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 مقال بعنوان: 
 االقتصادية التنمية حتقيق يف والتعليم القيم أثر

 :مـقــدمـــــة
نجــد أن كــل  ،العمــ م اتجتماةيــة باةتبارهــا ةمــ م تتــداخل مــض بع ــ ا الــبعض إن          

.  ةمم اتجتماع أحد العم م اتجتماةيـة ليقدم ما ه  أف ل لحياة اإلنسان ةمم يساند اآلخر
إلنسان  تكيفه اتجتماةي بما يت منه من نظريات  فمسفة تق م ةمـ  الذي يناقش سم ك ا

لـذا نجـدق قـد اسـتحدث ةـدة فـر ع تخننـية مـن  ،مساةدة الفرد أحاديا  جماةيا  مجتمعيا
شــهن ا تعطــ  قــدر أكبــر مــن اتتســاال لمتعيــرات اتجتماةيــة  اتقتنــادية  السياســية ليكــ ن 

ة الظـ اهر  المشـك ت المعانـرة ةمـ  مختمـ  أكثر دقة ف  تحميل األفعال  األنشـطة  دراسـ
فكـان ةمـم اتجتمـاع اتقتنـادي الـذي يبحـث فـ  دراسـة النشـاط اتجتمـاةي  ،ن احي الحياة

 فــ  كيفيــة إشــباع حاجاتــه المتعــددة فــي ظــل مــ اردق  ،لمفــرد  كيفيــة حنــ له ةمــ  الــدخل
  (3)المحد دة .

مــم اتجتمــاع اتقتنــادي مــن حيــث  هــذا التعريــ  ي  ــي الطبيعــة اتجتماةيــة لع          
 اتجتمـاةي المرتبطـة بـبعض األنشـطة اتقتنـادية  اإلنسـانيالسـم ك  ك نه يدرس مجـاتت

 من خ ل البناء الس سي ل جي لممجتمض من قيم  ةادات  تقاليد  مبادئ  ثقافة 
فمسـفة النظام اتقتنادي الذي تتحقال به التنمية يستند في المقـام األ ل إلـ   إن          

، أ  إنتـاجين ، أ  فـتحقيقـه تت من اتنسجام بـين العنانـر المك نـة لـه ك ـد  ير ـب فـي
.  ممـا تشـك تحققه التنميةإطار قان ني  اجتماةي  سياسي، هذق العنانر الث ثة هي ما 

فيــه أن ةننــر الفــرض  اإلطــار القــان ني  اتجتمــاةي  السياســي يت قفــان ةمــ  القــيم التــي 
ــ  الجماةــ ــة تســيطر ةم ــيم الدينيــة  األخ قي ــ  أن القــيم مشــتممة ةمــ  الق ة،   هــ  مــا يعن

أمــا ةننــر  ،التنميــة اتجتماةيــة يمكن ــا أن تــؤثر فــي النظــام اتقتنــادي الــذي يتجــه إلــ  
فإنــه ت يت قـ  ةمــ  القــيم بــل ةمـ  درجــة تقــدم العمـ م  تطبيق ــا فــي مجــال  اإلنتــاجيالفـن 
  (2) عر  بالتكن ل جيايت ق  ةم  ما ي أي ، اتست  ك اإلنتاج
 التي  ، ُنظم اإلس م التي تحكم ج انب اإلنسانية يشتمل كل نظام من ا ةم  القيم         

 التـي  ،ثـم ةمـ  األ امـر  النـ اهي ،ي ع ا اإلس م في المقـام األ ل مـن التـهثير فـي الحيـاة
ة،  التــي ي ــع ا ، ثــم تــهت  العق بــات الزاجــر مــن التــهثير المقــام الثــاني فــي  ــع ا اإلســ م 

اإلس م في المقام الثالث من التهثير  يمجه إلي ا ةندما يتخط  النـاس القـيم   ت يسـتمع ن 
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.  انط قا من هذا فـإن القـيم التـي تحكـم شـت  مجـاتت الحيـاة دينيـة كانـت أم لألمر  الن  
 اجتماةيـــة أم ترب يـــة أم سياســـية أم اقتنـــادية ... الـــت تنـــدرج كم ـــا تحـــت مســـم  القـــيم
ـــيم اإلســـ مية  ـــدرج كم ـــا تحـــت مســـّم  الق ـــة أم اقتنـــادية...  يرها تن اإلســـ مية  الترب ي

 (1) الترب ية . 
 قــد كــان الــدافض  ، بــه تكــ ن ةمــارة األرض ، اتقتنــاد يــهتي  ــمن مق مــات الحيــاة     

 يق   راء القفـزات العمميـة  ،اتقتنادي ه  الذي يق   راء اكتشافات اإلنسان  اختراةاته
ـــد أن نـــار العمـــم  ال ـــداها اليـــ م ...  بع ـــت م ـــي بمع ـــا البشـــرية  الت ـــي قفزت  ح ـــارية الت

ــا أداة التطــ ر اتقتنــادي ت يمكــن أن نعنــ  بــه ةمميــة إنشــاء بنــك أ  تشــييد   التكن ل جي
    (2)بل ه  تشييد  تشكيل لإلنسان ،مننض أ  تنفيذ مشر ةات اقتنادية فحسب

ــاال ةممــاء اتجتمــاع  ات      ــض  يشــير اتف ــ  دف ــهثير المباشــر ةم ــيم ل ــا الت قتنــاد أن الق
 تبــدأ ةمميــة  ،التنميــة اتقتنــادية  جعم ــا مســتدامة، باةتبــار أن مــا  ج ــان لعممــة  احــدة

التنميــة منــذ النشــهة األ لــ  لألبنــاء مــن خــ ل التربيــة ةمــ  أســس القــيم اإليجابيــة  نجــاح 
 العممية التعميمية.  

ــيم المســتقر  المث     درةــاو  اقيــاو   ،مــر الــذي ي اجــه متطمبــات العنــر الحــديث يعتبــر التعم
لممشك ت التي ت اج  ا الد لة فـي المـ ارد  النفقـات  السـم ك اتسـت  كي   حيـث التربيـة 
 التعميم من ةنانـر التنميـة فـ  اإلةـداد لمعمـل  فقـاو لمقـيم المر ـ ب في ـا مـن ناحيـة  مـن 

نســان اقتنــاديا مــن حيــث إةــدادق ناحيــة أخــرا   التعمــيم مــؤثر فــي تكــ ين شخنــية اإل 
نتاجية العمل . فمست ا تعميم اإلنسـان  نظرتـه لمعمـم  أتباةـه لألسـم ب العممـي  لمم اطنة  ا 

 كـل هـذا يـؤثر فـي إنتاجيـة ةممـه  بالتـالي فـي ،في حياته  آرائه نح  األسـرة ...  يـر ذلـك
ل ا الـد ر األساسـي ككل  مما يجعمه أداة اقتنادية  نادي اتقت اتجتماةيةممية اإلنتاج 

   (3)في التنمية المستدامة .
 بعــد أن تعــرض المجتمــض إلــ  متعيــرات نظاميــة  بنائيــة أدت إلــ  تــده ر الكثيــر مــن     

اتتجاهـــات  الســـم كيات التـــي كبمـــت المجتمـــض بالمشـــك ت فـــي النســـال القيمـــ   التعميمـــ  
لبحـث ةـن القـيم  التعمـيم ق ـية ا  كان تبـد مـن مناقشـة (4)البناء اتقتنادي  في  بالتالي

                                                           
سمسمة الدراسات  البح ث  ،اإلنسانيترشيد السم ك  في د رها  اإلس ميةالقيم  :ي س  إبراهيمي س  ( 3

 5ص  م، 3776 ،س مياإلمركز نالي كامل ل قتناد  ،(33رقم ) ةاتقتنادي
 ةيالتربند ة  ،البيت  المدرسة في لألبناء اإلس ميةالتربية اتقتنادية  :القا يسعيد إسماةيل ةثمان ( 4

 كامل، يمركز نالبالقاهرة،  األزهرجامعة  –مركز الدراسات المعرفية  ،اإلس م في  اإلنمائيةاتقتنادية 
 3ص م، 5115

  
 62ص  ،3775 ،مكتبة اتنجم  المنرية ،القاهرة ، التنمية اتقتناديةالتعميم  :محمد نبيل ن فل( 5
 ،الرياض، مكتبة الحرمين ،أسس  مبادئ  أهدا  اإلس ميمحسن الطريق : اتقتناد اهلل ةبد ال( ةبد6

 52ص ،هـ3231 ،5ج
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اننـــرا  األبنـــاء ةـــن اإللمـــام بق ـــايا التنميـــة  ة قت مـــا بتحقيـــال التنميـــة خانـــة بعـــد 
ةــدادق ترب يــاو  تعميميــاو مــن خــ ل األســرة  المنــاه  التعميميــة   مشــك ت ا  ةــدم مشــاركته  ا 

 الم مـن   حرمان العـشك ت القائمة التي ت اجه مجتمعه الدراسية في م اج ة األزمات  الم
أنظمة  تشريعات تحقال الخير  الرفاهية لمناس  تحجب انتشـار الفسـاد  الربـا بكافـة نـ رق 

 .  لتمسك بالدين القيم ةماد اإلنسانالمعام ت المحرمة  لذا فقد ا جب  ر رة ا  أل انه في
 :لمبحث المن جي اإلطار

 :البحث إشكاليةــــ  3 
تم طرحه من قبل الباحثين في ةدة ج انب   إت م   ع التنمية قد  أنبالر م من          

أن المتعيرات الحي ية ف  حياة المجتمعات بسبب تنارع األجيـال  سـرةة التقنيـات الحديثـة 
أحدثت ا الث رات الشعبية   قـد جعمـت الكثيـر  التي التعيرات البنائية  النظامية  ،ف  اتتنال

اهن ةندما نرا ما تعانيه مجتمعات الـد ل خانة ف  ال قت الر  اإلشكاليةما زال يتنا ل تمك 
 تده ر ف  النسال القيم  مما جعل هنـاك الكثيـر  التعميميف  المست ا  التدنيالنامية من 

 التنميـة بشـكل  اتقتنـاديتعان  من ا هذق الد ل  خانة فـ  التخمـ   التيمن المشك ت 
لنسال القيمي  التعميمـ  ا شقيلمتنمية اتقتنادية  األساسياتمن  أنةام .   يشير البحث 

 الســـنة النب يـــة لألخـــذ بهســـباب التنميـــة  اإلســـ ميةخانـــة المتفـــال ةمي ـــا فـــ  الشـــريعة 
يتحــدد ةمي ــا  التــيالقــيم  :اتقتنــادية .  يتبنــ  البحــث اشــكاليته مــن ةــدة منطمقــات أ ل ــا

 ،نميـةالبشرية  الـذين ُيعدـد ا قـ ام الحيـاة فـ  ةنانـر الت األنماطاتتجاهات  السم كيات من 
 ةننرياتقتناد حيث يرتبط بمق مات  ةدة نظريات تساةد ةم  نمائه من خ ل  : ثاني ا

مـن خـ ل أكثـر أهـم  اتقتنـاديةالقيم  التعميم   ثالث ا  أهمية تربية  تعميم النشء التربيـة 
د ر القـــيم  :، رابع ـــا) األســـرة  المدرســـة( ةـــن هـــذا الــد رالمؤسســات الترب يـــة المســـئ لة 

 مـن جانـب  ،خانـة هـذا مـن جانـب  اتقتنـادية آثارهما ف  تدةيم التنمية ةامـة   التعميم
آخــر يكــ ن لمبحــث أهميتــه النظريــة فــ  محا لتــه تقــديم بنــاء معرفــي بــالقيم المشــتقة مــن 

 الســنة النب يــة الشــريفة بعـد تعــُرض المجتمعــات لتــده ر الكثيــر من ــا،  اإلســ ميةالشـريعة 
المؤثرة  اتقتنادية النشهةالمساةدة لممؤسسات التعميمية ةم  القيم الترب ية  إل  باإل افة

كما يقترح البحث ت نـياته  مقترحاتـه فـ  بنـاء  ،ب  شك ف  معدتت التنمية بكافة ج انب ا
 .  اإلس مي اتقتناد نماء 

 :إشكالية البحث  تساؤتته
ليم التي تساةد ةمـ  تتمثل مشكمة البحث في ةدم اتهتمام بمنظ مة القيم  التعا          

حيث أن مست يات التعميم من حيث ج دت ا متدنية ةن  ،تحقيال التنمية في البمدان النامية
خرجـات النسـال التعميمـي بسـ ال المست ا العالمي  معظم تمك الد ل تعان  من ةدم ربـط م

ــال العمــل ــة الداةمــة لتحقي ــيم األخ قي ــة  طبيعــة منظ مــة الق ــ  ن ةي ــر ةم ــذي أث   األمــر ال
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. كما تتمثـل مشـكمة البحـث فـي مـدا فاةميـة القـيم  المسـت ي تت نم  اقتنادي مرتفضدمع
ــــة  ــــ  ت ج ات ــــا اتجتماةي ــــة بمختم ــــ  التنمي التعميمــــي مــــن المنظــــ ر السســــي ل ج  ةم

بسـبب  اإلنسـانيحي ية ترتباط ا بالسم ك األكثر تعر او لممتعيرات ال هي اتقتنادية حيث 
الشـعبية  أدت لتعيـرات فـي البنـاء القيمـ   المعرفـي محـدثاو تسارع أنماط اتتنـال  الثـ رات 

بد رق تعيرات نظاميـة  بنائيـة فـي األنمـاط السـم كية مـن حيـث العمـل  اإلنتـاج  اتسـت  ك 
 الذي يؤثر ب  شك في معدتت التنمية ارتفاةاو  هب طاو .

 ـــ  أهدا  البحث:5
  مف  م القيم  تننيف ا  مست يات اتحديد. 
 التنمية المستدامة  التنمية اتقتنادية  في ر القيم ت  يي د 
  م اج ة المشك ت التنم ية لمد لة  فيت  يي د ر التعميم 
  المشـاركة  إلـ ي اج  ا الط ب ف  التعمـيم لمت نـل  التيكيفية التعمب ةم  المشك ت

 . اتقتناديف  التنمية  السم ك 
 ادية من خ ل المؤسسات الترب ية معرفة أثر ج دة التعميم ف  التنمية اتقتن 
  ـــ الت نـــل ـــاء القيمـــ   إل لمشـــباب فـــ    المعرفـــيمقترحـــات تســـاهم فـــ  إنـــ ح البن

 لرفض كفاءة  تحسين د رهم ف  تنمية المجتمعات اإلس مية .  اتقتناديةالمعام ت 
 تساؤتت البحث:  ــــ1

  ؟ف  المجتمض  ما مست يات تننيف اماهية القيم 
  ة قته  بالتنمية ؟ما د ر القيم  
 1 التنمية اتقتنادية ؟ في الجامعيما د ر التعميم 
  التنمية اتقتنادية ؟ إل ت اجه المؤسسات التعميمية ف  ال ن ل  إل ما المشك ت 
  ؟مــا الت نــيات  لألبنــاءمــا أثــر جــ دة السياســة التعميميــة ةمــ  النشــهة اتقتنــادية

حسـين اتقتنـاد اإلسـ مي  التقـدم فـ  يمكن تقـديم ا لممجتمـض لت التي المقترحات 
 التنمية اتقتنادية؟

ه يقــ م ب نــ  مــن منطمــال أنــ ال نــفييســتخدم البحــث المــن   ــــــ مــن   البحــث:  2 
الترب يـة المتعمقـة بتنشـئة األبنـاء   األسـاليبلمـد ر  التعميمـي النسـال  ي تحميل ال اقض القيم
 . الت سض ف  التنمية اتقتنادية  من شهن ا نماء اتقتناد  التيالنشهة اتقتنادية 
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 ـــ منطمحات البحث: 3 
ــة فــي :اتقتنــاد ةتدالــه،  ) اســتقامة)القنــد(  :المع ــال  ا  ــيالقنــد الطري النفقــة ( لــم  ف

ـــم يبحـــث  ـــر،  )اتقتنـــاد( ةم ـــم يقت ـــيينـــر   ل ـــض  ف ـــاج  الت زي الظـــ اهر الخانـــة باإلنت
 :يما يتعمال باتقتنـاد انـط حاو أما ف (5)تخ ض ل ا. التي يكش  ةن الق انين   اتست  ك

فـالت زيض فالتسـ يال مـن  اإلنتـاجف   يعني النشاط الذي يمارسـه البشـر بـدءاو مـن ةمميـات 
. أمــا ةـــن الماديـــة أ الطبيعيــة  أ خــ ل اســتع ل كافـــة المــ ارد المتاحــة ســـ اء البشــرية 

