
 
 
 
 
 
 

 

 املؤسسات الرتبوية يف عصر الدولة األموية
 م.م. مؤمن اغالم عبدالغفور

 مديرية الوقف السين يف سامراء

 
 

 

Educational Institutions in the Era of the 

Umayyad Dynasty 

m.m. moamen lgh.Abd alGhafoor 
 

momenaglam@gmail.com 
 المسلمين مصادر، اإلجتماعية، التعليم، المفتاحية : اإلنسان،الكلمات 

Keywords: human, education, social, resources, Muslims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة 



   

         

 املؤسسات الرتبوية يف عصر الدولة األموية                                    

  

  

للناس أجمعين، ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ونذيرًا وبشيرًا   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على عبده ورسوله األمين سيدنا
أما بعد: فإن موضوع القيم من المواضيع المهمة في حياتنا، بل هو من أساسيات الحياة، .آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وعلى 

واالنف والعقلية،  الجسمية،  شؤونه،  جميع  في  ومتوازن  ثابت  منهج  وفق  يسير  فتجعله  المجتمع،  حياة  تضبط  التي  األمور  من  عالية، فالقيم 
واالجتماعية، فهي تضبط سلوك الفرد فيكون مستقيمًا بين مجتمعه، وتضبط سلوك المجتمع فال يضيع حق أفراده، فيكون في القيم ضبط للفرد  

ية  وفي هذا البحث محاولة لبيان أهموالمجتمع معًا، وبذلك ُتحفظ المصلحة العامة ضمن إطار فكري ونفسي، يمدهم باألنماط السلوكية السليمة.
سان تفعيل القيم في المجتمعات التعليمية ومن أبرزها المدارس والجامعات؛ إذ تمثل الجامعات والمدارس المحطة األولى التي يتعلم فيها اإلن

  خارج بيئته األسرية، وهي المنبر الذي يقود المجتمع، فالمدارس تبني شخصية اإلنسان، وتعلمه كيف يكون شخصًا فاعاًل في مجتمعه، وكذلك 
ومن    الجامعات، فهي تبني المنظومة الفكرية والعقلية والقيمية لإلنسان، لذا كان تفعيل القيم في هذه المجتمعات التعليمية أمر ضروري جدًا،

ال توجد دونه ال يكون بناء المجتمع متماسكًا منضبطًا، وال يكون الفرد متوازنًا مستقيمًا، وال تحفظ المصلحة العامة، ويكون هناك فراغ فكري،  
 سميًا واجتماعيًا. فيه ضوابط وال قيم تضبط سلوك الفرد والمجتمع، ومن ثمَّ تتضح لنا أهمية تفعيل القيم في البيئة التعليمية، لُيبنى اإلنسان فكريًا وج

أهمية تفعيل القيم في المدارس والجامعات؟. وما مدى   يمكن تلخيص مشكلة البحث في األسئلة اآلتية:ما مشكلة الدراسة
 تفعيل القيم في المدارس والجمعات؟.

تتضح أهمية البحث في كونه يتناول موضوعًا مهمَّا في حياة المجتمع، فالقيم بشكل عام أمر في غاية األهمية، فبها ينصلح أهمية البحث:
م وتتناسق في منظومة خلقية قيمية تحمي مصلحة الفرد والمجتمع معًا، وال يكون هذا  أمر الفرد والمجتمع، وتنضبط سلوكات أفراده، وتتناغ

 االنضباط والتوازن إال بوجود القيم الثابتة الضابطة، المستمدة من المنهج الرباني القويم.
 يهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث:

 بيان مفهوم القيم وأهميتها في اإلسالم. -1
 وكيفية تفعيلها في البيئة المدرسية. بيان أهمية تفعيل القيم  -2
 بيان أهمية تفعيل القيم وكيفية تفعيلها في البيئة الجامعية. -3

 خطة البحث:
هذا البحث الموسوم بـ)دعوة إلى تفعيل القيم في المدارس والجامعات( على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة   ومنته وعونه، إرتكز  بفضل هللا  

وختامًا : هذا جهُد الُمقِل, وما كاَن فيِه من صواٍب فمِن هللا ُثمَّ ممن علمني, وإْن  فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها, وقائمة المصادر والمراجع.
 عالميَن.فمن تقصيري والشيطاِن, وهللَا أسأُل أْن يجعَلُه خالصًا لوجهِه الكريِم إنَُّه خيُر مسؤوٍل, وآخُر دعوانا أنِ  الحمُد هلِل رِب الكاَن َغيَر ذلَك  

 القيم وأهميتها املبحث األول
 املطلب األول: مفهوم القيم

بط والمعيار واالساس للسلوك الفردي االجتماعي والمجتمع في تتضح أهميه دراسة القيم لما لها من دور اساسي في بناء المجتمع فهي الضا
فهي االساس في بناء اي نظام تربوي صحيح وتتعدد المعاني اللغوية واالصطالحية للقيم    ,(1) عمومه ال يتكون دون وجود هذا البناء المعياري 

 حسب االتي:
تعددت المعاني اللغوية للقيم فقد جاء في المصباح المنير للفيومي ) قاَم ( المتاع بكذا أي تعدلت قيمته به و) القيمة  أواًل: القيم في اللغة: 

م السلعة تقويمًا، وأهل مكة يقولون استقام .(2) أي ) يقوم مقامه( والجمع ) القيم ((الثمن الذي ) يقاوم( به المتاع  والقيمة واحدة القيم، وقوَّ
م ، [٦فصلت: ] َّرث يت ُّٱ: السلعة، وهما بمعنى واحد واالستقامة االعتدال يقال استقام له األمر, قال تعالى أي التوجه إليه، وقوَّ

م لألمور, قال تعالى: (3)مستقيمالشيء تقويمًا فهو قويم أي   خت ُّٱ.وفي معجم القران الكريم، القيِ م: الثابت المستقيم ال عوج فيه, والمقوِ 
  َّ مع  جع  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت

م ألمور الناس[3٠الروم:  ]  .(4)، أي المستقيم أو المقوِ 
مفهوم القيم يدل على مجموعة من المعاير, ): بقولههناك تعريفات مختلفة للباحثين للقيم، منها:عرفها أبو العينين ثانيًا: القيم في االصطالح: 

رة بتوظيف  تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف, والخبرات الفردية, االجتماعية, بحيث تمكنه من اختيار أهداف الفرد لحياته, يراها جدي
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هي   :.وعرفها الطهطاوي (5() امكانياته وتتجسد خالل االهتمامات أو االتجاهات او السلوك والعمل, أو اللفظي بطريقة مباشرة او غير مباشرة
عمالهم ويحكمون مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل والعمليات التي يؤمن بها الناس ويتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنون به أ 

 .(6)على تصرفاتهم المادية والمعنوية
 املطلب الثاني: أهمية القيم يف اإلسالم

زنة,  تعدُّ القيم الركن األساس لضمان فعالية النشاط اإلنساني, وهي تعمل على ان تكون المسؤولية بين الفرد والمجتمع تبادلية تضامنيه متوا
لفرد تماسكه وحريته, وفي ضوء القيم اإلسالمية يعيش الفرد في اطار نفسي وفكري يستمد منه دائما   تحفظ للجماعة مصلحتها وقوة تماسكها, ول

ة هي  انماط سلوكية سليمة كما فوائد القيم في المجتمعات اإلسالمية تساعد على التنبؤ بما يكون عليه المجتمعات, فالقيم واألخالقيات الحميد
حضارات, وايضا تقي المجتمع من االنانية المفرطة والنزاعات وتحفظ للمجتمع تماسكه وتحدد اهدافه ومثله  الركيزة االساسية التي تقوم عليها ال

تحقيق ما هو مطلوب منهم في اطار الرسالة اإلسالمية,    إمكانيةالعليا ومبادئه الثابتة لممارسة الحياة االجتماعية السليمة, كما تعطي األفراد  
إلى أحداث وإنشاء هيئة راسخة في نفس اإلنسان تهدف إلى رعايته في جوانبه الحسية العقلية والعلمية واالجتماعية وهكذا تهدف القيم اإلسالمية  

