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ج

ممخز الجراسة

ىجفت ىحه الجراسة التعخؼ عمى الؿيع التخبػية الستزسشة في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا

في فمدصيغ مغ كجية نطخ السعمسيغ ،كلتحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي،
باستخجاـ أسمػب تحميل السحتػػ ،كذلظ مغ خالؿ أداة تحميل مكػنة مغ ( )6محاكر كىي كالتالي (الؿيع

الجيشية) كتكػنت مغ ( )8مؤشخات ،ك(الؿيع العمسية) كتكػنت مغ ( )8مؤشخات ،ك(الؿيع الدياسية) كتكػنت

مغ ( )10مؤشخات ،ك(الؿيع الجسالية) كتكػنت مغ ( )6مؤشخات ،ك(الؿيع االجتساعية) كتكػنت مغ ()12
مؤشخ ،ك(الؿيع االقترادية) كتكػنت مغ ( )11مؤشخ ،كبالتالي كاف اإلجسالي ( )55مؤشخ لمؿيع ،كذلظ
لسشاىج العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا لمرفػؼ (الدابع كالثامغ كالتاسع).
كبعج تحميل الشتائج تػصمت الجراسة إلى نتائج كاف مغ أىسيا:

ٍ
بشدب متفاكتة.
 .1تػافخ الؿيع التخبػية في كتب العمػـ

 .2أف " الؿيع العمسية" لمرف الدابع قج احتمت السختبة األكلى يمييا " الؿيع الجسالية " يمييا "الؿيع
االجتساعية " يمييا " الؿيع الدياسة " يمييا " الؿيع الجيشية " كيمييا في السختبة األخيخة " الؿيع

االقترادية".

 .3أف " الؿيع العمسية" لمرف الثامغ قج احتمت السختبة األكلى يمييا " الؿيع االجتساعية " يمييا "الؿيع
الجسالية " يمييا " الؿيع الدياسة " يمييا " الؿيع الجيشية " كيمييا في السختبة األخيخة " الؿيع االقترادية".

 .4أف " الؿيع العمسية" لمرف التاسع قج احتمت السختبة األكلى يمييا " الؿيع االجتساعية " يمييا "الؿيع
الجسالية " يمييا " الؿيع الدياسة " يمييا " الؿيع الجيشية " كيمييا في السختبة األخيخة " الؿيع االقترادية".

كفي ضػء ما سبق أكصت الجراسة بعجد مغ التػصيات مغ أبخزىا:

 .1تصػيخ محتػيات كتب العمػـ لمرفػؼ الثالث الدابع كالثامغ كالتاسع في فمدصيغ بسا يديع في تشسية
الؿيع لجػ الصمبة بذكل مخصط كمشطع.

 .2ضخكرة االىتساـ بقائسة الؿيع التخبػية السقتخحة في عسمية بشاء كتب العمػـ الفمدصيشية كإجخاء عسمية
متابعة كتحميل مدتسخة ليا.

 .3ضخكرة التخكيد عمى تقػيع اتجاىات كؾيع الصالب ضسغ سجالت التقػيع الػاقعي.

د

Abstract
The purpose of this study was to identify the educational values contained in the
new science textbooks in the higher elementary stage in Palestine from the point
of view of the teachers. To achieve the objectives of the study, the researcher
used the analytical descriptive method, using the method of content analysis, (8)
values and (political values), consisting of (8) values, and (political values),
consisting of (10) values, and (aesthetic values), consisting of (6) values, ) And
consisted of (12) value, and (economic values) and consisted of (11) value, and
therefore the total (55) index of values, for the curricula of science basic stage
upper grades (seventh, eighth and ninth).
After analyzing the results, the study reached the following results:
1. Availability of educational values in science books in varying degrees.
2. Scientific values" ranked first, followed by "aesthetic values" followed by
"social values" followed by "political values" followed by "religious values"
followed by the last place "economic values."
3. Scientific values" ranked first, followed by "social values" followed by
"aesthetic values" followed by "political values" followed by "religious values"
followed by the last place "economic values."
4. Scientific values" ranked first, followed by "social values" followed by
"aesthetic values" followed by "political values" followed by "religious values"
followed by the last place "economic values."
In light of the above, the study recommended a number of
recommendations, notably:
1. Developing the contents of science books for the seventh, eighth and ninth
grades in Palestine in a way that contributes to the development of values in the
students in a planned and organized manner.
2. The need to pay attention to the list of educational values proposed in the
process of building books of Palestinian science and conduct a follow-up
process and continuous analysis.
3. The need to focus on evaluating the trends and values of the student within
the real-life evaluation records.
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الفرل األول
مقجمة:

خمفية الجراسة ومذكمتيا

إف مغ أىع الرفات التي يتدع بيا العالع اليػـ ىي التغيخات التخبػية الدخيعة ،في الكثيخ مغ مجاالت

الحياة ،مسا يديج مغ السدئػلية عمى عاتق التخبية؛ حيث أنيا تيجؼ إلى إعجاد السػاشغ الرالح ،الحؼ
متسدكا بالؿيع كالسبادغ لسجتسعو.
يدتصيع أف يتعاير مع ىحا العرخ،
ً
كقج الزمت الؿيع اإلنداف مشح بجاية خمقو؛ كػنيا السحخؾ األساسي لدمػكيات اإلنداف ،كتذكل قػاعج

االنصالؽ لسديختو في الحياة الجنيا؛ ألنيا سػؼ تعػد عميو بالفائجة الجسة في اليػـ اآلخخ ،كمجتسعشا
العخبي اإلسالمي عخيق بتسدكو بالؿيع الخكحية ،كاستصاع السحافطة عمييا ،إيساناً بأف الؿيع الشابعة مغ
األدياف قادرة عمى ىجاية اإلنداف كعمى إضاءة حياتو بشػر اإليساف( .األشقخ)2 :2017 ،

إف ىجؼ التخبية ىػ تشسية الفخد في عقمو كجدسو كركحو كنفديتو ،فتعميع الؿيسة فخيزة يشبغي االىتساـ
ٍ
حج نػاجيو لسجػ قجرتشا عمى تخبية أشفالشا؛
بيا ،كمدؤكلية يتحسميا الجسيع دكف استثشاء ،فيي تعتبخ أكبخ ت ّ
ليكػنػا أفخًادا صالحيغ في ذكاتيع كأفكارىع كمذاعخىع ،ككجػب الحفاظ عمى الشرء مغ الحكباف ،ؼيسا
يدسى بالعػلسة كاالندالخ مغ االنتساء إلى كيانيع كمجتسعيع( .بػنػة)42 :2014 ،

إف العقيجة الرحيحة
كاإلسالـ جعل الؿيع كالفزائل مغ الخكائد كالجعامات األساسية التي بشي عمييا ،إذ ً

ىي السرجر األكؿ لمؿيع األخالؾية الشبيمة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﱠ (الروم )٠٣ – ٩١ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ (البينة)٥ :
إف مشطػمة الؿيع ىي التي تحرغ السجتسع مغ أؼ غدك فكخؼ ،يكػف أحياناً تحت غصاء حقػؽ اإلنداف،
خرػصا أماـ التقجـ اليائل لمتكشػلػجيا ،كىحا ما ساىع بذكل سخيع في تغييخ الؿيع
كحخية التعبيخ،
ً
كالدمػكيات ،كعميو فإف جسيع السؤسدات التخبػية كؾيسيا الشبيمة مجعػة لالنخخاط أكثخ في تعديد الؿيع،
كفي تشسية الدمػؾ السجني ،كتذجيع الحػار البشاء ،كجعمو ىجًفا في تجبيخ الخالؼ كاالختالؼ ،كالػاقع أف
السجرسة ىي الفزاء الخحب لشذخ الؿيع كتخسيخيا ،كلترحيح السفاـيع كلتػضيح الؿيع اإلسالمية السذتخكة

مع غيخىا مغ ؾيع األدياف الدساكية األخخػ.

كنط اًخ ألىسية الؿيع في حياة األفخاد كالسجتسعات ،فقج أكجت عمييا جسيع الفمدفات بصخؽ مختمفة ،فالفمدفة

السثالية تخػ أف الؿيع أزلية كمحجدة مدبًقا ،بيشسا تخػ البخاجساتية أف التجخيب ىػ أساس التػصل إلى

الؿيع ،أما الػجػدية فتعتبخ إنداف صانع ؾيسو ،كبالتالي فيػ مدئػؿ عشيا ،تشطخ الصبيعية لمؿيع عمى

أساس أنيا مػجػدة في الصبيعة ،أما الػاقعية فتخػ أف الؿيع مػجػدة في عالع الػاقع ،ؼيرشفيا السجتسع
كيطيخىا عمى شكل قػانيغ ،كىحا يعشى أنو البج مغ تػافخ ندق ؾيسي في ثقافة الفخد كالسجتسع ،تؤثخ في

سمػكو كأفعالو ،كيكتدب الفخد ؾيسو التخبػية مغ أصػلو الجيشية كالثقاؼية كاالجتساعية ،ؼيذعخ نحػىا
1

مباشخ في سمػكو( .خدعمي،
ًا
تأثيخ
بالقبػؿ كتجفعو إلى مػاجية الطػاىخ السختمفة بحكسة كاقتجار؛ فيي تؤثخ ًا
)22 :2009
تخل مغ الؿيع بأنػاعيا السشرػص عمييا في مػاثيق اإلصالح ،كؾيع
فسغ السؤكج أف مشاىجشا التخبػية ال ُ
العقيجة اإلسالمية ،كاليػية الحزارية ،كالسػاششة ،كحقػؽ اإلنداف ،لكغ الدؤاؿ الججيخ بالصخح ىػ ،كيف
يتع عخض الؿيع بأصشافيا في السشاىج الجراسية؟ ككيف يتعاشى السخبػف مع مزاميغ ىحه السشاىج؟

إف اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ ،تحتاج إلى الػقػؼ عمى شخؽ عخض الؿيع في السشاىج الجراسية عام ًة ،إذ
مغ السعخكؼ في جسيع األنطسة التعميسية أف عخض الؿيع يتع في صػرتيغ اثشتيغ ،ىسا :اعتساد مشاىج
خاصا لتعميع الؿيع ،كىحا الشػع لع يحع باالعتبار في السشاىج
مشياجا
مشفرمة ،بسعشى أف ُيخرز
ً
ً
الجراسية ،باإلضافة إلى اعتساد شخيقة الجمج ،بحيث تتزسغ الؿيع في السحتػيات الجراسية كبرػرٍة
ٍ
عخضية ،كإيكاؿ ميسة التشقيب عشيا ،كإبخازىا إلى أشخ التجريذ كمشاىجو ،كىحه الصخيقة ىي الذائعة في
السشاىج الجراسية ،كمشيا مشاىجشا ،كالتأمل في كاقع تجريذ تمظ السشاىج يكذف عغ اختالالت كبيخة في
ٍ
ٍ
كمحتػيات عام ًة ،الؿيع
مزاميغ
التعاشي مع السحتػيات الستزسشة لمؿيع ،حيث يجج السجرس نفدو أماـ
فييا مشجمجة ،ؼيعصي نفدو متى استذعخ الػعي بأىسية الؿيع حق انتقاء الؿيع التي تتفق مع مداجو

كتكػيشو الثقافي ،كىحا السدمظ سيفزي ال محالة إلى مآالت ال تشدجع مع الغايات الكبخػ التي يدعى

ججا تعديد الؿيع التخبػية في السشاىج الجراسية؛ ألف السجرسة ىي
نطاـ التعميع لتحؿيقيا ،كمغ السفيج ً
أعجادا ىائم ًة مغ أبشاء األمة ،كيحتمػف بعجه مػاقع الفعل ،كمػاقع السدؤكلية.
الخىاف ،كىي التي يتخخج مشيا
ً

(الجالد)170 :2007 ،

كسا كتعج الؿيع إحجػ العػامل التي تؤثخ عمى سمػؾ األفخاد في أؼ مجتس ٍع مغ السجتسعات ،كالتي يصمق
عمييا محجدات الدمػؾ اإلنداني ،ىي تعصي لحياة الشاس معشى كأىسية ،كتتجخل إلى حج كبيخ ؼ تذكيل

شخرية الفخد ،كإذا أردنا أف نتعخ عمى شخرية األراد فالبج مغ التعخ عمى ؾيسيع أكًال ،فجراسة الؿيع ليدت

ججيجا في مجاؿ السعخفة اإلندانية ،فقج احتمت السشطػمة الؿيسية مكاف الرجارة في مشاقذات الفالسفة
ً
شيئا ً
كالسفكخيغ كمشاضخاتيع عمى مخ العرػر ،فيي محرمة التخاث اإلنداني كالثقافي الحؼ يحياه الفخد ،كمغ
ضسغ الجراسات التي تشاكلت الؿيع دراسة (األغا )2010 ،كالتي أدت إلى معخفة الؿيع الستزسشة في مشياج

السصالعة كالشرػص لمرف التاسع في محافطات غدة ،كلع تقترخ دراسات تحميل السزسػف عمى كتب

المغة العخبية ،ؼيسا ىجفت دراسة (إبخاـيع )2008 ،إلى معخفة الؿيع التخبػية ؼ مقخر التخبية اإلسالمية
لمرف األكؿ بالسجارس الثانػية ،حيث قاـ كل مغ (العجخمي )2012 ،بجراسة تحميمية لمؿيع الستزسشة في

كتب التخبية اإلسالمية كاالجتساعية كحقػؽ اإلنداف لمرف الخابع األساسي في فمدصيغ ،كدراسة (أبػ
صػاكيغ )2006 ،التي تشاكلت الؿيع الػقائية الستزسشة في مشياج التخبية اإلسالمية لمرف التاسع

األساسي في فمدصيغ.
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كعشج بشاء السشاىج الجراسية البج مغ االىتساـ بالبشاء الؿيسي ،فالبشاء الؿيسي ىػ أحج األركاف األساسية عشج

بشاء الجانب السعخفي ألؼ مشيج في أؼ مجتسع ،فمكل مجتسع ؾيسو التي يتسدظ بيا كيخجػ أف تدتسخ

أيزا العجيج مغ الؿيع غيخ السخغػب فييا ،كىي التي تشتقل إلى السجتسع مغ
كتشسػ لجػ أبشائو ،بل كىشاؾ ً
خارجو ،كمغ ثع تبجك غخيبة كربسا ال يتقبميا السجتسع ،كلحلظ إف السشاىج الجراسية بقجر ما تتيحو مغ
مجاالت معخؼية تعدز السخغػب مغ الؿيع ،كتسحػ الؿيع غيخ السخغػب بيا بقجر ما يسكغ الحكع عمى

نجاحيا أك فذميا( .المقاني)87 :1989 ،

ٍ
كمسا دفع الباحث إلى تشاكؿ ىحا السػضػع ،ىػ ما يسخ بو عالسشا الحجيث مغ ٍ
حؿيؿية ،أال كىي أزمة
أزمة
سمػكيات غخ ٍ
ٍ
يبة عغ مجتسعشا كعقائجنا كأخالقشا ،كمغ خالؿ عسل الباحث في مجاؿ
الؿيع ،كبخكز

اإلشخاؼ ،كمذاىجة العجيج مغ الحرز الرؽية ،كمالحطتو قمة تصخؽ السعمسيغ لمؿيع في تجريذ العمػـ،
كمالحطتو انتذار ضاىخة الغر في االختبارات كالعشف ،كالكحب ،كانخفاض الشطافة الذخرية كالتشطيع،

كنطخ ألىسية السخحمة األساسية العميا في غخس الؿيع التخبػية لجػ الصالب ،كاف ال بج مغ تحميل ىحه
ًا
الكتب كمعخفة درجة تزسيشيا لمؿيع التخبػية ،ككيف تػزعت عمى مجاالتيا الخئيدة ،مغ أجل تفعيميا في
عسميتي التعميع كالتعمع.

مذكمة الجراسة:

يتزسغ السشياج الفمدصيشي في السخحمة األساسية بعس الؿيع التخبػية الجيجة التي حث عمييا اإلسالـ مثل

التعاكف كالتػكل عمى هللا ،كغيخ ذلظ مغ الؿيع السيسة التي يجب أف يتحمى بيا اإلنداف السدمع ،كلكغ
يجب إثخاء ىحه السشاىج بؿيع أخخػ ميسة يجب أف يتحمى بيا الصالب لكي يكػف
إندانا مف ًيجا لجيشو ككششو
ً
كلشفدو كمجتسعو مثل األمانة كالذجاعة كالرجؽ كاإلقجاـ كغيخ ذلظ مغ الؿيع السيسة لمصالب ،كمغ خالؿ
عسل الباحث ضسغ فخيق السشاىج كالسذاركة في العجيج مغ كرش العسل كالجراسات الرؽية التي أشخؼ

عمييا الباحث ،فقج الحع أف ىشاؾ العجيج مغ الؿيع التي يتزسشيا السشيج ،كمغ ىشا جاءت أىسية ىحا

البحث ،كيشصػؼ تحت ىحه السجاالت ؾيع كثيخة كمتعجة تذسل جسيع جػانب الحياة لجػ اإلنداف فتحقق
الذخرية السثالية التي تتخبى عمى الفكخ التخبػؼ كتزخب السثل األعمى لمحق كالعجؿ ،كسا ستطيخ ىحه
الؿيع مرشفة تحت مجاالتيا أثشاء غخض البحث لالقتجاء بيا ،كتتمخز مذكمة البحث في الدؤاؿ الخئيذ

التالي:

ما الكيم التخبهية الستزسشة في كتب العمهم الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصين من وجية

نطخ السعمسين؟

كيشبثق مغ ىحا الدؤاؿ األسئمة التالية:

 .1ما الؿيع التخبػية الػاجب تزسيشيا في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ مغ
كجية نطخ السعمسيغ؟
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 .2ما مجػ تػافخ الؿيع التخبػية في كتب العمػـ الججيجة في الرف الدابع األساسي في فمدصيغ مغ
كجية نطخ السعمسيغ؟

 .3ما مجػ تػافخ الؿيع التخبػية في كتب العمػـ الججيجة في الرف الثامغ األساسي في فمدصيغ مغ
كجية نطخ السعمسيغ؟

 .4ما مجػ تػافخ الؿيع التخبػية في كتب العمػـ الججيجة في الرف التاسع األساسي في فمدصيغ مغ
كجية نطخ السعمسيغ؟

 .5كيف تتػزع الؿيع التخبػية في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ عمى
مجاالتيا مغ كجية نطخ السعمسيغ؟

أىجاف الج ارسة:

تيجؼ الجراسة الحالية إلى:

 .1إعجاد قائسة بالؿيع التخبػية الػاجب تػافخىا في شالب السخحمة األساسية العميا.
 .2تحجيج الؿيع التخبػية في العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ.

 .3بياف تتػزع الؿيع التخبػية عمى مجاالتيا الخئيدة في مشاىج العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في
فمدصيغ.

أىسية الجراسة:

تكسغ أىسية الجراسة في أنيا قج تفيج:
 .1مخكد السشاىج بػ ازرة التخبية كالتعميع الفمدصيشية مغ خالؿ تقجيع قائسة بالؿيع التخبػية الػاجب تػافخىا
في مشاىج العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ.

 .2معمسي كمذخفي السخحمة األساسية في تأكيجىع عمى الؿيع التخبػية أثشاء تجريذ مشاىج العمػـ.
 .3التالميح مغ خالؿ غخس الؿيع التخبػية لجييع أثشاء عسمية التعمع.

 .4الباحثيغ التخبػييغ في مجاؿ السشاىج كشخؽ التجريذ بسا تقجمو مغ أداة تحميل الؿيع التخبػية في
محتػيات مشاىج العمػـ.

حجود الجراسة:

الحج السكاني :اقترخت الجراسة عمى الؿياـ بتحميل الؿيع التخبػية في مشاىج العمػـ الججيجة بالسخحمة
األساسية العميا (الدابع كالثامغ كالتاسع األساسية) في فمدصيغ.

الحج الدماني :اقترخت عسمية تحميل الؿيع التخبػية في مشاىج العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في
فمدصيغ خالؿ العاـ الجراسي 2019-2018ـ.
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الحج السهضهعي :اقترخت عمى الؿيع التخبػية في محتػيات العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في
فمدصيغ (الدابع كالثامغ كالتاسع األساسية)

مرصمحات الجراسة:

 -1الكيم :يعخفيا (سمػت )54 :2005 ،بأنيا عبارة عغ مجسػعة مغ السعاييخ كاألحكاـ التي تتدع

بالثبات كاالستقخار ،كتتفق كالتػجيات العقجية كاألخالؾية كالتي يدعى السخبػف إلى غخسيا في كججاف

التالميح مغ خالؿ محتػػ الكتب الجراسية ،كتسثل الشسػذج الحؼ يجب أف تمتدـ بو الشاشئة ،تحؿيقاً
لألىجاؼ التعميسية السشذػدة.

ٍ
جساعة ما ،كتكػف بسثابة
ائيا بأنيا :مجسػعة القػانيغ كالسقاييذ التي تشبثق مغ
ويعخفيا الباحث إجخ ا
مػجيات لمحكع عمى األعساؿ كالسسارسات السادية كالسعشػية ،كتكػف ليا القػة كالتأثيخ عمى الجساعة بسا
ليا مغ صفة الزخكرة كاإللداـ كالعسػمية ،كأؼ خخك ٍج عمييا أك انحخ ٍ
اؼ عشيا يربح بسثابة خخكج عغ
أىجاؼ الجساعة كمثميا العميا.

 -2الكيم التخبهية :يعخفيا (شيصاكؼ )29 :1996 ،بأنيا عبارة عغ مجسػعة السبادغ كالقػاعج التي

يؤمغ بيا الشاس كيتفقػف عمييا ؼيسا بيشيع كيتخحكف مشيا ميداناً يدنػف بيا أعساليع كيحكسػف بيا عمى

أعساليع السادية.

ائيا بأنيا :مجسػعة السبادغ كالقػاعج كالسثل العميا التي يؤمغ بيا الشاس كيتفقػف عمييا
ويعخفيا الباحث إجخ ا
ؼيسا بيشيع كيتخحكف مشيا ميدًانا يدنػف بو أعساليع ،كيحكسػف بيا عمى ترخفاتيع السادية كالسعشػية.

 -3مخحمة التعميم األساسية العميا :عخفتيا (ك ازرة التخبية كالتعميع )2017 ،بأنو تعميع إلدامي مػحج تػفخه

السؤسدات التعميسية لجسيع أفخاد الذعب الفمدصيشي ،مجتو خسذ سشػات ،كيذسل الرفػؼ مغ

الخامذ األساسي كحتى التاسع األساسي.

ائيا بأنيا :السخاحل الدابع كالثامغ كالتاسع األساسي فقط ،كتكػف أعسار الصالب بيغ
ويعخفيا الباحث إجخ ا
عاما.
(ً )15-13
فعال عمى أرض الػاقع كما يتع
 -4مشياج العمهم العامة :كىي السشاىج التي يقػـ السعمسػف بتجريديا ً
تعميسو لمصمبة كفق ما كضعو السخترػف ،كالتي تقػـ بتجريذ العمػـ مغ خالؿ التجارب العسمية كالتي
تذسل عمى عمػـ الفيدياء كالكيسياء كاألحياء (بخيتاف.)4 :2006 ،
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الفرل الثاني
اإلشار الشطخي
اصصالحا
 مفيػـ الؿيع لغة ك
ً
 مكػنات الؿيع

 مخاحل تكػيغ الؿيع
 ترشيفات الؿيع
 العػامل السؤثخة في تذكيل الؿيع
 مفيػـ الؿيع التخبػية
 مرادر الؿيع التخبػية
 كسائط استشباط الؿيع التخبػية
 أىسية الؿيع التخبػية
 أساليب تشسية الؿيع
 خرائز الؿيع التخبػية في العمػـ الصبيعية
 الؿيع التخبػية في السشطػر اإلسالمي
 أنػاع الؿيع التخبػية كترشيفيا

 أىجاؼ تعديد الؿيع التخبػية في السيجاف التخبػؼ
 أىجاؼ تعميع الؿيع في العمػـ الصبيعية
 مكانة الؿيع في مشاىج العمػـ العامة
 ؾياس الؿيع التخبػية
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الفرل الثاني

اإلشار الشطخي

في ىحا الفرل سيتشاكؿ الباحث الؿيع مغ حيث السفيػـ كالؿيع التخبػية مغ حيث مفيػميا ،ثع
أىسية الؿيع التخبػية ،كالسرادر ،مفد اًخ ليا في ضػء األشخ الشطخية التي تشاكلتيا في العمػـ اإلندانية،
مدتذيجاً بسا سجمو اآلخخكف ،كصػالً إلى السفيػـ الحؼ يعتقج بأنو يتشاسب مع ىحه الجراسة ،ثع سيعخج إلى

أبخز الترشيفات التي أكردىا السخترػف في مجاؿ ترشيف الؿيع ،لمػصػؿ إلى أكضح الترشيفات،
كأكثخىا شيخة كمشاسبة كأكثخىا شسػلية ،ثع سيعخج الباحث إلى الؿيع التخبػية في السشاىج الجراسية ،كأىسيتيا

في تخبية كإعجاد الشرء ،كخرائز السخحمة األساسية العميا.

اصصالحا:
مفيهم الكيم لغ اة و
ا

الكيم :كمفخدىا الؿيسة كتعشي الؿيسة :ؾيسة الذيء ،قجره .كؾيسة الستاع ثسشو كيقاؿ ما لفالف ؾيسة :أؼ ما
لو ثبات كاستقخار عمى األمخ.
ككرد في "لداف العخب" أف الؿيع مرجر بسعشى االستقامة ،كفي التشديل العديد" :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛﲜ ﲡ ﱠ (األنعام )٩٦٩ :كقاؿ أبػ إسحاؽ :الؿيع ىػ السدتؿيع ،كالؿيع :مرجر كالرغخ
كالكبخ( .ابغ مشطػر711 ،ق)594 :
أما في السعجع الػسيط فالؿيسة :ؾيسة الذيء قجره ،كؾيسة الستاع ثسشو ،كمغ اإلنداف شػلو ،كالجسع ؾيع،

كيقاؿ :ما لفالف ؾيسة :ما لو ثبات كدكاـ عمى األمخ( .مجسع المغة العخبية)789 :1985 ،

الكيم اصصالحا:

الؿيع مغ السفاـيع التي أخحت الكثيخ مغ اىتساـ عمساء التخبية كالفالسفة ،كذلظ لجكرىا السيع في بشاء

احجا متفًقا عميو مغ العمساء ،فقج
شخرية الفخد كتيحيب أخالقو ،كلحلظ مغ الرعب أف نجج تعخ ًيفا ك ً
اختمفت التعخيفات باختالؼ التخررات.
كثيخ في اإلعالـ السدسػع
كتعتبخ كمسة الؿيع مغ الكمسات الذائعة االستخجاـ فشحغ ندسعيا كنقخؤىا ًا
كالسخئي كالسقخكء ،كىي كثيخة التخدد عمى ألدشة التخبػييغ كالسفكخيغ كغيخ ذلظ (الجالد.)19 :2007 ،

ومن ىحه التعخيفات:

ميتجيا في ذلظ بقػاعج
يعخفيا (السحيا )8 :1998 ،أنيا األحكاـ التي يرجرىا السخء عمى أؼ شيء،
ً
كمبادغ مدتسجة مغ القخآف كالدشة ،كما تفخع عشيا مغ مرادر التذخيع اإلسالمي ،أك تحتػييا ىحه
كتأثيخ عمييع.
ًا
السرادر ،كتكػف مػجية إلى الشاس عام ًة ليتخحكىا معاييخ لمحكع عمى أنفديع قػة
كيعخفيا (العاجد ،كالعسخؼ )6 :1999 ،بقػليسا الؿيع مقاييذ تحكع بيا عمى األفكار كاألشخاص كاألشياء
كاألعساؿ كالسػضػعات كالسػاقف الفخدية كالجساعية ،مغ حيث حدشيا كؾيستيا كالخغبة بيا ،أك مغ حيث

سػئيا كعجـ ؾيستيا ككخاىيتيا.
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كيخػ (الديػد )22 :2006 ،بأنيا مجسػعة مغ السعتقجات كالسبادغ الكامشة لجػ الفخد التي تعسل عمى
تػجيو سمػكو كضبصو ،كتشطيع عالقاتو في السجتسع ،كسط الجساعة في جسيع نػاحي الحياة.

أما (العاجد )24 :20006 ،فقج عخؼ الؿيع بأنيا مجسػعة مغ السعاييخ كالتشطيسات الشفدية ،التي تتكػف
داخل اإلنداف مغ خالؿ الخبخات الشاتجة عغ عسميات التعمع ،كالتفاعل االجتساعي ،التي يخػض غسارىا

أثشاء عسمية التشذئة االجتساعية.

كيعخفيا (خدعمي )61 :2011 ،بأنيا األحكاـ العقمية الػججانية التي يخشج إلييا الجيغ اإلسالمي ،كتذيخ

إلى ما يؤمغ بو مجسػعة مغ الشاس ،كيتفقػف عمى أىسيتيا ،كيعتبخكنيا ضػابط ألفعاليع ،كيتخحكف مشيا

معيار يخجعػف إليو في الحكع عمى سمػكياتيع كسمػكيات اآلخخيغ.
ًا

كمغ خالؿ مسا سبق مغ تعخيفات لمؿيع ،يخػ الباحث رغع اختالؼ الباحثيغ في تعخيفاتيع لمؿيع ،إال أف

ىشاؾ اتفاًقا بيشيع عمى أف الؿيع عبارة عغ أحكاـ كمعاييخ تحكع سمػؾ األفخاد داخل السجتسعات ،كالتي

اعتبخكىا ضػابط ألفعاليع ،لحلظ يعخؼ الباحث الؿيع بأنيا مجسػعة مغ السعاييخ التي تزبط سمػؾ الفخد

داخل مجتسعو.

مكهنات الكيم:

يتفق (الجالد( ،)28-27 :2007 ،عبج الخحسن )58 :1992 ،أن لمكيم السكهنات الثالثة التالية:
ٍ
بجائل مختمفةٍ بحخ ٍ
أ -السكهن السعخفي :كمعياره االختيار ،أؼ انتقاء الؿيسة مغ ٍ
كاممة ،بحيث يشطخ الفخد
ية
في عػاقب انتقاء كل ٍ
بجيل ،كيتحسل مدؤكلية انتقائو بكامميا ،كىحا يعشي أف االنعكاس الالإرادؼ ال
اختيار يختبط بالؿيع ،كيعتبخ االختيار السدتػػ األكؿ في سمع الجرجات السؤدية إلى الؿيع،
ًا
يذكل
كيتكػف مغ ثالث درجات أك خصػات متتالية ىي :استكذاؼ البجائل السسكشة ،كالشطخ في عػاقب كل

بجيل ،ثع االختيار الحخ.

ب -السكهن الهججاني :كمعياره التقجيخ الحؼ يشعكذ في التعمق بالؿيسة كاالعتداز بيا ،كالذعػر بالدعادة

الختيارىا كالخغبة في إعالنيا عمى السأل ،كيعتبخ التقجيخ السدتػػ الثاني في سمع الجرجات السؤدية إلى

تكػيغ الؿيسة ،كيتكػف مغ خصػتيغ متتاليتيغ ىسا :الذعػر بالدعادة الختيار الؿيسة ،كإعالف التسدظ
بالؿيسة عمى السأل.

ت -السكهن الدمهكي :كمعياره السسارسة كالعسل ،كيذسل السسارسة الفعمية لمؿيسة أك السسارسة عمى ٍ
نحػ
ٍ
مختمفة ،كمسا سشحت
أكضاع
يتدق مع الؿيسة السشتقاة ،عمى أف تتكخر السسارسة برػرٍة مدتسخٍة في
ٍ
الفخصة لحلظ ،كتعتبخ السسارسة السدتػػ الثالث في سمع الجرجات السؤدية إلى تكػيغ الؿيسة ،كتتكػف
مغ خصػتيغ متتاليتيغ ىسا :تخجسة الؿيسة إلى مسارسة ،كبشاء نسط ؾيسي ،كإف معخفة مكػنات الؿيسة
بجػانبيا الثالثة يػضح صػرة الؿيسة بذكل عمسي محجد ،يسكغ ؾياسو مغ خالؿ العبارات الجالة عمى

جػانب الؿيسة السختمفة( :معخفي -كججاني -سمػكي) كالحؼ يسكغ تسثيمو بالذكل التالي:
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مكهنات الكيم ومعاييخىا
مكونات القيم

المكون المعرفي

المكون الوجداني

معيار االختيار

معيار التقدير

المكون السلوكي

معيار الممارسة والعمل

(شكل رقع  )1مكػنات الؿيع كمعاييخىا

مخاحل تكهين الكيم:

تسخ الكيم قبل تكهيشيا بسخاحل متعجدة ذكخىا (الجسل )21 :1995 ،عمى الشحه التالي:

ٍ
لخاشخ مغ خػاشخه يترػره كيجرؾ غخضو كغايتو ،فإذا تغمب السيل عمى
 .1السيل :ىػ تػجو اإلنداف
باقي ميػؿ اإلنداف صار ىحا السيل رغب ًة.

 .2الخغبة :ىي تغمب عمى بؿية ميػؿ اإلنداف ،فإذا فكخ اإلنداف في ىحه الخغبة كدرسيا دراس ًة كاعي ًة
صارت إرادة.

 .3اإلرادة :ىي صفة الشفذ التي تخرز رغب ًة مغ الخغبات التي مالت عمييا لكي تتحقق ،كإذا ما
تكخرت اإلرادة صارت عادة.
ٍ
اسخة ،كىي سمػؾ متكخر بصخ ٍ
حالة ر ٍ
 .4العادة :ىي اإلرادة الستكخرة الرادرة عغ ٍ
تمقائية في مػ ٍ
اقف
يقة
ٍ
كسمػكا.
محجدة ،كإذا ما ثبتت ىحه العادة صارت خمًقا
ً
ٍ
متجية نحػ غاي ًة معيش ًة.
 .5الدمهك :يصمق عمى عسل اإلنداف الرادر عغ إراد ٍة حخٍة
ٍ
درجة مغ الثبات كيكػف برػرٍة مدتسخٍة ،كيسكغ تػضيحيا مغ خالؿ
 .6الكيسة :ىي كصػؿ الدمػؾ إلى
الذكل:
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القيمة

السلوك
العادة
االرادة
المتكررة

االرادة
الرغبة
الميل

تغلب على
بقية الميول

وصول السلوك
لدرجة الثبات

عمل قائم
على ارادة
حرة

تخصيص
رغبة من
الرغبات

التوجه
للخاطر

(شكل رقع  )2مخاحل تكػيغ الؿيسة

ترشيفات الكيم:

نطخ
تعجدت أنػاع الؿيع كترشيفاتيا؛ ألف الؿيع ال تشفرل عغ كل مجاالت الحياة السختمفة ،كحلظ ًا
ٍ
ٍ
الختالؼ نطخة أصحابيا إلى الؿيع ،كسفيػ ٍـ كنطخ ٍ
ٍ
خاصة بالفالسفة،
ترشيفات
كمشطػمة ،فشالحع
ية
الشفذ كالتخ ِ
ِ
ٍ
ِ
كأخخػ
محجدا ،محاكًال أف يزع تحتو مشطػمة الؿيع
معيار
ًا
ترشيف مشو يعتسج
بية ،ككل
لعمساء
ً
الخاصة بالعمع الحؼ يعالجو ،كسيقػـ الباحث بعخض بعس ىحه الترشيفات لمػصػؿ إلى الترشيف الحؼ
سيتبشاه الباحث ؼيسا بعج ،كمغ ىحه الترشيفات:

أوًلا :ترشيف (شيصاوي )53 :1996 ،قام بترشيفيا بحدب األشخاص إلى:
 .1ؾيع نطخية.
 .2ؾيع اقترادية.
 .3ؾيع جسالية.

 .4ؾيع اجتساعية.
 .5ؾيع ديشية.

 .6ؾيع سياسية.
 .7ؾيع خؽية.
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كيزيف الباحث عجد مغ الؿيع التخبػية الػاجب تػفخىا كمغ أمثمتيا :الؿيع الثقاؼية كالفشية كالتخبػية

كالتعميسية كالرحية.

ثاني ا :ترشيف سبخانجخ:

كذكخ (األغا )48 :2010 ،ترشيف سبخانجخ عمى أنو:

 .1الكيم الشطخية :كىي التي تتزسغ اىتساـ الفخد العسيق باكتذاؼ الحقائق ،كىي ؾيسة تجدج نسط العالع
أك الفيمدػؼ.

 .2الكيم اًلقترادية :كتبحث في اىتساـ الفخد بالشافع كالسفيج ،كتجدج نسط رجل األعساؿ.

 .3الكيم الجسالية :كتتجمى في محبة الشاس كالذفقة عمييع ،كاحتخاميع ،كىي قدع الذخز االجتساعي.
 .4الكيم الدياسية :كتعشي اىتساـ الفخد بالحرػؿ عمى القػة كالديصخة عمى األشياء.
 .5الكيم الجيشية :كتبحث في فيع الكػف كأصل اإلنداف.

ثالثا :صشف عبج الحسيج الياشسي الكيم إلى:

كذكخ (حسػدة )40 :2009 ،ترشيف عبج الحسيج الياشسي الؿيع إلى:

 .1البعج الخوحي :كيزع ؾيع (الرالة ،كالتػحيج ،كالخذية ،كالخجاء ،كالحمع ،كالكخـ ،كاألمانة ،كالرجؽ).

 .2البعج اًلجتساعي :كيذسل ؾيع (األخػة ،كالسعاممة الحدشة ،كالجعػة إلى الخيخ ،كالتعاكف ،كالسدئػلية
االجتساعية ،كالتػاضع).

 .3البعج البيهلهجي :كيزع (ؾيع رعاية كقػة الجدع ،كالدعي لكدب الخزؽ).
 .4البعج السعخفي :كيزع (ؾيع التعميع كالتعمع ،كالتفكيخ كالتجبخ).

 .5البعج اًلنفعالي :كيذسل (ؾيع السحبة ،كاألمل ،كاالعتجاؿ ،كالخضا).

 .6البعج الدمهكي :كيذسل (ؾيع اإلحداف ،كالحمع ،كالكخـ ،كالرجؽ ،كاألمانة).

رابع ا :أما (أبه العيشين )209 :1988 ،فقج صشف الكيم إلى:

 .1ؾيع ركحية كعقجية :كحب هللا ،كاإليساف باهلل ،كالجياد في سبيل هللا.

 .2ؾيع خمؿية :كالعجؿ ،كاألمانة ،كالرجؽ ،كإكخاـ الزيف ،كالعجؿ ،كالتعاكف.

 .3ؾيع عقمية :تترل بالسعخفة ،كشخؽ الػصػؿ إلييا ،كاستخجاـ التجخبة ،كالتفكيخ الشاقج.
 .4ؾيع كججانية كانفعالية :كالحب ،كالكخه ،كضبط الشفذ عشج الغزب.

 .5ؾيع اجتساعية :مثل بخ الػالجيغ ،كالتكافل االجتساعي ،كاإلحداف لمجيخاف.
 .6ؾيع مادية :تترل بالعشاصخ السادية كاالعتشاء بالجدع ،كاالقتراد في االنفاؽ.

 .7ؾيع جسالية :تترل بالتحكؽ الجسالي ،كإدراؾ االتداؽ في األشياء ،كاالعتشاء بالسطيخ ،كالشطافة،
كالشطاـ.
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كسا وتم ترشيف الكيم وفق معاييخ محجدة وىي:

أواًل :عمى أساس السحتهى( :زىخاف)161 :2000 ،

 .1الكيسة الشطخية :اىتساـ الفخد كميمو إلى اكتذاؼ الحؿيقة ،كاتخاذ اتجاه معخفي مغ العالع السحيط بو،
كسعيو كراء القػانيغ التي تحكع ىحه األشياء بقرج معخفتيا.

 .2الكيسة اًلقترادية :اىتساـ الفخد كميمو إلى ما ىػ نافع كمثسخ ،كاتخاذ العالع السحيط بو كسيمة
لمحرػؿ عمى الثخكة كزيادتيا عغ شخيق اإلنتاج كالتدػيق كاالستيالؾ كاالستثسار كزيادة األرباح.

