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  األولالفصل 

  املقدمة

نا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خري املرسلني سيد

    أمجعني

  ...دبعو

متتد جذور القيم يف النفس البشرية إىل جوهرها، وهي تشكل ركناً أساسياً يف بناء اإلنسان 

دوراً هاماً  تؤديالقيم خلق اإلنسان، وهي جزء من ذاته؛ ولذلك فإن القيم  وتكوينه، وقد الزمت

  .  وخطرياً يف بناء اإلنسان وتكوين اتمعات اإلنسانية على اختالف مشارا وعقائدها وثقافتها

و تقع القضية القيمية يف صلب اهتمام املنظرين واملثقفني على امتداد العامل واتساعه وذلك "

ن أثر بالغ يف تشكيل السلوك اإلنساين الذي يتحقق به معىن الوجود البشري، فاإلنسان ملا هلا م

جوهر الوجود وعنوانه احلقيقي، وما يف الكون كله من مظاهر وآيات وخلق إال وسائط خلقها اهللا 

عز وجل وسخرها لإلنسان ليقيم حياته عليها، وحيقق من خالهلا رسالته يف االستعمار 

  ١."واالستخالف

وتؤدي اجلامعات مهمة كبرية يف ترسيخ القيم لدى املتعلمني من خالل األدوار التعليمية "

م إىل لجتماعية والفكرية اليت تتبناها، فاحلياة اجلامعية تتعدى كوا مكاناً يتلقى فيه الطالب العواال

م باإلضافة إىل ويكتسبون منه ،اعتبارها مؤسسة تربوية شاملة يتفاعل فيها املتعلمون مع أساتذم

املعرفة العلمية املتخصصة أمناطاً من السلوك والتفكري واخلربة احلياتية املباشرة وغري املباشرة، وهم 

                                                           

 القيم اإلسالمية الالزم تضمينها مقررات التربية الدينية اإلسالمية ملساعدة طالب املرحلة) ٢٠٠٩(إبراهيم ، حممد عويس القرين -١
 ،١٤٨ع ،مصر -  دراسات يف املناهج وطرق التدريس  ،الثانوية التخصصية باجلماهريية العربية الليبية على مواجهة حتديات العصر

   ١٤:ص 
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كذلك يتفاعلون مع بعضهم بعضاً ومن خالل ذلك التفاعل يكونون أمناطاً قيمية تطبع املناخ اجلامعي 

   ١." بصورة من السلوكيات السائدة

ملا له من أمهية كبرية " القيم األخالقية"اسة موضوعاً هاماً جداً وهو تتناول هذه الدروهلذا 

وستركز الدراسة على ظاهرة ضعف القيم األخالقية لدى بعض  ،وتنميتها بشرياً ،يف النهوض باألمم

 اتبعتوأسباا وطرق عالجها و ،طالب كليات التربية باجلامعات من حيث وجود الظاهرة

 ؛للدراسةجامعة الطائف منوذجاً تطبيقياً  تناول الباحثحيث  )امليداين(ي األسلوبني النظري والعمل

   .موافقتها وتعاوا يف تطبيق الدراسة إىل إضافة ،وذلك لوجود الظاهرة ا

  مشكلة البحث

من حالة من التفكك  -يف الوقت الراهن –األمة اإلسالمية تعاين "من املالحظ أن 

نب احلياة وطغيان لألخالق املادية؛ ال جتمعها كلمة حق، وال واالختالف والتخلف يف خمتلف جوا

 تنميتها األخالقية يف اتمع اإلسالمي ووسائل القيم وعلى الرغم من وجود ٢فوشعوا عيسود بني 

 ٣.أخالقية أزمة تعيش العصر هذا يف يةسالماإل األمة أن إال النفوس يف من أثر للدين وما وتعزيزها

 نتيجة لطغيان الروحية للقيم قد أثر كثرياً على اهتزاز البشري اتمع شهيعي الذي فالتقدم

 السلوك على تعتمد اليت واالجتماعيةاإلنسانية  العالقات يف أثر مما الفاضلة، واملبادئ القيم على املادة

  .األخالقية الفاضلة واملبادئ القيم مداره الذي

ا للتغريات والتحوالت اتمع تعرضاسات أن أكثر شرائح وقد أكدت العديد من الدر

وأن أول ما يتعرض للتغيري عند هؤالء الشباب نتيجة "امعات، هم طلبة اجل واالجتماعيةالثقافية 
                                                           

جملة ، املنظومة القيمية لدى طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا يف ضوء بعض املتغريات ،)٢٠٠٨( اجلالد، ماجد زكي -١
   . ٣٧٠:ص ،العدد الثاين ،الد العشرون ، السعودية،جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية

 للعلوم القرى أم جامعة جملة ،العفو خلق على األبناء تنشئة يف الوالدين دور )٢٠١٠( الطوري عطية بنت حنان ، اجلهين -٢
  . ١٥:ص  ،٢ ع ،٢ مج ، السعودية ، والنفسية التربوية

تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي ،   )ه١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -٣
 . ٨ :ص ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى مكة املكرمة، رسالة اإلسالمية مبحافظة القنفذة التربية



4 

 

 عض القيم والتحلي أو اكتساب قيمٍن بمللتداخل الثقايف هي القيم، وما يستتبع ذلك عن التخلي 

ملا تؤديه القيم ... للتأثري يف قيم الشباب املعاصرة تبذل قصارى جهدها األيدلوجياتجديدة، فكل 

  ١. "من دور مهم يف حتديد سلوك الفرد وتوجهاته يف اتمع

حول ظاهرة ضعف بعض القيم األخالقية لدى بعض طالب "تتلخص مشكلة الدراسة وهنا 

 كليات التربية باجلامعات وهي مشكلة كبرية تعاين منها بعض الكليات باجلامعات وال زالت تبحث

من املتغريات اليت طرأت على اتمعات نتيجة  هناك الكثري أنوال خيفى على اجلميع عن حلول هلا، 

نالحظه على سلوك  ومنها ما لألسفوبعض هذه املتغريات كانت سلبية  ،كثري من املؤثرات حوهلا

يل القووهذا واضح يف سلوكهم  ،لديهم األخالقيةبعض طالب جامعاتنا من ضعف يف بعض القيم 

فنجد من يغش يف  ،األمانةضعف قيمة الصدق وضعف قيمة  ،فعلى سبيل املثال ال احلصر .و الفعليأ

بالسؤالني تصاغ مشكلة البحث  أنوميكن  .ضعف القيم غري ذلك من مظاهر إىل ،االمتحانات

  :اآلتيني

   ؟السعودية  اجلامعات لدى بعض طالب األخالقيةضعف بعض القيم  أسبابهي  ما -١

   ؟لطرق املناسبة لعالج هذا الظاهرةهي ا ما -٢

  : البحث أمهية

ال خيفى على أحد ما للقيم األخالقية من أمهية كربى يف حياة اتمعات عموماً واإلسالمية 

خصوصاً فهي ذب النفس وتصقل الروح وتشيع األلفة واحملبة والسعادة وتساهم بشكل واضح يف 

تكتسب  األخالقيةوإذا كانت القيم  .رقي والتقدم اإلنساينتنمية البشرية ملا فيه اخلري والنهضة وال

واليت  ،كاجلامعات واألكادمييةبالنا بأمهيتها يف املعاقل التربوية  فما ،الكبرية يف اتمعات األمهيةهذه 

 .وزرع القيم لألخالق األساسيةمن احملاضن  أاظهرت ا هذه الظاهرة بوضوح على الرغم من 

                                                           

  . ٣٧٠:ص  ،)مرجع سابق( املنظومة القيمية) ٢٠٠٨( اجلالد، ماجد زكي -١
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ية لدى تركز على ظاهرة ضعف بعض القيم األخالق اليتمهية هذه الدراسة أتأيت  ومن هذا املنطلق

  .وطرق عالجها ،أسباا،وجودها من حيث طالب بعض اجلامعات

  :البحث أهداف

 .من الناحية التطبيقية  القيم األخالقية أمهية التأكيد على .١

 .لضعف بعض القيم األخالقيةسباب املؤدية ألمعرفة ا .٢

 .اهرة ضعف بعض القيم األخالقيةعالج ظ معرفة .٣

  :نهج البحثم

حيث سنتبع نظرياً املنهج الوصفي  .)ميداين(نظري وعملي  :أسلوبنيسنتبع يف هذه الدراسة 

الدراسات  إىلللظاهرة كما توجد يف الواقع بالرجوع  رصد"ملا ينطوي عليه هذا املنهج من 

والثاين والثالث،  األولملنهج يف الفصل وسيالحظ هذا ا"املتعلقة باملوضوع  واملصادر واألحباث

حيث يتم توزيعها على العينة ومقابالت ومالحظة  استبيانات إجراءاملتمثل يف  "املنهج امليداين وعملياً

بكلية  إجرائهاتم ي ،١مع موضوع الدراسة البحث لتوائمها أدواتمن  أداةميكن استخدام أكثر من 

ملعرفة النتائج مث تفسريها  اإلحصائيللربنامج  وإخضاعهاا التربية جبامعة الطائف ومن مث دراسته

  :يلي واخلروج بنتائج مفيدة منها وفق ما

  :العينة

طالباً  ١٦٠جمموعة من طالب كلية التربية جبامعة الطائف بعدد من العينة املستهدفة  تكونت

العينة  تيار عددوقد راعى الباحث عند اخ .طالب ٧٠٠البالغ عددهم  طالب الكليةلكشرحية ممثلة 

                                                           

 ١٠٨:ص .، الفجاله، دار غريب للطباعة والنشر  البحث العلمي وأدوات أساليب) م ١٩٩٥(  إبراهيملطفي ، طلعت  -  ١
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حىت تكون جمدية " %٢٤على  وهي متثل نسبة تزيد ٧٠٠البالغ  الكلي لطالب الكلية من العدد١٦٠

   .١من العدد الكلي% ١٠وذات داللة إحصائية مل تقل عن 

   :املستخدمة األدوات

 ،ل على البيانات املطلوبةمت استخدام االستبيان كأداة رئيسية يف الدراسة للحصو :االستبيان

  :هي أجزاءوسيتكون االستبيان من ثالثة  .هداف الدراسةأاملالئمة مع  األدواتنسب أوألنه  

  . األخالقيةالقيم  يةبأمهيتعلق ما  -١

  .بعض القيم األخالقية ضعفيتعلق بأسباب ما  -٢

   .بعض القيم األخالقية  ضعفيتعلق بطرق عالج  ما  -٣

بل اعتماده بصورته النهائية على جمموعة من ولضمان صدق وثبات االستبيان سيتم عرضه ق

كما سيتم جتريب توزيع  ،مث تعديله بصيغته النهائية ،ومالحظام مرئيامذوي اخلربة ملعرفة 

فهم االستبيان على جمموعة من الطالب قبل توزيعه بشكل ائي على الشرحية املستهدفة ملعرفة مدى 

   .لك توزيع االستبيان بصيغته النهائيةمت بعد ذو ،الطالب حملتواه وتفاعلهم معه

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ١٠٩:ص .)مرجع سابق(، البحث العلمي وأدوات أساليب) م ١٩٩٥(  براهيمإلطفي ، طلعت  - ١
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   :للبيانات اإلحصائيالتحليل 

مث  ،بالشكل الصحيح ئتاستكملت ومل أامن الطالب والتأكد من  االستبياناتيتم مجع 

 Spss اإلنسانيةاخلاص بالعلوم  اإلحصائيمث تدخل البيانات بالربنامج  ،ترتب ويتم ترميزها

االستبيان الثالثة مع ربطها  أجزاءمث تفسر النتائج لكل جزء من  ،ل البياناتالستخراج النتائج مث حتل

  . بأهداف الدراسة

   :املقابلة

هيئة التدريس باجلامعة ملعرفة آرائهم حول  أعضاءالباحث بعض املقابالت مع بعض  ىجرأ

ت هذه املقابالوقام بتوثيق وطرق عالجه  وأسبابهلدى الطالب  األخالقيةضعف بعض القيم 

  .١اوتسجيله

  : املالحظة  

هناك بعض الظواهر واملوضوعات اليت ال ميكن للباحث دراستها عن طريق املقابلة أو "

بل البد أن خيترب بنفسه مباشرة كالعادات وبعض التقاليد االجتماعية حيث تتطلب  ؛االستبيان فقط

نسان العادي من اكتسابه أن يتصل الباحث مباشرة ذه الظواهر، واملالحظة وسيلة يستخدمها اإل

يتبع  وهوالباحث يالحظ فخلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه 

  ٢"منهجاً معيناً جيعل من مالحظاته أساساً ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

ديد ال املالحظة وبيان ولذلك فقد اتبع الباحث إجراءات املالحظة املتعارف عليها علمياً من حت  

د من صدقها وأمهية تسجيلها خلاصة لتسجيل املالحظات مع التأكزماا ومكاا وعمل البطاقات ا

  . يف حينها دون تأخري

                                                           

  . ٨٧:ص . )مرجع سابق(،  البحث العلمي وأدواتساليب أ) م ١٩٩٥(  إبراهيملطفي ، طلعت  -  ١
  ١٢١ :، عمان، دار الفكر العريب للنشر ص٩، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهم )٢٠٠٥(ذوقان وآخرون ، عبيدات ٢ -
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   :خطوات مجع املعلومات

املستخدمة بتوزيع  واألدواتخطوات مجع املعلومات املطلوبة بعد حتديد العينة  تمتثل

عملية التوزيع على  متتو ،د التأكد من صدقه وثباته واعتماده بصيغته النهائيةاالستبيان على العينة بع

بالشكل  هأجزائعلى مجيع  إجابتهماجلامعة مث استعادته بعد التأكد من املستهدفة من طالب شرحية ال

الستظهار النتائج مث تفسريها  Spss  اإلحصائيللربنامج  إخضاعهمث ترتيبه وترميزه مث  ،الصحيح

  .الدراسة أهدافيتفق مع مبا 

  :حدود البحث

 صاحبة - األدب –التواضع -األمانة –الصدق( التاليةتنحصر يف ضعف القيم : احلدود املوضوعية

 على ضعف هذه القيم حتديداً لعدة ومت التركيز .)الوفاء-النظافة- النظام-التعاون- احلياء-األخيار

ومالحظته  الباحث السابقة يف التدريس  أا األكثر حدوثاً وذلك من خربة :أسباب من أمهها

ولعدم وجود ضعف ظاهر بغريها فتم  تكون خبصوصها،ما  األكادميي، وألن القرارات التأديبية غالباً

   .التركيز عليها

   .كلية التربية جبامعة الطائف:احلدود املكانية

   .م٢٠١١: احلدود الزمانية

   .ةاملستبان األمثلة: احلدود العددية

  :إجرائية صطلحاتم

  : القيـــم

على جمموعة من التصورات واملفاهيم الىت تكون إطاراً للمعايري واألحكام القيم مفهوم يدل 

واملثل واملعتقدات والتفضيالت الىت تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات الفردية 

 ،راها جديرة بتوظيف إمكانياتـه وي ،واالجتماعية، حبيث متكنه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته
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بطريقة مباشـرة وغـري    يأو اللفظ يات أو االجتاهات أو السلوك العملوتتجسد من خالل االهتمام

  .١مباشرة

ويعرف الباحث القيم بأا جمموعة من املعايري اليت يقيس ا الفرد سلوكه من حيث مدى تطابقه   

  . اداته وأخالقياته املتعارف عليهاأو اختالفه معها والنابعة من ثوابت اتمع وع

   :طالب اجلامعة

 يف يللقيام عند التخرج بدور وظيف معلى ثقافة أكادميية من اجلامعة تؤهله وامن حصل مه

مرحلة  واحيث يكون قد اجتاز ،حتمل مسئولية القيادة والبناء والتنمية همن خالل ونيستطيع ،اتمع

، وقد متت هذه الدراسة على طالب كلية التربية ٢محاً عليهاملراهقة وبدت مرحلة النضج أكثر وضو

  .يف جامعة الطائف يف اململكة العربية السعودية

  : الدراسات السابقة

 ،وتيسر يل من البحوث والدراسات إليهالوصول  أمكنين حث واالطالع على مابوبال

الدراسة مع  بعض اجلزئيات مبوضوع وجدت بعض الدراسات اليت تناولت يف بعض مواضيعها

  : وهي هائأجزااختالفها يف بقية 

  :الدراسات العربية: أوالً

تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجهة  ،٣)هـ١٤٣٠العيسى، (دراسة  -١

 أم جامعة ،التربية كلية منشورة، غري ماجستري رسالة .نظر معلمي التربية اإلسالمية مبحافظة القنفذة

أن أهم القيم األخالقية للطالب كانت بر وأهم ما توصلت إليه الدراسة  .املكرمة مكة القرى،

                                                           

  .٣٤:، مكتبة إبراهيم حليب ،ص  املدينة املنورةالقيم اإلسالمية والتربية ، )  م ١٩٨٨( مصطفى ، علي خليل  -  ١
  .  ٣٤:،ص  )املرجع السابق(،  القيم اإلسالمية والتربية)  م ١٩٨٨( مصطفى ، علي خليل  -  ٢
 . )مرجع سابق(ية تنمية القيم األخالق،   )هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد  -٣
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الوالدين، كما أظهرت الدراسة أن أهم األساليب املناسبة لتنمية القيم األخالقية هو احلرص على 

  .تأدية الصالة مجاعة مع التالميذ يف مصلى املدرسة

نفسية الشائعة لدى طالب مراحل التعليم بعض املشكالت ال ،١)هـ١٤٢٩العصيمي، (دراسة . ٢

 .املكرمة مكة القرى أم جامعة التربية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة .العام مبدينة الطائف

الدراسة أن أكثر درجات املشكالت النفسية كانت لدى  اكانت أهم النتائج اليت توصلت إليه

عالج املشكالت النفسية للطفل النابعة من  طالب املرحلة االبتدائية، وقد أوصت الدراسة بضرورة

األسرة من خالل األساليب التربوية الصحيحة، وضرورة رعاية املراهق وفهم حاجاته يف إطار تعاون 

  .مشترك بني األسرة واملدرسة حىت يستطيع أن يفهم نفسه وحيقق ذاته 

لة االبتدائية يف اململكة أساليب التوجيه اخللقي لتلميذات املرح ،٢)هـ١٤٢٥اهلاشم، (دراسة . ٣

وقد  .الرياض سعود، امللك جامعة التربية قسم منشورة، غري ماجستري رسالة. العربية السعودية

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن أهم األساليب املتبعة هي أساليب تعويد السلوكيات احلسنة 

  .  ينيةفادة من املواسم والشعائر الدتوأسلوب القدوة، وأسلوب االس

، األساليب النبوية لتنمية القيم اإلميانية لدى الشباب املسلم يف ٣)هـ١٤٢٩الشنقيطي، (دراسة . ٤

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية منشورة، غري ماجستري ، رسالةضوء التحديات املعاصرة

ى الشباب ضرورة لبناء وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن تنمية القيم اإلميانية لد

                                                           

ة لدى طالب مراحل التعليم العام مبدينة بعض املشكالت النفسية الشائع) هـ١٤٢٩(العصيمي ، جزاء بن عبيد بن جزاء  ١-
  . ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى، مكة املكرمةالطائف

 وجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة العربيةأساليب الت) هـ١٤٢٥(اهلاشم، صديقه بنت حسن بن عيسى  -٢
  . ، تصور مقترح، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم التربية جامعة امللك سعود، الرياضالسعودية

األساليب النبوية لتنمية القيم اإلميانية لدى الشباب املسلم يف ضوء ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  -٣
  . ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمةاملعاصرة لتحدياتا
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وتعترب أساليب احلوار والقصة واإلقناع العقلي من أجنح األساليب التربوية . الشخصية املتميزة للمسلم

  . يف الوصول إىل نتيجة إجيابية مع الشباب

 رسالة. التربية النبوية العقدية يف العهد املكي وتطبيقاا التربوية ،١)هـ١٤٢٩بنجر، (دراسة . ٥

وكانت أهم النتائج اليت توصلت  .املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية منشورة، غري ماجستري

إليه الدراسة أن بناء العقيدة يف التربية اإلسالمية ليس جمرد بناء لفكر إنساين أو سلوك أو نظام 

التربية  وإمنا هو بناء للحياة من كل جوانبها، ولكي يكون البناء العقدي يف ،اجتماعي أو سياسي

  ) . صلى اهللا عليه وسلم(مكتمل جيب أن يسري على نفس املنهج الذي سار عليه النيب 

 التربوية وتطبيقاا العلق سورة أوائل من مستنبطة تربوية ، مبادئ٢) هـ١٤٢٩احلسين، (دراسة . ٦

 منشورة، غري ماجستري ، رسالةالسعودي اتمع يف اإلعالم وسائل - املدرسة - املسجد -األسرة يف

أن قيام كل : وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها .املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية

من الفرد واألسرة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم بدوره املناط إليه من تطبيق هلذه املبادئ فإنه 

  . لى اتمع املسلمسيعود عليه باخلري والفالح والنشأة احلسنة، واالستقرار النفسي ع

منشورة مبجلة التربية ) القيم لدى شباب اجلامعات مبصر( هاين حممد يونس /دراسة الدكتور .٧

م مجهورية ٢٠٠٣عام  -٦٤العدد  –السنة العشرون –املعاصرة الصادرة عن رابطة التربية احلديثة

جيابية وزيادة ناهج للقيم اإلومن أهم ما نتج عنها لفت االنتباه إىل أمهية تضمني امل ،٣يةمصر العرب

  . املقررات اليت تناقش القيم يف اجلامعة وضرورة التصدي للقيم السلبية يف حميط الطالب

                                                           

، رسالة ماجستري التربية النبوية العقدية يف العهد املكي وتطبيقاا التربوية) هـ١٤٣٠(بنجر ، أماين بنت عبد العزيز حنيفة،  -١
  . املكرمةغري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى، مكة 

 -  مبادئ تربوية مستنبطة من أوائل سورة العلق وتطبيقاا التربوية يف األسرة) هـ١٤٢٩(احلسين ، نوال بنت حممد عبد اهللا  -٢
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة وسائل اإلعالم يف اتمع السعودي -املدرسة  -املسجد 
 .املكرمة 

 دراسة منشورة مبجلة التربية  املعاصرة،  القيم لدى  شباب اجلامعات مبصر) ٦٤(العدد )م ٢٠٠٣(وسى ، هاين حممد يونس م  -٣
 .   العربية، مجهورية مصر 
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الناشر ) تأثري الغزو الفكري على سلوك الشباب العريب(حممد احلسن  إحسان/ دراسة الدكتور .٨

ومن  ،١ العربية السعودية اململكة –الرياض - م١٩٩٨هـ ١٤١٩عام  األمنيةجامعة نايف للعلوم 

منح  أمهيةمحالت الغزو الفكري كما ترى  بأخطارنتائجها ضرورة توعية الشباب العريب املسلم 

اجليدة من قبل مؤسسات اتمع مع حث الشباب على التمسك بالقيم  األخالقيةالشباب التربية 

   .جيابيةاإل

العنف لدى الشباب (عزه حممد سليمان  /اين حممد عثمان منيب باالشتراك مع د /د دراسة. ٩

 اململكة العربية –الرياض –م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨عام  األمنيةالناشر جامعة نايف للعلوم  –)اجلامعي

لوجود املعاناة النفسية لدى الشباب مع فقدان الثقة بالنفس  تأكيدهانتائجها  أهمومن  ،٢ السعودية

  .شعور الشباب بالفراغ والفشل إىل إضافةعن النظرة التشاؤمية للمستقبل  فضالً

  :الدراسات األجنبية: ثانياً

دراسة : العوامل املؤثرة على السلوكيات داخل الكلية( وآخرون Terry Coalter/ دراسة .١

 Internationalمنشورة مبجلة ) ملعرفة استجابات الكليات جتاه عدم األمانة األكادميية

Journal for the Scholarship of Teaching and Learning – 

ومن أهم النتائج ضرورة أن تضع الكليات العديد من  ٣ م٢٠٠٧عام  –العدد األول  –األوىل  السنة

ونشر الوعي  ،احلامسة من أجل التصدي لظاهرة عدم األمانة األكادميية بني الطالب اإلجراءات

 .األخالقي بني الطالب

                                                           

 . ، جامعة نايف للعلوم االمنية ، الرياض  تاثري الغزو الفكري على سلوك الشباب) م ١٩٩٨( حممد احسان احلسن، -  ١

 . ، جامعة نايف للعلوم االمنية  الرياض   العنف لدى الشباب اجلامعي) م ٢٠٠٧( حممد وآخرون  منيب ، اين  -٢

٣ - Coalter, Terry & Lim, Chi, Lo & Wanorie, Tekle. (٢٠٠٧). Factors that Influence 

Faculty Actions: A Study on Faculty Responses to Academic Dishonesty. 

International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, vol.١, no.٢١-١ ,١. 
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مراحل التطور ( خرونوآ Sérgio Fernando Torres de Freitas/ دراسة .٢

 International Dentalمنشورة مبجلة ) األخالقي بني طالب طب األسنان بالربازيل

Education –  ومن أهم ما توصلت إليه  ١ م٢٠٠٦عام  –العدد الثالث  –السنة السبعني

من الطالب عينة الدراسة وصلوا للمستوى الثالث من مستويات القيم األخالقية % ٣٠الدراسة أن 

والذي يعرب عن رؤية الذات كجزء من اتمع وبالتايل فإن الفرد يتبىن القيم املقبولة من جانب 

 .اتمع

رسالة دكتوراة مت ) دراسة القيم األخالقية بني طالب الكليات( Victor Mercaderدراسة .٣

وأهم ما توصلت إليه  ٢م٢٠٠٦عام  – University of South Floridaتقدميها جلامعة 

لدراسة أن طالب الكليات ميتلكون درجات عالية من الوعي واليت متكنهم من إدراك أمهية القيم ا

األخالقية سواء كان ذلك على املستوى التعليمي أو على مستوى الفرد أم على مستوى اتمع 

 .بأكمله

اجتاهات الطالب حول أخالقيات أساتذة ( وآخرون Hershey H. Friedman/ دراسة .٤

 Electronic Journal of Business Ethics andمنشورة مبجلة ) عاتاجلام

Organization Studies –  وأهم ما توصلت  ٣م٢٠٠٥عام  –العدد الثاين  –السنة العاشرة

                                                           

١ - De Freitas, Sérgio, Fernando, Torres &Kovaleski, Douglas, Francisco & Boing, 

Antonio, Fernando & De Oliveira, Walter, Ferreira. (٢٠٠٦). Stages of Moral 

Development Among Brazilian Dental Students. International Dental Education, 

vol.٧٠, no.٣٠٦-٢٩٦ ,٣. 

٢ - Mercader, Victor. (٢٠٠٦). Study of Ethical Values of College Students. Doctor of 

Education. University of South Florida. 

٣ - Frideman, Hershey, H & Fogel, Joshua & Frideman, Linda, Weiser. (٢٠٠٥). Student 

Perceptions of the Ethics of Professors. Electronic Journal of Business Ethics and 

Organization Studies, vol.١٠. no.١٥-١٠ ,٢. 
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إليه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متغري السلوك األخالقي بني الطالب الذين 

 .الذين مل يأخذوا هذه الدورة اآلخرينخالق وبني قاموا بأخذ دورات تدريبية يف األ

األدب والدروس  –السرقة األدبية بواسطة شباب اجلامعات ( Chris Park/ دراسة -٥

 Assessment & Evaluation in Higher Education منشورة مبجلة) املستفادة

إليه الدراسة  هناك وأهم ما توصلت  ١م٢٠٠٣عام  –العدد اخلامس  –السنة الثامنة والعشرون  –

العديد من أشكال السرقات األدبية بني طالب اجلامعات واليت تعترب شكل من أشكال التحايل 

 .والناجتة عن خلل حقيقي يف املنظومة األخالقية للطالب يف املرحلة اجلامعية اآلخرينوسرقة أفكار 

طالب اجلامعات يف بعض جماالت القيم األخالقية بني ( وآخرون J.J. Smolicz/ دراسة .٦

 International Educationمنشورة مبجلة ) بولندا واستراليا والفلبني: ثالث جمتمعات

Journal –  إليه الدراسة أنه  وأهم ما توصلت ،٢م ٢٠٠١عام  –العدد األول  –السنة الثانية

ة يف اجلامعات من الثقافات املختلفة إال أن هناك عددا من القيم األخالقية الثابت رغم وجود عدد

  .الثالثة أضف إىل ذلك أن كل جامعة هلا قيمة أخالقية مميزة هلا تعمل على تنميتها بني طالا

جند أا اتفقت مع الدراسة احلالية يف حبثها عن تريب القيم ) العيسى(بالنظر إىل دراسة 

توسطة يف حني أن معها من حيث تناوهلا لطالب املرحلة امل تاألخالقية لدى الطالب بينما اختلف

  .  الدراسة احلالية تتناول طالب اجلامعة

 يف املشكالت النفسية لدى طالب مراحل تا حبثأجند ) العصيمي( وبالنظر إىل دراسة 

  القيم األخالقية لدى الطالب بينما بعض ضعف  واليت توصلت إىلالطائف  مبدينة العام التعليم
                                                           

١ - Park, chris. (٢٠٠٣). In Other (People’s) Words: plagiarism by university students—

literature and lessons. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. ٢٨, No. ٥, 

٤٨٨-٤٧١. 

