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قسم اللغة العربية بجامعة كيراال في سطور
تأسيس : عام 2001م

الرئيس الحايل : د. تاج الدين املناين

هيئة التدريس الحالية:

األستاذ املساعد د. تاج الدين املناين    .1

األستاذ املساعد السيد نوشاد     .2

محارض عقد د. سهيل      .3

محارض عقد د. محمد شافعي     .4

محارض عقد السيدة نذيرة     .5

الدورات

)Ph.D in Arabic( الدكتوراه يف اللغة العربية  

)M.Phil in Arabic( املاجستري يف الفلسفة يف اللغة العربية

)M.A in Arabic Language & Literature( املاجستري يف اللغة العربية وآدابها

)Certificate Course in Communicative Arabic( الشهادة يف التواصلية العربية

)Diploma in Communicative Arabic( الدبلوم يف التواصلية العربية
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إن التعليم القائم عىل القيم هو قضية الساعة وهو إطار تدرييس يتم فيه تعليم القيم تفصيال 

داخل الصفوف وضمنيا عرب األمثال. ويتضمن هذا اإلطار أدوات التدريس وتقنياته. ويحتوي 

عىل تطوير بيئة التعلّم التي متثل القيم العاملية اإليجابية ومتارسها. ويشهد األطفال تلك القيم 

ويشتغل بها ومن خالله تتم تزكية سلوكهم. يقّدم التعليم القائم عىل القيم بيئة ناجحة لتدريس 

وتعلّم مجموعة شاملة من املهارات األكادميية واالجتامعية والشخصية.

وعالقاتنا  قالبهاسلوكنا  يف  تبني  وهي  اإلنسان.  تشّكل  التي  املناقب  هي  التعليم  يف  والقيم 

وخياراتنا حتى شعورنا مبن نحن؟. وكلام تزداد اإليجابية يف قيمنا، تزداد اإليجابية يف أعاملنا 

أيضا. وهذا أحد األسباب إلدراج التعليم القائم عىل القيم يف جميع أنواع التعلّم، فهو يلعب 

دورا كبريا يف نجاح الطالب يف مهنهم التي يختارونها بأنفسهم. والتعليم وسيلة املعرفة والنجاح 

والحفاظ الذايت. وال ينحرص دور التعليم يف توفري املنصة للنجاح فحسب بل يسع للمعرفة عن 

السلوك والتعامل والقوة االجتامعية واالحرتام الذايت. واملجموعة الشاملة من القيم هي الهدية 

العظمى التي مينحها لنا التعليم.

ويف الهند، تويل السياسة الوطنية للتعليم اهتامما كبريا لتعليم القيم من خالل إبراز الحاجة 

املاسة إىل جعل التعليم أداة قوية لزراعة القيم االجتامعية واألخالقية وتصارح هذه السياسة 

بأنه يجب يف مجتمعنا التعددي ثقافيا أن يثقف التعليم قيام عاملية وأبدية موجهة نحو وحدة 

شعبنا وتكاملهم.

وال يخفى علينا أن التطورات الرسيعة يف العلوم والتكنولوجيا وتحديات العوملة تشّكل تحديات 

إضافية للنظام التعليمي يف العامل ويف وطننا الهند بشكل خاص. وهذا هو الوقت الذي تتضاءل 

فيه رعاية الوالدين لألطفال. وقد أصبحت التأثريات الضارّة لوسائل اإلعالم عىل النمّو العقيل 

المؤتمر الدولي الحادي عشر - حول

 الربامج التعليمية امل�ستندة على القيم
ودورها يف بناء ال�سخ�سية
 )18 - 20 من فرباير / شباط - عام 2019م(

جامعة كرياال - كرياال - الهند
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والقيم األخالقية للجيل الجديد محسوسة بشكل متزايد يف جميع مجاالت الحياة.ويف حني يحتاج 

النظام التعليمي إىل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية من حيث بناء املهارات واملعرفة فإنّه 

يحتاج أيضا إىل معالجة القضايا األكرث أساسية من العواقب االجتامعية واألخالقية لتلك األنشطة 

بدون التحّكم. ويف هذا السياق، يتّم النقاش يف املؤمتر املذكور عن مختلف الجوانب التي تتعلّق 

بغرس ورعاية وتطوير القيم التي تؤدي إىل تشكيل مجتمع أفضل.

املحاور الرئيسية:

أفضل املامرسات لنقل القيم عرب العامل   •

تأثري الدراسات اإلسالمية عىل املجتمع  •

تأثري القيم عىل التنمية الفكرية لألشخاص  •

التعليم القائم عىل القيم يف سيناريو التعليم العاملي الحايل  •

الدراسات يف اللغة العربية عن التعليم القائم عىل القيم  •

دور املعلّم يف إضفاء القيم أثناء التدريس  •

فلسفة "القيم"  •

القيم اإلسالمية  •

املبادرات العاملية لرتويج التعليم القائم عىل القيم  •
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املؤرخون  يقر  قدمية. حيث  ذات حضارة  بلد  الهند 

بإن تاريخ حضارة الهند ميتد إىل ما قبل امليالد بنحو 

أربعة آالف سنة. وذلك بناء عىل املعلومات املستقاة 

 Harappa &( وموهنجادارو  هاربا  حفريات  من 

طريق  عىل  الواقع  كرياال  وإقليم   .)Mohanjodaro

يف   – والغربية  العربية   – الخارجية  بالبالد  البحر 

الشطر الغريب تعرضت  لتأثريات متتابعة، لذلك فإن 

اليهودية  مثل  الهند  خارج  يف  ظهرت  التي  األديان 

هذه  طريق  عن  كرياال  دخلت  واإلسالم  والنرصانية 

الصالت البحرية التي كانت التجارة من أهم أغراض 

دخولها. إن تاريخ الروابط التجارية بني كريال والرشق 

يرجع إىل عهد سليامن عليه السالم )970 – 930 ق. 

م(. إذ كان يجلب العاج والقرد والطاووس والصندل 

و  التوراة.  يف  املذكورتني  وترشيش  أبوفري  ميناء  من 

يرى املؤرخ الكبري الدكتور "تاراتشند" أن أوفري هي 
ميناء بيفور القريبة من كاليكوت.)1(

الله  النبي صىل  عهد  كرياال يف  إىل  اإلسالم  وقد صل 

عليه وسلم ،  وبدأ ينترش يف املناطق الساحلية بكرياال 

انتشار  بصورة ضئيلة.)2( وإن كان هناك خالف عىل 

بواسطة  كان  هل  العهد  ذلك  يف  كرياال  يف  اإلسالم 

وفود عربية جاءت إىل املنطقة أم بواسطة الجاليات 

عهد  منذ  كرياال  استوطنت  قد  كانت  التي  العربية 

قديم، وسارعت إىل الدخول يف اإلسالم حينام علموا 

ببعثة محمد صىل الله عليه وسلم؟ أم كان انتشاره 

إىل مكة  الذي سافر  أحد ملوك كرياال  بسبب إسالم 

الله عليه وسلم، ثم قام  بالنبّي صىل  التقى  وهناك 

ببعث جامعة عربية إىل كرياال للدعوة اإلسالمية؟

قدم  قديم  كرياال  يف  العربية  املدارس  نشأة  وتاريخ 

بني  وثيقة  صلة  فهناك  إليها.  اإلسالم  دخول   تاريخ 

املدارس  ونشأة  البقعة  هذه  إىل  املسلمني  مجيـئ 

اإلسالمية فيها، إذ كان من عادة الفاتحني املسلمني أن 

يبنوا مساجد ومدارس حيثام استقروا وأقاموا. وكام 

املساجد  هذه  أن  اإلسالمي  التاريخ  يف  معروف  هو 

واملكاتب  والجامعات  املدارس  بدور  تقوم  كانت 

القرارات  منها  تصدر  حيث  األمر،  أّول  يف  اإلسالمية 

السياسية وترسل من خاللها الوفود والجيوش ويُعني 

عن طريقها العامل والوالة حتى الخلفاء. وإضافة إىل 

تلك املساجد، كان يتم بناء املدارس والتكايا والرسايا 

املدن  من  املختلفة  األماكن  يف  أيضا  والخانقاوات 

اإلسالمية  للعلوم  مصادر  تعد  هذه   وكل  والقرى. 

والعربية.

 ق�سم اللغة العربية بجامعة كرياال....
منارة للثقافة العربية

د. تاج الدين املناين
)رئيس قسم اللغة العربية، جامعة كيراال، الهند(
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جامعة كرياال
أسس امللك الشهري  رسي جرتا ترونال بال راما ورما 

 )Sri Chithira Thirunal Balarama Varma(

برتووتانكور يف عام 1937م )Travancore( جامعة 

 )University of Travancore( ترووتانكور 

ترووانتابورام  يف  كرياال  بجامعة  الحقاً  سميت  التي 

وهي  كرياال.  عاصمة   )Thiruvananthapuram(

أكرب جامعات كرياال، وهي ليست من أشهر جامعات 

أجمع  العامل  جامعات  أشهر  من  بل  فحسب،  الهند 

ملساهامتها ومجهوداتها القيمة يف مجال العلم الفني 

هذه  وتضم  العرصية.  العلوم  من  وغريها  والعلمي 

والخاصة.  الحكومية  الكليات  من  العديد  الجامعة 

هذا وقد أُسست جامعة كاليكوت عىل غرارها.  كام 

والجديدة  القدمية  بالعلوم  الجامعة  هذه  اهتمت 

معاً.

قسم اللغة العربية
يف  كرياال  بجامعة  العربية  اللغة  قسم  أنيشء 

بكارياواتام.  كرياال  جامعة  حرم  يف  2001/01/29م 

الدرايس  العام  يف  القسم  هذا  يف  الدراسة  وبدأت 

مرحلة  كرياال يف  لطالب جامعة  أتاح   وقد  2001م، 

باملناهج  املتعلقة  املقررات  من  املاجستري مجموعة 

الحديثة وطرق التدريس الجديدة.

ثم بدأ القسم يف تقديم برامج املاجستري يف الفلسفة 

وطرق  املناهج  مبسارات  وذلك  2004م  عام  يف 

العلوم  تدريس  وطرق  ومناهج  العامة،  التدريس 

دكتوراه  برامج  اعتامد  تم  كام  واللغوية.  األدبية 

اللغة وآدابها )اللغة العربية(  يف العام  الفلسفة يف 

2001م.

الدكتور  القسم األستاذ  وقد توىل اإلرشاف عىل هذا 

عبيد، خريج جامعة عليكراه. ويف سنة 2005م عينت 

وهو  مشارك.  كأستاذ  الدين  نزار  الدكتور  الجامعة 

الذي أسس املناهج الجديدة واألعامل األكادميية يف 

منصب  سيادته   توىل  أن  لبث  ما  ثم  القسم،  هذا 

رئاسة القسم. وذاع صيت هذا القسم يف أنحاء العامل 

بجهوده املميزة وإسهاماته الكبرية. وهو الذي نظم 

مؤمترين كبريين  عىل املستوى الدويل فضال عن عدد 

كبري من املؤمترات الصغرية الدولية والوطنية. وعقد 

وعلوم  والتفسري  اللغة  حول  مشهورة  دولية  ندوة 

القرآن الكريم أيام )29 أبريل- 1 مايو(  عام 2010م، 

الحديث  حول  مشهورة  أخرى  دولية  ندوة  ونظم 

مثلت  وعندئذ  2012م.  فرباير   18  -  14 يف  النبوي 

ملنظومة  أولية  نواة  فيه  املقدمة  األدبية  األبحاث 

ألعامل  بعد  فيام  األدب  قسم  بها  رسخ  متكاملة  

القسم. ثم نظم مؤمترا دوليا سنويا بفضل الله سبحانه 

تعاىل. ويف بعض األوقات عقد القسم مؤمترين خالل 

سنة واحدة. قد ناقش يف هذه املؤمترات موضوعات 

مهمة مختلفة متعلقة باللغة العربية وآدابها سيأيت 

بيانه فيام ييل.

ولقد تحقق لهذا القسم الريادة يف الدراسة األدبية 

منذ البداية؛ حيث توفر له نخبة من أساتذة األدب 

الهند  داخل  واملرتجمني  العربية  اللغة  ومعلمي 

يعملون  القسم  هذا  خريجي  من  وكثري  وخارجها. 

العربية  الدول  ويف  السعودية  العربية  اململكة  يف 

األخرى. وما زال ميارس دوره الريادي الذي تشهد له 

مخرجاته املتميزة يف القطاع األكادميي، ويف مختلف 

املؤسسات الثقافية ذات العالقة.

نستطيع أن نقول إن قسم اللغة العربية بـ ’جامعة 

بنرش  قام  قد  الهند،  بجنوب  كرياال  والية  كرياال‘  يف 

بغريها،  الناطقني  للطالب  وتقدميها  العربية  اللغة 

اإلسالمية  القضايا  يف  العميقة  املعارف  ويعزز 

والثقافية عن طريق تطوير مهاراتهم اللغوية كتابة 

قسم اللغة العربية بجامعة كيراال.... منارة للثقافة العربية
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وخطابة. وعىل مدى عرش سنوات ماضية، قّدم هذا 

عال  مستوى  عىل  القيمة  الجليلة  خدماته  القسم 

وعىل غري مثال سابق ، وبالتايل أمثر جيال جديدا من 

العلامء املهرة والخريجني  املتميزين.

وبجهود  املتواضعة  بإمكانياته  القسم  أسس  كام 

استثنائية مكتبة خاصة به عام )2001م(، تضم الكثري 

من الكتب واملراجع والدوريات والرسائل الجامعية 

والعمل جاري حاليا ألرشفتها وتوثيقها إلكرتونيا.

وقسم اللغة العربية من األقسام املهمة يف الجامعة، 

يهدف إىل تعزيز مهارات التواصل والسلوك األكادميي 

التفكري  الطالب، وذلك من خالل تحفيزه عىل  لدى 

والتلقي. ويقوم القسم بتدريس جميع املقررات من 

العربية  للغة  األكادميية  املهارات  عىل  الرتكيز  خالل 

التي تقيس حاجات الطالب عىل املستوى الجامعي 

فهناك الرتكيز عىل مهارات القراءة والكتابة ومهارات 

االستامع واملحادثة باالضافه إىل الرتكيز عىل تراكيب 

اللغة وقواعدها واألسلوب األكادميي.

متيزت  محددة  خاصية  إىل  باإلشارة  هنا  ونكتفي 

بها الدراسة ىف هذا القسم، وهي قيامها عىل نظام 

السنوات  من  سنة  كل  تختص  بحيث  "الشهادات" 

األربع بدراسة مجموعة متكاملة من مواد التخصص 

ذهنية  تكوين   إىل  تهدف  التي  املساعدة  واملواد 

بعينها.  زمنية  حقبة  عن  الطالب  لدى  تاريخية 

من  ينتهي  أن  بعد  القسم  بهذا  الطالب  فيلتحق 

املاجستري يف  ينتقل إىل دراسة  البكالوريا ثم  مرحلة 

الفسلفة ثم ينتهي بدراسة الدكتوراة.

مجلة كرياال

بدأ القسم يف إصدار هذه املجلة منذ عام  2010م 

توقفت عن  فقد  الداخلية  الظروف  بسبب  لكن    ،

استطاع  وكرمه  الله  وبفضل  قصرية،  لفرتة  اإلصدار 

القسم مواصلة إصدار مجلة محكمة أكادميية نصف 

اسم  تحمل   )2839  -  2277 الدويل:  )الرقم  سنوية 

’مجلة كرياال‘. وتقوم املجلة بنرش البحوث األكادميية 

املحضة يف شهر يناير – وشهر يوليو )كانون الثاين - 

متوز( باللغة العربية واإلنجليزية.

الثناء  رسائل  من  بالعديد  املجلة  حظيت  ولقد 

والشكر واالمتنان عن األعامل املهمة التي تبذلها من 

االرتقاء. وكانت هذه بعض سطور من  إمثار خطط 

إحدى تلك الرسائل:

جامعة  يف  املجلة  هذه  مثل  بوجود  رسرت  "لقد 

كرياال بدولة الهند، وما كنت أظن أن للعربية مكاناً 

الله تعاىل أن يوفقكم لخدمة اإلسالم  هناك، فأسأل 

واملسلمني من خاللها، وآمل منكم االهتامم بالجانب 

لو  األجر  أعظم  فام  املسلمني،  لغري  املوجه  الدعوي 

تنرش  متخصصة  أخرى  مجلة  الغرض  لهذا  أنشأتم 

يف  نجحوا  لدعاة  قيمة  وتجارب  ودراسات  بحوثا 

إدخال كثري من الناس الدين اإلسالمي !  أذكركم فقط 

وأنتم عىل علم بال شك مبا خلفه الدكتور عبد الرحمن 

يديه  عىل  أسلم  فقد  إفريقيا،  يف  أثر  من  السميط 

أكرث من 11 مليون شخص خالل 3 عقود من الزمن، 

قضاها داعياً إىل الله، يجوب الغابات واألدغال، ونعم 

األثر والله. فقد رحل وال زالت أعامله شاهدة عليه 

.فهال فتحتم باباً جديداً يف مسرية العلم لإلطاللة عىل 

جانب أغفله املسلمون كثريا، وهو الدعوة املتخصصة 

يف نرش اإلسالم لغري املسلمني؟ آمل أن يتحقق مثل 

خطاكم  يسدد  أن  تعاىل  الله  فأسأل  الحلم،  هذا 

)عزيز  واملسلمني"  اإلسالم  فيه خري  ملا  يوفقكم  وأن 

التمساين، مدونة الباشق اإلسامي للتعريف باإلسام(

الندوات واملؤمترات
حول  متتالية  ووطنية  دولية  مؤمترات  القسم  عقد 

الندوات  هذه  أثرت  قد  املختلفة.  املوضوعات 
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واملؤمترات تأثريا عميقا يف املجال األكادميي والثقايف 

اإلمارايت  الكونسليت  أسس  والسيايس.  والحضاري 

برتفاندرام يف 2016م حيث لبّى نداء مؤمترنا الدويل 

حول العالقات بني الهند والواليات العربية املتحدة 

العربية  الواليات  سفريي  وشارك  2011م،  سنة  يف 

الوزير  مع  وناقش  املؤمتر  هذا  يف  والهند  املتحدة 

األعظم بوالية كرياال )Oommen Chandy( فأعلن 

عن بدء الكونسليت اإلمارايت يف ترفاندرام - عاصمة 

بعقدها  قام  التي  الدولية  املؤمترات  أسامء  كرياال. 

قسم اللغة العربية منذ بدايته:

املؤمتر الدويل األول حول القرآن الكريم، أبريل   .1

/ مايو 2010م

الهندية  العالقات  حول  الثاين  الدويل  املؤمتر   .2

باإلمارات العربية املتحدة، يوليو 2011م

النبوي  الحديث  حول  الثالث  الدويل  املؤمتر   .3

الرشيف، فرباير 2012م

املؤمتر الدويل الرابع حول الربيع العريب، أكتوبر    .4

2013م

العربية  اللغة  حول  الخامس  الدويل  املؤمتر   .5

وآدابها بعد 1970م ، فرباير 2015م

الكريم،  القرآن  حول  السادس  الدويل  املؤمتر   .6

أبريل 2015م

أدب  وتطور  نشأة  حول  السابع  الدويل  املؤمتر   .7

األطفال يف اللغة العربية، يناير 2016م

املؤمتر الدويل الثامن حول التعليم واألخالق يف   .8

ضوء رسائل النور لسعيد النوريس، فرباير 2016م

املؤمتر الدويل التاسع حول تعليم اللغة العربية   .9

فرباير  وتحديات،  توقعات  بغريها:  للناطقني 

2017م

املؤمتر الدويل العارش حول مناهج تعليم اللغة   .10

العربية، فرباير 2018م

الربامج  حول  عرش  الحادي  الدويل  املؤمتر   .11

بناء  يف  ودورها  القيم  املستندة عىل  التعليمية 

الشخصية، فرباير 2019م

العربية بعدة  اللغة  وعالوة عىل ذلك قد قام قسم 

ندوات ومؤمترات وطنية منها:

فرباير  الهند،  يف  وأثره  العربية  اللغة  تعليم   .1

2006م

والسياق  واملعارص  الحديث  النص  يف  العربية   .2

1798 – 2007م، مارس 2008م

كتاب اإلمام أيب الحسن عيل الندوي "ماذا خرس   .3

العامل بانحطاط املسلمني"، نومرب 2016م

مساهمة علامء كرياال يف الشعر العريب، أكتوبر   .4

2017م

مساهمة الهند يف األدب العريب، نوفمرب 2017م   .5

)التي قام بعقدها باحثو اللغة العربية(

األدب العريب بفلسطني، أكتوبر 2018م  .6

ديسمرب  النهوض،  تحديات  و  العربية  اللغة   .7

2018م

وقد تم طبع كتاب املؤمتر لسائر املؤمترات والندوات 

يف  والقرّاء  والدراسون  الباحثون  منها  يستفيد  ليك 

اللغة العربية. هذه الفعاليات تساعد جامعة كرياال 

يف مبادراتها القيمة لنرش هذه اللغة املباركة يف العامل. 

وأدعو الله سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ومنكم هذا 

يف  ساهم  من  كل  أشكر  أن  وأريد  املبارك.  املسعي 

نجاح هذه الفعاليات املباركة يف نرش اللغة العربية. 

تقبل الله منا هذه األعامل كعمل صالح وجعله الله 

لنا كنزا عظيام يف ميزان حسناتنا. والله املستعان.

قسم اللغة العربية بجامعة كيراال.... منارة للثقافة العربية
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الدكتور ويران محي الدين: الشعر العريب يف كرياال مبدأه   1

وتطوره، مكتبة عربنت، كاليكوت، 2003م

2  الدكتور يس .ك . كريم : املجتمع اإلسالمي وثقافتهم ، ص 

28 )مليامل(

الهوامش

الدكتور يس .ك . كريم : املجتمع اإلسالمي وثقافتهم ، ص   .1

28 )مليامل(

الدكتور ويران محي الدين: الشعر العريب يف كرياال مبدأه   .2

وتطوره، مكتبة عربنت، كاليكوت، 2003م.

السيد سليامن الندوي : املالحة العربية ، ص 43 )أردو(  .3

www.keralauniversity.ac.in/  - كرياال  جامعة  موقع   .4

history

www.arabicku.in – موقع قسم اللغة العربية  .5

املصادر
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مقدمة:

 أمام ما يعيشه العامل اليوم من أزمة تدهور  للقيم 

توجه  هناك  أصبح  الرتبوي،  املجال  يف  األخالقية 

عاملي نحو التعليم املستند عىل القيم، فأسرتاليا مثال 

أصدرت عام 2003 القانون العاملي للتعليم األخالقي، 

ويف سنة 2018 رشعت اليابان بإلزام دراسة األخالق 

يف املناهج الرتبوية. 

الديني  للتناغم  أساس  التعليم  فيها  شكل  دول  ويف 

عىل غرار الهند، تزداد الحاجة لدعم سياسة التعليم 

املستند عىل القيم من أجل ترسيخ القيم االنسانية 

تنمية القيم األخالقية للمعلم كمدخل لتعزيز دوره  في ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم

يعيش العامل اليوم أزمة تدهور القيم األخالقية يف املجال الرتبوي، أدت إىل نتائج سلبية وخيمة 

العديد من الدول حدوث هذا  الواحد. وقد أدركت  وأحدثت رشوًخا عميقة يف كيان املجتمع 

أموااًل لدراسة كل ما  للبحث، ورصدت  بتكوين مؤسسات ولجان وطنية  الخلل مبكرا، وقامت 

يتعلق بالرتبية عىل القيم األخالقية سواًء من حيث املنهج، واملعلم، وطرق التدريس والتقويم.

مهنيا  مؤهال  املعلم  يكون  ما  وبقدر  التعليمية،  العملية  مدخالت  أهم  يُعد  املعلم  أن  وكون 

وأخالقيا بقدر ما يسهم يف تطوير مخرجات التعليم، ويف تشكيل سلوك الناشئة وتكوين قيمهم 

ومثلهم، ويف دمجهم يف املجتمع الذي يعيشون فيه.

  فإن هذا البحث يأيت كمحاولة لدراسة اشكالية تنمية القيم األخالقية للمعلم، وإبراز أثر اإلعداد 

الرتبوي واألخالقي للمعلم يف ترسيخ القيم االنسانية أثناء التدريس وبناء شخصية املتعلم، مع 

القيم مراتب متقدمة  بتدريس  اهتاممها  لدول حققت جراء  ناجحة  إىل تجارب دولية  االشارة 

مهنة  جديد ألخالقيات  ميثاق  وضع  يف  منها  االستفادة  وإمكانية   ، التعليم  جودة  مؤرشات  يف 

التدريس يراعي متطلبات سد الفجوة األخالقية يف زمن العوملة

الكلامت املفتاحية: القيم األخالقية، تنمية املعلم، بناء الشخصية، ترسيخ القيم للمتعلم.

امللخص:

تنمية القيم االأخالقية للمعلم كمدخل لتعزيز دوره  يف 
تر�سيخ القيم وبناء �سخ�سية املتعلم

)مع اال�سارة اإىل جتارب عاملية(

 اأ. عمر حوتيـة
جامعة أدرار ، الجزائر
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أثناء التدريس وبناء شخصية املتعلم.

إشكالية البحث:

وكون أن املعلم يُعد أهم مدخالت العملية التعليمية، 

بقدر  وأخالقيا  مهنيا  مؤهال  املعلم  يكون  ما  وبقدر 

تشكيل  ويف  التعليم،  مخرجات  تطوير  يف  يسهم  ما 

سلوك الناشئة وتكوين قيمهم ومثلهم، ويف دمجهم 

التساؤل  فإن  فيه.  يعيشون  الذي  املجتمع  يف 

تنمية  اسرتاتيجية  تساهم  أن  ميكن  كيف  املطروح: 

ترسيخ  يف  دوره  تعزيز  يف  للمعلم  األخالقية  القيم 

القيم وبناء شخصية املتعلم؟.

أهمية وأهداف البحث:

ال شك أن االهتامم بتنمية القيم األخالقية لدى املعلم 

ويسعى  الرتبوية،  املنظومة  ركائز  أهم  أحد  يعد 

األهداف، وذلك عىل  إىل تحقيق جملة من  البحث 

النحو التايل:

يف •  والقيمي  األخالقي  الوضع  لخطورة  التنبيه 

املؤسسات التعليمية ومحيطها. 

للمعلم •  األخالقية  املسئولية  دور  عىل  التعرف 

نحو بناء شخصية الطالب وتطوير املجتمع.

تعزيز •  يف  للمعلم  األخالقي  اإلعداد  أثر  إبراز 

دوره يف ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم.

الدولية، يف •  التجارب  االستفادة من  تبيان فرص 

التدريس  مهنة  ألخالقيات  جديد  ميثاق  وضع 

ويضع  األخالقية،  الفجوة  سد  متطلبات  يراعي 

أسس سليمة لبناء املجتمعات يف زمن العوملة.

منهج البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف تحديد 

تأثري  جوانب  وتحليل  األخالقية،  القيم  مفاهيم 

ترسيخ  تعزيز دوره يف  للمعلم يف  األخالقية  التنمية 

واضفاء القيم وبناء شخصية املتعلم.

خطة البحث:

أخالقيات التعليم واملسؤولية األخالقية للمعلم    .1

يف املجال الرتبوي.

2.  تنمية القيم األخالقية للمعلم وأثرها يف ترسيخ 

القيم وبناء شخصية املتعلم. 

القيم  تنمية  يف  دولية  تجارب  إىل  االشارة    .3

األخالقية وامكانية االستفادة منها.

األخالقية  واملسؤولية  التعليم  أخالقيات  أوال: 

للمعلم يف املجال الرتبوي

لكل مهنة يف املجتمع اإلنساين قواعد أخالقيات البد 

هي  فام  منتسبيها.  من  بها  وااللتزام  مراعاتها  من 

األخالقية  املسؤولية  وما  التعليم؟  مهنة  أخالقيات 

للمعلم يف املجال الرتبوي؟.

1. مفهوم أخالقيات التعليم:

ورثها  جليلة،  عظيمة  مهنة  التعليم  مهنة  تعد 

املعلمون عن األنبياء والرسل عليهم السالم1 . وهي 

رسالة رشيفة، وتستمدُّ أخالقياتها من عقيدة املجتمع 

السامية وِقيَمها ومبادئها .

وتعد القيم األخالقية من أهم مجاالت القيم ، وميكن 

الفرد  توجه  التي  واملعايري  املبادئ  بأنها  تعريفها 
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مدى  مبوجبها  ويتحدد  الحياة،  يف  سلوكه  وتضبط 

فاعليته يف املجتمع.2   

أهم  من  كونها  األخالقية  بالقيم  اإلسالم  اهتم  وقد 

القيم املؤثرة يف حياة الفرد، فهي تحدد نوع تعامله 

مع الغري، وتغرس املحبة يف نفوس اآلخرين، وتعمل 

عىل كسب القدوة الحسنة. كيف ال وقدوتنا يف ذلك 

األول  األخالق  معلم  وسلم  عليه  الله  صىل  محمد 

القائل »إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«3 ، وقد أثنى 

عليه ربه بقوله سبحانه ﴿ َوإِنََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيٍم ﴾ 

)سورة القلم، آية 4(.    

عن  التعليم  فصل  ميكن  ال  التعليم  منظومة  ويف 

وجهان  يعتربان  بل  األخالقية،  القيم  عىل  الرتبية 

الروحية  األسس  عىل  ترتكز  فالرتبية  واحدة،  لعملة 

والخلقية، ولتنمية وغرس املبادئ والقيم الخلقية يف 

ومحتواها  طرائقها  بجميع  الرتبية  من  البد  النشء 

ومامرستها لربط املضمون الفكري والروحي بالواقع 

العميل الذي يعيشه أبناؤنا لتصبح هذه القيم موضع 
التطبيق واملامرسة. 4

املبادئ  »مجموعة  بأنها  املهنة  أخالقيات  وتعرف 

السلوكية والقيم التي تحكم سلوك الفرد أو الجامعة 

يف التمييز بني الصواب والخطأ ««5 . 

وعليه، ميكن تعريف أخالقيات مهنة التعليم، بأنها: 

ميثاق يلتزم به أعضاء هيئة التدريس يف أداء مهمتهم 

بها  يتحيل  حميدة  وسجايا  املثيل. صفات  بالطريقة 

أعضاء هيئة التدريس. 6 

ومن القيم األخالقية يف التعليم ما هو ذايت ومنها ما 
هو مكتسب: 7

الذاتية، ومنها: اإلخالص، األمانة،  1. القيم األخالقية 

املعاملة الحسنة، القدوة الحسنة.

2. القيم املكتسبة، منها: تقدير العلم وطالبه، تقدير 

املعلم، تنافس الرشيف، اتباع العلم العمل.

فالتعليم يعترب املجال املناسب لرتسيخ األخالق التي 

يوافق عليها املجتمع يف ترصفات وسلوكيات املتعلم. 

وإقرار أخالقيات مهنة التعليم مطلب أسايس وحتمي 

فرضته قدسية املهنة، ملا للمعلمني من دور مهم يف 

تربية األجيال وإعدادهم للمستقبل. 

2. املسؤولية األخالقية للمعلم يف املجال 

الرتبوي:

املعلم هو ذلك الشخص الذي يقوم بعملية التعليم 

ونقل الخربات واالفكار واملعارف وغريها اىل املتعلمني 

وهو مصدر الحنان لهم ويقوم بتهذيب سلوكهم 8. 

والرتبوية،  التعليمية  العملية  محور  املعلم  ويعترب 

وأكرثهم  باملتعلم،  احتكاكًا  املدرسة  أعضاء  وأكرث 

تفاعاًل معه. 

املعلم مسؤولية  تقع عىل  الرتبوي  وباالضافة لدوره 

بها  أداء مهامه، وتحليه  بالقيم األخالقية يف  االلتزام 

يعد واجب ورضورة رشعية، حيث:

تشبع  أو  أخالق،  بدون  املعلم  تصور  ميكن  ال   .1

املتعلمني بقيم ايجابية ومعلمهم فاقد إليها.

املعلم  بني  سليمة  تربوية  عالقات  بناء  ميكن  ال   .2

واملتعلمني يف غياب املعلم القدوة املتخلق. 

تحمل   « أنها:  عىل  األخالقية  املسئولية  وتعرف 

الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية 

من الناحية اإليجابية والسلبية أمام الله يف الدرجة 

وأمام   ، الثانية  الدرجة  يف  ضمريه  وأمام   ، األوىل 

تنمية القيم األخالقية للمعلم كمدخل لتعزيز دوره  في ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم
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املجتمع يف الدرجة الثالثة«. 9 

تقع  األخالق  يف  املعلم  مسئولية  بأن  العلامء  ويرى 

يف بعدين:

1- االلتزام يف سلوكه باملعايري األخالقية املنبثقة من 

األديان والثقافة السائدة واملجتمع.

الظروف  وتهيئة  تربية طالبه  يف  بجدية  اإلسهام   -2

لنموهم املعريف والخلقي منواً صحيحاً. 10 

وسلوك املعلم ينعكس عىل البعدين، وكل ما يفعله 

الخلقي  التكوين  يف  يسهم  مبا  خلقي  التزام  هو 

التزام  يجب  التي  الفاضلة  األخالق  ومن  لطالبه. 

املعلم بها: اإلخالص يف التعليم لخدمة الدين والوطن 

والتأين،  والحلم  الصرب  واألمانة،  الصدق  واالنسانية، 

االحرتام والتواضع، إتقان التعليم. 11 

كام أن من املسؤوليات األخالقية للمعلم، إسهامه يف 

عالج أزمة التعليم األخالقية، والتي من بني مظاهرها 

التعليمية،  البيئة  تسود  التي  واألخالق  القيم  تآكل 

تراجع  طياته  يف  يحمل  خلقي  النحدار  ذلك  فأدى 

العلمي  التحصيل  مستوى  عىل  القيمية  املنظومة 

واألمانة عموما. 

وتجمع معظم الدراسات والبحوث عىل أن املسؤولية 

األوىل عن مثل هذه الظواهر السلبية يف األخالق إمنا 

يقع عىل املؤسسات التعليمية مبا تقدمه من مناهج 

دراسية تقرص اهتاممها عىل تزويد الطالب مبعارف 

وأمام هذه   ، فقط  االختبارات  يف  تقدم  ومعلومات 

التي تجتاح مجتمعاتنا  السلبية يف األخالق  املظاهر 

الرتبويني  من  عدد  يرى  الطالب  وأبناءنا  اإلسالمية 

الرتبوية  االتجاهات  من  األخالقية  الرتبية  بأن  اليوم 
التي ستسهم يف معالجة مثل هذه املظاهر. 12

الغريب،  أو  اإلسالمي  سواء  اليوم،  العامل  أحس  وقد 

بخطورة هذا االنفصال بني التعليم والقيم، وأخذت 

كثري من األقالم الرتبوية تدعو إىل إعادة الصلة بينهام 

اإلنسان. ومن هنا  بناء  إعادة  تأثري يف  لذلك من  ملا 

يتحتم عىل املعلم أن يستشعر أهمية الرسالة التي 

بني يديه، ليؤديها مبا يتناسب معها، ومبا يحقق اآلمال 

وأمنوذجا  قدوة  يكون  أن  فرياعي  منها،  املنشودة 

ومنارة لطلبته.

ثانيا: تنمية القيم األخالقية للمعلم وأثرها يف ترسيخ 

القيم وبناء شخصية املتعلم

أمام ما تعانيه املجتمعات من ِعلل أخالقية خطرية، 

القيم  تنمية  ينبغي  فإنه  واملجتمع،  املدرسة  مست 

األخالقية للمعلم ليقوم بدوره يف تربية النشء عىل 

االلتزام باألخالق ال فاضلة.

1. تنمية القيم األخالقية للمعلم كأحد روافد التعليم 

املستند عىل القيم:

إن تنمية القيم الخلقية أمر تؤكد عليه تعاليم ديننا 

الِْكتَاَب  َويَُعلُِّمُهُم  َويَُزكِّيِهْم   ﴿ تعاىل:  قال  الحنيف، 

َوالِْحْكَمَة﴾ )آل عمران، آية 164(. فبدأ بالتزكية، أي 

النفس، قبل  املنكر وتطهري  املعروف واجتناب  فعل 

التعليم. ما يجعل تنمية القيم األخالقية للمعلم من 

أولويات التعليم.

التنمية املهنية للمعلم بأنها: عملية  وميكن تعريف 

إىل  تهدف  املدى،  وطويلة  شاملة،  مستمـرة،  منو 

من  وأدائه،  املهنية  كفاءاته  وتحسني  املعلم،  تطوير 

أجل تحسني العملية التعليمية. 13 

وتدريبًا ال  وإعداًدا  اختياًرا  للُمعلِّم  املهنية  والتنمية 

يكفي، بل ال بد من تعريفه بطبيعة مهنة التعليم، 
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والتزامه بأخالقياتها عن قناعة ذاتية، مطبًقا ملعايريها 

ليكون قدوة حسنة يف علمه. 

»ال  ابراهيم:  لحافظ  الشعري  البيت  من  وانطالقا 

بخالق«   ربه  يتوج  مل  وحده-ما  ينفع  العلم  تحسنب 

فإن ذلك يؤكد رضورة إعادة النظر ىف قضية إعداد 

املعلم، ليتضمن الجانبني العلمى والخلقى. 

فاملعلم الناجح هو من يجعل أخالقياته املهنية عىل 

مراعاة  فيه  تزرع  التي  وهي  عمله،  أولويات  رأس 

املصلحة العامة قبل املصلحة الشخصية، ونجاح ذلك 

إمنا يتم بحسن أداء املعلم لعمله، وتطويره ملهاراته 

يف  األخالقية  قيمه  لتدعيم  الدائم  وسعيه  وقدراته، 

سلوكياته قوالً وعمالً. 

القيم  لغرس  املناسبة  والطرائق  األساليب  ومن 

القدوة  ومنها:  النشئ،  نفوس  وتنميتها يف  األخالقية 

الحسنة، واملوعظة والنصيحة، والقصة، وتعود الخلق 

الفاضل، والثواب والعقاب، وصداقة 

األخيار، ورضب األمثال، والحوار، واألحداث الجارية. 
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إنجاح  يف  للمعلم  األخالقية  التنمية  تأثري  ويتجىل 
العملية التعليمية ، من الجوانب التالية : 15

والوصول  التعليم،  مخرجات  جودة  تطوير    .1

ومتطلبات  الجودة  يحقق  متميز  لتعليم 

املستفيدين. 

فاملعلم املدرك ألهمية دوره ورضورة التزامه بأخالق 

العمل وإتقانه، ويبذل جهده  يهتم بجودة   ، مهنته 

إلحسانه وإحكامه لشعوره العميق أن الله يراقبه يف 

عمله، ومطالب بأداءه بأمانة وإتقان.

إتقان  أداء املعلم، أي  2. االسهام يف تحسيني جودة 

واجتامعيا،  وشخصيا  ومهنيا  علميا  أداءه  وتحسني 

وقيامه مبهام الرتبية والتعليم املنوطة به عىل أكمل 

وجه وفقا للمعايري املوضوعة.                              

 moral للمعلم  األخالقية  الكفاءة  تنمية   .3

الداخيل  إحساسه  وتدعم   ،  competence

مواجهة  عىل  وتساعده  والخطأ،  بالصواب 

التحديات والضغوط األخالقية. 

لدى  القيم  ترسيخ  يف  تسهم  للمعلم  أدوار   .2

املتعلمني:

للمعلم دورا بارزا يف غرس القيم لدى املتعلمني، فهو 

إىل  ينظر  ال  فاملتعلم   ، لسلوكهم  واملراقب  املوجه 

بصفاته  أكرث  يتأثر  بل  فقط،  املعلم  تدريس  طريقة 

ولغته،  وأمانته،  ورصاحته،  كصدقه  الشخصية، 

وأسلوبه وثقافته ولباقته الرتبوية ومظهره الخارجي، 

تعميق  يف  ساعدته  وحققها  بها  املعلم  تحىل  فإن 

وغرس مبادئ وقيم سامية يف نفوس طالبه، وتحقيق 

أهداف الرتبية. 

وِوجدانيًّا،  معرفيًّا  املتعلمني  لدى  القيم  غرس  ويتم 

وإجراؤها ُسلوكيًّا، وإعطاء القدوة واملثال. 

القيم  غرس  يف  باملعلم  املتعلقة  األدوار  بني  ومن 

وتنميتها لدى الطالب: أن يكون قدوة حسنة لطالبه 

توضح  إيجابية  وأساليب  مناذج  وتقديم  سلوكه،  يف 

عن  بالتعبري  للمتعلمني  والسامح  الحميدة،  القيم 

آراءهم، وتوظيف طرائق واسرتاتيجيات تعليم القيم 

يف املواقف التعليمية، وتوفري فرصة للحوار واملناقشة، 

تخصيص  املختلفة،  القيم  أنواع  بني  مقارنات  وعقد 

أساليب  تضمني  القيم،  يف  منزلية  وواجبات  قراءات 

تنمية القيم األخالقية للمعلم كمدخل لتعزيز دوره  في ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم
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التقويم القيم، وأن يتعاون مع األرسة والزمالء لتعزيز 

القيم. 16 

وهناك أدوار نظرية، وأخرى تطبيقية للمعلم تسهم 

يف ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم، وهي:

أ- األدوار النظرية وتتضمن: 

شعور املعلم بأهمية دوره يف تعليم القيم وأنها    .1

جزء رئييس من عمله الرتبوي. 

معيار  وكونها  القيم  بأهمية  الطلبة  تعريف   .2

املخلوقات  من  غريه  عىل  اإلنسان  تفضيل 

األخرى.

الطلبة،  بني  السائدة  القيم  منظومة  رصد    .3

تصنيفها إىل قيم إيجابية يجب تعزيزها، وأخرى 

سلبية ينبغي محاربتها، والكشف عن أرضارها عىل 

االفراد واملجتمع. 

عىل  يجب  التي  القيم  من  مجموعة  تحديد    .4

الطلبة متثلها خالل العام الدرايس وتوزيعها عىل 

أشهر السنة والعمل عىل معالجتها وتعليمها. 

ربط القيم بالعقيدة الدينية السمحة، وبقواعد    .5

الفرد  يشعر  الذي  القويم  الديني  السلوك 

للمجتمع  ويحقق  اآلخرين،  واحرتام  بالسعادة، 

وضعف  تفكك  أي  ويجنبه  واستقراره  قوته 

أخالقي واجتامعي. 

وأسبابه،  القيمي  الرصاع  مظاهر  عن  الكشف    .6

وخطورة القيم السلبية الوافدة عىل املتعلمني.

ب- االدوار التطبيقية وتتضمن:

الحميدة  القيم  مع  املتوافق  الشخيص  السلوك   .1

باعتبار املعلم أسوة وقدوة حسنة. 

ومواقفهم  آرائهم  عن  بالتعبري  للطلبة  السامح   .2

بحرية. 

نتائج  توضح  إيجابية  وأمثلة  مناذج  تقديم    .3

االلتزام بالقيم الحميدة. 

القيم  تعليم  واسرتاتيجيات  طرائق  توظيف   .4

املختلفة يف املواقف التعليمية. 

اإلبعاد  حول  واملناقشة  للحوار  فرص  توفري    .5

القيمة للمحتوى الدرايس. 

وما  الحميد  ألقيمي  السلوك  أمناط  بني  املقارنة   .6

يقابله من أشكال السلوك املذموم. 

بالجانب  تهتم  وواجبات  قراءات  تخصيص    .7

ألقيمي ضمن موضوعات الدراسة األكادميية. 

مواقف  واالختبارات  التقويم  أساليب  تضمني   .8

تتعلق بالسلوك القيمي للطلبة. 

عىل  والزمالء  األمور  وأولياء  األرسة  مع  التعاون   .9

تعزيز قيم ايجابية وتغيري القيم السلبية. 17 

بناء  للمعلم يف  األخالقية  القيم  تنمية  أثر   .3

شخصية املتعلم:

إن النشء يف حاجة إىل تربية خلقية سلوكية تعلمه 

كيف يحافظ عىل ِقيَِمِه يف عرص العوملة، 

وخرباته  ومهاراته  قدراته  يبني  صغره  منذ  فالطفل 

كمدرسة  املحيط  من  التعلم  طريق  عن  وتصوراته 

أوىل أو من التعليم النظامي كمدرسة ثانية، فتتشكل 

شبكة املفهومات يف ذهنه، ومن ثم نوع 
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ما  عىل  بناءا  ووجدانه،  سلوكاته  توجه  التي  القيم 

يقدم له من برامج تعليمية تبني شخصيته.

بناء  يف  للمعلم  األخالقية  القيم  تنمية  أثر  ويتجىل 

شخصية املتعلم، من خالل:

عليه •  لذلك  به،  املناطة  املسؤولية  قيمة  إدراك 

أن يتحىل مبجموعة من الفضائل، تجعل املتعلم 

يدركها ويحاول التحيل بها.

 مراعاة رضوريات النظافة واملظهر الحسن.• 

األلفاظ •  وانتقاء  املتعلمني  مع  التعامل  حسن 

بالدرجة  املعلم  شخصية  يعكس  مام  املهذبة، 

ويجعلهم  املتعلمني،  محبة  يكسبه  كام  األوىل، 

يحبون درسه ويستمعون إليه باهتامم.

غرفة •  داخل  لعمله  الخلقية  األبعاد  مراعاة 

التدريس وخارجها، لسهولة مالحظتها وانتقادها 

من املتعلمني، يف الوقت نفسه يدفع املتعلمني 

ينمي  مام  ومعتقداتهم  سلوكياتهم  تفسري  إىل 

عىل  بناًء  األخالقي  السلوك  وترسيخ  تفكريهم، 

قناعة عقلية.

استغالل الرحالت املدرسية وحثهم عىل استشعار • 

الجامل يف الطبيعة.

تعلم أدب التعامل مع الكتب، واملطالعة لتنمية • 

معارفهم واستيعاب ما يقرأون.

توجيه الطلبة ومتابعتهم يف املحافظة عىل أثاث • 

املدرسة، وعىل البيئة. 18 

فاملتعلم يرى معلمه مثاًل ساميًا وقدوة حسنة، وينظر 

إليه باحرتام وافر واهتامم كبري، وينزله منزلة عالية 

يف نفسه، ويحاول أن يتأثر به يف بناء شخصيته، فهو 

دامئًا يحاكيه ويقتدي به، وينفعل ويتأثر بشخصيته، 

فكلامت املعلم وثقافته وسلوكه ومظهره ومعاملته، 

يف  الفعال  أثرها  ترتك  وسكناته  حركاته  وجميع 

شخصية التلميذ، فتظهر يف حياته وتالزمه.

فكريا  املتعلم  أثر واضح يف جوانب منو  للمعلم  إن 

من خالل  وذلك  وسلوكيا،  وروحيا  وبدنيا  ووجدانيا 

محتوى املنهج الدرايس واألنشطة وما تهدف له من 

قيم تسهم يف بناء شخصية املتعلم. 

ثالثا: االشارة إىل تجارب دولية يف تنمية القيم 

األخالقية وامكانية االستفادة منها 

يعترب التعليم أحد أهم الركائز لبناء أي دولة حديثة، 

وتتنافس الدول لتحقيق أعىل جودة تعليمية. وميكن 

االستفادة من تجارب دول نجحت يف توظيف القيم 

لتنمية املعلم وتطوير مستوى التعليم. 

1. تقديم تجارب من دول رشق آسيا :

النتائج  أفضل  تحقيق  يف  آسيا  رشق  دول  نجحت 

غرار  عىل  التعليم،  منظومة  يف  العامل  مستوى  عىل 

كوريا الجنوبية واليابان وستغافورة والهند. وتصدرت 

تصنيف جودة التعليم لعامي 2017 /2018 ، والذي 

أصدره املنتدي اإلقتصادي العاملي، وشمل 137 دولة 

19، وسنشري لبعضها:

قد  البلد  فإن ه\ا   ، أوال  والتي حلت  يف سنغافورة: 

تحول يف أقل من 50 عاًما من جزيرة فقرية إىل بلد 

وقد  املتقدمة.  الدول  معيشته  مستوى  يف  يضاهي 

كانت القيم تدرس للطالب يف سنغافورة منذ 1978، 

واستبدلت يف عام 1991 مادة »الدين«، بـ »الرتبية 

األخالقية«.

تنمية القيم األخالقية للمعلم كمدخل لتعزيز دوره  في ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم
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اليابان  تُدرس يف  األخالقية  الرتبية  كانت  اليابان:  يف 

عرب مادة تدعى »الطريق إىل األخالق«، وفيها يتعلم 

اآلخر.  واحرتام  الناس  مع  التعامل  أساليب  الطالب 

وزارة  أعلنت  ومؤخرا  رسمية،  غري  كامدة  ولكن 

الرتبية اليابانية عن إدخال الرتبية األخالقية يف املنهج 

 .2019  –  2018 يف  ستبدأ  كامدة  للدراسة  الرسمي 

وأكرث من ذلك، فقد أصدرت الحكومة اليابانية وثيقة 

الجيدة  األخالقية  العادات  تعلم  تجعل  توجيهات 

التي كانت سائدة يف حقبة إيدو، أي قبل حوايل ثالثة 

قرون، مادة أساسية يف املدارس يف العام 2018.

يف الهند: تشغل فكرة تعليم األخالق مساحة واسعة 

موغلة يف القدم عرب تاريخ الهند، ومنذ استقاللها يف 

مكانة  يف  األخالقية«،  »الرتبية  الهند  وضعت   1947

كبرية داخل النظام التعليمي. ويف عام 1986، جعلت 

أكرث  منظمة  سياسات  وفق  األخالقية«  »الرتبية 

التعليم  وكون   20 والوطني.  الثقايف  بعدها  ووسعت 

تزداد  فإنه   ، الديني  للتناغم  أساس  شكل  الهند  يف 

الحاجة لدعم سياسة التعليم املستند عىل القيم من 

وبناء  التدريس  أثناء  االنسانية  القيم  ترسيخ  أجل 

شخصية املتعلم.

2. تقديم تجارب من أمريكا وأوربا والدول العربية:

يف أمريكا: ما بني 1928 و 1930 بدأت الرتبية األخالقية 

تحظى برتكيز كبري يف املدارس، بعد مالحظة خلل يف 

املبادئ األمريكية لدى األجيال الجديدة، ومن بعدها 

ولكن  أولوية،  جعلها  عن  التعليمي  النظام  انرصف 

 1960 من  الفرتة  يف  مقلقة  اجتامعية  ظواهر  بعد 

للواجهة،  األخالقية  الرتبية  عادت   ،1990 وحتى 

وخصصت برامج منوعة عرب املدارس بشأنها.

إصالح  يف  طبَّقت  التي  األفكار  أهم  من  فنلندا:  يف 

مبا  للمعلم  والعايل  املكثَّف  التدريب  فكرُة  التعليم 

لوا لنتائَج غريِ مسبوقة ،  فيه الجانب القيمي، وتوصَّ

حيث أصبحت مهنة املدرس هي املهنَة مرغوبة عند 

الطالب الجامعيني، ومحبوبة عند التالميذ، ومطلوبة 

يف سوق العمل.

يف اإلمارات: يف 2011 فرض مجلس أبوظبي للتعليم 

الحكومية،  املدارس  عىل  أخالقية  ومعايري  قيم   10

مشدداً عىل رضورة االلتزام بها، لضامن الحصول عىل 

مخرجات تعليمية متقدمة.

أبوظبي،  عهد  ويل  أطلق   2016/07/27 وبتاريخ 

»الرتبية  مبادة  التعليمية  العملية  تدعم  مبادرة 

األخالقية » يف املناهج واملقررات الدراسية.

يف مرص: تقرر البدء بإدراج القيم واألخالق واملواطنة 

يف السنوات الثالث األوىل من خالل إعداد 3 كتيبات 

لألنشطة للصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية 

بدءا من املوسم الدرايس 2018/2017 ، وتركز هذه 

والتعاون  والتسامح  الحب  منها  قيم  عىل  الكتيبات 

واملواعيد  والعمل  النفس  مع  والسالم  اآلخر  وقبول 
والوالء واالنتامء. 21

3. الدروس املستفادة من التجارب الدولية:

بالتمعن يف تجارب هذه الدول، يالحظ أن ما أدى إلة 

تفوقها يف املجال التعليمي، ما ييل:

والتمسك •  االلتزام  عىل  فيها  املعلمني  حرص 

بآداب مهنتهم واحرتام تقاليدهم.

املعلمني، •  بني  الصحيحة  الدميقراطية  نرش 

والتعليم فيها يتسم بروح الحرية.
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يعمل املعلمون عىل أن يكونوا أمام تالميذهم • 

مثال صالحا ىف األخالق والتحصيل العلمى.

الحضارى •  التقدم  يف  العلم  لدور  املعلم  إدراك 

ولذا يحرص ملتابعة أي جديد ىف مجال العلم.

وميكن االستفادة من مبادرات تجارب اليابان وكوريا 

الجنوبية وفنلندا وسنغافورة، ومن مواثيق أخالقيات 

اإلعداد  يف   ،)*( واالقليمية  العاملية  التعليم  مهنة 

ملواثيق أخالقيات مهنة التدريس يف العامل االسالمي 

تستقي مبادئها من تعاليم ديننا االسالمي.

العامل  يف  الرتبوية  املنظومة  أمام  سبيل  فال  إذن 

للخروج من مأزقها الذي تعيشه سوى تحيل املعلم 

املعلم  وتنمية  الفاضلة،  والقيم  باألخالق  واملتعلم 

أخالقيا، مام ميكنه من أداء واجباته عىل أحسن وجه 

بني  فيام  الرتبوية  العالقات  يصلح  مبا  وأكمل صورة 

املعلم واملتعلم.

الخامتة:

بالقيم،  الرتبوية  املنظومة  لعالقات  تحليل  بعد    

لتعزيز  كمدخل  للمعلم  األخالقية  التنمية  ورضورة 

دوره يف ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم، توصلنا 

للنتائج التالية:

أن األزمات التي تتخبط فيها املنظومات الرتبوية • 

يف العامل هي أزمات ارتبطت بالقيم ومل يُحسن 

وخيمة  سلبية  لنتائج  تؤدي  جعلها  عالجها، 

وتحدث رشوًخا عميقة يف كيان املجتمعات. 

من •  أخالقياتها  تستمد  رسالة  التعليم  مهنة  أن 

عىل  وتوجب  املجتمع  وقيم  ومبادئ  عقيدة 

القامئني بها أداء حق االنتامء اليها وهي االخالص 

والتجرد يف العمل والصدق مع الذات. 

أمر رضوري •  املهنة  بأخالقيات  املعلم  التزام  أن 

ملهنته  املريب  انتامء  مقدار  يتحدد  إذ  وواجب، 

املهنة  تلك  بقواعد  التزامه  درجة  مبوجب 

ومراعاتها يف جميع األحوال واملواقف.

لتعزيز دور •  الدول  ميكن االستفادة من تجارب 

املعلم يف ترسيخ القيم وبناء شخصية املتعلم.

وبناء عىل ما تم التوصل إليه من نتائج، سوف نقدم 

التوصيات التاليـة:

رضورة إبراز أهمية القيم األخالقية للتعليم يف • 

حياة املتعلم واملجتمع ، ملا لها من تأثري كبري يف 

تقدم األمة وازدهارها، وتعزيز ذلك عرب وسائل 

اإلعالم ، واملؤمترات والندوات ونحوها.

لدى •  القيم  منظومة  ترتيب  إعادة  عىل  العمل 

األجيال املستقبلية عىل أسس أخالقية فطرية ال 

اصطناعية، إنسانية ال محلية، توظف كل وسائل 

العرص وتقنياته للنهوض وتنمية املجتمعات. 

أخالقيا •  وتنميته  للمعلم  الدائم  اإلعداد  رضورة 

لضامن تحقيق الجودة والتميز يف نتائج أعامله.

 تدريس مقّرر خاص بالقيم واألخالق يف جميع • 

املراحل الدراسية، وعىل جميع الصفوف.

الذي •  النافع  العلم  مبدأ  ترسيخ  عىل  العمل 

اإليجابية  واالتجاهات  القيم  الطلبة  يكسب 

لتشكيل اإلنسان الصالح يف املجتمع ، فال عمل 

صالٌح بغري علم نافع.

وخاصة •  األخرى  الدول  تجارب  من  االستفادة 

رشق آسيا والتي تعتني بأخالق املهنة التعليمية.
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مجدي صالح طه املهدي، املعلم ومهنة التعليم بني األصالة   1

2007م(،  الجديدة،  الجامعة  دار  )اإلسكندرية،  واملعارصة 

ص23.  

التعليم  يف  األخالقية  القيم   « الحمود،  نارص  بن  إبراهيم   2

السعودية،  املدينة  صحيفة  التنمية«،  يف  ودورها 

.)2011/12/02(

3  رواه اإلمام أحمد يف املسند.

بطي محمد الفالحي، »دور الرتبية يف غرس القيم األخالقية   4

يف نفوس النشء«، ندوة الثقافة والعلوم، أبوظبي، الدورة 

الثالثة، 1992، ص57.

 Daft, Richard L., Management )Orlando, USA,,  5

.p142 ,)1997 ,Dryden Press

كمدخل  للمعلم  األخالقية  القيم  تنمية   « حـوتيـة،  عمـر   6

الدولية  الندوة  العريب«،  العامل  الرتبوي يف  التجديد  لنجاح 

حول التجديدات الرتبوية والبيداغوجية، سوسة- تونس، ) 

7-10 أوت 2017(، ص4.
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امليرسة للنرش والتوزيع والطباعة، 2014(، ص246.
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الكتب، 1424هـ(، ص252.
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وآثارها  واملتعلم  املعلم  أخالقيات   « النارصي،  محمد   11

العلامء  رابطة  موقع   ،« العلمي  والتحصيل  النجاح  يف 
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https://faculty.psau. عىل:  متاح  بالسعودية،  العزيز 

.6675/edu.sa/h.algomaizy/page

عمر حوتية، املرجع السابق، ص15.  13

تدريس  طرق  »دور  الحمريي،  الله  عبيد  بن  القادر  عبد   14

العلوم ىف تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة الثانوية 

بتبوك«،  مجلة الرتبية العلمية –مرص، مجلد 17 ، عدد 4، 

)يوليو 2014(، ص162.

عمر حوتية، املرجع السابق، ص: 18-16.  15

لدى طلبة جامعة  القيمية  »املنظومة   ، الجالد  زيك  ماجد   17

 ، املتغريات«  بعض  ضوء  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجامن 

مجلد  والنفسية،  الرتبوية  للعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة 

20، عدد 2، )2008(، ص: 430-386.

متاح  القيم«،  تعليم  يف  املعلم  »دور  عيشان،  جامل   18

online.sakhnin.ac.il/mod/resource/view. عىل: 

=php?id

تنمية  ودوره  املعلم  تويج،  حسن  سليامن  سليامن   19

http://mqqal. املوقع:  عىل  متاح  األخالقية،  القيم 

/10/2017/com

26750/https://islamonline.net :متاح عىل املوفع  20

21  الشيامء خالد، » تجارب رائدة يف الرتبية األخالقية«، متاح 

./86/271214/ae/article.24//:https : عىل

https://www. نيوز:  الوطن  موقع  عىل  متاح   22

2378747/elwatannews.com/news/details

اعتمدته  الذي  املهنة  أخالق  إعالن  املواثيق:  هذه  من    

بتايالندا  الثالث  مؤمترها  IEيف  للرتبية   الدولية  املنظمة 

يف سنة 2001، وميثاق )أخالق مهنة التعليم( الصادر عن 

الخليج بطبعته األوىل يف عام  العريب لدول  الرتبية  مكتب 

1985م بعنوان )إعالن مكتب الرتبية العريب لدول الخليج 

ألخالق مهنة التعليم(، ومتت مراجعته وتحديثه واعتامده 

دورته  يف  الحالية  بصيغته  التنفيذي  املجلس  قبل  من 

السابعة والستني يف صنعاء عام2009م.

الهوامـــش
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آداب املعلم عند ابن جامعة وأثرها يف غرس القيم اإلسالمية لدى املتعلمني

 هدف البحث إىل تأكيد أهمية القيم يف بناء شخصية املتعلمني، من خالل توضيح دور املعلم يف

 التعليم، وبيان أثر األخالق التي يتخلُق بها أمام طالبه، وبني أقرانه من املعلمني، وذلك من خالل

.آداب املعلم التي وردت يف كتاب تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم

 وتضمن البحث مقدمة ومتهيد، ومبحثني اثنني، اشتمل التمهيد تعريف بابن جامعة، وبالكتاب،

املبحث ويف  التعليمية،  العملية  يف  املعلم  دور  أهمية  عىل  التأكيد  األول  املبحث  تناول   بينام 

 الثاين تم الحديث عن تأثري آداب املعلم املذكورة يف الكتاب يف غرس القيم اإلسالمية يف نفوس

 .املتعلمني

املهمة يف األمور  التذكرة البن جامعة، واحتوائه عىل جملة من  كتاب  أهمية  النتائج   فأظهرت 

 العلم والتعليم، كام أكدت عىل أهمية دور املعلم يف العملية التعليمية، وبينت أثر االلتزام بآداب

.العلم ودورها يف غرس القيم اإلسالمية يف نفوس املتعلمني وتكوين مالمح شخصيتهم اإلسالمية

 ويف ضوء ذلك أوىص الباحث مبجموعة من التوصيات أهمها التأكيد عىل أهمية غرس املعلمني

للطالب، قدوة  ليكونوا  العلامء؛  بآداب  التزامهم  خالل  من  الطالب  نفوس  يف  اإلسالمية   القيم 

.ويصقلوا شخصياتهم بالصبغة اإلسالمية

امللخص:

�سليمان بن حممد بن خلفان الكعبي
سلطنة عمان

مقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، 

بدأ إنزال الوحي عىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مبا دلَّ عىل التعلم 

والتعليم، والصالة والسالم عىل خري من تعلم وعلم، 

العلامء  بإكرام  وأمر  والتعليم،  العلم  عىل  وحث 

واملعلمني، وعىل آله وأصحابه الكرام امليامني، الذي 

بعدهم  ملن  فنقلوه  النبوة،  علم  معني  من  نهلوا 

 اآداب املعلم عند ابن جماعة واأثرها يف غر�س
القيم االإ�سالمية لدى املتعلمني
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ومن  مهدتني،  هداة  حقا  فكانوا  وتدريسا،  تعليام 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

للعقل  وتعمري  بناء  عملية  التعليم  عملية  تعترب 

ومن  واملجتمع،  للفرد  املنفعة  يحقق  مبا  البرشي 

املعلوم أن التعليم قائم عىل معارف ينبغي فهمها، 

ووجدانية  أخالقية  وقيم  إتقانها،  يجب  ومهارات 

الخطأ  من  يَُعُد  لهذا  بها،  والتَخلَُّق  اكتسابها،  يجب 

يف التعليم تغليب جانب عىل آخر، فضالً عن إهامل 

أحد تلك الجوانب؛ والسبب يعود يف ذلك إىل تركيب 

فالعقل  وجسد،  وروح  عقل،  من  املتكون  اإلنسان 

يحتاج إىل معلومات ومعارف تنشطه وتنمي تفكريه، 

لَُها،  تَُجمِّ التي  واألخالق  القيم  إىل  تحتاج  والروح 

والجسد يحتاج إىل املهارات التي متكنه من مامرسة 

حياته بسهولة ويرس.

االهتامم  برضورة  الرتبويون  ينادي  األسباب  ولتلك 

الرتكيز  مع  جوانبها،  جميع  يف  التعليمية  بالعملية 

القيم، وتنميتها بشكل خاص؛ لسببني  عىل منظومة 

اثنني، األول: أهمية القيم يف بناء الشخصية اإلنسانية 

املعلمني  بعض  اهتامم  ضعف  والثاين:  املتعلمة، 

واملتعلمني بالقيم يف أثناء عملية التعليم، مع العلم 

بأن الحديث هنا ليس عن الرتكيز النظري يف تعليم 

الجانب  عىل  الرتكيز  املقصود  وإمنا  وبنائها،  القيم 

املتعلم  يكتسبها  حتى  للقيم،  التطبيقي  العميل 

بسهولة ويرس، من خالل القدوة الحسنة التي يراها 

يعايشهم من  اليومي ملن  السلوك  أمامه مطبقة يف 

منظومة  عن  يبحث  اليوم  »فالعامل  املجتمع،  أفراد 

نظرية  أصول  ذات  ومتكاملة  شاملة  مرجعية  قيم 

واضحة، بل وعرفت تطبيقات عملية يف سلوك الناس، 

وأتت أُكُلَها يف بتنظيم عالقة اإلنسان بخالقه ونفسه 

ومبحيطه، وهو يف حاجة أيضا إىل معرفة املنهج الذي 

بواسطته ميكن أن يبني هذه املنظومة القيمية لدى 

الناشئة«)1(. 

القيم  عىل  املستندة  التعليمية  الربامج  مؤمتر  ويأيت 

إقامته يف جامعة  املُزَْمعِ  الشخصية،  بناء  ودورها يف 

كرياال، بدولة الهند، لتحقيق بعض من هذه األمور، 

من خالل ما تتناوله محاور املؤمتر، ومنه جاءت فكرة 

إعادة  أهمية  منظور  تنطلق من  التي  البحث،  هذا 

الغزيز  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  يف  والبحث  النظر 

والصفات  والخصائص  اآلداب  واستنباط  املحتوى، 

املتعلقة باملعلم، وإبراز دورها يف العملية التعليمية، 

املتعلمني،  القيمية لدى  املنظومة  بناء  وتأثريها عىل 

ويتحدد الهدف األسايس للبحث يف استنباط اآلداب 

اإلسالمية املتعلقة باملعلمني من خالل كتاب: تذكرة 

لإلمام  واملتعلم،  العامل  أدب  يف  واملتكلم  السامع 

القايض بدر الدين ابن جامعة، وبيان القيم اإلسالمية 

القيم  غرس  يف  اآلداب  تلك  وأثر  منها،  املستفادة 

اإلسالمية يف نفوس املتعلمني.

ذكرها  التي  بالعامل  املتعلقة  اآلداب  استقراء  وسيتم 

ابن جامعة يف كتابه تذكرة السامع واملتكلم يف أدب 

العامل واملتعلم، ثم تحليلها، واستنباط القيم اإلسالمية 

منها، وبيان أثر تلك اآلداب يف غرس القيم يف نفوس 

وسيكون  وسلوكياتهم،  أخالقهم  وتحسني  املتعلمني، 

الحديث يف البحث من خالل متهيد للتعريف بكتاب 

بيان  األول:  اثنني،  مبحثني  إىل  إضافة  جامعة،  ابن 

دور املعلم يف العملية التعليمية، والثاين: سيكون يف 

توضيح أثر آداب املعلم الواردة يف كتاب ابن جامعة 

يف غرس القيم اإلسالمية لدى املتعلمني

أسأَُل اللَه العظيَم التوفيق والتيسري واإلعانة، والعفو 

عام كان من زلل وخطأ، فام كان يف هذا البحث من 

آداب املعلم عند ابن جماعة وأثرها في غرس القيم اإلسالمية لدى املتعلمين
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صواب فهو من الله وحده، والفضل والجود له، وما 

فيه من خطأ فمن نفيس والشيطان، واستغفر  كان 

يجعل عميل  أن  وأسأله سبحانه  الله من كل خطأ، 

خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يقرأه، وصىل 

ورسوله  عبده  رسله،  خاتم  عىل  وسلم  تعاىل  الله 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص وآله وصحبه أجمعني، والحمد لله رب 

العاملني.

تذكرة  وكتابه  بابن جامعة  التعريف  وفيه  التمهيد: 

السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم.

بدر الدين ابن جامعة هو)2(: أبو عبدالله محمد بن 

الحموي  الكناين  جامعة  بن  الله  سعد  بن  إبراهيم 

الشافعي، ولد يف حامة سنة 639ه، وتويف مبرص عام 

733ه، كان قاضيا من خيار القضاة يف مرص والشام، 

كام أنه كان عاملا بفنون مختلفة يف العلوم الرشعية، 

وله مؤلفات متنوعة، ففي التفسري له كتاب »كشف 

البيان  املعاين يف املتشابه من املثاين« وكتاب » غرر 

ملبهامت القرآن«، ويف علوم الحديث له كتاب »املنهُل 

الرَِّويُّ يف الحديث النبوي«، وكتاب »الفوائد الغزيرة 

 « بعنوان  كتاب  له  السرية  ويف  بريرة«،  من حديث 

العلوم  يف  غريها  وكتب  النبوية«  السرية  يف  مخترص 

الرشعية.

ويعترب كتاب تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل 

ابن  ألفها  التي  النفيسة  املؤلفات  أحد  واملتعلم 

جامعة -رحمه الله- وهو كتاب بني فيه أهمية العلم 

والعلامء، وذكر فيه جملة من اآلداب التي ينبغي أن 

يكونوا عليها، ليستطيعوا من خاللها تحقيق الرسالة 

يف  له  معينة  )املعلم(  العامل  فآداب  يقصدون،  التي 

العلم،  نرش  يف  هدفه  تحقيق  عىل  بها  التزم  حال 

طالب  أما  للمتعلمني،  وأسهلها  الطرق  بأيرس  ونقله 

العلم )املتعلم( فاآلداب التي ذكرها ابن جامعة يف 

الوصول  عىل  ستساعده  املتعلم  التزمها  إذا  كتابه، 

إىل األهداف التي يقصدها من طلبه للعلم، وتسهل 

عليه طريق التعلم، والوصول إىل درجات العلامء.

ومام دفع املؤلف لتأليف الكتاب معايشته للتدريس 

زمنا طويال، ومعرفته بالطالب واملعلمني، وما يكون 

يف  قال  حيث  أفعال،  وردود  ترصفات  من  منهم 

املزية  األدب هذه  رتبة  بلغت  »ملا  الكتاب:  مقدمة 

من  رأيته  ما  دعاين  خفية  مفضالته  مدارك  وكانت 

أما  عليه،  توقفهم  تكرار  إليه وعرس  الطلبة  احتياج 

الحياء فيمنعهم الحضور، أو الجفاء فيورثهم النفور، 

إليه  ُجِعل  ما  للعامل  مذكرًا  املخترص  هذا  جمع  إىل 

ومنبًها للطالب عىل ما يتعني عليه وما يشرتكان فيه 

من األدب وما ينبغي سلوكه يف مصاحبة الكتب، ثم 

أدب من سكن املدارس منتهيًا أو طالبًا ألنها مساكن 

طلبة العلم يف هذه األزمنة غالبًا«)3(.

لكل من  ابن جامعة شامال ومفيدا  كتاب  وقد جاء 

املعلم واملتعلم؛ نظرا ملا متيز به من مميزات مهمه 

يف  اتفق  مام  ذلك  »جمعت  بقوله:  املؤلف  ذكرها 

أو  السادات،  املشايخ  من  سمعته  أو  املسموعات، 

املذاكرات،  يف  استفدتُُه  أو  املطالعات،  يف  به  مررت 

عىل  يطول  كيال  واألدلة؛  األسانيد  َمْحُذوَف  وذكرته 

الله تعاىل  مَيًلَُّه، وقد جمعت فيه بحمد  ُمطًالِِعه أو 

من تفاريق آداب هذه األبواب ما مل أره مجموًعا يف 

كتاب وقدمت عىل ذلك بابًا مخترًصا يف فضل العلم 

احتوى  واالقتداء«)4(، وقد  التربك  والعلامء عىل وجه 

بالباب  املؤلف  بدأها  أبواب،  خمسة  عىل  الكتاب 

األول فذكر فضل العلم وأهله، وخصص الباب الثاين 

الثالث خصصه آلداب  الباب  أما  العامل،  آداب  لذكر 

املتعلم، ويف الباب الرابع ذكر أهمية مصاحبة الكتب 
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وما يتعلق بها من أدب، وختمها يف الباب الخامس 

ببيان آداب سكنى املدارس وما يتعلق به من نفائس.

املبحث األول: دور املعلم يف العملية 

التعليمية.

املعلم ركن من أركان العملية التعليمية، وأساس من 

األساسات التي تبنى عليها عمليات التعليم، وهو احد 

عوامل نجاح العملية التعليمية، ولهذا نجد الحرص 

ليكون  وتهيئته  بإعداده،  الشديد  واالهتامم  الكامل 

مستعدا للدور املطلوب منه، وليحقق النجاح املنشود 

يف الرتبية والتعليم، وقد جاءت مؤلفات علامء الرتبية 

املسلمني دالة عىل هذه األهمية، ومبينة للخصائص 

والصفات التي ينبغي أن يتحىل بها املعلم، فبقدر ما 

ميتلك املعلم من أخالق وآداب، وخصائص وصفات 

التعليم، »فاملعلم  أمانة  بقدر ما يكون مؤهال ألداء 

ما  فبمقدار  التعليم،  عملية  يف  الفعال  العنرص  هو 

يحمل يف رأسه من علم وفكر، وما يحمل يف قلبه من 

إميان برسالته، ومحبة لتالميذه، وما أويت من موهبة 

وخربة يف حسن طريقة التعلم يكون نجاحه وأثره يف 

أبنائه وطالبه«)5(.

عىل  يحوز  أن  يستطيع  الذي  هو  الناجح  واملعلم 

عىل  اإلقبال  تعني  الطالب  محبة  ألن  طالبه؛  محبة 

يريدها  التي  األهداف  تحقيق  ثم  ومن  الدرس، 

عليهم  باإلقبال  إال  تأىت  ال  الطالب  ومحبة  املعلم، 

والتواد والعطف عليهم والتعامل معهم بكل احرتام 

نبيه  تعاىل  الله  وجه  لذلك  أخطائهم؛  عن  والتجاوز 

والشدة  القسوة  عن  االبتعاد  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم 

والتمسك باللني والرحمة)6(، فنجاح املعلم يف عملية 

طالبه  نجاح  خالل  من  إال  قياسه  ميكن  ال  التعليم 

من  إال  تحقيقه  ميكن  ال  الطالب  ونجاح  ومتيزهم، 

خالل املعلم الذي يستطيع قيادتهم إليه، مبا أويت من 

توفيق  إىل  إضافة  األداء،  يف  وبصرية  وحنكة  حكمة 

الله تعاىل، وإعانته.

وشخصية املعلم لها أثر كبري عىل املتعلمني، وقيمته 

ليست مقترصة عىل التمكن يف املادة التي يدرسها، 

تكوينهم  يف  مساهمته  مدى  إىل  ذلك  تتعدى  وإمنا 

الجسمي والعقيل والخلقي؛ باعتباره املثل األعىل لهم 

يف سلوكه وأخالقه، مام يجعل تأثرهم به بطريق غري 

مبارش من خالل القدوة أكرث من تأثرهم مبا يقدمه 

لهم من الوعظ والتلقني؛ لذا كانت الحاجة ماسة إىل 

فيهم  يؤثر  حتى  الطيبة  الخلقية  بالصفات  اتصافه 

وينجح يف مهنته)7(، فاملعلم يقوم بعمل جليل وهو 

خدمة املجتمع املحيل، فرسالته عظيمة؛ ألنه املحافظ 

عىل الرتاث الحضاري بنقله من جيل إىل جيل، وهو 

الرائد واملوجه نحو املُثُل العليا التي تتطلبها الحياة 

املعارصة؛ لذا فإن مهنته تسمو عىل كل مهنة إذا ما 

التأثري  وهي:  منه،  املطلوبة  واملهارات  باألعامل  قام 

يف املجتمع عن طريق األبناء، والتأثري غري املبارش يف 

املجتمع عن طريق القيم واملُثُِل التي يَتَِّصُف بها)8(.

أن  التعليم هو  يف  ودوره  املعلم  أهمية  يؤكد  ومام 

رسالة املعلم وأدواره ال تقترص عىل التلقني والحفظ 

أساسياً  دوراً  تشكل  أصبحت  إمنا  واالستظهار، 

ونقلها)9  واكتسابها  املعرفة  عن  البحث  يف  ومحورياً 

والتقدم  الحديثة،  التكنولوجيا  عرص  يف  سيام  ال   ،)

العلمي املزدهر يف شتى امليادين، ومختلف مجاالت 

الحياة، وتنطلق أهمية املعلم يف العملية التعليمية 

يف  ودوره  اإلنسانية،  الحياة  يف  التعليم  أهمية  من 

ملواجهة  القادمة  األجيال  سلوك  وتكييف  تشكيلها، 

تطوراتها وتعقيداتها، ومستحدثاتها، واالستجابة لكل 

ما هو جديد فيها، وتتجىل مكانة املعلم يف العملية 

آداب املعلم عند ابن جماعة وأثرها في غرس القيم اإلسالمية لدى املتعلمين
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التعليمية يف كونه قائدها ومخططها ومنفذها، وعىل 

ورسم  الحياة  صناعة  يف  دوره  يتضح  األساس  هذا 

مستقبلها؛ فاملعلم يف الحياة مفتاح الهداية وامليرس 

املرشد إىل سبيل التكيف مع الحياة)10(.

وما يزيد أهمية املعلم يف التعليم ويربهن عىل دوره 

املهم هو أن مهنة التعليم تعترب من أشد املهن أهمية 

وخطورة يف بناء املجتمع واألمة، ومبا أن املعلم هو 

فإن  خاللها،  من  تتم  التي  األساسية  محاورها  أحد 

أهم  ليصبح  إليه  تنتقل  وخطورتها  املهنة  أهمية 

النظام  قوام  وهو  الدولة،  يف  مهنة  صاحب  وأخطر 

كل خطط  إنجاح  من خالله  ميكن  الذي  التعليمي؛ 

والتوجيه  املجتمع،  وتراث  قيم  وتعميق  التنمية، 

املعلم  فتأثري  العزة والقوة، والرفاهية والعدل،  نحو 

أشد فعالية من تأثري القائد العسكري؛ إذ بني يديه 

أكباد الشعب وعقوله املتفتحة، يشكلها كيفام يشاء، 

لتشتد أعوادها فتصبح رجاالً وقادة)11(.

والخالصة مام سبق يتأكد لنا بأن دور املعلم يف العملية 

التعليمية مهم جدا، وال ميكن تحقيق التعليم، ونجاح 

التدريس إال بوجود معلم متمكن ومؤهل للتدريس، 

من خالل ما ميتلكه من معارف ومهارات، وأساليب 

املتعلمني  إىل  املعلومات  إيصال  تعينه عىل  تدريس 

بشكلها  املهارات  إتقانهم  وتسهم يف  بيرس وسهولة، 

ومرحلتهم  العقلية،  مستوياتهم  مع  يتناسب  الذي 

العمرية، إضافة إىل غرس القيم اإلسالمية التي تنمي 

شخصياتهم، بجعلها جزًء أصيالً يف سلوكهم العميل، 

وعدم االكتفاء مبعرفتها نظريا.

القيم  غرس  وأثرها يف  املعلم  آداب  الثاين:  املبحث 

اإلسالمية لدى املتعلمني.

نسيج  تصنع  التي  األخالق  »مجموعة  هي  القيم 

عىل  قادرة  متكاملة  وتجعلها  اإلسالمية  الشخصية 

مع  التوافق  وعىل  املجتمعات،  مع  الحي  التفاعل 

واألرسة  النفس  أجل  من  العمل  وعىل  أعضائه، 

بناء  يف  املهمة  األسس  أحد  تعد  لذا  والعقيدة«)12(، 

الشخصية اإلسالمية وتشكيلها، ولهذا حرص املسلمون 

عىل االهتامم بها وغرسها يف نفوس الناشئة، ومن أهم 

األساليب الفاعلة يف تحقيقها أسلوب القدوة الحسنة، 

وأعظم قدوة للمسلمني يف تاريخهم هو نبينا محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص، الذي زكاه ربه، وأدبه وعلمه، ثم وصفه بقوله 

تعاىل: الذي علم بالقلم )القلم: 4(، كام أخرب سبحانه 

وتعاىل عموم املسلمني بأن لهم يف رسوله ملسو هيلع هللا ىلص قدوة 

حسنة ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر

وميثل املعلم يف العملية التعليمية الشخصية القدوة 

عىل  حريصون  فهم  املتعلمون،  بها  يقتدي  التي 

تطبيق ما يعلمهم إياه، وهم لتطبيق ما يشاهدونه 

عليه  وجب  لذا  تأثرا،  أشد  حرصا،  أكرث  سلوكه  من 

أن يكون يف محل األمانة التي يف عاتقه، فيظهر لهم 

من السلوك واألفعال واألقوال ما هو أقرب للمنهج 

اإلسالمي يف الرتبية، كام يجب عليه أن يتحىل باآلداب 

اإلسالمية للعامل املعلم، ومن بني تلك اآلداب ما ذكرها 

القايض بدر الدين ابن جامعة يف كتابه تذكرة السامع 

واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، يف الباب الثاين من 

إذا  املعلم  أنَّ  يجد  اآلداب  لتلك  والناظر  الكتاب، 

تََخلََّق بها سيكون لها تأثرا يف غرس القيم اإلسالمية 

يف نفوس املتعلمني، وقسم ابن جامعة آداب العامل 

)املعلم( إىل ثالثة أقسام، األول جعله يف أدب املعلم 

مع نفسه، وذكر فيه اثني عرش أدبا، والقسم الثاين 

اثني عرش  فيه  الدرس، وذكر  تنفيذ  فيه آداب  أورد 

أدبا أيضا، أما القسم الثالث فجعله آلداب املعلم مع 

طالبه، وأورد فيه أربعة عرش أدبا.
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فآداب املعلم مع نفسه التي وردت يف الكتاب ميكن 

يف  اإلسالمية  القيم  من  العديد  غرس  يف  تسهم  أن 

نفوس املتعلمني، من بني تلك القيم املراقبة الدامئة 

والعلن،  الرس  يف  منه  والخشية  والخوف  تعاىل،  لله 

كام ميكن أن تغرس يف نفسه الوقار والزهد، وُحْسَن 

مواطن  عن  الرتفع  إىل  وتَْدفَُعُه  واألدب،  الَسْمِت 

التهمة والريبة، واألخالق الرديئة، وتُِعيُنُه عىل مكارم 

ومندوباته،  وسننه  اإلسالم  شعائر  وإظهار  األخالق، 

العلم  يف  االجتهاد  عىل  حريصا  تجعله  إىل  إضافة 

املتعلم  القيم واآلداب تؤثر عىل  والتعلم، وكُلُّ تلك 

والتواضع،  والخري  الصالح  عليه  يبدو  ظاهره  بجعل 

والخشية  الوقار  فيَْمأَلُُه  باطنه  أما  الُخلُِق،  وُحْسُن 

والرىض.

نفوس  يف  تغرس  فإنها  درسه  يف  املعلم  آداب  وأما 

منها  وأهدافها،  ذاتها  يف  عظيمًة  قيامً  املتعلمني 

العلامء،  وتوقري  التعلم،  أدب  والتزام  العلم،  تعظيم 

السنة  وآداب  القرآن،  أخالق  عىل  ئُُه  تَُنشِّ أنها  كام 

وَصوِن  املجالس،  بأدب  تَْحلِيَِتِه  يف  وتُْسِهُم  النبوية، 

األخالق  ُسوِء  من  ومَتَنُعُه  األقوال،  ُسوِء  من  اللسان 

التي تدفعه إىل سيئ األفعال، إضافة إىل أنها تغرس 

القول  يف  اإلنصاف  حقيقة  املتعلمني  نفوس  يف 

والفعل، والوقوف عند أحكام الرشع، وعدم التعدي 

القيم  هذه  نتيجة  أن  فيها  شك  ال  ومام  غريها،  إىل 

عىل املعلم أنها تُسِهُم يف تكوينه التكوين اإلسالمي، 

الرشيعة  بضوابط  وأقواله وترصفاته  أفعاله  وتضبط 

وأحكامها.

وفيام يتعلق بآداب املعلم مع طالبه، فإن فيها من 

قبل  الرتبية  ينهل  املتعلم  يجعل  ما  الرتبية  أساليب 

التعلم، من خالل القيم التي يكتسبها من مصاحبته 

عىل  ومعني  مهم  عامل  الرتبية  أنَّ  ومعلوم  ملعلمه، 

التعليم، فتلك اآلداب التي يراها املتعلم من معلمه 

يف  اإلخالص  قيمة  منها  مهمة،  قيمة  منها  يستفيد 

العلم  حب  نفسه  يف  تغرس  كام  والتعليم،  العلم 

وطلبه، وضبط مسائله، وتحصيل فوائده، والتنافس 

يف إتقانها تنافسا رشيفا مع أقرانه، كام تُْذِهُب من 

نفسه العداوة والبغضاء إلخوانه، وتعزز لديه محبة 

له  يكون  حتى  بينهام،  العالقة  يقوي  مام  معلمه، 

مبثابة الوالد واألخر والصديق، الذي يشاركهم همومه 

وأوجاعه، مام يجعل لهذه اآلداب تأثريا  عظيام عىل 

املتعلمني يف مجال العلم وطلبه وأساليبه.

ومام سبق نجد أن آداب املعلم سواء مع نفسه، أو 

يف درسه، أو مع طالبه، تساهم بشكل كبري يف بناء 

شخصية الطالب، وتكوينها حسب االتجاه الذي مييل 

إليه املعلم، من خالل ما يغرسه من غرس قيمي يف 

نفوسهم، فاملعلم املسلم الناصح عندما يَلْتَزُِم أَْخاَلَق 

القدوة  مقام  يف  يكون  وأحكامه،  ومبادئه  اإلسالم، 

الصحيحة  التنشئة اإلسالمية  التي تسهم يف  الحسنة 

املبنية عىل قواعد وأحكام الرشيعة.

الخامتة: خالصة النتائج والتوصيات

عىل  والسالم  والصالة  املنان،  املتفضل  لله  الحمد 

النبي الهادي من بني عدنان ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل آله وصحبه 

الهداة املهتدين، وبعد: 

ميكن إجامل نتائج البحث يف األمور اآلتية: 

العامل •  أدب  يف  واملتكلم  السامع  تذكرة  كتاب 

واملتعلم من كتب الرتاث الرتبوي اإلسالمي التي 

لت للعمل الرتبوي والتعليمي. أصَّ

عىل •  التعرف  يف  الكتاب  من  االستفادة  ميكن 

العلم والتعلم، وأخالق املعلم واملتعلم،  أهمية 
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ومعرفة طرق وأساليب التعامل مع الكتب، ويف 

مدارس التعلم والتعليم.

للمعلم أدوار عظيمة يف الرتبية والتعليم، تجعل • 

منه ركنا أصيال فيها.

الرتبية •  يف  األساليب  أنفع  من  القدوة  أسلوب 

والتعليم.

شخصية •  تكوين  يف  اإلسالمية  القيم  تساهم 

وأخالقه  سلوكه  يف  وتظهر  املسلم،  اإلنسان 

وأقواله.

من أدوار املعلم غرس القيم اإلسالمية يف نفوس • 

طالبه.

يف •  جامعة  ابن  ذكرها  التي  املعلم  آداب  عدد 

كتابه 38 أدبا، قسمها إىل ثالثة أقسام.

التزام املعلم باآلداب اإلسالمية، وتحليه باألخالق • 

التعلم  ألهداف  تحقيقه  يف  يؤثر  الحميدة 

والتعليم

برضورة  الباحث  يوىص  ذلك  ضوء  ويف   

االهتامم بغرس القيم يف نفوس املتعلمني، واستخدام 

لكتب  الرجوع  يجب  كام  ذلك،  يف  القدوة  أسلوب 

والزرنوجي،  جامعة،  كابن  املسلمني  الرتبية  علامء 

من  لنا  تركوه  مام  لالستفادة  وغريهم  عبدالرب  وابن 

علم وفري يف مجال الرتبية والتعليم، وطرق التدريس، 

وأخالق املعلمني واملتعلمني، لتكوين قاعدة إسالمية 

متينة تسهم يف تسهيل العلم والتعليم، وتربط أبناء 

املسلمني مبا سطره علامؤهم األقدمون.

هذا  عىل  أََعاَن  الذي  تعاىل  الله  وأشكر   

خالصا  يجعله  أن  وتعاىل  سبحانه  وأساله  الجهد، 

ويغفر  به،  ينتفع  الذي  العلم  من  ويجعله  لوجهه، 

يل ما كان فيه من خطأ أو تعد يف القول بغري علم. 

والحمد لله رب العاملني، وصىل الله وسلم عيل نبيه 

األمني وعىل آله وصحابته أجمني ومن اتبع هداهم 

إىل يوم الدين.

الرتبوية  املنظومة  يف  اإلسالمية  القيم  الصمدي،  خالد    )1(

والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  )الرباط: 

والثقافة- إيسيسكو، 2008(، ص19.

)القاهرة:  الكربى  الشافعية  طبقات  السبيك،  الدين  تاج   )2(

هجر للطباعة والنرش والتوزيع، 1413ه( جزء 9، ص139.

أدب  واملتكلم يف  السامع  تذكرة  ابن جامعة،  الدين  بدر    )3(

 )2012 اإلسالمية،  البشائر  دار  )بريوت:  واملتعلم،  العامل 

ص32

املرجع نفسه، ص33.  )4(

ضوء  يف  القدوة  املعلم  مواصفات  منر،  أبو  سامل  عاطف    )5(

الرتبية اإلسالمية ومدى متثلها لدى أعضاء هيئة التدريس 

يف كليات الرتبية من وجهة نظر طلبتهم، )رسالة ماجستري 

غري منشورة، الجامعة اإلسالمية-غزة، 2008(، ص48.

)6(  خالد زيك عقل، املعلم بني النظرية والتطبيق )عامن: دار 

الثقافة للنرش، 2004م( ص53.

وطلبتهم  املعلمني  بني  اإلنسانية  العالقات  قنديل،  أنيسة    )7(

يف ضوء الرتبية اإلسالمية ومدى متثلها يف املدارس الثانوية 

الجامعة  منشورة،  غري  ماجستري  )رسالة  بغزة،  الحكومية 

اإلسالمية-غزة، 2001(، ص65.

وأدوار  التعليم  مهنة  الخالدي،  وفريال  األسطل  إبراهيم    )8(

الجامعي،  الكتاب  )العني: دار  املعلم يف مدرسة املستقبل 

2005م( ص259.

عزة جالل نرص، اإلبداع اإلداري والتجديد الذايت للمدرسة    )9(

الهوامـــش
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املكتب  )اإلسكندرية:  اسرتاتيجية  رؤية  العامة  الثانوية 

الجامعي الحديث، 2008م( ص183.

)10(  محسن عيل عطية وعبد الرحمن الهاشمي، الرتبية العملية 

املناهج  دار  املستقبل )عامن:  إعداد معلم  وتطبيقاتها يف 

للنرش والتوزيع، 2008م( ص21.

الجانبني  مستويي  بني  العالقة  حرب،  الله  عبد  سلامن   )11(

األزهر  بجامعة  املعلم  إعداد  مجال  يف  والعميل  النظري 

األزهر-غزة،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  )رسالة  –غزة 

2000م( ص12.

الرتبية  يف  والقيم  املبادئ  خياط،  عيل  بن  جميل  محمد   )12(

اإلسالمية )مكة املكرمة: مركز البحوث الرتبوية والنفسية، 

1996( ص 33 .

القرآن الكريم.• 

ابن جامعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم. تذكرة السامع • 

محمد  به:  اعتنى  ط3.  واملتعلم.  العامل  أدب  يف  واملتكلم 

مهدي العجمي. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 2012م.

ضوء •  يف  القدوة  املعلم  مواصفات  سامل.  عاطف  منر،  أبو 

التدريس  الرتبية اإلسالمية ومدى متثلها لدى أعضاء هيئة 

يف كليات الرتبية من وجهة نظر طلبتهم. رسالة ماجستري 

غري منشورة، الجامعة اإلسالمية-غزة، 2008م.

وأدوار •  التعليم  مهنة  فريال.  والخالدي،  إبراهيم  األسطل، 

الجامعي،  الكتاب  دار  العني:  املستقبل.  مدرسة  يف  املعلم 

2005م.

الجانبني •  مستويي  بني  العالقة  الله.  عبد  سلامن  حرب، 

األزهر  بجامعة  املعلم  إعداد  مجال  يف  والعميل  النظري 

األزهر-غزة،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  –غزة، 

2000م.

الرتبية •  يف  والقيم  املبادئ  عيل.  بن  جميل  محمد  خياط، 

الرتبوية والنفسية،  البحوث  املكرمة: مركز  اإلسالمية. مكة 

 .1996

طبقات •  الدين.  تقي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  السبيك، 

الطناجي  محمد  محمود  تحقيق:  الكربى.  الشافعية 

للطباعة  هجر  القاهرة:  ط2.  الحلو.  محمد  وعبدالفتاح 

والنرش والتوزيع، 1413ه.

الرتبوية. •  املنظومة  يف  اإلسالمية  القيم  خالد.  الصمدي، 

والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  الرباط: 

والثقافة- إيسيسكو، 2008م.

الرتبية •  الرحمن.  عبد  والهاشمي،  عيل  محسن  عطية، 

دار  عامن:  املستقبل.  معلم  إعداد  يف  وتطبيقاتها  العملية 

املناهج للنرش والتوزيع، 2008م.

عقل، خالد زيك. املعلم بني النظرية والتطبيق. عامن: دار • 

الثقافة للنرش، 2004م.

وطلبتهم •  املعلمني  بني  اإلنسانية  العالقات  أنيسة.  قنديل، 

يف ضوء الرتبية اإلسالمية ومدى متثلها يف املدارس الثانوية 

الجامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  بغزة.  الحكومية 

اإلسالمية-غزة، 2001م.

نرص، عزة جالل. اإلبداع اإلداري والتجديد الذايت للمدرسة • 

املكتب  اإلسكندرية:  اسرتاتيجية.  رؤية  العامة  الثانوية 

الجامعي الحديث، 2008م.

مراجع البحث

آداب املعلم عند ابن جماعة وأثرها في غرس القيم اإلسالمية لدى املتعلمين
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الرتبوية القیم  تنمية  يف  املعلم  وأساليب  طرق  إىل  التعرف  الدراسة  هدفت  الدراسة:   أهداف 

 واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني وتقديم الرؤية املقرتحة

 .ملواجهتها للحد منها

 عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )150( معلم ومعلمة، من املجموع الكيل للمعلمني يف

 .فلسطني، وتم اختيارهم حسب الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة, والدورات التدريبية

 منهج الدراسة وأداتها: اتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحلييل املالئم لطبيعة الظاهرة

 وموضوع الدراسة، وتحقيقاً ألهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من )10( فقرات

أن أبرزها:  نتائج  عدة  اىل  الدراسة  توصلت  الدراسة:  نتائج  أبرز  االستبانة.  مجال  عىل   موزعة 

 طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة

 الثانوية يف فلسطني حازت عىل وزن نسبي %81.60، بدرجة كبرية. كام أظهرت نتائج الدراسة

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية

 خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني يعزى إىل سنوات الخدمة عند مستوى

 داللة 0.05 لصالح فئة )أكرث من 15 سنة(، والدورات التدريبية لصالح فئة )أكرث من 10 دورات

 تدريبية(. كام وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق وأساليب املعلم يف

 تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني تعزى

.إىل الجنس عند مستوى داللة 0.05، واملؤهل العلمي

 التوصيات: ويف ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بتعزيز طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم

 الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية والعمل عىل توفري كل ما يلزم من دعم لتحسني القيم

.الرتبوية واألخالقية املقدمة للطلبة للفلسطينيني من خالل النقاط التي قدمتها الدراسة

امللخص:

اأ .بهاء الدين عمر م�سباح �سامل
محاضر غير متفرغ، جامعة القدس المفتوحة ، فرع غزة - فلسطين/غزة

 طرق واأ�ساليب املعلم يف تنمية القيم الرتبوية
 واالأخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة

 الثانوية يف فل�سطني
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املقدمة

الرتبوية  القيم  الدراسة  هذه  تتناول   

واألخالقية, فالقيم الرتبوية واألخالقية تسهم إسهاماً 

فاعالً يف بناء اإلنسان، فهي التي ترتقي به وتنمي فيه 

موجهة  وقوة  ومثمرة  فعالة  أداة  فتجعله  مواهبه، 

تبني مجد األمة، وتصنع حضاراتها، وتحقق أهدافها 

وآمالها املنشودة، وتربية اإلنسان ليس مجرد تزويده 

بكم وافر من املعرفة من خالل حشو العقل اإلنساين 

مبعلومات وإمنا األمر يتعدى ذلك إىل تزويده بنسق 

وتوجيهه  اإلنساين  الضمري  بناء  يف  يسهم  القيم  من 

وبالتايل  ترصفاته،  ويضبط  سلوكه  يوجه  بحيث 

العملية  باملامرسة  تقرتن  أن  البد  النظرية  فاملعرفة 

وأن ترتجم إىل سلوك وعمل يعود بالنفع والخري عىل 

يربز  هنا  ومن  جمعاء.  واإلنسانية  واملجتمع  الفرد 

االهتامم بدراسة القيم مبا تؤديه من وظائف مهمة 

يف تشكيل شخصية اإلنسان وتوجيه سلوكه, كام توجه 

اطاراً مرجعياً لترصفات الفرد واختياراته يف املواقف 

والتعليم  الرتبية  مؤسسات  تُعنى  ولذلك  الحياتية. 

بغرس القيم وتعليمها وتنميتها لدى طالبها لتحفظ 

للمجتمع متاسكه وترابطه وفق القيم واألخالق التي 

تعمل تلك املؤسسات يف منظومتها.

مشكلة الدراسة

الثانوية يف فلسطني  املدارس  املتأمل يف وضع طلبة 

عدم  بسبب  وذلك  سلوكياتهم  بعض  يف  خلل  يجد 

مام  واألخالقية  الرتبوية  بالقيم  الكامل  االلتزام 

دراسة  يف  التعمق  من  املزيد  إىل  الباحثني  يدفع 

الحلول  وتقديم  لديهم،  واألخالقية  الرتبوية  القيم 

املناسبة التي تكفل التزامهم الكامل بالقيم األخالقية 

الدراسة  والرتبوية، ومام سبق ميكن صياغة مشكلة 

بالسؤال الرئييس التايل:

الرتبوية  القیم  تنمية  يف  املعلم  وأساليب  طرق  ما 

املرحلة  لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية 

الثانوية يف فلسطني؟

الفرعية  األسئلة  الرئيس  السؤال  هذا  من  وينبثق 

التالية:

1ـــ ما طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية 

لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية 

املرحلة الثانوية يف فلسطني.

2ـــ ما املعوقات التي تواجه املعلمني يف تطبيق القيم 

الرتبوية واألخالقية والرؤية املقرتحة ملواجهتها.

الداللة اإلحصائية بني إجابات  الفروق ذات  3ـــ ما 

أفراد عينة الدراسة فيام يتعلق بطرق وأساليب 

املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل 

يف  الثانوية  املرحلة  لطلبة  التعليمية  العملية 

فلسطني التي تعزى للمتغريات )الجنس, املؤهل 

العلمي, سنوات الخربة, الدورات التدريبية(.

أهداف الدراسة 

تنمية  يف  املعلم  وأساليب  طرق  عىل  التعرف  1ـــ 

القیم الرتبوية واألخالقية لطلبة املرحلة الثانوية 

يف فلسطني.

2ـــ التعرف عىل الرؤية املقرتحة ملواجهة املعوقات 

الرتبوية  القيم  تطبيق  يف  املعلمني  تواجه  التي 

واألخالقية.

للقيم  األبعاد  متوسط  يف  الفروق  إىل  التعرف  3ـــ 

طرق وأساليب املعلم في تنمية القیم التربوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية في فلسطين 
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)الجنس,  إىل  تعزى  التي  واألخالقية  الرتبوية 

الدورات  الخربة,  سنوات  العلمي,  املؤهل 

التدريبية(.

أهمية الدراسة:

1ـــ ابراز سبل تعزيز القيم الرتبوية واألخالقية داخل 

املدارس الثانوية يف فلسطني.

واألخالقية  الرتبوية  للقيم  الحلول  بعض  اقرتاح  2ـــ 

الداعمة لطلبة الثانوية العامة يف فلسطني.

أن  ميكن  إذ  ستوفرها،  التي  البيانات  أهمية  3ـــ 

والدارسني،  للباحثني  مرجعياً  إطاراً  تشكل 

تعنى  مستقبلية،  وأبحاث  لدراسات  وقاعدة 

بتعزيز القيم الرتبوية واألخالقية لطلبة الثانوية 

العامة يف فلسطني.

حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

ابراز 	  عىل  الدراسة  اقترصت  املوضوعي:  الحد 

الرتبوية  القیم  تنمية  يف  املعلم  وأساليب  طرق 

لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية 

املرحلة الثانوية يف فلسطني.

املدارس 	  ومعلامت  معلمو  البرشي:  الحد 

الثانوية.

املدارس 	  عىل  الدراسة  اقترصت  املكاين:   الحد 

الثانوية الحكومية التابعة ملديرية شامل غزة.

الحد الزماين: طبقت الدراسة امليدانية يف شهر 	 

نوفمرب 2018م.

منهج الدراسة وأداتها

الوصفي،  املنهج  الدراسة  هذه  يف  الباحث  اعتمد 

طرق  لتحديد  باستبانة  الدراسة  أداة  ومتثلت 

الرتبوية واألخالقية  القیم  تنمية  املعلم يف  وأساليب 

يف  الثانوية  املرحلة  لطلبة  التعليمية  العملية  خالل 

الدراسات  من  النوع  لهذا  ملالمئتها  وذلك  فلسطني, 

امليدانية للحصول عىل املعلومات من عينة الدراسة, 

وقد تم توجيه االستبانة إىل عينة من املدارس الثانوية 

الحكومية شامل غزة خالل شهر نوفمرب 2018م. 

مجتمع الدراسة

الدراسة من  الدراسة عىل عينة من مجتمع  طبقت 

معلمي ومعلامت املدارس الثانوية الحكومية التابعة 

معلم   )120( عددهم  والبالغ  غزة  شامل  ملديرية 

ومعلمة.

مصطلحات الدراسة

1ـــ طرق وأساليب املعلم

اإلجراءات  هي  بأنها:  اجرائياً  الباحث  ويعرفها 

والوسائل التي يتبعها املعلم يف سبيل إيصال املعلومة 

للطالب بالطريقة الصحيحة وتقريبها لذهنه والتأثري 

عليه باتباعها.

2ـــ القیم الرتبوية واألخالقية

االنفعالية  األحكام  من  مجموعة  عن  عبارة  هي 

النابعة من العقل، والتي تقود الشخص نحو رغباته 

واتجاهاته، وتُكتسب هذه القيم من املجتمع املحيط 

لسلوكياته  املُحرَِّك  هي  وتُصبح  الشخص  فيترّشبها 

العامة والخاصة) (.
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3ـــ العملية التعليمية

األنشطة  من  ومنسقة  منظمة  مجموعة  هي 

االحتياجات  تلبية  إىل  تهدف  التي  واإلجراءات 

يحددها  التي  واألهداف  الرشوط  ضمن  التعليمية 

التعليم العايل يف الدولة، وتهدف إىل إكساب املتعلم 

من  تجعل  التي  التعليمية  املهارات  من  العديد 

شخصيته أكرث قوة واتزان) (.

اإلطــار النظــري

العامل  بها  مير  التي  األزمة  تشخيص  ميكن   

املجتمعات يف  استقرار  وعدم  القلق  ومظاهر  اليوم 

كل مكان بأنها أزمة قيم، ناتجة عن رصاع بني القديم 

جميعها  القيم  أن  هذا  معنى  وليس  والحديث، 

بحاجة إىل تعديل وتصويب ألن الكثري منها نابع من 

حضارة هذه األمة ومصدر عزتها ورفعتها وإن كان 

بعضها مام يحتاج إىل تنقيح وغربلة نتيجة لعوامل 

القيم  هذه  من  بعضاً  بترسب  سمحت  ومعطيات 

املخالفة لعقيدتنا وحضارتنا األصيلة.

الدراسة  موضوع  إىل  الباحث  سيتطرق  ييل  وفيام 

ضمن املحاور اآلتية:

الرتبوية  القیم  تنمية  املعلم يف  أوالً: طرق وأساليب 

واألخالقية خالل العملية التعليمية.

احتكاك  طريق  عن  تنمو  واألخالقية  الرتبوية  القيم 

الفرد مبواقف متباينة تؤثر عليه بطريقة ما، بحيث 

الخاصة  املعايري  بعض  تكوين  إىل  األمر  به  ينتهي 

والتي تؤثر به بشكل مبارش فتصبح قيامً.

القيم  تنمية  وأساليب  طرق  ألهم  عرض  ييل  وفيام 

الرتبوية واألخالقية:

1. طريقة وأسلوب القدوة الحسنة

تقليده  خالل  من  السلوك  ألوان  يكتسب  الطالب 

الحسنة  القدوة  طريق  وعن  لآلخرين،  ومحاكاته 

كان  ولقد  السوي،  والسلوك  الحسنة  القيم  يترشب 

النبي صىل الله عليه وسلم القدوة الكاملة للمسلمني 

منذ عرص صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا وحتى يرث 

الله األرض وما عليها) (. 

2. طريقة وأسلوب القصة

الطالب  تعليم  يف  املحببة  الطرق  من  القصة  تعد 

أثار  من  لها  ملا  واألخالقي،  الرتبوي  الوعي  ونرش 

ذي  القصص  يف  خاصة  حسنة،  وتربوية  ُخلقية 

أكرث  من  وهي  واألخالقي،  والرتبوي  الديني  املغزى 

من  فعاليتها  وتأيت  القيم،  تنمية  يف  فعالية  الوسائل 

الحوار واألحداث ووصف األمكنة  من  كونها مزيجاً 

واألشخاص والطبيعة التي متر بشخصيات القصة) (. 

3. طريقة وأسلوب الوعظ واإلرشاد

هو من األساليب الفعالة واملؤثرة يف النفس البرشية 

عىل أن يكون صادراً من قلب املعلم ال من اللسان 

فقط، وأن يبتغي من ورائه حصول املنفعة للطالب 

واالبتعاد عام يرضه ويؤذيه) (.

4. طريقة وأسلوب رضب األمثال

ولهذا األسلوب أثٌر بالغ يف تربية اإلنسان، صغرياً كان 

أو كبرياً؛ ملا فيه من ترْقيق للقلْب، ومخاطبة للنَّفس، 

استعداداً  النَّفس  أنَّ يف  واستثارة لعواطفها، والسيَّام 

للتأثُّر مبا يلقى إليْها من الكالم، وهو استعداد مؤقَّت 

املؤثِّرة  واملوعظة  التَّكرار،  يلزمه  ولذلك  الغالب؛  يف 

تفتح طريَقها إىل النَّفس مبارشة عن طريق الوْجدان، 

طرق وأساليب املعلم في تنمية القیم التربوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية في فلسطين 
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وتهزُّه هزًّا، وتُثري كوامَنه لحظًة من الوقْت) (.

وحتى تتعزز القيم الرتبوية السليمة لدى الطلبة، ال 

بد من تطبيق طرق وأساليب وفعاليات معززة لها، 

من أهمها) (:

الرتبوية من خالل مذكرات تحضري  القيم  تعزيز   .1

يرصده  تقييمه،  من  جزءاً  وجعلها  املعلم، 

املرشف الرتبوي ومدير املدرسة.

التعلم  نواتج  تحقيق  يف  املعلم  اهتامم  زيادة   .2

الوجدانية، ليس املعرفية فحسب. 

القيم  بغرس  واملعلمني  املدرسة  اهتامم  زيادة   .3

تكنولوجيا  خالل  من  الطلبة  لدى  الرتبوية 

املعلومات واالتصاالت، وتصميم املواد الرتبوية 

الهادفة إىل تعزيزها، ومامرستها من قبل الطلبة.

4. أن يكون املعلم يف سلوكه قدوة للطلبة ومنوذجاً 

املعلم  فالتزام  النفوس،  تأثري يف  له من  ملا  لهم 

طلبته  يساعد  الصالحة  النبيلة  الرتبوية  بالقيم 

عىل االلتزام بها ومامرستها.

القيم  بتعزيز  خاصة  أساليب  املعلم  توظيف   .5

الرتبوية وتعلمها لدى الطلبة كالتقليد واملحاكاة، 

والقصة،  التعاوين،  والتعلم  والخربة،  والتكرار 

ودراسة الحالة، وغريها.

للطلبة  الرتبوية  القيم  تقديم  عىل  املعلم  حرص   .6

الصفية، ومن  الصفية وغري  املواقف  من خالل 

خالل مواقف ميارس فيها الطالب قواعد السلوك 

واملواقف  السليمة  املعاملة  وأساليب  األخالقي 

العملية، ألن القيمة التي متارس تؤثر يف الطالب 

وتستمر،  سلوكه  يف  وتظهر  حياته،  مسار  ويف 

وتتكرر حتى تصبح جزءاً منه.

عن  اإلجابة  بكامل  قامت  الدراسة  تكون  وبهذا 

وأساليب  طرق  ما  عىل  ينص  والذي  األول  السؤال 

خالل  واألخالقية  الرتبوية  القیم  تنمية  يف  املعلم 

العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني.

ثانياً: املعوقات التي تواجه املعلمني يف تطبيق القيم 

الرتبوية واألخالقية والرؤية املقرتحة ملواجهتها.

تعترب املهنة التعليمية مهنة ممتعة وشاقة   

يف نفس الوقت، ألن املعلم يتفاعل مع مجموعة من 

الطلبة بينهم فروق فردية سواء يف املستوى الثقايف 

يتطلب  النفيس، وهذا  أو  االجتامعي  أو  العلمي  أو 

للتفاعل  من املعلم أن يبتكر طرقاً حديثة وجديدة 

والتعامل مع الطلبة لغرس القيم الرتبوية واألخالقية 

يف نفوسهم، لينتج السلوك املرغوب. ومن املعوقات 

يذكر الباحث التايل:

توفر  وعدم  باملعلم  املناطة  والواجبات  املهام   .1

الوقت املالئم ألدائها.

2. حاجة املعلم إىل راحة وصحة ليتابع عمله بفاعلية 

وإيجابية.

3. عدم توفر املناخ املناسب ألداء املعلم، لعدم توفر 

املناخ الدميقراطي والسليم يف املدرسة.

4. التناقض بني األدوار التي تتطلب من املعلم وبني 

الواقع يف املجتمع.

منذ  الطالب  بتنشئة  واألرسة  البيت  وعي  عدم   .5

الصغر ثم تحميل املعلم مسئولية هذا الطالب 

الذي مل يُعد اإلعداد السليم من قبل املدرسة.

6. عدم تأهيل وتطوير املعلم مهنياً، بإرشاف ومتابعة 

الوزارة ودائرة اإلرشاف الرتبوي) (.
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أما الرؤية املقرتحة ملواجهة املعوقات فتتمثل بالتايل:

1. تنمية املهارات الحياتية يف املجتمع املدريس )بناء 

عالقة اجتامعية مع األقران، الثقة بالنفس، اتخاذ 

الفردي  القرار، أسس حل املشكالت(. واإلرشاد 

االيجابية  والعادات  القيم  لتعزيز  والجامعي 

وتصحيح األعراف واملفاهيم الخاطئة.

املؤسسة  داخل  االجتامعية  العالقات  تدعيم   .2

باملدرس  الطالب  عالقة  وخصوصا  املدرسية 

وعالقته واحرتامه لجميع الطلبة. مع تعزيز قيم 

التسامح ونبذ العنف وتشجيع الصداقات.

التكافل  قيم  ونرش  والتعاون  الروابط  تقويم   .3

االجتامعي وتنمية روح البذل والعطاء واإليثار.

السلوكية  للحاالت  االجتامعي  املرشد  متابعة   .4

وتوجيهها  وتعديلها  ومعرفتها  املدرسة  داخل 

والحد منها.

5. تحصني الطالب ضد املشكالت السلوكية ومحاولة 

الرعاية  تقديم  مع  املدرسة.  إدارة  مع  حلها 

السلوكية  املشكالت  ذوي  للطالب  العالجية 

وتنظيم الربنامج العالجي واإلرشادي ملساعدتهم 

يف التغلب عىل السلوكيات غري املرغوبة والحد 

من أثرها عليهم وإحالل البدائل محلها.

ومفاهيم  ألهداف  العميل  التطبيق  عىل  الرتكيز   .6

املواد الدراسية قوال وعمال للطالب واملعلم عىل 

حد سواء، وعدم االقتصار عىل الجانب املعريف. 

وتعميق روح التواصل واالحرتام املتبادل وحسن 

التعامل بني املعلمني وطالبهم وتشجيع أساليب 

الحوار الهادف.

7. رعاية متطلبات النمو لكل مرحلة عمرية وتنظيم 

من  العديد  وطرح  لتحقيقها  املدرسية  الربامج 

األساليب لتنسيقها وتوجيهها بشكل سليم. مع 

الطالب  أرسة  مع  والتكامل  التواصل  تكثيف 

وتوفري عوامل الجذب الالزم للطالب وأرسهم) 

.)

عن  اإلجابة  بكامل  قامت  الدراسة  تكون  وبهذا 

التي  املعوقات  ما  عىل  ينص  والذي  الثاين  السؤال 

القيم الرتبوية واألخالقية  تواجه املعلمني يف تطبيق 

والرؤية املقرتحة ملواجهتها.

إجراءات ومنهجية الدراسة

وتوضحها الدراسة كام ييل:

أوالًـــ مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من 

عىل  االستبانة  توزيع  تم  حيث  واملعلامت  املعلمني 

استبانة   )150( اسرتداد  وتم  ومعلمة  معلم   )150(

بنسبة %100.00 .

لقياس  الخاميس  ليكرت  مقياس  استخدام  تم 

استجابات املبحوثني لفقرات االستبيان حسب جدول 

رقم )1(:

قليلة جداقليلةمتو�سطةكبريةكبرية جدااال�ستجابة
54321الدرجة

جدول رقم )1( 
درجات مقياس ليكرت الخما�سي

طرق وأساليب املعلم في تنمية القیم التربوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية في فلسطين 
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من خالل عرض األطر النظرية ذات العالقة مبوضوع الدراسة فقد قام الباحث باإلجابة عن السؤال التايل: ما 

طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف 

فلسطني؟

رقم الفقرة

الفقرة
يب

سا
لح

ط ا
وس
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ا

ري
عيا

امل
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ي
سب
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ا
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ig
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*10.000%4.601.0292.00ألتزم بتعاليم السنة النبوية يف الرتبية األخالقية.1

*40.000%4.201.1584.00أحث الطلبة عىل خلق اإلصغاء للمتحدث وعدم مقاطعته.2

*50.000%4.100.9882.00أمني خلق احرتام وتوقري املعلم والعلامء يف مجالس التعليم والتعلم.3

*80.000%3.901.5078.00أمني خلق سعة الصدر والصرب عند املحن والشدائد لدى الطلبة.4

*30.000%4.251.6185.00أحث الطلبة عىل خلق قول الصدق واالبتعاد عن الكذب.5

أعمل عيل أن أكون قدوة للطلبة ومنوذجاً لهم ملا له من تأثري يف 6

نفوسهم.
4.400.8888.00%20.000*

أستخدم أساليب خاصة بتعزيز القيم الرتبوية وتعلمها لدى الطلبة 7

كالتقليد واملحاكاة، والتعلم التعاوين، والقصة.
3.600.9672.00%100.000*

أقدم القيم الرتبوية من خالل مواقف ميارس فيها الطالب قواعد 8

السلوك األخالقي وأساليب املعاملة السليمة واملواقف العملية.
4.001.0280.00%60.000*

*70.000%3.951.0679.00أوظف اإلجراءات التعليمية التي تعزز مفهوم العدل لدى الطلبة.9

لدي اهتامم بغرس القيم الرتبوية لدى الطلبة من خالل تكنولوجيا 10

املعلومات واالتصاالت، وتصميم املواد الرتبوية الهادفة إىل تعزيزها.
3.801.2276.00%90.000*

*0.000%4.081.1181.60جميع فقرات االستبانة

جدول رقم )2(

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لجميع فقرات االستبانة

.α = 0.05 املتوسط الحسايب دال إحصائياً عند مستوى داللة

اختبار الفرضيات:

الفرض األول: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق 

وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني 

تعزى ملتغريات الدراسة )الجنس، املؤهل العلمي(؟
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 جدول رقم )3(

نتائج اختبار "ت" بالنسبة ملتغري الجنس واملؤهل العلمي

التصنيفاملتغري

املتوسط

الحسايب

االنحراف

املعياري

قيمة

“ت”

القيمة

)Sig.( االحتاملية

4.020.88ذكراجلن�س
-0.54420.880

4.100.92أنثى

3.980.94بكالوريوساملوؤهل العلمي
-0.41570.891

4.020.99دراسات عليا

العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.05.

من خالل النتائج املوضحة يف جدول رقم )3( فقد تبني أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية 

التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني تعزى إىل الجنس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق وأساليب املعلم 

يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني تعزى إىل املؤهل 

العلمي.

الفرض الثاين: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق 

وأساليب املعلم يف تنمية القیم الرتبوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني 

يعزى ملتغري الدراسة سنوات الخدمة والدورات التدريبية التي التحقت بها".

 القيمة االحتاملية

).Sig(

F قيمة متوسط املربعات درجات

الحرية

مجموع

املربعات

املتغري مصدر التباين

*0.000 29.930
31.050 2 62.10 بني املجموعات سنوات الخدمة
1.037 147 152.5 داخل املجموعات

149 214.6 املجموع

*0.000 13.687
13.06 2 26.12 بني املجموعات  الدورات التدريبية

0.954التي التحقت بها 147 140.26 داخل املجموعات

149 166.38 املجموع

 جدول رقم )4(

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي بالنسبة ملتغري سنوات الخدمة والدورات التدريبية التي التحقت بها

طرق وأساليب املعلم في تنمية القیم التربوية واألخالقية خالل العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية في فلسطين 
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املوضحة يف جدول رقم )4( فقد  النتائج  من خالل 

تبني أنه:

متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق وأساليب 

خالل  واألخالقية  الرتبوية  القیم  تنمية  يف  املعلم 

العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني 

الخدمة عند مستوى داللة 0.05  إىل سنوات  تعزى 

متوسطها  ألن  نظرا  سنة(   15 من  )أكرث  فئة  لصالح 

الحسايب أعىل من باقي الفئات املوجودة.

متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

استجابات أفراد العينة يف درجة توافر طرق وأساليب 

خالل  واألخالقية  الرتبوية  القیم  تنمية  يف  املعلم 

العملية التعليمية لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني 

تعزى إىل الدورات التدريبية التي التحقت بها عند 

مستوى داللة 0.05 لصالح فئة )أكرث من 10 دورات 

تدريبية( نظرا ألن متوسطها الحسايب أعىل من باقي 

الفئات املوجودة.

عن  اإلجابة  بكامل  قامت  الدراسة  تكون  وبهذا 

ذات  الفروق  ما  عىل  ينص  والذي  الثالث  السؤال 

الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  بني  اإلحصائية  الداللة 

القیم  تنمية  يف  املعلم  وأساليب  بطرق  يتعلق  فيام 

لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية  الرتبوية 

للمتغريات  تعزى  التي  فلسطني  يف  الثانوية  املرحلة 

الدورات  الخربة,  سنوات  العلمي,  املؤهل  )الجنس, 

التدريبية(

وبهذا تكون الدراسة توصلت اىل عدة نتائج أبرزها

1. أن فقرات طرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم 

لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية  الرتبوية 

الثانوية يف فلسطني حازت عىل وزن نسبي  املرحلة 

81.60%، بدرجة كبرية. 

2. كام أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات 

تنمية  يف  املعلم  وأساليب  لطرق  إحصائية  داللة 

التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية  الرتبوية  القیم 

لطلبة املرحلة الثانوية يف فلسطني يعزى إىل سنوات 

الخدمة عند مستوى داللة 0.05 لصالح فئة )أكرث من 

15 سنة(، والدورات التدريبية لصالح فئة )أكرث من 

10 دورات تدريبية(.

ذات  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  وأظهرت  كام   .3

داللة إحصائية لطرق وأساليب املعلم يف تنمية القیم 

لطلبة  التعليمية  العملية  خالل  واألخالقية  الرتبوية 

عند  الجنس  إىل  تعزى  فلسطني  الثانوية يف  املرحلة 

مستوى داللة 0.05، واملؤهل العلمي.

التوصيات

هذه  إليه  توصلت  ما  ضوء  يف  الباحث  يستنتج 

من  مجموعة  واستنتاجات  نتائج  من  الدراسة 

التوصيات, ويعرض الباحث هذه اإلجراءات املقرتحة 

لتحقيق التوصيات كام ييل:

ضورة اقتداء املعلمني بالنبي محمد يف التوجيه   .1

الرتبوي من خالل أقواله وألفعاله صىل الله عليه 

وسلم.

ندوات  بعقد  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  أن   .2

القيم  عىل  تركز  للمعلمني  ودورات  ولقاءات 

سلوك  تعديل  يف  ألهميتها  واألخالقية  الرتبوية 

الطلبة.
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استثامر  عىل  املعلمني  قبل  من  الجاد  العمل   .3

التواصل  يف  الرتبوي  واالعالم  الحديثة  التقنيات 

مع الطلبة لتعزيز القيم الرتبوية واألخالق. 

مع  بالتعاون  واألرسة  املحيل  املجتمع  دعوة   .4

بعض  سلوكيات  تجاه  الجاد  للوقوف  املدرسة 

وتحسينها  تعديلها  يف  مرغوبة  الغري  الطلبة 

للقيم الرتبوية واألخالقية املرغوبة.
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املراجع واملصادر
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 هدفت الدراسة التعرف إىل درجة مامرسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس اململكة األردنية

الخربة. وسنوات  العلمي،  واملؤهل  الجنس،  من:  كل  وأثر  معلميهم  نظر  وجهة  من   الهاشمية 

 وتكونت عينة الدراسة من)155(معلامً ومعلمة. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة مامرسة

  القيادة بالقيم ومجاالتها )العالقات االنسانية، اتقان العمل، العمل بروح الفريق، القدوة الحسنة،

 الصدق واألمانة، العدالة والنزاهة( جاءت عىل التوايل وبدرجة مامرسة متوسطة. ودلت نتائج

 الدراسة إىل عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة مامرسة القيادة بالقيم لدى مدراء

واملؤهل الجنس،  ملتغري:  تعزى  معلميهم  نظر  وجهة  من  الهاشمية  األردنية  اململكة   مدارس 

 العلمي، وسنوات الخربة.  ويف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحثان مبجموعة من التوصيات من

 أهمها: تعزيز القيم  التنظيمية عملياً لينعكس ذلك عىل زيادة مستوى الوالء التنظيمي للمدرسة

.التي يعملون بها لتحقيق أهدافها املنشودة

الكلامت املفتاحية: القيادة بالقيم، مدير املدرسة، اململكة األردنية الهاشمية.

امللخص:

اأ.د. حممد عبود احلراح�سة
 أستاذ القيادة التربوية ، مدير البرنامج الدولي للدراسات العليا

وعميد كلية العلوم التربوية سابقا/ جامعة آل البيت، المفرق، المملكة األردنية الهاشمية

 درجة ممار�سة القيادة بالقيم لدى مدراء مدار�س
اململكة االأردنية الها�سمية

د. مقبل حممود اخلزاعلة
دكتوراة إدارة تربوية/جامعة اليرموك

&

املقدمة:

    ينظر للقيم من مدلول أخالقي باعتبارها صفات 

لتصبح عادة  اإلنسان وتنمو معه  تنشأ يف  شخصية، 

راسخة تصدر عنها جميع أفعالة، وتكون قيم إيجابيه 

سلوكه  يف  اإلنسان  ويتحرك  بالفضائل،  تقرن  حني 

فيها مؤثرات فطرية  ويتحكم  من شخصيته  انطالقاً 

وأخرى مكتسبة، لذا يكون من السهل عىل الفرد أن 

وترىب  نشاء  أنة  تكلف طاملا  بفعل حسن دون  يأيت 
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علية واقتنع به)الجراري،2001(. 

للسلوك  الهامة  املحددات  إحدى  القيم  وتعد   

الفرد  ونشاط  اهتاممات  نتائج  فهي  االجتامعي، 

واملجتمع، فاألفراد يتاميزون ويختلفون ويكتسب كل 

منهم قيامً تهيمن عىل حياته نتيجة خرباته الخاصة. 

ويذكر سميث)Smith,1994( أن القيمة تطلق عىل 

كل ما هو جدير باهتامم الفرد العتبارات مادية أو 

معنوية أو اجتامعية أو أخالقية أو دينية أو جاملية. 

بأنها:  القيمة   )1992,Marshll(مارشال ويعرف 

بني  من  الجامعة  أو  الفرد  يستخدمه  للحكم  معيار 

سلوكا  أو  ما  قرار  تتطلب  مواقف  يف  بدائل،  عدة 

معينا.

بأنها:  القيم  فتعرف   )1994,Marialisa(مارليسا أما 

املفاهيم التي يتبناها األفراد لتحديد ما هو مرغوب 

فيه مام يؤثر يف عملية انتقائهم واختيارهم للمثريات 

)113  :2002 وصبحي،  وعرفتها)استيتية  الخارجية. 

بأنها: مجموعة أفكار ومبادئ يكتسبها الفرد يف بيئته 

يف  وتشكل  ويتذوقها  بها  يؤمن  وهو  االجتامعية، 

مجموعها النسق القيمي الذي يحكم سلوكات الفرد 

ومامرساته ويساعده يف التكيف مع بيئته االجتامعية، 

تنظيامت ألحكام عقلية  القيم عبارة عن  أن  مبعنى 

واألشياء  األشخاص  نحو  بالعمومية  تتسم  انفعالية 

واملعاين وأوجه النشاط املختلفة وهي تعربعن درجة 

أوجه  أو  املعاين  أو  باألشخاص  ترتبط  التي  التفضيل 

النشاط.

خصائص القيم: يف الوقت الذي تعد فيه القيم من 

خصائص األشياء فإنها هي األخرى تتميز عىل تعدد 

أنواعها وتصنيفاتها بخصائص منها)العميان، 2015(:

والنفس  باإلنسان  ترتبط  فالقيم  اإلنسانية،   -1

البرشية، وهي ليست من املحسوسات لذلك ال 

ميكن قياسها كاملوجودات.

2-  ترتيب القيم ترتيباً هرمياً، بحيث تسيطر بعض 

القيم عىل غريها أو تخضع لها.

تعد القيم من األمور املرغوبة، واملألوفة اجتامعياً   -3

لدى أفراد املجتمع ألنها تشبع حاجاتهم، وتلبي 

طموحاتهم، وتحقق غاياتهم.

أهمية القيم: أشار كل من العميان)2015(،الخرضاء 

وأحمد وأبوهنطش والظاهر)1995(،الشيخ)1997(،ا

لنوري)1999( إىل أهمية القيم يف الحياة العملية يف 

جوانب مختلفة من أهمها:

  تكوين وخلق اتجاهات الفرد وآرائه، وتشكيل • 

األساس لفهمها.

الفرد •  لسلوك  مرشدة  كمعايري  استخدامها 

سلوكهم  تقييم  عند  إليها  يحتكمون  والجامعة، 

وسلوك اآلخرين.

إبراز االختالفات الحضارية بني املجتمعات، مام • 

يسهم يف فهم السلوك اإلنساين والتنظيمي ألفراد 

هذه املجتمعات. 

باعتبارها •  دوافعه،  و  الفرد  إدراك  عىل  تأثريها 

محدد أساسيا لجوانب الشخصية.

املقبول •  بتقرير  للفرد،  األخالقي  املجال  تحديد 

واملرفوض أخالقيا بالنسبة للفرد والجامعة.

تأثريها عىل القرارات التي يصدرها األفراد، وعىل • 

درجة مشاركتهم وابتكارهم 

درجة ممارسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس اململكة األردنية الهاشمية
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- الدور املهم الذي تؤدي القيم يف دراسة اإلدارة • 

من خالل أسلوب املقارنة الثقافية واالجتامعية 

بني املنظامت.

 تعمل القيم اإليجابية منها بالذات عىل تعزيز • 

الدافع نحو القيام بالعمل.

تصنيف القيم: يصنف الكبييس)1986( القيم إىل:

الفرد  عالقة  تنظيم  إىل  وتهدف  الفردية:  القيم   -

بذاته، وتظهر متيز شخصيته عن سواه.

القيم  إنسانية: وتصنف هذه  - قيم محلية، قومية 

تبعاً للنطاق الجغرايف الذي تسود فيه.

- القيم املادية: وتكون هذه القيم من وضع اإلنسان، 

وتستمد من بيئته وما يحيط به من ظروف.

- القيم املعنوية أو الروحية: وهي القيم التي تستمد 

الروحي  بالجانب  األديان والرشائع، وذات صله  من 

لإلنسان، وقد يتفرع عنها قيم تبعاَ للمذاهب الدينية 

والجامعات املختلفة.

 - القيم التنظيمية: تعد القيم التنظيمية من العنارص 

األساسية لثقافة املنظامت، أو مايطلق عليها الثقافة 

لتوجيه  مهامً  إطاراً  توفر  بذلك  وهي  التنظيمية، 

سلوك األفراد والجامعات داخل املنظامت وخارجها  

أفعال  يراقب  الذي  الداخيل  املراقب  بدور  تقوم  إذ 

مهامً،  الفرد  يعتربه  ما  فالقيم هي  وترصفاته،  الفرد 

وذا قيمة يف حياته، ويسعى دامئاً إىل أن يكون سلوكه 

متسقاًَ، ومتوافقاً مع ما يؤمن به من قيم. 

 وقد تختلف القيم التنظيمية داخل املنظمة الواحدة 

من قسم إىل آخر لذا فقد وضعت القيم التنظيمية 

يف تصنيفات مختلفة منها:

يصنف  والذي  كوك)1995(  وود  فرانسيس  تصنيف 

إىل  صنفت  تنظيمية  قيمة  عرشة  اثنتي  إىل  القيم 

أربعة  مجاالت رئيسة هي : 

- قيم إدارة اإلدارة: وهي التي يجب عىل املؤسسة 

أن تعامل بها من خالل النفوذ )القوة( والقيم التي 

تتبع اإلدارة وهي: القوة، الصفوة، املكافأة. 

املؤسسة  اهتامم  بها  ويقصد   : املهمة  إدارة  قيم   -

بالقضايا ذات الصلة بأداء العمل وتحقيق األهداف 

 ، الفعالية   : هي  املهمة  إدارة  تتبع  التي  والقيم 

الكفاية ، االقتصاد . 

-  قيم إدارة العالقات : مبوجبها نتعامل مع املؤسسة 

أفضل  عىل  الحصول  بهدف  صلة  ذات  قضايا  مع 

إسهام من موظفيها حيث أن العمل ال ميكن أداؤه 

دون التزام هؤالء املوظفني، والقيم التي تتبع إلدارة 

العالقات وهي: العدل، فرق العمل، القانون، النظام. 

-  قيم إدارة البيئة : وتعني أنه يجب عىل املؤسسة 

عىل  تؤثر  وكيف  بها،  تعمل  التي  البيئة  تعرف  أن 

البيئة: الدفاع،  البيئة، والقيم التي تتبع إلدارة  هذه 

التنافس، واستغالل الفرص.

مصادر القيم: ال تأيت القيم من فراغ فهي مستمدة 

مصادر  تحديد  وميكن  الواسع  مبعناها  البيئة  من 

القيم باملصادر اآلتية:

املهمة  املصادر  أحد  الدين  ميثل  الدينية:  التعاليم 

املصدر  هو  الدين  إن  بل  منها،  القيم  تستمد  التي 

الرئيس لكثري من القيم.

باختالف  الفرد  قيم  تختلف  االجتامعية:  التنشئة 

املجتمع الذي يعيش فيه.
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وتظهر  مهمة  الفرد  خربات  تعترب  السابقة:  الخربة 

القيم التي يعطيها لألشياء.

الجامعة التي ينتمي إليها الفرد: تعد عضوية الفرد 

يف الجامعات مصدراً آخر للقيم، فالفرد يغري أحياناً 

قيمه بفعل ضغوط الجامعة عليه فبعض األشخاص 

إذا  قيمهم  وتتغري  تتحول  دينية  تنشئة  نشأوا  ممن 

وتصبح  دينية  غري  جامعات  عضوية  يف  انخرطوا 

قيمهم متامثلة مع قيم الجامعة )القريويت، 2003(.

التعليمية  املؤسسات  تؤدي  التعليمية:  املؤسسات 

بارزاً يف إعداد الطلبة لدخول املجال الوظيفي  دوراً 

ينجح  حتى  وتوعيتهم  توجيههم  تستطيع  حيث 

املسؤولية  تجاه  اإليجايب  سلوكه  تنمية  يف  الطالب 

واالنتامء واإلخالص)حامدات، 2003(.

بقوة  األمور  تأخذ  التي  وهي   : بالقدوة  القيادة 

نفوس  يف  األخالق  فضائل  تنمي  أن  وتستطيع 

بالتعاون  الجامعية  روحهم  وتوحد  املرؤوسني 

واالحرتام لتحقيق املصلحة العامة.

املصادر  وتُعّد  واللوائح:  واألنظمة  والقوانني  التبشري 

تسيري  يف  وتتحكم  تضبط  ألنها  العمل  لقيم  العامة 

سياسة  يخدم  تراه  الذي  االتجاه  من  اإلدارة  دفة 

الدولة وتحقيق أهدافها)مفلح، 1994(.

املختلفة  بوسائله  اإلعالم  يعد  اإلعالمية:  املصادر 

األفراد  قيم  تشكيل  يف  تسهم  التي  املصادر  أحد 

ومعتقداتهم، والتأثري عليها)عبيدات،2003(.

 كام تعد القيادة بالقيم منهجا متميزا ومتفردا بكل 

الفضائل واإليجابيات التي ميكن الترصف من خاللها 

جميعاً مبا يحقق أعىل األداءات، وأكفأ املهارات مام 

يف  تسهم  والتي  املعلمني  قدرات  تطوير  إىل  يودي 

ينعكس  مام  املنشودة،   الرتبوية  األهداف  تحقيق 

ذلك عىل تطوير املجتمع وازدهاره.

القيادة  أن  ووكونور)2000(إىل  بالنكارد  ويشري   

التغري  مقاومة  مشكلة  عىل  الجواب  مبثابة  بالقيم 

تساعد  بالقيم  القيادة  ألن  منها،  الفردية  خصوصاً 

الشخصية  املشكالت  تجاوز  عىل  عملهم  يف  الناس 

الخاصة وتوجيه سلوكهم مبا ينسجم مع القيم، ومن 

القيم الجوهرية للقيادة بالقيم:

العمليات •  جميع  يف  واستقامة  بنزاهة  الترصف 

اإلدارية، ومع أولياء أمور الطلبة واملراجعني.

املدرسة •  يف  والعاملني  املعلمني  جميع  *معاملة 

بعدالة وإخالص.

*وضع جميع املعلومات عن املدرسة ملن يرغب • 

دون أية إرسار.

*التعرف الدائم واملبكر عىل احتياجات املعلمني • 

االلتزامات  وتنفيذ  األمور  وأولياء  والطلبة 

تجاههم.

املدرسة •  يف  والعاملني  املعلمني  أفكار  احرتام 

ومعاملتهم بتقدير.

خربات •  وتبني  الفردية  املبادرات  *تشجيع 

املعلمني جميعا.

خدمة •  أية  تقديم  يف  الجودة  لقضية  *االنتباه 

للمستفيدين.

ومامرستها •  وتوضيحها  القيم  عن  *اإلعالن 

ومعايشتها يوميا.

املبدعني •  وتكريم  النجاح  قصص  عن  *التحدث 
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نجاح  قصة  عىل  والرتكيز  حقيقية  معايري  وفق 

القيم.

القرارات •  طرق  واختصار  دامئا  الصواب  *فعل 

وفحص  النجاح  معايري  وتحديد  الالمركزية  عرب 

النتائج والبحث دامئا عن العمل املفيد وتقليل 

مضيعات الوقت.

من •  لكل  رصيحة  تطوير  أهداف  *تحديد 

األقوال  تتبع  األفعال  وترك  والعاملني  املعلمني 

فهذه الرحلة بدون نهاية.

  تكمن أهّمية التعرّف إىل قيم املديرين يف ما ميّكن 

ذلك من التّعرّف عىل سلوكهم، وبالتّايل التّعرّف إىل 

كيفيّة اتّخاذهم قراراتهم الوظيفيّة واملرجعيّات الّتي 

يستندون إليها، الّتي ستؤثّر رضورة بشكل مبارش يف 

معهم.  يتعاملون  من  كّل  وعىل  والطّلبة  املعلّمني، 

وسلطة املدير الّتي تعكس ما يتمثّل من قيم ال تقّل 

واألنظمة  القوانني  تعكس  الّتي  الّسلطة  عن  أهميّة 

والتّعليامت والخربة الّشخصيّة)الخالجي، 2010(.

أهمّية القيم يف القطاع الرّتبوّي

فإّن  به،  نقوم  عمل  كّل  يف  مهّمة  القيم  كانت  إذا 

مبختلف  الرّتبوّي  العمل  يف  تتضاعف  إليها  الحاجة 

قطاعاته. فينبغي أن تتوافر منظومة من القيم عند 

متطلّبات  مع  تنسجم  الرّتبوّي  القطاع  يف  العاملني 

ميتلكها  الّتي  تلك  وتفوق  القطاع،  هذا  وأهداف 

الرّتبية  لقطاع  ملا  نظرًا  القطاع؛  خارج  العاملون 

القطاعات  يف  تتوافر  ال  خصوصيّة  من  والتّعليم 

األخرى)حامدات، 2006(. ومن القيم التي يجب أن 

ميارسها القادة الرتبويني:

األسس  أهم  من  ألنّه  فضيلة؛  الصّدق  يعّد  الّصدق: 

فاألرسة  املجتمعات،  عليها  تبنى  الّتي  والرّكائز 

واملدرسة وجميع املؤّسسات ال ميكن أن تستمّر من 

تكون  أن  ريب  فال  إذا،  الّصدق)عطيّة، 1995(.  غري 

أّن  الّصدق، سيّام  الرّتبوّي  القائد  واحدة من سامت 

القائد الرّتبوّي يف موقع قيادته ليس إاّل أسوة ألتباعه 

)أبو نارص، 2008(. والّصدق ال شّك أنّه من أبرز معامل 

شخصيّة القائد واملسؤول الرّتبوّي، فهو ملتزم وصادق 

وواضح يتحّرى الّصدق يف كّل ما يرويه ويصدر عنه. 

الّصدق  القول إىل  الّصدق يف  الّصدق يتجاوز  ومبدأ 

فإّن  الّسلوك واألداء واملامرسة)الطويل، 2006(.   يف 

يظهر صدقه يف  تربويّا  قائدا  بوصفه  املدرسة  مدير 

تحّريه  إىل  إضافة  وفعال،  قوال  املعلّمني  مع  تعامله 

عن  فضال  وأخبار،  معلومات  من  يصله  ما  صدق 

املعلّمون  يعطي  ملا  وتوجيهه  رأيه  إعطاء  صدقه يف 

من أفكار. 

املسلم  شعور  أنّها  عىل  األمانة  تعرّف  األمانة: 

مبسؤوليّته أمام اللّه تعاىل عن كل ما يوكل إليه من 

بواجبه  للقيام  واجتهاده  معنويّة،  أو  ماّدية  تبعات 

تجاهها)مبيض، 2008(. 

من  الّشورى  تعّد  الفريق(:  بروح  الّشورى)العمل 

من  بدأت  وقد  األساسيّة،  اإلسالميّة  اإلدارة  مبادئ 

عند الّنبي صىّل اللّه عليه وسلّم؛ فقد شاور أصحابه 

يف بدر ويف أحد. وسار الخلفاء عىل نهجه من بعده، 

سبيل  عىل  عنه  الله  ريض  الّصديق  بكر  أبو  فكان 

نّص رصيح عىل  فيها  ليس  أيّة مسألة  املثال يعرض 

الرجوب،  1997؛  فيها)الطويل،  يتشاورون  الّصحابة 

املدرسة  مدير  يف  الشورى  صفة  تتجىّل    .)2011

بوصفه قائدا تربويّا يف إتاحة الفرصة لكّل املعلّمني 

وإعطاء  املدريّس،  الربنامج  تطور  مسؤولية  لتحّمل 

ألداء  األنسب  الطّريقة  اختيار  يف  الحّريّة  املعلّمني 
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عملهم، مستفيدا يف ذلك كلّه من مالحظات املعلّمني 

لتطوير أدائه.

لكّل  أساسيّة  قيمة  العدل  يعّد  والّنزاهة:  العدل 

مكان  أو  مجال  عن  الّنظر  برصف  الحياة،  جوانب 

عليها  الله  الّتي حّث  املبادئ  والعدل من  املامرسة، 

عباده بشكل عاّم، والقامئني عىل املسؤوليّات العاّمة 

بشكل خاّص. كام أّن العدل من أّول املبادئ اإلداريّة 

الّتي يجب أن يعمل بها اإلدارّي، سواء يف املؤّسسة 

يحايب  أاّل  املبدأ  هذا  ويقتيض  غريها،  أو يف  الرّتبويّة 

مييل  وال  أحد،  حساب  عىل  أحدا  يجامل  وال  املريّب 

أو  الّناس  من  لقريب  كره  أو  فيام حّب  العدل  عن 

الجميع،  واللّوائح عىل  القوانني  يطبّق  بحيث  بعيد، 

يصل  بحيث  الجميع،  أمام  متكافئة  الفرص  ويجعل 

ويرى   .)2011 )الرجوب،  وكفاءته  بجدارته  فرد  كّل 

كويف )2005( أّن الّنزاهة هي القيمة الّتي تغرس يف 

متاما  واضحة  وتكون  القيم  تحّدد  فعندما  الّنفوس، 

ويبادر القائد إىل تنظيم وأداء أولويّاته حسب أهّميتها 

فإنه بذلك ينّمي وعيه الّذايت وقيمه الّشخصيّة، بأخذ 

عهود والتزامات هاّمة والعمل عىل الوفاء بها. وإذا 

عىل  والعمل  نفسه  تجاه  التزامات  إيجاد  عن  عجز 

الوفاء بها، تصبح جميع التزاماته غري ذات قيمة وال 

معنى، ويصبح إنسانا من غري التزام خلقي.

   تتجىّل فضيلة العدالة والّنزاهة يف املدير بوصفه 

قائدا تربويّا من خالل توزيعه العادل للفرص املتاحة 

العادل ألعباء العمل عليهم،  بني املعلّمني، وتوزيعه 

إضافة إىل اتّخاذه القرارات العادلة واملتوازنة، فضال 

عن تجّنبه االنحياز إىل معلّم دون آخر، ناهيك عن 

باملعلّمني،  خاّص  قرار  اتّخاذ  حال  مشاعره  ضبطه 

معامال إيّاهم بنزاهة وشفافيّة.

إتقان العمل: تظهر فضيلة اإلتقان يف املدير بوصفه 

قائدا تربويّا عندما يراعي معايري العمل بدقّة، ويلتزم 

لتحقيق  بجّد  عمله  إىل  إضافة  املدرسة،  بقوانني 

الرسمّي  الّدوام  استثامره  عن  فضال  املدرسة،  رؤية 

ناهيك عن مشاركته بفعاليّة  بإتقان،  للقيام بواجبه 

قبيل  من  معها  يتعامل  وال  املدرسة  اجتامعات  يف 

الواجب فقط.