 .3الكيسة الجسالية :اىتساـ الفخد كميمو إلى ما ىػ جسيل مغ ناحية الذكل كالتػافق كالتشديق.

 .4الكيسة اًلجتساعية :اىتساـ الفخد كميمو إلى غيخه مغ الشاس فيػ يحبيع كىػ يسيل إلى مداعجتيع ،كيجج
إشباعا لو.
في ذلظ
ً
 .5الكيسة الدياسية :اىتساـ الفخد بالشذاط الدياسي كالعسل الدياسي ،كحل مذاكل الجساىيخ ،كالدعي
إلى السخاكد الدياسية كاالجتساعية كالدمصة.

 .6الكيسة الجيشية :معخفة ما كراء العالع الطاىخؼ كأصل اإلنداف كمريخه ،كاالىتساـ بالسعتقجات
كالسذاعخ الجيشية.

ثانيا :عمى أساس العسهمية والذيهع( :العػضي)19 :2005 ،
ا
 .1الكيم العامة :يعع شيػعيا في السجتسع كيشتذخ بجسيع الصبقات كالفئات.

 .2الكيم الخاصة :كىي تتعمق بسػاقف معيشة أك مشاسبات اجتساعية أك ديشية كمشيا ما يتعمق بالصبقة أك
السخكد أك الجكر ،فالسكانة االجتساعية تحسل معيا إلداـ مغ يحتميا أف يفكخ بصخيقة خاصة كيعسل

بأسمػب معيغ كالجكر االجتساعي يحجد األىجاؼ كالسعالع كالذكل.

ثال اثا :عمى أساس الجوام( :السعايصة)87 :2000 ،

شػيال كتدتسخ مغ جيل إلى جيل كاألعخاؼ كالتقاليج.
زمشا
ً
ندبيا :تبقى ً
 .1قيم دائسة ا
 .2قيم عابخة :كقتية كعارضة ،قريخة الجكاـ ،سخيعة الدكاؿ.

ابعا :عمى أساس السقرج( :األسصل)25 :2007 ،
را
اجتساعيا ،حيث أنيا تسثل
شخريا ك
 .1الكيم الهسيمية :كىي كسائل لغايات أبعج ،كذات دكافع تجفع لمعسل
ً
ً
األىجاؼ األكبخ كاألبعج مغ الحاجات الجدجية كاألىجاؼ الصارئة كىي ليدت سخيعة اإلشباع لحلظ
ندعى كراء تحقيق تمظ األىجاؼ دكف الػصػؿ إلييا.

 .2الكيم الغائية :كىي التي تعتبخ غاية في حج ذاتيا.

وفي ضهء ما سبق يخى الباحث أن الكيم يسكن ترشيفيا كسا يمي:

 .1الكيم األخالقية :يعبخ عشيا اىتساـ الفخد كميمو إلى تحقيق الدمػؾ الدميع كاتباع تعاليع الجيغ كااللتداـ
بيا كيذسل الرفات التالية :اإليثار كالػبصة كالذكخ كالتفاؤؿ كغيخىا.
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 .2الكيم اًلجتساعية :كيعبخ عشيا اىتساـ الفخد كميمو إلى غيخه مغ الشاس ،فيػ يحبيع كيسيل إلى
إشباعا لو ،كمغ ىحه الؿيع :الرجاقة كمداعجة اآلخخيغ كالديارة كتبادؿ السػدة
مداعجتيع ،كيجج في ذلظ
ً
كااللتداـ بالسػاعيج كاإلخالص في العسل.

 .3الكيم الرحية :كيعبخ عشيا اىتساـ الفخد بكل ما ىػ صحي لمجدع كلمبيئة الخارجية السحيصة كتذسل:
الشطافة كالصعاـ الرحي كالخاحة البجنية كالشفدية كمسارسة التساريغ الخياضية.

 .4الكيم الهششية :يعبخ عشيا اىتساـ الفخد كحبو لػششو ،كتذسل االعتداز بالػشغ كالذعػر باالنتساء كالػالء
لو كمغ ىحه الؿيع :حب الػشغ كالجفاع عشو كالعجالة كالحخية كاالنتساء كالػالء كتقجيخ التخاث الػششي.

 .5الكيم الجسالية :يعبخ عشو اىتساـ الفخد كميمو إلى كل ما ىػ جسيل مغ ناحية الذكل الخارجي لإلنداف
كلمسكاف ككل ما ىػ جسيل في المغة ،كمغ ىحه السجسػعة :التأمل في الصبيعة ،االىتساـ بالسطيخ

الخارجي ،كالتحكؽ األدبي كالجساؿ التعبيخؼ كالترػيخؼ في المغة.

اقتراديا ،كىي نطخة عسمية لمػاقع
 .6الكيم اًلقترادية :يعبخ عشيا اىتساـ الفخد كميمو إلى ما ىػ نافع
ً
حيث يتخح الفخد مغ العالع السحيط كسيمة لمحرػؿ عمى الساؿ عغ شخيق اإلنتاج كاالستيالؾ كاستثسار
األمػاؿ ،كمغ ىحه الؿيع :االستقاللية السالية ،كالتػفيخ ،كالتخصيط االقترادؼ ،كالتجريب ،كتقجيخ ؾيسة

الػقت.

العهامل السؤثخة في تذكيل الكيم:

كمغ خالؿ اشالع الباحث عمى (األغا( ،)2010 ،أبػ غخبية( ،)2007 ،أبػ شاكير،)2012 ،

(الذسخؼ ،)2008 ،استصاع الباحث تحجيج العػامل السؤثخة في تذكيل الؿيع كسا يمي:

دكر بالغ األىسية في عسمية
 .1التحريل العمسي :تمعب الؿيع كاالتجاىات عشج الصالب كأتخابيع كأىميع ًا
كتأثيخ
ًا
مباشخ عمى التحريل الجراسي ،عغ شخيق نتائج التحريل،
ًا
تأثيخ
التحريل التخبػؼ ،كأف لمؿيع ًا
مباشخ مغ خالؿ الدمػؾ خارج السجرسة أك الجامعة( .األغا)39 :2010 ،
ًا
غيخ
 .2نطام الكيم والجشذ :ىشاؾ فخكؽ بيغ الحكػر كاإلناث في الجكر ،كالستػقع ،كما يقػـ بو كل مغ
الجشديغ ،كىحا عائج لشػعية التشسيط االجتساعي الحؼ يتعخض لو كل مغ الحكخ كاألنثى ،كىحا

االختالؼ يؤدؼ إلى اختالفات في أنطسة الؿيع بيغ الحكػر كاإلناث( .أبػ غخبية)27 :2007 ،

 .3ميشة الهالجين :التبايغ الؿيسي يعػد في جدٍء ٍ
كبيخ مشو إلى التبايغ االقترادؼ كاالجتساعي ،كسا تحجده
السيشة لتي تؤىل صاحبيا لالنجراج في شبقة معيشة بغس الشطخ عغ قػمية ىحا الفخد أك جشديتو ،حيث
أشارت نتائج دراسة "بخليغ ككػىغ" إلى أف تبايغ ؾيع األبشاء يتأثخ بسيشة الػالجيغ كشبقاتيع االجتساعية

أكثخ مغ تأثخه بسدتػياتيع التعميسية ،كال تجؿ ىحه الشتائج عمى الجكر الحؼ تمعبو السيشة كالسدتػػ

االقترادؼ -االجتساعي في تبايغ ؾيع األفخاد عمى السدتػػ السجتسعي أك القػمي فحدب بل تجؿ عمى
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أيزا ،فالسشتسي إلى مدتػػ اقترادؼ كاجتساعي معيغ يجيغ
أىسية ىحا الجكر عمى السدتػػ العالسي ً
بؿيع أفخاد ىحا السدتػػ بغس الشطخ عغ جشديتو أك قػميتو( .أبػ شاكير)28 :2012 ،

 .4معاييخ الجساعة :لقج تبيغ أف الجساعة ليا دكر رئيذ في تدكيج الفخد بالؿيع كالسبادغ العامة السػجية
لدمػكو ،لحلظ مغ غيخ السدتغخب أف تكػف معاييخ الجساعة محجدات ىامة لمدمػؾ األخالقي أك
الالأخالقي لمفخد ،كقج أشارت نتائج بعس الجراسات مثل دراسة ) (Punetteإلى صجؽ مثل ىحه

االستشتاجات ،حيث كجج أف درجات أفخاد السجسػعات الرؽية في الغر تشخفس مع ازدياد الفتخة

الدمشية التي يقزييا ىؤالء األفخاد في مجسػعات صؽية كاحجة ،األمخ الحؼ يػحي بأف معاييخ الجساعة

أخالؾيا أك غيخ أخالقي ،مسا يفدخ
تتصػر كتدػد بيغ أعزائيا كتداىع في تشطيع سمػكيع الرفي
ً
اتداـ بعس الجساعات الرؽية باألمانة أك الغر أك الشطاـ أك الفػضى( .الذسخؼ)35 :2008 ،

كمغ ىشا يتزح أف أىع العػامل التي تديع في تذكيل الؿيع تتسثل في التحريل العمسي كنطاـ الؿيع

جسيعا في
كالجشذ كميشة الػالجيغ كمعاييخ الجساعة ،كىي متخابصة كربسا يرعب الفرل بيشيا كلكشيا تتفق
ً
تغيخ الؿيع ،فيي أحج السكػنات األساسية لمذخرية ،كيذسل تأثيخىا عمى سمػؾ األفخاد كاتجاىاتيع

ميسا لتػجيو كتشطيع سمػؾ األفخاد كالجساعات ،إذ تقػـ بجكر السخاقب
كعالقاتيع ،كىي بحلظ تػفخ ًا
إشار ً
ميسا ،كذا ؾيسة في حياتو ،فيي
الجاخمي الحؼ يخاقب أفعاؿ الفخد كترخفاتو ،فالؿيسة ىي ما يعتبخه الفخد ً
تسثل معتقجات الفخد عغ قجرتو عمى إيجاد معشى لحياتو ،كعمى ىحا تعج الؿيع مغ السفاـيع الجػىخية في

نطخ ألنيا تسذ العالقات اإلندانية بكافة
جسيع مياديغ الحياة االقترادية كالدياسية كاالجتساعية كالجيشية؛ ًا
صػرىا ،كذلظ ألنيا ضخكرة اجتساعية كألنيا معاييخ كأىجاؼ البج أف نججىا في كل مجتسع فيي تتغمغل في
األفخاد في شكل اتجاىات كدكافع كتصمعات ،كتطيخ في الدمػؾ الطاىخؼ لمذخز.

مفيهم الكيم التخبهية:

متفاعال مع عشاصخ بيئتو
إف التخبية عسمية نسػ شامل كمتكامل لذخرية الفخد ،فيػ يشسػ كيشزج
ً
الصبيعية كاالجتساعية؛ بيجؼ تحقيق التػازف معيا ،كيتخكد دكر التخبية في استثسار قابمية الفخد لمتكيف
كمداعجتو عمى الشسػ الستكامل لجػانب شخريتو السختمفة ،بحيث يحقق ذاتو الفخدية في إشار االنتساء

لمجساعة (عبج الخازؽ كآخخكف.)19 :1989 ،

وقج ذكخ (زياد )2016 ،خرائز الشسه لمسخحمة األساسية كسا يمي:

الشسه الجدسي والحخكي:

تدتسخ معجًلت الديادة في الشسه الجدسي برفة عامة ،حيث:
ٍ
ٍ
عامة ،كيدداد الشزج كالتحكع في القجرات
برفة
 .1يدداد الصػؿ كالػزف ،كيتحدغ السدتػػ الرحي
السختمفة كيبمغ الشسػ الجدسي أقراه عشج الحكػر في سغ الخابعة عذخة.

 .2قج يطيخ عجـ التشاسق بيغ أجداء الجدع السختمفة نتيجة شفخة الشسػ.
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ٍ
بذكل ٍ
كبيخ مسا يجعمو ييتع باأللعاب
 .3يؤثخ مفيػـ البجف عمى الرحة الشفدية لمصالب في ىحه السخحمة
الخياضية خاص ًة تمظ التي صاحب شعبي ًة كبيخًة بيغ أقخانو.
إؾباال عمى تشاكؿ الصعاـ بذخ ٍ
اىة في ىحه السخحمة.
 .4قج يحجث ً

 .5يربح التػافق الحخكي في ىحه السخحمة أكثخ تػازًنا ،مسا يدسح لمصالب بسسارسة مختمف ألػاف الشذاط
الخياضي.

الشسه اًلنفعالي:

يطيخ عمى السخاىق في ىحه الدغ انفعاالت يمػنيا الحساس ،كتتصػر لجيو مذاعخ الحب ،كنالحع عميو
الحداسية االنفعالية ،كىي ردة ٍ
فعل ال تتشاسب مع السثيخ (في الفخح أك الحدف) ،كفي ىحه الحالة يخاعى
ٍ
بأسمػب تخ ٍ
بػؼ.
عجـ السغاالة في التأنيب ،كمعالجة السذكمة

ٍ
حاالت مغ االكتئاب ،كتكػف لجيو ثشائية
كثيخا ،كتشتابو
كيسيل السخاىق إلى التسخد كاالستقاللية ،كيغزب ً
صائبا ،كإشخاكو
في السذاعخ نحػ الثقة بالشفذ مغ خالؿ تعديد السػاقف اإليجابية ،كاألخح بخأيو إف كاف
ً
في السشاقذة كحل السذكالت ،كتذجيعو كمذاركتو في البخامج اإلذاعية كالثقاؼية.

أيزا :الذعهر بالتفخد ،وفي ىحه الحالة يجب مخاعاة التالي:
ومن خرائز ىحا الجانب ا

 .1تكميف مغ يترف بيحه الخاصية بالعسل في إشار الجساعة.

 .2تػضيح أىسية العسل الجساعي كمخدكده اإليجابي عمى مجسػع األقخاف.
 .3أف يشبو الصالب بسا لمعسل الفخدؼ مغ مآخح في ٍ
كثيخ مغ األحياف.

أيزا :ضيػر الخياؿ الخرب ،كأحالـ اليقطة ،كاتراؼ الحياة االنفعالية
كمغ مطاىخ الشسػ االنفعالي ً
بعجـ الثبات االنفعالي كالتشاقس الػججاني ،كالذعػر بالقمق كاالستعجاد إلثبات الحات كاالستقاللية ،الشطخ

إلى الدمصة في كل صػرىا بعيغ االعتبار.

الشسه اًلجتساعي:

يسكن تمخيز أىم مطاىخ الشسه اًلجتساعي في ىحه السخحمة بسا يمي:

 .1يتع في ىحه السخحمة التصبيع االجتساعي الفعمي الحؼ يؤدؼ إلى تكػف السعاييخ الدمػكية.
 .2يسيل الصالب إلى االتراؿ الذخري كمذاركة األقخاف في األنذصة السختمفة.
 .3يسيل الصالب إلى االىتساـ كالعشاية بالسطيخ كاألناقة.

 .4يسيل الصالب إلى االستقالؿ االجتساعي كبرفة خاصة داخل األسخة.
 .5مدايخة الجساعة كالخغبة في تأكيج الحات.
 .6البحث عغ القجكة كالشسػذج.

 .7نسػ القجرة عمى فيع كمشاقذة األمػر االجتساعية.
 .8الحداسية لمشقج كالسيل إلى الججؿ مع الكبار.
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 .9ضيػر الذعػر بالسدؤكلية االجتساعية.

 .10السيل إلى مداعجة اآلخخيغ.

 .11ال يخضى أف تػجو لو األكامخ أماـ اآلخخيغ.

الشسه العقمي:

 .1يشسػ الحكاء العاـ بدخعة ،كتبجأ القجرات العقمية في التسايد ،كيرل ذكاء الصالب إلى أقرى ٍ
حج
يسكغ أف يرل إليو في نياية ىحه السخحمة.

 .2تطيخ سخعة التحريل ،كالسيل إلى بعس السػاد الجراسية دكف األخخػ ،كتشسػ القجرة عمى تعمع
السيارات كاكتداب السعمػمات.

 .3يتصػر اإلدراؾ مغ السدتػػ الحدي إلى السدتػػ السجخد ،كيدداد مجػ االنتباه كتصػؿ مجتو.
بجال مغ السحاكلة كالخصأ أك الحفع السجخد.
 .4يدداد االعتساد عمى الفيع كاالستجالؿ ً

 .5يشسػ التفكيخ كالقجرة عمى حل السذكالت كاستخجاـ االستجالؿ كاالستشتاج ،كإصجار األحكاـ عمى
األشياء ،كتطيخ القجرة عمى التحميل كالتخكيب ،كتتكػف القجرة عمى التخصيط كالترسيع.

 .6تدداد القجرة عمى التعسيع كالتجخيج ،كتتكػف السفاـيع السعشػية عغ الخيخ كالذخ كالرػاب كالخصأ
كالعجؿ كالطمع.

 .7تطيخ القجرة عمى االبتكار بذكل أكبخ ،كتتزح شخؽ كعادات االستحكار ،كالتحريل الحاتي كالتعبيخ

كغالبا ما يسيل الحكػر إلى متابعة السػضػعات السيكانيكية كالخياضية كالعجدية.
عغ الشفذ،
ً
وقج ذكخ (عيزة1422 ،ه) الشسه التخبهي وتحجث عن أىم خرائرو كسا يمي:

 .1تذجيع صفة الؿيادة كاستغالؿ ميػؿ الصالب في تشسية شخريتو.

 .2تذجيع الحػار بيغ السعمع كالصالب كمشاقذة السذكالت كالسػضػعات التي يديع بيا الصالب.

 .3تخسيخ الؿيع الخكحية كالخمؽية كالسعاييخ الدمػكية التي تداعج الصالب عمى االندجاـ مع السجتسع
متسثال في فتح أبػاب الثقافة كالشذاشات السكتبية ،كالتخكيد عمى نساذج مغ الذخريات اإلسالمية التي
ً
تفخز ىحا الجانب.

 .4مذاركة الصالب في الشذاشات االجتساعية كالثقاؼية.
 .5تحجيج معشى بعس السفاـيع كالسبادغ قبل بجاية أية مشاقذة.

 .6مداعجة الصالب عمى استيعاب السفاـيع كاألفكار التي تتعمق بالحياة كالسدتقبل.
 .7احتخاـ كجيات نطخ الصالب كتقبميا كمشاقذتيا معو لتعجيل مفاـيسو الخاشئة كتجعيع الدميع مشيا.

 .8العسل عمى استثارة قجرات السخاىق العقمية كتجريبيع عمى استخجاـ األسمػب العمسي في التفكيخ ما يشسي
ذلظ لجييع القجرة عمى التججيج كاالبتكار.

كمغ ىشا يتزح أف الشسػ يديخ في مخاحل متتالية ،تؤثخ كل مخحمة مشو في األخخػ ،كىحا معشاه أف الشسػ

تكامال بيغ ىحه السطاىخ
مشطع ،كلو جػانب كمطاىخ متعجدة مشيا الجدسية كالعقمية كغيخىا ،كالشسػ يذكل
ً
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تجاخال
كليذ عسمية جسع بيشيا ،كعسمية الشسػ عسمية شجيجة التعقيج تتجاخل فييا جسيع مطاىخ الشسػ
ً

متكامال ككثيًقا ،كيتزسغ الشسػ تغيخات كيؽية ككسية ،كبالتالي فإف الؿيع ىي مجسػعة مغ األحكاـ العقمية
ً
االنفعالية التي تػجيشا نحػ رغباتشا كتػجياتشا ،كتكػف نتيجة مكتدبة مغ السجتسع الحؼ نعير ؼيو ،كالتي

محخكا لدمػكيات الفخد التي تشذأ في داخمو مغ خالؿ تجاربو الحياتية ،كتعج الؿيع مغ العشاصخ
تربح
ً
الخئيدية لثق افة السشطسات ،لسا ليا مغ تأثيخ كبيخ عمى حياة اإلنداف العسمية أك حياتو الخاصة التي تحفد
لمػصػؿ إلى أىجافو بكفاءة كفعالية.

مرادر الكيم التخبهية:

غياب مرادر محجدة لمؿيع كاألخالؽ يفقج الدمػؾ اإلنداني مغداه ،كشبيعتو ،كمبخرات تأكيمو كأحكامو ،مع
االعتبار أنشا في مجتسعشا العخبي نحتكع إلى مرادر معيشة ندتقي مشيا أحكامشا الؿيسية كمبادئشا

األخالؾية ،كفي ضػئيا تدتؿيع اندانية اإلنداف كتتحقق أخالؾية الغايات( .عػيذ.)127 :2004 ،

ومن أىم السرادر التخبهية:

 .1القخآن الكخيم :كىػ أكؿ مرجر لمؿيع اإلسالمية ،حيث يحتػؼ عمى الشدق الؿيسي اإلسالمي بتفريالتو
كتفخيعاتو الستعجدة ،كىػ الجستػر الحؼ يجب أف ندتشج عميو في اشتقاؽ الؿيع ،فكل آية ضست أك

نرت عمى أمخ ما تزسشتو يعج ؾيسة ،ككل آية نرت عمى نيي فإف ما تزسشتو يعج ؾيسة سالبة تجعػ
إلى التداـ مػجبة (أبػ العشيغ.)63 :1988 ،
 .2الدشة الشبهية :تعج الدشة الشبػية الذخيفة السرجر الثاني مغ مرادر اشتقاؽ الؿيع بالشدبة لمجيغ

كعسال ،كلحلظ فإنيا تختبط في اإلسالـ بالقخآف الكخيع
اإلسالمي ،فيي التجديج الحي لمقخآف الكخيع قػًال
ً

شا كثيًقا ،بجاللة قػلو تعالى ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ارتبا ً
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ
(النساء)٩٠ :
كالؿيسة الحؿيؿية لمدشة الشبػية السصيخة في اإلسالـ ،أنيا تخجسة كالـ هللا -سبحانو كتعالى -إلى سمػؾ

حي ،كمغ ثع رسست أماـ السدمسيغ الصخيق العسمي لمحياة ،فيي تدخخ بالؿيع الكثيخة التي جاءت لتخيح بشي

جشبا إلى جشب مع كتاب هللا (اليشجؼ.)40 :2001 ،
البذخ كتشطع حياتيع ً
 .3اإلجساع :ىػ السرجر الثالث مغ مرادر التذخيع اإلسالمي ،كالحؼ يحتاج إليو السدمسػف في بعس
الحاالت ،كيذتخط في االجساع:

أ -أف يكػف السجتسعػف عمى مخ ما مغ أمة دمحم صمى هللا عميو كسمع.

ب -أف يكػف اتفاؽ السجتيجيغ في زمغ كاحج.
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ت -أف يكػف عمى مدألة شخعية ،كأال يكػف قج جخػ فييا خالؼ بيغ الفقياء في زمغ الرحابة ،كأف يكػف

حكسا غيخ شخعي ،فإف اإلجساع في ذلظ ليذ حجة (األغا،
عمى حكع شخعي ،كىحا يخخج ما كاف ً
.)44 :2010

ث -السرمحة السخسمة :عخفيا البػشي كسا أشيخ إلييا في (أبػ رحسة )14 :2010 ،كل مشفعة داخمة في

مقاصج الذارع ،دكف أف يكػف ليا أك لجشديا الغخيب شاىج باالعتبار أك اإللغاء ،كتكسغ األسباب

الجاعية إلى األخح بالسرمحة السخسمة:

 جمب السشافع ،كىي األمػر التي يحتاج إلييا أفخاد السجتسع لتػفيخ حياة لمشاس تقػـ عمى أسذ قػية.
ماديا أك
 درء السفاسج ،كىي األمػر التي تفزي إلى إلحاؽ الزخر بأفخاد السجتسع سػاء كاف ضخرىا ً
معشػياً.
 تغيخ الدماف ،أؼ اختالؼ الشاس في عاداتيع كأخالقيع كأكضاع حياتيع السعيذية العامة عسا كانت
عميو (صالح.)355 :2000 ،

 .4العخف :كيقرج بو عشج األصػلييغ كالفقياء "ما استقخ في الشفػس مغ جية العقػؿ كتمقشو الصباع الدميسة

قػؿ أك ٍ
بالقبػؿ" ،فكل ما اعتاد كألفو أىل العقػؿ الخشيجة كالصباع الدميسة مغ ٍ
فعل تكخر مخة بعج أخخػ،

حتى تسكغ أثخة عمى مغ نفػسيع كاشسأنت إليو شبائعيع فيػ عخؼ في اإلصالح (العاجخ ،العسخؼ،
.)17 :1999

وسائط استشباط الكيم التخبهية:

ىشاؾ كسائط يسكغ مغ خالليا استشباط الؿيع التخبػية ،كلكغ يغمب عمييا شابع الخرػصية كالتبجؿ

كالتغيخ ،فكل مجتسع لو ؾيسة ككل عرخ لو مصالبو كشبيعتو التي يذتق مشيا ،كمغ ىحه الػسائط التي
تحجث عشيا (أبػ ناصخ:)14 :2013 ،

 .1وسائط اإلعالم الحجيثة :كما ش أخ عمييا مغ تصػر متدارع كما تحتػيو مغ ؾي ٍع سمبية كإيجابية ،يتأثخ بو
أفخاد السجتسع كخاصة شخيحة األشفاؿ ،ليحا كجب الترجؼ ليا كغخبمتيا لإللقاء عمى الرالح كدحس
الصالح.

 .2السشاىج الجراسية التخبهية :التي يقػـ أىل االختراص كالخبخة بػضعيا كتصبيقيا عمى أبشائشا في
مؤسدات التعميع السختمفة.

 .3العادات والتقاليج والفشهن الذعبية :التي يتسيد بيا شعب عغ آخخ ،فيي مسارسات كأنذصة يقػـ بيا

أفخاد السجتسع لتشطيع أمػر حياتيع ،كيتشاقميا جيل عغ ٍ
جيل ،فيتسدكػف بسا يخجـ حياتيع ،كيتجشبػف التي
ٌ
تدبب ليع األذػ كالزخر ،كتتصػر ؼيسا بعج كتربح ؾيساً.
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أىسية الكيم التخبهية:

ىشاؾ أىسية لمؿيع نججىا عمى السدتػػ الفخدؼ كالسدتػػ االجتساعي ،كىي كسا أشار إلييا (الجسل،

 ،1996أبػ العشيغ )1983 ،فيي:

 .1عمى مدتهى الفخد:

أ -تعصي الفخد إمكانية أداء ما ىػ مصمػب إليو ،كتسشحو القجرة عمى التكيف ،كتحقيق الخضا عغ نفدو،
لتجاكبو مع الجساعة في مبادئو.

ب -تحقق لمفخد اإلحداس باألماف ،كتعصي لو الفخصة في التعبيخ عغ نفدو ،ككحلظ تداعجه عمى فيع
العالع السحيط بو.

ت -تعسل عمى ضبط الفخد لذيػتو كي ال تتغمب عمى عقمو ككججانو.

ث -تػجو ؾيع الفخد إلى الكيؽية التي سيتعامل بيا مع اإلنداف في السػاقف السدتقبمية ،كتداعجه عمى
التفكيخ ،ؼيسا يشبغي لو أف يفعمو انجاه تمظ السػاقف كاألحجاث.

كسا يخػ الباحث أىسية الؿيع لمفخد:

 تكدب الفخد خرائز السػاششة الستصمبة لالرتقاء بالحياة اإلندانية داخل السجتسعات اإلندانية ،مغخالؿ الجيػد التخبػية.

 تعسل كقػة محخكة لدمػؾ الفخد كعسمو كتكػف مخجعاً لمحكع عمى الخيخ كالذخ.أما عمى السدتهى اًلجتساعي فشجج أنيا:
 .1تحافع عمى السثل العميا كالسبادغ السدتقخة في السجتسع ،كتجعع التساسظ االجتساعي كالثبات الشدبي
لسسارسة الحياة االجتساعية الدميسة.

 .2تشقي السجتسع مغ األنانية السفخشة كالشدعات كالذيػات الصائذة.

قي ك ٍ
ازدىار.
ؾيسا كأخالؾيات،
مجتسعا يتشبأ لو بحزا ٍرة كر ٍ
ً
 .3السجتسع الحؼ يحسل أفخاده ً
ّ
 .4تعسل الؿيع عمى كحجة السجتسع كتساسكو ،كمسا زادت كحجة الؿيع داخل السجتسع زاد تساسكو كارتباشو،
ككمسا قل ارتباشيا ببشية الشطاـ االجتساعي زاد تفكظ السجتسع.

 .5كسا أنو يسكغ استخجاـ الؿيع في مجاؿ التػجيو كاإلرشاد الشفدي ،كانتقاء األفخاد الرالحيغ لبعس
السيغ ،مثل عمساء الجيغ كرجاؿ التخبية كاالختراصييغ الشفدييغ كالسرمحيغ االجتساعييغ كغيخىع.

كيخػ الباحث كحلظ أىسية الؿيع لمسجتسع مغ خالؿ :تعديد التشسية اإلندانية ،كذلظ مغ خالؿ االىتساـ

بعجد مغ الؿيع مثل التدامح كاحتخاـ الثقافات األخخػ ،كمخاعاة حقػؽ كاحتياجات الصفل ،كحساية البيئة،
كتقجيخ السعخفة كالعمع كالعمساء ،كالسفاـيع التي تؤدؼ إلى الكخامة كالخفاه االنداني.
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أساليب تشسية الكيم:

يػما مغ الرفات السػركثة ،كإنسا يكتدبيا الفخد أثشاء عسمية التخبية ،لحا البج لمسخبي مغ
لع تكغ الؿيع ً
أصال أف تكػف تخبية إسالمية قائسة
أساليب غخس الؿيع كتشسيتيا في نفػس األبشاء ؼيفتخض في التخبية
ً
عمى اإلقشاع كمغ مشصمق اإليساف باهلل كالثػاب كالعقاب كنيل رضا هللا ،كمغ خالؿ تسكغ الباحث كاشالعو

عمى (أبػ دؼ( ،)2002 ،جبار( ،)2001 ،حسدة( ،)2000 ،عبج الخحسغ( ،)2002 ،القاضي،

( ،)2000قخعػش( ،)2001 ،القزاة ،)2001 ،حجد الباحث أساليب تشسية الؿيع كسا يمي:

استخجام العقل :استخجاـ القخآف العقل في تػجيو اإلنداف نحػ الخيخ كالفزيمة فأقشع الستعمع بكل ؾيسة

قائال " لعمع تتقػف" ،فبيغ الحكسة
شمبيا مشو أك نياه عشيا ،فعشجما شمب االلتداـ بؿيسة الرياـ عمل ذلظ ً
مغ الرػـ ،كعشجما نيى عغ الخسخ ،قاؿ ":ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ
(المائدة )١٩:كلحلظ يقػؿ أصحاب الشار يػـ الؿيامة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄﳅﱠ (الملك( )٩٣ :أبػ دؼ)76 :2002 ،
ججا إلغاء التشاقس بيغ القػؿ كالفعل ،ألف التشاقس يديل الخغبة في اكتداب الؿيسة
القجوة :مغ الزخكرؼ ً
بيشسا الحدشة تقجـ الشسػذج العسمي لاللتداـ بالؿيسة كىػ أقػػ أسمػب لغخس الؿيسة كلحلظ شمب القخآف مغ
السدمسيغ أف يقتجكا بخسػليع في كل ما يفعمو "ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ (األحزاب( )٩٩ :جبار)54 :2001 ،
 .1استخجام األحجاث الجارية (السسارسة العسمية) :القمػب مفتػحة لمتػجو كالتقبل ،كالشفػس مييأة
عاما حدب الحػادث كالػقائع ،فخبى الشاس أعطع تخبية،
لالنصباع ،كلحلظ فقج ندؿ القخآف خالؿ ً 23
كأثخ أبمغ تأثيخ ،كغخس فييع الؿيع كاألخالؽ كأقػػ ما يكػف( .أبػ دؼ)93 :2002 ،

ضخب األمثال :تدتخجـ ىحه الصخيقة لتقخيب غيخ السحدػس كغيخ السشطػر ليديل الفيع كاالستيعاب،

كاألمثاؿ ليا دكر ىاـ في التأثيخ عمى العػاشف كالدمػؾ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ (إبراهيم( )٩٥ – ٩٢ :حسدة:2000 ،
)33

القرز :تعتبخ القرة مغ أكثخ أنساط األدب حيػية كامتالء بالرػر الحدية ،كأقػاىا جاذبية كمتعة،
فيي قادرة عمى تأكيج الؿيع السخغػبة ،كالقرة ليا تأثيخ ساحخ عمى القمػب كقج استخجـ القخآف الكخيع ىحا
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األسمػب بكثخة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (يوسف( )٠ :عبج الخحسغ)93 :2002 ،
 .2السهعطة السباشخة :القخآف كمو مػاعع ،كالسػاعع السؤثخة تيد الػججاف كتؤثخ في الشفػس كلكغ السػعطة
كحجىا ال تكفي ألنيا إف لع يكغ بجانبيا كسط يدسح بتقميج كمسارسة الؿيسة فإف أثخىا يدكؿ ،كالسػعطة

ىامة ألنيا تعصي معمػمات مباشخة عغ الؿيسة كأىسيتيا كزيادة استبرار الغج بيا( .القاضي:2000 ،
)69

التخغيب والتخىيب والثهاب والعقاب :حيغ ال تفمح األساليب الدابقة فالبج إ ًذا مغ عالج حاسع أال كىػ
العقػبة ،كال شظ أف البعس يشفخ مغ ذكخ ىحا األسمػب ،كلكغ الجيل الحؼ تخبى بال عقػبة في أمخيكا

مشحال ال ؾيع عشجه كالذخز الحؼ يدتكفي بالقجكة كالسػعطة الحدشة ال يحتاج لمعقاب ،لكغ
جيال
ً
أصبح ً
ىشاؾ أنساط مغ البذخ ال يرمح معيع سػػ العقاب ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ (الحجر( )٥٣ – ٢١ :قخعػش)21 :2001 ،
السسارسة العسمية :ال تكفي األساليب كحجىا لغخس الؿيع بل البج مغ مسارسة الؿيسة مغ قبل الستعمع حتى
ائسا يجعػ إلى العسل الحؼ يتعمع بو اإلنداف
يتذخبيا كيدتجخميا في نطامو الؿيسي ،كلحلظ كاف القخآف د ً
كعاب بذجة عمى مغ يتعمع الخيخ كال يعسل بو ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ (البقرة )٢٢ :كقػلو تعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ (الزمر( )٩١ :القزاة،
)45 :2001

كيتزح مسا سبق ،أف الؿيع ليدت ذات عالقة بالعػامل البيػلػجية الػراثية كلكغ يتع اكتدابيا كيتعمسيا
الرغار كالكبار مغ تفاعميع مع السجتسع.

خرائز الكيم التخبهية في العمهم الصبيعية:

لمؿيع -برػرة عامة -عجة خرائز مختمفة تحجث عشيا (العاجد كالعسخؼ:)8 :199 ،

 .1لمؿيع معاف مجخدة ،كلكغ يجب أف تتمبذ بالػاقع كالدمػؾ ،فالؿيع يجب أف يؤمغ بيا اإلنداف ،بحيث
كثيخ قػلو تعالى":
ؾيسا ،كلحلظ جاء في القخآف الكخيع ًا
تربح مػجية لدمػكو ،حتى يسكغ اعتبارىا ً
الحيغ آمشػا كعسمػا الرالحات" كفي الحجيث الذخيف ":الجيغ معاممة".

 .2السعخفة بالؿيع قبمية ،كال تأتي فجأة ،فاإلدراؾ البج مغ تػافخه مع الؿيع ،كالبج أف يكػف
مرحػبا
ً
باالنفعاؿ الػججاني.

 .3الؿيع تقتزي االختيار كاالنتقاء ،كىحا يقتزي أف تكػف لشا حخية.

إيجابا.
سمبا أك
 .4التجرج الؿيسي ليذ ً
ً
جامجا ،بل متحخؾ متفاعل ،كالدمع الؿيسي قج ييتد ً
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 .5لمؿيع عالمات فارقة "مسيدة" ،أؼ ليا مؤشخ ٍ
ات مغ خالليا نفخؽ بيشيا كبيغ العادات.

 .6الؿيع متجاخمة كمتخابصة كمتزسشة ،حيث أنيا تتزسغ الجػانب السعخؼية كالػججانية كالدمػكية ،كسا أنيا
أيزا.
متزسشة مغ حيث التصبيق ،فالعجؿ ً
مثال ؾيسة سياسية كؾيسة أخالؾية ً
ويحجد (الجالد )35 :2007 ،خرائز الكيم بسا يمي:
ٍ
ٍ
مختمفة مغ تفزيالت الفخد ،كتؤثخ كتتأثخ بحاتية الفخد،
صػر
 .1الؿيع ذاتية كشخرية ،تطيخ عمى
كيتفاكت في الحكع عمى األشياء حدب السعتقجات الذخرية ليع نحػىا ،كلحلظ يجب تخسيخ بشائيا

عمى أساس عقجؼ يتغمغل في أعساؽ الشفذ.

