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 : قال اهللا تعالى 

  ِمِ الْغَيْبالإِلَى ع وندتُرسو وننؤْمالْمو ولُهسرلَكُمْ ومع ى اللَّهريلُوا فَسقُلِ اعْمو
لُونا كُنْتُمْ تَعْمئُكُمْ بِمبنفَي ةادهالشو   ) ١٠٥آية :بةالتوسورة(  

 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن المقدام رضي اهللا عنهو

 : وسلم قال

                ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ،  ( 
                           .   )داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده وإن نبي اهللا       

                                           
 ) ٧٣٠ ، ص ٢ج ، ١٩٦٦رقم الحديث  البخاري ،صحيح (                                          
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اإلهداء 
 
  ن بذال جهداً كبيراً في تنشئتي وتعليمي يوأمي ـ رحمهما اهللا ـ اللذ  إلى أبي

ـ   احتى وصلت إلى هذه الدرجة ، فجزاهم رحمـة   ااهللا خير الجـزاء ، ورحمهم
 .في دار كرامته  اواسعة ، ورفع درجاتهم

  وخير معين لي ، التي شاركتني مسؤولية هذه الرسالة الحبيبة ، إلى زوجتي
 .ه الدراسة ، وشاطرتني مشوار هذ

  الذين انشـغلت   )عبدالقادر و أوس (  وفلذات كبدي أبنائيإلى ثمرات فؤادي
عنهم في األوقات التي هي من حقهم ، جعلهم اهللا من أصلح وأنفع العباد ، وأقر 

 . بهم عيني في الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا 
 الذين أكن لهم كل فضل واحترام  مإلى أساتذتي الكرا. 
 أقاربي و إخواني وأصدقائي بارك اهللا فيهم ...ي فقاء دربي وأمل حياتإلى ر، 

الذي أحاطني ) العباسي بن عوض أحمد  (األستاذ األب الفاضل وأخص بالذكر 
 .برعايته واهتمامه بعد وفاة والدي فجزاه اهللا عني خير الجزاء 

 إلسالمي راغب في تربية النشء تربية صحيحة في إطار تعاليم الدين اكل إلى
 .الحنيف 

عسى اهللا أن يجعلـه خالصـاً لوجهـه     العلمي ،إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد 
علـى  ى اهللا ، وصل أن يعم به النفع والفائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه، و الكريم

 .أجمعين وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
           

 الباحث
 
 
 

 
 د
 



 

 

 تقديرالشكر وال 
والصالة والسالم على أفضل المرسلين وخاتم النبيين مباركاً فيه الحمد هللا رب العالمين حمداً كثيراً طيباً 

رب لك الحمـد  وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، محمد بن عبد اهللا سيدنا األب الرحيم والمعلم العظيم 
تمام هـذا البحـث   إالشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ، أحمدك على ما وفقتني إليه في و

فأنعمت علي بالصحة والعافية ويسرت لي من قدم لي العون والمساعدة وتذليل الصعاب فساهم معي في 
 :إخراج هذا البحث فلك الحمد والشكر وبعد 

هـذه  عبد اهللا بن محمد حريري المشرف علـى  ستاذ الدكتور الجزيل واالمتنان لسعادة األأتقدم بالشكر 
الرسالة والذي أحاطني بالدعم والتشجيع والنصح واإلرشاد والتصحيح خالل مسيرتي في هـذا البحـث   
فكان نعم المشرف والمربي ، واشكره لما بذله من وقته الثمين وجهده المبارك وعلمه الوفير في إفـادة  

مما كان له أكبر األثر في إخراج هذه الرسالة فجزاه في مجال البحث العلمي البحث من خبراته الطويلة 
 .اهللا خير الجزاء 

ألعضاء لجنة المناقشة الموقرين لقبولهم مناقشة هذه الرسالة سعادة األسـتاذ  الجزيل كما أتوجه بالشكر 
 .وفقهم اهللا  جانينديالدكتور حامد بن سالم الحربي وسعادة الدكتور نجم الدين بن عبد الغفور األ

لذين تفضلوا بتحكيم خطة البحث سعادة األستاذ الدكتور حامد بن لعضاء المحكمين الأل و الشكر موصول
 .عطا الباز بن سالم الحربي و سعادة الدكتور محمود 

إلى جامعة أم القرى منارة العلم التي أولتني الرعاية واالهتمام وأعطتني الفرصة فـي  وأتوجه بشكري 
عدنان بـن محمـد وزان    الدكتورسعادة زادة من التحصيل العلمي وأخص بالشكر معالي مديرها االست

وأتوجه بالشكر الجزيل إلـى عميـد   ، الدكتور ناصر بن عبد اهللا الصالح سعادة ومعالي مديرها السابق 
ى عميد كلية ر الجزيل إلكما أتوجه بالشك، كلية الدراسات العليا سعادة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي 

وأتوجه بالشكر لرئيس قسم التربية اإلسالمية والمقارنة ، سعادة الدكتور زهير بن أحمد الكاظمي التربية 
والشـكر موصـول لسـعادة الـدكتور      .نديجاني وفقه اهللا سعادة الدكتور نجم الدين بن عبد الغفور األ

المية والمقارنة لما بذله معي من مجهود عبدالناصر بن سعيد عطايا المرشد األكاديمي بقسم التربية اإلس
 .وإرشاد طيلة فترة دراستي فجزاه اهللا عني خير الجزاء 

اشكر القائمين على العمل التربوي في هذا الصرح الشامخ جامعة أم القرى من أساتذة كانوا مشـعل  كما 
 .العلم الذي أضاء دربي طيلة فترة دراستي جزاهم اهللا عنا خير الجزاء 

.  خالل مسـيرتي  جزيل الشكر والعرفان لكل من دلني على كتاب أو قدم لي النصح أو ساندني وأتقدم ب
وأشكر كل من ساهم في إظهـار هـذا البحـث بهـذه     ، أخيراً أشكر كل من دعا لي في ظهر الغيب و 

 .الحمد هللا رب العالمين ، والصورة شكر اهللا سعيهم ورفع قدرهم في الدنيا واآلخرة 
 الباحث                  
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 الرسالةملخص 

 . التربية المهنية في السنة النبوية و تفعيلها في المدرسة الثانوية:  عنوان البحث 
 . علي بن عبد القادر بن محمد يماني  :ث ـــاسم الباح

 : أهداف البحث
 .بيان مفهوم التربية المهنية ، وأبعادها  -١
 .اإلسالم ، وبيان أصولها وأسسها التي تقوم عليهاتوضيح مكانة التربية المهنية في  -٢
ك        -٣ اليبها ، وذل ا و أس ا واتجاهاته دافها و مجاالته د أه بيان مالمح التربية المهنية في السنة النبوية ، وتحدي

تها             تها ومناقش اب صحيح البخاري ، ودراس ي في آت ى العمل المهن دعو إل بحصر النصوص النبوية التي ت
 .إليه من تربية مهنية الستخالص ما تدعو

 .وضع تصور لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية  -٤
 . المنهج الوصفي  :ث ـمنهج البح

   :فصول البحث 
 .اإلطار العام للدارسة : ) التمهيدي ( الفصل األول 
 .مفهوم التربية المهنية وأبعادها : الفصل الثاني 
 .ة المهنية في اإلسالم مكانة التربي: الفصل الثالث 
 .مالمح التربية المهنية في السنة النبوية من خالل آتاب صحيح البخاري : الفصل الرابع 

 تصور مقترح لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية العامة للبنين بالـمـمـلـكــة  : الفصل الخامس 
 .العربية السعودية                      

 ) .النتائج والتوصيات والمقترحات (  الدراسةخاتمة : السادس  الفصل
  :نتائج البحث أهم 
ًا -١ د ملتمس لم أن يسعى ويعمل ويجته رد مس ى آل ف رزق  أوجب اإلسالم عل ى يغن، ال د  يحت نفسه ويس

 .حاجته وينفق على أسرته 
ذا ين    -٢ لم أن يلتحق بالعمل      أن اإلسالم قد جعل العمل على قدر الطاقة ، وهذا تكليف إلهي ل ى المس بغي عل

ه وال يستطيع أداءه وال       م يؤهل ل ًال ل ار عم درة فال ينبغي أن يخت اءة ومق به أو يستطيع أداءه بكف ذي يناس ال
 .يحسنه 

أن السنة النبوية قد أتت بنماذج للمهن والحرف تضمنت الزراعة والصناعة والتجارة ، وقطاع الخدمات   -٣
 .المختلفة وغيرها من المهن والحرف 

ى         -٤ د عل ا يعتم ر مم ة الضمير وخشية اهللا أآث أن العمل في اإلسالم يعتمد على الناحية الخلقية وعلى مراقب
 .االلتزام والسيطرة التي توفرها القوانين الوضعية 

ا ل  -٥ ة السعودية ، ولكنه ة العربي ي المملك ي ف يم المهن اهج التعل ي من د ف اريخ جي ا ت ة له ة المهني م أن التربي
 .تحظى باالهتمام الكبير في التعليم العام ولم يكن لها منهج خاص فيه 