٢ - Smolicz, J, J & Hudson, D, M & Secomble, M, J. (٢٠٠١). Some aspects of moral 

values among university students in three societies: Poland, Australia and the 

Philippines. International Education Journal Vol ٢, No ٢٠٨-٢٠٣ ,٤. 
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لقيم األخالقية عند طالب اجلامعات وأسباا وطرق عالجها اختصت الدراسة احلالية بدراسة أمهية ا

  . من وجهة نظرهم

جند أا اتفقت يف بعض نتائجها مع الدراسة احلالية فيما يتعلق بأسلوب ) اهلاشم( أما دراسة

  . القدوة وتعويد السلوكيات احلسنة لتنمية القيم اخللقية

ع الدراسة احلالية يف أمهية أساليب احلوار فقد التقت نتائجها م) الشنقيطي( وبالنسبة لدراسة

بينما . والقصة واإلقناع العقلي من أجنح األساليب التربوية يف الوصول إىل نتيجة إجيابية مع الشباب

  .  اختلفت معها يف أن الدراسة احلالية تطرقت ألمهية القيم األخالقية وأسباب ضعفها

بينما اختلفت عن . للحياة من كل جوانبهااتفقت يف أن العقيدة هو بناء ) بنجر(ودراسة 

  . الدراسة احلالية يف أا ركزت على التربية النبوية العقدية يف العهد املكي وتطبيقاته

لتؤكد أمهية كل من الفرد واألسرة واملدرسة واملسجد ) احلسين(بينما جاءت دراسة 

واختلف هذه الدراسة عن . املسلم للمجتمع النفسي واالستقرار احلسنة، ووسائل اإلعالم يف النشأة

  . الدراسة احلالية يف أا تناولت القيم اليت جاءت يف سورة العلق

أا أكدت على أمهية تضمني املناهج للقيم اإلجيابية وهو ما ) يونس(ويالحظ من دراسة 

  . اتفقت فيه مع الدراسة احلالية يف توصياا

التقت بعض نتائجها فيما يتعلق مبنح  أاد جن) احلسن(ودراسة  )موسى(وبالنظر يف دراسة 

 من قبل املؤسسات اتمعية وحثهم عليها والبعد عن القيم السلبية، األخالقيةالشباب التربية 

والفشل لدى الشباب  واإلحباطالفراغ  أنيف بعض نتائجها بتركيزها على ) منيب(واختلفت دراسة 

  .  األخالقيةتقودهم لبعض التصرفات غري 
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بينما الدراسة احلالية  ركزت على القيم من ناحية القوة) موسى(دراسة  أنا يالحظ هنا كم

فقط  واحداً فقد تناول كل منها سبباً) منيب(ودراسة ) احلسن(دراسة  أما ركزت على ضعف القيم،

  . ضعف القيم أسبابضعف القيم بينما الدراسة احلالية ستتناول  أسبابمن 

احلامسة من أجل  اإلجراءاتتضع الكليات العديد من أمهية أن ) رونتريي وآخ(وأكدت دراسة   

يف  ونشر الوعي األخالقي بني الطالب، التصدي لظاهرة عدم األمانة األكادميية بني الطالب

من خالل إبراز أسباب ضعف القيم  -كأحد توصياا- اجلامعات وهو ما تسعى إليه الدراسة احلالية 

  . عاتاألخالقية لدى طالب اجلام

فقد هدفت إىل معرفة مراحل التطور األخالقي لطالب بعض ) سريجوا وآخرون(أما دراسة 

اتمع وهو ما تسعى إليه  جانب من املقبولة القيم يتبنون الكليات وقد توصلت إىل أن الطالب

ب الدراسة احلالية من خالل معرفة أمهية القيم األخالقية لدى طالب اجلامعات جبانب معرفة أسبا

  .  ضعف القيم األخالقية وطرق عالجها

 درجات ميتلكون مع الدراسة احلالية يف أن طالب الكليات) فيكتور(كما اتفقت دراسة  

  .بينما اختلفت عنها يف مكان التطبيق. األخالقية القيم أمهية إدراك من متكنهم واليت الوعي من عالية

و أن توضح األمهية ت السابقة من املرجمع مالحظة أن هذه الدراسة بعد مقارنتها بالدراسا

التطبيقية للقيم األخالقية لدى الطالب اجلامعيني يف السعودية دون أن تكتفي باحلديث عن األمهية 

من الناحية النظرية أو اإلنشائية فحسب، كما يسعى الباحث أن تقدم هذه الدراسة أهم األسباب 

لى سبب واحد كما الحظنا يف دراسات أخرى، املؤدية إىل هذه الضعف األخالقي غري مقتصرة ع

   .كما يسعى الباحث أن تقدم هذه الدراسة حلول مناسبة هلذا الضعف األخالقي لبعض القيم

لدراسات املشار إليها سابقاً ضمن املراجع عند كتابة ابعض  إىل إال إن الباحث رجع 

  .    اإلطار النظري للدراسة



17 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  صل الثاينالف
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لفصل الثاينا  

 القيم األخالقية

  تعريف القيم لغة واصطالحاً: املبحث األول

  : تعريف القيم لغة-١

  : يف املعاجم باملعاين التالية "القيمة"تأيت كلمة      

هو  - هو ذو قيمة كبرية -قدره: مثنه الذي يعادله، اإلنسان: الشيء :القيمة"يف املعجم احمليط  •

القيم تعين قيمة الشيء وقدره، وقيمة املتاع أي مثنه، وقوم : "ويف املعجم الوجيز ،١ "يمة لهإنسان ال ق

  .٢"الشيء أي أصلحه، وقيم الشيء مبعىن أظهر ما فيه من إجيابيات وسلبيات

أي  واحد القيم، وقوم الشيء تقوميا فهو قومي مستقيم، وقيمة الشيء: القيمة: "ويف خمتار الصحاح •

   .٣"قدره

ما له ثبات : ، ما لفالن قيمةقيمة الشيء قدره، وقيمة املتاع مثنه، ويقال" :يف املعجم الوسيطو •

  .٤ "ودوام على األمر

  : مما سبق يتضح أن للقيمة عدة معان ركز الباحث على عدد منها وهي •

  .الدوام ،الثبات على األمر ،قيمة الشيء أي قدره وقيمة املتاع أي مثنه ،االستقامة

  

  

  

                                                           

 . ١٠١١ :،ص ٣جممع اللغة العربية ، ج:، القاهرة  ٢، ط املعجم احمليط)م  ١٩٩٤(أديب وآخرون، ، اللجمي  -١

 . ٥٢١:جممع اللغة العربية ، ص: ، مصر ٤ط) م ١٩٩٤(،  املعجم الوجيز -  ٢

 . ٢٣٢ :مكتبة لبنان ، ص:، بريوت  ر الصحاحخمتا،) ١٩٨٨  -هـ ١٤٠٨(حممد بن بكر ، ، الرازي -  ٣

 . ٧٧٤ :ص)مرجع سابق (،   املعجم الوسيط) م١٩٩٤(أديب وآخرون، ، اللجمي -٤
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  : تعريف القيم األخالقية اصطالحاً-٢  

سبب اتساع ميداا وصلتها يف كثري من بتباينت وجهات النظر وتعددت حول مفهوم القيمة 

جمموعة معايري واجتاهات ومثل عليا تتوافق مع عقيدة الفرد اليت " بأا القيم فتعرف العلوم األخرى،

حبيث تصبح تلك املعايري خلقاً للفرد تتضح يؤمن عن قناعة مبا ال يتعارض مع السلوك االجتماعي و

خالل  التزام الفرد بتلك القيميف سلوكه ونشاطه وجتاربه الظاهري منها والضمين، كما تتضح يف 

   ١ "ورب الناس من جهة أخرى ،تصرفاته جتاه الناس من جهة

تعطي ترابط وتوجه املبادئ األخالقية واجلمالية واملعتقدات واملعايري اليت "ويعرفها العيسى بأا 

  .٢" وأفعاله، حيث يعتنق هذه املبادئ أو تفرض عليه من أغلب اتمع ما القرارات لشخص

جمموعة من املعتقدات والتصورات املعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة خيتارها  إذنفهي 

املعايري حيكم ا  اإلنسان حبرية بعد تفكر وتأمل ويعتقد ا اعتقادا جازما، تشكل لديه منظومة من

على األشياء باحلسن وبالقبح، وبالقبول أو الرفض، ويصدر عنها سلوك منتظم يتميز بالثبات 

  . "والتكرار واالعتزاز

أن اتمع خيلق القيم وحيافظ عليها ويعمل على نقلها فيما بني "وهنا جتدر اإلشارة إىل 

مون ا طاملا ارتضوها ألنفسهم فالفرد يعكس قيم األجيال واألفراد غالبا ما يتقبلون هذه القيم ويلتز

جمتمعه الذي يعيش فيه من خالل عملية التفاعل االجتماعي والقيم السائدة يف أي جمتمع تعرب عن 

  .٣ "ثقافته

                                                           

مؤمتر القيم والتربية يف عامل متغري املنعقد  إىل، حبث مقدم   األخالقيةالقيم  األطفال إكسابدور الروضة يف حممد وفائي ،، احللو -١
 . ٣ :م ، ص٢٩/٧/١٩٩٩-٢٧هـ ١٩/٦/١٤٢٠-١٧بد، يف الفترة يف جامعة الريموك ،ار

 . ٧٦:، ص )مرجع سابق(تنمية القيم األخالقية ) هـ١٤٢٩(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -٢

 استخدام مدخل توضيح القيم يف تدريس وحدة مقترحة لتنمية بعض القيم لدى الطالب معلمي) م٢٠٠٩(مسرية عطية عريان،-٣ 
 . ٢٠١ :،  ص)١٥٠ع ،مصر - املناهج وطرق التدريس يفدراسات  ،ة اجتاهاهم االجيايب حنو مهنة التدريسالفلسفة وزياد
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املبادئ السليمة وجمموعة الفضائل اليت هي وليدة الدين "بأا " علي اجلنبالطي"عرفها وي

جمموعة املعايري والفضائل اليت "بأا " عبد الرحيم بكرة"وعرفها   ،١"الصحيح لتوجيه سلوك اإلنسان

جاء ا اإلسالم، مث أصبحت حمل اعتقاد واعتزاز لدى اإلنسان عن اقتناع واختيار، مث صارت 

 موجهات لسلوكه ومرجعاً ألحكامه يف كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال تنظم عالقته باهللا،

جمموعة من "وهناك من عرف القيمة اإلسالمية بأا  ،٢"نسانية مجعاءوبالكون وباتمع، وباإل

واليت تشمل عقيدة اإلنسان  ،والنواهي اليت جتعل سلوك اإلنسان متطابقا مع قواعد الشرع احلنيف

وتكون نابعة من القرآن  ،وعالقته مع الكون الذي يعيش فيه ،وعبادته ومعامالته مع بين جنسه

حكم يصدره اإلنسان على شيء ما "، ويرى البعض أن القيم اإلسالمية ٣"يث الشريفالكرمي واحلد

، ٤"مهتدياً مبجموعة املبادئ واملعايري اليت ارتضاها الشرع املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك

مكون نفسي معريف "إىل أن القيمة يف اإلطار اإلسالمي عبارة عن " إسحاق الفرحان وزميله"ويشري 

تعاىل ووجداين أدائي يوجه السلوك ويدفعه، ولكنه إهلي املصدر ويهدف إىل إرضاء اهللا  عقلي

مبادئ حتث على الفضيلة، "أن القيم اإلسالمية هي " حممد وجيه الصاوي"ويري . ٥"دائماً

وموجهات للسلوك اإلنساين لصاحله وصاحل جمتمعه، وتستمد أصوهلا باألمر والنهي من القرآن الكرمي 

معايري تعرب عن اإلميان "أن القيم ) وضحة السويدي( ىرتو ،٦"لرسول صلى اهللا عليه وسلموسنة ا

                                                           

 . ٣٣:دار الفكر العريب  ،ص: ، القاهرة األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية)  ١٩٧١( علي، اجلنبالطي -١

، رسالة دكتوراه غري منشورة،  كلية  لدى طالب جامعة طنطا دراسة ميدانيةالقيم األخالقية ، )م١٩٨٥(عبد الرحيم ، ، بكره -٢
 . ٣١ :التربية  جبامعة طنطا،ص

 . ٤٢الدار السعودية   ،ص : ، السعودية١، ط  القيم احلضارية يف رسالة اإلسالم،) هـ١٤٠٢(   حممد أمحدعثمان، -٣

ى الشباب اجلامعي ومواجهته من منظور التربية الصراع القيمي لد) م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨( السيد الشحات ، حسن -٤
 .٦٨ :دار الفكر العريب،ص: ، لقاهرةاإلسالمية

 اجتاهات املعلمني يف األردن حنو القيم اإلسالمية يف جمال العقائد والعبادات واملعامالت كما حددها) م١٩٨٨( إسحاق، الفرحان -٥
 . ٩٩:عمان ، ص، ٢ع جملة أحباث الريموك،،  اإلمام البيهقي

جملة " ، الدوحة ، القيم اإلسالمية املتضمنة يف كتايب القراءة للصف الثالث االبتدائي يف مصر وقطر)م ١٩٩٠( حممد ، الصاوي -٦
 .٢٦١:، ص) ٧(٧، جامعة قطر كلية التربية
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مبعتقدات راسخة مشتقة من مصدر ديين ميلي على اإلنسان بشكل ثابت اختياره أو جه السلوكي 

    .)١(ا يف املواقف املختلفة اليت يعيشها أو مير 

  )٢(:وتتصف القيم باخلصائص التالية

 . مبعىن أا ختتص بالبشر دون غريهم: سانيةأا إن - 

 . فالقيم األخالقية إدراك يرتبط باملاضي واحلاضر واملستقبل: أا غري مرتبطة بزمن معني - 

 . فلكل قيمة ضدها مما جيعل هلا قطبا سلبيا وقطبا إجيابيا: أا متتلك صفة الضدية - 

ار إلصدار األحكام تقيس وتقيم وتفسر وحتلل مبعىن أن القيم األخالقية تعترب مبثابة معي: املعيارية - 

 . وتعلل

 .أي أا مكتسبة من خالل البيئة وليست وراثية ويتم تعلمها واكتساا: أا متعلمة - 

 . أا غاية يف ذاا وليست وسيلة لتحقيق غرض - 

 . أا جتريبية ال ميكن للطالب معرفة أمهيتها إال بالتجربة - 

 .عور الداخلي للطالبأا ذاتية أي تعتمد على الش - 

 . أا تشتمل على نداء موجه إىل الضمائر - 

  :النظرة التربوية للقيم-٣

الهتمام الدراسة احلالية باجلانب التربوي فإنه من اهلام توضيح نظرة التربويني ملفهوم القيم  نظراً

  ٣ :يف النقاط التاليةواليت تلخصها 

 . جتماعيةتظهر نتائج القيم اإلنسانية يف كل الظواهر اال .١
                                                           

جملة كلية " الدوحة ، القيم املتضمنة بأسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس بدولة قطر) م١٩٩٢(وضحة ، ، السويدي -١
 .) ١٠٢(، العدد  ، جامعة قطر" التربية

لدى طالب  األخالقياملدرسية ملواجهة االحنراف  اإلدارةتفعيل دور . ويعقوب ، خالد عطية؛ عباس ، عبد السالم الشرباوي-٢
  . ٢٧٥ :، ص)٢٠١٠(، ٢٧ع ، ١٣مج ، مصر -التربية .الثانوية الفنية يف مصر يف ضوء خربة ماليزيا وفنلندا املدارس

القيم التربوية املتضمنة يف آيات النداء القرآين للمؤمنني وسبل توظيفها يف التعليم ) هـ١٤٢٨(األسطل ، مساهر عمر - ٣
 ٢٠ :،  رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية غزة صاملدرسي
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 . تتحدد من خالهلا أهداف معينة أو غايات ووسائل لتحقيق هذه األهداف أو الغايات .٢

احلكم سلبا وإجيابا على مظاهر معينة أو غايات معينة من اخلربة يف ضوء عملية التقييم اليت يقوم  .٣

 . ا الفرد

 . يشترك معظم الناس يف جمموعة قيم واحدة، بدرجات خمتلفة، وبنظم متغرية .٤

حمك حنكم مبقتضاه، وحندد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل أو موقف توجد فيه عدة  .٥

 . بدائل

التعبري عن املظاهر يف ظل بدائل متعددة أمام الفرد، وذلك حىت ميكن الكشف عن خاصية  .٦

 .االنتقائية اليت تتميز ا القيم

  املفهوم اإلسالمي للقيم-٤

يربط القيم  هيف نفوس املسلمني، وهلذا السبب فإن خالقيةاأليهدف اإلسالم إىل ترسيخ القيم 

للقيم نظرة تكاملية فهو يأخذ بالقيم املوضوعية املطلقة ينظر  اإلسالمف"األخالقية واإلميان بوجه عام 

النابعة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة كقيم التوحيد والتقوى واإلحسان، كما يأخذ بالقيم املادية 

اقع احلياة واملتسقة مع التراث االجتماعي كقيم الطهارة والنظام واأللفة واألخوة، والقيم املرتبطة بو

هي جوهر األخالق يف اإلسالم ويشكل اإلسالم نظاما قيميا متكامال لإلنسان، والقيم يف اإلسالم 

العام ثابتة وثباا ال يعين مجودها بل هي قادرة على أن تتمثل كل قيمة جديدة تتفق مع اإلطار 

   .١"للشريعة اإلسالمية

 واملعتقدات والغايات العليا املثل من جمموعة"وتعرف القيم من وجهة النظر اإلسالمية بأا 

 القيم وهذه وجل، عز اهللا مصدرها الفرد واجلماعة لسلوك واملعايري والضوابط والوسائل والتشريعات

                                                           

 ٨٠ :ص)مرجع سابق(تنمية القيم األخالقية ،   )هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -١
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 الكون ومع البشر ومع نفسه تعاىل ومع اهللا مع وتفصيال إمجاال وتوجهه اإلنسان عالقة حتدد اليت هي

  .١ "ووسائل غايات القيم هذه وتتضمن

فهو ال  "ومن هذا املنطلق ختتلف نظرة اإلسالم عن النظرة الفلسفية يف النظريات املعاصرة 

حيصرها يف تالزمية املثري واالستجابة، وحاجات اإلنسان ورغباته ومصاحله، بل يربطها باإلنسان 

إرادته مبنهج عقلي إقناعي فريد، فالقيم يف اإلسالم تنبع من العقيدة اإلسالمية اليت توضح ريه وكوتف

والربوبية، وحقائق الكون واإلنسان واحلياة، وهي حقائق ثابتة  لوهيةاإلحقائق الوجود الكربى، 

واضحة يقتنع ا العقل، ويوقن ا القلب، فيصدر عنها سلوك تعمل به جوارح اإلنسان كافة 

وينضبط هذا السلوك بضوابط شرعية حمددة تتمثل يف األحكام الشرعية اخلمسة، فكل حكم شرعي 

يتضمن قيمة حمددة، فما رآه الشرع حسنا فهو حسن وما رآه الشرع قبيحا فهو قبيح، وتكون 

  .٢ "حمصلة ذلك منظومة من القيم اإلسالمية الفاضلة املتميزة

ألخالقية فإن اإلسالم يصنف القيم األخالقية من حيث ومن خالل تلك النظرة الشاملة للقيم ا

  ٣: كوا عالقات إىل أربعة أقسام

العالقة بني اإلنسان وخالقه، ومن أمثلة السلوك اخللقي هلذا النوع اإلميان باهللا وشكره على نعمه  .١

 . واالعتراف له بكمال األفعال والصفات، وطاعته فيما يأمر به واالستجابة فيما يدعو إليه

يتعلق بصلة اإلنسان باآلخرين من الناس وهو على شكلني السلوك اخللقي احلميد مثل العدل  فيما .٢

مثل اخليانة والكذب والظلم والشح والعدوان، والصدق والعفو وغريها، والسلوك اخللقي الذميم، 

 . وسوء املعاشرة، ونكران اجلميل وغريها

                                                           

 ٢١:،  ص )مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر -  ١

 ٢٦٩ :، ص)مرجع سابق( املنظومة القيمية، )٢٠٠٨(اجلالد، ماجد زكي -٢

  .١٩ :، ص )مرجع سابق( أساليب التوجيه اخللقي) هـ١٤٢٥(اهلاشم، صديقه بنت حسن بن عيسى -٣
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احلميد يف هذا النوع هو التأين والصرب والنظام، يتعلق بصلة اإلنسان بذاته والسلوك اخللقي  ما .٣

 .استعجال األمور، والفوضى واجلزع السيءومن  السلوك اخللقي 

عالقة اإلنسان بغريه من األحياء غري العاقلة والسلوك اخللقي احلميد يكون بالرفق والرمحة وتأدية  .٤

  . فهو نقيض السلوك اخللقي احلميد السيءالواجب، أما السلوك اخللقي 

  : ويالحظ مما سبق أن القيم من املنظور اإلسالمي تتصف باخلصائص التالية

 .  والسنة النبوية مها مصدر القيمأن القرآن الكرمي -١

 .اهلدف من القيم يف  اإلسالم هو إرضاء اهللا سبحانه وتعاىل -٢

 . أن القيم هي احلكم من خالهلا على اإلنسان وما يصدر عنه من األقوال واألفعال -٣

 . هذه القيم عالقة اإلنسان خبالقه ومع نفسه ومع غريهحتدد  -٤

 . توجه القيم اإلنسان حنو السلوك الذي من شأنه حتقيق لإلنسان نفسه ولغريه من أفراد جمتمعه -٥

 . تضبط القيم سلوك الفرد واجلماعة -٦

           . أن القيم ثابتة ألا تتوافق مع عقيدة الفرد الثابتة -٧

جمموعة من املعايري املستمدة من القرآن الكرمي  : مفهوم القيم هوويف ضوء ذلك ميكن القول أن   

والسنة النبوية، وأصبحت حمل اعتقاد واتفاق لدى املسلمني عن اقتناع واختيار، واليت من خالهلا 

     .حنكم على السلوك اإلنساين من حيث الرغبة فيه أو عنه

  

  القيةأمهية القيم األخ: املبحث الثاين

م األخالقية أمهية بالغة، واضحة، يف التأثري يف سلوك اإلنسان، وما يصدر عنه من أقوال للقي         

بأن السلوك اإلنساين موافق ملا هو مستقر يف نفسه من معان " أو أفعال أو تصرفات، بل ميكن القول
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 فإن كل صفة: "، حيث قاللغزايل رمحه اهللا حول هذه القضية، وما أمجل ما سجله قلم ا١"وصفات

تظهر يف القلب يظهر أثرها على اجلوارح حىت ال تتحرك إال وفقها ال حمالة، فأفعال اإلنسان إذن 

، "موصولة دائماً مبا يف نفسه من معان كصفات صلة فروع الشجرة بأصوهلا املغيبة يف التراب
باط ذا أن صالح اإلنسان يف أقواله وأفعاله وتصرفاته، مرتبط بصالح أخالقه، كارتهويفهم من ٢

 إِالَّ يخرج الَ خبثَ والَّذي ربه بِإِذْن نباته يخرج الطَّيب والْبلَد ﴿   فرع الشجرة بأصلها، قال تعاىل

وال أدل على هذه األمهية للقيم األخالقية، أن اهللا ، ٣ ﴾ يشكُرونَ لقَومٍ اآليات نصرف كَذَلك نكدا

وحصر صلى اهللا عليه ، ٤ ﴾ عظيمٍ خلُقٍ لَعلى وإِنك ﴿صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىل امتدح النيب 

قال سيد قطب رمحه  ،٥)منا بعثت ألمتم مكارم األخالقإ( :اجلانب اخللقي فقال إمتاموسلم بعثته يف 

 ،خلق كرمي فيلخص رسالته يف هذا اهلدف النبيل، وتتوارد أحاديثه تترى يف احلض على كل: "اهللا

وتقوم سريته الشخصية مثاالً حيا وصفحة نقية، وصورة رفيعة، تستحق من اهللا أن يقول عنها يف 

فيمجد ذا الثناء نبيه صلى اهللا عليه وسلم كما ميجد به . ﴾ عظيمٍ خلُقٍ لَعلى إِنكَ﴿ :كتابه اخلالد

أمهيتها قوله صلى اهللا  يدل على كما ،٦"العنصر األخالقي يف منهجه الذي جاء به هذا النيب الكرمي

فكفى ذا التوجيه  ،٧)وصائم النهار ن الرجل ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليلإ : (عليه وسلم

األمهية أن هذه وكذلك من الداللة على . التوجيه النبوي داللة على أمهية ومكانة القيم األخالقية

قية املستقاة منه، ملا للقيم األخالقية من التأثري القرآن الكرمي ركز على اجلانب اخللقي، والقيم األخال

                                                           

رسالة  ،دراسة ميدانية ، دور ممارسة األنشطة  الرياضية يف تنمية بعض القيم اخللقية)  م ١٩٨٩(اء سيد حممود ، حسانني -١
 . ١٧ :ماجستري ، غري منشورة ، جامعة أسيوط كلية التربية الرياضية ، ص

  .٧٩، ص مؤسسة الرسالة بريوت،:٥ ط ، الدعوة أصول). م ١٩٩٦( زيدان عبدالكرمي-٢
  . ٥٨: سورة األعراف ،آية-  ٣

 .  ٤: سورة القلم آية  -٤

،  أمحد بن حنبل وامشه منتخب كرت العمال اإلماممسند ،)م ١٩٧٨/هـ ١٣٨٩(رواه االمام  امحد بن حنبل يف املسند -٥
 .   ٨٩٣٩،رقم احلديث ٣٨١ص ٢،بريوت ج١ط

  . ٣٦٥٧ :، ص٦دار الشروق، ج:،بريوت ١٦، ط  يف ظالل القرآن ) ١٤١٠( سيد ، قطب -  ٦
  ٦٠،ص ١دار الباز،ج: ،مكة املكرمة املستدرك على الصحيحنيحممد بن عبداهللا ،، احلاكم-٧
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تكرار اآليات اليت تصل بالناحية النظرية للقيم " الواضح يف سعادة اإلنسانية مجعاء، حىت بلغ

، يةآ) ٧٤١(وك أي الناحية العملية آية بينما تكرار اآليات اليت تتصل بالسل) ٧٦٣(األخالقية 

 "آية، أي ما يقارب ربع آيات القرآن الكرمي) ١٥٠٤(يصل إىل  وجمموع تكرار اآليات من الناحيتني

١ .  

  :  ألاأيضاً لقيم األخالقية اإلسالمية تتأكد األمهية البالغة لو

القيم  ، فوظيفة٢جبميع أشكاهلا وألواا واالحنرافاتخري وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد اجلرائم  -١

وهذا ما حتقق . ، وألمته، وللبشرية مجعاء، وتمعهلنفسهاألخالقية بناء فرد متصف باخلري والصالح 

صلى اهللا عليه ى بوا على يدي احلبيب املصطفيف الوجود يف جيل الصحابة الكرام الذين تر فعالً

 . وسلم، فتمثلوا قيم اإلسالم سلوكاً عملياً واقعياً، فسعدت م الدنيا قاطبة

ق املاديات احلسية من مستوى احليوانية إىل مستوى تسمو القيم األخالقية باإلنسان وتعلو به فو -٢

الوقت نفسه  اإلنسانية الراقية بكل ما فيها من مثل ومبادئ ومعايري ومشاركة وجدانية، وهي يف

تعترب عامال هاماً وفعاالً يف ربط أفراد اتمع بعضهم ببعض، بل ال ميكن حتقيق السعادة بدون اختاذها 

 . ٣ الفردية واالجتماعية معا طريقاً ومنهاجاً يف احلياة

أن القيم األخالقية تعترب من احملددات اهلامة للسلوك االجتماعي، فهي نتاج الهتمامات   -٣

ونشاطات الفرد واجلماعة، فعلى ضوئها حيدد السوي من غري السوي، فهي الكاشف األوىل لكل ما 

 . ٤ حييط بنا من ظواهر فكرية وثقافية واجتماعية ونفسية متعددة

                                                           

، املؤمتر الدويل الرابع  ، احلاجات النفسية واالجتماعية  الشباب والقيم) م ٢٠٠٣( حممد عبد الرازق السيد إبراهيم ، ائيبالطبط -١
 .  ٤ :يت ، صوالتربوية للشباب يف جمتمعات دول جملس التعاون اخلليجي ، الكو

 الكتب للطباعة والنشر دار عامل :، الرياض٣عة األخالق اإلسالمية، ط، موسوالتربية األخالقية اإلسالمية) ١٤٢٣(مقداد ، باجلن  -٢
 . ٥ص:، والتوزيع

 . ٧٤:، ص )مرجع سابق(القيم املتضمنة بأسئلة كتاب التربية اإلسالمية ) م ١٩٩٢(وضحة ، ، السويدي -٣

، بريوت، دار صادر،   نظام القيم السائدة عند طلبة الدراسات الشرعية يف بريوتالقيم واتمع، ) م١٩٩٧(،ن غسا، منرب –٤
 .  ١٨ص
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لقيم األخالقية على إجناز األعمال وزيادة اإلنتاج حيث دف إىل النظام والنظافة واألمانة اتعمل   -٤

والصدق وحتمل املسئولية وكل هذه القيم عندما تتوفر لدى أفراد اتمع وتصبح الصفة السائدة 

مع نفسه ومع بينهم فيتم إجناز األعمال وزيادة اإلنتاج، ألن كال منهم يؤدي عمله بأمانة وصدق 

 .١غريه

على حتقيق األهداف، فالقيم املرغوب فيها مىت تأصلت يف نفس الفرد أو املتعلم فإنه يسعى تعمل   -٥

دائباً إىل العمل على حتقيقها وتصبح هذه القيم املعيار الذي يقيس به أعماله وتوفر عليه الوقت 

  .  ٢واالنتظامواجلهد وجتنبه االضطراب والتناقض،  كما حتقق لسلوكه االتساق 

أصبحت القيم األخالقية اإلسالمية يف هذا العصر بالذات ضرورة من الضروريات اليت تضبط   -٦

من " العالقات الفردية واالجتماعية والدولية واليت تضبط العالقات والسلوكيات داخل اتمعات

عقود، وإعطاء كل ذي حيث االلتزام باملسؤوليات وأداء األمانات، وتنفيذ املتعهدات والوعود وال

حق حقه، واالبتعاد عن الغش واخلديعة وإيذاء الناس، وختويفهم أو ديدهم بالعدوان واالعتداء على 

   . ٣ "األنفس واألموال واألعراض

جزءاً من نظام اإلسالم العام، بل إن القيم األخالقية هي جوهر النظام  تأن القيم األخالقية ليس -٧

واألخالق هي جوهر اإلسالم وروحه السارية يف مجيع  عنوية لألخالق،ا قيم ماإلسالمي، أل

   ٤ .جوانبه، فالنظام اإلسالمي عموماً مبين على فلسفته األخالقية أساساً

تكسب اإلنسان العديد من "وتتجلى أمهية القيم األخالقية على املستوى الفردي يف أا 

والعفة والتواضع، وغريها من األخالق الفاضلة، الفضائل كاألمانة واحلياء واالستقامة واإلخالص 

                                                           

  .  ١٩ :ص)مرجع سابق( ،دور ممارسة األنشطة  الرياضية)  م ١٩٨٩(اء سيد حممود ، حسانني -١
 .  ١٩:ص)مرجع سابق(ة دور ممارسة األنشطة  الرياضي) م ١٩٨٩(اء سيد حممود ، حسانني -٢

تنمية القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األساسي العليا يف اململكة ،) هـ١٤٢٤(عطية بن حممد أمحد ، ،الصاحل -٣
  .   ٣٩القرى،مكة املكرمة ،ص أم،رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية التربية،جامعة  األردنية

 .  ٥، ص)مرجع سابق(قية اإلسالمية ، التربية األخال) هـ ١٤٢٣(مقداد  ،باجلن -٤
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كما أن إمهال اجلانب اخللقي لدى الفرد يكون أشد ضررا عليه من النقص يف حتصيل املعارف 

  .١ "والعلوم املختلفة

  ٢:ويرى العيسى أن أمهية القيم يف حياة الفرد تتمثل يف النقاط التالية

كيل شفهي تعلب دورا هاما يف ت ،وك الصادر عنهمأا يئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السل .١

 . الشخصية الفردية وحتديد أهدافها يف إطار معياري صحيح

أا تعطي الفرد إمكانية حتديد ما هو مطلوب منه ليكون قادرا على التكيف والتوافق بصورة  .٢

 . إجيابية

ات اليت تواجهه تحديا على مواجهة ضعف نفسه والحتقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعني  .٣

 . يف حياته

 . تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته .٤

تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه وبالتايل تساعده على فهم العامل من  .٥

 . حوله وتوسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته

 . و اإلحسان واخلري والواجبتعمل على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه حن .٦