 .2الؿيع ندبية ،فتختمف باختالؼ الدماف كالسكاف كاإلنداف ،فالؿيع عشج السجتسع العخبي تختمف عغ
ٍ
جيال آخخ بأنيا سمبية.
السجتسع الغخبي ،كما يخاه جيل مغ ؾي ٍع
إيجابية قج يشطخ إلييا ً
 .3الؿيع تجخيجية ،تتدع بالسػضػعية كاالستقاللية ،تتزح في سمػؾ الفخد كسا يعيذو ،فالعجؿ ؾيسة تحسل

مجخدا غيخ محدػس ،كلكغ يأخح ؾيستو عغ الدمػؾ الحؼ يسارسو الفخد في تعامالتو.
ذىشيا
ً
معشى ً
ٍ
ٍ
ىخميا ،فالؿيع التي تكػف
تيبا
ؾيسي
 .4الؿيع متجرجة ،فتشتطع في ُسم ٍع ٍ
ً
متغيخ كمتفاعل ،تتختب عشج الفخد تخ ً
ليا درجة كبيخة مغ األىسية عشج الفخد تكػف في قسة اليخـ ،ثع األقل أىسية ،كيطيخ الدمع الؿيسي
اضحا في السػاقف العسمية لمفخد.
ك ً

الكيم التخبهية في السشطهر اإلسالمي:

من خالل ما تقجم من خرائز لمكيم ،فإنيا تتسيد في السشطهر اًلسالمي بخرائز أخخى ىي:

 .1أنيا من عشج هللا :فالؿيع في الذخيعة اإلسالمية ىي "تمظ السعتقجات ،كاألحكاـ التي مرجرىا القخآف
كالدشة ،كيتسثميا كيمتدـ بيا السجتسع السدمع ،كبالتالي الفخد السدمع الحؼ تتججد في ضػئيا عالقتو بخبو،

كاتجاىو نحػ حياتو في اآلخخة ،كسا يتحجد مػقفو مغ بيئتو اإلندانية كالسادية ،فيي معاييخ يتقبميا

كيمتدـ بيا السجتسع السدمع كأعزاؤه مغ األفخاد السدمسيغ ،كمغ ىشا فيي تذسل كججانيع ،كتػجو

سمػكيع عمى مجػ حياتيع؛ لتحقيق أىجاؼ ليا جاذبيتيا ،كيؤمشػف بيا (مػسى.)247 :1996 ،

 .2أن مفيهميا لو ىيبتو في نفهس السؤمشين بو :ألف أحكامو صادرة مغ عشج هللا تعالى ،فميا صفة
الجيغ ،كيعشي ذلظ أف الذخيعة تحتخـ كقصاع اختيارًيا مغ داخل األفخاد ،ألنيا تقػـ عمى اإليساف
السػجػد في قمػبيع ،رغع إمكانية الخخكج عميو ال يسشعيع إال شعػرىع الجيشي ،بيشسا ال تحطى القػانيغ

الػضعية بحلظ االحتخاـ كالييبة ،فالسدمسػف مصالبػف باتباع كل ما جاء في القخآف ،كبالتالي االلتداـ
بالؿيع اإلسالمية السأمػركف باتباعيا (الدحيمي.)17-15 :1983 ،

 .3أنيا عامة وباقية :فيي ترمح لكل الشاس في كل زماف كمكاف؛ لقػلو تعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ (سبأ:
 ،)28فيي غيخ قابمة لمشدخ أك التبجيل ،كسا أف أحكاميا عمى ٍ
ٍ
عرخ
نحػ يحقق مرالح الشاس في كل
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ٍ
كمكاف ،كتفي بحاجاتيع كال تزيق بيا ،فيي ليا صفة الجيسػمة لخمػد الخسالة ،متجخدة عغ التأثخ

ٍ
بالطخكؼ الذخرية ،تتجاكز حجكد البمج كاإلقميع ،كبالتالي تربح كاجبة االحتخاـ في كل ٍ
كمكاف
زماف
(الدحيمي.)16 :1983 ،

 .4ذات قابمية ألن تجمج في قيم مخكبة ،وذات تفاوت في اًللتدام الدمهكي :فؿيسة مثل (مخاعاة حقػؽ
اآلخخيغ) ،يسكغ تقديسيا إلى مجسػعة مغ الؿيع مثل (بخ الػالجيغ -صمة الخحع -مخاعاة حق السعمع-

أيزا( :كف األذػ
مخاعاة حق الراحب -مخاعاة حق الذيخ الكبيخ -مخاعاة حق الجار) ،كتتزسغ ً
عشو -حسايتو كإنقاذه -اإلحداف إليو -مقابمة إساءتو بالحمع كالرفح) ،كىشاؾ بعس الؿيع اإلسالمية

يفزل بعزيا اآلخخ ،كأفزمية ؾيسة (العمع) عمى ؾيسة (التعبيخ)؛ لحجيث الشبي صمى هللا عميو كسمع
ٍ
سمػكيا ،كإنسا غخضيا ىػ
ممدمة
"فزل العالع عمى العابج كفزمي عمى أدانكع" ،كاألفزمية ىشا غيخ
ً
سمػكيا ،مثل الرالة كالجياد في سبيل هللا ،كالسدمع
ؾيسا ممدم ًة
ً
استيجافيا مسغ في مقجكره ذلظ ،كىشاؾ ً
مصالب بالدعي لسعخفة األفزمية الؿيسية التي يحجدىا اإلسالـ كااللتداـ ،بيا كفًقا ليحا التحجيج ،كليذ
الختياره ىػ (مػسى.)251-248 :1996 ،

 .5أقدام البشية الكيسية اإلسالمية بالهحجة واًلندجام :كالرمة العزػية بيغ الؿيع بعزيا كبعس ،كتمظ
الرمة بيغ التقػػ كاإليساف كالتعاكف ،كاإلنفاؽ كاليجاية ،كالستحققة في الستقيغ ،كأصبحت صفات ليع
تسيدىع ،كسا في قػلو تعالىﭐﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤ
ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ (البقرة( )٥ – ٩ :مػسى.)254-251 :1996 ،
 .6تسيدىا بالسشصكية والكسال :فيي تتسيد بالسشصؿية كالعقالنية ،كسا أنيا كاضحة ال يدتصيع إنداف عاقل
السكابخة في ججكاىا كسالمة بشيتيا (الدحيمي.)17 :1983 ،

 .7الهسصية العادلة :فيي مدتسجة مغ خرائز اإلسالـ كسشيج لمحياة ،فيي بعيجة عغ حج الغمػ في
السادية أك الخكحانية؛ لقػلو تعالى ":ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ
(القصص( )٧٧ :مػسى.)262 :1996 ،
كبعج كل ىحا ،فإف عسمية التخبية ىي التي تقػـ بتشسية الؿيع اإليجابية في الستعمع باألساليب السختمفة،
كتبعجه عغ الؿيع الدمبية ،كسا أف عسمية التخبية ىي التي تعسل عمى تقػية الرمة بيغ الؿيع بعزيا

كبعس ،الؿيع األصيمة كاألخخػ التي تتفخع مشيا.

أنهاع الكيم التخبهية وترشيفيا:

بعج ؾياـ الباحث بحرخ بعس ىحه الترشيفات كعخضيا ،فإنو يتبشى الترشيف الحؼ يعتسج عمى محتػػ
الؿيسة كمزسػنيا ،كيعج ىحا التشريف مغ أىع ترشيفات الؿيع كسا يحكخ كل مغ (نجيب كآخخكف،
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( ،)500 :1977حافع كآخخكف( ،)230 :2000 ،دياب( ،)79-78 :2003 ،الجاكدؼ:2004 ،

 .) 323كسا يدتجؿ الباحث عمى كجػدىا كأىسيتيا مغ اآليات القخآنية كاألحاديث الشبػية الذخيفة ،كيتزسغ
ىحا الترشيف عمى الؿيع التالية:

 .1الكيم الجيشية :ذكخىا (قذالف )22 :2010 ،عمى أنيا مجسػعة مغ األنطسة كالقػانيغ كالتذخيعات
كالسقاييذ التي يبيشيا الحق سبحانو كتعالى في كتابو العديد ،كسشة رسػلو الكخيع ،أما األمػر التي لع

يخد فييا نز شخعي ،فإف ؾيستيا تكسغ ؼيسا تحققو مغ ٍ
خيخ لمشاس كالسجتسع ،بجانب االندجاـ التاـ
مع الجيغ اإلسالمي كتعاليسو السؤثخة.

كيتسيد األشخاص الحيغ تدػد عشجىع ىحه الؿيسة ،بإتباع تعاليع الجيغ في كل نػاحي الحياة ،كمغ ىحه
الؿيع :اإليساف باهلل ،كمالئكتو ،ككتبو ،كرسمو ،كالقزاء كالقجر ،ككحلظ االلتداـ بأداء الفخائس الجيشية مغ:
ٍ
صالة ،كصياـٍ ،كإيتاء الدكاة ،كالحج ،ككحلظ اتباع تعاليع الجيغ ،كالصاعة ،كالصيخ ،كاألخالؽ ،كمغ
األمثمة عمى الؿيع الجيشية مغ القخآف.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﱠ (لقمان)٩٧ :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ (الطور)٩٩ :

أما مغ الدشة الشبػية الذخيفة ،فإف الشبي صمى هللا عميو كسمع قاؿ ":قخكا أكالدكع بالرالة كىع أبشاء سبع

سشيغ ،كاضخبػىع عمييا كىع أبشاء عذخ ،كفخقػا بيشيع في السزاجع" (أبػ داكد ،ج.)495 :1

دكر ٍ
 .2الكيم األخالقية :تعج الؿيع األخالؾية مغ أىع مجاالت الؿيع ،لسا ليا مغ ٍ
بارز في تحجيج معالع
الذخرية ،كيف ال كأساس بعثة رسػلشا – صمى هللا عميو كسمع -بمػغ الفخد مختبة مذخقة مغ األخالؽ

الحسيجة ،كألىسية الؿيع األخالؾية جاء الثشاء مغ هللا عد كجل لخسػلو الكخيع ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﱠ (القلم.)٢ :
إف داللة ىحه المفتة مغ رب العباد ،ليي داللة عمى تسجيج العشرخ األخالقي في ميداف هللا عد كجل،
كأصالة ىحا العشرخ في الذخيعة اإلسالمية ،كالشاضخ لديخة السرصفى -صمى هللا عميو كسمع -يجج

أصيال فييا ،فالجعػة إلى الرجؽ كالعجؿ كالخحسة ،كالشيي عغ الجػر كالطمع
بارز
العشرخ األخالقي ًا
ً
كالغر كإشاعة الفاحذة بأؼ صػرٍة مغ الرػر كل ىحا لحساية العشرخ األخالقي في الذعػر كالدمػؾ،
كفي أعساؽ الزسيخ ،كفي العالقات الفخدية كالجساعية عمى الدػاء( .قصب)675 :2004 ،

كيعخؼ (صالح )43 :2001 ،الؿيع األخالؾية بأنيا :معاييخ إلصجار األحكاـ التي يدتخجميا الفخد
كالجساعة لالختيار مغ بيغ البجائل السختمفة في السػاقف التي تتصمب ق اخرات أك سمػكيات معيشة ،كىي
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تسثل معتقجات لجػ الفخد تقػـ بتػجيو سمػكو كاختياره ،كما يجب عسمو كإدراؾ الرػاب كالخصأ انصالًقا

ميسا في شخرية الفخد
مغ السعاييخ الجيشية كاالجتساعية لمسجتسع كىي جػانب مكتدبة تؤلف ً
جانبا ً
بذكل ٍ
ٍ
داؿ في سمػكياتو كمذاعخه كمجركاتو.
كتؤثخ
كالؿيع األخالؾية تتعسج كتتشػع ما بيغ ٍ
ٍ
عرخ كعرخ كذلظ الختالؼ شبائع الشاس،
أمة كأمة كما بيغ
كلكغ أخالقشا نحغ السدمسيغ كاحجة ال تتجدأ ،كال تتغيخ كذلظ ألنيا نابعة مغ القخآف الكخيع كالدشة الشبػية.

فالؿيع األخالؾية تذكل معاييخ إلصجار األحكاـ األخالؾية التي يدتخجميا الفخد أك الجساعة لالختيار بيغ

ندبيا
البجائل السختمفة في السػاقف التي تتصمب ق اخرات أك سمػكيات معيشة ،كىي تسثل معتقجات ثابتة ً
لجػ الفخد تقػـ بتػجيو سمػكو كاختياراتو ،كما يجب عميو عسمو ،كإدراؾ الرػاب كالخصأ انصالًقا مغ
ميسا مغ شخرية الفخد كتؤثخ
السعاييخ االجتساعية كالجيشية لمسجتسع ،كىي جػانب مكتدبة تؤلف ً
جانبا ً
بذكل ٍ
ٍ
داؿ في سمػكياتو كمذاعخه كمجركاتو( .صالح)43 :2001 ،
كلمؿيع األخالؾية أثخ بالغ في حياة اإلنداف ألنيا تدكده بسجسػعة مغ األخالؽ كاآلداب الفاضمة كالتي

تعسل عمى تكػيغ الخقيب األخالقي الحاتي الشابع مغ ضسيخ الفخد كالزابط لترخفاتو كالسحاسب لو عمى
أخصائو كذنػبو كمعاصيو كالسحخؾ السدتسخ لجػانب الخيخ كاالستقامة في نفدو ،كسا أنيا تعسل عمى
تقػية إرادة الفخد كإحداسو بسدؤكلياتو الحاتية في تيحيب سمػكو كضبط انفعاالتو كإشباعيا بالصخيق

أخالؾيا ،كسا تيتع في تشذئة اإلحداس بالسدؤكلية الخمؿية تجاه السجتسع.
ديشيا ك ً
الدػؼ كالسذخكع ً
(الدنتاني)760 :1993 ،
كسا أنيا تعشى بالؿيع الحؿيؿية التي تحكع الدمػؾ الحخ ال مجخد أنساط معيشة مغ الدمػؾ السقبػؿ

اجتساعيا ،كال يكفي أف نعمع الصالب في ىحه السخحمة كيف عميو أف يدمظ بتعميسو كتجريبو عمى الصاعة
ً
العسياء لسا يدسى بالقانػف األخالقي لمدمظ أك أف تقجـ لو مجسػعة مغ السثل العميا التي قج يشافق في
الحجيث عشيا كيتخحىا كسيمة لتبخيخ نفدو لشفدو أك حتى أماـ اآلخخيغ ،لحا فإف العسل السشاسب لمؿيع

األخالؾية أف تعسل عمى مداعجة الصالب عمى نسػ شخرية أخالؾية تقجر لو الخيخ كالحق عغ قشاعة

تامة.

الكيم األخالقية الفخعية:

أ .األمانة :تعشي مجػ التداـ الفخد بالسحافطة عمى مستمكات الغيخ ،كعجـ إتالفيا إعصاء الحق
ألصحابو كرد األمانات إلى أىميا (الذيباني)30 :1997 ،

كمعطع الشاس يقترخكف األمانة في أضيق معانييا كىي حفع األمانات كالػدائع ،كلكغ حؿيقتو في ديغ
هللا أعع كأكبخ ،فسغ األمانة كضع الذخز السشاسب في السكاف السشاسب ،كعجـ استغالؿ السشاصب
ألغخاض كمرالح شخرية ،فاإلنداف مؤتسغ عمى كقتو كعمى جدجه فيي كدائع هللا عشجؾ كسػؼ تدأؿ

عشيا.
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حيث تع ذكخ األمانة ؼ كتاب هللا عد كجل أكثخ مغ أربعيغ مخة مشيا قػلو تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ (النساء)٥١ :
كقػلو تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
أيزاﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ
ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ (األحزاب ( ٧٩ :كقػلو ً

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ (األنفال)٩٧ :

كالسجتسع الحؼ ال أمانة ؼيو تعبث ؼيو الػساشات كالذفاعات بالسرالح العامة ،كتيزع حقػؽ الخجاؿ
األكفاء ؼيو ،كتقجـ مغ دكنيع كىحه مغ مطاىخ الفداد كضياع األمانة ،قاؿ الشبي -صمى هللا عميو

كسمع -في جػابو سؤاؿ رجل ،جاءه يدألو متى تقػـ الداعة؟ فقاؿ لو ":إذا ضيعت األمانة فانتطخ
الداعة .قاؿ :ككيف إضاعتيا؟ قاؿ :إذا ُكِّسج األمخ لغيخ أىمو فانتطخ الداعة"( .البخارؼ)59 :1978 ،
ب .الرجق :كىػ نؿيس الكحب ،صجؽ صجًقا كصجقا كترادًقا كصجقو الحجيث أؼ أنبأه بالرجؽ( .ابغ
مشطػر713 ،ق ،ج)1410 :1

كلقج حث اإلنداف عمى الرجؽ فأمخ عباده السؤمشيغ بالرجؽ في مػاضع كثيخة ،حيث قاؿ تعالىﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ (مريم ،)٥٢ :كقاؿ
أيزا ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ (التوبة ،)٩٩١ :كقاؿﭐ
ً
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﱠ (المائدة)٩٩١ :
إف هللا خمق الدساكات كاألرض بالحق ،كأمخ الشاس بأف يبشػا حياتيع عمى الحق ،فال يقػلػا إال حًقا
كالرجؽ في األقػاؿ يؤدؼ براحبو إلى الرجؽ في األعساؿ كالرالح في األحػاؿ ،فإف حخص اإلنداف

عمى التداـ الحق ؼيسا يشدب إليو يجعل ضياء الحق يدصع عمى قمبو كعمى فكخه كالعسل الرادؽ ىػ

العسل الحؼ ال ريب ؼيو ،ألنو كليج اليقيغ حيث أمخنا هللا عد كجل بتحخؼ الرجؽ في األقػاؿ كاألفعاؿ؛ إذ
يقػؿ هللا عد كجل ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ (التوبة:
)٩٩١
أيزا الحق عمى الترجيق بالتحكيخ بخمقيع ،حيث قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ
ككاف ً

ﱢﱣ ﱠ (الواقعة )٥٧ :أؼ ترجقػف ما سيكػف عميكع مغ عحب لتكحيبكع كعريانكع ما أمختكع بو.

ج .التهاضع :كيعشي عجـ تعالي الصالب عمى اآلخخيغ أثشاء تعاممو معيع ،كنبح التكبخ كالغخكر في سمػكو
نؿيزا لمكبخ كالتعالي ،فيا
أك سمػؾ اآلخخيغ معو ،كالعسل مع األفخاد في إشار األلفة كالسحبة ،كالتػاضع ً
مبيشا صفات السؤمشيغ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ (المائدة)٥٢ :
ىػ قػؿ هللا ً
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كمحح ًار سبحانو مغ الكبخ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ (النساء )٩٧٠ :ككاف جداء الستكبخ األكؿ إبميذ لعشو

متسثال في قػلوﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ
هللا
ً
ٍ
ٍ
متزاعف لػ أقدع عمى هللا ألبخه،
ضعيف
(األعراف )٩٠ :كقػؿ األميغ ":أال أخبخكع بأىل الجشة؟ كل

عتل جػ ٍ
ٍ
اظ مدتكبخ"( .العدقالني)584 :1996 ،
أال أخبخكع بأىل الشار؟ كل ّ
د .الهفاء بالعيج :كىػ مجػ التداـ الصمبة الػفاء بالعيػد التي قصعػىا عمى أنفديع ميسا كانت الطخكؼ،

قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ (طه)٩٩٥ :
كقػلو تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ

أيزاﭐ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ (يس )٦٩ – ٦٣ :كقاؿ تعالى ً

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ (التوبة )٧٧ – ٧٥ :كلقج حثت
الدشة الشبػية عمى ذلظ حيث قاؿ رسػؿ هللا -صمى هللا عميو كسمع ":-مغ حمف عمى يسيغ فخأػ في

خيخ مشيا فميكفخ عغ يسيشو كليفعل الحؼ ىػ خيخ"( .البخارؼ ،1978 ،ج)234 :2
غيخىا ًا
ه .اإلحدان :كىػ مجػ التداـ الصالب باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ كمداعجة األفخاد بجكف إجبار
نابعا مغ ذاتو ،قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ
أك إكخاه كإنسا يكػف ً

مبيشا جداء اإلحداف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
أيزا ً
ﲤﲥﱠ (اإلسراء ،)٧ :كقػلو عد كجل ً
ﲫ ﲬ ﱠ (الرحمن)٦٣ :
قميال ،كىي عجـ التصمع إلى ما في أيجؼ اآلخخيغ ،ؼيقػؿ
و .القشاعة :ىي الخضا بسا قدع هللا لشا كلػ كاف ً
هللا سبحانو كتعالى في ىحاﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ (طه)٩٠٩ :
ز .أدب الحجيث :لقج اىتع اإلسالـ بالحجيث كشخيقة أدائو ،حيث إف الحجيث يعبخ عغ شبيعة كعقػؿ
األفخاد ،كىػ السخآة التي تعكذ سمػؾ السدمع كمجػ تغمغل الفزائل اإلسالمية ؼيو ،كاإلعخاض عغ الكالـ

كالحجيث حيشسا ال يكػف لو ضخكرة فيػ عبادة تجدػ مغ هللا كأدب الحجيث يقتزي صػف المداف عغ
فزػؿ الكالـ كفحذاء الحجيث ،كبحاءة األلفاظ كعغ الغيبة كالشسيسة ،كالذػاىج التي تؤكج عمييا قػلو

تعالى ":ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ
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(المؤمنون ،)٠ – ٩ :كيقػؿ الخسػؿ -صمى هللا عميو كسمع -ألبي ذر ":عميظ بصػؿ الرست ،فإنو

مصخدة لمذيصاف ،كعػ ٌف لظ عمى أمخ ديشظ" (البييقي في شعب اإليساف ،ب.ت ،)4942 :كقاؿ صمى هللا
ً
عميو كسمع ":ال يدتؿيع إيساف عبج حتى يدتؿيع قمبو ،كال يدتؿيع قمبو حتى يدتؿيع لدانو" (أحسج)1575 :

(السديغ)194 :2009 ،

أىسية الكيم األخالقية:
تتسثل أىسية الؿيع األخالؾية في الشقاط التالية:
 .1ضخكرية لتحقيق التساسظ كالتجانذ االجتساعي ،كمغ ثع تحقيق الشيزة االجتساعية.
 .2كسيمة لبشاء خيخ فخد كخيخ مجتسع كخيخ دكلة كخيخ حزارة إندانية.

غجر أك خيانة كال
 .3تجعل الفخد يصسئغ إلى أخالؾيات مغ يتعامل كيتعاكف كيعسل معيع ،فال يخذى ًا
تدكيخا ،فتعع الجسيع ثقة متبادلة.
غذا كال
ً
ً
 .4تداعج السجتسع عمى مػاجية التغيخات التي تحجث ؼيو بتحجيجىا االختيارات الرحيحة التي تديل
لمشاس حياتيع كتحفع لمسجتسع استق اخره ككيانو.

 .5تدكيج أعزاء السجتسع بالؿيع التي تعصي معشى لمحياة ،كباليجؼ الحؼ يجسعيع مغ أجل البقاء كذلظ
ألنيا تدتخجـ بسثابة معاييخ يقاس بيا العسل ،كيؿيع بسقتزاىا الدمػؾ.

 .6تعسل عمى تحقيق التػازف في شخرية الفخد كتكامميا مغ جية كدكاـ الحياة االجتساعية كتقجميا مغ

جية أخخػ ،ككل تقجـ في مجاؿ مغ مجاالت الحياة ىػ رىغ بسا لجػ األفخاد مغ إيساف كتسدظ
بالؿيع األخالؾية.

عبجا لغخائده كأىػائو
 .7حفع اإلنداف مغ االنحخاؼ الشفدي كالجدجؼ كاالجتساعي كبجكنيا يكػف اإلنداف ً
كشيػاتو.
 .8تعسل الؿيع األخالؾية عمى تكػيغ ركح الخيخ لجػ الفخد ،بحيث يمتدـ الدمػؾ الخيخ كيتجشب الدمػؾ
الذخيخ دكف الػقػع ؼيو.

كمغ ىشا يخػ الباحث مجػ أىسية الؿيع األخالؾية خاصة كأنيا تشدجع مع تعاليع الجيغ اإلسالمي
الحشيف ،فإذا ما تخمى الفخد أك السجتسع عغ الؿيع كالفزائل الخمؿية يعير في ضالـ دامذ كجاىمية

حسقاء ،كبجكف األخالؽ التي تعتبخ الزػابط الشفدية كاالجتساعية لمفخد كالسجتسع ال يتسيد السجتسع
اإلنداني عغ باقي السجتسعات في شيء يحكخ ،كمغ ىشا ال يدتصيع أحج أف يشكخ أىسية األخالؽ في

شتى مجاالت الحياة.

بالغا في حياة الفخد كالسجتسع ،فيي تديع في تكػيغ العالقات
 .3الكيم اًلجتساعية :لمؿيع االجتساعية ًا
أثخ ً
االجتساعية التي تخبط الفخد باآلخخيغ ،سػاء أكانػا أعزاء في أسختو أك في حيو أك حتى مجتسعو الكبيخ

أك البذخية عامة كتذجه إلييع كتحسمو تجاىيع مدؤكلي ًة البج مغ الؿياـ بيا عمى الػجو السخضي ،الحؼ
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يكفل لو حدغ التكيف الشفدي كاالجتساعي كتجعل لو عمييع حقػؽ البج مغ اإليفاء بيا ،كتحجد دكره
االجتساعي لكي يذارؾ في تصػيخ الحياة االجتساعية( .الدنتاني)779 :1993 ،

ٍ
كتيجؼ الؿيع االجتساعية إلى تحقيق الثبات كالتساسظ كاالستس اخرية في حياة السجتسع بصخ ٍ
سميسة مغ
يقة

خالؿ التأثيخ ،في سمػؾ الشاس كاىتساماتيع مغ أجل الحج مغ االنحخافات الدمػكية لجييع ،كتعجيل
مػاقفيع إزاء رغباتيع الستشاؼية مع ؾيع السجتسع ،كجسمة القػؿ إف الؿيع االجتساعية تيجؼ إلى إيجاد

اإلنداف الرالح الستعاكف الحؼ يؤثخ اآلخخيغ عمى نفدو كيدعى إلى إرضائيع بحيث يجج في ذلظ

سعادتو( .اليشجؼ)20 :2001 ،

ومن أىم الكيم اًلجتساعية الفخعية ما يمي:

أ .التعاون :كىي السيل الػججاني كالعقمي كالشفدي لمسجتسع كالتبادؿ كالتشديق مع اآلخخيغ ،كالعير معيع

بخكح الفخيق في كافة نذاشاتيع كالتعاكف معيع في كل السػاقف كتػشيج عالقة األفخاد بدمالئيع
كبالسجتسع مغ خالؿ إضيار الخكح التعاكنية في كافة السػاقف كتبادؿ السرالح السذخكعة بيشيع ،حيث

يقػؿ هللا عد كجل ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﱠ (المائدة )٩ :كفي سػرة الكيف عمى لداف ذك القخنيغ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ (الكهف )١٥ :كقػلو-
بعزا ،ثع شبظ بيغ أصابعو"( .العدقالني،
صمى هللا عميو كسمع":السؤمغ لمسؤمغ كالبشياف يذج بعزو ً
)518 :1996

ب .التدامح :كىػ القبػؿ باآلخخ كالتعامل معو عمى أساس العجالة كالسداكاة بغس الشطخ عغ أفكاره

كقشاعاتو كلكشو ال يعشي بأية حاؿ مغ األحػاؿ التشازؿ عشيا( .محفػظ ،)8 :2004 ،فالتدامح خمق

رؼيع كفزيمة محببة لمشفػس ،كقج دعا الجيغ اإلسالمي إلى الرفح كالعفػ كالتدامح ،حيث قاؿ تعالىﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ (التغابن )٩٢ :كيحثشا هللا عد كجل
عمى التدامح في ٍ
كثيخ مغ اآليات ،ؼيقػؿ سبحانو كتعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﱠ
أيزا مغ اآليات الجالة عمى التدامح قػلو
(المائدة )١٥ :كىحا أمخ مغ هللا عد كجل بالعفػ كالرفح ،ك ً
تعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ (فصلت)٠٢ :

ٍ
بحاجة إليو ،كىػ ضخب مغ ضخكب السثالية
ج .اإليثار :كىػ أف تجػد بالساؿ أك الستاع أك غيخه ،كأنت
في األخالؽ ،لحلظ فيػ فػؽ األخالؽ السترمة بالسادة :الدخاء كالدىج كالػفاء كالقشاعة ،كالعدة كالػرع ،كىػ
كحلظ فػؽ األخالؽ السعشػية الستعمقة بالسعشى :الخحسة كالدساحة كالحمع كالعفػ( .مخاد،)369 :2005 ،
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قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﱠ (الحشر )١ :ككاف الشبي – صمى هللا عميو كسمع -إماـ السؤثخيغ كمثميع األعمى ":فقج
محتاجا إليو ،فتآزر بو ،ثع شمبو أحج أصحابو لشفدو ،فآثخه الشبي بو عمى نفدو".
جاءه ثػب ىجية ،ككاف
ً
(البخارؼ)1277 :2003 ،
د .بخ الهالجين :كىػ مجػ التداـ االبغ بخجمة كالجيو كالتحلل ليسا ،كالديخ عمى راحتيسا ،ككدب رضاىسا،
كالجعاء ليسا بالخحسة ،كاحتخاميسا في الكبخ( .نرار ،)91 :2006 ،كتتجمى أىسية ؾيسة بخ الػالجيغ

إيجابا عمى األسخة كالسجتسع ،ؼيذيع جػ مغ األلفة كالسحبة داخل األسخة ،كمغ ثع
كشاعتيع بانعكاسيا
ً
جسيعا في سعادة كرخاء( .سسارة ،)145 :2000 ،كيقػؿ عد كجلﭐ
داخل السجتسع ؼيعيذػا
ً

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ (اإلسراء (٩٢ – ٩٠ :كعغ عبج هللا بغ مدعػد
قاؿ :قمت :يا رسػؿ هللا أؼ األعساؿ أفزل؟ قاؿ :الرالة لسيقاتيا ،قمت :ثع ماذا؟ قاؿ :بخ الػالجيغ"

(التخمحؼ ،د.ت ،)213 :كقػؿ األميغ كحلظ ":الخحع شجشة مغ الخحسغ ،فقاؿ هللا :مغ كصمظ كصمتو،
كمغ قصعظ قصعتو".

ه .تحسل السدؤولية :تحسل الذخز نتيجة كق اخراتو كاختياراتو كالتداماتو العسمية مغ الشاحية اإليجابية
كالدمبية أماـ هللا في الجرجة األكلى ،كأماـ ضسيخه في الجرجة الثانية ،كأماـ السجتسع في الجرجة الثالثة.
(الفػزاف ،)31 :2001 ،يقػؿ تعالى ":ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ
(يوسف ،)٥٥ :كقػلو ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ يونس ١٧ :كفي الدشة الذخيفة قػؿ خيخ
اع في أىمو كىػ مدؤكؿ عغ
اع كىػ مدؤكؿ عغ رعيتو ،كالخجل ر ٍ
اع ،ككمكع مدؤكؿ ،فاإلماـ ر ٍ
البذخ":كمكع ر ٍ
اع في ماؿ سيجه كىػ مدؤكؿ عغ
رعيتو ،كالسخأة راعية في بيت زكجيا كىي مدؤكلة عغ رعيتيا ،كالخادـ ر ٍ

رعيتو"( .البخارؼ)188 :2003 ،

أدوار تخسيخ الكيم اًلجتساعية في السجتسع( :جخادات)49 :1997 ،
 .1تػقع في األفخاد حب االنتساء كاالنجماج في مجتسعيع.

 .2تداعج األفخاد عمى أف يكػف ليع دكر فعاؿ في حفع تخاث السجتسع كتصػيخه.

 .3الؿيع االجتساعية ضخكرية لمتساسظ االجتساعي كالػحجة القػمية كاالجتساعية كتداعجىع في خمق
كحجة فكخية تؤدؼ إلى التفاعل كت اخبط السجتسع كتساسكو.
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 .4الؿيع االجتساعية ىي رمػز أك صػر السجتسع في عقػؿ األفخاد ،فيي تػجو الدمػؾ بصخؽ مختمفة،
حيث تػجو إلى أخح مػاقف معيشة مغ القزايا االجتساعية.

 .5تشسية إحداس الفخد بخكح السدؤكلية االجتساعية كتخسيخ دكره اإليجابي الفعاؿ في تصػيخ حياة

الجساعة كتحديغ مدتػاىا كصػف تخاثيا االجتساعي كالسداىسة بفعالية في درء السخاشخ السادية
كاالجتساعية التي تيجد كيانيا كتدتيجؼ سالمتيا.

 .6تشذئة الذباب عمى غخس ؾيع العسل لخيخ السجتسع ىػ جدء مغ رسالة السعمع في الحياة ،كبالتالي
يكػف الفخد عزػ نافع في مجتسعو يتقبل الخيخ كيجعػ لو كيكخه الدخ كيشيي كيبتعج عشو.

 .4الكيم العمسية :إف الؿيع العمسية تداعج الفخد عمى التفكيخ ؼيسا يدعى أف يفعمو ،كعمى التفكيخ في
األساليب كالػسائل التي يختارىا في السػقف السذكل ،كمغ ىشا تجج أف ىشاؾ عالقة كثيقة بيغ التفكيخ

سميسا البج أف تكػف لجيو رغب ًة ممح ًة في السعخفة
ًا
العمسي كالؿيع العمسية ،فالفخد الحؼ يفكخ
تفكيخ ً
عمسيا ً
كالفيع ،كسا أنو يكػف كثيخ مغ التداؤؿ عغ األشياء كالطػاىخ كاألحجاث التي حػلو ،كيدتخجـ السشصق

الدميع في التفكيخ ناب ًحا لمخخافات كلجيو الخغبة في اإلثبات كالتحقق بذتى الصخؽ مغ الشتائج التي
يتػصل إلييا عغ شخيق العمع (بجكؼ ،)95 :1996 ،لحا تكسغ أىسية الؿيع العمسية في إكداب الصمبة

نسط التفكيخ العمسي الحؼ يسكغ أف يذكل اتجاىاتيع العمسية ،مسا يشعكذ عمى سمػكيات الصمبة أكاف

ذلظ بتػجيو تفكيخىع إلى التفكيخ الخالؽ كالبشاء ،أك بديادة الػعي بؿيسة العمع ،كبأىسية تصبيقاتو في

شؤكف الحياة اليػمية( .خدعمي)124 :2009 ،

كمغ األدلة القخآنية ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ (العلق)٥ – ٩ :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ (النحل)٧١ :
أما مغ الدشة الشبػية الذخيفة ،قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع( :مغ تعمع عمساً مسا يبتغي بو كجو هللا

تعالى ،ال يتعمسو إال ليريب بو عخضاً مغ الجنيا ،لع يجج عخؼ الجشة يػـ الؿيامة) (أبػ داككد ،ج:67

)366

ومن الكيم العمسية الفخعية ما يمي( :الشػح)6 :2007 ،

أ .التخصيط :كتعشي ىحه الؿيسة تحجيج اليجؼ قبل البجء بعسل ما ،فبجكف ىجؼ ال يكػف لمتفكيخ أؼ معشى
كذلظ بخسع خصة عسل تتزسغ مخاحمو ،كالحؼ يفتخض تخابصيا مع بعزيا البعس.

ب .األمانة العمسية :كىي ؾيع تتخجع مغ خالؿ سمػكيات يتبشاىا الصمبة ،كيدتجؿ عمييا مغ خالؿ كتابة
السالحطات كتجكي شيا كاالعتخاؼ بفزل اآلخخيغ ،كجيػدىع كاألخح بجسيع السعمػمات كالبيانات عشج عسل
التعسيسات كعجـ إنكار فزل الباحثيغ كالعمساء كندب األفكار إلى نفدو.
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ج .تقبل الشقج :كىي أف يتستع الصمبة بتقبل انتقادات اآلخخيغ كعجـ إىساليا كاالستيتار بيا كاالستفادة مشيا

ف
بشاء عمى ىحه االنتقادات كأال يعتبخىا إىانة شخرية.
بجك تحمخ كالتعجيل في مػاقفيع ً
د .حب اًلستصالع :كىي ؾيع تتخجع مغ خالؿ سمػكيات يتبشاىا الفخد مغ أىسيا أنو ال يقبل التفديخات

الغامزة لألشياء ،كيؤمغ بأىسية العمع في عسمية التشبؤ كيدتخجـ الصخؽ العمسية في عسميات التفكيخ
كيحخص عمى االعتخاؼ بأنو ال حجكد لألسئمة ،كسا يحخص عمى التداؤؿ عغ جسيع األشياء التي تحجث

ميتسا بالكػف مغ أجل كذف الحؿيقة ،كييتع بالقخاءة كاالشالع كالسشاقذة كاالستفدار.
حػلو ً
ق .اليقيشية :كتتبيغ ىحه الؿيسة مغ عجـ قبػؿ كخة ما إال إذا تػافخ دليل عمى صحتيا سػاء أكاف ىحا الجليل

تجخيبي أك إحرائي أك مشصقي كصاحب الخؤية العمسية ال يتأثخ بالذعارات كالعبارات الخنانة كالسشسقة،
دائسا مغ الػقػع في الخصأ.
كيشطخ لمسعارؼ نطخة إيجابية كمتصػرة مع أخح الححر ً
مقشعا
ك .العقالنية :كتتسثل في مقجرة الفخد عمى اختيار اآلراء الدائجة بحىغ ناقج ،فال يقبل إال ما يبجك لو ً
عمى أسذ عقمية كعمسية ،كىػ عمى الشؿيس مغ الفكخ الخخافي الحؼ يأخح باألحجاث التي ال تدتشج إلى
كىسيا.
بخىاف يقبمو العقل الدميع لمتخمز مغ السذكالت التي تػاجيو
تخمرا ً
ً
كمغ ىشا يسكغ القػؿ بأف الؿيع العمسية تشبثق أىسيتيا في حياة الفخد باعتبارىا مػجيات لمدمػؾ العمسي لمفخد

عجدا مغ مرفػفة الؿيع التخبػية كمشيا الؿيع
كسا تشبثق أىسيتيا لصالب العمع الحؼ مغ السفتخض أف يستمظ ً
العمسية ،ليكػف لجيو القجرة عمى غخسيا لجػ األجياؿ التي يتػلى تخبيتيا كتعميسيا في السدتقبل كتديع
بشريب كافخ في تكػيغ شخريتو.

 .5الكيم الدياسية :كىي مجسػعة الؿيع التي تدعى لبشاء كتشطيع السجتسع ،كتعسل عمى إعجاد اإلنداف
الرالح الحؼ يحافع عمى مرالح مجتسعو كأمتو العخبية كاإلسالمية كيقف ضج أعجائو ،كيعبخ عشيا
باىتساـ الفخد بالشذاط الدياسي كحل مذكالت الجساىيخ ،كالشزاؿ مغ أجل بالده كبالد السدمسيغ.

(العخجا)13 :2001 ،

كتأتي أىسية الؿيع الدياسية مغ أجل عسمية لشقل كإبالغ حاجات السػاششيغ إلى الحكػمة ،كالتأثيخ عمى

سمػؾ الحكاـ ،كالزغط عمييع ليعسمػا كفق ىحه األكلػيات ،كبيحا تتدع فخص السذاركة فتقل عسميات

استغالؿ الدمصة كالذعػر باالغتخاب ،إذ تقػـ السؤسدات التعميسية الخسسية مغ خالؿ الكتب الجراسية في
غخس الؿيع الدياسية لجػ الصالب كمشيا التخبية القػمية،،إلخ ،باإلضافة إلى كافة الكتب حػؿ الجغخاؼيا

العخبية كاإلسالمية ،كبحلظ تشعكذ الؿيع كاالتجاىات التي يكتدبيا الصالب في حياتو التعميسية( .الشذاط،
)109 :1992

ومن أىم الكيم الدياسية الفخعية ما يمي:

أ .العجل :كىي حالة كقػة لمشفذ تدػس الغزب كالذيػة كتحسميا مقتزى الحكسة كتجفع الفخد إلى
تجاكز كل العربيات التي يسكغ أف تقػد إلى الطمع كالجػر كتجفع الفخد إلى إعصاء كل ذؼ حق حقو

كلػ كاف حداب نفدو( .فيسي.)22 :1999 ،
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ب .الحخية :كىي انصالؽ الفخد كالسجتسع بكل شاقة دكف تقييج أك إعاقة في سبيل تحقيق ما يخاه حًقا لو
دكف أف يخالف حجكد شخع هللا ،كتجخل ضسغ ؾيسة الحخية حخيات مثل حخية الفكخ كالخأؼ كالشقج
كالتعبيخ ،كحخية التسمظ كالترخؼ إلى غيخ ذلظ مغ األمػر( .بكخ)153 :1983 ،

أصال مغ أصػؿ األحكاـ الذخعية في اإلسالـ
ج .الذهرى :كىي مذتقة مغ مبجأ اإلجساع الحؼ يعتبخ
ً
كقاعجة مغ قػاعج الحكع كعميو تقػـ الجيسقخاشية (درباشي)126 :2004 ،

د .السذاركة باًلنتخابات :كىي مجػ االىتساـ بالسذاركة باالنتخابات كاإلدالء برػتو كأف يكػف لو دكر
فعاؿ في اختيار مغ يسثمػنو سػاء في السجالذ السحمية أك حتى الذعبية كحتى في مجالذ الصمبة.

ق .الهحجة الهششية :كىػ انزساـ األفخاد إلى مجتسعيع كالتسدظ بسبادئو كاالنجماج ؼيو كالعسل عمى رفعتو
كالجفاع عشو كإيسانو الذجيج بأف قػة األمة تشبع مغ كحجتيا.

ك .السداواة :كجػد يقيغ تاـ لجػ الفخد بأنو ال يختمف عغ باقي أفخاد مجتسعو مغ حيث أصل خمقتيع،

جسيعا متداككف مع بعزيع في أنيع قج خمقػا مغ شيغ الزب (سسارة ،)147 :2000 ،كتجؿ
كأنيع
ً
ؾيسة السداكاة عمى أف التفاكت إنسا يكػف ؼيسا لإلنداف عسل أك إرادة ؼيو ،كليذ ؼيسا ال رأؼ كال إرادة

كال عسل لو ؼيو( .األسسخ)247 :1997 ،

ز .اًلنتساء :مجػ شعػر الفخد باالرتباط الػثيق بػششو كالػالء لو كاعت ادزه بو كبقػميتو العخبية كاإلسالمية
كشعػره باألماف ؼيو كحدنو لسا يريبو مغ مرائب كأزمات ،كفخحتو لسا يحققو مغ إنجازات ككخاىيتو

لسغ يقجـ عمى خيانة بمجه كمحاكلتو تقجيع كل ما يديع في تقجمو( .درباشي)126 :2004 ،

أىسية الكيم الدياسية( :محسػد)350 :1994 ،

 .1تشؿية الفكخ الدياسي لمفخد مغ السغالصات التي أكقعيع بيا أعجاء اإلسالـ ،كالتي مغ أبخزىا إشالؽ

عجد مغ الذعارات الخادعة الجػاء ،كبحلظ يكػف دكرىع تشؿية أفكار األفخاد مغ ىحا الباشل

كترحيحيا.

