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 التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى طلبتها        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم القيم        :ملخـص 

مـن وجهة نظرهم، وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات درجات الطلبة، نحو                

الجنس، المستوى ( دور الجامعة في تنمية بعض القيم لديهم، من وجهة نظرهم تعزى إلى المتغيرات 

 ).األكاديمي، نوع الكلية، المنطقة التعليمية

حقيق هذه األهداف قام الباحث بإعداد استبانة لمعرفة أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى               ولت

فقرة في صورتها النهائية، وقد تم تطبيق هذه االستبانة على          ) ٣٠(طلبتها، وقد تكونت االستبانة من      

 .من الطالب والطالبات) ٥٠٥(عينة من طلبة الجامعة بلغ عددها

الشعور بالرضا بقضاء اهللا  : ( تائج الدراسة أن أهم قيمتين تنميهما الجامعة لدى طلبتها        وقد تبين من ن   

، كما تبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في          )وقـدره، واالعتقاد بأن رضا اهللا من رضا الوالدين          

املي  استجابات الطالب نحو دور الجامعة في تنمية القيم لدى طلبتها، من وجهة نظرهم تعزى إلى ع               

ولكن توجد فروق تعزى إلى نوع الكلية وذلك لصالح كليات العلوم           ). الجـنس، و المنطقة التعليمية    (

وكذلك وجود  . الشـرعية علـى الكليات اإلنسانية، ولصالح الكليات اإلنسانية على الكليات التطبيقية           

الثالث، (  العليا   فـروق دالة إحصائياً تعزى إلى عامل المستوى األكاديمي وذلك لصالح المستويات           

 ).والرابع، والخامس
 

The Role of the Islamic University in Developing Moral  
Values as Perceived by Its Students 

Abstract : The aim of this study was to identify the most important values 
developed by the Islamic University of Gaza as perceived by the students 
themselves, and to reveal the differences in students responses due to (sex of 
student, academic level, type of college, place of residence). 
To achieve these aims the researcher developed a questionnaire to measure 
values developed by the (I U G). The questionnaire was administered to  
students. The results revealed that the two more important values for students 
were: " To feel satisfied with God's judgment, and to believe that God's 
satisfaction comes as a result to parents satisfaction" There were no 
statistically significant differences between students responses due to (sex of 
student or place of residence). While there were differences due to type of 
collage in favour of Islamic science colleges, and there were differences due 
to academic level in favour of advanced levels (third, fourth and fifth).   

 



 فؤاد العاجز. د.أ

 ٣٧٢

 :مقدمة الدراسة 

لم يعد خافياً على أحد أن للتربية، بمفهومها الواسع ومضامينها العريضة  األثر الواضح              

وليست التربية هاجساً إلهامياً كما يتخيلها البعض،       . وأهميته في حياة األفراد والمجتمعات وتجددها     

اإلصالح االجتماعي،  كما أنها ليست العصا السحرية التي يمكن أن تحقق بلمسة واحدة معجزات             

إنما التربية مجموعة تكوينية من العمليات والفعاليات اإلنسانية متصلة         . وتخلق األفراد المتكاملين  

الطبيعية منها  : ووثـيقة االرتـباط بمكونـات الفرد الداخلية وعوامل بيئته الخارجية          ، المـراحل 

 .واالجتماعية

، وأسباب ونتائج ، ر ومفاهيم لها معالم وظواهر    والتربية مظهر حياتي وممارسة فعلية سلوكية ألفكا      

والتربية كعملية إنسانية   . وغير واضحة أحياناً أخرى   ، وأصـول وطرق، قد تكون واضحة أحياناً      

هي في األصل طبيعة أساسية من طبائع النفس البشرية أساسها قابلية الفرد الفطرية للتكيف، وهي               

 . سها األفراد الذين اختاروا أن يعيشوا حياة الجماعةفي الوقت نفسه وظيفة اجتماعية تلقائية يمار

ولعـل مـا يجعـل التربية ضرورة هامة من ضرورات الحياة في هذا الوقت أكثر من أي وقت                   

سواء على مستوى عالمي حيث اإلنحالل الخلقي المتمثل        ، مضى تردي الجانب القيمي لدى األفراد     

وتغليب المصلحة الخاصة، وتمكن القوي     ، انيفي انتشار الجريمة والفساد وضعف الضمير اإلنس      

واستنزافه لخيرات الضعيف، أو على المستوى العربي واإلسالمي حيث اهتزاز القيم واضطراب            

 ومحاولة ، والتمرد في بعض األحيان على تعاليم الدين اإلسالمي، المعايير االجتماعية واألخالقية

.                 الـتهم بالعقيدة واتهامها بالرجعية    الـبعض ممـن اسـتهوتهم الحـياة الماديـة مـن إلصـاق               

 ) ٢: ٢٠٠١الهندي، ( 

وفي ضوء ما يعيشه الشباب العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص من اغتراب نفسي وخلل               

قيمي ال بد من ضرورة التوجه إلى التربية اإلسالمية كمنهج لتصحيح المسار المعرفي والسلوكي              

 . ارتباطنا بدين اهللا، ويؤهل هؤالء الشباب للتكيف مع الجماعةوتوجيهه إلى ما يناسب

ويمكـن تحديد األزمة التي يمر بها العالم اليوم من مظاهر القلق وعدم االستقرار بأنها أزمة قيم،                 

ناتجـة عـن صـراع بين القديم والحديث، ورغبة عامة تعبر عنها مختلف المجتمعات بضرورة           

 )٢٤٤: ١٩٧٤ وآخرون، لإسماعي. ( لم جديد على أساس قيم جديدةتعديل القيم القديمة وبناء عا

ألن الكثير منها نابع من حضارة هذه       ، وهذا ال يعني أن كل ما هو قديم يحتاج إلى تغيير أو تعديل            

وإن كان بعضها يحتاج إلى تنقيح وغربلة نتيجة لعوامل ومعطيات سمحت           ، ومصدر عزتها ، األمة

 .فة للعقيدةبتسرب بعض هذه القيم المخال

وعلـى مـر العصـور واألزمـنة اختلفت النظرة إلى القيم بتفاوت المنطلقات الفلسفية، إال أننا                 
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 ٣٧٣

كأصـحاب رسـالة سماوية نعتقد أن القيم المطلقة هي القيم الثابتة المستمرة التي ال تتغير بتغير                 

سان بفطرته يسعى   األزمـان واألحوال، وال مجال لالجتهاد فيها إال بالفهم والوعي، حيث إن اإلن            

 .ويكبح جماحه، ويحتكم إليه في تصرفاته، لتكوين نسق قيمي يلتزم به

كما أنها تتصل اتصاالً مباشراً باألهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها في المتعلم من حيث تقويم                

ياة إلى  الـنظم التربوية في المجتمعات المختلفة لتقديم الخبرات اإلنسانية واالتجاهات وأساليب الح           

 .األفراد عن طريق التنشئة االجتماعية

مـن هـنا يـرى الكثير من التربويين ضرورة تضمين القيم المرغوب فيها في العملية التربوية                 

وتنميتها، وذلك لما لها من أثر كبير في سلوك األفراد والجماعات، وتحسن حياتهم وتسهل عليهم               

 .بحيث يكونون أكثر إيجابيةً وتفاعالً مع غيرهموبالتالي االنضباط االجتماعي ، عملية التكيف

وتـتحقق القيم لدى األفراد عبر مجموعة من المحاضن الثقافية والتربوية الرسمية وغير الرسمية              

األسرة، جماعة األقران، المسجد، وسائل اإلعالم، المدرسة، والجامعة باعتبارها مؤسسات    : مـنها 

  .أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه وغاياته

ولقـد اخـتار الباحـث الجامعة اإلسالمية كمحضن من محاضن التربية والثقافة في مدينة غزة                

باعتـبارها من المؤسسات التي تلتزم بالقيم اإلسالمية، وتدعو دائماً إلى إعداد عقليات وشخصيات         

للتعرف على مدى قيامها بتنمية بعض القيم من وجهة نظر          ، مؤمـنة متفانـية في خدمة المجتمع      

 .بهاطال

وعلـى اعتبار أن الطلبة في هذه الفترة من العمر يعانون من القلق وعدم االستقرار والتمرد الذي                 

قد ينجم عن مشكلة غياب الهوية السياسية، أو ضعف التوجيه األسري، خصوصاً من قبل الوالدين               

 . األصعدة على جميعاإلمكانيات إلى ضعف ةألبنائهم في هذه المرحلة العمرية الخطيرة باإلضاف
 

 :مشكلة الدراسة 

بـناء علـى مـا تقدم حول القيم ودورها الفعال في تقويم المعوج من السلوك، ودورها                 

الفعال في بناء شخصية اإلنسان، يتضح انعكاس دور الجامعة اإلسالمية على المجتمع بشكل عام              

 تادة وصراعا وطلبـتها بشـكل خاص، وبناء على ما يواجه الشباب اليوم من أزمات تربوية ح              

داخلـية وخارجـية، أسبابها متعددة من غزو فكري، ووسائل إعالمية متخبطة، وجماعات تبلبل              

أفكـارهم، مسـتخدمين أسـاليب تزيـن لهم طريق الغواية واالنحراف بدعوى الحرية والتحرر               

 :تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي.  في الرأيلواالستقال

 معة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها؟ما دور الجا
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 ٣٧٤

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ما أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى طلبتها من وجهة نظرهم؟ -١

هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة        -٢

 ؟) ذكر، أنثى( تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل الجنس في 

هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة        -٣

 -األول والثاني ( فـي تنمـية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل المستوى األكاديمي            

 ؟) الثالث والرابع والخامس

 ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة    هـل توجد فروق    -٤

كليات إنسانية، كليات   ( فـي تنمـية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل نوع الكلية              

 ؟) شرعية، كليات تطبيقية

هـل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة        -٥

غزة وشمالها، الوسطى،   (عـض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل المنطقة          فـي تنمـية ب    

 ؟)وجنوبها، خانيونس

 ما التوصيات المقترحة لتفعيل دور الجامعة اإلسالمية في تنمية القيم لدى طلبتها؟ -٦
 

 :فرضيات الدراسة 

 بين متوسطات درجات أفراد العينة α ≤ 0.05) (ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند   -١

 ول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل الجنس ؟ح

 بين متوسطات درجات أفراد العينة α ≤ 0.05) (ال توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند   -٢

 حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل المستوى األكاديمي؟

 بين متوسطات درجات أفراد العينة α ≤ 0.05 )(ندال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية ع   -٣

 حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل نوع الكلية؟

 بين متوسطات درجات أفراد العينة (α ≤ 0.05) ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند   -٤

 منطقة؟حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى لعامل ال
 

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى 

 .التعرف على أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى طلبتها من وجهة نظرهم -١

الكشـف عن الفروق بين الجنسين في متوسطات درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية                -٢
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 ٣٧٥

 .بعض القيم لديهم من وجهة نظرهم

بين متوسطات درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية         الكشف عما إذا كانت هناك فروق        -٣

 .بعض القيم لديهم من وجهة نظرهم تعزى للمستوى األكاديمي

الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية                -٤

 .بعض القيم لديهم من وجهة نظرهم تعزى لعامل نوع الكلية

ناك فروق بين متوسطات درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية           الكشف عما إذا كانت ه     -٥

 .بعض القيم لديهم من وجهة نظرهم تعزى لعامل المنطقة

 وضع مجموعة من التوصيات لتفعيل دور الجامعة اإلسالمية في تنمية القيم لدى طلبتها؟ -٦
 

 :أهمية الدراسة 

 :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل

 .ية التربوية والتكيف االجتماعي ودورها في توجيه سلوك األفرادأهمية القيم في العمل -١

يمكـن أن يسـتفيد من نتائج هذه الدراسة إدارة الجامعة من خالل تعريفها بتقديرات طلبتها                 -٢

 .لدور جامعتهم في تنمية بعض القيم

 .يمكن أن يستفيد من نتائجها المهتمون بمجال التنشئة االجتماعية ودور الجامعة في ذلك  -٣

يمكن أن يستفيد من نتائجها الطلبة أنفسهم في تحدي الكثير من المتغيرات الثقافية التي تحول                -٤

 .بينهم وبين التكيف االجتماعي

 :مصطلحات الدراسة

 :القيم 

يعتـبر مصطلح القيم من المصطلحات التي ترتبط بموضوع االتجاهات النفسية، وفيما            

 :لمصطلحيلي عرض لبعض التعريفات التي تناولت هذا ا

مجموعة من األحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشربها الفرد من          : " يعرفها زاهر بأنها   

خـالل انفعالـه وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ويشترط أن تنال هذه األحكام قبوالً من                

".     هاته واهتماماته جماعـة اجتماعـية معينة تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجا             

 )٢٤: ١٩٨٤زاهر، ( 

اهتمام أو اختيار أو حكم يصدره اإلنسان على شيء ما مهتدياً           : " ويعـرفها أبـو جـادو بأنهـا       

بمجموعـة مـن المعايـير التـي وضـعها المجتمع الذي يعيش فيه والذي يحدد المرغوب فيه                  

 )٣١٦: ١٩٩٨أبو جادو، ".( والمرغوب عنه
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 ٣٧٦

تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء        " : ويعـرفها حمزة بأنها   

وأوجه االشياء التي نوجه رغباتنا واتجاهاتنا نحوها، وهي مفهوم مجرد ضمني غالباً            ، والمعانـي 

 )١٨٢: ١٩٨٢حمزة، " ( ما يعبر عن الفضل ودرجة االمتياز

التي توجه سلوك الفرد في حياته      عبارة عن مجموعة من الديناميات      : " ويعرفها عبد الرحمن بأنها   

" اليومية، حيث يستخدمها للحكم على األشياء مادية كانت أو معنوية في مواقف التفضيل واالختيار             

 )١٥٧: ١٩٩١عبد الرحمن، . ( ويضيف أن هذه القيم يستمدها اإلنسان من المصادر القدسية

امة لألمور، ناتجة عن اقتناعه بما      مفهوم عقلي ينعكس في نظرة اإلنسان الع      : " ويعرفها عمر بأنها  

 )١٥٧: ١٩٨٨عمر، " ( يصدره من أحكام متعلقة بأفضل سلوكيات معينة دون غيرها 

مجموعة من المعايير والتنظيمات النفسية التي تتكون داخل        : " بأنها إجرائـياً ويعـرفها الباحـث     

عي التي يخوض غمارها    اإلنسـان من خالل الخبرات الناتجة من عمليات التعلم والتفاعل االجتما          

 ". أثناء عملية التنشئة االجتماعية
 

 :الدراسات السابقة 

لقد أولت الدراسات التربوية الحديثة في مجال علم النفس االجتماعي في السنوات األخيرة اهتماماً              

مـتزايداً بموضوع القيم، لما له من أثر مباشر وفعال في تحقيق التكيف االجتماعي لألفراد، وفيما   

 :لي عرض لبعض هذه الدراساتي

مسـتوى معـرفة طلبة الجامعات      : "  بعـنوان  )٢٠٠١المصـري والزعانيـن،     (  دراسـة    -١

 ".الفلسطينية للقيم االجتماعية في اإلسالم

حيـث هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية للقيم             

 . تغير الجنس ومحل اإلقامة أثر في ذلكاالجتماعية في اإلسالم، ومعرفة ما إذا كان لم

ولصالح طلبة الجامعة ، ولقـد أظهـرت الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة       