القدوة الحسنة: ينبغي أن يكون املدير قدوة يف االلتزام 

واالنتامء والتّقيّد بالقوانني واألنظمة والتّعليامت ويف 

االسرتشاد باألهداف الرّتبويّة والعالقات اإلنسانيّة يف 

التّكامل مع اآلخرين )العاميرة، 2001(.

  بناء عىل ما تقدم من أهمية القيم يف املؤسسات 

الرتبوية وتحديداً يف قيادتها لتحقق األهداف الرتبوية 

املتوخاة، لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة 

اململكة  مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة 

األردنية الهاشمية.

مشكلة الدراسة: 

القيمية،  بالقرارات  مفعم  الرتبوي  العمل  إن        

مامرسة  عملية  يعيشون  الرتبويون  واإلداريون 

املعلمني  مع  تعاملهم  يف  فهم  للقيم،  مستمـرة 

ميارسون  امليزانية  أو  والتقييم  واملنهاج  والطلبة 

أحكاماً قيمية،  فالعديد من البلدان النامية تعاين من 

ضغط مايل وعجز يف ميزانياتها يحول بينها وبني ما 

تتطلع لتحقيقه، لذا فإن إدارييها ومخططيها يلزمون 

بتحديد أولويات الربامج والنشاطات التي تم دعمها 

والتي تشكل يف نظرهم الربامج والنشاطات التي لها 

األولوية عىل غريها من الربامج والنشاطات األخرى. 

العمل  بالتعامل مع قضايا  اإلداريني  انهامك  أن  كام 
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االهتامم  رضورة  عن  أحياناً  يشغلهم  قد  اليومية 

األفراد وقيمهم.لذا جاءت هذه  والعناية مبعتقدات 

بالقيم  القيادة  الدراسة للكشف عن درجة مامرسة 

لدى مدراء مدارس اململكة األردنية الهاشمية.

 هدف الدراسة وأسئلتها:

مامرسة  درجة  عىل  التعرف  الدراسة  تهدف        

مدارس  يف  الرتبويني  القادة  لدى  بالقيم  القيادة 

اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر معلميهم، 

وسنوات  العلمي،  واملؤهل  الجنس،  من:  كل  وأثر 

الدراسة  هذه  وتحاول  املدرسة،  ومستوى  الخربة، 

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

مدراء  لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة  درجة  ما   -1

وجهة  من  الهاشمية  األردنية  اململكة  مدارس 

نظر معلميهم؟.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    .2

داللة)α ≤ 0.05(  يف متوسط استجابات أفراد 

عينة الدراسة عن درجة مامرسة القيادة بالقيم 

الهاشمية  األردنية  اململكة  مدارس  مدراء  لدى 

ملتغريات:  تعزى  معلميهم  نظر  وجهة  من 

الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخربة؟.

أهمية الدراسة: ميكن إبراز أهمية الدراسة بالنقاط 

اآلتية:

تناولها  أهمية  من  الدراسة  هذه  أهمية  تأيت   .1

ملوضوع ومجتمع مل تتناولها دراسات من قبل، وهو 

لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة  لدى  املامرسة  القيم 

مدراء مدارس اململكة األردنية الهاشمية من وجهة 

نظر معلميهم. 

الحالية  الدراسة  نتائج  من  االستفادة  ميكن   .2

التعلمية،  التعليمية  العملية  قيادة  يف  وتوظيفها 

لتحقيق االنتامء الوظيفي لدى املعلمني مام ينعكس 

الرتبوية  أهدافها  بتحقيق  املدرسة   عىل  ايجابيا 

املنشودة.

3. تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املدرسة 

عليها  يعتمد  التي  املؤسسات  إحدى  تعد  والتي 

املجتمع يف نرش ثقافته، وتحقيق تطلعاته املستقبلية، 

بوصفها بانية األجيال.

العلمية  للجهود  استكامالً  الدراسة  هذه  تعد   .4

املبذولة يف مجال القيم خصوصاً يف القطاع الرتبوي. 

فائدة  ذات  تكون  بتوصيات  الدراسة  تخرج  قد   .5

اختيارهم  عند  بالتعليم  واملهتمني  للمسؤولني 

أداء  لتطوير  التدريب  برامج  وضع  وعند  اإلداريني، 

املديرين مبا يحقق أهداف العملية الرتبوية. 

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

تضمنت الدراسة مصطلحات ال بد من تعريفها:

القيم: متثل أنها مجموعة من املفاهيم التي يحاول 

القادة توصيلها ألعضاء املؤسسة من أجل توفري القيم 

وتعرف  املؤسسة.  توجهات  تحكم  التي  األساسية 

عينة  أفراد  الستجابات  الكلية  الدرجة  بأنها  إجرائيا 

الدراسة عىل األداة املستخدمة واملحددة باملجاالت 

العالقات  والنزاهة،  العدالة  واالمانة،  اآلتية)الصدق 

الحسنة،  القدوة  الفريق،  بروح  العمل  االنسانية، 

اتقان العمل(.

حدود الدراسة:

القيادة  موضوع  عىل  الحالية  الدراسة  اقترصت 
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بالقيم، وتم تطبيقها عىل عينة من معلمي مدارس 

للفصل  الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  املفرق  قصبة 

الدرايس األول )2019/2018(.

الطريقة واإلجراءات

الدراسة،  ملنهج  وصًفا  الجزء  هذا  تناول    

تم  التي  الدراسة  وأداة  وعينتها  الدراسة  ومجتمع 

استخدامها وصدقها وثباتها والطرق اإلحصائية التي 

تم استخدامها يف تحليل البيانات للوصول إىل نتائج 

هذه الدراسة.

الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  الدراسة:  منهج 

باستخدام  الدراسة، وذلك  املسحي ملالءمته لطبيعة 

أداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها: تكون مجتمع الدراسة من 

وتم  املفرق  محافظة  قصبة  مدارس  معلمي  جميع 

بلغت)155(معلامً  بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار 

ومعلمة، 

أداة الدراسة: تم تطوير أداة لقياس درجة مامرسة 

اململكة  مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة 

النظري  األدب  عىل  باالعتامد  الهاشمية،  األردنية 

فقرة  من)42(  األداة  وتكونت  السابقة،  والدراسات 

العدالة  واألمانة،  مجاالت)الصدق  ستة  عىل  موزعة 

الفريق،  بروح  العمل  االنسانية،  العالقات  والنزاهة، 

القدوة الحسنة، اتقان العمل(. 

أداة  صدق  من  التحقق  تم  الدراسة:  أداة  صدق 

الدراسة بطريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضها عىل 

عدد من املحكمني والبالغ عددهم)10( محكمني من 

باملجاالت  املختصني  من  األردنية  الجامعات  أساتذة 

موافقة)%80(  نسبة  اعتامد  وتم  واإلدارية،  الرتبوية 

من االتفاق من املحكمني.

للتأكد من ثبات أداة الدراسة،  ثبات أداة الدراسة: 

حسب  الداخيل  االتساق  طريقة  استخدام  تم 

معادلة كرونباخ ألفا وقد تراوحت معامالت الثبات 

للمجاالت بني)820.- 0.88(، وقد جاءت جميع قيم 

معامل الثبات مقبولة لغايات البحث.

نتائج الدراسة ومناقشتها

تناول هذا الجزء عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً لتسلسل 

أسئلتها، وذلك عىل النحو اآليت:

مامرسة  درجة  ما  األول:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة  درجة 

اململكة األردنية الهاشمية؟. لإلجابة عن هذا السؤال 

واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم 

مامرسة  درجة  مامرسة  درجة  لدرجة  املعيارية 

األردنية  اململكة  مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة 

الهاشمية، والجدول )1( يبني ذلك.

الجدول )1(:املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ودرجة التقدير لدرجة مامرسة 

القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس اململكة األردنية الهاشمية مرتبة تنازلياً.

الرتبة
رقم 

املجال
املتوسط الحسايباملجاالت

االنحراف 

املعياري
الدرجة

متوسطة3.590.87العالقات االنسانية13
متوسطة3.560.72اتقان العمل26
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متوسطة3.500.74العمل بروح الفريق34
متوسطة3.490.85الصدق واالمانة41
متوسطة3.470.87القدوة الحسنة55
متوسطة3.450.80العدالة والنزاهة62

متوسطة3.510.62الدرجة الكلية

بالقيم  القيادة  مامرسة  درجة  أن  الجدول)1(  يبني 

من  الهاشمية  األردنية  اململكة  مدارس  مدراء  لدى 

بلغ  مبتوسط حسايب  متوسطة،  املعلمني  نظر  وجهة 

وتراوحت   .)0.62( بلغ  معياري  وبانحراف   ،)3.51(

 –  3.59( بني  ما  للمجاالت  الحسابية  املتوسطات 

متوسطة،  بدرجة  املجاالت  جميع  وجاءت   ،)3.45

حيث جاء مجال العالقات االنسانية يف الرتبة األوىل 

بأعىل متوسط حسايب بلغ )3.59(، وبانحراف معياري 

بلغ )0.87(، وبدرجة متوسطة، تاله يف الرتبة الثانية 

 ،)3.56( بلغ  حسايب  مبتوسط  العمل  اتقان  مجال 

متوسطة،  وبدرجة   ،)0.72( بلغ  معياري  وبانحراف 

الفريق  بروح  العمل  مجال  الثالثة  الرتبة  يف  تاله 

مبتوسط حسايب بلغ )3.50(، وبانحراف معياري بلغ  

جاء  الرابعة  الرتبة  ويف  متوسطة،  )0.74(وبدرجة 

مجال الصدق واالمانة مبتوسط حسايب بلغ )3.49(، 

متوسطة،  وبدرجة   ،)0.85( بلغ  معياري  وبانحراف 

تاله يف الرتبة الخامسة مجال القدوة الحسنة مبتوسط 

حسايب بلغ )3.47(، وبانحراف معياري بلغ  0.87(( 

واألخرية  الخامسة  الرتبة  يف  تاله  متوسطة،  وبدرجة 

مجال العدالة والنزاهة مبتوسط حسايب بلغ )3.45(، 

وبانحراف معياري بلغ  0.80(( وبدرجة متوسطة.

فروق  هناك  هل  الثاين:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

يف   )α  ≥  0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

درجة  عن  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط 

اململكة  مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة  مامرسة 

األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمني تعزى إىل 

لإلجابة  الخربة؟.  العلمي  املؤهل  الجنس،  متغريات: 

عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة 

عن درجة مامرسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس 

املعلمني  نظر  وجهة  من  الهاشمية  األردنية  اململكة 

حسب متغريات: الجنس، املؤهل العلمي، الخربة و 

الجدول )2( يوضح ذلك.

 الجدول)2(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت درجة مامرسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس

   .اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمني حسب متغريات الجنس واملؤهل العلمي والخربة

الفئاتاملتغري
الصدق 

واألمانة

العدالة 

والنزاهة

العالقات 

االنسانية

العمل بروح 

الفريق

القدوة 

الحسنة
الكيلاتقان العمل

ذكر
2.662.592.732.652.472.633.12س

0.950.951.010.910.970.871.25ع
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الجنس
أنثى

2.912.903.012.962.852.932.72س

1.031.030.951.011.070.960.98ع

املؤهاللعلمي

بكالوريوس
2.662.682.752.722.572.692.73س

0.950.990.980.971.060.921.01ع

دراسات 

عليا

2.902.702.952.812.622.813.01س

1.040.971.030.890.920.890.95ع

سنوات الخربة

أقل من 10 

سنوات

3.123.083.002.953.103.042.65س

1.251.401.271.291.301.250.91ع

10 سنوات 

فأكرث

2.722.652.802.702.522.692.96س

1.01 1.001.040.980.961.06ع
�س= املتو�سط احل�سابي    ع=االنحراف املعياري

املتوسطات  يف  ظاهرياً  تبايناً   )2( الجدول  يبني 

مامرسة  لدرجة  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية 

األردنية  اململكة  مدارس  مدراء  لدى  بالقيم  القيادة 

اختالف  بسبب  املعلمني  نظر  وجهة  من  الهاشمية 

واملؤهل  إناث(،  )ذكور،  الجنس  متغريات  فئات 

العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(، وسنوات الخربة 

ولبيان  فأكرث(،  سنوات   10 سنوات،    10 من  )أقل 

الحسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  داللة 

املجاالت  عىل  الثاليث  التباين  تحليل  استخدام  تم 

واألداة ككل والجدول )3( يبني ذلك.

الجدول )3(:تحليل التباين الثاليث ألثر متغري الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخربة عىل استجابات أفراد عينة 

الدراسة عن درجة مامرسة القيادة بالقيم لدى مدراء مدارس اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمني.

املجاالتمصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات
الداللة قيمة ف

لجنس

هوتلنج = 0.028

ح= 0.553

2.7312.732.8500.09الصدق واألمانة

3.1113.113.1740.08العدالة والنزاهة

2.8412.842.8300.09العالقات االنسانية

2.4412.442.6640.11العمل بروح الفريق

3.8113.813.6950.06القدوة الحسنة

0.12510.1250.1310.62اتقان العمل

2.9112.913.4900.06

املؤهل العلمي

هوتلنج= 0.076

ح= 0.058

1.5011.501.5670.21الصدق واألمانة

0.12010.1200.0000.99العدالة والنزاهة

0.23010.2300.2320.53العالقات االنسانية

0.63910.6390.6370.43العمل بروح الفريق

0.12010.1200.1310.64القدوة الحسنة

0.00410.0040.0040.95اتقان العمل
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املجاالتمصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

الداللة 

اإلحصائية

لجنس

هوتلنج = 0.028

ح= 0.553

0.24410.2440.2930.59الكيل

1.7211.720.8990.41الصدق واألمانة

1.4911.490.7610.47العدالة والنزاهة

0.31610.3160.1580.83العالقات االنسانية

0.32010.3200.1750.84العمل بروح الفريق

2.6212.620.6170.54القدوة الحسنة

2.5412.541.2330.29اتقان العمل

املؤهل العلمي

هوتلنج= 0.076

ح= 0.058

0.89110.8910.5340.59الكيل

141.8411480.958العدالة والنزاهة

145.1701480.981العالقات االنسانية

148.5821481.004العمل بروح الفريق

142.8511481.033القدوة الحسنة

135.6091480.916اتقان العمل

152.8401481.033العدالة والنزاهة

123.5141480.835الكيل

لجنس

هوتلنج = 0.028

ح= 0.553

1318.219155العدالة والنزاهة

1273.864155العالقات االنسانية

1202.687155العمل بروح الفريق

1387.587155القدوة الحسنة

1315.926155اتقان العمل

1202.592155العدالة والنزاهة

1285.348155الكيل

داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )3( الجدول  يبني 

يف   )α  ≥  0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية 

درجة  عن  الدراسة  عينة  افراد  استجابات  متوسط 

اململكة  بالقيم لدى مدراء مدارس  القيادة  مامرسة 

األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمني تعزى إىل 

متغريات: الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخربة.

التوصيات:

يويص  الدراسة  إليها  التي توصلت  النتائج  بناء عىل 

الباحثان باآليت:

تعزيز القيم التنظيمية عملياً لينعكس ذلك عىل   -1

التي  للمدرسة  التنظيمي  الوالء  مستوى  زيادة 

يعملون بها لتحقيق أهدافها املنشودة.
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مبضامني  للمدراء  التدريبية  الدورات  تضمني   -2

للمستوى  يصبح  بحيث  التنظيمية،  القيم  

التعليمي أثر يف مامرسة القيم التنظيمية.

لدى  الرتبوية  التنظيمية  القيم  مفهوم  تعزيز   -3

العاملني وذلك بتحقيق أهدافهم الشخصية من 

مايصبون  تحقيق  فرص  عملهم،وزيادة  خالل 

إليه بخلق الفرص املتكافئة بينهم.

وربطها  التنظيمية  القيم  حول  دراسات  إجراء   -4

املدرك،  التنظيمي  الدعم  مثل  أخرى  مبتغريات 

األمناط  التنظيمية،  الثقة  التنظيمية،  الثقافة 

القيادية.
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الحمد لله رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف 

وصحبه  آله  وعىل  محمد  نبينا   ، واملرسلني  األنبياء 

وسائل  أهم  من  اللغة  فتُعد   : بعد  أما   ، أجمعني 

مع  تواصله  يف  اإلنسان  عليها  يعتمد  التي  االتصال 

اآلخرين، ومن أبرز ما ميز الله تعاىل به اإلنسان من 

سائر املخلوقات، وعن طريقها يستطيع اإلنسان أن 

يكتسب العلوم واملعارف التي يحتاجها ليكون عضواً 

فاعالً يف مجتمعه. 

بني  من  رفيعة  ومنزلة  سامية  مكانة  العربية  وللغة 

لتكون  عز وجل  الله  اختارها  ، حيث  اللغات  سائر 

الذي  الكريم  القرآن  وهو   ، كتاب ساموي  لغة خري 

أنزل عىل خري رسول محمد صىل الله عليه وسلم ، 

وتكفل سبحانه بحفظها ضمن تكفله بحفظ القرآن 

كَْر َوإِنَّا  الكريم ، كام قال تعاىل : ﴿ إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ

لَُه لََحاِفظُوَن ﴾)1( . 

وملا لهذه اللغة من أهمية عظيمة وملا تتمتع به من 

خصائص كثرية ، بذل  املختصون بها جهوداً كبرية يف 

خدمتها ويف تعلمها وتعليمها يف كثري من املؤسسات 

األزمان  مختلف  يف  البحثية  واملراكز  التعليمية 

والبلدان .  

ويُعـد التعليم مهـنة ذات أهــمية خاصـة تــوجب 

إليـها،  االنتـامء  حــق  أداء  بهـا  املختصــني  عىل 

إخالصاً يف العمل، وصدقاً مع النفس ومع املتعلمني، 

وعطاًء مستمراً لنرش العلم والخري بني الناس. 

املنزلة  عالية  الشأن  رفيعة  رسالة  التعليم  وملهنة 

يف  فاعل  أثر  من  لها  ملا  الجميع،  باهتامم  تحظى 

حارض األمة ومستقبلها، كام أن املعلم صاحب رسالة 

وال  بأهميتها،  ويؤمن  عظمتها،  يستشعر  أن  ينبغي 

يضن عىل أدائها بغاٍل وال رخيص، ويسعى إىل تخطي 

كل عقبة تعرتض طريقه يف أداء رسالته.  

املجتمعات  لحياة  مهامً  منطلقاً  األخالق  وتُعد 

ومؤسساتها ووظائفها ومهنها، ومن املعلوم أن لكل 

مهنة يف املجتمع اإلنساين أخالقيات وقيم سامية البد 

إليها،  املنتسبني  ِقبل  من  بها  وااللتزام  مراعاتها  من 

سعياً إىل تحقيق أعىل مواصفات الجودة واإلتقان يف 

أداء هذه املهنة.

تعليم  ومهنة  عموماً  التعليم  مهنة  سمو  ويتجىل 

مضمونها  يف  ورفعتها  بغريها  للناطقني  العربية 

وآثارها  املهني  مسارها  يحدد  الذي  األخالقي 

القيم اخللقية ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

 اأ. د. مفرح بن �سليمان القو�سي

القيم الخلقية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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والبيئة  واملتعلم  املعلم  عىل  والرتبوية  التعليمية 

التعليمية عموماً. 

ولإلسهام يف بيان القيم الخلقية ملعلم اللغة العربية 

يف  به  للمشاركة  البحث  هذا  جاء  بغريها  للناطقني 

املؤمتر الدويل الحادي عرش حول )الربامج التعليمية 

املستندة عىل القيم ودورها يف بناء الشخصية( الذي 

 /20  –18 الفرتة  خالل  بالهند  كرياال  جامعة  تنظمه 

فرباير/ 2019م.

أهداف البحث: 

يهدف البحث إىل ما ييل: 

1- اإلسهام يف ترسيخ القيم الخلقية يف بناء الشخصية 

يف الربامج التعليمية. 

واإلتقان  الجودة  معايري  تحديد  يف  اإلسهام    -2

بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  مبعلم  الخاصة 

من خالل إبراز القيم الخلقية التي ينبغي عليه 

االلتزام بها يف مامرسة مهنته.  

القيم  إضفاء  يف  املعلم  أثر  إبراز  يف  اإلسهام    -3

الخلقية الرتبوية أثناء التدريس. 

خطة البحث : 

ومبحثني، •  ومتهيد،  مقدمة،  من:  البحث  يتكون 

وخامتة .

موضوع •  أهمية  بيان  عىل:  املقدمة  تشتمل 

البحث، وخطته، ومنهجه.

مبصطلحات •  التعريف  عىل:  التمهيد  ويشتمل 

البحث األساسية.  

الخلقية •  القيم  ببيان:  األول  املبحث  ويختص 

الذاتية ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

املهنية •  القيم  ببيان:  الثاين  املبحث  ويختص   -

والرتبوية ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها.  

النتائج •  أبرز  بيان  عىل:  الخامتة  وتشتمل   -

العلمية للبحث.

منهج البحث: 

منهج  اتباع  البــحث  موضوع  طبيــعة  تقتيض 

التأصييل  الجانب  فيه  يبــرز   ، إعداده  يف  تكاميل 

استــنباط  يف  والتحلييل  االستنباطي  الجانب  وكذا 

للناطقني  العربـية  اللــغة  ملعلم  الخلقيــة  القيم 

تقتضيه  مبا  العناية  مع   ، وتحليلها  ودراستها  بغريها 

الرجوع  ، من حيث  العلمي وأصوله  البحث  قواعد 

إىل املصادر األصيلة الخاصة مبوضوع البحث ، وعزو 

ومن   ، النبوية  األحاديث  وتخريج   ، القرآنية  اآليات 

طرح  يف  واليرس  السهولة  أسلوب  اعتامد  حيث 

واجتناب   ، البحث وعرضها ومعالجة مسائله  أفكار 

حيث  ومن   ، العبارة  وغموض  واإلطالة  اإلسهاب 

تزويد البحث بفهرس للمصادر واملراجع . واللَه أسأل 

العون والتوفيق والسداد ،،

التمـهيــــد 

لدينا يف البحث – بحسب ما ورد يف عنوانه – ثالثة 

ومعلم  الخلقية،  القيم  هي:  أساسية،  مصطلحات 

أبني  العربية.  اللغة  بغري  والناطقني  العربية،  اللغة 

املراد بها يف البحث يف الفقرات التالية:

أوالً: القيم الخلقية:

هام  كلمتني،  من  املصطلح  هذا  يتكون   

)القيم(، و)الُخلُقية(، أعرف بكل منهام فيام ييل:
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القيم:  أ ( 

القيم يف اللغة العربية جمع لكلمة )قيمة( ، والقيمة 

مأخوذة من االستقامة ، يُقال : أَقمُت اليشَء وقومتُُه 

كُتٌُب  ِفيَها  ، ومنه قوله تعاىل ﴿  ، أي: استقام  فقام 

قَيَِّمٌة ﴾)2( ، أي: مستقيمة تبني الحق من الباطل عىل 

استواء وبرهان)3( .

كامنة يف طبيعة  عينية  : صفة  االصطالح  والقيم يف 

الظروف  بتغري  تتغري  ال  واألشياء  واألفعال  األقوال 

واألحوال)4( . وتستخدم دامئاً مرادفة للُمثُل واألخالق.  

الخلقية:   ب ( 

الُخلـُقية يف اللغة العربية نسبة إىل )األخالق( ، وهي 

السجية   : والالم  الخاء  بضم  والُخلُق   ، ُخلُق  جــمع 

والطبع واملروءة والدين)5(.

الغزايل  ، فقد عرفه  العلامء  الخلق يف اصطالح  وأما 

بأنه : »هيئة يف النفس راسخة ، عنها تصدر األفعال 

بسهولة ويرس، من غري حاجة إىل فكر وروية ، فإن 

الجميلة  األفعال  عنها  تصدر  بحيث  الهيئة  كانت 

املحمودة عقالً ورشعاً ُسميت تلك الهيئة خلقاً حسناً 

ُسميت  القبيحة  األفعال  عنها  الصادر  كان  وإن   ،

الهيئة التي هي املصدر خلقاً سيئاً«)6(.

يف  املوجودة  للهيئة   « اسم   : بأنه  األصفهاين  وعرفه 

النفس التي يصدر عنها الفعل بال فكر«)7(.

ثانياً: معلم اللغة العربية: 

يتقن  الذي  املعلم  هنا:  العربية  اللغة  مبعلم  يُقصد 

بقواعدها  واملعرفة  العلم  وميتلك  العربية  اللغة 

وعلومها وآدابها، ولديه القدرات املهنية عىل إمداد 

طالبه بذلك كله ، وتنمية مهاراتهم اللغوية ورغباتهم 

يف االستزادة العلمية والتطوير واإلبداع . 

ثالثاً: الناطقني بغري اللغة العربية: 

يُقصد بالناطقني بغري اللغة العربية: جميع الراغبني 

العربية ممن ال يحسنونها من غري  اللغــة  يف تعلم 

العــرب، امللتحقني بالربامج التعليمية يف املؤسسات 

عىل  العربية،  اللغة  بتعليم  املختصة  التعليمية 

اختالف فئاتهم ولغاتهم وأعامرهم وجنسياتهم.  

التوطئة: 

توفرها  من  البد  كثرية  خلقية  قيامً  هناك  أن  الشك 

خصوصاً،  العربية  اللغة  ومعلم  عموماً،  املعلم  يف 

لتطوير تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،  سعياً 

وتحقيق أعىل معايري الجودة واإلتقان فيه. وبالتأمل 

ميكن  أنه  يل  تبني  واملختلفة  الكثرية  القيم  هذه  يف 

تصنيفها إىل نوعني أو قسمني: 

املعلم  بشخصية  مرتبطة  ذاتية  خلقية  قيم  األول: 

نفسه. 

مبهنة  مرتبطة  وتربوية  مهنية  خلقية  قيم  والثاين: 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

مبحث  يف  النوعني  هذين  من  نوع  كل  وسأتناول 

مستقل، وذلك عىل النحو التايل :  

املبحث األول

القيم الخلقية الذاتية ملعلم اللغة العربية للناطقني 

بغريها

عموماً  املجتمع  ألفراد  حسنة  قدوة  املعلم  يُعّد 

بالعديد  تحليه  من  البد  ولذا  وللمتعلمني خصوصاً، 

عمله  ليؤدي  الحسنة،  والقيم  الفاضلة  األخالق  من 

القيم الخلقية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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الجودة  درجات  أعىل  لتحقيق  األمثل  الوجه  عىل 

واإلتقان فيه. 

وال شك أن لألخالق أهمية بالغة يف حياة اإلنسان، ملا 

لها من أثر كبري يف سلوكه وما يصدر عنه من أقوال 

ملا هو مستقر  موافق  اإلنسان  وأفعال، وألن سلوك 

يف نفسه من معــان وصفات، فكل صــفة تظهر يف 

القلب يظـهر أثــرها عىل الجــوارح، فأفعال اإلنسان 

نفسه من معان وصفات صلة  مبا يف  دامئاً  موصولة 

فروع الشجرة بجذورها الضاربة يف باطن األرض.

وعليه ميكن القول : إن صالح أفعال اإلنسان مرتبط 

بصالح أخالقه، ألن الفرع بأصله ، فإذا صلح األصل 

، يقول  الفرع  ، وإذا فسد األصل فسد  الفرع  صلح 

تعاىل: ﴿ َوالْبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُه ِبِإْذِن َربِِّه  َوالَِّذي 

َخبَُث اَل يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا﴾ )8(.

ولعل من أبرز القيم واألخالق التي ينبغي االلتزام بها 

من ِقبل املعلم عموماً ومعلم اللغة العربية للناطقني 

بغريها خصوصاً ما ييل: 

1-  اإلخالص: 

ينبغي عىل املعلم اإلخالص يف أداء مهامه التعليمية 

بعمله عىل  القيام  بها، ألنه ال ميكنه  التهاون  وعدم 

أكمل وجه وأحسنه إال إذا تحقق فيه اإلخالص منه، 

فاإلخالص هو الباعث الذي يحفزه عىل إتقان عمله، 

ويدفعه إىل إجادته، ويعينه عىل تحمل املتاعب فيه، 

وبذل الكثري من الجهد يف إنجازه. 

وتوفر هذا الخلق الكريم يف املعلم يُعّد من العوامل 

الرئيسة التي تحول دون وقوع الخلل واالنحراف عن 

الطريق الصحيح يف أداء املهام املنوطة به، فهو مبثابة 

صامم األمان ضد الخلل بكل صوره وأشكاله. 

ومن معاين اإلخالص وصوره املتعددة: وجود الرقابة 

إحساس  الرقابة  هذه  ومبعث  املعلم،  يف  الذاتية 

وكل  سلوكه  يرى  تعاىل  الله  بأن  واستشعاره  املعلم 

ومجازيه  عنها  مسائله  وأنه  عمله،  أداء  ترصفاته يف 

عليها يوم القيامة، يقول تعاىل: ﴿ وَكُلَّ إِنَْساٍن أَلْزَْمَناُه 

يَلَْقاُه  كِتَابًا  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  لَُه  َونُْخِرُج  ُعُنِقِه  يِف  طَائِرَُه 

َمْنُشوًرا . اقَْرأْ كِتَابََك كََفى ِبَنْفِسَك الْيَْوَم َعلَيَْك َحِسيبًا 

.)9( ﴾

مبنـزلة  يرتفع  تعاىل  لله  وإخالصها  النية  صالح  إن 

متقبالً  البحت فيجعله عمالً صالحاً  الدنيوي  العمل 

يقــول   ، وجل  عـــز  الله  عند  العظيم  األجر  له   ،

النبيملسو هيلع هللا ىلص: ) ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 

به  له  كان  إال  بهيمة  أو  إنسان  أو  طري  منه  فيأكل 

صدقة ( )10(.

فعىل املعلم يف مجال عمله أن يجعل كل ما يكتبه 

يــده  فيه  ويتعب  عقله  فيه  يكد  وما  يحسبه  وما 

عمالً صالحاً يقصد به مصلــحة البالد والعباد ورىض 

رب العباد، ليكون من عباد الله املخلصني الذين أثنى 

وينبغي  الكريم،  كتابه  محكم  يف  عليهم  تعاىل  الله 

عىل  فيه  ه  وِجدِّ عمله  يف  إخالصه  يجعل  أال  عليه 

قدر ما يتقاضاه من مرتب شهري، أو حوافز مادية 

ومعنوية. 

2- األمـانـة:

األمانة من لوازم اإلخالص ، وهي من أهم األخالق 

الدين  من  ألنها  العامل  بها  يتصف  أن  يجب  التي 

َحْملها  والجبال  واألرض  السموات  أبت  ولثقلها   ،

وَحملَها اإلنسان، وقد ورد يف القرآن الكريم ما يؤكد 

من  أكرث  يف  العامل  يف  الكريم  الخلق  هذا  أهمية 

موضع ، من ذلك عىل سبيل املثال : قوله تعاىل : ﴿ 
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الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا  أَيَُّها  يَا 

أََمانَاتُِكْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن ﴾ )11(، وقوله تعاىل : ﴿ إِنَّ 

اللََّه يَأُْمرُكُْم أَن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إىَِلٰ أَْهلَِها ﴾ )12(.

)ال   : األمانة  أهمية  عىل  مؤكداً  النبيملسو هيلع هللا ىلص   ويقول 

إميان ملن ال أمانة له()13(، ويقول كذلك : )أد األمانة 

إىل من ائتمنك وال تخن من خانك()14(.

» واألمانة يف نظر اإلسالم واسـعة الداللة ، فهي ترمز 

إىل معان شتى ، مناطها جميعاً شعور املرء بتبعته يف 

كل أمر يوكل إليه ، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه 

أمام ربه عىل النحو الذي فصله الحديث الكريم : ) 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالرجل راع يف 

أهله وهو مسؤول عن رعيته ، واملرأة يف بيت زوجها 

مال  يف  والخادم   ، رعيتها  عن  مسؤولة  وهي  راعية 

سيده راع وهو مسؤول عن رعيته()15( »)16(.

ولألمانة هنا معاين وصور عديدة، منها: 

1- أن يحرص املعلم عىل أوقات الربنامج التعليمي، 

إليه،  املوكول  العمل  إنجاز  برسعة  يستثمره  وأن 

الوقت  إضاعة  وعدم   ، عمله  يف  كامالً  واجبه  وأداء 

بطبيعة  لها  عالقة  ال  بأمور  االنشغال  يف  وتبديده 

مهامه التعليمية ، ويقتيض ذلك منه أن يستثمر كل 

وقت مخصص ألداء مهامه ، فال يدع فرصة تذهب 

وزيادة  قدراتهم  وتحسني  طالبه  إفادة  دون  سدى 

ذلك  يقتيض  كام   ، قدراتهم  من  والرفع  معلوماتهم 

منه أن يرعى حقوق املتعلمني التي ُوضعت بني يديه 

، فليس أعظم خيانة من رجل توىل أمور الناس فنام 

عنها حتى أضاعها . 

2- أن يكون أميناً يف حمل العلم ونقله إىل طالبه نقالً 

صحيحاً سليامً، دون طمس أو تحريف، وأن يتحرى 

نسبتها  ويف  وآراءهم  اللغويني  أقوال  نقل  يف  الدقة 

إليهم.  

3- أال يستغل موقعه يف العمل لجر منفعة شخصية 

غري  املادي  للتكسب  أو   ، وصداقته  ولقرابته  له 

محاباة  مقابل  والرشاوي  الهدايا  كتلقي  املرشوع 

وتسهيالت للُمهدين أو الراشني من املتعلمني . يـقول 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )من استعملناه عىل عمل فـرزقناه رزقاً 

، فـام أخذ بـعـد ذلك فهو غلول( ، ويف رواية أخرى 

: )من استعملناه منكم عىل عمل فكتمنا مخيطاً فام 

فوقه كان غلوالً يأيت به يوم القيامة ()17(، ويقول عز 

وجل عن هذا الغلول : ﴿ َوَما كَاَن لَِنِبيٍّ أَن يَُغلَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ٰ كُلُّ  َوَمن يَْغلُْل يَأِْت مِبَا َغلَّ يَْوَم الِْقيَاَمِة ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ تَُوىفَّ

وعــــن   .)18(  ﴾ يُظْلَُموَن  اَل  َوُهْم  كََسبَْت  ا  مَّ نَْفٍس 

عبـد الله بن عمــرو ريض الله عنهــام أنه قــال : ) 

لعن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الرايش واملرتيش()19(.

4- املحافظة عىل أرسار املتعلمني يف ما يخص أحوالهم 

الشخصية واالجتامعية  وكتامنها، فذلك من األخالق 

ثواباً  لها  ، وجعل  اإلسالم  التي حث عليها  الحميدة 

جزيالً وفضالً عظيامً عند الله ويف حياة الناس . 

وهذا الخلق الكريم من أقوى أسباب النجاح ، وأدوم 

لصالح األحوال وتحقيق الطموحات . يقول املاوردي 

: » اعلم أن كتامن األرسار من أقوى أسباب النجاح 

وأدوم ألحوال الصالح« )20(، ويقول أبو حاتم البستي 

وكان   ، تدبريه  له  تم  بالكتامن رسه  ن  حصَّ من   «  :

له الظفر مبا يريد والسالمة من العيب والرضر وإن 
أخطأه التمكن والظفر« )21(.

3- العدل: 

العدل مبدأ من املبادئ األساسية يف اإلسالم، بل هو 
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سمـة اإلسالم، وميزان االجتامع اإلنساين، وعليه يقوم 

بناء الجامعة. وكل عمل ال يقوم عىل العدل البد أن 

يضطرب ويختّل مهام كانت قوة التنظيم فيه.

من  الغـاية  هــــو  الناس  بني  العـدل  إقـــامة  إن 

تعاىل:  يـقول   ، الكتب  وإنـزاله  الـرسل  الله  إرسال 

الِْكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنزَلَْنا  ِبالْبَيَِّناِت  رُُسلََنا  أَرَْسلَْنا  لََقْد   ﴿

َوالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط ﴾ )22( ، ومام يدل عىل 

أهمية العدل ووجوبه أن الله سبحانه نزه نفسه عن 

ٍم  ِبظاَلَّ أَنَا  َوَما  لََديَّ  الَْقْوُل  ُل  يُبَدَّ َما   ﴿ : الظلم فقال 

ِّلَْعِبيِد ﴾ )23(، بل إنه سبحانه حرمه عىل نفسه وعىل  لل

: ) يا عبادي إين  ، فقال يف الحديث القديس  عباده 

حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم محرماً فال 

تظاملوا ()24(.

وجاء األمـر بالعــدل يف آيات عـــديدة يف كتاب الله 

منها : قــوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن 

َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرىَبٰ ﴾)25( ، ووعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص املقسط 

العادل بالجزاء الحسن يوم القيامة ، حيث قال : ) 

الله عىل منابر من نور عن ميني  إن املقسطني عند 

الرحمن عز وجل – وكلتا يديه ميني – الذين يعدلون 

يف حكمهم وأهليهم وما ُولُّوا ()26(.

والعدل يف اإلسالم: وضع اليشء موضعه، وأن ينال كل 

إنسان مثار عمله ويتحمل تبعة فعله.

وللعدل هنا من ِقَبل املعلم صور كثرية، منها:

1- املساواة بني الطــالب املتعلمني يف حسـن التعامل 

من  ذلك  يف  بينهم  متييز  دون  الحقــوق،  بذل  ويف 

غري مربر رشعي منطقي، فإن العدل يقتيض املساواة 

بني املتامثلني، إال أنه ينبغي أن يقال للمحسن منهم 

أحسنت ويكافئ عىل هذا اإلحسان، ويقال للمقرص 

قرّصت، ويحاسب عىل هذا التقصري إذا كان مقصوداً 

منح  يف  واملقرص  املحسن  بني  يساوي  وأال  متعمداً، 

الدرجات العلمية، بل يعطي كل ذي حق حقه. 

التكليف  يف  املتعلمني  الطالب  بني  املساواة   -2

باألعامل واملهام العلمية، من حيث حجمها والقدرة 

عليها، مع مـراعاة الفروق الفردية بينهم والتفـاوت 

يف الطاقـات واإلمكانات والقــدرات املهارية . 

3- االلتزام بالحياد واملوضوعية يف تقييم أداء الطالب 

من  املعتمدة  العلمية  املعايري  توحيد  املتعلمني ويف 

آثاراً  االلتزام  التقييم، وال شك أن لهذا  ِقبَلِه يف هذا 

أطراف  كل  وعىل  املتعلمني  عىل  حسنة  إيجابية 

نحو  مشاعرهم  سيقوي  حيث  التعليمية،  العملية 

وسيدفعهم  إليها،  ينتمون  التي  التعليمية  املؤسسة 

التعلم  بالتايل إىل بذل أقىص جهدهم لرفع مستوى 

واألداء لديهم.

4- التواضع: 

التواضع فضيلة خلقية محمودة مطلوبة ، ورد الحث 

النصوص  من  العديد  يف  ضدها  عن  والنهي  عليها 

الرشعية ، يقول الله عز وجل : ﴿ َواَل مَتِْش يِف اأْلَرِْض 

َمرًَحا ، إِنََّك لَن تَْخرَِق اأْلَرَْض َولَن تَبْلَُغ الِْجبَاَل طُواًل 

إال  لله  أحد  تواضع  )ما   : النبي)ص(   ويقول   ،)27(﴾

رفعه()28( ، ويقول عبدالله بن مسعـود)رض(  تبعـاً 

يوم  الله  رفعه  تخشعاً  لله  تواضع  من   «  : لذلك 

القيامة« )29(.

ويتأكد االلتزام بخلق التواضع بصفة خاصة يف تعامل 

املعلم مع طالبه ِبغض النظر عن أديانهم وبلدانهم 

يف  ويدخل  العمرية،  وفئاتهم  وأجناسهم  وألوانهم 

الحديث  يف  والتبسط  إليهم،  االستامع  حسن  ذلك: 
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معهم، ومشاركتهم إشكاالتهم التعليمية إن وجدت، 

وتفقد متطلباتهم وحاجاتهم وتفهمها.

مرض  املعلمني  ِقبَل  من  والكرب  والغرور  التعايل  إن 

سلويك نفيس قبل أن يكون مرضاً وظيفياً، يجعلهم ال 

يرون خلل أنفسهم، ناهيك عن السعي إىل سد عيبها 

وتقويم اعوجاجها. كام أنه يؤدي - غالباً - إىل إيجاد 

حواجز نفسية تحول دون التواصل الفعال املطلوب 

مع طالبهم. 

5- حسن التعامل مع الطالب املتعلمني:

طالبه  مع  التعامل  يحسن  أن  املعلم  عىل  ينبغي 

املتعلمني عىل يديه، وذلك باتباع ماييل:

أ( احرتامهم واللطف معهم والرفق بهم ، فهذه من 

ضمن  اإلسالم  عليها  حث  التي  الحميدة  الخصال 

طائفة من األحاديث النبوية الصحيحة ، منها: قوله 

الناس ال يرحمه  الصالة والسالم:)من ال يرحم  عليه 

الله()30(، ، وقــوله:)إن الله يُحب الرفق يف األمر كله(

)31( ، وقوله كذلك : )اللهم من ويل من أمر أمتي شيئاً 

فشق عليهم فاشقـق عليه ، ومن ويل من أمر أمتي 

شيئاً فرفق بهم فارفــق به ()32(.

إن القسوة والجفاء والغلظة طبع يسء ينكره اإلسالم 

يرتبط مبنطق  ال  النفس  عنه ألنه جفاف يف  وينهى 

وال عدالة. وإما الرفق والرحمة فهو من دالئل اإلميان 

والتقوى ، ولذا يقول عز وجل ممتدحاً عباده املؤمنني 

اللَِّه  رَُّسوُل  ٌد  َحمَّ الكريم : ﴿ مُّ الخلق  متسكهم بهذا 

اِر رَُحاَمُء بَيَْنُهْم ﴾  اُء َعىَل الُْكفَّ ملسو هيلع هللا ىلصَوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ

.)33(

تعاىل،  لله  الفعل  صفات  من  صفة  الرحمة  أن  كام 
وقد جعل منها جزءاً يرتاحم الخلق بها فيام بينهم) 

34(، يقول  : )جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك 

جزءاً  األرض  يف  وأنزل  جزءاً  وتسعني  تسعة  عنده 

ترفع  حتى  الخلق  ترتاحم  الجزء  ذلك  فمن  واحداً، 

الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه()35(.

        ب( البشاشة وطالقة الوجه عند لقائهم وطيب 

عظيم  مصدر  الكريم  الخلق  فهذا   ، معهم  الكالم 

يف  وسبب  والتعليمية  الرتبـوية  املهـمة  يف  للنجاح 

تكوين مجتمع راق متحاب متكافل ، ولذا ُعني به 

املربون املصلحون ، ودعا إليه القرآن الكريم يف قوله 

تعاىل: ﴿ َوقُل لِِّعبَاِدي يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن﴾ )36(، 

ويف قوله أيضاً: ﴿ َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا ﴾ )37( . 

)ال   : قولهملسو هيلع هللا ىلص   يف  النبوية  السنة  إليه  دعت  كام 

تحقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه 

 ، مترة  بشق  ولو  النار  )اتقوا   : قوله  ويف   ،)38 طلق() 

فمن مل يجد فبكلمة طيبة()39(.

املشورة  بتقديم  وذلك   ، إليهم  اإلحسان  ج(        

وإتقانهم  تعلمهم  يخص  أمر  كل  يف  لهم  والنصح 

اللغة العربية ، واختيار أفضل الخيارات املتاحة لهم 

، واملبادرة إىل تقديم كل خدمة ممكنة لهم . يـقول 

كرب  من  كربة  مؤمن  عـن  نفَّس  ملسو هيلع هللا ىلص)من  النبي 

الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ()40(.

       د( احتامل األذى والعفو والصفح عمن أخطأ 

بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  ِبحقِه منهم، فمعلم 

يتفاوتون يف  املتعلمني،  لديه فئات شتى من  يدرس 

أمزجتهم وقناعاتهم وطباعهم، فعليه أن يوطن نفسه 

أو  أذى  من  بعضهم  من  يصدر  قد  ما  احتامل  عىل 

سلوك خاطئ، وذلك امتثاالً ألمر الله عز وجل بهذا، 

واحتساباً لألجر العظيم عنده سبحانه يوم القيامة.
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يقـول تعاىل يف الحـث عىل هذا الخلق الكريم : ﴿ 

ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعرِْف َوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلِنَي﴾ 41(، 

ويخرب   ،)  (  ﴾ الَْجِميَل  ْفَح  الصَّ فَاْصَفِح   ﴿  : ويقول 

ويَُعّدهم  الخلق  هذا  ألصحاب  محبته  عن  سبحانه 

من املحسنني، حيث يقول يف معرض املدح لهم: ﴿ 

الَْغيَْظ  َوالَْكاِظِمنَي  َّاِء  َوالرضَّ َّاِء  الرسَّ يِف  يُنِفُقوَن  الَِّذيَن 

الُْمْحِسِننَي ﴾  يُِحبُّ  َواللَُّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّاِس  َعِن  َوالَْعاِفنَي 

 .)42(

ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبيناً األجــر العظيم الذي ينتظر 

كظم  )من   : القيامة  يــوم  والصفح  العفــو  أهل 

غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عىل رؤوس 

الخالئق يوم القيامة حتى يخريه يف أي الحور شاء(

. )43(

وسيلة  بكل  محبتهم  نيل  إىل  السعي  هـ(        

مرشوعة ممكنة، ذلك أن محبة املتعلم ملعلمه من 

أهم عوامل محبته للمقرر الدرايس الذي يتوىل هذا 

املعلم مهمة تدريسه إياه، واستسهال صعبه، والتألق 

فيه، فعىل معلم اللغة العربية أن يجتهد يف امتالك 

أداء  قلوب طالبه، فال شك أن ذلك مام يعينه عىل 

مهامه التعليمية ونجاحه فيه.   

املبحث الثاني

القيم الخلقية املهنية والرتبوية ملعلم اللغة العربية 

للناطقني بغريها

املعلم عموماً، ومعلم اللغة العربية خصوصاً صاحب 

رسالة جليلة، ينبغي عليه استشعار عظمتها وإدراك 

أهميتها، وأداء حقها مبهنية عالية. ومام يعينه عىل 

ذلك: أن تتوفر فيه الكثري من القيم املهنية والرتبوية 

التي ميكن تصنيف أبرزها يف األخالق الثالثة التالية: 

أوالً: القـوة : 

الضعف)44(،  نـقيـض  العــربية  اللغة  يف  الـقـوة 

وتـستـخدم تارة مبعنى الـقــدرة كام يف قوله تعاىل﴿ 

ٍة﴾ )45(، وتارة أخرى مبعنى التهيؤ  ُخُذوا َما آتَيَْناكُم ِبُقوَّ

املوجود يف اليشء ، نحو أن يقال : النوى بالقوة نخٌل 

، أي متهٌيء ومرتشح أن يكون منه ذلك . 

حسية،  قوة  وهي  البدن  يف  تكون  القدرة  وهذه 

وتكون أيضاً يف القلب وهي قوة معنوية.

وتختلف محددات )القوة( ومعايريها من عمل إىل 

والقدرات  العمل  هذا  طبيعة  بحسب  وذلك  آخر، 

الذاتية الالزمة للقيام به. 

الحسية  القوة  بصفة  املعلم  يتصف  أن  وينبغي 

واملعنوية ليكون مؤهالً للعمل الذي يقوم به، وذلك 

بأن يتخذ جميع الوسائل واألساليب املرشوعة التي 

يف  وقوياً  للعمل،  وجاهزيته  بدنه  يف  قوياً  تجعله 

ويف  ومهاراته  معلوماته  يف  وقوياً  واجتهاده،  جده 

إدراكه الحتياجات ومتطلبات عمله، ليحقــق أقىص 

وصف  جاء  ولذا  للمتعـــلمني.  االستفادة  درجــات 

الرجل  ابنة  لسان  عىل  والسالم  الصالة  عليه  موىس 

الصالح شعيب بـ )القوي األمني(. 

     ولعل من أبرز صفات القوة الحسية واملعنوية يف 

معلم اللغة العربية للناطقني بغريها ما ييل: 

وأن  بها،  ومعتزاً  العربية  للغة  محباً  يكون  أن    -1

أدائه  يف  إيجابياً  أثراً  واالعتزاز  الحب  لهذا  يكون 

لعمله، معترباً هذا األداء رسالة علمية حضارية.  

2- أن يكون معداً إعداداً لغوياً متقناً يف كل املهارات 

اللغوية االتصالية األساسية واملتقدمة. 
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العربية،  اللغة  قواعد  من  متمكناً  يكون  أن   -3

محيطاً برشحها، قادراً عىل تطبيقها، عارفاً بشواذها، 

مستحرضاً ألمثلتها وشواهدها.

والرتكيبية  الصوتية  بالنظم  معرفة  له  تكون  أن   -4

والداللية للغة العربية، وكذا معرفة بالفنون األدبية 

العربية، وأن يُحسن مخارج الحروف وصفاتها، إذ بها 

يحسن النطق وتُقّوم األلسنة.  

وتنظيم  وجامله  الخط  حسن  مهارة  ميتلك  أن   -5

الكتابة، فذلك من األساسيات املهمة يف تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، فكام أن الطريقة الجيدة يف 

الكالم من حيث سهولة الحروف والكلامت وفصاحة 

تجذب  األوزان  واعتدال  الرتاكيب  وسالمة  األلفاظ 

القلوب وتأرس األلباب، فكذلك الخط الحسن فإنه – 

بانسيابية حروفه ودقة رسومه وجامل مظهره - يزيد 

الجمل والعبارات بياناً واملعاين إرشاقاً، ويحبب اللغة 

العربية وآدابها لعموم الدارسني لها. 

ثانياً: إتقان العمل: 

من األخالق املهنية والرتبوية املهمة يف مجال تعليم 

العمل  إحسان   : بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 

العمل  إتقان  عىل  يحض  اإلسالم  أن  ذلك   ، وإتقانه 

وزيادة اإلنتاج ، ويَعــّد ذلك أمانة ومسؤولية ، فليس 

البد  بل   ، بالعمل  القيام  مجرد  اإلسالم  يف  املطلوب 

وإحكام  مبهارة  وأدائه  فيه  واإلجادة  اإلحسان  من 

 ، سبحانه  ومرضاته  الله  محبة  لنيل  مدعاة  فذلك   ،

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )إن الله يحب إذا عمل أحدكم 

عمالً أن يتقنه( )46( .

تجاه  باملسؤولية  املعلم  شعور  العمل:  إتقان  ومن 

تربوي، وحسن  أو  تعليمي  عمل  من  إليه  يوكل  ما 

وبذل  إنجازه،  يف  والدقة  وتطويره،  لعمله،  رعايته 

يف  األخطاء  يف  الوقوع  اجتناب  يف  والطاقة  الوسع 

أدائه لهذا العمل.

ومام يعني عىل إتقان العمل ما ييل:

1- أن يلتزم املعلم بالتحدث باللغة العربية الفصيحة 

اللقاءات  ويف  الدراسية،  الصفوف  يف  الدارسني  مع 

واألنشطة الطالبية. 

2- أن يكون منطقياً يف تدرجه يف عرض قواعد اللغة 

العام  من  فينطلق  لطالبه،  العربية ورسد شواهدها 

إىل الخاص، ومن السهل إىل الصعب، ومن الواضح إىل 

املبهم، معتمداً يف ذلك عىل مهاراته املهنية، وواضعاً 

نُصب عينيه أن النحو العريب ليس غاية يف ذاته، بل 

وسيلة الجتناب اللحن وتقويم األلسن.    

3- أن يسعى إىل التطوير الذايت والنمو املهني لديه، 

ويكون ذلك باألمور املهمة التالية: 

أ( السعي إىل اكتساب ثقافة لغوية واسعة عميقة، 

والتجديد الدائم لعلومه ومعارفه، وصقل شخصيته 

املستمر  واالطالع  القراءة  كرثة  طريق  عن  اللغوية 

اللغة  معاجم  يف  والسيام  العربية،  اللغة  مجال  يف 

والبالغة  العريب  النحو  ومراجع  ومصادر  العربية 

يِجّد  ما  متابعة  والعروض. وكذا عن طريق  واألدب 

من استعامالت لغوية حديثة وما يصدر من قرارات 

ملجامع اللغة العربية يف هذا الشأن. 

ب( استخدام التقنية العلمية الحديثة يف أداء مهامه 

املعلومات  يف  العاملية  الثورة  ملواكبة  التعليمية 

واالتصاالت. 

4- أن ينهج منهجاً تكاملياً يف تدريس اللغة العربية 

عىل اعتبار أنها وحدة متكاملة يف بنائها مرتابطة يف 

القيم الخلقية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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ال  الواحد  كالجسد  فهي   ، وآدابها  وفنونها  قواعدها 

، فالبد أن  ميكن فصل أعضائه ومكوناته عن بعض 

 ، التكامل  هذا  املعلم  من  التعليمي  األداء  يعكس 

لها  املكونة  العنارص  بكل  اللغة  هذه  مُتارس  بحيث 

، ويُؤدي كل نظام منها وظيفته األساسية مع النظم 

األخرى)47(. 

5- أن يخطط ملهامه التعليمية، ويشمل ذلك ما ييل: 

تصميم خطط محكمة لتدريس مقررات تعليم  أ ( 

اللغة العربية لكل مرحلة دراسية عىل حدة. 

تحديد القدرات اللغوية للطالب املتعلمــني يف  ب ( 

كل صــف درايس عىل حدة. 

للمقررات  والرتبوية  التعليمية  األهداف  تحديد  ج( 

تلك األهداف  تنفيذ  الدراسية. وتحديد وسائل 

ثم تقوميها.  

األمثل،  الوجه  التدريسية عىل  املواقف  ينفذ  أن   -6

ويشمل ذلك ما ييل: 

بالعلوم  املتعلمني  الطالب  تزويد  يف  االجتهاد  أ(     

العربية  اللغة  الالزمة إلتقان  اللغوية  واملعارف 

قراءة وتحدثاً وكتابة. 

   ب( تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب املتعلمني، 

اللغة  استخدام  عىل  القدرة  من  لتمكينهم 

يف  أبنائها  مع  والحوار  التواصل  يف  العربية 

مجاالت الحياة والعمل املختلفة.

  ج( متابعة أداءهم وأنشطتهم الشفوية والتحريرية 

يف الصف التعليمي وتقييمها.

بكـل  الدرايس  الصـف  إدارة  أن يجتهـد يف   -7     

حكمة واقتـدار، ويشـمل ذلـك ما ييل: 

        أ( لفت انتباه الطالب املتعلمني طوال مدة 

املحارضة الدراسية بكل الوسائل املمكنة. 

        ب( ضبط النظام داخل الصف الدرايس. 

والتعليمية  الرتبوية  املشكالت  تفهم  ج(         

الدرايس  الصف  يف  الطالب  لبعض  تعرض  التي 

والنطق  الكتابة  ومعالجتها، وال سيام مشكالت 

السليم. 

ثالثاً: االلتزام بأنظمة العمل: 

معلم  عىل  يجب  التي  املهمة  املهنية  األخالق  ومن 

اللغة العربية للناطقني بغريها الحرص عليها والتحيل 

التعليمية  املؤسسة  يف  العمل  بأنظمة  االلتزام  بها: 

فذلك  املحددة،  وقوانينه  ولوائحه  بها  يعمل  التي 

أداء  يف  املعلم  هذا  نجاح  عوامل  من  رئيس  عامل 

عمله وإجادته فيه، وكلام تم االلتزام بهذه األنظمة 

اللغوي  املستوى  عىل  ذلك  أثر  انعكس  والقوانني 

للدارسني وجودة مخرجات التعليم يف هذه املؤسسة 

التعليمية. 

أمور عديدة،  العمل  بأنظمة  االلتزام  ويدخل ضمن 

منها: 

أ- االلتزام مبواعيد الدوام الدرايس وأوقاته يف املؤسسة 

فذلك  عليها،  واملحافظة  بها  يعمل  التي  التعليمية 

األنظمة  عليها  تنص  التي  العمل  واجبات  أهم  من 

والقوانني يف كل البالد. فيجب احرتام هذه املواعيد 

واألوقات والتقيد بها يف الحضور واالنرصاف، وعدم 

التغيب عن العمل إال لرضورة أو لظرف قاهر، وعدم 

االنشغال أثناء وقت العمل بأمور ومصالح شخصية 

أوقات  استثامر  عليه  وينبغي  بالعمل،  لها  عالقة  ال 

عليهم  يعود  ما  بكل  الدرايس  الدوام  أثناء  الدارسني 
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بالنفع والفائدة، وال سيام إكسابهم املهارات العلمية 

والعقلية التي تنمي لديهم التفكري العلمي الناقد. 

ب - طاعة املسؤولني، فطاعة املعلم لرئيسه املبارش 

فيام يخدم عمله يف ميدان الرتبية والتعليم ويطـوره 

خــلق كريم ينـبغي التحيل به ، إال أنه يـشرتط يف 

هذه الطاعة أن تــكون باملعروف ، بحيث ال يتجاوب 

املعلم مع رئيسه إال مبا يرىض الله سبحانه وتعاىل وال 

يسخطه ، لقولهملسو هيلع هللا ىلص : )ال طاعة ملخلوق يف معصية 

الله عز وجل( )48(.

ج - التعاون يف األداء ، فتعاون معلم اللغة العربية 

اإلدارة  مع  تعاونه  وكذا   ، مهنته  يف  زمالئه  مع 

املدرسية بكل ما ينمي العملية التعليمية ويخدمها 

 ، فيـه  ورغب  اإلسـالم  إليه  دعا  رفيع  مهني  خـلق 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )الله يف عون العبد ما كان العبد 

يف عون أخيه()50(. 

عقد  التعليمي:  العمل  أداء  يف  التعاون  صور  ومن 

واملراكز  التعليمية  املؤسسات  مع  علمية  رشاكات 

للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية  البحثية 

واالستفادة  واملعلومات  الخربات  لتبادل  بغريها، 

العربية  اللغة  الراجعة يف مجال تعليم  التغذية  من 

للناطقني بغريها.

الخـاتـمـة

ختام  ويف  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 

هذا البحث أبني - يف الفقرات التالية - أبرز النتائج 

العلمية التي توصلُت إليها بعد إعداده. 

يف  راسخـة  عيـنية  صفات  الخلقــية:  القـيم  أن   -1

واألحـوال،  الظروف  بتغري  تتغـري  ال  النفــس 

غري  من  ويرس،  بسهولة  األفعال  عنها  تصدر 

حاجة إىل فكر وروية. 

الذي  املعلم  العربية:  اللغة  مبعلم  يُقصد    -2  

واملعرفة  العلم  وميتلك  العربية  اللغة  يتقن 

القدرات  ولديه  وآدابها،  وعلومها  بقواعدها 

وتنمية  كله،  بذلك  طالبه  إمداد  عىل  املهنية 

مهاراتهم اللغوية ورغباتهم يف االستزادة العلمية 

والتطوير واإلبداع. 

اللغة العربية: جميع  3- يُقصد بالناطقني بغري   

ال  ممن  العربية  اللغــة  تعلم  يف  الراغبني 

بالربامج  امللتحقني  العــرب،  يحسنونها من غري 

املختصة  التعليمية  املؤسسات  يف  التعليمية 

فئاتهم  اختالف  عىل  العربية،  اللغة  بتعليم 

ولغاتهم وأعامرهم وجنسياتهم.  

4- تتمثل أبرز القيم الخلقية الذاتية للمعلم عموماً 

ومعلم اللغة العربية للناطقني بغريها خصوصاً 

والتواضع،  والعدل،  واألمانة،  اإلخالص،   : يف 

وحسن التعامل مع الطالب املتعلمني. 

وجود  املتعددة:  وصوره  اإلخالص  معاين  من  أن   -5

الرقابة  املعلم، ومبعث هذه  الذاتية يف  الرقابة 

إحساس املعلم واستشعاره بأن الله تعاىل يرى 

سلوكه وكل ترصفاته يف أداء عمله، وأنه مسائله 

عنها ومجازيه عليها يوم القيامة. 

لدى  املتعددة  وصورها  األمانة  معاين  من  أن   -6

أوقات  املعلم عىل  العربية: حرص  اللغة  معلم 

إنجاز  يستثمره برسعة  وأن  التعليمي،  الربنامج 

العمل املوكول إليه، وأداء واجبه كامالً يف عمله. 

وأن يكون أميناً يف حمل العلم ونقله إىل طالبه 

يف  موقعه  يستغل  وأال  سليامً.  صحيحاً  نقالً 
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شخصية  ومصالح  منافع  عىل  للحصول  العمل 

املادي  للتكسب  أو  وصداقته  لقرابته  أو  له 

املتعلمني  أرسار  عىل  واملحافظة  املرشوع.  غري 

وكتامنها.

7- أن من معاين العدل وصوره املتعددة لدى معلم 

املتعلمني  الطالب  بني  املساواة  العربية:  اللغة 

يف حسن التعامل معهم وبذل الحقوق املقررة 

باألعامل  التكليف  يف  بينهم  واملساواة  لهم. 

واملوضوعية  بالحياد  وااللتزام  العلمية.  واملهام 

العلمية  املعايري  توحيد  ويف  أدائهم،  تقييم  يف 

املعتمدة من ِقبَلِه يف هذا التقييم. 

8- أنه يتأكد التزام املعلم بخلق التواضع يف تعامله 

وبلدانهم  أديانهم  عن  النظر  ِبغض  طالبه  مع 

وألوانهم وأجناسهم وفئاتهم العمرية، ومن ذلك: 

الحديث  يف  والتبسط  إليهم،  االستامع  حسن 

إن  التعليمية  إشكاالتهم  ومشاركتهم  معهم، 

وجدت، وتفقد متطلباتهم وحاجاتهم وتفهمها.

طالبه  مع  تعامله  حسن  املعلم  عىل  يتأكد  أنه   -9

معهم  واللطف  باحرتامهم  وذلك:  املتعلمني، 

عند  الوجه  وطالقة  وبالبشاشة  بهم،  والرفق 

لقائهم وطيب الكالم معهم، وباإلحسان إليهم، 

وباحتامل األذى والعفو عمن أخطأ ِبحقِه منهم، 

وبالسعي إىل نيل محبتهم بكل وسيلة مرشوعة 

ممكنة. 

والرتبوية  املهنية  الخلقية  القيم  أبرز  تتمثل   -10

ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف : القوة ، 

وإتقان العمل، وااللتزام بأنظمة العمل . 

11- أن من أبرز صفات القوة الحسية واملعنوية يف 

معلم اللغة العربية للناطقني بغريها: أن يكون 

محباً للغة العربية ومعتزاً بها. وأن يكون ُمعّداً 

اللغوية  املهارات  كل  يف  متقناً  لغوياً  إعداداً 

يكون  وأن  واملتقدمة.  األساسية  االتصالية 

متمكناً من قواعد اللغة العربية. وأن تكون له 

معرفة بالنظم الصوتية والرتكيبية والداللية للغة 

العربية. وأن ميتلك مهارة حسن الخط وجامله 

وتنظيم الكتابة. 

12- أن مام يُعني معلم اللغة العربية عىل إتقان عمله: 

أن يلتزم بالتحدث باللغة العربية الفصيحة مع 

اللقاءات  ويف  الدراسية،  الصفوف  يف  الدارسني 

واألنشطة الطالبية. وأن يكون منطقياً يف تدرجه 

العربية ورسد شواهدها  اللغة  قواعد  يف عرض 

والنمو  الذايت  التطوير  إىل  يسعى  وأن  لطالبه. 

املهني لديه. وأن ينهج منهجاً تكاملياً يف تعليم 

التعليمية.  ملهامه  يُخطط  وأن  العربية.  اللغة 

وأن يُنفذ املواقف التدريسية عىل الوجه األمثل. 

وأن يجتهد يف إدارة الصف الدرايس بكل حكمة 

واقتدار.  

13- أن من أبرز ما يدخل ضمن التزام معلم اللغة 

العربية للناطقني بغريها بأنظمة العمل: االلتزام 

املؤسسة  يف  وأوقاته  الدرايس  الدوام  مبواعيد 

التعليمية التي يعمل بها. وطاعة املسؤولني يف 

األداء  يف  والتعـاون  التعليمية.  املؤسسة  هذه 

التعلــيمي مـع زمـالء املهـنة، واإلدارة املدرسية، 

املعنية  البحثية  واملراكز  التعليمية  واملؤسسات 

بتعليم اللغة العربية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني. 
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الهوامـــــــــش

القيم الخلقية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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األدبية بني رواية وشعر،  النصوص  تتنوع أشكال     

ومثل وحكمة، وقصة وخطبة...، وإذا كانت األشكال 

املجتمع  قيم  عن  بأخرى  أو  بصورة  تعرب  األدبية 

الذي ولدت من رحمه، فإنها تسهم أيًضا يف توجيه 

دفته؛ حيث متثل دراسة األدب ركيزة هامة يف بناء 

التعليمية  القيم املجتمعية عىل نحو عام، والعملية 

والرتبوية عىل نحو خاص.

   وهناك فارق بني الخلق والسلوك، فالجانب املنظور 

من فعل اإلنسان يعرف بالسلوك يف حني أن الخلق 

سواء كان فطريًا أو مكتسبًا محله القلب، وهو الذي 

يوجه السلوك ويؤثر فيه سلبًا وإيجابًا، ومن ثم فإن 

تنمية القيم األخالقية والرقي بها هو رقي بسلوكيات 

اآلداب  األدبية يف  والدراسات  عامة،  بصفة  املجتمع 

فغاية  األخالقي،  بالجانب  السلوك  تربط  املختلفة 

الشعر عند القرطاجني »إنهاض النفس إىل فعل يشء 

أو طلبه أو اعتقاده، أو التخيل عن فعله أو طلبه أو 

اعتقاده مبا يخيل لها فيه من حسن أو قبح وجاللة 

أثر  تعني  أفالطون  عند  واالستجابة  خسة«)1(،  أو 

العرب  ديوان  والشعر  اإلنسان)2(،  سلوك  عىل  النص 

ومستودع علومها وآدابها، يقول ابن قتيبة: »وللعرب 

عر الذي أقامه الله تعاىل لها مقام الكتاب لغريها،  الشِّ

وجعله لعلومها مستودعا، وآلدابها حافظا، وألنسابها 

هر، وال يبيد  مقيّدا، وألخبارها ديوانا ال يرّث عىل الدَّ

رسالة  لوجود  الدعوة  إن  بل  الزّمان«)3(،  مرِّ  عىل 

أخالقية للفن عموًما ولألدب عىل نحو خاص امتدت 

النقدية  املدارس  أصحاب  عند  الحديث  العرص  إىل 

أمثال جوزيف  الواقعية من  الفلسفات  القامئة عىل 

بعض  إن  بل   ، والوجوديني)4(  وبلزاك وزوال  برودون 

أصحاب الفلسفات املثالية من أمثال بودلري يرون أن 

الفن يسمو بالروح والعادات والتقاليد)5(.

  ونظرًا لكرثة الدراسات التي تعرضت لوظيفة األدب 

عند أصحاب املدرستني؛ املثالية والواقعية)6(، فستعنى 

باإلجابة  ، واملعني  التطبيقي  بالجانب  الدراسة  تلك 

عن تساؤلني: األول: ما هي أهمية الدراسات األدبية 

والنقدية يف بناء املنظومة األخالقية؟ والثاين: ما هي 

الدراسات  تؤيت  حتى  مراعاتها  يجب  التي  املعايري 

األدبية والبالغية دورها يف بناء الرصح األخالقي ؟  

بناء  يف  والبالغية  األدبية  الدراسة  أهمية   : أواًل    

املنظومة األخالقية :

البيان  أساليب  عىل  والوقوف  األدب  دراسة  إن    

الدرا�سات االأدبية والبالغية واأثرها
يف تنمية القيم االأخالقية 

د. �سريين �سعيد ال�سيد حممد
مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة -مصر

الدراسات األدبية والبالغية وأثرها في تنمية القيم األخالقية
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أبرز  وتتجىل  األخالقة،  املنظومة  بناء  يف  أهميته  له 

مظاهر تلك األهمية عىل النحو التايل :

األخالق  غرس  عىل  تعمل  الراقية  النصوص  أواًل:    

أوىص  فقد   ، غريه  قبل  دارسها  نفس  يف  الحميدة 

عبد امللك بن مروان الشعبي أن يعلم أوالده الشعر 

قصة  األدبية  املصادر  وتروي  وينجدوا)7(،  ليمجدوا 

أحد األعراب استعان بالشعر لحث نفسه عىل العفو، 

فدفع  أخيه  ابن  قتل  العرب  رجاًل من  أن  ذكر  فقد 

القاتل ألخيه للقصاص، فلاّم أهوى بالسيف أرعدت 

يداه، فألقى السيف من يده وعفا عنه، وهو يردد:

أقول للنَّفِس تَأَساًء َوتَْعزيَـــــــــــــًة       

إحَدى يََديَّ أَصابَتِْني َولَـــــــــــم تُرِد  

 كالهام َخلٌَف ِمن فَْقد َصاِحِبِه     
َهَذا أَِخي ِحنْي أَْدعوه َوَذا َولَِدي)8(  

  والشعر وسيلة لتثبيت النفس وتشجيعها يف مواطن 

القتال، فقد حىك معاوية بن أيب سفيان أنه ملا همَّ 

البن  أبيات  الهزمية  من  منعه  صفني  يوم  بالفرار 

اإلطنابة يقول فيها:

ِتي َوأىَب باَلئــِـــــــــي        أَبَْت يِل ِعفَّ

ِبيــــــــــِح َوأَْخِذي الَحْمد بالثمـــــِن الرَّ  

وإْعطَايِئ َعىَل اإلْعَداِم َمايِل       

  َورَضيِب َهاَمَة البَطَـــــِل املُِشيْـــــــــــــِح

َوقَْويِل كُلَّاَم َجَشأَت َوَجاَشت       

           ُرَويَْدِك تُْحَمــــِدي أَْو تَْسرَتِيِْحــــــــــــــــــي

 أِلَْدفََع َعْن َمآثِر َصالَِحـــــاٍت   
َوأَْحِمي بَْعُد َعْن ِعرٍْض صحيح)9(  

الذوق،  تنمية  إىل  الراقية  النصوص  تسعى  ثانيًا:    

وغرس  وتنميتها،  األفكار  وبناء  الخيال)10(،  وتنشيط 

فالشعر«ملح  ذلك،  غري  أو  كانت  أخالقية  املفاهيم 

املتلقي  مشاعر  وتثري  اللذة،  تحقق  وإشارة 

وأحاسيسه...  ألن الشعر هو الصورة واإليقاع واملجاز 
الذي يوجه إىل فكر املتلقي وأحاسيسه«)11(.

   فاللذة هي الوظيفة األوىل لألدب التي من خاللها 

من  لها  البد  اللذة  وتلك  واألفكار،  القناعات  تتغري 

وحدوث  املعاين  إلدراك  النظر  وإعامل  الفكر  إجالة 

احتياج  أهمية  إىل  القاهر  عبد  أشار  فقد  التأثر، 

املعنى إىل التفكري يف إدراك كنهه، وإال تساوى الناس 

التفاضل، وكان كل من روى شعرًا  يف فهمه وسقط 

عاملًا به)12(، بل إن الصور البيانية ترتكز عىل التفكري 

أيًضا فالتشبيه الجيد هو الذي يدق املسلك فيه بني 

البالغة تسعى  املتشابهات)13(، ومن ثم فإن أساليب 

إليصال املعاين من خالل إعامل الفكر.

التي عمدت  األدبية  الدراسات    وقد ظهرت بعض 

خالل  من  ما  قضية  تجاة  واألفكار  القناعات  لتغيري 

فقد  العقلية،  واملتعة  الروحية  اللذة  بني  الربط 

استطاع ابن الشهيد األندليس عىل سبيل املثال تحقيق 

املتعة الفنية والروحية، والفخر بنفسه، وبيان متيزه 

والزوابع،  التوابع  األدباء من خالل رسالة  عىل سائر 

وهي قصة خيالية توهم فيها الكاتب أن تابعه من 

وهو  املختلفني،  األدباء  توابع  عىل  به  يطوف  الجن 

فيقر  ببيانه،  ويفحمهم  اآلخر  تلو  واحًدا  يناظرهم 

الجميع بشاعريته)14(، كام نجح بديع الزمان الهمذاين 

يف تحقيق املتعة األدبية وتنبيه ذوي العقول إىل حيل 

أصحاب الكدية)الشحاذين(، والسخرية من طرائقهم 

يف مقاماته)15(، وقد اعتنى زهري بالحكمة يف أشعاره 

يف  السائدة  القناعات  بعض  لتغيري  منه  محاولة  يف 

املرء  دعوة  ذلك  ومن  الشعر،  خالل  من  املجتمع 
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للبذل والعطاء واتقاء املذمة ببذل الفضل، فقال:

وَمن يَُك ذا فَْضِل، ويَبَْخْل ِبَفضلِــــــــــــــِه      

 عىل قَوِمِه، يُْستَْغَن َعْنُه، ويُذَمـــــــــــــــِم

َوَمن يَْجعِل املَعُروَف ِمن ُدوِن ِعــــــــرِضه      

تَم يُْشتَــــــــــــــِم  يَِفرُه، وَمن ال يَتَِّق الشَّ

  كام يشري إىل أهمية االغرتاب يف الوقوف عىل معادن 

الناس؛ حيث يقول:

ا صــــــــــَِديَقُه        َوَمن يَغرَتِْب يَحِسْب َعُدوًّ

 َوَمن ال يـــــــــــــــــــكرِّْم نَْفَسُه ال يكرَِّم

ليأمنهم  ومداراتهم  الناس  ملصانعة  يدعو  إنه  بل 

رشهم فيقول:

ومن ال يَُصانِْع، يِف أُُمــــــــــــــــــــوٍر كَِثريٍة،      
 يرُضَّْس ِبأَنْيَــــــــــــــــاٍب، ويُوطأ مِبَنِسِم)16(

  ثالثا: تعمل النصوص األدبية املنتقاة عىل بعث روح 

نحو  املجتمع  وتحريك  النفوس،  يف  والعزمية  الجد 

أناشيد  العمل  يصاحب  ما  فكثريًا  واإلنتاج،  العمل 

وهي  الشعبية،  األناشيد  خاصة  العامل  لتحفيز 

وقد  للعمل،  ودعوة  واجتامعية  خلقية  قياًم  تحوي 

استعان النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-بالشعر لتحفيز املسلمني يف حفر 

الخندق فكان يتغنى بقوله:   اللَُّهمَّ اَل َعيَْش إالَّ َعيُْش 

اآلِخرَه     فَاْغِفْر لألَنَْصاِر واملَُهاِجرَْه

 وهم يجيبوه ريض الله عنهم:        

دا     َعىَل االْساَلِم َما بَِقيَْنا أَبََدا نَْحُن الَِّذيَن بَايَُعوا ُمَحمَّ

وكان يقول وهو يرفع الرتاب معهم: 

قَْنا َواَل َصلَّيَْنـا والله لَْواَل أنت َما اْهتََديَْنا      َواَل تََصدَّ

فَأَنْزِلَْن َسِكيَْنــــــًة َعلَيَْنـــا  إنَّ األىَُل قَْد أَبَْوا َعلَيَْنـا

ورمبا قال:                   
 إنَّ املَلاَل قَْد أَبَْوا َعلَيَْنــــا      إَذا أََراُدوا ِفتَْنُة أَبَيَْنا)17(

  ويف بداية األيام الدراسية يف املدارس ينشد الطالب 

العمل  الطالب عىل  لتحفيز  للدولة  الوطني  النشيد 

وترسيخ قيم املواطنة فيهم.

  رابًعا: الشعر والخطابة وسيلة لتحريك الشعوب نحو 

قيم وأهداف محددة، يقول أرسطوطاليس »فلتكن 

الخطابة هي التي تعد نحو إقناع الجمهور فيام يحق 

منها  يعود  نفع  ولتتضع عن  به،  يصدقوا  أن  عليهم 

عىل الحكمة أو الجدل«)18(، ومن هنا برزت أهمية 

وكيفية  الحوار،  طرائق  تدرس  التي  الحجاج  بالغة 

اقناع املخاطب باألفكار)19(، وقد ارتبطت الثورات مبا 

الشعراء  بعض  بأسامء  إصالحية  دعوات  من  تحمل 

والخطباء الذين يؤججون نارها ويحركون الجامهري 

شعراء  أبرز  والربغويث  املنارصة  الدين  فعز  نحوها، 

الثورة الفلسطينية، بل إن الحكام استعانوا بالشعراء 

واألدباء لتوطيد دعائم حكمهم، والدفاع عن قيمهم 

يف  ملدائحه  البالط  بشاعر  شوقي  فعرف  ومواقفهم 

الحمداين  الدولة  سيف  واستعان  عباس،  الخديوي 

رد  يف  الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص-الشعر  وظف  كام  باملتنبي، 

والدعوة،  النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-  عن  والدفاع  املرشكني  مزاعم 

فعرف حسان بن ثابت بشاعر الرسول، ودافع كعب 

حاول  كام  بشعره،  اإلسالمية  الدعوة  عن  زهري  بن 

خالل  من  إصالحية  بدعوات  القيام  الشعراء  بعض 

بدر  هؤالء  ومن  السياسية،  لألوضاع  الناقد  الشعر 

وأمل  مطر  وأحمد  املالئكة  ونازك  السياب  شاكر 

دنقل.. إلخ .

   ومن ثم فالعناية بالدراسات األدبية رضورة يف بناء 

للدرس  فكيف ميكن  عام،  نحو  القيم عىل  منظومة 
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األديب أن يسهم يف بناء تلك الركيزة األخالقية؟

الدراسة  خالل  من  األخالقية  الركيزة  بناء  معايري    

األدبية والبالغية 

بالجانب  النهوض  يف  املثمرة  األدبية  الدراسة  إن    

األخالقي البد أن ترتكز عىل عدة معايري منها:

انتقاء  يف  املجتمعية  األخالقية  القيم  1-مراعاة    

النصوص؛ حيث أكد علامء النفس عىل أهمية العالقة 

بني الجانب التعليمي واملجتمع فكلام ارتبطت املادة 

املعلومات)20(،  انتقال  تيرس  الدارس  ببيئة  العلمية 

كام أشاروا إىل أهمية الربامج واملناهج املوجهة نحو 

القيم يف تسهيل انتقال الطالب من مرحلة أخالقية 

النصوص  رشح  يف  الرتكيز  فإن  ثم  ومن  ألخرى)21(، 

يف  يرسخ  األخالقي  الجانب  عىل  وتحليلها  املختارة 

سوس العقول معاين الفضيلة وعالقتها باللغة، خاصة 

العربية  الحال يف  بالدين كام هو  اللغة  تتصل  حني 

من  يقلل  ال  وهذا  الرشيف،  والحديث  القرآن  لغة 

اختالف  عىل  للمجتمعات  بالنسبة  الفضائل  أهمية 

العصور واألديان واألماكن فهي بغية املجتمعات.

منوذج  املثال-  سبيل  شداد-عىل  بن  عنرتة  فأشعار 

للبطولة، ومواصفات البطل يف املجتمع العريب ميكن 

الوقوف عليها من خالل معلقته، فتدريسها يسهم يف 

رفع حافزية الدارسني نحو التضحية والفداء يف سبيل 

الوطن، ويرسخ قيم البطولة يف نفوسهم،فمن سامت 

البطل أنه ال يقبل الضيم يقول عنرتة:              

أَثِْني َعيَلَّ مِبَا َعلِْمِت فَِإنَّنــــــــــي       

َسْمـــــــــٌح ُمَخالََقتي إَِذا لَم أُظْلَِم  

فِإَذا ظُلِْمُت فَِإنَّ ظُلِْمَي بَاســـــٌِل       

ُمرٌّ َمَذاقَتُُه كَطَْعِم الَعلَْقـــــــِم  

والبطل كريم ال يقرص عن العطاء والندى

ُ عْن نـــــــــــََدًى   َوإَِذا َصَحوُت فاَم أُقرَصِّ

َوكَــــــــــــــــام َعلِمِت َشامئيِل َوتََكرُّمي

والبطل مقدام ال يهاب املوت يتقدم   

حني يحجم اآلخرون،   

يقول عنرتة:

يف َحْوَمِة املَوِت الَّتي ال تَْشـــــــــــــتيَِك     

َغَمرَاتِها األَبْطَاُل َغرْيَ تََغْمَغـــــــــــــــــِم  

إِْذ يَتَُّقوَن بـــــــــــــــــــــــَي األَِسنََّة لَم   

أَِخـــــــْم    َعْنها، ِولَْو أيَنِّ تََضايََق مْقَدمي  

ملَّا رَأيْــــــــُت الَقـــــــْوَم أقْبَــــــــــــَل  

ـِم   َجْمُعُهْم     يَتََذاَمُروَن كََررُْت َغيْــَر ُمَذمَّ

يَْدُعوَن َعْنرَتَ َوالرِّماُح كَأَنَّهـــــــــــــــــــا       

أْشطَاُن ِبْئٍ يف لَباِن األَْدَهـــــــــــــــــــِم  

 والبطل ال يطلب عىل شجاعته جزاًء ماديًا :

يُْخرِبِك َمْن َشِهَد الَوقائِــــــــــــــــع أنَِّني      

أَْغىش الَوَغى َوأَِعفُّ ِعْنَد املَغـــــــــــــَْنِم  

أعداءه  سباب  وراء  ينساق  ال  نبيل  رشيف  والبطل 

والحاقدين

َولَقْد َخَشيُْت ِبأَْن أَمــــــــــــــوَت َولَم تَُدْر             

لِلَحرِْب َدائِرٌَة َعىل ابَْني ضــــــــــــــَْمَضِم

امِتْي ِعريِْض َولَم أَْشِتْمُهَمــــــــــــــــا            الشَّ

َوالنَّاِذَريِْن إِْذ لَم أَلَقُهَمـــــــــــــــا َدِمي)22(  

  إىل غري ذلك من الصفات التي تدعم خلق اإلقدام 

أهمية  الشعوب  نفوس  يف  وتغرس  والشجاعة، 
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التضحية والفداء يف سبيل الوطن، بل إن دراسة حياة 

عنرتة توكد تلك املعاين وترسخها يف النفس، فقد شهد 

عدًدا من املعارك أبرزها حرب داحس والغرباء، وقتل 

بعد غارة عىل بني نبهان من طيء...، وأمثال عنرتة 

ال تخلو منهم الثقافات املختلفة، فيحسن االستعانة 

بأدبهم لرتسيخ قيم البطولة والشجاعة، وبذلك ميكن 

لدراسة األدب وتاريخ الشعراء أن تسهم يف تشكيل 

القيم األخالقية للفرد واملجتمع.

أثناء اختيار  املتلقني  الفردية بني  الفروق   2-مراعاة 

التأثري  وسائل  يف  يختلفون  فالبرش  النص)23(،  نوعية 

الخطاب  وسائل  تختلف  أن  يجب  ثم  ومن  عليهم، 

لديهم،  األخالقية  القيم  لتغيري  إليهم  املوجه  األديب 

يناسبه  وفريق  واملثل،  الحكمة  يناسبه  فالبعض 

األدب  خالل  من  تغيريهم  ميكن  وآخرون  القصص، 

الحال  السيئة، كام هو  األخالقية  القيم  الساخر من 

ونقًدا  مفارقة  تحمل  التي  اإلبيجراما  قصيدة  مع 

بالقرص  وتتسم  باملجتمع،  املتعلقة  القضايا  لبعض 

والتكثيف والرتكيز لتجري عىل األلسن مجرى الحكمة 

واملثل)24(، فأحمد مطر يسخر من السلبية التي يعاين 

الزمن  منها العرب يف محاولة لحثهم عىل استشعار 

واإلفاقة من سباتهم قائاًل :          َصبَاح هذا اليَوْم

أيقظني ُمَنبًُّه الساعْة

وقاَل يِل: يَا ابَن الَعرَْب

قَْد َحاَن َوقُْت النَّْوم)25(

التنبيه  ألداة  الشاعر  توظيف  يف  جلية  واملفارقة    

النوم  موعد  عىل  التنبيه  يف  لإليقاظ  املستخدمة 

عند العرب للسخرية من مواقفهم تجاه ما يحدث 

حولهم ودعوتهم لليقظة واالنتباه ملا يحاك لهم، وإذا 

البرش  من  فريق  أثرها عىل  لها  الوسيلة  تلك  كانت 

فإن مثة فريًقا آخر ميكن خطابه من خالل القصص 

سواء كان خياليًا مثل قصص كليلة ودمنة، أو واقعيًا 

انتباهه  وعدم  إبليس  مع  السالم-  آدم-عليه  كقصة 

لكيد عدوه مام أدى به للخروج من الجنة، وهكذا 

تتنوع نوعية النصوص بتنوع طبيعة املتلقني .

  والفروق الفردية بني املتلقني ترجع إىل عدة عوامل، 

بوصفه خطوة  األديب  للعمل  تذوقهم  اختالف  منها: 

عىل  األدبية  الذائقة  تعتمد  حيث  به؛  للتأثر  أوىل 

أربعة أبعاد رئيسة؛ بعد معريف يتعلق باالستعدادت 

وبعد  اإلنسان،  بها  زود  التي  واملعرفية  العقلية 

وبعد  ودوافعه،  الشخص  مبيول  يتعلق  وجداين 

وبعد  واالقتصادي،  الثقايف  بالرتاث  يتصل  اجتامعي 

جاميل تشكييل يتصل بالعمل)26(، ومن ثم فالبد عند 

انتقاء العمل الفني من مراعاة تلك األمور .

  وتزداد حساسية املتلقي حني يكون من ذوي الخربة 

باألعامل الفنية، واملقصود بالخربة أمران: األول يتعلق 

املعرفية  بالخصائص  يتصل  والثاين  العمل،  مبعايشة 

واالجتامعية  والتعبريية  والجاملية  والوجدانية 

النفيس  األساس  مكونات  هي  وهـذه  والثقافية، 

وفهمه  العمل  تلقي  يف  بدورها  تقوم  التي  الفعال 

املتلقي  إن  املتلقني)27(، بل  وحبه وتشكيله من قبل 

باختالف  للعمل  تذوقه  طريقة  تختلف  قد  الواحد 

املعروض  واملكاين  الزماين  والحيز  العمل  طبيعة 

وثقافة  وقيم  له  النفسية  املكونات  وباختالف  فيه، 

املجتمع الذي ينتمي إليه)28(، ومن ثم يجب مالحظة 

تلك األمور التي تؤثر عىل تشكيل توجهات املتلقني 

خارجية  أو  داخلية  جامعية،  أو  فردية  كانت  سواء 

عند مخاطبتهم باألعامل األدبية. 
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3- مراعاة التدرج يف النصح واإلرشاد يف جانب الرتبية 

الخلقية؛ »حيث ال ميكن الوصول إىل مرحلة تقديس 

األوامر والنواهي دفعة واحدة بل ال بد من استخدام 

والفروق  العمرية  للمرحلة  تبًعا  معينة  وسائل 

 )Kohlberg(كوهلربج أسامه  ما  وهذا  الفردية، 

النهائية  املرحلة  وهي  العامة،  األخالقية  باملبادئ 

لألخالق يسبقها التوجه لاللتزام األخالقي من خالل 

الخضوع  ثم  املنفعة،  وتبادل  والعقاب،  الثواب 

تلك  إىل  يصل  أن  إىل  والقوانني  االجتامعية  لألعراف 

القيم األخالقية  أن  املرحلة.«)29(، والبد من مالحظة 

تختلف  مجتمعية  وأوضاع  مثريات  وفق  تتشكل 

باختالفها وتتنوع بتنوعها)30(، ومن ثم يجب مراعاة 

التطور يف الخطاب األديب الداعي للمبادىء الخلقية 

الخلقية  القيمة  فيها  تتشكل  التي  املرحلة  بحسب 

للفرد، واالستمرارية يف هذا الخطاب األخالقي املوجه 

فبناء  الذاتية،  والسري  القصص  من خالل  التغيري   -4

الرصح  بناء  يف  فعال  أسلوب  الصالحة  القدوة 

أيًضا،  الناجحة  التعلم  أساليب  من  وهو  األخالقي، 

فعلهم  مغبة  تبني  الصالحني  غري  قصص  أن  كام 

النفس  علم  يف  يعرف  ما  وهو  أفعالهم،  من  وتنفر 

استعان  اآلخرين)31(، وقد  باملالحظة لسلوك  بالتعلم 

القرآن بذلك النمط من الرتبية الخلقية، فذكر قصص 

التنفري من أفعالها، وبيان  األمم السابقة عىل سبيل 

إىل  الرشاد  سبيل  عن  وعدولها  أخالقها،  سوء  مغبة 

الغي والفساد، وركز يف قصص األنبياء عىل الجوانب 

ا لدراسة  الخلقية، وهو ما يجعلنا نويل اهتامًما خاصًّ

طرائق القرآن الكريم والحديث الرشيف يف توظيف 

لََقْد  تعاىل:«  قال  األخالقية،  القيم  لرتسيخ  القصص 

َحِديثًا  كَاَن  َما  اأْلَلْبَاِب  أِلُويِل  ِعرْبٌَة  قََصِصِهْم  يِف  كَاَن 

كُلِّ  َوتَْفِصيَل  يََديِْه  بنَْيَ  الَِّذي  تَْصِديَق  َولَِكْن  يُْفرَتَى 

يوسف)111(،  يُْؤِمُنوَن«  لَِقْوٍم  َورَْحَمًة  َوُهًدى  ٍء  يَشْ

للقيم  وترسيخ  ورحمة،  وهداية  عربة  القصص  ففي 

األخالقية، وبيان ملغبة من يحيد عنها من سوء املآل، 

املبارشة  غري  الوسائل  من  الدارسني  أحد  عدها  وقد 

َ عىل سبيل املثال  يف النهي عن األخالق السيئة، وبنيَّ

قصة  من خالل  الظلم  عن  النهي  يف  القرآن  طريقة 

الربوبية،  ادعاء  ومنها:  ظلمه؛  صور  وتنوع  فرعون، 

األنبياء  وقتل  عليهم،  والتضييق  الناس،  وتعذيب 

متناحرة،  لفرق  الناس  وتقسيم  النساء،  واستحياء 

بآيات  والتكذيب  مبكيالني،  والكيل  األبرياء،  وسجن 

لبيان  القرآن ذلك  األنبياء، وقد عرض  الله ومالحقة 

مغبة الظلم والنهي عنه بطريقة غري مبارشة)32( .

  بل إن الجانب األخالقي جيل يف سري األنبياء فأيوب-

ويعقوب- املرض،  عىل  للصرب  السالم-منوذج  عليه 

الولد، ولوط- الصابرين عىل فقد  السالم-قبلة  عليه 

يعج  مجتمع  وسط  للطهارة  السالم-مثال  عليه 

العدل  يف  السالم-قدوة  بالفساد،وسليامن-عليه 

وحسن  للني  والحكام،ونبينا-ملسو هيلع هللا ىلص-مثال  للملوك 

الخلق...إلخ. 

   4-تقريب املفاهيم والقضايا العلمية املختلفة من 

خالل النصوص الراقية التي تزيد متعة العقل والروح 

وتحفز عىل األخالق من خالل الدراسة األدبية، فقد 

التوهم  كتابه  خالل  من  املحاسبي  الحارث  استطاع 

يحدث  وما  والربزخ  اآلخرة  الحياة  مفهوم  تقريب 

الرتغيب  املوت، وكان هدفه من ذلك  لإلنسان بعد 

والسعي  متعها،  عن  والعزوف  الدنيا،  يف  الزهد  يف 

لآلخرة، ومن ثم تتعلق بها القلوب، فتتحسن العالقة 
مع الله، وتتحسن سلوكيات األفراد يف سريها لله)33( 

يسوق  أن  الغفران  رسالة  يف  املعري  استطاع  وقد   ،

النقدية والعقدية  اللغوية والرصفية واآلراء  املسائل 
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القارح  ابن  رحلة  يف  تتمثل  طريفة  قصة  شكل  يف 

الجنة،  ودخل  النار  من  نجا  وكيف  اآلخرة،  للدار 

وقابل فيها أهل الفصاحة وناقشهم يف مسائل تتعلق 

بصنعة البيان، بل إنه وضح بعض املسائل الرصفية يف 

رسالة املالئكة بنفس الطريقة القصصة، ثم إن بعض 

محملة  شعرية  منظومات  العلوم صيغت يف صورة 

القراءات  علم  ومنها:  والخلقية،  الفنية  بالجوانب 

الذي اعتمد بصورة رئيسة عىل املنظومات  القرآنية 

الدرة  ومنت  للشاطبي،  األماين  حرز  فنجد  الشعرية 

املتوىل  ونظم  الجزري،  البن  النرش  طيبة  ومنظومة 

قراءة  يف  العال  نيل  ونظم  للمتويل،  حمزة  قراءة  يف 

للنحاس،  الحسناء  والقصيدة  للخليجي،  العال  ابن 

ويف الطب أرجوزة ابن سينا ، وأخرى البن عبد ربه، 

الفلك، ومنت  ابن ذكري يف علم  الفلك منظومة  ويف 

يف  الياسمينية  األرجوزة  الرياضيات  ويف  الدادسية، 

أدب  أسهم  لقد  بل  ياسمني،  البن  واملقابلة  الجرب 

الجافة  العلمية  املفاهيم  تقريب  العلمي يف  الخيال 

يف صورة أدبية شيقة ال تخلو من التعرض للجوانب 

ملصطفى  العنكبوت  رواية  ذلك  ومن  األخالقية، 

محمود التي تعرضت لبعض القضايا األخالقية مثل 

أمانة الطبيب يف الحفاظ عىل أرسار املريض، وإجراء 

ورسقة  علمهم،  دون  األحياء  عىل  العلمية  التجارب 

وهكذا  عليها...إلخ.  التجارب  إلجراء  املوىت  جثث 

العلمية  املفاهيم  ترسيخ  يف  األديب  الجانب  أسهم 

ودراستها، فكان األدب متعة روحية وتربوية وعلمية 

يف الوقت ذاته.    

 5 - العناية برضب املثال، واملثل قد يكون من قبيل 

التشبيه أو االستعارة التمثيلية...، وقد يكون شعرًا أو 

أهميتها  لها  فإن  املثل  اختلفت صورة  ومهام  نرثًا..، 

األخالق  وتقويم  الصحيحة،  املفاهيم  ترسيخ  يف 

واعلم  التمثيل:«  عن  القاهر  عبد  يقول  املعوجة، 

يف  جاَء  إذا  التمثيل  أن  عليه،  العقالُء  اتفق  مام  أن 

َمعرِضه،  يف  باختصار  هي  بََرزَْت  أو  املعاين،  أعقاب 

ونُِقلت عن ُصَورها األصلية إىل صورته، كساها أُبَّهًة، 

وكََسبها َمْنَقبًة، ورفع من أقدارها، وَشبَّ من نارها، 

وضاعف قُواها يف تحريك النُّفوس لها، ودعا الُقلوب 

وكلًَفا،  صبابًة  األفئدة  أقايص  من  لها  واستثار  إليها، 

 ،) وَشَغًفا«)34  محبّة  تُعطيها  أن  عىل  الطِّباع  وقرََس 

لذا  والخاصة،  العامة  لدى  قبواًل  لها  فإن  ثم  ومن 

اتخذت وسيلة لإلقناع والتغيري نتيجة الرتباط املثل 

استثارة  النفس إىل أهمية  بالصورة؛حيث يشري علم 
األلفاظ للتصوير الذهني وعالقة ذلك باالستجابة)35 

عىل  للفكاهة،واملوعظة،والحث  وسيلة  فاألمثال   ،)

املعاىن  البيان،وتقريب  األخالق،وتعليم  مكارم 

تنمية  يف  دورها  إىل  قطامش  أشار  وقد  لألفهام)36(، 

األخالق الفردية واالجتامعية،والحث عليها)37(، ونظرًا 

لتلك القدرة الفائقة للمثل عىل اإلقناع والتأثري ُوِظف 

التمثيل يف القرآن والسنة لتقريب املفاهيم واإلقناع 

بها )38(.

النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-فيها  استعان  التي  األحاديث  ومن     

بالتمثيل قوله: )تََرى الُْمْؤِمِننَي ىِف تَرَاُحِمِهْم َوتََوادِِّهْم 

تََداَعى  ُعْضًوا  اْشتىََك  إَِذا  الَْجَسِد  كََمثَِل  َوتََعاطُِفِهْم 

والحديث  ى()39(،  َوالُْحمَّ َهِر  ِبالسَّ َجَسِدِه  َسائُِر  لَُه 

املجتمع  أفراد  بني  الفاضلة  األخالق  لرتسيخ  يسعى 

ونرش املحبة والرتاحم واملودة بينهم بتمثيل املؤمنني 

أعضاءه،  بعض  مبصاب  يتأثر  الذي  الواحد  بالجسد 

األسلوبية  الوسائل  ببعض  النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-  استعان  وقد 

لرتسيخ ذلك املعنى، ومنها: 

 *التمثيل الذي ربط بني التحام الصف املسلم وترابط 

الكاف عىل)مثل(  الجسد؛ حيث يشري دخول  أجزاء 

الدراسات األدبية والبالغية وأثرها في تنمية القيم األخالقية
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إىل عدم تطابق طريف املثل متاًما.

  *استخدام األلفاظ املوحية ومنها: لفظ)ترى( الذي 

عني،  رؤية  ألنه  املثل؛  من  والتثبت  باليقني  يوحي 

خاصة أنه ورد مسنًدا لضمري املخاطب املسترت الذي 

األوىل،  الكلمة  منذ  التمثيل  جو  يف  املتلقي  يضع 

النبي-ملسو هيلع هللا ىلص-  فيه  يخاطب  ولفظ)املؤمنني(الذي 

اإلميان يف نفوس املسلمني ليستجيبوا لداعي اإلميان، 

النص  يظلل  مرض  وليس  الفعل)شكا(  واستخدام 

وقوف  فيكون  املرض  يحتمل  فهو  عدة؛  بظالل 

املؤمنني معه بالعيادة، ويحتمل األذى من بعض أفراد 

املؤمنني  النرصة من  فتكون  أو من خارجه  املجتمع 

واجبة لصاحب الحق خاصة أن)عضوا( جاءت نكرة 

والدين  الفقر  الشكوى من  ويحتمل  العموم،  لتفيد 

املساعدة  خالل  من  مبصابه  املسلمني  تأثر  فيكون 

الظالل  بانفتاح  الداللة  تتسع  وهكذا  املادية...، 

اإليحائية لأللفاظ إال أنها يف النهاية تصب يف ترسيخ 

مفهوم األخوة يف الله، وأن عىل كل فرد يف املجتمع 

املسلم أن يحرص عىل غريه حرصه عىل نفسه، وأن 

يحزن ملصابه ويفرح بفرحه، ولفظ )تداعى( توحي 

ابن  قال  منه،  جزء  يتصدع مبصاب  بنيان  أمام  بأننا 

تََداَعت  قَْولِِهْم  ِمْن  بَْعًضا  َدَعا  بَْعَضُه  »كأَن  منظور: 

الِْحيطَاُن أَي تََساقَطَْت أَو كَاَدْت، وتََداَعى َعلَيِْه الَْعُدوُّ 

ِمْن كُلِّ َجانٍِب: أَقْبََل، ِمْن َذلَِك. وتََداَعت القبائُل َعىَل 

التَّنارُص  إىَِل  بَْعًضا  بَْعُضُهْم  َوَدَعا  تأَلَّبوا  إَِذا  فاَُلٍن  بَِني 

بتلك  والحمى(تشعرنا  )بالسهر  وقوله:  َعلَيِْهم«)40(، 

الرحمة التي تربط بني أجزاء الجسد الواحد وكأنها أم 

تسهر عىل وليدها، وهو ما يشدنا للطرف اآلخر من 

وكأننا  والتواد،  والرتاحم  بالتعاطف  املتعلق  الصورة 

أمام معادلة متساوية الطرفني.

وتوادهم،  )تراحمهم،  يف  الجمع  *توظيف ضامئر    

الفرد،  بنية  يف  الجامعة  مفهوم  يرسخ  وتعاطفهم( 

خاصة مع استخدام صيغة )تفاعل( يف)تراحم، وتواد، 

فهي  طرفني،  بني  باملشاركة  تشعر  التي  وتعاطف( 

املسلم بجميع  املجتمع  أطراف  متبادلة بني  مشاعر 

مستوياته.

من  التيقن  إىل  تشري  التي  *استخدام)إذا(الظرفية 

حدوث الرشط معها، ومن ثم فإن شكوى عضو من 

أفراد املجتمع البد أن تجد صداها يف سائر املجتمع.

*التخصيص يف )له( يضفي ظالل االلتحام بني الجزء 

والكل. 

لـ)ال(  مضافا  األوىل  يف  ورد  أنه  إال  جسد  *تكرار   

أنه  خاصة  املشهد،  عىل  العموم  ليضفي  الجنسية 

جاء يف مقابلة مع )عضًوا( التي وردت بالتنكري لتفيد 

العضو، فمهام قل  نوعية  املهم  فليس  أيًضا  العموم 

شأنه فهو جزء من ذلك الجسد، ثم أضيفت)جسد( 

لهاء الغائب يف املوضع الثاين لتبني أن ذلك الجسد ال 

يصري كالًّ واحًدا إالَّ حني ينفعل مبصاب أجزائه.

  ولرتسيخ خلق البذل والعطاء يف سبيل الله يستعان 

يُْنِفُقوَن  الَِّذيَن  ﴿َمثَُل  تعاىل:  قوله  يف  املثال  برشح 

أَْمَوالَُهْم يِف َسِبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَنْبَتَْت َسبَْع َسَناِبَل 

يِف كُلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َواللَُّه 

ذكر)مثل(  كرر  فقد   ،)261( البقرة  َعلِيٌم﴾  َواِسٌع 

عىل  للداللة  الثانية،  يف  زيدت  الكاف  لكن  مرتني 

بذكر  اآلية  املامثلة؛ حيث ختمت  اكتامل متام  عدم 

تجدد  ليفيد  باملضارع  عرب  ثم  يشاء،  ملن  املضاعفة 

ليدل  من﴾  يف﴿الذين،  املوصول  ووظف  اإلنفاق، 

عىل أن املضاعفة ليست حكرًا عىل فئة السابقني أو 

املجاهدين أو غريهم، وإمنا رشطها الوحيد أن تكون 

النفقة خالصة لله موجبة لرضاه، ثم يربيها الله للعبد 
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والعطاء،  البذل  عىل  يشجع  ما  وهو  له،  ويضاعفها 

بها،  وتشري اإلضافة يف﴿أَْمَوالَُهْم﴾ إىل تعلق قلوبهم 

ومع ذلك فحب النفقة يف قلوبهم أعظم من تعلقهم 

باملال، ثم بيان مصارف النفقة بصورة تتسم بالعموم 

بذاته  اللَِّه﴾ دون أن يحدد مرصفًا  َسِبيِل  فقال:﴿يِف 

لتكون النية هي املوجهة للعطاء، وللتأكيد عىل تعهد 

اإلخالص يف القلوب، ثم نكر﴿َحبٍَّة﴾ ليبني أنها عىل 

قلتها فهي عظيمة الشأن يف مقابلة جلية مع لفظ ﴿

َسَناِبَل﴾التي صيغت عىل وزن منتهى الجموع لتدل 

ثم  قيود،  تحده  الله ال  أن فضل  الكرثة، وذلك  عىل 

الفعل﴿أَنْبَتَْت﴾ باملايض ليدل عىل التحقق، وعملية 

النفس،  يف  التفاؤل  وتبعث  بالحياة  توحي  اإلنبات 

ثم  العرب،  عند  الكرثة  عىل  الرقم﴿َسبَْع﴾  ويدل 

﴾ للداللة عىل صالحية جميع السنابل  التعميم ﴿كُلِّ

يشاء،  ملن  يضاعف  إنه  بل  الوفري،  العطاء  لذلك 

والحرص عىل ذكر لفظ الجاللة﴿ اللُه ﴾ ليفيد عظيم 

األجر، فالله هو املجازي، خاصة أنه مل يضع للجزاء 

وبسعة  باملشيئة  وربطها  مفتوحة  تركها  بل  حدوًدا 

فضل الله وبعلمه فقال: ﴿َواللَُّه يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء 

َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم﴾، وهكذا يسهم املثال يف التحفيز 

عىل بناء أخالقيات الكرم والعطاء والبذل.

  والحكمة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به التمثيل 

الحكم  ولعل  للفرد،  الخلقي  البناء  يف  اإلسهام  من 

مبا  ذلك  عىل  مثال  خري  الله  عطاء  البن  العطائية 

ابن  يقول  خلقية،  تربوية  صوفية  نزعة  من  تحمل 

عطاء الله :)من مل يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، 

األم  فاملعنى  بعقالها()41(،  قيدها  فقد  شكرها  ومن 

هو ترسيخ مفهوم شكر الله -عز وجل- عىل نعمه، 

عموًما،  العبد  إىل  أحسن  من  شكر  منه  ويتفرع 

فمن مل يشكر الناس مل يشكر الله، وقد استعان ابن 

منها:  عدة؛  بوسائل  املعنى  ذلك  لرتسيخ  الله  عطاء 

ليبني  السلب  طباق  خالل  من  )شكر(  مادة  تكرار 

الرتكيز عىل  من خالل  الشكر  أهمية  ويؤكد  املعنى 

التحقق، وباملضارع  تلك املفردة باملايض الذي يفيد 

الذي يفيد التجدد واالستمرار، بل إن بنية الجملتني 

بني  مقابلة  رحمها  يف  حملت  للمثل  الرئيسيتني 

الحالني لرتسيخ املعنى يف ضوء نقيضه، ثم استخدام 

املوصول)من( إلفادة العموم، وكذلك ال الجنسية يف 

)النعم( لتوضيح أن املطلوب هو شكر جنس النعم 

بغض النظر عن طبيعتها، ويفيد تكرار الضمري العائد 

املتلقي  ربط  عقالها(  يف)زوالها، شكرها،  النعم  عىل 

الدائم مبضمون الفكرة، ثم ارتكاز الحكمة عىل ضمري 

املتلقني دون  بعموم  يربطه  املخاطب  الغائب دون 

توجيه الكالم لشخصية معينة، كام استعان ابن عطاء 

أفادت)قد(التحقيق،  حيث  وقد؛  الفاء  بحريف  الله 

والفاء السببية،وبذلك ربطت طريف الجملة من خالل 

عالقة السببية، فجعلت دوام النعم أو زوالها نتيجة 

النفعال العبد معها بالشكر أو عدمه، وهو ما يقنع 

الله  عطاء  ابن  وظف  وقد  الشكر،  بأهمية  العقل 

قيمة  هيئة  يف  وتصويرها  النعم  لتجسيد  االستعارة 

مادية ميكن أن تقيد بالعقال، وهو ما يسهم يف تنمية 

ناظريه،  أمام  الصورة  تلك  وتصوير  املتلقي،  خيال 

ومن ثم يتضاعف انفعاله معها وتأثره مبحتواها . 

  6- تدريس األدب والتدريب عليه بطرق إبداعية 

متنوعة،فقد أشار علامء الرتبية إىل أهمية تنوع طرائق 

الدافعية  وزيادة  وامللل،  الرتابة  نفي  يف  التدريس 

مع  الطرائق  تلك  تتناسب  أن  مراعاة  مع  للتعلم)42( 

طبيعة املتلقي، فإن املعنى حني يستخرج من النفس 

عىل  املعينة  الوسائل  وأهم  عليها،  تأثريه  يتضاعف 

ذلك:

الدراسات األدبية والبالغية وأثرها في تنمية القيم األخالقية



 78)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

  * العناية بالعصف الذهني يف تدريس النصوص من 

تسهم  النص  حول  للمتلقني  تساؤالت  توجيه  خالل 

خطوات  ثالث  الطريقة  ولهذه  للداللة،  فهمهم  يف 

األفراد  وتوضيح عمل  املشكلة،  توضيح  أصيلة هي: 

لحلها، وأخريًا التقويم، وأبرز فوائدها تشجيع التفكري 

اإلبداعي)43( .

 * توجيههم لعمل أبحاث لتحليل النصوص، ورشحها 

شفهيًا، وبيان أوجه االستفادة منها، مع الرتكيز عىل 

اختيار النصوص التي تناسب مراحلهم العمرية وتنمي 

الجوانب األخالقية؛ حيث أشار علامء الرتبية إىل أن 

التعليم الذي يعتمد عىل الحفظ واالستظهار يضعف 

الطالب  ميل  من  ويقلل  اإلبداع،  عىل  الفرد  قدرة 

للامدة العلمية)44( ومن ثم البد من الرتكيز يف التعلم 

أكد  كام  املبارش،  التلقني  من  املتلقي،والتقليل  عىل 

علامء النفس عىل أهمية املامرسة يف عملية التعلم 

الراجعة  والتعذية  بالتعزيز  اقرتانها  اشرتطوا  لكنهم 

بالحديث عن  النص  ربط  املامرسة)45(، ويجب  أثناء 

التي تتوافق مع طبيعة  الدارسني الشخصية  تجارب 

القيم الخلقية املراد غرسها فيهم واملنبثقة من النص، 

املعلومات  ربط  أهمية  إىل  النفس  أشار علامء  فقد 

السابقة(للمتلقي  املعرفية)الخربات  بالبنية  الجديدة 

التلقي  أو  االكتشاف  من خالل  اكتسابها  كان  سواء 

املبارش بغية تحقيق االستفادة القصوى من التعلم)46( 

النصوص،  الحديثة يف رشح  التكنولوجيا  *استخدام   

وقراءتها أكرث من مرة لتذوقها وفهمها ويستعان عىل 

وتوظيف  للنصوص،  صوتية  تسجيالت  بعمل  ذلك 

عرض  فطريقة  للنص،  املناسبة  العرض  وسائل 

القرآين، وهذا  النص  الشعرية مختلفة عن  النصوص 

بخالف املرسحية وهكذا.

 *التنمية الدامئة ملهارات الطالب وقدرتهم اإلبداعية 

عىل تذوق النصوص، وقياس مهارات اإلبداع األساسية 

بغية  املرونة  األصالة،  التوسع،  الطالقة،  وهي:  لهم 

تنميتها باستمرار)47(.

 * استخدام وسائل التحفيز املختلفة مادية ومعنوية 

مبا يشجع عىل التعلم)48(، فقد أشار علامء النفس إىل 

أهمية الدافعية يف توجيه السلوك)49(. 

بالنصوص  النطق  يف  اللسان  تقويم  عىل  7-الحرص 

وباللغة عىل نحو عام فنحن نفكر باللغة، وتحسينها 

مولر  ماكس  اخترص  فقد  التفكري،  ملهارات  تحسني 

قطعة  كوجهي  بأنهام  والتفكري  اللغة  بني  العالقة 

الصوت  واآلخر  الفكر  أحدهام  واحدة  نقدية 

املسموع)50(....إلخ

الخامتة وبها أهم النتائج

النتائج  من  لعدد  الدراسة  توصلت  فقد  وأخريًا     

أبرزها ما ييل:

من  كثريًا  تحميل  والبالغية  األدبية  الدراسة  1-أن   

الفوائد تسهم يف تنمية الجانب األخالقي؛ منها تنمية 

الجانب الذوقي واملعريف للفرد والجامعة، ومنها قدرة 

أفكارهم  وتوجيه  املجتمعات  تحريك  عىل  األدب 

وسلوكهم، ومنها تخفيف أعباء الحياة اليومية وغرس 

القيم األخالقية من خالل األدب.

 2-أن الدراسات األدبية والبالغية ليك تقوم بدورها 

يف تدعيم القيم املجتمعة والفردية البد لها من ركائز 

وأمور يجب العناية بها.

3- تسهم العناية باختيار النص وفق قيم مجتمعية 

أخالقية مع مراعاة الفروق الفردية يف تفعيل الدور 
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األخالقي القائم عىل الدرس األديب . 

4- متثل القصص قيمة تعليمية هامة تفيد يف ترسيخ 

املفاهيم ورسم القدوات.

5-االستعانة برضب املثال واالستفادة من الحكم التي 

املفاهيم  تقريب  يف  اآلخرين  خربات  خالصة  متثل 

وبناء الركائز الخلقية.

املفاهيم  تقريب  يف  األدبية  الدراسات  6-استخدام 

يف  يفيد  عام  نحو  عىل  العلمية  والجوانب  واألفكار 

تنمية الجانب املعريف والذوقي والخلقي.

األدبية  الرسالة  توصيل  بطريقة  العناية  من  7-البد 

منها  املنشودة  األهداف  لتؤدي  إبداعية  بطريقة 

خاصة مع تطور وسائل التعلم، وكذلك الرتكيز عىل 

التلقني  من  بدال  التعلم  عملية  يف  املتلقي  تفاعل 

املبارش .

8- تقويم اللسان باللغة عموًما وبالعربية عىل نحو 

خاص يفيد يف تنمية مهارات التفكري، وهو ما يساعد 

أسس  عىل  يرتكز  مجتمعي  أخالقي  بناء رصح  عىل 

قوية من اإلقناع العقيل. 

والتكرار واالستمرارية يف  التدرج  9-البد من مراعاة 

بناء الركائز الخلقية القامئة عىل الدرس األديب .

ورساج  البلغاء  منهاج  الحسن(،  أبو  القرطاجني)  حازم   1

األدباء : تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة، ،ط3 )بريوت، 

دار الغرب اإلسالمي ،1986م( ،صـ106

2  سامي إسامعيل،جامليات التلقي، ط1 ، )القاهرة، املجلس 

األعىل للثقافة ، 2002م(، انظرصـ36

3  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )أبو محمد(، تأويل 

الدين،)بريوت،  شمس  إبراهيم  تحقيق:   ، القرآن  مشكل 

لبنان:  دار الكتب العلمية، د.ت( صـ 20

)بريوت،  الحديث،  األديب  هالل،النقد  غنيمي  محمد  د.    4

صـ346وما  ذلك  تفصيل  الثقافة،1973م(،انظر  دار  لبنان، 

يليها.

5  د. محمد غنيمي هالل: املرجع السابق: انظر صـ 308 .

محمد  املثال  سبيل  عىل  بالتفصيل  ذلك  عن  تحدث  فقد   6

غنيمي هالل يف فصل األهداف اإلنسانية لألدب،النقد األديب 

الحديث انظر صـ219وما يليها،كام اهتمت الدراسات التي 

موقف  ببيان  واملثالية  الواقعية  املدرسة  لدراسة  تعرضت 

املدرستني من وظيفة األدب.

محمد بن الحسن بن محمد بن عيل)ابن حمدون(، التذكرة   7

الحمدونية، تحقيق : إحسان عباس، وبكر عباس،)بريوت، 

يليها،  وما  جـ3 صـ339  انظر   ،) 1996م  صادر، ط1،  دار 

األبرار  ربيع   ، القاسم(  الزمخرشي)أبو  عمر  بن  محمود 

ط1)بريوت،  مهنا،  األمري  عبد  تحقيق:  األخيار،  ونصوص 

 : للمطبوعات،1412ه-1992م(  األعلمي  مؤسسة  لبنان، 

انظرجـ1صـ426.

الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)أبو  القصة ذكرها عبد   8

عليه:  وعلق  وضبطه  رشحه  األخبار،  عيون   ، محمد( 

الكتب  دار  ،لبنان:  )بريوت   ، ط1  الطويل،  عيل  يوسف 

صـ100،إسامعيل  جـ3  ،انظر  العلمية،1406ه-1986م( 

تحقيق:  األمايل،  كتاب  البغدادي)أبو عيل(،  القايل  القاسم 

دار الكتب املرصية) القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

2009م( انظرجـ1صـ263.

ومنها:القايل:كتاب  األدبية  املصادر  يف  وردت  والقصة    9

األمايل،انظر جـ1صـ 258، وابن قتيبة: عيون األخبار: انظر 

جـ1صـ207

هو  الخيال  تنشيط  أن  إىل  الدراسات  إحدى  أشارت  فقد   10

الخيال  أن  كام  والتعليم،  الرتبية  من  األسايس  الهدف 

الحس  عن  فصلهم  ميكن  ال  والرتبية  والتعلم  والتعليم 

عبد  شاكر  د.  لإلنسان،   االنفعالية  والجوانب  األخالقي 

الحميد، الخيال من الكهف إىل الواقع االفرتايض )الكويت، 

الهوامــــش

الدراسات األدبية والبالغية وأثرها في تنمية القيم األخالقية
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فرباير،2009م(  واآلداب،  والفنون  للثقافة  األعىل  املجلس 

انظرصـ465 وما يليها، صـ482

د. محمود درابسه، التلقي واإلبداع قراءات يف النقد العريب   11 

جرير،1431ه-2010م(  ط1،)عامن،األردن،دار  القديم، 

صـ93

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاين النحوي،   12

عليه: محمود محمد شاكر)أبو  قرأه وعلق  البالغة،  أرسار 

فهر (، ط1، )جدة -دار املدين ، مرص- املؤسسة السعودية 

،1412هـ-1991م(،انظرصـ143.

عبد القاهر الجرجاين : املرجع السابق: انظر صـ515  13

 : تحقيق   ، والزوابع  التوابع  رسالة  األندليس،  الشهيد  ابن   14

بطرس البستاين،)بريوت، دار صادر ،1416ه-1996م(.

الفضل  أيب  مقامات   : الفضل(  الهمذاين)أبو  الزمان  بديع   15

بديع الزمان الهمذاين، رشحها: محمد عبده املرصي، )مرص: 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2013م(.

أبو العباس ثعلب،رشح شعر زهري بن أيب سلمى،تحقيق:فخر   16

الدين قباوة،)دمشق،سوريا:مكتبة هارون الرشيد، 1428ه- 

2008م( األبيات صـ35 وما يليها.

الهيئة  النووي)القاهرة،  برشح  مسلم  صحيح  النووي:   17

العامة لشون املطابع األمريية، 1417ه-1996م(،باب غزوة 

يليها،  وما  جـ12صـ171  انظر   ، األحزاب  وهي  الخندق 

وانظر البخاري: صحيح البخاري بحاشية السندي)القاهرة، 

باب غزوة  يليها  انظرجـ3صـ30 وما   : النيل،د.ن(  نهر  دار 

الخندق.

ورشح:ابن  تلخيص  أرسطوطاليس،الخطابة   18

العامة  سامل،)القاهرة:الهيئة  سليم  سينا،تحقيق:محمد 

لقصور الثقافة،2009م(،صـ2

الشعر  يف  الحجاج  بالغة  إبراهيم:  املنعم  عبد  إبراهيم   19

مكتبة  منوذًجا(،ط1،)القاهرة،  الرومي  ابن  شعر  العريب) 

اآلداب،1428هـ-2007م( ، انظرصـ1

د.عبد املجيد نشوايت، علم النفس الرتبوي،، ط4)عامن: دار   20

الفرقان، 1423ه-2003م(انظر صـ539

د.عبد املجيد نشوايت، املرجع السابق، انظرصـ195  21

األبيات كلها من معلقة عنرتة املشهورة، الخطيب التربيزي،   22

رشح ديوان عنرتة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد 

1412هـ-1992م(   ، العريب  الكتاب  دار  طراد،ط1)بريوت، 

صـ167 وما يليها.

فقد أشارت طرق الرتبية الحديثة إىل أهمية مراعاة الفروق   23

الفردية يف اختيار املادة العلمية وطريقة التدريس ، د.يزيد 

)الكويت،  العربية،  الرتبية  السلطوية يف  السورطي،  عيىس 

واآلداب،أبريل2009م( والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 

انظرصـ26.

حمد الصغري املراغي،بناء قصيدة اإلبيجراما يف الشعر العريب   24

الحديث)مرص،الهيئة املرصية العامة للكتاب،2012م(انظر 

صـ16 وما يليها

أحمد مطر، املجموعة الشعرية ،ط1 ) بريوت: دار العروبة،   25

2011م(، صـ13

26  مرصي عبد الحميد ، سيكولوجية التذوق الفني )القاهرة: 

دار املعارف، د.ت( انظر صـ 61

مرصي عبد الحميد ، املرجع السابق، انظر صـ 74 وما يليها  27

28  مرصي عبد الحميد ،سيكولوجية التذوق الفني، انظر صـ 

 75

محمد نايل العزام ، أحالم مطالقة، وابتسام ربابعة، الرتبية   29

األخالقية عند اإلمام الغزايل وعالقتها بالتصوف وتطبيقاتها 

املعارصة، املنارة، مجلد20،ع1/ب، 2014م، صـ459 .

د.عبد املجيد نشوايت، علم النفس الرتبوي،انظر صـ485   30

وما  صـ354  السابق،انظر  املرجع  نشوايت،  املجيد  د.عبد    31

يليها، صـ476

يف  القرآنية   القصة  منهج  الله،  عبد  جميل  الرحمن  عبد   32

ترسيخ األخالق، مخطوط رسالة ماجستري )نابلس فلسطني 

، كلية الدراسات العليا، 2010م( ، انظر صـ21 وما يليها.

النفوس  الله(، آداب  املحاسبي)أبو عبد  الحارث بن أسد    33

عطا،  أحمد  القادر  :عبد   تحقيق  التوهم،  كتاب  ويليه 

الثقافية،1411ه- الكتب  مؤسسة  لبنان،  ط2،)بريوت، 

1991م(، انظرصـ153

عبد القاهر الجرجاين،أرسار البالغة، صـ 115.  34

35  د.عبد املجيد نشوايت، علم النفس الرتبوي،انظرصـ424

تاريخية  دراسة  العربية  األمثال   ، قطامش  املجيد  عبد    36

1432ه-2011م(،   ، الفكر  دار  دمشق،   ( ط2،  تحليلية، 

انظر صـ32

انظر صـ301 وما  السابق:  املرجع   : املجيد قطامش  37  عبد 

يليها ،و محمد بن حبيب النيسابوري)أبو القاسم(، أمثال 

القرآن ، قرأة وعلق عليه: د. زكريا سعيد،)مرص، دار الهاين، 

2006م (، انظر صـ ز،صـ 52
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أشار أحد الباحثني من خالل تدبره لثالث آيات من القرآن   38

لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  اأْلَْمثَاَل  اللَُّه  تعاىل:﴿َويرَْضُِب  قوله  هي 

لِلنَّاِس  بَُها  نرَْضِ اأْلَْمثَاُل  ﴿َوتِلَْك  يَتََذكَُّروَن﴾إبراهيم)25(، 

بَُها  نرَْضِ اأْلَْمثَاُل  ﴿َوتِلَْك  يَتََفكَُّروَن﴾الحرش)21(،  لََعلَُّهْم 

أن  إىل  الَْعالُِموَن﴾العنكبوت)43(  إاِلَّ  يَْعِقلَُها  َوَما  لِلنَّاِس 

التمثيل يف القرآن والسنة مير مبراحل ثالثة: األوىل: التذكر 

فيه،  التفكري  والثانية:  الذهن،  عىل  الخطاب  مرور  وهي 

مجباس  منتظر  الحقائق،  إدراك  مبعنى  التعقل  والثالثة: 

حوان الشكري، أسلوب رضب األمثال عند الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص-

وأمئة أهل البيت ، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، 

مجلد7 عدد2 ، 2017م،  انظرصـ191

البخاري: صحيح البخاري بحاشية السندي، جـ4صـ53 باب   39

رحمة الناس والبهائم.

األساتذة  من  نخبة  تحقيق:   ، العرب  لسان  منظور،  ابن   40

املتخصصني ،) القاهرة :  دار الحديث ، 2003 م( مادة دعا

الشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري: الحكم   41

العطائية، ط3،)مرص: دار السالم،1434هـ-2013م(  صـ29 

العربية،  الرتبية  يف  السلطوية  السورطي،  عيىس  د.يزيد   42

انظرصـ21

لألستاذ  اإلبداعية  التدريسية  املامرسات  األسود:  الزهرة   43

)دراسة  الشخصية  متغريات  ببعض  وعالقتها  الجامعي 

الجزائرية(،  الجامعات  أساتذة  من  عينة  عىل  ميدانية 

مخطوط رسالة دكتوراه بقسم علم النفس وعلوم الرتبية 

، الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ 2013م-2014م، 

انظر صـ44 وما يليها، 

 ، العربية  الرتبية  يف  السلطوية  السورطي،  عيىس  يزيد  د.   44

انظرصـ18

د.عبد املجيد نشوايت، علم النفس الرتبوي،انظرصـ324 .  45

د.عبد املجيد نشوايت، السابق،انظرصـ359 وما يليها .  46

وقد أعدت الباحثة أشجان حامد عبده الشديفات برنامجا   47

دراسة  يف  األدبية  للنصوص  اإلبداعي  التذوق  لتنمية 

معنونة بـ" بناء برنامج تعليمي قائم عىل مهارات التذوق 

النصوص  تدريس  خالل  من  اإلبداعي  باملستوى  األديب 

اآلداب يف  كلية  العربية يف  اللغة  لدى طلبة قسم  األدبية 

الرتبوية،  للدراسات  العربية  الهاشمية:املجلة  الجامعة 

يف  تتوفر  األربع  املهارات  السعودية،مايو2013م(وهذه 

توليد  عىل  القدرة  هي  عام،فاألصالة  نحو  عىل  اإلبداع 

القدرة  هي  املألوف،والطالقة  غري  وإنتاج  جديدة  أفكار 

تنوع  هي  واملرونة  األفكار،  من  كبرية  كمية  إنتاج  عىل 

التفاصيل  عىل  القدرة  هو  والتوسع  جوهرها،  يف  األفكار 

التي يقدمها الشخص،وهوما عرف يف علم التنمية البرشية 

أكرم  السويدان،ومحمد  محمد  طارق  باالستنباطية:انظر 

1425ه-2004م( اإلبداع،د.ن،  العدلوين،ط3،)مبادىء 

انظرصـ58 وما يليها

 ( ط4،  اإلبداعي،  والتدريس  التدريب  السويدان:  طارق    48

الكويت:رشكة اإلبداع الفكري، 2010م( انظرصـ134

د.عبد املجيد نشوايت، علم النفس الرتبوي،،انظرصـ207  49

النرص،  دار  )مرص:   ، ط5  الباسلة،  اللغة   ، جمعة  فتحي   50

د.ت( انظر صـ110

املصادر واملراجع

- إبراهيم،عبد املنعم إبراهيم: بالغة الحجاج يف الشعر • 

)القاهرة،  ط1،  منوذًجا(،  الرومي  ابن  العريب)شعر 

مكتبة اآلداب، 1428هـ-2007م( 

-ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن عيل، • 

وبكر  عباس،  إحسان   : تحقيق  الحمدونية،  التذكرة 

عباس، ط1،)بريوت ، دار صادر ، 1996م (. 

تأويل •  )أبو محمد(،  بن مسلم  الله  عبد  قتيبة:  ابن   -

مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )بريوت، 

لبنان:  دار الكتب العلمية،د.ت(.

-ابن قتيبة الدينوري)أبو محمد(، عيون األخبار، رشحه • 

وضبطه وعلق عليه: يوسف عيل الطويل، ط1، بريوت 

،لبنان، دار الكتب العلمية ،1406ه-1986م . 

- ابن منظور،لسان العرب، تحقيق:نخبة من األساتذة • 

املتخصصني،) القاهرة: دار الحديث ، 2003 م( 

سينا، •  ابن  ورشح  تلخيص  الخطابة،  -أرسطوطاليس، 

تحقيق: د. محمد سليم سامل، )القاهرة: الهيئة العامة 
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لقصور الثقافة، 2009م(

- إسامعيل ، سامي ،جامليات التلقي، ط1 ، )القاهرة، • 

املجلس األعىل للثقافة، 2002م( 

اإلبداعية •  التدريسية  املامرسات  الزهرة:  األسود،   -

الشخصية  متغريات  ببعض  الجامعي وعالقتها  لألستاذ 

الجامعات  أساتذة  من  عينة  عىل  ميدانية  )دراسة 

الجزائرية(، مخطوط رسالة دكتوراه بقسم علم النفس 

وعلوم الرتبية ، الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

، 2013م-2014م. 

- األندليس، ابن الشهيد، رسالة التوابع والزوابع، تحقيق: • 

بطرس البستاين، )بريوت، دار صادر، 1416ه-1996م(.

-البخاري: صحيح البخاري بحاشية السندي)القاهرة،دار • 

نهر النيل،د.ن(:باب غزوة الخندق،جـ3.

- التربيزي، الخطيب، رشح ديوان عنرتة، قدم له ووضع • 

دار  )بريوت،  ط1  طراد،  مجيد  وفهارسه:  هوامشه 

الكتاب العريب، 1412هـ-1992م(

بن •  الرحمن  عبد  بن  القاهر  الجرجاين،عبد   -

محمد،أرسار البالغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد 

شاكر)أبو فهر(، ط1،)جدة -دار املدين ، مرص- املؤسسة 

السعودية،1412هـ-1991م( .

دار •  مرص،   (، ط5  الباسلة،  اللغة   ، ،فتحي  جمعة   -

النرص، د.ت( 

- درابسه ،محمود ، التلقي واإلبداع قراءات يف النقد • 

جرير،  دار   ، األردن،  عامن،   ( ط1،  القديم،  العريب 

1431ه-2010م( 

-الزمخرشي، محمود بن عمر)أبو القاسم( ،ربيع األبرار • 

ونصوص األخيار، تحقيق: عبد األمري مهنا، ط1،)بريوت، 

لبنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،1412ه-1992م(.

الدين(:الحكم •  الله)تاج  عطاء  بن  -السكندري،أحمد 

العطائية،ط3)مرص:دار السالم،1434ه-2013م( 

- السورطي، يزيد عيىس، السلطوية يف الرتبية العربية، • 

واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  )الكويت: 

أبريل2009م(

اإلبداعي، •  والتدريس  التدريب  طارق:  السويدان،   -

ط4،) الكويت:رشكة اإلبداع الفكري، 2010م(

- السويدان، طارق محمد، والعدلوين،محمد أكرم،ط3) • 

د.ن،مبادىء اإلبداع، 1425ه-2004م(

- الشكري ،منتظر مجباس حوان، أسلوب رضب األمثال • 

عند الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-وأمئة أهل البيت، مجلة مركز بابل 

للدراسات اإلنسانية، مجلد7 عدد2 ، 2017م،صـ)185-

)202

الواقع •  إىل  الكهف  من  الخيال  شاكر،  الحميد،  عبد   -

والفنون  للثقافة  األعىل  )الكويت:املجلس  االفرتايض 

واآلداب، فرباير،2009م(

الفني •  التذوق  سيكولوجية   ، ،مرصي  الحميد  عبد   -  

)القاهرة: دار املعارف،د.ت(

- عبد الله، عبد الرحمن جميل، منهج القصة القرآنية  • 

)نابلس،  ماجستري  رسالة  األخالق، مخطوط  ترسيخ  يف 

فلسطني، كلية الدراسات العليا ، 2010م(.

- العزام،محمد نايل، ومطالقة ،أحالم ، وربابعة، ابتسام • 

، الرتبية األخالقية عند اإلمام الغزايل وعالقتها بالتصوف 

وتطبيقاتها املعارصة، املنارة، مجلد20،ع1/ب، 2014م، 

صـ)464-445(

_ غنيمي هالل ، محمد ،النقد األديب الحديث، )بريوت، • 

لبنان، دار الثقافة،1973م(.

األمايل، •  كتاب  عيل(،  )أبو  القاسم  إسامعيل  -القايل، 

العامة  الهيئة  القاهرة،  املرصية)  الكتب  دار  تحقيق: 

لقصور الثقافة، 2009م( 

- القرطاجني، حازم )أبو الحسن(، منهاج البلغاء ورساج • 

ط3،  الخوجة،  بن  الحبيب  محمد   : تحقيق   : األدباء 

)بريوت، دار الغرب اإلسالمي،1986م( 

تاريخية •  دراسة  العربية  املجيد،األمثال  -قطامش،عبد 

تحليلية،ط2)دمشق،دار الفكر،1432ه-2011م( 

آداب •  الله(،  عبد  )أبو  أسد  بن  ،الحارث  املحاسبي   -

القادر  :عبد   تحقيق  التوهم،  كتاب  ويليه  النفوس 

الكتب  مؤسسة  لبنان،  ط2،)بريوت،  عطا،  أحمد 

الثقافية،1411ه-1991م(.

يف •  اإلبيجراما  قصيدة  بناء  الصغري،  أحمد  املراغي،   -

العامة  املرصية  الحديث)مرص،الهيئة  العريب  الشعر 

للكتاب،2012م(
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 - مطر ،أحمد ، املجموعة الشعرية ،ط1 ) بريوت: دار • 

العروبة، 2011م(

- نشوايت، عبد املجيد، علم النفس الرتبوي، ط4)عامن: • 

دار الفرقان، 1423هـ-2003م(

- النووي: صحيح مسلم برشح النووي)القاهرة، الهيئة • 

العامة لشون املطابع األمريية، 1417ه-1996م(، باب 

غزوة الخندق وهي األحزاب ، جـ12.

القاسم(،أمثال •  حبيب)أبو  بن  -النيسابوري،محمد 

القرآن،تحقيق:د.زكريا سعيد،مرص،دار الهاين،2006م (

أيب •  مقامات  الفضل(:  الزمان)أبو  بديع  الهمذاين،   -

عبده  محمد  رشحها:  الهمذاين،  الزمان  بديع  الفضل 

املرصي، )مرص: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2013م(.

الدراسات األدبية والبالغية وأثرها في تنمية القيم األخالقية
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الذين  الشعراء  املمتدة، وخاصة لدى  العريب عرب أعرصه  الشعر  بارزا يف  تشكل األخالق ملمحا 

دور  من  له  البد  الشعر  وأن   ، املجتمع  يؤديه يف  أن  ينبغي  أخالقيا  ودورا  رسالة  للشعر  يرون 

إصالحي يسهم  به  يف تنمية املجتمع وتطوره.

واألخالق تتجسد سلوكا وتتبدى يف األفعال ،وقد وجد فيها الشعر مجاال واسعا، وخاصة يف  بايب 

املدح والفخر قدميا، والشعر تعبري عن النفس اإلنسانية يف كل تجلياتها، ومحاولة لإلمساك بجذوة 

الروح النازعة للخري والكامل.

والشاعر حافظ إبراهيم واحد من جيل الشعراء الذين آمنوا بهذا الدور؛ بحكم انتامئه للمدرسة 

اإلحيائية املحافظة التي تسري عىل نهج القدامى يف الشعر ، ويف ترسم خطاه، ويف تتبع دوره يف 

الحياة، وكذلك بحكم الظروف التي مر بها،  وجعلته يعاين من كثري من الظلم والقهر .

وسوف يركز البحث يف التمهيد عىل أمرين :

أولهام: الجانب االجتامعي والتعليمي يف املجتمع املرصي يف فرتة الشاعر؛ إذ إن املجتمع آنذاك 

كان يرزح تحت نري الفقر والجهل والتخلف ، ويعاين من ويالت االحتالل.

واألمر اآلخر: عالقة الشعر بالدين واألخالق ، إذ يرى بعض النقاد أن الدين ميثل عالقة الفرد بربه، 

بينام الشعر هو فن محض ينتجه الشاعر ال عالقة له مبامرساته الدينية.

،وسوف يتناول البحث األخالقيات يف شعره ، سواء أجاءت يف قصائد مستقلة أم جاءت يف شكل 

االتجاه  اتجاهني:   وفق  النامذج  تلك  لتصنيف  البحث  يعمد  وسوف  القصائد،  ثنايا  يف  أبيات 

اإليجايب )ونعنى به األخالق املثالية(االتجاه السلبي )ونعني به أن هذه األخالق منوذج سيئ( 

وسيتطرق البحث ملوضوع تضمني تلك األشعار يف املناهج التعليميةومدى أهميته.

ويحاول البحث أن يكشف عن أهم مالمح قصيدة األخالق يف شعر حافظ إبراهيم من حيث 

اللغة والتصوير واألسلوب .

امللخص:

د. �سعد بن ما�سي العنزي
استاذ مشارك في قسم اللغة العربية -جامعة الجوف

 املنحى االأخالقي والتعليمي يف �سعر حافظ
اإبراهيم بني املعياريةوالواقعية
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املقدمة

حياة  يف  إنكاره  ميكن  ال  دورا   األخالق  تؤدي      

الشعراء  لدى  وخاصة  متميز،  دور  ولها  الشعوب، 

الذين يرون أن للشعر دورا أخالقيا ينبغي أن يؤديه 

توجيه  يف  كربى  رسالة  له  الشعر  وأن   ، املجتمع  يف 

املجتمع وبنائه.

    واألخالق تتجسد سلوكا وتتبدى يف األفعال ،وقد 

وجد فيها الشعر مجاال واسعا، وخاصة يف  بايب املدح 

والفخر قدميا، والشعر تعبري عن النفس اإلنسانية يف 

كل تجلياتها، ومحاولة لإلمساك بجذوة الروح النازعة 

للخري والكامل.

الشعراء  جيل  من  واحد  إبراهيم  حافظ  والشاعر 

للمدرسة  انتامئه  بحكم  الدور؛  بهذا  آمنوا  الذين 

اإلحيائية املحافظة التي تسري عىل نهج القدامى يف 

الشعر ، ويف ترسم خطاه، ويف تتبع دوره يف الحياة، 

وكذلك بحكم الظروف التي مر بها وجعلته يعاين من 

كثري من الظلم والقهر .

وجاء عنوان البحث: املنحى األخالقي والتعليمي يف 

شعر حافظ إبراهيم بني املعياريةوالواقعية    ومن 

أهم األسئلة التي يحاول البحث أن يجيب عنها: ما 

أبرز القيم األخالقية التي تناولها حافظ يف شعره  ؟ 

كيف نجح الشاعر يف توظيف تلك القيم  ؟ واعتمدنا 

أن  ورأينا  التكاميل،  املنهج  معطيات  عىل  بحثنا  يف 

نصوص الشاعر يف قصيدة األخالق تتمتع بلغة غنية 

املنهج  األنسب ملعالجتها  ؛ فكان  بالرموز والدالالت 

التاريخي  للسياق  بالقراءة  الخروج  مع  التكاميل، 

نقدية  دراستنا  فكانت  النص؛  أطّـر  الذي  والفكري 

وصفية.

       أما خطة البحث فتتناول إشارات نظرية لدور 

من  الشعر  وموقف  املجتمع،  تنمية  يف  األخالق 

األخالق، ثم عالجنا الشعر األخالقي وفق نظرة كلية 

موضوعية-  )رؤية  جوانب  لعدة  البحث  وقسمنا 

رؤية فنية- رؤية تعليمية ( 

الخلقية  القيم  أهم  املوضوعي  الجانب  تناول   -  1

اإليجابية يف شعره ، وكذلك القيم السلبية 

 2 -تناول الجانب الفني اللغة والصورة الفنية، 

3- عالج الجانب الثالث من البحث دور ذلك الشعر 

يف املجتمع وأهميته يف املناهج التعليمية.

    وقد استفاد  البحث من بعض املصادر واملراجع 

النظرية يف توجيه البحث ، وختاما أرجو أن يوفقني 

البحث  هذا  يجعل   وأن   ، الهداية  سبيل  إىل  الله 

مصدر نفع لطالب العلم

متهيد : قيمة األخالق ومعياريتها: 

تسري  ، وهي  اإلنسان  حياة  األثر يف  عظيم  لألخالق 

ترصفاته  يحكم  له  مرجعيا  إطارا  وتشكل   ، حياته 

من  عديد  ويف  األحيان،  من  كثري  يف  وسلوكياته 

العرب  لسان  يف  خلق  كلمة  وردت  الحضارات،وقد 

البن منظور مبعنى الطبيعة التي يخلق  بها اإلنسان ، 

وهو الدين، والطبع،  والسجية ، وتجمع عىل أخالق، 
ويقال أخلق الرجل إذا صار ذا أخالق 

وقد أضحت األخالق علام  له موضوعه الذي يهتم 

به، وموضوع علم األخالق هو األعامل التي يفعلها 

املرء عن عمد واختيار«ويعلم صاحبها وقت عملها 

ماذا يعمل، وكذلك األعامل التي صدرت ال عن إرادة 

املنحى األخالقي والتعليمي في شعر حافظ إبراهيم بين املعياريةوالواقعية
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مريدا  كان  عندما  وقوعها  تجنب  ميكن  كان  ولكن 

مختارا، فهذان النوعان يحكم عليهام  بالخري أو الرش، 

وأما ما يصدر ال عن إرادة وشعور ، وال ميكن تجنبه 

يف حالة االختيار فليس من موضوع علم األخالق«2 

ومن املعلوم أيضا أن التبعة األخالقية واملسئولية تقع 

عىل اإلنسان إذا كان حرا مخريا مالكا إلرادته، وهذا 

عن  تساءلوا  املفكرين،حينام  من  كثري  به  ُعـني  ما 
كون اإلنسان حرا مخريا أم مجربا ال إرادة له. 3

وظيفة الشعر عند العرب 

    الشعر  مرآة للمجتمع ، يعرب عام يدور فيه من 

أحداث ، وما ميوج به من تيارات ، وقدميا عّد العرب 

الشعر ميزانا للفضائل واألخالقيات الحميدة ، ولهذا 

من  أنه  إىل  وسلم  عليه  الله  الهدى صىل  نبي  أشار 

الشعر لحكمة ، وهي الشك حكمة تهدي السائرين 

يف دروب الحياة؛ ولذا روي عن عيل بن أيب طالب أن  
الشعر ميزان القول أو القوم  )4(

مويس  أليب  قال  أنه  الخطاب  بن  عمر  عن  وروي 

األشعري »ُمْر من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل عىل 
 )5( األنساب«  ومعرفة  الرأي  األخالق وصواب  معايل 

يف  األخالقي   للمعيار  عمر  تحكيم  يعكس  ما  وهو 

نظرته لوظيفة الشعر، وكثري  من املواقف التي تتناثر 

يف كتب األدب والتي تعكس نظرة عمر للشعر من 

الراشدة  الخالفة  عرص  بحت،وبعد  أخالقي  منظور 

انحرف الشعراء بشعرهم، تجرفهم التيارات الحزبية 

أثر عىل خط سري  ما  وهو  واالجتامعية؛  والسياسية 

الشعر العريب يف وجهته اإلسالمية 6ومن شعراء بني 

أمية من نظر للشعر نظرة تربوية مثل عبد امللك بن 

الشعر وجهة تربوية، وهو ما يتفق  ، ووجه  مروان 

مع بيئة العلامء واملفرسين ايضا الذين أخذ الشعر 

 ، عباس  بن  الله  عبد  مثل  أخالقيا،  منحى  عندهم 

والعلامء  املفرسين  وموقف  املسيب،  بن  وسعيد 

الشعر  بني  العالقة  تأصيل  إىل  أقرب  الشعركان  من 
واألخالق 7 

أخالقي  منظور  من  للشعر  الشعراء  من  كثري  ونظر 

بحت، فهو عندهم مقياس الخلق العظيم ، واملوجه 
لفضائل األخالق.8

وقد رصد النقاد معايري  أخالقية لنقد الشعر، تنوعت 

وعدم  املعاين  صحة  ومعيار  الصدق،  معيار  بني  ما 
مخالفة العرف، ومعيار الوضوح 9

يفضل  الذي  للفن  الفن  مذهب  عن  بعيدا  وذلك 

االعتبارات  من  غريه  عىل  األدب  يف  الجاميل  الحس 

األخرى، ومنها بطبيعة الحال املنحى األخالقي 10 

وفيام قبل العرب نجد أن وظيفة الشعر عند أرسطو 

قد تكون نافعة إىل أقىص غاية، وعندما عالج أرسطو 

التطهري تبعث  أنها من خالل نظرية  الرتاجيديا رأى 

يف النفس  منفعة ومتعة كبريين، ويتحقق النفع من 

خالل توجيه االنفعاالت توجيها خلقيا يقّوم السلوك ، 

ويعدل توجهات العواطف إىل ما يصلحها،والفضائل-

من وجهة نظره- ال تتحقق بالطبع فحسب ، بل بضد 

إرادة الطبع، وتتولد من عادات وشيم تكتسب بعد 
املامرسة الفعلية. 11

وظيفته  منظور  من  للشعر  نظر  من  العرب  ومن 

إليه مجردا من أي غاية  األخالقية، ومنهم من نظر 

جاملية ، أي تبعا ملذهب الفن للفن ، ومن الفريق 

األخري د.محمد مندور الذي أكد عىل أن هذا املنحى 

فيزداد  الطبيعة  لجامل  والعقول  القلوب  يفتح 

اطمئنان الفرد إليها، والفن للفن ينمي حاسة الجامل 
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ويغذيها، ويعزي البرش عن آالم ومتاعب الحياة 12 

وهذا االتجاه الذي تبناه محمد مندور قوبل بالهجوم 

من كثري من النقاد.