 إدارةسـة ُسـبل يعنـ  بدرا التـياحد العمـ م اتجتماةيـة   يق ل ةمماء اتقتناد أنه :مف  مه
ذلــك البيانــات  المعم مــات  المرافــال  فــي اســتع ل المــ ارد الطبيعيــة  البشــرية  الماديــة بمــا 

حاجــات البشــر  إشــباع إلــ  رؤ س األمــ ال  المــ اد الخــام   يرهــا بحيــث ي ــد    األبنيــة
  أمـا التعريـ  (6)المتـ فرة   اإلمكانيـاتظـل المـ ارد  فـي متطمبـات م  اإلنسـانية المجتمعات 

مف  م ةمـم اتقتنـاد هـ  ذلـك العمـم الـذي يقـ م  بتـ فير  ت زيـض  تـر ي  السـمض  :اإلجرائي
ــك  ــ  الخــدمات بهف ــل الطــرال مســتندا فــي ذل القــيم  ال ــ ابط التــي   ــعت ا الشــريعة  إل

 مســتخدما بنــاءا معرفيــا يقــ م ةمــي العمــم الحــديث  مســتثمرا لممــ ارد البشــرية  ،اإلســ مية
 الم ارد  هذا يجعل منه أحد أن اع العم م السم كية .  إدارةأنه ةمم  ، أية المتاحة المادي
كممـة قــيم جمـض لكممــة قيمـة  هـي الشــا ذ  المقـدار أ  الــثمن .  :ُيقنـد ب ــا لع يـاو  القـيم:

يتميـز ب ـا البشـر  تقـ م الحيـاة  التـي األخ قيـةبهن ـا مجم ةـة النـفات  : تعر  انط حاو 
 :أمــا ةــن مف  م ــا (7).  األفعــال األقــ الةن ــا باســتخدام اتجتماةيــة ةمي ــا  يــتم التعبيــر 

الُمثل العميا ال اجب أن تسـ د بـين النـاس لتحقيـال األمـن  الخيـر بيـن م  المنبثقـة مـن  ف ي
يعـيش  الـذيالشريعة اإلس مية  التي تحكم فكر اإلنسان  سم كه مض نفسه  مض المجتمـض 

   (31)مجـال المعـام ت اتقتنـادية  فـيأةمالـه  سـم كه  فـيالمرشـد  الم جـه  هـيفيه، كما 
اةتمدت ةم  التربيـة  التيالفا مة  األخ الالقيم هي مجم ةة  :اإلجرائيأما ةن التعري  

ل يدل ةمـ  الخيـر  لـيس  ـاراو ت جيه السم ك البشري لمقيام بكل ةمل أ  ق  في اإلس مية
 .بهحد

ةـن اتقتنـاد  اإلسـ مي يختم  مف  م اتقتناد من منظ ر الدين: اتقتناد اإلس مي
اتقتنـادية  األنشـطةاتقتنـاد: أنـه العمـم الـذي يعنـي بدراسـة  اإلسـ محيث ُيعدِر   العالمي

 مــا  األربــاح الت زيــض  التــر ي   اتســت  ك  تحقيــال  اإلنتــاجالمختمفــة بمــا في ــا ةمميــات 
                                                           

 3ص  ،ال ذكرقمرجض سب ،اإلس مية لألبناء ف  البيت  المدرسة اتقتناديةالتربية  :ةثمان إسماةيلسعيد  7
  م 5135يناير التنمية اتقتنادية،  ،محمد ةدنان القماز ك م،م قض م   ع  :مركز المعا مات 8
 م 5135يناير، 54 ،القيم اتجتماةية ،مجد خ ر ،مركز المعم مات م قض م   ع ك م 9

اتقتنادية،  القيم الترب ية  ال  ابط الشرةية لمسم ك اإلست  ك ، ند ة التربية:شحاتةحسين حسين  10
 1، ص5115،القاهرة مركز نالي كامل،



 م 5133الجزء الخامس( أبريل لسنة  341مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -111- 

  منظ متــه اإلســ ميمــن ظــ اهر  ذلــك فــ  ظــل أحكــتم الــدين  األنشــطةينــت  ةــن هــذق 
هـ  مجم ةـة األنـ ل اتقتنـادية العامـة المسـتخرجة مـن  :أما ةن مف  مه (33)القيمية. 

كمــا ُيعنــ  العمــم باألحكــام الشــرةية العمميــة  أدلت ــا التفنــيمية فيمــا يــنظم  ،القــرآن  الســنة
نفاقه  أ جه تنميته .   (35)كسب المال  ا 

ــم الــذي ينــاقش ق ــا :اإلجرائــيأمــا ةــن التعريــ            يا المعــام ت الماديــة ف ــ  العم
ـــة ـــ    اإلنتاجي ـــين الترشـــيد  أســـس اتســـت  كية ةم ـــ ازن ب ـــال الت   ـــ ابط شـــرةية لتحقي

  اتست  ك  بما ي من ةدالة الت زيض ف  إشباع احتياجات البشر .
ــال  أن  يعرف ــا رفاةــة الط طــا ي: التربيــة اتقتنــادية ــال الطفــل ةمــي مــا يمي يتبنــ  خم

 تمكنه من   اإلسرا تن نه من التبذير  التيميض الف ائل بالمجتمض الفا ل  تنّم  فيه ج
 ،تعنـ  :أمـا ةـن المف ـ م(31)مجا زة ذاته لمتعا ن مض أقرانه ةم  فعل الخير لمنالي العام 

 التعامــل مــض  ،تعمــيم الفــرد كيفيــة إدارة مــ اردق اتقتنــادية  التــ ازن بين ــا  بــين إمكانياتــه
 ل جيا  ال قت ( فـ  ك  اتتجاهات نح  العمل  التكناإلنتاج  اتست   ) الج انب اتقتنادية

  (32)، حت  يمكنه من إدارة ةمميات التنمية اتقتنادية باقتدار حياته بكفاءة
إةداد الفرد ليحيـا حيـاة كاممـة مت ازنـة بـين مـ اردق  معيشـته بحيـث تـتم  :اإلجرائيالتعري  

ي اجـــه مشـــك ت  أن ـــا د ن يعـــيش في التـــيةمميـــة التكيـــ   التفاةـــل بـــين الفـــرد  البيئـــة 
 معام ته الحياتية فياقتنادية 

تعامـل مـض شـئ ن ، تربيـة اإلنسـان المسـمم ةمـ  التعن : التربية اتقتنادية اإلس مية
نفاقا  است  كا ( بشكل معين يتفال مـض مـن   اهلل د ن اإلفـراط أ  المال  اتقتناد )كسبا  ا 

   (33) تعال  . التفريط بحيث يك ن تعام  ير   اهلل سبحانه 
تسـت د  نمـ  الفـرد لجميـض ج انـب  التـياألفعال  التـهثيرات  هي :اإلجرائيأما ةن التعري  

شخنيته  تسير به نحـ  كمـال  ظائفـه ةـن طريـال التكيـ  مـض مـا يحـيط بـه  مـا تحتاجـه 
 ه  متاح  . يتاح  بين ما سم ك مت ازن بين ما أنماطهذق ال ظائ  من 

مات  األفكار  الم ـارات مـن   تم من خ ل ا نقل المعار   المعمي التيه  العممية : التعميم
إةـداد الفـرد بمعنـ  قـدماو  األساسييتال ةميه المربي ن  هدفه  التيخ ل الرسائل المختمفة 

                                                           

   مرجض سبال ذكرق ،التنمية اتقتنادية ،م قض م   ع ك م :المعم ماتمركز  -3
إندارات مركز نالي كامل، القاهرة،  ،أسس  مبادئ اإلس مي اتقتناد ،ةبد اهلل ةبد المحسن الطريق  12

 36ص  م، 5131 ،جامعة األزهر
 55ص  المرجض السابال: - 13

    م، 5115 ،القاهرة ،، مركز الدراسات المعرفيةاتقتناديةاألبعاد النفسية لمتنشئة  :طري  ش ق  فرج 14
  2ص 

 335، مرجض سبال ذكرق، ص اإلس م في اتقتناديةالتربية  :ةبد العن  ةب د 15
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 هــ  التعمــيم الــذي يتعمم نــه  :التعمــيم النظــام  -3 :أقســامدرب الــتعمم  ينقســم ثــ ث  إلــ 
ــالتعميم فــي األفــراد ــيم التمقــائي -5  المدرســي المدرســة  يعــر  ب ــيم الــذي  :التعم  هــ  التعم
الـذين يتعممـ ن مـن خـ ل  األطفالمن خ ل ممارست م لحيات م الي مية مثل  األفراديتعممه 

مــث و كــهن يقــ م الشــخص المــتعمم بتعمــيم  :الرســميالتعمــيم  يــر  -1اتســتماع لرخــرين 
  1(34)شخص آخر كهسم ب محاربة األمية . 

يتم في ا إةـداد الفـرد إةـداداو ترب يـاو  التي: ف   العممية يةن التعري  اتجرائ ماأ          
يسـتطيض التكيـ  مـض اآلخـرين  نقـل  حتـ محا لـة لتطبيعـه اجتماةيـاو  فـي تعميمياو  سم كياو 

 المعم مات  المعرفة من جيل لجيل 
  التنمية:

  ـــض أف ـــل  إلـــ بــت ارتقـــاء المجتمــض  اتنتقـــال مـــن ال  ـــض الثا هـــيالتنميــة لع يـــاو: 
تحقيـال زيـادة  هـي :الطاقات المت فرة لديه  ت ظيف ا لألف ـل ، التنميـة انـط حاو  باستع ل

 الخــدمات نتيجــة اســتخدام الج ــ د  اإلنتــاجســريعة تراكميــة  دائمــة ةبــر فتــرة  منيــة فــ  
فقـد انـطمحت  :المشتركة الحك مية  الشعبية . أمـا ةـن مف  م ـا األنشطةالعممية لتنظيم 

العمميـات  هـييـنص ةمـ  أن التنميـة  3734ئة األمم المتحدة ةم  تعري  لمتنمية ةام هي
 الحك مــة بتحســين األحــ ال اتقتنــادية  األهــاليبمقت ــاها ت جــه الج ــ د لكــل مــن  التــي

حيــاة األمــم  فــيالمجتمعــات المحميــة لمســاةدت ا ةمــ  اتنــدماج  فــي اتجتماةيــة  الثقافيــة 
مـن  التـيالعمميـات  هـي :جرائـياإلأمـا التعريـ   (35)مـا يمكـن تقدم ا بهف ل  في  اإلس ام

حالـة الحركــة  اتنتعــاش فــ  جميــض  إلــ شـهن ا انتقــال المجتمــض مــن حالـة الركــ د  التخمــ  
 .  لألفرادذلك المجتمعات المتقدمة  محققا حياة معيشية أف ل  فيالمجاتت م اكباو 

 : التنمية اتقتنادية
تعزيــز نمـ  اقتنــاد الـد ل  ذلــك بتطبيـال العديــد مــن  إلـ فــة العمميـة ال اد هــيمف  م ـا: 

تجعم ا أكثر تقدماو  تط راو مما يؤثر ةم  المجتمض تهثيراو إيجابياو ةـن  التيالخطط التط يرية 
هـ   :اإلجرائـي.  أمـا التعريـ  تستراتيجيات اتقتنـادية الناجحـةطريال تنفيذ مجم ةة من ا

مـن الثـر ات المتاحـة فـ   اتستفادةةن طريال  نتاجيةاإل زيادة قدرت ا  إل سع  المجتمعات 
المـؤثر سـمباو  اتقتنـاديتعـان   يـاب التنـ ع   التـيالمجتمعـات الناميـة  فـيبيئت ا  تحديداو 

 ةم  أفراد المجتمض. 
                                               

                                                           
 م 5134م قض الم   ع ك م، طارال محمد، التعميم، فبراير  :مركز المعم مات - 16
17 - ecnomication development , Business direction , Retreived , 2-1, 2017.Edidet    
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 الـمـبحث األ ل
 :القـــــيم  ة قت ا بالتنمية اتقتنادية

 :مفــ ــ م القـــــيمــ  ا 
   قــد )أشــياء ذات قيمــة، نافعــة، هامــة( :المعــ ي اتنــط ح فــيإن مف ــ م القــيم   
ـــت ـــ  أن القـــيم معناهـــا اتفق ـــة مـــن  اجتماةيـــةأداة  :التعريفـــات ةم تحـــددها الثقافـــة القائم

ن ايـة  فـيالخنائص أ  النفات المر  ب في ا من الجماةة بحيـث ت ّجـه سـم ك م لتـؤدا 
التســامي  : اتســتقرار بــالمجتمض.  مــن أمثمت ــا اتجتماةيــةالحفــاظ ةمــ  الــنظم  إلــ األمــر 

 اإلنسـاني الحال  العدل  التعا ن  الق ة  اإليثار....  يرها. إذن القيم تمثل مرجعية لمسم ك 
.  مجتمعه من خ ل قيم ذلك المجتمض  مي له  أنشطته المختمفة داخل اتجاهاتهحيث تتحدد 

إيجابيـة حيـال بعـض  اتجاهـاتأن القيم ةند بعـض األفـراد تعنـ  أن لـدي م   يرا براا بر ك
ج انب الحياة  أخرا سمبية تجاق بع  ا بمعن  أن األفراد بحكم ما لدي م مـن قـيم م يـؤ ن 

 إلختبارات معينة د ن  يرها من البدائل . 
مـا  شـيءأما السيد الشحات أحمد حسن يرا أن القيم حكم يندرق اإلنسـان ةمـ    

ـــدياو بمجم ةـــة مـــن  ـــادئم ت ـــي المعـــايير  المب ـــه  الت ارت ـــاها الشـــرع محـــدداو المر ـــ ب في
إن القيم محددات سـم كية ارت ـاها مجتمـض معـين لمحكـم ةمـ   ، المر  ب ةنه من السم ك

 (36)األشياء  األشخاص  الم اق  من ح له . 
دة يمكـن أن القيم من حيـث تعريفات ـا العديـ إل  ةم    ء ما سبال يجدر اإلشارة  

  :يمييمكن تحديدها فيما  ، أفعال ألنشطة سم كية  اتجاهاتتننيف ا من خ ل مؤشرات 
   ـــ تعريفات القيم من خ ل مؤشر الفعل  األنشطة السم كية:أ 

تتبناهـا األفـراد  التـيفالقيم  ،لمقيم ه  السم ك الرئيسيتق م هذق التعريفات ةم  أن المؤشر 
 م .ة امل محددة ألنماط سم ك 

 : اتتجاهات اتهتماماتتعريفات لقيم من خ ل مؤشر ب ـــ   
فالقيم ةنـد األفـراد إنمـا  ،اتتجاهاتلمقيم ه   الرئيسيتق م هذق التعريفات ةم  أن المؤشر 

.  ف  ظل ذلك يرا براا بـر ك أن ، أ  م اق   أشخاصأشياء اتجاهات، أ  اهتمامات هي
 أخـرا سـمبية  ،إيجابيـة حيـال بعـض ج انـب الحيـاة اتجاهـاتالقيم ةنـد بعـض األفـراد تعنـ  

معينـة د ن  يرهـا مـن البـدائل إلةطـاء  تختيـاراتتجاق بع  ا،  بمعن  أن األفراد م يئ ن 

                                                           
دار الفكر  الشباب  م اج ته من منظ ر إس مي، النراع القيم  لدا :السيد الشحات احمد حسن 18

 31صب ن،  ،القاهرة ،العربي
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الـــت ( إيجابيـــة أ  ســـمبية فـــ  التســـامي . ،المثـــابرة ،اإلثـــراء ،القيمـــة المحت ـــنة )التعـــا ن
 (37)سم كه
 األنشطة السم كية:   اتتجاهاتتعريفات لقيم من خ ل مؤشرا  -ج 
 اإلنسـانيحت ـن ا  التي الفعل هما نتاج القيم  اتتجاهات تق م التعريفات في ا ةم  أن    

خــ ل تفاة تــه  ة قاتــه اتجتماةيــة فــ  المجتمــض .  قــد أّكــد ذلــك رايــش أحــد ممثمــ  هــذا 
 (51) الفعل هما المرجعية لمقيم الت  يؤمن ب ا اإلنسان .  اتتجاهات أناتتجاق 