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام    . اإلسـالمية، يلـيها جامعة األزهر، وأخيراً جامعة األقصى        

ؤسسات التربوية، نظراً لما لها من دور في        بمساقات الثقافة اإلسالمية في الجامعات والمعاهد والم      

ضبط السلوك، وضرورة أن تركز هذه المساقات على قضايا تعزيز القيم والمثل اإلنسانية المتعلقة              

 .بالحياة اليومية للفرد المسلم، وأيضاً ضرورة اختيار أعضاء هيئة التدريس
 
 
الب كلية التربية النوعية التطور القيمي لط: " بعـنوان  ) ١٩٩٤عـبد الغفـار،   (  دراسـة    -٢

 " .بالقاهرة
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هدفـت الدراسـة إلى التعرف على القيم السائدة بين طالب كلية التربية النوعية حسب               

التخصص، ومتابعة تطور القيم بين الطالب من الفرقة األولى إلى الثانية، وتوصلت الدراسة إلى              

 وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام     أن كلـية التربـية النوعـية تعمل على تنمية القيم لدى طلبتها،            

باألنشـطة الطالبـية سواء الثقافية أو الرياضية أو االجتماعية أو الترفيهية، إضافة إلى االهتمام               

والعمل على زيادة التقارب بين المعلمين والطالب، حتى يكون         ، بالجانـب الوجدانـي من التعليم     

 .للمعلمين التأثير المطلوب على الطالب

األحكام القيمية اإلسالمية ودور التربية في تنميتها       : " بعنوان) ١٩٨٧كـروم،   م(  دراسـة    -٣

 ".لدى شباب الجامعات في مصر

هدفـت الدراسـة إلى التعرف على نوع وطبيعة الدور الوظيفي الذي ينبغي أن تقوم به                

حة الجامعـة فـي مجـال تنمية األحكام القيمية اإلنسانية لدى طالبها ووضع برامج إجرائية مقتر     

وقد أشارت النتائج إلى أن ثالثة أبعاد متكاملة تتحقق         . لـزيادة فعالية الجامعة في وظيفتها القيمية      

 :بها الوظيفة القيمية للجامعة في المجتمع المصري وهي

 .التخطيط لبرامج التوجيه الديني واإلرشاد الخلقي في الجامعة •

 . المختلفةتوظيف طبيعة المنظور اإلسالمي للعلم في مجاالت التخصص •

 .توضيح الجانب التطبيقي للقيم واألخالق اإلسالمية في حياة الفرد والمجتمع •

دراسة للقيم االجتماعية لدى الفتاة الكويتية      : " بعـنوان ) ١٩٨٤أبـو النصـر،     (  دراسـة    -٤

 ".وأبعادها التربوية

في الوقت  هدفـت الدراسة إلى التعرف على القيم االجتماعية السائدة لدى الفتاة الكويتية             

والمستوى التعليمي لكل من الوالدين والمستوى      ) العلمي، األدبي ( الحالـي، وعلى أثر التخصص    

وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين         . االقتصـادي لألسـرة علـى هـذه القيم        

 عدم  متوسطي مجموعتي الطالبات العلمي واألدبي لصالح مجموعة األدبي في القيم الدينية، وإلى           

 .وجود فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات في باقي مجاالت االستبانة

دور كليات البنات في تدعيم بعض القيم االجتماعية        : " بعنوان) ١٩٨١مطاوع،  (  دراسـة    -٥

 ".والدينية لدى طالباتها

هدفـت الدراسـة إلى التعرف على تأثير عدم االختالط بكلية البنات جامعة عين شمس               

م أو عـدم تدعيم بعض القيم االجتماعية والدينية لدى طالباتها، والتعرف على تأثير              علـى تدعـي   

التثقـيف الدينـي وعدم االختالط بكلية البنات اإلسالمية جامعة األزهر على تدعيم أو عدم تدعيم                

وقد أشارت النتائج إلى أن االختالط لم يؤثر في         . بعـض القـيم االجتماعية والدينية لدى طالباتها       
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. عـيم القـيم االجتماعية ولكن مدة الدراسة داخل الجامعة لها تأثير في تدعيم القيم االجتماعية               تد

وأوصـت الدراسة بأن يكون هناك فريق من الباحثين لدراسة العوامل التي تؤثر في القيم وتعمل                

 .على تدعيمها أو تثبيطها

 االجتماعية في ترسيخ    مدى مساهمة معلمي الدراسات   : "  بعنوان) ١٩٩٨عبيدات  ( دراسة   -٦

 ".القيم االجتماعية لدى طلبة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين والطلبة

هدفـت هـذه الدراسة الى التعرف على مدى مساهمة معلمي الدراسات االجتماعية في              

ترسيخ القيم االجتماعية، لدى طلبة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلم والطلبة، والتعرف على              

ثـر متغـيرات الخـبرة والجـنس والتخصص للمعلمين على درجة مساهمتهم في ترسيخ القيم                َأ

االجتماعـية، باِإلضافة إلى معرفة الدرجة التي يرسخ بها المعلمون القيم االجتماعية لدى الطلبة،              

 .ومن ثّم التقدم باقتراحات وتوصيات للمعلمين

سهمون في ترسيخ القيم االجتماعية التي تتعلق   وقـد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المعلمين  ي          

 .باألسرة في المرتبة األولى وجاءت في المرتبة الثانية القيم االجتماعية التي تتعلق بالمجتمع

وأن تقديراتهم الكلية لمدى    ، فـي حين احتلت القيم االجتماعية التي تتعلق بالمدرسة المرتبة الثالثة          

ة في ترسيخ القيم االجتماعية تختلف باختالف مستواهم العقلي         مساهمة معلمي الدراسات االجتماعي   

، وأن تقديرات المعلمين لدى مساهمتهم في ترسيخ القيم االجتماعية أعلى           )ثامـن، تاسع، عاشر   ( 

مـن تقديـرات الكلـية، كذلـك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى مساهمة معلمي                  

جتماعية تعزى للتخصص والجنس والخبرة لدى      الدراسـات االجتماعـية فـي ترسـيخ القيم اال         

 .المعلمين
 

 التعقيب على الدراسات السابقة

بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية قد اتفقت في الدراسات السابقة في              

 .معرفة مستوى التطور القيمي لدى الطالب، ودور المؤسسات التربوية في تطويرها

،               )١٩٨١مطاوع،(اسـة قـد اتفقـت مـن حيـث العنوان مع دراسة              والمالحـظ أن هـذه الدر     

وما يميز هذه الدراسة عن     . إال أنها اختلفت في المتغيرات ومجتمع الدراسة      ) ١٩٩٤عبد الغفار،   ( 

الدراسـات السابقة أنها تطبق على طلبة الجامعة اإلسالمية في ضوء متغيرات لم تتناولها أي من                

 ).المستوى األكاديمي، ونوع الكلية( ة، وهي الدراسات السابق

في أنها تدرس وتبحث دور  ) ٢٠٠١المصري والزعانين، ( كمـا تخـتلف هذه الدراسة عن دراسة       

الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم، وليس قياس ما لدى الطلبة ومعرفة مستواهم القيمي، كما               
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في أنها اعتبرت أحد العوامل لدراسة القيم       ) ١٩٨٤أبو النصر، (تـتفق الدراسة الحالية مع دراسة       

 .األدبي والعلمي) التخصص(االجتماعية 

في أنها تظهر الدور الوظيفي الذي يجب أن تقوم به          ) ١٩٨٧مكروم،( كمـا تـتفق مـع دراسة        

 .الجامعة في مجال تنمية األحكام القيمية اإلنسانية لدى طلبتها
 

 :اإلطار النظري للدراسة

 : منظور إسالميالقيم الدينية من 

إنما بعثت ألتمم   " ه بقوله ت الغاية من بعث   - صلي اهللا عليه وسلم    - لقـد حـدد رسول اهللا             
 ).٨٥٩٥: أحمد" (األخالقمكارم 

والعـبادات التـي شرعها اهللا سبحانه وتعالي من صالة وصوم وزكاة وحج تهدف إلى                    

فوس وتطهير القلوب من سوء القول والعمل ،        بتعاد عن الفحشاء والمنكر والرذائل، وتهذيب الن      اال

  وما ورد عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم         ،القرآن الكريم ه  ولقد حدد الدين اإلسالمي فيما ذكر     

 فيقول سبحانه وتعالي موجهاً كالمه للنبي       ، سـلوك األفـراد والجماعات في المجتمع اإلسالمي        -

ن اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن            فَِبما رحمٍة م   " -:صـلي اهللا علـيه وسلم     

                 ِحبي اللّه لَى اللِّه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهشَاِورو ملَه تَغِْفراسو منْهفُ عفَاع ِلـكوح

 كِِّلينتَو١٥٩:آل عمران(  "الْم. ( 

     وتحدد هذه اآلية الكريمة معالم السلوك اإلنساني واإلداري للمسلمين من خالل توجيه العناية              

 :إلي العديد من األسس اإلنسانية واإلدارية والتي تتمثل فيما يلي 

 – التصميم والعزم    – المشاورة في األمر     – العفو عند المقدرة     –    الـرقة والليـن في المعاملة       

 ودستور صالح للحياة في     ، عند اتخاذ القرارات ، فاإلسالم صاحب فلسفة شاملة         اهللا ىوالتوكل عل 

 ):أبو سن(حيث يقول   ،  كل زمان ومكان ، وقد سبق جميع النظريات والدعوات في كافة المجاالت           

 عجزها  ىفوق على النظريات اإلدارية المعاصرة ،التي برهنت عل       تإن الفكـر اإلداري اإلسالمي      

 ) ٩ ،١٩٧٥أبو سن ، ( مقنع وعملي لسلوك الفرد في المنظمة اإلدارية تفسير في تقديم

 ،اإلنسانيةالقيم  العديد من   ب  التمسك  القرآن والسنة النبوية إلي    في لقد دعا اإلسالم بما ورد       و      

 وفي كافة المنظمات    ،واألسـس التـي تعـبر عـن جوهر السلوك اإلنساني في كل أمور الحياة              

  :القيم الدينية ، ومن هذه  كافة المسلمين إلى التمسك بها، والذي دعااإلدارية

 :  حسن الخلق -١

 اإليمان القوي بحسن الخلق ، وأن انهيار        -  وسلم ه اهللا علي  ىصل -      لقـد ربـط رسول اهللا       
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األخالق مرده ضعف اإليمان ، ووصف الرسول عليه الصالة والسالم الرجل معوج السلوك بقوله              

  ) .١٧٤ص : ٨ج: المعجم األوسط " ( مقرونان ال يفترقان إال جميعاًمان الحياء واإلي: " 

من :  " المسلمين عن اللغو والثرثرة والهذر بقوله        -صلي اهللا عليه وسلم      - الرسول   ويـنهى   
    :، ويقول    ) ٦٠١٨: البخاريصحيح   " (كـان يؤمـن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت          

ب الخطايا كما يذيب الماء الجليد ، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد             الخلـق الحسـن يذي    " 
 ) .١٠٧٧٧: الطبراني" (الخل العسل

ثالث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلي واعتمر ، إذا حدث كذب وإذا       : "  ويقـول أيضاً    
 ).٥٩ : مسلم " (ؤتمن خاناوعد أخلف وإذا 

 " ، أحسنهم خلقاً  اإلسالم، وأن أحسن الناس إسالماً    إن الفحـش والتفحش ليسا من       : "  وقوـله 

 ،  ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنٍ           : " ، وقوله   ) ١٩٩١٥: أحمد(
 ) .٢٠٠٢: الترمذي  " ( الفاحش البذيءليبغضوإن اهللا 

ا أمته من    توكيد المبادئ العادلة حتى تتبناه     ىعل      ولقـد حـرص النبـي صلي اهللا عليه وسلم         

خـالل خلقـه وسلوكه السامي في جميع األمور الصغيرة والكبيرة ، كيف ال وهو القدوة واألسوة           

كان سمحاً  "  أنه   - صلي اهللا عليه وسلم    -الحسنة في جميع األمور ، والمعروف في شمائل النبي          

اً، صدوقاً أميناً ال يـبخل بشيء أبداً ، شجاعاً ال ينكص عن حق أبداً ، عدالً  ال يجور في حكم أبد            

 . ) ١٨ ،١٩٨٠الغزالي، ( "في أطوار حياته كلها 

لَقَد :  "        ولقـد أمـر اهللا المسلمين أن يقتدوا به في طيب شمائله وحسن خصاله بقوله تعالي           

                 و الْآِخر موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوـوِل اللَِّه ُأسسِفـي ر لَكُـم ا  كَـانكَِثير اللَّه ذَكَر " 

، وكان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يؤلف بين أصحابه وال ينفر بينهم ، ويكرم                )٢١:األحزاب(

كـريم كـل قـوم ويولـيه عليهم ، وكان سهل الطبع ، لين الجانب ، ليس بفظ وال غليظ ، وال                       

ـ   يمازح أصحابه   خاب ، وال فحـاش ، وال عـتاب، وال مداح، وال يقنط من قصده ، وكان                ـص

 دوعويداعـب صبيانهم ، ويجلسهم في حجره ، ويجيب دعوة الحر والعبد و األمة والمسكين ، وي                

قبل األعذار ، ويكني أصحابه ويدعوهم بأحلي أسمائهم ، وال يقطع حديث أحد، وقال              يالمريض و 

ء ،وجعل المال عند     أمرهم الحكما  ِيإذا أراد اهللا بقوم خيراً ولّ     : " رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم     
: أبوداوود  "( أمرهم السفهاء ، وجعل المال عند البخالء       ِيالسمحاء ، وإذا أراد اهللا بقوم شراً ولّ       

        "وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم     : "  مل، وقـال اهللا تعالـي عـن الرسـول صلي اهللا عليه وس              )  ٣٩٥٠

اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك            فَِبما رحمٍة من     : "،وقال   )٤:القلم  ( 

                   ِحبي اللّه لَى اللِّه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهشَاِورو ـملَه ـتَغِْفراسو مـنْهفُ عفَـاع
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كِِّلينتَوظَ       : " ، وقال    )١٥٩: آل عمران    "(الْمالْغَي الْكَاِظِميناء ورالضاء ورِفي الس نِفقُوني الَِّذين

 ِسِنينحالْم ِحبي اللّهِن النَّاِس وع اِفينالْع١٣٤:آل عمران "  (و.( 

أن النفس الصالحة هي البرنامج     " ومـع ذلك فاألديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار           

 ) .٢٢ ،١٩٨٠الغزالي،  ("الخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة المفضل لكل إصالح ، و

 الفرد يسهم في بناء منظمات إدارية قوية وحياة سعيدة ، ى      إن األخـالق وصـالح النفس لد      

 حساب المصالح   ىبينما النفس المختلة تزيد الفوضى في المنظمات وتقوي المصالح الشخصية عل          

 ،بر دعامة لزيادة الخير واألمان ، وإذا لم تصلح النفوس تظهر الفتن           العامـة ، فإصالح النفس يعت     

ذَِلك ِبَأن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً َأنْعمها        " وتـزداد الصـراعات والنزاعات ، لذلك يقول اهللا تعالي           

ع ِميعس اللّه َأنو ا ِبَأنفُِسِهمواْ مرغَيتَّى يٍم حلَى قَوع ٥٣:األنفال " (ِليم. (  

