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  :الملخص
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلــــى اســـتنباط أســـس وتطبیقـــات تربویــــة مـــن مبـــادئ النظریـــة األخالقیــــة 

اإللـزام، والمــسؤولیة، : ، والمتمثلــة فـيالتـي استخلـصها محمــد دراز مـن القـرآن الكـریماإلسـالمیة 
ومــن ثــم اقتــراح نمــوذج لتعلــیم األخــالق لطــالب المرحلــة الثانویــة فــي . جــزاء، والنیــة، والجهــدوال

ُوقـــد اســـتخدم المـــنهج التحلیلـــي لتحقیـــق هـــذه األهـــداف، وقـــسمت الدراســـة إلـــى أربعـــة . ضـــوئها ُ
األســــس . المفــــاهیم الرئیــــسة التــــي تــــضمنتها مبــــادئ النظریــــة األخالقیــــة اإلســــالمیة: محــــاور

: نمـاذج لتعلـیم األخـالق. بویة المستمدة من مبادئ النظریة األخالقیة اإلسالمیةوالتطبیقات التر
ــــة فــــي ضــــوء النظریــــة األخالقیــــة  ــــیم األخــــالق لطــــالب المرحلــــة الثانوی النمــــوذج المقتــــرح لتعل

العمـــل األخالقـــي فـــي النظریـــة :  وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى نتـــائج عـــدة، أهمهـــا.  اإلســـالمیة
كــون إال مــن إنــسان عاقــل ذي إرادة حــرة تتحــرك نحــو النــشاط الــذي األخالقیــة اإلســالمیة ال ی

النظریـة األخالقیـة اإلسـالمیة تراعـي الطبیعـة اإلنـسانیة . ٍقصدته بجهد واع یوصلها إلى غایتها
تعلـــیم األخـــالق . والحیــاة الواقعیـــة، وفـــي ذات الوقـــت ترتقـــي باإلنـــسان نحـــو المثالیـــة األخالقیـــة

دور .  التفاعــل الوجــداني، ویــتم فــي وســط اجتمــاعي تفــاعلي آمــنٕیكــون باإلقنــاع العقلــي واثــارة
المعلــم فــي نمــوذج تعلــیم األخــالق یتمثــل فــي تهیئــة المواقــف التعلیمیــة لمــساعدة الطــالب علــى 

للطالـــب دور أســـاس فـــي النمـــوذج، حیـــث إن علیـــه . التخلـــق بالقیمـــة، ومتابعـــة وتقـــویم تعلمهـــم
  .     ه للترقي األخالقي، والتفكر في أعماله وتحسینهاالتفاعل مع المواقف التعلیمیة، وتحفیز ذات

 نمــــاذج التعلــــیم، تعلــــیم األخــــالق، القــــیم األخالقیــــة، النظریــــة األخالقیــــة :الكلمــــات المفتاحیــــة
  .اإلسالمیة، محمد دراز
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School Students in the Light of the Islamic Ethical Theory 
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ABSTRACT 
This study aims to elicit the educational bases and practices from the 
principles of Islamic Ethical theory, which were drawn from the 
Qur'an by Mohammad Draz, namely obligation, responsibility, 
penalty, intention and effort in order to establish a model of teaching 
ethics to high school students. The analytical method was used for 
fulfilling the study purpose. The study was divided into four 
dimensions, namely the key concepts of principals of Islamic Ethical 
theory, the educational bases and practices derived from these 
principles, the models of teaching ethics and the proposed model for 
teaching ethics in the light of the Islamic Ethical theory. The results of 
the study revealed that the ethical action in Islamic Ethical theory can 
only be done by a rational person with a free will that moves towards 
the activity that leads to the purpose. The Islamic Ethical theory 
considers the human nature and reality, and elevate human beings 
towards idealism. The teaching of ethics is done by persuading and 
stirring emotional interaction in a social, interactive and safe 
environment. The teacher's role in the model of teaching ethics is 
presented by creating the educational situations that help students to be 
moral and by monitoring and evaluating their learning. The students 
have a major role in this model as they must interact with the 
educational situations, stimulate themselves for ethical advancement, 
reflect about their work.  
Keywords: teaching models, teaching ethics, ethical values, Islamic 
ethical theory, Mohammad Draz. 
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  :المقدمة
بـل إن اإلنـسان . ًتشكل األخالق ركنا أسـاس فـي البنـاء الحـضاري ألي مجتمـع إنـساني

َْأم  " یفقد إنسانیته حین یعطل حواسه ومداركه عن التمییز بـین الخیـر والـشر، والحـق والباطـل،
ًتحسب َأن َأكثرهم یسمعون َأو یعقلون إن هم إال كاألَنعام بل هم َأضل سبیال ُِ ِ َِ َ ُ َُّ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َْ َ ِْ ْ ْ َ َّ َِ َْ ْ َّ ْ   ). 44: الفرقان" (َ

واألخالق في اإلسالم جزء أصیل منه، ومن أهم األسس التي اعتمـدها في بنـــــاء الفـرد 
 عملیـة، وصــالحة لكـل زمــان ومكـان، ویــشمل مفهومهــا واألخــالق اإلسـالمیة واقعیــة. والمجتمـع

أن شـــــمول ) 676، 1973(ویـــــرى دراز . عالقـــــة اإلنـــــسان بربـــــه، وعالقتـــــه بكـــــل المخلوقـــــات
االمتداد، ویعني شمولها لجمیع أوجه النـشاط اإلنـساني، : األول: األخالق اإلسالمیة له جانبان

العمـق، ویعنـي : والثـاني. اعيالذي یظهر من سـلوكه الخـارجي فـي المجـال الشخـصي واالجتمـ
وبهــذا المعنــى . شــمولها لحیــاة اإلنــسان الباطنیــة؛ إذ یــستوحي أمــر اهللا ورضــاه فــي كــل موقــف
وتـزداد أهمیـة . الشامل، فإن انتشار األخالق اإلسالمیة في المجتمع، یؤدي إلى اسـتقراره ورقیـه

جـة المجتمعــات اإلســالمیة األخـالق اإلســالمیة، ودور التربیـة فــي تنمیتهـا ونــشرها مـع زیــادة حا
والعالمیة لهذه األخالق؛ حیث تخلفت المجتمعات اإلسالمیة عن قیم اإلسالم، وتعرضت لغـزو 
القیم الدخیلة، ووصلت المجتمعات األخرى إلى مستویات أخالقیة هابطة جعلت علمـاء التربیـة 

: الكیالنـي(مجرد مـن القـیم واالجتماع فیها ینادون بالقیم الروحیة واألخالقیة، وینتقدون التعلیم ال
2008.(  

وقــد اهــتم المفكــرون المــسلمون بتنــاول الجانــب النظــري والعملــي لألخــالق اإلســالمیة، 
تهـذیب األخـالق (فـي كتابـه -هـ421المتوفى -فمنهم من اختصها بمؤلف منفرد كابن مسكویه 

ي كتابـه فـ-هــ505المتـوفى -، ومنهم من ضمنها في مؤلـف شـامل كـالغزالي )وتطهیر األعراق
  ). إحیاء علوم الدین(

كمـــا ســــعى بـــاحثون معاصــــرون إلـــى بنــــاء نظریـــات أخالقیــــة مـــستمدة مــــن المــــصادر 
إلى إبـراز الطـابع العـام لألخـالق المـستمدة ) 1973(فعلى سبیل المثال هدف دراز . اإلسالمیة

 نظـري من القرآن الكریم، باستخالص الشریعة األخالقیة من مجموعه، وتقدیم مبادئها فـي بنـاء
اإللـــــزام؛ : وقـــــد تنــــاول فـــــي القـــــسم األول مــــن دراســـــته القواعـــــد األخالقیــــة الرئیـــــسة. متماســــك

األخـــالق : وتنـــاول فـــي القـــسم الثـــاني األخـــالق العملیـــة. والمـــسؤولیة؛ والجـــزاء؛ والنیـــة؛ والجهـــد
  .الفردیة؛ واألخالق األسریة؛ واألخالق االجتماعیة؛ وأخالق الدولة؛ واألخالق الدینیة

ًإلى دراسة األخالق في القرآن، مقتصرا فـي تناولهـا علـى ) 1976( هدف الشبل وكذلك
: اإللـــزام األخالقـــي، باعتبـــاره القاعــدة األســـاس لألخـــالق، وتنـــاول فیـــه: جــانبین، الجانـــب األول

أمــا . حقیقــة التكلیــف؛ ومــصدر اإللــزام؛ والتقــاء التكلیــف مــع الفطــرة البــشریة؛ وطبیعــة التكلیــف
مفهـوم القـیم؛ والقـیم : ان حول أخالق القرآن في المجال التطبیقـي، وتنـاول فیـهالجانب الثاني فك

  .في المجال الفردي، واألسري، واالجتماعي، والعالقات الدولیة
إلى جمع ما تفرق في مؤلفات ابن تیمیة مـن أفكـار ذات طـابع ) 1977(وسعى حلمي 

نقـد : ار، وحـددها بالعناصـر التالیـةًأخالقي؛ محاوال استقراء نظریة أخالقیة من سیاق هذه األفك
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ٕنظریــات الفالســفة األخالقیــة؛ والــشرع مــصدر اإللــزام؛ واإلنــسان بــین رغباتــه الحــسیة وارادتــه؛ 
  .  والنفس، سعادتها وشقاؤها؛ ومركز النیة في السلوك؛ ومحاسن األخالق

إلـى تحدیـد المبـادئ التـي تـشكل اإلطـار األخالقـي ) Eiedat, 2013(وهـدف عیـادات 
ًعام، معتمدا على مرجعیـة قرآنیـة، ومتبعـا مـنهج إعـادة البنـاء والتركیـبال وقـد توصـلت دراسـته . ً

مركزیــة اإلخــالص فــي اإلســالم؛ وحمایــة الــضعیف فــي المجتمــع؛ : إلــى تحدیــد المبــادئ التالیــة
كما وضـحت العالقـة بـین األحكـام . وحمایة األسرة؛ والمحافظة على الحیاة؛ وحمایة المجموعة

والمبــادئ األخالقیــة، وبینــت أن األحكــام والــضوابط الــشرعیة لــیس لهــا قیمــة مــستقلة الــشرعیة 
  .ٕبذاتها، وانما لها معنى في اإلطار األخالقي فقط

وقـد حاولـت بعـض الدراســات اسـتنباط تطبیقـات تربویـة أخالقیــة مـن مـصادر إســالمیة، 
 -التربیـة األخالقیـةأسـاس -التـي اعتمـدت علـى عقیـدة التوحیـد ) 2011(كما في دراسة الغنـام 

) 2014(وقـدم یحیـى الزهرانـي . في بناء تطبیقات تربویة یمكن تفعیلها في المؤسـسات التربویـة
فـــي دراســـته تطبیقـــات تربویـــة فـــي ضـــوء األســـالیب القرآنیـــة فـــي معالجـــة األخطـــاء األخالقیـــة، 

 الدراسـات وتأتي الدراسـة الحالیـة فـي سـیاق هـذه. ًموضحا طرق تفعیلها في المؤسسات التربویة
إال أنهــا تتجــاوز التطبیقــات إلــى اقتــراح نمــوذج عملــي لتعلــیم األخــالق لطــالب المرحلــة الثانویــة 

  .بشكل خاص
كمــا أجریــت دراســـات أخــرى للكــشف عـــن فاعلیــة بعــض االســـتراتیجیات التعلیمیــة فـــي 

ت التـي أظهـر) 2012(منهـا دراسـة الحبـار . اكتساب القیم األخالقیة لـدى طـالب التعلـیم العـام
ودراسـة زایـد . فاعلیة طریقة االكتشاف في اكتساب القیم اإلسـالمیة فـي مـادة التربیـة اإلسـالمیة

التي أظهرت فاعلیة استخدام التعلیم االلكتروني في تنمیـة بعـض القـیم األخالقیـة فـي ) 2012(
 التي دلت على وجود أثر لبرنـامج تعلیمـي قـائم علـى) 2018(ودراسة أبو الخیل . مادة التاریخ

ودراســة . نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو فــي تنمیــة الــذات األخالقیــة فــي مــادة التربیــة اإلســالمیة
التـــي أظهـــرت التـــأثیر اإلیجـــابي للبرنـــامج التعلیمــــي ) 2019(العجمـــي والعیاصـــرة والمحـــرزي 

المــستند إلــى مكونــات الــذكاء العــاطفي وفــق نمــوذج جولمــان فــي تنمیــة الــسلوك األخالقــي فــي 
التي كـشفت عـن وجـود تـأثیر إیجـابي ) 2019(ودراسة الجبوري وحمد . یة اإلسالمیةمادة الترب