 :تننيـ  الــقيم  مست يـاتـ اـ  5
إذ نـنف ا قـام س  ،ت ي جد تنني  م حد ُيعتمد ةميه ف  تحديد أن اع القيم أ  تننيف ا  

 النزاهة، القيم المجتمعية مثل   األمانةمثل الندال  األخ قيةالقيم  :أربعة أن اع إل بستير 
يثــــار المنــــمحة العامــــة القــــيم السياســــية مثــــل إ ،التعــــا ن  العمــــل التطــــ ة   المســــاةدة

القـيم الشخنـية  ،القـيم اتجتماةيـة مثـل تحمـل المسـئ لية  المسـاةدة  اتحتـرام ، الم اطنة
  (  53)مثل النبر  الثقة  الشجاةة 

ـــا    ـــاع )ســـبرانجر( قســـم ا  أم ـــ ةـــالم اتجتم ـــيم السياســـية  القـــيم  إل ـــيم الدينيـــة  الق الق
  (55) القيم الجمالية اتجتماةية  القيم النظرية  القيم اتقتنادية 
   :ث ثة أن اع تبعا لممست يات كالتالي إل  قد اقترح ةبد المطي  محم د تقسيم القيم 

تظ ــــر فــــ  الســــم ك  يمكــــن  التــــيمفرادات ــــا  ن ع القيم  مست ا القيم 
 قياس ا 

المســــــــــــــــت ا  -أ
 الفردا 

  ةالم   ةي،المنطقية،العممية،الذكاء ةقمية فكرية  -
نفســـــــــــــــــــــــــية  -

 ة   جداني
 –القمال ،اتنبســـــاطية،اتنط ائية،العيرة،األنانية
 الكراهية  –الحب  –الخ   

 ،الحـــــ ل الحـــــرام، الف ـــــيمة،،لتساميا،التدين  دينية  أخ قية -
 الخير ،الشجاةة،الكرم،اإللحاد اإليمان

                                                           
 ،الرياض ،مكتبة العرب  ،حمتين المت سطة  الثان يةلدا طمبة المر  محم د ةطا حسن: القيم السم كية 37

  45ص م، 5113
  13ص م، 5111 ،جامعة اتزهر ،كمية الدراسات اتنسانية ،القيم  العادات اتجتماةية :ف زية دياب - 20
 33ص م، 5115 ،البحرين ،5العدد  :مجمة الطف لة  -53

 34ص م، 5113 ،، السع دية65العدد  ،مجمة الممك خالد - 55
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تظ ــــر فــــ  الســــم ك  يمكــــن  التــــيمفرادات ــــا  ن ع القيم  مست ا القيم 
 قياس ا 

المســــــــــــت ا  -ب
  اتجتماةي

 
 

الديمقراطية ،المشاركة،الق مية،ال طنية،اتنتماء سياسية  -
 القان ن ،الحال،ال اجب،العدل،الق ة،عقيدةال –

ت الدينيـــــة المحرما،الق ميـــــة،اإلبداع ،التـــــذ ال ثقافية  فكرية  -
 البط لة ،عبادات  الشعائرال،المناسبات الدينية

المنمحة العامة ،المنفعة ،الربي ،النجاح،العدل اقتنادية  -
  اإلنتاجية

المســــــــــت ا  -ج 
 اإلنساني

 القان ن ،الحال،العدالة،الس م،ق ميةال،العالمية سياسية  -
 المنفعة،التبادلية،المنمحة اقتنادية  -
ثقافيــــــــــــــــــــــــــة  -

  ح ارية 
 النسبية الت فيقية ،اآلخرينالع قة مض ،التط ر

  -:إت اننا يمكننا تقسيم القيم ةم  النح  التال  لتحقيال التنمية اتقتنادية لتك ن 
 قيم اجتماةية  -م اخ قية                جقي -قيم دينية                ب -أ 
 : األخ قيةالقــــيم أ ــ 

تشكمت ةبـر الـزمن  ت يمكـن ةـدها  اتجتماةيجزءاو من النظام  األخ قيةتعد القيم   
يكـ ن سـائداو  أنليس بال ر رة  الما يفما كان سائداو ف   ،قيما ثابتة بل تتعير مض الزمن

تختم  مـن  ،ج ة قات اجتماةية  دينية  بيئية  ثقافية مختمفةألن ا نتا ،ف  ال قت الراهن
 مجتمض آخر . فيفما يك ن ف يمة ف  مجتمض قد يك ن رذيمة  ،مجتمض آلخر

ــيم   ــةأن الق ــه  األخ قي ــدها ُتعــد ثقافت ــة  مــن ت يجي ــة اتجتماةي ُتعــد جــزءاو مــن الثقاف
نمـاتماةيـة ُيعـد تخمفـاو  ت يج ز كل تعارض مض القيم اتج ،متباينة بهحكام المجتمض ج ـ و   ا 

بــالقيم بــالقيم العامــة لممجتمــض ألن ثقافــة القــيم دائمــاو ةر ــة لمتطــ ر  التحــديث مــض الــزمن 
 حيث تسقط بعض مفاهيم ا  ير المت افقة مض الـزمن  ن ـي  إلي ـا قـيم جديـدة قـد تكـ ن 

ل النظـــام الســـابقة  هـــ  مـــا يعنـــ  لنـــا نـــراع األجيـــال داخـــ األخ قيـــةمتعار ـــة مـــض القـــيم 
 اتجتماةي . 
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المت افقـــة مـــض قـــيم المجتمـــض ُتعـــد ســـمة أخ قيـــة  األخ قيـــةالســـم ك  الممارســـة  إن
، فكممــا كانــت القــيم األخ قيــة راســخة فــي ذهــن الفــرد المتعار ــة مع ــا تعــد خر جــاو ةمي ــا  

  ( 51) المجتمض ي ن  بهن هذا المجتمض محافظا  متفتحا . 
 :التي تساةد في تحقيال التنمية اتقتنادية  من أمثمة السم كيات األخ قية

  :منض العش  الخداع 
 ،العش ه  إظ ار الشيء ةمي  ير ما ه  ةميه في ال اقـض، فـالعش خيانـة  خـداع        

ةــه آفــة اجتماةيــة  اقتنــادية  ُيعــّد العــش بكافــة نــ رق  أن ا ، فاةمــه مــذم م ةقــ و  شــرةاو 
.  لــذلك لكــي يكــ ن م اتقتنــادي بشــكل ةــامنســان  النظــا يتعــّدي  ــررها نــحة اإل  خطيــرة

هناك تنمية اقتنادية يجب أن نهخذ بعين اتةتبار تزامناو  ةمي الت ازي التنميـة اتجتماةيـة 
فـالخر ج مـن األزمـة  ،ةمي اةتبار أن ما  ج ان لعممـة  احـدق  هـ  تقـدم المجتمـض  تطـ يرق

حـداث تعيـرات بنائيـة  هيكميـة اتقتنادية تبد ل ا من دفعـة ق يـة فـي المجـال اتجتمـاةي إل
ــيم  ،فــي المجتمــض فــي أســرع  قــت،  مــن نــ ر العــش التــي شــاع ظ  رهــا ــافي مــض ق  تتن

 األخ ال:
العــش فــي نقنــان الكيــل  ،العــش فــي النشــاط اتقتنــادي ككتمــان العيــب  ةــدم إظ ــارق 

: -ل   الميزان،  قد حذر اإلسـ م مـن ذلـك  أمـر بال فـاء بالكيـل  الميـزان بالعـدل  فقـال تعـا
سـ رة األةـرا  (  قـال تعـال   63) أ ف ا الكيل  الميـزان  ت تبخسـ ا النـاس أشـياءهم )آيـة 

ذا كـال هم أ   زنـ هم يخسـر ن  )   يل لممطففين الـذين إذا اكتـال ا ةمـي النـاس يسـت ف ن  ا 
 ( 52)س رة المطففين( .  1:3أية

  األمانةتحقيال : 
 هــذق القيمــة  ، ــا اإلســ م العــش  التــدليسالمعــام ت اتقتنــادية بــين النــاس   منــض في   

 ه  تعتبر نمام األمان في المجتمـض ألن ـا  ،تنشه مض تربية اإلنسان ةم  الندال  األمانة
،  قــد أ نــ  ب ــا الــدين الحنيــ  حيــث  اإلنســانيلثقــة  قمــة ال ــمير مانعــة لمفســاد  ةــدم ا

 اةتبرها من أساسيات التربية النحيحة لمنشء المسمم . 
 
 
 

                                                           
 م 5117 ،ق ايا ترب ية ،الحقائب العممية الترب ية ،المدرسة العربية اتلكتر نية :ةم  ةباس - 23
 الدراسات ، كمية الشريعة اإلنساني د رها ف  ترشيد السم ك  اإلس ميةالقيم  :ي س  إبراهيمي س   - 52

   37ص م،5111 ،، جامعة قطراإلس مية
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 تبذير  اإلسرا منض ال 
يعتبر التبذير  اإلسرا  من العادات القبيحة التي فشـت بـين النـاس   قـد حـذر اإلسـ م     

 55من ا تحذيراو شديداو  إن المبذرين كان ا أخ ان الشياطين  كان الشيطان لربه كاف را )أيـة 
      3س رة اإلسراء(

 :تحقيال العدل  
 يسـرا هـذا الحكـم ،ة ربطـ ا ذلـك بتحقيـال العدلالفق اء  هم يعر ـ ن المعـام ت المباحـ   

ةمـ  الشــخص الطبيعــي  يســرا أي ــاو ةمــ  الشــخص المعنــ ي فــ  نــ رة تنظــيم م نــي أ  
 (53)حرفي

ةمــ  إةــادة ت زيــض الثــر ة لنــالي الفقــراء   ل ــذا ُفر ــت الزكــاة  ياإلســ م يحــث النظــام   
  ُ ِ ض نظام  ريبي م ئم  أنشا ما يسم  ببيت المال .

 اد ةمي العير في اإلنتاج: اتةتم 
 يظ ر ذلك في كثرة اتستيراد  قمة التندير،  لقد ف ل اإلس م اإلنفـاال اإلنتـاجي ةمـي    

 يجب ةمي األمة اإلس مية  ،اإلنفاال اتست  كي   حرناو منه ةمي تنمية الثر ة اإلنتاجية
ــة إنت ــر ة األمــة  تنمي ــادة ث حنــائي   لزي ــي أســاس ةممــي  ا  ــاو أن ت ــض خطــة ةم اج ــا كم

 اتسـتفادة مــن التكامـل اتقتنــادي بـين البمــدان اإلسـ مية باتخــاذ ال سـائل الفعالــة  ، ن ةـاو 
ـــات النفســـية  ـــل اآلف ـــ  المجتمـــض مـــن ك ـــة  تنظي ـــة التنمي ـــدفض ةجم ـــة   ل ـــة  المعن ي المادي
 األخ قية  الثقافية  اتجتماةية التي تعطل الطاقات  ُتحبط ال مـم خانـة فـي المشـر ةات 

 تتعمال بالخدمات .التي 
أن الدفعة الق ية التي تحدث في المجال اتقتنادي  التي ت تناحب ا دفعـة مماثمـة فـي    

 (  54.)المجال اتجتماةي تؤثر بشكل كبير ةم  األنماط السم كية  القيم اتجتماةية لألفراد 

 القيــم الــدينــية –ب 
  تحريم الــــــــربــــــــــــــــــــا 

لتـــزام بـــالحال  العـــدل فـــي تنميـــة المـــال  ت ظيفـــه فـــي دفـــض ةجمـــة التنميـــة إن ات  
جـاء تحــريم الربــا  ـابطاو رئيســياو ل ســتثمار  ،اتقتنـادية  تحقيــال ازدهـار المجتمــض  رخائــه

الرشــيد فــي اتقتنــاد اإلســ مي فالمعــام ت الرب بيــة تســتخدم النقــ د فــي  يــر  ظيفت ــا 
                                                           

      م،5132 ،ة األزهرية المجتمض، كمية التجارة، القاهرة، جامعالقيم الحاكمة لتنم :رفعت الع    - 25
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مما يمنح ـا  ،باح تهجيرها بثمن معين يسمي الفائدةاألساسية فتك ن سمعة تباع  تشتري، ي
أ  التعــرض  ،القــدرة ةمــي إنتــاج نقــ د مــن  يــر إســ ام فعمــي فــي العمميــة اإلنتاجيــة بالعمــل

 .طرة، أ  اإلنتاجلممخا
لقد تفاقم أمر الربا في هذا الجانب فتعداق من نطاال الد لة الداخمي إلي المست ي 

فقيـــرة  جعم ـــا مكّبمـــة بالـــدي ن الخارجيـــة  ف ائـــدها الـــد لي بشـــكل ألحـــال ال ـــرر بالـــد ل ال
بعد أن ةجزت م اردها المحميـة ةـن ال فـاء بالتزامـات دي ن ـا الخارجيـة  ،الترب ية المتراكمة

التي أخفقت في تمنيت ا اقتنادياو مما جعم ا في م ق   عي  إيذاء طعيان الـد ل الدائنـة 
كـراق لـربط  ،اقتنـاد الـد ل المدينـة لمتبعيـة ل ـا التي جعمت من هذق الدي ن ة امـل  ـعط  ا 

 تفشـي ظـاهرة الت ـخم فـي  ، قد أدي ذلك إلي انتقال الم ارد من فقراء العالم إلي أ نيائ ا
  اخت ل ت زيض الدخل  الثر ة بين البشر . ،كثير من الد ل

  :نناةة  بيض األشياء المحرمة 
فهنــبي ال ــد  ال حيـــد  اتج ــت اتقتنــاديات ال  ــعية إلـــ  الجانــب المــادي  حـــدق      

فقـد  ،لمنشاط اتقتنادي المعانر ه  الـربي السـريض د ن مراةـاة القـيم  المبـادئ األخ قيـة
شاع التعامل باألشياء المحرمة في مجال األطعمة  األشربة  النناةات ...الت كن رة مـن 

ك :   قــل ت يســت ي الخبيــث  الطيــب  لــ  أةجبــ-نــ ر الكســب الخبيــث   يقــ ل اهلل تعــالي 
 (55)س رة المائدة ( . 311كثرة الخبيث فاتق ا اهلل يا أ لي األلباب لعمكم تفمح ن   ) آية 

 قد حرم ا اهلل سبحانه  تعال  لمنض ال رر ةمـ  النـاس أثنـاء تعـام ت م فيمـا بيـن م حتـ  
رسـاء  ياإلس مت يناب المجتمض  بآفات األ بئة  األمراض التي تسـبب ا هـذق النـناةات  ا 

 اتقتنادي الق ا . البنيان 
 :المشر ةية 
هذق القيمة األخ قية تمثل ال ةاء الذي ي  ض فيه كل أمر اقتنادي سـ اء كـان هـذا       

األمــــر يتعمــــال بســــم ك الفــــرد منتجــــا أ  نــــانعا أ  تــــاجرا أ  ســــم ك الد لــــة  مســــئ ليت ا 
هـذا   سـ اء كـان ،س اء كان هذا األمـر فـي إطـار محمـ  أ  فـي مسـت ا د لـي ،اتقتنادية

األمر ةمـ  مسـت ا شخنـية طبيعيـة أ  شخنـية اةتباريـة .  قـد ةّبـر القـرآن الكـريم ةـن 
 ل ذا التعبيـر دتلتـه مـن آيـات القـرآن التـي ربطـت اتقتنـاد  ،المشر ةية بمنطمي الح ل

  :يمي بالح ل فيما
م ةـد  نـه لكـإ ،  يا أي ا الناس كم ا مما في األرض ح ت طيبا  ت تتبعـ ا خطـ ات الشـيطان

( .  ف  تفسير هذق اآلية فيما جاء ةن الشيت محمد ةبدق الطيب 346مبين   )البقرة آيه 
                                                           

             ،، مرجض سبال ذكرقاإلنسانيترشيد السم ك  في د رها  اإلس ميةالقيم  :ي س  إبراهيمي س    -27
 52 ص



 م 5133الجزء الخامس( أبريل لسنة  341مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -133- 

 المحرم من يؤخذ بعيـر  جـه حـال . أمـا تفسـير الشـيت سـيد قطـب  ،ما ت يتعمال بحال العير
 السـحت  العمـ ل  المكـر ق الربا  الحرام  :ف  يك ن المال ح تو حت  ينف  من ست خنال

 . الشب ة
أنــه لفــظ ةــام جــامض  شــامل .  هنــا ت  أيق لــه   يــا أي ــا النــاس  فــيقرطبــي د أشــار ال قــ 

المعـام ت اتقتنـادية المشـر ةية حتـ  تـؤت  ثمارهـا فـ   فيت فرت  إذاتستقيم التنمية إت 
 تحقيال العدل  اإلحسان  حت  يشعر الناس بالمسا اة  الرفاهية.   