إلسالمي  والدينية وتوجهها نحو الصالح للوصول إلى الكمال لقيام اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية ويساهم في التقديم والترقي.والمنهج التربوي ا 
نية واالحاديث النبوية التي تحث على القيم الفاضلة كالصدق واألمانة والوفاء بالعهد واحترام الوقت واإلخالص والعدل والعفة  حافل باآليات القرآ

 جت  ُّٱ  والحق والشجاعة واالستقامة والفضيلة, وغيرها من القيم التي تنظم العالقة بين الفرد وغيره, وتضبط الرغبات, وتوجيه السلوك, قال

ٱوقال تعالى   ،٨المائدة:    َّ حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ  مح جح حجمج مث   هت  مت خت حت

) آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب وإذا وعد  :  وقوله صلى هللا عليه وسلم [.5٨النساء:] َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّٱ
المجتمع يتكون من أفراد وهؤالء  .أما أهمية القيم في المجتمع فمن المعروف أن  (7)   أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم(

ة  األفراد يشكلون الجماعة, لذلك اهتم المنهج التربوي اإلسالمي بالحياة االجتماعية في جميع  مظاهر وعالقاتها وضوابطها, قال عليه الصال 
قال صلى  (.و 8)   بالسهر والحمى(والسالم ) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  

) اثنان خير من واحد وثالثة خير من اثنين وأربعه خير من ثالثة, فعليكم بالجماعة, فان هللا لن يجمع امتي اال على الجماعة  :  هللا عليه وسلم  
كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا  ولذلك فحاجة الفرد للقيم حاجة ماسه لصالحه وصالح مجتمعه, ولن تستقيم حياتنا اال بتمسكنا ب  (,9)   (

 عليه وسلم حافل بالقيم واآلداب واألخالقيات والعبادات واألحكام التي تنظم حياتنا كلها بطريقة فعاله للفرد والمجتمع. 
 املطلب الثالث: مصادر القيم يف اإلسالم

المصادر تلك  وتتمثل  ومفهومها،  طبيعتها  اإلسالمية توضح  القيم  هذه   إن معرفة مصادر  إجمال  ويمكن  نفسها,  التشريع  في مصادر 
 المصادر على النحو االتي:

هو كتاب هللا تعالى المنزل على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم, المدون بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة   أواًل: القران الكريم:
.وهو أول مصادر للقيم اإلسالمية حيث تحتوي  (1٠)وظًا من أي تغير أو تبديلالمختوم بسورة الناس, والمنقول إلينا بالتواتر جياًل بعد جيل محف

على النسق القيمي اإلسالمي بتفصيالته وتفريعاته المتعددة, وهو الدستور الذي يجب عليه في اشتقاق القيم فكل اية ضمن او نص على امر  
.ان القران الكريم يعد منهجا (11) البه تدعو إلى التزام قيمته موجبةما تضمنه يعد قيمة, وكل اية نصت على نهي فان ما تضمنته يعد قيمة س

ة وإيجاد  تربويا متكامال متوازيا, يحق السعادة في الدنيا واآلخرة لألفراد واألمة, فهو كتاب يفيض بالتربية الهادفة إلى إعداد الشخصية السليم
للقران الكريم نجد أن سوره وآياته قد حفلت بالعديد من القيم سواء عل المستوى   .وبناء على ما تقدم من خالل تالوتنا(12) العناصر المطلوبة لها

 المثمر.   الفردي او االجتماعي, وعلينا ان نتمسك بالقران الكريم وقيمه الرفيعة ومبادئه األخالقية التي تقوم على الصدق والصراحة والعمل الجاد
النبي صلى هللا   ثانيًا: السنة النبوية:  عليه وسلم من أقوال وأفعال أو تقريرات, وقد تفسر ما اجمله القران الكريم او  هي ما جاء عن 

.وتعد السنة من مصادر القيم اإلسالمية وتبرز أهمية السنة النبوية كونها تعمل على إيضاح المنهاج  (13)تخصص ما عممه او تفيد ما اطلقه
نبياء والمرسلين سيدنا لينا خاتم األإ ن ارسل  ألم ترد فيه.وقد جعل هللا تعالى من نعمته    اإلسالمي المتكامل في القران الكريم وبيان التفاصيل التي

ي كل  محمد صلى هللا عليه وسلم وانزل عليه كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه, وطاعة النبي صلى هللا عليه وسلم واجبة ف
 ٧الحشر:َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱما أمر واجتناب ما نهى عنه, قال تعالى
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عرف اإلجماع في اصطالح االصوليين بانه: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة   ثالثًا: اإلجماع:
أن ه إذا ما ثبت اإلجماع وتوفرت أركانه حول حادثه بذاتها تندرج   :يرى أبو العينين  .(14) النبي صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة

لى  ضمن السلم القيمي للجماعة المسلمة وافرادها, وتصبح قيمة تمثل إجماع آراء المجتهدين العارفين بأصول التشريع, لذلك ال يجتمعون اال ع
 .(15)الصالح وما يحقق المصلحة الشرعية

اع حول حادثه بذاتها فإنها تندرج ضمن السلم القيمي الحاكم للجماعة المسلمة وألفرادها. والقياس مصدر  اذا ثبت اإلجم  رابعًا: القياس:
 ٰى   ٰر ٰذ ىييي مي  خي حي جي يه ُّٱٱمن مصادر القيم اإلسالمية وقد دل القران الكريم والسنة النبوية, قال تعالى

صيام عن أمها بعد موتها ) أريت لو كان على امك دين يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم لمن سألته عن ال [، 17الشورى:] َّ ٍّ ٌّ
   (.16)  فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم قال: فصومي عن امك(

الن هذا الحكم    وما يترتب عليها من احكام تعد مصدرا من مصادر اشتقاق القيم في المجتمع اإلسالمي,  خامسًا: المصلحة المرسلة:
 يحدد الواقعة بالنسبة للتشريع, ومن ثم يعتبر قيمة من القيم التي تحدد سلوك الفرد والجماعة في تلك الواقعة. 

 املطلب الرابع: تصنيف القيم يف اإلسالم
م تحته منظومة القيم ُصن فت القيم وفق فلسفة أصحابها ونظراتهم لها كمفهوم ونظرية ومنظومة، وكل  تصنيف يعد معيارًا محددًا ويض

 الخاصة, ومن الصعب يمكن تصنيفها تصنيفا شاماًل, وصنفت القيم لتميز بعضها عن بعض كما يثبت تصنيفها بحسب ثباتها وتغيرها.
بعض الباحثين القيم على اساس الموضوع مثل قيم دينية, واقتصادية, واجتماعية, وسياسية, وجمالية،   صنفالموضوع:  أساس  على  القيم -أ

ية, فقد أوضح العالم األلماني ) سبرانجر ( في كتابه أنماط الناس إلى ست مجموعات: وهي القيم الدينية, والقيم السياسية, والقيم االجتماع
 . (17) والقيم الجماليةوالقيم النظرية, والقيم االقتصادية, 

قيم تكون ملزمة للجميع ومن الضروري ان يكون التنفيذ بالقوة كالقيم الدينية, وقيم مفضله يشجع   هيالشدة:  أساس  إلى  بالنظر  القيم - ب
ى مقابلة المجتمع افراده على التمسك بها, ولكنه ال يلزمه بمراعاتها, وقيم مثالية هي التي يشعر الفرد بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة كالدعوة إل 

 . (18) اإلساءة باإلحسان
 وتقسم إلى قسمين وهمًا: : المقصد  إلى نظربال القيم - ت
 هي القيم التي تعد وسيلة لغايات أبعد, هي ال تكون مقصودة لذاتها بل لتحقيق غاية عليا أبعد منها.  وسائلية: قيم -1
 التي تكون غاية في حد ذاتها. وهي القيم غائية: قيم -2

زاج بعضها ببعض وتبعا للظروف والزمان الذي يكون وسيلة لتحقيق العمل ويصعب التمييز بين القيم الوسائلية والقيم الغائية لتداخلها وامت
 وتقسم إلى قسمين هما: ديمومتها:  إلى بالنظر القيم.(19)والسعادة في الحياة

 .(2٠)هي قيم وقتيه عارضة قصيرة الدوام وسريعة الزوال مثل القيم المرتبطة بالمودة تتغير حسب اذواق الناس عابرة: قيم -1
 وهي تنتقل من جيل إلى جيل وتمتد جذورها إلى الماضي وتبقى زمنا طويال مثل القيم المرتبطة بالقيم والتقاليد.  نسبيًا: دائمة قيم -2