البحث

الشاعر حافظ إبراهيم

شاعر مرصي ولد مبرص عام 1871 عىل منت سفينة 

أبوه  النيل،  بشاعر  لقب  ولذا  ؛  النيل  نهر  راسية يف 

كان أحد املهندسني املرشفني عىل قناطر ديروط،وأمه 

من أرسة تركية محافظة، عرف حافظ بجملة صفات 

 ، جميعا  للناس  للمكروه،وتواضعه  احتامله  منها 

فيام  املغريات،وصالبته  كل  عن  لهم،وترفعه  وحبه 

يراه حقا وعدال، تويف أبوه وهو صغري فكفله خاله، 

وتلقي  الشعر  لنظم  دراسته  بجانب  حافظ  ويتجه 

والعروض،وعمل  والنحو  والشعر  األدب  دروس 

املرصي، وخدم  بالجيش  ثم ضابطا   ، باملحاماة  فرتة 

بالسودان مرتني، وأحيل لالستيداع مرتني من الجيش، 

ثم طلب هو نفسه إحالته للمعاش سنة 1903م.13   

االستقرار،  وعدم  بالرصاعات  مليئة  حافظ  وحياة 

وقد عارص الزعامء الوطنيني مصطفى كامل، ومحمد 

عىل  حريصا  القرص  زغلول،وكان  وسعد  فريد، 

تقرب  حلمي  عباس  فالخديوي  حافظ؛  من  التقرب 

أحمد  وامللك  كامل،  حسني  السلطان  وكذلك   ، منه 

فؤاد، ولقب بشاعر النيل ،وإن كان يفضل أن يلقب 
بالشاعر االجتامعي 14

عنه مقدم  قال  نوجز صفات حافظ كام  أن  وميكن 

مثاال حيا  الرجل  كاين:«كان  إسامعيل  ديوانه محمد 

ملرص؛بل لقد تجسدت مرص فيه كلها برتفعها بإبائها 

بشممها  بطيبتها ببساطتها بصدقها بعنادها بقوتها 

بدميقراطيتها  بأخالقها  املكاره  بصربها عىل  بصالبتها 
بإميانها بالله الواحد األحد«15

أوال الرؤية املوضوعية: القيم الخلقية يف شعر حافظ:

 ، والقيم  الفضائل  عن  املسلمني  فالسفة  تحدث 

 ، واملجاهدة  التزكية  عن  الصوفية  تحدث  وكذلك 

وأسهم أهل اللغة واألدب يف نضوج  هذا العلم مثل 

الراغب األصفهاين يف »الذريعة غىل مكارم الرشيعة«، 

واملاوردي يف » أدب الدنيا والدين« وميكن القول  

ثقافتهم  من  انبثق  أخالق  علم  للمسلمني  إن 

العلم تشكال كبريا قبل  ، وتشكل ذلك  ومعتقداتهم 

ثقافات  يف  األخالقية  البحوث  املسلمون  يعرف  أن 
اآلخرين)16(

،وقد  األفعال  يف  وتتبدى  سلوكا  تتجسد  واألخالق 

وجد فيها الشعر مجاال واسعا، وخاصة يف  بايب املدح 

والفخر قدميا، والشعر تعبري عن النفس اإلنسانية يف 

كل تجلياتها، ومحاولة لإلمساك بجذوة الروح النازعة 

للخري والكامل.

الشعراء  جيل  من  واحد  إبراهيم  حافظ  والشاعر 

للمدرسة  انتامئه  بحكم  الدور؛  بهذا  آمنوا  الذين 

اإلحيائية املحافظة التي تسري عىل نهج القدامى يف 

الشعر ، ويف ترسم خطاه، ويف تتبع دوره يف الحياة، 

وكذلك بحكم الظروف التي مر بها وجعلته يعاين من 

كثري من الظلم والقهر .

وميكن إجامال تقسيم القيم الخلقية يف شعر حافظ 

إىل جانبني كبريين، هام : القيم الخلقية اإليجابية ، 

والقيم السلبية ، وينتظمها سلوكيات عديدة .

املنحى األخالقي والتعليمي في شعر حافظ إبراهيم بين املعياريةوالواقعية
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القيم األخالقية اإليجابية)الجانب املعياري(:

إن املتصفح لديوان حافظ يلمح يف غري عناء اهتامما 

ملحوظا باألخالق يتبدي يف ثنايا شعره، سواء أوردت 

أم يف قصائد مستقلة نظمت  القصائد  تضاعيف  يف 

خصيصا لهذا الغرض ، وهو الشاعر الذي يعلن أنه 

تطربه الخالل حميدة ، فيقول :

إين لتطربني الخالل كرمية             

طرب الغريب بأوبة وتالقي  

وتهزين ذكرى املروءة والندى          
بني الشامئل هزة املشتاق  17  

ومن تلك األخالق الحميدة التي تطربه ما ييل: 

1 -  الصدق: 

الصدق صفة الزمة للمسلم يف قوله وفعله، وهو من 

أفضل الصفات اإلنسانية الحميدة يف اإلنسان، ،ومن 

االجتامعية،  الحياة  بها  تستقيم  التي  الدعائم  أهم 

ويعد   ، املجتمع،  يف  الناس  بني  الروابط  بها  وتقوى 

فضيلة مطلوبة يف كل مسلم،  وقد ُعرف النبي )ص( 

بني أهل مكة بالصادق األمني.)18( 

ملرص،  مجيئه  بعد   ، عبده  محمد  اإلمام  ميدح  قال 

ويصف شامئله، ومنها الصدق: 

قالوا صدقت فكان الصدق ما قالوا        

   ما كل منتسب للقول قوال

 حللُت دارا بها تتىل مناقبه                         
   ببابها ازدحمت للناس آمال 19

الحميد مبناسبة عيد جلوسه  السلطان عبد  وامتدح 

عىل الكريس، فقال واصفا إياه بالصدق:

ثــَلـِجـَْت صدورُهم وقـّر قـرارُهم                  

ملّـا حلفــَت بأوثـــــِق  األيـمـــان   

تالله ما شّكـوا بصدقك دونها                     

  هم يعرفون شامئل الســـــلطان 20   

2 – الرحمة بالناس والرفق بهم  : ومن ذلك قصيدته 

جراحا  كان  وقد  إبراهيم،  عيل  الدكتور  مدح  يف 

معروفا، عرف عنه املهارة والرحمة بالناس:

 أودع الله صدره حكمة العلـــــــــــ                     

   ـــم وأجرى عىل يديه الشفاء

  كم نفوس قد سلها من يد املو                      
ت بلطف منه وكم سّل داء 21   

 فأرانا لقامن يف مرص حـــــــــــيا                         

   وحبــانــــا لكــــل داء دواء    

يف  أنشدها  والتي  األطفال«  »رعاية  قصيدة  وكذلك 

عام1910م   املرصية  األوبرا  يف  أقيم  الذي  الحفل 

والتي يصف فيها بعض أعامل الخري التي تقوم بها 

يقول  بهم،  والرفق  اليتامى  رعاية  ومنها  الجمعية 

الشاعر واصفا حال إحدى الفتيات :

قد مات والدها وماتت أمها         

ومىض الحامم بعمهاوالخال   

وإىل هنا حبس الحياء لسانها      

وجرى البكاء بدمعها الهطـّال   

فعلمت ما تخفي الفتاة وإمنا         

يحنو عىل أمثالها أمثـــــــايل 22    

بتلك  ورحمته  الشاعر  عطف  إىل  تشري  واألبيات 

الفتاة؛ نظرا ألنه عاىن نفس ظروفها من اليتم وفقدان 

األب، ويتطرق الشاعر لوصف ما تقوم به العامالت 

بالجمعية من عطف ورحمة ، يقول:

وإذا بأيدي طاهرات عـُّودت                 

صنع الجميل تطوعت يف الحال   
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جاءت تسابق يف املربة بعضها               

بعضا لوجه الله ال املــــــــــــال   

فتناول ت بالرفق ما أنا حامل             

كاألم تكأل طفلها وتــــــــــــوايل   

وإذا الطبيب مشمر  وإذا بها               

فوق الوسائد يف مكان عــــــــايل   

جاءوا بأنواع الدواء  وطّوفوا              

   برسير ضــــــيفتهم كبعض اآلل

وجثا الطبيب يجس نبضا خافتا          
ويرود مكمن دائها القتـــــــــّال 23  

 ، الجمعية  تلك  عىل  القامئني  الشاعر  وميتدح 

قست  ومن  والفقراء  املحتاجني  تأوي  فجمعيتهم 

عليهم الدنيا، يقول الشاعر

لله درهم فكم من بـــــــــائس          

   جم الوجيعة سيئ األحـــــــوال

ترمي به الدنيا فمن جـــوع إىل        

عـُْري إىل ســـــــــــقم إىل إقالل   

عني مسهــــــــدةوقلب واجف       

نفس مروعة وجيب خـــــــــايل   

مل يدر ناظره أعـــــــــريانا يرى           
أم كاسيا يف تلكم األســــــــامل 24   

ومن الرحمة بالناس ما أورده الشاعر يف ثنايا حديثه 

القصة  يف  الخطاب  بن  عمر  العظيم  الخليفة  عن 

اشتىك  التي  للمرأة  الطعام  حمل  عندما  املشهورة 

أطفالها الجوع ومل يكن لديها ما يسد رمقهم، فحمل 

عمر لها الطعام ، ومل ينرصفحتى أكل األطفال وناموا، 

يقول الشاعر مصورا رحمته بالرعية :

 ومن رآه أمام القدر منبطحا          

والنار تأخذ منه وهــــــو يذكيها   

وقد تخلل يف أثنـــــاء لحيته           

   منها الدخان وفوه غاب يف فيها

رأى هناك أمري املؤمنني عىل          

حال تروع لعـــــــمر الله رائيها   

يستقبل النار خوف النار يف غده        
والعني من خشية سالت مآقيها 25   

تعد  التي  الصفات  من  وهي  والعطاء:  الكرم   –  3

رثاء محمود  قال يف  وقد   إنسان،  لكل  فخر  مصدر 

رجال  كبار  من  وهو  1929م(  باشا)سنة  سليامن 

النهضة الوطنية:

مسدي الجميل بال منذ يكدره                  

          ومكرم الضيف أمىس ضيف رضوان

قضـــيتــــَها مـــئًة  يف كل واحدة                        

تـــعد زادك مــن بر وإحســــان   

وكم أقلت كرميا عنــــــــــد عرثته                      

وكم مشيت بصلح بني إخـــــوان   

قسمَت ما جمعت كفاك من نشب         

عىل بنيك فكنت الوالد الحـــــاين              

مال حالل مزىك ما خلطَت به                

مليم سحت وال حقا إلنســـــــان 26   

وقد أنجب الرجل أربعة من األبناء ساروا جميعا عىل 

نهج أبيهم يف الكرم والعطاء، يقول الشاعر معربا عن 

ذلك :

أنجبت أربعًة سادوا بأربعة                           
  فضل ونبل وإحسان وعــــــرفان 27

كانت  إبراهيم  حافظ  الشاعر  أبا  أن  املعلوم  ومن 

أن  حافظا  ابنه  وأوىص  باملريث،  معرفة  صلة  تربطه 

يكون عىل اتصال مبحمود سليامن باشا، يقول الشاعر:

كم نعمة لك يا محمود عند أيب                    
بشكرها لك عند املوت أوصــــاين 28  

ويقول أيضا واصفا كرم الخديوي عباس الثاين حينام 

عاد من رحلة الحج عام 1909م :

وجـُْدَت وجادْت ربُة الطهر والتقى                 

املنحى األخالقي والتعليمي في شعر حافظ إبراهيم بين املعياريةوالواقعية



 90)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

  عىل العام حتى أخصب العام منــــــكام

فلم تبقيا فوق الجزيرة بائـــــسا                         

ومل ترتكا يف ساحة البيت معــــــــــــــدما  

فأرضيتام الديان والديَن  كلَــــه                      
لقد  ريَض الديّاُن والديُن عنـــــــــــكام  29  

 ،   30 كامل  السلطان حسني  بالجود  وصفهم  وممن 

يقول الشاعر  يف رثاء السلطان، وقد وصفه بالجود 

والكرم:

مل يكد ينعم الفقري بـــــعيش                            

من نداه وفيضه الحـــــــــــــــــــــــامتي  

حجب املوت مطلع الجود يا مصـــ       ـ              

ـر فجودي له بدمع ســــــــــــــــــخي  

ومىض واهب األلوف فولـّت                            

   يوم ولــّى بشاشُة األريحي

وقىض كافل اليتامي فويٌل                             
لليتامى من الزمان العتي 31   

ملجال  ويحولها  مؤملة  حادثة  الشاعر  يستغل  وقد 

الله  ملدح، كام فعل عندما شب حريق مبنزل  عبد 

أباظة ، يقول الشاعر:

أبرصوا يف حامك غيثا ونارا          

ذاك يهمي وتلك تذكو لهيبا   

ونسوا أن جود كفك غيث              

ظـَّل للمرتجي الورود قريبا 32    

وقد أراد بالغيث كرم املمدوح الذي يهمي )يتساقط( 

مع وجود نار الحريق.

والجود والكرم إذا جاءا من الشخص بعد مسألة فهذا 

يعد بخال ، يقول الشاعر

وإذا النوال أىت ومل يهرق له               

ماء الوجوه فذاك خري نوال   

من جاد من بعد السؤال فإنه            

وهو الجواد يعّد يف البخـّـال 33    

وعندما زار بريوت عام 1929م أنشد قصيدته )تحية 

الشام( مشيدا مبا لقيه هناك من حفاوة أهل الشام 

وكرمهم ، فهم قد أحاطوه مبنة كبرية، يقول الشاعر:

أهل الشام لقد طوقتم عنقي            

مبنة خرجت عن طوق تبياين   

قل للكريم الذي أسدى إيّل يدا          

   أنـّى نزحَت فأنت النازح الداين

من كل أبلج سامي الطرف مضطلع      

بالخطب مبتهج بالضيف جذالن   

مييش إىل املجد  مختاال ومبتسام        

كأنه حني يبدو عود ُمـــــــــرّان 34    

يقول  أباظة،  باشا  سليامن  بالجود  وصفهم  وممن 

حافظ إبراهيم يف رثائه:

كيف أمىس وكيف أصبح فيه          

ذلك املنعم الكثري الرمـــــــاد 35      

4 – الحلم والعدل : وهام من القيم الخلقية املهمة، 

وقد مدح بهام الخديوي عباس حلمي الثاين

الحلم  حليته والعدل قبلته                      

   والسعد ملحته كشافة الـــــكرب

مشيئة الله يف العباس قد سبقت       
إىل الجدود ومن يأيت عىل العقب 36  

ووصف الخديوي عباس بالعدل، فقال:

أغليَت بالعدل مـُلْـكا أنت حارسه             
فأصبحْت أرضه ترشى مبـــــيزان  37  

حافظ  رثاه  كامل  حسني  السلطان  مات  وعندما 

إبراهيم ، وكان مام وصفه به العدل، ونسبه لعدل 

كرسى الذي كان يقال له امللك العادل، يقول الشاعر:

 وهوى عن ساموة العرش ملْك             

مل نـُمـَتـّع بعهده الذهبي    

 مل تكد تبلغ البالد مناها                 
تحت أفياء عدله الكرسوي 38   
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- اإلحسان والعدل : وهام صفتان أثبتهام للسلطان 

1914م،  سنة  مرص،  عرش  توىل  حينام  كامل  حسني 

يقول :

وحصنه بإحسان وعدل               

فحصن امللك إحسان وعدل   

وجدد سرية العمرين فينا                

فـإنــك بينـــنا للــــه ظــلُّ 39     

والعدل من أبرز ما عرف به عمر بن الخطاب ريض 

الله عنه ، يقول حافظ مصورا مقتل عمر عىل يد أيب 

لؤلؤة املجويس:

فأصبحت دولة اإلسالم حائرة               

تشكو الوجيعة ملا مات آسيها   

ـــفها كالطود راسخة             مىض وخلّـَ
   َوزَان بالعدل والتقوى مغانيها  40

5 – األمانة : وقال يصف الشيخ محمد عبده:

يا امينا عىل الحقيقة واإلفـــــــــــ   

    ــتاء والرشع والُهـدى والكتاب 

أنت نعم اإلمام يف موطن الرأ                      
ي ونعم اإلمام يف املحــــــراب 41   

 6- التواضع : وهو خلق حميد ، وممن اتصفوا بتلك 

الصفة وذكرهم حافظ إبراهيم يف شعره،أمني واصف 

بك  الذي كان مديرا للقليوبية ،فقال يف حفل توديعه 

عام 1912م إثر نقله من املحافظة:

 لَـِبـَس التواضَع حـُلّة ومىش إىل                      

رتب الجالل مسّدَد األقـــــــدام   

وغدا بأبراج العال متنقال                              
َى بتامِم 42 كالبدر يسعده الرسُّ   

وممن عرف بتواضعه عمر بن الخطاب، ولعل قصة 

رسول كرسى ملا جاء لعمر باملدينة ، وشاهد عمر بني 

الرعية بال حراسة وال جند ، ينام تحت الشجر، فقال 

قولته املشهورة  حكمت فعدلت فأمنت فنمت نوما 

قرير العني، يقول الشاعر مصورا تواضع عمر: 

وراع صاحب كرسى أن رأى عمرا                

بني الرعية عطال وهو راعيها   

وعهده مبلوك الفرس أن لها                        

سورا من الجند واألحراس تحميها   

رآه مستغرقا يف نومه فرأى                            

فيه الجاللة يف أسمى معانيها   

فهان يف عينيه ما كان يكربه                        

   من األكارس  والدنيا بأيديها

وقال قولة حق أصبحت مثال                       

وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها   

أمنت ملا أقمت العدل بينهم                             
فنمت نوم قرير العني هانيها 43   

يعقوب  ود.  منر،  د.فارس  بالتواضع  عرفا  وممن 

اللغة  مجمع  عضو  الجنسية  سوري  أولهام  رصوف، 

العربية مبرص، واآلخر رئيس تحرير جريدة املقتطف، 

يقول الشاعر: 

متواضعان وال أرى متكربا                         

غري الجهول مدنسا بالعاب   

 يتجاذب القطران من فضلهام               
ذيل الفخار وليس ذا بحجاب 44   

وكذلك كان عبد الخالق باشا ثروت من املتواضعني، 

يقول الشاعر يف رثائه:

ال املدح يغريه وال يلوي به     

عن نجده املرسوم وقع سباب    

 حلو التواضع مل يخالط نفسه        
زهو املدل يحاط باإلعجاب 45   

التي  7- الخلق العظيم : ويتضح ذلك من قصيدته 

وقد   ، بريم  بك  محمد  لصديقه  السودان  من  كتبها 

وصف فيها أصدقاءه بالخلق العظيم

وفتيان مساميح عليهم    جالبيب من الذوق السليم 
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لهم شيم ألذ من األماين    وأطرب من معاطاة النديم

كهمك يف الخالعة والتصابيو   
إن كانوا عىل خلق عظيم 46   

وقوله أيضا معربا عن الخلق الكريم، حينام خاطب 

صديقه أحمدبك بدر يف كلية أدنربة بإنجلرتا متذكرا 

أيامهام معا 

 للــــــه أنــديــــــة لنــا  قد زانها الخلق الكريم

مل يغشها وغد ومل                 ينزل بساحتها لئيم 47 

ومن فرط إعجاب الشاعر بالخلق الحميد يراه أفضل 

يقول  الشمس،    من  وأفضل  البابلية)الخمر(  من 

الشاعر:

مـا البابلـــــــيـة فــي صفــاء مـزاجــــها               

والرشب بني تنافس وسباق   

والشمس  تبدو يف الكؤوس وتختفي        

والبدر يرشق من جبني الساقي   

بــــألـــذ مــن خــلق كــريــم طــاهر            

قـد مــازجـتـــه ســــالمـــة األذواق 48   

يأخذه  أن  ميكن  رزق  أعظم  الكريم  الخلق  وكذلك 

املرء يف حياته، فهو أفضل من املال، والعلم كنز مثني 

حافظ  الحميد،يقول  الخلق  يرافقه  أن  يجب  لكن 

إبراهيم:

فإذا رزقت خليقة محمودة       

فقد اصطفاك مقسم األرزاق   

فالناس هذا حظه مال وذا           

علم وذاك مكارم األخالق   

واملال إن مل تدخره محصنا         

   بالعلم كان نهاية اإلمالق

والعلم إن مل تكتنفه شامئل         

تعليه كان مطية اإلخفاق   

التحسنب العلم ينفع وحده          
ما مل يتوج ربه بخالق 49   

8- الفضائل بصفةعامة :

قد يلجأ الشاعر لتصوير الفضائل بصفة عامة، ومن 

ذلك قوله يف قصيدته سجن الفضائل :

نعمن بنفيس وأشقينني                        

فيا ليتهن ويا ليتني    

خالل نزلن بخصب النفوس              

    فروينهن واظأمنني

تعودن مني إباء الكريم                      

   وصرب الحليم وتيه الغني 50 

وقوله يف رثاء سليامن باشا أباظة: 

رحم الله منه لفظا شهيا         

  كان أحىل من رد كيد األعادي

رحم الله منه طرفا تقيا                  

وميينا تسيل سيل الغوادي   

رحم الله منه شهام وفيا                

كان ملء العيون يف كل نادي   

الهم الله فيك صربا جميال            

كل من بات ناطقا بالضاد 51    

وقال أيضا مشيدا بفضائله ومحامده:

وشامئل لو مازجت طبع الدجى               

ما بات يشكوه املحب النايئ   

ومحامد نسجت له أكنانه                       

   من عفة وسامحة وإباء

ومناقب لوال  املهابة والتقى         
قلنا مناقب صاحب اإلرساء 52   

9 – الشجاعة: وهي قيمة خلقية عظيمة، وكان ممن 

سامي  محمود  الكبري  الشاعر  بالشجاعة  وصفهم 

غامر  خاض  والقلم،الذي  السيف  رب  البارودي، 

حروب كثرية، وكان ممن شاركوا يف الثورة العرابية، 

يقول حافظ مصورا شجاعته:

لبيك يا خري من هّز الرياع ومن            
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هز الحسام ومن لبى ومن نودي   

كم وقفة لك واألبطال طائرة             

والحرب ترضب صنديدا بصنديد   

نسخت يوم كريد كل ما نقلوا            

                يف يوم ذي قار عن هاين بن مسعود 53 

ثانيا القيم السلبية )الجانب الواقعي(

كام اهتم الشاعر برصد القيم السلوكية اإليجابية يف 

؛ لتكون  شعره، وكان حريصا عىل إبرازها للمجتمع 

مجاال للتعلم واالستفادة منها ، وخاصة للنشء،فإنه 

السلبية،  السلوكية  القيم  بعض   برصد  اهتم  أيضا 

والتي مثلت عامل هدم وتخريب للمجتمع.

الشاعر  عني  رصدتها  التي  السلبية  القيم  تلك  ومن 

ما صوره يف قصيدة)زواج الشيخ عيل يوسف( والتي 

تنعى فيها عىل املرصيني بعض العيوب االجتامعية، 

وما يراه لديهم من فوىض الرأي وقلة الثبات عليه، 

ولعل هذا ما دفعه يف مقدمة القصيدة إىل أن يعلن 

ثورته عىل القلم والبيان، بل وثورته عىل مرص، يقول:

حطمت الرياع فال تعجبي  وعفت البيان فال تعتبي

فام أنت يا مرص دار األديب             

وال أنت بالبلد الطيب   

فال تعذليني لهذا السكوت           
فقد ضاق يب منك ما ضاق يب 54   

فاملرصيون ال  يغضبون لسلب الحقوق ، ويفرون من 

مصورا  يقول  األجرب،  من  الصحيح  فرار  الصالحات 

ذلك:

وكم غضب الناس قبلنا                          

لسلب الحقوق ومل نغضب   

وشعب يفر من الصالحات                      
فرار السليم من األجرب 55   

إىل  تعداه  بل  فحسب  ذلك  عىل  األمر  يقترص  ومل 

كون املرصيني أمة ال توصف، تضيع بينهم الحقيقة 

آل  ما  الشاعر مصورا  يقول  والعدل،  الحق  ،ويضيع 

إليه حال املرصيني:

فيا أمة ضاق عن وصفها         جنان املفّوه واألخطب

تضيع الحقيقة ما بيننا      ويصىل الربيء مع املذنب

ويُـهَضـم فينا اإلمام الحكيم    

ويكرم فينا الجهول الغبي 56     

وهذا حال الرشق بعدما  تغري، وسارت عليه عجلة  

الزمان، يقول:

عىل الرشق مني سالم الودود          

   وإن طأطأ الرشق للغرب 

لقد كان خصبا بجدب الزمان                
فأجدب يف الزمن املخصب57   

حافظ  عند  األخالق  لشعر  الفنية  الرؤية   : ثانيا 

إبراهيم

أوال :   :- املعجم الشعري واألسلوب يف شعر األخالق

الفنان  والشاعر  الشعراء،  كل  أداة  هي   األلفاظ 

يتمكن من خالل أدواته أن يخرج فًنا رائًعا ومبدًعا 

والشعر  وتصويره،  تعبريه  بها يف  التوسل  أحسن  إذا 

ينسج من الكلامت ال من األفكار، وتكثيف املعنى يف 

أية قصيدة يعد حصيلة لبناء األصوات)58(.

والسامت  الخاصة  املالمح  الشعري  املعجم  يعكس 

البارزة للغة الشاعر؛ لكون القصيدة انعكاسا نفسيا 

الشاعر  اختيار  عىل  يؤثر  وذلك  النفسية،  للمعاناة 

قاموسه  تشّكل  التي  اللغوية  ومفرداته  أللفاظه 

مثال  غضب  حالة  يف  الشاعر  كان  ما  فإذا  الشعري، 

ثم  ومن  والعنف،  بالغضب  مغلفة  ألفاظه  جاءت 

ميكن التأكيد عىل أن املعجم الشعري يرتبط ارتباطًا 

كبريا يف ألفاظه ومعانيه بالتجربة التي مير بها الشاعر 

وقت إبداعه.

املنحى األخالقي والتعليمي في شعر حافظ إبراهيم بين املعياريةوالواقعية
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التجربة  فيها صدق  نلمح  لصاحبها  مرآة  والقصيدة 

الشعر  ألن  اللفظية،  والدالالت  الرموز  خالل  من 

تشكيل لغوي يحمل يف رهافة مكوناته آثار مبدعة 

وآيات تفرده، ولذلك فكلام »غنى التشكيل اللغوي 

يف الشعر واكتنزت فيه الدالالت تراكمت فيه طبقات 

وعمق  النفسية  املبدع  عضوية  عىل  ودّل  املعاين، 

بدًءا من  اإلبداعية  لغوية وإنسانية وقدراته  ثقافته 

الصوري  بالتشكيل  ومروًرا  اللغوية  املفردة  اختيار 

واملوسيقي وانتهاء بالبناء الكيل للمبدع الشعري«)59(.

األلفاظ  بالغة  إىل  القدامى  العرب  النقاد  نظر  وقد 

فصلوا  و  الشعري،  املضمون  عن  منفصلة  باعتبارها 

بني اللفظ واملعنى، وقسموا الشعر أحيانًا عىل أساس 

هذه النظرة، فنجد لديهم شعرا حسن لفظه وحسن 

معناه، وشعرًا ساء لفظه ومعناه وشعرًا حسن لفظه 

اشرتطوا رشوطًا  أنهم  كام   ، العكس  أو  معناه  وساء 

العمل  طبيعة  عن  بعيًدا  وبالغتها  اللفظة  لفصاحة 

الفني)60(.

تصلح  ألفاظًا  هناك  أن  القدامى  لدى  َصحَّ  ولذلك 

للنرث، متناسني أن األلفاظ كائنات  للشعر وال تصلح 

حية تولد وتتغري كسائر الكائنات الحية وأنها تحمل 

الشاعر عىل  يحرص  التي  والصور  املشاعر  من  كثريًا 

استغاللها وقد ظل مقياس جودة الشاعر هو متسكه 

باللفظ العريب القديم.

اللفظة  دراسة  عىل  القدامى  نقادنا  توفر  وقد 

منه  يتكون  الذي  الضيق  الداليل  اإلطار  بحسبانها 

الرتكيب، واتجهت الدراسة إىل عدة مستويات منها ما 

يتصل بالوظيفة، ومنها ما يتصل بالداللة أو الناحية 

الصوتية، أو طبيعة السياق، وكل ذلك »يتجاوز كون 

اللفظة وحدة لغوية إىل كونها أداة فنية لها خواصها 

الكالم من شعر ونرث، وهذه  أجناس  تتاميز يف  التي 

يوقعها  التي  االختيار  بعملية  محكومة  الخواص 
املبدع عىل مخزونه اللغوي«)61( 

القديم  العريب  باللفظ  إبراهيم  حافظ  متسك  وقد   

ولكن مل يدفعه ذلك لإلغراب والتقعري والتكلف، بل 

عمد إىل األلفاظ السهلة نسبيا إال يف بعض املواضع 

من  لغته  تقرتب  ومل  القافية،  تقتضيها  التي  القليلة 

النرثية، وخلت من التكلف البديعي.

مضمون  عن  نكشف  أن  ميكننا  سبق  ما  ضوء  ويف 

إبراهيم  حافظ  عنها  عرب  التي  الشعرية  التجربة 

املفردات،  لهذه  والداليل  النفيس  التفسري  من خالل 

ونالحظ أن الشاعر استخدم تشكيالت لغوية بعينها 

دارت عىل محاور  التي  تجربته  عربت عن مضمون 

متعددة كام ييل:

القاموس اللغوي :

وتتناول  واألخالق،  بالفضائل  تتعلق  ألفاظ   -1

صفات وخصاالً مثل:

إحسان   - العدل  التواضع-  الكريم-   – وإحسان  بر 

-   شيم -   خــلق كــــريــم طــاهـــــر  - الطهر 

- التقى  - صربا جميال  -     كافل اليتامي  - مكارم 

األخالق                   

ألفاظ تدل عىل الحزن واألىس: ضاق- تعذليني-   -2

سلب الحقوق- مل نغضب – فرار 

بعيدة  سهلة  ألفاظ  الشاعر  لدى  الواردة  واأللفاظ   

عن الغرابة، وال يعد لجوء الشاعر إىل استخدام لغة 

عليه،  يَُعاب  وتهاونا  عجزًا  الناس  من  قريبة  سهلة 

ناصف  د/مصطفى  يرى  كام   - ذلك  يعد  رمبا  بل 
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من  فليس  اإلبداعية  الشاعر  قدرات  عىل  دليالً   –

السهل تحقيق املعادلة الصعبة بني الواقعية اللغوية 

والسمت الجاميل الجذاب، فرمبا يجد الشاعر كفايته 

تحقق  وقد  أو محلية،  أو مهجورة  نادرة  يف كلامت 

الكلامت الشائعة تنشيطًا للمعنى أكرث من غريها)62(.  

و مل يتوعر الشاعر يف اختيار ألفاظه ، ومل يهبط بها إىل 

درك التعبري العامي بل اتخذ بني ذلك سبيال، وتوسل 

بلغة شعرية اجتمع لها الجزالة والوضوح يف تناسق 

منغم وجرس محبب وبذل جهًدا يف تقيص مواطن 

اإلبداع يف الكلمة، فلم تكن عنده كلامت مرصوصة 

وعبارات مصفوفة، بل عمل وعيه الفني عىل انتخاب 

ألفاظه من خياله الناضج، مبتعًدا عن عيوب اللفظة 

املفردة مثل: »الغرابة والحوشية والسوقية واالبتذال 

بني  التالؤم  وعدم  الحروف  بني  والتنافر  وااللتباس 

األلفاظ بعضها وبعض والقلق يف مواضعها يف سياق 

العبارة«)63( 

وال يخفى علينا أن لغة حافظ إبراهيم جاءت سهلة 

بكل  الشعب  بها  يخاطب  ألنه  التعقيد؛  من  خالية 

طوائفه، السيام وهو شاعر الشعب.

وهناك ظاهرة أسلوبية يف قصيدة األخالق  لحافظ 

إبراهيم، وهو بصدد ذكره ملآثر األخالق، وهي توجيه 

ومرجع  ويُصغى،  يسمع  حي  كأنه  للمريث  الخطاب 

ذلك أن الشاعر ال يصدق أن فقيده مات؛ فهو ال يزال 

يشعر به ملء خاطره، فهم إن رحلوا ماديًا عن عاملنا 

فإنهم أحياء بتأثريهم يف الناس.

ثانيا:- الصورة يف قصيدة األخالق

يف  الشاعر  إليها  يلجأ  التي  الوسائل  إحدى  الصورة   

من  بها  ما  وتجسيد  قصيدته  لبناء  الحديث  العرص 

أبعاد متنوعة لرؤيته الشعرية؛ وبها »يشكل الشاعر 

أحاسيسه وأفكاره وخواطره يف شكل فني محسوس 

والعالقات  للوجود  الخاصة  وبواسطتها يصور رؤيته 

الخفية بني عنارصه«)64(.

والشاعر الجيد ال يهدف من صوره إىل مشاكلة الواقع 

والصورة  له،  رؤيته  يعكس  ولكن  حقيقية،  مشاكلة 

ليست اخرتاًعا شعريًا حديثًا بل هي موغلة يف شعرنا 

القدامى  الشعراء  استخدمها  عصوره،  أقدم  منذ 

للتعبري عن رؤيتهم الخاصة للوجود، وإن كان طبيعيًا 

»أن تختلف الصورة يف القصيدة القدمية يف مفهومها 

العالقات  وطبيعة  تشكيلها  وطريقة  الفنية  وغايتها 

بني عنارصها عن الصورة يف القصيدة الحديثة نتيجة 

الشعر  مفهوم  والختالف  الخيال  طبيعة  الختالف 

بشكل عام بينهام«)65(.

الحسية  املشابهة  عىل  تقوم  القدامى  عند  والصورة 

الخام  املادة  هي  الحس  »فمدركات  طرفيها   بني 

االنحصار  يعني  وال  تجاربه،  الشاعر  بها  يبني  التي 

اإلحساس  محاكاة  تعني  وال  بعينها  حاسة  إطار  يف 

إمنا هي  الروتينية،  باملحاكاة  أشبه  فهذا  عام  بشكل 

االنتباه عىل خاصية حاسة  فيه  يرتكز  لفكر  محتوى 

انعكاًسا حرفيًا  أو  ما، فالصورة ليست نسخة مادية 

ليشء من األشياء«)66( و يف الشعر الحديث؛ أصبحت 

الصورة إبداًعا خالًصا للروح تنتج  من التقريب بني 

عالقة  بينهام  الشاعر  يكتشف  متباعدتني  حقيقتني 

الصورة  يف  املهم  وليس  بحواسه  ال  وخياله  بروحه 

الشعوري  االرتباط  بل  الحيس  التشابه  الحديثة 

والنفيس والكلمة أو الكلامت يف االستعامل الشعري 

»ليست إال أدوات متثل األشياء وليست الصورة التي 

تتكون من هذه الكلامت إال صورة تعبريية وليست 

صورة مشابهة)67(.

املنحى األخالقي والتعليمي في شعر حافظ إبراهيم بين املعياريةوالواقعية
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والشاعر حينام يلجأ للكلامت الحسية ال يقصد من 

وراء ذلك »أن ميثل بها صوًرا لحشد معني له داللته 

وقيمته الشعورية فحسب، وكل ما لأللفاظ الحسية 

تنشيط  إىل  وسيلة  أنها  هو  هنا  قيمة  من  ذاتها  يف 

أو  تقريريا  كان  إذا  الشعور  ألن  وإلهابها،  الحواس 
عقليًا رصفا كان مدعاة إىل امللل«)68(

الشعر  يف  الصورة  تشكيل  يف  مهم  دور  وللخيال 

املادي  الواقع  من  عنارصها  »يلتقط  فهو  الحديث، 

التأليف بني هذه العنارص  الحيس، وهو الذي يعيد 

الخاص  الشعري  للعامل  صورة  لتصبح  واملكونات 
بالشاعر«)69(.

الصورة  عامل  إىل  نلج  أن  ميكن  سبق  ما  خالل  ومن 

يف شعر حافظ لنلقي الضوء عىل تشكيله الصورة يف 

مراثيه، ونرى أمناط الصورة والعوامل التي وصفها يف 

شعره. 

أوالً: وصف القيم الخلقية لدى ممدوحيه: يقول يف 

وصف خلق الجراح الدكتور عيل إبراهيم:

 أودع الله صدره حكمة العلـــــــــــ                 

ـــم وأجرى عىل يديه الشفاء   

كم نفوس قد سلها من يد املو                      

ت بلطف منه وكم سّل داء   

فأرانا لقامن يف مرص حيا                                   

   وحبــانــــا لكــــل داء دواء 70   

من  النفوس  يسل  وهو  ممدوحه  يصور  فالشاعر 

برفق ولطف، وهو صورة  بل  بقسوة،  املوت، ال  يد 

تعكس مدى رحمته،وكذلك مدى حكمته من خالل 

تصويره بلقامن الحكيم.

يشبهه   ، كامل  السلطان حسني  يصور جود  وحينام 

بحاتم الطايئ، 

مل يكد ينعم الفقري بعيش                            

من نداه وفيضه الحامتي   

حجب املوت مطلع الجود يا مصـــ       ـ             

   ـر فجودي له بدمع سخي 71  

مستمدة  بصورة  أباظة،  باشا  سليامن  كرم   ويشبه 

من الرتاث القديم ،وهي كرثة الرماد ، التي كثريا ما 

استخدمها العرب يف عصورهم القدمية، يقول حافظ 

إبراهيم يف رثائه:

 كيف أمىس وكيف أصبح فيه            

ذلك املنعم الكثري الرماد 72      

ويصور أمني واصف بك  الذي كان مديرا للقليوبية ، 

إثر نقله من مقر عمله :

 لَـِبـَس التواضَع حـُلّة ومىش إىل                        

رتب الجالل مسّدَد األقـــــــدام   

وغدا بأبراج العال متنقال                                        
َى بتامِم 73 كالبدر يسعده الرسُّ   

يشبه  وكذلك  التواضع)استعارة(  بحلة  يتزين  فهو 

البدر  يف تنقله من مكان ملكان، فممدوحه – بنقله 

ملكان عمل آخر- كالبدر الذي يسعده الرسى بتامم.

الشاعر مصورا  ،يقول  الله  الكريم رزق من  والخلق 

الخلق بالرزق:

فإذا رزقت خليقة محمودة         

فقد اصطفاك مقسم األرزاق

ثانيا: ذم القيم السلبية:

تناولناها  التي  قصيدته  جليا خالل  ذلك  تبدى  وقد 

عيل  الشيخ  املوضوعية)زواج  الرؤية  يف  باملعالجة 

بعض  املرصيني  عىل  فيها  تنعى  والتي  يوسف( 

العيوب االجتامعية، وما يراه لديهم من فوىض الرأي 
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وقلة الثبات عليه

الوحدة يف قصيدة األخالق عند حافظ إبراهيم:

قصيدة  يف  فنية  وحدة  وجود  عن  نتساءل  أن  لنا 

ابن  يرى  كام  القدامى،  وعند  عدمه،  من  األخالق 

الشعر خمسة:  أغراض  رشيق، »أكرث ما تجرى عليه 

ثم  والوصف«)74(  والفخر  والهجاء  واملدح  النسيب 

من  فيكون  فنون  ذلك  من  صنف  كل  من  يتفرع 

القدامى  وربط  والشكر،  واالفتخار  املرايث  املديح 

الرثاء باملدح، فعند ابن سالم أن »التأبني مدح امليت 

نظرة  شك  بال  وتلك  للحي«)75(  واملدح  عليه  والثناء 

سطحية ضيقة؛ ألنها تغفل الجانب الوجداين وتنحيه 

جانبًا، وتتجاهل الجو النفيس املسيطر عىل الشاعر، 

ألن جو املدح يختلف عن جو الرثاء)76(. 

الفنية يف  الوحدة  النقاد بخصوص  تباينت آراء  وقد 

القصيدة العربية ،وارتبط ذلك بنظرتهم للعمل الفني 

والتي تنوعت بني النظرة الجزئية و الكلية التي تهتم 

بالعمل الشعري ككل)77(.

يف   – الفنية هي  الوحدة  إن  القول  ميكننا  ثم  ومن 

إحساس  أو سيطرة  العاطفية  الوحدة   – األمر  واقع 

أو رؤية نفسية واحدة ذات لون محدد عىل  واحد 

العمل كله من املفتتح إىل املنقطع، ويتوسل الشاعر 

بالصور ليربز لنا ذلك الشعور.

وقصائد حافظ  يسودها – من خالل االستقراء – نوع 

بتلك  السعادة  الوحدة ميكن أن نسميها وحدة  من 

صورة  رسم  إىل  الشاعر  تدفع  املشاعر  تلك   ، القيم 

ذات  قصائده   من  قصيدة  فكل  ملمدوحيه،  مثالية 

عاطفة واحدة تسيطر عليها

وإذا مضينا مع قصائده فلن نرى تفاوتًا يف موضوعاتها، 

إذ تدور حول األخالق  تشملها يف نهاية األمر عاطفة 

األجزاء  ملتئمة  قصيدة  النهاية  يف  تجعلها  موحدة 

تدور حول موضوع واحد.

ثالثا : تضمني الشعر الخلقي يف املناهج التعليمية:

حث علامء الدين واألخالق عىل رضورة تعلم الطفل 

وعىل   ، األخالق  ملكارم  يدعو  الذي  الشعر  والنشء 

سبيل التمثيل دعا القرطبي  إىل رضورة حفظ األشعار 

التي تدعو إىل املعاين املستحسنة، وتتضمن ذكر الله 

والثناء عليه، وأجاز إنشادها والتمثل بها 78 

 ، النفسية  الشعر  لوظيفة  متطورة  نظرة  وهذه 

وترردت بعض املزاعم واآلراء التي حاولت أن تزهد 

وحفظه  وروايته  واستامعه  الشعر  قول  يف  الناس 

العلامء  وفّنـدها  عليها  ورّد  بعلمه،  واالشتغال  

واملهتمون بدراسة الشعر 79 

الشعر  توجيه  يف  األخالقي  االتجاه  مهمة  ومتحورت 

توجيها أخالقيا ، وتوجيه الشعر وجهة فكرية توافق 

املنهج الفكري اإلسالمي، وكان الشعر وسيلة لتحقيق 

غايات أخالقية؛ ولذا التزم كثري من الشعراء باملقاييس 
األخالقية يف أشعارهم 80

وبالنسبة للنقاد فقد رأى ابن قتيبة أن للشعر هدفا 

أخالقيا ،وضحه يف »عيون األخبار«الذي اختار مادته 

العلمية  » لتأخذ نفسك بأحسنها ، وتقومها بثقافها، 
وتخلصها من مساوئ األخالق« 81

امتد  بل   ، قتيبة فحسب  ابن  األمر عىل  يقترص  ومل 

ليشمل نقادا آخرين مثل ابن طباطبا  و وقدامة بن 

جعفر، وغريهام 82  

عن  النفس  وعلم  الرتبية  خرباء  تحدث  ما  وكثريا 

املناهج  يف  تضمينها  ورضورة   ، الخلقية  القيم  دور 
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يف  للطفل، خصوصا  تقدم  التي  والرتبوية  التعليمية 

سني حياته األوىل ، وأشاروا إىل رضورة أن تكون تلك 

القيم متناسبة مع سن الطفل ، وأن تكون مستمدة 

تكون  وأن  وتقاليده،  وعاداته  املجتمع،  قيم  من 

متوافقة مع القيم الدينية التي يؤمن بها املجتمع.

ويف اململكة العربية السعودية حدت اململكة إطارا 

اإلسالم  فهم  متثلت يف  الرتبوي  نظامها  ملقاصد  عاما 

اإلسالمية  العقيدة  وغرس  متكامال  صحيحا  فهام 

ونرشها ، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية 

املختلفة،  واملهارات  ملعارف  وإكسابه  العليا،  واملثل 

وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة 83 

والذي الشك فيه أن القيم الخلقية  الواردة يف شعر 

حافظ إبراهيم تدخل يف إطار هذه القيم اإلسالمية 

التي حرص اإلسالم عىل نرشها وتدعيمها لدى النشء، 

وال شك أنها أيضا تدخل يف نطاق القيم التي تتبناها 

اململكة يف مناهجها التعليمية ، وتصلح أن تضمن يف 

املناهج التعليمية ألي دولة تدين باإلسالم.

معلوماتية  برامج  إنتاج  عىل  كثريون  حرص  وقد 

للرتبية عىل القيم اإلسالمية فيشكل أقراص مدمجة 

أو مرفوعة عىل الشبكة العنكبوتية من خالل موقع 
تعليمي تفاعيل84

إبراهيم،  حافظ  الشاعر  امتدحها  التي  واألخالقيات 

والكرم،  واملروءة،  والتواضع،   ، والصدق  األمانة  مثل 

وغريها الكثري 85 كلها تدخل يف إطار القيم اإلسالمية 

خصوصا  ألبنائنا،  تعليمها  عىل  الحرص  ينبغي  التي 

مع اللغة السهلة البسيطة الخالية من التعقيد التي 

استخدمها حافظ إبراهيم .

 وقد قدم علامء الرتبية مناذج تربوية واسرتاتيجيات 

القيم  بإدماج  املدرسية  الكتب  تأليف  عىل  قامئة 

اإلسالمية، متوسلني بالخطوات اإلجرائية التي يفعلها 
املعلمون ويتبعهم فيها الطالب 86

1  ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة خلق  ص 1245

والنرش،  للطبع  هنداوي  مؤسسة   ، أمني  أحمد   ، األخالق   2

القاهرة، 2012م،   ص11

ينظر السابق، ص12  3

ينظر: العمدة يف محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق   4

القريواين، ص 20،21

5  ينظر: السابق ، ص 24

النقد العريب حتى  نهاية القرن  ينظر:االتجاه األخالقي يف   6

الحاريث،مطبوعات  مرييس  بن  محمد  الهجري،د.  السابع 

1989م،  السعودية،  العربية  اململكة  األديب،  مكة  نادي 

1409هـ ،  ص 69 وما بعدها

ينظر : السابق ، ص 73،74  7

أيضا  للنرث  ميتد  بل  فقط،  الشعر  عىل  األمر  يقترص  ال    8

أخالقي  قص  حول  تدور  التي  األخالقية  الخرافة  فهناك 

ينظرمعجم   ، الثوابت  ترسخ  وهي  الحيوانات،  لسان  عىل 

دار   ، علوش  سعيد   . د  املعارصة،  األدبية  املصطلحات 

ط1،1985م،  واملغرب،   ، اللبناين،وسوشربس،لبنان  الكتاب 

ص82

الرابع  القرن  نهاية  الفن واألخالق حتى  النقد بني  ينظر:    9

للثقافة  الوطني  املجلس  النعيمي،  مريم  د.  الهجري، 

والفنون والرتاث،الدوحة ،ط1، 2008م،    ص 213 

10  ينظر :معجم املصطلحات األدبية ، سعيد علوش، ص189

11  ينظر: السل آبر كرمبي ، قواعد النقد األديب ، ترجمة محمد 

عوض، القاهرة ، مرص ، 1954م ، ص 77 وما بعدها

12  ينظر : يف األدب والنقد ، د. محمدمندور، دارنهضة مرص ، 

القاهرة ، 1973م، ص141

ينظر: ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه ورشحه أحمد   13

أمني ، أحمد الزين، إبراهيم اإلبياري،الهيئة املرصية العامة 

للكتاب ، القاهرة، ط3،  1987م.ص 18 وما بعدها

14  ينظر : السابق، ص27

الهوامش
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إرشاف د/ حمدي زقزوق، ،ص 860.
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22  السابق ، ص276
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28  السابق، الصفحة نفسها

السابق ، ص 55  29
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مصطفى غريب، مرص، 2015م 
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سلمى  ترجمة  والتجربة،  الشعر  مكليش:  أرشيبالد  ينظر:   58

1963م،  بريوت،  العربية،  اليقظة  دار  الجيويش،  الخرضاء 

ص23.

هجر  املعارص،  الشعري  اإلبداع  مع  حوار  داود:  أنس   59

للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1986، ص. 

وتعليق  رشح  الفصاحة،  رس  الخفاجي،  سنان  ابن  ينظر:   60
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ص16. 
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الشعر العريب املعارص، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،    9

ط3،  القاهرة،  العريب،  الفكر  ،دار  إسامعيل  الدين  عز  د. 

.1978

10 - الشعر والتجربة، أرشيبالد مكليش،  ترجمة سلمى الخرضاء 

الجيويش، دار اليقظة العربية، بريوت، 1963م

الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، د. جابر عصفور،   11

ط دار الثقافة، القاهرة، 1974م.

تحقيق:   ، الجمحي  سالم  ابن  الشعراء،  فحول  طبقات    12

محمود شاكر، ط دار املعارف، القاهرة، 1952م . 

رشيق  ابن  ونقده،   وآدابه  الشعر  محاسن  يف  العمدة   13

محيي  محمد  تحقيق:  بريوت،  الجيل،  دار  ط   ، القريواين 

الدين عبدالحميد، ط4، 1972م، ج1

عن بناء القصيدة العربية، د. عيل عرشي زايد،  مكتبة ابن   14

سينا، القاهرة، ط4، 2002م،

عيون األخبار ، ابن قتيبة ، مرص، 1973م، املقدمة ص ك  15
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املقدمة

 يعترب التعليم واحد من اهم ركائز الحياة االجتامعية 

يف  فعال  دور  من  يلعبه  مل  املجتمعات  العرصية يف 

فهو  التعليمي،  فالنظام  ورقيها  املجتمعات  تطور 

يف  والكوادر  بالخربات  املجتمع  يزود  الذي  املصدر 

املنطلق  هذا  ومن  والتخصصات،  املجاالت  مختلف 

االمر  كبري  باهتامم  التعليمية  االنظمة  تطور  حظي 

والطرق  االساليب  من  مجموعة  عنه  ترتب  الذي 

الحديثة يف مجال الوسائل التعليمية وطرق التدريس 

، ومن ابرز هذه النظم الحديثة يف الوقت الحايل عدم 

االقتصار عىل التدريس املبارش ونقل املادة التعليمية 

للتالميذ اثناء تواجدهم يف نفس املكان الذي يوجد 

فيه املعلم، مام افرز وظائف جديدة ارتبطت باملعلم 

اثناء تلقينه الدروس لتالميذه وتتمثل يف غرس العديد 

 تشكل عملية تعليم املناهج الدراسية واحد من اهم املواضيع التي تلعب دورا فاعال يف تحسني 

 مستوى اداء املؤسسات التعليمية واالفراد الذين يعملون بها من مختلف الجوانب ال سيام تلك

 الجوانب التي عنى مبستوى االداء الفعال يف التدريس بفعل الطرق الحديثة يف التدريس التي

 يتبعها املعلم والتي يرتتب عنها تلقني الطالب العديد من املهارات االجتامعية والقيم االخالقية

التخلف ، ومن هذا التي الزالت تصارع من اجل الخروج من دائرة  النامية   وخاصة يف الدول 

املراحل واهم  التدريس،  اثناء  القيم  اضفاء  يف  املعلم  دور  حول  البحث  هذا  متحور   املنطلق 

 االساسية، باإلضافة اىل استعراض مفهوم املعلم وكيفية اعداده واهم مراحل طرق التدريس التي

املجال الفاعلة يف  الكوادر  افراز  يف  املناهج  دور هذه  الضوء عىل  وتسليط   ، وتطورها،   يتبعها 

 الرتبوي يف الدول النامية التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة التخلف االجتامعي واالقتصادي،

 وقد تم تقسيم البحث اىل عدة عنارص تشمل عىل املقدمة التي تتضمن منهجية البحث ، عنارص

.املوضوع وتفصيالته ، واخريا الخامتة واهم النتائج والتوصيات ،وقامئة املراجع التي تم استخدامها

الكلامت الرئيسية : املعلم ، القيم .

امللخص:

دور املعلم يف ا�سفاء القيم اثناء التدري�س

عبد الفتاح عبد الرحيم جربيل حممد امل�سماري
عضو هيأة تدريس محاضر بكلية اآلداب قسم علم اجتماع جامعة بنغازي، ليبيا
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من القيم االيجابية لديهم ،انطالقا من تأثر الطالب 

بشكل كبري بشخصية معلميهم وسلوكياتهم ، فهناك 

العديد من التالميذ وصلوا ملرحلة قليد معلمهم يف 

ونظم  اسرتاتيجيات  اىل  احتاج  الذي  االمر  كل يشء 

عمل تتمكن من خاللها من ان تكون فعالة وذات 

للمعلم  الالزمة  املساحة  اضافة  يف   ، ايجابية  نتائج 

من تحقيق االهداف املنشودة، وحني اخذت الدول 

النامية تفكر يف الخروج من دائرة التخلف االجتامعي 

نواحي  شتى  عىل  بظالله  القى  الذي  واالقتصادي 

نرش  عمليات  يف  ورشعت   ، فيها  االجتامعية  الحياة 

العلم والقضاء عىل االمية، ومل يكن امامها من خيار 

البدء يف رسم خطط تنموية تعمل عىل احداث  اال 

تغيري ايجايب يكون مبثابة انطالقة نحو مستقبل افضل 

، ومن هذا املنطلق متحورت الورقة حول دور املعلم 

اىل  الورقة  وتهدف  التدريس،  اثناء  القيم  اضفاء  يف 

ابراز دور املعلم يف ترسيخ قيم سامية لدى التالميذ 

، كام تهدف إلبراز دور خصائص املعلم يف الشخصية 

واعتمدت   ، الدرس  خالل  القيم  مترير  يف  والعلمية 

الورقة عىل املنهج الوصفي التحلييل يف عرض وترتيب 

من  ،انطالقا  فكري  تسلسل  حسب  العلمية  املادة 

،انتهاء  املوضوع  عنارص  وعرض  املفاهيم،  تحديد 

بعرض النتائج والتوصيات. 

مفهوم املعلم :

يعرفه عبد املؤمن الفقي بانه :

 املريب الفعيل للتالميذ فهو الذي يقيض معهم ساعات 

طويلة ويسلك امامهم السلوك املثايل ويعلمهم املادة 

التالميذ  وتربية  تشكيل  الكبري يف  االثر  وله  العلمية 

بشكل مبارش وغري مبارش .  

خصائص املعلم :

1- أن يتصف بالصرب واألناة والتحمل حتى يستطيع 

يتحىل  وأن  بنجاح  وتوجيههم  معهم  التعامل 

بالحزم والكياسة، فال يكون ضيق الخلق، قليل 

إرشافه  بذلك  فيفقد  الغضب  رسيع  الترصف، 

عىل التالميذ ويفقد احرتامهم له . 

له و  فيه محباً  2- أن يكون مخلصاً يف عمله، جاداً 

أن يكون طبيعياً يف سلوكه مع تالميذه وزمالئه، 

لحقيقية  أخالق  تنكشف  ال  حتى  متكلف  غري 

معرفة  عىل  قادرون  والتالميذ  تكلفه،  ويعرف 

حقيقة مدرسهم مهام أخفاها.

لدينه وتقاليد قومه، محتشامً   3- أن يكون محرتماً 

غري مستهرت، ألنه نائب عن املجتمع يف الشفقة 

اتخاذ  عىل  يشجعهم  بحيث  املتعلمني  عىل 

الطريق السليم واالقتداء بسلوكه وشخصيه . 

4- ان يتخذ االسلوب العلمي يف التعامل مع التالميذ 

ويعمل عىل اقناعهم بالحجة لكسب ثقتهم وان 

يبعد عن التوبيخ والعنف . 

ان يكون ذو شخصية مرحة وحكيمة خاصة يف   -5

التعامل مع املواقف الصعبة اثناء الدرس . 2 .

القيم :

 عرفها الفقي بأنها اهتامم أو اختيار وتفضيل أو حكم 

من  مبجموعة  مهتدياً  ما  عىل يشء  اإلنسان  يصدره 

املبادئ و املعايري التي وضعها املجتمع الذي يعيش 

فيه و الذي يحدد املرغوب فيه و املرغوب عنه.

 ويعرفها زاهر بأنها مجموعة من األحكام املعيارية 

خالل  من  الفرد  يترشبها  واقعية  مبضامني  املتصلة 

دور املعلم في اضفاء القيم اثناء التدريس
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املختلفة  الخربات  و  املواقف  مع  وتفاعله  انفعاله 

جامعة  من  قبوالً  األحكام  هذه  تنال  أن  يشرتط  و 

اجتامعية معينة تتجسد يف سياقات الفرد السلوكية 

أو اللفظية ..

القيم االجتامعية :

 يعرفها القييس هي كل ما له عالقة باملجتمع الكبري 

خارج األرسة و األقارب وليس لها صفة اقتصادية أو 

سياسية والقيم االجتامعية أعم من أن تكون مقصورة 

عىل العالقات بني فئات معينة بل تشمل كل البرش .

القيم  اعترب  السابق،  التعريف  يف  نالحظ  كام 

االجتامعية مفهوم واسع يشمل ما هو خارج األرسة 

و األقارب من مجتمع كبري بكافة مؤسساته وعالقاته 

من  او  كتابياً  أو  مسلامً  الفرد  كان  إن  النظر  بغض 

مجتمعات اخرى .

طبيعة القيم االجتامعية :

اجتامعي، يسعى  بطبعه  اإلنسان  أن  املعروف   من 

يعمل  لذلك  مجتمعه؛  يف  فاعالً  عضواً  يكون  ألن 

وهو  ملجتمعه،  القيمي  النسق  متثل  عىل  جاهداً 

من  الكثري  ويبذل  النسق،  هذا  عىل  لإلبقاء  يسعى 

فيه  كان  ولو  حتى  هذا  أجل  من  والوقت  الجهد 

تعارض التجاهاته وميوله ورغباته، وإال تعرض لنقد 

من أفراد مجتمعه، فليس صحيحاً أن اإلنسان يسري 

يسري  بل هو  وأهواؤه،  ميوله  عليه  متليه  ما  حسب 

حسب ما متليه عليه قيمه النابعة من عقيدة وثقافة 

مجتمعه الذي يعيش فيه.3 .

 اهداف القيم االجتامعية :

1- تربية اإلنسان املسلم عىل حب اآلخرين والتعاون 

عىل  املسلم  اإلنسان  تربية   - ومساعدتهم.  معهم 

يف  املسئولية  تتم  التي  الفردية  املسئولية  تحمل 

التفاهم  مثل  اإلنسانية  القيم  غرس   . املجتمع 

والتعاون مع املجتمعات األخرى.

من  االجتامعي  االنحراف  أشكال  كافة  تقويم   -2

يخالفون  الذين  لألفراد  االجتامعي  النبذ  خالل 

النظام  عىل  الحفاظ  إىل  يؤدي  مام  مجتمعهم؛  قيم 

تعمل  التي  العوامل  أهم  من  باعتباره  االجتامعي، 

عىل متاسك املجتمع واستقراره .4.

وظائف القيم :

 عىل املستوى الفردي :

1- أنها تهيئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السلوك 

شكل  تحدد  آخر  ومبعنى  عنهم،  الصادر 

االستجابات، وبالتايل تلعب دوراً هاماً يف تشكيل 

إطار  يف  أهدافها  وتحديد  الفردية،  الشخصية 

معياري صحيح.

2- أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، 

ومتنحه القدرة عىل التكيف والتوافق اإليجابيني، 

وتحقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع الجامعة 

يف مبادئها وعقائدها الصحيحة.

ومطامعه  لشهواته  الفرد  ضبط  عىل  تعمل  أنها   -3

تربط  ألنها  ووجدانه،  عقله  عىل  تتغلب  ال  يك 

يف  يترصف  وأحكام  مبعايري  وترصفاته  سلوكه 

ضوئها وعىل هديها.

به،  يقوم  ليك  بالغرض  باإلحساس  الفرد  تزود   -4

وتساعد يف توجيهه للوصول نحو ذلك الغرض. 

توجد لدى الفرد القدرة عىل اإلحساس بالصواب 
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والخطأ.

املسئولية تجاه حياته،  الفرد عىل تحمل  5- تساعد 

ليكون قادراً عىل تفهم كيانه الشخيص، والتمعن 

إىل  به  وتؤدي  تهمه،  التي  الحياة  قضايا  يف 

اإلحساس بالرضا.

6- متكن القيم الفرد من اتخاذ القرار السليم املبني 

يكون  وبالتايل  صحيحة،  وقواعد  أسس  عىل 

املشاكل  مواجهة  عىل  بنفسه  ثقة  الفرد  لدى 

والصعاب التي تعرتضه يف شتى مجاالت حياته 

االجتامعية والعملية لذلك البد من ان يترشب 

الترصف  له  يتسنى  حتى  مجتمعه  قيم  الفرد 

طبق نسق القيم السائد يف املحيط االجتامعي 

الذي يعيش فيه دون ان يتعرض اىل االستهجان 

من قبل افراد املجتمع فلكل مجمع خصوصيته 

خصائص القيم االجتامعية :

 ذاتية القيم: وتظهر ذاتية القيم من خالل اإلحساس 

الشخيص للفرد بالقيم عىل نحو خاص به، فاإلنسان 

بصفته عاقالً يحمل تلك القيم ، نسبية القيم: يقصد 

بنسبية القيم أن معناها ال يتحدد وال يتضح بالنظر 

إليها والحكم عليها يف حد ذاتها مجردة عن كل يشء، 

تنشأ  الذي  الوسط  خالل  إليها  النظر  من  البد  بل 

فيه.6.

دور املعلم يف ارساء القيم لدى التالميذ :

 يعرف دور املعلم بأنه األمناط السلوكية التي يقوم 

بها املعلم بهدف التأثري عىل سلوك املتعلم وتوجيهه 

ومع  نفسه  مع  وتوافقاً  إيجابية  أكرث  يكون  بحيث 

مجتمعه ويقوم املعلم مبجموعة من الوظائف اثناء 

العلمية  املادة  تلقني  عىل  يقترص  ال  فهو  التدريس 

فقط بل يعدى ذلك اىل ان يصل اىل التأثري يف شخصية 

تالميذه وترسيخ قيم سامية لديهم وسوف نستعرض 

اهم وظائفه يف هذا السياق فيام يأيت :

املعلم كناقل للمعلومات :

 يعترب املعلم وسيط هام لنقل املعلومات إىل طالبه، 

كام  والقيم،  املعارف  يوجه  الذي  الشخص  باعتباره 

أرسع  باملعلم  يتوحدون  الكبار  مجتمع  أعضاء  أن 

من توحدهم بالتلميذ ألن املعلم هو أوالً وقبل كل 

الرتبية  أهداف  يدرك  املجتمع  يف  راشد  عضو  يشء 

إدراكاً شامال ويزرع يف تالميذه قيمة العلم واملعرفة 

واالجتهاد .

املعلم كموجه ومرشد:

 وظيفة املعلم ال تقترص عىل دوره يف نقل املعارف 

واملعلومات إىل طالبه، بل تتعداها إىل ما هو أعظم، 

فعمل املعلم كمدرس ومرب يتعدى نشاط التدريس 

إىل كثري من أوجه النشاط األخرى كالتوجيه الرتبوي 

والنفيس واالجتامعي والديني واملهني، وتوجيه اآلباء 

فالتوجيه  وتربيتهم،  أبنائهم  تعليم  خري  فيه  ما  إىل 

بأنواعه املختلفة داخل يف صميم عمل املعلم ومام 

يف  ووجوده  لتالميذه،  املعلم  معايشة  عليه  يساعد 

مبارش  بشكل  سلوكهم  مالحظة  من  ميكنه  وضع 

والتمسك  العمل  حب  فيهم  يغرس  مام  وتعديله 

وخارجه  الدرس  داخل  واالنضباط  النبيلة  بالخصال 

وبث روح التعاون مع زمالئهم .  .

املعلم كقائد :

وموجه  لتالميذه  كمرب  دوره  خالل  من  واملعلم   

قائداً يف مدرسته وفصله،  أن يكون  يتوقع منه  لهم 

يساهم يف تفتح أذهان تالميذه وكشف استعداداتهم 

دور املعلم في اضفاء القيم اثناء التدريس
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واتجاهاتهم  وميولهم  قدراتهم  وتنمية  ومواهبهم، 

اختيار  عىل  لهم  ومساعداً  الحياة،  يف  املرغوبة 

الدراسة واملهنة املناسبة تتم عملية التوجيه واإلرشاد 

أهدافها  وتحقق  أكلها  وتؤيت  وصحيح  سليم  بشكل 

املنشودة، فاملعلم واملعلم كقائد يساعد الطالب عىل 

ويوجههم  ممكنة،  درجة  أقىص  إىل  الصحيح  النمو 

الجميع  أذهان  يف  واضح  هدف  عىل  مبنياً  توجيهاً 

الهدف،  إىل  الوصول  يف  الجميع  من  صادقة  ورغبة 

وبالتايل االشرتاك يف التخطيط والتنفيذ بشكل ايجايب 

وبالتايل يزرع فيهم روح الجامعة والتمسك بالتعاون 

واالبتعاد عن الفردية وحب الذات .

املعلم كعضو يف املجتمع :

إليه ويعمل عىل  ينتمي  املجتمع  املعلم كعضو يف   

بنائه وتطويره يتحمل مسئوليات متعددة، من حيث 

إن املجتمع ينتظر منه أن يقوم بدوره ويؤدي واجبه 

حركة  يف  يسهم  إنه  حيث  وأمته  شعبه  أبناء  تجاه 

التحول والتغيري االجتامعي املرغوب يف مجتمعه، ويف 

حل املشكالت التي تواجه مجتمعه، كام إنه باعتباره 

فرداً يف أمة ويف مجتمع عاملي إنساين، عليه ومن أهم 

بناء  يف  املساهمة  ومجتمعه  أمته  تجاه  مسئولياته 

جيل صالح مؤمن بقيم مجتمعه وأمته، وقادر عىل 

مام  والوطنية  والقومية  الدينية  مسئولياته  تحمل 

وتأدية  الوطن  قيم حب  تالميذه  تعليم  عنه  يرتتب 

يف  صالح  مواطن  يكون  بان  مجتمعه  تجاه  رسالته 

املستقبل .  

املعلم عضو يف هيئة التدريس مبدرسته :

 ال نستطيع أن نفصل بني املعلم وزمالئه من أعضاء 

الهيئة التدريسية، حيث إن العملية التعليمية تحتاج 

إىل جهود الجميع، والعمل من خالل الجامعة. فاملعلم 

اإلدارية،  ومسئولياتها  أعاملها  يف  يسهم  مدرسته  يف 

داخل  املالئم  واالجتامعي  النفيس  الجو  تهيئة  ويف 

املدرسة، ويف بناء عالقات اجتامعية، قامئة عىل أساس 

االحرتام والتقدير والثقة املتبادلة، والرصاحة واحرتام 

حرية الفرد، ويف اإلرشاف عىل النشاط املدريس، ويف 

مواجهة املشكالت التي تواجهها املدرسة وحلها، ويف 

تطوير العملية الرتبوية وينمي فيهم روح مساعدة 

الغري واالسهام يف حل مشاكل االخرين دون التفكري 

يف فائدة من ذلك .

املعلم كنموذج يتعلم منه التالميذ :

 الفرد يف تربيته البد له من قدوة وأسوة ميثلها ويقتفي 

إذا  تهدمه  وقد  خرياً،  يكون  أن  عىل  فتعينه  أثرها، 

كانت رشيرة؛ لذلك فاملعلم مطالب بأن يكون مثاالً 

لتالميذه يف اتجاهاته وسلوكياته، وأن  ومنوذجاً طيباً 

يكون  وهنا  هذا  بأهمية  كافية  بدرجة  واعياً  يكون 

للمعلم تأثري يف تالميذه، بحيث يصبحون أكرث قابلية 

الكثري  واكتساب  السلوكيات  لتعلم هذه  واستعداداً 

من االتجاهات والقيم املرغوب فيها . 2 . 

عرض النتائج :

 من خالل العرض السابق لدور املعلم يف اضفاء القيم 

توصلت الورقة ملجموعة من النتائج تم ايجازها يف 

االيت :

1- املعلم هو الشخص الذي يهدف اىل خلق العديد 

من الفرص يف التعليم امام افراد املجتمع. 

يف  الثقافة  مبستوى  كبري  بشكل  القيم  ترتبط   -2

بالجوانب  يتعلق  فيام  خاصة  املجتمعات 

السلوكية والشخصية .
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عليه  متعارف  اجتامعي  نسق  من  تنبع  القيم   -3

ويعترب  املجتمع  افراد  قبل  من  عليه  ومتفق 

معيار اسايس يف تحديد منط السلوك .

3- يجب ان يتحىل املعلم بصفات مهنية وفنية تجعل 

منه شخص مرغوب ومحل ثقة لدى املتعلمني .

4- تهدف القيم االجتامعية اىل خلق االنسجام ما بني 

الفرد ومجتمعه خاصة فيام يتعلق بتفاعله من 

محيطه االجتامعي .

5- يعمل املعلم عىل مشاركة تالميذه خالل الدرس 

ليك يلقنهم قيمة التعاون وروح الجامعة ونبذ 

الفردية .

املعلم يف تلقني  التي تعرتض  6- من اهم املعوقات 

التدريس  بطرق  التمسك  لتالميذه  القيم 

املبارش  التلقني  عىل  تعتمد  التي  التقليدية 

يف  باملشاركة  للتالميذ  السامح  دون  للدروس 

الدرس . 

به  يقوم  سلوك  واي  للتالميذ  قدوة  ميثل  املعلم   -7

يأثر بشكل مبارش يف تالميذه .

8- من اهم القيم التي يجب ان يزرعها املعلم لدى 

عن  الفصل  يف  زمالئهم  مع  التعاون  تالميذه 

الفكري  والتنافس  النظر  وجهات  تبادل  طريق 

الرشيف .

التوصيات:

بشكل  التعليمية  املوارد  بتطوير  االهتامم  زيادة  أ- 

التعليمية  املؤسسات  دعم  خالل  من  كبري 

التي  تقدمها  التي  الخدمات  نوعية  وتحسني 

تقدمها للمتعلمني 

بأهمية  للتعريف  التوعوية  الندوات  اقامة  ب- 

املعلمني ودورهم يف تحقيق زيادة فرص االفراد 

يف التعليم ومحاربة الجهل وغرس ثقافة ايجابية 

لدى تالميذهم .

مع  يتامىش  مبا  والترشيعات  القوانني  تعديل  ج- 

اساليب ونظم التعليم الحديث وملواكبة التطور 

التعليمية  النظم  مجال  يف  العامل  يشهده  الذي 

تحقيق  من  مستوى  اقىص  لضامن  االيام  هذه 

العمل عىل تحسني االوضاع  التعليم و  اهداف 

االجتامعية لألفراد املستفيدين منه .

واالستمرار  االجتامعي  التطوير  مواصلة عمليات  د- 

يف تنفيذ برامج التنمية يف كافة جوانب الحياة 

االجتامعية وخاصة ذات الصلة املبارشة باملوارد 

االتصال  ونظم  االنرتنت  كشبكات  التعليمية 

املتطورة .

ودرجة  الثقافية  العوامل  االعتبار  بعني  االخذ  ه- 

الرشوع  قبل  املجتمعات  لدى  الفكري  الوعي 

للحصول  الحديثة  التدريس  بطرق  العمل  يف 

عىل اكرب قدر من االعرتاف به وقبوله من قبل 

مؤسسات املجتمع .

ع- اجراء البحوث والدراسات يف مجال دور املعلمني 

وايجاد  التالميذ  لدى  االيجابية  القيم  فريسخ 

يف  تواجههم  التي  للمشاكل  املناسبة  الحلول 

دول العربية بشكل خاص ويف دول العامل الثالث 

بشكل عام .

ومحاولة  املتقدمة  الدول  يف  بالخربات  االستعانة  ر- 

العنارص  لتدريب  دوري  بشكل  استضافتها 

من  واالستفادة  التعليم  مجال  يف  الوطنية 

دور املعلم في اضفاء القيم اثناء التدريس
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قد  كبرية  مشاكل  يف  الوقوع  لتفادي  تجاربهم 

تأثر عىل مستوى اداء املعلمني . 
واعداد  بتدريب  متخصصة  مراكز  وانشاء  توفري  ز- 

التعليمية  املقررات  تدريس  املدرسني يف مجال 

بنغازي   , املعارصة  املدرسية  االدارة   , الفقي  املؤمن  عبد   1

,جامعة قاريونس ,1994 , ص 294 , 295 .

عبدالله العريف , االدارة املدرسية ,بنغازي ,جامعة قاريونس   2

, 1993 , ص 100 .

الوفاء  ,دار  ,املنصورة  التعليم  ,تكنولوجيا  منصور  احمد   3

,1989 , ص 49 .

احمد منصور , نفس املرجع السابق , ص 50 , 51 .  4

العميل  للرتبية  املعلمني  الطلبة  اداء  ,واقع  عمران  محمد   5

,مجلة كلية اآلداب ,ع 14 ,2010 ,ص 75 .

آيات حكيمة ,اهمية املدرسة يف تنمية القيم السلوكية لدى   6

التالميذ ,مجلة العلوم االجتامعية ,ع1 ,ص 16, 17 .

7  آيات حكيمة , نفس املرجع السابق , ص 18 .

االجتامعية  التنشئة  ,سيكولوجية  العيسوي  عبدالرحمن   8

,االسكندرية ,دار الفكر العريب , ص 33, 35  .

االجتامعية  التنشئة  ,سيكولوجية  العيسوي  عبدالرحمن   9

,االسكندرية ,دار الفكر العريب , ص 33, 35  .

عبدالرحمن العيسوي , نفس املرجع السابق , ص 36 .  10

،دار  ،املنصورة  ط2   ، التعليم  ،تكنولوجيا  منصور  احمد   1

الوفاء ،1989.

2  آيات حكيمة ،اهمية املدرسة يف تنمية القيم السلوكية 

لدى التالميذ ،مجلة العلوم االجتامعية ،ع1 ، 2010 ، ص 

. 17-16

محمد عمران ،واقع اداء الطلبة املعلمني للرتبية العميل   3

،مجلة كلية اآلداب ،ع 14 ،2010 ،ص 75 .

عبدالله العريف ، االدارة املدرسية ، ط 1 ،بنغازي ،جامعة   4

قاريونس ، 1993 .

 ، االجتامعية  التنشئة  ،سيكولوجية  العيسوي  عبدالرحمن   5

ط2 ،االسكندرية ،دار الفكر العريب، دت .

 ،  1 ، ط  املعارصة  املدرسية  االدارة   ، الفقي  املؤمن  عبد    6

بنغازي ،جامعة قاريونس ،1994

املصادر واملراجع

الهوامــــــــش
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الفالسفة  اليه  دعا  ما  أول  وهى  الشعوب  كيان  لحفظ  االوىل  الدعامة  هى  االخالقية  القيم 

واملفكرون واملثقفون واملصلحون بدعوتهم اىل تربية القيم االخالقية. 

الوقوع  تجنب  عىل  تساعدهم  حيث  الصالحني،  املؤمنني  من سامت  اإلسالمية  األخالق  وتعترب 

تُعترب  أو اإلجرام، ألّن األخالق  الخطيئة  العيب، واللوم، والنقد، وال تجعل صاحبها مييل إىل  يف 

من الهدي النبوي، والوحي اإللهي، وهي ُخلق الرسول صىل الله عليه وسلّم، قال الله سبحانه 

وتعاىل:)َوإِنََّك لََعىَل ُخلٍُق َعِظيٍم(.]1[  وتعترب مكارم األخالق بناء شيّده أنبياء الله عليهم السالم، 

وقد بُعث رسول الله صىل الله عليه وسلّم حتى يُتمم ذلك البناء، من أجل أن يكتمل رصح مكارم 

ا بُِعثُْت ألمُتَم صالَح األخالِق(.]2[  . األخالق،  قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : )إمنَّ

إن اشتامل مناهج  التعليم عىل موضوعات تخص القيم االخالقية اصبح مطلبا عامليا _ وبخاصة 

ىف املراحل األوىل من التعليم _ حيث سادت قيم جديدة ال عالقة لها باألخالق االسالمية يشب 

عليها الصغار من خالل تواصلهم مع االخرين اجتامعيا من خالل الوسائط ، سواء كان ذلك برتديد 

ألفاظ معينة وأو إبداء سلوك غري مرىض مع والديهم ومن يكربونهم سناً ، مع مالحظة خلو بعض 

من  االوىل  املراحل  ذلك عىل  يقف  وال  النىشء،  ىف  األخالقية  القيم  املناهج من غرس  مفردات 

التعليم بل ميتد ليشمل مراحل أخرى من التعليم _ وال سيام التعليم العاىل _ إذ يوكل تدريس 

القيم عىل مواد ومدرىس الرتبية االسالمية وحدهم _ وهذا خطأ كبري إذ ينبغى تدريس القيم 

من خالل املواد الدراسية أجمعها وبطريقة غري مبارشة . تناولت هذه الورقة موضوعات تخص 

تدريس القيم عن طريق املناهج املدرسية حيث عرضت أسس التعلم القائم عىل القيم وأهدافه 

، وكيفية تصميم املناهج الدراسية القامئة عىل القيم ، كام تناولت بعض نصوص اللغة العربية 

ـــــــ املشتملة عىل القيم وأمناط السلوك ــــ التى اشتمل عليها مساق املهارات األساسية للغة 

العربية الذى يُدرّس بالربامج األكادميية للكليات العسكرية وهو برنامج موّجه للطالب املرشحني 

بكلية زايد العسكرية ، حيث تم ربط املساق بحياة الطالب وتخصصه .

اختتمت الورقة بالخامتة والتوصيات .

امللخص:

د. �سمرية الغاىل احلاج
أستاذ اللغة العربية المساعد، جامعة أبوظبى – اإلمارات

تدري�س القيم من خالل الن�سو�س وربطها بحياة الطالب
م�ساق اللغة العربية بجامعة اأبوظبى اأمنوذجًا

تدريس القيم من خالل النصوص وربطها بحياة الطالب..
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املقدمة

األوىل  األساسية  الدعامة  هى  األخالقية  القيم  ان 

إليه  توجهت  ولهذا   ، والشعوب  األمم  كيان  لحفظ 

وحملة  اإلنسانية  ورواد  واملفكرين  الفالسفة  عناية 

عىل  العاملني  واملصلحني  والتثقيف  التنوير  مشاعل 

القيم  تربية  البرشية دعوتهم إىل  الجامعات  إنهاض 

األخالقية ،وقال جوستاف لوبون بعد أن اطلع عىل 

الكريم  القرآن  الكريم ) إن أصل األخالق ىف  القرآن 

عاٍل علو ماجاء ىف كتب األديان األخرى جميعاً ( عبد 

الفتاح العيسوى.االسالم وتربية األخالق ،2018،ص1.. 

من أجل ذلك كانت رسالة األنبياء العمل عىل غرس 

املجتمع  إنسان  عقل  ىف  وترسيخها  األخالقية  القيم 

املسلم وشعوره ووجدانه .

تكوين  ىف  مهامً  دوراً  للقيم  أن  فيه  شك  ال  ومام 

وبلورتها  نضجها  ىف  فعاالً  تكويناً  الفرد  شخصية 

دور   جاء  هنا  ومن    .. مختلفة  حياتية  مواقف  ىف 

املدرسة ىف  تحقيق وظيفتها ىف التنشئة االجتامعية 

بكل  الدراسية  والربامج  املناهج  إيصال  اساليب  عرب 

مكوناتها  ، فاملتعلم يكتسب مرجعية تحدد مساراته 

السلوكية املختلفة ىف املواقف الحياتية التى يتبناها 

الباسط،  عبد  القنى   ( والعامة   الخاصة  حياته  ىف 

القيم ىف مجال الرتبية والتعليم ،ص2(  .

الكريم  القران  اليها  دعا  التى  القيم  اهم   من 

االستقامة واصالح النفس وتزكيتها وذلك ىف اسلوب 

الذين  إن   ( تعاىل  الله  قال   .. شائق وجذاب ومؤثر 

قالوا ربنا الله ثم استقاموا ..فصلت 32-30

وقول الرسول صىل الله عليه وسلم حينام جاءه رجل 

الله عليه  الله صىل  .قال له رسول  وقال له أوصنى 

وسلم )قل آمنت بالله ثم استقم(

ومن القيم االخالقية الصرب والعفو والصدق واالصالح 

دعانا  غريها  وكثري  وااليثار   والتعاون  الناس  بني 

االسالم اىل رضورة غرسها ىف النشء والتمسك بها ىف 

حياتنا اليومية ، ألن ىف التمسك بها اصالح املجتمع 

واستقراره .

والعامل اآلن اصبح قرية صغرية وقد انشغل املربون 

العامل  بذلك  االطفال  وانشغل  الحياة  مبشاغل 

ما  بكل  ويؤمنون  فيه  يعيشون  الذى  االفرتاىض 

يبثه  من سموم ويكسبهم قيامً غري مرغوب فيها ، 

وغاب دور املدرسة ومنظامت املجتمع املدىن كثريا، 

وهذا االنفتاح العاملى له تأثري كبري عىل النشء وهو 

ظاهرة  ليست  وهى   ، الثقافية  بالعوملة  مايسمى 

وتوسع  األديان  انتشار  كان  التاريخ  فعرب   ، جديدة 

االمرباطوريات يجلب معه أفكاراً جديدة اىل شعوب  

الثقافة  عىل  تأثري  وللعوملة   ، متنوعة  ومجتمعات 

فاملنتجات الثقافية التى تتدفق عىل كل ارجاء العامل 

هى منتجات غربية ىف معظمها ، ومن ثم فإنها تقوم 

أذهان  ىف  الغربية  القيم  لغرس  مبارشة  غري  بعملية 

الناس ، وعادة مايُنظر اىل الثقافات املهيمنة عىل أنها 

مصدر خطر يهدد الثقافات األضعف )سيار الجميل 

،2017 ، ص 264(. 

الدراسية  مناهجنا  اىل  النظر  كرتبويني  علينا   .. اآلن 

االساسية  الدراسة  مستوى  عىل  ليس   – ومراجعتها 

فقط - بل حتى املراحل الجامعية..  وتضمني القيم 

واملقررات   الدراسية  املناهج  خالل  من  االخالقية 

حتى  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  وتدريسها 

نضمن عىل األقل أن جيالً قادماً سيتبنى هذه القيم 

اجل  من  تليه  التى  األجيال  عليها  ويحث  األخالقية 
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السمحاء  القيم  بهذه  متحٍل  متسامح  آمن  مجتمع 

التى دعت إىل التمسك بها كل األديان الساموية ، ألن 

االعتناء بالرتبية الخلقية والقيم أهم مايعتنى به ىف 

مناهج التعليم وذلك ألنها ستنىشء املواطن الصالح 

لنفسه وبلده ، فتجعل منه إنساناً مؤمناً بالله محسناً 

ىف عباداته ومعامالته ، محباً للخري كمحبته لنفسه ، 

رحيامً  محباً  وفياً  صدوقاً  حيياً  حليامً  كرمياً  وتجعله 

الحدادن  العزيز  عبد  احمد   ( سمحاً  قوياً  شجاعاً 

القيم األخالقية ىف مناهج التعليم ،2016،ص1(.

أهداف التعلم القائم عىل القيم واسسه

عليها  يقوم  التى  الثالث  الركائز  أحد  األخالق  متثل 

الدين االسالمى وهى : العقيدة والرشيعة واألخالق .

هذا  فهل  النفس  ىف  راسخة  األخالق  كانت  فإذا 

يعنى أن الخلق أمر فطرى ىف النفس اليقبل التغيري 

والتبديل ؟

من اآلراء التى تجيب عىل هذا السؤال رأى يقول إن 

األخالق قابلة للتغيري ألن لدى كل شخص استعداد 

مزدوج الكتساب األخالق الفاضلة أو الرديئة ) احمد 

حسن وآخرون ، 2003،ص157

فالتعلم القائم عىل القيم هو تعلم يكتسب أهميته  

)األخالقية  عام  بشكل  نفسها  القيم  أهمية  من 

للفرد ىف تعامله مع  بالنسبة  والرتبوية واالنسانية(  

القيم لغريه وبث قيم  ، بل واكساب هذه  اآلخرين 

،فلألخالق  وبينهم  بينه  والتعاون  والتسامح  اإليثار 

من  عنه  ومايصدر  االنسان  سلوك  ىف  كربى  أهمية 

أفعال .

التعلم  اهداف  من  ان  القول  ميكننا  ذلك  عىل  بناء 

أخالقى  مجتمع  صياغة  أو  خلق  القيم  عىل  القائم 

يتسم أفراده بقيم عالية من السلوك والتعامل وذلك 

بوضع منظومة من اآلداب والقيم التى تنبنى عليها 

،وبذلك  باآلخرين  عالقته  وتحكم  الفرد  شخصية 

النقاط  ىف  القيم   عىل  القائم  التعلم  أسس  تتحدد 

التالية :

1/ تحديد القيم  التى نريد إكسابها للمتعلم .

2/ وضع خطة لتنفيذ تلك القيم من خالل املناهج 

الدراسية .

خالل  من  القيم  تلك  استيعاب  مدى  مالحظة   /3

ىف  املتضمنة  الوجدانية  األهداف  عىل  الرتكيز 

خطة الدرس ، او وضع املتعلم ىف مواقف معينة 

للتأكد من ذلك )مناشط مدرسية ، قصص، ألخ ( 

تصميم املناهج الدراسية القامئة عىل القيم

   عرّف املنهج تعريفات مختلفة منها: املنهج  هو) 

واالجتامعية  والثقافية  الرتبوية  الخربات  مجموعة 

داخل  للتالميذ  املدرسة  تهيؤها  التي  والرياضية 

يف  الشامل  منوهم  تأمني  بقصد  وخارجها  املدرسة 

لألهداف  طبقا  نشاطهم  وتعديل  النواحي  جميع 

الرتبوية املطلوبة إىل أفضل ماتستطيعه قدراتهم .( 

كام عرف املنهج مبفهومه الحديث بأنه)  يتضمن كل 

املدرسة وترشف عليها  تنظمها  التي  التلميذ  خربات 

جدران  داخل  مكانها  الخربات  تلك  اتخذت  سواء 

املدرسة أو خارجها .) حسن جعفر الخليفة، املنهج 

املدرىس  املعارص ،202،ص8( .

ويعترب املنهج املدريس املعني أو الحاوي لثقافة معينة 

ألهدافه  محققة  بالتايل  وتكون  املجتمع  يرتضيها 

مجموعة  ليس  واملنهج   ، ينشدها  التي  ومراميه 

املخطط  مبثابة  هو  بل  معلومات  تراكم  أو  معارف 

تدريس القيم من خالل النصوص وربطها بحياة الطالب..
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الجوانب  املتعددة  الرتبوية  للعملية  الهنديس 

والعنارص التي تشمل أهداف التعلّم وبنيته ومحتواه 

وطرائقه ووسائله وإدارته ونظمه وعالقاته.

ولتنفيذ املنهج البد من مراجعة جميع عنارصه ، فإذا 

أردنا تصميم منهج قائم عىل القيم يجب النظر اىل :

أوالً : أهداف املنهج املدرىس ، وتشمل :

طويلة  األهداف   ( للدولة   العامة  األهداف   -1

املدى (

أهداف املرحلة الدراسية .) األهداف متوسطة   -2

املدى (

3-  أهداف املادة الدراسية .

4-  أهداف الحصة ) األهداف السلوكية اإلجرائية ( 

األهداف قصرية املدة

ثانياً : محتوى املادة الدراسية ومايحتويه من أهداف 

معرفية ومهارية ووجدانية .

للامدة  مناسبتها  ومدى  التعليمية  الوسائل   : ثالثاً 

الدراسية والعمر العقىل للطالب .

رابعاً: طرق واسرتاتيجيات التدريس ومديرها املعلم 

استطاع  كلام  ومتميز  متمكن  املعلم  كان  فكلام   ،

اتقان  من  املطلوب  املستوى  اىل  بطالبه  الوصول 

تحقيق  عىل  بالرتكيز  وذلك   ، املستهدفة  املهارة 

 ، بتدريسها  يقوم  كل حصة  ىف  الوجدانية  األهداف 

النصوص بطريقة  بثها من خالل  القيم ميكن  أن  إذ 

مبارشة أو بطريقة غري مبارشة ، وميكن تحقيق ذلك 

عن طريق وضع االهداف الوجدانية بطريقة واضحة 

وقابلة للقياس .

عىل  كبري  تأثري  لها  ،فإن  املدرسية  األنشطة  خامساً: 

مشاركة  خالل  من  وذلك  القيم  اكتساب  موضوع 

حيث  صفية  والال  الصفية  األنشطة  ىف  الطالب 

تُكسبهم قيامً أخالقيًة كثرية كالتعاون والصرب واإليثار 

وغريها .

عىل  تشتمل  أن  يجب  إذ  التقويم  أساليب  سادساً 

بعض املشكالت  واملواقف التى تتطلب من الطالب 

ابداء رأيه فيها ، حيث تُطرح املشكلة ىف شكل موقف 

محرج أو غريه .

املدرسية  البيئة  جانب  الهامة  املنهج  جوانب  من 

منظامت  وجميع  االعالم  وسائل  وأيضاً  واالدارة 

الطالب  حتى  بل  واألقران   واألرسة  املدىن  املجتمع 

أنفسهم ، وكل هذه العنارص البد أن تعمل ىف تناغم 

املنهج  أهداف  تحقيق  أجل  من  وتكامل  وانسجام 

القائم عىل القيم ، فليس من املمكن أن تبنى األرسة 

األقران  أو  االعالم  وسائل  وتقوم   القيم  واملدرسة 

بهدمها .

وبذلك حني تصميمنا لهذا املنهج القائم عىل القيم ال 

بد من استصحاب كل عنارص املنهج السابقة لوضع 

منهج متكامل وتنفيذه .

وربطها  النصوص  خالل  من  القيم  تدريس 

والتنمية  االمارات  مناهج  الطالب  بحياة 

املستدامة

وضعت  وزارة الرتبية والتعليم بدولة االمارات خطة 

اسرتاتيجية  للتنمية املستدامة ألربعة اعوام )2017-

2022( وتقوم هذه الخطة عىل عدد من القيم من 

ضمنها املواطنة واملسئولية ومبادىء وقيم االسالم ، 

الشفافية ، املشاركة واملساءلة ، التكافؤ والعدالة ن 
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العلوم والتكنلوجيا واالبتكار .

وتشمل االسرتاتيجية عددا من االهداف  من بينها :

ضامن تعليم متكاىفء

ترسيخ ثقافة االبتكار ىف بيئة العمل املؤسىس

القيم-موسوعة  امال رشقى –اهمية تدريس  )نادية 

التعليم والتدريب ،ص1(.

جامعة ابو ظبى باالمارات تسعى من خالل برامجها 

املختلفة اىل تنفيذ أهداف وزارة الرتبية والتعليم ىف 

تحقيق اهدا اسرتاتيجيات التنمية املستدامة للدولة 

من خالل كلياتها املختلفة .

األكادميية  الربامج  ظبى  ابو  جامعة  برامج  بني  من 

وطنى  تعليمى  مرشوع  وهى  العسكرية  للكليات 

يجسد قيامً ثالث :

الطموح اىل تطوير املؤسسات التعليمية العسكرية .

خدمة املجتمع هدف اسرتاتيجى لجامعة ابوظبى .

التعاون ابناء بني القطاعني املدىن والعسكرى.

فرسالة الربنامج هى امداد القوات املسلحة االماراتية 

بخريجني متميزين ميتلكون مؤهالت وأدوات الريادة 

البكالريوس  درجتى  الجامعة  متنح  حيث   ، والتفرد 

واملاجستري لعدد من التخصصات .

•        ومن الكليات التى تم تنفيذ برامج 

الثاىن  زايد  كلية  فيها  العسكرية  ظبى  ابو  جامعة 

ان  الكلية هي  إنشاء هذه  الهدف من   ، العسكرية 

تكون معهد تعليميا يرفد القوات املسلحة بالكوادر 

ومقاتل  ومدرب  كقائد  املرشح  واعداد  القيادية 

الدراسية  املناهج  من  مجموعة  خالل  من  وإداري 

كنتيحه حمية  والتي تطورت  والعلمية((  ))النظرية 

املسلحة،  القوات  شهدته  الذي  الشامل  للتطور 

يف  األكادميية  العلوم  تطوير  من  البد  كان  حيث 

الكلية وإضافة مواد أخرى تساهم يف نكوين ضباط 

املستقبل املؤهلني والذين لديهم من القدرة ماميكنهم 

من مامرسة أساليب التفكري العلمي السليم وتنمية 

امكاناتهم االبداعية مع االلتزام باالنضباط العسكري.

وربطها  النصوص  خالل  من  القيم  تدريس 

بحياة الطالب ـ مساق اللغة العربية )1(

العسكرية  الثاىن  زايد  كلية  أن  سابقاً  عرفنا  كام 

تهدف اىل تخريج الضابط القيادى واملدرب واملقاتل 

واالدارى لذلك حرصت الجامعة عىل رضورة تحقيق 

هذه األهداف من خالل برامجها ومساقاتها

ىف  األساسية  املهارات  مساق  املساقات  هذه  من 

اللغة العربية حيث تناول املساق من خالل دروسه 

وامناط  القيم  من  العديد  املرشح  الطالب  اكساب 

السلوك  نعرض بعضها ىف هذه األسطر :

اللبنة  هى  فاألخالق  الحسنة..  باالخالق  التحىل   /1

االلتفات  واألنظمة دون  بالقوانني  للتقيد  األساسية  

النجاح  أّن  التجارب عىل  )دلّْت  اآلخرين  أخطاء  إىل 

يف الحياة عىل وجه العموم يعتمُد عىل األخالق أكرث 

يُشاهد  ما  ذلك  أمثلة  ومن  العلم،  عىل  يعتمُد  مام 

من تّجار كبار كانوا أميني أو شبه أميني بنوا ألنفسهم 

مجًدا يف التجارة، ونجحوا فيها نجاًحا باهرًا بجهدهم 

بالسليقة  واستقامتهم، وحسن سمعتهم، ومعرفتهم 

يكونوا  أن  أرادوا  أوالًدا  ُرزِقوا  ثّم  الجمهور،  نفسية 

بالخارج  للدراسة  فأرسلوهم  التجارة،  يف  منهم  خريًا 

ليتخصصوا ىف االقتصاد والتجارة وعلّموهم آخر طراز، 

ونالوا الشهادات العالية يف االقتصاد ثّم عادوا وحلُّوا 

تدريس القيم من خالل النصوص وربطها بحياة الطالب..
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محّل آبائهم بعد وفاتهم، وكانت النتيجة أْن خرسْت 

وأصابهم  إفالسهم،  بعد  محالهم  وأقفلوا  تجارتهم، 

أو شبه  األميني  آباءهم  أن  وتبنّي  الغنى،  بعد  الفقر 

األميني كانوا خريًا منهم.

2/ التعايش السلمى : إّن التعايش السلمي بني بني 

اإلنسان ال يقوم إال عىل أُسس راسخة وقيم عظيمة 

حياة  يُنظم  قانون  يوجد  وال  البرش،  ملصلحة  تُبنى 

البرش مثل قانون السامء الذي أرسل به خاتم الرسل 

إىل  يهدف  قانون  فهو  واألنبياء سيدنا محّمد )ص(، 

الرب  عىل  قامئة  ضوابط  وفق  جمعاء  البرشية  صون 

والتقوى والرحمة واإلحساس.

3/ ادارة الوقت :

ما  أغىل  هو  الوقت  إّن  قلنا  إذا  املُبالِغني  من  لسنا 

الحياة.  هو  والُعْمر  الُعْمر،  هو  الوقت  ألن  منلك، 

وهل ميلك اإلنسان أغىل من ُعْمره وحياته.  من هنا، 

فإّن قضاء الوقت، مبا هو ناِفع وُمِفيد، يعّد من أهم 

عوامل تحقيق السعادة والهناء؛ ألن ذلك دليل ظاهر، 

ومؤرش واضح عىل إدراك أهمية الوقت، ومسؤولية 

الفرد تجاهه، وعىل قدرته يف التعامل معه، بإيجابية 

وحيوية.

السن  ىف  الكبري  اإلنسان    : السن  كبار  احرتام   /4

قد  كلمة  أيُّة  مشاعرُه  تؤذي  وقد  حّساس،  إنساٌن 

تُقاُل له، وأنت ال تلقي لها باالً؛ لذلك يجُب مراعاُة 

دامئاً  تذكريه  وعدم  معه،  كالمك  من خالل  مشاعره 

بكربه وضعفه واحتياجه ملن حوله، بل عليك تحفيزه 

وراحة  بسعادة  حياته  يعيش  حتى  معنوياً  ودعمه 

بال.

5/ حب الوطن : 

اقرتنت دولة اإلمارات بالشيخ زايد -طيب الله ثراه- 

فال يُذكر الوطن إال ويُستحرض حبُّه لوطنه وشعبه؛ 

ال  وعطاٌء  ورعايٌة  مبدأٌ  إليه  بالنسبة  الوطن  فحب 

يتوقف، وقلبه النابُض ىف أفعاله وأقواله، فهو القائل: 

)علينا أن نكافَح، ونحرَص عىل دفع مسرية العمل ىف 

هذا الوطن، والدفاع عنه بالنفس والروح والشجاعة 

التي يتحىل بها أسالفنا (

6/ املساواة ىف التعامل : ال  تحاسبْني حسب جنيس 

أنتمي  التي  العائلة  وقيمة  وطائفتي  وعرقي  ولوين 

إليها، كل هذه األشياء ال عالقة يل باختيارها .. ُولْدُت، 

حاسبني   .. هويتي  وتُشكُِّل  تحارُصين،  ووجدتها 

بأخالقي ومبا أنجزُه من أعامل وبتعاماليت معك.

ليك   : باالميان  وعالقته  العلم  طلب  اىل  الدعوة   /7

ترقى األمم وتتقدم فال بد لها من اإلميان والعلم معاً؛ 

أما العلم وحده: فقد يرفع أمة حتى تعانق السامء 

مثلام  تتداعى  ما  رسعان  ولكنها  ورغداً،  رفاهية 

الرياح،  بها  تعصف  التي  الخريف  أوراق  تتساقط 

شقاء  عىل  تعيش  ولكنها  قوية  غنية  أمة  من  وكم 

الناس  بينها يسود  األوارص  أمنها مقطعة  مهددة يف 

فيها القلق ويظهر االنحالل، قوة بال أمن ومتاع بال 

رضا وحارض زاٍه يرتقبه مستقبل نكد.

8/ الدعوة اىل التفاؤل وعدم اليأس ىف الحياة : 

أيهذا الشايك وما بك داٌء                  .1

   كيف تغدو إذا غدوت عليال 

هو عبء عىل الحياة ثقيل ٌ               .2

   أن تظن الحياة عبئا ثقيال

والذي نفسه بغري جامل                  .3

   ال يرى يف الوجود شيئا جميال 

أحكم الناس يف الحياة أناس              .4
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   عللوها فأحسنوا التعليال 

فتمتع بالصبح ما دمت فيه               .5

ال تخف أن يزول حتى يزوال    

تَرُْجاَمٌن  الَْكاَلَم  أَنَّ  اْعلَْم   : وآدابه  الكالم  صفات   /9

مِبَْكُنونَاِت  َويُْخرِبُ  اَمئِِر،  الضَّ ُمْستَْوَدَعاِت  َعْن   ُ يَُعربِّ

َائِِر، اَل مُيِْكُن اْسرِتَْجاُع بََواِدرِِه، َواَل يُْقَدُر َعىَل رَدِّ  الرسَّ

َشَوارِِده  ،َواْعلَْم أَنَّ

  لِلَْكاَلِم رُشُوطًا اَل يَْسلَُم الُْمتََكلُِّم ِمْن الزَّلَِل إالَّ ِبَها، َواَل 

يَْعَرى ِمْن النَّْقِص إالَّ بَْعَد أَْن يَْستَْوِفيََها .منها :.

يِف  ا  إمَّ إلَيِْه:  يَْدُعو  لَِداٍع  الَْكاَلُم  يَُكوَن  أَْن   -

ٍر ؛فأَِلَنَّ َما اَل َداِعَي لَُه َهَذيَاٌن،  اْجِتاَلِب نَْفعٍ أَْو َدفْعِ رَضَ

َوَما اَل َسبََب لَُه َهْجٌر. َوَمْن َساَمَح نَْفَسُه يِف الَْكاَلِم،إَذا 

َة َدَواِعيِه، َوإَِصابََة َمَعانِيِه،كَاَن قَْولُُه  َعنَّ َولَْم يُرَاِع ِصحَّ

َمرُْذواًل، َوَرأْيُُه َمْعلُوالً.

10/ املعاملة الحسنة : )أَلَْم تََر كَيَْف رَضََب اللَُّه َمثاَل 

يِف  َوفَْرُعَها  ثَاِبٌت  أَْصلَُها  طَيِّبٍَة  كََشَجرٍَة  طَيِّبًَة  كَلَِمًة 

اَمِء } 24 { تُْؤيِت أُكُلََها كُلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها َويرَْضُِب  السَّ

اللَُّه األَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذكَُّروَن } 25 { َوَمثَُل كَلَِمٍة 

َخِبيثٍَة كََشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق األَرِْض َما لََها 

ِمْن قَرَاٍر } 26 { يُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِبالَْقْوِل الثَّاِبِت 

الظَّالِِمنَي  اللَُّه  َويُِضلُّ  اآلِخرَِة  َويِف  نْيَا  الدُّ الَْحيَاِة  يِف 

َويَْفَعُل اللَُّه َما يََشاُء(.

عىل  اشتملت  التى  املساق  موضوعات  بعض  هذه 

قيم أخالقية وسلوك انساىن ال بد أن يتحىل به الطالب 

املرشح بكلية زايد الثاىن العسكرية ، وقد حرص قسم 

هذه  اختيار  عىل  األكادميية  بالربامج  العربية  اللغة 

النصوص حتى يتمكن الطالب األهتداء بها وترسيخها 

وهو ميارس عمله كضابط ىف القوات املسلحة .

الخامتة

صالح  أساس  هو  االخالقية  بالقيم  التمسك  إن 

يتصف  أن  انسان  ألى  بد  ال  فإنه  وبالتاىل  املجتمع 

األمور  من  ألنها  والطيبة  السليمة  األخالقية  بالقيم 

التى يسعى املجتمع لرتسيخها من أجل جعل املجتمع 

صفوه,أيضاً  تعّكر  التى  املعوقات  من  وخالياً  آمناُ 

فإن  لذا   ، والفاحشة  الجرمية  انتشار  من  للتقليل 

من  يتجزأ  ال  جزءاً  تكون  أن  يجب  األخالقية  القيم 

شخصية اإلنسان .

وتعترب تربية األرسة وتنشئة جيل واعد وأخالقى ىف 

املُربكة  األمور  من  الخطى  ورسيع  متغري  مجتمع 

والصعبة جدا ، فال ميكن ترك األطفال بدون توجيه 

أو تعليم بحيث ينتقون مايريدونه من واقع الحياة 

وإمنا   ، الرتبوية  لبيئاتهم  مغايرة  صفاٍت  ويكتسبون 

يقع عىل عاتق اآلباء غرس القيم األخالقية املهمة ىف 

نفوس أطفالهم منذ الصغر حتى يرتعرعوا عىل فهم 

هذه األخالق وأهميتها ىف تحدى الصعوبات القادمة 

والتعرف عىل كيفية التعامل مع كل املواقف ، ومن 

أهم املبادىء األساسية ىف األخالق التى ينبغى تسليط 

الطاعة   ، :االحرتام  لألطفال  وتعليمها  عليها  الضوء 

،األدب ،املسؤولية،التواضع ،الصداقة ، الصدق وغريه  

.. وكذلك تعليمهم القيم األخالقية ىف املجتمع  مثل : 

الصرب ، التوكل ،الورع ،التقوى ،ضبط النفس وغريها . 

القيم االخالقية عىل االرسة  وال تقع مسؤولية غرس 

املدىن  املجتمع  منظامت  اىل  تتخطاها  بل  وحدها 

املتمثلة ىف املدرسة واملسجد واالعالم والقرناء ..ويقع 

عىل الرتبويني مسؤولية تضمني هذه القيم ىف املناهج 

وتدريسها  والعاىل  العام  التعليم  ىف  كافة  الدراسية 

دائرة  تكتمل  حتى  مبارشة  غري  أو  مبارش  بطريقة 

تدريس القيم من خالل النصوص وربطها بحياة الطالب..
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مواجهة  عىل  قادر  قوى  بجيل  ونتنبأ  القيم  ترسيخ 

التحديات القادمة بثقة 

التوصيات

توىص هذه الورقة باآلىت :

1/حث اولياء االمور اىل رضورة غرس القيم األخالقية 

بها  التمسك  عيل  وتدريبهم  بل  اطفالهم  نفوس  ىف 

بطريقة غري مبارشة ومساعدتهم ىف ذلك من خالل 

ألان   ، وتوجيههم  ومالحظهم  املجتمعية  املشاركات 

من  مابها  بها  األلعاب  وبرامج  االلكرتونية  الربامج 

هدم ملايبنيه أولياء األمور .

القيم  وتضمني  العاىل  التعليم  مناهج  2/مراجعة 

االخالقية بتلك املناهج.

3/اهمية تكامل دورمنظامت املجتمع املدىن برتسيخ 

القيم من خالل الربامج املوجهة. 

4/ اقامة وش عمل ودورات تدريبية للمعلمني خاصة 

بالقيم وكيفية تدريسها بطريقة شائقة للالميذ بعيد 

عن طريقة التوبيخ بل عن طريق القدوة الحسنة .

للقياس  قابلة  بطريقة  القيم  صياغة  اهمية   /5

..نستبعد كلمة : أن يؤمن ، أن يصدق ، أن يسامح 

وتستبدل بكلامت مثل : أن يستشعر مثالً.

*القرآن الكريم  •

الجميل ـ سيارـ الثقافة الوطنية والدولية ـ بال  ، االمارات   •

ن مكتبة الفالح ،2017م.

الحاج ـ  الغاىل  اكتساب الطفل للقيم الرتبوية من خالل   •

الحديثة  املطبعة   ، الخرطوم  ،ط1،  املدرسية  املناشط 

،2009م.

ـ  الجىل وآخرون  احمد محمد  ـ   ، احمد فرحات   ، حسن   •

الفكر االسالمى ـط2، العني ،2003

الخطيب، جامل ـ تعديل السلوك االنساىن ، ط4،الكويت ،   •

مطبعة الفالح ، 2001

ط4،   ، املعارص  املدرىس  املنهج  ـ  جعفر  ـ حسن  الخليفة   •

الرياض ،2009م

لخليفة ـ حسن جعفر ـ طرق تدريس الرتبية االسالمية  ،   •

ط2 ، الرياض ،2009م

)الرتبية  نريد  الذى  املجتمع  خصائص  ـ  سمرية  ـ  الغاىل   •

الباحة   ، املنحرفة  الفكرية  التيارات  مواجهة  ىف  والقيم 

،2004م.

الغاىل ـ سمرية ـ  القيم الرتبوية ىف قصص األطفال  ،ط1 ،   •

الخرطوم  ،2004م.

املتطلبات  ألقسام  اللغوية  املهارات  ـ   سمرية  ـ  الغاىل   •

الجامعية ،ط1 ، القاهرة ،2016م.

املواقع االلكرتونية 

امال ـ  نادية رشقى ـ التنمية املستدامة ىف مناهج الرتبية   

والتعليم بالمارات ، موسوعة التعليم والتدريب ت2018

www.edutrapedia  

 ، والتعليم  الرتبية  مجال  القيم ىف  ـ  ألقنى  ـ  الباسط  عبد   

 www.almanahil.com املناهل 2017م

مناهج  ىف  االخالقية  القيم  الحدادت  احمد   ، العزيز  عبد   

التعليم ، االمارات اليوم ، 2016م

https//www.emaratalyoum.com  

ـ موسوعة  القيم األخالقية ىف املجتمع  ـ  ، بال  موقع وزى   

weziweizi.com .وزى وزى ـ 2018م

القيم  وتربية  االسالم  ـ  العيسوى  الفتاح  عبد  محمدـ   

االخالقية ـ الوية الشباىب ،2018

https//alwaeialshababi.com  

املصادر واملراجع
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مقدمة :

لعلها  الطريق  عىل  لبنة  مبثابة  الدراسة  هذه  تعد 

املوجه  الشعري  النتاج  عىل  الضوء  إلقاء  يف  تسهم 

وطبيعة  سلوكاتهم  تجديد  يف  دوره  وإبراز  لألطفال 

بحاجة  كان  إذا  الطفل  أن  وذلك  املنشود،  املجتمع 

بحاجة  فإنه  التامة،  والرعاية  والرشاب  الطعام  إىل 

ماسة إىل تنمية الفكر وإسعاد الروح والوجدان، فإذا 

مل توفر له تلك األشياء )مادية ومعنوية( فسيكون ال 

محالة عرضة للمعاناة واالضطراب.

    وال يخفى علينا قيمة األناشيد املدرسية ملا تحتويه 

واكتسابها  بتعلمها  الطفل  يستمتع  لغوية  ثروة  من 

ألنها تقدم يف قالب أديب مشوق يساهم يف اكتسابه 

والطرح،  البناء  حيث  من  والسليمة  الشاملة  للقيم 

يف  وانتامءه  بهويته  ويفخر  وطنه  بحب  ويتشبع 

مبثابة  تعد  فهي  والوطنية.  الفكرية  العوملة  زمن 

الغذاء املالئم لنمو مدارك الطفل، وهو أدب يتدرج 

والفضائل وحب  بالقيم  وإشباعها  بناء شخصيته  يف 

بني  التمييز  عىل  والقدرة  الخيال  وسعة  االستطالع 

الصالح والطالح مبا يتناسب وعمر هذه الفئة .

تعريف النشيد  وأهميته: جاء يف باب ) نََشَد( فالن 

– نشداً ،ونِشدانا :تذكر .

:نشدته  ،ويقال  عليها  ودّل  عرّفها  الضالة:  أنشد 

صوته رافعا  قرأه  والشعر   – يل  وأنشد   ،فأنشدين 

 ) تناشدوا ( األشعار: أي أنشدها بعضهم بعضا .

األنشودة :الشعر املتناشد بني القوم ،يُنِشُدُه بعضهم 

بعضا ،وقطعة من الشعر ينشدها القوم عىل إيقاع 

واحد، والجمع أناشيد"1  . ومن هنا يالحظ أن النشيد 

لغة هو رفع الصوت مع التلحني أحيانا.

    وتعد األناشيد واملحفوظات منط من أمناط أدب 

اللغة  مباحث  من  مبحث  كذلك  وهي  األطفال، 

واألدب.  التعليم  بني  ُمتنازَعٌة  إذن  فهي  العربية، 

ألنها  تدريسها؛  يف  تجتهد  والتعليم  الرتبية  فوزارة 

جزء من الخطة التعليمية الرتبوية، أما أدب األطفال 

فيطّورها ؛ ألنها شكل من أشكاله التي بدأت تكتسب 

خصوصية ثقافية يف األدب.

      والنشيد شعر ألّفه األديب فهو أدب، وملا تضمن 

هذا النشيد عنارص تربوية ومعرفية وجاملية وسلوكية 

ووجدانية فهو بالرضورة صالح ألن يكون نّصاً يٌدرّس 

 تفعيل االأنا�سيد املدر�سية ودورها يف اكت�ساب القيم
 لدى الطفل- املرحلة االبتدائية منوذجا 

�سفية بن زينة
جامعة حسيبة بن بوعلي – شلف

تفعيل األناشيد املدرسية ودورها في اكتساب القيم  لدى الطفل- املرحلة االبتدائية نموذجا 
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للتالميذ لتحصيل قيم مختلفة ومنها القيمة اللغوية، 

ورمبا يكون الشعر أو النص األديب بعامة من أصلح 

التعليم  نحو  الطفل  لدافعية  الجذابة  النصوص 

مهارات  واكتساب  الشخصية  وبناء  املعرفة  وكسب 

من  فيه  مبا  "فالشعر  صورها.  اختالف  عىل  الحياة 

الوجدان  تخاطب  شاعرية  وصور  وإيقاع  موسيقى 

أقرب  والجامل، هو  الفن  أحاسيس  النفس  وتثري يف 

ألوان األدب إىل طبيعة عملية التذوق، ففي طبيعة 

عىل  يستحوذ  مبا  للتغني  أصيل  استعداد  األطفال 
أفئدتهم من الكالم املوسيقي املنّغم ".2

أهمية األناشيد : تنبع أهمية األناشيد من كونها قطًعا 

أللحانها،  ويتحمسون  األطفال،  يحبها  جميلة  أدبية 

وينشدونها يف أوقات فراغهم، ولهوهم، ونشاطهم كام 

أن ألناشيد األطفال أهمية عند الشعوب كافة" فهي 

التي تخط األساس األول لرتبية اإلنسان، وطبعه عىل 

تذوق الجامل اللحني، والتأثري مبعاين األغنيات التي 

تتغلغل إىل حسه وإدراكه، وترسم له املثل واملبادئ 

التي يجب أن ينشأ عليها اإلنسان منذ بداية طفولته. 

3" و"مازال األطفال يحبون النشيد ويحبون األغنية، 

الساحات  ويف  الصف،  ويف  املدرسة،  يف  فينشدون 

األعياد  واملناسبات   الفرح،  أغاين  ويغّنون  العامة، 

يف مالعبهم وحقولهم وحدائقهم"4 . ونحن ال نقدر 

أهمية النشيد يف بعض األحيان وال " نعرف نفسية 

األطفال عندما يحفظون هذه األناشيد ويعودون بها 

البيت،  الطريق، ويف  البيت، فإنهم ينشدونها يف  إىل 

فيفرح اآلباء ويرسون"5 . ويحقق املعلم من تدريس 

ولغوية   ، وخلقية   ، تربوية   ، كثرية  أهدافًا  األناشيد 

منها :

واتجاهات  القيم  ملختلف  التلميذ  إكساب   .1

إيجابية متنوعة .

تعد من بواعث الرسور للتالميذ، أثرها واضح يف   .2

تجديد نشاطهم، وتبديد سآمتهم.

العليا  واملثل  النبيلة  الصفات  التالميذ  إكساب   .3

وتقوي شخصياتهم. .

بصورة  واملفاهيم  للمعارف  التالميذ  إكساب   .4

محببة مشوقة.

اكتساب مفردات وتراكيب جديدة. وأحسب أن   .5

 " هو  النشيد  تدريس  أهداف  من  بارزاً  هدفاً 

صقل امللكة اللغوية لدى الطفل وإغناء قاموسه 

اللغوي، وإكسابه مهارة استخدام ألفاظ جديدة 

وتراكيب وأساليب لغوية "6.

بناء شخصية التلميذ بناء سليامً، فرتديد النشيد   .6

وحفظه يزيد من ثقة التلميذ بنفسه ويبعد عنه 

الخجل، ويدفعه للمشاركة مع اآلخرين بنجاح. 

جذب  بعنارص  يتمتع  أديّب  نّص  فالنشيد  وعليه 

متعددة كالتنغيم املوسيقي، وقرص األسطر واملتعة يف 

ترديد النشيد يف كل مكان داخل املدرسة وخارجها، 

واملوضوعات املسليّة، ففي النشيد تنترش روح اللعب 

والدراما والغنائية املحبّبة. وألن سيكولوجية اللعب 

اللغوي توفر للتلميذ رشط الحرية والجامل واملتعة 

إخراج  عىل  وتعني  السمع  "تهذب  والتسلية.فإنها 

النطق،  تجويد  يف  وتسهم  مخارجها،  من  الحروف 

ومن  والرتدد  واالنطواء  الخجل  من  الفرد  وتخلّص 

وتعد  اإلبداع،  مواطن  عن  وتكشف  النطق،  عيوب 

وسيلة من وسائل التعليم، وتنمي القدرة عىل التخيّل 

والرتكيز واإلصغاء، وتنمي التفكري والذاكرة 7". ولهذا 

" فإن مناذج الشعر الجيدة تكون ذات شأن كبري يف 

الشعر  أسايس، ألن  فيها  الجودة  املجال ورشط  هذا 
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الضعيف يدفع الطفل إىل امللل، وال أحد يستطيع أن 

يكرر أغنية مرات عديدة إال إذا كانت عىل قدر كاف 

من الجودة والتأثري 8". 

أثر األناشيد يف إدراك القيم مبختلفة: مالحظة : س 

= السنة

لیس ملجرد        نرى أن برمجة األناشيد املدرسية 

إلی  تهدف  أخری  أبعاد  علی  تحتوی  فهي  الرتفیه؛ 

املساهمة فی وضع أساس یقوم علیه التکوین العقيل 

والعاطفي لألطفال وأیضا تنمیة مدارکهم وخیالهم. 

وأن األناشيد التی تدرّس تحتوي علی مجموعة من 

القومیة  واألخالقیة،  االجتامعیة  والقیم  املضامین 

والذاتیة املعرفیة واإلنسانیة، والتي یمکن االستفادة 

مع  التکیف  علی  ومساعدتهم  األطفال  لرتبیة  منها 

مجتمعهم.

عىل  املدرسية  الكتب  أناشيد  يف  املضامین  جاءت 

النحو التايل:

-1 قيم اجتامعية وأخالقية: تعالج موضوعات تخص 

العالقات االجتامعیة مبا فیها العالقات األرسیة مثل 

عالقة الطفل بوالدیه وباقي أفراد أرسته: أيب و أمي 

س1، األم س3 ،جديت س3 ، جرياننا س 3، أمي و أيب 

س 4 .

أنشودة : أيب وأمي :)من كتاب السنة األوىل ص 29(

من أجلنا كم يتعب هذا أيب نعم األب         

َمن مثلُها يف فضلها أمي التي أحيا بها          

باركـــهام يـــا ربنــــــا     واحفظهام دوما لنا  

أمي و أيب :) من كتاب السنة الرابعة ص 25(

أمــــي و أبـــــي             أصيل ، نسبي

لهام أديب لهــام حبـــــي               

ربّت جسمي سهرت أمي               

كشفت همي غذت عقيل              

وأبـــــي تِعــــبا              ذاق النَّصبا

منه طُلبا ليـــــحقق ما               

ویحاول النص رسم صورة جمیلة من األرسة للطفل 

ویرسخ القیم الذاتیة واالجتامعیة أو باألحری معظم 

القیم يف ذهن الطفل.كاحرتامهام ،ووجوب طاعتهام 

جميال لصنيعهام ،وفضلهام الكبري يف الرتبية والرعاية. 

واجتامعیة  أخالقیة  قیمة  األنشودة  هذه  وتقدم 

االهتامم  راحتها يف سبيل  تنفق من  بتصویره ألرسة 

لدی  الفكرة  هذه  وینمي  القیم،  یعزز  مام  بأبنائها 

الطفل وإذا كانت األرسة بالفعل هكذا فسوف یتمتع 

تجعلهم  شخصیتهم  يف  سلیم  صحي  بنمو  األطفال 

متفاهمین ومتحدین سلوكیاً كام ذكر الدكتور محمد 

زیاد حمدان بـ "أن تستقر األطر الشخصیة األساسیة 

واللغویة  اإلدراكیة   ، والنفسیة  الجسمیة   : األولی 

ثمَّ  عرشة،  الثانیة  السنة  حتی  املولد  بعمر  لألبناء 

قّدمت  النهایة.  حتى  عىل صیغتها  وتستقر  تتكامل 

األرسة أوال ثم املدرسة ثانیاً ما یحتاجه األبناء، نوعاً 

وهّویاتهم  وأدمغتهم  أحالمهم  لتطویر  وكیفاً  وكامً 

االجتامعیة  وأدوارهم  ولغتهم  وانفعاالتهم  ومیولهم 

فاعلین  أعضاء  یكونوا  ألن  حاجاتهم  أي  والنفسیة، 

املتنوعة  الیومیة  املدنیة  املجتمعات  يف  وصالحین 

وهم  واملجتمع،  والحي  واملدرسة  األرسة  يف  الناس 

لشخصیاتهم  سلیم  صحي  بنمو  یتمتعون  بالنتیجة 

عضویتهم  يف  ومنتجین  متوافقین  سلوكیاً  تجعلهم 

األرسیة واملدرسیة والعلمیة مع توقعات البیئة" 9 .

للقیمة  تعزیرز   ،( طُلبا  منه  ما    (ليحقق  بیت  يف 

أحيا  التي  أمي   ) والعمل.  الكفاح  االجتامعیة وهي 
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بها     َمن مثلُها يف فضلها )، وكام نعلم فإن األم لها 

دور أسايس يف ترسیخ القیم وهي املثل األعىل للطفل 

وهنا یعزز الشاعر يف هذا الشطر دور األم .

 ) يتعب  كم  أجلنا  من  األب      نعم  أيب  هذا   (  

االجتامعیة  القیم  من   ، والحركة  الجهد   ، التعب 

من خاللها  الشاعر  یحاول  التي  واإلنسانیة  والذاتیة 

تعزیز هذه األلفاظ وبیان أن األلفاظ تنُم عن عدم 

الكسل والنجاح يف الحیاة ، یرسمها يف ذهن األطفال 

باستخدامه  الشاعر  إن  نقول  أن  أیضاً  ونستطیع 

العنرصین األساسیین الذین یتمیزان بتأثیر كبیر عىل 

الطفل وتَقبُله لألمور وهام األب واألم یحاول تسهیل 

هذا الرتسیخ وتقدیم الفكرة بشكل واضح.

هيا نلعب : )من كتاب السنة األوىل ص 78(

هيا نلعب   قبل املغرب 

نشط جسمك    شغل عقلك

نغتنم  أن  یجب  أنه  وهي  لألطفال  معرفیة  قیمة 

أن  یجب  لعبنا  الوقت ونستفید من كل يشء حتی 

الصورة  هذه  أعطی  الشاعر  ولكن   ، مفیدا  یكون 

والفكرة دون أن یشعر الطفل بأن هنالك من یسدي 

النصائح له بتنشيط الجسم و تشغيل العقل  وهذا 

األسلوب أكرث نفعاً وقبوالً.

جديت :من كتاب السنة الثالثة ص 43(  -

لجديت حكاية    ليس لها نهاية

إذا أىت املساء   ورحل الضياء

تضمني إليها   بدفء ساعديها.

نالحظ  وأخالقیة،  تربویة  قیمة  ذات  القصیدة  هذه 

ویهتم  واالجتامعیة  األرسیة  الروابط  تقویة  فیها 

فاألرسة  األرسیة  الروابط  بتعزیز  كثیرا  فیها  الشاعر 

تلعب دورا مهام يف تنشئة الطفل تنشئة اجتامعیة 

سلیمة.

-أمي )من كتاب السنة الثالثة ص 43( 

ما أغالها أمي أمي           

ما أحالها  هي يف عيني      

ال أنساها   هي يف قلبي     

املوضوعات  مقدمة  يف  األم  تكون  أن  الطبیعي  من 

عدیدة،وظلت  ألسباب  األطفال  شعر  یتناولها  التي 

األم تزداد حضورا يف شعر األطفال بل راحت القصائد 

تقرتب أكرث من السهولة والعذوبة املطلوبین يف هذا 

الفن الجدید . فاألم تسهر عىل أطفالها وهي تقبل 

التعب لتسعد اآلخرین. 

يف  الشفافیة  عن  عام  بشكل  األنشودة  هذه  تنم 

القلوب  تدخل  وشاعریة  الراقص  واإلیقاع  التعبیر 

ببساطة. وهكذا یربز الشاعر محبة الطفل لألم وهي 

الجمیل  األسلوب  بهذا  أیضاً  تنكر ویحث  حقیقة ال 

األطفال علی اإلبداع وإظهار عاطفتهم وإحساسهم و 

حتی كیفیة التعامل، ونری الشاعر یعلّم الطفل كیفیة 

االرتباط والتعامل وإظهار اإلحساس والشعور تجاه 

األم واآلخرین بشكل عام، دون أن یشعر الطفل بهذا 

التعلیم، وهذا أفضل أسلوب لرتسیخ األصول والقيم 

االجتامعیة والرتبویة يف ذهن األطفال.وهي قصيدة 

بالنسبة  جاذبیة  أكرث  حركیّة  وذات  موسیقی  ذات 

إىل  میّالون  األطفال  فإّن  سابقا  أرشنا  وكام  لألطفال 

"فإن  املوسیقی.  والحركة  اإلیقاعات  ذات  األشعار 

یالحظ  وكلنا  جدا  كبیر  علیهم  اإلیقاعات  تأثیر 

الحاالت حتی  یدفع يف كل  أن  الطفل  یحاول  كیف 

ولهذا  ورجلیه،  ویدیه  بصوته  والكتابة  الطعام  عند 

یتعلق  فالغناء اإلیقاعي أمر شدید األهمیة وهو ال 
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إلیها،  یضاف  آخر  يشء  ولكنه  والقافیة  بالوزن  هنا 

كاستخدام أصوات محضة أو الرتكیز علی الجرس يف 

الكلمة أو بین الكلامت".10 

هذا  يف  األناشید  معظم  کانت  تربویة:  قيم   2-

واألخالق  الحمیدة  للصفات  عرض  فیها  املضمون، 

إىل  خاللها  من  الشاعر  یطمح  التي  النبیلة  والقیم 

غرسها يف نفس الطفل، فحین یتحىل بهذه الصفات، 

هذه  مجتمعه.ومن  يف  صالحاً  عضواً  حتامً  سیكون 

وتقدیرهم،  واحرتامهم  اآلخرین  حب  الصفات 

والتعود عىل األخالق الحسنة، مثل: التحیة واالحرتام 

وتقدیم املساعدة ملن یحتاجها، وعرض عالقة الطفل 

:نشید  منها  ونجد  املدريس  ومحیطه  بأصدقائه 

األطفال س3 ، الفالح الصغري س 2، هيا نلعب س 1، 

مدرستي س 1،املمرضة س 2،نشيد الحديقة الساحرة 

س 2 ،العيد س3،اليتيمة س4 ،الكشاف س5 ،...

الفالح الصغري :من كتاب السنة الرابعة ص 82(

أزرع الحب الكثري أنا فالح قدير     

يف مساء أو صباح لست أخىش الزمهرير     

ومواش للحليب  أنا يل حقل خصيب      

وبه نلت النجاح ذاك أقىص ما يُرام      

تختار  أن  ينبغي  حساسة  لغة  النشيد  فلغة        

بعناية وحرص جاميل عىل مخارج الحروف وسهولة 

نطقها) مواش ، الزمهرير(، ذلك ألنها لغة ذات هدف 

تعليمي؛ ألن " األطفال يستمدون من سامع الشعر 

وقراءته متعة ورضا وإشباعاً لرغباتهم، وهم ميالون 

املوسيقي  الجرس  ذات  الكلامت  وترديد  اإليقاع  إىل 

واألنغام العذبة؛ حتى التي ال يعرف معناها فإنها قد 

تصبح ضمن قاموسه اللغوي واإلدرايك حني يستطيب 

ومعانيها،  أفكارها  ويفهم  وموسيقاها  إيقاعاتها 

فاملوسيقى هي لغة النغم التي تتخذ لها شكالً فنياً 

من  يتخذ  شعر  هي  أو  التعبري  أشكال  من  خاصاً 

األنغام بديالً عن األلفاظ 11". وتضم هذه األنشودة 

أنه  وهي  مثینة  تربویة  قیمة  سطورها  بین  کذلك 

یجب علینا أن نحرتم كل األعامل.

       یحاول الشاعر هنا تعزیز فكرة االحرتام لكل 

التي  والخرضاء  الجمیلة  واملناظر  الخیر  وإن  عمل 

کذلك  نقول  أن  نستطیع  یده.  صنع  من  نراها هي 

بأن هذا الشطر ( وبه نلت النجاح ) یمنح ثقة أكرب 

النجاح  و  الفوز  ينال  أن  یستطیع  أنه  أي  للطفل 

مستقبال ، ونری كیف أن الشاعر یهيء الطفل بشكل 

جمیل ویمنحه روح االستقالل واإلرادة.

البیت  هذا  يف  الفالح  یفتخر  الكثري)،  الحب  (أزرع 

أو  ملل  أو  عجز  دون  البذور  من  الكثري  یزرع  بأنه 

كسل. (وإوز كالنعام)، تشبیه جمیل من التشبیهات 

إلیها الشاعر لتنمیة خیال الطفل عالوة  یعمد  التي 

واملتمثلة  لألطفال  یمنحها  التي  الرتبویة  القیم  علی 

األسلوب  بهذا  الحيوانات،  برتبية  اهتاممه  مدى  يف 

الجمیل والبسیط والكلامت املبسطة، یحث الشاعر 

لست   ( بالشجاعة  والتحيل  العمل  علی  األطفال 

أخىش الزمهرير(.

تثقيفية: عالجت موضوعات هذه  تعليمية  قيم   3-

القصائد ماهیة األشیاء، والحقائق واملعارف التي من 

موجودة  أكانت  سواء  علیها  الطفل  إطالع  الواجب 

يف بیئته،ونجد منها : الطبيعة يف بالدي س 2، الفالح 

الصغیر س2 ، املاء س 2 و س 5 س1، القطار س1 

 ،  ،  2 الفضاء س  ،الحاسوب س 4،سفينة  ،املاء س5 

القبطان الصغیر س 3،أرجوحتي س3، مطحنتي س 

4، لنا ملعب كرة القدم س 4، الرياضة س 5 ،الحاممة 

تفعيل األناشيد املدرسية ودورها في اكتساب القيم  لدى الطفل- املرحلة االبتدائية نموذجا 
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2..الثعلب  1و  س  املرور  رشطي   ،5 س  املسافرة 

املتنكر س 5.القمر س 5.

و من القيم التعليميّة – تثقيفيّة نذكر :

الحاسوب :من كتاب السنة الرابعة ص 137(

أليب حاسوب يف املكتب      عقل آيل ال يكذب 

فيـــه علـم فيــــه فــن  كالسحر ،و موسيقى تطرِب

ما أروعه من حاسوب      أبدا ال يشكو ،ال يتعب

و به سأبلغ مجدا يف    وطني ، أعلو أسمى منصب

الجمل  ،قصري  مسرتسل  سلس  بأسلوب  النص  جاء 

من  ،تنبعث  اإليقاع  ،خفيف  العبارات  ،متوازن 

مام  خاليا  جاء  ،كام  عذبة  خفية  موسيقى  أطرافه 

يعوق حركة الفهم من املجازات الغامضة والعبارات 

املشوقة  األسلوبية  املثريات  ببعض  الصعبة،ومتحليا 

املمتعة،وجاءت أفكاره واقعية معرفية أخالقية تعلم 

الطفل تقدير وسائل عرصه وتحديد وجوه االستفادة 

الكائن  عىل  يعود  فيام  استثامرها  ،وتوجيه  منها 

االجتامعي بالنفع ال باملرضة.

نشيد األطفال : ) من كتاب السنة الثالثة ص 25(.

نحن أطفال صغار    يف نشاط كالكبار 

شغلنا طول النهار   يف رسور واجتهاد

نعتني وقت الدروس    بنظام وجلوس 

ونقوي يف النفوس   كل خري و رشاد                  

تعزیز الثقة بالنفس واالستقاللیة من أهم األهداف 

بالنفس  الثقة  ومنح  األنشودة،  هذه  يف  البارزة 

معنى  بوعي  وإدراكهم  العمر  هذا  يف  واالستقاللیة 

أحد  هو  العلم،  طلب  يف  والجد  بالوقت  االعتناء 

هذا  يف  األطفال  نساعد  أن  وعلینا  األرسة  واجبات 

العمر وكام ذكر يف كتاب "الصحة النفسیة والسلوكیة 

زیاد  محمد  الدكتور  ألنفسهم،  وتقدیرهم  لألبناء 

املبكرة  الطفولة  يف  الطفل  یمتلك  أن   " حمدان. 

حسب " إریك إركسون" القدرة والرغبة يف الشعور 

بالثقة بالنفس بعمر املولد حتی سنتین والنزوح إىل 

االستقالل يف اللعب وإنجاز األشیاء ثم املبادرة بعمل 

 )6  –  4 بعمر)  األرسة  وتحتاجه  تریده  أو  یرید  ما 

یكون األبناء بهذا يف حاجة ملامرسة ذاتهم يف البیئة 

األرسیة بشعور من الثقة واالستقالل واملبادرة وحب 

واملیول  السلوكیات  بهذه  واالستمتاع  االستطالع 

والشعور  بقدرتهم  الشك  من  املعاناة  دون  والقیم، 

سلويك  نقص  أو  خطأ  نتیجة  الذنب  أو  بالعجز، 

یتعرضون إلیه .12 

كام أن  حب طلب العلم لدی األطفال، أمر نلمحه 

يف هذه األبيات ) نحن بالعلم املنري    نطلب العيش 

النضري ( ) فله فضل كبري   وبه ترقى البالد ( وهكذا 

یرسخ الشاعر هذه الفكرة لدی الطفل بأسلوب جمیل 

، فهذا أسلوب رائع لرتسیخ الفكرة حیث للعلم دون 

شك دور رئیسی يف منو الطفل وبناء مستقبل زاهر 

من خالله وإن له أثرا كبیرا يف مجال تربیة األطفال 

شخصیة  وبناء  تكوین  يف  یساهم  والعلم  وسلوكهم 

لو  حبّذا  فیا  خیاله،  وتنمیة  للحیاة  وفهمه  الطفل 

نشجع األطفال علی طلبه .فاألشعار تلعب دورا مهام 

يف غرس هذه القیمة وترسیخها لدی الطفل.

قوس قزح :من كتاب السنة الثالثة ص 109(

عصافري رائعة املنظر أحمر برتقايل أصفر 

هيا نغني أكرث فأكرث  أزرق نييل أخرض  
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الجمیلة  األنشودة  هذه  كلامت  تصاغ  أن  یجب 

بشكل  األطفال  وأناشید  خاص  بشكل  والبسیطة 

محببة  وخفیفة،  قصیرة  شعریة  إیقاعات  علی  عام 

لهم، مبسطة برتاكیبها ومستمدة ببساطتها من واقع 

الطفل، وینبغي أن تكون قافیتها متنّوعة يك ال یملوا 

منها وبعیدة عن الرسد املبارش والنربة الخطابیة.

وكام نالحظ يف هذه القصیدة قيمة تعليمية أللوان 

إىل  میّالون  األطفال  فإن  نعرف  وكام  قزح  قوس 

األلوان الزاهیة. وتعد أكرث تواجدا يف بیئته دون أن 

یعتمد علی الخیال،و بأسلوب رائع عدد ألوان قوس 

تثبيتها  إیصالها و  قزح بطریقة مؤثرة، بغیة منه يف 

يف ذهنه.

األخالقية  بالقيم  املدرسية  األناشيد  تشيع  كام 

والرتبوية نذكر منها:

املمرضة :من كتاب السنة الثانية ص 46.(

رأيتها نظيفة          نشيطة خفيفة 

فؤادها رحيم         وعطفها عظيم 

لطيفة الكالم        تعمل يف نظام

وتأخذ الحرارة       بغاية املهارة

الجسم  صحة  وهي  وتربویة  أخالقیة  قیمة  نالحظ 

وأسلوب  رائع  بشكل  للطفل  یصور  الشاعر  .ونری 

جمیل، رحمة فؤادها ولطف كالمها وحنان قلبها .

القبطان الصغري :من كتاب السنة الثالثة ص 173

أجول يف البحار  ار   لو أنني بَحَّ

ال أرهب املحن  وأركب األخطا  

       هذه األنشودة ذات قیمة أخالقیة وتربویة، 

األرسیة  العالقات  تعزیز  علی  یحرص  فالشاعر 

قیمة  أیضاً  الجیدة واملستحكمة. ونری  واالجتامعیة 

إىل  إضافة   . البرش  تفید  فكلها  املهن  لكل  االحرتام 

االحرتام  وتقویة  املهنة  بهذه  األطفال  تحبیب 

أیضا   ،( بینهم باستخدام لفظ (ال أرهب  والعالقات 

یمنح  فالشاعر   ، البیت  هذا  يف  التعلیم  قیمة  نری 

هذه املعلومة للطفل دون أن یستخدم اللفظ مبارشة 

مثل ماذا یعمل القبطان؟، ونری بشكل جمیل (أنني 

الحريك  اإلیقاع  مراعاة  مع  الِبحار)،  يف  أجول  بّحار  

تأثیر عمیق عىل  املوجود بهذه األنشودة والتي لها 

حفظ هذه املعلومة دون ش..

4 - القيم القومية: نجدها کثیرا يف األناشيد املدرسية، 

وانعکست هذه الروح القومیّة بشکل جيل يف قصائد 

الوطن  وتناولت حب   . الخمس  املدرسية  السنوات 

ووفرة  بجامله  والتغني  إلیه  باالنتامء  واالعتزاز 

خیراته: كیف وهي أرض األجداد التي نحب الدفاع 

ورخائه،  تطویره  سبیل  يف  جهد  أقىص  وبذل  عنها 

الوطن  أو  األم،  الوطن  إىل  بالنسبة  هذا  أكان  سواء 

العريب ككّل ،ونجد منها : قسام ) املقطع األول ( س 

1،  عليك مني سالم س4 ،من جبالنا س 2، وطننا س 

ترسیخ حب  إىل  تدعوا  كلها  الوطني س5  نشید   ،3

الوطن وفکرة بناء وطن املجد والعزة.

      ومن خالل تحلیلنا للقیم القومية الواردة يف هذه 

األناشيد، نالحظ أن قضیة الوطن ووحدته والقومیة 

والثورة َهمُّ الشعراء الكبیر وذلك بسعيهم إىل غرس 

فكرة الحریّة وقیمتها وفكرة األحرار يف ذهن الطفل، 

وباستخدامه للفظ (أرض أجداد ( يف أنشودة )عليك 

أن  ویبین  العربیة  الوحدة  روح  یبث   ( سالم  مني 

الجغرايف املحدود بل هو مكان  لیس املكان  الوطن 

إىل  یتجاوز ذلك  الخلیج، وقد  إىل  یمتّد من املحیط 

العامل بأرسه فیدخله الشاعر يف كل قصیدة، كهدف 

تفعيل األناشيد املدرسية ودورها في اكتساب القيم  لدى الطفل- املرحلة االبتدائية نموذجا 
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خاصة  شعریة  كقیمة  الوطن  إن  رصیحة.  وقیمة 

یعني الحب والجامل والخلود بالنسبة لألطفال، كام 

یعني الحریة واالستقالل والعلم والقداسة التي تنأی 

بالوطن عن التجرید لذا األناشيد تکّرر کهدف وقیمة 

فی مختلف السنوات الدراسية. وهي أناشيد تتناول 

موضوعاتها حب الوطن واالنتامء إليه والتضحية يف 

سبيله ، وإحياء ذكرى أبطاله ومآثرهم . 

-5 القصائد التي تتحدث عن الطبيعة: يعد الحدیث 

التي  األمور  من  بها  والتغني  الطبیعة  جامل  عن 

بالدي  الطبيعة يف  وتجذبه،  الطفل  اهتامم  تسرتعي 

س2،نشيد الحديقة الساحرة س 2، مطلع الربيع س 

 4 رياح  س  يا  ،اعصفي   3 س  الرعاة  أغاين  من   ،3

،الشجرة س 4، الواحة س 4،  شجرة الياسمني س 5...

الشجرة :) من كتاب السنة الرابعة ص 119(

يا بســــــــمة األمل          يف السهل و الجبل

و آيـــــــة العــــمل          للخري و الجامل

وساقك السمراء  أغصانك الخرضاء        

تطـــهر الفــــضاء          وتجلب النامء

األشجار  وغرس  بالطبیعة  االهتامم  فكرة  تعزیز  إن 

تجعل من األطفال أشخاصا مكافحین؛ وهذه الصورة 

التي یحاول الشاعر زرعها يف ذهن الطفل. وكام نری 

يف هذه األنشودة فإن الشاعر یتطرق إىل األمور من 

كل زوایاها ویجعلها مهمة لدی الطفل.

قصائد تناولت عالقة الطفل بالحيوانات أو وصفها، 

والهدف منها إبراز هذه العالقة، وحث األطفال عىل 

الرأفة و الرفق بالحیوان، ألنه صدیق اإلنسان، وفیه 

منافع كثیرة: الطائر الصغري س 2، العصافري س3 ، غن 

غن يا حاممي س4 ، النملة س5، الحاممة املسافرة 

بالحیوانات.كالنملة  التعریف  إىل  تهدف  كام  س5. 

التي تعد مثل االجتهاد يف العمل.

النملة :)من كتاب السنة الخامسة ص 43(

طاب سعيي باألمل         لست أرىض بالكسل 

غايــــتي نيل الطلب          ال أبايل بالتعب 

ولقـــوتـي أذهــب          لست يوما ألعب

إننــــي نــعم املـــثل       باجتهادي يف العمل

الخمس  للسنوات  العربية  اللغة  كتب  تضّم  خامتة: 

أخالقية  قيم  ذات  موضوعات  تتناول  أناشيد 

وهي   ، وعلمية...  وتربوية  وقومية  واجتامعية 

موضوعات تالءم طبيعة النص القرايئ، و القصد بذلك 

هو تفعيل دور أدب الطفل يف غرس القيم الشاملة 

، بتوسيع حضوره يف حياة األطفال ، و تنويع أداءه 

الرتبية  ألهداف  أساليبه  تطويع  ،و  الرتبوية  ملهمته 

وظروف العرص .وأتوقع أن النشيد وسيط مهم من 

التعبري. يف  أسلوب  أفضل  إىل  التلميذ  بلوغ  وسائط 

تفعيل  يُحدثه  أن  ميكن  الذي  الكبري  األثر  هو  ذلك 

دور األناشيد يف حياة األطفال يف اكتساب القيم وبناء 

الشخصية اللغوية .    