   واإلسـالم يـنظر إلـي الـنفس ويحاول إصالحها علي اعتبار أن النفس بها الخير والشر ،                  

والتشـريعات والعـبادات اإلسالمية تصلح النفوس وتقويها ، فاألمثلة القرآنية والسنة النبوية التي              

ونَفٍْس وما سواها   :" ل اهللا تعالي     أثر النفس المؤمنة القوية علي أداء سلوك المسلم، فيقو         ىتؤكد عل 

 )١٠-٧: الشمس" ( وقَد خَاب من دساها ٩ قَد َأفْلَح من زكَّاها ٨ فََألْهمها فُجورها وتَقْواها ٧
 

 : الصدق – ٢

إن الصـدق فـي القول والعمل من خلق المسلم ، وهو صفة أساسية في سلوكه ، وعليه                           

عاد عـن الشك والظن والريب ، فالحقيقة هي التي يجب أن تظهر وتنتشر بين الناس ، وأن              االبـت 

 الصدق والحق ، وأن تربي األجيال علي        ى عل ىالعالقـات بيـن األفراد والجماعات يجب أن تبن        

أن اهللا خلق   " الصدق في المعامالت اليومية وذلك في جميع المنظمات والمؤسسات المجتمعية  ، و            

 واألرض بالحق، وطلب إلي الناس أن يبنوا حياتهم علي الحق ، فال يقولوا إال حقاً وال                 السماوات

إياكم والظن فإن    " : الصدق بقوله  ى، ولقد أكد الرسول صلي اهللا عليه وسلم عل        )٤("يعملوا إال حقا ً   
، دع ما يريبك إلي ما ال يريبك        : " ، وقال   )٢٥٦٣: ، مسلم ٥١٤٤:البخاري "(الظن أكذب الحديث  

  ) .٢٥١٨: الترمذي " (فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة

أيكون : وقيل له  ! نعم : أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : "  وسـئل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  
 ).١٨٦٢:  في الموطأمالك ".  (أيكون المؤمن كذاباً ؟ قال ال: قيل له !نعم :المؤمن بخيالً ؟ قال 

 يغرس الصدق في نفوس األطفال حتى يشبوا عليه ويألفوه في أقوالهم                ويوصـي اإلسـالم أن    

من قال لصبي تعال ، هاك ، ثم لم يعطه : " وسـلوكهم ، حيـث يقول النبي صلي اهللا عليه وسلم     
ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب ، ويل          " ، ويقول    ) ٩٤٦٠:أحمد "(فهي كذبة 



 فؤاد العاجز. د.أ

 ٣٨٢

ال يؤمن العبد اإليمان كله ، حتى يترك الكذب في " ، ويقول  ) ٢٣١٥:الترمذي ( "لـه ، ويل له  
  ).٨٢٧٦:أحمد " (المزاح والمراء إن كان صادقاً

   والـناس يطلقـون ألسنتهم وأخيلتهم في تأليف األضاحيك التي تسيء لآلخرين بدعوى التسلية              

ث الكاذب كثيراً ما يؤدي     واإلضحاك ، وقد حرم الدين هذا السلوك تحريماً تاماً ، ألن اللهو بالحدي            

 .إلي العداء والمشاكل 

 ، فلقد قال    - صلى اهللا عليه وسلم      -     وأقـبح المـنكرات هو الكذب علي دين اهللا أو الرسول          

، ١٠٧:البخاري "(من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار       : "الرسـول صلي اهللا عليه وسلم       

 ) .٢:مسلم

في  الشراء الجشعة المبنية علي الكذب بين الناس أثناء البيع  أو             وقـد كـره اإلسالم المعاملة       

وا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن        تحر " -:صلي اهللا عليه وسلم    -التجارة، فقد قال الرسول     
 ).١٣٧:  في مكارم األخالقابن أبي الدنيا "(فيه النجاة

يا َأيها الَِّذين   : " ذلك يقول تعالى      ول  ،  إن الصـدق فـي األقوال يؤدي إلى الصدق في األعمال          

 يصِلح لَكُم َأعمالَكُم ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يِطع اللَّه          ٧٠آمـنُوا اتَّقُـوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا         

لَو صدقُوا اللَّه لَكَان خَيرا   فَ" ، وقوله تعالى     ) ٧١: األحزاب   " (ورسـولَه فَقَـد فَاز فَوزا عِظيما      

م٢١: محمد  " (لَّه( وقوله ،" ِقِهمِبِصد اِدِقينالص اللَّه ِزيجي  )  " ٢٤: األحزاب. (  

 اً     واإلنسان يحاول أن يجد التبرير ألخطائه التي قام بها معتمداً علي الكذب ، وهذا يعتبر فرار               

ويكون سلوكه الظاهري والباطني غير سوي ، فالواجب أن يعترف           من الشر إلى ما هو أشد منه،      

 . ، فاالعتراف بالخطأ فضيلة مهما كان نوعه أو هدفه  وأن يبتعد عن الكذببخطئهاإلنسان 

 : الوفاء -٣

    بااللتزام بالعهود وخاصة إذا تعلق األمر بالحق والخير، وإال فال           يرتـبط الوفـاء والبر 

 وال تعهد إال بمعروف ، لذلك البد من الوفاء بالعهود           فـي إثم   وال يميـن     ،عهـد فـي عصـيان     

 منها ،    خيراً من حلف علي يمين فرأى غيره     :" والمواثـيق، قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        
 ) .١٦٥٠: مسلم " (ر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خيرفليكفَِّ

 والتي تلزمه بأداء واجبه ، الفرد ىد        ويرتـبط الوفـاء بـالعهد بقوة الذاكرة وقوة العزيمة ل          

وِبعهِد اللِّه َأوفُواْ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم        " :ىوعهـوده إذا لـم تـتعارض مـع الدين ، وقال تعال            

ون١٥٢: األنعام  (     "تَذَكَّر. ( 

لوفاء فادحاً  االلتزام بالعهد والميثاق ،فقد يكون ثمن اى مدى        وتـتفاوت همـم الـرجال عل      

وغالـياً فـي المال أو الحياة ، وأعلى العهود درجة هو العهد بين اهللا والعبد ، وعلي اإلنسان أن                    
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 َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا : "يعـترف بحقيقة خلقه وحياته ومدي النعمة التي منحها اهللا له، فيقول تعالي   

   " وَأن اعبدوِني هذَا ِصراطٌ مستَِقيم       ٦٠ه لَكُم عدو مِبين     بِنـي آدم َأن لَّـا تَعـبدوا الشَّـيطَان ِإنَّ          

 : وقوله ). ٦١-٦٠:يس(

 . )٤٠: البقرة "( اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأوفُواْ ِبعهِدي ُأوِف ِبعهِدكُم وِإياي فَارهبوِن " 

الدعوة اإلسالمية ، كان الرسول صلي اهللا عليه وسلم يبايع الوفود المقبلة عليه                    وفـي بداية    

بالمـبادئ والتعالـيم اإلسـالمية والتي تناسب قدراتهم ، ولقد بايع الرسول صلي اهللا عليه وسلم                 

األنصار علي حمايته بأرواحهم وأموالهم حتى يستطيع نشر  الدعوة اإلسالمية ، ويعتبر العهد بين               

واألنصار من أقدس المواثيق في سبيل اهللا والحق ، ومعركة بدر           صلى اهللا عليه وسلم     ل  الرسـو 

 التزام األنصار بالعهد ونصرة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، ففي             ىوحنيـن تـدالن علي مد     

معركة حنين حيث أعجب المسلمون بكثرتهم هزموا في بداية المعركة وهربت القبائل التي دخلت              

 األنصار  ىيا معشر األنصار ، فلب     -  صلى اهللا عليه وسلم    - اإلسالم ، فنادي الرسول   جديـداً في    

 .النداء وتجمعوا حوله ، وانتصر المسلمون في هذه المعركة
 
 :  الحلم والصفح - ٤

ة عند ـوالحلم والصبر ومسك النفس للمسلم عند الضيق وهو قادر علي تنفيذه  له منزل 

من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم          : هللا عليه وسلم    اهللا ، فـيقول الرسول صلي ا      
: " ، وقال أيضاً     )٢٠٢١:الترمذي " (القيامة علي رؤوس الخالئق حتى يخيره في أي حور شاء         

 ىتحلم عل " :  قال :قالوا نعم يا رسول اهللا      ! أال أنبـئكم بما يشرف اهللا به البنيان ويرفع الدرجات           
عزاه المنذري   " (فو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعك          مـن جهل عليك ، وتع     

، وقال تعالي للذين يمسكون أنفسهم عند       ) الطبراني   إلى البزار و   ٣/٢١٠في الترغيب والترهيب    

تْ  وسـاِرعواْ ِإلَـى مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة عرضها السماواتُ واَألرض ُأِعد            ١٣٢: " الغضـب   

 تَِّقيـن١٣٣ِللْم             اللّهِن النَّاِس وع اِفينالْعظَ والْغَي الْكَاِظِميناء ورالضاء ورِفي الس نِفقُوني الَِّذيـن 

ِسِنينحالْم ِحب١٣٤ - ١٣٣:آل عمران"( ي.( 

 عبد اهللا    حين صفح عن   ،        ولقـد كان الرسول صلي اهللا عليه وسلم مثالً في الحلم والصفح           

بحديث اإلفك ،    - رضي اهللا عنها     -  الذي اتهمه بعرضه وشرفه في زوجته عائشة       ،بـن سـلول   

عندما حاول   -السالم   الصالة و  عليه - مخاطباً رسوله الكريم  بن سلول بقوله    اولكن اهللا لم يسامح     

ستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً فَلَن يغِْفر اسـتَغِْفر لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَهم ِإن تَ "الرسـول طلب المغفرة له   

الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهوِلِه وسرواْ ِباللِّه وكَفَر مِبَأنَّه ذَِلك ملَه ٨٠:التوبة "(اللّه.( 
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 : األمانة -٥

لحق والعدل بين الناس،          لقد وضع اإلسالم  الكثير من التشريعات الدنيوية التى تحافظ على ا           

وال تصـان حقـوق اهللا وحقوق األفراد إال بضمير خالص يقظ يعرف اهللا ويخشاه ، ولقد أوجب                  

اإلسالم األمانة على المسلم لتحسين سلوكه وأدائه في العمل، واألمانة لها معان كثيرة وعديدة، وال               

اء األعمال والواجبات الدنيوية     حفظ األموال وأد   ييقصد بها حفظ األموال واألمانات فقط، فهي تعن       

    هذه المعاني بقوله     صلى اهللا عليه وسلم    ل الحديث الشريف عن الرسول    والربانـية، ولقـد فص :

 عن رعيته ، والرجل راع في أهله        ومسئول عن رعيته ، فاإلمام راع       مسئولكلكم راع ووكلكم    "
رعيتها، والخادم في  عن ةمسئول عـن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي      ومسـئول 

ما :  ، وعن أنس قوله     )١٨٢٩: ، مسلم  ٨٩٣: البخاري( " عن رعيته  مسئولمال سيده راع وهو     

 وال دين لمن ال عهد  له ال إيمان لمن ال أمانة" : خطبـنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إال قال  
 ) .١١٩٣٥: أحمد "  (له

في المكان المناسب ، وأداء األعمال      ووضعه  ناسب         ومن معاني األمانة ، اختيار الرجل الم      

من : "من ذلك بقوله   -صلي اهللا عليه وسلم      - أحسن وجه،ولقد حذر رسول اهللا       علـى بـإخالص   
 أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة اهللا ال يقبل منه صرفاً وال عدالً                  من ولي

 .)٧٠٢٤: ٣/١٠٤ الحاكم " (حتى يدخله جهنم

متي : جاء رجل يسأل رسول اهللا      "  أنه   - صلي اهللا عليه وسلم    -      وفي حديث عن رسول اهللا    
إذا : وكيف إضاعتها ؟ قال : فقال ! إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة : تقـوم الساعة؟ فقال له   

  ) .٥٩: البخاري" (وسد األمر لغير أهله فانتظر الساعة

فإن التشبع من المال العام جريمة      " منصب للمصلحة الشخصية ،        ومـن األمانة عدم استغالل ال     

، وإن محاولـة أخـذ األموال واستغاللها للمصالح الخاصة يعد جريمة في نظر اإلسالم لقول                )٥("

من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقا ،فما أخذ بعد ذلك فهو : " اهللا عليه وسلم  ىرسـول اهللا صل   
وما كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ ومن يغْلُْل يْأِت ِبما غَلَّ يوم           : " عالى  ، وقـال ت   ) ١٨٢٣: مسـلم ( "غلـول 

ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ِة ثُمام١٦١: آل عمران (   "الِْقي.(  

 أن خلـق اهللا اإلنسـان علي األرض أمانة لمدة محدودة ، فإذا حدث موت ، فهذا يعني      و

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَخُونُواْ اللّه والرسوَل        : "  ويقول تعالي    ،  األمانـة ردت إلـي أصـحابها        

  ) .٢٧: األنفال " ( وتَخُونُواْ َأمانَاِتكُم وَأنتُم تَعلَمون

ضنَا الَْأمانَةَ علَى   ِإنَّا عر : "   واألمانـة فضـيلة كبـيرة ال يستطيع أي إنسان حملها ، قال تعالي             
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السـماواِت والْـَأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْفَقْن ِمنْها وحملَها الِْإنسان ِإنَّه كَان ظَلُوما               

 . )٧٢: األحزاب  " ( جهولًا

 : اإلخالص - ٦ 

 ، بذل الجهد والطاقات   ىتي تزيد األفراد عل   يعتبر اإلخالص وإتقان األعمال من الدوافع ال              

من أجل المزيد من العمل النافع، والفيصل في أداء األعمال والعبادات يعود إلي النية واإلخالص               

 لكل امرئ ما    وإنماإنما األعمال بالنيات      : " -صلي اهللا عليه وسلم      -عمل، لقول رسول اهللا     لفي ا 

  دنيا   ى اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته إل      ى فهجرته إل  اهللا ورسوله  إلى    ، فمن كانت هجرته    نوى

وإن اهللا يتقبل    ،)١٩٠٧:مسلم،  ١:البخاري" (يصـيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه           

 وحده ،ويلبي اهللا الدعوة الخالصة له ، وتتفاوت أجور  لهالعبادات من المسلمين إذا كانت خالصة  

العبادات ، ويرجع هذا التفاوت إلي النية الخالصة في أداء هذه           اهللا لعـباده عـند قـيامهم بـأداء          

 . قدر نقاء السريرة وسعة النفع تكتب األضعاف ىالعبادات ، فعل

من فارق الدنيا علي اإلخالص  هللا وحده ال شريك          : "   اهللا عليه وسلم   ى      وقال رسول اهللا صل   
، وهذا   ) ٧٠: هابن ماج  " ( وهو راض   اهللا عنه   و لـه، وأقـام الصـالة و آتي الزكاة ، فارقها          

وما ُأِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين حنَفَاء ويِقيموا الصلَاةَ           : " مصـداق قوـله تعالـي       

تبره شركاً باهللا    يكره اإلسالم الرياء ويع    و،   ) ٥  اآلية :البينة   " ( ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمةِ    

 ، المال والدرجة والترقية   ىالعديد من الموظفين إل   ،وينظر  ، وهـذا نـاتج عـن فقـد اإلخالص           

ويربطون سلوكهم بهذه األمور الدنيوية بعيداً عن اإلخالص في العمل وأداء الواجب ، وهذا يؤدي               

