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Abstract 
Title of the study: the contribution of Islamic education teacher  in building the 
personality of primary school pupil. 
researcher: jaber bin blqasem bin jaber Alemari. 
Master Degree.                     Specialization: Islamic education. 
Aim of study: The study relied on a descriptive approach. 
The Researcher sought through the current study to answer the following main 
question:  
What is the contributions of Islamic education teacher in building the personality of 
primary school pupil? 
What is the contributions of Islamic education teacher in building the aspects of 
primary school pupil's personality ? 
Study chapters: This study consisted of five chapters and chapters were as follows:  
Chapter I: Introduction The study 
Chapter II: Personality from the Islamic perspective. 
Chapter III: The teacher of Islamic education. 
Chapter IV: primary school pupil. 
Chapter V: Contributions of  Islamic education teacher and his methods of character-
building. 
Then the conclusion، the findings and recommendations and proposals، sources and 
references for this study. 
 
Results: This study reached the following results:  
1-  Islam is keen on the integration of the Muslim identity, with the development of 
the individual attributes and balance components in a way of moderation and 
mediation. 
2-   The Islamic approach is an integrated approach to build character because it does 
not                leave partial molecules rights only and is blamed by the light, so it was 
his success in building the Muslim identity clear. 
3-  teacher of Islamic education and its core functions of the implantation of the 
Islamic faith among young people involved in some educational institutions and 
Alajtmaipalokry 
4-  The study revealed that there are several methods used by teacher education to 
contribute to building a student's personality at the primary level and including a 
particular way by example,  
persuasion, dialogue, preaching, and the story mode, and direct routing method. 
 
Recommendations: This study reached the following Recommendations:  

1- The need to focus on building personal pupil primary school building based 
on the principles and concepts of the Islamic curriculum and that by 
encouraging teachers to focus on aspects of personal through the curriculum 
and teaching methods. 
2 - The importance of personal attention to all aspects of a student primary 
school, without neglecting any aspect of all school teachers should be in the 
teacher of Islamic education. 
3 - the need to take a preventive methods to protect the pupil primary 
destructive ideas that broadcast on information networks and contribute one 
way or another in the demolition of the Islamic personality. 
4 - The need to do the work of the applied study to identify the contributions 
of a teacher of Islamic education in building a personal pupil primary school 
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 ̀ 
X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿:  القائلاحلمد هللا

Yc  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  ﴾ ]والــصالة والـــسالم ]ســورة العلـــق ،
 »إنـام بعثـت ألمتـم صـالح األخـالق«: األكمالن عىل نبينا وسيدنا حممـد القائـل األمتان 

الــذي بعثــه اهللا لإلنــسانية . ]٣٤٠، ص١١٧٦رقـم احلــديث  ، ٦م ، ج١٩٩٤مـسند اإلمــام أمحــد ، [
الذين أعطوا األجيال املتعاقبة نـامذج فريـدة ، ني األطهار ًمعلام، وعىل آله وصحبه الطيب

يف تربيــة األجيــال وبنــاء الشخــصية املــسلمة املتفــردة وتكــوين األمــم ، وعــىل مــن هنــج 
  : هنجهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدين وبعد

ٌفإن اإلسالم يرى أن اإلنسان كل متكامل ال انفصال بني مكوناته، فقد خلـق اهللا 
ًان متوازنا منـسجام، حيـث قـال عـز وجـلتعاىل اإلنس ً :﴿   0  /  .  -  ,  +

ويؤكد القرآن الكريم أن اإلنسان مكون مـن جـسم وروح قـال . ]سورة التني[﴾  1 
. ]ســورة احلجــر[﴾  ¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À﴿: تعــاىل

ًفهو من منظور إسالمي ليس جسام فقـط، وال عقـال فقـط، وال روحـا فقـط؛ وهـذا مـا  ً ً
وصل إليه بعض علامء الرتبية املعارصين يف عدم اعـرتافهم باالنفـصال التقليـدي بـني ت

  .  اجلسم والعقل والروح
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وسعت الرتبية اإلسالمية إىل تكامل الشخصية املسلمة يف كافة أبعادها وجوانبها 
الروحية منها واالجتامعية والبدنية، كام سعت إىل ترابط نمو هـذه اجلوانـب وتناسـقها؛ 

يف ^ وهذا ما انتهجه رسـول هـذه األمـة حممـد . ث ال يطغى منها جانب عىل آخربحي
والنظرة إىل الشخصية اإلنسانية هبذا الشكل املرتابط . تربيته أصحابه رضوان اهللا عليهم

األجزاء هلا آثارها اإلجيابية عىل العملية الرتبوية يف اإلسالم ؛ ألهنا تعطي كل جانب مـا 
    .حيتاجه من الرتبية

وكذلك إن للمدرسة أمهية كبرية يف تكوين الشخصية اإلسـالمية وماهلـا مـن أثـر 
فهـي تـستطيع أن تـؤثر عـىل . فعال يف تكييف شخصية الطالب وتوجيه ميوله وقدراتـه

شخصيته بشكل إجيايب إذا قام املعلمون فيها بأداء وظائفهم بالوجـه املطلـوب، فمهمـة 
ات لطالبه فقط وإنام من اختـصاصاته املـساعدة املعلم  ليست مقترصة عىل نقل املعلوم

   .عىل نمو شخصية الطالب

ويف املقابل فإن لشخصية املعلم أثر كبـري عـىل شخـصية تالميـذه  وخاصـة معلـم 
ًالرتبية اإلسالمية الذي له دور مهام يف االهتامم برتبية  التالميذ تربية إسالمية  من خالل 

ن أقـرب النـاس لتلميـذ املرحلـة االبتدائيـة بعـد ويكـون مـ. املواد التي يقوم بتدريـسها
والديه ؛ ألن لديه فرصة أكثر للتأثري عىل شخصيته من خالل مراقبة سلوكه وتـرصفاته 

 . 
ًوألمهية بناء شخصية طالب املرحلة االبتدائية بناء إسالميا متوازنا  ً وألمهية دور ، ً

 املناسب  للباحث كان من معلم الرتبية اإلسالمية يف حتقيق هذا اهلدف ، ف
اختيار هذا املوضوع الذي مل يتم بحثه من قبل حسب علم الباحث  ، رغم 

وحيمد الباحث  ربه أن كلل سعيه هذا بالتوفيق يف إمتام . أمهيته يف العرصالذي نعيشه
 .هذه الدراسة عىل أمل أن جتد القبول لدى قارئيها واملطلعني عليها  
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؛ حيث تقوم األرسة يف هـذا اجلانـب  ًية الطفل وإعداده منذ صغره أمر مهم جداإن ترب
وبعـد .  ، وتعمل عىل بناء شخصيته من كـل النـواحي التـي تتطلبهـا تلـك املرحلـة بدور مهم

التحاق الطفل باملرحلة االبتدائيـة حيتـاج إىل مـن يعمـل عـىل بنـاء شخـصيته يف هـذه املرحلـة 
ذا ترك بدون تكوين وتنمية وبناء، فإن شخصيته سـوف تتـدهور يف احلرجة من حياته ؛ ألنه إ

ولكنهــا ال تــستطيع الــتحكم يف كــل اجلوانــب ، ورغــم أن األرسة ال هتملــه . كافــة اجلوانــب
ٍاإلجيابية يف شخصيته ، حيـث يقـيض  الطفـل وقتـا كبـريا يف املدرسـة ويلتقـي بـأقران خمتلفـي  ً ً

آخر ، ولذلك تتصدى املدرسة للقيام بدور مهم يف ويدخل إىل جمتمع ، األذواق واالجتاهات 
ولكـن مـا يالحـظ يف الواقـع الـذي . هذا الصدد ، وهنا يتكامل دور املدرسة مـع دور األرسة

ــريين يعتــربون أن دور املدرســة هــو فقــط يف عمليــة تلقــني املعلومــات  نعيــشه اليــوم أن الكث
الرتبيـة  يقـوم بـه معلـم ل مـامـن خـالوحفظها، وال يدركون الدور الرتبوي املهـم للمدرسـة 

 يف تكــوين الشخــصية املتوازنـة التــي أرادهــا اإلسـالم بوســطيته وعدلــه وشــمولهاإلسـالمية 
فهي تستطيع أن تؤثر عـىل شخـصيته بـشكل إجيـايب إذا قـام املعلمـون فيهـا بـأداء وظـائفهم "

إنـام مـن بالوجه املطلوب، فمهمة املعلم  ليست مقترصة عىل نقـل املعلومـات لطالبـه فقـط و
  ).٢٨٦هـ ، ص ١٤٢٦الرتكي ،  ("اختصاصاته املساعدة عىل نمو شخصية الطالب

. عـنهم يف كـل يشءكام أن األرسة أصبحت ترتك أبناءها رهـن املدرسـة حتـى تنـوب . 
أن ينتهز الفرصة ؛ لكي يعمل عىل تربية هذا التلميذ الرتبية اإلسالمية ملعلم وبذلك كان البد 

وإن مثـل هـذا .  سالمية وبناء شخصيته باألسلوب اإلسالمي الوسطيوفق منهج الرتبية اإل
 .الدور ال يقوم به إال املعلم الكفء القادر عىل بناء شخصية إسالمية متوازنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٥  

 ̀ 
  : سعى الباحث من خالل الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التايل

  اإلسالمية يف بناء شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية؟ما إسهامات معلم الرتبية
 : ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت التالية

              ما مفهوم الشخصية من املنظور اإلسالمي ؟
              ما صفات معلم الرتبية اإلسالمية ؟
             ما وظائف معلم الرتبية اإلسالمية ؟

 ائص نمو تلميذ املرحلة االبتدائية ؟           ما خص
  شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية ؟   ما جوانب         

يقوم هبا معلم الرتبية اإلسالمية  لبناء جوانـب شخـصية األساليب التي           ما 
 تلميذ املرحلة االبتدائية ؟

 ̀ 
  :سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 : اهلدف الرئيس
التعرف عىل إسهامات معلم الرتبيـة اإلسـالمية يف بنـاء شخـصية تلميـذ املرحلـة 

 .االبتدائية
 : األهداف الفرعية

 .التعرف عىل الشخصية من املنظور اإلسالمي -١
 .التعرف عىل خصائص نمو تلميذ املرحلة االبتدائية -٢
 .التعرف عىل صفات معلم الرتبية اإلسالمية -٣
 .ظائف معلم الرتبية اإلسالميةالتعرف عىل و -٤
 .ّالتعرف عىل جوانب شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية -٥
ّالتعرف عىل األساليب التي يقوم هبا معلم الرتبية اإلسالمية لبنـاء جوانـب  -٦

 .شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية
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 : ألسباب  التالية يف ا أمهية الدراسة تكمن

ّ ملسته من ضعف يف شخصيات معظم التالميـذ الـذين مـروا عـيل أثنـاء ًنظرا ملا -
رأيت أن ألقـي ، فرتة عميل كمعلم والتي متتد إىل أكثر من اثنتني وعرشين سنة 

الضوء عىل بعض جوانب الشخصية لتلميذ املرحلة االبتدائيـة  والتـي  يتحـتم 
الـصحيح  وقـد عىل املعلمني من  معرفتها ومن ثم بناء تلك اجلوانب بالـشكل 

 . خصصت يف هذه الدراسة  معلم الرتبية اإلسالمية  

ًنظرا لندرة الدراسات التي تناولت هـذا املوضـوع حـسب علـم الباحـث فإنـه  -
 . يأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة ومفيدة للمكتبة الرتبوية اإلسالمية

لتعلـيم خاصـة لعل هذه الدراسة احلالية تفيـد القـائمني عـىل عمليـة الرتبيـة وا -
 .معلمي الرتبية اإلسالمية يف كيفية بناء شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية

`  
 .لقد اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي

فـإن أول خطـوة ، يستـخدم هذا املنهج عندما يريد الباحث أن يدرس ظـاهرة مـا 
ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها ، استها يقوم هبا هي وصف الظاهرة التي يريد در

، واألسلوب الوصفي يعتمد عىل دراسة الواقع أو الظاهر كام توجد يف الواقع وهيتم يف 
ًوصفها وصفا دقيقا ، ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا، فالتعبري الكيفي يصف لنا  ًً ً ً ً

ًوصـفا رقميـا يوضـح مقـدار الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمـي فيعطينـا  ً
 . )٢٤٧م ـ، ص٢٠٠٢عبيدات ، (. هذه الظاهرة أو حجمها
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`   
 : حتديد بعض املصطلحات التي وردت يف ثنايا هذا البحث

ًسـهم، سـهوما، وسـهاما: جاء يف املنجد: إسهامات : تغـري لونـه، وأسـهم بيـنهم: ً
م، ١٩٩٨،  املنجـد(. اشـرتك فيـه: وأسـهم يف الـيشءأعطاه سهام أو أكثر، : أقرع وأسهم له

 .)٣٦٠: ص
وعىل هذا فاإلسهامات املقصودة يف الدراسة، هي املشاركات اإلجيابية  مـن قبـل 
معلم الرتبية اإلسالمية ، سواء كانت عقدية أو عقلية أو أخالقية أو غريها من اجلوانب 

 . يف بناء شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية
ــة "هــي : الشخــصية ــة والوجداني ــن جمموعــة اخلــصائص البدني نظــام متكامــل م

ًوالنزوعية واإلدراكية التي تعني هوية الفرد ومتيزه عن غريه من األفراد متيزا بينـا، وكـام  ّ ًّ ّ
هــ، ١٤٢٧محـدان، ( "تبدو للناس أثناء التعامـل اليـومي الـذي تقتـضيه احليـاة االجتامعيـة

 .)١٣٤ص
عة اجلوانـب االعتقاديـة واألخالقيـة واالجتامعيـة جممو: ويقصد هبا الباحث هنا 

والوجدانية واجلسمية والعقلية واإلبداعية واجلامليـة املكونـة لشخـصية تلميـذ املرحلـة 
 .االبتدائية التي متيزه عن غريه 

ًهـي رعايــة تلميـذ املرحلـة االبتدائيــة وإعـداده إعـدادا متكــامال : بنـاء الشخـصية ً
ً ليكـون إنـسانا صـاحلا مـصلحا قـادرا عـىل مواجهـة ًوشامال جلميع جوانب الشخـصية ًً ً

 . متطلبات احلياة يف احلارض واملستقبل وفق املنهج اإلسالمي الصحيح
ًإعداد الفرد املـسلم إعـدادا كـامال مـن مجيـع النـواحي يف "هي : الرتبية اإلسالمية
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اليب مجيع مراحل نموه للحياة الـدنيا واآلخـرة يف ضـوء املبـادئ والقـيم ويف ضـوء أسـ
 .)٢٦هـ ، ص١٤٠٦ياجلن، ( "وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم

الـشخص املؤهـل الـذي يقـوم بتـدريس التالميـذ "هـو : معلم الرتبيـة اإلسـالمية
 .)٦٦هـ، ص ١٤٢٧محدان، ( "املنهج املقرر ملواضيع العلوم الرشعية

المية ال إن مصطلح معلم الرتبية اإلسـ"َّوقد أشار عيل املرشف عىل هذه الرسالة 
ينبغي اختزاله ملن يقوم فقط بتدريس العلوم الدينية أو الرشعية، وإنام كل من له دور يف 
ًالعملية التعليمية والرتبوية ويلتزم باملنهج اإلسالمي هو معلم تربية إسـالمية  أيـا كـان 

 . )حممد عيل أبو رزيزة( "جمال تـخصصه
ّلتعلـيم العـام املوجـه لألطفـال أول مرحلة مـن مراحـل ا«هي : املرحلة االبتدائية

ّالذين أكملوا ست سـنوات مـن عمـرهم ؛ حيـث يـزود األطفـال يف التعلـيم االبتـدائي 
 .)١٠٨م، ص ٢٠٠٤فليه والزكي، ( »باملهارات األساسية يف بعض العلوم

ــة يف هــذه الدراســة   املرحلــة األوىل يف التعلــيم العــام : يقــصد باملرحلــة االبتدائي
 .ًالسعودية والتي تبدأ من سن السادسة حتى الثانية عرشة تقريباباململكة العربية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٩  

 ̀ 
لقد اطلع الباحث عىل العديد من املصادر اخلاصة بالدراسات، فلـم حيـصل عـىل 
ــق بموضــوع إســهامات املعلــم يف بنــاء شخــصية التلميــذ حــسب علــم  دراســات تتعل

 : ومنها. عض العالقة بالدراسة احلاليةالباحث، وإنام حصل عىل دراسات هلا ب
  

  . دور معلم املرحلة االبتدائية يف ضوء الرتبية اإلسالمية: العنوان

 ).هـ١٤٠٣(حياة أمحد الظهار : الباحثة

  . ماجستري: الدرجة

 .جامعة أم القرى ـ كلية الرتبية ـ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
يان أمهية الرتبية اإلسالمية ودور املعلم يف تنمية الشخـصية ب: اهلدف من الدراسة

 .ًاملسلمة تنمية جتعل اإليامن متغلغال يف كل جوانب شخصية الطفل املسلم
 . املنهج الوصفي يف هذه الدراسة: استـخدمت الباحثة

 : ومن أهم النتائج التي توصلت هلا الباحثة ما ييل
 بتنمية الشعور الديني والوعي اخللقي رضورة قيام معلمة الرتبية اإلسالمية -١

 .لدى تلميـذات املرحلة االبتدائية
ترغيب التلميــذات عـىل أداء الـصالة يف املدرسـة؛ألن ذلـك يغـرس فـيهن  -٢

  .حب إقامة الشعائر الدينية
 : أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة 

اءنا من قبل من الرضوري التصدي للثقفات الغربية املؤثرة عىل سلوكيات أبن -١
 .مجيع  املعلمني وليس فقط معلم الرتبية اإلسالمية يف املدرسة 

 .ًإعداد املعلمني وتأهيلهم بصورة أفضل وفقا ملتطلبات العرص  -٢
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من الرضوري أن يكون منهج مجيع املواد متوافقا مع خصائص النهج  -٣
  .اإلسالمي

 : عالقتها بالدراسة احلالية
احلاليـة يف أن كالمهـا ركـزا عـىل دور املعلـم أو تشابه هـذه الدراسـة مـع الدراسـة 

املعلمة يف تنمية الشخصية املسلمة وكذلك تتشابه يف بعض الوسائل التي يتبعها املعلـم 
 . يف بناء شخصية الطفل

تـختلف عنها يف أهنا اقترصت عىل اجلانب الروحي واخللقي فقـط مـن شخـصية 
جوانـب شخـصية تلميـذ املرحلـة االبتدائيـة التلميذ بينام تركز الدراسة احلالية عىل بناء 

 .بشكل عام
  

 .الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعايتها: العنوان

 ). هـ١٤٠٧(نارص بن عبد اهللا الرتكي : الباحث

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ قسم الثقافة اإلسالمية
 .رسالة ماجستري منشورة: الدرجة
 . ذه الدراسة إىل دراسة الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعايتهاهدفت ه

 : وتوصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها
 .قصور املناهج البرشية التي تناولت موضوع الشخصية وتضارهبا -١
املنهج اإلسالمي يف بنـاء الشخـصية هـو املـنهج الكامـل الـذي متيـز بنظرتـه  -٢

 ال تتحقق يف غريه من املناهج ومن الشاملة لإلنسان وذلك التسامه بسامت
أنه رباين املـصدر، شـامل للحيـاة كلهـا، ال خيـتص بأمـة دون : هذه السامت

 .أخرى، ومتوازن يف مجيع األمور
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اإلشارة إىل وسائل املنهج اإلسالمي يف بناء الشخصية التي تضمنت العلـم  -٣
 .والعمل والقدوة والصرب

 اجلسمي، واجلانـب العقـيل، اجلانب: االهتامم بجوانب مكونات الشخصية -٤
 .واجلانب الروحي

اإليـامن : توضيح مميـزات الشخـصية اإلسـالمية عـن غريهـا؛ فمـام متتـاز بـه -٥
 .بالغيب، واملسؤولية، واملبادرة لفعل اخلري، واحلرية

وقد أشار الباحث إىل دور املدرسة يف بناء الشخصية املسلمة، وذلـك مـن خـالل 
وهذا ما يؤكد عـىل قيـام الباحـث بالدراسـة . لتفصيلاملعلمني؛ ولكنه مل يوضح ذلك با

أي دور معلم الرتبيـة اإلسـالمية يف بنـاء شخـصية ، احلالية التي تسد هذا اجلانب املهم 
 .الطالب 

  : عالقتها بالدراسة احلالية

تلتقي هذه الدراسة مـع الدراسـة احلاليـة يف أهنـا ركـزت عـىل الشخـصية ومـنهج 
إىل أمهية دور املدرسة يف بناء شخصية التالميذ مـن خـالل اإلسالم يف بنائها، وأشارت 

 . املعلمني
بيــنام تركــز . وتـــختلف عنهــا يف أهنــا تناولــت الشخــصية اإلســالمية بــصفة عامــة

الدراسة احلالية عـىل بنـاء شخـصية تلميـذ املرحلـة االبتدائيـة مـن خـالل معلـم الرتبيـة 
 .اإلسالمية

  
 . صول الرتبوية لبناء الشخصية املسلمةاأل: عنوان الدراسة

 )هـ١٤١٦. (عبد الودود حممود عيل مكروم: الباحث

 . دكتوراه منشورة: الدرجة
 .كلية الرتبية، جامعة املنصورة
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التعرف عىل معامل التصور اإلسالمي لطبيعـة اإلنـسان : واهلدف من هذه الدراسة
 سبحانه تعـاىل يف مكنـون الفطـرة وكذلك عىل جمموعة الركائز الفطرية التي أودعها اهللا

اإلنسانية، التي يتحدد يف ضوئها حماور بناء الشخصية املسلمة ومظاهر السلوك املرتبطة 
هبا، ومن ثم الكشف عام ستصري إليه هذه امللكات الفطرية إذا ما أحسنت تربيتهـا عـىل 

يق التكامل الوجه اإلسالمي الصحيح من حيث التأثري يف اختيارات الفرد املسلم وحتق
 .بني دوافع السلوك والغايات املأمولة يف إطار منهج اهللا

 .استـخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل: منهج الدراسة
 : وقد توصل الباحث إىل عدة  نتائج من أمهها

 : هناك مقومات حمددة لبناء الشخصية املسلمة وهي -١
 .البناء العقدي -
 .البناء العلمي والفكري -
 .ي واألخالقيالبناء القيم -

أشارت الدراسة إىل أن البناء العقدي هو الركيزة األساسية يف تربية الشخصية  -٢
 .املسلمة وهو تأكيد عالقة الفرد املسلم باخلالق سبحانه وتعاىل

أشارت الدراسة إىل أن البناء العلمي يف الشخصية املسلمة يعمل عىل إثـراء  -٣
تيــسري عالقــة الفــرد املــسلم وتنميــة القــيم اإليامنيــة لــدى الــذات املــسلمة و

 .بالكون واملحيط البيئي
 تتضح داللة البناء العلمي يف سلوك الشخصية املسلمة يف بعدين متكاملني -٤

 : 
التأمـل والتفكـري، (بام يتفق واملكانـة الوجوديـة لإلنـسان يف الكـون : األول

 ).السعي لتعمري الكون، حسن استثامر وجموداته
ية املسلمة يف صناعة الفعـل احلـضاري البنـاء يتحدد يف دور الشخص: الثاين
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العلمي يف مواجهة القضايا املـصريية لألمـة اإلسـالمية، واستـرشاف معـامل 
 .التنمية احلضارية املأمولة يف جمتمعاتنا اإلسالمية

القيمي واألخالقي يف بناء الشخصية  أشارت الدراسة إىل أن أمهية اجلانب  -٥
ــن املــسلمة يرتكــز عــىل مــا منحــة اهللا  ــق اإلنــسان م ســبحانه وتعــاىل يف خل

ــك مقومــات نموهــا  إمكانــات ومقومــات خلقيــة فالطبيعــة اإلنــسانية متتل
 .األخالقي
 : أهم التوصيات

أمهية مراجعة برامج العمل يف املؤسسات الرتبويـة واإلعالميـة يف عالقتهـا  -١
ببناء الشخصية، وأن يتضح مضمون القيم اإلسالمية يف توجيه براجمها مـع 

بأسـس ) واملوضـوعات املتـضمنة فيهـا( بني طبيعة املادة التي تقدمها الربط
 .ومقومات بناء الشخصية املسلمة واملستويات املختلفة لعالقاهتا

أن يؤخذ يف االعتبار عند تقييم املعلم إسهاماته يف بنـاء الشخـصية املـسلمة  -٢
يـة عرض املادة التعليمة يف إطـار املـضمون اإلسـالمي، تنميـة القـيم اخللق(

 .اإلسالمية، تنمية الوعي اإلسالمي، املشاركة وحتمل املسؤولية
حتديـد معـايري الـسلوك . حتديد املجاالت املختلفة لبناء الشخـصية املـسلمة -٣

 .اإلسالمي بام يعرب عن هوية املجتمع وسامت الشخصية املسلمة
 : عالقتها بالدراسة احلالية

ء الشخـصية املـسلمة، وأمهيـة دور تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة احلاليـة يف بنـا
 .املعلم يف ذلك

وتـختلف عنها يف أهنا ركزت عىل بناء شخـصية الفـرد املـسلم بـصفة عامـة، بيـنام 
 .ركزت هذه الرسالة عىل شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية
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  .الرتبية اخللقية يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف املدرسة االبتدائية: العنوان

 ).هـ١٤١٨(عبد ربه بن نامي السلمي : الباحث

 .ماجستري: الدرجة
 .جامعة أم القرى ــ كلية الرتبية ــ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة

بيان معنى الرتبية اخللقيـة : إىل حتقيق عدة أهداف من أمهها: هدفت هذه الدراسة
حــث عليهــا الــدين اإلســالمية وتوضــيح أمهيتهــا، وإبــراز بعــض القــيم اخللقيــة التــي 

اإلسالمي احلنيف، وتوضـيح مـا تقـوم بـه املدرسـة االبتدائيـة لتحقيـق الرتبيـة اخللقيـة 
 . اإلسالمية لتالميـذها

  . وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي واالستنباطي

  : ومن أهم النتائج التي توصلت هلا الدراسة 

  .أن الرتبية اخللقية هي روح الرتبية اإلسالمية -١

تنميـة اجلانــب اخللقــي لــدى املــسلم، :  اخللقيــة اإلســالمية تعنــيأن الرتبيـة -٢
وتنشئته عىل األخالق الفاضلة يف مراحل نموه املختلفة حسب مـا يناسـبها 

 .من وسائل تربوية وفق ما جاء به اإلسالم من مبادئ وقيم

 
 : ومن توصيات الدراسة

ا يـرى أن يقوم املريب بتوجيه تالميــذه نحـو اخللـق الفاضـل، خاصـة عنـدم -١
 .منهم ما خيالف ذلك اخللق الـذي حث عليه اإلسالم

أن يكــون املــريب قــدوة حــسنة لتالميـــذه يف خلقــة وهيئتــه ومجيــع تــرصفاته  -٢
فالطفل يرى يف معلمه القدوة الصاحلة واملثل األعىل، ويقلده مـن حيـث ال 

 .يشعر
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ــل معلمــيهم وإدارات  -٣ ــن قب ــالب ذوي األخــالق الفاضــلة م ــأة الط مكاف
ًاإلشادة هبم أمام زمالئهم لكي يكون ذلك دافعا هلم للتمـسك مدارسهم و

 . ًباألخالق الفاضلة وحافزا لزمالئهم للتحيل بتلك األخالق
 : عالقتها بالدراسة احلالية

تلتقي هـذه الدراسـة مـع الدراسـة احلاليـة يف أمهيـة بنـاء اجلانـب اخللقـي لتلميـذ 
 . املرحلة االبتدائية

ت فقـط عـىل اجلانـب اخللقـي، بيـنام ركـزت الدراسـة وتـختلف عنها يف أهنا ركـز
 .احلالية عىل جممل جوانب الشخصية لتلميذ املرحلة االبتدائية

  
اإلسهامات الرتبوية للحوار يف بناء شخصية الطفل املسلم وتطبيقاهتا يف : العنوان

 .األرسة واملدرسة
 ).هـ١٤٢٩(صافية بنت معيض القرين : الباحثة

 . الة ماجستريرس
 . قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة– كلية الرتبية -جامعة أم القرى 

هيدف البحث إىل إبراز بعض اإلسـهامات الرتبويـة للحـوار : اهلدف من الدراسة
 .يف بناء شخصية الطفل املسلم وتطبيقاهتا يف األرسة واملنـزل

نهج الوصفي التحلييل استـخدمت الباحثة املنهج االستنباطي وامل: منهج البحث
 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 : ومن أبرز النتائج ما ييل

إن من أهم الوسائط الرتبوية التي تنمي الشخصية هي إكساب الطفل املفاهيم  -١
ًاألساسية للحوار يف حميط األرسة، لكوهنا أقوى دعائم املجتمع تأثريا يف تكوين 

 .تقبلشخصية الطفل، وتوجيه سلوكه، وإعداده للمس
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يسهم احلوار يف إكـساب الطفـل املفـاهيم األساسـية عـن نفـسه وعـن بيئتـه  -٢
املحيطة رشيطة أن تكون هلذه املفاهيم قيمة وظيفية يف حياة الطفل ومراعية 

 .ملراحل نموه
 . يسهم احلوار يف غرس األخالق والقيم واملبادئ اإلسالمية يف نفس الطفل -٣
عنــد الطفــل، وإيــصال املفــاهيم يــسهم احلــوار يف تنميــة أســاليب التفكــري  -٤

 . السليمة إىل عقلة، واكتشاف مواهبه
يسهم احلوار بني اآلباء واألبناء، وكذلك بني املعلمني والتالميذ يف هتـذيب  -٥

سـلوكهم، ويعــودهم عــىل اجلـرأة ومواجهــة احليــاة، ويـساعدهم عــىل حــل 
 .مشاكلهم املختلفة

 : ومن أهم التوصيات  
ة عن أمهية احلوار، وكيفية ترسـيخه يف األرسة إقامة دورات وندوات تثقيفي -١

واملدرسة واملجتمع، ويفضل تكرار هذه النـدوات والتجديـد يف املـشاركني 
فيها، عرض هذه الندوات يف املدارس واملساجد واألماكن العامة، وسـائل 

 .اإلعالم
االهتامم بتأهيل معلمي املرحلة االبتدائية قبل اخلدمة، وذلك بإجيـاد بـرامج  -٢

 .يبية عىل طرق التدريس املختلفة وخاصة طريقة احلوارتدر
ًإجراء دراسة تطبيقية ملعرفة مدى تطبيق احلوار سواء يف األرسة أو املدرسـة  -٣

 . أو املجتمع، ومعرفة أسباب عدم التطبيق، وحماولة إجياد احللول هلا
العمل عىل إجراء دراسة ملعرفة مـدى تطبيـق وسـائل اإلعـالم للغـة احلـوار  -٤

 .ه ومهاراته، وذلك من خالل ما تقدمه من برامجوآداب
القيام بدراسة مقارنة بني طـرق تـدريس معينـة كاإللقـاء، وطريقـة احلـوار،  -٥

 .ًلقياس مدى فاعلية كال منها
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 : عالقتها بالدراسة احلالية
تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة احلاليـة يف أهنـا ركـزت عـىل اعتبـار احلـوار أحـد 

 . املسلمةوسائل بناء الشخصية 
وتـختلف عنها يف عدم إبراز دور معلم الرتبية اإلسالمية يف بناء شخـصية تلميـذ 
املرحلة االبتدائية بكافة الوسائل الرتبوية املتاحة؛ حيث أن هذه الدراسة اقترصت عىل 
أسـلوب واحـد يف بنـاء شخـصية الطفـل املـسلم وهـو أسـلوب احلـوار، بيـنام اشـتملت 

 .ر من أسلوب لبناء شخصية التلميذ يف املرحلة االبتدائيةالدراسة احلالية عىل أكث
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 : ويتضمن
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                   إن الشخــصية مفهــوم ولفــظ شــائع االستـــخدام بــني النــاس عامــة، ولــدى 
املتـخصصني يف علوم النفس واالجتامع والرتبية والفلسفة خاصة، وإن اختلفت داللته 

ًالناس أيـضا، وأهـم العلـوم التـي اهتمـت وركـزت عـىل يف املعنى بني علم وآخر وبني 
وقـد اختلـف علـامء الـنفس أنفـسهم يف حتديـد ".  الشخصية ودراستها هو علم النفس

الرتكـي،  ("ًمفهوم الشخـصية، وقـد أوردوا هلـا مـا يقـارب مـن مخـسني تعريفـا أو معنـى
لـك ذ": ، وأرى أن أقرب هـذه التعـاريف ملوضـوع هـذه الدراسـة هـي)٢٠هـ، ص١٤٢٦

التنظيم املتكامل الدينامي للصفات اجلسدية والعقلية والنفسية واخللقيـة واالجتامعيـة 
ــرد ــة للف ــؤثر يف . )٢٠م، ص ٢٠٠٨صــالح،  ("والروحي ــة ت ــاك عوامــل معين ونجــد أن هن

 .الشخصية، وهي العوامل الوراثية والبيولوجية، والعوامل البيئية، التعلمية أواملكتسبة
ــدة نظريــات " ــصية ع ــيوللشخ ــن إمجاهلــا يف مخــسة اجتاهــات ه االجتــاه : يمك

، واجتـــاه الـــسامت، واالجتـــاه )الظـــاهري(الدينامينفـــيس، واالجتـــاه الفينومينولـــوجي 
ــن. الــسلوكي، واالجتــاه اإلســالمي : وللشخــصية مكونــات حمــددة، بحيــث تتكــون م

 الدوافع، والعادات، وامليـول أو االهتاممـات، والعقـل، والعواطـف واآلراء، والعقائـد
 واألفكار، واالجتاهات، واالستعدادات والقدرات، واملشاعر واألحاسيس، والـسامت

 .)٢٣ م، ص ٢٠٠٨صالح، ("
 أنـامط سـلوكية عامـة دائمـة "كذلك للشخصية سـامت وحمـددات فالـسامت هـي

وثابتة وال يمكن مالحظتها مبارشة ، ، وهي تشمل سامت أساسية وظاهرية، وموقفية، 
ــص ــسيةوشــعورية وال شــعورية وع ــصابية عك ــة وع ــف اهللا،  ("ابية منطلق ـــ، ١٤١٩خل  ه

 . )١٣ص
!!! 
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 ̀ 
بدن وضـخم، وشـخص  بـه : ارتفع، شخص شخاصة: ًشخص شخوصا اليشء

عينـه وميـزه عـام سـواه، وشـخص : أتاه أمر أزعجه وأقلقه، و شخص تشخيصا الـيشء
 .)٥٨٧م، ص١٩٩٨املنجد يف اللغة ، (نادا إىل أعراضه عرفه ووصفه است: املرض

، ويطلـق عـىل اإلنـسان ذكـرا أو )أشخص وأشخاص وشـخوص(والشخص ج 
 . أنثى سواء اإلنسان وغريه

، وهو الرجل املعروف بسبب وظيفته أو نفـوذه نقـول )شخصيات(الشخصية ج 
 . شخصية بارزة

ص، وكـل يشء رأيـت والشخص سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد تقـول اشـخ
 خـص كـل جـسم لـه ارتفـاع »ال شخص أغري مـن اهللا«: جسامنه فقد رأيته ويف احلديث

ال يشء أغـري «: وظهور، واملراد به إثبات فاستعري هلا لفظ الشخص، وقد جاء يف روايـة
- ٤٩، ص٥هــ، ج١٤٢٣ابـن منظـور،(معاذ ال ينبغي أن يكون أغـري مـن اهللا: ، وقيل»من اهللا

٥٠(. 
 ̀ 
وحـدة متكاملـة مـن الـصفات واملميـزات اجلـسمية والعقليـة واالجتامعيـة "هـي 

ًواملزاجية التي تبدو يف التعامل االجتامعي للفرد، والتي متيزه عن غريه من األفراد متيـزا 
راء آًواضحا، فهي تشمل دوافع الفـرد وعواطفـه وميولـه واهتامماتـه وسـامته اخللقيـة و

كام تـشمل عاداتـه االجتامعيـة وذكـاءه ومواهبـه اخلاصـة، ومـا يتــخذه مـن ، ومعتقداته
 .)٢٠م، ص ٢٠٠٨صالح، ("أهداف ومثل وقيم اجتامعية
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خيتلف مدلوهلا من فئة ألخـرى ومـن شـخص آلخـر، ولعـل ) الشخصية(فكلمة 
 . االستعامل الشائع هلذه الكلمة يشري إىل ما يتمتع به الفرد من تأثري مجايل أو فكري

جمموعــة مــن الــصفات اجلــسدية و النفــسية : كــن أن نعــرف الشخــصية بأهنــاويم
، والعادات و التقاليد والقيم والعواطف ، كام يراها اآلخرون مـن )موروثة و مكتسبة(

 .خالل التعامل يف احلياة االجتامعية
`  
 نـدما حيـدث خلـل يف أحـد أو ع"األصل يف الشخصية أن تكون طبيعيـة، ولكـن

ًبعض هذه املكونات يصبح ما يعرف باضطراب الشخصية لينتج لنـا طيفـا واسـعا مـن  ً
ـــبعض  ـــا إجيـــاد تفـــسري ل ـــصعب علين ـــا وي ـــام يومي ـــي نراهـــا رب ـــرشية الت ـــامط الب ًاألن

 . )٢٨٢ هـ ، ص ١٤١٣اهلاشمي، ("ترصفاهتا
 :  العوامل مها أن الشخصية تتأثر بمجموعتني من"ويتفق علامء الشخصية عىل

 . ً ــ العوامل الطبيعية الفطرية التي يولد الفرد مزودا هبا١
 ــ العوامل البيئية التعليمية أو املكتسبة، والتي تتم من خالل الطريقة التي تلبي ٢

هبا حاجات الطفل العضوية وكيفية إشباعها والرسعة التي تتم هبا هذه العمليـة، 
 .)١٨هـ، ص١٤٢٣الرسخي، ( "اومدى ثبات العملية واستمراريته

وتنقسم إىل : 
 : أ ــ العوامل الوراثية

ــرد بأحــد  ــصاب الف ــد ي ــسان ، فق ــىل اســتجابة اإلن ــوراثي ع ــؤثر االســتعداد ال ي
ومــن أمثلــة . األمــراض الوراثيــة أو التــشوهات التكوينيــة أو الــسامت املزاجيــة املميــزة