 .2لمؿيع الدياسية دكر بارز في صقل شخرية الفخد ،حيث تعسل عمى تسكيغ الخد مغ مسارسة حقػقو
حياة تسكشو مغ تحقيق كخامتو اإلندانية كمرالحو كالتأكيج عمى ضخكرة
كأداء كاجباتو الدياسية ليحيا ً
أدائيا ،كمشيا ما يمي:

أ .تجريب الفخد عمى مسارسة الحقػؽ كالػاجبات داخل مجتسعو إلكداب السيارات.

ب .إدراؾ الفخد مفيػـ التخبية الدميسة القائسة عمى احتخاـ السجتسع كتقاليجه.

ج .احتخاـ أداء كآراء اآلخخيغ حتى كلػ اختمفشا معيع كتعسيق مفيػـ إف االختالؼ بالخأؼ ال يفدج لمػد
قزية.

د .تديع الؿيع الدياسية في تغييخ بؤرة االىتساـ لجػ الذباب مغ االىتسامات السحمية إلى االىتسامات
الػششية ثع االىتسامات القػمية كاإلندانية.

ق .إكداب األفخاد القجرة عمى مسارسة الجيسقخاشية في تدييخ أمػرىع الحياتية.
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كمغ ىشا يسكغ إدراؾ أىسية الؿيع الدياسية مغ خالؿ تعسيق ىحه الؿيع في نفػس األفخاد كفيع الدػاد
األعطع مغ السجتسع لبشاء السدتقبل ،فيع بحاجة إلى مغ يأخح بأيجييع مغ أجل نبح ؾيع الفخقة كالتعرب

كتعسيق ؾيع الػحجة كاالنتساء كالػالء لمػشغ.

 .6الكيم الجسالية :ىي التي تعبخ عغ اىتساـ الفخد كميمو إلى ما ىػ جسيل ،مغ ناحية الذكل ،أك التػافق،

ٍ
تقجيخ بتكػيشو كتشديقو كاندجامو كتػافقو الذكمي (الدبػف:2010 ،
كالشطخ إلى العالع السحيط بو نطخة

.)118

كتعج الحاجة إلى الؿيع الجسالية ليدت مغ باب الكساليات لإلنداف كسا يترػرىا البعس ،كإنسا ىي حاجة

أساسية فصخية مػركثة يػلج اإلنداف مدكد بيا ،فكسا يحتاج أحجنا أف يخبي عقمو كيخبي نفدو كيخبي جدجه

ىػ بحاجة إلى الجساؿ كالمحة كالستعة ،حيث تسثل الفشػف كالجساليات الػاجية الحزارية ألؼ مجتسع كلكغ

مغ السالحع أف السجتسع الغدؼ بسا ؼيو السجتسع الفمدصيشي يعاني ما يدسى باألمية الجسالية كالفشية كالتي

تطيخ آثارىا في سمػكيات األفخاد اليػمية( .الجخجاكؼ)4 :2011 ،

وتتسثل أىسية الكيم الجسالية في السجتسع بسا يمي( :الجخجاكؼ)14 :2011 ،

 .1إدراؾ العالقات بيغ الكائشات أك الخالئق بعزيا البعس.
 .2التسييد بيغ األشكاؿ كاأللػاف كاألحجاـ.

فشانا عغ شخيق تشسية التحكؽ لمفغ.
 .3استغالؿ اإلمكانيات البذخية في اإلنداف لكي تجعل مشو
إندانا ً
ً
 .4إنساء عاشفة الجساؿ الكامشة في الشفذ مغ خالؿ تقجيخنا لو.
 .5تشسية القجرة عمى تقجيخ الجساؿ كتذجيع األفخاد عمى االبتكار كاإلبجاع إف كجج فييع.

كمغ ىشا يخػ الباحث مجػ أىسية الؿيع الجسالية فيػ جدء مغ العقيجة ،كالتخبية الجسالية ال تقل أىسيتيا عغ
التخبية الخكحية أك التخبية الخمؿية أك العقمية كالجدجية ،ألف كل أنػاع التخبية تيتع باإلنداف كىػ ركح كجدج،

كخمق كعقل ،فالحاجة إلى التخبية الجسالية ليدت مغ باب الكساليات لإلنداف كسا يترػرىا البعس ،كإنسا

ىي حاجة أساسية فصخية مػركثة يػلج اإلنداف مدكد بيا.

 .7الكيم اًلقترادية :كتتزسغ االىتساـ بالسشفعة االقترادية كالسادية ،كالدعي إلى الساؿ كالثخكة ،كزيادتيا
عغ شخيق اإلنتاج ،كاستثسار األمػاؿ ،كىي تسثل نسط رجل األعساؿ كاالقتراد ،كيعبخ عشيا اىتساـ
اقتراديا ،كيتسيد األشخاص الحيغ تدػد عشجىع ىحه الؿيسة بشطخة عسمية
الفخد ،كميمو إلى ما ىػ نافع
ً
(الجالد.)19 :2007 ،
كعخفيا األغا بأنيا مجسػعة الؿيع التي تحث اإلنداف عمى تحسل السدئػلية عمى الشفذ ،كالساؿ كالػقت،

كإتقاف العسل ،فإذا ما آمغ بيا انعكدت عمى ترخفاتو ،كىي تعسل عمى إسعاده في الحياة الجنيا ،كتعجه

بالفػز باآلخخة (األغا.)53 :2010 ،
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ومن أىم الكيم اًلقترادية ما يمي:

أ .السحافطة عمى السستمكات العامة :كتطيخ مغ خالؿ مجسػعة مغ األنذصة الدمػكية التي يسارسيا

ؽ
بجءا مغ حث
الفخد كتذيخ إلى حخصو عمى السستمكات العامة كالعسل عمى الحفاظ عمييا بصخ متعجدة ً
اآلخخيغ عمى ذلظ أك مغ خالؿ محاكلة لفت نطخ السخالفيغ أك بإبالغ الجيات السدؤكلة عغ ذلظ
كيطيخ ىحا في سمػكو كتعامالتو اليػمية.

ب .قيسة تخشيج اًلستيالك :كىػ االستغشاء عغ الفزػؿ كاالكتفاء بالزخكرات ،فال يػجج بيغ األفخاد غيخ

مذبعا لحاجات ضخكرية ،ال يسكغ االستغشاء عشيا ،كقج يكػف
مدتيمظ ،كقج يكػف االستيالؾ
ً
مذبعا لحاجات ثانػية ،كىحا ىػ استيالؾ الكساليات ،فالسقرػد ىػ االبتعاد عغ التخؼ
االستيالؾ
ً
كالسبالغة كالتكمف في استخجاـ السػارد السادية كالبذخية كالعسل عمى استغالليا االستغالؿ األمثل.

(مخسي كالشػرؼ)145 :1997 ،

ج .إتقان العسل :كىي مجػ قجرة الفخد عمى أداء األعساؿ السػكمة إليو بجكف أؼ خمل فييا كأدائيا عمى
أكسل كجو( .الغدالي)144 :1980 ،

د .تشطيم الهقت :كىػ السيارة كالقجرة عمى استغالؿ الػقت بكفاءة أعمى بحيث يشتج الفخد أكثخ في كقت
أقل كبجرجة مشاسبة مغ اإلتقاف ،فالػقج جدء ال يتج أد مغ الثقافة كالجيغ ،فقج أكحى اإلسالـ بأىسية الػقت

مغ خالؿ مػاعيج الرالة كالعبادات كضخكرة االلتداـ بو حيث ربط العبادات بأكقات معيشة مثل الرياـ،
قاؿ تعالى ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙﱠ (البقرة( ٩١٥) :أبػ سمصانة:2000 ،
)11

أىسية الكيم اًلقترادية:
كيذيخ (نرار )101 :2006 ،إلى أىسية الؿيع االقترادية كىي عمى الشحػ التالي:
 .1تػجيو الذباب نحػ إشباع حاجاتيع السختمفة بصخ ٍؽ مذخكعة.
بجال مغ االتكالية كالتػاكل.
 .2تشسية ؾيع اإلخالص كاالعتساد عمى الحات ً
 .3تذجيع ؾيع العسل الجاد كصخيق لتحديغ مدتػياتيع االقترادية.

بجال مغ الجيػد الفخدية الزعيفة.
 .4تعديد التػجو الجساعي كالسذاريع الجساعية ً
 .5الجعػة الحتخاـ مبجأ السمكية الخاصة كالحفاظ عمى السستمكات العامة.

كمغ ىشا يخػ الباحث مجػ أىسية الؿيع االقترادية ،كالعسل عمى تعسيق مفاـيسيا مغ خالؿ عجة كسائل،

حياة كخيس ًة.
مسا يشعكذ بذكل إيجابي عمى أفخاد السجتسع كيكفل ليع ً
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أىجاف تعديد الكيم التخبهية في السيجان التخبهي:

تحجث (أبػ ناصخ )53 :2013 ،عغ أىجاؼ تعديد الؿيع كسا يمي:

 .1السداىسة في تحقيق الشسػ االجتساعي لمستعمع ،عغ شخيق تكػيغ الذخرية اإلسالمية الستكاممة،
التي تعخؼ ما ليا مغ حقػؽ ،كما عمييا مغ كاجبات.

 .2السداىسة في تحقيق الشسػ الجدسي لمستعمع ،كذلظ عغ شخيق تعػيج الستعمع السحافطة عمى الشطافة
الذخرية العامة.

صالحا يختبط بػششو ،كيعتد بو ،كيزحي مغ أجمو.
إندانا
 .3بشاء الذخرية الستكاممة لمستعمع؛ ليربح
ً
ً
 .4تخسيخ الؿيع االجتساعية البشاءة :كالتعاكف ،كالسشافدة الذخيفة ،كخجمة السجتسع.
 .5احتخاـ العسل كالعامميغ ،كتقجيخ ؾيسة العسل.

 .6تخبية الستعمع عمى االعتساد عمى الشفذ ،كالخذػنة ،كتحسل السدؤكلية.

 .7تمبية الحاجات االجتساعية كالشفدية لجػ الستعمع :كالحاجة إلى االنتساء ،كالرجاقة ،كتحقيق الحات،
كالتقجيخ ،كمداعجة الستعمع عمى التخمز مغ بعس ما يعانيو مغ مذاكل :كالقمق ،كاالضصخاب،

كاالنصػاء.

 .8تعػيج الذباب تحسل السدؤكلية ،كاالعتساد عمى الشفذ ،كالذعػر بالحاجة إلى العسل الجساعي.
نافعا لشفدو كلسجتسعو.
 .9معالجة مطاىخ االنصػاء ،كالتصخؼ ،كاالنحخاؼ ،بحيث يربح
عزػا ً
ً
 .10إبخاز ركح التشاصح بيغ أفخاد السجتسع ،كالتالحع ،كالتكافل ،كالتعاكف.

أىجاف تعميم الكيم في العمهم الصبيعية:

ييجؼ تعميع الؿيع في مادة العمػـ كغيخىا مغ العمػـ اإلندانية إلى تحقيق عجة غايات ،ذكخ مشيا (الديػد،

 )27-26 :2006ما يمي:

 .1تػجيو القػؿ كالفعل كالدمػؾ الرادر عغ األفخاد في السػاقف السختمفة ،كسعيار عاـ.

 .2الػصػؿ إلى التكامل ،أك التزامغ في السجتسع ،مغ خالؿ ندق الؿيسة العامة ،التي تعصي شخعية
لسرالح أىجاؼ الجسعية ،كتحجد السدؤكلية.

 .3بشاء الذخرية الفخدية.

 .4العسل عمى تشطيع السجتسع ،كضبصو ،كاستس اخره ،كالسحافطة عمى البشاء االجتساعي لو.

 .5الحفاظ عمى ىػية السجتسع ،كثقافتو ،فمكل مجتسع ىػيتو الثقاؼية السسيدة التي تعسل عمى الحفاظ
عمييا.

 .6مداعجة الفخد عمى التكيف مع األكضاع السدتججة.

 .7السداىسة في حل الرخاعات ،كاتخاذ الق اخرات ،كذلظ كػنيا تسثل مجسػعة مغ السبادغ التي يتعمسيا
الفخد؛ لتداعجه عمى االختيار بيغ البجائل السختمفة.
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مكانة الكيم في مشاىج العمهم العامة:

يكتدب مػضػع الؿيع أىسي ًة خاص ًة في عالقتو بالسشاىج التخبػية؛ باعتبار السجرسة حامي ًة لمؿيع السثمى،
كسمػكا ،عبخ البخامج التعميسية ،كالسشاىج التخبػية الفعالة ،كالقابمة
كتعدزىا لجػ الستعمسيغ معخف ًة كثقاف ًة
ً

لمتصبيق ،مسا يجعل السجرسة ججيخًة بالػد كاالحتخاـ كالتقجيخ ،فالسشياج ىػ الخكيدة األساس التي تبشى عمييا
أىجاؼ السدتقبل (أبػ العيشيغ.)76 :1988 ،
فالسشياج ىػ جسيع األنذصة كالسعارؼ كالدمػكات التي يقػـ بيا الستعمسػف ،ككحا الخبخات التي يكتدبػنيا،
بإشخاؼ السؤسدة كتفيجىع في الحياة ،فيػ ندق مخكب مغ مجسػعة مغ العشاصخ الستجاخمة :أىجاؼ

كمزاميغ ،كمخامي كغايات ،ككسائل تعميسية ،كشخائق تخبػية ،كتقػيع ،كاختبارات،،،،إلخ ،كيؤثخ كل

ٍ
عشرخ في اآلخخ ،كعميو يشبغي أف تكػف السشاىج كاسع ًة سعة الحياة ،تدتجيب لمستغيخات كالسدتججات.
فعال ،ؼيجب أف نعمسو كنغخس ؼيو الؿيع الشبيمة ،مغ خالؿ مشاىج تخبػية ناجعة.
كإذا أردنا أف نكدبو ً

إف نجاح العسمية التخبػية يحتاج إلى مشاىج مجركسة ،تقػـ عمى أساس التػفيق بيغ ثقافة السجتسع
كمتصمباتو ،كبيغ مدتججات العرخ ،مشاىج تخاعي ميػؿ الستعمسيغ كحاجاتيع كحاجات السجتسع ،كتجيب

عمى قزايا العرخ ،كتخسخ الؿيع في الشاشئة (أبػ سمصاف كبجر.)32 :2018 ،

كمغ مشصمق الحخص عمى تجاكز نسصية تمقي السعخفة ،كصػًال لسا يجب أف يكػف مغ إنتاجيا،
ٍ
اع لمعجيج مغ السشصمقات التي تحكع رؤيتشا لمصالب الحؼ نخيج ،كلمبشية السعخؼية كالفكخية
كباستحزار ك ٍ

ٍ
فمدصيشي
مجتسع
بإشار قػامو الػصػؿ إلى
الستػخاة ،جاء تصػيخ السشاىج الفمدصيشية كفق رؤية محكػمة
ٍ
ٍ

مستمكا لمؿيع كالعمع كالثقافة كالتكشػلػجيا ،كتمبية الستصمبات الكفيمة بجعل تحقيق ىحه الخؤية حؿيق ًة كاقع ًة،
ً
كىػ ما كاف لو ليكػف لػال التشاغع بيغ األىجاؼ كالغايات كالسشصمقات كالسخجعيات ،فقج تألفت كتكاممت
بػيا كفكخًيا (أبػ غالي.)54 :2013 ،
تعبيخ عغ تػليفة تحقق السصمػب
ليكػف الشتاج ًا
معخؼيا كتخ ً
ً
ويخى الباحث أن العالقة بين الكيم والتخبية تتسثل في الشقاط التالية:

 .1أف التخبية ىي عسمية ؾيسية ما داـ ىجفيا تشسية الفخد إلى مدتػػ أفزل.

 .2أف بشاء الؿيع ليدت مدؤكلية مؤسدة تخبػية ،بل ىي مدؤكلية مذتخكة بيغ جسيع كسائط التخبية في
مختمف مػاقعيا.

 .3أف بشاء الؿيع مدؤكلية جسيع جػانب العسل التخبػؼ في كمياتو كجديئاتو.
صا يذتخؾ في جسيع كسائط التخبية.
 .4أف بشاء الؿيع يتصمب تخصي ً
 .5أف الؿيع ىي التي تػجو العسمية التخبػية لسا يسكغ أف تكػف عميو.

نتاجات تعمم العمهم العامة:

معارؼ كميار ٍ
ٍ
ٍ
معيغ ،كىي
لسشياج
ات كؾي ٍع في دراستو
كتعخؼ عمى أنيا كل ما يكتدبو الستعمع مغ
ٍ
خرائز عامة يكتدبيا الستعمع ،كتتسحػر ضسغ مجاالت ثالثة ،كىي (األستاذ كالمػلػ:)64 :2017 ،
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 .1نتاجات عامة :كىي ميارات الفشػف العقمية (نتاجات القجرات العقمية العميا كالتفكيخ) :بحث ،كتحميل،
كحل مذكالت ،كالتفكيخ اإلبجاعي ،كالتفكيخ الشاقج.

 .2نتاجات عائمة التخرز :حيث تشتسي العمػـ العامة لمسباحث العمسية ،كمغ نتاجات عائمة التخرز:
البحث العمسي ،كالتفكيخ العمسي كالسشصقي ،كالسشيجية التحميمية.

 .3نتاجات التخرز :نتاجات تعمع مادة العمػـ العامة كتذتسل عمى الفيدياء كالكيسياء ،كالعمػـ الحياتية،
كالثقافة العمسية.

الشتاجات الخاصة في تعمم العمهم العامة:

يتهقع أن تتحقق األىجاف الخاصة اآلتية لجى الستعمم بعج إتسامو السخحمة األساسية (األسصل:2007 ،

:)76

ٍ
بكل مغ السفاـيع الكبخػ اآلتية :اإلنداف ،الشباتات ،الحيػانات ،السادة
 .1اكتداب معخفة عمسية تتعمق ّ
كالصاقة ،البيئة ،األرض كالكػف ،الغالؼ الجػؼ كاألرصاد الجػؼية ،االتراالت ،العمع كالثقافة
كالسجتسع كتػضيفيا في فيع البيئة كحسايتيا.

 .2تػضيف السعخفة العمسية الستعمقة بيحه السفاـيع في فيع البيئة كحسايتيا كاستثسارىا ،كفي تفديخ ضػاىخ
شبيعة ،كفي حل مذكالت حياتية.

 .3اكتداب كت شسية عسميات العمع مثل :السالحطة ،كالترشيف ،كاالتراؿ كالؿياس كالتجخيب كاالستقخاء
كاالستشتاج كالتشبؤ ،كصياغة الفخضيات ،كعدؿ الستغيخات كضبصيا.

 .4امتالؾ ثقافة عمسية كثقاؼية مالئسة لفيع اآلثار الستبادلة لكل مغ العمع كالثقافة كالسجتسع كالبيئة،
كتداعج في اتخاذ قخارات كاعية مختبصة بالجراسة السدتقبمية ،كباستخجاـ الثقافة ،أك باالختيار مغ

مجاالت العسل كأنػاع السيغ الستػافخة.
ٍ
ٍ
عمسية كتشسيتيا مثل :حب االستصالع ،كالسثابخة ،كالجقة ،كالسػضػعية ،كاألمانة
اتجاىات
 .5اكتداب
العمسية ،كاالنفتاح الحىشي ،كالتذكظ العمسي ،كنحػ تعمع العمػـ كاستخجاميا في حل السذكالت الحياتية،

كنحػ البيئة العالسية بذكل عاـ ،كنحػ البيئة الفمدصيشية بذكل خاص.

 .6اكتداب ميػؿ عمسية كتشسيشيا مثل :السصالعة ،كاالشتخاؾ في األنجية العمسية ،كأنجية حساية البيئة،
كغيخىا مغ الشذاشات الالصؽية السػجية لمعمػـ.

 .7تشسية الحذ الجسالي :مغ خالؿ السالحطة الجؾيقة كالسدتسخة لمصميعة ،كالتفاعل اإليجابي معيا كتشسية
اإلحداس بالسدئػلية تجاه البيئة كالسجتسع.

 .8اكتداب أكجو التقجيخ السشاسبة :مثل تقجيخ عطسة هللا في خمق الكػف ،كتشطيسو ،كتقجيخ العسل اليجكؼ
ٍ
ٍ
بػجو
بػجو عاـٍ ،كالعمساء العخب كالسدمسيغ
كمسارستو ،كتقجيخ العامميغ ؼيو ،ككحلظ تقجيخ دكر العمساء
ٍ
خاص ،في التقجـ العمسي كالتكشػلػجي.

 .9الكذف عغ ميػؿ الصمبة كتعديد ثقة الصالب بشفدو ،كتقبمو لحاتو ،كالتفاعل مع اآلخخيغ.
37

 .10اكداب الصمبة ميارات التفكيخ العميا :الشاقج كاإلبجاعي ،كحل السذكالت كتػضيفيا في الحياة اليػمية.

 .11تدكيج الصمبة بسيارات استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة ،كتػضيفيا في الحرػؿ عمى السعخفة كتصبيقيا
عسميا في جػانب حياتيع اليػمية.
ً
كقج استفاد الباحث مغ تمظ الشتاجات في بشاء أداة التحميل ،كاشتقاؽ السؤشخات السشاسبة لكل مجاؿ خاصة

الشتاج (.)9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4

قياس الكيم التخبهية:

كألف الؿيع التخبػية تعتبخ مغ األىجاؼ الػججانية ،فإف ؾياسيا ليذ بشفذ الديػلة الستاحة التي لألىجاؼ

تأكيجا عمى
كثيخ أف السشاىج كأساليب التعميع السجرسية ،أكثخ
السعخؼية ،كلعل ذلظ ىػ ما جعمشا نالحع ًا
ً
األىجاؼ العقمية -السعخؼية مغ األىجاؼ العاشؽية -االنفعالية ،كقج يعػد ذلظ إلى سخعة اكتداب األىجاؼ
السعخؼية كسيػلة ؾياسيا ،كتػافخ األدكات الالزمة لتقػيسيا ،بالسقارنة مع ما تتصمبو األىجاؼ العاشؽية في
ىحا السجاؿ ،كتػافخ األدكات الالزمة لتقػيسيا ،كقج يعػد ذلظ إلى إجساع الشاس عمى األىجاؼ السعخؼية

أكثخ مغ إجساعيع عمى األىجاؼ العاشؽية؛ بدبب تشػع اتجاىاتيع كؾيسيع كعقائجىع.

كعمى اعتبار أف الؿيسة يسكغ ؾياسيا مغ خالؿ مؤشخ االتجاىات كالدمػؾ ،كبالتالي فإف الؿيسة تحجد

ائيا ،إما مغ خالؿ دراسة الدمػؾ كما يشصػؼ عميو مغ إقجا ٍـ كإحجا ٍـ عغ أنذصة معيشة ،أك مغ خالؿ
إجخ ً
ٍ
ٍ
تفزيل لجػ ٍ
ضسشيا
معيشة مغ الحياة ،صخاحة مغ خالؿ األلفاظ كالعبارات ،أك
انب
ما يعبخ عشو الفخد مغ
ً
مؤسدا عمى ذلظ كعمى
كسا يطيخ في سمػؾ الفخد ،كلعل ىحا ىػ ما أعصى لمؿيع التخبػية تعخ ًيفا
ً
بسزاميغ ك ٍ
ٍ
اقعية،
خرائريا الستقجمة سابًقا ،كىػ أف الؿيع ىي مجسػع ًة مغ األحكاـ السعيارية السترمة

يكتدبيا الفخد مغ خالؿ انفعالو كتفاعمو مع السػاقف كالخبخات السختمفة ،كيذتخط أف تشاؿ ىحه األحكاـ
ٍ
ٍ
ٍ
معيشة؛ حتى تتجدج في سياقات الفخد الدمػكية أك المفطية أك اتجاىاتو
اجتساعية
جساعة
قبػًال مغ
ٍ
كال مغ (األسصل،
كاىتساماتو ،كلحلظ مغ أىع الصخؽ لؿياس الؿيع التخبػية
بذكل إجخائي حدب ما أكرده ً
( ،)2007األغا( ،)2010 ،الجالد )2007 ،كالتالي:
 .1السذاىجة أو السالحطة السشطسة:

ألنيا تصمعشا عمى مطيخ الدمػؾ دكف إمكانية تدييفو ،كىي مشاسبة لمتالميح في ىحا الدغ مغ السخحمة
ٍ
أيزا لجراسة
االبتجائية ،بخاصة عشجما ال يسكشيع الػصف المفطي لمدمػؾ السخاد االستفياـ عشو ،كتدتخجـ ً
الدمػؾ األخالقي كسا في أعساؿ جاف بياجيو ،كغيخه مغ السيتسيغ بجراسة سمػؾ األشفاؿ كاتجاىاتيع،
كذلظ بجانب االختبارات ،كيكػف ذلظ في حج ِخة الجر ِ
اسة كفي أماكغ المعب كتجسعاتيع ،كىحه الصخيقة لعميا
كثيخ عمى الؿياس الكسي لمطػاىخ مغ خالؿ استخجاـ االختبارات.
تكػف نادرة االستخجاـ العتساد الباحثيغ ًا
 .2السقابمة الذخرية:
مػقف مػ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
شخؼ ٍ
اجية حدب خص ًة
آخخ (التمسيح) ،في
شخؼ إلى
مجسػعة مغ األسئمة يػجييا
كتعتسج عمى
ٌ
كثيخ في مجاؿ ؾياس الؿيع،
محجدة؛ لمحرػؿ عمى السعمػمات عغ سمػؾ ىحا الصخؼ ،كىي تدتخجـ ًا
ً
38

أشكاال مشيا تقجيع القرز لألشفاؿ كشمب إكساليا ،تذتسل عمى ص اخ ٍع
بالسقارنة بصخيقة السالحطة ،كتأخح
ً
بيغ ؾيستيغ مغ الؿيع األخالؾية ،كمغ ذلظ أسمػب الخسػمات كصخ ٍ
يقة لتقجيخ ؾيع األشفاؿ الحيغ ال يسكشيع

التعبيخ المغػؼ الجيج ،بأف يخسع الصفل األشكاؿ السحببة إلى نفدو ،عمى أنيا تعكذ ؾيسو كاتجاىاتو ،كقج
تكػف الرػرة مرحػب ًة بدؤ ٍ
اؿ مصمػب اإلجابة عميو.
 .3أسمهب تحميل السزسهن:

ككسيا ،كذلظ بتحميل مزسػف
كمشطسا
كصفا
كيدتخجـ لػصف السحتػػ الطاىخ لالتراؿ
مػضػعياً
ً
ً
ً
ً
مقخكءة أك مخئي ًة لمتمسيح ،كمغ أكائل مدتخجميو "رالف كايت" سشػ ،1947
الخسالة سػاء كانت مدسػع ًة أك
ً
ٍ
كإف كاف استخجامو عمى الصمبة في ٍ
متقجمة في مخحمة الثانػؼ كالجامعة.
سغ
 .4اًلستخبارات:

استخجاما في ؾياس الؿيع ،كمشو استخبارات ألبػرت كفيخنػف كلشجزؼ ،كالحؼ تخجسو لمعخبية
كىي األكثخ
ً
عصية ىشا ليالئع البيئة السحمية ،كالحؼ يؿيذ الؿيع االجتساعية كالشطخية كاالقترادية كالجسالية كالجيشية
ٍ
متعجد عبارة عغ اختيار إجابة مغ
كالدياسية ،كىػ مغ فئتيغ (األكلى) مجسػعة مغ أسئمة االختبار مغ
إجابتيغ لمدؤاؿ ،ك(الثانية) مجسػعة أسئمة تتزسغ اختيار إجابة مغ أربعة اختيارات لمدؤاؿ مؿياس الؿيع

ؾيع تقميجيةٌ
الفارقة :أعجه "بخنذ" ،كتخجسو لمعخبية جابخ عبج الحسيج ،كىػ يرشف الؿيع ؼيو إلى نػعيغٌ :
احجة مشيا.
بشجا يذتسل كل مشيا عمى عبارتيغ ،كعمى السجيب أف يختار ك ً
كؾيع عرخي ٌة ،كيتكػف مغ ً 64
ٌ

كمغ خالؿ ما سبق ،يتزح أف نتائج الؿياس لمؿيع مغ خالؿ السقاييذ الستقجمة ،أمكغ كفًقا لجراسة
ألبػرت ،فخنػف -ليشجزؼ استشتاج األدكار السختمفة في الحياة كال الجشديغ الحكػر كاإلناث في السجتسع،
كبيخ بالؿيع السختبط بالجانب العمسي ،كالسبيعات االقترادية ،كالسدائل
اىتساما ًا
كأف الخجاؿ قج أضيخكا
ً
الخياضية ،كالسيكانيا ،كالػضائف العميا السؤثخة ،كالتعبيخ القػؼ عغ القزايا االقترادية كالؿيع الدياسية ،أما
ميال إلى الؿيع السختبصة باألدب ،كالخجمات االجتساعية ،كالػضائف الكتابية ،كالتعبيخ
الشداء فقج أضيخكا ً
عغ الؿيع الجسالية كاالجتساعية .
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الفرل الثالث
الجراسات الدابقة والتعقيب عمييا

تشاكؿ الباحث خالؿ الفرل الحالي الجراسات الدابقة ،حيث تع تقديسيا إلى ثالث محاكر كىي :الجراسات
السحمية ،كالعخبية ،كاألجشبية ،باإلضافة إلى التعقيب العاـ عمى الجراسات الدابقة ،كمغ أىع الجراسات التي

تع التػصل إلييا ما يمي:

أواًل :الجراسات السحمية:

 -1دراسةةة (أبةةه سةةمصان وبةةجر2018 ،م) :ىػػجفت الج ارسػػة التعػػخؼ عمػػى الؿػػيع العمسيػػة الغائبػػة فػػي كتػػب
الخياضػػيات كالعمػػػـ مػػغ السشيػػاج الفمدػػصيشي الججيػػج شبعػػة ( ،(2017كالسقػػخرة عمػػى شػػالب السخحمػػة

األساس ػػية ال ػػجنيا ( ،)4-1كلتحقي ػػق ى ػػجؼ الج ارس ػػة ق ػػاـ الباحث ػػاف ب ػػاالشالع عم ػػى األدب التخب ػػػؼ ذات

الرػػمة بسػضػػػع الج ارسػػة ،كمػػغ ثػػع إعػػجاد قائسػػة لمؿػػيع العمسيػػة الػاجػػب تػافخىػػا فػػي مشيػػاج الخياضػػيات
كالعمػـ ،في السخحمة األساسية كعخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لمتأكج مػغ صػجقيا  ،كتكػنػت

ػخ مػزعػة عمػػى ( )6محػػاكر ،كاسػتخجـ الباحثػػاف السشيػاج الػصػػفي التحميمػػي
قائسػة الؿػػيع مػغ ( )43مؤشػ ًا

(تحميػػل السحتػػػػ) كػنػػو األندػػب لتحقيػػق ىػػجؼ الج ارسػػة ،كسػػا قػػاـ الباحثػػاف بتحميػػل محتػػػػ الشرػػػص
الػاردة في كتب الخياضيات كالعمػـ لمسخحمة األساسية الجنيا.

كمغ أىع الشتائج :أف عجد الؿيع العمسية الغائبة في كتب الخياضيات لمسخحمة األساسية الجنيا ( )4-1ىػ
( )26ؾيسة مغ أصل ( )43ؾيسة ،كأف عجد الؿيع العمسية الغائبة في كتب العمػـ لمرفيغ الثالث كال اخبػع
ىػ( )10مغ أصل ( )43ؾيسة.

كأكصى الباحثاف بزخكرة إثخاء كتب العمػـ كالخياضيات بالؿيع العمسية الغائبة.

 -2دراسة (األشقخ :)2017،ىجفت الجراسة إلى تحجيج الؿيع التخبػية الستزسشة في كتب الخياضيات
الفمدصيشية لمرفػؼ مغ ( )4-1كتختيبيا ،كبياف تػزيعيا عمى مجاالتيا الخئيدة ،كاتبع الباحث السشيج

الػصفي التحميمي ،كتع تصبيق أداة الجراسة كىي بصاقة تحميل السحتػػ السكػنة مغ ثسانية مجاالت
تتزسغ (  ( 11ؾيسة تخبػية عمى عيشة الجراسة؛ كعجدىا ثسانية كتب.

أسفخت نتائج الجراسة عغ كجػد ) (1441لمؿيع التخبػية؛ تػزعت مجاالت الؿيع التخبػية عمى الرفػؼ

األربعة مختبة كالتالي :السجاؿ الجسالي ( ،)%02.44السجاؿ العقمي ( ،)%0.11السجاؿ التخكيحي

( ،)%12.14السجاؿ الػششي ( ،)%12.01السجاؿ العسمي ( ،)%4.01السجاؿ األخالقي (،)%0.00
السجاؿ الرحي كالبيئي ( ،)%1.21السجاؿ االجتساعي (.)%4.2

 -3دراسة (اًلستاذ والمهله :)2017،ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى شبيعة خصاب الؿيع العمسية
الستزسشة في كتب العمػـ لمرف الثالث كالخابع األساسي بفمدصيغ كتحجيج محاكرىا كمؤشخاتو

السشيجية كمعخفة الكيؽية التي تػزعت بيا الؿيع مغ حيث الشدؿية كالتتابع كالتػازف ،كاستخجـ الباحثاف
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لحلظ السشيج الػصفي بأسمػب تحميل السحتػػ بيجؼ تحميل السحتػػ لكتب العمػـ لمرفيغ الثالث
كالخابع بسخحمة التعميع األساسي ،لمكذف عغ الؿيع العمسية الستزسشة في كتب العمػـ السحكػرة ،

ككحلظ السشيج البشائي بيجؼ التػصل إلى قائسة بالؿيع العمسية السقتخح تزسيشيا في محتػػ كتب

العمػـ ،كأسمػب حمقة البحث بيجؼ إجخاء عرف ذىشي حػؿ محاكر الؿيع العمسية السقتخحة كفقخاتيا،

مؤشخا.
حيث تكػف خصاب الؿيع العمسية مغ ( )5مجاالت ؾيسية ،لتذسل ()55
ً
كمغ أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث أف كتب العمػـ لمرفيغ الثالث كالخابع تتبشى خصاباً كاضحاً

لمؿيع العمسية ،كأف ىحا الخصاب لع يكغ اعتباشياً ،بل جاء ليعبخ عغ مشطػمة ؾيسية ندؿية كىخمية ،كأف

كتتابعا كاضحا في عجد معطع السؤشخات السشياجية كمجاالت الؿيع العمسية
ىشاؾ زيادة كاضحة
ً
الستزسشة في كتاب العمػـ لمرف الخابع عشيا في الرف الثالث ،كأنيا في معطسيا تجاكزت السعجؿ
السقبػؿ لتػافخىا ()%30كسحظ افتخاضي ،كأف األكلػية في السؤشخات السشياجية جاءت مػزعة عمى

معطع السؤشخات ،كىحا يذيخ إلى أف تػزيع الؿيع جاء مشاسباً كمتػازناً إلى حج كبيخ.
 -4دراسة (الجخجاوي :)2017 ،ىجفت الجراسة التعخؼ عمى دكر األنذصة الصالبية بالسجارس الخاصة
بسحافطة غدة في تشسية بعس الؿيع التخبػية كسبل تفعيميا ،كقج استخجمت الباحثة السشيج الػصفي

األسمػب التحميمي ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع معمسي كمعمسات السجارس الخاصة السقجر عجدىع
بحػالي ( ،)504بيشسا بمغت عيشة الجراسة ( )230معمع كمعمسة كالتي تذكل حػالي ( )%45.6كقج تع

استخداد ( )215استبانة بشدبة ( ،)%93.48كقج تع استبعاد ( )5استبانات لعجـ دقة اإلجابة مغ قبل
السبحػثيغ ليربح العجد الشيائي الرالح لمتحميل ( )210استبانة كتكػنت االستبانة مغ ( )57فقخة

مػزعة عمى ( )3محاكر :السحػر األكؿ :دكر األنذصة الصالبية السسارسة بالسجارس الخاصة بسحافطة
غدة في تشسية الؿيع التخبػية (االجتساعية ،الثقاؼية ،الجيشية ،الدياسية) ،السحػر الثاني :أىع الرعػبات

التي تػاجو مسارسة األنذصة الصالبية بالسجارس الخاصة في محافطات غدة ،السحػر الثالث :سبل

تفعيل األنذصة الصالبية السسارسة بالسجارس الخاصة في مجارس غدة في تشسية الؿيع التخبػية.

دكر
كمغ أىع نتائج الجراسة ما يمي :لألنذصة الصالبية السسارسة في السجارس الخاصة بسحافطة غدة ًا
كبيخ في تشسية الؿيع التخبػية بػزف ندبي بمغ ( ،)%88.37كقج جاءت الؿيع الجيشية في السختبة األكلى
ًا
بػزف ندبي ( ،)%92.97تمييا الؿيع االجتساعية في السختبة الثانية بػزف ندبي ( ،)%90.24ثع الؿيع

الدياسية في السختبة الثالثة بػزف ندبي ( ،)%85.62بيشسا جاءت الؿيع الثقاؼية في السختبة الخابعة
كاألخيخة بػزف ندبي (.)%84.43

كمغ أىع التػصيات :االىتساـ بالشذاشات الخياضية أكثخ حيث أضيخت الجراسة قرػر في مسارسة

األنذصة الخياضية ،كضخكرة كضع خصة لألنذصة الصالبية لمسقخرات الجراسية محجدة مدبًقا كمخاعاة
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الفخكؽ الفخدية أثشاء كضع خصة األنذصة الصالبية ،كتػفيخ حػافد تذجيعية لمسعمسيغ السذخفيغ عمى
الشذاشات الصالبية مع تػفيخ السيدانية الكاؼية لألنذصة الصالبية.

 -5دراسة (األسهد :)2014 ،ىجفت التعخؼ عمى الؿيع الجيشية كاالجتساعية الستزسشة في كتب القخاءة
لمرفػؼ الخابع كالخامذ كالدادس لسخحمة التعميع األساسي في فمدصيغ ،كقج استخجمت الباحثة

السشيج الػصفي مغ خالؿ مجاؿ تحميل السحتػػ ،كشسمت عيشة الجراسة كتب القخاءة لمرفػؼ الخابع
كالخامذ كالدادس لمفرميغ الجراسييغ ،كاستخجمت الجراسة أداتيغ رئيديتيغ ىسا :قائسة اشتسمت عمى

السجاالت الخئيدية لمؿيع بمغ مجسػعيا ( )58ؾيسة ،كبصاقة تحميل السحتػػ لتفخيغ الؿيع الػاردة في
كتب القخاءة الدتة ،كتػصمت الجراسة لعجة نتائج ،أف أعمى ثالث ؾيع في السجاؿ العقائجؼ ىي :ؾيسة

تعطيع هللا ،كأف أعمى الؿيع التعبجية لمرفػؼ الثالث ىي ؾيسة الجياد في سبيل هللا ،كأعمى ؾيع

السعامالت ؾيسة إبجاء الشريحة ،كأعمى الؿيع االجتساعية كانت ؾيسة تحسل السدؤكلية.

كمغ أىع التػصيات :مخاعاة التػازف بيغ الؿيع في داخل السجاؿ الػاحج مغ قبل كاضعي السشاىج
الفمدصيشية في كتب الؿيع الجيشية كاالجتساعية الستزسشة في كتب القخاءة لمرفػؼ الخابع كالخامذ
كالدادس لسخحمة التعميع األساسي في فمدصيغ ،كضخكرة تزسيغ العجيج مغ الؿيع الجيشية كاالجتساعية

كالتي لع تخد ضسغ تحميل السحتػػ في محتػػ كتب القخاءة لمرفػؼ الخابع كالخامذ كالدادس كػنيا

ميسا في تذكيل شخرية الصفل
ؾيع ميسة مدتسجة مغ الجيغ اإلسالمي الحشيف ،كتػصي بمعب ًا
دكر ً
الفمدصيشي ،كمخاعاة تػفيخ الؿيع الجيشية كاالجتساعية الستػافخة في محتػػ كتب القخاءة لمرفػؼ الخابع
كالخامذ كالدادس في باقي محتػػ كتب السقخرات الجراسية األخخػ كفي جسيع السخاحل الجراسية.