وتـدل . الستراتیجیة األیدي والعقول في تنمیة القیم األخالقیة في مادة القرآن والتربیـة اإلسـالمیة
هــذه الدراســات التجریبیــة فــي مجموعهــا علــى إمكانیــة تنمیــة القــیم األخالقیــة لــدى الطــالب مــن 

  .  نماذج التعلیم واستراتیجیاته إذا ما تم التخطیط لها بطریقة علمیة وتربویة هادفةخالل تطبیق
ورغم أهمیة تعلیم األخالق في جمیع المراحل الدراسـیة، إال أن الدراسـة الحالیـة اهتمـت 
بتعلیم األخالق في المرحلة الثانویة عن غیرها من المراحل الدراسـیة لكـون طالـب هـذه المرحلـة 

الب المراحل السابقة بارتفاع مستویاته اإلدراكیة، حیـث یتحـرر مـن األوهـام وقیـود یتمیز عن ط
ًالحس، ویصبح قادرا على التجرید والتصور العقلي السلیم؛ مما یجعله أكثر وعیـا بـالقیم والمثـل  ً
ًالعلیــا، وأكثــر قــدرة علــى االلتــزام بالواجبــات الدینیــة باعتبارهــا تنظیمــا للحیــاة مــن مــصدر إلهــي 

ویبــــدأ الطالــــب فــــي هــــذه المرحلــــة بــــالتخلص مــــن تقلبــــات ). 202-201: 1972: اشـــمياله(
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كمـا أن ). 13، 1430: بكـار(ٕالمراهقة وادراك الوضـعیة الفـضلى التـي ینبغـي أن یكـون علیهـا 
لدیــه االســتعدادات النفــسیة والعقلیــة للوصــول إلــى ) 18-15(الفــرد فــي هــذه المرحلــة العمریــة 
قـــــي إذا حظــــي بالتوجیـــــه الـــــسلیم والبیئــــة التربویـــــة المناســـــبة ٍمــــستوى عـــــال مــــن النمـــــو األخال

  ). 242، 2011: النغیمشي(
  :مشكلة الدراسة

ًأكدت دراسـات عـدة احتـواء المنـاهج قیمـا أخالقیـة، ضـمنیا أو بـشكل مباشـر  الـسقاف، (ً
؛ القرشــي، 2013؛ العـسافي، 2013؛ الـسلمي، 2013؛ الدوسـري، 2012؛ المـدخلي، 2010
ــــد اهللا 2013 ــــین التعلــــیم ). 2014الزهرانــــي، ؛ عب ومــــع ذلــــك؛ فمــــن المالحــــظ وجــــود فجــــوة ب

ورغـــم أن معظــم األســـباب قــد یكـــون مــن خـــارج . والممارســة، تــدفع إلـــى التــساؤل عـــن أســبابها
المدرســـة، إال أن هـــذا ال ینفـــي وجـــود مـــشكالت تعلیمیـــة، أدت إلـــى ضـــعف مخرجـــات تعلـــیم 

لقــــیم األخالقیـــة فــــي بــــرامج اإلعــــداد ومــــن ذلــــك، ضــــعف تأهیـــل المعلمــــین لتعلــــیم ا. األخـــالق
والتـــدریب؛ ممـــا نـــتج عنـــه تـــدني كفـــاءة أدائهـــم التدریـــسي، واعتمـــادهم علـــى التلقـــین المعرفـــي، 

؛ الرویثـي والرؤسـاء، 2012؛ المـالكي، 2011العـشیوي، (ٕواهمال تنمیة المهارات وغرس القیم 
بطریقـة ال تـشجع علـى ًأما المناهج فغالبا ما تعرض محتوى الموضـوعات األخالقیـة ). 2013

؛ عبـــد اهللا 2012الزهرانـــي، (وأشـــارت دراســـات أخـــرى ). 2010الـــشملتي، (تعلمهـــا وتطبیقهـــا 
إلـــى أن تنظـــیم القــیم فـــي المقـــررات یفتقـــد التــوازن والـــشمول، ممـــا أدى إلـــى ) 2014الزهرانــي، 

  . التركیز على قیم دون أخرى
السـتراتیجیات الحدیثـة فـي تعلـیم وفي األدب التربوي، یالحظ قلة األبحاث التي تتنـاول ا

كمــا یالحــظ تزایــد االهتمــام . األخــالق مقارنــة باألبحــاث التــي تتنــاول تعلــیم المعــارف والمهــارات
ُبتهیئــة الجیـــل لــسوق العمـــل، ورغـــم أهمیــة هـــذه الرؤیــة، إال أنـــه یخـــشى أن یطغــى ذلـــك علـــى 

ــــذي یــــشكل شخــــصیة اإلنــــسان القــــادرة علــــى ــــم االهتمــــام بالجانــــب األخالقــــي، ال  اســــتثمار العل
ًومستحدثاته استثمارا نافعا له ولوطنه وأمته ً.  

مما سـبق، یتبـین أن هنـاك فجـوة قائمـة فـي تعلـیم األخـالق تـستلزم مـن التربـویین تحمـل 
مـــسؤولیة ردمهــــا بأســـالیب تناســــب العـــصر، وتــــستند إلــــى أســـس تربویــــة قائمـــة علــــى المــــنهج 

ـــذلك؛ تـــسعى هـــذه الدراســـة إلـــى اإلســـهام ب. اإلســـالمي ـــیم ل تزویـــد المجـــال التربـــوي بنمـــوذج لتعل
ـــیم  األخـــالق، یـــستند إلـــى النظریـــة األخالقیـــة اإلســـالمیة، ویراعـــي التوجهـــات الحدیثـــة فـــي التعل

  .والتعلم
  :أسئلة الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة
 نظریة األخالقیة اإلسالمیة؟مبادئ الالمفاهیم الرئیسة التي تضمنتها ما  .1
  ما األسس والتطبیقات التربویة المستمدة من مبادئ النظریة األخالقیة اإلسالمیة؟ .2
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 ما أهم نماذج تعلیم األخالق؟ .3
مــا النمــوذج المقتـــرح لتعلــیم األخـــالق فــي المرحلــة الثانویـــة فــي ضـــوء النظریــة األخالقیـــة  .4

  اإلسالمیة؟
  :أهمیة الدراسة
ًیــة هــذه الدراســة مــن أهمیــة الجانــب األخالقــي، الــذي یــشكل مكونــا هامــا مــن تــأتي أهم

ــــه وهــــي توجــــه أنظــــار التربــــویین لالســــتفادة مــــن التــــراث األخالقــــي . شخــــصیة اإلنــــسان وحیات
كمــا تــسهم فــي تزویــد المجــال . ٕاإلســالمي، واعــادة تــأثیره بأســالیب تناســب العــصر ومــستجداته

ق على أسس إسالمیة، وتمهد لتجریـب أسـالیب حدیثـة فـي التربوي بنموذج حدیث لتعلیم األخال
  .تعلیم األخالق، وابتكار نماذج صالحة للتطبیق في المیدان التربوي

  :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى استنباط أسـس وتطبیقـات تربویـة مـن مبـادئ النظریـة األخالقیـة 

ـــیم األخـــالق اإلســـالمیة التـــي استخلـــصها محمـــد دراز مـــن القـــرآن الكـــریم، و اقتـــراح نمـــوذج لتعل
  .لطالب المرحلة الثانویة في ضوء هذه األسس والتطبیقات

  :حدود الدراسة
تقتــصر هـــذه الدراســـة علــى تحلیـــل مبـــادئ النظریـــة األخالقیــة اإلســـالمیة التـــي فـــصلها 

، ومراجعــة نمــاذج تعلــیم األخــالق )1973(فــي كتابــه دســتور األخــالق فــي القــرآن محمــد دراز 
المتاحـة؛ للوصـول إلــى بنـاء نمــوذج لتعلـیم األخــالق لطـالب المرحلــة الثانویـة یــستند إلـى أســس 

  . وتطبیقات مستمدة من النظریة األخالقیة اإلسالمیة
  :مصطلحات الدراسة

  :Modeالنموذج 
هو خطة یمكن استخدامها في تنظیم مهام المعلم، فهو تمثیل مبسط یتضمن عالقـات "

ویمكن تمثیـل تلـك العالقـات . بین العناصر التي یتألف منها المجال موضوع التدریس والدراسة
فالنمـاذج التعلیمیـة . على شكل صورة، أو مخططـات، أو شـبكة عالئقیـة، أو أشـكال توضـیحیة

" ات، ومخططات، تمثل النظریة على صورة خطوات وممارسـات صـفیةعبارة عن وسائل، وأدو
  ).209، 2009: جامع(

ًواجرائیــا هــو ًتمثیــل مبــسط یــصف ملخــصا لإلجــراءات التعلیمیــة المبنیــة علــى النظریــة : ٕ
لدراسـة الموضـوعات -تحـت إرشـاد المعلـم-األخالقیة اإلسالمیة، والتي یسلكها المعلـم والمـتعلم 

  .   الدراسیة المختلفةاألخالقیة في المناهج
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   Ethics :األخالق
ُالخلــق بأنــه ) 605، 1973(عــرف دراز  تلــك القــدرة الفطریــة أو المكتــسبة التــي ینبثــق "ُ

ْعنها السلوك تلقائیا، فالخلق هـو الـشكل الثابـت لبـاطن اإلنـسان، فـي مقابـل الخلـق وهـو الـشكل  َ ُُ ً
إلنسان على هذا الثبات الـذي تفـیض وطالما لم یحصل ا. الظاهري الذي وهبه اهللا لكل مخلوق

َـبه األعمـال فـي دفعــة تلقائیـة، فإنـه یظــل فـي حالـة التخلـق، أي حالــة االختبـار والمحاولـة، وقــد 
ُّیقتــرب اللفــظ مــن التــصنع َ المبــادئ :" األخــالق اإلســالمیة بأنهــا) 14، 1986(ویعــرف عــزام ". َ

نظیم حیاة اإلنسان علـى نحـو یحقـق والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني، التي حددها الوحي؛ لت
  "الغایة من وجوده على الوجه األكمل

ویقــصد بــاألخالق فــي هــذه الدراســة جمیــع القــیم األخالقیــة المــستمدة مــن القــرآن الكــریم 
  . والسنة النبویة، التي تنظم حیاة اإلنسان وعالقته بربه وبنفسه وبالكون وبالناس

  Islamic Ethical Theory :یةالنظریة األخالقیة اإلسالم
ًتشكل العناصر األساسـیة، التـي تجعـل الـسلوك اإلنـساني مـستقیما فاضـال، "هي نظریة  ً

ًألنــه یــستند إلــى المبــادئ والمثــل العلیــا المحمــودة شــرعا وخلقــا وهــي لیــست مجــرد توجیهــات . ً
  ).162: 2014المیمان والسالوس، " (تجریدیة، بل یصاحبها التطبیق العملي

ّویقصد بالنظریة األخالقیة اإلسالمیة فـي هـذه الدراسـة النظریـة التـي كونهـا محمـد دراز 
باســـتخالص مبادئهـــا مـــن القـــرآن الكـــریم، والمفـــصلة فـــي كتـــاب دســـتور األخـــالق فـــي القـــرآن 

)1973.(  
  :منهج الدراسة

تفكیكهـــا تتبــع الدراســة المـــنهج التحلیلــي الــذي یقـــوم علــى دراســة القـــضایا العلمیــة إمــا ب
ٕوارجاعهـــا إلـــى أصــــولها، أو بتقویمهـــا وتـــصحیحها، أو بتركیــــب العناصـــر المتفرقـــة الســــتنباط 

وقد اسـتخدم هـذا المـنهج فـي تحلیـل مبـادئ ). 96، 1997: األنصاري(نظریة أو قواعد معینة 
النظریـة األخالقیـة اإلسـالمیة التـي استخلـصها محمــد دراز مـن القـرآن الكـریم، وتحدیـد المفــاهیم 

ًئیــسة المــضمنة فیهــا، واســتنباط أســس وتطبیقــات تربویــة بنــاء علــى هــذه المفــاهیم؛ ومــن ثــم الر
اقتـــراح نمـــوذج لتعلـــیم األخـــالق لطـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي ضـــوء هـــذه األســـس والتطبیقـــات 

  .التربویة
  :إجراءات الدراسة

ًأربعــة محــاور بنــاء علــى أســئلة الدراســة، بحیــث یجیــب كــل تـم تقــسیم هــذه الدراســة إلــى 
  : محور عن أحد هذه األسئلة، في تسلسل یقود إلى بناء النموذج المقترح