  .تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه .٧

الفرد فرصة التعبري عن نفسه مؤكداً ذاته عن فهم عميق هلا  اإلسالميةومتنح القيم األخالقية "

يل تساعده ، وبالتاإدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامهأا تدفع الفرد لتحسني  وإلمكانياا، كما

  .٣"إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاتهعلى فهم العامل احمليط به، وتوسع 

                                                           

  .١٥، ص  )مرجع سابق(أساليب التوجيه اخللقي) هـ١٤٢٥(اهلاشم، صديقه بنت حسن بن عيسى -١
 . ٨٨ :ص.)مرجع سابق(تنمية القيم األخالقية)   هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -٢

  .٢٥ :احلليب ، ص إبراهيممكتبة : ،املدينة املنورة ١ط، والتربية اإلسالميةالقيم ) م١٤٠٨( على ،، ابوالعينني -٣
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د السلوك الصادر عنهم، وبالتايل تلعب دوراً مهماً يف يألفراد معينة حتد يئهذه القيم  أنكما "

معياري صحيح، كما أا تساعد الفرد على  إطاروحتديد أهدافها يف  تشكيل الشخصية الفردية،

التكيف والتوافق اإلجيابيني وحتقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع اجلماعة يف مبادئها وعقائدها 

  .  ١"الصحيحة

وباعتبارها إطاراً مرجعياً يسهم  أمهية القيم اخللقية اإلسالمية باعتبارها موجهات للسلوك،"فضالً عن 

  .٢"لوكه وسنداً يشعره باألمن النفسييف توجيه أمناط س

ه القيم معياراً يقيس به الفرد أعماله وتوفر عليه الوقت واجلهد وجتنبه التناقض وتصبح هذ"

نظام حبيث يصبح له من الثبات ما يساعده على التنبؤ ل، كما حتقق لسلوكه االتساق واواالضطراب

  .٣ بسلوك هذا الفرد يف مواقف جديدة

ضل وتساعده على تكوين وتزود القيم اخللقية الفرد مبا يساعد على اختيار البديل األف"

ملواقف فلسفة رشيدة له يف احلياة توجهه بصفة عامة، وجتعله قادراً على حسن التصرف يف ا

  .٤ "األخالقية اليت يتعرض هلا

وتعمل القيم األخالقية على حتقيق االعتدال والتوازن بني قوى اخلري والشر اللتني تتنازعان "

اهلالك  إىلذب اإلنسان واهلوى قد جت لنفس أمارة بالسوء،فا ،نسان فضالً عن تغليب جانب اخلرياإل

يقاوم اهلوى والسيما يف مرحلة  اإلسالميةمل يكن له سند من القيم األخالقية  الشر ما إىلدفعه وت

الشباب حيث تكون الدوافع أقوى وأشد مما تكون يف غريها من املراحل العمرية األخرى، وهنا 

  .٥"هداية اإلنسان وتوجيهه وجهة احلق  واخلري والعدل تكون القيم وحدها القادرة على

                                                           

 . ٣٥:، ص )املرجع السابق( اإلسالميةالقيم ) م ١٤٠٨(على ، ، ابوالعينني -  ١

  .٥٦٤ :مكتبة األجنلو املصرية ، ص: ، القاهرة ٢، ط فن التدريس للتربية الدينية)  ١٩٧٨م(حممد صاحل ، ، مسك -  ٢
  .٦٨١ :ص،١دار السالم للطباعة والنشر، ج:، حلب ٣، ط تربية األوالد يف اإلسالم)  م١٩٩٠( عبداهللا ، ، علوان -  ٣
  .  :٢٩١ص)مرجع سابق(فلسفة التربية) م  ١٩٨٤( حممد ، ، مرسي -  ٤
  .  ١٤٨ :مكتبة النهضة املصرية، ص: ، القاهرة ١ط ، اجلديد يف تعليم التربية اإلسالمية)   م ١٩٧٩(حممد ، ، أمحد -  ٥
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القيم األخالقية مهمة للفرد فهي أيضاً مهمة للمجتمع فال يستطيع اتمع أي  أنوكما "

مل تكن القيم األخالقية  يسوده األمان وتغشاه الطمأنينة وتعمه السعادة ماو أفرادهبط ضين أنجمتمع 

منه القيم األخالقية وينسلخ منها فلن  والعكس صحيح فإن جمتمعاً ختلومما يتسم به أفراد هذا اتمع 

أن القيم األخالقية حتفظ للمجتمع متاسكه  كما ،"ينعم بالطمأنينة والسعادة واألمان والتماسك

وحتدد له أهداف حياته ومثله العليا وجتنب اتمع الرذائل والشرور كاألنانية املفرطة والرتعات 

 إىلئشة حيث أا حتمل األفراد على التفكري يف أعماهلم على أا حماوالت للوصول والشهوات الطا

  . ١ "شباع الشهواتكمجرد أعمال إل إليهاالً من النظر دأهداف هي غايات يف حد ذاا ب

، إذا شبهنا اتمع بالبناء قية هي الرابط بني لبنات البناءوميكن القول أن القيم األخال"

 إىلومن مث أدى  زالت القيم األخالقية انفصل هذا الرابط وانقطعت الصالت، فإذابنات، واألفراد بالل

وكل عمل غري أخالقي يضعف هذه الرابطة، ويعد مبثابة ضربة  ،االجتماعياألمر إىل ادام البناء 

يؤدي وهدم قيمه األخالقية  االجتماعيتوجه إىل لبنات هذا البناء وعلى ذلك فإن اهلجوم على البناء 

      ٢"إىل خلخلة يف كيان اتمع

صر أثر القيم األخالقية على الفرد بل يتخطاه إىل اتمع، ألنه بضياع األخالق تقوال ي"

وإمهاهلا تنهار األمم وتضيع، كما أن األخالق شرط يف دوام احلياة االجتماعية وتقدمها وتقدم 

، ومن هنا يتبني أن األخالق أساس لبناء احلضارة، وهي ضرورية أيضا لتحقيق السعادة يف اإلنسان

  .٣"اتمعات اإلنسانية

                                                           

 .٣٦ :، ص)مرجع سابق( اإلسالميةالقيم )  م ١٤٠٨  (،  على، عيننيابوال -١

  .١٤:األجنلو املصرية ،ص  مكتبة:القاهرة، القرآن والثورة الثقافية) م  ١٩٧٤(حممد ،  ، خلف اهللا -٢

  .١٥:ص) مرجع سابق(أساليب التوجيه اخللقي) هـ١٤٢٥(اهلاشم، صديقه بنت حسن بن عيسى -٣
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إىل بناء جمتمع قيمي سليم، فأساس مفهوم القيمة يف الفكر  األخالقيةتسعى القيم كما "

تم فقط بالسلوك اإلنساين ووضع املقاييس واملعايري اليت  فالقيم ال ،سالمي هو إصالح اتمعاإل

  .١ "تم مع ذلك بإصالح السلوك وعالجه إذا احنرفيقوم على أساسها ولكنها 

اليت تضبط  واالجتماعيةكما يعد وجود القيم األخالقية ضرورة من أجل العالقات الفردية "

األمانات، وتنفيذ  وأداءالعالقات والسلوكيات داخل اتمعات من حيث االلتزام باملسؤوليات 

عن الغش واخلديعة وإيذاء الناس  واالبتعادقه، وإعطاء كل ذي حق ح والعقود والوعود، العهود

  . ٢األموال  واألعراض أواالعتداء على األنفس أو وختويفهم أو ديدهم بالعدوان 

  ٣ :فيذكر العيسى أن أمهية القيم األخالقية على مستوى اتمع تتمثل يف 

 . الثابتةحتافظ على متاسك اتمع، فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه  .١

حتدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة، وذلك  تساعد اتمع على مواجهة التغريات اليت .٢

 . يسهل على الناس حيام وحيفظ للمجتمع استقراره وكيانه يف إطار موحد

 ةتربط أجزاء ثقافة اتمع ببعضها حىت تبدو متناسقة كما أا تعمل على إعطاء النظم االجتماعي .٣

 . قليا ليصبح عقيدة يف ذهن أعضاء اتمع املنتمني إىل هذه الثقافةأساسا ع

املفرطة والرتعات والشهوات الطائشة، فالقيم واملبادئ يف أي مجاعة هي  تقي اتمع من األنانية .٤

 . اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول إليه

داف ومربرات وجوده وبالتايل يسلك تزود اتمع بالصيغة اليت يتعامل ا مع العامل وحتدد له أه .٥

 .ضوئها وحتدد لألفراد سلوكيام يف

 

                                                           

  . ١٢:املعارف ، ص دار:، القاهرة  مفهوم القيم اخللقية) م  ١٩٩٠(  عبدالفتاح ،، أمحد -١
، ١، ط منابع مشكالت األمة اإلسالمية والعامل املعاصر ودور التربية اإلسالمية وقيمها يف معاجلتها )م١٩٩٣ (مقداد ،، ياجلن -٢

 .  ١٠٧:دار عامل الكتب ، ص: الرياض

 . ٨٩:ص  ،)مرجع سابق(تنمية القيم األخالقية   )هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -٣
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  :١يف النقاط التاليةأمهية القيم األخالقية كما ميكن عرض 

تعترب كمعايري وأحكام على سلوك الطالب ونشاطه، إذ متثل جزءا هاما من اإلطار املرجعي  .١

 . لسلوكه

واهتمامه ا، فالطالب الذين يتأثرون بقيمة  تؤثر القيم األخالقية يف إدراك الطالب لألشياء .٢

أخالقية معينة يدركون ويتعرفون على مصطلحات هذه القيمة وما يتعلق ا من معلومات، وذلك 

 .بدرجة أكرب من املصطلحات واملعلومات اليت تتعلق بالقيم األخرى

ي لديه ميل إىل القيم تؤثر القيم األخالقية يف احلياة العملية للطالب، فمثال يفضل الطالب الذ .٣

 . األخالقية أن حيافظ على احترام الوقت

القيم األخالقية تدفع الطالب إىل تكوين اجتاهات حمددة حنو بعض القضايا السياسية واالقتصادية  .٤

السلوك الذي من شأنه حتقيق  تباعاوواالجتماعية والتربوية وتفضيل قضية عن أخرى واحلماس هلا، 

 . الغايات املرتبطة ا

ويرى الباحث أنه بالنظرة السريعة إىل احلضارات اإلنسانية اليت قامت على مر التاريخ اإلنساين 

هناك عامل هام مشترك هو وجود دستور أخالقي مبثابة قانون ملزم للشعوب، ظهر ذلك يف احلضارة 

أبرز ظهور للقيم الفرعونية، واحلضارة البابلية واألشورية والصينية، ومجيع احلضارات القدمية، وكان 

األخالقية من خالل احلضارة اإلسالمية، اليت مثلت فيها األخالق الدعامة األساسية اليت قام عليها 

حضارته من خالل ما حيمل من قيم، مما يوضح بشكل قاطع أن أي حضارة ال  اتمع وازدهرت

تلك احلضارة، يؤمن قية تنبع من فلسفة تكتمل جوانبها إال إذا قدمت منظومة من القيم األخال

  . أصحاا بضرورة تطبيقها على أرض الواقع

                                                           
  .٢٧٤ :ص)مرجع سابق( ،عباس ، عبد السالم الشرباوي  -١
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ومما سبق يتضح أمهية دراسة القيم األخالقية اإلسالمية، وتنميتها من خالل األنشطة غري الصفية، 

واملناهج الدراسية، ومجيع املؤسسات األخرى اليت تساهم يف تربية اإلنسان بصورة أو بأخرى، 

من الضياع الذي يعيشه يف كثري من جماالته، بسبب البعد عن اهللا عز وجل،  النتشال العامل اإلسالمي

وعدم متثل القيم األخالقية كواقع سلوكي وحيايت، واخلروج من بوتقة التنظري الذي يعيشه الكثري منا 

يف واقع اتمعات اإلسالمية، الذي يعد سبباً رئيساً كذلك يف ختلف اتمعات اإلسالمية يف مجيع 

  . االاجم

  

  اذج لبعض القيم األخالقيةمن: املبحث الثالث

وال ميكن بأي حال من األحوال تتعدد القيم اليت تشكل ثقافة ووجدان الفرد وتؤثر به 

حصر مجيع القيم السائدة يف أي جمتمع من اتمعات، غري أنه دائما توجد قيم تعد هي األهم واألبرز 

، وحيث أن ثقافة اتمع السعودي نابعة وثيقا بثقافة اتمع تصل اتصااليف منظومة القيم واليت ت

الدين اإلسالمي، ركز عليها أساسا من ثوابت الدين اإلسالمي احلنيف فإا تأخذ أبرز القيم اليت 

  : ومن هنا فإن أهم القيم اليت حيرص عليها اتمع السعودي هي

  :قيمة الصدق-١

 واألفعال للواقع، األقوالوهو مطابقة  ،اإلسالمض عليها من القيم األخالقية العظيمة اليت حي

 كَانَ إِنه﴿كما قال تعاىل  ،١الصادقني ﴾ مع وكُونواْ اللّه اتقُواْ آمنواْ الَّذين أَيها ﴿ ياقال تعاىل  

قادص دعكَانَ الْوولًا وسا ربِيإن الصدق يهدي إىل الرب، "م وقال الرسول صلى اهللا عليه وسل .٢﴾ ن

"وإن الرب يهدي إىل اجلنة
٣  

                                                           

 ١١٩:آية  :سورة التوبة -١

 ٥٥ آية:سورة مرمي-  ٢

  ١٢٧:ص )مرجع سابق(املستدرك ، )  ت.د(احلاكم ،،حممد بن عبداهللا ، -  ٣
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ويف جمال التربية فإنه من الواضح أن قيمة الصدق تربز على أا قيمة أساسية ومبدأ أساسي 

 فهي املسلمتمع ا يف مبكان األمهية من الصغر منذ احلق قول على األبناء فتربية"من مبادئ التربية 

 به ويصدع احلق يقول بالكلمة جماهدا إنسانا كان الصغر منذ اإلنسان يف فإذا غرست جليلة، قيمة

 األذى على فيصرب اهللا، دعوة تبليغ سبيل يف عنت من يالقي ما يهمه ال لومة الئم، اهللا يف خيشى وال

 يستقيم ولذا املنكر، عن والنهي باملعروف، األمر عليه فيسهل احلق، قول ال يهاب اهللا؛ على ويتوكل

 اجلاهل العامل يترك فال واحلق، بالصرب البعض بعضهم ويوصي فيه يتناصحون، الناس ألن اتمع

 جيهر وال الناس يهاب العامل كان إذا أما به، ليعمل احلق إىل بل يرشده جهله، ظلمات يف يتخبط

 ظلمات يف يتخبط اجلاهل ويظل العلم ويقل اجلهل فينتشر على اتمع سلبا ينعكس هذا فإن باحلق

 وثقيلة، كبرية املربني على التبعة جيعل األمر وهذا جمتمعه، ملموس على تأثري للعامل يكون وال جهله،

 تغيري إىل ليسعوا أظفارهم نعومة منذ احلق قول األبناء يغرسوا يف أن املربني على لزاما كان لذلك

  .١ "األحسن إىل املسلم اتمع واقع

  :األمانة-٢

 يف أمينا يكون أن وجيب حقه، حق ذي كل فيعطي باألمانة، يتصف أن جيب املؤمن إن"

 املسلم على فيجب املسلم خلق من ليست فاخليانة الواسع، مبعناها األمانة يطبق احلياة، كل جماالت

:  فقال ، ورسوله اهللا خيانة عن وجل عز اهللا ى  وقد ٢"ورسوله، اهللا خيون وال األمانات يؤدي أن

  ٣ ﴾تعلَمونَ  وأَنتم أَماناتكُم وتخونواْ والرسولَ اللّه تخونواْ الَ آمنواْ نالَّذي أَيها يا﴿

تسود  أنعلى الوجه األكمل، وهي سبب يف  إليهبالواجبات املسندة املرء أن يقوم وهي 

 بين حكَمتم وإِذَا أَهلها إِلَى ماناتاَأل تؤدواْ أَن يأْمركُم اللّه إِنَّ﴿ الطمأنينة يف اتمعات، قال تعاىل

                                                           

 ٥٠ :ص  )مرجع سابق(،القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل ، مساهر عمر  -  ١

 ٨٣ :،  ص)مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل ، مساهر عمر  -  ٢

 ٢٧آية : سورة األنفال -  ٣
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وقال الرسول صلى ، ١﴾بصريا سميعا كَانَ اللّه إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ تحكُمواْ أَن الناسِ

  .٢ "ضيعت األمانة فانتظر الساعة إذا "اهللا عليه وسلم 

  ٣: سالم كثرية ميكن إمجاهلا كما يليوجماالت األمانة يف اإل

 . إخالص العبادة هللا، وأداء الفرائض على وجهها املشروع - 

إسناد احلكم إىل أهله ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب واختيار القادة واألمراء على  - 

 . اختالف مستويام

 .حفظ أموال الدولة وأداء الواجب كامال - 

 . حفظ احلواس واجلوارح - 

 . الودائعحفظ  - 

 . رعاية أفراد األسرة - 

 . ار االس وكتمان السررحفظ أس - 

  :الوفاء-٣

وهو العمل مبا التزم به اإلنسان واتفق عليه عمالً تاماً ال يلحقه نقص يف أي جانب من "

  ٤" جوانبه

حيث ال وفاء يف باطل، ألنه ال عهد يف معصية، وال حلف على منكر، إذ ال يكون الوفاء 

 آباءنا علَيها وجدنا قَالُواْ فَاحشةً فَعلُواْ وإِذَا﴿قره اهللا وارتضاه، واهللا ال يأمر إال باخلري إال على ما أ

                                                           

 . ٥٨آية : سورة النساء  -  ١

 .  ٣٦١، رقم احلديث )مرجع سابق(مسند االمام أمحد ،)م ١٩٧٨هـ ١٣٨٩(رواه أمحد بن حنبل يف املسند،  -  ٢

 ٨٣:ص   ،)مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(ر األسطل ، مساهر عم  -٣

  . ٣٨:ص  )مرجع سابق(، أثر العقيدة  ،) ٢٠٠١(يوسف، نعيم  -٤
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اللّها ونرا أَمإِنَّ قُلْ بِه الَ اللّه رأْماء يشقُولُونَ بِالْفَحلَى أَتع ا اللّهونَ  الَ ملَمعقُلْ* ت ري أَمبر سبِالْقط 

  ١﴾تعودونَ بدأَكُم كَما الدين لَه مخلصني وادعوه مسجِد كُلِّ عند وجوهكُم وأَقيمواْ

وقد أمر اهللا عز وجل املؤمنني بالوفاء بعهودهم اليت عاهدوا اهللا عليها والعهود اليت عاهدوا "

أخلف وعده كان فيه صفة من صفات الناس عليها فالوفاء بالعهد صفة مالزمة للمسلم، وإذا 

  : وميكن تقسيم الوفاء إىل نوعني . ٢ "الصفة كاملنافقني حىت يدع تل

  الوفاء مع اهللا سبحانه وتعاىل : أوالً

جاء األمر إىل  ذافمن شأنه أن جيعل املؤمن ملتزماً بتكاليفه كلها الصغري منها والكبري، وهل

 محلِّي غَير علَيكُم يتلَى ما إِالَّ اَألنعامِ بهِيمةُ لَكُم أُحلَّت بِالْعقُود أَوفُواْ واْآمن الَّذين أَيها يا﴿املؤمنني 

ديالص مأَنتو مرإِنَّ ح اللّه كُمحا يم رِيدليشمل كل عقد، ويدخل فيه كل عهد مادام مرتبطاً ٣ ﴾ي

؛ ألن االلتزام بالعهود مسؤولية تقع على عاتق الفرد ظلم باحلق والعدل واملعروف، ال جور وال

ولن تربأ ذمته إال  ٤﴾مسؤوالً كَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُواْ ﴿حياسب عليها أمام اهللا يوم الدين،

  .٥"بالوفاء

  الوفاء مع الناس: ثانياً

 اَأليمانَ تنقُضواْ والَ عاهدتم إِذَا لّهال بِعهد وأَوفُواْ﴿هو صدق القول والفعل معاً، قال تعاىل 

دعا بهيدكوت قَدو ملْتعج اللّه كُملَييالً عإِنَّ كَف اللّه لَمعا يلُونَ مفْعوقال تعاىل، ٦﴾ت ﴿نم نِنيمؤالْم 

  .٧﴾تبديلًا بدلُوا وما ينتظر من ومنهم نحبه ىقَض من فَمنهم علَيه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ

                                                           

 . ٢٩، ٢٨: آية : سورة األعراف-  ١

 ٨٥ :،  ص)مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -  ٢

  ١آية : سورة املائدة -٣

  ٣٤أية : سورة االسراء-  ٤

  . ٣٩:ص  )مرجع سابق(أثر العقيدة  )٢٠٠١(ف، نعيم يوس-  ٥
  ٩١:سورة النحل ، آية-  ٦

  ٢٣:سورة االحزاب، آية -  ٧
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ومقتضي الوفاء ذه العهود أن يثق الناس يف تعامالم وأن يشيع الصدق بينهم وأنا يأمنوا "

  .١ على أنفسهم وأمواهلم، وأن تنتفي اخليانة من جمتمعهم وحتل حملها األمانة

  : احلياء-٤

هو مستقبح من األقوال واألفعال، ويعد احلياء من أعظم القيم  عن كل ما اإلقالعوهو 

على الفضائل، روى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه أن  وحتضه اإلنسانبط سلوك تض األخالقية اليت

صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهللا رسول

" اإلمياندعه فإن احلياء من "وسلم 
 ، ويف حديث آخر امتدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم احلياء،٢

"اءاحلي اإلسالموخلق  ،خلق لكل دين  "فقال 
التحلي بالفضائل وترك  إىل، واحلياء يدفع صاحبه ٣

به من االستحياء من اهللا تعاىل مث االستحياء من الناس ء املستقبحة ملا يشعر املر واألمورالرذائل 

  .غري الئق أويالحظ يف وضع مشني  أنوكراهة 

واحلياء من أقوى ما جيعل اإلنسان متصفا بصفات حسنة مبتعدا عن كل ما هو قبيح "

فاحلياء خلق يبعث على ترك القبيح ومينع من التقصري يف حق ذي احلق، ومن هنا نستدل على أن 

  .٤"احلياء كله خري وال يأيت إال مبا هو خري للفرد واجلماعة 

الباحث أمهية غرس صفة احلياء من اهللا يف نفوس الشباب ليصبحوا رجاالً صاحلني  وهنا يرى

فمن استحيا من اهللا ترك معصيته، فهو يكون أكثر الناس حرصاً على اهللا سبحانه وتعاىل حىت يكون 

  . مؤمناً حقاً ويستحي من نفسه أن يكون على غري طاعة فيدفعه ذلك إىل طاعة اهللا سبحانه وتعاىل

  

                                                           

  . ٤١:ص  )مرجع سابق(أثر العقيدة ) ٢٠٠١(يوسف، نعيم  -  ١
 .١١ :، ص)مرجع سابق(،  صحيح البخاريهـ، ) ١٤٠٧(رواه االمام البخاري  ، -٢

 . ٥٠٤:ص ) ١٦٣٥(دار الكتب العلمية ، رقم احلديث : ، بريوت  االمام مالك موطأ، هـ  )  ١٤٠٥(،  س،ابن أن مالك -  ٣

، رسالة ها بالتوكيدية وبعض املتغريات لدى طالبات الثانوية العامةتمسة احلياء وعالق). ٢٠٠٩(صايف ، حترير أمحد خليل - ٤
  .٢٣:ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، ص 
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  : لتواضعا-٥

 ، وهو عكس الكرب، خلق محيد اتصف به األنبياءإنساناالستسالم للحق وقبوله من أي  هو

سول صلى اهللا عليه وسلم ر، وقال ال١﴾اتقَى بِمنِ أَعلَم هو أَنفُسكُم تزكُّوا فَلَا﴿والعلماء، قال تعاىل 

  .٢ "أحديفخر أحد على  أن تواضعوا حىت ال إيلن اهللا تعاىل أوحى إ "

، حدثنا إمساعيل بن أيب احلارث، حدثنا إبراهيموقد أورد األصبهاين يف كتابه حدثنا دليل بن 

رجل ) صلى اهللا عليه وسلم(أتى النيب : "عن أيب مسعود قال جعفر بن عون عن إمساعيل، عن قيس،

   . ٣ "أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد إمناهون عليك، فلست مبلك، : يكلمه فأرعد، فقال

  : اإليثار-٦

به دفع مضرة، وهو من القيم األخالقية أو وهو تقدمي اآلخرين على النفس فيما فيه منفعة 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم من األنصار بقوله عز من  أصحابالعظيمة، قد امتدح اهللا تعاىل به 

 هم فَأُولَئك نفِْسه شح يوق منو خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى ويؤثرونَ﴿ قائل

  .٤﴾الْمفْلحونَ

  :الصرب-٧

قد تدفع مغريات احلياة وحب الشهوات فيها الناس أن ينتهزوا فرصة ساحنة من األعداء، "

خيدعوم فيها ويضربون بعهودهم عرض احلائط، لكن املسلم احلق ال جيب أن يكون كذلك، بل 

                                                           

 . ٣٢: سورة النجم ، آية  -  ١

 . ١٦٠:، ص ٨،ج  اإلسالميالتراث  إحياءدار  ،لم بن احلجاج ، صحيح مسلم، بريوتمس، القشريي -  ٢

 : ، الطبعة الثانية ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة، ص أخالق النيب وآدابه، )١٩٩٣(األصبهاين ، عبد اهللا بن حممد بن جعفر -٣
من طريق إمساعيل بن أسد وهو ابن أيب احلارث عن جعفر بن عون ذا اإلسناد ) ٢/٢٣١٢ج( صحيح ابن ماجة ، وقد جاء يف٦٦

 "إمساعيل بن أيب احلارث"وهو خطأ صوابه " إمساعيل بن احلارث : "جاله ثقات، وقع يف املطبوعة ربنحوه، وهو إسناد صحيح 

  . ٩: سورة احلشر ، آية  -  ٤
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شديد أمام هذه الفرص الساحنة واملغريات، فال خيون إذا اتيحت له اخليانة، عليه أن يتحلى بالصرب ال

  ١." وال يغدر وإن سهل له الغدر

 املتاعب لتحمل نفسه ضبط من اإلنسان متكن اإلرادة قوى من خلقية قوة فالصرب"

 والطيش، والغضب امللل، أو والسأم الضجر بعوامل االندفاع وضبطها عن واآلالم، واملشقات

  ٢." والغرائز واألهواء والشهوات والطمع، خلوفوا

وهو من القيم األخالقية اليت تعتمد عليها العديد من القيم األخرى، والصرب هو احتمال 

 وبشرِ﴿قال تعاىل  كما ،٣﴾اُألمورِ عزمِ من ذَلك فَإِنَّ وتتقُواْ تصبِرواْ وإِن﴿قال تعاىل املكاره،

ابِرِينالَّ الصينم إِذَا ذهتابةٌ أَصيبصا قَالُواْ مإِن لّها لإِنو هاجِعونَ إِلَي٤﴾ر.   

  :التعاون-٨

، وهو من القيم األخالقية از غايات معينةساعدة وتآزر األفراد لبعضهم البعض الجنموهو 

قال تعاىل  ،والربلتحقيق أهداف عظيمة داخل اتمع املسلم حنو اخلري  اإلسالماليت حث عليها 

  .٥﴾الْعقَابِ شديد اللّه إِنَّ اللّه واتقُواْ والْعدوان اِإلثْمِ علَى تعاونواْ والَ والتقْوى الْرب علَى وتعاونواْ﴿

 من وجانب العظيم، اإلسالم فضائل من وفضيلة الكرمي، القرآن أخالق من خلق التعاونو"

 واملعنوية، املادية واملساعدة الوجدانية املشاركة يشمل عظيم اجتماعي خلق وهو يم،العظ هدي النيب

 يثاب املؤمنني، بني القائمة الوحدة معاين ويربز والتطبيق، الواقع يف اإلميانية األخوة عن حقيقة ويعرب

  ٦" اهللا عباد من األخيار درجة إىل ويرفع صاحبه أهله،

                                                           

  .٤٤ :ص )مرجع سابق(ر العقيدة أث) ٢٠٠١(يوسف، نعيم  ١
 ٨٦:،  ص )مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -  ٢

 . ١٨٦:سورة آل عمران، آية -  ٣

  .١٥٥: سورة البقرة، آية  -  ٤
 .٢:سورة املائدة، آية -  ٥
قية من وجهة نظر معلمي التربية البدنية دور النشاط الرياضي املدرسي يف تنمية القيم اخلل) هـ١٤٢٨(الفقيه، مطهر بن علي  -٦

  .٦٦:،مكة املكرمة ،صجامعة أم القرى،كلية التربية،، رسالة ماجستري غري منشورةالقنفذة مبحافظة
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 ما ألخيه يقدم فيه إنسان فكل وتقدمه وحتضره، تمعا متاسك يف كبري أثر فللتعاون"

 من األبناء منذ الصغر بني قيمة التعاون غرس وميكن أعماله، إجناز على ويعينه يقدمه أن يستطيع

 من ذلك الصف، وغري حجرة وتنظيف األحباث، وإعداد واللعب األنشطة يف إشراكهم خالل

  ١" األعمال

تدعم العالقات بني الشباب وتبعد عنهم رحلة اجلامعية أن هذه القيمة يف املوهنا يرى 

فاملسلم معاون إلخوانه يف احلق ال يترك إخوانه يف عمل وهم يف  ،الصراعات واالحنرافات الفكرية

وميكن ترسيخ تلك القيمة عن طريق القيام بأعمال مجاعية والقيام باألنشطة املشتركة  .حاجة إليه

  . والدينية يةواالجتماعالرياضية والثقافية 

  : النظافة-٩

 واملكان، والثياب اجلسد يف املرء نظافة فاألول جانبان، وهلا األخالقية القيم أمسى من وهي"

 يف ويدخل. وصدقه قلبه وصفاء اآلخرين جتاه املرء نوايا سالمة وهي معنوية فنظافة الثاين وأما

 يؤثر مما وتعاىل سبحانه اهللا إىل رجوعوال بالتوبة الذنوب من وطهارا النفس صفاء الثاين اجلانب

 الصالة إِلَى قُمتم إِذَا آمنواْ الَّذين أَيها يا﴿قال تعاىل  ٢" .وفضائلها األخالق جبميل النفس على

 جنبا كُنتم وإِن كَعبنيِالْ إِلَى وأَرجلَكُم بِرؤوسكُم وامسحواْ الْمرافقِ إِلَى وأَيديكُم وجوهكُم فاغِْسلُواْ

  . ٣﴾فَاطَّهرواْ

  

  

  

                                                           

 . ٩٤:ص ، )مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -  ١
  . ٨٣: ص،)مرجع سابق( يةاألخالق القيم تنمية)  هـ١٤٣٠( أمحد بن مسعود بن علي العيسى، -  ٢
 . ٦: سورة املائدة ،آية  -  ٣
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  : العفو-١٠

عن حق له مع قدرته على أخذه واستيفائه، وهو من القيم األخالقية ء وهو أن يتنازل املر

 يحب لَا إِنه اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن﴿الكرمية اليت حث عليها اإلسالم، قال تعاىل 

نيم١﴾الظَّال.  