 وتقسم إلى قسمين هما: وضوحها: إلى بالنسبة القيم ج.
 تماعية والمصلحة العامة.وهي القيم التي يصرح بها ويعبر عنها بالكالم والسلوك مثل القيم المتعلقة بالخدمة االج: صريحة او ظاهرة قيم -1
وهي القيم التي تستخلص ويستدل على وجودها من مالحظة االختبارات واالتجاهات التي تتكرر في سلوك األفراد, ويعتقد البعض   ضمنية:  قيم -2

سلوك الجنسي والسلوك  اآلخر أنها الحقيقة ألنها تعبر عن النوايا بغض النظر عن السلوك مثل مالحظة الميول واالتجاهات والقيم المرتبطة با
 . (21) االجتماعي بصفة عامة

 القيم بحسب األعمال تصنف إلى أربعة أنواع: األعمال:  إلى بالنظر القيم - ث
وهي القيم التي تدل على الكسب المادي على ما يحصل عليه اإلنسان من مادة ملموسة ومحسوسة كالطعام والنقود   المادية:  القيمة .1

قال    والسيارة وما ينتفع بهمن مادة كالمالبس التي يلبسها, وبين هللا سبحانه وتعالى لإلنسان أسباب الحصول على المادة كالعمل بصورة عامة,
 [. ٢٧5ة: البقر] َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱتعالى
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ٱالقيم الخلقية: هي القيم التي تتحقق من خالل المسلم باتصافه بالصفة أو الصفات التي طلب هللا تعالى منه أن يتصف بها قال تعالى  .2

[، حيث قال عليه الصالة والسالم  2٠٠]آل عمران:    َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱ
, ومن هذه األخالق الصبر, أي اتصفوا بالصبر, فهذه الصفات الخليقة التي تظهر على المسلم عندما يقوم ( 22)  : ) وخالق الناس بخلق حسن (

 . (23)بأعماله من عبادات ومعامالت وعقوبات ومطعومات وملبوسات حسب أو امر هللا تعالى ونواهيه
هي القيم النابعة من العقيدة اإلسالمية ومتناسقة مع كل الفضائل التي دعت عليها العقيدة اإلسالمية من اجل تكريم   اإلنسانية:  القيم .3

الجنس او   النظر عن  الملهوف بغض  انقاذ الغريق واغاثة  الفرد بربه وعالقة اإلنسان بغيره, وهذه األعمال  اإلنسان, وهي التي تحكم عالقة 
 .(24)الديانة

 . (25)وهي القيم التي تهتم بالمعتقدات والقضايا الروحية والغيبة والبحث عن حقائق الوجود واسرار الكون  حية:الرو  القيم .4
 املطلب اخلامس: آثار القيم يف اجملتمع

سد  للقيم آثار بالغة في المجتمع فاذا استطعنا إن نغرس القيم اإلسالمية في إفراد المسلمين يصبح مجتمعنا خاليا من الفوضى والفتن والمفا
 الكثيرة, وفي ما يلي اعرض بعض آثار القيم اإلسالمية في المجتمع: 

يتقي هللا عز وجل في السر والعالنية, فال يوجد اي فساد في   من آثار القيم تجعل مجتمعنا ربانيا, معياره التقوى فلكل  رباني:  مجتمع -1
 المجتمع الرباني.

من مشاكل العصر الحديث االرهاب في كل مكان, فاذا كانت القيم اإلسالمية سائدة في المجتمع ال نرى فيها   االرهاب:  من  خال  مجتمع -2
 ب بل اإلسالم يدعو إلى السلم. أي عملية إرهابية, الن اإلسالم ال يشجع على االرهاب والعنف والتعص

قد كثرت الجرائم والمفاسد الخلقية في المجتمع الحالي الذي نعيش فيه, وذلك ألجل انحرافهم عن    الخلقي:  االنحراف  عن  خال  مجتمع -3
حرمات المراءة وقذف العقيدة اإلسالمية السليمة واألخالق الحميدة, وفي وقتنا الحاضر كثر الزنا والقتل والربا والغش واالغتصاب وانتهاك  

عاني من المحصنات بعدة طرق وعدم االحترام للكبار, فاذا كانت تعاليم اإلسالم وقيمة وأخالقه موجودة في افراد المجتمع لرأينا ان المجتمع ال ي 
 هذه المفاسد الخلقية. 

والنصارى يلعبون في كل مكان من أماكن المسلمون في وقتنا الحالي منبوذون مشردون من كل مكان, فاليهود    القمة:   إلى  يرتقي  مجتمع -4
م لوصلوا  العالم, ولذلك ألجل تخلف المسلمين في العلم والمعرفة والسلوك والقيم واألخالق, فاذا تقدم المسلمون في العلم والعمل واألخالق والقي

 إلى القمة ال شك فيه. 
 املطلب السادس: خصائص القيم يف اإلسالم

 جه ين ىن من خن  حنُّٱٱ  تعد أنها من عند هللا عز وجل الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح حياتهم, قال تعالى  المصدر:  ربانية -1
أن هللا عز وجل أنزل دستورا يحكم فيه حياة الناس ويوجههم إلى ما يصلح شأنهم وأمور دينهم وديناهم, أرسل اليهم  ،   14الملك:    َّ مه

لتق الفاضلة  الحياة  إلى  ينذروهم ويوجهوهم  تعالىرسال  قال   حط  مض خض حض جض مص خص حص   مس خس ُّٱٱٱ:سم حياتهم, 

 . [١٧٤النساء: ] َّمظ

وقد أنزل هللا سبحانه وتعالى القران الكريم وتكفل بحفظه وبقائه فقال    االستمرارية والخلود: القيم اإلسالمية مستمدة من القران الكريم, -2
، وبهذا كفل استمراره وخلوده إلى قيام الساعة, فالقران الكريم وكل ما  [9الحجر:] َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱسبحانه وتعالى

  هب  مب خب حب ُّٱيحتويه من قيم تكون صالحه لكل زمان ومكان, فذلك أمر هللا تعالى المؤمنون باتباع اإلسالم، وقال هللا تعالى  

قال هللا  وكذلك حذر من اتباع غير المسلمين ف  ،  [2٠8البقرة:  ]  َّ مخ جخ مح جح  حجمج مث هت  مت خت حت جت
 [. 85آل عمران:  ] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱتعالى 

الشمول والتكامل: وتستمد القيم اإلسالمية هذه الخاصية من اإلسالم الذي يراعي جميع جوانب شخصية اإلنسان فينظر إلى اإلنسان   -3
ية, وال تتعامل مع اإلنسان جسدا بال روح حتى ال يعيش نظرة شاملة متكاملة تشمل جميع أمور الدنيا وأخرته وتراعي حاجاته الروحية والجسد
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 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱفي ضنك ونكد, كما أكد على ذلك القران الكريم قال تعالى,  
 . [124طه: ] َّ
واألخالقية ثابتة ال تتغير بتغير الزمان  الثبات والمرونة: القيم اإلنسانية ثابتة ولكنها في الوقت نفسه متغيره, فمن جانب القيم الروحية   -4

ند إلى والمكان, أما في الجانب الذي يتعلق بحياة الناس ووسائلهم في امامه شؤون الحياة فهي متغيرة وتحتاج إلى أن يعالجها الفقهاء, وهي تست
لقيم الجمالية أو المادية, فقد جاءت مرنة مناسبة نص ظني الداللة يقبل االجتهاد لتساير مستجدات الحياة لمراعاة مصالح العباد, وهي نسبية كا

 جس  جخمخ مح جح مج   حج  مث ُّٱٱلقدرة اإلنسان وتراعي التناسب بين التكليف والتنفيذ مراعية ضعف اإلنسان, واستدل على ذلك بقوله تعال

 حك  جك مق حق مف خف حف   جف مغ جغ جعمع مظ  حط  مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس

 [. 286البقرة:  ]  َّ خي حي جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك
الوسطية والتوازن: اإلسالم دين قائم على الوسطية واالعتدال, وهو يدعو اليها, وهي ميزة لالمة اإلسالمية, عبر عن ذلك قوله تعالى:   -5
والقيم تمتاز بالوسطية  [،  143البقرة:  ]  َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي ُّٱ