  . المفاهیم الرئیسة التي تضمنتها مبادئ النظریة األخالقیة اإلسالمیة: المحور األول
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بویــــة المــــستمدة مــــن مبــــادئ النظریــــة األخالقیــــة األســــس والتطبیقــــات التر: لمحــــور الثــــانيا
  .اإلسالمیة

  .نماذج لتعلیم األخالق: المحور الثالث
ـــع ـــة الثانویـــة فـــي ضـــوء النظریـــة : المحـــور الراب ـــیم األخـــالق فـــي المرحل النمـــوذج المقتـــرح لتعل

  .اإلسالمیة األخالقیة
ظریـــة األخالقیـــة المفـــاهیم الرئیـــسة التـــي تـــضمنتها مبـــادئ الن -المحــور األول

  .اإلسالمیة
من خالل مراجعة بعض األدبیات التي بحثت في الجانب النظـري لألخـالق اإلسـالمیة 

ــــــــادات، 2008؛ الكیالنــــــــي، 1977؛ حلمــــــــي، 1976؛ الــــــــشبل، 1973دراز، ( ؛ 2013؛ عی
، رأت الباحثـــة أن أشـــمل مـــا طـــرح فـــي هـــذا المجـــال، مـــا قدمـــه )2014المیمـــان والـــسالوس، 

 فــــي دراســــته التــــي نــــال بهــــا درجــــة الــــدكتوراه مــــن جامعــــة -رحمــــه اهللا-دكتور محمــــد دراز الــــ
باللغـة ) La Morale du Koran(م، وطبعت فـي كتـاب أخـالق القـرآن 1947السوربون عام 
دســتور األخــالق (م فــي كتــاب 1973م، ثــم تــرجم إلــى اللغــة العربیــة عــام 1948الفرنــسیة عــام 

وقـد . ّ اختارهـا المؤلـف وفـق مـا ذكـره معـرب الكتـاب فـي مقدمتـهوهـي الترجمـة التـي) في القـرآن
توصــلت الدراســة إلــى بنــاء نظریــة أخالقیــة إســالمیة متكاملــة مؤصــلة مــن القــرآن الكــریم وفــق 
َاألسـس العلمیــة، والمفـاهیم والمبــادئ األخالقیـة التــي تعـالج بهــا المـسائل األخالقیــة عنـد علمــاء  ُ

اإللــزام؛ المــسؤولیة؛ : هــذه النظریــة علــى خمــسة مبــادئوتقــوم . األخــالق فــي العــصر الحــدیث
الجــزاء؛ النیــة؛ الجهــد، أفــرد لكــل منهــا فــي الكتــاب فــصل مــستقل، حیــث احتلــت هــذه المبــادئ 

بأســلوب یعتمــد علــى ) 1973(وقــد تناولهــا دراز .  صــفحة664الحیــز األكبــر مــن الكتــاب فــي 
. بــات مباشــرة مــن القــرآن الكــریمطــرح المــسائل، ومناقــشة آراء المفكــرین، ثــم اســتخالص اإلجا

ّواســتطاع بــذلك أن یتوصــل فــي كــل مــسألة إلــى قواعــد عامــة مــن القــرآن الكــریم، لیــشكل منهــا 
لــذلك؛ اختــارت الباحثــة تحلیــل مبــادئ هــذه . العناصــر المتكاملــة للنظریــة األخالقیــة اإلســالمیة

.  ت التربویـة بنـاء علیهـاالنظریـة، لتحدیـد مفاهیمهـا الرئیـسة، ومـن ثـم اسـتنباط األسـس والتطبیقـا
  : وفیما یلي ملخص قائم على األفكار الرئیسة لهذه المبادئ

   : اإللزام األخالقي-أوال
اإللزام األخالقي هو السلطة اآلمرة، والـضرورة التـي یستـشعرها الفـرد لتنفیـذ األمـر، وقـد 

ًســماها القــرآن الكــریم أمــرا، وكتابــة، وفرضـــا َنفــس ومــا ســـواهاَو"والقــانون األخالقــي فطــري، . ً َّ َ َ َ ٍ ْ َ .
َفَألهمهــا فجورهـــا وتقواهـــا َ َُ ََْ َ َ َ َُ ؛ فاإلنـــسان بطبیعتـــه یمیـــز بــین الخیـــر والـــشر بقـــوة )8-7: الــشمس" (َْ

ـَأم تــأمرهم َأحالمهــم به"العقــل التــي توجــه إلیــه األوامــر،  َٰـ ُ ُ ْ ُ ُ ِْ َ ْ ُ ْ إال أن هــذا القــانون ). 32: الطــور" (َذاَ
تناسـب كـل الظـروف واألشـخاص، وهـو معـرض لمـؤثرات الفطري غیر قادر على تقـدیم قواعـد 

ونــور العقــل الفطــري، ونــور الــوحي . قــد تــضلله، ؛ لــذلك فــإن هدایتــه ال تكــون إال بنــور الــوحي
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واإللـــزام . مـــصدرهما واحـــد، هـــو اهللا الخـــالق المـــشرع، فهـــو ســـبحانه المـــصدر الحقیقـــي لإللـــزام
ِال إكراه في ا"األخالقي یفترض حریة االختیار،  َ َ ْ ِ ِّلدین قد تبین الرشد مـن الغـيَ ْ ََ ُْ َ َِ ُّ َََّ ْ ِ ، )256: البقـرة" (ِّ

ویفـــرض النـــشاط لقیمتـــه الذاتیــــة، التـــي هـــي أمـــر اهللا ومقتــــضى حكمتـــه، دون حاجتـــه لنتــــائج 
. ّ یقـرن أحكامـه بمـا یـسوغها-ًغالبا-ومع ذلك فإن القرآن الكریم . مستحسنة أو مستهجنة تبرره

ُال یكلــف "بــأن یكـون العمـل فــي حـدود الطاقـة، : ـــ  اإلمكـان1: ولإللـزام األخالقـي ثالثـة شــروط َِّ ُ َ
َالله نفسا إال وسعها َ ًْ ُ َّ َِّ ْ َ " ً، بـأن یكـون العمـل واقعیـا ال یـستنفذ الطاقـة،:  الیـسرـــ2؛ )286: البقـرة( "ُ

ُیرید الله بكم الیسر وال یرید ُِ ُِ ُ ُ َُ َُ ْ ْ ُ ِ َ بكم العسرَّ ْ ُ ْ ُ ُ فهنـاك : ــ التدرج في تحدید الواجبـات3؛ )185: البقرة" (ِ
الخیــر اإللزامــي، وهــو الحــد األدنــى ألداء الواجــب؛ والخیــر المرغــوب فیــه، وهــو مــا یعلــو فــوق 

  . الحد األدنى دون تجاوز للحد األقصى
 : المسؤولیة-ثانیا

 اختارهـــا أمـــام الـــسلطة التـــي ّتعنـــي المـــسؤولیة أن یتحمـــل المكلـــف نتیجـــة أعمالـــه التـــي
). الــضمیر األخالقــي(دینیــة، واجتماعیــة، وأخالقیــة : والمــسؤولیة ثالثــة أنــواع. أصــدرت األمــر

فالقرآن الكـریم یقـدم المـسؤولیة . ویمكن القول بأن كل مسؤولیة هي أخالقیة متى ارتضاها الفرد
ّاإللهـي، یـذكرهم أیـضا بعهـد ّالدینیة في صورة مسؤولیة أخالقیة، فحـین یـذكر المـؤمنین بـاألمر 

َواذكروا نعمة الله علیكم ومیثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وَأطعنا"الطاعة،  َ ْْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ َّ َِ ْ ْ ْ َ ُُ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُِ ِ ََِ َُ ََ ). 7: المائـدة" (َ
 :ولمسؤولیة اإلنسان أمام اهللا وأمام نفسه شروط ضروریة وكافیة، هي

 ً صادرا عن ذات الفرد؛ ًــ أن یكون العمل شخصیا، أي1 
 ًــ أن یكون العمل إرادیا، تم أداؤه بحریة دون إكراه أو اضطرار2 
واإلنـسان مـسؤول . ــ أن یكون العمـل علـى وعـي كامـل، ومعرفـة بالـشرع، أو القـانون3 

ًأیــضا حـــین یتــسبب فـــي إضــالل اآلخـــرین أو هــدایتهم بالفعـــل أو االقتــداء، وهـــو مــسؤول عـــن 
 .انحراف اآلخرین حین ال ینهاهم بما یستطیع من الوسائل المشروعة

 : الجزاء-ثالثا
 .  األخالقي، والقانوني، واإللهي: ثة میادینللجزاء في المنهج القرآني ثال

ویتعلــق بالحــاالت الداخلیــة التــي یثیرهــا أداء الواجــب أو انتهاكــه، فكــل : الجــزاء األخالقــي -
  :والجزاء األخالقي نوعان. سلوك ینشئ حالة داخلیة تناسبه، وتكون عامة وضروریة

 ضـــه الـــشرع إثـــر ، هـــو واجـــب التوبـــة المنبعـــث مـــن الـــشعور بالنـــدم، یفرجـــزاء إصـــالحي
وهـو واجـب عاجـل، فاالسـتمرار فـي الخطـأ یـؤدي إلـى خطـأ . التقصیر في الواجـب األولـي

َولــم یــصروا علــى مــا فعلــوا وهــم یعلمــون"آخــر،  ُ ََ ُ ََ ُ َ َُ ََ َ ُّ وال تــؤدي التوبــة  ).135: آل عمــران" (ِ
ة إلـى كلمـ) وأصـلح(وظیفتها اإلصالحیة إال إذا تجلت في األفعال؛ فالقرآن الكریم یضیف 

فأول التوبـة النـصوح یتمثـل فـي اإلقـالع عـن الـذنب، ثـم إصـالح الماضـي وتنظـیم ). تاب(
ویكون اإلصالح بأداء الواجب المهمل، أو إعادة العمل الناقص، أو التعـویض . المستقبل
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والتوبـة ال یـزول تأثیرهـا بـسبب احتمـال معـاودة الـذنب، لـذا فـإن المـسلم یكـرر . عن الخطـأ
  . اإلصالح دون یأس

 یتمثل في تغییره لملكات اإلنسان العلیا، فالفضیلة تنمـي هـذه الملكـات وترفـع زاء ثوابي،ج 
وفـي القـرآن الكـریم أمثلـة تثبـت أن ممارسـة . ًقیمة اإلنسان، والرذیلة تجعلـه سـطحیا مبتـذال

َُإن اإلنـسان خلـق هلو: " الخیر والشر تؤثر فـي الـنفس اإلنـسانیة، كمـا فـي قولـه تعـالى َ ُ ِْ َ َ ِ ِْ . ًعـاَّ
ًإذا مسه الشر جزوعا ُ َ ُُّ َّ َّ َ َ ًواذا مسه الخیر منوعا. ِ ُِ َْ ُ ََ ْ ُ َّ َ ٕ َإال المصلین. َ ِّ َ ُ ْ  ).22-19: المعارج" (َِّ

). الحــدود(واإلجــراءات العقابیــة ) التعزیــر(ویــشمل اإلجــراءات التأدیبیــة : الجــزاء القــانوني -
 .وهو یقع على الحواس الظاهرة، ویستهدف النظام االجتماعي

الجانـــب : ومـــن صـــور الجـــزاء الـــدنیوي. دنیـــوي عاجـــل، وأخـــروي آجـــل: الجـــزاء اإللهـــي -
ُومــن یتــق اللــه یجعــل لــه مخرجــا ویرزقــه مــن حیــث ال یحتــسب" المــادي،  َ َ ْ ُ َ ً ُ َ َ َِ ِ َّ ََّ ْْ ْ َْ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ -2: الطــالق" (َّ

ـــذین جاهـــدوا فینـــ"والجانـــب العقلـــي، ویتمثـــل فـــي الهدایـــة أو اإلضـــالل، ). 3 َوال ِ ِ َُّ َ َ َ ُْا لنهـــدینهم َ ََّ ِ ْ ََ
ََُســبلنا والجانــب الروحــي، ویتمثــل فــي التعــدیل الــذي تنتجــه األفعــال فــي ). 69: العنكبــوت"(ُ

َإن اللــه یحــب التـــوابین ویحــب المتطهــرین"العالقــة مــع اهللا،  َِ ِّ ََّ َ ُ ْ ُّ ُِّ ِ َُّ ُ ََ ِ َّ والجـــزاءات ). 222: البقــرة" (َِّ
َُأم حـسبتم َأن تـدخلوا " ي، ومحـرك للجهـد، الدنیویة لیست كافیة؛ ألنهـا ابـتالء، وجـزاء وقـائ ُ ْ َ ُْ ْْ ِ َ