     والطفل يف هذه املرحلة من الدراسة يكون قد 

يفهمها  اللغوية  املفردات  من  معتربا  رصيدا  كسب 

إليها  احتاج  إذا  حديثه  يف  ،ويستعملها  سمعها  إذا 

بقدرة عجيبة  املرحلة مزود  وأنه يف هذه  .خصوصا 

الفصحى  الطفل  إسامع  أهمية  ،أدركنا  التعلم  عىل 

بأسلوب أديب جميل ،وشكل قصيص تصويري ممتع، 

إذ يوفر له ذلك حصيلة لغوية كافية للبناء ومواصلة 

فبإمكان  .وعليه  الالحقة  املراحل  يف  التحصيل 

وإشباع  الطفل  وجدان  تغذية  الشعرية  األناشيد 

بالرثوة  إمداده  خياله،وعىل  وإمتاع  املعريف  فضوله 

اللغوية والخربة التعبريية والفنية، وعىل صقل حاسته 

الذوقية ومواهبه اللغوية ،مام سيضمن بال شك بناء 
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سليم للشخصية اللغوية . 

ارتقاء  يف  جدا  مهمة  املدرسية  األناشيد  تعد  خامتة: 

تقدم  التي  املضامني  خاصة  الطفل  تفكري  مستوى 

عىل  ويجب  املدرسية،  الكتب  خالل  من  لألطفال 

املسؤولني والُکتَّاب  الشعراء خاصة الرتکیز والسعی 

ستساعد  التی  القیّمة  واملضامین  املفاهیم  إلعطاء 

ذهن  فی  دقیق  بشکل  القیم  ترسیخ  فی  بالتأکید 

املتعلم وارتقاء املستوی التعلیمی عند األطفال. ومن 

لغة  خالل  من  األطفال  لدى  الفكر  بلورة  فإنَّ  هنا 

املحیط  العامل  فهم  عىل  تساعدهم  وموحیة  ة  معربِّ

بهم من خالل لغٍة سهلة وبسیطة ،من أهمِّ األمور 

الطَّفل  بأدب  واملهتمین  القامئین  عىل  یجب  التي 

االعتناء بها، إذ ال یجهل أحد أثر اللغة يف حیاة الطِّفل 

ومجتمع  زاٍه  مستقبل  بناء  وبالتالی  لبناء شخصیَّته 

ستأثر  شك  دون  األمور  هذه  کل  وطبعا  مزدهر 

علی حفظ اللغة العربیة . وعليه فإن أدب األطفال 

الذي نريده هو ذلك األدب الذي يستمد أصوله من 

التي  البيئة  ومعرفة  عميقة،  معرفة  الطفل  معرفة 

يعيش فيها، ومعرفة تصوره ملستقبل األمة وقضاياها 

األدب هو  النوع من  فإن هذا  املختلفة... ومن مثة 

املدارك  وإثراء  األذواق  تنمية  عىل  سيعمل  الذي 

واملساهمة يف تأكيد القيم التي يجب أن يتحىل بها 

جيل املستقبل.

القاهرة ، ط 2،  : املعجم الوسيط،  أنيس إبراهيم ورفاقه   .1

1972،ج 2، ص 921.

أحمد نجيب : فن الكتابة لألطفال ، دار الكتاب العريب ،   .2

فرع مرص ، ط 5، 1982، ص 99.

أبو معال عبد الفتاح :دراسات يف أناشيد األطفال و أغانيهم   .3

،دار البشري ، عامن ، ط1، 1986، ص 47.

أبو معال عبد الفتاح :دراسات يف أناشيد األطفال و أغانيهم   .4

، ص 33.

األطفال  أدب  يف  :دراسات  سامل  محمد  خليل  الحسيني    .5

،وزارة الثقافة الفلسطينية ،رام الله ، ط1، 2001، ص 101.

راشد عيىس : شعر األطفال يف األردن ، أمانة عامن الكربى   6

،عامن ، ط 1، 2007 ، ص 25.

،ط  عامن   ، الفكر  دار   ، األطفال  أدب   : العناين  حنان   7

1،1990،ص 19و 29.

أحمد نجيب : فن الكتابة لألطفال ، دار الكتاب العريب ،   8

فرع مرص ، ط 5، 1982، ص 99. 

لألبناء  السلوكية  و  النفسية  زياد:الصحة  محمد  حمدان   9

 ، ،دمشق  الحديثة  الرتبية  ألنفسهم،دار  وتقديرهم 

2001،ص 14.

-دراسة  العريب  الوطن  يف  األطفال  شعر   : بيان  الصفدي    10

تاريخية نقدية- ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 

، دمشق ، 2008.ص 589.

،دار  العاملي  و  العريب  الشعر  يف  الطفولة   : كنعان  أحمد   11

الفكر ، دمشق ، ط1، 1995،ص 6.

لألبناء  السلوكية  و  النفسية  الصحة   : زياد  محمد  حمدان   12  

وتقديرهم ألنفسهم ، ص 17.

الهوامش

قامئة املصادر

أحمد نجيب : فن الكتابة لألطفال ، دار الكتاب العريب ،   -1

فرع مرص ، ط 5، 1982،

2 - أحمد كنعان : الطفولة يف الشعر العريب و العاملي ،دار الفكر 

، دمشق ، ط1، 1995،

 ،2 ط   ، القاهرة  الوسيط،  املعجم   : ورفاقه  إبراهيم  أنيس   -  3

1972،ج 2، ص 921.

تفعيل األناشيد املدرسية ودورها في اكتساب القيم  لدى الطفل- املرحلة االبتدائية نموذجا 
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4 - الحسيني خليل محمد سامل :دراسات يف أدب األطفال ،وزارة 

الثقافة الفلسطينية ،رام الله ، ط1، 2001،

لألبناء  السلوكية  و  النفسية  زياد:الصحة  محمد  حمدان   -  5

وتقديرهم ألنفسهم،دار الرتبية الحديثة ،دمشق ، 2001،

6- حنان العناين : أدب األطفال ، دار الفكر ، عامن ،ط 1،1990،

7 - راشد عيىس : شعر األطفال يف األردن ، أمانة عامن الكربى 

،عامن ، ط 1، 2007 ،

-دراسة  العريب  الوطن  يف  األطفال  شعر   : بيان  الصفدي   -  8

تاريخية نقدية- ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 

، دمشق ، 2008.

9 - أبو معال عبد الفتاح :دراسات يف أناشيد األطفال و أغانيهم 

،دار البشري ، عامن ، ط1، 1986، ص 47.
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املقدمة : 

تؤثر  التي  الهامة  الفلسفات  من  القيم  فلسفة  تعد 

رأسا عىل العملية التعليمية الرتبوية ، حيث جذبت 

قدميا  والباحثني  واملفكرين  الفالسفة  ألباب  إليها 

تقدم  يف  فارقا  عامال  القيم  تشكل  حيث   ، وحديثا 

األمم والشعوب أو فسادها. بيد أنه يصعب تحديد 

 ، تدل عىل تصور متحرك  ، ألنها  لها  معنى حقيقي 

عىل مرور من الواقع إىل الحق ، ومن املرغوب فيه 

معنى  غموض  ينشأ  حيث   ، فيه  للرغبة  القابل  إىل 

وجود  كل  رشط  فالقيمة   ، ماديتها  ال  عن  القيمة 

مام ال ريب فيه أن القيم تجلت بوصف فكري متناهي الدقة يف الدراسات الفلسفية – بوصفها 

من  وكغريها   ، والخيالية  والتفكريية  السلوكية  املعايري  مجموع  عىل  تنبني  حيث   ، العلوم-  أم 

أمناطها  ناحية  ، من  تفاصيلها  أدق  الجدلية يف  القيمة منحى  اتخذت  فقد   ، الفلسفية  القضايا 

حيث يكاد يقع اإلجامع عىل الثالوث ) الحق والخري والجامل ( مع إقرار أخر يضيف قيام أخرى 

كالقيمة الدينية التي باتت تطرح بقوة يف مجالس ومطارحات الفكر ، وكذا من ناحية طبيعتها 

بني الذاتية واملوضوعية وبني الوصفية واملعيارية وبني النسبية واإلطالق وبني الوسيلة والغاية ،.

عديد  بظالله عىل  يلقي  املجتمعات  عىل  تأثريها  فإن   ، اإلنساين  الوجود  يف  ثابتة  القيمة  وألن 

الفكر  اعتناق  أن  ذلك   ، وغريها  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  العاملية  القضايا 

القيمي يف مجتمع ما يدنو به إىل االلتزام الذي يولد وهم املفاهيم الزائفة ، ما مل تحدد بأُطٍُر 

تنظيمية محكمة .

ركحا عىل ما سلف ، فقد بات توثيق الفكر القيمي يف املؤسسات التعليمية مطلبا ملحا ، حيث 

ينبغي تبني مامرسات تعليمية تنبني عىل خلفية فكرية فلسفية لتأطري مفاهيم القيمة وتقويتها 

والتعليم  والرتبية  التنشئة  يف  األساس  بالدور  تضطلع  التعليمية  املنابر  ألن  ذلك   ، املجتمع  يف 

والتأصيل الفكري يف املجتمعات .

امللخص:

 اإ�سقاطات نظرية القيم على العملية التعليمية يف
املجتمعات وتاأثريها على تطور الفكر

اأحمد عطية
طالب دكتوراه سنة ثالثة، جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان - الجزائر

إسقاطات نظرية القيم على العملية التعليمية في املجتمعات وتأثيرها على تطور الفكر
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ولكنها ليست بذاتها وجودا ، إنها تبدو لنا يف ثوب 

نرغب فيه ، أو هدف نبتغي نواله ، أو توازن نسعى 

إىل تحقيقه .

التي  املعايري  مجموعة  القيمة  مشكلة  »تتناول 

يكون  أن  ينبغي  ما  مجتمع  كل  يف  لإلنسان  تحدد 

عليه : سلوكا ) خريا أو رشا كام يف القيمة األخالقية 

 ، ، وتفكريا ) صوابا أو خطأً كام يف قيمة الحق (   )

وخياال ) جميال أو قبيحا كام يف القيمة الجاملية ( ، 

يف مواجهة الغري من األشياء والناس والوجود الشامل 

لألشياء والناس معا ، ويكتسبها اإلنسان من انتامئه 

إىل مجتمع معني يف زمان معني« 2.

طبيعة القيم : 

-القيمة بني الوصفية واملعيارية : 

معيارية  طبيعة  ذات  القيم  هل  مشكلة  وتتناول 

يجب  وبالتايل  يكون  أن  ينبغي  ما  عىل  تنصب  أي 

املنهج  متاميز عن  لدراستها  معياري  منهج  اصطناع 

 ، الطبيعية  العلوم  دراسة  يف  املستخدم  الوصفي 

القيم  عرف  الذي  لوسن  االتجاه  هذا  ممثيل  ومن 

أن  اإلنسان  عىل  يجب  التي  الغايات  مجموع  بأنها 

يحققها يف الوجود حتى يزداد قيمة  ، أم أنها وصفية 

طبيعة  ذات  فتكون   ، كائن  هو  ما  عىل  تقترص  أي 

االجتامعية  الوصفية  املدرسة  ممثيل  ومن   ، وصفية 

اجتامعية  وقائع  مجرد  القيم  اعترب  الذي  دوركهايم 

الوصف والتحليل والتصنيف وأن لكل شعب  تقبل 

قيمة عملت عىل تحديدها الظروف االجتامعية3

مشكلة  :وتتناول  واملوضوعية  الذاتية  بني  -القيمة 

هل القيم ذاتية أي من وضع العقل واخرتاعه ، ومن 

أنصار هذا الحل أفالطون الذي ذهب إىل أن القيم 

ليست تصورات ذهنية ال وجود لها إال يف الذهن بل 

للوجود  املفارق  املثل  عامل  هي موجودة حقيقة يف 

املادي الذي ما هو إال ظالل وأشباح له ، أم موضوعية 

أي من صفة معينة لألشياء لها وجودها املستقل عن 

عقل اإلنسان ، ومن ممثيل هذا الحل أنصار الفلسفة 

الوجودية ، فسارتر مثال يرى أنه ليس مثة قيمة تلزم 

الفرد بل عليه أن يخلق ما يلزمه من قيمة ، وعىل 

اإلنسان أن يخلق قيمة كل موقف .

-القيمة بني النسبية واإلطالق : أي هل القيمة نسبية 

تخضع للتغري يف الزمان واملكان والتطور خالل الزمان 

، أم مطلقة ال تخضع للتغري والتطور يف املكان وخالل 

الزمان ، حيث يرى شيللر أن القيم مطلقة وأنها ثابتة 

ال تقبل التغري فليست القيم نفسها هي التي تتغري ، 

بل الذي يتغري هو معرفتنا بهذه القيم ، وبالتايل فإن 

هذه املعرفة هي التي تعد نسبية  .

-القيمة كغاية يف ذاتها أو وسيلة إىل غاية : فإما أن 

تكون القيمة غاية يف ذاتها ، ومن ممثيل هذا االتجاه 

كانط الذي يرى أن اإلرادة الخرية هي اليشء الوحيد 

الذي ميكن أن نعده خريا مطلقا ألنها تستخدم لفعل 

العقل  إرادة  هي  الخرية  واإلرادة   ، الرش  أو  الخري 

وفقا ملبدأ الواجب أي انتظار ملنفعة ، وتطبيقا لهذا 

التي مضمونها عامل اإلنسانية  الغائية  وضع قاعدة 

كفاية يف ذاتها ال وسيلة إىل غاية غريها ، وذلك ألن 

اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ميتلك ملكة اإلرادة 

ومن   ، غريها  غاية  إىل  وسيلة  القيمة  تكون  أو   ،

ذهب  الذي  النفعي  املذهب  االتجاه  هذا  ممثيل 

الرش  هو  والرضر  املطلق  الخري  هو  املنفعة  أن  إىل 

املطلق ، وبالتايل فإن السلوك اإلنساين يكون خريا إذا 

حقق منفعة ويكون رشا إذا أدى إىل رضر ، وكذلك 

الرباجامتية التي انرصفت عن البحث عن الغايات إىل 
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نتائج األفكار ، فالفكرة تكون صوابا إذا تحولت إىل 

سلوك ناجح ، وخطأ متى انتهت إىل سلوك فاشل ، 

وقيميا أصبح الخري سلعة يف األسواق قيمتها ال تقوم 

يف ذاتها ، بل يف الثمن الذي يدفع فيها ، يقول وليم 

صالحة  تظل  الزائفة  النقد  كورقة  الخري  إن  جيمس 

لالستعامل حتى يثبت زيفها.2

داللة القيمة ومغزاها : 

قد يرى البعض القيمة يف الكامل أو الجامل أو الحق 

أو الحقيقة أو الجدة أو االستقامة ، وقد تكون ذات 

معنى علمي كنظرية الجاذبية أو التطور أو النسبية 

فقد  العكس  أو عىل   ، قيمة  نظريات  عنها  فيقال   ،

تكون القيمة الهوتية ، يقوم فيها مغزى الخري والحق 

والجامل عىل أساس ديني الهويت ، وقد يكون للقيمة 

معنى جاميل فني فيقال عن العمل الفني بأنه عمل 

قيم كاملوناليزا يف الرسم ، واألهرامات يف فن الهندسة 

، وأيب الهول يف فن النحت ، وبرج إيفل يف فن العامرة 

الحديدية ، واألعامل الفنية االنطباعية ، والتعبريية ، 

والتكعيبية والتجريدية والتجريبية إلخ، أعامال قيمة 

، وقد يكون للقيمة معنى سيايس ، كتعريف أرسطو 

لـأنظمة الحكم ، امللكية والدميقراطية والبلوتوقراطية 

هذه  عن  ويقال   ، السياسة  علم  يف  واألوليغارشية 

النظريات بأنها قيمة وهامة  

أمناط القيم :

)الحق  القيم  ثالوث  عىل  الفالسفة  يتفق  يكاد 

القيمة  يضيف  من  هناك  أن  إال   ،  ) الجامل  الخري 

قيم  بست  من رصح  وهناك   ، رابعة  قيمة  الدينية 

القيم  إىل  باإلضافة  والدين  واملنفعة  اللذة  قيم  هي 

أصناف  ثالث  آخرون  وصنفها   ، األساسية  الثالث 

تربوية وأخالقية وجاملية ، ونجد أن هذا االختالف 

للعلوم  الجدلية  الطبيعة  من  نابع  التصنيفات  يف 

الفلسفية ، وما يهم هو التعدد الفعيل ألمناط القيمة 

يف  الطالئعي  دورها  ويعزز  إثرائها  يف  يزيد  والذي 

 ، املجتمعات  مالمح  ورسم  اإلنسان  هوية  تحديد 

وأكرث  خالف  نقطة  أهم  تعد  الدينية  القيمة  ولعل 

القيم جدلية ، حيث نجد فالسفة الغرب يثورون عىل 

القيمة الدينية بحكم تالزمها والدين املسيحي ، ذلك 

أنها ارتبطت بالكنيسة وتأثرت بتداعيات الثورة عليها 

، » ذلك أن الديانة املسيحية عملت طوال تاريخها 

عىل صنع وإنتاج جملة من القيم التي نارصت كل 

النزعات التشاؤمية الحاقدة عىل الحياة والزاهدة يف 

مباهجها ، حس التصور النيتشوي. ذلك أن األخالق 

املسيحية هي عبارة عن انتفاضة ضد الحياة ، وإن 

هذه العداوة للحياة تصبح لدى املسيحيني أمرا شبه 

مقدس ، ولكن بإمكاننا مع ذلك أن نكشف يف هذه 

القيم الدينية عام يكون شكال من أشكال األكاذيب 

انطالقا من وجهة  الحياة  إن محاكمة   . والتزييفات 

نظر كائن حي منعزل ، كام هو الحال يف املحاكمة 

املسيحية للحياة ، ال يدل يف عمقه إال عىل درجة من 

االنحطاط لدى الكائن ألن قيمة الحياة ال تقاس من 

خارج الحياة بل تقاس بعيشها فعليا »2

األهداف  إىل  تفتقر  املسيحية  أن  يعتقد  فنيتشه 

املقدسة ، وأن الكنيسة املسيحية مل تدخر جهدا يف 

، حيث جعلت من كل قيمة  سبيل إظهار فسادها 

 ، للكذب  حقل  حقيقة  كل  ومن   ، للالقيمة  مجاال 

ورمبا آراؤه هاته جعلته يف مواجهة غري متكافئة مع 

 ، آنذاك  قوته  أوج  يف  كان  الذي  املسيحي  الكنيس 

أوربا  يف  القرار  مراكز صنع  يسيطر عىل  كان  حيث 

لردح من الزمن .

أما رودولف أوتو  ودوركهايم وروجه كايوا ومرسيا 

إسقاطات نظرية القيم على العملية التعليمية في املجتمعات وتأثيرها على تطور الفكر
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الدوام  عىل  يؤمن  الديني  اإلنسان  »أن  فريون  إلياد 

بأن مثة واقعا غامضا هو املقدس ، وهو يتعاىل عن 

الحياة الدنيا ولكنه يتجىل فيها ، وهذه العالقة هي 

ينبوع تصور الحقيقة ومصدر القيم التي يرتتب عىل 

املؤمن أن يتقيد بها يف سائر ظروف وجوده وسلوكه 

، إن اإلنسان يضع نفسه ويحافظ عليها قرب اآللهة 

، أي يف واقع ذي داللة ، حني يعيد تحقيق التاريخ 

املقدس بتقليد السلوك اإللهي«  

الديانة  يف  القيم  ينبوع  أو  املطلق  أو  فاملقدس 

عىل  تقوم  فإنها  املسيحية  أما   ، يهوه  هو  اليهودية 

أبوة اإلله وأخوة البرش .

القيمة  بني  وثيقا  تالحام  نجد  املقابلة  الجهة  ويف 

العرب  من  املسلمة  واملجتمعات  اإلسالمية  الدينية 

وغريهم ، ذلك أنها ارتبطت بتعاليم الدين اإلسالمي 

الذي أوىل أهمية قصوى لتنظيم العالقات االجتامعية 

والدينية  والعلمية  والسياسية  والدينية  والثقافية 

وغريها من العالقات التي تنظم شتى مناحي الحياة 

اليومية ألفراد املجتمع .

قيمية  معرفة  ينبوع  الدين  املؤمنون  يعترب  حيث 

فالدين   ، املطلق  بصفة  يتفردان   ، قيمي  ونشاط   ،

وضع صادر عن اإلله ، عن املطلق ، ومتجه إىل ذوي 

العقول ، أي إىل البرش املتميزين بالعقل ،  ليستقوا 

اختيارا عقالنيا محمودا يقود إىل قيمة  من معرفته 

عليا هي الخري بالذات ، وهذا الخري يكون قلبيا أي 

تصورا واعتقادا ، أو قالبيا أي تجسيدا قيميا يف سلوك 

، ولهذا النشاط الشامل نتيجة مرموقة هي الصالح يف 

الدنيا ، والفالح يف اآلخرة ، ونجد العديد من العلامء 

واملفكرين  املسلمني يسعون لتحليل وتقويم الواقع 

الثقايف الراهن يف ضوء مطلبي العقل والدين ، وقد 

الغزايل  الكبري  الجليل واملفكر  العامل  متيزت شخصية 

الثقافية ، وهو معلم األذكياء ، بنبوغ معقد العوامل 

واملقاصد ، وقد تقلبت تجربته بني التعمق الفلسفي 

واإلرشاد  التوجيه  مسعى  وبني   ، بالخاصة  الخاص 

الجامهريي الداعي إىل إميان بسيط يلجم العوام عن 

علم الكالم ، ويدعو يف آخر املطاف الناس كافة إىل 

إميان عقيل – صويف ، وهو صويف باعتدال ، ألنه صويف 

عقيل .2

وقد عدد الدكتور عادل العوا جملة من القيم نذكر 

منها :

1-القيم االجتامعية : 

-الشعور االجتامعي الفطري 

-التنازع والخالف 

-التضامن 

-الوالء املحدود

-الوالءاإلنساين 

2-القيم االقتصادية :

-النشاط االقتصادي 

-العمل 

-العدالة 

3-القيم األخالقية :

-الواجب والحق 

-العدل 

-الخري 

-الفضيلة

-القيمة األخالقية  

وفق  القيم  مجموع  بإسهاب يف  الدكتور  فصل  وقد 

طرح فلسفي محض ، ينم عن عبقرية فذة متميزة 

أمثال  القيم  فلسفة  ممثيل  من  جملة  عدد  كام   ،
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وكونت  وبريس  شيلر  وماكس  ونيتشه  شوبنهور 

وغريهم  وبوالن  ولوسني  والفيل  وسارتر  ودوركهايم 

من الفالسفة الذين خاضوا يف فلسفة القيمة .

الدور  عىل  الوقوف  لنا  يتأىت   ، سبق  ما  كل  ومن 

الكبري الذي تؤديه القيم األخالقية والرتبوية يف ترقية 

التعليمية  العملية  وتنظيم  األجيال  ونشأة  املجتمع 

الرتبوية ،حيث  » تعد القيم الرتبوية أحد مرتكزات 

العمل الرتبوي ، بل هي من أهم أهدافه ووظائفه 

واملؤسسات  واملعلمني  اآلباء  بغية  القيم  وهذه 

الرتبوية كلها » 

الرتبوية صار  واملؤسسات  املدارس  القيم يف  فتعليم 

مطلبا ملحا ، ومنهجا رضوريا تنتهجه كل املجتمعات 

يف  بالفكر  ومشبعة  واعية  أجيال  تنشأة  تبغي  التي 

ظل مكتسبات القيمة ، ويف ظل التسارع التكنولوجي 

الهائل أصبح دور املدارس أعظم يف ظل تراجع دور 

شتى  األطفال  بتلقني  ملزم  اليوم  فاملدرس   ، األرسة 

القيم األخالقية واالجتامعية وجاملية والدينية وكذا 

وطرق  أساليب  ابتكار  يتطلب  ما  وهذا   ، الوطنية 

غري تقليدية تتامىش والعرص الذي نعيشه ، ذلك أن 

فتعليم   ، نفعا  تجد  تعد  مل  االعتيادية  التلقني  طرق 

القيم للطفل تساهم يف بناء شخصيته ، وترقية فكره 

، وبلورة قناعاته وتحديد أولوياته ، ورسم مستقبله 

لإلصالح  قابل  بالقيم  مشبع  مجتمع  بناء  وبالتايل   ،

والتطور ، يتعلم فيه الطفل حب الخري وحب الوطن 

وحب الجامل ومامرسة  التضامن بأرقى أشكاله ونبذ 

الخالفات .

عىل  القيم  لنظرية  التعليمية  العملية  إسقاط  إن 

الواقع التعليمي أمر جلل ال يقدر عليه إال أصحاب 

، إذ يتطلب مامرسة فكرية نفسية  الفكر الفلسفي 

تراود  فلسفية  خلفية  من  تنطلق  األوىل  بالدرجة 

للتمكن  تربوي  تعليمي  منظور  من  القيمي  الفكر 

الصاعدة  األجيال  عقول  يف  القيم  ثقافة  غرس  من 

التي تعد اللبنة األساس يف بناء املجتمعات وتأسيس 

الحضارات .

 ، املعارص  الفكر  يف  القيم  نظرية   ، ميمون  الربيع   : ينظر   1 

الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ، الجزائر ، ص 30

 ، وقضاياها  الفلسفة  يف  مقدمة   ، خلبل  محمد  صربي    2

الجمعية الفلسفية لطالب جامعة الخرطوم 2005 ،ص 11

3  ينظر املرجع نفسه ، ص 12                                                                                                                         

4  ينظر : صربي محمد خلبل ، مقدمة يف الفلسفة وقضاياها 

، ص 12 - 13  

5  ينظر املرجع نفسه ، ص 13

6  ينظر : جميل قاسم ، فلسفة القيمة –معناها ودالالتها من 

سقراط إىل أزمنة الحداثة ، االستغراب 2016 ص: 11

 ، نيتشوية  مناذج   – القيم  فلسفة   ، اللطيف  عبد  نبيل   7

منتدى سور األزبكية ، ص 128 

للدراسات  ، طالس  القيم  العمدة يف فلسفة   ، العوا  عادل   8

والرتجمة والنرش ، دمشق ، ط1 ، 1986 ، ص 537 

ينظر املرجع نفسه ، ص 543 – 544  9

ينظر : عادل العوا ، العمدة يف فلسفة القيم ، ص 728  10

األخالقية  بالقيم  وعالقته  الخفي  املنهج   ، القصري  وسيم   11

 ،2012  ، سوريا   ، الرتاث  كلية   ، الفتح  مجلة   ، والجاملية 

العدد50 ، ص 347

الهوامش
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الرشكة   ، املعارص  الفكر  يف  القيم  نظرية   ، ميمون  الربيع   -1

الوطنية للنرش والتوزيع ، الجزائر 

جميل قاسم ، فلسفة القيمة –معناها ودالالتها من سقراط   -2

إىل أزمنة الحداثة ، االستغراب 2016 

األخالقية  بالقيم  وعالقته  الخفي  املنهج   ، القصري  وسيم   -3

 ،2012  ، سوريا   ، الرتاث  كلية   ، الفتح  مجلة   ، والجاملية 

العدد50 

 ، نيتشوية  مناذج   – القيم  فلسفة   ، اللطيف  عبد  نبيل   -4

منتدى سور األزبكية 

 ، وقضاياها  الفلسفة  يف  مقدمة   ، خلبل  محمد  صربي   -5

الجمعية الفلسفية لطالب جامعة الخرطوم 2005 

للدراسات  ، طالس  القيم  العمدة يف فلسفة   ، العوا  عادل   -6

والرتجمة والنرش ، دمشق ، ط1 ، 1986 

قامئة املصادر واملراجع
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املقدمة

ضمن  الوحيد  القانون  ،هو  الجزائري  االرسة  قانون 

قيم  من  املستمد   ، الجزائرية  الترشيعية  املنظومة 

ديباجة  عليه  نصت  ما  هدا  و   ، رشيعته  و  اإلسالم 

 (: ييل  ما  فيها  ورد  التي  و   ، له  التمهيدي  املرشوع 

عيل   ، النصوص  هده  وضع  يف  اللجنة  اعتمدت 

السنة   ، الكريم  الفران   ، التالية  األساسية  املصادر 

 ، الحديث  علامء  عند  مقبوال   ثبوتا  الثابتة  النبوية 

املذاهب  عيل  الفقه   ، االجتهاد   ، القياس   ، االجامع 
األربعة ، و عيل غريها من املصادر(.1

عقيدة  قوة  و  سالمة  ،عيل  الدالئل  أعظم  من  و 

يف  اإلسالم  قيم  عيل  اعتامده  و   ، الجزائري  املرشع 

ترشيع القانون األرسي ، تقييده القايض، بالرجوع ايل 

 ، املستحدثة  القضايا  ، يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام 

التي ال نص فيها ، و هدا ما أكدته املادة 222 من 

قانون اآلرسة)2( 

بقولها: ) كل ما مل يرد النص عليه يف هدا القانون ، 

يرجع فيه ايل أحكام الرشيعة اإلسالمية ( ، و كدلك 

املادة 23 من نفس القانون ، حينام قررت ما ييل : ) 

تلغي جميع األحكام املخالفة لهدا القانون(.

و هدا يف اعتقادي ، فصل و حسم ، يف الجدل القائم 

الترشيع  منها  استمد  التي  املصادر،  طبيعة  حول 

األرسي الجزائري ، قيمه و أحكامه الترشيعية ، مع 

أن السؤال يبقي مطروحا حول مدي اعتبار املرشع 

الجزائري ، للقيم و املبادئ ، يف بعض  نصوص مواد 

هدا القانون ، و هل ما تم إلغاؤه أو تعديله من مواد 

،يتاميش و هدا املنهج ، و هل تم فيه مراعاة الثابت 

و املتغري، من أحكام و قيم الرشيعة اإلسالمية.

هدا ما سأحاول اإلجابة عنه، يف هده الورقة البحثية 

، و دلك بالرتكيز عيل دراسة بعض القضايا األساسية 

الدي   ، املجتمعي  للجدل  ،التي شكلت حقال خصبا 

أدي ايل الصدام بني اتجاهني،  أحدهام،  متفتح عيل 

ثوبها  يف  اإلنسان  حقوق  ،و  الحداثة  قيم  و  الغرب 

األورويب و اآلخر متزمت و منغلق عيل االجتهاد و 

من   ، الديني  النص  تفسري  و  فهم  يف  العقل  اعامل 

التعدد، و  الزواج، و  الوالية يف  القضايا مسألة  هده 

املهر ، و املساواة ، و الطاعة الزوجية ،و غريها

اأثر القيم االإ�سالمية، علي قانون االآ�سرة اجلزائري

د. بودفع علي
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة الجزائر

أثر القيم اإلسالمية، علي قانون اآلسرة الجزائري
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املبحث األول : يف نطاق الزواج

1_ الوالية يف الزواج

يف  ورد  كام   ، لزواج  عقد  لصحة  ،رشطا  الويل  يعد 

املادة 09 مكرر من اآلمر 05_02 لعام 2005 ، دلك 

االختيار  والية  هي  القانون،   يف  املعتربة  الوالية  أن 

أي   ، الطرفني  من  التام  الرضا  أساسها  يعد  التي   ،

الزوجني ، حتى و لو كان الزوجني، أو أحدهام قارص 

، لصغر ، أو مرض ،أو نحوهام ، دلك أن إجامع الفقه 

اإلسالمي ، عيل والية اإلجبار، مقرر برشوط  مانعة 

للظلم ،محققة للمقصد من الزواج ، مثل الكفاءة ،و 

املصلحة ،و غلبت املنفعة ،و انتفاء الشبهة ، و هدا 

ما رصح به املرشع ،متاشيا و هده الفلسفة اإلسالمية 

، بقوله : ) ال يجوز للويل ، أبا كان أو غريه ، أن يجرب 

من يف واليته عيل الزواج ، و ال يجوز له ،أن يزوجها 

من دون موافقتها(.

و ادا كان اآلمر كذلك ، فعلينا ادا،  أن نجد تكييفا 

، و تفسريا ،ملسألة وجوب الويل ،كرشط لصحة عقد 

القانون  يف  أو  االسالمية  الرشيعة  يف  ،سواء  الزواج 

الجزائري ، دلك أن املادة 11  من قانون اآلرسة ، تنص 

عيل : ) تعقد املرأة الراشدة زواجها بحضور وليها ، و 

هو أبوها أو أحد أقاربها ، أو أي شخص أخر تختاره( 

بني من  أكرب،   كبريا و جدال  لغطا   ، النص  أثار هدا 

من  املرأة  حرر  و  الويل،   ألغي  املرشع  أن  يدعي 

قيود الوالية، بشكل نهايئ ، و بني من رأي أن حضور 

الويل ، ال يزال يشكل عقبة أمام الحداثة و التحرر4 

، و يبدو أن ضعف الثقافة اإلسالمية لدي البعض ، 

 ، املقدس  الديني  النص  مع  التعامل  السذاجة يف  و 

قراءة ، و فهام،  و تطبيقا ، قد قادنا ايل رأي موغل يف 

االحرتاز ،ملخصه، أن هده املادة ، تصادم قيم اإلسالم 

و رشيعته ، و عادات املجتمع و أعرافه ، لكن املتأمل 

يف النص، يتلمس بهدوء ،مقاصد املرشع ، من وراء 

هده الصياغة ، اد جاءت يف اعتقادنا منسجمة ، مع 

املقررة يف  بالرشوط  ،و  الراقية  روح اإلسالم و قيمه 
الفقه اإلسالمي 5

و   ، رضاه  و   ، علمه  تعني   ،) الويل  )حضور  فعبارة 

هنا  دوره  و   ، أبا  بصفته  ابنته  زواج  عيل  موافقته 

استشاري ، و الرضا املطلوب منه ، رضا محب ،يرجوا 

التعاقدي املطلوب  الريض  ، بدليل أن  ابنته  مصلحة 

غريهام   دون  فقط  الزوجني  يشمل   ، قانونا  و  رشعا 

و  برا  يعد  الرشع  نظر  يف  إعالمه  ،و  الويل  رضا  ،و 

قريب، وينسجم و تعاليم اإلسالم ، و له ما يربره، كون 

الويل هو من سهر عيل الرتبية ،و التعليم ، و العالج 

هده  و   ، الحاجات  توفري  ،و  االنفاق  يف  تعب  و   ،

حسنة ،تحسب للترشيع و املجتمع املسلم ، مقارنة 

باآلرسة يف الغرب حيث يكون األبناء،يف حل من أي 

التزام بآبائهم ،مبجرد البلوغ، و هدا هو التخبط الدي 

تعانيه املجتمعات الغربية.

فالنص واضح ،يف الجمع بني حرية املرأة يف التعاقد ، 

و بني رضورة وجود الويل و حضوره ،و رضاه ، حتى 

ادا فشل الزواج ، وجدت  املطلقة بيت أبيها ملجأ، 

و مالذا أمنا،   فالويل ،ركن من أركان العقد ، فقها 

و قانونا ، برا ، و إحسانا، و استشارة ، و الدخل له 

بالطالق،  إنهائه  أو  الزواج  إحداث  إرادة  ،يف  مطلقا 

تخص   ، الدينية  و  القانونية  اآلثار  و   ، فاملسؤولية 
الزوجني فقط)6(

2_ زواج املسلمة بغري املسلم

نصت املادة 03 من قانون األرسة ، عيل أنه: ) يحرم 

مؤقتا من النساء ، زواج املسلمة بغري املسلم ( ، و 
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هدا مايتوافق مع الرشيعة اإلسالمية ،لقوله تعايل :) 

و التنكحوا املرشكني حتى يؤمنوا ( البقرة 221

باطل   ، املسلم  بغري  املسلمة  زواج  أن   ، يعني  هدا 

)7(و ال يرتب أي أثر من أثار الزواج  ، بطالنا مطلقا 

األحوال  قوانني  عليه  تتفق  ما  هدا  و   ، الصحيح 

املغرب)8(لكن  و   ، سوريا  من  كل  يف   ، الشخصية 

من  النوع  هدا  جعل  أنه  يف  يتمثل   ، هنا  اإلشكال 

الزواج، محرم مؤقتا ،و حكم عليه بالفسخ ، و هدا 

يعني ،بأنه يعتربه زواجا فاسدا ،ال باطال ، و هو ما 

نصت عليه املادة 34 من قانون االرسة : ) كل زواج 

بأحدي املحرمات ، يفسخ قبل الدخول ، و بعده ، 

و يرتتب عليه ثبوت النسب ، ووجوب اإلبراء ( ، و 

كان عليه الحكم بالبطالن ، إالآدا أبدي الزوج ،نيته 

الدويل  القانون  أحكام  راعي  أنه  أو   ، يسلم  أن  يف 

الخاص ، عند تنازع القوانني ، لكن أثاره ،و خطورته 

عيل مستوي النسب ،مؤكدة ، فال وزن للمربر حينئذ

3_ منع و تجريم املثلية الجنسية

نصت املادة الرابعة ،من قانون األرسة،  يف تعريفها 

لعقد الزواج ،عيل أنه : ) عقد رضايئ بني رجل و امرأة 

، عيل الوجه الرشعي (.

لكن   ، امرأة  و  رجل،  بني  ،يتم  الزواج  أن  بديهي 

املدنية و عرص العوملة و األنوار ، حملت إلينا ،نوعا 

جديدا من الزواج ، هو زواج املثليني ، و لدلك أحسن 

بروح  ،تأسيا  الباب  أغلق هدا  املرشع صنعا، حينام 

اإلسالم ،و قيمه ، و قرر من خالل هده املادة ، أنه 

، إال ادا  ال زواج صحيح ،معرتف به ،يحقق أهدافه 

حصل بني رجل كامل الرجولة ، و امرأة كاملة األنوثة

الزواج قيمة إنسانية  ،  يعترب  الترشيع االسالمي  إن 

،تحرم  أخالقية  قيمة  ،و  األجيال  لتواصل  ضامنة   ،

ترشيعية  قيمة  و  األمراض،  عيل  تقيض  ،و  الفساد 

و  ،نصت  لدلك  و  الواجبات   و  الحقوق  تحدد   ،

من  خلوهام  عيل  و  األزواج)9(  بني  التباعد  شجعت 

و  العقد  مقتضيات  مع  تتعارض  التي  األمراض، 

مقاصده ،كاإلنجاب، و الرضاع، و  االستمتاع، و غريها 

، فجاء يف املادة 07 مكرر ،من قانون اآلرسة الجزائري 

الزواج أن يقدما وثيقة طبية  : ) يجب عيل طالبي 

تثبت خلوهام من أي مرض أو أي عامل قد يشكل 

خطرا يتعارض مع الزواج(.

4 _ املهر

ليس اإلسالم من ابتدع املهر )10( بل هو سلوك إنساين 

قديم ، مارسه األولياء مبناسبة زواج بناتهم ،مند فجر 

املرأة ،كام تدعي  ، و هو ليس رشاءا لبضع  التاريخ 

ألفة يوسف )11( بقدر ما هو  اعرتاف،  بسمو مكانة 

املرأة يف املجتمع املسلم 

و لقد أحسن املرشع صنعا ،عندما جعله رشطا لصحة 

عقد الزواج ، و هو ما يتوافق مع قيم االسالم، لقوله 

تعايل :  ) و أتوا النساء صدقاتهن نحلة( . النساء 4

إن أهمية املهر ،املادية للنساء  اليتامى،  و الفقريات 

، ظاهر والشك ، حتى أن الترشيع  جعله حقا خالصا 

و   ، حاجياتها  ،لقضاء  تشاء  كيف  فيه  ،تترصف  لها 

هي كثرية ،بالنسبة لها،مقارنة بالرجل يف مثل هده 

املناسبات ، كام أنه يعد حامية للمرأة ، من فويض 

العالقات  ويك ال تصري مزاجا و ترفا،  دلك أن انتفاء 

معدالت  من  يرفع   ، املادي  العرس  ،وانتفاء  املشقة 

الطالق، و تتعدد الزيجات  غري املربر، مام يحيل إيل 

،و  العداوات  ،فتكرث  أخالقية  و  اجتامعية،  معضلة 

ينترش الفساد األخالقي.

أثر القيم اإلسالمية، علي قانون اآلسرة الجزائري
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اإلسالم)12(،  شيم  من  فليس  املهور،   يف  املغاالة  أما 

للفقريات  غبنا  ،يعد  معني  مببلغ  تحديده  أن  كام 

لدلك  و   ، أزواجهناألغنياء  مقابل  ،يف  املسلامت  من 

جعله املرشع، رشطا الزما لصحة العقد، متاشيا و مثل 

اإلسالم)13( و قيمه ، فأنت تالحظ وسطية اإلسالم و 

مراعاته لألحوال.

5_ تعدد الزوجات

نصت املادة 08 من قانون  اآلرسة الجزائري عيل : ) 

يسمح بالزواج بأكرث من واحدة ، يف حدود الرشيعة 

توفرت  و   ، الرشعي  املربر  وجد  متى    ، اإلسالمية 

رشوط و نية العدل(.

تعدد  باب  فتحت  من  اإلسالمية،   الرشيعة  ليست 

كل  يف  فويض  دلك  كان  بل   ،)14( نظام  بال  الزوجات 

املجتمعات قبل اإلسالم ، إيل أن جاء الوحي، يحدد 

أقيص عدد ممكن من الزيجات  بأربعة  ،بعد أن كان 

األصل  الذي جعل  الوحيد،   الترشيع  فهو   ، بال حد 

مجرد  أن  إيل  مشريا   ، الواحدة  الزوجة   ، الزواج  يف 

الخوف، من عدم العدل ، مينع التعدد ، لقوله تعايل : 

) فان خفتم أال تعدلوا فواحدة (النساء 03

عيل  التعدد  مسألة  يقيم  ،الذي  املنطق  هدا  إن 

األحادية،هو الذي ينسجم مع روح اإلسالم و تعاليمه 

لالشرتاك  ،الرافضة  السليمة  الفطرة  و  تتالءم  ،التي 

إال   ، التعدد  تقبل  ال   ، أبدا  ،فاملرأة  األشياء  يف متلك 

اليتم،   ،أو  املرض  أو    ، كالكرب   ، الخاصة  الحاالت  يف 

أو الفقر، أو الفنت و الحروب ، أو حينام تحتاج إيل 

الحامية ، و اآلمن املادي ، و العاطفي، بل قد يزيدها 

التعدد أملا و حزنا،  يفيض بها ايل الهالك .

ان أسباب التعدد كثرية ، منها ارتكاب الزوج  فاحشة 

، فيضطر إيل مداراة الفضيحة بالزواج  الدي يبدو  يف 

صورة تعدد، و هنا نجد الترشيع ،مينح الزوجة ،حق 

طلب التطليق للرضر، كام نصت عيل دلك املادة 53 
من قانون اآلرسة )15(

ومع هدا نري،  أن املرشع ،قد أحسن صنعا ،حينام 

قرر رشوطا قاسية للتعدد ، يف مجتمع ال تعدد فيه 

مقاصد  مع  متاشيا  الفاسدين،  و  لألغنياء  إال  أصال،  

الترشيع اإلسالمي ،يف حامية اآلرسة و األبناء.

ثانيا : فيام يتعلق بالحقوق و الواجبات

أوال : طاعة الزوجة لزوجها

الخاص  التعديل  ،مبوجب  الجزائري  املرشع  ألغي 

بقانون اآلرسة يف اآلمر رقم 05_02 ، املادة 30، التي 

تنص عيل طاعة الزوجة لزوجها ،الوارد يف املادة 30 

املعدلة )16(، و دلك بعد ضغوطات من جهات نافدة 

تساندها   ، نسوية  جمعيات  و  حركات  تتقدمها   ،

منظامت حقوقية دولية)17(.

إن عدم النص ،عيل الطاعة الزوجية ، ال يعني إلغائها 

 ، القانون  ذات  من   222 املادة  يف  ورد  ما  بدليل   ،

تتوقف عيل   ، الزوجية  الحياة  استقرار  أن  بدليل  و 

طاعة الزوجة لزوجها ،يف قضايا شتي ، مثل الخروج 

،و السفر، و استقبال األجانب ، و العمل ، و  غريها 

فهي   ، خاص  املجتمع  يف  املرأة  وضع  أن  دلك   ،)18(

معرضة  ألخطار كثرية منها للتحرش ،و االغتصاب ،و 

األضعف  الطرف  ،باعتبارها  الرجل  أكرث من   ، القتل 

استشارته  و  الزوج  كانت طاعة  لدلك   ، املجتمع  يف 

،واجبة ، دفعا ملفاسد محققة ، فهده الطاعة ليست 

عبودية ، و ليست قيود عيل حريتها  ، بدليل ، أن 

هده الطاعة،  مقررة مبوجب عقد،  ينص عيل حقوق 



137

، و هي  تتناسب و طبيعة كل طرف     ، وواجبات 

لدلك ، تعني يف قيم اإلسالم ،  الحب ،و االحرتام ، و 

التعاون ، و الطاعة يف املعروف ، دفعا ملفاسد و جلبا 

للمصالح.

و حسنا فعل املرشع ، حينام مل ينص عليها رصاحة ، 

بل جعلها مفهوما ، و خلقا ، أدبا ، ومامرسة ،وسلوكا 

يف  الناس  بني  طاعة   عالقة  كل  هكذا،  و   ، عمال  و 

املجتمع  املسلم ، طاعة يف غري معصية، و ال استعباد 

القيمي  الديني  الترشيع  و  القانون  ينظمها  ،طاعة 

و   ، معلمه  املتعلم  طاعة  و  ،كطاعةأألبناءأبائهم، 

تستقيم  يك  الجنديقائده   و   ، املرؤورسئيسه  طاعة 

الحياة،و يتحقق النظام،  املفضيلإليتحقق االستقرار، 

و  التشاور،  عيل  ينص   ، دلك  بعد  القانون  إن  ثم 

التعاون،  مام ينفي أي استبداد ، أو قهر)19( ، تجاوبا 

مع قوله تعايل ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 

أزواجا لتسكنوا إليها، و جعل بينكم مودةورحمة إن، 

يف دلك آليات للعاملني( الروم 30

ثانيا : املساواة بني الجنسني

 ، التونسية  الحكومة   ،يف  الوزراء  مجلس  صادق 

اليوم الجمعة 23 نوفمرب 2018 ، عيل مرشوع قانون 

يسوي بني الرجال  و النساء يف املرياث ، مخالفا بدلك 

أحكام الرشيعة اإلسالمية  ، باعتبارها مسائل قطعية 

الترشيعات  لكل  )20(، خالفا  الداللة  قطعية  الثبوت، 

األرسية العربية ، التي ظلت ،رغم ضغوطات الغرب 

اإلسالميةاألصيلة  بقيمها  متمسكة  إغراءاته،   و 

،النابعة من القران و السنة.

الزوجني  أو  الجنسني  بني  مطلوبة  املساواة  إن 

ال  العدالة  و   ، بينهام  العدالة  دلك  من  أعظم  و   ،

تقتيض التساوي ،بل تقتيض التفاوت ،فاملرأة تتفوق 

يف  اشرتاكهام  من  بالرغم   ، الحضانة  يف  الرجل  عيل 

الحمل  وبسبب  الزائدة،  عاطفتها  اإلنجاببسبب 

الزوج  و   ، نهارا   و  ليال  الصغار  اإلرضاع، وخدمة  و 

يتفوق عليها يف العصمة ،و إحداث الطالق الشفهي 

الوظيفي  ،و  البيولوجي  التفاوت  يفرض  هكذا  و   ،

املساواة  رفض  علينا  تحتم  الفروقات،  من  جملة   ،

بينهام.

إن الناظر يف الترشيع ، نظرة متفحص ناقد ، يدرك 

عظمة الترشيع ،الذي سوي بني الزوجني ،يف معظم 

الحقوق ، و الواجبات ، فهم يف العبادة سواء ، و يف 

و   ، السفر  ،و  التعلم  و يف حقوق   ، كذلك  املعاملة 

التملك ، و اآلكل ،و الرشب ، سواء ، و هام يف إبرام 

العقود ، و التجارة و يف املسئولية املدنية ، و الجنائية 

.إن  القانوين)21(  املركز  و  الدرجة  يقفان عيل نفس   ،

هده املساواة ،و دلك االختالف  ،املؤدي إيل العدل ، 

هي من شيم اإلسالم،    التي تشبع بها قانون اآلرسة 

، فقد نقل نظام املواريث كام جاء يف النص املقدس ، 

إميانا، و طاعة،  و قريب لله رب العاملني ، ثم اجتهد يف 

اختيار أراء املذاهب اإلسالمية،  للتسوية بينهام، يف 

الحقوق و الواجبات ،من مرحلة الخطبة ، إيل العقد 

، إيل الطالق ، إن حصل ، تحقيقا ملقاصد  و الزواج 

ترشيعية علية ، يقف عيل رأسها االستقرار األرسي ، 

و اآلمن االجتامعي ، و السعادة الفردية.

الخامتة : و ضمنتها أهم  نتائج البحث .

1_  قوة عقيدة املرشع الجزائري ، و الذي كان من 

نتائجه ،تشبع الترشيع األرسي ، بقيم و تعاليم 

اإلسالم الجليل.

2_ إن االحتجاج بالحداثة ، و املدنية ، و رفض الترشيع 

األرسي، بعضه أو جله ، من طرف البعض ، مرده 

أثر القيم اإلسالمية، علي قانون اآلسرة الجزائري
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ضعف الثقافة اإلسالمية،  و عدم التخصص،  و 

الجهل بطبيعة النصوص و مقاصدها و مقاصد 

دين الله عموما . 

،لقراءات  خصب  حقل  اإلسالمية،   الرشيعة   _3

متعددة ،كفيلة بحل مشكالت كثرية ،يف جوانب 

متعددة اقتصادية ، القانونية ، سياسية ، أرسية .

4_ الطاعة و ان ألغاها املرشع نصا ،يف تعديل 2005 

، اال أنها باقية ،  بدليل اآلحالة االواردة يف املادة 

الواقعي  بالدليل  و   ، اآلرسة  قانون  من   222

،كون املجتمع الجزائري املسلم ، مازا ل  يعرتف 

و  يكون مطاعا من زوجته  أن  الزوج، يف  بحق 

أبنائه ،طاعة يف املعروف، مادام قامئا بواجباته و 

مسؤولياته ،يف نطاق أخالقيات اإلسالم و قيمه.أ

تتجاوز  أال  رشيطة   ، مرشوع  مطلب  املساواة   _5

طبيعة الجنسني ، و أدوارهم ، و مسؤولياتهم ، 

و يف دلك تنوع بديع ، يتناسب مع الفطرة ، و 

مع حاجيات االنسان.

يسعي  أن  اآلرسي،  الترشيع  من  مطلوب    _6

لشمولها   ، الزوجني  بني  العدالة  فكرة  لتكريس 

العمل عيل دعمها،  و حاميتها،   و  احاطتها،  و 

مبزيد اللتعمق ، يف دراسة الرشيعة االسالمية.

سليامن ولد خسال ،امليرس يف رشح قانون اآلرسة الجزائري)   1

الجزائر : االصالة للنرش و التوزيع ، 2010( .ص 92 

قانون االرسة الجزائري ،رقم  84 _ 11 مؤرخ يف 09 رمضان   2

، املعدل ،و املتمم باآلمر ، رقم 05_02، املؤرخ يف 04 مايو 

،سنة 2005

عيل  ،الفقه  الجزيري  عوض  محمد  بن  الرحمن   عبد   3

 _1424 العلمية  الكتب  دار  )بريوت  اآلربعة،   املداهب 

رشد،  احمدابن  ابن  محمد   : أنظر  و   ،29 ص،   ،  )2003

ابن  مكتبة   ، ،)القاهرة  املقتصد  نهاية  و  املجتهد  بداية 

تيمية.1415_1994(. ج4ص 209 ، 

االرسة  قانون  يف  الطالق  و  الزواج   ، العزيزسعد   عبد   4

الجزائري،)الجزائر : دار هومة ، 1996 ( . ص 123

محمد ابن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي عيل الرشح   5

الكبري  ، )دمشق :لنارش عييس البايب الحلبي(. ج 2 ص 220

قانون  و  االسالمي  الفقه  يف  االرسة   احكام  العريب،  بختي   6

الجامعية  املطبوعات  :ديوان  الجزائر   (، الجزائري  االرسة 

2013 ( .ص 85.

، الزواج يف الرشيعة االسالمية ، 1956 )  الله  عيل حسب   7

القاهرة :مطابع املقاولون العرب 1956(. ص 106،

بختي العريب ،املصدر السابق . ص63،   8

العريب بختي املرجع السابق.ص 71  9

املرجع نفسه. ص73   10

املرجع السابق ،صن 75  11

الفة يوسف، املرجع السابق ص ، 123  12

يجوز   ( عيل  الجزائري  اآلرسة  قانون  من   53 املادة  تنص   13

للزوجة أ، تطلب التطليق ، لآلسباب التالية ، ودكرت منها 

، الحكم عيل الزوج عن جرمية فيها مساس برشف اآلرسة و 

تستحيل معها مواصلة العرشة  و الحياة الزوجية(

مراعاته  و  الزوج  )طاعة   : عيل  امللغاة   30 املادة  تنص   14

،باعتباره رئيس العائلة(

عبد الفتاح  تقية ، قانون اآلرسة،   )الجزائر :دار الكتاب   15

الحديث  2012( ص  15_19

السالم  دار   : ،)مرص  املسلمة  االرسة  فقه  أيوب،   حسن   16

للطباعة و النرش، 1425_2004( .ص116

محمد بن احمد القرطبي ، الجامع آلحكام القران ،تحقيق   17

العلمية  الكتب  ،دار  ،)القاهرة  البدري  مصطفي  سامل 

2010( ،ج5، ص ،46 

املعدل  الجزائري  اآلرسة  قانون  ،رشح  شويخ   بن  الرشيد   18

مقارنة ببعض الترشبعات العربية ،  الجزائر  دار الخلدونية 

2008 . ص 118

األحوال  خليفة.،فقه  محمود  العزيز  عبد  محمود   19

الكتاب  دار   ، القاهرة   (، اإلسالمية  الرشيعة  الشخصية يف 

الحديث.1432 _2012( ص،  21 _22

الهوامش
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الفة يوسف. حرية مسلمة . ط6 . تونس : دار سحر للنرش    1

. 2008  ،

2  الجزيري .عبد الرحمن .الفقه عيل املداهب اآلربعة .ط2. 

بريوت: دار الكتب العلمية ، 1442_ 2003

الرشح  عيل  الدسوقي  حاشية   ، عرفة  محمد  الدسوقي   3

الكبري،  النارش عييس البايب الحلبي 

قانون  و  االسالمي  الفقه  يف  االرسة   احكام  العريب.  بختي    4

 ، الجامعية  املطبوعات  ديوان   : الجزائر  الجزائري.  االرسة 

 .2013

الجامع آلحكام   . أحمد  بن  الله محمد  عبد  أبو  القرطبي   5

القرأن .القاهرة : دار الكتب العلمية القاهرة 2010 .

خليفة محمود عبد العزيز محمود.فقه األحوال الشخصية   6

الكتاب  دار   : القاهرة  ط1.  اإلسالمية  الرشيعة  يف 

الحديث،1432ه _ 2012 .

حسب الله  عيل . الزواج يف الرشيعة اإلسالمية . ط2 ، مرص   7

: مطابع املقاولون العرب ، 1416_ 1996ر

ذار  القاهرة:    . ط3  املسلمة.  اآلرسة  فقه   . حسن  أيوب   8

السالم للطباعة و النرش،1425_2004

ولد خسال سليامن .امليرس يف رشح قانون اآلرسة الجزائري.  9

ط1. الجزائر : االصالة للنرش و التوزيع الجزائر ، 2010 

بن الشويخ الرشيد . رشح قانون اآلرسة الجزائري املعدل ,   10

ط1.الجزائر :دار الخلدونية ، 2008

ابن رشد  محمد بن أ حمد. بداية املجتهد و نهاية املقتصد   11

. القاهرة :مكتبة ابن تيمية  ، 1415_1994. 

االرسة  قانون  يف  الطالق  و  الزواج   . العزيز  عبد  سعد   12

الجزائري . الجزائر : دار هومة ،1996 الجزائر  

 84 رقم   الجزائري  االرسة  قانون  الجزائري  اآلرسة  قانون    13

_ 11 مؤرخ يف 09 رمضان ، املعدل و املتمم باآلمر ، رقم 

05_02، املؤرخ يف 04 مايو سنة 2005

املصادر واملراجع

أثر القيم اإلسالمية، علي قانون اآلسرة الجزائري
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مقدمة:

اللغات استخداما وانتشارا  العربية أكرث  اللغة  تعترب 

يف العامل بحيث يتداولها أكرث من 422 مليون نسمة 

إىل عدة  باإلضافة  العريب  الوطن  أساسا يف  يتوزعون 

أنها  كام  رئيسية  طقسية  لغة  وهي  أخرى،  مناطق 

لغة السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة يف األرايض 

التي حكمها املسلمون فقد أثرت تأثريا مبارشا أو غري 

مبارش عىل الكثري من اللغات األخرى يف العامل.

تعترب اللغة العربية اللغة الرسمية يف كل دول الوطن 

يف  رسمي  غري  أو  رسمي  بشكل  تدرس  كام  العريب 

الدول اإلسالمية والدول اإلفريقية القريبة من الوطن 

الرسمية  اللغات  إحدى  أنها  إىل  باإلضافة  العريب، 

)االنجليزية،  املتحدة  األمم  منظومة  يف  الست 

الفرنسية، العربية، االسبانية، الصينية والروسية(.

الحامل  هي  بل  لالتصال  أداة  مجرد  ليست  فاللغة 

للهوية والقيم ورؤى العامل، وهي وعاء التنوع الثقايف 

والحوار بني الحضارات وذلك بربط الجسور لتوطيد 

التعبري  أشكال  تنوع  وإثراء  املجتمعات  بني  العالقة 

والتفاعل والتبادل وبذلك فهي متثل نسيج التعبريات 

الثقافية.

بالخارج  العربية  الثقافية  الهوية  مشكلة  وترتبط 

بالعديد من القضايا أهمها تعليم اللغة العربية، فام 

هو حال تعليم اللغة العربية يف املهجر؟ وما هو حال 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها؟

ويف بحثنا هذا سنتطرق إىل تعليم اللغة العربية ألبناء 

أن  بحكم  بفرنسا،  املقيمة  الجزائرية خاصة  الجالية 

للهجرة الجزائرية يف فرنسا بوجه خاص تاريخا طويال 

وأسبابا كثرية وشؤونا عديدة قبل االستقالل وبعده، 

عاطفة  مجرد  ليست  بوطنهم  الجزائريني  فعالقة 

اإلسالمية  العقيدة  عىل  ترتكز  رابطة  هي  بل  عابرة 

الذي  والرتاث  التاريخ  العريب،  واللسان  السمحة، 

ساهم فيه اآلباء واألجداد، خاصة أثناء فرتة االحتالل 

حيث ناضلوا داخل الوطن ويف املهجر، ثم إن احرتام 

لغاتها  وإتقان  للمهاجرين  املستقبلة  البلدان  قوانني 

التنكر  يعني  ال  فيها  الحياة  متطلبات  مع  والتكيف 

للهوية الحضارية واالنفصال عن الوطن األصيل بقدر 

ما هو تأقلم وتعاون.

االهتامم املتزايد باللغة العربية لدى الجاليات 

 حتليل �سو�سيولوجي لكتب اللغة العربية
املوجهة للجالية اجلزائرية بفرن�سا

د.حم�سن عبد النور & د. �سماح عوايجية
جامعة الجزائر2
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العربية واإلسالمية:

تزايد اهتامم العرب بتدريس لغتهم لدوافع متعددة 

ومامرسة  الثقافية  الهوية  عىل  الحفاظ  أبرزها  لعل 

بتعلم  إال  مقاصدها  تدرك  ال  التي  الدينية  الشعائر 

اإلسالم  حول  املؤمترات  كل  وتلح  العربية.  اللغة 

اللغة العربية  ومشكالت الهجرة عىل رضورة تعليم 

أبرز هذه  ومن  واملسلمني،  العرب  املهاجرين  ألبناء 

املؤمترات نذكر: هوية املسلمني وثقافتهم يف أوروبا، 

بأوروبا،  واملسلمون  اإلسالم   .  1995 اإليسيسكو، 

الدار  اإلسالمية،  الصحوة  لجامعة  الرابعة  الدورة 

الغرب من خالل  . صورة اإلسالم يف  البيضاء، 1997 

املناهج الدراسية، فيينا،1999.  املسلمون يف أوروبا، 

جنيف  أوروبا؟  يف  أبناءنا  نريب  كيف   .2000 فيينا،  

. 2001

فاللغة العربية تعيش يف فرنسا وضعا خاصا، إذ متثل 

مقدسا،  قوميا  هاجسا  املجتمع  هذا  يف  الفرنسية 

فالفرنسيون ينظرون إىل اللغات األخرى بعني الخوف 

زحف  مع  املفرط  الحس  هذا  وتضاعف  والتنافر 

وهيمنة اإلنجليزية التي كرستها العوملة .

الجالية  ألبناء  العربية  اللغة  تعليم  عن  ملحة 

الجزائرية باملهجر

لقد عرفت الجزائر أيام االحتالل الفرنيس هجرة عدد 

مجموعة  بقيت  حيث  أوروبا  إىل  أبنائها  من  كبري 

اسرتجاع  بعد  الغربة  بديار  املهاجرين  من  كبرية 

الدولة  جعل  مام  هذا،  يومنا  إىل  الوطنية  السيادة 

بسعيها  املواطنني  من  الرشيحة  بهذه  اهتامما  تويل 

إىل إبقائها مرتبطة بوطنها وبثقافة بالدها واملحافظة 

يف  تذوب  ال  حتى  والحضاري  الديني  انتامئها  عىل 

املجتمعات التي تعيش فيها. فكانت العناية موجهة 

أكرث لألطفال والشباب ألنهم من يخىش عليهم أكرث 

ثقافية متكنهم  رعاية  لهم  توجه  مل  إذا  الذوبان  من 

من أسباب املناعة واالهتامم بتنظيم تعليم تكمييل 

ثقافتها،  عىل  والتعرف  لغتهم،  تعلم  من  ميكنهم 

وقيم  والثقافية  االجتامعية  القيم  ترسيخ  ويعزز 

املواطنة، ويكسبهم وعيا بذاتية مجتمعهم. 

إىل  التعليم  هذا  بتنظيم  االهتامم  تاريخ  ويرجع 

سنة1967   فمنذ  االستقالل،  بعد  األوىل  العرشية 

املركز  فتح  يف  بأوروبا  الجزائريني  "ودادية"  رشعت 

العملية عىل مر  األول يف ناحية باريس ثم تطورت 

السنني حتى أصبحت متس جميع النواحي الفرنسية 

التي توجد بها كثافة كبرية من املغرتبني الجزائريني. 

يقدم  األوىل  السنوات  يف  كان  التعليم  هذا  ولكن 

يعطى خارج  الذي  الهاميش،  التعليم  إطار  فقط يف 

الرسمية أي ينظم يف شكل دروس مسائية  األوقات 

األطفال  إكساب  إىل  يهدف  وكان  العطل،  أيام  ويف 

معرفة بلغتهم وبثقافتهم، وإبقائهم عىل صلة دامئة 

بوطنهم عن طريق زياراتهم واحتفاالتهم ومعارضهم 

إضافة إىل املهرجانات واللقاءات الثقافية والتاريخية 

يف  واللقاءات  والوطنية  الدينية  األعياد  مبناسبات 

أوساط العائالت الجزائرية املقيمة بالخارج.

الجزائرية  الجالية  ألبناء  العربية  اللغة  تعليم  متيز 

مساره،  طبعت  قانونية  ووضعيات  مراحل  بعدة 

متتد املرحلة األوىل من بداية االستقالل إىل مستهل 

بأوروبا  الجزائريني  ودادية  كانت  الثامنينيات حيث 

تضطلع برعاية شؤون الجالية من حيث اإلرشاف عىل 

تعليم اللغة العربية ووضع الربامج والكتب الخاصة 

الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك  بالتعليم 

التي كانت تتوىل اإلرشاف واملتابعة الرتبوية، وتندرج 

التعليمة  عىل  يرتكز  عام  تنظيمي  سياق  ضمن 

تحليل سوسيولوجي لكتب اللغة العربية املوجهة للجالية الجزائرية بفرنسا
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األوروبية الصادرة يف 25 جويلية 1977 والهادفة إىل 

ثقافات  الوافدين يف إطار ترقية  أبناء  إتاحة متدرس 

الجاليات األجنبية تحت عنوان »تعليم اللغة والثقافة 

اىل   1981 من  متتد  الثانية  واملرحلة  األصيل«.  للبلد 

غاية 1996 ويندرج هذا النوع من التعليم يف إطار 

االتفاق الجزائري الفرنيس املؤرخ يف 1 ديسمرب 1981 

الذي يتيح منح تعليم اللغة والثقافة األصلية ألبناء 

الجالية الجزائرية باملدارس الفرنسية ملدة 3 ساعات 

يف األسبوع، كام يندرج من جهة أخرى ضمن أحكام 

 1984 جوان   16 يف  املؤرخ   150-84 رقم  املرسوم 

حيث أنيطت مهمة التدريس ملوظفني جزائريني تم 

الدبلوماسية  لهيئة  إنتدابهم ووضعهم تحت ترصف 

الجزائرية بفرنسا للعمل ملدة 4 سنوات. أما املرحلة 

الثالثة فتمتد من سنة 1996 إىل يومنا هذا وقد متيزت 

بتزايد األعباء املتولدة عن هذا الرتتيب القانوين الذي 

تزامن مع الوضعية االقتصادية الصعبة التي اعرتضت 

الجزائر منذ سنة 1990. 

التعليم  هذا  من  املستفيدين  التالميذ  عدد  يبلغ 

 953 عىل  يتوزعون  تلميذ   20.190 حاليا  بفرنسا 

مدرسة ويؤطرهم 357 معلم، يقدم هذا النوع من 

التعليم أيضا عىل مستوى الجمعيات مبختلف أنحاء 

الجزائرية  القنصليات  موافقة  والحاصلة عىل  فرنسا 

وعددها 105 جمعية لفائدة 86.011 تلميذ. 

التعليمية  الربامج  يف  جديدة  محتويات  إدخال  تم 

الخاصة بهذا النوع من التعليم وذلك بغرض تعزيز 

بعدها الوطني ومقوماتها الثقافية بهدف ربط الصلة 

بني هؤالء األطفال ووطنهم األصيل وتتمثل باإلضافة 

عن  ودروس  األمازيغية  اللغة  يف  العربية  اللغة  إىل 

اإلستعامر والهجرة واالستقالل.

ولدعم هذه الربامج تم توفري مجموعة من السندات 

للمصادقة  الدراسة  قيد  حاليا  هي  البيداغوجية 

عليها قصد طبعها وتوزيعها عىل املدرسني يف السنة 

الدراسية املقبلة.

تدريس اللغة العربية يف فرنسا:

-1 تعليم حكومي رسمي )فرنيس(:

الثانويات  اختيارية يف  العربية كوحدة  اللغة  تدرس 

األخرى  األجنبية  اللغات  جانب  إىل  الفرنسية 

كاإلنجليزية واألملانية واألسبانية والروسية واليابانية.

الفرنسية  الجامعات  بعض  يف  أيضا  تدرس  كام 

للطلبة  بوردو(   مارسيليه،  سرتاسبورغ،  )السوربون، 

الفرنسيني املتخصصني يف الدراسات العربية.

 -2 بعثات دبلوماسية:

تشجيع  عىل  العربية  الدول  من  مجموعة  عملت 

تعليم اللغة العربية يف فرنسا مبا تقدمه من إمكانات 

من  مجموعة  اشتهرت  وقد  وبيداغوجية،  مادية 

املدارس العربية التابعة للسفارات العربية نقف هنا 

عند أبرزها:

أ- املدرسة العراقية:

تأسست بباريس يف عام 1973 ، وضمت 3 مراحل:

األوىل  وثانوي، وركزت يف سنواتها  وإعدادي  ابتدايئ 

تخصصات  فتحت   ثم  العلمية  التخصصات  عىل 

يف  بالتعليم  وإداريا  منهجيا  مرتبطة  وهي  أدبية، 

يف  االمتحانات  وتجرى  االفتتاح  يتم  حيث  العراق 

نفس الوقت، وتدرس كل املواد عىل كامل األسبوع 

حصص  تقديم  يتم  األحد  يوم  ويف  العربية،  باللغة 

وعانت  فقط،  العربية  اللغة  تعليم  يف  خصوصية 
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هذه املدرسة كثريا من الحصار االقتصادي املفروض 

يف   الدولة  هذه  عرفتها  التي  والحروب  العراق  عىل 

التسعينات وبداية القرن21.

ب- املدرسة الليبية )ابن خلدون (:

تأسست هذه املدرسة يف نوفمرب 1979 خدمة للجالية 

العربية املقيمة يف باريس قصد ربطها بخصوصياتها 

الثقافية العربية، مع فتح أبوابها أمام كل من يهتم 

عىل  تعتمد  وهي  العرب،  غري  من  العربية  باللغة 

الليبية  الدولة  وعىل  وتدريسا  إدارة  الليبي  اإلطار 

متويال والدراسة فيها مجانية ، وتغطي املدرسة جميع 

التعليم يف  مقررات  الدراسية معتمدة عىل  املراحل 

ليبيا ومناهجه ولغة تدريسه.

ج- املدرسة السعودية:

ألطر  خاصة  استجابة   1991 عام  يف  أبوبها  فتحت 

البعثة السعودية يف فرنسا، وتدرس فيها كل املراحل 

حسب املنهج السعودي وهي مفتوحة لكل الجاليات 

العربية واإلسالمية يف فرنسا، أما املدرسون فهم من 

العرب املقيمني يف فرنسا. 

د- املراكز الثقافية لسفارات الدول العربية:

باإلضافة إىل هذه املدارس التي فتحتها بعض الدول 

أخرى  أساليب  أخرى  عربية  دول  فضلت  العربية 

لتعليم اللغة العربية ونرش ثقافتها عن طريق تقديم 

دروس كجزء من نشاطاتها، ومن أشهر هذه املراكز 

املركز الثقايف الجزائري واملركز الثقايف املرصي، وهي 

دروس موجهة إىل الكبار واملهتمني بالثقافة العربية 

حتى من غري العرب.

-3 مدرسة العامل العريب:

فتح معهد العامل العريب مدرسة لتعليم اللغة العربية 

العربية،  اللهجات  من  العديد  يف   1995 عام  يف 

ويهدف املعهد إىل وضع جرس التواصل لربط فرنسا 

بالعامل العريب، تقدم الدروس بتقنيات ووسائل حديثة 

ويستفيد الفرنسيون من هذه الربامج أكرث من العرب 

التي  الدراسة مرتفعة مقارنة باملدارس  ألن تكاليف 

ذكرناها من قبل.

-4 الجمعيات الثقافية اإلسالمية:

انترشت عدة مدارس حرة )روضة األطفال/الثانويات 

 Saint Denis واملعاهد وتعترب مقاطعة سان دونيس

املدارس  عىل  تحتوي  التي  املناطق  أكرب  من   Seine

العربية وهي تقدم تعليام مزدوجا يف أيام محدودة 

مثل مدرسة األمل ومدرسة النجاح ومدرسة املستقبل 

الواقعة يف باريس وضواحيها.

لتعليم  عليا  معاهد  األخرية  األعوام  يف  وظهرت 

العايل  املعهد  أشهرها:  من  اإلسالمية  والعلوم  اللغة 

واملعهد  باريس،  ملسجد  التابع  اإلسالمية  للدراسات 

للعلوم  العايل  واملعهد  اإلنسانية،  للعلوم  األورويب 

ومعهد  اإلسالمية،  الدراسات  ومعهد  اإلسالمية، 

املعاهد  هذه  يف  ويدرس  العربية،  واآلداب  الفنون 

العليا أساتذة تكون أكرثهم يف العامل العريب ويتخرج 

الطلبة بشهادة اإلجازة.

اللغة  بتدريس  بفرنسا  املتواجدة  املساجد  وتقوم 

العربية من أجل تعلم الدين وحفظ القرآن الكريم.

-5 اإلعالم العريب:

القنوات  أحد  أشكالها  اإلعالم مبختلف  تعترب وسائل 

فرنسا،  يف  العربية  واللغة  الثقافة  لنرش  الفعالة 

اللغة  لتعليم  برامج  تبث  العربية  فالفضائيات 
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العربية  الثقافة  عىل  تطلع  ثرية  وبرامج  العربية 

الوسائل  هذه  إىل  وباإلضافة  عديدة.  ألفاظا  وتعلم 

فرنسا  يف  إذاعية  قنوات  نشأت  الخارجية،  اإلعالمية 

والرتويج  وتدريسها  العربية  اللغة  إحياء  يف  تساهم 

للثقافة العربية ومن أشهرها إذاعة الشمس وإذاعة 

باريس  يف  خاصة  عربية  مكتبات  وتنترش  الرشق. 

يف  وتساهم  وليل،  وسرتاسبوغ  ومارسيليه  وليون 

الصحف  من  مجموعة  األهداف  نفس  تحقيق 

الساحة  يف  األخرية  السنوات  يف  ظهرت  واملجالت 

الثقافية الفرنسية كمجلة رؤى ومجلة مرايا... 

كام منح التعليم عن بعد عن طريق الخط اإللكرتوين 

ومواقع خاصة الفرصة لعدد أكرب لتعليم العربية لغري 

الناطقني بها.

املهاجرين   لألطفال  إعاقة  اللغة  ازدواجية  متثل 

عىل  العربية  اللغة  مع  يتعاملون  العرب  واألطفال 

أنها لغة أجنبية وهي فعال لغة أجنبية فهي ليست 

اللهجة العامية التي يسمعونها يف البيت مام يجعل 

دور املعلم ومهمته أصعب، فتتحول دروس العربية 

إىل دروس يف ثقافة البلد األم وتقترص هذه الدروس 

عىل تعلم األبجدية والربط بني الحروف، وال يتلقى 

الطفل يف األخري سوى القراءة باللغة العربية وقليال 

ما يتحدث بها خارج أسوار القسم.

التعليمية  الربامج  يف  جديدة  محتويات  إدخال  وتم 

الثقافية  واملقومات  والدينية  الوطنية  القيم  لتعزيز 

ووطنهم  األطفال  هؤالء  بني  الصلة  لربط  والهوية 

األصيل،

يف  والباحثني  الخرباء  إرشاك  الرضوري  من  أصبح 

وضع مناهج لتعليم اللغة العربية الخاصة بالجالية 

يف  التعجيل  رضورة  و  بالخارج  املقيمة  الجزائرية 

االجتامعية  بشؤونها  يهتم  استشاري  مجلس  إنشاء 

والثقافية بعيدا عن السياسة.

الالزمة  واألطر  الجهود  تكثيف  إىل  تحتاج  والعملية 

وثورتها،  وبتاريخها  بأصولها  وربطها  بها،  للتكفل 

ومن أجل هذا بطبيعة الحال، يجب أن تكون هناك 

الالزمة  الضوابط  منها  لنستلهم  معينة  مرجعيات 

الحتواء املهاجرين نفسيا واجتامعيا.

املوجه  العربية  اللغة  لكتاب  سوسيولوجي  تحليل 

للجالية الجزائرية بفرنسا:

سوسيولوجيا  تحليال  امليدانية  الدراسة  يف  تناولنا 

لكتاب اللغة العربية املوجه ألبناء الجالية الجزائرية 

املتواجدة بفرنسا وفق تقنية تحليل املحتوى انطالقا 

كتاب  يف  املدرجة  القيم  طبيعة  حول  التساؤل  من 

الناتجة  الرهانات  هي  وما  العربية  اللغة  تعليم 

يعيش  التي  املواطنة  قيم  بني  التطابق  مسألة  عن 

)فرنسا(  غريب  مجتمع  يف  الجالية  أبناء  األفراد  فيها 

والذي  اإلجتامعية  ألصولهم  الثقافية  واملرجعية 

مصادر  وتعدد  الثقافات  بتعدد  يسمى  ما  يشكل 

عليه  تشتغل  إشكال  وهذا  األفراد،  هويات  مواطنة 

الكثري من املجتمعات املعارصة حاليا يف إطار عملية 

العوملة الشاملة وما ميكن أن نسميه الثقافات العابرة 

للحدود وانعكاساتها عىل األفراد.

مضامني  عمل  عىل  الضوء  نلقي  أن  إذن  سنحاول 

تحقيق  يف  العربية  باللغة  الخاصة  املدرسية  الكتب 

املواطنة إىل جانب  العربية وقيم  بالهوية  االحتفاظ 

القيم الخاصة باملجتمع الفرنيس.

ولقد قمنا بتحليل محتوى كتاب تعليم اللغة العربية 

املوجه لغري الناطقني بها الصادر عن جامعة أم القرى، 
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 5 عىل  مقسمة  درسا   30 عىل  الكتاب  هذا  يحتوي 

وحدات أي مبعدل 6 دروس أساسية يف كل وحدة، 

عىل  والرتكيز  عليه  يقوم  الذي  بالنص  الدرس  يبدأ 

كلامت جديدة، ثم بعد ذلك تدريبات ذات أهداف 

تربوية حيث يشمل الدرس عىل عنارص قيم ثقافية، 

وعىل  اإلنتامء.  غرس  وقيم  وإسالمية  ،عربية  تراثية 

هذا األساس فإن هدف الكتاب يتعدى تعليم اللغة 

تعليم  أهداف  تحقيق  محاولة  إىل  ليصل  العربية 

الثقافة والهوية واملواطنة، فنجده يركز عىل الرتاكيب 

ومل يركز عىل القواعد وذلك باستعامل إشارات الفتة 

للتذكري فقط.

منهجية التحليل: 

الكتاب  هذا  محتويات  تفريغ  التحليل  تضمن  لقد 

للتلميذ  املقدم  املضمون  تصف  تحليلية  جداول  يف 

هذه  وتسمى  املوضوع،  تحليل  وحدة  حسب 

التسجيل  بوحدة  املحتوى  تحليل  لغة  يف  الوحدة 

التسجيل  وحدات  إحدى  هو  املوضوع   أن  حيث 

األكرث استعامال يف دراسة أثر املضامني املكتوبة عىل 

الجمهور املستهدف.

كوحدة  أما  الفكرة  عىل  اعتمدنا  سياق  وكوحدة 

تعداد فلقد اعتمدنا عىل تكرار املفاهيم والكلامت 

الرتاث  الوطنية،  الهوية  الثقافة،  بقيم  الصلة  ذات 

بصفتهم  للمتعلمني  املقدم  املحتوى  لطبيعة  نظرا 

الجمهور املستهدف.

وعليه فإن التحليل تم من خالل الرجوع إىل محتويات 

هذا الكتاب والتي قمنا بتصنيفها يف جداول تحليلية 

الوصف  بهدف  وهذا  تعليمية  وحدة  كل  حسب 

الربنامج  طبيعة  يف  والتكامل  التواصل  مدى  ملعرفة 

املقدم يف الكتاب.

وحدة التعدادوحدة السياقوحدات التسجيلترتيب املضمون

الكلمة أو املفهومالفكرةاملوضوع

النطق يف حجرة الدراسة أالدرس1 بينهم  والربط  القسم  مستلزمات 

باملفاهيم واإلستعانة بالصور

كراسة، كتاب، قلم، مكتب

النطق يف حجرة الدراسة بالدرس2 بينهم  والربط  القسم  مستلزمات 

باملفاهيم واإلستعانة بالصور

طباشري، خريطة، سبورة

املرور املرورالدرس3 إشارات  الصور،  مع  النقل  وسائل 

بالصور، مفاهيم أساسية حول املرور

مرور،  رجل  دراجة،  سيارة، 

طريق

والفواكه، السوقالدرس4 الخرض  العامة،  السوق  مظاهر 

اللحوم واألسامك، بائع الخرض والجزار

خرض، فواكه، جزار، نقود

مييش، يجري، يصيل، ينامحركات يقوم بها اإلنسانأفعالالدرس5

لغوية، مراجعةالدرس6 السابقة  الدروس  حول  تدريبات 

إمالئية، رصفية

عر�س حتليلي ملحتوى الوحدة االأوىل:

الجدول األول: محتوى الوحدة األوىل

تحليل سوسيولوجي لكتب اللغة العربية املوجهة للجالية الجزائرية بفرنسا
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التعليق والتحليل:

تتميز الوحدة األوىل بوجود املفاهيم العامة الخاصة 

به  يحتك  الذي  األول  املكان  وهي  الدراسة  بحجرة 

وشاملة  مدمجة  فكرة  إيصال  بهدف  املتعلم  وفيه 

للمتعلم  الواسع  الحيز  منيز  وهنا  الوحدة،  هذه  يف 

تفاعليا  فكريا،  التعليمية  العملية  تنشيط  أجل  من 

وعلميا.

ربطها  مع  الكلامت  تقديم  يف  البساطة  منيز  كام 

أما فيام  الفهم،  الدالة عليها لترسيع عملية  بالصور 

لغوية  تدريبات  شكل  عىل  جاء  فقد  النطق  يخص 

الدرس  استيعاب  عىل  القدرة  من  املتعلم  متكن 

إىل  وباإلنتقال  أوضح.  بصورة  املفاهيم  يف  والتمعن 

الدرس  عنوان  نفس  يحمل  والذي  الثاين  الدرس 

األول يدرك املتعلم أنه يتوسع تدريجيا يف استيعاب 

الدراسية  الحجرة  بلوازم  الخاصة  اللغوية  املفاهيم 

وهذا باعتبارها املكان األول.

أما الدرس الثالث فنالحظ النقلة النوعية والتدريجية 

ركز  حيث  الخارجي  املتعلم  محيط  إىل  اإلنتقال  يف 

املرور،  الطريق وإشارات  النقل  الكتاب عىل وسائل 

ليتمكن  جاء  بل  العدم  من  الرتكيز  هذا  يأت  ومل 

املحيط  هذا  ولوازم  وسائل  استيعاب  من  املتعلم 

باعتباره البيئة الرابطة بني املنزل واملدرسة ورضوري 

كام  العربية،  باللغة  املعاين  هذه  املتعلم  يعي  أن 

جاءت التدريبات كوسيلة لتثبيت تلك املكتسبات.

توسعت  العام  إىل  الخاص  من  اإلنطالق  إطار  ويف 

الوحدة األوىل لتشمل السوق والذي يعترب من املراكز 

الحيوية التي يرتدد عليها املتعلم وأرسته وما يحويه 

معرفتها  ورضورة  للعيش،  رضورية  مستلزمات  من 

التدريبات  أتت  املنهجية  وبنفس  العربية  باللغة 

لتؤكد وتثبت التعليامت السالفة الذكر.

أما الدرس الخامس فلقد رجع إىل اإلنسان بحد ذاته 

ومختلف األفعال التي يقوم بها منذ بداية حياته إال 

أن إستيعابها باللغة العربية رضوري جدا فيام يخص 

استخدام اللغة فيام بعد.

فهو  األوىل  الوحدة  ختام  وهو  السادس  الدرس  أما 

مرتبط  أنه  ميزته  السابقة،  للدروس  عامة  مراجعة 

زيادة  بهدف  وذلك  امللونة  وبالكلامت  بالصور 

اإلستيعاب والفهم.

وحدة التعدادوحدة السياقوحدات التسجيلترتيب املضمون

الكلمة أو املفهومالفكرةاملوضوع

الوالد ،الوالدة، األخ، األختمفهوم األرسة وأعضائها أسامؤهم وصفاتهمأرسة بكرالدرس19

الوضوء، الصالةاألرسة واملامرسات الدينيةاألرسة تتوضأالدرس20

الجامعة، األرسة وركن تأدية الصالةاألرسة تصيل املغربالدرس21 صالة  الصالة،  قيام 

التشهد، السالم

حول األرسة وآداب األكلحول املائدةالدرس22 األرسة  إجتامع  الغداء، 

املائدة

عر�س حتليل ملحتوى الوحدة4:
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األم اإلجتامع العائيل يف السهرة املسائيةيف املساءالدرس23 يقرأ،  األب  السهرة، 

تخيط املالبس، البنت تتفرج

الطعام، مراجعةالدرس24 آداب  الدراسة  لغوية،  تدريبات 

آداب الصالة

الصالة،  الغداء،  األرسة، 

السهرة

الجدول الثاين: تحليل محتوى الوحدة الرابعة

باقي  عن  الكتاب  هذا  من  الرابعة  الوحدة  تتميز 

أين  التقديم  حيث  من  بالتطور  السابقة  الوحدات 

نجد النص الكامل خالفا ملا أتت به الوحدات السابقة 

الذكر والتي ركزت فقط عىل الكلامت وبعض الجمل 

وبعض أدوات الربط وهذا التدرج يف طرح املفاهيم 

واملنطلق باألساس من امليكرو إىل املاكرو وإمنا يهدف 

إىل  وإضافة  والتعليم،  التلقني  ترسيخ  إىل  باليقني 

لكل  املرافقة  الصور  خاصية  أيضا  منيز  التدرج  هذا 

الوحدات والتي تشمل وضعيات نشاط مختلفة أين 

تساعد املتعلم عىل تطوير تصوراته وبالتايل التمكن 

قيم  هي  البارزة  فالقيم  مبسط،  بشكل  بنائها  من 

ظل  يف  املواطنة  وقيم  العربية  بالهوية  اإلحتفاظ 

خصوصية املجتمع الفرنيس والقيم الخاصة به.

وكيف  أوروبا  يف  للعوملة  املناهضة  الحركة  عومير:  مولود   1

يستفيد منها املسلمون"، ندوة دولية " العوملة وانعكاساتها 

عىل العامل اإلسالمي"، عامن، 4 ماي 2006

محمد الطاهر زرهوين: اللغة العربية يف املهجر، منرب حوار   2

املجلس األعىل  الحبيب، دفاتر  األفكار، سلسلة منشورات 

للغة العربية، الجزائر، 2006، ص14

https:// :تعليم اللغة العربية والثقافة األصلية يف املهجر  3

 ،  36695/www.djazairess.com/eldjoumhouria

تصفح بتاريخ 2018/11/25 عىل الساعة 06.33 سا

يف  واإلسالمية  العربية  املدارس   : الخمريي  الحفيظ  عبد   4

العدد   ، رؤى   ، والصعوبات  الواقع  منوذجا  ،فرنسا  أوروبا 

3-4، سبتمرب 1999 ، 

واللغوي  النفيس  النمو  عىل  وأثرها  الهجرة  العش:  أحمد   5

والبحوث،  الدراسات  مركز  املغاربة،  املهاجرين  أبناء  عند 

باري

وكيف  أوروبا  يف  للعوملة  املناهضة  الحركة  عومير:  مولود   6

يستفيد منها املسلمون"، ندوة دولية " العوملة وانعكاساتها 

عىل العامل اإلسالمي"، عامن، 4 ماي 2006

محمد الطاهر زرهوين: اللغة العربية يف املهجر، منرب حوار   7

األعىل  املجلس  دفاتر  الحبيب،  األفكار، سلسلة منشورات 

للغة العربية، الجزائر، 2006، ص14

https:// املهجر:  األصلية يف  والثقافة  العربية  اللغة  تعليم    8  

 ،  36695/www.djazairess.com/eldjoumhouria

تصفح بتاريخ 2018/11/25 عىل الساعة 06.33 سا

يف  واإلسالمية  العربية  املدارس   : الخمريي  الحفيظ  عبد      9

العدد   ، رؤى   ، والصعوبات  الواقع  منوذجا  ،فرنسا  أوروبا 

3-4، سبتمرب 1999 ، 

10   أحمد العش: الهجرة وأثرها عىل النمو النفيس واللغوي عند 

أبناء املهاجرين املغاربة، مركز الدراسات والبحوث، باري

الهوامش

تحليل سوسيولوجي لكتب اللغة العربية املوجهة للجالية الجزائرية بفرنسا
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املقدمة:
ووسائل  التعليم  ومؤسسات  واملجتمع  األرسة  تُعدُّ 

اإلعالم من أهم العنارص التي تشكل منظومة القيم 

لدى الناشئة، ولكن هذه الدراسة تقترص عىل الدور 

القيم.  غرس  يف  التعليمية  املناهج  به  تقوم  الذي 

تعليم  كتب  دور  إىل  الدراسة  هذه  ستشري  وعليه 

يف  والوطنية  الدينية  القيم  غرس  يف  العربية  اللغة 

تالميذ مرحلة األساس، وَستَُعرُِّف باألساليب والوسائل 

التي تتبعها يف تحقيق ذلك. 

مشكلة الدراسة:
تحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة 

اآلتية:

كتاب  تضمنها  التي  والوطنية  الدينية  القيم  ما   .1

»اللغة العربية للصف األول« يف مرحلة التعليم 

األساس بجمهورية السودان.

تعليم  كتب  يف  املتبعة  والوسائل  األساليب  ما   .2

األساس  التعليم  مرحلة  يف  العربية  اللغة 

هذه  التالميذ  ترشيب  يف  السودان  بجمهورية 

القيم.

ما مدى مالءمة القدر املتضمن من هذه القيم   .3

يف كتاب »اللغة العربية للصف األول« يف مرحلة 

للمستوى  السودان  بجمهورية  األساس  التعليم 

العمري للتالميذ.

 تستقيص هذه الدراسة القيم الدينية والوطنية التي تضمنها كتاب “اللغة العربية للصف األول”

 يف مرحلة التعليم األسايس بجمهورية السودان. وتهدف إىل التعرف عىل هذه القيم وتوضيح أهم

التحلييل. الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  األول.  الصف  املستخدمة لغرسها يف تالميذ   الوسائل 

 وخلصت إىل أن أبرز القيم الدينية التي تضمنها الكتاب هي التوحيد والتزكية واملعاملة الحسنة.

 وأن أبرز القيم الوطنية التي حواها الكتاب هي غرس الروح الوطنية لدى التالميذ. وأن الكتاب

 استخدم وسائل غري مبارشة تناسب املستوى العمري للتالميذ مثل الصور واألمثلة التي تساعد يف

  .اكتساب مهاريت القراءة والكتابة

امللخص:

 القيم الدينية والوطنية يف كتب تعليم اللغة العربية يف
مرحلة التعليم االأ�سا�سي ال�سوداين

منوذجًا" االأول  لل�سف  العربية  اللغة  "كتاب 

د. ح�ّسان ب�سري ح�ّسان حامد
أستاذ مشارك، كلية اللغات، جامعة بحري، جمهورية السودان



149

أهداف الدراسة:

تضمنها  التي  والوطنية  الدينية  القيم  استقصاء   .1

العربية للصف األول« يف مرحلة  كتاب »اللغة 

التعليم األسايس بجمهورية السودان.

الكشف عن األساليب والوسائل املتبعة يف كتب   .2

تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساس 

يف  القيم  هذه  غرس  يف  السودان  بجمهورية 

التالميذ.

من  الجرعات  هذه  مالءمة  مدى  من  التحقق   .3

وأساليبها  ووسائلها  والوطنية  الدينية  القيم 

للمستوى العمري للتالميذ.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة يف معرفة القيم الدينية 

والوطنية املتضمنة يف كتب تعليم اللغة العربية يف 

مرحلة التعليم األسايس بجمهورية السودان. ومعرفة 

سبل ووسائل غرسها يف التالميذ.

حدود الدراسة:

والوطنية  الدينية  القيم  عن  الدراسة  هذه  تبحث 

بجمهورية  األساس  مرحلة  يف  اللغة  تعليم  كتب  يف 

السودان، بالتطبيق عىل كتاب »اللغة العربية الصف 

األول«.

مصطلحات الدراسة:

القيم  الدراسة  هذه  يف  يقصد  الدينية:  أ-القيم 

األحكام  من  »مجموعة  بأنها:  وتُعرَّف  اإلسالمية، 

والحياة  الكون  عن  أساسية  تصورات  من  النابعة 

واإلنسان واإلله –كام صورها اإلسالم- وتتكون لدى 

املواقف  مع  التفاعل  خالل  من  واملجتمع  الفرد 

من  متكنه  بحيث  املختلفة،  الحياتية  والخربات 

اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكاناته، 

العميل  السلوك  أو  االهتاممات  خالل  من  وتتجسد 

بطريقة مبارشة وغري مبارشة«1 

ب-القيم الوطنية: ُعرِفْت بأنها »هي القيم التي تتسع 

عن  الناتجة  االجتامعية  العالقات  لتتجاوز  دائرتها 

االحتكاك مع املحيط املحدود واملبارش إىل اإلحساس 

الجامعات  تجمع  التي  املشرتكة  املعنوية  بالقواسم 

اللغة  يف  باألساس  القواسم  هذه  وتتجىل  املتباعدة 

والدين واالنتامء العرقي والرصيد التاريخي واالنتامء 

به  واالفتخار  الوطن  قيم حب  ذلك  ومن  الجغرايف، 

أجل  من  والتضحية  الحضارية،  باملقومات  واالعتزاز 

الدينية والثقافية، والجهاد من  حامية الخصوصيات 

والحدود،  الثغور  وحامية  والظلم  األذى  دفع  أجل 

والغرية عىل اللغة والدين«2 . 

املرحلة  بهذه  يقصد  األسايس:  التعليم  ج-مرحلة 

بها  يبتدئ  التي  املرحلة   :  3 السودان  جمهورية  يف 

التعليم العام، وتقع بني مرحلة التعليم قبل املدريس 

»الوفاء  إىل  وتهدف  الثانوي.  التعليم  ومرحلة 

بالحاجات األساسية، وهي املعارف واملهارات والقيم 

واالتجاهات التي يتعني عىل الفرد اكتسابها، إذا أُريد 

وتحسني  تعلمه  يف  ويستمر  كرمية  حياة  يعيش  له 

حياته وحياة مجتمعه املحيل وحياة أمته« 4 . 

األوىل من  الحلقة  األول: هو  للصف  اللغة  د-كتاب 

سلسة كاملة مكونة من مثانية كتب مقررة عىل تالميذ 

مرحلة التعليم األسايس من الصف األول إىل الصف 

الثامن، يبدأ به التالميذ تعلم اللغة العربية. أعدَّ هذا 

الكتاب نخبة من أساتذة شعبة اللغة العربية باملركز 

القيم الدينية والوطنية في كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األسا�سي السوداني...
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الرضا،  ببخت  الرتبوي  والبحث  للمناهج  القومي 

ويتبع هذا املركز لوزارة الرتبية والتعليم بجمهورية 

السودان. يتكون الكتاب من ست وحدات، صدرت 

الطبعته األوىل منه سنة 2014م، وتبلغ عدد صفحاته 

)201( صفحة من القطع املتوسط. 

منهج الدراسة:

اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصف التحلييل، وهو 

»الظواهر  من  ظاهرة  استقصاء  عىل  ينصب  منهج 

بقصد تشخيصها وكشف  الحارض  قامئة يف  كام هي 

بينها  أو  عنارصها  بني  العالقات  وتحديد  جوانبها 

وبني ظواهر أخرى، ... فيحلل ويفرس ويقيِّم بقصد 

الوصول إىل تقييامت ذات معنى بقصد التبرص بتلك 

الظاهرة« 5. 

القيم يف كتب تعليم اللغة العربية يف مرحلة 

التعليم األسايس السوداين

القيم يف اللغة:

أصله  فَِعيل،  الفعل  من  هو  القيِّم:  يف  الفرَّاء  قال 

قَِويم، وكذلك سيٌِّد َسِويد، وجيٌِّد َجِويد، بوزن ظريف 

وكريم، وكان يلزمهم أن يجعلوا الواَو أَلًفاً النفتاح ما 

بعدها.  التي  وسكون  لسكونها  يُسقطوها  ثم  قبلها 

َسيْد عىل وزن فَْعل، فزادوا  فََعلوا ذلك صارت  فلام 

وقال   .  6 الحرف  بناَء  ليكمل  الياء  عىل  ياًء  فزادوا 

سيبويه: قَيِّم وزنه فَيْعل، وأصله قَيْوم، فلام اجتمعت 

ياًء  الواو  من  أبَدلوا  ساكٌن  والسابق  والياء  الواو 

دة.  مشدَّ ياء  فصارتا  قَبلَها  التي  الياء  فيها  وأدغموا 

كذلك قال يف سيِّد وجيِّد وميِّت وهنيِّ ولنيِّ 7 . الِقيَم 

مصدر من قولك: »قام ِقيَامً، وقام يف األصل قََوَم أو 

قَُوَم فصار قام، فاعتلَّ ِقيَم 8 . وأْصلُُه الواُو، ألنه يَُقوُم 

َمقاَم اليشء 9 . والقيمة: واِحَدُة الِقيَِم، والِقيَمُة مَثَُن 

وإذا  بينهم،  فيام  تََقاوُموُه  تقوُل  بالتقويم.  اليشء 

انقاَد اليشُء واْستمرَّْت طريقتُُه فقد استقاَم لوجهه 10 .

اللغوية حول عدد من  وتدور معانيه يف املعجامت 

رابطة  لها  تكون  رمبا  ومشتقاته،  قام  الفعل  معاين 

مبصطلح القيم، ومن هذه املعاين: الوقوف، والثبات، 

والنهوض، واالعتدال، واالستمرار، والعزم، واالعتناق، 

واالهتامم، والرعاية، والتقدير، واملحافظة، واإلصالح 

وغري ذلك.

اللغوية  املصادر  يف  القيم  أن  تقدم  مام  نستخلص 

تعني »اليشء الثابت املستقيم املعتدل الذي يصدر 

وتستمد  النفس،  إليه  متيل  كسلوك  اإلنسان  عن 

كيانها، وتحفظ عن طريقه حقوقها، وواجباتها تجاه 

غريها« 11 

القيم يف االصطالح:

املعجم  يف  اصطالحية  تعريفات  عدة  القيم  عرفت 

واألهداف  القوانني  مجموعة  أنها:  أجمعها  الرتبوي 

عالقته  يف  سواء  اإلنسان  توجه  التي  العليا  واملثل 

بالعامل املادي أو االجتامعي أو الساموي« 12 .

مجاالت  يف  متعددة  تعريفات  الشعوان  استعرض 

ثم  وغريها،  والرتبية  واالجتامع  والسياسة  الفلسفة 

بأنها: »مفاهيم أو مقاييس أو  عرفها تعريفاً جامعاً 

معايري تجريدية، ضمنية كانت أم رصيحة، تستخدم 

للحكم عىل يشء بأنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه، 

قبل  من  فيه  مرغوب  هو  ملا  الفرد  سلوك  وتوجه 

مجتمعه« 13 . 

متعددة  تعريفات  يف    14 الصمدي  خالد  نظر  وقد 

للقيم يف الدراسات املهتمة باللغة والرتبية والقلسفة 
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وعلم األخالق ورجح عليها التعريف الذي ينص عىل 

أن القيم هي: »حالة عقل وجدانية، ميكن تعرفها ىف 

األفراد والجامعات واملجتمعات، من خالل مؤرشات 

وامليول،  واالتجاهات،  واألغراض،  املعتقدات  هى: 

والطموحات، والسلوك العلمى )تدفع الحالة العقل 

وجدانية( صاحبها إىل أن يصطفى بإرادة حرة واعية، 

الفكر  فيه  يتسق   – إنسانياً  وبصورة متكررة نشاطاً 

والقول والفعل – يرجحه عىل ما عداه من أنشطة 

بديلة متاحة، فيستغرق فيه، ويسعد به، ويحتمل 15 

انتظار  دون  غريه  ىف   ] يحتمل  مام  أكرث  أجله  ]من 
ملنفعة ذاتية . 16

يحاول الباحث الربط بني هذه التعريفات ليستنتج 

كل  يف  املرتكزات  أهم  عىل  يستند  تعريفاً  منها 

تعريف؛ ولهذا ميكن القول إن القيم هي: مجموعة 

من القوانني واملعايري واملفاهيم التي تؤثر يف سلوك 

بأنه  يشء  عىل  الحكم  عىل  قادراً  وتجعله  الفرد 

االختيار  من  ومتكنه  عنه،  مرغوب  أو  فيه  مرغوب 

واألهداف  املثل  متكررة  وبصورة  واعية  بإرادة حرة 

له موروثه  ما يصورها  اإلنساين وفق  للسلوك  العليا 

الثقايف والحضاري.

أنواع القيم:

هناك من صنفها بحسب األصالة إىل أصلية وفرعية، 

وبحسب  ووسائلية،  غائية  إىل  املقصد  وبحسب 

واجتامعية  وجاملية  واقتصادية  نظرية  إىل  املحتوى 

إلزامية  إىل  املستويات  وبحسب  ودينية،  وسياسية 

وتفضيلية ومثالية17 ، وبحسب الوضوح إىل رصيحة 

وضمنية، وبحسب الدوام إىل عابرة ودامئة، وبحسب 

العمومية إىل عامة وخاصة18 .

القيم يف مناهج التعليم األساس بجمهورية السودان:

إدماج  مشاريع  الصمدي  خالد  استعرض    

القيم يف املناهج التعليمية يف كل من اململكة العربية 

السودان  يكن  ومل   ، املغربية19  واململكة  السعودية 

فيام  خاصة  واإلسالمي  العريب  محيطه  عن  مبعزل 

يتعلق بعملية إدماج القيم يف مناهج التعليم، فقد 

إدمجت القيم يف مناهج التعليم السوداين يف جميع 

أهداف  أن   ذلك  يؤكد  ومام  الدراسية،  املقررات 

يتعلق  فيام  السودان  يف  األسايس  التعليم  مرحلة 
بالقيم هي :20

عليها،  الناشئة  وتربية  الدينية  العقيدة  ترسيخ   .1

وتعديل  إليهم،  لألمة  الحضاري  الرتاث  ونقل 

الدين  تعاليم  من  لتنبثق  وعاداتهم  سلوكهم 

وتراث األمة وقيم املجتمع الفاضلة.

األساسية  والخربات  باملعلومات  الناشئة  تزويد   .2

عىل  وتدربهم  الفاعلة  للمواطنة  تؤهلهم  التي 

طرق جمع املعلومات وتصنيفها وتوظيفها.

وتعمري  للوطن،  باالنتامء  الناشئة  شعور  تنمية   .3

وجدانهم بحبه واالعتزاز به، وتعريفهم بتاريخه 

رفعته  أجل  من  طاقاتهم  وتفجري  وحضاراته، 

وعوته.

تعريف الناشئة بنعم الله يف البيئة وإعدادهم   .4

ملنفعة  وتسخريها  عليها  واملحافظة  لتنميتها 

اإلنسان.

تحليل القيم يف كتاب اللغة العربية الصف األول:

والتلميذات  التالميذ  تعليم  إىل  الكتاب  هذا  يهدف 

»مهارات اللغة العربية )االستامع، التحدث، القراءة، 

الكتابة(، كام يهدف إىل تنمية مهاراتهم يف االتصال 

والتواصل، بجانب إكسابهم العديد من القيم الدينية 

القيم الدينية والوطنية في كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األسا�سي السوداني...
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والوطنية واالجتامعية والثقافية والصحية«21 .

أوالً: القيم الدينية:

التوحيد،  قيمة  هي:  ثالثة  املركزية  العليا  أقسامها 

والتواضع،  واإلخالص،  اإلميان،  هي:  سبعة  وفروعها 

العلم.  وحب  والطاعة،  الله،  عىل  والتوكل  واألمانة، 

العدل،  إحدى عرش هي:  وفروعها   التزكية،  وقيمة 

والرحمة،  والصرب،  والكرامة،  واملساواة،  والحرية، 

والحكمة، والصدق، والشكر، والوفاء بالعهد، وحب 

العمل. وقيمة العمران، وفروعها ستة هي: اإلعتدال، 

واإليثار، والتسامح، والتعايش، والحوار، والتضامن22 .

العربية  اللغة  كتاب  يف  املتضمنة  الدينية  القيم  أما 

الصف األول، فيمكن تلخيصها عىل النحو اآليت:

الكتاُب هي قيمة  َركَّز عليها  التي  القيمة األبرز  إن 

ببعض  باإلميان  فبدأ  عنها،  املتفرعة  والقيم  التوحيد 

أركان اإلميان، ويف مقدمتها اإلميان بالله، واستعان يف 

ترسيخ هذه القيم بحديث الرسول صىل عليه وسلم: 

»من قال ال إله إال الله مخلصاً دخل الجنة«، ونشيد 

»الله الخالق« لتعريف التالميذ بعض صفات الله عزَّ 

23 . ويدخل يف اإلميان ببعض أركان اإلميان، اإلميان  وجلَّ

بالرسل، فقد قّدم الكتاب تعريفاً موجزاً للرسول صىل 

الله عليه وسلم وبقيمه الفاضلة وهي ترتاوح ما بني 

التوحيد والتزكية والعمران كالصدق واألمانة والصرب 

بنشيد  القيم  هذه  ويعزز  الخري،  وحب  والرحمة 

والنخل  الرشيفني  للحرمني  وصور  الهجري«،  »العام 

باعتباره معلامً من معامل املدينة املنورة، واإلبل وهي 

الراحلة املستخدمة يف الهجرة24 .

اإلخالص  قيمتي  التوحيد  عن  املتفرعة  القيم  ومن 

اهتامماً  الكتاُب  يُظهُر  الجانب  هذا  ويف  والطاعة. 

عظيامً بتعليم التالميذ ركنني من أركان اإلسالم، هام 

الصالة والصوم، فأما الصوم فلم يُعرَّف به إال من خالل 

نشيد »تحية رمضان«، وأما الصالة فقد نالت القسط 

األكرب من االهتامم، وهذا يتواءم مع الفئة العمرية 

بالصلوات  فيعرفهم  الصالة.  تعليم  فيها  يبدأ  التي 

الخمس وصالت العيدين التي ترتبط بها بعض القيم 

والتسامح.  والتضامن  الرتاحم  مثل  األخرى  الفرعية 

فقد اتخذ الكتاب أساليب ووسائل مختلفة لترشيب 

كيفية  تعبري مصور عن  مثالً:  ذلك  القيم، من  هذه 

الصالة. واألناشيد كنشيد الصالة ،ونشيد دييك بدري، 

ونشيد العيد، نشيد تحية رمضان. واألمثلة املختارة 

حرف  يف  الجديدة،  والكلامت  الحروف  تعليم  يف 

الصاد  حرف  ويف  مسجد(،  سجدت،  )سجد،  السني 

)صىل، يصيل، تصيل(، ويف حرف الضاد )الولد توضأ 

األحاديث  وبعض  وصلت(.  توضأت  والبنت  وصىل، 

النبوية نحو: »الصالة نور«25 .    

ويتعلق بقيمة التوحيد، حب العلم وطلبه. فالربغم 

األسس  من  والتأنيث  التذكر  صيغتي  تعليم  أن  من 

ُوظِّفتا بصورة  أنهام قد  الكتاب؛ إال  بُِني عليها  التي 

يف  النوعني  بني  املساواة  قضية  لخدمة  مقصودة 

التعلم وتشكيل القيم 26.

ومن القيم الدينية التي احتواها هذا الكتاب قيمة 

التزكية، وقد تشعبت منها قيم فرعية، نحو الرحمة 

الصدق  ونحو  الهرة،  التي حبست  املرأة  يف حديث 

يف قصة الولد الذي كرس الزير، ونحو حب العمل يف 

نشيد النحلة 27. 

هذا  يف  تظهر  التي  الدينية  القيم  ومن   

الحسنة(،  )املعاملة  العمران  قيمة  أيضاً،  الكتاب 

حديث  نحو  والتآزر،  التضامن  قيمتي  عنها  وتتولد 

حق املسلم .28 
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ثانياً: القيم الوطنية:

تتضح أهم مالمح القيم الوطنية يف هذا الكتاب يف 

غرس الروح الوطنية من خالل أساليب مختلفة، منها: 

تلقني التالميذ بعض العبارات الوطنية، نحو: »وطني 

البلد،  ولد  و«أنا  السودان«،  أُحب  و«أنا  السودان«، 

وأنا بنت البلد«. ومنها: استخدام الصور التي يظهر 

القومي  بالزي  فيها األوالد والبنات واآلباء واألمهات 

األنشطة  جميع  يف  النادر  القليل  يف  إال  السوداين 

التي يقومون بها كالقراءة والكتابة والرسم والصالة 

والكلامت  الحروف  تعلم  يف  األمثلة  ومنها:  وغريها. 

الجديدة، حيث ُرِبَط تعليم حرف العني بصور علم 

السودان، ومطالبة التلميد برسمه وتلوينه. كام تظهر 

اإلدارية  بالتقسيامت  السودان  خريطة  الكتاب  يف 

بعص  إىل  اإلشارة  أيضاً  وتظهر  املختلفة.  ألقاليمه 

الفول  محصول  مثل:  الوطنية  الزراعية  املحاصيل 

السوداين29 .

الخامتة:
التي  الدينية  القيم  أبرز  أن  إىل  الدراسة     خلصت 

واملعاملة  والتزكية  التوحيد  هي  الكتاب  تضمنها 

الحسنة. وأن أبرز القيم الوطنية التي حواها الكتاب 

تركيز  وأن  التالميذ.  لدى  الوطنية  الروح  غرس  هي 

الكتاب عىل القيم الدينية كان أكرث من تركيزه عىل 

غري  وسائل  استخدم  الكتاب  وأن  الوطنية.  القيم 

مبارشة تناسب املستوى العمري للتالميذ مثل الصور 

القراءة  مهاريت  اكتساب  يف  تساعد  التي  واألمثلة 

والكتابة.  

والرتبية  اإلسالمية  القيم  العينني،  أبو  عيل خليل مصطفى   1

)بريوت: دار طيبة، 1980(، ص34.

الرتبوية  املنظومة  يف  اإلسالمية  القيم  الصمدي،  خالد  د.   2

املنظمة  )الرباط:  تعزيزها  وآليات  اإلسالمية  للقيم  دراسة 

 ،)2008 إيسيسكو:  والثقافة-  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 

ص38.

ينقسم السلم التعليمي للتعليم العام يف السودان إل ثالث   3

مراحل: مرحلة التعليم قبل املدريس ومدتها سنتان ويبدأ 

األسايس  التعليم  ومرحلة  الرابعة،  سن  من  بها  االلتحاق 

ومدتها مثاين سنوات ويبدأ االلتحاق بها من سن السادسة، 

ومرحلة التعليم الثانوي ومدتها ثالث سنوات.

للتعليم جنيف،  العاملي  املركز  إىل  املقدم  السودان  تقرير   4

 )IBE( الدويل  الرتبية  )مكتب  السودان  يف  التعليم  تطور 

الدورة )48( للمؤمتر العاملي للرتبية )ICE( يف الفرتة من 

25- 28 نوفمرب 2008(، ص8.

البحث  منهج  يف  مقدمة  العزاوي،  كرو  يونس  رحيم  د.   5

العلمي )عامن: دار دجلة، 2008(، ص97.

اللغة،  تهذيب  األزهري،  أحمد  بن  محمد  منصور  أبو   6

املرصية  الدار  )القاهرة:  هارون  السالم  عبد  تحقيق: 

للتأليف والرتجمة، 1975( ، ج9، ص360.

املرجع نفسه، ج9، ص360.  7

املرجع السابق، ج9، ص369.  8

لسان  منظور،  بن  بن عيل  مكرم  بن  محمد  الدين  جامل   9

ومحمد  الكبري  عىل  الله  عبد  األساتذة:  تحقيق  العرب، 

دار  )القاهرة:  الشاذيل  محمد  وهشام  الله  حسب  أحمد 

املعارف، دون تاريخ(، ج42، ص3783.

املرجع نفسه، ج42، ص3783.  10

القرآين  القصص  يف  القيم  حريري،  أحمد  محمد  الله  عبد    11

الرتبية،  كلية  منشورة: جامعة طنطا،  دكتوراه غري  )رسالة 

1988(، ص48.

12  أ.د. فاروق عبده فلية ود. أحمد عبد الفتاح الزيك، معجم 

مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً )اإلسكندرية: دار الوفاء 

لدنيا الطباعة والنرش، 2004(، ص200.

د. عبد الرحمن بن محمد الشعوان، "القيم وطرق تدريسها   13

م9،  امللك سعود  جامعة  "مجلة  االجتامعية  الدراسات  يف 

)1417هـ/   ،  )1( اإلسالمية  والدراسات  الرتبوية  العلوم 

القيم الدينية والوطنية في كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األسا�سي السوداني...

الهوامش
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مقدمة:

الرتبية  تدريس  من  األسمى  الغاية  إّن   

الجزائرية،  املدرسة  يف  االبتدايئ  الطور  يف  اإلسالمية 

التالميذ  لدى  يضفي  سندا  املادة  هذه  جعل  هي 

فهام صحيحا ملبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وقيمه، 

من خالل طريقة التدريس التي يتّبعها املعلم لتبليغ 

مفردات هذه املادة، والتي يتخللها األسلوب السلس 

الذي ينتهجه املدرّس؛ ليمّكن التلميذ من التحصيل 

الجيّد للامدة اللغوية، فمن خالل هذه الكتب التي 

من  جوانب  تضمنت  موضوعاتها،حيث  تنوعت 

واتخاذ  ترسيخها،  عىل  والعمل  اإلسالمية،  العقيدة 

مسلك  وسلّم  عليه  الله  صىل  محمد  النبي  منهج 

ورساجا، من خالل سّنته والحّث عىل اتّباعها.

عرب خمس  اإلسالمية  الرتبية  كتب  توزّعت   

عىل  اشتملت  وقد  االبتدايئ،  التعليم  من  مراحل 

املوضوعات السالفة الذكر، مراعاة لعمر التلميذ من 

السنة األوىل ابتدايئ إىل السنة الخامسة ابتدايئ، هذا 

العقلية  قدراته  مراعاة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

واللغوي  الذهني  باملعجم  التقيّد  أي  واملعرفية؛ 

التي  اللغوية  املفردات  من  يحصله  الذي  للتلميذ 

يتلقها أثناء مرحلة متدرسه يف الطور االبتدايئ.

ال يخفى عىل عاقل أثر الرتبية اإلسالمية يف   

تزويده  ربّاين من خالل  منهاج  التلميذ وفق  تنشئة 

سعادة  يف  العيش  له  تضمن  التي  اإلسالمية  بالقيم 

التي سينالها  السعادة األخروية  دنيوية، ناهيك عن 

إن هو متّسك بتعاليم الدين الحنيف.        

عند  الوقوف  إىل  املداخلة  هذه  تهدف   

الدين  بأمور  املتعلقة  األخالقية  القيم  من  جملة 

القرآنية  النصوص  مختلف  عىل  املوزّعة  والدنيا، 

بالجزائر،  االبتدايئ  التعليم  لتالميذ  تدريسها  املقرر 

للحفاظ  األساسية  الركيزة  هي  األخالق  ومادامت 

الجزائرية  املدرسة  تسعى  وصالحه،  املجتمع  عىل 

من خالل مناهجها التعليمية إىل غرس هذه القيم، 

تحّقق  األخالق  أّن  باعتبار  منها  األخالقية  وخصوصا 

إنسانية اإلنسان، وأّن الطور االبتدايئ يشّكل األرضية 

الخصبة ملسرية تكوين شخصية الطفل ومنّوه عقليا 

ونفسيا ووجدانيا وجسميا، فهي تحتل موقعا مهاّم 

يف النظم التعليمية الجزائرية.

مداخلتي  ارتأيت وسم  تقّدم،  ما  بناء عىل   

النصوص  خالل  من  األخالقية  القيم  اكتساب   " بـ 

 اكت�ساب القيم االأخالقية من خالل الن�سو�س القراآنية
 املقررة يف كتاب الرتبية االإ�سالمية للطور االبتدائي من

التعليم باجلزائر

د. نورالدين درمي بن حممد
قسم اللغة العربية جامعة الشلف

اكتساب القيم األخالقية من خالل النصوص القرآنية املقررة في كتاب التربية اإلسالمية...
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للطور  اإلسالمية   الرتبية  كتاب  يف  املقررة  القرآنية 

االبتدايئ من التعليم بالجزائر"، انطالقا من اإلشكالية 

اآلتية:

الخاصة  التعليمية  املقررات  تسعى  مدى  أي  إىل   _

التعليم  أطوار  مختلف  يف  اإلسالمية  الرتبية  مبادة 

االبتدايئ، إىل تهذيب أخالق الطفل الجزائري وتنشئته 

وفق تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف؟. 

أسعى من خالل هذه املداخلة إىل استقصاء   

اإلسالمية،  الرتبية  كتاب  املتنوعة يف  األخالقية  القيم 

وبيان فاعليتها يف بناء شخصية الطفل املثىل - السيام 

يف ظّل التطور الحضاري الجارف-؛ ألّن القيم األخالقية 

من منظور الدين اإلسالمي ثابتة ال يعرتيها التغيري وال 

الجزائرية  املدرسة  دأبت  لذلك  االضطراب،  يداخلها 

جاهدة لتحقيق القيم األخالقية املثىل وتجسيدها يف 

شخصية الطفل الجزائري.  

1- مفهوم القيم اإلسالمية: 

أّن  عىل  اللغوية  املعجامت  تجمع  تكاد   

صاحب  قال  الثمن،  هو  للقيمة،  اللغوي  املعنى 

به  يقاوم  الذي  الثمن  القيمة   " املنري:  املصباح 

سدرة  مثل  القيم،  والجمع  مقامه  يقوم  أي  املتاع، 

الرازي  وذكر   ،  1" للقيمة  نسبة  قيمّي  وسدر ويشء 

يف مختار صحاحه، ما نصه: " القيمة، واحدة القيم، 

استقام  يقولون  مكة  وأهل  تقوميا،  السلعة  وقّوم 

القاموس  يف  وجاء   ،  " واحد2  مبعنى  وهام  السلعة 

املحيط، أّن " القيمة بالكرس واحدة القيم، وقومت 

السلعة واستقمتها، مثنتها، وقومته عّدلته، فهو قويم 

ومستقيم "3 . 

املعايري  مجموعة   " فهي  االصطالح  يف  أّما   

الكون،  عن  أساسية  تصورات  من  النابعة  واألحكام 

والحياة واإلنسان، واإلله كام صّورها اإلسالم، وتتكون 

لدى الفرد واملجتمع، من خالل التفاعل مع املواقف 

والخربات الحياتية املختلفة بحيث متّكنه من اختيار 

إمكانياته،  مع  تتفق  لحياته،  وتوّجهات  أهداف 

العميل  السلوك  أو  االهتاممات  خالل  من  وتتجّسد 

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة " 4  ، فالسلوك املادي 

مجتمعه،  يف  لديه  تجّسد  والذي  للفرد  املعنوي  أو 

يكسبه قيمة من القيم، تخضع لحكم يستند فيه إىل 

خطاب الرشع. 

أو هي " حكم يصدره اإلنسان عىل يشء ما،   

مهتديا مبجموعة من املبادئ واملعايري التي ارتضاها 

من  عنه  واملرغوب  فيه،  املرغوب  محّددا  الرشع، 

السلوك " 5 .

ويف السياق نفسه جاء الحديث عن مفهوم   

القيم، بأنّها  " مجموعة من األحكام املعيارية املتصلة 

انفعاله  خالل  من  الفرد  يترشبها  واقعية،  مبضامني 

تنال  أن  ويشرتط  والخربات،  املواقف  مع  وتفاعله 

هذه األحكام قبوال من جامعة معينة، حتّى تتجّسد 

يف سياقات الفرد السلوكية، أو اللفظية، أو اتجاهاته 

واهتامماته " 6.

إّن املتمّعن يف التعريفات السابقة ال يقف    

عىل  فهو  وجد  وإن  مضامينها،  يف  بنّي  اختالف  عىل 

من  نوع  مع  يتعداها،  ال  اللفظية  الصياغة  مستوى 

التقديم والتأخري الذي ال يخّل مبضمون هذا التعريف 

أو ذاك، وميكن أن نستنتج منها ما ييل:

- القيمة عبارة عن جملة من املعايري والضوابط.

ويتلقاها  الفرد  من  وتنطلق  مكتسبة  القيمة   -
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املجتمع بالرفض أو القبول.

- تحتكم القيمة دامئا إىل الرشع، فهو املحّدد ملسارها 

اإليجايب الذي يجعلها تلقى قبوال لدى املجتمع الذي 

تطرح فيه.

- ال تنحرص القيمة يف كّل ما هو مادي، بل تتجّسد 

بصورة أوسع يف كّل ما هو غري مادّي.     

باعتبارات مختلفة؛  القيم  تتنوع  القيم:  2- تصنيف 

لذلك نجد لها تقسيامت متعددة، وهي عىل النحو 
اآليت : 7

التي تحتكم  القيم  القيم األخالقية اإلنسانية: وهي 

ضوء  يف  والرّش،  والخري  والخطأ،  الصواب  ملعيار 

املوروثة،  االجتامعية  واألعراف  الدينية،  املعتقدات 

الشعوب، دون مرجعية دينية معينة  تداولتها  التي 

األمانة،  املساواة،  العدالة،  مثل:  بعينه،  جنس  أو 

التسامح، الحرية، النزاهة... وغريها.

إىل  تحتكم  التي  القيم  وهي  االجتامعية:  القيم 

إطار  داخل  جنسه  وبني  الفرد  بني  القامئة  العالقة 

التعاون،  املتبادل،  االحرتام  ومنها:  الواحد،  املجتمع 

نرصة الضعيف، تحّمل املسؤولية... وغريها.

األخالق  تلك  وهي  العقلية:  أو  املعرفية  القيم 

العلمية التي يكون ضابطها سمة عقلية، نحو: الدقة، 

املوضوعية، الفضول... وغريها.

القيم الوطنية: يعرّب عنها باملواطنة الصالحة، وتقوم 

املصلحة  عىل  العامة  املصلحة  تفضيل  أساس  عىل 

الشخصية، منها: التضحية يف سبيل الوطن.

اإليجابية  املميزات  القيم  وهي  الشخصية:  القيم 

ولها  أقرانه،  مع  مقارنة  ما،  مجتمع  داخل  ما  لفرد 

مقابل  الصرب  نحو  السلبية،  املميزات  من  يقابلها  ما 

مقابل  املسؤولية  الجنب،  مقابل  الشجاعة  التهور، 

الالمباالة... وغريها. 

هذه  سياق  يف  القيم،  هذه  من  يهّمنا  وما   

املداخلة، هو القيم األخالقية، التي حاولنا استقراءها 

املراحل  مختلف  يف  اإلسالمية،  الرتبية  كتب  من 

التعليمية يف الطور االبتدائية يف املدرسة الجزائرية) 

السنة األوىل، والثانية، والثالثة(.

ليست الغاية من التعليم يف الطور االبتدايئ   

للتالميذ  أنواعها  مبختلف  املهارات  تلقني  بالجزائر، 

القويم  النهج  عىل  تنشئتهم  عىل  العمل  بل  فقط، 

اإلسالمي  الدين  تعاليم  ضوء  يف  املستقيم  والسلوك 

القيم  غرس  خالل  من  إالّ  ذلك  يكون  وال  الحنيف، 

األخالقية فيهم، فال قيمة لألول يف غياب الثاين، فهو 

املعيار الوحيد الذي يحتكم إليه يف مسريته، فالعلم 

والخلق النبيل كوجهي العملة النقدية الواحدة.

الرتبية  كتب  تضمنتها  التي  األخالقية  القيم   -3

اإلسالمية:     

النص  خالل  من  القيمة  هذه  وتظهر  الطاعة:     -

القرآين املدرج يف كتاب الرتبية اإلسالمية للسنة األوىل 

من التعليم االبتدايئ يف قوله تعاىل " َوقىََض َربَُّك أاَلَّ 

ا يَبْلَُغنَّ ِعْنَدَك  يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا إِمَّ إِ تَْعبُُدوا إاِلَّ 

الِْكرَبَ أََحُدُهاَم أَْو كاَِلُهاَم فاََل تَُقْل لَُهاَم أُفٍّ َواَل تَْنَهرُْهاَم 

َوقُْل لَُهاَم قَْواًل كَِرميًا " 8 ، وهي قيمة أخالقية تربوية، 

والديه،  إىل  اإلحسان  التلميذ  يتعلّم  أن  مضمونها 

فيعمل عىل اكتسابها، أثناء متدرسه يف هذه املرحلة؛ 

وليك يقرب مفهوم هذه القيمة للتلميذ، أرفقت مع 

اآلية الكرمية، صورة ألب وأم وولديهام 9 ، وللصورة 

أهمية قصوى يف تثبيت اآلية يف ذهن التلميذ، حني 

اكتساب القيم األخالقية من خالل النصوص القرآنية املقررة في كتاب التربية اإلسالمية...



 158)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

يربط بينهام، ويحاول أن ميارس هذه القيمة داخل 

أرسته.  فيؤدي حقهام بجميع وجوه اإلحسان القويل 

والفعيل.

وهي  به:  واالستعانة  لله  والشكر  الحمد  بذل   -

قيمة خلقية يتصف به املسلم املقّر بوحدانية الله، 

وألوهيته، تتجىل يف سورة الفاتحة، وهي قوله الله عّز 

الَْعالَِمنَي * الرَّْحَمِن الرَِّحيِم*  لِلَِّه رَبِّ  وجّل " الَْحْمُد 

نَْستَِعنُي*اْهِدنَا  يَّاَك  َوإِ نَْعبُُد  يَّاَك  يِن*إِ الدِّ يَْوِم  َمالِِك 

َغرْيِ  َعلَيِْهْم  أَنَْعْمَت  الَِّذيَن  الُْمْستَِقيَم*رِصَاَط  َاَط  الرصِّ

الِّنَي "،وقد أدرجت يف كتاب  الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َواَل الضَّ

الرتبية للسنة األوىل 10 ، وعىل الرغم من إيجاز هذه 

السورة فقد احتوت عىل ما مل تحتو عليه سورة من 

سور القرآن، فتضّمنت أنواع التوحيد الثالثة: توحيد 

الربوبية، توحيد اإللهية، وتوحيد األسامء والصفات، 

ترسيخ  منها  والهدف   ،11 النبوة  إثبات  وتضمنت 

هذه القيمة يف ذهن التلميذ حتّى ينشأ عىل عقيدة 

تشوبها  وال   شّك  يداخل  ال  سليمة،  رزينة  إسالمية 

شبهة.    

قوله  يف  القرآين  النص  خالل  من  تتجىل  التعاون:   -

َعىَل  تََعاَونُوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  الرِْبِّ  َعىَل  َوتََعاَونُوا   " تعاىل 

تربوية  أخالقية  قيمة  وهي   ،  12  " َوالُْعْدَواِن  اإْلِثِْم 

اجتامعية، يكتسب من خاللها التلميذ قيمة التعاون 

كّل  أقرانه يف  وبني  بينه  تجسيدها  يعمل عىل  التي 

النص  هذا  أّن  ونجد  ذلك،  عىل  فيشّب  األعامل، 

تحتوي   ،  13 الصور  من  مبجموعة  أردف  قد  القرآين 

عىل مظاهر التعاون بني الناس، من مثل: طفل صغري 

فالطفل  الطريق،  قطع  عىل  كفيفا  إنسانا  يساعد 

مبجرّد رؤيته لهذه الصور يربط بينها وبني ما يعيشه 

يف مجتمعه، فيعمل عىل تجسيد ما رأى يف واقعه، 

ومن طبع الطفل التقليد، فيحمله ذلك عليه.

- االستئذان: وتظهر هذه القيمة يف قوله تعاىل " يَا 

َحتَّى  بُيُوتُِكْم  َغرْيَ  بُيُوتًا  تَْدُخلُوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها 

تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعىَل أَْهلَِها َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم لََعلَُّكْم 

الرتبية  كتاب  يف  أدرجت  آية  وهي   ،14 تََذكَُّروَن" 

 ، ابتدايئ، ودعمت بصورة 15  اإلسالمية للسنة األوىل 

لرسم مفهوم االستئذان يف ذهن التلميذ، ففي اآلية 

ملا  االستئذان،  عّز وجّل عىل وجوب  الله  إرشاد من 

فيه حفظ وسرت ، وهي قيمة عالية يكتسبه التلميذ 

أبويه، ويفعل  فيستأذن عىل  ويوظّفها داخل أرسته 

االستئذان   " وقد سّمي  ... وهكذا،  مع جريانه  ذلك 

استئناسا؛ ألّن به يحصل االستئناس، وبعدمه تحصل 

الوحشة " 16 .      

يكتسبها  أخالقية  تربوية  قيمة  وهي  الطهارة:   -

يف  عليه  املقرر  القرآين  النص  خالل  من  التلميذ 

قوله  يف  وذلك  االبتدايئ،  التعليم  من  األوىل  املرحلة 

الُْمتَطَهِِّريَن  َويُِحبُّ  اِبنَي  التَّوَّ يُِحبُّ  اللََّه  إِنَّ   " تعاىل 

الحيس  التّطهر   عن  الحديث  اآلية  تضمنت   ،  "  17

به  واملقصود  املعنوي  والتطهر  األبدان،  وهو طهارة 

االبتعاد عن األخالق الرذيلة واألفعال الخسيسة، أو 

إن شئت طهارة الروح، وقد أرفقت هذه اآلية بجملة 

لتجعل  الطهارة،  نوعي  عن  املعرّبة   ،  18 الصور  من 

بطهارة  فيعتني  املجتمع  يف  سياقاتها  يحايك  التلميذ 

بدنه وروحه.

- التحية:  وتظهر هذه القيمة يف النص القرآين الوارد 

قوله  يف  األوىل،  للسنة  اإلسالمية  الرتبية  كتاب  يف 

أَْو  ِمْنَها  ِبأَْحَسَن  فََحيُّوا  ِبتَِحيٍَّة  ُحيِّيتُْم  َوإَِذا   " تعاىل 

ٍء َحِسيبًا 19 " ، وهي  رُدُّوَها إِنَّ اللََّه كَاَن َعىَل كُلِّ يَشْ

بها،  يتحىل  أن  املسلم  اجتامعية، عىل  تربوية  قيمة 

يكتسبها التلميذ يف الطور األول من تعليمه املدريس، 

من  مبجموعة  اآلية  أرفقت  ذهنه  إىل  ولتقريبها 
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الصور ألطفال يتبادلون التحية 20 ، واالبتسامة تعلو 

محياهم، والتحية " اللفظ الصادر من أحد املتالقيني، 

عىل وجه اإلكرام والدعاء، وما يقرتن بذلك اللفظ من 

الرشع  بها  ورد  ما  وأعالها   ،  21  " ونحوها  البشاشة 

وهي " السالم ".

- طلب العلم: وتظهر من خالل قوله تعاىل " قُْل َهْل 

يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن " 22 ، وهي 

العلم  طالب  بني  الفرق  تبنّي  عالية،  أخالقية  قيمة 

الرشعي،  العلم  دلّت عىل طلب  وإن  وتاركه، وهي 

ينتفع  ماّم  الدنيوي  العلم  ترك طلب  يعني  ال  فهذا 

به املسلمون يف الدنيا، وليك ترّسخ يف ذهن التلميذ 

مع  أمني(  اسمه  لطفل)  بصورة  دّعمت  املبتدئ، 

بأسئلة يف مستوى  الصورة  يتحاوران، وذيّلت  جّده 

قدرات التلميذ، وكفاءته اللغوية، من نحو: ماذا ترى 

التي  اآلية  تحث  ما  يتحدثان؟ عىل  عّم  الصورة؟  يف 

ترسيخ هذه  كبري  يف  أثر  وللصورة  أمني؟23.  سمعها 

القيمة لدى التلميذ.

- أركان اإلميان : ونتبنّي ذلك من خالل قوله تعاىل " 

آَمَن الرَُّسوُل مِبَا أُنْزَِل إِلَيِْه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن كُلٌّ آَمَن 

ِمْن  أََحٍد  بنَْيَ  نَُفرُِّق  اَل  َورُُسلِِه  وَكُتُِبِه  َوَماَلئَِكِتِه  ِباللَِّه 

رُُسلِِه" 24 ، وقد تّضمنت قيمة أخالقية عقائدية، متثّل 

صلب العقيدة، فجاءت جامعة لكّل شطر من أشطر 

وشجرة  حراء،  غار  بصور:  اآلية  ذيّلت  وقد  اإلميان، 

وبتمعن   ،  25 مصحفا  يحمل  لطفل  وصورة  األنبياء، 

وإشارات  دالالت  تضمن  قد  نجدها  الصور  هذه 

تسهم يف فهم منطوق اآلية الكرمية، فريسخ معناها 

يف ذهن التلميذ وما يلبث يعمل عىل تجسيدها يف 

مراحل نشأته وحياته.

 ،  26 العرص  قيمة أخالقية تظهر يف سورة  الوقت مثني:   -

 * لَِفي ُخرْسٍ اإْلِنَْساَن  إِنَّ   * َوالَْعرْصِ وهي قوله تعاىل" 

ِبالَْحقِّ  َوتََواَصْوا  الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  إاِلَّ 

الله  أقسم  السورة  هذه  ويف  رْبِ"،  ِبالصَّ َوتََواَصْوا 

بالعرص) الليل والنهار كام جاء عند املفرسين(، مثبتا 

الخسارة لكّل إنسان، ويستثنى من ذلك من اتّصف 

والتوايص  الصالح،  والعمل  اإلميان،  صفات:  بأربع 

بالحق والتوايص بالصرب 27 ، فمن بذل وقته يف هذه 

فباألولني  اآلخرة،  و  الدنيا  ثواب  ونال  سعد  األربع 

ويف  غريه،  يكّمل  وباألخريين  نفسه،  اإلنسان  يكّمل 

الرتبية اإلسالمية لهذا املستوى ذيّلت السورة  كتاب 

تعلّمه  ما  إىل  يشري   مثني  الوقت  عنوانه  مبلخص 

التلميذ من السورة )الصالة، الدراسة، التعاون، زيارة 

التلميذ  عمر  فيه  يراعى  سلس  بأسلوب  األقارب...( 

القيمة  هذه  ليستحرض  والفكرية  اللغوية  وقدراته 

ويحاول تجسيدها يف حياته.

- معرفة أسامء الله الحسنى الله: ) الخالق والرزّاق( 

ويظهر ذلك من خالل قوله تعاىل " الَِّذي َخلََقِني فَُهَو 

يَْهِديِن* َوالَِّذي ُهَو يُطِْعُمِني َويَْسِقنِي" 28 ، ويف اآليتني 

الكرميتني قيمة أخالقية عقدية، تتمثل يف أّن الله عّز 

للمصالح  والهداية  الخلق  بنعمة  املتفرد  هو  وجّل 

الدينية والدنيوية، وبعد ذلك جاء تفصيل بعضها ) 

القيمة  هذه  ولرتسيخ  السقاية...(  اإلطعام،  الهداية، 

ذيّلت اآليتان بصور من الطبيعة 29 ، وبقراءة رسيعة 

قد  الطبيعة  يف  الجاري  املاء  أّن  تشري  أنّها  نجد  لها 

جرى بقوة الله تعاىل، وإطعام العصفور لفراخه كان 

مبشيئة الله تعاىل عىل الرغم من ضعف الطائر وال 

ومناط  فيه،  الله  أودعها  التي  الغريزة  إالّ  له  حول 

التلميذ ليدرك يف  القيمة أن يكتسبها  األمر يف هذه 

وقُوتَه،  الحّق،  طريق  إىل  هدايته  أن  تالية  مرحلة 

وسقايته كّل ذلك بيد الله عّز وجّل. 

اكتساب القيم األخالقية من خالل النصوص القرآنية املقررة في كتاب التربية اإلسالمية...
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- الدعوة إىل وحدانية الله وقدرته: تتجىل يف سورة 

اإلخالص، وهي قوله تعاىل " قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد* اللَُّه 

أََحٌد  كُُفًوا  لَُه  يَُكْن  يُولَْد*َولَْم  َولَْم  يَلِْد  لَْم  َمُد*  الصَّ

وهي  عقائدية،  أخالقية  قيمة  السورة  تضمنت   "

الله عّز وجّل، وكامل قدرته،"  الداللة عىل وحدانية 

فهذه السورة مشتملة عىل توحيد األسامء والصفات 

بصور دّعمت  التلميذ  من  مضمونها  ولتقريب   ،30" 

 وأسئلة 31  له ليتمّكن بلطف من فهم معاين السورة 

فيدرك معها هذه القيمة، وملخص أبرز فيه اسمني 

رشح  )الواحد،القادر(  الحسنى  الله  أسامء  من 

عىل  ليسهل  اللفظ،  ودقة  العبارة  بلطف  معناهام 

التلميذ حفظهام، والعمل عىل تجسيد هذه القيمة 

يف له ليتمّكن بلطف من فهم معاين السورة فيدرك 

معها هذه القيمة يف حياته. 

- الكرم واإلخالص: وتظهر هاتان القيمتان يف سورة 

يِن  ُب ِبالدِّ املاعون، وهي قوله تعاىل" أََرأَيَْت الَِّذي يَُكذِّ

طََعاِم  َعىَل  يَُحضُّ  َواَل   * الْيَِتيَم  يَُدعُّ  الَِّذي  فََذلَِك   *

الِْمْسِكنِي * فََويٌْل لِلُْمَصلِّنَي * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم 

َومَيَْنُعوَن الاَْمُعوَن "،  الَِّذيَن ُهْم يُرَاُءوَن *  َساُهوَن * 

وهام قيمتان أخالقيتان، ففي بداية السورة حّث عىل 

متنها  ويف  إليهام،  واإلحسان  واملسكني  اليتيم  إكرام 

املحافظة عىل الصالة، ويف آخرها حّث عىل اإلخالص 

يف جميع األعامل الدينية والدنيوية، فاملدرسة تضم 

جميع أبناء الجزائر مبختلف طبقاتهم، لذلك يحرص 

من  التالميذ  لدى  القيم  هذه  تجسيد  عىل  املعلّم 

خالل إفهامها لهم، ويف كتاب الرتبية اإلسالمية لهذا 

، أرفقت السورة برشح مبسط لها، روعي   32 الطور 

والفكرية،  اللغوية  وقدرته  التلميذ  مستوى  فيه 

)إكرام  السورة  من  تعلّمه  ما  عىل  يشتمل  وملخص 

اليتيم، مساعدة املحتاجني، املحافظة عىل الصلوات، 

الحرص عىل فعل الخري(.

يف  تتجىل  قيمة  وهي  الوضوء:  تعلّم  عىل  الحّث   -

اَلِة  قوله تعاىل" يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا قُْمتُْم إىَِل الصَّ

َواْمَسُحوا  الَْمرَاِفِق  إىَِل  َوأَيِْديَُكْم  ُوُجوَهُكْم  فَاْغِسلُوا 

ِبرُُءوِسُكْم َوأَرُْجلَُكْم إىَِل الَْكْعبَنْيِ " 33 ، ففي اآلية قيمة 

بها،  االتصاف  املؤمن  عىل  يجب  تعبّدية  أخالقية 

وهي أن يكون طاهر البدن والروح، ويف اآلية وجوب 

به  جاءت  ذلك  وتفصيل  للصالة،  والطهارة  الوضوء 

السنة النبوية، وليك يقف التلميذ عىل معنى الوضوء 

وكيفيته أرفقت اآلية يف كتاب الرتبية اإلسالمية 34 ، 

بصور توّضح جميع مراحل الوضوء وكيفيته) فرائضه 

القيمة يف هذا املستوى  وسننه(؛ وقد اختريت هذه 

بإحكام ألّن سّن التلميذ ) سبع سنوات(، يوافق السن 

الرشعي الذي يؤمر فيه الطفل بالصالة، فيعمل عىل 

تقل  ال  أخرى  لقيمة  ليستعّد  القيمة،  هذه  تجسيد 

عنها أهمية وهي مالزمة لها ال تفارقها أبدا.   

خالل  من  القيمة  هذه  وتتجىل  الصالة:  إقامة   -

كِتَابًا  الُْمْؤِمِننَي  َعىَل  كَانَْت  اَلَة  الصَّ إِنَّ  تعاىل"   قوله 
َمْوقُوتًا " 35  وهي قيمة أخالقية تعبّدية، دلّت عىل 

ولتقريب  الرشع،  حّددها  أوقات  يف  الصالة  فرضية 

معناها عند التلميذ يف هذا املستوى ) السنة الثانية 

يصيّل،  لطفل  أرفقت بصورة  االبتدايئ(،  التعليم  من 

الصالة  أقوال  مبسط  بشكل  يلخّص    36 وجدول 

وحركات املصيل. ونرى بأّن هذه القيمة تلت مبارشة 

القيمة التي قبلها. 

- املحافظة عىل الصلوات: وتظهر  هذه القيمة من 

اَلِة  َوالصَّ لََواِت  الصَّ َعىَل  َحاِفظُوا   " تعاىل  قوله  خالل 

الُْوْسطَى َوقُوُموا لِلَِّه قَانِِتنَي 37 " ، ففي اآلية أمر من 

الوسطى،  والصالة  الصالة  باملحافظة عىل  تعاىل  الله 
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وأركانها،  ورشوطها،  بوقتها،  أداؤها   " ذلك  ومعنى 

وخشوعها، وجميع ما لها من واجب ومستحب 38"  

إكسابها  املدرّس عىل  قيمة أخالقية يعمل  ويف ذلك 

تيل  قيمة  وهي  العمرية،  املرحلة  هذه  يف  للتلميذ 

القيمتني السابقتني)الحّث عىل تعلّم الوضوء، إقامة 

الصالة(، من خالل الحوار القصري 39  الذي أدرج مع 

الطفل  بني  خطاب  ومضمونه  الكرمية،  اآلية  هذه 

ركعاتها،  وعدد  اليوم  يف  الصلوات  عدد  حول  وأّمه 

ثّم أردف بجدول يبّني عدد الصلوات بأسامئها وعدد 

ركعاتها، ليتمّكن التلميذ من معرفتها وإدراكها، ومن 

أرسته  من  بدءا  حياته  تجسيدها يف  منه  يطلب  ثّم 

التي ستساعده ال محالة يف تعلّمها واملحافظة عليها. 

قوله  يف  تتجىل  قيمة  املسجد:  بآداب  الّتحيل   -

تعاىل قال تعاىل" يَا بَِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنتَُكْم ِعْنَد كُلِّ 
 

َمْسِجٍد 40"   نستشف من اآلية الكرمية قيمة أخالقية 

من واجب املسلم أن يجسدها حينام يقصد املسجد، 

فاللباس الحسن النظيف يجعل من املصيل يف راحة 

من  يكتسبها  التي  الراحة  تلك  إىل  تضاف  نفسية 

القيمة إىل  الروح، وليك يقرّب مضمون هذه  طهارة 

تلخص   ،  41 الصور  من  مبحموعة  دّعمت  التلميذ، 

مجمل اآلداب التي ينبغي أن يتحىل بها املصيل سواء 

يف ثوبه أو يف مكان عبادته )املسجد(.

أخالقية،  قيمة  وهي  واإلرساف:  التبذير  تفادي   -

ُه َوالِْمْسِكنَي  تتجىل يف قوله تعاىل " َوآِت َذا الُْقْرىَب َحقَّ

كَانُوا  ِريَن  الُْمبَذِّ إِنَّ   * تَبِْذيرًا  ْر  تُبَذِّ َواَل  ِبيِل  السَّ َوابَْن 

يْطَاُن لَِربِِّه كَُفوًرا " 42 ، ويف  يَاِطنِي وَكَاَن الشَّ إِْخَواَن الشَّ

قوله تعاىل " يَا بَِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنتَُكْم ِعْنَد كُلِّ َمْسِجٍد 

بُوا َواَل ترُْسِفُوا إِنَُّه اَل يُِحبُّ الُْمرْسِِفنَي 43 "  وَكُلُوا َوارْشَ

، ففي هذه اآليات الكرميات، يدعو الله عّز وجّل إىل 

االعتدال يف األمور كلّها، وعىل من ذلك متاما فإّن " 

الشيطان ال يدعو إال إىل كّل خصلة ذميمة، فيدعو 

إىل  دعاه  فإذا عصاه،  واإلمساك،  البخل  إىل  اإلنسان 

اإلرساف والتبذير " 44    ولرتسيخ هذه القيمة لدى 

اآليتني قصة  أدرج مع  ابتدايئ  الثالث  الصف  تالميذ 

بجانب حاوية  قصرية مع صورة معرّبة) خبز مرمي 

ويف  واإلرساف،  التبذير  حول  مضمونها   45 قاممة( 

التلميذ مراجعة مكتسباته  نهاية الدرس يطلب من 

اتجاه هذه القيمة، فيسأل بسؤال يراعى فيه قدراته 

الفكرية واللغوية عن مفهوم التبذير وكيفية تجّنبه، 

ثّم  القيمة،  اآليات حول هذه  من  فهمه  ما  ويثبت 

وبهذا  لغوية،  متارين  بشكل  عنه  اإلجابة  يحاول 

عىل  فيعمل  ذهنه  يف  القيمة  هذه  ترّسخ  الشكل 

تجسيد يف محيطه ومع أفراد أرسته ومجتمعه.