  :توصيات البحث أهم 
لبية نحو              -١ ر االتجاهات الس ة تغي ي بمحاول دريب المهن يم الفني والت ى التعل أن تقوم السلطات المشرفة عل

 .العمل اليدوي 
 .الخطط التنموية  ربط التعليم المهني باحتياجات القوى العاملة ، ومتطلبات -٢ 
م التعمق     -٣  إدخال مادة التربية المهنية ضمن برامج الدراسة بدءًا من المرحلة االبتدائية بإشارات بسيطة ث

 .التدريجي في بقية المراحل 
و   -٤  ى الق وطنيين      ىأن ترآز وسائل اإلعالم المختلفة على حاجة المجتمع السعودي إل ة من ال ة المدرب الفني

 .التنمية  مجاالت ىفي شت
 .ضرورة ربط التعليم الجامعي بمؤسسات التوجيه المهني ، والمؤسسات الصناعية والتنموية المختلفة  -٥ 

 :  مقترحات البحثأهم 
 .عوامل تدني اإلنتاجية الحرفية والمهنية في العالم العربي و اإلسالمي القيام بدراسة  -١
 .الفكر اإلسالمي المعاصر  التربية المهنية والحرفية فيالقيام بدراسة  -٢
  .طبيعة مناخ العمل وأثره على تنمية اتجاهات الطالب نحو العمل القيام بدراسة  -٣

 و



 

 
 

Thesis Abstract 
 

Research Title: The Vocational Education of Prophetic Tradition Sunnah and its Activation in High 
Secondary Schools. 
Researcher Name: Ali Abdulkader Mohammed Ymani . 
Research Goal:  
١-Illustrating the concept of Vocational Education and its dimension. 
٢-Illustrating the idea of Vocational Education in Islam, its principles and basis. 
٣-Indicating  the features of Vocational Education in Prophetic Tradition, determining its goals, scopes 
trends and patterns, by limiting the Prophetic Texts (in Bukhari Authentic Book or Sahih Al-Bukhari) 
that call for vocational work. These texts must be studied and discussed in order to draw out the 
concepts of Vocational Education embedded in these texts. 
٤-Setting down a proposal on how to activate Vocational Education in high secondary schools.  

Research Methodology: Descriptive Approach.                                                                                      
Research Chapters: 
First Chapter (Introductory): Study general framework.  
Second Chapter: The concept and dimension of Vocational Educational. 
Third Chapter: The status of Vocational Education in Islam.  
Fourth Chapter: The features of Vocational Education in Prophetic Tradition as manifested in Al-
Bukhari Authentic Book.  
Fifth Chapter: Proposed concept on how to activate Vocational Education in high secondary schools 
(boys) in K.S.A.  
Sixth Chapter: Study Conclusion (Findings, recommendations and suggestions). 
Most important findings: 
١-Islam commands every individual Muslim to work in order to earn his/her living to meet the 
requirements of him/herself and his/her family.  
٢-Isalm has ordered Muslims to do work that suits their capabilities, and this is considered as a divine 
entrustment. Therefore, a Muslim should seek work that best suits him/her; work that he/she could do 

with efficiency and not to choose work that he could not do or not suitable for his/her qualifications.  
٣-The Prophetic Tradition has set examples for professions and jobs including farming, commerce, 
industry and other various sectors.  
٤-The idea of work in Islam depends on ethics, conscience control and God fear, rather than adherence 
and domination dictated by earthly laws.  
٥-Vocational Education has a sound history in the curriculums of vocational education in Kingdom of 
Saudi Arabia, but it did not get much care in general education and it has no specific curriculum in the 
general education.  
The most important recommendations: 
١-The authorities supervising the vocational and training education n the Kingdom of Saudi Arabia, 
should do their best to change the negative trends towards handcrafts. 
٢-Linking Vocational Education to the requirements of manpower and those of developmental plans.   

٣-Including Vocational Education within the study programs starting from primary schools in small 
doses and increase those doses in the following stages.  
٤-Various mass media should focus on the need of the Saudi community to the trained vocational 
manpower from the citizen in various fields of development. 
٥-The importance of linking university education to vocational direction institutions and various 
industrial and developmental institutions.  
Research most important suggestions: 
١-Invistigating the factors attributed to the decrease of vocational and professional productivity in Arab 
and Islamic World. 
٢-Studying vocational and professional education in contemporary Islamic thought.   
٣- Studying the natural of work environment and its impact of student trend development.  
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                                                                    :    مقدمة الدراســة : أوالً 
لى الرقي وتحافظ على كيانها بل إمم تدفع األ التيتظل المهن والحرف من العوامل 

 المتقدمة صناعياً القومي في كل بلد من البلدان قتصادااليرتكز عليها  التيإنها من الركائز 
ولكننـا  . لنامية تحاول جاهدة مواكبة الصناعة والحرف والمهن المتقدمة لذلك نجد الدول ا

نجد معول هدم لتلك الصناعات والحرف في مجتمعاتنا العربية يتمثل في النظرة المتدنيـة  
لتلك الحرف والمهن مما يمثل عقبة تقف في طريق طموحاتنا الحالية للدخول في عصـر  

 .الصناعة المتقدمة 
ة في المجتمع قد ارتبطت نتيجة لعدة عوامل ولفترة طويلة بالتقليل إن عمليات التربي

ومن ثـم نجـد    ، من أهمية العمل المهني والحرفي وبالتالي من قيمة األشخاص الحرفين
معاناة من نقص شديد في كل من العمالة المـاهرة والمتوسـطة المهـارة فـي مختلـف      

اإلنتاجية الحرفية والمهنية  يتدن وكذلك نرى، التخصصات وال سيما في مجاالت اإلنتاج 
ع لى أن تستمد وسائل رفوفي مواجهة ذلك تسارع غالبية هذه الدول إ. في الدول العربية 

ة االسـتفادة  ما تتجه األنظار إلى إمكانياإلنتاجية من تجارب الغير من الدول المحيطة وقل
 .من تجربتنا اإلسالمية في دنيا العمل واإلنتاج والعمران 

نجحت التربية المهنية خالل القرون الهجرية األولى في خلق حضارة إسالمية ولقد 
القرآنية لآليات زاهية شملت العديد من المهن وكان ذلك بفضل استجابة المسلمين األوائل 

 .واألحاديث النبوية التي تدعو للعمل وكسب العيش من المهن 
مين المعيشة بل تمشى مـع ذلـك   إن اإلسالم ال يعارض الدفع المادي للعمل والكسب وتأ

شـعيرة مـن    االمتهـان وامتاز عن غيره من األنظمة الفكرية والمجتمعية في أنه جعـل  
 .الشعائر التعبدية مما شكل حافزاً للمسلمين لالشتغال بالمهن المختلفة 

 
إلى جنب مع مـا يسـمى    إن التربية اإلسالمية لتحمل مبادئ واتجاهات تقف جنباً" 

ال  ة الحديثة فقد ربطت بين العلم والعمل وبين النظرية والتطبيق ألن اإلسالماليوم بالتربي



 

والعلم هـو السـبيل إلـى     ،أو بين النظرية والتطبيق كان فيه للفصل بين العلم والعمل م
 . ١"النهوض بالفرد والمجتمع على السواء 

عليم الفني ، وفي كما تؤكد التربية الحديثة على  سد الفجوة بين التعليم النظري والت  
نفس الوقت المشاركة في تأصيل فكرة احترام العمل اليدوي وتعويد المتعلمين أن يكونـوا  

 . أفراد نافعين ألنفسهم ومجتمعهم  
لذا فإن الحياة وإعداد الفرد للحياة وللعمل واإلنتاج ال يتحقق إال بربط العلم بالعمـل  

لدنيا لكسب المعاش وإلى التفكير في اآلخرة والناس في حاجة إلى العمل في ا. " وباإلنتاج 
وسيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفسـه خيـر   . ، ولذلك فاإلنسان يعمل لدنياه ودينه 

شاهد على ذلك فإنه إلى جانب التعمق في العبادة كان يرعى الغنم ويشتغل بالتجارة ، وفي 
، حيث يقول  ٢" ثر من موضع في أكا الجمع بين شؤون الدنيا والدين القران إشارة إلى هذ

لَيْـك وال تَبْـغِ   وابْتَغِ فيما آتَاكَ اللَّـه الـدار الْـآخرة وال تَـنْس �َصـيبك مـن الـد�ْيا وأَحْسـنْ كَمـا أَحْسـن اللَّـه إِ             :تعالى 
يندفْسالْم بحال ي اللَّه ي الْأَرْضِ إِنف ادالْفَس  ) ٧٧آية :قصصالسورة( .  