َالجنة ولما یعلم اللـه الذین جاهدوا منكم ویعلم الـصابرین َِ َِّ َّ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ ُ َ َْ ُ ِ َِّ َُّ ِ َّ أمـا الجـزاء ). 142: آل عمـران" (ْ
َوانمــا توفــون ُأجــوركم یــوم "األخــروي، فهــو حــسابي محــض، وثمــرة نهائیــة للجهــد،  َ َْ ْ َ ْ ََ ُُ َ َّ ُ ِالقیامــةَِّٕ َِ َ ْ "

  ). 185: آل عمران(
 :النیة-رابعا

النیـــة : والنیـــة نوعـــان. النیـــة حركـــة تتجـــه بهـــا اإلرادة لتحقیـــق شـــيء معـــین، أو إلحـــرازه
والنیـة بمعنـى . بمعنى القصد، وهي موضـوعیة نفـسیة، تـرتبط بالعمـل الـذي تقـصد اإلرادة أداءه

والنیــة بمعنــى . الجهــد الــواعي إلیهــاالــدافع، وهــي غائیــة أخالقیــة، تــرتبط بالغایــة التــي یــسعى 
ٕتـصور المـرء لمـا یفعلـه؛ وارادة إحـداث الفعـل؛ وارادتـه بالتحدیـد : القصد تتضمن ثالثـة عناصـر ٕ

ًفال یدخل في باب األخـالق أي عمـل، إال إذا كـان شـعوریا، وارادیـا، وانعقـدت . على أنه واجب ًٕ
والنیـة الحـسنة . دة، وتحركهـا نحـو العمـلأما النیة بمعنى الدافع فهي التي تلهم اإلرا. علیه النیة

والقــرآن الكــریم لــم یحــرم الرفاهیــة الفردیــة واالزدهــار . توجــه اإلرادة الطائعــة نحــو اهللا جــل وعــال
ـــه التـــي َأخـــرج لعبـــاده والطیبـــات مـــن الـــرزق"الجمـــاعي كـــدافع للعمـــل،  ِقـــل مـــن حـــرم زینـــة الل ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ َ َ َ َِّّْ َ ََ ََ َ ِ َّ ْ ُ "

، ولكــن الحكمــة اإلســالمیة توجــه إلــى رؤیــة أعــراض الــدنیا المباحــة علــى أنهــا )32: األعــراف(
ٕغیـر جـدیرة أن تطلـب لـذاتها، وانمـا مـن أجــل اعتبـارات أخالقیـة تـصبح بهـا المباحـات مــستحبة  ُ

ًأخالقیا، أو مأمورا بها ً .  
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  :الجهد-خامسا
عنویـــة  هـــو العمـــل المـــؤثر الـــذي یـــصل بـــه اإلنـــسان إلـــى غایاتـــه، باســـتعمال قـــواه الم

ـــة، لكنهـــا قـــادرة بإرادتهـــا علـــى الوصـــول إلـــى الكمـــال . والمادیـــة والطبیعـــة اإلنـــسانیة غیـــر كامل
َقــد َأفلــح مــن زكاهــا"اإلنــساني،  ْ ََّ َ َ َْ ْ َوقــد خــاب مــن دســاها. َ ْ ََّ َ ََ ْ َ ّفقــد زود اإلنــسان ). 10-9: الــشمس" (َ ُ

ِواللــه َأخــرجكم مــن بطــون ُأ"بملكــات تمكنــه مــن االرتقــاء،  ُ ُ ْ َ ُِ َّْ َُ ْ ُمهــاتكم ال تعلمــون شــیئا وجعــل لكــم َ َُ َ َُ ََ َ ً ْ َ َ ُ ْ َْ َ ِ َّ
ـــصار واألَفئـــدة لعلكـــم تـــشكرون َالـــسمع واألَب ُ ْ َ َُ ْ َُ َّ َِ ََ َ َ ْ َ َْ ْ والقـــرآن الكـــریم یطالـــب باســـتخدام ). 78: النحـــل" (َّ

ْفــاتقوا اللــه مــا اســتطعتم" الطاقــة األخالقیــة، فهــو یحــث علــى طاعــة اهللا بكــل جهــد مــستطاع،  َُ َْ َْ َ َّ َُّ َ "
َیـا َأیهـا الـذین آمنـوا اتقـوا اللـه "، ثم یحفز التقدم األخالقي لتحقیق المثل األعلـى، )16: التغابن( ََّ ِ ََُّّ ُ َ ََ ُّ

ِحق تقاتـه ِ َُ َّ جهـد المقاومـة : وقـد فـرق القـرآن الكـریم بـین نـوعین مـن الجهـد). 102: آل عمـران" (َ
ر المیـول التـي تحـث علـى الـشر، وجهد المقاومة هو القوة القادرة على دفع تـأثی. والجهد المبدع

َوَأما من خاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس عـن الهـوى"  َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ََّ َْ ْ َ ِ ِّ َ َ َ َفـإن الجنـة هـي المـأوى. َّ ْ ََّ ْ َْ ِ َ َّ َ ِ -40: النازعـات" (َ
واالستمرار في جهد المقاومة یؤدي إلى تقلیـل الجهـد، والتلقائیـة فـي القیـام بالعمـل، حتـى ). 41

ُیتحقـــق الخلـــق، ویتحـــو أمــــا الجهـــد المبـــدع فیظهـــر فـــي ســـلم مـــن القــــیم . ل إلـــى طبـــع خـــاصُ
المتصاعدة، فأخالق القرآن الكریم أخالق واجـب وأخـالق خیـر، وهـدف الجهـد عنـد الـصالحین، 

وتتوازى في هذا السلم قوة الجهد المبدع مـع . یتمثل في الصعود للوصول إلى الكمال اإلنساني
دم الطاقــات المتاحــة علــى بــصیرة، ویراعــي مختلــف والجهــد المبــدع یــستخ. التـصاعد فــي القیمــة

وهـــو متبـــصر فـــي العواقـــب؛ ال یریـــد أن . العالقـــات بـــین الفـــرد وربـــه ونفـــسه والنـــاس أجمعـــین
ًیستهلك وقتیا، بل یركز على الدوام والثبات ُ .  

وقــد توصــلت الباحثــة مــن خــالل التحلیــل الــسابق لمبــادئ النظریــة األخالقیــة اإلســالمیة 
العمـل األخالقــي ال یكـون إال مــن إنــسان  تجمــع هـذه المبــادئ، وتتمثـل فــي أن إلـى فكــرة رئیـسة

ٍعاقـــل، ذي إرادة حـــرة االختیـــار تتحـــرك نحـــو النـــشاط الـــذي قـــصدته بجهـــد واع یوصـــلها إلـــى 
ًوقد بنى القرآن الكریم إطارا للتقدم األخالقي، فیه وسط أخالقي واجـب یـستطیع تحقیقـه . غایتها

لو هذا الوسط درجات كثیرة من القیم األخالقیة؛ لیضع كل فرد نفسه على الدرجـة كل فرد، وتع
  .ًالمناسبة له في سلم القیم، تبعا لطاقته المادیة، وطموحه األخالقي

ــــة  ــــة األخالقی ــــادئ النظری ــــم التوصــــل إلیهــــا مــــن تحلیــــل مب ــــة التــــي ت ــــى الرؤی ًوبنــــاء عل
یوضـح المفـاهیم التـي اعتمـدت علیهـا هـذه ) 1شـكل(ط اإلسالمیة، قامت الباحثة بتصمیم مخط

  .النظریة، والعالقة بین هذه المفاهیم
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 المفاهیم الرئیسة التي تضمنتها مبادئ النظریة األخالقیة اإلسالمیة) 1(شكل 
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یــة  األســس والتطبیقــات التربویــة المــستمدة مــن مبــادئ النظر-المحــور الثــاني
  :األخالقیة اإلسالمیة

ًبنـــاء علـــى مبـــادئ النظریـــة األخالقیـــة اإلســـالمیة؛ تـــم التوصـــل إلـــى األســـس التربویـــة 
  : التالیة

 . اإلیمان العمیق باهللا والیوم اآلخر أقوى المؤثرات في تنمیة األخالق .1
 .القرآن والسنة مصدران رئیسان للمعرفة والتربیة األخالقیة .2
 .المشاعر ال تحركه إال تحت رقابة العقلالعقل هو القائد للسلوك، و .3
ال یفقـد اإلنـسان حریتـه، ولكنـه ) اعمل، ال تعمل(أو ) واجب، مباح، محرم(وضع القواعد  .4

 .ینظم حیاته، ویقلل من األخطاء، ویقوي النشاط، ویركز الجهود ألداء أفضل
 .اإلنسان مسؤول عن أعماله أمام اهللا، ونفسه، واآلخرین .5
ّالطبیعــة اإلنــسانیة مــزودة بملكــات، تجعلهــا قــادرة بإرادتهــا الحــرة علــى الترقــي األخالقــي،  .6

 . والكمال اإلنساني
 .االستعانة باهللا مبدأ أساس لكل من أراد الوصول إلى الكمال األخالقي .7
 .األخالق قابلة لالكتساب والتعدیل، وكل ما یمكن اكتسابه یمكن تعلمه .8
 .التدرج في تعلم األخالق، واالرتقاء بها یتوافق مع الطبیعة اإلنسانیة .9

ًكثرة األوامر األخالقیة، وتنوعها یوسع األفق، ویفتح مجاال رحبا لحریة االختیار .10 ً. 
هنـاك عالقــة متبادلــة بــین األعمــال الــصالحة الظـاهرة والباطنــة، فكــل منهمــا تــنعكس علــى  .11

 .لحسنةاألخرى وتقویها، بشرط وجود النیة ا
للتوبـــة فـــي األخـــالق اإلســـالمیة وظیفـــة إصـــالحیة مـــؤثرة، تـــشمل الحاضـــر بالعـــدول عـــن  .12

 .  الخطأ، والماضي بإصالح آثاره ما أمكن، والمستقبل بتنظیم الذات وتغییر السلوك
الـــدین : وفقـــا للنظریـــة األخالقیـــة اإلســـالمیة، فـــإن العمـــل األخالقـــي تـــؤثر فیـــه أربـــع قـــوى .13

 .، السلطة االجتماعیة)القانونیة(األخالقي، السلطة الشرعیة ، الضمیر )مراقبة اهللا(
  :ًوبناء على األسس السابقة؛ استخلصت الباحثة التطبیقات التربویة التالیة

تعمیــق اإلیمــان بــاهللا والیــوم اآلخــر فــي نفــوس الطــالب بتوثیــق صــلتهم بكتــاب اهللا، وزیــادة  .1
 .معرفتهم باهللا بمختلف األسالیب الجاذبة

ب الرجـوع إلـى القـرآن والـسنة باعتبارهمـا مـصدرین أساسـیین للمعرفـة، خاصـة تعویـد الطـال .2
 .في مجال األخالق

 .تنمیة تفكیر الطالب، وتحذیرهم من آفات العقل كاتباع الهوى والتقلید األعمى .3
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ًاالعتماد في تعلیم األخالق علـى اإلقنـاع العقلـي والتفكیـر التـأملي، مـدعوما بإثـارة الجانـب  .4
 .الوجداني

 .یة الطالب بأهمیة القوانین في تنظیم حیاتهم، لیسهل علیهم تقبلها وااللتزام بهاتوع .5
ٕتوجیه الطالب إلـى التأمـل فـي أعمـالهم، ومحاسـبة أنفـسهم باسـتمرار، واصـالح أخطـائهم،  .6

 . وتقبل نتائج أعمالهم، وعدم تعلیقها على اآلخرین
 .مع االستعانة باهللارفع همم الطالب، وتقویة إرادتهم لبلوغ الكمال اإلنساني،  .7
ٕتعلـــیم األخـــالق ال یكـــون بفـــرض األوامـــر، وانمـــا بتـــوفیر الفـــرص واألســـالیب التـــي تجعـــل  .8

 . الطالب یسعى الكتسابها بإرادته الحرة
تدریب الطالب والتدرج معهم الكتساب األخـالق، وعـدم تحمـیلهم فـوق طـاقتهم، واالهتمـام  .9

 .دتهفي ذلك باستمراریة الجهد وثباته، ولیس كثرته وش
إعطـــاء الطـــالب الحریـــة فـــي اختیـــار أنـــشطة التـــدریب، ومظـــاهر الـــسلوك الحـــسنة التـــي  .10