 :منض الظمم 
لمعـام ت من ـا اتحتكـار ألن ـا تت ـمن ظممـا  ألن ـا ت لـد اإلس م  ق   د بعـض ا       

فاتحتكــار ربطـه فيمــا يتعمـال بــاتحتراز  مـا يخمــال ةنـه ظمــم  ،العـدا ة  البع ـاء بــين النـاس
تــد ر حــ ل النشــاط اتقتنــادي مــن ال ــر ري ةمــ   التــيالنــاس   هــذق القيمــة األخ قيــة 

ــة  التنظــيم كهحــد  ظائف ــا  ــة أن تشــمم ا بالرقاب ــين  ،(56)اتقتنــاديةالد ل ــك ينشــر ب ألن ذل
      األفراد التعا ن  التكافل ةبر النسال اتجتماةي  اتقتنادي في المجتمعات .

 القيـــم اتجـــتماةـــية: ج ــ
 ه  تعن  استع ل الم ارد المنتجة اتستع ل األمثل  :المنفعة  المنمحة العامة 

عامـة  الخانـة التـي تحقـال التنميـة  المطالبة بالت ازن بين المنـمحة ال ، الكامل
 الب د اإلس مية  في ه  ما يتطمب محاربة التخم   الفساد  تحقيال التنمية 

 خدمـة أنـحاب ا  فـييسـتخدم  أنتةتبارها حقا  ير مطمال يجـب  :احترام الممكية
 يمكن أن نرد حقيقة الممكيـة أن المـال  ،ت  رر  ت  رار أي ، خدمة الجماةة
 مستخمف ن ةميه  مال اهلل  أننا

 ء الظر   المتعيرة  فيحيث تك ن تزمة  تتحدد  :إمكان قيام الممكية العامة  
 ث ثة الماء  الكأل  النار (  فيالناس شركاء المكان )بطبيعت ا تبعا لمزمان   

 ففي مقابل احترام حريـات األفـراد فـإن مـن حـال الد لـة تتـدخل لممحافظـة  :الحرية
اتســـتع ل أ  اتحتكـــار  لمنـــض رفـــض اإلثمـــان أ  ةمـــ  منـــمحة الجماةـــة لمنـــض 

 تحجير األرض  منض ال رر بنفة ةامة ةن الجماةة .
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  القـــيم  د رهــا في تنــمية اتقتـنـادــ  3 
إن القيم ل ا أهمية في الحيـاة ت يعفـل ةن ـا ةممـاء اتقتنـاد  ذلـك ِلمـا تشـتمل ةميـه      

 الثقافة القائمة بالمجتمض . من قيم ترب ية  سم كية تتحدد بمعيار
ذا كنا بندد القيم التي من المفترض أن تك ن ل ا ة قة مباشرة بالتنمية ةامة  التنميـة   ا 

فإننا نعنـــ  ب ـــا   أن ـــا أداة اجتماةيـــة تحمـــل الكثيـــر مـــن الخنـــائص ،اتقتنـــادية خانـــة
ــاظ ــ  النظــام اتجتمــ  النــفات المر ــ ب في ــا مــن الجماةــة  ت جــه ســم ك م لمحف اةي ةم

إذن ف ـي مرجعيـة لمسـم ك .  مـن أمثمت ـا التسـامي  الحـال  ،تستقرار المجتمض  اتقتنادي
مندرها الشريعة المنزّلـّة  أ  اجت ـادات  أن العدل  األمانة  التعا ن  اإليثار .  من المؤكد 

 ( 57أ  ما اتفال ةميه المجتمض أ  نتيجة ح ادث معينة ةبر تاريت المجتمض .) ،العمماء
تاريت كل مجتمض تنشه فيه حال الرخاء  العن  قيم  ايت ا جميعـاو  ـبط السـم ك  فيإن     

داخــل المجتمــض  تيســير التفاةــل بــين أفــرادق  القــيم الشــاممة ) دينيــة  ســم كية  أخ قيــة 
 ير ذلك ( مرتبطة بمنظ مة من المفاهيم  أنمـاط مـن السـم ك  إل  اجتماةية  اقتنادية ..

من حيـث أن ـا معيـار ل ـبط السـم ك اتقتنـادي العـام لم يئـات ليست منفنمة ةن ال اقض  
  الشركات ةم  اةتبار أن ا تمثل ركيزة لمتنمية .

 لقد اهتم اإلس م بإقامة ة قـة تبادليـة بـين التنميـة  حجـم الـدخل  الثـر ة مـن ناحيـة      
 ،ة أخـرا بين القيم التي تساةد ةم  اإلنتـاج  تسـاهم فـي نمـاء اتقتنـاد لمد لـة مـن ناحيـ

 ،فـدةي كـل فـرد إلـ  المسـاهمة فـ  اإلنتـاج ،حيث ت يحبذ اتست  ك ةمـ  حسـاب اإلنتـاج
ن  ،يق ل نم  اهلل ةميه  سمم   ما أكـل أحـد طعامـا قـط خيـراو مـن أن يهكـل مـن ةمـل يـدق  ا 

نبــي اهلل دا د كــان يهكــل مــن ةمــل يــدق  .  معنــ  ذلــك أن أف ــل طريقــة تحــافظ ةمــ  ســد 
ض هي أن يمارس كـل فـرد ةمـ و ي ـي  إلـ  اإلنتـاج القـ مي فـي شـت  حاجات أفراد المجتم

 يــتمكن النــاس مــن  ،حتــ  تتحقــال أهــم مق مــات األمــن لإلنســان  المجتمــض ككــل ،المجــاتت
المشاركة في إثراء اتقتناد  اإلس ام في نمائـه .   تجـُدر اإلشـارة إلـ  أن لمقـيم د ر كبيـر 

ألن التنمية اتقتنـادية  ،إذ تبد من م زمته ،ةخان اإلس ميالتنمية ةامة  اتقتناد  ف 
ذا  قامـة الـدنيا  الـدين،  ا  ليست مطم بة لذات ا   بل هـي  سـيمة لتحقيـال الرخـاء  السـعادة  ا 

فــإن  ،كــان اتقتنــاد اإلســ مي يــدة نا إلــي العمــل  اتســتثمار  تعميــر األرض  الســير في ــا
تعالي   ابتغ فيمـا أتـاك اهلل الـدار –هلل هناك   ابط  دينية  أخ قية تحكمه تتمثل في ق ل ا

اآلخرة  ت تنس ننيبك من الـدنيا  أحسـن كمـا أحسـن اهلل إليـك  ت تبـغ الفسـاد فـي األرض 
 س رة القنص (  55إن اهلل ت يحب المفسدين  أية 
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 : بناءاو ةم  ما سبال يمكن استخراج بعض ال  ابط لمقيم اتجتماةية من هذق اآلية  هي
 أساساو  خزائن الرزال بيدقأن الممك  هلل  .  
  يجـــب ةمـــي اإلنســـان أن يبتعـــي  جـــه اهلل لكـــل أةمالـــه مـــن حيـــث النـــدال

تقــــان العمــــل .... ــــر ذلــــك مــــن  األمانــــة  ال فــــاء  حســــن المعاممــــة  ا    ي
  .السم كيات اتيجابية

 يجب ةمي اإلنسان أت ب مل حقه في اتستمتاع د ن إسرا  أ  تبذير 
 لي المحتاجين كما أحسن اهلل إلية .يجب ةمي اإلنسان أن يحسن إ 
 ت جيه ثر اته  أةماله نح  اإلفساد في األرض أ  إيـذاء  أن يتجنب اإلنسان

  (11)اآلخرين .
ذا كنا بندد القيم التي تحقال التنمية فإن اإلس م قد   ض ةدة مبادئ ةامـة لمنظـام       ا 

 :اتقتنادي من ال ر ري مراةات ا ةند التنمية من ا
 حة الفـرد  منــمحة الجماةـة معــا  هــ  مـا يســتمزم إحـداث التــ ازن بــين تحقيـال منــم

 منمحة الفرد  منمحة الجماةة  ما يستمزم التعا ن . 
 فاإلسـ م ينكـر  ،العدالة اتقتنادية  تتمثل في الثمن العادل  األجر العادل ف  الـربي

 اتستع ل اتقتنادي 
 دخل  الثـر ة  مـن حمايـة الطبقـات التكافل اتجتمـاةي بمـا يسـتمزم الت زيـض العـادل لمـ

فالتكافل أساس ف  مسا اة  ،الفقيرة بما ي من الحد له من المسكن  المهكل  الز اج
 هـ  مـا يسـت جب التكـافؤ بـين العمـل  مقـدار الـثمن  ،الحقـ ال  ال اجبـات فيالناس 

 ( 13) ان تك ن نتائ  األةمال بمقدارها  ان ي يه العمل لمقادرين 
حـث ةمي ـا اإلسـ م  التـينجـد أن ةـدداو مـن ال ـ ابط  القـيم اتيجابيـة    من تمك المبادئ 

لتحقيال هذق العايـة  ل ـا د راو فـي التنميـة  اإلنسانيةمن خ ل المعام ت المادية  الع قات 
  :اتقتنادية أهم ا

 = قيمة التق ا  العمل النالي:
مـه الشـخص مـن ةمـل جعل اإلسـ م معيـار التفا ـل بـين النـاس يعتمـد ةمـ  مـا يقد      

 يعنـ  ذلـك أن اتنحـرا  ةـن  ،بقدراتـه اإلنتاجيـة أييع د بالنفض ةميه  ةم  الناس جميعا 
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فـ  الـدخ ل يؤدا بد رق إل  التفـا ت  الذيهذا المعيار له األثر ةم  الدخل الق مي لمد لة 
جيـاو  ينـبي الفـرد مظ ريـاو ت إنتا ،ةمـ  حسـاب اإلنتـاج اتسـت  ك ةدم المسـا اة بـل إلـ  
ف  مسـت ا المعيشـة . لـذا يجـب الحـرص ةمـ  دفـض الفـرد   انخفا اليجن  المجتمض تخمفاو 

تقانــه يقـ ل سـبحانه  تعـال    مــن ةمـل نـالحا مـن ذكــر أ   ، حثّـه ةمـ  العمـل النـالي  ا 
 . 75أنث   ه  مؤمن فمتحيينه حياة طيبة  لتجزين م أجرهم   س رة النحل آية 

 = قيمة حفظ المال  نيانته:
 تعتبر هذق القيمة  من المقاند الخمسـة المعر فـة التـي أ نـ  اإلسـ م المحافظـة      

ةمي ا  ه  حفـظ الـدين  الـنفس  العقـل  النسـل  المـال .   يكـرق نـم  اهلل ةميـه  سـمم لكـم 
 ينقسم المال الـذي ت ـتم بـه الشـريعة بحفظـه  ،ث ث قيل  قال  كثرة السؤال  ا  اةة المال

 ،أمـا المـال اتسـت  كي اإلنتـاجيالمـال  -ل اتست  كي . بالما -أ :ن ةين إل  نيانته 
 حفظـه ةـن طريـال البعـد ةـن  ،يستخدم مباشرة في إشباع الحاجـات اتسـت  كية الذيه  

اإلسرا   التبذير من ناحية  التقتير من ناحية أخرا بما يحقال المنفعة لمشخص ف  الدنيا 
يتمثـــل فـــي األد ات المســـتخدمة فـــ  العمميـــات   هـــ  مـــا ، اآلخـــرة . أمـــا المـــال اإلنتـــاجي

 حفظـه  نـيانته مـن خـ ل  ،اإلنتاجية من أجل السمض  الخدمات ال زمة إلشـباع الحاجـات
  :ةدة مبادئ من ا

يـديرها رأس  التـيبمعنـ  ةـدم تح يـل الع ائـد الد ريـة  ،ــــ ةدم تح يمـه إلـ  مـال اسـت  كي
 مال إست  ك  . إل المال اإلنتاجي 

ســـمض  إلـــ بمعنـــ  ةـــدم تح يـــل الســـمعة اإلنتاجيـــة  ،المحافظـــة ةمـــ  ســـ مته بـــاإلح لـــــــ 
 است  كية  ه  ما ن   الرس ل نم  اهلل ةميه  سمم بق له  إياك  الحم ب 

بمعن  أن تتم المحافظة ةم  حجـم المـال القـائم  ،ــــ ت سيض طاقته بتحقيال التراكم الرأسمالي
تاجية بسـبب ةـدم نـيانته مـن ناحيـة أ  ةـدم اتهتمـام ف  يتعرض لمتناقص في طاقته اإلن

بالق اةد الفنية بخن ص اإله ك الذي ينيب رأس المال من جراء اسـتخدامه فـ  العمميـة 
فت سيض الطاقة اإلنتاجية يك ن  ،اإلنتاجية من ناحية أخرا حت  ت يحدث نقص في اإلنتاج
اتسـتثمارات ةــن طريـال مدخراتــه  بالقيـام باتسـتثمار، حيــث المجتمـض ُمطالـب بت ســيض رقعـة

رأس المــال الــ  نمــ ق  بالتــالي  فــيي فرهــا مــن العمميــة اإلنتاجيــة ليــؤدا هــذا التــراكم  التــي
كما أن الم ازنة بين الحاجات اتست  كية  الحاجات  ،المجتمض فيت سيض الطاقة اإلنتاجية 

ــة  اتســتثمار  المحافظــة ةمي ــا مــن التنــر  المر ــ  ــال النمــ  إســ مي اتجتماةي او  يحق
    اتقتنادي

ــدخل ت مــن رأس المــال  ـــ اتســت  ك مــن ال بمعنــ  المحنــمة الن ائيــة لكــل الت جي ــات  ،ـــ
أن يك ن اتست  ك من الدخل  ليس من رأس المال،  :األ ل :السابقة تتمخض ةن أمرين

مــن   الثـاني:  أن يكــ ن اتســت  ك بعــض الـدخل  لــيس كــل الــدخل . فالـدخل دائمــاو متجــدد
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 تجـددق هـذا ي افـال التنميـة  ،تق م ب ا الد لة التي اقض المشر ةات  اتستثمارات  الخدمات 
اتقتنــادية  يجعم ـــا تنميــة مســـتدامة . أمـــا رأس المــال ف ـــ  حجـــم معــين مـــن الثـــر ة أ  

يق ل سبحانه  تعـال   ،األن ل اإلنتاجية  ةدم نيانته   م اتته باإلح ل ينت ي  يت ش 
ين أمن ا أنفق ا من طيبات مـا كسـبتم  ممـا أخرجنـا لكـم مـن األرض  سـ رة البقـرة   يهي ا الذ

ــيس رأس  ،545آيــة  ــدخل  ل ــاال مــن الكســب  الكســب هــ  ال ــة الكريمــة باإلنف ــا اآلي  تهمرن
يفيد أن اإلنفاال يقض ةم  بعـض الخـارج  ،أما ق له من )طيبات(  ق له )مما أخرجنا( ،المال

 من األرض  ليس كمه
 :النعمة = قيمة شكر

 ت  لــيجــاء ب ــا اإلســ م يقــ ل ســبحانه  تعــال     اشــكر ا  التــي تعتبــر مــن أهــم القــيم    
 قـد حبب ـا اهلل تعـال  لإلنسـان مـن بـاب منـمحته العاجمـة  12آيـة  إبـراهيمتكفر ن  س رة 

 مــن بــاب الحنــ ل ةمــ  ر ــ ان اهلل تعــال   5آيــة  إبــراهيمســ رة " ( إلن شــكرتم ألزيــدنكم)
ن شكر ا  مـن بـاب معنـ  العب ديـة   اشـكر ا هلل إن كنـتم  5آيـة  ير ـه لكم سـ رة الزمـر   ا 

ذا انتقمنا ال  هذق القيمـة ال ـابطة  النـاجزة لمتنميـة355إياق تعبد ن س رة البقرة آية   ،،  ا 
هما بعض نعـم اهلل تعـال   أنـه مكمـ  ،بيد اإلنسان  الدخل المت لد من ا التينجد أن الثر ة 

رأس المال قد خمال ليستخدم ف  إنتاج الطيبـات مـن السـمض  الخـدمات مـن  فإذا كان،بشكرها
 هــي شــكر النعمــة  ،يحنــل ةمي ــا  التــيفــإن العمــل هــ  ال ســيمة  ،أجــل إشــباع الحاجــات

بم جب ا ننت  سمعاو  ير خبيثة  خدمات ل ا نفض ةـام لممجتمـض  أفـرادق .  ةمـ   التيالبركة 
ج أ  اتستثمار حيث أ جدق اهلل تعـال  لنسـتخدمه ت اإلنتا فيإذا لم يستخدم المال  ،العكس
ف ج د طاقات بشرية معطّمة أ  طاقـات فائ ـة فـ  المنـانض  المـزارع   جـ د مـ ارد  ،نع قه

 (15) ير مستعمة ه  كفر بنعم اهلل تعال  
 الــتربية اتقــتنــاديــة  قيـــمـ  2  
نفاقـاو  تعـام و تبد من تربية اإلنسان ةم  التعامل مض شئ ن الما      ،ل  اتقتنـاد كسـباو  ا 

ةمــ  ةــدة قــيم دينيــة  أخ قيــة  ســم كية ُتمــِزم المؤسســات  األجيــالفمــن ال ــر ري تنشــئة 
الترب يــة إتباة ــا  مق مــات  لت يئــت م لمســم ك اتقتنــادي إلةــداد جيــل قــادر ةمــ  تحّمــل 

 :ييممسئ لية اإلنتاج  اتستثمار   أمثال هذق القيم يمكن تمخين ا كما 
 أ ـــ العمل طريال الحن ل ةم  المال:

 جعمـه الطريـال الـ  تمماـك الثـر ة  ،حث اإلس م ةم  العمل المشر ع  الكسـب الحـ ل      
ــا الحــال ســبحانه بعمــارة األرض ةــن طريــال العمــل  ،المــال ييّســر اإلنتفــاع بمــا  الــذيفهمرن

                                                           
 ،مرجض سبال ذكرق ،القيم اإلس مية  د رها ف  ترشيد السم ك اإلست  ك  :ي س  إبراهيم ي س  32

 35-23ص ،بتنر 
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قامـة   المبـانيالنـناةات  أ دةه اهلل في ا مـن خيـرات  ثـر ات مـن معـادن  أن ـار  بحـار  ا 
 مـاديينـبي   بما يجعمه سيداو ةمي ا ت ةبداو في ا حتـ  ت ،  ير ذلك من متطمبات الحياة

ق لـه   الـذين آمنـ ا  فـيالنظرة  السم ك .  قد قرن الحال تبارك  تعال  بين اإليمان  العمـل 
  ةمم ا النالحات أ لئك أنحاب الجنة هم في ا خالد ن . 

