتكونھا، فتمسك اإلنسان وھذان یعدان المحكمین الرئیسیین للحكم علاإلنسان باللذة أو األلم 

   .بتحقیق لذة أو بدفع ألم، أما ما سوى ذلك فإنھ یكون عدیم القیمة على اإلطالقبالقیم إما 

إذ أن أي سلوك  "علم السلوك التفضیلي"الذي وصف القیم بأنھا " موریس"وقد تمسك بھذا االتجاه 

واألكثر قبوال، واألكثر لمسلك على اآلخر، والمسلك المختار ھو األحسن " یمثل تفضیال"للفرد 

في الموقف، فبالقیاس إلى المسالك  أھمیة في نظر الفرد وطبقا لتقدیره وإدراكھ للظروف القائمة 

   أحكامھ وأحسنھا في العمل في مواقف الحیاة ومعنى ذلك أن تعبر عن القیم دائما عن أفضل 
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 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

یفضل بھ مسلكا معینا من بین عدة بدائل یستعملھا كلما اختار مسلكا أو كلما اتخذ قرارا   )1( الفرد

تواجھھ ألن مختارات أحكامھ وموازناتھ بین عدة ممكنات، وقراراتھ لعمل، مسائل دائمة، 

  .باستمرار في كل وقت وفي كل خبرة من خبرات حیاتھ

 :مفھوم القیمة في علم االجتماع -

في  مضاھاة ساس وجود مقیاس وأ ىاالجتماع یرون أن تحدید معنى القیمة یقوم علاء مإن عل

لتحقیق  وإمكانات ضوء مصالح الشخص من جانب، وفي ضوء ما یتیحھ لھ المجتمع من وسائل

  .انتقاء مشروط بالظروف المجتمعیة المتاحة: ھذه المصالح من جانب آخر، ففي القیم عملیة

  " االجتماعد من علماء فالظروف كما یعرفھا العدی

أما الشخص في الموقف  معیار أو انتقاء من بین بدائل أو ممكنات اجتماعیة متاحة أومستوى 

  .االجتماعي

  بھ الشخص، ویضاھي من خاللھ بین فالمستوى أو المعیار یعني وجود مقیاس یقیس

األشیاء من حیث فاعلیتھا ودورھا في تحقیق مصالحھ، وھذا المقیاس الذي یقیمھ الشخص 

یرتبط بوعیھ االجتماعي، وإدراكھ لألمور، وما تؤثر فیھ من مؤثرات اجتماعیة 

 بالطبقة االجتماعیة التي ینتمي إلیھا، وبالمجتمع أو ما أوواقتصادیة تحیط بالشخص 

 )2(. یعایشھ من ظروف تاریخیة واقتصادیة واجتماعیة

  أما االنتقاء فھو عملیة عقلیة معرفیة یقوم فیھا الشخص بمضاھاة األشیاء وموازنتھا في

ضوء المقیاس الذي وضعھ لنفسھ، والذي تحّدد بظروفھ االجتماعیة واالقتصادیة، وعملیة 

ى قارتشخص وفرصھ، فكلما مشروطة بوضع المطلقة وإنما ھي االنتقاء ھذه لیست 

  .الشخص في السلم االجتماعي تعددت وتنوعت فرص انتقائھ

  أما البدائل فھي مجموعة الوسائل واألھداف التي تتجھ نحوھا مصالح اإلنسان المتعددة

 )3( .والمتنوعة

 النسق القیمي: 

بینھا،  دینامكيأنھ مجموعة من العناصر في تفاعل : "النسق القیمي" Rosnayروزناي "یعرف 

 ".منظمة قصد بلوغ الھدف
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 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

بین العناصر في بلوغ الھدف،  یحیلنا ھذا التعریف على جوھر مكونات النسق، ودور العالقات

، كما یساعدنا على تعیین العناصر داخل الظاھرة، تلك العناصر المترابطة والمتفاعلة باستمرار

أن ھذه العناصر یجمعھا ویربطھا  إلىباإلضافة  للتعرف غلى موقع كل عنصر داخل النسق،

 .النسق لتحقیقھ الذي یسعىھدف ي للوصول إلى القانون للمحافظة على التوازن الداخل

  :ویتكون النسق القیمي من

 واألم األب( داخل النسق وھي التي تقوم بالمھام : عناصر فاعلة.( 

  1( ).األطفال(وھي التي تنتج عنھا أو تقع علیھا العملیات : عناصر مكونة( 

طبیعة (وھي تضمن االنسجام بین عناصر النسق في تفاعالتھا: بنیات اإلدماج

   )2().العالقات

  :عالقة القیم ببعض المصطلحات -2

 :القیمة والحاجة 2-1

تعرف الحاجة بأنھا إحساس الكائن الحي بافتقاد شيء ما، وقد تكون داخلیة أو خارجیة 

وتؤدي االستجابة لموضوع الھدف إلى ) الحافز(بموضوع الھدف عینة ترتبط وینشأ عنھا بواعث م

  .ذ ھذه األھداف والحاجات شكال متدرجا ومرتبطا حسب األھمیة بالنسبة للفرد، وتأخخفض الحافز

أم مفھوم القیمة مكافئ لمفھوم الحاجة، كما ) Maslou(وقد اعتبر بعض العلماء من أمثال ماسلو 

إذ ال یمكن أن توجد یولوجیا یقوم على الحاجات األساسیة للفرد، تصور بعضھم أن للقیمة أساسا ب

، فالحاجات األساسیة ھي إشباعھاقیمة للفرد إال إذا كانت لدیھ حاجة معینة یسعى إلى تحقیقھا أو 

تتحول فیما بعد، ومع نمو الفرد " قیم بیولوجیة أولیة: "التي تحدد للفرد اختیاراتھ ومن ثم فھي

  .قیم اجتماعیة"إلى

ومن جانب آخر یفرق بعض العلماء بین الحاجة والقیمة إذ یرون أن القیم تحتوي أو تتضمن 

المجتمع لذلك فھي تختص باإلنسان وحده دون سائر الكائنات،  تمثیالت معرفیة لحاجات الفرد أو

  )3(.في حین توجد الحاجات لدى جمیع الكائنات الحیة من إنسان وحیوان

أو (بعملیة اإلضفاء اإلنسان ھو المخ الوحید الذي فیھ خالیا تقوم  والجدیر بالذكر ھنا أن مخ

  ).التمثیل
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 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

ع إلنسان إلى حاجة روحیة، أو إلى نوتتحول في دماغ افي حین یرى البعض أن الحاجة 

القیم، ومن ھنا فقد تكون الحاجة أحد مصادر تولد من التمثیل المعرفي لكي تتحول إلى درجة 

المصدر األھم في تولد القیم ھو ، ولكنھا لن تكون عین القیمة، ولیست المصدر األوحد بل أن القیم

   )1(.اإلنسان بالكرامة إحساس

 :القیمة واالھتمام 2-2

  لمن االعتبار یعتبر مظھرا من المظاھر العدیدة للقیمة فظھور اھتمامات معینة لدى الفرد

 .االھتماماتإنما یكشف عن بزوغ قیم معینة ترتبط بھذه 

 غالبا بالتفضیالت المھنیة التي ال  األولاالھتمام مفھوم أضیق من القیمة، ویرتبط  إن

السلوك المثالیة أو  تستلزم الوجوب أو اإللزام، في حین تربط القیمة بضرب من ضروب

   )2(.غایة من الغایات وتستلزم الوجوب

 :االتجاھات القیمة و 2-3

بموضوع معین، فالموظف الذي إن االتجاه ذو طابع نزوعي ویدل على مدى اھتمام الفرد 

میة مھاراتھ، ویبدي رغبة في االشتراك في دورات لدیھ اتجاه إیجابي نحو التدریب یمیل إلى تن

  )3(.فاالتجاھات مؤشر على وجود القیم تدریبیة،

    :لكن المصطلحین یفترقان في بعض النقاط

بمواقف معینة، فالصدق قیمة عامة فالقیم ذات صفة عمومیة، بخالف االتجاھات التي ترتبط 

فیتعلق بسلوك الفرد الصادق في موقف معین وھناك فرق آخر لدى من یتصف بھ وأما االتجاه 

توجد القیمة ولكن ال یظھر االتجاه المتعلق بھا في الواقع فقد یمتنع من لدیھ قیمة بینھما، فقد 

لھ القلق ومن ھنا فإن االتجاه أقرب منھ إلى عالم  یسببیھدد أمنھ والصدق عن قولھ إذا كان 

  .المحسوسات من القیم، ألن االتجاه مرتبط بموقف الفرد في موقف محدد

  :ویمكن أیضا تحدید الفروق بین االتجاه والقیمة على النحو اآلتي

تجاھات ومن ھنا لواقع منظومة من االیعد االتجاه منظومة من المواقف، والقیمة ھي في ا -

تجاه یكون مثال في السیاسة أو فاالھي أوسع مدى، فإن االتجاه أضیق مدى من القیمة التي 
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 ن حقول الحیاة، بینما القیمة ھي تلك افي االجتماع، أو في الدراسة أو في أي حقل آخر م

 )1(.لحالة التي تحدد اتجاھات اإلنسان المختلفة في مختلف أبعاد الحیاة وحقولھا

االتجاه حالة سلوكیة فھو منظومة من المواقف، بینما القیمة حالة نفسیة إیدیولوجیة عقلیة،  -

ھي روح  فھي في حقیقتھا إیمان بمنظومة من األھداف والغایات وبالتالي فإن القیمة

؟ فإن ذا اتجاھك السیاسي معتدل على سبیل المثالاعن شخص لماالتجاه، فإذا سألت 

السیاسي حالة سلوكیة تصنع قیم اإلنسان،  تجاهشكل بأنني أؤمن بقیمة العدل، فاإجابتھ تت

سلوك بینما القیمة محدد للسلوك وموجھ للسلوك،ومن ھنا یقول البعض، بأن فاالتجاه 

  )2(القیم

عن تجریدات وتعمیمات تتضح من خال ل تعبیر  محددات التجاھات الفرد وھي عبارة -

حیال موضوعات محددة، ومن ھنا قد یتدخل في صنع القیم نوع من األفراد عن اتجاھاتھم 

 .التمثیل المعرفي وإضفاء القدسیة، بینما ال تحتاج االتجاھات إلى ذلك

 یمكن القول أن: 

 .جاھاتظومة من االتمنلالتجاھات وتمثل  األساسیةالقیمة ھي المكونة  -

 .االتجاھات أكثر قابلیة للتغییر من القیم بسبب الثبات النسبي للقیم -

قیمة فال. التنافس أو التعاون: قد تمثل القیمة الواحدة مجموعة متعددة فقد تعني قیمة العمل -

باعتبارھا محتوى، قد تفرز اتجاھا معینا، بل قد تتقولب ضمن اتجاه یختلف من فرد إلى 

 .للقیمة، وحسب تحدیده للمصداقیة التي یجب أن تتجسد فیھا القیمةآخر حسب تفسیره 

  :كذلك أن

 .االتجاه منظومة من القیم في موضوع واحد -

 .اء والمواقف، ویتركز االتجاه حول موقف أو موضوع معینتتركز القیمة على األشی -

السلوك، تجاھات، ألن مصدر القیم عقائد الشخص التي تتمثل بغایات عدد القیم أقل من اال -

 .التعامل مع األشیاء والمواقف بینما مصدر االتجاه

 .في النسق المعرفي الشخصيالقیم تؤثر أكثر من االتجاه  -

مفھوم القیم أكثر دینامیكیة من االتجاه، حیث ترتبط بالدافعیة بصورة مباشرة، كذلك القیم  -

  )3(.بتحقیق الذات أكثر من االتجاه ترتبط
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  االتجاھات  القیم

القیم تلك األمور التي تتجھ نحوھا تمثل  -

 .اتجاھات الفرد

تتطلب القیم موافقة اجتماعیة من قبل  -

 .المجتمع إلقرارھا

وعلى مدى الحیاة  ببطءكتسب القیم ت -

وذلك لحاجتھا إلى خبرات ومعارف 

 .متراكمة

تتمیز القیم بالتجرید والعمومیة، كما  -

  .أنھا أكثر ثباتا ومن الصعب تغییرھا

المیل سواء بالموافقة أو تعبر عن  -

 .الرفض تجاه موضوع معین

ال تتطلب االتجاھات موافقة اجتماعیة  -

 .إلقرارھامن قبل المجتمع 

أھداف المجتمع، : تنبثق االتجاھات من -

 .قیمة النظام الثقافي للمجتمع

االتجاھات أقل تجریدا وأقل ثباتا  -

  1.وتتمیز بالخصوصیة

    

                                                                                                                             

 :القیم واألخالق 2-4

فھما یتطابقان في حاالت كثیرة، وعندما  دم للداللة على القیم،خإن مصطلح األخالق یست

ھذه ذات أخالق فاضلة، فإن ذلك یعني أن لدیھا قیما طیبة بید أن المصطلحین ال یتطابقان، : یقال

فإنھ ال یفھم أنھا على خلق، ألن األسماك ال توصف . أن لألسماك قیمة غذائیة عالیةفعندما یقال 

أن علم القیم یتضمن علم األخالق وعلم الجمال وعلى ھذا : "ولھذا قال قدامى الفالسفة بأنھا أخالقیة

  )2(".تكون األخالق أقل شمولیة من القیم

 :القیمة والسمة 2-5

تتصف  مفھوم السعة من المفاھیم األساسیة في بناء الشخصیة وھي صفة أو خاصیة للسلوك

... ، فالعدوانیة سمة، والخوف سمة والشجاعة سمة بقدر من االستمرار، ویمكن مالحظتھا وقیاسھا

   .السلوك وسماتھ األخرى وغیرھا من خصائص 

والمیول والمزاج االتجاھات، : وقد صنف بناء الشخصیة إلى سبع فئات من السمات ھي

  .والحاجات، واالستعدادات، وبناء الجسم، ووظائفھ
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جاھات والقیم تعد فئة من سمات الشخصیة األساسیة، إال أنھ تویبدو من ھذا التصنیف أن اال

للتغییر، في حین یتحدث ابلیة ذلك ھناك من الدارسین من یمیز بینھما على أساس القفي مقابل 

المعالجون السلوكیون على آثار العالج السلوكي على العادات والحاجات والقیم والسلوك 

  .ھذا العالج على السماتن آثار واالتجاھات، فإنھم نادرا ما یتحدثون ع

ن السمة، وتشتمل عادة على جانب إیجابي وآخر سلبي، فالقیمة إذا أكثر تحدیدا أو نوعیة م

مقارنة بالسمات التي تتسم بكونھا أكثر بینما السمات لیست كذلك، كما تتسم القیم بإمكانیة تغییرھا 

  .ثباتا من القیم

 :القیمة والمعتقد 2-6

  :العلماء المعتقدات إلى ثالثة أنواعیقسم بعض 

  .وھي توصف بالصحة أو الزیف: وصفیة

  .أي التي یوصف على أساسھا موضوع االعتقاد بالحسن أو القبح: وتقییمیة

حیث یحكم الفرد بمقتضاھا على بعض الوسائل أو الغایات بجدارة المعتقد أو عدم : وآمرة أو ناھیة

  1.الجدارة

  :ي على ثالثة عناصر مثلھا مثل المعتقدات فھيفالقیمة من منظورھم تحتو

  .من حیث الوعي بما ھو جدیر بالرغبة :معرفیة

   .من حیث شعور الفرد حیالھا إیجابیا كان أو سلبیا: ووحدانیة

وفي ضوء ذلك  وسیط أو كمعیار أو مرشد للسلوك أو الفعلمن حیث وقوفھا كمتغیر : وسلوكیة

یثبت أن القیم تتمثل في مجموعة من المعتقدات الشائعة بین أعضاء المجتمع الواحد، وخاصة فیما 

وبمعنى آخر ھو عبارة عن نظام . أو غیر مرغوبیتعلق بما ھو حسن أو قبیح، بما ھو مرغوب 

ذات طابع فكري، ) إیجابیة أو سلبیة تبدأ من القبول إلى الرفض(معقد یتضمن أحكاما تقییمیة 

، بل ونحو األشخاص، وتعكس القیم أھدافنا والموضوعات الحیاة المختلفةزاجي نحو األشیاء وم

دینیة  والنظام االجتماعي والثقافي التي تنشأ فیھما، لما تتضمنھ من نواحواھتماماتنا وحاجاتنا 

واقتصادیة وعلمیة، فالقیمة ومن ھذا التصور تتضمن االعتقاد بأن موضوعا ما یرضي أو یشبع 

   )2(.رغبة معینة لدى الفرد، وتختلف أھمیة ھذه الموضوعات حسب اھتمامات الفرد ودوافعھ

 :القیمة والدافع 2-7
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بأنھ حالة شعوریة تدفع الكائن الحي نحو ھدف معین، وھو أحد المحددات األساسیة : یعرف الدافع

حیث إن . في كل منھمانوع الھدف للسلوك، وعلى ھذا یمكن المقارنة بین القیمة والدافع باعتبار 

عبیر عن قیمة الصدق الھدف في القیمة من النوع المطلقة ویتسم بالوجوب فیقول الفرد في الت

أرید أن أقول :"للصدقة فیقول، أما عندما یعبر عن الدافع "الصدقةیجب علي أن أقول :"مثال

بحث عن دافع یدفعھ من یمن یرى الصدقة واجبا مطلقا علیھ االلتزام بھ وبین وفرق بین " الصدقة

  .للصدقة

التي ویفرق بین القیمة والدافع كذلك على أساس أن القیمة تسبق الدافع فھي األساس  -

لتوجیھ السلوك تتشكل في إطارھا الدوافع، فالدافع یتولد عن قضیة معینة تمثل نظاما 

فمثال ما الذي وإعطائھ معنى وتبریرا معنیا، وفي حالة عدم وجود القیمة ال یوجد الدافع، 

منظومة القیم الفاعلة التي تؤكد السلوك  أنھایدفع اإلنسان لألمانة ویوجھ سلوكھ نحوھا؟ 

 )1(.یتسم باألمانةوتعطیھ تبریرات والتصورات التي توجھھ نحو سلوك قیمي محدد 

 :القیم والمعاییر 2-8

تكوین فرضي معناه میزان أو قاعدة أو إطار مرجعي للخبرة :"على أنھ )Norm(یعرف المعیار 

  ..."والسلوك االجتماعي

في  كما أن المعیار یمثل أحد السلوكیات النموذجیة أو المثالیة، والتي یقاس علیھا تصرفات األفراد

التفاعالت الشخصیة لألفراد بعضھم المواقف المختلفة، إذ یتكون ھذا السلوك المعیاري من خالل 

ومن ثم یحددون تصرفاتھم لیسھل بذلك تعاملھم داخل مع بعض، حیث یتعرفون على أدوارھم، 

  .إطار المجتمع

  :ویمكن التفریق بین المعیار والقیم فیما یلي

تشیر القیم إلى منحنى سلوكي یتجھ نحو غایة أو مثل علیا بینما یشیر المعیار إلى منحنى  -

قیمة : نوعي فالقیم تعلو فوق المواقف النوعیة وعلى ھذا األساس فإذا كان النظام سلوكي

 ترتیب معین في موقف ما بإتباعیحترمھا المجتمع ویعلي من شأنھا فإن التزام الجماعة 

 .یعد معیارا

اتفاقي یكاد یكون مستقال عن القیم أكثر تجریدا من المعاییر، إذ تكتسب مشروعیتھا بشكل  -

   )2(.الفرد
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 :تصنیفات القیم -3

  ):أبعاد القیم العامة(تصنیف القیم على أساس األبعاد   3-1

مثل ما ھو مبین في الشكل  ونعرض فیما یلي أھم تصنیفات القیم والتي تعتمد على ستة معاییر

  1:التالي

    

  

  

  دوامال          وضوحالعمومیة        ال شدة          ال             المقصد  محتوى      ال

 محتوى القیمة: المعیار األول 

القیمة ومضمونھا تصنیف عالم النفس األلماني التي اعتمدت معیار محتوى  من أشھر التصنیفات

حیث قسم الناس إلى ستة " Type of man"أنماط الّرجال في كتابھ " Sprangerسبرانجر "

بھا، وقد جاء تصنیفھ ھذا بناء على دراستھ ومالحظتھ أنماط بناء على القیم األساسیة التي یعتقدون 

  .لسلوك الناس في حیاتھم الیومیة

  القیم النظریة)The Retical : ( 

إلى التعرف على القوانین والحقائق، وتمثل  وتعني االھتمام بالمعرفة واكتشاف الحقیقة، والسعي

  ...نمط العالم والفیلسوف 

 القیم االقتصادیة )Economic: ( 

استثمار والسعي إلى الثروة وزیادتھا عن طریق بالمنفعة االقتصادیة والمادیة،  موتتضمن االھتما

  .وھي تمثل نمط رجال األعمال واالقتصاد... األموال 

 القیم الجمالیة )Aesthetic:( 

  .الشخص ذا االھتمامات الفنیة والجمالیة تسمبالجمال وبالشكل وبالتناسق وھي  تعبر عن االھتمام 

 القیم االجتماعیة )Social:( 

ال وتتضمن االھتمام بالناس ومحبتھم ومساعدتھم وخدمتھم، والنظر إلیھم نظرة إیجابیة كغابات 

  .نمط الفرد االجتماعي وتحسموسائل لتحقیق أھداف شخصیة 
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إمكانیة التغیر في بناء القیم، إذ أنھا ال تتخذ مرتبة ثابتة ال تتغیر في نفس الفرد بل ترتفع  -

وتنخفض، وتتقدم وتتراجع فیما بینھا تبعا لتصورات الفرد وبنائھ الشخصي وتربیتھ 

 1.وطبیعتھ ولما یتعرض لھ من مؤثرات خارجیة

وثباتھ، فالخبرة والنضج " السلم القیمي"یة في توضیح أھمیة العوامل البیئیة والتربو -

، والتعلم جمیعھا تؤثر في مدى وعي الفرد وإدراكھ للقیم، وكلما ازداد والوعي والنمو

 )2( .الوعي واإلدراك والنضج كان ذلك أدعى لحسن ترتیب القیم وتنظیمھا ومن ثم ثباتھا

 القیم الثقافیة: 

ألي مجتمع من المجتمعات، حیث تمثل الرموز الثقافیة  )Culture(تشكل القیم لب الثقافة 

)Culture symbols(  التي تحدد ما ھو مرغوب منھ إضافة إلى أنھا تعمل على تحدید

السلوك وتدعیم االتجاھات والمعاییر في مختلف مواقف الفعل اإلنساني، لذا فإن أي انحراف 

  .عن تلك القیم یعد انحرافا عن ثقافة المجتمع

  

  

 م متوارثةالقی: 

إذ یشكل اإلرث التاریخي للمجتمع أحد الروافد األساسیة لتشكیل نسق القیم، حیث تتناقل تلك القیم 

االجتماعیة وبما یساعد األجیال المتالحقة على االستفادة منھا في من جیل آلخر عبر عملیة التنشئة 

لھا  االجتماعیة التي أوجدتھا المجتمعاتتنظیم واقعھا االجتماعي والتربیة باعتبارھا أحد األنظمة 

القیم، حیث إن وجود إطار مشترك من القیم  األفراد لتلك" دماجتاس"دور ھام وفعال في عملیة 

النظام " شأنھ تحقیق ما یسمى واألفكار والمعاییر، والمعتقدات بین أفراد المجتمع الواحد من 

   )3(.لتھظاالجتماعي والذي یجمع كافة أفراد المجتمع تحت م

  القیم الدینیة)Religious : ( 

والقضایا الروحیة والدینیة والغیبیة والبحث عن حقائق الوجود تتضمن االھتمام بالمعتقدات 

  .وأسرار الكون

  القیم السیاسیة)Political:( 

  .األشخاص والسیطرة علیھا تتضمن عنایة الفرد بالقوة والسلطة والتحكم في األشیاء أو
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  المقصد من القیمة: الثانيالمعیار 

  :وتنقسم إلى قسمین

 قیم وسائلیة: 

  .أبعد منھاوھي القیم التي تعد وسیلة لغایات أبعد فھي لیست مقصودة لذاتھا بل لتحقیق غایة علیا 

 قیم غائیة: 

  .وھي القیم التي تكون غایة في حد ذاتھا

وامتزاجھا بعضا ببعض، وتبعا للظرف ویصعب التمییز بین القیم الوسائلیة والغائیة وذلك لتداخلھا 

قیق العمل حتحصیل العلم في الجامعة یمكن أن یكون وسیلة لت: فیھ، فمثال والزمان الذي ینظر إلیھ

  .تھ الجامعیةوالسعادة في الحیاة، ولكنھ في الوقت نفسھ غایة یسعى الطالب لتحقیقھا في مرحل

 شدة القیمة: المعیار الثالث 

  :رینترتبط شدة القیمة بأم

 .تزام التي تفرضھا على الفردلدرجة اال: أولھا -

ء أو العقوبة التي تقررھا وتوقعھا على من یخالف القیمة، ومقدار درجة الجزا: ثانیھا -

 )1(.والجزاء تكون شدة القیمة أو ضعفھا اإللزام

  اإللزامیةالقیم: 

یلتزم بھا أفراد ثقافة معینة وتشمل ھذه القیم الفرائض والنواھي، وبھذا فھي تضم قیما ذات قدسیة 

وعلى المجتمع تنفیذھا بقوة وحزم سواء عن طریق العرف وقوة الرأي العام أو عن طریق القانون 

  2.والعرف

 القیم التفضیلیة: 

یتطلب  إلزاماوتشمل القیم التي یشجع المجتمع أفراده على التمسك بھا لكنھ ال یلزمھم مراعاتھا 

النجاح في الحیاة العملیة أو الترقیة في میدان منھا  ،العقاب الصارم الحاسم الصریح لمن یخالفھا

  .العمل

  الطوبالیة(القیم المثالیة:( 

كثیرا ما تؤثر تأثیرا بالغ وھي قیم یجد الناس استحالة تحقیقھا بصورة كاملة على الرغم من أنھا 

  .القیم التي تدعوا إلى مقابلة اإلساءة باإلحسانالقوة في توجیھ سلوك األفراد مثل 

 العمومیة: المعیار الرابع 
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  :إذ تصنف القیم من حیث عمومیتھا إلى

 القیم العامة:  

. یتوقف انتشارھا في المجتمع على مدى التجانس فیھویصح انتشارھا في المجتمع كلھ وھي قیم 

  .وغیرھاومن أمثلة ھذه القیم االعتقاد في أھمیة الدین والزواج 

 القیم الخاصة: 

  .جماعة خاصة وھي القیم المتعلقة بمواقف وبمناسبات اجتماعیة معینة أو بمناطق محدودة أو

 الوضوح: المعیار الخامس 

 القیم الظاھرة: 

  )1(.وھي القیم التي یصرح بھا الناس ویعبرون عنھا بالكالم والسلوك معا

  

  :التصنیف على أساس األغراض واألھداف *ـج

وفقا للمحدد أو الھدف  الخاص الذي یتحقق بوجودھا مثل القیمة الغذائیة ویقصد بذلك تصنیف القیم 

للطعام أو القیمة التبادلیة لبعض السلع والقیمة االقتصادیة لبعض الموارد، والقیم التعلیمیة لبعض 

  .البرامج، والقیمة التاریخیة لبعض األشیاء

  نماذج من القیم  فئات القیم

 الطبیعیة .1

 االقتصادیة .2

 األخالقیة .3

 االجتماعیة .4

 السیاسیة  .5

 الجمالیة .6

الدینیة  .7

 )الروحیة(

  الفكریة          

  .سالمة البدنالصحة، الراحة، 

  .األمن االقتصادیة ، اإلنتاجیة

  .األخالق، األلفة

  .الحریة، العدالة

  .السیاسة

  .الجمال، التناسق

  .الشفقة والصفاء والضمیر

  ...الوضوح، 

  .التقدیر المھني، النجاح

  2.المحبة، القبول
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  المھنیة          

  العاطفیة          

                                                                                                                                   

 القیم الضمنیة:  

على وجودھا من مالحظة االختیارات واالتجاھات التي تتكرر وھي القیم التي تستخلص ویستدل 

  .في سلوك األفراد

 الدوام: المعیار السادس 

 القیم العابرة: 

  .القیم المرتبطة بالموضة: وھي القیم العارضة قصیرة الدوام مثل

  

 القیم الدائمة: 

ترتبط بالقیم المادیة، أما وھي القیم التي تبقى وتدوم زمنا طویال ویعتقد البعض أن القیم العابرة 

  .القیم الدائمة فترتبط بالقیم الروحیة

  ):1969" (نیكوالس رجر"تصنیف : ثانیا

  :لقیم على النحو اآلتيامحاولة لعرض مختلف أسس تصنیف " نیكوالس رجر"قدم 

 :على أساس محتضني القیمة  - أ

  .وتشمل قیم شخصیة وقیم العمل وقیم الجماعات العلیا والقیم القومیة

 :وھو كما یليالتصنیف على أساس المنفعة   - ب

  تفسیر موضوع التقویم  نمط القیمة

 قیم األشیاء .1

 قیم بیئیة .2

الفردیة  القیم .3

 والشخصیة

 القیم الجماعیة .4

الخصائص المرغوبة في األشیاء، والحیوانات  -

  .كالسرعة والنقاء

غیر  لخصائص المرغوبة في البیئة الطبیعیةا -

  اإلنسانیة 

السمات المرغوبة في األفراد واألشخاص، كالشجاعة  -

 .والبصیرة
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  القیم المجتمعیة .5

الخصائص المرغوبة في العالقات بین الفرد  -

كالحوار : والجماعة التي ینتمي إلیھا أعضاء األسرة

 .والمھنة

الخصائص المرغوبة فیما یتصل ببناء المجتمع  -

أمام كالعدالة االقتصادیة والمساواة : ونظامھ

  )1(.القانون

  

  

  

  

  : خصائص القیم - 4

  :یمكن تحدید عدد من الخصائص للقیم على النحو اآلتي

 .أنھا ذات صبغة مثالیة، فالقیم یستھدفھا اإلنسان من فلسفة أو تصور أو عقیدة أو دین -

القیمة ذات قطبین، أي أنھا تشتمل على خاصیة التقابل في المعاني التي تحملھا، فھي إما  -

 .شرا أن تكون موجبة أو سالبة، خیرا أو

القیم مكتسبة ولیست موروثة، وبالتالي فھي قابلة للقیاس والتقییم، حیث یكتسبھا الفرد  -

اكتسابا ذاتیا من المعتقدات التي یؤمن بھا ذاتیا أو من خالل ما یتوارثھ عن المجتمع، فھي 

 .حصیلة خبرة وتفاعل مع الجماعة

و ضمنیة، تعرف من خالل القیم إما ظاھریة یعبر عنھا عن طریق الكالم أو الكتابة أ -

 .السلوك غیر اللفظي

القیم ذات طبیعة فردیة ألنھا تصدر من الفرد بعینھ، وھي ذاتیة تختلف من شخص آلخر  -

 .ومن مجتمع آلخر

القیم متداخلة مترابطة متضمنة، حیث أنھا تتضمن الجوانب المعرفیة والوجدانیة  -

 .مثال قیمة سیاسیة، وقیمة أخالقیة والسلوكیة، كما أنھا متضمنة من حیث التطبیق، فالعدل
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القیم مرتبة فیما بینھا ترتیبا ھرمیا، وھذا الترتیب الھرمي لیس جامدا بل متحركا  -

ومتفاعال، فالسلم القّیمي قد یھتز سلبا أو إیجابا إذ كثیرا یتفكك النسق القّیمي یقتنع بھ، 

 )1(.ویعاد ترتیبھ من جدید نتیجة للتغیرات االجتماعیة والثقافیة

القیم أساسیة في حیاة كل إنسان سوي، بمعنى أنھ یجعل ألعمالھ ودوافعھ تنظیما فكریا  -