 .ُّیرغبون فیها للتعبیر عن تخلقهم بالقیمة األخالقیة
تقویم أخـالق الطـالب یعتمـد علـى مظاهرهـا الـسلوكیة، علـى افتـراض أن الظـاهر انعكـاس  .11

 .ظاهرة والباطنةمع تعوید الطالب على التقویم الذاتي ألخالقهم ال. للباطن
 .تعمیق مفهوم التوبة وآثارها في نفوس الطالب كجزاء أخالقي إصالحي .12
وفقــا للقــوى المــؤثرة فــي العمــل األخالقــي؛ فإنــه یمكــن تحدیــد مــستویات التفكیــر األخالقــي  .13

 :بناء على النظریة األخالقیة اإلسالمیة في خمسة مستویات
  .یه أهواؤه دون مراعاة ألیة سلطة الذاتیة، حیث تتحكم ف):األدنى(المستوى األول 
، ویعنـي مراعـاة العـادات والتقالیـد ونظـرة المجتمـع للعمـل الـسلطة االجتماعیـة: المستوى الثاني
  .األخالقي
  .السلطة القانونیة، ویعني مراعاة األنظمة والقوانین وتجنب العقوبات: المستوى الثالث
  .ّالضمیر األخالقي، وفیه یقیم العمل وفق القیم األخالقیة الذاتیة: المستوى الرابع

  .ّ، وفیه یقیم العمل وفق أوامر اهللا، وما یرضیه)مراقبة اهللا(الدین : المستوى الخامس
االرتقــاء بتفكیـــر الطــالب األخالقـــي إلــى المـــستوى الرابــع والمـــستوى الخــامس، بمعنـــى أن  .14

  . د على مراقبة اهللایتكون لدى الطالب ضمیر أخالقي مستن
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  نماذج لتعلیم األخالق-المحور الثالث
 (Thelen, 1960)نموذج البحث واالستقصاء الجماعي  .1

بنـاء ) Herbert Thelen(ُّیعد من النماذج التعلیمیة االجتماعیة، طوره هیربرت ثیلین 
ــــة ) Dewey(علــــى أفكــــار دیــــوي  ــــة الفعالــــة إلعــــداد الطــــالب للمواطن حــــول المدرســــة التعاونی

  :الصالحة، ویتكون من المراحل التالیة
  .مواجهة الطالب لموقف محیر مخطط له، أو موقف تلقائي .1
  .استكشاف الطالب لردود األفعال نحو الموقف .2
  ..)تعریف المشكلة، األدوار والمهام(قیام الطالب بصیاغة خطة الدراسة  .3
  .المستقلة والجماعیةالدراسة  .4
  .یحلل الطالب سیر العملیة وتقدمها .5
  .إعادة النشاط، بمواجهة لذات المشكلة، أو بمشكلة ناتجة عن االستقصاء السابق .6

ویتمثــل دور المعلــم فــي التیــسیر والتوجیــه وتــوفیر مــصادر المعلومــات، وعلیــه أن یقــرأ 
النمـوذج بـشمولیته؛ حیـث یتـضمن ویتمیز . السلوك االجتماعي، واألكادیمي لطالبه لمساعدتهم

أهداف البحث األكادیمي، وعملیة التعلم االجتماعي، ویمكن تطبیقه في جمیع المـواد والمراحـل 
  ). 2011: جویس وویل(الدراسیة، ویعزز التواصل، واحترام القوانین، واستقاللیة التعلم 

ویالحظ أن هذا النمـوذج ال یـستهدف القـضایا األخالقیـة بـشكل مباشـر، ولكنـه یفتـرض 
أمـا مـا . ًأن السلوك االجتماعي المصاحب للبحث األكادیمي، یحقق أهدافا تتعلق بقیم المجتمع

  .یلي من النماذج، فإنها تستهدف القضایا األخالقیة بشكل مباشر
  (Kohlberg, 1963)نموذج التفكیر األخالقي  .2

فـي تطـور ) Lawrence Kohlberg(یقـوم هـذا النمـوذج علـى نظریـة لـورنس كـولبرج 
االهتمــام (قبــل التقلیــدي : التفكیــر األخالقــي، حیــث قــسم النمــو األخالقــي إلــى ثالثــة مــستویات

اتبـاع التوقعـات االجتماعیـة (، المـستوى التقلیـدي )بالنتائج الخارجیة المحسوسة المتعلقة بالـذات
ویـرى أنـه یمكـن مـساعدة األفـراد علـى ). تحدید المبـادئ األخالقیـة(بعد التقلیدي ، ما )الخارجیة

االنتقال من مرحلة ألخرى في هذه المستویات، مـن خـالل مناقـشة الموضـوعات األخالقیـة مـع 
أفــراد آخــرین یفوقــونهم فــي التفكیــر األخالقــي بمرحلــة واحــدة علــى األقــل، ویؤكــد أهمیــة مراعــاة 

ویـرى كـولبرج أن ). 150-148، 1982: الـشیخ(القیـة فـي البیئـة المدرسـیة العدالة والقیم األخ
أفــضل طریقــة الســتثارة التفكیــر األخالقــي تكــون بتعــریض الطــالب لمناقــشة معــضلة أخالقیــة 

)Moral Dilamma( وهــي عبــارة عــن موقــف تتــصارع فیــه قیمتــان، ویطلــب مــن الطــالب ،
  :تیار، ویتكون النموذج من الخطوات التالیةاختیار إحداهما، على أن یذكروا أسباب هذا االخ

  .یقرأ الطالب المعضلة األخالقیة أو یستمعون إلیها .1
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  .یحددون المصطلحات والمفاهیم .2
  .یتوصلون إلى قرار أولي، ویوضحون مبررات اتخاذ القرار .3
  .ّیقوم الطالب األسباب والمبررات التخاذ القرار .4
  .یه، ویقررون غیرهیؤكد الطالب على قرارهم، أو یعیدون النظر ف .5

ویتمثل دور المعلم في توفیر بیئة صـفیة مناسـبة . وتعتمد المناقشة على فاعلیة الطالب
إلجـــراء المناقـــشة، واإلصـــغاء للطـــالب، وتحفیـــزهم علـــى المـــشاركة، وتطـــویر مهـــارة المناقـــشة 

  . )2007: الجالد(لدیهم، واستخدام األسئلة السابرة والمشكالت البدیلة 
ویالحظ أن هذا النموذج یستهدف تنمیـة التفكیـر األخالقـي بغـض النظـر عـن المحتـوى 

  .األخالقي، أي أنه ال یهتم بذات القیم التي ینبغي تعلمها
  (Shaftel , 1967)نموذج لعب األدوار للقیم االجتماعیة  .3

ن عملیــة ، وتقــوم فكرتـه علــى أ)Fannie Shaftel(طـور هــذا النمـوذج فــاني شـافتیل 
لعــب األدوار تهیــئ عینــة للـــسلوك اإلنــساني، یظهــر فــي موقـــف لمــشكلة حقیقیــة، یــشارك فیـــه 

ویـساعد النمـوذج . بعض الطالب ویراقبهم البقیة، ویـساعدهم تفـاعلهم علـى الفهـم واتخـاذ القـرار
علـــى تحلیـــل القـــیم والـــسلوك الشخـــصي، وتطـــویر اســـتراتیجیات لحـــل المـــشكالت االجتماعیـــة، 

ى التعبیر عن الرأي، واالهتمام باآلخرین، واكتساب معلومات حول المشكالت والقـیم والقدرة عل
وتعتمـــد فائدتـــه علـــى نوعیـــة األداء التمثیلـــي، وعلـــى التحلیـــل الجـــدي للمـــضامین . االجتماعیـــة

  :ویتألف من تسع مراحل. الناتجة عن ذلك األداء
  .ملیة األدوارتحدید المشكلة واستكشاف تداعیاتها، شرح ع: إحماء المجموعة .1
   .تحلیل األدوار، واختیار العبي األدوار: اختیار المشاركین .2
 . كوضع خط األداء، ومراجعة توزیع األدوار: إعداد وتهیئة المسرح .3
  .معرفة المواصفات المطلوبة، وتحدید المهام: إعداد المراقبین .4
  .البدء بتمثیل األدوار، ومواصلة التمثیل حتى تتضح الفكرة .5
مراجعــة أداء األدوار، ومناقــشة القـضیة المركزیــة، والتهیئــة لــألداء : یم األدوارمناقـشة وتقیــ .6

  .التالي وتطویره
  .لعب األدوار التي روجعت، واقتراح الخطوات أو السلوكات البدیلة: إعادة التمثیل .7
  .كما في الخطوة السادسة: مناقشة وتقییم .8
  .مبادئ العامة للسلوكربط موقف المشكلة بالواقع، واستكشاف ال: تعمیم الخبرات .9
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ًویكـون المعلـم مـسؤوال عـن البـدء بالمراحـل المختلفـة، وقیـادة الطـالب أثنـاء كـل مرحلــة، 
وعلـى المعلـم تـشجیع الطـالب علـى . أما مضمون المناقشات والمشاهد فهـي مـسؤولیة الطـالب

ستكشاف الجوانـب المختلفـة للموقـف التعبیر عن آرائهم ومشاعرهم الخاصة، ومساعدتهم على ا
اإلشــكالي ومقارنــة اآلراء البدیلــة، والتأكیــد علــى وجــود طــرق عــدة ألداء الــدور الواحــد، وطــرق 

  ).2011: جویس وویل. (بدیلة لحل المشكلة
    (Oliver & Shaver, 1966-1974) نموذج االستقصاء القانوني .4

) James Shaver(افیر وجـیمس شـ) Donald Oliver(قـام كـل مـن دونالـد أولیفـر 
بوضع نموذج االستقصاء القانوني؛ لمساعدة الطالب على تعلـم التفكیـر المـنظم حـول القـضایا 

وتعتمــــد فكرتــــه علــــى أن التوصــــل إلــــى حلــــول للقــــضایا المثیــــرة للجــــدل فــــي نظــــام . المعاصـــرة
اجتمــاعي تتــصارع فیــه القــیم بــشكل طبیعــي؛ یتطلــب مــواطنین لــدیهم القــدرة علــى التحــدث مــع 

وتطبیــق هــذا النمــوذج یــؤدي إلــى إجــادة اإلطــار . بعــضهم، والتفــاوض النــاجح لحــل خالفــاتهم
العام لتحلیل القضایا؛ والقـدرة علـى تـشخیص وحـل المـشكالت االجتماعیـة؛ ویعـزز القـدرة علـى 
الحــوار المــؤثر مــع اآلخــرین، والمــشاركة االجتماعیــة، والقــیم الجماعیــة، واحتــرام وجهــات نظــر 

   :ون النموذج من ست مراحلویتك. اآلخرین
  .التوجه إلى القضیة بأن یقدم المعلم المادة، ویراجع الحقائق .1
  .یوظف الطالب البیانات لصیاغة قضیة عامة، وتشخیص صراع القیم .2
اتخاذ الموقف، حیث یبني الطالب األساس الذي یستند إلیه الموقف حسب مفاهیم القیمـة  .3

 .أو نتائج القرار
ٕجابیة والسلبیة للموقف المتخذ، وایضاح صراع القیم، وتثبیـت أولویـة استكشاف النتائج اإلی .4

 .كل قیمة
 .أسباب اتخاذ المواقف، واختبار المواقف، وتحدید المواقف المتخذة: مراجعة المراحل .5
تــشخیص الفرضـیات وتحدیــد مــدى عالقتهـا، وتحدیــد النتــائج المتوقعــة : اختبـار الفرضــیات .6

  .واختبار واقعیتها
ً مــسؤوال عـن البــدء بالمناقـشة، وتنظـیم ســیرها، لكنـه یعتمــد علـى الطــالب ویكـون المعلـم

. إلكمالها، وبعد فترة من المراس والخبرة یحقق الطالب الحد األعلى من الـسیطرة علـى العملیـة
وعلى المعلم الحفاظ على التوقد الفكري باحترام اآلراء وعدم تقییمها مباشرة؛ والتأكـد مـن دراسـة 

یة؛ والتعمق فـي أفكـار الطـالب بأسـئلة عـن عالقـة الفكـرة، وقوتهـا، ودقتهـا، جمیع جوانب القض
ویحتــاج تطبیــق النمــوذج إلــى مــصادر وثائقیــة تركــز علــى موضــوع . وعمومیتهــا، واســتمراریتها

  ).2011 :جویس وویل(المشكلة المعنیة، وهو مناسب لطالب المرحلة الثانویة 
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 ) Fisher, 1990-1995(فلسفي أو األخالقي االستقصاء ال .5
-Lipman, 1981(تعود فكرة هـذا النمـوذج إلـى األعمـال التـي قـام بهـا مـاثیو لیبمـان 