 نــزف الــدم الــوراثي واالضــطرابات التــي تــصيب اجلــسم، األمــراض الوراثيــة مــرض
 .)١٢٢م، ص١٩٩٣القذايف، (ومرض السكري وغريه 

العوامل الوراثية  تعترب من أهم العوامل التي حتدد بشكل واضـح ن  لذا فإ
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معامل شخصية الفـرد منـذ بدايـة حياتـه، ومتكنـه فـيام بعـد مـن اسـتقبال املثـريات 
 .واالستجابة هلا 

 :  البيولوجيةب ــ العوامل
تؤثر هرمونات الغدد الصامء بشكل خاص عىل السلوك اإلنساين، وعىل عمليات 

ويبدو ذلك يف حاالت نقص إفراز تلك الغدد أو توقفها عن العمـل، ومـدى . التكيف
 .)٣٦٦هـ، ص ١٤٠٥حممد، (تأثريها عىل سلوك الفرد  

 
 اخلارجيـة التـي تـؤثر يف الـشخص مجيـع العوامـل"يقصد بمصطلح البيئـة 

 .)١١٧هـ، ص ١٤٠٥حممد، ( "منذ بدء نموه
ًمن هنا فقد دلت التجارب التي قام هبـا علـامء الـنفس عـىل أن البيئـة تلعـب دورا 
مهمـًا يف تشكيل شخصية الفـرد ، وال يقـل أمهيتهـا عـن دور الوارثـة ، فالبيئـة بـام فيهـا 

واملجتمع  كلهـا عوامـل تـؤثر يف إكـساب الفـرد األرسة ورفاق اللعب والبيئة التعليمية 
فالبيئـة هتيـئ للفـرد فـرص الـتعلم وفـرص "الكثري من القيم واالجتاهـات والعـادات، 

التعبري عن الذات وحتقيـق مـا يمكـن حتقيقـه مـن نمـو للقـدرات واالسـتعدادات التـي 
 . )٢٠هـ، ص ١٤٢٣الرسخي، (" يتزود هبا 

 : وتتحدد العوامل البيئية فيام ييل
 .البيئة اجلغرافية -١
 .البيئة التارخيية -٢
 .البيئة االجتامعية -٣
 .البيئة الثقافية -٤
 .البيئة النفسية -٥
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فال شك أن الوظائف العقلية واخلصائص النفسية لإلنسان ليـست وراثيـة 
ًفحسب، ولكنها تتكون وتتشكل أيـضا وفـق مـا يتعـرض لـه الفـرد مـن عوامـل 

 .)١١٧هـ، ص ١٤٠٥حممد، (بيئية 
تمتع به الفرد من استعدادات بيولوجية وراثية يمثـل إمكانـات لذا فإن ما ي

كامنة ال يمكن هلا أن تظهر يف واقع حياة الفـرد إال إذا تـوافرت الظـروف البيئيـة  
املناسبة، وبالتايل قد تظـل كامنـة بعيـدة عـن الواقـع إذا مل تكـن رشوط وظـروف 

منهـا يف واقـع شخـصية البيئة التي يعيشها الفرد مواتية لذلك ، بل وربام يتحقـق 
 .الفرد ما هو أكثر بكثري من إمكاناته واستعداداته البيولوجية

 
ال يقترص نمو الشخصية عـىل متـايز الـسامت وزيـادة عـددها ، بـل يف زوال 
بعض السامت أو هتذيبها ، فكام أنه يبدو يف اكتساب دوافـع واجتاهـات وعـادات 

ذلك يتضح يف ترك سامت سـلبية كثـرية أو حتويرهـا وتكييفهـا وميول جديدة ، ك
للمجتمــع ، كاألنانيــة واالنــدفاع واالتكــال عــىل الغــري وطــرق إشــباع الــدوافع 

 . والتعبري عن االنفعاالت
ونمو الشخصية هو حصيلة تفاعل املرياث الفطري البيولـوجي للفـرد مـع 

طبيعـة ": ًية أحيانـا بأهنـاَّبيئته ، خاصـة البيئـة االجتامعيـة حتـى لتعـرف الشخـص
 .)٤٠٩ م، ص١٩٧٠راجح، ( "الفرد بعد أن حيورها التفاعل االجتامعي

 ̀ 
جمموعة مستقرة مـن اخلـصائص ": ّتعرف الشخصية من وجهة نظر إسالمية بأهنا

 والترصفات التي تنطلـق مـن املكونـات الروحيـة والعقليـة والبيولوجيـة لإلنـسان، بـام
جيعلـه يفــي بحاجاتـه الروحيــة والبدنيــة يف صـورة متوازنــة، وتعطيـه تفــرده يف ســلوكه 

 .)٢٦م ، ص ١٩٩٨الشناوي، ( "وتفكريه
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جمموعة الـصفات االعتقاديـة والروحيـة واألخالقيـة واالجتامعيـة ": ًوهي أيضا
 .)٨٦هـ، ص٢٠٠٤خوالده، ( "ّواإلرادية والصحية والعقلية والعلمية واإلبداعية

منظومة حسية عقلية جـسمية ثقافيـة تـشبعت " الشخصية املسلمة بأهنا وتوصف
ًوبناء عليه، فالشخصية عبارة عن بنية موحدة متامسـكة ، بقيم وروح ومبادئ اإلسالم 

ذات صبغة متميزة تشتق مقوماهتا مـن العبوديـة هللا والتقـوى واإلحـسان، ومقـام هـذه 
م، ٢٠٠٧عبــد العــال، ("رامــة الوجــود املقومــات الكرامــة واحلريــة واســتقالل اإلرادة وك

 . )١١٤ص
ــوم  ــات ملفه ــنظم واالجتاه ــة ال ــن بقي ـــختلف ع إن نظــرة اإلســالم للشخــصية ت

فالنتائج التي توصل إليها علامء الـنفس التجريبيـون مل تفـد أو تـأت بفهـم "الشخصية، 
ع جديد أو بتعميامت كافية، أو مربرات وافية للحكم عىل الشخصية اإلنسانية ومل تستط

هــ، ١٤٢٦الرتكي، ( "أن حتدد تعريفا واحدا واضحا يصدق متاما عىل الشخصية اإلنسانية
 ).٢٦ص

وحدة متكاملة قائمة عىل تداخل وامتزاج "والشخصية اإلنسانية يف اإلسالم 
وليس يف اإلسالم انفصال بني الروح واجلسد . وتشابك دقيق احلبكة بني املادة والروح

ًادة، وليس اإلنسان جسام فقط كام رأى أصحاب االجتاه أو انشقاق بني العقل وامل
x  w  v  u  ts  r  q  p   o  n   m  l  k    ﴿:املادي، قال تعاىل

~}|{  z  y﴾]١٤٨هـ،ص١٤٢٣الرسخي،("]سورة ص(.   
فاإلسالم ينظر إىل الشخصية املسلمة كرتكيب عضوي، نفيس، فكري، "

  ) .٢٨٣ص ،م ١٩٩٠،حيدر( "اجتامعي، روحي متكامل 

والشخصية من بني املوضوعات ذات االهـتامم الكبـري يف علـم الـنفس احلـديث، 
وتأيت هذه األمهية من أن الظاهرة النفسية متعددة األبعاد متشعبة اجلوانب، وأن الفصل 
بني هـذه األبعـاد واجلوانـب إنـام هـو أمـر تعـسفي بغـرض الـتحكم يف ضـبط اجلوانـب 
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 إليه يف كتب علـم الـنفس بالشخـصية إنـام يقـصد بـه النفسية للفرد، لذلك فإن ما يشار
مجيع السامت واخلصائص النفسية والعقلية من ذكاء وقدرات عقلية وميول واجتاهـات 
ًوطرق تفكري وإدراك وحل للمشكالت، والتي متيز فـردا معينــًا عـن فـرد آخـر، أي أن 

 للفـرد والتـي الشخصية هي اإلطار العام أو الوعاء الذي يضم كـل املكونـات النفـسية
 ) .١٤٩، هـ ١٤٢٣الرسخي،  (متيزه عن غريه من األفراد اآلخرين

 
ًال شك أن البذرة الصاحلة لكي تنبت نباتا صـاحلا البـد هلـا مـن تربـة طيبـة  ً

Æ  Å     Ä  Ã  Â  ﴿: ًمصداقا لقوله تعاىل يف حق مريم قال تعـاىل
  ËÊ  É  È  Ç  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

è  ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø﴾] آل عمران.[ 
وقد اهتم اإلسالم بالبيئة عىل اخـتالف أنواعهـا مثـل اجلانـب االجتامعـي، 
ويتجىل اهتامم اإلسالم بالبيئـة االجتامعيـة يف اهتاممـه الكبـري بـاألرسة التـي هـي 

 األوىل يف بنـاء املجتمـع اإلسـالمي الكبـري، ألن اسـتمرارها الوحدة األساسـية"
وبقاءها هو استمرار وبقاء ألفرادها والذي هو بالتبعية استقرار واستمرار لبقاء 
املجتمــع األم، لــذلك نجــد اإلســالم يــويص كــل مــن الــزوج والزوجــة بحــسن 

s  r  qp  o  n   ml  k   j  i  h  ﴿: لقوله تعـاىل املعارشة 
u  t﴾] ١٢١-١٢٠هـ، ص ١٤٠٥حممد،  ("] سورة البقرة(. 

!!! 
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 ̀ 
 

. كل أمة تسعى جاهدة إلجياد مـنهج حتقـق بـه سـعادة اإلنـسان، وبنـاء شخـصيته
رد الـذي يتـسم بـسامت ولألمـة اإلسـالمية منهجهـا املتفـ. وهذا الـسعي دائـم ومـستمر

جاء من لدن من هو عـامل "تـختلف عن بقية املناهج يف بناء الشخصية ، ألن هذا املنهج 
,   ﴿: قال اهللا تعاىل. بحقيقة اإلنسان وهو اهللا سبحانه وتعاىل، ألنه خالقه وهو أعلم به

  ).١٠٤هـ، ص١٤٢٦الرتكي، ( "]سورة امللك [﴾-  .  /  0   1  2     3
ًاهللا هو اخلالق إذا ال مرشع سواه، وبذلك تسلم الشخصية اإلنسانية من وطاملا أن 

الرصاع الداخيل، واالنقسام بني خمتلف االجتاهات والغايات، حيث غاية الشخصية يف 
قطــب، ( "إرضــاء اهللا ســبحانه وتعــاىل املــستقل هبــذا املــنهج دون ســواه"أمــر واحــد هــو 

 .)٦٧ـ ٦٦هـ ، ص١٤٠٠
وللعقيـدة أثـر يف ". نية مستقاة من كالم اهللا سبحانه وتعـاىلوعقائد هذا املنهج ربا

بناء الشخصية إذا كانت هذه العقيدة صحيحة، آلن كل ما يصدر عن الشخصية يكون 
فاالنحرافـات التـي تـصدر أو . )٣٦هــ، ص١٣٩٧القرضاوي، ("ًمنضبط وفقا هلذه العقيدة 

وبـام أن ".  العقـديترى يف سلوك بعض الشخصيات ترجع إىل االنحـراف يف التـصور
العقيدة هي األصل الذي ترتكز عليه مجيع فـروع الـدين ويقـوم عليهـا بنـاء الشخـصية 
 "اإلسالمية؛ فإن املنهج الربـاين أول مـا يبـدأ برتسـيخ هـذه العقيـدة يف أعـامق اإلنـسان

 .)١٠٧هـ، ص١٤٢٦الرتكي، (
٢ 
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: ألخــرى قــال تعــاىليتميــز املــنهج اإلســالمي بالــشمول عــن غــريه مــن املنــاهج ا
﴿VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ﴾] ســورة

فالعبادات واآلداب واألخالق والترشيعات مجيعهـا ربانيـة املـصدر،  ] ٣: املائدة، اآلية
 . ذات  أثر كبري يف بناء الشخصية املسلمة

شـامل "واملنهج اإلسالمي منهج متكامـل ونظرتـه شـاملة لكـل الوجـود ، وهـو 
إلنسان، وتفاوت الناس يف شخصياهتم يتوقـف عـىل مقـدار اسـتفادهتم لكل حاجات ا

ًمن ذلك املنهج الذي يتطلب عقال ووعيا وإدراكا واسعا ًً . )١١٤هــ، ص ١٤٢٦الرتكـي، ("  ً
وهو خيتلف عن املنهج الوضعي الذي ركز عىل اجلانب املادي فقط من حياة اإلنـسان، 

عاتـه الروحيـة واملعنويـة التـي هبـا وكذلك فكره مع جتاهـل كـل ملكاتـه األخـرى وتطل
 . يكون اإلنسان، وتكتمل هبا شخصيته

وعىل هذا األساس فاملنهج اإلسالمي بـشموله عنـدما يتنـاول بنـاء الشخـصية ال 
ًيرتك منها شيئا، فهو يتناوهلا من كافة اجلوانب اجلسمية والعقلية والروحية، ومـن أهـم 

 الـروح تـزود الشخـصية بـالقيم واملبـادئ اجلوانب التي هيتم هبا اجلانب الروحـي، ألن
ومن خالل اجلانب الروحـي يرتقـى اإلنـسان "األخالقية التي هبا تنضبط حياة املؤمن، 

يف مدارج الرقي والكامل، وهو بنظرته هذه يؤدي إىل إعامل كل طاقات الشخصية بأداء 
 .)١١٦هـ، ص ١٤٢٦الرتكي، ( "مقاصدها وغاياهتا التي من أجلها خلقت

هتامماته يف تكريم الشخـصية  أن جعـل هلـا تـرشيعات تـشملها بعـد املـامت ومن ا
وهبذا املنهج الشامل يتلقـى اإلنـسان تـصوراته ومفاهيمـه . كأحكام الرتكات والوصية

ـــذ   ـــا، عندئ ـــسري عليه ـــي ي ـــه الت ـــه ورشيعت ـــالمية "وقيم ـــصية  اإلس ـــون الشخ تتك
ربز هـذه الشخـصية يف أوج ًشعوراَ وسلوكا وتصورا َواستجابة ملا هو مطلوب منها، فتـ

كامهلا وقوهتا وتناسقها مع حقيقة هذا الكون الـذي نعـيش فيـه، ممـا يتـيح هلـا أن تـؤدي 
هــ ، ١٤٠٠قطـب، ( "أعظم األدوار، وحتقق الغاية التي مـن أجلهـا خلقـت وهـي العبـادة

 .)١٢٩- ١٢٨ص
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اإلنـسان مـن إن اإلسالم يسعى إىل التـوازن بـني الـروح واجلـسد ويؤكـد تكـوين 

ـــاىل ـــال تع ـــراب وروح  ق v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  ﴿: ت
~  }  |  {  z  y    x  w﴾ ]سورة ص.[ 

واإلسالم بتوازنه هذا فإنه حيرص عىل بناء الشخـصية بكـل عنارصهـا، حيـث ال 
 . تعارض بني هذه العنارص 

ل طاقات كذلك اهتم اإلسالم بتحقيق التوازن عن طريق االستفادة من ك
تؤدي إىل التوازن يف "ًاإلنسان وعدم إهدار جزءا منها ألن هذه االستفادة الكامل 

الشخصية وإذا انحرف اإلنسان بطاقة من إحدى طاقاته، فإن ذلك سوف يقود إىل 
ويؤكد القرآن التوازن يف الشخصية من . )٢٦هـ، ص١٤٠١قطب، ( "اختالل شخصيته

À¿     ¾  ½  ¼     »  º  ﴿: ال تعاىلخالل اجلمع بني الدنيا واآلخرة، ق
  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á

Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ﴾ ] سورة القصص.[  
وهذا يؤكد أيضا عىل أن اإلسالم هو دين الفطرة والتوازن، حيث يـضع األسـس 

ازن يف االعتقـاد، الثابتة واملبادئ الواقعية لبناء الشخصية اإلسالمية، ويتضح هـذا التـو
ويتأكـد ذلـك ". والعبادة، واألخالق والترشيع وغريها من مقومات املنهج اإلسـالمي

ًمــن حيــاة الــسلف الــصالح الــذين كانــت شــعائرهم وواجبــاهتم الدينيــة تعطــيهم زادا 
ًوشخصية قوية، فقد كانت أعامهلم الدنيويـة عونـا هلـم عـىل أداء شـعائرهم وواجبـاهتم 

 . )١٣٧هـ، ص١٣٩٧ ، القرضاوي( "الدينية
والشخصية اإلسالمية يف ظل املنهج اإلسالمي جتد ما يلبي رغباهتا من املعلـوم "

الــذي جيــول عقلهــا فيــه، ومــن املجهــول الــذي فــوق إدراكهــا لتــشعر معــه بجــالل اهللا 
 . )١٤٥هـ ، ص ١٤٠٠قطب، ("وعظمته فتتوازن الشخصية هبذين األمرين 

ل لبناء الشخـصية ألنـه ال يـرتك جزئيـة مـن منهج متكام"واملنهج اإلسالمي هو 
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ــضوء، لــذلك كــان نجاحــه يف بنــاء الشخــصية  جزئيــات اإلنــسان إال ويلقــى عليهــا ال
 .)١٤٣هـ، ص١٤٢٦الرتكي، ( "ًاإلسالمية واضحا

!!! 
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قوم عليها الشخصية، فالفرد املؤمن ترتكز الشخصية اإلسالمية عىل عدة ركائز ت
املوحــد واملقــيم للــصالة واملــؤدي للزكــاة والــصوم واحلــج حــسب رشوط كــل مــنهم، 
ويعمل الـصاحلات ويطيـع اهللا ورسـوله يف مجيـع حاالتـه وسـلوكياته، ويعامـل النـاس 

وعىل ذلك يتضح أن أهم ركائز الشخصية . بخلق حسن يوصف بأنه شخصية إسالمية
 : اإلسالمية هي

 ̀ 
تعرف العقيدة يف اللغة بأهنا العقد والتوثيـق، واإلحكـام والـربط بقـوة، والعـرب 

 . )١٢٣هـ ، ص١٤٢٣ابن منظور، (اعتقد اليشء صلب واشتد : تقول
، هــ ١٤٢٤،النقيـب ("احلكم الذي ال يقبل الـشك فيـه لـدى معتقـده"والعقيدة هي 

 باملالئكـة، واإليـامن بالكتـب الـساموية، اإليامن: ، أما اإليامن فله ستة أركان هي)٧٦ص
 . واإليامن بالرسل، واإليامن باليوم األخر واإليامن بالقدر خريه ورشه

!  "  ﴿: وهي ثابتة بالدليل يف الكتاب والسنة، فأما من الكتاب، فقولة تعاىل
  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #

 فهذه مخسة أركان، وأما ].١٧٧سورة البقرة، اآلية [﴾ 1  2   3
 ﴾ã â  á  à ß  Þ﴿: الركن األخري وهو اإليامن بالقدر، ففي قوله تعاىل

وأما الدليل من السنة، ففي احلديث الذي رواه عمر بن اخلطاب ريض ]. سورة القمر[
اهللا عنه ملا سئل رسول اهللا عن اإليامن، وكان السائل جربيل عليه السالم قال 

من باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر وبالقدر خرية أن تؤ«: ^اهللا  رسول
 . )٣٦ص ، ٨رقم احلديث ، ١ج، م ١٩٩٨، صحيح مسلم ( »ورشه
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وهذه األركان اإليامنية املستمدة مـن مـصدري التـرشيع يف الكتـاب والـسنة متثـل 
 .أساسا متينا للشخصية املسلمة  ومنطلق لترصفاته وسلوكه يف احلياة

ًيد ترتك أثرا تربويا كبريا يف حياة الفرد، حيـث تعينـه عـىل تكـوين وعقيدة التوح" ً ً
شخصيته، واإليامن يعلم الفرد كيفية ضبط سلوكه والتوازن بني دنياه وآخرته، وبذلك 

  .)٨١هـ، ص١٤٢٠النحالوي، ( "تتكون عنده  شخصية سوية
أنينـة تربـى العقـل عـىل الفطـرة الـسليمة، وتـشعر الـنفس بالطم"لذا فإن العقيدة 

 .)٨١املرجع السابق ، ص(" وتريب الفرد عىل احلياة املستقيمة واألخالق القوية
ًيعترب اإليامن بـاهللا أساسـا للـسلوك، ومرتكـزا للقـيم ووسـيلة إىل االسـتقرار "كام  ً

 .)٣٩م، ص١٩٨٧حمجوب، ( "النفيس والعاطفي الذي هو أساس البناء احلضاري واملادي
ً من العقيـدة اإلسـالمية، متتلـك كثـريا مـن سـامت  إن الشخصية املبنية عىل أسس

 : القوة ومن أمهها
 .ًثبات ورسوخ القيم واملرجعية، فاملسلم مثال لن يقبل غري اإلسالم دينا -١
£  ¤  ¥  ¦  ﴿: أن مرجعيته توجه سلوكه يف كل األمور قال تعاىل -٢

¬  «  ª   ©   ̈ §﴾] سورة األنعام .[ 
ا وعدم التشدد يف غري موضع التشدد، ففـي أن قوة الشخصية تتمثل يف اعتداهل -٣

: ^قـال رسـول اهللا : حديث األحنف بن قـيس عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال
 )٢٠٥٥ص٢٦٧٠م، رقم احلديث ١٩٩٨صحيح مسلم، ( »ًهلك املتنطعون قاهلا ثالثا«

 .أن من قوة الشخصية التـخطيط والعمل  -٤
عبـد املجيـد  (.خالقأن من قوة الشخصية التزامها يف سلوكها كله باملثل واأل -٥

 .)٦٤-٦٣ هـ، ص ١٤٢٧
 ̀ 

وعبـد اهللا يعبـده عبـادة ومعبـدا  .مأخوذة من الفعل، عبد يعبـد "العبادة يف اللغة 
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ّوعبـاد ، والتعبـد التنـسك ،  ّومعبدة تأله له ، ورجل عابـد مـن قـوم عبـدة وعبـد وعبـد
بمعنـى انقـاد وخـضع ":   وهـي). ٢٧٢-٢٧٠ص، هــ ١٤٢٣، ابن منظور   (والعبادة الطاعة  

 ) .٥٧٩م، ص ١٩٧٢مصطفى، (. "وذل
التأله والتذلل هللا وحده ال رشيك له واالنقياد  ": أما العبادة يف  االصطالح فتعني

الشعائر الدينية التي : ًله سبحانه، بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه، والعبادة تعني أيضا
ًيؤدهيا العبد حبا هللا وتعظيام له وتقربا  .)١٥٩هـ ، ص ١٤٢٦اخلليفة ، ( " إليهً

الــصالة والــصوم والزكــاة : ومــن أنــواع العبــادات التــي يتقــرب هبــا إىل اهللا تعــاىل
واحلج، وبر الوالدين، والرمحة، وأداء األمانة، واإلحسان إىل الناس، والـصدق واألمـر 

الح يفعلـه باملعروف والنهي عن املنكر وغريها مما أمر اهللا به عباده أيضا، وكل عمل ص
املسلم بنية خالصة هللا يعترب ضمن العبادة بمعناها العام، فهي كـام يعرفهـا ابـن تيميـة يف 

اسم جامع لكـل مـا حيبـه اهللا ويرضـاه مـن األقـوال واألفعـال الظـاهرة «كتابه العبودية 
 .)٤ص ، هـ١٤٢٦، ابن تيمية (» والباطنة

ربيـة وجدانيـة، وتربيـة وللصالة أثـر يف تربيـة الشخـصية املـسلمة، حيـث تعتـرب ت
اجتامعية فهي تعلم النظام والدقة، وفيها حيس املؤمن بالصلة الوثيقة بينه وبني ربـه ثـم 
بينه وبني أخيه املسلم فهي صلة تقوم عىل املساواة، كام أن صالة اجلامعـة تقـوي أوارص 

 . )١٦٥هـ ، ص ١٤٢٦اخلليفة، (اجلامعة املسلمة وتدرب الفرد املسلم عىل العدل 
ويف الصالة تربية بدنية  للجسد، ألهنا ترتبط بمقدرة اجلسم وقوة عضالته، وفيها 

وتـوقظ يف نفـس . تربية مجالية، سواء يف تسوية الـصف أو الثيـاب أو الزينـة أو التطيـب
 .ًالفرد اإلحساس الذي جيعله مرتقيا من املادية إىل الروحية ومن األنانية إىل الغريية

الة واملحافظة عليها يبني يف الشخصية سامت قوية من كذلك إن أداء شعرية الص
ــه : أمههــا ــسان وغايت ــة اإلن ــاة وطبيع ــة احلي ــوعي بأمهي ــصرب ، ال ــة، وال ــان والدق واإلتق

والتوافق، واالتزان االنفعايل، والذكاء، والقدرات العقلية، ودافعيـة اإلنجـاز، وامليـول 
 .)٧٠هـ، ص ١٤٢٧عبد املجيد، (االجتامعية اإلجيابية 
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الــصالة هــي إحــدى أســس وأعمــدة بنــاء الشخــصية الــسوية املعتدلــة التــي ال و
ففيهـا  تنظـيم للوقـت، والتـزام ، انحراف فيها وال فساد وال ضـالل معهـا وال إضـالل 

وانضباط ، وبذلك تعترب من أهم األسس التي من خالهلا يمكن بناء الشخصية املسلمة 
 .)١٨م، ص٢٠٠٧عبد العال، (

 تنمية اجلوانب اجلسمية والوجدانيـة والعقليـة، وكافـة " عىلوأيضا تعمل الصالة
 .)١٥١هـ، ص١٤٢٠العيسوي، ("اجلوانب الشخصية يف شخصية املسلم

والزكاة تغرس القيم الوجدانيـة، فعـن طريقهـا يـتعلم اإلنـسان مكافحـة األنانيـة 
 وفيها تربية خلقية، حيث فيهـا عـالج عمـيل أصـيل لـضعف".واإلفراط يف نزعة املادية

النفس وتطهريها من البخل والشح واألثرة، وهي تزكية للـنفس وتأكيـد عـىل املـساواة 
 . )٧٤هـ، ص ١٤٢٧عبد املجيد، ( "بني املسلمني 

والصوم يروض الـنفس حتـى تـستعذب الـصرب عـىل طاعـة اهللا وامتثـال أوامـره، 
ىل واجتناب نواهيـه، ويف هـذه تنميـة جانـب اإلرادة يف شخـصيته، كـام يعـود املـؤمن عـ

وفيـه تربيـة بدنيـة، تفيـد املـسلم يف . األمانة وتربية الضمري، ويعوده عىل النظـام الـدقيق
التعود عىل حتمل املـشاق، وكـذلك تربيـة اجتامعيـة للفـرد ، ألن الفـرد املـسلم يفكـر يف 

كام يعلم الصوم الفرد مراقبة نفسه دون احلاجة إىل قـوانني أو ". حاجة الفقري واملحتاج 
  .)١٢٩م، ص ٢٠٠٥عيل، ( "ةأجهزة متابع

ًومن الشعائر الدينية التـي يؤدهيـا املـسلم شـعرية احلـج وفيهـا تربيـة للفـرد وبنـاء 
يف احلـج تربيـة روحيـة، وأخالقيـة، واجتامعيـة، وعلميـة، "لشخصيته  كام  يقـول سـامل 

 "وجسدية، وفيه تربية مجالية، حيـث يظهـر مجـال الوحـدة واملظهـر والتنـاظر يف امللـبس
 ).١٢٦م ، ص١٩٩٩ ، سامل(

كذلك يف احلج تتجمع العديد من العوامل التي جتعل الشخصية املـسلمة متميـزة 
يتضح البذل والتضحية بالنفس واملال والوقت واجلهد، حيـث "عن غريها، ففي احلج 
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عبد ( "يكسب املسلم مهارات التعامل االجتامعي واالعتامد عىل النفس، والوفاء بالعهد
 .)٦٨م، ص ٢٠٠٧العال، 

 ̀ 
تنمية سامت الفرد وصـفاته اجلـسمية والروحيـة أو الدينيـة "حيرص اإلسالم عىل 

والعقليـــة أو الفكريـــة أو العقائديـــة والنفـــسية واالنفعاليـــة واخللقيـــة واالجتامعيـــة و 
ل االقتصادية والعلمية واملهنية واإلبداعية واإلبتكارية واجلامليـة ، وذلـك بـصورة تكفـ

تكامــل الشخــصية اإلســالمية، وانــسجام عنارصهــا، واتــزان مقوماهتــا عــىل نحــو مــن 
االعتدال والتوسط، فال إفراط وال تفريط، وال إمهـال جلانـب مـن جوانـب الشخـصية 

 . )١٥١هـ، ص١٤٢٠العيسوي، ("وال مغاالة
  البنية املتامسـكة املتناسـقة املتميـزة واملتفـردة يف وحـدهتا؛"الشخصية املسلمة هي

حيث ترتكب حول نواة صلبة وقلب ثابت وتتكون النواة الصلبة مـن عنـارص أساسـية 
 : ثالثة هي 

 .أ ــ العبودية هللا
 .ب ــ التقوى
 .ج ــ اإلحسان

ــع الــذي تــستمد منــه الشخــصية املــسلمة قوهتــا  بحيــث متثــل هــذه العنــارص املنب
  .)٢٢٥هـ،ص ١٤٢٩الداهري، ("   وتكاملها 

يذ وتستجيب للمـؤثرات الداخليـة واخلارجيـة، ال بـد وحتى تنمو شخصية التلم
أن  تصل إىل درجة التكامل الرضوري لتحقيـق الـصحة النفـسية والتوافـق االجتامعـي 

 .السليم
ومن الدعائم  التـي ترتكـز عليهـا الشخـصية املتكاملـة حتمـل املـسؤولية، وخلـق 
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مـن ذاتـه؛ فهـو يـشعر مما جيعل حماسبة اإلنسان لنفـسه نابعـة ) الضمري(الوازع الداخيل 
ًدائام بالرقابة عىل ترصفاته سواء  كان عىل أعني الناس، أو بعيدا عن أنظـارهم ومـرآهتم  ً

 ].سورة الطور [﴾i  h  g  f  e d﴿  : حيث يقول تعاىل
الـرصاحة، حـسن اخللـق، والتواضـع، : ومن ركائز الشخـصية املتكاملـة"كذلك 

 الشخـصية املتكاملــة املتــصفة بالتكامــل واأللفـة، واحليــاء، والتعــاون، وكـل هــذه متثــل
 .)٤٠٦م، ص ١٩٩٨سمك، ( "واالتزان

 ̀ 
  متحمالً      إن اإلنسان البد أن يشعر باملسؤولية الشخصية : أن يشعر باملسؤولية الشخصية-١

كلكم راع ومسئول عن   «  قال صلى اهللا عليه وسلم ، وأن يكون رقيبا على تصرفاته لتبعاا

 أهله راع ، وهو مسئول عن يفوالرجل وهو مسئول عن رعيته، ،رعيته ، فاإلمام راع
 مال سيده راع يف بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتها ، واخلادم يفرعيته ، واملرأة 

، ٢٤١٩ احلديث رقم ، ٢ج، هـ ١٤٠٧،صحيح البخاري [»، وهو مسئول عن رعيته 

  ]٢٠٩ص

 فاإلنسان مراقب من ربه، ومسؤول عن أعامله فال يقدم إال عىل أعامل اخلري؛ ليطمئن 
ٍقلبه ويشعر بالسعادة يف الدنيا وينتظر سعادة اآلخرة، حينئذ تظهر شخصيته املسلمة 
 .بمظهر االطمئنان والسعادة والتفاؤل، وال يبايل بام يصيبه مادام هو عىل احلق املبني

وهذا املظهر من أهم مظاهر شخصية املسلم قال تعاىل :  يتصف بحسن اخللقأن-٢
(y7̄RÎ ﴿ ^ًممتدحا نبيه  ur 4ín? yès9 @, è=äz 5OäÏà tã ÇÍÈ ﴾ ]القلم[ 

  يف ^فاملسلم جيب أن تتصف  شخصيته بحسن اخللق حتى  تظهر مقتدية بالرسول 
 .)١٠١م، ص ٢٠٠٤خوالده، ( ُمجيع صفاته اخللقية

فإن عمل اإلنسان جيسد لنا : ق عمله الذي يامرسه العقيدة اإلسالمية يوافأن .٢
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صفة الشخصية فاملسلم عندما يقوم بالعمل املتصل باإليامن باهللا ومراقبته، فإنه 
فالعقيدة . )٦٣م، ص١٩٩،علوان (يسيطر عليه اجلو اإليامين خالل قيامه بالعمل

سالميا، أما املسلم الذي  إاًاإليامنية هي التي أثرت يف سلوكه وجعلته سلوك
فهذا يدل عىل نفاقه وضعف شخصيته ، بل ، يقوم بعمل خمالف لعقيدته 

أصبحت شخصيته غريبة وبعيدة عن اإلسالم فال تظهر شخصية املسلم من 
 .)٤٧ م، ص١٩٩٦املدرس، (خالله 

 اًاملسلم عندما يعتز بانتامئه لإلسالم، فإن ذلك جيعله قوي:  بنفسهاًأن يكون معتز .٣
 عىل قول احلق والعمل به ؛ ألنه ال يطلب العزة إال اً، قادراً ال خياف أحداًزيزع

 شديد احلرص عىل تربية املسلم عىل هذا املظهر ^والرسول . من اهللا تعاىل 
 .)١٥هـ، ص١٤٢٠اجليزاوي، (

 ̀ 
 التلميـذ الـذي هـو حمـور إن العمل عىل بناء شخصية املسلم ومنها بناء شخـصية

إذ هـو ، حديثنا هلو أداة جوهريـة إلحـداث التغـريات االجتامعيـة عـىل كـل املـستويات 
ًاملجال األساس إلثارة الـوعي، ليـصبح اإلنـسان قـادرا عـىل تفهـم الواقـع املحـيط بـه، 
ًوقادرا عىل حترير نفسه، وتغيري واقعه، ويتم ذلك ببناء التلميـذ بنـاء متكـامال ومتوازنـا ً ً 

ــسقوط يف املتاهــات  ــة حتفظــه مــن ال ــدرة ومناعــة ذاتي ــه شخــصية ذات ق ــون لدي يك
واالنحرافات والوقـوع يف فـخ األهـواء والنـزوات، وهـذا مـن شـأنه أن حيـد مـن نـسبة 
املشكالت واآلفات يف حياة الفـرد واجلامعـة إىل احلـدود الـدنيا، وبالتـايل خيفـض نـسبة 

 . الطاقات و األوقات التي هتدر
تربز قيمة بناء الشخصية اإلسـالمية وفـق مـنهج اإلسـالم كهـدف مـن "ومن هنا 

هــ ، ١٤٢٦املغامـيس ، ( "أهداف الرتبيـة اإلسـالمية، ممـا جيعلهـا حتمـل قناعاتـه ومفاهيمـه
 . )٢١١ص
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ولقد أعطى اإلسالم مؤرشات للشخصية الـسليمة مـن أهنـا قـادرة عـىل إحـداث 
8  9  :  ﴿: لـك قولـه تعـاىلالتوازن بني متطلبات البدن وقـيم الـروح، ومثـال ذ

 ].سورة الشمس [﴾;  >  =  <  ?
 التي تشبع حاجاهتا وفق حدود الرشع، فاإلسالم حيث "فالشخصية السليمة هي

عىل رضورة التوازن بني مطالب البـدن ومطالـب الـروح، واملـصدران  اللـذان يـستقى 
ن الكـريم والـسنة منهام املسلم العلم واملعرفـة التـي تـسهم يف بنـاء شخـصيته مهـا القـرآ

املطهرة، حيث حيثـان عـىل تطـوير اإلنـسان يف جوانـب شخـصيته الذهنيـة، والروحيـة، 
 .)٣٣ م، ص٢٠٠٧الشمري، ("واجلسمية 
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تعد الرتبية وسيلة للوصول بأي جمتمع إىل أهدافه املرسومة واملحددة لـه، وتــختلف 
ات يف وسائل الرتبية، إال أهنا تتفق يف أهنا تناسب مبادئ املجتمع الذي تكون فيـه، املجتمع

والرتبية بمفهومها الواسع ال تقتـرص عـىل دور البيـت واألرسة، بـل تعـدى ذلـك إىل مجيـع 
اجلهات املعينة عن ذلك، والرتبية اإلسالمية هي الرتبية اجلامعة التامة، ألن منهجهـا منـزل 

عـامل بـأرسار اجلـسم والـروح، ولـذلك أصـبح الغـرب يـتلمس مبـادئ من خالق النـاس و
 . الرتبية اإلسالمية، ليصل إىل حلول ملشكالت جمتمعاته التي تفاقمت وزدادت 

`  
 

ثالثـة أصـول لغويـة، ) الرتبيـة(بالعودة إىل معاجم اللغة العربيـة نجـد أن لكلمـة 
 : هي

هـــ، ١٤٢٣ابــن منظــور، (نميتــه : زاد ونــام، وأربيتــه: معنــىربــا، يربــو، ربــوا ب: األول

 ].٢٧٦: سورة البقرة، اآلية [﴾YX  W﴿:  قال تعاىل)٣٠٣ص
 أي »لك نعمة ترهبـا«: ^ربى، يريب، بمعنى نشأ وترعرع، قال رسول اهللا : الثاين

 )٣٠٤، ص١٤هـ ، ج ١٤٢٣ابن منظور،  (.تراعيها
) ت.د(، أبـادي  (.ه وساسه وقام عليهرب، يرب، بمعنى أصلحه وتوىل أمر: الثالث

 )٧٣ص،١ج،
 : يشمل املعاين املأخوذة منها عىل ما ييل) الرتبية(لذا فإن لفظ 

الزيادة والنمو، والنشأة والرتعرع، والتغذية والتعليم والتأديب، وإصالح اليشء 
، الزبيدي  (.وحفظه ورعايته، وتكفل الصغري وحسن القيام عىل أموره حتى يدرك
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٤٠  

 : ُوهو ما يشري إليه احلازمي  بقوله) . ١٤٣ص ، م١٩٦٦

التعريفات اللغوية يتضح أن الرتبية تدور حول اإلصالح ، والقيام بأمر  من هذه"
 وأن املفهوم الرتبوي مرتبط بجميع تلك املعاين. ُوتعهده ، ورعايته بام ينميه  املرتيب ،

 ) . ١٨هـ ، ص ١٤٢٠احلازمي ،( ."
 للداللة عىل تربية النبات education) الرتبية (ستخدمت ويف اللغة الالتينية ا

َوهتذيب البرش دونام تفريق بني هذه األحوال مجيعا، واحليوانات وللداللة عىل الطعام 
 ).٢٢ص، م ١٩٨٣،أوبري (