الجماعة, تهتم بأمور الحياة الدنيا كما أنها تهتم بربط اإلنسان بالحياة الباقية دار الخلود, وكذلك تهتم والتوازن بين حاجات الفرد ومتطلبات  
أنك تموت بالقيم الدينية واألخالقية كما تهتم بالقيم المادية تصديقا لقول النبي صلى هللا عليه وسلم )أحرز لدنياك كأنك تعيش, وأعمل ألخرتك ك

 .(26)  غدًا(
ازنة بين حاجات الفرد الدنيوية واألخروية وقد كان هذا واضحا في حديث أنس اذ يقول: جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  وكذلك المو 

وسلم  صلى هللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم نقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى هللا عليه  
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما فأنا أصلي الليل أبدا, وقال األخر, أنا أصوم الدهر فال أفطر, وقال األخر أنا   وقد غفر هللا

ني تقاكم له, لكأعتزل النساء فال أتزوج أبدا, فجاء اليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, )أنتم الذين قلتم كذا كذا, أما وهللا  اني ألخشاكم هلل وأ
  .(27)  أصوم وأفطر وأصلي وأقدر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (

اإلسالم يراعي الفطرة التي فطر الناس عليها لذلك كانت الخصائص المميزة للشريعة اإلسالمية حيث راعت الفطرة والتكوين   الواقعية: -6
صي  اإلنساني عن طريق االستجابة للنزاعات الفطرية والطبيعية في اإلنسان إلشباعها بالطرق الحالل التي شرعها هللا, وفتح الباب امام العا

. وصف القرآن الكريم وصفًا دقيقا المراحل التوجيهية والتقويمية التي يمارسها اإلسالم مع (28)و ما يرضي هللا تعالىمن تصحيح مساره نح
 ين  ىن من خن جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:اإلنسان, قال تعالى

 . [٢5الحديد: ] ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ىه مه جه

العمل وفق نهج هللا تعالى واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحليل الحالل وتحريم الحرام وااليمان بالرسول   الحياة:  نظام  على  الحفاظ -7
اليه    ونصرته واتباع شرع هللا الذي جاء به سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وكل هذا يحفظ نظام الحياة كما ارادها هللا عز وجل وهذا ما تسعى

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱٱوضح ذلك قوله تعالىالقيم اإلسالمية. وقد  
  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت
 [. ١5٧األعراف: ] َّ ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك لكمك

 املدارس يف القيم تفعيل: الثاني املبحث
 املطلب األول: أهمية تدريس القيم يف املدارس

إن  المدرسة الحديثة تسعى إلى بناء شخصية المتعلم من خالل عملية التفكير الذي يسهم في تعديل السلوك بهدف خلق التوازن في سلوكه 
الشخصي, فان تدريس القيم يقوم على فهم طبيعتها وخصائصها وسماتها الفاعلة في الذات اإلنسانية, وعلى الراغب في تعلم وتدريس القم أن  

تها ويحدد دوافعها, الن تعليم القيم يأثر في مرحلة الطفولة ثم تتمعق في مرحلة المراهقة ثم تستمر في الثبات أو التغيير حسب ما يفهم حقيق 
  يتعرف له اإلنسان من خبرات وتجارب حياتية مختلفة.أهمية القيم لما لها دور أساسي في حياة األفراد والجماعات والمجتمعات إلى حد درجة 
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ا القيم قضية التربية, ذلك أن التربية في حد ذاتها عملية قيمية, فالقيم هي التي تحدد الفلسفات واألهداف والعمليات التعليمية, أصبحت فيه
. ان من  (29) وتحكم مؤسسات التربية ومناهجها, فهي موجودة في كل خطوة وكل مرحلة وكل عملية تربوية وبدونها تتحول التربية إلى فوضى

درسة هو تحقيق النمو الطالب لالرتقاء بخبراته, وتطوير امكانياته بهدف تحقيق الكمال والنضج والتهذيب بشكل متواصل.وأشار  أهم أهداف الم
 عقل, إلى أن  أهمية تدريس القيم بالنسبة للفرد تكمن في أنها:

 يات.تساعد في بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته, وتحديد غاياته وأهدافه ووسائل تحقيق هذه الغا -1
 معيار تفضيلي يمثل اطار مرجعيا يحكم تصرفات اإلنسان في حياته العامة والخاصة.  -2
ال تمثل القيم أحكاما معيارية, فهي معايير يعتمدها الفرد في تقييم سلوكياته وسلوكيات االخرين, وفي الحكم على االفكار واالشخاص واالعم  -3

 بة سلبية.والمواقف من حيث عنها مرغوبو ايجابية او غير مرغو 
امل  تعمل القيم على وقاية الفرد من االنحراف, فالقيم الدينية واالجتماعية التي يتبناها الفرد تحميه من االنزالق في الخطأ, فهي تعمل كع -4

 وقائي.
 تعمل القيم كموجهات لخيارات األفراد في مجاالت الحياة كافة.  -5
 .(3٠)عند األفراد تلعب القيم دورا رئيسا في حل الصراعات واتخاذ القرارات -6

 فهي: معاً  والفرد   للجماعة بالنسبة أما
 وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة الي توفر له التماسك لممارسة حياة اجتماعية سليمة. تحفظ للمجتمع تماسكه, -1
تعمل القيم على ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة وتخدم هدفا محددا, كما تعمل على توجيه الفكر نحو غايات  -2

 االرتقاء باألمة مالم يكن مرتبطا بمنظومة القيم. محددة, فأي فكر مهما كان علميا وتقدميا ال يستطيع
 تعمل القيم كموجهات لسلوك األفراد والجماعات, وتقي المجتمع من االنحرافات االجتماعية. -3

 تلعب القيم دورا كبيرا في تنمية المجتمع فهي: 
 تؤلف القيم االطار األخالقي لكل نشاط إنساني. -1
 .(31)نية, فهي تنبذ العنف والصراعات والتعصبتلعب القيم دورا مهما على مستوى اإلنسا -2

 املطلب الثاني: أهداف تعلم القيم يف املدارس
 من أهداف تعلم القيم إلى عدة غايات حيث حددها الزيود فيما يلي :

 تعمل كمعيار لتوجيه القول والفعل والسلوك الصادر عن األفراد في المواقف المختلفة. -1
التضامن في المجتمع من خالل نسق القيمة العامة التي تعطي شرعية لمصالح االهداف الجمعية وتحديد الوصول إلى التكامل او   -2

 المسؤولية. 
 للقيم دور كبير في بناء الشخصية الفردية.  -3
 تعمل على تنظيم المجتمع وضبطه واستمراره, وتحافظ على البناء االجتماعي له.  -4
 وثقافته.تعمل على الحفاظ على هوية المجتمع  -5
 المساعدة على التكيف مع االوضاع المستجدة للفرد.  -6
تساعد على حل الصراعات واتخاذ القرارات, ذلك القيم هي مجموعة من المبادئ التي يتعلمها الفرد لتساعده على االختيار بين البدائل   -7

 .(32)المختلفة
 طلبةاملطلب الثالث: األساليب الرتبوية يف تنمية القيم اإلسالمية لدى ال

 من أهم أساليب تنمية القيم في اإلسالم:
الطالب يكتسب السلوك الحسن من خالل تقليده ومحاكاته لآلخرين, وعن طريق القدوة الحسنة تتسم القيم الحسنة والسلوك,    الحسنة:   القدوة  أواًل:

والى يومنا هذا وحتى يرث األرض ومن عليها  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم القدوة الحسنة والكاملة للمسلمين منذ عصر صدر اإلسالم  
 [. ٢١األحزاب:] َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ حيث قال هللا تعالى
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أن تكون شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم قدوة للمعلم, وأن يكون المعلم نموذجا حيا في حياة طلبته أو يكون قدوة لطالبه, وأيضا أن   
العليا التي تحرص عليها االسرة, فالقدوة نموذج  تكون شخصية   للقيم اإلسالمية  المعلم محببه لدى طالبه, حيث يكون سلوك المعلم معززًا 