وقـام روبـرت فیـشر ). Garratt &Piper, 2012(الرائـد فـي تعلـیم الفلـسفة لألطفـال ) 1991
)Fisher, 1990-1995 (ــــة مهــــارات الت ــــذي یفتــــرض أن تنمی فكیــــر بتطــــویر النمــــوذج ال

ّباالستقـصاء الفلــسفي، یحـسن الــصفات الشخـصیة واالجتماعیــة للفـرد، ویــساعده علـى الــتخلص 
وهو أحد أشكال التدریس بـالحوار، الـذي ینمـي مهـارات التفكیـر والمهـارات . من السلوك السيء

االجتماعیــة، بطــرح األســئلة والحــوار بــین المعلمــین والطــالب، وبــین الطــالب أنفــسهم فــي بیئــة 
وقـد ركـز فیـشر علـى مجموعـة االستقـصاء كعامـل مهـم فـي ). Fisher, 2013( آمنـة تعلیمیة

ویــؤدي االستقــصاء األخالقـي إلــى تحقیــق . تعلـیم التفكیــر األخالقـي، وتكــوین القــیم واالتجاهـات
اكتــشاف القــضایا الشخــصیة؛ وتنمیــة وجهــات النظــر؛ واكتــشاف وجهــات : أهــداف عــدة، منهــا

ائم علـى التفكیـر واالسـتنتاج؛ واالنفتـاح العقلـي؛ والتـدریب علـى نظر اآلخرین؛ وصنع القـرار القـ
  ):2007: الجالد(التفكیر والتأمل، ویتكون النموذج من ست خطوات 

یجلس أفراد المجموعة بمـن فـیهم المعلـم، بحیـث یـستطیع كـل فـرد رؤیـة : تنظیم المجموعة .1
  . علیها المجموعةًاآلخرین وسماعهم، ویضع قائد المناقشة القواعد مسبقا، أو تتفق 

 . وقد یكون قصة، أو قصیدة، أو خبرة، أو سؤال مفتوح: التفكیر حول مثیر مشترك .2
طــرح األســئلة واألفكــار حــول المثیــر، وتكتــب األســئلة لتكــون مــادة : الــدعوة لطــرح أســئلة .3

  .متاحة لالستقصاء والبحث
 حـول الـسؤال، یعطى لكل فرد الفرصة لیعبـر عـن رأیـه ومـشاعره: مناقشة سؤال تم اختیاره .4

  .ویستمع الجمیع للمتحدث، ویحترم كل فرد أفكار اآلخرین وآراءهم
وذلــك باألنــشطة، والتــدریبات، أو بمزیــد مــن المناقــشة للتطبیــق : تنــشیط التفكیــر وتوســعته .5

 . وتوسیع األفكار الرئیسة
  .ویالحظ أن هذا النموذج یجمع بین التفكیر األخالقي واستهداف القیم األخالقیة

  :مالحظات عامة حول النماذج السابقة
 .تعتمد هذه النماذج بشكل كبیر على التفاعل االجتماعي والحوار والمناقشة الجماعیة .1
یتطلـب تطبیقهــا كفــاءة عالیـة مــن المعلــم فـي إدارة الحــوار بــین المتعلمـین، وتحفیــزهم علــى  .2

لنمـــوذج بـــشكل كمـــا أن علیـــه تحدیـــد المهـــارات الـــضروریة الالزمـــة الســـتخدام ا. المــشاركة
فعــال، وتــشخیص مهــارات طالبــه؛ لمعرفــة المهــارات التــي یمتلكونهــا لتعزیزهــا، والمهــارات 

 .التي تنقصهم لتدریبهم علیها
تتطلـب تـدریب المتعلمـین، والتـدرج معهـم فـي تطبیـق النمـوذج؛ للوصـول إلـى مـستوى جیـد  .3

 .من المهارات الالزمة لتحقیق أهداف النموذج
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 ال بـــد أن یـــصل المـــتعلم إلـــى مـــستوى مرتفـــع مـــن إدراك ســـلوكه لیحقـــق النمـــوذج أهدافـــه؛ .4
 .ضمن المجموعة

  .لم توضح هذه النماذج األسلوب المتبع في تقویم أثر النموذج .5
ــة الثانویــة فــي -المحــور الرابــع ــرح لتعلــیم األخــالق لطــالب المرحل  نمــوذج مقت

  :ضوء النظریة األخالقیة اإلسالمیة
ًتم تطویر هذا النموذج اعتمادا على األسس والتطبیقات التربویة المـستمدة مـن النظریـة 
ـــیم األخـــالق الـــسابقة فـــي بعـــض  ـــة اإلســـالمیة، إضـــافة إلـــى االســـتفادة مـــن نمـــاذج تعل األخالقی

النمــــو األخالقــــي لطــــالب المرحلــــة : ویتــــضمن النمــــوذج العناصــــر التالیـــة. إجـــراءات النمــــوذج
مـــوذج، مخطـــط النمـــوذج، تفـــصیل مراحـــل النمـــوذج، توجیهـــات الســـتخدام الثانویـــة، أهـــداف الن

  .النموذج
  النمو األخالقي لطالب المرحلة الثانویة  .1

ــــة . ً عامــــا18-15تقــــع الفئــــة العمریــــة لطــــالب المرحلــــة الثانویــــة بــــین  وتــــسمى المرحل
ـــداخلي المـــرتبط مرحلـــة الرقابـــة الذاتیـــة؛ حیـــث: األخالقیـــة التـــي یمـــرون بهـــا ـــذاتي ال  المراقـــب ال

وفــي هــذه المرحلــة . بــالوعي بالنظــام الخلقــي هــو الــذي یعمــل علــى محاســبة الــنفس، وتوجیههــا
ًیكــون شــعور الفــرد بأهمیــة االلتــزام الخلقــي أكثــر عمقــا ممــا ســبق، وتكتــسب المبــادئ األخالقیــة 

، وعالقــات، مــن قیمــة عظیمــة لدیــه، ویــشعر بحــساسیة مرهفــة نحــو مــا یقــوم بــه مــن تــصرفات
ـــة . حیـــث أهـــدافها، وضـــوابطها، وآثارهـــا َّویمكـــن أن تحفـــز ممارســـات المراهـــق فـــي هـــذه المرحل ُ

بـدوافع معنویــة بعیـدة، تتــضمن استحـضار عظمــة الخــالق، وأنـه مطلــع عـالم قریــب حفــیظ، وأن 
رد فــالف. یكـون الــسعي لرضـى اهللا مــن الغایـات الفاعلــة والمـؤثرة فــي اتجاهاتـه الخلقیــة والـسلوكیة

في هذه المرحلة لدیـه االسـتعدادات العقلیـة والنفـسیة التـي إذا اسـتثمرت فإنهـا تـساعد علـى بنـاء 
وطالــب المرحلــة ). 238، 2011: النغیمــشي(المراقبــة الذاتیــة فــي شخــصیته فــي وقــت مبكــر 

الثانویة في هذه الفترة العمریة یمكنه إدراك حقوقه وواجباته، والتعاون مع اآلخـرین، ویعـي آثـار 
وهــو فــي ). 162-160، 1972: زیــدان(تفاعلــه مــع النــاس، ویــشعر بالمــسؤولیة االجتماعیــة 

ًهذه السن لم یعد طفال یقبل كل ما یلقى علیه دون إدراك، فهو یرید أن یناقش ویفهـم مـا حولـه 
ویجــد لــه التعلیــل المعقــول، ویــضع معتقداتــه وقیمــه التــي اكتــسبها فــي مرحلــة الطفولــة موضــع 

والمراهــق لدیـــه نظــرة مثالیــة للحیــاة والنـــاس ). 202، 1972: الهاشــمي(حــیص المناقــشة والتم
ومع أن هذه النظرة تـدل علـى عـدم . تجعله حادا في نقد التصرفات التي یراها مخالفة للفضائل

إدراك المراهــق للفجــوة التــي تفــصل بــین النظریــة والتطبیــق، إال أنهــا تفــتح وعیــه علــى رؤیــة مــا 
 وصــواب وخطــأ؛ ممــا یؤهلــه لدرجــة جیــدة مــن الرشــد االجتمــاعي لــدى النــاس مــن خیــر وشــر

  ).16-14، 1430: بكار(ًمستقبال 
ونــستخلص مـــن العـــرض الــسابق للنمـــو األخالقـــي لطــالب المرحلـــة الثانویـــة أن هـــؤالء 
الطـالب قـادرون علـى الترقـي فـي تعلـم األخـالق، والوصـول إلـى المـستوى الرابـع والخـامس مــن 
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 للنظریة األخالقیـة اإلسـالمیة، حیـث الرقابـة الذاتیـة المـستمدة مـن مراقبـة ًالتفكیر األخالقي وفقا
وفي الوقت ذاته هم بحاجة إلى أسالیب تربویة واعیـة تتـضمن المناقـشة واإلقنـاع والتفاعـل . اهللا

  . مع اآلخرین لتحقیق هذا السمو األخالقي
  : أهداف النموذج-2
 . ٕوادراك تأثیر هذه الصلة في سلوكهممساعدة الطالب على تقویة صلتهم باهللا تعالى،  .1
 . تنمیة التفكیر األخالقي لدى الطالب .2
تنمیة القـیم األخالقیـة المـستهدفة فـي المـنهج الدراسـي كموضـوعات رئیـسة، أو مـشروعات  .3

 .مرتبطة بالمنهج
 .تدریب الطالب على األسالیب والمهارات التي یتمكنون من خاللها بناء قیمهم .4
 .تعوید الطالب على التقویم الذاتي وتحمل مسؤولیة أعمالهم .5
  :   مخطط النموذج المقترح-3

. مخطــط النمــوذج المقتــرح لتعلــیم األخــالق لطــالب المرحلــة الثانویــة) 2(یوضــح شــكل 
ویالحظ من هذا المخطط أن النمـوذج یتكـون مـن خمـسة مراحـل متتابعـة فـي خـط دائـري یعـود 

وهــي علــى .  منهــا بمــا یــسبقها مــن مراحــل وتــؤثر فــي الالحــقبعــضها علــى بعــض، وتتــأثر كــل
التمهید للقیمة األخالقیة، التعریف بالقیمة األخالقیة، التخطیط لبنـاء القیمـة األخالقیـة، : التوالي

  . ومرحلة سادسة مستمرة في جمیع المراحل وهي المتابعة والتقویم الذاتي. تنفیذ الخطة، التقویم
  
  
  
  
  
  
  
  
 : تفصیل مراحل النموذج المقترح-4
 

 النموذج المقترح لتعلیم األخالق في ضوء النظریة األخالقیة اإلسالمیة) 2(شكل 
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ًتوضــــیحا مفــــصال لمراحــــل النمــــوذج المقتــــرح، حیــــث ) 3(، )2(، )1(تعــــرض جــــداول  ً
، دور الطالــب، المهــارات التــي یحتاجهــا الطــالب اإلجــراءات، دور المعلــم: تتــضمن كــل مرحلــة

 .لتطبیق النموذج
 مرحلتا التمهید للقیمة األخالقیة والتعریف بها) 1(جدول 

 التعریف بالقیمة األخالقیة التمهید للقیمة األخالقیة المرحلة
ــــــــف  اإلجراءات تقــــــــدیم معــــــــضلة أخالقیــــــــة أو موق

  .إشكالي ومناقشته
 .تحدید القیمة األخالقیة

معالجــــــة معلومــــــات حــــــول مفهــــــوم 
القیمـــة، وأدلتهـــا مـــن القـــرآن والـــسنة، 
وعالقتهــا بالعقیــدة، وأهمیتهــا وآثارهــا 

 .على الفرد والمجتمع
تحدیـــد مـــستوى التفكیـــر األخالقـــي لـــدى  دور المعلم

الطــــــــالب باســــــــتخدام أحــــــــد المقــــــــاییس 
 .المطبقة في األبحاث العربیة

توزیــــع الطــــالب فــــي مجموعــــات غیــــر 
متجانـــــــــسة فــــــــــي مـــــــــستویات التفكیــــــــــر 

واالتفــاق معهــم علــى القواعــد . األخالقــي
 .المنظمة للمناقشات والعمل الجماعي

تقـــدیم المعـــضلة األخالقیــــة التـــي تــــدور 
 .حول القیمة األخالقیة المستهدفة

تــــشجیع الطـــــالب علــــى إنتـــــاج البـــــدائل 
الممكنـــــــة لحـــــــل المعـــــــضلة، ویـــــــسجلها 