 
أهنـا ": هناك العديـد مـن التعريفـات للرتبيـة منهـا مـا أورده أحـد البـاحثني وهـو

 املقصودة وغري املقصودة، إلحداث نمو وتغيري، وتكيف مستمر للفرد، العملية الواعية
من مجيع جوانبه اجلسمية، والعقلية والوجدانية، مـن زوايـا مكونـات املجتمـع، وإطـار 
ــايض، وخــصائص احلــارض  ــربات امل ــن خ ــىل أســاس م ــة ع ــشطته املختلف ــه، وأن ثقافت

وتنميــة كــل مكونــات واجتامعــات املــستقبل، وتعمــل عــىل تــشكيل األجيــال اجلديــدة 
شخــصياهتم املتفــردة، بــام يمكــنهم مــن تنميتهــا إىل أقــىص درجــة ممكنــة مــن خــالل مــا 

 .)١٥ـ ١٤هـ، ص١٤٢٣حممد، ( "يكتسبونه من معارف واجتاهات ومهارات
ومفهوم الرتبية لدى املربني قد يضيق لريكز عىل جانب واحد وهو اجلانب العقيل 

كثر من جانب، وقـد يـصبح مفهومـا عامـا شـامال املعريف، وقد يتسع أكثر لكي يشمل أ
يقصد به تنمية الكائن البرشي وترقيته ليبلغ كامله بشكل متكامل، أي دون إغفال ألي 
جانب من جوانب شخصيته، فرعايـة اجلـسم وتنميتـه ال تقـل أمهيـة عـن تنميـة العقـل 

صل بـه إىل  عملية نمو الكائن البرشي لت"وهتذيب اخللق والروح، وبذلك تعنى الرتبية
ًدرجة الكامل املمكن جسميا وعقليا وروحيا واجتامعيا، وهذا مفهوم شـامل للرتبيـة يف  ً

 . )١١م، ص ١٩٨٢مريس، ( "الفكر الرتبوي املعارص
`  
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٤١  

تعـد الرتبيـة اإلسـالمية عمليـة تفاعـل بـني الفـرد والبيئـة االجتامعيـة املحيطـة بـه 
إلســالمية، هبــدف بنــاء الشخــصية املــسلمة بــصورة شــاملة مستــضيئة بنــور الــرشيعة ا

 .ومتوازنة ومتكاملة يف جوانبها كلها

ًكام أهنا متثل أسـلوبا متفـردا يف بنـاء الفـرد املـسلم؛ حيـث ترمـي إىل صـقل العقـل  ً
اإلنساين، وتدريبه عىل التفكري، والتأمل، والنظر، والبحث، واستغالل الذكاء اإلنساين 

 .)٥هـ، ص ١٤٢٦اخلليفة، وهاشم، (. من أجل خدمة الفرد وجمتمعهإىل أقىص طاقاته، 
ٌهناك اختالف بني املهتمني بالقضايا الرتبوية حـول مفهـوم الرتبيـة حيـث تتعـدد 

شاركة يف العمليــة  اآلراء ــووجهــات النظــر يف هــذا الــشأن ؛ نظــرا لتعــدد األطــراف امل ُ ً
ًذه العمليـة ؛ إضـافة إىل اخـتالف ُواختالف الزوايا التي ينظـر مـن خالهلـا هلـ الرتبوية ،
، واآلراء ، والثقافات ، والفلسفات ، واختالف ظروف الزمان ، واملكـان ،  االجتاهات
 . التي يتم معاجلتها ، ونحو ذلك من العوامل األخرى واجلوانب

 : ولقد وردت عدة تعريفات للرتبية عند بعض علامء املسلمني منها ما ييل
هــ ، ١٤١٢الراغب األصـفهاين، ( "ًال إىل حد التاممًإنشاء اليشء حاال فحا" -

 ). ٢٦٩ص
تعهد اليشء ورعايته بالزيادة، والتنمية والتقوية واألخذ به يف طريق " -

النضج والكامل التي تؤهله إىل طبيعته، والرتبية اإلنسانية الكاملة هي 
 ).٣٥م، ص١٩٦٨مهران، ( "التي تتناول قوى اإلنسان وملكاته مجيعها

يف مجيع مراحل نمـوه ، ًاملسلم إعدادا كامال من مجيع النواحي إعداد " -
ــاء هبــا             ــي ج ــيم والت ــادئ والق ــرة يف ضــوء املب ــدنيا واآلخ ــاة ال للحي

 ) .٢٠ص، ١٤٠٦، ياجلن ("اإلسالم 

تعهد اليشء ورعايته بالزيادة والتنمية والتقوية واألخذ به يف طريـق " -
والرتبيـة اإلنـسانية الكاملـة ، ه النضج والكامل الذي تؤهله له طبيعتـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٤٢  

ــه مجيعهــا  ــاول قــوي اإلنــسان وملكات هـــ ١٤٠٠، دراز ( "هــي التــي تتن
  . )١٥ص،

ذلك النظام الرتبوي والتعليمي الذي يستهدف إجياد إنسان القـرآن " -
ــه  ــت مهنت ــام كان ــلوكا مه ــا وس ــسنة خلق ًوال ــب (  "ً ـــ ١٤٢٤، النقي ، ه

   .)١٧ص

النجــار ، ( " إلســالم بمعنـاه الـشاملعـىل ا  النظـام الرتبـوي القــائم" -
  . )٨٥ص هـ ، ١٤١٦

`  
التغري املرغوب الذي تسعى العمليـة الرتبويـة أو اجلهـد "يقصد باهلدف الرتبوي 

الرتبوي إىل حتقيقه سواء يف سلوك الفرد ويف حياته الشخصية أو يف حياة املجتمع 
عبـد العـال، ( "      لفرد أو يف العمليـة الرتبويـة نفـسهاويف البيئة التي يعيش فيها ا

 .)١٢٧ هـ، ص١٤٠١
وللرتبية اإلسالمية هدف غائي ال يقترص حتقيقه عىل املؤسسات اخلاصة بالرتبيـة 
كاملدرسة ودور العبادة بل يسهم يف حتقيقه مجيع مؤسسات املجتمع دون استثناء  وهذا 

F  E  D   C  ﴿:  وخيشاه، قال تعاىلاهلدف هو تنشئة اإلنسان الذي يعبد اهللا

I   H  G﴾ ]سورة الذاريات.[ 

ــل  ــب والعق ــدن والقل ــسان والب ــه بالل ــرشي كل ــان الب ــستوعب الكي ــادة ت والعب
واحلواس ويف إطار هذا اهلدف األعىل للرتبيـة اإلسـالمية يمكـن حتديـد  أهـداف تربيـة 

 : الطفل يف اإلسالم وهي
طفـل عـىل امـتالك كيـان عـضوي وتتلخص يف مساعدة ال: أهداف جسمية -١

 . مالئم لكل املهامت
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٤٣  

تتلخص يف تدريب الطفل عىل األسلوب الذي ينبغـي يف : أهداف اجتامعية -٢
ترصفاته ليتمكن مع املجتمع عن طريق تشكيل سلوكه االجتامعي وإدخال 

 .ثقافة املجتمع يف بناء شخصيته
بـدون تتلخص يف إشـباع حاجـات الطفـل الوجدانيـة إذ : أهداف وجدانية -٣

 .إشباعها يصبح الطفل يسء التوافق مع نفسه ومع اآلخرين
تتلخص يف تنميـة قدراتـه عـىل البحـث واإلطـالع وإكـسابه : أهداف عقلية -٤

 .املهارات املختلفة وتنمية قدرته عىل التفكري
ًتتلخص يف أن يثبت الطفل إنسانا خريا يسعى إىل اخلري دائام : أهداف خلقية -٥ ً ً

. يكف عن ارتكاب الرش عن كره لـه وبغـض فيـهعن حب له ورغبة فيه، و
 .)١٢٨-١٢٧ هـ، ص ١٤٠١عبد العال، (

ً بنـاء وترقيـة التلميـذ عقليـا، وروحيـا، ونفـسيا، "كام هتدف الرتبية اإلسـالمية إىل ً ً
ــذوقي واجلــاميل  ــة ال ــق رقي ــا، وحتقي ــا وجــسميا، واجتامعي ــا، وعلمي ّوخلقي ً ً ً التميمــي، ( "ً

 . )٦٧هـ، ص ١٤٠٥
بق أن الرتبيـة هتـدف إىل تنـشئة وتكـوين املـسلم الـذي يعـرف نفـسه  يتضح مما س

ّويقدرها حق قدرها، وخيشى اهللا الذي خلقه لعبادته، ويسعى إىل حتصيل العلـم الـذي 
 . يتطابق فيه القول بالعمل

إن الرتبيــة احلديثــة تــزود الفــرد بــاخلربات واملعــارف ويف نفــس الوقــت هتيــئ لــه 
ف املتعـددة يف املـستوى الطبيعـي الـذي يعـيش فيـه، ونتيجـة املؤثرات احلقيقية، واملواق

لــذلك يــستجيب الفــرد، ويكتــسب العــادات، واألفكــار والتقاليــد، والعــرف، والقــيم 
واملشاعر التي تبني شخصيته، كام تكون الفرد املسلم املؤمن السوي املؤهـل خلالفـة اهللا 

كـذلك . )٤٤، ص ٢٠٠٠يس، اخلميـ(يف األرض وفق منهجه تعاىل ونظامه وقيمه ومعايريه 
 بناء شخصية الفرد التي ال تذوب يف غريها، والتي تؤسس حياة الفـرد عـىل "تؤدي إىل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٤٤  

ٍقيم مستقرة ومعان ثابتة، تتمشى بمرونتها مع الواقع املتجدد واخلربة البرشية الـصاحلة 
 . )٢٠٢، ص ١٤٢٦املغاميس ، ("

`  
 : من أهم أهداف تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ما ييل

ًإعداد التلميذ املسلم إعدادا متكامال متوازنا -١ ً ً. 
 .بناء املجتمع املسلم القوي املتامسك املتوازن -٢
الكــشف عــن جــوهر اإلســالم عقيــدة ورشيعــة، وإبــراز مــا فيــه مــن قــدرة  -٣

 . )٩٥-٩٤هـ، ص ١٤١٠احلقيل، (ين كل مكان وزمان ومرونة وسعة جتعله د
 :       ويذكر اخلليفة بأن الرتبية اإلسالمية تكتسب أمهيتها من أهنا 

تــسمو بــأخالق الناشــئة وتطهــر نفوســهم، وتــريب ضــامئرهم، وتعمــل عــىل  -١
  .إسعادهم

حتـدد لإلنــسان األحكــام واملبـادئ والقواعــد التــي حتكـم ســلوكه وعبادتــه  -٢
  .وعالقته بربه

تعيد التوازن حلياة العرص التي متيـزت بطغيـان الناحيـة املاديـة، ممـا أدى إىل  -٣
  .اخلواء الفكري والروحي، وأضعف القيم يف نفوس املجتمع وأفراده

تعني أفـراد املجتمـع املـسلم عـىل مواجهـة التيـارات الفكريـة الوافـدة، مـن  -٤
  .خالل توعيتهم، وحتصينهم ضد كل ما هو ضار

ي، وتعمل عىل احلد من انتشار اجلرائم واالنحرافـات يف تقوي الوازع الدين
 .)١٥هـ، ص ١٤٢٦اخلليفة، وهاشم، (   .املجتمع

`  
ًإن ملعلم الرتبية اإلسالمية تـأثريه املبـارش عـىل املتعلمـني سـواء تربويـا أو تعليميـا  ً
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٤٥  

 : وذلك للعوامل التالية 
كتسب أمهيته من أمهية مادته، حيث إهنا مالزمة أن معلم الرتبية اإلسالمية ا -١

 .لكل إنسان ورضورية له
أن معلم الرتبية اإلسالمية مصدر من املصادر التي يمكن الرجوع إليه ليس  -٢

 . من قبل التالميذ وحدهم، بل من قبل بعض املدرسني اآلخرين 
 .أن معلم الرتبية اإلسالمية يمثل القدوة احلسنة يف املدرسة -٣
الرتبية اإلسالمية من وظائفه األساسية غرس العقيـدة اإلسـالمية أن معلم  -٤

لدى النشء مشاركا يف ذلك بعض املؤسسات الرتبويـة األخـرى كـام يقـوم 
بتنمية القيم واآلداب واالجتاهات، وامليول، واملعايري اخللقية التي تتفق مـع 

 . هذا الدين احلنيف

ــام للرت -٥ بيــة اإلســالمية، يتناســب ًأن الــساحة اإلســالمية تتطلــب اليــوم معل
وحجم التحديات التي تواجه اإلسالم واملـسلمني معـا، ممـا حيـتم النظـر يف 

 .الدراسات التي تقدم هلذا املعلم ومدى مالءمتها لتلك التحديات

أن املدخل األسايس إلصالح التعلـيم، ورفـع مـستواه، ومـستوى املجتمـع  -٦
ئن روحاين قبل أن يكون من بعده يتمثل يف تنمية األخالق؛ ألن اإلنسان كا

وإذا صلحت األخالق صلح املجتمع، وخلـق املعلـم والتزامـه . كائنا ماديا
 .املهني بداية إصالح األمة

أن هناك صـحوة إسـالمية، لـيس يف الـبالد اإلسـالمية فحـسب مـن حيـث  -٧
ـــبالد  ـــام يف غـــري ال ـــدين والرجـــوع إىل مـــصادره األوىل، وإن االجتـــاه إىل ال

ىل ذلك تلك األعداد التي تقبل عىل هـذا الـدين عـن والدليل ع. اإلسالمية
ًرضا واقتناع، مما يتطلـب معلـام للرتبيـة اإلسـالمية جيـاري تلـك الـصحوة، 
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 . )٣١٠ـ ٣٠٧هـ، ص ١٤٢٥عطا، (. ويتفاعل معها
`   

لم للعلامء صفات البد أن يتصفوا هبا ليتم هبم الفائدة والنفع لطالب العلم، ومع
لتلـك املهمـة العلميـة اخلطـرية التـي الرتبية اإلسالمية جيب أن تتوفر فيه صفات تؤهله 

 . هي أسس بناء شخصية النشء املسلم الصالح
 

 .اهليئة العامة، والسمت احلسن، والنظافة، واألناقة
 اإلسـالمية، جيب عىل املعلم الظهور باملظهر الطيب املناسب بام يتفق مـع العقيـدة

والعادات، والتقاليد اإلسالمية واالجتامعية، وأن يكون ذات سمت حسن، وأن 
 . هييء نفسه بامللبس احلسن النظيف املرتب الالئق غري املستهجن أو املستنكر

ًجيب أن يكون املعلم قوي البنية خاليا من األمراض املزمنة : احلالة الصحية -١
 .واملستعصية واملعدية

جيب أن يكـون مرهـف احلـس، وأ، تكـون مجيـع احلـواس : سسالمة احلوا -٢
 .لديه سليمة حتى يتمكن من أداء عمله عىل الوجه املطلوب 

 .اخللو من العيوب، والعاهات اجلسمية -٣
 .سالمة النطق من العيوب -٤
 .الطالقة يف التعبري -٥
 .النشاط واحليوية -٦
ٍفيجب أن يتمتع املعلم بـصوت جهـوري قـوي يـصل إىل : مناسبة الصوت -٧

 .)٣٦ -٣٠هـ، ص١٤٢٣جان، (امعيه باعتدال دون إزعاج س
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ًإن أدب املعلم وحسن تعامله مع الطالب وتواضعه واحرتامه آلرائهم يرتك آثارا 
 : ولقد أوجزهتا أحد الباحثات فيام ييل. طيبة عىل التالميذ

 .ٍيف آن واحد) العلمي(يتمتع بروح النكتة والرباعة والدهاء  -
ً وذلك بأن يكون صبورا عىل معاناة التعليم وتقريـب املعلومـات مثابر، وصبور ، -

ًإىل أذهان الطالب، ألن ذلك يقتيض مراسا وتكرارا وتنويعا لألساليب، وجماهدة  ً ً
للنفس عىل حتمل املشقة، وألن النـاس ليـسوا سـواء يف القـدرة عـىل الـتعلم، فـال 

له قبل نضج املعلومات يف نفس الناشـئ يستطيع املعلم أن يتعجل رؤية نتائج عم
 . ًنضجا تصبح معه قابلة للتطبيق العميل 

 .بحيث وال ينفعل، وغري حاد الطبع يف الصف.هادئ  -

 ).يستـخدم صوته وتعبريات الوجه جللب االنتباه(دينامي  -

 .يتضح عليه الشعور بالثقة عند تقديم املعلومات للتالميذ  -

 .بني املتعلمني، وبني املتعلمني أنفسهميشجع االحرتام املتبادل بينه و -

 .ًيظهر اهتامما وثقة بطلبته، ويعاملهم معاملة إنسانية قائمة عىل االهتامم -

ً فيجب أن يكـون هدفـه وسـلوكه وتفكـريه ربانيـا كـام رصح بـذلك رب :التقوى -
ـــاىل ـــه تع ـــاملني يف قول ـــة  [﴾S     R  Q﴿: الع ـــران، اآلي ـــورة آل عم ]. ٧٩س

 ).٣٧ص م، ٢٠٠٣الفتالوي، (

ً وذلك أن يكون صادقا فيام يدعو إليه، وعالمـة الـصدق أن يطبقـه عـىل الصدق، -
نفسه، فإذا طابق علمه عمله اتبعه الطالب، وقلدوه يف كل أفعاله وأقواله، أما إذا 
خالف عمله ملا يدعو إليه، فإن طالبه يشعرون بعدم عزمه عىل حتقيق ما يقول، أو 

 جديـة أقوالـه، وقـد عاتـب اهللا املـؤمنني عـىل عـدم بعدم إيامنه بام يقـول، أو بعـدم
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r  q  p  o     n  m  l  k  ﴿: صدقهم فيام يقولون بقوله تعاىل
}  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s﴾ ]سورة الصف.[ 

وعدم صدق املريب يعلم التالميـذ الكـذب بـدون أن يـشعر بـذلك ألن الطـالب، 
مهـم يف كـل مـا يقـول ويعمـل، فهـو وخاصة الناشئني منهم يتأثرون بـسلوك معل

ًبعدم الصدق قد يسئ إىل نفوس طالبه، وينحط هبا بدال مـن أن يزكـي أخالقهـم 
 .وينهض هبا

+  ﴿:  وهو عامل رضوري لنجاح املعلم يف أداء رسالته، قال تعـاىل:اإلخالص -
 ].ســـــورة امللـــــك[ ﴾   7 ,   -  .  /   0   1    32  4       5       6

ميذ، بإخالص معلمهم، وحرصه عىل مرضاة اهللا تعاىل يغرس يف إن شعور التال"
ًنفوسهم شعورا عميقا باملسؤولية  )٧٧هـ، ص ١٤٢٦عبيد، ( "ً

n   m  l  k  j  i  h  ﴿واإلخــالص مــن متــام صــفة الربانيــة وكامهلــا 

p  o﴾ ] ــة ــة، اآلي ــه . ]٥ســورة البين ــوي وســعة علم ــه الرتب أي ال يقــصد بعمل
، والوصول إىل احلق وإحقـاق احلـق، أي نـرشه يف عقـول واطالعه إال مرضاة اهللا

َالناشئني وجعلهم أتباعا لرسول اهللا ولرفعة دينهم، فإذا زال اإلخالص حل حمله 
التحاســد بــني املعلمــني، فيــصبح كــل مــنهم يتعــصب لرأيــه أو طريقتــه، ويــسود 

 وهكـذا. ًالغرور واألثرة عوضا عن التواضع للحق، وعن إيثار احلـق عـن اهلـوى
ــدعوات  ــرسحا للمهــاترات، أو بــث ال ــيم م ــصبح جمــال التعل ــدون إخــالص ي ًب
املرفوضة، أو تضليل عقول الناشئني بدعوهتم إىل مذاهب مضللة أو مظاهر براقة 
كالفن للفن، ونحو ذلك من الشعارات التي ال هدف هلا، وال جمد هلذه األمـة إال 

هداف ذلك يف كـل املجـاالت برتبية أجياهلا عىل حتقيق مرضاة اهللا ورشيعته، واست
التعليمية والرتبوية بإخالص وعناية، ال بأن يكتفي بكلمـة يف مقدمـة الـدرس أو 
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الكتاب قد ال تؤدي الغرض املطلوب، وقـد يقـصد هبـا التمويـه أو جمـرد مـسايرة 
املنهج، فاإلخالص معناه أن ينبعث اهلدف من أعامق النفس عن قناعة وأن يصرب 

 .)٨٨هـ، ١٤٢٦الغامدي،  (.لوغهاملعلم عىل حتقيقه وب

 من الصفات األخالقية التي جيب عىل املعلم أن يتصف هبا الرقابة :الرقابة الذاتية -
الذاتية؛ حيث جيب أن يكون الرقيب عـىل عملـه بعـد اهللا سـبحانه وتعـاىل، فعليـه 
ّحماسبة نفسه ومراجعتها عند شعوره بأنه أخل بواجب من واجباهتـا، أو قـرص يف 

ه جتـاه طالبـه وزمالئـه ومدرســته، لـذلك جيـب أن يـسعى بكـل وســيلة أداء عملـ
متاحة إىل بث الروح بني طالبه وأفراد جمتمعه وجيعـل مـن مداومـة رقابتـه لنفـسه 

  ).٨٩املرجع السابق ، ص(املثل والقدوة 

 يعترب التواضع سمة مهمة يف شخص املعلم، حيث يثري تواضع املعلم :الـتـواضـع -
واملعلـم القـدير هـو . )١٧٢هـ ، ص ١٤٢٢بّكار ، (ل األحاسيس يف نفوس طالبه أمج

الذي يتواضع للطلبة وال يتعاىل أو يتكرب عليهم، ويعـاملهم بـالرفق، واملالطفـة، 
ولني اجلانب، ويسعى للتقرب إليهم وحمادثتهم خارج الصف، وهذا مـا جيعلهـم 

 .)١١٨هـ، ص ١٤٢٣جان، (يثقون به، ويبادلونه الود واالحرتام 
ملعلم املتواضع ينمي شخصيات طالبه، ويفتح شهيتهم للعلم، ويساعدهم عىل فا

بلورة سلوك أقرب إىل االستقامة؛ ألن التكرب عىل الطالب هو نوع من االستعباد 
هــ، ١٤٢٢بّكار ، (هلم، والتعليم يف جوهرة عبارة عن خدمة يقدمها املعلم للطالب 

 .)١٧٢ص 
ملعلم باألمانة يف سلوكياته وترصفاته الشخصية،  ينبغي أن يلتزم ا:األمانة العلمية -

ــك ليكــون قــدوة  وأن يــتحىل بالدقــة واملوضــوعية وعــدم التعــصب آلرائــه؛ وذل
لتالميذه، ويعودهم عىل الصدق واألمانة، وهذا يرفع من مكانته يف نظـر طالبـه، 

 .)٨٨هـ، ص ١٤١٨الغامدي ، (ويساعده عىل املسامهة يف بناء جمتمع فاضل 
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وخاصـة  العلـوم  . ىل نـصيب وافـر مـن املعرفـة بـالعلم الـذي يدرسـهأن يكون ع -
الرشعية ، ويكون دائم التزود بالعلم واملدارسة، ومتحمس للتدريس، وقد رأينـا 
: كيف أمر اهللا الرسل بأن يكونوا ربانيني بتحقيق دراسـة الكتـاب وتعليمـه فقـال

﴿         Y  X      W  V              U  T  S     R  Q[  Z   ﴾ 
، ألن تعليم العلـم وتبـسيطه للناشـئني ال يـأيت إال بعـد فهمـه، ]سورة آل عمران[

وألن كثرة األخطاء العلمية عند املعلم تقلل من ثقـة الطـالب بمعلمهـم وتـؤدي 
ــظ  ــان العلمــي واحلف ــن الفهــم واإلتق ــه م ــدعوهم إلي ــام ي ــه، وب إىل اســتهتارهم ب

ام يعلمهم إيـاه فـال يـستفيدون منـه والتطبيق، وقد يؤدي ذلك إىل شك الطالب ب
فيجب عىل املعلم أن يكون عىل سعة من العلم، وقوة يف احلافظة وعمـق يف . ًشيئا

 .الفهم، حتى يكسب احرتام طالبه وثقتهم به، وحتى يفيدهم الفائدة املرجوة
وذلك عن طريق البحث عن األساليب  . ًأن يكون متقنا يف تنويع أساليب التعليم -

لكل موقف من مواقف التدريس ومـواده، ، فـذلك حيتـاج إىل خـربة التي تصلح 
خاصة وحسن تدريب، عـىل أن للرتبيـة اإلسـالمية أسـاليب مـستقاة مـن القـرآن 

 . ومن تعليم الرسول ألصحابه

ًأن يكــون قــادرا عــىل الــضبط، والــسيطرة عــىل الطــالب حازمــا يــضع األمــور يف  - ً
بث والشغب عند بعض الطالب مواضعها، وأن يكون عىل علم بكل أساليب الع

ــك  متنبهــا لكــل حركــات الطــالب ومقاصــدهم، وقــادرا عــىل الــسيطرة عــىل تل
 . املواقف

ًأن يكون دارسا لنفسية الطالب يف املرحلة التي يدرسها، حتى يعاملهم عل قـدر  -
: ًعقوهلم، واسـتعدادهم النفـيس عمـال بقـول عـيل بـن أيب طالـب كـرم اهللا وجهـه

، وهذا حيصل بدراسة »رفون  أحتبون أن يكذب اهللا ورسولهخاطبوا الناس بام يع«
مراحــل الطفولــة يف علــم الــنفس الطفــل أو علــم الــنفس التكــويني أو الرتبــوي 
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 .)٨٨هـ، ص ١٤١٨الغامدي، (

ًأن يكون واعيا باملؤثرات، واالجتاهات العاملية، وما ترتكه يف نفوس اجليل من أثر  -
ا ملـشكالت احليـاة املعـارصة، وعـالج ًعىل معتقـداهتم، وأسـاليب تفكـريهم فامهـ

ًاإلسالم هلـا مرنـا كيـسا، فهـو يـستمع لكـل اعرتاضـات الطـالب واستفـساراهتم  ً
 .وشكوكهم فيتبع أسباهبا ويعاجلها بحكمة وروية

واملعلم ال يكفيه أن يعرف اخلري، فيدعو إىل حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية، ألنه 
 بالفتن واألهواء التيارات السائدة يف هذا يتعامل مع نفوس غضة معرضة للتأثري

 . العرص

أن يكون عادال بني طالبه يشجع فرص التقويم الذايت ويقلص فرص التحيز  -
ًألدنى درجة، فال يميل إىل أي فئة منهم، وال يفضل أحدا عىل أحد إال باحلق، 
وبام يستحق كل طالب حسب عمله ومواهبه، كام يتصف بالرمحة والرفق، 

¸  º¹  ﴿: صىل اهللا عليه وسلماألناة، قال اهللا تعاىل خماطبا نبيه واحللم و
  Ê É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »
  Ù    Ø   ×Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë

 â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú ã﴾ ]وقال سبحانه].سورة الشورى  :
﴿  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x

§   ¦  ¥  ¤  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «   ª  ©¨  
¹  ¸  ¶  µ﴾ ]١٢٢هـ، ص ١٤٢٣جان، ]. (سورة املائدة(. 

`  
 
املعلم يساعد الطالب عىل تعلم وفهم أشياء ال يعرفها وهو بحكم سنه وخربتـه "

 . )٣هـ، ص ١٤١٥مريس ، ("يف موقع الوالد بالنسبة لطالبه 
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وكـذلك يـرى علـامء املــسلمني أن عـىل املعلـم معاملــة التالميـذ كأبنائـه يف حــسن 
أن عـىل املعلـم أن جيـري املـتعلم منـه "رعايتهم واملحافظة عليهم، فريى اإلمام الغـزايل 

  . )٥٤، ص ١م، ج ١٩٨٣الغزايل، ( "جمرى بنيه

 : ويتحقق هذا الدور من خالل
 .دوافع الطالب واستعدادهم للتعلم

 .النضج العقيل للمتعلم بالنسبة للمواضيع التي تطرح للتعليمدرجة 
 .عالقة الطالب باملعلم

 .      مدى حترره من اخلوف-      هـ
 )١٨٧م، ص٢٠٠٦املعايطة، . (       قدرة املعلم عىل الرشح والتفصيل-       و

 
 
 

لتي يواجهها وإرشاده إىل كيفية عىل املعلم أن يساعد التلميذ عىل حل املشكالت ا
كـذلك عـىل املعلـم أن يقـوم بعمـل عـدة أشـياء إلرشـاد ،  اكتساب املعرفـة واملهـارات 

 : وتوجيه الطالب يف التعليم منها
أن خيطط ألهداف التعليم ويوضح أي نوع من الرتبية والتعلـيم يعـود عـىل   -أ 

تعلمــه الطالـب بالفائـدة حـسب أهليـتهم ومقـدرهتم، ومـا هـم بحاجـة إىل 
 .لتحقيق تلك األهداف

أن يقود الطـالب إىل كـسب األشـياء التـي حتقـق األهـداف املرسـومة، وأن   -ب 
يتيح الفرصـة للطالـب، لكـي يـشرتك يف النـشاطات الفكريـة التـي تـسبب 

 . التعليم
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ًأن يكون التعليم جمديا، ومتصال بتفكري الطالب وحياته العملية  -ج  ً. 
م الطالب والغاية مـن التقـدير إجيـاد وتقدير أو تقيي: تقدير اليشء حق قدره  -د 

واملعلم الناجح حيظى بثقة . مدى التقدم الذي حقق نحو األهداف املشرتكة
ــيمهم،  ــه بتعل ــه واهتامم ــه ومهارت ــه وخربت ــسبب معرفت ــه ب ــرتام طالب واح
وإكساهبم خربات جديدة، وعىل املعلـم أن يبتعـد عـن االبتـذال والـسخرية 

 .ي إىل عــدم إكــساب خــربات جديــدةوالــتهكم يف التعلــيم، ألن هــذا يــؤد
  . )١٧٥م، ص١٩٨٠النشمي، (

 
املعلــم ينقــل ويــرتجم جتــارب وخــربات اإلنــسان عــىل مــر العــصور الــسابقة إىل 
عبارات هلا معان بالنسبة للطالب، أي أن أفكار اإلنسان وأداءه جيب أن يعيد صـياغتها 

لتجديد يتطلب قبوله لألفكار وجتديدها وا. باستمرار يف قالب جديد حتى تبدو جديدة
عن طريق األمثلة التي تتفق مع خربة الطالب وجتاربـه، وأن يكـون املعلـم عـىل اتـصال 
بالتعليم والتجارب املاضية، وعىل اتـصال باحلـارض واملـستقبل املنظـور، وهبـذا يـصبح 

 . )١٨٨املرجع السابق ، ص (.ًاملعلم جرسا ينقل الطالب بني احلارض واملايض
 

املعلم قدوة لطالبه يف التعليم، وعندما يرفض املعلم القيام هبذا الدور، فإنه يقلل 
من فاعليته، وإذا قبل املعلم هبذا الدور البد أن يعـرف كيـف يؤديـه بمهـارة وتواضـع، 

الـب والتعليم عالقة بني املعلم والطالب، فكل جتربة يمـر هبـا الط. ومن ثم يزداد قيمته
 يراها من خالل أستاذه، فكلام كان املعلم أكثر فاعلية كان أكثر قوة، ألنه مثـال وقـدوة،

ًلذا فإنه ال جدوى من أن ينصب املعلم نفسه داعيا إىل احلياة املثىل إذا مل يكن نفسه قدوة 
ً فاملميزات والصفات التي جتعله ماهرا يف مهنته هـي . )٦٦م، ص١٩٨٦حجـازي، (ًومثاال  
Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  ﴿:  املميـزات التـي تعطـي القـوة للمثـل قـال اهللا تعـاىلذاهتا

Ò          Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç﴾ ] سورة األحـزاب[ 
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 )١٨٩املرجع السابق ، ص(
  ) .٥١٩ص، هـ ١٤٠٤، الطربي (واألسوة  هنا تأيت بمعنى القدوة 

 
ًاملعلم يبحث دائـام وراء املعرفـة، فكلـام زادت معرفتـه بـصورة عامـة، أو يف جمـال 
اختصاصه تكون أحد العوامل لقوة املعلم وحياته املتجددة، وبإمكـان املعلـم مـساعدة 
ــتظم،  ــيلة إلعــداده للبحــث املن ــضل وس ــىل املالحظــة، وهــي أف ــب ع ــدريب الطال وت

بتقديم األمثلة والتعلـيم املبـارش، ليكـون عنـدهم قـوة املالحظـة ومساعدته عىل الفهم 
صـىل اهللا والرسـول .واملراقبة املستمرة، ليتمكنوا من نرش العلم ونقله بني أفراد املجتمع

 ١هــ، ج١٤٠٧صحيح البخـاري، ( »ليبلغ الشاهد الغائب«:  قال يف حجة الوداععليه وسلم
ن جتارب غريه يف طلب العلم، واالستزادة وعىل املعلم أن يسعى لالستفادة م. )١٥٨ص
وليحذر كل احلذر من أن يمنعه احلياء والكرب من السعي التام يف :  يقول السيوطي"منه

- ٦٧م، ص١٩٨٦حجـازي، ("   التحصيل وأخذ العلم من دونه يف نسب أو سن أو غـريه
٦٨(.  