لقيم سلوكي يتخذ فيه الفكر والعمل والقول واالداء, ويعد الدور االساسي الذي ينبغي ان يقوم به المدرس في المدرسة, وعلى المدرس التحلي با
لطيبة المرغوب فيها, حتى يتحلى الطالب بتلك القيم واالتجاهات الطيبة بطريقة غير مباشرة, ومن خالل ذلك حيث يسهل على  واالتجاهات ا

 الطالب ان يتخلق بأخالق أستاذه, وفي المرحلة الثانوية يتكون لدى الطلبة الرغبة الكبيرة في تقليد االشخاص ليكون لهم قدوة. 
الق  القصة:  أسلوب  ثانيًا: نبيلة, خاصة  تعد  آثار خلقيه وسلوكية  لها من  الوعي اإلسالمي, لما  الطلبة ونشر  صة من الطرق المحببة لدى 

. إن القران الكريم حافل بالقصص المتضمنة سير السابقين وتجاربهم التي يمكن تطبيقها  (33) القصص الدينية والتعليمية واألخالقية والسلوكية
وتنمية القيم اإلسالمية, باستخراج العبر والمثل والحكم من التجارب السابقة والتحذير من الكفر والجحود واتباع الهوى,  كوسيله من وسائل التربية  

كما حرص  [.3يوسف: ] َّ خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱٱقال تعالى
يم اإلسالمية, استخدم النبي صلى هللا عليه وسلم اسلوب  النبي صلى هللا عليه وسلم على استخدام القصة كوسيلة من وسائل التربية وتنمية الق

القصة في نشر الدعوة اإلسالمية والعمل على غرس مبادئ اإلسالم وقيمته في نفوس صحابته رضوان هللا عليهم اجمعين, فان اسلوب القصة  
 القصة:  شروط ومن ي هذا المجال.من اهم اساليب التي تعمل على تنمية القيم اإلسالمية إذ أنها تستخدم كافة اإلمكانيات ف

 أن تكون القصة منسجمة مع أهداف اإلسالم ومبادئه وقيمه. -1
 أن تكون مناسبة لألعمار التي تكتب لها الن جمهور القصة ليس واحدا متجانسا في صفاته وخصائصه ورغباته وقدراته.  -2
 واالتجاهات والقيم والمعلومات المناسبة لما تعرضه. يجيب اختيار الموضوعات المناسبة بحيث يكون في محور الموضوع  -3
 يجب مراعاة العناصر الفنية للقصة من حيث النسيج القصصي واالسلوب المناسب. -4

يرى الباحث على معلم المرحلة الثانوية ان يعين القصة المناسبة في الموقف التعليمي المناسبة حتى يمكن ادائها بنجاح ومن خالل ذلك  
 تكسب الطلبة, وتكون مناسبة لجميع المستويات العمرية, ولكن لكل مستوى بحاجة إلى طريقة خاصة لتوصيل المعنى.

عد هذا األسلوب من األساليب الفعالة والمؤثر في النفس البشرية خاصة اذا كان هذا الوعظ صادر من  ي   واإلرشاد:  الوعظ  أسلوب  ثالثًا:
صل  صديق لصديقه, وقد عرف العلماء الوعظ بعدة تعريفات منها:أنه اسلوب نصح وتذكير بالخير والحق والقيم العليا واألخالق السامية التي تو 

. وقد استخدم القران الكريم والرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم أسلوب الوعظ  (34)العليا في جنات النعيماإلنسان إلى المراتب الرفيعة والدرجات  
وعرفه علوان أنه الوعظ واالرشاد من اهم وسائل   [.٧المائدة:  ]  َّ مل يك ىك مك ُّٱالمواقف, قال تعالى    واإلرشاد في كثير من

ة لهما اثر التربية المؤثرة في تكوين المتعلم إيمانيًا وإعداده خلقيا ونفسيا واجتماعيا, تربيته بالموعظة, وتذكيره بالنصيحة, فالموعظة والنصيح
 .(35) كبير في تبصير المتعلم

األسلوب إلى القيام بتوضيح شيء حسن او قبيح عن طريق شيء صورته حسنه او قبيحة مألوفة  يهدف هذا    األمثال:  ضرب  أسلوب  رابعًا:
  يقاك ىق يف ىف يث نثىث مث   زث رث يت ىت نت  مت زت  رت  يب ُّٱ  كما قال تعالى

 [. 41]العنكبوت:  َّ ىك مك لك
 ىي ني  مي  ُّٱٱلى:حيث شبه الذين يتخذون اولياء من دونه بالعنكبوت تصنع لها بيتا ضعيفا سريع الهدم واالنهيار, وقال تعا 

ويعتبر هذا االسلوب اشد وقعا في النفس واكثر تأثيرا في الوعظ وابلغ في الزجر    [،43]العنكبوت:    َّ  هئ مئ خئ حئ ييجئ
اآلغا : أنَّ المناهج الدراسية مليئة باألمثال, لهذا يجب على المعلم استغالل هذه االمثال في المواقف التعليمية القيمة   وأقوى في اإلقناع.وذكر

 .(36)حت يستطيع من خالل ذلك ان يحقق اهداف التربية وغرس القيم
 لى نطاق واسع في عملية التعليم, ويعرف:الترغيب والترهيب من األساليب التربوية المستخدمة ع والترهيب: الترغيب أسلوب خامسًا:

فهو وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف اثم   الترهيب:انه وعد يصحبه وتحبيب واغواء بمصلحه او لذة او متعة أجله مؤكدة.  الترغيب:
تهديد يقصد به تخويف عبادة واظهاره صفة  او ذنب, مما نهى هللا عنه, او التهاون في اداء فريضة من الفرائض التي امر هللا تعالى بها او  

الجبروت والعظمة االلهية القيم اإلسالمية  .(37) من صفات  الترغيب والترهيب في غرس  الثانوية االفادة من اسلوب  المرحلة  المعلم في  على 
ول المشروبات الكحولية المحرمة شرعا  الحميدة, واالبتعاد عن القيم الخبيثة كما يحدث في المجتمعات الغربية الكافرة ويتباهون بها مثل تنا
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الحظنا عندما ونوادي االقمار وغيرها, وذلك بتنويع اساليب الترغيب والتعزيز في تدعيم القيم االيجابية, والتوازن في الترهيب بأساليبه المناسبة, و 
العلمي للمتعلمين, حيث ان هذا القانون جعل الطالب قامت المؤسسات التعليمية والجهات العليا بمنع اسلوب العقاب بدا العد التنازلي للتحصيل  

 يقللون من احترامهم لمعلميهم ويهددونهم بإبالغ السلطات المسؤولة عليهم في حال تعرضهم للعقاب.
 املطلب الرابع: دور املعلم يف غرس القيم لدى الطلبة

و  عليه  وتحافظ  مجتمعها  في  تتفاعل  التي  الناجحة  الشخصية  عماد  هي  عليها التربية  تتربى  التي  القيم  بمجموع  لعزته  وتسعى  تطوره 
 وتمارسها.فان من اولويات من التربية غرس القيم وغرس الفكرة هي تثبيتها وطبعها في الذهن. القيم: هي تلك المفاهيم الراسخة التي تكون 

ربة خصبة تنموها بذرة القيم الصالحة والتي  هيكل الشخصية المتكاملة فيتفاعل في مجتمعه ويؤثر فيه, ان عملية غرس القيم تحتاج إلى ت
 يتعهدها المربي لمتابعة نمو وبناء القيمة بوسائل شتى وعناية فائقة, هناك اركان ومسارات هامة لغرس القيم : 

ا كانت القيم  أن اإلنسان بكل تطوراته ونموه تختلف اولوياته كما يختلف البناء الجسماني له, وكلم  العمرية:  للمرحلة   القيمة  مناسبة  –  1
 المستهدف غرسها مناسبة لعمره واولوياته كان ذلك انجح في البناء.

امتثال المربي للقيمة المستهدف غرسها حتى يكون قدوة حسنة وكذلك ان يعي جوانب القيمة ويمتلك المهارات لغرس   المربي: وعي –  2
 القيم بالوسائل المبتكرة. 