    ٢"أخطائهم عن والتجاوز عنهم العفو يعين املؤمنني إىل اإلحسان

  �﴾ وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن تعاىل﴿قال 

على اآلداب والقيم واألخالق اإلسالمية منذ الصغر تنشئة األبناء أن "ومن اجلدير بالذكر  

؛ ومن بني هذه األخالق العظيمة االجتماعيةقد النفسية، واألمراض الكثري من الع - بإذن اهللا- جتنبهم

اليت متيزت ا الشريعة اإلسالمية، واليت تعد من أمسى صور اإلحسان اليت دعا اهللا عز وجل إليها 

  .٤خلق العفو عند املقدرة إذا مل يكن االعتداء على حق اهللا تعاىل

  : احترام اآلخرين-١١ 

 يقول أو يفعل ما يدين من شأم، غريهم وال خرين من كبار السن أواآل ءاملر حيترموهو أن 

  . بأدب وتقدير كما حيب أن يعاملوه ومبعىن آخر أن يعاملهم

 رجل أتى فإذا اخلري، ألخيه حيب أن املؤمن يدعو كما و الكبري، احترام إىل يدعو اإلسالمف"

 فعليه ضيق الس كان وإذا مكانه، جيلسهو يقوم أن واالحترام األدب فمن املكانة أو السن كبري يف

 جيد ال وغريه نفسه وينسى مبجلسه عليهم يبخل وال يستفيد، كما ليستفيدوا يوسع إلخوانه أن

 ويعدهم ذلك، منهم طلب إذا خاصة االس يف يتفسحوا أن املؤمنني يأمر عز وجل واهللا مكانا،

                                                           

  .  ٤٠:سورة الشورى ،آية -  ١

 . ٨٥:،  ص )مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -٢

 . ٣٤آية : سورة فصلت -٣

  .٢٣٩:ص )مرجع سابق( األبناء تنشئة يف الوالدين دور) ٢٠١٠(اجلهين ، حنان بنت عطية الطوري -٤
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 قيلَ إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿قول سبحانه وتعاىل ويف هذا ي١" على توسيعهم إلخوام العظيم باجلزاء

وا لَكُمحفَسي تسِ فالجوا الْمححِ فَافْسفْسي اللَّه  ٢ ﴾لَكُم  

 من يءبش مشاعرهم جيرح فال اآلخرين، شعور على احملافظة إىل أتباعه يدعو فاإلسالم"

 احملتاج مشاعر جيرح املن فإن املن، عن فنهاهم ذلك، إىل جلو عز اهللا وقد نبههم األفعال، أو األقوال

 أن سبحانه بني ولذلك األذى، به فيلحق املن جراء من أمام الناس احلرج يف ويقع بالدون، يشعره إذ

 وحيرص هللا، خالصا عمله يكون أن على كل احلرص اإلنسان حيرص حىت العمل، مبطالت من املن

 نريب أن جيب هذا وعلى أو حركة، بكلمة شعورهم خيدش فال الناس؛ مشاعر على احلفاظ على

  ٣" .ذلك من وحنذرهم عليهم، أنفقوا من على مينون اإلنفاق بعد نتركهم فال ناأبناء

ينشر صفة التراحم بني الناس واليت  أن وهنا يرى الباحث أن قيمة احترام اآلخرين من شأنه

فيهم احترام أمهام وآبائهم وأهل العلم  جيب تدعيمها عند طالب اجلامعات حيث أا تغرس

   . والفضل والشرف

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ٨٥:ص ،)مرجع سابق(،  القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -١

 ١١آية : سورة اادلة -  ٢

 . ١٠٣:ص ،)مرجع سابق(،  القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل، مساهر عمر  -  ٣
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 الفصل الثالث 

  أسبابه وعالجه ضعف القيم األخالقية
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  الفصل الثالث

  ضعف القيم األخالقية أسبابه وعالجه

  األخالقيةأسباب ضعف بعض القيم : املبحث األول

لدى بعض الشباب عموماً وطالب اجلامعات ضعف بعض القيم األخالقية  أسباب أهممن 

و الفعلية غري األخالقية كما أالقيام ببعض التصرفات القولية  إىلضعف الوازع الديين الذي يدفعهم 

دور اتمع الفاعل  إىل إضافةن هناك عوامل أخرى تعود للتربية األسرية احملضن األساسي للشباب أ

ن له مسامهة كبرية يف تشكيل سلوكياته إله للجامعة فالذي يعيش فيه الطالب اجلامعي قبل دخو

والثقافية  اإلعالميةسبق كاملؤثرات  عماتقل أمهية  أن هناك مؤثرات أخرى ال ، كمااألخالقيةوقيمه 

نغفل  دور رفاق  كما  ال ،أو مسموعاً أو مرئياً مقروءاًسواء كان  واإلعالممثل الغزو الفكري، 

تتفق مع القيم األخالقية وسيتناول  يظهر  من سلوكيات ال اً على ماكبري تأثرياًن هلم إالسوء ف

  .إن شاء اهللالباحث يف السطور القادمة هذه املسببات 

 : ضعف الوازع الديين-١

الوازع الديين ضعف الرقابة الذاتية اليت  بضعف ويقصداملقصود بالدين هو الدين اإلسالمي 

ه مبراقبة اهللا عز وجل له، وحماسبته على أعماله، ميارسها الشخص على نفسه من منطلق إحساس

فالوازع الديين من أكثر الضوابط اليت تتحكم يف سلوكيات األفراد، خصوصا يف العامل اإلسالمي 

طار من العقيدة، ومن هنا فإن ضعف الوازع الديين حيدث ايار إحيث تدور كل حتركات املسلم يف 

  .  يف السلوك يف كافة القيم األخالقية اليت تتحكم

 اهللا نصر يف الثقة وعدم والعقيدة، اإلميان ضعف الشباب بني الديين الوازعويشمل ضعف 

 املخالف والتصور والعقيدة، الدين لروح املنافية الوضعية الفكرية املذاهب بعض واعتناق وتأييده،
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 هذه بني للعالقة لنسبةوبا واإلنسان واحلياة الكون وحقيقة اهللا لذات بالنسبة والعقيدة الدين لروح

 احلياة مشكالت ومعاجلة مواجهة على قدرته ويف الدين قيمة يف والتشكيك املختلفة، القوى

 االلتزام وعدم الدين بتعاليم التمسك وعدم الدين، عن فصلها ميكن األخالق بأن والتصور احلاضرة،

 غري إىل السلوك، وفساد خالقاأل وحتلل وشعائره، لتعاليمه العملي التطبيق وعدم ونواهيه بأوامره

  . الديين الوازع ضعف مظاهر من ذلك

ري عند القيام و التفكين له تأثري كبري يف عدم التورع أالشك فيه أن ضعف الوازع الدي اومم

ووجود الوازع الديين يعترب رادعاً ومانعاً من  فعلية، كانت قولية أوببعض التصرفات الألخالقية سواء 

 الْفَحشاء عنِ تنهى الصلَاةَ إِنَّ ﴿ي سلوك شائن أو مناف للقيم األخالقية، قال تعاىل االنسياق وراء أ

الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، أن العبد  وجه كون ": وقال السعدي رمحه اهللا .١﴾ والْمنكَرِ

زداد إميانه، وتقوى املتمم ألركاا وشروطها وخشوعها، يستنري قلبه، ويتطهر فؤاده، وي، املقيم هلا

، فبالضرورة مداومتها واحملافظة عليها على هذا الوجه رغبته يف اخلري، وتقل أو تعدم رغبته يف الشر

  .٢"، فهذا من أعظم مقاصدها ومثراا حشاء واملنكرتنهى عن الف

  : التربية األسرية ضعف -٢

  :  تعريف التربية لغة

أي منا وزاد قال ) ربا يربو: (الفعل األول:  علنييرجع املفهوم اللغوي للتربية إىل أحد الف

   .٣﴾لصدقتاميحق اهللا الربا ويريب ﴿ :تعاىل

  

                                                           

  . ٤٥آية : العنكبوت  -  ١
  .٦٣٢، بريوت، مؤسسة الرسالة، ص١، طنانكالم املتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ) ٢٠٠٢(السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  - ٢
 . ٢٧٦آية : سورة البقرة -  ٣
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مبعىن ) رب يرب: (الفعل الثاين.  ١﴾فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت﴿: وقال تعاىل

  . ٢أصلحه وتوىل أمره وساسه وقام عليه

  :  التربية اصطالحاً

أا الوسيلة اليت تساعد اإلنسان على بقائه واستمراره، : (هاللتربية تعريفات متعددة من أمه

  .٣)وذلك ببقاء قيمه وعاداته، ونظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية

النظام التربوي املنبثق من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية اهلادفة إىل تنشئة : (وتعرف التربية بأا

  .٤)لفةاملسلم وتوجيه جوانب منوه املخت

 :تعريف األسرة لغة

واحلكمة من تفسري األسرة  ،٥الدرع احلصينة: من األسر، ومعناه الشد والضم، واألسرة بالضم

بالدرع احلصينة أن أعضاء األسرة يف عالقام بعضهم ببعض متماسكون يشد بعضهم بعضاً 

  .كالدرع

تكون فيها العالقات يف وتعرف األسرة بأا الوحدة األوىل للمجتمع وأوىل مؤسساته اليت 

الغالب من نوع العالقات املباشرة، واليت ينشأ فيها الفرد، ويتم يف إطارها املراحل األوىل من تنشئته 

االجتماعية أو تطبيعه االجتماعي، ويكتسب عن طريق التفاعل معها كثريا من معارفه ومهاراته، 

  . ٦أمنه وسكينته وميوله وقيمه وعواطفه، واجتاهاته يف احلياة وجيد فيها 

  تربز أمهية األسرة يف التربية، فدورها ال مياثله دور أي مؤسسة تربوية أخرى ملا هلا من أثر يف 

                                                           

 . ٢٢: آية : سورة احلج  -١

 . ١٧:دار اجليل ،ص : ، بريوت١، ج  القاموس احمليط، ) ت.د(الفريوز ، أبادي -  ٢

 . ١٣:ر للنشر والتوزيع ، ص الفك دار:دمشق  ،وأساليبها اإلسالميةأصول التربية )  م ١٩٩٠( عبدالرمحن ،، النحالوي -٣

حممد بن سعود  اإلمامجامعة :، الرياض  اإلسالميةمذكرة أصول التربية  )م ١٩٨٨( وآخرون حمب الدين ، صاحل أبو - ٤
 . ٦:، ص إلسالميةا

 . ، مادة أسر )مرجع سابق(، .  القاموس احمليط)  م  ١٩٥٢(الفريوز  ، آبادي -  ٥

 . ١٠٨ :ص .)مرجع سابق(تنمية القيم األخالقية   )هـ١٤٣٠(د العيسى، علي بن مسعود بن أمح -  ٦
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يبقى معه بعد ذلك بشكل من األشكال، وكلما زاد استقرار  تشكيل شخصية الفرد تشكيالً

التربية، فاألسرة اليت يتمسك  على كلما انعكس ذلك إجياباً ومادياً وثقافياً واجتماعياً دينياً ينالوالد

بالدين القومي والقيم واألخالق واالجتاهات السليمة مع عالقات وتعامالت اجتماعية متزنة  أساسها

واستقراره أكثر  الفردكانت عوامل جناح تربية ومستوى ثقايف جيد وحالة مادية مستقرة كلما 

  .١ارتفاعا

 من جزًءا حىت تصبح فشيئاً؛ شيئاً الفرد نفسية يف الدينية األفكار بتكوين تقوم اليت هي فاألسرة

 األخالقية األسرة وتتمثل وظيفة عليها ويغار عنها يدافع اليت الشخصية أفكاره وحيس أا  تكوينه،

 احلياة مع والتفاعل النظام،: الثالث وهي بعناصرها األسرة داخل األخالقية القيم من الطفل يراه فيما

  .  ٢ املختلفة عمره مراحل سنوات على الطفل يكتسبها اليت القاألخ وذاتية اجلماعية،

  هلي هو رباطإارتبطوا برباط  جمموعة من األفراد، واألسرة من املنظور اإلسالمي عبارة عن 

أو القرابة، ليحققوا بذلك الرباط غايات أرادها اهللا منهم، وهم يعيشون حتت  و الدم،أ الزوجية،

 أَنفُِسكُم من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن﴿ قال تعاىل ،)٣( مصاحل مشتركة وجتمعهم غالباً، سقف واحد

واألسرة  ،٤﴾ يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ ورحمةً مودةً بينكُم وجعلَ إِلَيها لِّتسكُنوا أَزواجا

منذ الصغر وحىت  ئهأبناثر أمهية يف تنمية القيم األخالقية لدى واألك األوىلكما هو معلوم هي النواة 

على الوجه األكمل  دت األسرة دورها املنوط اأ ما فإذامراحل متقدمة يف حيام كمرحلة الشباب 

اتمع أو د خالل تعاملهم مع بقية أفراسواء  سليمة ومتزنة القيم األخالقية لدى الشبابفستكون 

ا جتاه تشريب  املنوطقصرت األسرة يف أداء الرسالة ما  فإذاوالعكس صحيح  ،عيداخل احلرم اجلام

فسينعكس ذلك سلباً على تعاملهم وسلوكيام يف جمتمعهم  ،الالزمة األخالقيةالقيم  هاأبنائوتعليم 
                                                           

  . ١٦٧ :ص . )مرجع سابق(ية التربية النبو) هـ١٤٣٠(بنجر ، أماين بنت عبد العزيز حنيفة، -  ١
 . ١٠٦:ص   )مرجع سابق(مبادئ تربوية ) هـ١٤٢٩(احلسين ، نوال بنت حممد عبد اهللا -  ٢

 . ٣٥:دار العاصمة، ص :،الرياض١،ط األوالد يف االسالمتربية ) هـ١٤٠٩( حممد ،، املقبل -  ٣

 .٢١:سورة الروم ، آية  -  ٤
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فأبواه  كل مولود يولد على الفطرة،( وخالل دراستهم اجلامعية، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

    .١)ينصرانه أو ميجسانه أوودانه يه

فاألسرة من أهم املؤسسات التربوية املؤثرة يف تنمية القيم اخللقية يف نفوس الناشئة، حيث أا "

الوسيط األول للتربية الذي يتعلم فيها الناشئة أمناط السلوك والعادات االجتماعية املرغوب فيها، من 

تكون بني أعضاء األسرة واليت يترتب عليها أن يؤثر كل فرد العالقات اليت توخالل التفاعل العائلي 

 .٢ "يف اآلخر بقصد تكوين خربات جديدة تعزز وتنمي القيم اخللقية لدى الناشئة

  : رفاق السوء-٣

وتعترب مجاعة الرفاق من " إن أشد املؤثرات اليت يتعرض هلا اإلنسان خارج بيته هم مجاعة الرفاق،

قيم الفرد األخالقية، ولقد اهتم ا اإلسالم اهتماما كبريا حيث جتد سائط تأثريا على وأهم ال

توجيهاته واضحة وجلية يف دعوة اآلباء واألمهات واملربني إىل العناية بتوجيه أبنائهم إىل اختيار 

رفقائهم من األخيار الصاحلني دينا وخلقا وسلوكا حىت يقتدوا م، ويكتسبوا منهم الصفات احلميدة 

  .٣"الفاضلة، وأن جينبوهم خمالطة األشرار حىت ال يقلدوهم ويسلكوا طريقهم املعوجواخلالل 

فالدور الذي يقوم به الرفاق قد يتعدى تأثريه تأثري األسرة واملدرسة، فالطالب وخصوصا يف 

اهتماما بالغا يف هذا يهتم املراهق "مرحلة الطفولة يكون أشد اجنذابا وتأثرا جبماعة الرفاق، بينما 

افق مع سن باالنتماء إىل مجاعة وكسب رضاها وتقديرها له، وتتوقف سعادته على جناحه يف التوال

، وكلما زادت فرصة املشاركة االجتماعية للمراهق زادت كفاءته اجلماعة اليت ينتمي إليها

  . ٤ "االجتماعية أيضا، وتتضح من قدرته على احلوار واملناقشة واملشاركة يف األلعاب اجلماعية

                                                           

 .  ٤٥٨:ص)مرجع سابق(، صحيح البخاري) م١٩٨٧(حممد امساعيل  ، البخاري -  ١

 .١٠٩ :، ص )مرجع سابق(تنمية القيم   )هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد  -  ٢

 .١٣٢:، ص  )مرجع سابق(تنمية القيم )   هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد -٣

 .٣٤ :ص. )مرجع سابق(بعض املشكالت النفسية ) هـ١٤٢٩(جزا بن عبيد اهللا بن جزاء ، العصيمي-  ٤
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رفاقاً  كانوا إنجيابياً لى بعضهم وقد يكون هذا التأثري إفعال يف التأثري ع دورٍبالرفقاء يقوم و

اهتماماً كبرياً ذا  ، لذا اهتمت التربية اإلسالميةن كانوا رفاق سوءصاحلني وقد يكون سلبياً إ

وحذرت من أصدقاء  انتقاء األصدقاء والرفاق الصاحلني أمهيةأولت السرية النبوية على  وقد اجلانب،

مثل اجلليس الصاحل وجليس السوء كحامل املسك (قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقرناء السوء 

جتد منه رحياً طيبة، ونافخ الكري  أن أن تبتاع منه وإما وإماحيذيك  أن إمافحامل املسك  ونافخ الكري،

وجوب التحقق من شروط (الغزايل  ماماإلوذكر  ،١)أن جتد منه رحياً خبيثة وإماحيرق  ثيابك  أن إما

 إىل )الزرنوجي(دعا  كما. ٢)والصدق والكرم، والصالح، وحسن اخللق، العقل، :الرفقة وهي

سبق يتضح لنا مدى خطورة تأثري رفاق السوء فيما قد يبثونه  ويف ضوء ما ،٣جمانبة أصدقاء السوء

 . وأصدقائهممن قيم غري أخالقية على رفاقهم 

   : اإلعالميةاملؤثرات -٤

دوراً هاماً يف التأثري على أفكار الشباب وقيمهم األخالقية بشكل كبري  اإلعالميةؤثرات تشكل امل

كالكتب واالت والقصص وحنوها أو مسموعة  مقروءةكانت هذه املؤثرات  سواء وخطري

نوات الفضائية  مرئية كالقنوات التلفازية والقأو أجهزة املذياع  يبث عرب وما اإلذاعيةكاحملطات 

حتويه وتبثه بطرق حديثه ووسائل تقنية متاحة للجميع من مواد وأفكار وقيم وسلوكيات  وذلك ملا

كانت سلبية فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على قيم الشباب  وإذا، سلبية جيابية أوإحتتمل أن تكون 

خالقية على تعاملهم فتظهر بعض هذه القيم غري األ ،شرائحهم طلبة اجلامعات إحدىوالذين تشكل 

 اإلعالمكثرياً مما يعرض يف وسائل  أنوسلوكهم يف اتمع ويف حميط احلرم اجلامعي، مع مالحظة 

                                                           

 .٥٢١٤، رقم احلديث  )مرجع سابق(، صحيح البخاري) م١٩٨٧( إمساعيلحممد ، لبخاريا -  ١

 .٢٣٥  :املكتبة العصرية للطباعة والنشر ص: ، بريوت ، صيدا٢، ج علوم الدين إحياء) دت(أبوحامد ،، الغزايل -  ٢

 . ١٤٠ :دار ابن كثري ،ص:، دمشق ٢، ط تعليم املتعلم طريق التعلم)  م١٩٨٧(الزرنوجي ،برهان الدين ،  -  ٣
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 من تدعيم سليب موجه لعقول شبابنا مما يشكل غزوا فكرياً خيلو سابقاً ال إليهااملختلفة واملشار 

  . وثقافياً هلم

حياة اإلنسان يف هذا العصر، وذلك ألنه مل يعد  وسائل اإلعالم ذات أمهية كربى يف وتعترب"

اإلنسان املعاصر قادرا على االستغناء عن زاد يتزود به يوميا من املادة اإلعالمية، سواء كانت 

مسموعة أو مقروءة أو مرئية ، وتقوم وسائل اإلعالم بدور كبري يف عمليات التثقيف والتعليم 

إذا ما هيأت األذهان لذلك، وما مييز وسائل اإلعالم عن  ضار يكون هلا تأثري سليب أووالتوعية، وقد 

غريها من املؤسسات التربوية أا تقدم خربات ثقافية متنوعة، ومناذج سلوكية، وأساليب معيشية 

لقطاعات واسعة من أفراد اتمع، كما أا تزود األفراد خبربات ال تتوفر يف جمال تفاعالم البيئية 

  .١"باشرةواالجتماعية امل

  التحديات التكنولوجية-٥

 وأجهزة) االنترنت( العاملية الشبكة وظهور االتصال وسائل يف السريع التطور أدى لقد

 من ليس واخلطر" الصغرية، كالقرية العامل يصبح أن إىل الفضائية القنوات أمهها من التواصل واليت

 بقيم املسلمني وتغزو النشء على كبريا اتأثري تؤثر حيث استخدامها طريقة يف بل اخلطر الوسائل هذه

 إعداد من بد ال ولذلك ،اإلسالمية باهلوية احملدق باخلطر وتنذر ،اإلسالمية مع القيم تتناقض وثقافات

 ،مكان لكل اإلسالم ونشر أمته رفعة ويف اخلري يف الوسائل هذه ليستفيد من جيدا إعدادا الطالب

 وقيمه دينه على احلفاظ يف تساعده اليت الذاتية لم باحلصانةاملس حتصني شيء كل قبل يتطلب وهذا

   .٢"الغربية القيم بوتقة يف الغربية واالنصهار الرذيلة مستنقع يف الغرق وعدم وأخالقه

  

  
                                                           

 .١٣ :ص، )مرجع سابق(تنمية القيم ،   )هـ١٤٣٠(العيسى، علي بن مسعود بن أمحد  -  ١
 .٣٩ :،  ص)مرجع سابق(القيم التربوية ) هـ١٤٢٨(األسطل ، مساهر عمر  -  ٢
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  عالج ضعف بعض القيم األخالقية :املبحث الثاين

عف لضا خلل أي ظاهرة كانت يبدأ باالعتراف ذا اخللل أوأو ضعف إصالح الشك أن 

ينطبق على ظاهرة  وهو ما ،وبالتايل السعي لعالجها بالطرق املناسبة ،معرفة مسبباته إىلمث ينطلق 

يتأتى  والعالج هنا ال ،ضعف بعض القيم األخالقية لدى الشباب عموماً وطالب اجلامعات خصوصاً

جمتمعية أو  أسرية أو تربوية أو عن طريق تكاتف وتعاضد مجيع املؤسسات سواء كانت دينية أو إال

 والْعدوان اِإلثْمِ علَى تعاونواْ والَ والتقْوى الْرب علَى وتعاونواْ﴿بشكل متكامل قال تعاىل  إعالمية

ال ميكن أن تعمل مؤسسة من مؤسسات اتمع املدين دون  إذ ،١ ﴾الْعقَابِ شديد اللّه إِنَّ اللّه واتقُواْ

  :٢ك لن يكمل البنيان اتمعي بالشكل املناسب وكما قال الشاعر بشار بن برداألخرى ألن ذل

  كنت تبنيه وغريك يهدم  إذامىت  يبلغ البنيان يوماً متامه                 

األسرة الواجب املنوط ما يف ظل تقصري وتغافل املؤسسات  فال يصلح أن يؤدي املرتل أو

 إليهاكس صحيح أيضاً، وجيري ذلك على مجيع املؤسسات املشار التعليمية كاجلامعات مثالً، والع

أفضل  ة تقود وتثمرحسابقاً ولكن يستلزم ذلك التعاون بني مجيع هذه املؤسسات إىل طرق ناج

فيما يلي نعرض ألفضل الطرق و  .به االرتقاءالنتائج لتحقيق اهلدف املنشود والسلوك املراد تعديله أو 

  : سالمية وذكرها العلماء ومن أمههالشريعة اإلة اليت أوردا االناجح

  

  

                                                           

 .  ٢:  سورة املائدة ،آية  -  ١

ومن املخضرمني . املولدين الشعراءإمام . وقيل العقيلي نسبة المرأة من بين عقيل أعتقته، شاعر مطبوع. أبو معاذ. بشار بن برد العقيلي'هو  - ٢
 ٩٦. (اهلجريكان ضريرا، دميم اخللقة، طويال، ضخم اجلسم، ولد يف اية القرن األول . الدولة العباسيةوبداية  الدولة األمويةحيث عاصر اية 

 ياملهديف شعره، هجى اخلليفة  اًكان هجاءا، فاحش). من أقليم طخارستان( فارسعند بين عقيل يف بادية البصرة وأصله من ). هـ ١٦٨ - هـ
. والزندقة بالشعوبيةامه بعض العلماء . وواصل بن عطاء واألخفش وسيبويه باألصمعيفقد عرض  والنحاة العلماءحىت . ووزيره يعقوب بن داود

م يف آخر ا.بغدادنتقل إال او البصرةتعلم يف . شئون الدولةالبعض من ذلك لغرية العرب من الفرس عند بداية العصر العباسي وقيام الفرس بأه وبر
 .   وكانت ايته يف عصر اخلليفة املهدي. بالبصرةودفن . السياط حىت ماتفضرب ب. حياته بالزندقة



52 

 

  : احلسنة لقدوةا-١

يتحلى يقصد بالقدوة احلسنة ذلك األسلوب التربوي األخالقي اإلسالمي الذي يفترض أن 

أو معلماً أو أستاذاً جامعياً أو إماماً للمسجد أو خالفه ممن يشكلون مثاالً  كان أباً به املريب سواء

كل واضح يف أقواهلم وأفعاهلم وما يصدر منهم من سلوك حبيث يكون دافعاً به ويظهر بش يقتدى

  . تقليدهم فيما يصدر منهم من قيم أخالقية لآلخرين على حملاكام أو

 فتنجذب. النفس اإلعجاب يف يثري املنشود، النسيب الكمال من مثال"وتعرف القدوة بأا  

  .١" له الكامل واحلب به التامة فيها القناعة يرسخ قًا،عمي تأثرا به وتتأثر شديدا، اجنذابا إليه

وتعترب القدوة احلسنة من أجنح األساليب التربوية يف التأثري على سلوك األفراد وتعديله 

النموذج الذي تتوافر فيه اجلوانب  أواملناسبة ويقصد بالتربية بالقدوة توافر املثل األعلى  بالوجهة

  .٢ وسلوكياته أفكارهه اآلخرون يف ب وحيتذياملتكاملة للشخصية 

 رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد﴿وقد أشار القرآن الكرمي هلذا األسلوب حيث قال سبحانه وتعاىل 

ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسن حو كَانَ لِّمجري اللَّه موالْيو رالْآخ ذَكَرو ا اللَّهريقد كان عليه الصالة و .٣﴾كَث

بشخصيته ومشائله وسلوكه وتعامله مع الناس ترمجة عملية بشرية حية حلقائق القرآن  والسالم

وألثر القدوة  .٤ وتعاليمه وآدابه وتشريعاته وملا فيه من أسس تربوية إسالمية وأساليب تربوية قرآنية

اهللا عليه كان رسول اهللا صلى  والقيم اخللقية، واالجتاهاتيف عملية التربية وخاصة يف تعديل السلوك 

سلم قدوة املسلمني طبقاً ملا نص عليه القرآن الكرمي، وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن حيمل 

معاصريه قيم اإلسالم وتعاليمه وأحكامه ال باألقوال فقط، وإمنا بالسلوك الواقعي واحلي، وقد 

                                                           

  ٩١ :ص،)مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  -  ١
مكتبة املتنيب ،ص : ، الدمام  أصول التربية اإلسالمية إىلمدخل ) م٢٠٠٤(معمور يوسف ،، الشيخ د عبداهللا ،وحمم، آل عمرو -  ٢
:١٩٣. 