 فعالية   وال يساعد علي تحسين    ،إلـي سـلوك مضـطرب وسلبي يعيق التطور اإليجابي للمنظمة          

  .)١٩٨٠،٦٧نشوان،. ( ة أو تحقيق أهدافها المرغوب،المنظمات

 : أدب الحديث -٧

ن الحديث يعبر عن طبيعة وعقول      إ      لقـد اهـتم اإلسـالم بالحديـث وطريقة أدائه ، حيث             

 تغلغل الفضائل اإلسالمية فيه، واإلعراض      ىراد ، وهو المرآة التي تعكس سلوك المسلم ومد        ـاألف

 . والحديث حينما ال يكون له ضرورة فهو عبادة تجزى من اهللا عن الكالم

 التفكر  ىبينما الصمت دليل عل         إن للـثرثرة ضـجيجاً وصـخباً يذهب معه الرشد والحكمة،          

 ،عليك بطول الصمت  : "ألبي ذر    صلي اهللا عليه وسلم    واسترجاع الذاكرة والعقل ، فيقول الرسول     
: " وقال )  ٤٩٤٢: البيهقي في شعب اإليمان    " ( أمر دينك  ى وعون لك عل   ،فإنه مطردة للشيطان  

، )١٢٥٧٥:أحمد" (ال يسـتقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه             

قَد َأفْلَح  "  ألنه من أركان الفالح ، حيث يقول         ،اللغوتجنب   علىوقـد حـض القـرآن الكـريم         
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   ْؤِمـنُونفِ    ١الْم مه الَِّذيـن     ونخَاِشع لَاِتِهم٢ي ص       ونِرضعِن اللَّغِْو مع مه الَِّذين٣ و   مه الَِّذينو 

 كَاِة فَاِعلُونى، فإذا تكلم اإلنسان فليقل خيراً أو ليصمت وليعود لسانه عل          ) ٤-١: المؤمنون   " (ِللز 

 والكالم الطيب يديم    يـتكلم إال في موضعه ، وأن يعبر عما يقول بأدب ،           ال  الكـالم الحسـن ، وأ     

 ويقلل  ،الصـداقة والعالقات اإلنسانية الحسنة ويمنع كيد الشيطان ، ويطفئ الخصومة مع األعداء            

قَوٌل معروفٌ ومغِْفرةٌ خَير من صدقٍَة يتْبعهآ       " :  تعالي   مصداقاً لقوله مـن حدة العداء والكراهية        

    ِليمح غَِني اللّـهقَالُوا لَنَا       : " ، ويقول  ) ٢٦٣: لبقرة  ا " ( َأذًى وو نْهوا عضرَأع وا اللَّغْوِمعِإذَا سو

اِهِلينتَِغي الْجلَا نَب كُملَيع لَامس الُكُممَأع لَكُمالُنَا وم٥٥: القصص  " ( َأع.(  

 كانوا  ىوم بعد هد  ما ضل ق  : "       ونهـي الرسول صلي اهللا عليه وسلم بمجادلة الحديث بقوله           
 ولكنه يحدث في    ،وال يقتصر الجدل في الدين بحسب      ، )٣٢٥٣: الترمذي " (عليه إال أوتوا الجدل   

السياسـة واالقتصـاد والعلـوم واآلداب وغيرها من العلوم ، وهو يفسد ويسبب االنقسام الطائفي        

 .ويزيد الفتنة بين الناس مما يؤدي إلي سوء السلوك والمعاملة

 :الصدر من الحسد سالمة - ٨

 ألن الحسد جمرة في ،        لقـد حـرم اهللا الحسد وأمر رسوله أن يستعيذ من شرور الحاسدين      

ال يجتمع في  : " - صلي اهللا عليه وسلم -الصـدر تـؤذي صـاحبها والناس ، وقال رسول اهللا         
سد يأكل  إياكم والحسد ، فإن الح    :" ، وقال   ) ٤٦٠٦: ابن حبان  " ( جـوف عـبد اإليمان والحسد     

، والحسد يرتبط بفشل اإلنسان في الحياة ،         )٤٩٠٣:أبو داوود  " (الحسنات كما تأكل النار الحطب    

 الحاسـد الفاشـل لجميع الناس الفشل وعدم النجاح، والحاسد شخص ضعيف العزم قليل               ىفيتمـن 

: اثنتين الحسد إال في  "  : صلي اهللا علي وسلم    اإليمـان يكره النجاح ألي أحد ، فقال رسول اهللا           
 رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه علي هلكته في الحق ، ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها                 

 والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضكُم علَى بعٍض          : "ويقول تعالي    ، ) ٨١٦:، مسلم ٧٣:الـبخاري "(

نِّساء نَِصيب مما اكْتَسبن واسَألُواْ اللّه ِمن فَضِلِه ِإن اللّه كَان ِبكُلِّ            لِّلرجاِل نَِصيب مما اكْتَسبواْ وِلل    

 ) .٣٢: النساء " ( شَيٍء عِليما 

 ولكن وصلوا إلى مرتبة عالية      ،        إن الحسـد ال يعني  الغضب من أناس قليلي الجهد والعلم           

 األموال العامة   ى ولكنه يعني الحرص عل    ،ي الحسد يعن باسـتخدام وسـائل غير شرعية ، فهذا ال        

 .    مصلحة الدولة التي تمثل هذه المؤسساتىوعل

 : القوة - ٩

        إن للقوة فضائل عديدة وكثيرة ، ولقد ربط اإلسالم القوة باإليمان فيقول الرسول صلى اهللا               

:مسلم" (وفي كل خير  المؤمن القوي خير وأحب إلي اهللا من المؤمن الضعيف          : " علـيه وسـلم     
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، والتردد والريبة ليست من سمات المسلمين ولكنها من سمات الضعفاء ، والتوكل يعني              ) ٢٦٦٤

الـثقة بـاهللا ، والـرجل المكافح الواثق باهللا يكون شديد البأس حتى لو كان ضعيف العدة وقليل                   

 لَنَا َأالَّ نَتَوكََّل علَى اللِّه وقَد       وما: " المناصرين ، فالتوكل يزيده قوة وثباتاً وعزيمة ، ويقول تعالي           

         كِّلُونتَوكَِّل الْمتَولَى اللِّه فَلْيعونَا وتُما آذَيلَى مع نِبرلَنَصلَنَا وبانَا سدفالمؤمن  )١٢ :إبراهيم   " (ه ،

دي الناس  ال يخـاف فـي اهللا لومة الئم ، ويكره اإلسالم ضعف الرجل أمام العصاة ويكره أن ينا                 

إذا قال الرجل للمنافق يا سيد   ":حكـامهم بألفاظ التكريم ، فقد قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم            
، ويكره اإلسالم الذين يعيشون في      )٧٨٦٥ : ٤/٣٤٧ في المستدرك    الحاكم" (فقـد أغضـب ربه    

غنياء  طعامهم من فتات وفضالت األ     ى والحصول عل  ،الدنـيا أذنابـاً ، تغلـب عليهم طبائع الذل         

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ        "  واألقويـاء ، فيقول الرسول صلي اهللا عليه وسلم        
 بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال                 

 ).١٥٥٥:أبو داوود" (

 : الحياء -١٠

ذب األعمال ، والحياء يكشف إيمان الرجل              إن اإليمـان يزكي النفوس ويزيد األخالق ويه       

إن لكل  : "ومقدار أدبه ، وقد أوصي اإلسالم أبناءه بالحياء ، فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم                 
الحياء واإليمان قرناء جميعاً    " ، وقال   )١٦٧٨: في الموطأ  مالك " (دين خلقاً وخلق اإلسالم الحياء    

 الحياء يؤدي بالشخص إلى   ففقدان ،)١٧٤ص: ٨ األوسط ج  المعجم" (فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر      

 .إلي رذيلة ثم إلي الدرك األسفل‘ ويهبط  بسلوكه من رذيلة ،القيام بأعمال قبيحة  دون اكتراث

 أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا         -  اهللا عليه وسلم   ىصل - كان رسول اهللا    "     لقـد   

والحياء له مواضع يستحب فيها ،  ). ٦١٠٢: البخاري"  ( شـيئاً يكـرهه عرفناه في وجهه   ىرأ

فالحـياء في الكالم يطهر الفم من الفواحش وينقي السمعة من الشوائب ، وعن عائشة رضي اهللا                 

لو كان الحياء رجال لكان رجالً صالحاً ، ولو         : " عنها أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال لها           
       والحياء يعلم   ) ٤٧١٨،  ٣٣١:  في األوسط  الطبراني "  (ٍء سو َلكـان الفحـش رجـالً لكان رج ،

األدب واالحـترام للناس ، حيث يحترم الصغير الكبير والطالب المعلم ، ويحترم الفرد كل من له   

 .فضل عليه 

قال رسول اهللا :        والحـياء  نعمة وجمال من عند اهللا ، فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال       

 ،   اهللا إنا نستحي من اهللا يا رسول     : استحيوا من اهللا حق الحياء ، قلنا        : " صـلي اهللا عليه وسلم    
 ، والبطن وما    ىلـيس ذلـك ، االستحياء من اهللا حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وع              :  قـال   

وى ، وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد اآلخرة و ترك زينة الحياة الدنيا ، وآثر اآلخرة على                  ـح
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، أما إذا سقط عن     )٢٤٥٨: الترمذي" (ذلك فقد استحيا من اهللا حق الحياء      األولـى ، فمـن فعل       

 . خير الناس وساء سلوكهم وأعمالهم فقد قّل الوجه،

 : الصبر -١١

       إن الصـبر هـو الـنور للمؤمن من الوقوع في المعاصي واألخطاء ، وتقاس قوة المؤمن              

 دون ضجر أو ضيق من النتائج السلبية        بمدي قدرته علي الصبر والتحمل واحتمال وقوع المكاره       

 .في دينه ودنياه 

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم   : "  البالء بقوله    ى      ولقد أكد اهللا سبحانه وتعالى أهمية التحمل والصبر عل        

      كُمارَأخْب لُونَبو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينجواْ  :" أيضاً  ، ويقول تعالي     )٣١: محمد  " (الْمِبرِإن تَصو

 ) .١٨٦: آل عمران "  (وتَتَّقُواْ فَِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر 

       إن  الحياة الدنيا دار امتحان وبالء للناس فمن صبر وتحمل فله الجزاء في الدنيا واآلخرة ،                

ن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا        َأحِسب النَّاس أَ   : "يقول تعالى ،  ويرتبط اإليمان بالصبر والتحمل   

   فْتَـنُون٢ي                  الْكَاِذِبين نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّـه ـنلَمعفَلَي ِلِهمِمـن قَـب فَتَـنَّا الَِّذيـن لَقَـدو "       

:  ؟ قال    أي الناس أشد بالء   : " ، وسـئل رسـول اهللا صلي اهللا عليه وسلم           )٣- ٢: العنكـبوت (
شتد بالؤه ، ومن ضعف      ا فمن ثخن دينه  . يبتلي الناس علي قدر دينهم    . األنبـياء ، ثـم األمثل       

ابن  " (وإن الرجل ليصيبه البالء حتى يمشي علي األرض ما عليه خطيئة          . ديـنه ضعف بالؤه     

ه فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فل. إذا أحب اهللا قوماً ابتالهم     : " ، وقـال    )٢٩٠١: حـبان 
فمنها ما يصيب   ،  ، والحياة ال تخلو من المحن التي تصيب المؤمنين         ) ٢٣٩٦:الترمذي " (السخط

يقول والنفس أو المال أو  األهل  أوالمكانة، وهنا يظهر قوة وصبر المؤمن إذا لجأ واحتمي باهللا ،                   

ن اَألمواِل واألنفُِس والثَّمراِت وبشِِّر      ولَنَـبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الْخَوفْ والْجوِع ونَقٍْص م        : "تعالـي   

  اِبِرين١٥٥الص            اِجعونِه رِإنَّـا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم متْهابِإذَا َأص ١٥٦ الَِّذين   ِهملَيع ُأولَـِئك 

       ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكةٌ ومحرو ِهمبن راتٌ مـلَوويقول النبي    )١٥٦،١٥٧ ،   ١٥٥: البقرة(  "ص ،

إن اهللا ال يرضى لعبده المؤمن ، إذا ذهب بصفيه من أهل األرض فصبر              : "  اهللا عليه وسلم     ىصل
 ).١٨٧١: النسائي( "واحتسب ، بثواب دون الجنة

 : العزة وعدم الكبرياء - ١٢

ل السلبية التي حذر اهللا من عقوبتها                 إن الكبرياء يعني العديد من المعاني السيئة  والخصا        

 ورفض الفضيلة والجحود بنعم اهللا وسوء السلوك وتحقير الناس          ،ونتائجها ، فهو يعني إنكار الحق     

صلي اهللا   - اهللا ورسوله عنها ، ولقد قال رسول اهللا          ىإلـي غير ذلك من الصور السلبية التي نه        

،  ) ٦٧١٩:أحمد"(من كبر كبه اهللا في النار     من كان في قلبه مثقال حبة من خردل          " -عليه وسلم 
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بيـنما  رجل يمشي في حلة، تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته إذ خسف                :  " وقـال 
ـ ب ، وال كبرياء إال هللا وحده ال )٥٧٨٩:البخاري " (ه ، فهو يتجلجل في األرض إلي يوم القيامة        ـ

 ولَه الِْكبِرياء ِفي السماواِت ٣٦ورب الَْأرِض رب الْعالَِمين فَِللَِّه الْحمد رب السماواِت " شريك له   

     ِكيمالْح ِزيزالْع ـوهِض والْـَأرفال منازع هللا في الكبرياء ، فهي صفة من         )٣٧،  ٣٦: الجاثية" (و،

 . ينبغي لعبٍد أن يتصف بهاصفات الخالق ال

 وأرشده إلي سبل العزة     ،  وعدم إذاللها   ،سه في طاعة اهللا        لقد أوصي اإلسالم  المسلم بعزة نف      

 وإظهار الحق مهما كلف األمر،ومن عزة المؤمن        ، وذلك بتقوى اهللا وطاعته ونصرته     ،والكـرامة 

 وأن يقبل الموت دفاعاً عن نفسه أو ماله أو أهله ، حيث             ،أال يكـون مستباحاً فيما يملك للطامعين      

 حين سأله   -صلي اهللا عليه وسلم    - امتثاالً لقول الرسول   ،ةن مـوت المسـلم من أجل الحق شهاد        إ

قال أرأيت إن   ! ال تعطه مالك    :  جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال         إنيا رسول اهللا ، أرأيت      : "رجل
: أرأيت إن قتلته ؟ قال    : قال  ! فأنت شهيد   : ن قتلني ؟ قال     إأرأيت   قال؛! قاتله  : قاتلنـي ؟ قال   
 ).١٤٠: مسلم " (هو في النار

 : الرحمة -١٣

       إن الـرحمة كلمة عظيمة بمعانيها وأهدافها ، وهي صفة من صفات الرحمن الذي وسعت               

وقُل رب اغِْفر وارحم    : " ى وهو خير الراحمين ، ويقول تعال      ،رحمـته جمـيع الخالئق والوجود     

      اِحِمينالر رَأنـتَ خَـيرحمة من اهللا    هو بالء قليل    ، وما يصيب الناس من    )١١٨: المؤمنون" ( و 

 وأنزل المودة والعطف في قلوبهم حتى       ، اهللا الرحمة في عباده المؤمنين الصالحين      سلعباده ، فغر  