واإليمان في اإلسالم ال يتم إال إذا أثمر ثماراً صالحة ولذا ارتبط دائما بالعمل الصـالح حيـث    
 . )٣٠آية:الكهفسورة (  إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِ�َّا ال �ُضيع أَجْر منْ أَحْسن عمال : يقول تعالى 

قرن اهللا بينهما في آيـات عديـدة    وقدال يتم إيمان إال بالعمل الصالح أمان فواإليمان والعمل تو
سـورة  (  أَمـا الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات فَلَهـمْ جنـات الْمـأْوى �ُـزالً بِمـا كَـا�ُوا يعْملُـون              :تعالى  همنها قول

 . )١٩آية :السجدة

صـلى اهللا   عن رسول اهللا:  عن المقدام رضي اهللا عنهفاإلنسان المنتج ، هو  وإن المسلم العابد حقاً 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي اهللا داود ( عليه وسلم قال 

 . ٣)عليه السالم كان يأكل من عمل يده 
                                                 

 . ٩٨دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ، م١٩٧٧، في التربية اإلسالمية : ي عبود ، عبد الغن.  ١
 . ٩٢صم ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، التربية في اإلسالم :  ، أحمد فؤاداألهواني .  ٢
،  ٣م ، ط١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ) الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري : حمد بن إسماعيل البخاري ، م.  ٣

، ص  ٢، ج)  ١٩٦٦( دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ، رقم الحديث 
٧٣٠ . 



 

 ما من مسلم( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
  . ١)يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة 

فَـإِذَا قُضـيت الصـالة     : وقد وجهنا القران إلى السعي في األرض والعمل ، فقال تعالى 
  )١٠آية:الجمعةسورة (  اً لَعلَّكُمْ تُفْلحونفَا�ْتَشروا في الْأَرْضِ وابْتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثري

وقُـلِ اعْملُـوا     :، فقد قـال تعـالى    إن العمل في اإلسالم يعتبر من مقومات الحياة األساسية
نفَي ةادهالشمِ الْغَيْبِ والإِلَى ع وندتُرسو وننؤْمالْمو ولُهسرلَكُمْ ومع ى اللَّهريفَس   لُـونـا كُنْـتُمْ تَعْمئُكُمْ بِمب 

 ) ١٠٥آية :التوبةسورة( .  
اإلسالم يقدس العمل بجميع مستوياته ابتداء بالعمل اليدوي واسـتمراراً بجميـع أنـواع    و

  . األعمال وأشكالها
هات اإلسالمية نحو المهن وهي تستحق منا الدراسة والبحث لإلسهام يتلك هي التوج
وتوجيـه المجتمـع إلـى بعـض     ، تمع المتدنية إلى العمل اليـدوي  في تغير نظرة المج

للتقدم الحضاري ، ولإلسهام فـي تقـدم وتنميـة المجتمعـات      أساساً تعدالصناعات التي 
 .اإلسالمية 

 
                                                                   :     موضوع الدراسـة : ثانياً 

يواجه االتجاه المهني في عالمنا اليوم أشد ساعاته الحرجة  كما تشير إلى ذلك معظم 
الكتابات والدراسات التربوية واالقتصادية ، وقل أن توجد دراسات تربوية أو اقتصـادية  
تخلو من اإلشارة إلى ظاهرة التخلف الذي يعاني منه عالمنا اإلسالمي في ميدان اإلعـداد  

لتخطيط المهني ، ويكفي أن نذكر هنا بعض الحقائق ذات الداللة العالية فـي  والترتيب وا
 :  هذا الصدد منها

 
 

                                                 
باب فضل الزرع والغرس  ، المزارعة كتابالمرجع السابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل البخاري.  ١

 .  ٨١٧، ص  ٢، ج)  ٢١٩٥( رقم الحديث  إذا أكل منه ،



 

 :في المجال الزراعي 
يوجد أكثر من نصف األراضي العربية القابلة للزراعة غيـر مسـتثمرة وتقـدر    " 
ومازال استيراد الغذاء من الخارج يمثل قسـطاً كبيـراً فـي    . مليون هكتار ٦٠بحوالي 

 . ١"موازين التجارية لألقطار العربية  ال
 :في مجال التجارة 

إننا نعانى من عجز تجاري يظهر بوضوح وبنسب متفاوتة في ميزان المدفوعات " 
واألرقام الفلكية المزعجة للقروض والديون األجنبية التي يقع تحت عبء سدادها معظـم  

 . ٢"الدول العربية 
ة أنها عندما تزيد من صادراتها  فإنهـا ال تفعـل   والخطأ الذي تقع فيه الدول النامي 

ذلك إال لحاجتها الستيراد المزيد من رأس المال العيني والمنتجات الصناعية األخرى من 
 . البالد المتقدمة 

 :في مجال الصناعة  
 . تتسم إنتاجية العامل في المجال الصناعي بانخفاض مستوى األداء بصورة واضحة 

اإلسالمي اآلن ليست كفيلة باستقالله عن غيرة من الدول ومما يؤكـد   إن المهن في العالم
لخشـيت أن  ] عـد من حيث أتيـت  : [ أنه لو قيل لكل شيء في البالد اإلسالمية " ذلك 

يمشي الناس حفاة عراة ال يجدون من صنع أيديهم ما يكتسون وال مـا يركبـون ، بـل    
، وعلى هذا فإن  فاء الذاتي من الحبوبلخشيت أن يجوعوا ، ألن بالدهم ال تستطيع االكت

اهللا لن يقبل تديناً يشينه هذا الشلل الغربي ويجعل من اإلسالم وأهله طفولة تحتـاج مـن   
 . ٣ "غيرها ألن يطعمهم ويسقيهم ويمدهم بالسالح إذا أراد 

إسالمية سامية تحث على العمل المهني ، وتـاريخ   مبادئهذا الواقع المرير يقابله 
يمكن أن  مبادئهر وصل فيه المسلمون إلى الكفاية والوفرة االقتصادية ، وهي إسالمي زا

                                                 
مدخل لدراسة االتجاه الحرفي والمهني في التربية اإلسالمية ، بحوث في التربية : عبدالرحمن الرحمن النقيب ، عبد.  ١

 .١٣٣ي ، القاهرة ،  ص، الكتاب الخامس ، دار الفكر العرب ٣م ، ج١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ اإلسالمية ،
 . ١٣٣المرجع السابق ، ص. ٢

 . ٢٦هـ ، كتاب األمة ، قطر ،  ص١٤٠٢مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ، : الغزالي ، محمد .  ٣
 



 

تحرك المسلمين اليوم كما حركتهم باألمس إليجاد نهضة اقتصادية تقوم على دعائم قويـة  
 .من المهن المختلفة التي يحتاجها المجتمع 

في محاولة الباحـث للكشـف عـن     :وفي ضوء ما سبق تمثل موضوع الدراسة 
ربية المهنية المستنبطة من السنة النبوية وتوضيح مفهومها وتأصيل مبادئها ومضامينها الت

التربوية وتوضيح األسس واألصول النظرية التي تقوم عليها ، واقتراح طرق تفعيلها في 
المدرسة الثانوية العامة التي تعد مرحلة مهمة لتحفيز الشباب وانطالقهم نحو سوق العمل 

 .الحالية التي تعاني منها مجتمعاتنا من قلة الوظائف المكتبية المتاحة، في ظل الظروف 
ومحاولة تغيير مفاهيم الشباب المعتادة نحو العمل من خالل النظرة المتدنية للمهن اليدوية 

لقيمة  ، وتفضيل األعمال والوظائف المكتبية ، وشعورهم بأن العمل اليدوي فيه تقليل لديهم
 . تماعيةجااله اإلنسان ومكانت

 :                                               ة الدراسة أسئل: ثالثاً 

قد حاول الباحث في دراسته اإلجابة على السؤال الرئيس والذي يمكن صياغته فـي  
 :الصورة التالية 

 ما التربية المهنية في السنة النبوية ؟ وما طرق تفعيلها في المدرسة الثانوية ؟
 :ن اإلجابة عليه من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية والذي يمك 
 ما مفهوم التربية المهنية ؟ وما أبعادها ؟: ١س
 ما مكانة التربية المهنية في اإلسالم  ؟: ٢س
 ما مالمح التربية المهنية في السنة النبوية ؟:  ٣س
 كيف يمكن تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية ؟: ٤س
 :أهداف الدراسة : ابعاً ر

 :حاول الباحث في دراسته تحقيق األهداف التالية 
 .بيان مفهوم التربية المهنية ، وأبعادها  .١
 .توضيح مكانة التربية المهنية في اإلسالم ، وبيان أصولها وأسسها التي تقوم عليها .٢

تهـا  بيان مالمح التربية المهنية في السـنة النبويـة ، وتحديـد أهـدافها و مجاال     .٣
النبوية التي تدعو إلى العمل المهني  األحاديثواتجاهاتها و أساليبها ، وذلك بحصر 



 

في كتاب صحيح البخاري ، ودراستها ومناقشتها الستخالص ما تدعو إليـه مـن   
 . تربية مهنية

 .وضع تصور لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية   .٤

 :أهمية الدراسة : خامساً 

 :مية هذه الدراسة من اآلتي تنبع أه
حاجة المملكة العربية السعودية إلى التربية المهنية ، حيث إن من مظاهر التكيـف   .١

مع البيئة االجتماعية ما يطلق عليه التكيف المهني ، وعبر هـذه الطـرق يكمـل    
اندماج الفرد في مجتمعه ، والسيما حين التطور والتقدم ،  ففي هذه الحالة تـزداد  