ئل منوعة ليخاطب ثالثية الوعي البشري من المعارف والوجدان والسلوك, ال ان يخاطب المربي يحتاج المربي إلى وسا  الوسائل:  تعدد  –  3
 سبحانه  بوسائل تنمي لديه الجانب المعرفي مثال فيتضخم ذلك الجانب وبالتالي ال ينتج قناعة وجدانية او سلوكا عمليا للقيمة فتشوه, نجد ان هللا

العبادات لتتنوع وسائل تلقي القيم وغرسها, مثال على ذلك , الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر, اذا   وتعالى ربط بين القيم والعبادات ونوع من
 نجح المربي في غرس المعرفة العقلية فينتج ذلك دافعا قويا للتمسك بالقيمة وكذلك بالتقوى في الصوم, والتكامل في الزكاة. 

, فكلما كانت صالحة كان ذلك افضل لنمو وبناء القيمة, والبيئة هي البيت والمدرسة  هي التربية التي نغرس فيها بذرة القيمة  البيئة:  –  4
والمسجد والصحبة الصالحة, فيجب على المربي ان ينتقي البيئات الصالحة او يصلح البيئات الغير مناسبة لتتم عملية التربية وغرس القيم  

 بفاعلية, أن مجموع القيم اإلسالمية تتصف بثالث صفات وهي:
 إنسانية تصلح لجميع البشر. – 1
 فطرية ال تصادم الطبيعة البشرية. – 2
 اخالقية ال تتحايل على الصواب والحق.  – 3

 تفعيل القيم يف اجلامعات املبحث الثالث
 املطلب األول: أهمية تدريس القيم يف اجلامعات

المدرسة أو الجامعة هي المركز الرئيسي واألصلي لتربية الطلبة منذ بداية  تدريس القيم في الجامعات لها أهمية كبيرة ال يمكن إنكارها,  
العلم تلقيهم للعلم, يجب أن يتعلمون األخالق والقيم من الجامعات والمعاهد والمدارس ويتعلمون أيضا قواعد حياتهم ونظم مجتمعهم, فاذا طالب  

المستقبل   فانهم في  النبيلة من مدارسهم  المدرسة افضل مركز لم يتعلموا األخالق  المجتمع, روضة  للشر والفساد في  أسبابا  سوف يكونون 
اذا وضعت  الصغار,  الخيرية من  يتعودون على األعمال واألفعال  فانهم  الطيبة,  القيم والعادات والتقاليد  الطالب والطالبات على  لممارسة 

والسنة النبوية الشريفة والعقيدة السليمة والتوجيهات النيرة فإنها تساعد على  المناهج الدراسية في الجامعات والمعاهد والمدارس وفق القران الكريم  
وال بناء أجيال طيبة وعريقة,  وفي المقابل اذا كانت المقررات الدراسية لم توافق على المنهج الشرعي فان الطالب ينشئون بال قيم وأخالق,  

فالقيم لها دور أساس  .(38) [  1]العلق:    َّ مم ام يل ىل مل ُّٱٱقال تعالى  شك أن اإلنسان ليس له قيمة اذا كان عديم األخالق والقيم
 ليمية.في حياة األفراد والجماعات والمجتمعات إلى حد ما أصبحت القيم قضية التربية, والقيم هي التي تحدد الفلسفات واألهداف والعمليات التع

 الطلبةدور املعلم يف غرس القيم اإلسالمية لدى املطلب الثاني: 
 الجامعات لها دور كبير في غرس القيم اإلسالمية بين الطالب والطالبات وذلك عن الطرق التالية :

هو العنصر االساسي في تربية الطلبة, وله دور كبير في بناء الحضارات, فانه بواسطة تربيته الخلقية والعلمية ألبنائه يصنع   المعلم:  –  1
الد, فعلى المعلم يعتمد عليه فالح ونجاح الطلبة, فهو عنصر من عناصر التعليم, اذا فقد هذا العنصر المهم  جيال مؤهال, جيال يخدم االمة والب

ه هللا  فقد جميع الطلبة, الن المعلم ال يترك علما فقط في نفوس الطلبة بل انه ينفث في نفوسهم اخالقا حسنة وقيما عالية, قيل البي حنيفة رحم
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رون في الفقه  فقال: ألهم رأس؟ قالوا: ال, قال: ال يفقه هؤالء أبدا.ومن أهم العناصر المؤثرة في تربية الطالب هي  تعالى في المسجد حلقة ينتظ
 كما يلي:

 االساتذة هم قدوة الطلبة, حيث ان الطالب دائما يالحظون االساتذة من جانبين,  الحسنة:  القدوة طريق على  الطالب تربية – أ
 حيث العقيدة والسلوك والعلم والثقافة, فاذا رأوا فيهم صفات وقيما عالية يسيرون على نهجهم ويتمسكون بهم.ايجابي من  األول: الجانب
هو الجانب السلبي ايي تأثرون باألساتذة في األخالق السيئة, اذا الحظوا ان اساتذتهم يكذبون ويخونون االمانة ويرتكبون  الثاني: الجانب

 بأتباع أساتذتهم, فلذلك لألساتذة والمعلمين دور كبير وعظيم في غرس القيم اإلسالمية في نفوس الطلبة. المعاصي فهم ايضا يتعلمون ذلك 
ان المعلم اذا كان يدرس اي مادة في الفصول الدراسية عليه ان يدرسها معتمدا على القران    النبوية:  والسنة  الكريم  بالقران  التربية  –  ب

النبوية, الن هذا يؤثر على الطلبة تأث المتعلمين يبينه مستدال بالقران والسنة  النبوية, عندما يطرح شيئا او يبن امام  يرا عميقا  الكريم والسنة 
على القران الكريم والسنة النبوية, اذا كان الطالب قد ترعرعوا على جو القران الكريم والسنة النبوية فان ويصنع في قلبه روحا إيمانيًا واحتراما  

 افكارهم وعقولهم تتأثر في فكرة القران والسنة فيصبحون صالحي االعتقاد واالعمال في تلك المبادئ اإلسالمية. 
 ة الصالحة بالنصح والموعظة الحسنة وهو هذا منهج مثالي طيب, قال تعالى البد أن تكون التربي:  الحسنة  والموعظة  بالنصح  التربية  ج.

ان حياة النبي صلى هللا عليه وسلم مغمورة بهذا النهج السليم, عن ابن عباس رضي هللا عنه قال:    [،١العلق:  ]  َّمم ام يل ىل مل ُّٱ
حفظ هللا يحفظك احفظ هللا تجده تجاهك اذا سألت فـأسأل  كنت خلف النبي صلى هللا عليه وسلم يوما فقال: لي ) يا غالم أني اعلمك كلمات ا

المة باهلل واذا أستعنت فأستعن باهلل وأعلم أن االمة لو اجتمعت على ان ينفعونك بشيء لم ينفعونك اال بشيء قد كتبه هللا لك, ولو اجتمعت ا
 .(39) صحف(على ان يضروك بشيء لم يضروك اال بشيء قد كتبه هللا عليك رفعت االقالم وجفت ال

الجامعة او المدرسة التي تريد ان تبني جيال صالحا    المناهج لها دور كبير في تنشئة الطالب على القيم اإلسالمية,  المقررة:  المناهج  –  2
مانة البد عليها ان تضع مناهج دراسية لها اهداف, فاذا كان الطالب يدرسون عن الخالق وحقوقه والمخلوق وحقوقه يدرسون االيمان والعقيدة واأل

 افعين لألسرة والمجتمع.والحالل والحرام واألخالق الحسنة فانهم ينشئون على تربية صالحة تجعلهم صالحين ن
البيئة لها االثر العظيم في تكوين الطلبة على القيم اإلسالمية, عند مجيء الطلبة إلى موقع الجامعة  فانهم يتبعون اساتذتهم   البيئة: – 3

ولزومه امور واألمانة في كل    وزمالئهم, فانهم ال يدرسون الكتب فقط بل يدرسون البيئة التي يعيشون فيها في الجامعات, فاذا رأوا تنظيم الوقت
 أجزاء وممارسة اإلسالم في كل شيء فأنهم يتربون على هذه القيم التي يهتم بها اإلسالم.

 املطلب الثالث: األسس الرتبوية والفكرية لتدريس القيم يف اجلامعات
 هذه القواعد ما يلي: تستند عملية القيم على مجموعة من االسس والقواعد الراسخة التي يتم بعضها بعضا, وأبرز 

بناء شخصية الطالب بناء متكامال من جميع جوانبها المعرفية والمهارية والوحدانية واالجتماعية, بحيث تتكاتف المعارف والقيم لديه,   -1
 فتمكنه من اتخاذ مواقف ايجابية في مختلف المواقف. 