 الضعفاء فهم   ىيشعروا بمشاعر الضعفاء والفقراء، أما أصحاب القلوب الميتة والقاسية قلوبهم عل          

إن أبعد الناس من    :"  عنهم   - والسالمعليه الصالة    -أكـثر الناس بعداً عن اهللا، ويقول الرسول         
 ).٢٤١١: الترمذي"  (اهللا تعالي القاسي القلب

 فهو أكثر الناس رحمةً وعطفاً وليناً وسعة صدر في أيام الشدة            ، قدوة حسنة  ولـنا في رسول اهللا     

 اللِّه   فَِبما رحمٍة من   ١٥٨: "  ولذلك قال فيه رب العزة       ، حتى مع المشركين والمنافقين    ،والرخاء

      ِلكوح واْ ِمنا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضكُنتَ فَظ لَوو ـمولقد حذر اهللا من )١٥٩:آل عمران"( ِلنـتَ لَه ،

َألَم يْأِن ِللَِّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نَزَل ِمن             "-: وقال  في قساة القلوب     ،القسـوة 

  ـقِّ والْح                منْهم كَِثيرو مهتْ قُلُوبفَقَس دالَْأم ِهملَيُل فَطَاَل عِمن قَب ُأوتُوا الِْكتَاب كُونُـوا كَالَِّذينلَـا ي

العديد من األحاديث    - صلي اهللا عليه وسلم    -، ولقد ورد عن رسول اهللا       )١٦: الحديد(" فَاِسقُون 

، ٧٣٧٦:البخاري( "ن ال يرحم الناس ال يرحمه اهللا      م: "  الرحمة والتراحم فقال     ىالتـي تحث عل   

طوبى لمن تواضع في غير منقصة ، وذل في نفسه من غير مسألة ،              :" ، وقوله   )٢٣١٩مسلم،  
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البيهقي  "(وأنفـق ماالً في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة ، وخالط أهل الفقه والحكمة              

 ،ة مئة جزء ، وأنزل في األرض جزءاً واحداًجعل اهللا الرحم : " ،  وقال  )٣٣٨٨:في شعب اإليمان  
: مسلم  " (فمن ذلك الجزء تتراحم الخالئق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه             

الراحمون يرحمهم  : "،وقال  )٤٩٤٢: أبو داوود "(زع الرحمة إال من شقي    تنال: " ، وقال  ) ٢٧٥٢
ة من الرحمن، من     نالرحمة شج . سماء  ، ارحمـوا من في األرض يرحمكم من في ال         ىاهللا تعـال  

 وما  : "، ولقد  قال اهللا تعالى لرسوله      )١٩٢٤:الترمذي" ( ومن قطعها قطعه اهللا    ،وصلها وصله اهللا  

 الَِمينةً لِّلْعمحِإلَّا ر لْنَاكس١٠٧:األنبياء" (َأر( .   

عامله وسلوكه مع جميع            واإلنسـان المسـلم يجب أن يكون ودوداً ورحيماً وعطوفاً  في ت            

 ، والمساكين ، والفقراء ، واألقارب ،الخالئـق، الوالديـن وهـم أحـق الصحبة واألخوة واألخوات          

ـ   والشيوخ ، والضعاف والخدم ، وكذلك الرفق بالحيوانات لقول     ، واألطفال ، والمعاقين ى،والمرض

تطعمها ، ولم تدعها    دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم        : "  اهللا عليه وسلم     ىرسـول اهللا صل   
 ) .٢٦١٩: ، مسلم٣٣١٨:البخاري " (تأكل من خشاش األرض

 : التواضع-١٥

 ،-صلي اهللا عليه وسلم    -         إن التواضـع في اإلسالم يعني االنقياد لما جاء به رسول اهللا             

 سلمصلي اهللا عليه و    -واإلذعان والموافقة علي ما ورد في القرآن والسنة ، ولقد كان رسول اهللا              

 . رحيماً بالمسلمين ، رقيق القلب، لين القلب ،كريم الطبع والمعاشرة بساماً ، متواضعاً-

 ى أحد  وال يبغي أحد عل      ىأن تواضعوا ، حتى ال يفخر أحد عل       :  إلي   ىإن اهللا أوح  : "     وقال  
،  )٩١:مسلم "(ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر          : " وقال   ). ٢٨٦٥:مسلم" (أحد

" العزة إزاري والكبرياء ردائي ، فمن نازعني عذبته       " : يقـول اهللا عز وجل    : " ويقـول أيضـاً   

يرقع كان   أنه    في التواضع،  –صلي اهللا عليه وسلم      -ومـن سلوكيات الرسول     ). ٢٦٢٠:مسـلم (

ويجيب دعوة من     ويأكل مع الخدم ، ويجالس المساكين،      ، ألهله، ويعلف البعير   ةثوبه، ويحلب الشا  

             عليهم ، وإذا أكل لعق      دعـاه ، ويعـود المريض، ويركب الحمار ، ويسلم علي الصبيان إذا مر 

 كابن سلول   ، حتى من طعنوه في عرضه وشرفه      ،، ولم يحاول أن ينتقم لنفسه قط      ةأصـابعه الثالث  

 .في حديث اإلفك 

 ووقار ،    عباده المتواضعين غير المستكبرين وهم أهل سكينة       ىولقـد وصـف اهللا سبحانه وتعال      

" وِعـباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض هونًا وِإذَا خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاما             "  :بقوـله 

بهم َأيها الَِّذين آمنُواْ من يرتَد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوفَ يْأِتي اللّه ِبقَوٍم يحِ              :ويقول) ٦٣: الفـرقان (

 لَى الْكَاِفِرينٍة عَأِعز ْؤِمِنينلَى الْمَأِذلٍَّة ع ونَهِحبي٥٤:المائدة " (و.(  
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 : الشكر -١٥

     : المنازل اإلنسانية قبوالً عند اهللا ، ويقول اإلمام ابن قيم الجوزية             ى     يعتـبر الشـكر من أعل     

ولقد أمر اهللا به فهو جزء من اإليمان ،           ،    )٦("  نصف شكر ونصف صبر   : اإليمـان نصفان      " 

ن الذين يقنعون ومي المسلم، وس)الشاكر ( و ) الشكور ( واشـتق اهللا له اسماً من أسمائه ، فهو   

:" بمـا أعطاهم اهللا من نعم وخيرات بالشاكرين ،وأمر اهللا المسلمين بشكره علي ما أعطاهم بقوله               

واشْكُرواْ ِللِّه ِإن كُنتُم ِإياه     : " ، وقوله )١٧: العنكبوت"( رجعون  واعـبدوه واشْـكُروا لَـه ِإلَيِه تُ       

 وندـبما أعطاهم من ىمسلمين بشكرهم له عل ال، وهـو يربط بين عبادة   )١٧٢: الـبقرة   " ( تَع 

يًئا وجعَل لَكُم الْسمع    واللّه َأخْرجكُم من بطُوِن ُأمهاِتكُم الَ تَعلَمون شَ       : "  نعمـاء ، ويقـول تعالي     

   ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعاَألفِْئدو ارصاَألبوقوله )  ٧٨: النحل " ( و " :      نَّكُمَألِزيد تُملَِئن شَكَر كُمبر ِإذْ تََأذَّنو

       ذَاِبي لَشَِديدع ِإن تُملَِئـن كَفَرأكثر البشر   -ليه وسلم  صلي اهللا ع   -النبيوكان  ،  )٧: إبراهيم  " ( و 

أنه قام الليل حتى     " : وما تأخر ولقد روي عنه     هله ما تقدم من ذنب      أن اهللا غفـر    مـع شـكراً هللا    

أفال : تفعل هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : تورمـت قدمـاه ، فقيل له    

 :ول  صلي اهللا عليه وسلم     ، وقال الرس   ) ٢٨١٩: مسلم ،١١٣٠:البخاري" (أكـون عبداً شكوراً ؟      

 اللهم  ":واهللا يا معاذ، إني ألحبك فال تنسى أن تقول في دبر كل صالة              :" موجهـاً كالمـه لمعاذ      
 ) .١٣٠٣: النسائي "( أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

:  لقوله تعالى    ، ألن الشكر يعود لصاحبه    ،     والمؤمن الحق عليه شكر اهللا في السراء والضراء       

" و               كَِريم ي غَِنيبر فَِإن ن كَفَرمِلنَفِْسِه و شْكُرـا يفَِإنَّم ـن شَـكَروالشكر علي )١٢: لقمان " (م ،

  .المكاره والضرر له منزلة أعلى للعبد عند ربه

 : التوكل - ١٦

ة ـادة الثق ـ وزي ،بدـ ودليل علي قوة إيمان الع     ،      وهـي مـن الصفات اإليمانية للمسلم الحق       

 اهللا في كافة أعماله الدينية والدنيوية بعد أن يكون قدم جميع            ىوعلي المؤمن أن يتوكل عل     بـاهللا ،  

 .سبل العزم والقوة المطلوبة منه كمسلم

وعلَى اللِّه  : " ، وقال   ) ٣ : الطالق" ( ومـن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه         : "    فقـال تعالـي     

 اهللا عليه   ى، وقال تعالي موجهاً كالمه لرسوله الكريم صل        )١١: إبراهيم  " ( لْمْؤِمنُون  فَلْيـتَوكَِّل ا  

وتَوكَّْل علَى اللِّه وكَفَى    : "  ، وقال    )٢٩:الملك  " ( قُْل هو الرحمن آمنَّا ِبِه وعلَيِه تَوكَّلْنَا        : " وسلم

     "فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللِّه ِإن اللّه يِحب الْمتَوكِِّلين         : "، وقال  )٨١: النساء  ( " ِباللّـِه وِكـيالً     

ث ـ التوكل عديدة ، وكذلك األحادي     ى، واآليـات القرآنـية التي تحض عل       ) ١٥٩: آل عمـران  ( 

هم : "  عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب        - اهللا عليه وسلم   ى صل -النـبوية ، فقـال رسول اهللا      
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، وقال  )٥٩: البخاري " ( ال يسترقون ، وال يتطيرون ، وال يكتوون ، وعلي ربهم يتوكلون            الذين

اللهـم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك ، ال                 : " 
، ٧٣٨٣:البخاري(" والجن واإلنس يموتون   ،أن تضلني أنت الحي الذي ال يموت      : إلـه إال أنـت      

لـو أنكم تتوكلون علي اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو  : "  ، وقال  )٢٧١٧: مسلم
من قال إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت         : "، وقال    ) ٢٣٤٤:الترمذي " (خماصـاً وتروح بطاناً   

ـ  هديت ووقيت وكفيت ، فيقول الشيطان لشيطان :  اهللا وال حـول وال قوة إال باهللا ، يقال له   ىعل

، والتوكل هو خالصة التوحيد      )٥٠٩٥: أبو داود (  لك برجل قد هدي وكفي ووقي ؟       كيف: آخـر 

 اهللا نال مراده وحقق أمانيه ، والتوكل يستوجب القيام بأمور           ىواإليمـان ، فمـن صدق توكله عل       

معرفة صفات  : اليـتم معني التوكل إال بها وهو يحتاج إلي عالمات يتصف بها المتوكلون منها               

 حق المعرفة ، وهو من األسباب األساسية لنيل المطلوب ، والتوكل يحتاج إلي              رفتهومعوقدرة اهللا   

 ، الثقة باهللا وقدرته   ىصـفاء ونقـاء القلـوب وتوحـيدها وتجـريدها هللا وحده ، وأيضاً يحتاج إل               

 والتفويض هللا في كل أمورنا إيماناً بقدرته ورحمته وعطفه ،           ،واالعـتماد علـيه وحسن الظن به      

 . اهللابعطاءوالرضا 

 : االستقامة -١٧

 التزام المسلم   ى وهي تعبر عن مد    ، إسالمية كثيرة             إن االسـتقامة كلمـة جامعة لمعانٍ      

 ، والتواضع ، والرحمة ، واإلخالص ، والحياء ، والصدق ، كاألمانة ،بـالقواعد والمـبادئ اإلسالمية    

ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا    : " ىال وغيرها من الصفات اإلسالمية  العظيمة ، ولقد قال تع          ،وحسـن الخلق  

 تَحزنُوا وَأبِشروا ِبالْجنَِّة الَِّتي كُنتُم تُوعدون       ال تَخَافُوا و  الَّاللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْمالِئكَةُ أَ      

 هم   خَوفٌ علَيِهم وال   م استَقَاموا فَال  ِإن الَِّذيـن قَـالُوا ربنَا اللَّه ثُ       : " وقـال    ، )٣٠:فصـلت   " (

  نُونزحا   : "صلي اهللا عليه وسلم      -، وقال موجهاً كالمه لرسول اهللا       )١٣: األحقاف" (يكَم تَِقمفَاس 

             ِصيرب لُونما تَعِبم اْ ِإنَّهالَ تَطْغَوو ـكعم ـن تَـابمتَ وَألَِّو  ": ، وقال    ) ١١٢: هود   " (ُأِمـرو 

 - عبد اهللا  ن بن ، وعن سفيا   )١٧-١٦: الجن  "  ( اسـتَقَاموا علَى الطَِّريقَِة لََأسقَينَاهم ماء غَدقًا        

قال . قلت يا رسول اهللا قل لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غيرك               : "  قال - اهللا عنه  ىرض

 واعلموا أن خير أعمالكم     ،استقيموا ولن تحصوا  " :، وقال   )٣٨: مسلم" (قل آمنت باهللا ثم استقم      : "

:  " ، وقال أبو بكر عن االستقامة       )٢٧٧:ابن ماجه " (الصالة، وال يحافظ علي الوضوء إال مؤمن      

أن تستقيم علي األمر والنهي ،      : االستقامة  : "، وقال عمر بن الخطاب      " أن ال تشـرك باهللا شيئاً       

أخلصوا : استقاموا   : " -رضي اهللا عنه  -بن عفان   ، وقال عثمان    " وال تـروغ روغـان الثعلب       

 ".أدوا الفرائض: استقاموا : "، وقال علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه" العمل هللا 
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 التي  ،        إن هـذه الصفات والسمات اإلنسانية للمسلم تحتم علي المسلم االلتزام بهذه القواعد            

ك طبيعياً متزناً بعيداً عن تعقيدات العمل وتجعل        تحدد وتقنن من سلوكه التنظيمي وتجعل هذا السلو       

 ،جل نجاح العمل وتحقيق أهدافه وأهداف المنظمة بدون تعارض        أالفـرد يبذل أقصى طاقاته من       

ويـتحمل المتاعب ويلتزم بسلوكيات المهنة ، ويحاول تحسين سلوكه وأدائه بما يرضي اهللا لقول               

  ."باألجر حاسبه اهللا علي العملمن رضي : "صلى اهللا عليه وسلمالرسول الكريم 

إن القـيم الدينـية هـدف وغاية اإلسالم حيث تسعي تعاليم اإلسالم إلي تعويد اإلنسان                

 .االلتزام باألخالق والفضائل النبيلة ، وتسعي أركان اإلسالم إلى غرسها في نفوس المسلمين 

:        والعمل ، لقوله تعالي      فالحكمـة مـن إقامـة الصالة هو االبتعاد عن الرذيلة والفحش في القول             

والزكاة تهدف إلي تطهير النفوس  ) ٤٥:العنكبوت  " ( ةَ تَـنْهى عـِن الْفَحشَاء والْمنكَرِ   الصـال " 