 -6دراسة (الجاية :)2014 ،ىجفت الجراسة التعخؼ عمى الؿيع التخبػية الستزسشة في أحاديث الحكع
كاألمثاؿ الشبػية ،ثع ؾياس دكر معمسي التخبية اإلسالمية في تعديدىا لجػ شمبتيع ،ككضع صيغة

مقتخحة لتفعيل ىحا الجكر ،كلتحقيق أغخاض الجراسة استخجمت الباحثة أسمػب تحميل السحتػػ
الستشباط الؿيع التخبػية مغ أحاديث الحكع كاألمثاؿ الشبػية ،ككحلظ السشيج الػصفي التحميمي لؿياس
درجة مسارسة معمسي التخبية اإلسالمية لجكرىع في تعديد الؿيع التخبػية الستزسشة في أحاديث الحكع
كاألمثاؿ الشبػية لجػ شمبتيع ،إضافة إلى السشيج البشائي لتقجيع الريغة السقتخحة ،حيث استخجمت

الباحثة لحلظ ثالث أدكات ،األكلى :بصاقة تحميل السحتػػ ألحاديث الحكع كاألمثاؿ الشبػية ،أما
الثانية :أداة االستبانة لؿياس درجة مسارسة معمسي التخبية اإلسالمية لجكرىع في تعديد الؿيع الستزسشة

أحاديث الحكع كاألمثاؿ الشبػية لجػ شمبتيع تكػنت مغ ( )48فقخة مػزعة عمى ثالث مجاالت كىي:
ؾيع تخبػية متزسشة عالقة السدمع بخبو ،ؾيع تخبػية متزسشة عالقة السدمع بشفدو ،ؾيع تخبػية متزسشة

عالقة السدمع بسجتسعو ،الثالثة :السقابمة كالتي تع إجخاؤىا مع مذخفي التخبية اإلسالمية لالشالع عمى

مجيخ كمجيخة ،أما عيشة
الريغة السقتخحة كإمكانية تصبيقيا ،كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ (ً )143ا
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الجراسة فيي عيشة مدحية لسجتسع الجراسة ،تع استخداد ( )128استبانة ،أؼ ما ندبتو ()%89.50

مغ السجتسع األصمي لمجراسة ،كبعج تصبيق االستبانة تع تحميل البيانات باستخجاـ بخنامج الحاسػب

اإلحرائي  ،SPSSكتسثمت أىع الشتائج بالتالي :احتػاء أحاديث الحكع كاألمثاؿ الشبػية عمى كثيخ
مغ الؿيع التخبػية الرالحة كالكفيمة بتخبية السدمع في جسيع عالقاتو سػاء مع ربو أك نفدو أك

مجتسعو.

كمغ أىع التػصيات :تكثيف السحاضخات كالشجكات كالمقاءات التخبػية التػعػية لسعمسي التخبية اإلسالمية

حػؿ الؿيع التخبػية الستزسشة أحاديث الحكع كاألمثاؿ الشبػية ،كضخكرة ؾياـ معمسي التخبية اإلسالمية
بغخس الؿيع الستزسشة عالقة السدمع بخبو كبشفدو كبسجتسعو لمستعمسيغ ،كضخكرة التخكيد عمى ىحه الؿيع

في مقخرات التخبية اإلسالمية لمسخحمة الثانػية.

 -7دراسة (السجىهن :)2014 ،ىجفت الجراسة إبخاز الؿيع التخبػية الستزسشة في اآليات الكػنية كسا
جاءت في القخآف الكخيع ،كالتعخؼ إلى درجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية لجكرىع في تعديد الؿيع
التخبػية لجػ شمبتيع كسا جاءت في اآليات الكػنية في القخآف الكخيع ،كلتحقيق أىجاؼ الجراسة اتبع

الباحث السشيج التحميمي الشػعي ،بيجؼ استشباط الؿيع التخبػية مغ اآليات الكػنية في القخآف الكخيع،
أيزا السشيج الػصفي التحميمي لؿياس درجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية لجكرىع في
كسا استخجـ ً
تعديد الؿيع التخبػية لجػ شمبتيع ،كقاـ الباحث بإعجاد االستبانة كأداة لجسع السعمػمات ،كىي مكػنة

مغ ( )33فقخة مػزعة عمى مجاليغ ىسا :السجاؿ الخكحي ،كمجاؿ السيارات الحياتية ،كشبقت
االستبانة عمى عيشة الجراسة السكػنة مغ ( )550مغ شمبة السخحمة الثانػية -الثاني عذخ -بغخب غدة

في الفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي ( ،)2014-2013بشدبة ( )%8.91مغ السجسػع الكمي
شالبا كشالبة.
لمسجتسع األصمي كالبالغ عجده (ً )6167

إحرائيا عشج مدتػػ داللة ) (α≤0.05بيغ
كمغ أىع نتائج الجراسة ما يمي :تػجج فخكؽ دالة
ً
متػسصات تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لجرجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية في تعديد الؿيع التخبػية

الستزسشة في اآليات الكػنية لجػ شمبتيع ،تعدػ لستغيخ الجشذ لرالح الحكػر ،كمتغيخ التخرز

إحرائيا عشج مدتػػ داللة ) (α≤0.05بيغ
لرالح شمبة التخرز الذخعي ،كال تػجج فخكؽ دالة
ً
متػسصات تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لجرجة مسارسة معمسي السخحمة الثانػية في تعديد الؿيع التخبػية

الستزسشة في اآليات الكػنية لجػ شمبتيع تعدػ لستغيخ السعجؿ التخاكسي ،أف الجرجة الكمية لجرجة
مسارسة معمسي السخحمة الثانػية في تعديد الؿيع التخبػية الستزسشة في اآليات الكػنية لجػ شمبتيع

ججا.
( )%86.40بجرجة تقجيخ عالية ً
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كمغ أىع التػصيات :ضخكرة تعديد السشاىج الجراسية باآليات الكػنية كعجـ االقترار عمى مادة

التخبية اإلسالمية فقط ،حث السعمسات عمى تخبية الصالبات التخبية اإليسانية التي تداعجىغ في التقخب

إلى هللا ،كتػضيف اإلذاعة السجرسية في شخح مػضػعات تتحجث عغ بعس الطػاىخ الكػنية كربصيا

باآليات القخآنية.

 -8دراسة (الدعهد :)2014 ،ىجفت الجراسة التعخؼ عمى دكر أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية في

الجامعات الفمدصيشية في تشسية الؿيع التخبػية في ضػء متغيخات :الجشذ ،الجامعة ،السدتػػ الجراسي،

السدتػػ التحريمي ،كسا ىجفت إلى التػصل لدبل تصػيخ ىحا الجكر مغ كجية نطخ رؤساء األقداـ
كعسجاء كميات التخبية بالجامعات الفمدصيشية ،كقج اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،كلتحقيق
أىجاؼ الجراسة قامت الباحثة ببشاء استبانة اشتسمت عمى ( )47فقخة مػزعة عمى ستة مجاالت كىي:
الؿيع األخالؾية ،الؿيع االجتساعية ،الؿيع العمسية ،الؿيع الدياسية ،الؿيع االقترادية ،الؿيع الجسالية،

كتكػف مجتسع الجراسة مغ شمبة كميات التخبية بجامعة (األزىخ ،األقرى ،اإلسالمية) ،السدجميغ
شالبا
لمفرل الثاني مغ العاـ الجراسي (2013-2012ـ) ،كالبالغ عجدىع ( )23410مشيع (ً )5560
شالبا كشالبة أؼ
( )17850شالبة ،كقج تع تصبيق الجراسة عمى عيشة عذػائية شبؿية قػاميا (ً )917

ما يسثل ( )%4تقخ ًيبا مغ مجتسع الجراسة ،كسا قامت الباحثة بإجخاء مقابمة مع رؤساء األقداـ كعسجاء
كميات التخبية بالجامعات الفمدصيشية بغدة لبحث سبل تصػيخ ىحا الجكر.
كقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج ؼيسا يمي أىسيا :تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ
متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة لجكر أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية في تشسية الؿيع التخبػية

تعدػ لستغيخ الجامعة ،ككانت الفخكؽ لرالح أفخاد عيشة جامعة األزىخ في بعج (الؿيع االجتساعية،
الدياسية ،كالجرجة الكمية) ،عمى أفخاد عيشتي الجامعة اإلسالمية كاألقرى ،كسا تفػؽ أفخاد عيشة

جامعة األزىخ كحلظ في بعج الؿيع العمسية عمى أفخاد عيشة جامعة األقرى ،ؼيسا لع تػجج فخكؽ بيغ
األزىخ كاإلسالمية عمى ىحا البعج ،أما الجامعة اإلسالمية فقج تفػقت في بعج الؿيع األخالؾية عمى كل

أخيخ تفػقت كل مغ جامعة األزىخ كالجامعة اإلسالمية في بعج (الؿيع
مغ جامعتي األزىخ كاألقرى ك ًا
االقترادية ،الجسالية) عمى جامعة األقرى.
كمغ أىع التػصيات :التخكيد عمى دكر التخبية غيخ السقرػدة كالسشاىج الخؽية في بث الؿيع التخبػية

كنذخىا بيغ الصالب بصخؽ غيخ مباشخة ،تزسيغ الؿيع التخبػية في السشاىج الجامعية كاألنذصة

مسيد في سمػكيع ،عقج
مشيجا ًا
الصالبية بحيث يتذخبيا شالب الجامعة بذكل مباشخ كتمقائي فتربح
ً
السحاضخات كالسؤتسخات التخبػية ألعزاء ىيئة التجريذ التي تختز بكيؽية تشسية الؿيع التخبػية
كغخسيا لجػ الصمبة ،ضخكرة اىتساـ أعزاء ىيئة التجريذ بالؿيع التخبػية السدتسجة مغ السرادر

اإلسالمية.
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 -9دراسة (أبه غالي :)2013 ،ىجفت إلى تحجيج الؿيع التخبػية الػاجب تػافخىا في كتب المغة اإلنجميدية
لمسخحمة الثانػية في السشياج الفمدصيشي لمعاـ 2014-2013ـ ،كالكذف عغ مجػ تزسشيا في مشياج

المغة اإلنجميدية لمرفيغ الحادؼ عذخ كالثاني عذخ الثانػؼ ،كمغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة قامت
الباحثة باستخجاـ السشيج الػصفي ،إذ تع تحميل كتابي المغة اإلنجميدية لمرفيغ الحادؼ عذخ كالثاني

معا ،مغ خالؿ استخجاـ بصاقة التحميل ،كتكػنت قائسة الخصج مغ الؿيع
عذخ لمفرميغ األكؿ كالثاني ً
التخبػية السخاد تحميميا ،ككاف عجدىا اإلجسالي ( )64ؾيسة كزعت عمى ستة مجاالت :السجاؿ
االقترادؼ ( ،)9كالسجاؿ الدياسي ( ،)12كالسجاؿ االجتساعي ( ،)11كالسجاؿ الرحي (،)9
كالسجاؿ الجسالي ( ،)5كالسجاؿ األخالقي ( ،)18كلقج استخجمت الباحثة معادلة ىػلدتي لحداب
ثبات التحميل ،كتػصمت الجراسة إلى أف أكثخ الؿيع التخبػية الستزسشة في كتب المغة اإلنجميدية

شيػعا ؾيسة الحفاظ عمى الرحة ،يمي ذلظ ؾيسة مداعجة
لمسخحمة الثانػية بالسشياج الفمدصيشي
ً
اآلخخيغ ،كؾيسة الحفاظ عمى التخاث الثقافي ،يمييا ؾيسة التخصيط االقترادؼ.
كمغ أىع التػصيات :إعادة الشطخ في محتػػ مشاىج المغة اإلنجميدية لتتزسغ الؿيع التي يحتاج إلييا
الصمبة ،كضخكرة زيادة اىتساـ السعمسيغ بالؿيع كتعديدىا لصمبة السخحمة الثانػية كخاصة الؿيع التي
أضيخت الجراسة أنيا متجنية مغ خالؿ إجخاء عسميات تقػيع مدتسخة لسا تع إكدابو لمصمبة مغ ؾيع مغ

خالؿ مقابالت مع الصمبة أك تػزيع استبانات أك إجخاء اختبارات ليع لمحرػؿ عمى تغحية راجعة عسا

يتع تقجيسو لمصمبة.

-10دراسة (أبه شاوير :)2012 ،ىجفت الجراسة التعخؼ عمى الؿيع الستزسشة في كتاب لغتشا الجسيمة،
كمغ ثع الكذف عغ أىع األساليب السدتخجمة في تجريذ الؿيع ،كعغ مجػ مسارسة معمسي المغة

العخبية ألساليب تجريذ الؿيع التي تديع في تشسية الؿيع عشج الصالب ،كقج استخجـ الباحث السشيج
الػصفي التحميمي لتحقيق ىجؼ الجراسة ،كلتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث بإعجاد قائسة بالؿيع التي

يجب أف يتع تزسيشيا في كتاب لغتشا الجسيمة ،كتع تخجستيا لبصاقة تحميل محتػػ لتحميل كتاب لغتشا
الجسيمة في ضػئيا ،كمغ ثع صسع الباحث استبانة لسعخفة أىع األساليب السدتخجمة في تجريذ الؿيع

اشتسمت في صػرتيا الشيائية عمى ( )50فقخة مػزعة عمى أبعاد االستبانة التدعة كىي :أسمػب القجكة،
أسمػب التخغيب كالتخىيب ،أسمػب الػعع كاإلرشاد ،أسمػب القرة ،أسمػب ضخب األمثاؿ ،أسمػب

الحػار ،أسمػب التخبية باألحجاث ،أسمػب السسارسة العسمية ،مجاالت الؿيع ،كقج تع تصبيق االستبانة

معمسا كمعمسة.
عمى عيشة الجراسة السكػنة مغ (ً )120
أيزا بصاقة لسالحطة مجػ مسارسة معمسي المغة العخبية لتجريذ الؿيع ،كاشتسمت
كصسع الباحث ً
بصاقة السالحطة في صػرتيا الشيائية عمى ( )16فقخة مػزعة عمى أبعاد بصاقة السالحطة الثسانية
كىي :أسمػب القجكة ،أسمػب التخغيب كالتخىيب ،أسمػب الػعع كاإلرشاد ،أسمػب القرة ،أسمػب
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ضخب األمثاؿ ،أسمػب الحػار ،أسمػب التخبية باألحجاث ،أسمػب السسارسة العسمية ،كقاـ بسالحطة

معمسا كمعمسة.
أداء عيشة بصاقة السالحطة كالتي تكػنت مغ (ً )72
كقج أسفخت الجراسة عغ نتائج عجة مغ أبخزىا :احتمت الؿيع الجيشية عمى السختبة األكلى بشدبة

( )%27.39تمتيا الؿيع االجتساعية بشدبة ( )%20.46ثع الؿيع األخالؾية بشدبة ()%17.49
كبعجىا الؿيع العمسية بشدبة ( ،)%9.24ثع بعج ذلظ الؿيع الثقاؼية بشدبة ( ،)%8.25تال ذلظ الؿيع
أخيخ جاءت الؿيع االقترادية
الجسالية بشدبة ( ،)%7.59تالىا الؿيع البيئية بشدبة ( )%5.61ك ًا
بشدبة ( ،)% 3.96أما بالشدبة لتختيب مجاالت الؿيع مغ خالؿ أىسيتيا مغ كجية نطخ معمسي
كمعمسات المغة العخبية السدتجيبيغ لفقخات االستبانة ،فمقج كانت الؿيع األخالؾية في السختبة األكلى،
كالؿيع الجيشية في السختبة الثانية ،كالؿيع االقترادية في السختبة الثالثة ،ثع الؿيع االجتساعية في السختبة

الخابعة ،ثع الؿيع الجسالية في السختبة الخامدة ،ثع الؿيع الثقاؼية في السختبة الدادسة ،ثع الؿيع العمسية
أخيخ الؿيع البيئية في السختبة الثامشة كاألخيخة.
في السختبة الدابعة ،ك ًا
كمغ أىع التػصيات :ضخكرة كضع خخيصة ؾيسية لسشطػمة الؿيع السخاد غخسيا لجػ الصمبة عشج
التخصيط لبشاء مشاىج المغة العخبية ،كحث السعمسيغ عمى استخجاـ األساليب التخبػية الستعجدة إلكداب
الصمبة الؿيع كأسمػب القجكة ،كأسمػب الحػار كأسمػب التخغيب كالتخىيب ،كأسمػب التخبية باألحجاث،

كأسمػب ضخب األمثاؿ ،كأسمػب القرة كأسمػب السسارسة العسمية ،تزسيغ أدلة السعمسيغ لكتب لغتشا

الجسيمة قائسة بالؿيع السخاد أف يكتدبيا الصمبة ،ككيؽية مداعجتيع عمى ذلظ بأفزل الصخؽ كاألساليب
السالئسة ،كفق استخاتيجيات خاصة بتجريذ الؿيع.

-11دراسة (حسهدة :)2009 ،ىجفت الجراسة استشباط الؿيع اإلسالمية الستزسشة في قرز السشياج

الفمدصيشي في السخحمة األساسية العميا في ضػء الفكخ التخبػؼ اإلسالمي ،ككضع ترػر مقتخح
لالستفادة مغ الؿيع التخبػية في قرز السشياج الفمدصيشي في مجاؿ التعميع السجرسي ،كقج استخجـ

الباحث أسمػب تحميل السحتػػ مغ الشاحية الكيؽية كأحج تقشيات السشيج الػصفي ،كذلظ بتحميل
القرز في السشياج الفمدصيشي في السخحمة األساسية العميا كاستخخاج الؿيع التخبػية مشيا ،كتػصمت

الجراسة إلى نتائج مغ أىسيا ما يمي :تدخخ القرز في كتاب السصالعة كالشرػص لمسخحمة األساسية
العميا بالؿيع التخبػية اإليسانية ،حيث استخخج الباحث ( )10ؾيع ،كمغ ىحه الؿيع :اإليساف بالقزاء
كالقجر ،الثقة باهلل ،التػكل عمى هللا ،تعطيع هللا ،شكخ هللا ،ذكخ هللا ،حتسية السػت ،الجعاء ،الدىج في

الجنيا ،العجؿ ،تدخخ القرز في كتاب القخاءة لمسخحمة األساسية العميا بالؿيع التخبػية األخالؾية ،فقج

استشبط الباحث ( )6ؾيع ،كمغ ىحه الؿيع :الػفاء بالعيج ،الحياء ،اإليثار ،الحخمة ،العفػ كالرفح،
الشريحة ،تدخخ القرز في كتاب السصالعة كالشرػص لمسخحمة األساسية العميا بالؿيع التخبػية
االجتساعية ،فقج استشبط الباحث ( )10ؾيع ،كمغ ىحه الؿيع :الديارة كتبادؿ السػدة ،الذكخ عمى
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السعخكؼ ،مداعجة الجيخاف ،تخبية األبشاء ،تحسل السدؤكلية ،التعاكف ،الصاعة ،اإلحداف ،اإلخالص،

صحبة األخيار.

كمغ أىع التػصيات :أف يدعى السخبػف إلى غخس الؿيع التخبػية اإلسالمية لجػ الشرء مغ خالؿ

انتياء
ًا
السؤسدات التخبػية كاالجتساعية السختمفة بجاية باألسخة
مخكر بالسجرسة كالسعيج كالجامعة ك ً
بالسدجج ،ككحلظ البج مغ العسل عمى تخسيخ الؿيع التخبػية اإلسالمية كتعسيقيا لجػ السدمسيغ ،كأف
يدعى السخبػف إلى غخس الؿيع اإليسانية كاألخالؾية كاالجتساعية كالعقمية لجػ السدمسيغ إلعجاد
اإلنداف الرالح الحؼ يعبج هللا في كل حياتو كفي كل أعسالو ،كيعير حياتو كفق مشيج هللا عد كجل.

-12دراسة (األسصل :)2007 ،ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ الؿيع التخبػية الستزسشة في آيات الشجاء
القخآ ني لمسؤمشيغ ،ككضع ترػر مقتخح لتػضيف ىحه الؿيع في التعميع السجرسي ،ككحلظ كضع ترػر
مقتخح لتػضيف ىحه الؿيع في مػاجية التحجيات التي تػاجو األمة اإلسالمية ،كقج استخجمت الباحثة

السشيج الػصفي التحميمي ،باستخجاـ أسمػب تحميل السحتػػ ،كذلظ بتحميل اآليات التي تبجأ بالشجاء
القخآني يا أييا الحيغ آمشػا ،كاستخخاج الؿيع مغ ىحه اآليات.

كتػصمت الجراسة إلى نتائج كاف مغ أىسيا ما يمي :تدخخ آيات الشجاء القخآني بالؿيع التخبػية

اإليسانية ،حيث استخخجت الباحثة ( )42ؾيسة ،كمغ ىحه الؿيع :اإليساف باهلل كرسمو ،التقػػ ،شاعة

هللا كرسػلو ،قػؿ الحق ،االستعجاد ليػـ الحداب ،التػكل عمى هللا ،التػبة إلى هللا ،تعطيع شعائخ هللا،
الخقابة الحاتية ،فعل الخيخات ،كتخؾ السعاصي ،تدخخ آيات الشجاء القخآني لمسؤمشيغ بالؿيع التخبػية

األخالؾية ،فقج استشبصت الباحثة ( )18ؾيسة ،كمغ ىحه الؿيع :التأدب مع رسػؿ هللا ،شكخ هللا ،عجـ

خيانة هللا كرسمو ،العجؿ ،اإلحداف ،مراحبة الرادقيغ ،التعاكف عمى الحق ،الػفاء بالعيػد ،الحياء.

كمغ أىع التػصيات :أف يقػـ السعمع بجكره في غخس الؿيع التخبػية اإلسالمية في نفػس الشرء ،كعجـ

التخكيد عمى تقجيع السعمػمات كالسعارؼ كالتػجيو األكاديسي فقط ،كأف تيتع اإلدارة التخبػية بتخسيخ

الؿيع اإلسالمية لجػ الستعمسيغ ،كأف يدعى السخبػف إلى غخس الؿيع اإليسانية لجػ السدمسيغ إلعجاد
اإلنداف الرالح الحؼ يعبج هللا في كل حياتو كفي كل أعسالو ،كيعير حياتو كفق مشياج هللا عد

كجل.

ثانيا :الجراسات العخبية:
ا
 -1دراسة (الدمسي :)2012 ،ىجفت الجراسة إلى بياف مػضػع سػرة التحخيع ،كمقاصجىا ،كمكانتيا
التخبػية ،كاستشباط السزاميغ التخبػية مغ الدػرة ،مغ خالؿ التعخؼ عمى أىع السبادغ كالؿيع كاألساليب

السدتشبصة مغ الدػرة ،كمغ ثع اقتخاح بعس التصبيقات التخبػية لتمظ السزاميغ في كاقع األسخة

السعاصخ ،كاستخجـ الباحث في دراستو السشيج االستشباشي كالحؼ ىػ إحجػ أساليب السشيج الػصفي.

كمغ أىع نتائج الجراسة :معخفة هللا عد كجل حق السعخفة ،كاإليساف بسالئكتو ،كباليػـ اآلخخ ،كتعطيع

نبيو عميو الرالة كالدالـ أكؿ ركيدة مغ ركائد سعادة األسخة كالفخد في الجنيا كاآلخخة ،الؿياـ بالسدؤكلية
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السمقاة عمى اإلنداف حق الؿياـ ،سػاء تجاه نفدو ،أك مغ يعػلو ،يكفل لو الفػز كالشجاة في الجنيا

كاآلخخة ،تشػع األساليب في تخبية الجيل مصمب ميع ،ليتحقق بحلظ األىجاؼ السخجػة ،كالغايات
السشذػدة.

كمغ أىع التػصيات :ضخكرة إعجاد البحػث التي تتشاكؿ سػر كآيات القخآف الكخيع ،كالعسل عمى نذخىا
بيغ السدمسيغ حتى تعع الفائجة ،كالتأكيج عمى اىتساـ األسخة السدمسة بتخبية أبشائيا كأنيا الشػاة األكلى في

التخبية كمغ األسخ يتكػف السجتسع ،كإنذاء مخاكد كىيئات متخررة في التخبية األسخية كالعسل عمى

مػاجية التحجيات التي تػاجو اآلباء كاألميات.

 -2دراسة (حسادنة والسػيس :)2011 ،ىجفت إلى معخفة الؿيع اإلسالمية التي تتزسشيا كتب المغة
العخبية السقخرة في الرفيغ األكؿ كالثاني في مخحمة التعميع األساسي في األردف ،كقج استخجـ الباحثاف

أسمػب تحميل السزسػف لتعييغ الؿيع اإلسالمية متخحيغ مغ العبارة ،كالجسمة كحجة في عسمية التحميل.

ككاف مغ أىع الشتائج أف مجسػع تك اخرات الؿيع في محتػػ كتب لغتشا العخبية عيشة الجراسة بمغ ()427
ؾيسة ،حيث جاءت الؿيع في كتب الرف الثاني بالسختبة األكلى بتكخار بمغ ( )251ؾيسة ،كجاءت في

كتب الرف األكؿ في السختبة الثانية بتكخار بمغ ( )176ؾيسة ،كجاءت بالسختبة األكلى ؾيع السجاؿ
األخالقي بتكخار بمغ ( )252مخة ،أما ؾيع السجاؿ التعبجؼ فقج جاءت بالسختبة الثانية بتكخار بمغ ()83
مخة ،كفي السختبة الثالثة جاءت ؾيع السجاؿ االجتساعي بتكخار بمغ ( )40مخة ،كجاءت في السختبة

الخابعة ؾيع السجاؿ العقجؼ بتكخار بمغ ( )34مخة ،كجاءت ؾيع مجاؿ السعامالت في السختبة الخامدة

أيزا أف ؾيسة التعاكف جاءت في بجاية التختيب
كاألخيخة بتكخار بمغ ( )18مخة ،كسا أضيخت الشتائج ً
التشازلي لمؿيع اإلسالمية جسيعيا إذ بمغ تكخارىا في الرفيغ األكؿ كالثاني ( )21مخة ،ثع تمتيا ؾيسة
شمب العمع ،حيث جاءت في السختبة الثانية بتكخار بمغ ( )17مخة ،ثع ؾيسة رد الدالـ بتكخار بمغ ()16

مخة.

كمغ أىع التػصيات :االىتساـ بؿيع السجاالت اإلسالمية التي لع تحع بتك اخرات كاؼية ،ككانت ندبة

التفاكت بيشيا كبيغ ؾيع السجاؿ األخالقي كبيخة كىي :ؾيع السجاؿ االجتساعي ،كالسجاؿ التعبجؼ،

كالسجاؿ العقجؼ ،كمجاؿ السعامالت.

 -3دراسة (القخشي :)2010 ،ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى الؿيع اإلسالمية الستزسشة في مقخر
الحجيث لمرف الثالث الستػسط ،كإلقاء الزػء عمى نػاحي القرػر بالكتاب ؼيسا يتعمق بتشسية الؿيع

اإلسالمية ،كاعتسج الباحث السشيج الػصفي التحميمي ،ثع استخجـ أداة االستبانة لجسع السعمػمات
كالبيانات كلؿياس متغيخات الجراسة كىي :نػع العسل ،السؤىل ،سشػات الخجمة ،مخكد اإلشخاؼ ،ككانت

معمسا لمحجيث في السخحمة الستػسصة في مجيشة ججة ،ك()36
عيشة الجراسة مدحية تكػنت مغ (ً )123
بػيا.
مذخًفا تخ ً
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تبعا لستغيخ
ككاف مغ أبخز نتائج الجراسة :كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات االستجابات ً
نػع العسل ،ككانت الفخكؽ لرالح السذخؼ التخبػؼ ،ككجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات
استجابات مجتسع الجراسة بدبب اختالؼ سشػات الخجمة ،كجػد ؾيع مفقػدة في مشياج الرف الثالث

الستػسط مثل :العجؿ ،الذجاعة ،اإليثار ،العفػ ،العسل ،الذػرػ ،األمانة ،التػاضع ،التقػػ.

كمغ أىع التػصيات :ضخكرة تزسيغ كتاب الحجيث لمؿيع السفقػدة ،كالعسل عمى تعديد مقخر الحجيث

بالؿيع اإلسالمية.

 -4دراسة (السشاعي :)2009 ،ىجفت الجراسة التعخؼ عمى درجة مسارسة أعزاء ىيئة التجريذ
كالصمبة لمؿيع الدائجة في السجتسع األردني ،كقج اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي ،كتكػنت عيشة
الجراسة مغ شمبة الجامعة األردنية كجامعة اليخمػؾ كأعزاء ىيئة التجريذ فييا بسا يسثل  %5مغ

السجتسع األصمي ،كتع تصبيق استبانة مغ إعجاد الباحثة تكػنت مغ ( )60فقخة مػزعة عمى أربع ؾيع

(فكخية -اجتساعية -اقترادية -عقائجية).

كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف مغ أىسيا :أف مسارسة أعزاء ىيئة التجريذ كالصمبة

لمؿيع الدائجة مختفعة مغ كجية نطخىع ،كقج جاء مجاؿ الؿيع الفكخية كالعقجية في السختبة األكلى ثع الؿيع
الجسالية ،كجاء مجاؿ الؿيع االجتساعية في السختبة الثالثة ،كالؿيع االقترادية في السختبة الخابعة ،ال

إحرائيا في درجة مسارسة الصمبة في الجامعة األردنية كجامعة اليخمػؾ لمؿيع الدائجة
تػجج فخكؽ دالة
ً
في السجتسع تعدػ لستغيخات الجامعة كالتخرز.

 -5دراسة (السخدومي :)2008 ،ىجفت الجراسة التعخؼ الؿيع التخبػية السجعاة لجػ شمبة جامعة
الدرقاء األىمية مغ كجية نطخ الصمبة أنفديع كبياف أثخ مجسػعة مغ الستغيخات الستسثمة بػ :الكمية،

السدتػػ الجراسي ،البيئة االجتساعية ،الحالة االقترادية ،كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي،
شالبا كشالبة ،كقج اختيخت بصخيقة عذػائية شبؿية ،كمغ أجل تحجيج
كتألفت عيشة الجراسة مغ (ً )564
الؿيع التخبػية السجعاة لجػ شمبة جامعة الدرقاء قاـ الباحث بتصػيخ استبانة اشتسمت عمى ( )63ؾيسة
تخبػية مػزعة عمى أربعة مجاالت ىي :الؿيع الفكخية كالعقيجية ،الؿيع االجتساعية ،الؿيع االقترادية،

الؿيع الجسالية.

كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف مغ أىسيا :أف ادعاء مسارسة شمبة جامعة الدرقاء

ججا عمى معطع فقخات أداة الجراسة ،أف مجاالت
األىمية لمؿيع التخبػية كانت إيجابية كبجرجة مختفعة ً
الؿيع التخبػية السجعاة لجػ شمبة جامعة الدرقاء األىمية جاءت عمى التختيب اآلتي :الؿيع الفكخية
كالعقيجية ،السجاؿ االجتساعي ،السجاؿ الجسالي ،السجاؿ االقترادؼ ،ال تػجج فخكؽ ذات داللة
إحرائية في درجة ادعاء الؿيع التخبػية لجػ شمبة جامعة الدرقاء األىمية مغ كجية نطخ الصمبة أنفديع

تعدػ إلى متغيخ السدتػػ الجراسي ،كالكمية.
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 -6دراسة (العيدى :)2008 ،ىجفت الجراسة إلى تحجيج الؿيع األخالؾية الالزمة لصالب السخحمة
الستػسصة مغ كجية نطخ معمسي التخبية اإلسالمية بسحافطة القشفحة ،كالتعخؼ إلى أساليب تشسيتيا في

التخبية اإلسالمية ،كمعخفة ما إذا كانت ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية في محاكر االستبانة تعدػ
لستغيخات الجراسة (السؤىل الجراسي كنػعو ،التخرز ،سشػات الخجمة ،الجكرات التجريبية) ،كاعتسج
الباحث السشيج الػصفي ،كلجسع السعمػمات استخجـ االستبانة كأداة لمجراسة تألفت مغ ( )67فقخة ،تع

فخدا مغ معمسي التخبية اإلسالمية لمسخحمة الستػسصة بسحافطة القشفحة.
تصبيقو عمى (ً )161
كمغ أىع نتائج الجراسة :أىسية الؿيع األخالؾية لمصالب حيث احتمت الؿيسة الخمؿية "بخ الػالجيغ" السختبة

األكلى ( )2.75كندبة مئػية ( )%76.4كدرجة أىسية كبيخة كالذػرػ في السختبة الثانية ،كذفت
الجراسة أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في معجالت استجابة أفخاد عيشة الجراسة عمى جسيع

محاكر االستبياف تعدػ إلى متغيخات الجراسة :السؤىل العمسي كنػعو ،التخرز ،سشػات الخبخة ،عجد

الجكرات التجريبية.

كمغ أىع التػصيات :ضخكرة تفعيل دكر عشاصخ السجرسة مغ مشاىج كإدارة كأنذصة لتربح رسالة

السجرسة أكثخ قجرة عمى التأثيخ في شالبيا كغخس الؿيع األخالؾية في نفػسيع ،كضساف تشسية الؿيع
األخالؾية لجػ شالب السخحمة الستػسصة بخبصيع بالعبادات خالؿ اليػـ الجراسي كذلظ لسيميع لمذعػر

الجيشي الجيج في سغ السخاىقة.

 -7دراسة (الشهح :)2007 ،استيجفت ىحه الجراسة تحجيج الؿيع التخبػية التي تراحب التفكيخ العمسي
لجػ شالب كميات السعمسيغ ،كتحجيج السذكالت التي تعيق تشسية الؿيع التخبػية لجييع مغ كجية نطخ
الصالب.

كقج أضيخت الشتائج تػافخ بعس الؿيع التخبػية لجػ شالب كميات السعمسيغ كمشيا اإلخالص كتحسل

السدؤكلية كالخغبة في السعخفة كاألمانة التخبػية كتقبل الشقج كالذجاعة الفكخية .كسا حجدت الجراسة
بعس السذكالت التي أعاقت تشسية الؿيع التخبػية لجييع كمشيا الطخكؼ الشفدية كاالجتساعية كالػضيؽية

التي أعاقت مسارسة العقل لسياراتو الستشػعة ،كاالعتساد عمى األساشيخ كالخخافات كضعف السعمػمات
بػسائل اإلعالـ كتخكيد السقخرات عمى الحفع كاالستخجاع.

كقج أكصت ىحه الجراسة بزخكرة دراسة كتقري الؿيع التخبػية الستػافخة لجػ شالب السخحمة الجامعية

كذلظ لمتعخؼ عمى الؿيع السػجية لدمػكياتيع كالغائبة عشيع.

 -8دراسة (الرائغ :)2007 ،ىجفت الجراسة التعخؼ إلى مجػ ؾياـ معمع السخحمة الثانػية بسجيشة

الخياض بجكره في تشسية الؿيع الخمؿية لجػ شالبو كذلظ مغ كجية نطخ السعمسيغ كمجيخؼ السجارس
الثانػية ،كإلى التعخؼ عمى معػقات ؾياـ السعمع بحلظ الجكر ،كاستخجمت الجراسة السشيج الػصفي

التحميمي ،حيث أعجت استبانة غصت تداؤالت الجراسة كشبقت عمى عيشة مغ السعمسيغ كالسجيخيغ بمغت

مجيخا.
معمسا ك(ً )25
(ً )348
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ككذفت الجراسة عمى أف استجابات السعمسيغ حػؿ دكر السعمع في تشسية الؿيع الخمؿية لجػ شالب

ججا أك كبيخة ،أؼ أف أفخاد عيشة
السخحمة الثانػية بسجيشة الخياض حرمت عمى درجات مػافقة كبيخة ً
ٍ
بذكل كاؼ،
الجراسة مغ السعمسيغ يخكف أف السعمسيغ يؤدكف دكرىع في تشسية الؿيع الخمؿية لجػ شالبيع
كأضيخت الجراسة مجسػعة نتائج مغ أىسيا :كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات السعمسيغ
حػؿ معػقات ؾياـ السعمع بجكره في تشسية الؿيع الخمؿية لجػ الصالب بحدب متغيخ الخبخة.

 -9دراسة (الخهالجة :)2005 ،ىجفت الجراسة إلى معخفة درجة إسياـ معمسي التخبية اإلسالمية في

اكتداب شمبة التعميع الثانػؼ لمؿيع االجتساعية مغ كجية نطخ الصمبة ،كالكذف عغ أثخ متغيخات
الجراسة (الجشذ ،الجراسة األكاديسية ،التحريل األكاديسي) عمى دكر معمسي التخبية اإلسالمية،
كاعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي لمحرػؿ عمى السعمػمات كاإلجابة عغ أسئمة الجراسة،

شالبا كشالبة مغ شمبة الثانػية في مشصقة العيشة التعميسية في
كقج بمغت عيشة الجراسة ()457
ً
اإلمارات العخبية الستحجة لمعاـ ( ،)2005-2004كلتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث بإعجاد استبانة
كأداة لمجراسة تكػنت مغ ( )47فقخة ،كقج تع التحقق مغ صجؽ االستبانة كثباتيا مغ خالؿ تصبيقيا

عمى عيشة الجراسة.

ككاف مغ أبخز نتائج الجراسة ما يمي :ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية ؼيسا يتعمق بجرجة إسياـ

معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة السخحمة الثانػية لمؿيع االجتساعية تعدػ لستغيخات
الجشذ ،الجراسة األكاديسية ،كالتحريل األكاديسي.

كمغ أىع التػصيات :ضخكرة عقج دكرات لمسعمسيغ تتعمق بتجريبيع عمى استخاتيجيات كتقجيع مػاقف

تعميسية في تعميع الؿيع كخاصة االجتساعية ،كاالىتساـ بتخبية الؿيع كالتػجو نحػ تصبيق شعار مجرسة
الؿيع مع التخكيد عمى اكتداب الصمبة لمؿيع االجتساعية اإلسالمية.

ثال اثا :الجراسات األجشبية:

 .1دراسة (زوريكا وديهك ~ )Zorkaia & Diuk, 2004ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى ؾيع الذباب
الخكسي كاتجاىاتيع ،كشسمت العيشة فئة مغ الذباب تتخاكح أعسارىع بيغ ( ،)35-16كاشتسمت أداة
الجراسة عمى عجة بشػد تتعمق بالؿيع الدياسية كالتعميسية كاالجتساعية.

كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف مغ أىسيا :أف الذباب أكثخ رضا كسعادة مغ آبائيع،

أساسا عمى مدتػػ التعميع.
تقجيخ
كىع أكثخ ًا
كتعميسا لمتعميع العالي إذ يخكف أف الشجاح في الحياة يعتسج ً
ً
 .2دراسة (كيسمسيخ )Kemmelmeir, 2001 ،ىجفت الجراسة إلى معخفة دكر الزسيخ الحاتي في الخبط
بيغ اتجاىات الفخد كالؿيع االجتساعية الدائجة في مجتسعو ،كتكػنت الجراسة مغ مدحييغ متتالييغ

عاما،
لعيشتيغ مغ شالب جامعة متذغاف بمغ مجسػعيا (ً )162
شالبا كشالبة أعسارىع بيغ (ً )23-17
كاستخجـ الباحث عجة اختبارات كمقاييذ أىسيا (الفخدية -الجساعية) كمؿياس الزسيخ الفخدؼ/

الجساعي.
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كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف مغ أىسيا :أضيخت الجراسة أف ذكؼ االستجابات

شا في اتجاىات نحػ الؿيع كالقزايا االجتساعية مغ ذكؼ
السختفعة في مؿياس الزسيخ أكثخ ثباتًا كارتبا ً
االستجابات السشخفزة.