  ٢١: سورة األحزاب ،آية -  ٣

 . ٢٢٥:،ص )مرجع سابق(أصول التربية اإلسالمية ) هـ ١٤٢٦(عبدالرمحن ، ي،  النحالو -  ٤
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عاله صلى اهللا على متثل أف إىل ذلك حرصاً ه وحركاته ورصدها والعمل ا، وماتحرصوا على صفا

  .١عليه وسلم فقد كان املثل األعلى هلم

، بالفاعلية لتكون موجهاً حقيقياً مر الزم لتنمية القيم وتعديلها وصبغهاوة احلسنة أإن القد

  .٢ امتازت التربية اإلسالمية عرب عهودها اليت عاشتها إال بتلك القدوة وما

ل اإلقناع واإلعجاب مث التأسي، ولعل حيث حيص"وتتميز القدوة احلسنة بأا تطبيق عملي، 

لتطبيق والفجوة بني القول امن أبرز أسباب ايار أسلوب القدوة أمام الناشئة الفصل بني النظرية و

والعمل، فقد تتمكن من غرس قيمة الصدق يف نفس الناشئ وتعلي من شأا، وتبني حمبة اهللا هلا 

رة واحدة أمامه، فيضيع جمهودك مث يسمعك تكذب ما االبن نظريا ولعباده الصادقني حىت يقتنع 

  .٣"املاضي وتنهار القدوة يف نظره

عضو هيئة التدريس يف اجلامعة اللبنة األساسية اليت "وفيما خيص طالب اجلامعات فيعترب 

العملية التعليمية والتربوية، إىل جانب البحث وخدمة اتمع، وتقع عليه مسؤولية التربية  عليهايقوم 

خالقية، فهو يقوم بدور املريب الذي يغرس القيم اليت حيددها املعتقد السائد الذي يلتزم به بوصفه األ

أحد أفراد األمة، ومن خالل ذلك فإنه يلتزم بأخالقيات املهنة فيكون مثالً أعلى لطالبه، حيث 

اجلانب سلوكه ويهتدون بفكر، ويسترشدون بنصحه وتوجيهاته، ويف  ينتهجونيعتربونه قدوة هلم 

األخر فهو حياول من خالل مظهره وسلوكه، وعالقاته، أن يكون مؤثراً يف األجيال من طالبه الذي 

  ٤." يتزودون بعلمه ويتأثرون بشخصيته

                                                           

دار الوسيلة للنشر والتوزيع : ،جده  موسوعة نضرة النعيم يف مكارم وأخالق الرسول الكرمي)  هـ١٤١٨( آخرون وصاحل عبداهللا ، بن محيد -١
 . ١٤٣:،ص 

 .١٤٩:،ص  )مرجع سابق(موسوعة نضرة النعيم ) هـ ١٤١٨( آخرون وصاحل عبداهللا ، بن محيد -٢

   .٩٦:ص  )مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  -٣
 العايل التعليم مبؤسسات التدريس هيئة ألعضاء املهنة أخالقيات مليثاق مقترح إطار، )٢٠١٠. (امحد بن محدان ، الغامدي -٤

 .١٥٧ :ص ،١١٧ ع ،٣١ س، السعودية- العريب اخلليج رسالة ،السعودية العربية باململكة
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نه من املفروض على كل من ينربي للتربية من اآلباء واألمهات أسبق يتضح  على ما وبناءاً

 ،اجد أن يكونوا قدوة حسنة لطالممع كأئمة املسومن أساتذة اجلامعات والتعليم واملربني بات

ليغرسوا لدى الناشئة كل  والتعليم إىل التطبيق، ،والكلمة إىل املمارسة ، الفعلقول إىللفيتجاوزوا ا

يعلمه لطالبه،  وعلى املريب أن حيذر من الوقوع يف األفعال اليت تنايف أقواله وما قيمة خلقية فاضلة،

 أَتأْمرونَ﴿ ا حذر اهللا جل وعال يف كتابه الكرمي من ذلك بقوله عز وجلوهلذ فيكون قدوة سيئة،

اسالن نَ بِالْبِرونستو كُمأَنفُس مأَنتلُونَ وتت ابتلُونَ أَفَالَ الْكقعويقول سبحانه وتعاىل ١﴾ت ،﴿را كَبقْتم 

ندع قُولُوا أَن اللَّها تلُونَ لَا مفْعما أو ما(تني اآليتني اقول أحد املربني عن هي ،٢﴾تاستمعت  تلو

إال عزوت خيبة التربية والتعليم يف الناشئة والشباب إىل عدم إعطاء اآلباء واملربني واملعلمني  إليهما

  .٣ )ليهم األمر يف تعليمهم وتربيتهموكل إم ملن والرؤساء القدوة العملية من أنفسه

  القصة-٢

 ،األساليب التربوية اإلسالمية اليت حتض وتغرس القيم األخالقية الكرمية تعترب القصة من أهم

حتفز نفس من يقرأها ويستمع إليها حبيث تستدعي انتباهه وتشد وتلفت نظره وحتفز ختيله  ألا

  .ا من قيم أخالقية احتوا ليحاكي  وقائعها فيستلهم ما

 تشد وحلقات مواقف تتخلله اية،بداية و له األحداث من حدثا يعرض القصة فأسلوب 

 والنفس إال احلدث مواقف من موقف ينتهي يكاد احلس، فما وتوقظ العواطف، وحترك ، االنتباه

 من خترج أن بل ذكرى حلقة كل ومن عربة، موقف كل من فتأخذ النفس النتيجة، ملعرفة تتلهف

  .٤أجلها  من القصة سيقت اليت والعظة بكاملها بالعربة القصة

                                                           

 . ٤٤: سورة البقرة ،آية -  ١

  . ٣: سورة الصف ، آية -  ٢
 . ١٣٠ :دار الشروق ، ص: ، جدة  على مائدة القرآن) ه١٤٠٠(أمحد حممد ، ل،مجا -  ٣

   .١٠٦ :ص )مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  -  ٤
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جباذبيتها وشد االنتباه والتركيز يف حماولة للحفاظ على تتابع األحداث يف ميز القصة وتت

وجند وفرة يف القصص النبوي حكاها النيب "الذهن مما يوفر نوع من احلضور الذهين للمستمع 

صلى اهللا عليه (ألصحابه احلاضرين منهم الكبري والصغري، فكانوا يصغون بكل انتباه، ملا يقصه النيب 

، ومن بعدهم إىل يوم الدين، ومثة نعن حوادث وقعت يف زمن مضى، ليتعظ م احلاضرو) وسلم

وهي بعيدة  مالحظة هامة، وهي أن القصص النبوي يعتمد على حقائق ثابتة، وقعت يف غابر الزمن،

عن اخلرافة واألساطري، وإمنا هي قصص تبعث الثقة ذا التاريخ، كما تضفي على الروح االندفاع 

واالنطالق وتبني فيه الشعور اإلسالمي املتدفق، فأخبار العلماء العاملني، والنبهاء الصاحلني من خري 

الوسائل اليت تغرس الفضائل يف النفوس، وتدفعها إىل حتمل الشدائد واملكاره يف سبيل الغايات النبيلة، 

  .١ "و إىل أعلى الدرجاتواملقاصد اجلليلة، وتبعثها إىل التأسي بذوي التضحيات والعزمات، لتسم

  ٢: وميكن استخدام أسلوب القصة بأحد الطرق التالية

وهذا األسلوب يتم فيه مناقشة :  problem storyة القصة اليت تدور حول مشكل استخدام .١

مشكلة ما دف مساعدة الطالب على بناء القيم واختاذ القرارات واألحكام ملواجهة املشكالت اليت 

 . املدرسة تقابلهم داخل حجرة

يف هذا النوع من القصص : Open ended storyالقصة ذات النهاية املفتوحة استخدام  .٢

توضح املشكلة وال يعرض حلها وبعد انتهاء الطالب من القراءة جتري املناقشة ليحاولوا وضع 

  .النهايات املمكنة للمشكلة

  

  

                                                           

وأقوال  ، مناذج تطبيقية من حياة السلف الصاحل منهج التربية النبوية للطفل) هـ١٤٢١(سويد ، حممد نور بن عبد احلفيظ،  - ١
  .١١٠:العلماء العاملني ، دار طيبة ، مكة املكرمة، ص 

  .٢٠٩ :ص ،١٥٠)مرجع سابق(استخدام مدخل توضيح القيم )٢٠٠٩. (عريان ، مسرية عطية -٢
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  :ويكون تأثري القصة من جانبني

القارئ للقصة يتابع حركة األشخاص يف  وذلك أن اتمع أو املشاركة الوجدانية،: أحدمها

  .حيزن حلزم فيفرح لفرحهم أو ،ويتفاعل معهم القصة

يضع نفسه مع  وذلك أن ،فقد يكون على غري وعي كامل من اإلنسان: أما اجلانب اآلخر

تأثري املزدوج يضع نفسه إزائهم ويستمر لنهاية القصة يقارن بينه وبينهم وذا ال أشخاص القصة أو

، ولعل مما يؤكد أمهية القصة يف التأثري على ١ تثري القصة انفعاالت متلقيها وتؤثر فيه تأثرياً توجيهياً

ذكره اهللا سبحانه تعاىل من القصص القرآين الوارد بالقرآن الكرمي من قصص لألمم  اإلنسان كثرة ما

ل الكهف وغريها من تني وقصة أهوالرسل وقصة صاحب اجلن األنبياءالسابقة وأحواهلا كقصص 

 نقُص نحن﴿ :، وقال عز وجل٢﴾يتفَكَّرونَ لَعلَّهم الْقَصص فَاقْصصِ﴿ :قال تعاىل ،القصص القرآين

كلَيع نسصِ أَحعليه فإن القصة القرآنية تريب وتزرع يف اإلنسان العديد من القيم  وبناًء، ٣﴾الْقَص

قيمة أخالقية عظيمة وهي العفة،  ءاملثال قصة يوسف عليه السالم تريب يف املرفعلى سبيل  ،األخالقية

 وقصة أيوب عليه السالم تريب يف الفرد قيمة أخالقية هامة جداً وهي الصرب على البالء واالبتالء،

 أيضاستخدم أسلوب القصة اً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم االدالة املؤكدة على ذلك أيض األمثلةمن و

إيراده ألسلوب القصة يف احلث  احلصر يف احلث على كثر من األمور اهلامة ومنها على سبيل املثال ال

بينما ( :هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال أيبعلى قيمة الرمحة، فقد ورد عن 

ب يلهث يأكل مث خرج فإذا كل ،فشربفوجد بئراً فرتل فيها  رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش،

 فرتل البئر فمأل ،الكلب من العطش مثل الذي بلغ يب لقد بلغ هذا: ، فقال الرجلالثرى من العطش

                                                           

مكتبة الفالح ، ص : ، الكويت  منهج التربية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته) م٢٠٠٢هـ١٤٢٢(علي أمحد ، ، مدكور -  ١
 . ٣٤٥ص،٣٤٤

  . ١٧٦: ورة األعراف ،آية س -  ٢
 .٣:سورة يوسف ،آية  -  ٣
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لنا يف البهائم وإن  ،رسول اهللا يا: قالوا )فشكر اهللا له فغفر له خفه مث أمسكه بفيه فسقى الكلب،

  .١)يف كل كبد رطبة أجر: (؟ فقالأجراً

يمة حسن املعاملة والرفق ظيمة وهي قيمة الرمحة وققية عومن هذه القصة نستقي قيم أخال

متعلقة بتعامل اإلنسان  ن يغرسها يف الشباب خاصة أا ليست خاصة أووالشفقة، وبإمكان املريب أ

  .ضرورية أيضاً للتعامل مع احليوان مع أخيه اإلنسان بل

 ما إذاشباب والطالب وأسلوب القصة من األساليب اهلامة بل شديدة األمهية والتأثري يف ال

 كان موقعه من األسرة أو املسجد أو التعليم أو اتمع أو أياًاستطاع القائم على العملية التربوية 

شيق يف  أسلوبغريهم توظيفه بشكل صحيح ومناسب ويف املوقع الذي يتوافق معه مع استخدام 

على أن  ،ات وفوائد كبريةفيها من عرب وعظ خيلو من التشويق والوقوف عند ما عرض القصة ال

تكون قصة صادقة مستقاة من مصادرها الصحيحة لنضمن اخلروج بالفوائد والثمرة املرجوة لالرتقاء 

  . ة القيم وتقويتها يف نفوس الشباببالسلوك وتعديل القيم األخالقي

  احلوار واملناقشة-٣

 القيم وبياا وتعزيزها، مة لترسيخءيعترب احلوار واملناقشة من أكثر األساليب التربوية مال

وذلك ألن احلوار يفتح الفرصة أمام الشاب للتعبري عن أفكاره وتصوراته املختلفة حول القضايا "

  .٢ "وهو بذلك يكشف صحتها وخطاها ة املعروضة للنقاش،يالقيم

هما أسئلة وأجوبة حول ، تكون بينأكثر ويقوم احلوار يف التربية والتعليم على طرفني أو

القارئ الذي  ولكن السامع أو حدمها اآلخر،يقنع أ وقد ال ، وقد يصالن إىل نتيجة،معنيموضوع 

 :وقد ورد بالقرآن الكرمي أسلوب احلوار فاهللا تعاىل يقول ،٣يتتبع املوضوع بشغف واهتمام

                                                           

 ) . ٢٣٣٤(رقم احلديث  )مرجع سابق(، صحيح البخاري، ) هـ١٤٠٧(حممد امساعيل ، البخاري -  ١

 .١٣٨:دار املسرية ، ص : ، األردن ،عمان٢،ط تعلم القيم وتعليمها، ) م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٧(اجلالد، ماجد زكي   -٢

 .٢٠٦:،ص)مرجع سابق(أصول التربية اإلسالمية) هـ ١٤٢٦(،  عبدالرمحن، النحالوي -  ٣
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﴿اَألقْرنِ ويداللْورٍ فَليخ نم ما أَنفَقْتقُونَ قُلْ منفاذَا يم كأَلُونسبِيلِ ينِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيو بِني

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نلُواْ مفْعا تموقوله تعاىل ،١﴾و: ﴿كأَلُونساذَا يلَّ مأُح ملَّ قُلْ لَهأُح لَكُم 

اتبا الطَّيمم وتلَّمع نارِحِ موالْج كَلِّبِنيلِّ معتنهونا ممم كُملَّمع هتمت السنة النبوية وقد ا ،٢﴾اللّه

السؤال يصدر من الرسول  أناحلوار واستخدمته يف مواضع متعددة لذا نالحظ  بأسلوباملطهرة 

يكون السؤال من املسلمني للنيب صلى اهللا  حياناًأو لديهم، ألصحابه مستشرياً ألفكارهم ومعرفة ما

القتال يف  ما ،رسول اهللا يا: أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه وسلم، يروى

من قاتل لتكون كلمة (، فقال صلى اهللا عليه وسلم ويقاتل محية ،يقاتل غصباًسبيل اهللا؟ فإن أحدنا 

  .٣ )سبيل اهللا حىت يرجع يف  اهللا هي العليا فهو

، فاحلوار يعترب املواقف التعليمية للفرد املسلم ناهتم اإلسالم باحلوار واملناقشة يف كثري م كما

األساليب اليت تستخدم لغرس القيم وغرسها وتنميتها وذلك أن القيم معان تصورية  أفضلمن 

وشعورية وسلوكية تؤسس على قناعات عقلية معتمدة على األدلة والرباهني وأمناط خمتلفة من 

سرارها تظهر يف صور حمددات سلوكية يعتمدها من أ اًوهيُ تعد من كوامن النفس وسر"التفكري 

وهذا يربز لنا أمهية  ،٤" اليت يرغبون ا أو يرغبون عنها االختياراتاألفراد يف اختاذ القرارات وحتديد 

وفعالية احلوار واملناقشة كطريقة وأسلوب تعليمي ناجح يف غرس وتنمية القيم األخالقية لدى 

الشباب عموماً وطالب احلوار مع مبدأ لتربوية األخذ ا وتفعيل الطالب وعلى املعنيني بالعملية ا

  .اجلامعات خصوصاً

  :٥وميكن إيضاح أهم الفوائد اليت تعود على الشباب من خالل احلوار معهم فيما يلي

                                                           

 .  ٢١٥:سورة البقرة،آية -  ١

 . ٤:سورة املائدة، آية -  ٢

 . ١٢٣رقم احلديث  )مرجع سابق(، صحيح البخاري، ) هـ١٤٠٧( إمساعيلحممد ي، البخار -  ٣

 .١٤٢ :، ص )مرجع سابق(تعلم القيم ، ) م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٧(ماجد زكي ،  ،اجلالد -٤

  . ١٠١ :ص. )مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  -٥
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  .معهم املفيد البناء احلوار طريق عن الكبري ودورهم الرفيعة مبكانتهم الشباب إشعار .١

 على حيام وجمتمعهم وإصالح وسلوكهم وأفكارهم أخطائهم لتصحيح فرصة الشباب إعطاء .٢

  .واالحترام والتقدير املتبادلة والثقة واالقتناع الوضوح من أساس

 سليم بشكل عواطفهم الوجدانية وتربية النفسية مشاعرهم وذيب واستعدادام، قدرام تنمية .٣

  .جيدة وطريقة

  .منها السلبية على لديهم والقضاء جيابيةواإل لرغباتوا وامليول واألفكار االجتاهات وتشجيع تنمية .٤

  .املنحرف والسلوك الضالة واآلراء اهلدامة األفكار من حتصينهم .٥

 البناء احلوار احلديث، وأساليب أدبو استماع، حسن من لديهم اجليد االتصال مهارات تنمية .٦

  .اآلخرين احترام على القائم

 بأسلوب ودوافعهم ومشكالم ورغبام ومتطلبام محاجا عن للتعبري للشباب الفرصة إتاحة .٧

  .مقنع صحيح

  .ياالجتماع والتكيف والتوافق والتفاعل التواصل على الشباب مساعدة .٨

  : الترغيب والترهيب-٤

يستند إليها املريب، وذلك ألن النفس  أنوهو من األساليب التربوية الناجحة اليت البد 

، ليه من الرغبة يف اللذة والنعيم، والرهبة من األمل والشقاءالبشرية جبلت على ما فطرها اهللا ع

فاإلنسان بطبيعته تتجاذبه قوتان حنو االجتاه لسلوك معني القوة األوىل هي الدوافع والرغبات اليت 

يسعى للحصول عليها بصرف النظر عن وسيلة حتقيقها، والقوة الثانية هي نتائج السلوك، ولكي يتم 

ب إجياد نوع من التوازن بني القوتني، ودعم القوة الدافعة حنو حسن التصرف، التحكم يف السلوك جي

ويتمثل ذلك الدعم يف رغبة الفرد يف جتنب اإلحساس باألمل الناتج عن العقاب، مع طمعه يف 

  . احلصول على الثواب
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متعة آجلة مؤكدة خيره مقابل  لذة أو يصحبه حتبيب وإغراء مبصلحة أو وعد"والترغيب 

االمتناع عن لذة ضارة، وأما الترهيب فهو وعيد وديد بعقوبة تترتب على  أويام بعمل صاحل الق

  .١ "القيام بسلوك غري مرغوب فيه

 والترهيب الدنيا واآلخرة يف واآلجل العاجل الثواب يف الرجاء على النفس حيمل فالترغيب

 يف النفس علم جمال يف والتجريبية نيةالدراسات امليدا أثبتت ولقد" الشرور يف الوقوع من النفس مينع

 املتمثل اإلجيايب األثر ألن والترهيب، الوعيد أسلوب من الترغيب أفضل أسلوب أن احلديث العصر

 فيزداد األمر وغل، حقد إىل يتحول أو ينسى فقد الترهيب على املترتب األثر أما التعزيز يستمر، يف

  .٢" مجاعة وابن كالغزايل ن،املسلمو املربون إليه أشار ما وهذا سوًءا،

ألن الترغيب  ،أسلوب الترهيب والوعيدإن أسلوب الترغيب أفضل من "يقول حممد مرسي 

وخياطب وجدانه ومشاعره  استثارة الرغبة الداخلية لدى اإلنسان، ، إذ يعتمد علىإجيايب وأثره باق

 ،٣يعتمد على عنصر اخلوف ألنهوأثره مؤقت بزوال املؤثر  ،الترهيب سليب أسلوبوقلبه، بينما 

 وأنه ال ورمحته، وأن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً، يف مغفرته املذنب إىل التوبة ورغّبةالقرآن لذلك دعا 

 تقْنطُوا لَا أَنفُِسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ ﴿، قال تعاىل  غي أن يقنط املذنب من رمحة اهللاينب

ويالحظ أن التربية اإلسالمية  ،٤ ﴾ الرحيم الْغفُور هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ لَّهال رحمة من

استفادت من أسلوب الترغيب والترهيب النابع من القرآن الكرمي الذي أورد ذلك يف العديد من 

 علَى كَانَ وارِدها إِلَّا منكُم وإِن﴿تعاىل احلصر يف الترهيب قوله  املواضع منها على سبيل املثال ال

كبا رمتا حيقْضم ﴾ ﴿ ي ثُمجنن ينقَوا الَّذات ذَرنو نيما الظَّاليها في٥﴾ جِث.  

                                                           

 . ٢٣١:،ص )مرجع سابق(أصول التربية اإلسالمية ) هـ ١٤٢٦(عبدالرمحن ، ، النحالوي -  ١

  .١١٥ :ص. ،)مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد   -٢
 .١٢٣ :، ص )مرجع سابق(التربية ، ) م١٩٨٣(حممد منري ، ي، سمر -  ٣

 . ٥٣:سورة الزمر ،آية -  ٤

 . ٧٢، ٧١:سورة مرمي ،آية  -  ٥
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نابعة من السالمية اإلربوية من األساليب التالترغيب والترهيب  أسلوبويالحظ هنا أن 

يطغى  السنة النبوية املطهرة، قد وردت يف القرآن بشكل متوازن ومتعادل حبيث الالقرآن الكرمي و

ة األخالقية، وقد استخدم الرسول يجانب على آخر وذلك للوصول واخلروج بأفضل النتائج القيم

واألمثلة على ذلك  صلى اهللا عليه وسلم أسلوب الترغيب والترهيب يف زرع وتنمية القيم األخالقية،

السنة النبوية ومنها على سبيل املثال ترغيبه عليه لصالة والسالم يف قيمة حسن اجلوار  كثرية يف

من كان يؤمن باهللا ( :فقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال واملعروف وقول اخلري والكرم،

 وكذلك ،١)ليصمت واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو

أسلوب الترهيب ظهر جلياً  يف حتذيره صلى اهللا عليه وسلم من األخالق السيئة والتحاسد والتباغض 

 تنافسوا جتسسوا وال إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال( :حيث قال عليه الصالة والسالم

ة واألحاديث ومما سبق من اآليات الكرمي ،٢ )اهللا إخواناً وكونوا عباد ،تدابروا تباغضوا وال وال

الشريفة يتضح لنا أمهية أسلوب الترغيب والترهيب يف زرع القيم األخالقية وتنميتها وتقويتها 

   .واحلاجة امللحة إىل استخدامها

  :أسلوب املوعظة-٥

يعد أسلوب املوعظة من األساليب اهلامة ويؤدي دوراً فعاالً يف غرس القيم األخالقية 

املوعظة يف كثري من اآليات الكرمية  أسلوبوقد ورد بالقرآن الكرمي  وتنميتها وتقويتها يف النفوس،

 قَد الناس أَيها يا ، وقوله عز وجل ﴿٣﴾لِّلْمتقني  وموعظَةٌ وهدى لِّلناسِ بيانٌ هذَا كقوله تعاىل ﴿

حظ أن كما نال ،٤﴾ لِّلْمؤمنِني ورحمةٌ هدىو الصدورِ في لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم

ستخدمت أسلوب املوعظة بشكل كبري ألمهيته حيث استخدمه الرسول السنة النبوية املطهرة قد ا
                                                           

 . ٥٧٨٥، رقم احلديث )مرجع سابق(،  ٢،جصحيح البخاري  ،) هـ١٤٠٧( إمساعيلحممد ، البخاري -  ١

 .٦٤١٦ديث ، رقم احل )مرجع سابق(، صحيح مسلم) ت.د(، ، مسلم بن احلجاج -  ٢

 . ١٣٨: سورة آل عمران ،آية -  ٣

 . ٥٧:سورة يونس ، آية  -  ٤
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فعن أيب هريرة رضي اهللا  ،توجيهاته إليهمنصحه و وإيصالصلى اهللا عليه وسلم يف وعظ أصحابه 

، ١)املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل( :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :عنه قال

 املوعظة على سبيل أو يف سياق تذكري اإلنسان كما ورد يف قوله عز وجل ﴿أسلوب أيت وقد ي

ذَكِّرى فَإِنَّ والذِّكْر نفَعت  نِنيمؤاملوعظة أيضاً كتنبيه لفؤاد اإلنسان من الغفلة أسلوب أيت ، وي٢﴾الْم

 أَلْقَى أَو قَلْب لَه كَانَ لمن لَذكْرى ذَلك في إِنَّ يف القرآن الكرمي اآلية الكرمية قال تعاىل ﴿كما ورد 

عمالس وهو  هِيديف قوله تعاىل ﴿ لة الضرر كماازإوأيت للنصح واإلرشاد ، كما ي٣﴾ش كُملِّغأُب 

االَتي رِسبر حأَنصو لَكُم لَمأَعو نم ا اللّهونَ الَ ملَمعوهكذا يأيت أسلوب املوعظة مستخدماً  ،٤﴾ ت

على أن هذا  ،عدة وسائل كاألمثلة اليت سبق إيرادها يف النصح أو التذكري أو التنبيه أو غريها

 األخرىاألسلوب جيب أن ال يكون استخدامه مبعزل عن غريه بل يكون مبشاركة األساليب 

، كما أنه من املهم جداً ملن يضطلع بوعظ اآلخرين من النتائج املرجوةسنة وذلك لنضكالقدوة احل

أو مرب أو معلم أو أستاذ جامعي أو إمام جلامع أو غريهم ممن محلوا أمانة التربية  أم  أو من أب

عن الغلظة والشدة  واالبتعاداإلسالمية واألخالقية أن يستخدموا أثناء وعظهم اللني والرفق واحلكمة 

 إِلى ادع قال تعاىل ﴿ حىت يستطيعوا أداء الرسالة املنوطة م والتأثري اإلجيايب يف اآلخرين، والتنفري

 عن ضلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِنَّ أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ

هبِيلس وهو لَمأَع يندتهوقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستخدم الرفق واللني يف ٥﴾ بِالْم ،

 من الَنفَضواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللّه من رحمة فَبِمادعوته للناس قال تعاىل ﴿ 

                                                           

،رقم ٢٥٩دار الفكر،ص:، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت ٢، جسنن ابن ماجه،) ت.د(حممد بن يزيد بن ماجه ، ، القزويين - ١
 . ٤٨٣٣احلديث

 . ٥٥: سورة الذاريات ، آية  -  ٢

 . ٣٧:سورة ق ،آية -  ٣

 . ٦٢:ألعراف ، آيةسورة ا-  ٤

 . ١٢٥: سورة النحل ، آية -  ٥
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 كلولى اخلري والثبات، لقوله تعاىل ﴿ع ثابتاًللموعظة جتعل اإلنسان  واالستجابة، ١﴾ح لَوو مهأَن 

  .٢﴾ تثْبِيتا وأَشد لَّهم خيرا لَكَانَ بِه يوعظُونَ ما فَعلُواْ

ويزيد من أمهية التربية بأسلوب املوعظة حاجة اتمع املسلم هلا ليحافظ على مكانته بني 

سعى إليها وهي خالفة اهللا يف أرضه، واليت ال ميكن أن اتمعات واألمم األخرى، وحيقق الغاية اليت ي

  .٣لتواصي بني أفراد اتمع املسلمتتأتى إال باالستقامة على احلق وا

  : ٤يلي يستند إليه أسلوب املوعظة ما ما أهمولعل من 

ة على التفكري الرباين  السليم الذي كان املوعوظ قد ريب عليه وهو التصور السليم للحيا االعتماد .١

  .واآلخرة الدنيا

على اجلماعة، فاتمع الصاحل يوجد جواً يكون فيه الوعظ أشد تأثرياً وأبلغ يف النفوس  االعتماد .٢

  .  لذلك جاءت معظم املواعظ القرآنية والنبوية بصيغة اجلماعة

  . إيقاظ عواطف ربانية يف النفس  ربيت عن طريق احلوار أو العمل أو العبادة .٣

التربية اإلسالمية  أهدافمن  املوعظة تزكية النفوس وتطهريها وهو ومن أهم آثار أسلوب .٤

  .يبغي أحد على أحد وبتحقيقه يسمو اتمع ويبتعد عن املنكرات فال

وأسلوب املوعظة يستلزم من القائمني به عند استخدامه يف تنمية القيم األخالقية وتقويتها أو 

راعني األمانة يف مهامهم مع كوم قدوة حسنة تعديلها أن يكونوا حريصني على الدقة والصواب م

  : ٥لكي تؤدي املوعظة هدفها البد من حتقق األمور التاليةو. لغريهم

                                                           
  . ١٥٩: سورة آل عمران ، آية  - ١
  . ٦٦: سورة سورة النساء ، آية  - ٢
٣
 األساليب التربوية املتبعة يف التوجيه وتعديل السلوك وكيفية تفعيلها مع طالب) هـ١٤٣٠(الصعيدي ، فواز بن مبرييك محاد  - 

  .١٨٥:ص . ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة) مقترح تصور( املرحلة الثانوية بنني
٤
  .٢٢٩:،ص  )مرجع سابق(أصول التربية اإلسالمية ) هـ ١٤٢٦(عبدالرمحن ، ي، النحالو  -  
 . ١٠٥:ص ، )مرجع سابق(األساليب النبوية ) هـ١٤٢٩(الشنقيطي، الطيب أمحد عبد الصمد  - ٥
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 . أن يتحلى املريب باللني يف توجيهه وإرشاده لآلخرين .١

 . أن يبتعد عن الغلظة والعنف يف نصحه وإرشاده .٢

 . همه واستيعابهأن خياطب الناس على قدر عقوهلم، وأن ال حيدثهم مبا يصعب ف .٣

 .مراعاة التدرج يف املوعظة .٤

 . اختيار الوقت املناسب للموعظة، ألن ذلك أدعى لتقبلها من السامعني .٥

 . عدم اإلكثار من املوعظة لئال متلها النفوس .٦

   أسلوب األمثال-٦

سوس أو أحد احملسوسني وتقريب املعقول من احمل يف حكمه، يءبش يءشهو تشبيه  ":املثل

  .١ "عتبار أحدمها باآلخروامن اآلخر 

تربز املعقول يف صورة احملسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العاقل، ألن املعاين " :واألمثال

يف صورة حية قريبة للفهم، وتكشف األمثال عن احلقائق  كانت تستقر يف الذهن إال إذا املعقولة ال

  .٢"  عبارة موجزةاملعىن الرائع يف األمثالوتعرض الغائب يف معرض احلاضر، وجتمع 

وتعترب األمثال من أهم األساليب يف زرع وتنمية القيم األخالقية لدى الشباب عموماً 

ري إجيايب يف العواطف واملشاعر ويف حتريك ثتأ(وطالب اجلامعات خصوصاً وسبب ذلك أن هلا 

ج فعالة، وهذا سينعكس على توجهات وتصرفات اآلخرين بنتائ .٣ )نوازع اخلري يف النفس البشرية

 لَو ﴿ قوله تعاىلاحلصر  وقد ورد يف القرآن الكرمي العديد من األمثال ومن ذلك على سبيل املثال ال

   ٤﴾اللَّه  خشية من متصدعا خاشعا لَّرأَيته جبلٍ علَى الْقُرآنَ هذَا أَنزلْنا

                                                           

دار املعرفة ، ص : ، حتقيق سعيد اخلطيب ، بريوت  األمثال يف القرآن) م١٩٨١(مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن القيم ،، اجلوزية - ١
:١٧٣ . 