، والصوم  ) ١٠٣:التوبة  " (خُـذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم    : " وتزكيـتها لقوله تعالي   

 واالبتعاد عن الشهوات والنزوات، والحج يمنع اإلنسان من الرفث والفسوق           يهـدف إلي تقوي اهللا    

 .والجدال 

   ولقـد قـرن اإلسالم بين اإليمان واألخالق وجعل األخالق بعد اإليمان ، فاألخالق هي ثمرة                

في البيهقي  " (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً    : " اإليمان ، فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        

 ) .١٠/١٩٢: السنن الكبرى

 :خصائص القيم التربوية اإلسالمية 

 :تشتمل القيم اإلسالمية علي العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها ومنها 

 .ربانية المصدر  -١

 .االستمرارية والخلود لكونها إلهية وصالحة في كل مكان وزمان  -٢

 .الشمول والتكامل لجميع جوانب شخصية اإلنسان -٣

السـتنادها إلـي نـص قطعي الداللة ال يقبل التغيير كالقيم الروحية             ، ت والمـرونة  الثـبا  -٤

واألخالقية، بينما القيم المتغيرة تستند إلي نص ظني الداللة وتقبل االجتهاد لتساير مستجدات             

 .الحياة ، وهي نسبية كالقيم الجمالية والمادية 

مية النظرة السليمة التي تجمع بين      الوسـطية والـتوازن ، حيث راعت القيم التربوية اإلسال          -٥

الزنتاني ، (الجانـب الروحـي والمادي والعقلي والعاطفي وبين النزعة الفردية واالجتماعية     

٢٠٣ ،١٩٩٣. (  

الَ يكَلِّفُ  : "  الواقعـية ، حيث راعت طاقة اإلنسان ، فلم يكلفه اهللا إال ما يطيق، لقوله تعالي                -٦

، فجاءت القيم التربوية اإلسالمية تتناسب وتتالءم مع        ) ٢٨٦البقرة ،  ("اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها     
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 .خصائص الطبيعة البشرية والحاجات المادية والنفسية لإلنسان 

 :األسس التربوية التي تبني عليها عملية غرس وتنمية القيم 

لـتحويل القـيم إلي واقع ملموس يحتاج غرسها وتنميتها إلى توفر مجموعة من األسس               

 :مها أه

 .احترام شخصية الطفل واالهتمام به عند إكسابه القيم  -١

 .عرض الحقيقة على الطفل دون تزييف وذلك لخلق جو من الطمأنينة واألمان  -٢

 .إلغاء التناقض بين القول والعمل حتى ال يضعف فاعلية غرس وتنمية القيم  -٣

قيم ، فالمرشد   أن تتناسـب الوسـائل المستخدمة في عملية غرس القيم مع علو منزلة ال              -٤

الدينـي الـذي يتوسـل في دعوته بوسائل الخداع والكذب أو اإلغراء بالمال والجاه ،                

 ) .٩١،  ١٩٧٧يالجن ، ( يرتكب جريمة من أشنع الجرائم 

 .ضمان التكامل بين مجموعة القيم  -٥

 .استخدام الممارسة العملية في غرس وتنمية القيم  -٦

 . مع التفسيرات وال تختلط األمور التحديد الدقيق لكل قيمة حتى ال تتعارض -٧

 .مراعاة طاقة اإلنسان المحددة والضعيفة عند عملية غرس القيم في نفوس النشء -٨

 .مراعاة حاجات اإلنسان الفطرية عند غرس القيم  -٩

 :ومن الوسائل واألساليب التربوية التي تستخدم في غرس القيم 

 – ضرب األمثال    – الوعظ واإلرشاد    -ب الترغيب والترهي  – أساليب العبادة    –القـدوة الحسـنة     

 .استخدام أسلوب القصص
 

 :دور المؤسسات في غرس وتنمية القيم 

 يحـتاج غـرس وتنمـية القـيم في نفوس األفراد بشكل سليم ومنظم إلى وجود مؤسسات                

ووسـائط مـنظمة تقوم بهذا الدور بشكل سليم من أجل بناء مجتمع إسالمي حضاري ،ومن هذه                 

 :المؤسسات 

ـ  -١ وهـي المؤسسة التربوية األولي التي تحتضن الطفل في سن مبكرة ، وبالتالي              : رةاألس

يكون دورها أساسي وكبير في غرس وتنمية القيم األخالقية في نفوس األطفال ، والتي من               

".       خاللهـا يكتسـب الطفـل الكثير من القيم واالتجاهات والتراث الخلقي واالجتماعـي              

 ).١٩٩٣،٦٦١الزنتاني ، ( 

و يـتأثر الطفـل بالجو األسري وما يسوده من تعاون واستقرار وتفاهم، فكلما كانت األسرة                
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 ٣٩٥

متمسـكة بديـنها ومبادئ اإلسالم وقيمه، انعكس ذلك علي تربية األطفال ، حيث تعمل علي                

   ).١٥٨ ،١٩٨٨أبو العينين ،" ( غرس القيم الصحيحة في أبنائها وتنشئتهم عليها

ما من مولود في بني آدم إال يولد على الفطرة حتى           : " لصالة والسالم ويقول الرسول عليه ا   
 " .يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

 

 :المؤسسات التعليمية  -٢

وتلعب المؤسسات التعليمية دوراً مهماً في عملية غرس القيم لدى الفرد، ودورها ال يقل              

عليمية عن غيرها في عملية التنمية      أهمـية عـن دور األسـرة ، حيث تمتاز المؤسسات الت           

األخالقـية فـي أنها بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية والثقافية ، وتقوم بتعليم النشء بشكل                

مباشـر مـن خـالل الخبرات الشخصية وخبرات اآلخرين، وهي موحدة لميول واتجاهات              

أبو العينين ،  (نهم  وتصـهرهم في ثقافة واحدة مما ييسر عملية التعاون والتفاهم بي          ، الطـالب 

١٩٨٨،١٧٣. ( 

وتحـتاج المؤسسـات التعليمية بما فيها الجامعات للقيام بدورها الريادي في تنمية القيم              

 :األخالقية إلي مراعاة ما يلي 

 .ألهمية وأهداف القيم التربوية واإلسالمية ، مراعاة القائمين على تخطيط المناهج -

قية، حتى يكون التعليم وسيلة للترقية األخالقية       ربـط األهداف التعليمية باألهداف األخال      -

، والحق والباطل ، التـي تغـرس قيم المثل العليا والفضائل ، والتمييز بين الخير والشر            

 ، ١٩٩٣الزنتاني،  (والتـي تساهم في الحفاظ على كيان المجتمع من التفكك واالنحالل            

٦٦٣. (  

رس القيم عن طريق توفير العالقة      توفـير الجو االجتماعي المناسب الذي يالئم عملية غ         -

 .الحميمة مع جميع العاملين في المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي 

توفـير القدوة الحسنة والصالحة الممثلة في المعلم أو األستاذ الجامعي القادر علي تنمية               -

ومتمكناً من  ، هومراعياً لوظيفت ، القيم ، لذلك يجب علي المعلم أن يكون ملتزماً بتلك القيم          

  .ةوبأساليب التدريس المناسب، تخصصه العلمي والتربوي

امـتالك المعلمين وأساتذة الجامعات المواقف العلمية لممارسة القيم ، وأن ال تتم العملية               -

عـن طـريق الوعظ واإلرشاد أو التلقين ، فالبد من إتاحة الفرصة للمتعلمين للمشاركة               

مطلوبة، وهذا يحتاج إلي االهتمام باألنشطة التعليمية       وتحمـل المسـئولية إزاء القـيم ال       

 .المتنوعة 
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 :جماعة الرفاق -٣

 تعتـبر جماعة الرفاق من أهم الوسائط التعليمية وأكثرها تأثيراً في إكساب األفراد القيم              

وعن طريقهم وتفاعلهم يكتسبون االتجاهات والقيم والمعايير التي تساعدهم في          " واألخـالق   

ـ    حيث يميل الفرد إلي أن يري األشياء في        ، ام علي مظاهر السلوك المختلفة    إصـدار األحك

  ) .٧٢، ١٩٩٥علي ، " .( ضوء توقعات الجماعة لتصوراته 

 ويوم  "   ولقـد أكـدت التربية اإلسالمية على أهمية الصحبة في إكساب القيم لقوله تعالي                 

        ا لَيقُوُل يِه ييدلَى يع الظَّـاِلم ـضعِبيلًا      يوِل سسالر ع٢٨-٢٧الفرقان ، "( تَِني اتَّخَذْتُ م (  ،

أبو  " (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل       " وقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        

  ) .٤٨٣٣:داوود 

 :المسجد  -٣

يعـد المسـجد أحـد المؤسسات الهامة والتي تلعب دوراً كبيراً في تربية األفراد تربية                   

سـالمية سليمة ، فهو ليس مكاناً للعبادة وممارسة الشعائر الدينية فقط ، بل هو مكان للوعظ                 إ

عليه -واإلرشـاد الذي يؤثر في قيم األفراد واتجاهاتهم، ولقد كان المسجد في عهد الرسول               

 مسجداً ومدرسة وقيادة ، وعليه فعلى المساجد أن تحافظ علي هذا الدور             -الصـالة والسالم  

 .ً وثقافياً وعلمياً باإلضافة إلى النشاط الديني ، وأن تكون مركزاً ونشاطاً اجتماعياالريادي،

 :وسائل اإلعالم  -٤

لقـد أصـبحت وسائل اإلعالم من أخطر وسائل غرس وتنمية القيم لدى األفراد لكونها                  

و واالتجاهات نح ، تشـمل جميع الفئات من الناس، ولها تأثير سريع في تغيير القيم واألفكار            

 .المواقف المختلفة في الحياة

 :   ونظراً لخطورة وسائل اإلعالم على القيم وتنميتها، فيجب مراعاة ما يلي 

 . أن تنبثق من تصور إسالمي خالص -

 أن تتصـدى للقـيم واالتجاهـات الهابطة التي تقدم بقصد أو غير قصد تشكيكاً في القيم                  -

 .اإلسالمية 

 .ة سليمة تكون قدوة حسنة في اإلعالم والتعبير العمل على إيجاد كوادر إعالمي-

وتقديم القيم اإلسالمية لهم بصورة مبسطة تعتمد علي        ،  التركـيز علـى بـرامج األطفال       -

 .المواقف الحياتية بعيدا عن التلقين 

وتزويدها بالعلم والطريقة السليمة للمحافظة     ،  التركيز على حماية المرأة المسلمة من الفتن       -

 .وتربيتهم التربية اإلسالمية المطلوبة ، على أبنائها
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 :االنعكاسات التربوية للقيم الدينية 

للقـيم الخلقـية انعكاسات تربوية لها دور كبير في تكوين الشخصية المتزنة والمتكاملة              

لإلنسان المسلم وخاصة الطلبة الذين سيكونون معلمي المستقبل ، وعليهم تعقد اآلمال في بناء              

الملـتزم بتعالـيم الدين اإلسالمي ، ومن هنا تظهر أهمية أخالقيات مهنة             الطالـب المسـلم     

الـتدريس لدى المعلمين، ودورها  في تحسين السلوك اإلنساني لدي الطلبة في كافة المراحل               

 :الدراسية وخاصة طلبة الجامعات ، وتتمثل االنعكاسات التربوية لألخالق في ما يلي 

 وأخالق الدين اإلسالمي من خالل الربط بين العقيدة         تربـية اإلنسـان المسـلم على مبادئ        -١

ومعاملة المسلمين معاملة حسنة    "وبيـن التطبيق العملي والممارسة في السلوك ،         ، والمـبدأ 

  ) .٢٣٨ ،١٩٩٥بشير ، " ( ومراعاة أحاسيسهم ومخاطبتهم على مستوي عقولهم 

خلقية العليا وتقوية النفس    ترقـية السـلوك اإلنسـاني من خالل التمسك بالمبادئ الدينية وال            -٢

وتحصـينها مـن الـتردي في الشهوات أو االنسياق في تيار الملذات والرذيلة ،        ، البشـرية 

وتوجـيه اإلنسان نحو اتخاذ المواقف اإليجابية واالتجاهات البناءة دينياً وخلقياً نحو المواقف             

 ) .٧٦١ ، ١٩٩٣الزنتاني ، "  ( والقضايا الحياتية 

خلقي الحي في نفس المؤمن من خالل تهذيبه وتزكيته وغرس ينابيع الخير            تربـية الضمير ال    -٣

والـرحمة واالسـتقامة والعفة والطهارة والمحافظة عليه من الكبر والفحشاء التي تؤثر في              

 .سلوكه 

تربية اإلنسان المسلم على تحمل القوة النفسية واإلرادة القوية ، والوفاء والتضحية، واالبتعاد              -٤

 .والخديعة لغيره من المسلمين عن االنحراف 

 :دور مهنة التدريس في  إكساب القيم 

نظـراً للـدور الكبـير التـي تقوم به مهنة التدريس من قبل المعلمين في تربية النشء                  

وتمسكهم بالقيم الدينية من خالل المناهج و المواد الدراسية المختلفة والتي يتعلمونها في المدارس              

الطلبة المعلمين لدورهم القيادي والمهم في المستقبل للقيام بعملية التعلم          والجامعـات ، يبقي إعداد      

داخـل المؤسسات التعليمية من خالل تزويدهم وتمسكهم بأهم القيم األخالقية التي تساعدهم علي              

 .ترسيخ المفاهيم والقيم األخالقية لدى طلبتهم 

ية في تنمية وترسيخ هذه     وهـنا يظهر دور أساتذة الجامعات وخاصة أساتذة كليات الترب         

والممارسة التي  ، القـيم الربانـية في األخالق لدي الطلبة المعلمين من خالل الطريقة واألسلوب            

يتـبعونها أثـناء عملية التدريس الجامعي  لتربية الطلبة وإكسابهم السلوكيات السليمة والمرتبطة              
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 ةي المدارس عند ممارسة عملي    بالقـيم األخالقـية ، والتـي تنعكس مستقبالً على سلوك الطلبة ف            

 .التعليم

ينبغـي أن نربي الناشئة على مكارم األخالق، وعلى الصدق في القول والعمل ،   اولـذ 

 الغاية ال تبرر الوسيلة ، حتى يتجنبوا األخالق الذميمة التي سقط فيها كثير من أصحاب وعلى أن
 ربلزم نفسه  علم هذه األخالق الفاضلةي والماألهـواء والمصالح ، وقبل ذلك ينبغي أن يتمثل الموي

  . بها  لإللتزام بها قبل تأديب األطفال ودعوتهم
وتـتعدد المحاضن الثقافية والتربوية وتتنوع أدوارها في عملية غرس القيم لدى األفراد،          

ولـيس معـنى ذلك أنها محاضن متفرقة، وليس بينها روابط وعالقات وإنما يعني ذلك اختالف                 

 تقوم بها تلك المحاضن، حيث إن اإلنسان يتعلم أشياء مختلفة في أوقات وأماكن              الوظـائف التـي   

ولعله من المفيد أن نؤكد على الرغم من اختصاص كل          : "  مخـتلفة في حياته ، كما يقول زاهر       

مؤسسة أو وكالة بوظائف معينة في عملية التنشئة االجتماعية إال أنها جميعا ينبغي أن تشارك في                

 هذه التنشئة االجتماعية ، وإن كان األمر من الناحية الواقعية قد ال يتحقق ، إذ إن                 تحقـيق أهداف  