یتحكم في الكثیر من النشاط اإلنساني ال إرادي، وھذه القیم  بمرشدیقتنع بھ، فالقیم أشبھ 

 )2(.تساعد كل إنسان على تنظیم معالم شخصیة الفردیة واالجتماعیة

اجتماعي ألنھا تدخل في نطاق العادات الفكریة القیم ذات ثبات واستقرار نفسي  -

 .واالجتماعیة والسلوكیة، ولكن ھذا الثبات نسبي أي یسمح بالتغییر والتعدیل

تختلف القیم باختالف الدور االجتماعي واالقتصادي، كما تختلف باختالف الجنس والعمر  -

 ) 3(.والمعطیات الدینیة واألخالقیة

  :وظائف القیم - 5

  :على أداء عدة وظائف یمكن إجمالھا بما یليتعمل القیم 

 .تعمل كمعیار لتوجیھ القول والسلوك الصادر عن األفراد في المواقف المختلفة -  

 .تعمل على بناء شخصیة الفرد -

 . تعمل على تنظیم المجتمع وضبط استقراره -

 .تحافظ على البناء االجتماعي -

 .یھمتساعد األفراد في التكیف مع األوضاع المستجدة عل -

تساعد في تحقیق التكامل في المجتمع من خالل النسق القیمي العام الذي یعطي الشرعیة  -

 لألھداف 

 .والمصالح الجماعیة ویحدد المسؤولیات

تساعد في حل الصراعات واتخاذ القرارات، ذلك أن القیم ھي مجموعة من المبادئ التي  -

المختلفة وحل الصراعات واتخاذ لتساعده على االختیار بین البدائل  یتعلمھا الفرد

 )4(.القرارات في المواقف التي تواجھھ
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 .تدفع إلى تبني إیدیولوجیة سیاسیة أو دینیة دون أخرى -

القیم توجھنا في إتباع اآلخرین والتأثیر علیھم لتبني مواقف أو معتقدات أو اتجاھات نعتقد  -

 .أنھ جدیرة باالھتمام والدفاع عنھا

ھ في تبریر أنماط معینة من السلوك أو االتجاھات التي تكتسب القیم مستوى یعتمد علی -

 .أكبر قدر من القبول االجتماعي

  إذا كانت ھذه ھي الوظائف المباشرة للقیمة ونسق القیمة وھي توجیھ السلوك اإلنساني في

صفة (التعبیر عن الحاجات الرئیسیة : المواقف الیومیة، فإن الوظائف البعیدة المدى لھا ھي

ذلك أن القیم تنطوي على عناصر معرفیة، عاطفیة، سلوكیة، وھكذا فإن نسق القیمة یحقق ) سانیةإن

  )1(.وكل ھذه تعتبر من الحاجات اإلنسانیة, التوافق واحترام الذات وتحقیقھا

  :نظریات القیم - 6

 :القیم في الفكر المثالي 1- 6

لیست اعتباریة بمعنى أنھا أولیة، وأنھا " معطاة"ذھب الفكر المثالي إلى القول بأن القیمة 

  .وأنھا إذا كانت معطاة فھي لیست معطاة للحسن

  :وانقسم الفالسفة المثالیین إلى طائفتین

  2.ترى أن الحس ثابت ویختص بالتقاط ما تبعثھ األشیاء الخیرة أو الحسنة: األولى

  .القیم وبین المحسوسات األخرى: ترى أن العقل ھو الذي یمیز بین :الثانیة

  .بمعنى أن المدرسة المثالیة رأت أن القیمة معطاة ولكن لیس للحسن

 :القیم في الفكر الوضعي 2- 6

" بیركلي" "جون لوك: "رأت المدرسة الوضعیة والتي من مفكریھا، ثالثة من المفكرین االنجلیز

  .، وھي تنظر إلى القیمة أنھا لیست أولیة أو قبلیة وإنما معطاة لإلدراك الحسي"ھیوم"و

  :وقد تفرع عن المدرسة الوضعیة العدید من المدارس منھا

من رأى أن القیمة معطاة لیس للفرد الذي حكم بوجودھا في شيء ما، ولكنھا معطاة للجماعة، 

ذو قیمة، فذلك یعني أنھ یعكس لنا ما اتفقت علیھ " س"خیر أو " س"فعندما یدعي أحد بأن 

 .الجماعة، وھذا موقف المدرسة االجتماعیة

وھناك فریق آخر اتبع ھذا المذھب، وذھب إلى أن  القیمة معطاة وأنھا غیر أولیة، وھؤالء 

یمثلون أصحاب نظریة التطور، وھم في ھذا یشاركون الرأي الذي قال بھ الماركسیون 
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في كل " مجرد"واإلنسانیون والبراجماتیون الذین ذھبوا إلى أن الحقیقة أو الحیاة اإلنسانیة 

لھ یكون الخیر ما یفق مع ھذه المرحلة ویساعد على تجاوزھا إلى مرحلة مرحلة من مراح

 .تالیة

إن ما ذھب إلیھ المذھب الوضعي بفرقھ المختلفة یقوم على أن الخیر أو الحسن أو القیمة في 

اإلنسان وھي حالة من حالتھ النفسیة أو حالة من حاالت وعیھ، كل ما قالوه في ھذا الصدد 

في علم النفس، وطالما أن أبحاثھم كلھا تحلیالت نفسیة في اإلنسان، یمكن اعتباره بحثا 

وطالما أنھا كذلك فمحلھا ھو علم النفس ال األخالق، وعلیھ فقد حاولت المدرسة النفسیة 

انطالقا من المذھب الوضعي أن تحلل المواقف والحاالت النفسیة وأن تحدد طبیعتھا التي 

من األشیاء خیر، " س"ة یذھب غلى القول بأن تجعل صاحبھا سواء كان فرد أو جماع

وھذه الحالة ھي اللذة، فقد توصل ممثلو ھذه المدرسة إلى أن القیمة ھي اللذة، أي أن 

 1.الحالة النفسیة التي تعبر عن حالة نفسیة متمثلة في اللذة

لة من لیست اللذة ھي الوصف الصحیح الوحید، فقد تكون اللذة حا: ما یؤخذ على ھذا الرأي أنھ

  )2(.ھذه األحوال، أو قد تكون دلیال على جانب من جوانب ھذا التأثیر، إال أن القیمة أعم من اللذة

 :نظرة البراجماتیة إلى القیم 3- 6

یعتقد دیوي أن القیم األخالقیة ھي أمر إنسانیة تنبع من صمیم الحیاة التي یعیشھا الفرد لذلك 

: السماویة التي قوم بإعالء شأن الحیاة الروحیة فیقول فھو ینتقد ھذه النظریات، وینتقد األدیان

ولقد أقام الناس ألنفسھم حلما عالمیا غریبا عندما افترضوا أنھ من دون مثل علیا ثابتة الخیر لن "

یكون لدیھم رغبات للتحرر من الظلم والضغوط الواقعة علیھم وتخلیص العمل الحاضر من كل ما 

  ".یجعلھ مضطربا

یوي بأن كل الفلسفات واألدیان السماویة والوضعیة التي اعتقدت بوجود قیم ولذلك اعتقد د

أخالقیة ثابتة في عالم علوي مثالیة حاولت أن تقسم الغایات إلى ذاتیة، و وسیلیھ، فھي الوسائل 

التي تتخذ لتحقیق الغایات الذاتیة ونتج عن ھذا أن انقسم الخیر إلى ذاتي و وسیلي وانفصل الخیر 

ذلك عن مواقف االھتمام في حیاة اإلنسان العادیة وأصبح ما یھم اإلنسان في ھذه الحیاة ھو الذاتي ب

  .الخیر الوسیلي
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ونتج عن ھذا أن تمیز الخیر األخالقي عن الخیر الطبیعي، والخیر األخالقي ھو الفضائل 

لفن والعلم كاألمانة والشجاعة والفقھ، أما الخیر الطبیعي فھو الصحة واالطمئنان االقتصادي وا

  .وغیرھا ومحاولة الفصل، ھذه ما ھي إال نتیجة لفصل الشخصیة اإلنسانیة عن البیئة االجتماعیة

ولكن األخالق : "... وبعد أن ینتقد دیوي األخالق في الفلسفات یقدم نظریة في األخالق قائال

نسانیة وتتصف في الحقیقة ھي أكثر المواد جمیعا إنسانیة وھي أقربھا جمیعا إلى الطبیعة اإل

بالحسیة التي ال یمكن محوھا وھي لیس الھوتیة وال میتافیزیقیة وال ریاضیة وحیث أنھا مباشرة 

بالطبیعة اإلنسانیة، فكل ما یمكن معرفتھ عن العقل اإلنساني والجسم اإلنساني في علم وظائف 

قي في الطبیعة األعضاء، وعلم الطب، و األنتروبولوجیا وعلم النفس مما یناسب البحث األخال

اإلنسانیة، تعیش وتعمل في بیئة وھي ال تكون في ھذه البیئة كما تكون النقود في صندوق أو كما 

والكیمیاء والتاریخ واإلحصاء ) 1(وعلى ھذا فالطبیعة... یكون النبات في التربة وضوء الشمس

والمؤسسات التي وھندسة العلم جزء من المعرفة األخالقیة ما دامت تساعدنا على فھم الظروف 

یعیش اإلنسان في ظلھا وعلى أساسھا یشكل مخططاتھ وینفذھا فالعالم األخالقي لیس شیئا لھ میدان 

منفصل ولكنھ معرفة مادیة بیولوجیة تأریخیة وضعت في محتوى إنساني إذ تضيء مناشط 

  ".اإلنسان وترشدھا

تجربة فالفرد یكتسب قیمھ یؤمن دیوي بأن المصدر األساسي للقیم األخالقیة ھي الخبرة وال

األخالقیة وضمیره األخالقي عن طریق خبرتھ وتفاعلھ مع البیئة المحیطة بھ مثلھا في ذلك مثل 

: بقیة معارفھ ومھارتھ وعادتھ واتجاھاتھ الذي یكتسبھا ھي األخرى عن طریق الخبرة لذلك یقول

ھ بالتشجیع ویزودونھ بالموافقة فعندما یقوم الطفل بسلوك معین، فإن من حولھ یستجیبون إذ یمدون"

أو أنھم یمنحونھ عبوسا، تعنیفا، وما یقوم بھ اآلخرون نحونا عندما نقوم بسلوك معین نتیجة طبیعیة 

لعملنا كما تفعل النار بنا عندما نلقي بأیدینا فیھا فالبیئة االجتماعیة قد تكون مصطنعة كما یحلو لك 

  ".صطنعولكن استجابتھا ألعمالنا عمل طبیعي ال م

إذن القیم األخالقیة ھي أخالق اجتماعیة ال تنبع من الذات والضمیر ولكنھا تكتسب نتیجة 

تفاعل الفرد وأعمالھ بأنھا أخالقیة إذا ما ساعدت على النمو الكامل للفرد، وعلى النھوض 

بالمجتمع وحل مشاكلھ وعلى تحقیق المصلحة العامة، وفي اعتقاد دیوي بأن األخالق ظاھرة 

إن الحكم األخالقي والمسؤولیة األخالقیة ھي العمل الذي تخلقھ البیئة داخل : "ماعیة فیقولاجت
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أنفسنا ھاتان الحقیقتان معناھما أن كل األخالق اجتماعیة لیس ألننا یجب أن ندخل في اعتبارنا 

  .نتائج أفعالنا على مصالح اآلخرین لكن ھذه ھي الحقیقة

فلسفتھم على أنھا أمر نسبي تتوقف على الظروف  وینظر البراجماتیون للقیم في ضوء

واألفراد وخبراتھم، فالحكم على القیم ال یختلف عن الحكم على أي شيء آخر من حیث اعتماده 

على الحقائق، وبما أن الحقائق أمر نسبي وتختلف من ظرف آلخر ومن خبرة ألخرى، فإن القیم 

من خاللھا یتم االختیار، وعلى ھذا األساس فإن للتجربة التي  أمر نسبي أیضا، فالقیم لیھم تخضع

أحكام الناس ونظراتھم ورغباتھم إلى القیم صغیرة، فالقیم ذاتیة ولیست موضوعیة فقیمة أي شيء 

    )1(.تكمن فیما یقدمھ من منفعة أو ما یشبع من حاجة ملحة

 ومن الموجھات النظریة للقیمة من یردھا إلى الحاجات األساسیة كذلك من حاول -

توضیحھا من خالل أفعال الجماعة المجتمعیة، ومنھم من یفسرھا انطالقا من الثقافة 

 :وأشكالھا، ومن ھذه االتجاھات

 االتجاه األول : 

یضم ھذا االتجاه التعریفات التي حاول بعض الباحثین أن یوضحوا عن طریقھا القیمة، من 

عملیة التقدیر التي یقوم بھا اإلنسان  خالل بعض الحاجات الفطریة والحیویة، ولذلك اعتبروا القیم

"  Youngیونج"إلشباع حاجاتھ ورغباتھ، ومن بین المفكرین الذین تم وضعھم تحت ھذا االتجاه 

 prives بین البواعث اإلنسانیةpreference  التفصیلالذي استخدم مفھوم القیمة لیشیر إلى عملیة 

ھذا االتجاه ألنھ حدد القیم عن طریق  من مفكري" ولیام جراھام سمنر"، كما یمكن اعتبار 

  .البواعث األساسیة التي تدفع اإلنسان إلى السلوك الجمعي

أن مفھوم القیمة مكافئ لمفھوم الحاجة كما "  Maslowماسلو"ویرى بعض العلماء أمثال 

 تصور بعضھم اآلخر القیمة على أن لھا أساسا بیولوجیا، فھي تقوم على الحاجات األساسیة

Basic needs  فال یمكن أن توجد قیمة لدى الفرد إال إذا كان لدیھ حاجة معینة یسعى إلى ،

تحقیقھا أو إشباعھا، فالحاجات األساسیة ھي التي تؤسس الكائن بیولوجیا وتحدد لھ نسق اختیاراتھ، 

فھي بمثابة قیم بیولوجیة أولیة، تتحول فیما بعد ومع نمو الفرد إلى قیم اجتماعیة، ویشیر 

  )2( .أن القیم تنشأ من وجود حاجات معینة كما یتولد عنھا حاجات أخرى" ھونكالك"
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 االتجاه الثاني: 

یجمع ھذا االتجاه الباحثین الذین حاولوا توضیح القیم من خالل ما یأتیھ أعضاء الجماعات 

االجتماعیة من أفعال یقرھا المجتمع، وال تخرج عن اإلطار العام لبنائھ االجتماعي، ومن ثم یعتبر 

ھذا البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع ككل مصدرا مباشرا للقیم، وقد أصبحت محاوالت أنصار 

االتجاه من المحاوالت التي قربت القیم من الواقع االجتماعي، بشكل یساعد على دراستھا ویشیر 

 .T وتالكوت بارسونز G. Lundburg " جورج لندبرج"إطار ھذا االتجاه إلى أبرز ممثلیھ 

Parxens  ،"روبرت میرتون " R.  Merton  وھم من أھم علماء االجتماع، أما أبرز ممثلي

والتركیز على القیم األساسیة ھو حجر الزاویة   C. Kluchohnn كالكھون كالیدبولوجیا األنترو

لنظریة بارسونز، والمساھمات الرئیسیة لبارسونز تعتبر أن أفعال األفراد ال تكون مصادفة وال 

تحكم ببساطة عن طریق باعث ولكنھا تخضع لنظام اجتماعي عام وھذه السمات للنظام االجتماعي 

یمكن وجودھا فقط إذا اشترك كل أو غالبیة المجتمع في قیم نھائیة معینة حیث تحدد أھدافھم العام 

  .كما تحدد لھم األسالیب المسموح بھا لتحقیق ھذه األھداف

ومثل ھذه القیم یمارسھا األفراد في سلوكھم الشائع، وتعتبر القیم ھي العنصر األساسي 

  .دیات التي توجد وتتالزم في الوجود معاللنسق االجتماعي فھي عبارة عن مجموعة تح

ویمكن تشخیص ھذه القیم بدورھا من خالل متغیرات نمطیة على سبیل المثال، قد تكون 

القیمة الرئیسیة للنسق مصنفة على أساس النزعة العمومیة، النوعیة الحیاد الوجداني، ویمكن 

ت مضادة حیث توجد في وجودھا في مجتمع بیروقراطي، صناعي، حدیث أو قد تكون لھا صفا

  .مجتمعات قبلیة أو جماعات صغیرة

ویشیر بارسونز في كتابھ بناء الفعل االجتماعي، إن التوجیھ المعیاري للفعل یعمل كضابط 

لالختیار في مجرى العقل، وإن األنماط وتوجیھات القیمة ھي نفسھا موجھة بالمقاییس المعیاریة 

  .للمجتمع

، أو إدراك واضح أو ضمني  conception تصور: بأنھاالقیمة " كالكھون"وقد عرف 

یمیز الفرد عن الجماعة للمرغوب فیھ الذي یؤثر في انتقاء الطرائق الممكنة والوسائل وغایات 

العقل ویذھب إلى أن القیم ھي بمثابة حقائق ثقافیة وسیكولوجیة، وھذا یعني أن اإلنسان یقوم 

  )1(.نھ كما یالحظ ما یعجز أو ال یرغب الناس في قولھبمالحظة ما یفعلھ اآلخرون وما ال یفعلو

 االتجاه الثالث : 
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یوضح أنصار ھذا االتجاه مفھوم القیمة عن طریق الثقافة بأنماطھا وأشكالھا وتعریفات ھذا 

المثل الثقافیة : االتجاه أكثر شیوعا في األنتروبولوجیا الثقافیة وھو أكثر عمومیة فالقیم تمثل

في تعریفھ للقیمة أنھا التصور الذي یؤثر " كالكھون كالید"القیمیة ویمثل ھذا االتجاه والتوجیھات 

  .في االختیار والتفضیل بین الطرق والوسائل والغایات المتاحة للسلوك

ویالحظ أن الثقافة الفرعیة تعني جزءا من الثقافة القومیة وعلى سبیل المثال ثقافة أي 

  .جماعة مھاجرة

ھذا االتجاه ھي إشارة إلى المبادئ العامة التي تحدد السلوك والتي یشعر والقیم من خالل 

الناس إزاءھا باالرتباط، فھي تحدد لھم مستوى الحكم على األفعال وأنماط السلوك و التفضیالت 

   )1(.وتتصف بالعمومیة وال یمكن فھمھا إال في ضوء البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع

 : صراع القیم -7

إن التعدد الفرعي للقیم السائدة في المجتمع یؤدي إلى حالة من الصراع القیمي وذلك من 

خالل التغییر في القیم الذي سببھ عدم التنظیم الكامل فیھا، ینتج عن ذلك صراع بین المنظومة 

القیمیة لدى الفرد وھو یعني عدم االتساق واالنسجام داخل نسق القیم، أي ھناك اختالف وتعارض 

فمثال القیم التي یحملھا األجداد . ین القیم وبالتالي یحدث تغییر على مستوى السلوك الفرديب

واآلباء تختلف عن القیم التي یحملھا األبناء، ألن ھذا االختالف في القیم سببھ أن جیل األجداد 

والمسموعة  واآلباء غیر جیل األبناء، وھذا األخیر تأثر بوسائل عدة منھا وسائل اإلعالم المكتوبة

 .والمرئیة

وكذلك في الواقع أن النظرة إلى األشیاء وتقییمھا یؤدي إلى صراع قیمي لدى األفراد، 

فنظرة الطبیب ورجل الدین والعالم والجاھل والرفیع والوضیع تختلف عن بعضھا البعض ألنھ 

بقى داخل النسق یدل على ترتیب خاص للقیم في سلمھا عند كل منھم لكن ھذا ال یعني أن القیم ال ت

القیمي دائما منسجمة ومتعایشة في سالم، ذلك أن كثیرا ما یحدث صراع بین قیمتین متعارضتین 

، وفي )البخیل(أو أكثر داخل فرد واحد فقد تتصارع على سبیل المثال قیمة الكرم وقیمة حب المال 

یا على المستوى االجتماعي األخیر لكون الغلبة إلحدى القیمتین، فعندما تتغیر القیم أو المثل العل

العام فكثیرا ما ینعكس ذلك على سلم القیم لدى الشخص فبعد ترتیب قیمة بعد فترة تردد وصراع 

  .قد تطول أو تقصر، فتسیطر من جدید إحدى القیم ومثل ذلك یحدث في المجتمعات
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بدورین أو وإن لألدوار في المجتمع تأثیر على القیم، ویتضح ذلك من خالل أن الفرد یقوم 

  :أكثر في المجتمع، مما ینعكس على الشخصیة ویخلق الكثیر من المشكالت، ومثال على ذلك

 1(.رجل الشرطة الذي علیھ أن یحفظ األمن وأن یقبض على شقیقھ المجرم( 

ومن الطبیعي أن سنة الحیاة تحتوي على االختالف والتباین والتضاد والتدافع بین األفراد 

وتختلف ھذه الطبیعة من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، ومن بیئة إلى وحركاتھم وأھدافھم 

أخرى، ما یؤدي إلى حدوث صراع بین الطبقات االجتماعیة، وبالتالي ھناك أزمة اجتماعیة تعرف 

  .، فكل فرد یسعى إلى تحقیق قیمھ في الواقع"الصراع القیمي"بـ

جابي وقطب سلبي ما یمكن أن وصراع القیم أیضا سببھ أن القیم یتجاذبھا قطبان، قطب إی -

 ".القیمة المضادة"أو " عكس القیمة"نسمیھ

، أن المتتبع للصیرورة التاریخیة االجتماعیة والثقافیة "محمد عبد الجبار الشبوط"ویرى 

وحتى الطبیعیة، والجغرافیة أن الھویة والقیم تتفاعل من خالل الھویات الفرعیة أو تولد من خالل 

قیم جدیدة مشتركة عابرة للحدود االثنیة دون أن تلغي الحدود االثنیات، ھذا التفاعل منظومة 

ویتداخل بین ھذا التفاعل الداخلي بین الفئات تداخل خارجي بینھا وبین العالم، حیث یصعب 

الحدیث عن المجتمعات المنقطعة بالكامل عن غیرھا، حیث نعلم أنھ باستثناء حاالت محددة فإن 

م القدیم، كانت في حالة تفاعل مستمر فیما بین فئاتھا المختلفة ویؤدي ھذا البشریة خاصة في العال

التفاعل إلى سلسلة من التداعیات تنتھي باختراق قیم جدیدة منظومات القیم المشتركة أو الفرعیة 

  .في المجتمع المعطى

على ویلعب الغزو العسكري والتجارة والترجمة والتبادل السیاحي والثقافي وحتى العالقات 

  .، وغیرھا دورا أساسیا في تولید صراع القیم...المستوى الشخصي، ووسائل االتصال والعولمة

حیث نلتمس ) الداخلیة أو الخارجیة(وكما یمكن أن یظھر الصراع القیمي في عملیة الھجرة 

صراع القیم عند انتقال الفرد إلى مجتمع أجنبي یخالفھ في العادات والتقالید وطرائق التفكیر 

واندماج الفرد في ثقافة غیر ثقافتھ األصلیة وذلك ما ینتج عنھ صراع القیم وبحدة، ویظھر ذلك من 

  .والسلوكیاتخالل اللغة واللباس والحركات 

                                                

، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التربیة، القیم الوطنیة في المناھج التعلیمیة: مفتاح بن ھدیة) 1(
العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، : العلوم االجتماعیة، كلیة: ،قسمحسان الجیالني. د: بإشراف

 .64 – 63بسكرة، الجزائر، ص ص 



 قیم االجتماعیةال                                          : الفصل الثاني

 

ومن دون شعور یصبح األفراد یمارسون ھذه القیم الدخیلة عن شخصیاتھم مما قد یولد 

  ...خطیرة مثل التطرف والعزلة 

وإن ھناك ضغوطات ھادفة إلى امتصاص الصفات والممیزات والقیم الثقافیة عند 

المھاجرین وجعلھم یتخلون عنھا لصالح ممیزات وقیم وصفات المجتمع المضیف قد تؤدي 

 العنقيبالمھاجرین إلى الشعور بالدونیة واإلحباط، وفي بعض الحاالت قد تؤدي إلى السلوك 

 ) 1(.والعدواني

  االجتماعیـة القیم: ثانیا

 :االجتماعیـة تعریف القیم .1

ھي عبارة عن معاییر توجھ السلوك اإلنساني تحدد المرغوب فیھ وغیر مرغوب فیھ، إما  -

ثابتة، أزلیة، أو نسبیة متغیرة، حسب الثقافة والزمان وھي إما إیجابیة أو سلبیة، إنسانیة، عامة أو 

الحظتھا أو استنتاجھا من السلوك اللّفظي خاصة بجماعة معینة صریحة، أو ضمنیة بحیث یمكن م

  )2(.وغیر اللّفظي لألفراد في المواقف االجتماعیة المتنوعة

ھي عبارة عن مجموعة القیم والرموز واألشكال السلوكیة المقبولة التي تكتسب في إطار   -

  )3(.ثقافة المجتمع وال تقوم إال من خالل البناء االجتماعي لتنتقل إلى األجیال

وھي القیم التي یتشربھا األفراد من المجتمع الذي یعیشون فیھ، وتسھم في تكوینھا  -

وترسیخھا عوامل عدیدة، كالدین والثقافة بمكوناتھا المختلفة من العادات والتقالید، واألنظمة 

  .السیاسیة واالقتصادیة القائمة

مھتدیا بمجموع إن المتمعن في القیم یجدھا عبارة عن الحكم الذي یصدر على شيء  -

المبادئ والمعاییر التي وضعھا المجتمع الذي یعیش فیھ، والذي نجده عامة ما یحدد السلوك 

والقیمة تتضمن قانونا أو مقیاسا لھ شيء من ": "كالكھون"المرغوب من غیر المرغوب، ویقول 

یمة بھذا الثبات على مر الزمن أو بعبارة أعم تتضمن دستورا ینظم نسق األفعال والسلوك،والق

المعنى تتضمن األفعال وطرق السلوك وأھداف األعمال على المستوى المقبول وغیر المقبول، أو 

، فإذا تساءلنا عن األشیاء أو األعمال "المرغوب فیھ والمرغوب عنھ، أو المستحسن والمستھجن

یما یقره وما التي تحكم علیھا بأنھا ذات قیمة، وجدنا الجواب یكمن في ما یستحسنھ المجتمع، أو ف

  .یرضى عنھ، أما ماال یستھجنھ المجتمع فنحكم علیھ بأن ال قیمة  لھ أو بأنھ ذو قیمة سلبیة
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القیمة مفھوم تجریدي ظاھر أو : "المعاني السابقة في التعریف اآلتي" كالكھون"وقد بلور 

،لطرق ضمني،یمیز الفرد أو الجماعة للمرغوب فیھ الذي یؤثر على اختیاراتنا من عدة بدائل

، ویعد لفظ المرغوب فیھ حجر الزاویة في ھذا التعریف، والذي یعني "ووسائل وأھداف السلوك

المستحب بحسب تقالید الجماعة التي تتوحد معھا، أما الرغبة الشخصیة فھي ما نمیل إلیھ شخصیا 

لیة بصرف النظر عن معاییر الجماعة، وأن  ما نرغب فیھ شخصیا یكون مجرد میول وأھواء انفعا

عارضة تتنافى مع ما ینبغي أن یرغب فیھ، ولذلك فإن المرغوب فیھ ھو الذي یلجم ویقید ویرشد 

العبا من العبي كرة القدم،وجد من نفسھ  الرغبات والمیول الشخصیة االندفاعیة،فلو فرض أن 

في رغبة في شرب الخمر بین شوطي المباراة التي ھو یلعب فیھا، فإن رغبتھ ھذه ال تلبث أن تخت

عند زمالئھ الالعبین، أو عند جماعتھ من ) المرغوب فیھ(بمجرد ظھورھا ألنھا تتعارض مع 

الجمھور المشجع، وبعبارة أخرى فالمرغوب فیھ كما فسرناه ھو الذي یوجھ السلوك نحو األفضل 

  .أو األصوب أو األجمل، وبذلك یمكن النظر  إلیھ كقریب وضابط للسلوك

ء على ما تقدم، ھي اھتمام أو اختیار أو تفضیل، یشعر معھ صاحبھ إن القیمة في الواقع وبنا

، فالمفھوم االجتماعي للقیم إذن ...أن لھ مبرراتھ الخلقیة، أو العقلیة أو الجماعیة أو المجتمعیة

مقصور على تلك األنواع من السلوك التفضیلي المبني على مفھوم المرغوب فیھ، الذي ھو المرآة 

  1.عة أي كان نوعھاالعاكسة لقیم الجما

إن معنى القیم یرتبط ارتباطا وثیقا بالمعاییر كما سبق الذكر، ھو ما یقوم بھ أكبر عدد من 

الناس في موقف معین، أي أن كل واحد یسلك كما یسلك اآلخرون وأن ما یتكرر بصفة مستمرة 

معیاریة  وعامة یولد شعورا بأنھ حقد وضروري وواجب، ولذلك فالقول بأن القیم ذات طبیعة

معناھا أنھا تختلف باختالف الجماعات والنظم السائدة فیھا، ویتلخص ذلك في أن الفرد یقوم 

  .بواجبھ االجتماعي، ویحترم ممارسات مجتمعھ وعاداتھ، ویكون لھ بذلك سلوك سوي اجتماعیا

والسلوك السوي یختلف من ثقافة إلى أخرى، فما یكون سلوكا سویا في ثقافة ما، یكون 

، "إن رذائل بیكادلي ھي فضائل بیرو:" افا في ثقافة أخرى،ولذلك یقول المثل اإلنجلیزيانحر

وسمي من أجلھا الرذیلة " لندن"في " بیكادلي"ومعنى ھذا أن الحریة الجنسیة التي عرف بھا حي 

بأمریكا الجنوبیة، وھكذا " البیرو"ھي السلوك الشائع والمعیاري الذي یجب إتباعھ في جمھوریة 

كل مجتمع یضع لنفسھ معاییر سلوكیھ وتصرفات لألفراد في ھذا المجتمع تعكس معاییر  نجد
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المجتمع الذي یقوم علیھا، ولھذا فالشخصیة السویة ال یمكن أن تعرف وال یمكن أن یحكم علیھا إال 

 بعالقاتھا بالمحیط الثقافي الذي تعیش فیھ، فالسلوك إذن یكون سویا أو منحرفا على أساس مطابقتھ

  )1(.لقیم ومعاییر المجتمع في زمن معین ومكان معین

  یتطلب الحفاظ على وحدة المجتمع وصونھا احترام ما اتفقت علیھ الجماعة، من عادات

وتقالید وسلوك جماعي، وقد حرصت مواد الدستور أن تظھر ھذه في المعامالت والتعامل بین 

كل ضمني أو صریح في نسیج القیم الثقافیة األفراد في مختلف المستویات، ولذلك نجدھا ماثلة بش

دعت مواد الدستور إلى احترام القیم اإلنسانیة، : األخرى، ففي تأكیدھا على الشخصیة الوطنیة مثال

التي یحملھا كل فرد كالمحبة والتعارف والتمسك باألصول، وغیر ذلك، ونجد األمر نفسھ یتكرر 

األخالقیة وكأنھا تؤطر باقي القیم، وھو الھدف من  مع القیم الثقافیة األخرى، بحیث تظھر القیم

  .القیم االجتماعیة

إن التمسك بالقیم االجتماعیة یفرض نوعا من الوعي، الذي یجب أن تتقاسمھ الجماعة، بشأن 

األشیاء المادیة، باعتبارھا اإلدراكات التي تثیر اھتمام الفرد، حتى ال تطغى األنانیة على روح 

ى العدالة، فالوعي یتمثل في األفكار ذات القیمة، والقیمة ھي إحساس عمیق الجماعة والتسلط عل