األسـاس   لى التربية المهنية حيث إنها تلبي نداء النهضة الصناعية وتعتبرالحاجة إ
الذي ترتكز علية التنمية ،  ولقد توصلت بعض الدراسات إلى أن التربية المهنيـة  
تسهم في تطوير أساليب العمل وكذلك في تنمية العمل لدى األفراد المتلقين لهـذه  

ية من أجل التكيف االجتماعي  فحسب ، وليست حاجتنا إلى التربية المهن .التربية 
بل ألن اإلسالم أمر بذلك حيث لم تهمل التربية اإلسالمية إعداد كل فـرد لكسـب   
رزقه في الحياة ، حيث إن هناك توجيهاً إلى تعلم بعض المهن والفنون والصناعات 

 .والتدريب عليها 
ورهم الفعال فـي  تنشيط روح العمل بين الشباب ، وتنمية قيمته في نفوسهم بحكم د .٢

 .والتنمية االقتصادية ، وعملية البناء والتجديد  يالتطور االجتماع

المجتمع السعودي في الوقت الحاضر يتضمن قوى من العمالة األجنبية في مختلف  .٣
المجاالت ، وتشكل هذه القوى األجنبية نسبة ليست بالقليلـة ، ممـا يـؤثر علـى     

تستبدل هذه القوى األجنبية بقـوى وطنيـة    االقتصاد الوطني ، لهذا فإنه ينبغي أن
يكون عطاؤها أكثر ، وتكون معدة ومدربة تدريباً عالياً للحصول على أعلى درجة 

 .من الكفاءة التقنية

ن المربين والمسؤولين عن التعليم في وضع منهج للتربيـة المهنيـة فـي    يقد تعي  .٤
 .تعالى لتطبيقه في المستقبل بإذن اهللا  العامة المدرسة الثانوية

 



 

 :منهج الدراسة : سادساً 

 : الوصفياستخدم الباحث في دراسته المنهج 
وهو الذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كميـة أو  " 

نوعية في فترة معينة أو عدة فترات ، من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث 
 . ١"ئج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره المحتوى والمضمون ، والوصول إلى نتا

ستخدم الباحث هذا المنهج بهدف متابعة التربية المهنية في السنة النبويـة والتعـرف   قد او
على مكانتها ومحتواها ومضامينها وأسسها وأصولها ، والوصول إلى طرق تفعيلها فـي  

 .المدرسة الثانوية 
 :حدود الدراسة : سابعاً 

 :ث في دراسته على ما يلي اقتصر الباح
 : حدود موضوعية . ١

صـحيح  ل كتـاب  مـن خـال  تربية المهنية من السنة النبوية محاولة استنباط التتمثل في 
 .األصول النظرية التي تقوم عليها البخاري ، وتأصيل مبادئها وتوضيح األسس و

 : حدود مكانية . ٢
مهنية في المدرسة الثانويـة العامـة   تتمثل في وضع تصور مقترح لكيفية تفعيل التربية ال
 .للبنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر

 :مصطلحات الدراسة : ثامناً  
 : المهنة

) المـاهن  ( المهنة بكسر الميم ، و:  يوحكى أبو زيد الكسائ، الخدمة  : بفتح الميم 
 . ٢"خدمهم : أي) وقد مهن القوم ( الخادم،

                                                 
م ، دار بيت ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ البحث العلمي أسسه و مناهجه  وأساليبه و إجراءاته ،: عليان ، ربحي مصطفى .  ١

 . ٤٨األردن ، صاألفكار الدولية ، 
 . ٦٣٨،  دار الحديث ، ص) ت . د ( مختار الصحاح ، : الرازي ، محمد بن أبى بكر .  ٢



 

استخدمته ، وهو في  أي: ، أمهنته )ماهنة ( واألنثى ) ماهن ( الفاعل خدم غيره ،: مهن 
يلبسـها   التيثياب خدمته  في أي) مهنته ( ثياب فيخدمتهم ، وخرج  أي : أهله) مهنة ( 
 .أشغاله وتصرفاته  في

 التيها مجموعة من األعمال المتشابهة بأن: " وتأخذ الدراسة الحالية بتعريف المهنة 
رس إحـداها أن يمـارس   مـا  الذيئلة مهنية واحدة بحيث يستطيع الشخص تنتمي إلى عا

 ١"تربط بين تلك األعمال  التيلتواجد المعرفية يف العائلة بعد تدريب طفسواها من نفس 
. 

الحرث ، وبذر البذور : الزراعة تحتوى على مجموعة متشابهة من األعمال مثل : فمثال 
رد الذي مارس إحداها أن يمـارس سـواها بعـد    ، والري ، وجني الثمار ، ويستطيع الف

 .تدريب طفيف لتواجد االرتباط بين تلك األعمال 
 

 :التربية المهنية 
واالجتماعيـة والخلقيـة   تجمع حول المهنة جميع القيم العلميـة   التيالعملية  هي" 

مـن   تقدمـه لإلنسـان   من خالل ما وطبيعياً ترتبط بالمهنة ارتباطاً منطقياً التيوالجمالية 
معارف يحتاج إليها لفهم عمله ، حيث تنمي فيه محبته وتبين له المعنى اإلنساني لمهنتـه  

عملية إلعداد الفرد للقيام باألعمـال   أي أنها( ئل المرتبطة بممارستها وتعلمه جميع الفضا
 . ٢) "المترابطة 

 : المدرسة الثانوية 
للبنين والتـي ينطلـق بعـدها     هي المرحلة الثالثة واألخيرة من مراحل التعليم العام

أو االنطالق معي والكليات والمعاهد المختلفة الطالب المتخرجين إما لاللتحاق بالتعليم الجا
 . نحو سوق العمل 

                                                 
م ، مكتبة وهبة ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،) دراسات إسالمية نفسية (الشخصية المنتجة : مرسي ، سيد عبد الحميد .  ١

 . ١٣القاهرة ، ص

م ، دار الوفاء للطباعة والنشر ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ رفية في اإلسالم ،التربية المهنية والح:  الهنيدي ، جمال محمد.  ٢
 . ٢٧المنصورة ، ص مصر ، ،والتوزيع 



 

 :الدراسات السابقة : تاسعاً 

في حدود إطالع الباحث وبعد التقصي والبحث وسؤال مركز الملك فيصل للبحوث  
ومعهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسالمي بجامعة  والدراسات اإلسالمية بالرياض ،

التربية المهنية فـي السـنة النبويـة    " أم القرى ،  لم يعثر الباحث على دراسة سابقة عن 
مباشرة إال أن هناك بعض الدراسـات العلميـة تناولـت    " وتفعيلها في المدرسة الثانوية 

 :الموضوع من جانب من جوانبه منها ما يلي 
وهـي رسـالة   " التربية اإلسالمية والتحديات في المجال التقني " :  اسة األولىالدر

ناصر علي بشيه ، إلى قسم التربية اإلسالمية / ماجستير غير منشورة مقدمة من الباحث 
 . ١هـ ١٤٠٤بكلية التربية ، جامعة أم القرى ، عام 

اجهته للتحـديات فـي   بيان نظرة اإلسالم للتقدم التقني ، وكيفية مو: هدف الدراسة 
 .مجال التقنية التي استطاع الغرب من خاللها غزو األمة اإلسالمية اقتصادياً 

استخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي بهدف وصف الظروف : منهج الدراسة 
 .الحاضرة للتحديات التقنية وتتبع جذورها التاريخية 

 : نتائج الدراسة
من خالل تربية المسـلمين علـى احتـرام العمـل     اهتمام اإلسالم بالمجال التقني  -١

 .والشعور بالمسؤولية 
 .إبراز دور الرواد المسلمين في التقدم التقني وفهمهم لمقصد اإلسالم  -٢

 .والتقني لمين وتوقفهم عن التقدم العلمي معرفة العوامل التي أدت إلى ضعف المس -٣

 .وضع تصور مقترح لمواجهة التحدي التقني  -٤

 .حدث الدراستان عن اهتمام اإلسالم بالعمل تت: أوجه الشبه 
تتحدث الدراسة السابقة عن المجال التقني والتحديات المعاصرة التـي  : االختالف 

يواجهها ، أما الدراسة الحالية للباحث فتركز على استنباط التربية المهنية من السنة النبوية 

                                                 
هـ ،  رسالة ماجستير غير منشورة ، ١٤٠٤التربية اإلسالمية والتحديات في المجال التقني ، : بشيه ، ناصر علي .  ١

 .ة جامعة أم القرى ، كلية التربية ، المملكة العربية السعودي
 



 

ها  ، وكيفيـة تفعيلهـا فـي    ومعرفة أصولها وأسسها ومبادئها ومضامينها التي تقوم علي
المدرسة الثانوية التي تعتبر من أهم المراحل لتحفيز الشباب نحو العمل المهني وانطالقهم 

 .نحو سوق العمل 
 

وهي رسالة ماجستير " االتجاه البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية " :  الدراسة الثانية
لتربيـة ،  ني ، إلى قسم أصول امحمد كمال طه الحسي/ غير منشورة ، مقدمة من الباحث 