".                   هـناك فـي بعـض األحـيان كثـيراً  مـن التـناقض بيـن مهـام هذه الوكاالت المتعددة                       

 )  ٦٢: ١٩٨٦زاهر،( 

والمؤسسات ونحـن إذ نذكر هذه المحاضن منها الرسمية والتي تتم من خالل الجامعات              

العلمـية والـتربوية من أجل صهر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، لتوحيد الثقافات الفرعية في                

 . الثقافة العامة وغير الرسمية التي تتم خارج المؤسسات الرسمية
 
 

   -:ومن أهم المحاضن الرسمية  ما يلي 

 : الجامعة * 

ية الثقافية التي أوجدها المجتمع من      المؤسسة االجتماعية التربوية العلم   : " الجامعـة هي  

أجـل تحقـيق أهدافه وغاياته، من خالل إيجاد وسط منظم يساعد على تنمية شخصية الفرد من                  

جمـيع جوانـبها الجسـمية والعقلـية و االنفعالية والروحية بشكل متكامل ومتوازن، وتمكنه من             

جعله فرداً سوياً، تحميه من     والمعـارف واألنماط السلوكية التي ت     ، اكتسـاب القـيم واالتجاهـات     

 ". والخلل القيمي التي أوجدته عوامل الهدم في المجتمع ، االنحراف والفساد

فالجامعة هي جزء من المجتمع، بل هي معلم من أكبر المعالم ذات التأثير االجتماعي، خاصة في                

متداداً لألسرة  هـذه المـرحلة العمـرية من الشباب، والهمة المندفعة، ويمكن أن نعتبر الجامعة ا              
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 ٣٩٩

والمدرسـة وهـي بمـثابة المؤسسـة التي أنشأت لتوجيه نمو الشباب، ونمو مهاراتهم المعرفية،           

وذلك عن طريق نمو الدوافع والميول واالتجاهات والقيم        . وقدراتهـم علـى اختراق سوق العمل      

 . والمهارات االجتماعية، باإلضافة إلى تقدير الشاب لذاته

باقي المحاضن التربوية األخرى بمجموعة من المميزات منها        ولقد تميزت الجامعة عن     

 تقوم على أساس تنقية وغربلة الثقافة مما قد         أنهاعلـى سـبيل المثال اتساع البيئة المعرفية، كما          

 . يتخللها من فساد وانحرافات، وأيضا تميزها باالنضباط والتنظيم

ال تستطيع منفرده أن تصوغ حياة      ومـع ذلـك البـد من اإلشارة إلى أمر هام وهو أن الجامعة               

المجـتمع صـياغة خلقية قائمة على أسس وقواعد قيمية توجه المجتمع وتدعم قواعده، إذ إن هذا                 

 ) ٣٢١-٣٢٠: ١٩٧٨عفيفي، . ( العمل هو عبارة عن شراكة بين جميع مجاالت الحياة وميادينها

معة اإلسالمية في مجتمعنا    وفـي ضوء ذلك يرى الباحث أن الوظائف األساسية التي تؤديها الجا           

 :الفلسطيني في هذا المجال تتمثل فيما يلي

االمتداد بنظام المدرسة الثانوية لرفع مستوى عملية تنشئة األكاديميين الصغار وتوسيع أفقهم             -١

 .والتقدم بهم إلى النضج والنمو

 ضـمان شـمول األسـس العقلية التي توجد في كل فرع من فروع التعليم، وهذا يشير إلى                  -٢

 .شمولية العقلية الجامعية

العمل على تربية وتنشئة جيل من الشباب الواعي بأمور دينه ودنياه، متحل باألخالق والقيم               -٣

 .الحميدة التي تعتبرها الجامعة أساس التقدم والرقي

العمـل علـى تكويـن بصيرة شخصية عميقة من خالل توجيه الطالب في المجال العقلي،                 -٤

 . الشخص األكاديمية المنهجية وبين األهداف النهائية لإلنسانيةوتقدير العالقة بين أنشطة

 .االهتمام بالعالقة بين المجال األكاديمي وبين الحياة العلمية خارج الجامعة -٥

والواقـع أن اإلمكانـيات المتعلقة بتحقيق هذه الوظائف معقدة ومركبة بحيث ال يتسنى تمشيها مع          

 . واألساليب والقيمنمط واحد ثابت وإنما بمزيج من األنشطة
 

 :وظائف القيم 

البد من نظام يقوم على أسس قيمية تراعي حقوق الفرد والمجتمع، لذلك ينبغي أن تكون               

فالقيم تعمل كمعايير توجه السلوك الصادر عن       . القـيم وظيفـية بمعنى أنها تؤدي وظيفة صالحة        

تحدد األسلوب الذي يعرض    وهي التي   ، األفراد إلى جهة معينة ومحددة ضمن اإلطار االجتماعي       

بـه الفـرد نفسـه علـى اآلخرين، ولقد أكد علماء النفس أنه بمعرفة قيم الشخص يمكن معرفة                   
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 ٤٠٠

 .شخصيته وأبعادها المختلفة

 :من هنا نرى أن للقيم وظائف عديدة للفرد والمجتمع وذلك من خالل كونها

 ).كل االستجاباتتحدد ش( تهيئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم  -١

 .وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق، تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه -٢

تسـاعد الفـرد علـى تحمل المسئولية تجاه الحياة، وتمكنه من اتخاذ القرار السليم، وتزوده                 -٣

 .بشعور من التوجيه الداخلي النابع من صميم الذات

النفسي، ويبدو ذلك بصفة خاصة في انتقاء األفراد        للقـيم دور فـي مجال التوجيه واإلرشاد          -٤

الصـالحين لـبعض المهـن مـثل رجـال التربية ورجال السياسة واألخصائيين النفسيين               

 ) ١٢٨: ١٩٨٤زهران، .( واالجتماعيين وفي تعليم األفراد القيم الصالحة

تها ومعايير  ونمطاً من أنماط الرقابة الداخلية في حرك      ، تشـكل القـيم إطـاراً عاماً للجماعة        -٥

 .تصرفها

تـربط القـيم أجـزاء الثقافة ببعضها البعض، وتعمل على إيجاد نوع من التوازن والثبات                 -٦

 .االجتماعي

تساعد المجتمع على مواجهة التحديات والتغيرات التي تطرأ عليه، وذلك بمقاومة كل أشكال              -٧

 .االنحالل والفساد الوافدة من خالل وسائل اإلعالم

جة الملحة والضرورية ألهمية القيم لكل من الفرد والمجتمع، وذلك للتمكن من            مما تقدم نرى الحا   

إيجـاد اإلنسان الصالح، وبالتالي المجتمع الصالح الذي ينعم أفراده باالستقرار والطمأنينة في ظل              

 .منظومة قيمية ترتكز على أسس وقواعد متينة مستمدة من عقيدة األمة ورسالتها الخالدة

 :ةإجراءات الدراس

 : منهج الدراسة-١

اتـبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور الجامعة في تنمية بعض القيم              

مـن وجهـة نظـر طلبتها، حيث إن هذا المنهج يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية موجودة يمكن                   

 .الحصول عليها من المعلومات المعطاة التي تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها

 : مجتمع الدراسة-٢

يـتكون مجـتمع الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة في جميع التخصصات في               

 . طالباً وطالبة) ١٦٥٠٠( والبالغ عددهم ٢٠٠٤/٢٠٠٥الفصل الدراسي الثاني من العام 

 : عينة الدراسة-٣

 تـم اختـيار عيـنة عشـوائية طبقية من بين طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة بحيث تمثل                
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 ٤٠١

   :  متغيرات الدراسة، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة

 )١(جدول رقم 

المجموع  المتغير

 الجنس أنثى ذكر

٢٧٢ ٢٣٣ 

٥٠٥ 

 نوع الكلية علوم تطبيقية علوم شرعية علوم إنسانية

١١٨ ٦٥ ٣٢٢ 

٥٠٥ 

 المنطقة  وجنوبهاسخان يون الوسطى غزة

٥٥ ٦٢ ٣٨٨ 

٥٠٥ 

 المستوى الثالث والرابع والخامس ول والثانياأل

٣٠٠ ٢٠٥ 

٥٠٥ 

 -:أداة الدراسة 

تـم إعـداد اسـتبانة تتضـمن أهـم القيم التي تنميها الجامعة لدى طلبتها في الجامعة                  

 فقرة، وقد تم صياغة عباراتها في ضوء        ٣٠اإلسـالمية، اشـتملت فـي صورتها النهائية على          

 السابقة المتعلقة بالقيم في مجتمعنا الفلسطيني، ولقد قام         االسـتفادة من األدب التربوي والدراسات     

والصدق صدق المحكمين   ) التجزئة النصفية، وألفا كرونباخ   (الباحـث لحسـاب معامالت الثبات       

 .٠,٩٤ – ٠,٦٧واالتساق الداخلي، وكانت تتراوح بين ما 
 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 ما أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى         : "نـتائج السؤال األول والذي ينص على      / أوالً

 "طلبتها من وجهة نظرهم؟ 

لإلجابـة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة        

     :على كل عبارة من عبارات االستبانة، والجدول التالي يوضح ذلك

 )٢ (                                  جدول رقم

 م
 

ترتيب  النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط المجموع الفقرة

 الفقرات

 ٤ %٨٢ ٠,٩٨٩ ٤,١٠ ٢٠٦٨ رغبتي باالهتمام بمساعدة زمالئي ١
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 ٤٠٢

 ٢١ %٧٥ ١,٠٣٠ ٣,٧٧ ١٩٠٥ نَمت لدي قدرة العمل التعاوني ٢

 ٢٧ %٧٤ ١,٠٥٥ ٣,٧٠ ١٨٧٠ فَعلت لدي قيمة إصالح ذات البين ٣

٤ و١٣ %٧٩ ١,٠٩١ ٣,٩٩ ٢٠١٦ دت لدي الشعور بأهمية الصبرز 

نَمـت لـدي مـبدأ المرونة عند         ٥

 التعامل مع اآلخرين
٢٤ %٧٥ ١,٠٢٩ ٣,٧٨ ١٩١٠ 

قَوت لدي ضرورة تحري الصدق      ٦

 في القول والعمل
٥ %٨٢ ١,٠١١ ٤,١١ ٢٠٧٥ 

نَمـت لـدي قـيمة اإليثار وحب         ٧

 اآلخرين 
٢٣ %٧٥ ١,٠٦١ ٣,٧٨ ١٩٠٨ 

رغبتنـي في التزاور بين زمالئي       ٨

 في الجامعة
٣٠ %٦٦ ١,١٥٣ ٣,٣٣ ١٦٨٤ 

عـززت لـدي قيمة احترام كبار        ٩

 السن وتوقيرهم
٦ %٨٢ ١,٠٣٠ ٤,١٣ ٢٠٨٨ 

عززت لدي المحافظة على أسرار      ١٠

 اآلخرين
٨ %٧١ ١,٠٠٧ ٤,٠٨ ٢٠٥٨ 

قـوت لدي مبدأ تحمل المسئولية       ١١

 وأدائها على خير وجه
٧ %٨٢ ٠,٩٨٩ ٤,١٣ ٢٠٨٥ 

أكـدت لـي أن توجـيه النصائح         ١٢

 لآلخرين واجب
١٧ %٧٧ ١,٠٣٧ ٣,٩٠ ١٩٦٩ 

زودت مـن قدرتـي على األمر        ١٣

 بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ %٧٨ ١,٠٥٥ ٣,٩٤ ١٩٩٢ 

نمت لدي الشعور بالرضا بقضاء      ١٤

 اهللا وقدره
١ %٨٩ ٠,٨٦١ ٤,٤٦ ٢٢٥١ 

عـززت لـدي مبدأ الوفاء بالعهد        ١٥

 ينلآلخر
٩ %٨١ ١,٠١٧ ٤,١٠ ٢٠٧٠ 

زودت من قدرتي على التعامل مع       ١٦

 الجيران
٢٩ %٦٩ ١,١٥٠ ٣,٤٩ ١٧٦١ 

نمـت لدي قدرة تقبل االنتقاد من        ١٧

 اآلخرين
٢٨ %٧٣ ١,١١٢ ٣,٦٨ ١٨٥٦ 

 ١٤ %٧٨ ١,٠٣٢ ٣,٩٤ ١٩٨٩ عززت لدي قيمة التواضع ١٨

 ١٨ %٧٧ ١,١٢٦ ٣,٩٠ ١٩٦٧ قوت لدي قيمة نصرة المظلوم  ١٩

زودت من قدرتي على قول الحق       ٢٠

 ولو كان مراً
١٩ %٧٧ ١,٠٩٥ ٣,٨٨ ١٩٦١ 
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 ٤٠٣

عززت لدي من قيمة إفشاء السالم       ٢١

 على اآلخرين
٣ %٨٤ ١,٠٠٩ ٤,٢٠ ٢١٢٢ 

قــوت عــندي مــراعاة شــعور  ٢٢

 اآلخرين واحترام أحاسيسهم
١٠ %٨٠ ١,٠٤٦ ٤,٠٤ ٢٠٣٨ 

نمـت لدي مبدأ أن الحرية تنتهي        ٢٣

 ينعند حرية اآلخر
٢٥ %٧٤ ١,٠٦٣ ٣,٧٥ ١٨٩٢ 

زودت مـن قدرتي على االهتمام       ٢٤

 بصلة األرحام
٢٠ %٧٦ ١,١٣٣ ٣,٨٢ ١٩٨٢ 

فعلـت لدي االعتقاد بان رضا اهللا        ٢٥

 نمن رضا الوالدي
٢ %٨٥ ١,٠٣٦ ٤,٣٠ ٢١٦٩ 

قوت عندي المحافظة على امتالك      ٢٦

 اآلخرين
٢٢ %٧٥ ١,١٤١ ٣,٧٨ ١٩٠٩ 

الوقت فعلـت لدي المحافظة على       ٧٢

 واستثماره
١١ %٨٠ ١,٠١٥ ٤,٠١ ٢٠٢٣ 

زودت مـن قدرتي على االلتزام       ٢٨

 والترتيب
١٢ %٨٠ ٠,٩٧٧ ٤,٠٢ ٢٠٣١ 

 ١٥ %٧٨ ١,١٠١ ٣,٩٣ ١٩٨٤ عززت لدي قيمة إكرام الضيف ٢٩

نمـت لدي القدرة على بذل المال        ٣٠

 بسخاء لمساعدة المحتاجين
٢٦ %٧٤ ١,١٤٣ ٣,٧٢ ١٨٨١ 

بق أن أعلى عبارتين حصلتا على أعلى نسبة من استجابات أفراد العينة            يتبيـن مـن الجدول السا     

نمت لدي الشعور بالرضا بقضاء اهللا  ( واللتان تنصان على    ) ٢٥( و) ١٤(كانـتا العبارتيـن رقم      

، %٨٩وقد حصلتا على نسبة     ) فعلت لدي االعتقاد بأن رضا اهللا من رضا الوالدين          (و  ) وقـدره 

 .على الترتيب% ٨٥

ـ    رجع ارتفاع نسبة االستجابة على هذه العبارات ألن السياسة العامة للجامعة           وربمـا ي

اإلسـالمية تقـوم على التنشئة الدينية، وااللتزام بمبادئ الدين داخل الجامعة وخارجها، مما يولد               

الشـعور لـدى طلبـتها بالرضـا بقضاء اهللا وقدره، كما أن الحاجة دائماً إلى النجاح والتقدم في                   