تظهر  أخالقية  قيمة  اإلسالم:  يف  املسجد  مكانة   -

َمْن  اللَِّه  َمَساِجَد  يَْعُمُر  َا  إمِنَّ تعاىل"  قوله  خالل  من 

كَاَة  الزَّ  - َوآىَت  اَلَة  الصَّ َوأَقَاَم  اآْلِخِر  َوالْيَْوِم  ِباللَِّه  آَمَن 

ِمَن يَُكونُوا  أَْن  أُولَِئَك  فََعىَس  اللََّه  إاِلَّ  يَْخَش   َولَْم 
اآلية  هذه  من  األسمى  والغاية   ،  "46 الُْمْهتَِديَن   

التنبيه عىل أمر مهّم يف حياة املسلمني، وهي عامرة 

املساجد؛ ملا يف ذلك من داللة عىل التكافل واألخوة 

إال  ذلك  يكون  وال  املسلمني،  بني  والتآلف  واملحبة 

من الذين اتّصفوا بالصفات الواردة يف اآلية ) اإلميان 

الزكاة(،  وإيتاء  الصالة،  وإقامة  اآلخر،  واليوم  بالله 

التلميذ يف هذا الطور  القيمة من  وليك تقرّب هذه 

) السنة الثالثة من التعليم االبتدايئ(، أرفقت  اآلية 

عىل  البنه  األب  من  نصيحة  تضمنت  قصرية  بقصة 

بإرشاده  املساجد،  يف  الجامعة  مع  الصالة  أهمية 

بتامرين  أردفت  ثّم  الصالة،  فضائل  به  كتيّب  إىل 

يف  املساجد  دور  توّضح  التلميذ  مستوى  بسيطة يف 

الثالث:  املساجد  املسلمني، وأسئلة عن مواقع  حياة 
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األقىص،  واملسجد  النبوي،  واملسجد  الحرام،  املسجد 

الطفل  الدرس بسؤالني آخرين عن شعور  ثم يختم 

يّدل  وهذا  املسجد،  يف  الجامعة  يؤدي صالة  حينام 

داللة واضحة عىل السعي لتثبيت هذه القيمة لدى 

تالمذة هذا الطور.   

- قصة اإلنسان األول: قيمة أخالقية تربط اإلنسان 

مباضيه السحيق من جهة الخلق، وتظهر من خالل 

قوله تعاىل " إِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة إِينِّ َخالٌِق برََشًا ِمْن 

فََقُعوا  ُروِحي  ِمْن  ِفيِه  َونََفْخُت  يْتُُه  َسوَّ فَِإَذا   * ِطنٍي 

لَُه َساِجِديَن * فََسَجَد الَْماَلئَِكُة كُلُُّهْم أَْجَمُعوَن * إاِلَّ 

اآليات  يف   ،  47  " الَْكاِفِريَن  ِمَن  وَكَاَن  اْستَْكرَبَ  إِبْلِيَس 

تّم  فلام   " السالم،  عليه  آدم  خلق  قصة  الكرميات 

واملالئكة  آدم  الله  وامتحن  وروحه،  بدنه  يف  خلقه 

يف العلم، وظهر فضله عليهم، أمرهم الله بالسجود، 

 ،  "48 يسجد  مل  إبليس  إالّ  أجمعون  كلهم  فسجدوا 

الرصاع  يزال  عّز وجّل. وال  الله  أمر  واستكرب وعىص 

قامئا بني بني آدم والشيطان اللعني إىل أن يرث الله 

األرض ومن عليها. واألوىل أن يعرف اإلنسان طبيعة 

بها  ويرقى  الشبهات  نفسه  عن  يدفع  حتّى  خلقه 

أعىل املراقي، فكيف يدعي الجهلة أن أصل اإلنسان 

قرد؟؟. وليك تثبّت هذه القيمة املهمة لدى التلميذ، 

استهل الدرس بأسئلة عن اإلنسان األول وكيف ظهر 

ذهن  تخالج  قد  أسئلة  وهي  األرض،  سطح  عىل 

التلميذ يف هذا العمر )8سنوات(، فيجاب عنها بأنّه 

آدم عليه السالم أبو البرشية 49 ، وترسد قصة نزوله 

إىل األرض، ثم يختتم الدرس بأسئلة عن آدم ) خلقه، 

مادة خلقه، قصة نزوله إىل األرض...( بأسلوب سلس 

تراعى فيه مقدرة التلميذ الفكرية واللغوية.  

أخالقية  قيمة  وهي  الحسنى:  الله  أسامء  معرفة   -

اأْلَْساَمُء  َولِلَِّه   " تعبّدية تتجىل من خالل قوله تعاىل 

الُْحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها " 50، يف اآلية الكرمية بيان لعظمة 

األسامء   " لله  وأّن  أوصافه،  وسعة  وجّل  عّز  الله 

الحسنى، أي له كّل اسم حسن، وضابطه أنّه كّل اسم 

داّل عىل صفة كامل عظيمة، وبذلك كانت حسنى، 

فإنّها لو دلّت عىل غري صفة، بل كانت علام محضا مل 

تكن حسنى، وكذلك لو دلّت عىل صفة ليس بصفة 

كامل، بل إّما صفة نقص أو صفة منقسمة إىل املدح 

والقدح، مل تكن حسنى، فكّل اسم من أسامئه، دال 

عىل جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع 

الله الحسنى  51، وتلك هي حقيقة أسامء  معناها " 

ولتثبيت  بها،  الله  دعوة  فوجب  نعتقد،  التي  كلّها 

بقصة  الدرس  استهل  التلميذ  القيمة يف ذهن  هذه 

فباتت  ولدها،  مرض  امرأة  أن  مضمونها   52 قصرية 

بعض  ترّدد  سمعها  الحال  تلك  يف  وهو  له،  تدعو 

أسامء الله الحسنى، وحني بدأ يتامثل للشفاء سألها 

بأنّها  التي كانت ترددها، فأخربته  عن هذه األسامء 

أسامء الله الحسنى، التي أمرنا أن ندعوه بها، وتلت 

القيمة يف حياته،  التلميذ هذه  عليه اآلية، وليجّسد 

أردفت اآلية مبجموعة من التامرين اللغوية بأسلوب 

عّز  الله  أسامء  عن  أسئلة  تضمنت  ومفهوم،  بسيط 

الله  صىل  الرسول  حديث  معها  أيضا  وأدرج  وجّل، 

غري  مئة  اسام،  وتسعني  تسعا  لله  إّن   " وسلّم  عليه 

واحد، من أحصاها دخل الجّنة "، ليبنّي للتلميذ عدد 

أسامء الله الحسنى، حتّى ميكن له تردادها. 

الدعاء: وهي قيمة أخالقية تعبّدية، تتجىل  - فضل 

يف قوله تعاىل " َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِن أَْستَِجْب لَُكْم 53" 

بعباده  وجّل  عّز  الله  لطف  لنا  تبنّي  قيمة  وهي   ،

" ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إىل ما فيه صالح 

العبادة،  دعاء  بدعائه  وأمرهم  ودنياهم،  دينهم، 

 ،  "  54 لهم  يستجيب  أن  ووعدهم  املسألة،  ودعاء 

بحاجة  إليه،  مفتقر  مّنا  وكّل  العبادة،  مخ  فالدعاء 
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ماسة إليه، ولعلم الله رشّعه وبنّي أحكامه، وفّصلت 

القيمة  وليقرب معنى هذه  النبوية،  السنة  أحكامه 

املهمة يف حياة اإلنسان، أرفق الدرس بقصة تضمن 

العبد لربّه يف  أهمية الدعاء للغري، ومعناه، وافتقار 

الدرس  ويختتم  سعته،  وقلّة  واآلخرة،  الدنيا  أمور 

أو  والجواب،  السؤال  بطريقة  لغوية،  بتامرين 

جاهدا  التلميذ  ليعمل  ذلك  وكّل  والخطأ،  الصحيح 

عىل تجسيد هذه القيمة يف ما ينفعه يف أمور دنياه 

وآخرته. 

- الصرب والنصيحة وإتقان العمل: وهي قيم أخالقية 

تضّمنتها قصة النبي نوح عليه السالم، وقد أشري إليها 

يف كتاب السنة الثالثة ابتدايئ من خالل قوله تعاىل " 

ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم ِمنَّا َوبَرَكَاٍت َعلَيَْك َوَعىَل أَُمٍم 

ْن َمَعَك " 55، ال يخفى عىل أحد مّنا قيمة القصص   ِممَّ

القرآن الكريم كثري  القرآين وما يحمله من عرب، ويف 

تتجىل  نوح  قصة  عّدة، ويف  مناسبات  منه، سيق يف 

إال  سنة  ألف  قومه  دعوة  الزم  فقد  الصرب،  قيمة 

خمسني، وقيمة إتقان العمل حني صنع الفلك بوحي 

املاء  النصيحة حني طغى  الله عّز وجّل، وقيمة  من 

تثبّت  وليك  معه،  بالركوب  كبده  وفلذة  ابنه  ونصح 

أحداث  عليهم  عرضت  التالميذ،  لدى  القيم  هذه 

قصة نوح عليه السالم يف شكل جمل قصرية معرّبة 

روعي فيها مستواهم الفكري واللغوي 56 ، وأردفت 

التلميذ  ليعمل  النهاية  يف  اللغوية  التامرين  ببعض 

عىل تجسيد ما فهمه منها يف حياته اليومية، ويتمثّلها 

استقرائنا لكتب  الذي يعيش فيه. حني  يف مجتمعه 

أمر  وقفنا عىل  االبتدايئ،  الطور  اإلسالمية يف  الرتبية 

يسرتعي االهتامم، وهو إعادة بعض القيم، وعرضها 

التي سبق وأن ذكرناها يف  يف نصوص قرآنية، كتلك 

إىل  واإلحسان  كالتعاون  البحث،  هذا  من  موضع 

الوالدين مثال، وغريها كثري، ال يسعنا املجال لذكرها 

يف هذا املوضع.

خامتة:

اإلسالمية،  الرتبية  لكتب  املتأنية  الدراسة  هذه  بعد 

املوّجهة لتالميذ الطور االبتدايئ بالجزائر، خلصنا إىل 

النتائج اآلتية:

يف  اإلسالمية  الرتبية  كتب  تضمنت    -

األخالقية  القيم  من  مجموعة  املختلفة  املستويات 

فيه  روعي  بسيط  بشكل  عرضت  وقد   ، اإلسالمية 

يف  أيضا  واعتمد  واللغوي،  الفكري  التلميذ  مستوى 

تثبيتها لدى التالميذ عىل عدة طرائق منها: األسلوب 

الحواري،  األسلوب  اللغوية،  التامرين  القصيص، 

الحفظ الدوري، التكرار )تكرار القيمة(.

للقيم األخالقية أهمية قصوى لدى التلميذ    -

صالحا،  طفال  منه  تجعل  فهي  االبتدايئ،  الطور  يف 

فينشأ عىل أسس سليمة ينتفع بها هو أّوال واملجتمع 

الذي يعيش فيه ثانيا.

مبّكر   سّن  يف  األخالقية  القيم  تقديم  إّن    -

إىل  والسعي  اإلسالمي،  املنهج  ضوء  عىل  للتلميذ 

تقريبها إىل ذهنه يف إطار تعليمي ممنهج، يعمل فيه 

املدرّس عىل إكسابها له، يجعل التلميذ طيعا سيعمل 

عىل توظفيها يف حياته ال محالة.

إّن الكتاب املدريس وسيلة فّعالة، لنرش القيم    -

األخالقية يف الوسط الرتبوي بني التالميذ، خاصة إذا 

اللغوية  الفئات العمرية للتالميذ، والكفاءة  روعيت 

لديهم.     

نصوص  يف  مضّمنة  األخالقية  القيم  جاءت    -

أو ثالث،  آيتني  أو  آية  إّما يف  فكانت  قرآنية قصرية، 

أن  شأنه  من  األمر  وهذا  السور،  قصار  يف  وإّما 

يسّهل عىل التلميذ حفظها فرتسخ معها القيمة التي 

تضمنتها السورة أو اآلية.
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خلفية الدراسة :

يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي وظهور العوملة 

انعكس كل ذلك عىل املجتمعات واالفراد  الجديدة 

بصورة سلبية ادت اىل احداث تغيريات جذرية عىل 

والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  املستويات  كافة 

مألوفة  غري  وسلوكيات  جديدة  قيم  منظومه  وابرز 

هي  كانت  اخرى  قيم  ضعف  اىل  ادى  وباملقابل 

السائدة يف املجتمع )قطب وسمري 2006(.

مجتمع  ألي  االجتامعي  البناء  اساس  القيم  وتعترب 

دور  عنارصه  بكافه  التعليمي  النظام  وبتحمل 

ومسؤولية كبرية يف تشكيل منظومة القيم لدى االجيال 

الناشئة من خالل اكسابهم السلوكيات االيجابية التي 

تساعدهم عل التكيف مع مجتمعهم بفاعلية سواء 

)2017,Rajendra( بالحارض ام باملستقبل

وتعترب القيم من اهم موجهات السلوك البرشي وقد 

والفكر  والغايات  لألهداف  تبعا  تعريفاتها  تعددت 

 هدفت الدراسة الحالية  التعرف اىل منظومة القيم السائدة لدى عينة من طلبة الجامعة وقد

 تم اتباع املنهج الوصفي ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة لقياس منظومة القيم مؤلفة

 من اربعة  مجاالت  بلغ عدد فقراتها )49( فقرة تم التأكد من صدقها وثباتها وقد طبقت عىل

 عينة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية تألفت من )150( طالبا وطالبة وقد اظهرت

 النتائج ان اكرث القيم شيوعا لدى الطلبة هي الدينية واقلها السياسية ، كام اظهرت النتائج عدم

 وجود فروق ذات داللة احصائية يف منظومة القيم تعزى ملتغري الجنس ، وقد اظهرت النتائج ان

 اكرث العوائق التي تحول دون متثل القيم هي : عدم وجود بيئة داعمة للتمثل داخل املجتمع،

والفضائيات االجتامعي  التواصل  ومواقع  باملجتمع،  يحيط  الذي  واالجتامعي  الثقايف   والتلوث 

 ووسائل االعالم لها دور كبري يف اضعاف القيم، وعدم وجود قوانني رادعة داخل املجتمع تلزم

.رضورة االلتزام باملجتمع ،والعوملة ودورها يف اضعاف الجانب القيمي

الكلامت املفتاحية: منظومة القيم ، طلبة الجامعة

امللخص:

منظومة القيم ال�سائدة لدى عينة من طلبة اجلامعة

د. هبة رافع عبيدات
)جامعة العلوم والتكنولوجيا / االردن(

اأ. الدكتور هاين حتمل عبيدات
)جامعة اليرموك / االردن(

&
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فقد عرفها )املنصور ،2017( عىل انها االحكام التي 

يصدرها االفراد عىل موضوع معني يف ضوء مجموعة 

املجتمع  افراد  قبل  من  وضعها  تم  مرغوبه  معايري 

املرغوب،  غري  من  املرغوب  فيها  تحديد  تم  والتي 

بني  تفاهامت  انها  عىل   )2011، )دبله  عرفها  بينام 

اعضاء املجتمع حول االشياء املقبولة وغرب املقبولة، 

التصورات  انها  عىل  عرفها  فقد  )الجالد،2007(  اما 

اليها  يتوصل  التي  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية 

الفرد بتفكر وتأمل وتشكل لدية مجموعة من املعايري 

التي ميكنه من خاللها الحكم عىل االشياء. وعرفها كل 

 Halstead, Taylor, &(وتايلر وتايلر  هالستيد  من 

Taylor ,2000 )  عىل انها املبادئ والقناعات التي 

تعمل كدليل للسلوك وتكون مبثابة معايري يتم من 

خاللها الحكم عىل االشياء الجيدة واملرغوب فيها.

مكونات  ثالثة  للقيم  ان   )2016( العجمي  ويرى 

االعتقادات  اىل  يشري  الذي  املعريف  باملكون  تتمثل 

واملعلومات لدى الشخص حول القيمة ويوصف هذا 

الجانب وفقا لثالثة خصائص وهي التميز والتكامل 

باالستجابات  ويتمثل  الوجداين  واملكون  والعمومية، 

املكون  اما  القيمة،  اتجاه  الشخص  لدى  االنفعالية 

يظهرها  التي  بالسلوكيات  فيتمثل  السلويك  املهاري 

موجهه  مبثابة  وتكون  معينة  مواقف  يف  الشخص 

لسلوك االفراد .

وترى الرصايرة )2013( ان هناك العديد من مصادر 

ومصدرة  االسالمي  بالفكر  تتمثل  القيم  اشتقاق 

واالجامع  والحديث  النبوية  والسنة  الكريم  القران 

بتجارب  املتمثل  االنساين  الرتاث  اىل  باإلضافة   ،

يتمثل  االخري  املصدر  ،اما  النبيلة  الحضارات وقيمها 

بواقع املجتمع االسالمي املعارص والذي يختلف من 

مجتمع ألخر حسب منظومة القيم التي يؤمن بها.

واذا نظرنا اىل القيم نستنتج انه ال يوجد اتفاق عىل 

االهداف  حسب  تختلف  يف  حولها  واحد  تصنيف 

تصنيف  القيم  تصنيفات  اشهر  من  ولعل  واملحتوى 

يتضمن  حيث  )بالل،2008(  يف  الوارد  سربنجر 

وجاملية،  وسياسية،  نظرية،   : قيم  اىل  تصنيفها 

)طالفحة،2009(  صنفها  وقد   ، ودينية  واجتامعية، 

وفقا ملستوياتها اىل قيم جامعية واخرى فردية وقيم 

اىل  وفق مصدرها  وقيم عضوية، كام صنفها  نوعية 

عنها  تصدر  التي  باملثريات  وتتعلق  موضوعية  قيم 

الذين  ذاتهم  االشخاص  وتعني  ذاتية  وقيم  القيم، 

يشري  اليها، كام  ينظرون  التي  االشياء  قيم  يحددون 

اىل ان هناك قيم عامة وتتعلق بجميع افراد املجتمع 

املجتمع  داخل  معينة  بفئه  وتتعلق  خاصة  وقيم 

القيم اىل قيم تتعلق  ،بينام صنف )عبيدات،1997( 

باملجتمع وعالقات االفراد مع بعضهم البعض ،وقيم 

األرسة  افراد  عالقة  تنظم  التي  وهي  باألرسة  تتعلق 

التي  وهي  باملدرسة  تتعلق  وقيم  متاسكها،  وتحفظ 

تنظم عالقة افراد النظام التعليمي مع بعضهم ومع 

اشاروا  فقد  والزيادي،2001(  )الخطيب  اما  الطلبة، 

اىل تصنيف اخر للقيم يتمثل بالقيم املطلقة كالحق 

الثاين  ،والشكل  بالثبات  وتتصف  والجامل  والخري 

القيم النسبية وهي متغريه ال يطلبها االنسان لذاتها 

بالقيم  وتسمى  عليها  يحصل  التي  للمنفعة  وامنا 

الوسائلية.

تعرض  وقد  متعددة  وفوائد  كبرية  اهمية  وللقيم 

ودورها  القيم  اهمية  اىل  املجال  هذا  يف  املختصني 

عىل  واملحافظة  ومتاسكها  املجتمعات  حفظ  يف 

الثقافية  القوالب  االنصهار يف  هويتها وحاميتها من 

ان  اىل  )رقية،2018(  اشار  الصدد  هذا  ويف  املتنوعة 

منظومة القيم السائدة لدى عينة من طلبة الجامعة
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بهويتها  االحتفاظ  عىل  املجتمعات  تساعد  القيم 

وبالتايل  اهدافها  تحقيق  يف  وتساعدها  وذاتها 

مرجعي  اطار  وتصبح  املجتمع  من  االفراد  يكتسيها 

 ),patrick &boris 2003( لسلوكياتهم، بينام يشري

اىل ان اهمية القيم تكمن يف انها تعد مبثابة املعايري 

ونشاطاتهم وتشكيل مالمح  االفراد  لسلوك  املوجهة 

شخصيتهم وتسهم يف استقرار املجتمع وحاميته من 

القيم تسهم  ان  الغريب،2009(فريى   ( اما  التفكك، 

يف وقاية االفراد من االنحرافات وتكون مبثابة الوازع 

من  متكنه  التي  الفرد  شخصية  يف  الوقايئ  الداخيل 

التكيف مع املجتمع ومع ضغوط الحياة.

حياة  يف  مهمه  القيم  ان  اىل   )2018( االغا  ويشري  

االفراد فهي املوجه واملرشد لإلنسان يف كافه أنشطته 

وسلوكياته نحو االعامل املقبولة وغري املقبولة وهي 

الطريقة التي يقدم بها الفرد نفسة لألخرين ،ويؤكد 

) الحديد،2006( يف ان القيم تحفظ متاسك املجتمع 

ولها دور يف توجيه ميول االفراد واهتامماتهم وهي 

الداخيل  مكنونة  عن  الفرد  فيها  يعرب  التي  الوسيلة 

وتساعده يف فهم محيطة االجتامعي وتوجه سلوكه 

بصورة ايجابيه فاعلة.

ويرى وطفه )2015( ان القيم متثل خالصة التجربة 

بالتايل  وهي  ووجدانه  املجتمع  وضمري  االنسانية 

تتشكل يف ضامئر افراد املجتمع وسلوكياتهم وطريقة 

املجتمع،  هوية  عىل  الحفاظ  اىل  وتهدف  حياتهم 

منظور  من  القيم  اهمية  اىل  )خرض،2006(  وينظر 

اتها متثل مصدر نفعي من الناحية الوجودية ومصدر 

من  للمتعة  ومصدر  االخالقية  الناحية  من  للخري 

النفيس  النسيج  من  جزء  وتشكل  الجاملية  الناحية 

واالجتامعي والرتبوي لكل فرد وجزء من ثقافته.

حفظ  يف  دور  للقيم  ان  فريى  الجالد)2013(  اما 

املجتمع  تحفظ  انها  ،كام  وثقافته  ومتيزه  املجتمع 

واالخالق  املرغوبة  غري  االجتامعية  السلوكيات  من 

وتداخلها  الثقافات  امتزاج  دون  وتحول  الفاسدة 

بكافه عنارصها ومتكن االفراد من التمييز بني الخري 

والرش والنافع والضار وفق معايري القيم التي يؤمنون 

بها.

كافة  يف  الباحثني  اهتامم  القيم  موضوع  نال  وقد 

دراسة  )الخريشا،2010(  اجرى  فقد  التخصصات 

الطلبة  لدى  القيم  منظومة  عن  للكشف  االردن  يف 

مؤتة  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  املعلمني 

واملعلمني يف املدارس الحكومية وقد اظهرت النتائج 

ان ترتيب القيم لدى الطلبة املعلمني حسب اهميتها 

هي الخريية ،االمتثالية ،القيادة ،الدعم ،االستقاللية، 

االعتبارية، اما ترتيب القيم عند املعلمني كان الخريية 

،االعتبارية  االستقاللية  الدعم،  ،االمتثالية،  ،القيادية 

النوع  ملتغري  داللة  ذات  فروق  النتائج  اظهرت  وقد 

القيادة،  باستثناء  املجاالت  جميع  عىل  االجتامعي 

وملتغري املسمى الوظيفي لصالح املعلمني عىل مجال 

الصحفي،2012(   ( .واجرت  واالستقاللية   الدعم 

دراسة هدف التعرف اىل منظومة القيم املستقبلية 

لألرسة وسبل   يف ظل املتغريات املعارصة والكشف 

تطبيقها،  يف  االرسة  تواجه  التي  املعوقات  عن 

املستقبلية  القيم  منظومة  اىل  الدراسة  ،وتوصلت 

لألرسة املتمثلة ب: الصدق، واالمانة ،والرقابة الذاتية، 

واملحبة،  والتسامح،  والتعاون،  املسؤولية،  وتحمل 

الذات  وتقدير  واملواطنة  االخرين،  مع  والحوار 

والتثقيف  التغيري  وقبول  والقوانني  االنظمة  واحرتام 

وترشيد  والسالمة  واالمن  العامة  والصحة  الذايت 

اظهرت  كام  الجاميل،  والتذوق  واالبداع  االستهالك 



169

تعوق  التي  املعوقات  من  العديد  هناك  ان  النتائج 

وهي:  املستقبلية  القيم  منظومة  تطبيق  يف  االرسة 

السلبي  االعالم  وسائل  وتأثري  الديني  الوازع  ضعف 

وطغيان  القيم  وتناقض  الرتبية  يف  الجدية  وعدم 

هناك  ان  ايضا  النتائج  واظهرت   ، املادية  الحياة 

العديد من السبل التي ميكن من خاللها تعزيز القيم 

والرتغيب  والحوار  واملناقشة  القدوة  اسلوب  مثل 

والرتهيب وااللعاب والربامج الرتبوية. وسعت دراسة 

منظومة  طبيعة  عىل  التعرف  اىل   )2012( الخياط 

القيم السائدة لدى طلبة جامعة البلقاء وقد تم اتباع 

املنهج الوصفي حيث تم تطبيق مقياس شوارتز عىل 

اشارت  وقد  وطالبة  طالب   )660( من  مؤلفة  عينة 

النتائج ان اكرث القيم متثال لدى الطلبة كانت االهتامم 

بالصحة ومساعدة االخرين والحكمة واالمن الوطني 

االستطالع  وحب  الديني  وااللتزام  واالبداع  والذكاء 

والحرية والبحث عن الذات والعدالة واحرتام االباء. 

 castiglion( واجرى كاستقليون ورامبيلو وليسريدلو

دراسة   )2014,,Rampullo and licciardello

الطالب  لدى  القيم  منظومة  التعرف  اىل  هدفت 

للجنس  كان  ان  ايضا  والتعرف  الثانوية  املدارس 

والعمر ونوع املدرسة تأثري عىل القيم وقد تم اتباع 

عىل  الدراسة  اداة  توزيع  خالل  من  النوعي  املنهج 

مؤلفه من )480( طالبا وطالبة من املدارس الثانوية 

اهمية  يعطون  الطلبة  ان  النتائج  اظهرت  وقد 

اىل  مييلون  وانهم  الشخيص  والتمتع  للرضا  كربى 

قيم  التأكيد االجتامعي واالنفتاح عىل التغيري ، وقد 

اعطوا اولوية اقل لقيم املحافظة والتأكيد الشخيص 

،كام اظهرت النتائج ان طالب املدارس املهنية اعطوا 

اولوية اقل لقيم االنفتاح والتغيري والنجاح االكادميي 

مقارنة مع طلبة املدارس املهنية كام اظهرت النتائج 

ان االناث ينظرن اىل انفسهن عىل اتهن اكرث ايجابية 

دراسة  السعودية هدفت  ويف  التغيري.  وانفتاح عىل 

يف  طيبة  جامعة  دور  معرفة  اىل   )2016( القواسمة 

وقد  الطلبة،  لدى  الجامعية  القيم  منظومة  تعزيز 

من خالل  وذلك  التحلييل  الوصفي  املنهج  اتباع  تم 

تألفت  وثباتها  من صدقه  التأكد  تم  استبانة  اعداد 

 )456( من خمسة مجاالت طبقت عىل مؤلفة من 

جامعة  دور  ان  النتائج  اظهرت  وقد  وطالبة  طالبا 

حيث  متوسطة  بدرجة  جاء  القيم  تعزيز  يف  طيبة 

ثم  االوىل  املرتبة  واملشاركة  التعاون  قيم  احتلت 

قيم االعتدال والتوسط ثم قيم االنتامء والوالء وقد 

وجاءت  االخرية.  باملرتبة  البيئة  حامية  قيم  جاءت 

عن  للكشف  سوريا  يف   )2017، )املنصور  دراسة 

منظومة القيم وعالقتها باإلحساس بالتامسك وقد تم 

استبانة عىل  توزيع  تم  الوصفي حيث  املنهج  اتباع 

عينة من طلبة  السنة الثانية يف قسمي علم النفس 

واالرشاد النفيس يف جامعة دمشق تألفت من )283( 

طالبا وطالبة وقد خلصت الدراسة اىل مجموعة من 

النتائج هي وجود عالقة ايجابية بني منظومة القيم 

واالحساس بالتامسك ، كام اظهرت النتائج وجود اثر 

لكل من متغري الجنس والتخصص ونوع الشهادة يف 

دومنيز  .وقام  بالتامسك  واالحساس  القيم  منظومة 

يف  بدراسة   2017,Dönmez&Akyol(  ( وأكيول 

تركيا هدفت إىل التعرف عىل مستوى تضمني القيم 

الوطنية.  الرتبية  كتب  يف  والدميقراطية  الوطنية 

الرتبية  كتب  من   )6( من  الدراسة  عينة  تكونت 

الوطنية املستخدمة يف التدريس للمرحلة املتوسطة.  

عىل  القائم  التحلييل  املنهج  الدراسة  استخدمت 

للمرحلة  الوطنية  الرتبية  لكتب  املحتوى  تحليل 

مستوى  أن  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  املتوسطة. 

الوطنية كان  الرتبية  الوطنية يف كتب  القيم  تضمني 

دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج   بينت  كام  مرتفعاً. 

منظومة القيم السائدة لدى عينة من طلبة الجامعة
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كتب  الوطنية يف  القيم  تضمني  يف مستوى  احصائياً 

أجرى  كام  الصف.  إىل  تعزى  االجتامعية  الدراسات 

كاتلميس )Katılmış, 2017( دراسة يف تركيا هدفت 

يف  الوطنية  القيم  تضمني  مستوى  عىل  التعرف  إىل 

كتب الدراسات االجتامعية من وجهة نظر املعلمني. 

تم اتباع املنهج الوصفي حيث تم اعداد اداة للدراسة 

عينة  عىل  طبقت  وثباتها  صدقها  من  التأكد  تم 

الدراسات  معلمي  من   )120( من  املؤلفة  الدراسة 

االجتامعية للمرحلة املتوسطة  والثانوية وقد أشارت 

نتائج الدراسة إىل أن مستوى تضمني القيم الوطنية 

من  مرتفعاً  كان  االجتامعية  الدراسات  كتب  يف 

وجهة نظر معلمي الدراسات االجتامعية. كام بينت 

النتائج عدم وجود فروق تُعزى إىل الجنس والعمر 

يف تصورات معلمي الدراسات االجتامعية يف مستوى 

تضمني القيم الوطنية يف كتب الدراسات االجتامعية 

خربة.    األقل  ولصالح  الخربة،  تُعزى  فروق  ووجود 

يف  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  تتشابه 

تناولها ملوضوع املنظومة القيمية اال انها تختلف عنها 

بااليت: تناول ابعاد متنوعة للمنظومة القيمية متثلت 

بالقيم الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، 

والكشف عن العوائق التي تحول دون متثل القيم يف 

السلوكيات اليومية

عىل  العوملة   اثرت  :لقد  وأسئلتها  الدراسة  مشكلة 

ام  االجتامعية  كانت  سواء  الحياة  مناحي  كافة 

اىل  ذلك  ادى  وقد  وغريها  السياسية  ام  االقتصادية 

حيث  املجتمعات  كافة  لدى  ثقايف  قيمي  انقالب 

ظهرت بعض القيم والسلوكيات التي مل تكن مألوفة 

اساس  هي  كانت  اخرى  قيم  وضعفت  قبل   من 

برضورة  الباحثني  شعر  فقد  لذلك  ونظرا  املجتمع  

التعرف عىل منظومة القيم السائدة لدى عينة من 

تأثرا  املجتمع  فئات  اكرث  باعتبارهم  الجامعة  طلبة 

بالعوملة .وتحاول الدراسة الحالية االجابة عن االسئلة 

من  عينة  لدى  السائدة  القيم  منظومة  ما  االتية:1- 

طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ؟

عينة  لدى  السائدة  القيم  منظومة  تختلف  هل   -2

من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا باختالف 

الجنس ؟

ما العوائق التي تحول دون متثل طلبة الجامعة   -3

للقيم يف السلوكيات اليومية ؟ 

الطريقة واإلجراءات

الوصفي  املنهج  من  كل  اعتامد  الدراسةتم  منهج 

املسحي ملناسبته لتحقيق اهداف الدراسة 

عينة الدراسة :تألفت عينة الدراسة  من )150( طالبا 

وطالبة ممن يدرسون مساق املسؤولية املجتمعية . 

لقرب  نظراً  القصدية  بالطريقــة  اختيارهم  تم  وقد 

العينة من مركز عمل الباحثني 

مقياس    : من  الدراسة  أداة  تألفت  الدراسة:  أداة 

ملنظومة القيم وفق الخطوات االتية :

وتتمثل  املقياس  بناء  وأغراض  أهداف  تحديد   -1

بقياس منظومة القيم لدى الطلبة.

2- تم مراجعة األدب السابق ، واألبحاث والدراسات 

مجال  يف  العالقة  ذات  والكتب   ، والدوريات   ،

،2008؛  بالل   ( مثل  القيم   ومنظومة  القيم 

طالفحة  ،2016؛  العجمي  ،1997؛  عبيدات 

،2016؛  الجالد،2007،القواسمة   :2009،

املنصور،2017(
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الواجب  القيمية  املنظومة  إىل  التوصل  تم    -3

توافرها لدى الطلبة. 

4- تم وضع تدرج ثاليث لكل فقرة من فقرات املقياس 

، للحكم عىل الفقرات بالشكل املناسب .

5. بلغ عدد فقرات املقياس بصورته االولية )  52( 

فقرة .

صدق املقياس

   تم التأكد من صدق املقياس بعرضه عىل مجموعه 

من املُحّكمني املُختصني وبعد التحكيم أصبح املقياس 

جاهزاً بصورته النهائية للتطبيق وتألف من )  49( 

كام تضمن املقياس سؤال مفتوح للطلبة ونصه » ما 

السلوكيات  القيم يف  التي تحول دون متثل  العوائق 

اليومية ؟

ثبات أداة الدراسة : منظومة القيم للتأكد من ثبات 

االختبار  بطريقة  التحقق  تم  فقد  الدراسة،  أداة 

وإعادة االختبار )test-retest( اذ بلغ 0.88. 

نتائج الدراسة ومناقشتها :السؤال األول  ونصه : ما 

منظومة القيم السائدة لدى عينة من طلبة جامعة 

تم  السؤال  لإلجابة عن هذا  ؟  والتكنولوجيا  العلوم 

حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 )  1  ( رقم  والجدول  وللفقرات جميعها،  فقرة  لكل 

يوضح ذلك :

 جدول ) 1 (

      املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت املنظومة القيمية

االنحراف املعيارياملتوسط الحسايباملجالالرقم

3.991.06القيم الدينية1

3.181.02القيم االجتامعية2

2.60.97القيم االقتصادية3

2.021.14القيم السياسية4

لدى  توافرا  القيم  اكرث  أن   )1  ( الجدول  من  يتضح 

الطبة هي القيم الدينية واقل القيم توافرا هي القيم 

السياسية وقد يعود السبب يف ذلك اىل طبيعة األرسة 

والذي  الطلبة  فيه  يعيش  الذي  االردين  واملجتمع 

الديني وترسيخه لدى  الجانب  الرتكيز عىل  يتم فيه 

االبناء بعدة وسائل ،وقد يعود السبب يف ذلك ايضا 

اىل ان املناهج والكتب املدرسية التي درسها الطالب 

يف مرحلة التعليم العام تركز بصورة كبرية جدا ويف 

معظم املواد الدراسية عىل القيم الدينية ومتثلها لدى 

الطلبة، اما فيام يتعلق بالقيم السياسية والتي جاءت 

يعود  فقد  القيمية  املنظومة  يف  منخفضة  بدرجة 

السبب يف ذلك اىل طبيعة الحياة وصعوباتها املتنوعة 

التي تجعل من الطلبة يتمسكون يف الجانب الديني 

الظروف  بسبب  اكرث  وميثلونه  السيايس  من  اكرث 

يبتعدون  تجعلهم  مام  يواجهونها  التي  االقتصادية 

عن االمور السياسية وال يركزون عليها

القيم  منظومة  تختلف  هل  ونصه:  الثاين  السؤال 

العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  السائدة 

منظومة القيم السائدة لدى عينة من طلبة الجامعة
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هذا  عن  لإلجابة  ؟  الجنس  باختالف  والتكنولوجيا 

السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 
املعيارية لكل فقرة وللفقرات جميعها، والجدول رقم 

) 2 ( يوضح ذلك :
  جدول ) 2 (

نتائج اختبار )ت( ملعرفة اثر متغري عل املنظومة القيمية

املتوسط الجنساملجاالت

الحسايب

االنحراف 

املعياري

مستوى الداللةقيمة )ت(درجة الحرية

52.9412.87148.88.432ذكورالقيم الدينية

50.7913.21اناث

القيم 

االجتامعية

48.110.321481.05.321ذكور

47.211.12اناث

القيم 

االقتصادية

37.17.451481.13.251ذكور

35.78.26اناث

16.23.81148.81.375ذكورالقيم الدينية

14.63.54اناث

املجاالت 

مجتمعة

154.3422.111481.23.292ذكور 

148.2925.96اناث

ذات  فروق  وجود  عدم   )2  ( الجدول  من  يتضح 

يعني  وهذا  الجنس  ملتغري  تعزى  احصائية  داللة 

متقاربة  واالناث  الذكور  لدى  القيمية  املنظومة  ان 

ويعزو الباحثني السبب يف ذلك اىل انهم يعيشون يف 

بيئة اجتامعية متقاربة من حيث العادات والتقاليد 

والثقافة وعدم وجود ثقافات متفاوتة بصورة كبرية 

انهم  اىل  ايضا  السبب  يعزى  وقد   ، املجتمع  داخل 

تعلموا بنفس املناهج والكتب املدرسية لذا اكتسبوا 

يف  بينهم  فروق  وجود  عدم  تبني  لذا  القيم  بنفس 

املنظومة القيمية.

متثل  دون  تحول  التي  العوائق  ما   : الثالث  السؤال 

طلبة الجامعة للقيم يف السلوكيات اليومية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم توزيع سؤال مفتوح 

اجابتهم  تحليل  تم  وقد  عليها  لإلجابة  الطلبة  عىل 

بيئة  وجود  :عدم  االيت  التحليل  نتائج  اظهرت  وقد 

الثقايف  ،التلوث  املجتمع  داخل  للتمثل  داعمة 

واالجتامعي الذي يحيط باملجتمع ، ومواقع التواصل 

 ، القيمي  الجانب  اضعاف  اىل  ادت  االجتامعي 

والفضائيات ووسائل االعالم لها دور كبري يف اضعاف 

القيم ،وعدم وجود قوانني رادعة داخل املجتمع تلزم 

رضورة االلتزام باملجتمع ،العوملة ودورها يف اضعاف 

الجانب القيمي ،ضعف الرقابة االرسية واملجتمعية 

لها  عميل  تطبيق  دون  نظرية  بصورة  القيم  اخذ   ،

وقلة وجود القدوة واالمنوذج القيمي داخل املجتمع 

واالختالط وعملية االتصال والتواصل داخل املجتمع 

يف الوقت الحايل تضعف الجوانب القيمية.

        بناء عىل نتائج الدراسة يويص الباحثان بااليت 

خالل  من  الطلبة  لدى  القيمية  املنظومة  تعزيز    :

الجوانب  عىل  والرتكيز  املدرسية  والكتب  املناهج 

التطبيقية اثناء اكساب القيم
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املنظومة  تشكيل  يف  الثقافية  القولبة  دور  هاين،.  االغا،   -

وتصور  غزة  محافظات  يف  املراهقني  الطلبة  لدى  القيمية 

املفتوحة  القدس  جامعة  مجلة  الدور.  لضبط  مقرتح 

لألبحاث والدراسات الرتبوية ،8)24( 138-122. )2018(

والتطبيق  النظرية  بني  التنظيمي  السلوك  محمد   بالل،   -

،مرص :دار الجامعية الجديدة . )2008(
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املقدمة

العصور إطارا مرجعيا يحكم  القيم عىل مر  شكلت 

تحفظ  أنها  كام  ترصفاتهم،  ويوجه  األفراد  سلوك 

للمجتمع تجانسه ومتاسكه وترابطه. ولعل من أبرز 

املجتمع من  له  يتعرض  ما  بالقيم  االهتامم  دواعي 

أن  ملحا  أمرا  وصار  للقيم،  وتذويب  ثقافية  عوملة 

لنكون قادرين عىل  القيم  نؤسس لرتبية قامئة عىل 

ما  لكل  والشامل  والخاتم  الخالد  الدين  ألنه  كبرياً؛  إهتامماً  بالقيم  اإلسالمي  الدين  اهتم  لقد 

فيه صالح الناس يف الدنيا واألخرة. وإذا نظرنا إىل واقعنا العريب اليوم نجد أنه تغزوه  كثري من 

القيم والعادات واألفكار والثقافة، واإلسالم ال مينع االنفتاح واإلستفادة من الثقافات األخرى مبا 

يتناسب مع مبادئنا وقيمنا اإلسالمية، واملحافظة عىل شخصياتنا اإلسالمية. وإنطالقاً من فلسفة 

وأهداف الرتبية يف سلطنة عامن التي أكدت عىل تنشئة الفرد تنشئة متكاملة، يف ضوء خصائص 

النمو املتكامل للفرد جاءت  النمو وحاجاته، ومبا يتفق مع ميوله وإستعداداته بهدف تحقيق 

هذه الدراسة لتجيب عن السؤال الرئيس واملتمثل يف: ما القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل 

الواجب توافرها يف كتب الرتبية اإلسالمية بسلطنة عامن؟

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم الرجوع إىل القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة والفكر الرتبوي 

اإلسالمي، والعديد من الرسائل الجامعية، والبحوث العلمية ذات العالقة بالقيم اإلسالمية خاصة 

التي  بالقيم االسالمية  ببناء قامئة  الباحثة  تلك املوجهه للطفل، ومن خالل تلك املصادر قامت 

ينبغي تضمينها يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف ) -1 6( من التعليم األسايس بسلطنة عامن. 

بعدها قامت الباحثة بعرض القامئة عىل مجموعة من الخرباء و املختصني  للتحقق من مالمئتها 

الرتبية  القامئة عند إعداد مناهج  برضورة تبني هذه  الباحثة  للدراسة، وبناء عىل ذلك أوصت 

اإلسالمية و يف برامج إعداد املعلمي الرتبية الرتبية اإلسالمية وبرامج تدريبهم أثناء الخدمة سعيا 

لرتسيخ تلك القيم يف نفوس الطلبة. 

امللخص:

 القيم االإ�سالمية املوجهه ل�سلوك الطفل الواجب
توافرها يف كتب الرتبية االإ�سالمية ب�سلطنة عمان

د. ميمونة بنت دروي�س الزدجالية
قسم المناهج والتدريس كلية التربية-جامعة السلطان قابوس

القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية بسلطنة عمان
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تحديد القيم التي يجب أن نعزز وندعم وأي القيم 

تحديات  ملواجهة  نشكل  القيم  وأي  ونغري،  نعدل 

املستقبل. وتعد عملية التنشئة االجتامعية التي تقوم 

بها األرسة من أهم املصادر األولية التي تتوىل غرس 

املدرسة  وتتوىل  للمجتمع ككل،  العامة  الثقافة  قيم 

بعد ذلك عن طريق ما تقدمه من مناهج تصنيف 

تلك القيم وتقوميها وتنميتها.  

ولقد اهتم االسالم بتعليم القيم، واكسابها املسلم يف 

من  واضحا  ذلك  نجد  كام  العمرية،  فئاته  مختلف 

النبوية  واألحاديث  الكرمية  القرآنية  االيات  خالل 

الفرد  بتعليم  الرشيفة. فمن مظاهر اهتامم اإلسالم 

للقيم يف مرحلة الطفولة قوله تعاىل:﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

لَْم  َوالَِّذيَن  أمَْيَانُُكْم  َملََكْت  الَِّذيَن  لِيَْستَأِْذنُكُم  آَمُنوا 

ن قَبِْل َصاَلِة الَْفْجِر  يَبْلُُغوا الُْحلَُم ِمنُكْم ثلاََلَث َمرَّاٍت مِّ

َصاَلِة  بَْعِد  َوِمن  الظَِّهريَِة  َن  مِّ ثِيَابَُكم  تََضُعوَن  َوِحنَي 

َعلَيِْهْم  َواَل  َعلَيُْكْم  لَيَْس  لَُّكْم  َعْوَراٍت  ثلاََلُث  الِْعَشاِء 

بَْعٍض  َعىَل  بَْعُضُكْم  َعلَيُْكم  افُوَن  طَوَّ بَْعَدُهنَّ  ُجَناٌح 

َحِكيٌم  َعلِيٌم  ُه  َواللّـَ اآْليَاِت  لَُكُم  ُه  اللّـَ  ُ يُبَنيِّ كََذلَِك 

﴿58﴾ َوإَِذا بَلََغ اأْلَطَْفاُل ِمنُكُم الُْحلَُم فَلْيَْستَأِْذنُوا كَاَم 

ُه لَُكْم آيَاتِِه  ُ اللّـَ اْستَأَْذَن الَِّذيَن ِمن قَبْلِِهْم كََذلَِك يُبَنيِّ

ُه َعلِيٌم َحِكيٌم﴾ )سورة النور: 59-58( َواللّـَ

واالهتامم  العناية  نجد  الرشيفة  النبوية  السنة  ويف 

الحديث  ففي  الطفولة،  مرحلة  يف  القيم  بغرس 

الرشيف قوله عليه الصالة والسالم: » علموا أوالدكم 

الله  علم  من  يتعلم  أن  ينبغي  ما  أول  فإنه  القرآن 

القيم  مصدر  الكريم  القرآن  لكون  وذلك  هو1«  

اإلسالمية، ومنبعها  

ونظرا ملا متثله القيم من األهمية فقد حرص االسالم 

عىل تعليمها منذ مرحلة الطفوله؛ لكونها متثل أهم 

اإلنسان، وأكرثها خطورة،  العمرية يف حياة  املراحل 

ويكتسب  الطفل،  شخصية  معامل  تتحدد  ففيها 

تتهيأ  وفيها  عاداته،  مختلف  ويتعلم  سلوكه،  أمناط 

هو  ما  كل  لقبول  والفكرية  النفسية،  اإلستعدادات 

مرغوب.2 

الحتضان  املثىل  الوسيلة  الدراسية  املناهج  وتعد 

تحقيقها  يتم  نبيلة  أهداف  فهي  االسالمية؛  القيم 

من خالل املناهج الدراسية، والقيم اإلسالمية مقصد 

الحاجة  وتزداد  ووظائفها،  الرتبية  مقاصد  أهم  من 

ملا  نظرا  يوم؛  بعد  يوما  أهميتها  عىل  التأكيد  إىل 

العامل،  عىل  انفتاح  من  الحالية  ظروفنا  عليها  متيله 

وإفادة من كل ما فيه تطور تقني، وانفجار معريف؛ 

مراحل منوه  اإلسالمية يف  القيم  إىل  يحتاج  فاملتعلم 

املختلفة؛ لتتسنى له معرفة املسلك الذي ينبغي أن 

القيم  تحدد  أن  يجب  ولذلك  الحياة3    يف  ينتهجه 

يف  تضمينها  ينبغي  التي  األولويات  سلم  وتوضع يف 

املنهج املدريس برشط توزيعها بطريقة صحيحة عىل 

املناهج الدراسية4        

وميثل الكتاب املدريس الدعامة األساسية؛ ألنه يسهم 

واملهارات،  والخربات،  باملعارف،  املتعلمني  تزويد  يف 

والقيم، واالتجاهات؛ ليتمكنوا من االرتقاء بأنفسهم، 

ويعرف عىل أنه: » مجموعة من الوحدات املعرفية 

معني  درايس  صف  لتناسب  صياغتها  متت  التي 

تحقيق  يف  لتسهم  للمتعلمني  الزمنية  االعامر  وفق 

ذاتهم  مع  تكيفهم  يحقق  مبا  لهم  املتكامل  النمو 
ومجتمعهم . 5

واالهتامم  العناية  إىل  املدريس  الكتاب  ويسعى   

الشخصية،  معامل  تحديد  يف  ألهميتها  نظرا  بالقيم؛ 

العادات، وتقبل كل ما هو  وكسب السلوك، وتعلم 
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فأصبح  بغيض،  هو  ما  كل  من  والنفور  مرغوب، 

مكانا  يحتل  أن  ينبغي  أمرا  بتدريسها  االهتامم 

الرتبية  كتب  بتخطيط  االعتناء  إىل  باإلضافة  مهام؛ 

اإلسالمية وتصميمها ملراعاتها تقديم القيم اإلسالمية 

للمتعلمني،  املختلفة  النمو  يتناسب مع مراحل  ومبا 

كام ميثل الكتاب أهمية بالغة يف العملية التعليمية 

تتامىش  أن  الواجب  من  أصبح  التعلمية،لذلك 

التي  اإلسالمية  عقيدتنا  متطلبات  مع  موضوعاته 

الفاضلة  القيم اإلسالمية، واألخالق  تحثنا عىل غرس 

يف املتعلمني منذ الصغر.

املختصني  من  كبريا  اهتامما  القيم  لقيت  ولقد 

املؤمتراِت  من  العديد  ودعت  الرتبوية؛  بالدراسات 

القيم  بتعليم  االهتامم  رضورة  إىل  دعت  التي 

املكرمة  مكة  مؤمتر  املؤمترات:  هذه  ومن  اإلسالمية 

الذي عقدته رابطة العامل اإلسالمي بعنوان: » مناهج 

العلوم اإلسالمية« يف الفرته من 5-6/ 12/ 1426هـ، 

حيث أوىص برضورة تطوير مناهج العلوم اإلسالمية 

يف  اإلسالمية  القيم  غرس  يحقق  شامال،  تطويرا 

تربوية  وبرامج  منهاج شامل،  الناشئني، وفق  نفوش 

ومؤمتر   .6 دينه  بأمور  عامل  جيل  لتكوين  معدة؛ 

الثقايف العريب السابع الذي عقد يف جامعة السلطان 

قابوس، بالتنسيق مع املجمع الثقايف العريب ببريوت 

يف أكتوبر 2001 الذي دارت أبحاثه ومناقشاته حول 

الثقافة والقيم، إذ أكد عىل مدى حاجة العامل املاسة 

للقيم اإلسالمية التي تحفظ سالمة الجنس البرشي، 

من  وتحميه  والظلم،  القهر  عنه  وترفع  وكرامته، 

التسلط والتبعية7 . واملؤمتر العاملي الخامس للرتبية 

اإلسالمية الذي أوىص برضورة غرس القيم اإلسالمية 

الفكر،  حرية  غرس  مثل:  املسلم  الطفل  نفس  يف 

والعمل واملساواة، والعدل8 .  

كام أجرى الباحثون العديد من الدراسات عن القيم 

مختلف  الطلبة يف  عند  طبيعتها  التعرف عىل  بغية 

القادر)  عبد  حافظ  عال  كدراسة  التعليم  مراحل 

2013( التي هدفت إىل التعرف عىل األسس الفكرية 

الفلسفات  أعالم  بعض  منظور  من  األخالقية  للقيم 

املعارصة وكيف ميكن االستفادة منها يف تنمية القيم 

اإلخالقية لدى طالب كليات الرتبية9 . 

ودراسة نجــــــاة نـوري نصـري)2013( التي هدفت 

إىل التعرف عىل مدى تضمني مقرر الرتبية اإلسالمية 

للصف التاسع عىل مجموعة من القيم اإلسالمية، كام 

القيم  تحقيق  مدى  التعرف عىل  إىل  البحث  هدف 

اإلسالمية  الرتبية  مقرر  داخل  املوجودة  اإلسالمية 

لألهداف املنشودة10 .

ودراسة أديب ذياب حامدنة, عمر أحمد املغيض ) 

2011( التي هدفت إىل التعرف عىل القيم اإلسالمية 

التي تتضمنها كتب اللغة العربية املقررة يف الصفني 

األول والثاين يف مرحلة التعليم األسايس يف األردن11  . 

القيم  عن  دراسة  إجراء  أهمية  لنا  يتضح  مام سبق 

من  للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف  اإلسالمية 

)1-6( من مرحلة التعليم األسايس يف سلطنة، حيث 

تعد كتب الرتبية اإلسالمية يف هذه املرحلة من أهم 

الكتب التي تدرس ويتم الرتكيز عليها، وتضمني القيم 

اإلسالمية يف هذه الكتب يعد أمراً يف غاية األهمية، 

يف  الطالب  سلوك  من  تشكيل جزء  تقوم عىل  ألنها 

هذه املرحلة العمرية املبكرة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها

املهارات  واكسابه  الفرد،  إعداد  أهمية  من  انطالقا 

والقيم واملعارف التي تؤهله إىل االعتامد عىل ذاته 

القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية بسلطنة عمان
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يف الوقت املعارص، ومواجهة التحديات يف املستقبل 

ونظرا ملا متثله القيم اإلسالمية من أهمية يف مناهج 

تأيت  املتعلمني  سلوك  عىل  انعكاسها  ومدى  التعليم 

هذه الدراسة التي تسعى إىل معرفة القيم اإلسالمية 

املوجهه للطفل التي ينبغي توافرها يف كتب الرتبية 

االسالمية يف صفوف من )1- 6( من مرحلة التعليم 

االجابة  خالل  من  وذلك  عامن.  بسلطنة  األسايس 

عن السؤال الرئيس واملتمثل يف: ما القيم اإلسالمية 

كتب  يف  توافرها  الواجب  الطفل  لسلوك  املوجهه 

التعليم  الرتبية اإلسالمية ) الصفوف من 1- 6( من 

األسايس بسلطنة عامن؟

أهمية الدراسة

يف  تسهم  أنها  يف  الحالية  الدراسة  أهمية  تتمثل 

االسالمية  الرتبية  مناهج  إعداد  عىل  القامئني  تزويد 

املوجهه  اإلسالمية  القيم  تتضمن  بقامئة  وتطويرها 

الرتبية  كتب  يف  توافرها  الواجب  الطفل  لسلوك 

اإلسالمية ) الصفوف من 1- 6( من التعليم األسايس، 

وبالتايل فهي تساعدهم يف التأكد من تحقيق التدرج 

والتكامل يف تلك القيم يف كافة الكتب املقررة للطفل.

حدود الدراسة

القيم  عىل  الوقوف  عىل  الحالية  الدراسة  تقترص 

توافرها  الواجب  الطفل  لسلوك  املوجهه  اإلسالمية 

املراحل  من  غريها  دون  اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف 

العمرية والصفوف الدراسية.

مصطلحات الدراسة

القيم االسالمية: 

متكاملة  »منظومة  بأنها:  االسالمية  القيمة  عرفت 

من املثل، واملبادئ، والصفات الحسنة التي مصدرها 
القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة« 12

 « بأنها:  اإلسالمية  القيمة  الخروصيه  وعرفت 

املستمدة  واملعتقدات  واألحكام،  املبادئ  مجموعة 

من الرشيعة اإلسالمية؛ من أجل تنظيم حياة الفرد، 

األفراد،  من  وبغريه  وبنفسه،  بربه،  عالقته  وتحديد 

وبالبيئة املحيطة به«13 .

ويقصد بها يف الدراسة الحالية بأنها: مجموعة املبادئ 

لسلوك  املنظمة  والقواعد  واألحكام  واملعتقدات 

اإلسالمية؛  الرشيعة  به  جاءت  كام  اإلنساين،  الطفل 

لينشأ عليها الطفل، وتحديد عالقته بخالقة و بغريه 

من  الغاية  يحقق  نحو  عىل  به،  املحيطة  وبالبيئة 

وجوده يف هذا الكون عىل أكمل وجه. 

التعليم األسايس: نظام تعليمي موحد توفره الدولة 

املدرسة،  سن  يف  هم  ممن  السلطنة  أطفال  لجميع 

االحتياجات  توفري  عىل  يقوم  سنوات،  عرش  مدته 

واملعارف  املعلومات  من  األساسية  التعليمية 

متكن  التي  والقيم  االتجاهات  وتنمية  واملهارات، 

والتدريب  التعليم  يف  االستمرار  من  املتعلمني 

ميكنهم  مبا  وقدراتهم،  واستعدادهم  مليولهم  وفقاً 

وتطلعات  وظروفه  الحارض  تحديات  مواجهة  من 

املستقبل، يف إطار التنمية املجتمعية الشاملة، وهو 

م إىل حلقتني دراسيتني، األوىل تتضمن الصفوف  يَُقسَّ

من )1-4(، و الثانية تتضمن الصفوف من )10-5( 14.  

منهجية الدراسة

يف ضوء موضوع البحث، استخدمت الباحثة املنهج 

التحلييل الذي يقوم عىل جمع البيانات، ثم تصنيفها 

وتحليلها، واستخراج النتائج منها ملالمئته لطبيعة هذا 

البحث. 
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أداة الدراسة 

اعتمد البحث الحايل عىل املنهج الوصفي، وذلك من 

ذات  الرتبوية  واألدبيات  الدراسات  مراجعة  خالل 

قامئة  إىل  وصوالً  الحايل،  البحث  مبوضوع  العالقة 

الواجب  الطفل  لسلوك  املوجهه  اإلسالمية  القيم 

من  الصفوف   ( اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف  توافرها 

حيث  عامن.  بسلطنة  األسايس  التعليم  من   )6  -1

عمليات  إجراء  وبعد  النهائية  صورتها  يف  تكونت 

الصدق والثبات عليها من ) 89( قيمة موزعة عىل 

ثالث مجاالت هي: مجال االلوهية والعبودية ) 27( 

قيمة، واملجال الفردي ) 20( قيمة، ومجال الحياة ) 

42( قيمة تنوعت بني القيم االجتامعية ) 28( قيمة، 

قيم،   )5  ( اقتصادية  وقيم  قيم،   )4  ( علمية  وقيم 

وقيم وطنية ) 5( قيم.

نتائج الدراسة

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة الذي ينص عىل: 

الواجب  الطفل  لسلوك  املوجهه  اإلسالمية  القيم  ما 

من  الصفوف   ( اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف  توافرها 

قامت  عامن؟  بسلطنة  األسايس  التعليم  من   )6  -1

والدراسات  الرتبوي  لألدب  تحليلية  بدراسة  الباحثة 

السابقة املتصلة باملوضوع، وقد تم التوصل إىل قامئة 

ينبغي  التي  الطفل  القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك 

توافرها يف كتب الرتبية اإلسالمية ) الصفوف من 1- 

6( من التعليم األسايس والجدول )1( يوضح ذلك:

 جدول ) 1 ( 

مجاالت القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل التي ينبغي توافرها يف كتب الرتبية اإلسالمية ) 

الصفوف من 1- 6( من التعليم األسايس ومؤرشاتها.

مجال األلوهية 

والعبودية

املجال الفردي 

) الشخيص(

مجال الحياة

وطنيةاقتصاديةعلميةاجتامعية

حب الوطنالكسب الحاللحب العلماحرتام اآلخرين النظافةاإلميان بالله1

طلب العلم العدلالعزةاالميان باملالئكة2

النافع

املحافظة عىل 

املال

الدفاع عن الوطن

نرش العلم التواضعالصرباالميان بالكتب3

النافع

ترشيد 

االستهالك

طاعت ويل األمر

املحافظة عىل املدرسةتقدير العاملتقدير العلامءالتضحيةاألمناالميان بالرسل4

العزم االميان باليوم اآلخر5

والتصميم

الحث عىل الطاعة

العمل

املحافظة عىل البيئة

محبة الله تعاىل 6

وطاعته

الكرمالثبات

التفكر يف مخلوقات 7

الله

االستقامة يف 

السلوك

األخوة

املحافظة عىل التوكل عىل الله8

املظهر

الرحمة

القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية بسلطنة عمان
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املساواةالرفق بالحيوانخشية الله9

القدوة الحسنةالحياءشكر الله تعاىل10

آداب قضاء التسمية11

الحاجة

زيارة املريض

التنافس عىل بشاشة الوجةالتيامن 12

فعل الخري

التعاون عىل الشجاعة الوضوء13

فعل الخري

التأدب بأدب النظاماالستنجاء14

الطريق

املحافظة عىل 15

الصالة

التأدب بأدب تقدير الوقت

الزيارة

االعتامد عىل الذكر ) الدعاء(16

النفس

آداب 

االستئذان

التأدب بأدب رسعة االنجازاالخالص17

الحديث

التسامح حسن الترصفالدعاء18

التهنئةاليرس يف األمرالزكاة19

االعتزاز بالهوية  صوم شهر رمضان20

اإلسالمية

حسن الجوار

الحلم التوبة إاىل الله21

محبة الرسول 22

وطاعته

اإليثار 

األمانةتالوة القرآن الكريم 23

الوفاءالصدقة24

االحسان إىل 25

الوالدين

إفشاء السالم

رد التحيةطاعة الوالدين26

توقري الكبريحب الصالحني27

رحمة الصغري 28

يالحظ من الجدول السابق )1( أن قامئة القيم التي 

 ( من  تكونت  الحالية  الدراسة  يف  إليها  التوصل  تم 

مجال  هي:  مجاالت  ثالث  عىل  موزعة  قيمة   )89

الفردي  واملجال  قيمة،   )27( والعبودية  االلوهية 

بني  تنوعت  قيمة   )42( الحياة  ومجال  قيمة،   )20(

القيم االجتامعية )28( قيمة، وقيم علمية )4( قيم، 
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وقيم اقتصادية )5( قيم، وقيم وطنية )5( قيم.  

التوصيات:

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية؛ 

التوصل  تم  التي  القيم  قامئة  تبني  برضورة  أوصت 

الرتبية  مناهج  إعداد  عند  الحالية  الدراسة  يف  إليها 

الرتبية  الرتبية  املعلمي  إعداد  برامج  و يف  اإلسالمية 

اإلسالمية وبرامج تدريبهم أثناء الخدمة سعيا لرتسيخ 

تلك القيم يف نفوس الطلبة. 

الربيع بن حبيب األزدي، الجامع الصحيج ) مسند اإلمام   1

الربيع(، باب يف ذكر الرحمن، حديث رقم 4، سلطنة عامن: 

مكتبة مسقط، 1994.

الحديث  من  قبس  الرواحي،وآخرون  محمد  بن  سامل   2

الرشيف، سلطنة عامن: مطابع النهضة. 1992،، 18.

يف  الرتبوية  للقيم  تحليلية  مقدادي،دراسة  فخري  محمد   3

كتب القراءة العربية يف مرحلة التعليم األسايس يف األردن 

امللحوظ واملتوقع، مجلة دراسات الجامعة األردنية، العدد 

1، مجلد 34، 1997،ص 69-59. 

بدرية بنت خلفان بن نارصاليحيايئ، القيم اإلسالمية التي    4

الصفني  يف  والنصوص  املطالعة  كتب  تتضمنها  أن  ينبغي 

العارش والحادي عرش بسلطنة عامن، رسالة ماجستري غري 

منشورة، جامعة السلطان قابوس، 2004، 53. 

محمد السيدعيل، علم املناهج " األسس والتنظيات يف ضوء   5

املوديالت" ط2، القاهرة: دار الفكر العريب، 2000، 185. 

رابطة العامل اإلسالمي ، مؤمتر" مناهج العلوم اإلسالمية" يف   6

الفرته من 5-6/ 12/ 1426ه ، مكة املكرمة، 2005، ص 2-1 

www.themwl. تاريخ الزيارة 12/ 9/ 2018، متاح عىل .

org

الثقايف  املؤمتر  والقيم،  الثقافة  قابوس،  السلطان  جامعة   7

الجبل.  دار  أكتوبر،بريوت:   23-21 من  السابع،  العريب 

.7 ،2002

دار  بريوت:  اإلسالمية،  الرتبية  صبح،  أحمد  جاد  محمد     8

الجيل. 1993، 20.

عال حافظ عبد القادر. ،تفعيل دور كليات الرتبية يف تفعيل   9

العرصية،  ضوءاملتغريات  يف  طالبعا  لدى  االخالقية  القيم 

مجلة كلية الرتبية بالسويسم جلد6، العدد 2، 2013، ص 

ص 28-2. 

نجــــــاة نـوري نصـري)2013( القيــــــــم اإلسالميـــــــة   10

نظر  التالميذ من وجهة  تعديــــل سلوك  فـــي  وأثرهـــا 

العلوم  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراة  رسالة  املعلمني، 

اإلسالمية املاليزية. 

القيم  املغيض.   أحمد  عمر  و  حامدنة،  ذياب  أديب   11

اإلسالمية يف كتب اللغة العربية للصفني األول والثاين من 

مرحلة التعليم األسايس يف األردن، مجلة الجامعة اإلسالمية 

 ،1 العدد   ،19 املجلد  اإلنسانية(  الدراسات  )سلسلة  بغزة 

يناير2011، ص 487- 517. 

السابق، ص  املرجع  نارصاليحيايئ،  بن  خلفان  بنت  بدرية   12

.38

13  ميمونة بنت محمد بن حارث الخرويص، مدى استخدام 

التعليم  من  األوىل  بالحلقة  اإلسالمية  الرتبية  معلامت 

القيم،  لتدريس  املالمئة  للطرائق  عامن  بسلطنة  األسايس 

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس؛ كلية 

الرتبية، 2003، 44.

األسايس يف سلطنة عامن.  التعليم  والتعليم،  الرتبية  وزارة   14

1999، ص 6.

الهوامش

املصادر واملراجع

مسند •   ( الصحيج  الجامع  حبيب.  بن  الربيع  األزدي، 
 ،4 رقم  حديث  الرحمن،  ذكر  يف  باب  الربيع(،  اإلمام 

سلطنة عامن: مكتبة مسقط، 1994. 
جامعة السلطان قابوس، الثقافة والقيم، املؤمتر الثقايف • 

القيم اإلسالمية املوجهه لسلوك الطفل الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية بسلطنة عمان
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الجبل.  دار  أكتوبر،بريوت:  السابع، من 23-21  العريب 
.7 ،2002

  حامدنة، أديب ذياب؛ و املغيض عمر أحمد.  القيم • 
العربية للصفني األول والثاين  اللغة  اإلسالمية يف كتب 
من مرحلة التعليم األسايس يف األردن، مجلة الجامعة 
املجلد  اإلنسانية(  الدراسات  )سلسلة  بغزة  اإلسالمية 

19، العدد 1، يناير2011، ص 487- 517.  
مدى •  حارث.  بن  محمد  بنت  ميمونة  الخرويص، 

األوىل  بالحلقة  اإلسالمية  الرتبية  معلامت  استخدام 
املالمئة  للطرائق  عامن  بسلطنة  األسايس  التعليم  من 

جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  القيم،  لتدريس 
السلطان قابوس؛ كلية الرتبية، 2003، 44.

رابطة العامل اإلسالمي. مؤمتر" مناهج العلوم اإلسالمية" • 
يف الفرته من 5-6/ 12/ 1426ه ، مكة املكرمة، 2005، 
www. ص 1-2 . تاريخ الزيارة 12/ 9/ 2018، متاح عىل

themwl.org
الرواحي، سامل بن محمد وآخرون.  قبس من الحديث • 

الرشيف، سلطنة عامن: مطابع النهضة. 1992،، 18.
صبح، محمد جاد أحمد. الرتبية اإلسالمية، بريوت: دار • 
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إن ارتباط املسلمني الناطقني بغري العربية باللغة العربية ارتباط ينطلق من بؤرة دينية؛ ولهذا؛ ميثل 

تدريس الثقافة يف برامج تعليم اللغات الثانية البعد الخامس من أبعاد تعليمها، وفق ما أشار إليه 

العالمة رشدي طعيمة رحمه الله. 

الثقافة  بجانب  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  برامجه  بناء  يف  الرشيف  األزهر  اهتم  وقد 

اإلسالمية اهتامما متزايدا؛ إذ إنها تبني الفرد وتغذي ميوله واتجاهاته، وعراقة األزهر يف هذا جلية 

واضحة، وهو ما يجسده الربنامج التعليمي مبركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 

باألزهر الرشيف.

العربية  اللغة  تعليم  الشخصية من خالل  بناء  اإلسالمية ودورها يف  الثقافة  أهمية  برزت  ومن هنا 

للناطقني بغريها. 

وقد دفعني الختيار هذا املوضوع عدة أمور، منها:

الصلة الوثيقة مبوضوع املؤمتر ومحاوره.  .1

األدبيات السابقة التي ُعنيت بتحديد أُطُر خاصة باملحتوى الثقايف يف برامج تعليم اللغة العربية   .2

بوصفها لغة ثانية وباألخص ألبناء املجتمعات اإلسالمية.

أن الباحث اختار تطبيق أداته البحثية عىل سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها   .3

التي تُّدرَّس مبركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، وأغلب الدارسني فيه من 

نوعية معينة من الدارسني أبناء العامل اإلسالمي الذين يريدون االلتحاق بجامعة األزهر الرشيف 

ودراسة القرآن الكريم وعلومه واللغة العربية وعلومها.

أن هذا الربنامج يقدم الثقافة العربية اإلسالمية بوصفها جزءا ال يتجزأ من الربنامج؛ وهو دور   .4

غاية يف األهمية.

امللخص:

الثقافة االإ�سالمية ودورها يف بناء ال�سخ�سية: 
�سل�سلة االأزهر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 

خمتارة" "مناذج 
الرباء �سفوان عبد الغني

]مدرس مساعد في كلية اللغة العربية جامعة األزهر بالقاهرة، ونائب مدير التعليم بمركز 
الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )سابقا([

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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مشكلة البحث:

الثقافة  مفهوم  تحديد  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 

األزهر  سلسلة  اعتامد  ومدى  ومكوناتها،  اإلسالمية، 

عليها، وأثرها يف بناء الشخصية لدى متعلمي اللغة 

من  املشكلة  هذه  حل  وميكن  ثانية.  لغة  العربية 

مبثابة  تعد  التي  التالية  األسئلة  عن  اإلجابة  خالل 

محاور ثالثة لهذا البحث:

ما مفهوم الثقافة اإلسالمية، وما مكوناتها التي   .1

التعليمية ملتعلمي  املناهج  تتضمنها  أن  ينبغي 

اللغة العربية لغة ثانية؟

اللغة  لتعليم  األزهر  سلسلة  اعتامد  مدى  ما   .2

العربية لغري الناطقني بها عىل مكونات الثقافة 

اإلسالمية؟ 

ما أثر الثقافة اإلسالمية التي تعتمد عليها سلسلة   .3

األزهر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف 

بناء الشخصية؟ 

أهمية البحث:

تتلخص مهمة هذا البحث يف: تحديد مقومات بناء 

الشخصية وعنارصها يف إطار الثقافة اإلسالمية وذلك 

من خالل التطبيق عىل "سلسلة األزهر لتعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها" التي تدرس مبركز األزهر 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، عينة الدراسة 

"املستوى املتقدم األول".

فرضا البحث:

يتوقع الباحث توافر مكونات الثقافة اإلسالمية   .1

لغري  العربية  اللغة  لتعليم  األزهر  "سلسلة  يف 

اللغة  لتعليم  زايد  الشيخ  مبركز  بها"  الناطقني 

الرشيف  باألزهر  بها  الناطقني  لغري  العربية 

بدرجة كبرية.

يتوقع الباحث وجود أثر كبري للثقافة اإلسالمية   .2

التي تشتمل عليها "سلسلة األزهر لتعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها" يف بناء الشخصية.

منهج الدراسة:

اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي التحلييل الذي 

يهتم بوصف الظاهرة ويحللها بغية الخروج بنتائج 

موضوعية.

مصطلحات الدراسة:

تحليل املحتوى:

بحثي  أسلوب  "أي  بأنه   "Holisti" هولستي  يعرفه 

تشخيص  طريق  عن  باستدالالت  للخروج  يرمي 

موضوعيا  تشخيصا  للرسائل  محددة   صفات 

منظام")1(.

أساليب  "أحد  بأنه   "Berelson" بريلسون  ويعرفه 

املوضوعي  الوصف  إىل  التي تهدف  العلمي  البحث 

مواد  من  ملادة  الظاهر  للمضمون  والكمي  واملنظم 

االتصال")2(.

املحتوى  لطبيعة  وفقا  التحليل  أساليب  وتختلف 

املراد تحليله؛ ويقصد باملحتوى يف هذه الدراسة:

ما تضمنته "سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني بها" مبركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني بها "عينة الدراسة" من نصوص بغرض 

تحليل محتوى الثقافة اإلسالمية بها، وبيان أثر هذه 
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الثقافة يف بناء الشخصية.

الدراسات السابقة:

بحثه،  يف  الباحث  منها  أفاد  عدة  دراسات  هناك 

وميكن تعداد بعض هذه الدراسة -وفق ما تسمح به 

مساحة العرض- كام ييل:

املحتوى  وعنوانها:  1988م(  )خصاونة  دراسة   .1

الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

تناول خصاونة – يف  "تحليل وتقويم" وقد  بها 

لستة  الثقايف  املحتوى  تحليل   – هذه  دراسته 

كتب من كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

بها، وذلك؛ ملعرفة البيانات العامة املتضمنة يف 

هذه الكتب، وكذلك املجاالت الثقافية ودالالتها 

يف هذه الكتب وهي دالالت تتصل اتصاال وثيقا 

طور  وقد  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  بجوانب 

سبع  مجاالت  ليشمل  التحليل  منوذج  خصاونة 

تتصل بالثقافة العربية اإلسالمية.

"املحتوي  وعنوانها  1990م(  )طعيمة  دراسة   .2

العربية  اللغة  تعليم  وكتب  برامج  يف  الثقايف 

"إطار  اإلسالمية  املجتمعات  يف  ثانية  كلغة 

ما  ومنها  املحددات،  هذه  قسم  إذ  مقرتح"؛ 

بشكل  "ميكن  فيقول:  الربنامج؛  بنوعية  يتصل 

تعليم  برامج  من  نوعني  بني  التمييز  عام 

وبرامج  عامة،  برامج  ثانية:  كلغة  العربية 

 Arabic for تخصصية )العربية ألغراض خاصة

special purposes(، ولكل من هذين النوعني 

لتقدميه خاصة  وطريقة  مناسب  ثقايف   محتوى 

املحتوى  أهمية  عىل  نص  فقد   ،)3( وتقوميه"   

الثقايف يف برامج تعليم العربية لغة ثانية رشيطة 

تحديد غرض الدارسني.

وقد أجابت هذه الدراسة عن أربعة أسئلة، ميثل كل 

سؤال منها قسام من أقسام الدراسة، وهذه األسئلة 

هي:

برامج  يف  الثقايف  املحتوى  اختيار  محددات  ما  أ . 

تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية؟

ينبغي أن تدور  التي  العامة  الحياة  ما مواقف  ب . 

حولها دروس تعليم اللغة العربية بوصفها لغة 

ثانية؟

التي  اإلسالمية  العربية  الثقافة  موضوعات  ما  ت . 

مييل الطالب إىل القراءة حولها يف برامج تعليم 

العربية بوصفها لغة ثانية؟

ما الدوائر الثقافية التي ينبغي أن تتحرك فيها  ث . 

ثانية،  لغة  العربية بوصفها  اللغة  تعليم  برامج 

وما أهم املوضوعات التي ينبغي أن يدور حولها 

املحتوى الثقايف يف كل دائرة منها؟

وعنوانها  2000م(  عبده  )محمود  دراسة   .3

كتب  يف  اإلسالمي  العريب  الثقايف  املحتوى  "جوانب 

العربية لطالب املعهد األزهري لتعليم  اللغة  تعليم 

تحليل  اقترص  بغريها"، وقد  للناطقني  العربية  اللغة 

الدراسة  هذه  يف  اإلسالمية  العربية  الثقافة  محتوى 

األزهري  باملعهد  العربية  اللغة  تعليم  كتب  عىل 

لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وهذه الكتب 

هي: 

الكتاب  العرب،  لغري  العربية  الريس:  مصطفى  أ . 

األول لطالب املستـوى األول)املبتدئني( )األزهر 

الرشيف 1998(. 

مصطفى الريس: العربية لغري العرب للمستويني  ب . 

الثاين والثالث )األزهر الرشيف، بدون(. 

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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مصطفى الريس ومراجعة فتحي يونس: العربية  ت . 

)األزهر  الثالث  املستـــوى  لطالب  العرب  لغري 

الرشيف 1996(.

وقد هدفت هذه الدراسة إىل:

التي  اإلسالمية  العربية  الثقافة  جوانب  تحديد  أ . 

ينبغي  والتي  والطالب،  املعلمون  عليها  اتفق 

لطلبة  العربية  اللغة  تعليم  كتب  تتضمنها  أن 

العربية للناطقني  اللغة  املعهد األزهري لتعليم 

بغريها.

الضعف  وجوانب  القوة  جوانب  عن  الكشف  ب . 

باملعهد  العربية  اللغة  تعليم  كتب  تناول  يف 

األزهري لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

لجوانب الثقافة العربية اإلسالمية.

دراسة )برهومة 2014م( وعنوانها: )الثقافة   .4

اإلسالمية يف مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية(، 

وقد تألفت عينة من املقررين اآلتيني:

إفريقيا  األسايس- سلسلة جامعة  الكتاب  مقرر  أ . 

اللغة العربية للناطقني بغريها،  العاملية لتعليم 

ويتألف من ثالثة مستويات موزعة عىل خمسة 

أجزاء.

الجامعة  بغريها-  للناطقني  العربية  مقرر  ب . 

العربية  اللغة  لتعليم  الدويل  املعهد  األردنية، 

للناطقني بغريها، ويتألف من ستة كتب. 

وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن سؤال عام مؤداه: 

ما صور الثقافة اإلسالمية بتجلياتها املتنوعة املتضمنة 

عينة  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  مقررات  يف 

الدراسة؟ 

2014م(  الرقب  حمدان  )محمد  لـ  دراسة   .5

وهي إشارة تطبيقية لتحليل محتوى الثقافة العربية 

اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية من خالل 

التدريبات ، وذلك يف القراءة الوصفيّة النقدية التي 

قدمها "الرقب"  لثالثة من كتب تعليم اللغة العربيّة 

وإخراجها؛  إعدادها  حيث:  من  بها  الناطقني  لغري 

حيث وضع أسسا لنقد هذه الكتب ومنها: ما يتصل 

بنقد املحتوى الثقايف يف هذه الكتب.

بـ"  املوسومة  2016م(،  )صفوان  دراسة   .6

اختبارات  يف  اإلسالمية  العربية  الثقافة  محتوى 

تحديد املستوى يف اللغة العربية بوصفها لغة ثانية 

"اختبارات تحديد املستوى مبركز الشيخ زايد لتعليم 

اللغة العربية لغري الناطقني بها منوذجا" وقد تناول 

اإلسالمية  العربية  الثقافة  مكونات  الباحث  فيها 

من  املستوى  تحديد  اختبارات  يف  تحققها  ومدى 

اللغة  لتعليم  زايد  الشيخ  مبركز  مختارة  عينة  خالل 

العربية لغري الناطقني بها بجامعة األزهر.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

تأكيد هذه الدراسات عىل أهمية دراسة محتوى   .1

التعليمية  الربامج  يف  اإلسالمية  العربية  الثقافة 

من  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم 

حيث: محددات اختيار هذا املحتوى، وتقدميه، 

وتقوميه، ووضع اختباراته.

اتفاقها يف األداة املستخدمة وهي االستبانات.  .2

يف  السابقة  الدراسات  من  الحايل  البحث  أفاد   .3

وعملية  الدراسة،  أدوات  منها:  عديدة  جوانب 

تحليل املحتوى، ونتائجها، وتوصياتها.
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دراسة  من  خاصة  إفادة  الحايل  البحث  أفاد   .4

)برهومة  ودراسة  2000م(،  عبده  )محمود 

اعتامد  يف  2016م(  )صفوان  ودراسة  2014م(، 

األداة الخاصة بالبحث.

إجراءات البحث وإعداد أدواته:

        وتتمثل يف اإلجراءات التي اتخذها الباحث؛ 

لإلجابة عن أسئلة البحث وهذه اإلجراءات هي: 

تحديد مفهوم الثقافة اإلسالمية. أ . 

اعتامد األداة البحثية لدراسة )صفوان 2016م(  ب . 

باإلضافة إىل دراستي: )محمود عبده 2000م(، 

و)برهومة 2014م(.

إجراءات تحليل املحتوى. ت . 

أوال: تحديد مفهوم الثقافة اإلسالمية:

ارتكن  السابقة  واألدبيات  الدراسات  مطالعة  بعد 

الباحث إىل ما استنبطه )محمود عبده 2000م( من 

تعريفها اإلجرايئ يف: اإلسالم، واللغة العربية، والقيم، 

واملفاهيم، واملعتقدات السائدة واملتوارثة عىل مدار 

التاريخ.

ثانيا: إجراءات اعتامد األداة:

أداته  يف  الباحث  اعتمد  األداة:  اعتامد  مصادر   .1

عىل مصادر عدة، منها:

البحث،  مبوضوع  املتصلة  السابقة  الدراسات  أ .  

سبق   – دراسات  أربع  من  كثريا  أفدت  وقد 

توضيحها – واخص بالذكر هنا دراسة )محمود 

عبده 2000م( ودراسة )صفوان 2016م(.

املتصلة  األكادميية  والبحوث  األدبيات  مراجعة  ب . 

مبادة الثقافة العربية اإلسالمية.

التي  الرتبوية  والبحوث  األدبيات  مراجعة  ت . 

تنظريا  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  تناولت 

وتطبيقا خاصة دراسة )أحمد أبو هالل، وآخرون 

ودراسة  1998م(  )طعيمة  ودراسة  1993م(، 

)طعيمة والناقة 2006م( ودراسة )عيل مدكور، 

وإميان هريدي 2006(.

الثانية  اللغة  لتعلم  العامة  األهداف  مراجعة  ث . 

عامة، وتعليم العربية لغة ثانية خاصة.

تعليم  كتب  يف  الثقايف  املحتوى  اختيار  معايري  ج . 

اللغة العربية بوصفها لغة ثانية.

ثالثا: إجراءات تحليل املحتوى يف هذا البحث:

فئات التحليل يف هذا البحث:

من  تحتها  يندرج  وما  اإلسالمية  الثقافة  مكونات 

املوضوعات التي أجازها السادة املحكمون وفق أداة 

البحث التي اعتمدها الباحث باالتكاء عىل الدراسات 

السابقة.

وحدات التحليل يف هذا البحث:

اعتمد الباحث وحدة الفكرة وحدًة للتحليل وذلك؛ 

ملناسبتها لفئات التحليل، ومكونات الثقافة اإلسالمية 

التي تم اعتامدها.

خطوات تحليل املحتوى يف هذا البحث، وتتمثل يف:

وضع كل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية  أ . 

املتضمنة يف استامرة التحليل وحدة للعد.

القراءة األولية لدروس السلسلة "سلسلة األزهر  ب . 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها".

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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اإلسالمية  الثقافة  ملكونات  التكراري  الحرص  ت . 

املتضمنة يف استامرة التحليل بعينة البحث.

جمع اإلحصاء التكراري لكل مكون من مكونات  ث . 

الثقافة اإلسالمية عىل حدة.

وضع نتيجة اإلحصاء التكراري أمام كل مكون يف  ج . 

استامرة التحليل املعدة لذلك.

درجة  أمام  مكون  لكل  املئوية  النسبة  حساب  ح . 

تكرارها يف استامرة التحليل.

ترتيب هذه املكونات وفق درجة تكرارها. خ . 

نتائج الدراسة، وتحليلها:

وهو  للبحث  األول  باملحور  املتعلقة  النتائج  أوال: 

"تحديد مفهوم الثقافة اإلسالمية ومكوناتها:

تم التوصل إىل اعتامد مفهوم الثقافة اإلسالمية   )1

يف ضوء ما استنبطه )محمود عبده( يف دراسته 

والشعائر،  املعتقدات،  مجموع  وهي:  2000م، 

والتقاليد،  والعادات،  والسري،  واآلداب  والقيم، 

الفكر،  وقضايا  والتعبريات،  الحضارية،  واملعامل 

يف  اإلسالم  أقرها  التي  السلوك  أمناط  وجميع 

القرآن والسنة.

املتضمنة  اإلسالمية  الثقافة  مكونات  جاءت   )2

لغري  العربية  اللغة  لتعليم  األزهر  "سلسلة  يف 

يف  النتائج  هذه  متثلت  وقد  بها"؛  الناطقني 

عليه  اتفقت  ما  هي  جامعة  مكونات  سبعة 

صفوان  دراسة  وفق  )هذا  املحكمني   كلمة 

للبحث(،  أداة  هنا  اعتمدتها  التي  2016م)4(  

وهذه املكونات:

املكون األول: مصادر الترشيع اإلسالمي.  -

املكون الثاين: الجانب العقائدي.  -

املكون الثالث: الجانب التعبدي.  -

املكون الرابع: الجانب األخالقي.  -

واالجتامعي  األديب  املجال  الخامس:  املكون   -

والتقاليد اإلسالمية.

املكون السادس: مجال التاريخ والسري والحضارة   -

اإلسالمية.

الكون  العلمي وحقيقة  املجال  السابع:  املكون   -

وقضايا الفكر اإلسالمي.

وهو:  للبحث  الثاين  باملحور  املتعلقة  النتائج  ثانيا: 

مدى توافر مكونات الثقافة اإلسالمية وذلك يف )عينة 

العربية لغري  اللغة  الدراسة(؛ سلسلة األزهر لتعليم 

الناطقني بها، مبركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية 

األول منوذجا(،  املتقدم  )املستوى  بها  الناطقني  لغري 

وقد متثلت هذه النتائج فيام ييل:

الرئيسة  الفئات  تكرار  درجة  جاءت   )1

)مكونات الثقافة اإلسالمية( يف عينة الدراسة سلسلة 

األزهر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، مبركز 

الناطقني بها  العربية لغري  اللغة  لتعليم  الشيخ زايد 

)املستوى املتقدم األول منوذجا(، كالتايل:
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مكونات الثقافة العربية اإلسالميةم
مجموع التكرارات 

يف النامذج املختارة.

241املكون األول: مصادر الترشيع اإلسالمي.1

78املكون الثاين: الجانب العقائدي.2

272املكون الثالث: الجانب التعبدي.3

871املكون الرابع: الجانب األخالقي.4

306املكون الخامس: املجال األديب واالجتامعي والتقاليد اإلسالمية.5

350املكون السادس: مجال التاريخ والسري والحضارة اإلسالمية.6

421املكون السابع: املجال العلمي وحقيقة الكون وقضايا الفكر اإلسالمي.7
جدول رقم )1( درجة تكرار الفئات الرئيسة )مكونات الثقافة اإلسالمية( يف عينة الدراسة.

جاءت النسبة املئوية لكل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية يف عينة الدراسة كام يتضح من   )2

الجدول والشكل التاليني:

مكونات الثقافة العربية اإلسالميةم
مجموع التكرارات 

يف النامذج املختارة.
النسبة املئوية.

%2419املكون األول: مصادر الترشيع اإلسالمي.1

%783املكون الثاين: الجانب العقائدي.2

%27211املكون الثالث: الجانب التعبدي.3

%87134املكون الرابع: الجانب األخالقي.4

املكون الخامس: املجال األديب واالجتامعي والتقاليد 5

اإلسالمية.

30612%

%35014املكون السادس: مجال التاريخ والسري والحضارة اإلسالمية.6

املكون السابع: املجال العلمي وحقيقة الكون وقضايا الفكر 7

اإلسالمي.

421%17

جدول رقم )2( النسبة املئوية لكل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية يف عينة الدراسة

شكل رقم )1( ميثل النسبة املئوية التي ميثلها كل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية يف عينة الدراسة )كتاب 

املستوى املتقدم األول(.

جاء ترتيب كل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية يف عينة الدراسة ترتيبا تنازليا كام يتضح من   )3

الجدول والشكل التاليني:

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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مجموع مكونات الثقافة العربية اإلسالميةم

التكرارات 

يف النامذج 

املختارة.

النسبة 

املئوية.

ترتيب املكونات 

تنازليا.

األول%87134املكون الرابع: الجانب األخالقي.

املكون السابع: املجال العلمي وحقيقة الكون وقضايا 

الفكر اإلسالمي.

الثاين421%17

املكون السادس: مجال التاريخ والسري والحضارة 

اإلسالمية.

الثالث35014%

املكون الخامس: املجال األديب واالجتامعي والتقاليد 

اإلسالمية.

الرابع30612%

الخامس%27211املكون الثالث: الجانب التعبدي.

السادس%2419املكون األول: مصادر الترشيع اإلسالمي.

السابع%783املكون الثاين: الجانب العقائدي.

جدول رقم )3( الرتتيب التنازيل لكل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية.
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شكل رقم )2( الرتتيب التنازيل لكل مكون من مكونات الثقافة اإلسالمية.

و2(   ،1( والشكلني   )3  ،2  ،1( الجداول  إىل  بالنظر 

يتضح ما ييل: 

التفاوت الشاسع بني أعىل فئة رئيسة من فئات  أ . 

 %34 ميثل  الذي  األخالقي(  )الجانب  التحليل 

وبني أقل فئة رئيسة من فئات التحليل )الجانب 

العقائدي( الذي ميثل 3%، وهذا يتفق مع دراسة 

صفوان )2016م(.

حيث  األول؛  بالرتتيب  األخالقي  املكون  حظي  ب . 

تكرار  مجموع  من  تكرار%34  نسبة  أعىل  مثَّل 

الرتتيب  الباحث هذا  املكونات األخرى؛ ويعزو 

إىل مراعاة واضعي سلسلة األزهر لتعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها )عينة الدراسة( هذا 

لتعاليم  شامال  جانبا  بوصفه  األخالقي  الجانب 

عىل  يشتمل  إذ  وأدبا؛  وتعبدا  عقيدة  اإلسالم 

)العدل،  مثل:  من  عديدة  أخالقية  موضوعات 

األمانة،  الِحلْم،  الرحمة،  اإلخالص،  الصدق، 

اإلحسان، الصرب، اإليثار، القناعة، الحياء، العفة، 

االحرتام  التسامح،  الكرم،  التواضع،  املودة، 

العفو  املروءة،  الشجاعة،  النظافة،  والتوقري، 

عند املقدرة، كظم الغيظ، نرصة املظلوم، إغاثة 

حفظ  الفرج،  حفظ  البرص،  غض  امللهوف، 

الفضائل،  عىل  الحث  األذى،  كف  اللسان، 

واالعرتاف  الشكر  بالخطأ،  واالعرتاف  االعتذار 

األمر  الرحم،  صلة  الوالدين،  بر  بالجميل، 

وإفشاء  التعاون،  املنكر،  والنهي عن  باملعروف 

راعوا  قد  السلسلة  واضعي  أن  ويبدو  السالم(؛ 

عدة أمور منها:

النفوس،  الله -سبحانه وتعاىل- جعل تزكية  أن   -

للرشائع  هدفا  األخالق  وإصالح  وتطهريها، 

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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ولهذا  اإلسالم؛  رشيعة  رأسها  وعىل  الساموية 

الله عليه وسلم- بعثته عىل  -النبي صىل  قرََصَ 

ألمتم  بُِعثت  "إمنا  قال:  حيث  األخالق  مكارم 

مكارم األخالق")5(. 

اإلسالمية  الثقافة  مكونات  يف  املتأمل  أن   -

األخالق،  تقويم  إىل  تدعو  جميًعا  أنها  يجد 

كل  وكأن  السلوك؛  واستقامة  الطِّباع،  وتهذيب 

اإلسالمية  الثقافة  ملكونات  األخرى  الجوانب 

التعبدي،  العقائدي،  )الترشيعي،  الجانب  من 

األديب االجتامعي، التاريخي الحضاري، والجانب 

يقوم  جميعا–عندما  كأنها  الفكري(  العلمي 

ينبغي عليه تجاهها- خادمة للجانب  الفرد مبا 

األخالقي؛ فال عجب يف أن تكون العبادات طريقا 

إلصالح األخالق وغرس اآلداب السامية؛ فالصالة: 

سوء  من  وتطّهره  الرذائل،  عن  املسلم  تُبِعد 

اَلَة تَْنَهى َعِن  القول والعمل، قال تعاىل: ﴿إِنَّ الصَّ

النفس  تطهر  والزكاة:   . َوالُْمْنَكِر﴾)6(   الَْفْحَشاِء 

َصَدقًَة  أَْمَوالِِهْم  ِمْن  ﴿ُخْذ  تعاىل:  قال  وتزكيها؛ 

َصاَلتََك  إِنَّ  َعلَيِْهْم  َوَصلِّ  ِبَها  َوتَُزكِّيِهْم  تُطَهِّرُُهْم 

َسَكٌن لَُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم﴾)7(. والصوم: كٌف 

للنفس عن شهواتها ونَزََواتها، قال صىل الله عليه 

وسلم: "من مل يدع قول الزور والعمل به فليس 

لله حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه") 8(. والحج: 

سبيل إىل إبعاد النفس عن َسَفاِسف األمور؛ قال 

تعاىل: ﴿الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فَرََض ِفيِهنَّ 
 9(﴾ الَْحجَّ فاََل رَفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل يِف الَْحجِّ

األمثلة  خالل  –من  التعبدي  الجانب  فهذا  (؛ 

املذكورة- يجسد غاية تعبدية ُدرَّتُها األخالق. 

من  واإلميَان  االعتقاد  بني  ما  تالزًما  هناك  أّن   -

جانب واألخالق الّسلوك من جانب آخر؛ ولهذا 

فإن الخلل الواقع يف السلوك واألخالق ناشٌئ عن 

نقٍص وخلل يف اإلميان والباطن )10(.

الجانب  خاصة  اإلسالمية،  الثقافة  مكونات  أن   -

العملية  يف  عنه  غنى  ال  مهم  جانب  األخالقي 

وتكمن  التعليمية،  املناهج  ومنها  التعلمية 

أهميته يف بناء الشخصية.

الكون  وحقيقة  العلمي  املجال  حظي  ت .  

وقضايا الفكر اإلسالمي عىل الرتتيب الثاين بسنبة17%؛ 

ويعزو الباحث ذلك إىل أصالة هذا الجانب بوصفه 

انعكاس  الثقافة اإلسالمية، وأنه  مكونا من مكونات 

للجوانب العقدية والتعبدية، وأن واضعي السلسلة 

–عينة الدراسة- قد ولوا وجوههم شطر هذه األصالة 

لهذا الجانب؛ ويؤكد هذا:

والحياة،  للكون واإلنسان  له تصوره  اإلسالم  أن   -

فالعقائد  الواقع،  من  ينطلق  التصور  هذا  وأن 

يقوم  التي  والترشيعات  واألخالق  والعبادات 

عليها هذا التصور راعت الواقع العميل والفكري 

وما يتصل بهام من قضايا.

عىل  والوقوف  الفكر  وحامية  العلم  غايَة  أن   -

من  وسالمتُه  املعتقد،  استقامُة  الكون  حقيقة 

االنحراف، واتباُع منهج الحق ووسطية اإلسالم.

التاريخ  مجال  األربعة:  املكونات  جاءت  ث . 

والسري والحضارة اإلسالمية، املجال األديب واالجتامعي 

ومصادر  التعبدي،  الجانب  اإلسالمية،  والتقاليد 

الترشيع اإلسالمي جاءت هذه املكونات مي املراتب 

األخالق،  جانبي:  ألن  السادسة؛  حتى  الثالثة  من 

مفردات  من  كثري  عىل  يشتمالن  اإلسالمي  والفكر 

حيث  من  العبادات  جانب  فتناول  املكونات؛  هذه 
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الفرد واملجتمع متجسد يف  أهميتها وانعكاسها عىل 

الرتتيب األول والثاين  التي حازت  السابقة  املكونات 

وبخاصة الجانب األخالقي الذي يعد تطبيقا لجانب 

الفحشاء  عن  تنهى  فالصالة  عجب  وال  العبادات، 

واملنكر، والصوم يجسد التقوى، والزكاة طهرة للامل 

وصاحبه …إلخ،  ويقاس عىل ذلك باقي املكونات.

جاء جانب العقيدة يف الرتتيب األخري بنسبة  ج . 

بنسب  مقارنة  نسبة ضعيفة جدا  3%؛ وهي  بلغت 

و %9،  بني %34  ما  تراوحت  التي  األخرى  املكونات 

خاصة مع العلم أن للعقيدة أهميًة كربى يف الدين 

اإلسالمي؛ وذلك:

البرشية  الحياة  منهاج  وهي  ربانية،  لكونها)11(   -

َع  الدين؛ مصداقا لقوله –تعاىل-: ﴿رَشَ إىل يوم 

َوالَِّذي أَْوَحيَْنا  يِن َما َوىصَّ ِبِه نُوحاً  لَُكْم ِمَن الدِّ

يَْنا ِبِه إِبْرَاِهيَم َوُموىَس َوِعيىَس أَْن  إِلَيَْك َوَما َوصَّ

﴿ وقوله:   ،)12( ِفيِه﴾  تَتََفرَّقُوا  َوال  يَن  الدِّ أَِقيُموا 

َغرْيَ اإلسالم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو  َوَمْن يَبْتَغِ 

يَن﴾ )13(  يِف اآْلِخرَِة ِمَن الَْخارِسِ

أن الرسول -صىل الله عليه وسلم- مكث ثالث   -

عرشة سنة مبكة املكرمة ينزل عليه القرآن، وكان 

يف غالبه ينصبُّ عىل البناء العقدي, حتى إذا ما 

الله  العقيدة يف نفوس أصحابه رضوان  متكنت 

عليهم نزلت الترشيعاُت األخرى بعد الهجرة إىل 

املدينة)14(، فجانب كبري مام تحقق يف املكونات 

الجانب  مبدؤه  األخالقي  خاصة  السابقة 

العقدي؛ فجانب العقيدة هو الركيزة التي يقوم 

الرئيسة  البؤرة  فهي  بكل جوانبه؛  الدين  عليها 

وما عداها تبع لها )15(.

أن هناك اتفاقا كبريا يف نتائج هذا البحث،  ح . 

ونتائج دراسة )صفوان 2016م(؛ ويبدو أن سبب هذا 

األداة  املوضوعني، وأن  تقارب  أمور، منها:  راجع إىل 

البحثية واحدة، وأن عينة الدراستني متقاربتان جدا؛ 

فكالهام عن األزهر، كام أن الباحث الذي قام بهام 

واحد.

وهو:  للبحث،  الثالث  باملحور  املتصلة  النتائج  ثالثا: 

سلسلة  عليها  تعتمد  التي  اإلسالمية  الثقافة  أثر 

األزهر لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف بناء 

الشخصية؛ فقد جاءت نتيجته كالتايل:

بالنظر إىل مكونات الثقافة اإلسالمية السبعة –  -

سالفة الذكر-، وبفحص مدى تحققها يف محتوى 

املكونات  ترتيب  خالل  ومن  البحث(،  )عينة 

تحليل  ضوء  ويف  اإلسالمية،  للثقافة  السبعة 

اإلسالمية  الثقافة  فإن جوانب  السابقة؛  النتائج 

ومتحققة  الدراسة،  عينة  يف  راسخة  ومكوناتها 

لها  التي  نفسها  الدرجة  وهي  كبرية؛  بدرجة 

هذه  أن  خاصة  الشخصية؛  بناء  يف  عظيم  دور 

والسنة  القرآن  من  استنباطها  تم  املكونات 

وإجامع األمة.

التعليمية  املناهج  به  تقوم  الذي  الدور  أن   -

يف  ودورها  اإلسالمية  )الثقافة  للقيم  املستندة 

اللغة  لتعليم  األزهر  سلسلة  الشخصية:  بناء 

العربية لغري الناطقني بها، عينة البحث منوذجا( 

لها أثر كبري يف بناء الشخصية، وميكن إجامل هذا 

األثر يف نقاط يجب أن تستوفيها الشخصية؛ يك 

يتم بناؤها البناء األمثل، وذلك عىل الوجه التايل، 

ويف صورة مجملة دون خلل:

العقيدة؛  لجانب  أثر  وهي  القوية:  اإلرادة   )1

-عموما-  للبناء  دافعة  قوة  أفضل  بالله،  فاإلميان 

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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الشخصية  ببناء  ألنه  الدقة؛  وجه  عىل  وللشخصية 

يُبَْنى املجتمع كله، وهذه اإلرادة منبعثة من اإلميان 

بالله؛ فام كان سيدنا بالل –ريض الله عنه- ليتحمل 

قساوة التعذيب إال إلميانه بالله –تعاىل-؛ وهذا شأن 

كل مؤمن بالله تعاىل.

القدوة: وهي أثر من آثار املكون األخالقي   )2

والقيمي؛ وهو املكون الذي جاء يف صدارة مكونات 

الثقافة اإلسالمية، واملشتمل عىل ما يزيد عن ثالثني 

خلقا، منها: 

األمانة،  الِحلْم،  الرحمة،  اإلخالص،  الصدق،  )العدل، 

العفة،  الحياء،  القناعة،  اإليثار،  الصرب،  اإلحسان، 

والتوقري،  االحرتام  التسامح،  الكرم،  التواضع،  املودة، 

النظافة، الشجاعة، املروءة، العفو عند املقدرة، كظم 

البرص،  غض  امللهوف،  إغاثة  املظلوم،  نرصة  الغيظ، 

حفظ الفرج، حفظ اللسان، كف األذى، الحث عىل 

الفضائل، االعتذار واالعرتاف بالخطأ، الشكر واالعرتاف 

باملعروف  األمر  الرحم،  الوالدين، صلة  بر  بالجميل، 

والنهي عن املنكر، التعاون، وإفشاء السالم(.

من  الثالث  للمكون  أثر  وهذا  الَعالِِميَّة:   )3

مكونات الثقافة اإلسالمية " املجال العلمي وحقيقة 

هذا  يف  عجب  وال  اإلسالمي"؛  الفكر  وقضايا  الكون 

 "... خلق  الذي  ربك  باسم  "اقرأ  القرآن:  آي  فأول 

العلم  تجد  أن  واألعجب   ،]1 آية  العلق،  ]سورة 

املأمور به هنا مضافا إىل اسم الله –سبحانة-؛ ليفيد 

القيمة العلمية البناءة التي تقرها الرشيعة اإلسالمية؛ 

يف  جدا  مهم  "الَعالِِميَّة"  جانب  أن  عىل  دليل  فهذا 

قدرها  لكل شخصية  بأن  العلم  مع  الشخصية،  بناء 

وهناك  املوسوعي،  العامل  فهناك  الجانب؛  هذا  من 

النبي –صىل  قال  ولهذا  غريهام،  وهناك  املتخصص، 

الله عليه وسلم-: "إمنا أنا قاسم، والله يعطي".

إذ ال توجد شخصية دون هوية،  االعتداد:   )4

وعند وجود الهوية؛ فال بد من االعتداد بها، أما إذا 

ُوجدت الهوية دومنا اعتداد؛ فهي الكارثة عىل صاحبها 

وعىل مجتمعه؛ لذا فإن "االعتداد" جانب مهم جدا 

يف بناء الشخصية؛ حيث يكون الشخص معتدا بدينه، 

ومفيدا  وحضارته،  لرتاثه  مطالعا  بشعائره،  ومعتزا 

منها، وهذا األثر من آثار املكون الرابع من مكونات 

الثقافة " مجال التاريخ والسري والحضارة اإلسالمية".

فمتى  االجتامعي،  الذكاء  أو  املفهومية:   )5

ُوجدت الجمعية؛ توجبت املفهومية؛ واإلنسان مدين 

ملحا  فبات  وحده؛  العيش  يستطيع  وال  بطبعة، 

راجح،  وعقل  واٍع  بفهم  اآلخرين  مع  يتعامل  أن 

املقوم من  والشخصية املسلمة أشد حاجة إىل هذا 

مقومات بناء الشخصية، خاصة يف ظل ما طرأ عىل 

عاملنا املعارص من أمور وقضايا، وقد جاء هذا األثر 

 " اإلسالمية  الثقافة  مكونات  من  الخامس  للمكون 

املجال األديب واالجتامعي والتقاليد اإلسالمية".

اإلتقان: وقد جاء هذا األثر نتيجة للمكون   )6

وهو  اإلسالمية،  الثقافة  مكونات  من  السادس 

بحاجة  املسلمة  الشخصية  فبناء  التعبدي،  الجانب 

إىل أن الرتبية عىل أن القيمة ليست يف العمل بل يف 

إتقانه؛ ولهذا قال –صىل الله عليه وسلم-: "إن الله 

أحوج  فام  يُتقنه"؛  أن  عمال  أحدكم  عمل  إذا  يحب 

العبادة  إتقان  أن  تعلم  املسلمة ألن  الشخصية  بناء 

فقال  واإلنس؛  الجن  لخلق  رئيسا  هدفا  الله  جعله 

–سبحانه-: "وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" 

يف  نظرنا  جال  وإذا   ، اآلية:56[  الذاريات  ]سورة 

إال  يتحقق  ال  الصيام  أن  لوجدنا:  العبادات  حقيقة 

للُمتِْقن الذي حصد التقوى، والزكاة تطهر صاحبها، 
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وتَزيده مناء، والحج "املربور" يُخرج العبد من ذنوبه 

كيوم ولدته أمه.

مصادر  لجانب  عظيم  أثر  وهو  االجتهاد:   )7

ماسة  بحاجة  الشخصية  وبناء  اإلسالمي،  الترشيع 

إليه؛ يك ال تتحجر أو يصيبها الجمود او التطرف، ولنا 

يف سول الله –صىل الله عليه وسلم- قدوة؛ فعندما 

بعث سيدنا معاذ بن جبل إىل اليمن قال: بم تقيض؟ 

والقضاء  الفتوى  جوانب  معاذ  سيدنا  فعدد  ...إلخ، 

يف  االجتهاد  ثم  السنة،  ثم  القرآن،  من:  ومصادرها 

الرأي وهو مستنبط من املصدرين األوليني.

هذا، والله ويل التوفيق

رشدي أحمد طعيمة، تحليل املحتوى يف العلوم اإلنسانية:   1

مفهومه – أسسه – استخداماته، القاهرة، دار الفكر العريب، 

الطبعة األوىل1425هـ، 2004م، صـ70.

املرجع نفسه، صـ 70.  2

تعليم  برامج  يف  الثقايف  املحتوى  طعيمة،  أحمد  رشدي   3

العربية كلغة ثانية يف املجتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، 

األردن  تربوية إسالمية معارصة –  بناء نظرية  مؤمتر نحو 

1990م، املجلد األول، صـ244.

الرباء صفوان عبد الغني، محتوى الثقافة العربية اإلسالمية   4

بوصفها  العربية  اللغة  يف  املستوى  تحديد  اختبارات  يف 

زايد  الشيخ  مبركز  املستوى  تحديد  "اختبارات  ثانية  لغة 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها منوذجا"، اختبارات 

)تجارب  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  مهارات  قياس 

وإنجازات(، املجلد الثالث )أكتوبر 2016م(، ص ص 962: 

.1019

 ، الحاكم،  النيسابوري  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد   5

القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

عطا، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة األوىل، 1411هـ- 

1990م، الجزء الثاين، ص670، رقم )4221(، وقال: صحيح 

عىل رشط مسلم.

العنكبوت: 45.  6

التوبة: 103.  7

محمد بن عيىس بن َسْورة الرتمذي، ، تحقيق: أحمد محمد   8

مرص،   – الحلبي  البايب  مصطفى  طبعة  وآخران،  شاكر 

الطبعة الثانية 1395ه-1975م، الجزء الثالث، ص78، رقم 

)707( ، وقال: حسن صحيح.

البقرة: 197.  9

اللخمي  محمد  بن  موىس  بن  إبراهيم  ذلك:  يف  ينظر   10

الشاطبي، املوافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، 

األوىل  الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  ابن عفان،  دار 

1417هـ - 1997م، الجزء األول، ص 367.

يف  العقيدة  الرقب،  بخيت  حسن  ومحمد  صالح،  ينظر:   11

الله عز وجل، الطبعة األوىل، غزة – فلسطني، 1426هـ - 

2006م، ص 12.

سورة الشورى، اآلية )13(.  12

سورة آل عمران، اآلية )85(.  13

الطبعة  اإلمياِن،  أَركاُن  الشحود،  نايف  بن  عيل  ينظر:   14

الرابعة، 1431 هـ -2010م.، ص 4.

يف  العقيدة  دور  محمد،  محمود  عطاف  حتحت،  ينظر:   15

بناء الشخصية املسلمة يف ضور سورة يوسف عليه السالم، 

أصول  كلية  بغزة،  اإلسالمية  الجامعة  ماجستري،  رسالة 

الدين، 2009م.

الهوامش

الرتمذي، محمد بن عيىس بن َسْورة، تحقيق: أحمد محمد   .1

شاكر وآخران، الطبعة الثانية، مرص، طبعة مصطفى البايب 
الحلبي 1395ه-1975م، الجزء الثالث.

النيسابوري،  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم،   .2

املصادر واملراجع

الثقافة اإلسالمية ودورها في بناء الشخصية:  سلسلة األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

عطا، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، 1411هـ- 

1990م، الجزء الثاين.

بناء  يف  العقيدة  دور  محمد،  محمود  عطاف  حتحت،   .3

السالم،  عليه  يوسف  سورة  ضوء  يف  املسلمة  الشخصية 

أصول  كلية  اإلسالمية،  الجامعة  غزة،  ماجستري،  رسالة 

الدين، 2009م.

الله عز  العقيدة يف  الرقب، صالح، ومحمد حسن بخيت،   .4

وجل، الطبعة األوىل، غزة – فلسطني، 1426هـ - 2006م.

الشاطبي، إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي، املوافقات،   .5

األوىل،  الطبعة  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  تحقيق: 

 - 1417هـ  عفان،  ابن  دار  السعودية،  العربية  اململكة 

1997م.

الرابعة،  الطبعة:  اإلمياِن،  أَركاُن  نايف،  بن  عيل  الشحود،   .6

1431 هـ -2010م.

تعليم  برامج  يف  الثقايف  املحتوى  أحمد،  رشدي  طعيمة،   .7

العربية كلغة ثانية يف املجتمعات اإلسالمية "إطار مقرتح"، 

األردن  تربوية إسالمية معارصة –  بناء نظرية  مؤمتر نحو 

1990م، املجلد األول.

طعيمة، رشدي أحمد، تحليل املحتوى يف العلوم اإلنسانية:   .8

مفهومه – أسسه – استخداماته، دار الفكر العريب، الطبعة 

األوىل، القاهرة، 1425هـ، 2004م.

عبد الغني، الرباء صفوان، محتوى الثقافة العربية اإلسالمية   .9

بوصفها  العربية  اللغة  يف  املستوى  تحديد  اختبارات  يف 

زايد  الشيخ  مبركز  املستوى  تحديد  "اختبارات  ثانية  لغة 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها منوذجا"، اختبارات 

)تجارب  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  مهارات  قياس 

وإنجازات(، املجلد الثالث )أكتوبر 2016م(، ص ص 962: 

.1019
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القّوَة يف  ميلکون  الّذين  إّن  بل  اإلتّصال،  مهاراِت  يحسُن  ملْن ال  متّسعاً  اليوِم ال يرتُک  عاملَ   إّن 

فطَن ولقد  الفّعال.  االتّصال  مهاراِت  ميلکوَن  الّذين  أولئک  بالرّضورة  سيکونون  القادِم   القرِن 

 اللغويّون إلی أنَّ عمليَّة التّواصل التعتمُد فقْط علی اللّغِة، بْل تعتمُد أيضاً علی سلوکاٍت غیِر

کلامٍت، دون  رسائل  استقبال  و  إرسال  عمليّة  الحقیقة هي  يف  الّصامتُة.  اللّغُة  تُدعی   اللّفظيّة 

 وذلک بواسطة التعبريات الوجهيّة و النظر ، واإلیامءات و الهيئة،  و نربات الّصوت  و... .یحاول

 الباحثان يف هذه الورقة البحثيّة باتباع املنهج الوصفّي- التحلیلی دراسَة اللّغِة الّصامتِة يف مختلف

 الثقافات. نستشّف من هذه الدراسة أّن  التعرَّف علی اللّغة الّصامتة ملتعلّمي اللّغة الثانيّة هامٌّ

 جّداٌ، مبا أّن  کْشَف الّنقابِّ عن اإلشاراِت الخاّصِة يف کلِّ ثقافٍة أجنبيٍّة  یکون عمليًّة ُمجهدًة و

 شاقًّة فعلی متعلّم اللغة الثانية أن يُلمَّ بهذه اللّغة لکی ال یواجه »صدمًة ثقافيًّة«. و ثقافة العرب

أنّهم يف لذلـك   التواصل.  عالية  الثقافات  مجموعات  تندرج  ضمن  الالتينيّة  أمريکا   کشعوب 

  موقِف الحواِر مييلون بشکٍل عامٍّ إلی التّقارب الجسدّي من بعضهم البعَض، رمّبا إلی حّد التاّلمس؛

   أّما عدُم اإلحتفاِظ مبسافٍة مکانيٍّة يف الثّقافِة الغربيّة أثناء املحادثِة يثري مشاعر جنسيّة أو عدائيّة.

 توزیُع أدواِر الکالِم يف ثقافاِت شعوِب الرّشق األوسِط والسیّام يف الثّقافِة العربيِّة يعتمُد علی أموٍر

 کالّسّن، واملکانِة االجتامعيِّة، والّسلطِة الّتي يحوزها الّشخُص، أّما توزيع أدوار الکالم يف الثقافة

 الغربيّة يتوقُّف علی مهارِة املتکلّم يف اقتناص الکالم . یکون » الرتتیُب« عنرصاً هاّماً يف األمناط

 األمريکيّة و هذا يعکُس املساواتيّة األساسيُّة لثقافتهم. ومثُل هذا الّنظام الرتتیبّي غیر موجود يف

 ثقافاٍت تتمتّع بنظام طبقّي. إّن ثقافات عرب رشق املتوّسط تعطی الوقت أدنی منزلٍة بکثیٍر من

 .األهميّة ماّم تعطیه ثقافاُت البالِد الغربیِّة

 .الکلامُت الدليّليُّة: اللّغة الّصامتُة، الثّقافة األجنبيّة، تعلیم اللغة الثانيّة، اللغة العربيّة. السیاق 

امللخص:

امة يف الّثقافات املختلفة الّلغُة ال�سّ

حمبوبة قرباين اأقدم
) طالبة الماجستير في فرع الثقافة و الحضارة اإلسالمّية بجامعة كاشان اإليرانّية(

د. روح اهلل �سيادي جناد
)استاذ مشارک بقسم اللغة العربّية بجامعة كاشان اإليرانّية1 (

&
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مقّدمة  .1

إّن عاملَ اليوم ال يرتُک متّسعاً ملن ال يحسُن مهاراِت 

اإلتّصال، بل إّن الّذين ميلکون القّوَة يف القرن القادم 

ناصيَة  ميلکون  الّذين  أولئک  بالرّضورة  سيکونون 

من  بالرغم  الفّعال.  االتّصال  مهارات  و  املعلومات 

فهِم  أْجل  من  العلُم  قطعها  الّتي  الکبیرة  األشواط 

املرتبطُة  الجوانُب  ظلّت  فقد  اإلنسان،  طبيعة 

أّن  ذلک  و  الغموِض،  مَن  بقدٍر  محفوفًة  بالتّواصل 

التّواصل  يف  يتحّکم  الّذي  الرّئیس  بالجزء  معرفتَنا 

 . األحیان1  بعض  يف  الّدقيقِة  غرَي  و  محدودًة  ظلّْت 

وإذا کانت اللّغة تَُعدُّ الوسيلة االتصاليّة املهيمنة علی 

حياِة أفراد املجتمع، إاّل أنّها ليست الوسيلَة الوحيدَة 

من وجهِة نظِر علم العالمات لتحقيق التواصل، ألّن 

لفظيٍّة  أو  لغويٍّة  غرَي  أخری  وسائَل  ميتلُک  اإلنسان 

تقوُم بوظيفِة التّواصِل؛  بناًء علی هذا، نستطیُع أن 

اللفظّي   االتّصال  هام  قسمین،  إلی  االتّصاَل  نقسَم 

الّذي  االتّصال  هو  و    verbal  communication

واالتصال   .2 له  وسیطاً  اللّغويِّة  العالماِت  يستخدُم 

  non- verbal  communication((غیراللفظي

الّذی نسّميه اللغَة الّصامتَة و هي تقوُم بدوٍر فاعٍل و 

حاسٍم يف الکثري من اللّحظات التّواصليّة الّتي تتخلُّل 

حياَة األفراِد ضْمن بيئٍة محّددٍة. 

التّواصل يف العامِل العريّب يعتمُد بدرجٍة کبريٍة علَی   

الّسياق و اللّغة الّصامتة أو الّسلوکیات غیر اللغويّة 

هامٌّ  دوٌر  ولها  البیْنثقافيّة،   االتّصاالت  من  تعترب 

یحاول  هذا   علی  بناًء  البَرشيِّة.  العالقاِت  متتیِن  يف 

املنهج  باتّباع  البحثيّة  الورقة  هذه  يف  الباحثان 

الوصفّي- التحلیلّی تسلیَط الّضوء علی هذا الرّضب 

قد  الّتي  التقنيّة  مشاکله  نتبیّن  و   التّواصل  من 

کلُّ  اآلخرین.  مع  املحادثة  يف  العرب  أبناُء  یواجهها 

هذا یدفع الباحثین إلی تناول دراسة اللّغة الصامتة 

يف الثّقافات املختلفة.    

1.1.أسئلة البحث:

األسئلة  عن  اإلجابُة  البحثيّة  الورقة  هذه  مهّمَة  إّن 

اآلتية:

ملاذا  التعرّف علی الّسلوکات غیر اللفظيّة دون   .1

غرُي  امٌر  بها،  محيطٍة  اجتامعيٍّة  ثقافيٍّة  خلفيٍّة 

ممکٍن؟

هل يتّم إدراک اللغة الّصامتة من لدن الجمیع   .2

، وفقاً لطابع العامليّة؟ 

کیف تتعامل الجامعات البرشيّة مع الوقت و   .3

أشکال  من  کشکل  للمکان  و  للزمن  مفهومهم 

التواصل غري اللفظي؟

1.2. خلفّية البحث

املنجزة  البحوث  الدراسة علی بعض  اعتمدت هذة 

داخل القطر و خارجه منها : 

2003م(،  أحمد)  موسی  للباحث  دراسٌة  هناك 

موسومٌة بـ) االتّصال غري اللفظي يف القرآن الکريم( ، 

کام يتّضح من عنوانها أنّها خاّصٌة باإلشارات الجسميّة 

يف النّص القرآين 

معنونا  کتاباً  2007م(  سالم)  محمد  لعازة  أّن  کام 

إلی  فیه  الکاتب  تطرّق  وقد  االتّصال(  مهارات   ( بـ 

مهارات االتّصال اللّفظّي الفّعال و معوقاته و اختص 

حرکات  مثل  اللّفظيّة؛  غیِر  بالرسائل  صفحاته  بضع 

الجسم،  وتعبیرات الوجه،  وأثاث املکتب، واملالبس  



199

کطُرٍُق مؤّديٍة إلی التعلیم العايل .

بـ»  معنونا  کتاباً  ألّف  2012م(  عبداللطیف)  عامد 

البالغة و التّواصل عرب الثقافات«.لقد تناول املؤلّف 

و  العرب  بین  الّناجح  اللّفظي  التّواصل  خطواِت 

لالتّصال  الثّقافيّة  األبعاد  بعض  درس  کام  الغرب، 

و  العرب  اختالف  يؤثّر  کيف  بنّي  و  اللفظي  غیر 

الغربينّي علی الحوار بینهام و قّدم توصیات محّددة 

للمنخرطین فی الحوار بین العرب و الغرب.

املتعّمن يف البحوث املنجزة اعاله یجد أنها مل تطرّق 

کموضوٍع  املختلفة  برضوبها  الصامتة  اللّغة  الی 

و  هیکلًة  جدیٌد  و  بدیٌع  البحُث  هذا  و  بیْنثقايّف 

فحوًی، فدراستي مختلفٌة عنها من األلف إلی الياء 

فقد  الّنظرّي  الجانب  من  اّما  التّطبیُق،  حيُث  مْن 

استفدت منها کثیراً.   

2. اللغة الّصامتة تعاریفها و توظیفاتها  

الّصامتِة،  للّغة  واحٍد  تعريٍف  علی  العلامُء  يتّفق  مل 

 ، عّدٍة  بعلوٍم  اللّغة  علم  ارتباط  إلی  يعوُد  هذا  و 

والفلسفة،  االجتامع،  وعلُم  الّنفس،  علُم  ها:  أهمُّ

ی  إل  ينظُر  عامٍل  کلُّ  فکان  وغیرها.    ، والبیولوجیا 

تحدیِد اللّغِة الّصامتةِ مْن زاويِة العلِم الّذي يعمُل يف 

میدانه.  حّقاً أّن الحدیَث عنها  یکون سهالً ممتنعاً، 

ما  الّصامتة،  للّغة  التعریفات  أحدث  من  رمّبا  و 

قّدَمه » ديفيد کيفينز« )David B.Givens ( مدیُر 

أّوالً: هي    « :)CNS ( اللفظيّة الّدراسات غیِر  مرکز 

عمليُّة إرساٍل و استقباِل رسائَل دون کلامٍت، وذلک 

واإلیامءات،    ، النظّر  و  الوجهيّة  التعبريات  بواسطِة 

کذلک  يتضّمن  ثانیاً:  الّصوت؛   ونربات  والهيئة،  

عاداِت تهيئة الّنفس، و موضعَة الجسد يف الفضاء، و 

تصمیم املنتجات االستهالکيّة )کاملالبس، و املنتجات 

العطور  و  الذوق  و  االصطناعيّة  األلوان  و  الغذائيّة 

املصّنعة ، وصور وسائل اإلعالم و األشکال و الرّسوم 

کلَّ  اللفظيّة  غرُي  الدالالُت  تشمل  کام  الحاسوبيّة. 

اإلشارات التّعبرييّة و الرّموز و الدالالت السمعيّة و 

يف  املستخدمة  الکيامويّة....  و  اللمسيّة  و  البرصيّة 

إرسال الرّسائل و استقبالها، مبعزٍل عن لغة اإلشارة ) 

لغة الصم و البکم( و الکالم«4 . إذاً، فاللغة الّصامتة 

هي تواصل بدون استخدام للغة اإلنسانية أي بدون 

تحقق سمعي وصويت. 

متأثّرٌة  الّصاِمتَة  اللّغَة  أّن  القول  تحقیق   

يؤّدي  فطريٌّ  جینيٌّ  هو  ما  منها  متعّددٍة  بعوامَل 

إلی وجود تشابهات يف السلوکيّات غري اللفظيّة بني 

إلی  يؤّدي   ، ثقايفٌّ هو  ما  ومنها   . املتنّوعة  الثقافات 

ازدادْت  کلاّم  آخر.  إلی  مجتمعٍ  من  اختالفات  عّدة 

فی  نجاُحه  ازذاد  مخاطبیه  بثقافِة  الّشخص  درایُة 

أْن  االنسان  علی  هذا  غلی  بناًء  معهم.  التّواصل 

یلمَّ بالّسیاق الثّقايّف ، والّسیاق االجتامعّي ملن یرید 

العامل  يف  التّواصل  أّن  بالّذکر  جدیٌر  معه.  املحادثة 

ذلک  و  الّسياق  علی  کبريٍة  بدرجٍة  يعتمد  العريب 

الّسياق  يلعُب  ال  الغربيّة  املجتمعات  عکس  علی 

دوراً کبرياً يف التّواصل. فثقافات الرّشق األوسط الّتي 

تنتمي إليها کّل الّدول العربيّة تأيت يف املرتبة الثّانية 

مبارشة بعد اليابان يف اعتامدها علی الّسياق . رتّب 

کریستوفر بالنش بعض ثقافات  العامل بحسب درجِة 

اعتامدها علی الّسياق5 ، و عالقتها بوضوح الرّسالة 
يف الّشکل اآليت :6
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االعتامد العايل علی الّسياق/ الفحوی

مرتفع

السیاق

منخفض

الیابان

   الرشق االوسط 

       أمریکا الالتينیّة

                   أفريقيا

                   شعوب البحر املتوّسط

                                       إنجلرتا

                                             فرنسا

                                                أمریکا الشامليّة

                                                      الدول االسکندنافيّة

                                                                        أملانیا 

                      

                                                                               سویرسا   

االعتامد املنخفض علی الّسیاق/ املبارشة

منخفض                  وضوح التواصل                                       مرتفع

ينخفض  التي  الغربيّة  الثقافات  نشاهدأّن  کام 

الرّسالة  ترتغع درجة وضوح  الّسياق  علی  اعتامدها 

االعتامد  فيها  يزداد  الّتي  العربيّة  الثقافة  أّما  فيها، 

علی الّسیاق ، فتنخفض فيها درجة وضوح الرّسالة. 

من هذا املنطلق إّن الرّسائل الّتي يشّفرها الّناس يف 

ثقافٍة و بعد ذلـك يتّم فـك تشفیرها من قبِل أناٍس 

إساءِة  إلی  يؤّدي  أن  یحمتل  فإنّه  أخری  ثقافٍة  يف 

التّفسیر.  علی سبیل املثال و ال الحرص رفع القبعة 

ولکْن  التوقري  و  التعظيم  علی  یدّل  اإلنجلیزی  عند 

خطبِة  يف  جاء  کام  التهديد،  يعني  العرب  عنَد  هذا 

عن  العاممة  کشف  حيث  الثقفي  يوسف  الحّجاج 

رأسه و قال مستشهداً بقول الشاعر:

أنا ابن جال  و طاّلُع الثنايا              
متی أضع العاممَة تعرفوين 7   

ومن جمیل القول أّن الرّسعة العاديّة الّتي یتحّدث بها 

االنسان ترتاوح مابین 100 إلی 120کلمة يف الّدقيقة. 

کذلـك يستطیع اإلنسان العادّي التفکیَر فیام یقارب 

من 800کلمة يف الدقيقة الواحدة. وهکذا تکون لغة 

الجسد هي املخرج لهذا لکّم الهائل من األحاسیس 

. وفقاً  ینطق به8  التی تنتاب اإلنسان وال  و األفکار 

ملعطیات علامء العلوم السلوکيّة ، فإّن حوالی %30 

إلی 40 % من إتصاالتنا تکون لفظيّة  و نحو 60 % إلی 

70% منها غیر لفظيّة9 ، ولعلّه يحسن يف هذا املقام 

التطرّق إلی أهّم مؤرّشات اللغة الصامتِة و تسليط 

أن  نستطیع  املختلفة.  الثقافات  يف  علیها  الضوء 

نصّنف األصوات الصامتة ضمن خمس مجموعات :

)kinesics(السلوکّيات الجسديّة أ . 

أعضاء  طريق  عن  التواصل  بظاهرة  القدماء  اهتّم   
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الجسم و أدرکو رضورة الحاجة إليها و إن مل يفردوها 

هذه  أهميّة  إلی  اإلنسان  تفطّن  قد  و  بالتصنيف، 

الظاهرة منذ القدم و خاّصة عند الیونان و الّرومان10  

. إن نتعّمن يف الرتاث العريب نجد أّن الجاحظ يف ثنایا 

الجسم  لغة  تغدو  قد  إلی مواطن  مکتوباته  يشیر 

فيها أنجع و أنفع يف التواصل و أسلم لطريف االتّصال 

من اللّغة الطبيعيّة ؛  و هو ما أطلق عليه الجاحظ 

فيها  تغدو  الّتي  املواضع  من  وهذا  الخاص.  خاص 

الجاحظ.  عند  اللّفظ  رتبة  من  أسبق  اإلشارة  رتبة 

الخاص«،  »خاص  ساّمه  و  الجاحظ  عليه  عّرج  هذا 

يف الحقيقة یکون الجاحظ هو واضع البذرة األولی 

العريّب  الرّتاث  يف  الحرکّي  اإلتّصايل  السلوک  لنظريّة 

  . بخاّصة ، والرتاث اإلنسايّن بوجٍه عامٍّ

االتّصال  علم  تدعم  الخمسینیّات،  أواخر  يف  و   

علامء  أبرز  من  إثنین  مبجهودات  اللفظي  غیر 

الّذی  بیردوِسل  هام  و   ، اإلمريکییّن  اإلنرتوبولوجیا 

و  الجسد  لحرکات  العلميّة  للّدراسة  األسس  وضع 

قد شمل  و   ،  )  kinesics  ( الحرکة«  علم   « أسامه 

بذلـك جزءًآ کبیراً من السلوك غري اللفظي11 . إّن لکّل 

مجتمعٍ خصوصيّة ثقافيّة يف اإلشارات الجسديّة الّتي 

تشرتک  اإلنسانيّة  فاملجتمعيّات  افراده،  يستخدمها 

جميعها يف استعامل إشارات جسميّة واحدة مثل هّز 

الّرأس ، و الغمز بالعني، و رفع الحاجبني، و تحريک 

الشفتني، و التّعبري باليد و األصابع، إاّل  أنّها تختلف 

يف فهم دالالت و معاين هذه اإلشارات الجسميّة، إّن 

هّز الّرأس مييناً و يساراً  يشري دامئاً إلی داللة الرّفض، 

إاّل أّن هذه اإلشارة تعني املوافقة يف بلٍد أوريب مثل 

بلغاريا أو بلد آسيوي مثل الهند، الباکستان . الرّجل 

الّرويس يعرّب عن اعجابه برفع إصبع اإلبهام إلی اعلی 

اإلبهام  السبّابة و  الفرنيّس يصنع بأصبعيه  الرّجل  و 

تعبرييٍّ  دائرة يضعها علی شفتيه مع إصدار صوٍت 

عن  يعرّب  الربازيل  يف  الرّجل  اّما  االستحسان،  عن 

إعجابه و دهشته بإمساک شحمة األذن بني اصبعيه 

اإلنجليزي  التعبري  نقُل  ميکننا  ال  اإلبهام.  و  السبّابة 

فمعناه  حرفيّاً،  نقالً  العربيّية  إلی   »High brow «

الحريّف : عالی الحاجبني، ولکن املعنی املراد به عند 

يف  قلنا  إذا  و  الثّقافة.  رفيع  باإلنجليزيّة:  املتحّدث 

کام  ذلک  فمعنی  الّرأس«  و  العني  علی   « العربيّة 

التبجيل  و  التقدير  و  اإلهتامم  للعرب:  هو معروف 

بقولنا  مثالً  اإلنجليزيّة  إلی  ننقله  أن  ميکن  ال  و 

يفهم  فلن   »  on my head and my eyes   «   :

من  و     12 هذا  له  قلت  إذا  باإلنجليزيّة  املتحّدث 

السلوکيّات الجسديّة املسبّبة للمشکالت يف التّواصل 

الّرأس  حرکة  إّن  الّرأس.  و  اليد  حرکة  الثّقافات  بني 

بينام  العرب  للرّفض عند بعض  عالمٌة  يساراً  و  مينًة 

ذکر  وقد   . الربيطانينّي  عند  التّوتّر  علی  عالمة  هي 

بعض الربيطانيني الّذين اليعرفون أّن هذه الحرکة لها 

معنی مختلٌف عند العرب، أنّهم يلجأون إلی تغيري 

العريّب  الحرکة من  الکالم حني تصدر هذة  موضوع 

الکالم  أّن موضوع  منهم  ؛ ظّناً  إليه  يتحّدثون  الّذي 

الحايل يسبّب له التوتّر، و أنّه يرغب يف تغيريه13 .  فقد 

أثبتت إحدی الّدراسات أّن رجال األعامل األمريکيني 

مبعّدل  يبتسمون  بعاّمة  األملان  أّن  يجهلون  الّذين 

أقّل14 من األمريکيينب ، وصفوا رجال األعامل األملان 

الّذين يتعاملون معهم بأنّهمم باردون و متحّفظون 

نظراءهم  األملان  األعامل  رجال  وصف  وبالعکس   .

يخفون  و  زائدة  بدرجة  مبتهجون  بأنّهم  األمريکينّي 

الرأيني – و  کال  أّن  الواقع  مشاعرهم الحقيقيّة. ويف 

ما يرتتّب عنه من صور منطيّة أو أفعال- خاطيء. و 

أنّه يرجع بشکٍل مبارٍش إلی الجهل بطريقة الثقافة 

األخری يف التّواصل . فال األملان باردون و متحّفظون، 
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وال األمريکيّون مبتهجون بشکٍل زائٍد أو مّدعون. و 

إمّنا هي ثقافة هذا و ذاك يف اإلبتسام ال أکرث والأقّل  

اللغويّة.  املعادالت  محلَّ  تحلُّ  الحرکيّة  اإلیامءات 

بعض العالئم تستخدم يف الثقافتني ولکن لها املعانی 

ثقافٍة  يف  تستخدم  العالئم  بعض  أیضا  و  املختلفة، 

واحدٍة وال یوجد لها نظیٌر يف الثقافات األخری. علی 

سبیل املثال يف التحيّة:

ینظر  و  الید  یشّد  و  الخیر  صباح  یقول  األمریکی: 

مبارشة يف عیون املخاطب

الرشق األوسط : التحيّة ، ترتفع الید الیمنی و توَضع 

اوال علی القلب ثم علی الجبهة و الرأس مرفقًة بهزٍّ 

قلیٍل و کلامٍت کالّسالم علیکم.

قبائل املوري يف نیوزیلند: یقومون بفرك أنوفهم 

بعض القبائل يف رشقی إفریقیا: یبصقون علی رجل 

بعضهم البعض 15.

أن  ميکن  السلطة  تفاوت  فی  االختالف  أّن  الیخفی 

مختلفی  األفراد  بین  التّواصل  النهیار  سبباً  یکون 

الثقافات. فبعض األفراد فی الثقافات عالیة التفاوت 

ينتظرون أن ینتج محاوروهم سلوکیّات غیر الفظيّة 

عدم  مثل  اإلکبار؛  و  التعظیم  و  التبجیل  عن  تنّم 

الّنظر يف العین مبارشة و عدم وضع قدم فوق أخری 

أثناء الوقوف... إلخ. وقد یشعر بعض حائزي السلطة 

يف العامل العريّب بالضیق إذا تعامل معهم محاوروهم 

بنفس الطریقة الّتي یتعاملون بها مع غیرهم مّمن 

هم أقّل سلطة.املجتمعات الّتي يتعّمق فیها تفاوت 

املثال  سبیل  علی  الفلبین  و  مالیزیا  مثل  السلطة 

يف  حذرین  السلطة  یفتقدون  الذین  األفراد  یکون 

أساءة  خشیة  اللفظيّة  غیر  لإلشارات  استخدامهم 

تاویلها من قبل األفراد املمتلکین للسلطة، و علیهم 

فحسب إنتاج عالمات محّددة تعکس خضوعهم ملن 

کبیراً  یبدو  السلطة  تفاوت  إّن  السلطة.  یمتلکون 

للغاية يف الدول العربيّة مقارنة بدول الغرب؛ خاّصة 

80%يف  التفاوت  نسبة  تبلغ  فبینام  األورويب.  الغرب 

دول مرص والعراق والسعوديّة والکویت و اإلمارات 

العربيّة واملتحدة و لبنان و لیبیا، تبلغ أقل من %40 

فی دول مثل أملانیا و بریطانیا و الرنویج و السوید 

و  أسرتالیا  مثل  دول  يف   %20 من  أقّل  و  فنلندا،  و 

الدمنارك16 

الحّيز  أو   )proxemics ب.الربوکسیمیا) 

الشخيّص: 

تعني استخدام اإلنسان و إدراکه للمسافة أو الفضاء 

شعوب  و  العرب  يُدرج   « الّشخيّص.  و  االجتامعي 

الثقافات  مجموعات  ضمن  عادًة  الالتينية  أمريکا 

األکرث مبارشيّة فهي الثقافة الّتي يحدث فيها درجة 

أبنائها  بني  الحمیم  الفیزیقّي  التواصل  من  کبیرة 

عالية  الشعوب  هذه  ثقافات  تکون  حدیثهم.  أثناء 

و  غرب  و  الشامليّة  أمريکا  ثقافات  أّما   . التواصل 

شامل أوروبا ضمن الثقافات منخفضة التواصل عدم 

معرفة العريب بعادات الثقافة األمريکيّة يف التّواصل 

لتکوین صور منطيّة سلبيّة  تکون سبباً  قد  املبارشي 

ألمريکّي، والعکس صحیح. فغیاب معرفة األمريکي 

املبارشّي يؤّدي  التّواصل  العربيّة يف  الثقافة  بعادات 

إلی تکوین صور منطيّة سلبيّة عن العريّب«17.  

 إّن مسافة التفاعل يف أمريکا الالتينيّة هي أقّل بکثیر 

أّن  الواقع  يف   . املتّحدة  الوالیات  يف  عليه  هي  ماّم 

الّناس ال ميکنهم التحّدث بأريحيّة مع بعضهم البعض 

تثیر  التي  للمسافة  جّداً  قریبني  يکونون  عندما  إاّل 
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مشاعراً جنسيّة  أو عدوانيّة عند األمريکّي الشاميّل. 

والنتیجة هي أّنّه عندما يقرتب الالتینیون ، ینسحب 

الشامليّة   أمریکا  إلی  ثقافته  تنتمی  رجل  یرتاجع  و 

الشامليّة  أمریکا  اناس  أّن  يعتربون  لذلک  وکنتيجة 

غري ودودين أو باردین، و منطوین علی أنفسهم  و 

الوقت  بعض  قضوا  الذین  األمريکیین  إّن  عدائيني. 

هذه  معنی  يتعلّموا   أن  دون  الالتینيّة  أمریکا  يف 

إنّهم  أخری.  حیالً  یستخدمون   ، املکانيّة  االعتبارت 

و  الکرايّس  مستخدمین   ، مکاتبهم  وراء  یتحصنون 

الالتینّي  األمريکّي  لیبقوا  الطابعة  اآلالالت  طاوالت 

نقدم  هنا    .18 مريحًة  یعتربونها  مسافٍة  علی  واقفاً 

بین  الدالليّة  املسافات  عن  الکاتب    هذا  یراه  ما 
متحدثین أمریکیین:  19

حمیميهمس  مسموع قریب جّداً )من 5إلی 20سنتم(

موضوع شخيّصصوت منخفض، حجم ضعیف حیادي ) من 50 إلی 90سنتم(

موضوع غیر شخيّصصوت مرتفعحیادي)من30و1إلی 40و1م(

أخبارعموميّة موّجهة لتکون صوت مرتفع مفخم قلیالًمسافة عموميّة )60و1إلی 40و2(

مسموعة من أشخاص.

) chronemics(ج. الزّمن

الزمن  الکلامت.  من  أکرث  برصاحة  یتحّدث  الزمن 

يربط و يؤثّر علی عالقتنا مع اآلخرین.  تکون أجزاء 

سیاقات  يف  کبیر  بشکل  هاّمة  الیوم  من  مختلفة 

مباٍل  غیر  أکرث  املـّحدة  الوالیات  جنوب  إّن  معيّنة. 

دقّة  الّشامليّة.  أمريکا  بشعب  مقارنة  بالوقت 

املواعيد تقيّم عالياً يف الحياة األمريکيّة. وإذا مل يکن 

الّناس دقیقین يف مواعیدهم، فإن ذلک يُؤخذ کإهانة 

وهناک  متاماً.  مسؤولني  غیر  أنّهم  علی  کداللة  أو 

أشخاص ، مهتمون يف علم النفس ، ميکن أن يقولوا 

بأنّهم مهووسون بالوقت. الکثیر من الّناس ينتقدون 

و  القرحة  وینسبون  الوقت.  مع  املهووس  تعاملهم 

الناشیء عن هکذا  الضغط  إلی  الدم  ارتفاع ضغط 

نظا م 20.بغیة هذا السلوك، الشعوب األخری کالعرب 

و أمریکا الالتینيّة يزعمون أنّهم متطلّبین و مزهويّن 

بأنفسهم. و بالعکس شعب أمریکا الشامليّة يزعمون 

و  کسالی  أنّهم  األوسط  الرشق  و شعب  العرب  أّن 

العريّب  العامل  يف  بالوقت.   مبالین  غیر  ألنّهم  أغبیاء 

يکتشف  ما  تجعل شخصاً  أن  تقریباً  املستحیل  من 

االنتظار  و  طویل  لوقت  اانتظار  بین  االختالف 

لوقت طویل جّداً. إّن عرب رشق املتوسط ببساطة 

العدید من  يفّضل  الزّمني.  التمییز  بهذا  یقومون  ال 

النشاطات  و  االجتامعات  من  العدید  عقد  العرب 

إنّهم يحّددون عّدة اجتامعات  املهنيّة يف آٍن واحٍد. 

يف ساعٍة واحدٍة. و هذا السلوك ميسٌء ألمريکّي. إذ 

أنّهم یرون أن اإلنسان یستطیع  أن يعمل شیئا ما يف 

وقٍت واحٍد.

 اناس أمریکا ینظرون إلی اإلمام و یکونون موّجهین 

نحو املستقبل بشکل کامل تقریباً. و يحبّون األشیاء 

فاملستقبل  بالتغییر.  منشغلون  هم  و  الجدیدة 

مستقبل  ولیس  منظور،  مستقبل  لهم  بالنسبة 

بالنسبة  قروناً.  یستغرق  الّذي  الجنوبیین  األسیویین 

لألمریکیین " وقت طویل" یمکن أن يکون أّي شیء- 

عرش أو عرشون سنة، شهران أو ثالثة شهور، بضعة 
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أخری، يشعر  ناحية  یومین.  من  أو حتی   ، أسابيع 

تفّکر  أن  جّداً  الواقعّي  من   أنّه  أسیویون  الجنوب 

حتی  أو  السنین  آالف  مبعنی  طویل"  بعبارة"وقت 

بأهميّة  يحظی  إيران  يف  املايض  فإّن  النهائيّة.  فرتة 

کبیرة. يلتفت الّناس بأفکارهم إلی ما يشعرون بأنّه 

فارس.  لثقافة  العظیمة  والعصور  املايض   عجائب 

ومع ذلک يبدو أّن للمستقبل واقعيّة ضئيلة أو يقیناً 

ضعيفاً بالنسبة لتلک الثّقافة21 .

 يختلف هنود الـ) هويب( عن اآلخرین بفجوٍة ثقافيّة 

بالنسبة لهم  لیس فرتة زمنيّة  هائلة. فالوقت، مثالً، 

بل أشیاء عدیدة کثیرة. إنّه لیس ثابتاً أو ميکن قیاسه 

کام نعتربه نحن، کام أنّه ليس مقداراً. إنّه ما یحدث 

عندما تنضج الذرّة أو ينمو الخروف- متتالية مميزة 

الطريقة  بهذه  الوقت  إلی  نظرتهم  إّن  األحداث. 