 .مأمامه
إدارة المناقــشات بــین المجموعــات، دون 

 .أن یفرض رأیه أو یقیم آراءهم

توفیر مـصادر للمعلومـات إذا كانـت 
ـــــاب المدرســـــي غیـــــر  معلومـــــات الكت

علـــى أن تتـــضمن المـــصادر . كافیـــة
ــــــــــسنة  ــــــــــرآن وال ًنــــــــــصوصا مــــــــــن الق

 .والتفاسیر والشروح المعتمدة
ــــــــتعلم  ــــــــى ال مــــــــساعدة الطــــــــالب عل

م باســـــــــــتخدام اســـــــــــتراتیجیات الـــــــــــتعل
ـــــر  النـــــشط، ومـــــنحهم الفرصـــــة للتفكی

 .والتأمل
تنویـــع أســـالیب التعلـــیم مـــع التركیـــز 
علــــــــى الــــــــربط بــــــــالواقع والمناقــــــــشة 
والحـــــــــوار واالســـــــــتعانة بالقـــــــــصص 

 .وضرب األمثال

 .اقتراح البدائل الممكنة دور الطالب
تختــار كــل مجموعــة البــدائل التــي تراهــا 

 .مناسبة وتناقشها
اتخـــاذ القـــرار باختیـــار أحـــد البـــدائل مـــع 

ویعطــى كــل . توضــیح أســباب االختیــار
فــرد فــي المجموعــة الحــق فــي معارضــة 
ــــه  المجموعــــة وتــــسجیل قــــراره الخــــاص ب

 .التفاعل مع المعلم وطرح األسئلة
راء التعاون مع المجموعة وتبـادل اآل

 .والمعلومات
 .تنظیم المعلومات وتلخیصها
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 .وسبب اتخاذه
تعــــرض المجموعــــات قراراتهــــا وأســــباب 

 .اتخاذها، ویناقشونها
مهـارات . العمل الجماعي وقیـادة الفریـق المهارات

احتـرام . الحوار والمناقشة وطرح األسـئلة
 .وجهات نظر اآلخرین

. التعامــــل مــــع مــــصادر المعلومــــات
مهــارات جمــع المعلومــات وتنظیمهــا 

 .التفكیر الناقد. واستخدامها
  

 مرحلتا التخطیط لبناء القیمة وتنفیذ الخطة) 2(جدول 
 تنفیذ الخطة التخطیط لبناء القیمة األخالقیة المرحلة

رضــــا اهللا، غایــــات أخالقیــــة (تحدیــــد الغایــــات  اإلجراءات
  )خاصة بالقیمة

وضــع األهــداف والخطــوات اإلجرائیــة والجــدول 
 .الزمني

 .توقع عقبات التنفیذ واقتراح طرق حلها

  . تنفیذ خطة العمل-
 . حل مشكالت التنفیذ-

دور 
 المعلم

متابعــة الطــالب أثنــاء التخطــیط، مــع تــوجیههم 
ومـــساعدتهم علـــى التخطـــیط لتحقیـــق األهـــداف 

  :الرئیسة التالیة
ٕالفهــم العمیـــق للقیمـــة األخالقیـــة، واظهـــار هـــذا 
الفهـــم فــــي منــــتج كمقطـــع فــــدیو أو ملــــصق أو 

  .مشهد تمثیلي
تكوین اتجاهات إیجابیـة نحـو القیمـة األخالقیـة 

  .باألسالیب الفردیة أو الجماعیة المناسبة لهم
تطبیــق القیمـــة األخالقیـــة، وذلــك بتحلیلهـــا إلـــى 
مظاهرهـــــا الــــــسلوكیة المناســـــبة، والتــــــدرج فــــــي 

 .تطبیق هذه المظاهر
تعزیــــــز اكتــــــساب القیمـــــــة مــــــن خــــــالل نـــــــشر 
المعلومـــــــات والخبــــــــرات المكتـــــــسبة بالوســــــــائل 

 .لممكنة التي یفضلونهاا

  .مستشار
متابعــة التنفیــذ والمــساعدة علــى 

 .تجاوز العقبات
إدارة المناقــشات التــي تــتم أثنــاء 
عـــــــرض الطـــــــالب ألعمـــــــالهم، 
وطـرح أفكـارهم وآرائهـم حـول مـا 
تعلمــــــــــــوه بــــــــــــشكل فــــــــــــردي أو 

 .جماعي
مراجعــــة أعمــــال الطــــالب قبــــل 

 .نشرها
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دور 
 الطالب

المـــــــشاركة فـــــــي تحدیـــــــد الغایـــــــات واألهـــــــداف 
 .ًوالخطوات بناء على المعرفة المكتسبة

اختیــــار األنــــشطة والتقنیــــات والمــــصادر التــــي 
إمـا أن یوفرهـا (تساعدهم على تحقیق األهداف 

المعلــــم لهــــم بخیــــارات متعــــددة، أو یتــــرك لهــــم 
المجـــــال لیوفروهـــــا بأنفـــــسهم، علـــــى أن یطلـــــع 

 ).تهاالمعلم علیها للتأكد من مناسب
اختیـــــار وســـــائل نـــــشر المعلومـــــات والخبـــــرات 

إذاعــة مدرســیة، نــدوة، مواقــع : مــثال(المكتــسبة 
 ..)تواصل اجتماعي، عمل تطوعي

ــــالزم إلنجــــاز  ــــد الوقــــت ال توزیــــع العمــــل وتحدی
 .مهماتهم الفردیة والجماعیة

  .استحضار النیة أثناء العمل
القیـــام بالمهمـــات المـــسندة إلیـــه 

ه والتعـــــاون مـــــع أعـــــضاء فریقـــــ
  .إلتمام تنفیذ الخطة

بــذل الجهــد فــي التخلــق بالقیمــة 
 .والتواصي مع زمالئه بذلك

إعداد ملـف للمـشروع یوثـق فیـه 
الطالـــب جمیـــع أعمالـــه الفردیـــة 

 .أو الجماعیة التي قام بها
المــشاركة فــي عــرض األعمــال 

 .وطرح األفكار والتساؤالت
 

التفكیــر . مهــارة التخطــیط. العمــل ضــمن فریــق المهارات
ــــداعي والناقــــد ــــه . اإلب ــــادرة والتوجی مهــــارات المب

 .الذاتي

مهــــارات . العمــــل ضــــمن فریــــق
 .المبادرة والتوجیه الذاتي

 المتابعة والتقویم الذاتي ومرحلة التقویم) 3(جدول 
 التقویم المتابعة والتقویم الذاتي المرحلة

  .متابعة اكتساب القیمة اإلجراءات
 .التأمل والتقویم الذاتي

 .تقویم أثر التخلق بالقیمة
توظیــــــف النتــــــائج فــــــي تحفیــــــز الطـــــــالب 

 . ومساعدتهم، وفي تطویر النموذج
مالحظــــة الطــــالب فــــي جمیــــع  دور المعلم

المراحــــل لمتابعــــة تقــــدمهم فــــي 
 .اكتساب القیمة

 إعطـــــــــاء الطــــــــــالب التغذیــــــــــة 
ــــق ــــاء ســــعیهم للتخل  الراجعــــة أثن

ـــــــي الجانـــــــب  بالقیمـــــــة ســـــــواء ف
المعرفــــــــــــــي أو الوجــــــــــــــداني أو 
الـــــــسلوكي باســـــــتخدام أســـــــالیب 

  ).تقویم بنائي(التقویم المختلفة 

ام تقــــــویم أثـــــــر التخلـــــــق بالقیمـــــــة باســـــــتخد
بطاقـــــات : األدوات المناســــبة، ومـــــن ذلـــــك

المالحظـــــــة الـــــــسلوكیة، ملـــــــف الطالـــــــب، 
تقـــاریر الطـــالب الذاتیـــة، بطاقـــات التقـــویم 
الــذاتي، إشــراك أولیـــاء األمــور فــي عملیـــة 

اختبــــــارات مقالیــــــة وموضــــــوعیة . التقــــــویم
هــــذه األدوات . (لقیــــاس الجانــــب المعرفــــي

ًتــستخدم أیــضا فــي التقــویم البنــائي إضــافة 
  )يللختام



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

201 

  :  توجیهات الستخدام النموذج-4
ًالتفصیل الدقیق إلجراءات النموذج، ال یعنـي تقیـد المعلـم بهـا حرفیـا، ولكـن یمكنـه تكییفهـا  -

 .ًوفقا لطبیعة الموضوع، والطالب، والبیئة التعلیمیة؛ بشرط تحقق األهداف
 حـصص دراسـیة للقیمـة الواحـدة، خاصـة فـي بدایـة 5-4قد یـستغرق تطبیـق النمـوذج مـن  -

ویجـاب عـن ذلـك بـأن بنـاء القــیم ال . ة تنفیـذ إجراءاتـهلـذا قـد یؤخـذ علیـه طـول مـد. تطبیقـه
كمـا أن هـذا النمـوذج یتبـع أسـلوب الـتعلم المعتمـد . یمكن أن یتم فـي حـصة دراسـیة واحـدة

. على المشروع، الذي یمكن أن تتم بعض مهماته خارج الصف خاصـة فـي مرحلـة التنفیـذ
ًكس ذلك إیجابا على تحقیـق وكلما اكتسب الطالب المهارات الالزمة لتطبیق النموذج، انع

 . أهدافه، وتوفیر الوقت والجهد الالزمین لذلك
إضــافة إلــى القیمــة األخالقیــة المــستهدفة، فــإن كــل مــشروع ینفــذه الطــالب یتوقــع أن ینمــي  -

التعـاون، تحمـل المـسؤولیة الفردیـة والجماعیـة، احتـرام : ًلدیهم عددا مـن القـیم األخـرى مثـل
وترى الباحثة أن یطبق النموذج مرة أو مـرتین فقـط فـي كـل . علمآراء اآلخرین، الدافعیة للت

  .   ُّفصل دراسي؛ حتى ال یمل الطالب، وتقل جودة إنجازهم وحرصهم على التخلق بالقیمة
 .تقویم اكتساب الطالب للقیمة األخالقیة یعتمد على التقویم الواقعي -

تـــصمیم بطاقـــات تقـــویم تـــساعد 
 .الطالب على التقویم الذاتي

تـــــشجیع الطـــــالب علـــــى كتابـــــة 
التقــــاریر الذاتیــــة كــــأداة للتأمــــل 

 .والتقویم الذاتي

تشجیع الطالب الذین ارتقـى مـستواهم فـي 
اكتساب القیمة على االسـتمرار، ومـساعدة 
الطـــالب الـــذین لـــم یـــصلوا إلـــى المــــستوى 
ــــوب مــــن اكتــــساب القیمــــة بأســــالیب  المطل

 .ًمختلفة وفقا الحتیاجاتهم
إعــــادة قیــــاس مــــستوى التفكیــــر األخالقــــي 
لـدى الطـالب لمعرفـة مـدى تـأثیر النمــوذج 

 .علیه
دور 

 الطالب
ـــذاتي والتأمـــل الیـــومي  التقـــویم ال
فــــي أعمــــالهم، ومــــدى التــــزامهم 

  .بالقیمة
االســـــــــتمرار علـــــــــى المظـــــــــاهر 
الــــــسلوكیة الحــــــسنة، ومحاولــــــة 

  .التخلص من السلوك السيء
 .كتابة تقریر التأمل الذاتي

مراجعــــــة قــــــراراتهم التــــــي اتخــــــذوها لحــــــل 
المعـضلة األخالقیـة وبیــان أسـباب التراجــع 

  .عنها أو الثبات علیها
تقبـــــــل مالحظــــــــات معلمهــــــــم وزمالئهــــــــم، 
ًواعتبارهــا حــافزا لتحــسین الــسلوك والترقـــي 

 . األخالقي

 التفكیر التأملي والناقد المهارات
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ــ - د تنفیــذ النمــوذج، إال أن رغــم أنــه یمكــن االســتغناء عــن تقنیــة االتــصاالت والمعلومــات عن
هـــذه التقنیـــة ســـتزید مـــن فاعلیتـــه، وتوســـع مـــن أفـــق الطـــالب، وفرصـــهم للـــتعلم، وتكـــسبهم 
ًمهارات التعامل المثمر مع أدوات التقنیـة، التـي أصـبحت جـزءا أسـاس مـن الحیـاة الیومیـة 

الحـــصول علـــى : فـــالنموذج یمكـــن أن یوظـــف التقنیـــة فـــي جمیـــع مراحلـــه مثـــل. للطـــالب
ٕ والمــواد المــسموعة والمرئیــة، والتواصــل مــع المعلــم وبــین فــرق العمــل، واعــداد المعلومــات