 بدائل الصالحة. تزويده بالقدرات والمهارات التي تؤهله لمحاربة مواطن الفساد وطرح ال -2
 تخطيط االنشطة الالزمة لتزويد المتعلمين بالقيم التي يحتاجون اليها وتدريبهم على ممارساتهم عمليا. -3
 تعريف المتعلم بدوره في بناء وطنه وتطويره وفق منهجية علمية وعلى أسس سليمة وراسخة.  -4

 اجلامعاتاملطلب الرابع: الطرق املناسبة لتعزيز وتدريس القيم يف 
تختلف طرق تدريس القم عن طرق تدريس المواد االخرى ف كل منهما طريقة الخاصة وقد رأينا الكثير من األساتذة قد لقنوا القيم دون  
تفسيرها وترجمتها إلى سلوك مناسب للطالب, وقد يؤدي هذا العمل إلى مخالفة المعلم سلوكه داخل القاعة او الدرس مما يحدث تشابك لدى 

لب من هذه االزدواجية, ومثال على ذلك عندما يرى الطالب ان االستاذ يتكلم عن أفشاء السالم بين المسلمين وعندما يدخل قاعة الدرس  الطا
تدريسها,  لم يدلي بالسالم على طلبته, وهكذا يتأثر الطالب بالممارسات اليومية أكثر من تأثيره بالتوجيه المباشر, فللقيم طرائق وأساليب خاصة ب

الفاعلية التي تحدد في ضوئها دور كل من االستاذ في   وسنقوم بعرض بعض طرائق تدريس وتعزيز القيم, وقد تم تضمينها ضمن معيار 
 الموقف التعليمي, ومن خالل هذا المعيار تنصف طرائق تدريس القيم إلى ثالثة أنواع وهي: 

  القدوة, الموضوعات القيمية على الطلبة بصورة مباشرة كطرائق:    هي التي تركز على دور األستاذ حيث يعرض  العرضية:  الطرائق  –  أ
 والقصة, وااللقاء. 
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هي التي تركز على تفاعل الطلبة بصورة واضحة في الموقف التعليمي والمشاركة الفاعلة مع األستاذ والمادة   التفاعلية:  الطرائق  –  ب
 .(4٠)الدراسية, وتضمنت طريقتي: الحوار أو المناقشة وتمثيل األدوار

الذاتي, وتضمنت طرائق حل  التي تدفع الطلبة إلى البحث واالكتشاف, وتقصي المعرفة والتعلم    وهي الطرائقالطرائق الكشفية:    -ج  
 .(41)المشكالت, والتدريس االستقصائي, وطريقة المشروع

 اخلامتة

َر لنا إتماَمُه، أْن ي  ُُ الحمد تقبَل منِ ا حسَنُه هلِل الذي بنعمِتِه تممُّ الصالحاُت، نسأُلُه كما وفقنا بمنِ ِه وعظيِم إحساِنِه الختياِر هذا البحث، ويسَّ
 ا فيما يأتي : : فلقد برزت لنا من دراستنا نتائج عدة نوجزه وبــعـــد  ويعفو عن سيئِه، وأْن يخلَص نيتنا وعملنا لوجِهِه الكريِم . 

 اهتم المنهج التربوي اإلسالمي بالحياة االجتماعية في جميع مظاهرها وعالقتها وضوابطها. -1
من فوائد القيم في المجتمعات اإلسالمية أنها تساعد في التنبؤ بما ستكون عليه المجتمعات، فالقيم واألخالقيات الحميدة هي الركيزة   -2

 األساسية التي تقوم عليها الحضارات.
هدف القيم اإلسالمية إلى إحداث وإنشاء هيئة راسخة في نفس اإلنسان، وتهدف إلى الرعاية في الحسية العقلية والعلمية واالجتماعية ت -3

 والدينية وتوجيهها نحو الصالح للوصول إلى الكمال. 
ذاتها عملية   -4 فالتربية في حد  للقيم دورا أساسيًا في حياة األفراد والجماعات والمجتمعات،  الفلسفات أن  التي تحدد  قيمية، والقيم هي 

 واألهداف والعمليات التعليمية، وتحكم مؤسسات التربية. 
الكمال والنضج والتهذيب بشكل  -5 إمكانياته، بهدف تحقيق  االرتقاء بخبراته، وتطوير  الطالب:  نمو  في تحقيق  التربية  أهداف  أهم  من 

 متواصل. 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والعقيدة السليمة فإن ذلك يساهم في بناء أجيال واعية،  إن بناء المناهج الدراسية وفق القيم   -6

 تحمل قيمًا ثابتة.
أسأل أْن يتقبل عملي هذا, ويجعله خالصًا لوجهه الكريم, وأْن يجعله في ميزان   , هذه هي أهم النتائج التي توصلت اليها من خالل بحثي, و

 جيب .         وصلى هللُا على سيدِنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعينحسناتي إنَّه سميع م
 املصادر

 (, القيم والتربية, دار المريخ, الرياض. 1983أحمد, لطفي, ) -1
 , أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم, الجامعة اإلسالمية, غزة.1991احسان, اآلغا,  -2
 (, القيم المتضمنة في كتابي القراءة للصفين العاشر والحادي عشر في محافظة غزة.2٠٠٠بربخ, اشرف, ) -3
 كتب العلمية., دار ال3(, السنن الكبرى, تحقيق: محمد عبدالقادر عطا, ط 2٠٠3البيهقي, احمد بن الحسين بن علي, ) -4
 ( الجامع الكبير, سنن الترمذي, تحقيق: بشار عواد معروف, دار العربي اإلسالمي, بيروت, 1998الترمذي, محمد بن عيسى, ) -5
, مكتبة دار المسيرة, 1(, تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات تدريس القيم, ط2٠٠5الجالد, ماجد زكي, )  -6

 عمان. 
, تحقيق: أحمد صالح الباكري, مركز خدمة السنة والسيرة 1(, بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, ط1992محمد بن داهر, )  الحارث, -7

 النبوية, المدينة المنورة.
 , دار الكتب الثقافية, بيروت.3هـ(, السيرة النبوية وأخبار الخلفاء, ط1417ابن حبان, محمد ابن احمد,)  -8
 , أصول الفقه اإلسالمي, دار الفكر, القاهرة.(1978خالف, عبدالوهاب, ) -9

 (, سيكولوجية الشخصية الفلسطينية في ضوء القيم واالتجاهات.1999درويش, ممدوح جبر, ) -1٠
 (, مقدمة في التربية اإلسالمية, مكتبة آفاق للطباعة والنشر, غزة,2٠٠2أبو دف, محمود خليل, ) -11
 صيدا.  -, تحقيق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية, بيروت5, ط(, مختار الصحاح1991الرازي, محمد بن أبي بكر, ) -12
 (, الثقافة اإلسالمية, دار المنارة, غزة. 2٠٠7الزيادات, رمضان وآخرون, ) -13
 , دار الشروق, عمان. 1(, الشباب والقيم في عالم متغير, ط2٠٠6الزيود, ماجد, ) -14
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 , الدار المصرية اللبنانية, القاهرة,9ومجاالت تطبيقه, ط(, النشاط المدرسي: مفهومه, ووظائفه, 2٠٠6شحاته, الحسن,)  -15
 , دار الفكر العربي, القاهرة.1(, القيم التربوية في القصص القرآني, ط1996طهطاوي, سيد احمد, ) -16
, مكتب  1(, القيم والسلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في دول الخليج, دراسة ميدانية, ط2٠٠1محمود عطا حسين,)   عقل, -17

 التربية العربي في دول الخليج, الرياض.
 , دار السالم للطباعة والنشر, بيروت.21(, تربية األوالد في اإلسالم, ط1992علوان, عبدهللا ناصح, ) -18
 (, القيم اإلسالمية والتربية, مكتب الحلبي, المدينة المنورة.1988أبو, علي خليل, )  العينين -19
 (, المصباح المنير غريب الشرح الكبير, دار النشر, مكتبة لبنان.1987الفيومي, احمد, ) -2٠
 ة غزة. (, النسق القيمي وعالقته بالعنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظ2٠٠8مشايخ أبو, يحيى, ) -21
 , دار الفكر, دمشق.25(, أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدارس والمجتمع, ط2٠٠7النحالوي, عبدالرحمن, )  -22