 
ً إليـه املزيـد مـن الطـالب طلبـا للنـصح واإلرشـاد ًكلام كان املعلم كفء فعاال جلأ

أن ال يدع "ًويرى اإلمام الغزايل أيضا . وكسب ثقته، وزيادة معرفتهم وتقوية مداركهم
ًاملعلم من نصح املتعلم شيئا وذلك بأن يمنعه من التـشاغل بعلـم خفـي قبـل اجلـيل ثـم 

الغـزايل، (. " دون املباهـاةينبهه إىل أن الغرض من طلب العلوم هو التقـرب إىل اهللا تعـاىل
 . )٥٤، ص ١م، ج ١٩٨٣

 
املعلم مبدع هييئ عملية اإلبداع وينميها وجيب أن متتد وتتسع لتـشمل كـل طـرق 
ًاستنباط األشياء التي يستطيع اإلنسان صنعها فالعمـل والفكـر املبـدع يـصبحان جـزءا 

 مبـدع يتمتـع بمهـارة خاصـة تعكـس طاقتـه بوضـوح من احلياة والنمو واملعلـم عنـرص
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ًفيطور شعورا حول كيفية إظهار القوة املبدعة األكثر تقدما بغية تشجيع وحتريـر الـذين 
هم أقل قدرة عىل اإلبداع ومهمة املعلم مساعدة الطالب عىل اإلبـداع واالبتكـار وهـذا 

للعقـل أن ينتقـل إىل منـاطق يتأتى يف فهم املوضوع أو املادة وإتقاهنا متامـا بحيـث تتـيح 
 )١٩٠م، ص٢٠٠٦املعايطة، (جديدة مبدعة

 
املعلم عضو يف املجتمع فهو مسؤول أكثر من غريه عن بناء املجتمـع واملعلـم أداة 
للمجتمع وما يعلمه لطالبه يمليه عليه املجتمع للحفاظ عليه كام أن عىل املعلم أن يتابع 

ويبرص املواطنني بمشكالت جمتمعه ويـشاركهم يف حلهـا ويعمـل عـىل القضايا الوطنية 
غرس القيم النبيلة والعقيدة الصحيحة يف نفوس أبناء جمتمعه ووطنه ويـسعى لتحقيـق 

 )١٩١املرجع السابق ، ص(مطامح املجتمع الذي يعيش فيه 
 
 

 مراحـل ودرجـات خمتلفـة مـن عمليـة املعلم يواجه حقيقة ما عليه حال طالبه يف
النمو ويتقبل الطالب بقوهتم وضعفهم ويضع كل واحد منهم يف مكانه حسب قدراته 

  . )١٩١املرجع السابق ، ص(. وإمكاناته
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`  
يمثل التعليم االبتدائي يف مجيع الدول عىل اخـتالف أنظمتهـا وفلـسفتها ونظرهتـا 
ّلإلنسان والكون واحلياة نافذة السلم التعليمي وأساسه، ومن املسلم به أنه كلـام كانـت  ّ
ًالقاعدة قوية وراسخة كلام كان البناء فوقها قويا وراسخا، وأن التعليم االبتدائي أيـضا  ً ً

 كونه البداية احلقيقية لعملية التنمية الـشاملة ملـدارك األطفـال، وتزويـدهم له أمهيته يف
ًبكل ما من شـأنه حتقيـق النمـو الـشامل املتـزن لشخـصياهتم روحيـا واجتامعيـا وعقليـا  ً ً ّ

ًووحدانيا وجسميا   .)١٩-١٧م، ص ٢٠٠٠حممد، (ً
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للمراحـل القاعـدة التـي يرتكـز عليهـا إعـداد الناشـئني ":فاملرحلة االبتدائية هـي
التالية من حياهتم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا، وتزويدهم باألساسيات 
" مــن العقيــدة الــصحيحة، واالجتاهــات الــسليمة، واخلــربات واملعلومــات واملهــارات

 )١٦ص، هـ١٤١٦، وزارة الرتبية والتعليم .(

لطالـب يف بـاقي ًونظرا ألمهية املرحلة االبتدائيـة ومـا متثلـه يف تـشكيل شخـصية ا
كـام أشـار   مراحل التعليم العــام حيث يلحـظ يف هذه املرحلـة النمو املستمر واملتسارع

الشك أن النمو عملية مستمرة فاإلنسان يستمـر يف ": إىل ذلك سنبل وآخرون  بقوهلم 
نموه يف خمتلـف اجلوانـب اجلـسميـة والعقليــة واالجتامعيـة والنفـسية يف مجيـع مراحـل 

ولكل مرحلة من مراحل النمو خصائـصهـا ومطالبهــا الرتبويـة ومـع ذلـك فـإن حياته 
 . "هذه املراحل ال ينفصل بعضها عن بعض وال تسـري باملعدل نفسه من طفل إىل آخـر 

  .  )١٤٨هـ ، ص ١٤١٩، السنبل وآخرون ( 
م املرحلة األوىل مـن التعلـي": والتعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية هو

، هــ ١٤٠٥الـسلوم، ("التي تعالج األطفال بالرتبية من سن السادسة إىل سن الثانيـة عـرش
 .)١٨ص

`  
 . حتقيق النمو الروحي للطفل–أ 

 . حتقيق النمو اجلسمي للطفل–ب 
 . حتقيق النمو العقيل-جـ 
 . حتقيق النمو االجتامعي-د
 . حتقيق النمو الوجداين- هـ
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 . إعداد الطفل للحياة يف البيئة التي يعيش فيها–و 
 )٦٥-٦١هـ، ص ١٤١٠احلقيل، ( االعتزاز بالوطن واإلخالص لوالة أمره –ز 

ــع  ــه أن يــساهم يف بنــاء مجي ويالحــظ الباحــث أن معلــم الرتبيــة اإلســالمية يمكن
 .مات الشخصية للتلميذ اجلوانب السابقة ؛ حيث أن  تلك اجلوانب تتعلق بمقو

وقد حددت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية أهداف هذه املرحلـة 
 : عىل النحو التايل

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته برتبية إسالمية  -١
 .متكاملة، يف خلقه، وجسمه، وعقله، ولغته، وانتامئه إىل أمة اإلسالم

 .إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل تدريبه عىل  -٢
ــارة   -٣ ــة، وامله ــة وخاصــة املهــارة اللغوي ــة املهــارات األساســية املختلف  تنمي

 .العددية، واملهارات احلركية
 .تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات -٤
، ليحـسن تعريفه بنعم اهللا عليـه يف نفـسه، ويف بيئتـه االجتامعيـة واجلغرافيـة -٥

َاستخدام النعم، وينفع نفسه وبيئته ِّ. 
تربيــة ذوقــه البــديعي ، وتعهــد نــشاطه االبتكــاري ، وتنميــة تقــدير العمــل  -٦

 .اليدوي لديه
ِّتنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق، يف حدود سـنه  -٧

وخصائص املرحلة التي يمر هبا ، وغرس حب وطنه ، واإلخـالص لـوالة 
 .أمره
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توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النـافع والعمـل الـصالح، وتدريبـه  -٨
 .عىل االستفادة من أوقات فراغه 

، وزارة املعــارف  ( .إعــداد الطالــب ملــا يــيل هــذه املرحلــة مــن مراحــل حياتــه  -٩
 ) .١٧-١٦ص، هـ١٤١٦

 ̀ 
 تستطيع أن تـؤثر عـىل شخـصية "من ناحية الرتبية، فهيإن للمدرسة أمهية كبرية 

التلميذ بشكل إجيايب إذا قامت بأداء وظيفتها عىل الوجه املطلـوب ، فيمكنهـا أن تعـدل 
بعض العادات السيئة والسلوك غري املستقيم التي اكتسبها التلميذ من أرسته ، وترسيخ 

أن تـسهم "تـستطيع املدرسـة و. )٢٨٤هــ، ص ١٤٢٦الرتكـي، ( "القيم الـصاحلة وتوكيـدها
ّاإلسهام الفعال يف بناء شخصية الفرد بام هتيؤه له من منـاخ صـحي يـساعد عـىل النمـو 
املعريف واالنفعايل واجلاميل واالجتامعـي والعقـدي، ال بـام تقدمـه مـن معلومـات نظريـة 

العينـني، أبـو ("فقط، بل باملامرسة العملية، وما يعنيه هذا من تكامل بني املعرفة واملامرسـة
 .)١٧٣هـ، ص ١٤٠٨

ًكذلك إن مسؤوليات املدرسة يف تنمية عقليات التالميـذ ليـست أقـل خطـرا مـن 
مسؤولية األرسة، فالتلميذ الذي يلتحق باملدرسة ويستمر هبا تتوقف طريقته يف التفكري 
قاه عىل مدى اهتامم الرتبية قبل املدرسة، وتقوم الرتبية املدرسية بدور فعال يف تنقية ما تل

، التلميذ يف البيت  من سلوكيات وذلـك بتعزيـز اإلجيـايب منهـا واالبتعـاد عـن الـسلبي 
وكذلك تقوم املدرسة بتنمية قدراته العقلية ، وهنـاك نمـط مهـم مـن التغيـري حيـدث يف 
شخصية التلميذ بتأثري دخوله املدرسة االبتدائية، حيث يقـيض نـصف سـاعات يقظتـه 

تدائية، مما يضعف روابطه بأرسته واتكاليته عـىل والديـه، ولعدة سنوات يف املدرسة االب
ًويلعب املعلمون دورا أساسيا يف تأهيله االجتامعي حينئذ    .)١٨٢م  ، ٢٠٠٧صالح، (ً

حتقيـق النمـو للتلميـذ واالرتقـاء بخرباتـه إىل "وإن من أهم وظائف املدرسة هـو 
نـارص، (" ومتـدرجمستوى أفضل، وحتقيق الكامل والنضج والتهذيب بشكل متواصـل،
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كـذلك فـإن املدرســة مـن أكـرب العوامـل التــي تـؤثر عـىل شخــصية . )٢٧٥هــ ، ص ١٤٢٧
الطفل، السيام يف املرحلة االبتدائية؛ حيث تساعد التلميذ عىل معرفته لنفسه، وفهم مـا 
يدور حوله يف هذا العامل الفسيح، وجتعله يستفيد من مواهبه التـي كانـت كامنـة، زيـادة 

 .ه إىل األخالق الفاضلة واخلالل احلميدةإىل ما توجه
ًتنمية شخصية التلميذ فكريا وعلميـا وجـسميا ": ومن وظائف املدرسة الرئيسية ً ً

ًوخلقيا، وتأهيل التالميذ حلياة مناسبة هلم ولقدراهتم وملجتمعهم، وهي تشكل القاعدة 
 .)٢٧٩، ص١٤٢٧نارص، ("األساسية لبناء القيم األخالقية للتالميذ 

بنــاء الشخــصية ": درســة يف املجتمــع اإلســالمي يلــزم أن يكــون هــدفها هــووامل
املــسلمة التــي تعبــد اهللا حــق عبادتــه، وتعــيش وفــق رشيعــة اهللا، ولتحقيــق هــذا اهلــدف 
ُاألسمى يلزم القائمني عليها أن يكـون غـرس العقيـدة اإلسـالمية الـصحيحة هـو أول 

ملنـاهج الدراسـية عـىل وفـق عمل يقومون به من خالل سلوكهم اإلسالمي، وصياغة ا
 .)٢٩٧هـ، ص ١٤٢٦الرتكي، ( "حتقيق هذه الغاية

 
مــن األدوار املهمــة للمدرســة االبتدائيــة كمؤســسة تربويــة هــو البنــاء األخالقــي 

 : للتالميذ، بمعنى ترسيخ وتدعيم األمور األخالقية لدهيم مثل
حيـث إهنـا تتـأثر بـأعامل الفــرد : تكـوين الـوعي بوحـدة احليـاة االجتامعيــة  -١

تكـوين روح اخلــضوع للنظــام . اخلـرية أو الــرشيرة، فهـي كاجلــسم الواحــد
وهذه رضورية للبناء االجتامعي، حيث يؤدي إىل متاسك أفـراد : األخالقي

املجتمع وترابطهم ووحدهتم، وخضوع األفراد هلذا النظـام طواعيـة يـؤدي 
 .ًإىل تطبيعهم له يف الرس والعلن، ال خوفا من السلطة

بحيث يغرس يف نفـس التلميـذ منـذ صـغره : تكوين روح األخوة اإلنسانية -٢
هــ  ،     ١٤٢٧نـارص،  (.أن إنسانيته تقتيض أن ينظر إىل الناس كام ينظـر إىل نفـسه

 .)٢٨٥- ٢٨٣ص 
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ى لتحقيـق ّحيـث يلتـزم التلميـذ الـسلوك اخلـري، ويـسع: تكوين روح اخلري -٣
 .اخلري للناس ما استطاع إىل ذلك سبيال

حيث إن األفراد أقوياء الشخصية متحدى : تكوين شخصية متحدة الذات -٤
 .)١٧١، ص ١٩٨٤ياجلن، (الذات، تكون شخصية جمتمعهم كذلك 

 
مات الالزمة عن التغذية السليمة والقواعـد تقوم املدرسة بتزويد التالميذ باملعلو

الصحية يف املأكل واملرشب، ووسائل الوقاية من احلـوادث واألمـراض، كـذلك توجـه 
التالميذ عرب اإلذاعة املدرسية والنرشات الرتبوية والتوعوية عن أهم الوسائل املساعدة 

ميـذ الـصفوف كـام توجـه تال. عىل نمو أجسامهم ، والبعد عن كل ما يلحق الرضر هبـا
 )٩ هـ، ص١٤٠٦عبيد، (العليا بقراءة الكتب واملجالت الصحية املناسبة 

كام تقوم املدرسة بإتاحة الفرصة للتالميذ ملامرسة األلعاب الرياضية املختلفة، مما 
احلقيل، (يكفل للتالميذ رفع املعدل اللياقي لدهيم، وتدريبهم عىل املامرسة الصحيحة هلا 

 .  )٧٢هـ، ص١٤١٠
 

من أهم األهداف للمدرسـة االبتدائيـة تنميـة اجلانـب العقـيل، وذلـك بتزويـدهم 
ولتحقيق هذا اهلدف فإن عىل املدرسة العمل عىل متكني التالميذ . باملعارف واملعلومات

احلساب، والسعي يف نفس الوقت القراءة والكتابة و: من أدوات املعرفة األساسية مثل
إىل إثـارة شـوق التالميـذ إىل الـتعلم عـن طريـق ربـط املـواد الدراسـية بـام حيـيط بـه مـن 

ويمكـن ". )٤٥هــ، ص١٤٠٥فالتـه، (أحداث ومناسبات اجتامعية ومواقف يومية خمتلفـة 
للمدرسة حتقيق هذا النمو عن طريـق الزيـارات التـي تقـوم هبـا للمتـاحف واملعـارض 

 العلوم والتقنية، بحيث تكون هذه الزيارات مبنية عىل الفهم والتحليل والنقد، ومراكز
 .)١٠هـ ، ص١٤٠٦عبيد، ( "مما يساعد التالميذ عىل فهم مقومات املجتمع ومشكالته
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وينبغي للمدرسة يف ظل االنفجار املعـريف واملعلومـايت أن تـدرب تالميـذها عـىل 
درها املختلفة واالستفادة منها، وتشجيعهم كيفية الوصول إىل هذه املعلومات من مصا

 .عىل القراءة والبحث واإلجابة عن مجيع تساؤالهتم
كام يربز دور املدرسة يف هذا اجلانب مـن خـالل تنميـة مهـارات التفكـري العلمـي 
املنظم لدى التالميذ، والعمل عىل تنمية االبتكار واإلبداع وذلـك باستــخدام أسـلوب 

س، وخلق مواقف تعليمية وتقديم األنشطة الالمنهجية التـي حل املشكالت يف التدري
 . )٣٥-٣٤م، ص١٩٩٣منيس، (تعمل عىل استثارة اإلبداع لدى التالميذ 

 
 

ــق وحــدة املجتمــع، والتقــارب  إن املدرســة االبتدائيــة تــسهم بــدور كبــري يف حتقي
لذا فإن عليها القيام ببعض الوظائف جتاه النمو االجتامعي لتلميـذ . ني أفرادهالفكري ب

 : املرحلة االبتدائية للمساعدة يف بناء شخصيته ومنها
غرس القيم الدينيـة واألخالقيـة واالجتامعيـة لـدى الطفـل، وتطبيقهـا مـن  -١

 . خالل األنشطة الرتبوية والتعليمية املختلفة يف الدراسة
يد األطفال عىل ممارسة املبادئ الدينية التي تـدعو إىل التكافـل االهتامم بتعو -٢

مساعدة املحتاجني، وتـشجيعهم : االجتامعي والتعاون وتطبيقها من خالل
عىل البـذل وزيـارة املـرىض، وذلـك عـن طريـق تنظـيم رحـالت قـصرية يف 
مجاعات صغرية لألماكن التي يوجد فيها هؤالء الناس، فهذه الرحالت هلا 

 .)٩٨ هـ، ص١٤٠١القايض، (ميق لدى الطفل تأثري ع
إكساب التالميذ املهـارات واملعـايري االجتامعيـة الالزمـة لإلسـهام يف حيـاة  -٣

اجلامعة، وتعريفهم بالنظم االجتامعية املختلفة يف املجتمع، وتعليم التالميذ 
آداب الـسلوك االجتامعـي ورضب املثـل والقــدوة احلـسنة أمـامهم ملــسايرة 

 االجتامعـي، وااللتـزام بالنظـام وتنميـة الـضبط، والتوجيـه معايري الـسلوك
 .الذايت للسلوك
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إتاحة الفرصة للطفل لفهم البيئة املحلية والتعرف عىل مكوناهتا، ومـصادر  -٤
ــني أفــراد املجتمــع إدراكــا  ًالثــروة هبــا، بحيــث يــدرك العالقــات القائمــة ب

ل لديـه، ًواضحا، وتعويده عىل ممارسة العمـل اليـدوي، وإثـارة حـب العمـ
 ) .٤٧ص، هـ ١٤٠٥، فالته .(واحرتام العامل وتقديرهم

 .تنمية روح الوالء والشعور باالنتامء إىل املجتمع والوطن -٥
ــال،  -٦ ــدى األطف ــسلوك االســتهالكي ل ــامط ال ــة ألن ــة اجلوانــب اإلجيابي تنمي

وتعويدهم عـىل أنـامط سـلوكية ترتكـز عـىل قـيم إسـالمية وتلبيـة حاجـات 
تعـريض الطفـل خلـربات مبـارشة يف استــخدام رضورية، وذلك من خالل 

النقود عند الرشاء من مقصف املدرسة، والقيام بدور التـاجر داخـل غرفـة 
 .التعلم

معاجلة بعض السلبيات السلوكية لدى التالميذ كمظاهر العنـف والـشغب  -٧
واالعتداء عىل ممتلكات العامـة واخلاصـة وغـري ذلـك مـن أنـواع العـدوان، 

احـرتام حقـوق اآلخـرين : ربامج واألنـشطة مثـلوذلك عن طريق بعض ال
وحب العمل، واملحافظـة عـىل املمتلكـات العامـة والـوالء للـوطن واألمـة 

  .)٤٨ص، املرجع السابق (
 

 هـذه تتميز هـذه املرحلـة بـاالتزان واالسـتقرار االنفعـايل، وحتـى يـتم احلفـاظ يف
املرحلــة عــىل االســتقرار النفــيس للطفــل فإنــه ينبغــي عــىل املدرســة االبتدائيــة أن حتقــق 

 : الشعور باألمن وتسعى إىل تنمية اجلانب االنفعايل للتلميذ ولذلك من خالل ماييل
ًتشجيع التلميذ عىل التعبري عن انفعاالته تعبريا مناسبا، وإتاحة الفرصة له " -١ ً

وذلك من خالل اللعب والرسم والتمثيل، وغريها للتنفيس عن انفعاالته، 
ًمن املنشطات واهلوايات، جتنبا للتوترات العصبية التي هتدد نفـسية الطفـل 

 .)٥٥م، ص١٩٩٩زهران، (  "وتؤدي إىل انحراف سلوكه
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تنمية ثقة الطفل بنفسه من خـالل تـشجيعه عـىل املـشاركة بـالرأي، ومنحـه  -٢
حدود اآلداب العامة، واالهتامم باإلثابـة حرية التعبري واملناقشة واحلوار يف 

ــع  ــن توقي ــن ع ــا أمك ــاد م ــسلوك املرغــوب، واالبتع ــز ال ــشجيع لتعزي والت
 .العقوبات، خاصة العقوبات البدنية

توفري األمـن النفـيس للطفـل يف املدرسـة مـن خـالل عطـف املعلمـني عليـه  -٣
ــت والقمــع، ومــن أهــم وســائل  ــره مــن الكب ــه كفــرد، وحتري واحــرتامهم ل

قرار النفيس للتلميذ يف املدرسة األلعاب اجلامعية، حتى يشعر بقيمتـه االست
 .يف اجلامعة 

مالحظة ظهور أي مشكلة انفعالية أو نفسية عنـد الطفـل، واملبـادرة بحلهـا  -٤
وعالجهــا، واالســتعانة باألخــصائي أو املــرشف االجتامعــي بالتعــاون مــع 

 .)٦٢ هـ، ص١٤١٠مصطفى،  (.أولياء األمور
 

تسهم املدرسة االبتدائية بـدور كبـري يف غـرس العقيـدة اإلسـالمية الـصحيحة يف 
نفـس الطفــل، ومـساعدته عــىل فهـم مبــادئ اإلســالم بـام يتناســب مـع مــستوى نمــوه، 
ويمكن للمدرسة االبتدائية املسامهة يف حتقيق هذا اهلدف وتنمية هذا اجلانب من خالل 

 : الوسائل التالية
اإلجابة السليمة الواعية عن تساؤالت األطفال حول أمور الدين، وإشباع  -١

 .حاجتهم إىل االستطالع واملعرفة حول أمور دينهم
ربط دروس الدين باحلياة الواقعية، وعـدم االكتفـاء بـذكر األحكـام واحلقـائق  -٢

 بطريقـة عمليـة، املجردة، كذلك إتاحة الفرصة للتالميذ ملزاولة النشاط الديني
كـأداء الــصالة، وكيفيــة الوضــوء وتـدريبهم عــىل ممارســة الــسلوك اإلســالمي 

 .)٦٨هـ، ص١٤١٠احلقيل، (الصحيح يف تعاملهم مع املجتمع املدريس 
تقويــة الــوازع الــديني، ونزعــة اخلــري لــدى األطفــال، وتنميــة الــضمري  -٣
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 . وتشجيعهم عىل اإلسهام يف أعامل الرب واإلحسان والتعاون
ب املثل الصالح والقدوة احلسنة للتالميذ من قبل القائمني عىل العملية رض -٤

الرتبوية يف املدرسة، وتقديم نامذج من السلوك اإلسالمي السليم، حيث إن 
فالتـه، (ذلك من أعظم املـؤثرات الرتبويـة، وأكثرهـا فاعليـة لـدى األطفـال 

.)٥١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ص١٤٠٥
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 ̀ 
اجلـسمية ، :  التلميذ حمـور العمليـة التعليميـة، واملـستهدف منهـا يف كـل جوانبـه يعد

وإذا كانـت الرتبيـة اإلسـالمية هتـدف إىل . والعقلية، والروحية، واالنفعاليـة، واالجتامعيـة
تكوين إنسان متوازن يف شخصيته، بحيث يـتعلم أمـور دينـه ودنيـاه عـىل حـد سـواء، فأنـه 

ة مراحل نموه وخصائصها حتى جتدي الرتبية اإلسالمية معها ، جيب أن  تراعي هذه الرتبي
 .)١٧١هـ، ص ١٤٢٥عطا، (ويتحسن مستوى السلوك املرتبط بقيمها 

ومن ثم فإن أهداف التعليم االبتدائي ومدخالته وخمرجاته وعملياته ، ال يمكـن 
 . حتديدها بمعزل عن طبيعة النمو عند الطفل يف املرحلة االبتدائية

ًمكن فهم تلميـذ املرحلـة االبتدائيـة فهـام صـحيحا إال مـن خـالل مظـاهر لذا ال ي ً
نموه املختلفة اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتامعية، ألن أي عملية تعليمية هتمـل 
حاجات الطفل وميوله البد وأن تـخفق يف حتقيق أهدافها، حيـث إن اهلـدف األسـاس 

اتـه بـام لـه مـن حاجـات وميـول لكونـه حمـور للعملية التعليمية والرتبوية هـو الطفـل ذ
 .العملية التعليمية

ولن يستطيع معلم الرتبية اإلسالمية بناء شخصية تالميذ املرحلـة االبتدائيـة مـامل 
 .يكن عىل معرفة تامة بخصائص نموهم

ًومتتاز هذه املرحلة بأن الطفل يزداد نموا من النواحي اجلسمية والنفسية والعقلية 
لة السابقة، ويستطيع أن يتعلم أشياء كثرية، كام يـستطيع أن يقـوم بـبعض أكثر من املرح

الواجبـات، وأن يتحمـل بعـض املـسؤوليات، وبنــاء عـىل ذلـك جيـب أن يبـدأ بــالتعليم 
املناسب لقدراته، وأن يبدأ بالتدريب عىل القيام ببعض الواجبات التي يـستطيع القيـام 

 . بالتشجيع وبيشء من احلزم واجلديةهبا ليعتادها، لكن دون قرس أو قهر، وإنام 
كام يقرر رجال الرتبية أن األطفال يف هذه املرحلة، أو ما بـني الـسادسة والعـارشة 
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مـن العمــر يمتــازون عــن املرحلــة الـسابقة بــأهنم يــذهبون إىل املدرســة وخيرجــون عــىل 
املجتمع، ويتصلون بالزمالء ويكونون أصدقاء ويتكون عندهم قانون الـصداقة، ومـن 
ًثم ال يقبلون كل ما يقال هلم كقضية مسلمة متاما كام كانوا من قبل، وهيتمون بالصفات 
البطولية وقصص األبطال احلقيقيني ال بالقصص الومهيـة، كـام يـستطيعون حتمـل قـدر 
معني من املسؤولية، ويكون عندهم روح النزوع إىل السلوك، ويفهمـون التنـاقض بـني 

 .)٦٠ م، ص ١٩٩٩صادق، (األقوال واألفعال  
وهلذا ينبغي أن يكون املريب خري قدوة هلم ليحاكوه يف أفعالـه، وجيـب أن يتجنـب 
التناقض بني السلوك والقول، وجيـب اسـتغالل وسـيلة الثـواب والعقـاب لـدفعهم إىل 
الفضائل وحتذيرهم من الرذائل، كام جيب حتديد األفعـال الفاضـلة واألفعـال املرذولـة، 

ًل وحرام، وأن يكـون كـل ذلـك مفهومـا واضـحا يف أذهـاهنم، والتفريق بني ما هو حال ً
املرجع (وجيب أن تكون الرتبية عن طريق تطبيق ذلك يف أفعاهلم ويف حياهتم االجتامعية 

 .)٦٢السابق ، ص 
لذلك فسوف يتم تسليط الضوء عىل خصائص النمو لتالميـذ املرحلـة االبتدائيـة 

 : مع بيان بعض حاجات النمو لكل خاصية
 

تعد هـذه املرحلـة مرحلـة النمـو اجلـسمي البطـيء املـستمر إال يف هنايتهـا، حيـث 
حتـدث طفــرة يف النمـو خاصــة يف الطـول والــوزن وتطـور اإلدراك احلــيس ومتتـاز هــذه 
ًاملرحلة بالنشاط احلركـي الواضـح وزيـادة ملحوظـة  يف القـوة و الطاقـة، ومتتـاز أيـضا 
بالعديــد مــن املهــارات احلركيــة والتــي تتــضمن مهــارات مــساعدة الــذات واملهــارات 
اليدوية واملدرسية ومهارات اللعب، ومن أهم ما يتميز به الطفل يف هذه املرحلة رسعة 
استيعابه وتعلمه للحركات اجلديدة، والقدرة عىل املواءمة  احلركيـة ملختلـف الظـروف 

 .)٢٧٩ـ ٢٧٨م، ص١٩٩٩زهران (
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 : جلسميت النمو احاجا
إن هـذه احلاجـة مـن احلاجـات الفطريـة والـرضورية : أ ــ احلاجة إىل الغذاء اجليد

للتلميذ يف هذه املرحلة لينمو بشكل سليم وصحيح، ونقصه يؤدي إىل بعـض املتاعـب 
 . )٢٤٦هـ، ص١٤١٩عقل، (النفسية واحلركية والصحية 

 املتعلم  فاألطفـال الـذين يعـانون مـن لذا فإن  التغذية املالئمة هلا تأثري إجيايب عىل
سـوء التغذيــة يظهــر لــدهيم نقــص يف الرتكيـز يف الــصف، والــضعف يف الــذاكرة، وقلــة 

 .االندفاع وكثرة الرشود
يعـد النـوم مــن احلاجـات احليويـة الالزمـة لنمـو الطفــل : ب ـــ احلاجـة إىل النـوم

 مـن اجلهـود ويــتم اجلـسمي والعقـيل والنفـيس، حيـث أن عمليـة النمــو تـستنفد الكثـري
تعويض ذلك عن طريق النوم فهو حيفظ الطاقـة الالزمـة للنمـو، ويتـيح الفرصـة لبنـاء 

عقـل، (ًسـاعة تقريبـا ١٢-١٠األنسجة التالفـة وحيتـاج الطفـل يف هـذه املرحلـة مـا بـني 
 .)٢٤٨هـ، ص١٤١٩

وتتمثـل هـذه احلاجـة يف : ج ــ احلاجة إىل الرعاية الصحية والوقاية مـن احلـوادث
حافظة عىل صـحة األطفـال وحتـصينهم ضـد األمـراض والفحـص الطبـي الـدوري، امل

وتوعية التالميذ وترشـيدهم بـالطرق الـصحية للوقايـة مـن األمـراض، ومحـايتهم مـن 
،  م١٩٩١، حـسني .(التعرض لإليذاء البدين أو العقاب اجلسمي يف أي صورة من الـصور

 ) .١٢٣ص
ط بحــاجتهم الــشديدة إىل احلركــة أمــا حــاجتهم إىل الوقايــة مــن احلــوادث فريتــب

  .)٣٠٨م ، ص١٩٨٩منصور، (واللعب، مما قد يعرضهم  إىل احلوادث والكسور 
 

يف هنايــة هــذه املرحلــة يــصل الطفــل إىل حــوايل نــصف إمكانيــات نمــو ذكائــه يف 
زهـران، (املستقبل، وتتميز لديـه القـدرات اخلاصـة مـن الـذكاء والقـدرة العقليـة العامـة 

 .)٣٧٦م، ص١٩٩٩
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أما التفكري يف بداية هذه املرحلة يكون من نوع التفكري احليس، غري أنه يـستمر يف 
النمو حيث يظهر يف هناية هذه املرحلة قدرة الطفل عىل التفكري املجرد الذي يقوم عـىل 
استـخدام املفاهيم واملدركات الكلية، ويستطيع التفـسري بدرجـة أفـضل مـن ذي قبـل، 

رك العالقات، ويمكن القول بأن األطفال مابني السابعة حتى الثانية عرشة قادرون ويد
 . عىل مجيع أشكال التفكري ماعدا َالتفكري العلمي

ويف هذه املرحلة يفضل الطفل التذكر القائم عىل الفهم، حيث يبذل جهدا أقل يف 
 املنطقـي مـع إدراك حفظ املادة املفهومة من غري املفهومـة، وتـزداد قدرتـه عـىل التفكـري

 .العالقة بني األشياء واملواضيع من بداية املرحلة
 : حاجات النمو العقيل

من أهم حاجات النمـو العقـيل احلاجـة إىل االسـتطالع و االستكـشاف، و تعتـرب 
هــذه احلاجــة مــن أهــم احلاجــات الالزمــة للنمــو العقــيل، وتتــضح يف ميــل الطفــل إىل 

هــ، ١٤١٩عقـل، (هلا، كام يلجـأ إىل املزيـد مـن األسـئلة اكتشاف بيئته ومجع املعلومات حو
 .)٢٥٨ص

وإلشباع هذه احلاجة جيـب تـوفري املثـريات واخلـربات الرتبويـة املناسـبة، وتنميـة 
حـب االسـتطالع لـدى التالميـذ، وتــشجيع استكـشاف البيئـة املحليـة، واإلجابـة عــىل 

ة األسـئلة واسـتيعاب تساؤالت األطفال، وتعليمهم كيف وملاذا، وتدريبهم عىل صياغ
 .)٥٠م، ص١٩٩٩زهران، (اإلجابة  

ــل إىل  ــة الطف ــباع حاج ــهام يف إش ــن اإلس ــة م ــة االبتدائي ــتمكن املدرس ــى ت وحت
االستكشاف وحب االستطالع، جيب أن تتهيأ هلا اإلمكانيات التي تساعدها عىل ذلـك  

 .تلفةاملكتبات املدرسية، واملختربات، والورش، والوسائل التعليمية املخ: مثل
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يزداد احتكاك الطفل يف هذه املرحلة بجامعات الكبار مـن ناحيـة، وبأقرانـه مـن "
ناحية أخرى، مما يساعد عىل تكوين شخصيته، بحيث يعرف املزيد من املعـايري والقـيم 

م ، ١٩٩٩زهـران، ("واالجتاهات، والصواب واخلطأ، وهيتم بالتقييم األخالقـي للـسلوك
 .)٦٤ص

ــا،  ــع، حيــث يكــون اللعــب مجاعي ــة نمــو اجتامعــي رسي وحيــدث يف هــذه املرحل
وبالتدريج يكون للطفل أصدقاء، ويتعلم بعـض العـادات عـن طريـق اللعـب، وتكثـر 
الصداقات عن ذي قبل، ويزداد عنده يف هذه املرحلة الـشعور باملـسؤولية االجتامعيـة، 

 .ويطرد نمو االستقالل لديه
يقل العدوان والشجار، ومتيل الزعامة يف هذه املرحلة إىل الثبات ويف هذه املرحلة 

 .النسبي
،                                  ويتوحــد الطفــل مــع الــدور اجلنــيس املناســب، وتتــضح عمليــة التــنمط اجلنــيس

ويقصد بذلك التوحد مع شخصية نفس اجلنس، واكتـساب صـفات الـذكورة بالنـسبة 
  . )١٧١هـ، ص١٤٢٥عطا، (بالنسبة لإلناث للذكور وصفات األنوثة  

 : حاجات النمو االجتامعي
ًينبغي للتلميذ أن تتوفر بعض اجلاجات حتى ينمو نموا اجتامعيا جيدا ومنها ً ً : 

املناشط التي تساعد التالميذ عىل التعلم مع مراعاة احتياجات هؤالء  توفري -١
  .املامرسة واللعب والعمل اجلامعي التالميذ من خالل

إىل الرعايـة والتقبـل واحلنـان  توفري اجلو االجتامعي، وإشباع حاجة الطفـل -٢
  .من قبل األرسة واألقران

الوالـدين والطفـل كوقايـة مـن حـدوث االضـطرابات  حتسني العالقـة بـني -٣
 .النفسية

 .مثل التعاون واحرتام اآلخرين تقوية امليل االجتامعي -٤
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ــة ال -٥ ــليمة وكيفي ــربات اجتامعيــة س ــل بخ ــداد الطف ــرصف يف املواقــف إم ت
  .االجتامعية املختلفة

 .عىل حتمل املسؤولية االجتامعية أمهية الرحالت واملعسكرات والتدريب -٦
ــري عــن أفكــارهم يف صــورة جمموعــات  -٧ مــشاركة التالميــذ زمالءهــم للتعب

صــادق، (.صــغرية، ألن هــذا مــن شــأنه أن ينمــى الثقــة بــالنفس واملــسؤولية
 .)٢٧٥م، ص١٩٩٩

 
إن مثريات االنفعال ومنبهاته تــختلف مـن مرحلـة إىل أخـرى، واخـتالف أنـامط 
التعبري واالستجابة عن هذه االنفعاالت تبعـا لـذلك تــختلف أيـضا بحـسب املواقـف 

 .التي يمر هبا الطفل
ومتتاز حياة الطفل االنفعالية يف هذه املرحلة باالستقرار والثبات، فتتجه انفعاالته 

ــضبط إىل اهلــد وهنــا يكتــسب . )٣٨٣م، ص١٩٨٩منــصور، وعبــد الــسالم، (وء واالتــزان وال
 .ّالطفل دافعا قويا نحو تعلم ضبط تعبرياته اخلارجية النفعاالته

ويف بدايــة هــذه املرحلــة حيــاول الطفــل إشــباع حاجتــه بطريقــة بنــاءة بعيــدة عــن 
 . )٢٢٣م، ص١٩٩٩زهران، (الغضب 

لص من عادات الطفولة ، ولذلك يـزداد لديـه ويف هناية هذه املرحلة حياول التـخ
 .االستقرار والثبات االنفعايل، وتسمى هذه املرحلة بمرحلة الطفولة اهلادئة

ويف هذه املرحلة تنمو االجتاهات الوجدانية وتتكون  العواطـف، ويبـدي الطفـل 
احلب وحياول احلصول عليه بكافة الوسائل، وحيب املـرح ويفهـم النكتـة ويطـرب هلـا، 

تحسن عالقته االجتامعية مع اآلخرين، ويقاوم النقد من اآلخرين يف حني أنـه يميـل وت
 ًإىل نقد اآلخرين، ويكون الطفل يف هذه املرحلة أيضا أكثر إدراكا للقيم وأكثر متثيال هلـا 

 .)٢٢٣م، ص١٩٩٩زهران، (
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 : حاجات النمو االنفعايل
إن التلميذ حيتاج إىل الـشعور بـاألمن والطمأنينـة واالنـتامء :  ــ احلاجة إىل األمن١

إىل مجاعة الرفاق سواء يف البيت أو املدرسة، كام حيتاج أن يشعر باحلامية من كل العوامل 
اخلارجية املهددة يف حارضه ومـستقبله، وإن افتقـاده للـشعور باألمـان يـؤدي إىل سـوء 

انحــراف الــسلوك، والــشعور باإلحبــاط التوافــق النفــيس واالجتامعــي، كــام يــؤدي إىل 
ــق،  ــرصاع والقل ــون "وال ــصبيني واجلــانحني يكون ــات أن الع ــام أوضــحت  الدراس ك

م، ص ١٩٩٩زهـران، ( " مدفوعني بدرجة كبرية للبحث عـن إشـباع حاجـاهتم إىل األمـن
٢٩٥(. 