ملفات اإلنجاز االلكترونیة، وتصمیم األنشطة والوسائط وأدوات التقویم، ونشر المعلومـات 
 . والخبرات باستخدام مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

  :ملخص نتائج الدراسة
  :الص النتائج التالیةبناء على محاور الدراسة، تم استخ

العمل األخالقي في النظریة األخالقیة اإلسالمیة ال یكون إال من إنسان عاقـل بـإرادة حـرة  .1
 . ٍتتحرك نحو النشاط الذي قصدته بجهد واع یوصلها إلى غایتها

النظریة األخالقیة اإلسـالمیة تراعـي الطبیعـة اإلنـسانیة والحیـاة الواقعیـة، وفـي ذات الوقـت  .2
 .ترتقي باإلنسان نحو المثالیة األخالقیة

تعلـــیم األخـــالق یحتـــاج إلـــى وقـــت، وجهـــد متـــدرج، وصـــبر؛ ألنـــه یـــرتبط ببـــاطن اإلنـــسان  .3
 .وسلوكه الظاهري

ٕامـر، وانمـا باإلقنـاع العقلـي واثـارة التفاعـل ٕتعلیم األخالق ال یتم بفرض السیطرة والقـاء األو .4 ٕ
 .الوجداني

تعلـــیم األخـــالق ینبغـــي أن یـــتم فـــي وســـط اجتمـــاعي تفـــاعلي آمـــن، یعتمـــد علـــى التعـــاون  .5
 .والمناقشة والحوار

دور المعلم في نموذج تعلیم األخالق یتمثل في تنظـیم المواقـف التعلیمیـة، وتهیئـة الفـرص  .6
تخلــق بالقیمــة األخالقیــة، ومتابعــة تقدمــه فــي الترقــي التــي تــساعد الطالــب علــى الــتعلم وال

 .األخالقي وتقویمه
للطالـــب دور أســـاس فـــي نمـــوذج تعلـــیم األخـــالق، حیـــث إن علیـــه القیـــام بعملیتـــي الـــتعلم  .7

والتخلـــق، مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع الفـــرص التعلیمیـــة المهیـــأة لـــه، وتحفیـــز ذاتـــه للترقــــي 
  .    األخالقي، والتأمل في أعماله وتحسینها

  :التوصیات
االسـتفادة مـن النمـوذج المقتــرح فـي تعلـیم األخـالق فــي مختلـف المنـاهج الدراسـیة، خاصــة  -

 .المناهج التي تستهدف غرس القیم، أو تتضمن مشروعات حیاتیة
اتبـاع طـرق االسـتنباط، واإلقنـاع العقلـي، والمناقـشة، والحـوار، والتطبیـق العملـي فـي تعلــیم  -

 .  تمد على التلقین والوعظ السطحياألخالق، وتجنب الطرق التي تع
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 .االهتمام بالنمو المهني للمعلمین والمعلمات في مجال تعلیم األخالق وتقویمها -
ـــة تتـــضمن اســـتراتیجیات تعلیمیـــة، ترشـــدهم لكیفیـــة تحقیـــق األهـــداف  - تزویـــد المعلمـــین بأدل

 .المتعلقة بتنمیة القیم األخالقیة
األخـالق، الـذي یتطلـب أنـشطة واقعیـة، ومواقـف تطویر البیئة التعلیمیـة لتتوافـق مـع تعلـیم  -

  . حیة یتفاعل معها الطالب
  :المقترحات

إجـــراء دراســـة بأســـالیب كمیـــة ونوعیـــة للتحقـــق مـــن فاعلیـــة النمـــوذج فـــي تنمیـــة األخـــالق،  -
 . وتحدید المشكالت التي یمكن أن تواجه الطالب والمعلمین أثناء تطبیقه

بتعلــیم األخــالق فــي المرحلــة الثانویــة فــي إجـراء دراســة حــول تــصور مقتــرح لمــنهج خــاص  -
  .ضوء مبادئ النظریة األخالقیة اإلسالمیة
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أثـــر اســـتراتیجیة األیـــدي والعقـــول فـــي ). 2019(الجبـــوري، معـــد صـــالح؛ وحمـــد، زیـــدان خلـــف 

اكتــــساب المفــــاهیم اإلســــالمیة عنــــد طــــالب الــــصف الخــــامس العلمــــي وتنمیــــة القــــیم 
  .409–389، )5 (26مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة، . األخالقیة لدیهم

  .دار العلوم، لبنان. تعلم القیم وتعلیمها). 2007(الجالد، ماجد زكي 
ترجمــة مجموعــة مــن أســاتذة التربیــة . (نمــاذج الــتعلم). 2011(جــویس، بــروس وویــل، مارشــا 

  .دار الكتاب الجامعي: غزة). بجامعة اإلمارات
قــیم اإلســالمیة أثــر اســتخدام طریقــة االكتــشاف فــي اكتــساب ال). 2012(الحبــار، نــدى لقمــان 

مجلة أبحاث كلیـة التربیـة . وتنمیة التفكیر التأملي لدى طالب الصف الخامس العلمي
  .34- 1، )1(12األساسیة، كلیة التربیة األساسیة، جامعة الموصل، العراق، 

دراســات جامعــة . األخــالق اإلســالمیة فــي رأي ابــن تیمیــة). 1977(حلمــي، مــصطفى محمــد 
  .69- 57، 1الملك سعود، 
ـــــق . (دســـــتور األخـــــالق فـــــي القـــــرآن). 1973(دراز، محمـــــد عبـــــد اهللا  تعریـــــب وتحقیـــــق وتعلی

  .مؤسسة الرسالة، بیروت). عبدالصبور شاهین
تحلیــل القــیم األخالقیــة اإلســالمیة المتــضمنة فــي محتــوى مقــرر ). 2013(الدوســري، خــذعان 

معــة الملـــك رســـالة ماجــستیر، جا. الحــدیث والثقافــة اإلســالمیة للـــصف الثــاني الثــانوي
  . الریاض: سعود

تقـــویم أداء معلمـــات العلـــوم فـــي تـــدریس مقـــرر ). 2013(الرویثـــي، إیمـــان والروســـاء، تهـــاني 
رســـالة التربیــة وعلـــم الـــنفس، . الــصف األول المتوســـط وفــق معـــاییر مقترحـــة للتــدریس

  .116- 93، 42السعودیة، 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

205 

 اإللكترونــي لتنمیــة بعــض قیــاس فاعلیــة تــصور مقتــرح باســتخدام التعلــیم). 2012(زایــد، غــادة 
مجلة الجمعیـة التربویـة . القیم األخالقیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة في مادة التاریخ

  59-13، 43للدراسات االجتماعیة، مصر، 
القـــیم التربویـــة المتـــضمنة فـــي مقـــرر التربیـــة اإلســـالمیة المطـــور ). 2012(الزهرانـــي، حـــسین 

: رسالة ماجستیر، جامعـة أم القـرى. لعربیة السعودیةللصف الرابع االبتدائي بالمملكة ا
  .مكة المكرمة

القیم التربویة المتضمنة في كتاب لغتـي المقـرر للـصفوف األولیـة ). 2014(الزهراني، عبد اهللا 
: رسـالة ماجـستیر، جامعـة أم القـرى. في المرحلة االبتدائیـة بالمملكـة العربیـة الـسعودیة

  .مكة المكرمة
األســالیب القرآنیــة فــي معالجــة األخطــاء األخالقیــة وتطبیقاتهــا فــي ). 2014(الزهرانــي، یحیــى 

  . مكة المكرمة: رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى. الواقع التربوي المعاصر
. النمـــو النفـــسي للطفـــل والمراهـــق وأســـس الـــصحة النفـــسیة). 1972(زیـــدان، محمـــد مـــصطفى 

  .منشورات الجامعة اللیبیة
القــیم األخالقیـــة المتــضمنة فـــي مقــررات العلـــوم الــشرعیة للمرحلـــة ). 2010(الــسقاف، یوســـف 

رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، جامعـة . المتوسطة بنین فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة
  . مكة المكرمة: أم القرى

دور منــاهج العلــوم الطبیعیــة فــي تنمیــة القــیم العلمیــة لــدى طــالب ). 2013(الــسلمي، ســلیمان 
ن وجهـة نظـر معلمـي ومـشرفي العلـوم الطبیعیـة واتجاهـات الطـالب المرحلة الثانویة مـ

  . مكة المكرمة: رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى. نحوها
رسالة ماجـستیر، جامعـة الملـك عبـد . األخالق في القرآن). 1976(الشبل، عبد العزیز صالح 

  .مكة المكرمة: العزیز
ـــة القـــیم األخالقیـــة المتـــضمنة ). 2010(الـــشملتي، عمـــر  فـــي كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة بالمرحل

، 68دراسـات تربویــة ونفــسیة، . المتوسـطة بالمملكــة العربیـة الــسعودیة وطـرق عرضــها
59-95 .  

حولیـــة كلیـــة التربیـــة، قطـــر . البحـــوث النفـــسیة فـــي التفكیـــر الخلقـــي). 1982(الـــشیخ، ســـلیمان 
1)1( ،131 -159.  

أثــر ). 2019( والمحــرزي راشــد ســیف العجمــي، زینــب عبــاس؛ والعیاصــرة، محمــد عبــدالكریم؛
برنــامج تعلیمــي مــستند إلــى مكونــات الــذكاء العــاطفي وفــق نمــوذج جولمــان فــي تنمیــة 

-مجلــة الدراســات النفــسیة والتربویــة. الــسلوكات األخالقیــة فــي مــادة التربیــة اإلســالمیة
  .299–275،)2(13جامعة السلطان قابوس، 
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دار : القـــاهرة. الم بـــین النظریـــة والتطبیـــقاألخـــالق فـــي اإلســـ). 1986(عـــزام، محفـــوظ علـــي 
  .الهدایة

درجــة تــضمین المنظومـــة القیمیــة فــي كتــب الدراســات االجتماعیـــة ). 2013(العــسافي، عبیــد 
مكــــة : رســــالة ماجــــستیر، جامعــــة أم القــــرى. والوطنیــــة المطــــورة للمرحلــــة المتوســــطة

  . المكرمة
 العربیة بالمرحلة الثانویـة فـي ضـوء تقویم مستوى أداء معلمات اللغة). 2011(العشیوي، وفاء 

رسـالة ماجـستیر، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود . مهارات التدریس اإلبـداعي للبالغـة
  .الریاض: اإلسالمیة

عقیـــدة التوحیـــد أســـاس للتربیـــة األخالقیـــة النظریـــة ). 2011(الغنـــام، محمـــد عبـــد القـــوي شـــبل 
ـــة. دراســـة تحلیلیـــة مـــن المنظـــور اإلســـالمي: والتطبیـــق  التربیـــة، جامعـــة األزهـــر، مجل

2)146( ،595 -661.  
القـــیم التربویــــة المتـــضمنة فـــي كتــــاب الریاضـــیات المطــــور ). 2013(القرشـــي، عبـــد الــــرحمن 

  . مكة المكرمة: رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى. للصف الرابع االبتدائي
فلـسفة التربیـة اإلســالمیة دراسـة مقارنـة بــین أصـول التربیــة ). 2008(الكیالنـي، ماجـد عرســان 

  . دار القلم: دبي. اإلسالمیة والفلسفات التربویة المعاصرة
دراسـة تقویمیـة لـألداء التدریـسي لمعلمـي التربیـة االسـالمیة للمرحلـة ). 2012(المالكي، مـسفر 

مكـــة : رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة أم القـــرى. شاملةالثانویـــة فـــي ضـــوء معـــاییر الجـــودة الـــ
  .المكرمة

القــیم التربویــة فــي كتــاب لغتــي المقــرر علــى الــصف األول ). 2012(المــدخلي، محمــد عمــر 
  .713-679، )147(1التربیة، جامعة األزهر،. االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة

 وتطبیقاتهــا عبــر العــصور دراســة النظریــة التربویــة). 2014(المیمــان، بدریــة والــسالوس، منــى 
الجمعیـــة العلمیــة الــسعودیة لعلــوم العقیــدة واألدیـــان . تحلیلیــة مــن المنظــور اإلســالمي

  .المدینة المنورة: والفرق والمذاهب
ـــم الـــنفس الـــدعوي دراســـات نفـــسیة تربویـــة لآلبـــاء ). 2011( النغیمـــشي، عبـــدالعزیز محمـــد  عل

  .اضالری: دار المسلم. 3ط. والدعاة والمربین
دراســات فــي علــم الــنفس . 2ط. علــم الــنفس التكــویني). 1972(الهاشــمي، عبدالحمیــد محمــد 

  .بیروت: الحدیث
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