(, الجامع الصحيح المختصر تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في  1987البخاري, محمد بن إسماعيل, ) -23
 لبنان. –ار ابن كثير، اليمامة , بيروت ، د3جامعة دمشق, ط  –كلية الشريعة 

 لبنان,   –مؤسسة الرسالة, بيروت , شعيب األرنؤوط , المحقق:( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان1993ابن حبان, محمد بن حبان, )  -24
,  عادل مرشد، وآخرون   -شعيب األرنؤوط    , المحقق:( مسند اإلمام أحمد بن حنبل2٠٠1أحمد بن محمد بن حنبل, )  اإلمام احمد, -25

 . 1, ط مؤسسة الرسالة, د عبد هللا بن عبد المحسن التركي إشراف:
محمد   , المحقق:وسلم  اإلمام مسلم, مسلم بن الحجاج, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  -26

 .لبنان –دار إحياء التراث العربي, بيروت , فؤاد عبد الباقي
 هوامش البحث

 
 . 78م : ص 1988السعودية,  –القيم اإلسالمية والتربية, علي خليل أبو العينين, مكتب الحلبي, المدينة المنورة  ينظر : (1)
, المكتبة العلمية, بيروت هـ(77٠أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت: نحو  المصباح المنير غريب الشرح الكبير,    (2)

 . 2/52٠م :  1987لبنان,  -
 . 262م : ص 1991, 5صيدا, ط -مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي, تحقيق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية, بيروت (3)
،  1, طمصرية العامة للكتاب، مصرالهيئة ال,  حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل,  معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن  (4)

 . 421/ 3:  م 2٠٠8
 . 85القيم اإلسالمية والتربية, ابو العينين : ص  (5)
 . 127( : ص 1996, )1سيد احمد طهطاوي, دار الفكر العربي, القاهرة, ط القيم التربوية في القصص القرآني, (6)
محمد بن إسماعيل أبو  ,   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري   (7)

ة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد  دار طوق النجا,  محمد زهير بن ناصر الناصر  , المحقق:عبدهللا البخاري الجعفي
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  (,  33, برقم )1/16, كتاب اإليمان, باب عالمة المنافق :  هـ1422،  1, طالباقي(

دار إحياء , محمد فؤاد عبد الباقي  , المحقق:(هـ261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  , رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (. 59, برقم )1/78لبنان, كتاب اإليمان, باب بيان خصال المنافق :  –التراث العربي, بيروت 

 (. 2586, برقم )1999/ 4كتاب البر والصلة واآلداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم :  أخرجه مسلم في صحيحه, (8)
 (. 21293, برقم )35/219, مسند األنصار: , مسند اإلمام أحمد بن حنبل (9)
 . 27م : ص 1978مصر,  -أصول الفقه اإلسالمي, عبدالوهاب خالف, دار الفكر, القاهرة  (1٠)
 . 42القيم اإلسالمية والتربية, ابو العينين : ص  (11)
 . 73م : ص 2٠٠2مقدمة في التربية اإلسالمية, أبو دف, محمود خليل, مكتبة آفاق للطباعة والنشر, غزة,  (12)
 . 65م : ص 2٠٠7الثقافة اإلسالمية, رمضان الزيادات وآخرون, دار المنارة, غزة,   (13)
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 .  34أصول الفقه اإلسالمي, عبدالوهاب خالف : ص   (14)
 .  55ة, أبو العينين : ص ينظر : القيم اإلسالمية والتربي (15)
  1344 , 1, طمجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, السنن الكبرى  (16)

 (. 8487, برقم ) 4/255, كتاب الصوم, باب من قال يصوم عنه وليه:  هـ
 .  84م : ص  2٠٠8النسق القيمي وعالقته بالعنف المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة غزة, يحيى أبو مشايخ,  (17)
 . 42ص  م : 2٠٠6,  1ينظر : الشباب والقيم في عالم متغير, ماجد الزيود, دار الشروق, عمان, ط (18)
 . 67م : ص 2٠٠5ينظر : تعلم القيم وتعليمها تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات تدريس القيم, ماجد زكي الجالد,  (19)
 . 37ينظر : النسق القيمي وعالقته بالعنف المدرسي, أبومشايخ : ص  (2٠)
 . 53م : ص 1999ضوء القيم واالتجاهات, ممدوح جبر درويش, ينظر : سيكولوجية الشخصية الفلسطينية في  (21)
أحمد محمد شاكر , تحقيق وتعليق: هـ(279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت: ,  سنن الترمذي (22)

, أبواب البر  م  1975  -هـ    1395،  2, طالحلبي, مصرومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  
 (, قال الترمذي : )هذا حديث حسن صحيح(. 1987, برقم ) 355/ 4والصلة, باب ما جاء في معاشرة الناس : 

 . 76م : ص 1992, 21ينظر : تربية األوالد في اإلسالم, عبدهللا ناصح علوان, دار السالم للطباعة والنشر, بيروت, ط (23)
 . 13م : ص 2٠٠٠القيم المتضمنة في كتابي القراءة للصفين العاشر والحادي عشر في محافظة غزة, اشرف بربخ,  (24)
 .  72ينظر : تعلم القيم وتعليمها, الجالد : ص   (25)
الحارث محمد بن داهر, تحقيق: أحمد صالح الباكري, مركز خدمة السنة والسيرة النبوية, المدينة    بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث,  (26)

 (. 1٠93, برقم ) 2/983م, كتاب الزهد, باب كيف العمل للدنيا واآلخرة : 1992 -ه1413 ,1السعودية, ط –المنورة 
ن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ب,  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  (27)

باب االعتصام بالسنة، وما يتعلق بها نقال م, 1993  –ه 1414,  2لبنان, ط –مؤسسة الرسالة, بيروت , شعيب األرنؤوط , المحقق:هـ(354
 مسلم عدا محمد بن أبي صفوان(. إسناده صحيح، رجاله رجال (, قال شعيب األرنؤوط : )14, برقم )19٠/ 1وأمرا وزجرا : 

 . 33م : ص  1983السعودية,   -ينظر : القيم والتربية, لطفي أحمد, دار المريخ, الرياض (28)
القيم والسلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في دول الخليج دراسة ميدانية, محمود عطا حسين عقل, مكتب التربية   ينظر :  (29)

 .  83م : ص 2٠٠1, 1السعودية, ط -العربي في دول الخليج, الرياض 
 . 84ينظر : القيم والسلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية, عقل : ص (3٠)
 . 85ينظر : المصدر نفسه : ص   (31)
 . 135م : ص  2٠٠6,  9ينظر : النشاط المدرسي: مفهومه, ووظائفه, ومجاالت تطبيقه, حسن شحاته, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, ط  (32)
 . 139ينظر : النشاط المدرسي, حسن شحاته : ص  (33)
البيت والمد  (34) في  التربية اإلسالمية وأساليبها  : أصول  الفكر, دمشق  ينظر  دار  النحالوي,  ,  25سوريا, ط  –ارس والمجتمع, عبدالرحمن 

 . 62م : ص 2٠٠7
 . 33ينظر : تربية األوالد في اإلسالم, عبدهللا ناصح علوان : ص  (35)
 . 57ينظر : سيكولوجية الشخصية الفلسطينية في ضوء القيم واالتجاهات, ممدوح جبر درويش : ص  (36)
 .  68إلسالمية, النحالوي : ص ينظر : أصول التربية ا (37)
 . 93ينظر : القيم والسلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية, عقل : ص (38)
 هذا حديث حسن صحيح(. (, قال الترمذي : )2516, برقم )4/667أخرجه الترمذي في سننه, أبواب صفة القيامة والرقاق والورع :  (39)
 . 124م: ص 1991أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم, احسان اآلغا, الجامعة اإلسالمية, غزة,  ينظر : (4٠)
 . 125ينظر : أساليب التعلم والتعليم في اإلسالم, احسان اآلغا : ص   (41)