ًلذا فالبد من إشباع هـذه احلاجـة لـدى األطفـال جتنبـا للحرمـان، وتـوفري األمـن 
م، وعدم تـخويفهم والقسوة عليهم، وإشعارهم باألمن وإتاحة الفرصـة هلـم النفيس هل

 .للتعبري عن انفعاالهتم ومشاعرهم
إن احلب من أهم احلاجات االنفعالية التـي يـسعى الطفـل :  ــ احلاجة إىل احلب٢

إىل إشباعها، فاحلب املتبادل بينه وبني اآلخـرين، وشـعوره بأنـه مرغـوب فيـه رضوري 
ية، وفقدان هذه احلاجة جتعله يشعر باخلوف والقلق، وقد يدفعه ذلك إىل لصحته النفس

 .)٢٩٦املرجع السابق ، ص (االنخراط يف مجاعات منحرفة 
ًوقد أكدت البحوث املختلفة أن حرمان الطفل من احلب يرتبط ارتباطا واضـحا  ً

لثقة بزيادة أعراض القلق الرصيح لديه، كزيادة املخاوف، واضطراب النوم، وضعف ا
يف النفس، ولكن هذا ال يعني اإلرساف يف إظهار احلب للطفـل وقـضاء كـل حاجاتـه، 

فهمي، (فاإلفراط يف إظهار احلب شأنه شأن احلرمان، كام ينمي يف الطفل صفات األنانية 
وال شك أن االعتدال يف حمبة الطفل والتعلق بـه مـن أفـضل العوامـل . )٢٧هـ، ص١٤١٧

 .لصحته النفسية
السنة النبويـة املطهـرة بـالكثري مـن األحاديـث الـرشيفة الداعيـة إىل ولقد حفلت 

إظهار احلب واملودة والرمحة لألبناء، ومن ذلـك مـا روي عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه 
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َّقبل رسول اهللا : قال  احلـسن بـن عـيل وعنـده األقـرع بـن حـابس صـىل اهللا عليـه وسـلمَ
ً الولد ما قبلت منهم واحـدا، فنظـر إليـه إن يل عرشة من: ًالتميمي جالسا، فقال األقرع

صــحيح البخــاري، ( »مــن ال يــرحم ال يــرحم«:  ثــم قــالصــىل اهللا عليــه وســلمرسـول اهللا 
 )٥٠٨، ص٥٩٩٧هـ، رقم احلديث ١٤٠٧
حيتــاج الطفــل يف هــذه املرحلــة إىل الــشعور :  ــــ احلاجــة إىل احلريــة واالســتقالل٣

 .باحلرية واالستقالل، مما يزيد ثقته يف نفسه
وتالميذ املدرسة االبتدائيـة لـدهيم رغبـة قويـة يف االسـتقالل، كـام يـستاؤون مـن 

ــني الطفولــة املبكــرة وتــشكل . احلاميــة الزائــدة مــن قبــل الوالــدين، ويربطــون بينهــا وب
ًاملامرسات الوالدية واملدرسية دورا كبريا يف تنمية هذه االستقاللية أو إعاقتهـا  منـصور، (ً

 .)٤١٦م ، ص١٩٨٩
ــذا ين ــن واحلــب ل ــني حاجــة الطفــل إىل األم ــدان واملربــون ب ــط الوال بغــي أال خيل

واحلامية، وحاجتـه إىل احلريـة واالسـتقالل، والنجـاح يف تربيـة األطفـال يكـون بتـوفري 
األمن هلم، والتدرج يف إعطـائهم احلريـة، وإفـساح املجـال للمغـامرة واالكتـشاف، ممـا 

 .)٨١، صهـ١٤١٣شفشق ، (يساعد عىل نموهم واستقالهلم 
ويمكن أن تسهم املدرسة االبتدائية يف إشباع هذه احلاجة من خالل منح الفرصة 
للتالميذ للتعبري عن آرائهم وانفعاالهتم، واحرتام شخصياهتم املستقلة، وعدم الرتكيـز 
عىل مواطن الضعف لدهيم، وهتيئة الفرص ملامرسة املـسؤولية، عـن طريـق املـشاركة يف 

ثقافيـة والـرحالت اجلامعيـة، مـع احلـرص عـىل تـدريبهم عـىل النشاطات الرياضـية وال
االلتزام بالنظـام واحـرتام حقـوق اآلخـرين وممتلكـاهتم، وأن احلريـة ال تعنـي التـسيب 

 .وإزعاج اآلخرين
ــذات٤ ــة واحــرتام ال ـــ احلاجــة إىل املكان ــاالحرتام :  ـ حيتــاج الطفــل إىل الــشعور ب

انة املرموقة التي تعزز ذاته وتأكد أمهيتها، ًوالتقدير، وهو يسعى دائام للحصول عىل املك
فإذا كانت هذه التقديرات واألحكام إجيابية، يتكون لدى الطفل مفهوم إجيـايب للـذات 
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 .)٢٧٦م، ص ١٩٩٩صادق، (
ويمكن إشباع هذه احلاجـة مـن خـالل تـشجيع الطفـل والثنـاء عليـه إذا أحـسن، 

 .واعتزازه بنفسهوتوجيهه وإرشاده عىل انفراد إذا أخطأ لصون كرامته 
 

يعترب النمو اللغـوي يف هـذه املرحلـة بـالغ األمهيـة بالنـسبة للنمـو العقـيل والنمـو 
االجتامعي والنمو االنفعايل، حيث يالحظ عىل الطفـل يف هـذه املرحلـة النمـو اللغـوي 

 .يش آخرالرسيع الالفت للنظر، حيث أن تعلمه للغته األصلية ال يعادله تعلم أي 
وتعترب هذه املرحلة هي مرحلة اجلمل املركبة الطويلة املشاهبة إىل حـد كبـري للغـة 

 .الكبار، ويف هناية املرحلة ينزع الطفل إىل استـخدام اجلمل القصرية والدقيقة
ــضادة، وإدراك  ــامت املرتادفــة واملت ويف هــذه املرحلــة يــستطيع الطفــل إدراك الكل

 .الصدق واألمانة والعدل واحلرية واحلياءالكذب و: معاين املجردات مثل
أما النطق فإن إجادة الطفل له يقـرتب مـن مـستوى نطـق الراشـد ويف هنايـة هـذه 

 .)٢٦٣موص١٩٩٩زهران، (املرحلة تشاهد عنده طالقة التعبري واجلدل املنطقي 
 : حاجات النمو اللغوي

 .من خالهلاالفهم  تدريب التالميذ عىل إجادة القراءة الصامتة، وعىل رسعة -١
العلميـة  تشجيع التالميذ من خالل توفري جمموعـة مـن القـصص والكتـب -٢

 .واالجتامعية الشيقة لتدفعه إىل القراءة والتحصيل الذايت
اللغوي سواء يف الفصل أو يف الكتب املقررة، فال يقترص عـىل  تنوع النشاط -٣

 .إىل النشاط اللغوي اجلامعي األداء الفردي بل يمتد
 .لميذ يف هذه املرحلة باملكتبةتوثيق صلة الت -٤
ــن -٥ ــد م ــدرج يف عــرض اجلدي ــاهتم والت ــشائعة يف بيئ ــف املفــردات ال  توظي

  .األلفاظ، مما هو بعيد إىل حد ما عن خربهتم املبارشة
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الشفوي لدى التالميذ؛ ألهنا اخلطوة الطبيعية التـي متهـد  تربية ملكة التعبري -٦
األطفال أن يسلك طريقا وسطا املعلم يف أثناء حتدث  للتعبري الكتايب، وعىل

قيد وال رشط وال حيملهم عىل الفـصحى  فال يرتكهم يتحدثون بالعامية بال
ـــــزل وغـــــريه مـــــن األمـــــاكن ـــــسمعوهنا يف املن  .العامـــــة وهـــــم ال ي

 .)٨٤ ــ ٨٣هـ، ص١٤١٣شفشق، (. ًاإلصالح من لغة التالميذ تدرجييا
 

يني يف مرحلة الطفولة املتأخرة، ومع تقدم الطفـل يف العمـر يتطور نمو الطفل الد
ومع ارتفاع مستواه العقيل يتجه الـشعور الـديني ويقـرتب مـن املنطـق والعقـل، ويتـأثر 
الطفل يف هذه املرحلة بالبيئة االجتامعية التي يرتبى فيها، فـإن كانـت بيئتـه متدينـة نـشأ 

قش والديه وأساتذته يف األمور الدينيـة وينا.)٢٩٤م، ص١٩٩٩زهران، (عىل ما تربى عليه 
 .وحياول احلصول عىل إجابات عن بعض األسئلة

ويرتبط نمو الشعور الديني عند الطفل بالنمو اخللقي، ففـي هـذه املرحلـة تتحـد 
االجتاهات اخللقية الـسائدة يف أرستـه ومدرسـته وبيئتـه االجتامعيـة ومـع النمـو يقـرب 

زهـران، (خللقـي للراشـدين الـذين يعـيش بيـنهم السلوك اخللقـي للطفـل مـن الـسلوك ا
 .)٢٩٥م، ص١٩٩٩

ويف هذه املرحلة يدرك الطفل مفاهيم خلقيـة مثـل الـصدق، ويامرسـها كمفـاهيم 
تـختلف عن التطبيق األعمى للقواعـد واملعـايري، ويف هنايـة هـذه املرحلـة يالحـظ نمـو 

 .)٢٩٥م، ص١٩٩٩زهران، (الضمري والرقابة الذاتية عىل السلوك النسبي 
إن احلاجة إىل التدين هي حاجة فطرية، وهذه احلقيقة قد قررها القرآن الكريم، 

¤  ¥  ¦       ﴿: ووضحها الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، قال تعاىل

  ¹    ̧  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§
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¿  ¾  ½             ¼  »  º﴾ ] سورة الروم .[ 
مـا مـن مولـود إال يولـد عـىل «: اهللا عنـه أن رسـول اهللا قـالوعن أيب هريـرة ريض 

الفطرة، فأبواه هيودانه أو يمجسانه، كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيهـا مـن 
 فطرة اهللا التي فطر النـاس [اقرأ إن شاءت :ثم يقول أبو هريرة ريض اهللا عنه» جدعاء؟
 .)١٧٩٢   ص١٣٥٨ث، رقم احلدي٤، ج١٤٠٧صحيح البخاري، ( ].عليها

هبا أن الطفل يولد عىل فطرة التوحيـد وعقيـدة اإليـامن بـاهللا،  فمن األمور املسلم 
وعــىل الطهــر و الــرباءة، فــإذا هتيــأت لــه الرتبيــة الواعيــة والبيئيــة االجتامعيــة الــصاحلة 

 .َواملؤسسة التعليمية املؤمنة نشأ الطفل عىل اإليامن الراسخ واألخالق الفاضلة
 .اجة إىل التدين يف جلوء الفرد إىل خالقه عز وجل عند حمنته ومعاناتهوتظهر احل

وجيــب تنميــة وإشــباع هــذه احلاجــة لــدى التالميــذ يف هــذه املرحلــة مــن خــالل 
تعويدهم عىل الصالة واملحافظة عليها، وتشجيعهم عىل حفظ وتـالوة القـرآن الكـريم 

ــاهللا وحــب الرســول  ــامن ب ــه وســلموغــرس اإلي ــصــىل اهللا علي ــة  من ذ الــصغر واإلجاب
الصحيحة الوافية واملناسبة عن األمور الدينية وقبل كل هذا جيب رضب املثل الصالح 
والقدوة احلسنة لألطفال يف األرسة واملدرسة من خالل تقديم نـامذج للـسلوك الـديني 

 .السليم
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 : ويتضمن
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ًإن اجلانب االعتقادي جانب مفروض عىل املؤمن شامال اإليـامن بـاهللا ومالئكتـه 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر، فيعيش عىل هدى من ربه ملتزما بام جاء يف كتاب اهللا تعاىل 

 .)١١١م، ص ٢٠٠٦املعايطه، (
ة نزعـــة التـــدين؛ فاإلنـــسان مفطـــور عـــىل ولقـــد أودع اهللا يف الطبيعـــة اإلنـــساني

التساؤالت عن اخلالق واملوت والبعث، وعن العامل و رس وجوده و الغاية التي ستنتهي 
إليها حياته، والتدين أساس فطري بمعنى وجود استعداد وقابلية وميل إىل البحث عن 
ن ّاخلـالق، وهــذا يعــرب عــن حاجــة أساسـية مــن حاجــات اإلنــسان، ال تــتم ســعادته دو

 .حتقيقها
ومن أهداف الرتبية االعتقادية لتلميذ املرحلة االبتدائيـة متّكـن اإليـامن يف قلبـه و 

 .رسوخه و تبصريه بآيات اهللا
ومن أهم جوانب الرتبية االعتقادية لتلميذ املرحلة االبتدائية  العمل توجيهه نحو 

 يف كـل يشء مـن التفكر فيام حوله من خملوقات اهللا ؛ حيث يستطع رؤية أدلة وجود اهللا
ـــول اهللا تعـــاىل  ـــا ق ـــه ومنه üx  ﴿:حول sùr& tbrãç ÝàY tÉ ín<Î) È@Î/ M}$# y# øã ü2 ôMs)Î=äz ÇÊÐÈ ín<Î) ur 

Ïä !$uK ¡¡9$# y# øã ü2 ôMyèÏùâë ÇÊÑÈ ín<Î) ur ÉA$t6 Ågø:$# y# øã x. ôMt6 ÅÁ çR ÇÊÒÈ ín<Î) ur ÇÚöëF{ $# y# øã x. ôMysÏÜßô 

ÇËÉÈ ﴾]٢٥٥هـ، ص١٤١٣ياجلن، (]الغاشية(. 
 

يعد اجلانب االعتقـادي لتلميـذ املرحلـة االبتدائيـة مـن أهـم اجلوانـب يف تكـوين 
ــيس واألخالقــي . شخــصيته وبنائهــا ــامن  أثــر واضــح عــىل النمــو النف ــك ألن لإلي وذل
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ــصحي ــايل وال ــيل واالنفع ــي والعق ــذ املرحلــة . واالجتامع ــصحيحة لتلمي ــدة ال فالعقي
وهـي تـسيطر عـىل . ئية أساس الفكرة املستقيمة والرأي السديد واخللق الفاضلاالبتدا

وكلام زاد متكنها يف نفس تلميـذ املرحلـة االبتدائيـة قـوي أثرهـا، وازداد . أقواله وأفعاله
ًالتلميذ اندفاعا هبا حتى تصبح مثال أعىل له فتحمله عىل تـخطي العقبات التي تواجهه،  ً

 . يقوى بقوهتا، ويضعف بضعفهافكل عمل مرتبط بعقيدة، 
ّوقد بني القرآن الكريم يف أكثر من موطن أن عقيدة التوحيد توحد نوازع 
: ًاإلنسان وطاقاته النفسية، ونجد ذلك جليا يف هذا املثال القرآين الرائع، قال تعاىل

﴿   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë﴾] سورة الزمر.[ 

قد ربط القرآن الكريم اجلانب االعتقادي ببقية جوانب مكونات الشخصية و
ربط اجلانب االعتقادي باجلانب العقيل، كام يف قوله : والشواهد عىل ذلك كثرية، مثل

o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  ﴿: تعاىل
z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p﴾] سورة آل عمران[ ،

6  7  8  9  :  ﴿: ه باجلانب االجتامعي، قال تعاىلومنها ربط

واجلانب االنفعايل، قال ]. سورة املاعون [﴾;  >   =  <  ?
]. سورة البقرة [﴾<  ?    @  H     G       F    E  D     C  B  A﴿: تعاىل

واحلقيقة أن اجلانب االعتقادي من أهم صفات الشخصية املؤمنة، ألنه يعد من الكرامة 
ّصة التي كرم اهللا هبا اإلنسان املؤمن وفضله عىل غريه، ألن هناك كرامتني، كرامة اخلا ّ

  _  `        f  e  d   c  b  a  ﴿: ّعامة جلميع ذرية بني آدم، قال تعاىل
p  o  n  m  l   k  j  i  h  g﴾]  سورة

  . ]اإلرساء
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  I  H     G  F  E  K  J﴿: ، قال تعاىل وكرامة خاصة لعباده املؤمنني
[  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L﴾ 

، وهذا اجلانب من أرشف وأفضل ما يمتدح به الفرد، وقد امتدح ]سورة احلجرات[
¢  £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  ﴿: احلق سبحانه الفتية الذين قال فيهم
 .)٢٢٠-  ٢١٩هـ، ص  ١٤١٨الغامدي، (] سورة الكهف [﴾»  ¬  ®  ¯

ا سبق يتضح أن إيامن تلميذ املرحلة االبتدائية بـاهللا يرتتـب عليـه آثـار من خالل م
 : تربوية عظيمة يف النواحي النفسية واخللقية واالجتامعية وتتمثل يف اآليت

احلصول عىل االستقرار النفيس ؛ ألنه يتوجه بالعبادة والدعاء إىل اهللا الـذي  -١
 .رباتهخلقه وخلق هذا الكون الذي يعيش فيه ويستفيد من خ

 .ًالشعور باالطمئنان نتيجة إليامنه بحياته وأموره كلها بيد اهللا تعاىل -٢
 .الشعور بقوته وعزته وكرامته -٣
 ) .٢٢٠ص، املرجع السابق   ( اإلحساس باحلرية واملساواة والعدالة -٤

 : يسهم معلم الرتبية اإلسالمية يف حتقيق اجلانب اإليامين والعقائدي بام ييل
 تربوي؛ فالبيئة االجتامعية هلا أثرهـا الفعـال يف تنميـة تكوين مناخ اعتقادي -١

إيامن الفـرد أو إضـعافه؛ حيـث ال يعـيش االعتقـاد وال ينمـو إال إذا هيـأ لـه 
 .املجتمع أسباب احلياة والنمو

استـخدام األدلة يف دعم عقيدة التلميذ، فقد عرض القـرآن الكـريم عقائـد  -٢
 وسـيلة يف دعـم عقيـدة اإلسالم عـن طريـق احلجـة والربهـان، وهـذه خـري

 .اإليامن وغرسها يف نفوس التالميذ
تزويد التلميذ باملعـارف واألفكـار الـصحيحة عـن العقيـدة؛ حتـى يتحقـق  -٣

إيامن راسخ وصحيح يف نفـوس التالميـذ فاملعرفـة بالـيشء مطلـب أسـاس 
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 .)٢١٧هـ، ص ١٤١٨الغامدي، (. جلميع املعتقدات واألعامل واملناشط
اإلسالمية وخصائصها، ومقارنتها باألديان األخرى، إبراز حماسن العقيدة  -٤

وصــد األســباب التــي يمكــن تــؤثر يف عقائــد التالميــذ وتكــوين اســتعداده 
 .للدفاع عن عقيدته، وما يثار حوهلا من شبهات

تكوين الرغبة يف االعتقاد، وهي ال تقل أمهية عن األدلة النظرية يف ترسيخ  -٥
كن كافية يف جعـل الفـرد يعتقـد مـا مل هذا اجلانب، بل إن األدلة وحدها مل ت

 .حتى لو استـخدم معه أدلة عقلية خارقة، يكن لديه رغبة يف االعتقاد 
إرشاد التلميذ إىل املظاهر الدينية وتكرارها يف أوقاهتا ؛ ألن للعبادات أثرها  -٦

ــه العقيــدة مــن أكــرب  الواضــح يف تنميــة إيــامن الفــرد، والعمــل بــام تــوحي ب
ــل يف تعزيــز ا ــد بالطاعــة، ويــنقص العوام ــدة وبقائهــا، واإليــامن يزي لعقي

ّاتباع الطرق والوسائل الفعالـة التـي تـريب اإليـامن . ويضيف آخر. باملعصية
. القوي احلي النابض باحليوية، والـدافع إىل الـسلوك اإلسـالمي الـصحيح

 .ّوالبعد عن طريقة التلقني الصوري الذي يكون إيامن تقليدي باهت
 . العقيدة اإلسالمية اإلجيابية واملؤثرة عىل السلوكالرتكيز عىل جوانب -٧
 .)٢٨٨هـ، ص ١٤٠١ياجلن، (. استـخدام احلقائق العلمية احلديثة لإلقناع -٨
 .تكوين عاطفة قوية دافعة إىل السلوك بموجب اإليامن -٩
بيان حاجة التلميذ الدائمة إىل اهللا عىل أسـاس أن األمـور بيـده تعـاىل ، وأن  -١٠

 .ذلكمجيع األرزاق بيديه ك
ــا يف  -١١ ــار عنه ــة الغب ــذ وتــصحيحها، وإزال ــدة يف نفــوس التالمي ــت العقي تثبي

هــ، ١٤٢٢مـدكور، (نفوسهم، وذلك بإتبـاع شـتى الوسـائل الرتبويـة احلديثـة 
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 .)٢٢٦ص
 

العقل هو أهم الطاقات اإلنسانية يف نظر اإلسـالم؛ فجميـع أركـان اإليـامن مبنيـة 
وهو الذي يميز اإلنسان عـن سـائر الكائنـات األخـرى، فعـن . قل وقناعتهعىل فهم الع

كـام "طريق العقل يدرك اإلنسان احلالل واحلرام والـصواب واخلطـأ واحلـق والباطـل، 
ــدة وأركاهنــا ــامل العقي ــد مع ــة وحتدي ــة يف اإلســالم بوضــوح الرؤي ــاة العقلي ــاز احلي " متت

 .)٤-١هـ، ص١٤٢٠العيسوي، (
القرآن الكريم من حيث الوظيفة واآلثار التي يقوم هبـا وهـي ولقد ذكر العقل يف 

ّالتعقــل والتــذكر، والتفّكــر، والتــدبر؛ ألن اهللا تعــاىل أودعــه يف كيــان اإلنــسان ليكــون " ّ
ًمبعث أفكاره، ومرشد وقائد مسريته يف احلياة الدنيا، ومميـزا بـني اخلـري والـرش واهلـدى 

 )٢٩-  ٢٨هــ، ص ١٤٢٥اخلطيب، ("وحكمته والضالل، والعقل رس من أرسار اهللا وعلمه 
وبني أن عدم السمع والتعقل والنظر بحكمـة يف األمـور، سـبب لالنحـراف والـضالل 

ــق  اهللا  تعــاىل ½  ¾        ¿       Å             Ä  Ã    Â         Á  À  ﴿: قــال اهللا تعــاىل. واإلبعــاد عــن طري
È        Ç   Æ﴾ ]وقــال تعــاىل]ســورة امللــك ، :﴿    x  w  v  u  t  s  r  

|  {  z  y﴾  ]سورة األنفال.[ 

تلك امللكة التي وهبهـا اهللا لإلنـسان ليفكـر هبـا، والتـي هبـا ": ّويعرف العقل بأنه
ّكرمه اهللا عىل سائر املخلوقات، وميزه هبا عليهم، وجعلها مناط التكليف، وهبا يـتمكن 

ًرتقيا مـن درجـة إىل درجـة أخـرى، اإلنسان من أن يصل إىل درجات أعىل يف املعرفة، م
 .)١١٧هـ، ص١٤٢٠النحالوي، ( "وحيقق بذلك احلضارة والرقي عىل وجه األرض

األداة التي نستطيع بواسطتها أن نربط ونبـني ونحـدد ": ّكذلك يعرف العقل بأنه
هـــ، ص ١٤٢٦أبــو رزق، ( "ونعـني العالقــات املنطقيــة بـني األفكــار واألشــياء واألحـداث
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ّه أداة التعقل والوعي واملعرفة، أي األداة احليوية التـي نـستطيع بوسـاطتها كام أن. )١١٩
ٍأن نكون عىل وعي بذاتنا وأن نحس ونشعر بوجودنا، وأن نعـرف ونتعامـل مـع احليـاة 

ً فكرا وسلوكا –والكون والوجود  ً طبقا ملـا هـو يف صـالح الكـائن احليـوي أو النظـام –ً
 .هالطبيعي وحيافظ عىل بقائه واستمرار

والعقــل مــن أهــم مكونــات شخــصية تلميــذ املرحلــة االبتدائيــة، فبالعقــل يقــوم 
 .التلميذ بمختلف عملياته العقلية، مثل عملية التعلم والفهم

أنه أحد الرضوريات اخلمس التي يرى الفقهـاء أن "وما يدل عىل أمهيته لإلنسان 
وهي حفظ الدين وحفظ أحكام الرشيعة اإلسالمية تقوم عىل محايتها واملحافظة عليها، 

النفس، وحفظ املال، وحفظ العرض، وحفظ العقل، حيث جعله أداه الفهـم والتمييـز 
 .)٤١٨ هـ، ص ١٤١٨الغامدي، ("والتفكري واملعرفة 

 
العقل من أهم مكونات الشخصية ، فبالعقـل يقـوم اإلنـسان بمختلـف عملياتـه 

لية اإلدراك والتعلم والـرتف والفهـم والتــخيل، والعقـل هـو أسـاس العقلية، مثل عم
ــايش  ــادة، واملعاملــة، والتع ــف يف اإلســالم يف جمــاالت عــدة، يف العقيــدة، والعب التكلي
السليم يف املجتمع والطبيعـة، ويف جمـال العمـل واإلنتـاج، وبنـاء احلـضارات، وكـشف 

 .العديد من قوانني الكون وأرساره، واالستفادة منها
 إعداد التلميذ ؛ بحيث يكون سليم التفكري، ولديه القدرة "والرتبية العقلية تعني

عىل االستقالل عن اآلخرين، و فهم البيئة املحيطة به والتفاعل اإلجيايب معها، و حسن 
أبـو (" التقدير لألمور واحلكم عىل األشياء، واالستفادة من خرباته وخـربات اآلخـرين

 .)٢٥٥هـ، ص١٤٢٨جادو، 
ــة  ــق النمــو العقــيل مــن أهــم أهــداف املدرســة االبتدائيــة يف اململكــة العربي وحتقي
السعودية، وهي تسعى لتحقيقه لتالميذها وذلك عن طريق متكينهم من أدوات املعرفة 

 .األساسية؛ كالقراءة والكتابة، والرياضيات، وطرق التعبري
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الـتعلم املتواصـل وهتتم الرتبية اإلسالمية بسالمة العقل مـن اآلفـات عـن طريـق 
 .)٤٢٠ هـ، ص ١٤١٨الغامدي،  (.ًوترك األوهام اخلاطئة يف شؤون الدين والدنيا معا

يسهم معلم الرتبية اإلسالمية يف حتقيق النمو العقيل للتالميذ يف املرحلة االبتدائيـة 
 : عن طريق 
إرشادهم لوقاية العقـل مـن أسـباب األمـراض العقليـة األسـاليب املؤديـة  -١

 .لعقيلللتـخلف ا
تنميــة القــدرات العقليــة، وتــدريب العقــل عــىل منهجيــة التفكــري املنطقــي  -٢

 .اإلسالمي للوصول إىل احلقائق املادية واملعنوية
تكوين عقلية علمية ابتكارية، ومؤمنة هبا ينظر التلميذ إىل دنيا العلوم ، وهبا  -٣

 .يرى أدلة اهللا
وتكــوين روح تـدريب العقــل عــىل حــل املـشكالت الفرديــة واالجتامعيــة،  -٤

 .االلتزام بالعلم، وتكوين الشعور باملسؤولية العلمية
تنمية امليول اإلجيابية نحـو الـتعلم وطلـب العلـم باسـتمرار، وبيـان طريقـة  -٥

 .دراسة احلقائق واملعارف التي يوجه اإلسالم املتعلمني إليها
تكوين عقلية حكيمة، هبا يبحث التلميذ عن احلكمـة يف املخلوقـات وعـن  -٦

 يف مبادئ الدين، وعن الترصفات السلوكية احلكيمـة يف العالقـات احلكمة
ــاء شخــصيته ــذ وبن ــة التلمي ــة يف تربي ــة مهم ــة؛ فاحلكم ــاجلن،  (.االجتامعي ي

  .)٧٥-٧٤هـ، ص ١٤٢٤
االعتناء بصحة عقول التالميذ، برعايتها وتقديرها حق قدرها، حتى يبقـى  -٧

أبـو (وهلم ناضـجة ًتفكريهم سـليام وذاكـرهتم قويـة، وأذهـاهنم صـافية وعقـ
 .)٢٥٦هـ، ص ١٤٢٨جادو، 
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العمل عـىل تكـوين فكـر التالميـذ بكـل مـا هـو نـافع مـن العلـوم الـرشعية  -٨
ًوالثقافية والعلمية، حتى ينضج التلميذ فكريا وعلميا وثقافيا ً ً. 

تنمية عقل التلميذ عن طريق حث التلميذ نحو الدقة يف التفكـري والتأمـل،  -٩
اره وآياته وخملوقاته، والبعد عن اإلتباع األعمى، ّوالتعرف عىل اهللا تعاىل بآث

 .)١١٩هـ، ص ١٤٢٠النحالوي، (وطلب الدليل واملعرفة اليقينية 
 .)١٢٧هـ، ص ١٤٢٦أبو رزق، (تنمية دافع حب االستطالع ودافع التحصيل  -١٠
مساعدة التالميذ عىل نمو عقـوهلم عـن طريـق تزويـدهم بـالعلوم املختلفـة  -١١

 .)٨م ، ص١٩٩٨فايد، (ن مستواه التي تريب العقل وترفع م
 : ويضيف أبو العينني بعض إسهامات املعلم يف تنمية اجلانب العقيل ما ييل

ًتنمية التلميذ فكريا بحيث يكون إنسانا عابدا صاحلا  -أ  ً ً ً. 
 .استـخدام احلواس يف تنمية اجلانب الفكري  -ب 
يبـي تنمية العقل اإلنساين وقدراته املختلفة عن طريق الفكر العلمـي التجر  -ج 

 .بمحتوياته ومشتمالته
 .االهتامم  برتبية البصرية، وذلك عن طريق التقوى  -د 

 إتاحة الفرصة للتلميذ كي يستفيد من اخلـربات املختلفـة والعلـوم املختلفـة -هـ 
 )١٦٤هـ، ص ١٤٠٨أبو العينني،  (.مهام اختلفت مصادرها

 
ــة اجلو ــىل تنمي ــرة إن اإلســالم حيــرص ع ــة املبك ــة الطفول ــة يف مرحل ــب اخللقي ان

واملتأخرة، فيسعى لتنمية ضمريه وشـعوره وإحـساسه بالواجـب ، وبتحمـل املـسؤولية 
وفكرة العدالة واحلق واخلري واإلخاء واملساواة ، إىل جانـب الرمحـة والـشفقة والعطـف 

هــد واحلــب واحلنــان واملــودة والتعــاون، واإلخــالص والوفــاء والــوالء والطاعــة والز
والقناعة، واألمانة، والـرب واإلحـسان والكـرم العطـاء والـسخاء واخلـشوع والتواضـع 
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ــار واحللــم والعفــو واحللــم  ــرشف والــشجاعة والبــسالة واإلقــدام ، واإليث والعفــة وال
  .)١٨٥هـ، ص ١٤٠٨أبو العينني،  (.والصرب والرفق والنصح

 
، تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من هيئة يف النفس راسخة": ُاخللق عبارة عن

  .)١٨٦هـ، ص ١٤٠٨أبو العينني، ( "ّغري حاجة إىل فكر وروية
 ذات آثــار يف الــسلوك – فطريــة أو مكتــسبة –صــفة مــستقرة يف الــنفس ": وهــي

 .)٢٣٣هـ ، ص ١٤٢٢جبار، ( "حممودة، أو مذمومة
ــي هــو ــب األخالق ــايري": واجلان ــالقيم اخللقيــة ومع ــب املتــصل ب  احلكــم اجلان

األخالقي حتى يكون التلميذ أكثر قدرة عىل انتهاج السلوك اخللقي القويم املبنـى عـىل 
معرفة أخالقية معيارية؛ بحيث يكون أكثر قدرة عىل التمييز بني اخلري والرش، واجلـامل، 

 .)٤٦م، ص ٢٠٠٠اخلمييس، ( "والقبح، واإليثار، والشجاعة واجلبن 
ى تنمي هذا اجلانب لدى تالميذ املرحلة االبتدائية فمن الواجبات عىل الرتبية  حت

أن تنشئه عىل الشجاعة واإليثار والتضحية وحب الناس والعطف، حتى يبادر التلميـذ 
ّدوما نحو السلوك اخللقي املستند إىل قيم خرية إجيابية   .)٤٦املرجع السابق ، ص(ً

لــك لتكــون حركتــه وحيتــاج تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة إىل البنــاء األخالقــي، وذ
االجتامعيــة ســليمة؛ ولــذلك جيــب أن حيثــه معلمــو الرتبيــة اإلســالمية عــىل األخــالق 

 .الكريمة الفاضلة
ذات أمهيـة كبـرية السـيام لتلميـذ املرحلـة االبتدائيـة ) ُاخللقية(والرتبية األخالقية 

ن البد مـن ّالذي تركزت اجلهود عليه ألهنا ركيزة اخللق يف املراحل العمرية التالية، فكا
تــذكري تلميــذ املرحلــة االبتدائيــة وتبــصريه بــاألخالق القويمــة التــي هلــا أثــر كبــري عــىل 

 .)٥٩٠هـ، ص١٤٢٦الرتكي، (شخصيته النفسية والعقلية واخللقية 
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 تنـشئة الشخـصية اإلنـسانية منـذ ":إن حقيقة الرتبية األخالقيـة يف اإلسـالم هـي
ًالصغر وتكوينها تكوينا متكامال من الناح ّيـة األخالقيـة؛ بحيـث تكـون سـباقة إىل كـل ً

خري وفضيلة، ومتوقفـة عـن كـل رش ورذيلـة، وهـذا ال يعتمـد عـىل تطهـري الـنفس مـن 
الرذائل األخالقية واإلرادات الرشيرة فحسب؛ وإنام البد مـع ذلـك مـن تزكيـة وتنميـة 

 .)١٠٠هـ، ص١٣٩٧ياجلن، ( "الروح األخالقية، ونزعات اخلري يف النفس
اإلســالمية وســيلة لتكــوين األخــالق لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة والرتبيــة 

ومنهج الرتبية اإلسالمية ينمي أخالق التالميذ باحلب قبل اخلوف، بـام جيـب "خاصة، 
أبو ("من األقوال واألفعال احلسنة، وينمي النزعة إىل السمو وهي نزعة هلا أصل فطري 

 .)٤٢م ، ص١٩٩٥شقة، 
 : نزلة عظيمة تربز أمهيتها يف اآليتولألخالق يف اإلسالم م

عالقتها ببناء الشخصية اإلنسانية؛ فهي متثل صورة اإلنـسان الباطنـة، قـال  -١
إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل «: ^الرسول 

، ٧٨١٤ رقـــم احلـــديث ٢م، ج١٩٩٤مـــسند اإلمـــام أمحـــد ، ( »قلـــوبكم وأعاملكـــم
  )٢٨٤ص

 .دة والرشيعةارتباطها بالعقي -٢
عالقتهــا ببقــاء األفــراد واملجتمعــات، فهــي تــزرع يف املــسلم األمانــة واالســتقامة 

هــ، ١٣٩٧ياجلن،  (.واحلياء والعفة والتواضع واإلخالص، وكل القيم والفضائل السامية
ًأساسا لتكوين تالميذ املرحلة االبتدائيـة بحيـث يـسهمون "وتعترب األخالق . )١٠٠ص

 .)٢٣هـ، ص١٤٢٦قرعوش، ( "ّمي موحد بعيد عن التمزقيف بناء جمتمع إسال
 

فعـن "يعترب اجلانب األخالقي من أهم جوانب شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية 
طريق تنمية ذلك اجلانب تتحقق سـعادة الـدارين للفـرد، وهـذا مـا أكـده اإلسـالم بـأن 
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أبــو رزق، ( "ادة، وأن اخللــق الــسيئ هـو طريــق الــشقاوةاخللـق احلــسن هــو طريـق الــسع
  .)١١٤هـ، ص ١٤٢٦

وألمهية اجلانب األخالقي يف بناء الشخصية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، نجد 
احلق سبحانه وتعاىل يمتدح رسوله الكريم هبذه امليزة، ميزة األخالق، عـىل الـرغم مـن 

سورة  [﴾n  m     l  k o ﴿: ، قال تعاىل^وجود مزايا عديدة يف شخصيته 
ً، كام نجد أن مهمة الرسل واألنبياء عموما تنصب عىل تنمية اجلانب األخالقي، ]القلم

ــه^وهــذا مــا نلمحــه يف حــديث الرســول  إنــام بعثــت ألمتــم مكــارم «:  الــذي قــال في
 فالشخصية الـسوية ال" ؛ )٣٨٥، ص ٢األلباين، صحيح اجلامع الصغري وزياداتـه، ج ( »األخالق

  ". )٢٢٩هـ، ص ١٤١٨الغامدي، ( "تكتمل إال بتنمية اجلانب األخالقي

ولشخــصية تلميــذ املرحلــة االبتدائيــة جوانــب كثــرية البــد مــن تكاملهــا، ومنهــا 
الـذي يعتـرب الركيـزة األساسـية التـي يرتكـز عليهـا يف مـستقبله، " اجلانب األخالقـي، 

  .)٢٣٤هـ ، ص ١٤٢٢جبار، ( "والتي تتسم باآلداب والفضائل
والرتبية األخالقية تنمي اجلانب اإلجيـايب يف شخـصية تلميـذ املرحلـة االبتدائيـة، 

 .وتضفي عىل شخصيته مسحة من الوقار واهلدوء والسكينة واالطمئنان 
 : ويسهم معلم الرتبية اإلسالمية يف بناء اجلانب األخالقي من خالل

 .تعويد التالميذ عىل اإليثار -١
 .دق بكافة معانيهتعويد التالميذ عىل الص -٢
ويــستطيع املعلــم . تعويــد التالميــذ عــىل األمانــة بمعنييهــا اخلــاص والعــام -٣

تدريب الطفل عىل األمانة واحرتام امللكية عـن طريـق التعـود، وتعليمـه أن 
ــم عظــيم ــا أث ــرب عــصيانا هللا ويرتتــب عليه ــة تعت ــو رزق، (. ًاخليان هـــ، ١٤٢٦أب

 ).١١٣ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٨٩  

 .ىل اكتساب األخالق احلميدةتشجيع التالميذ عىل مصابرة النفس ع -٤
 .حث التالميذ الفوز برضاء اهللا سبحانه وتعاىل، والتزام أمره -٥
وهتــذيب . حــث التالميــذ عــىل األخــالق احلميــدة، واالبتعــاد عــن الرذائــل -٦

 .الغرائز، وتنمية العواطف الرشيفة احلسنة
 .حث التالميذ عىل تكوين اإلرادة الصاحلة القوية -٧
 . النافعة إكساب التالميذ العادات  -٨
 .انتزاع روح الرش عند التلميذ، واستبداهلا بروح اخلري والفضيلة -٩
مساعدة التلميذ عىل إبـراز األخـالق الفطريـة عـىل هيئـة سـلوك يامرسـه يف  -١٠

 .املجتمع
 .حث التالميذ عىل حفظ اللسان وعدم التلفظ بألفاظ نابية -١١
 . تعويد التالميذ عىل اجلدية العزة والشجاعة -١٢
 . التقدير واالحرتام التأدب مع اآلباء واملعلمني وغريهمحث التالميذ عىل -١٣
 .الرتبية عىل السمت واهلدي احلسن -١٤
 .الرتبية عىل األدب مع اآلباء واملعلمني وغريهم -١٥
 .الرتبية عىل رعاية آداب املجالس -١٦
 .تعويد التالميذ عىل الرجولة واخلشونة والبعد عن الرتف -١٧
 ــن ا ــىل العزيمــة والبعــد ع ــذ ع ــد التالمي ــةتعوي ــو شــقة (.لكــسل واالتكالي ، أب

)١١٥، ص )م١٩٩٥( 
 

ًإن القيم تدل عىل ما جيب أن يفعله املرء أو ماال ينبغي أن يفعله، وتعـد موضـوعا 
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ًللرتبية وهدفا مهام من أهدافها، وذلك ملا هلـا مـن وظـائف وأبعـاد تربويـة وأساسـية يف  ً
 .حياة الفرد

إذ يـرون "، مهية كربى يف اآلونة األخرية لدى علـامء الـنفس ولقد احتلت القيم أ
أهنا ذات عالقـة وثيقـة بالشخـصية ، ويـرون أنـه بمعرفـة قـيم الـشخص يمكـن معرفـة 

 .)٢٠٦هـ، ص ١٤٢٨أبو جادو، ("ًشخصيته جيدا 
 

لوحي، والتي يؤمن هبا جمموعة املبادئ والقواعد واملثل العليا التي نزل هبا ا"هي 
اإلنسان ويتحدد سلوكه يف ضـوئها وتكـون مرجـع حكمـه يف كـل مـا يـصدر عنـه مـن 

 .)١٤٦هـ، ص ١٤٢٧نارص، ( "أفعال وأقوال وترصفات تربطه باهللا والكون
جمموعـة األخـالق التـي تـصنع نـسيج الشخـصية "ّوتعرف القيم اإلسالمية بأهنا 

التفاعـل احلـي مـع املجتمـع، وعـىل التوافـق مـع اإلسالمية وجتعلها متكاملة قادرة عىل 
 .)٤١هـ ، ص ١٤٠٩قميحة ، ( "أعضائه وعىل العمل من أجل النفس واألرسة والعقيدة

 
          تشمل القيم اإلسـالمية مجيـع مناشـط احليـاة، ومنـاحي التفكـري واالعتقـاد 

ويف ضـوء ذلـك ظهـرت . ه مـن البـرشومجيع العالقات التي تربط املسلم بخالقه وغـري
فهناك من يـصنف القـيم . عدة تصنيفات للقيم يقوم كل منها عىل حمك أو أساس معني

 :اإلسالمية إىل جماالت معينة هي
ويشمل القـيم اإليامنيـة وقـيم العبـادات واملعـامالت يـدين هبـا : جمال العقيدة-١

 .الفرد وحيرص عىل أدائها
وتـشمل قـيم التعامـل مـع  اآلخـرين مـن : ن البـرشجمال عالقة الفرد بغريه مـ-٢

 .صدق القول والعمل والعفة وصلة الرحم واإليثار وغريها
وتــشمل القــيم العلميـة مــن التفكــري والتــدبر : جمـال عالقــة اإلنــسان بـالكون-٣
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  ) .٧٥ص،هـ ١٤١٩، عقل (والعمل وغريها .والتخطيط

 : ويرى املغريب أن هناك نوعني من القيم
وهي قيم راسخة ال تتغري نشأت عىل أساس التعاليم الدينية : القيم األساسية- ١          

التي مصدرها القران والسنة، والعبـث فهيـا يـؤدي بالـرضورة إىل نـسخ أحكـام دينيـة، 
وهي قيم حاكمة  وتتمثل يف قيم التوحيد والقـيم املتعلقـة بالـصالة واألمانـة واملـساواة 

 .والعدالة
وهي قيم من صنع اإلنسان سواء ما يقوم منهـا يف املجتمـع أو : الثانوية القيم - ٢         

 .بيئة العمل وباإلمكان حتويلها تغيريها ألهنا من صنع الواقع االجتامعي والثقايف
وهي أصل ملـا سـواها وإن اختالهلـا ، ولقد قسم الشاطبي القيم إىل قيم رضورية 

 :وذكر أهنا مخس قيم هي،اختالل ملا سواها
ثم القـيم احلاجيـة ، وهي ثابتة ، والنسل ، والعقل ،واملال،والنفس،  الدين حفظ 

 .)٤٨ص،م١٩٩٤، املغريب (ثم التحسينية 
 :وهناك ومن رأى أن القيم اإلسالمية تتكون من منظومة مخاسية وهي 