تـي تعتمد في الجامعة اإلسالمية على جهود الطالب فقط دون تدخل عوامل أخرى،              الدراسـة ال  

 .  تحث الطالب دائماً على نيل رضا اهللا من خالل رضا الوالدين

 نكمـا يتبيـن من الجدول أن أدنى عبارتين حصلتا على أدنى نسبة من االستجابات كانتا العبارتي                

زودت ( ،  ) في التزاور بين زمالئي في الجامعة      رغبتني(واللتان تنصان على    ) ١٦( و) ٨(رقـم   

 .على الترتيب% ٦٩، %٦٦وقد حصلتا على نسبة ) من قدرتي على التعامل مع الجيران

وربمـا يـرجع انخفاض نسبة االستجابة لهذه العبارات، ألن الطالب في الجامعة اإلسالمية يكون               
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 ٤٠٤

لديه الوقت الكافي للتزاور والتعامل     مشغوالً طوال العام في دراسته وتحصيله الدراسي وال يكون          

مـع الجـيران، أضـف إلـى ذلـك أن التنافس بين الطلبة قد يكون له دور في انخفاض نسبة       

 ).٨(االستجابات على العبارة رقم 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       : " نـتائج السـؤال الثانـي والذي ينص على        / ثانـياً 

ر الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى          متوسطات درجات أفراد العينة حول دو     

 "؟ ) ذكر، أنثى (لعامل الجنس 

لحساب داللة الفروق بين الجنسين في االستجابة على عبارات االستبانة،          ) ت(تم استخدام اختبار    

  :والجدول التالي يعرض نتائج االختبار للفروق بين الجنسين

 )٣(جدول رقم 
االنحراف  حسابيالمتوسط ال العدد الجنس

 المعياري

) ت(قيمة

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 ٢٢,٢٦ ١١٨,٦٢ ٢٣٣ ذكر

 ١٨,٧٠ ١١٦,٩٩ ٢٧٢ أنثى

غير دال عند    ٠,٨٩

٠,٠٥ 

أقل من قيمتها الجدولية مما ) ٠,٨٩(المحسوبة ) ت(يتضـح من الجدول السابق أن قيمة    

ونستنتج من هذه النتيجة عدم      ٠,٠٥يـدل علـى عـدم وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة             

وجـود فروق بين الذكور واإلناث في استجاباتهم حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم، وهذه                

نتيجة طبيعية حيث إن إدارة الجامعة واحدة وسياستها التعليمية واحدة سواء كانت عند الذكور أو               

 .اإلناث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين      هل  : " نـتائج السـؤال الثانـي والذي ينص على        / ثانـياً 

متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى               

 "؟.) الثالث والرابع والخامس -األول والثاني(لعامل المستوى ألكاديمي 

ات لحساب داللة الفروق بين المستويين في االستجابة على عبار) ت(تم استخدام اختبار 

  :االستبانة، والجدول التالي يعرض نتائج االختبار للفروق بين المستويين

 )٤(جدول رقم 

المتوسط  العدد المستوى

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

) ت(قيمة

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠٥دال عند  ٢,٥٢ ٢١,٤٩ ١١٤,٩٩ ٢٠٥ األول والثاني



 دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طلبتها
 

 ٤٠٥

   ١٩,٤٦٦ ١١٩,٦٣ ٣٠٠ الثالث والرابع والخامس

الجدولية ) ت(أكبر من قيمة    ) ٢,٥٢(المحسوبة  ) ت(يتضـح من الجدول السابق أن قيمة      

ممـا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويين في استجاباتهم حول دور الجامعة                

وربما يرجع السبب في    ). الثالث والرابع والخامس  (فـي تنمية بعض القيم لصالح طلبة المستوى         

يكون قد تعرف أكثر على دور ) الثالث والرابع والخامس(  الطالـب في المستوى     ذلـك إلـى أن    

الجامعـة وعلى سياستها العامة في التربية والتعليم، فالمدة التي قضاها في الجامعة أكبر من تلك                

، كما أن قدرة الطالب في المستويات العليا على         )األول والثاني ( التي قضاها الطالب في المستوى      

 . القيم تكون أكبر ممن سواهتحديد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       : " نـتائج السـؤال الثالـث والذي ينص على        / ثالـثاً 

متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى               

 "؟)علوم شرعية، علوم إنسانية، علوم تطبيقية(لعامل الكلية 

 :ة الدراسة إلى ثالث كليات والجدول التالي يوضح األعداد حسب الكليةتم تصنيف عين

 )٥(جدول رقم

 المجموع علوم تطبيقية علوم إنسانية علوم شرعية

٥٠٥ ١١٨ ٣٢٢ ٦٥ 

ولحسـاب داللـة الفروق بين هذه الكليات، تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي، والجدول                

 :سلوبالتالي يوضح نتائج استخدام هذا األ

 )٦(جدول رقم

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

)ف(قيمة
 

 مستوى الداللة

ــن  بيــــ

 المجموعات
٣٦٧٧,٥١٠ ٢ ٧٣٥٥,٠٢ 

داخــــــل 

 المجموعات
٤٠٣,٩٥١ ٥٠٢ ٢٠٢٧٨٣,٥١ 

  ٥٠٤ ٢١٠١٣٨,٥٣ المجموع

 
٩,١٠٤ 

 
 ٠,٠٥دالة عند 

) ف(وهي أكبر من قيمة     ) ٩,١٠٤(محسوبة قد بلغت    ال) ف(يتضح من الجدول أن قيمة      

الجدولـية مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة حول دور الجامعة                

وبالبحث عن اتجاه الفروق تبين أنها لصالح العلوم الشرعية على العلوم           . فـي تنمـية بعض القيم     



 فؤاد العاجز. د.أ

 ٤٠٦

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن طالب الكليات الشرعية        . يةالعلوم اإلنسانية على التطبيق   واإلنسانية،  

أكـثر الـتزاماً بالقيم من غيرهم نتيجة لدراستهم العلوم الدينية نظرياً وتطبيقياً، هذا إلى جانب أن                 

 .أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات أكثر اهتماما بهذه القيم

ر اهتماما من حيث الدراسة بعمليات التغير أمـا بالنسـبة لكلـيات العلوم اإلنسانية فإن طلبتها أكث      

االجتماعـي والسـلوك اإلنسـاني مـن طلبة الكليات التطبيقية التي تعنى بالمقام األول بالنتائج                

 .والنظريات العلمية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       : " نـتائج السـؤال الرابع والذي ينص على       / رابعـاً  

 دور الجامعة في تنمية بعض القيم من وجهة نظرهم يعزى           متوسطات درجات أفراد العينة حول    

 "؟)غزة، الوسطى، خانيونس وجنوبها (لعامل المنطقة 

تـم تصـنيف عينة الدراسة حسب المنطقة سكنا إلى ثالث مناطق والجدول التالي يوضح األعداد                

   :                        حسب المنطقة التعليمية 

 )٧(جدول رقم 

انيونس وجنوبهاخ الوسطى غزة  المجموع

٥٠٥ ٥٥ ٦٢ ٣٨٨ 

ولحسـاب داللـة الفروق بين هذه المناطق ، تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي،           

 :    والجدول التالي يوضح نتائج استخدام هذا األسلوب
         

 )٨(جدول رقم

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

)ف(قيمة مستوى 

 الداللة
 ٦٣٦,٦٦٩ ٢ ١٢٧٣,٣٣٨ بين المجموعات

٢٠٨٨٦٥,١٩ داخل المجموعات ٤١٦,٠٦٦ ٥٠٢ 
٢١٠١٣٨,٥٣ المجموع ٥٠٤  

 
١,٥٣٠ 

 
 غير دالة

) ف(وهي أقل من قيمة     ) ١,٥٣٠(المحسوبة قد بلغت    ) ف(يتضـح من الجدول أن قيمة       

بين استجابات أفراد العينة حول دور      الجدولـية ممـا يـدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً             

 .الجامعة في تنمية بعض القيم

ويمكـن تفسـير هذه النتيجة بأن الطلبة من جميع هذه المناطق يدرسون في جامعة واحدة تخضع                 
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 ٤٠٧

إلدارة مركـزية واحـدة وسياسـة تعليمية واحدة رغم تعدد األبنية في مناطق القطاع التي حتم                  

 . بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي من إغالقات متعددةوجودها خطط الطوارئ التي نفذت 

أضـف إلـى ذلك أن جميع الطلبة من مجتمع واحد متجانس نوعاً ما ثقافياً في معتقداتهم وقيمهم                  

 .وسلوكياتهم
 

التوصـيات المقـترحة لتفعيل دور الجامعة اإلسالمية لتنمية القيم لدى طلبتها، ويمكن حصرها              

 :فيما يلي

 القيم لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، فالسلوك اإلنساني يحتاج دائماً إلى           ضـرورة ترسـيخ    -١

طاقـة إيمانـية تدفعه وتغذيه، خاصة في ضوء الصراع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني من               

عولمـة وتلـوث ثقافي، وقيمي، وذلك من خالل برامج موجهة تقوم بها الجامعات لترغيب               

 .ة دائماً لتنميتهاطالبها بااللتزام بالقيم والمحاول

ضـرورة أن تركـز الجامعـة اإلسـالمية في ضوء هذه الدراسة على طلبة كليات العلوم                  -٢

التطبيقية من حيث تنمية القيم لديهم، وحثهم دائماً إلى االلتزام بها، من خالل الهيئة التدريسية               

 .والبرامج المتعددة التي تقدمها لهم خالل فترة دراستهم

هد الذي يبذله العقل البشري لمعرفة القيم ودراسة ما ينبغي أن تكون            الج" تعظـيم فكـرة أن       -٣

علـيه األفعـال الخـيرة وما ينبغي أن تكون عليه األشياء الجميلة وما ينبغي أن يكون عليه                  

لدى طالب الجامعات وذلك " التفكـير السـليم للوصول إلى الحق ما هو إال التزام باألخالق        

 .الممارسة في المجتمعلتحقيق التوازن بين النظرية و

لضـمان تنمية القيم لدى الشباب يجب ربطهم بالعبادات خالل اليوم الدراسي، وكذلك ترسيخ               -٤

 . لإلسالمءالهوية الثقافية اإلسالمية، والتأكيد على االعتزاز باالنتما

 التأكـيدعلى تعلـيم الطلبة القيم الدينية واألخالقية من خالل التعلم بالقدوة، حيث يمثل سلوك               -٥

أعضاء هيئة التدريس الجامعي قدوة لطلبتهم، لذلك يجب على عضو هيئة التدريس أن يكون              

في كافة تصرفاته مع الطلبة، ألن المناهج       ، والشيخ األمين ، واألب الحنون ، األخ المخلـص  

 .منفرده ال تكفي للتعلم إذا كانت تهمل الجانب العملي والميداني في السلوك
 

 قائمة المراجــــع
 

الدار السودانية للكتب ، مكتبة     : ، اإلدارة في اإلسالم ،  الخرطوم        ) ١٩٧٥(  أبو سن    براهيم إ -١

 .وهبة 



 فؤاد العاجز. د.أ

 ٤٠٨

 .مطبعة كاظم:  مدارج السالكين ، دبي )ب ت ( بن قيم الجوزية ، ا-٢

فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريم ، رسالة        ) : ١٩٨٨( أبـو العينيـن ، علـي خليل          -٣

 . القاهرة ، دار الفكر العربي ماجستير منشورة ،

 .سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار المسيرة، عمان): ١٩٩٨( أبوجادو، صالح محمد -٤

دراسة للقيم االجتماعية لدى الفتاة الكويتية وأبعادها التربوية،        ): ١٩٨٤( أبـو النصر، سميحة      -٥

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس

 .السنن الكبري ، دار القلم ) ب ت(البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ،  -٦

أسس التربية اإلسالمية في السنة النبـوية، طرابلس       ): ١٩٩٣(  الزنتاني ، عبد الحميد الصيد       -٧

  .٢، الدار  العربية للكتاب ، ط

لطباعة والنشر،  الجامعة بين التعليم والثقافة، نهضة مصر ل      ): ١٩٩٤( أسعد، يوسف ميخائيل     -٨

 . القاهرة

كيف نربي أبناءنا؟ ، التنشئة االجتماعية للطفل في        ): ١٩٧٤( إسـماعيل، محمـد وآخـرون        -٩

 .األسرة العربية، النهضة العربية، القاهرة

  .٢خلق المسلم ، بيروت ، دار القلم ،ط) : ١٩٨٠( الغزالي ، محمد -١٠

ى معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية     مستو): ٢٠٠١( المصـري، رفـيق والزعانين، جمال        -١١

 .للقيم االجتماعية في اإلسالم، بحث مقبول للنشر بجامعة األقصى، غزة،

دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة         ): ٢٠٠١( الهـندي، سـهيل أحمـد        -١٢

الصـف الثانـي عشـر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير غير منشورة،               

 . اإلسالميةالجامعة

، األدب اإلسـالمي ، مـنهح عملـي الستنباط أصوله القرانية،            )١٩٩٣( بشـير ، حسـن       -١٣

 .الخرطوم، الدار السودانية للكتب

 .علم النفس االجتماعي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة): ٢٠٠٠( حافظ، نبيل وآخرون -١٤

 . العربي، جدةأسس علم النفس االجتماعي، دار البيان): ١٩٨٢( حمزة، مختار-١٥

 .القيم في العملية التربوية، مؤسسة الخليج): ١٩٨٦( زاهر، ضياء -١٦

 .علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، القاهرة): ١٩٨٤( زهران، حامد -١٧

السلوك اإلنساني، تحليل وقياس التغيرات، مكتبة القاهرة       ): ١٩٩١(عـبد الرحمـن، سـعد       -١٨

 . الحديثة، القاهرة

التطور القيمي لطالب كلية التربية النوعية، مجلة        ): ١٩٩٤(، أحـالم رجب     عـبد الغفـار   -١٩
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 ٤٠٩

 .٢١٣-١٧٩، ص ص ٣٠التربية المعاصرة، العدد

القيم السائدة لدي معلمات رياض األطفال      ) : ١٩٩٥( علـي ، إبراهـيم والباسـل ، ميادة           -٢٠

  .٥٠عدد وعالقتها بمستوي مؤهالتهن القاهرة ، مجلة التربية ، جامعة األزهر ، ال

 .األصول الفلسفية للتربية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة): ١٩٧٨( عفيفي، محمد الهادي -٢١

 العالقات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية،      ةسيكولوجي): ١٩٨٨( عمـر، ماهـر محمود       -٢٢

 .اإلسكندرية

ن االجتماعية  دور كليات البنات في تدعيم بعض القي      ): ١٩٨١(  مطـاوع، أسامة مصطفى      -٢٣

 .والدينية لدى طالباتها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس

األحكام القيمية اإلسالمية ودور التربية في تنميتها لدى        ): ١٩٨٧( مكروم، عبد الودود محمد      -٢٤

 . ، جامعة المنصورةةشباب الجامعات في مصر، رسالة دكتوراة غير منشور

  ) .١٩٨٠دار القلم ، : دمشق ( مسلم ، حمد الغزالي ، خلق ال م-٢٥

ــيل-٢٦ ـــوب وجم ـــوان يعق ــراف )٢٠٠٠( نش ــي اإلدارة واإلش ــي ف ــلوك التنظيم ،الس

  .التربـوي،غـزة ، مكتبة مقداد
 

                                                 
 
 
 