 . ١٤١ :،ص )مرجع سابق(موسوعة نضرة النعيم ) هـ ١٤١٨( آخرون ،صاحل عبداهللا، بن محيد -  ٢

 .٢١٠ :الدار العربية للكتاب ،ص:، ليبيا ٢، ط تربية اإلسالمية يف السنة النبويةأسس ال) م١٩٩٣(عبداحلميد العيد ،، الزنتاين -  ٣

 . ٢١: ، آية احلشرسورة  -  ٤
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بية املسلم تربية خلقية، فعن أيب موسى اعتنت السنة النبوية املطهرة بضرب األمثال لتر كما

، ةن مثل األترجالقرآ ؤمن الذي يقرأمثل امل( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :رضي اهللا عنه قال

ريح هلا،  يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال رحيها طيب وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال

 يقرأ رحيها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي ال القرآن كمثل الرحيانة، ومثل الفاجر الذي يقرأ

   .١)ريح هلا طعمها مر وال القرآن كمثل احلنظلة،

دوافع حترك العواطف والوجدان، فيحرك القرآن الكرمي والسنة النبوية إن األمثال يف 

تسهم هذه األمثال يف التربية  وهلذا دان واإلرادة ويدفعها إىل عمل اخلريات واجتناب املنكرات،جالو

ترتقي حبضارا  األمةعلى السلوك اخلير وذيب نزعاته الشريرة، فيصلح حال الفرد واتمع، وجيعل 

  .٢ اإلنسانية حنو الرخاء والعدالة والبعد عن الظلم

  

 ضعف القيم األخالقية لدى بعض طالب اجلامعات: الثاملبحث الث

ألخالقية لدى بعض طالب اجلامعات مظهرا ملفتا للنظر ال ميكن متثل ظاهرة ضعف بعض القيم ا

مع أن اجلامعات معقل من معاقل التربية والعلم واألخالق والفضيلة  ،نفيه أو جتاهله لألسف الشديد

والقيم، ومع ذلك فهي تعاين من وجود هذه املظاهر غري األخالقية املتمثلة يف حصول بعض 

والذي  ، تربز يف أقوال أو أفعال أو املظهر اخلارجي للطالب باجلامعةجيابية اليتالسلوكيات غري اإل

أقل ما يوصف به أنه خارج عن األخالق والقيم األخالقية اليت جيب أن يتحلى ا املسلم عموماً 

وطالب العلم واجلامعات خصوصاً، ومن هذه املظاهر على سبيل املثال ال احلصر ظاهرة الغش يف 

خذت مظاهر متعددة وأساليب متنوعة بني التقليدية واستخدام الطرق احلديثة، االمتحانات اليت أ

وظاهرة الكذب اليت تتفشى على سلوك الطالب سواء خالل تعاملهم مع بعضهم أو أثناء تعاملهم 
                                                           

 . ٥٠٢٠، رقم احلديث  ٤١٨٩٣ )مرجع سابق(، صحيح البخاري، ) هـ١٤٠٧(حممد امساعيل ، البخاري -١

 .٢٠٤ :،ص )بقمرجع سا(أصول التربية اإلسالمية ) هـ ١٤٢٦(عبدالرمحن ، ، النحالوي ٢
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قال الرسول صلى  ،ومعلوم أن الكذب من الصفات املذمومة ،مع اهليئة التدريسية باجلامعة ومنسوبيها

وما يزال  ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،ن الصدق يهدي إىل الربإعليكم بالصدق ف(سلم اهللا عليه و

وإن  ،ن الكذب يهدي إىل الفجورإف ،وإياكم والكذب ،الرجل يصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً

، ١)وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً ،الفجور يهدي إىل النار

بعض العبارات املخلة املسيئة لألخالق واخلادشة للحياء على بعض احلوائط واألبواب  وظاهرة كتابة

وما أكثر ما يشاهد ذلك يف بعض أروقة اجلامعات  ،واملناضد الدراسية أو داخل دورات املياه

ومرافقها على الرغم من قيام املختصني بإزالتها بشكل متكرر ودائم إال أا لألسف تعود للظهور 

وأحيانا على مرأى منسويب  ،، وكذلك ظاهرة تعاطي التدخني أو الشم داخل احلرم اجلامعيجمدداً

: عند اجراء مقابلة معه فقال األستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلجكما أفاد  ،اجلامعة

لألسف الظاهرة موجودة وواضحة على سلوك بعض الطالب كشرب الدخان داخل أروقة اجلامعة "

تابة على حوائط الكلية وبداخل دورات املياه وكذلك أسلوب التعامل بني الطالب، وما يالحظ والك

  .٢"من بعضهم من إتالف لبعض ممتلكات اجلامعة

ومعلوم أن تعاطي مثل هذه املواد ضار بالصحة ويؤدي إىل أضرار وخيمة وأمراض مزمنة  

د العامل إضافة إىل الروائح الكريهة اليت كل باليف مستعصية تعلن عنها وحتذر منها اجلهات الصحية 

وما تسببه أيضا من تكدس للنفايات إثر رميها من الطالب داخل الطرقات  ،تعكر األجواء هلذه املواد

واألمر يف جممله غري أخالقي داخل احلرم اجلامعي، ومن مظاهر ضعف القيم  ،واملمرات باجلامعة

تالف بعض املمتلكات باجلامعات من قبل الطالب األخالقية لدى بعض طالب اجلامعات ظاهرة إ

حيث يعمد بعضهم عند انعدام املراقبة إىل إتالف أو حتطيم بعض أجهزة التقنية وكذلك األثاث 

وكذلك بعض األدوات املوجودة  ،املكتيب كاملقاعد أو الطاوالت وأدوات الكهرباء كاإلضاءة
                                                           

  ١٢٧:،ص )مرجع سابق(املستدرك )  ت.د(احلاكم ،حممد بن عبداهللا ، -١
٢
 - 	
��   .�� ه�� ا����	 ١٢٩ أ��
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ا يكبد اجلامعات سنوياً مبالغ مالية وخسائر كبرية بدورات املياه كاملغاسل وخراطيم املياه وحنوها مم

  .جداً جراء هذه التصرفات غري األخالقية

ومن املظاهر غري األخالقية املالحــظة على بعض طالب اجلامعات عدم التحلي باألدب 

أو خالل حضورهم  للمحاضرات أو  ،خالل تعاملهم مع أساتذم ومع زمالئهم أيضا

حيث يصدر منهم بعض التصرفـات كالضحــك مثالً  ،قام باجلامعـاتالفعــاليات  اليت ت

أو اللعب والعبث أو السخرية أو غري ذلك من مظــاهر عدم األدب وقلة االحترام  والتهـذيب 

ومن املظاهر غري  .واليت يفترض أن ال تصدر من  طـالب العلم عموماً والطالب اجلامعي خصوصا

ت ما يصدر من تعال وتكرب خالل تعاملهم مع منسويب اجلامعة من األخالقية لبعض طالب اجلامعـا

ثناء تعاملهم مع زمالئهم الطالب مع أن التكرب أأعضاء اهليئة التدريسية أو الكادر اإلداري أو 

والتعايل على اآلخرين من الصفات القبيحة املذمومة اليت ينهى عنها الدين اإلسالمي وتنايف القيم 

ً طالب اجلامعات وديننا وقيمنا حتضنا على  األخالقية اليت جيب أن يتحلى ا اجلميع وخصوصا

  .التواضع

هالَ قال تعاىل ﴿إِن بحي ﴾كْبِرِينتسإن اهللا تعاىل ( وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،١الْم

غري  ومن املظاهر ،٢)أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد

األخالقية أيضاً عدم أمانة بعض الطالب خالل تعاملهم مع من حوهلم باجلامعة سواء كان التعامل 

ويكون ذلك ظاهراً يف سلوكهم القويل أو الفعلي، قال  ،العادي الطبيعي أو اخلاص بالنواحي العلمية

كما يتضح أيضاً عدم مراعاة بعض  ،٣ها﴾ أَهل إِلَى اَألمانات تؤدواْ أَن يأْمركُم اللّه تعاىل ﴿إِنَّ

الطالب الوفاء مبا يعدون به زمالئهم أو أساتذم من وعود أو عهود يقطعوا على أنفسهم ويلزمون 

                                                           

 . ٢٣:سورة النحل، آية -  ١

 . ١٦٠ :ص )مرجع سابق(كتاب اجلنة وصحيح مسلم، ) ت.د(مسلم بن احلجاج ، -  ٢

 . ٥٨: سورة النساء ، آية-  ٣
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 بِعهد وأَوفُواْ ا أنفسهم مع أم يكونون يف حل من ذلك إذا كانوا عاجزين عن الوفاء، قال تعاىل﴿

إِذَا اللّه مدتاهالَ عواْ ونقُضانَ تماَألي دعا بهيدكوت قَدو ملْتعج اللّه كُملَييالً عإِنَّ كَف اللّه لَمعا يم 

غري األخالقية لدى بعض الطالب عدم االحتشام يف ملبسهم فيالحظ أم  املظاهر ، ومن١﴾ تفْعلُونَ

للحياء أو ال  اًرم اجلامعي وبعضها يكون خادشاحليف يرتدون بعض املالبس غري املناسبة على األقل 

كما أن من املظاهر غري  .يستر البدن كامالً أو يظهر عليه بعض الكتابات األجنبية غري الالئقة

األخالقية املشاهدة على بعض الطالب العجلة الزائدة خالل تصرفام أو تعاملهم سواء مع أساتذم 

والعجلة قد  ،مع أن الصرب فضيلة حث عليها الدين اإلسالميحتليهم بالصرب  مأو مع زمالئهم وعد

تفوت على صاحبها كثريا من املصاحل والفوائد إىل غري ذلك من مظاهر ضعف بعض القيم األخالقية 

  . لدى بعض طالب اجلامعات

وملظاهر ضعف القيم األخالقية عند طالب اجلامعات آثاره السلبية على اتمع، فتفقد الثقة 

  .عند طالب اجلامعة واألساتذة، كما جيعل اتمع عرضة للمخاطر بالنفس

أكثر طاقة وحيوية وهم قادة  فالطلبة اجلامعيني همأهم فئات اتمع  طالب اجلامعاتويعترب 

اتمع ىف املستقبل فلذلك جيب أن ميارس الطالب األنشطة الطالبية النافعة الىت تعود على اتمع 

مبا يشغل وقتهم مبا هو  خالل مؤسسام وجامعام حتت إشراف من أساتذمباخلري والنماء من 

  .مفيد هلم وتمعهم

الوقوف وقفة تأمل ب ويرى الباحث أنه باإلمكان تفادي هذه الظاهرة أو التخفيف منها هذه وذلك

 للجامعات كادمييةدارة األتفعيل وتقوية العالقة بني اإلمنها، مور وإعادة النظر يف الكثري من األ

يف اجلامعات، و احلرص الشديد على  نظمة املعمول األالقوانني وا وإعمال تقوية، ووطالب اجلامعة

تعزيز القيم والتركيز على هذا احملضن التربوي املهم، وضرورة  تفعيل دور األسرة من شىت النواحي
                                                           

   . ١٩:سورة النحل،آية-  ١
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تقوية الضمري ت، واإلهتمام بيف نفوس طالب اجلامعا األصلية اإلسالمية الثقافية وعادتنا وتقاليدنا

   .لدى الطالب والوازع الديين احلي
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 الفصل الرابع

  منهجية وإجراءات الدراسة
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  الرابعالفصل 
  منهجية وإجراءات الدراسة

  
 :من حيـث  امليدانية يتناول هذا الفصل اإلجراءات املنهجية اليت اتبعها الباحث يف تنفيذ الدراسة  

، وحسـاب  )االسـتبانة ( ، وتصميم أداة الدراسـة وعينتها الدراسة، وجمتمع الدراسة أهدافحتديد 

صدقها وثباا، وتطبيق الدراسة ميدانياً، ومن مث األسلوب اإلحصائي املستخدم يف حتليـل بيانـات   

  :، وذلك على النحو الذي يوضحه العرض التايلالدراسة

  ةتصميم منهجية الدراس: املبحث األول

   :امليدانية الدراسة أهداف-١

  . ة الطائفاجلامعلدى بعض طالب  األخالقيةضعف بعض القيم  أسباب التعرف على .١

 . من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الظاهرة هالطرق املناسبة لعالج هذالتعرف على  .٢

  :جمتمع الدراسة -٢

   .طالب ٧٠٠ئف البالغ عددهم مجيع طالب كلية التربية جبامعة الطايتكون جمتمع الدراسة من    

  :عينة الدراسة -٣
) ١٦٠(عمد الباحث إىل اختيار عينة البحث بأسلوب العينة العشوائية البسيطة وبلغت العينة      

  طالب 

  :عدد ونسبة االستبانات املوزعة، واملعادة، واليت مت حتليلها)  ١( ويعرض اجلدول 
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  ) ١( جدول 

نة الدراسة، واملعادة، واليت مت حتليلهااالستبانات املوزعة على عي  

عينة
ة ال

فئ
 

 االستبانات اليت مت حتليلها االستبانات املعادة االستبانات املوزعة

 نسبة االستبانات الفاقدة النسبة من االستبانات املوزعة النسبة من االستبانات املوزعة  العدد العدد

 %١١.١ %٨٨.٩ %٨٨.٩ ١٦٠  ١٨٠ طالب

   

  :لدراسةأداة ا-٤

 مت استخدام االستبيان كأداة رئيسية يف الدراسة للحصول على البيانات املطلوبة: االستبيان

  .هداف الدراسةأاملالئمة مع  األدواتنسب أوألنه  

  :هي أجزاءاالستبيان من ثالثة وتكون 

  . لدى بعض طالب كلية التربية جبامعة الطائف األخالقيةالقيم  بأمهيةيتعلق  - أ

  .ق بأسباب الضعفيتعل - ب

   .يتعلق بطرق عالج هذا الضعف - ج

  :خطوات إعداد االستبانة-٥

  :التايلكفيما يلي اخلطوات املتبعة إلعداد االستبانة، وهي  يعرض الباحث

  ):االستبانة(الصورة املبدئية لألداة -أ

ات ومقاييس بعد الدراسة املتأنية لبعض األدبيات التربوية، والنفسية ذات الصلة ببناء االستبان

الدراسة جلمع املعلومات،  بقة، متكن الباحث من بناء استبانةالتقدير املتدرجة، وبعض الدراسات السا
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  . واليت ترصد أسباب ضعف القيم األخالقية لدى طالب كلية التربية جبامعة الطائف

  :وقد مر إعداد الصورة املبدئية لألداة باخلطوات التالية

  :اور االستبانةحتديد حم: اخلطوة األوىل

واليت متثلـت  القيم األخالقية لدى طالب اجلامعات استند الباحث يف حتديده حملاور االستبانة إىل   

وقـد اسـتخلص    .)طرق عالج الضعف –أسباب ضعف –درجة أمهية القيمة (ثالثة حماور هي  يف

  .يف صورا األولية حماور، صاغها كمحاور لالستبانةثالثة 

  :ياغة عبارات االستبانةص: اخلطوة الثانية

بعد حتديد احملاور األساسية لالستبانة شرع الباحث يف صياغة العبارات املندرجـة حتـت هـذه      

بـالقيم  عبارة، مستعيناً يف ذلك باألدبيـات املتعلقـة   ) ٣٦(احملاور، واليت ضمت يف شكلها األويل 

  .األخالقية

  )٢(جدول 

   يةحماور وعبارات االستبانة يف صورا املبدئ

 أرقام العبارات اليت متثل احملور األدوار احملور

 ١٠-١من  درجة أمهية القيمة األخالقية  األول

 ١٠-١من  أسباب ضعف القيم األخالقية الثاين

  الثالث
أساليب تنمية وعالج ضعف القيم 

  األخالقية لدى طالب اجلامعات السعودية
  ١٦-١من 

    

الثالثة مت إحلاق كل عبارة بسلم مخاسي، تقـيس حقولـه   وباستخدام تدرج ليكرت ذي املستويات 
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درجـة   ن العبارة ولغرض رصد الدرجات حدد الباحثمدى موافقة أفراد عينة الدراسة على مضمو

  :لكل حقل من حقول االستبانة، وذلك كما يلي

 .ثالث درجات) ٣(          هامة جداً •

 . درجتان) ٢(      متوسطة األمهية •

 . ةدرج) ١(        ضعيفة األمهية •

 

 االستبانة وإجراءات صدق وثبات: املبحث الثاين

  صدق االستبانة-١

االستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد  عباراتيقصد بصدق االستبانة أن تقيس 

  :صدق االستبانة بطريقتني من

  :صدق احملكمني -أ

مـن األسـاتذة   بتحكيمها لدى جمموعـة   الباحث يف سبيل البحث حلساب صدق االستبانة قام  

قائمة بأمسـاء احملكمـني،   ) ١(حمكمني، ويوضح امللحق ) ١٠(، وقد بلغ عددهم املختصني واخلرباء

  .ودرجام العلمية، وجهات عملهم

من السادة احملكمني إبداء آرائهم حول األداة بالنسبة لعباراا، ومدى انتمائها  وقد طلب الباحث  

سالمتها اللغوية، ودرجة وضوح صياغتها، ومدى مالءمتها  للمحاور اليت أدرجت حتتها والتأكد من

  .ل أو حذف  أو إضافة بعض العباراتلقياس ما وضعت من أجله، وإمكان تعدي

على جمموعة قيمة من املالحظات، واليت على ضـوئها قـام    وبناء على ذلك فقد حصل الباحث  
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 سبة،  وذلك من خالل قيـام الباحـث  ابتعديل بعض عبارات االستبانة، واستبعاد العبارات غري املن

بإجراء مقارنة بني آراء احملكمني حول الفقرات اليت أثريت حوهلا بعض املالحظـات، ومت األخـذ   

  .باآلراء األكثر اتفاقاً حنو املفردات، سواء من حيث احلذف، أو التعديل

  :صدق االتساق الداخلي-ب

 فقرات االستبانة مع اال الذي تنتمييقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من   

 ستبانة وذلك من خـالل حسـاب  هذه الفقرة، وقد قام الباحث حبساب االتساق الداخلي لال هإلي

 علـى النحـو   وذلكلالستبانة والدرجة الكلية  حماور االستبانةمن  حمورمعامالت االرتباط بني كل 

  :الذي يوضحه اجلدول التايل

  

  )٣(جدول 

  .لالستبانةوالدرجة الكلية حماور االستبانة من حمور  درجة كلط بني معامل االرتبا

  
درجة أمهية 

القيمة 
  األخالقية

أسباب ضعف 
  القيم األخالقية

عالج  أساليب 
ضعف القيم 

  األخالقية
  الدرجة الكلية

درجة أمهية القيمة 
 األخالقية

 

Correlation ٩٨٢. ٩٧٤. ٧٧٤. ١.٠٠٠ 

Sig. (٢-tailed) . .٠٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠ 

N ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ 

أسباب ضعف 
  القيم األخالقية

  

Correlation .٨٦٢. ٧٩٩. ١.٠٠٠ ٧٧٤ 

Sig. (٢-tailed) .٠٠٠. ٠٠٠. . ٠٠٠ 

N ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ 
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أساليب عالج 
ضعف القيم 

  األخالقية

Correlation .٩٨٩. ١.٠٠٠ ٧٩٩. ٩٧٤ 

Sig. (٢-tailed) .٠٠٠. . ٠٠٠. ٠٠٠ 

N ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ 

  الدرجة الكلية
Correlation .١.٠٠٠ ٩٨٩. ٨٦٢. ٩٨٢ 

Sig. (٢-tailed) .٠٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠ . 

N ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ 

  

  ٠.٠١االرتباط دال عند مستوى معنوية **

احملـور األول   أن قيم معامل االرتباط لكل عبارة من عبارات)  ٣( يتضح من اجلدول رقم 

االستبانة تتمتع بدرجـة   فأقل مما يشري أن عبارات ٠،٠١مستوى الداللة موجبة ودالة إحصائيا عند 

  .صدق جيدة ميكن االعتماد عليها يف إجراء الدراسة

  :االستبانةثبات -٢

ستبانة أكثر اال تطبيقنفس النتيجة لو مت إعادة  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات 

 ستبانة يعين االستقرار يف نتـائج رة أخرى أن ثبات االمرة حتت نفس الظروف والشروط، أو بعبا من

 وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مـرات خـالل   االستبانة

الدراسة من خالل طريقـة معامـل ألفـا     استبانهالباحث من ثبات  وقد حتقق .فترات زمنية معينة

  ) ٤(اجلدول  مبني يف هوكما   Cranach's Alpha Coefficientنباخ وكر
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  )٤(جدول 

  حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

  معال ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  احملور

 ٨٦٢٠. ١٠  درجة أمهية القيمة األخالقية

 ٩٦٤٩. ١٠  أسباب ضعف القيم األخالقية

 ٧٨٢١. ١٦  عالج ضعف القيم األخالقية أساليب 

 ٩١٩٠. ٣٦  ليةالدرجة الك

     

من خالل اجلدول السابق يتضح متتع االستبانة مبعامل ثبات عال حيث تراوحت نسبة الثبات بني   

، وهي نسبة ) ٩١٩٠.(، يف حني بلغ معامل ألفا كرومباخ جلميع احملاور ) ٩٦٤٩.  -٧٨٢١.(

ات لإلجابة عن أسئلة مرتفعة ومناسبة مما يطمئن الباحث الستخدام أداة الدراسة كأداة جلمع املعلوم

  .الدراسة، والوثوق بنتائج تطبيقها

وأا  الدراسة يف صورا النهائية، ةاستبانالباحث قد تأكد من صدق وثبات يكون وبذلك 

وصـالحيتها  االسـتبانة  صاحلة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية، مما جيعله على ثقة تامة بصحة 

  .أسئلة الدراسةجلمع البيانات الالزمة لإلجابة عن 
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  :أداة الدراسةتطبيق -٣

  :مر تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة باملرحلتني التاليتني

 .بطريقة مباشرة لضمان دقة اإلجابات الدراسة عينةعلى أفراد  تاالستبياناتوزيع  - ١

نة يل اسـتبا من إمجـا  استبانه ١٦٠ استرداد مت حيث الدراسة، عينة أفراد من االستبيانات مجع - ٢

 حتليلها مت واليت الصاحلة تاالستبيانا عدد فقد بلغ وعليه ،)١٨٠(موزعة على عينة الدراسة البالغة 

 %. ٨٨.٩بلغت  بنسبة استرداد استبانه ١٦٠

  :املعاجلة اإلحصائية للبيانات-٤

برنـامج  استخدام من خالل  البيانات الناجتة عن تطبيق االستبانةقام الباحث بتفريغ وحتليل 

ـ   SPSS )(Statistical Package for the Social ل اإلحصـائي التحلي

Sciences  التالية اإلحصائية املعاجلاتوقد مت استخدام:  

 .حساب التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية الستجابات أفراد العينة لعبارات االستبانة -١

 . ةستبانملعرفة ثبات فقرات اال ) Cronbach's Alpha(نباخ وألفا كراختبار  -٢

 لقيـاس درجـة   Person Correlation Coefficientبريسـون  معامل ارتباط  -٣

 .االرتباط

ولقيـاس صـدق االتسـاق     ستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بني املتغريات يف حالة البياناتي

 .الداخلي
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 الفصل اخلامس

  عرض نتائج الدراسة وحتليلها 
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  الفصل اخلامس

  الدراسة وحتليلهاعرض نتائج 

الدراسة، حيث يتضمن عرضاً وحتليالً لنتائج الدراسة  أهدافيسري هذا الفصل يف اتساق مع   

إىل نتائج  إضافةامليدانية بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة املختارة، ومعاجلة البيانات إحصائياً، 

  :بعرضها بالشكل التايل وتسهيالً لعرض نتائج الدراسة قام الباحث املقابالت واملالحظة،

  النتائج اخلاصة بأمهية القيم األخالقية: املبحث األول

واالحنرافات التكرارات، واملتوسطات احلسابية، ) ٥(رقم ول ااجلدسوف يتناول الباحث يف 

من أمهية القيم األخالقية لدى طالب اجلامعة، : احملور األولالستجابات أفراد العينة لعبارات  املعيارية

  :جهة نظر أفراد العينة، وهي على النحو التايلو

  ) ٥( جدول 

  أمهية القيم األخالقية لدى طالب اجلامعة

   الستجابات أفراد العينة واالحنرافات املعياريةالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، 

 
أمهية القيم األخالقية لدى 

 طالب اجلامعة

 ضعيفة األمهية متوسطة األمهية هامة جداً
 توسطامل

اإلحنراف 
 املعياري

  الرتبة
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

 ١٦٠  الصدق  ١
١٠٠.

٠ 
١ ٠٠. ٣.٠٠ ٠ ٠ ٠  ٠ 

 ١٦٠  األمانة  ٢
١٠٠.

٠ 
١ ٠٠. ٣.٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٤ ٧١. ١٢.٢.٥٠ ٢٥.٢٠ ٤٠ ٦٢.٥ ١٠٠  مصاحبة األخيار  ٣
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٥ ٠ 

 ١٨ ٨٧.٥ ١٤٠  التواضع  ٤
١١.
٣ 

٣ ٣٨. ٢.٨٦ ١.٣ ٢ 

 ٣٨ ٦٢.٥ ١٠٠  احلياء  ٥
٢٣.
٨ 

٢٢ 
١٣.
٨ 

٥ ٧٣. ٢.٤٩ 

 ٦٠ ٥٦.٣ ٩٠  النظافة  ٦
٣٧.
٥ 

٤ ٦١. ٢.٥٠ ٦.٣ ١٠ 

 ٢ ٣٥. ٢.٨٩ ١.٣ ٢ ٨.١ ١٣ ٩٠.٦ ١٤٥  الوفاء  ٧

 ٥٥ ٥٦.٣ ٩٠  احترام اآلخرين  ٨
٣٤.
٤ 

٦ ٦٦. ٢.٤٧ ٩.٤ ١٥ 

 ٥٠ ٥٣.١ ٨٥  النظام  ٩
٣١.
٣ 

٢٥ 
١٥.
٦ 

٨ ٧٤. ٢.٣٨ 

 ٣٦ ٦١.٣  ٩٨  التعاون  ١٠
٢٢.
٥ 

٢٦ 
١٦.
٣ 

٧ ٧٦. ٢.٤٥ 

 ٤٥. ٢.٦٥          الدرجة الكلية

حنو احملور األول الستجابات أفراد العينة  املتوسطات احلسابيةأن ) ٥(رقم اجلدول يتضح من       

جلميع استجابات ) ٢.٣٨(و) ٣.٠٠(تراوحت بنيكلية التربية، أمهية القيم األخالقية لدى طالب 

، وميكن تصنيف مبتوسطات مرتفعةاحملور متحققة أفراد العينة، وهذا يعين أن توفر مفردات هذا 

  :عبارات احملور األول من حماور االستبانة تنازلياً على النحو التايل

، وباحنراف )٣.٠٠(مبتوسط حسايب بلغ ) األوىل(، يف املرتبة الصدق  )١(رقم  القيمةجاءت  •

ية قيمة الصدق و يرجع وهي نسبة مرتفعة مما يدل على اتفاق اآلراء حول أمه).٠٠.(معياري بلغ 

 أا حث عليها الدين اإلسالمي كمااحلميدة اليت األخالقية قيمة الصدق من القيم "ذلك إىل أن 

  . )هـ١٤٢٥اهلاشم، (دراسة  يتفق مع إحدى نتائجوهذا ما  حتكم السلوك بني الناس
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 وباحنراف ،)٣.٠٠( بلغ حسايب مبتوسط) األوىل( املرتبة يف ،األمانة )٢( رقم القيمة جاءت •

لدى عينة  وهي نسبة مرتفعة وتأيت لتؤكد القيمة السابقة من حيث أمهيتها ).٠٠.( بلغ معياري

اتمع ومتاسكه  تدل على مسو ةهذه القيمث أن حيالدراسة واليت ترى أن هلا أمهية كبرية يف حياا 

يتم إجناز سدة بينهم تمع وتصبح الصفة السائعندما تتوفر لدى أفراد اوا تسود الطمأنينة و

  . )١٩٨٩اء، ( دراسة إحدى نتائج يتفق مع  ما وهو .مبنهج أخالقي قومي األعمال وزيادة اإلنتاج

 وباحنراف ،)٢.٨٩( بلغ حسايب مبتوسط) الثانية( املرتبة يف ،الوفاء )٧( رقم القيمة جاءت •

ات املسلم التقي ألن  وهي نسبة مرتفعة ويرجع ذلك إىل أن الوفاء من صف ).٣٥.( بلغ معياري

تنفصل عنه ، وإذا أخلف وعده كان فيه صفة من صفات املنافقني  ال الوفاء صفة مالزمة للمسلم

يتفق مع إحدى نتائج  ما من شيم النفوس الشريفة الكرمية ،وهو وألن الوفاء حىت يدع تلك الصفة

 .)ه١٤٢٨( األسطل( دراسة

 وباحنراف ،)٢.٨٦( بلغ حسايب مبتوسط) الثالثة( ةاملرتب يف ،التواضع  )٤( رقم القيمة جاءت  •

وذلك ألا من األخالق الواجب توافرها يف الشباب وهي إحدى الصفات ).٣٨.( بلغ معياري

يف  احلميدة اليت اتصف ا النيب صلى اهللا عليه وسلم واتصف ا العلماء والصاحلون وجيمع التواضع

جيب أن يسري على  كون البناء العقدي يف التربية مكتمالًو لكي ي من القيم األخرى،اً ثناياه كثري

  .نفس املنهج الذي سار عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ،)٢.٥٠( بلغ حسايب مبتوسط) الرابعة( املرتبة يف ،مصاحبة األخيار  )٣( رقم القيمة جاءت •

وقد  ،أثري على بعضهمفعال يف الت بدور نالرفقاء يقوموألن  ذلك و ).٧١.( بلغ معياري وباحنراف

أن  كما ،يكون هذا التأثري  إجيابياً إن كانوا رفاقاً صاحلني وقد يكون سلبياً إن كانوا رفاق سوء

يتوافق مع إحدى  مصاحبة األخيار من القيم األخالقية اهلامة الكتساب الفضائل واألخالق ،وهذا

  . )هـ١٤٢٩العصيمي، (دراسة نتائج 
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 وباحنراف ،)٢.٥٠( بلغ حسايب مبتوسط) الرابعة( املرتبة يف ، فةالنظا )٦( رقم القيمة جاءت •

وتنميتها عند  احيث أا من القيم األخالقية اهلامة واليت من الواجب مراعا ).٦١.( بلغ معياري

ل تتجاوزه ب ،والثياب واملكان فحسب اجلسد اجلانب الظاهري كنظافة على تقتصر وهي ال الشباب

اء، (دراسة مع إحدى نتائج يتفق وهذا  ،وصفاء القلب والنفس كسالمة النواياإىل املفهوم املعنوي 

١٩٨٩(.  