  .بحاجات األفراد والحاجات إلیھم

یتطلب الوعي درجة من التفكیر العمیق، وروح التضحیة واإلحساس باھتمامات الفئات 

لتربویة المختلفة للمجتمع، كما تتضمن إرادتھم وآمالھم، في اتجاه األھداف التي ترمي السیاسة ا

واالجتماعیة إلى تحقیقھا، وھذه األفكار ھي األساسیة في تبني قیم اجتماعیة، مستخلصة من ثقافة 

وتاریخ المجتمع والمالحظ أن األفعال التي تصدر أفراد المجتمع، قد تمثل قیم الشر أو قیم الخیر، 

بولة اجتماعیا أو غیر أي قیم إیجابیة أو سلبیة، ومن ثم نجد أن ھذه األفكار قد تكون أفعاال مق

مقبولة، ولذلك یضع كل مجتمع جھازا من المفاھیم األخالقیة والمثل العلیا، التي تؤطر سلوك 

  .األفراد داخل المجتمع

وال شك أن التحوالت السیاسیة واالقتصادیة تؤثر بشكل مباشر على سلوك األفراد، مما 

  ) 2(.یؤدي إلى تحول في القیم االجتماعیة

القیم التي تمثل الفرد بغیره من أفراد المجتمع ومیلھ إلى مساعدتھم حیث یجد في  كذالك ھي

  .ذلك إشباعا لرغبتھ في خدمة أفراد مجتمعھ ویتمیز أصحابھا بالعطف واإلیثار
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كما أنھا توضیح لموقف اإلنسان وتحدیده بدقة من الجماعة التي یعیش معھا صغیرة كانت 

كبر كالعالم كلھ، كما تعني توضیح عالقة ھذا اإلنسان بالكون كاألسرة أم كبیرة كالمجتمع أم أ

والبیئة، وما یحكم ھذه العالقات من نظم اجتماعیة كالدین واألسرة والسیاسة واالقتصاد والثقافة 

  .والفكر وأنواع السلوك والعادات والتقالید واألعراف

الذات وتقرب جدا من أن القیم االجتماعیة في أنقى صورھا تتجرد عن : "ویرى نسیرینجر

  ".القیم الدینیة

والقیم ھي شخصیة وقیم جماعیة واتحاد ھذه القیم یكون ما یسمى القیم االجتماعیة التي -

یدخل في معناھا كل القیم التي ورثھا المجتمع من دین أو عصبیة أو غیرھا من الروابط 

تستوعب الدین والفكر في شكل والضوابط والتقالید والعوائد والعالقات التي تستوعب اللسان كما 

  1.عقد اجتماعي تكون غایتھ التواضع على قیم اجتماعیة معینة تحدد طبیعة ووجھة المجتمع

وھي كل ما نتیجة المجتمع ویفضي إلیھ االجتماع من قیم شخصیة وقیم دینیة واقتصادیة  -

لقیم االجتماعیة أصال وسیاسیة وھي التي تمثل بوتقة تنصھر فیھا كل القیم السابقة من حیث كون ا

  .لھذه القیم المتفرعة

فالقیم عموما من أھم الدینامیات التي توجھ سلوك الفرد في حیاتھ الیومیة وھي تمثل المراكز 

النشطة في الجھاز النفسي االجتماعي لكل فرد التي تستقبل األحداث المادیة بصورھا المختلفة ثم 

ه إلى تكوین العالقات البشریة في الجماعات المختلفة تقوم بعملیة إنتاج السلوك الذي یقود بدور

والقیمة االجتماعیة في أبسط حاالتھا، تنشأ وتتكون في موقف المفاضلة واالختیار حیث یتحتم على 

  .الفرد اختیار أحد الحلین بقدر ما تسمح بھ قدراتھ وإمكانیاتھ

االتجاھات العقلیة التي یكون مجموعة من : "ولذا فإنھ یمكن تعریف القیم االجتماعیة بأنھا

  ".فیما بینھا جھاز شبھ مقنن یستخدمھ اإلنسان في قیاس وتقدیر المواقف االجتماعیة

وتمر القیم بمراحل عدیدة حتى تستقر وتصبح ھي الوحدات المعیاریة في الضمیر 

  .ت النسبياالجتماعي لدى اإلنسان، وأثناء ھذا التطور والنمو تأخذ القیمة االجتماعیة صفة الثبا

والقیمة تمثل ركنا أساسیا في تكوین العالقات البشریة، إذ أن القیمة ھي التي تنتج السلوك، 

، ھو الذي یؤدي إلى تكوین شبكة العالقات البشریة، وھذه األخیرة "التفاعل االجتماعي"والسلوك 

  .تؤثر مرة أخرى على تكوین القیم وتطویرھا

  :أنواع القیم االجتماعیة- 2
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 :قیم الخلقیةال-1- 2

وھي مجموعة المبادئ الخلقیة والفضائل السلوكیة والوجدانیة التي یجب أن یتلقنھا الفرد ویكتسبھا 

ویعتاد علیھا، وھي ترسیخ السجایا الفاضلة في النفس واالبتعاد عن السلوكات السیئة وغیر 

  1.السویة

 :القیم الدینیة-2- 2

حیاة، وھي ننجھ إلى تكوین الفرد الصالح لیست مبادئ نظریة ولكنھا سلوك وعمل وواقع 

فإذا تم ذلك یتحقق قیام المجتمع القوي السلیم الذي یتعاون أفراده على البر والتقوى وتستقر في 

  .دعائم الكفایة والعدل والسالم

  : القیم الجمالیة - 2-3   

یل من وھي تھتم بنواحي الشكل والتناسق ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھو جم

  .ناحیة الشكل أو التوافق والتنسیق

  :القیم االقتصادیة - 2-4   

تھتم بالنواحي المادیة ویعبر عنھا الفرد من خالل میلھ إلى ما ھو نافع، بحیث یتخذ من 

البیئة والعالم المحیط بھ وسیلة للحصول على الثروة وزیادتھا عن طریق اإلنتاج والتسویق 

، كما أنھا مجموعة من األحكام التي شرعھا اإلسالم لحل مشكالت واالستھالك واستثمار األموال

  .الحیاة االقتصادیة وتنظیم عالقة اإلنسان بالمال من صیانة ونفقة

  :القیم السیاسیة - 2-5   

وھي تھتم بنواحي السلطة والمركز االجتماعي،ویعبر عنھا اھتمام الفرد بالنشاط السیاسي أو 

جماھیر ویتمیز األشخاص الذین تسود عندھم القیم بالقیادة في العمل السیاسي وحل مشكالت ال

نواحي الحیاة المختلفة ویتصفون بقدرتھم على توجیھ غیرھم، كما أنھا إعداد الفرد ألن ُیَساَس 

  .على التدبیر الحكیم والنظر الحصین في عواقب أمرھا)2(ویُسوس، أو تعوید الفرد

  :القیم النظریة - 2-6  

والحقیقة، ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى اكتشاف الحقیقة، فیتخذ اتجاھا وتھتم بالمعرفة 

معرفیا من البیئة والعالم المحیط بھ، فھو یسعى خلف القوانین التي تحكم ھذه األشیاء للتعرف 

  .علیھا، وھؤالء یتمیزون بأن نظرتھم موضوعیة، نقدیة، معرفیة، تنظیمیة
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   مما سبق یتضح أن للقیم االجتماعیة أنواعا مختلفة حیث تحدد وتستمد مضمونھا

ومعاییرھا وأسسھا من طبیعة المجتمع الذي توجد ومن ثمة فإن القیم االجتماعیة تختلف من مجتمع 

  ) 1(.آلخر

  :مكونات القیم االجتماعیة- 3

  :تتكون القیم االجتماعیة من ثالث مقومات أساسیة ھي

  : المكون المعرفي-1- 3

یشمل المعارف والمعلومات النظریة، وعن طریقھ یمكن تعلیم القیم، ویتصل ھذا المكون 

البدائل الممكنة للشخص : بالقیمة المراد تعلمھا وأھمیتھا وما تدل علیھ من معاني مختلفة وتعرف

  .وینظر في عواقب كل بدیل ویقوم باالختیار الحر بین البدائل

  :جدانيالمكون الو-2- 3

ویشمل االنفعاالت والمشاعر واألحاسیس الداخلیة وعن طریقھ یمیل الفرد إلى قیمة معینة، 

یصل ھذا المكون بتقدیر القیمة واالعتزاز بھا، وفي ھذا الجانب یشعر الفرد بالسعادة الختیار 

  .بالقیمة أمام المأل للتمسكالقیمة ویعلن االستعداد 

  :المكون السلوكي-3- 3

تظھر فیھ القیمة، فالقیمة تترجم إلى سلوك ظاھر، ویتصل ھذا الجانب بممارسة ھو الذي 

القیمة أو السلوك الفعلي واألداء النفسي الحركي، وفي ھذا الجانب یقوم الفرد بممارسة القیمة 

  )2(.وتكرار استخدامھا في الحیاة الیومیة

  3:أھمیة القیم االجتماعیة- 4

 :بالنسبة للفرد -1- 4

  :الكینونة اإلنسانیة القیم جوھر-

تضرب القیم جذورھا في النفس البشریة لتمتد إلى جوھرھا وخفایاھا وأسرارھا، وھي تشكل ركنا 

أساسیا، في بناء اإلنسان وتكوینھ، ولقد كانت رسالة اإلسالم فیھ واضحة تمام الوضوح وقاطعة بما 

ورسالتھ ودوره یتولد عنھا لزاما ال یدع مجاال للتقول أو التزییف، فبیان حقیقة اإلنسان وجوھره، 

  .غیر صحیح في التعامل مع اإلنسان وتنشئتھ وتربیتھ" منھجا"

  :القیم تحدد مسارات الفرد وسلوكیاتھ في الحیاة-
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ینبع السلوك اإلنساني من القیم التي تنشأ بدورھا من التصور والمعتقد والفكر فتفكیر اإلنسان في 

وبناء تصوراتھ عنھا، ھو الذي یحدد منظومتھ القیمیة، ومن ثم األشیاء والمواقف التي تدور حولھ 

  .تصدر أنماط السلوك وفق ھذه المنظومة

  :القیم حمایة للفرد من االنحراف واالنحدار وراء شھوات النفس وغرائزھا-

لقد تحدث اإلسالم عما للغرائز من تأثیر على النفس البشریة، فلم ینكرھا أو یقھرھا ألن قھرھا 

زمات ومشكالت في تلك النفس ولكنھ وضع نظاما قیمیا مسیطرا على تلك الغرائز سیولد أ

واألھواء، ویعمل على ضبطھا وتنظیمھا فتكون خادمة لإلنسان ال سیدة علیھ، ألن سیادة الغرائز 

تعني الضیاع؟؟؟ وقد أمتن هللا  سبحانھ على المؤمنین بأن ھداھم إلى الدین القیم وأن حبب إلیھم 

  .وزینھ في قلوبھم وكره إلیھم الكفر والفسوق والعصیان وذلك سبیل الرشد والصالحاإلیمان 

  :تزود القیم اإلنسان بالطاقات الفاعلة في الحیاة وتبعده عن السلبیة-

قیم الفضیلة تعزز لدى اإلنسان الطاقات الفاعلة وتمكنھ من التفاعل اإلیجابي مع مواقف الحیاة 

ومنظومتھ القیمیة مسیطرة فھو ینتقل  )1(اراتھ بینة وقناعاتھ مبصرةالمختلفة، فأھدافھ واضحة ومس

من النجاح إلى النجاح بكسب الثقة بنفسھ، أما عندما تسیطر القیم السلبیة على اإلنسان فإنھا تورثھ 

  .العجز والضعف وسوء الحال، فأعمالھ سیئة وأفكاره سیئة  ویفقد ثقتھ بنفسھ

  

  

  

 :بالنسبة للمجتمع -2- 4

أھمیة بالغة في حیاة األمم والشعوب فالمجتمع اإلنساني مجتمع محكوم بمنظومة معاییر للقیم 

تحدد طبیعة العالقة بین األفراد في شتى مجاالت الحیاة كما تحدد مجموعة المعاییر التي یتعامل 

  .بھا المجتمع مع غیره من المجتمعات اإلنسانیة

  :القیم تحفظ للمجتمع بقاءه واستمراریتھ-

اء المجتمعات ال یتعلق فقط بالمعاییر المادیة بل ھو مرھون بما تمتلكھ من معاییر إن بق

قیمیة وخلقیة فھي األسس والموجھات السلوكیة، التي ُیْبنى علیھا تقدم المجتمعات ورقیبھا والتي 

في إطارھا یتم تحدید المسارات الحضاریة واإلنسانیة ورسم معالم التطور والتمدن البشري وفي 

ة اختالف الموازین وفقدان البناء القیمي السلیم فإن عواقب ذلك ال محالة وخیمة تؤول حال

  .بالمجتمع إلى الضعف والتفكك واالنھیار
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  :القیم تحدد للمجتمع ھویتھ وتمیزه-

فالمجتمعات تتمایز وتختلف عن بعضھا لما تنتابھ من أصول ثقافیة ومعاییر قیمیة، تمثل 

ظھر القیم كعالمات فارقة وشواھد واضحة لتمیز المجتمعات عن بعضھا، نواحي الحیاة المختلفة وت

ومن ھنا فإن الحفاظ على ھویة المجتمع تنبع من المحافظة على معاییره القیمیة المتأصلة لدى 

أفراده، والتي ھي جزء من عمومیاتھ الثقافیة فإن زعزعت ھذه القیم واضمحلت فإن ذلك یكون 

  .ة الممیزة للمجتمع وضیاعھامؤشرا داال على ضعف الھوی

  :القیم تحفظ المجتمعات من السلوكیات االجتماعیة واألخالقیات الفاسدة-

تؤمن القیم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكیات والقیم واألخالق التي تحفظ لھ سالمتھ من 

وتحارب  المظاھر السلوكیة الفاسدة، مما یجعلھ مجتمعا قویا تسوده قیم الحق والفضیلة واإلحسان

فیھ قیم الشر والفساد وھنا تبرر أھمیة البناء القیمي السلیم لألفراد حیث یتمكنون من التمییز بین 

  )1(.الخیر والشر، النافع والضار، وفق معاییر الثقافة التي یؤمنون بھا

  :أسالیب نقل القیم االجتماعیة للطفل - 5

مع المواقف واألشیاء واألشخاص  یولد الفرد وھو خال من اإلیدیولوجیة التي تحدد تعاملھ -

واألھداف التي تنتظم علیھا محاور حیاتھ، ثم یتولى المنشئون في األسرة والمجتمع بكافة مؤسساتھ 

مسؤولیة تعلمھ وتوجیھھ في ضوء ما تتمثلھ ثقافة ذلك المجتمع من قیم، وقد أكدت الدراسات أن 

حیاتھ المختلفة، وما یمر بھ الفرد في ھذه  عملیة التنشئة تستمر بالنسبة للفرد على امتداد فترات

الفترات من خبرات یلعب فیھا  المنشئون دورا واضحا، نظرا لما لھؤالء من قدرة على إشباع 

  .حاجاتھ وتمكینھ من تكوین معان ودالالت لألشیاء في محیط البیئة

 Gans" "جنزبرج"وتعتبر الحیاة األكادیمیة مصدرا أساسیا للتنشئة القیمیة، فقد أوضح 

berge " أن القیم ال تصبح محكا مرجعیا ھاما لقرارات األفراد إال في عمر الخامسة عشر

والسادسة عشر، وبالتالي فھي أكثر طوعیة للتشكیل والتغییر من خالل معایشة الخبرات الدراسیة 

  .التي عادة ما یكون لھا دورھا الواضح في ھذه الفترة العمریة

وقد اختلف الباحثون في الكیفیة التي یكتسب بھا الفرد قیم مجتمعھ، فھل ھي عملیة معقدة 

غامضة؟ وھل ھي عملیة تبني لقیم لم یكن تبنیھا قبل ذلك في متصل أحد طرفیھ تبني القیم وطرفھ 

أن المشكلة تكمن في كیفیة نقل اإلطار  "Aperal"" أبریل"اآلخر الھجر والتخلي، ویرى 

أن لدى " Ferry" "ُتولمان فیري"أما . ونسق األھداف واالتجاھات المختلفة إلى األفرادالمرجعي 

اإلنسان حاجة أساسیة إلى االستكشاف، تلك الحاجة التي تملي على المجتمعات وجود معاییر 
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معرفیة وتذوقیة وأخالقیة للقیم یتم خاللھا تمكین الفرد من التمییز بین الحقیقي والزائف، والجمیل 

القبیح، والحسن والرديء، من منظور الثقافة المعینة، ویرجع االختالف بین الباحثین في تفسیر و

كل منھم، والتي غالبا ما  1نتائج بحوثھم إلى اختالف المبادئ والمفاھیم األساسیة للتعلم التي یتبناھا

لیة، ویقف اإلسالم تكون منتمیة إلحدى  نظریات التعلم المشھورة كالسلوكیة أو المعرفیة أو التحلی

من كیفیة اكتساب األفراد للقیم موقفا خاصا متمیزا، یتناسب مع نظریتھ الشمولیة لإلنسان والحیاة 

  .والكون، وعالقتھا بما قبلھا وما بعدھا

  :وتالمذتھ سبعة أوضاع، وھي" Raths" "راتز"ویتم تكوین القیم حسب   -

تیار قیمھ دون تأثیر خارجي، مما یؤدي یجب أن یترك الفرد حرا في اخ  :االختیار الحر-

  .إلى تقویة القیمة لدیھ

توسیع مجاالت الفرد بحیث یسمح لھ ذلك بالتعرض إلى بدائل متعددة، تنتج  :توفر البدائل-

  .لھ التوافق مع میولھ النفسي

یطلع الفرد على نتائج األشیاء والموضوعات التي یعرفھا في وسطھ،  :معرفة نتائج البدائل-

  .یكون االختیار ذو معنى قیمي أصیلحتى 

  .إن استدخال قیمة یوفر للفرد عناء الالتوافق مع المحیط االجتماعي :التعلق بالقیم-

  .یصّرح الفرد بالقیمة التي یعتنقھا ویعتقد في التجمعات العامة: اإلعالن عن القیمة-

ت في شكل سلوك أو إن القیمة ال تكتسب ذروتھا في الفرد، إالّ إذا ظھر :العمل بالقیمة-

  .موقف إزاء شيء أو موضوع

  ) 2(.تخلق القیمة في الفرد إحساسا ممیزا ونموذجا لشخصیة ثابتة :تكرار القیمة-

  :ومن أھم األسالیب التي تستخدم لنقل القیم االجتماعیة للطفل ما یلي  -

  :التعلم بالتدعیم -

یكتسب من خالل خبرتھ داخل األسرة إن الفكرة األساسیة من التعلم بالتدعیم، ھي أن الطفل 

  .المعاییر القیمیة التي تضبط سلوكھ، حیث یعرف أن یأتیھ، سیجلب لھ أو السخط من طرف والدیھ

وبالتالي یجازى علیھ، ویقرر مبدأ التعلم بالتدعیم أن الطفل یكتسب قیم الوالدین باستقرار 

  .ومن خالل استخدام ھؤالء لمبدأ الجزاء

ة في توجیھ السلوك تخضع إلى ما یتوقعھ الطفل من جزاء من شأنھا أن إن القاعدة العام

 تخفض 
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التعلم  1التوتر، في حالة اإلیجابیة للسلوك أو تزید من األلم في حالة السلبیة لھ، إن مبدأ

  .بالتدعیم یقرأن الطفل یتعلم أي شيء من شأنھ اإلفضاء إلى خفض التوتر أو زیادة األلم

التدعیم مظھران، یخص المظھر األول دور المثیر ودرجة أھمیتھ یكتنف نظریة التعلم ب

بالنسبة للطفل، ویتعلق المظھر الثاني الشخصي، ویتضح محتوى المثیر من خالل أسلوب التعلم 

  .الذي تلقاه الطفل

أما مضمون الدافع فیتمثل في درجة إشباع المیل لدى الطفل، مما یجعل التعلم بالتدعیم یدفع 

كرار السلوك نفسھ في اتجاه قیمة المثیر نفسھ وأھمیة نتائجھ، مما یؤدي إلى تعلم بالطفل إلى ت

   ) 2().القیمة(طرق إشباع التواقع، وتفریغ الطاقة الوجدانیة على موضوع المیل 

 : تكوین الخبرة في موقف اجتماعي-

والخبرة أي غرس القیم في النفس والمشاعر عن طریق تكوین الخبرة في موقف اجتماعي 

محاولة أو تجربة نقوم بھا، فنتعامل "أنھا  عموما ھي كما عرفھا أحد فالسفة التربیة المعاصرین

مع شيء أو شخص أو مجموعة مؤثرات تشكل صیغة متكاملة فیحدث فینا ذلك تغییرا فكریا 

كن وجدانیا، سلوكیا نستفید منھ للتكیف في المستقبل مع أشیاء أو أشخاص أو مؤثرات مشابھة ول

،لكي یمكن "التغیر الذي تحدثھ فینا الخبرة یجب أن یرتبط ارتباطا شعوریا بالنتائج التي تصدر عنھ

االستفادة منھ في المستقبل، فلیس مجرد لمس الطفل النار بأصبعھ وانسحا بھا خبرة، وإنما الخبرة 

لوقوع في مثل ھذا أن ترتبط حركة إصبعھ باألم الذي یعانیھ من جزاء ذلك ارتباطا یجعلھ یتفادى ا

 .األلم مرة أخرى

،وھو ما یدل على أن الخبرة تقاس ...وال یتم ذلك إال إذا ترك ھذا االرتباط أثرا في التفكیر

 )3(. بما تؤدي إلیھ من إدراك العالقات أو النتائج

  :أسلوب القدرة -   

ون المعلم قدوة شدد الكثیر من المربیین المسلمین على التربیة بالقدوة الحسنة وأكدوا أن یك

یقتدي بھ طالبھ في الممارسة والسلوك ألن اإلنسان بالفطرة یحاول التشبھ بمن یحبھم ویحترمھم 

  .ومن یعجب بھم

  :أسلوب االعتبار -
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إن ھذا األسلوب ھو أسلوب التربیة بالعبرة والبرھان والدلیل العقلي والحسي لما لھ من دور 

  .لى االنتباه والتأمل في نظام الكون وظواھره ولالعتبارفي تربیة العقل والحواس وحفز المتعلم ع

ویتمیز ھذا النوع من األسالیب بإمكانیة استخدامھ للتركیز على الظواھر والموضوعات 

الكونیة، كذلك لبیان ماھیة اإلنسان وُخلُقِھ وقوتھ ومآلھ، والستمطار العقول وعصفھا وإثارة 

 )1(.لمقارنة ومعرفة المغزىالمشاعر واالنفعاالت ویعتمد لالعتبار با

 :الطریقة القصصیة -

   2.ھي طریقة تعتمد على تقاریر مسجلة لحوادث منفصلة في الزمن

تعتبر التربیة بالقصة نوعا آخر من التربیة تستخدم الحادث، ولكنھ حادث خارجي یقع 

للقارئ ألشخاص غیر قارئي القصة أو مستمعیھا، ومع ذلك فھو مؤثر في النفس كما لو كان یقع 

  .أو المستمع ذاتھ

أحدھما ھو المشاركة الوجدانیة، ... وھذا التأثیر للقصة یقع عن طریقین اثنین في وقت واحد

فالمستمع أو المشاھد أو القارئ یتابع حركة األشخاص في القصة ویتفاعل معھم فیفرح لفرحھم أو 

  .یحزن علیھم، أو یشھد بھم كما لو كانوا أحیاء یتحركون أمامھ

الطریق اآلخر فربما كان یتم عن غیر وعي كامل من اإلنسان ذلك أن قارئ القصة أو  أما

 3سامعھا یضع نفسھ مع أشخاص القصة أو یضع نفسھ إزاءھم، ویظل طیلة القصة یعقد مقارنة

خفیة بینھم وبینھ، فإن كانوا في موقف الرفعة والتمیز، تمنى لو كان في موقفھم، یصنع مثل 

وإن كانوا في موقف یثیر االزدراء والكراھیة، حمد لنفسھ أنھ لیس كذلك، وبھذا صنیعھم البطولي، 

التأثیر المزدوج تثیر القصة انفعاالتنا وتثیر فینا تأثیرا توجیھیا یرتفع بقدر ما تكون طرقة األداء 

الفنیة بلیغة ومؤثرة، وبقدر مل تكون المواقف داخل القصة مواقف إنسانیة عامة ال مواقف فردیة 

  4.ذاتیة

  :طریقة تمثیل األدوار        

ھي طریقة تعلیمیة تقوم على تمثیل موقف یمثل مشكلة محددة من قبل بعض الطلبة وبتوجیھ 

المعلم، وخالل التمثیل یتقمص الطلبة الممثلون لشخصیات المواقف وأحداثھ، ویؤدون أدوارھم 
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لممثلة، وینفذونھا، وبعد االنتھاء من بفاعلیة، في حین یشاھد الطلبة اآلخرون ویالحظون المواقف ا

  .التمثیل ینظم المعلم مناقشة موجھة یشارك فیھا الطلبة جمیعا

  :وتنبع أھمیة تمثیل األدوار في تعلیم القیم وتعلمھا من القضایا اآلتیة

إثراء خبرات الطلبة الوجدانیة والشعوریة من خالل عرض القیمة في صورة تمثیلیة  -

جمیعا في أداء أدوار محددة فیھا، فالممثلون یتقمصون األدوار  مشاھدة، یشارك الطلبة

ویتفاعلون معھا، والمشاھدون یالحظون ویتبصرون وینفذون، فالطالب الذي یمثل دور 

یشعر من حالل تقمصھ لھذا الدور وما یتضمنھ عمل ... العالم وھو یبحث ویقرأ ویؤلف

ر األم الحنون تشعر بمعنى الحنان الذي العالم ودوره في الحیاة، والتلمیذة التي تمثل دو

تكنھ لھا أمھا وأبوھا وأفراد أسرتھا أما المشاھدون فیدركون ما یمر بھ الممثلون من 

مواقف وجدانیة وشعوریة فیقتربون أكثر من فھم مشاعر اآلخرین والتعاطف معھم، كما 

الممكنة أن  أن المشاھد یمكن أن یتصور نفسھ في موضع الممثل ویفترض أنواع السلوك

 .تصدر عنھ

توفیر مواقف تجریبیة لمواقف ومشكالت الحیاة المختلفة وكیفیة التعامل معھا واألمر الذي  -

یرسخ عند التالمیذ ھو منھج التعامل مع األحداث والظروف ففي واقع الحیاة تلحظ أن 

صرف، الشعور، فالت: الفرد غالبا ما یتعامل مع المشكالت والمواقف وفق الترتیب اآلتي

فالتفكیر، ثم بعد انقضاء الموقف وتقویمھ یتمنى لو أنھ تصرف بطریقة مغایرة، أما في 

: تمثیل األدوار فإن الطلبة یتعلمون أن یشعروا أوال، ثم یفكروا ثانیا، ثم یتصرفوا ثالثا أي

وھو ما یساعد على اتخاذ القرارات المناسبة ألفعالھم بناء ) الشعور، فالتفكیر، فالتصرف(

ى النتائج المتوقعة لما یصدر عنھم من سلوك وھي قضایا أساسیة في تعلم القیم عل

  1. وتعلیمھا

  :مؤسسات نقل القیم االجتماعیة - 6

 :األسرة-1- 6

تعتبر من أھم عوامل التنشئة االجتماعیة للطفل وھي الممثلة األولى للثقافة العامل األول في 

أو تختلف فیما بینھا من حیث األسالیب  صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعیة، وتتشابھ األسر
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السلوكیة السائدة أو المقبولة في ضوء المعاییر االجتماعیة حسب طبقتھا االجتماعیة وبیئتھا 

  1.الخ...الجغرافیة والثقافیة

فاألسرة ھي التي تزود الفرد بالرصید األول من القیم وكذلك تزوده بالضوء الذي یرشده في 

سرة یعرف الفرد الحسن والقبیح المرغوب وغیر المرغوب، وتمنح سلوكھ وتصرفاتھ، ففي األ

األسرة الطفل أوضاعھ االجتماعیة وتحدد لھ اتجاھاتھ وسلوكھ وقیمھ واختیاراتھ والمثل التي 

تتبعھا، ولھذا یستجیب الطفل تلقائیا الھتمام اآلباء السیاسي مثال ویقوم بتكرار ھذا الموقف 

ون اعتبار للتعقیدات التي قد ترتبط بمعتقدات وقیم األب الذي تجعلھ للحصول على اھتمام األسرة د

  .یفضل ھذا االتجاه السیاسي دون سواه

ولألسرة أیضا دورھا وأھمیتھا في إكساب الطفل المعاییر العامة التي تفرضھا أنماط الثقافة 

لیھ، بھذا المعنى السائدة في المجتمع، كما یكتسب أیضا المعاییر الخاصة باألسرة التي تفرضھا ع

تصبح األسرة وسیلة للحفاظ على المعاییر في فعالیتھا على دور الفرد في األسرة، وما یقوم بھ من 

نشاط وما یرتبط بھ من عالقات وعلى نوع تفاعلھ مع بقیة أفراد األسرة، بما في ذلك تحقیق 

عالقة تبادلیة قوامھا  مطالبھ في مقابل تحقیق مطالب األسرة، وبذلك تصبح عالقة الفرد باألسرة

األخذ والعطاء، وضوابطھا ما یسود بین األسرة وأفرادھا من معاییر عامة ومعاییر أسریة 

  2.خاصة

على 3كما حظیت األسرة بقدر كبیر من اھتمام الباحثین فینا یتعلق بإسھامھا في إقبال الشباب

أنھ إذا كانت العالقة بین  "Hunt" ھنتتعاطي المخدرات أو ابتعاده عنھا، حیث تبین من دراسة 

األب واألبناء یسودھا التسیب أو التفكك ازداد احتمال إقبال األبناء على التعاطي، وإذا كانت 

العالقة تتسم بالتسلط من جانب اآلباء فاالحتمال قد یكون إقبال األبناء على التعاطي متوسطا، أما 

فإن  - جنبا إلى جنب مع التوجیھ والحزم أي یسودھا الحب والتفاھم–إذا كانت العالقة دیمقراطیة 

احتماالت األبناء على التعاطي تكون ضئیلة، كما كشفت نتائج البحوث والدراسات في ھذا الصدد 

أن ھناك ارتباطا قویا بین أقدم الطالب على تدخین السجائر وتعاطي المخدرات، وبین اإلقامة 

  .بعیدا عن األسرة

م في تیسیر إقدام الشباب على تعاطي المواد النفسیة أو والخالصة أن األسرة تقوم بدور مھ

  .  تعویقھ، وھو ما یؤكد الدور المھم لألسرة في تنشئة ھؤالء
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 :المدرسة-2- 6

المدرسة مؤسسة اتفق المجتمع على إنشائھا بقصد المحافظة على ثقافتھ ونقل ھذه الثقافة من 

جسمانیا وعقالنیا وانفعالیا واجتماعیا إلى جیل إلى جیل وتوفیر الفرص المناسبة للطفل كي ینمو 

   1.المستوى المناسب الذي یتفق مع ما یتوقعھ المجتمع من المستویات وما یستطیعھ الفرد

وھي المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة ونقل الثقافة وتوفیر الظروف 

المدرسة مزودا بالكثیر من المعاییر المناسبة للنمو في جمیع الجوانب، حیث یأتي الطفل إلى 

االجتماعیة والقیم واالتجاھات التي اكتسبھا من األسرة بشكل أساسي، ثم تأتي المدرسة فتوسع 

الدائرة االجتماعیة للطفل حیث یلتقي بجماعة جدیدة من الرفاق، ویتعلم أدوارا اجتماعیة جدیدة، 

مع معلمیھ، ویتأثر بالمنھاج الدراسي، فیزداد والتوفیق بین حاجاتھ وحاجات اآلخرین، كما یتفاعل 