 .3دراسة (اسكهبار واورتمف )Escobar & Ortloff ،2001 ،ىجفت إلى تعخؼ عمى مجػ التحػؿ

عاما ،كتحجيج العػامل التي أدت إلى ىحا التحػؿ ،كدكر التعميع العالي
في الؿيع التخبػية خالؿ ثالثيغ ً
في مػاجية ىحه القزية ،كاستخجـ الباحثاف السشيج السقارف مغ خالؿ السقارنة بيغ نتائج دراستيغ
عاما ،دراسة (رككاش 1968ـ) ،كدراسة (اسكػبار -اكرتمف1999 ،ـ) ،كتتذابو
يفرل بيشيسا (ً )31
الجراستاف في اليجؼ كاألداة كمجتسع الجراسة ،إذ ىجفت كالىسا إلى تحجيج مكانة بعس الؿيع التخبػية

في السجتسع األمخيكي (شالب جامعة ميديدبي) باستخجاـ مؿياس (رككاش) لمؿيع التخبػية ،كيحتػؼ

السؿياس عمى ( 18ؾيسة مجتسعية غائية) )18( ،ؾيسة فخدية كسيمية ،كقج حجد (رككاش) مشيا أربع ؾيع
بشاء عمى مقاييذ معتسجة مغ السؤسدات الجامعية ،كآراء
غائية كأربع ؾيع كسيمية تسثل الؿيع األكثخ ً
الخبخاء مغ األكاديسييغ كالسذخفيغ كمجيخؼ السجارس.

كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كاف أىسيا :تخاجعت جسيع الؿيع السيسة لجػ شالب الجامعة

باستثشاء ؾيستي اإلحداس باإلنجاز كالتعقل.

 .4دراسة (زبيخي )Zabairy, 1994 ،ىجفت إلى تحميل الكتب التي تشاكلت أدب األشفاؿ كالسشذػرة مشح
فراعجا ،كىجفت الجراسة إلى معخفة الؿيع كالسيػؿ كاالتجاىات التي تعكديا ىحه الكتب،
عاـ 1980ـ
ً
ككاف مغ أىع الشتائج أف الؿيع الستعمقة بسذكالت البيئة كالرخاع اإلنداني كالتبادؿ الثقافي الجيشي ما
تداؿ تحطى بالعشاية كاالىتساـ ككذفت عسمية تحميل الشرػص أف السزسػف كالشػعية يشدجساف مع

التػقعات الحالية تجاه تعمع األشفاؿ كنسػىع.

التعقيب عمى الجراسات الدابقة:

من خالل عخض الجراسات الدابقة يتزح ما يمي:
بعج االشالع عمى ما تػفخ مغ دراسات عخبية كأجشبية ذات صمة بسػضػع الجراسة الحالية اختار الباحث

أكثقيا صمة بسػضػع دراستو الحالية حيث تشاكؿ األبعاد كالسحاكر السختمفة لسػضػع دراستو ،فسشيا ما دار

حػؿ عجة مشاىج مشيا الخياضيات كالمغة اإلنجميدية كالمغة العخبية كالتخبية اإلسالمية كاألنذصة الصالبية

أيزا
كغيخىا ،كدكرىا في تشسية كتعسيق مشطػمة الؿيع سػاء كانت أخالؾية اجتساعية سياسية ثقاؼية كمشيا ً

ما تشاكؿ ؾيع الصمبة كعالقتيا ببعس الستغيخات الجيسغخاؼية كأثخىا عمى الشدق الؿيسي لمصمبة.
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ومن أوجو اًلتفاق واًلختالف:

من حيث األىجاف:

بعس الجراسات ىجفت التعخؼ عمى الؿيع العمسية الستزسشة في السشاىج كالعمػـ كالخياضيات كالمغة

العخبية كالمغة اإلنجميدية كالتخبية اإلسالمية مثل دراسة (أبػ سمصاف كبجر2018 ،ـ) ،كدراسة (األستاذ
كالمػلػ2017 ،ـ) ،كدراسة (األشقخ2017 ،ـ) ،كدراسة (الجاية2014 ،ـ) ،كدراسة (األسػد2014 ،ـ)،

كدراسة (السجىػف2014 ،ـ).

كىشاؾ دراسات ىجفت التعخؼ عمى دكر الييئة التجريدية مغ أكاديسييغ أك معمسي مجارس في تشسية الؿيع

التخبػية مثل دراسة (الدعػد2014 ،ـ) ،كدراسة (السشاعي2009 ،ـ) ،كدراسة (العيدى2008 ،ـ)،

كدراسة (الرائغ2007 ،ـ) ،كدراسة (الخػالجة2005 ،ـ).

من حيث السشيج الستبع:

اتبعت غالبية الجراسات السشيج الػصفي التحميمي ،بيشسا دراسة (السجىػف2014 ،ـ) استخجمت السشيج

التحميمي الشػعي.

من حيث أداة الجراسة:

اتبعت غالبية الجراسات االستبانة ،ؼيسا استخجمت دراسات أخخػ تحميل السحتػػ مثل دراسة (أبػ سمصاف
كبجر2018 ،ـ) ،كدراسة (األشقخ2017 ،ـ) ،كدراسة (األستاذ كالمػلػ2017 ،ـ) ،كدراسة (األسػد،

2014ـ) ،كدراسة (الجاية 2014ـ) ،بيشسا دراسة (أبػ شاكير2012 ،ـ) استخجـ بصاقة مالحطة.

كتسيدت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة بيجفيا الخئيذ ،حيث أنيا تجرس الؿيع التخبػية الستزسشة

في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ ،كسبل تصػرىا.

كاستفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة في التعخؼ عمى مفيػـ الؿيع كخرائريا كأنػاعيا كأىسيتيا في

السشاىج الجراسية في كافة السخاحل كالسشاىج ،باإلضافة إلى التعخؼ عمى أداة الجراسة السشاسبة كأىع

األساليب اإلحرائية السدتخجمة.
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الفرل الخابع
الصخيقة واإلجخاءات

تشاكؿ الباحث في ىحا الفرل كصفا لسشياج الجراسة ،كمجتسعيا ،كعيشتيا ،كإعجاد أداة الجراسة السدتخجمة،
كصجقيا كثباتيا ،كتصبيقيا كأخي اخ السعالجات االحرائية التي استخجمت في تحميل الجراسة ،كصػالً إلى

الشتائج كالتػصيات.
مشيج الجراسة:

السشيج الهصفي التحميمي:
كىػػػ السػػشيج الػػحؼ يقػػػـ عمػػى د ارسػػة الط ػػاىخ كاألحػػجاث ،أك السػاقػػف كسػػا ىػػي عمييػػا فػػي الػاقػػع،
كصفا دؾيًقا ،مغ خػالؿ التعبيػخ الشػػعي عػغ خرػائز أك التعبيػخ الكسػي عػغ الطػاىخة أك الحػجث
ككصفيا
ً

أك السػقف( .دشمي2016 ،ـ)41 :

اتبع الباحث السشيج الػصفي بأسمػبو تحميل السحتػػػ الػحؼ يعػج أحػج أسػاليب البحػث العمسػي؛ لسشاسػبتو فػي
الكذف عغ الؿيع التخبػية الستزسشة في كتب العمػـ لمسخحمة االساسية العميا في فمدصيغ.

مجتسع الجراسة:

يتػ ػألف مجتس ػػع الج ارس ػػة م ػػغ مشي ػػاج العم ػػػـ لمسخحم ػػة االساس ػػية العمي ػػا ل ػػػ ازرة التخبي ػػة كالتعم ػػيع لمع ػػاـ
الجراسي 2019-2018ـ ،لمرفػؼ (الدابع ،الثامغ ،التاسع) الجدأيغ األكؿ كالثاني.
أداة الجراسة:

قاـ الباحث بإعجاد أداة الجراسة الخاصة بتحميل السزاميغ كالسحتػيات الػاردة في كتب العمػـ

لمسخحمة االساسية العميا في فمدصيغ ،كذلظ مغ خالؿ تحجيج الؿيع التخبػية كمؤشخاتيا السقتخح تزسيشيا في
محتػيات كتب العمػـ ،كقج تع االستفادة مغ عجة مرادر مشيا:

 اإلشار الشطخؼ كما تزسشو مغ مرادر عمسية متخررة. -الجراسات الدابقة كما تػصمت إليو مغ نتائج خاصة كجراسة كل مغ (أبػ سمصاف كبجر2018 ،ـ).

 استصالع آراء ( )10مغ الخبخاء كالسحكسيغ بسشاىج العمػـ كمذخفي العمػـ بػ ازرة التخبية كالتعميع،كمعمسي الرفػؼ.

 في ضػء االجخاءات الدابقة تع التػصل إلى الرػرة الشيائية لقائسة الؿيع التخبػؼ الػاجب تزسيشيا فيمحتػيات كتب العمػـ لمسخحمة االساسية العميا كتزسغ ستة ؾيع كىي (الجيشية ،العمسية ،الدياسية،

الجسالية ،االجتساعية ،االقترادية) شسمت ( )36مؤش اًخ
صجق األداة:
تع عخض قائسة الؿيع التخبػية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بمغ عجدىع ( )10محكساً مغ أعزاء

ىيئة التجريذ في الجامعات الفمدصيشية كمذخفي العمػـ كمعمسي العمػـ في السخحمة األساسية العميا ،كقج
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شمب مشيع إبجاء آرائيع بالقائسة مغ حيث شسػليتيا لمؿيع التخبػية الػاجب تزسيشيا في محتػيات متب

العمػـ لمسخحمة االساسية العميا كمجػ كضػح الؿيع التخبػية كسالمة صياغاتيا المغػية ،كمجػ مالءمتيا
لصمبة السخحمة االساسية العميا ،فزالً عغ إضافة أك ححؼ أك تعجيل ما يخكنو مشاسباً ،كبشاء عمى ىحه
السخحمة تع تدجيل بعس السالحطات ،كبعج إجخاء التعجيالت السقتخحة مغ لجشة السحكسيغ ،تكػنت

القائسة برػرتيا الشيائية مغ ستة ؾيع تخبػية مػزعة عمى ( )36مؤش اًخ.
تحميل السحتهى:

اسػػتخجـ الباحػػث بيػػجؼ تحميػػل محتػػػػ كتػػب العمػػػـ لمسخحمػػة االساسػػية العميػػا أداة تحميػػل السحتػػػػ،

كالتي اشتسمت عمى قائسة الؿيع التخبػية كمؤشػخاتيا ،كسػا اشػتسمت عمػى اليػجؼ مػغ عسميػة التحميػل  ،كعيشػة
التحميل ،كفئات التحميل ،ككحجة التحميل ،كضػابط عسمية التحميل ،باإلضػافة إلػى رصػج تكػ اخرات السؤشػخات

كتػزيعي ػػا عمػ ػػى الؿػ ػػيع بيػ ػػجؼ تحقيػ ػػق درجػ ػػة عالي ػػة مػ ػػغ السػضػ ػػػعية كالجقػ ػػة مدػ ػػتفيجاً مػ ػػغ األدب التخبػ ػػػؼ
كالجراسات الدابقة في ىػحه السجػاؿ كخبػخة الباحػث فػي التعمػيع السجرسػي كألغػخاض ىػحه الج ارسػة تػع ترػشيف

السؤشػخات إلػػى الؿػػيع التخبػيػػة األتيػػة كىػػي فئػػات التحميػػل (الجيشيػػة ،العمسيػػة ،األخالؾيػػة ،الدياسػػية ،الجساليػػة،
االجتساعية ،االقترادية) كقج بشيت ىحه األداة باتباع الخصػات التالية:
 -تحجيج اليجف من التحميل:

تيػجؼ عسميػة التحميػل إلػػى تحجيػج الؿػيع التخبػيػػة فػي كتػب العمػػـ بالسخحمػػة األساسػية العميػا (الدػػابع

كالثامغ كالتاسع).

 تحجيج عيشة التحميل:تزسشت عيشة التحميل كتب العمػـ بالسخحمة األساسية العميا (الدابع كالثامغ كالتاسع).

 -تحجيج فئات التحميل:

اعتسج الباحث السحاكر كالسؤشخات الػاردة في أداة الجراسة.

 -تحجيج وحجة التحميل:

اعتسػػج الباحػػث الػػجرس كػحػػجة لمتحميػػل بسػػا فػػي الػػجرس مػػغ تعخيفػػات كنطخيػػات كأمثمػػة كتسػػاريغ

كصػػػر كػنػػو األكثػػخ مالئسػػة ألىػػجاؼ الج ارسػػة ،كاعتسػػجت الج ارسػػة عمػػى الفقػخة كػحػػجة تدػػجيل "كػػل فقػخة
تحسل فكخة.

 تحجيج تك اخرات ضيهر وحجة التحميل:كذلظ مغ خالؿ حداب تكخار السؤشخات لمؿيع التخبػية الدتة السخاد تحميل محتػيات كتب العمػـ
في ضػئيا.

 تحجيج ضهابط عسمية التحميل:اقترخ التحميل عمى كتب العمػـ بالسخحمة األساسية العميا (الدابع كالثامغ كالتاسع) لمعاـ الجراسي

( ،)2019-2018ويذسل التحميل:
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أ-

األمثمة كاألنذصة كالتساريغ كالخسػمات كاألشكاؿ الػاردة في الجرس.

ب-

التعخيفات كالشطخيات كالقػاعج كاالستشتاجات الػاردة في كل درس.

ت-

أسئمة التقػيع الػاردة في نياية كل درس أك حتى نياية الػحجة.

ث-

ال يذسل التحميل دليل السعمع أك أؼ نذخات تػجييية مخفقة أثشاء العاـ.

 -تحجيج خصهات عسمية التحميل:

 تحجيج الرفحات التي خررت لعسمية التحميل في كل كتاب مع قخاءتيا جيجاً.

 تقديع كل صفحة إلى عجة فقخات؛ لتذسل كل فقخة أك عجة فقخات صغيخة فكخة كاحجة.
 تحجيج األفكار التي تزسشت مؤشخات الؿيع التخبػية.

 ترشيف كل فكخة إلى إحجػ فئات التحميل السحجدة بأداة تحميل السحتػػ السحكػرة.

 حداب تك اخرات السؤشخات لمؿيع التخبػية كندبيا السئػية في كل فئة مغ فئات التحميل.

صجق أداة التحميل:

لمتأكج من صجق األداة قام الباحث بسا يمي:

 -1إعجاد قائسة بالؿيع التخبػيػة ثػع عخضػيا عمػى مجسػعػة مػغ أسػاتحة الجامعػات (تخرػز مشػاىج كشػخؽ
تػػجريذ عمػػػـ) ،كمجسػعػػة مػػغ الخب ػخاء (تخرػػز عمػػػـ) إلبػػجاء رأييػػع فػػي مػػجػ مالئسػػة الؿػػيع لمبيئػػة

الفمدصيشية ،كعسل التعجيالت التي يخكنيا مشاسبة.

 -2تحجيج أىجاؼ التحميل كفئاتو ككحجات التحميل كضػابصو.

صجق السحكسين:

قػاـ الباحػػث بعػػخض األداة عمػػى مجسػعػة مػػغ السحكسػػيغ لمتأكػػج مػغ صػػجقيا كشػػسػليتيا ،كتػػع التأكػػج

مغ صجؽ األداة.

ثبات أداة التحميل:

كلمتأكج مغ ثبات التحميل قاـ الباحث بتحميل كتب العمػػـ بالسخحمػة األساسػية العميػا (.)9+ 8 + 7

كذل ػػظ م ػػغ أج ػػل التأك ػػج م ػػغ ثب ػػات األداة ق ػػاـ الباح ػػث بتحمي ػػل الكت ػػب نفد ػػيا مػ ػختيغ بس ػػجة زمشي ػػة متباع ػػجة
باالستعانة بفخيق مغ معمسات العمػـ لمسخحمة االساسية العميا ،ثع قاـ بحدػاب معامػل التػخابط بػيغ التحميمػيغ

لمتحقق مغ ثبات التحميل كذلظ باستخجاـ معادلة ىػليدتي
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معامل الثبات =

عجد نقاط االتفاؽ × 2

× %100

عجد نقاط االتفاؽ  +عجد نقاط االختالؼ
ككانت نتائج التحميل عمى الشحػ التالي:
ججول ()4.1
يهضح نتائج التحميل لكتب العمهم لمسخحمة األساسية العميا بجدأيو بين التحميمين األول والثاني

الرف

التحميل األول

التحميل الثاني

نقاط اًلختالف

معامل اًلتفاق

الدابع

602

640

38

94.1

الثامغ

672

702

30

95.7

التاسع

1198

1299

101

92.2

السجسػع

2472

2641

169

93.6

يبيغ الججكؿ ( )4.1أف معامل االتفاؽ كاف ( )%93.6كىػ معامل مختفع يذيخ إلى ثبات التحميل بجرجة
تجعػ إلى الثقة ؼيسا يتع التػاصل إلى الشتائج.

خصهات الجراسة:

 -1بشاء قائسة لمؿيع التخبػية الػاجب تػافخىا في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصيغ

 -2الؿيػػاـ بتحميػػل كتػػب العمػػػـ الججيػػجة بالسخحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي فمدػػصيغ فػػي ضػػػء مؤش ػخات الؿػػيع
التخبػية التي تع بشاؤىا ،بعج التأكج مغ صجؽ كثبات التحميل.

 -3حداب ثبات التحميل مغ خالؿ معادلة ىػليدتي بيغ الباحثيغ كباحثيغ آخخيغ.
 -4حداب عجد مخات تكخار الفقخات في كل مؤشخ مغ مؤشخات األداة.
 -5معالجة الشتائج باستخجاـ التك اخرات كالشدب السئػية.
 -6عخض نتائج الجراسة كمغ ثع مشاقذتيا كتفديخىا.

 -7الخخكج ببعس التػصيات كالسقتخحات في ضػء نتائج الجراسة التي تع التػصل إلييا.
األساليب اًلحرائية:

بعج االشالع عمى الجراسات كالبحػث الدابقة بالجراسة الحالية كفي ضػء شبيعية الجراسة استخجـ

الباحث لمسعالجة االحرائية األساليب التالية:
-

معادلة ىػلدتي لحداب ثبات التحميل

 -التك اخرات ،كالشدب السئػية لتقجيخات الفقخات الجدئية لمؿيع.
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الفرل الخامذ
مشاقذة نتائج الجراسة وتهصياتيا

يتزسغ ىحا الفرل عخضاً لشتائج الجراسة التي تػع التػصػل إلييػا مػغ خػالؿ تصبيػق أدكات الج ارسػة

باإلضافة إلى تفديخ كمشاقذة ما تع التػصل إليو مغ نتائج مغ خالؿ االجابة عمى تداؤالت الجراسة ،كمػغ

ثػع تقػػجيع التػصػػيات كالسقتخحػات ،كقػػج سػػعت الج ارسػة لمتعػػخؼ عمػػى الؿػيع التخبػيػػة الػاجػػب تػافخىػا فػػي كتػػب

العمػػـ الججيػػجة بالسخحمػة األساسػػية العميػا فػػي فمدػػصيغ ،كقػج تػػع إجػخاء السعالجػػات االحرػائية الستجسعػػة مػػغ
أداة الجراسة.

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول :وينص على ما الكيم التخبهية الهاجب تزسيشيا في كتب العمهم

الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصين؟

كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بسخاجعة األدب التخبػؼ كالجراسات الدابقة ذات الرمة

مفتػحا عمى عجد مغ الخبخاء كالسختريغ إلبجاء الخأؼ بالؿيع التخبػية الػاردة
بالجراسة الحالية ،شخح سؤ ًاال
ً
في كتب العمػـ الججيجة بالسخحمة االساسية العميا كالؿيع الػاجب تزسيشيا في أداة الجراسة فتكػنت أداة
الجراسة مغ ستة ؾيع تخبػية يشبغي تزسيشيا في محتػيات كتب العمػـ لمسخحمة االساسية العميا كالججكؿ

( )5.1يػضح ذلظ:

الججول ()5.1

الكيم التخبهية الهاجب تزسيشيا في كتب العمهم الججيجة لمسخحمة األساسية العميا في فمدصين
مؤشخات األداء

السجال األول (الكيم)

 -1تعسق اإليساف في نفػس الستعمسيغ.
 -2تذجع عمى احتخاـ اآلخخيغ.
الجيشية

 -3تكدب األخالؽ االسالمية مثل (الرجؽ كالػفاء كاالمانة .).....

 -4تحث عمى التػكل عمى هللا مغ خالؿ األخح باألسباب.
 -5تعدز االقتجاء بعمساء السدمسيغ

 -6تحث الستعمع عمى االلتداـ بأخالؾيات السعامالت االسالمية.
مؤشخات اًلداء

السجال الثاني (الكيم)

 -1تشسي ميارات التفكيخ العميا لجػ الستعمع
 -2تكدب الستعمع ميارات االبجاع كاالبتكار
العمسية

 -3تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع كالعمساء
 -4تشسي حب البحث كاالستصالع عشج الستعمسيغ

 -5تكدب الستعمع أخالؾيات العمع مثل (التعاكف – عجـ التعرب كالتحيد -نذخ العمع)..

 -6تكدب الستعمع ميارات التعامل مع األجيدة العمسية بأنػاعيا.
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مؤشخات األداء

السجال الثالث (الكيم)

 -1تغخس عشج الستعمع حب الػشغ كاالنتساء لو.
 -2تشسي عشج الستعمع حخية التعبيخ.
 -3تخسخ عشج الستعمع مفاـيع السػاششة.
الدياسية

 -4تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ كتخاثو لجػ الستعمع.
 -5تحث الستعمع عمى تقجيخ ذكؼ الذيجاء كأبشائيع.
 -6تذجع الستعمع عمى السذاركة الدياسية.
مؤشخات األداء

السجال الخابع (الكيم)

 -1تكدب الستعمع سمػكيات صحية سميسة.
 -2تذجع الستعمع عمى االىتساـ بالرحة الجدسية.
 -3تشسي عشج الستعمع االحداس بجساؿ الصبيعة.
الجسالية

 -4تذجع الستعمع عمى تختيب أدكاتو كتشديقيا
 -5تحث الستعمع عمى االىتساـ بتدييغ أغخاضو الخاصة
 -6تحث الستعمع ضخكرة السحافطة عمى نطافة األماكغ العامة
مؤشخات األداء

السجال الخامذ (الكيم)

الفعاؿ.
 -1تشسي عشج الستعمع ميارات االتراؿ كالتػاصل َ
 -2تشسي السحافطة عمى مستمكات اآلخخيغ.
 -3تعدز تحسل السدئػلية نحػ اآلخخيغ
اًلجتساعية

 -4تحث الستعمع عمى احتخاـ الشطاـ.
 -5تحث الستعمع عمى السبادرة لسداعجة اآلخخيغ
 -6تحث الستعمع عمى استغالؿ الػقت.
مؤشخات األداء

السجال الدادس (الكيم)

 -1تحث الستعمع عمى تخشيج الشفقات.
اًلقترادية

 -2تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ السػاد السختمفة.
 -3تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد بالشفع عمى الفخد كالسجتسع.
 -4تحث الصالب عمى السداىسة في حل بعس السذكالت االقترادية
 -5تذجع الستعمع عمى شخاء السشتجات الػششية.
 -6تعدز عشج الستعمع التػجو السيشي.

يػضػح الجػػجكؿ ( )5.1أف قائسػػة الؿػػيع التخبػيػػة التػػي تػػع التػاصػػل إلييػػا ،تسثػػل ( )33مؤشػ اًخ لمؿػػيع التخبػيػػة
مػزعػػة عمػػى سػػتة ؾػػيع تخبػيػػة رئيدػػية كاجػػب تزػػسيشيا فػػي كتػػب العمػػػـ لمسخحمػػة االساسػػية العميػػا .كيفدػػخ
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الباحث ىحه الشتيجة لألىسية الكبيخة التي تسثميا الؿػيع التخبػيػة فػي إكدػاب الصمبػة الؿػيع التخبػيػة التػي تعسػل

إلى تذكيل اتجاىاتيع التخبػية.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :وينص على ما مجى تهافخ الكيم التخبهية في كتب العمهم

الججيجة في الرف الدابع األساسي في فمدصين؟

كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بتحميل كتاب العمػـ السقخر لمرف الدابع األساسي،

استخخج الؿيع التخبػية الستزسشة فييا ،كبياف تك اخرات السؤشخات الدمػكية لمؿيع التخبػية في كتاب العمػـ

كجسع الت ك اخرات كاستخخاج ندبيا السئػية ،كبياف رتبة كل ؾيسة مشيا ،كتع التعميق عمى نتائج ىحه الدؤاؿ
بذكل متكامل بعج عخض الججكؿ الستعمق بالؿيع التخبػية الدتة

أوًلا :الكيسة الجيشية

الججول ()5.2

مؤشخات الكيم الجيشية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية والختبة
م

مؤشخات األداء

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
12

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

1

تعسق اإليساف في نفػس الستعمسيغ.

0

0.00

15

2.34

15

2.34

2

2

تذجع عمى احتخاـ اآلخخيغ.

4

0.63

13

2.03

17

2.66

1

11

3

تكدب األخالؽ االسالمية مثل (الرجؽ

7

1.09

4

0.63

11

1.72

3

18

4

تحث عمى التػكل عمى هللا مغ خالؿ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

35

5

تعدز االقتجاء بعمساء السدمسيغ

0

0.00

1

0.16

1

0.16

4

34

6

تحث الستعمع عمى االلتداـ بأخالؾيات

0

0.00

2

0.31

2

0.31

5

28

11

1.72

35

5.47

46

7.19

كالػفاء كاالمانة .).....

األخح باألسباب.

السعامالت االسالمية.

السجسهع

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تذجيع عمى احتخام اآلخخين " حيث جاءت في السختبة األكلى بشدبة
( ،)%2.66كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة تجريذ مادة العمػـ كالتي تخكد كتذجع عمى التعمع التعاكني
كالعسل الجساعي كالعسل السخبخؼ كالحؼ يدتجعي العسل مع اآلخخيغ كالتعاكف كاالحتخاـ ،حيث أف الصالب
يقػـ باكتداب العجيج مغ الؿيع الجيشية كالتي تتسثل بالرجؽ كالػفاء كاإلخالص...إلخ.

بيشسا حرل السؤشخ " تحث عمى التهكل عمى هللا من خالل األخح باألسباب" عمى أقل تقجيخ ()%0.00
كيعدك الباحث ذلظ لعجـ كجػد أعساؿ كاضحة تسكغ مالحطة ذلظ ،كحلظ ربسا اىتساـ لجشة تأليف السشياج
قرػر في السشاىج
ًا
نحػ تػفيخ الؿيسة العامة كىي الجيشية مع عجـ التفريل في الجديئات ،حيث أف ىشاؾ
الجراسية مغ خالؿ تشاكليا لمؿيع الجيشية التي تعتسج عمى التػكل عمى هللا كعجـ االتكاؿ عمى الغيخ.
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كالحع الباحث كحلظ أف ىشاؾ فخؽ بيغ الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( )1.75كالجدء الثاني الحؼ

حرل عمى ندبة ( )5.47كيعدك الباحث ذلظ إلى حرػؿ لجشة بشاء السشياج عمى تغحية راجعة مغ
السعمسيغ كالسعمسات عمى الفرل األكؿ كعسل التعجيالت السشاسبة عمى الفرل الثاني.

كبذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع الجيشية ضعيف كربسا يخجع ذلظ إلى أف لجشة بشاء

السشاىج تخكد عمى تمظ الؿيع في مشاىج المغة العخبية كالتخبية اإلسالمية كمبجأ التكامل مع السػاد األخخػ.

كتختمف نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الجخجاكؼ )2017 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع

الجيشية جاءت بالسختبة األكلى بػزف ندبي ( ،)%92.97كسا كاختمفت مع نتيجة د ارسة (األسػد)2014 ،
كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف أعمى الؿيع التعبجية لمرفػؼ (الخابع كالخامذ كالدادس) ىي ؾيسة الجياد

في سبيل هللا ،كسا كاختمفت مع نتيجة دراسة (أبػ شاكير )2012 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع

الجيشية احتمت السختبة األكلى بشدبة (.)%27.39

ثانيا :الكيسة العمسية

الججول ()5.3

مؤشخات الكيم العمسية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية والختبة
م

مؤشخات األداء

1

تشسي ميارات التفكيخ العميا لجػ
الستعمع

2

تكدب الستعمع ميارات االبجاع

3

تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع

كاالبتكار
كالعمساء

4
5

تشسي حب البحث كاالستصالع عشج
الستعمسيغ

الختبة

الختبة

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين معا

بالشدبة

لألداة

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

1

78

12.19

52

8.13

130

20.31

1

8

1.25

16

2.50

24

3.75

3

8

3

0.47

7

1.09

10

1.56

6

20

7

1.09

8

1.25

15

2.34

5

13

لمكيسة

ككل

تكدب الستعمع أخالؾيات العمع مثل

(التعاكف – عجـ التعرب كالتحيد-

14

10

2.19

1.56

24

3.75

3

9

نذخ العمع)..

6

تكدب الستعمع ميارات التعامل مع
األجيدة العمسية بأنػاعيا.
السجسهع

7

24

1.09

3.75

31

4.84

36.56 234 18.28 117 18.28 117
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2

6

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تشسي ميارات التفكيخ العميا لجى الستعمم " حيث جاءت في السختبة األكلى
بشدبة ( ،)%20.31كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة تجريذ مادة العمػـ كالتي تيجؼ إلى تشسية ميارات

التفكيخ العميا فيػ مؤشخ ميع لتحقيق ىجؼ مغ أىجاؼ العمػـ ،كيتفق مع فمدفة ك ازرة التخبية كالتعميع
الفمدصيشي كالتي تحث عمى تشسية ميارات التفكيخ كيشدجع مع التػجيات التخبػية الحجيثة التي تدعى إلى

إعجاد شمبة يستمكػف ميارات التفكيخ.

بيشسا حرل السؤشخ "تحث الستعمم عمى تقجيخ العمم والعمساء " عمى أقل تقجيخ بشدبة ( )%1.56كيعدك

الباحث ذلظ لػياب اىتساـ مؤلفي السشياج الفمدصيشي بيحا السؤشخ رغع أىسيتو لمصالب لتقجيخ جيػد
قرػر في السشياج الفمدصيشي مغ خالؿ تشاكلو لمؿيع التي تجعػ
ًا
اآلخخيغ كخاصة العمساء ،حيث أف ىشاؾ
إلى احتخاـ العمع كالعمساء ،مسا يتػجب عمى كاضعي السشاىج بتعديد ىحه الؿيع لسا ليا مغ أىسية في تجعيع
العالقة بيغ الستعمع كالسعمع.

كالحع الباحث كجػد تػازف بيغ جدأؼ كتب العمػـ لمفرميغ لمرف الدابع ،كتتفق نتيجة الجراسة الحالية

مع نتيجة دراسة (أبػ سمصاف كبجر )2018 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف عجد الؿيع العمسية الغائبة في

كتب الخياضيات لمسخحمة األساسية الجنيا ىػ ( )26ؾيسة مغ أثل ( )43ؾيسة ،كعجد الؿيع العمسية الغائبة
في كتب العمػـ لمرفيغ الثالث كالخابع ىػ ( )10مغ أصل ( )43ؾيسة ،كسا كاتفقت مع نتيجة دراسة

خصابا
(األستاذ كالمػلػ )2017 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف كتب العمػـ لمرفيغ الثالث كالخابع تتبشى
ً
اضحا في عجد معطع السؤشخات السشياجية
اضحا لمؿيع العمسية ،كأف ىشاؾ زيادة كاضحة
كتتابعا ك ً
ً
ك ً
كمجاالت الؿيع العمسية الستزسشة في كتاب العمػـ لمرف الخابع عشيا في الرف الثالث ،كسا كاتفقت مع
نتيجة دراسة (الدعػد )2014 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف أفخاد عيشة جامعة األزىخ تفػقػا في بعج

الؿيع العمسية عمى أفخاد عيشة جامعة األقرى ،كلكشيا اختمفت مع نتيجة دراسة (أبػ شاكير)2012 ،

كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع العمسية كالتي كانت بشدبة (.)%9.24

62

ثالثا :الكيسة الدياسية

الججول ()5.4

مؤشخات الكيم الدياسية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين معا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

11

1.72

14

2.19

25

3.91

2

2

تشسي عشج الستعمع حخية التعبيخ.

12

1.88

7

1.09

19

2.97

3

10

3

تخسخ عشج الستعمع مفاـيع السػاششة.

27

4.22

14

2.19

41

6.41

1

4

4

تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ

1

0.16

4

0.63

5

0.78

4

23

0

0.00

2

0.31

2

0.31

5

29

2

0.31

0

0.00

2

0.31

5

30

53

8.28

41

6.41

94

14.69

م

مؤشخات األداء

1

تغخس عشج الستعمع حب الػشغ
كاالنتساء لو.

كتخاثو لجػ الستعمع.

5

تحث الستعمع عمى تقجيخ ذكؼ

6

السذاركة

الذيجاء كأبشائيع.

تذجع

الستعمع

عمى

الدياسية.
السجسهع

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

7

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تخسخ عشج الستعمم مفاليم السهاششة " حيث جاءت في السختبة األكلى بشدبة
( ،) %6.21كيعدك الباحث ذلظ إلى أىسية ىحا السؤشخ لتػجيو الصالب نحػ خجمة كششيع كالعسل عمى
رؾيو فيع جدء أصيل مغ ىحا الػشغ ،كسا أف ىحا السؤشخ يسشح الصالب ىػيتيع الفمدصيشية الستسيدة

كالػاجب السمقى عمى عاتقيع ،كسا يعج ىحا السؤشخ مختك اد كقاعجة ميسة ججا لمؿيع األخخػ.

بيشسا حرل السؤشخ " تحث الستعمم عمى تقجيخ ذوي الذيجاء وأبشائيم " كالسؤشخ " تذجع الستعمم عمى

السذاركة الدياسية " عمى السختبة عمى أقل تقجيخ بشدبة ( )%0.31مكخرة ،كيعدك الباحث ذلظ إلى

احتساؿ اعتبار مؤلفػ السشاىج الفمدصيشية ىحيغ السؤشخيغ ال يشدجساف مع الفئة العسخية لمصالب ،السيسا

أنيع في السخحمة األساسية ،باإلضافة إلى كجػد أصحاب تأثيخ أقػػ مغ السعمع كخجاؿ الجيغ مسا خفف
قرػر في إثخاء السشاىج الفمدصيشية بالؿيع التي تذجع عمى
ًا
ىحا الجكر عغ السعمع ،حيث أف ىشاؾ
السذاركة الدياسية كتقجيخ الذيجاء.
كقج اختمفت مع نتيجة دراسة (الجخجاكؼ )2017 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع الدياسية جاءت

بػزف ندبي ( ،)%85.62كدراسة (الدعػد )2014 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف ىشاؾ فخكؽ لرالح
أفخاد عيشة جامعة األزىخ في بعج الؿيع الدياسية عمى أفخاد عيشتي الجامعة اإلسالمية كاألقرى.
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رابعا :الكيسة الجسالية

الججول ()5.5

مؤشخات الكيم الجسالية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة
الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين معا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

28

4.38

25

3.91

53

8.28

1

19

2.97

20

3.13

39

6.09

2

5

13

2.03

2

0.31

15

2.34

3

14

 4تذجع الستعمع عمى تختيب أدكاتو كتشديقيا

7

1.09

4

0.63

11

1.72

4

19

 5تحث الستعمع عمى االىتساـ بتدييغ أغخاضو
الخاصة

2

0.31

0

0.00

2

0.31

6

31

2

0.31

2

0.31

4

0.63

5

25

م

مؤشخات األداء

 1تكدب الستعمع سمػكيات صحية سميسة.
 2تذجع الستعمع عمى االىتساـ بالرحة
الجدسية.

3

تشسي

عشج

الستعمع

االحداس

بجساؿ

الصبيعة.

 6تحث الستعمع ضخكرة السحافطة عمى نطافة
األماكغ العامة

السجسهع

71

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
3

لمكيسة

ككل

19.38 124 8.28 53 11.09

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تكدب الستعمم سمهكيات صحية سميسة " حيث جاءت في السختبة األكلى
بشدبة ( ،)%8.28كيعدك الباحث ذلظ إلى أىسية ىحا السؤشخ لمصالب خاصة في مخحمة السخاىقة ،ككحلظ

محتػػ مادة العمػـ الحؼ يتصخؽ إلى بعس األمخاض كشخؽ الػقاية مشيا ككحلظ أثخ الكائشات الحية الجؾيقة
عمى حياة اإلنداف.

بيشسا حرل السؤشخ " تحث الستعمم عمى اًلىتسام بتديين أغخاضو الخاصة " عمى أقل تقجيخ بشدبة

( ،)%0.31كيعدك الباحث ذلظ لعجـ كجػد أعساؿ كاضحة تسكغ مالحطة ذلظ ،كحلظ ربسا اىتساـ مؤلفي
السشياج الفمدصيشي عمى التكامل مع السػاد األخخػ كتحقيق الؿيع في مػاد أخخػ مثل التخبية الفشية كمادة

الرحة كالبيئة.

كال مغ
كاتفقت نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الدعػد )2014 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف ً
جامعة األزىخ كالجامعة اإلسالمية تفػقتا في بعج الؿيع الجسالية عمى جامعة األقرى ،كنتيجة دراسة (أبػ

شاكير )2012 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع الجسالية جاءت بشدبة ( ،)%7.59باإلضافة إلى
نتيجة دراسة (السشاعي )2009 ،كالتي خخجت بشتيجة أف الؿيع الجسالية كانت متػفخة في السجتسع األردني.
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خامدا :الكيسة اًلجتساعية

الججول ()5.6

مؤشخات الكيم اًلجتساعية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

الجدء األول

م
1

مؤشخات األداء

عشج

تشسي

ميارات

الستعمع

الفعاؿ.
االتراؿ كالتػاصل َ

2

تشسي السحافطة عمى مستمكات

3

نحػ

اآلخخيغ.
تعدز

تحسل

السدئػلية

اآلخخيغ

4
5
6

تحث الستعمع عمى احتخاـ الشطاـ.
تحث

الستعمع

عمى

السبادرة

لسداعجة اآلخخيغ
تحث

الستعمع

عمى

الػقت.
السجسهع

استغالؿ

الجدأين معا

الجدء الثاني

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

2

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

44

6.88

26

4.06

70

10.94

1

0

0.00

4

0.63

4

0.63

5

26

7

1.09

8

1.25

15

2.34

2

15

3

0.47

0

0.00

3

0.47

6

27

3

0.47

2

0.31

5

0.78

4

24

2

0.31

11

1.72

13

2.03

3

17

59

9.22

51

17.19 110 7.97

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تشسي عشج الستعمم ميارات اًلترال والتهاصل الفعال " حيث جاءت في
السختبة األكلى بشدبة ( ،)%10.94كيعدك الباحث ذلظ أىسية ىحا السؤشخ لمصالب خاصة في تمظ
السخحمة ،كاندجاـ ىحا السؤشخ مع السخحمة العسخية لمصالب ،ككحلظ شبيعة تجريذ مادة العمػـ التي تقػـ
عمى شخح األسئمة كاالستفدارات كالعسل ضسغ مجسػعات التي تتصمب جسيعيا ؾيسة االتراؿ كالتػاصل

الفعاؿ بذكل جيج.

بيشسا حرل السؤشخ " تحث الستعمم عمى احتخام الشطام " عمى أقل تقجيخ بشدبة ( ،)%0.47كيعدك

الباحث ذلظ إلى تخكيد مؤلفػ السشاىج الفمدصيشية عمى التكامل مع السػاد األخخػ مثل السػاد االجتساعية

دكر أكبخ في تشسية تمظ
كمادة حقػؽ اإلنداف ،ككحلظ األنذصة الالصؽية التي تشطسيا السجرسة تمعب ًا
الؿيسة.
ٍ
كبذكل عاـ ،الحع الباحث اىتساـ مؤلفػ السشاىج الفمدصيشية بالؿيع االجتساعية لسا ليا أىسية في تمظ
السخحمة لبشاء العالقات االجتساعية بعيجا عغ الفخدية كاألنانية.

كتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الجخجاكؼ )2017 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع

االجتساعية جاءت بالسختبة الثانية بػزف ندبي ( ،)%90.24كدراسة (األسػد )2014 ،كالتي خخجت
65

بشتيجة مفادىا أف أعمى الؿيع االجتساعية كانت ؾيسة تحسل السدؤكلية ،كدراسة (الدعػد )2014 ،كالتي

خخجت بشتيجة مفادىا أف الفخكؽ لرالح أفخاد عيشة جامعة األزىخ في بعج الؿيع االجتساعية عمى أفخاد
عيشتي الجامعة اإلسالمية كاألقرى ،كدراسة (أبػ شاكير )2012 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع

االجتساعية جاءت بشدبة ( ،)%20.46كدراسة (حسػد )2009 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف القرز

في كتاب السصالعة كالشرػص لمسخحمة األساسية العميا تدىخ بالؿيع التخبػية االجتساعية ،حيث تع استشباط

( )10ؾيع اجتساعية مغ ضسشيا الديارة كتبادؿ السػدة ،الذكخ عمى السعخكؼ ،مداعجة الجيخاف ،تخبية
األبشاء ،تحسل السدؤكلية ،التعاكف ،الصاعة ،اإلحداف ،اإلخالص ،صحبة األخيار ،كدراسة (السشاعي،
 )2009كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف مجاؿ الؿيع االجتساعية جاءت في السختبة الثالثة ،كدراسة

(الخػالجة )2005 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية ؼيسا يتعمق بجرجة
إسياـ معمسي كمعمسات التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة السخحمة الثانػية لمؿيع االجتساعية تعدػ
لستغيخات الجشذ ،الجراسة األكاديسية ،كالتحريل األكاديسي.

سادسا :الكيسة اًلقترادية

الججول ()5.7

مؤشخات الكيم اًلقترادية في محتهى كتاب العمهم لمرف الدابع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تحث الستعمع عمى تخشيج الشفقات.

2

تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ

3

السػاد السختمفة.
تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد
بالشفع عمى الفخد كالسجتسع.

4
5
6

تحث الصالب عمى السداىسة في
حل بعس السذكالت االقترادية
تذجع الستعمع عمى شخاء السشتجات
الػششية.
تعدز عشج الستعمع التػجو السيشي.
السجسهع

الجدء الثاني

الجدء األول

الجدأين مع ا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
36

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

6

0.94

0

0.00

6

0.94

3

22

5

0.78

2

0.31

7

1.09

2

21

2

0.31

0

0.00

2

0.31

4

32

0

0.00

2

0.31

2

0.31

4

33

6

0.94

9

1.41

15

2.34

1

16

19

2.97

13

2.03

32

5.00

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ " تعدز عشج الستعمم التهجو السيشي " حيث جاءت في السختبة األكلى بشدبة
( ،)%2.32كيعدك الباحث ذلظ إلى اىتساـ مؤلفػ السشياج الفمدصيشي بالتػجيو كاإلرشاد السيشي لمصالب
ألنو يداىع في تصػر كتقجـ الفخد كالسجتسع عمى نحػ سػاء.
66

فخصا الختبار قجراتو كامكانياتو الختيار ميشة تحقق لو االستقخار السيشي في
كسا أنو يػفخ لمصالب ً
السدتقبل.
بيشسا حرل السؤشخ " تحث الستعمم عمى تخشيج الشفقات " عمى أقل تقجيخ بشدبة ( )%0.00كيعدك
الباحث ذلظ لعجـ كجػد أعساؿ كاضحة تسكغ مالحطة ذلظ ،كحلظ ربسا ركدت لجشة تأليف السشياج

الفمدصيشية نحػ تػفيخ الؿيسة العامة كىي االقترادية.

كسا الحع الباحث كجػد تػازف بيغ جدأؼ كتب العمػـ لمرف الدابع لمفرل األكؿ كالثاني.
ٍ
كبذكل عاـ ،اعتبخ الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع االقترادية ضعيف مقارن ًة مع الؿيع األخخػ كربسا
يخجع ذلظ إلى اىتساـ لجشة تأليف السشياج الفمدصيشية بتمظ الؿيع في السخحمة الثانػية ألف الصالب يكػف

استعجادا لتحقيق ذاتو.
اقعيا ك
ً
كعيا كك ً
أكثخ ً
كال مغ األزىخ
كاتفقت الجراسة الحالية مع نتيجة دراسة (الدعػد )2014 ،كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف ً

كالجامعة اإلسالمية تفػقتا في بعج الؿيع االقترادية عمى جامعة األقرى ،كدراسة (أبػ شاكير)2012 ،

كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع االقترادية جاءت بشدبة ( ،)%3.96كدراسة (السشاعي)2009 ،
كالتي خخجت بشتيجة مفادىا أف الؿيع االقترادية جاءت في السختبة الخابعة لجػ الصمبة في السجتسع

األردني.
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :وينص على ما مجى تهافخ الكيم التخبهية في كتب العمهم

الججيجة في الرف الثامن األساسي في فمدصين؟

كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بتحميل كتاب العمػـ السقخر لمرف الثامغ األساسي،

استخخج الؿيع التخبػية الستزسشة فييا ،كبياف تك اخرات السؤشخات الدمػكية لمؿيع التخبػية في كتاب العمػـ
كجسع التك اخرات كاستخخاج ندبيا السئػية ،كبياف رتبة كل ؾيسة مشيا ،كتع التعميق عمى نتائج ىحه الدؤاؿ

بذكل متكامل بعج عخض الججكؿ الستعمق بالؿيع التخبػية الدتة
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أوًلا :الكيسة الجيشية

الججول ()5.8

مؤشخات الكيم الجيشية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية
والختبة

الجدء األول

م

مؤشخات األداء

الجدأين معا

الجدء الثاني

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
6

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

1

تعسق اإليساف في نفػس الستعمسيغ.

22

3.13

4

0.57

26

3.70

1

2

تذجع عمى احتخاـ اآلخخيغ.

4

0.57

9

1.28

13

1.85

2

17

3

تكدب األخالؽ االسالمية مثل

1

0.14

0

0.00

1

0.14

5

30

1

0.14

2

0.28

3

0.43

3

27

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

33

1

0.14

2

0.28

3

0.43

3

28

29

4.13

17

2.42

46

6.55

(الرجؽ كالػفاء كاالمانة .).....

4
5
6

تحث عمى التػكل عمى هللا مغ

خالؿ األخح باألسباب.
تعدز االقتجاء بعمساء السدمسيغ
تحث

الستعمع

عمى

االلتداـ

بأخالؾيات السعامالت االسالمية.
السجسهع

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تعسق اإليسان في نفهس الستعمسين" ،حيث جاءت في السختبة األكلى بشدبة
( ، )%3.70كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة مادة العمػـ كالتي تجرس العجيج مغ الطػاىخ الصبيعية كتخكيب
الكائشات الحية التي تتجمى بيا عطسة الخالق عد كجل ،كالتي تدتجعي السعمسيغ إلى التأكيج عمى الجانب

اإليساني خالؿ الحرز ،كتجعل الستعمسيغ أكثخ تعسًقا مغ ناحية إيسانية.
بيشسا حرل السؤشخ "تعدز اًلقتجاء بعمساء السدمسين" عمى أقل تقجيخ ( ،)%0.00كيعدك الباحث ذلظ
العتساد كاضعي السشاىج عمى عسميات البحث خالؿ تجريذ السشاىج مغ قبل الصمبة عغ أبخز العمساء

السدمسيغ كجيػدىع في تصػر العمػـ في السجاالت السختمفة "السشياج الخفي".

كسا الحع الباحث ،أف ىشاؾ فخؽ بيغ الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%4.13كالجدء الثاني
الحؼ حرل عمى ندبة (.)%2.42

كيعدك الباحث ذلظ إلى أف لجشة بشاء السشاىج أغفمت الجانب الجيشي في كضعو بعبارات كاضحة بالسشياج

كاعتسجت عمى عسميات اإلثخاء مغ قبل السعمسيغ كالبحث مغ قبل الستعمسيغ "السشياج الخفي".

ٍ
كبذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع الجيشية ضعيف ،كيخجع ذلظ إلى أف لجشة السشاىج
تخكد عمى تمظ الؿيع في مشاىج المغة العخبية كالتخبية اإلسالمية كمبجأ التكامل مع السػاد األخخػ.
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ثانيا :الكيسة العمسية

الججول ()5.9

مؤشخات الكيم العمسية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية
والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تشسي ميارات التفكيخ العميا
لجػ الستعمع

2

تكدب الستعمع ميارات االبجاع

3

تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع

كاالبتكار
كالعمساء

4
5

تشسي حب البحث كاالستصالع
عشج الستعمسيغ

الختبة

الختبة

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين معا

بالشدبة

لألداة

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

2

62

8.83

60

8.55

122

17.38

1

4

0.57

6

0.85

10

1.42

6

20

7

1.00

9

1.28

16

2.28

4

10

4

0.57

12

1.71

16

2.28

4

11

لمكيسة

ككل

تكدب الستعمع أخالؾيات العمع

مثل (التعاكف – عجـ التعرب

38

26

5.41

3.70

64

9.12

2

3

كالتحيد -نذخ العمع)..

6

تكدب الستعمع ميارات التعامل
مع األجيدة العمسية بأنػاعيا.
السجسهع

21

24

2.99

3.42

45

6.41

3

4

38.89 273 19.52 137 19.37 136

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "يشسي ميارات التفكيخ العميا لجى الستعمم" ،حيث جاءت في السختبة األكلى

بشدبة ( ،)%17.38كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة مادة العمػـ كشخؽ تجريديا التي تذجع الصمبة عمى
تصبيق األنذصة العسمية كتصبيق عسميات السعمع مغ خالليا "السالحطة -التجخبة -جسع السعمػمات

كتحميميا -كفخض الفخضيات كاختبارىا لمػصػؿ إلى السعخفة العمسية مغ خالؿ االستقراء العمسي".

بيشسا حرل السؤشخ "تكدب الستعمم ميارات اإلبجاع واًلبتكار" عمى أقل ندبة ( ،)%1.42كيعدك الباحث
ذلظ ألف االبتكار كاإلبجاع يقع في قسة ىخـ بمػـ لمسعخفة ،فاعتسجت لجشة بشاء السشاىج عمى مدتػيات

السعخفة "التحكخ -الفيع -التصبيق -التحميل -التقػيع" ،كاعتبخت عسميات اإلبجاع كاالبتكار جدًءا مغ السشياج
الخفي السعتسج عمى السذاريع التي يشفح الصمبة اختيارًيا كتختمف باختالؼ الفخكؽ الفخدية لمستعمسيغ.
الحع الباحث تقارب الشدب بيغ الؿيع العمسية لمجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%19.37كالجدء

الثاني الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%19.52كيعدك الباحث ذلظ إلى أف الؿيع العمسية ىي جدء أصيل مغ

مادة العمػـ ال يسكغ لو أف يشفرل عغ "السادة كشخؽ تجريديا".
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ٍ
ججا ،كيخجع ذلظ لصبيعة مادة العمػـ ،كلكشو
بذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع العمسية جيج ً
يحتاج إلى مديج مغ اإلبجاع كاالبتكار لمستعمسيغ بسا يتشاسب مع مدتػياتيع كفق الفخكؽ الفخدية.

ثالث ا :الكيسة الدياسية

الججول ()5.10

مؤشخات الكيم الدياسية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تغخس عشج الستعمع حب الػشغ

2

تشسي عشج الستعمع حخية التعبيخ.

3

كاالنتساء لو.
تخسخ

عشج

الستعمع

مفاـيع

السػاششة.

4

تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ

5

تحث الستعمع عمى تقجيخ ذكؼ

6

كتخاثو لجػ الستعمع.
الذيجاء كأبشائيع.

تذجع الستعمع عمى السذاركة
الدياسية.
السجسهع

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

لمكيسة

ككل

7

1.00

8

1.14

15

2.14

2

14

5

0.71

0

0.00

5

0.71

4

22

14

1.99

30

4.27

44

6.27

1

5

8

1.14

7

1.00

15

2.14

2

15

3

0.43

0

0.00

3

0.43

6

29

0

0.00

4

0.57

4

0.57

5

24

37

5.27

49

6.98

86

12.25

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تخسخ عشج الستعمم مفاليم السهاششة" ،حيث جاءت بالسختبة األكلى بشدبة
( ،)% 6.27كيعدك الباحث ذلظ الىتساـ لجشة بشاء السشاىج إلى ذكخ السجف الفمدصيشية خالؿ السشياج عشج
ضخب األمثمة الستشػعة التي مغ شأنيا تعديد مفاـيع السػاششة لجػ الستعمسيغ كتديج مغ شغف الستعمسيغ

نحػ الػشغ كالتعخؼ عمى مجنو كإبخاز ما يسيدىا.

بيشسا الحع الباحث أف السؤشخ "تحث الستعمم عمى تقجيخ ذوي الذيجاء وأبشائيم" عمى أقل ندبة

( ،)% 0.43كيعدك الباحث ذلظ إلى اىتساـ لجشة بشاء السشاىج كتأليفيا إلى تعديد ؾيسة الحياة لجػ
الستعمسيغ ،كلمبعج الدياسي الحؼ تشخخط بو مؤسدة الجكلة الفمدصيشية نحػ عسمية الدالـ كالتعاير

الدمسي.

الحع الباحث أف ىشاؾ فخؽ بيغ الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%5.27كالجدء الثاني الحؼ

حرل عمى ندبة ( ،)% 6.27كيعدك الباحث ذلظ إلى حرػؿ لجشة بشاء السشياج عمى التغحية الخاجعة
مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الفرل األكؿ كعسل التعجيالت السشاسبة لمفرل الثاني.
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ٍ
كبذكل عاـ ،اعتبخ الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع الدياسية مقبػًال في اإلشار الػششي كالدياسي الحؼ
ٍ
بذكل أكبخ في مشاىج التخبية االجتساعية كالسجنية
تعيذو الجكلة الفمدصيشية ،كسا يخجع قبػلو إلى أنو يعدك
كالػششية كمبجأ التكامل بيغ السػاد السختمفة.

رابع ا :الكيسة الجسالية

الججول ()5.11

مؤشخات الكيم الجسالية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تكدب الستعمع سمػكيات صحية

2

سميسة.
تذجع الستعمع عمى االىتساـ
بالرحة الجدسية.
عشج

الستعمع

3

تشسي

4

تذجع الستعمع عمى تختيب أدكاتو

بجساؿ الصبيعة.

5
6

االحداس

كتشديقيا
تحث الستعمع عمى االىتساـ بتدييغ
أغخاضو الخاصة
تحث الستعمع ضخكرة السحافطة
عمى نطافة األماكغ العامة
السجسهع

الختبة

الختبة

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

بالشدبة

لألداة

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

8

6

0.85

17

2.42

23

3.28

2

7

1.00

14

1.99

21

2.99

3

9

2

0.28

23

3.28

25

3.56

1

7

9

1.28

3

0.43

12

1.71

5

19

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

34

7

1.00

9

1.28

16

2.28

4

12

31

4.42

66

9.40

97

13.82

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تشسي عشج الستعمم اإلحداس بجسال الصبيعة" بشدبة ( ،)%3.56كيعدك
الباحث ذلظ إلى شبيعة مادة العمػـ التي تجرس الكائشات الحية "حيػاف -نبات" ،كسا تجرس "الطػاىخ
الصبيعية" التي تبخز فييا الشػاحي الجسالية مسا يذجع الستعمسيغ عمى اإلحداس بجساؿ الصبيعة كاالىتساـ

بيا.

بيشسا حرل السؤشخ "تحث الستعمم إلى اًلىتسام بتديين أغخاضو الخاصة" عمى أقل تقجيخ بشدبة

( ،)%0.00كيعدك الباحث ذلظ لعجـ كجػد أعساؿ كاضحة في السشياج لسالحطة ذلظ ،كسا أنو ربسا اىتع
بشاة السشياج عمى التكامل بيغ السػاد السختمفة كالتخبية الفشية كمادة الرحة كالبيئة.

الحع الباحث كحلظ الفخؽ بيغ الؿيع الجسالية في الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%4.42كالجدء
الثاني الحؼ حرل عمى ندبة ( ،)%9.40بديادة تعادؿ ( ،)%4.98كإف دؿ ذلظ عمى شيء فإنو يجؿ
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عمى حرػؿ لجشة بشاء السشياج عمى تغحية راجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الؿيع الجسالية في الفرل

األكؿ ،كعسل تعجيالت مشاسبة عمى الفرل الثاني.
ٍ
نػعا ما ،كلكشو يحتاج إلى تعديد
بذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع الجسالية يعتبخ مقبػًال ً
كتذجيع أكثخ لمستعمسيغ نحػ الجساليات في مشياج العمػـ بسخاحمو السختمفة.

خامد ا :الكيسة اًلجتساعية

الججول ()5.12

مؤشخات الكيم اًلجتساعية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تشسي عشج الستعمع ميارات االتراؿ

2

تشسي السحافطة عمى مستمكات

3

الفعاؿ.
كالتػاصل َ
اآلخخيغ.
تعدز

تحسل

السدئػلية

نحػ

اآلخخيغ

4
5
6

تحث الستعمع عمى احتخاـ الشطاـ.
تحث

الستعمع

عمى

السبادرة

لسداعجة اآلخخيغ
تحث

الػقت.

الستعمع

عمى

السجسهع

استغالؿ

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين معا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

لمكيسة

ككل

62

8.83

72

10.26

134

19.09

1

1

5

0.71

0

0.00

5

0.71

6

23

6

0.85

7

1.00

13

1.85

4

18

7

1.00

8

1.14

15

2.14

3

16

3

0.43

4

0.57

7

1.00

5

21

15

2.14

1

0.14

16

2.28

2

13

27.07 190 13.11 92 13.96 98

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تشسي عشج الستعمم ميارات اًلترال والتهاصل الفعال" بشدبة ()%19.9
فجاءت بالسختبة األكلى ،كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة تجريذ مادة العمػـ ،كتخكيد السعمسيغ عمى تذجيع

الستعمسيغ لمسشاقذة كشخح األسئمة كصياغتيا كالعسل الجساعي كالعسل التعاكني خالؿ الحرز ،مسا يديج

مغ فخص االتراؿ كالتػاصل الفعاؿ بيغ الستعمسيغ كأقخانيع كبيغ الستعمسيغ كمعمسييع.

بيشسا حرل السؤشخ "تشسي السحافطة عمى مستمكات اآلخخين" عمى أقل تقجيخ بشدبة ( ،)%0.71كيعدك

ٍ
بذكل أكبخ
الباحث ذلظ إلى عجـ كجػد أعساؿ كاضحة في السشياج تسكغ مغ مالحطة ذلظ ،كلكشو يعتسج
عمى "السشياج الخفي" مغ خالؿ عسميات اإلرشاد كالتػجيو التي يقػـ بو السعمسيغ كالسعمسات في الغخؼ

الرؽية كالسختبخ.
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كسا الحع الباحث أف ىشاؾ تقارب ممحػظ بيغ ندبة الؿيع االجتساعية في الجدء األكؿ بشدبة ()%13.96

كبيغ الجدء الثاني بشدبة ( ،)%13.11كيعدك الباحث ذلظ إلى أىسية االتراؿ كالتػاصل الفعاؿ كبشاء
العالقات االجتساعية بيغ الستعمسيغ خالؿ تجريذ العمػـ بصخ ٍؽ متشػعة مغ التعمع الشذط.
ٍ
ججا يعتبخ كذلظ يخجع لصبيعة مادة
كبذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع االجتساعية جيج ً
العمػـ كشخؽ تجريديا.

سادسا :الكيسة اًلقترادية

الججول ()5.13

مؤشخات الكيم اًلقترادية في محتهى كتاب العمهم لمرف الثامن األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

الجدء األول

م

مؤشخات األداء

1

تحث الستعمع عمى تخشيج الشفقات.

2

تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ

3

السػاد السختمفة.
تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد
بالشفع عمى الفخد كالسجتسع.

4
5
6

تحث الصالب عمى السداىسة في
حل بعس السذكالت االقترادية
تذجع الستعمع عمى شخاء السشتجات
الػششية.
تعدز عشج الستعمع التػجو السيشي.
السجسهع

الجدء الثاني

الجدأين معا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
35

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

3

0.43

1

0.14

4

0.57

1

25

1

0.14

3

0.43

4

0.57

1

26

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

36

0

0.00

1

0.14

1

0.14

3

31

0

0.00

1

0.14

1

0.14

3

32

4

0.57

6

0.85

10

1.42

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تذجيع الستعمم عمى إعادة تجويخ السهاد السختمفة" ك"تداعج عمى ترسيع
مذاريع تعػد بالشفع عمى الفخد كالسجتسع" بشدبة ( )%0.57فجاءت في السختبة األكلى ،كيعدك الباحث
ذلظ إلى شبيعة مشياج العمػـ الحجيث الحؼ عدز تشفيح الستعمسيغ لمسذاريع العمسية كالتي تعػد بالشفع ،كسا

أف السذاريع ىي أحج بشػد التقػيع الشػعي "التقػيع الػاقعي" الحؼ يدتخجمو السعمسيغ كالسعمسات في تقييع
الستعمسيغ.

بيشسا حرل السؤشخ "تحث الستعمم عمى تخشيج الشفقات" ك"تحث الصالب عمى السداىسة في حل بعس

السذكالت اًلقترادية" عمى أقل تقجيخ بشدبة ( ،)%0.00كيعدك الباحث ذلظ إلى عجـ كجػد أعساؿ
ٍ
عامة دكف تفريل.
كاضحة في السشياج لسالحطة ذلظ ،كسا اىتع بشاة السشياج بالؿيسة االقترادية برػرٍة
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الحع الباحث كحلظ ،أف ىشاؾ فخؽ بيغ الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة ( )%0.57كالجدء الثاني

الحؼ حرل عمى ندبة ( )%0.85لمؿيع االقترادية ،كذلظ يجؿ عمى حرػؿ لجشة بشاء السشاىج عمى
تغحية راجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الفرل األكؿ مسا أدػ لمتعجيالت عمى الفرل الثاني.
ٍ
بذكل عاـ ،اعتبخ الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع االقترادية ضعيف ،كربسا يخجع ذلظ إلى السخحمة
بعيجا عغ
العسخية لصالب السخحمة اإلعجادية بالرف الثامغ ،كميػؿ الصمبة في ىحه السخحمة لمتعمع الشذط ً
الجػانب االقترادية ،كربسا يخجع إلى أف لجشة بشاء السشاىج تخكد عمى تمظ الؿيع في مشياج الخياضيات

كالتخبية الفشية مغ حيث إعادة التجكيخ كالعسميات الحدابية.

رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :وينص على ما مجى تهافخ الكيم التخبهية في كتب العمهم

الججيجة في الرف التاسع األساسي في فمدصين؟

كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بتحميل كتاب العمػـ السقخر لمرف التاسع األساسي،

استخخج الؿيع التخبػية الستزسشة فييا ،كبياف تك اخرات السؤشخات الدمػكية لمؿيع التخبػية في كتاب العمػـ

كجسع التك اخرات كاستخخاج ندبيا السئػية ،كبياف رتبة كل ؾيسة مشيا ،كتع التعميق عمى نتائج ىحه الدؤاؿ
بذكل متكامل بعج عخض الججكؿ الستعمق بالؿيع التخبػية الدتة

أوًلا :الكيسة الجيشية

الججول ()5.14

مؤشخات الكيم الجيشية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية والختبة
م

الجدء األول

مؤشخات األداء

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
27

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

1

تعسق اإليساف في نفػس الستعمسيغ.

3

0.23

12

0.92

15

1.15

3

2

تذجع عمى احتخاـ اآلخخيغ.

0

0.00

25

1.92

25

1.92

1

19

3

تكدب األخالؽ االسالمية مثل

1

0.08

21

1.62

22

1.69

2

21

0

0.00

8

0.62

8

0.62

5

31

3

0.23

7

0.54

10

0.77

4

29

0

0.00

1

0.08

1

0.08

6

35

7

0.54

74

5.70

81

6.24

(الرجؽ كالػفاء كاالمانة .).....

4
5
6

تحث عمى التػكل عمى هللا مغ

خالؿ األخح باألسباب.
تعدز االقتجاء بعمساء السدمسيغ
تحث

الستعمع

عمى

االلتداـ

بأخالؾيات السعامالت االسالمية.
السجسهع

74

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تذجيع عمى احتخام اآلخخين" حرل عمى السختبة األكلى بشدبة (،)%1.92
كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة تجريذ مادة العمػـ كالتي تخكد كتذجع عمى التعمع التعاكني كالعسل

الجساعي كالعسل السخبخؼ الحؼ يدتجعي العسل مع اآلخخيغ كالتعاكف كاالحتخاـ.

بيشسا حرل السؤشخ "تحث الستعمم عمى اًللتدام بأخالقيات السعامالت اإلسالمية" عمى أقل تقجيخ بشدبة

( ،)%0.08كيعدك الباحث ذلظ لعجـ كجػد أعساؿ كاضحة تسكغ مالحطة ذلظ ،كحلظ ربسا اىتساـ لجشة
تأليف السشياج نحػ تػفيخ الؿيسة العامة "الؿيسة الجيشية" مع عجـ تفريل الجدئيات.

كسا الحع الباحث الفارؽ بيغ الؿيع الجيشية لمجدء األكؿ بشدبة ( ،)%0.54كالديادة السمحػضة كالكبيخة
لمجدء الثاني بشدبة ( ،)%5.7كيعدك الباحث ذلظ إلى حرػؿ لجشة بشاء السشياج عمى تغحية راجعة عغ
الفرل األكؿ مغ السعمسيغ كالسعمسات كعسل التعجيالت السشاسبة عمى الفرل الثاني.
ٍ
بذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع الجيشية ضعيف ،كربسا يخجع ذلظ إلى أف لجشة بشاء

السشاىج تخكد عمى الؿيع في مشياج المغة العخبية كالتخبية اإلسالمية كمبجأ التكامل مع السػاد األخخػ.

ثانيا :الكيسة العمسية

الججول ()5.15

مؤشخات الكيم العمسية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية
والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تشسي ميارات التفكيخ العميا

2
3

لجػ الستعمع
تكدب الستعمع ميارات االبجاع
كاالبتكار
تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع
كالعمساء

4

تشسي حب البحث كاالستصالع

5

تكدب الستعمع أخالؾيات العمع

عشج الستعمسيغ

مثل (التعاكف – عجـ التعرب

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

لمكيسة

ككل

34

2.62

69

5.31

103

7.93

1

1

14

1.08

65

5.00

79

6.08

4

4

16

1.23

20

1.54

36

2.77

6

14

40

3.08

59

4.54

99

7.62

2

2

25

65

1.92

5.00

90

6.93

3

3

كالتحيد -نذخ العمع)..

6

تكدب الستعمع ميارات التعامل
مع األجيدة العمسية بأنػاعيا.
السجسهع

28

31

2.16

2.39

59

4.54

35.87 466 23.79 309 12.09 157
75

5

9

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تشسي ميارات التفكيخ العميا لجى الستعمسين" كحرػليا عمى السختبة األكلى
بشدبة ( ،)% 7.93كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة مادة العمػـ كاعتسادىا عمى تصبيق عسميات العمع،
التجخيب كالسالحطة كجسع السعمػمات كتحميل البيانات كفخض الفخضيات كاختبارىا ،لمػصػؿ لمسعخفة

العمسية الججيجة مغ خالؿ االستقراء العمسي.

بيشسا حرل السؤشخ "تحث عمى تقجيخ العمم والعمساء" عمى السختبة األخيخة بشدبة ( ،)%2.77كيعدك
الباحث ذلظ إلى اعتساد بشاء السشياج عمى "السشيج الخفي" ،الحؼ يبخز دكر السعمسيغ في إثخاء السشياج

كتذجيع الستعمسيغ عمى البحث العمسي ككتابة التقاريخ عغ العمساء كجيػدىع.

كسا الحع الباحث أف ىشاؾ فخؽ بيغ الؿيع العمسية في الجدء األكؿ بشدبة ( ،)%12.09كبيغ الجدء الثاني
بشدبة ( ،)% 23.79بديادة ممحػضة في الجدء الثاني ،كيعدك الباحث ذلظ إلى حرػؿ لجشة بشاء السشياج
عمى تغحية راجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الفرل األكؿ كعسل التعجيالت السشاسبة عمى الفرل

الثاني.
ٍ
ججا ،كيعػد ذلظ إلى شبيعة مادة العمػـ
بذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العع لمؿيع العمسية جيج ً
كاعتسادىا عمى عسميات العمع كالسشياج العمسي لمبحث كاالستقراء.

ثالث ا :الكيسة الدياسية

الججول ()5.16

مؤشخات الكيم الدياسية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

الجدء األول

م

مؤشخات األداء

1

تغخس عشج الستعمع حب الػشغ

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

22

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

5

0.38

16

1.23

21

1.62

2

2

تشسي عشج الستعمع حخية التعبيخ.

1

0.08

61

4.70

62

4.77

1

8

3

تخسخ عشج الستعمع مفاـيع السػاششة.

0

0.00

15

1.15

15

1.15

3

28

4

تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ

4

0.31

5

0.38

9

0.69

4

30

0

0.00

1

0.08

1

0.08

6

36

1

0.08

7

0.54

8

0.62

5

32

كاالنتساء لو.

كتخاثو لجػ الستعمع.

5

تحث الستعمع عمى تقجيخ ذكؼ

6

السذاركة

الذيجاء كأبشائيع.

تذجع

الستعمع

عمى

الدياسية.
السجسهع

11

8.93 116 8.08 105 0.85

76

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تشسي عشج الستعمم حخية التعبيخ" إلى السختبة األكلى بشدبة (،)%4.77

كيعدك الباحث ذلظ إلى شخؽ تجريذ مادة العمػـ التي تخكد كتذجع الستعمسيغ عمى مشاقذة أفكارىع مع
أقخانيع كمعمسييع ،كسا تعتسج عمى االتراؿ كالتػاصل الفعاؿ بيغ الستعمسيغ خالؿ العسل ضسغ مجسػعات

"ثشائية -رباعية -سجاسية -مجسػعات كبيخة" ،مسا يؤدؼ ذلظ إلى التعبيخ بدالسة عغ إجاباتيع
كمقتخحاتيع كتبادلو مع أقخانيع بحخية كاحتخاـ.

بيشسا الحع الباحث أف السؤشخ "تحث عمى تقجيخ ذوي الذيجاء وأبشائيم" عمى أقل تقجيخ بشدبة

( ،)% 0.08كيعدك الباحث ذلظ إلى تبشي بشاة السشاىج لسبجأ األمغ كالدالمة كتقجيخ الحياة كالحفاظ عمييا
ضسشيا مغ خالؿ "التعمع العخضي لخبخات الحياة لمصالب".
كاعتبار ىحا السؤشخ يتع تصبيقو
ً
أيزا الفارؽ الكبيخ بيغ الؿيع الدياسية في الجدء األكؿ بشدبة ( ،)%0.85كالجدء
كسا الحع الباحث ً

الثاني الحؼ حرل عمى ندبة متدايجة ( ،)%8.08كيعدك الباحث ذلظ إلى حرػؿ لجشة بشاء كتأليف
السشاىج عمى التغحية الخاجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الجدء األكؿ ،كعسل التعجيالت السشاسبة عمى

الجدء الثاني.

رابع ا :الكيسة الجسالية

الججول ()5.17

مؤشخات الكيم الجسالية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تكدب الستعمع سمػكيات صحية
سميسة.

2

تذجع الستعمع عمى االىتساـ

3

تشسي عشج الستعمع االحداس

بالرحة الجدسية.
بجساؿ الصبيعة.

4

تذجع الستعمع عمى تختيب أدكاتو
كتشديقيا

5

تحث الستعمع عمى االىتساـ

6

تحث الستعمع ضخكرة السحافطة

بتدييغ أغخاضو الخاصة

عمى نطافة األماكغ العامة
السجسهع

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

8

0.62

16

1.23

24

1.85

6

8

0.62

20

1.54

28

2.16

5

18

3

0.23

30

2.31

33

2.54

2

15

0

0.00

32

2.46

32

2.46

4

17

0

0.00

37

2.85

37

2.85

1

13

1

0.08

32

2.46

33

2.54

2

16

20

14.40 187 12.86 167 1.54
77

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

20

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تحث الستعمم عمى اًلىتسام بتديين أغخاضو الخاصة" إلى السختبة األكلى
بشدبة ( ،)% 2.85كيعدك الباحث ذلظ إلى أف مشياج الرف التاسع لسادة العمػـ غشي بالتجارب العمسية
التي تحتاج إلى تشطيع األدكات كتختيب البيئة الرؽية كالسخبخية مغ حػلو ليتع تصبيق التجارب العمسية مغ

خالؿ العسل التعاكني كالعسل الجساعي كالسخبخؼ لمػصػؿ لمسعخفة العمسية.

بيشسا حرل السؤشخ "تكدب الستعمم سمهكيات صحية سميسة" عمى أقل تقجيخ بشدبة ( ،)%1.85كيعدك

ٍ
بذكل ٍ
كبيخ عمى السشياج
الباحث ذلظ إلى محجكدية السشياج الحؼ يحاكي صحة اإلنداف كامتجاده يعتسج

الخفي مغ عسميات اإلث اخء التي يقػـ بيا السعمسيغ كالسعمسات كالبحث كاالستقراء الحؼ يشفحه الستعمسيغ.

كسا الحع الباحث الفارؽ الػاضح بيغ الؿيع الجسالية لمجدء األكؿ كالحؼ حرل عمى ( ،)%1.54كالجدء

الثاني الحؼ حرل عمى ( ،)%12.86بديادة تعادؿ ( ،)%11.32كأف ذلظ يجؿ عمى أف لجشة بشاء

السشياج حرمت عمى التغحية الخاجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الؿيع الجسالية الػاردة في الفرل األكؿ
ٍ
ٍ
مشاسبة عمى الفرل الثاني ،ك ٍ
بذكل عاـ ،يالحع أف السدتػػ العاـ لمؿيع الجسالية في
تعجيالت
كعسل
ٍ
بذكل أكبخ
نػعا ما ،كلكشو يحتاج إلى تعديد كإثخاء في الجدء األكؿ
مشياج العمػـ لمرف التاسع مقبػًال ً
اضحا لجػ الستعمسيغ.
كأكثخ فعالية ليكػف أثخه ك ً

خامد ا :الكيسة اًلجتساعية

الججول ()5.18

مؤشخات الكيم اًلجتساعية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

م

مؤشخات األداء

1

تشسي عشج الستعمع ميارات االتراؿ

الجدء األول

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة

27

2.08

43

3.31

70

5.39

1

5

2

تشسي السحافطة عمى مستمكات اآلخخيغ.

2

0.15

45

3.46

47

3.62

6

12

3

تعدز تحسل السدئػلية نحػ اآلخخيغ

17

1.31

41

3.16

58

4.46

4

10

 4تحث الستعمع عمى احتخاـ الشطاـ.

14

1.08

50

3.85

64

4.93

2

6

 5تحث الستعمع عمى السبادرة لسداعجة
اآلخخيغ

22

1.69

36

2.77

58

4.46

4

11

تحث الستعمع عمى استغالؿ الػقت.

18

1.39

46

3.54

64

4.93

2

7

6

الفعاؿ.
كالتػاصل َ

السجسهع

لمكيسة

ككل

27.79 361 20.09 261 7.70 100

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تشسي عشج الستعمم ميارات اًلترال والتهاصل الفعال" في السختبة األكلى
بشدبة ( ،)% 5.39كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة تجريذ مادة العمػـ كتذجيع الستعمسيغ عمى مشاقذة
78

السعارؼ العمسية كشخح األسئمة كصياغتيا ،كسا يسارس الستعمع االتراؿ كالتػاصل خالؿ العسل ضسغ

مجسػعات مع أفخاد مجسػعتو ،كمع معمسيو أثشاء مشاقذة الشتائج كالتحميل.

بيشسا حرل السؤشخ "تشسي السحافطة عمى مستمكات اآلخخين" عمى السختبة األخيخة بشدبة (،)%3.62

كيعدك الباحث ذلظ إلى عجـ كجػد نقاط كاضحة في السشياج تسكغ مغ مالحطة ذلظ ،كلكشيا تكػف مغ
خالؿ تبشي السعمسيغ كالستعمسيغ لقػاعج الدمػؾ كاألمغ كالدالمة خالؿ الحرز في الغخؼ الرؽية

كالسختبخ السجرسي "مشياج خفي".

كسا الحع الباحث أف ىشاؾ فارؽ بيغ الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ( )%7.70كبيغ الجدء الثاني الحؼ
حرل عمى ( ،)%20.09كيعدك الباحث ذلظ إلى العجيل الحؼ قامت بو لجشة بشاء السشياج بعج حرػليا
عمى التغحية الخاجعة مغ السعمسيغ كالسعمسات عمى الفرل األكؿ ،فتع دعع الجدء الثاني بؿيع اجتساعية

أكثخ.
ٍ
ججا كإف كاف يحتاج إلى العجالة في
بذكل عاـ ،الحع الباحث أف السدتػػ العاـ لمؿيع االجتساعية جيج ً
التػزيع بيغ الجدئيغ األكؿ كالثاني كتخجع أىسية الؿيع االجتساعية إلى شبيعة مادة العمػـ كشخؽ تجريدو.

سادس ا :الكيسة اًلقترادية

الججول ()5.19

مؤشخات الكيم اًلقترادية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة
السئهية والختبة

الجدء األول

م

مؤشخات األداء

1

تحث الستعمع عمى تخشيج الشفقات.

2

تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ

3

السػاد السختمفة.
تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد
بالشفع عمى الفخد كالسجتسع.

4

تحث الصالب عمى السداىسة في

5

تذجع الستعمع عمى شخاء السشتجات

6

حل بعس السذكالت االقترادية

الػششية.
تعدز عشج الستعمع التػجو السيشي.
السجسهع

الجدء الثاني

الجدأين مع ا

الختبة

الختبة

بالشدبة

لألداة
24

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

0

0.00

20

1.54

20

1.54

2

0

0.00

21

1.62

21

1.62

1

23

0

0.00

20

1.54

20

1.54

2

25

0

0.00

16

1.23

16

1.23

4

26

1

0.08

5

0.38

6

0.46

5

33

0

0.00

5

0.38

5

0.38

6

34

1

0.08

87

6.70

88

6.77

لمكيسة

ككل

الحع الباحث ارتفاع مؤشخ "تذجيع الستعمم عمى إعادة تجويخ السهاد السختمفة" بالسختبة األكلى بشدبة
( ،)% 1.62كيعدك الباحث ذلظ إلى شبيعة مشياج العمػـ لمرف التاسع الحؼ اعتسج عمى تقييع الػحجات
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ضسشيا نحػ عسميات إعادة التجكيخ لمسػاد السختمفة لتقجيع
بالسذاريع ليشفحىا الصمبة ،كتع تػجيو الستعمسيغ
ً
مذاريع مفيجة بتكمفة قميمة.
بيشسا حرل السؤشخ "تعدز عشج الستعمم التهجو السيشي" عمى أقل تقجيخ بشدبة ( ،)%0.38كبسا كاف ذلظ

مشصؿيا ألف مشياج العمػـ يجفع الستعمسيغ نحػ البحث كاالستقراء كتػجيو السيػؿ كاالتجاىات لمستعمسيغ
ً
أيزا ألف ىشاؾ جيات خاصة
نحػ تعمع العمػـ بفخكعو (األحياء -الفيدياء -الكيسياء -الجيػلػجيا) ،ك ً

لمتعمع السيشي.