 . ١ م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ جامعة المنوفية ،

توضيح مفهوم االتجاه البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية ، والـذي  : هدف الدراسة 
 .يقوم على ربط العلم بالعمل والنظريات بالنواحي العملية 

التجاه البوليتكنيكي استخدم الباحث المنهج المقارن في المقارنة بين ا: منهج الدراسة 
في التربية المعاصرة و االتجاه البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية ، كما استعان الباحـث  

 .بالمنهج التاريخي لتتبع االتجاه البوليتكنيكي في التربية على مر العصور 
 : نتائج الدراسة 

وم على ربـط  توضيح مفهوم االتجاه البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية ، والذي يق -١
 .العلم بالعمل والنظريات بالنواحي العملية 

المعاصر للمسلمين في مجال العمل إنما هو نتيجة تفريط المسـلمين فـي    التأخر -٢
دينهم وتركهم لتراثهم اإلسالمي واللهث نحو الحضارة الغربية واألخذ منها بـدون  

 .قيود 

زة لتنمية اإلنسان المسـلم  أن االتجاهات الثقافية التي تسود المجتمع اإلسالمي محف -٣
الذي يتكامل في حياته الجانبان الفكري والعملي مما يمكنه مـن ممارسـة دوره   

 .كإنسان منتج في المجتمع اإلسالمي 

تناولت الدراسة السابقة مفهوم االتجـاه البـوليتكنيكي فـي التربيـة     : أوجه الشبه 
 .بالنواحي العملية  اإلسالمية ، والذي يقوم على ربط العلم بالعمل والنظريات

                                                 
رسالة ماجستير م ، ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ االتجاه البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية ،:  الحسيني ، محمد كمال طه.  ١

 .غير منشورة ، قسم أصول التربية ، جامعة المنوفية  



 

 .وهو ما يعد جانباً من جوانب التربية المهنية ، وهو موضوع دراسة الباحث الحالية 
الدراسة السابقة أشارت إلى اهتمام اإلسالم بالعمل وضرورة ربط العلم : االختالف 

بالعمل والنظرية بالتطبيق ، بينما الدراسة الحالية للباحث تركز علـى اسـتنباط التربيـة    
لمهنية من السنة النبوية من صحيح البخـاري  ومعرفـة أصـولها وأسسـها ومبادئهـا      ا

ومضامينها التي تقوم عليها  ، وكيفية تفعيلها في المدرسة الثانوية التي تعتبر مـن أهـم   
 .المراحل لتحفيز الشباب نحو العمل المهني وانطالقهم نحو سوق العمل 

 
" جاه الحرفي والمهني في التربية اإلسـالمية  مدخل لدراسة االت"  :  الدراسة الثالثة

الـرحمن   عبد/ مقدم من الدكتور علمي محكم في التربية اإلسالمية وهو عبارة عن بحث 
،  أصول التربية اإلسالمية بكلية التربية ، جامعة المنصـورة  أستاذالرحمن النقيب ،  عبد
 . ١ م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧عام 

علمياً لدراسة االتجاه الحرفي والمهني فـي   المجتمع مدخال إعطاء: هدف الدراسة 
 .التربية اإلسالمية 

استخدم الباحث المنهج الوصفي لتوضيح مـدى اهتمـام التربيـة    : منهج الدراسة 
 .اإلسالمية بشكل عام باالتجاه المهني والحرفي 

 :نتائج الدراسة 
حـن  ضرورة التركيز على خصوصيتنا اإلسالمية في اإلعداد المهني والحرفي ون -١

 .نخطط للتربية المهنية في عالمنا المعاصر 
ضرورة استنفار روح العمل اإلسالمية وما تمثله من إعالء لقيمة العمل وإتقانه مع  -٢

 .ضرورة األخذ بأخالقيات المهن والحرف في اإلسالم 

تتناول الدراستين السابقة والحالية مدى اهتمام اإلسالم بالمهنة واتجاهه : أوجه الشبه 
 .ا ناحيته

                                                 
 -هـ ١٤٠٧ مدخل لدراسة االتجاه الحرفي والمهني في التربية اإلسالمية ،:  الرحمن النقيب ، عبد الرحمن عبد.  ١

 .، الكتاب الخامس ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ٣بحوث في التربية اإلسالمية ، جم ، ١٩٨٧
 



 

الدراسة السابقة تناولت المهنة في اإلسالم بشكل عام حيث لـم تتعـدى   : االختالف 
أما الدراسة الحالية فتهتم بصـورة أعمـق باسـتنباط    . صفحاتها اثنتين وعشرين صفحة 

التربية المهنية من السنة النبوية ومعرفة أصولها وأسسها ومبادئها ومضامينها التي تقـوم  
لها في المدرسة الثانوية التي تعتبر من أهم المراحل لتحفيز الشـباب  عليها  ، وكيفية تفعي

 .نحو العمل المهني وانطالقهم نحو سوق العمل 
 

التربية المهنية في المملكة العربية السـعودية و دورهـا فـي    "  :  الدراسة الرابعة
ثر كـو / غير منشورة مقدمة من الباحثـة  وهي رسالة ماجستير " الب التنمية تحقيق مط

عبدالفتاح البنغالي ، إلى قسم التربية اإلسالمية والمقارنة  بكلية التربية ، جامعة أم القرى 
 . ١هـ ١٤١٣، عام 

التعرف على مفهوم التربية المهنية واتجاهاتها في الفكر اإلسـالمي  : هدف الدراسة 
 . واالتجاهات الحديثة ، وإبراز دورها في تحقيق مطالب التنمية السعودية 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بهدف الوصول إلى مفهوم عـام  : هج الدراسة من
 . للتربية المهنية واتجاهاتها ثم دورها في تحقيق أهداف التنمية السعودية 

 :نتائج الدراسة  
أن اإلسالم دين عمل وعبادة فال رهبانية ، فالعامل العابد خير عند اهللا من العابـد   -١

 .المنقطع للعبادة 
 .ربية المهنية ضرورة لتحقيق مطالب التنمية من القوى المدربة الت -٢

 .حاجة المملكة العربية السعودية إلى العمالة الوطنية في شتى المجاالت  -٣

تتحدث الدراستان عن التربية المهنية في اإلسالم وضرورة االهتمام : أوجه الشبه  
  .بالعمل

                                                 
التربية المهنية في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق مطالب التنمية ، : البنغالي ، كوثر عبد الفتاح   . ١

 .كلية التربية ، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ،هـ ، ١٤١٣
 

 



 

اإلسالم بالعمل حيث تناولت المهنـة  الدراسة السابقة أشارت إلى اهتمام : االختالف 
في اإلسالم بشكل عام ، بينما الدراسة الحالية للباحث تركز على استنباط التربية المهنيـة  
من السنة النبوية ومعرفة أصولها وأسسها ومبادئها ومضامينها التي تقوم عليها  ، وكيفية 

حفيز الشباب نحو العمل المهني تفعيلها في المدرسة الثانوية التي تعتبر من أهم المراحل لت
 .وانطالقهم نحو سوق العمل 

 
وهي رسالة " التربية بالعمل و أهميتها في تنشئة الطفل المسلم : "  الدراسة الخامسة

إلـى قسـم التربيـة    أحمد علي الزبيـدي ،  / ماجستير غير منشورة مقدمة من الباحث 
   . ١ هـ١٤٢٢رى ، عام اإلسالمية والمقارنة  بكلية التربية ، جامعة أم الق

إبراز أهمية التربية بالعمل ومكانة الطفل في التربية اإلسـالمية ،  : هدف الدراسة 
 االستفادةوالتعرف على أهم طرق التربية بالعمل و أهم اآلثار التربوية لها ، وتبين كيفية 

 .من الطرق التربوية للتربية بالعمل من خالل التطبيقات التربوية لها 
 .  االستنباطيةوالطريقة استخدمت الباحث المنهج الوصفي : لدراسة منهج ا

 :نتائج الدراسة 
المشاهدة والتكرار واألحداث والنشاط : للتربية بالعمل العديد من الطرق أهمها أن  -١

 .واللعب ، ولكل طريقة عدد من الضوابط 
ونبذ الكسـل ،  الثواب واألجر ، حب العمل : أن للتربية بالعمل آثاراً متعددة منها  -٢

 . االقتصاديإتقان العمل ، رسوخ العلم ، الثقة بالنفس ، زيادة النمو 

 .أن لألسرة والمدرسة واإلعالم دورا عظيما في تربية الطفل من خالل العمل  -٣

في اإلسـالم  ) التربية بالعمل ( تتحدث الدراستان عن التربية المهنية : أوجه الشبه  
  . وضرورة االهتمام بالعمل

أهميـة  الدراسة السابقة أشارت إلى اهتمام اإلسالم بالعمل حيث تناولت : ختالف اال
التربية بالعمل ومكانة الطفل في التربية اإلسالمية ، والتعرف على أهم طـرق التربيـة   

                                                 
رسالة ماجستير غير هـ ،  ١٤٢٢التربية بالعمل و أهميتها في تنشئة الطفل المسلم ، : الزبيدي ، أحمد علي .  ١

 . منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة



 