کلّفت الحکومة آالفاً ال حرص لها من الدوالرات علی 

يتمکنوا من تصّور  الـ) هويب( مل  بناء ألّن   مشاريع 

وجود وقت ثابت يفرتض أن يتّم خالله بناء سد أو 

طريق. إّن املحاوالت لجعلهم يتقبّلون جدول مواعيد 

تّم تفسیرها کاستبداد و زادت األمور تفاقام22ً.   

د. املکان 

إّن التغلّب علی اللکنة املکانيّة هو أمر مبثل أهميّة 

تعطي  أهّم.  أحیاناً  و  محکيّة  لکنة  من  التخلّص 

التغییرات املکانيّة طابعاً لإلتّصال، إنّها تؤکّده، و يف 

املنطوقة.  الکلمة  علی  حتّی  تهیمن  األحیان  بعض 

إّن تغیّر املسافة بین الّناس و الحرکة املستمرّة فيها 

أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض هو جزء ال يتجزّأ 

من عمليّة االتّصال. معظم النساء األمريکیات لدیهّن 

مشاعر قويّة بشأن مطابخهّن . حتّی األّم ال مينکنها أن 

تدخل مطبخ ابنتها و تغسل الصحون بدون إزعاجها. 

إّن املطبخ هو املکان الّذي فيه من یسود و یستقّر. 

حتی  ميکنهّن  وبعضهّن  هذا،  يعرفن  الّنساء  جميع 

االحتفاظ  ميکنهّن  ال  اللوايت  البنات  حوله،  الحدیث 

بالسیطرة علی مطابخهّن سیکّن دامئاً تحت نفوذ أّي 

إمرأة تدخل هذه املنقطة 23 . 

اإلمريکيّة.  األمناط  يف  هامٌّ  عنرٌص  هو  الرتتیب  إّن 

يف  طرفاً  الخدمات  تکون  عندما  عاّمة  وکقاعدٍة 

طابور  يف  يصطّفوا  أن  يجب  الّناس  إّن  املوضوع.  

املساواتيّة  يعکس  هذا  الوصول.  ترتیب  حسب 

قد  الرتتیبّي  النظام  هذا  ومثل  لثقافتنا.  األساسيّة 

نظام طبقّي  فيها  ثقافاٍت يوجد  يف  اليکون موجوداً 

مراتب  املجتمع  يحّدد  عندما  يعني  هذا  بقایاه.  أو 

يف  طرفاً  املراکز  تکون  عندما  أو  معيّنة،  ألغراض 

املوضوع، فإّن معالجة الحيّز ستعکس ذلک. تقدیم 

الخدمة للّناس بدون اعتبار للمنزلة الّتي يحملونها يف 

مجموعتهم الوظيفيّة يعترب ميّزة دميقراطيّة بالنسبة 

فرصاً  سواء  حّد  علی  الفقیر  و  الغنی  فيمنح  لنا. 

متساوية يف أن يشرتوا وأن تقّدم لهم الخدمة حسب 

اإلنجليز  عن  بعیداً   ، ذلک  مع  و  الوصول.  ترتیب 

الّذین نتشارک معهم بأمناط االصطفاف يف الطابور، 

فإّن العدید من األوروبيني قد ينظرون إلی الوقوف 

يف صف کانتهاک لشخصیتهم الفرديّة. هذا يذکرونی 

بشخص بولندّي ترصّف بتلک الطريقة . لقد وصف 

السلبيّة  بهذه  التفکري  مجرّد  و  باملاشية،  األمريکيني 

کان من املحتمل أن يجعله يبدأ باالندفاع يف صّف 

الطابور عند أّي مکاٍن يرغب فيه24.  

يف الوالیات املتّحدة عندما یضاف شخص جدید إلی 

بحیث  مکتبه  تقریباً  شخص  کّل  سیُحّرک  املکتب، 

یحصل القادم الجدید علی حّصة من الحيّز. هذا قد 

يعني انتقاالً من املواقع التي کانت مشغولة لوقت 
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النافذة. يف  املفّضلة من  املناظر  طویل و بعیداً عن 

الحقيقة إنّها إشارة علی أّنّهم اعرتفوا بوجود القادم 

الجدید عندما بدأوا بإعادة ترتیب األثاث. باملقارنة ، 

فإّن الفرنسيني ال يفسحون الطريق لبعضهم البعض 

بالطریقة غري امللفوظة  و املسلّم بها التي نقوم بها 

نحن . إنّهم الیتقاسمون الحيّز مع الزمیل الجدید . 

يف  کارهین مکتباً صغرياً  يعطوه  رمّبا  ذلک  بدالً من 

رکٍن مظلٍم يواجه الحائط. 25 

هـ. طرق أخذ الدور turn taking( ( يف الکالم

يتکلّمون  إلی ثقافات مختلفة  الّذين ينتمون  البرش 

کيف  و  متی  مسألة  کانت  رمّبا  و  مختلفة  بطرق 

ينتقل الکالم من شخص إلی آخر من أبرز الظواهر 

انهيار  يف  تأثريا  أکرثها  من  و   ، املتکلّم  بثقافة  تأثّراً 

واضحة  فروق  توجد   . الثقافات.  بني  التواصل 

يف  الکالم  يف  الدور  فأخذ   . اآلخرین  و  العرب  بین 

يخضع  البدويّة  أو  الریفيّة  التقلیديّة  املجتمعات 

أن  یجب  ال  فالصغیر  صارمة؛  محددات  و  لقیود 

یتکلّم قبل الکبیر ، و املرأة ال یجب أن تسبق الرّجل 

بالکالم  . 26 

شخص  يقوم  التنس،  لعبة  تشبه  الغربيّة  املحادثة 

دواليک،  هکذا  و  إليه،  اآلخر  فريّدها  الکرة  برضب 

يطرح شخٌص رأياً فيشتبک اآلخر معه تفنيداً أو رفضاً 

املحادثة  کانت  إذا  و   . الخ  موافقًة  مرشوطًة...  أو 

الکرة  التقاط  يف  األرسع  فإّن  شخصني  من  أکرث  بني 

هو األحّق برضبها؛ أی أّن توزيع أدوار الکالم يتوقّف 

علی مهارة املتکلّم يف اقتناص الکالم و اإلحتفاظ به. 

أّما املحادثة اليابانيّة فهي تشبه لعبة البولينج تنتظر 

مثل  أمور  علی  يعتمد  ما  هو  و  الکالم،   يف  دورک 

سّنک و مکانتک اإلجتامعيّة و عالقتک مع املتحّدثني  

الخ. و األطراف األخری   ... الّتي تحوذها  و السلطة 

یسمعون کالمک دون أن یشتبکوا معه و یناقشوه ، 

وحتی دون أن يعلقوا علیه. 

و. العالمات الصوتّية غیر اللغويّة 

paralanguage
الصوتيّة(،  الطبقة  مدی  مثل   ( الّصوت  تشمل  و   

والخصائص الّصوتيّة ) کالضحک، و البکاء، و الصفیر(  

و املؤّهالت الصوتيّة ) کقّوة الصوت، و ارتفاع طبقته 

و مداه(، و الفواصل الّصوتيّة 27. ارتفاع درجة الّصوت 

أو خفوته علی سبیل املثال يف إطار ثقافة ما قدیکون 

عاديًّآ، بینام قد یکون مثیراً للتساؤالت أو االستهجان 

العالمات  العرب يستخدمون  إّن   « ثقافة أخری.  يف 

الصوتيّة غري اللغويّة بدرجة أکرب من الغربينّي ، و أّن 

العايل اإلنفعايل أمٌر طبيعيٌّ بني املتحّدثني بها.  النرب 

اإلنفعال،  و  الضوضاء  من  بکثريٍ  يتحّدثون  العرب  و 

 rhetoric of( التحّدي  بالغة  عليهم  يغلب  أنّه  و 

confrontation ( و اإلحتداد و العدوانيّة اللفظيّة، 

حتّی إّن بعض العنف اللغوي قد يحّل محّل العنف 

الجسدي. و أخرياً يذکر أّن کلامت » نعم« و » ال« رمّبا 

العربيّة. فنعم تعني  اللّغة  ال تعني نفس اليشء يف 

رمّبا . ورمّبا تعني ال، اّما  کلمة ال فنادراً  ما تستخدم 

ألنّها قد تکون غري مهّذبة يف إطار الثقافة العربيّة و 

يستخدم تعبري إن شاء الله کبديٍل مهّذٍب«.28  املجتمع 

الیابانيّة  و االسرتاليّة  یمیلون  کاملجتمعات  العربی 

أکرب  إلی استخدام النرب العالی intonation بدرجة 

من أفراد املجتمعات التی یهیمن علیها طابع أنثوي 

مثل السوید و الرنویج الّتي تستخدم النرب املنخفض  

، فی املجتمعات العربیّة تهیمن علیها قیم ذکوريّة 

مثل الصالبة و الجزمassertiveness(( و التنافسيّة و 

اإلنجازيّة و الطموح.  األملان و الّروس لدیهم أصواٌت 
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شدیدٌة و عاطفيٌّة للغاية . ارتفاع درجة صوتهام یقول 

الحّق معي ال تخالفني"   " لألمریکیین و اآلسیويني: 

من   . الحرمة  تنتهـك  تصّوراٍت  يخلُق  السلوك  هذا 

الرّائع أن نالحظ  أّن عامل الّنفس ألربت مهرابیان يف 

أهميّة  مدی  تبین   نظريّة  قّدم  السبعینیات  بداية 

السلوك غیر اللفظي يف مجمل عمليّة التّواصل. فقد 

وجد أّن7 0% من السلوك اإلتّصايل يأخذ شکالً لفظيّاً، 

و 38% ذا طابع صويتّ، و 55% من السلوك اإلتّصايّل 

إلی  الصوتيب  السلوك  إذا أضفنا  الوجه. و  یتّم عرب 

السلوك  من   %93 علی  نحصل   ، الوجهّي  السلوك 

اإلتصايّل غیر اللفظّي مقابل 7% للسلوك اللفظّي.  

silence ز. الّصمت
، له معانی  التّواصل  کالکالم، جزٌء من  الّسکوت  أّن 

و وظائف. دالالت الّصمت أثناء الحوار تختلف بین 

مثالً  األمریکیون  ينظر  حین  ففی  أخری.  و  ثقافة 

نقص  و  االهتامم  يعني عدم  أنّه  علی  الّصمت  إلی 

املبادرة، ِنظر إلیه الّصینیّون علی أنّه يعنی املوافقه 

علی ماقیل . إّن الّسکوت يف الثقافة األملانيّة یمکن 

أن تعني املوافقه، الرّفض، الّسؤال، العتاب، اإلحراج، 

السکوت  یفرّس  حیٍن  يف  التهدید،  رمّبا  أو  التّحذیر، 

يف الثقافة العربيّة غالباً بالقبول و الرّضا و الحشمة.  

الرثثارین  تحرتم  الّشامليّة  ألمریکا  العاّمة  الثقافة  

إیجابيّة  تقییمهم  يتّم  أکرث  یتحّدثون  الّذین   . کثیراً 

الّصمت  تحرتم  الیابانيّة  الثقافة  العکس،  علی  أکرث. 

احرتاماً  صامتون  هم  اآلخرین  مع  التحدث  عند   .

لآلخرین أو یتنّفسون ببطٍء. إنّهم مينحون املخاطَب 

فرصَة للتفکیر. التّعامل مع هذا السلوك یکون صعباً 

للغربيني.  

Haptics سلوکّيات املالمسة ج . 
بني  الّشديد  للتباین  نظراً  االهميّة؛  غاية  يف  هي  و 

قد  الّتي  الوخیمة  للنتائج  و  تفسیرها،  يف  الثقافات 

ترتتّب علی استخدامها بشکٍل خاطیء. فعلی سبیل 

زوجة  رجٌل  يقبّل  أن  العريّب  العامل  يف  یندر  املثال 

صدیقه أو زمیله يف املناسبات االجتامعيّة بینام يعدُّ 

هذا أمراً عادیاً يف کثیر من املجتمعات الغربيّة.  و 

باملقابل قد یسیء شخص غربیٌّ تأویل تقبیل أفراد 

من نفس الجنس لبعضهم البعض، يف حین يعّد هذا 

أمراً شائعاً يف العامل العريّب. ، بل إنّه يف بعض الثقافات 

يعکس درجة کبیرة من الحمیميّة.

مثة اختالفات ثقافيّة بینيّة داخل العامل العريّب ذاته 

فیام یتعلّق بسلوکیات املالمسة الدالة علی الرّتحیب 

و الحفاوة؛ فطرق التقبیل،  وعدد القبالت، ومواضعها 

العربيّة  املنطقة  يف  آخر  إلی  مجتمع  من  تختلف 

اإلیدیولوجيّة  املعتقدات  بحسب  تختلف  بل  ذاتها، 

بین أبناء املنطقة الواحدة. ففي بعض الثقافات یتم 

أو  الید  أو  الخّد،  يُقبُّل  أخری  يف  و   ، الکتف  تقبیل 

األنف أو أو الجبهة. و یکون ذلـك مرّة أو مرّتین أو 

ثالثاً أو أکرث بحسب العادات االجتامعيّة و الثقافيّة 

الثقافات  بعض  قدتقترص  حین  يف  ذلـك  و  أیضاً. 

الغربيّة علی مجرّد املصافحة بالید، بینام یشیع فی 

األمریکيّيون  العنق.    أو  الخّد  تقبیل  اآلخر  بعضها 

يف  باستثناء  املالمسة  يُشّجع  ال  منط  لدیهم   یوجد 

یرکبون  يف عربة ترام  الحميمة. و حینام  اللحظات 

أو يف مصعد مزدحم فإنّهم یکبحون أنفسهم ، کونهم 

قدتعلّموا  من الطفولة املبکرة أن یتجّنبوا املالمسة 

الجسديّة مع أغراب  

النتائج:

 إّن النتائج الـّتي توّصلنا إليها فیام یلی:

املقام  يف  يعود  األجنبيّة  اللّغة  تعلّم  صعوبة  إّن   
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للّشخص  األّم  اللّغة  بني  الثقايف  اإلختالف  إلی  األّول 

ترتبط  و  يتعلّمها،  أن  يريُد  الّتي  األجنبيّة  اللغة  و 

الّلغة.   هذه  لثقافة  معرفته  مبدی  لها  اتقانه  درجة 

املشاکل  أهّم  ؛ من  اللفظيّة  التواصل غري  سلوکيّات 

سوء  من  أشکال  وقوع  إلی  تؤّدي  قد  الّتي  التقنية 

التفاهم، و أحياناً إلی انهيار التّواصل ذاته. بناء علی 

يف  العرب  عاداة  يعرف  أن  إلی  يحتاج  املتعلّم  هذا 

التواصل  مثل  اللفظيّة يف  استخدام السلوکيّات غري 

و طرق  الشخيص،  التحيّز  و   ، الجسديّة  السلوکيّات 

أخذ الدور يف الکالم، أصوات الزّمن و املکان. حینام 

غربیٍّ  بلد  أو  عريب  بلٍد  أجنبيّة  دولٍة  إلی  نسافر 

إّن  و  ثقافيّة"،  بـ"صدمة  معروفة  حالة  من   نعانی 

صدمة الثقافة هي ببساطة إزالة أو تحريف للعدید 

املرء يف  يواجهها  الّتي  املألوفة  الخفيّة  من اإلشارات 

مبا  غریبة.  أخری  خفيّة  بإشارات  واستبدالها  الوطن 

أّن ثقافة العرب تندرج  ضمن مجموعات الثقافات 

عالية التواصل علینا أن منیل إلی  التقارب الجسدّي 

و التّواصل املبارش يف موقف الحوار معهم. والتّواصل 

يف الثقافات العربيّة یعتمد بدرجة أکرب علی الّسیاق 

و دول العامل العريّب علی رأس املجتمعات الجامعيّة، 

لذلـك  أنّهم ال یعطون قیمة عالية للوقت و تهیمن 

الطابع الذکوري  و علی املتحاور  علی مجتمعاتهم 

أن يستخدم النرب العايل و علیه االجتناب عن التعبیر 

عن مشاعره أثناء الحوار إذا أراد لحواره الّنجاح.    

saiiadi57@gmail.com :الربیداإللکرتويّن  1

محمد أمین موسی أحمد، اإلتّصال غیر اللفظي يف القرآن   2

اإلعالم،   و  الثقافة  دائرة  أصدارات   ، الشارقة،   ( الکريم 

2003م(ص43.

نظريّة  ضوء  يف  تطبیقيّة  لغويّة  دراسة  عکاشة،  محمود   3

االتّصال) مرص: دار النرش للجامعات. 2005م(، ص 32. 

محمد أمین موسی أحمد، اإلتّصال غیر اللفظي يف القرآن   4

اإلعالم،   و  الثقافة  دائرة  أصدارات   ، الشارقة،   ( الکريم 

2003م(ص37.

عامد عبداللطیف، البالغة و التواصل عرب الثقافات)القاهرة:   5

الهیئة العاّمة لقصور الثقافة. 2012م( ص135. 

املرجع نفسه، ص 134.   6

فی  الکبیر  املعانی  الّدینوری،  قتیبة  عبداللّه  بن  محّمد   7

ج1،  1984م(  العلميّة،  دارالکتب  بیروت:  املعانی)  أبیات 

ص 530. 

کیفيّة  و  الجسد  الجسد مدلول حرکات  لغة  کلیتون،  بیرت   8

التعامل معها)  دار الفارق، بالتا( ص4.

بخوانیم(،  را  دیگران  افکار  بدن)چگونه  زبان  پیرز،  آلن   9

محمودهاشمی.  السید  فاطمة،  شعیبی،  )املرتجامن: 

1389ش(.ص مقّدمة املرتجم. 

الکريم  القرآن  الجسميّة املحکيّة يف  طراد، عيل، اإلشارات   10

املعنی،) جامعة محّمد خیرض- بسکرة،  تولید  أثرها يف  و 

اللّغة  و  اآلداب  يف  املاجستري  شهادة  لنیل  مقّدمة  مذکّرة 

العربيّة، 2014( ص 7.

محمد أمین موسی أحمد، املرجع نفسه ، ص74.  11

اللغويّة  التعبیرات  و  جسداإلنسان  داود،  محمد،  محمد   12

دراسة دالليّة و معجم) القاهرة: دار غریب . للطباعة و 

النرش، 2007(.ص 11-12. 

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه، ص138.    13

املرجع نفسه، ص 138.  14 

کروسکی، رفتار  ویرجینیا بی ریجموند ، جیمیزسی. مک   15

دانجه،  تهران:  نرش  فردی)   میان  روابط  در  کالمی  غیر 

1387ش(ص 526.   

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه، ص132.  16

املرجع نفسه، صص 127-129.  17

غیر  السیمیائيّة  األنساق  دراسة  السیمیائيّات  جیرو،  بییر   18

2016(ص  التوزیع،  و  للنرش  نینوی  دار  سوریة:  اللغويّة) 

 .106

الهوامش

قافات املختلفة
ّ
 الّصامة في الث

ُ
غة

ّ
الل



 208)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

املرجع نفسه: ص 105.   19

إدوارد يت هول، اللّغة الّصامتة، ) اململکة األردنيّة الهاشميّة:   20

األهليّة للّنرش و التّوزيع، 2007(ص12.   

املرجع نفسه، ص 24-25.   21

املرجع نفسه،ص 188.   22

املرجع نفسه،ص 188.  23

املرجع نفسه. ص 226- 227.  24

املرجع نفسه، ص 225.   25

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه، ص143.  26

محمد أمین موسی أحمد، املرجع نفسه، ص77.  27

املرجع نفسه،ص 91.  28

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه ، ص131.  29

ویرجینیا بی ریجموند ، جیمیزسی. مک کروسکی،املرجع   30

نفسه، ص 537.   

محمد أمین موسی أحمد، املرجع نفسه، ص67.  31

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه، ص140.  32

مجلّة  اللغوّي"   الثقايّف  التفاعل   " رشید،  مرسيل،  رشید   33

عالمات، العدد  37)  2012م(ص 66-59.

ویرجینیا بی ریجموند ، جیمیزسی. مک کروسکی، املرجع   34

نفسه، ص 537.   

عامد عبداللطیف، املرجع نفسه،  ص141.  35

إدوارد يت هول، املرجع نفسه ، ص214.    36

پیرز، آلن، زبان بدن)چگونه افکار دیگران را بخوانیم(، • 

هاشمی.  محمود   السید  فاطمة،  شعیبی،  مرتجامن: 

)1389ش(

السیمیائيّة •  األنساق  دراسة  السیمیائيّات  بییر  جیرو، 

غیر اللغويّة، الطبعة األولی. سوریة: دار نینوی للنرش 

و التوزیع، 2016. 

داود، محمد محمد: جسد اإلنسان والتعبیرات اللغويّة • 

دراسة دالليّة و معجم، الطبعة األولی، القاهرة:  دار 

غریب للطباعة و النرش. 2006م.

الّدینوری، محمد بن عبدالله بن قتیبه، املعانی الکبیر • 

دارالکتب  بیروت:  ألولی،  الطبعة  املعانی،  أبیات  فی 

العلمیه،1984م.

کروسکی.•  مک  جیمیزسی.  بی،  ویرجینیا  ریجموند، 

رفتار غیر کالمی در روابط میان فردی، ترجمة: فاطمه 

األولی،   الطبعة  بور،  عبدالله  و جیال  موسوي  سادات 

تهران: نرش دانجه. 1378ش.

الثقافات، •  عرب  التواصل  و  البالغة  عامد،  عبداللطیف، 

الطبعة االولی، القاهرة: الهیئة العاّمة لقصور الثقافة. 

2012م.

عکاشة، محمود: دراسة لغويّة تطبیقيّة يف ضوء نظريّة • 

االتّصال، الطبعة األولی، مرص : دار النرش للجامعات، 

2005م.

القرآن •  يف  املحکيّة  الجسميّة  اإلشارات  طراد،  علی، 

الکريم و أثرها يف تولید املعنی، جامعة محّمد خیرض- 

بسکرة، مذکّرة مقّدمة لنیل شهادة املاجستري يف اآلداب 

و اللّغة العربيّة، 2014.

و •  الجسد  حرکات  مدلول  الجسد  لغة  بیرت،  کلیتون، 

کیفيّة التعامل معها، دار الفارق، بالتا.

رشید مرسيل، " التفاعل الثقايّف اللغوّي"،مجلّة عالمات، • 

العدد 37، )  2012م( صص 66-59. 

يف •  اللفظي  غیر  اإلتّصال  أمین،  محمد  أحمد،  موسی 

و  الثقافة  دائرة  إصدارات  الشارقة:  الکريم،  القرآن 

اإلعالم. 2003م

فؤاد •  ملیس  ترجمة:  الّصامتة.  اللّغة  يت.  إدوارد  هول، 

الهاشميّة:  األردنيّة  اململکة  األولی،  الطبعة  الیحیی. 

مکتبةاألهليّة للّنرش و التّوزيع،2007م.   

املصادر واملراجع



209

املقّدمة:

       إّن التّعليم عمليّة ديناميكية تقوم أساسا عىل ما 

يقّدم للمتعلّم من قيم و مهارات، ومعارف، ومدى 

قابليّته الكتسابها وتطويرها باستمرار. وإنّنا يف هذه 

املداخلة ننطلق من فكرة أساس مفادها أّن الغاية من 

التّعليم بات يحتاج إىل إصالح، إذن فإصالحه أصبح 

الّسيايس  ونظامه  املجتمع  وفلسفة  يتامىش  واقعا 

واالقتصادي، ذلك أّن مختلف البلدان تتطلّع إىل غد 

مرشق يتامىش وحاجيات شعبه يف تكوين متعلّمني 

قاعدة  لها  أسس  وفق  القيم   لواء  حاملني  صالحني 

متينة تقام عىل املنظومة الرّتبوية. 

      و قد يتّفق الجميع أن التّعليم يجب أن يحظى 

املشاريع  كّل  يف  أولويّة  يكون  أن  و  كبرية  بأهمية 

فوجب  تطور،  كّل  أساس  ألنّه  للّدولة  اإلصالحية 

يف  يحدث  ما  ومسايرة  العرص  تطّورات  مواكبة 

مجال  يف  خاّصة  كبرية  وتحّديات  تغرّيات  من  العامل 

التّكنولوجيا، فدون مسايرة لواقع هذا العرص سيجد 

الجيل الجديد نفسه متخلّفا عن خطوات سابقيه و 

سيتأزّم الوضع أكرث يف حال تكرار وترديد نفس الخطأ. 

وإدراكا للمسئولني يف كّل دولة بهذه األهّمية للتّعليم 

الّدول تبذل جهودا كبرية إرصارا منها عىل  أصبحت 

الّتي  للمعضلة  نهايئ  حّل  إليجاد  التّطورات  مواكبة 

تواجه العمليّة التّعليمية التّعلمية.

        هذا الواقع الجديد تطلّب الّنظر بشكل أو بآخر 

التّعليمية،  املنظومة  عنارص  أبرز  باعتباره  باملدرّس 

اتّجاهات  تشكيل  يف  الحاسمة  األساسية  والرّكيزة 

أن  الرضوري  الحياة، فكان من  إىل  األفراد ونظرتهم 

للمدرّسني.  تؤّسس منظومة تكوين أسايّس ومستمر 

من أجل توفري رشوط نجاح اإلصالح الرّتبوي الجديد 

القيم وجعله متطابقا  والّذي يعتمد يف أساسه عىل 

مع التّوجه العاملي، الّذي يشرتط أن ميتلك املعلّمون 

ذات  ومهارات  معارف  التّعليم  أطوار  جميع  يف 

مستوى جامعي.

األّول عىل  املرشف  يعترب  املعلّم:   تعريف   -1

املتميّز  وضعه  بحكم  التّعلمية،  التّعليمية  العمليّة 

داخل القسم كونه من ميلك املعرفة، وكذا احتكاكه 

تأثريا عىل سلوكاتهم،  التاّلميذ فهو األكرث  الّدائم مع 

ومن ثّم اعتربت فعاليّة التّعليم من فعاليته بالدرجة 

األوىل.

 الّدور الفّعال للمعّلم يف اإ�سفاء اجلانب القيمي
اأثناء الّتدري�س وتاأثري ذلك على املتعّلم

عبلة زالقي
)جامعة تيزي وزو – الجزائر- إشراف الدكتور: صالح يوسف عبد القادر الصافوطي(
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لنجاح  مهاّم  مدخال  يعّد  املعلّم  مواصفات  فإّن  لذا 

العنرص  باعتباره  أهدافها  وبلوغ  التّعليمية  العملية 

املنّشط لها.

بلد  أّي  ازدهار  أّن   "  :J( Capelle( يقول  هذا  ويف 

يتعلّق بنوعيّة التّعليم وبإنجاز املعلّمني"1. 

أو  كل  بتدريس  يقوم  الذي  بأنّه:املريب  عرّف    -1

األوىل  الثالثة  لألطوار  الدراسية  املواد  معظم 

تهيئة  يف  دوره  االبتدائية،ويرتكز  املرحلة  من 

متابعة  التّعلمية،بهدف  التّعليمية  الظروف 

منوه العقيل والبدين والجاميل والحيّس والّديني 

واالجتامعي والخلقي 2 .

باملسئولية  مزّود  شخص  أنّه:  عىل  أيضا  عرّف   -2

ملساعدة اآلخرين عىل التّعلم والترّصف بطريقة 

جديدة ومختلفة 3 .

ألنه  عامل  رجل  أنّه:  عىل  عرّفه  من  هناك   -3

يجب أن يكون دامئا عىل اتصال وثيق مبصادر املعرفة 

والتعليم حتى  الرتبية  وبكل جديد يظهر يف ميدان 

من  ليتمكن  حيويا  جيدا  معلام  يكون  أن  يستطيع 

لنفسه  رسمها  التي  العليا  ومثله  أهدافه  تحديد 

باعتباره فيلسوفا ومصلحا وعاملا 4 

هناك  أن  يتضح  السابقة  التّعاريف  خالل  من      

ثالثة اتجاهات يف تعريف املعلم األول مهتم باملعرفة 

إىل  يتطرّق  والثّالث   ، اإلنسانية  بالعالقات  والثّاين   ،

الّسلوك الّصادر من املعلّم واألكيد أّن هذه االتجاهات 

الثاّلثة تكّمل بعضها البعض ، فإذا اشرتط يف املعلّم 

اإلملام باملعرفة و املاّدة الّتي يدرّسها فهو ملزم مبعرفة 

مخططا  يعد  ،كام  العمل  يف  مشاركتهم  و  طالّبه 

وقائدا  لها  التعليمية،وموجهها  العملية  إلجراءات 

متمرسا، يعرف متى يعمل و كيف يعمل،وماذا عليه 

أن يقول ومتى يقول 5 . 

القيم:
   تعترب القيم األساس الّذي يحّدد الّسلوك اإلنساين 

ملكنونات  انعكاس  فهي  صحيحة،  وجهة  ويوّجهه 

ومامرسته  شخصيته  عىل  تؤثّر  يجعلها  ما  اإلنسان 

يف الحياة االجتامعية، فام هي إالّ تعبري عن فلسفة 

املجتمع ومعتقداته.

عن  يبحث  الّذي  الّنابض  املكان  املدرسة  وألّن     

مع  التّعامل  يف  العلميّة  األساليب  ويكرّس  الحقيقة 

من  أهدافه،  وتحّقق  املجتمع  تخدم  الّتي  القضايا 

أجل الوصول به إىل الحضارة والرّقي واالزدهار، فإّن 

هذه األخرية مطالبة بتكوين وتهيئة الكادر البرشي 

الفّعال من أجل أن تصل إىل الفّعالية والكفاءة بأعىل 

جودة وأقّل جهد وتكلفة وأيرس الطّرق.

    وال يخفى علينا أّن املدرسة تواجه يف العرص الحايل 

كانت  الّتي  تلك  تختلف عن  تحّديات جديدة  عّدة 

للتّجديد  الحاجة  يستدعي  ماّم  قبل،  من  تواجهها 

واكتساب  دولية،  تنافسية  مكانة  لضامن  والتّميز 

اسرتاتيجيات مبنية عىل التّخطيط  من أجل الوصول 

إىل الفعالية.

    وال يتأىّت هذا إالّ بتجسيد منظومة قيميّة وثقافية 

بالّشأن  املهتمني  جعل  ما  وهذا  املدرسة،  داخل 

املهّم  والّدور  بالقيم،  االهتامم  إىل  يدعون  الرّتبوي 

تعترب  الّسلوك، فهي  توجيه وتحديد  تلعبه يف  الّذي 

معيارا ومحّددا لتصّورات الفرد.

تعريف القيم:

 " بقوله:  زهران  السالم  عبد  حامد  يعرّفها   -1

انفعاليّة معّممة  تنظيامت ألحكام  القيم عبارة عن 

الّنشاط،  وأوجه  واملعاين  واألشياء  األشخاص  نحو 
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والقيم موضوع االتّجاهات، والقيم تعرب عن دوافع 

اإلنسان وتوّجه رغبته."     )زهران، 2000، ص158(.

رسكلة وتغذية قدرات املعلّم وتجديدها:

    يعترب التّعليم عنرصا مهاّم وفّعاال يعود بالّنفع عىل 

للّنهوض  األساس  فهو  عاّمة  بصفة  واملجتمع  الفرد 

بالبالد وتنميتها، ويُدّر عىل االقتصاد بالكثري.

     ومهنة التّعليم من املهن األكرث أهّمية يف العامل، 

محور  فهو  فيها،  األساسية  الرّكيزة  املعلّم  ويعّد 

والقلب  املحرّك  فهو  التّعلمية،  التّعليمية  العمليّة 

دوره  وهذا  التّعلم،  وكفاءة  جودة  لتحسني  الّنابض 

منذ عصور خلت وسيظّل كذلك رغم كّل اإلصالحات. 

لألفكار  واملنظّم  والقائد  الرََّحى  قطب  أنّه  ذلك 

بناءها ورسكلتها  ليعيد  العاّمة،  البيئة  املكتسبة من 

لإلبداع  تالميذه  قيادة  عليه  سيسّهل  ما  وهذا 

واالكتشاف واالخرتاع.

العارف  فهو  للمعرفة  الّصايف  املنبع  أنّه  ومبا        

مكتسباته  تغذية  لزاما  كان  لذا  منها،  واملتمّكن  لها 

املنهاج  إيجابا عىل  لينعكس هذا  وإحيائها  املعرفية 

وإعطائه الّشكل املالئم، ولتحقيق ذلك وجب تكوين 

الخاّصة،  مامرساته  تحليل  عىل  قادرا  ليكون  املعلّم 

وليتمّكن من اإلبداع وإفراغ ما يف جعبته.

       إذن فقد غدا عىل املعلّم يف هذا العرص أن يهتّم 

بالتّكوين ومامرسة الفكر الرّتبوي مدى الحياة، إذ أنّه 

التّأقلم  تساعده عىل  الّتي  القابليّة  بامتالك  مطالب 

يوظّف  وأن  التاّلميذ  من  متنّوع  عدد  مع  والتّفاعل 

الوسائل واملوارد املتعّددة، وأن ينّوع طرائق الولوج 
إىل املعارف املختلفة...إلخ. 6

الرّكب  مواكبة  املعلّم  عىل  لزاما  صار  كام         

حتّى  جديد،  هو  ما  كّل  عىل  واالنفتاح  الحضاري، 

يساير متطلّبات العرص ويستغّل ذلك أثناء املامرسة 

عاّم  واألخري  األّول  املسئول  املعلّم  ويبقى  الّصفية. 

ينتقيه من معلومات وأفكار لتنسجم مع نهج املاّدة 

الّتي يدرّسها، إذن فإصالح التّعليم لن يتحّقق ما مل 

يتّم تأهيل وتكوين وتحسني املستوى لألساتذة.

تكوين املعلّم: 

الّديداكتيكية،  العمليّة  يف  فّعال  دور  للمعلّم        

فهو القائد وبغيابه يختّل أحد أقطاب الفعل الرّتبوي، 

ما جاء  ويكفي  به،  أمر غري مسموح  فتجاهله  إذن 

يشيد  الّذي  شوقي  أحمد  الّشعراء  أمري  لسان  عىل 

باملعلّم ودوره الحضاري:

 قم للمعلّم وفّه التّبجيال                          

     كاد املعلم أن يكون رسوال

    وقد تبّوء املعلّم هذه املكانة الّسامية نظرا للرّسالة 

عىل  الواقعة  املهّمة  ولثقل  يحملها،  الّتي  العظيمة 

صالح  نشء  لتكوين  والتّعليم  الرّتبية  وهي  كاهله 

تنجّر  خطأ  أو  منه  تقصري  وكّل  وأفراد،  بلده  يخدم 

عنه عواقب ال يحمد عقباها ألّن تدارك مداها ليس 

باألمر الّسهل وإمّنا يحتاج إىل بذل جهود مضاعفة.

       ويجمع الجميع أّن املعلّم يكتيس مكانة ذات 

واملنبع  واملرشد  واملوّجه  املرشد  فهو  بالغة  أهّمية 

الّذي ننهل منه املعرفة، فهو مشّكل العقول مبا يخدم 

مجتمع املعرفة.

       وال شّك أّن كّل البلدان تطمح ألن تتوافر يف 

مبؤّسساتها،  يتواجد  حتّى  خصائص  املنشود  معلّمها 

الغايات  أسمى  ويحّقق  واجبه  أداء  من  ويتمّكن 

الرّئيس يف  العنرص  باعتباره  إصالح  كّل  من  املرجّوة 
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هذه العمليّة، ولعّل التّكوين املعريف العايل املستوى 

باإلضافة إىل االهتامم بالجانب الّنفيس الّذي له دور 

كبري أبرز الخصائص.

التّكويني  بالجانب  االهتامم  وجب  لذلك         

له  مستواه  تحسني  ألّن  لألستاذ،  واملنهجي  املعريف 

دور بالغ األهّمية لنجاح العمليّة التّعليمية التّعلمية، 

يتّموا  حتّى  الطّرق  بشتّى  وتحفيزهم  وتوعيتهم 

إىل  والوصول  التّعليمية  العمليّة  لتسهيل  تكوينهم 

الهدف املنشود. 

       ولتحقيق كّل ذلك ال بّد من االهتامم باملعلّم 

بيئته كلاّم كان  أنّه كلاّم كان مرتاحا يف  نفسيّا ذلك 

مردوده أفضل وكلاّم أتقن عمله وأبدع فيه، وهذا ما 

سينعكس باإليجاب عىل العمليّة الّديداكتيكيّة.

أهّمية تكوين املعلّم:

التّعليمية  العمليّة  يف  أساسيّا  ركنا  املعلّم  يعترب     

األّول  واملسئول  املدريس،  التّنظيم  يف  عنرص  وأهّم 

عن التالميذ داخل الّصف الّدرايس، ولهذا فإّن عدم 

إعداده  ناحية  من  الفّعال  العنرص  بهذا  االهتامم 

واالهتامم بالجانب املعريف للمعلّم قد يؤّدي إىل خلل 

يف التّعليمية.

    إّن عمليّة تكوين املعلّمني عمليّة تختلف كثريا عن 

تكوين عادي يتّم يف أّي مؤّسسة سواء كانت خاّصة 

أو عاّمة وتكوين املعلّمني يتمثّل يف:

تلّقاه  الّذي  التّكوين  هو  األّويل:  التّكوين  أ - 

الّدخول  ترشيح  من  ويدوم  التّكوين  داخل  املرتبّص 

إىل التّوظيف األّول. 7 

العلمي  اإلعداد  عىل  يركّز  األكادميي  التّكوين  وهو 

وهذا  مثال،  كالّرياضيات  الّدراسة  ملادة  التّخّصيص 

علمي  مستوى  للمعلّم  يضمن  أن  يجب  اإلعداد 

قوّي ودقيق وعميق لكّل ما يتعلّق مباّدة تخّصصه، 

 ولهذا يجب أن ميثّل الجانب املعريف الجزء األكرب يف 

تكوينه 8. 

هناك  يكون  أن  يجب  العلمي  اإلعداد  جانب  إّن 

الّنفسية  التّعليمية  املواّد  طريق  عن  تربوي  إعداد 

والوسائل  واملناهج  الرّتبية  أصول  مثل  واالجتامعية، 

جانب  إىل  للتّدريس،  العامة  والطّرق  التّعليمية 

الطّرائق الخاّصة للامّدة العلمية التّخّصصية ومبادئ 

علم الّنفس والّصحة الّنفسية، بهدف فهم مشكالت 
التاّلميذ فهام واقعيّا وتشخيصيّا وعالجيا. 9

التّكوين  معاهد  يف  للمعلّم  األّويل  اإلعداد  أّن  غري 

الكامل  التّكوين  ألّن  بالغرض،  يفي  أن  ميكن  ال 

للمعلّم قبل الخدمة يكاد يكون مستحيال نظرا لتغرّي 

نظريّات الرّتبية والتّكوين، وعليه فهو مطالب باإلملام 

واملعارف  التّعليم  بطرق  الخاّصة  املستجّدات  بكّل 

العقيل،  والرّكود  بالجمود  يصاب  ال  حتّى  الجديدة، 

أثناء  يستمّر  أن  يجب  املعلّم  تكوين  فإّن  هنا  ومن 

الخدمة.

التّكوين  وهو   " الخدمة:  أثناء  التّكوين  ب - 

الّذي يتلقاه املعلّمون من تاريخ ترسمهم إىل التّقاعد 

أجل  يدوم طيلة مبارشتهم ملهنتهم، وذلك من  فهو 

التّحسني واإلتقان." 10 

وهو نوعان:

تكوين الستكامل التّأهل: يقصد به استكامل   -

تأهيل املعلّم من حيث ينبغي عىل املعلّم أن ينخرط 

وال  العمل،  واستالمه  تخرّجه  فور  التّكوين  هذا  يف 

يرّسم يف وظيفته إالّ بعد اجتياز هذا التّكوين سواء ما 
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تعلّق باستكامل التّكوين الثّقايف واستكامل التّكوين 

املهني بجانبيه الّنظري والتّطبيقي.

الخربات  تجديد  إىل  يهدف  تجديدي:  تكوين   -

يف  سواء  جديد،  يشء  بكّل  وتزويدهم  للمعلّمني 

املعارف  ميدان  يف  إذ  املهنة،  وفنون  الرتبية  ميدان 

العلمية أو التقنية أو األدبية الّتي تتعلّق باملواّد الّتي 

يف  يحدث  الّذي  العامل  بتطّور  تتعلّق  أو  يتعلّمونها 

ميادين العلوم والفنون والتكنولوجيا أو يف مجاالت 

الّتي  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الّنظم 

تتبعها البالد.

- تأهيل املعلّمني وأسبابه: 

يعترب  املعلّمني وتحسني مستواهم  إّن تكوين        

املنظومة  إصالح  برامج  ضمن  بذاته  قامئا  قطبا 

لزاما  أصبح  أين  الرّاهن  الوقت  يف  خاّصة  الرّتبوية 

تعديل  إىل  يهدف  الّذي  القيمي  الجانب  توظيف 

الّصعاب  مواجهة  عىل  قادر  جيل  وإنشاء  الّسلوك 

وضعيات  يف  وضعه  خالل  من  سبيله،  تعرتض  الّتي 

مشكلة لها داللة يف حياته اليوميّة، وواقعه املعيش 

وعندما  وقدراته،  مبكتسباته  مرتبطة  تكون  أن  عىل 

يدرك املتعلّم داللة ما يتعلّمه يف حّل مشاكله اليوميّة 

يبذل طاقته ويجّند معارفه وموارده ويوظّف قدراته 

العقلية يف التّعلم، والتّكيف مع املطالب املتغرية يف 

قاعة الّدراسة وخارجها. وللوصول إىل املسعى املذكور 

وجب الرّتكيز عىل املعلّم وذلك برفع مستواه ليكون 

قادرا عىل تجنيد معارفه.

      إذن من خالل ما سبق نجد أّن هناك جملة من 

األسباب التي تجعل من تأهيل املعلّمني أمر رضوري 

أولويّاتها  ضمن  وتضعه  به  تهتم  الّدول  كّل  جعل 

وهذه األسباب تتمثّل يف:

واملناهج  الّدراسية  املّقررات  يف  الّنظر  إعادة   -

لتتامىش  للتّطورات  وإخضاعها  التّعليمية، 

وضع  املعقول  غري  فمن  الحضاري،  والرّكب 

متناسني  ورشب  الّدهر  عليها  أكل  مناهج 

الخطوات الكبرية الّتي خطاها العلم.

والتّغريات  تتامىش  تدريس حديثة  ابتكار طرق    -

الحاصلة يف املناهج التّعليمية.

إمكاناتهم،  وتحديث  املعلّمني  قدرات  تحريك    -

التّعليم  يف  املستجّد  عىل  واطالعهم  وخرباتهم، 

مام  الحديثة  والتقنيات  واملختربات  والوسائل 

معلاّم  ويجعله  اليومية،  املعلّم  مهّمة  يسّهل 

تقنيا متخّصصا يف أصول تأدية واجباته . 10     

تحسني نظام التّكوين األّويل للمعلمني ليتامىش    -

مع املعايري الّدولية يف هذا الباب.

-  التّدريب املتواصل لجميع املستخدمني للتّكفل 

املنظومة  إصالح  بعمليات  وجه  أحسن  عىل 

الرّتبوية وتحقيق األهداف املرجّوة.

التّعليم  يف  املربز  األستاذ  شهادة  تأهيل  إعادة   -
الثّانوي . 11

مقرتحات لتأهيل املعلّم:

      ماّم ال شّك فيه أّن املنظومة الرّتبوية تعاين من 

إصالحات جذرية،  إجراء  لذا وجب  كثرية  اختالالت 

الفّعال  العنرص  يعترب  الّذي  املعلّم  عىل  بالرّتكيز 

ُجّل  إليها  يفتقد  والّتي  كفاءة  ميتلك  أن  فوجب 

املعلّمني لنقص تأهيلهم.

      لذا وجب عىل القامئني بالّشأن الرّتبوي االهتامم 

بتأهيل املعلّمني وذلك من خالل: 

م
ّ
م في إضفاء الجانب القيمي أثناء الّتدريس وتأثير ذلك على املتعل
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استشارة املعلّمني يف اإلصالحات الرّتبوية، ذلك أّن   -

املعلّم هو العارف مبستوى التاّلميذ وما يتامىش 

وقدراتهم العقليّة واملعرفية فوجب العودة إليه 

التّطبيقية تختلف كلّيا  أّوال وأخريا ألّن األرضيّة 

عن األمور التّنظريية، فوجب إرشاكهم يف وضع 

املناهج والربامج التّعليمية.

لرفع  املعلّمني  لتأهيل  املدى  طويل  برنامج  وضع   -

والزّمان  املكان  توفري  خالل  من  مستواهم، 

املناسبني لذلك فال يُعقل أن نضغط عىل املعلّم 

حتّى ينّفذ الربنامج يف فرتة محّددة لذلك وجب 

تأهيله ليتمّكن من تحقيق املطلوب منه.

تشخيص  بناء عىل  ونوعيتها  االحتياجات  حرص    -

موضوعي ميداين، واستشارة املعلّمني أنفسهم.

الّدراسية  باملقّررات  االعتناء  وجب  كام    -

والتّغيريات املنهجية الّتي وجب أن تعالج واقعا 

يتامىش وحياة التّلميذ، فيجب أن تكون خاضعة 

حتّى  مجتمعه،  وعرف  وعادات  دينه  لتعاليم 

يتمّكن من فهمها والتّعامل معها.

يصاحبه  الجيّد  التّخطيط  فإّن  وقلنا  وكام سبق    -

علينا  وجب  لذلك  ناجح،  تنفيذ  محالة  ال 

حسن التّخطيط والرّتكيز عىل الجانبني الّنظري 

املعنيّني  عىل  فوجب  إهامل  دومنا  والتّطبيقي 

مباهية  واعني  يكونوا  أن  الرّتبوي  بالجانب 

التّجديد والهدف منه.

اختيار العنارص التي ستسهم يف تنفيذ الربنامج،    -

دقيقة  معايري  وفق  وذلك  نتائجه  وتقّوم 

مبهاّم  االضطالع  من  ميّكنهم  إعدادا  وإعدادهم 

تكوين املكّونني.

  إذن فكلاّم ارتفع مستوى املعلّم العلمي تحّسنت 

نوعيّة التّعليم، وعاد هذا بالّنفع عىل التّلميذ، لذلك 

أصبح  للمعلّم  واملنهجي  املعريف  املستوى  رفع  فإّن 

رشطا رضوريا ملامرسة مهنة التّدريس، إن أردنا رفع 

مستوى تحصيل تالمذتنا العلمي.

اقرتاحات: 

اعتامد  وجب  أنّه  إالّ  القول  يسعنا  ال  وأخريا    -

القيم  وتطوير  لتنمية  تدريبي  برنامج 

بالتّوازن  واالهتامم  اإليجابية،  واالتجاهات 

وتوفري  لألستاذ،  والثّقايف  واالجتامعي  الّنفيس 

طاقاته  تفجري  من  ميّكنه  لعمل  جيد  مناخ 

اإلبداعية.

وجب االهتامم باملناهج فعىل واضعيها الحرص   -

عىل أن تكون من صميم اهتاممات األجيال و 

تعالج واقعهم و ليس واقعا آخر غريبا عنهم. 

وجب تأهيل كّل من له عالقة بالرّتبية والتّعليم   -

عبث  من  اآلن  املدارس  يف  شائع  هو  ملا  نظرا 

تربوّي مستديم.

التّطور  الحديثة  املدرسة  تساير  أن  وجب   -

الحاصل يف مختلف املجاالت.

القيم  وتطوير  لتنمية  تدريبي  برنامج  اعتامد   -

بالتوازن  واالهتامم  اإليجابية،  واالتجاهات 

وتوفري  لألستاذ،  والثّقايف  واالجتامعي  الّنفيس 

طاقاته  تفجري  من  ميّكنه  لعمل  جيد  مناخ 

اإلبداعية.

خامتة:

       ختاما نستطيع القول أنّه وجب علينا أن نويل 
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إذن فعىل املرشفني عىل  اهتامما كبريا،  القطاع  هذا 

وضع املناهج واملقّررات إرشاك املعلّمني واملسئولني 

من الوزارات لتقديم اإلضافة الّتي تعود عىل التّلميذ 

بالّنفع، وينبغي كذلك دوما استشارة الجهات املعنية 

والخرباء يف هذا املجال حتّى ال تهّدد هذه املنظومة 

مستقبل جيل كامل من املتعلّمني.

 J( Capelle : L‘école de demain reste à faire, p(   1

      p164,1966,.u.f, Paris

الرتبوية  املصطلحات  النجار:معجم  شحاته،زينب  حسن   2

والنفسية، )مرص، الدار املرصية اللبنانية، 2003.(

محمد محمود العلية:إدارة التدريس الصفي، )األردن، دار   3

امليرسة ، 2002(،ص 23.

ديوان  )الجزائر،  والتعليم،  الرتبية  تريك:أصول  رابح   4

املطبوعات الجامعية، ،1990(، ص 379-378.

محمد عبد الرحيم عدس:املعلم الفاعل والتدريس الفعال،   5

)عامن، دار الفكر ،2000(،ص35.

من  )مأخوذ  الرتبية،  علوم  مجلة   ،)2014( أوزي  أحمد   6

الجديدة-  النجاح  أكتوبر(- مطبعة  العدد: 60 من  تقديم 

الدار البيضاء، ص:6-5.

محمد مقداد وآخرون: قراءات يف التقويم الرتبوي، ط1،)   7

باتنة- الجزائر، مطبعة عامر قريف، ، 1993(، ص348.

عبد الحميد الهاشمي: مبادئ الرتبية العلمية، ط1، )بريوت   8

، دار اإلرشاد،  1972م(، ص20.

عبد الحميد الهاشمي: املرجع نفسه، ص29.  9

محمد مقداد وآخرون: املرجع الّسابق، ص349.  10

اكتساب  مستوى  ابداح:  إدريس  سعود  املعطي  عبد   11

املعلمني  تأهيل  برنامج  طلبة  لدى  التعليمية  الكفايات 

الجامعي  املستوى  إىل  املجتمع  كليات  دبلـوم  حـاميل 

وأصـول  اإلدارة  .قسـم  تقومييـة  األردن'دراسة  شامل  يف 

الرتبية، )األردن، جامعـة الريمـوك ،1996(، ص 11-10.

جميلة بن زاف: تأهيل املعلم يف ضوء اإلصالحات الرتبوية   12

 ( ورقلة  مرباح  قاصدي  جامعة  الجزائر،  يف  الجديدة 

الجزائر(، العدد 13 ديسمرب 2013، ص، 194.

الهوامش

اكتساب  مستوى  إدريس:  سعود  املعطي  عبد  ابداح    -

املعلمني  تأهيل  برنامج  طلبة  لدى  التعليمية  الكفايات 

الجامعي  املستوى  إىل  املجتمع  كليات  دبلـوم  حـاميل 

وأصـول  اإلدارة  .قسـم  تقومييـة  األردن'دراسة  شامل  يف 

الرتبية، )األردن، جامعـة الريمـوك ،1996(، ص 11-10.

من  )مأخوذ  الرتبية،  علوم  مجلة   ،)2014( أحمد  أوزي     -

الجديدة-  النجاح  أكتوبر(- مطبعة  العدد: 60 من  تقديم 

الدار البيضاء، ص:6-5.

بن زاف جميلة: تأهيل املعلم يف ضوء اإلصالحات الرتبوية    -

 ( ورقلة  مرباح  قاصدي  جامعة  الجزائر،  يف  الجديدة 

الجزائر(، العدد 13 ديسمرب 2013، ص، 194.

ديوان  )الجزائر،  والتعليم،  الرتبية  رابح:أصول  تريك    -

املطبوعات الجامعية، ،1990(، ص 379-378.

الرتبوية  املصطلحات  النجار:معجم  ،زينب  حسن  شحاته    -

والنفسية، )مرص، الدار املرصية اللبنانية، 2003.(

عدس محمد عبد الرحيم:املعلم الفاعل والتدريس الفعال،    -

)عامن، دار الفكر ،2000(،ص35.

العلية محمد محمود:إدارة التدريس الصفي، )األردن، دار    -

امليرسة ، 2002(،ص 23.

مقداد محمد وآخرون: قراءات يف التقويم الرتبوي، ط1،)    -

باتنة- الجزائر، مطبعة عامر قريف، ، 1993(، ص348.

الهاشمي عبد الحميد: مبادئ الرتبية العلمية، ط1، )بريوت    -

، دار اإلرشاد،  1972م(، ص20.

 J( Capelle : L‘école de demain reste à faire, p .u.f,  

    - p164,1966,Paris

املصادر واملراجع
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متهيد:

 القيم تعترب خاصية ثقافية يف جوهرها فإنها تتبلور 

واملجتمع،  الفرد  بني  الحاصل  التفاعل  إطار  ضمن 

التي ينشط فيها،  العامل واملؤسسة  الفرد  ومنه بني 

حيث يظهر بذلك طابع التأثر والتأثري جليا يف هذه 

الخاصية، فإذا اتخذت هذه العملية التفاعلية اتجاه 

الستمرارية  أساسيا  دعام  يعترب  ذلك  فإن  ايجايب 
املؤسسة .1

وان القيمة سواء أكانت ايجابية أو سلبية فهي احكام 

يترشبها  حيث  االجتامعية،  الظروف  من  تكتسب 

 إن التعليم له دور كبري يف تنمية املجتمع من ناحية االجتامعية والرتبوية، ولقد سعت الهيئات 

واالندماج  جهة،  من  املعرفية  الكفاءة  تنمية  حيث  من  الرتبوية  املناهج  تطوير  يف  التعليمية 

االجتامعي من جهة أخرى، وهناك العديد من املناهج الرتبوية هي غري ظاهرية، ولكن تساهم 

يف تنمية القيم االجتامعية والرتبوية نذكر منها املنهج الخفي أو املنهج الغري الرسمي، وإن املعلم 

له دور كبري يف هذه املناهج، حيث له دور كبري يف تنمية القيم من خالل املناهج الرتبوية، لذا 
التدريس، وعليه  القيم من خالل  تنمية  املعلم يف  الدراسة معرفة دور  نحاول من خالل هذه 

جاءت النقاط الدراسة كالتايل:

-تحديد مفاهيم الدراسة.

-تصنيفات القيم.

-املدرسة والقيم.

-دور املعلم يف تنمية القيم أثناء التدريس.

-دور طرق تدريس العلوم يف تنمية القيم الخلقية واالجتامعية.

-خالصة.

امللخص:

دور املعلم يف تنمية القيم من خالل التدري�س

د.يخلف رفيقة
)أستاذة محاضرة قسم – ا– بقسم علم االجتماع(
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الفرد ويحكم بها وتحدد له مجاالت تفكريه وسلوكه 
وتؤثر يف تعلمه. 2

بالقيم،  االهتامم  مدى  عىل  الوقوف  أردت  وإذا   

واتساع اآلراء حول طبيعتها فام عليك إال أن تدخل 

مواقع  أي  يف   values-valueقيم قيمة  مصطلح 

yahoo-vista-alta- االنرتنت  عىل  الكربى  البحث 

مباليني  البحث  يأتيك  wisenuts-googleحيث 

هذه  تضمن  التي  واملقاالت  والبيانات  الصفحات 

الكلمة. 3   ويبدو أن أول من استخدم لفظ القيمة 

عىل  وعمل  الفلسفي  باملعنى   wertباألملانية وهو 

نرشه هولوتزlotze والالهويت ريتشل ،و قد نجم عن 

نجاح فلسفة نيتشه أن ذاع استعامل كلمة القيمة بني 

جامهري املثقفني، وأن القيمة إنها الصفات الشخصية 
التي يفضلها أو يرغب فيها الناس يف ثقافة معينة. 4

1-تحديد مفاهيم الدراسة:

-مفهوم املدرس –املعلم:

 هناك تعريف دي الندشري املدرس هو الفرد املكلف 

برتبية التالميذ يف املدارس.

منظم  هو  املدرس  حسني  تورسنت  تعريف  وهناك   

مستمر  عمله  للمتعلم  الفردي  التعلم  لنشاطات 

عملية  وتطور  سري  بإدارة  مكلف  فهو   ، ومتناسق 
التعلم ،وإن يتحقق من نتائجها . 5

االنطالق  نقطة  بأنه  املعلم  رزيق  يعرفه قسطنطني 

وخامتة املطاف يف العملية الرتبوية، وهو الخبري الذي 

أقامه املجتمع ليحقق أغراضه الرتبوية، فهو من جهة 

القيم األمني كل تراثه الثقايف ومن جهة أخرى العامل 
األكرب عىل تحديد هذا الرتاث وتعزيزه. 6

واهداف  غايات  ذات  عملية  هو  التكوين:  -مفهوم 

عمرية  فئات  إكساب  منها  الغرض  مسبقا،  محددة 

تجاوزت السن املدريس معارف ومهارات واتجاهات 

كفاءة  تحسني  أو  وظيفة  أو  مبهمة  للقيام  رضورية 

ومالئم  كاف  ومكاين  زماين  حيز  ضمن  بها  القيام 
لطبيعة املهام املكون ألدائها. 7

-مفهوم مهارة التخطيط للدرس:

املدرس  ميارسها  التي  املهارات  من  مجموعة  هو   

استجابات  خالل  من  إجرائيا  وتقاس  دائم،  بشكل 

املفتشني عىل فقرات البعد األول من أداء الدراسة، 

وتتمثل هذه اإلجراءات يف وصف وحيز مكتوب يف 

والكفاءات  املوضوع  املدرس  فيه  يربز  خاص  فتح 

التعليمية  والوسائل  ومؤرشاتها  املستهدفة 

وإسرتاتيجية التدريس واألنشطة التعليمية التعلمية 

تسجيل  مع  التقويم  وأساليب  ومراحلها  وزمنها 
الصعوبات املتوقعة والحلول املقرتحة. 8

الدراسية  للامدة  تنظيم  عملية  هي  -املنهجية 

يتم  بيداغوجي  سيكو  أو  منطقي  عقيل  نسق  وفق 

تجسيده عرب مراحل أو خطوات متتابعة ومتالحقة 

يتبعها املدرس عىل امتداد الدرس. 9 

-مفهوم القيم:

مفهوم القيمة يف اللغة:

نورد املعاجم اللغوية مجموعة من الدالالت لكلمة 

قيمة وجمعها قيم وتظهر األصول اللغوية أن كلمة 

تتعدد  الذي  »قوم«  الفعل  من  مشتقة  القيمة 

موارده ومعانيه فقد استخدمت العرب هذا الفعل 

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس
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ومشتقاته للداللة عىل معان عدة منها ثالثة هي:

-الدميومة والثبات.

-السياسة والرعاية.
-الصالح واالستقامة. 10

 ثم ثالثة اتجاهات رئيسية تم التعامل معها لتوضيح 

مفهوم القيمة وهي:

-النظر إىل القيم باعتبارها مجموعة من املعايري التي 

يحكم بها عىل األشياء بالحسن والقبح.

-النظر إىل القيم باعتبارها تفصيالت يتارها الفرد. 11

ودوافع  حاجات،  باعتبارها  القيم  إىل  -النظر 

واهتاممات واتجاهات ومعتقدات ترتبط بالفرد. 

أي  تقييام  قيم  للفعل  لغة مصدر  القيمة  ومفهوم   

معرفة قيمة اليشء، وقيم اليشء أعطاه قدره أو مثنه 

ويف املعجم الوسيط: قيم اليشء تقييام أي قدره ويف 

قيم:  وأمر  السلعة:مثنتها،  املحيط:قومت  القاموس 

حسن، ودين قسم: مستقيم ال زيغ فيه، وكتب قيمة، 

مستقيمة تبني الحق من الباطل.

 وتستخدم القيمة مبعنى االستقامة واالعتدال: فأقام 
الحق:ظهر واستقر وقوم املعوج عدله وأزال عوجه.12

االعتقادات  من  مجموعة  بأنها  القيمة  وتعرف   

الراسخة لدى الفرد لتفضيل أمناط معينة من السلوك، 

والتي تظهر يف شكل اتجاهات معيارية يستدل عىل 

لسلوك  التفصيلية  االستجابات  خالل  من  معناها 

املختلفة  املواقف  إزاء  اللفظية منها والعملية  الفرد 

التي يكتسبها يف بيئته االجتامعية والثقافية املحيطة 
به. 13

بأنها عبارة عن نظام معقد يتضمن  القيم   وتعرف 

القبول  من  تبدأ  سلبية  أو  ايجابية  تقوميية  أحكاما 

إىل الرفض نحو األشياء واألشخاص واملواقف بصورة 
تعكس أهداف الشخص وحاجاته واهتامماته. 14

وتوجيه  لتحديد  تستخدم  مقاييس  هي  والقيم   

األفكار واألعامل يف سلوك الفرد آو الجامعة، والقيم 

نوعان:

اإلنسان  يطلبها  التي  القيم  وهي  املطلقة:  -القيم 

عنها  خارجي  أخر  غرض  اجل  من  وليس  لذاتها، 

كالحق والخري والجامل، وهذه القيم ليست وسائل 

مهام  تتبدل  وال  تتغري  ال  ثابتة  وهي  غايات  وإمنا 

تعاقبت األجيال.

غايات،  وليست  وسائل  وهي  النسبية:  -القيم 

قورنت  ما  إذا  كبرية  قيمة  للمطر  يجعل  فالريفي 

باملواطن الذي يف املدينة، ولكن القيمة ليست لذات 
املطر بل للنفع. 15

 وتعترب القيم الدينية من العوامل املرتبطة بالحاجة 

إىل االنجاز ألنها تفرس لنا ملاذا يترصف اآلباء واألمهات 

أن  مبعنى  كلك؟  آخرون  يترصف  وال  الطريقة  بهذه 

أساليب  يف  تؤثر  الدينية  آراؤهم  ومتثلها  اآلباء  قيم 

تنشئة الطفل وبالتايل يف مستوى الحاجة إىل االنجاز 
عنه. 16

 والقيم هي األخرى مفهوم مفتاحي مركب متشعب 

معقد  نظام  أنها  عىل  فتعرف  والدالالت،  املعاين 

دينامي-يف الشخصية الفردية آو االجتامعية-يتضمن 

إىل  بالقبول  تبدأ  سلبية  ايجابية  تقوميية  أحكاما 

األشخاص  نحو  ومزاجي  فكري  طابع  ذات  الرفض 

واألشياء ملوضوعات والحياة وتتمظهر القيم يف أبعاد 

عدة كام هي:
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يحافظ  التقويم،  عند  الدينية  باملعايري  -دينية:يهتم 

عىل الشعائر الدينية، يرتدد عىل أالماكن املقدسة.

املجرد  التفكري  الفكري،يفضل  للعمل  -نظرية:ينحاز 

املفاهيم  العقل،يستعمل  تنوير  اجل  من  يتعلم 

الخيالية،  والقصص  الكتب  قراءة  إىل  مييل  املجردة، 

يحب االطالع عىل كال جديد من األفكار.

االتصال  كثري  اآلخرين،  مع  -اجتامعية:يتعاون 

االنتامء  الخريية،يحب  األعامل  يف  يشارك  باآلخرين 

للجمعيات، يهتم باملشكالت االجتامعية.

إىل  ينتمي  السياسية،  باألخبار  -سياسية:شغوف 

العمل النضايل كثري املناقشة للنظم السياسية، يحب 

الخطابة، يهتم بطرق التأثري عىل اآلخر كثري من صيغ 

الحجاج كثري االطالع عىل قصص االتصال.

التذكارية  بالصور  التلوين،يحتفظ  -جاملية:يحب 

يزور املعامل األثرية،مييل إىل األساليب البالغية، يحب 

الغناء يهتم بالنظافة .

يتمنى  التجارة،  إىل  املال،مييل  -اقتصادية:يحب 

يحب  ملداخليه،  يخطط  تجاري  محل  له  يكون  أن 
االدخار، يكره التبذير. 17

الجابري من خالل معاجم   لقد الحظ محمد عابد 

االجتامعي  البعد  إىل  تعود  القيم  كلمة  أن  العربية 

اجتامعية،  داللة  لها  فالقيمة   ، الثمن  قبيل  من 

وانتقالها من املعنى التجاري واالجتامعي إىل املعنى 

األخالقي ثم من خالل الرتجمة من اللغات األجنبية 

الحديثة التي تم فيها االرتقاء مبعنى القيم من معناه 

ترادف  فأضيف  األخالقي  املعنى  إىل  االقتصادي 

الفضائل.

أن  قبل  الرتاثية  الكتب  يف  استخداما  األكرث  الكلمة 

تحل محلها يف املجال التداويل العريب املعارص، وحتى 

األخالقية  الشحنة  نجد  فإننا  األجنبية  اللغات  يف 

القيم حديثة أيضا، ففي األصل يف  املعيارية ملفهوم 

اللغة الفرنسية واالنجليزية تعني الشجاعة يف القتال 

ثم تطورت إىل معنى ما يساوي اليشء، ثم إىل معنى 

تأخذ  ومل  اليشء،  به  يحظى  الذي  والتقدير  الثمن 

منتصف  يف  إال  الفرنسية  اللغة  يف  األخالقي  املعنى 

معايري  تستعمل  التي  املثل  معنى  وهو   19 القرن 
ألحكام القيمة املوجهة للنشاط األخالقي . 18

القيمة  مفهوم  أن  الحليم  عبد  مهدي  أحمد  يرى   

يف  معرفتها  ميكن  ووجدانية،  عقلية  حالة  إىل  يشري 

األفراد والجامعات واملجتمعات من خالل مؤرشات، 

وامليول  واالتجاهات  واألغراض  املعتقدات  هي 
والطموحات والسلوك العميل. 19

2-تصنيفات القيم:
 نأيت ألهم التصنيفات التي تعتمد ستة معايري هي:

-معيار محتو ى القيمة.

-معيار املقصد من القيمة.

-معيار شدة القيمة ودرجة االلتزام التي تفرضها.

-معيار عمومية القيمة.

-معيار وضوح القيمة.
-معيار دوام القيمة. 20

3-خصائص القيم:
-القيم الذاتية وشخصية.

-القيم نسبية.

-القيم تجريدية.
-القيم املتدرجة. 21

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس
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4-املدرسة والقيم:

الرتبوي  النفس  العلم  مجال  البحث يف  تطور  أدى   

يف  تبحث  التي  النظريات  من  العديد  ظهور  إىل 

سيكولوجية التعلم من حيث كيفية التعلم ورشوطه 

والعوامل املؤثرة فيه، والعمليات املعرفية والعقلية 

ومدى  واملكتسبة  الفطرية  والدوافع  فيه  املتحكمة 

تأثريها عىل التعلم، وكذلك سيكولوجية املتعلم ذاته 

وخصائصه الثقة التي قد تؤثر كل نجاح التعلم وأمناط 

التدريس وأمناط التفاعل بني املعلم واملتعلم ،داخل 

بيئة الصف الدرايس ومشكالت التعلم وصعوباته. 

 وإن عملية التعليم هي مرحلة عمرية يتم بواسطتها 

أهداف  من  يشمله  وما  الدرايس  املنهج  ترجمة 

ومعارف وأنشطة إىل سلوك واقعي ومحسوس لدى 

التالميذ، وعملية التعليم هي عملية معقدة ومركبة، 

ذلك أنها تتكون من عدة عمليات فرعية وفعاليات 

األخرى  الجوانب  عن  منها  جانب  عزل  نستطيع  ال 

ألن تحضري الدروس، التنفيذ ،التقويم، هي عمليات 

احدها  عن  االستغناء  ميكن  وال  ومتداخلة  متكاملة 

إىل جانب الوسائل التعليمية املعينة وطرق التدريس 

التغايض عنها، كل تلك األنشطة  والتوصيل ال ميكن 

والفعاليات هي تدخل ضمن جانب هام من عملية 

الخلفية  أو  البيداغوجي  الجانب  وهو  إال  التعليم 
البيداغوجية لعملية التعليم . 22

إطار  يف  تعمل  اجتامعية  مؤسسة  املدرسة  أن  مبا   

البناء االجتامعي تخصصت يف تربية النشء والشباب 

االجتامعية  والقيم  مجتمعهم  ثقافة  يف  لدمجهم 

املدرسة  فان  السلوك،  لصنوف  ضابطة  موجهات 

الرتبية األخرى،  أحوج ما يكون، أكرث من مؤسسات 

التي متكنها من  االجتامعية  املجتمع ومعايريه  لقيم 

بني  ومتينة  متشابكة  االجتامعية  عالقات  تأسيس 

أعضاء وجامعات املجتمع املدريس، ويتيح لها تنظيم 

املدرسة،  يف  البيئية  االجتامعية  التفاعالت  عمليات 

وتوجيه وضبط إيقاعه مهتدية مبجموعة منن القواعد 

واملعايري التي وضعها املجتمع، ومبا يكفل للمدرسة 

القيام بوظائفها يف تربية النشئ والشباب.  

يقوم  فرعيا  اجتامعيا  نظاما  باعتبارها  فاملدرسة   

اجتامعية وتستمد خاصية عملياتها شكال  بعمليات 

ومضمونا من النظام االجتامعي العام للمجتمع، فإنها 

والشباب  النشء  شخصية  لتشكيل  القيم  تستخدم 

يجعلهم يتمثلون اإلطار املرجعي لقيم املجتمع الذي 

ميكنهم كمن ضبط سلوكياتهم وتوجيهها. 23 

التعليمية  العملية  يف  األسايس  الركن  املعلم  وميثل   

التعلمية ويرتكز عىل عدة نقاط:

ا-أهم جوانب الكفاءة التي يحتاجها املعلم:

 تعترب الكفاءة الذاتية للمعلم عنرصا أساسيا ومحددا 

لنجاح عملية التعليم ، حيث يعرفها »ميديل« بأنها 

املعلومات واالتجاهات واملهارات التي تساعد املعلم 

والتي تشتمل عىل  التعليمي،  املوقف  عىل مواجهة 

وعلم  العامة،  والثقافة  املعلم،  بتخصص  املعرفة 

املعلم  بعمل  عالقة  ماله  وكل  واالجتامع،  النفس 

املعلم  أداء  عىل  تؤثر  عامة  ثقافية  معلومات  من 
واملهارات ذات الصلة باملضمون. 24

تقييم  ميكن  أنه  الدردير  أحمد  املنعم  عبد  ويرى   

الكفاءة الذاتية للمعلم إىل 03 جوانب أساسية:

-الكفاءة األكادميية:

وهي الخلفية النظرية التي يحتاجها املعلم لتفسري 
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عملية  يتطلبها  التي  املهام  أداء  كيفية  وتوضيح 

الخطوات  تلك  وتتابع  خطواتها،  ووصف  التعليم، 

مستندا إىل املبادئ واملفاهيم والحقائق العلمية التي 

تكون مبجموعها الكفاءة األكادميية. 25 

-الكفاءة املهنية:

يتوفر  أن  يجب  التي  التدريس  مهارات  بها  ويقصد 

أحسن  عىل  عمله  تأدية  يستطيع  حتى  املعلم  يف 

وجه، وتحقيق األهداف الرتبوية التي ينشدها أي أن 

املعلم  يعتمد عىل كفاءة  الرتبوية  األهداف  تحقيق 
املهنية ومدى سيطرته عىل سري الحصة. 26

-الكفاءة االجتامعية:

يعرفها ساراسون وزمالئه بأنها درجة إحساس املعلم 

باالرتياح يف املواقف االجتامعية املختلفة واستعداده 

لبذل  واستعداده  االجتامعية،  األنشطة  يف  لالشرتاك 

االجتامعية  العالقات  يف  الرضا  لتحقيق  جهد  كل 
والشعور بالثقة اتجاه سلوكه االجتامعي . 27

 يرى بعض الباحثني أن هناك 05 أنواع من الكفاءات 

املهنية الواجب توفريها لدى املعلمني وهي:

األداءات  مجموع  وتتضمن  القيم:  تقويم  1-كفاءة 

/تعلمي  تعليمي  ملوقف  االستجابة  مبهارة  املرتبطة 

عليها  املتفق  األخالقية  للمبادئ  مطابق  بأسلوب 

اجتامعيا وثقافيا، ولهذه الكفاءة 03 مستويات، ففي 

قادرا  يكون  أن  املعلم  من  يتطلب  األول  املستوى 

واختيار  الخاصة،  قيمته  عن  الواضح  التعبري  عىل 

أسلوب محدد سلفا ملواجهة وضعية تعلمية تعليمية 

قادرا عىل  فيكون  الثاين  املستوى  غري معقدة،أما يف 

املحددة  االداءات  الربهنة عىل تحكمه يف مجموعة 

الحرجة  املواقف  عىل  والتعرف  األول  املستوى  يف 

املرتبطة بالنواحي األخالقية التي لها عالقة بإشكاليات 

التعلم وربطها مبنظومة قيمه خاصة والتنبؤ بالنتائج 

األخالقية املحتملة والتي ميكن أن تنجم عن قراراته 

أو عن سلوكاته، أما يف املستوى الثالث فينبغي عىل 

مجموع  عىل  الربهنة  عىل  قادرا  يكون  أن  املعلم 

تربير  والثاين،  األول  املستوى  يف  املطلوبة  الكفاءات 

األخالقية  األسئلة  صياغة  يتخذها  التي  القرارات 

تأثري  مدى  عىل  ويتعرف  معينة  بإشكالية  املتعلقة 

قراراته األخالقية عليه بنفسه وعىل أخالقياته وعىل 
اآلخرين. 28

2-كفاءة حل املشكالت.

3-كفاءة خلق التفاعالت داخل القسم.

4-كفاءة التقدير النقدي.
5-كفاءة الزعامة. 29

ب-السامت الشخصية للمدرس الكفء:

 هناك دراسة تبحث صفات املدرس القادر عىل إثارة 

اهتامم املتعلمني واملدرس العاجز عن ذلك، طبقت 

هذه الدراسة عىل عينة من التالميذ اختريوا عشوائيا 

املدارس  احد  إىل  ينتمون  تلميذ   155 عددهم  بلغ 

بالواليات  اهالو  بوالية  كليفالند  مبدينة  الثانوية 

قامئني  يعدوا  أن  التالميذ  من  طلب  وقد  املتحدة، 

يرتبون يف األوىل صفات املدرس الذي فشل أو عجز 

الجدول  يف  املدونة  السامت  اهتاممهم  إثارة  عن 
أدناه: 30  
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صفات املدرس الذي عجز عن إثارة اهتامم التالميذ.صفات املدرس الذي نجح يف إثارة اهتامم التالميذ.

أكرث عصبية.أكرث انبساطا ونشاطا وميال للسيطرة وقيادة.

أكرث ميال لالندفاع.أكرث ميال للثبات االنفعايل وامليل االجتامعي

أكرث انطواء.أكرث معلومات تربوية.

أكرث ترسعا.أفضل يف الترصف يف املواقف الرتبوية.

أكرث تردداأكرث رصانة وحزما.

أكرث التواءأكرث هدوءا وابعد قلقا.

أكرث تعصباأكرث رصاحة وتسامحا.

أكرث تذبدذباأكرث انرشاحا ومثابرة.

أكرث انقباضا.أعىل يف تقديراتهم يف بطاقة تقويم املدرس.

بعض  التدريس  منهجية  يف  تتحكم  ما  وعادة   

االعتبارات من أهمها:

1-طبيعة املادة التعليمية:
و يظهر هذا االرتباط أو هذا التأثري الفعيل املنهجي 

للامدة من خالل حضور طبيعة هذه املادة يف بنيتها 

التنظيمية املنطقية والنفسية.

2-طبيعة الطريقة التعليمية:
وتحديد  للمنهجية  التعليمية  الطريقة  احتواء 

مسارها.

3-أسلوب التدريس:
التدريس الخيط الرابط يبني   ميكن اعتبار أسلوب 

الطريقة واملنهجية من جهة، واملحرك األسايس التي 

تتبلور عن طريقة املراحل املنهجية للدرس من جهة 
أخرى. 31 

ج-حدود عمل املدرس:
ويصوغ  ويحللها  واملعارف  املعلومات  يقدم  انه   

املعرفة  اكتساب  تجعل  التي  الرضورية  العمليات 

ممكنا وسهال، يقوم إذن بتحليل املعلومات بوصفها 

وأنشطة  متارين  بواسطة  وذلك  لالنجاز  عمليات 

للتدريب عىل املهارات تكون مالمئة، أكيد أن اإللقاء 

التدريس،  داخل  األساسية  األنشطة  من  واالختيار 

لكنهام ال يؤديان وظيفية بيداغوجية فعالة إال حينام 

تعليمية محددة، تدور كلها  يوجهان نحو األهداف 

املعلومات  ونقل  اإلخبار  يدخل  فال  التكوين،  حول 

املساعدة  بغرض  إال  التدريس  وقنوات  طرق  ضمن 

تقديم  والتكوين:  التعلم  أهداف  تحقيق  عىل 

املعلومات ألجل املعالجة أو النقد أو إعادة الصياغة 

معلومات  معالجة  ألجل  الستعاملها  أو  املقارنة  أو 

وتثبيت  التكوين  إىل  يهدف  اإللقاء   أخرى..إن 
التعلم. 32

 ويعترب املدرس هو الضامن للسري الجيد للتفاعالت 

االجتامعية داخل العالقة الديداكتيكية ويتعني عليه 

تدبريها بفعالية من خالل التعاقد الديداكتييك الذي 

يتحمل فيه املسؤولية مع التالميذ ، وكام أكد من فان 

من  مبثابة مجموعة  التعليم  أنشطة  اعتبار  بإمكاننا 

املدرس  طرف  من  املوضوعية  والرشوط  العمليات 

الخطوات،  هذه  وتتنوع  التالميذ،  تعلم  لتسهيل 

فاملدرس تتدخل عند مختلف لحظات التعلم، ابتداء 
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من تهييئة-املحلية ما قبل النشيطة- مرورا مبا يحققه 

بتقييمه  وانتهاء  التفاعلية(  )املرحلة  انجازات  من 

)املرحلة ما بعد النشيطة(، وإذن فإن التعلم يغطي 

املتوقعة قبليا من طرف املدرس وخطواته  الرشوط 

انشطة  وتسهيل  تنظيم  عىل  تعمل  التي  التفاعلية 

التلميذ وكذبك خطواته التقييمية عند نهاية العملية 

برمتها .

-املراحل املختلفة لعمل املدرس: 33

-التساؤالت الراهنة يف إشكالية التدريس:

لخمسة  التدريس  مهنة  يف  الصعوبة  تزايدت  لقد   

أسباب جددها مشال دوفيل بالنظر اىل السياق العام 

الذي توجد فيه هذه االشكالية وهي أسباب تتلخص 

فيامييل:

املطالبة املتزايدة للمدرسني بان يكونوا أخصائيني   -

ليس للمواد، وإمنا لتعلم املواد والحل األنسب 

هنا هو الربط بني التحكم يف املادة والتحكم يف 

التعلامت املدرسة.

العمل  إىل  للمعلم  املنفرد  العمل  من  االنتقال   -

املحيط  وعبارات  الرشاكة  فعبارات  الجامعي، 

وفكرة  املقاييس  وفكرة  املرشوع  فكرة  أرست 

األطوار يف التعلم االبتدايئ.

وليس  التباين  بعبارات  التدريس  يف  التفكري   -

نفس  أن  القائلة  فالفكرة  التجانس،  بعبارات 

القدرات غري صحيحة، وأن  السن ترافقه نفس 

التعامل  من  البد  حقيقة  القسم  داخل  التباين 

معها وان اكرب صعوبة تكمن هنا.

مبعنى  التدريس،  نشاط  إىل  النظر  من  املرور   -

إىل  النظر  اي   gaus الطبيعي  التوزيع  منحنى 

هذا النشاط مبفهوم منحنى النتاج.

النظر إىل النظام الرتبوي مبفهوم الرتبية، وتطرح   -

كيف  يف  تتمثل  التي  الجوهرية  القضية  هنا 

ميكن أن تدرس حتى نتجنب العنف االجتامعي 
الالحق. 34

-تقوية الشخصية بالرتبية عىل القيم:

 القيم هي مكونات مكتسبة لتوجيه التفكري والسلوك 

االجتامعية  التجربة  من  تنبع  وهي  الفرد  لدى 

وتتوحد بها الشخصية، وهي عنرص مشرتك يف تكوين 

عىل  يعمل  الفردية  والشخصية  االجتامعي  البناء 

توجيه رغباته واتجاهاته، وتحدد له السلوك املقبول 

واملرفوض.

 إن الرتبية يف جوهرها عملية قيمية وإن أهم ناتج 

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس
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البناءة  القيم  الرتبية هو أن تتخذ لها مجموعة من 

حولها  وتنظيم  الجامعة  لها  تخضع  التي  الدامئة 

معارفه  توجه  ال  الذي  املتعلم  فالشخص  حياتها، 

لنفسه، يصبح  وقدراته نحو أهداف قيمية يتخذها 

خطرا عىل نفسه وعىل املجتمع، عىل حد سواء، ومن 

مسؤولية  ليست  القيمي  البناء  عملية  أن  املالحظ 

بعينه  درايس  منهج  أو  بعينها  اجتامعية  مؤسسة 
ولكنها مسؤولة كل من له عالقة بعملية الرتبية. 35

تقوية  من  التحصيني  برنامجنا  إطار  يف  البد  إذن   

للرتبية  االعتبار  وإعادة  السلوك  الشخصية وتهذيب 

األخالقية ورضورة صياغة ثقافة ترتكز أولوياتها عىل 

ميكن  القيمية  الرتبية  هذه  العقليات  تغيري  القيم، 

تلخيصها يف النقاط التالية:

سامت  واملراهقني  األطفال  إكساب  عىل  -الحرص 

الصدق  مثل  فيها،  مرغوب  شخصية  وعادات 

واألمانة والتعاون ومساعدة اآلخرين.

باملجتمع  املتصلة  بالقيم  االرتباط  عىل  -الحرص 

االنتامء  مثل  ومقدساته  وتاريخه  وبالوطن 

وتقدير  والتضحية  واملساواة  والعدل  وااللتزام 

العمل واالخالص فيه .

حقوق  احرتام  مثل  الكونية،  القيم  .-ترسيخ   

اإلنسان ورفض فكرة االحتالل وترسيخ التعاون 

أهمية  والتقدير  والحرية  والتسامح  والحوار 

التي  واملواثيق  واملبادئ  الدولية  الرشعية 
صادقت عليها األمم. 36

د. دور املعلم يف القيم االجتامعية:

انه  يف  االجتامعية  القيم  يف  املعلم  دور  ويتجىل   

باعتباره ممثال لسلطة الدولة واملجتمع، فهو مكلف 

اعتبار  أن  كام  بحكمه،  التالميذ  مع  يتعامل  بان 

التي  القوة  فهو  املجتمع،  قيم  لنسق  ممثال  املعلم 

التالميذ  بينه وبني  املتبادلة  العالقات  تحكم وتحدد 

ليس بقوة شخصيته، وإمنا ينسق القيم التي يستلزم 

الرجوع إليها لتحديد العالقة بينهام ، ولتحديد دور 

كل من املعلم والتلميذ بل وبينهام وأعضاء وجامعات 

ووضعه  املعلم،  الخربات  وبحكم  املدريس،  املجتمع 

الطبيعي عىل تالميذه فهو القدوة لهؤالء التالميذ يف 
حركاتهم وسكناتهم وأحاديثهم ومعلوماتهم. 37

 بناء عىل ما تقدم فأزمة القيم اإلسالمية ناتجة من 

املظاهر  كون  العربية،  البالد  يف  الرتبية  نظم  عوملة 

األمة تشري إىل أنها خاضعة إللية فعل العوملة وتتجىل 

يف:

العربية ألمناط  التعليم  النظم  محاكاة  استمرار   -

التعليم الغربية التي نشأت يف عهود االستعامر 

القديم.

إىل  وصل  حتى  للحرض  املالئم  التعليم  انتشار   -

أقايص املناطق الريفية النائية.

قيم  تنرش  التي  النظرية  التعليم  نظم  منو   -

الثقافة االستهالكية واالتكالية والذاتية واملنفعة 
الخاصة. 38

االنتشار الرسيع لتعليم اللغات األجنبية يف نظم   -
التعليم يف البالد العربية. 39

التعليم  مؤسسات  منو  يف  املستمر  التصاعد   -

الخاصة املقترصة عىل التعليم النظري يف التعليم 

العام.

نشاطات  جميع  عىل  السوق  ثقافة  سيطرة   -

التجارة  تحرير  شان  ذلك  يف  شانها  التعليم 
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والسوق.

عىل  الدنيوية  املادية  النفعية  مكونات  طغت   -

وتطبيقا  فكرا  التعليم  ومحتوى  الرتبية  أهداف 

يف البالد العربية. 

 وينبغي عىل املعلمني واملربني تذكري طالبهم بهذه 

والعلمية  اإلنسانية  املعرفة  من  أهم  ألنها  الحقيقة 

التي ينقلوها لطالبهم عن طريق املدارس واملؤسسات 

الرتبوية،و إن قيام املعلمني واألساتذة بغرس وتنمية 

أبناء  عند  وااليجابية  والسياسية  االجتامعية  القيم 

االستغالل  محاربة  إىل  تدفعهم  إمنا  الجديد  الجيل 

والظلم والقهر والتعسف ويف الوقت ذاته تشجعهم 

حقوقه  عن  والدفاع  الجديد  املجتمع  بناء  نحو 

األساسية والثابتة.

الخلقي  التكوين  أن  عىل  سوخومنسيك  يؤكد  كام   

للطفل ومواقعه االجتامعية والسياسية والفكرية إمنا 

يف  تلقاها  التي  تربيته  عىل  األوىل  بالدرجة  تعتمد 

بداية حياته من العائلة واملدرسة، وإن من اكرب مهام 

معنى  األبناء  تعليم  والسياسية  االجتامعية  الرتبية 

التضحية والتوضيح لهم بان سعادة املجتمع وتقدمه 

إمنا تتوقفان عىل كمية التضحيات التي يقدمها األبناء 
للوطن واألمة. 40

 فعندما تزرع قيم البذل والعطاء والتضحية يف نفوس 

الفاعل  دورها  القيم  هذه  تؤدي  والصغار  األطفال 

اإلنسانية  عالقاتهم  وتقوية  سلوك هؤالء  تحسني  يف 

باملجتمع.

 كام يعتقد بان املثل النبيلة والقيم األخالقية الفاضلة 

العواطف  عديم  اإلنسان  عند  ترتسخ  أن  ميكن  ال 

والشعور واإلحساس، ذلك أن عدم اإلحساس والشعور 

يخلق حالة عدم املباالة نحو الشعب والوطن واألمة. 

 ويعرب بورديو وبارسون عن الفائدة النظرية ملفهوم 

الطبع بان الطبع يسمح بادراك الرشوط االجتامعية 

ملامرسة املدرسة وظيفتها يف رشعنة النظام االجتامعي 

بني  من  تورية  األكرث  االيديولوجية  الوظيفة  وهي 
جميع وظائف املدرسة. 41

املجتمع  مؤسسات  من  غريها  مع  املدرسة  وترشك   

واملؤسسة  األرسة  إىل  اقرب  وهي  التنشئة،  فعل  يف 

هذه  أن  حيث  من  اإلعالمية،  واملؤسسة  الدينية 

بصورة  املقصودة  التنشئة  جميعا  متارس  املؤسسات 

أو أخرى ، املدرسة هي واحدة من وكاالت التنشئة 

الوحيدة املختصة  االجتامعية أن هذه املدرسة هي 

بالتنشئة أي ليس لها ادوار أخرى ، فاألرسة مثال تقوم 

فضال عن التنشئة بوظائف بيولوجية واقتصادية أما 

التنشئة وما يرتبط بها  املدرسة فيقترص عملها عىل 
من اصطفاء. 42

دور املعلم يف تعليم القيم:  --

األدوار النظرية وتتضمن:  -

شعور املعلم بأهمية دوره يف تعليم القيم،   -

واالهتامم  الرتبوي  عمله  من  رئييس  جزء  وأنها 

املضمون  خالل  من  وإبرازها  القيمية  باملوضوعات 

التعليمي واألهداف التعليمية.

تعريف الطلبة بأهمية القيم وكونها معيار   -

تفضيل اإلنسان عىل غريه من املخلوقات األخرى.

الطلبة  بني  السائدة  القيم  منظومة  رصد   -

وأخرى  تعزيزها  يجب  ايجابية  قيم  إىل  تصنيفها 

عىل  أرضارها  عن  والكشف  محاربتها  ينبغي  سلبية 

الفرد واملجتمع.

عىل  يجب  التي  القيم  من  مجموعة  تحديد   -

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس
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الطلبة متثلها خالل العام الدرايس وتوزيعها عىل 

أشهر السنة والعمل عىل معالجتها وتعليمها.

السمحة،  اإلسالمية  بالعقيدة  القيم  ربط   -

الذي يشعر  القويم  اإلسالمي  السلوك  وبقواعد 

وتقدير  النفسية  والسعادة  باالعتزاز  الفرد 

الذات.

وأسبابه  القيمي  الرصاع  مظاهر  عن  الكشف   -

الناشئة  عىل  الوافدة  السلبية  القيم  وخطورة 
واملتعلمني. 43

األدوار التطبيقية وتتضمن:  -

الحميدة  القيم  مع  املتوافق  الشخيص  السلوك   -

باعتبار املعلم أسوة وقدوة حسنة.

ومواقفهم  أرائهم  عن  بالتعبري  للطلبة  السامح   -

بحرية.

نتائج  توضح  ايجابية  وأمثلة  مناذج  تقديم   -

االلتزام بالقيم الحميدة.

القيم  تعليم  واسرتاتيجيات  طرائق  توظيف   -

املختلفة يف املواقف التعليمية.

األبعاد  حول  واملنافسة  للحوار  فرص  توفري   -

القيمية للمحتوى الدرايس.

الحميد وما  القيمي  السلوك  املقارنة بني أمناط   -

يقابله من أشكال السلوك املذموم.

بالجانب  تهتم  وواجبات  قراءات  تخصيص   -

القيمي ضمن موضوعات الدراسة األكادميية.

موافق  واالختبارات  التقويم  أساليب  تضمني   -
تتعلق بالسلوك القيمي للطلبة. 44

 ومن مشكالت تعلم القيم:
مشكلة الرصاع القيمي.  -

مشكلة التناقض القيمي.  -

مشكلة إرضاب النسق القيمي.  -

للمنظومة  املستقبلية  الرؤية  غياب  مشكلة   -
القيمية. 45

 ومن املبادئ العامة لتدريس القيم:
القيم واالقتناع العقيل الحر.  -

القيم والتفكري.  -

القيم واالعتقاد.  -

القيم ومواقف الرصاع القيمي.  -

القيم والقدوة.  -

املنحى التكاميل يف تدريس القيم. 46   -

 وتتضمن:

املعرفية  الثالث  أبعادها  يف  للقيمة  النظر   -

والوجدانية والرشوعية-السلوكية-

التنويع يف استخدام طرائق واسرتاتيجيات تعليم   -

القيم.

التي  التعلمية  التعليمية  األنشطة  توظيف   

تراعي تنمية القيم وتعزيزها.

للقيم،  الطلبة  اكتساب  مدى  بقياس  الهتامم  -ا 

وجعل تقويم اكتساب القيم ومتثلها ركنا رئيسيا 
يف تقويم الطلبة. 47

القيم  تنمية  يف  العلوم  تدريس  طرائق  دور   -

الخلقية:

املرغوبة  القيم  الطالب  اكتساب  تنمية  ميكن  حتى 

فيها من خالل مناهج العلوم، يجب مراعاة ماييل:

بجوانبها  األخرى  الدراسية  املناهج  مع  -التكامل 

العلمية  واملهارات  املعرف  أهمية  تأكيد  املتعددة، 

مامرسة  أهمية  وتأكيد  القيم  غرس  يتطلبها  التي 

ومامرسة  وتقويم  بالقيم،  املتصلة  العملية  األنشطة 

سلوكيات الطالب فيها ما تتعلق بالجانب الوجداين.

 كام أن املعلم دورا بارزا ومهام يف غرس القيم لدى 
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الطالب، فهو املوجه واملراقب لسلوك الطالب، وعليه 

عبء التدريس والرتبية، وقد ذكرت عددا من األدوار 

املتعلقة باملعلم يف غرس القيم وتنميته لدى الطالب 

عىل النحو التايل:

املعلم قدوة حسنة لطالبه يف سلوكه، وتقديم مناذج 

والسامح  الحميدة  القيم  توضح  ايجابية  وأساليب 

طرائق  وتوظيف  آراءهم  عن  بالتعبري  للطالب 

التعليمية،  املواقف  يف  القيم  تعليم  واسرتاتيجيات 

املقارنان بني  للحوار واملناقشة، وعقد  وتوفري فرصة 

وواجبات  قراءات  وتخصيص  املختلفة،  القيم  أنواع 

منزلية تخص القيم، وتضمني أساليب التقويم القيم، 
والتعاون بني املدرسة الزمالء عىل تعزيز القيم. 48

العملية  يف  وتعليمها  القيم  تعلم  -مشكالت 

التدريسية، التي ميكن إجاملها يف القضيتني اآلتيتني: 

باملوضوعات  الدراسية  املنهاج  اهتامم  -ضعف 

القيمية ، سواء من حيث تحديد الغايات واألهداف 

إىل  املناهج  تسعى  التي  والقيمية  الوجدانية 

ومضامينها  محتوياتها  تناول  ضعف  ويف  تحقيقيها، 

ومعالجتها للمسألة القيمية بصورة منهجية رصيحة، 

إذ إن غالبية ما تتضمنه الكتب املدرسية من قيم إمنا 

يأيت بصورة ضمنية، وانعكاسات ذلك عىل املامرسات 

وتعليمها  القيم  تعلم  تعطي  ال  التي  التدريسية 

االهتامم الكايف والعناية املناسبة، وغياب قياس القيم 

وتقوميها عن املنهج الدرايس غيابا تاماً. 

ومهاراتهم  كفاياتهم  وتدين  املعلمني  إعداد  -ضعف 

بكفاءة  القيم  لتدريس  تؤهلهم  التي  التعليمية 

ما نستنتجه من تحليل كثري  ، ويؤكد ذلك  وفاعلية 

من برامج إعداد املعلمني.

خاصة  مساقات  إعدادهم  خطط  تتضمن  ال  إذ   

الفعلية  املامرسات  أن  كام  وتعلمها،  القيم  بتعليم 

التعليمي  الدور  إىل  تشري  املعلمني  من  لكثري 

املعريف  التعليم  إىل  منرصف  فاالهتامم  والرتبوي، 

دورهم  عن  القيمية  القضية  والتغياب  والحفظ 

اهتامم فعيل منظم ملناقشة  يبذل  التعليمي، وقلام 

القضايا القيمية  مبنهجية تدريسية واضحة من خالل 

توظيف طرائق واسرتاتيجيات تعليم القيم. 49 

املؤسسة  يف  تشكلها  عوامل  و  العمل  قيم  راضية،  سيد   1

دراسات  نقدي-مجلة  الجزائرية-تحليل  االقتصادية 

اجتامعية، العدد 13، مركز البصرية للبحوث و االستشارات 

و الخدمات التعلمية، الجزائر، ديسمرب 2013،ص51 . 

نفس املرجع،ص52-51 .   2

املسرية  دار  تعليمها،  و  القيم  تعلم  الجالد،  زيك  د.ماجد   3

 2013 األردن،  عامن،  ط4،  الطباعة،  و  التوزيع  و  للنرش 

،ص17 .  

نفس املرجع،ص157 .    4

البيداغوجي  التكوين  كامل،خصائص  :ا.صدقاوي  عن  نقال   5

ملعلم التعليم الثانوي و متطلبات التحسني،مجلة الحكمة 

 19 العدد  الحكمة،  كنوز  النفسية،  و  الرتبوية  للدراسات 

،السدايس الول 2013، ص303 . 

النفس  علم  وحدة  حكيمة،متطلبات  حمودة  ا.د.ايت   6

التعليمية،  و  الرتبوية  البحوث  مجلة  املدريس،  االجتامعي 

لألساتذة،  العليا  املدرسة  تعليمية،  تكوين،  تعليم،  مخرب 

بوزريعة، العدد5، جانفي-جوان، 2014،ص65 .  

نقال عن :ا.صدقاوي كامل ،ص302 .   7

ا.حامميي عبد الرزاق،واقع مهارات التدريس لدى مدريس   8

املرحلة االبتدائية وفق املقاربة بالكفاءات، مجلة الحكمة 

للدراسات الرتبوية و النفسية، العدد 30، السدايس الثاين، 

2014، ص253 . 

د.محمد رشقي،مقاربات بيداغوجية-من تفكري التعلم إىل   9

الرشق،  إفريقيا  سوسيوبيداغوجية،  التفكري،دراسة  تعلم 

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس

الهوامش
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و  الرتبية  مجلة  التعلم،  و  التعليم  عملية  تحسني  يف 

مخرب   ،2013 الثاين  السدايس   ،5 العدد  االبستومولوجيا، 

الرتبية و االبستومولوجيا،ص118 . 

ا.صدقاوي كامل، مرجع سبق ذكره،ص305-304 .   23

ا.د.احمد عيل الحاج محمد، مرجع سبق ذكره،ص197 .    24
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التكوين •  كامل،خصائص  :ا.صدقاوي  عن  -نقال 

ومتطلبات  الثانوي  التعليم  ملعلم  البيداغوجي 

والنفسية،  الرتبوية  للدراسات  الحكمة  التحسني،مجلة 

كنوز الحكمة، العدد 19 ،السدايس الول 2013.

-ا.د.ايت حمودة حكيمة،متطلبات وحدة علم النفس • 

االجتامعي املدريس، مجلة البحوث الرتبوية والتعليمية، 

مخرب تعليم، تكوين، تعليمية، املدرسة العليا لألساتذة، 

بوزريعة، العدد5، جانفي-جوان، 2014.

لدى •  التدريس  مهارات  الرزاق،واقع  عبد  -ا.حامميي 

بالكفاءات،  املقاربة  وفق  االبتدائية  املرحلة  مدريس 

مجلة الحكمة للدراسات الرتبوية والنفسية، العدد 30، 

السدايس الثاين، 2014.

-د.محمد رشقي،مقاربات بيداغوجية-من تفكري التعلم • 

إفريقيا  سوسيوبيداغوجية،  التفكري،دراسة  تعلم  إىل 

الرشق، الدار البيضاء، 2010.

الرتبوي،نظرة •  االجتامع  املسلامين،علم  -د.صفاء 

معارصة،دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2010.

الرتبوي •  االجتامع  علم  محمد،  الحاج  عيل  -ا.د.احمد 

ط1،  والطباعة،  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  املعارص، 

عامن، األردن، 2012 . 

-د.نبيل عبد الهادي، مقدمة يف علم االجتامع الرتبوي، • 

دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، الطبعة العربية، 

عامن، األردن، 2009.

السلوك •  وموجهات  القيم  بيومي،  احمد  -ا.د.محمد 

االجتامعي، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2006. 

-فرحايت العريب بلقاسم، البحث الجامعي بني التحرير • 

والتصميم والتقنيات،عامن:دار أسامة للنرش والتوزيع، 

2011-2012،ط1. 

-ا.د.محمد بومخلوف، الشباب بني رصاع القيم وأزمة • 

الجزائر02،  أفكار وأفاق تصدرها جامعة  الثقة، مجلة 

املجلد3، العدد4، 2013.

ودورها •  التعليمية  الوسائل  خصائص  شيكو،  -د.ميينة 

الرتبية  مجلة  والتعلم،  التعليم  عملية  تحسني  يف 

واالبستومولوجيا، العدد 5، السدايس الثاين 2013، مخرب 

الرتبية واالبستومولوجيا.

الفعال •  التدريس  لشهب،  وا.أسامء  مرشي  -ا.سالف 

الفصل  داخل  االجتامعي  النفيس  بالتفاعل  وعالقته 

مخرب  والتعليمية،  الرتبوية  البحوث  مجلة  الدرايس، 

لألساتذة  العليا  املدرسة  تعليم،تكوين،تعليمية، 

بوزريعة، العدد 4جويلية، ديسمرب 2013.

ظل •  يف  املدرسية  القيادة  القادر،  عبد  دحامين  -احمد 

املقاربة بالكفاءات، مجلة البحوث الرتبوية والتعليمية 

املدرسة  تعليمية،  تكوين،  التعليم،  تصدر عن مخرب   ،

جويلية-ديسمرب  العدد4  بوزريعة،  لألساتذة،  العليا 

 .2013

املصادر واملراجع

دور املعلم في تنمية القيم من خالل التدريس
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اجتامع •  علم  يف  محارضات  نوار،  بولحبال  -د.مربوحة 

الرتبية، الجزء األول، دار الغرب للنرش والتوزيع، 2004-

.2005

تفكري •  من  بيداغوجية،  مقاربات  رشقي،  -د.محمد 

سوسيوبيداغوجية،  دراسة  التفكري،  تعليم  إىل  التعلم 

إفريقيا الرشق، الدار البيضاء، 2010. 

-عبد الحق منصف،رهانات البيداغوجيا املعارصة،دراسة • 

يف قضايا التعلم والثقافة املدرسية،افريقيا الرشق،الدار 

البيضاء، 2007. 

التكوين •  بورخت،  فاندر  سيسيل  جوناير،  -فيليب 

الديداكتييك للمدرسني-التدريس بالكفاءات من خالل 

خلق رشوط التعلم، ترجمة:ا.عبد الكريم غريب،د.عز 

الدين الخطايب، منشورات عامل الرتبية،ط1، 2011. 

الزاد •  التعليمية،  يف  املرجع  لوريس،  القادر  -د.عبد 

جسور  التدريس،  علوم  يف  االنيس  والسند  النفيس 

 ،2014 الجزائر،  املحمدية،  ط1،  والتوزيع،  للنرش 

ص104-103 .

منشورات •  املندمج،ط1،  املناهج  الدريج،  -د.محمد 

مجلة علوم الرتبية،2015 ، ص83 .

-ا.د.احسان محمد الحسن، علم االجتامع الرتبوي، دار • 

وائل للنرش والتوزيع/، ط1، عامن، األردن، .2005 

 • ، الطباع  التنشئة االجتامعية وتكوين  - عدنان األمني، 

ط1،  املغرب،  البيضاء،  الدار  العريب،ط1،  الثقايف  مركز 

بريوت، لبنان، 2005.

-ا.د ماجد زيك الجالد، تعلم القيم وتعليمها، دار املسرية • 

للنرش والتوزيع والطباعة، ط4،عامن، األردن، 2013. 

-الحمريي، عبد القادر بن عبيد الله، دور طرق تدريس • 

املرحلة  طالب  لدى  األخالقية  القيم  تنمية  يف  العلوم 

21 من وجهة  القرن  تحوالت  بتبوك يف ضوء  الثانوية 

نظر املعلمني واملرشفني، 2014، املوقع االلكرتوين:

 •h t t p : / / m a a r r e f . c o m / w p - c o n t e n t /

 04/2018/uploads

-جامل عيشان، اللقاء الثاين عرش، دور املعلم يف تعليم • 

القيم، املوقع االلكرتوين:

 •online.sakhnin.ac.il/mod/resource/view.

 41357=php?id
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املقدمة

مجال  يف  أهميته  البحث  من  النوع  هذا  يأخذ   

الدراسات التي تقوم عىل أساس بناء التيار الفكري 

عىل  تعتمد  التي  الفكرية  معايريه  وفق  لإلسالم  

أساس تحليل تلك املواقف يف أفضل صورها استنادا 

إىل القران الكريم أوال والسرية النبوية املباركة التي 

قدمت لنا املعالجات يف شتى املواضيع ومن ضمنها 

الرسول"صىل  الوقوف عىل ماقدمه  املرآة،ومن اجل 

أوال  شأنها  لعلو  وصايا  من  وسلم"للمرأة  عليه  الله 

وتوجيهها عىل الطريق الصحيح والقويم الذي يعزز 

الفائدة  أساسها  واآلخرة،أي  الدنيا  يف  مكانتها  من 

الشخصية للمرأة ذاتها ومن ثم ملجتمعها الذي يقع 

عليها العبء االكربيف صالحه،فكان الرسول "صىل الله 

عليه وسلم"يف كل ترشيعاته ووصاياه للمرأة مراعيا 

لها يف أحكامه وفقهه من خالل معاملته لها معاملة 

معايري  وفق  واإلرشاد  والنصح  الحنو  أكرثها  خاصة 

وأسس تربوية،لذا كان مراعيا يف وصاياه "صىل الله 

الدخول  خالل  من  مصلحتها  وسلم"للمرأة  عليه 

سبيل  عىل  بها،منها  تتعلق  التي  التفاصيل  أدق  يف 

عىل  سلوكها،وآدابها،ومحافظتها  الحرص:  ال  املثال 

حياتها، وسمتها ،وما تفعله يف املصائب وغريها،وركز 

من  الدين  بآداب  التمسك  يف  عليها  األوىل  بالدرجة 

التزامها  خالل  من  وحج،ألنها  وزكاة  وصيام  صالة 

بهذه األركان  تخلق لنا مجتمعا صالحا قويا بدعامئه 

تؤدي  قد  شائبة  أي  منها  يتغلغل  ثغرة  الترتك  التي 

يقول  كام  فيه  السلبية  الحاالت  وتفيش  تهالكه  إىل 

العالمة عبد السالم ياسني))... فنحن مع قضية املرأة 

ومع التغيري الشامل، لسبيل إىل إنصاف املرأة وتغيري 

ما باألمة...(()1(.

أداء  عىل  املحافظة  املرأة  عىل  اوجب  لذلك        

الفرائض املطلوبة منها عىل وفق قدراتها التي مكنها 

الجامعات  حضور  من  منها  وتعاىل  سبحانه  الله 

للمرأة  جهادا  يعد  الذي  والحج  واألعياد  والجمع 

واختبارا لقوتها الدينية والفكرية والجسدية،وأوصاها 

الحق،ألنها  بغري  عاطفتها  وراء  التنساق  وان  بالصرب 

خالل  من  املجتمع  عليه  يقوم  الذي  األساس  متثل 

الدينية  النواحي  من  الجوانب  متكاملة  أرسة  بناء 

الحقوق  أساس  القامئة عىل  والعاطفية  واالجتامعية 

وتوجيههم  األبناء  رعاية  و  املرأة  بني  والواجبات 

نطاق  خارج  العالقات  الصحيحة،وكذلك  الوجهة 

""القيم االإ�سالمية  لو�سايا الر�سول"�سلى اهلل عليه و�سلم
للمراأة /درا�سة حتليلية

  اأ.د.فاطمة زبار  عنيزان

اأ.د.خديجة زبار 

مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد

كلية التربية للبنات، جامعة بغداد

&

القيم اإلسالمية  لوصايا الرسول"صلى هللا عليه وسلم" للمرأة /دراسة تحليلية
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صلة  عىل  الجار،واملحافظة  واحرتام  والبيت  األرسة 

الرحم وغريها،والرتكيز عىل تعليم املرأة أسوة بالرجل 

وال يقترص ذلك عىل القراءة والكتابة فقط بل أوىص 

بتعليمها يف كل يشء نافعا مشريا يف ذلك إىل  قول 

رقية  وسلم"))االتعلمني  عليه  الله  "صىل  الرسول 

النمل كام علمتها الكتابة(() 2(.

أعطى  وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل  إن  أي       

للمرأة حقوقها كاملة إال إننا عندما نلتفت إىل الواقع 

إال  التطبيق  من  النجد  املسلمة  املرأة  تعيشه  الذي 

ياسني))قضية  السالم  عبد  العالمة  يقول  كام  القليل 

املرأة املسلمة وقضايا املسلمني شأن واحد.والحديث 

دون  بالئها  تاريخ  وإنصافها،وعن  املرأة  تحرير  عن 

االقتصادي  السيايس  التاريخي  بالسياق  ذلك  ربط 

املرأة  عىل  اوجب  االجتامعي...(()3(،لذا  الفقهي 

املسلمة أن تسري عىل خطى الرسول "صىل الله عليه 

املتعلامت  من  ونسائهم  الكرام  وسلم"والصحابة 

واللوايت يف طريق التعليم،أن يقتدين بالسرية املباركة 

التي قدمت العديد من املعالجات للمرأة من اجل 

الرشيف  النبوي  والحديث  القرآين  الخطاب  فهم 

ومنهم  املعارصون  أعالمنا  قدمها  التي  والدعوات 

العالمة عبد السالم ياسني الذي سار عىل نفس النهج 

الرتبوي الذي قدمه الرسول "صىل الله عليه وسلم" 

للمرأة.

   أهمية البحث

       تكمن أهمية البحث انه دعوة إىل النساء أن 

يلتزمن مبا وضعه وقرره لهن الرسول"صىل الله عليه 

وسلم"يف وصاياه ألنه النهج الذي يضعهن يف الطريق 

الصحيح من غري الحاجة إىل االعتامد عىل بعض األفكار 

التي تؤثر عليها يف بعض االتجاهات نتيجة االندماج 

بني املجتمعات كام يشري العالمة عبد السالم ياسني 

بقوله: إن من املهامت هي إصالح خلق الله سبحانه 

أجيال  وتنشئة  الفطرة  بأعظم  وأناطها  املرأة  وتعاىل 

التغيري،فمهمة إصالح الفطرة الميكن لها إال من أودع 

قلوب  فطريا ومودة ورحمة،ينري  قلبه حنوا  الله يف 

األمهات،فاألمومة الصالحة من لطائف خلق الله يف 

السالمة املنبعثة من صدق اإلميان وفيض الحنان إىل 

طهر الفطرة تربية للروح،ترتفع باألبناء من املهاوي 

إىل قمة االصطفاء وتحرير العقل يخرجهم من وحل 
الفعل والتأثري يف املجتمع)4(

هدف البحث

معالجة  أهمية  توضيح  إىل  البحث  يهدف        

القضايا التي تتعلق باملرأة ألنه  ميكن من خاللها بناء 

مجتمع إسالمي سليم كام يقول العالمة عبد السالم 

صقع  كل  ،ويف  املسلامت  بيوت  يف  ياسني))وهناك 

املجتمع،ثغرة  وحركة  الكسب  حاجة  فيه  نبدئهن 

املؤمنات.  إال  اليسدها  املسلمني  ثغور  من 

البديهيات،يطهرن  األساسيات،يصححن  يعلمن 

الجذور،يقلمن الفروع الخبيثة بصرب وتؤده ومتابعه.

كام  االجتامعية  الحياة  والكياسة يف  النظافة  يعلمن 

االقتصاد  يلقن  والعقيدة.  والصالة  الوضوء  يعلمن 

املنزيل وتربية الطفل ومعارشة الزوج والرب باألقارب 

محاربتهن  الدينية  األمية  يحاربن  اإلميان.  وخصال 

التي  التحديات  ابرز  األبجدية(()5(،ولتشخيص  األمية 

تتعرض لها املرأة،ومن ثم الوقوف عىل تلك املعالجات 

التي قدمها الرسول"صىل الله عليه وسلم" من خالل 

األساس  منهجية هدفها  وفق صياغة  الكريم  القران 

تقديم مجمل الحلول لتامني أوضاع املرأة يف املجتمع 

التي  العناية  حجم  عن  فيه،والكشف  تعيش  الذي 

الكريم والرسول"صىل  للمرأة والقران  أوالها اإلسالم 
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عبد  العالمة  أراء  تبني  خالل  وسلم"،من  عليه  الله 

السالم ياسني الخاصة باملرأة وبيان العالقة التكاملية 

بني تلك اآلراء وربطها عىل

وفق أسس منهجية قامئة عىل أساس التحليل ملجمل 

تلك اآلراء يقوم محوره عىل املرأة التي متثل نصف 

املجتمع واألساس الداعم له من اجل رؤية مستقبليه 

ياسني))ولنئ  السالم  العالمة عبد  يقول  لتنظيمه،كام 

وحفظ  املؤمنة  األجيال  لتنشئة  األمهات  تفرغ  كان 

الفطرة السليمة من اسبق املهامت املستقبلية...(()6(.

أوال: الوصية لغة واصطالحا

إذ  أصيته  اليشء  وصيت  من  اللغة  يف  الوصية 

مبعنى  االيصاء،وتطلق  هي  وصلته،والوصية 

يف  أمركام  بفعل  القيام  اىل  الغري  العهد)7(،اىل 

دين(()8(،  أو  بها  يوىص  وصية  تعاىل))من  قوله 

إليه)9(،كام  عهد  أي  ووصاه  الرجل  أوىص  ويقال 

بهم  أوىص  به(()10(،أي  تعاىل))أتواصوا  قوله  يف 

يشء  وصل  عىل   يدل  أصل  آخرهم،وهي  أولهم 

وصلته)11(،والوصية  أي  اليشء  وصيت  بيشء،ومنها 

مبعروف  وأمر  أدب  وهي  األحياء  وصيتان،وصية 

بصالح  ذلك،وتبرصه  من  املنكر،وتحذير  عن  ونهي 

املوت،يحق  عند  لألحياء  األموات  العمل،ووصية 

قضاؤه)12(،ويعود  عليهم  يجب  أداؤه،ودين  عليهم 

سبب تسميتها بهذا االسم التصالها بأمر امليت،الذي 

ويص  ،واألنثى  األضداد  من  له،وهو  ويوىص  يويص 

والوصية يف النساء ،والصرب عليهن)13(،وجمعها جميعا 

أوصياء،ومن العرب من اليثني الويص وال يجمعه)14(.

      وتأيت مبعنى الفرض،كام يف قوله تعاىل))يوصيكم 

الله(()15(، أي يفرض لكم مامعناه متليك مضاف اىل 

مابعد املوت)16(،أي فيها حكمة الله ورسوله يف الرتبية 

واإلرشاد)17(،  الدعوة  يف  السياسة  وحسن  والتعليم 

ألنها فضال عن ذلك متليك مضاف اىل مابعد املوت 

عينا كان أو دينا)18(،أي األمر بالترصف بعد املوت)19(.

      وال تصدر الوصية إال من األعىل مرتبة إىل من 

هو أدىن منه منزلة،فهي أوال من الله جل جالله إىل 

املنزلة  الساموية  الكتب  يف  وردت  البرش،كام  عموم 

السالم  عليهم  األنبياء  الكريم،ومن  القران  والسيام 

فالوصايا  البرش،لذلك   بني  إليهم من  بعثوا  إىل من 

سبحانه  الله  التنفيذ،ألزم  واجبة  ملزمة  الرشعية 

أمرا)20(،وقد وردت  وتعاىل عباده بها،واوجب عليهم 

املختلفة  اللغوية ومشتقاتها  تصاريفها  بكل  الوصية 

والفرض)21(،وبلفظ  العهد  مبعنى  الكريم  القران  يف 

وعظ ومشتقاتها وتصاريفها املختلفة)22(، ويف خطاب 

اإلباء لألبناء بلفظ يابني، بابني باملفرد والجمع ست 

مرات،مرتان عىل لسان يعقوب "عليه السالم" البنه 

عىل  مرات  وثالث  السالم")24(،  النبي"عليه  يوسف 

لسان لقامن الحكيم"عليه السالم")25(،ويجب االلتزام 

بالوصية وتنفيذها يف كل أوجهها ،كام ورد يف القران 

بوالديه(()26(.وأخذت  اإلنسان  ووصينا  الكريم)) 

الوصية جانبا كبريا يف السنة النبوية املطهرة استنادا 

إىل القران الكريم)27(،فكان لوصايا الرسول"صىل الله 

التي استمدت عباراتها من  عليه وسلم" من املعاين 

وحي القران الكريم يف االلتزام مببادئ اإلسالم،والحث 

بسيط  الرش،بأسلوب  عن  واالبتعاد  الخري  عىل عمل 

ينم عن أسلوب تربوي تعليمي هدفه التأثري بشكل 

مبارش يف النفس البرشية من غري تعقيد أو أجبار،لذا 

كانت وصاياه"صىل الله عليه وسلم"عىل كرثتها،ذات  

الحكمة  تقديم  أساس  عىل  بذاته  قائم  فني  غرض 

حكمها  اختلف  فقد  الفقه  يف  واملوعظة)28(،أما 
باختالف األحوال التي ترد فيها)29(.
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ثانيا: الوصية للنسا

             كان للرسول "صىل الله عليه وسلم"اهتامم 

كبري باملرأة ألنها متثل الحياة ،لذا كان للمرأة  ألفه 

لرسول الله "صىل الله عليه وسلم" دامئا وأبدا معها 

عىل  قائم  وأخروي  دنيوي  خري  كل  إىل  الرشد  يف 

أساس  الرتبية والتعليم واإلرشاد بأسلوب تربوي فيه 

الكثري من املقومات التي تعزز من مكانة املرأة فهو 

املرأة عن  فيه  تدافع  أكرث مام  املدافع عن حقوقها 

نفسها وكذلك أعطاها حقوقها التي كانت مسلوبة يف 

الجاهلية مستندا يف ذلك إىل القران الكريم املرشع 

إنها  والواجبات،إال  الحقوق  لتلك  واألساس  األول 

عادت فسلب أكرثها عرب القرون.

    و تكمن يف وصاياه مجمل الحقائق التي تكون 

مسلوبة من املرأة منها عىل سبيل املثال ال الحرص: 

خروج النساء صغارا وكبارا مبا فيهن من ذوات األعذار 

أعيادهم  يف  املسلمني  ملشاركة  العيدين  صالة  إىل 

الرشيف  النبوي  الحديث  يف  ورد  وأفراحهم،كام 

قائال))إن  الكويف  بكر  أبو  عباس  ابن  عن  ونقله 

النبي"صىل الله عليه وسلم" كان يخرج بناته ونسائه 

لها  يكن  الحث عىل من مل  العيدين(()30(،وكذلك  يف 

جلباب أن تطلبه استعارة من صاحبتها وال تتحجج 

جلبابا،كامكام  المتلك  بأنها  للعيدين  خروجها  عدم 

ورد يف قوله "صىل الله عليه وسلم" ونقله ابن تيميه 

أوىص  جلبابها(()31(،وكذلك  من  أختها  قائال))لتلبسها 

ترغب  التي  وسلم"املرأة  عليه  الله  الرسول"صىل 

مع  املسجد  يف  جامعة  الصالة  بأداء  حقها  مبامرسة 

الرجال أن التخرج من بيتها متعطرة فان ذلك ينقض 

الفتنه  عىل  ويحرض  وتعاىل  سبحانه  لله  الخضوع 

وسلم"))إذا  عليه  الله  "صىل  قوله  يف  والرضر،كام 

الليلة(( تلك  تطيب  فال  العشاء  أحداكن  شهدت 

قربة  عىل  الرسول  فيها  حرص  التي  األمور  )32(،ومن 

دنيوي  فيه خري  ولها  الله سبحانه وتعاىل  املرأة من 

وأخروي هو حثها عىل أداء النوافل التي تنهاها عن 

اإلثم واملنكر وتكفر عن سيئاتها وان تعني زوجها يف 

الحصول عىل الرب والخري الكبري، منها إيقاظه وترغيبه 

طرقا  مستعملة  الليل  صالة  يف  معه  بأدائها  للقيام 

منها رش ماء خفيف عىل وجهه من اجل نزع الكسل 

وسلم"))قال  عليه  الله  "صىل  قوله  يف  ورد  عنه،كام 

رسول الله "صىل الله عليه وسلم" رحم الله رجال قام 

من الليل فصىل ثم أيقظ أهله فصلوا رحم الله امرأة 

قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصىل((

)33(،وأوىص الرسول"صىل الله عليه وسلم " النساء يف 

عدم التشدد يف العبادة،وان اإلسالم دين يرس ورفق، 

كام يف قوله "صىل الله عليه وسلم")) إن هذا الدين 

من  ذلك  يف  برفق(()34(،منطلقا  فيه  فأوغلوا  متني 

النهي  العبادة ومفهومه  االختصار عىل مايطاق من 

العبادة  يف  التشدد  وتجنب  اليطاق  ما  تكلف  عن 

الكتاب  يأهل  تعاىل))قل  قوله  إىل  ذلك  يف  مستندا 

عنايته"صىل  الحق(()35(،ومن  غري  دينكم  يف  التغلوا 

الله عليه وسلم" وحنوه عىل أمته أخذهم بالرافه إىل 

فتكون  وألرضر  مشقه  بال  عليه  والدوام  مايصلحهم 

العبادة،عكس  لتتم  منرشحا  والقلب  نشطة  النفس 

الله  ذم  قلب،وقد  انرشاح  وبغري  بكلفه  يفعله  من 

من اعتاد عبادة ثم أفرط،كام يف قوله تعاىل)) وجعلنا 

اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية(()36(،  الذين  يف قلوب 

وتجنب  العبادة  تحقيق  يف  الدائم  العمل  وفضيلة 

التشديد)37(، وتعميم الحكمة لجميع األمة يف جواز 

الحلف من غري استحالف وانه الكراهة فيه،وهذا أمر 

غلب فيه الذكور عىل اإلناث مع إن املخاطب النساء 

الكالم  لتوكيد  اليمني  يكره  الطرباين))وال  يقول  كام 

إثباتا أو نفيا ماضيا أو مستقبال(()38(.
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وصايا  يف  تدخل  التي  االجتامعية  الجوانب  ومن    

الرفق  منها  وسلم"للمرأة  عليه  الله  "صىل  الرسول 

حتى  ردهم  وعدم  لهم  بالصدقة  وأوىص  باملساكني 

الله عليه  الرسول"صىل  ولو بيشء قليل،كام يف قول 

مسكينا  وامتني  مسكينا  أحيني  اللهم  وسلم")) 

واحرشين يف زمرة املساكني يوم القيامة(()39(، أي الحث 

عىل التواضع واملسكنة والخضوع لله سبحانه وتعاىل 

الرسول"صىل  بزهد  واالقتداء  والرتف  التكرب  وتجنب 

متاعها  عن  واإلعراض  الدنيا  عن  وسلم"  عليه  الله 

ومالذها وانه الرسول "صىل الله عليه وسلم" وصف 

ومنها  األمة  عىل  فيجب  عمره  آخر  إىل  باملسكنة 

أوىص  املنطلق  هذا  به)40(،ومن  االقتداء  نسائها 

السيدة عائشة"ريض  الله عليه وسلم"  الرسول"صىل 

الله عنها" بان تحب املساكني بقلبها  وتحسن إليهم 

وتقربهم إىل مجالسها تقربا إىل الله تعاىل الن الجنة 

دار املتواضعني  الخاشعني ال دار املتكربين الجبارين 

فقراء)41(. وتكمن أهمية هذه  أو  أغنياء  كانوا  سواء 

الذي قد يحصل  الرتدد  ليقطع  للمرأة  جاء  الوصية 

لها  وليقول  والتصدق مام المتلك  اإلنفاق  للمرأة يف 

تصدقي وال تتحرجي.

      وكذلك أوىص الرسول"صىل الله عليه وسلم" املرأة 

بالتحيل بالصرب عىل         مشقة الدنيا من الفقر 

والتعب واملرض وإيثار  الفقر وتحمل شدته تعظيام 

لألجر،كام يف قوله "صىل الله عليه وسلم يف التسبيح 

السيدتني فاطمة وعائشة  النوم" وهو يخاطب  قبل 

"ريض الله عنهام"  قائال )) أال أدلكام عىل خري مام 

أويتام إىل فراشكام  اخذ مبا مضاجعكام  إذ  سألتكام 

تسبيحا ثالثا وثالثني واحمدا ثالثني وكربا أربعا وثالثني 

والثبوتية  التنزيه   لكام من خادم(()42(،أي  فهو خري 

تعاىل)43(،وكان  لله  والحمد  التسبيح  من  املستفادة 

نسائه بخدمته  يأمر  الله عليه وسلم"  الرسول"صىل 

من  عند  املعروف  هو  لزوجها  املرأة  خدمة  الن  

خاطبهم الله سبحانه وتعاىل بكالمه مستندا يف ذلك 

إىل قوله تعاىل))لهن مثل الذي  عليهن باملعروف((

النساء(( عىل  قوامون  الرجال  تعاىل))  )44(،وقوله 

،فخدمة  األحوال  بتنوع  تتنوع  التي  )45(،والخدمة 

البدوية ليست كخدمة القروية،وخدمة القوية ليست 

الله  الرسول"صىل  كخدمة الضعيفة)46(،وكذلك أوىص 

عليه وسلم" املرأة بان الحج جهاد،كام يقول "صىل 

الله عليه وسلم"))ال لكن  أفضل الجهاد حج مربور((

اشرتى  الله  تعاىل))إن  قوله  إىل  ذلك  يف  )47(،مستندا 

الجنة  لهم  بان  وأموالهم  أنفسهم  املؤمنني  من 

يقاتلون فس سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 

حقا(()48(،ومن جملة وصاياه املتعلقة بهذا املوضوع 

بأنه إلجهاد عىل النساء وأنهن غري داخالت ،كام يف 

قوله تعاىل ))انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم 

كنتم  إن  لكم  خري  ذلكم  الله  سبيل  يف  وأنفسكم 

يقوم  وعمرتها  املرأة  حج  ثواب  تعلمون(()49(،وان 

مقام ثواب جهاد الرجل ويفاد منه دوام الحج للمرأة 
لدوام الجهاد للرجال)50(

      ومن وصايا الرسول "صىل الله عليه وسلم"لكل 

عائشة  لزوجته  وصاياه  من خالل  املسلامت  النساء 

ربها  تخىش  ان  املسلمة  عىل  عنها"،إن  الله  "ريض 

ترتكبها  عندما   باملعصية  تستهني  ال  وتهابه،وان 

تنظر  وان  صغرية  أو  حقرية  نظرها  يف  كانت  وان 

وان  تعصيه  بالذي  الصغرية  ارتكابها  وتفكر يف حال 

كل  من  تحرتز  أن  بعد  االستغفار  من  وتكرث  تتوب 

كبائرها  عن  فضال  عليها  والترص  الذنوب  محقرات 

عائشة  عن  وسلم"))  عليه  الله  "صىل  قوله  ،كام يف 

"ريض الله عنها" قالت: قال يل رسول الله "صىل الله 

القيم اإلسالمية  لوصايا الرسول"صلى هللا عليه وسلم" للمرأة /دراسة تحليلية



 236)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

عليه وسلم"إياك ومحقرات اإلعامل فان لها من الله 

طالب(()51(، مستندا يف ذلك إىل قوله تعاىل )) ووضع 

ويقولون  فيه  مام  مشفقني  املجرمني  فرتى  الكتاب 

كبرية  وال  صغرية  اليغادر  الكتاب  هذا  مال  ياويلتنا 

إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حارضا وال يظلم ربك 

الذنوب  اإلميان اليرفع عقوبة صغائر  أحدا(()52(،الن 

يف  وقوعها  لندرة  الكبائر  يذكر  ،ومل  بكبارها  فكيف 

الصدر األول من اإلسالم)53(.وحدد الرسول "صىل الله 

عليه وسلم"يف هذه الوصية رعاية بيت الزوجية التي 

يقول"صىل  املسؤولية،كام  هذه  الزوجة   عىل  يقع 

الله عليه وسلم"))كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته 

واألمري راع والرجل راع عىل أهل بيته واملرأة راعيه 

عىل بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته(()54(،أي إن للمرأة مسؤولية عظيمة كونها 

وليست  راعيه  فيه  تكون  واحد  ان  يف  وأما  زوجه 

وسلم"  عليه  الله  "صىل  الرسول  وأوىص  مرعية)55(، 

املرأة بالنفقة عىل العيال)56(،،وهذا جزء من واجبها 

يف  الحفاظ عىل مال زوجها ألنها مؤمتنة عليه، ووىص 

الرسول"صىل الله عليه وسلم" املرأة بالتدبري وادخار 

القوت،كام يف قوله "صىل الله عليه وسلم" مخاطبا 

السيدة عائشة"ريض الله عنها"))يا عائشة بيت المتر 

أهله  فيه جياع  بيت المتر  ياعائشه  أهله  فيه جياع 

إكرام  ثالثا(()57(،وكذلك  أو  مرتني  أهله.قالها  أوجاع 

نعم الله سبحانه وتعاىل وعدم اإلرساف،كام يف قوله 

"صىل الله عليه وسلم" نقال عن السيدة عائشة "ريض 

الله  النبي"صىل  الله عنها"))عن عائشة قالت دخل 

فمسحها  فأخذها  ملقاة  كرسة  فرأى  وسلم"  عليه 

ثم أكلها،وقال : ياعائشة أكرم كرميا فإنها نفرت عن 

قوم قط فعادت إليهم(()58(،مستندا يف ذلك إىل قوله 

آمنة مطمئنة  كانت  قرية  مثال  الله  تعاىل)) ورضب 

الله  بأنعم  فكفرت  مكان  كل  يف  رغدا  رزقها  يأتيها 

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مبا كانوا يصنعون((
.)59(

       وكذلك أوىص الرسول"صىل الله عليه وسلم" املرأة 

بالتسرت عند الخروج  قائال صلوات الله عليه )) عن 

النبي "صىل الله عليه وسلم" قال : املرأة عورة فإذا 

خرجت  استرشفها الشيطان(()60(، مستندا يف ذلك إىل 

قوله تعاىل))وإذا سألتموهن متعا فسألوهن من وراء 

لقلوبكم وقلوبهن(()61(،أي عىل  اطهر  حجاب ذلكم 

املرأة إظهار السرت  والعفاف عند الخروج من بيتها 

املرأة  الريبة)62(،وكذلك أوىص  لئال يطمع فيهن أهل 

الطرقات  وسط  السري  وعدم  الطريق  آداب  بسلوك 

فقال"صىل  وسلم))  عليه  الله  الرسول"صىل  ،فقال  

لكن  ليس  فانه  استاخرن  للنساء  وسلم:  عليه  الله 

إن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت 

املرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار 

من لصوقها به(()63(،وأوىص املرأة بلبس الخامر كام 

نقل أبو  داود ذلك عن أم سلمه عن الرسول "صىل 

النبي "صىل  إن  أم سلمه    الله عليه وسلم")) عن 

الله عليه وسلم"دخل عليها وهي تختمر فقال : لية 

ال ليتني(()64(، ويف هذه الوصية اطراد الرسول "صىل 

تلبس   املسلمة كيف  املرأة  تعليم  عليه وسلم"  الله 

خامرها،ووصيته للمرأة املسلمة بخضاب أيديهن  كام 

يقول)) فقال : ما ادري  أيد رجل أم امرأة قالت بل 

امرأة قال لو كنت امرأة لغريت أظفارك يعني الحناء((

الجنسني  بني  التمييز  الوصية  ويقصد من هذه   ،)65(

التي تربز شخصيتها،إال  وان للمرأة بعض املكنونات 

انه "صىل الله عليه وسلم" أوىص لهن بعدم التعطر 

عند الخروج من البيت كام نقل أبو داود الحديث 

وسلم"  عليه  الله  النبي"صىل  عن  قال))  الرشيف 
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القوم ليجدوا  املرأة فمرت عىل  إذا استعطرت  قال: 

شديدا(()66(،وهذا  قوال  وكذا،قال  كذا  فهي   ريحها 

منهجه "صىل الله عليه وسلم" يقوم عىل أساس سد 

أبواب الفنت فعليها أن ال تتعطر يك التثري قالة السوء 

يف  مسك)67(،مستندا  بفرصة  بالتطهر  عليها.وأوصاها 

قل  املحيض  عن  ويسألونك  تعاىل))  قوله  إىل  ذلك 

تقربوهن  وال  املحيض  يف  النساء  فاعتزلوا  أذى  هو 

فآتوهن(()68(،وكذلك  تطهرن  فإذا  يتطهرن  حتى 

أوىص النساء بالتحيل بالصرب يف تربية البنات كام قال 

"صىل الله عليه وسلم")) من ابتىل من هذه البنات 

البنات(()69(مستندا يف ذلك  له سرتا من  بيشء نحن 

إىل قوله تعاىل))ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 

بربوة  كمثل جنة  أنفسهم  من  وتثبيتا  الله  مرضات 

أصابها وابل فاتت أكلها ضعفني فان مل يصبها وابل 

هذه  يف  أراد  بصري(()70(،أي  تعملون  مبا  والله  فطل 

الوصية أخراج الناس عن عاداتهم املوروثة يف تفضيل 

للمرأة  الوصية  هذه  جاءت  ،لذا  البنات  عىل  البنني 

املسلمة أن تهتم بالبنات من خالل تحسني تربيتهن 

ليكون ذلك سرتا لهن من النار أي األمهات)71(،وكذلك 

"صىل  يويص  األوالد)72(،كام  فقد  عند  االحتساب 

ولتحتسب((،هكذا  فلتصرب  قال))  وسلم"  عليه  الله 

وباقي  السالم"  "عليها  زينب  ابنته  الرسول  يويص 

عند  والسيام  املصائب  عىل  يصربن  أن  املسلامت 

بالصرب  النساء  بتحيل  أوىص  األوالد،وكذلك  فقد 

عليه  الله  الرسول"صىل  ،قال  األوىل  الصدمة  عند 

األوىل(()73(،مستندا  الصدمة  عند  الصرب  وسلم"))إمنا 

يف ذلك إىل قوله تعاىل ))إمنا يوىف الصابرون أجرهم 

بغري حساب(()74(،ومن وصايا الرسول "صىل الله عليه 

وسلم" للمرأة اجتناب العادات السيئة والذميمة مبا 

فيها النهي عن النظر إىل عورة األخر،كام يقول "صىل 

الرجل  إىل عورة  الرجل  ")) الينظر  عليه وسلم  الله 

وال املرأة إىل عورة املرأة وال يفيض الرجل إىل الرجل 

الثوب  يف ثوب واحد وال تفيض املرأة  إىل املرأة يف 

تحمل  التي  الوصية  هذه  يف  الواحد(()75(،وتكمن 

يف  املسلمة  املرأة  عىل  نفعها  يعود  أخالقيا  معنى 

دعوته إىل االبتعاد عن مثل هذه الترصفات ليتجنب 

مبارشة  عدم  وصاياه  من  وكذلك  الله.  حرمها  أمور 

الله  يقول"صىل  للزوج،كام  ونعتها  األخر  أحداهن 

وسلم":  عليه  الله  النبي"صىل  قال  وسلم"))  عليه 

لتبارش املرأة املرأة  فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه((

الفتنه)77(،وكذلك  تقع  وبذلك  لزوجها  تصفها  )76(،أي 

الله  الرسول"صىل  الرضة،قال  أمام  التشبع  عن  نهى 

وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل  وسلم"))فقال  عليه 

املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور(()78(،أي تحذير 

املرأة عام الذكرت لرضتها خوفا من الفساد بني زوجها 

ورضتها)79(،أي تحذير النساء من الكذب والرياء ألنه 

فعل مذموم ومحرم،وكذلك من وصاياه تحذير املرأة 

الله  يقول"صىل  العامة،كام  الحاممات  دخول  من 

عليه وسلم"))ما من امرأة تخلع ثيابها يف غري بيتها 

يريد  تعاىل(()80(،وهنا  الله  وبني  مابينها  هتكت  إال 

الحميدة  وصفتها  مكانتها  عىل  املحافظة  املرأة  من 

عليه  الله  "صىل  عنه  كثري  ابن  نقل  وحشمتها،كام  

بالله  تؤمن  المرأة  اليحل  فانه  النهي  وسلم))...اشد 

واليوم األخر أن ينظر إىل عورتها االاهل ملتها(()81(.

         وكذلك أوىص الرسول"صىل اله عليه وسلم"املرأة 

املسلمة بالنهي عن سب الحمى كام يقول"صىل الله 

تذهب  فإنها  الحمى  التسبي  وسلم"))فقال:  عليه 

الحديد(( خبث  الكري  يذهب  كام  ادم  بني  خطايا 

ذنوب  من  التكفري  يقبل  مام  وتكفر  متحو  )82(،أي 

وسخه  أي  الحديد  خبيث  النار  تنفي  كام  املؤمنني 

وتصفي جوهره)83(،أي تقوم هذه الوصية عىل أساس 
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والشتيمة  للسب  اليوجد  التي  الصالحة  املرأة  بناء 

مكانا  له عندها.

      أما صله األقارب والرحم فقد أوىص الرسول"صىل 

الله عليه وسلم"النساء يف صلة األقارب والجريان،كام 

قالت:  أسامء،  وسلم"))عن  عليه  الله  يقول"صىل 

ومدتهم  قريش  عهد  يف  مرشكة  وهي  أمي  قدمت 

أبيها  مع  عليه وسلم"  الله  النبي"صىل  عاهدوا  إذا  

فاستفتت النبي"صىل الله عليه وسلم" فقلت: إن آمي 

قدمت وهي راغبة،قال : نعم صيل أمك(()84(،مستندا 

الذين  املهاجرين  للفقراء  تعاىل))  قوله  إىل  ذلك  يف 

من  فضال  يبتغون  وأموالهم  ديارهم  من  اخرجوا 

الصادقون(( أولئك هم  الله  الله ورضوانا وينرصون 

)85(،أي جواز صلة رحم الكافرة كاملسلمة)86(،أي أوىص 

الرسول"صىل الله عليه وسلم"املرأة املسلمة أن تصل 

أقاربها وان كانوا مرشكني الن يف ذلك طريق إىل الخري 

فيه صدقه وصله.

     وكذلك أوىص الرسول "صىل الله عليه وسلم" املرأة 

املسلمة  بصلة أقارب إالم ،كام يقول"صىل الله عليه 

أعتقت  إين   الله  يارسول  أشعرت    : وسلم"))قالت 

لو  انك  أما  قال:  نعم  قالت  اوفعلت   : قال  وليديت 

أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك(()87(،وصلة الجار 

عن  نقال  وسلم"  عليه  الله  يقول"صىل  األقرب،كام 

السيدة عائشة "ريض الله عنها")) عن عائشة "ريض 

جارين  إن يل  الله   يارسول  قلت   : عنها"قالت  الله 

ميل أيهام اهدي؟، قال : إىل أقربهام منك بابا(()88(، 

مستندا يف ذلك إىل قوله تعاىل)) والجار ذي القرىب 

والجار الجنب والصاحب بالجنب(()89(،أي إن الجار 

األقرب مبزيد اإلحسان انسب)90(،وكذلك أوىص"صىل 

للجارة مهام قلت  بالهدية  للنساء  الله عليه وسلم" 

يانساء  قال:  وسلم"  عليه  الله  "صىل  النبي  عن   ((

املسلامت التحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ساة(()91(.

الرسول"صىل  وصايا  يف  نصيب  والعمل  للعلم  وكان 

رسوم  يف  منها  املسلمة  للمرأة  وسلم"  عليه  الله 

البيع كام ورد الحديث عند ابن ماجه قائال)) فقال 

ياقيلة  التفعيل  وسلم":  عليه  الله  "صىل  الله  رسول 

إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين 

 : وسلم"  عليه  الله  "صىل  فقال  منعت  أو  أعطيت 

إذا أردت إن تبتعي شيئا فاستامي به الذي تريدين 

الرسول"صىل  أوىص  منعت(()92(،وكذلك  أو  أعطيت 

الله عليه وسلم" النساء أن يعملن وان كن معتدات 

،كام يقول"صىل الله عليه وسلم"))فقال : بىل فجدي 

معروفا(( تفعيل  أو  تصدقي  أن  عىس  فانك  نخلك 

الخري  والتطوع إلعامل  التصدق  الحث عىل  أي   ،)93(

كام  األغنام  برتبية  النساء  أوىص  والرب)94(،وكذلك 

الله  "صىل  النبي  وسلم"))إن  عليه  الله  يقول"صىل 

عليه وسلم " قال لها اتخذي غنام فان فيها بركة(()95(، 

وأوىص النساء املسلامت  بطلب العلم  واملوعظة،كام 

ولدها  من  يديها  بني  تقدم  امرأة  منكن  يقول))ما 

ثالثة إال كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن 

يارسول الله اثنني قال فإعادتها مرتني ثم قال واثنني 

واثنتني (()96(، مستندا يف ذلك إىل قوله تعاىل)) وان 

منكم إال واردها كان عىل ربك حتام مقضيا(()97(، من 

رضورة ذلك دخول املرأة والرجل الجنة)98(، أي وصيته 

للمرأة املسلمة يف فضيلة العلم والتعلم ألهمية هذا 

األمر للمرأة،فضال  عن ذلك أوىص املرأة بتعلم الرقية 

 : الله عليه وسلم")) فقال  والكتابة كام يقول"صىل 

يل االتعلمني هذه رقية النملة كام علمتيها الكتابة((

)99(، مستندا يف ذلك إىل قوله تعاىل)) وإذا ارس  النبي 

إىل بعض أزواجه  حديثا فلام نبأت به وأظهره الله 

به  نبأها  فلام  بعض  عن  واعرض  بعضه  عرف  عليه 
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قالت من أنباك هذا قال نبأين العليم الخبري (()100(، 

أي جواز الرقي يف كل يشء يشتيك من األوجاع كتاب 

إن  وبأسامئه،والسيام  وبصفاته  وتعاىل  سبحانه  الله 

من  كل  بعلم  النساء  تستعمله  كانت  النملة  رقية 

سمعه انه كالم اليرض وال ينفع)101(.

ثالثا : العالقة التكاملية لتلك اآلراء وفق  النهج 

النبوي

     وتكمن أهميته يف تلك العالقة التي تقوم عىل أساس 

البحث يف النقاط التي ارتبطت فيه من زوايا متعددة 

تبلورت من  التي  والعوامل  فيها عىل األسس  استند 

خالل الربط بني املفاهيم الخاصة باملرأة التي رشعت 

أساسا يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ومن 

كل  حسب  وبلورتها  الوصايا  تلك  اإلجامع عىل  ثم 

رشعيته وركزت عىل املرأة ألنها أساس بناء املجتمع 

، فقد اخذ عدد من الباحثني قصب السبق يف تناول 

مجمل القضايا الخاصة باملرأة مستندين يف ذلك إىل 

القران الكريم والسنة النبوية املطهرة ومنهم العالمة 

القضايا  تلك  مجمل  عالج  الذي  ياسني  السالم  عبد 

الفهم  تحديد  اجل   ،ومن  األولية  بأسسها  وربطها 

ملا يجري حولنا استند يف ذلك عىل أساس  منهجي 

ملنهجه  العامة  الخطوط  إيضاح  يف  لنفسه  اختطه 

املادية  املنهجية  املقدمات  تلك  لنا  يعكس  الذي 

بالله واليوم  التي ليس فيها رائحة اإلميان  ووسائلها 

األخر كام يقول العالمة عبد السالم ياسني )102(، الن 

التغيري فمهمة  تنشئة أجيال  املرأة يقع عىل عاتقها 

أصالح الفطرة الميكن أن يكون إال من أودع الله يف 

الله تعاىل  التي زرعها  الفطري والرحمة  الحنو  قلبه 

يتم من  التي  الصالحة  ،فاألمومة  األمهات  قلوب  يف 

خاللها تنشئة األجيال املؤمنة وحفظ الفطرة سليمة 

األمهات  تربية  املستقبلية،فان  املهامت  اسبق  من 

تكون الرشط األسبق واملطلب األوثق،وذلك مايجب 

للدعوة  املنتسبات  املؤمنات  جهود  فيه  تفرغ  أن 

املوروث  الجهل  نسائنا  يف  تركها  ثغرات  ليسددن 

ألنها  تجاوزها  ميكن  الفطرة)103(،التي  ومرض  والفقر 

أي املرأة من لطائف خلق الله يف السالمة املنبعثة 

التي  املوروثة  الحنان هي  اإلميان وفيض  من صدق 

الرتكيز  املهاوي  وذلك من خالل  باألبناء من  ترتفع 

العالمة  يقول  الغريب،كام  اإلفساد  وتجنيبها  عليها 

التغريبي  اإلفساد  بلغ  فلام  ياسني))  السالم  عبد 

التربج  عىل  مالت  اإلسالمية  الدعوة  وبرزت  أشده 

يف  معاكسا،مستندة  تشديدا  ومتيعها  املرأة  وميوعة 

ذلك عىل أضيق التأويالت الفقهية وأعرس املذاهب 

ميوعة  بني  للمؤمنات  يبق  مل  حتى  املرأة  حق  يف 

التشديد  هذا  وأمام  هؤالء(()104(،  وتشديد  أولئك 

يف  أمل  وبريق  ملجأ  النساء  من  مجموعة  وجدت 

اإلنسان  والدميقراطية متناسني إن  شعارات حقوق 

القران الكريم والسنة النبوة املطهرة أعطت للمرأة 

للعمل  منادية  ذلك  من خالل  وإنها  كاملة  حقوقها 

الصالح يف القرآن الكريم أسوة بالرجل)105(،ألنها متثل 

األساس الذي ينطلق يف الحياة والفكر والسعي من 

السالم  عبد  العالمة  أشار   كفروا،كام  الذين  منطلق 

ياسني مخاطبا املرأة املؤمنة ومذكرا إياها مبا أوجبه 

قائال))...  وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل  عليها 

خاطب الله املرأة املؤمنة  مبعنى وجودها يف الدنيا، 

ومبعنى الدنيا، ومبصري اآلخرة، حني أمر الرسول "صىل 

يجب  الذي  البيان  هذا  بتبليغ  وسلم"  عليه  الله 

عالج  الذي  الدليل  املرأة(()106(،وهذا  يخاطب  أن 

بعض  عىل  فيها  استند  ذلك  عن  فضال  املرأة  قضايا 

عبد  العالمة  يقول  كام  ألضيقه  الفقهية  التأويالت 

املرأة  وميوعة  التربج  إىل  مالت  ياسني))...  السالم 

ومتيعها تشديدا معاكسا،مستندة يف ذلك عىل أضيق 
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املرأة،  حق  يف  املذاهب  وأعرس  الفقهية  التأويالت 

أولئك  ميوعة  بني  متنفس  للمؤمنات  يبق  مل  حتى 

وتشديد هؤالء(()107(.