   2.علما وثقافة وتنمو شخصیتھ بذلك في كافة جوانبھا

وتمارس المدرسة میكانیزمات مختلفة لتحقیق وظیفتھ االجتماعیة في عملیة التنشئة 

  :لتالمیذھا، ومن ھذه والمیكانیزمات ما یأتي

عیم القیم التي یغلب االتفاق علیھا قد تستعمل المدرسة طرق مباشرة ومقصودة وواعیة لتد -

من جانب المجتمع، وذلك بتناول ھذه القیم صراحة في مواد الدراسة وشرحھا وتأكید ضرورة 

التمسك بھا، كما أن ذلك یمكن الوصول إلیھ عن طریق غیر مباشر كما ھو الحال في مسائل 

 .الحساب مثال، أو قطع المطالعات وما إلى ذلك

ال یقتصر بطبیعة الحال على المواد الدراسیة، بل أن النشاط  كما أن دور المدرسة -

المدرسي نجد منھ ما ھو منظم وموجھ بحیث یتعلم منھ قیما معینة مثل المواظبة وحسن االستماع 

 .إلى المدرس عندما یتحدث والنظام وھكذا

مثابة امتداد كما أن استعمال وسیلتي الثواب والعقاب في تدعیم القیم وفي تعلم التالمیذ یعد ب -

لما قد تعلمھ الطفل ابتداء في األسرة، أي أن تستعمل الثواب والعقاب في دورھا في التطبیع 

وإن اختلف جوھر ومغزى الثواب والعقاب في كل من ... االجتماعي مثلھا مثل األسرة

 .المؤسستین

 3.شخصیة المعلم وشخصیة الطالب وشخصیة الدرس العلمي -مصنع للشخصیة–أنھا  -
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أ ھذه الطریقة الفرص المناسبة للتالمیذ لكي یجربوا ویتدربوا على ممارسة السلوك، تھی -

ففیھا تتوافر فرص حقیقیة للتالمیذ لكي یعبروا عن مشاعرھم ویكتشفوا مواقف الحیاة في بیئة 

صفیة آمنة، ویتعرفوا على األفكار الحقیقیة في واقعھا العملي المشاھد، ویحددوا نتائج السلوكیات 

ادرة عنھم وإمكانیة تعدیلھا، وفي تمثیل األدوار ھنالك فرصة دائمة لتجریب أفكار جدیدة الص

   1.وللتعلم من األخطاء

تستخدم ھذه الطرق وأخرى في تنمیة القیم لدى التالمیذ منذ مرحلة الطفولة ویتم غرسھا من 

ذه الطرق على طبیعة خالل األمثلة المعطاة ونماذج السلوك المختلفة، ویتوقف استخدام أیا من ھ

كل مرحلة وحاجاتھا وخصائصھا وتبعا للنسق الثقافي واالجتماعي المحتضن في المجتمع ینشأ 

الطفل ویعلم مبادئھ وقیمھ وتتوزع كافة مھام التنشئة االجتماعیة على جمیع المؤسسات في المجتمع 

  .التربویة منھا والدینیة

  :وسائل اإلعالم واالتصال الجماھیریة - 6-3  

إن وسائل االتصال في حد ذاتھا تعنینا من حیث قیمتھا الحضاریة، ال كأدوات فنیة، أي من 

حیث استخدامھا بفاعلیة في العملیات االتصالیة التي تستھدف نشر أفكار ومعتقدات یمكنھا أن 

تصوغ الرأي العام على نحو یؤثر في كل ما یتصل بحیاة اإلنسان من أمور في المواقف الخاصة 

امة لألفراد والجماعات في النطاقات المحلیة والقومیة والدولیة في شتى مستویات المعرفة والع

  .والممارسة وما لذلك كلھ من تأثیر على مسیرة البشر عامة

إن االتصال الجمعي في المجتمع كظاھرة اجتماعیة یشكل قوة اجتماعیة معینة في البیئة 

ثر بھا على أساس التفاعل المستقر بین المجتمع وبین یمكنھا أن تؤثر في البیئة االجتماعیة وتتأ

  .وسائل االتصال السائدة فیھ

ولوسائل االتصال دور في نشر القیم، حیث إن أخطر ما یرتبط بالتحضر من تحوالت ھو 

التغیر في أسلوب الحیاة االجتماعیة والقیم الحضاریة من االتجاه التقلیدي، وھنا تستطیع وسائل 

ري أن تقوم بدور أساسي في التبشیر بالقیم الجدیدة، وتدعیم القیم التي تخدم االتصال الجماھی

التطور، ومحاربة القیم التي تعوقھ وھي تتمكن من أن تلعب دورا ھاما في تطویر أنماط السلوك 

االجتماعي بما یتالءم مع ظروف الحیاة الجدیدة وتستطیع أن تلفت النظر إلى ھذا كلھ بطرق 

باشرة بعیدة عن الشكل التعلیمي ، أو الوعظي، كما تستطیع أن تقدم النماذج التي مباشرة أو غیر م

  .تحتذي وتضع النماذج المخالفة في إطار منفر أو غیر مرغوب
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وال یمكن إغفال الدور الذي یمكن أن تقوم بھ وسائل اإلعالم في بث القیم العامة التي یراد 

فراد، ھذا وإن واجھ ھؤالء الباحثین صعوبة لھا أن ترسخ وتعمق أو تحصي أو تضعف لدى األ

   1.تحدید الحجم النسبي الذي یمكن أن تؤدیھ ھذه الوسائل في ھذا األمر

األجھزة المرئیة دورا خطیرا في عملیة : إذ تلعب وسائل اإلعالم الجماھیریة وخاصة

، فالجھاز بطریقة دراماتیكیة 2 التطبیع االجتماعي وذلك عن طریق نقل أنماط السلوك والقیم

المرئي یعد الوسیلة اإلعالمیة األولى المفضلة لدى عامة الناس، وخاصة في برامجھ الترفیھیة 

وبالتالي فھو یعد من أخطر الوسائل اإلعالمیة تھدیدا للثقافة القومیة، إذ لھ دور كبیر في التأثیر 

ذھن بالنسبة للكثیر من على األطفال في مرحلة التنشئة االجتماعیة ألنھ یخاطب أشخاص خالیِّي ال

األشیاء الجدیدة وبالتالي یكون لھم االستعداد الستقبال أي معلومات جدیدة واالقتناع بھا، فھو إذن 

  .یخاطبھم من خالل المعلومات الزاھیة التي تؤثر على سلوكھم وقیمھم وآرائھم وعواطفھم

  :التلفزیون -

إلعالم األخرى لدى الكثیر من وھو كأحد األجھزة المرئیة، غالبا ما یحل محل وسائل ا

األفراد فأھل المنزل یفضلون استخدامھ على سائر وسائل اإلعالم األخرى وقلما یستمع أفراد 

األسرة إلى اإلرسال اإلذاعي مثال في فترة اإلرسال التلفزیوني كما أن معظم األطفال یفضلون 

  .لمشاھدتھ على االستذكار ومتابعة الدروس والقراءة وسائر األعما

وھو وسیلة جماعیة یشاھدھا الكبار والصغار، الرجال والنساء على السواء كما أنھ یأخذ 

وقتا كبیرا من أوقات األطفال والمراھقین ویؤثر على معتقداتھم وقیمھم، ولذا فقد تعاظم دوره في 

التنشئة االجتماعیة وخاصة بعد انحسار األسرة الممتدة وحرمان األطفال من عنایة الجدات 

  3.وغیرھم من األشخاص الذین كانوا یقاسمونھم الحیاة داخل األسرة الكبیرة... العمات والخاالتو

وعلى الرغم ما كتب عن اآلثار االجتماعیة السلبیة للتلفزیون على المشاھد فإن التلفزیون 

ویستثیر آثاره االجتماعیة اإلیجابیة كذلك فھو یمكن أن ینمي لدى الطفل خاصة القدرة على التخیل 

خیالھ كما یعمل على توعیتھ بأھمیة دور كل من الولد والبنت في الحیاة، وھو كذلك یمكن أن 

االجتماعیة االیجابیة لدى المشاھد، فكثیر من البرامج والمشاھد التلفزیونیة  4 یساھم في تنمیة القیم

مأساویة لفقراء أو  تحث على بر الوالدین وتقدیم الخیر، واإلحسان، عن طریق ما تقدمھ من مشاھد
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مصابین أو منكوبین في حوادث مما یجعل المجاھدین یتأثرون بھا ویسارعون إلى فعل الخیرات 

في مثل ھذه الحاالت لتقدیم العون إلى إخوانھم المنكوبین، كذلك قد تدعوھم إلى التبرع بالدم 

وتوعیتھم في نفس  إلخوانھم الذین یحتاجون إلیھم ، موضحة أھمیة ھذا التبرع لحیاة اآلخرین

الوقت بعدم وجود أضرار صحیة تصیب المتبرع من جراء تبرعھ، كذلك فإن بعض البرامج 

الدینیة تبصر المشاھدین بأمور دینھم وتقدم لھم بعض اآلیات القرآنیة مع تفسیرھا وشرخھا لھم، 

بعض األمور كما تجیب عن استفساراتھم وأسئلتھم وتدیر الحوار والمناقشة مع بعض العلماء حول 

  .والقضایا التي تھمھم أو تتعلق بشؤون حیاتھم ومجتمعھم وتسویتھا بما یتمشى مع تعالیم دینھم

ونذكر في ھذا الصدد أن البرامج التلفزیونیة الھادفة والمخطط لھا بدقة یمكن أن تنمي 

لخارجین الوعي لدى المشاھدین الراشدین بالعادات الصحیة وقواعد السالمة المروریة ومعاقبة ا

على القانون، وتعلیم األطفال كیفیة معاملة اآلخرین ومخاطبة الكبار ومخاطبة الكبار وتوقیرھم 

وتنمیة بعض القیم االجتماعیة لدیھم كحب الخیر وكره الشر والتعاون والوالء وااللتزام وقول 

ن بعض القیم الصدق وعدم الكذب وغیر ذلك من القیم االجتماعیة اإلیجابیة األخرى، كما تنھى ع

االجتماعیة السلبیة مع بیان عواقبھا كالرشوة والنفاق والریاء والنمیمة والسرقة والخیانة أو عدم 

  .األمانة وغیر ذلك من القیم االجتماعیة السلبیة األخرى

یمكن القول أنھ كما یكون للتلفزیون آثاره االجتماعیة السلبیة على المشاھدین فإنھ یكون لھ 

عیة اإلیجابیة علیھم من خالل ما یشاھدونھ من برامج وأفالم تنمي وتعزز القیم آثاره االجتما

    1.االجتماعیة اإلیجابیة لدى جمھور المشاھدین

 :اإلذاعة -

  :تعتبر اإلذاعة من أكثر وسائل التثقیف والتربیة انتشارا وترجع أھمیتھا في ذلك إلى

 .معرفة سابقة بالقراءة والكتابة أن الكلمة المنطوقة ذات أثر كبیر ألنھا ال تحتاج إلى -

 . وسیلة لتحصیل الثقافة وإلثراء الفكر -

یستفاد من اإلذاعة في خدمة األھداف التربویة من خالل برامجھا المتنوعة في مجاالت  -

 .إعالمیة وتثقیفیة

 2.تزید اإلذاعة في الوعي السیاسي والقوم والعلمي واالجتماعي ألفراد المجتمع -

  :المسرح -
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البعد عن التفكیر االتكالي واألخذ : العلیا لالتجاھات الدیمقراطیة وتنمیتھا مثلغرس المثل  -

بالتفكیر العلمي كأساس لدراسة المشكالت وحلھا، وتقدیر الفرد وإعزاز إنسانیتھ واحترام 

 .تفكیره الخالق

 .تقدیم األنشطة من خالل مواقف تربویة صحیحة تتجسد فیھا القیم السلیمة والسلوك القویم -

 . دمة األھداف الدیمقراطیة عن طریق توضیح ھذه األھداف وبلورتھا في نماذج مقبولةخ -

تبصیر الناس بمشكالت مجتمعھم ومواضع المعاناة فیھ، وإبراز ذلك في صورة حیة  -

 .ملموسة ووضع الحلول المناسبة لھا

  :دور العبادة -

ضافة إلى ما تغرسھ فیھ من أنھا من المؤسسات التي تسھم في تربیة الفرد وتشكیل شخصیتھ فباإل

اتجاه حب الخیر وكره الشر بصفة عامة، فإنھا تكسبھ اتجاھات وعادات اجتماعیة وخلقیة وتعاونیة 

  . سلیمة

وتبین أحكام الدین في مشكالت المجتمع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة ولقد عالج القرءان 

والتربویة ثم إننا نجد في الدین اإلسالمي الكریم والحدیث النبوي الشریف القضایا االجتماعیة 

  1.أعظم األمثلة على التعاون، الحریة، المساواة والشورى

 :جماعة الرفاق -

تتمیز مرحلة الدراسة االبتدائیة بمیل األطفال إلى التجمع في مجموعات داخل المدرسة 

تى خوالي وخارجھا، ویظھر ھذا المیل في حوالي سن السادسة ویستمر في النمو والتطور ح

العشرة ویظل قائما فیما بعد، وتقوم جماعة الرفاق بدور ھام في عملیة التنشئة االجتماعیة وقیمھ 

وعاداتھ واتجاھاتھ وطریقة تعاملھ لصحبتھ وتمكن لھ القیام بأدوار اجتماعیة متعددة ال تیسر لھ 

اط السلوكیة، ففي ھذه الجماعات یعیش الفرد ویكتسب من خاللھا مجموعة من االنم. خارجھا

 2وتتوقف نوعیة ھذه األنماط على نوعیة ھذه الجماعات وطبیعة العالقات القائمة فیما بین أفرادھا

والروابط التي تربطھم، باإلضافة إلى المركز الذي یحتلھ الفرد في الجماعة، واألدوار التي 

  .یمارسھا

ھ معاییرھا وقیمتھا ویتوقف مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق على والئھ لھا ومدى تقبل

  .واتجاھاتھا وعلى تماسك ھذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بین أعضائھا
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وتعرف جماعة الرفاق بأنھا جماعة أولیة تتمیز بالتماسك وبعالقات المودة وتتكون من 

  .أعضاء متساوین من حیث المكانة

  :وتكمن أھمیة جماعة الرفاق من حیث أنھا

التغیرات والتجدیدات والمستحدثات وآخر التیارات واالتجاھات تتولى مالحقة ومتابعة -

األدبیة والفنیة، مما یتیح ألعضائھا فرصا لتوسیع آفاقھم االجتماعیة وإنماء خبراتھم واھتماماتھم 

    1.في جو بعید عن سیطرة الكبار والراشدین

یرتبط بھا من تساعد في إكساب الطفل االتجاھات والمكانات االجتماعیة المناسبة وما  -

 .توقعات

تساعد في تنمیة االعتراف بحقوق اآلخرین ومراعاتھا، وتعتبر جماعة الرفاق الوسط  -

األمثل لتنمیة اإلحساس باآلخرین في الجماعة وبحقوقھم وبالتزاماتھم بالحدود والقواعد 

 .المشتركة التي ینبغي على الجمیع مراعاتھا

 .قد نحو بعض المعاییر االجتماعیة للسلوكتكوین معاییر وقیم وتنمیة الحساسیة والن -

 .إتاحة فرص تحمل المسؤولیة االجتماعیة -

 .تنمیة اتجاھات نفسیة نحو الكثیر من موضوعات البیئة االجتماعیة -

  2.إشباع أھم حاجات الفرد إلى المكانة واالنتماء -
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  خالصـة

الذي تمثلھ ثقافة معینة ھو جملة المعاییر ال تحدد السلوك وتضبطھ  لقد تبین أن النسق القیمي  

وحسب، بل توجھ الرؤى نحو الموضوعات واألشیاء الوجھة القیمیة المالئمة، وتكوین أنماط من 

العالقات الفردیة والجماعیة وتنظیمھا وفق أسس ومبادئ ثقافیة واجتماعیة یرتبط األفراد في ظلھا 

  .مخصیة في إطار العار مكوناتھم الشوتنصھ

ومن خالل المؤسسات التربویة واالجتماعیة یتعلم الطفل ما یكفل لھ االنتماء إلى جماعتھ   

عامالً بمعاییرھا وضوابطھا ومنتھیا بنواھیھا، مجابھا للتوترات التي تقع بفل التداخالت الثقافیة 

على اختالف قطاعاتھ مسایرة في ورواج األفكار، والتبعیة بشتى أنواعھا، فما یكفل تنمیة المجتمع 

  ذلك الركب الحضاري وبالتمسك الثقافیة ھو القیم االجتماعیة
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  تمھید

بفعل العوامل و التغیرات و الظروف االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة و العلمیة و 

التوجھات الفكریة، تمخضت جملة من مصاحبات التغیر االجتماعي من أمثلتھا تباین القیم و 

تعلق اختالفھا، انتشار القیم وولوجھا إلى الثقافة المحل السیما في ظل تعدد وظائف األسرة فیما 

بخروج المرأة للعمل، ولم تقتصر وظیفتھا على تنشئة األطفال و تعلیمھم وتربیتھم وفق ما تنص 

علیھ الثقافة المحلیة خاصة عند تدخل عوامل  أخرى  كوسائل اإلعالم و جماعة الرفاق یرجح كفة 

نھاج مؤسسات تربویة و اجتماعیة أخرى لتساند دور األسرة في أداء ھذه المھمة من خالل الم

التربوي و الكتاب المدرسي، حیث یشكالن مشروعا تربویا لتنفیذ فلسفة المجتمع و الحفاظ علیھا و 

العمل على استمرارھا السیما في ظل التربیة و التنشئة وفق مبادئ اإلسالم وتعالیمھ من حیث 

  .تشكیل السلوك القویم ووفق معاییر وأحكام النصوص الشرعیة و إال رشاد الدیني

  :المنھاج التعلیمي: الوأ

  :تعریف المنھاج التعلیمي -1

 :التعریف التقلیدي للمنھاج-1-1

لقد كان المفھوم القدیم للمنھاج متأثرا بالنظریة التقلیدیة في التربیة، والتي تركز على تنمیة 

الجانب العقلي لإلنسان أو جانب المعلومات والمعارف التي تقدمھا المدرسة لتالمیذھا في شكل 

  :من المواد الدراسیة، لذلك فقد كان ینظر للمنھاج على أنھ مجموعة

مجموع المعلومات والحقائق والمفاھیم واألفكار التي یدرسھا التالمیذ في صورة مواد "

 -مجموع الموضوعات الدراسیة–أو  - المقررات الدراسیة- دراسیة وقد اصطلح على تسمیتھا بـ 

  ".ینة في صف دراسي معینالتي تقدمھا المدرسة للتالمیذ في مادة مع

في الصف األول ثانوي یطلق علیھا منھاج  - مثال–فمجموع موضوعات الریاضیات 

  .وھكذا...الریاضیات، ومجموع موضوعات اللغة العربیة یطلق علیھا منھاج اللغة العربیة

وقد جاء ھذا المفھوم الضیق للمنھاج كنتیجة طبیعیة للفكر التربوي القدیم الذي اعتبر 

رفة محو عملیة التربیة والتعلیم وغایتھا، ألنھا الوسیلة األساسیة لتنمیة العقل اإلنساني، كما المع

أنھا حصیلة التراث الثقافي والخبرة اإلنسانیة، وأن ھذه الخبرة وذلك التراث ینبغي الحفاظ علیھما 

  .ونقلھما من جیل إلى آخر

ومات والمعارف التي تتضمنھا المواد ومن ھنا فإن المفھوم القدیم للمنھاج اقتصر على المعل

  .الدراسیة، واعتبارھا غایة في ذاتھا وكان اھتمامھ بالتفكیر اھتماما جزئیا
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   1وھو مجموعة البرامج التعلیمیة المنظمة 

إال أن التقید بھذا المنھاج أدى إلى عوائق في مجال التربیة والتعلیم، ما أبرز جملة من 

  2:یلي على ماالمآخذ، فھذا المنھاج یقوم 

المھاري  الجانب الجسمي والوجداني وإھمال التركیز على الجانب العقلي في اإلنسان-

مما أدى إلى تكوین إنسان غیر قادر على استثمار جمیع طاقاتھ في المواقف الحیاتیة  ،واالجتماعي

  .المختلفة

غایة في ذاتھا وبغض  المواد الدراسیة باعتبارھا إتقانانصب اھتمام العملیة التعلیمیة على  -

  :النظر عن جدواھا في حیاة المتعلم وقد أدى ذلك إلى

  .استبعاد كل نشاط یمكن أن یمارسھ التلمیذ ویسھم في تنمیة مھاراتھ الحركیة -أ

اقتصر دور المعلم على تبسیط المادة الدراسیة ونقلھا إلى عقول التالمیذ وقد ترتب على  -ب

  .قدرتھ على اإلبداعذلك قصور في دور المعلم، وعدم 

اكتسب الكتاب المدرسي أھمیة كبرى لكونھ المصدر الوحید للمعرفة وأھمل ما عداه من  -ج

مصادر المعرفة، وخاصة البیئة بما فیھا من مثیرات مختلفة ومواقف متباینة یتعلم منھا التلمیذ 

  .كثیرا، بل قد یتعلم منھا أكثر مما یتعلم من الكتاب المدرسي

خل المدرسة ومن ثم انعزل المنھاج عن البیئة بكل لیة التعلیمیة على ما بداصرت العماقت -

أو بجوانبھا المختلفة، وبتعبیر آخر لم ما فیھا، ومعنى عزلة المنھاج أنھ لم یھتم بمشكالت البیئة 

تقدم المشكالت السائدة في البیئة إلى التالمیذ كي یدرسوھا ومن ثم یكونوا قادرین فیما بعد على 

 .ھام في حل تلك المشكالتاإلس

ركزت العملیة التعلیقیة كذلك على المعرفة النظریة وأھملت الجوانب التطبیقیة التي تقوم  -

على الحس المرتبط بالجسد بل واقتصرت المعرفة على أدنى مستویاتھا وھو الحفظ أو التذكر 

 .كالفھم والتطبیق واإلبداع واالبتكار: وأغفلت المستویات العلیا

اقتصر دور التلمیذ على الحفظ والتسمیع، مما أدى إلى سلبیة وعدم قدرتھ على وبذلك 

  )1(.استخدام ما تعلمھ في المدرسة وتطبیقھ بالنسبة لمواقف الحیاة األخرى

                                   

1  - ali boulahon sociologie de l'éducation – les systèmes éducatifs en France et au 

maroc etud comparative – afirque orient , baeyrout, liban, 2002, p 47.  
، دار المریخ، الریاض، -عناصرھا وأسسھا وتطبیقاتھا–المناھج الدراسیة صالح عبد الحمید مصطفى،  2

  .14المملكة العربیة السعودیة، دس، ص
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 : یلي ماومن أسباب تطویر المنھاج  -

قصور المناھج الدراسیة والذي یظھر في مستویات المتعلمین الذین یدرسون ھذه المناھج،  -

 .كذلك الرسوب والتسرب المتزایدان والمرتبطان بالعوامل المدرسیة

وجود رأي عام قوي یؤمن بعدم مالئمة المناھج المدرسیة الحالیة وقصورھا عن تزوید المتعلمین 

 .والتكیف مع متطلباتھا )2(بالمھارات التي تساعدھم في فھم الحیاة

تنبؤیة وتطویر المجتمعات والظواھر حاجات المجتمع المستقبلیة، فانتشار الدراسات ال -

المختلفة فیھا قد ساھمت في تزوید المربین بفھم واسع عن حاجات المجتمع في المستقبل القریب 

وأظھرت بأن المناھج المدرسیة یجب أن تتطور بحیث تنسجم مع تلك الحاجات، وبحیث تشجع 

 .ھذا التغیرالتغیر باتجاه تطورات للمستقبل وتھیئ الفرص المناسبة إلحداث 

التطور التربوي العام، فالتغیرات المستمرة في مفھوم التربیة وأھدافھا وفي أدوار  -

المعلمین والمتعلمین وفي مفاھیم وتنظیمات المناھج المدرسیة تتطلب إعادة النظر في األدوات 

الدراسیة واألسالیب التربویة والعمل على تطویرھا بما یحقق أھداف التربیة ولما كانت المناھج 

من أكثر ھذه األدوات أھمیة فإنھ یفترض فیھا أن یكون أداة التغییر الفعالة وأداة تحقیق األھداف 

  3.التربویة المنشودة

  :التعریف الحدیث للمنھاج-1-2

من أبرز العوامل التي أدت إلى االنتقال من المفھوم التقلیدي للمنھاج إلى المفھوم الحدیث ما 

  4:یلي

العلمي والتكنولوجي، وما رافقھ من تغیر ثقافي وتغیر القیم واالتجاھات والمفاھیم التطور  -

 .وأحوال المجتمع وأسالیب الحیاة فیھ

 .التغیر الذي طرأ على النظرة إلى وظیفة المدرسة وأھداف التربیة بشكل عام -

                                                                                                    

 .15صالح عبد الحمید مصطفى، مرجع سابق، ص 1
ة ، دار حامد للنشر ، أم القرى ، المملكة العربی تخطیط المناھج وسیاقاتھاعبد اللطیف حسین فرج،  2

  .129، ص 2009السعودیة،
، عمان األردن 2،دار المسیرة ،طأسس بناء المناھج وتنظیماتھاحلمي احمد الوكیل ، محمد األمین المفتي ،  3

 .352،ص2007،
، دار حامد -نظریاتھا، مفھومھا، أسسھا، عناصرھا، تخطیطھا، تقویمھا-المناھج التربویةمحمد حسن حمدات،  4

 .41-38، ص2009 للتوزیع، عمان، األردن،
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 .نتائج البحوث التي أظھرت قصور المنھاج التقلیدي فھما وتطبیقا -

التي جرت في میادین التربیة وعلم النفس التي غیرت المفاھیم السائدة عن الدراسات  -

طبیعة المتعلم وسیكولوجیة وخصائص نموه واحتیاجاتھ ویولھ واتجاھاتھ وقدراتھ ومھاراتھ 

 .واستعداداتھ وطبیعة عملیة التعلم

النظریات قوانین التغیر المتالحقة والتي تؤثر على المتعلم والبیئة والمجتمع والثقافة و -

 .التربویة، فغایة التربیة ھي استثارة نمو التالمیذ وتوجیھھم

  :ومن جملة التعاریف الحدیثة للمنھاج

سة لمساعدة الطلبة یع الخبرات والنشاطات أو الممارسات المخططة التي توفرھا المدرمج"

  ".اجات التعلیمیة المنشودة إلى أقصر ما تستطیعھ قدراتھمعلى تحقیق النت

مجموعة الخبرات المربیة التي تھیئھا المدرسة للطلبة تحت إشرافھا، : "على أنھویعرف 

  ".بھدف مساعدتھم على النمو الشامل، وعلى التعدیل في سلوكھم

مجموع الخبرات التربویة التي تھیئھا المدرسة للتالمیذ، داخلھا أو خارجھا قصد "وھو 

، الثقافیة، الدینیة، االجتماعیة، الجسمیة، العقلیة: م على النمو الشامل أي في جوانبھمساعدتھ

  ".النفسیة، الفنیة، نموا یؤدي إلى تعدیل سلوكھم ویعمل على تحقیق األھداف التربویة المنشودة

  )1(:من خالل ھذه التعاریف یمكن التوصل إلى

 :نوعیة الخبرة التي یتضمنھا المنھاج -

  .المجتمع وسعادة الفرد وسعادة المجتمعھي الخبرة التي توازن بین مصلحة الفرد ومصلحة 

 :اكتساب الخبرات داخل أو خارج المدرسة -

من واجب المدرسة العمل على تھیئة الظروف المناسبة لكي یمر التالمیذ بھذه الخبرات 

داخل الفصول، في الساحات، أو المخابر، في المالعب، أو : تحت إشرافھا سواء داخل المدرسة

لمعسكرات أو في الزیارات المیدانیة أي أن التلمیذ یتعلم داخل أو خارج الرحالت، أو ا: خارجھا

  .المدرسة

 :الھدف من اكتساب التلمیذ ھذه الخبرات -

الھدف من ذلك ھو مساعدة التالمیذ على النمو الشامل، أي النمو في كافة المجاالت ألن 

اجب المدرسة ھو جانب واحد من ھذه الجوانب یؤثر على بقیة الجوانب األخرى، فو إھمال
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مساعدة التلمیذ على النمو في كل جانب من جوانب النمو وفقا لطبیعتھ وتكوینھ الجسمي ووفقا 

الشامل المتوازن یسمح لظروفھ البیئیة واالجتماعیة وھو ما یطلق علیھ بالنمو المتوازن، فالنمو 

جانب من الجوانب التخلف في أي  للتلمیذ بالتفوق في بعض الجوانب ولكنھ ال یسمح بجمود أو

  )1(.األخرى

 :الموازنة  بین المنھاج التقلیدي والمنھاج الحدیث -

  :یمكن الموازنة بین المنھاج التقلیدي والحدیث في المجاالت التالیة

  المناھج الحدیث  المنھاج التقلیدي  المجال

  طبیعة المنھاج

 .المقرر الدراسي مرادف للمنھاج

 .ثابت ال یقبل التعدیل

 .الجانب المعرفيیركز على 

 .یركز على الجانب المعرفي

 .یھتم بالنمو العقلي للتلمیذ

  .ال یرتبط بالبیئة المحلیة

 .المقرر الدراسي جزء من المنھاج

 .مرن یقبل التعدیل

یھتم بطریقة التفكیر عند التالمیذ 

 .والمھارات التي تواكب التطور

یھتم ویراعي جمیع جوانب نمو 

 )2(.التلمیذ

المحلیة  ارتباطا وثیقا بالبیئةیرتبط 

  .والمجتمع

  تخطیط المنھاج

یعده االختصاصیون في المادة 

 .الدراسیة

 یركز على التخطیط

 .المعرفة وحدة بناء المنھاج

  .محور المنھاج المادة الدراسیة

یشارك في إعداده جمیع األطراف 

 .المؤثرة والمتأثرة

یشمل التخطیط جمیع عناصر 

 .المنھاج

 .وحدة بناء المنھاجالخبرة 

  .محور المنھاج المعلم

  المادة الدراسیة

 .غایة في ذاتھا

یبنى المحتوى وفق التنظیم المنطقي 

 .للمادة

 .المواد الدراسیة منفصلة

 .مصدرھا الكتاب المدرسي

ال یجوز إدخال  -

  .تعدیالت علیھا

وسیلة للنمو الشامل للتلمیذ وأداة 

 .لمعالجة مواقف الحیاة

وفق التنظیمین  یبنى المحتوى

 .المنطقي للمادة والسیكولوجي للتعلم

. المواد الدراسیة مترابطة ومتكاملة

 .مصادرھا متنوعة

تعدل وفق ظروف التالمیذ وحاجاتھم 
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  .ومشكالتھم

  طریقة التدریس

 .تقوم على التلقین والتحفیظ

ال تھتم  -

 .بالنشاطات التعلیمیة

 .تغفل استخدام الوسائل التعلیمیة

  .نمط واحدتسیر على 

تقوم على توفیر الظروف المناسبة 

 .للتعلم

 .تھتم بالنشاطات المختلفة

 1.تستخدم وسائل تعلیمیة متنوعة

  .لھا أنماط متعددة

  التلمیذ

  

 .سلبي غیر مشارك

یحكم علیھ بمدى نجاح حفظھ للمادة 

  .الدراسیة

 .إیجابي مشارك في عملیة التعلم

یحكم علیھ بمدى تقدمھ نحو األھداف 

  .یقیةتعضوال

  

  المعلم

 .عالقتھ تسلطیة بتالمیذه

یحكم علیھ بمدى نجاح تالمیذه في 

  .االمتحانات

عالقتھ بتالمیذه تقوم على الثقة 

واالحترام المتبادل، یحكم علیھ بمدى 

 .مساعدة تالمیذه على النمو الشامل

یشجع التالمیذ على التعلم الذاتي 

 .والتعاون وتحمل المسؤولیة

 .تعلم وموجھ للتالمیذمھیأ لعملیة ال

یراعي الفروق الفردیة بین 

  2.التالمیذ

  

  

  

 :أسس المنھاج التربوي في مفھومھ الحدیث -2

  :من خالل التعاریف السابقة للمنھاج یمكن استخالص األسس التالیة

المنھاج لیس مجرد مقررات دراسیة، وإنما ھو جمیع النشاطات التي یقوم  -

التي یمرون بھا بإشراف المدرسة وبتوجیھ منھا، باإلضافة بھا الطلبة، أو جمیع الخبرات 

 3.إلى األھداف والمحتوى ووسائل التقویم المختلفة
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التعلیم الجید یقوم على مساعدة المتعلم على التعلم من خالل توفیر  -

 .الشروط والظروف المالئمة لذلك، ولیس من خالل التلقین المباشر

عدة المتعلمین على بلوغ األھداف التعلیم الجید یجب ان یھدف إلى مسا -

التربویة المراد تحقیقھا، وأن یرتفع إلى غایة قدراتھم واستعداداتھم، وإلى مستوى 

 .توقعاتھم، مع األخذ بعین االعتبار ما بینھم من اختالفات وفروق فردیة

 القیمة الحقیقیة للمعلومة التي یدرسھا الطلبة والمھارة التي یكتسبونھا تتوقف على مدى -

 .استخدامھا واإلفادة منھا في المواقف الحیاتیة المختلفة

ینبغي أن یكون المنھاج متكیفا مع حاضر التالمیذ ومستقبلھم، و أن یكون مرنا یتیح  -

 .للمعلمین أن یوفقوا بین أفضل أسالیب التعلیم وبین خصائص نمو التالمیذ

ھم ومشكالتھم وقدراتھم ینبغي أن یراعي المنھاج میول الطلبة واتجاھاتھم واحتیاجات  -

 .واستعداداتھم

   ) 1(.أن یساعدھم على النمو الشامل، وإحداث تغییرات في سلوكھم باالتجاه المطلوب -

 .المنھاج التربوي الحدیث خصائص -3

  :یتصف المناھج الحدیث بجملة من الخصائص، أھمھا

أال وھي المتعلم ال ینظر المنھاج الحدیث إلى الجوانب الرئیسیة في الموقف التعلیمي  -

والمعرفة والمجتمع، على أنھا أبعاد منفصلة فالغرض والغایة ھو إعداد التلمیذ لیعیش في مجتمع 

 .معین قادرا على ممارسة دوره فیھ ووسیلتھ في ذلك قدر من المعرفة

ال تكمن وظیفة المناھج التربویة الحدیثة في تخریج أفراد یعملون في سوق العمل واإلنتاج  -

نما أیضا في تخریج لدیھم الكفاءات الالزمة لتطویر مجتمعھم وتقنیة ما علق بالثقافة فقط، وإ

 2.االجتماعیة من عادات سیئة أو تقالید عمیقة أو كل ما یعوق حركة المجتمع وتطوره

متعلم، معرفة، (وھذا یؤكد الخصوصیة األولى للمناھج الحدیثة أن تكون ثالثیة األبعاد  -

 لم للعالقة بین ھذه األبعاد الثالثة یساعد في اختیار ما ھو مناسب منإن إدراك المع) مجتمع

الثقافیة لیضمنھا المنھاج التعلیمي وفیھا یتالءم والنواحي السیكولوجیة ونظریات التعلم التراكمات 
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ن ناحیة وطبیعة المجتمع وما یعتریھ من تغیرات وما یصاحب ذلك من تطورات علمیة م

 )1(.وثقافیة من ناحیة أخرىوتكنولوجیة وفكریة 

 كما یؤكد على أھمیة العمل الجماعي وفعالیتھ وضرورة ارتباط الفردیة. 