وهي القيمـة العليـا يف اإلسـالم، ويتـشعب منهـا القـيم املتعلقـة :  قيم اإليامن باهللا
 .لعبادات واملعامالت، وتأيت هذه القيم عىل رأس هذه املنظومةبالعقائد وا

وتتمثل يف استخدام العقل يف التفكري والتدبر واستخدام املنهج : قيم العلم النافع
 .العلمي يف كشف  احلقيقة والكون

وتتمثل يف إتقان العمل واالجتهاد فيـه، وأن العمـل رضورة : قيم العمل الصالح
ًأهنا ثمرة من ثمرات اإليامن، وهو مرتبط دائام مع اإليامن يف آيـات لعامرة الكون، ويرى 

 .عديدة
وتتمثل يف حسن التعامـل مـع اآلخـرين، واإليثـار واملـصلحة :  قيم اخللق احلسن

ــىل  ــصرب ع ــسان وال ــدين واإلح ــر الوال ــسامح وب ــيم الت ــرين وق ــة، وحــب اآلخ العام
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رشة بقـيم اإليـامن الـصادق، كـام فمكارم األخالق قي معليا مرتبطة مبا. الخ ..الشدائد
 .أن اخللق الكريم ينمي روح التعاون والتكافل والرتاحم بني الناس

وتتمثـل يف التعـاون بـني النـاس عـىل الـرب والتقـوى ودرء :  قيم التعاون اجلامعـي
املصائب، والوقوف مع اآلخرين، والعمل املؤسيس املشرتك الذي يساعد عـىل إطـالق 

 ) .٧٧ص، هـ ١٤٢٧، عقل (. الطاقات وحتريرها  

 
ًفهي تنعكس عىل سلوك الفرد قوال وعمال ، كام تنعكس "، للقيم وظائف عديدة  ً

ًكام أهنا تلعب دورا مهام يف تشكيل شخصية التلميذ ، ومتنحه القدرة . ًعىل اجلامعة أيضا  ً
 .)٣٥هـ ، ص ١٤٠٨أبو العينني ، ( "ّعىل التكيف والتوافق اإلجيابيني 

ًونظرا ألمهية القيم يف بنـاء وتكـوين شخـصية الفـرد، وحتكمهـا يف أنـامط سـلوكه 
فقـد ، وتعامله مع األشياء واألشخاص واملوضوعات، من خـالل التنـشئة االجتامعيـة 

عالقتهـا بـسمة املحافظـة، ، أشارت عدة دراسات لذلك، حيث أثبتت دراسة اهلواري 
م  ، ص ١٩٨٥اهلـواري ، (ري، وسـمة التجديـد وسمة تأكيد الذات ، وسمة التعاون مع الغـ

١٢٣(. 
وقـد أكـد املربــون عـىل أمهيـة القــيم ودورهـا يف كـل نــشاط إنـساين وخاصـة عــىل 

ً وتعد القيم معيارا موجها للسلوك الصادر عن األفـراد "التالميذ يف املرحلة االبتدائية، ً
 .)٩٢م، ص١٩٩٠البطش ، ( "إىل جهة معينة وحمددة ضمن اإلطار االجتامعي

ــة "ويــرى شــحاته  ــة التنــشئة االجتامعي ــن أهــم مقاصــد عملي ــق القــيم م أن حتقي
ووظائفها، وحيتاج التلميذ أن يـتعلم كيـف ينبغـي لـه أن يـسلك يف احليـاة، وذلـك بـأن 

 .)١٦م، ص١٤١٨شحاته ، ( "ُتتكون لديه عادات خلقية عن طريق املامرسة
 

تزويد التلميذ باإلحساس هبدف العمل الذي يقـوم بـه وتوجهـه جتـاه هـذا  -١
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 .اهلدف
 .تتـخذ كأساس للحكم عىل سلوك اآلخرين -٢
 .متّكن التلميذ من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين وماهية ردود الفعل -٣

 .)١٣٥م  ، ص ١٩٨٥اهلواري ،  (.تقوي لدى التلميذ اإلحساس بالصواب واخلطأ
 

إن التصور الـذي حيملـه اإلنـسان، ونظـام القـيم الـذي يـرتبط بـه ، يـرتك أثـره يف 
ًسلوكه سلبيا أو إجيابيا، وينعكس  ذلك األثر عىل سري املجتمـع وبنـاء احلـضارة برمتـه، 
وهناك آثار ترتكها القيم عىل الفرد إذا ما تلقى هـذه القـيم وتربـى عليهـا، وخاصـة مـن 

 . ه ومعلميه يف املدرسةوالدي
ومن القيم اإلسالمية يف البناء الشخيص للتلميذ هو تقويه صلته بـاهللا عـز وجـل، 

 .األمر الذي جيعله يستشعر اخلشية واخلوف منه عىل الدوام
فالفرد املسلم الذي يتشبع بقيم اإلسالم، يتحرر من الشعور بـاخلوف عـىل احليـاة أو 

̂  _̀  V  a﴿: اخلوف عىل الرزق، قال تعاىل   ]  \   [  Z     Y  X  W  
e    d  c  b﴾ ]وإذا مـا كانـت الشخـصية تتقبـل طـرح ]سورة التوبـة 

بذور القـيم فيهـا منـذ الـصغر، فـإن القـيم تـساعد عـىل تـصنيف اخلـربات بعـد اختيارهـا ، 
وتعديلها يف ضوء اإلطار املرجعي وما يتوقع من سلوك، كام أهنا تساعد عىل بناء الشخصية، 

إعطائها سـامهتا املحـددة، وتـساعدها عـىل االتـساق اإلجيـايب الفعـال مـع الواقـع، وعـدم و
 .)١١٣ـ ١١٢هـ ، ص١٤٠٨أبو العينني، (االرتطام هبا دفعة واحدة 

وتؤثر القيم يف الشخصية يف كل جوانب النفس، وإن القيم الشاملة جتعل التلميذ 
ًة واالقتصادية متعاونا فيها عـىل الـرب صادقاَ يف معامالته وممارساته األرسية واالجتامعي

 .ًوالتقوى عفيفا معتدال يف تعامله معها
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بناء اجلانب القيمي  لتلميذ املرحلة يف إسهامات  معلم الرتبية اإلسالمية 
 : االبتدائية 

التالميذ القيم وتعزيزها عند   التي يمكن أن يؤدهيا املعلم يف تعليم اإلسهاماتتتعدد
 - : اآليتويمكن تصنيفها وفق

  : وتتضمن  النظريةاإلسهامات -أ 
الرتبوي ،    شعور املعلم بأمهية دوره يف تعليم القيم وأهنا جزء رئيس من عمله-١

واألهداف  واالهتامم باملوضوعات القيمية وإبرازها من خالل املضمون التعليمي
 . التعليمية

نسان عىل غريه من اإل  تعريف املتعلمني بأمهية القيم وكوهنا معيار تفضيل-٢
 . املخلوقات األخرى

املتعلمني ، وتصنيفها إىل قيم إجيابية جيب تعزيزها   رصد منظومة القيم السائدة بني-٣
 . والكشف عن أرضارها عىل الفرد واملجتمع ، وأخرى سلبية ينبغي حماربتها ،

لدرايس عىل املتعلمني متثلها خالل العام ا  حتديد جمموعة من القيم التي ينبغي-٤
 . كقيم األمانة والصدق ، معاجلتها وتعليمها  وتوزيعها عىل أشهر السنة والعمل عىل

اإلسالمي القويم الذي    ربط القيم بالعقيدة اإلسالمية السمحة ، وبقواعد السلوك-٥
واحرتام اآلخرين ، كام حيقق  ُيشعر الفرد باالعتزاز والسعادة النفسية ، وتقدير الذات ،

األخالقي  ته واستقراره ونظافته من عوامل التفكك والضعفللمجتمع قو
 واالجتامعي

القيم الوافدة عىل   الكشف عن مظاهر الرصاع القيمي وأسبابه ، وخطورة أضداد-٦
 .      )٣٢ص، م ٢٠٠٧، اجلالد (.الناشئة واملتعلمني

  :  اإلسهامات التطبيقية وتتضمن–ب 
 . حلميدة باعتبار املعلم أسوة وقدوة حسنة السلوك الشخيص املتوافق مع القيم ا-١
 .  السامح للمتعلمني بالتعبري عن آرائهم ومواقفهم بحرية-٢
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 . إجيابية توضح نتائج االلتزام بالقيم احلميدة  تقديم نامذج وأمثلة-٣
 . تعليم القيم املختلفة يف املواقف التعليمية  توظيف طرائق واسرتاتيجيات-٤
 . األبعاد القيمية للمحتوى الدرايس املناقشة حول توفري فرص للحوار و-٥
 .  املقارنة بني أنامط السلوك القيمي احلميدوما يقابله من أشكال السلوك املذموم-٦
القيمي ضمن موضوعات مادة التعبري     ختصيص قراءات وواجبات هتتم باجلانب-٧

 . ومادة القراءة 
 . تتعلق بالسلوك القيمي للمتعلمنيمواقف   تضمني أساليب التقويم واالختبارات-٨
والزمالء يف تعزيز القيم اإلجيابية وتغيري القيم   التعاون مع األرسة وأولياء األمور-٩

  .    )٣٥ص، م ٢٠٠٧، اجلالد (. السلبية
وحيث أن معلم الرتبية اإلسالمية يسهم من خالل اإلرشاف والتوجيه للتالميـذ 

 والندوات املدرسـية، واملجـالت احلائطيـة، واإلذاعـة يف املشاركة يف اجلمعيات الدينية،
املدرسية، واملعارض، واملرسح املدريس يف ترسيخ القيم واملفاهيم اإلسالمية والسلوك 

 .)٣٠هـ، ص ١٤٢٦اخلليفة، وهاشم، (اإلسالمي السليم 
ويستطيع معلم الرتبية اإلسالمية أن يعمل عىل بلورة القـيم اإلسـالمية وغرسـها 

ًالتالميذ؛ وذلك من خالل ربطها بقضاياهم احلياتية، وبتوظيف واحـدا مـن يف وجدان 
 .)١٢٦هـ، ص ١٤٢٧طافش، (: األساليب اآلتية
 

 
مجعت : جاء يف لسان العرب أن اجلمع اسم جلامعة الناس، واجلمع مصدر قولك

ً مجوع، واملجمع يكون اسام للناس وللموضع الـذي املجتمعون ومجعه: اليشء، واجلمع
 .)٤٩٨، ص١هـ، ج١٤٢٣ابن منظور، (. جيتمعون فيه

مجاعة من األحياء تصل إىل درجة من النمو وتظل كذلك ما دامت "فاملجتمع هو 
 )٤٩٨املرجع السابق ، ص( "الظروف البيئية التي حتيط هبا ثابتة
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ًإنه يمتاز أيضا بنزعته االجتامعيـة لدرجـة واإلنسان كام يمتاز بنزعته األخالقية، ف
أن بعض علامء االجتامع والفالسفة عرفوا اإلنسان بأنـه اجتامعـي بطبيعتـه، ويعـد هـذا 

إن اإلنسان مدين بالطبع أي هو حمتاج ":املفهوم من أقدم املفاهيم فقد قال ابن مسكويه 
ن بالطبع وبالرضورة حيتاج إىل مدنية فيها خلق كثري لتتم له السعادة اإلنسانية فكل إنسا

إىل غريه فهو لذلك مضطر إىل مصافاة الناس ومعايشتهم ومعارشهتم املعارشة اجلميلـة 
ًوحمبتهم املحبة الصادقة أهنم يكملون ذاته ويتممون إنسانيته وهو أيضا يفعل هبم مثـل 

 . )١٤٢ت، ص.ابن مسكويه ، د( "ذلك
I  H     G  F  E  ﴿: تعاىلأما نظرة اإلسالم إىل ذلك فقد نلمح يف قوله 

 Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J
إشارة إىل وجود استعداد اجتامعي عند اإلنسان وموطن . ]سورة احلجرات[ ﴾] 

يف اآلية " : وهذا ما أشار إليه الرازي بقوله ) التعارف(االستشهاد يف اآلية الكريمة 
وفيها  ــ اآلية السابقة ــ «: ف يف موضع آخر ويقولويضي» فائدة التعارف ال التناكر

؛ ألن اخللق أصل ﴾L﴿:  وقال﴾H     G﴿: قال تعاىل) األوىل(معان لطيفة 
 فإن األول هو اخللق واإلجياد، ثم االتصاف بام اتصفوا به، ﴾Mتفرع عليه اجلعل ﴿

  E  D   C﴿: ًولكن اجلعل شعوبا للتعارف واخللق للعبادة، كام قال تعاىل

I   H  G  F﴾ ]١٣٨، ص٢٩م، ج١٩٣٣الرازي، ( "]سورة الذاريات( . 
 

يعد اجلانب االجتامعي من جوانب مكونات الشخصية ، ألن سلوكه وترصفاته 
ومعامالته ما هي إال نتاج لتفاعل استعدادات ومكونات الفرد الداخلية مع عوامل 

ة واالجتامعية والثقافية والطبيعية، وعن طريق هذا التفاعل يتحقق البناء البيئة اخلارجي
والتعمري وحتسني الواقع الطبيعي واالجتامعي والثقايف الذي يعيش فيه، وعن طريق 
التفاعل احلسن بني اإلنسان وعنارص البيئة الطبيعية يستطيع أن حيول ذلك إىل ثروة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
٩٧  

نارص البيئة االجتامعية جيد لنفسه الراحة وعن طريق التفاعل احلسن بينه وبني ع
والطمأنينة واملحبة واملودة واالحرتام والتقدير، وهذه حاجات أساسية عند اإلنسان 

إن اإلنسان حمتاج إىل صديق عند حسن احلال وعند سوء احلال ": يقول ابن مسكويه 
ؤانسة وإىل من فعند سوء احلال حيتاج معونة األصدقاء، وعند حسن احلال حيتاج إىل امل

واإلنسان وحده من بني خملوقات اهللا الذي . )١٤٢ت، ص.ابن مسكويه، د(  "حيسن إليه
وألمهية . منحه القدرة عىل إحداث التطور يف الطبيعة وخلق احلضارة وبناء املجتمعات

ذلك اجلانب فقد كانت نقاط التطور احلضاري يف املدن حمط الرساالت الساموية، وأن 
: رسلوا ملجتمعات حرضية سميت يف القرآن الكريم بالقرى قال تعاىلكافة الرسل أ

﴿    r  q  p  on  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d
  ¢¡  �  ~  }  |   {z  y  x  w v    u  t  s

 . )١٤٥ت، ص.ابن مسكويه، د( ].سورة يوسف[ ﴾£  ¤  ¥
 لتلميذ عي االجتامبناء اجلانب يف إسهامات  معلم الرتبية اإلسالمية 

 : املرحلة االبتدائية 
 .ربط الطالب بالرفقة الصاحلة -١
 .تعويده عىل حتمل املسؤولية -٢
 .تنمية مشاعر الرب والصلة لديه -٣
 .تنمية القدرة عىل بناء عالقات اجتامعية ناجحة -٤
 . تنمية الشعور باملسؤولية االجتامعية -٥
 ).٢٣٧هـ، ص١٤٢٨الغامدي، .(غرس قيم املجتمع وعاداته اإلجيابية -٦

 . تنمية روح التعاون والعمل اجلامعي -٧
 .الرتبية عىل االهتامم بأحوال املسلمني -٨
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 .غرس الشعور برشف االنتامء لألمة اإلسالمية -٩
 .تقدير حقوق اآلخرين التي كفلها هلم اإلسالم -١٠
 ).١٢١م ، ص١٩٨٨نجايت، (. تنمية الدور القيادي لدى الطالب - ١١

 
نب مـن اجلوانـب املهمـة يف بنـاء شخـصية التلميـذ ؛ ألن الشخـصية يعد هذا اجلا

 .ّالسوية هي التي تتسم باالتزان يف دوافعها وعواطفها ونزعاهتا
وإن مـن املهـم تنميـة اجلهــاز االنفعـايل لـدى التلميــذ ؛  بحيـث يـستطيع أن حيــب 

َويكره ويغضب وخياف، ويقبل ويدبر، ويقبل ويرفض؛ بحيث ال يكـون الفـرد َ ُ ُِ ً جامـدا ِ
وواجـب الرتبيـة أن تعمـل عـىل تنميـة أفـراد . أو متبلد العواطف أو ثابـت االنفعـاالت

ًيتسمون باالتزان االنفعايل الذي يعد رشطا مهام ومؤرشا صادقا عىل نضج شخصيتهم  ًً ً
 )٤٦م، ص ٢٠٠٠اخلمييس، (

ًوتعترب االنفعاالت جانبا مهام من جوانب سلوك اإلنسان وحياته النفسية، وه" ي ً
، )العمليـات العقليـة(، واجلوانب املعرفيـة )الترصفات(تشتمل عىل اجلوانب النزوعية 

ــــة  ــــب الوجداني ــــاالت والعواطــــف(واجلوان . )٦٢م، ص١٩٩٨الــــشناوي، ( ") االنفع
واالنفعاالت من حيث هي استجابات تعترب من نعم اهللا عىل اإلنسان ليواجه املواقـف 

ف يـساعد عـىل التـرصف بـام يوافـق النجـاة مـن املتنوعة بام يناسبها من ترصف، فـاخلو
األخطار، والغضب هييئ اإلنسان لرد العدوان الواقـع عـىل مـا حيبـه ويف مقـدمتها دينـه 

 .ونفسه وعقله وعرضه ونسله وماله
هو صقل االنفعاالت والوصول إىل مستوى النضج واالتـزان "والنمو الوجداين

ن عامـل االسـتثارة والدافعيـة يف الذي يدل عىل نضج الشخـصية ، وكـذلك اإلفـادة مـ
. )٤٦م، ص ٢٠٠٠اخلميـيس، ("تعليم الفرد ؛ بحيث يالزمه الدافع إىل التعليم مدى احلياة 

ُويعترب اجلانب الوجداين بمثابة املادة اخلام التي تصنع منها العاطفة التي تؤثر يف قلب " 
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 "ة تتمثل يف الكراهيةاملرء سواء كانت عواطفه إجيابية تتمثل يف احلب، أم عواطف سلبي
 .)٢٢٨م ، ص ٢٠٠٨فرج ، (

والنفس جانب مهم من شخصية اإلنـسان ، وهـي قـوة مـن قـوى اإلنـسان، مـن 
أجل هذا اهتمت الرتبية اإلسالمية برتبية النفس أو الوجدان، والغرض مـن ذلـك هـو 

 .ًأن جيعل اإلنسان متزن نفسيا
ه ويؤثر يف سلوكه وخربته اضطراب حاد يشمل الفرد كل": ّويعرف االنفعال بأنه

الشعورية ووظائفه الفيزيولوجية الداخلية وينشأ يف األصـل عـن مـصدر نفـيس؛ وهـو 
اضطراب حاد؛ ألنه يتميز بحالـة شـديدة مـن التـوتر والتهـيج؛ بـه تتعطـل مجيـع أنـواع 
ًالنشاط األخرى التـي يقـوم هبـا اإلنـسان، ويـصبح نـشاطه كلـه مركـزا حـول موضـوع  ّ

 .)١٠٠م، ص١٩٨٨، نجايت( "االنفعال
 : ويشتمل االنفعال عىل جمموعة من املكونات هي

 .إدراك املوقف االنفعايل -١
 .التغريات الفيزيولوجية الداخلية -٢
 .التغريات البدنية اخلارجية -٣
 .اخلربة الشعورية -٤
 .)١٠٠م، ص١٩٨٨نجايت، (. التوافق للموقف االنفعايل -٥

لميذ املرحلة االبتدائيـة ويسهم املعلم يف تنمية وحتقيق اجلانب الوجداين لت
 : عن طريق
ّتوثيــق الــصلة بينــه وبــني التلميــذ ؛ ألنــه يــتمّكن بــذلك مــن التعــرف عــىل  -١

 .)٨٠هـ، ص ١٤١٠احلقيل، (املشكالت التي تواجهه ويساعده عىل حلها 
ّتنمية الوازع اإليـامين، ألن اإليـامن يـنظم حيـاة اإلنـسان  النفـسية، ويوحـد  -٢ ّ
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مأنينة يف النفس، وحيفظ اإلنسان مـن الوقـوع نوازعه وطاقاته، ويوجد الط
-٢٣٦هـ، ص ١٤١٨الغامدي، (يف اخلطيئة التي تعترب حمور االضطراب النفيس 

٢٣٧(. 
ــبط انفعــاالهتم  -٣ ــذه وض ــسنة لتالمي ــدوة ح ــون ق ــم أن يك ــىل املعل جيــب ع

وترصفاهتم وألوان السلوك املختلفة، ومن أجل هذا وجب عـىل املعلـم أال 
انه عندما يقع أحد التالميذ يف خطأ، بل عليه أن يعالج يثور أو خيرج عن اتز

 .)٨١هـ ، ص ١٤١٠احلقيل، (ّاخلطأ هبدوء وحسن ترصف ولباقة 
تنمية الثقة بالنفس لدى الطفل فـال يـصفه بالـضعف أو عـدم املقـدرة عـىل  -٤

ّالنجاح أمام زمالئه؛ بل يشعره بمقدرته عىل التحـسن والنجـاح وتـشجيعه 
اسـة؛ وممـا يزيـد ثقـة التلميـذ بنفـسه عـدم مقارنتـه عىل بذل مزيـد مـن الدر

 .)٨١املرجع السابق ، ص (باآلخرين 
 

ال تنفصل تنمية النواحي اجلسمية عن النواحي األخـرى يف النمـو املتكامـل عنـد 
. ىاإلنسان؛ ألن تنمية النواحي اجلسمية يتوازى يف األمهية مـع تنميـة النـواحي األخـر

وقد اهتم اإلسـالم ببنـاء اجلـسم؛ ملـا لـه مـن أمهيـة يف القيـام بـاألعامل اإلسـالمية التـي 
تتطلب قوة اجلسم ؛ فاإلسالم حيث عىل تقوية اجلسم ، فهو يريد مـن أبنائـه أن يكونـوا 

هــ، ص ١٤٢٦الرتكـي، (أقوياء يف أجسامهم بجانـب قـوة أرواحهـم وأخالقهـم وعقـوهلم 
مي من أهداف املرحلة االبتدائية التي تؤكـد عـىل أمهيتـه؛ ألن ويعترب النمو اجلس. )٢١٠

هــ، ١٤٠١القـايض، (ضعف اجلسم يف كثري من احلاالت يؤثر عىل بقية جوانب الشخصية 
وإن القــوة اجلــسمية واللياقــة البدنيــة العامــة تــساهم بــصورة مبــارشة وغــري . )١٨٦ص 

 .مبارشة يف نجاح التلميذ يف املدرسة، ويف نمو شخصيته
وليس املقصود باجلسم هو بناء العضالت فقط ؛ وإنام املقصود كذلك ما ينتج منه 
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من طاقات حيوية ، ومن الواضح أن الشخـصية لـن تكـون منـسجمة يف نموهـا إال إذا 
ًكان اجلسم صحيحا وقويا ؛ ألن عدم صحته يؤدي إىل االختالل يف النمو، ويكـون لـه  ً

 .آثار سلبية عىل بقية جوانب الشخصية
تعتني الرتبية اإلسالمية باجلسد، يف سبيل تكوين وبناء اإلنسان الصالح ؛ حيث و

إن انخفاض القـدرة اجلـسدية  يـؤدي إىل انخفـاض القـدرة عـىل أداء العمـل، ومـن ثـم 
عجــزه عــن العبــادة ، ونقــص يف تكــوين الشخــصية اإلنــسانية ، ومــن ثــم هتــتم الرتبيــة 

 .)١٥١هـ، ص ١٤٠٨ العينني، أبو(اإلسالمية بالنواحي اجلسمية للتلميذ 
ُولقــد اهــتم اإلســالم ببنــاء اإلنــسان اخللقــي كاهتاممــه بالبنــاء اخللقــي، لتتكــون  ُْ َ

وتكون مثالية جامعة بني قوة البدن وقوة الـروح والعقـل؛ وذلـك ملـا "شخصية الفرد، 
الرتكــي، ( "للجــسم مــن أمهيــة يف القيــام بــاألعامل اإلســالمية التــي تتطلــب قــوة اجلــسم

 .)٢٠٩ـ، ص ه١٤٢٦
وهتدف الرتبية اجلسدية إىل حتقيق اجلـامل يف الواقـع والـشعور عـن طريـق حتـسني 

احللبــي، (ّاجلــامل اجلــسامين بالوصــول إىل التناســب والرشــاقة واملهــارة الفنيــة باأللعــاب 
وتنمي ". ويساعد النمو اجلسامين عىل ممارسة بعض املهارات اليدوية. )٨٠هـ، ص ١٤٢٥

ٍن طريق الرياضة عادات حسنة مثلالرتبية اجلسدية ع عادة اختيار األلبسة واألطعمة، : ٍ
 .)٨١هـ ، ص ١٤٢٥احللبي ، ("وتعويده عىل النظافة يف املأكل وامللبس واملرشب واملسكن 

فاالعتدال هو الذي جيعل اجلسم ينعم بام حيتاجـه وهبـذا تتكـون الشخـصية وفـق 
م ليجعـل منـه أداة تقـوى عـىل العمـل ُمنهج اإلسالم وتعاليمه، فاإلسالم يعنـي باجلـس

 .الصالح املفيد
وللجانب الـصحي أمهيـة كبـرية يف بنـاء الشخـصية املـسلمة؛ ألهنـا هـي الدعامـة 
األوىل يف الـشعور بالرضــا والــسعادة يف حيــاة التلميــذ؛ وألهنـا هــي التــي متــده بالقــدرة 

سة يف تنمية القدرات والطاقة للقيام بأعامله ومناشطه يف احلياة ، وهي من العوامل الرئي
العقلية؛ وذلك باعتبار أن العقل السليم يف اجلسم السليم؛ كام أهنا مـن العوامـل املهمـة 
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يف زيادة كفاءة الفرد اخللقية واالجتامعيـة والتعبديـة، ويف عـامرة األرض وترقيـة احليـاة 
اإلنسان فالصحة تكاد تكون أهم يشء يف حياة . )  ٢٤١هـ، ص ١٤١٨الغامدي ،  (وتنميتها 

 .ذلك أنه بغريها ال يستطيع حتقيق آماله فيها، 
وقــد أشــاد اإلســالم بــالقوة اجلــسدية، واعتربهــا مــن الــصفات التــي يمتــدح هبــا 

~   �  ¡  ¢  ﴿: اإلنسان، وقدمها عىل بعـض الفـضائل، كـام يف قولـه تعـاىل
 ]. سورة القصص[ ﴾£  ¤       ¥

ٌمن القـوي خـري وأحـب إىل اهللا مـن املـؤ«: صـىل اهللا عليـه وسـلم وقال رسول اهللا 
 . )٢٠٤٧، ص٢٦٦٤، رقم احلديث ٤م ، ج١٩٩٨صحيح مسلم ، (. »املؤمن الضعيف

وتأيت أمهيـة اجلـسم، مـن أنـه يكتـسب فاعليتـه ودوره، باتـصاله وتالمحـه مـع أجـزاء 
الشخصية اإلنسانية األخرى، والعبادات كـشعائر دينيـة تعتمـد عـىل اجلـسم؛ فاجلـسم هـو 

ي عن طريقها ترتجم الذات اإلنسانية األعامل، وتظهر أمهية ذلك حيث أن النشاط األداة الت
 .)١٤٧هـ، ص ١٤٠٨أبو العينني، (اإلنساين يف عمومه عبادة إذا قصد هبا وجه اهللا تعاىل 

ًوقد حض اإلسالم املسلمني عىل االعتناء بأجسامهم، لتنمو نموا صحيحا سـليام  ً ّ
ات احليوية للتلميذ قائمة بوظائفهـا، وأن يتمتـع التلميـذ ًوقويا، وجيب أن تكون العملي

بمستوى صحي مالئم جيعله يشق طريقـه يف احليـاة بـسهولة يـنعم فيهـا بـصحة جيـدة، 
وترفع من معنوياته، وثقته بنفسه، وال يستقيم نمو بقية جوانب الشخـصية إال إذا كـان 

 .)٦٤هـ ، ص ١٤١٥مطاوع ، (ًاجلسم صحيحا 
الوصول باإلنسان إىل قدر معقول من الصحة اجلسمية "عني واجلانب اجلسدي ي

ــة  ــة، وتزويــده باألســس املعرفي ــف نــشاطاته احلياتي ــام بمختل ــه للقي العامــة التــي تؤهل
 . )٤٤م ، ص ٢٠٠٠اخلمييس، ( "والسلوكية للصحة والوقاية من األمراض

هـا يف وتضم الرتبية اإلسـالمية يف طياهتـا تنميـة اجلـسم، وتربيـة اجلـوارح، ولكن"
املقابل توجه هـذه الطاقـات نحـو خـري اإلنـسان واملجتمـع وحتـذر مـن استــخدامها يف 

 . )١١٧هـ ، ص ١٤٢٠النحالوي ، (" البطش أو االعتداء 
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وحث اإلسالم املسلم يف احلـرص عـىل سـالمة جـسده مـن خـالل أمـور متعـددة 
الهتامم بالنظافة، احلث عىل ممارسة الرياضة البدنية وعدم اإلرساف يف األكل ، وا: منها

 .)١٠٣هـ ، ص ١٤٢٠العيسوي ، (واملحافظة عىل الصحة والوقاية من األمراض 
وإن مفهوم الصحة يف اإلسالم ال يقترص عىل الصحة اجلسمية وحدها فحسب، "

بل يشمل الصحة النفسية والعقلية ؛ ألن كل جانب له تـأثريه عـىل اجلوانـب األخـرى، 
 )٢٤٠هـ، ص ١٤١٨الغامدي ، ( " الصحة اجلسمية والعقليةًفالصحة النفسية مثال تؤثر عىل

. 
 : يف حتقيق النمو اجلسمي عن طريقالرتبية اإلسالمية يسهم معلم 

استغالل املواقف املستمدة من احلياة الواقعية للتالميذ يف اكتساب اخلربات  -١
 .)٧١هـ، ص ١٤١٠احلقيل، (. واملعلومات الصحية

 .ضة واالهتامم بالرتبية البدنيةحث التالميذ عىل ممارسة الريا -٢
تنمية جـسم التلميـذ وتوجيـه نمـوه باجتـاه حتـصيل الـصحة والقـوة فتـزداد  -٣

هــ ،ص ١٤٢٥احللبـي، (مقاومته لألمراض، واتقـاؤه مـن اإلصـابة بالعاهـات 
٧٩(. 

ربط اجلانـب اجلـسدي ببقيـة جوانـب الشخـصية األخـرى؛ بحيـث تـصبح  -٤
هــ ، ص ١٤٠٨أبـو العينـني، (ل وأخـالق الرتبية اجلسدية تربية إرادة وفكر وتأم

١٥٤(. 
 .توجيه التلميذ عىل تنظيم طعامه ورشابه واملحافظة عىل جسده -٥
تربية التالميذ عىل أسـس النظافـة والطهـارة وذلـك بـام حيـافظ عـىل اجلـسم  -٦

 .وسالمته
العمل عىل إكساب التالميذ املهارات البدنية التي تعمل عىل تنشيط اجلـسم  -٧

 .)٩١م  ، ص ١٩٩٤اهلجاري، (لقوة وتوفري احليوية وا
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ًلقد زود اهللا اإلنسان بقدرات وإمكانات متجددة متدفقـة، وأعطـاه عقـال واعيـا،  ًّ

يقول . وأمره أن يتفكر يف خلق السموات واألرض، وأن يسري يف األرض فينظر ويتدبر
واالتعـاظ يف نفـس الوقـت، والنظـر هنـا يتـضمن الرؤيـا والتفكـري ": القايض ويـاجلن 

ًوكثريا من التفـاعالت البـرصية والعقليـة والوجدانيـة واجلـسمية لتــخرج بمجموعهـا 
ًأشكاال من السلوك السوي، والتفكري اهلادف املثمر، وتثبت اإليامن بقـدرة اخلـالق عـز 

  . )٣٥٩هـ، ص١٤٠١، القايض ("وهذا يتضمن اإلبداع الذي جعله اهللا يف اإلنسان. وجل
 

ّاإلبداع صفة من صفات قدرة اخلالق عز وجل، فقد قال واصفا قـدرة ذاتـه جـل  ً
ـــه ﴿ ـــه أن  ﴾¦  §  ¨©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³جالل

ً فاهللا سبحانه وتعاىل قد أوجد فينـا عقـوال نفقـه هبـا ، وأحاسـيس توصـلنا ؛]سورة البقرة[
ي حولنـا، ونـسمع مـا يقـال، ونـشم بالعامل اخلـارجي الـذي نعـيش فيـه، فنـرى مـا جيـر
 .الروائح فنميز الطيب من اخلبيث وما إىل ذلك

ومن واجـب األمـة املـسلمة العارفـة حلـدود اهللا ورشائعـه، وأوامـره ونواهيـه، أن 
تعمل جاهدة عىل تكوين روح اإلبداع ألبنائهـا الـذين هـم عـامد جيـل املـستقبل، ومـن 

الميذ النواحي اإلبداعية التـي تتمثـل فـيام واجب معلم الرتبية اإلسالمية أن يكسب الت
 : ييل 

اإلبداع اخللقي هللا سبحانه وتعاىل، وهذا يشمل فـيام خلـق لنـا مـن خـريات  -١
 .وكنوز وحيوانات وغريها

 .اإلبداع اجلاميل، وهذا يتمثل يف اإلتقان والصنع فيام صنع عز وجل -٢
ه مــن اخلــري اإلبــداع الكالمــي، وهــذا يتمثــل يف قــوة البيــان والتعبــري ملــا فيــ -٣

 .وإلظهار احلق واملساعدة يف ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
١٠٥  

ّاإلبداع املعريف؛ فطلـب العلـم واملعرفـة صـفة مـن صـفات املـؤمن اخلـري يف  -٤
 .العامل

 .اإلبداع األخالقي و السلوكي -٥
 .اإلبداع العقيل، وتربية التلميذ عىل التفكري فيام خلق اهللا وأبدع -٦
 .اإلبداع العلمي العميل -٧
وهـو يتطلـب مـن املـسلم توظيـف إمكاناتـه اإلبداع الكـشفي التجديـدي،  -٨

 .وقدراته لتتضافر يف مساعدته عىل الكشف والتجديد
 : اإلبداع الذايت، والذي يتم عن طريق -٩

 .إفساح احلرية يف العمل والقول بام يتالءم  والرشع احلنيف أـ            
  يـث يـصبح اختيار ما يـتالءم وذاتـه مـن عمـل ومالزمتـه وحماولـة إجادتـه؛ بحب ـ       

ًجزءا من ذاته، ومتعلقا بحياته اليومية ً. 
ويتطلـب مـن املـرء أن يتعـرف عـىل . االستمرار عىل حتسينه واإلبـداع فيـه  ـ           ج 

ّذاته، فينتقد ما يقوم به من عمل ؛ بحيث يعرف نواحي اجلودة فيه فينميها ويغذهيا، كـام  ّ
 .تؤثر عىل حـسن عملـه وجودتـهويعرف مواطن الضعف، فيعمل عىل إزالتها، حتى ال 

 )٣٦١هـ، ص١٤٠١املرجع السابق ، (
فالقوانني والقواعـد املالئمـة لإلبـداع هـي التـي ينتقيهـا اإلنـسان املـؤمن املبـدع، 
بالعقل املبدع املفكر الذي وصفه فيه اهللا سبحانه وتعاىل، وضمن احلـدود التـي رسـمها 

 .)٣٦٧هـ، ص ١٤٠١ السابق ، املرجع(لنا؛ ألن فيها كل اخلري والفالح والنجاح 
 : يسهم املعلم يف بناء اجلانب اإلبداعي للتلميذ بإرشاده بام ييل

 .ّمساعدة التلميذ عىل تفتح ملكة اإلبداع عنده -١
 .أن يستفيد من ملكة اإلبداع التي وضعها اهللا فيه -٢
تزويده بالثقافة مع حتايش إغراقه بفيض مـن املعلومـات اجلـاهزة؛ حتـى ال  -٣
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 .دون فهم فتتبلد ذاكرته، وتضمر ملكته اإلبداعيةيضطر للحفظ 
 .تشجيعه عىل توظيف مواهبه، مع جتنب تشجيع النزعة األنانية عنده -٤
االهتامم بخـصائص التلميـذ الذاتيـة، وهـذا يتـضمن احـرتام مبـدأ الفـروق  -٥

 .الفردية التي وضعها اهللا يف كل فرد
ًاطا التعـاون عــىل اإلبــداع قــدر اإلمكــان؛ ألن اإلبــداع لــيس نــش -٦

 . ًفرديا، بل هو نشاط يتعاون فيه مجاعات من الناس
 :ويضيف ملكاوي إن من اإلسهامات يف اجلانب اإلبداعي ما ييل

تكوين اإلحساس والشعور باجلامل واإلبـداع والزينـة املوجـودة يف املخلوقـات  -١
اهللا، كــام أخــرج مــن الطيبــات الــرزق، ليــشكروه عــىل نعمــه التــي ال تعــد وال حتــىص، 

ألن اإلنـسان كلـام رأى نعـم اهللا عليـه زاد . وا عظمـة قـدرة اهللا اخلالقـة املبدعـةوليقدر
شكره وخضوعه له، وكلـام رأى عظمـة قـدرة اهللا املبدعـة زاد إجاللـه وتعظيمـه وكـل 
ــه يف الــسامء  ــيض تبــصري التالميــذ بإبــداع الــصانع احلكــيم، وجتميــل خملوقات ذلــك يقت

 . واحليواناتواألرض يف النباتات واألزهار، والطيور 
الكشف عـن امليـول واالسـتعدادات املختلفـة لـدى التلميـذ، ثـم تـوجيههم إىل  -٢

 .التـخصصات واملهن واملهارات املناسبة لتلك االستعدادات وامليول
إتاحة الفرصة أمـام التالميـذ ملامرسـة االبتكـار، واالخـرتاع يف شـتى املجـاالت  -٣

 .املناسبة الستعداداهتم
 روح اإلبداع واإلتقان والتـضحية مـن أجـل ذلـك، ثـم تشجيع التالميذ وتنمية -٤

 . حتسني كل ما يقوم به اإلنسان من أعامل
تشجيع التالميذ عىل إتقان وجتويد وإحـسان األعـامل وتـذكريهم بـأن اهللا تعـاىل  -٥

áà          ß  Þ     Ý  Ü  Û  ﴿: شجع عىل اإلتقان؛ ألنه أتقن كل ما صنع، فقال تعاىل
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æ  å  ä  ã  â﴾] ٤٤٩هـ، ص١٤١١ملكاوي، (]. ة النملسور(.  
 