على استنباط التربية المهنية من السنة النبوية نما الدراسة الحالية للباحث تركز ، بيبالعمل 
، وكيفيـة تفعيلهـا فـي    دئها ومضامينها التي تقوم عليهـا  أسسها ومباومعرفة أصولها و

المدرسة الثانوية التي تعتبر من أهم المراحل لتحفيز الشباب نحو العمل المهني وانطالقهم 
 .نحو سوق العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و أبعادهاالتربية المهنية  مفهوم: الثاني الفصل 

 

  تمهيد •

 تربية المهنيةمعنى ال: الـمبحـث األول  •

 أهداف التربية المهنية: الـمبحث الثاني  •

  أنماط التربية المهنية: الـمبحث الثالث  •

 مجاالت التربية المهنية :المبحث الرابع  •
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : تمهيد
لتربية المهنية بشكل عام دورها الفعال في تنشئة األفراد واإلسهام في تكامل بنـاء  ل

يست عملية جزئية بل نظـرة  تكامل المعرفة اإلنسانية ل"  الشخصية المتكاملة لهم حيث أن
يـنعكس   وعمـالً  وبالتالي فإن تكامل بناء الشخصية اإلنسانية علماً، كلية للتعليم وفلسفة 

 . ١ "ه بنية التعليم ومحتوا ىكمطلب أساسي عل
مهنيـة ذات   في إكساب المـتعلم مهـارات   لها وظيفة مهمةكما أن التربية المهنية 

المهن والعـاملين بـالمهن   وتغرس في نفسه حب العمل اليدوي وحياته اليومية ، مساس ب
تسهم به التربية  أضف إلى ذلك ما، غرس االتجاهات اإليجابية في نفوس الطلبة وبالتالي 

وفـي هـذا   . المهنية في مساعدة الطلبة في الكشف عن استعداداتهم وقدراتهم وميـولهم  
 .  لتحقيقه ىوم التربية المهنية وما يسعمفه يهيرمي إل الفصل نستعرض ما

يعتبر مفهوم التربية المهنية من المفاهيم التربوية الحديثة في التعليم النظامي علـى  
نه خطوة أالمستويين المحلي وتنظر النظم التربوية المختلفة إلى مفهوم التربية المهنية على 

عمليـة   هللطالب يسهل علي وتأهيالً تمهيدية لتكوين االتجاهات المهنية نحو التعليم المهني
فقـد   مووفـق هـذا المفهـو   . التعايش مع مدرسته ومجتمعه بطريقة سليمة وأكثر فعالية 

ن يسـتوعب األدوار الحياتيـة التـي    أصممت التربية المهنية لتهيئة الطالب لكي يستطيع 
لـب فـي   سيلعبها في الحاضر والمستقبل وبالتالي في محاولة مقصودة لتسهيل مهمة الطا

  . االختيار المدروس المبرر لمهنة المستقبل
وتشير كثير من الدراسات التربوية في هذا السياق إلى أن التربية المهنية جزء مـن  

 ي أنها ليست إعداداًأترقى إلى مستوى أهداف التعليم المهني  التعليم العام وبالتالي فهي ال
 . مهنيا لسوق العمل

                                                 
، مجلة الفيصل ، مجلة ثقافية  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤االتجاهات في التربية المهنية ،أحدث : جبر ، علي توفيق  . ١

 .، المملكة العربية السعودية  ٨٧شهرية ، العدد
 



 

مفهوم التربية المهنية يؤكد أنهـا عمليـة    نالمهنية أ يجب أن يدرك الدارس للتربية
أن لها أهداف واضحة ومحددة وموجهة لفئة عمرية محددة ويجب تحقيق هذه  أيمقصودة 

 .األهداف في فترة زمنية محددة 
عام، ومفهوم  / هوم تقليديتربية المهنية مفإن للمن ناحية أخرى فو "  
 :ني بهذين المفهومين نع ايلي ماذ ونبين فيما، خاص  /حديث 

 :للتربية المهنية يعرف بالمفهوم العام  المفهوم التقليدي أو ما 
يشتمل مفهوم التربية المهنية هنا على التوجيه المهني وتعلـيم المهـن   
بمعناها الواسع سواء من حيث بناء المنهـاج أو إعـداد الكتـب المدرسـية     

تويات التعليمية التي يتم فيهـا  وعملية التعليم والتعلم في كافة المسأومحتواها 
العام للتربية المهنيـة يشـمل   / وهذا يعني أن المفهوم التقليدي . م المهن لتع

 )من خالل التعليم المهني(الثانوي  و تعلم المهن في كل من التعليم األساسي
 ) . من خالل التعليم التقني(العالي  والتعليم

 :ص للتربية المهنية يعرف بالمفهوم الخا المفهوم الحديث أو ما
يقصد بالتربية المهنية وفق المفهوم الخاص تلك المادة المقررة على الطلبـة  

مع التفاوت في طول المرحلة من نظام تربوي  -في مرحلة التعليم األساسي 
ويجري تدريسها وفق خطة دراسية واضحة وبالتـالي يمكـن    ، -خرآإلى 

الخاص هي تعليم مهني فـي   /حديث القول أن التربية المهنية وفق المفهوم ال
غير متخصـص   هلكن) التعليم األساسي(المراحل األولى من التعليم المدرسي

 . ١ " وال يرقى إلى مستوى اإلعداد المهني بل في المحصلة تهيئة مهنية
 
 
 
 

                                                 
م ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ أساسيات في التربية المهنية ،: الطويسي ، أحمد عيسى  .١

 . ٤٨عمان ، األردن ، ص



 

 المبحث األول                                      
 التربية المهنية معنى

 
ر في فلك التربية المهنية كان من الضروري الوقوف على معنى لما كان البحث يدو

وذلك ليتضح معنى التربيـة المهنيـة حيـث ال جـدوى مـن      ) تربية ، ومهنة ( كلمتي 
في الحديث ما لم تعرف ركائزه األولى وأسسه ، لهذا يجدر بنا تعريف التربية  االستفاضة

 .إلى الغاية المنشودة  ثم تعريف المهنة ثم تعريف التربية المهنية حتى نصل
 :تعريف التربية 

 :إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصوالً متعددة منها 
 :في ذلك قوله  ياألنباروأنشد ابن . أصله ونفعه : ربابه  رب األمر يربه و -

 ١يرب الذي يأتي من العرف أنه        إذا سئل المعروف زاد وتمما        
 أصلحها وأتمها ، ورب فالن ولده يربه ربا وربية وتربية بمعنى : رب أي  -

 . ٢رباه 
وفي . عن اللحياني بمعنى رباه وتربه ، وربيه تربيباً  ، يربه ، ربا ورب ولده ، الصبي -

وفي حـديث  ، الحديث لك نعمة تربها أي تحفظها وترعاها وتربيها كما يربي الرجل ولده 
 . ربب في الفيضات أشباالًأسد ت :ابن ذي يزن 

 :وقوله  
 والنت أحسن إذ برزت لنا        يوم الخروج بساحة القصر        
    ٣من درة بيضاء صافية           مما تربب ساحة البــحر      

                                                 
 . ٢٦١، مكتبة الحياة ، بيروت ، ص)  ت . د (تاج العروس من جواهر القاموس ، : د مرتضى الزبيدي ، محم. ١
م ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ الصحاح في اللغة والعلوم ،: مرغشلي ، نديم وآخرون .  ٢
 . ٤٥٤ص
 ١٠٩٩صصادر ، بيروت ،دار  م ،١٩٥٥ -هـ١٣٧٤، لسان العرب : ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور .  ٣



 

وقد اشتق بعض الباحثين من هذه األصول اللغوية تعاريف منها مـا قالـه اإلمـام    
الرب في األصل بمعنى التربية : ) تنزيل وأسرار التأويل أنوار ال( البيضاوي في تفسيره 

 . ١، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً ، ثم وصف به تعالى للمبالغة 
 . ٢" تكوين الفرد من أجل ذاته بأن توقظ فيه ضروب ميوله الكثيرة " ومنها التربية هي 

عنى التربية عناصر أن التربية وقد استنبط األستاذ الباني من هذه األصول اللغوية لم
 : تتكون من أربع عناصر أوردها النحالوي كما يلي 

 .ورعايتها  النشءالمحافظة على فطرة "  -١
 .تنمية مواهبه واستعداداته كلها  -٢

 .توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صالحها وكمالها الالئق بها  -٣

 .٣" التدرج في تنمية المواهب وتوجيهها إلى الكمال  -٤

 :ويعرفها الشريفي بقوله 
ة وإكساب المهارات النافعة في هي تعليم منظم ومقصود ، يهدف إلى نقل المعرفالتربية " 

 . ٤" كل مناشط الحياة 
 :تعريف المهنة 

) المـاهن  ( المهنة بكسر الميم ، و:  يوحكى أبو زيد الكسائ، الخدمة : بفتح الميم 
 . ٥" مهم خد:  أي) وقد مهن القوم ( الخادم،
استخدمته ، وهو في  أي، أمهنته  )ماهنة ( واألنثى ) ماهن ( خدم غيره ،الفاعل : مهن 