لــه حرفــة أ   الــذي ســمم   إن اهلل يحــب المــؤمن المحتــر    بمعنــ  يقــ ل نــم  اهلل ةميــه 
م نــة أ  ةمــل شــري  ليحــارب البطالــة  التقــاةس ةــن العمــل ير ــ  ةنــه اهلل ســبحانه 

  (11) تعال  
 

 ب ـــ  العمم  المعرفة طريال لمتنمية اتقتنادية: 
 برة  المعرفة كي  منذ القدم يتعمم األبناء من اآلباء  النعار من الكبار  من ذ ا الخ   

 كيــ  ينــنع ن اآلتت  األد ات   يــر ذلــك ممــا يعيــن م ةمــ  شــئ ن  ،يزةــ ن  يحنــد ن
 الحياة .
ــم  نحــن  فــينحــن         ــذي نعيشــه اليــ م ت يمكــن أن ننســ  أهميــة العم ــم ال ةنــر العم

بعد أن نار العمـم اليـ م نـناةة مـن  ،نتحدث ةن العمل  اإلنتاج  ةن اتقتناد  مق ماته
بل  من أهمية النناةات يق ل اهلل تعال    يرفض اهلل الذين آمنـ ا مـنكم  الـذين  ،اةاتالنن

هـذق المنزلـة ألنـه أداة  إلـ  قد  نل العمم  ،(33أ ت ا العمم درجات   )س رة المجادلة آية 
مسّخرة لعمارة األرض  السـعي  راء الـرزال  التعمـب ةمـ  المشـك ت  زيـادة اإلنتـاج .  قـد 

 (12).  اتقتناد جيا الي م ف  شت  المجاتت  خانة مجال دخمت التكن ل

 ت ـــ  ترشيد اإلنفاال  اتست  ك:
لكــل مـن الفــرد  المجتمـض بالعمــل  زيـادة اإلنتــاج  بــنمط   اتقتنـادييتـهثر المســت ا       

كمـا يتـهثر سـمباو  ،فيتـهثر إيجابيـاو  باتسـت  ك المـنّظم  باإلنفـاال الرشـيد ،اتست  ك الُمتبـض
لذلك جاءت ت جي ات اإلسـ م الترب يـة ليسـت مك كـل ذي حـال حقـه د نمـا  ،بالبخل  التقتير

اإلنفــاال ةمــ  الــنفس  ةمــ  مــن ينفــض مجتمعــه  فــيإفــراط أ  تفــريط . فالق امــة  اتةتــدال 
 (13) يفتي باباو لرخرين لمعمل  الكسب من أسس اتقتناد اإلس مي .

 : كنزها ث ـــ اتدخار  استثمار األم ال  تحريم
 كـــان ترشــيد اإلنفـــاال  ، اتقتنــاديالبنـــاء  فــيج هــ  األســـاس إذا كــان العمــل  اإلنتـــا   

فإن ف  استثمار ةائد العمل  فائض الترشيد مـن األمـ ال  ، اتست  ك دةامة من دةاماته

                                                           
    335 ص م،5111 ،ةاألسكندري ،المكتبة الجامعية ،ف  األن ل اإلس مية :محمد ةبد المنعم مرس  33

  355ص ،م3771 ،كمية الدة ة اإلس مية ،طرابمس ،اإلس م فيدةائم العقيدة  :الدس قيمحمد  34
 5: التربية اتقتنادية لألبناء في البيت  المدرس، مرجض سبال ذكرق، صسعيد إسماةيل ةثمان القا ي 35
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تنميــة تقتنــاد الفــرد  المجتمــض لزيــادة الــدخل ةمــ   ، ةــدم كنزهــا  حجب ــا ةــن اتســتثمار
   (14).نمية الثر ة الق مية من ج ة أخرادي من ج ة  المست ا ال طني  تالمست ا الفر 

لذلك حـّرم اإلسـ م كنـز األمـ ال  ةـدم اتسـتفادة ب ـا يقـ ل سـبحانه  تعال   الـذين يكنـز ن 
( انطــ ال المــال 12الــذهب  الف ــة فــ  ســبيل اهلل فبشــرهم بعــذاب ألــيم )ســ رة الت بــة آيــة 

 تد ر ةجمة الحياة  تنم  اقتنادياته . منفعة لمنانض  الزارع  التاجر ف
 ج ـــ  مشر ةية الكسب  اإلنفاال: 

  ت  :يؤكد اإلس م ةم  العمل النالي فحّرم أكل أم ال الناس بالباطل قـال تعـال           
 قـد جـاء التحـريم  ا ـحا لكـل ألـ ان  ،366تهكم ا أم الكم بينكم بالباطل   س رة البقـرة آيـة 

فحـّرم الربـا  ، تطفي  الكيل  الميزان ...الت ،،  السرقة اتحتكار ، العش ،كالربا ،الأكل الم
 ،السداد لمـا فيـه مـن قتـل لمع قـات اإلنسـانية فيحيث أخد زيادة ةم  الّدين نظير التهخير 

أخــذ أمــ ال النــاس ُخفيــة حتــ  ت يكــ ن هنــاك ظمــم  تجّنــ  ةمــ  حقــ ال  فــي حــّرم الســرقة 
حيــث يخفــ  الُتجــار الســمض ةــن الجم ــ ر حتــ  ترتفــض ســعرها كمــا حــّرم اتحتكــار  ،اآلخــرين

يقــ ل نــم  اهلل ةميــه  ســمم  مــن احتكــر ف ــ   ، يحققــ ن مكاســب لــيس ل ــم الحــال في ــا
الكيـل  الميـزان ليهخـذ كـل مـن البـائض  المشـترا حقـه د ن  فـيخاطا  .  قـد حـرام الت ةـب 

 اســتع لمــا جــاء تحــريم ك ،المعــام ت الماديــة فــينقــص أ  إســرا  لنشــر المحبــة  الر ــا 
مما يترتب ةميـه تعطيـل منـالي  ،النف ذ لمحن ل ةم  المال كمن يشعل  ظيفة أ  مننب

الناس أ  اإل رار باقتنادهم أ  باقتناد المجتمض .  قد حّرم اإلس م اإلنفاال ةمـ  كـل مـا 
 من المهك تت  المشـر بات أ  سـمض  سـائل لم ـ  أ   يـر ذلـك ممـا ،ي ر بالفرد  المجتمض

 إلـ أ  تؤدا  ،يمحال ال رر بالجسم أ  العقل أ  الر ح أ  األخ ال أ  الع قة مض اآلخرين
تبديــد األمــ ال  المــ ارد  ال قــت مــن  يــر فائــدة ألنــه ســيمحال ال ــرر باقتنــاد المجتمــض 

 اإلس مي  يعطل مسيرة التنمية . 
اإلنسـان مسـتخم  اإلس مي ه  أن المـال مـال اهلل     اتقتناديالنظام  فيإن األنل     

 ةميـه  ،351فيه،  يق ل تعـال   هلل ممـك السـم ات  األرض  مـا فـي ن  سـ رة المائـدة آيـة 
إذا كان هناك تعارض بين منمحة الفرد  منمحة الجماةة ) المجتمض ( فإن اإلسـ م يقـدم 

 بالتــــالي تنميــــة   اتقتنــــاديحتــــ  ت يتــــهثر المســــت ا  منــــمحة الجماةــــة ةمــــ  الفــــرد
 (15).المجتمض

 
                                                           

ريعة اإلس مية، مركز بح ث الدراسات محمد ةبد المنعم ةفر: السياسة اتقتنادية في إطار مقاند الش 36
 323م، ص3776اإلس مية، 

م،          5131ةبد العن  ةب د: التربية اتقتنادية ف  اإلس م، القاهرة، مكتبة الن  ة المنرية،  37
 27-26ص 
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 ح ـــ  التكافل اتجتماةي: 
 أشكاله ..، فجعل الزكاة أحد التعام ت فر ـاو  اتجتماةيد اإلس م ن ر التكافل ةدّ       

لمسـائل  ،أمـ ال م حـال معمـ م فـي   الـذين  :فقـال تعـال  ، حقاو معم مـاو لمفقـراء  المسـتحقين
جتمـض  حمايـة لممـال ،  فـ  إخـراج الزكـاة تربيـة لمم53-52 المحـر م  سـ رة المعـارج آيـة 

بـين أفـراد المجتمـض  يتقـارب مسـت ا المعيشـة بـين  اتجتمـاةي تحقيال الت ازن  ،اء له نم
 .( 16)األفراد فيقبم ا ةم  العمل  اإلنتاج د ن إهمال أ  إ رار ر بمنالي اآلخرين 

فقد ناقش    ض كافة الت جّ ـات التـي  ، ألن الدين اإلس مي دين لكل زمان  مكان       
ـــة المشـــك ت اتجتماةيـــة  اتقتنـــادية ت ـــين المســـممين ةمـــ  إيجـــاد الحمـــ ل لكاف  التـــيع

 فـي لذلك ُ  عت القيم  مق مات ا  من آيات كثيرة لجعـل المعـام ت اإلنسـانية  ،ت اج  م
 فـــي. إن الترشـــيد تنميــة  التقـــدم  نمـــاء اتقتنـــاد الـــذي يعـــين ةمـــ  ال ،اتتجــاق النـــحيي

، كمـا أن اسـتثمار زيـادة اإلنتـاج فـيبـاع أسـم ب نـحيي   إتاإلنفاال  اتست  ك يعـين ةمـ
ر د العـيش  يرفـض  فيإنشاء مشر ةات  خدمات ألفراد المجتمض يجعم م  فيالدخل الق مي 

 ر رة العمل النالي  مشـر ةية الكسـب الـذي يـنظم  إل باإل افة  ،من مست ا معيشت م
 ،اجبـاتبيـن م  ُيمـزم م بـالحق ال  ال  الع قات اإلنسانية بين أفـراد المجتمـض  ينشـر العدالـة 

ــه  فــيفر ــه ســبحانه  تعــال   الــذي اتجتمــاةيكمــا أن التكافــل  الكثيــر مــن الســ ر، داخم
يعكـس  بـد رق نـدال  الـذيتعـين النـاس ةمـ  إتقـان العمـل  التعـا ن  التـيالرحمة  المـ دة 

   فعالية السم ك اإلس مي . اإلنتاجيالسم ك 

ـــيم  اإلل        ســـّن التشـــريعات  القـــ انين الخانـــة باتقتنـــاد  ،مـــام ب ـــاإن منظ مـــة الق
لمــن د اةــي النجــاح  ،نــادت بـه الــذي  اتقتنـاديبـل  أخــذ النظــام  ،ل ــابمعرفت ـا  مــن خ  

 لـــذلك مـــن األهميـــة تربيـــة الـــنشء اجتماةيـــا  ، التقـــدم لمتنميـــة ةامـــة  ل قتنـــاد خانـــة
لي  اإلنتــاجي ت اإلســت  ك ،  اقتنــاديا ةمــ  هــذق القــيم  ان ينــبي مشــاركاو بالعمــل النــا

ــاو ت يحــرص ةمــ  منــالحه الشخنــية ــ بــل ينظــر  ،يخمــال جــي و  اةي المنــمحة العامــة  إل
  منتمياو ل طنه  مجتمعه ليق دق إل  التقدم  التنمية اتقتنادية .   ،لرخرين

 
 
 
 

                                                           
 ،رسالت ماجستير ،التوجهاث اإلسالميت للمشكالث االجتماعيت لألسرة المصريت :الصبرىنيرفانا حسين  38

 451ص م،7002 ، القاهرة،عهد الدراساث اإلسالميتم
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 الثانيالمبحث 
 التعميم  ة قته بالتنمية اتقتنادية

 في التنمية: مف  م التعميم  التعّمما ـ  
إذا كانت التربية تختص بمعنـ  شـم لي، يتنـل بمشـاركة جميـض األطـرا  فـي تطـ ير       

حياة األفراد  المجتمعات طبقاو لفمسفة كل مجتمـض  بيئتـه، فـإن مف ـ م التعمـيم يخـتص بتمـك 
األهدا  المقن دة التي تسع  المؤسسة التعميمية إل  تحقيق ا فـي كـل مرحمـة مـن مراحـل 

 لكل فئة من الدارسـين  نـ تو إلـ  تحقيـال األهـدا  الترب يـة البعيـدة    ذلـك فـي  ،الدراسة
 مــن خــ ل مؤسســات ذات كيــان أ  شخنــية  ،زمــن محــدد  بإتبــاع آليــات مخططــة مســبقاو 

.  ما ينت  ةن هذق العممية ه  ما نسـميه الـتعمم،  ت تطمـال مفـردة محددةمعن ية  ا حة   
ل المؤسسـة التعميميـة ــــ مدرسـة كانـت أ  جامعـة ــــ بـل التعميم ةم  النشاط المحنـ ر داخـ

  التعمــيم الفــردي  الــذاتي ةبــر اتنترنــت لنشــاط التعميمــي خارج ــا كــذلك مثــاليمتــد ليســتمد ا
يت ي مدا د ر كـل مـن  ، من منطمال هذا المعن  لمتعميم  .(17)  سائل اتتنال المختمفة

ــدخ ل إلــ  المجتمــض الكبيــر مــن  المدرســة أ  الجامعــة ةمــ  حــد ســ اء فــي ت يئــة الفــرد لم
 المراحل األ ل  في حياته .