 
إن من يقـرأ القـرآن يلفـت نظـره مـواطن اجلـامل يف الطبيعـة، ويتأمـل يف عجائـب 

 . اخللق ودقة التكوين وحسن التشكيل، وروعة املنظر
ًوإن تنمية اإلحساس باجلامل يف اإلسالم يكون جانبا مهام من الرتبيـة،  ً فكـل مـا "ّ

 العــني ويــبهج الــنفس وحيقــق املتعــة الــسليمة مــن الظــواهر واألشــكال واأللــوان يــرس
واألصوات واألفكـار يـدعو املـسلم إىل التأمـل والتـذوق، والتـسبيح والعرفـان خلـالق 

 .)١٩٦هـ، ص ١٤١٧ُالعمري، ( "الكون واحلياة واإلنسان
ًواإلسالم وحده هو الذي جعل من قضية اجلامل أمرا دينيا، فقرر لل جامل مكانته، ً
 .وجعله من ضمن الواجبات التي ينبغي عىل املسلم أن يسعى لتحقيقها

وإن اجلامل الذي يظن بعض الناس خماصمة اإلسالم إياه، هـو بعـض آيـات اهللا "
ًتعاىل، التي أبدعها يف هذا الكون، وأودعها إياه، سخرها اهللا لإلنسان طالبا منه أن ينظر 

م ، ٢٠٠٦، الرتتـوري ، واخلوالـده ( "تع بمعاينه، ويعترب بعربهفيه، ويستجيل أرساره ، ويستم
 .)٢٣٢ص 

كام أنه من أكثر أنامط الرتبية للتلميـذ التـي استأنـسها اإلسـالم يف ترويـضه وأكثـر 
هلـذا فـإن القـرآن ، حيث هيش له بفطرته، ويلتقي معه يف ألفة وحمبة ، ًتأثريا عىل النفس 

التمتع بجامليات الوجـود مـن خـالل الـدعوة إىل الكريم واحلديث الرشيف حيثان عىل 
ــذلك  ــروح والعقــل وك ــوي يغــذي ال ــذوق اجلــاميل يف ظــل مــنهج علمــي ترب ــة ال تنمي

ôâs)s9ur $̈ZÉ ﴿:قــــــال تعــــــاىل .احلــــــواس yó uä !$yJ ¡¡9$# $uã ÷Rëâ9$# yxäÎ6» |Á yJ Î/ $yg» oY ù=yèy_ur $YBq ã_âë 

Èûü ÏÜ» uã ¤±=Ïj9 ( $tRôâtG ôã r&ur öN çlm; z>#xãtã ÎéçÏè¡¡9$# ÇÎÈ﴾ ] ــــك ــــة ، ســــورة املل ــــاىل ]٥اآلي ــــال تع  وق
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﴿zO» yè÷RF{ $#ur $ygs)n=yz 3 öN à6 s9 $ygäÏù Öä ô$Ïä ßìÏÿ» oY tBur $yg÷Y ÏBur tbq è=à2ù' s? ÇÎÈ öN ä3 s9ur $ygäÏù îA$uHsd 

öúü Ïm tbq çtÜÌç è? tûü Ïnur tbq ãmuéô£ n@ ÇÏÈ ﴾]سورة النحل. [ 

حو مظاهر اجلامل يف الكون، واإلسالم ال يقترص عىل توجيه إحساس اإلنسان ن"
ًولكنه يريد منه أن يسلك مسلًكا نابعا من إحساسه باجلامل ، سواء يف مظهـره أو عملـه 
أو فكره أو عالقاته باألشياء املتنوعة وببني جنسه وبعامل احليوان والنبـات، فكـل ذلـك 

 .)١٩٧هـ، ص ١٤١٧ُالعمري، ( "ينبغي أن يعكس الذوق اجلاميل لإلنسان
ل الرتبية اجلاملية يف اإلسالم عىل تربية التلميذ عىل أن يـستمد اإلبـداع، هذا وتعم

ويتذوق اجلامل من إبداع خالق الكون، ومجال خملوقاته، إىل جانب تربيته عىل أن يكون 
 .ذا إيامن عميق، وذا ذوق رقيق، وذا خلق مجيل، وسلوك نبيل

وعي احلـيس يف تـرصف وتربط الرتبيـة اجلامليـة يف اإلسـالم بـني التـذوق وبـني الـ
وهي تقوم بذلك عـن طريـق تقريـب الـصور "اإلنسان وسلوكه وما تقوم به أعضاؤه، 

. )٢٣٤م، ص ٢٠٠٦الرتتوري ، واخلوالده ، ("املحببة إىل ذهنه، وتدريبه عىل األفعال اجلميلة 
فاإلنسان الذي هيتم باجلانب اجلاميل يف شخصيته، إنام يرتفع فوق مستوى احلياة املاديـة 

ًليغذي جزءا مهام من شخصيته ً. 
 

 : تكمن هذه األمهية يف النقاط التالية
تذوق اجلامل يعني التلميذ عىل ضبط نفـسه، واإلحـساس بـاجلامل ينمـي يف  -١

اإلنسان السليم الـدافع للـسلوك احلـسن؛ فالرتبيـة اجلامليـة تنمـي الفـضيلة 
 .واألخالق

الرتبية اجلاملية تبعث عـىل التــخيل واالسـتمتاع اجلـاميل، وتغـذي الوجـدان  -٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
١٠٩  

والرغبات املكبوتة داخل الـنفس؛ ولـذلك فـإن التلميـذ يعمـل عـىل جتديـد 
 .طاقاته واتزان نواحيها

اجلامل أو الزينة مصاحبة للعبادة السليمة، كام أهنا رشط من رشوط صحتها  -٣
    )  (  *   +    !  "  #  $  %  &  ' ﴿: قــــال تعــــاىل

 ].سورة األعراف[ ﴾,-  .        /  0  1  2

الرتبية اجلاملية تزود التالميذ باحلس اجلاميل، وتقوى لـدهيم رغبـة املالحظـة  -٤
ــال؛ ممــا  ــع اخلي ــراء داف ــي وإث ــري الفن ــىل التعب ــة ع ــدرة الدقيق ــل والق والتأم

جتامعيـة يساعدهم عىل اكتساب الكثري من اخلربات العلميـة واخللقيـة واال
 .والفنية، كام تنمي يف نفوسهم روح املثالية واجلامل 

ــؤدي إىل اإلشــباع الوجــداين وتعــود اإلحــساس بــاجلامل  -٥ الرتبيــة اجلامليــة ت
 ).٢٤٣-٢٤٢م، ص ٢٠٠٦املرجع السابق ، (. وتنمية املشاعر الرقيقة

 
لقرآن الكريم والسنة النبوية التي تساعد تعددت الطرق واألساليب املوجودة يف ا

التلميذ عىل التنمية اجلامليـة لديـه، وتعـددت املواقـف الرتبويـة التـي تـدعو إىل التنـشئة 
 : وأبرز هذه األساليب وتلك املواقف ما ييل . اجلاملية
 .التصوير الفني يف القرآن الكريم -١
 .القصص القرآين -٢
 .اجلامل يف الكون -٣
 .نعامل اإلنسان واحليوا -٤
 .مجال البيئة -٥
 )٢٤٦-٢٤٥م ، ص ٢٠٠٦املرجع السابق ،  (.مجال العالقات اإلنسانية -٦
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إن اجلانب اجلـاميل، وتذوقـه وتربيتـه رضوري حليـاة اإلنـسان عـىل هـذه األرض، 

هـو أسـاس مـن أسـس الشخـصية املتكاملـة، واملتوازنـة؛ ألنـه يـسمو ": يقول مطـاوع 
 .)٦٨-٦٧هـ، ص١٤١٥مطاوع ، ( "نسان فوق حيوانيته، وجيعله يعيش وسط إنسانيتهباإل

من أن الكون من حولنا ملئ بـاألرسار، "وتأيت أمهية الرتبية اجلاملية يف اإلسالم،  
ًو آيات اجلامل، ومن أن اإلنـسان بطبعـه حيـب اجلـامل، ودائـام يتـساءل عـن رس اإلبـداع 

والقـرآن يلفـت النظـر ويـشد  . )١٩١هــ، ص١٤٠٨ينـني، أبـو الع( "املوجود يف هـذا الكـون
 .ًاألذهان دائام ومعها القلوب إىل مجال الكون يف كثري من آياته

فـإن مــن الــالزم تأهيــل الشخــصية اإلســالمية، لإلحــساس هبــذا اجلــامل، وتربيــة 
وألن اجلـامل حيـرك يف اإلنـسان ، ًالوجدان، موازيا لتنمية جوانب الشخـصية املتكاملـة 

ه وشغاف قلبه ، وبالتايل خيلصه من التبلد الوجداين واخلواء النفيس، الذي يمكـن باطن
ًأن يشعر به ، ومن شأهنا أيضا إحساس اإلنسان بالقيم ، حتى يصبح أقـدر عـىل تـذوق 

 .)١٩٤هـ، ص١٤٠٨أبو العينني، (مجال احلياة 
تؤكـد هذا ويتميز تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة بحـب االسـتطالع ؛ ولـذا جيـب أن 

. املناهج باملرحلة االبتدائية عـىل تنميـة الـوعي اجلـاميل لـدى تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة
ّفاملعلم باملدرسة االبتدائية هو العنرص احليوي النشط الفعال يف نجاح الرتبيـة اجلامليـة، 

الـرشبيني ، (ومسؤوليته هنا هـو إظهـار مـواطن اجلـامل يف خملوقـات اهللا سـبحانه وتعـاىل 
 .)١٤٩-١٤٧ـ، ص ه١٤٢٥

 : يسهم املعلم عىل تنمية اجلانب اجلاميل عن طريق
ًإكساب التالميذ القدرة عىل التذوق اجلاميل، فيكون مقدرا جلهـود اإلنـسان  -١

 . يف سبيل املعرفة والتطوير الثقايف
تدريب األحاسيس اإلنسانية لدى التلميذ، وفتحها عىل مشاهد الكون كله  -٢
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ء، وما فيها مـن ألـوان وأصـوات؛ حيـث من جمرات ونجوم وكواكب وسام
إن تدريب التالميذ عىل إدراك اجلامل يف الطبيعة وسيلة مـن وسـائل الرتبيـة 

 .القرآنية اجلاملية
توجيـه التلميـذ إىل إدراك التناسـق، يف العالقـات اإلنـسانية، وبـني الطبيعـة  -٣

امل وبني اإلنسان، والعالقات اإلنسانية بني اإلنسان واإلنسان، وإدراك اجل
يف هــذا املجــال جيعــل التلميــذ مرهــف احلــس يف تعاملــه مــع الطبيعــة، ويف 

ّتعامله مع اإلنسان، إذ إنه يركز عىل القيمة، مثلام يركز عىل املنفعة ّ. 
تنمية القدرة عىل التمييز الـدقيق فـيام تتـأثر بـه حـواس التلميـذ، سـواء مـن  -٤

ــا ــىل اإلحــساس ب ــدرب التلميــذ ع ــوان، حيــث ي أللوان، األشــكال أو األل
وتنوعهــا ومجاهلــا، وتناســقها يف املخلوقــات، مــن جوامــد وحيــوان ونبــات 
وإنسان، فإن األلوان فيها تنمي حس التلميذ تنمية مجاليـة سـليمة، وهكـذا 
يوجه القرآن نظامه الرتبوي إىل استغالل هـذه األلـوان يف تـدريب حـواس 

 . اإلنسان عىل تذوق اجلامل 
ــة اإلســال -٥ ــة ويــستـخدم معلــم الرتبي ــة، املوافق ــك اللوحــات الفني مية يف ذل

للتصور اإلسالمي، وكذلك احلركات اإليقاعية، التي تـدرب املـتعلم عـىل 
ًأن يكون متناسقا يف حركاته، وهو هبذا يعمل عىل أن يمتلك كل تلميـذ فنـا  ً
من الفنون أو حرفة من احلرف اليدوية؛ ألن مثل هـذا االمـتالك، ينتقـل بـه 

ة، إىل مستوى حتقيقها أو إنجازها وكـل عمـل فنـي من مستوى معاناة اخلرب
ًيف هــذا املجــال مــرشوع، مــادام توافقــا مــع التــصور اإلســالمي والفلــسفة 

 .اإلسالمية كام جاء هبا القرآن الكريم
يقوم معلم الرتبية اإلسـالمية بمـساعدة معلـم الرتبيـة الفنيـة بتنميـة اخلـرية  -٦

دى التالميـذ، يف شـتى جمـاالت اجلاملية، وتنمية القـدرات الفنيـة الكامنـة لـ
ًحياهتم؛ بحيث يضيفون، عىل احلياة اإلنسانية، معنى ومجـاال، إذ إن اخلـربة  ً
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اجلاملية الفنية بني أيدهيم يف كل حلظة، وهي خـربة جـادة تـدخل التلميـذ يف 
 .)٦٨هـ، ص١٤١٥مطاوع، (ًصلب حياة املسلم، وليست ترفا كام يظن البعض 

سهامات  معلم الرتبية اإلسالمية يف غـرس مجاليـات ُكام يضيف العمري إن من إ
 : السلوك يف نفس تالميذ املرحلة االبتدائية ما يأيت

النهى عن رفع الصوت مما تنفر منه النفوس السوية، والتحسني ملا ترتـضيه  -١
 .الفطرة السليمة

تعويد التالميـذ عـىل االبتـسامة لـزمالئهم ومعـارفهم والبعـد عـن الـتجهم  -٢
 .اظةوالعبوس والفظ

مثل اختيـار اسـتعامل اليـد اليمنـى يف كـل نظـم (التعود عىل النظام يف احلياة  -٣
هــ، ص ١٤١٧ُالعمـري،  (.تعترب قيمة مجالية يمكن غرسـها يف التالميـذ) احلياة
١٩٨(. 

كام يسهم معلم الرتبية اإلسالمية يف البناء اجلاميل للتالميذ عن طريق غرس القيم 
املتمثــل يف مجــال العقــل، والعلــم، واجلــود والعفــة، ) بــاطناجلــامل ال(اجلامليــة الباطنيــة 

ويعمل عىل غرس القيم الفاضلة، واألخالق احلميدة لدهيم؛ مما يـؤدي إىل . والشجاعة
شئ عـىل اجلـامل، أو ريب  ُـتكامل الصورة اجلامليـة باطنـا وظـاهرا؛ ذلـك أن التلميـذ إذا ن ً ً

ًتربية مجالية، كان أكثر إحساسا باجلامل، وأكثر ً  .ً حتقيقا له يف نفسه، وفيمن حولهً
ًويعمل أيضا عىل تنمية اإلحساس باجلامل والتذوق يف وجدان التالميذ وتشجيع 

 .قدراهتم عىل اإلحساس باجلامل واإلبداع يف كل ما حييط هبم
!!! 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
١١٣  

 
 

 
تعد القدوة من أهم الطرق الرتبوية املؤثرة يف جمـال الرتبيـة؛ ذلـك أن املعلـم يعـد 
ًاملثل األعىل يف نظر املتعلم ؛ فهـو يتـأثر بـه تـأثريا عميقـا ومبـارشا يف أخالقـه وسـلوكه،  ًً
ًبوعي أو بدون وعي؛ ولذلك كانت القدوة عامال مهـام يف إصـالح املـتعلم أو إفـساده،  ً

 .ًوهي أكثر تأثريا من الوعظ املبارش
إن إجيــاد املــنهج الرتبــوي املتكامــل ووضــع اخلطــط املحكمــة ؛ ال يغنــي يف بنــاء "

الشخــصية اإلســالمية عــن وجــود القــدوة الــصاحلة، التــي تتمثــل يف اإلنــسان املــتحيل 
وتعد القدوة من أهم الطـرق الرتبويـة املـؤثرة . األخالق اإلسالمية والكامل السلوكيب

 .)١٥٨هـ، ص١٤٢٧العقيل، ("يف جمال الرتبية 
وبام أن القدوة الصاحلة هي إحدى الطرق الكتساب الفضائل بأنواعهـا والكـامل 

قيتهـا يف السلوكي؛ اتـخذها اإلسالم وسيلة من وسائله لبناء الشخصية اإلسـالمية وتر
 .)١٧٧هـ، ص ١٤٢٦الرتكي، (سلم الكامل السلوكي 

ولقد اهـتم القـرآن الكـريم بالقـدوة احلـسنة؛ بحـسباهنا طريقـة فاعلـة ومـؤثرة يف 
Ä  Ã        Â  Á  ﴿:  بقوله تعاىل^الرتبية اإليامنية، وأمر املسلمني بالتأيس برسول اهللا 

 Ï     Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  ÅÒ          Ñ  Ð ﴾ ] ســـــــــورة
 ].األحزاب

ــع املــربني آبــاء ومعلمــني تتمثــل يف : ولقــد جعــل اإلســالم القــدوة احلــسنة جلمي
. )١٥٩هــ، ص١٤٢٧العقيـل، ( فهو قدوة متجـددة عـىل مـر األجيـال ^شخصية الرسول 
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 أسلوب القـدوة وكـان املثـل األعـىل والقـدوة للـصحابة يف ^ولقد استـخدم الرسول 
رش مثلهم، تتمثل فيه كل الصفات اخللقية والطاقات الروحية واحليوية األرض، وهو ب

فيصدقون مبادئ اإلسالم احليـة ؛ ألهنـم يروهنـا رأي العـني، وال يقرأوهنـا يف ، اخلالقة 
هــ ، ١٤٠٠قطـب، (؛ فتتحرك هلا نفوسهم وهتفو هلا مـشاعرهم ^كتاب، يروهنا يف النبي 

أبـو ("جليلـة جعلـت منـه قـدوة حقيقيـة  صفات ^وقد متثلت يف الرسول ". )٢٢٥ص 
وتتبني أمهية أسلوب القدوة يف الرتبية اإلسالمية يف مسامهته . )١٣٣هــ، ص١٤٠٨العينني، 

 : يف النواحي اآلتية
 .حتقيق األهداف التي يراد إقامة منهج تربوي عليها للتلميذ واملتعلم -١
 .القدوة نرباس ومثال لتطبيق رشيعة اهللا -٢
ًسة البد لـه مـن قـدوة يراهـا يف معلمـه، وخاصـة معلـم إن الطالب يف املدر -٣

ّ بحكـم أنـه يعلـم ^الرتبية اإلسالمية الذي من واجبه االقتـداء بالرسـول 
 من خالل منهج الرتبيـة اإلسـالمية، ولـريى أن ^التالميذ منهج الرسول 

 .ُما يطلب منه من سلوك مثايل هو يف حقيقته قابال للتطبيق
يد ، وهي رغبة ملحة تدفع به إىل حماكاة اآلخـرين؛ إن يف اإلنسان دافع التقل -٤

ولذلك البد أن تستغل هذه الرغبة يف طريقها الصحيح، كام جيب أن يكون 
ــى يــساعد التالميــذ عــىل  ّاملعلــم يف املدرســة نموذجــا طيبــا يف الــسلوك حت

  . )٢٢٢-٢٢١هـ، ص ١٤١٠باقارش،  (.االلتزام بالعادات اإلسالمية الطيبة
ًمهام كان استعداده للخـري عظـيام، وفطرتـه نقيـة؛ فإنـه ال يـستجيب وإن التلميذ "

ملبادئ اخلري، وأصـول الرتبيـة الفاضـلة مـا مل يـر املـريب يف ذروة األخـالق وقمـة القـيم، 
ًمطبقا ملا يأمر به منتهيا عام هنى عنه  .)٦٠هـ، ص ١٤١٨شحاتة، ( "ً

ناء الشخصية اإلسالمية ًوبناء عىل ما سبق فإن القدوة تعترب من أنجح الوسائل لب
ًوخصوصا يف مرحلـة الطفولـة، وهـذه القـدوة إمـا أن تكـون مـشاهدة ملموسـة أمامـه 
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الرتكـي، (ًفيقتدي هبا، أو تكون مثاال يف ذهنه من األخبار والسري الصاحلة التي يـسمعها 
: ومرحلــة الطفولــة مهمــة يف حيــاة اإلنــسان؛ ألنــه يف هــذه املرحلــة. )١٧٧هـــ، ص١٤٢٦

مما يكـون لـه تـأثري كبـري يف ، ور األوىل لشخصيته ، ويتكون اهليكل العام هلا توضع البذ
هــ ،       ص ١٤٢٠،  العيـسوي (مستقبل حياته، فهو حياول تقليد معلمة ويراه مثلـه األعـىل 

٧٣(. 
 

 اإلنـسان؛ فإنـه إن العمل الصالح هو ثمرة اإليامن ، فام إن يستقر اإليـامن يف قلـب
ّيسعى إىل حتقيقه يف واقع احلياة، عىل هيئة أعامل صاحلة تكـون لديـه شخـصية إسـالمية 

فقيمـة اإليـامن . بارزة يف هذه احلياة، وهـذا هـو اإليـامن الـذي يريـده املـنهج اإلسـالمي
بالعمل، وإعامر الكون ، فهو ال يريد االنكامش والـسلبية، والتوقـف عنـد جمـرد النوايـا 

 .)٦هـ ، ص ١٤٠١قطب،  (ًة فقط، التي ال تثمر أعامال احلسن
ًولكي يكون للعمل أثر يف بناء الشخصية اإلسالمية جيب أن يكون موافقا ملا جاء 

s  r  q  p  ﴿:  قال تعاىل^يف كتاب اهللا سبحانه و تعاىل وسنة رسوله 
¡  �  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t﴾] سورة احلرش.[ 

 ال يعمــل بعلمــه وال يوافــق فعلــه قولــه ال يــستفيد منــه التالميــذ ، فــاملعلم الــذي
ًفمواعظه ال تؤثر فيهم، وال تسهم يف بناء شخصياهتم بناء إسالميا واإلنـسان إذا كـرر . ً

ًاألعامل الصاحلة ازداد قوة يف شخصيته واستعدادا إلنتاج مثله من األعامل وإن كثـرت 
 مـن نفـسه مثـل الغرائـز يـصعب انتزاعهـا أو ّدون تكلف أو عناء يصيبه، فيكون العمل

وإن حسن العمل جيعـل اإلنـسان ينـشط يف عملـه ". )٨١هـ، ص ١٤٠٠دراز ، (البعد عنها 
ويرتقى يف سلم األعامل الصاحلة التي تساهم بقدر كبري يف تكوين شخصيته اإلسالمية 

زمــه أن كــام أن العمــل الــصالح غــذاء لــروح اإلنــسان، يل. )١٧٠هـــ، ص١٤٢٦الرتكــي، ("
 .ًيداوم عليه؛ ليرتقى روحا ويكون شخصية إسالمية كام أراد اهللا سبحانه وتعاىل
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فبالعمل يستطيع معلم الرتبية اإلسالمية بناء شخصيات تالميذه لريتقى يف سلم 
وبالتـايل  يـساهم  بقـدر كبـري يف تكـوين ، األعامل الصاحلة سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة 

 .يزةشخصيته اإلسالمية املم
 

يستـخدم معلم الرتبية اإلسالمية، أسلوب اإلقناع يف بناء عدة جوانب لشخصية 
تلميذ املرحلة االبتدائية، وذلك ألن األساليب اإلقناعية، تعني املعلم عىل بناء شخصية 

 . التلميذ
د أن يقنع ويقصد بأسلوب اإلقناع  تقديم األدلة والرباهني عىل أي موضوع يري

. الطرف اآلخر به  ، وعدم اللجوء إىل اجلدل العقيم واملغالطة وإتباع اهلوى دون دليل
ويوجد يف القرآن الكريم كثري من اآليات التي حتث املسلمني عىل استـخدام العقل 
ًحتى يكون االختبار واملفاضلة والتمييز معينا عىل اإلقناع العقيل، حتى يف طلب اهلداية  

Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ×  ﴿: ًإلسالم، فاإلكراه مرفوض متاما، قال تعاىللدخول ا
  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø

ì  ë  ê  é  èç  æ  å﴾ ]بل إن أسلوب اإلقناع مطلوب يف مجيع ] . سورة البقرة
a  ﴿: شؤون اإلنسان، ومن اآليات التي تدعو إىل رضورة إعامل العقل قوله تعاىل

   c  bh  g  f  e   d﴾ ]سورة حممد[،  
 ويدعو ،]سورة الروم[﴾ n  m    l  k  j  i  h﴿: وقوله تعاىل

ًالقرآن إىل اتـخاذ التجارب العملية طريقا إلثبات حقيقة يقرها ؛ ففي قصة إبراهيم 
عليه السالم يف حتطيم األصنام، وحواره العقيل مع قومه حتى يثبت أهنم بعبادهتم 

ي ال تسمع وال ترض أهنم عىل باطل، وكان يتهمهم بأهنم أقاموا لتلك األصنام الت
دعواهم يف عبادهتم ال عىل العقل بل عىل اهلوى أو جمرد تقليد آبائهم وأجدادهم 

  )١٧١ص،  هـ ١٤٢٧العقيل، (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
١١٧  

وقــد أراد إبــراهيم عليــه الــسالم أن يثبــت  لقومــه بالعقــل والتجربــة أن عبــادهتم 
وصـلهم إىل املرحلـة التـي فيهـا يعرتفـون بأنفـسهم أهنـم للتامثيل مـا هـي إال ضـالل، فأ

 .)١٣٤هـ، ص ١٤٢٥عطية، (يعبدون أشياء ال ترض وال تنفع 
ًوهذا األسلوب قام باستـخدام اإلقناع العقيل مـصحوبا بالتجربـة فكـان اإلقنـاع 

وهـذا األسـلوب يعـود ". واحلجة العقلية والتعليم واجلدال احلـسن، والفكـر املـستقيم
أن يقتنع بكل معلومة يتعلمها أو سـلوك يـسلكه، ويـستـخدم يف ذلـك أسـلوب املتعلم 
 ).١٧٢هـ ، ص١٤٢٧العقيل، ( "التعليل

لذا فمن واجبات معلم الرتبية اإلسالمية استخدام هذا األسـلوب مـع تالميـذه، 
 .وذلك بتقديم األدلة الواضحة والتي تناسب تفكريهم عىل صحة كالمه أو ترصفاته  

 
 

: وهو الرجوع عن اليشء، ويقال، بفتح احلاء وسكون الواو ـ  أصله من احلور 
ــع ــى رج ــار بمعن ــه. ح ــون، وحاورت ــاورون أي يرتاجع ــم يتح ــالم، : وه ــه الك راجعت

 .)٢١٧، ص٤هـ، ج١٤٢٣ابن منظور، (مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة : واملحاورة
 

ــك  ــع تل ــن املالحــظ أن مجي ــى االصــطالحي للحــوار، ولك ــاين يف املعن ــاك تب هن
املراجعة والتجاوب، واخلطـاب فمـن تلـك ": التعريفات تدور حول معنى واحد وهو

هو حديث شـفهي، جيـري تبادلـه بـني أكثـر مـن فـرد سـواء يف الـشارع، أو : التعريفات
 . )١٢م، ص١٩٩٥الشيخيل، ("و اجلمعية، أو املنتدى البيت، أو املنتزه، أو املدرسة، أ

نوع من احلديث بني شخـصني أو فـريقني، يـتم فيـه تـداول الكـالم "ويعرف بأنه 
بينهام بطريقة هادئة ، فال يستأثر أحدمها باحلديث دون اآلخر ل، ويغلب عليـه اهلـدوء، 
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  .  )٤٤هـ، ص١٤٢٩فلمبان، ("والبعد عن اخلصومة والتعصب 
 

 : هناك عدة فوائد يمكن أن يستفيد منها التالميذ من ممارسة احلوار وهي
التدريب عىل اجلـرأة ومواجهـة احليـاة يف املـستقبل ويـستطيع توضـيح رأيـه  -١

 . وتقديمه لآلخرين بكل وضوح
تنميــة املهــارات، حيــث يــساعد التالميــذ عــىل اكتــساب مهــارات احلــديث  -٢

 . ة التحاوروالكالم والتعبري وإدار
 ).اإلجيابية(املشاركة الفاعلة من التالميذ  -٣
 .إشباع حاجات التالميذ للعلم -٤
 .استثارة قدرات التالميذ العقلية وجعلها يف أفضل حاالهتا -٥
تنمية سلوكيات التالميذ يف التعامل مع اآلخرين واحـرتام آرائهـم وتقـدير  -٦

 .مشاعرهم
أنفـسهم وحيققـون ذواهتـم يشعر التالميذ بالفخر واالعتزاز عنـدما جيـدون  -٧

 .   باملحاورة واملنافسة وطرح أفكارهم وآرائهم
 .تنمية روح العمل اجلامعي -٨
 .تنميه معلومات التالميذ يف حصيلتهم العلمية -٩
م، ١٩٩٥الـشيخيل، ( .تبعد عـن التالميـذ روح التعـصب لـآلراء  واملقرتحـات - ١٠

 ).٢٥ص
 
 

 
إن املعلم الناجح هو الذي خيتار الطريقة السليمة التي يوصـل هبـا املعلومـات إىل 
تالميذه، وهو الذي يستطيع أن حيل مشكالت تالميذه النفسية واالجتامعية والتعليمية 
من خالل احلوار املنظم، ومنهج التعليم احلديث يعتمـد عـىل أسـلوب حـل املـشكالت 
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 التلقني، وهو الذي يستطيع أن يوثق صلته بـأرسة التلميـذ وبيئتـه أكثر منه عىل أسلوب
ويرشكها يف الرتبية وإعداد التلميذ وبناء شخصيته، ويستطيع أن حيقق أهدافه الرتبويـة 

  ).١٦هـ، ص١٤١٩خلف اهللا، (بطريقة حوارية مناسبة 
نطـواء، ويسهم معلم الرتبية اإلسالمية باستـخدام احلوار يف حترير التلميذ من اال

 . )١١٣املرجع السابق ، ص(وتعزيز الثقة يف نفسه، وتوجيه نموه االنفعايل 
ويستطيع معلم الرتبية اإلسالمية كذلك عن طريق األسئلة احلوارية التـي تـؤدي 
به إىل رسد مواضيع ونقاط مهمة  تكشف عن جوانب كثرية يف شخصية الطفـل كانـت 

ا كانت جوانب طبيعية يـستطيع تنميتهـا، وإذا خافية عىل املعلم وعىل التلميذ نفسه، وإذ
 .كانت غري ذلك فيمكن مساعدته يف التـخلص منها

معلم الرتبيـة اإلسـالمية يعمـل عـىل مـساعدة التالميـذ يف  "ويذكر خلف اهللا بأن
خلـف ( "تنمية ملكة التفكري عندهم عن طريق احلوار، ألن احلوار يـنظم الفكـر وجيـدده

 .م املعلم عىل مساعدة التالميذ عىل التفكري املنظمويقو. )٨٧هـ، ص١٤١٩اهللا، 
 

لقد دعت النصوص القرآنية إىل استـخدام املوعظة يف العملية الرتبوية لتـخاطب 
l  k  j  ﴿: القلوب وحتاور األفئدة، وحتدث الـنفس البـرشية، يقـول تعـاىل

q  p  o  n   m﴾] سورة النساء.[ 
رز هذا األسلوب يف الرتبيـة اإلسـالمية بوضـوح يف املـواعظ واإلرشـادات وقد ب

َّيـا بنـيالتي قدمها لقامن البنه، والتي بدأها بأسلوب فيه الرفق واللني بقوله  ََ ، ومـن ثـم ُ
: بدأت الوصية بأعالها مرتبة وهي التي تتعلق بالعقيدة وااللتزام بالتوحيـد قـال تعـاىل

﴿ =  <  ;   :  9  8   7  6E  D  C    B  A  @?  > ﴾ 
 ].سورة لقامن[

واملوعظة املؤثرة تفتح طريقها إىل النفس مبارشة عن طريق الوجدان وتثري كوامنه 
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ًوتصبح دافعا من أعظم الدوافع يف تربية النفس، مما ينعكس أثـره عـىل بنـاء شخـصية ، 
  . التلميذ 

أن تقـرتن بالـشعور ولكي حتدث املوعظة أثرهـا يف نفـوس التالميـذ؛ فإنـه ينبغـي 
باملحبة والعطـف واللـني؛ فالنـصح والـوعظ مـن معلـم عطـوف قـد يغـري جمـرى حيـاة 

 . التلميذ
ومن اآلثار الرتبوية التي ترتتب عىل الرتبية بأسلوب املوعظة احلسنة تزكية النفس 

 .وتطهريها
تــخليص الـنفس اإلنـسانية  مـن كـل مـا يتعلـق هبـا مـن : واملقصود بالتزكية هـي

ب والنواقص والسلبيات، وترشيح الفضائل والقيم النبيلة واألخـالق الـسامية الشوائ
 .فيها، وتوجيها إىل كل ما فيه اخلري والصالح

وتعترب التزكية هدف من أسمى األهداف الرتبوية التي تسعى الرتبيـة اإلسـالمية 
حش إىل حتقيقهــا، وبــه يــسمو التلميــذ أو الفــرد املــسلم ويبتعــد عــن املنكــرات و الفــوا

 .)١٦٦ص ،  هـ ١٤٢٧العقيل، (
 : ويتضح األثر الرتبوي للموعظة يف التايل

 .هتيئة النفوس للتأمل والتوعد عىل التفكري السليم واملالحظة الدقيقة -٤
 إثارة انفعال الدهشة والتعجب  -٥
 تثبيت بعض القيم وترسيخها  -٦

  . )٢٢٣هـ ، ص١٤١٠باقارش  والسبحي، (تزكية النفس وتطهريها 
ن هذه النتائج تسهم يف تنمية وبنـاء شخـصية التلميـذ إذا مـا استــخدم ويالحظ أ

 معلم الرتبية اإلسالمية هذا األسلوب عىل الوجه املطلوب
كام يتوقـف تـأثري املوعظـة احلـسنة عـىل عـدة عوامـل ينبغـي عـىل معلمـي الرتبيـة 

 :اإلسالمية مراعاهتا عند توجيه التالميذ، وأمهها 
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 مبارش يف النصح والتوجيه استـخدام األسلوب الغري  -
 .تـخري وقت التوجيه، حيث تكون النفس مستعدة للتقبل -
 .إتباع التدرج يف النصح واإلرشاد -
 )٣١٠هـ، ص١٤٢٥اخلطيب، ( .إشعار التالميذ حمل التوجيه بالعطف واالهتامم -

ويرى املربون أن يف أسلوب القدوة يف املوعظة جماال كبريا يف تنشئة الطـالب عـىل 
خريهم وصالحهم وتوجيههم إىل ما فيه رقي جمتمعهم وأمتهم، والبد أن يرافـق ما فيه 

املوعظة القدوة الصاحلة والوسط املالئم الذي يسمح بتقليد القدوة والتـأيس هبـا، فـإذا 
العقيل، (ًاقرتنت املوعظة احلسنة بالقدوة الصاحلة كان تأثريها معا يف النفس أعمق وأبلغ 

  .)١٧-هـ ، ص ١٤٢٧
 

القصة نوع من األدب له مجال وفيه متعة ويـشغف بـه الـصغار والكبـار إذا أجيـد 
ألسـلوب التعلـيم مـن خـالل القـصة آثـار تربويـة : يقول العقيل . إنشاؤه وأجيد تلقيه

ونفسية  بليغة، ذلك ألن التعليم بالقصص يشوق املتعلمني ويشد انتبـاههم، ويـؤثر يف 
 ويربطون أنفسهم باملواقف التي يواجهوهنا، فيـسعدوا لـسعادهتم عواطفهم ووجداهنم

 . )١٦٠هـ ، ص١٤٢٧، العقيل ( "وحيزنوا حلزهنم
وتستـخدم القصة لغرس بعض القيم الدينية واخللقيـة والـسياسية واالجتامعيـة "

مـريس، ( "والعلمية لدورها وقدرهتا عىل اإلقناع العقيل عـن طريـق املـشاركة الوجدانيـة
 . )٢١١، ص١٩٨٢

واإلسالم يدرك هذا امليل الفطري إىل القصة ويدرك ما هلا مـن تـأثري سـاحر عـىل 
القلوب، فيستغلها لتكون وسـيلة ناجحـة مـن وسـائل الرتبيـة وتقـويم الـسلوك وتـأيت 
فعاليه القصة مـن كوهنـا مـزيج مـن احلـوار واألحـداث والرتتيـب الزمنـي مـع وصـف 

أبـو ( والطبيعة التي متر بشخـصيات القـصة لألمكنة واألشخاص واحلاالت االجتامعية
 . )١٤٧هـ ، ص ١٤٠٨العينني، 
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£  ﴿: والقصة هتدف إىل تربية الفرد املسلم، ويف ذلك يقول تعاىل   ¢  ¡

  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤
وكذلك استـخدمت الرتبية اإلسالمية القصة من أجل أخذ ] سورة يوسف [﴾²

 .كتساب اخلربةالعربة ومن أجل ا
ًوقد سبق القرآن احلضارة الغربية بأربعـة عـرش قرنـا يف استــخدام القـصة إال أنـه 
استـخدمها كوسـيلة لغـرس قيمـة وأفكـاره واجتاهاتـه اإلسـالمية، ويف كتـاب اهللا ثـروة 
ضــخمة مــن القــصص القــرآين، وتــشتمل هــذه القــصص قــيم تربويــة كثــرية، ويمكــن 

حتقق الرتبية اإلسالمية أهدافها يف بناء اإلنـسان استـخالص هذه القصص قيم، بحيث 
 .)٢٥٨ – ٢٥٧هـ ، ص ١٤٢٤النقيب واهلنيدي، (املتكامل، بكافة جوانب شخصيته 

 القصة يف تعميق بعض القـيم يف النفـوس، ذلـك ألنـه ^وقد استـخدم الرسول 
صة يعلم بأن للقصة أثر كبري يف الرتبيـة حيـث تـؤثر يف الـنفس ويف سـلوك الفـرد، والقـ

القرآنية والنبوية حتمل األثر نفس إىل جانب البالغة واحلرارة العاطفية اللتان تساعدان 
عىل تغيـري الـسلوك وحتديـد العزيمـة، فهـي تنـزل العواطـف الربانيـة عـن طريـق إثـارة 

وقـد استــخدم القـرآن ". )٢١٩هـ ، ص ١٤١٠باقارش  والسبحي ، (االنفعاالت، وتوجيهها 
تارخيية والواقعيـة والتمثيليـة كـام استــخدم القـصة لكـل أنـواع مجيع أنواع القصص، ال