 ویحقق التناسق والتكامل بین عناصر المنھاج. 

یساعد الطلبة على تقبل التغیرات التي تحدث في المجتمع وعلى تكییف أنفسھم مع  -

 .متطلباتھا

معلم أكثرھا مالئمة لطبیعة المتعلمین وما بینھم التنویع في طرائق التدریس، بحیث یختار ال -

 .من فروق فردیة، مما یثیر حماسھم للعمل ویدفعھم إلى اإلقبال على التعلم

یركز على التعلم بالمحسوس ثم شبھ المحسوس أكثر من التعلم المجرد مما یجعل التعلم  -

 )2(.أكثر ثباتا

لوك المتعلم وتقویمھ من خالل ینظر إلى المادة الدراسیة كوسائل وعملیات لتعدیل س -

 .الخبرات التي یتضمنھا

یقوم دور المعلم على التنظیم والتوجیھ والمراقبة للخبرات، وألداء ھذا الدور یتوقع من  -

 :المعلم القیام بالمھمات التالیة

التأكد من استعداد الطلبة للتعلم. 

المیذ وتخطیط تحدید األھداف التعلیمیة على شكل نتاجات سلوكیة منتظرة من الت

 .خبرات تعلیمیة مالئمة

استثارة دوافع المتعلمین. 

التقویم. 

فلم یعد عمل المعلم مقتصرا على توصیل المعلومات إلى أذھان التالمیذ، وإنما اتسع لیصبح 

  )3(.مرشدا وموجھا ومساعدا للمتعلم على نمو قدراتھ واستعداداتھ على اختالفھا

  :عناصر المنھاج التربوي-4

  : األھداف- 4-1 
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الھدف ھو وصف لتغیر سلوكي متوقع حدوثھ في شخصیة المتعلم بعد مروره بخبرة تعلیمیة 

و الھدف ال بد لھ من مصادر اشتقاق منھا األھداف التربویة العامة و التي تشتق من السیاسة . ما

ر الفكري الذي ینظم التربویة و تشتق السیاسة التربویة من فلسفة التربیة و تكون ھذه الفلسفة اإلطا

السلوك و یوجھھ و یدفعھ و تشتق الفلسفة التربویة من فلسفة المجتمع الفكریة و من منظومتھ 

القیمیة و من حاجاتھ االجتماعیة و مصادر فلسفة المجتمع ھي الدین التاریخ المشترك و األماني و 

  .الطموحات و الحاجات و الفلسفات و الوضعیة

  : التربویةتصنیف األھداف  -

یجب أن تصف األھداف التربویة لتضمن عملیة الشمول و كذلك تصنیف األھداف التربویة  

إلى معاییر و من معاییر التصنیفات احتیاجات المتعلمین و احتیاجات المجتمع و محتوى المادة 

  .الدراسیة و أنماط السلوك

و المجال  داركياإللمعرفي و قام بن یامین بلوم بتصنیف األھداف التربویة على المجال ا

  .االنفعالي الوجداني و المجال النفسي حركي األدائي و ھذه المجاالت متداخلة

  1:تصنیف األھداف التربویة في المجال المعرفي -

لقد أضاف بعض العلماء مجال رابع و ھو مجال التعلم االجتماعي و قد صنف بلوم و  

 :إلى ما یليرفاقھ األھداف التربویة في المجال المعرفي 

التقویم و اصدار  - .التركیب -.التحلیل -  .التطبیق - .الفھم و االستیعاب -.اكتساب المعرفة و الحفظ

 األحكام

  :تصنیف األھداف التربویة في المجال االنفعالي الوجداني  -

لقد صنف كراثوول و رفاقھ المجال العاطفي الوجداني إلى خمسة مستویات كما 

  :یلي

تنظیم القیمة في النسق  -.إعطاء القیمة لألشیاء - .االستجابة االیجابیة - .للمثیرات القیمةاالنتباه  -

 .تمثیل القیمة و االعتزاز بھا -.القیمة

    :)المھاري( تصنیف األھداف التربویة في مجال النفس الحركي  -
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مجال للطفل لقد صنف كبلر و زمالءه ھذا المجال إلى أربع فئات متداخلة و یبدأ تعلم ھذا ال

حتى ینتھي بھ المطاف و تتطلب مھارات راقیة و وقف وجھة منظم و تنسیق بین جسم االنسان و 

  .عقلھ و جھازه العصبي مثل القراءة و الكتابة و الرسم و الكالم و استعمال االالت و األدوات

   :و من ھذه التنظیمات 

السلوك التواصلي  -1.اللفظیةمھارات التواصل غیر  -.مھارات الحركات الجسمیة الكبرى -

 .المھارات الحركیة الدقیقة و التناسق -.اللفظي الكالمي

  :المحتوى -4-2

یعرف المحتوى بأنھ نوعیة المعارف و المعلومات التي یقع علیھا االختیار و التي  یتم 

أم حقائق أم أفكار أساسیة و یختار  مفاھیمتنظیمھا على نحو معین سواء أكانت ھذه المعارف 

المحتوى في ضوء األھداف، و تتعدد  األھداف و تختار في ضوء عقیدة المجتمع أو فلسفتھ في 

  .الحیاة

  :معاییر اختیار المحتوى -

 .اختیار أي قدر من المعرفة و تقدیمھ إلى المتعلم في نظام منطقي متتابع -

 .األھداف المحددة للمنھاجاختیار المحتوى من المعارف في ضوء  -

 :و عند اختیارنا للمحتوى یجب أن یتم بعدد من المعاییر منھا -

صدق المحتوى و االتساق مع الواقع االجتماعي و الثقافي. 

التوازن بین العمق و الشمول و بین النظري و العلمي و التطبیقي. 

مراعاة المحتوى لتعلم الطلبة السابق . 

هترتیب المحتوى و معایر. 

 :للمحتوى منطقیة و سیكولوجیة نفسیة -

فالمنطقیة تكون عبارة مفاھیم و مبادئ و تعمیمات و نظریات و قد ترتب حسب األحداث 

الزمنیة قدیم و حدیث و قد ترتب أیضا حسب بؤرة االھتمام مثل األفكار الرئیسیة و المفاھیم 

  2.الطبیعیة و غیرھااألساسیة و مشكالت المنھاج و سلبیات المتعلمین و الظواھر 
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أما الترتیب النفسي فیتكون من المبادئ الخمسة استقرائیا و استنتاجیا و مراحل النمو و 

  .جوانب النمو و نتاجات التعلم

  :األنشطة -4-3

یقصد باألنشطة الجھد العقلي و البدني الذي یبذلھ المتعلم أو المعلم من أجل بلوغ صور من 

بحیث تسمي قدرة المتعلم على التفكیر الناقد، و یختار  ما و تختار األنشطة في ضوء األھداف

  .أیضا المحتوى في ضوء األنشطة و الخبرة ھي مواقف تعلیمیة  یمر بھا المتعلم نفسھ

ھناك مجموعة من المعاییر تتحكم بذلك منھا طبیعة المادة الدراسیة، و طبیعة الموضوع في 

ت و توفر االمكانیات المادیة و البشریة و التعلم المادة الدراسیة و طبیعة المتعلمین و توفر الوق

القلبي للمتعلمین و فلسفة المجتمع و األھداف المتوخاة و طریقة تصنیف و ترتیب المحتوى و 

  .عنصر التقویم و نوع إعداد المعلم و تأھیلھ و تدریبھ

   :الوظائف األساسیة لألنشطة -

 .تنمیة مھارات معرفیة لدى المتعلم -

 .میول و اتجاھات و قیم لدى المتعلمتنمیة  -

 .الربط بین الجانب النظري و الجانب التطبیقي -

 .تنمیة مھارات االتصال و التواصل مع أطراف العملیة التعلیمیة و المادة التعلیمیة -

  .تعلم التخطیط و العمل ضمن فریق -

  :ق التدریسائطر -

 .قة المحاضرة و المناقشةطرق التدریس القائمة على جھد المعلم و تشمل طری -

طریقة التدریس القائمة على جھد المعلم و المتعلم و تشمل التعلیم التعارفي و المصفر و طریقة  -

  1.المشروع

طریقة التدریس القائمة على جھد المتعلم و تشمل الحقائب التعلیمیة و التدریس المبرمج و خطة  -

 .كیلر

  :التقویم -4-4
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یعد التقویم أحد عناصر المناھج التعلیمیة على اعتبار أن المنھاج نظام، و ترجع أھمیتھ إلى  

ضرورة متابعة البرامج و المناھج التعلیمیة و ضرورة تقویم نتائجھا و بعد تطبیقھا و التعرف على 

  .مدى تحقیق األھداف التربویة و التعلیمیة المرغوب فیھا

یة متفاوتة التركیب لجمع معلومات و مالحظات و تحلیالت عملیة نظام" و لیكن تعریفھ 

    )1(" تنتھي بإصدار حكم بشأن نوعیة الشيء المقیم

و الفرق بین التقویم و التقییم  نجد أن التقویم ھو تصلیح االعوجاج أو بیان قیمة الشيء، أما 

عنھ اصدار حكم  و یقال... التقییم  ھو یمثل اصدار حكم قیمة على نتیجة القیاس وفق معیار

    ) 2(... الغرض ما على قیمة األفكار، األعمال، الحلول، الطرق، المواد

و التقویم یتناول األھداف، و تقویم و تقویم المحتوى، و تقویم األنشطة، بإضافة لوجود 

  .عملیات تقویم أخرى للمنھاج مثل التخطیط للمنھاج أو تقویمھا و تطویرھا

فالتقویم أداة مھنیة في أداء الفعل التربوي، . أكد من تحقیق األھدافإذن التقویم ھو عملیة الت

  . لھذا ھو ال یرتبط بمرحلة معینة، و إنما یجب أن تستمر على مستوى جمیع المراحل التعلیمیة

 :و التقویم لھ نوعان ھما -

  :التقویم التكویني -

یتم ھذا التقویم أثناء العملیة التربویة و یقوم على مبدأ  تقویم العملیة التعلیمیة خالل مساره،  

 3و فھمھم بھدف بوجھ عام إلى مدى تقدم الطلبة نحو األھداف التعلیمیة المنشودة أو مدى

استیعابھم، و فھمھم لموضوع تعلیمي بغرض التقویم أثناء الحصة و االمتحانات القصیرة، و 

 . التمارین الصیفیة و الوظائف المنزلیة

   :التقویم التشخیصي  -

                                   

،ص  2002، دار الھدى للنشر، عین ملیلة، الجزائر، مدخل إلى التدریس بالكفاءاتمحمد الصالح حثروبي،  )1(

31 . 
، دار المسیرة للنشر   القیاس و التقییم و أسالیب القیاس و التشخیص في التربیة الخاصةتیسیر مفلح كوافحة،   )2(

 . 40،ص  2010، عمان، األردن ، 3و التوزیع، ط 
 20 14، ص ص  1997، عالم الكتاب، مصر، اتجاھات حدیثة في المنھاج و طرق التدریسكوثر كوجك ،  3
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" المكتسبات القبلیة"ھذا النوع الثاني، یھدف إلى معرفة مدى تحكم المتعلم فیما تعلمھ سابقا 

و بالتالي نقول أن عناصر المنھاج  )1(و یھدف أیضا إلى معرفة أسباب االضطرابات التعلیمیة

التربوي ھي تعمل في تساند وضیفي فیما كل واحد منھا یكمل اآلخر فال نستطیع أن نضع 

األھداف دون محتوى یتضمن ھذه األھداف و ھذا المحتوى حتى نضم أنھ بدأت تظھر ثماره و 

  .  العناصر ذلك النشاطات، و لیأتي في األخیر التقویم الذي یقوم بتقویم جمیع ھذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  رشكل یوضح عناصر المنھاج حسب تایلو

       

          

  

  

  

  

  

  

  )2( :المصدر                                             

  

                                   

عمر محمود الحیلة، التصمیم التعلیمي نظریة الممارسة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان ، األردن،   )1(

 . 404، ص 1999
  13، ص  1996، مكتبة العیبكان، الریاض، دیدالمنھاج المدرسي من منظور جإبراھیم الشافعي و آخرون،  )2(

 األهداف

 الألنشطة المحتوى

 التقویم

 المنهاج
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  :القیم االجتماعیة و المنھاج التربوي-5

 :االجتماعیة في مرحلة الطفولةغرس القیم  -5-1

غني عن البیان تأكید أن لمرحلة الطفولة أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسان، و في مراحل نموه 

  .ففیھا توضع البذور أو الجذور األولى لشخصیة طفل فیما بعد... المختلفة

و و في ھذه المرحلة تشكل شخصیة الطفل و تصقل مواھبھ و قدراتھ و استعداده و میولھ 

و الحقیقة أننا نعیش في . سھات شخصیة و تترسخ قیمھ و مثلھ و معاییر و أنماط السلوك لدیھ

عصر  ثورات معرفیة و انفجار معرفي و التقدم في مجال اإلعالم و االتصاالت، و لقد كانت حیاة 

تعقیدا االنسان في الماضي بسیطة سھلة و میسرة، إال أنھ و بھذا التقدم العلمي و الحضري ازدادت 

بل إن النظم السیاسیة و االجتماعیة ازدادت تعقیدا أو صعوبة، و لذلك یلزم التعایش السلمي معھا، 

أي أن یھضمھا االنسان و أن یحسن فھمھا، خاصة في جانبھا القیمي و المثل و المعاییر و القواعد 

ن یؤمنون با� و و األعراف، فإن المجتمعات الیوم في حاجة إلى أن ؟ األطفال مواطنین صالحی

منصتین و مكتیفین منتحین أسویاء  - على سبیل المثال –رسولھ و بالوطن و العروبة و اإلسالم 

خالیة شخصیتھم من الشوائب و السلبیات و التطرف و العنف و الرفض و االغتراب، و ؟ و لذلك 

علمینا كي تغرس ال بد من أن یتسع الزمن المخصص أمام األطفال و أما مؤسساتنا التربویة و م

في األطفال القیم السویة و االیجابیة، و روح المواطنة الصالحة، و تقدیر المصلحة العامة، و 

تحمل المسؤولیة و ال بد في ضوء ذلك أن یصل الطفل إلى مستوى من النضج الجسمي و العقلي 

نیة ، الصدق و و النفسي و االجتماعي، و الفكري و الروحي و الخلقي، و أن تغرس فیھ قیم الوط

األمانة و التضحیة و الفداء، دون قھر، أو قسر، أو إكراه حتى توفر لھ الفترة التي تمكنھ من انجاز 

ما المراد انجازه بما یتفق مع ظروف العصر و ظروف المجتمع الطامح لالزدھار و التقدم و 

  )1(. المنعة و التحرر إن و التبعیة و القدرة و التصدي لتحدیات العصر

  :غرس القیم االجتماعیة من خالل المنھاج التربوي -5-2

إن شخصیة الفرد مھما كانت، و أیا كانت، ستتعرض لھزة تختلف في قوتھا حسب مساس 

ھذه الشخصیة لسطح أو لعمق القواعد األخالقیة السائدة في المجتمع، ھذه القواعد األخالقیة السائدة 

ما عقاب عادي، أو معنوي و إذا ما فعل المفرد كذلك ھي بحیث ال تسمح ألي كان أن یخترقھا و أن

                                   

، األسرة و دورھا في حل مشكالت الطفل،  سسیولوجیا الطفولة و المراھقةعبد الرحمان محمد الیعسوقي،  )1(

  .  279،  277ص ص  2009دار أسامة للنشر، عمان، األردن، 
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فإنما یخترق الحاجز الثقافي، و مما الشك فیھ أن القواعد األخالقیة التي تضبطھا تصرفات األفراد 

في البیت و المدرسة و سائر جماعات المجتمع، ھي التي تضفي على الشخصیة اإلنسانیة، صفة 

  .قلة االعتبارالعمیقة، و االحترام أو صفة السوء و 

لكن ال شك أن حدوث أي تغییر ثقافي و اجتماعي سوف یغیر شیئا من تلك القواعد 

األخالقیة، و ھنا یجد الفرد نفسھ وجھا لوجھ أمام تغیرات جدیدة، و ما یلبث أن یأخذ باالتجاه نحو 

  .ھذه التغیرات

ا الدور شرحا وافیا و لھذا ال بد للمنھاج و الحالة ھذه أن یلعب دورا كبیرا، حیث یتضمن ھذ

مفصال عن الشخصیة االنسانیة و دورھا في حیاة األفراد و الجماعات ثم یبین ما للتغییر من أثر 

ھام على القواعد األخالقیة و االجتماعیة السائدة و ال یلبث المنھاج أن یتنطح إلى معالجة 

فعالیة، في تھیئة أولئك الموضوع بأن یقترح طرقا و وسائل و أسالیب، من شأنھا أن تساھم و ب

األفراد من أجل مواجھة ما یستجد من أمور، عوضا عن التصدي لھا و محاولة مصارعتھا 

   ) 1(. بمرارة

فالمنھاج التربوي ھو المسؤول عن غرس القیم الجلیلة و األخالق النبیلة في ذھن الطفل و 

الصبر و الحب و التعاون و  في نفسیتھ و ھو الذي ینبغي أن تعوده عن السلوك السامي كالصدق و

الشجاعة و النظافة و األناقة و اإلیمان با� عز و جل و حب الوطن و االلتزام بالنظام و المعتقات 

   ) 2(. و علیھ فھو المسؤول عن تصحیح أخطاء البیئة االجتماعیة و انحرافاتھا

  )3(كالعادات السیئة و الخرافات و التقالید البالیة 

مما سبق لیتضح أن ما یحصلھ المنھاج التربوي ھو وسیلة المدرسة لتنفیذ الخطة، و فلسفة 

  ) 4(. المجتمع في تربیة و تكوین و تعلیم أبنائھ و بناء مجتمع سلیم

  :عالقة المنھاج التعلیمي بالكتاب المدرسي-6

  ":ھارود"تعریف :ویعرف الكتاب المدرسي

                                   

المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر، بیروت، ، )مرتكزاتھا تطبیقاتھا(المنھاج التربویةتوما جورج خوري،  )1(

 . 45:، ص 1988لبنان، 
 . 24:ریان سلیم بدیر، عمار سالم الخزرجي، مرجع سابق، ص  )2(
 . 24:ریان سلیم بدیر، عمار سالم الخزرجي، مرجع سابق، ص) 3(
، دار بناء المناھج الدراسیةالتعلیم بین الطفولة و المراھقة و عالقة لنظام االمتحانات و عباد قندوز فوزیة،  )4(

 . 23: ،ص 2011ھومة للنشر، و الجزائر ، 
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ستقبال، ولھ كیان مادي مستقل، على الرغم من الكتاب أحد أجزاء عمل أدبي نشر م" 

  ".أن ترقیم صفحاتھ قد یكون متصال مع مجلدات أخرى

أنھ المواد المطبوعة : "تعریف المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات

  ".المجلدة معا لتكون مجلدا أو مجلدات تشكل وحدة ببلیوغرافیة

أو مطبوع ال یقل عدد صفحاتھ عن خمسین ھو أي عمل مخطوط ": "حشمت قاسم"تعریف 

صفحة، ویتكون من مجلد واحد أو أكثر سواء أكان ترقیم صفحات المجلدات متصال أو غیر 

متصل ویمكن أن یتناول موضوعا واحدا أو عدد من المواضیع المتجانسة، أو التي تجمعھا 

  ".صفة دوریة خاصیة واحدة أو أكثر ومن الممكن أن یصدر في طبعات متعددة ولیست لھ

  

  

  )1(.الوثیقة، المطبوعة، المصنف: وترادف مصطلح الكتاب

بأنھ كل مطبوعة، تحتوي على األقل تسع وأربعون :"تعرف الیونیسكو الكتاب المدرسي

  ".صفحة باستثناء الغالفین

أنھ یشمل ُكّالً أو جزًءا معینا من منھج معین، یدرس بشكل شاسع في عّدة : "ویعرف

  )2(".مؤسسات

 في العملیة التعلیمیة حیث كان و ما زال المرجع : للكتاب المدرسي أھمیة كبیرة

األساسي للمادة العلمیة للطالب و المادة التعلیمیة للمعلم فالمقرر الرسمي الذي 

تعتمده الدولة في نظامھا التعلیمي یكون في المادة العلمیة المقدمة في الكتاب 

لألھداف التربویة و لسیاسة التعلیم في  المدرسي الذي یمثل الترجمة الصحیحة

النظام الحكیم ، كما أنھ وسیلة لتقل الخبرات التربویة للمتعلم فمن ھذه المنطلقات 

  :تأتي أھمیة الكتاب المدرسي و ضروراتھ فیما یلي

 الكتاب المدرسي یوفر للمعلمین و التالمیذ إطارا عاما للمقرر الدراسي: 

قا ألھداف محددة مسبقا للمنھاج مما یساعد على اختیار عدد یتم تألیف الكتاب المدرسي وف

من الموضوعات التي یمكن خاللھا تحقیق ھذه األھداف و تكون ھذه األھداف بمثابة المرشد 

                                   

، دار صفاء للنشر، عمان، األردن، مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات غالب عوض النواسة،) 1( 

  .48، ص2009

، دار المیسرة، عمان، التربیة اإلسالمیة واستراتیجیات تدریسھا وتطبیقاتھا العملیةولید رفیق العصایرة،  )2(

 .481، ص2010األردن، 
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الختیار اإلطار المالئم للمقرر الدراسي و عادة ما یتولى تألیف الكتب المدرسیة أناس متخصصون 

لدیھم الخبرة و الخلفیة التي تمكنھم من تحدید إطار مناسب في المواد االجتماعیة و التربویة 

للمقرر الدراسي یستطیع المعلم االسترشاد بھ في تدریس موضوعات للتالمیذ، فعن طریق 

األھداف واإلطار المحدد للمنھاج یستطیع المعلم أن یصوغ أھدافا إجرائیة لكل موضوع من 

ضوع تحدید األسالیب و الطرق مما یساعده الموضوعات اإلطار بما یتناسب مع طبیعة كل مو

على تحقیق ھذه األھداف فعن ھل یقر ذلك یمكن أن یحدد القراءات اإلضافیة و مصادرھا و التي 

تعد مكملة للمعلومات والحقائق الموجودة ضمن محتوى الكتاب و أیضا مفسرة لھا ، واختیار 

الكتاب، وتحدید  1ع من موضوعاتأنواع الوسائل التعلیمیة التي تساعد في توضیح كل موضو

األنشطة التعلیمیة المتصلة بكل درس من الدروس ووضع الخطط الصحیحة باالشتراك مع 

التالمیذ وتنفیذھا سواء داخل المدرسة أو خارجھا لالستفادة من مصادر البیئة المحلیة، بل 

  )2(. والمجتمع في عملیة التعلم

البیئة بمصادرھا الطبیعیة والبشریة من ناحیة وإیجاد التالحم بین المدرسة من ناحیة و

أخرى، واختیار أسالیب التقویم المناسب لكل ھدف من األھداف المحددة لتقویم عملیة التعلم 

  .ونواتجھا

 :الكتاب المدرسي مصدر أساسي للمعرفة -

الكتاب المدرسي من أھم ممیزاتھ أنھ موجود في أیدي جمیع التالمیذ، وبالتالي فھو مصدر 

عرفة األساسي بالنسبة لھم والذي یمكن الرجوع إلیھ في كل وقت فمن خالل الكتاب یستطیع الم

التالمیذ أن یكونوا حصیلتھم من المعرفة سواء في الدراسات االجتماعیة أو غیرھا من المواد 

ذا أتیحت الفرص أمام ‘األساسیة األخرى كما أنھ أداة تعلیمیة ھامة لتنمیة محصولھم المعرفي، ف

ض التالمیذ للحصول على أي نوع من أنواع المعارف من خالل اطالعھم على بعض الكتب بع

والمصادر المتنوعة فإن الكتاب المدرسي ھو الذي یثبت ھذه المعارف في ذھن التالمیذ ویعمل 

على تنمینھا باستمرار، أي أنھ مھما تعددت وسائل الثقافة ومصادر المعرفة فإن الكتاب المدرسي 

در األساسي لھذه الوسائل وتلك المصادر ألنھ موجود في أیدي جمیع التالمیذ إذا الكتاب یعد المص

المدرسي ھو كتاب جمیع التالمیذ قریب المنال بالنسبة لھم، ومن ثم یمكن القول أن التأثیر الفكري 

                                   

دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة المدنیة مستوى أولى –القیم الوطنیة في المناھج التعلیمیة  مفتاح بن ھدیة، 1

العلوم االجتماعیة، : دحمان جیالني، قسم: رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التربیة إشراف، -متوسط

 .137-136، الجزائر، ص ص- بسكرة–إلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر كلیة العلوم ا
  .137مفتاح بن ھدیة،مرجع سابق ، ص  ) 2(
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نیة لدى غالبیة التالمیذ یرجع إلى الكتاب المدرسي في المقام األول، ثم تأتي في المرتبة الثا

اطالعات التالمیذ الخارجیة واستماعھم ومشاھدتھم لوسائل اإلعالم السمعیة والبصري، كما یساعد 

  .التالمیذ في اكتسابھم لھوایة القراءة واإلطالع وحب اقتناء الكتب

 :الكتاب المدرسي یوفر تنظیما منطقیا للموضوعات المقررة على التالمیذ -

جمیع الدراسات أشخاص لھم خبراتھم التعلیمیة والتي یشترك في تألیف الكتاب المدرسي في 

تجعلھم أقدر من معلم المادة خاصة المعلم المبتدئ على تنظیم موضوعات المقرر الدراسي 

وعرضھا للعرض السلیم والمتدرج من السھل إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب، األمر الذي 

ساعدة المعلم في أداء عملھ بأسلوب سھل یجعل لھذا التنظیم وذلك العرض قیمتھ الكبرى في م

میسر فمثال ھذا التنظیم یوفر على المعلم كثیرا من الجھد والوقت، إذ أن خبرتھ قد ال تمكنھ من 

وضع الموضوعات التي یجب أن یدرسھا التالمیذ في تنظیم منطقي یسھل إعدادھا بالنسبة للمعلم 

   )1(.وتسھل دراستھا بالنسبة للتالمیذ

  :القول أن أھمیة الكتاب المدرسي تكمن فيیمكن 

 .أنھ األداة المتاحة والممكنة التي تصل إلى الطلبة والمعلم في كل مكان -

 .الكتاب المدرسي یمثل الجانب الرسمي في البرامج التعلیمیة للدولة -

 .المرجع األساسي للمادة العلمیة للمتعلم والمادة التعلیمیة للمعلم -

 .لصحیحة لألھداف التربویة للعملیة التعلیمیة ولسیاسة التعلیم في الدولةیمثل الترجمة ا -

 .كما أنھ الوسیلة لنقل الخبرات التربویة للمتعلم -

یضم بین دفتیھ المحددات العلمیة والمعرفیة الملزمة لكل من المعلم : الكتاب المدرسي یعد معلما -

ولة ومن ثم یساعد المعلم على أن یكیف ذلك والمتعلم في إطار منھج دراسي خاص وبالكیفیة المقب

المنھج للزمن المحدد لھ، وأن یخطط لموفقھ التدریسي سلفا بما یساعده على اجتیاز صعوباتھ 

 .والتعامل مع المتعلمین بنجاح طبقا لظروفھ وظروفھم وإمكانیاتھ وإمكانیاتھم

علم بمعنى أنھ یتضمن تحدید الكتاب المدرسي یعد مرجع القیاس بالنسبة لكل من المعلم والمت -

الحقائق  والمعارف والمعلومات والنظریات المرغوب في دراستھا بما یجعلھا مناط الحكم 

 .التقویمي للمعلم على المتعلم

  )2(.الكتاب المدرسي یتوافق مع طبیعة نظمنا الدراسیة -

                                   

  .137مفتاح بن ھدیة، مرجع سابق، ص1

 .480ولید رفیق العصایرة، مرجع سابق، ص 2
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فة وخاصة مھارات الكتاب المدرسي ھو أفضل من یقوم بالتدریب على المھارات اللغویة المختل -