 فييلبسها  التيثياب خدمته  في أي) مهنته ( ثياب فيخدمتهم ، وخرج  أيأهله ) مهنة ( 
 .أشغاله وتصرفاته 

                                                 
  .١٣م ، دار الفكر ، دمشق ، ص١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،: النحالوي ، عبدالرحمن . ١
 .  ٥٢م ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ص١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ التربية األخالقية ،: يالجن ، مقداد . ٢
 . ١٣مرجع سابق ، ص  اإلسالمية وأساليبها ،أصول التربية : ، عبدالرحمن  النحالوي.  ٣

 . ٧٦مكتبة العبيكان ، الرياض ، ص هـ ،١٤٢١، معجم مصطلحات العلوم التربوية : الشريفي ، شوقي السيد .  ٤
 . ٦٣٨، دار الحديث ، ص) ت .  د( مختار الصحاح ، : الرازي ، محمد بن أبى بكر.  ٥



 

 يالتشابهة ها مجموعة من األعمال المتبأن: " وتأخذ الدراسة الحالية بتعريف المهنة 
مارس إحـداها أن يمـارس    يتنتمي إلى عائلة مهنية واحدة بحيث يستطيع الشخص الذ

  . ١"تلك األعمالتربط بين  يلتواجد المعرفية التمن نفس العائلة بعد تدريب طفيف  سواها
الحرث ، وبذر البذور : الزراعة تحتوى على مجموعة متشابهة من األعمال مثل : فمثال 

ني الثمار ، ويستطيع الفرد الذي مارس إحداها أن يمـارس سـواها بعـد    ، والري ، وج
 . تدريب طفيف لتواجد االرتباط بين تلك األعمال

 

 :  تعريفات التربية المهنية

ت التربية المهنية باختالف طبيعة نظرة المجتمعات والفلسفات المختلفة تختلف تعريفا
نظرتها للعمل كذلك  و، المهنية إحدى أشكالها للمفهوم الشمولي للتربية التي تعتبر التربية 

 ، نجد أن هناك بعض التفاوت في أهداف ووظائف التربية المهنيـة  هوبناء علي، اليدوي 
نجد أنها تنطوي علـى   ةوعلى الرغم من اختالف تعريف التربية المهنية إال أننا في النهاي
ملها حول تهيئة أو إعـداد  بعض األبعاد المشتركة بصورة جزئية أو كلية تتمحور في مج

 . الفرد للعمل اليدوي
الكثير من المراجع التربوية في هذا السياق فال بد لنا من أن نذكر  هوحسبما تشير إلي

المهنيـة  أول ظهور لمفهوم التربية ( السبعينات من تعريفات التربية المهنية في  اًأن كثير
مـن منهـاج    ءالتربية المهنية جزترجع في أصلها إلى أن )  الحديث في األدب التربوي

فـي األدب   واسـتخداماً ا سنستعرض أكثر التعريفات شـيوعاً  التعليم النظامي وعلية فإنن
 .التربوي 

وسأذكر هنا أهم التعريفات التي ذكرها الطويسي في كتابه أساسيات في التربيـة المهنيـة   
 :وهي كالتالي 

                                                 
م ،  مكتبة وهبة ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،) دراسات إسالمية نفسية (نتجة الشخصية الم: مرسي ، سيد عبد الحميد .  ١

 . ١٣القاهرة ، ص
 

 



 

تعريف وصفي  إلىطانيا يلكلية العالية لتأهيل الموظفين في برا تأشار" 
بكفايـات  تعليمية تهدف إلى تزويـد الناشـئة   للتربية المهنية على أنها مادة 

 . هم لدخول سوق العمل أو االلتحاق بالتعليم المهني ؤأساسية تهي
برنامج توجيه  :فيعرف التربية المهنية على أنها  )م١٩٨٦(MOORE أما  

مم ليرشد ويساعد األفـراد  يغطي مجاالت وحقوق مهنية متعددة ومختلفة ص
على زيادة وعيهم ومعرفتهم بقدراتهم واهتمامهم واستعداداتهم ليتمكنوا بالتالي 

 .من اختيار المجال المهني الذي يناسب هذه القدرات واالستعدادات 
فقد اختلفت ) م١٩٩٤(وكما يشير رواقة ة أما في الواليات المتحدة األمريكي 

ذكـر   علىنية من والية إلى أخرى ولذلك فسنأتي النظرة لمفهوم التربية المه
 : النحو التالي  ىلتعريف التربية المهنية في ثالث واليات ع

ربط التعليم األكاديمي :  عرفت التربية المهنية على أنها: أريزونا  ةفي والي
  . يجب أن تتوفر التربية المهنية في جميع المستويات التعليمية هالعمل وأنب

 .لمفهوم التربية  ن مفهوم التربية المهنية يمكن اعتباره رديفاًوهذا يعني أ
برنامج تعليمي شامل  :عرفت التربية المهنية على أنها فقد : في والية نيفاداو

عملية تربوية يكتسب خاللهـا التلميـذ   ي يعني بالمهن والمهارات المهنية وه
   . سوق العمل المعرفة واالتجاهات والوعي والمهارات الضرورية للنجاح في

تعليم مساند  :فقد تم تعريف التربية المهنية على أنها  : إما في والية تكساس
الصـف   تىوموجه ومكمل لمحتوى المنهج الدراسي للمرحلة من الروضة ح

الثاني عشر ويهدف لمساعدة التالميذ على فهم عالم العمل واالتجاهات نحـو  
التربية والفرص المهنيـة  لقائمة بين فهم العالقة او المهن واألعمال المتوفرة 

لى المعرفـة بخصـوص مهنـة    القدرة على صنع القرار القائم عالمتاحة و 
وتحمل المسئولية تجاه ذلك القرار وإكساب المهارات المطلوبة فـي  المستقبل 

 .مستوى التهيئة المهنية  ىسوق العمل وذلك عل
فقد عرفت التربية ) م١٩٩٨(سي يأما وزارة التربية األردنية وكما يذكر الطو

مبحث من مباحث مرحلة التعليم األساسي يشـمل علـى    :المهنية على أنها 



 

الصـحة  و التجاريـة  و الصناعية و الزراعية وحدات تعليمية في المجاالت 
يعمل على تزويـد التالميـذ بفرصـة     ، و والسالمة العامة والعلوم المنزلية

وتمكنهم من اكتشـاف  ، ليومية اكتساب بعض المهارات الضرورية لحياتهم ا
في سن مبكرة من حياتهم التعليميـة وبالتـالي تسـهيل     مميولهم واستعداداته

  . مهنة المستقبل اختيارمهمتهم في اتخاذ القرار المناسب فيما يختص ب
وخالصة القول فقد يشار إلى التربية المهنية لدى الكثير من الناس علـى  

قتصاد المنزلي والتعليم الصناعي هنية من االاسم جديد لبعض البرامج الم هاأن
لكن ما نستخلصه مما سبق يؤكد لنا أن مفهـوم التربيـة    ، والتعليم التجاري

) م١٩٩٤(رواقة  هإلي هنو المهنية أوسع واشمل من ذلك ويدعم هذا القول ما
للتربية المهنية حيـث يؤكـد    )م١٩٧٢(مشيرا إلى تعريف هويت وزمالئه 

 ،نتاج الجهد الكلي للتعليم العام والمجتمع ( :المهنية هي ن التربية أهويت 

فراد ليصبحوا على ألفـة ودرايـة بقـيم    وهي تهدف إلى مساعدة جميع األ

التي تحتاجها مجتمعاتهم وليتمكنوا أيضا من  أنواعهالعمل وأهميته بجميع 

 ذه القيم في حياتهم الشخصية بطريقة يصبح معهـا العمـل ممكنـاً   هدمج 

  .)  المجتمع أفرادلكل فرد من  وذا معنى مقنعاً ومفيداً

مـن   ن نظرة متعمقة لهذا التعريف الشمولي البـد وان نستكشـف كثيـراً   إ
 :من النقاط من أهمها  ؤكد كثيراًنمضامين التربية المهنية وبالتالي 

 . قاعدة التعليم العام ليشمل التربية المهنية ومضامينها المختلفة اتساع )١
 . صدر إرشادي في تخطيط البرامجالمجتمع كمدور  )٢

 . د على قيم العمل شاملة ظروف العمليالتأك )٣

أهمية أن يسأل الفرد نفسه كم هي أهمية المال وكم هـي أهميـة المكانـة     )٤
 . االجتماعية المترتبتين على العمل في مهنة ما

أتقنـه  العمل الذي استمتع به وما العمل الذي  أهمية أن يسأل الفرد نفسه ما )٥
 .أختارهوبناء مجتمعي من خالل العمل الذي  مكن أن أسهم في خدمةوكيف ي



 

يؤكد هذا التعريف الشامل للتربية المهنية على أهمية مزج القيم الشخصـية   )٦
الدين ومدرسـي المقـررات   بقيم العمل وعملية المزج هذه تقتضي جهد الو

يذ على النظرية والتطبيقية واإلداريين والمرشدين في مساعدة التالمالدراسية 
 كاختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم العقلية والجسدية واالنفعاليـة وكـذل  