تربية الروح، وتربية العقل، وتربيـة : الرتبية والتوجيه التي يشملها منهجه الرتبوي مثل
" اجلــسم، والرتبيــة بالقــدوة الــصاحلة، والرتبيــة باملوعظــة احلــسنة، والرتبيــة باالعتبــار 

تاممــات الــسنة بأســلوب القــصة بوصــفها وقــد جــاءت اه. )١٦١هـــ ، ص ١٤٢٧العقيــل، (
وسيلة تربوية فعاله يف التوجيه واإلرشاد، وركزت عىل القصص ذات التـأثري الروحـي 

 .واخللقي واالجتامعي واإلنساين
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يعتمد هذا النوع من األساليب عىل توجيـه الكـالم إىل الفـرد املـستهدف بالرتبيـة 
 : طاب املبارش وذلك من خالل ما ييلعن الطريق اخل

 
ًيقوم املريب بتلقني الفرد املراد تغيـري سـلوكه أو تقويمـه، أو تعزيـزه تلقينـا مبـارشا  ً

 : بأحد أساليب التلقني التالية
 : التلقني بالكالم) أ

 مبارشة بـصيغة األمـر كـام) الشخص املستهدف بالرتبية(يلقى الكالم إىل السامع 
ســــورة  [﴾z  y  x  w  v  u  }  |  {﴿: يف قولــــة عــــز وجــــل

º  «  ¼  ½    ¾   ¿    ﴿: أو بصيغة النهي كام يف قوله تبـارك وتعـاىل] األحزاب
  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
ä  ã﴾] بإلقاء األمر أو النهي بصورة   احلالني يقوم املريبويف] سورة احلجرات

 .جلية عىل أال يكون هذا األسلوب األغلب لدى املريب
 : التلقني باإلشارة) ب

يشري املريب إىل الشخص املعني إشارة باليد، كأن يضع املريب يده عىل فيه يريد مـن 
القـران الكـريم قولـه األخر أن يسكت، أو يشري إليه باخلروج أو نحو ذلك و ومثاله يف 

أشــار إلــيهم : أي] ســورة مــريم [﴾¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾﴿: تعــاىل
 .بذلك إشارة
 : التلقني بالكتابة) ج

يكتب املريب مـا يرغـب يف تلقينـه إىل الناشـئ كتابـة عـىل ورقـة أو سـبورة أو عـىل 
ان األرض أو نحو ذلك، ويف هذا ميزة اجتناب احلرج أو عدم فتح جمال للمناقشة  إذا ك

العقيـل، (. األمر ال حيتمل هذه األمور أو نحو ذلك من املربرات املوجبة هلـذا األسـلوب
 .)١٦٥هـ ، ص١٤٢٧
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احلمـد هللا رب العـاملني والـصالة والـسالم عـىل النبـي اهلـادي إىل رصاط مـستقيم 

 وعىل آله وصحبه أمجعني 
 عن الرتبيـة اإلسـالمية ًلقد حاولت جاهدا يف هذه الدراسة  أن أمجع ما استطعت

كمنهج من مناهج احلياة التي يسهم معلم الرتبية اإلسالمية بالنصيب األكرب يف دعمها 
ًوتثبيتها خلقا ومنهاجا يف سلوك التالميذ، وكانت املرحلة االبتدائية هي حمط االهتامم؛  ً
ألن تلك املرحلة هي مرحلة التكـوين، فـإذا صـلح األصـل قـوي الفـرع، وهـذا الـنهج 
اإلسالمي يتحقق يف جل جماالت احلياة، وملا للوازع الديني يف نفس الطالب من مكانة 
عظيمة، لذلك كان معلم الرتبيـة اإلسـالمية هـو منـاط العمليـة الرتبويـة اإلسـالمية يف 
املدارس االبتدائية عىل وجه اخلصوص، حيث يؤثر بشكل واضح عىل شخصية أبنائنا، 

وضوعات التي جيـب أن تـشغل اهـتامم املـسؤولني عـن لذلك يعترب هذا املوضوع من امل
التعليم واملؤسسات املساعدة هلـم يف تـدعيم ذلـك  حتـى  تتهيـأ  األرض الـصلبة لبنـاء 
جيل قوي مـن خـالل بنـاء شخـصياهتم يف مجيـع اجلوانـب دون  اسـتثناء  لتظـل بالدنـا 

املعـارصة التـي موطن األخالق اإلسالمية والقيم العربية األصـيلة، وتواجـه التيـارات 
 . ترمي هلدم القيم واملبادئ برمتها، وعوملة املجتمعات اإلسالمية

واهللا أسأل أن يكون هذا البحث فيه من اخلري واإلفـادة لقارئيـه واملطلعـني عليـه، 
 .واهللا املوفق. ًوأن يكون هذا اجلهد خالصا لوجه اهللا تعاىل
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 النتائج
   : توصل الباحث إىل عدة نتائج من أمهها 

إن األصل يف الشخصية أن تكون طبيعية ، إال  عند ما حيدث خلل يف أحد أو   -١
ًبعض هذه مكوناهتا فإنه حيدث  ما يعرف باضطراب الشخصية لينتج لنا طيفا 
ًواسعا من األنامط البرشية التي نراها ربـام يوميـا ويـصعب علينـا إجيـاد تفـسري  ً

  .لبعض ترصفاهتا
وذلك بتنمية سامت الفـرد ة اإلسالمية ، حيرص اإلسالم عىل تكامل الشخصي -٢

 .واتزان مقوماهتا عىل نحو من االعتدال والتوسط 
إن املنهج اإلسالمي يعد منهج متكامل لبناء الشخصية ألنه ال يرتك جزئية من  -٣

جزئيات اإلنسان إال ويلقى عليها الضوء، لذلك كان نجاحه يف بناء 
  . ًالشخصية اإلسالمية واضحا

عتقادي إلسالمية يسهم يف بناء اجلانب االبأن معلم الرتبية اكشفت الدراسة  -٤
 . لتلميذ املرحلة االبتدائية حيث يعمل عىل غرس العقيدة الصحيحة 

أوضحت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية يساعد تلميذ املرحلة االبتدائية  -٥
لميذ يف بناء اجلانب العقيل من حيث تنمية القدرات العقلية وتدريب عقل الت

 .عىل االبتكار وتعويده عىل التفكري والتأمل
بينت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية يعمل عىل إكساب التلميذ العديد  -٦

 .من األخالق احلميدة وآلداب اإلسالمية 
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كشفت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية يسهم يف تنمية اجلانب القيمي  -٧
اإلسالمية اجلميلة يف نفس التلميذ حيث يعمل عىل غرس العديد من القيم 

 .من خالل ربطها بقضاياهم احلياتية 
َأوضحت الدراسة بأن ملعلم الرتبية اإلسالمية دورا مهام يف بناء اجلانب  -٨ َ

االجتامعي لتلميذ املرحلة االبتدائية حيث يعمل عىل تعويده عىل حتمل 
 التعاون وتقدير املسؤولية والقدرة عىل بناء العالقات اجتامعية وتنمية روح

 .اآلخرين 
أوضحت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية يعمل عىل بناء اجلانب  -٩

حيث يعمل عىل ضبط انفعاالت  ، الوجداين لتلميذ املرحلة االبتدائية 
 .ويساعد عىل جعل التلميذ يثق يف نفسه ، وترصفات وسلوك التالميذ 

قوم  بدور مهم يف حتقيق أوضحت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية ي -١٠
لتلميذ املرحلة االبتدائية من خالل توجيه )) الصحي ((اجلانب اجلسمي 

تلميذ الستغالل املواقف املستمدة من احلياة اليومية للتالميذ يف اكتساب 
 .  اخلربات واملعلومات الصحية 

كشفت الدراسة أن معلم الرتبية اإلسالمية يعمل عىل تكوين اجلانب  -١١
 للتلميذ وذلك من خالل تزويد التلميذ بالنصائح واإلرشادات التي اإلبداعي

 .توجهه نحو توظيف مواهبه وملكاته العقلية واإلبداعية واالبتكارية  
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بينت الدراسة بأن معلم الرتبية اإلسالمية يعمل عىل تنمية اجلانب اجلاميل لدى  -١٢
 الكون وأنه من تلميذ املرحلة االبتدائية عن طريق تنمية اإلحساس باجلامل يف

 . واكسابه مجاليات السلوك ، صنع اهللا الذي أتقن كل يشء خلقه 
كــشفت الدراســة بــأن هنــاك عــدة أســاليب يــستخدمها معلــم الرتبيــة يف بنــاء  -١٣

اإلسهام يف بناء شخصية التلميذ يف املرحلة االبتدائية والتي من بينها أسـلوب 
وأســلوب القــصة ، سنة املوعظــة احلــ، احلــوار،واإلقنــاع ، القــدوة احلــسنة 

 . وأسلوب التوجيه املبارش ،
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 : ي هالتي توصل هلا الباحث أهم التوصيات  

ًرضورة االهتامم ببناء شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية بناء يعتمد عىل أسس  -١
وتصورات املنهج اإلسالمي وذلك من خالل حث املعلمني عىل الرتكيز عىل 

 .وأساليب تدريسها لشخصية من خالل املناهج جوانب ا
رضورة االهتامم بتوضيح جوانب الشخصية اإلسالمية التي جيب أن يكون  -٢

 .عليها تلميذ املرحلة االبتدائية
جميع  جوانب الشخصية لتلميذ املرحلة االبتدائية دون رضورة االهتامم ب -٣

معلم الرتبية إمهال أي جانب من قبل مجيع معلمي املرحلة ويتعني ذلك يف 
 .اإلسالمية 

رضورة توضيح اجلوانب التطرية للشخصية املسلمة والعمل عىل التأليف يف   -٤
تكاملة املصورة الجماهلا حيث ال توجد مؤلفات ودراسات خمتلفة توضح 

  .  بالشكل الكايف للشخصية املسلمة
ائية  أساليب وقائية حلامية  تلميذ  املرحلة االبتدذرضورة العمل عىل ا اختا -٥

األفكار اهلدامة التي تبث عىل شبكات املعلومات وتسهم بصور أو بأخرى يف 
  . هدم الشخصية اإلسالمية

رضورة القيام بعمل دراسة تطبيقية للتعرف عىل إسهامات معلم الرتبية  -٦
 .    يف بناء شخصية تلميذ املرحلة االبتدائيةاإلسالمية 

املرحلة ىل إسهامات معلم رضورة القيام بعمل دراسة تطبيقية للتعرف ع -٧
 .  ها  تلميذاتيف بناء شخصي االبتدائية
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 .القرآن الكريم -١
 .بريوت ، دار اجليل  ،  القاموس املحيط -) : ت .د . (الفريوز ، أبادي  -٢
 . بريوت، ، دار إحياء الرتاث املسند: ) م١٩٩٤.(ابن حنبل ، أمحد بن حنبل -٣
ــة ا -٤ ــن تيمي ــدين أمحــد ، ب ــة) : هـــ١٤١٩.(تقــي ال ــاب  ، ٣ط ، العبودي دار الكت

 . بريوت ، العريب 
 . ، مكتبة احلياة ، بريوتهتذيب األخالق): ت.د. (ابن مسكويه -٥
، دار الفكـر، ٥، طلـسان العـرب): هــ١٤٢٣. (ابن منظور ، حممـد بـن مكـرم -٦

 .بريوت
، ٤، ج٣، طاريصــحيح البخــ): هـــ١٤٠٧. (حممــد بــن إســامعيل، البخــاري  -٧

 . البغا، دار ابن كثري، بريوت حتقيق مصطفى ديب 
 . ، املطبعة البهية املرصية، القاهرةالتفسري الكبري): م١٩٣٣. (الرازي ، الفخر -٨
ّأبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ، ، الزبيدي  -٩ ّ ) : م١٩٦٦(ّ

 . بنغازي، دار ليبيا للنرش ، ١٠مج ، تاج العروس

صـفوان :  ، حتقيـقمفردات ألفـاظ القـرآن): هـ١٤١٢. (اين ، الراغباألصفه -١٠
 .  عدنان، داوودي، دار القلم،  دمشق

  ،      جامع البيـان عـن تأويـل القـرآن):هـ١٤٢٤. (أبو جعفر بن جرير، الطربي  -١١
 .  الرياض ، دار السالم للنرش والتوزيع ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، ٦ج 

 .، مكتبة اجلندي، القاهرةميزان العمل): م١٩٨٣. (الغزايل ، أبو حامد -١٢
ــوف  -١٣ ــويس ، معل ــة معهــد الدراســات  ، املنجــد يف اللغــة) : م١٩٩٨.(ل مكتب

 . القاهرة ، الرشقية 
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 ، صـحيح مـسلم) : م١٩٩٨.(أبو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج ، النيسابوري  -١٤
دار السالم للنرش والتوزيع  ، ٣ط) الكتب الستة(، موسوعة احلديث الرشيف 

 .   الرياض ،
 

 ، سيكولوجية التنشئة االجتامعية): هـ١٤٢٨. (صالح حممد عيل ، أبو جادو -١٥
 .، دار املسرية، عامن٦ط

توجيهـات تربويـة مـن القـرآن والـسنة يف ): هـ١٤٢٦. (أبو رزق ، حليمة عيل -١٦
 .، دار هتامة، جدة٢طتربية الطفل، 

مكتبـة  ،  حول أزمة اخللق املعارصخواطر): م١٩٩٥. (عبد احلليم ، أبو شقة  -١٧
 .الرياض ، املعارف 

دار ، ترمجـة عبـد اهللا عبـد الـدائم  ،ـ الرتبية العامـة) :  م١٩٨٣. (رونية ، أوبري  -١٨
 بريوت، العلم للماليني 

، صـحيح اجلـامع الـصغري وزياداتـه): هـ١٤١٥. (األلباين ، حممد نارص الدين -١٩
 .مكتبة املعارف، الرياض

ــ -٢٠ ــارش ، صــالح س ــد اهللا حممــودباق ــسبحي، عب أصــول ): هـــ١٤١٠. (امل، وال
 .مكة املكرمة، ، دار الثقة للنرش والتوزيع١، طاإلسالمية والعامة: الرتبية

 .، دار القلم، دمشق حول الرتبية والتعليم): هـ١٤٢٢. (بكار ، عبد الكريم -٢١
 .، دار البيان،  الرياض بناء األجيال): هـ١٤٢٣. (بكار ، عبد الكريم -٢٢
 .، دار البشري، بغدادالنظم اإلسالمية): هـ١٤٢٢. ( ، منري محيدالبيايت -٢٣
ــد اهللا -٢٤ ــدة ، حممــود عب ــوري ، حممــد عــوض، اخلوال ــة ): م٢٠٠٦. (الرتت الرتبي

 .، دار الرشوق، عامنعلم نفس اجلامل: اجلاملية
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الشخـصية ومـنهج اإلســالم يف ): هــ١٤٢٦. (الرتكـي ، نـارص عبـد اهللا نـارص -٢٥
 اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، عــامدة البحــث جامعــةبنائهــا ورعايتهــا، 
 . العلمي، الرياض

نظـرات ): هــ١٤٠٥. (التميمى ، عز الدين اخلطيب و سمرين، بـدر إسـامعيل -٢٦
 .، دار البشري، عامن١، طيف الرتبية اإلسالمية

ــة وطــرق ): هـــ١٤٢٣. (جــان ، حممــد صــالح عــيل -٢٧ املرشــد النفــيس إىل الرتبي
 .املكرمة، مكتبة سامل، مكة التدريس

، دار اإلقنـاع يف الرتبيـة اإلسـالمية): م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢. (جبار ، سـامل سـعيد -٢٨
 .األندلس اخلرضاء، جدة

، دار املـسرية  ، ٢ط ، تعلم القـيم وتعليمهـا) : م ٢٠٠٧.(ماجد زكي ، اجلالد  -٢٩
 .األردن 

، أهـداف الرتبيـة اإلسـالمية وغايتهـا): هــ١٤٢٠. (اجليزاوى ، رياض صالح -٣٠
 .ودية للنرش، جدةالدار السع

  ، دار عـاملأصـول الرتبيـة اإلسـالمية) :  هـ ١٤٢٠. ( احلازمي ، خالد حامد  -٣١
 .الرياض ،  الكتب

، دار العلـم للماليـني، الطـب الـسلوكي املعـارص): م١٩٨٩. (احلجار ، حممد -٣٢
 .بريوت

 املذهب الرتبوي عنـد ابـن سـحنون) : م١٩٨٦(حجازي ، عبد الرمحن عثامن  -٣٣
 .  بريوت  ،مؤسسة الرسالة 

التعليم االبتدائي يف اململكة العربيـة ، )هـ١٤١٠(احلقيل ، سليامن عبد الرمحن  -٣٤
 .الرياض، مطابع الرشيف  ، السعودية 
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ًمنهجـا، : الرتبيـة اإلسـالمية لـألوالد): هـ١٤٢٥. (احللبي ، عبداملجيد طعمه -٣٥
ًوهدفا، وأسلوبا  .، دار املعرفة، بريوت٢، طً

، دار ١، طمعجـم مـصطلحات الرتبيـة والتعلـيم): هــ١٤٢٧. (محدان ، حممد -٣٦
 .كنوز املعرفة، عامن

ــ الشخــصية يف اإلســالم والفكــر الغــريب.) : م ١٩٩٠. (فــؤاد  ، حيــدر -٣٧ دار  ، ـ
 .بريوت ، الغرب اإلسالمي 

ــادي ، أمحــد حممــد -٣٨ ــني، والزي ــراهيم ياس ــاهيم ): هـــ١٤٢٥. (اخلطيــب ، إب مف
 .دار العلمية الدولية للنرش، عامن، الأساسية يف الرتبية اإلسالمية االجتامعية

القـدوة وأثرهـا يف التنـشئة االجتامعيـة ): هــ١٤٠٢. (اخلطيب ، حممد شحات -٣٩
، مكتب الرتبية العـريب لـدول لتالميذ املرحلة االبتدائية يف دول اخلليج العربية

 .اخلليج، الرياض
ن،  مكتبة العبيكااحلوار وبناء شخصية الطفل): هـ١٤١٩. (خلف اهللا ، سلامن -٤٠

 .الرياض
فـصول يف ): هــ١٤٢٦. (اخلليفة ، حسن جعفر، وهاشـم، كـامل الـدين حممـد -٤١

 .، مكتبة الرشد ، الرياضتدريس الرتبية اإلسالمية
قـراءة اجتامعيـة : الرتبية واملدرسة واملعلم): م٢٠٠٠(اخلمييس، السيد سالمة  -٤٢

 . ، دار الوفاء، اإلسكندرية١، طثقافية
 ، دار علــم الــنفس اإلســالمي): م٢٠٠٤. (مــداخلوالــده ، حممــود عبــد اهللا حم -٤٣

 .الرشوق، عامن
 ، دار سيكولوجية اإلبداع والشخـصية): هـ١٤٢٩. (الداهري ، صالح حسن -٤٤

 .صفاء، عامن
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املطبعـة كلـامت يف مبـادئ علـم األخـالق، ): هـ ١٤٠٠. (دراز ، حممد عبد اهللا -٤٥
 .العلمية، القاهرة

، املكتـب املـرصي ٨ط، أصـول علـم الـنفس): م١٩٧٠. (راجح ، أمحد عزت -٤٦
 .احلديث، القاهرة

، الطفولة واملراهقـة: علم نفس النمو): م١٩٩٩. (زهران ، حامد عبد السالم -٤٧
 .، عامل الكتب، القاهرة٦ط

نظرية الضبط االجتامعـي يف ): م١٩٩٩. (سامل ، خالد عبد الرمحن عبد العزيز -٤٨
 ن، .م، د. د، ٢، طاإلسالم

بـني النظريـة  لسلوك و بناء الشخـصيةا): هـ١٤٢٣. (الرسخي ، إبراهيم حممد -٤٩
 .، املطبعة العلمية، بريوتالغربية و بني املنظور اإلسالمي

ــراهيم -٥٠ ــسلوم ، محــد إب ـــ١٤٠٥. (ال ــة ): ه ــة العربي ــدائي باململك ــيم االبت التعل
 .دار الرشوق، جدةا، ، طالسعودية

، دار الفكـر فـن التـدريس للرتبيـة الدينيـة): م١٩٩٨. (سمك ، حممـد صـالح -٥١
 .، القاهرةالعريب

سياســة التعلــيم يف ): هـــ١٤١٩. (الــسنبل ، عبــد العزيــز عبــد اهللا، وآخــرون  -٥٢
 .، دار اخلرجيي، الرياض٦، طاململكة العربية السعودية

، الدراسـية القيمة الرتبويـة يف قـصص األطفـال): هـ١٤١٨. (شحاته ، حسن -٥٣
 .اإلقليمية، القاهرة

ملواجهــة :  بمنــاهج التعلــيمالرتبيــة اجلامليــة): هـــ١٤٢٥. (الــرشبيني ، فــوزي -٥٤
 .، مكتب الكتاب للنرش، القاهرة١، طالقضايا واملشكالت املعارصة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

  
١٣٥  

ــرزاق وآخــرون -٥٥ ــد ال املدرســة ): هـــ١٤١٣ _م ١٩٩٣. (شفــشق ، حممــود عب
ــة املعــارصة ــة أنامطهــا األساســية واجتاهاهتــا العاملي ــم، ٣، طاالبتدائي ، دار القل

 الكويت
، رق تــدريس الرتبيـة اإلســالميةطـ): م٢٠٠٧. (الـشمري ، هـدى عــيل جـواد -٥٦

 .، دار وائل، عامن١ط
بحوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشـاد ): م١٩٩٨. (الشناوي ، حممد حمروس -٥٧

 .، دار غريب، القاهرةوالعالج النفيس
 . ، دار الرشوق، عامنأخالقيات احلوار):  م١٩٩٥. (الشيخيل ، عبد القادر -٥٨
لة اجلنني إىل مرحلة املـسنني نمو اإلنسان  من مرح): م١٩٩٩. (صادق ، آمال -٥٩

 . ، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة٤ط، 
،  بناؤها، تكوينها، أنامطها، اضطراهبا: الشخصية): م٢٠٠٨. (صالح، مأمون -٦٠

 . دار أسامة ، عامن
مقاالت يف تربيـة : ًكيف جتعل من طفلك مبدعا): هـ١٤٢٧. (طافش ، حممود -٦١

 .امن، دار الفرقان للنرش والتوزيع ، عالطفل
السلوك اإلنساين ): م٢٠٠٧_هـ ١٤٢٧. (عبد العال ، السيد حممد عبد املجيد -٦٢

 .، دار املسرية، عامنيف اإلسالم 
تربيـة الطفـل يف اإلسـالم، مـؤمتر ): م١٩٨١/هــ١٤٠١. (عبد العال ، حـسن -٦٣

 .، الكتاب الرابع، بريوتالرتبية اإلسالمية الرتبية والتعليم يف ظل اإلسالم
، دار صـفاء، ، كفاياته إعداده، تدريبيه: املعلم): هـ١٤٢٦. (دعبيد ، مجانة حمم -٦٤

 .عامن
 املشكالت الرتبوية والتعليمية يف البالد العربيـة) : هـ ١٤٠٦. (مهدي ، عبيد  -٦٥

 عامن  ، مطبعة اإلحتاد ، 
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، دار أســــامة البحـــث العلمـــي): م٢٠٠٢. (ذوقـــان وآخـــرون، عبيـــدات  -٦٦
 .للنرشوالتوزيع ، الرياض

، ١، طاملرجع يف تدريس الرتبية اإلسـالمية): هـ١٤٢٥. (حممدعطا ، إبراهيم  -٦٧
 .مركز الكتاب للنرش، القاهرة

 .، دار املناهج، عامنمعلم املستقبل): هـ١٤٢٥. (حمسن عيل، عطية  -٦٨
النمو اإلنساين يف الطفولة ): هـ١٤١٩ _م ١٩٩٨. (عقل ، حسني عطا حممود -٦٩

 .، الرياض اخلرجيي ، دار ٥، طواملراهقة
ـــل ، -٧٠ ـــد اهللا العقي ـــل  عب ــــ١٤٢٧. (عقي ـــة اإلســـالمية): ه ـــا، : الرتبي مفهومه

 .الرياض، ، مكتبة الرشدخصائصها، مصادرها، أصوهلا، تطبيقاهتا، مربوها
ــد اهللا -٧١ ــوان ، عب ــة األوالد يف اإلســالم): م١٩٩٣. (عل ــسالم ٢، جتربي ، دار ال

 . للطباعة والنرش، بريوت
املفهومـات : بيـة اإلسـالميةالرت): م٢٠٠٥. (وآخرون ، عيل ، سعيد إسامعيل  -٧٢

 .، مكتبة الرشد، الرياض٥، طوالتطبيقات
، حل املشكالت باستـخدام منحنى تعديل السلوك): م١٩٨٩. (العيل ، نارص -٧٣

 . ، دار املسرية، عامن
، الرتبية الروحية واالجتامعيـة يف اإلسـالم): هـ١٤١٧. (ُالعمري ، أكرم ضياء -٧٤

  . الم، الرياض إشبيليا مركز الدراسات واإلع ، دار١ط
سـيكولوجية اإلسـالم واإلنـسان ): هــ١٤٢٠. (العيسوي ، عبد الرمحن حممد -٧٥

 .، دار الراتب اجلامعية، اإلسكندريةاملعارص
فلـسفة الرتبيـة اإلسـالمية يف ): هــ١٤٠٨. (أبو العينني ، عيل خليـل مـصطفى -٧٦

 .املدينة املنورة، ، مكتبة إبراهيم حلبي٣، طالقرآن الكريم
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، مكتبـة الرشـد، أخالقيات مهنة التعلـيم): هـ١٤٢٨. (دان أمحدالغامدي ، مح -٧٧
 .الرياض

تطـور نظـام التعلـيم يف اململكـة ، )هـ١٤٢٦. (الغامدي ، محدان، وعبد اجلواد -٧٨
 .، مكتبة الرشد، الرياض٢، طالعربية السعودية

مــدخل إىل الرتبيــة ): هــ١٤١٨. (الغامـدي ، عبــد الــرمحن عبـد اخلــالق حجــر -٧٩
 .  امللك سعود كلية الرتبية، الرياض، جامعةاإلسالمية

التوجيـه واإلرشـاد النفـيس مـن القـرآن ): هــ١٤٢١. (الغامدي ، هجاد عمـر -٨٠
 . ، مركز اإلرشاد باإلدارة العامة للتعليم ، الباحةوالسنة النبوية

، دار االعتـصام، الرتبيـة يف كتـاب اهللا): م ١٩٩٨. (فايد ، حممود عبد الوهاب -٨١
 .القاهرة

دار  ، تعديل السلوك يف التدريس): م٢٠٠٣. (يلة حمسن كاظمالفتالوي ، سه -٨٢
 .الرشوق، عامن

 . ، دار احلامد  ، عامنالفرد وما حيتاج): م٢٠٠٨. (فرج، عبد اللطيف حسني -٨٣
العمليـة الرتبويـة يف املدرسـة االبتدائيـة ): هــ١٤٠٥. (فالته ، إبـراهيم حممـود -٨٤

 .كرمةمكة امل، ، مطابع الصفاأهدافها ووسائلها وتقويمها(
معجـم  ) : م٢٠٠٤( فلية، فاروق عبده، والزكي، أحمد عبد الفتاح،         - ٨٥

 .اإلسكندرية ،  ، دار الوفاء المصطلحات التربية

دور احلوار الرتبوي يف وقاية الشباب مـن ): هـ١٤٢٩. (فلمبان، هالل حسني -٨٦
 .، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياضاإلرهاب الفكري

الـــصحة النفــسية دراســـات يف ): هـــ١٤١٧ _م ١٩٩٧. (فهمــي، مـــصطفى -٨٧
 .، القاهرة  ، مكتبة اخلانجي ٤، طسيكولوجية التكيف
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ــاجلن -٨٨ ــف مــصطفى، وي ــايض، يوس ــداد الق ــنفس ): هـــ١٤٠١. ( ، مق ــم ال عل
 .، دار املريخ ، الرياضالرتبوي يف اإلسالم

الشخـــصية، نظرياهتـــا، واختباراهتـــا، ):  م١٩٩٣. (القـــذايف، رمـــضان حممـــد -٨٩
 .  ، منشورات اجلامعة املفتوحةقياسهاأساليب 

 . ، ، مكتبة وهبة، القاهرةالدرر السنية): هـ١٣٩٧. (القرضاوي، يوسف -٩٠
 .، دار املناهج، عامن٤، طاألخالق يف اإلسالم): هـ١٤٢٦. (قرعوش، كايد -٩١
ــيد -٩٢ ــب، س ـــ١٤٠١. (قط ــه): ه ــد األديب أصــولة ومناهج ــرشوق، النق ، دار ال

 .بريوت
، دار الــرشوق، ، ٤، ط هج الرتبيــة اإلســالميةمــن): هـــ١٤٠٠. (قطــب، حممــد -٩٣

 .القاهرة
، دار الكتـــاب املـــدخل إىل القـــيم اإلســـالمية): هــــ١٤٠٩. (، جـــابر قميحــة -٩٤

 . املرصي، القاهرة
، مؤسسة نحو منهج إسالمي يف الرتبية والتعليم): م١٩٨٧. (حمجوب، عباس -٩٥

 .علوم القرآن، عجامن
 . ، دار املناهل، عامن٢، طبيةأصول الرت): هـ١٤٢٣. (حممد، أمحد عيل احلاج -٩٦
تـاريخ التعليمـي ): م٢٠٠٠. (حممد ، عنرت لطفـي، وعـثامن، ابتـسام مـصطفى -٩٧

 . ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةاالبتدائي ومشكالته
علــم الــنفس املعــارص يف ضــوء ): م١٩٨٤ هـــ، ١٤٠٥. (حممــد، حممــود حممــد -٩٨

 .  ، دار الرشوق، بريوتاإلسالم
الشخصية اإلسالمية وموقعها اليوم بـني ): م١٩٩٦. (وساملدرس، حممد حمر -٩٩

 . ، دار البشري، عامنالنظم والعقائد
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 منهج الرتبية اإلسالمية يف التصور اإلسالمي): هـ١٤٢٢. (مدكور، عيل أمحد -١٠٠
 . ، دار الفكر العريب ، القاهرة

الثقافة والغزو الثقـايف يف دول اخللـيج ) هـ ١٤١٥. (حممد عبد العليم ، مريس  -١٠١
 .الرياض ، مكتبة العبيكان  ، العريب نظرة إسالمية

أصـوهلا وتطورهـا يف الـبالد . الرتبيـة اإلسـالمية، )١٩٨٢(مرسى، حممد منري  -١٠٢
 .عامل الكتب: ، القاهرةالعربية

جممــع اللغــة : ، القـاهرة١، جاملعجـم الوســيط، )م١٩٧٢(مـصطفى، إبــراهيم  -١٠٣
 .العربية

   مكتبة الفالح، م االبتدائيالتعلي، )هـ١٤١٠(مصطفى، عبد احلميد صالح -١٠٤
 .الكويت 

، دار الفكر العريب ، ٧، ط أصول الرتبية،)هـ١٤١٥(مطاوع، إبراهيم عصمت  -١٠٥
  . القاهرة

،  ، عامن  املدخل إىل أصول الرتبية اإلسالمية،)م٢٠٠٦(املعايطه، عبد العزيز  -١٠٦
 .دار الثقافة 

يف الرتبيـــة احلـــوار آدابـــه وتطبيقاتـــه ): هــــ١٤٢٦. (املغامـــيس، خالـــد حممـــد -١٠٧
 . ، مركز امللك فهد للحوار الوطني ، الرياضاإلسالمية

ــل ، املغــريب  -١٠٨ ــة يف التنظــيم ): م١٩٩٤. (كام ــرد واجلامع ــلوك الف ــاهيم ، س مف
 دار الفكر و عامن ز ، وأسس السلوك التنظيمي 

ــل -١٠٩ ــاروق ســيد. منــصور، حممــد مجي ــد الــسالم، ف ــن ):  م١٩٨٩. (عب النمــو م
 . هتامة للنرش، جدة، دارالطفولة إىل املراهقة
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 ، التعلـيم األسـايس وإبـداع التالميـذ) : م١٩٩٣. (حممود عبـداحلليم ، منيس  -١١٠
 . اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، سلسلة الرتبية واإلبداع 

ــد  -١١١ ــومى حمم ــران، البي ــت ، )م١٩٦٨(مه ــل البي ــة وأه ــاب اإلمام ــسري كت ، تف
 .بريوت ، البيضاوي ، املكتبة العرصية 

 .، دار وائل، عامن الرتبية األخالقية ): هـ١٤٢٧. (راهيمنارص، إب -١١٢
،  ، دار الفكـر  علم النفس يف حياتنا اليوميـة): م١٩٨٨. (نجايت، حممد عثامن  -١١٣

 .الكويت 
ــول راغــب  -١١٤ ـــ ١٤١٦. ( النجــار ، زغل ــارص وحلوهلــا ) : ه ــيم املع ــة التعل أزم

  .الرياض ، الدار العاملية للكتاب اإلسالم  ، ٢، طاإلسالمية 
 ،  أصول الرتبيـة اإلسـالمية وأسـاليبها): هـ١٤٢٠.  (النحالوي، عبد الرمحن  -١١٥

 .بريوت ، دار الفكر  
، ، دار الفكـر  الرتبيـة بـرضب األمثـال ): م١٩٩٨. (النحالوي، عبد الـرمحن  -١١٦

 .بريوت 
  معلم يف الرتبية اإلسـالمية) : م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠. (النشمي ، عجيل جاسم  -١١٧

 . الكويت ، مية ، مكتبة املنار اإلسال
قـراءات ):  م٢٠٠٤/ هــ ١٤٢٤. (اهلنيدي، مجال حممد. النقيب، عبد الرمحن -١١٨

 .الرياض ، ، مكتبة الرشديف الرتبية اإلسالمية
، ٣ ، ط أصـول علـم الـنفس العـام): هـ١٤١٣. (اهلاشمي، عبد احلميد حممد  -١١٩

 .دار الرشوق، بريوت
مكتبــة ، األطفــالكيــف نــدعو ): م١٩٩٤.(اهلجــاري، محــدان راجــح املهــدي -١٢٠

 .الرياض ، الرشد
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، املدير الفعـال دراسـة حتليليـة ألنـامط املـديرين) :  م١٩٨٢. (اهلواري، سيد   -١٢١
 . القاهرة ، مكتبة عني شمس

 ٤ط .سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية): هـ١٤١٦(وزارة املعارف  -١٢٢
 .الرياض ،مطابع البيان ، 

مكتبـة اخلـانجي،  ،  األخالقيـة اإلسـالميةالرتبيـة): م١٣٩٧. (ياجلن، مقداد   -١٢٣
 .القاهرة 

، موسـوعة جوانب الرتبية اإلسـالمية األساسـية): هـ١٤٠٦. (ياجلن، مقداد   -١٢٤
 .بريوت ،  الرتبية اإلسالمية، دار الرحياين 

، دار عــامل الكتــب، علــم األخــالق اإلســالمية): هـــ١٤١٣. (يــاجلن، مقــداد  -١٢٥
 .الرياض 

دار   ، ٣،، طأهـداف الرتبيـة اإلسـالمية وغايتهـا): هـ١٤٢٤. (ياجلن، مقداد  -١٢٦
 . الرياض ، عامل الكتب

 
البناء القيمي لـدى طلبـة ): م١٩٩٠. (البطش، حممد وليد، وعبد الرمحن هاين -١٢٧

 ).٣(، ع )١٧(، جملة دراسات، مج اجلامعة األردنية
اصة يف وحدة الرتبية أساليب التكوين اخل): هـ١٤٢١. (البكاري، عبد السالم -١٢٨

 ).١٦(، جملة اإلحياء، رابطة علامء املغرب، الرباط، ع اإلسالمية
الشخـصية ومـنهج اإلسـالم يف بنائهـا ): هـ١٤٠٧. (الرتكي، نارص بن عبداهللا -١٢٩

 .، رسالة ماجستري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةورعايتها
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بية اخللقية يف اإلسالم وتطبيقاهتا الرت): هـ١٤١٨. (السلمي، عبد ربه بن نامي -١٣٠
، رسالة ماجستري غـري منـشورة، جامعـة أم القـرى، كليـة يف املدرسة االبتدائية

 .الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
اإلرشاد النفيس : ندوة علم النفس): م١٩٨٩. (الشناوي، حممد حمروس حممد -١٣١

مي باالشـرتاك مـع اجلمعيـة ، املعهد العاملي للفكر اإلسـالمن منظور إسالمي
 .العربية للرتبية اإلسالمية، القاهرة

دور معلم املرحلة االبتدائية يف ضـوء الرتبيـة ): هـ١٤٠٣. (الظهار، حياة أمحد -١٣٢
 . رسالة ماجستري غري منشورةاإلسالمية، 

التنشئة الثقافية للفـرد وعالقتهـا ): هـ١٤٢٧. (عبد املجيد، عبد الرمحن عثامن -١٣٣
 . ؛ النادي األديب، تبوك)١٢(، جملة أفنان، ع ةبتكوين الشخصي

، الرتبية يف اإلسالم أهـدافها وتعـدد وسـائلها): هـ١٤٢٧. (الغسايس، العريب  -١٣٤
 .، رابطة علامء املغرب، املغرب)٥(جملة اإلحياء، ع 

اإلسهامات الرتبوية للحوار يف بنـاء ): هـ١٤٢٩. (القرين، صافية بنت معيض -١٣٥
، رسـالة ماجـستري غـري قاهتا يف األرسة واملدرسةشخصية الطفل املسلم وتطبي

 .منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
، التسامح يف التنشئة االجتامعية ألطفال الكويت): م١٩٩٤. (القايض ، لبنى  -١٣٦

 اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكتاب السنوي العارش
، األصول الرتبوية لبناء الشخصية املـسلمة: )هـ١٤١٦. ( الودودمكروم، عبد -١٣٧

 .رسالة دكتوراه منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة
كتاب املؤمتر الرتبوي؛ نحو بنـاء نظريـة ): هـ١٤١١. (ملكاوي ، فتحي حسن  -١٣٨

جامعتي مؤته والريموك، ومجعيـة الدراسـات : عامن. تربوية إسالمية معارصة
 .المية، واملعهد العاملي للفكر اإلسالميوالبحوث اإلس
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، العالقة بني القيم وسامت الشخصية ): م١٩٨٥. (اهلواري ، ماهر حممود  -١٣٩
                             ).٩(جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ع 

 تم بحمد اهللا
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