 وباحنراف ،)٢.٤٩( بلغ حسايب مبتوسط) اخلامسة( املرتبة يف ، احلياء )٥( رقم القيمة جاءت •

تضبط  من أعظم القيم األخالقية اليتوميكن أن يرجع ذلك إىل أن احلياء يعد  ).٧٣.( بلغ معياري

احلياء من أقوى ما جيعل اإلنسان متصفا بصفات حسنة وأن  ،لاإلنسان وحتضه على الفضائسلوك 

 اآلخرين،عن كل ما هو قبيح فاحلياء خلق يبعث على ترك القبيح ومينع من التقصري يف حق  مبتعداً

  .)٢٠٠٩صايف، ( دراسة وهذا يتفق مع إحدى نتائج 

 ،)٢.٤٧( بلغ حسايب مبتوسط) السادسة( رتبةامل يف ، احترام اآلخرين )٨( رقم القيمة جاءت •

أن  كما عدم االحترام يدين من قيمة الشخصأن يرجع ذلك إىل  ، و)٦٦.( بلغ معياري وباحنراف

   .العالقات اإلنسانية داخل اتمع املسلم احترام اآلخرين من القيم األخالقية اليت تقوم عليها

 وباحنراف ،)٢.٤٥( بلغ حسايب مبتوسط) السابعة( املرتبة يف ، التعاون )١٠( رقم القيمة جاءت •

 ،اخلري لتحقيقا من القيم األخالقية اليت أمر اهللا  ،ويرجع ذلك إىل أن التعاون)٧٦.( بلغ معياري

القيم  ىحدإالعقبات اليت تقابل األفراد وهي  وإزالةالكثري من األعمال  على إجنازفالتعاون يساعد 

يتفق أيضاً مع  ما ي، وهواالجتماع والتكيف والتوافق والتفاعل اصلالتو على اليت تساعد الشباب

   .)ه١٤٢٩الشنقيطي، ( إحدى نتائج دراسة
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 وباحنراف ،)٢.٣٨( بلغ حسايب مبتوسط) الثامنة( املرتبة يف ، النظام )٩( رقم القيمة جاءت •

واليت جيب تنميتها  ويرجع ذلك إىل أن النظام أحد القيم املرتبطة بواقع احلياة ).٧٤.( بلغ معياري

 .)ه١٤٣٠العيسى، (  دراسة مع إحدى نتائجيتفق  وتدعيمها عند الشباب ،وهذا

  

 العينة حول أمهية القيم األخالقية ميثل وجهة نظرهم ، إال أفراد إجاباتمالحظة أن ارتفاع نسب  مع

للطالب بالكلية ،إذ تنطبق بالضرورة على السلوكيات الفعلية التطبيقية  أن وجهة نظر أفراد العينة ال

بأمهية هذه القيم األخالقية من الناحية النظرية على أن التطبيق  واإلقرار االعترافمن املالحظ 

يتفق مع ما مت رصده من قبل الباحث خالل مالحظته اليت  وااللتزام ا يشوبه اخللل والنقص وهذا

يتفق ذلك مع  وضوح ،كماظهر سلوك بعض الطالب ذلك بأحيث  ،أجراها  داخل أروقة  الكلية

 .قية  خاصة من الناحية التطبيقيةإجابات من أجريت معهم املقابلة من حيث األمهية هلذه القيم األخال

  

 النتائج اخلاصة أسباب ضعف القيم األخالقية: املبحث الثاين

 واالحنرافاتالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، ) ٦(رقم ول ااجلدسوف يتناول الباحث يف 

أسباب ضعف القيم األخالقية لدى طالب : احملور الثاينالستجابات أفراد العينة لعبارات عيارية امل

  :من وجهة نظر أفراد العينة، وهي على النحو التايلاجلامعة، 
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  ) ٦( جدول 

  أسباب ضعف القيم األخالقية

   راد العينةالستجابات أف واالحنرافات املعياريةالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، 

 أسباب ضعف القيم األخالقية 
 ال أدري ال أوافق أوافق

 املتوسط
اإلحنراف 
 املعياري

  الرتبة
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

١  
هل ترى أن ضعف الوازع الديين 

له دور يف ضعف بعض القيم 
  . األخالقية

١ ١١. ٢.٩٩ ١.٣ ٢  ٠  ٠ ٩٨.٨ ١٥٨ 

٢  

هل ترى أن عدم املواظبة على 
ية العبادات كالصالة مثالً له تأد

دور يف ضعف بعض القيم 
  األخالقية

٥ ٤٣. ٢.٨٩ ١.٩ ٣ ٤.٤ ٧ ٩٣.٨ ١٥٠ 

٣  
هل ترى أن عدم متابعة األسرة 

لألبناء يساعد يف ) الوالدين(
  . ضعف بعض القيم األخالقية

٦ ٥٩. ٢.٨٠ ١.٣ ٢ ٩.٤ ١٥ ٨٩.٤ ١٤٣ 

٤  

هل يساهم عدم تنشأة األبناء 
األسرة وتعوديهم من قبل 

على القيم األخالقية ) الوالدين(
  يف ضعفها

٣ ٣٢. ٢.٩٤ ٦. ١ ٢.٥ ٤ ٩٦.٩ ١٥٥ 

٥  
رفاق السوء يشكلون سبباً رئيسياً 

  . يف ضعف بعض القيم األخالقية
٢ ٢٧. ٢.٩٦ ٠  ٠ ١.٩ ٣ ٩٨.١ ١٥٧ 

٦  
تقليد اآلخرين يف سلوكيام غري 

اإلجيابية يعترب سبباً يف ضعف 
  . بعض القيم األخالقية

٧ ٧٣. ٢.٦٩ ٠  ٠ ١٥.٦ ٢٥ ٨٤.٤ ١٣٥ 

٧  
يساهم التفكك األسري يف 
  . ضعف بعض القيم األخالقية

١ ١٦. ٢.٩٩ ٠  ٠ ٦. ١ ٩٩.٤ ١٥٩ 
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٨  

تشكل الربامج السيئة لبعض 
القنوات الفضائية واإلذاعية عامالً 

هاماً يف ضعف بعض القيم 
  . األخالقية

٤ ٣٩. ٢.٩٢ ٦. ١ ٣.٨ ٦ ٩٥.٦ ١٥٣ 

٩  

لكتب والروايات تساهم بعض ا
واالت اليت حتوي سلوكيات 

غري إجيابية يف ضعف بعض القيم 
  . األخالقية

٣ ٢٦. ٢.٩٤ ٤.٤ ٧ ٦. ١ ٩٥.٠ ١٥٢ 

١٠  
ال يشكل التكاتف األسري أي 

 ٨ ١١. ١.٠١ ١.٣ ٢ ٩٨.٨ ١٥٨ ٠  ٠  . أمهية يف تنمية القيم األخالقية

  ٢٤. ٢.٧١        الدرجة الكلية   

   

حنو احملور الثاين الستجابات أفراد العينة  املتوسطات احلسابيةأن )  ٦( دول رقم يتضح من اجل   

جلميع ) ١.٠١(و ) ٢.٩٩(تراوحت بني، القيم األخالقية لدى طالب اجلامعةأسباب ضعف 

متفاوتة، وميكن  مبتوسطاتاستجابات أفراد العينة، وهذا يعين أن توفر مفردات هذا احملور متحققة 

  :من حماور االستبانة تنازلياً على النحو التايلالثاين ت احملور تصنيف عبارا

هل ترى أن ضعف الوازع الديين له دور يف ضعف بعض القيم  )١( رقم الفقرة جاءت  •

وهي  ).١١.( بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٩٩( بلغ حسايب مبتوسط) األوىل( املرتبة يف ، األخالقية

أن ضعف الوازع الديين والذي يكون ناتج عن فقدان الثقة  نسبة مرتفعة وميكن أن يرجع ذلك إىل

وسوء التنشئة االجتماعية قد يدفع الشباب إىل القيام ببعض التصرفات القولية أو الفعلية غري 

وهو ما يتفق مع نتيجة املقابالت الشخصية اليت أجراها الباحث واليت جاء يف مقدمتها  ،األخالقية

حيث  ،يضاً ما مت رصده من قبل الباحث من خالل بطاقة املالحظةويتفق أ ،ضعف الوازع الديين

بعضهم عن  ،لوحظ بعض الطالب  داخل قاعات خالل أدائهم لالمتحانات يقومون بعملية الغش
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  .  طريق أوراق صغرية والبعض اآلخر عن طريق النقل من طالب آخرين

 املرتبة يف ،. األخالقيةيساهم التفكك األسري يف ضعف بعض القيم  )٧( رقم الفقرة جاءت •

يتفق مع نتائج  وهو ما)١٦.( بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٩٩( بلغ حسايب مبتوسط) األوىل(

لدى الطالب إمهال األسرة وعدم  األخالقيةأسباب ضعف القيم  أهماملقابالت واليت جاء فيها أن من 

سلوك الفرد وقيمه األخالقية  ن األسرة هلا تأثري كبري يف تشكيلألذلك  و أدائها لدورها الواجب،

السليمة مع  جتاهاتالواحيث أن األسرة اليت يتمسك أساسها بالدين القومي والقيم واألخالق 

عالقات وتعامالت اجتماعية متزنة ومستوى ثقايف جيد وحالة مادية مستقرة كلما كانت عوامل 

العصيمي،  (دراسةنتائج يتفق مع إحدى  وهو ما جناح تربية الفرد واستقراره أكثر ارتفاعاً

  .)ه١٤٢٩

 يف ، رفاق السوء يشكلون سبباً رئيسياً يف ضعف بعض القيم األخالقية )٥( رقم الفقرة جاءت •

وميكن أن يرجع ذلك ).٢٧.( بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٩٦( بلغ حسايب مبتوسط) الثانية( املرتبة

ا يف تشكيل ن خارج بيته واليت يتأثر اإلنساإىل أن رفاق السوء من أشد املؤثرات اليت يتعرض هلا 

ون رفاق السوء يعده وقيمه األخالقية وهذه النتيجة تتفق مع ما ورد يف نتائج  املقابلة من أن سلوك

  . على القيم األخالقية للطالب من العوامل املؤثرة سلبياً

غري  تساهم بعض الكتب والروايات واالت اليت حتوي سلوكيات )٩( رقم الفقرة جاءت •

 وباحنراف ،)٢.٩٤( بلغ حسايب مبتوسط) الثالثة( املرتبة يف إجيابية يف ضعف بعض القيم األخالقية

حيث أظهرت أن أحد أسباب ضعف القيم  ،يتوافق مع نتائج املقابالت ما ،وهو )٢٦.( بلغ معياري

وميكن أن  إعالمياً، أو ثقافياً أو كان فكرياً سواءاً ،األخالقية لدى الطالب يعود إىل الغزو الفكري

اإلعالمية تشكل دوراً هاماً يف التأثري على أفكار الفكرية والثقافية ويرجع ذلك إىل أن املؤثرات 

جمالت وجود  ته من خالل املالحظة منت مالحظوهو ما مت ،الشباب وقيمهم األخالقية بشكل كبري
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  .إجيابية غري ومناظراً مواقعاً و مع الطالب حتوي أفكاراً وروايات ومصفحات على أجهزة احملمول 

على ) الوالدين(هل يساهم عدم تنشئة األبناء وتعوديهم من قبل األسرة  )٤( رقم الفقرة جاءت •

 بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٩٤( بلغ حسايب مبتوسط)الثالثة( املرتبة يف ، القيم األخالقية يف ضعفها

ىل للمجتمع وأوىل مؤسساته واليت ينشأ وميكن أن يرجع ذلك إىل األسرة هي الوحدة األو )٣٢.(

 يف الدينية األفكار بتكوين تقوم اليت هي فيها الفرد ويتشكل فيها سلوكه وقيمه حيث أن األسرة

 عنها يدافع اليت الشخصية أفكاره أا  يشعرو تكوينه، من جزًءا حىت تصبح فشيئاً شيئاً الفرد نفسية

عدم أداء بعض اجلهات أسرية اليت وردت يف  املقابلة من ويتفق ذلك أيضاً مع نتائج . عليها ويغار

إمهال التربية من قبل  وكذلك والوالدين، كانت أو تربوية لدورها املنوط ا، مثل األهل واألسرة

  . األسرة يف املرحلة املبكرة للفرد

اماً يف تشكل الربامج السيئة لبعض القنوات الفضائية واإلذاعية عامالً ه )٨( رقم الفقرة جاءت •

 معياري وباحنراف ،)٢.٩٢( بلغ حسايب مبتوسط) الرابعة( املرتبة يف ، ضعف بعض القيم األخالقية

على  تؤثر بأنواعهامن أن وسائل األعالم ) ٩(وهي تأكيد ملا جاء سابقاً يف الفقرة رقم  )٣٩.( بلغ

تشري إليه أيضاً اآلراء اليت  وهو ما. تعترب من أشد املؤثرات على األفراد وقيمهم األخالقيةبل األفراد 

  . سواء أكان فكرياً أو ثقافياً أو إعالمياً على الطالب  الغزو وتأثري املقابلة من انتشار نتائجوردت يف 

 يف دور لههل ترى أن عدم املواظبة على تأدية العبادات كالصالة مثالً  )٢( الفقرة رقم جاءت •

 معياري وباحنراف ،)٢.٨٩( بلغ حسايب مبتوسط) امسةاخل( املرتبة يف ، األخالقية القيم بعض ضعف

حيث  ،تأدية الصالة بشكل مستمر يكون له تأثري إجيايب على القيم األخالقية لدى الفرد، )٤٣.( بلغ

تؤكده  ما ،وهو أهم األساليب املناسبة لتنمية القيم األخالقية هو احلرص على تأدية الصالةمن أن 

أن من أسباب ضعف القيم األخالقية لدى الطالب ضعف الوازع نتائج املقابالت اليت أظهرت 
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الديين و أمهية التربية على الصالة ،كما مت الرصد من قبل الباحث خالل املالحظة تقاعس بعض 

  . الطالب باجلامعة عن تأدية الصالة

هل ترى أن عدم متابعة األسرة لألبناء يساعد يف ضعف بعض القيم  )٣( رقم الفقرة جاءت •

 وهذا).٥٩.( بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٨٠( بلغ حسايب مبتوسط )السادسة( املرتبة يف ، خالقيةاأل

يعد من  جتاه األبناء األسرة لدورها املنوط ا أداءيتفق مع نتيجة املقابالت اليت أظهرت أن عدم 

ستمرار ا باذلك إىل أن متابعة األسرة ألبنائه ويرجع ،أسباب الضعف  القيمي األخالقي لديهم

إجيابية  لديهم، ومما  وا فيها مع والتصدي ألي أفكار غريساعد على تقومي األخطاء اليت ميكن أن يقعي

 ببعض التصرفات غري األخالقية بعض الطالب يقومون يؤكد ذلك أيضاً ما مت مالحظته من أن 

ضعف املتابعة  ات شوهدت يف أماكن متفرقة بالكلية وهو ما يدل علىداخل الكلية ، وهذه املالحظ

  . سواء من ناحية األسرة أو اجلامعة

تقليد اآلخرين يف سلوكيام غري اإلجيابية يعترب سبباً يف ضعف بعض  )٦( رقم الفقرة جاءت •

  )٧٣.( بلغ معياري وباحنراف ،)٢.٦٩( بلغ حسايب مبتوسط) السابعة( املرتبة يف ،القيم األخالقية

معرضني لإلغراءات من جانب الكثري من العوامل مثل  ونونن الشباب يف تلك املرحلة يكألذلك ،و

ورد يف نتائج املقابلة ما  وهو ما يتفق مع   ،ه يف وسائل اإلعالم املختلفةونرفقاء السوء وما يشاهد

وهو  لديهم، يعد سبباً هاماً يف ضعف بعض القيم األخالقية تقليد الطالب لبعضهم البعضمن أن 

بعض الطالب وهم حيتكون ببعضهم البعض أثناء الل رصد الباحث  أن أيضاً ما مت مالحظته من خ

  . األفعال باألقوال أو سواءاً يقومون بالتقليد السليب تواجدهم يف املطعم والبوفيه واملمرات

 يف ، ال يشكل التكاتف األسري أي أمهية يف تنمية القيم األخالقية )١٠( رقم الفقرة جاءت •

،وهذه الفقرة وضعت )١١.( بلغ معياري وباحنراف ،)١.٠١( بلغ حسايب مبتوسط) الثامنة( املرتبة

عدم وجود  إجابتهمسبقها حيث أكدت  مبا يف ربط اإلجابات ودقتها تركيز العينة ملعرفة مدى
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وتوافق ذلك مع نتائج املقابالت  سبق خبصوص أمهية التكاتف األسري، اختالف عن ما تعارض أو

 ،جها على أمهية ذلك من خالل قيام األسرة بواجباا دون إخاللحول هذه الفقرة حيث أكدت نتائ

ضعف التكاتف والتماسك األسري قد يؤدي يف  ألن ،والتكاتف األسري من أهم هذه الواجبات

تمسك بالدين القومي ت كانت األسرة ،فكلماكثري من األحيان إىل ضعف القيم األخالقية لدى األفراد 

يتفق  أسرة متماسكة ومترابطة مع مجيع أفرادها،وهو ماالسليمة كانت  والقيم واألخالق واالجتاهات

  .)ه١٤٢٩العصيمي،  (دراسةمع إحدى نتائج 

 

 النتائج اخلاصة أساليب عالج ضعف القيم األخالقية: املبحث الثالث

واالحنرافات التكرارات، واملتوسطات احلسابية، ) ٧(رقم ول ااجلدسوف يتناول الباحث يف 
من ،  أساليب عالج ضعف القيم األخالقية: احملور الثالثالستجابات أفراد العينة لعبارات  املعيارية

  :وجهة نظر أفراد العينة، وهي على النحو التايل

  

  ) ٧( جدول 

  أساليب عالج ضعف القيم األخالقية

   الستجابات أفراد العينة واالحنرافات املعياريةالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، 

  
ساليب عالج أ

ضعف القيم 

  األخالقية

  أوافق  أوافق بشدة
أوافق إىل حد 

  ما
  ال أوفق

  املتوسط
اإلحنراف 
  املعياري

  الرتبة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

١  

يلعب التزام 
األسرة بالقدوة 

احلسنة دوراً كبرياً 
يف عالج ضعف 

 بعض القيم

١ ٠٠. ٤.٠٠ ٠  ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ١٠٠.٠ ١٦٠ 
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  األخالقية

٢  

يشكل التزام 
األساتذة باجلامعة 

بالقدوة احلسنة 
دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 
  األخالقية

٣ ٢٢. ٣.٩٨ ٠  ٠ ١.٣ ٢ ٠  ٠ ٩٨.٨ ١٥٨ 

٣  

يساهم التزام أفراد 
اتمع بالقدوة 

احلسنة دوراً كبرياً 
يف عالج ضعف 

بعض القيم 
  األخالقية

١٠ ٥٨. ٣.٧٩ ٠  ٠ ٨.٨ ١٤ ٣.١ ٥ ٨٨.١ ١٤١ 

٤  

يلعب استخدام 
األسرة ألسلوب 

القصة دوراً كبرياً 
يف ضعف بعض 
  القيم األخالقية

١١ ٧٢. ٣.٦٩ ٦. ١ ١٣.١ ٢١ ٣.١ ٥ ٨٣.١ ١٣٣ 

٥  

يشكل استخدام 
األساتذة باجلامعة 
ألسلوب القصة 

دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 
  األخالقية

١٣ ٩١. ٣.٣٩ ٠  ٠ ٢٩.٤ ٤٧ ١.٩ ٣ ٦٨.٨ ١١٠ 

٦  

استخدام  يساهم
أفراد اتمع 

ألسلوب القصة 
دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 

١٤ ٩٤. ٣.٢٧ ٠  ٠ ٣٣.٨ ٥٤ ٥.٦ ٩ ٦٠.٦ ٩٧ 
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  األخالقية

٧  

يلعب استخدام 
األسرة ألسلوب 
احلوار واملناقشة 

دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

  . بعض القيم

٤ ٢٣. ٣.٩٦ ٠  ٠ ٦. ١ ٣.١ ٥ ٩٦.٣ ١٥٤ 

٨  

يشكل استخدام 
ساتذة باجلامعة األ

ألسلوب احلوار 
واملناقشة دوراً 
كبرياً يف عالج 

ضعف بعض القيم 
  األخالقية 

٥ ٢٤. ٣.٩٤ ٠  ٠ ٠  ٠ ٦.٣ ١٠ ٩٣.٨ ١٥٠ 

٩  

يساهم استخدام 
أفراد اتمع 

ألسلوب احلوار 
واملناقشة دوراً 
كبرياً يف عالج 

ضعف بعض القيم 
  . األخالقية

٦ ٥٠. ٣.٨٦ ٠  ٠ ٦.٣ ١٠ ١.٩ ٣ ٩١.٩ ١٤٧ 

١٠  

يعترب الرفاق 
الصاحلون يف 

اجلامعة واتمع 
عامالً هاماً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 
  . األخالقية

٢ ٠٢. ٣.٩٩ ٠  ٠ ٠  ٠ ٦. ١ ٩٩.٤ ١٥٩ 

١١  

يلعب استخدام 
األسرة ألسلوب 

الترغيب والترهيب 
دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 
  . األخالقية

٨ ٤٢. ٣.٨٤ ٠  ٠ ١.٩ ٣ ١٢.٥ ٢٠ ٨٥.٦ ١٣٧ 
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١٢  

يشكل استخدام 
األساتذة باجلامعة 
ألسلوب الترغيب 

والترهيب دوراً 
كبرياً يف عالج 

ضعف بعض القيم 
  . األخالقية

٩ ٥٢. ٣.٨٣ ٠  ٠ ٦.٣ ١٠ ٤.٤ ٧ ٨٩.٤ ١٤٣ 

١٣  

يساهم استخدام 
أفراد اتمع 

ألسلوب الترغيب 
والترهيب دوراً 
كبرياً يف عالج 

ضعف بعض القيم 
  األخالقية

١٢ ٦٩. ٣.٥١ ١.٩ ٣ ٥.٦ ٩ ٣١.٩ ٥١ ٦٠.٦ ٩٧ 

١٤  

يلعب استخدام 
األسرة ألسلوب 
املوعظة احلسنة 
دوراً كبرياً يف 
عالج ضعف 

بعض القيم 
  األخالقية

٨ ٤٠. ٣.٨٤ ٠  ٠ ١.٣ ٢ ١٣.١ ٢١ ٨٥.٦ ١٣٧ 

١٥  

يشكل استخدام 
األساتذة اجلامعيني 
ألسلوب املوعظة 

احلسنة دوراً كبرياً 
يف عالج ضعف 

 بعض القيم
  . األخالقية

٧ ٤٧. ٣.٨٥ ٠  ٠ ٤.٤ ٧ ٦.٣ ١٠ ٨٩.٤ ١٤٣ 

١٦  

يساهم استخدام 
أفراد اتمع 

ألسلوب املوعظة 
احلسنة دوراً كبرياً 

يف عالج ضعف 
بعض القيم 

  . األخالقية

١٥ ٨٠. ٣.٢٤ ١.٣ ٢ ١٨.٨ ٣٠ ٣٤.٤ ٥٥ ٤٥.٦ ٧٣ 

   ٣٤. ٣.٧٥          الدرجة الكلية   
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: أن املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة حنو احملور الثالث ) ٨( يتضح من اجلدول رقم     

جلميع استجابات أفراد ) ٣.٢٤(و ) ٤.٠٠(أساليب عالج ضعف القيم األخالقية ، تراوحت بني

العينة، وهذا يعين أن توفر مفردات هذا احملور متحققة مبتوسطات متفاوتة، وميكن تصنيف عبارات 

  :ور االستبانة تنازلياً على النحو التايلاحملور الثالث من حما

يلعب التزام األسرة بالقدوة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج ضعف بعض  )١(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري بلغ )٤.٠٠(مبتوسط حسايب بلغ ) األوىل(، يف املرتبة  القيم األخالقية

من قبل األسرة ومن قبل أساتذة  القدوة احلسنة أظهرته نتائج املقابلة من أمهية يؤيده ما ،وهذا)٠٠.(

ذلك يف معاجلة ضعف  وتأثري األبناء،حيث أن األسرة هي الركيزة األساسية يف تربية  اجلامعة أيضاً،

بعض الطالب  وهم يقومون بالعبث واإلتالف  الحظ الباحث  القيم األخالقية للطالب ، كما

حماولني التقليد م والبوفيه وبعض القاعات الدراسية لبعض ممتلكات الكلية يف عدة أماكن كاملطع

 . سلبياً واقتداءاً قتداء ببعضهم تقليداًواال

يعترب الرفاق الصاحلون يف اجلامعة واتمع عامالً هاماً يف عالج ضعف  )١٠(جاءت الفقرة رقم  •

ف معياري بلغ ، وباحنرا)٣.٩٩(مبتوسط حسايب بلغ ) الثانية(، يف املرتبة  بعض القيم األخالقية

 يتوافق مع نتائج املقابالت اليت أكدت ضرورة مرافقة الصاحلني والتحفيز على ذلك ،وهذا) ٠٢.(

من أمهية كبرية يف حياة األفراد الصاحلون ا ميثله الرفاق ذلك ملو اجلامعة، وأساتذةمن قبل األسرة 

ة ومراقبة الرفاق للتأكد من وبالتايل جيب متابع تأثري على سلوك وأخالقيات الفردوقدرام يف ال

  . ضرورة متابعة األصدقاء من قبل األسرةمع نتائج  املقابلة من  حسن خلقهم وهو ما يتفق أيضاً

يشكل التزام األساتذة باجلامعة بالقدوة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج  )٢(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري بلغ )٣.٩٨(ايب بلغ مبتوسط حس) الثالثة(، يف املرتبة خالقيةضعف بعض القيم األ

وذلك ملا متثله القدوة احلسنة أمام الشباب سواء يف املرتل أو اجلامعة ويتفق مع ذلك دراسة ) ٢٢.(
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واليت توصلت إىل أن أسلوب القدوة من أهم ، ، )هـ١٤٢٥اهلاشم، (وتتفق تلك النتيجة مع دراسة 

على ضرورة  ،وهو ما يتفق مع نتائج املقابلة أكدت باباليت تنمي القيم األخالقية لدى الش األساليب

 .اجلامعة القدوة احلسنة لطالاتقدمي 

يلعب استخدام األسرة ألسلوب احلوار واملناقشة دوراً كبرياً يف عالج )٧(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري بلغ )٣.٩٦(مبتوسط حسايب بلغ ) الرابعة(، يف املرتبة .ضعف بعض القيم

جاء يف نتائج املقابالت من تقصري األسرة يف أداء دورها ومعلوم أن من أهم  يؤيده ما ما ،وهو)٢٣.(

احلوار واملناقشة من أهم األساليب اليت تسهم يف غرس ف تفعيل احلوار واملناقشة مع األبناء، واجباا

  . األبناءالقيم اخللقية لدى 

امعة ألسلوب احلوار واملناقشة دوراً كبرياً يف يشكل استخدام األساتذة باجل)٨(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف )٣.٩٤(مبتوسط حسايب بلغ ) اخلامسة(، يف املرتبة عالج ضعف بعض القيم األخالقية 

وجاءت هذه النتيجة لتؤكد الفقرة السابقة من أهم أساليب احلوار واملناقشة من ) ٢٤.(معياري بلغ 

ورد يف نتائج املقابالت من أنه  يؤيده ما الطالب،وهذالقية لدى األساليب الفعالة يف تنمية القيم اخل

بإلقاء احملاضرات املنهجية فقط بل جتاوز ذلك إىل املسامهة يف  االكتفاءجيب على أساتذة اجلامعة عدم 

يتأتى إال بعدة أساليب من أمهها احلوار واملناقشة   زرع القيم اخللقية اإلجيابية لدى طالم وذلك ال

 .  

يساهم استخدام أفراد اتمع ألسلوب احلوار واملناقشة دوراً كبرياً يف  )٩(اءت الفقرة رقم ج •

، وباحنراف )٣.٨٦(مبتوسط حسايب بلغ ) السادسة(، يف املرتبة عالج ضعف بعض القيم األخالقية

ية ظهر يف نتائج املقابالت اليت أكدت على أمه مع ما يتوافق أيضاً ما وهذا ،)٥٠.(معياري بلغ 

من منظومة  يتجزأ ال احلوار واملناقشة بالنسبة لألسرة وأساتذة اجلامعة ومعلوم أن اتمع جزأ
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ساعد على التواصل والتقارب بني يار واملناقشة بني أفراد اتمع احلوف ،املؤسسات اتمعية والتربوية

  . ايببشكل إجي أفراده مما يكون له أبلغ األثر على سلوكيات الشباب وتنشئتهم

يشكل استخدام األساتذة اجلامعيني ألسلوب املوعظة احلسنة دوراً كبرياً  )١٥(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف )٣.٨٥(مبتوسط حسايب بلغ ) السابعة(، يف املرتبة .يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية

اجة إىل تفعيل جانب ورد يف نتائج املقابالت من احلاجة إىل احل يؤيده ما وهذا ،) ٤٧.(معياري بلغ 

يعترب من املوعظة احلسنة يأخذ يف جوانبه أسلوب املوعظة احلسنة،فأسلوب  ما النصح والتوجيه وهو

من أهم األساليب لتوعية الشباب  األساليب املناسب استخدامها  من قبل أساتذة  اجلامعات ،وهو

  . وتوجيهم وغرس القيم اخللقية فيهم

ستخدام األسرة ألسلوب الترغيب والترهيب دوراً كبرياً يف يلعب ا )١١(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف )٣.٨٤(مبتوسط حسايب بلغ ) الثامنة(، يف املرتبة  عالج ضعف بعض القيم األخالقية

إىل ضرورة استخدام  أظهرته نتائج املقابالت  ،وسبق وأشار الباحث إىل ما)٤٢.(معياري بلغ 

حيث يلعب دورها هاماً يف زرع القيم ذلك  ضمنب يدخل النصح والتوجيه ،والترغيب والترهي

  .األخالقية وتنميتها وتقويتها

يلعب استخدام األسرة ألسلوب املوعظة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج  )١٤(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري )٣.٨٤(مبتوسط حسايب بلغ ) الثامنة(، يف املرتبة  ضعف بعض القيم األخالقية

من أمهية هذا األسلوب لتوعية الشباب ) ١٥(وهو يؤكد ما توصلت إليه الفقرة رقم ). ٤٠.(بلغ 

قيام األسرة بواجباا والقيام بالنصح  وهنا تشري نتائج املقابالت من ضرورة وتنمية قيمهم اخللقية

  . والتوجيه 

هيب دوراً يشكل استخدام األساتذة باجلامعة ألسلوب الترغيب والتر )١٢(جاءت الفقرة رقم  •

، )٣.٨٣(مبتوسط حسايب بلغ ) التاسعة(، يف املرتبة كبرياً يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية
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وسبق أشار الباحث إىل نتائج املقابالت اليت أوصت بتفعيل النصح ) ٥٢.(وباحنراف معياري بلغ 

تؤكد نتائج الفقرة  يستلزمه ذلك ،وهذه الفقرة واملناقشة والترغيب والترهيب مما والتوجيه واحلوار

  . يف عالج ضعف القيم لدى الشباب األسلوب هذامن أمهية أسلوب ) ١١(رقم 

يساهم التزام أفراد اتمع بالقدوة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج ضعف )٣(جاءت الفقرة رقم  •

لغ ، وباحنراف معياري ب)٣.٧٩(مبتوسط حسايب بلغ ) العاشرة(يف املرتبة  ، بعض القيم األخالقية

وأساتذة  يتفق مع نتائج املقابالت اليت أشارت إىل أمهية القدوة احلسنة من قبل األسرة وهذا ،) ٥٨.(

من منظومة املؤسسات اتمعية والتربوية واستخدام  يتجزأ ال اجلامعات ،ومعلوم أن اتمع جزأ

ى أفراده وطالب اجلامعة أفراده ألسلوب القدوة احلسنة يشكل أمراً هاماً يف تنمية القيم اخللقية لد

  .من أفراد اتمع يتجزأ ال جزأ

يلعب استخدام األسرة ألسلوب القصة دوراً كبرياً يف ضعف بعض القيم )٤(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري بلغ )٣.٦٩(مبتوسط حسايب بلغ ) احلادية عشر(، يف املرتبة  األخالقية

 أسلوب القصة أن من) ه١٤٢٩الشنقيطي، ( دراسة مع إحدى نتائج وهذه النتيجة تتفق ).٧٢.(

  . أجنح األساليب التربوية يف الوصول إىل نتيجة إجيابية مع الشباب يعترب من 

يساهم استخدام أفراد اتمع ألسلوب الترغيب والترهيب دوراً كبرياً  )١٣(جاءت الفقرة رقم  •

، )٣.٥١(مبتوسط حسايب بلغ ) عشرالثانية (، يف املرتبة  يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية

،وسبق ؟أشار الباحث إىل نتائج املقابالت اليت أوصت بتفعيل النصح  )٦٩.(وباحنراف معياري بلغ 

كان من النتائج  والتوجيه واملوعظة وهي ومن املعلوم أن من أسسها أسلوب الترغيب والترهيب كما

 . ومالتحذير من الغزو الفكري والثقايف وما به من مسضرورة 

يشكل استخدام األساتذة باجلامعة ألسلوب القصة دوراً كبرياً يف عالج )٥(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف )٣.٣٩(مبتوسط حسايب بلغ ) الثالثة عشر(، يف املرتبة ضعف بعض القيم األخالقية 



98 

 

توجيه وسبق أشار الباحث إىل نتائج املقابالت اليت أوصت بتفعيل النصح وال ،)٩١.(معياري بلغ 

القصة يدخل  واستخداممن قبل أساتذة اجلامعة يف تنمية القيم اخللقية لدى الطالب  واملناقشة واحلوار