 .القراءة

یمثل الحد األدنى من المعرفة لجمیع طلبة الصف الواحد، فینطلق الطالب من ھذا الكتاب حسب  -

 .قدراتھ واستعداداتھ

 .یساعد على التعلم الذاتي -

یساعد المعلم على انتقاء الوسائل التعلیمیة وطرق التدریس وإعداد الخطة الیومیة وتنظیم الخطة  -

 )1(.والمراجع المالئمة السنویة

: إلى أھمیة الكتاب المدرسي بقولھ" في كتابھ الغزو البشري" بول ھرمان"یشیر الدكتور 

  .م1440بدأ عصر جدید بمیالد الطباعة بالحروف المتنقلة في عام "

ولما كنا ال نزال نعیش في ھذا العصر، فمن الصعب علینا إدراك الظروف السالفة لھ، ومن 

إدراك أو تفھم المخترعات الھامة التي طواھا الزمن، ولن نستطیع بحال من األحوال  العسیر علینا

ولكننا الیوم نعیش في عالم مليء بوسائل . قراءة وتذوق أعمال الشعراء والكتاب التي فقدت

اإلعالم المختلفة مثل مالیین الكتب والجرائد والمجالت والمنشورات وبرامج اإلذاعة والتلفزیون، 

ن تولد الطباعة كان المصدر األساسي للمعلومات ھو الحدیث مع الجیران أو عابر وقبل أ

  )2(.الطریق

 فالكتاب    ،عالقة الكتاب المدرسي بالمنھاج تكاد تكون شبیھة بعالقة الروح بالجسد إن

وتوصیلھا محتویات المنھاج التعلیمي  خاللھا عرضالمدرسي ھو الوسیلة التي یتم من 

التي تتحكم في العملیة  ،التربویة المرجوة األھدافبسطة لتحقیق بطریقة م للتلمیذ

     .وما  توفره من معارف وخبرات  وتقنیات واتجاھات ومعلومات التربویة

یؤلف بعنایة حیث  أنوما دام الكتاب ھو التطبیق العملي للمنھاج   فھذا یعني انھ یجب 

و یشمل الموضوع الواحد  ، ضوعاتتقسم كل وحدة الى عدد من المو ،یشمل عدد من الوحدات

 األھدافوتتحدد  ،وتشمل على عدد من المشروعات   ، لة التقویم  الذاتيئسأعلى عدد من 

المنھاج  أسسالمنھاج ویعكس الكتاب المدرسي في النھایة  أھدافمن كل وحدة في ضوء  ةالمتوخا

                                   

 ..480ولید رفیق العصایرة، مرجع سابق، ص 1

، دار الشروق، جدة، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة والقراءة والمكتباتعالم الكتب محمد أمین البنھاوي،  2

 .16-15، ص ص2008الھالل، بیروت، لبنان، 
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 أیضاو االجتماعیة  ویعكس  االقتصادیة وأوضاعھفلسفة المجتمع  ومنظومتھ القیمیة ب ممثلة

  ھو  وبذلك فان الكتاب ،التقویم  ، ،األنشطةالمحتوى  ، األھداف :األربعةعناصر المنھاج 

  

  

      1.مسرح عملیات المنھاج و المعبر عنھ تماما 

     :في الجزائر اإلسالمیةكتاب التربیة  -

ھامة في بناء الكفاءات   ھتعلمی/ وظیفتھ كوسیلة  تعلیمیة اإلسالمیةحتى یؤدي كتاب التربیة 

فقد تم تبني نفس ھیكلة المنھاج في عرض الوحدات التعلیمیة ضمن   ، المستھدفة في المنھاج

 امجاالت المادة من جھة و كونھا ترمي في مجموعھ بین مختلف مشاریع وللتكامل الموجود أربعة

 سلوكات في واقع الحیاة   من  جھة إلىفي نفوس المتعلمین لتحول  اإلسالمیةغرس القیم  إلى

بصیغ وظیفیة  من  و قد قدمت مختلف الوحدات ،و لتسایر التقویم المرحلي من جھة ثالثة   أخرى

المقاربة النصیة بمراعاة خصوصیة المادة وطبیعة كل مجال من مجاالتھا مع  ربط   إسقاطخالل 

ذجي المعتمد لتقدیم مختلف الوحدات  النمو اإلطاروكان ، المقترحة بمحیط المتعلم  المتعلمات

     2.موحد  باستثناء سور القرءان  الكریم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

دراسة تحلیلیة لمحتوى كتب القراءة للطور الثاني  -قیم التنمویة في المدرسة الجزائریةعبد الرزاق عریف ،  1

عبد الرحمان : ، بإشراف ستیر في علم االجتماع التنمیة مذكرة مكملة لنیل شھادة الماج - من التعلیم األساسي

،ص 2004/2005برقوق قسم العلوم االجتماعیة ،كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،

  .157،158ص 
ل المعلم للسنة دلیالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،وزارة التربیة الوطنیة ، مدیریة التعلیم األساسي، 2

 .26،ص 2012، الخامسة ابتدائي لجمیع المواد
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  :التربیة اإلسالمیة: ثانیا

  :تعریف التربیة االسالمیة-1

إن بناء التربیة اإلسالمیة قائم من دستور اإلسالم ومعینھ الرئیسي وھو القرآن، ولما كانت 

القرآن ومبینة لمقاصده ومفصلة ألھدافھ وجب أخذھا أیضا في السنة النبویة الشریفة ھي شارحة 

االعتبار وعلیھ فإن مصادر  التربیة اإلسالمیة تتمثل في القرآن الكریم والسنة النبویة وأقوال 

  .الصحابة

  :وفیما یلي عرض ألھم تعاریف التربیة اإلسالمیة

یم التي یرتبط تلك المفاھ: "یقول سعید إسماعیل علي معرفا التربیة اإلسالمیة -

بعضھا ببعض في إطار فكري واحد یستند إلى المبادئ والقیم التي أتى بھا اإلسالم، وتلك التي 

ترسم عددا من اإلجراءات والطرائق العملیة التي یؤدي تنفیذھا إلى أن یسلك سالكھا سلوكا 

 .یتفق وعقیدة اإلسالم

 .)1(" اه الشاملالنظام التربوي القائم على اإلسالم بمعن: "وتعرف بأنھا -

: عملیة مقصودة تستضيء بنور الشریعة فھي: "وقد عرفت التربیة اإلسالمیة بأنھا -

تھدف إلى تنشئة جوانب شخصیة اإلنسان جمیعھا وتحقیق العبودیة � سبحانھ وتعالى ویقوم 

بھا أفراد ذو كفاءة عالیة، بقصد تعلیم أفراد آخرین وفق طرق مالئمة مستخدمین محتوى 

 ".تعلیمیا محددا وطرق تقویم مالئمة

إحداث تغییر في سلوك الفرد في : "التربیة اإلسالمیة بأنھا" أبوالي"ویعرف  -

 2".االتجاه المرغوب من وجھة نظر اإلسالم

  :من خالل ھذه التعریفات یتبین أن

                                   

، دار الفكر العربي للنشر، القاھرة، ومسیرة...التربیة اإلسالمیة، رسالةعبد الرحمن عبد الرحمن النقیب،  )1(

 .13، 12س، ص ص .مصر، د
 .26عبد الرحمن الھاشمي، محسن علي عطیة، مرجع سابق، ص  2
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التربیة اإلسالمیة ترمي إلى إعداد اإلنسان الصالح الذي یقر بالعبودیة � وحده، واألمور 

التي أتى بھا اإلسالم جمیعھا تعّد تربیة، فالصالة تربیة  والصیام تربیة، وإقامة الحدود تربیة، 

ة شخصیة والجھاد تربیة، وصلة الرحم تربیة ومن ھنا نالحظ أن التربیة اإلسالمیة تعمل على تنمی

اإلنسان المسلم كاملة لكي یعیش حیاة آمنة سعیدة في الدنیا واآلخرة، كذلك تحاول إیجاد المجتمع 

المسلم من خالل النظام االجتماعي والسیاسي واالقتصادي والعسكري والتربوي وغیرھا، فھي 

اخلھ وخارجھ والفرد مع نفسھ والفرد مع الفرد، والفرد مع المجتمع د خالقھتنظم حیاة الفرد مع 

  )1(.وبذلك یصبح المجتمع بیئة صالحة

 :خصائص التربیة اإلسالمیة-2

  :للتربیة اإلسالمیة جملة من الخصائص یمكن إجمالھا فیما یلي

تقوم التربیة اإلسالمیة على تصور اإلسالم للكون واإلنسان والحیاة والمعرفة،  -

ینبع منھ مباشرة أو ینسجم معھ في ولذلك فإنھا ترجمة دقیقة لھذا التصور، وكل اجتھاد فیھا 

 .مجملھ وتفصیلھ

ولما كان التصور اإلسالمي شامال للكون من حیث كینونتھ وبدایتھ ونھایتھ وما یحتویھ من 

إنس وجن وحیوان وطیر ونبات وجماد وكواكب وبحیرات وبحار وأنھار، وغیر ذلك مما أودعھ 

  .نا ھذا تكون مھّمة صعبة المنالهللا فیھ من خلق فإن اإلحاطة بھذا التصور في حّیز

وتصور اإلسالم لإلنسان شامل یحیط بطبیعتھ ومراحل نموه ووظیفتھ وحقوقھ  -

وواجباتھ نحو نفسھ ونحو غیره أفرادا وجماعات، ونحو المجتمع بمختلف مؤسساتھ بدء 

  2.باألسرة وانتھاء بالمجتمع كلھ، بل واإلنسانیة كلھا

وفئات المجتمع الخاّصة، مثل الیتامى والفقراء وأبناء ونحو العلم والجھاد وأولي األمر 

  .السبیل، وغیر ذلك من األمور التي تحیط بجمیع شؤون اإلنسان في ذاتھ أو في غیره

ولمتطلبات كل من  واآلخرةنسان للحیاة یتسع لكل ما تحیط بھ الحیاة الدنیا وتصور اإل

الحیاتین من اعتقاد وعبادات ومعامالت وأخالق وحساب وجزاء وعالقة كل منھما باألخرى، 

  .المسلم من كل منھما، وغیر ذلك من جوانب ھذا التصور اإلنسانوموقف 

                                   

  .26عبد الرحمن الھاشمي، محسن على عطیة، مرجع سابق، ص  )1(
دار  ،-في ضوء التوجیھات اإلسالمیة -االتجاھات الحدیثة في تخطیط المناھج الدراسیةمحمود أحمد شوق،  2

 .102، 101، ص ص 1998الفكر العربي، القاھرة، مصر، 
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وكذلك األمر بالنسبة للمعرفة، فإن اإلحاطة بموقف اإلسالم من جوانبھا وخصائصھا 

  .ود تطبیقھاوحد اكتسابھاوأسالیب 

  

  :التربیة اإلسالمیة ربانیة المصدر، عالمیة الغایة، شاملة األثر-2-1

الحقیقة التي بینھا كتاب هللا تعالى أن اإلسالم ھو دین الحق وأنھ من عند هللا سبحانھ وتعالى، 

ولكنھ مبلغ لمنھج هللا، )1(وأن رسولھ ال یبتدع وال یضیف وال ینقص عن ھوى أو نزعة ذاتیة

لحدوه، مبین لمقتضیات ربوبیتھ وإنفاذ منھجھ في كل األزمان واألجناس واألقوام والدیار، موضح 

 :قال تعالى. وفي شتى األمور واألحوال

  ".إن الّدین عند هللا اإلسالم"    

  :ثابتة أصولھا، مرنة تطبیقاتھا -2-2

األساسیة والقواعد ھناك أصول ثابتة في اإلسالم ال مجال للتغییر فیھا ألنھا تشكل البنیة 

  .الراسخة للدین الحنیف، ومبلغ سعي المسلم بالنسبة لھذه األصول أن یتفھمھا ویستوعبھا ویطبقھا

ومن سمات ھذه األصول الثابتة أنھا توفق الفطرة التي فطر هللا الناس علیھا، لذلك فإنھا 

 2تھم اآلخرة، وقد حّدداألساس السلیم للمنھج الذي یھدي الناس كافة في حیاتھم الدنیا إلى حیا

یعلم أن اإلنسان ال یقدر على  - السابق علمھ بخلقھ–سبحانھ وتعالى ھذا المنھج تحدیدا وافیا، ألنھ 

فأقم وجھك للّدین حنیفا فطرت هللا التي فطَر الّناَس علیھا الَ "إیجاد منھج شامل ثابت كامل لحیاتھ 

  ".الناس ال یعلمونْ  تبدیل لخلق هللا ذلك الّدین القیِّم ولكنَّ أكثرَ 

  :الّدنیا واآلخرة، في توازن واعتدال: تعّد التربیة اإلسالمیة اإلنسان للحیاتین-2-3

تعّد اإلنسان  وأنھامن أھم أسس التربیة اإلسالمیة أنھا تشمل كال من الحیاتین الدنیا واآلخرة 

ویكابد ویحسن العمل فیھا للحیاتین معا، فھي تربي اإلنسان لیعمل في دنیاه كأنھ یعیش أبدا، فیكد 

ویحقّق أھدافھا، ویستمتع فیھا بما سمح هللا لھ من متاع ویأخذ منھا ما أحل هللا فیھا من طیبات، 

ویعطي فیھا ما أوجب هللا علیھ من عطاء، باختصار، فإن التربیة اإلسالمیة تھیئ اإلنسان لحمل 

فیحل لنفسھ ما أحل هللا سبحانھ وتعالى ویحرم األمانة التي حملھ هللا سبحانھ إیاھا في حیاتھ الّدنیا، 
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علیھا ما حرم هللا ویأخذ نفسھ فیھا بمنھج هللا تبارك وتعالى متاعا وامتناعا، ومن حدود منھج هللا 

  :لإلنسان في الحیاة الّدنیا قولھ تعالى

موا طیبات ما أحّل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال یحب "  .)1("الُمْعتِدینَ یأّیھا الذین آمنوا ال تحرِّ

  )30الروم، اآلیة (

  :أسس التربیة اإلسالمیة-3

للتربیة اإلسالمیة أسس تربویة مستمدة من القرآن الكریم والسنة المطھرة أي من منھج 

  :النبّي صلى هللا علیھ وسلم في التربیة، ومن أبرزھا ما یلي

  :إثارة العاطفة الدینیة-3-1

س اإلنسان، تظھر واضحة في كثیر من األحیان، والدین العاطفة الدینیة فطرة كامنة في نف

 2یخاطب العقل والروح والنفس معا، ویجعلھا متعاونة على إدراك الحق والسعي إلیھ، فعلى

المربي والمدّرس إثارة العاطفة ما وجد إلى ذلك سبیال، لیتقّبل الطالب المعلومات بلھفة، ویؤمن 

  .بھا

  :االعتماد على القصص الھادفة-3-2

للقّصة دور فّعال في حیاة اإلنسان، وال سیما الصغیر، وقد اتخذ القصة أساسا للعملیة 

فقد قّص هللا سبحانھ وتعالى علینا في كتابھ الكریم مواقف األمم المختلفة من الرساالت، ...التربویة

نفسھ، وغیر ذلك مما فیھ عبرة ألولي األلباب، كما أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم سلك السبیل 

  .فقّص علینا ما كان لھ أبلغ األثر في توجیھ اإلنسان نحو الفضائل، كقصة الثالثة الذین دخلوا الغار

فالقصص التي وردت في الكتاب والسنة لم تكن مجرد حكایات للتسلیة، بل إنھا سیقت 

االستخدام للتربیة والتوجیھ، كإیضاح مبدأ، أو دعوة إلى فكرة، أو تنفیر من منكر وھذا ما یسّمى ب

  .التربوي للقصة
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  :الحوار واالستجواب والتشبیھ-3-3

یعتمد ھذا األسلوب على االستفھام والمناقشة وإیقاظ الفكر وإیضاح الغامض، وھو یولد في 

  .الطالب فعالیة إیجابیة، ویشعره بوجوده وذاتیتھ، فیغدو أكثر اھتماما

ه، ویظھر ذلك واضحا في حدیث عمر مناسبات كثیرة إلثارة االنتبا وقد استخدمھ النبي في

رضي هللا عنھ،حین سأل جبریل علیھ السالم النبي صلى هللا علیھ وسلم عن اإلسالم واإلیمان 

  .واإلحسان، وغیر ذلك

كما في )1(وقد جمع النبي صلى هللا علیھ وسلم بین الحوار والتشبیھ، لیبین أثر الصلوات 

  : الحدیث التالي

أرأیتم لو أن نھرا : "نھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قالعن أبي ھریرة رضي هللا ع

  ).رواه الشیخان(الحدیث ...؟شیئيبباب أحدكم یغتسل منھ كل یوم خمس مرات، ھل یبقى من دربھ 

  :اغتنام الفرص والمناسبات-3-4

ت إن الحادثة او المناسبة إذا رآھا الطالب أو أخبرھا، تكون الجو المالئم للبحث، سواء كان

الحدیث عقب سؤال  مجيءإثر حادثة أو  القرآن الكریموما نزول آیات ...الحادثة مؤلمة أو مسّرة

  .أو قضیة تقع ،إال اغتنام للفرص واستفادة من المناسبات

وفي السیرة والعبادات مناسبات كثیرة، یمكن أن یتخذ الدّرس منھا منطلقات إلى ما یروم من 

مناسبة لتعلیم الصبر ومراقبة هللا سبحانھ وتعالى في الشّر فرمضان ...تعلیم وإرشاد وتوجیھ

والعلن، وھو أیضا منطلق لبث روح الجھاد، ففیھ وقعت غزوة بدر وفتحت مكة 

والخسوف والكسوف مناسبة لبیان قدرة هللا تعالى، ولتخلیص الناس من الخرافات ...المكّرمة

لتعلیم الطالّب شعائر اإلسالم والشعور  وصالة الجماعة والجمعة والعیدین مناسبات...واألوھام

  .بالواجب تجاه المسلمین

  

  

  

  :التدّرج في التعلیم -3-5
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إن بناء النفس اإلنسانیة یشبھ بناء البیت، فالبیت یبنى لبنة لبنة، واإلنسان یعلّم ویقوم شیئا 

فشیئا، وقد سلك القرآن ھذا األسلوب حین نزلت تشریعاتھ خالل ثالث وعشرین سنة، ولم تنزل 

ك دفعة واحدة، لیحصل التدرج في انتزاع العادات الضارة، وتثبیت العادات الصحیحة، ویظھر ذل

واضحا في اآلیات التي نزلت في تحریم الخمر، وفي وصیة النبي صلى هللا علیھ وسلم لمعاذ بن 

، وأمره " إِنَّك َتأتِي َقْوًما أھَل ِكتاب: "عنھ، عندما أراد بعثھ إلى الیمن حیث قال لھ هللاجبل رضي 

بوا دعاھم إلى أن یدعوھم أوال إلى الشھادتین، فإن استجابوا دعاھم إلى الصالة، فإن استجا

  .)رواه البخاري. (الصدقة

  :التشویق وتنویع األسالیب ومراعاة الفروق الفردیة-3-6

 وإتباع )1(القرآن الكریم كتاب عقیدة وعلم وتوجیھ وتنظیم للحیاة، وقد سلك وسائل كثیرة 

 أسالیب تربویة متنوعة، بعضھا نظري، وبعضھا علي، لتحقیق ما نزل من أجلھ، ومن ذلك مراعاة

الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن، واستخدام األسالیب اللغویة والصور البیانیة، 

  .ونحو ذلك، مما جعلھ یؤثر على النفوس، ویستولي على القلوب...والقصص واألمثال والحكم

فعلى المدرس أن ینّوع في أسالیب التعلیم وموضوعاتھ، ویستغل الخبرات البشریة للتوصل 

وقد نصح لمادة التربیة بإدخال بعض النوادر والطرف لتجدید ...حقیق األھداف عند المتعلّمینإلى ت

  .النشاط والتشویق

كذلك خلق هللا سبحانھ وتعالى الّناس معادن وقدرات متفاوتة بسمیا وعقلیا ونفسیا وحرصا 

  )113آل عمران ". (لَْیُسوا َسَواءً : "، قال تعالىواستعدادا

مع الطالب المختلفین ویخاطبھم، فعلیھ مراعاة الفروق الفردیة بینھم تربیة  یتعاملوالمدرس 

  )2(.وتعلیما

  

  

  :السلیمالتكامل المنھجي  -3-7

وھو محاولة التكامل والتوفیق بین جوانب التربیة المعنویة والتربیة الفردیة فالطالب الذي 

  .من وقتھ للریاضةلدیھ میول للقراءة دون سواھا یجب علینا أن نجعلھ یخّصص جزء 
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  .أي التكامل بین ما ھو نظري وما ھو عملي

  :البیئة الصالحة -3-8

وھذه ركیزة أساسیة یجب توفّرھا لیتمكن المربي من تنشئة الفرد بعیدا عن التیارات 

 واألمانةالمضادة المعادّیة، فلیس من المعقول أن تعطي الّطفل درسا عن األخالق والّصدق 

یخرج بعد ھذا الدرس ویذھب إلى مجموعة من أقرانھ غیر مھّذبة، فالطفل ال واأللفاظ المھّذبة ل

ة على إقناعھم أو التأثیر فیھم بل العكس فإنھ سرعان ما تؤثر فیھ تلك    )1(.األخالقیملك الُحجَّ

  :أھداف التربیة اإلسالمیة-4

  :یمكن إجمال أھم أھداف التربیة اإلسالمیة فیما یلي

  :نيبلوغ الكمال اإلنسا-4-1

ألن اإلسالم نفسھ یمثل بلوغ الكمال الدیني، فھو خاتم األدیان وأكملھا وأنضجھا بقول هللا 

  ".الَیْوَم أْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكْم وأْتَمْمُت علیُكْم نِْعمتِي وَرضیُت لُكُم اإلْسالم ِدیًنا: "تعالى

بھذا الكمال اإلنساني إلى ، وقد جاء اإلسالم لیصل األخالقومن تمام الكمال اإلنساني مكارم 

َم مكاِرَم األخالَقِ : "قّمتھ، وقد ورد عن الرسول الكریم صلّى هللا علیھ وسلّم قولھ   "إنما ُبِعْثُت ألتمِّ

وھكذا یعّبر بلوغ الكمال اإلنساني ھدفا رئیسیا للتربیة اإلسالمیة، ومع أّن الكمال � وحده 

  .تباره خلیفة هللا سبحانھ في األرضفإن اإلنسان ال بّد وأن یتَّصف بالكمال باع

  :تحقیق الھدف الدیني-4-2

إن ھدف التربیة اإلسالمیة أن یصبح اإلنسان عابدا، فإن هللا سبحانھ وتعالى خلق الّناس 

جمیعا لعبادتھ، وأرسل الّرسل إلیھم لیأمروھم بعبادتھ لحالھ، والدین اإلسالمي یدعو إلى اإلیمان 

  .یة تنمي التقوى وتزید من العلموالتقوى، والتربیة اإلسالم

  :االجتماعيالھدف -4-3

اإلسالم یربي الفرد تربیة اجتماعیة، تؤدي إلى معرفة حقوقھ، وكذلك یحرص اإلسالم على 

أن یعرف الفرد واجباتھ فیؤدیھا وھو بذلك ینّمي عند الفرد الشعور بالمسؤولیة، وینّمي عنده حسن 

ھا حتى في اللحظات التي یناجي فیھا رّبھ، وقول رسول ّهللا االنتماء إلى الجماعة، وأّنھ فرد فی
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وتعاطفِِھْم كمَثِل الجسِد الواحد إِذا اشتكى  وتراحمھم مثل المؤمنین في تواّدھم: "صلّى هللا علیھ وسلّم

ھر والُحمَّى منھ   .)1(" ُعْضو تداَعى لُھ سائِر الجسِد بالسَّ

صیة االجتماعیة بناء على أساس القیم وقد عملت التربیة اإلسالمیة على تنمیة الشخ

االجتماعیة، تكون أساس الضبط االجتماعي، الذي یقوم على أساس نوَعي الضبط االجتماعي 

  :المعروفین لدى علماء االجتماع

ضبط اجتماعي داخلي،ینمیھ اإلسالم في المسلم، میزاتھ القیم واألخالق :النوع األول

  .وعقلھ الذي یھدیھ إلى معرفة الحالل والحراماإلسالمیة التي تشكل ضمیره وإیمانھ 

ضبط خارجي، یتمثل في تشریعات اإلسالم وعقوباتھ القانونیة فیما یختص :النوع الثاني

  .بكل أمور الحیاة االجتماعیة المختلفة

وتنبع ھذه األھداف من قیم اجتماعیة نابعة في األساس من حاجة اإلنسان إلى االرتباط 

ومع  نفسھواإلسالم یعرض ألوانا من القیم االجتماعیة تتعلق بعالقة الفرد مع بغیرھا من األفراد، 

  .غیره في المجتمع

  :الھدف الدنیوي-4-4

لم یكن العامل الدیني وحده ھو غایة التربیة اإلسالمیة فھناك الھدف الدنیوي أیضا وھو ال 

واألحادیث النبویة أھمیة  العمل والسعي  القرآنیةیقل أھمیة عن الھدف الدیني، فقد أكدت اآلیات 

  ".وقل ِاْعَملُوا َفسَیَرى هللا عَملَُكمْ . " إلى الّرزق

وتلمس الدعوة إلى ھذا الھدف في كثیر . كما أّكدت أھمّیة التزود بالمعرفة والحكمة المتنوعة

  ".صنائعمن جملة ال"من كتابات الفالسفة المسلمین، وعلى رأسھم ابن خلدون الذي وضع العلم 

ومع ان التربیة اإلسالمیة قد اھتمت بالجانب الدنیوي وبالتدریب العملي إلى جانب المعرفة 

  .النظریة، إال أن ھذا التدریب كان مركزا على المبادئ األساسیة في العلوم الدینیة

وقد جمعت التربیة اإلسالمیة بین الھدف الّدیني والھدف الدنیوي، ومرّد ذلك اھتمام اإلسالم 

  )2(.والتربیة اإلسالمّیة باإلنسان ككّل متكامل، وبما یتناسب ونظرة اإلسالم إلى الطبیعة اإلنسانیة

  :الھدف العلمي -4-5
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العلم في التربیة اإلسالمیة إذن ال یقتصر على ما اصطلح على تسمیتھ بالعلم الدیني، فدائرتھ 

وبامتداداتھا بما یصل إلیھ من تتسع باتساع نطاق ما وھبھ اإلنسان من حواس وقدرات عقلّیة، 

نستدعي إلى . اختراعات ومبتكرات توّسع من دائرة كل ما یمكن ان تقع علیھ حاسة من الحواس

  .الذاكرة كل ھذا  ونحن نعیش عصرا یتمیز بأنھ یشھد طوفانا معرفیا

للعلم ثم إّن كُتب تاریخ التربیة اإلسالمیة تحّدثنا عن الّرحلة في طلب العلم وكیف أن طالبا 

كان یركب دابتھ لیسیر شھورا إلى مدینة بعیدة متحمال مشاق سفر یخلو تماما من كل ما ینعم بھ 

اإلنسان الیوم من تسھیالت طرق وأجواء للطیران وأشكال ال حصر للتیسیر والتزود بالماء 

والمأكل بأبسط وأسرع الطرق، كل ذلك رّبما من أجل الحصول على حدیث نبوي أو التحقق من 

  )1(.دیث، أو الحصول على كتابح

  :أن التعلیم عند المسلمین كان یرمي إلى أھداف خمسة ھي" طوطج"وقد ذكر -

ویھدف إلى تعلیم الناس آداب الشریعة، والتثقیف في الدین، وبمعنى أوضح،  :ھدف دیني-

  .تعلیم الناس الدین علما وعمال

المجتمع فالعلم شرف  یقصد إلى الحصول على المكانة الطیبة في: ھدف اجتماعي-

  .لصاحبھ

  .ویقصد بھ دراسة العلم لما في ذلك من متعة عقلیة:ھدف عقلي-

یقصد إلى كسب الّرزق للعیش، حیث لم تھمل التربیة اإلسالمیة : ھدف ماّدي أو نفعي-

  )2(. إعداد كل فرد لكسب رزقھ، بدراستھ بعض المھن والفنون والصناعات

   

                                   

، ص 2006، دار السالم، القاھرة، مصر، الفكر التربوي اإلسالمي وتحدیات المستقبلسعید إسماعیل علي، )1(

64. 
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  میةطرق وأسالیب التربیة اإلسال-5

  :القدوة-5-1

القدوة ھي أفضل وسائل التربیة على اإلطالق وأقربھا إلى النجاح، فمن السھل تصمیم 

منھاج أو تألیف كتاب في التربیة، لكن ھذا المنھاج یظل حبرا على ورق ما لم یتحول إلى حقیقة 

ذا تتحرك في واقع األرض، وإلى بشر یترجم بسلوكھ وتصرفاتھ ومشاعره وأفكاره مبادئ ھ

المنھاج ومعانیھ، ولذلك عندما أراد هللا سبحانھ لمنھجھ أن یسود األرض مأل بھ قلب إنسان وعقلھ 

كي یحولھ إلى حقیقة في واقع األرض،فكان بعث هللا سبحانھ محمدا صلى هللا علیھ وسلّم لیكون 

  )1(.قدوة للّناس في تطبیق ھذا المنھج

  :ومن الصفات التي یجب أن تتوفر في القدوة

من غیر إخالص السلوك � سبحانھ وتعالى ال یمكن للقدوة أن تؤثر في :إلخالصا -

إذا أحبَّ هللا سبحانھ العبد دعا جبریل، : "سلوك اآلخرین، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم

فالنا  إنَّ هللا سبحانھ ُیِحبُّ : فقال إني أحّب فالنا فأحّبھ، فُیِحبُّھ جبریل ُثمَّ ینادي ف السماء، فیقول

وھذا القبول مفتاح للقلوب ". فأحبوه، فیحبُّھ أھل الَسَماء، ثم یوضع لھ القبول في األرض

 .لالقتداء، وھو دواء وعصمة من الكثیر من العقبات

بھ یجب أن یكون عالما، والعلم ال یكفي بل یجب أن  یقتديالنموذج الذي : العلم -

 .یتبعھ العمل والتطبیق

الصدق واللین وحسن : فالنموذج والقدوة یجب أن یتصف ب: حسن الخلق -

والّتوّدد والكرم لشجاعة، ولكل صفة من ھذه الصفات تطبیقاتھا  عندا للقاءاالستماع والبشاشة 

 )2(.سواء في تربیة األوالد في البیت أو المدرسة، وسواء كان التكامل مع الّصغار أو الكبار

  :المحاضرة -5-2

  :دیمة التي عرفتھا جلسات التعلم والتعلیم لما لھا من خصائصوھي من الطرائق الق

                                   

 .682ولید رفیق العیاصرة، مرجع سابق، ص )1(
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التوضیح والشرح لما بھ  -الكم الذي تقدمھ في وقت محدد، - التحقق في المعلومات وشمولھا، -

اإلثارة  -.حث المعلّم إلى معرفة المزید عن المادة التي یقّدمھا - حاجة إلى  توضیح وشرح،

 .فكریة وخلق الّصناعات ودورھا في تكوین االتجاھات اإلیجابیةوالّتشویق وصالحّیتھا للتعبئة ال

وبما أن التربیة اإلسالمیة تشّدد على الجوانب القیمیة والعقلیة فإن طریقة المحاضرة ال سیما 

 )1(.في المستویات المتقّدمة تعّد طریقة فعالة في تحقیق أھداف التربیة اإلسالمیة

  :طریقة القّصة-5-3

ومنھا التاریخیة بأماكنھا وأشخاصھا حوادثھا كقصص : نواع القّصةحیث تستخدم كل أ

بین بالّرساالت وما أصابھم من جّراء ذلك، وھذه القصص نذكر أسماء أشخاصھا  األنبیاء والمكذِّ