 المدرسة بـاألخص ل ـا د ر ذ  أهميـة فـي ت يئـة الطفـل لممشـاركة بالسـم ك  الفكـر        
اتقتنادي من خ ل أنه يعيش في ا تحت سمطة  نظام اجتماةي، فمن ـا يبـدأ فـي تعّمـم مـا 

لمجتمض الذي يعيش فيه،  من ـا ينعطـ  ينعكس بال ر رة ةم  سم كه  طبعه  تكيفه مض ا
نح  المستقبل مز داو بالقيم  المفاهيم التي تق دق في مسيرته  تحدد إل  حد كبيـر د رق فـي 
هذا المجتمض. كما تق م المدرسة بد رها في تحقيال ال ةي األمني من خ ل تبنـير ط ب ـا 

مــض الم اقــ  ةنــد   طريقــة التعامــل ،بمــا يــد ر حــ ل م مــن مشــك ت مجتمعيــة  اقتنــادية
الحاجة،  تمعب الت ةيـة د راو هامـاو فـي نشـر الحقـائال  المعم مـات بـين الطـ ب فتـؤدي إلـ  
تحســــين ســــم ك الطــــ ب  تعــــديل مــــ اقف م  اتجاهــــات م  آرائ ــــم  أفكــــارهم نحــــ  الســــم ك 
رشـادهم لحقيقـة الم اقـ   الظـ اهر المحيطـة ب ـم كـي  اتقتنادي  الحرص ةم  تحقيقه،  ا 

 .(21) م ما يد ر ح ل م  من ثم التعامل معه بشكل فعالتستطيع ا ف
سـ اء مـن  ،أي أن المدرسة تقـ م بالتنشـئة اتقتنـادية لمطفـل بطريقـة  يـر مباشـرة

خ ل النشاطات اتجتماةية الم ج دة ب ا أ  من خـ ل األنظمـة اإلداريـة الرسـمية بـداخم ا 
مم اتجتماةي الذي يعني: تعير  يسم  هذا بالتع ،أ  من خ ل تفاةل المعممين مض الط ب

                                                           

 .36ـ  35ص  م،5117، سنة 3( حارث ةب د: اتتنال الترب ي، دار  ائل لمنشر، ةمان، ط3)

( ةاي ة حم دة مسفر القمي: اإلبعاد اتجتماةية  الثقافية لم ةي األمني لدا الشباب، مرجض سبال ذكرق، 2)
 56-55ص 
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ظر   التنبيه البيئي في األسرة أ  المدرسة  جماةة األندقاء،  الذي يكـ ن لـه قيمـة فـي 
ةممية  الت حد،  يق م التعميم اتجتماةي ةمـ  تحميـل لممتعيـرات التـي فـي البيئـة سـ اء فـي 

ـــ   ـــبط الســـم ك.  تـــهتي معظـــم أشـــكال الـــت ـــي تعمـــل ةم عمم المحا ـــر أ  الما ـــي  الت
اتجتماةي من خ ل التدريب  التعميم المباشر،  هي الم اق  التي تتم في ا تمك المحـا تت 
ال اةيــة مــن ج ــة أشــخاص فــي المجتمــض ب ــد  الت نــل إلــ  نــ ع مــن التنشــئة السياســية 

 .(23)المحددة ال ا حة ألفراد آخرين 
التعميمـي يعـد ل ـا  ل ذا فإن ذلك يقّيض اتخـاذ قـرار يخـتص بإنشـاء فنـ ل فـي النظـام     

مناه  دراسية تنت  آفاال الط ب نح  ق ـايا هامـة داخميـاو  ةالميـاو يشـارك ن في ـا بـآرائ م 
 يبحث ن ل ا ةن حم ل ت ئم مجتمع م،  ذلـك تبعـاو إلمكانيـات م  قـدرات م العقميـة  النفسـية 

  البدنية.
   أثر التعميم في تك ين الحافز لمتنميةـ  5 

ا ةم  التعميم الجامعي حيث يتزايد اتهتمام به لمـا لـه أثـر فعـّال فـي سن ض اهتمامنا هن   
حيــث الجامعــات هــي البيئــة األساســية إلةــداد الكــ ادر الفنيــة  ،مســيرة التنميــة اتقتنــادية

 المتخننة في المجاتت كافة  التي تعتبر األساس لكل ةممية تنم ية .  
ــدان، إن التــهثير الــذي تحدثــه الجامعــات  الكميــات دا    خــل الــنظم التعميميــة فــي معظــم البم

دارة البحـ ث  ةمـ  مـا تدرسـه، فـإن  تت ي أهميته من خ ل د رها في النظرية التعميميـة  ا 
ذلك كمه يؤثر ةم  المعرفـة  اتتجاهـات  القـيم  الممارسـات لمشـباب  الـذي سـ   يشـكم ن 

 . (25) فيما بعد تنمية المجتمض في مجاتت كثيرة
ي تركــز ةمي ــا تنميــة قــدرات الطمبــة فــي حــل المشــك ت  م ــارات اتخــاذ إن المنــاه  التــ   

القـرار  اتبتكــار حيــث تسـتخدم بنــ رة متكــررة اسـتراتيجيات تــدريس ت ــد  إلـ  ترقيــة تعمــم 
فعال مستقل أ  م جـه ذاتيـاو،  هـ  مـا نسـميه الـتعمم القـائم ةمـ  المشـر ةات، حيـث يعتمـد 

 هـ  المكـ ن  ،اتحتيـاج :تعتبر مح رية في التعمم هذا التعمم ةم  اثنين من المك نات التي
األ ل  يتحدد في مسئ لية الطمبة بتنميم أنشـطة تعّمم ـم الذاتيـة،  المكـ ن الثـاني انخـراط 
الطالب الحي ي في حل مشك ت الحيـاة ال اقعيـة .  تتمثـل فمسـفة تنـميم اتحتيـاج فـي أن 

بن رة أف ل ةن طريـال م اج ـة الطمبـة حل المشك ت أ  اتخاذ القرار الفّعال يمكن تعّممه 
 تخطط لكل مشكمة بالطريقة التي تجعل الطمبة لكي ينم ا إل  الحـل يجـب أن  ،بالمشك ت

 فـي نفـس  ،يستفيد ا من مادة الم   ع القائم في فرع المعرفة الذي يدرس نه ) المناه  (

                                                           

 .363: ةمم النفس السياسي ةربياو  ةالمياو، مرجض سبال ذكرق، ص ( محم د السيد أب  النيل3)

ص  م،5114( آرثر جين كر بمي: ترجمة ةبد الحكم أحمد الخزامي، دار الفجر لمنشر  الت زيض، القاهرة، 5)
565. 
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ة  م ج ــة مــن ال قــت ينظــر إلــ  اتخــاذ القــرار  حــل المشــك ت كم ــارات يتعمم ن ــا نــريح
خـ ل مـادة مطب ةــة يعـدها المـدرس الــذي يفتـت ةمميـة المشــكمة  يسـمي لمطبمـة باكتســاب 

 .(21)بنيرة نافذة في من ج م التفكيري الذاتي إل  اتخاذ القرار
 مـــن ثـــم فـــإن التنـــ ير لعمميـــة التنشـــئة اتقتنـــادية   أن ـــا ةمميـــة تعّمـــم ل ـــا مكـــ ن     

لنظــام التعميمــي فــي كــل  د لــة . األمــر الــذي يجعــل لــذلك تمثــل الجامعــات قمــم ا ،اجتمــاةي
مسئ ليات ا األساسية أن تق م بد ر قيادي  ت جي ي في المجتمعات، لذلك يجب أت تنشـعل 
ـــ   ـــض ال ظـــائ  اإلداريـــة  المحافظـــة ةم ـــة األكاديميـــة،  ت زي الجامعـــات بالشـــكميات اإلداري

الشـــباب ةـــن مجتمعـــه  األتعـــاب  المظـــاهر،  الـــدفاع ةـــن تنـــ رات جامـــدة جعمت ـــا تعـــزل
  ال ر ب من م اج ة مشك ته،  العجز أمام ق اياق اتقتنادية .

    اتقتناديأثر مخرجات التعميم الجامعي في النماء ـــ   1 
الجامعــات ل ــا د ر ت يخفــي فــي تشــكيل الشــباب  ت يئتــه لتحمــل مســئ لياته فـــي        

المـــ ارد التــي تســـاةدها ةمـــ  أداء الحيــاة،  هـــذا يتطمــب أن تتـــاح ل ــذق الجامعـــات أف ــل 
ــه  األهــ اء السياســية  ــارات التــي تتنــاحر في  ظائف ــا  تبعــدها ةــن نــراةات المجتمــض  التي
المتقمبة لألنظمـة، ف ـذا يمكن ـا مـن رنـد األحـداث التـي تتفاةـل فـي المجتمـض لتـتمكن مـن 

 .(22)م مة الت جيه  القيادة
 خانة البمـدان المنـنّعة أكثـر ارتباطـا   لقد أنبحت الجامعة في المجتمعات المعانرة    

 نـار ةمـل الجامعـة جـزءا ت يتجـزأ مـن العمميـة  ،بالتط ر العممـي  النـناةي  التكن لـ جي
 لـــذلك خرجـــت الجامعـــة ةـــن النطـــاال  ،التنم يـــة الشـــاممة فـــي المجتمـــض يـــؤثر  يتـــهثر ب ـــا

دم في المجتمـض التقميدي بحيث تح لت إل  مؤسسات إنتاجية ذات ارتباط مباشر بحركة التق
 هــذا التحــدي تبــد أن يفر ــه ال اقــض ةنــدنا لكــي نســاير التعيــرات التــي تحــدث فــي المحــيط 

 ( 23 البيئة  المجتمض د ن أن تفقد الجامعة خن نيت ا أ  تتخم  ةن رسالت ا .)
 بالنظر إل   اقعنا نجد أن السياسات التعميميـة  ـعيفة   يـر مؤهمـة لتحقيـال األهـدا      

تن هــذق السياســات تتنــاف  مــض متطمبــات الن  ـــة  ،لمحــاال بالركــب الح ــاريالتنم يــة  ا
اتقتنادية ةم   جه الخن ص ألننا ننت  ق ا بشرية  ير قادرة ةمـ  العمـل  اإلنتـاج بـل 
 ت ت ّل  قدرا كافيا من اتحترام لق ية العمل .  كان من أخطر ما قمنا به ه  نب التعميم 

همـا ل ق ـية تنميـة الم ـارات العمميـة  القـيم اتجتماةيـة  حـب  المعم مات بن رة نظريـة  ا 
                                                           

 .115المرجض السابال ص ( 1)

 م،3765ةجمان، ( ةباس محج ب: نح  من   إس مي في التربية  التعميم، مؤسسة ةم م القرآن، 5)
 ص.322

التعميم  البحث العممي  أثر ذلك ةم  التنمية، جامعة تشرين، كمية الع قة بين  :زينة فائر محمد( 1)
  62م، ص  5131اتقتناد قسم اإلحناء  البرمجة، السكان  التنمية، رسالة ماجستير، 
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هــذا باإل ــافة إلــ  احتــرام العمــل  الر بــة فــي اإلنتــاج  التطــ ر  ،الــ طن فــ  نفــ س الطــ ب
  اإلبداع .  

 مض هذا يتبادر إل  األذهان مجم ةة مـن التسـاؤتت التـي ي ج  ـا الـدكت ر ةبـاس 
 .:ل  إجابات تساةد في التنمية اتقتناديةمحج ب ةن التعميم  كيفيته  تن ةه لم ن ل إ

إن التعميم دائماو يعتمد ةم  الجانب اإلحنائي فـي إبـراز منجزاتـه مـن حيـث التطـ ر 
الكمي،  الزيادة الرأسـية فـي ميزانيـات التعمـيم  نسـبت ا إلـ  الميزانيـة العامـة،  مـا إلـ  ذلـك 

فـــي مدخ تـــه  آثارهـــا  مـــن الشـــكميات الـــذي ت يـــدل ةمـــ  الم ـــم ن، فـــالعبرة مـــن التعمـــيم
بــل  ، مخرجاتـه اتيجابيــة  م فمـاذا أ ــا  التعمـيم إلــ  اإلنســان فـي فكــرق  تجاربـه  ثقافتــه

 ماذا نّم  التعميم في إمكانياته العقمية  الجسمية  العاطفية ؟ 
 م ما أثر التعميم في التعيير اتقتنادي  اتجاهات المجتمض  نح  ما ه  مطم ب؟

 ةية  اتقتنادية التي أحدث ا التعميم الجامعي ؟م ما التح تت اتجتما
 م ما المرد د اتقتنادي لمتعميم العالي في سن ات خطة معينة؟

 م ما اتنعكاسات اإليجابية  السمبية لمظر   اتجتماةية  اتقتنادية ةم  التعميم العالي؟
التنميـة ؟  مـا م ما الظ اهر التي تعـ ال مسـيرة التربيـة  التعمـيم فـي الجامعـات لكـي تحقـال 

 ( 24د ر المناه  ؟  ما مدا مناسبت ا ترب ياو ؟ )
 ظي  التعميم استعداداو لمتنمية اتقتنادية  ذلـك ةمـ  النحـ  ت  اإلجابة تتمخص في كيفية 

جعــل المؤسســة التعميميــة ـــــ خانــة التعمــيم الجــامعي ــــــ مؤسســة لتربيــة الشخنــية  :اآلتــي
 الط ب ةم  ما يمي: المسمحة المتكاممة بحيث يتدرب في ا

 الجندية بما يتعمال ب ا من مسئ ليات  تكالي   حق ال ةن طريال الممارسة العممية. .3
 القيادة بما تتطمبه من مؤه ت،  ما يترتب ةمي ا من مسئ ليات  حق ال  تكالي . .5
 الجماةية بما تحقال )بين الط ب( التعا ن ةم  البر  التق ا،  ند اإلثم  العد ان. .1
الدراسات النظريـة  العمميـة  الفنيـة  الم نيـة بحيـث ت يطعـ  جانـب ةمـ   الم ازنة بين .2

 اآلخر. 
الحريــة فــي إبــداء الــرأي لمق ــايا  المشــك ت المجتمعيــة معتمــدة ةمــ  الحجــة  الحــال  .3

 المنطال  تقبل آراء اآلخرين،  التعبير ةن الرأي  نـ تو إلـ  الحـال د ن أي خـ   أ  
 إحباط.
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المجــاتت المختمفــة بمــا يكســب الطــ ب الم ــارات فــي  التنميــة لمم اهــب  الميــ ل فــي .4
مــ اهب م،  الممارســة ل  ايــات م الُمنــِمحة لمجــتمع م،  شــعل أ قــات فــرا  م بمــا يفيــد 

 .(25) مجتمع م.
ت يا لمشباب الخـدمات بمـا يسـاةدهم ةمـ  اكتسـاب الم ـارات ال زمـة لمحنـ ل ةمـ   .5

مــات معنيــة، كمــا نســتطيض أن المعم مــات  البيانــات   ت أن نعمــال ةقــ ل م ةمــ  معم  
ننّمي قدرات أبنائنـا ةمـ  التفكيـر الحـر  يـر المتحيـز،  التفكيـر العممـي بمـا يتميـز مـن 
م   ةية،  دقة التفكير اتبتكاري  بما يتن  به من ط قـه  مر نـة ت ان نحنـرهم 

 .(26)في التمقين
كـر لمشـباب  ل ذا قبل أن نم ـي فيمـا يسـاةد التعمـيم ةمـ  تهديـة د رق فـي بنـاء الف

يمكـن أن نشـير إلـ   ـر رة إةـادة  ،المنري ليمحـال بالتحـديث  النمـاء لمتنميـة اتقتنـادية
النظر في مناه  الدراسة في مختم  مراحل التعميم بحيث يكـ ن مـن أهـدا  هـذق الدراسـة، 
 تق يــة الشــع ر باتنتمــاء لمــ طن ةــن طريــال األنشــطة  الممارســات التــي تشــمل الج انــب 

 قتنادية  الثقافية  الح ارية .اتجتماةية  ات
 ـ د ر المؤسسة التعميمية في تنمية الفكر اتقتنادي: 2 

يتفال ةمماء التربية في أن التعميم الفعـال يـؤدي إلـ  اتستبنـار،  اتستبنـار يـؤدي       
إل  تعير في اتتجاهات،  هذا بـد رق يـؤدي لتعـديل أ  تعيـر فـي السـم ك،  هـذا هـ  الـتعمم. 

يعــد تجربــة شخنــية تحــدث ةنــدما يطــرأ تعييــر ةمــ  الســم ك الفــردي فيتنــر   الــتعمم، 
 .  (27)الشخص أ  يفكر بشكل مختم ، أ  يكتسب معرفة أ  م ارة جديدة

 بالنظر إل  األجيال التي تخرجت من الجامعات نجدها أكثر األجيال تعمما  لكنـه فشـل      
ألنــه  قــض  ،جتمــاةي  اتقتنــاديفــي ف ــم تعقيــدات التطــ ر البشــرا  د رق فــي التطــ ير ات

فهنـبي الخـريجين مـن ذ ا الم ـارات  ،اتهتمام ةم  كم األةداد فكان ةم  حساب الن ةيـة
 مـا أدل ةمـ   ،فمعظم ـم  يـر قابـل لمت ظيـ  ،المنخف ة ليشـّكم ا رافـدا مـن ر افـد البطالـة

ــيم ةــن أداء د رق التنمــ ي مــن خــ ل كــ ادر الخــريجين   ففــي ا لمجــال ذلــك   قنــ ر التعم
ــيس بإنتاجــه ــا نقــ م باســتيرادق  ل ــه مــن نقــص فــي العــذاء فإنن ــالر م ممــا نعاني  ،الزراةــي ب

 المجــال النــناةي حيــث يكتفــي التعمــيم بتخــري  مــن يــدير المنــانض  يقــ م بتشــعيم ا فقــط 
التعميم الفني ــــ خانـة  أن جعل اتةتماد األكبر ةم  الخبرة األجنبية كمست ردين ل ا، كما 
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ـــ  بســبب اتنفنــام بــين التعمــيم  العمالــة الفنيــة  التنميــة تن   يعــان  مــن بطالــةفــي منرــ
    (31)التعميم بمعزل ةن احتياجات س ال العمل  .