فالقصة تعد من أهم األساليب التربوية اإلسالمية اليت حتض وتغرس القيم هذه األساليب،  ضمن

  . األخالقية الكرمية

لوب القصة دوراً كبرياً يف عالج ضعف يساهم استخدام أفراد اتمع ألس )٦(جاءت الفقرة رقم  •

، وباحنراف معياري )٣.٢٧(مبتوسط حسايب بلغ ) الرابعة عشر(، يف املرتبة . بعض القيم األخالقية

واليت تؤكد أمهية القصة يف ) ٥(و) ٤(وجاءت هذه النتيجة لتؤكد نتائج الفقرتان رقم ). ٩٤.(بلغ 

  . عالج ضعف بعض القيم األخالقية

يساهم استخدام أفراد اتمع ألسلوب املوعظة احلسنة دوراً كبرياً يف  )١٦(رقم جاءت الفقرة  •

، )٣.٢٤(مبتوسط حسايب بلغ ) اخلامسة عشر(، يف املرتبة عالج ضعف بعض القيم األخالقية

من أمهية استخدام ) ١٤(و )١٥(وهي نتيجة تؤكد نتائج فقرة رقم ).٨٠.(وباحنراف معياري بلغ 

وهو ما يتفق مع آراء استمارة املقابلة من   ضعف القيم األخالقية لدى الشباب هذا األسلوب لعالج

 .تفعيل جانب النصح والتوجيه من املؤسسات األسرية والتربوية واتمعيةضرورة 
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  اخلامتة

  

  : نتائج الدراسةملخص : أوالً

بالترتيب  فراد عينة الدراسة مبتوسطات مرتفعة وهيأمهية القيم األخالقية من وجهة نظر أجاءت  •

الصدق، األمانة، الوفاء، التواضع، مصاحبة األخيار، النظافة ، احلياء، احترام اآلخرين، التعاون، (

 .) النظام

ضعف (جاءت أهم أسباب ضعف القيم األخالقية لدى طالب كلية التربية جبامعة الطائف  •

الروايات واالت اليت حتوي  "بعض الكتب  - فاق السوءر - التفكك األسري -الوازع الدين

 .) أساليب تنشئة األبناء  "سلوكيات غري إجيابية 

التزام األسرة بالقدوة (وفقاً آلراء عينة الدراسة  أساليب عالج ضعف القيم األخالقيةجاءت أهم  •

استخدام  - بالقدوة احلسنة األساتذة باجلامعةالتزام  -الرفاق الصاحلون يف اجلامعة واتمع - احلسنة

 .) استخدام األساتذة باجلامعة ألسلوب احلوار واملناقشة - األسرة ألسلوب احلوار واملناقشة

من خالل ما مت رصده من قبل الباحث وما مت استخالصه من املقابالت الشخصية اتضح أن  •

جبامعة الطائف ظاهرة ضعف القيم األخالقية واضحة على سلوك بعض الطالب يف كلية التربية 

كشرب الدخان داخل أروقة اجلامعة والكتابة على حوائط الكلية وبداخل دورات املياه وكذلك 

 . أسلوب التعامل بني الطالب، وما يالحظ من بعضهم من إتالف لبعض ممتلكات اجلامعة

  

  

  

  



101 

 

  الدراسة توصيات: ثانياً

  .  والدراسات املقترحةبناءاً على نتائج البحث أوصى الباحث بالعديد من التوصيات 

توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات التقوميية حول هذا املوضوع يف املراحل التعليمية  •

 . املختلفة

توصي الدراسة إجراء دراسة حول تصميم برنامج إرشادي مقترح لتنمية القيم األخالقية لدى  •

  . طالب اجلامعات

ى عاتقيهما، ودورمها الرئيسي يف صالح اتمع بتهيئة ن حجم املسئولية امللقاة علاأن يدرك الوالد •

 . البيئة الصاحلة لألبناء يف البيت

ن قدوة حسنة لألوالد، مع وجود قدر كاف من التعاون بينهما يف سبيل حتلي أن يكون الوالدا •

 . كل منهما بالقيم اخللقية، وبذل اجلهد يف ذلك وخصوصاً أمام األبناء

لدعوي والتربوي يف جمال احلث على التحلي بالقيم اخللقية، وبث وتنمية أن يقوم املسجد بدوره ا •

 . وتذكر األفراد ذا اخللق العظيم الذي بدأ يتوارى شيئاً فشيئاً

 . تفعيل جانب النصح والتوجيه من املؤسسات األسرية والتربوية واتمعية •

 . التحذير من الغزو الفكري والثقايف وما به من مسوم •

 . ب اجلامعة على خمالطة الصاحلني من الرفاق والتحذير من عدم األسوياءحتفيز طال •

 . جيب على املؤسسات األسرية والتربوية كاجلامعة أن تتعاون وتتعاضد فيما بينها •

والتأديب عند  والنصيحةبالقيم األخالقية عن طريق القدوة  لالرتقاءتكثيف األنشطة والربامج  •

 . احلاجة
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  قائمة املراجع

  القرآن الكرمي: الًأو

  الكتب  : ثانياً

  احلليب البايب مصطفى مطابع: القاهرة ،.  احمليط القاموس)   م ١٩٥٢( ، الفريوز آبادي، .١
  .العلمية الكتب دار: بريوت ، ، مالك االمام موطأ ،  هـ)  ١٤٠٥( ، أنس، ابنمالك  .٢
 جامعة: الرياض ، ميةاإلسال التربية أصول مذكرة) م١٩٨٨( ، وآخرون الدين حمب صاحل، أبو .٣

  اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام
 إبراهيم مكتبة:  املنورة ،املدينة١ط ،والتربية اإلسالمية القيم م،) ١٤٠٨(  على، ابوالعينني، .٤

  احلليب 
   املعارف  دار: القاهرة ، اخللقية القيم مفهوم م،) ١٩٩٠(  ، عبدالفتاح أمحد، .٥
 النهضة مكتبة:  القاهرة ،١ط ، اإلسالمية التربية تعليم يف اجلديد م،)   ١٩٧٩( ، حممد أمحد، .٦

  املصرية 
 التربية أصول إىل مدخل) م٢٠٠٤(، يوسف معمور الشيخ، ،و عبداهللا حممد عمرو، آل .٧

  املتنيب  مكتبة:  الدمام ، اإلسالمية
 الدار ، الثانية الطبعة ، وآدابه النيب أخالق ،)١٩٩٣( جعفر بن حممد بن اهللا عبد ، األصبهاين .٨

  .٦٦ ص القاهرة، ، اللبنانية املصرية
  العريب  التراث إحياء دار: بريوت البخاري صحيح ،) هـ١٤٠٧( إمساعيل حممد البخاري، .٩
    املسرية دار: ،عمان األردن ،٢،ط وتعليمها القيم تعلم ،) م٢٠٠٧( ، زكي ماجد اجلالد، .١٠
: القاهرة ، الدينية والتربية لعربيةا اللغة لتدريس احلديثة األصول ،)  ١٩٧١( علي، اجلنبالطي، .١١

      .العريب الفكر دار
 سعيد حتقيق ، القرآن يف األمثال) م١٩٨١(، القيم ابن بكر أيب بن حممد الدين مشس اجلوزية، .١٢

  .   ، املعرفة دار:  بريوت ، اخلطيب
   . ١ج ز،البا دار: املكرم مكة ، الصحيحني على املستدرك ،)  ت.د(، عبداهللا بن ،،حممد احلاكم .١٣
  .   لبنان مكتبة: بريوت ، الصحاح خمتار،) ١٩٨٨  - هـ١٤٠٨( ، بكر بن حممد الرازي، .١٤



103 

 

   كثري ابن دار: دمشق ،٢ط ، التعلم طريق املتعلم تعليم)  م١٩٨٧( ، الدين ،برهان الزرنوجي .١٥
 اليبي ،٢ط ، النبوية السنة يف اإلسالمية التربية أسس) م١٩٩٣(، العيد عبداحلميد الزنتاين، .١٦

  للكتاب العربية الدار:

، ١، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ٢٠٠٢(السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  .١٧
  .بريوت، مؤسسة الرسالة

 للطباعة العصرية املكتبة: صيدا ، بريوت ،٢ج ، الدين علوم إحياء) دت(، أبوحامد الغزايل، .١٨
   . والنشر

 جمال يف اإلسالمية القيم حنو األردن يف املعلمني تاجتاها ،)  م ١٩٨٨( إسحاق، الفرحان، .١٩
   . عمان ، البيهقي اإلمام حددها كما واملعامالت والعبادات العقائد

 عبدالباقي، فؤاد حممد حتقيق ،٢ج ،ماجه ابن سنن،) ت.د( ، ماجه بن يزيد بن حممد القزويين، .٢٠
   . الفكر دار: بريوت

   . ٨ ،ج اإلسالمي التراث إحياء دار: ريوتب ،مسلم صحيح ، احلجاج بن مسلم القشريي، .٢١
 ، العربية اللغة جممع:  القاهرة ،٢ط ،  الوسيط املعجم) م١٩٩٤( وآخرون، أديب اللجمي، .٢٢

   . ٣ج
   . العربية اللغة جممع:  مصر ،٤ط ،)  م١٩٩٤( ، الوجيز املعجم .٢٣
   . مةالعاص دار:،الرياض١،ط االسالم يف األوالد تربية ،)هـ١٤٠٩( ، حممد املقبل، .٢٤
 ، واملدرسة البيت يف وأساليبها اإلسالمية التربية أصول)  هـ١٤٢٦( ، عبدالرمحن النحالوي، .٢٥

  .  العريب الفكر دار: مصر
 ،٣ط ، اإلسالمية األخالق موسوعة ، اإلسالمية األخالقية التربية)  هـ١٤٢٣( مقداد باجلن، .٢٦

   . والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عامل دار:  الرياض
 وأخالق مكارم يف النعيم نضرة موسوعة)  هـ١٤١٨(  وآخرون عبداهللا صاحل يد،مح بن .٢٧

   . والتوزيع للنشر الوسيلة دار:  ،جده الكرمي الرسول
 وامشه حنبل بن أمحد االمام مسند،) م١٩٧٨ هـ١٣٨٩( املسند، يف حنبل، أمحد بن .٢٨

   . ٢ ج ، ، االسالمي املكتب:  بريوت ،١ط ، العمال كرت منتخب
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  ، بريوت العلمية، الكتب دار ،األخالق مكارم) ١٩٨٩( حممد ن اهللا عبد بكر أيب ، عبيد بن .٢٩
    .٣١٤ ص

  . الشروق دار:  جدة ، القرآن مائدة على) هـ١٤٠٠(، حممد أمحد مجال، .٣٠
 اجلامعي الشباب لدى القيمي الصراع،) م١٩٨٧/هـ١٤٠٨( ، الشحات السيد حسن، .٣١

   . العريب الفكر دار: لقاهرة ،يةاإلسالم التربية منظور من ومواجهته
  .  املصرية األجنلو مكتبة:القاهرة، الثقافية والثورة القرآن م،)  ١٩٧٤(  ، حممد اهللا، خلف .٣٢
 األجنلو مكتبة:  القاهرة ،٢ط ، الدينية للتربية التدريس فن ، م)  ١٩٧٨( ، صاحل حممد مسك، .٣٣

  . املصرية
 تطبيقية مناذج ، للطفل النبوية التربية نهجم) هـ١٤٢١( احلفيظ، عبد بن نور حممد ، سويد .٣٤

   . املكرمة مكة ، طيبة دار ، العاملني العلماء وأقوال الصاحل السلف حياة من
  . مصر ٣ ط ،  ، للطباعة الوفاء دار ،ةوالدع أصول). ١٩٨٧(زيدان عبدالكرمي .٣٥
 عمان، ،٩ط ،وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث م)٢٠٠٥( وآخرون ذوقان عبيدات، .٣٦

 . للنشر العريب الفكر دار

 الدار: السعودية ،١ط ،  اإلسالم رسالة يف احلضارية القيم،) هـ١٤٠٢(   ، عثمان، أمحد .٣٧
   . السعودية

 للطباعة السالم دار: حلب ،٣ط ، اإلسالم يف األوالد تربية ،) م١٩٩٠(  ، عبداهللا علوان، .٣٨
   . والنشر

   . ٦ج الشروق، دار: ،بريوت١٦ ط ، القرآن ظالل يف،)  ١٤١٠(  سيد قطب، .٣٩
 غريب دار الفجاله، ، العلمي البحث وادوات ساليبأ)  م١٩٩٥(  ابراهيم طلعت ، لطفي .٤٠

   . والنشر للطباعة
 نايف جامعة ، الشباب سلوك على الفكري الغزو تاثري)  م١٩٩٨( احسان احلسن حممد، .٤١

  .  الرياض ، االمنية للعلوم
 مكتبة:  الكويت ، وتطبيقاته أصوله اإلسالمية لتربيةا منهج) م٢٠٠٢( ، أمحد علي مدكور، .٤٢

  . الفالح
   . الكتب عامل ، القاهرة ، التربية فلسفة ،)  م١٩٨٤(  ، حممد مرسي، .٤٣
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  .  الكتب عامل:  القاهرة ، اإلسالمية التربية ،) م١٩٨٣( ، منري حممد مرسي، .٤٤
 إبراهيم مكتبة ، املنورة نةاملدي ، والتربية اإلسالمية القيم)   م١٩٨٨(  خليل علي ، مصطفى .٤٥

   . حليب
 يف الشرعية الدراسات طلبة عند السائدة القيم نظام ،واتمع القيم،)م١٩٩٧(، غسان منرب، .٤٦

   . صادر دار بريوت، ، بريوت
 للعلوم نايف جامعة ، اجلامعي الشباب لدى العنف) م٢٠٠٧(وآخرون حممد اين ، منيب .٤٧

  .  الرياض  االمنية
 التربية ودور املعاصر والعامل اإلسالمية األمة مشكالت منابع م،١٩٩٣ ، مقداد ياجلن، .٤٨

  . الكتب عامل دار: الرياض ،١ط ، معاجلتها يف وقيمها اإلسالمية
 والتوزيع، للنشر املنارة دار ،واتمع الفرد حياة يف العقيدة أثر) . ٢٠٠١( نعيم يوسف، .٤٩

  . املنصورة

  الرسائل العلمية : ثالثاً

 للمؤمنني القرآين النداء آيات يف املتضمنة التربوية القيم) هـ١٤٢٨( عمر اهرمس األسطل، .١

  غزة  اإلسالمية اجلامعة منشورة، غري ماجستري رسالة  ،املدرسي التعليم يف توظيفها وسبل
 العلق سورة أوائل من مستنبطة تربوية مبادئ) هـ١٤٢٩( اهللا عبد حممد بنت نوال ، احلسين .٢

 ،السعودي اتمع يف اإلعالم وسائل - املدرسة - املسجد -  األسرة يف ةالتربوي وتطبيقاا
  . املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة

 لدى اإلميانية القيم لتنمية النبوية األساليب) هـ١٤٢٩( الصمد عبد أمحد الطيب الشنقيطي، .٣

 جامعة ، التربية كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة ،اصرةاملع التحديات ضوء يف املسلم الشباب
   املكرمة مكة القرى، أم

 التعليم مرحلة طالب لدى األخالقية القيم تنمية،) هـ١٤٢٤(، أمحد حممد بن عطية الصاحل، .٤

 القرى،مكة ام التربية،جامعة كلية منشورة، غري دكتوراة ،رسالة األردنية اململكة يف العليا األساسي
   كرمةامل
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 وتعديل التوجيه يف املتبعة التربوية األساليب) هـ١٤٣٠( محاد مبرييك بن فواز ، الصعيدي-  .٥

 غري ماجستري رسالة ،) مقترح تصور( بنني الثانوية املرحلة طالب مع تفعيلها وكيفية السلوك
  . املكرمة مكة القرى، أم جامعة ، التربية كلية منشورة،

 لدى الشائعة النفسية املشكالت بعض) هـ١٤٢٩( جزاء بن اهللا عبيد بن جزا العصيمي، .٦

 أم جامعة التربية، كلية منشورة، غري ماجستري رسالة ،الطائف مبدينة العام التعليم مراحل طالب
  .املكرمة مكة القرى،

 املرحلة طالب لدى األخالقية القيم تنمية   ،)هـ١٤٣٠( أمحد بن مسعود بن علي العيسى، .٧

 منشورة، غري ماجستري رسالة ،القنفذة مبحافظة اإلسالمية التربية معلمي رنظ وجهة من املتوسطة
   املكرمة مكة القرى أم جامعة ، التربية كلية

 من اخللقية القيم تنمية يف املدرسي الرياضي النشاط دور). هـ١٤٢٨( علي بن مطهر الفقيه، .٨

  . القرى أم جامعة منشورة غري ماجستري رسالة القنفذة، مبحافظة البدنية التربية معلمي نظر وجهة
 املرحلة لتلميذات اخللقي التوجيه أساليب) هـ١٤٢٥( عيسى بن حسن بنت صديقه اهلاشم، .٩

 التربية قسم ، منشورة غري ماجستري رسالة مقترح، تصور ،السعودية العربية اململكة يف االبتدائية
  . الرياض سعود، امللك جامعة

 الصف طلبة لدى اإلجتماعية القيم بعض تنمية يف ماملعل دور)٢٠٠١(علي سهيل اهلندي، .١٠

 -اإلسالمية اجلامعة منشورة غري ماجستري رسالة ،نظرهم وجهة من غزة مبحافظات عشر الثاين
  . غزة

 ، ميدانية دراسة طنطا جامعة طالب لدى األخالقية القيم ،)م ١٩٨٥( ، الرحيم عبد بكره، .١١

   . طنطا جبامعة  التربية كلية  ،منشورة غري دكتوراه رسالة
 املكي العهد يف العقدية النبوؤية التربية) هـ١٤٣٠( حنيفة، العزيز عبد بنت أماين ، بنجر .١٢

   . املكرمة مكة القرى، أم جامعة ، التربية كلية منشورة، غري ماجستري رسالة ،التربوية وتطبيقاا
 القيم بعض تنمية يف الرياضية  األنشطة ممارسة دور): م١٩٨٩( ، حممود سيد اء حسانني، .١٣

  الرياضية التربية كلية أسيوط جامعة منشورة، غري ماجستري، رسالة ،"ميدانية دراسة" .اخللقية
 لدى املتغريات وبعض بالتوكيدية وعالقها احلياء مسة). ٢٠٠٩(خليل أمحد حترير ، صايف-  .١٤

  . غزة ، اإلسالمية عةاجلام ، التربية كلية منشورة، غري ماجستري رسالة ،العامة الثانوية طالبات
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  رابعاً االت العلمية 

 الدينية التربية مقررات تضمينها الالزم اإلسالمية القيم) ٢٠٠٩(القرين عويس حممد ، إبراهيم .١

 مواجهة على الليبية العربية باجلماهريية التخصصية الثانوية املرحلة طالب ملساعدة اإلسالمية

  ١٤٨ ع، مصر- التدريس وطرق املناهج ىف دراسات ،العصر حتديات
 خلق على األبناء تنشئة يف الوالدين دور) ٢٠١٠( ،الطوري عطية بنت حنان ، اجلهين .٢

  ).٢٩٦–٢٣٩(، ٢ ع، ٢ مج،  السعودية - والنفسية التربوية للعلوم القرى أم جامعة جملة،العفو
 مقدم ثحب ،األخالقية القيم األطفال إكساب يف الروضة دور ،)١٩٩٩( وفائي حممد احللو، .٣

-١٧ الفترة يف ،اربد، الريموك جامعة يف املنعقد  متغري عامل يف والتربية القيم مؤمتر إىل
   . م٢٩/٧/١٩٩٩-٢٧ هـ١٩/٦/١٤٢٠

 السادس للصف اإلسالمية التربية كتاب بأسئلة املتضمنة القيم) م١٩٩٢( ، وضحة السويدي، .٤

  ) ١٠٢( العدد ، قطر جامعة ،" التربية كلية جملة"  الدوحة ،قطر بدولة
 االبتدائي الثالث للصف القراءة كتايب يف املتضمنة اإلسالمية القيم) م١٩٩٠(  حممد الصاوي، .٥

  ) ٧(٧ قطر جامعة ،"التربية كلية جملة" ، الدوحة ، وقطر مصر يف
  الرابع الدويل املؤمتر ، والقيم الشباب) :  م٢٠٠٣(  إبراهيم السيد الرازق عبد حممد الطبطائي، .٦

 ، اخلليجي التعاون جملس دول جمتمعات يف للشباب والتربوية واالجتماعية النفسية جاتاحلا ،
   . الكويت

 هيئة ألعضاء املهنة أخالقيات مليثاق مقترح إطار ،)٢٠١٠. (امحد بن محدان ، الغامدي .٧

 س ، السعودية-  العريب اخلليج رسالة ،السعودية العربية باململكة العايل التعليم مبؤسسات التدريس
  ٢٠٢ – ١٥٧ ص ص، ١١٧ ع، ٣١

 املدرسية اإلدارة دور تفعيل )٢٠١٠( .عطية خالد ، ويعقوب؛ الشرباوي السالم عبد ، عباس .٨

 ماليزيا خربة ضوء يف مصر يف الفنية الثانوية املدارس طالب لدى االخالقي االحنراف ملواجهة

   . ٣١٩ – ٢٥١ ص ص ،٢٧ ع ،١٣ مج ، مصر-  التربية.وفنلندا
 لتنمية مقترحة وحدة تدريس يف القيم توضيح مدخل استخدام)٢٠٠٩( ،عطية مسرية ، عريان .٩

 دراسات ،التدريس مهنة حنو االجيايب اجتاهاهم وزيادة الفلسفة معلمي الطالب لدى القيم بعض
  . )٢٤٤ – ١٨٦( ص ص، ، ١٥٠ ع، مصر-  التدريس وطرق املناهج ىف
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 منشورة دراسة ، مبصر اجلامعات شباب  لدى القيم)  م٢٠٠٣( يونس حممد هاين ، موسى .١٠
 .   العربية مصر مجهورية ) ٦٤( العدد ، املعاصرة  التربية مبجلة

  املراجع األجنبية: خامساً

١. Coalter, Terry & Lim, Chi, Lo & Wanorie, Tekle. (٢٠٠٧). 
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Francisco & Boing, Antonio, Fernando & De Oliveira, Walter, 
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  مالحق الدراسة
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  )١(ملحق رقم 

  قائمة بأمساء السادة احملكمني
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  قائمة بأمساء السادة احملكمني لالستبانة

  

  الكلية  االسم  م

  إبراهيم احلسن احلكمي. د.أ  ١
يل جامعة الطائف، وأمني الس العلمي باجلامعة، وأستاذ وك

  التربية بكلية التربية

  .كلية التربية جبامعة الطائف وعضو جملس الكلية  حسن أمحد شحاته. د.أ  ٢

  .كلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  عايش البشري. د  ٣

  .امعة الطائفلية جبكلية التربية، ووكيلة الك  سناء حسن عماشة. د  ٤

  .كلية التربية، ووكيلة عمادة التطوير جبامعة الطائف  خدجية يسلم  بصفر. د  ٥

  .كلية التربية، ووكيل عمادة شؤون الطالب جبامعة الطائف  بندر الشريف. د  ٦

  .كلية التربية، وعميد املكتبات جبامعة الطائف  إبراهيم عبد العزيز الدعيلج. د.أ  ٧

  .كلية التربية، أستاذ مشارك جبامعة الطائف  ملطريمجيل اللوحيق ا. د  ٨

  .كلية التربية، أستاذ التربية اإلسالمية جبامعة الطائف  أمحد إبراهيم عبد العليم. د  ٩

  .كلية التربية، أستاذ مشارك جبامعة الطائف  حمسن حممود عبد رب النيب. د  ١٠
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  )٢(ملحق رقم 

  الدراسة استبانة
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  أخي الطالب

                                                                                                                 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     
 وبعد

ضعف بعض القيم األخالقية لدى بعض (( فحيث يقوم الباحث بدراسة للماجستري بعنوان 
فيسعدين أن أقدم لكم هذه اإلستبانة اليت بني أيديكم واملكونة من ، ))لسعودية طالب اجلامعات ا

مث تبدي رأيك يف كل فقرة وفق ، أخي الطالب أن تقرأ الفقرات بتأينواملطلوب منك  ،ثالثة أقسام
علما بأن إجابتك الدقيقة هلا دور ، يف املكان املناسب هلا) √(واقع احلال وذلك بوضع  اإلشارة 

يف حتقيق هذه الدراسة األهداف املرجوة  منها مع التأكيد أن اإلجابة لن تستخدم إال ألغراض كبري 
  .البحث العلمي

  

  ،،،شاكراً سلفاً حسن تعاونكم 

  

  

  

  خالد بن علي  القرين :      الباحث                                                      
  ٠٥٠٠٠٠٩٩٦٠:      جوال                                                      

 maktoob.com@ka٥٥   :لكتروينربيد اإلال                                                  
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  :تعليمات اإلجابة على االستبيان 

  .االستبيان يستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  -١
  .ة  لكتابة امسك على ورقة االستبيان ال ضرور -٢
  .احلرص على اإلجابة وحتري الدقة وإعادة االستبيان دليل على وعيك التربوي  -٣
  .جيب أن تتوافق إجابتك مع  الواقع وليس املفترض أو املتوقع   -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معلومات الطالب

  :)اختياري(االسم 

  :الكلية 

  :املستوى
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أدناه يرجى أن حتدد من وجهة نظرك مدى درجة أمهيتها لدى من خالل القيم املوضحة  :أوالً
أمام كل قيمة  خلقية ويف اخلانة اليت تتفق مع )   √(   طالب املرحلة اجلامعية وذلك بوضع إشارة 

  .كرأي

  

  ضعيفة األمهية  متوسطة األمهية  هامة جداّ  القيمة اخللقية  م

        الصدق  ١

        األمانة   ٢

        مصاحبة األخيار  ٣

        التواضع   ٤

        احلياء  ٥

        النظافة   ٦

        الوفاء  ٧

        احترام اآلخرين   ٨

        النظام   ٩

        التعاون   ١٠
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بعض  فيما يلي جمموعة من األسباب اليت هلا تأثري على ضعف  بعض القيم األخالقية لدى :ثانياً
  : تأثريها وبأي درجة موافقتك على وعلية يرجى حتديد مدى ،طالب املرحلة اجلامعية

  
  ال أدري  ال أوافق  أوافق  السبب  م

١  
هل ترى أن ضعف الوازع الديين له دور يف ضعف 

  بعض القيم األخالقية 
      

٢  
هال ترى أن  عدم املواظبة على تأدية العبادات 

  كالصالة مثالً له دور يف ضعف بعض القيم األخالقية 
      

٣  
لألبناء )الدين الو( هل ترى أن عدم متابعة األسرة

  يساهم يف ضعف بعض القيم األخالقية 
      

٤  
هل يساهم عدم تنشأه األبناء وتعويدهم من قبل 

  على القيم األخالقية يف ضعفها)الوالدين (األسرة 
      

٥  
رفاق السوء يشكلون سبباً رئيسياً يف ضعف بعض 

  القيم األخالقية 
      

٦  
ة يعترب سبباً تقليد اآلخرين يف سلوكيام غري اإلجيابي

  يف ضعف بعض القيم األخالقية 
      

٧  
يساهم التفكك األسري يف ضعف بعض القيم 

  األخالقية 
      

٨  
تشكل الربامج السيئة لبعض القنوات الفضائية 

  واإلذاعية عامالً هاماً يف ضعف بعض القيم األخالقية 
      

٩  
تساهم بعض الكتب والروايات واالت اليت حتتوي 

  ري اجيابية يف ضعف بعض القيم األخالقية سلوكيات غ
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١٠  
ال يشكل التكلف األسري أي أمهية يف تنمية القيم 

  األخالقية 
      

  
  

  ..................................................................:أساب أخرى ترى إضافتها 
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ليب  اليت هلا فاعلية يف تنمية وعالج ضعف القيم األخالقية يرجى فيما يلي جمموعة من األسا :ثالثاً

  . حتديد مدى مناسبتها لعالج ضعف بعض القيم األخالقية لدى طالب املرحلة اجلامعية
  

  األسلوب  م
أوافق 
  بشدة

أوافق إىل 
  حد ما

  أوافق
ال 
  أوافق

١  
يلعب التزام األسرة بالقدوة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج 

  القيم األخالقية  ضعف بعض
        

٢  
يشكل التزام األساتذة باجلامعة بالقدوة احلسنة دوراً 

  كبرياً يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية 
        

٣  
يساهم التزام أفراد اتمع بالقدوة احلسنة دوراً كبرياً يف 

  عالج ضعف بعض القيم األخالقية 
        

٤  
كبرياً يف  يلعب استخدام األسرة ألسلوب القصة دوراً

  عالج ضعف بعض القيم األخالقية 
        

٥  
يشكل استخدام األساتذة باجلامعة ألسلوب القصة 
  دوراً كبرياً يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية 

        

٦  
يساهم استخدام أفراد اتمع ألسلوب القصة دوراً 

  كبرياً يف بعض القيم األخالقية 
        

٧  
احلوار واملناقشة دوراً  يلعب استخدام األسرة ألسلوب

  كبرياً يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية 
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٨  
يشكل استخدام األساتذة باجلامعة 

ألسلوب احلوار واملناقشة دوراً كبرياً 
  يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية 

        

٩  
يساهم استخدام أفراد اتمع 

ألسلوب احلوار واملناقشة دوراً كبرياً 
  عف بعض القيم األخالقية يف عالج ض

        

١٠  
يعترب الرفاق الصاحلون يف اجلامعة 

واتمع عامالً هاماً يف عالج ضعف 
  بعض القيم األخالقية 

        

١١  
يلعب استخدام األسرة ألسلوب 

الترغيب والترهيب دوراً كبرياً يف 
  عالج ضعف بعض القيم األخالقية 

        

١٢  

 يشكل استخدام األساتذة باجلامعة
ألسلوب الترغيب والترهيب دوراً 
كبرياً يف عالج ضعف بعض القيم 

  األخالقية 

        

١٣  
يساهم استخدام أفراد اتمع 

ألسلوب الترغيب والترهيب دوراً 
  كبرياً يف عالج ضعف القيم األخالقية 

        

١٤  
يلعب استخدام األسرة ألسلوب 

املوعظة احلسنة دوراً كبرياً يف عالج 
  م األخالقية ضعف بعض القي

        

        يشكل استخدام األساتذة اجلامعيني   ١٥
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ألسلوب املوعظة احلسنة دوراً كبرياً 
  يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية 

١٦  
يساهم استخدام أفراد اتمع 

ألسلوب املوعظة احلسنة دوراً كبرياً 
  يف عالج ضعف بعض القيم األخالقية

        

  
  

  ................:أساليب أخرى ترى إضافتها
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  )٣(ملحق رقم 

  بعض صور للمسؤولني أثناء املقابالت بكلية التربية
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  الدكتور بندر الشريف وكيل كلية التربية يف جامعة الطائف

  

  

  

  

  



124 

 

  

  

  

  

  عة الطائفالدكتور إبراهيم الدعيلج عميد املكتبات وعضو اهليئة التدريسية يف كلية التربية جبام

 