  .فرعون وموسى، بنو إسرائیل وعیسى، ثمود وصالح، عاد وثمود: وأماكنھا، وأحداثھا كقصص

تعرض نموذجا لحالة بشریة فیستوي أن تكون بأشخاصھا أو وتستخدم القّصة الواقعیة التي 

بأي شخص یتمثل فیھ ذلك النموذج، كقصة ابني آدم علیھ السالم والقربان، والقصة التمثیلیة التي 

ال تمثل واقعا بذاتھا ولكن یمكنھا أن تقع في أیة لحظة من اللحظات، وفي أي عصر من العصور، 

  )2(.كقصة صاحب الجّنتین

  :وب الثواب والعقابأسل-5-4

یستخدم الثواب والعقاب كآلیة لترسیخ القیم وإحالل قیم جدیدة محّل أخرى غیر مرغوب فیھا 

على نطاق واسع من قبل اآلباء والمربین فیكافئ الوالدان طفلھما حینما یقوم بالسلوك المرغوب 

المنزلّیة،  وقد یلجا  فیھ كأداء األمانة أو التعاون مع األصدقاء أو المشاركة في بعض األعمال

  . اآلباء إلى معاقبتھم إذا لم یفعلوا ذلك

ویؤكد المنھج التربوي اإلسالمي على ضرورة التوازن بین الثواب والعقاب في تربیة الطفل 

  )3(.حیث أّكدت الّروایات الكثیرة على االعتدال في التعامل مع الطفل فال إفراط وال تفریط

لھي بحت  وھي تربیة إھي  ثابتة في مضمونھا ذات منبع یتضح أن التربیة اإلسالمیة  

قیمیة تؤكد على جملة القیم والمبادئ تنص علیھا شرعة هللا سبحانھ وتعالى وتؤكدھا السنة 

  .النبویة الشریفة وھو ما یؤدي إلى الیقین  فتثبت في النفوس و تترجمھا الممارسات السلوكیة

                                   

 .45، 44عبد الرحمن الھاشمي، محسن علي عطایة، مرجع سابق، ص ص )1(
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جدانھ عن طریق أسالیب الترھیب والترغیب تعد توجیھا إلى فطرة اإلنسان  مخاطبة و

  .وغیرھا، و من ثمة العلم و العمل معا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خالصة

عملت المناھج التربویة الیوم على تنمیة التلمیذ في جمیع جوانبھ ساعیة في ذلك إلى 

كذلك تھدف إلى تكوین  ،صیاغة سلوكات تتوافق و األھداف التربویة  المصممة في المنھاج
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اتجاھات ضمن شخصیة تعتز بما لھا من مقومات  ثقافیة  من خالل إكسابھا  جملة من األحكام و 

القیم االجتماعیة و السعي إلى بناء جیل من األفراد یقودون مشعل الحضارة والرقي دون نسیان  

ودمج أبناء المجتمع  ضمن  و الحفاظ علیھ وھویتھا في المجال القیمي ونقل التراث، تاریخ األمة

النھج اإلسالمي في التربیة و العلیم و التنشئة االجتماعیة  یزود روابط موحدة أصیلة فمن خالل 

تشكل الیقین  ومن ثم العمل و ، علمیة و عملیةفكریة الطفل بمحصلة  دینیة قیمیة و / التلمیذ

ى و العمل الصالح من األعمال بما یفید اآلخرة  والتزود بالتقوالدنیا و  االجتھاد  و التبصر بأمور

المنعة التي تؤسس حصنا منیعا متینا یساعد على مجابھة كل دخیل ما ھ المرء نفسھ ومجتمعھ و فی

 .وھذا  من  شانھ خلق جیل  صاعد  ال یخشى الھزات یخطو خطى الفتك یلبث أن



الدراسة  

  التحليلية

 



القيم  : الفصل الرابع

االجتماعية في منهاج التربية  

 اإلسالمية
 اإلجراءات المنهجية للدراسة  التحليلية  : أوال

 الدراسة االستطالعية -1

 الدراسة التحليلية -2

  عرض البيانات والنتائج: ثانيا

  عرض نتائج الدراسة -1

  تحليل البيانات وتفسيرها -2
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  :تمھید

الى تحقیقھ   تعتبر الدراسة التطبیقیة من االساسیات الجراء البحث العلمي الذي یحمل ھدفا یسعى

وكون البحث العلمي نشاطا منھجیا واستقصاءا عملیا منظما فھذا یستلزم اتباع اسالیب ومناھج 

البحث بجملة من الخطوات المنھجیة للتقصي و التحلیل والتفسیر بتوخي  علمیة تساھم في امداد

  الدقة و الموضوعیة

 و طالما ان الدراسة في ھذا الفصل تتجھ الى الكشف عن القیم االجتماعیة في كتاب االسالمیة

  كالمنھجیة الالزمة لذلت الدراسة التحلیلیة و االجراءات للسنة الخامسة ابتدائي تم ا تباع خطوا

  االجراءات المنھجیة: أوال

  الدراسة االستطالعیة   - 1

  الدراسة االستطالعیةالتعریف بمكان اجراء  -1- 1

  "عیسى واعر" والمدرسة االبتدائیة " بھان لخضر" تمت االستطالعیة بكل من المدرسة االبتدائیة 

  " بھاز لخضر" المدرسة االبتدائیة  -

، "1بسكرة"الواقعة ب حي البخاري بمقاطعة " بھاز لخضر" التسمیة الكاملة لھذه المدرسة ھي 

بسكرة والمتكونة من ثالثة عشر حجرة للدراسة وملعب ومطعم وتحتوي على ثالث عشر : ببلدیة

اناث، كما تتضمن قسما  216ذكور، و  204، أي 420فوج، ویبلغ عدد التالمیذ بھذه المدرسة 

  :ویتزع التالمیذ على القسم التحضیري والسنوات كما یلي للتحضیري

  المستوى   

  

  الجنس

السنة   التحضیري

  األولى

السنة 

  الثانیة 

السنة 

  الثالثة

السنة 

  الرابعة

السنة 

  الخامسة

  المجموع

  204  23  32  41  43  54  11  ذكور 

  216  30  38  39  48  47  14  اناث

  420  53  70  80  91  101  25  المجموع

  

معلم ومعلمة معلمي اللغة العربیة عددھم  15على " بھاز لخضر" المدرسة االبتدائیة  وتحنوي

  ثالثة عشر نعلما
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  اما معلمي اللغة الفرنسیة فھم اثنتان

ریاضیات، عریبة، تربیة اسالمیة، تربیة مدنیة، : المواد المدرسیة بھذه المدرسة االبتدائیة ھي

ات، تارخ وجغرافیا، واخیرا التربیة الفنیة تدیرھا تربیة علمیة وتكنولوجحیة، فرنسیة، محفوظ

  ادارة المدرسة 

  "عیسى واعر" المدرسة االبتدائیة  -

وھذا نسبة الى الشعید عیسى واعر " عیسى واعر: " التسمیة الكاملة لھذه المدرسة االبتدائیة

سط مدینة بسكة ت الواقعة بالحي السعبي بالبخاري و" أملیلي" بقریة " بني واعر" المولود بزاویة 

  تسعة أفواج تربویة : حتوي على عشر حجرات للدراسة، ملعب ومطعم ویبلغ عدد األفواج بھا 

  :تلمیذ موزعة بین الذكور واالناث أي 286ویبلغ عدد التالمیذ فیھا 

  ذكور  135-

  اناث  151 -

  یشرف على تدریسھم عشرة اساتذة بین المعلمین والمعلمات 

  معلمات  6 -

  معلمین 4 -

  :المواد بھذه المدرسة االبتدائیةھي

  التربیة العلمیة والتكنولوجیة، التربیة السالمیة، التربیة المدنیة، التربیة البدنیة، واألغال 

  وتشرف على ادارتھا المدرسة االبتدائیة 

 :االجراءات المیدانیة للدراسة االستطالعیة - 2

لكتاب المدرسي وھو كتاب التربیة االسالمیة للسنة طالما أن دراستنا الحالیة تقتصر على تحلیل ا

الخامسة ابتدائي المقرر  على تالمیذ المدرسة الجزائریة، و تحدد عملیتھ التخلیل باستخراج القیم 

االجتماعیة من خالل كل ما یدل على ذلك الكتاب وھو اقتضى األمر الى تجراء دراسة استطالعیة 
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یة عن كثب من خالل الكتاب المدرسي، وذلك بزیارة عدد من للتعرف على منھاج التربیة االسالم

  معلمي الصنف الخامس ابتدائي في مادة التربیة االسالمیة بمدینة بسكرة

  :ویتجلى ذلك في المرحلتین التالیتین

  : المرحلة األولى

و " بھار لخضر"وتم فیھا زیارة ابتدائیتین وھما  2013وبدأت ھذه المرحلة مع بدایة شھر أفریل 

بمدینة بسكرة، واجراء المفقابلة المفتوحة مع معلمي التربیة االسالمیة وكان ذلك " عیسى واعر"

  :وفق الخطوات التالیة

  :اعداد مقابلة مفتوحة تضمنت محاور حول -

ضمنة في كتاب التربیة االسالمیة للتعرف على القیم االجتماعیة التي یتم القیم االجتماعیة المت

  اكسابھا التلمیذ في المرحلة االبتدائیة

  اجراء الستطالع بھدف التعرف الى موضوعات كتاب التربیة االسالمیة  -

  التقصي عن المعلومات والحقائق ذات الصلة بالموضوع  -

قع العلمي من مرتین الى ثالث مرات لحصر ابعاد الموضوع التردد الى المدرسة الستطالع الوا -

وجوانبھ المختلفة من خالل ما یتجلى لھ من حقائا وأفكار ومن خالل ما یقدم من الوثائق ابرزھا 

المنشور الوزاري الصادر عن وزارة التربیة الوطنیة، ووثائق تدلي بارشادات المفتش و 

كتاب التربیة االسالكیة في تعلیم الطفل جملة من  المختصیین في المجال والتي تشیب بأھمیة

المعارف واكسابھ القیم وتوجیھ الممارات السلوكیة وفق أحكام الكتاب والسنة حیث كانت االستفادة 

مما قدم في مجال الدراسة النظریة الخاصة بالكتاب المدرسي ومنھاج التربیة االسالمیة واألھمیة 

ید التلمیذ ما یكفل لھ تكوین قاعدة سلیمة وشخصیة تعتز لمآثرھا البالغة لھما في رنقل القیم وتز

  وتعیینھا المبادئ في مجابھة كل ما یرمي الى زحزة الكیان الثقافي أو التغلغل في أواصلھ

  :المرحلة الثانیة -

وتعد المراحل للدراسة وتمت من خالل االطالع على موضوعات كتاب التربیة االسالمیة للسنة 

دائي واستنباط الموضوعات التي اختوت على القیم االجتماعیة ویمثل علیھ وتصنیفھا الخامسة ابت
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باستخدام اداة التحلیل اال وھي صنافة القیم والتحلیل باالستفادة من الدراسة النظریة، والدراسات 

  السابقة

االسالمیة من خالل ما سبق یتضح انھ تم استخدام المقابلة من النوع المفتوح مع معلمي التربیة * 

للصف الخامس ابتدائي ھو خدمة ألغراض الدراسة االستطالعیة عن الموضوع في الواقع العلمي 

  مع االستعانة بآراء المختصین وبعض الوثائق

كذلك االحاطة بموضوع الدراسة ساعد على جمع الحقائق المستخدمة في االستفادة منھ في عقلیة 

ق االجراءات المنھجیة المتوخاة في البحث لتحقیق التحلیل والتصنیف والترتیب وذلك عن طری

  أھداف التربص  

  :الدراسة التحلیلیة - 2

  :المنھج -1- 2

عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعھا : " یعرف المنھج العلمي على أنھ

  "البحث بغیة تحقیق بحثھ

ث في ضبط أبعاد، وبالتالي فالمنھج ضروري مبحث إذا ھو یتیر الطریقة، ویساعد الباح

  )1(مساعي، التسؤالت البحث 

، أي "ونظرا لطبیعة الدراسة التي تناولت القیم االجتماعیة في مناھج التربیة االسالمیة

استخراج جملة من القیم االجتماعیة المتضمنة في كتاب التربیة االسالمیة، فقد تم توظیف تحلیل 

  النضنون كمنھج لتحقیق أغراض الدراسة

یمثل أسلوبا في البحث " Content analysis Method: "منھج تحلیل المضمونویعرف 

  )2" (یھدف الى الوصف الموضوعي المنظم والعلمي للمحتوى الظاھر

طرق البحث " في مؤتفھما المرسوم " بي ھات" و" ولیم توود" یذكر كل من البروفسور 

على منھج تحلیل المضمون ھو من المناھج المھمة المستخدمة في دراسة  والذي ینص" اإلجتماعي

المقاالت واألبحاث االجتماعیة دراسة تحلیلیة تتطرق الى محتویات عباراتھا ومصطلحاتھا 

وأفكارھا وكلماتھا، ومن دراسة العبارات والمصطلحات واألفكار بتوصل الباحث االجتماعي الى 

  .علیھا ھذه المقاالت واألبحاث المحاور األساسیة التي تؤكد
                                                

، الجزائر، 3للنشر، ط ي، تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ، دار ھومةرشید زروات -  1
  .176، ص 2008الجزائر، 

، ص 2007البحث االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة،  أزارطیة، مصر،  ، مناھجعبد الرزاق جلبي وآخرون -  2
156.   
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أسلوب یعتمده الباحث في : " لمنھج تحلیل المضمون " جارلس ماج" ویعرف البروفسور 

   1"شرح وتفسیر المحتویات التي انطوت علیھا الدراسة

أسلوب في البحث یھدف إلى : " وقد وضع كریندروف تعرف دقیقا لتحلیل المحتوى مؤتاه -

  2"وشرعیة من البیانات الخاصة بالمضمون الخروج باستدالالت صحیحة

  :ویھدف منھج تحلیل المضمون الى

  تقییم آثار الرسالة محل التحلیل -أ

  3.التنبؤ بمصدر الرسالة أو مستقبل الرسالة -ب

  :خطوات ومرتكزات التحلیل -1- 1

  :خطوات التحلیل  -

  :سارت عملیة تحلیل المضمون وفقا للمراحل التالیة

  :المرحلة األولى

  "النص" قراءة أولیة للموضوع 

  :المرحلة الثانیة

  قراءة ثانیة متأنیة بنیة التعرف على الفكرة المحوریة التي یعالجھا الموضوع

  :المرحلة الثالثة

  تعین نوع الفنیة في كل فكرة

  :مرتكزات التحلیل -2- 1

  :تعتبر ھذه المرتكز بمثابة القواعد التي یجري بموجبھا عملیة التحلیل، وھي

  التركیز على طبیعة ورود الكلمة  اإلیجان التفصیل -

للوصول الى القیمة تم التركیز على جمیع الدروس الواردة في أفكارھا القیمة، وتالقي ما  -

  دون ذلك

إذا لم تظھر في الصفحة محل التحلیل أي داللة قیمیة لعدم التعامل الفكرة، فیجب  -

  .الموالیة، حتى تكتمل الفكرة وتتضح داللتھا القیمیة االستقرار في القراءة والتركیز الى الصفحة

  :الدراسة التحلیلیة -

  :التحلیل ةداأ -2- 2

                                                
- 162، ص ص2009، عمان ، االردن، 2احسان محمد حسن، منھاج البحث االجتماعي، دار وائل للنشر، ط - 1

163. 
، دار الفكر العربي، القاھرة -مفھومھ اسسھ استخدامتھ  –طعیمة، تحلیل محتوات العلوم االنسانیة شكري احمد  - 2

  .77، ص 2004مصر، 
  .70المرجع نفسھ، ص  - 3
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  :اعداد صنافة القیم - 2-1- 2

ھر في المواد التي یحلل وھي أداة یصككھا البحث لجمع البیانات ورصد معدالت تكرار الظوا

  1"محتواھا

في كتاب التربیة " خاصة" ولما كان ھدف البحث ھو الكشف عن القیم االجتماعیة بصفة 

االسالمیة، للسنة الخامسة ابتدائي كان من الضروري اعداد تصنیف للقیم ھي أداة منھجیة ساعدت 

  :"على الحصول على المعلومات الخاصة بالدراسة فتم

، وحددت 2007، 2006سنة الخامسة ابتدائي وتحتویعلى كتاب لل) جدول التحلیل(بناء صنافة  -

لھا المجاالت التي تتضمنھا مواضیع التربیة االسالمیة وذلك تبعا للتعریف االجرائي للقیم 

  االجتماعیة

  قراءة وتحلیل مواضیع التربیة االسالمیة وتصنفھا حسب المجاالت الموجودة في الصنافة -

  یدور حولھا محتوى كتاب التربیة االسالمیةاستخراج المجموعات القیمیة الرئیسیة التي  -

  :وحدة التحلیل - 2-2- 2

  وتسمى وحدة الموضوع Theme  الفكرة: الوحدة االساسیة المستخدمة في البحث ھي

  :واستخدام وحدة الفكرة ما یبرزھا منھجیا

  انھا األسھل في استنباط القیم -

  لیلھاألقرب الى أسلوب الكتابة المنھج في الكتاب المراد تح -

  تكشف عن مختلف القیم واالتجاھات األساسیة الكافیة في مادة التربیة االسالمیة -

غیر ثابتة الظھور من حیث الشكل فیمكن أن تكون كما  Themeعادة ما تكون وحدة الفكرة  -

  :یلي

  یمكن أن تكون في شكل جملة -أ

  یمكن أن تكون فقرة كاملة أو نص -ب

  :فئة التحلیل - 2-3- 2

ھي التقسیمات و التوزیعات التي یعتمدھا " القیم" لیل المعتمدة في ھذه الدراسة ھي فئة التح

بناء على ما تتخذ فیھ من  الباحث في توزیع وحدات التحلیل المتوصل الیھا في المادة المدروسة

  صفات أو تختلف

  :وحدة السیاق - 2-4- 2

  اذ یمكن أن یتضمن النص الواحد اكثر من قیمة 

                                                
 .187رشدي أحمد طعیمة، مرجع سابق، ص - 1
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  :تعدادوحدة ال - 2-5- 2

كوحدة لتعداد ظھور أي قیمة من خالل تصنیفھا في المجاالت التي شملتھا " التكرار" استخدام 

  .الدراسة، ثم تم تقسیمھا الى مؤشرات تخدم الموضوع

  :األداة الصدق -3- 2

تم االعتماد على صدق المحكمین باعتباره اكثر تعبیرا عن صدق االداة التحلیل وذلك بالنظر الى 

  :االستثمارات والمقترحات الممكنة حال التحكیم والتي تخصمجموع 

  )اعداد طرناقة(الحكم على بعض الجوانب المنھجیة في تحلیل المحتوى  -

  )الفئات، المؤشرات( الحكم على المتغیرات األساسیة للدراسة  -

  :اجراءات التحكیم - 3-1- 2

  :التعلیم العالي، تضمنت صنافة التحلیل على خمسة من اساتذة( تم عرض استمارة 

  أھداف الدراسة -

  التساؤل الرئیس والتساؤالت الفرعیة -

  المنھج المعتمد -

  العینة المتنقاة -

  )الملحق( فئات ووحدات التخلیل المتضمنة في جدل التحلیل المقترح للدراسة  -

  نتائج التحكیم - 3-2- 2

  :لقد تم تبعا لتوجیھات المحكمین ما یلي

  "التماسك" لتصبح " العالقات " لفئة التحلیل المتعلقة بقیم المعامالت وھو توضیح مؤشر ا -

تعبر عن " القیم البیئیة " المنحصرة في قیم البیئة لتصبح عبارة " القیم الجمالیة" تعدیل مصطلح  -

  .ھذه الفئة

، لیصبح " محیطالعنایة بال" المحافظة على البیئة : دمج مؤشرات الفئة المتعلقة بالقي البیئیة وھما -

  "المحافظ على البیئة" 

  

  

  

  :الثبات -3- 2
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یعبر الثبات على انھ قدرة المقیاس على اعطاء نفس النتائج تقریبا، اذا ما كرر تطبیقھ، في ظروف 

متقاربة، وذلك یشیر الى الخلو النسبي ألداة القیاس من الخطأ الناجم عن عملیة القیاس حیث یرتبط 

  () Chance Eroorالثبات بخطأ الصدفة 

  :وقد تم االعتماد على اسلوب اعادة التخلیل حیث مر بمرحلتین

وتم فیھا التقصي عن القیم االجتماعیة  2013افریل  02والتي بدأت : المرحلة األولى للتحلیل

  :المحددة في فئات التي توضحھا المؤشرات بالشكل التالي

  االحترام، الطاعة، عدم الغش: القیم األخالقیة

  التعاون، التماسك، الواجبات: م المعامالتقی

  المحافظة على البیئة، النظافة: القیم البیئیة

، 2013تفریل  29یوم تمت اجراءات التحلیل في المرحلة الثانیة وذلك بـ  24وبعد مدة قدرت بـ 

  :وكان ذلك وف اجراءات تم عرض نتائج حساب الثبات

  :اجراءات حساب الثبات - 3-1- 2

  :الموضوعیة في التخلیل تم اتباع حساب معامل الثابت وفق االجراءات المنھجیة التالیةتوخیا للثقة 

اختیار مجموعة من النصوص بصفة عشوائیة وموزعة بالتساوي على الوحدات األربعة فكل  -

  وحدة تحتوي على مجموعة من النصوص

  ترقیم النصوص المحتواة في كل وحدة -

  نصوصسحب من كل واحدة مجموعة من ال -

القیام بتحلیل النصوص المسحوبة وفقا للتصنیف الذي تم اعداده وباالعتماد على مرتكزات  -

  التحلیل

یتم حساب رحبة الثبات لكل مؤشر من مؤشرات الفئات ثم حساب الثبات الكلي لكل فئة، علما أن  -

  .الثبات النھائي ال یساوي متوسط ثابت كل مؤشر

  :نتائج حساب الثبات - 3-2- 2

وانقضت  2/4/2013المرحلة األولى للتحلیل والتي بدأت من : طالما أن التحلیل كان عبر مرحلتین

  التحلیل إجراءات بإتباعوذلك  5/04/2013

المتبعة  اإلجراءاتوفق  19/04/2013: التحلیل الثاني بـ إجراءیوم تم  24ثم بعد مدة قدرت بـ 

سط االتفاق بین التحلیلیة یحسب بین كل تحلیل في التحلیل األول ووفق المرتكزات التحلیل فمتو

  Holstyعلى حدى وذلك وفق المعادلة التالیة، والتي صغھا 
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 2= متوسط االتفاق 
عدد الفئات التي یتفق علیھا التحلیلالن

عدد فئات التحلیل الكلیة
  1  

  :المحمل علیھا كاآلتي الثباتوكانت درجات معامل 

  الثبات الكلي  معامل الثبات  الفئة

  0.76  0.8  القیم األخالقیة

  0.7  القیم المعامالت

  0.8  القیم البیئیة

  

 0.76وأما الثبات الكلي للقیم فیشیر إلى  0.8، 0.7نالحظ أن درجات الثبات لكل فئة تراوحت بین 

    . وھو یدل على أن الثبات قوي، وبالتالي صدق أداة القیاس المستخدمة 0.7أي 

                                                
 .266رشیدي أحمد طعیمة، مرجع سابق، ص  - 1
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  :العینة -4- 2

ذلك الجزء من مجتمع مع الجزء، الذي یجمع من خاللھ المعطیات : " إنھاتعرف العینة على 

  "من المیدان

  1" مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع  بحث معین " وھي 

ھي األنسب، ألن  وفي ھذه الدراسة التي تم تناولھا بالبحث والتقصي كانت العینة القصدیة

االختصار مصوب مباشر نحو كتاب التربیة االسالمیة للمرحلة االبتدائیة ھي األنسب ألن القیم 

االجتماعیة تكسب للطفل في مرحلة األولیة نظرا ألھمیة ھذه المرحلة في تعلیم وتنشئة التلمیذ 

اع القیم االجتماعیة في الطفل على القیم االجتماعیة، كذلك احتواء المادة المحللة على جمیع أنو

  .حین تنحصر في قیم العبادات و االھتمامات في كتب التربیة االسالمیة للسنوات األربعة األخرى

العینة التي یعتمدھا الباحث في اختیار وحدات معینة : أنھاوتعرف العینة القصدیة على 

الوحدات التي یرید  بجمع منھا البیانات ویستثنى غیرھا، كون ھذه األخیرة في اعتقاده تشكل

  2" دراستھا أكثر من تلك 

  :وعلى ھذا األساس كانت المحتویات المقصودة بالبحث كاآلتي

  ابتدائيكتاب التربیة اإلسالمیة للسنة الخامسة  -

  2006،2007تألیف المعھد الوطني، طباعة الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسة 

وھذا باستبعاد المادة الخارجة عن صفحة،  63: تحدد صفحات الكتاب فكان عددھا -

  حات عرض وأھداف الوحدةقدمة الكتاب فھارس المحتویات، صفصفحات م: الدراسة مثل

من : یشمل الكتاب على خمس محاور، المحور األولى، أطیع ربي ، المحور الثاني -

  وسلممن أخالقي، المحور الرابع من حیاة الرسول صلى هللا علیھ : واجباتي، المحور الثالث

  .درس 57ویبلغ عدد الدروس 

  

  

  

  

  

  :اإلحصائیةاألسالیب  -5- 2

                                                
  .301، ص 2006االنسانیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم  - 1
  .206، ص 2006عدنان الجادري وآخرون، منھاج البحث العلمي مؤسسة، الوراق للنشر، عمان، االردن،  - 2
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  :تم استخدام ما یلي

  :النسب المئویة - 5-1- 2

  :وتحسب النسبة المئویة عن طریق القانون

= س 
ك ����

المجموع
   

  النسبة المئویة: س

  التكرار : ك

  1مجموع أفراد العینة : المجموع

  :مقیاس الترتیب - 5-2- 2

القیم األكثر انتشار في كتاب التربیة اإلسالمیة لمعرفة القیم االجتماعیة حیث تم ترتیب 

  المركز علیھا ومدى أھمیتھا بالنسبة للطفل في ھذه المرحلة

فتتم إعداد سلسلة من التكرارات في حالة البیانات غیر المبوبة تبین تكرار ورود القیمة 

تشار قیمة المتغیر صاحب أكبر تكرار وعلى أساس من الترتیب  تمت مالحظة القیمة األكثر ان

  ثم إعداد جدول الرتب عن طریق حساب النسبة المئویة   2لحساب المجامیع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض بیانات الدراسة التحلیلیة -ثانیا

                                                
 302رشیدزرواتي،  مرجع سابق، ص  - 1
، بن عكنون، 7 جالطو جیاللي، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط - 2

 .52، ص 2007الجزائر، 
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  ابتدائيیمثل القیم األخالقیة في كتاب التربیة السالمیة للسنة الخامسة  ):1(الجدول رقم 

  

    التناولشكل   المؤشرات  الفئة

  زموج  مفصل

  مج  % ك  %  ك

  القیمة

  االخالقیة

  2 %50  1  %50  1  االحترام

  7 %42.85  3 %57.14 4  الطاعة

  3 %33.33  1 %66.66  3 الغشعدم 

  

التعلیم االبتدائي  القیم االخالقیة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة من: 1یمثل الجدول رقم  -

وذلك  %50الطاعة، عدم الغش، حیث تحتل االحترام ما نسبتھ  االحترام: والتي تظاھر في قیمة

مفصلة  %57.14بشكل مفصل وتعاد لھا نفس النسبة بشكلھا الموجز، بینما تشغل الطاعة ما نسبة 

  في شكلھا الموجز %42.85و 

من النسبة المتناولة بالتفاصیل بعدم   %66.66كذلك فیما یتعلق بعدم الغش اذا تحققت نسبة 

  .موجزة %33.33في حین نجد 

نالحظ انھ تم تضمین القیم كتاب التربیة االسالمیة المدرسي بشكل المفصل أكثر من تناولھا 

موجز نظرا ألھمیة نأكیدھا وتعزیزھا في نفس الطفل وذلك بشرحھا وتقریبھا الى األذھان من 

فكار وذلك بشرحھا وتقریبھا الى األذھان من خالل األمثلة وتبسیط خالل األمثلة وتبسیط األ

وتشربھا بعمق إذ ان تكون القیم  استیعابھااألفكار على نحو مفصل فیكون اكتسابھا مدعما یسھل 

جداني ثم ینتزع الى السلوك یحتاج الى الكثیر من النماذج وفي المجال المعرفي للطفل وال

ال سیما وأن  التلمیذلمختلفة وطبیعة األخالقیات التي بموجبھا یتصرف السلوكیة، وتفسیر المواقف ا

مرحلة الطفولة ھي أھم مرحلة الكتساب القیم االخالقیة التي تعزز االتجاه لتسع السلوك القویم، 

  .فاألخالق ھي ما یكتسب لیصیر االنسان بھا خلیا أن یفعل شیئا دون آخر تنطلق من دالة وارادتھ

منیع في مجابھة االختالفات والتناقضات القیمیة والثقافیة كذلك كونھا وتمثل الحصن ال

تضبط مختلف االنماط السلوكیة وتوجیھھا نحو الصیغ المثلى لیكتسب التلمیذ الطفل  رییمعا

ة في تفاعلھ ومختلف المؤسسات االجتماعیة كاألسرة وھي المؤسسة األولیة یخالقمجموعة القیم األ

جملة القیم التي من شأنھا أن تكفل لھ االندماج في مجتمعھ وثقافة مجتمعھ،  واكتسابھلتنشئة الطفل 

ومع راھنة القلیلة ال عصورال انھ ومع توالي التغیرات االج والثقافة على المجتمعات العربیة في ال

ا التطور السریع ووسائل االعالم واالتصال كان اثر على ثقافة المجتمعات الموروثة، فقد مس ھذ
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عن تأثیر تغیر اجتماعي وثقافي في  1لطیفة البطو: التغیر األسرة كذلك وظائفھا ما تثبتھ دراسة

  .سريالبناء األ

 وھو ما جعل األسرة العربیة تقف حائرة بین المحافظة على الثقافة والعادات ووظائفھا

ھو ما یشیر إلى یم وة والمعلوماتیة في تغییر القمعن العول لناجمةوالقیم وبین الثقافة العربیة ا

ط األسریة وتراجع سلطة الوالدان في فرض السیطرة، وكلى ھذا األساس صار ضعف الرواب

للمدرسة الدور األساسي في نقل ھذه القیم من خالل االستفادة من التربیة االسالمیة ونقل القیم على 

خطى النھج القویم والمسلك خطى النھج القویم والسلك السلیم في التربیة االسالمیة ونقل القیم على 

  .السمح اإلسالميتربیة صالحة تنبثق من تعالیم الدین  الناشئالسلیم في تربیة 

أن للفرد مقیاس یقیس لھ جملة  اإلسالميوعلیھ فإن التمسك بالقیم األخالقیة المنبثقة من الدین 

األشیاء والمواضیع وفي مختلف المواقف االجتماعیة وھو ما یدل على ھذا المقیاس الذي یقیمھ 

ھذا البناء االجتماعي والثقافي ویحمل  إلىالفرد یرتبط ارتباط وثیقا بوعیھ االجتماعي كونھ ینتمي 

یدا بمعاییره األخالقي، وأحكامھ الثقافیة، خصوصیتھ یبلغ للطفل حتى یتم تطبیعھ بطابع مجتمعھ متق

، وھذا من شأنھ إحالة تكوین القیمي للطفل وبناده الشخصي عن أي اإلسالمیةقي ظل تعالیم التربیة 

تداخالت ثقافیة قیمیة فیقع ما یسمى بتعارض القیم في ظل الظروف االجتماعیة والثقافیة المتغیرة 

  االنتقاء بین ما ھو ایجابي وما ھو سلبي  مكانیةإیجعل الطفل في حیرة دائمة وصراع في 

فالقیم االخالقیة بمثابة المرشد الذي یتحكم في الكثیر من أوجھ النشاط اللساني، والموج الى 

الممارسات الصحیحة في القول والعمل، ویظھر ذلك في السلوك، ماذا یكسب الطفل ما ورثھ عن 

یتفاعل مع جماعتھ في اطار موحد فھي تمثل تنظیما مجتمعھ من معتقدات وتقالید واحكام وقیم، و

فكریا یشترك في ظلھ أعضاء المجتمع فھي تمثل تنظیما فكریا، یسشترك في ظلھ أعضاء المجتمع 

ویحفظ أن علیھ الحفاظ على ما اكتسبھ والتمسك بھ و العمل على تبلغیھ مستقبال یمكن القول أنھ 

طفل ما لھ وما علیھ في محیطھ االجتماعي والثقافي، وال من خالل منھاج التربیة االسالمیة یعي ال

یقع موقع الحیرة ف االنتقاء بین القیم وھو ما یشیر إلى أن الطفل قد اكتسب القیم األخالقیة عن 

طریق المعرفة نتائج البدائل وذلك باالطالعھ على نتائج المواقف والسلوكات في الوسط الذي 

  ا یوافقھ الحكم القیمي فیكون اختیاره ذو معنى یعیش فیھ، فیختار من السلوكات م

وبالتالي یصرح عن القیمة التي یعتنقھا بین جماعة من خالل ممارساتھ وانشطتھ یؤدي الى 

  تكرارھا من شأنھ خلق نموذجا من الشخصیة الواعیة القویة والثابتة 

                                                
، جامعة سعد 2012لطیفة طوبال، التغیر االجتماعي ودوره في تغیر القیم االجتماعیة، مجلة العلوم االنسانیة، العدد الثاني، جوان،  - 1

  iences%20ourglapb/5%/20s-www.univ دخلب البلیدة ، 
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اسیة والقواعد الراسخة ذلك ان اصول االسالم ثابتة ال مجال للتغییر فیھا فھي تشكل النسبة االس

والسنة المطھرة التي یتسم بھا الدین " القرآن" والنصوص الشرعیة المستقاة من وحي االلھي 

  .الحنیف
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  یمثل قیم المعامالت في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي ):2(جدول رقم 

    شكل التناول  المؤشرات  الفئة

  موجب  مفصل

  مج  % ك  %  ك

  قیمة

  المعامالت

  

60  3  التعاون

%  

2  40 

% 

5  

50 4  التماسك

% 

2  40

%  

4  

.66  6 الواجبات

66% 

3  33.