كسا الحع الباحث الفارؽ البارز بيغ الؿيع االقترادية في الجدء األكؿ الحؼ حرل عمى ندبة

( ،)%0.08كالجدء الثاني الحؼ حرل عمى ( ،)%6.70كإف دؿ ذلظ عمى شيء فإنسا يجؿ عمى التعجيل
الحؼ قاـ ب و بشاة السشياج مغ خالؿ االستفادة مغ التغحية الخاجعة التي قجميا السعمسيغ كالسعمسات عغ
الفرل األكؿ ،ككسا يعػد لصبيعة السادة العمسية التي يتشاكليا الجدء الثاني كالتي يجكر في فمكيا العجيج مغ

الؿيع االقترادية.
ٍ
بذكل عاـ ،يعتبخ السدتػػ العاـ لمؿيع االقترادية ضعيف كيخجع ذلظ إلى أف لجشة بشاء السشاىج تخكد
عمى تمظ الؿيع في مشياج الخياضيات كالتعمع السيشي الخاص (كالرشاعة لمحكػر -التجبيخ كاألشغاؿ

لإلناث).

خامد ا :الشتائج الستعمقة بالدؤال الخامذ :ويشز عمى كيف تتهزع الكيم التخبهية في كتب العمهم

الججيجة بالسخحمة األساسية العميا في فمدصين عمى مجاًلتيا؟

كلإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ قاـ الباحث بجسع تك اخرات مؤشخات الؿيع التخبػية التي تشتسي لكل

ؾيسة تخبػية في كتاب العمػـ لمسخحمة االساسية العميا ،كحداب ندبيا السئػية كبياف رتبة كل ؾيسة تخبػية

كالججكؿ ( )5.20يػضح ذلظ

الججول ()5.20

تهزيع الكيم التخبهية في محتهى كتاب العمهم لمرف التاسع األساسي بحدب التكخار والشدبة السئهية والختبة
الرف الدابع

الرف الثامن

الرف التاسع

الرفهف مجتسعة

م

الكيسة التخبهية

1

الكيسة الجيشية

46

2

الكيسة العمسية

234

8.86

3

الكيسة الدياسية

94

3.56

86

4

الكيسة الجسالية

124

4.70

97

3.67

5

الكيسة اًلجتساعية

110

4.17

190

7.19

361

6

الكيسة اًلقترادية

32

1.21

10

0.38

88

السجسهع

640

24.23

702

2641 49.19 1299 26.58

الختبة

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

التكخار

%

1.74

46

1.74

81

3.07

173

6.55

5

273

10.34

466

17.64

973

36.84

1

3.26

116

4.39

296

11.21

4

187

7.08

408

15.45

3

13.67

661

25.03

2

3.33

130

4.92

6

80

100.00

يتزح مغ الججكؿ ( )5.20أف جسيع تك اخرات الؿيسة التخبػية لكتب العمػـ لمسخحمة األساسية العميا
حرمت عمى( ،)2641ؼيسا حرمت الؿيسة العمسية عمى ( )973تك اخ اًر بشدبة مئػية ( ،)%36.84بيشسا
حرمت الؿيسة االجتساعية عمى ( )661تك اخ اًر بشدبة مئػية ( ،)%25.03تمى ذلظ الؿيسة الجسالية

حرمت عمى ( )408تك اخ اًر بشدبة مئػية ( ،)%15.45تمى ذلظ الؿيسة الدياسية حرمت عمى ()296
تك اخ اًر بشدبة مئػية ( )%11.21تمى ذلظ الؿيسة الجيشية حرمت عمى ( )173تك اخ اًر بشدبة مئػية

( )%6.55تمى ذلظ الؿيسة االقترادية حرمت عمى ( )130تك اخ اًر بشدبة مئػية ( .)%4.92كالذكل
( )3يػضح تػزيع الؿيع حدب الرفػؼ
شكل ( )3يهضح تهزيع الكيم حدب الرفهف

20
15
10
5
0
القيمة الدينية

القيمة العلمية القيمة السياسية القيمة الجمالية

الصف التاسع

الصف الثامن
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القيمة
االجتماعية

القيمة
االقتصادية

الصف السابع

تهصيات الجراسة:

في ضػء الشتائج التي تػصمت الييا الجراسة الحالية يسكغ تقجيع التػصيات التالية:

 -1تصػيخ كتب العمػـ لمسخحمة اإلعجادية بسا يديع في تشسية الؿيع لجػ الصمبة بذكل مشطع كمخصط.

 -2ضخكرة االىتساـ بقائسة الؿيع التخبػية السقتخحة في عسمية بشاء كتب العمػـ الفمدصيشية كإجخاء عسمية
متابعة كتحميل مدتسخة ليا.

 -3تذكيل لجاف مغ السختريغ التخبػييغ إلثخاء كتب العمػـ بالؿيع التخبػية الالزمة.
 -4تجريب السعمسيغ عمى أساليب غخس الؿيع لجػ الصمبة.

 -5تحديغ تقاريخ الديارات الرؽية لتتزسغ آليات كبشػد محجدة لمتأكج مغ ؾياـ السعمسيغ بغخس الؿيع
التخبػية.

 -6عقج لقاءات متعجدة مع أكلياء األمػر لتكامل األدكار لغخس الؿيع التخبػية.

 -7تأكيج مدتػػ التكامل بيغ جدئي العمػـ (الفرل األكؿ كالثاني) كأف تدتشج عسمية التكامل في الؿيع
إلى نساذج ؾيسية مجركسة ضسغ أكزاف محجدة مدبقاً.

 -8تػحيج جيػد السيتسيغ بالصالب الفمدصيشي مغ مؤلفيغ كمذخفيغ كمخصصي مشاىج مغ أجل االرتقاء
بالصالب الفمدصيشي إلعجاد اإلنداف الرالح كبشاء الجيل القادر عمى تحسل السدؤكلية كمػاجية

تحجيات السدتقبل كالقادر عمى خجمة كششو مغ خالؿ تزسيغ السشاىج دركس تحسل مػاقف عسمية
تزسغ غخس الؿيع في نفػس الصالب.

 -9ضخكرة تصػيخ شخؽ التجريذ ،كتجريب السعمسيغ عمى كيؽية تجريذ الؿيع مغ خالؿ السػاقف كاألداء.

 -10ضخكرة التخكيد عمى تقػيع اتجاىات كؾيع الصالب في سجالت التقػيع الػاقعي.

 -11تزسيغ ممخرات مشاسبة بالؿيع السخغػبة السشػؼ إكدابيا لمصالب بكل كحجة مغ كحجات الكتب
كتدكيج كل السعمسيغ بيا خالؿ العاـ الجراسي بذكل دكرؼ.
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مقتخحات الجراسة:

 -1دراسة الؿيع التخبػية الغائبة في كتب العمػـ في السشياج الفمدصيشي لمسخحمة األساسية العميا (الخامذ
كالدادس).

 -2دراسة الؿيع التخبػية الستزسشة في كتب العمػـ في السشياج الفمدصيشي لمرفيغ الثالث كالخابع.
 -3دراسة فاعمية تزسيغ الؿيع التخبػية في كتب العمػـ بالسخاحل الجراسية السختمفة.

 -4دراسة فاعمية األنذصة السقجمة لصالب السخحمة األساسية العميا في تشسية الؿيع التخبػية.
 -5دراسة أثخ تػضيف استخاتيجيات التعمع الشذط في تشسية الؿيع التخبػية لجػ شالب السخحمة األساسية
العميا.

 -6دراسة فاعمية بخنامج مقتخح لتشسية الؿيع التخبػية لجػ شالب السخحمة األساسية العميا في مادة العمػـ.
 -7دراسة حػؿ فاعمية التقػيع الػاقعي في تعديد كتشسية الؿيع التخبػية لجػ شالب السخحمة اإلعجادية.

 -8دراسة فاعمية بخامج تجريبية مقتخحة لمسعمسيغ لتشسية الؿيع التخبػية لجػ شالب السخحمة األساسية العميا.
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قائسة السرادر والسخاجع

69

أواًل :القخآن الكخيم

ثانيا :الكتب
ا
 .1ابغ مشطػر (711ق) :لدان العخب ،ج ،5دار السعارؼ ،القاىخة.

 .2أبػ داكد ،سميساف األشعث (ب.ت) :سشن أبي داود ،تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ،دار الفكخ،
(ج ،)1بيخكت.

 .3أبػ دؼ ،محسػد ( :)2002مقجمة في التخبية اإلسالمية ،مكتبة آفاؽ ،غدة.

 .4أبػ العشيغ ،عمي خميل ( :)1983فمدفة التخبية اإلسالمية في القخآن الكخيم ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،دار الفكخ ،القاىخة.

 .5أبػ العيشيغ ،عمي خميل مرصفى ( :)1988الكيم اإلسالمية والتخبية -دراسة في شبيعة الكيم
ومرادرىا ودور التخبية اإلسالمية في تكهيشيا وتشسيتيا ،مكتبة إبخاـيع الحمبي ،مكة السكخمة.

 .6أبػ غخيبة ،إيساف ( :)2007التصهر من الصفهلة حتى السخاىقة ،ط ،1دار جخيخ لمشذخ كالتػزيع،
عساف.

 .7األسسخ ،أحسج ( :)1997فمدفة التخبية في اإلسالم انتساء وارتقاء ،دار الفخقاف ،عساف.

 .8البخارؼ ،دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاـيع الجعفي ( :)1978صحيح البخاري ،دار الحجيث ،القاىخة.

 .9البخارؼ ،أبي عبج هللا بغ دمحم إسساعيل بغ إبخاـيع ( :)2003صحيح البخاري ،تحقيق صجقي ،القاىخة.

 .10بجكؼ ،عبج ( :)1996ممحق مهسهعة عمم الشفذ ،السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ ،بيخكت.
 .11البييقي ،أحسج بغ الحديغ بغ عمي (د.ت) :الدشن الكبخى ،دار الفكخ ،القاىخة.

 .12التخمحؼ ،دمحم بغ عيدى بغ سػرة (د.ت) :الجامع الرحيح ،مصبعة مرصفى البابي الحمبي ،ط،2
القاىخة.

 .13جبار ،سالع ( :)2001اإلقشاع في التخبية اإلسالمية ،دار األنجلذ الخزخاء ،بيخكت.

 .14الجخجاكؼ ،زياد ( :)2011القهاعج السشيجية لبشاء اًلستبيان ،ط ،2مصبعة أبشاء الجخاح ،غدة.
 .15جخادات ،عدت ( :)1997مبادئ التخبية ،كمية التخبية الحكػمية ،غدة.

 .16الجالد ،ماجج زكي ( :)2007تعمم الكيم وتعميسو -ترهر نطخي وتصبيقي لصخائق واستخاتيجيات
تجريذ الكيم ،ط ،2دار السديخة ،عساف.

 .17الجسل ،عمي ( :)1995الكيم ومشياج التاريخ اإلسالمي -دراسة تخبهية ،عالع الكتب لمشذخ
كالتػزيع ،القاىخة ،مرخ.

 .18الجسل ،عمي أحسج ( :)1996الكيم ومشاىج التاريخ ،عالع الكتب ،القاىخة.

 .19حافع ،نبيل كآخخكف ( :)2000عمم الشفذ اًلجتساعي ،مكتبة زىخاء الذخؽ ،القاىخة.

 .20حسدة ،عسخ يػسف ( :)2000أصهل األخالق في القخآن الكخيم ،دار الخميج ،الكػيت.
 .21دياب ،فػزية ( :)2003الكيم والعادات اًلجتساعية ،دار الكتاب العخبي ،القاىخة.
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 .22الدنتاني ،عبج الحسيج الريج ( :)1993فمدفة التخبية اإلسالمية في القخآن والدشة ،الجار العخبية
لمكتاب ،شخابمذ ،ليبيا.

 .23زىخاف ،حامج عبج الدالـ ( :)2000عمم الشفذ اًلجتساعي ،ط ،4عالع الكتب ،القاىخة.

 .24الديػد ،ماجج ( :)2006الذباب والكيم في عالم متغيخ ،دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف.
 .25الذسخؼ ،ىجػ ( :)2008األخالق في الدشة الشبهية ،ط ،1دار كائل لمشذخ ،عساف.

 .26الذيباني ،عبج الخحسغ بغ عمي ( :)1997تيديخ الهصهل إلى جامع األصهل من أحاديث الخسهل،
الجدء األكؿ ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.

 .27شيصاكؼ ،سيج ( :)1996الكيم التخبهية في القرز القخآني ،ط ،1دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

 .28العدقالني ،أبي فزل أحسج بغ عمي ( :)1996فتح الباري بذخح صحيح البخاري ،تحقيق سيج
الجميسي كأميغ الجمذقي ،الجدء الثالث عذخ ،دار أبي حياف ،القاىخة.

 .29عػيذ ،عبج الحميع ( :)2004فقو التاريخ ،دار الرحػة لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة.
 .30الغدالي ،دمحم ( :)1980خمق السدمم ،ط ،2دار القمع ،بيخكت.

 .31فيسي ،نػرىاف ( :)1999الكيم الجيشية لمذباب من مشطهر الخجمة اًلجتساعية ،السكتب الجامعي
الحجيث ،اإلسكشجرية.

 .32القاضي ،سعيج إسساعيل ( :)2000أصهل التخبية اإلسالمية ،ط ،1عالع الكتب نذخ كتػزيع
كشباعة ،القاىخة.

 .33قخعػش ،كايج ( :)2001األخالق في اإلسالم ،ط ،4دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
 .34القزاة ،خالج ( :)2001األخالق في اإلسالم ،ط ،2دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع ،عساف.
 .35قصب ،سيج ( :)2004في ضالل القخآن ،ط ،15دار الذخكؽ ،القاىخة.

 .36المقاني ،أحسج حديغ ( :)1989التجريذ الفعال ،ط ،3عالع الكتب ،القاىخة.
 .37مجسع المغة العخبية ( :)1985السعجم الهسيط ،الجدء الثاني ،القاىخة.

 .38محسػد ،عمي عبج الحميع ( :)1994تخبية الشاشئ السدمم ،ط ،2دار الػفاء ،السشرػرة.

 .39السحيا ،مداعج ( :)1998الكيم في السدمدالت التمفديهنية ،ط ،1دار العاصسة ،الخياض،
الدعػدية.

 .40مخسي ،دمحم كالشػرؼ ،مشيخ ( :)1997أصهل التخبية ،عالع الكتب ،القاىخة.

 .41السعايصة ،خميل ( :)2000عمم الشفذ اًلجتساعي ،ط ،1دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ،بيخكت.

 .42مػسى ،رشاد عمي ( :)1996عمم الشفذ الجيشي ،مؤسدة مختار لمشذخ كتػزيع الكتب ،القاىخة.
 .43نجيب ،أحسج كآخخكف ( :)1977السزسهن في كتب األشفال ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.
 .44الشذاط ،عبج السشعع ( :)1992التخبية والدياسة ،مكتبة ابغ خمجكف ،القاىخة.
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ثال اثا :رسائل الساجدتيخ والجكتهراه

 .1أبػ رحسة ،عبج اإللو ( :)2010السرمحة السخسمة في أحكام الدياسة الذخعية في عيج الشبي صمى
هللا عميو وسمم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .2أبػ سمصانة ،نجالء سعيج ( :)2000ميارة تشطيم الهقت والتحريل الجراسي في ضهء بعس الستغيخات
لجى شمبة جامعة اليخمهك ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة اليخمػؾ ،إربج.

 .3أبػ شاكير ،أيسغ ( :)2012تقهيم أداء معمسي المغة العخبية في تجريذ الكيم الستزسشة في كتاب
لغتشا الجسيمة لمرف الدابع األساسي بفمدصين ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .4أبػ غالي ،نجاء دمحم ( :)2013الكيم التخبهية الستزسشة في كتب المغة اإلنجميدية لمسخحمة الثانهية
بالسشياج الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .5األسصل ،سساىخ عسخ ( :)2007الكيم التخبهية الستزسشة في آيات الشجاء القخآني لمسؤمشين وسبل
تهضيفيا في التعميم السجرسي ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.

 .6األسػد ،حشاف محسػد ( :)2014الكيم الجيشية واًلجتساعية الستزسشة في كتب القخاءة لمرفهف
الخابع والخامذ والدادس لسخحمة التعميم األساسي في فمدصين ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

جامعة األزىخ ،غدة.

 .7األغا ،إيياب ( :)2010الكيم الستزسشة في مشياج السصالعة والشرهص لمرف التاسع في
محافطات غدة -دراسة تحميمية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .8بخيتاف ،صفاء دمحم ( :)2006تقييم مشياج العمهم الفمدصيشي الججيج لمسخحمة األساسية من وجية
نطخ مذخفي ومعمسي السجارس الحكهمية في محافطات شسال الزفة الغخبية ،رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذػرة ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ.

 .9بكخ ،عبج الجػاد الديج ( :)1983فمدفة التخبية اإلسالمية في الحجيث الذخيف ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

 .10الجخجاكؼ ،ميدػف عبج ربو ( :)2017دور األنذصة السسارسة بالسجارس الخاصة بسحافطات غدة
في تشسية بعس الكيم التخبهية وسبل تفعيميا ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .11حسػدة ،محسػد ( :)2009الكيم التخبهية الستزسشة في قرز السشياج الفمدصيشي في السخحمة
األساسية العميا في ضهء الفكخ التخبهي اإلسالمي ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية،
غدة ،فمدصيغ.

 .12الجاية ،إيساف شخيف ( :)2014الكيم التخبهية الستزسشة في أحاديث الحكم واألمثال الشبهية ودور
معمسي التخبية اإلسالمية في تعديدىا لجى شمبتيم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية،

غدة.
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 .13درباشي ،ىجػ ( :)2004دور الجامعات الفمدصيشية بغدة في تشسية الكيم التخبهية في تشسية الشدق
الكيسي لجى الصمبة ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،بخنامج الجراسات العميا السذتخؾ بيغ كمية البشات
بجامعة عيغ شسذ ككمية التخبية بجامعة األقرى ،غدة.

 .14زياد ،مدعج ( :)2016خرائز الشسه لمسخحمتين الستهسصة والثانهية ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،جامعة الخخشػـ ،الخخشػـ ،الدػداف.

 .15الدعػد ،ىالة دمحم ( :)2014دور أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية في الجامعات الفمدصيشية
في تشسية الكيم التخبهية لجى شمبتيم وسبل تصهيخه ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .16الدمسي ،سمصاف رجاء هللا سمصاف ( :)2012السزامين التخبهية السدتشبصة من سهرة التحخيم
وتصبيقاتيا في واقع األسخة السعاصخ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة أـ القخػ ،مكة السكخمة.

 .17سمػت ،نػر الجيغ ( :)2005مفاليم الكيم الستزسشة في األناشيج السقجمة لصمبة السخحمة األساسية
الجنيا في مجارس فمدصين ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.

 .18سسارة ،سامي دمحم إبخاـيع ( :)2000الكيم التخبهية الستزسشة في شعخ عمي بن أبي شالب ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .19صالح ،عايجة ( :)2001بخنامج مقتخح لتشسية الكيم األخالقية لجى أشفال الخياض بسحافطة غدة،
رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة عيغ شسذ ،القاىخة.

 .20العخجا ،بداـ ( :)2001الكيم الجيشية الستزسشة في كتاب القخاءة لمرفين العاشخ والحادي عذخ
في محافطات غدة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.

 .21العػضي ،رأفت ( :)2005أنساط الكيم الدائجة لجى شمبة كمية التخبية بجامعة األزىخ وعالقتيا
باألنساط الكيادية لجييم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .22العيدى ،عمي ( :)2008تشسية الكيم األخالقية لجى شالب السخحمة الستهسصة من وجية نطخ

معمسي التخبية اإلسالمية بسحافطة القشفجة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة أـ القخػ ،مكة

السكخمة.

 .23الفػزاف ،ـيفاء يػسف ( :)2001مجى اىتسام السعمسات بالتهجييات التي جاءت بيا التخبية
اإلسالمية في تيحيب األخالق لجى شالبات السخحمة الثانهية بسجيشة الخياض ،رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذػرة ،جامعة السمظ سعػد ،الخياض.

 .24القخشي ،فايد ( :)2010الكيم الستزسشة في مقخر الحجيث لمرف الثالث الستهسط ومجى تعديد
السقخر ليحه الكيم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة أـ القخػ ،مكة السكمسة.

 .25قذالف ،عبج الكخيع ( :)2010دور معمسي السخحمة الثانهية في تعديد الكيم اإلسالمية لجى شمبتيم
في محافطات غدة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة ،فمدصيغ.
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 .26السجىػف ،دمحم خميل ( :)2014الكيم التخبهية الستزسشة في اآليات الكهنية ودور معمسي السخحمة
الثانهية في تعديدىا لجى شمبتيم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة ،فمدصيغ.

 .27السديغ ،خالج دمحم ( :)2009الكيم األخالقية الستزسشة في محتهى كتب لغتشا الجسيمة لمسخحمة
األساسية الجنيا ومجى اكتدابيا شمبة الرف الخابع األساسي ليا ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

الجامعة اإلسالمية ،غدة.

 .28السشاعي ،رانيا ( :)2009درجة مسارسة أعزاء ىيئة التجريذ والصمبة في الجامعة األردنية
وجامعة اليخمهك لمكيم الدائجة في السجتسع األردني ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة اليخمػؾ،

األردف.

 .29نرار ،عبج الدالـ ( :)2006فعالية الهسائط اإلعالمية في تجعيم الكيم األخالقية واًلجتساعية
واًلقترادية والدياسية لجى شمبة السخحمة الثانهية العامة بسحافطة غدة ،رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذػرة ،جامعة األزىخ ،غدة.

 .30اليشجؼ ،سييل ( :)2001دور السعمم في تشسية بعس الكيم اًلجتساعية لجى شمبة الرف الثاني
عذخ بسحافطات غدة من وجية نطخىم ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة،

فمدصيغ.

ابعا :السجالت العمسية والجوريات
را
 .1أبػ سمصاف ،عبج الشبي كبجر ،أحسج مصاكع ( :)2018الؿيع العمسية الغائبة في كتب الخياضيات
كالعمػـ في السشياج الفمدصيشي لمسخحمة األساسية ،مقجم لمسؤتسخ العمسي لمسشاىج الفمدصيشية الججيجة

شسهحات وتحجيات ،السشعقج خالؿ الفتخة مغ  30-29أبخيل ،جامعة األقرى ،غدة.

 .2األستاذ ،محسػد ،المػلػ ،فجكػ ( .)2017خصاب الؿيع في مشاىج العمػـ الفمدصيشية الججيجة -دراسة

في ندق الؿيع التخبػية مؤتسخ كمية التخبية األول بجامعة فمدصين ،الؿيع في السجتسع الفمدصيشي  -كاقع
كتحجيات 30 ،سبتسبخ.

 .3األشقخ ،أيسغ ( :)2017الؿيع العمسية الستزسشة في كتب الخياضيات في السخحمة ( ،)4-1مؤتسخ
كمية التخبية األول بجامعة فمدصين ،الؿيع في السجتسع الفمدصيشي -كاقع كتحجيات 30 ،سبتسبخ.

 .4حسادنة ،أديب كالسػيس ،عسخ ( :)2011الؿيع اإلسالمية في كتب المغة العخبية لمرفيغ األكؿ
كالثاني مغ مخحمة التعميع األساسي في األردف ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمدمة الجراسات اإلندانية،

مجمج  ،19العجد .1

 .5خدعمي ،قاسع ( :)2009مشطػمة الؿيع العمسية الستزسشة في كتب العمػـ لرفػؼ السخحمة األساسية
األكلى في األردف ،السجمة األردنية في العمهم التخبهية ،مج ،5ع ،7يػنيػ.

 .6خدعمي ،قاسع ( :)2011الؿيع التخبػية في ضػء الخؤية القخآنية كالحجيث الشبػؼ الذخيف ،مجمة جامعة
القجس السفتهحة لألبحاث والجراسات ،ع 1 ،25أيمػؿ.
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 .7الخػالجة ،ناصخ ( :)2005إسياـ معمسي التخبية اإلسالمية في اكتداب شمبة التعميع الثانػؼ لمؿيع
االجتساعية بجكلة اإلمارات العخبية الستحجة ،مجمة كمية التخبية بجامعة اإلمارات العخبية الستحجة،

ع.22
 .8الجاكدؼ ،الصيب ( :)2004أثخ اإلدارة بالؿيع في التشسية البذخية السدتجامة ،السمتقى الجكلي حػؿ

التشسية البذخية كفخص اإلنتاج في اقتراد السعخفة كالكفاءات البذخية ،كمية الحقهق والعمهم

اًلقترادية ،جامعة كرقمة ،الجدائخ 10-9 ،مارس.

 .9دشمي ،كساؿ ( :)2016مشيجية البحث العمسي ،مجيخية الكتب كالسصبػعات الجامعية ،مشذػرات
جامعة حساة ،سػريا.

 .10الدبػف ،أحسج ( :)2010مشطػمة الؿيع التي تعكديا البخامج الجيشية في التمفديػف األردني لجػ عيشة

مغ الصمبة السخاىقيغ في محافطة عجمػف ،مجمة جامعة أم القخى لمعمهم اًلجتساعية ،مج ،2ع،2
يػليػ 2010ـ.

 .11الدحيمي ،كـبة ( :)1983الؿيع اإلسالمية كاتباع اليػػ ،مجمة الهعي اإلسالمي ،ع ،232ك ازرة
الذؤكف كاألكقاؼ اإلسالمية ،الكػيت.

 .12صالح ،عبج هللا ( :)2000السرمحة السخسمة كتصبيقاتيا السعاصخة ،مجمة جامعة دمذق ،مج،16
ع.1

 .13العاجد ،فؤاد كالعسخؼ ،عصية ( :)1999الؿيع التخبػية في عالع متغيخ ،مؤتسخ كمية التخبية والفشهن
السشعقج في الفتخة مغ  29-27يػليػ 1999ـ ،إربج ،األردف.

 .14العاجد ،فؤاد ( :)2006دكر الجامعة اإلسالمية في تشسية بعس الؿيع مغ كجية نطخ شمبتيا ،مجمة
الجامعة اإلسالمية ،مج ،10ع ،1يشايخ.

 .15السخدكمي ،ناصخ ( :)2008الؿيع السجعاة لجػ شمبة جامعة الدرقاء األىمية ،مجمة جامعة دمذق،
السجمج  ،24العجد الثاني.
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ا
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2. Kemmelmeir, Markus (2001): Private Self-Consciousness as a Moderator of
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ممحق رقم ()1

أداة التحميل قبل التعجيل
جامعة األزىخ -غدة

عسادة الجراسات العميا – كمية التخبية

مشاىج كأساليب التجريذ

الديج الجكتػر  ...................................................... /السحتخـ
نحيصكع عمساً بأف الباحث  /محسػد يػسف الغدالي يقػـ بجراسة
بعشهان الكيم التخبهية الستزسشة في كتب العمهم والحياة في السخحمة األساسية العميا.
يخجى مشكع تحكيع أداة التحميل السخفقة مغ أجل الػصػؿ إلى نتائج أفزل
كشكخ لحدغ تعاكنكع
ًا
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السجال (الكيم)
السجال األول

الكيم الجيشية

مشاسبة

مؤشخات األداء

غيخ مشاسبة

مالحطات

تشسي حب هللا كرسػلو صمى هللا عميو
كسمع
تعسق أركاف اإليساف كأركاف اإلسالـ
تذجع عمى التػاضع كاحتخاـ اآلخخيغ
تكدب األخالؽ االسالمية مثل (الرجؽ
كالػفاء كاالمانة ).....
تحث عمى األخح باألسباب كالتػكل عمى
هللا

ِّ
تعخؼ الصالب عمى بعس الذخريات
االسالمية السذيػرة
تحث عمى أف تكػف أعساؿ الصالب
خالرة لػجو هللا
تحث الصالب عمى االلتداـ بالعبادات مثل
الرالة كالرياـ

السجال الثاني

الكيم العمسية

مشاسبة

مؤشخات األداء
تشسي التفكيخ العقمي لجػ الستعمع
تشسي االبجاع كاالبتكار عشج الستعمع
تكدب الستعمع معارؼ كمعمػمات ججيجة
تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع كالعمساء
تشسي عشج الستعمع حب االستصالع
كاالستكذاؼ مثل
(تداؤؿ – تجخيب  -استذارة مختريغ
)..
تكدب الستعمع أخالؾيات العمع مثل

(التعاكف – عجـ التعرب كالتحيد -نذخ
العمع)..

تكدب الصالب ميارات التعامل مع
األجيدة العمسية
تكدب الستعمع ميارات التفكيخ العميا

(التحميل – التقػيع – حل السذكالت)..
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غيخ مشاسبة

مالحطات

السجال (الكيم)

مشاسب

مؤشخات األداء

غيخ مشاسب

مالحطات

تغخس حب الػشغ كاالنتساء لو

السجال الثالث

الكيم الدياسية

تحث عمى الػحجة بيغ السدمسيغ
تشسي حخية التفكيخ الخأؼ كالتعبيخ
تخسخ االنتساء لمػشغ العخبي
تعدز التزامغ العخبي كاالسالمي مع
الذعب الفمدصيشي في مػاجية الحرار

تشسي االحداس بيسػـ األمة االسالمية
تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ كتخاثو
تجفع إلى التكافل مع أىالي األسخػ
كالسعتقميغ

تحث عمى تقجيخ ذكؼ الذيجاء كأبشائيع
تذجع عمى السذاركة الدياسية

السجال الخابع

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم الجسالية

غيخ مشاسب

مالحطات

تديع في اعتشاء الستعمع بجدسو كشكمو
تشسي عشج الستعمع ؾيسة االحداس بجساؿ
الصبيعة
تذجع

الستعمع

كالسحافطة عمييا

عمى

تختيب

أدكاتو

تحث الستعمع عمى االىتساـ بتدييغ
األماكغ الخاصة
تحث الستعمع ضخكرة السحافطة عمى
نطافة األماكغ العامة
تحث الستعمع عمى السحافطة عمى جساؿ

الصبيعة مثل األشجار

السجال الخامذ

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم اًلجتساعية
تحث الستعمع عمى التعامل مع الشاس

بإيجابية

تشسي الحخص عمى مستمكات اآلخخيغ
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غيخ مشاسب

مالحطات

تعدز تحسل السدئػلية نحػ أفخاد أسختو
تحث الستعمع عمى احتخاـ القانػف
تشسي عشج الستعمع القجرة عمى التػاصل مغ
خالؿ الحػار كالسشاقذة
تحث الستعمع عمى ضخكرة بخ الػالجيغ
كصمة األرحاـ كاألقارب

تشسي الػعي بحقػؽ الستعمع عشج اآلخخيغ
ككاجباتو اتجاىيع

تحث الستعمع عمى الؿياـ باألعساؿ
التصػعية كالخيخية لخجمة اآلخخيغ
تذجع الستعمع عمى مداعجة األقخباء
كاألصجقاء
تعدز عشج الستعمع الخغبة في العسل
التعاكني
تحث الستعمع تقجيخ ؾيسة الػقت كاستثساره
تجفع الستعمع عمى العصف عمى األيتاـ

كالسداكيغ كالفقخاء

السجال الدادس

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم اًلقترادية
تذجع الستعمع عمى التػسط كاالعتجاؿ في
الشفقات
تذجع عمى االقتراد في االستيالؾ
كحدغ التجبيخ
تداعج عمى عجـ االسخاؼ كالتبحيخ في
الثخكات
تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ السػاد

كالشفايات

تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد بالشفع
كالخبح لمفخد كالسجتسع
تداعج عمى تيديخ حياة الصالب في
مجتسعو
تحث الصالب عمى السداىسة في حل
بعس السذكالت االقترادية
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غيخ مشاسب

مالحطات

تذجع الستعمع عمى احتخاـ السشتجات
الػششية
تذجع الستعمع عمى استثسار الػقت بذكل

مشتج كمفيج

تعدز احتخاـ العسل اليجكؼ كالسيشي
تعدز مذاركة السخأة في الحياة االقترادية

اقتخاحات أخخى مسكن لمباحث أن يأخح بيا:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................

أشكركم على حسن تعاونكم
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ممحق رقم ()2

أداة التحميل بعج التعجيل
جامعة األزىخ -غدة

عسادة الجراسات العميا – كمية التخبية
مشاىج كأساليب التجريذ

األستاذ الفاضل  ......................................................:/السحتخـ
الدالـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو :
نحيصكع عمساً بأف الباحث  /محسػد يػسف الغدالي يقػـ بجراسة بعشػاف
بعشهان الكيم التخبهية الستزسشة في كتب العمهم والحياة في السخحمة األساسية العميا.
كذلظ لمحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في السشاىج كأساليب التجريذ ،لحا قاـ الباحث بتصػيخ استبياف
الستخجامو كالعسل عمى تصبيقو لمػصػؿ لمسعمػمات الالزمة لجراستو .أرجػ التكخـ بإبجاء رأيكع الدجيج
كمقتخحاتكع بذأف مجاالت كفقخات االستبياف ؼيسا إذا كاف مشاسب أك غيخ مشاسب ،كمجػ انتساء كل فقخة
لمسجاؿ السحجد ليا ،كبشائيا المغػؼ ،كأية اقتخاحات أك تعجيالت تخكنيا مشاسبة لتحقيق ىجؼ الجراسة
الحالية
كالػصػؿ إلى نتائج أفزل

وشكرا لحسن تعاونكم
ً
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السجال (الكيم)
الكيم الجيشية

مشاسبة

مؤشخات األداء

غيخ مشاسبة

مالحطات

 .1تعسق اإليساف في نفػس الستعمسيغ.
 .2تذجع عمى احتخاـ اآلخخيغ.
 .3تكدب األخالؽ االسالمية مثل (الرجؽ
كالػفاء كاالمانة .).....

 .4تحث عمى التػكل عمى هللا من خالل األخح

باألسباب.
 .5تعدز االقتجاء بعمساء السدمسيغ
 .6تحث الستعمع عمى االلتداـ بأخالؾيات
السعامالت االسالمية.

السجال الثاني

الكيم العمسية

مشاسبة

مؤشخات األداء

غيخ مشاسبة

مالحطات

 .1تشسي ميارات التفكيخ العميا لجػ الستعمع
 .2تكدب الستعمع ميارات االبجاع كاالبتكار.
 .3تحث الستعمع عمى تقجيخ العمع كالعمساء
 .4تشسي حب البحث كاالستصالع عشج
الستعمسيغ
 .5تكدب الستعمع أخالؾيات العمع مثل

(التعاكف – عجـ التعرب كالتحيد -نذخ
العمع)..
 .6تكدب الستعمع ميارات التعامل مع
األجيدة العمسية بأنػاعيا.

السجال الثالث

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم الدياسية
 .1تغخس عشج الستعمع حب الػشغ كاالنتساء
لو.
 .2تشسي عشج الستعمع حخية التعبيخ.
 .3تخسخ عشج الستعمع مفاـيع السػاششة.
 .4تجعع االعتداز بسقجسات الػشغ كتخاثو
لجػ الستعمع.
 .5تحث الستعمع عمى تقجيخ ذكؼ الذيجاء

كأبشائيع.

 .6تذجع الستعمع عمى السذاركة الدياسية.
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غيخ مشاسب

مالحطات

السجال الخابع

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم الجسالية

غيخ مشاسب

مالحطات

 .1تكدب الستعمع سمػكيات صحية سميسة.
 .2تذجع الستعمع عمى االىتساـ بالرحة
الجدسية.
 .3تشسي عشج الستعمع االحداس بجساؿ
الصبيعة.
 .4تذجع الستعمع عمى تختيب أدكاتو

كتشديقيا.

 .5تحث الستعمع عمى االىتساـ بتدييغ
أغخاضو الخاصة.
 .6تحث الستعمع ضخكرة السحافطة عمى
نطافة األماكغ العامة

السجال الخامذ

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم اًلجتساعية

غيخ مشاسب

مالحطات

 .1تشسي عشج الستعمع ميارات االتراؿ
الفعاؿ.
كالتػاصل َ

 .2تشسي السحافطة عمى مستمكات اآلخخيغ.
 .3تعدز تحسل السدئػلية نحػ اآلخخيغ.
 .4تحث الستعمع عمى احتخاـ الشطاـ.
 .5تحث الستعمع عمى السبادرة لسداعجة
اآلخخيغ.
 .6تحث الستعمع عمى استغالؿ الػقت.

السجال الدادس

مشاسب

مؤشخات األداء

الكيم اًلقترادية
 .1تحث الستعمع عمى تخشيج الشفقات.
 .2تذجع الستعمع عمى اعادة تجكيخ السػاد
السختمفة.
 .3تداعج عمى ترسيع مذاريع تعػد بالشفع
عمى الفخد كالسجتسع.
 .4تحث الصالب عمى السداىسة في حل

بعس السذكالت االقترادية
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غيخ مشاسب

مالحطات

 .5تذجع الستعمع عمى شخاء السشتجات
الػششية.
 .6تعدز عشج الستعمع التػجو السيشي.

اقتخاحات أخخى مسكن لمباحث أن يأخح بيا:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
................................................................................................... ..

أشكركم على حسن تعاونكم
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ممحق رقم ()3
أسساء السحكسين لبشاء أداة التحميل
م.

اًلسم

مكان العسل

التخرز

ككالة الغػث

مشاىج كشخؽ تجريذ -عمػـ

جامعة القجس السفتػحة

مشاىج كشخؽ تجريذ -رياضيات
دكتػراه في الخياضيات البحتة -إحراء

.1

س .عبج الشبي أبػ سمصاف

.2

ش .نعيع أبػ غمػة

.3

د .حداـ الديج

ككالة الغػث

.4

د .رائج الدعانيغ

ككالة الغػث

مشاىج كشخؽ تجريذ -عمػـ

.5

أ .غادة عػكل

ككالة الغػث

ماجدتيخ مشاىج كشخؽ تجريذ

.6

أ .عاىج السقيج

ككالة الغػث

ماجدتيخ مشاىج كشخؽ تجريذ

.7

سعاد التمػلي

ككالػ الغػث

بكالػريػس عمػـ

.8

ماجج السجىػف

ككالة الغػث

بكالػريػس تعميع أساسي

.9

ميخفت عخكؽ

ككالة الغػث

بكالػريػس عمػـ
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أسساء معمسات العمهم فخيق التحميل

الدادة /مجيخات مشصقة بيت حانػف كبيت الـيا التعميسية
السػضػع  /اجتساع لسعمسات العمػـ
تحية شيبة كبعج .........

أرجػ تبميغ السعمسات الػاردة أسساءىع أدناه بحزػر االجتساع كذلظ يػـ االثشيغ السػافق -3 -4

 2019الداعة  9:30صباحا في مجرسة حمب االبتجائية السذتخكة
السجرسة

السعمسة

السادة

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

أمل الذخباصي

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

الياـ الذاعخ

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

سسخ الغشجكر

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

دعاء العيمة

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

سساح العصاكنة

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

ميخفت عخكؽ

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

ميا السجىػف

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

اعتساد أبػ غمػة

عمػـ

ب /بيت الـيا اإلعجادية ا

رنا لبج

عمػـ

ب /خميل عػيزة اإلعجادية

كساـ دمحم

عمػـ

ب /خميل عػيزة اإلعجادية
ب /بيت حانػف اإلعجادية ا

ربا السجىػف

عمػـ

أركػ سعجات

ب /بيت حانػف اإلعجادية ا

سشاء حشػف

عمػـ
عمػـ

حشاف العيمة

عمػـ

ب /بيت حانػف اإلعجادية ا

ىشاء سسػر

عمػـ

لسيذ أبػ عػدة

عمػـ

ب /الفخدكس اإلعجادية

مشى صالحة

عمػـ

ب /الفخدكس اإلعجادية

معالي السجلل

عمػـ

ب /بيت حانػف اإلعجادية ا
ب /بيت حانػف اإلعجادية ا

التهقيع

مالحطة  /أرجػ احزار كتاب العمػـ الفرل األكؿ كالفرل الثاني حدب ما تجرسو السعمسة (سابع – ثامغ – تاسع)
مختز العمهم  /محسهد الغدالي
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