املالمح من اجل مشاركة         وكذلك قدم بعض 

املعاناة  استعراض  خالل  من  التغيري  فقه  يف  املرأة 

اليومية آلالف النساء ووقف نزيف الطالق التعسفي 

وترشيد األبناء وضياع النفقة والطرد من السكن مع 

الذي  السؤال  إىل  ذلك  يف  األمان)108(،ويرجع  ضياع 

نشأ  تريب  أن  لها  املرشدة  املرأة  ،هل  نفسه  يطرح 

صالحا،فيقول العالمة عبد السالم ياسني إن مثل هذا 

األفق الذي استمد روحه من القران الكريم وموازنا 

يف استقرار املرأة بعد رسم الهدف املحدد لها))... إن 

رسمنا األفق املطلوب املقصود يف روح القران  وكلمة 

املسافات بني  للمرأة دون أن ترسم خريطة  اإلسالم 

والفقر  والتخلف  الفتنه  مجتمع  يف  النساء  وضعية 

والتظلم والكراهية وبني وضعية يكون فيها االستقرار 

بوسائل  متمام  إالم-  الزوج  املسلم- وهي  البيت  يف 

االستقرار املادي ويف مقدمتها السكنى "التخرجوهن 

من بيوتهن"(()109(،واستند العالمة عبد السالم ياسني 

إىل  استنادا  بيتها  يف  املطلقة  استقرار  حكم  بيان  يف 

كتابه  يقول يف  ،كام  النبوية  والسنة  الكريم   القران 

وما  الطالق  حكم  الفقيه   اخذ  املؤمنات"))  "تنوير 

إضافة  العدة،فرس  إثناء  من حقوق  للمطلقة  يجب 

متليك،ثم  أضافه  ال  إسكان  بأنها  النساء  إىل  البيوت 

نفض يده من القضية(()110(.

للحفظ  وأوسع  أوضح  فهم   اجل  ومن            

والضياع أي فهمها مبنهاج الفهم النبوي فهي شاملة 

يف مسؤوليتها مبا يقع عليها من واجبات)111(.

كاملة  حقوقها  املرأة  منح  يف  ذلك  أهمية  وتكمن  

وعدم  تجاوزها  عدم  املرأة  عىل  يجب  بحدود  لكن 

املرأة  تضع  التي  الجديدة  املفاهيم  اإلقبال يف ضوء 

نفسها مع من يعادي اإلسالم ومن يظلم املرأة باسم 

السالم  عبد  العالمة  وضع  والدميقراطية،لذا  الحرية 

ياسني بعض الحلول واملعالجات  التي تستنهض همم 

النساء املؤمنات من اجل النهوض باملجتمع يف الطريق 

التسطيح  الدين ومحارة  تجديد  الصحيح من خالل 

والغفلة عن اآلخرة يف تناول قضية املرأة ألنه يرى إن 

مايسميه املؤامرة ضد الغيب التي طالت كل الفئات 

هذا  تأليف  إىل  دفعه  الذي  الهدف  عن  يقول  كام 

أن  الكتاب  املؤمنات")) سعادة هذا  "تنوير  الكتاب 

يوقظ الواسن ويحرك الساكن لتمسك املؤمنة القارئة 

من خالل  التقليد  ومحاربة  وهواها...(()112(،  نفسها 

لها،  طالب  غري  من  الرشع  رسمها  مقاصد  تجديد 

كام يقول العالمة عبد السالم ياسني))...تجد مقاصد 

رسمها الرشع لكن الطالب لها،تجد علام غزيرا مقلدا 

الله  الهدى من كتاب  الناس وبني مصدر  يحول بني 

وسنة رسوله"صىل الله عليه وسلم"...(()113(.

        واستند العالمة عبد السالم ياسني  يف العناية 

وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل  أوالها  التي  األوىل 

الذي  املسجد  إىل  بالخروج  أوصاها  عندما  للمرأة 

كان جامعا لألمة عبادة وجهادا، أالنه هناك ماحدث 

وطلب  الحياة  عن  ثانية  مرة  املرأة  حبست  عندما 

بها   أوىص  أمور  التعليم،وهذه  يف  واملشاركة  العلم 

بعملها،أالنه   املرأة  وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل 

دور  انكامش  إىل  أشار  عندما  املر  هذا  وناقش  عاد 

املرأة وقلة عناية الرجل فيها قائال)) أهبطت رعاية 

الزوجة  فأصبحت  العام  الهبوط  مع  للنساء  الرجال 

وإالم واألخت عضوا منكمشا محبوسا اليكاد له اثر 

يف مجمل النظام االجتامعي االقتصادي...(()114(. 
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   وأشار إىل فقه حبس املرأة يف البيت وهو مناف 

للمرأة  الله عليه وسلم"  |صىل  الرسول  به  أوىص  ملا 

فقه  وساد  ياسني))  السالم  عبد  العالمة  يقول  ،كام 

السجن الذي اليريد للمرأة أن تخرج من البيت إال 

مرتني : مرة من بيت أبيها إىل بيت زوجها ،ومرة من 

بيت زوجها إىل القرب(()115(،ولن ترجع املرأة املسلمة 

املؤمنة  إىل منوذج الصحابة إال إذا وجدت من بني 

إعادة  عىل  يبعثها  من  املؤمنني  من  ثم  أوال  جنسها 

اكتشاف النموذج الصحايب اجتهادا أو تجديدا)116(.

        وكذلك أوىص العالمة عبد السالم ياسني املرأة 

املؤمنة بان لها جهادا مزدوجا يف الحقوق والواجبات 

التي كفلها  انه جهاد مزدوج : حقوقك  كام يقول)) 

يف  وتتقدمني  الرجل  عني  من  تنتزعينها  الرشع 

سوء  إىل  به  مييل  االجتهاد  هو  اليحتكر  ليك  العلم 

العدوان   صد  يف  واجباتك   درجته،ثم   استعامل 

عىل الدين...(()117(.

         وأشار إىل دور املرأة يف التغيري مستندا إىل 

عىل  القامئة  حدودها  لها  وضع  به   خاصة  نظرية  

أساس فقه بال أراده وارداه بال فقه مستندا يف ذلك 

إىل القران الكريم والسنة النبوية املطهرة ،كام يقول 

خيال  أراده  بال  ياسني))فقه  السالم  عبد  العالمة 

العلم  واحدة  نظرة  يف  يضم  بالفقه  وأراده  وحلم. 

مبا اوجب الله ومبا سن رسول الله "صىل الله عليه 

وسلم"إىل العلم مبا خلق الله يف الكون وما ابتىل به 
الناس بعضهم...(()118(.

       أما دور املرأة يف فقه التغيري فيبدأ من الرجل 

ياسني))  السالم  عبد  العالمة  يقول  كام  والشباب، 

بأسلوبه  الرجال  وتفقيه  التغيري  فقه  يف  فللمؤمنة 

الشباب  لتقنع  معاناة  من  أمامها  األوىل.وكم  املرتبة 

املتحمس إن أكراه املتربجات عىل سرت شعرهن إمنا 

يبلد الشعور، وينفر القلوب(()119(.

رابعا:املنهاج الفكري الرتبوي

         ومن األسس الفكرية الرتبوية التي تم اعتامدها 

لها  كان  محددات  وفق  ووضعها   املعالجات  لتلك 

النبوي  املنهاج  إىل  فيه  استند  منهج  بناء  يف  أسسها 

يف تحديد الصيغ املنهجية ألرائه وفقا ملنهج اإلسالم 

كام  االصليه  جذوره  إىل  ذلك  يف  يرجع  أي  األصيل 

يقول العالمة عبد السالم ياسني))... عميقة الجذور 

يف الفكر والعادات والفكر املنحبس التي رسخت يف 

املرأة عىل مر العصور...(()120(،الذي تدعو عمق أصوله 

عليه  الله  الرسول"صىل  وضعه  الذي  املنهاج  وفق 

وسلم" يف وصاياه لألمة ومنها النساء املؤمنات بصورة 

خاصة،ويتساءل العالمة عبد السالم ياسني قائال))... 

ويرسم رسوله "صىل الله عليه وسلم" املنهاج الواعد 

بالرشد لألمة والفالح للمتقني فام مكانة أخت اإلميان 

يف القوة االقتحامية...(()121(، مشريا إىل الخطوة األوىل 

الشامل  التغيري  إىل  تدعوا  التي  اآلفات  من  للعالج 

الذي تبنى قضية املرأة من اجل إنصافها ألنها األساس 

الذي يرتكز عليه املجتمع الذي يعد األساس لتكوين 

األمة، كام يقول العالمة عبد السالم ياسني))... فنحن 

إىل  السبيل  الشامل  التغيري  ومع  املرأة  قضية  مع 

باألمة...(()122(، وتجاوزها من  املرأة وتغريها  إنصاف 

خالل رسم منهاج الحل العميل ملا وقع عىل املرأة من 

الغنب يف التقاليد ومسح التغريب لتغيري املسلمة)123(.

       ويؤكد العالمة عبد السالم ياسني عىل املنطلقات 

وسلم"  عليه  الله  الرسول"صىل  فيها  أوىص  التي 

باملرأة من كونها اضعف ماتكون كام يقول))يويص 

الرسول"صىل الله عليه وسلم"باملرأة،اضعف ماتكون 

املرأة،أن يحسن إليها وتؤدب وتعلم وتعتق(()124(،أي 
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إن  الدين هو الذي يرفق باملرأة كام يقول)) ... هذا 

هو ديننا الرفيق باملرأة زوجا،املتواضع الرحيم باملرأة 

اضعف ماتكون املرأة(()125(.

الكرمية  من  الوصايا  تلك  الهدف من  وكان         

الرسول"صىل الله عليه وسلم" للمرأة توفري الحامية 

الرسول"صىل  لها  الذي اختطه  املنهاج  للمرأة  وفق 

السالم  عبد  العالمة  يقول  وسلم"،كام  عليه  الله 

العدوان  قبل  من  مستهدفة  املرأة  كون  من  ياسني 

والرجال.املؤمنون  مستهدفه  املسلمة  واملرأة   ((

يقوم  الذي  بعض(()126(.  أولياء  بعضهم  واملؤمنات 

والشاملة   الكاملة  التناقضات  من  أساس جملة  عىل 

عبد  العالمة  يقول  ،كام  املرأة  قضية  خصوص  يف 

قضية  وما  اليتجزا  جزء  كل  ياسني))واإلسالم  السالم 

الشامل  التناقض  املرأة إىل موقع معركة من معارك 

وعالج قضية املرأة يف قضاء املقارنة...(()127(   وأبرزها 

وسلم"ونهى  عليه  الله  الرسول"صىل  خاطب  عندما 

قوله  إىل  األوىل مستندا يف ذلك  الجاهلية  تربج  عن 

تعاىل)) وال تربجن تربج الجاهلية األوىل()128(،مركزا يف 

السالم  عبد  العالمة  يقول  ،كام  املرأة  تربج  إىل  ذلك 

ياسني)) لكن التربج الكيل هو خروج املرأة من برجها 

اإلسالمي مظهرا ووظيفة وأخالقا ودينا(()129(، وحبب 

بعد  باملرأة  املجتمع  عليه وسلم"  الله  الرسول"صىل 

أن كان ميالدها مصيبة ،كام يقول العالمة عبد السالم 

ياسني)) كان ميالد البنت يف األرسة الجاهلية مصيبة.

فحبب الرسول"صىل الله عليه وسلم"إىل ذلك املجتمع 

الذي كان تحت الرتبية الرفق بالبنات حني قال: من 

ابتىل من هذه البنات بيشء فأحسن إليهن كن سرتا 

وسلم"أراد  عليه  الله  "صىل  انه  أي  النار(()130(.  من 

من ذلك أظهار مكانة النساء يف املجتمع من خالل 

أو  باألمة  النهوض  معيار  ألنهن  تقواهن  مدى  بيان 

عكس ذلك، كام يقول العالمة عبد السالم ياسني))... 

املجتمع ودرجتهن يف  النساء يف  النساء ومكانة  الن 

األمة  لنهوض  االنحطاط،معيار  يف  التقوى،ودركتهن 

وبواره(()131(. االستخالف  لصالح  وسقوطها،معيار 

مرامي  الرشيف  النبوي  الحديث  مع  رسم  انه  أي 

عبد  العالمة  يقول  ،كام  اإلمياين  التعامل  يف  الدين 

خطوة  السلم  أسفل  من  نبدأ  ثم  ياسني))...  السالم 

لرنشد املؤمنات من ورد عليهن  الله  خطوة إن شاء 

ومواضع البناء  قواعد  إىل  أنفسهن  يرشدن  ان   بعد 
 اإلقدام(()132(

الخالصة
     ومام تقدم نخلص بأنه نظرا  ملكانة املرأة الكبرية 

يف اإلسالم تم وضع لها ما يؤمن لها حياتها من خالل 

الترشيعات املنصوص  عليها من خالل القران الكريم 

والسنة النبوية املطهرة،وقد اعتمد ت هذه الدراسة 

مناقشة تلك اآلراء من خالل  ماورد يف وصايا  الرسول 

للنساء املؤمنات  مستندا يف ذلك إىل القرآن الكريم 

من خالل بناء فكر ربط فيه مجمل األحداث وطورها 

وفقا للتطور الفكري الذي وصل إليه يف تحليل وعرض 

ربط  خاصة  نظر  وجهة  من  تناولها  التي  الحاالت 

من  قدم  مستقبلية  رؤيا  وفق  بالحارض  املايض  فيها 

املرأة  الحلول واملعالجات من اجل مساعدة  خاللها 

ورفع شانها وأعطى لها الحرية  لكن بحدود الميكنها 

تجاوزها من خالل التقليد األعمى للغرب،وركز عىل 

والواجبات  الحقوق  يف  املرأة  املحافظة عىل  رضورة 

وسلم«يف  عليه  الله  الرسول«صىل  عليها  نص  التي 

وصاياه مستندا فيها إىل القران الكريم،وكان الرتكيز 

األساس  وإنها  املجتمع  نصف  متثل  ألنها  املرأة  عىل 

األول واألخري لصالح املجتمع ويقع عىل عاتقها عبء 

تنشئة الجيل الجديد .
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املزيدي،ط1)الرياض،دار  واحمد  العزازي  عادل  تحقيق 

الهوامش
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الوطن(،حديث رقم 6607.

ابن حنبل:أبو عبد الله احمد الشيباين، مسند اإلمام احمد   -34

رقم  قرطبة(،198/3،حديث  حنبل،)القاهرة،مؤسسة  بن 

.13079

املائدة، أيه 77.  -35
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ن197/2.
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الخطيب)بريوت،دار  الدين  محب  تحقيق  البخاري، 
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القران الكريم• 

ابن أيب شيبة:عبد الله بن محمد.• 

مسند ابن أيب شيبه،تحقيق عادل العزازي واحمد   • 

املزيدي،ط1)الرياض،دار الوطن(.

ابن تيمية:أبو العباس احمد عبد الحليم الحراين.• 

 رشح العمدة يف الفقه،تحقيق عبد الرحمن النجدي،   • 

مكتبة ابن تيمية.

ابن حجر العسقالين:أبو الفضل احمد بن   • 

عيل)ت852هـ(.

الدين •  محب  تحقيق  البخاري،  صحيح  برشح  الباري  فتح 

الخطيب)بريوت،دار املعرفة،1379هـ(.

الرافعي •  أحاديث  تخريج  يف  الحبري  التلخيص 

الكبري،ط1)بريوت،دار الكتب العلمية،1419هـ/1989م(.

 ابن حنبل:أبو عبد الله احمد الشيباين.• 

 مسند اإلمام احمد بن حنبل،)القاهرة،مؤسسة قرطبة(.• 

ابن عابدين:محمد أمني)ت1252هـ(.• 

دار •  )الرياض،  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية 

الفكر،1979م(.

 ابن فارس:أبو الحسن بن زكريا)ت325هـ(.• 

معجم مقاييس اللغة،)القاهرة،دار الفكر،1972م(.• 

ابن كثري:أبو الفداء عامد الدين إسامعيل الدمشقي.• 

سامي •  تحقيق  الحامم،  بدخول  املتعلقة  واإلحكام  اآلداب 

للنرش،  الوطن  دار  ط1)الرياض،  الله،  جاد  بن  محمد 

1997م(.

ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القز ويني.• 

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،)بريوت،دار  • 

الفكر(.

ابن مسكويه:أبو عىل احمد بن محمد )ت421هـ(.• 

الرحمن •  عبد  تحقيق  الخالدة،  الحكمة 

بدوي،ط1)القاهرة،النهضة املرصية،1952م(.

مكرم •  بن  محمد  الدين  جامل  الفضل  منظور:أبو  ابن 

األفريقي األنصاري)ت711هـ(.

لسان العرب،)بريوت،دار صادر،1956م(.• 

ابن منقذ:األمري أسامة.• 

لباب اآلداب،)القاهرة،الرحامنية،1935م(.• 

ابن يونس البهويت:منصور بن إدريس)ت1051هـ(.• 

النرص •  اإلقناع،)الرياض،مكتبة  منت  عن  القناع  كشاف 

الحديثة(.

أبو بكر:عبد الله بن محمد الكويف.• 

الكتب املصنف يف األحاديث واآلثار، تحقيق كامل يوسف • 

الحوت ،باب من رخص يف خروج النساء إىل العيدين.

الرتمذي:محمد بن عيىس أبو عيىس السلمي.• 

 الجامع الصحيح /سنن الرتمذي، تحقيق احمد محمد شاكر • 

وآخرون،)بريوت،دار أحياء الرتاث العريب(.

الجصاص: أبو بكر احمد بن عىل الرازي.• 

إحياء •  قمحاوي،)بريوت،دار  الصادق  القران،تحقيق  أحكام 

الرتاث العريب،1405هـ(.

الزرقاين:محمد بن عبد العظيم)ت1367هـ(.• 

فواز •  القران،تحقيق  علوم  يف  العرفان  مناهل 

زمريل،)بريوت،دار الكتاب العريب،1955م(.

الشوكاين:محمد بن عىل بن محمد)ت1250هـ(.• 

نيل االوطار رشح منتقى اإلخبار،)بريوت،دار الفكر(.• 

الصالح •  بن  إسامعيل  بن  محمد  األمري  الصنعاين:محمد 

الكحالين)ت1182هـ(.

األحكام،) •  أدلة  من  املرام  بلوغ  رشح  السالم  سبل 

القاهرة،ألبايب الحلبي،1958م(.

ضويان:إبراهيم بن محمد سامل.• 

منار السبيل يف رشح الدليل،تحقيق عصام القلعجي،)الريا• 

ض،املعارف،1405هـ(.

الطرباين: سليامن بن احمد بن أيوب أبو القاسم.• 

املعجم الكبري ،)املوصل،مكتبة الزهراء ،1404هـ/1983م(.• 

العراقي: شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسني.• 

طرح الترثيب يف رشح التقريب،تحقيق عبد القادر محمد • 

عىل ،ط1) بريوت،دار الكتب العلمية،2000م(.

العيني:بدر الدين محمود بن احمد)ت855هـ(.• 

إحياء •  البخاري،)بريوت،دار  صحيح  رشح  يف  القارئ  عمدة 

الرتاث العريب(.

قامئة املصادر واملراجع
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الفراهيدي:الخليل بن احمد )ت175هـ(.• 

ود.إبراهيم •  املخزومي  د.مهدي  لعني،تحقيق 

السامرايئ،)بغداد ،العاين،1967م(.

القاري: عىل بن سلطان .• 

كامل •  تحقيق  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 

عيتاين،ط1)بريوت ،دار الكتب العلمية،2001م(.

القلقشندى:احمد بن عبد الله)ت821هـ(.• 

الكتب •  االنشا،)بريوت،دار  صناعة  يف  األعىش  صبح 

العلمية،1987م(.

القليويب:شهاب الدين احمد بن احمد بن سالمة.• 

حاشية القليويب عىل رشح جالل الدين املحيل عىل  منهاج • 

الطالبني، تحقيق مكتب البحوث والدراسات،ط1)بريوت،دار 

الفكر،1419هـ(.

املباركفوري:أبو العالء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم.• 

الكتب  الرتمذي،)بريوت،دار  جامع  برشح  االحوذي  تحفة 

العلمية(

محمد آبادي:شمس الدين الحق العظيم .• 

الكتب •  داود،ط2)بريوت،دار  أيب  سنن  رشح  املعبود  عون 

العلمية،1995م(.

مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري)ت261هـ(.• 

الباقي،)بريوت،دار •  صحيح مسلم،تحقيق محمد فؤاد عبد 

إحياء الرتاث العريب(.

املناوي: عبد الرؤف.• 

املكتبة •  الصحيح،ط1)القاهرة،  الجامع  رشح  القدير  فيض 

التجارية الكربى،1356هـ(.

النواوي:محي الدين أبو زكريا يحيى بن رشف.• 

دقائق املنهاج رشح النووي، تحقيق أياد احمد،)بريوت،دار • 

ابن حزم،1996م(.

ياسني: عبد السالم.• 

تنوير املؤمنات، ط1)1996م(.• 

35-املرأة والحرية، مقال، 2012/4/7،• 

 • 66660  http.//fornm snasee.net/archive/index

.html

 •.www.yassin.net //لحياة الطيبة,2 نوفمرب 2008م

 •http//fornms nasee///2  ،2005/2/27 والحرية،  املرأة 

.html 6660-het/archive/indexn hn/t

 • http ;//www.Nadia //2011 /4 /18 الحافظية،مقالة
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الحتياجات  ترجمة  التعليم  يف  الجودة  مقدمة:   

وتوقعات الطالب إىل خصائص محددة تكون أساساً 

التعليمية  الخدمة  لتعميم  وتدريبهم  تعليمهم  يف 

وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة وهذا 

يتعلق بكافة السامت والخواص التي تتعلق باملجال 

التعليمي والتي تظهر جودة للنتائج املراد تحقيقها 

ومن ثم فالجودة يف التعليم تسعي إىل إعداد الطالب 

قادرين عىل معايشة عرص  تجعلهم  بسامت معينة 

يهدف البحث إىل بيان صفات املعلم وفقاً ملعايري الجودة الشاملة، وبيان الدور املنوط به تجاه 

طالبه واملجتمع، اتبع الباحثان عدة مناهج للبحث تتمثل يف املنهج املسحي واملنهج التاريخى 

ومنهج املقارنة. من أهّم النتائج التى توصل إليها البحث: املعلم وفقاً ملعايري الجودة الشاملة 

يجب أن يتصف باإلخالص لله أوالً وآخراً ثّم يتصف بحب املهنة وسالمة الحواس واملظر الالئق 

والصحة الجيدة والطالقة يف التعبري وأن يتحىل بالصدق والعدل واالنصاف ويبتعد عن املحاباة، 

هذا إىل جانب الصفات املهنية املتمثلة يف مجاراة التكنولوجيا والتمكن من املادة الدراسية واتقان 

أساليب البحث وطرق التدريس ومعرفة األسس النفسية والرتبوية للطالب، والصفات العقلية 

املتمثلة يف الذكاء والفطنة والثقافة العامة وسعة اإلطالع وقوة املالحظة والفراسة واملساهمة يف 

إصالح نظام التعليم، ويتمثل الدور املنوط باملعلم تجاه طالبه وفقاً ملعايري الجودة الشاملة يف 

تثقيفهم إلكرتونياً وغرس القيم الخلقية يف نفوسهم املتمثلة ىف مصاحبة األخيار وتحمل املسؤلية، 

األمانة، اإليثار، التواضع، الحياء، العدل، الرحمة، وغرس القيم الروحية املتمثلة يف الصالة والتوبة 

والذكر، وكذلك غرس القيم االجتامعية املتمثلة يف الشورى واإلخالص، بر الوالدين، صلة الرحم، 

العفو وكظم الغيظ، الوفاء بالعهد وكذلك غرس القيم العلمية املتمثلة يف طلب العلم وتحرير 

العقل من التقليد األعمى والوهم والخرافة.  

مستخلص البحث: 

 موا�سفات املعلم القدوة ودوره فى التعليم 
وفقًا ملعايري اجلودة ال�ساملة

د. �سباح احلاج حممد حامد

د. توفيق الزاكى ح�سن 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، استاذ مشارك، إدارة تربوية

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، استاذ مساعد، إدارة تربوية

&
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مواصفات املعلم القدوة ودوره فى التعليم  وفقا

غزارة املعلومات وعمليات التغيري املستمرة والتقدم 

معلم  تكوين  يتطلب  وهذا  الهائل،  التكنولوجي 

مبواصفات معينة الستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع 

يتسم باملرونة وحب  والتعامل معه بفعالية، معلامً 

املتغريات, فاملعلم هو  املعرفة والقدرة عىل متابعة 

أساسية من  دعامة  ويعد  التعليمية  العملية  عصب 

فهو  املجتمعات،  داخل  والتطوير  النهضة  دعامات 

من يبنى األجيال وينمي فكرهم وثقاتهم، مام يسهم 

بشكل كبري يف تقدم األمم ورسم مستقبلها، اهتمت 

ووضعت  للمعلم،  املهنية  بالتنمية  التعليم  جودة 

بعض املعايري واملامرسات التي تسهم يف تفعيل دور 

تنفيذها  املعلم  عىل  واجب  مثىل،  بصورة  املعلم 

وصوالً إىل الجودة واالعتامد، فاملعلم يستخدم أفضل 

األساليب لتحقيق بيئة تعليمية يف الصف تعمل عىل 

تنمية الفهم واملرونة العقلية, وتساعد عىل استخدام 

عىل  وتشجع  املشكالت  حل  يف  بفاعلية  املعلومات 

شخصية  تكامل  عىل  تساعد  التي  املفاهيم  إدراك 

التالميذ ومعرفتهم وخرباتهم اإلنسانية.

اإلطار العام للبحث:

مشكلة البحث: تنبعث مشكلة البحث من مالحظة 

الباحثني للتقدم التكنولوجي واإلنفتاح املعريف الذي 

وجود  يستدعى  الذى  األمر  أجمع،  العامل  يسود 

معلم مواكب لهذا التسارع املعرىف وال يتأىت ذلك إال 

بإعداده وفقاً ملعايري الجودة الشاملة.

الصفات  بيان  إىل  البحث  يهدف  البحث:  أهداف 

الشاملة،  الجودة  ملعايري  للمعلم وفقاً  الالزم توفرها 

وبيان الدور املنوط به تجاه طالبه واملجتمع أجمع.

أهمية البحث: تنبثق أهمية هذا البحث من أهمية 

نأمل  كام  واملجتمع،  املتعلمني  تجاه  ودوره  املعلم 

أن يلفت أنظار املسؤولني إىل رضورة إعداد املعلم، 

إعداداً يجعله مواكباً ملستجدات العرص والعوملة.  

األسئلة  عىل  لإلجابة  البحث  يهدف  البحث:  أسئلة 

اآلتية:

1. ما املواصفات الالزم توفرها للمعلم وفقاً ملعايري 

الجودة الشاملة؟

ملعايري  وفقاً  التعليم  باملعلم يف  املنوط  الدور  ما   .2

الجودة الشاملة؟ 

منهجية البحث: إن هذا البحث مكتبى يف طبيعته، 

عدة  استخدام  خالل  من  أهدافه  تحقيق  يحاول 

عىل  للتعرف  التاريخى  املنهج  أهمها  من  مناهج، 

منه  يُرتجى  وما  املستقبل  مبعلم  املرتبطة  املفاهيم 

وفقاً ملتطلبات الجودة الشاملة يف التعليم، واالطالع 

العالقة  ذات  والنصوص  واملراجع  املصادر  عىل 

بالبحث، كام يستخدم منهج املقارنة ملحاولة التعرف 

عىل مزايا معايري الجودة الشاملة يف إعداد وتأهيل 

املعلم وأثر ذلك عىل مخرجات التعليم العام.

مصطلحات البحث: 

الذى  تكنولوجياً  املُعد  املعلم  به  يُقصد  املعلم: 

امللتزم  املعرىف،  اإلنفتاح  يجارى  أن  يستطيع 

تربية  يف  الفّعال  املعلم  واملهنة،  اإلسالم  بأخالقيات 

النشء والشباب، املعلم الذى ينفذ الدور املنوط به 

تجاه املتعلمني واملجتمع.  

أىت  أي  أجاد  من  لغة  »الجودة  الشاملة:  الجودة 

بالجيِّد من قول أو عمل والجودة الشاملة يف الرتبية 

تعني مجموعة الخصائص التي تعرب بدقة وشمولية 
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عن جوهر الرتبية وحاالتها مبا يف ذلك كل أبعادها- 

راجعة  وتغذية  ومخرجات،  وعمليات،  مدخالت، 

تحقيق  ايل  تؤدي  التي  املتواصلة  التفاعالت  وكذلك 

وعىل  معني-  ملجتمع  واملناسبة  املنشودة  األهداف 

قدر سالمة الجوهر تتفاوت مستويات الجودة«1  

أدبيات البحث:

الجودة  التعليم:  يف  ومفهومها  الشاملة  الجودة 

»عملية  بأنها:  تعرف  الرتبوي  القطاع  يف  الشاملة 

القيم  من  مجموعة  عىل  ترتكز  إدارية  إسرتاتيجية 

تتمكن  التي  املعلومات  من  حركتها  طاقة  وتستمد 

واستثامر  العاملني  مواهب  توظيف  من  إطارها  يف 

قدراتهم الفكرية يف مختلف مستويات التنظيم عىل 

نحو إبداعي لتحقيق التحسني املستمر للمنظمة« 2 

جودة  تعترب  إسالمي:  منظور  من  الجودة  مفهوم   

العمل وإتقانه يف جميع مناحي الحياة ورضوبها ومن 

أهم صفات الفرد املسلم الحق، ومن أساسيات ديننا 

الحنيف، ونالحظ ذلك يف عدة مواضع يف كتاب الله 

تعاىل ويف سنة نبيه محمد صىل الله عليه وسلم، وقد 

والعلم  الحفظ  صفتي  أن  إىل  وتعاىل  سبحانه  وجه 

أساس لنجاح العامل يف عمله وسبب لجودة العمل 

وإتقانه، قَاَل تََعاىَل: »قَاَل أْْجَعلْنِى َعىَل َخزَآئِن األَرِْض 

إِىنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم« 3 

بصفتي  التحيل  أهمية  أخرى  آية  يف  سبحانه  وأورد 

قَاَل  عمل،  إليه  يُسند  من  كل  يف  واألمانة  القوة 

تََعاىَل: »قَالَْت إِْحَداُهام يَآ أَبَِت أْْستَئِْجرُْه إِنَّ َخرْيَ َمْن 

أْْستَئَْجرَْت الَقِوىُّ األَِمنُي« 4  

 ومحور كل تلك الصفات يدور حول إحسان العمل 

بل هو  العمل،  بكرثة  ليس  املقياس  أن  إذ  وإجادته 

درجات  أعىل  يعترب  فاإلحسان  وجودته.  إحسانه 

الجودة كامالً، وبالتايل فهو من أسمى درجات التقوى 

واإلميان للمؤمن، فنالحظ أن اإلسالم دعوته مطلقة 

ِمْن  أَْحَسُن  َوَمْن  اللَِّه  »ِصبَْغَة  تََعاىَل:  قَاَل  لإلحسان، 

اللَِّه ِصبَْغًة ونَْحُن لَُه َعاِبُدوَن« 5  

الناس  لحياة  بالنسبة  العمل  يف  الجودة  وألهمية 

نالحظ  وبالتايل  وعمالً  سلوكاً  اإلميان  مبفهوم  ربطها 

وضمناً  ومجازاً  رصاحًة  التنزيل  محكم  يف  تكرارها 

وأمراً، ويف ذلك لنا أن نتدبر يف معاين وتفسري القرآن. 

املـعلـم: 

املعلم:  ىف  تتوفر  أن  ينبغى  التى  والصفات  القيم 

اإلسالم  أن  نجد  اإلسالمى  الثقاىف  تراثنا  بحثنا يف  إذا 

أثر فّعال يف  باملعلم ملا له من  كبرياً  أعطى إهتامماً 

الكريم  القرآن  أشار  التعليمية حيث  العملية  نجاح 

إىل دور املعلم وأن دوره كدور األنبياء وذلك يف قوله 

تعاىل: ٱقَاَل تََعاىَل: »َما كَاَن لِبَرَشٍ أَن يُْوتِيَُه اللَُّه الِكتاَب 

ىّلِ ِمْن  لِلنَّاِس كُونُوا ِعبَاداً  َة ثُمَّ يَُقوَل  والُحْكَم والنُّبُوَّ

َ مِبَا كُنتُْم تَُعلُِّموَن الِكتَاَب  ُدوِن اللَِّه َولَِكن كُونُوا َربَّاننيِّ

َومِبَا كُنتُْم تَْدرُُسوَن« 6  

أن  ينبغى  وسلم  عليه  الله  صىل  بالرسول  وتأسياً   

املرىب يف عمله ومع طالبه ويف  املعلم  يكون سلوك 

كافة أقواله وترصفاته موافقاً لسنة الرسول صىل الله 

املدرسة دور عظيم ال  املعلم يف  عليه وسلم، ودور 

فهو  املدرسية،  والحصة  الدروس  عرض  عىل  يقترص 

القيّم عىل نقل الرتاث الثقايف إىل طالبه من األجيال 

الطالب  فيه  يبحث  الذى  اإلنسان  وهو  الصاعدة 

عن كثري من املعاىن التى تساعدهم عىل فهم العامل 

الكبري  الدور  لهذا  نسبة  معه،  والتوافق  الخارجى 

الخصائص  من  مجموعة  هنالك  املعلم  يلعبه  الذى 



251

املعلم وهى عىل سبيل  توافرها يف  والصفات يجب 

املثال ال الحرص: 7  

1. سالمة الحواس.

تساعده عىل  التى  الجيدة  والصحة  الالئق  املظر   .2

تحمل املشاق.

3. الطالقة يف التعبري.

املحاباة  عن  والبعد  واالنصاف  بالعدل  التحىل    .4

الطالب عىل بعض:  وذلك  والتمييز وتفضيل بعض 

إمتثاالً لقوله تعاىل: »إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَعْدِل واإلِْحَساِن 

َواملُنَكِر  الِفْحِشآِء  َعِن  َويَْنَهى  الُقْرىَب  ِذى  وإيتَآِئ 

والبَْغِى يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن« 8  

كله،  األمر  عامد  هو  والصدق  بالصدق:  التحىل   .5

الحميدة،  الصفات  به جميع  تتم  الذى  األصل  وهو 

قَاَل تََعاىَل: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن أََمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوقُولُوا فَْوالً 

َسِديداً« 9  

6. الرفق باملتعلمني: يجب عىل املعلم أن يكون رفيقاً 

باملتعلمني وله يف رسول الله أسوة حسنة لقوله تعاىل: 

َن اللَِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت فَظّاً َغلِيَظ  »فَِبام رَْحَمٍة مِّ

وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنُهْم واْستَْغِفْر لَُهْم  الَقلِْب اَلنَْفضُّ

إِنَّ  اللَِّه  َعىَل  فَتَوَكَّْل  َعزَْمَت  فَِإَذا  األَْمِر  ىِف  َوَشاِورُْهْم 

اللََّه يُِحُب املُتَوَكِّلِنَي« 10   

لدى  لتعزيزها  املعلم  يسعى  أن  يجب  التى  القيم 

املتعلمني: تتمثل القيم التي يجب أن يسعى املعلم 

لتعزيزها لدى املتعلمني يف اآليت: 11 

1. القيم الخلقية: التى تتمثل يف:

1. الصدق: تأسياُ بقوله تعاىل مخاطباً املؤمنني: قَاَل 

َمَع  وَكُونُوا  اللََّه  اتَُّقوا  أََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  تََعاىَل: 

اِدِقنَي« 12   الصَّ

2. مصاحبة األخيار: حيث ينبغى عىل املعلم واألرسة 

حّذر  وقد  األخيار  مصاحبة  إىل  األبناء  يرشدوا  أن 

الخالق سبحانه وتعاىل من مصاحبة األرشار يف قوله 

تََعاىَل: »َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعىَل يََديِْه يَُقوُل يَا لَيْتَِنى 

أَتَِّخْذ  اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً، يا َويْلَتَى لَيْتَِنى لَْم 

كِْر بَْعَد إِْذ َجآَءىِن وَكَاَن  فاَُلناً َخلِيالً، لََّقْد أََضلَِّنى َعِن الذِّ

الّشيْطَاُن لإِْلِنَساِن َخُذوالً« 13   

 3. تحمل املسؤلية: وهى قيام الفرد مبا أوكل إليه 

القيام به عىل أفضل وجه وهى من القيم اإلسالمية 

واملجتمع،  األمة  قوام  وهى  املسلم  للجيل  املهمة 

يقول صىل الله عليه وسلم: )كلكم راع وكلكم مسؤل 

والرجل  راع ومسؤل عن رعيته،  فاإلمام  عن رعيته، 

راع يف بيت أهله ومسؤل عن رعيته، واملرأة راعية 

يف بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها، والخادم راع يف 

مال سيده ومسؤل عن رعيته، وكلكم راع مسؤل عن 

رعيته( 14  

وهى من القيم األخالقية العظمى التى  4. األمانة: 

قيمة عظمى  اإلسالمية، وهى  الرشيعة  عليها  بنيت 

الناس  وحقوق  وعال،  جّل  الله  حقوق  بها  تصان 

ولذلك فرضها الله عىل العبد بعينها حيث قَاَل تََعاىَل: 

َوالِجبَاِل  َواألَرِْض  َمَواِت  السَّ َعىَل  األََمانََة  َعرَْضَنا  »إِنَّا 

فَأَبنَْيَ أَن يَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإلِنَْساُن إِنَُّه 

كَاَن ظَلُوَماً َجُهوالً« 15  

إىَِل  يَأُْمرُكُْم أَن تَُؤدُّوا األََمانَاِت  اللََّه  تََعاىَل: »إِنَّ  وقَاَل 

أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُم بنَْيَ النَّاِس أَن تَْحُكُموا ِبالَعْدِل إِنَّ 

اللََّه نِِعامَّ يَِعظُُكم ِبِه إِنَّ اللََّه كَاَن َسِميْعاً بَِصرياً« 16  

النفع  يف  النفس  عىل  الغري  تقديم  وهو  اإليثار:   .5

له والدفع عنه، وقد عرض لنا القرآن الكريم صورة 

مرشقة للمجتمع املسلم يف املدينة يتجىل فيها معنى 

تََعاىَل:  قَاَل  بخل،  وال  شح  غري  من  والبذل  اإليثار 

 ملعايير الجودة الشاملة
ً
مواصفات املعلم القدوة ودوره فى التعليم  وفقا
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اَر واإِلميَاَن ِمْن قَبْلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن  ُءو الدَّ »والَِّذيَن تَبَوَّ

مَّ  مِّ َحاَجًة  ُصُدورِِهْم  ىِف  يَِجُدوَن  َواَل  إِلَيِْهْم  َهاَجَر  

َخَصاَصٌة  ِبِهْم  كَاَن  َولَْو  أَنُفِسِهْم  َعىَل  ويُؤثُِروَن  أُوتُوا 

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْوآلئَِك ُهُم املُْفلُِحوَن« 17    

سامت  اإلنسان  شخصية  يكسب  وهو  التواضع:   .6

مَيُْشوَن  الَِّذيَن  الرَّْحَمِن  »َوِعبَاُد  تََعاىَل:  قَاَل  عظيمة، 

قَالُوا  الَجاِهلُوَن  َخاطَبَُهُم  َوإَِذا  َهْوناً  األَرِْض  َعىَل 

َساَلماً« 18  

7. الحياء: وهو ترك كل ما هو قبيح من قول أو فعل 

وقد وىص اإلسالم نبيه بالحياء، وجعل هذا الُخلق من 

وّضحت  وقد  فضائل،  من  اإلسالم  به  يتميز  ما  أبرز 

السنة النبوية ذلك يف قوله عليه الصالة والسالم )إن 

لكل دين ُخلقاً، وُخلق اإلسالم الحياء( 19  

من  فهناك  والخجل  الحياء  بني  نفرق  أن  وعلينا 

عىل  يؤثر  الذى  الخجل  من  يعاىن  من  املتعلمني 

يأىت  وال  الدين  من  الحياء  ولكن  الدراىس،  تحصيله 

إال بخري.

والقيام  للمكاره  النفس  إحتامل  وهو  الصرب:   .8

منزلة  له  والصرب  وجذع،  ضجر  دون  برضا  باملشاق 

والنفوس  العالية  الهمم  ذووا  إال  ينالها  ال  رفيعة 

َوأَنُْفِسُكْم  أَْمَولُِكْم  ىِف  »لَتُبْلَُونَّ  تََعاىَل:  قَاَل  الزكية، 

َوِمَن  قَبْلُِكْم  ِمن  الِكتَاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن  ِمَن  َولَتَْسَمُعنَّ 

الَِّذيَن أرَْشَكُوا أََذًى كَِثرياً َوإِن تَْصرِبُوا َوتَتَُّقوا فَِإنَّ َذلَِك 

ِمْن َعزِْم األُُموِر« 20 

9. العدل: وهو إعطاء كل ذى حق حقه دون نقصان، 

وهو من القيم األخالقية التى أمر الله بها املؤمنني، 

ِبالَعْدِل واإلِْحَساِن وإيتَآِئ  يَأُْمُر  اللََّه  تََعاىَل: »إِنَّ  قَاَل 

والبَْغِى  َواملُنَكِر  الِفْحِشآِء  َعِن  َويَْنَهى  الُقْرىَب  ِذى 

يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن« 21  

كائن  كل  عىل  والعطف  الرأفة  وهى  الرحمة:   .10

إذ  نفسه  وتعاىل  سبحانه  الله  بها  وصف  وقد  حى 

قَاَل تََعاىَل: »إِنَُّه ِمن ُسلَيْاَمَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 

الرَِّحيِم« 22 

وما  بربه  العبد  صلة  موضوعها  الروحية:  القيم   .2

يؤديه من العبادات ونذكر منها عىل سبيل املثال: 

العبد  بني  الصلة  إىل  الصالة  اسم  يشري  الصالة:   .1

وربه، ففى الصالة يقف اإلنسان يف خشوع وترضع 

محاولة  الصالة  ففى  وتعاىل،  سبحانه  الله  يدى  بني 

للوعى  الذنوب ودعوة  للهجر والخالص من  صادقة 

الله  أمام  قدرها  ومعرفة  الذات  لحقيقة  واكتشاف 

وربطها الدائم بالله تعاىل، قَاَل تََعاىَل: » فَِإَذا اطأَْمْنَنتُْم 

كِتَاباً  املُْؤِمِننِي  َعىَل  كَانَْت  اَلَة  الصَّ إِنَّ  اَلَة  الصَّ فَأَِقيُموا 

ْوقُوتاً« 23   مَّ

ولكن املهم يف هذه الصالة أن تكون زاجرة وناهية 

سبحانه  الله  أوامر  بامتثال  وذلك  لإلنسان  وواعظة 

وتعاىل واجتناب نواهيه، ومن هنا يبدأ دور املعلم يف 

توعية طالبه وصدق ربطهم بخالقهم. 

2. التوبة: »وتعنى الرجوع من املعصية إىل الطاعة 

أحاديث  أشارت  ولقد  تعاىل،  الله  إىل  الُقرب  بقصد 

كثرية إىل أن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب« عن 

أيب بردة قال سمعت األغر يحدث ابن عمر قال: قال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم »يا أيها الناس توبوا 

إىل الله فإىن أتوب إليه يف اليوم مائة مرة« 24 .

طالبه  أخالق  يهذب  أن  املعلم  عىل  يرتتب  وهنا   

الصادقة  التوبة  إىل  يوجههم  بحيث  القيمة  بهذه 

وفضائلها، ومن خالل هذه القيمة يستطيع أن يعزز 
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السلبية عنده.

نفوسهم  املتعلقة  أولئك  هم  والذاكرون  الذكر:   .3

صفاته،  بجامل  والوله  تعاىل  الله  وجود  بحقيقة 

»الَِّذيَن  تََعاىَل:  قَاَل  ذلك  وىف  آثاره،  لجالل  الخاشعة 

ويَتََفكَّرَُن  ُجُنِبِهْم  وَعىَل  وقُُعوداً  ِقيَاماً  اللََّه  يَْذكُُروَن 

َمواِت واألَرِْض َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطالً  ىِف َخلِْق السَّ

ُسبَْحانََك فَِقَنا َعَذاَب الّناَِر« 25 

دوماً  والقريبة  األوىل  الوسيلة  هو  الله  وذكُْر   

تعليمها  خالل  من  املعلم  ويستطيع  اإلنسان  من 

للمتعلمني وحثهم عليها أن يكونوا دامئاً عىل اتصال 

مستمر بخالقهم، لىك يبتعدوا عن األقوال واألعامل 

السيئة.

3. القيم االجتامعية: ال شك أن للمعلم األثر البارز 

ومجتمعه،  الفرد  بني  التعاوىن  الجانب  تكوين  يف 

الروابط  قوى  مجتمع  تكوين  عىل  يساعد  مام 

تنمية  املعلم  عىل  يتوجب  وهنا  البناء،  ومتامسك 

القيم االجتامعية يف نفوس طالبه ليكونوا فاعلني يف 

بنا مجتمعهم وتقوية أسباب الخري ومحاربة جوانب 

الضعف والقصور، والقيم االجتامعية التى نريد من 

املعلم تنميتها يف نفوس املتعلمني نذكر منها: 

فيه  الذى  األمر  عرض  تعنى  والشورى  الشورى:   .1

وسامع  السديد،  والرأى  الفكر  ذوى  عىل  إشكال 

اإلشكال  لذلك  مناسب  حل  إىل  للوصول  أقوالهم 

التخاذ قرار مناسب، وقد طبقها خري الربية صىل الله 

عليه وسلم، تربية عملية ألمته، تأيداً بوحى السامء 

َن  مِّ رَْحَمٍة  »فَِبام  وتََعاىَل:  سبحانه  قوله  يف  املتمثل 

وا  اَلنَْفضُّ الَقلِْب  َغلِيَظ  فَظّاً  كُنَت  َولَْو  لَُهْم  لِنَت  اللَِّه 

َوَشاِورُْهْم  لَُهْم  واْستَْغِفْر  َعْنُهْم  فَاْعُف  َحْولَِك  ِمْن 

يُِحُب  اللََّه  إِنَّ  اللَِّه  َعىَل  فَتَوَكَّْل  َعزَْمَت  فَِإَذا  األَْمِر  ىِف 
 

املُتَوَكِّلِنَي« 26  

الشورى  باسم  كاملة  سورة  يضم  القرآن  أن  »بل 

واملجتمع  واألرسة  الفرد  حياة  يف  إليها  دعا   وقد 

والدولة« 27 .

يحيى  أن  املعلم  يستطيع  القيمة  هذه  خالل  من 

للوصول  عقولهم  ويستثمر  طالبه  يف  بالنفس  الثقة 

إىل األهداف املنشودة والفائدة املرجوءة يف النواحى 

املدرىس  العمل  إطار  يف  واالجتامعية  العلمية 

وخارجهة.

2. اإلخالص: »اإلخالص يف األصل هو تنقية الشئ من 

كل شائبة تشوبه وىف الفكر تخليصه من كل ما ميكن 

أو  ربا  او  نفاق  أو  كذب  من  الحق  عن  يرصفه  أن 

مجاملة أو مجازاة ألحد« 28  

املعلم  يجعل  الذى  الحقيقى  الدفع  هو  واإلخالص 

يبذل قصارى جهده يف سبيل الوصول إىل مرضاة الله 

نفسه  القيمة يف  املعلم هذه  تقمص  فإذا  عّز وجّل 

وامتثل بها ميكنه أن يغرسها يف طالبه بسهولة، ٱقَاَل 

الِكتاَب والُحْكَم  اللَُّه  يُْوتِيَُه  لِبَرَشٍ أَن  تََعاىَل: »َما كَاَن 

َة ثُمَّ يَُقوَل لِلنَّاِس كُونُوا ِعبَاداً ىّلِ ِمْن ُدوِن اللَِّه  والنُّبُوَّ

َومِبَا  الِكتَاَب  تَُعلُِّموَن  كُنتُْم  مِبَا   َ َربَّاننيِّ كُونُوا  َولَِكن 

كُنتُْم تَْدرُُسوَن« 29  

3. بر الوالدين: وهو اإلحسان إىل الوالدين والرحمة 

القيم  أوجب  من  وهو  الكرب،  عند  ورعايتهام  بهام 

األخالقية لذلك قرنه الله تعاىل بعبادته قَاَل تََعاىَل: » 

ا  يَّاُه َوِبالَوالَِديِْن إِْحَسانَاً إِمَّ َوقىََض َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاّلَّ إِ

يَيْلَُغنَّ ِعْنَدَك الِكرَبَ أََحُدُهاَم أَْو كاَِلُهاَم فاََل تَُقْل لَُهاَم 

لَُّهاَم قَْواَلً كَِرميَاً، َواْخِفْض لَُهاَم  أُفًّ َواَل تَْنَهرُْهاَم َوقُْل 
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لِّ ِمْن الرَّْحَمِة َوقُْل رَّبِّ أرَْحْمُهاَم كَاَم َربَّيَاىِن  َجَناَح الذُّ

َصِغريَاً« 30  

القرىب  ذوى  إىل  اإلحسان  وهى  الرحم:  صلة   .4

والنسب والعطف عليهم والرعاية وقد حث اإلسالم 

عىل صلة الرحم ورّغب فيها فقال عّز وجّل:ٱ »يَا أَيَُّها 

واِحَدٍة  نَّْفٍس  ن  مِّ َخلََقُكْم  الَِّذى  َربَُّكْم  اتَُّقوا  النَّاُس 

َونَِساًء  كَِثرياً  رَِجاالً  ِمْنُهاَم  َوبَثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق 

كَاَن  اللََّه  إِنَّ  َواألَرَْحاَم  ِبِه  تََساَءلُوَن  الَِّذى  اللََّه  َواتَُقوا 
َعلَيُْكم رَِقيبَاً«  31

لذلك عىل املعلم بيان فضل صلة الرحم وميزانها عند 

رّب العاملني.

5. العفو وكظم الغيظ: »وهو اسقاط حكم حق ثابت 

األخالقية  القيم  من  وهو  االنتقام،  عىل  القدرة  مع 

التى أكّد عليها اإلسالم يف قوله تََعاىَل: »الَِّذيَن يُْنِفُقوَن 

َعِن  والعاِفنَي  الَغيَْظ  والَكاِظِمنَي  والرَضَّآِء  الرَسَّآِء  ىِف 

النَّاِس َواللَُّه يُِحبُّ املُْحِسِننَي« 32   

اإلسالمية  الرتبية  معامل  أبرز  من  بالعهد:  الوفاء   .6

الذى يتوجب عىل املعلم اإللتزام به وغرسه يف طالبه 

الوفاء  القرآن عن أهمية  بالعهد وقد تحدث  الوفاء 

إاِلَّ  اليَِتيِم  َماَل  تَْقَربُوا  »َواَل  تََعاىَل:  قوله  يف  بالعهد 

ُه َوأَْوفُوا ِبالَعْهِد إِنَّ  ِبالَِّتى ِهَى أَْحَسُن َحتَّى يَبْلَُغ أَُشدَّ

الَعْهَد كَاِن َمْسئُواَلً« 33   

 وقال تعاىل ممتدحاً نبيه اسامعيل: »َوذْكُْر ىِف الِكتَاِب 

إِْساَمِعيَل إِنَُّه كَاَن َصاِدَق الَوْعِد وَكَاَن رَُسوالً نَِّبيّاً« 34 

هذه القيم النبيلة يجب عىل املعلم أن يحث عليها 

الدارسني كام حّث عليها القرآن والسنة النبوية. 

خامتة البحث: 
أسفر  فقد  األدبيات  يف  جاء  ملا  وفقاً  البحث:  نتائج 

البحث عن النتائج اآلتية:

املعلم  هو  الشاملة  الجودة  ملعايري  وفقاً  املعلم   .1

املهنة،  بأخالقيات  امللتزم  تكنولوجياً،  املؤهل 

اآلتية:  الشخصية  الصفات  فيه  تتوفر  الذى  املعلم 

بالعدل  التحىل  التعبري،  يف  والطالقة  الحواس  سالمة 

البعد عن املحاباة والتمييز بني الطالب،  واالنصاف، 

التحىل بالصدق، والرفق باملتعلمني. 

1  سوسن شاكر، محمد عواد، الجودة يف التعليم، دار صفاء 

للنرش والتوزيع- عامن، ط1، 2008م، ص: 75.

سوسن شاكر، محمد عواد، 2008م، ص: 117.  2

سورة: يوسف: 55  3

سورة: القصص: 26     4

سورة: البقرة: 138  5

سورة: آل عمران: 79  6

جان، محمد صالح عىل، 2002م، املرشد النفيس إىل أسلمة   7

الرتبية وطرق التدريس، ط2، مكتبة سامل، مكة املكرمة، ص 
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سورة: آل عمران: 159  26
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ننشده، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، ص: 23
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سورة: اإلرساء: 23 - 24  30
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 ملعايير الجودة الشاملة
ً
مواصفات املعلم القدوة ودوره فى التعليم  وفقا
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املــقدمــــــة

تشكل الرواية جنساً أساسياً بارزاً من أجناس األدب، 

ملا له من أثٍر يف توظيِف انفعاالت األفراد ومتغريات 

املخيلة،  صور  أرقى  يف  ومتثلها  املجتمع،  حركة 

وتقديم معالجات إلشكاالت الواقع املعاش، وجعلها 

حتى  مقصودًة،  غايًة  بصفتها  امللحة  األهداف  من 

تتطابق مع الصالح االجتامعي العام.

أهمية  وأدركت  املعاين،  الهدى)1( هذه  بنت  ملست 

القصة  الكلمة يف حياة اإلنسان، لذا جهدت لكتابة 

القيم اإلسالمية يف نفوس  والرواية، بعد أن وجدت 

الفتيان والفتيات تناوئها بعض القيم الغربية الهابطة 

مأل  أجواٍء  يف  الحاكم  الطاغوت  فرضها  يحاول  التي 

باإلرهاِب واملالحقِة،فقد انربت هذه األديبة لكشف 

إىل  والدعوة  املتصارعة،  االجتامعية  القيم  تناقضات 

والغريبة  الشاذة  القيم  عىل  واإلجهاز  الفضيلة  قيم 

يف  اإلسالمية،  مجتمعاتنا  من  الجتثاثها  محاولة  يف 

دمها  ذلك  رضيبة  فدفعت  شيق،  قصيص  قالب 

الزيك جنباً إىل جنب مع شقيقها السيد محمد باقر 

الصدر )قدس(، دفعني هذا األمر إىل كتابة البحث، 

ليس مجاملة ألرواح الشهداء، لكن لرد ولو جزٍء من 

بأكفانهم  ملفعون  وهم  عاملنا  غادروا  للذين  الوفاء 

تضحية وفداء وسخاء وكرم، مضافاً إىل ذلك أن ما هو 

موجود يف هذا األدب يستحق أكرث من وقفٍة نقديٍة 

وتأمليٍة، وهذا ما دفعنا إىل السعي من أجل الكشف 

عن بعض القيم االسالمية يف هذا اإلرث األديب السيام 

قيٍم  من  وما حملت  تنترص((  ))الفضيلة  روايتها  يف 

اسالمية وإنسانيٍة مشحونٍة بدالالٍت سيامئيٍة.

سعت  الهدى  بنت  ان  اىل  هنا  االشارة  من  والبد 

لبناء  النساء  القيم االسالمية وبثها يف نفوس  الشاعة 

تعليمياً  برنامجاً  روايتها  فكانت  القومية  الشخصية 

بوساطة  الرواية  أحداث  رسد  طريق  عن  منظامً 

شخصياتها املختلفة 

 ولهذه األسباب كان بحثنا ان وسم بـ)متثالت القيم 

الفضيلة  رواية  الشخصية  بناء  يف  ودورها  االسالمية 

للقيم  اضاءة  ليشكل   ) اختياراً  الهدى  لبنت  تنترص 

االسالمية لبنت الهدى من خالل الكشف عن تجسد 

هذه القيم وتحركها يف رواية))الفضيلة تنترص(( بفعل 

ايدولوجياتهم  باختالف  الراوية  متظهرات شخصيات 

عن  فضالً   ، العلمي  وتحصليهم  واجناسهم  املعرفية 

 متثالت القيم اال�سالمية ودورها يف بناء ال�سخ�سية
رواية الف�سيلة تنت�سر  لبنت الهدى اختيارًا

اأ. د. عبد االإله عبد الوهاب هادي العرداوي
جامعة الكوفة /كلية التربية األساسية/ قسم اللغة العربية / العراق
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الراوية  نفسياتهم املتشابكة واملتصارعة مع احداث 

، ورصاع القيم االسالمية االيجابية مع القيم الغربية 

الشاذة الطارئة علينا لينتهي املطاف بانتصار الفضيلة 

والقيم االسالمية .

مقدمة  عىل  يقسم  ان  البحث  خطة  اقتضت  لقد 

 ، واملراجع  املصادر  ثبت  ثم  وخامتة  ومبحثني 

بنت  لحياة  موجزة  ترجمة  األول:  املبحث  ضم 

تنترص  الفضيلة  رواية  جسد  الثاين  الهدى،واملبحث 

إحصاء  طريق  باتجاه  هي:  عدة  بقفرات  وتحركها 

ثانوية(  أساسية،  إىل)رئيسة،  وتصنيفها  الشخصيات 

بعدئذ  لنفيد   ، عندها  االسالمية  القيم  واتجاهات 

)الربنامج  عليها  أطلق  التي  )غرمياس(  دراسة  من 

ستة  بوجود  والقايض  األخرى،  الفقرة  يف  الرسدي( 

عوامل موزعة عىل ثالثة عالقات، كل عالقة تتحدد 

من طريقها محور داليل، يحدد طبيعة هذه العالقة 

التي تربط بينهام، )ذات/ موضوع( )مرِسل/ مرَسل 

نلحظ  العالقات  هذه  ويف  مناوئ(  )مساعد/  إليه( 

ثيمة القيم االسالمية واضحة فيها ، ثم بحثنا يف الفقرة 

النفسية،  )الجسدية،  الشخصية  هوية  :عن  الثالثة 

األخالقية، الدينية(، فآلية الرصاع وتحقق الذات بينها 

وبني القيم الغربية وانتصار القيم االسالمية يف نهاية 

املطاف . 

االسالمية  القيم  تحليل متثالت  املتبع يف  املنهج  اما   

ودورها يف بناء الشخصية هو املنهج البنيوي السيميايئ 

أو  السياميئ(  )البنيوي،  املنهجني  بني  عالقة  مثة  اذ 

الغذامي  الله  ما عناه عبد  تعاون حي، وهذا  نظرة 

تحتوي  إضافية  مظلة  "السيمولوجية  إن  قال:  حني 

فيام تحتويه البنيوية"، ورأى يف أنها "ند نقدي يعضد 

النص  استكشاف  ويتضافر معها يف مسعى  البنيوية 

ودراسته عىل منطلقات األلسنية ومبادئها" )عبد الله 

الغذامي، الخطيئة والتكفري، ص41، 42(. فالسيامئية 

حاجة بنيوية والبنيوية حاجة سميائية  .

بعض  الدراسة من  تخل  فلم  البحث  اما صعوبات   

يتعلّق  ما  السيام  سبيلها  اعرتضت  التي  الصعوبات 

باملصادر، نضف إىل ذلك قلة الدراسات التي تناولت 

)أدب الشهيدة بنت الهدى( إال النزر القليل .

األخطاء  من  يخلو  ال  قد  البحث  هذا  فإن  وبعد   

بحسب تقديرنا، فحسبنا أننا بذلنا فيه ما وفقنا الله 

إليه، فإن وفقنا فام التوفيق إال من عند الله، وهو ما 

نصبو إليه، وأن أخطأنا فمن عندنا، وهذا دليل عىل 

نقصان املخلوق.

املبحث االأول : موجز عن حياة بنت الهدى

أ – الوالدة والنشأة

اإلمامني  مرقدي  تضم  مدينة  الصدر يف  آمنة  ولدت 

اإلمام  وحفيده  جعفر  بن  موىس  اإلمام  الطاهرين 

القبتان  حيث  السالم(،  )عليهام  الجواد  محمد 

الذهبيتان واملآذن األربع املحيطة بهام وهي تناطح 

السحاب، يف مدينة الكاظمية املتصلة البناء والعمران 

مبدينة بغداد، العام 1357 هـ - 1937م)2(، من عائلة 

علميّة مؤمنة، تعهدت بتبني اإلسالم بصفته عقيدة 

الهاشمي  النبوي  البيت  إىل  نسبها  يرجع  منقذة، 

املتصل النسب باإلمام موىس بن جعفر )ع()3(.

يعد والدها أحد كبار علامء اإلسالم يف العراق وهو 

الفقيه املحقق آية الله السيد )حيدر الصدر(، وتعد 

كرمية  فهي  أيضاً،  بارزة  علميّة  عائلة  من  والدتها 

العالمة الكبري الشيخ عبد الحسني آل ياسني وأخت 

املرجع الديني املحقق الشيخ )محمد رضا آل ياسني( 

وأخت املرجع الشيخ مرتىض آل ياسني)4(، احتضنت 
ً
تمثالت القيم االسالمية ودورها في بناء الشخصية  رواية الفضيلة تنتصر  لبنت الهدى اختيارا
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تركت  وقد  دينها،  عليها  ميليه  وربتها حسبام  ابنتها 

تجلت  إذ  ابنتها،  عىل  البالغة  آثارها  الصالحة  األم 

الوالدان  كان  كام  ومسريتها)5(،  وسريتها  سلوكها  يف 

الكريم ومنابع  القرآن  حريصني عىل تربيتها مبناهل 

حياتها  أمور  تكفل  الوالدان  تويّف  بعد  علومه)6(، 

وتربيتها أخواها السيد إسامعيل والسيد محمد باقر 

فقاما برتبيتها ورعايتها، إذ تلقت من العلوم الدينية 

حتى  الكثري؛  اليشء  والثقافية  االجتامعية  والشؤون 

غدت فيام بعد رائدة العمل اإلسالمي يف العراق)7(.

ب – دراستها. 

مل تدخل املدارس الرسمية امللكية، ال ليحرموها من 

العلم وهم أهله، فبيتها كان مدرسة، وخري مدرسة، 

بها  واهتم  املعهد،  ونعم  معهداً،  كانت  وعائلتها 

القراءة  مبادئ  علموها  حتى  أمها  وكذلك  أخواها 

والكتابة والحساب يف بيتهم العامر باإلميان والنابض 

تعليم  من  أولياها  ملا  مضافاً  واالجتهاد)8(،  بالعلم 

للدروس الحوزويّة كالنحو واملنطق والفقه واألصول 

التدرج  اإلسالمية، حسب مقتضيات  املعارف  وباقي 

لالستيعاب  االستعداد  فيها  أحسا  فقد  والتبسيط، 

الذيك)9(، إذ ينقل عن والدة آمنة تقول عنها: ))كانت 

متيل  كانت  إذ  صغرها،  منذ  والرتكيز  بالقراءة  تهتم 

تكن  فلم  للهدوء،  االنفراد يف غرفة خاصة طلباً  إىل 

انعزاليّة، بل كانت اجتامعية الطبع، لكنها ال ترى أن 

اجتامعيتها تفرض عليها أن تهدر الوقت وتبدد الزمن 

االنفراد  إىل  متيل  أنها  مفرغة،  أحاديث  حلقات  يف 

عىل  لتوفر  بل  انطواء،  دومنا  وتنعزل  بهدوء  للتأمل 

والبذل  للعطاء  وتهيأها  لتعدها  وشخصيتها  نفسها 

وجد  كام  الله(()10(،  سبيل  يف  ونفيس  غال  كل  من 

فيها السيد محمد باقر الصدر)قد( استعدادات رائعة 

من  تكتبه  ما  طريق  من  أديبة  أو  كاتبة  تكون  ألن 

النجف  رسائل إىل والدتها، حينام تسافر ومتكث يف 

من  ويزيد  االهتامم  عليها  يضاعف  فغدا  األرشف، 

حرصها وقابليتها عىل هذه املوهبة)11(. 

مدينة  إىل  الكاظمية  مدينة  الصدر  آمنة  غادرت 

النجف األرشف حينام قرر شقيقاها الرحيل إلكامل 

عاماً،  عرش  أحد  حينذاك  عمرها  وكان  الدراسة، 

الخاصة  والدروس  الكتب  تدرس  هناك  وأخذت 

وعلومه  والحديث  وأصوله  والفقه  وعلومها  باللغة 

كام درست األخالق وعلوم القرآن والتفسري والسرية 

النبوية. مضافاً إىل ذلك تلقيها العلوم الدينية، حيث 

واملؤلفات،  الكتب  مطالعة  عىل  الصدر  آمنة  اكبت 

أمست  لذا  واملعرفة،  اإلطالع  معامل  لديها  فاتسعت 

كالطبيب أو الحكيم الذي راح يدرس الطب ليكون 

معالجاً ملن أصابه املرض، والفقيه الذي يعلم الفقه، 

إىل  لالنتقال  أّهلها  ما  وهذا  عال،  مبستوى  فغدت 

مرحلة جديدة، هي دراسة املجتمع ومن ثم تشخيص 

يف  املسلمة  املرأة  تصيب  التي  خصوصاً  األمراض 

العراق والعامل اإلسالمي)12(، حتى صارت عاملة جليلة 

نعي  بيان  يف  )قد(  الخميني  اإلمام  عنها  قال  كام 

الشهيد محمد باقر الصدر )قد(: ))كانت من أساتذة 

العلم واألخالق ومفاخر العلم واألدب(()13(.

الذكريات  القبانجي: ))ومن  السيدة أم حيدر  تقول 

يف  كانت  عندما  أنها  مبارشة،  منها  سمعتها  التي 

الثانية عرش من العمر دعيت إىل حفلة عرس وكّل 

صبية يف مثل هذا العمر ترغب يف الذهاب إىل مثل 

فوجدته  حذائها  إىل  نظرت  ولكنها  الحفالت،  هذه 

عندها  وكان  الحفلة،  حضور  معه  ميكن  وال  ممزقاً 

)صندوق( تجمع فيه املال اليسري لتشرتي به يف نهاية 

الشهر كتاباً إال أنها مل تستعمل هذا املال لغرض آخر 

تذهب  ومل  )الحذاء(  رشاء  عىل  )الكتاب(  ففضلت 
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إىل الحفلة، وهذا يدل عىل اهتاممها ببناء شخصيتها 

ووجودها الذي أفاض بعد ذلك بالخري والربكة(()14(.

واالجتامعية  واألدبية  والدينية  الهوية)العلمية   – ج 

والسياسية(. 

 1 – العلمية والدينية: 

قديرة  ومربية  جليلة،  عاملة  الهدى  بنت  كانت 

ومفكرة إسالمية، وموضع ثقة أكابر مراجع املسلمني 

كاملرجع السيد الخويئ )قد(، وهذا ما جعلها ترشف 

مدارس  مثل  الرتبوية،  اإلسالمية  املشاريع  عىل 

النجف  الزهراء)ع( يف بغداد واملدارس اإلسالمية يف 

ومثابرتها  وجهادها  بسلوكها  أغنت  لقد  األرشف، 

بنت  مثلت  إذ  النسوية،  الساحة  وتأليفها  وفكرها 

جدتها  وسجايا  الرسالة  وخلق  اإلسالم  حياء  الهدى 

اإلسالم  خلق  فجسدت  الزهراء)ع(.  فاطمة  السيدة 

الكريم  القرآن  تعاليم  وأحبت  تجسيد،  األصيل خري 

وآمنت بها وترعرعت فيها وعاشت يف معينه النابض 

مع  تتعاطى  فكانت  وفعالً،  قوالً  ذلك  وعكست 

منهم  أحد  بني  تفرق  ال  اإلسالم،  بسامحة  الجميع 

بصدرها الرحب، وقلبها الكبري، تسمع شكاوى النساء 

ومشكالتهن وكأنها األم الحنون، فكانت سكناً لبنات 

لهّن  استقبالها  يف  الظاهرة  البسمة  فرتى  جنسها، 

تجيل عنهّن كربات الدهر.

امتازت بذكاء وفطنة إىل درجة عالية، وهذا ما جعلها 

كام  املعرفة،  وكسب  العلوم  تلقف  يف  قابلية  متلك 

حملت نفساً كرمية ويداً سخية، فرناها تكرم املحتاج 

املحتاجني  وتتفقد  املرىض  وتزور  الوسائل،  مبختلف 

وتصل إىل عوائل الشهداء، وتسأل عن حاجاتهم من 

بالدقيقة  تفرط  ال  الوقت  تحرتم  ملل،  أو  كلل  دون 

التي  والكثرية  الواسعة  أعاملها  رغم  إمكانها،  قدر 

تتطلب منها الوفاء بالوعود وااللتزام باملوعد، وهذا 

ما جعلها دائبة العمل ليالً ونهاراً)15(.

2 – الهوية االجتامعية: 

املحارضة  طريق  من  اإلسالمية  بالرتبية  القيام  أوالً: 

والدرس والندوة إذ قسم عملها يف هذا املضامر عىل 

النحو اآليت: 

عىل  املرشفة  لتكون  م،   1967 عام  يف  اختريت  أً– 

بغداد  من  كل  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  مدراس 

الصندوق  لجمعية  التابعة  املقدسة)16(،  والكاظمية 

الخريي اإلسالمي)17(، فوضعت مناهج تربوية تالئم ما 

تحتاجه املرأة املسلمة من األفكار اإلسالمية واألخالق 

التدرييس  الكادر  عىل  وتؤثر  املدارس،  لهذه  العامة 

الدروس  إعطاء  يف  املبديئ  الحافز  لديهن  وتنمي 

وكيفية التعامل مع الطالبات. 

كانت تقيم الندوات األسبوعية والشهرية يف املدارس 

التي ترشف عليها، وترشح فيها مبادئ اإلسالم وأسسه 

أوقات اسرتاحتهن  التلميذات يف  العظيمة، وتعايش 

وتستمع لهمومهن ومشاكلهن حتى العائلية منها، ما 

جعلها موضع حب وتقدير كافة الطالبات، والقدوة 

واملثل األعىل الذي يحذون حذوه وكان هذا األسلوب 

من العمل مينحها الفرصة يف التغيري العام لقطاعات 

واسعة من املجتمع والعوائل من طريق التأثري عىل 

بناتهم وهذا ما جعل السلطة يف العراق تفتح عيونها 

عىل الخطر الداهم عليهم من هذه املدارس، وما حدا 

بها إىل إغالقها يف عام 1972م، بقرار صادر من أعىل 

سلطة رئاسية يف الدولة)18(، ثم حولتها حكومة الثورة 

إىل مدارس تابعة إىل وزارة الرتبية، ثم ألغيت املناهج 

اإلسالمية، استقالت بنت الهدى من تلك املدارس، إال 

أن الحكومة أرادت املحافظة عىل الوجوه التي كانت 
ً
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تديرها، فأرسلت إىل إرجاعها غري مرة لكنها رفضت 

إذ  التعليم،  يف  مآربهم  لتمرير  أداة  تكون  أال  بغية 

تقول أحدى الطالبات: ))أنهم أرسلوا لها العديد من 

الكتب الرسمية يطالبونها بالرجوع(()19(، فسألت عن 

دواعي الرفض فتقول: ))مل يكن الهدف من وجودي 

إال نوال مرضاة الله، وملا انتفت الغاية من املدرسة 

بتأميمها فام جدوى وجودي بعد ذلك؟(()20(.

ب– اإلرشاف عىل املدرسة الدينية يف النجف األرشف 

إذ  )قد(  الخويئ  السيد  الديني  املرجع  أسسها  الذي 

قرابة  الهدى  بنت  استمرت  وقد  عليها،  ينفق  كان 

عرشة أعوام يف إدارتها إىل أن أغلقتها الحكومة عام 

كان  إذ  املسلامت،  من  العديد  منها  تخرج  1972م، 

املدرسة  هذه  عىل  اإلرشاف  يف  دوراً  الهدى  لبنت 

والتوجيه ووضع املناهج)21(.

استمرت يف سعيها التي تقوم به أسبوعياً بني النجف 

والكاظمية، مقسمة أيامها بني املدينتني دائبة الحركة 

والعمل، يحدوها بني أهدافها إميانها الكبري بإسالمها 

املغلوب  املسلم  وشعبه  اإلسالمية  بأمتها  واعتزازها 

مّد  الشهيدة  استطاعت  املدارس  تلك  وعرب  عليه، 

الجسور إىل الفتاة الجامعية لتتمكن من بث ظاهرة 

الحجاب يف أروقة الجامعات العراقية، بعدما كانت 

الجامعات وسيلة  تلك  أن مل تكن  خالية منها متاماً، 

بعض  بنات  كانت  طاملا  الحجاب،  لنزع  مهمة 

الحرم دخولها  تسفر حال   – العلمية  – حتى   األرس 

 الجامعي)22(.

3– الهوية األدبية 

لقد تم توزيع املآثر حسب زمن اإلصدار.

بعنوان)كلمة  قصصية  مجموعة  لها  صدر   – أوالً 

ودعوة( وهي يف أوائل الستينيّات.

حزيران  لها يف  املقالة صدر  كتابة  مجال  يف   – ثانياً 

1960م، أول مقال يحمل عنوان )النقد لبنت اإلسالم( 

تناولت تحرك بنات اإلسالم بلهجة ثورية رساليّة بينة 

بغية الخروج من الواقع املتخلف والتمسك بالعقيدة 

عمليات  متكن  من  خشيتها  عن  معربة  اإلسالمية، 

التغريب من نفوس جمهور النساء، صدر هذا املقال 

الثانية،  السنة   2 العدد  اإلسالمية  األضواء  مجلة  يف 

نتيجة  ))...وذلك  فيه  والتي جاءت  محرم 1380هـ، 

سوء فهمها لإلسالم والبعد عن روحه ومفاهيمه من 

ناحية، ونتيجة تغذية الثقافة االستعامرية املسمومة 

غزت  والتي  لإلسالم  املناقضة  مفاهيمها  نرشت  إذ 

بالدنا من ناحية ثانية((، وتقول أيضاً: ))هكذا ضاعت 

الوافدة  املفاهيم  وبني  لإلسالم،  الخاطئ  الفهم  بني 

من الغرب! وأصبحت املرأة املسلمة بني أمرين: فإما 

من  نصيب  وال  االجتامعي  الوجود  من  لها  حظَّ  ال 

املساهمة يف كل الحقول االجتامعية والفكرية، وإما 

امرأة متفرنجة قد تجردت من أنوثتها واعتربتها شيناً 

وعاراً((.

ثالثاً – صدرت لها رواية بعنوان ))الفضيلة تنترص(( 

من طريق سلسلة )من هدي اإلسالم(.

رابعاً – صدر لها كتاب))املرأة مع النبي "صىل الله 

هدي  )من  سلسلة  ضمن  من  وسلم((  وآله  عليه 

اإلسالم(. 

خامساً – صدرت لها رواية بعنوان ))امرأتان ورجل((.

بعنوان  قصصية  مجموعة  لها  صدرت   – سادساً 

))رصاع من واقع الحياة((.

سابعاً – صدر لها كتاب ))ذكريات عىل تالل مكة(( 
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بعد ذهابها الحج العام 1973م.

))الخالة  بعنوان  قصصية  مجموعة  صدرت   – ثامناً 

الضائعة(( كتبتها العام 1974م.

عن  ))الباحثة  بعنوان  رواية  صدرت   – تاسعاً 

الحقيقة(( العام 1979م.

عارشاً – صدرت رواية بعنوان ))لقاء يف املستشفى((.

4- الهوية السياسية
الشهيد محمد  السيد  الهدى تخطو مع  بنت  كانت 

باقر الصدر خطوة بخطوة مثل ظله، وهذا ما جعلها 

شديدة اللصوق به، فرناها تشاركه يف حله وترحاله، 

الطاغوت  مع  الهدى  بنت  وأخته  السيد  ينسجام  مل 

دّب  لذا  جربوته،  وطأت  تحت  يرضخا  ولن  الحاكم 

رصاع كبري بينه وبني ذاك النظام املقبور، فطالتهام يد 

الغدر وأدخلتهام السجون، وذات مرة حينام جاءت 

أزالم النظام املباد العتقال السيد خرجت بنت الهدى 

صارخة فيهم رصخة زينبية: ))أنظروا – وأشارت إىل 

الجالوزة الذين كانوا مدججني بالسالح – أخي وحده 

وبال سالح بال مدافع. أما أنتم فباملئات مع كل هذا 

العدد؟ ومل كل  السالح، هل سألتم أنفسكم مل هذا 

أنا أجيب والله ألنكم تخافون وألن  هذه األسلحة؟ 

تخافون؛  إنكم  والله  قلوبكم.  عىل  يسيطر  الرعب 

العراقيني  كل  وحده،  ليس  أخي  أن  تعلمون  ألنكم 

تعتقلون  ملاذا  وإال  بأعينكم،  ذلك  رأيتم  وقد  معه، 

فرداً واحداً ال ميلك جيشاً وال سالحاً بكل هذا العدد 

من القوات.... ثم وجهت خطاب إىل السيد الشهيد: 

اذهب يا أخي، فالله حافظك ونارصك، فهذا طريق 

أجدادك الطاهرين(()23(.

أمري  جدها  حرم  ويف  آخراً  جهادياً  موقف  لها  وكان 

املؤمنني)ع( شاكية له ما حّل بأخيها السيد، مخاطبة 

الجامهري وتدعوهم برضورة الثورة والنهوض فتقول: 

لقد  املؤمنني  أمري  يا  ياجداه،  الظليمة،  ))الظليمة.. 

الله  إىل  أشكو  إين  يا جداه،  الصدر...  ولدك  اعتقلوا 

ثم  واضطهاد(()24(،  ظلم  من  علينا  يجري  ما  وإليك 

خاطبت الحضور فقالت: ))أيها الرشفاء املؤمنون هل 

ستقولون  ماذا  ويعذب؟  يسجن  وإمامكم  تسكتون 

غدا لجدي أمري املؤمنني عليه السالم إن سألكم عن 

واحتجوا(( وتظاهروا  اخرجوا  وتخاذلكم؟  سكوتكم 

.)25(

فشهدت  النداء  ولبوا  الناس  هرع  ذلك  أثر  يف 

وأرادت  كبرية،  واحتجاجات  غفرية  مظاهرات 

فأطلق  الناس  متتص غضب  أن  الطاغوتية  الحكومة 

رساح السيد الصدر، لكن فرضت عليه اإلقامة الجربية 

الهدى  بنت  يوميات  حفلت  لقد  عائلته،  أفراد  مع 

طوال اإلقامة الجربية بكثري من املعانات سجلتها بعز 

يف كتاب عنوانه)أيام املحنة()26(.

جامدي  من  العرشين  املصادف  السبت  يوم  ويف 

األول العام 1400هـ، املوافق 5 نيسان العام 1980م، 

أمرت السلطة يف بغداد باعتقال السيد وأخته بنت 

الهدى، وبعد ثالثة أيام من التعذيب الشديد نالت 

آية  أخيها  مع  الشهادة  الهدى رشف  بنت  الشهيدة 

الله العظمى السيد محمد باقر الصدر... 

املبحث الثاين :الف�سيلة تنت�سر: مدخل: 
 )Character( الشخصية  مبفهوم  االهتامم  بدأ  لقد 

بأن  الفاعل  أهمية  عىل  علّق  حينام  أرسطو،  لدى 

من  يتحدد  إذ  يتكلم)27(،  أو  يفعل  وهو  إليه  ينظر 

جهة كونه يحيل إىل كينونة اإلنسان بصفته شخصاً 

ذاتاً حرة تعي وجودها)28(، من هنا مييز  أو  أخالقياً 

كانط بني معنيني للشخصية: 

ً
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مر�سل

م�ساعد
مو�سوعذات الفاعل

مر�سل اليه

معار�س

- شخصية أخالقية: تشري إىل الذات من جهة كونها 

ذات بعد أخالقي يحرتم مجموعة من الواجبات.

- شخصية سيكيولوجية: وهي الذات من جهة كونها 
تعي ما هو جوهري فيها)29(.

الحديث للشخصية فقد أطّل علينا من  أما املفهوم 

تحاول  دراسات  ظهور  أثر  النفس)30(،  علم  بوابة 

األعامل  اهتمت  كام  نفسيا)31(،  األدب  تفسري 

الشخصية  دراسة  أن  أال  بالشخصية،  أيضاً  املرسحية 

يف األعامل القصصية مل تر النور إالّ يف عرصنا هذا)32(، 

إذ أكتنف مفهوم )الشخصية( الغموض، أو التجاهل 

)فرجينيا  دعا  ما  هذا  والدارسني،  النقاد  قبل  من 

وولف( إىل قول: ))دعونا نتذكر مدى قلة ما نعرفه 

عن الشخصية(( محذرة من استمرار هذا الغموض، 

عينه  الجانب  ويف  صاغية)33(،  آذانا  تلق  مل  أنها  بيد 

نرى أن ميشيل زيرافا يؤكد األمر نفسه فيقول: ))من 

الصعب تحديد تعبري للشخصية األدبية(()34(. 

شهد مفهوم الشخصية تطوراً ملحوظاً مع الشكالنية 

والبنيوية وما تالهام من حركات ومناهج أدبية، وقد 

متثلت اإلرهاصات األوىل مع )توماشفسيك وبروب(، 

وأبعاده  الشخصية  مفهوم  تحييد  عىل  اعتمدت  إذ 

))إن  يقول:  فاألول  الحكايئ  العمل  يف  املركز  عن 

كنسق  القصة  فبإمكان  للقصة  ليس رضورياً  البطل 

البطل  عن  تاماً  استغناء  يستغني  أن  الحوافز،  من 

وسامته املحددة(()35(.

)الثبات  مبدأ  عىل  اعتمد  فقد  )بروب(  الثاين  أما 

لها، وهي  أهمية  ال  الحكائية  فالشخصية  والتحول( 

االستناد  ميكن  مميزة  سمة  يشكل  ال  متحول  كائن 

إليها، واألجدى للدراسات أن تتخىل عن هذا العنرص 

املتحول / املتغري، وأن تبحث يف بنية الحكاية )العنرص 

الثابت( وما تقدمه من وظائف)36(.

يف  الكبري  والتحول  التطور  كان  )غرمياس(  مع 

النحوي  األصل  تجىل  إذ  السيميائية،   / الدراسات 

)الفاعل- املفعول به()37( األساس الذي ارتكزت عليه 

نظريته، مع تأكيد مبدأ العالقات القامئة بني الفواعل، 

وقد حاول )غرمياس( أن يقدم صوغاً جديداً، محاوالً 

أن يفيد من سابقيه من طريق أمنوذجه ألعاميل ثاليث 

العالقات )ثنايئ األضداد(: 

- مرِسل/مرَسل إليه    -ذات/موضوع  

- ساعد/خصم. 

قد  أساسية  أمناطاً  الثالثة  العالقات  هذه  وتتضمن 

تتكرر يف أّي رسد: 

الرغبة أو البحث أو الهدف )الذات/املوضوع(.   -1

االتصال )املرِسل/املرَسل إليه(.   -2

اإلسناد املعني يف اإلعاقة )مساعد/خصم(.   -3

والشكل اآليت يوضح هذه العالقات: 



263

عىل  تعميمه  ألعاميل،  األمنوذج  هذا  من  والغاية 

األسايس  ومنطلقه  املختلفة،  الرسدية  الكتابة  أمناط 

يعتمد مفهوم العامل بوصفه وحدة بنيوية صغرى 

يقوم عليها الرسد)38(. 

مفهوم  عن  مخترصة  نبذة  أعطينا  أن   بعد 

هذا  يف  نتناوله  ما  نعرض  أن  علينا  الشخصية)39(، 

الفصل، فبادئ ذي بدء وجدنا أن مفهوم الشخصية 

قد عرف تصنيفات كثرية ومتنوعة، ومن أجل معرفة 

الروايئ، وجدنا أن مثة  النص  ثنايا  الفاعلة يف  الذات 

تصنيفات ارتبطت بالبناء الشكيل للشخصية ودورها 

داخل الخطاب الروايئ، والتي حددها روالن بورنوف 

 /2 الرئيسة  1/الشخصيات  هي)40(:  أنواع  بثالثة 

الشخصيات األساسية3/الشخصيات الثانوية. 

تحكم  التي  واألنظمة  القوانني  معرفة  أجل  ومن   

النظام النيص، والتي من شأنها تحديد املادة األدبية، 

ووصف أجزائها كام هي، وعالقة هذه األجزاء بعضها 

الدراسة  من  نفيد  أن  املمكن  من  فوجدنا  ببعض، 

التي قدمها غرمياس.

رواية ))الفضيلـــة تنترص((

أ – إحصاء الشخصيات وتصنيفها: 
يتنوع الفعل الذي تقوم به الشخصية داخل العمل 

الشخصية،  تصنيف  يتم  التنوع  لهذا  وتباعاً  الروايئ، 

درسوا  فالذين  الذاتية)41(،  خصائصها  أو  بصفاتها  ال 

بوصفها  الشخصية  إىل  نظروا  ألسنية  دراسة  الرسد 

عنرصاً من طريق 

ال  العنرص  وهذا  الحكايئ)42(،  املنت  داخل  عالقاتها 

مع  يقدمها  التي  العنارص  طريق  من  إال  له  وجود 

غريه)43(.

الرئيسة  الشخصية  تحظى  الرئيسة:  الشخصية   –  1

األحداث،  يف  مميز  دور  ولها  الروائيني،  باهتامم 

الرواية  يف  الشخصية  هذه  تؤديه  الذي  فالدور 

الذهن(( يف  استقراراً  ))أكرث  بأنها  توصف  جعلها 

يف  املطروحة  التجربة  فهم  عليها  يتوقف  كام   ،)44(

الرواية، وكذا مضمون العمل الروايئ، مضافا إىل ذلك 

أن ))الشخصية ال تحيا يف فراغ، فهي متثل املجتمع 

))الفاعل  تعد  إذ  وتنتسب(()45(،  إليه  تنتمي  الذي 

املركزي ومركز الجذب وتوجيه مختلف أفعال باقي 

الشخصيات(()46(.

يف  الشخصيات  بها  تقوم  الذي  الدور  متابعة  بعد 

الرواية وجدنا أن شخصية )نقاء( قد انفردت مبساحة 

يف النص، وهذا ما ينامز به البطل عند )جريار جينت(

عديدة  محاور  خالل  من  الدور  هذا  ويظهر   ،)47(

النص،  يف  الدرامي  الرصاع  حركة  فيها  استقطبت 

وهذه املحاور هي: 

محور: نقاء – سعاد. محور: نقاء – إبراهيم.  -

محور: نقاء – محمود.محور: نقاء – الراوي.

وتتضح هذه املحاور من طريق هذه الرتسيمة اآلتية: 

ً
تمثالت القيم االسالمية ودورها في بناء الشخصية  رواية الفضيلة تنتصر  لبنت الهدى اختيارا
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عىل  تهيمن  )نقاء(  شخصية  أن  املحاور  هذه  تبني 

شخصية  فمن  الشخصيات،  وحركة  الروايئ  املشهد 

سعاد إىل إبراهيم فمحمود فهي تعدُّ القاسم املشرتك 

يف املحاور األساسية كلها الذي مثلت النسيج الروايئ. 

ملثيل  ميكن  ))هل  )محمود(:  قول  يف  هذا  ويظهر 

أن  أفكاري  لتفاهة  ميكن  وهل  مبثلها؟  يغرر  أن 

تتالعب بأفكارها السامية؟ أنها يف حصن حصني من 

مثله  ونجد  عقيدتها(()48(.  وثبات  ومثلها  مفاهيمها 

أن روحك  أيضا يف قول )إبراهيم(: ))أنا واثق أيضاً 

الخرية  املثل  لكل  تتسع  ونقائها  بصفاتها  الطاهرة 

واملفاهيم العليا(()49(.

عدة  عالمات  تضمنت  صورة  الفقرة  هذه  تحمل 

التي ال تقف  القلب  أّدْت داللة واضحة هي طيبة 

االنتقام منها ويسعى  يريد  عند حد، حتى مع من 

إىل الحيلولة من دون تحقيق زواجها املنتظر، كذلك 

قوة القلب الذي جعل منها أي )نقاء( حصنا حصينا 

اإلنسان  تبعد  التي  املنحرفة  التيارات  مواجهة  أمام 

عن جادة الصواب، وعن ما يحمله من مبادئ وقيم 

خيوط  نجمع  أن  ميكن  هذا  طريق  فمن  سامية، 

الرواية كلها، وبالتايل فهم الفكرة التي تريد الكاتبة 

إيصالها إىل القارئ.

2 – الشخصية األساسية: متتاز هذه الشخصية بأنها 

تشغل مساحة كبرية يف الرواية، بيد أنها ال ترقى إىل 

مساحة الشخصية الرئيسية، وقد استحوذت شخصية 

أدتها يف منت  التي  املحاور  عليها، ذلك عرب  )سعاد( 

رواية ))الفضيلة تنترص(( فجاءت كاآليت: 

 – سعاد  محور:  نقاء.   – سعاد  محور:   -

محمود. محور: سعاد- الراوي.

وتتضح من طريق الرتسيمة اآلتية:  -

وقد  سعاد.  هي  ))تلك  فيقول:  الراوي  يتحدث 

سمعت أخرياً نبأ عقد قرآن بنت خالتها نقاء فبادرت 

إىل زيارتها(()50(. 

عالقاتها  طريق  من  الروائية  الشخصية  تعرف 

بالشخصيات األخرى، فقد حددها الراوي وهي بنت 

ثم  املحورية،  أو  الرئيسية  الشخصية  )نقاء(  خالة 

الراوي إىل وضع مضامني أو مساند ومراجع  يسعى 

تكونها، يك تنكشف يف العامل القصصية يف شكل دور 

محدود، ويتجىل مثل هذا يف قول )سعاد(: ))سوف 

اجعلها واحدة من آالف الفتيات املخدوعات اللوايت 

من  حياتهن  فتحطمت  األجنبي  النفري  وراء  رسّن 

أمل أضطر أخرياً  أو لست واحدة منهن؟  جراء ذلك، 

إىل الزواج من هذا الرجل التافه عىل أمل أن اشبع 

نهمي إىل املال وأمتتع مبا تصبو إليه نفيس من متعة 

ولهو؟(()51(. 

أن  املعروف  من  الثانوية:  الشخصية   -  3

من  لها  بد  ال  األساسية(  أو  )الرئيسية  الشخصيات 

ال  كام  الروايئ،  بالعمل  تنهض  يك  ثانوية  شخصيات 

ميكن أن تكون الشخصية املركزية يف العمل الروايئ 

إال بفضل الشخصيات الثانوية.

الشخصية  هذه  مع  الثانوية  الشخصية  تربط  قد   

حصل  كام  محددة،  قرابة  األساسية(  أو  )الرئيسية 

مع  الحال  وكذا  )نقاء(،  زوج  هو  إذ  )إبراهيم(  مع 
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)محمود( زوج )سعاد(، وتتفرع إىل: 

هذه  أوصاف  تكتمل  )إبراهيم(:  شخصية   – أوالً 

إىل  مدعاة  هذا  وكان  يشء،  بعد  شيئاً  الشخصية 

الشخصية  هذه  إىل  الكاتبة  تكّنه  ما  ملعرفة  التوق 

من أوصاف، إذ بدأت الكاتبة ببثها يف ربوع الرواية 

األصل  عريق  شاب  عىل  قرآنها  عقد  ))وقد  فتقول: 

يدير  )الليسانس(  شهادة  عىل  حاصل  املنبت  رفيع 

شخصية  ارتباط  النص  يظهر  تجارياً(()52(.  محالً 

)إبراهيم( مع الشخصية الرئيسية )نقاء( فهو زوجها، 

ثم تنتقل لبث أوصافها التي تنسجم مع ما حملته 

عىل  تتلو  ثم  حميدة،  خصال  من  )نقاء(  شخصية 

مسامعنا نجاحاته يف حياته االجتامعية، إذ يدير محالً 

تجارياً يدّر عليه أرباحاً طائلة، ومل يشغله العمل عن 

املواظبة عىل التعلم فقد حاز عىل شهادة الليسانس، 

كام يطمح إىل نيل شهادة الدكتوراه.

لشخصية  تالية  جاءت  )محمود(:  شخصية   – ثانياً 

إبراهيم، وهو أيضاً تربطه مع شخصية)سعاد( رابطة 

رجعت  ))وقد  فتقول:  الراوي  يتحدث  زوجها،  فهو 

يحصل  أن  بأمل  قضتها  مدة  بعد  أوربا  من  وشيكاً 

زوجها عىل شهادة جامعية(()53(، وتقول أيضا: ))ثم 

إين أريد أن أعيش حراً، فالبد من أن تكون زوجتي 

ذلك  عن  استعاض  ))وقد  وأيضا  أيضا(()54(،  حرة 

يشاء  ما  منها  ينفق  أبيه  عن  ورثها  التي  بأمواله 

هذه  وعرب  الراوي  يقدم  ولهوه(()55(،  مغامراته  يف 

اإلنسانية)56(،  التجربة  جوانب  من  جانباً  الشخصية 

إيديولوجية  عىل  املفرط  الغنى  تأثر  مدى  تظهر  إذ 

بحار  يف  غارقة  الشخصية  هذه  فغدت  الشخصية، 

الظلامت، ومفعمة يف حب اللذائذ املادية. 

 ب– اإلشتغال العاميل: 
مفهوم  تناولت  التي  والبحوث  الدراسات  توالت 

)اإلشتغال العاميل أو الربنامج الرسدي( منها: الدراسة 

التي قدمها )فالدميري بروب( واملوسومة بـ)مورفولوجيا 

تعد  إذ   ،1929 العام  الروسية(  الخرافية  الحكاية 

بداية حقيقية ومشجعة يف تاريخ التحليل القصيص 

من طريق النموذج التحلييل الشكيل والوظائفي)57(. 

لحظ بروب عن الحكايات موضوع دراسته والبالغة 

املئة حكاية أنها تتضمن نوعني من القيم هي)58(: قيم 

وأخرى  الوظيفة  أسم  عليها  وأطلق  بالثابتة  وصفها 

متغرية، تضمنت أسامء الشخصيات وصفاتها وأسامء 

األماكن، وقد ركز )بروب( عىل وظائف الشخصيات 

وعّدها أهم من الشخصية ذاتها، وبدأ يف خطة عمله 

القامئة يف األساس عىل القيم الثابتة، أي عىل وظائف 

الشخصيات التي أعطاها أسامء مصدرية مثل املنح، 

يف  الوظائف  هذه  حرص  إىل  وتوصل  املنع،  الفقد، 

إحدى وثالثني وظيفة)59(.

)غرمياس(  بدراسة  متثلت  فقد  األخرى  الدراسة  أما 

عالقات  عدة  تحكمه  األديب  النص  أن  يرى  وفيها 

يسري  الرسدي  النص  أن  مفيداً  الرسدي  النص  تنظم 

العالقات  من  شبكة  تحكمها  منطقية  ))آلية  ضمن 

والعمليات التي تنظم النص الرسدي(()60(.

ستة  من  غرمياس  عند  العاميل  النموذج  يتكون 

يتحدد  رأينا  كام  عالقات،  ثالث  عىل  موزعة  عوامل 

من طريقها محور داليل، يحدد طبيعة العالقة التي 

تربط بني طريف كل زوج، وطبيعة العالقة التي تربط 

بني األزواج الثالثة)61(.

ذات / موضوع: متثل الذات مصدر الفعل،   -

رغبتها،  موضوع  تحقيق  إىل  تسعى  التي  فهي 

إليها  تنتهي  التي  والحالة  الذات  غاية  املوضوع هو 

الحكاية، ويكون فعل الذات أما باتجاه إلغاء حالة ما 

أو إثباتها أو خلق حالة جديدة.

ً
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يجعل  ما  هو  املرسل  إليه:  املرَسل   / املرِسل   -

الذات ترغب يف املوضوع، ويدفعها إىل الفعل، 

فكل رغبة من طرف الذات يكون ورائها محرك 

الطرف  هو  إليه  واملرَسل  املرِسل،  هو  دافع  أو 

املفيد من الفعل )فعل الذات(، فتحقيق الذات 

هو  مفيد  طرف  نحو  موجهاً  يكون  للموضوع 

املرَسل إليه.

املساعد / املعارض: املساعد هو الذي يقف إىل   -

تحقيق موضوع  الذات ويساعدها عىل  جانب 

بني  عائقاً  يقف  الذي  هو  واملعارض  رغبتها، 

الذات وموضوع رغبتها، وبالتايل يعمل عىل وضع 
العراقيل أمام جهودها لتحقيق موضوعها)62 

1-  برنامج رسدي أول )رغبة أوىل(.

وضعت  األوىل(:  )الرغبة  املوضوع  العامل   – أوالً 

)نقاء( وهي العامل الذات يف الرواية معايري اختيار 

الزوج املناسب الذي تحظى معه بالسعادة الحقيقية 

واهية،  أسس  عىل  القامئة  املوهومة  أو  املزيفة  ال 

تتزوج بشخص يحمل هذه  أن  )نقاء( يف  ترغب  إذ 

املعايري املبنية عىل أسس دينية، فيتحقق من طريق 

السعادة، والعيش يف حياة حرة كرمية ملؤها الحب 

)نقاء(:  قول  يف  هذا  مثل  ونجد  والسكينة،  والوئام 

))إن الحياة الزوجية التي تقوم عىل أسس صحيحة 

زوجية  حياة  ستكون  التي  هي  واملثالية  املثل  من 

مثالية(()63(. 

 ثانياً – العامل املرِسل: )كونها أنثى(. 

ثالثاً – العامل املرَسل إليه: )الذات(. 

رابعاً – ممثلو العامل املساعد: يتمثل هذا العامل يف 

إليها،  اإلصغاء  )إبراهيم(، فقد كان يحسن  شخصية 

مثل  ويظهر  )نقاء(.  شخصية  عليه  تتكئ  ما  وغالباً 

إليك ال  االستامع  لذة  ))إن  )إبراهيم(:  هذا يف قول 

القوة  منه  ومتد  األرض(()64(.  وجه  عىل  لذة  تفوقها 

وعظيم الثقة، ونجد مثل هذا يف قول )نقاء: ))أنت 

متكنني من أن أثق بنفيس، وتهبني القوة يف االعتامد 

عىل سلويك وترصفايت(()65(. 

شخصية  مثلت  املناوئ:  العامل  ممثلو   – خامساً 

لها  فكان  الرغبة  تحقيق  من  املعيق  الدور  )سعاد( 

الراوي:  قال  الرواية.  إليها  تشري  إذ  معروفة،  دوافع 

إبراهيم يف شخص  من  تنتقم  أن  إىل  تسعى  ))هي 

نقاء، وأن ال تدع نقاء تفوز به دونهام(()66(. فتحاول 

أن تثري العقبات لتحول من دون تحقيق هذه الرغبة، 

إذ تقول: ))إلنك تجهلني معنى أن تتزوج فتاة عرصية 

مثقفة من رجل متدين وتجهلني ما يستوجب ذلك 

من قيود وحدود وأحكام صارمة(()67(.

وتتضح الرغبة األوىل عرب الرتسيمة اآلتية:

 

كونها اأنثى

اإبراهيم
الزواجنقاء

الذات

�سعاد
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2-  برنامج رسدي ثان )رغبة ثانية(.
أوالً – العامل املوضوع: يسعى )محمود( إىل التحّول 

جميع  اسرتجاع  محاوالً  حساباته  فيعيد  سلوكه،  يف 

سلوكه  من  جناه  الذي  ما  ويتذكر  حياته،  مراحل 

وطريقته يف الحياة، سوى املال وحتى املال مل يحصل 

بدد  قد  هو  وها  أبيه،  عن  ورثه  فقد  بنفسه  عليه 

نصفه، وأخذ يفكر ما الذي يبقى لديه بعد أن يبدد 

أن  يعلم  وهو  وشهواته،  ملذاته  عىل  أمواله  جميع 

بزوجته  املتمثل  وسطه  يعتزله  تالشت  إذا  ثروته 

إىل  وشعر)محمود(  )املنحرفني(،  وأصدقائه  )سعاد( 

املرير،  الواقع  هذا  من  ينتفض  أن  يف  ماسة  حاجة 

وأخذ يردد يف نفسه ويقول: ))عوامل الخري أوفر من 

عوامل الرش، والصالح أقوى من الفساد(()68(.

ثانياً – العامل املرِسل: الخوف عىل املال، املصري. 

ذلك  أمثر  )الذات(:  إليه:  املرَسل  العامل   – ثالثاً   

النور الذي أرشق عىل جنبات روحه، وشحذ يقظته 

الفاين وأغراه  الجسد  اإلنسانية، بعد أن شغله ذلك 

املال املتاليش، وبدأ يفكر فيام قالته )نقاء(: ))ارجع 

إىل نفسك وأنقذها قبل فوات األوان(()69(، إذ ملس 

وال  الرثوة،  وال  املال  يعنيها  ال  الذات  أن  )محمود( 

السعي  أجل  من  أمواله  أفنى  الذي  الجسد  ذلك 

إال  تكون  أن  تعدو  ال  التي  والهفوات  النزوات  إىل 

نزوة عابرة وكذلك الهفوات وأن عظمت ما هي إال 

أحداث مندثرة. 

رابعاً – ممثلو العامل املساعد: متثل بشخصية )نقاء( 

باملعاين  املحّمل  الرائع  وأسلوبها  فكرها  ساهم  إذ 

تذليل  يف  العذبة،  الطاهرة  النغمة  ذو  السامية، 

))ووّد  إصالحه.  دون  تحول  كانت  التي  العقبات 

بأفكارها  حسسته  فقد  نقاء  مع  املقام  به  طال  لو 

وآرائها(()70(. لقد جعلته يعيش يف دوامة من األفكار 

))إن  له:  نقاء  تقول  إذ  عليه،  تسيطر  باتت  التي 

بالتوبة(()71(.  تغفر  والخطايا  بالندم،  متحى  األخطاء 

شكل حافزاَ يحذو به إىل تحقيق رغبته.

وشخصية  املايض  املناوئ:  العامل  ممثلو   – خامساً 

)سعاد( التي تعد جزءاَ منه، إذ شكال العامل املعيق 

الذي  الخاتم  صاحبة  ))لكن  )محمود(:  يقول  إذ 

نسيان  وبني  بيني  تحول  التي  أصبعي...هي  يطوق 

الراوي:  قول  أيضاً  هذا  مثل  ونجد  املايض(()72(. 

))وجهته هي إىل الناحية التي تريدها والتي تحقق 

لها الحرية الكاملة(()73(.  وتتضح الرغبة الثانية عرب 

الرتسيمة اآلتية: 

املال وامل�سري

نقاء
حممود

 التحول 
يف 

ال�سلوك

الذات

املا�سي 
و�سعاد

املناوىءاملساعداملرسل إليهاملرسلاملوضوع

سعادإبراهيمالذاتكونها أنثىالزواج

املايض وسعادنقاءالذاتاملال واملصريالتحول يف السلوك

ً
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ج – هوية الشخصيات الرئيسة: 

الصفات  فيه  متتزج  مركّب  الروائية  الشخصية  إن 

فيه  تؤدي  الذي  الوقت  يف  فهي  كلها،  اإلنسانية 

الكاتب ورؤيته،  نقل رسالة  االجتامعية يف  وظيفتها 

إذ يعتمد عليها يف طرح الجوانب الخفية من حياة 

دامئا  يتوخى  فالكاتب  منها)74(،  الظاهرة  ال  الناس، 

التي  الفكرة  بوصفها  الشخصية  بعنرص  ًاالهتامم 

فبالرغم  بأكمله،  الفني  العمل  بناء  حولها  تتمحور 

عملية  يف  املهم  ودوره  روايئ  عنرص  كل  أهمية  من 

العنارص األخرى مبثابة  تركيبة  الفني أصبحت  البناء 

ظالل مكملة ومؤطرة للشخصية، وبالرغم من ))إن 

الداخلية  عواملها  الرواية  يف  الدرامية  للرصاعات 

واألزمات  االجتامعية  الرصاعات  طبيعة  من  النابعة 

أن  نكتشف  أننا  إال  الروائية،  بالشخصيات  الخاصة 

ال  الرصاعات  بهذه  الخاصة  الداخيل  الجدل  قوانني 

الحدث  مسار  تحديد  يف  دامئاً  الحاسمة  هي  تكون 

وغامضة  رسية  قوى  هناك  أن  نلحظ  بل  الروايئ، 

عىل  األقوى  التأثري  لها  يكون  الخارج...  من  منبعثة 

مصائر الشخصيات الروائية(()75(. 

1-)نقاء(: 

أوالً – الجسدية: متثلت يف قول )سعاد(: ))إنها بيضاء 

شقراء عسلية العينني، بيضوية الوجه، متوسطة الطول 

رشيقة القوام، ثم أن لديها خاالً أسود فوق رقبتها من 

الجهة اليمنى(()76(. يتحدث الراوي عن)نقاء( ويظهر 

هذه الصفات ؛ يك يستمر)محمود( مبالحقة )نقاء(، 

إذ أنه كان سافراً يف هكذا مغامرات.

ثانياً – النفسية: يقول الراوي: ))كانت مساملة، وكان 

يف  وهي  خالتها  بنت  تجابه  أن  عليها  العسري  من 

بلهجة صارمة(()77(،  أو تكلمها  ضيافتها بكالم شديد 

ويقول عنها أيضاً: ))فهي بطبعها هادئة ال تسرتيح 

إىل الخصام(()78(، تقدم الكاتبة هذه األوصاف؛ ألجل 

وحركاتها  الشخصية  سلوك  إىل  القارئ  نظر  لفت 

وأوضاعها وليتمكن من االقرتاب من أحداث الرواية.

للناس،  الخري  فعل  )نقاء(  تحب  األخالقية:   – ثالثاً 

العاطفة  إنسانية.))لكن  بعاطفة  معهم  وتتعامل 

من  أنبهك  أن  إىل  يب  دفعت  التي  هي  اإلنسانية 

كان  عندما  لـ)محمود(  قالته  ما  هذا  غفلتك(()79(. 

محتاجاَ إىل من يوقظه من غفلته، وانتشاله من الدرك 

الذي أنزلته خطاياه فيه، ويف املضامر ذاته، قد أثار 

الحدث الذي ترتب عليه أصالح شخصية )محمود( 

الغبطة لديه وجعله يدعوها بـ))إنك مالك طاهر يف 

صورة إنسان(()80(، كام شكلت )حادثة القرط واملرأة 

جعل  ما  وهذا  بامتياز،  إنسانياً  أثراً  املنكودة()81( 

القارئ يشعر بصدقية هذه األحداث وواقعيتها، إذ 

أنها حفلت بتجارب إنسانية معاشة وقتئذ. 

رابعاً – الدينية: فتاة مهذبة نشأت يف أحضان أرسة 

مستقيمة، حريصة عىل اآلداب الدينية، متخذته مبدأ 

السعادة والرضا،  وعقيدة ونظاماً، وترى يف تحقيقه 

قول  يف  هذا  ونجد  النعمة،  هذه  عىل  الله  شاكرة 

)نقاء( وهي تحاور)سعاد(: ))هل أمتكن أن أفهم أن 

زوجك رجل متدين؟! نعم والحمد لله(()82(، أن جّل 

ما عنته الكاتبة هنا، هو عرض منوذج يحتذا به، وهذا 

ما نراه ماثل يف قول )إبراهيم(: ))أحريص أن تكوين 

بشخصك وسلوكك نعم الجواب، وأجهدي أن تجعيل 

من نفسك أمنوذجا للفتاة املسلمة السعيدة(()83(.

2-)سعاد(: 

أوالً – الجسدية: متثلت يف قول )نقاء(: ))جميلة جداً 
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كانت  واألناقة(()84(،  الرشاقة  يف  آية  إنها  إبراهيم  يا 

))كانت  الراوي:  عنها  فيقول  بنفسها  االعتناء  كثرية 

سعاد تتألق يف حلة زرقاء داكنة، وقد زينت صدرها 

الجامل  رائعة  وبدت  بالحيل  وساعدها  وجيدها 

يتشكل  تلك  أو  الصفة  األناقة(()85(. من هذه  بالغة 

بعض  اتخاذ  يف  بالتايل  ليسهم  انطباع؛  القارئ  لدى 

القرارات إزاء هذه الشخصية، وهذا مدعاة ملشاركة 

القارئ يف مجريات الحدث. 

يتيمة،  ربيت  وطائشة،  نزقة  فتاة  النفسية:   – ثانياً 

فقد توىف والدها وهي ال تزال طفلة، أفرطت أمها يف 

الغرور والطيش، ونجد مثل هذا  لذا ركبها  تدليلها، 

يف قول الراوي: ))استقلت سيارتها، وانطلقت بأقىص 

رسعة، وكأنها كانت تحاول أن تصب جام غضبها عىل 

من  االنتقام  إىل  تسعى  املتحركة(()86(،  اآلالت  هذه 

إبراهيم يف شخص نقاء، فتقول: ))سوف احرم نقاء 

لن  قبل، سوف  نفسه من  إبراهيم كام حرمني  من 

أمكنه من الحصول عىل غايته املنشودة(()87( تعرض 

)بنت الهدى( البيئة الحاضنة لهذه الشخصية ؛ من 

أجل إعطاء مسوغ لهذه الهوية، والواضح أن الكاتبة 

أن تعطي  املسترشية وتحاول  األمراض  تعرض هذه 

عالجاً لها. 

مع  تتاميل  املشاعر  متقلبة  فتاة  األخالقية:   – ثالثاً 

الهوى مينة ويرسى، بغية التحكم بعواطف الجميع، 

والسيطرة عىل كل من تعارشه، ال يهمها سوى ذاتها 

فحسب، لذا نرى الراوي يقول عنها: ))متتم املهندس 

أنها تتمكن من  ببضع كلامت شكر، وشعرت سعاد 

أن تستحوذ عليه بسهولة، وأنها قد تجعل منه أداة 

تلوح بها إىل صالح(()88(. من هنا تربز صورة الذات 

املتصارعة يف معرتك الرواية.

كانت  إذ  دين  ألي  تنتمي  تكن  مل  الدينية:   – رابعاً 

يشء  ألي  الخضوع  وعدم  التحرر  إىل  ترنو  دعواتها 

هذه  ليست  ))أو  تقول:  نراها  لذا  الدين،  يفرضه 

األطواق امللعونة تلتف حول رأسك وعنقك الجميل؟! 

قوامك  يحجب  العريض  األسود  املعطف  ليس  أو 

اللدن عن األبصار ويربزك عىل شكل كيس يتساوى 

هذا  طريق  من  يتجىل  والعرض(()89(.  الطول  فيه 

صميم حبكة الرواية. 

3-)إبراهيم(. 

والنشاط،  بالحيوية  مفعم  شاب  الجسدية:   – أوالً 

يدير محالً تجارياً يستورد فيه البضائع من الخارج، 

وهو  )البكالوريوس(  الليسانس  شهادة  عىل  حصل 

يطمح إىل الحصول عىل الدكتوراه، كان هذا مدعاة 

لشحذ الهمم وإيقاظ النفس من الغفلة، وهو جّل ما 

عنته الكاتبة يف رواية))الفضيلة تنترص((.

اإلضاءة  أسلوب  الكاتبة  تستعمل  النفسية:   – ثانياً 

اقتىض  فكلام  الشخصية  هوية  رسم  يف  املتفرقة 

من  جانباً  تكشف  إضاءة  قدمت  الرسدي  املوقف 

الشخصيات  مع  خصوصاً  تلك  أو  الشخصية  هذه 

ال  فاملتلقي  )إبراهيم(  مع  حدث  كام  الرئيسية 

يستطيع أن يتصور هوية متكاملة لهذه الشخصية إال 

من طريق مشاهد متعددة منها، تقول )نقاء(: ))هو 

لني الجانب، سهل العريكة، مسامل إىل أقىص حد(()90(. 

الرواية  قراءة  من  نستشف  األخالقية:   – ثالثاً 

فعل  إىل  تسعى  نراها  الشخصية،  هذه  ومتابعة 

)نقاء( حينام تضعف  الناس، فهذه  الخري ومساعدة 

تلجأ إليه لشحذ همتها واستبصارها، إذ يعد العامل 

املساعد يف الرواية عامة. 

ً
تمثالت القيم االسالمية ودورها في بناء الشخصية  رواية الفضيلة تنتصر  لبنت الهدى اختيارا
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رابعاً – الدينية: شاب مسلم محافظ وواقعي يؤمن 

باإلسالم بصفته مبدأ وعقيدة ونظاماً، فيقول الراوي 

عنه: ))شاب عريق األصل رفيع املنبت(()91(، ونلحظ 

ليملك  الرشعي  بالعقد  عجّل  أيضاً.))وقد  هذا  مثل 

حريته يف االتصال بعروسه(()92(، تسعى الكاتبة ألن 

تربز من هذه الهوية قيم الذات املتصارعة يف الرواية. 

4-)محمود( 

أوالً – الجسدية: شاب كثري أألناقة، كان يصفف شعره 

تتدىل  شعره  بعض خصالت  يجعل  طريقة،  بأحدث 

عىل جبينه، وقد دهنت وصبغت، إن هذه الصفات 

الشخصية  هذه  عن  انطباعاً  يأخذ  القارئ  تجعل 

البايل  الجسد  هذا  عىل  انشغل  أن)محمود(  مفاده 

عن كّل شاغل.

تنترص((  ))الفضيلة  النفسية: مل تظهر رواية   – ثانياً 

أي أشارة تدل عىل توافر هذه الهوية.

ثالثاً – األخالقية: تضافرت عوامل عدة وهذا ما جعل 

الكبرية  الرثوة  منها  الصورة،  بهذه  تأيت  الهوية  هذه 

التي ورثها عن أبيه، وزواجه من )سعاد( وهنا يقول 

الراوي: ))أساليب لهوه ومجونه هي التي علّمته إياه 

وهي  معه  تعيش  أن  لها  يتسنى  ليك  عليها،  ودلّته 

النزوات  كثري  جعلته)سعاد(  تريد(()93(،  كام  حرة 

والهفوات، إال أنه كام تقول عنه: ))أنت طيب القلب، 

حياته  يف  )نقاء(  ظهور  كان  رحيم(()94(،  وأنت  نعم 

أثراً كبرياً يف تغيري كثري من املفاهيم املغلوطة، وهنا 

يقول الراوي الداخيل )نقاء(: ))إنك عىل خطأ فضيع، 

فإّن املال الذي تضعه أنت قبل كل يشء وفوق كل 

يشء، ما هو يف الواقع غري خديعة ورساب قد يتالىش 

يف ملحة عني، فال يخلف وراءه غري الحرسة والندم((

يقول:  إذ  التحول،  إىل  يسعى  جعله  ما  وهذا   ،)95  (

تبدلت  فقد  جديد،  من  ولدت  وكأين  نفيس  ))أرى 

جميع مفاهيمي عن الحياة(()96(.

رابعاً – الدينية: مل نر لهذه الهوية حضوراً يف الرواية 

سوى أنه مسلم إال أنه غري عامل بإسالمه، وهذا ما 

انسجم مع هويات الشخصية األُخر.

د- آلية الرصاع وتحقق الذات: 

اإلسالمية  القيم  اعتنقت  قوى  بني  الرصاع  احتدم 

ومتثلت بشخصية )نقاء( وقوى اعتنقت القيم الغربية 

فيه  يربز  الرصاع  وهذا  )سعاد(،  بشخصية  ومتثلت 

املحتوى العقائدي بني دعويت الفضيلة والرذيلة، وهو 

ما تعاين منه حياة كل مسلم ومسلمة، تبدأ )سعاد( 

بشن حملة شعواء عىل )نقاء( وما تحمله من قيم 

ومبادئ بغية أضعافها من طريق التشكيك مبا تحمله، 

الحياة  أبواب  عىل  اآلن  تقفني  ))أنت  لها:  تقول  إذ 

مستقبلك(( تشوه  أن  الرجعية  األفكار  متكني  فال 

النظر  إعادة  إىل  )نقاء(  تدعو  أن)سعاد(  نلحظ   )97(

فيام تؤمن وتعتقد، محاولة منها ألجل التذكري ببوابة 

الحياة فتقول لها أنت جميلة ويف مقتبل العمر فال 

أو  عليك  تسيطر  أن  الرجعية  األفكار  هذه  تدعي 

إىل  تنتقل  ثم  اآليت،  مستقبلك  نور  تطفأ  أن  تحاول 

إسقاط من يحمل القيم اإلسالمية التي اعتنقها زوج 

)نقاء( وهو )إبراهيم(، إذ تقول: ))لكن الرجال ليسوا 

كالنساء، أنهم يخدعون زوجاتهم بأساليب وأساليب، 

العفة والفضيلة، فهم يحتجزونها  الدين ومنها  منها 

يف الدار بحجة أنها مسلمة، ويضنون عليها بكّل غاٍل 

ونفيس بربهان أنها عفيفة فاضلة(()98(، فرتد )نقاء( 

ذلك  السعيد،  بالعش  االحتجاز  عىل  وتطلق  عليها 

الطري قشة بعد قشة،  أو  الحامم  يبنيه  الذي  البيت 

هذا  تدريجياً،  البيت  بناء  طبيعة  الكاتبة  تظهر  إذ 
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من جانب أما الجانب اآلخر أن الطري شديد التمسك 

بعشه.

ألن  ذلك  ؛  إليه  تصبو  كانت  فيام  )سعاد(  تفلح  مل 

الكامنة يف تطبيق القيم اإلسالمية واملعاين  السعادة 

النبيلة التي تختزنها وقبل هذا وتلك جسدت املثل 

اإلنسانية العليا فيها قوة دفع حقيقية ملحرك السري 

نهاية  يف  واالنتصار  نقيضاتها  مع  الرصاع  ساحة  إىل 

بوضع  وفكرت  تضعف  مل  )سعاد(  أن  بيد  املطاف، 

)نقاء(  إلغواء  إرسال)محمود(  هي  جديدة،  خطة 

مغتنمة فرصة سفر )إبراهيم(، إذ هو كام تقول سعاد 

عنه: ))دائب عىل تتبع الغواين، وترصد الفاتنات، فام 

الذي يؤثر عيّل إذاً كانت أحداهن نقاء(()99(. معتقدة 

بأنه يتمكن من إغوائها، فهو ميلك أشد األساليب أثراً 

وأرسخها يف القلوب، وهو املال، إال أنها أخفقت أيضاً 

))إن  )محمود(:  يقول  وهنا  غايتها،  إىل  الوصول  يف 

وأمثال  سعاد  رّش  تقيها  جيوشاً  نقاء  السيدة  لدى 

)نقاء(  لدى  واملطاولة  اإلباء  روح  أن  كام   ، سعاد(( 

وإميانها بقيمها العليا ومثابرتها يف مقاومة إغراءات 

الصدد  هذا  ويف  هدايته،  يف  أوكلها  آتت  )محمود( 

املبارش  غري  السبب  سعاد  ))كانت  يقول)محمود(: 

تبعثني  أنها  تقدر  كانت  النور،  مطلع  إىل  لهدايتي 

ينتظرين  كان  الذي  هو  النور  ولكن  الظالم،  نحو 

هناك(()100(. وتتضح آلية الرصاع وتحقق الذات من 

طريق هذه الرتسيمة: 

الخامتة

القيم  متثالت  يف  عدة  بدالالت  الدراسة  خلصت 

االنسانية ودورها بناء الشخصية يف رواية ))الفضيلة 

تنترص(( نذكرها فيام يأيت: 

واملحور  الروايتني،  الذات يف  العامل  املرأة  أ – متثل 

الرئييس الذي يدور حوله الحدث، ))أنها أسئلة 

عىل ألسنة بعض الفتيات((. ))حاويل أن تكوين 

خري جواب((.

ب– متر الشخصية مبراحل من املد والجزر النفيس، 

بيد أن قناعتها ال تتغري، إذ متتلك من الخصوصية 

بقدرة  تتمتع  أنها  كام  الكثري،  اليشء  والتجذر 

فائقة عىل االلتزام مبوقفها مهام كانت الظروف، 

وهذا ما مينح الشخصية عمقها اإلنساين والفني، 

يف  و)سعاد(  )نقاء(  الشخصيتني  يف  هذا  متثل 

رواية ))الفضيلة تنترص((.

الشخصيات  عامل  يف  املحركة  القوة  الدين  ميثل  ج– 

وهذا ما نلمسه يف عموم الرواية.

قاموس  من  اإلنسانية  العاطفة  عنرص  يغيب   – د 

الشخصيات غري السوية أن جاز التعبري يف رواية 

))الفضيلة تنترص((، وقد متثل هذا يف شخصية 

وبريق  املال  وراء  اللهاث  شغفها  إذ  )سعاد( 

حضور  ذلك  نقيض  عىل  والنزوات،  الذهب 

والتي  السوية  الشخصية  يف  اإلنسانية  العاطفة 

ً
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متثلت يف )نقاء(، وهذا ما جسده )حادثة القرط 

واملرأة املنكودة(. 

مفادها  حقيقة  األديان  اندماج  مرشوع  حقق  هـ– 

أن الواقع آنذاك يؤمن بالحب كام يؤمن بحوار 
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املقدمة:

وبنائهم  أفرادها  تعليم  املجتمعات عىل  تحرص كل 

يف  فتسلك  اإلنسانية  الشخصية  مناحي  مختلف  يف 

وتتم  والتعليم،  الرتبية  يسمى  مزدوجا؛  مسارا  ذلك 

هاتني العمليتني بالتزامن؛ الفرد متعلم يتلقن ويبنى 

العليا  الغاية  والتعليم  الرتبية  والتزال  واحد،  آن  يف 

للمدرسة يف كل املستويات التعليمية، ولكونها ترتبط 

وهذا  والهدم  البناء  دائم  منتوجا  منه  يتولد  مبسار 

الزعيم  رأي  بزوغ  مع  النظامية  املدرسة  بداية  منذ 

يف  رأيه  متثل  حيث  كينغ،  لوثر  مارتن  الربوتستنتي 

القراءة الشخصية للنصوص  أن الخالص يعتمد عىل 

، إضافة  املقدسة وال يعتمد عىل سلطة االكلريوس1 

من  األيام  تلك  يف  العام  املزاج  يحكمه  كان  ما  إىل 

يك  القديم  الحرية، واالنفالت من  إىل  الدعوة  بداية 

تعمل عجلة التطور وتنطلق، ومن ثم ينتقل االنسان 

إىل  لوجودها  متحسس  أو  للطبيعة  مكتشف  من 

مسيطر عليها ومخضع لها، ألنه يف نظر الفكر الغريب 

االنسان،  إلرادة  يخضع  أن  يجب  عدو  الطبيعة  أن 

بعكس الفكر اإلسالمي الذي يرى أن الطبيعة مسخرة 

قال  مبواردها،  ويلطف  يؤاخيها  أن  يجب  لإلنسان 

تعاىل: "وسخر لكم ما يف الساموات واألرض جميعا 

منه إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون" الجاثية 12.

املتحدة  الواليات  استقالل  عند  1776م  سنة  ويف 

األمريكية كانت تعاين من انقسامات كثرية باإلضافة 

ومشاكل  العبودية  مثل  املشاكل  من  الكثري  إىل 

لحل  التفكري  أوجب  والرضائب...  والهجرة  حكومية 

هذه املشكالت وتوحيد البالد، قرر أن نظاما تعليميا 

ذلك  إىل  دعا  من  أوائل  ومن  مطلوبا،  بات  رسميا 

يجعل  النظام  هذا  "إن  قال:  راش)( حيث  ريتشارد 

الناس أكرث انسجاما باإلضافة إىل أنه يجعلهم أنسب 

للشكل الرسمي للدولة مع إمكانية قيادتهم بطريقة 

أول  مؤلف  الفكرة  لهذه  املنارصين  ومن  وديعة" 

قال:  حيث  ويبسرت)(  نوح  متكامل  أمرييك  قاموس 

"إن هذا يرسخ يف عقول الشباب األمريكان الطهارة 

ذلك  منذ  أصبحت  املدرسة  فإن  وعليه   ، والحرية"2 

خادمة  فهي  رضورة  من  أكرث  هذا  يومنا  إىل  الحني 

للمجتمع تحافظ عىل طابعه وهويته وضامنة لتوجه 

الدول والحكومات يف سياساتها العامة، وعليه كانت 

كلام حصل  تتوقف  ال  الرتبوية مستمرة  اإلصالحات 

تحول محيل أو دويل ملسايرته ومنه كانت اإلصالحات 

 املقاربة القيمية يف مناهج االإ�سالح الرتبوي اجليل
الثاين للمرحلة املتو�سطة: اللغة العربية اأمنوذجا

عبد الرحمن تلي
أستاذ محاضر أ، قسم العلوم االجتماعية، جامعة 

لونيسي علي، البليدة -2
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يف الجزائر منذ استقاللها وآخر اصالح كان يف السنة 

بإصالحات  يسمى  ما  أو   2017/2016 الدراسية 

الثاين  الجيل  امتدادا الصالح  الذي جاء  الثاين  الجيل 

بالكفاءات  املقاربة  اعتمد  والذي   2004/2003

هي  والتي  القيمية  املقاربة  الثاين  الجيل  وأضاف 

موضوع مداخلتنا يف هذا املؤمتر الذي تفضل بعقده 

وهي  بالهند  كرياال  بجامعة  العربية  اللغة  قسم 

مشكورة عىل هذا املجهود.

1- اإلشكالية: 

كانت وظيفة العلم يف الحضارات التي قادت العامل 

اإلسالمية،  الحضارة  فيها  مبا  األوروبية  النهضة  قبل 

تجيب عن سؤالني أساسيني هام: ملاذا؟ وكيف؟، ملاذا 

نبحث؟ أو ملاذا نصنع؟ وجواب هذا السؤال يتعلق 

بالجانب األخالقي، وهو املحدد لالنتقال إىل اإلجابة 

عن السؤال الثاين كيف؟؛ كيف نبحث وكيف نصنع...

الكثري  حلت  البرشية،  لصالح  العلم  نتائج  كانت 

وعند  االنسان،  طريق  اعرتضت  التي  العضالت  من 

مجيء النهضة األوروبية وأخذت مقود قيادة العامل 

وإعالن  الديكاريت  املنطق  ظهور  عند  وبالضبط 

منيعا  سدا  تقف  كانت  التي  الكنيسة  مع  الطالق 

أمام كل انجاز علمي يظهر خارج أسوارها، وأقيمت 

املحاكامت الشهرية إلعدام العلامء الذين خرجوا عن 

غالييل  غاليلو  عند  الحال  هو  كام  الكنيسة  طاعة 

الوظيفة  أبعدت  وبذلك  األرض  بكروية  نادي  الذي 

وأصبحت  الناس  حياة  عن  الدين  بفصل  األخالقية 

وظيفة العلم تجيب عن سؤال كيف فقط3 ، فجنت 

البرشية جراء هذه املفارقة حربني عامليتني حصدت 

قنابل ذرية وجرثومية  األبرياء وصنعت  املاليني من 

واليابس وظهر  لألخرض  املدمرة  النووية  القنابل  إىل 

ألرباب  عبدا  االنسان  وظهر  الورايث...،  االستنساخ 

متعددة  العاملية  الرشكات  وأصحاب  املصانع 

هذه  ألرباب  خادمة  املدرسة  وأصبحت  الجنسيات 

املصالح، وبالرغم من اإلنجازات العظيمة والرفاهية 

يف  العلمية  النهضة  بفضل  لإلنسان  تحققت  التي 

البعد  غياب  من  يعاين  أصبح  العامل  أن  إال  أوروبا 

األخالقي يف حياته فانحلت األرسة وأحل زواج املحارم 

الحيوان  مع  االنسان  زواج  وحتى  املثليني  وزواج 

تظهر  بدأت  األخري  القرن  ويف  الكنيسة،  ومبباركة 

العامل  دول  من  وغريها  أوروبا  يف  النداءات  بعض 

تدعو إىل العودة إىل األخالق4  وتدق ناقوس الخطر 

األخالقية  املسألة  لتغييب  الخطري  االنعكاسات  من 

العلم  فقدان  بسبب  املجتمعات  قيم  عن  واالبتعاد 

اإلجابة  قبل  ملاذا؟  الجوهري  السؤال  عن  اإلجابة 

تحصل  أن  الميكن  القيم  إىل  والعودة  كيف؟  عن 

وعىل  االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  خالل  من  إال 

رأسها املدرسة بعد األرسة وخاصة يف مرحلة التعليم 

األسايس أو التعليم االلزامي والذي ينتهي يف الجزائر 

بعدها  املتوسطة)16سنة(،  املرحلة  نهاية  حدود  يف 

ميكن للتالميذ أن يتوجهوا إىل مراكز التكوين املهني 

إذا فشلوا يف االلتحاق باملرحلة الثانوية التي تؤهلهم 

الدخول إىل الجامعة.

وتبنت الجزائر اصالحا تربويا بعد اصالح الثامنينات 

سميت  والدولية  املحلية  للتحوالت  استجابة 

والتي  األول)2004/2003(  الجيل  بإصالحات 

الجيل  إصالحات  وتلتها  بالكفاءات  املقاربة  تبنت 

القيمية  املقاربة  تبنت  والتي  الثاين)2017/2016( 

هذه  يف  املطروح  السؤال  يكون  وعليه  التعليم،  يف 

القيم وفق مقاربة  تعليم  تناول  تم  املداخلة: كيف 

الجيل الثاين يف الجزائر؟ وتم االقتصار يف هذا البحث 

املقاربة القيمية في مناهج اإلصالح التربوي الجيل الثاني للمرحلة املتوسطة: اللغة العربية أنموذجا



 278)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

مرحلة  نهاية  متثل  كونها  املتوسطة  املرحلة  عىل 

التعليم االلزامي وتم اختيار مادة اللغة العربية بحكم 

أن هذه اللغة هي اللغة الرسمية ولغة التدريس يف 

القيم  فإن  أخرى  الجزائر هذا من جهة، ومن جهة 

املواد  وتعليم  تعلم  أثناء  الوجداين  بالجانب  تتعلق 

بجانب مواد الرتبية اإلسالمية واالجتامعيات والعلوم 

القيمية  اإلنسانية، وعليه سيتم التطرق إىل املقاربة 

يف تعليم اللغة العربية للمرحلة املتوسطة بالجزائر 

الوزارة  أصدرتها  التي  الرسمية  الوثائق  اعتامدا عىل 

وبنيت عليها اإلصالحات.

 2- مهام املدرسة:

حدد القانون التوجيهي للرتبية الوطنية رقم 04-08 

املؤرخ يف 23يناير2008 للمدرسة الجزائرية الغايات 
التالية: 5

2-1 ترسيخ الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة األمة 

والعروبة  باإلسالم  املتصلة  القيم  برتقية وحفظ 

واألمازيغية.

الثقافة  تعلم  املواطنة من خالل  التكوين عىل   2-2

الحياة  يف  الفعالة  للمساهمة  الدميقراطية 

العامة.

العاملية  التطورية  الحركة  يف  واالندماج  التفتح   3-2

العلمي  التطور  ذو  التعليم  برتقية  وذلك 

والتكنولوجي عن طريق تنمية اللغات األجنبية.

2-4 التأكيد عىل مبدأ دميقراطية التعليم الذي ميكن 

االلزامي  التعليم  من  الجزائريني  الشبان  كل 

واملجاين لتهيئة محيط مالئم لرتبية دامئة مدى 

الحياة.

باعتامد  وترقيتها  البرشية  للموارد  قيمة  إعطاء   5-2

للمتعلم  الكلية  التنمية  تفضل  مقاربات 

واستقالليته.ذ

القانون ثالث وظائف  الغايات حدد  ويف اطار هذه 

وظيفة  الرتبوية/  التنشئة  وظيفة  للمدرسة؛ 

 ، التأهيلية6  الوظيفة  االجتامعية/  التنشئة 

وسنقترص الكالم يف هذه املداخلة عىل الوظيفة 

بالقيم)موضوع  عالقة  لها  التي  االجتامعية 

املؤمتر(  .

ميدان التنشئة االجتامعية: للمدرسة مهمة تربية   •

واألخالقية  الروحية  القيم  احرتام  عىل  التالميذ 

واملدنية للمجتمع الجزائري وكذا قواعد الحياة 

يف املجمع بالتعاون مع األرسة التي تعترب الخلية 

األوىل يف املجتمع، وبهذه الوظيفة تقوم املدرسة 
مبا ييل :7

تنمية الطابع املدين للتالميذ.   -

منح تربية وتعليم منسجمني مع حقوق الطفل    -

وحقوق االنسان.

توعية األجيال الشابة بأهمية العمل.   -

بتعليمهم  املجتمع  يف  للحياة  التالميذ  تحضري    -

قواعد العيش مع الغري.

تكوين مواطنني يتحلون بروح املبادرة واالبتكار.   -

3- املسار الدرايس:

سنوات  وأطوار  مراحل  يف  الدراسة  مسار  ينتظم 

معامل  توفري  وبغرض  خاص،  انسجام  يف  تعليمية 

واملدرسني  وأوليائهم  التالميذ  متكن  رضورية  سنوية 

من متابعة أدق لتطوير التعليم والتمدرس، وتتضمن 

للكفاءات  سنوية  هيكلة  التعليم  وأطوار  مراحل 
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املستهدفة وتتكون من:

الرتبية التحضريية: سنة واحدة  -

ابتدايئ،  االلزامي: تسع سنوات)خمسة  التعليم   -

أربع متوسط(.

مرحلة التعليم الثانوي: ثالث سنوات.  -

التعليم  مرحلة  عىل  تقترص  املداخلة  وكون   -

أن  ميكن  العربية  اللغة  مادة  وعىل  املتوسط 

الجدول  يف  املتوسط  التعليم  أهداف  نجمل 

التايل:

جدول)1( اأهداف التعليم املتو�سط
الطور الثالث)سنة واحدة(الطور الثاين)سنتان(الطور األول)سنة واحدة(

التعميق والتوجيهالتعزيز والتعميقالتجانس/ التكيف/ االكتشاف

- املبادئ التي تبنى عليها املناهج الدراسية:

الدراسية،  للمناهج  املؤسسة  املبادئ  تصنيف  ميكن 

للرتبية  التوجيهي  الرسمية)القانون  الوثائق  حسب 

مستويات  أربعة  إىل  للمناهج(  العامة  واملرجعية 

االبستمولوجي/  املستوى  القيمي/  املستوى  هي: 

البيداغوجي، وسنقترص  املستوى املنهجي/ املستوى 

عالقة  له  والذي  القيمي  املستوى  عىل  الحديث 

مبوضوع املؤمتر.

الفرد  يولد  القيم(:  القيمي)مجال  املستوى   	

كائن  إىل  فرتة  بعد  يتحول  بيولوجي  ككائن 

خالل  من  مجتمعه  قيم  يحمل  اجتامعي 

بينها  ومن  االجتامعية  التنشئة  مؤسسات 

املدرسة، وميكن تصنيف القيم التي يترشب بها 

األفراد إىل قيم يشرتك فيها جميع أفراد املجتمع 

والتي تهدف إىل تعزيز الوحدة الوطنية؛ كالقيم 

السياسية واالجتامعية والثقافية والروحية، وقيم 

والفكرية  واألخالقية  الوجدانية  كالقيم  فردية؛ 

والجاملية والقيم اإلنسانية التي تسهم يف تفتح 

شخصية الفرد عىل العامل.

للمناهج8   العامة  املرجعية  يف  الواردة  املبادئ  إن 

بإكساب  مطالبة  الجزائرية  الرتبوية  املنظومة  فإن 

بالقيم  املتعلقة  الكفاءات  من  مجموعة  متعلم  كل 

وتسعى إىل تحقيق بعد مزدوج وتشكل كال متكامال 

منسجام:

والعروبة  مرجعية)اإلسالم  ذات  الهوية  قيم   -1

واألمازيغية( التي تكون باندماجها االنتامء الجزائري.

2- دعم اكتساب القيم العاملية.

إن تنمية هذه القيم ودعمها تتامىش وبعدها العاملي 

الحياة  حفظ  املواطنة،  االنسان،  حقوق  يف  املتمثل 

والوسط الذي نعيش فيه، وميكن لكل مادة دراسية 

أن تقدم للتلميذ عددا من النشاطات املتنوعة التي 

تنتج فرصة تجنيد هذه القيم واستخدامها ودعمها، 

وعىل الرغم من أن كل مادة ينبغي أن تساهم لدى 

املتعلم يف تنمية روح األمانة والتسامح والتضامن... 

إال أن بعض املواد تؤدي دورا أكرب يف اكتساب هذه 

والتاريخ  املدنية  والرتبية  اإلسالمية  كالرتبية  القيم، 

تغطي هذه  مواد  العربية، وهي  واللغة  والجغرافيا 

بدرجات  باملادة  الخاصة  كفاءاتها  معظم  الكفاءات 

املقاربة القيمية في مناهج اإلصالح التربوي الجيل الثاني للمرحلة املتوسطة: اللغة العربية أنموذجا
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متفاوتة.

االبتدايئ  )التعليم  االلزامي  للتعليم  بالنسبة 

واملتوسط( فإن اكتساب هذه القيم وتنميتها ينبغي 

أن ينمي لدى املتعلم املعارف والسلوكيات اآلتية:9 

تفتح الشخصية وتنمية االستقاللية يف إطار قيم • 

الهوية الوطنية.

تنمية القيم األخالقية التي تستلزمها، مثل: روح • 

الحق، العدل، الحرية، الصدق، احرتام الحياة.

التمسك بالرتاب الوطني بكل أشكاله.• 

ومع •  اآلخرين  األطفال  مع  عالقاته  يف  احرتام 

املدرسية  الجامعة  إىل  االنتامء  مبدا  الكبار عىل 

واملحلية والوطنية والدولية.

االنسان •  املواطنة وحقوق  اكتساب معارف عن 

السياسية  املؤسسات  وسري  والدميقراطية 

واالجتامعية.

والتعاون •  التضامن  بالواجب،  اإلحساس  تنمية 

املحيل،  املستويات:  مختلف  عىل  والتسامح 

الوطني، الجهوي الشامل.

اكتساب طرائق عمل فعالة وذلك بتثمني الجهد • 

واحرتام الوقت واآلجال واحرتام املحيط.

تنمية الحس الجاميل والفني.• 

املقررة ذات طابع  املواد  10 تكون  املواد:  5- توجيه 

تشاريك فيام بينها فالنشاطات الخاصة باملواد تتعلق 

مبا هو أسايس يف املناهج األساسية وتعود إىل ميادين 

واردة يف  باملادة كام هي  الخاصة  املهيكلة  املعارف 

املعارف اإلنسانية.

فإنها  للمواد  التشاريك  الطابع  ذات  النشاطات  أما 

تستجيب لحاجات شخصية أو اهتاممات تأخذ بعني 

االعتبار التغريات الهامة التغريات الهامة التي تحدث 

تداخيل  املجتمع وتستخدم مقاربات ذات طابع  يف 

وتشاريك للمواد.

5-1 اللغات: يرتكز تعليم اللغة يف املنظومة الرتبوية 

عىل ثالث مبادئ هامة هي: التحكم يف اللغة العربية 

وترقية اللغة األمازيغية وتعلم اللغات األجنبية.

اللغة العربية: هي اللغة الوطنية والرسمية،   •

األساسية  املركبات  وإحدى  الجزائرية  املدرسة  ولغة 

السيادة  رموز  وأحد  الجزائرية  الوطنية  للهوية 

تزويد  هو  اللغة  لتعليم  األسمى  والهدف  الوطنية. 

مختلف  يف  استثامرها  ميكنهم  بكفاءة  املتعلمني 

االقتصار  دون  والكتايب  الشفهي  التواصل  وضعيات 

عىل معرفة بعض النامذج األدبية وبالغتها، وال معرفة 

القواعد النحوية والرصفية فحسب بل جعل التلميذ 

واستعامل  واالدراك  الفهم  من  مستوى  أعىل  يبلغ 

املعرفة، سواء عىل املستوى الشفهي أو الكتايب.

وإعادة  حية  كلغة  العربية  اللغة  استعامل  ينبغي 

من  أهم  األخري  هذا  ألن  الكتايب  للجانب  االعتبار 

الشفهي، كام يجب االهتامم باألنواع األدبية الحديثة 

مثل الرواية والقصة واملرسح والشعر الحر...، كام أن 

تكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة تشكل عامل 

إثراء لبداغوجيا اللغات من خالل تطبيقها خاصة، ألن 

الطلب سيزداد عنها تدريجيا أثناء الربمجة والربمجة 

وغريها...،  االلكرتونية  واأللعاب  خاصة  التعليمية 

وعليه فاللغة العربية يجب أن تهدف إىل ما ييل:11 

يف •  للتلميذ  املعيشة  اللغوية  املكتسبات  إدماج 

بداية الدرس.
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ضامن الكفاءات األساسية األربع لالتصال )فهم • 

املنطوق، فهم املكتوب، التعبري الشفهي، التعبري 

الكتايب(.

النصوص •  وقراءة  املكتوب  من  املتعلم  متكني 

مبكرا )األولوية للكتاب الجزائريني(.

املنتجة •  أو  املدروسة  النصوص  أمناط  تنويع 

)الرسدية، الوصفية، العرضية، الحجاجية(. وكذا 

التقرير،  امللخص،  )امللخص،  الوظيفي  املكتوب 

الطلب...الخ(. 