ذا اةتبرنــا أن أهــم أهــدا  ال ســائل التعميميــة هــ  التــهثير فــي التنــرفات التــي تقــض        ا 
ا ةمـ  إكسـاب الطـ ب فإنه يمزمنا أن ندرس المناه  التـي تعيينـ ، من نطاال العرض من ا

ـــة اتقتنـــادية من ـــا  ـــة  المحمي ـــة،  أن ن ـــض الق ـــايا العالمي ـــة  الفردي ـــارات الجماةي الم 
 اتجتماةية م  ض الدراسة  المناقشة حت  نـنجي فـي تنميـة  ةـي م  فكـرهم إلـ  مـا يـد ر 
ح ل م،  أن ن ض ال سائل التعميمية الحديثة م  ض اتهتمام خانة فـي ةنـرنا هـذا الـذي 

   فيه بتكن ل جيا التعميم.نشر 
إننـــا نمـــر بظـــر   اقتنـــادية نـــعبة زادت من ـــا تكـــالي  التنميـــة  تكـــالي  ال فـــاء 

 نتيجــة ل ــذق الظــر   يظــل شــعمنا الشــا ل هــ  التفكيــر فــي تطــ ير  ،باحتياجــات المعيشــة
الخدمة التعميمية  تمكين ا من القيام ب اجب ا المرج  منـه فـي تنميـة الفكـر اتقتنـادي فـي 

 ستقبل.الم
 في هذا المقام تطرح ق ية التعميم أم راو بالعة األهمية تتنـل بحقـ ال المـ اطن  الفـرد     

 مسـئ لية الد لـة،  مســتقبل المجتمـض  نظرتــه لعنانـر التطــ ر  التقـدم.  هــي أمـ ر تتنــل 
ةــن  ،بالفمســفة  السياســة  اتقتنــاد،  لعــل نقطــة البدايــة هــي التهكيــد ةمــ  أهميــة المعرفــة

ــيم باةتبــارق مــن أهــم مــا يميــز اإلنســان ةــن  يــرق مــن الكائنــات فــي الع قــات طريــال الت عم
 لـــذلك تمتـــد المعرفـــة إلـــ  الكـــ ن بظـــ اهرق  ،المتبادلـــة مـــض اآلخـــرين  الممارســـات الماليـــة

 األخــ ال  الــديانات  اآلداب  العمــ م   يرهــا،  مــن ثــم فــإن أ  ــي طريــال فــي التعمــيم هــ  
 التركيـز ةمـ  الفكـر  ،ل  المعرفة التـي تبنـ  مجتمعـات مإةداد الط ب   تدريب م لم ن ل إ

 .(33)بالتعميم  المعرفة تزداد إنسانية اإلنسان  به تنم  قدراته  يرتق  المجتمض  ،التنم ي
نمــا يــؤّثر بشــكل  ،إن انتشــار التعمــيم أ  انحســارق ت يقتنــر ةمــ  المتعممــين أنفســ م       ا 

 مـن ثـم يجـب أت  ،  قـدرات المجتمـض اإلنتاجيـةكمـا يـؤثر ةمـ ،حاسم في ن ع الحياة العامـة
بـل يتعـين ةمينـا أن ن ـض ل ـا  ـ ابط  ،نترك أداء الخدمة التعميمة أله اء  ر بـات الشـباب
 ذلك ةن طريـال األساسـيات المعر فـة  ،تجعل من التعميم مؤشراو لمتقدم  التنمية اتقتنادية

ية التـي ُتقـرر أ جـه النشـاط الـذي  من ـا تحديـد المـ اد الدراسـ ،في بناء المناه   تخطيط ا
يعنــي تحديــد  ، احتياجــات ســ ال العمــل  النــر  اتقتنــادييؤســس الع قــة بــين النشــاط 

اإلطــار العــام لمتعمــيم  خانــة التعمــيم الجــامعي بحيــث ت  ــض فــي  ــ ءق منــاه  كــل مــادة 
 محتــ ا المــادة مــن حيــث الكــم  الكيــ .  مــن  ،الم  ــ ةات المنســّقة مــض المــ اد األخــرا
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حيـث اتةتمـاد ةمـ  ثقافـة الـذاكرة  ،م ر التي زادت تعقيدا  القائمين ةمي طرال التـدريساأل
  (35) ليس ةم  تشكيل ثقافة اإلبداع بما يعذيه التفكير العممي  البحث الدائم ةن المعرفة 

 ةم  ذلك ينبعي أن تك ن الدراسة الجامعية مـن أهـم أهـداف ا   الدراسـة الت جي يـة 
اب الطالـب م ـارات متعـددة  تفـتي أمامـه آفـاال المعرفـة ليتعامـل مع ـا الت  تعمل ةم  إكسـ

بنفسه.   تعتمد ةمـ  مـ اد ت ّجـه الطالـب تسـتيعاب تفانـيم ا بإةطائـه  قتـاو أ سـض لمبحـث 
 الدراسة في المكتبة مض محا رات قميمة بعيدة ةن التمقين  الحش . لذلك أنـبي مـا يحقـال 

يط ل ـا مـن حيـث التخننـات التـي تشـمل تطـ يرا الفكر اتقتنـادي   ـض المنـاه   التخطـ
ــــة  ــــة  الثقافي ــــة  اتجتماةي ــــة  النفســــية  البيئي ــــن الدراســــات الترب ي ــــيم   م ــــة  التعم لمتربي

سـناد أنـحاب الخبـرة فـي مجـال التعمـيم  قياداتـه  تقييمـه ، اتقتنادية فمـم يعـد تخطـيط  ، ا 
إلـ  جانـب ذلـك بتحديـد األهـدا  المناه  معنياو بتحديد الم اد الدراسية فحسـب، بـل العنايـة 

 من تقض ةميه ةممية التربية  ما يحققه  ،العامة  الخانة لممن    تحديد حاجات المجتمض
إلـ  جانـب التخطــيط لألنشـطة التـي تحقـال تمــك األهـدا   كيفيـة ممارسـت ا لتنميــة  ،التعمـيم

 .(31)الفكر اتقتنادي 
لجـهت إلي ـا المجتمعـات  ،ر رياو  تعتبر الجامعة في النسـال التعميمـي نسـقاو فرةيـاو  ـ

إلشـــباع حاجـــات نفســـية  ترب يـــة لمشـــباب، ةجـــزت ةـــن أن تؤدي ـــا المؤسســـات الخارجيـــة 
فهنبحت الجامعة نسقاو ترب ياو بجانب انه نسـال  ،)األسرة  البيئة المحيطة( بعد تعقيد الحياة

نفس  تحمــل  يتعــ د ا في ــا اتةتمــاد ةمــ  الــ ،يتمقــ  فيــه الطــ ب العمــم  المعرفــة ،تعميمــي
المسئ لية  اسـتيعاب الفكـر اتقتنـادي التنمـ ي  احتـرام القـان ن   ـبط اتنفعـاتت  الـ تء 

 .(32)لممجتمض الذي يعيش ن فيه
فطريقة التفاةـل التـي تتمركـز حـ ل القيـام بـالتعميم،  العمميـة التعميميـة التـي تتكـ ن 

هـي التـي تشـكل  ،دفـةمن ق ايا  م   ةات  حقائال  م ـارات  اتجاهـات  قـيم أخ قيـة ها
 تنّمي فكر الشباب اقتناديا  ت عه ةمي طريال ال تء  اتنتماء، لذلك ت يمكن النظـر إلـ  

بـل ينتظـر إليـه ةمـ   ،التعميم منعزتو ةن الظـر   المجتمعيـة  المشـك ت التـي يعـان  من ـا
ع قــة بــين انــه يتــهثر  يــؤثر فــي األبعــاد اتقتنــادية  اتجتماةيــة  السياســية  الثقافيــة، فال
 لــذلك مــن  ،التعمــيم كنظــام اجتمــاةي منبثــال مــن نســال المجتمــض لــه ة قــة فاةمــة متبادلــة

 ال ر ري إيجاد

                                                           
      ذكرق، حسين محمد: المشاركة اتجتماةية  اتنتماء في المجتمض المنري، مرجض سبال  انير فان(  52

 343ص 
 .316، 313( ةباس محج ب: نح  من   إس مي في التربية  التعميم، مرجض سبال ذكرق، ص 1)

طبيقية، المكتب العممي ( السيد حنفي ة ض: ةمم اتجتماع الترب ي األسس النظرية  المجاتت الت5)
 .355ص  م،5131 ،5، ط النشر  الت زيض، اإلسكندرية لمكمبي تر



 م 5133الجزء الخامس( أبريل لسنة  341مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -154- 

 الحم ل لممع قات  المشك ت التي ت اجه نظامنا التعميمي التي يمكن تحديدها فيما يمي: 
ي،  يــاب الفمســفة الترب يــة المتكاممــة التــي تشــكل البنيــة األساســية فــي ةالمنــا التربــ   .3

  ت ج نا في تخطيطنا لتحقيال آمال المستقبل المرتقب.
 انتشار الطابض النظري في معظم دراساتنا حت  في المجاتت العممية. .5
 التخبط في سمطة اتخاذ القرارات،  تعار  ا مما يشبض ج  من ةدم اتستقرار  القمال. .1
 افتقار السياسة التعميمية لعننر اتستمرار  اتستقرار. .2
ت ا ــــعة لمتعمــــيم فــــي ةمميــــات التعييــــر  التطــــ ير  التنــــ ير لمجتمعنــــا المكانــــة الم .3

 .(33)المعانر
لذلك   ض اإلس م التعميم م  ض التقدير  اتحترام بق لـه تعـال   إقـرأ  ربـك  األكـرم 

( أي حـث ةمـ  التعمـيم المفيـد 3الذي ةمم بالقمم ةمم اإلنسان مالم يعمم )سـ رة العمـال آيـه 
لمعرفة  ال داية  حثه ةم  البحث  الدراسة لمشاركة مجتمعه في الذي ينير لمشباب طريال ا

 التنمية بشكل ةام  اتقتنادي بالعمل  اإلنتاج بشكل خاص .
 ت أدل ةم  مزج اإلس م بين الفكر  التطبيال من تمك النمة العميقـة  الع قـة الق يـة      

العمــم مبــدأ،  العمــل تمــام، بــين العمــم  العمــل. فالعمــل ينبعــي أن يكــ ن مطابقــاو لمعمــم، ألن 
 .(34) المبدأ باإلتمام يك ن  ائعاو،  التمام ب  مبدأ يك ن مستحي و 

 لمـــا كانـــت المـــؤتمرات القمـــة العربيـــة دائمـــاو تنـــادا نحـــ  تفعيـــل التنشـــئة اتقتنـــادية     
 السياســية مــن خــ ل المنــاه  المدرســية لمطفــل، نجــد أن مــؤتمر القمــة التاســض ةشــر فــي 

جاء ببيان ةم  لسان ةمر  م س  أمين ةام جامعة الد ل العربيـة سـابقاو م 5115مارس 
 يقرر من ا ما يمي:

إةطــاء أ ل يــة قنــ ا لتطــ ير التعمــيم  مناهجــه فــي العــالم العربــي بمــا يعمــال اتنتمــاء  -أ
العربي المشـترك  يسـتجيب لحاجـات التطـ ير  التحـديث  التنميـة الشـاممة  يرسـت قـيم 

 يكــرس مبــادئ حقــ ال اإلنســان  المشــاركة اإليجابيــة الفاةميــة  الحــ ار، قــيم اإلبــداع،
 لممرأة.

تطــ ير العمــل العربــي المشــترك فــي المجــاتت الترب يــة  الثقافيــة  العمميــة ةبــر تفعيــل  -ب
المؤسســات القائمــة،  من ــا األهميــة التــي تســتحق ا،  المــ ارد الماليــة  البشــرية التــي 

العممـي  اإلنتـاج المشـترك لمكتـب  البـرام   تحتاج ا خانة فيما يتعمـال بتطـ ير البحـث
                                                           

 .33ص ، 5132، 1لمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طان التعميم  التحديث، دار اشبل بدر ( 1)

 ،دار الثقافة لمنشر  الت زيض ،( ن ح الدين بسي ني رس ن: القيم في اإلس م بين الذاتية  الم   ةية2)
 .332ص  م،3776القاهرة، 



 م 5133الجزء الخامس( أبريل لسنة  341مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 -155- 

المخننــة لألطفــال  اتهتمــام ب ــر رة التكامــل اتقتنــادي بــين الــد ل لمق ــاء ةمــ  
ــا ن ــة  التع ــي المشــترك لســد احتياجــات الشــع ب البطال ــة ف ،  استح ــار المعــة العربي

 .(35)جميض الميادين بما في ذلك في  سائل اتتنال
 قت ا بتحقيال التنمية اتقتنادية:ــ الج دة التعميمية  ة  3

ــهد ار       ــة اتقتنــادية مــن خــ ل قيامــه ب ــر فــي التنمي ــد ر الكبي ــه ال ــيم ل تشــك أن التعم
من أهم ا تنميـة المـ ارد البشـرية  زج ـا فـي المجـاتت اإلنتاجيـة بشـكل  ،متعددة  متشعبة

 هــذا مــا  ،ةلــذلك تعتبـر الجامعــة ليسـت مؤسســة تعميميـة فقــط بـل مؤسســة اقتنـادي ،فاةـل
دةي السنات ر )اد ارد كنيدي( في  نفه لمنراع اتقتنادي الذي يحدث بين أقطـار العـالم 
المتقدمة فـ  المسـتقبل  إلـ  أن يقـ ل إن المعـارك اتقتنـادية فـي العـد يجـرا حسـم ا فـي 

       (36)الفن ل الدراسية
نجـد أن  ،بيـة األخـرا بالنظر إل  المست ا التعميمـي فـي منـر مقارنـة بالـد ل العر         

ــه  ــذي يجعــل من ــة لمحــد ال ــة ليســت مكمم ــات الد ل ــيم مــن ميزاني ــ  التعم ــاال ةم مســت ا اإلنف
مخرجــات تســاةد فــي التنميــة اتقتنــادية   ةمــ  ســبيل المثــال الطالــب  هــ  أحــد مــدخ ت 

ليس هذا فقـط بـل مسـاهمة  ،التنمية  مخرجات التعميم  ير مؤهل لمحداثة  التط ر  اإلبداع
تعميم فـي ت يئـة القـدرات البشـرية لمعطـاء العممـي بـات  يـر كـافي تكتسـاب التنميـة نسال ال

المستدامة في شـت  المجـاتت  بنـاءا ةميـه   فقـد أنـبي ممحـا أن ت  ـض بـرام  لإلنـ ح 
   (37)الجذري لمتعميم بد ن تباطؤ أ  تحيز حيث ه  األساس في تك ين رأس المال 

في تك ين أحد مدخ ت التنمية اتقتنادية  ه   ج هري النظام التعميمي له د رف          
يبــدأ ذلــك مــن النشــهة األ لــ  فــي المؤسســات التعميميــة  ،اإلنســان فــي جميــض مراحــل ةمــرق

المختمفــة  تــزداد ةبــر األج ــزة المنــ ط ب ــا العمــل مــض الشــباب إلــ  مراكــز  هيئــات البحــث 
يـة الـ ةي اتقتنـادي  السياسـي العممي من خـ ل التـدريبات  الـد رات المكمّمـة لـه فـي تنم

 اتجتماةي . ان ةمميات التط ير  اإلنمـاء اتقتنـادي لممجتمعـات تفـرض ةمي ـا أن يهخـذ 
ــا د رهمــا ــم  التكن ل جي ــيم  أي ــا مــن نــحته  ،العم ــهت  مــن قــ ة التعم ألنــه قــ ة اتقتنــاد ت

ـــيم العـــالي ـــهثر بالنظـــام  التعميمـــي ، خانـــة فـــي التعم ـــاء العممـــي الحـــديث يت ـــذلك فالبن ،  ل
فالسياسة التعميمية  لمد لة مطالبـة بت ـافر ج ـ د كافـة مؤسسـات ا لنـيا ة الشـباب نحـ  

 الفكر العممي اتقتنادي لنماء الد لة .