33% 

9  

  

قیم المعامالت في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة من التعلیم : 2یمثل الجدول رقم 

وتظھر في قیمة التعاون وتماسك الجماعة في مجال العالقات، وقیمة الواجبات، من حیث  االبتدائي

واجب التلمیذ الطفل نحو خالقھ ورسولھ صلى هللا علیھ ، وسلم وواجبھ نحو نفسھ، وواجبھ مع من 

حولھ وھو ما یبینھ وجوب االستفادة من الحیاة واالنتفاع بھا، وكذا وجوب العمل الصالح لكسب 

ل النھج ظة هللا سبحانھ وتعالى، وجوب التعامل مع اآلخرین وفقر القواعد المحددة في مرضا

  .وغیرھا من الواجبات الزكاة اإلسالمي

على  %40بقیمة التعاون على نحو مفصل، لتنخفض إلى   %60إذ نجد تحقق ما نسبتھ 

من  %50یھا ما نسبتھ قیمة االتحاد والعمل الجماعي لتل وإبرازنحو موجز لتأكیدھا عند األطفال 

بین األفراد التي تثمنھا قمیة التعاون، فما یربط األفراد بعالقات وطیدة  االجتماعيقیمة التماسك 

تحقق التماسك لھذا نجدھما قیمتین متتابعتین  ىمتینة ال تخشى الھزات ھو تعاونھا وتكافلھا حت

اون لتحقیق التماسك فالتماسك حققت ومتجاورتین اذ تتفاوت النسب في ما بینھما بالتأكید على التع

على نحو مفصل وموجز أما من حیث الواجبات الواقعة في كنف المعامالت نجد أنھا  50%

حاجة  إلقحامموجز،  %33.33مفصلة في حین نجد  %66.66تتصدر النسب لتشیر الى ما نسبتھ 

ان مركز فیھا من خالل الطفل الى ھذا النوع من القیم الذي یكفل لھ االنتماء الى الجماعة وضم

  .القیام بجملة من الواجبات فیعرف ما لھ وما علیھ

وھذا بغرض غرس القیم االجتماعیة االسالمیة ومن ثم تصیر بمثابة ممارسات في الواقع 

الطفل من بیئتھ االجتماعیة وما تتوافر علیھ من دور العبادة / االجتماعي في الحیاة، فیتعلمھا التلمیذ

أو من خالل االسرة لتطبیعھ على جمل من المبادئ السلوكیة والتوجھات نیة آومدارس قر
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الصحیحة ومع تعاظم تأثر جماعة الزقاق ووسائل االعالم بات من الواضح تباین أشكال التعامل، 

األذواق، والثقافة والمبادئ القیمیة، خاصة في ضل خروج المرأة للعمل وضعف الوازع الدیني، 

أن االنحراف االخالقي والسلوكي ھو من جراء ضعف الوازع " ل لطیفة كما جاء في دراسة طوبا

  .الدیني واألخالقي، كذلك خروج المرأة للعمل وقلة الزیارات، وتبني قیم االستھالك

كذلك ما أحدثتھ وسائل االعالم على اختالف القضایا التي تطرخھا فھي ذات تأثیر كبیر 

  .  كولوجي وھو أھم جانب في حیاة الطفلعلى األطفال الیافعین من حیث الجانب الس

مثل القیم البیئیة من حیث النظافة والمحافظة على المحافظة على المحیط ما یشبع تمثل حاجة 

أعضاء المجتمع الى بیئة صحیة سلیمة من المخاطر التي تصیب الجسد من جھة، والتي تفسد 

البیئة الصحیة، ھي بمثابة ما أدلى بھ  التنظیم الطبیعي للمجتمع من جھة أخرى، فالبیئة التي تشیع

أن القیمة مكلفة لمفھوم الحاجة فھي ذات اساس بیولوجي تقوم على الحاجات  Maslouماسلو

االساسیة، فال توجد قیمة اال اذا اعتبرت عن حاجة لدیھ، فان توفرت بیئة صحیة سلیمة من 

أن منھاج التربیة االسالمیة یحث المتطلبات ومن الحاجات االساسیة واألولیة لألفراد لھذا نجد 

  على جملة القیم البیئیة ومدى اكسابھا للطفل التلمیذ لیشیب علیھا

  كذلك التنظیم الطبیعي للمجتمع في ظل االطار الجمالي 

القي ینشأ من وجود حاجات " فھو حاجة من االحاجات االساسیة فھة كما یقول كالكھون ان 

  " معینة

ة في منھاج التربیة االسالمیة لیسمع للطفل النمو من جانب القیم البیئي من وعلیھ تتأكد القیم البیئی

خالل ما یقوم بھ من انشطة في مجال الغرس واحترام األخضر، التشجیر وھو ما یثبتھ الجانب 

  المعماري في األھداف التربویة للمنھاج الحدیث 

، البیئیة ھي من جملة القیم التي تضفي معنى إن ما یمكنقولھ أن القیم االجتماعیة االمعامالت

لسلوكات األفراد انطالقا مما تعلیم الثقافة المحل ذلك أن ام یقوم بھ األفراد انما یندرج فیما یقره 

المجتمع وال یخرج عن اطاره ، ویتحقر ذلك اذا اشترك كل أو غالبة المجتمع فیھا وھو ما یمثلھ 

تونوتالكوتبارسونز اذ یسر في كتابھ لباء الفعل االجتماعي أراء كل من جورج لنبرج وروبرت میر

ان التوجیھ المعیاري للفعل یعمل كضابط لالختیار في مجرى العقل واألنماط وتوجیھا ذا القیمة 

  .ھي نفسھا موجھة بالمقاییس المعیاریة للمجتمع
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الموجھات وھو ما یمكن اسقاطھ على المجتمع العربي االسالمي یضبط السلوك انطالقا من 

المعییاریة للمجتمع ، ومن أجل ذلك یلعب المنھاج دور كبیرا حیث یتضمن مشرقا مفصال 

للشخصیة االنانیة المثلى ثم یتبنى أنھ ما للتغییر من أثر ھام على القیام االخالقیة واالج االئدة ، 

ختارات القیمة فكان منھاج التربیة االسالمیة ، المنھج الحقر في توجیھ اللوك وضطھ وتنسیق اال

  .في صوء ما یقره المجتمع ووفقر المنھج االسالمي 
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  یمثل القیم البیئیة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي ):3(جدول رقم 

  

المؤ  الفئة

  شرات

    شكل التناول

  موجب  مفصل

  مج  % ك  %  ك

  قیمة

  المعامالت

المحا

فظة على 

  البیئة

4  57.

14% 

3  42.

85% 

7  

النظا

  فة

2 50

% 

2  50

%  

4  

  

القیمة البیئیة في كتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة من التعلیم : 3یمثل الجدول رقم 

   .االبتدائي، وتظھر في قیمة المحافظة على البیئة والنظافة

من قیمة المحافظة على البیئة واألشیاء المادیة التي انتجھا  %57.14اذ تحققت ما نسبتھ 

المجتمع لخدمة أفراده، وكذا جمال محیطھ وتنظیمھ الطبیعي، فال تخلو أي بیئة اجتماعیة من بیئة 

مادیة طبیعیة یجتمع األفراد في ساحتھا، وتتوزع زظائفھم وأدوارھم في انحائھا الواسعة، فقد 

و مفصل بأعلى من ورودھا بشكل موجز والذي لم یحقق إال ما نسبتھ تأكدت ھذه القیمة على نح

، وقد عرضت أفكار في شكلھا البسیط وشرحھا المستفیض من حیث المحافظة على  42.85%

المیاه وعدم التلوین والتبذیر، والمحافظة على كل ما ھو أخضر یجوب المكان لیصبغھ بصیغة 

  .جمالیة تمثل عامل جذب واستمرار الحیاة في دینامیتھا وحیوتھا 

لترمي إلى  %50ل والموجز بنسبة ونجد أنھ قد حظي قیمة النظافة في شكلھا المفص

ضرورة االلتزام والتقید بقواعد نظافة المحیط العام، فالنظافة وقایة من األمراض ومنھ فھي 

اآللیات الصحیة التي تكفل األمن واإلستقرار البیئي والصحي ألفراد المجتمع كما أن النظافة 

ضاري، وتعمل على تغذیة ھذا المحیط ھي وجھة من الوجھات الحضاریة التي ترسم السلوك الح

  اللوك جملة من األحكام والقواعد وتوجھھ، والمتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة 

فجدیر تربیة الطفل وتنمیة في ھذا المجال النھ وأفراد جماعة یتكبدون ھذه المسؤولیات من 

ومن ثم استقرار  تعلم األخالق وحسن المعامالت وتنظیم العالقات والحفاظ على البیئة الطبیعة،

ثقافة المجتمع في ضل بیئة اجتماعیة وطبیعة سلیمة یرسمھا النھج وتكفل الجماعات اإلسالمي مثلھ 

إذ أن المعاییر واألحكام القیمیة ھي ما یوجھ، اتجاھات التعامل عن طریق  خرىنھج الثقافات األ
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ش مع اآلخرین ما یكفل األخالق فمن خالل استواء الفرد وذاتھ یتیح لھ سبل التعامل والتعای

  .المحافظة على النظام االجتماعي والبیئي

فمن خالل أنواع القیم المتعلقة بالبیئة والمحیط الطبیعي ینمو الحس الذوقي فاالطار الجمالي  

العام للفرد وھو ما یظھره النشاط الذاتي في إنشاء مختلف األشكال والصیغ والوضعیات المنظمة 

 واالستقرار، وعلیھ فإن اكتساب القیم اإلجتماعیة في مجال البیئة  ستقرارواالتضفي طابع الحیویة 

وعلیھ فإن اكتساب القیم اإلجتماعیة في مجال البیئة الطبیعیة للبناء اإلجتماعي یتجسد في 

وتمیز ذات " المحافظة علیھا" الممارسات السلوكیة وتتوزع األدوار الفردیة والجماعیة تجاه قیمة 

لى األدوار ومضامینھا اإلجتماعیة، الجانب الشكلي المنظم والحضاري والراقي تأثیر یضفي ع

وھو ما أثبتھ دراسة أثر القیم اإلجتماعیة المكتسبة من مقررات محو األمیة للدور التربوي ألمھات 

الریفیات فمن خالل اكتساب جملة من القیم االجتماعیة كان ذلك أثر ایجابي في أدوارھن وھو ما 

ذا التغییر الذي طرأ على أدوارھن ففعل آلیات ما اكتسبھ من قیم اجتماعیة في تسییر یظھره ھ

  .وثقافیة موحدة  اجتماعیةشؤون الحیاة في ضل بیئة 

الذي یعد أفضل وسیلة لدى عامة الناس وأكثرھا " التلفزیون" ال سیما الجھاز المرئي 

ھو یعد من أكثر الوسائل تاثیرا جذبا خاصة ما یبثھ من برامج ترفیھیة وأفالم عدوانیة، ف

على الثقافة القومیة، فھو یمارس نوع من العنف الرمزي إذ یبث برامج اجباریة ولو 

كانت من اختیارنا خاصة في مجال المعامالت وھو ما تبرزه االتجاھات نحو التي تعد 

ر الكبیر بمثابة الدافع الذي یكتسب الطاقة نحو سلوك معین تجاه اآلخر إذ للتلفزیون الدو

في تشكیل البنیة القیمیة في مرحلة التنشئة االجتماعیة ألنھ یخاطب أشخاصا خالیي 

  الذھن بالنسبة لكل شيء جدید

للتلفزیون آلیات الستقبال المعلومات واالقناع بھا، كالمعلومات الزاھیة والقیم واآلراء 

فید یقابلھ تأثیر قد ال الفكریة المختلفة والعلوم والمواضیع المفیدة إال أن اكتساب كل م

یحمد عقباه على الطفل خاصة في ظل تبني قیم االستھالك دون تمحیص للمادة المقدمة 

أو من دون اھتمام الراشدین، أو من دون وعي منھم وما ینطبق على التلفزیون ینطبق 

  على الوسائل االعالمیة األخرى اال أنھ أكثر جذبا وحماسا للجماھیر منھم األطفال



 الفصل الرابع                                            الدراسة التحلیلیة

 

ة بمیل األطفال الى التجمعات بدءا من السن السادسة الى یتتمیز المرحلة االبتدائكذلك 

غایة العاشرة وقد یستمر مع مرور الزمن، فجماعة الرفاق تؤدي دورھا في النمو 

النفسي واالجتماعي والفكري والقیمي حتى أنھا قد تتبنى قیم تتفقر معھا وان تناقض مع 

غیاب الوالدین أو األدوار الوالدیة في مجال التكوین  ما لدى االسرة من قیم، في حال

القیمي قد یكتسب الطفل قیما كالعمل الجماعي التماسك، مثلما یكتسب قیما غیر 

متعارف علیھا في اسرتھ أو غیر مرغوب فیھا في مجتمعھ ألن كل طفل یحمل 

في  "المدرسة" خصوصیة من ینتمي إلیھم وعلیھ تتأكد أھمیة المؤسسة التربویة 

إكساب القیم االجتماعیة في مجال المعامالت الواجب تلقینھا للطفل ما یؤكد التفاعل 

االجتماعي االیجابي في ظل التعامل، االتحاد، اتقان الواجبات، وكذا تھدیر اكتسابھ 

وتوجھیھ على النحو المرغوب والذي یلتقي ومعاییر المجتمع وقیمھ من خالل منھاج 

لجوانب االنسان وھو ما یظھر منھاج التربیة االسالمیة، أصیل ثابت ذو تصور شام 

  من حیث كون التصور االسالمي شامال لالنسان فھو یحیط 

بطبیعتھ ومراحل نموه ووظیفتھ وحقوقھ واجباتھ نحو خالقھ ونحو نفسھ ونحو غیره *  

 ونحو المجتمع بمختلف مؤسساتھ بدءا باألسرة االنتھاء بالمجتمع بل واالنسانیة كلھا

  " محمد أحمد شوق " وھو ما أكده الدكتور 

وھذا في ظل بیئة صالحة بعیدة عن تیارات المضادة، فلیس للطفل القدرة على االقناع 

أو التحجیج فبات على المدرسة ان تصنع شخصیة الطفل وفق ھذا المنھج لتحقیق 

عي وھو من األھداف المثلى المرجوة، الھدف العلمي والدیني والمادي النفعي، واالجتما

شأنھ اكساب الطفل ما ینفعھ مع خالقھ ونفسھ واآلخرین من حولھ بالتدریج تبعا 

لمتطلباتھ النفسیة والجسمیة ما یؤھلھ للتعایش والتكافل، بعد صنعت شخصیتھ، فصارت 

مصنع : "أنھا" معتز سید عبد هللا* " قویة سموحة أصیلة فالمدرسة كما یذكر الدكتور

  " للشخصیة

أنھ قد یستفید من االسرة ومن جماعة الرفاق ومن وسائل االعالم كما قد ال  یمكن القول

یستفید بل قد یكون السبب في اضعافھ واالضرار بھ نفسیا بدنیا واجتماعیا في مجال 
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العالقات خاصة في ظل التغیرات الراھنة، اال أن ما تقوم بھ المدرسة من خالل منھاج 

ما یستفید بھ الطفل دون االضرار بھ ومن أجل ذلك التربیة االسالمیة من شأنھ اكساب 

تحقق قیم المعامالت في ھذا المنھاج بشكل یسھم في نمو الطفل في ظل مجتمعھ عامال 

  .          بقیمھ ومتمسكا بثقافتھ
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أن القیم االجتماعیة المعبر عنھا بفئة ىالقیم االخالقیة ھي " 1"یتضح من خالل الجدول رقم 

  في شكلھا المفصل والموجز %50قیمة االحترام والتي حققت 

موجز، وقیمة عدم   %42.85مفصل  %75.14كذلك قیمة الطاعة والتي تحققت بنسبة 

  .موجز %33.33مفصل و  %66.66الغش والتي تحققت بنسبة 

نالحظ ان القیم في مجال  االخالق  قیمة االحترام تتاتى اھمیتھا  فبما یظھره شكل نتاول 

ھذه القیمة  في محتوى كتاب التربیة االسالمیة  بتناسب المفصل و الموجز وھذه القیمة من ضمن 

 سلوك وتوجھھالقیم التي  تضبط ال

ونجد ان قیمة الطاعة  قد وردت  في شكلھا المفصل بنسبة اعلى  من ورودھا موجزة   

الطفل  باالوامر و ینتھي بالنواھي فتم تناولھا بالشرح و التفصیل فھي / وذلك بان یاتمر التلمیذ 

 مجتمعھ مھمة في عملیة التنشئة االجتماعیة  اذ یكتسب  المعالم الثقافیة و یمتثل لمعاییر 

و نجد كذلك  قیمة عدم الغش في شكلھا المفصل اعلى من نسبتھا في الشك ل الموجز وذلك 

بالتاكید على  اھمیة االمانة في اداء الواجبات  ما یشیر الى تطبیق جملةمن  القیم الواردة في كتاب 

لقیم فیھا اكثر التربیة االسالمیة  حتى یتمكن في ھذه المرحلة المھمة جدا و التي یكون اكتساب ا

رسوخا  منیتكون ویصیر عضوا في المجتمع باالمتثال و الخضوع  واالمانة و اخالص في العمل 

  لترسم شخصیة ثابتة في اصولھا

  

  

  :نتائج التساؤل الفردي الثاني -3- 2

، أن القیمة االجتماعیة المعبر عنھا بفئة قیم المعامالت ھي 2یتضح من خالل الجدول رقم 

مفصل   %50وقیمة التماسك ھي ما نسبتھ  %40 مفصل، %60والتي تحققت بنسبة  قیمة التعاون

من النسبة المئویة في شقھا المفصل أما الموجز  %66.66وموجز، أما الواجبات تحصلت على 

33.33%  

نالحظ ان القیم في مجال المعامالت  قیمة التعاون تاكدت في شكلھا المفصل اكثر من شكلھا 

طار االشادة باالتحاد و العمل الجماعي  وھو ما یعمل على  تعزیز  االنتماء الموجز وھذا في ا

للجماعة  وضمان التكافل و التضامن  فاالنسان اجتماعي بطبعھ و التعاون من اساسیات تماسك 



 الفصل الرابع                                            الدراسة التحلیلیة

 

الجماعة  التي تساوت نسبة التفصیل فیھا نسبة االیجاز حیث وردت من مستتبعات قیمة التعاون 

یمتین في ظل اطار ثقافي موحد ما یعزى الى تالفي التعارض الذي یعمل على لتاكید اھمیة الق

 تشتیت الصالت  او الوقوع في  حیرة االختیار ما بین القیم  مایؤدي الى اختالف الجماعة

مع  الطفل  بخالقھ في مجال العبادة و تربطة/ ونجد ان قیمة الواجبات التي تربط التلمیذ 

نفسھ  ومع غیره قد تناولھا بالتفصیل على نحو اكثر  من تناولھا موجزة  فیعرف ما لھ وما  علیھ 

وفق النظام االلھي واالحكام الشرعیة   وعلیة یكتسب ما ینفعھ في دینھ ودنیاه و اخرتھ تحقیقا 

ذات و مواجھة للھدف العلمي و الدیني واالجتماعي و المادي النفعي  لتحقیق  االنتماء تقدیر ال

 التناقضات الثقافیة و القیمیة

  :نتائج التساؤل الفرعي الثالث -4- 2

المحافظة على : أن القیم المعبر عنھا بفئة القیم البیئة، وھي 3یتضح من خالل الجدول رقم 

في شكلھا الموجز كذلك قیمة النظافة  %42.85في شكلھا المفصل، و  %57.14البئة ما نسبتھ 

  ي شكلھا المفصل والموجزف %50حصلت على 

نجد ان  القیم في مجال البیئة قیمة المحافظة على البیئة في شكلھا المفصل اكثر من نسبة 

تناولھا موجزة وھي من ضمن القیم الجمالیة للتنظیم الطبیعي البیئي للمجتمع  التي یكتسبھا التلمیذ 

ة للعمل على المحافظة على البیئة الطفل منخالل تنمیة جوانبھ المھاریة بممارسة مختلف االنشط/ 

 المادیة التي انشاھا المجتمع لخدمة  ابنائھ

كذلك بالنسبة لقیمة النظافة  حصلت على نفس النسبة في شكل تناولھا مفصلة و موجزة   

وھي من الیات المحافظة على البیئة  لتلبیة الحاجات البیولوجیة  والعمل على استمرار ھذه القیم  

   من السلوك  الحضاري االصیل لترسم نموذجا

  

  

  

  

  

  

  

  :عرض النتائج العاملة في ضوء التساؤل الرئیس -

  الرتبة %  ك  الفئات
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  2 %29.26  12  القیم األخالقیة 

  1  %43.90  18  قیم المعامالت

  3 %26.82  11  القیم البیئیة 

    100  41  المجموع

  

ضح لنا من خالل الجدول اعاله أن القیم االجتماعیة المتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة تی

للسنة الخامسة إبتدائي ھي القیم األخالقیة، قیم المعامالت القیم البیئیة والتي وردت في محتواه 

 النصوص بنسب متفاوتة وھو ما تظھره رتبة كل قیمة حیث حققت قیمة المعامالت أكبر نسبة أي

وبذلك حصلت على المرتبة األولى، ثم تلیھا في المرتبة الثانیة القیم األخالقیة والتي  43.90%

  وبذلك حصلت على المرتبة الثالثة %26.82وأخیرا القیم البیئیة ما نسبتھ  %29.26حققت 

إن ما یمكن مالحظتھ ھو أن ترتیب القیم اإلجتماعیة في ضوء أولویات التفاعل اإلجتماعي 

یحتاج الیھ التالمیذ من أجل اكسابھم جملة قیم المعامالت سواء ما تعلم منھا بتفاعلھ مع  وفق ما

اآلخرین من خالل واجباتھ معھم، التعاون والتماسك، والواجبات مع الخالق سبحانھ وتعالى ومع 

الذات ثم تلیھا القیم األخالقیة كونھا تمثل جملة من موجھات السلوك لمنحھم فرص لترویض 

ساتھم سواء ما تعلم باالحترام أو الطاعة أو عدم الغش وھو ما یمنحھم السعادة و تقدیر ممار

الذات، كذلك تلیھا القیم البیئیة لتعویدھم على العیش في بیئة االجتماعیة طبیعة سلیمة، صحیة وھو 

  ما یمنھم الحیویة واالستقرار 

بیئة سلیمة تكفل الحفاظ على  وعلیھ لن تتحقق السعادة من دون انتماء ولن یتحققا من دون

المجتمع واستقراه، فاالنتماء والسعادة وتقدیر الذات واالستمرار یتشكل سلوكا حضاریا قویا بناء 

     .الصریح في بناء مجتمع عربي مسلم تحمل شعاره ورایتھ أجیال المستقبل اإلسالميعلى النھج 

اإلسالمیة ترسم ثابتة وتحقیق  من خالل القیم االجتماعیة المتضمنة في كتاب التربیة* 

االنتماء االجتماعیة في ظل قیم المعامالت وفق قسم قیمي موحد، ینزع الى الحفاظ على 

  المكونات الثقافیة االجتماعیة والبیئیة

فكان المنھاج التربویة وسیلة لتبلیغ القیم االجتماعیة وفق المنھج القویم وھو المنھج 

ولھ ال یعرف المتغیر یشید بأھمیة التعلم ومواكبة التربوي االسالمي الثابت في اص

المعطیات التكنولوجیة الخاصة والحث على جملة األخالق وتوجیھ المعامالت 

والعالقات في ضوء بیئة اجتماعیة وثقافیة وطبیعیة صالحة سلیمة تحقیق األھداف 

لى تحقیقھ التربویة في مجال المعارفي الفرد ووجدانھ والمجال االجتماعي وما تعمل ع
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الحفاظ على ثقافة المجتمع ظروف العمل على : من قیم ومھاري، ما یؤھل الى وظیفتین

  ایتقرارھا دون ھزات وھو ما تلح علیھ مجاماعتنا العربیة واالسالمیة 

  :الدراسات الحالیة والدراسات السابقة

یم واألصیل توصلت الدراسة الحالیة الى كون منھاج التربیة االسالمیة ھو المنھاج القو

في تبلیغ جملة القیم االجتماعیة التي یتضمنھا الذي ال یعرف الغیر ثابت، محقق 

للیعرف، ومدى االستفادة منھ ف تربیة التلمیذ للطفل وتعلیمھ القیم االجتماعیة في ظل 

عصر التكنولوجیا والتطور في وسائل االعالم واالتصال وتعدد وظائف المرأة، 

تشار األفكار والمفاھیم المرتبطة بأحداث العصر وتبنى ثقافة واالختالف الثقافي وان

االستھالك وغیرھا من العوامل التي ألزمت أن تكون المدرسة آلیة حتمیة في اعادة 

تشغیل شخصیة وتكوینھا وفق المنھج االلھي خدمة بذلك للفرد والمجتمع كونھا تحرر 

الثوابت، ونھظ ھو المجتمع للفرد مساراتھ في الحیاة وتضبط سلوكیاتھ، تبعده عن 

وتجنبھ ما یفسده، وتعمل على بقاء واستمراره مستفیدا من اآلخر بفتح ناقیتھ لیطل على 

اآلخرین على االیجاز ترتبط محافظ على ھویتھ ومقوماتھ ومنھ بقاء واستقراره بدء 

  تربیة أجیال 

ھم في تنمیة القیم وتوصیل الدراسة السابقة األولى أن المدرسة القرآنیة تلعب دورا م -

االجتماعیة في مجال االخالق باستخدام مختلف الوسائل وأھمیة تبلیغ القیم االجتماعیة 

من المنظور االسالمي في مضاھاة القیم عند الغرب االمرتبطة بالمنقعة والمصالح 

  والرغبة 

لیات وتم التوصل من الدراسة في تبلیغ القیم االجتماعیة للتلمیذ المراھق من خالل آ -

  الوعظ واالرثاء وتھیئة المواقف التعلیمیة لذلك وھو ما أثبتھ وجعل نظر التالمیذ 

الى مدى االستفادة من مقررات محو األمیة لألمھات : وتوصلت الدراسة السابقة -

الریفیات في اكتساب القیم االجتماعیة وتأثیر ذلك على الدور التربوي لھن، في مجال 

، من خالل آلیات الحوار والتفھم، العدل، التوجیھ التربوي تربیة األبناء ومعاملتھم

  لألبناء

وعلیھ فقد ساعدت مقررات الدراسیة في اكتساب جملة القیم التي اضفت الجانب 

یمكن " االیجابي على الدور التربوي، ما أقصى الى التفاعل األموي االیجابي وھو ما 

القیم واالتجاھات واالفكار وكل ما  القول أن المنھاج التربیة اسالمیة یتخذ من جملة

تحویھ الثقافة والعلم یعمل على تحقیق أھداف المجتمع من خالل أھداف التربویة 

واعداد النشئ الصالح لخدمتھ والعمل على استمراره فمنھاج تربیة االسالمیة المنضر 
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  :الخاتمة

ویقیده وفق االطار  ویضبطھالنسق الذي یحدد السلوك  لكذ االجتماعیة ھيیتضح ان القیم 

التلمیذ في بیئة االجتماعیة أن ھذه  /االجتماعي وثقافي العام وتبین أن ھذه المرحلة یكتسبھا الطفل

المرحلة مھمة جدا في تھیئة الطفل لالنتماء االجتماعي والتفاعل مع بیئتھ وأعضائھا وفق ما تملیھ 

األسس الثقافیة تمثل حصنا منیعا من الھزات ساعیا لخدمة مجتمعھ محافظا على ثقافتھ واستقرارھا 

في ظل التغیرات االجتماعیة و الثقافیة التي عرفتھا فھو مثابة جیل من أجیال المستقبل، ال سیما 

مجتمعاتنا الیوم، فكان من اللزوم االستفادة من المنھج االسالمي الرباني في تلقیب ھذه القیم للطفل، 

فكانت المدرسة كفیلة لذلك كونھا المؤسسة التربویة االجتماعیة الثانیة التي یتفاعل معھا الطفل 

ربیة االسالمیة وما یحویھ من نصوص شرعیة ومبادئ ربانیة قیمیة، وذلك من خالل مناھج الت

ومن خالل اجراء دراسة تحلیلیة لكتاب التربیة االسالمیة للسنة الخامسة ابتدائي اتضحت اھم القیم 

خالقیة، وقیم المیة لتبلیغھا وھي القیم األسقید الدراسة والتي یمكن االستفادة من منھاج التربیة اال

والقیم البیئیة وتبین من خالل مقیاس الترتیب أن قیم المعامالت تحال المرتبة األولى المعامالت 

والتي تشیر الى اللتعاون والتماسك وواجبات الفرد مع خالقھ، نفسھ ومعاملة لمن حولھ من الناس 

الى  والیھا یقیم األخالقیة والتي تبین االحترام والطاعة وعدم الغنى و اخیرا القیم البیئیة لتشیر

لتصل الى انھ المنھج  الطبیعیة البیئیة التي یتنؤھا المجتمع ألعضاءه المحافظة على الممتلك

االسالمي الذي تعتمد علیھ في تنشئة الجیل الغد من خالل كتاب التربیة االسالمیة كفیل بتلقي 

ویة ال التلمیذ جملة من القیم االجتماعیة التي تعمل على مساعدتھ على بناء شخصیة ق/ الطفل

    .اهرتخشى الزلل والحفاظ على المجتمع واستمر
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