مجال  يف  األسايس  التعليم  من  التخرج  ملمح   2-5

اللغات: 

يف  األسايس  التعليم  من  التخرج  ملمح  جدول)2(: 
مجال اللغات12

ملمح التخرج من التعليم األسايس: مجال اللغات

ف
واق

وامل
م 

قي
وال

م 
قي

 ال
ال

مج

)1
ة)

ري
زائ

لج
ة ا

وي
له

ا

إيقاظ شعور االنتامء إىل وطنه الجزائر وأمته.• 

يعتز ويقدر مكونات الهوية الجزائرية ويحرتم رموزها.• 

ينمي القيم الخلقية والدينية واملدنية املستمدة من مكونات الهوية الجزائرية من • 

خالل النصوص اللغوية.

يعتز بلغتيه الوطنيتني.• 

)2
ي)

طن
لو

ري ا
ضم

يرقي شعوره باالنتامء لألمة إىل مستوى الوعي )الضمري( الوطني باقتناعه بوحدة • ال

االنتامء واملصري املشرتك لألفراد واملجموعات الوطنية املكونة لألمة.

يحافظ عىل الرموز الوطنية ويدافع عنها.• 

يتبنى الترصفات املرتبطة بقيم الوطن وأخالق األمة.• 

يتحىل باألخالق الدينية واملدنية للوطن واألمة.• 

يقتنع برضورة الحفاظ والدفاع عىل انسجام األمة وحدود الوطن.• 

مينت الصلة بالرتاث الفكري واللغوي واألديب لألمة الجزائرية.• 

يعي قيمة املنجزات األدبية والفكرية لألمة ومساهمتها يف الرتاث العاملي• 

يعتز بعلامء األمة وأدباءها.• 

)3
ة)

طن
ملوا

ا

يتحىل بروح التعاون والتضامن والعمل الجامعي والصدق يف التعامل.  •

يساهم يف الحياة الثقافية للمدرسة والحي أو القرية.  •

ينتهج أساليب االستامع والحوار، وينبذ العنف مبختلف أشكالها.  •
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مل)
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 ال

ىل
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تح
تف

يبدي فضوله الفكري والعلمي.• ال

يتفتح عىل اآلداب اإلقليمية والعاملية• 

تفتح عىل اللغات األجنبية والثقافات األخرى.• 

يتقبل االختالف، يسعى إىل التعايش السلمي مع اآلخرين.• 

يحرتم ثقافات وحضارات العامل.• 

يحب التواصل والتبادل مع الغري.• 

يستخلص من تجارب اآلخرين ما ميكنه من فهم عرصه وبناء مستقبله.• 

-املقاربات املعتمدة يف تعليم وتعلم اللغة: 13

6-1 املقاربة النصية: إن أهمية النص والتفاعل معه 

يف مستوى التلقي ويف مستوى اإلنتاج أدى إىل إعادة 

النظر يف طريقة التعامل مع النص التعليمي وكيفية 

استغالله يف تحقيق األهداف وبناء الكفاءات.

واملقصود بدراسة النصوص "النشاط الذهني املتعدد 

املعلومات  عن  الكشف  إىل  يسعى  والذي  األبعاد 

تنظيمها  إعادة  أو  وتحويلها،  وانتقائها  املقروءة 

معا(  وجدانية)أو هام  أو  ذهنية  بنية  تكوين  قصد 

مطابقة شبيهة بالبنية التي يقصد مؤلف النص نقلها 

تتم  والنص  الفرد  بني  تفاعل  عملية  إنها  وابالغها. 

ضمن سياق اجتامعي وثقايف معني وتتأثر، بالعديد 

الذاتية واملوضوعية والتي تفرض عىل  التغريات  من 

أسلوب من  نحو  الدراسة وتوجهه  نوعا من  القارئ 

أساليب املعالجة والتحيل" 14.

علامء  به  يقول  الذي  املعنى  ذو  التعليم  ووفق 

النصية  املقاربة  وفق  املتعلم  فإن  املعرفيني،  النفس 

يصبح عنرصا نشيطا وفعاال بخالف ما كان عليه من 

اللغة  وقوانني  قواعد  عليه  تفرض  سلبية  مشاركة 

أصل  النص)وهو  من  باقرتابه  ذلك  كل  يكتشف  بل 

تسمية املقاربة( وعليه فهو مطالب بتناول النص من 

عدة زوايا 15 : 

- زاوية داللة النص ومحتواها. 

- زاوية بنى النص اللغوية والرتكيبية.

خطبة،  قصرية،  قصة  النص)حكاية،  منط  زاوية   -

رسالة، مقال...(.

- زاوية صاحب النص وأهدافه من إنجازه.

- زاوية السياق التاريخي الذي يندرج ضمنه النص.

وبذلك يصبح النص هو بؤرة التعلم وهو مصدر لكل 

معرفة لغوية وعلمية ورصيد متنوع ملختلف تجارب 

الجاملية  الفضاءات  عن  ناهيك  اإلنسانية،  الحياة 

لتعلم  الرئيس  السند  ليكون  يؤهله  مام  والخيالية، 

مختلف علوم اللغة، واملنطلق األساس لبناء كفاءتها 

التواصلية.

6-2 املقاربة التواصلية يف تعليم اللغات: من املنظور 

هو  وتعليمها  اللغة  تعليم  مدخل  يعترب  الرتبوي 

تعليمية  برامج  صورة  يف  املعرفة  لنظرية  ترجمة 

الرتبية  وأسس  نفسها  املعرفة  فلسفة  فيها  تتحقق 

األهداف  تحقيق  أجل  من  النفس  علم  ونظريات 

يشهدها  التي  العاملية  التحوالت  ظل  ويف  املرجوة، 

العامل وما استصحب ذلك من إعادة النظر يف الحاجة 
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عند  الحاجة  تتوقف  ال  حيث  املعرفة  تحصيل  إىل 

تخزين املعارف بل تتعدى إىل تجنيدها وتوظيفها يف 

الرتبوية  فاملنظومة  وعليه  املختلفة،  الحياة  مواقف 

يف الجزائر حرصت عىل مواكبة التطورات ومراجعة 

مناهجها.

إن الهدف األول واألخري لتعليمية اللغات هو تحصيل 

الكفاءة  ألن  شامل،  هدف  وهو  التواصلية  الكفاءة 

أخرى  كفاءات  عدة  من  بدورها  تتكون  التواصلية 

تعكس هذه الكفاءة للتمكني من النظام اللغوي، كام 

تعكس أيضا إمكانية تكييف هذا النظام مع مختلف 

أحوال ومواقف الخطابات وفق اسرتاتيجية ومنهجية 
سليمة .16

قدرات  فيها  تساهم  التواصلية  الكفاءة  أن  كام 

أخرى منطقية ومعرفية واجتامعية وادراكية وغريها 

بحثنا،  موضوع  هي  التي  القيم  تحقيق  ومنها 

الدراسية  املواد  خالل  من  تحقيقها  املراد  فالقيم 

هي كفاءات عرضية يجب أن تكون حارضة يف كل 

والعلوم  العربية  واللغة  متفاوتة،  وبدرجات  املواد 

األسد يف تحقيق  تأخذ حصة  اإلنسانية واالجتامعية 

القيم، وسنقترص عىل مادة اللغة العربية يف املرحلة 

املتوسطة يف هذه املداخلة.

7- الكتاب املدريس:
ومتنوعة،  متعددة  وظائف  له  املدريس  الكتاب 

والتمرين  والتعليمية  اإلخبارية  الوظيفة  أهمها 

ترجمة  املدريس  الكتاب  ويعد  والتقويم،  والتدريب 

للمنهاج الدرايس يف سلسلة من النشاطات التعليمية، 

مقاطع  يف  املرتبة  التقوميية  والنشاطات  التعلمية، 

يجب  التي  املصطلحات  من  وهناك جملة  تعليمية 

دونها  من  والتي  الكتاب،  لغة  تعترب  ألنها  رشحها 

هذه  من  االستفادة  يف  األستاذ  يفلح  أن  الميكن 

الوسيلة الرئيسة لتعليم املادة.

7-1 املقطع التعليمي: وهو مجوعة مرتبة ومرتابطة 

من األنشطة واملهامت، يتميز بوجود عالقات تربط 

بني مختلف أجزائه املتناسقة يف تدرج لولبي.

ففي كتاب السنة الثالثة متوسط للغة العربية عىل 

سبيل املثال يتضمن مثانية مقاطع تعليمية لها محاور 

ثقافية من واقع املتعلم وتخدم القيم املشار إليها يف 
بداية البحث، وهي :17

الثاين:  /املقطع  االجتامعية  اآلفات  األول:  املقطع 

اإلنساين/ التضامن  الثالث:  واملجتمع/املقطع  االعالم 

املقطع الرابع: شعوب العامل/املقطع الخامس: العلم 

التلوث  السادس:  التكنولوجي/املقطع  والتقدم 

التقليدية/املقطع  الصناعة  السابع:  البيئي/املقطع 

الثامن: الهجرة الداخلية والخارجية.

7-2 امليدان التعلمي: هو املجال الذي تندرج ضمنه 

كفاءة ختامية سواء يف املشافهة أو يف الكتابة أو يف 

حالة التلقي أو يف حالة اإلنتاج، وعليه فميادين تعلم 

اللغة ثالثة هي: 

- ميدان فهم املنطوق وانتاجه: االصغاء والتحدث)من 

خالل تسميع التالميذ قرص ممغنط أو قراءة األستاذ 

للنص بصورة صحيحة(.

املكتوبة  النصوص  قراءة  املكتوب:  فهم  ميدان   -

وفهمها وتحليلها.

تقنيات  من  تقنية  تتناول  الكتاب:  اإلنتاج  ميدان   -

التعبري وتكلل بإنتاج.

التي  التعليمية  املقاطع  ألحد  كمثال  وسندرج 

واحدا مبعدل خمس ساعات  أداؤها شهرا  يستغرق 

يف األسبوع لسنوات الثانية والثالثة والرابعة متوسط 

وستة ساعات يف األسبوع للسنة األوىل متوسط.
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جدول رقم)3( تدرج التعلامت السنوية 

فهم املكتوبفهم املنطوق وانتاجهامليداناملقاطعاألسابيع

قراءة مرشوحة+ دراسة النصالتعبري اللغويالنشاط

عراقة أهل الصني1304

شعوب رشق افريقيا

رحلة إىل آسيا الوسطى

أهال بك يف اليابان

أرخبيل الرباكني والعطور

التوارق، التاريخ العريق14

أخي االنسان15

حضارة شعب: االنكا)ادماج(16

املقطع)4( ال�سنة الثالثة متو�سط

اليمة املستهدفة من هذا املقطع)04( هي االنفتاح 

املواد  كل  يف  القيمة  هذه  تناول  يتم  اآلخر،  عىل 

تدريس  منهجية  حسب  مختلفة  بصيغ  التعليمية 

كل مادة وبقدر متفاوت بني املواد يف تحقيق هذه 

القيمة.

النتيجة العامة:

املقاربة  العربية  اللغة  مادة  يف  املنهاج  يتبنى    -

النصية واملقاربة التواصلية.

كفاءة مستعرضة  عبارة عن  املستهدفة  القيمة    -

أي تتواجد يف كل املواد وبقدر متفاوت.

الكفاءة  يتحقق من خاللها  بالكفاءات  املقاربة    -

الختامية وهي القيمة املستهدفة.

الرتبية  مواد  القيمة واضحة يف  تظهر  أن  ميكن    -

واللغة  واألحاديث(  اآليات  اإلسالمية)من خالل 

العربية)من خالل النصوص الهادفة( وهكذا يف 

املواد األخرى.

عامر سليامن، خلف أسوار املدرسة، عامل األدب، القاهرة،   1

2017

 The curiosity of school : Education And The dark  2

 side of enlightenment soft cover – by ZANDER

SGERMAN ,  P 11,12 يف عامر سليامن)2017(

دار  الثقافية(،  دمشق)املسألة  مجالس  نبي،  ابن  مالك   3

الفكر، دمشق، ط2، 2006

 Pier Hillard ; Les sept péchés capitaux de chavez  4

2009 ; ; Ed ll vestig action couleur livres

القانون التوجيهي للرتبية، املركز الوطني للتوثيق لرتبوي،   5

الجزائر، يناير2008
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     يتناول هذا البحث ارتباط الِقيَم بالتَّعليم ، وأهميَّة اعتامد التَّعليم عىل مبدأ الِقيَم الرتبويّة 

عموًما واإلسالميَّة خصوًصا وتأثري ذلك عىل تربية الطالب، وعالقة اللغة العربيَّة بذلك.

     لذا فقد اعتمد الباحث عىل نّص لغوّي دينّي موثّق)خطبة رسول الله   يف مكة املكرمة:خطبة 

الوداع( وبيان الِقيَم الرتبويّة اإلسالميَّة املستوحاة منها،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أهميَّة 

ة املناسب  تدريس هذه الِقيَم لطالب املرحلة الثانوية ، وكم من الوقت املخّصص من زمن الحصَّ

للقيمة الرتبويّة ، وهل من تجربة عمليَّة يف دولة ما تدرّس الِقيَم يف مناهجها الرتبويّة؟ 

امللخص:

اللغة العربيَّة والِقَيم خطبة الوداع منوذًجا

د. جمدي م�سطفى ياقوت
وزارة التربية والتَّعليم بمصر، وزارة التَّعليم والتَّعليم العالي بقطر

 This research paper deals with the relationship between Education and values
as well as the importance of education depending on the principal of the educa-
 tional values in general and the Islamic value specifically/ in particular and the
 effect of these value on educating a student and the relation of Arabic language
.with that side
 And so, the researcher depended on a reliable religious and lingual text (The
 Farewell Speech of the Prophet PBOH in Macca and explaining the Islamic
 educational values inspired from this speech and, from another side, teaching
 these values to the secondary school students. It also how much time is devoted
 from the class period for teaching these values. It also wonders if there is a real
?experience for teaching these values in its educational curricula

املقدمة

    يتناول هذا البحث الِقيَم الرتبويّة املستوحاة من 

خطبة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة املكرمة )يوم عرفة( 

يف التاسع من ذي الحّجة سنة10 هـ وهي املسامة 

تدريس  أهميَّة  البحث  يتناول  كام  الوداع،  بخطبة 

بداية  العربيَّة  اللغة  دروس  عرب  الِقيَم  هذه  مثل 

اليومّي للمعلم ذهنيًّا وورقيًّا ، مروًرا  التخطيط  من 

بطريقة التَّدريس وانتهاًء بالوقت املخصص لتدريس 

الِقيَمة املستوحاة من الخطبة.

خطة البحث:

    تضمن هذا البحث هذه املقدمة وخطبة الوداع 
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الِقيَم  والِقيَم املستوحاة منها وأهميَّة تدريس هذه 

لطالب املرحلة الثانويَّة كلَِبَنٍة يف بناء شخصيّة الطالب 

املسلم.

سبب اختيار الخطبة منوذًجا للدراسة:

    يرى الباحث أنه كلام كانت الِقيَم الرتبويّة عموًما 

واإلسالميَّة خصوًصا مستوحاًة من نصٍّ لغويٍّ محكم 

كام   ، واملجتمع  والطالب  للمعلم  أوثق  ذلك  كان 

الِقيَم  اشتقاق  الباحث-  يعلم  فيام   – يسبق  مل  أنه 

الوداع،  خطبة  اعتمد عىل  علمّي  بحث  يف  الرتبويّة 

ماسة  عرصية  حاجة  املحكم  للنص  الرجع  يعّد  لذا 

ملثل هذه النصوص الشتقاق الِقيَم الرتبويّة التي تؤثر 

تعّد  ثَمَّ  من  املسلم،  الفرد  مبارًشا يف شخصيّة  تأثريًا 

للمجتمعات اإلسالميَّة يف  الوداع منوذًجا حيًّا  خطبة 

الحايل  العرص  يف  علميًا صحيًحا  بناء  بناء شخصيّتها 

والرتباط املسلم عموًما بسنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ، لذا 

وأوثق  أجدى  موثق  لغوّي  نص  من  االنطالق  كان 

القابلة  الصادقة  الرتبويّة  الِقيَم  الستوحاء  وأوىل 

ولاَِم   ، النوايا  صدقت  متى  الواقع  أرض  يف  للتَّنفيذ 

الفرد  بناء شخصيّة  تأثري إيجايبٍّ يف  التوّجه من  لهذا 

املسلم ، واملجتمع عموًما.  

اليّشِء  الِقيَمة:مثُن  بها:  يراد  لغًة  الِقيَمة         

الِقيَمُة:  قيل:  بينهم)1(،  فيام  بالتَّْقويم،يقال:تََقاَوُموُه 

لعَة واستقمته: مَثَّْنتُه)2(.أي  واحدُة الِقيَم، وقّومُت السِّ

أنها تعني:تثمني اليشء.    

مجموعة  اصطالًحا:  اإلسالميَّة  الِقيَم  تعريف      

املبادئ والقواعد واملثل العليا التي رشعها الله تعاىل 

وأمر باتباعها ويكتسبها الفرد من خالل فهمه لدينه، 

وتتعمق حني ميارسها ويضبط بها سلوكه ويحكم عىل 

سلوك اآلخرين بناء عليها، ويختار أهدافه بناًء عىل  

ضوئها ويوظف إمكانياته لتحقيقها وتظهر يف سلوكه 

واألخالقيَّة  اإلميانيّة  الِقيَم  تشمل  وهي   ، واهتاممه 

ية والعسكريَّة واالقتصاديَّة )3(. واالجتامعيَّة والسياسَّ

    أهميَّة الِقيَم:تسعى الرتبية لبناء اإلنسان الصالح 

السوّي املستقيم الذي ينفع نفسه ومجتمعه فينطلق 

سليمة  راسخة  ومبادئ  وقيم  أسس  من  عمله  يف 

فينهَض  الخري،  النهائيُّة  محّصلتُها  تكون  قويّة  متينة 

علامء  من  املختصون  ُعني  لذا  ؛  ومجتمعه  بنفسه 

الرتبويّة  العمليَّة  الِقيَم لتكون مسار  الرتبية بدراسة 

عىل وجه صحيح سليم)4(.

    لذا وجب السعي الجاد والحثيث إىل غرس الِقيَم 

لدى  والقويم  السليم  النهج  اإلسالميَّة ذات  الرتبويّة 

والتَّعليميّة   الرتبويّة  املؤسسات  خالل  من  الطالب 

واالجتامعيَّة املختلفة، ورضورة العمل عىل ترسيخها 

وتعميقها لدى املسلمني، وتصحيح املفاهيم الخاطئة 

للعمليَّة  يتصّدون  والذين  واملدرسني  املعلمني  لدى 

التَّعليميّة والرتبويّة)5(.

     وقد َخطَِت بعض الدول خطواٍت هامًة يف مجال 

الرتبية  يف  الوسيط  ومنها)مرشوع  والِقيَم،  التَّعليم 

عىل الِقيَم اإلسالميَّة يف اململكة املغربية( وقد تضّمن 

وحدات  تسع  الوسيط  ملرشوع  العلمّي  املحتوى 

والِقيَم  والتعبديَّة،  االعتقاديَّة  هي:الِقيَم  دراسية 

 ، واألرسيَّة  االجتامعيَّة  والِقيَم   ، واملنهجيَّة  الفكريَّة 

والِقيَم االقتصاديَّة واملاليَّة، والِقيَم الحقوقيَّة، والِقيَم 

والتواصليَّة،  اإلعالميَّة  والِقيَم  والوقائيَّة،  الصحيَّة 

والِقيَم البيئيَّة،والِقيَم الفنيَّة والجامليَّة)6(. لذا وجب 

التعاون بني املؤسسات العلميَّة والرتبويّة واالجتامعيَّة 

وترسيخها  اإلسالميَّة  الِقيَم  نرش  أجل  من  والثقافيَّة 

لتغيري الحال وإصالح الواقع)7(.

ة والِقَيم خطبة الوداع نموذًجا اللغة العربيَّ
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   لذا يُعّد تعليُم الِقيَم وتعلُُّمها من أهم غايات الرتبية 

الِقيَم  )مجموعة  الِقيَمّي  النسق  يعّد  ووظائفها،كام 

 ، الرتبوّي  العمل  أساسيات  أهم  ما( من  يف مجتمع 

الرتبوّي ألي مجتمع  يلعب دوًرا  النظام  لذلك فإن 

الِقيَم السلبيَّة  الِقيَم اإليجابيَّة وحذف  فاعاًل يف بناء 

من  املجتمع  أبناء  من  الناشئة  وسلوك  عقول  من 

املدرسُة  تعّد  لذا   ، متعددة  وأساليب  وسائل  خالل 

الرتبيِة  إليها وظيفُة  أُوكلت  التي  النظاميََّة  املؤسسَة 

بصورٍة رسميٍَّة ، حيث تتضمن إكساب الطالب الِقيَم 

املرغوبة من خالل املناهج الدراسيَّة )8(.

للسلوك  إطاًرا مرجعيًا  الِقيَم تشّكل  فإن  ثَمَّ     من 

اإلنسايّن يف مختلف مناحي الحياة وميادينها ، وتعمل 

اآلخرين  مع  التعامل  قادرٍعىل  مجتمعٍ  تكوين  عىل 

بقوانينه  موحٍد  مجتمعٍ  شخصيّته،  يفقد  أن  دون 

نظمه الحياتيَّة املختلفة التي تسهم يف تنشئة الجيل 

وفق مبادئ أخالقيَّة فاضلة )9(.

******

نص خطبة الوداع

ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  رَُسوُل  َمىَض  ثُمَّ  اْسَحاَق  ابُْن  قَاَل     

ُسَنَن  َمَناِسَكُهْم،وأَْعلََمُهْم  النَّاَس  ِه،فَأََرى  َحجِّ َعىَل 

َما  ِفيَها   َ بنَيَّ الَِّتي  ُخطْبَتَُه  النَّاَس  ِهْم،َوَخطََب  َحجِّ

،فََحِمَد اللَه وأَثْنى َعلَِيْه،ثُمَّ قَاَل:  أَيَُّها النَّاُس،اْسَمُعْوا  َ بنَيَّ

َهَذا  َعاِمي  بَْعَد  أَلَْقاكُْم  اَل  لََعيلِّ  أَْدِري  اَل  فَِإينِّ  قَْويل؛ 

ِبَهَذا الَْمْوِقِف أَبًَدا.

َحرَاٌم،إىَِل  َعلَيُْكْم  َوأَْمَوالَُكْم  ِدَماءَكُْم  النَّاُس:إِنَّ  أيُّها    

أَْن تَلْتَُقْوا َربَُّكْم كَُحرَْمِة يَْوِمُكْم َهَذا ،وَكُحرمِة َشهرِكم 

َهَذا،َوإِنَُّكْم َستَلَْقْوَن ربَّكم،فَيَْسأَلُُكْم َعْن أَْعاَملُِكْم،َوقَْد 

بَلَّْغُت،فََمْن كَانَْت ِعْنَدُه أََمانٌَة فَلْيَُؤدَِّها إِىَل َمِن ائْتََمَنُه 

ُرُؤْوُس  لَُكْم  َولَِكْن   ، َمْوُضوٌع  ِربًا  كُلَّ  َوإنَّ   ، َعلَيَْها 

أَْمَوالُِكْم،اَل تَظْلُِموَن َواَل تُظْلَُموَن،قىََض اللَُّه أَنَُّه اَل ِربًا 

َوإِنَّ  كَلُُّه،  َمْوُضْوٌع  الُْمطَّلِِب  َعبِْد  بِْن  َعبَّاِس  ِربَا  َوإِنَّ 

كُلَّ َدٍم كَاَن يِف الَْجاِهلِّيَِة َمْوُضوٌع، َوإِنَّ أَوََّل ِدَمائُِكْم 

الُْمطَّلِِب -  َعبِْد  الَْحارِِث بِْن  َرِبيَعَة بِْن  ابِْن  َدَم  أََضُع 

وَكَاَن ًمسرَتَْضًعا يِف بَِني لَيٍْث فََقتَلتَُه ُهَذيٍْل - فَُهَو أَوَُّل 

َما أَبَْدأُ ِبِه ِمْن ِدَماِء الَْجاِهلِيَِّة. 

ِمْن  يَِئَس  قَْد  يْطَاَن  الشَّ النَّاُس:إِنَّ  أَيَُّها  بَْعُد  ا  أَمَّ      

ِفياَم  يُِطْع  إِْن  أَبًَدا،َولَِكنَُّه  َهِذِه  أَرِْضُكْم  يِف  يُْعبََد  أَْن 

أَْعاَملُِكْم  ِمْن  ُروَن  تَُحقِّ ِمامِّ  ِبِه  فََقْد ريَِضَ  َذلَِك  ِسَوى 

فَاْحَذُروُه َعىَل ِديِنُكْم.

ِزيَاَدٞة يِف ٱلكفِر يَُضلُّ  ُء  َا ٱلنَّيِسٓ إمِنَّ      أيُّها النَّاُس:﴿ 

َعاٗما  َويَُحرُِّمونَه   َعاٗما  يُِحلُّونَُه  كََفُرواْ  ٱلَِّذيَن  ِبِه 

َة َما َحرََّم ٱللَُّه فَيُِحلُّواْ َما َحرََّم ٱللَُّه ...37﴾  واْ ِعدَّ لِّيَُواطِ ُٔ

)التوبة:37(، َوإِنَّ الزََّماَن قَِد اْستََداَر كََهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق 

ِعنَد  ُهوِر  ٱلشُّ َة  ِعدَّ إِنَّ  َواأْلَرَْض،و﴿  َمَواِت  السَّ اللَُّه 

ِت  َوٰ َمٰ ٱللَِّه ٱثَنا َعرَشَ َشهرٗا يِف كِتَِٰب ٱللَِّه يَوَم َخلََق ٱلسَّ

ثلاََلثٌَة  )التوبة:36(،  ُحرُٞم36﴾  أَربََعٌة  ِمنَهآ  َوٱألَرَض 

،الَِّذي بنَْيَ ُجاَمَدى َوَشْعبَاَن. ُمتََوالِيٌَة َورََجُب ُمرَضٍ

ا  ا بَْعُد أَيَُّها النَّاُس: فَِإنَّ لَُكْم َعىَل نَِسائُِكْم َحقًّ      أَمَّ

ا، لَُكْم َعلَيِْهنَّ أَْن اَل يُْوِطنْئَ فُرَُشُكْم  َولَُهنَّ َعلَيُْكْم َحقًّ

أََحًدا تَْكرَُهونَُه،وَعلَيِْهنَّ أَْن اَل يَأْتنَِي ِبَفاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة،فَِإْن 

فَْعلََن فَِإنَّ اللََّه قَْد أَِذَنَ لَُكْم أَْن تَْهُجُرْوَهنَّ يِف الَْمَضاِجعِ 

بًا َغرْيَ ُمرِبٍَّح ، فَِإِن انْتََهنْيَ فَلَُهنَّ ِرزْقُُهنَّ  بُوُهنَّ رَضْ ، َوترَْضِ

وَكِْسَوتُُهنَّ ِبالَْمْعَروِف، َواْستَْوُصْوا ِبالنَِّساِء َخرْيًا،فَِإنَُّهنَّ 

َا  ِعْنَدكُْم َعَواٍن)10( اَل مَيْلِْكَن أِلَنُْفِسِهنَّ َشيْئًا ، َوإِنَُّكْم إمِنَّ

ِبَكلَِمِة  فُُروَجُهنَّ  َواْستَْحلَلْتُْم  اللَِّه  ِبأََمانَِة  أََخْذمُتُوُهنَّ 

بَلَّْغُت،َوقَْد  قَْد  قَْويِل؛فَِإينِّ  النَّاُس  أيَُّها  فَاْعِقلُْوا  اللَِّه، 

تَرَكُْت ِفيُكْم َما إِِن اْعتََصْمتُْم ِبِه فَلَْن تَِضلُِّوا أَبًَدا ، أَْمرًا 
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بَيًِّنا كَتَاَب اللَِه َوُسنََّة نَِبيِِّه .

تَْعلَُمنَّ أنَّ  ؛  َواْعِقلُوُه  اْسَمُعْوا قَْويِل  النَّاُس:  أَيَُّها       

كُلَّ ُمْسلٍِم أَُخٌو لِلُْمْسلِِم َوأَنَّ الُْمْسلِِمنَي إِْخَوٌة،فاََل يَِحلُّ 

اِلْمِرٍئ ِمْن أَِخيِه إاِلَّ َماْ أَْعطَاُْه َعْن ِطيِب نَْفٍس ِمْنُه فاََل 

تَظْلُِمنَّ أَنُْفَسُكْم،اللَُّهمَّ 

َهْل بَلَّْغُت؟ فَُذكَِر يِلْ أَنَّ النَّاَس قَالُْوا: اللَُّهمَّ نََعْم، فََقاَل 
رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:اللَُّهمَّ اْشَهْد )11(

الِقيَم التي ميكن أن تُستَوَحى من خطبة الوداع :

الِقيَمةالنص
شكر اللهَحِمَد اللَه وأَثْنى َعلَِيِه

السمع والطاعةاْسَمُعْوا قَْويل

حرمة دم املسلم ومالهِدَماءَكُْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَيُْكْم َحرَاٌم

رعاية الحرمات يف اإلسالمُحرَْمِة يَْوِمُكْم َهَذا،وَكُحرمِة َشهرِكم َهَذا

االستعداد الدائم للقاء اللهَستَلَْقْوَن ربَّكم

وجوب أداء األمانات إىل أصحابها فََمْن كَانَْت ِعْنَدُه أََمانٌَة فَلْيَُؤدَِّها إىَِل َمِن ائْتََمَنُه

حرمة التعامل بالرباكُلَّ ِربًا َمْوُضوٌع

تحقري أمر الجاهليةكُلَّ َدٍم كَاَن يِف الَْجاِهلِّيَِة َمْوُضوٌع

يْطَاَن قَْد يَِئَس ِمْن أَْن يُْعبََد يِف أَرِْضُكْم َهِذِه يأس الشيطان يف إغواء املسلم بالكفرالشَّ

ُروَن ِمْن أَْعاَملُِكْم عدم تحقري املسلم لعمله ريَِضَ ِبِه ِمامِّ تَُحقِّ

الحذر من الشيطان وكيدهفَاْحَذُروُه َعىَل ِديِنُكْم

َة َما َحرََّم ٱللَُّه فَيُِحلُّواْ َما َحرََّم ٱللَّه  املُحلِّل واملُحرِّم هو الله.لِّيَُواطِ ُٔواْ ِعدَّ

ا مراعاة حقوق الزوجإِنَّ لَُكْم َعىَل نَِسائُِكْم َحقًّ

ا مراعاة حقوق الزوجةلَُهنَّ َعلَيُْكْم َحقًّ

احرتام املرأة لبيت الزوجيةلَُكْم َعلَيِْهنَّ أَْن اَل يُْوِطنْئَ فُرَُشُكْم أََحًدا تَْكرََُهونَُه

وجوب صيانة رشف الزوج َعلَيِْهنَّ أَْن اَل يَأْتنَِي ِبَفاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة

وجوب اإلنفاق بالوسطية واالعتدالإِِن انْتََهنْيَ فَلَُهنَّ ِرزْقُُهنَّ وَكِْسَوتُُهنَّ ِبالَْمْعَروِف

حسن معاملة النساءاْستَْوُصْوا ِبالنَِّساِء َخرْيًا

رضورة االعتصام بالكتاب والسنةتَرَكُْت ِفيُكْم َما إِِن اْعتََصْمتُْم ِبِه فَلَْن تَِضلُِّوا أَبًَدا 

اإلخّوة يف اللهكُلَّ ُمْسلٍِم أَُخٌو لِلُْمْسلِِم َوأَنَّ الُْمْسلِِمنَي إِْخَوٌة

الرّتفع عن حقوق الناسال يَِحلُّ اِلْمِرٍئ ِمْن أَِخيِه إاِلَّ َماْ أَْعطَاُْه َعْن ِطيِب نَْفٍس

عدم ظلم للنفسفاََل تَظْلُِمنَّ أَنُْفَسُكْم

الِقيَم إىل: قيم اجتامعيَّة،وأخالقيَّة     تُصنَّف هذه 

،ودينيَّة،واقتصاديَّة،وتربويَّة،ويعّد بعضها قياًم دامئة 

قياًم  وبعُضها  ُملْزَِمًة  قياًم  وبعُضها  عابرة،  وبعضها 

تفضيليَّة.  

تدريسها ضمن  وميكن  تربويَّة،  قيم  عدة      هذه 

أي  املعلم  فيستخدم  العربيَّة  للغة  ة  حصَّ تدريس 

ة والِقَيم خطبة الوداع نموذًجا اللغة العربيَّ
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إسرتاتيجات تفّعل الِقيَمة كالتَّعلُّم التعاويّن، أو التَّعلُّم 

الذايتّ، أو املحارضة أو غري ذلك أثناء دراسة الخطبة 

خمس  بتخصيص   ، وأدبيًّا  وبالغيًّا  لغويًّا  وتحليلها 

الِقيَم  دقائق أو أكرث؛لتفعيل قيمة واحدة من هذه 

طريق  عن  عمليًّا  املبدع  املعلم  يراه  الذي  كل  بالشَّ

وكتابيًّا يف خطة  الصف وخارجه  الِقيَمة يف  مامرسة 

يف  به  املعمول  حسب  )التحضري(-  اليومّي  اإلعداد 

النِّظام التَّعليمّي للدولة - بإفراد خانة خاصة بالخطّة 

ل الِقيَمة الرتبويّة كام هو معمول به يف  اليوميَّة تُفعِّ

قطر)12(. 

أو  الدرس  بالِقيَمة ضمن خطة  الترصيح  فيتم       

خطة املدرسة حيث يقوم معلمو املواد الدراسيَّة ويف 

عليها  املتّفق  الرتبويّة  الِقيَمة  بتفعيل  ذاته  الوقت 

املعلم  يكتب  كأن   ، ممكنة  وسيلة  بأي  املدرسة  يف 

أو غري  يتحدث عنها حديثًا مبارًشا  أن  الِقيَمة، وإما 

ة،أو أن يجعل الِقيَمة حديثًا  مبارش للطالب يف الحصَّ

إذاعيًّا، أو يضّمنها اختباًرا قصريًا ، أو يُقيم لها مسابقًة 

ثقافيًَّة ، أو غري ذلك من وسائل تفعيل الِقيَم الرتبويّة 

كام يراها املعلمون األَكَْفاء.

الِقيَم  تعلّم  يف  رسالتها  املدرسة  تؤدِّي  وحتى       

وإكسابها للطلبة ينبغي لها أْن:       توفّر الخربات 

عىل  تحرص   ... الناشئة  لدى  الِقيَم  لتتمة  املتنوعة 

توفري ومامرسة الِقيَم يف مواقف حيّة يعيشها الطلبة 

داخلها... تهتم باألنشطة الطالبيَّة املختلفة)13(.

   التوصيات: يويص الباحث مبا هو آت:
الدرس(  )تحضري  اليوميَّة  اإلعداد  تضمني خطة   -

فقرة مستقلة عن الِقيَم املراد مامرستها من قبل 

الطالب؛ لتعديل سلوكهم الحيايتّ.

عمليًا  ومتثّلها  الِقيَمة  تدريس  بأن  املعلم  إقناع   -

يعد أفضل وسيلة لتطبيقها.

التنوع يف الِقيَم الرتبويّة لتشمل نواحي الحياة   -

العلميَّة والعمليَّة واألخالقيَّة.

يضّم الباحث صوته ملن دعا إىل)14(:  -

رضورة اهتامم واضعي املناهج الدراسيَّة لكتب   -

لغتنا الجميلة أن تحتوي 

عىل جميع الِقيَم األخالقيَّة وبشكل متوازن.

بتعزيز  العربيَّة  اللغة  معلمي  اهتامم  زيادة   -

نة يف الدروس وإظهارها حتى يتم  الِقيَم املتضمَّ

غرسها يف وجدان الطالب.
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املبحث االأول : 

القيمة لغًة واصطالحاً .  .1

، وهي  قيمة  لكلمة  بأنها جمع  لغة  تعرّف   : القيم 

اليشء ، ذو املقدار أو الثمن أو االستقامة واالعتدال 
والثبات والدوام واالستمرار)1(

نختار  تعريفات  بعدة  االصطالح  يف  القيم  عرفت 

مام ال شك فيه أنَّ الجامعة متتاز عن باقي املحاضن الرتبوية األخرى مبميزات منها عىل سبيل 

الثقافة وغربلتها مام  لتنقية  الجهد  ، وأنها تقوم ببذل  البيئة املعرفيّة  اتساع   : املثال ال الحرص 

يتخللها من انحرافات وفساد ، فضالً عن اتسامها باالنضباط والتنظيم .

والغرو أنَّ الطالب الجامعي قد اكتسب قيامً من روافد ووسائط ثقافية وتربوية رسمية وغري 

رسمية منها األرسة واألصدقاء واملدرسة ووسائل األعالم إىل أّن وصل إىل الجامعة .

أقل وقت ممكن من خالل  القيم يف  الطالب  فيها  يتلقى  التي  املثىل  املؤسسة  الجامعة  وتعد 

املواقف التعليمية املختلفة ومن عالقاته بأساتذته وزمالئه املتعلمني .

والبُّد من اإلشارة إىل أمر يُعّد غاية يف األهمية أالّ وهو أّن الجامعة واألستاذ الجامعي ال يستطيعان 

وحدهام أن يصوغا حياة املجتمع صياغة خلقية  قامئة عىل أسس وقواعد قيمية توّجه املجتمع 

وتدعم قواعده ، إذ إنَّ هذا العمل هو عبارة عن رشاكة بني جميع مجاالت الحياة وميادينها) (. 

ودور  واصطالحاً  لغًة  القيمة  عن  األول  املبحث  يف  تحدثُت  مباحث  البحث عىل  قسمت  وقد 

األستاذ يف تنمية القيم ، ويف املبحث الثاين أرشت إىل أهم الوظائف التي تؤديها الجامعة . وركزت 

يف البحث الثالث عىل كيفية مواجهة الغزو الثقايف القادم من الغرب ، ثم ختمت البحث بخامتة 

أجملت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث . 

والله من وراء القصد 

امللخص:

 دور االأُ�ستاذ اجلامعّي يف تنمية القيم 
االجتماعّية لدى الطلبة

                                               
                                                                               اأ.د. �ساجدة مزبان ح�سن

جامعة بغداد -كلية التربية /ابن رشد، قسم اللغة العربية

ستاذ الجامعّي في تنمية القيم  االجتماعّية لدى الطلبة
ُ
دور األ
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واحداً منها هي » مستوى أو مقياس أو معيار نحكم 

مبقتضاه ونقيس به ونحدد عىل أساسه املرغوب فيه 
، واملرغوب عنه«)2(.

والقيمة كهدف: »مجموعة القوانني واألهداف واملُثل 

الُعليا ، التي توّجه اإلنسان ، سواء يف عالقته بالعامل 

املادي أو االجتامعي أو الساموّي)3(، وقد أشار إىل)4( :

أنَّ القيم هي عنارص توجيه يف الحياة بالنسبة   )1

إىل  الباحثني  بعض  مادعا  ، وهذا  إىل محتضنها 

توّجه  فهي  هذا  وعىل   ، أهداف  بأنها  القول 

حيال نوع معنّي من الخربة . 

للتعامل  الفرد  عىل  القيم  تفرضه  الذي  املسار   )2

مع خربات الحياة يُعّد أفضل املسارات وأكرثها 

جدارة بالسلوك . 

االنسان  أن  اثنان  عليها  يختلف  ال  التي  األمور  من 

ال يسري بحسب ما مييله عليه هواه ، بل بحسب ما 

متليه عليه قيمة النابعة من عقيدته وثقافة مجتمعه 

والتوبيخ  للنقد  تعرّض  وإالّ  كنفه  يف  يعيش  الذي 

والتقريع وأتهم باالنحراف والتمرد )5(.

جميعهم  املجتمع  أفراد  أن  فيه  ريب  ال  ومام 

وهم  اكتسبوها  التي  االجتامعية  بالقيم  محكومون 

مطالبون بتمثلها يف أثناء عالقاتهم مع أفراد املجتمع 

دور األستاذ الجامعي يف تنمية القيم :  .2

ملّا بدت القيم االجتامعية متيل إىل الضعف والرتاجع 

أمام الغزو الفكري التي ما فَِتئت وسائل األعالم التي 

تعد اليوم السلطة الرابعة يف أي مجتمع ملا تتمتع به 

من قوة تأثريية يف مختلف مجاالت الحياة .

فهو  الجامعة  عن  األستاذ  دور  فصل  ميكن  ال  لذا 

عمودها الفقري ، ألنه املوّجه واملرشد واملعني لطالبه 

من  املعّوج  لتقويم  ورضورياً  مهامً  دوره  كان  لذا 

السلوك ، وغرس قيم الفضيلة والخري يف نفوس طلبته 

والصالحني  األنبياء  مهمة  مهنته  رسايل  معلم  فهو 

يتحمل مسؤولية إعداد عقليات وشخصيات مؤمنة 

ميثلها  التي  والقيم  املثل  خدمة  يف  متفانية  صادقة 

ديننا الحنيف)6(.

العمرية(  املرحلة  )يف هذه  الجامعة  يف  الطالب  إنِّ 

قد أصبح يف طور الرجولة بحيث يغلب عليه التوتر 

ذاتية  وأسباب  لعوامل  نتيجة  االستقرار  ،وعدم 

أشد  يف  فهم   ، املرحلة  بطبيعية  تتعلق  وموضوعية 

بحيث  وتنميتها  األصلية  القيم  غرس  إىل  الحاجة 

تكون درعاً حصيناً لهم عىل تخطي كل العقبات التي 

تواجههم ومن ثم يجتاز وهذه الرحلة بسالم ويرس . 

وإرشادهم  الشباب  توجيه  يرى رضورة  َمْن  وهناك 

ميولهم  مراعاة  منطلق  من  لديهم  القيم  وتنمية 

وغرائزهم ، وما يحّفز قلوبهم ويسيطر عىل سلوكهم 

، وذلك يك يتم تطبيعهم تطبيعاً تنرشح له صدورهم 

أن  وينبغي   ، منها  يتذمرون  وال   ، لها  يتنكرون  فال 

نؤكد أن يف قلوب الشباب ناحية خرية ، ميكن توجهها 

كتلة من  أنهم  أن نفرتض  ، ال  ، والرشاد  الخرب  سبل 

الرش فننهال عليهم باللوم والتجريح)7(.

العلميّة  املادة  عرض  حدود  يتجاوز  األُستاذ  ودور 

من  إىل طالبه  الثقايف  الرتاث  نقل  القيّم عىل  ألنه   ،

األجيال الواعدة .

فهو يتصف بصفات منها الصرب واألناة والتّحمل وأن 

يتحىل بالحزم والكياسة ، فهو املخلص يف عمله الجاّد 

 ، قومه محتشامً  وتقاليد  لدينه  املحرتم   ، له  املحب 

ألنه نائب عن املجتمع يف أداء هذه الرسالة)8(.



295

معلم  هو  األُستاذ  أنَّ  املبحث  بداية  يف  ذكرنا  ولقد 

أشاد  وقد   ، والصالحني  األنبياء  مهمة  مهنتُه  رسايل 

 : الرسول  وظائف  أهم  إىل  وتعاىل  سبحانه  الحق 

تعليم الناس الكتاب والحكمة وتزكية النفوس بقوله 

َعلَيِْهْم آيَاتَِك  يَتْلُو  ِمْنُهْم  ِفيِهْم رَُسوالً  َوابَْعْث  َربََّنا    :

َويَُعلُِّمُهْم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز 

الَْحِكيُم )9(.

وإذا أردنا أن نقف عىل أدواره فهي : 

انه الوسيط املهم لنقل املعلومات إىل طالبه فهو   .1

الناقل للمعارف والقيم من جيل إىل آخر ؛ وألنه 

أشمل وأعمق من  إدراكاً  الرتبية  أهداف  يدرك 

أدراك التالميذ لها)10(. لذا يجب أن يكون أميناً 

لدرسه  يعد  وأن  من مصادره  متيقناً   ، نقله  يف 

املنشودة  األهداف  يحقق  وبذا   ، جيداً  إعداداً 

القصص   : منها  متعددة  أساليب  مستعمالً 

والرتهيب  والرتغيب  والسؤال  والحوار  واألمثال 

والوعظ واإلرشاد . 

هو املوّجه واملرشد : إن التوجيه بأنواعه يدخل   .2

فالتوجيه  الجامعي  األُستاذ  عمل  صميم  يف 

واملهني  والديني  واالجتامعي  والنفيس  الرتبوي 

فمن خالل دوره كمرب وموّجه لطالب يساهم 

عن  والكشف  أمامهم  جديدة  آفاق  فتح  يف 

الحياة  يف  قدراتهم  وتنمية  الدفينة  مواهبهم 

ومساعدتهم)11( وبذا فهو يبني االنسان ويجعل 

فالرتبية  لذلك   «  . وملجتمعه  لنفسه  صالحاً 

الخلقية السليمة ال تعتمد عىل املواعظ الجامدة 

املتكررة  واأللفاظ   ، املطاطة  والتعبريات   ،

تعتمد  وإمنا   ، املرتجمة  والكتب   ، املتواترة 

أساساً عىل املريب الفاضل صاحب الخربات الذي 

يوّجه تلميذه إىل الخري والحق ملّا له من فطنة 

وتجربة)12(. 

األُستاذ الجامعي عضو يف املجتمع الذي ينتمي   .3

ألنه   ، متعددة  مسؤوليات  يتحمل  فهو  إليه 

والتغيري  التحول  حركة  يف  جاداً  إسهاماً  يسهم 

حّل  ويف   ، مجتمعه  يف  املرغوب  االجتامعي 

املشكالت التي تواجهه . كام أنه باعتباره فرداً يف 

أمة ويف مجتمع عاملي إنساين ، عليه نحوها أيضاً 

واجبات ومسؤوليات كثرية)13(. وملا كان األُستاذ 

عضواً يف املجتمع فعلية تقع مسؤوليات جسام 

هي بناء جيل صالح مؤمن بقيم مجتمعه وأمته 

عىل  يعمل  وأن  مسؤولياته  تحمل  عىل  قادر 

الناصحة  صورتِه  وإبراز  وتحسينه  تراثِه  تطوير 

قة من تاريخ أمته وحضارتها.  املرشَّ

املعلم  عىل  معقودة  اآلمال  أن  تقدم  مام  نستشف 

ألنه  ؛  املجتمع  يف  التغيري  أدوات  من  أداة  بعّده 

النموذج والقدوة الصالحة يف املجتمع ، ألن مبقدار 

صالح )املعلم( صالح التعليم . إن األُستاذ الناجح هو 

الذي يستعمل األسلوب املناسب يف الوقت واملكان 

منها يف  اإلفادة  التي ميكن  األساليب  املناسبني ومن 

تنمية القيم وتعزيزها لدى الطلبة منها :

تعاليمه  إطار  يف   ، اإلسالم  بروح  تصطبغ  أن   .1

وأخالقياته .

أن تكون مرنة قابلة للتكيّف بحسب الظروف .  .2

النظرية  الفكرية  الجوانب  بني  تربط  أن   .3

والجوانب التطبيقية العملية .

أن تحرتم شخصية اإلنسان ورأيه ودوره ونشاطه   .4

يف كسب هذه القيم .

ستاذ الجامعّي في تنمية القيم  االجتماعّية لدى الطلبة
ُ
دور األ
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أن تؤكد عىل مبدأ القدوة الصالحة .  .5

أن تحرتم مبدأ تكافؤ الفرص ، وتراعي الفروق   .6

الفردية بني املتعلمني .

أن تحرص عىل جعل عملية تعليم القيم وتعلمها   .7

عملية سارة ومحدثة لألثر املطلوب منها)14(: 

جاء يف القرآن الكريم:   لََقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسوِل اللَِّه 

أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كَاَن يَرُْجو اللََّه َوالْيَْوَم اآلِخَر َوذَكََر 

اللََّه كَِثريًا  )15(.

فام أحرانا أن نتخذ من الرسول الكريم محمد )صىل 

الله عليه واله( قدوًة نقتفي أثره ونسري عىل منهجه 

ونرشد طالبنا لالقتداء به وذلك بتوفري مصادر متنوعة 

والقصص  النبوية  كالسرية  نفوسهم  يف  األمر  تعزز 

القرآين . 

  املبحث الثاين : اأهم الوظائف

 التي توؤديها اجلامعة
والتكيّف   ، الرتبوية  العمليّة  يف  القيّم  ألهمية  نظراً 

الجامعة  تحاول  الفرد  سلوك  ودورها يف  االجتامعي 

تنميتها لدى طالبها . 

القيم  من  قسم  يف  طالبها  تبصري  الجامعة  وتحاول 

عن  فضالً  الجامعي  الطالب  يف  توافرها  الواجب 

تحول  التي  الثقافية  املتغريات  من  الكثري  تحدي 

بالتخطيط  وذلك   ، االجتامعي  التكيّف  وبني  بينهم 

لربامج التوجيّه الديني واإلرشاد الخلقي مع توضيح 

الجانب التطبيقي للقيّم واألخالق اإلسالمية يف حياة 

الفرد واملجتمع)16(.

الجامعة يف هذا املجال  التي تؤديها  الوظائف  ومن 

هي :

مستوى  لرفع  الثانوية  املدرسة  بنظام  االمتداد   .1

وتوسيع   ، الصغار  األكادمييني  تنشئة  عملية 

أفقهم ، والتقدم بهم إىل النضج والنمو .

ضامن شمول األسس العقلية التي توجد يف كل   .2

فرع من فروع التعليم ، وهذا يشري إىل شمولية 

العقلية الجامعية .

الواعي  الشباب  من  جيل  تربية  عىل  العمل   .3

باألخالق  متحٍل  وديناه  دينه  بأمور  وتنشئتهم 

أساس  الجامعة  تعدها  التي  الحميدة  والقيم 

التقديم والرقي . 

وبني  األكادميي  املجال  بني  بالعالقة  االهتامم   .4

الحياة العملية خارج الجامعة .

من  عميقة  بصرية شخصية  تكوين  العمل عىل   .5

خالل توجيّه الطالب يف املجال العقيل ، وتقدير 

العالقة بني أنشطة الشخص األكادميية املنهجية 

وبني األهداف النهائية لإلنسانية)17(. 

من  قسم  بتحقيق  املتعلقة  اإلمكانات  أن  والحق 

هذه الوظائف مركبة ومعقدة ، إذ ال يتسنى متشيها 

األساليب  وإمنا هي مزيج من  ثابت  واحد  مع منط 

إذا  نجاحها  إمكانية  مع  ونحن  والنشاطات  والقيم 

ما استعملت يف املكان والزمان املناسبني وذلك لدرء 

خطر الغزو الثقايف الذي تبناه الغرب بقيمه املختلفة 

عرب وسائل األعالم ووسائل االتصال الحديثة . 

الثقافية  الهجمة  هذه  ملقاومة  نحتاط  أن  من  ألبّد 

من خالل إكساب الشباب املعايري االجتامعية والقيّم 

بها  وتتميز  مجتمعنا  بها  يتصف  التي  األخالقية 

ثقافتها)18(.
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مسرية  تواكب  للناشئة  سليمة  تربية  بتقديم  وذلك 

الحياة بشكل إيجايب، ويف سبيل ذلك يستحب وضع 

الشباب يف موقع املسؤولية وتدريبهم عىل ذلك حتى 

بقدر  الواقع  مع  متوافقة  متميزة  بشخصية  يشبوا 

متوازن)19(. 

إنَّ هذا األمر يتطلب إرشاك الشباب يف القيام بأدوار 

اجتامعية مختلفة تتمثل يف القيم واملبادئ الثقافية 

يف  املتناقضات  عن  الكبار  يبتعد  وأن  ملجتمعهم 

سلوكهم وعليهم تقديم مناذج حقيقية أمام الشباب 

ليك يقتدوا بها وعىل األباء واملربني أن يخاطبوا هؤالء 

لتسهيل  يفهمونها  ومبسطة  سهلة  بلغة  الشباب 

لديهم  واالجتامعية  األخالقية  القيّم  اكتساب  عملية 

وال يشعرون بوجود فجوة بينهم وبني الكبار)20(. 

املبحث الثالث : كيفية مواجهة 

الغزوالثقايف القادم من الغرب . 
تدعو العوملة الجديدة والتغريب الثقايف إلزالة مفهوم 

، وجمعهم  العامل  بني  الحدود  وإلغاء  والدولة  األمة 

العلامنية  تقودها  تحت مفهوم واحد وراية واحدة 

املدنية  جوهر  وتثبيت   ، اإلباحة  ونرش  والعوملة 

واإلسالم  ويهودية  صليبية  أهداف  وهذه   ، الغربية 

فاألمة   ، شيئاً  منها  يقبل  وال   ، ويعارضها  يقاومها 

اإلسالمية  وأخالقها  عقيدتها ورشيعتها  لها  اإلسالمية 

فال  املختلفة وأخالقه  عبادته ورشائعه  له  والغرب   ،

ميكن دمج الحضارات واألخالق تحت شعار العوملة 

، أو وحدة األديان ، أو السالم العاملي ، ألن املسلمني 

وثقافة   ، محكمة  ورشيعة  عقيدة  لها  واحدة  أمة 

أخالقية مبنية عىل تلك العقيدة والرشيعة فالعوملة 

مصلحة  كلها  وال   ، محضة  مفسدة  كلها  ليست 

محضة وهذا هو شأن األشياء يف الحياة ، وإمنا يتعلق 

بالغالب منها إذ أتاحت العوملة فرصة عظيمة للدعاة 

واملفكرين من خالل األعالم واالتصاالت ، والتقنيات 

الحديثة لالطالع عىل أحوال املسلمني ونرش اإلسالم ، 

والتعرف عىل علامء املسلمني واالتصال بهم . ولكن 

يف مقابل هذه املنافع جملة من املفاسد منها تسهيل 

اخرتاق الشعوب أخالقياً من خالل السلع والرشكات 

االقتصادية .

ورصف همم الشباب إىل تقليد الغرب يف كل أمورهم 

الحياتية وقد تصل إىل اليومية ، وحجر عقولهم عىل 

الخدري  سعيد  أيب  فعن  املبارش  والقبول  التلقي 

)رض( عن النبي محمد )صىل الله عليه واله ( قال 

:« لتتبعّن سنن من كان قبلكم ، شرباً بشرب ، وذراعاً 

بذراع ، حتى لو دخلوا حجر ضّب تبعتموهم ، قلنا يا 

رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟)21(. 

 ، عليا  مثل  وال   ، قانون  وال  دولة  بال  عامل  فالعوملة 

من  منط  فرض   ، املحضة  الرشكات  عامل  هي  إمنا 

أمناط الحضارة األمريكية عىل باقي األمم والشعوب 

فالعوملة   ، قدراتها  عىل  الهيمنة  بغية  والحضارات 

تختلف عن العاملية ، إذ إن العاملية حوار مع باقي 

فإذا   ، جديدة  حضارية  بقيم  لها  وإثراء  الحضارات 

كانت العاملية حوار وإثراء فإن العوملة إلزام واحتواء 

عىل  »باالطالع  العوملة  ايجابيات  استثامر  وميكن 

املعلومات  وتقنيات   ، والثقافة  الفكر  مستجدات 

يف  اإلنسان  وتنمية  هويتها  لتعزيز   ، الحديثة 

مجتمعاتنا عىل قيم األصالة العربية اإلسالمية «)22(. 

فاملجتمع اإلسالمي مجتمع دينامييك يؤمن بالتطور، 

الحضارة  مع  فالتفاعل  وبالتقدم  الحياة  يف  والتغري 

تصحيح مسار  أجل  العمل من  الغربية وهو محور 

األمة وحضارتها كلها . وهو منطق التغيري يف سبيل 

ستاذ الجامعّي في تنمية القيم  االجتماعّية لدى الطلبة
ُ
دور األ
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إلتامس املنابع األصلية مرة أخرى . 

والحضارة اإلسالمية لديها القدرة الفائقة عىل بسط 

ألنها حضارة   ، العامل  يف  الشعوب  كل  هيمنتها عىل 

متفاعلة ، فال تتدافع وال تتصارع حتى تتغلغل فضالً 

عن أنها ليست من اخرتاع اإلنسان ، وإمنا هي وحّي 

منزل ممن خلق اإلنسان  . 

العوملة وأثرها عىل املجتمع العريب : 

وذلك  خطرياً  منعرجاً  اليوم  العربية  اللغة  تواجه 

الذي يهدف يف حقيقة األمر  العوملي  بسبب » املد 

إىل أمركة العامل وأوربته وطبعاً عوملة العامل بلغتهم 

وثقافتهم وسياستهم ال بلغتنا وثقافتنا ، ثم األخطر 

الذين  العاقني  أبنائها  بعض  من  يأتيها  ذلك  من 

هذا  واعتنقوا   ، القناعات  هذه  مخيالتهم  يف  دارت 

التوجه ، وقالوا إن العربية عاجزة عىل حمل الفكر 

التكنولوجي ، وكأن ذلك حكر عىل اللسان االنجليزي 

أو الفرنيس«)23(. 

إنَّ العوملة يف وقتنا هذا مل تثبط عزمية بعض الدول يف 

الرشق األقىص واألوسط كالصني واليابان وكوريا وهذا 

مرحلة  إىل  االستهالك  مرحلة  من  انتقالها  إىل  راجع 

توطني العلوم واملعارف وصوالً إىل إنتاجها ، فالصني 

مثالً تسعى إىل فرض لغتها يف التعامل التجاري ، كام 

تعمل عىل إحياء تراثها ملّا له من أثر يف بناء هويتها 

أبناء  يعوز  ما  وهذا   . وحضارتها  مباضيها  واالعتزاز 

مفرتق  يقفون يف  والذين   ، لها  العاقني  من  العربية 

الطرق ال إىل هؤالء وهم يف تيه . 

اآلخر  لغة  تعلم  إىل  باملجتمعات  العوملة  أدت  لقد 

من أجل مواكبة التطور الحاصل لديه فنتج عن ذلك 

اللغوي  الرصاع  اللغوي وأيضا  التعدد  بـ«  ما يسمى 

 ، دماء  فيها  ليس  بيضاء(  )حرب  اللغات  حرب  أو 

وأسلحتها االخرتاق واالكتشاف والتقدم املعريف ، وما 

تواكبه من هيمنة عىل األسواق فاألقوى هو من ينتج 

املعرفة والبحث التطبيقي وهو املهيأ للسيطرة عىل 

املنتج وهو مستهلك  غري  واآلخر   ، العاملية  األسواق 

فقط «)24(. 

جهود املجتمعات يف صد الغزو الثقايف والعوملة 

والعوملة  الثقايف  لغزو  املجتمعات يف صّد  أما جهود 

فيمكن أن نوضحه من خالل حمل النخبة من العرب 

الثقايف  األمن  وتحقيق  اللغوي  التحّصن  مسؤولية 

لكتب  الواعية  الرتجمة  تارة عن طريق  عاتقها  عىل 

الفكر والعلوم واآلداب وتارة عن طريق متكني اللغة 

للرتجمة  وتسخريها  التكنولوجيا  وسائل  يف  العربية 

اآللية وتطوير الربامجيات يف عرص العوملة والرسعة 

والرقمنة وبذا تحفظ ثقافتنا وأرومتنا االجتامعية . 

إذ نحن مطالبون بخدمة ثقافتنا وترقيتها كل بحسب 

اختصاصه ومجاله وكذلك عن طريق تحقيق األمن 

البلدان  تسعى  إذ  العربية  املجتمعات  يف  الثقايف 

عنها  الخارجية  الثقافات  إقصاء  إىل  الغربية جاهدة 

وأفكارها  معتقداتها  مع  تتالءم  ال  التي  ومحوها 

الثقافة  أن  ويبدو   ، وتراثها  وتقاليدها  وعاداتها 

 ، املشرتكة  الهوية  عنارص  من  تحمله  مبا  العربية 

األوىل  بالدرجة  املستهدفة  فهي  ومصرياً  ولغًة  ديناً 

الثقافات  لحوار  املتعالية  الصيحات  من  الرغم  عىل 

والحضارات ، وهنا » تربز الحاجة امللحة إىل إطالق 

مجتمعنا  يف  يستحيل   ، الثقافية  املقاومة  رشارات 

انتصار غزوة عسكرية واقتصادية إذ مل تسبقها غزوة 

ثقافية ناجحة «)25(. 

التالميذ  تزويد  من  فالبُد  التعليم  مجال  يف  أما 
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بنصوص تخدم الثقافة العربية ، وتبعث يف نفوسهم 

يتجىل  وبهذا   « الثقافة  هذه  إىل  بانتامئهم  االعتزاز 

دور التعليم يف تحريرنا من السيطرة الفكرية ، كام 

الحضارات  عىل  العربية  التفتح  أسباب  لنا  يهيئ 

فتتحول   ، الواعية  الذاتية  القدرة  واكتساب  العاملية 

إىل قدرة إبداعية قادرة عىل العطاء الفيّاض يف جميع 

املجاالت الحيوية ، وبخاصة وأن اإلمكانيات الذاتية 

للغة العربية من حيث الرتادف واالشتقاق والنحت 

والقياس والرتجمة متوفرة«)26(. 

وإذا كان الغرب قد فرض ثقافته ولغته يف القديم عن 

طريق االستعامر ، فإنه قد وجد البديل الفعال لذلك 

، ممثالً يف وسائل األعالم والتكنولوجيا التي أضحت 

العوملة  سعت  إذا   . بيت  كل  يف  الرضوريات  من 

جاهدة إىل تهميش الثقافات الوطنية والغة القومية 

وحده  ينتج  الذي  االقتصادي  القطب  ثقافة  بفرض 

لغتنا  يضع  مام  االتصال  وسائل  عرب  لغته  ويفرض 

العربية أمام تحديات كثرية وخطرية يلزم مواجهتها 

غزو  فهذا   . آثارها  تستفحل  أن  قبل  لها  والتصدي 

ثقايف لغوي ونفيس يف آن واحد .

أما يف املجال االجتامعي فلحظ أن املجتمعات األصلية 

هي املجتمعات التي ال تتنصل عن هويتها وثقافتها 

وتراثها بل تبقى محافظة عىل ذلك مسايرة التطورات 

العلمية واملعرفية املتجددة يوماً بعد يوم ومن تلك 

الرغم  فعىل  املثال  سبيل  عىل  )اليابان(  املجتمعات 

مام وصلت إليه من تطور علمي واقتصادي إال أنهم 

واألجداد  اآلباء  تركه  وما  ملوروثهم  أوفياء  يزالون  ال 

فرتاهم يأكلون بامللقط ويرتدون ثياباً تقليدية ألنهم 

علموا أن ثقافتهم ال تعوق تطورهم بل تعّزز ذلك 

التطور . 

طاقات  إىل  حاجة  »بها  العربية  املجتمعات  إن 

تكتب ، إىل طاقات تقرأ ، والكتابة والقراءة هام أوالً 

... كلنا مطالبون  تحديات التأقلم مع الواقع الكوين 

بجعل الكلمة الحرة مرشوع مقاومة فكرية وأخالقية 

الثقافية  الثورة  مقومات  من  كلها   ... وروحية 

والتعاطي مع العوملة كرشكاء وليس كتباع وجمهور 

متفرج ، ما أحوجنا اليوم إىل شجاعة القلوب والعقول 

للمصارحة ونقد الذات وإعادة قراءة الواقع«)27(. 

الغزو  ومواجهة  اللغوية  للحصانة  املقرتحات  أهم 

العوملي : 

تنمية اللغة العربية وتشجيع البحوث والدراسات   .1

مبا  ومصطلحاتها  مفرداتها  بأغناء  املتعلقة 

الرتاث  عىل  اعتامداً   ، العرص  روح  مع  يتناسب 

والتعريب  االشتقاق  طريق  عن  العريب  اللغوي 

من  بدالً  اللغوي  التوليد  وسائل  من  وغريها 

استعامل الدخيل . 

تشجيع املجامع اللغوية ومنحها سلطة فعلية يف   .2

وتنقيتها  العربية  البلدان  يف  اللغوي  االستعامل 

من الهجني . 

العمل عىل توفري أدوات استيعاب اللغة العربية   .3

ملختلف  املناسبة  املتنوعة  املعجامت  والسيام 

األغراض واملراحل الدراسية . 

استعامل العربية الفصحى يف التعليم يف جميع   .4

عن  فضالً   ، وتخصصاته  ومستوياته  مراحله 

باللغة  التعليم  ألنَّ  الجامعي  التعليم  تعريب 

القومية أصبح من املسلامت عند جميع األمم 

جميع  يف  بلغاتها  أبناءها  تعلم  فهي  الحيّة 

الفارسية  اتخذت  التي  كإيران  التعليم  مراحل 

وسيلة للتدريس والهند التي سعت إىل استعامل 

ستاذ الجامعّي في تنمية القيم  االجتماعّية لدى الطلبة
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اللغات الهندية يف التعليم العايل للعلوم البحتة 

والتطبيقية ، فضالً عن فيتنام والكيان الصهيوين

واإلذاعية  التلفازية  الربامج  من  سلسلة  إنتاج   .5

لتعليم املبتدئني . 

تبسيط قواعد اللغة العربية وتجاوز تعقيداتها   .6

ورصاعات املدارس اللغوية .

تدريب التالميذ والطلبة عىل مهارات االستامع   .7

ومهارات التعبري بالفصحى . 

الخامتة وأهم النتائج : 
التي  النتائج  أهم  عىل  الوقوف  من  البُد  وختاماً 

ترشحت عن دراستنا لدور األستاذ الجامعي يف غرس 

القيم لدى طالبه : 

نابعة  عليا  ومثل  وقوانني  أهداف  هي  القيم   .1

واألفراد  املجتمع  وثقافة  السمحة  العقيدة  من 

أفراد  مع  عالقاتهم  أثناء  يف  بتمثلها  مطالبون 

املجتمع . 

يف  الجامعة  عن  األُستاذ  دور  فصل  ميكن  ال   .2

إمكانية غرس القيم التي ميثلها ديننا الحنيف . 

الوسيط  فهو  متعددة  أدوار  الجامعي  لألُستاذ   .3

لنقل املعلومات إىل طالبه وهو املوجه واملرشد 

وهو عضو يف املجتمع الذي ينتمي إليه وعليه 

واجبات ومسؤوليات كثرية ملا له من دور فاعل 

يف بناء جيل صالح مؤمن يقيم مجتمعه وتراثه 

وحضارته .

للجامعة دور مهم يف غرس القيم وتنميتها لدى   .4

طلبتها ويف تحدي الكثري من املتغريات الثقافية 

االجتامعي  التكيف  دين  بينهم  تحول  التي 

واإلرشاد  الديني  التوجيه  لربامج  بالتخطيط 

الخلقي .

الرتجمة  الثقايف والعوملة عن طريق  الغزو  صد   .5

ومتكني  واآلداب  والعلوم  الفكر  لكتب  الواعية 

ألننا  التكنولوجيا  وسائل  يف  العربية  اللغة 

تراثنا  نحفظ  وبذا  والرقمنة  الرسعة  عرص  يف 

وأرومتنا االجتامعية . 
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مستقبل اللغة العربية يف سوق اللغات ، محمد العريب ولد   .10

خليفة ، منشورات املجلس األعىل للغة العربية ، 2009م . 

، طبعة  االرناؤوط  : شعيب  تحقيق   ، أحمد  األمام  مسند   .11

مؤسسة الرسالة )د.ت(.

املصادر واملراجع

ستاذ الجامعّي في تنمية القيم  االجتماعّية لدى الطلبة
ُ
دور األ
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مستخلص الدراسة

القيم  بناء  يف  املعلم  دور  بيان  إىل  الدراسة  هدفت 

املنهج  ضوء  يف  الخاطئ  السلوك  عن  االمتناع  نحو 

 ، االستنباطي  املنهج  الدراسة  واستخدمت   ، النبوي 

بتحقيق  باملعلم  املنوطة  األدوار  أهم  إىل  وتوصلت 

ذلك الهدف.

أوالً: اإلطار العام للدراسة:

من  غريه  عن  يختلف  والتعليم  الرتبية  ميدان  إن 

امليادين، إذ إنه يتوجه بكليته لرعاية الروح والجسد 

وتنمية العقل والعناية بالنفس عند املستهدفني من 

املتعلمني ، بل وتعتمد نتائج مخرجاته إىل حٍد كبري 

عىل معالجة األخطاء السلوكية.

 وكلام كان هناك عناية بالجانب السلويك؛ كان األثر 

واضحاً عىل مخرجاتنا التعليمية. وإن جميع العاملني 

يف الحقل الرتبوي معنيون مبعالجة األخطاء السلوكية 

للطالب ، بيد أن املعلم يف املدرسة يعترب الركن القويم 

، وعليه يرتكز بقية دور  يف معالجة هذه  األخطاء 

لتحمل  فيهم  الحيوية  توجيههم وبث  ، يف  العاملني 

مسؤولية معالجة األخطاء السلوكية.

ومهاماً  متعددة،  أدواراً  للمعلم  أن  فيه  الشك  ومام 

واسعة، فهو يعتني بالجانب الرتبوي والتعليمي معاً 

، فتارة يكون موجهاً للمتعلم، وتارة مقوماً للسلوك.

وإن أعظم معني لنا يف عملية الرتبية اإلسالمية كتاب 

الله وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فهام املعني الذي ال ينضب ، 

يتعكر فكيف ال يهتدي من  الذي ال  الصايف  واملنبع 

يستقي من معني مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ إذ أنها منهٌج 

العبد وما يصلح  العامل مبا يسعد   ، الخالق   مصدره 

سلوكه .

فكان  رسولناملسو هيلع هللا ىلص  الرباين  املنهج  هذا  حقق  وقد   

واقعاً عملياً ؛ فحياته ملسو هيلع هللا ىلص حافلة بتصحيح سلوكيات 

قد  مايكون  وإذابة   ، أخطائهم  ومعالجة   ، الصحابة 

علق يف قلوب بعضهم من شوائب الجاهلية فعالجها 

عليه الصالة والسالم مبختلف األساليب والطرق.

املعلم يف  أدوار  بعض  يستنبط  أن  الباحث  رأى  لذا 

النبي  السلوكية من خالل معالجة  األخطاء  معالجة 

ملسو هيلع هللا ىلص ألحد املواقف النبوية وهو موقف أحد شباب 

الصحابة الذي طلب اإلذن بالزنا، سائالً الله التسديد 

يف هذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 

 دور املعلم يف بناء القيم نحو االمتناع عن
ال�سلوك اخلاطئ يف �سوء املنهج النبوي

د. عو�س بن عبداهلل املنكاع
 أستاذ أصول التربية المساعد بكلية العلوم واآلداب بشرورة 

         جامعة نجران – المملكة العربية السعودية
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مشكلة الدراسة:

القوم  خيار  ينربي  أن  من  لألمة  أنفع  عمل  من  ما 

لتقويم سلوك األفراد ، وتعديل مساره ، ويف املدرسة 

يكون األمر ألزم وأوجب؛ إذ ال ميكن للتقدم التعليمي 

عن  ينحرف  ؛أن  الرتبوي  والنهوض  املعريف  والتطور 

جادة مساره ؛ عندما يكون يف الكيان التعليمي أقوام 

قد تربعت عىل قلوبهم همة اإلصالح وجذوة التغيري 

الله  كتاب  من  شعاعها  مستمدين   ، األفضل  نحو 

وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص العطرة ، ويأيت يف مقدمة أصحاب 

هذا الكيان التعليمي املعلم .

واملتغري  العمرية  ومرحلته  حاله  بطبيعة  والطالب 

العديد  يف  للوقع  معرٌض  ؛  فيه  املؤثرة  والعوامل 

؛ ولكن هذه األخطاء ستؤثر  السلوكية  من األخطاء 

عىل التحصيل العلمي والرتبوي إذا مل تتم معالجتها 

)الفيفي ، 2016 ،25(.

التي  أجريت يف   الدراسات  العديد من  أثبتت  وقد 

بني طالب  تنترش  السلوكية  األخطاء  أن  املجال  هذا 

التعليم )الشمري ، 1422، 73( ؛ وال غرابة يف وجود 

ذلك ؛ ولكن املشكلة حينام يغيب دور املعلم الرتبوي 

يف معالجة هذا السلوك.

لكن املالحظ كام يشري أحمد جامل )2006، 51( أن 

تزويد  نحو  جهودهم  كل  يوجهون  املعلمني  بعض 

هناك  يكون  أن  دون   ، واملهارات  باملعارف  الطالب 

اهتامم بالجوانب الرتبوية والسلوكية ؛ بل إن بعضهم 

 ، فحسب  العلمي  التلقني  هي  "وظيفته  بأن  يظن 

دون أن يحرصوا عىل نفع الطالب يف بقية الجوانب.

الرتبية  مرتكزاتها  أهم  يف  اإلسالمية  الرتبية  ومنهج 

وتؤصل  تحث  التي  النبوية  باملواقف  مليئة  النبوية 

عىل رضورة معالجة األخطاء السلوكية ومن هنا أراد 

الباحث معالجة هذا األمر من خالل دور املعلم يف 

املواقف  بعض  ضوء  يف  السلوكية  األخطاء  معالجة 

النبوية.

أهمية البحث:
ولعل  الباحث يسلط الضوء عىل أهمية هذه البحث 

من خالل الجوانب التالية:

ويعظم  مصدره،  البحث برشف  موضوع  1- يرشف 

معالجة  يف  املعلم  دور  يستقي  فإنه  غايته،  بعظم 

األخطاء السلوكية ، يف ضوء ثاين مصادر الترشيع سنة 

 ، النبوية  املوقف  أحد  ويف ضوء  ملسو هيلع هللا ىلص،   الله  رسول 

ويرَْشُف البحث  من جهة املعني بها واملستفيد منها 

، فاملعلم  هو املعني بالبحث ، وفلذات األكباد وأمل 

األمة هم العائد الرتبوي من هذه البحث.

واملناهج  النظريات  تداخل  مع   – املعلم  دور   -2

الرتبوية الحديثة- بحاجة إىل أن يُربط دوره بسالف 

املنبع  ذلك  من  دوره   فيستلهم   ، األمة  هذه  عهد 

الصايف ، الذي غرّي أمامً وحّول املجتمعات نحو الهدى 

والحق.

يف  يسهم  كونه  يف  البحث  هذا  أهمية  ترتكز   -3

تأصيل بعض األدوار واألساليب التي ميكن للمعلم أن 

يستفيد منها أثناء عالجه لبعض األخطاء السلوكية.

مدرسة  تكاد  ال  شهوانية  مشكلة  البحث  يعالج   -4

 ، منها  شيئا  املعلم  يواجه  وأن  بد  وال   ، منها  تخل 

يف  النظر  خالل  من  املعلم  دور  يف  يسهم  فالبحث 

جزيئات موقف تفصييل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أهداف البحث:

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة يف )بيان دور املعلم 

يف القيم نحو االمتناع عن السلوك الخاطئ يف ضوء 

املنهج النبوي(.

ويتفرع من هذا الهدف الرئيس عدد من األهداف 

الفرعية.

دور املعلم في بناء القيم نحو االمتناع عن السلوك الخاطئ في ضوء املنهج النبوي
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بيان نص حديث املوقف النبوي املراد .  -1

تحليل املوقف النبوي واستباط األدوار الرتبوية   -2

منه

2- توضيح أسلوب الحوار من خالل نص الحديث.

موقف  خالل  من  العقيل  اإلقناع  أسلوب  تجلية   -3

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الشاب .

4- بيان دور املعلم يف استقبال مقرتف الخطأ السلويك 

وفن التعامل معه.

5- إبراز أثر االحتواء والتقبل لصاحب الخطأ السلويك.

7- وضع أبرز التوصيات واملقرتحات ملعالجة أصحاب 

األخطاء السلوكية.

مصطلحات الدراسة:

السلوك الخاطئ: يف هذه الدراسة هي كل ما يصدر 

مخالفاً  السلوك  كان  سواء  سلوك  من  الطالب  من 

للرشع أو لألنظمة املدرسية أوغريها.

النبي  فاملراد هو موقف  النبوي:  باملنهج  املراد  وأما 

الله عليه وسلم مع الشاب الذي طلب اإلذن  صىل 

بالزنا منه صىل الله عليه وسلم

حدود الدراسة

تحليل  ضوء  يف  املعلم  دور  املوضوعية:  الحدود 

موقف النبي صىل الله عليه وسلم مع الشاب الذي 

طلب اإلذن بالزنا.

الدراسات السابقة:

يف  املعلم  دور  )1428هـ(  العتيبي  مطلق  دراسة 

معالجة املخالفات السلوكية من وجهة نظر مديري 

املرحلة املتوسطة يف ضوء الرتبية اإلسالمية ، هدف 

معالجة  يف  املعلم  دور  توضيح  إىل  البحث  هذا 

املخالفات السلوكية من وجهة نظر مديري املرحلة 

وكان   ، املسحي  املنهج  الباحث  املتوسطة.واستخدم 

داللة  ذات  فروق  وجود  :عدم  الدراسة  نتائج  من 

 ، املؤهل  ملتغري  ترجع  الدراسة  محاور  يف  إحصائية 

والربامج  السلوكية  املخالفات  محوري  يف  وكذلك 

املقدمة.

يف  النبوي  التوجيه  أثر  النعيمي)2007(  دراسة 

بحث  إىل  الدراسة  وهدفت   : الفرد  سلوك  تقويم 

أثر التوجيه النبوي يف سلوك الفرد وخاصة األطفال 

ومبادئ التوجيه النبوي ؛ واستخدمت الدراسة املنهج 

التحلييل وتوصلت إىل أهم آثار ذلك التوجيه وخاصة 

السلوك العبادي.

القرآن  منهج   )2010( عبدالرحيم  شادي  دراسة 

الدراسة  :وهدفت  األفراد  سلوك  تقويم  يف  الكريم 

األفراد  سلوك  تقويم  يف  القرآنية  املنهجية  الستنباط 

والحديث  السابقة  األمم  مجال  يف  العصاة  وخاصة 

القرآين عنها ، واستخدمت الدراسة املنهج االستنباطي 

التعليق عىل الدراسة السابقة:

كل  أن  الحايل عىل  والبحث  السابقة  الدراسة  تتفق 

األخطاء  معالجة  يف  املعلم  دور  يف  يبحث  منهام 

السلوكية.

الحديث  عىل  الدراسة  وهذه  العتيبي  دراسة  تتفق 

وأن  السلوكية  األخطاء  معالجة  يف  املعلم  دور  عن 

نظرة كل منهام لألدوار نابعة من وجهة نظر الرتبية 

يف  السابقة  الدراسة  عن  اختلفت  ولكنها  اإلسالمية؛ 

أن البحث الحايل يبحث دور املعلم يف ضوء حديث 
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نبوي واحد وموقف واحد للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، يف حني أن 

الدراسة السابقة تبحث عن دور املرشد كفاعلية من 

وجهة نظر مديري املدارس.

عىل  وشادي  النعيمي  ودراسة  الدراسة  اتفقت  كام 

السلوك  النبوي يف معالجة  التوجيه  تأصيل موضوع 

األخطاء  مبعالجة  تفردت  الحالية  الدراسة  أن  إال  ؛ 

السلوكية يف ضوء األدوار الرتبوية للمعلم من خالل 

املوقف النبوي مع الشاب الذي طلب اإلذن بالزنا

منهج البحث:

يكون  أن  اإلسالمية  الرتبية  مجال  يف  البحث  يَفرِض 

لكونه  وذلك  املناهج،  من  غريه  عن  متميزاً  منهجه 

أدوارها  لتحديد  يسعى  ثابتة  مسلامت  من  ينطلق 

وأبعادها  مفاهيمها  وإظهار  والتعليمية  الرتبوية 

ووسائل تنميتها لتجمع بني عمق األصالة ومعارصة 

الرتبية وفق الثوابت األصيلة واملتغريات املعارصة.

هذه الدراسة تركز عىل املنهج االستنباطي: وهو يف 

ُعرّف  وقد   ) )نبط  املايض  الفعل  من  مأخوذ  اللغة 

بأنه: "بذل أقىص جهد  االستنباط عىل جهة العموم 

النصوص بهدف استخراج  عقيل ونفيس عند دراسة 

مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة)عبدالرحمن 

صالح وحلمي فودة ،1420، 43( .

الجزء الثاين: نص الحديث املتعلق باملوقف النبوي 

وتخريجه:

َعْن أيَِب أَُماَمَة، أَنَّ فَتًى َشابًّا أىََت النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

قَاَل:  ؟  الزِّنَا  يِف  يِل  ائَْذن  اللِه،  رَُسوَل  يَا  فََقاَل:  َوَسلََّم 

فََصاَح الَْقْوُم ِبِه َوقَالُوا: َمْه َمْه فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " أَِقرُّوُه َواْدنُْه " فََدنَا َحتَّى كَاَن قَِريبًا 

رَُسوُل  فََقاَل  َوَسلََّم،  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللِه  رَُسوِل  ِمْن 

َك ؟ " فََقاَل:  اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " أَتُِحبُُّه أِلُمِّ

اَل يَا رَُسوَل اللِه، َجَعلَِني اللُه ِفَداَك، فََقاَل رَُسوُل اللِه 

َهاتِِهْم "  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " َواَل الناس يُِحبُّونَُه أِلُمَّ

قَاَل: " أَفَتُِحبُُّه اِلبَْنِتَك ؟ " قَاَل: اَل َواللِه يَا رَُسوَل اللِه، 

َجَعلَِني اللُه ِفَداَك، قَاَل: " َواَل الناس يُِحبُّونَُه لِبََناتِِهْم 

" قَاَل: " فَتُِحبُُّه أِلُْخِتَك ؟ " قَاَل: اَل َواللِه يَا رَُسوَل اللِه، 

َجَعلَِني اللُه ِفَداَك، قَاَل: " َواَل الناس يُِحبُّونَُه أِلََخَواتِِهْم 

ِة َوالَْخالَِة كََذلَِك - قَاَل:  " - ثُمَّ ذَكََر الَْحِديَث يِف الَْعمَّ

قَاَل: فََوَضَع رَُسوُل  يِل،  اللَه  ادُْع  اللِه،  يَا رَُسوَل  فََقاَل 

اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يََدُه َعلَيِْه ثُمَّ قَاَل: " اللُهمَّ 

ْن فَرَْجُه " قَاَل: فََكاَن اَل  اْغِفْر َذنْبَُه، َوطَهِّْر قَلْبَُه، َوَحصِّ

ٍء بَْعُد. يَلْتَِفُت إىَِل يَشْ

تخريج الحديث:

يف  أمامة  أىب  عن  أحمد  اإلمام  رواه  الحديث  هذا 

مسند األنصار حديث رقم )22211( ، وذكره الهيثمى 

ىف مجمع الزوائد  )162/8(. وعزاه إىل الطرباىن وقال: 

رجاله رجال الصحيح )129/1( ، وصححه األلباين يف 

السلسة الصحيحة  حديث رقم )370( )1422هـــ ، 

.)114/2

الجزء الثالث: أهم أدوار املعلم يف تقويم السلوك يف 

ضوء املوقف النبوي:

هذا شاب تعتمل يف صدره نار الغريزة ، وفيه قوة 

ورجولة ، وعنده ميل ورغبة ، وفيه إميان وخشية ، 

تحرق الرغبة أوصاله ، وتشوش عليه حياته )سليامن 

 ، النفس رغائب جامحة  ، يف   )146،  1432 ، قيامن 

الرغائب مل  وتلك  النوازع  لكّن هذه   ، قوية  ونوازع 

قبل  بتحرميه  يوقن  محرّم  يف  للوقوع  لتدفعه  تكن 

أن يأخذ اإلذن يف مقارفته ،فاضطرب أمره فلم يطق 

سبيالً  يجد  ومل  ماتريد،  إىل  النفس  إحابة  عن  صرباً 

دور املعلم في بناء القيم نحو االمتناع عن السلوك الخاطئ في ضوء املنهج النبوي
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صاحب  من  والرخصة  اإلذن  أخذ  سوى  مرادها  إىل 

الرسالة   .

يطلب  وإمنا  ؛  قطعاً  بالتحريم  عاملاً  مستأذناً  فجاءه 

إذناً خاصاً من املعلم األول وهو يرى أنه ليس عىل 

ولهيب  العنت  من  يالقي  إنساٌن  البسيطة  وجه 

الشوق مايعاين ، فقالها يف رصاحة وجرأة )يَا رَُسوَل 

اللِه، ائَْذن يِل يِف الزِّنَا( هكذا قالها بغري مقدمات وال 

شفيع!!

الصحابة  وماطلب:  الطالب  من  الصحابة  موقف 

َمْه(  )َمْه  إليه ويسمعون مطلبه فيزجرونه  ينظرون 

أتطلب   ، العلّو  النزول من رجل  اإلذن يف  أتطلب   ،

اإلجازة يف الخبث من رجل الطهر ، فلام زجروه حال 

أحسن  يا  عليك  الله  صىل   ، الهادي  املعلم  دونهم 

بل  كثرياً،  تسليام  وسلم  املربني  وصفوة   ، املعلمني 

طلب منه القرب منه    ثم بدأ معه الحوار النبوي.

أهم  من  أن  يجد  النبوي  املوقف  هذا  يف  واملتأمل 

األدوار املستنبطة     لدور املعلم يف تقويم السلوك 

ماييل:

الحوار الرتبوي:   -1

عند  املعلم  يأخذه  الذي  األسمى  الدور  أن  إذ 

معالجته ألي مشكلة سلوكية، هو مبدأ الحوار عىل 

أساس نبوي ، وللحوار عدة تعريفات بعضها مجمل 

يتناول  التعاريف:"أن  هذه  ومن  ؛  مفصل  وبعضها 

الحديث طرفان أو أكرث، عن طريق السؤال والجواب، 

برشط وحدة املوضوع أو الهدف، فيتبادالن النقاش 

حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة، وقد ال يقنع 

أحدهام اآلخر")النحالوي ، 1424 ،33(؛ومن أشملها 

تعريف زمزمي )2003،22(ن الحوار" مراجعة الكالم 

يستأثر  فل  متكافئة  بطريقة  طرفني،   بني  وتداوله 

أحدهام دون اآلخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن 

الخصومة والتعصب" .

يف  الحوار  أسلوب  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   استخدم  ولقد 

تربيته ألصحابه عن طريق السؤال واملناقشة، يقول 

النحالوي)2003، 72(: "كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  حريصاً 

رغبته  وكانت  الحوار،  بطريق  الصحابة  تعليم  عىل 

أشد يف أن يكون الصحابة هم البادئون بالسؤال".

هذه  ومن  النبوي،  الحوار  أشكال  تعددت  ولقد 

معالجة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   استخدمها  التي  األشكال 

الحوار  وهذا  عليهم،  الله  رضوان  أصحابه  أخطاء 

يعرفه  عام  املخاطب  أو  املتعلم  سؤال  عىل  "يقوم 

ما  الجواب  السائل عىل  يبني  ثم  والبداهة،  بالحس 

يريد بناءه من استجواب آخر، حتى يصل عىل اإلقناع 

بكل ما يريد تعليمه إياه أو إقناعه به") النحالوي ، 

.)77 ، 2003

ومن خالل تحليل املوقف النبوي ، وتأمل حديث أيب 

أمامه وحوار النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  مع الشاب ميكن مالحظة 

األدوار اآلتية أيضاً:

تقبّل النبي ملسو هيلع هللا ىلص للشاب كام هو ،فام عنفه   -2

وال وبخه ، بل إنه زجر من صاح به من الصحابة،إذ 

قال لهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  )مه مه(، ويُعد التقبل من أهم 

مبادئ عمل املعلم ، وبدونه ال ميكن لعملية العالج 

أن تتم ، وال ميكن ألبعاد املشكلة أن تظهر.

قبح  الغضب:مع  عن  والبعد  النفس  ضبط   -3

تلك املسألة ، وأنه يطلب اإلذن بانتهاك محارم الله 

وقر يف  مبا  ملعرفته   ، يغضب  مل  الله  رسول  أن  إال  ؛ 

إميان  لوال  ليستأذن  ماكان  وإال   ، الشاب  ذلك  قلب 
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يف قلبه . وعىل املعلم عند محاولته ملعالجة أخطاء 

الغضب  عن  يبتعد  وأن  نفسه  يضبط  أن   ، الطالب 

كيال يحّول الغضب سلوك تعامله مع طالب العالج ، 

نحو طريق مسدود، يقول ابن قدامة-رحمه الله-:" 

أعمت  والتهبت،  الغضب  نار  قويت  من  أنه  واعلم 

 ، الدماغ  إىل  يرتفع  الغضب  ألن  ؛  وأصمته  صاحبها 

فيغطي معادن الفكر ، ورمبا تعدى إىل معادن الحس 

يف  الدنيا  وتسود   ، بها  اليرى  حتى  عينه  فتظلم   ،

وجهه.")1413 ، 110 (

4-  أكرمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص   بأمرين :إكرامه بالطعام 

مسألته  وشني  طلبه  قبح  عىل  له  الضيافة  وتقديم 

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  )أَِقرُّوُه( ؛ وإكرامه بتقريبه   من مجلسه 

، وإدنائه له بجواره مع طلبه الفاحش باإلذن بالزنا 

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص )َواْدنُْه(

إعراض  يف  متمثل  وذلك  بأهميته  إشعاره   -5

بكل  الشاب  نحو  والتوجه   ، غريه  عن  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي 

كليته ، وتوجيه الخطاب له .

، ونكري  ، مع غلظة سؤاله  الرفق بالشاب    -6

، فالرفق والرحمة صفتان ال زمتان للمرشد  مسألته 

يقتيض حاله سلوكها  أدواراً  تكون  أن  قبل   ، الطاليب 

النفع  إيصال  تقتيض  الصفتان  فهاتان   ، بها  والتمثل 

وتعديل   ، سلوكه  تقويم  عىل  والحرص  للطالب، 

ملسو هيلع هللا ىلص  يف تعامله مع  مساره، فقدوته يف ذلك نبينا  

العز  رب  فإن   ؛  املوقف  ذلك  قبل  ومن  الشاب، 

رَْحَمًة  إاِلَّ  أَرَْسلَْناَك  }َوَما  تعاىل:  بقوله  زكاه  والجالل 

ِّلَْعالَِمني{ سورة األنبياء :107 قال الطربي يف تفسريه  لل

) 2004 ، 335/18(  عني بالرحمة هنا جميع العامل 

املؤمن والكافر .

النفيس:  القرب  الدنو الجسدي دليٌل عىل    -7

طلب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  من الشاب أن يقرتب منه ، بل 

هذه  ويف   ، له  إكرامه  يف  معنا  مّر  كام  منه  أدناه 

اللفته ، تتبني معاين الحب له ، وشديد الحرص عليه 

ملنزلته  ورفٌع   ، به  الصحابة  ضجة  بعد  ومؤانسته   ،

بالقرب منه مع وجود منه أفضل منه من الصحابة 

؛ وهذا من أهم أدوار املعلم عند معالجته لألخطاء 

السلوكية وهو القرب من الطالب جسداً وفكراً ، فال 

يصلح العالج من أبراج عاجية .

اإلصغاء الجيد: وذلك متمثل كام ذكر خرض   -8

الخالدي )2014 ، 96( يف ثنايا الحوار واستامعه له  

 ، معه  النبوي  الحوار  انتهاء  إىل  دخوله  لحظة  منذ 

للمعلم   أهم  ودور    ، الحياة  يف  هام  مطلب  وهذا 

يتمثل يف حسن اإلنصات واالستامع  للطالب ، وترك 

الحرية للسانه ليطلق كوامن مشاكله.

أهم  من  اإلقناع  ويعترب   : العقيل  اإلقناع    -9

التي  األساليب  من  وهو  اإلسالمية،  الرتبية  أساليب 

ل  يقو وردت يف القرآن الكريم  والسنة املطهرة. 

تقوم  التي  األساليب  "من  هو   )46  ،  2003( مريس 

عليها الرتبية اإلسالمية يف توجيه ذ4 نحو الحق والخري 

... عن طريق العقل واملنطق"؛ ولذا يتضح لنا جلياً 

أهمية اإلقناع العقيل من خالل هذا املوقف النبوي 

 ، اقتنع  ملسو هيلع هللا ىلص حتى  النبي  الشاب، وكيف حاوره  مع 

الحوار-  مبحث  - كام سبق يف  ملسو هيلع هللا ىلص  مهد  أن  فبعد 

لقاعدة ميكن من خاللها إقناع الشاب ، بدأ بسوال 

مستوياتها  أعىل  يف  للحواس  وموقظ   ، لالنتباه  مثري 

ومشفوعاً  وحاسامً  رسيعاً  الشاب  جواب  :فيأيت 

بالقسم بالله العظيم:) اَل َواللِه يَا رَُسوَل اللِه( متبوعاً 

بإعالن محبة ) َجَعلَِني اللُه ِفَداَك(.

يف  للمعلم  الرتبوية  األدوار  يوضح   )1-1( والشكل 

ضوء موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص   وحواره مع الشاب الذي 

طلب اإلذن بالزنا:

دور املعلم في بناء القيم نحو االمتناع عن السلوك الخاطئ في ضوء املنهج النبوي
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خطوات  ضوء  يف  املعلم  عىل  يجب  ما  أهم  ومن 

اإلقناع ماييل:

االستعانة بالله عز وجل• 

تحديد الهدف من الخطأ املراد عالجه.• 

الرتكيز عىل القضية أثناء محادثة الطالب.• 

إثارة النفس والعقل تجاه القضية املراد عالجها.• 

إعامل العواطف وتحريكها عند معالجة األخطاء • 

الجنسية.

مخاطبة صاحب املشكلة عىل قدر عقليته.• 

التأكيد عىل القضية من أكرث من جهة.• 

الدعاء أوالً وآخراً.• 

الخامتة:
أهم النتائج والتوصيات واملقرتحات:

أهم النتائج:

الحوار أسلوب ناجع لعالج كثري من املشكالت • 

السلوكية .

اإلقناع العقيل ال بد منه لعالج األخطاء السلوكية • 

املتعلقة بالشهوات والشبهات.

التقبل للمرتيب والرفق به سبيل جيد ال حتوائه ، • 

وطريق نافع ألن يتقبل النصح والوعظ.

ربط •  السلوكية  لألخطاء  العالج  وسائل  أعظم 

املرتيب بربه.

إثارة العواطف مناسب استخدامها عند اإلقناع • 

العقيل.

التوصيات:
عىل املعلم االرتباط بربه ، واللجوء له قبل الخوض يف 

حل األخطاء السلوكية.

استعملها  كام  الحوار  أدبيات  استعامل  املعلم  عىل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

يجب عىل املعلم إعطاء فرصة للطالب أثناء الحوار.

اإلقناع العقيل يحتاج لقدرة فائقة من املعلم ، ومتهيد 

أرضية مشرتكة لإلقناع
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مبدأ التقبل للطالب مبدأ هام يف عمل املعلم ، يجب 

عليه عدم االستغناء عنه.

املقرتحات:
األخطاء  معالجة  يف  املعلم  دور  حول  دراسة  عمل 

السلوكية لعدد من االنحرافات األخالقية والسلوكية 

يف العهد النبوي ، وذلك من أجل أن يكون االستقصاء 

شامالً ووافياً.

ضوء  يف  دوره  حول  الطاليب  للمرشد  دورات  عقد 

بعض املواقف النبوية

وصىل الله وسلّم عىل نبينا وعىل آله وصحبه وسلّم 

تسليامً كثرياً

أبو جعفر الطربي ، جامع البيان يف تأويل القرآن • 

، تحقيق أحمد شاكر ، مؤسسة الرسالة، بريوت

اإلمام أحمد ، مسند اإلمام أحمد ، تخريج شعيب • 

األرناؤوط ، دار الرسالة ، بريوت ، 1424هـ

القرآن، •  غريب  يف  املفردات  األصفهاين:  الراغب 

دار املعرفة، بريوت، 1426هـ

دار •  الرتيك،  تحقيق  الكبري،  املعجم   ، الطرباىن 

الرسالة ، بريوت ، 1412هـ

إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، دار • 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د. ت(

إميان عبد املؤمن سعد الدين، األخالق يف اإلسالم • 

النظرية والتطبيق، ط4، 1428هـ، مكتبة الرشد، 

الرياض

 • ، القاصدين  منهاج  ، مخترص  قدامة  بن  أحمد 

املكتبة التجارية ، مكة املكرمة ، 1413

أسامة طه حمودة، سلوكيات مرفوضة، 1422هـ، • 

دار اليقني، املنصورة، مرص

النظرية •  بني  املدريس  اإلرشاد  وآخرون،  دبور 

والتطبيق ، دار السالم ، 2007م،

مركز •   ، واإلقناع  الحوار  أرسار   ، قيامن  سليامن 

امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،1432هـ

والحاجة •  املراهقة  يف  الهوية  أزمة  مريس،  سيد 

لإلرشاد النفيس، مكتبة النهضة املرصية 1977م

عبد الرحمن النحالوي: أصول الرتبية اإلسالمية • 

دار  واملجتمع،  واملدرسة  البيت  يف  وأساليبها 

الفكر ، بريوت ، ط13، 2011م

علم •  مصطلحات  قاموس  الوايف،  الرحمن  عبد 

النفس، د. ت، دار الرسالة، الجزائر

التعامل •  فقه  علوش،  أحمد  بن  الرحمن  عبد 

مع األخطاء عىل ضوء السلف، ، ، دار األندلس 

الخرضاء ، السعودية ، ط3، 1422هـ.

املرشد يف •   ، فودة  ، وحلمي  عبدالرحمن صالح 

كتابة األبحاث ، دار الرشوق جدة ، 1412هـ

عيل بن محمد الجرجاين، كتاب التعريفات،دار • 

الكتاب العريب ، بريوت ، 1411هـ

فهد بن نارص العبودي، الحوار منهج وسلوك، ، • 

دار أطلس الخرضاء، السعودية ، 1426هـ

والعالج •  اإلرشاد  نظريات  الشناوي،  محروس 

 ، مرص   ، والنرش  للطباعة  غريب  دار   ، النفيس 

1980م

 • ، السالم  دار   ، الصحاح  مختار   ، الرازي  محمد 

مرص ، 1421هـ .

الدار •  اللغة،  محمد بن أحمد األزهري، تهذيب 

املرصية للطباعة والنرش، 1975م

املصادر واملراجع

دور املعلم في بناء القيم نحو االمتناع عن السلوك الخاطئ في ضوء املنهج النبوي



 310)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

، نحو تربية إسالمية •  محمد بن شاكر الرشيف 

راشدة من الطفولة حتى البلوغ ، سلسلة تصدر 

عن مجلة البيان ، الرياض 1427هـ ،

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار • 

صادر ، بريوت ، 1424هـ

محمد جمل الليل ، أساسيات يف اإلرشاد النفيس، • 

مكتبة خوارزم العلمية ، ط1،السعودية ، 2010م

 • ، الحاجة  خطبة   : األلباين  الدين  نارص  محمد 

الطبعة الرابعة ، املكتب اإلسالمي بدمشق

محمد نارص الدين األلباين ، السلسلة الصحيحة • 

، دار الفكر ، األردن ، 1422هـ

مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم ، عناية صالح • 

آل الشيخ ، دار الفكر ، بريوت ، 1422هـ

معالجة •  يف  املعلم  إسهام   ، العتيبي  مطلق 

املخالفات السلوكية ،رسالة ماجستري غري منشورة 

 ، اإلسالمية  الرتبية  قسم   ، القرى  أم  جامعة   ،

1429/1428هـ

نور الدين الهيثمي ، مجمع الزوائد ، دار الفكر، • 

بريوت ، 1411هـ

مبادة •  الخاصة  القيم  تنمية  السويدي،  واضحة 

الرتبية اإلسالمية، دار الثقافة بقطر، 1409هـ

آدابه •  الحوار  زمزمي:  حسن  محمد  بن  يحيى 

املعايل،  دار  والسنة،  الكتاب  وضوابطه يف ضوء 

عامن، 1422هـ

املواقع اإللكرتونية:• 

 •http:// النفيس  اإلرشاد  منتدى 

/khmubarakedu.maktoobblog.com
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املقدمة:

تعد منظومة الرتبية والتعليم املجال الخصب الذى 

برامج  األخالقية، عرب  القيم  ترسيخ  من خالله ميكن 

ومقررات هادفة وممنهجة، قادرة عىل صياغة الفرد 

هو  التعليم  ألن  بالقيم  مشبعة  صياغة  واملجتمع 

من  املتكاملة  الشخصية  بناء  يف  األساسية  الدعامة 

العقائدية والثقافية والفكرية. وهو  النواحي  جميع 

الركيزة األوىل التى اعتمدت عليها الدول املتقدمة ىف 

نهضتها ورقيها، فعمدت إىل بناء املؤسسات التعليمية 

لتسهم  تعليمية  ومؤسسات  وجامعات  مدارس  من 

الناس ملواجهة  الفرد وتوجيه وتعبئة  بناء  ىف عملية 

مختلف األخطار الداخلية والخارجية. 

والتعليم،  التدريس،  ثالث:  وظائف  وللجامعات 

البيئة،  وتنمية  املجتمع  وخدمة  العلمي،  والبحث 

ورغم وجود تواصل بني هذه الوظائف إال أن هناك 

وظيفة تعكس تكامل هذه الوظائف جميعها، وهى 

خلق جيل من الطلبة والشباب يحملون قيم متكنهم 

اآلخر،  واحرتام  والتسامح،  االجتامعي،  الحوار  من 

عن  بعيداً  واإلقناع،  والدليل  بالحجة  معه  والتعامل 

الجامعات  فمسؤولیة  واألنانية.  والجمود  التطرف 

ووقايتهم  الشباًب  تحصین  يف  بارز  ودورها  كبیرة 

النظر  الكبیر  الخطأ  ومن  التطرف؛  أو  العنف  من 

تعلیمیة  مؤسسات  مجرد  إنها  عىل  الجامعات  إىل 

تطرحها،  اليت  والبرامج  التخصصات  يف  وتأهيلية 

أن  یمكن  إذ  فقط،  الجامعات  دور  هو  هذا  فلیس 

تقوم الجامعة بدور كبري ىف الحفاظ عىل املجتمعات 

يف  دور  لها  والجامعات  وتنميتها.  ثقافتها  وتعزيز 

دعم الحوار والعيش املشرتك والتسامح لتأثريه عىل 

العقول، وميكن للجامعة أن تقدم أرضية صلبة من 

املناهج  وتعزيز  تطوير  خالل  من  والتعليم  الثقافة 

الخريجني  تثقيف  يف  واالهتامم  الرعاية  وتقديم 

واإلرهاب الهيمنة  عن  بعيداً  منفتح   بأسلوب 
 النفيس. 1

إال أن ما شهدته املجتمعات العربية يف الفرتة األخرية 

املجتمع  حتى  أو  وحروب،  ونزاعات  أحداث  من 

املرصي من مشكالت وأحداث يعكس أن الجامعات 

كمؤسسات تربوية وتعليمية للتنشئة االجتامعية- مل 

تنجح يف مهمة تنشئة وتربية الطلبة والشباب عىل 

قيم التسامح بالقدر املستهدف واملأمول. 

 دور اجلامعات العربية فى تعزيز قيم
الت�سامح بني طلبتها: روؤية نقدية

 د. خالد �سالح حنفي حممود
أستاذ أصول التربية المساعد، كلية التربية – جامعة اإلسكندرية

دور الجامعات العربية فى تعزيز قيم التسامح بين طلبتها: رؤية نقدية
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

اختالفهم  رغم  ووئام  سالم  يف  األفراد  يعيش  ليك 

والعرف  الطائفة  أو  العرق  أو  الدين  أو  اللغة  يف 

ليتمكن  التسامح  بثقافة  تحصينهم  من  البد  وقبول 

املجتمع من القيام بوظائفه بتناغم وتكامل بني فئاته 

ميكن  التي  االختالفات  من  الرغم  عىل  االجتامعية 

للمجتمع  قوة  عنارص  إىل  تحويلها  التسامح  بقيم 

من  الرتبية  مؤسسات  وتقوم  عامة.2    ولإلنسانية 

مدارس وجامعات بدور بارز يف ذلك املجال لكونها 

متثل منارة للعقل وبث الفكر املستنري يف املجتمع.

لكن الواقع الراهن للعامل العريب، والتحديات املحيطة 

به من تيارات التطرف والتعصب الفكري، ودعاوي 

والقبائلية  املذهبية  والرصاعات  واالنغالق،  الجمود 

والترشذم  االختالف  وحالة  والطائفية،  والعشائرية 

وبروز  الواحد،  البلد  أبناء  بني  والرصاعات  والفرقة 

والعرقية  واملذهبية  والطائفية  الدينية  االختالفات 

والفكرية والتي ألقت بظاللها عىل األمن املجتمعي 

حاجة  هناك  أن  إىل  يشري  السلمي.3   والتعايش 

لتفعيل دور الجامعات العربية ىف نرش قيم التسامح 

وذلك كوسيلة لتحقيق السالم االجتامعي والتعايش 

والحفاظ عىل وجود املجتمعات العربية.

وسعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عىل األسئلة اآلتية: 

أبرز مضامينه وأبعاده  التسامح؟ وما  ما معنى   -1

الفكرية والفلسفية؟

كيف تطور مفهوم التسامح عرب األزمنة والعصور   -2

التاريخية واتسعت دالالته؟

ما دور الجامعة ىف نرش ثقافة التسامح؟   -3

ما واقع الدور الراهن للجامعات العربية يف نرش   -4

التسامح بن طلبتها؟

العربية ىف  5-  كيف ميكن تفعيل دور الجامعات 

نرش وتعزيز قيم التسامح بني طلبتها؟

أهداف الدراسة: 
تحليل ماهية التسامح وتطور داللته ومضامينه   -1

الفكرية والفلسفية.

تحديد أهمية نرش وتعزيز التسامح.  -2

دول  يف  الجامعات  بعض  خربات  عىل  التعرف   -3

العامل املختلفة ىف نرش التسامح.

تقييم الوضع الراهن لدور الجامعات العربية ىف   -4

نرش التسامح والقيم املرتبطة به.

الجامعات  دور  لتفعيل  ووسائل  آليات  تحديد   -5

العربية ىف نرش وتعزيز التسامح.

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة الراهنة من أهمية املشكلة التى 

التسامح والقيم املرتبطة  تتناولها، وهى كيفية نرش 

من  الراهنة  والتحديات  املتغريات  مواجهة  يف  به 

انتشار لتيارات التعصب والتطرف الفكري والديني، 

املستوى  عىل  الكراهية  خطاب  مفردات  وشيوع 

حروب  من  اآلن  العريب  العامل  يعانيه  وما  العاملي، 

يتطلب  مام  وعقائدية،  وفكرية  مذهبية  ورصاعات 

تفعيل أدوار كل مؤسسات املجتمع ومنها الجامعات 

ىف نرش التسامح. إضافة ملا للدراسة من أهمية نظرية 

تنبع من تحليل مفهوم التسامح ومضامينه الفكرية 

العربية،  الثقافة  ىف  فكرياً  وتأصيله  والفلسفية، 

ميثله  قد  وما  املفاهيم،  من  بغريه  ارتباطه  وتحليل 

ذلك من إضافة لألدب الرتبوي العريب.

منهج الدراسة: 

الوصفي  املنهج  استخدام  عىل  الدراسة  اعتمدت 
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الرتبوي،  واألدب  السابقة  الدراسات  تحليل  يف 

الفكرية  ومضامينه  التسامح  مفهوم  تحليل  حول 

عىل  الجامعات  جهود  عىل  والتعرف  والفلسفية، 

مستوى العامل يف نرش وتعزيز التسامح، ونقد الواقع 

وتعزيز  نرش  ىف  العربية  الجامعات  لدور  الراهن 

التسامح، وتحديد آليات تفعيل ذلك الدور.

مصطلحات الدراسة: 

التسامح Tolerance: عرفته اليونسكو )1995( عىل 

إنه االحرتام والقبول بتنوع واختالف ثقافات عاملنا، 

وهو ليس مجرد واجب أخالقي، ولكنه أيًضا رضورة 

سياسية وقانونية، وهو فضيلة تجعل السالم ممكناً 

بثقافة  الحرب  ثقافة  استبدال  عىل  وتساعد  عاملياً، 

السالم.  

القيم  مجموعة  بها  ويقصد  التسامح:  قيم   -1

وتشمل  التسامح  ثقافة  تتضمنها  التى  السامية 

والتقدير،  واإليجابية،  واالحرتام،  القبول،  من:  كل 

واملسامحة،  والسامح،  واملساواة،  والعدل،  والتبادل، 

والتوافق،  والتحمل  والتجاوز،  والعفو،  والتساهل، 

من  وغريها  اإلنسانية،  واألخوة  والرحمة،  والسخاء، 

القيم الرفيعة واملضامني االجتامعية السامية.

اإلطار النظري للدراسة

أوالً- ماهية ومعنى التسامح:

اللغوي  الجذر  إىل  العربية  اللغة  يف  التسامح  يرجع 

"سمح" مبعنى سهل والن، ويشريابن منظور يف لسان 

العرب إىل أن التسامح والتساهل لفظني متقاربني4 ، 

وكذلك يأىت التسامح مبعنى الجود والكرم والسخاء، 

 Tolerance التسامح  فإن  اإلنجليزية  اللغة  يف  أما 

تحمل  ويعني   Tolerare الالتيني  األصل  إىل  يرجع 

وتأيت  معه،  والتعايش  محبوب  غري  ألمر  الفرد 

اآلخر  احرتام  معنى  لتحمل  اللغوية  التسامح  داللة 

واملختلف والتعايش معه.5 

املفكرون  انشغل  االصطالحي  املستوى  وعىل 

وكيفية  التسامح،  دالالت  عن  بالبحث  والفالسفة 

الديانات  جميع  وجاءت  الواقع،  أرض  عىل  تحقيقه 

الساموية لتؤكد عليه وعىل رضورته. وشغلت قيمة 

التسامح مع اآلخر مساحة واسعة يف الفكر اإلنساين 

فإن  الحديث،  العرص  يف  أما  العصور؛  أقدم  منذ 

االقتصادي  وللتقدم  للسالم  رضوري  رشط  التسامح 

ال  وبدونه   6 الشعوب.  بني  التضامن  روح  وإشاعة 

تقدير  عىل  التسامح  ويقوم  ممكن،  تعايش  يوجد 

إيجاىب لآلخر. 

اليوم دالالت جديدة  التسامح  اكتسب مفهوم  وقد 

يف ضوء تطور مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

وما يرتبط بها من قيم أساسية ترتبط بالعدل وتحقيق 

التعايش السلمي. حيث ميثل التسامح اليوم مقوًما 

أساسياً من مقومات الحداثة السياسية واالجتامعية 

عن  الناتجة  اإلشكاالت  مع  التعامل  عىل  لقدرته 

التعددية والتنوع واالختالف داخل املجتمع الواحد 

وبني املجتمعات املختلفة. 7  فهو البديل العادل يف 

االختالف،  يف  اآلخر  حق  ورفض  التعصب  مواجهة 

عىل  املبنى  السلمي  التعايش  تحقيق  إىل  والسبيل 

االعرتاف بتساوي الحقوق بني كافة طوائف املجتمع 

ومكوناته.  والتسامح ليس غاية بل وسيلة، وهو الحد 

االجتامعية  العالقات  يف  األساسية  للخاصية  األدىن 

التي تجنب العنف واإلكراه، وبدون التسامح من غري 

املمكن تطوير ثقافة السالم.

الالند  عرفه  فقد  التسامح  تعريفات  تعددت  وقد 

دور الجامعات العربية فى تعزيز قيم التسامح بين طلبتها: رؤية نقدية
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)1732م( بإنه موقف فكري، أو قاعدة سلوك لفرد 

ما، تتلخص ىف أن يرتك لكل إنسان حرية التعبري عن 

آرائه يف الوقت الذي ال يوافق عليها". 8   

أما فولتري فيعرف التسامح عىل إنه "خاصية اإلنسانية" 
ويتضمن التجاوز عن أخطاء وهفوات اآلخرين. 9

"بإنه  التسامح  املوسوعي  الروس  قاموس  ويعرف 

حياة  وطرق  تفكري  طرق  وجود  يقبل  من  موقف 

مختلفة عام لديه هو" 10  

وهكذا يتضح من هذه التعريفات اختالف وجهات 

وإن  وداللته،  ومعانيه  التسامح  مفهوم  حول  النظر 

والتعدد  التنوع  قيم  تقر  التعريفات  هذه  كانت 

واالختالف وتقبل اآلخر املختلف.

ووفًقا لإلعالن العاملي ملبادئ التسامح الذى أصدرته 

االحرتام  يعني  التسامح  "فإن   )1995( يف  اليونسكو 

عاملنا،  لثقافات  الرثي  للتنوع  والتقدير  والقبول 

ويتعزز  لدينا.  اإلنسانية  وللصفات  التعبري  وألشكال 

وحرية  واالتصال  واالنفتاح  باملعرفة  التسامح  هذا 

سياق  يف  الوئام  وأنه  واملعتقد.  والضمري  الفكر 

االختالف، وهو ليس واجبا أخالقيا فحسب، وإمنا هو 

واجب سيايس وقانوين أيضا، والتسامح، هو الفضيلة 

التي تيرس قيام السالم، يسهم يف إحالل ثقافة السالم 

محل ثقافة الحرب، ... وال تتعارض مامرسة التسامح 

مع احرتام حقوق اإلنسان، ولذلك فهي ال تعني تقبل 

أو  معتقداته  عن  املرء  تخيل  أو  االجتامعي  الظلم 

التمسك  يف  حر  املرء  أن  تعني  بل  بشأنها.  التهاون 

مبعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون مبعتقداتهم. 

والتسامح يعني اإلقرار بأن البرش املختلفني بطبعهم 

يف مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، 

لهم الحق يف العيش بسالم ويف أن يطابق مظهرهم 

مخربهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد ال ينبغي أن 
تفرض عىل الغري". 11

ثانياً- أبعاد ومضامني التسامح الفكرية والفلسفية:

ميكن القول بأن التسامح يشمل املضامني اآلتية:

إن الرشط األساس لتحقيق التسامح هو وجود   -2

التباين  كان  وملا  وقبوله،  واالختالف،  التباين 

ىف  التسامح  صار  كونية،  طبيعة  واالختالف 

حقيقته خاصية وحاجة إنسانية .

إن التسامح ال يلغي االختالف، ولكنه يحوله إىل   -3

اختالف إيجايب، ويحول التنوع إىل تنوع تكاميل 

وتوافقي بدالً من أن يتحول إىل اختالف تناقض 

ورصاع.

تشمل قيم التسامح كل من: القبول، واالحرتام،   -4

والعدل،  والتبادل،  والتقدير،  واإليجابية، 

والتساهل،  واملسامحة،  والسامح،  واملساواة، 

والعفو، والتجاوز، والتحمل والتوافق، والسخاء، 

القيم  والرحمة، واألخوة اإلنسانية، وغريها من 

الرفيعة واملضامني االجتامعية السامية.

التسامح ميثل حًقا إنسانياً وضامنة أساسية  إن   -5

إلشاعة األجواء املهيئة لتحقيق األمن والسالم يف 

املجتمع.

التسامح قيمة أخالقية وفكرية ىف نفس الوقت،   -6

واحرتام  كبرش  اآلخرين  معاملة  عىل  وتقوم 

إنسانيتهم ومشاعرهم.

التسامح ال يعنى التخىل عن املعتقدات واملبادئ   -7

أو الحقوق األساسية للحياة.

موقف  إنه  عىل  التسامح  فهم  ينبغي  ال   -8
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الضعيف، وال هو موقف امتنان أو تعايل بإبداء 

قوة  فيه  تتجىل  موقف  لكنه  والصفح  العفو 

اإلنسانية  النزعة  شفافية  فيه  وتظهر  الضمري 
لدى املتسامح. 12

ومعايري  ضوابط  له  بل  مطلقاً  ليس  التسامح   -9

تحمل يف  قد  التسامح  دعاوي  فبعض  محددة، 

طياتها أفكار عنرصية لنرش وفرض قيم وتوجهات 

دعاوى  فبعض  األخرى،  الثقافات  عىل  معينة  

التعددية ترى أنه ال يوجد حق وال باطل، والسئ 

وال حسن بل الكل سواسية، ويف هذا الدعاوى 

التسامح  فإن  نفسه  الوقت  وىف  املغالطة.  قمة 

ليس انفالتاً والالمسؤولية وإمنا املقصود التسامح 

الذى ال يلغى الفوارق واالختالفات، وال يتجاوز 
كذلك كل الخصوصيات. 13

تتنوع مجاالت التسامح لتشمل:   -10

االعرتاف  ويعني  والفكري:  الثقاىف  التسامح   -

مببدأ التعدد اإلنساين، وقيم التعدد واالختالف، 

واالعرتاف  ثقافياً،  املختلف  اآلخر  واحرتام 

الثقايف، وأن  التباين  إطار  التعايش ىف  بإمكانية 

االختالف يف الثقافات ال يعني االقتتال والرصاع. 

السيايس  التسامح  يقتىض  السيايس:  التسامح   -

أكرثية،  أو  أقلية  أكان  سواء  باآلخر  االعرتاف 

والرتويج  والعمل،  التنظيم  ىف  بحقه  واالعرتاف 

والحرية،  كالدميقراطية،  السيايس  لفكره 

والتعددية وحقوق اإلنسان.

وتقبل  اآلخرين  قبول  االجتامعي:  التسامح   -

قبول  االجتامعى  التسامح  قيم  ومن  االختالف. 

اآلخر، 

األديان  بني  التعايش  يعني  الديني:  والتسامح   -

والتخيل  الدينية،  الشعائر  مامرسة  وحرية 

ومن  العنرصي.  والتمييز  الديني  التعصب  عن 

العبادة،  بحرية  االعرتاف  الديني  التسامح  قيم 

التواضع  الساموية،  الديانات  بجميع  االعتقاد 

والرحمة.

التسامح العلمي: وتتضمن مجموعة من القيم   -

املشاركة،  العقلية،  الحرية  العقىل،  كاالنفتاح 

سعة  العلميةالنزاهة،  األمانة  الحوار،  أدب 

الصدر وغريها من القيم.

ثالثاً- التطور التاريخي لالهتامم بالتسامح:

لقد حفلت آيات القرآن الكريم واألحاديث والسنة 

النبوية الرشيفة بالتوجيهات واإلشارات التى تؤسس 

للتسامح، وتحث عليه ومنها. كام نشأ التسامح مبعناه 

الحديث ىف العامل الغريب وترسخ بعد فرتة طويلة من 

الحوار بني املفكرين، والفالسفة، واملنظرين، وتأسس 

يف عصور التنوير.

وتبلورت البدايات األوىل للتسامح ىف الحقل الداليل 

الديني، وقصد به تخفيف مظاهر التعصب والتطرف 

واالستبداد ىف الرأي والعقيدة، ففى تاريخ أوروبا ظهر 

للمسيحية  األوىل  العصور  ففى  التسامح  موضوع 

كتب "تيمستيون" أول رسالة إىل اإلمرباطور الروماين 

طالبه فيها بإلغاء قوانني تعذيب واضطهاداملخالفني 
للكنيسة.  14

األكرب  قسطنطني  الروماين  اإلمرباطور  أصدر  وقد  

وثيقة ىف عام )311( م نصت عىل مبدأ حرية العبادة 

ىف اإلمرباطورية الرومانية، كام ظهرت وثيقة تاريخية 

عىل  نصت  الفرنسية  الثورة  أعقاب  ىف  فرنسا  ىف 
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الدينية.  شعائرهم  مبامرسة  للربوتستانت  السامح 

جون  كتاب  بصدور  يرتسخ  التسامح  مفهوم  وبدأ 

التسامح"،  "رسالة ىف  بعنوان  )1632- 1704م(  لوك 

إىل  الدعوة  1778م(   -1712( "روسو  واستكمل 

اتسعت  الزمن  ومبرور  مضامينها.  وتحليل  التسامح 

لها  جديدة  عنارص  إليها  وأضيف  التسامح  دالالت 

جديدة  ومعاٍن  وحقوقية  وسياسية  فلسفية  أبعاد 

مستحدثة مثل التفهم، واالحرتام املتبادل، واملساواة 

والتكافؤ ىف الحقوق وصار التسامح هو الدافع األبرز 

لالعرتاف بالتعددية والحقوق الثقافية. 15 

تبادلياً  التسامح يجب أن يكون  فقد رأى فولتري أن 

أن  بوبر  كارل  ورأى  التفاعل،  مبدأ  عىل  يقوم  وأن 

العقيل  املوقف  تشكل  التى  هى  التسامح  مبادئ 

والعلم  األخالق  لبناء  أساساً  يكون  أن  يفرتض  الذى 

ومنهج العلم. 

أن  التنوير  عرص  فالسفة  رأى  العموم  وجه  وعىل 

التسامح يتأسس عىل مجموعة من القيم اإليجابية، 

وميثل وسيلة للحفاظ عىل األمن االجتامعي، وحامية 

الحريات الفردية، وىف املقابل بدا مفهوم الالتسامح 

مصدًرا لكل الرشور والرصاعات املدمرة، بل إنه أخطر 

من األصولية والتعصب الفكري، ألنهام يحتاجان إىل 

مذهب  كل  خارج  الالتسامح  أن  حني  يف  مذهب، 
وينبع من الغرائز األولية. 16

أن  ميكن  فردية  كمبادرة  التسامح  مفهوم  ظل  وقد 

يقوم بها الفرد أو ميتنع عنها وفًقا لضمرية ولقناعاته 

الشخصية، دون وجود وازع قانوين يف عصور التنوير 

واإلصالح، واتسعت مضامني التسامح مع نشأة فكرة 

العاملي  اإلعالن  بصدور  وتطورها  اإلنسان  حقوق 

دولية،  قوانني وعهود  تاله من  وما  اإلنسان  لحقوق 

ارتبط التسامح بالقانون والعدالة وإقرار مبدأ تساوي 

الحقوق.

إىل  القدامي  واملفكرون  الفالسفة  نظر  حني  ففي 

كربى"  و"فضيلة  إنسانية"  "قضية  بحسبه  التسامح 

بحقوق  التسامح  املحدثون  ربط  طبيعية"  و"حاجة 

اإلنسان والحياة املدنية، ودولة الدميقراطية، والحرية 

وغري ذلك.

العريب  العامل  يف  التسامح  حول  الدراسات  وتنوعت 

لتشمل نوعني، األول هو النوع التقليدي الذى يهدف 

إىل تأصيل فكر التسامح ىف الثقافة العربية واإلسالمية، 

وكونه أحد مقتضيات العرص ورضورة ال غنى عنها، 

والنوع الثاين النقدي الذى يتبنى التحليل والتفكيك 

واالجتامعي  الفكرية  األوضاع  جملة  بناء  وإعادة 

والالتسامح  التسامح  وضع  مثلت  التى  للمعطيات 

إىل  لجأ  الدراسات  هذه  وبعض  العربية،  الثقافة  يف 

السبق  بإثبات  ينشغل  ما  وأحياناً  الوعظ،  طريقة 

والتفوق الحضارى عىل ما سواه.  

"الوفاق،  مصطلحات  التسامح  مفهوم  رافق  وقد 

املسامحة، الحب، التسامل، العدل" وهى املصطلحات 

والفكرية  الفلسفية  الخطابات  عليها  اعتمدت  التى 

الهادفة إىل ترشيع االختالف والتأليف بني الجامعات 

وإخوان  رشد،  وابن  الجاحظ  خطاب  مثل  البرشية 

الصفا، وابن مسكويه.

ىف  واملذهبى  الفكري  الرصاع  فرتات  شهدت  وقد 

التاريخ العريب أعىل درجات الالتسامح، حيث حاولت 

التى تدعى امتالك  املتعصبة  العديد من الجامعات 

الفكري  املجالني  ىف  منافسيها  عىل  القضاء  الحقيقة 

الوجود  حق  من  حرمانهم  خالل  من  والسيايس 

املتساوي بل حق الوجود نفسه. وكانت أحد وسائلها 
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يف ذلك التكفري. 

يف  اليونسكو  أعلنت  فقد  العاملي  املستوى  عىل  أما 

مؤمترها العام 1995 إعالن املبادئ للتسامح، واتخذت 

من السادس عرش من نوفمرب من كل عام يوًما عاملياً 

شخص  لكل  أن  عىل  للتأكيد  بالتسامح  لالحتفال 

وحرية  والضمري،  والدين،  التفكري،  حرية  يف  الحق 

الرأي، والتعبري وأن الرتبية يجب أن تهدف إىل تنمية 

الشعوب  جميع  بني  والصداقة  والتسامح،  التفاهم، 

واملواثيق  العهود  جاءت  كام  واألفراد.  والجامعات 

الدولية لتؤكد عىل حامية الحقوق اإلنسانية والدفاع 

عنها، والتصدي للعنف والتعصب.

يف  التسامح  وتعزيز  نرش  ىف  الجامعة  دور  رابعاً- 

املجتمع:

إن بناء اإلنسان الحر املتسامح الذى يرفض التعصب 

بطبيعته ميثل الغاية الكربى للرتبية، ومن أجل بناء 

هذا اإلنسان الحر فإن السياسات الرتبوية والتعليمية 

رياض  من  بداية  واملراحل  املستويات  مختلف  عىل 

األطفال وحتى الجامعة يجب تضمينها برامج تعزز 

األفراد،  بني  والوئام  والتسامح  والتفاهم،  التضامن، 

من  بينها  ما  عىل  واملجتمعات  الجامعات  بني  كام 

اختالف طبيعي وكوين يفرتض فيه أن يرُثى الحياة. 

وجاء يف املادة الثالثة يف إعالن املبادئ بشأن التسامح 

الصادر عن اليونسكو )1995( بأنه التسامح رضوري 

بني األفراد وعىل صعيد األرسة واملجتمع املحيل، وأن 

جهود تعزيز التسامح وتكوين املواقف القامئة عىل 

االنفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن 

التعليم  طريق  وعن  والجامعات  املدارس  يف  تبذل 

غري النظامي ويف املنزل ويف مواقع العمل. وبإمكان 

وسائل اإلعالم واالتصال أن تقوم بدور بناء يف تيسري 

نرش  ويف  ومفتوحة،  حرة  بصورة  والنقاش  التحاور 

ظهور  تجاه  الالمباالة  مخاطر  وإبراز  التسامح  قيم 

الجامعات واأليديولوجيات غري املتسامحة .

"إن  التسامح:  حول  اليونسكو  بيان  يف  جاء  وقد 

وأول  الالتسامح،  ملنع  الوسائل  أنجح  هو  التعليم 

خطوة يف مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق 

تحرتم  ليك  وذلك  فيها  يتشاركون  التي  والحريات 

عزمهم  تعزيز  عن  فضالً  والحريات  الحقوق  هذه 

أن  وينبغي  اآلخرين.  وحريات  حقوق  حامية  عىل 

يعترب التعليم يف مجال التسامح رضورة ملحة، ولذا 

يلزم التشجيع عىل اعتامد أساليب منهجية وعقالنية 

الثقافية  الالتسامح  أسباب  تتناول  التسامح  لتعليم 

 - والدينية  والسياسية  واالقتصادية  واالجتامعية 

وينبغي  واالستبعاد،  للعنف  الرئيسية  الجذور  أي 

تعزيز  يف  التعليمية  والربامج  السياسات  تسهم  أن 

التفاهم، والتضامن، والتسامح بني األفراد، وكذلك بني 

املجموعات االثنية واالجتامعية، والثقافية، والدينية، 
واللغوية، وفيام بني األمم. 17

وتشري الدراسات يف الدول املختلفة إىل تأثري التعليم 

عىل مامرسة عملية الدميقراطية فاألفراد أكرث تعليامً 

التعليمية  وللبيئة    18 االختالف.  مع  تسامحاً  أكرث 

يف  بارز  دور  واملعلم  والنشاط  للمنهج  الشاملة 

يف  العظيم  الدور  للمعلم  التسامح  ثقافة  تكريس 

املنظومة، باعتباره منوذجاً هادياً للتسامح بني طالبه. 

كام يجب مراجعة املناهج الدراسية السائدة لضامن 

والتمييز  كافة،  بأشكاله  التعصب  بذور  من  خلوها 

لثقافة  هاًما  رافداً   – –عامة  والتعليم  كافة،  بصورة 

الرأي  عىل  قامئاُ  يكون  أن  رشيطة  التسامح،  وقيم 

النقدي  املنهج  تبني  التلقني، وعىل  اآلخر، ال  والرأي 

وجرأة املساءلة واملحاكمة 19.  

دور الجامعات العربية فى تعزيز قيم التسامح بين طلبتها: رؤية نقدية



 318)18 - 20 من فبراير / شباط - عام 2019م(كتاب املوؤمتر

مستوى  عىل  الجامعات  من  العديد  قامت  وقد 

التسامح،  قيم  لنرش  موجهة  برامج  بتطبيق  العامل 

امليدان  ذلك  يف  اإلنجازات  من  العديد  وحققت 

للتسامح، والذى  التطبيقي  ومنها مرشوع ستانفورد 

املرشوع  نجاح  ملدى  تقييامً   )2004( لوسكن  أجرى 

الذى تضمن دراسات عملية ودورات تدربيية قامئة 

أثر املرشوع  التسامح والغفران، والوقوف عىل  عىل 

البعض.  بعضهم  مع  وعالقاتهم  املتدربني  حال  عىل 

من   )259( من  عنية  عىل  الربنامج  تطبيق  تم  وقد 

وكشف  فرانسيسكو  سان  خليج  مبنطقة  الطلبة 

تقييم نتائج التطبيق أن )70%( من الطلبة انخفضت 

بنسبة  زيادة  تحققت  كام  لديهم،  الغضب  مشاعر 

)34 %( ىف درجة التسامح لديهم. وقد طبق مرشوع 

ستانفورد التطبيقي للتسامح عىل عينة من األفراد يف 

أيرلندا،وأسفر التطبيق عن انخفاض مشاعر الغضب 

لديهم،  االكتئاب  نسب  وانخفاض  لديهم،  واألذى 
وزيادة درجة مسامحة األشخاص بنسبة )%40(. 20

تدريس  أثر  بدراسة   )2003( يف   Halk هالك  وقام 

يف  أشهر  ثالثة  ملدة  تطبيقه  تم  الالعنف  برنامج 

جامعة نيويورك، وأظهر تقييم نتائج الربنامج تكوين 

الطلبة اتجاهات إيجابية تجاه مبدأ الالعنف، وازداد 
متاسك الجامعة.  21

 )2003 ,Webb-Halpern( أما دراسة ويب هاليربن

والتى هدفت إىل معرفة دور التعليم العايل يف التأثري 

عىل الطلبة ليصبحوا أكرث تسامحاً مع فئات من أفراد 

وشملت  واملسلمني،  واملهاجرين  كالنساء  املجتمع 

( من طالب جامعة هندرسون   95 ( الدراسة  عينة 

يف الواليات املتحدة. أظهرت النتائج أن التسامح زاد 

من السنة األوىل وحتى السنة الثالثة، ولكنه تناقص 

يف املستوى الرابع، وأن هناك عالقة إيجابية التسامح 

وسنوات التعليم، ولكنها ليست دالة. 22

 ,Shyryaeva, Trius( وتريس  شايريفا  دراسة  أما 

الثقايف  والوعي  التسامح  تنمية  فتناولت   )2013

طلبة التعليم العايل يف جامعة والية لغوي يف شامل 

الطلبة  القوقاز يف روسيا، وذلك من خالل مساعدة 

عىل استكشاف هويتهم الخاصة والخصائص الثقافية 

والتاريخية باستخدام أدوات عملية لتدريب الطالب 

بني  التواصل  مجال  يف  العملية  الخربة  واكسابهم 

الطلبة  توعية  أهمية  الدراسة  وأوضحت  الثقافات. 

العرقية  املجموعات  مع  االختالفات  باستكشاف 

األخرى وتقبلها، وأهمية تعزيز التفاهم بني الثقافات 
يف مجتمع عاملي متعدد الثقافات. 23

العربية ىف  الجامعات  لدور  الراهن  الواقع  خامساً- 

نرش وتعزيز التسامح :

يشري تحليل األدب الرتبوي إىل أن غالبية الجامعات 

العربية تقوم بدور ضعيف إىل متوسط يف تنمية قيم 

دراسة  أوضحت  فقد  طلبتها.  بني  التسامح  وثقافة 

ىف  التسامح  أجل  من  "الرتبية   )2003( الخطيب 

املجتمع الفلسطيني" والتى هدفت إىل التعرف عىل 

مدي قيام مؤسسات الرتبوية بدورها ىف نرش التسامح 

ىف املجتمع الفلسطيني، وتوصلت إىل إن مؤسسات 

الرتبية النظامية كاملدارس والجامعات الزالت تعتمد 

طرق  استخدام  إىل  والحاجة  والتلقني،  الحفظ  عىل 

بالقدوة والتعلم النشط لنرش قيم التسامح وتنميتها 

كمامرسة يومية وسلوك عميل. 24 

أما دراسة القطب أحمد )2006( "الجامعة وتعميق 

الحادي  القرن  معطيات  ضوء  يف  االنتامء  قيم 

والعرشين" ، وهدفت إىل تحديد مدى قيام الجامعة 

واستخدام  الطلبة،  قيم  تنمية   ىف  وآلياتها  بدورها 
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بجامعة طنطا،  استبانة مع عينة من )1073( طالباً 

وتوصلت الدراسة إىل ضعف دور الجامعة املرصية 

ىف تعميق قيم االنتامء لدى طالبها. 25 

وأوضحت دراسة محمد حسن محمد املزين )2009( 

لدور الجامعات الفلسطينية ىف نرش ثقافة التسامح 

تقييم  إىل  وهدفت  نظرهم،  وجهة  من  طلبتها  بني 

نرش  ىف  بدورها  الفلسطينية  الجامعات  قيام  مدى 

ثقافة التسامح من خالل استخدام استبانة وجهت إىل 

عينة من )294( من طلبة وطالبات جامعة األزهر، 

وجامعة األقىص، والجامعة اإلسالمية، وتوصل إىل أن 

وأن   )%70( متوسطة  بدرجة  تسود  التسامح  ثقافة 

أكرث قيم التسامح شيوعاً هى التسامح االجتامعي. 26 

الجامعية  القوانني   )2004( الدين  سعد  دراسة  أما 

املسيحي  اإلسالمي  الحوار  وتعزيز  تبني  يف  ودورها 

ومساهمتها يف تحقيق التعايش املشرتك بني اللبنانيني، 

وأوضحت الدراسة قصور يف دور الجامعات اللبنانية 

وانحسار دورها ىف الحوار والتسامح والعيش املشرتك 

ونرش ثقافة التسامح، وحاجة املناهج واملقررات إىل 

التطوير. 

وميكن القول مام سبق، بإن هناك حاجة ملحة إىل 

وقيم  ثقافة  العربية يف نرش  الجامعات  دور  تفعيل 

الحفاظ  التى تسهم ىف  بالدرجة  التسامح وتعزيزها 

النظر يف  وإعادة  االجتامعي.  والسالم  التامسك  عىل 

العملية التعليمية هو الركن األسايس يف بناء اإلنسان 

العريب، فاملناهج املقررة وأسلوب التدريس، ونوعية 

املؤسسة  بيئة  إعدادهم وطبيعة  املعلمني، وطريقة 

التعليمية كلها عوامل أساسية لبناء عملية تعليمية 

أساس  عىل  اإلنسان  تعد  مناهج  وإعداد  مستنرية. 

التفكري النقدي والتواصل مع الرتاث بطريقة نقدية 

تقود إىل حرية الفكر والتسامح.

ويتضح من الدراسات السابقة تباين دور الجامعات 

مرتفعة  مستويات  بني  التسامح  قيم  تنمية  يف 

ومتوسطة، وتباين موضوعات التسامح ما بني كونه 

كمفهوم عام والتسامح نحو فئات ورشائح اجتامعية 

جمع  أدوات  يف  الدراسات  اختلفت  كام  مختلفة. 

املعمقة  املقابلة  وبني  االستبيانات  بني  ما  البيانات 

للكشف عن درجة التسامح. وجاءت الدراسة الحالية 

استكامالً لجهود دراسات سابقة تناولت ورصد واقع 

قيم  تنمية  يف  العربية  للجامعات  الراهن  الدور 

والخربات  الرتبوي  األدب  تحليل  ومحاولة  التسامح، 

العاملية للتعرف عىل آليات تفعيل ذلك الدور، فلم 

تكتف هذه الدراسة برصد الواقع، أو محاولة املقارنة 

مع الجامعات العاملية.

سادساً- رؤية لتفعيل دور الجامعات العربية يف نرش 

وتعزيز التسامح بني طلبتها:

الرتبوي،  األدب  تحليل  من  تقدم،  ما  عىل  بناًء 

والدراسات السابقة، والخربات العاملية، ميكن القول 

إن الجامعات العربية ميكن أن تعتمد عىل الوسائل 

واآلليات اآلتية يف نرش ثقافة التسامح وقيمها، وذلك 

عىل النحو اآليت: 

إدارى  مناخ  إىل  بالجامعة  اإلداري  املناخ  تحويل   -

الدرجات،  بأعىل  باملشاركة  يسمح  مفتوح 

األجواء  ويعزز  النظر،  وجهات  لكل  ويستمع 

وإتاحة  الجامعي  التعلیم  يف  الدیمقراطیة 

آرائهم  عن  للتعبیر  الجامعة  لطلبة  الفرصة 

بشكل  طاقاتهم  وتفریغ  هواياتهم  وممارسة 

والعلمي  العقالين  الحوار  جو  وتوفري  إیجايب، 

واملتسامح مع الطلبة، وإفساح الفرصة للطلبة 

دور الجامعات العربية فى تعزيز قيم التسامح بين طلبتها: رؤية نقدية
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تتيح  وبحيث  ومطالبهم،  أنفسهم  عن  للتعبري 

ملامرسة  الطلبة  أمام  الفرص  الجامعية  البيئة 

التسامح بشكل عميل.

-  تكثيف الربامج والندوات التوعوية التى تهدف 

إىل تنمية القيم يف ثقافة الشباب، ونرش وتعزيز 

الطلبة  بني  اللقاءات  وتنظيم  التسامح،  قيم 

وأعضاء هيئة التدريس لتدعيم التواصل والحوار 

بني أطراف العملية التعليمية بالجامعة.

والندوات  املؤمترات  وتنفيذ  إعداد  ىف  التوسع   -

املواطنة،  قيم  ونرش  التسامح،  ثقافة  حول 

والتعايش السلمي، وتوجيه البحوث والدراسات 

تجاهها.

التكامل والتنسيق بني الجامعة وباقي مؤسسات    -

والتطرف  التعصب  مواجهة  يف  املجتمع 

والالتسامح، وتنظيم الربامج املشرتكة واالستعانة 

ىف  والخرباء  واالجتامع  والنفس  الدين  بعلامء 

قيم  لنرش  التدريبية  الربامج  وإعداد  تنظيم 

التسامح.

مراجعة معاییر الترقیات المعتمدة يف الجامعات    -

ىف  سيام  ال  الرتقيات  أبحاث  وربط  العربية، 

مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتامعية مبشكالت 

مبا  حلها،  يف  واملساهمة  العربية،  املجتمعات 

منابع  وتجفيف  املجتمعات  تنمية  يف  يسهم 

اإلرهاب والتطرف. 

املشكالت  حل  يف  العلمي  البحث  دور  تفعیل    -

والواجبات  املهام  من  واعتباره  االجتامعية 

حلول  من  تقدمه  وما  للجامعات،  الرئیسیة 

واالتجاهات  القيم  ودراسة  للمشكالت، 

وطوائف  فئات  بني  السائدة  االجتامعية 

واملواطنة  التسامح  قيم  نرش  ودراسة  املجتمع، 

وكيفية تنميتها يف املجتمع.

-  تعمیق دور اتحادات الطالب وتعزیز دورها يف 

خدمة الطالب وحل مشكالتهم، ومنع التدخالت 

الخارجیة يف شئونهم. 

االهتامم بمقررات متطلبات الجامعة الدراسیة    -

كلیات  أو  وحدات  وإنشاء  أهدافها،  وتوحید 

ملتابعتها واإلشراف عليها، وتضمني تلك املقررات 

قيم التسامح رصاحة.

يف  واألكادیمي  النفيس  لإلرشاد  وحدات  إنشاء    -

الجامعات لمساعدة الطلبة، وتقديم االستشارات 

لهم، وخاصة المستجدین منهم عىل التكیف مع 

األجواء الجامعیة، وإعانتهم عىل حل مشكالتهم، 

والتغلب عىل الصعوبات اليت تواجهها.

الطلبة  عند  التطوعي  العمل  ثقافة  تعزیز    -

وتنمیة المبادرات الخالقة لدیھم؛ لالستفادة من 

طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها التوجیھ اإلیجايب، 

والمفید،  بالنافع  عندالطلبة  الفراغ  یسد  بما 

المجتمعات  تنمیة  إىل  نفسھ  الوقت  ویؤدي يف 

المحلیة وخدمتها.

 -  تطوير املقررات واملناهج الجامعية بحيث تبنى 

والفكر  العقالنية  واألفكار  والبحث  العلم  عىل 

النقدي، واالنتقال إىل االعتامد عىل اسرتاتيجيات 

ميارس  لىك  النشط  والتعلم  التعاوين،  التعلم 

املتعلم سلوك التسامح بصورة عملية.

المساعدات  تقدم  اليت  المالیة  الصنادیق  إنشاء    -

المالیة للطلبة الفقراء من خالل المنح والقروض 

الطالب  مشاكل   ومتابعة  امليرسة،  الطالبية 

المؤسسات  مع  بالتنسیق  حلها  عىل  والعمل 

والرسوم  بالتنقل  یتعلق  فیما  خاصة  المعنیة، 

الجامعیة والسكن وغريها. 

ربط التعليم الجامعي ومخرجاته بسوق العمل    -

التخصصات  يف  النظر  إعادة  يقتيض  وذلك 
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يف  فائض  من  تعاين  اليت  خاصة  الموجودة 

خريجيها وتساهم يف زیادة البطالة، مما يسهم 

التطرف  نحو  توجيههم  أو  الشباب  انحراف  يف 

والتعصب الفكري أو اإلرهاب. 

تطویر برامج التعليم الجامعي خاصة يف كلیات    -

الشریعة واملعاهد الدینیة، وذلك من خالل:

أسالیب  عىل  التدریس  هيئة  أعضاء  تدريب     -

التدریس التفاعلية والتعاونية، واستخدام طرق 

القیاس،  والتقویم التى تقيس القدرات العقلية 

واملناقشة  الحوار  أساليب  إىل  واللجوء  العليا، 

الطرق  من  بدالً  والتعاوين،  الجامعي  والتعلم 

التقليدية القامئة عىل التلقني والحفظ.

توظیف التكنولوجيا المعاصرة وثورة المعلومات   -

تشكيل  يف  يساهم  مبا  والتقویم،  التدریس  يف 

االنفتاح  عىل  املبني  الطالب  ووعي  عقلية 

واملرونة وتنمية ملكات اإلبداع واالبتكار والنقد.

تطوير الخطط والبرامج الدراسیة لتتناسب مع    -

الواقع وتكون قادرة عىل عالج مشكالتھ وتطویره 

نحو األفضل. 

تطوير مقررات حقوق اإلنسان واملواطنة بحيث    -

تعكس مضامني وأبعاد التسامح وقيمه. 

تطویر املقررات الجامعية بما يتفق مع الواقع    -

المعاصر من حیث اللغة واألسلوب والمضمون، 

املوضوعات  املقررات  تلك  تعكس  بحيث 

والقضایا اليت تعزز ثقافة  التسامح وقبول اآلخر.
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