                                                           

 . م5115مارس سنة  11 ،3637العدد  مركز المعم مات: نحيفة األهرام،( 3)

جمعة الكبيس: د ر مؤسسات التعميم العالي في التنمية اتقتنادية  اتجتماةية لممجتمض، الد حة،  - 58
   15م، ص 5113

 533ص س م،3776إبراهيم أبراشي: ةمم اتجتماع السياسي، دار الشر ال لمنشر  الت زيض، سنة  -5
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 حت  يتمكن التعمـيم مـن أداء  ظيفتـه التنم يـة فـ  اتقتنـاد   تبـد مـن األخـذ بـبعض     
 -:اتتجاهات في السياسة التعميمية ةم  النح  التالي

 التعميم ةممية مستمرة استثمارية ل ا مدخ ت  مخرجات تتحدد في الط ب  إن -3
  المناه   القائمين ةم  التعميم  احتياجات س ال العمل 

إن انسياب الحركة بـين أنـ اع التعمـيم  مسـت ياته أنـبي  ـر رة ل سـتجابة إلـ   -5
 التعير    

 لفردية بين المتعممين  لمراةاة الفر ال ا ،في متطمبات س ال العمل في المجتمض     
إن تن ع أساليب التعميم  نمطه  خططه  مناهجه أنبحت من السمات األساسية  -1

لمتعمـــيم المعانـــر  مـــن م مـــي التعمـــيم فـــي المســـتقبل فـــي مـــدخ ت التنميـــة 
 (41)المستدامة 

 مــن ثدــم  ،إن تربيــة ةممــاء اتقتنــاد أنــبحت مــن أهــم أهــدا  التعمــيم المعانــر -2
ئة البيئة التعميمية المناسبة ل م تمكّن م من اإلبداع  تزيـد اكتشاف م المبكر  ت ي

ــي  ــ ل لممشــك ت اتقتنــادية الت ــي إيجــاد الحم ــة ف ــة  الم اري ــدرات م العقمي مــن ق
 نعان  من ا  

إن تط ير التعميم ةممية مستمرة يجب أن تعتمد ةمـ  المسـتحدثات مـن المنـاه   -3
ي تنـادا ب ـا الدراسـات البحثيـة  العم م الحديثة  األبحاث العمميـة  الت نـيات التـ

 الخانة باتقتناد،  التجارب التي سبقتنا ب ا الد ل المتقدمة اقتناديا  ةمميا 
إن م ــارات اتختيــار بــين البــدائل المختمفــة  ســرةة اتخــاذ القــرار  القــدرة ةمــ   -4

ت نيل األفكار  حل المشك ت  النقد  التحميـل   مـن األهـدا  األساسـية لمتعمـيم 
 (43)ة التحديات اتقتنادية لمد ل النامية في هذا القرن .في م اج 

إن التعميم  ال اقض التعميمي يحتاجان إل  إن ح جذري يبـدأ بـإدراك حقيقـة م مـة           
فمـ  أسـقطنا قيمـة العمـل  ،هي أن التعميم يساهم في بناء اإلنسان  بناء المجتمض اقتنـاديا

التعميم بعدم اتلتـزام  السـير ةمـ  القـيم التـي تحقـال  اإلنتاج  سمكنا سم كا سمبيا في مجال 
لــن نســتطيض المحــاال بالمجتمعــات المتقدمــة  العبــ ر إلــ   ،األهــدا  التنم يــة المرجــ ة منــه

آفاال النم   التنمية . ف بد من ممارسة ن ال تنم ي في المؤسسات التعميميـة هادفـة إلـ  

                                                           
كز نالي كامل ل قتناد اإلس مي، ةبد الحميم الجندي: األخ ال في اتقتناد اإلس مي، مجمة مر - 60

  5113، 53العدد
 المجان نظمت ا جامعة الد ل العربية  التي: بح ث الند ة الفكرية العربيال طن  فيالبشرية التنمية - 61

  123ص،5113 ،اتقتنادية
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ـــد رات فـــي الـــ ةي  الســـم ك إنـــ ح النظـــام الجـــامعي بـــاألخص، أ  ِمـــني أكثـــر لمطمبـــ ة ل
 اتقتنادي . 
 :الـمقـتـرحــات

 فيما يتعمال ب اقض المشاركة في التنمية اتقتنادية  :أ ت
من ال ر رة األخذ بتشـجيض الحـ ار الفكـري  الثقـافي بـين الشـباب حـ ل ق ـايا التنميـة     

يـــد ةمـــ  قـــيم مـــض التهك ،الشـــاممة  التحـــديات التـــي ت اجـــه مجتمعاتنـــا مـــن الخـــارج  الـــداخل
فمــن المؤكــد ةــدم الفنــل بــين ق ــايا التنميــة  المشــاركة  ،التعدديــة  قبــ ل الــرأي اآلخــر

 اتنتماء   فجميع ا ل م األثر المباشر  الق ا في تط ر المجتمعات اقتناديا  اجتماةيـا . 
 ل ــذا ي نــ  البحــث ب ــر رة التنســيال بــين مؤسســات الد لــة فــي إةــادة نــيا ة النســال 

ب الجامعي لتجا ز حالة السمبية  ال معيارية في العز   ةـن المشـاركة فـي المعرفي لمشبا
التنميــة المجتمعيــة    يكــ ن ذلــك مــن خــ ل   ــض من اجــا لمت جيــه الــ طني يشــتمل ةمــ  

 مفاهيم  م ارات  اتجاهات تثقيفية  معرفية ةن مفاهيم  أساليب التنمية اتقتنادية . 
ت الشباب نح  تحّمل مسئ لية اإلبداع  اتبتكار فـي  يؤكد البحث  ر رة استثمار طاقا    

إيجـاد الحمـ ل المناســبة لن  ـة الــب د مـن ةثرات ــا اقتنـاديا  ذلــك مـن خــ ل تـدةيم القــيم 
اتجتماةية  األخ قية  اتقتنـادية  األخـذ بـالمن   التشـريعي الـذي   ـعه اإلسـ م  نـص 

لد لية من قبل الـد ل المتقدمـة  خانـة ةميه القرآن   لتندا النزةة اتحتكارية  ال يمنة ا
الشر ط المجحفة لنـند ال النقـد الـد لي    ذلـك مـن خـ ل  جـ د مشـر ةات ق ميـة يمتـ  
ح ل ا الشباب  اتهتمام بالبرام  التنم ية في الد رات التدريبية  اتط ع ةمـ  المسـتجدات 

ي  التربــ ي مــن قبــل مــض  جــ د الخطــاب الــديني  التعميمــ ، المتعيــرات اتقتنــادية المعانــرة
 .مؤسسات الد لة

 فيما يتعمال بتحقيال البرام  التنم ية  :ثانيا
من األهمية تحديد األ ل يات  اتحتياجات ةند   ض الخطـط  السياسـات التنم يـة بمـا      

 ةمـ  ذلـك ف جـ د النسـال المعرفـي لمشـباب  الشـفافية  ،ب ئم ظر   المجتمـض  اقتنـادياته
مكانيـة تـدةيم مشـر ةات نـعيرة أ  متناهيـة الةن المشر ةات التي تـدي نـعر رها الد لـة  ا 

  لمن األهمية في خمـال اإلبـداةات  اتبتكـارات ةنـد الشـباب التي يمكن تحقيق ا من خ ل م
لمعمــل  اإلنتــاج باإل ــافة إلــ   ــر رة إيجــاد فرنــة المشــاركة مــن الشــباب فــ  السياســات 

ذ ي نـ  البحـث التنم ية لممشر ةات التي ت ـع ا الد لـة  ـمن س ياسـت ا اتقتنـادية .  ا 
من خـ ل خمـال  ،ان تك ن السياسة التعميمية قائمة ةم  البحث العممي  ليس ةم  التمقين

منــاخ تعميمــي يســتثمر طاقــات  قــدرات الشــباب لت ظيف ــا ةمــ  قــيم العمــل  المعــام ت مــض 
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التابعـــة لمجامعـــات اآلخـــرين  القـــيم األخ قيـــة  الســـم كية باإل ـــافة إلـــ  المراكـــز التههيميـــة 
  مؤسسات الد لة لتدريب م ةم  سياسة اإلنتاج ت ل ست  ك .

 فيما يتعمال بتنمية النسال المعرفي لمقيم   :ثالثا
مــن األهميــة إةــادة النظــر فــي ثقافــة التنشــئة اتجتماةيــة لمقــيم  الم ر ثــات القائمــة      

 القائمـة ةمــ  األخـ ال  الــدين بـالمجتمض لتــدةيم القـيم التــي نـادت ب ــا الشـريعة اإلســ مية 
الق يم . كما يجب التندي إل  العز  الثقـافي  الفكـري الـذي ي ـدم ال  يـة المنـرية  يتـيي 
البمبمـة  التشــكك فــي قيمنـا اإلســ مية بــل  طمسـ ا إذا احتــاج األمــر لـذلك .  مــن ال ــر رة 

 تبذير  رشـ ة  ربـا   األهمية نبذ العادات  التقاليد التي تتفال مض اقتنادياتنا من است  ك
في المعـام ت الماديـة  فسـاد فـي ال ـمير  السـمبية  اتتكاليـة التـي ت ـدم ت تبنـ  مجتمـض 

 متقدم  تنمية مستدامة .
كـــذلك مـــن األهميـــة بنــــاء الفكـــر المعرفـــي لم ســـائط التــــي تتـــ ل  القيـــام بالتنشــــئة       

لسـمبية  ال مبـاتة الظـاهرة اتجتماةية  خانة األسـرة  الجامعـات ــــ لتجـا ز التنـاقض فـي ا
ـــ  بــين مــا تنــادا بــه الشــريعة  ـــ فــي ال قــت الــراهن ــــ بــين القــيم التــي يــؤمن ب ــا الشــباب ـــ
اإلســ مية مــن قــيم التعــا ن  اإليثــار  المنــمحة العامــة  المشــاركة بالمســئ لية فــي التنميــة 

 المستدامة بالمجتمض . 
ل ـذق ال سـائط   تسـت د  كيفيـة تهسـيس  لذلك ي ن  البحث بنـاء إسـتراتيجي قيمـي      

الشباب  نشهت م ةم  اكتسـاب القـيم ال زمـة لمعمـل  اإلنتـاج  ربـط ذلـك بسياسـات اقتنـاد 
 الد لة 

 :الخـــــاتـــمــــة
النسال القيم  لما له جانب كبير من األهمية فـي بنـاء األفـراد  إل ينظر  اإلس مإن 

ساب ا ت يقتنـر ةمـ  التربيـة فقـط أ  المدرسـة أ  اكت أن تنمية المجتمعات . مض اتةتبار 
نمــا يمتــد أي ــا إلــ  كافــة المؤسســات الترب يــة  التعميميــة  أج ــزة الد لــة .  قــد  ،المسـجد  ا 
تتناسب مض السن  القـدرة العقميـة  الجسـمية  التيف  ذلك اتخت فات الفردية  اإلس مراة  

الن حية  إل إت ةندما ت ّجه األهمية   قياألخلذلك ت يت لد ال مير   ، النفسية  الر حية
  الكفاءة لتحمل المسئ لية  ما يترتب ةم  هذا من نتائ  .   

لــذلك ت  ، قــد أ  ــي اإلســ م أن نشــر القــيم ةمميــة متكاممــة يســاهم في ــا كــل فــرد
تقتنــر القــيم ةمــ  جانــب  احــد مــن ميــادين الحيــاة  لكــن تشــمل كافــة الج انــب األخ قيــة 

لـذا تمثـل  ،ة  اتقتنادية إل   يـر ذلـك . ف ـي تمـس جميـض الع قـات اإلنسـانية اتجتماةي
 ــر رة مــن ال ــر رات  لــد ام الحيــاة اتجتماةيــة  تقــدم المجتمعــات  نمائ ــا .  مــن هــذا 
المنطمال تتخذ ال يئات  المؤسسات كافة التدابير ال زمـة تكتسـاب القـيم اتيجابيـة الناشـئة 
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رة   نجــد أن مــن  اجب ــا تنميــة المســئ لية األخ قيــة  تشــكيل لمتنميــة . فبــدءاو مــن األســ
ـــة  ـــال مـــض الشـــريعة  الثقاف ـــي تتف ـــات الت ـــيم الفا ـــمة  األخ قي ـــل بعـــرس الق شخنـــية الطف
المجتمعية .  أي ا ينطمال من المسـجد العمـم  التعمـيم فـي اإلسـ م لكافـة البشـر إلـ  جانـب 

ب ةم  السم ك  التنرفات مض اآلخـرين . التربية الر حية  الخمقية التي تنّم  ال مير كرقي
كمــا أن المؤسســات التعميميــة بكافــة أج زت ــا  مراحم ــا تقــ م بمســئ ليت ا فــي تنميــة القــيم 
الخمقيـــة  اإلحســـاس بالمســـئ لية  بممارســـة الســـم كيات  اتتجاهـــات المشـــتقة مـــن القـــيم 

نفعــال أثنــاء المر  بــة حتــ  يكتســب الطــ ب النســال القيمــ  ةمــ  أســاس مــن التفكيــر ت ات 
تك ين شخنـيته ليتـ ل  قيـادة التنميـة المسـتدامة ةمـ  أسـس ةمميـة  ترب يـة قياسـاو ةمـ  

 ذلك مختم  أج زة الد لة المن ط ب ا التربية  التعميم في ةمر اإلنسان . 
ــالر م مــن هــذق التــداةيات التــي يرّســت ل ــا اإلســ م  ينــادا ب ــا اتجتمــاةي ن   ب

 اقعي في المجتمعات العربيـة ـــــ فـي ال قـت الـراهن ــــــ   ُيـرا  اتقتنادي ن  ةم  الجانب ال
فقــد أظ ــرت النتــائ   ــع  مشــاركة فئــات  ،مــدا فشــل أج ــزة  آليــات الد لــة فــي التنميــة

   فمن نتائ  دراسة نيرفانا حسين النبرا ةن ض في التنمية  خانة ط ب الجامعةالمجتم
ب الجامعــــة يــــر ن مـــن أســــباب ةــــدم ، أن طـــ 5132المشـــاركة اتجتماةيــــة  اتنتمــــاء 

المشاركة في  التنمية تنحنر في مخرجات التعميم التي ت تتناسب مض س ال العمـل بنسـبة 
 األمـــر اآلخـــر ةـــدم  جـــ د مشـــر ةات ق ميـــة يمتـــ  ح ل ـــا الشـــباب  تجـــذب م  ،43.1%

ــــي  ،%23.5لممشــــاركة بنســــبة  ــــ ال العمم ــــ  التف ــــة ت تتبن ــــا أن المؤسســــات التعميمي كم
 ان أســاس التنميــة  ،%43ت الط بيــة فــي دفــض ةجمــة التنميــة لممجتمــض بنســبة  اإلبــداةا

اتقتنادية في المجتمعات المنرية هي تبّن  الد لة  الجامعة مشر ةات شـباب الخـريجين 
% ، كمــا كانـت النتــائ  فـي رؤيــة الشـباب لمخطــط  البـرام  التــي ت ـع ا الد لــة 44بنسـبة 

% إت 36.1م يـة ت تشـّجض ةمـ  دفع ـم إلي ـا بنسـبة لمتنمية  جذب الشباب لممشـاركة التن
 إذا قامت الد لة بتههيل  تدريب الشباب بالد رات   رش العمل لألخذ بهساليب التنمية . 

ــ  األمــم  ح ــارت ا ألن ــم أحــد       ــي م تُبن  نظــرا ألن الشــباب أهــم شــرائي المجتمــض  ةم
ــة د رهــم  ــة  هــم بطبيع ــي مســتقبل التنمي ــ  البنــاءالعنانــر ال امــة ف ــ ي قــادرين ةم  ،الحي

 مراةـــاة  ، ـــر رة تـــدةيم  تثبيـــت د رهـــم بالمشـــاركة فـــي إســـتراتيجية التنميـــة اتقتنـــادية
 نشهت م ةم  القيم األخ قية  السم كية التي ت من حسن انتمائ م   تئ م لمجتمع م .   