 . ١" إعدادهم لتلك المهن

الواسـع   عنـى أن نفرق بـين الم  نبناء على ما تقدم نستنتج أن من الضرورة بمكا
ـ الشمولي للتربية المهنية والتي قد يشمل جميع المراحل التعليم التعلـيم  واألساسـي   -ة ي

بين معناها التخصصي والذي يتحدث عن تقديم  و - التعليم التقني والفنيوي الثانوي المهن
 . المعارف والمهارات المهنية في مجاالت المهن المختلفة نقاعدة م

تعمـل  لتخصصي للتربية المهنية يمكن أن ن المهارات التي يشتمل عليها المفهوم اإ
سـبب  تعداد لسوق العمل لكنهـا قـد ت  إلاعلى تهيئة الطالب لدرجة ال ترتقي إلى مستوى 

تسهيل مهمتـه فـي    وألتعليم المهني باالطالب في مراحل الحقة  لتحاقامكانية إ في أساساً
سوق العمل بعد دخوله في طور اإلعداد الكتساب مهارات تمكنه من توظيفها  ياالندماج ف

شـاف اسـتعداداته   هذه التهيئة المهنية ستساعد الطالب على استك، مباشرة بمهنة محددة 
 . ٢ قدراته وميوله الخاصة وبالتالي فهي تساعد على التكيف اإليجابي مع العمل المهنيو

ن نظرة تحليلية لمفهوم التربية المهنية وتعريفاتها يجب أن توجه فإ خرىأمن ناحية   
اتها انتباه الدارس إلى مجموعة من المبادئ التي يستند إليها مفهوم التربية المهنية وتعريف

 : من أهم هذه المبادئ
التنموية  فباألهدا وثيقاً اًإن أهداف التربية المهنية وتدريسها يجب أن ترتبط ارتباط •

نية المختلفة من خالل إمداد القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والطبية والمه
 . تهيئة مهنية مالئمةو تهيئتها  ةالمهنيبالكوادر 

                                                 
 . ٥٦- ٥٣أساسيات في التربية المهنية ، مرجع سابق ، ص: ، أحمد عيسى  الطويسي.  ١
،  ١١٧م ، مجلة التربية ، العدد ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ التربية المهنية في المنظور اإلسالمي ،: فرغلي ، جاد أحمد . ٢

 .قطر 
 



 

واألدائي يجعل التربية المهنية تكتسـب أهميـة متزايـدة    أن تطور البناء المعرفي  •
 . لتواكب التقدم العلمي السريع والتطور النفسي المذهل

أن التربية المهنية يجب أن تشمل جميع الطلبـة بغـض النظـر عـن مسـتواهم       •
 . المعيشي مهما كان المستوى متواضعاً وأاالجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المبحث الثاني
 ربية المهنيةأهداف الت

 
التربية المهنية في النظم التعليميـة فـي ضـوء أسـس فلسـفية       فتتحدد أهدا

ففـي  ، واجتماعية واقتصادية ونفسية تقع ضمن االيدولوجية المسـيطرة فـي المجتمـع    
ـ مـن   طالقاًنابهذا الجانب من التربية  هتمامالاالمجتمعات الرأسمالية يتزايد  فـي   هأهميت

وذلك ألن التنمية تكمن فـي   يجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجالاوالتنمية االقتصادية 
القوة القادرة على العطاء واإلنتاج وبناء الحضارة المادية وتطوير أساليبها ووسائلها لـذا  

تنفيـذ خطـط التنميـة     ةمسـؤولي فهو يستهدف توفير القوة البشرية المدربة التي تتحمل 
صادية من خالل المهارات العلمية والتطبيقيـة التـي   ومواكبة التغيرات االجتماعية واالقت

  .ألفراد ايزود بها 
 :األهداف العامة 

ومن هنا فإن األهداف التي تسعى التربية المهنية إلى تحقيقها تختلف بـاختالف  
 . المفهوم واألسس التي يستند إليها 

علـى   التربية المهنية بشكل عام اعتماداً أهدافيمكن إجمال  هغير أن" 
 : التربية فيما يلي  هطبيعة المجاالت التي تحتضنها هذ

تلبية احتياجات المجتمع من القوى البشرية في مختلف التخصصـات    )١
ير مؤسساته بفعالية وجدارة وتحقيـق النمـو   سيالمهنية لتحقيق االكتفاء الذاتي وت

 . االجتماعي والثقافي واالقتصادي فيه
ع بتش، ت مهنية متنوعة ومتعددة تلبية احتياجات األفراد بتوفير مجاال  )٢

وتهيئ لهم فرص االختيـار األفضـل المناسـب    ، طموحات األفراد وحاجاتهم 
متطلبات مواجهة من تمكنهم ات الشخصية والتي يللقدرات واالستعدادات واإلمكان

 . الحياة بنجاح

على مختلف المعارف من خالل ربط النظريـة  إضفاء معنى ايجابي   )٣
في تحديـد  يكون اختالف النظم التربوية  ما وغالباً. بالحياة  بالتطبيق والدراسة



 

بالتركيز على جانب أكثر مـن   ،بأولويات األهداف  متعلقاًالمهنية مجال التربية 
خر حسب النظم االقتصادية واالجتماعية التي تنبثق منها أسس هـذه  الجانب اآل

هنية بمختلـف  ية المهذا ويقتضي تحقيق هذه األهداف ربط برامج الترب .التربية 
في وبالمتغيرات المستمرة واحتياجاته المرحلية بسوق العمل أنماطها ومستوياتها 

بحيث تبقى هذه البرامج مرنة قابلة للتعـديل   ، ووسائل اإلنتاج مجال التكنولوجيا 
 .١"  والتطوير وفق المستجدات والمتغيرات

 
 : ألهداف الخاصةا

 ءاًلألهداف الخاصة بالتربية المهنية التي تشكل جـز فر المصداقية واالعتمادية اإن تو
هذه األهداف مع األهداف العامة لبرامج اإلعـداد   بانسجام إاليتم  من التعليم العام ال

 :والتي يمكن إيجازها فيما يلي "، هني بأبعادها وأنواعها المختلفة والتعليم الم
ـ تنمية االتجاهات االيجابية لدى المتدربين الحترام الع )١  همل والنظر إلي

 . وتطوره هالتي يستمد منها المجتمع توجهات نمو ةالقيم الرئيس كأحد
المساهمة في تحقيق تنميـة متوازنـة للقـدرات الجسـدية والعقليـة       )٢

وتـوفير التسـهيالت   ، ه وللقيم األخالقية والجمالية لدي ، والوجدانية للفرد
، ورغباتـه   المناسبة لحصوله على المهارات التي تتجاوب مـع حاجاتـه  

له قدراته وتساهم في تحسين الفرص الحياتية  تؤهله والنمو بذلك ألقصى ما
 .أمامه 

المواءمة بين المهارات التي يحصل عليها الطالـب وبـين حاجـات     )٣
وكذلك المواءمة بـين  ، المجتمع ومتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية 
والتخصصـات وبـين    الحاجات القائمة والمتوقعة من مختلف المستويات

 .برامج اإلعداد المهني بشكل عام 

                                                 
دار الفكر للطباعة والنشر ،  م ،١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ مدخل إلى التربية المهنية ،: أبوسل ، محمد عبد الكريم .  ١

  . ١٩األردن ، ص 
 



 

التقنيـة  علمية والتطبيقـات  فهم المبادئ العلى رس اتعزيز قدرات الد )٤
 .المستخدمة في مختلف مجاالت العمل واإلنتاج 

تعميق فهم الدارس للعالقات االقتصادية واالجتماعيـة السـائدة فـي     )٥
 .ملية في الحياة الع لالندماج تههم في تهيئامما يس، مجاالت العمل 

واالتجاهات نحو العمـل الجمـاعي   مية القدرات اإلبداعية من ناحية تن )٦
 .بأبعاده ومتطلباته وقيوده المختلفة من ناحية أخرى 

وذلك مـن  ونقلها ، المحافظة على الحرف التقليدية الوطنية وتطويرها  )٧
 .١" تنفيذها عى عند تصميم البرامج واخالل األنماط المحلية والبيئية التي تر

    

البرامج التي تصمم في  نفإللتربية المهنية ، وانطالقا من األهداف العامة والخاصة 
هذا المجال تتميز بعدد من الخصائص والصفات التي البد من توافرها لضـمان الكفايـة   

 : ومن أهم هذه الخصائص" ،  والفعالية 
ـ   ارتباط برامج التربية المهنية باألهداف التعليمية  -١ م الوالتربوية من ناحيـة وبع

 . وبالحياة من ناحية أخرى واإلنتاجالعمل 
 تهيئة األفراد وإعدادهم للعمل في مختلـف جوانـب   بالوطنية نمية بالت طهااارتب  -٢

  . خططها

 .تلبية االحتياجات الفردية في إطار احتياجات المجتمع   -٣

 . للتطورات التكنولوجية امواكبته  -٤

 . تطبيقات العملية والمفاهيم العلميةتوافر التكامل بين ال  -٥

 . تمركزها حول المهارات العملية واألدائية والنشاطات البيئية والحياتية  -٦

 . مراعاتها القتصاديات العمل واهتمامها بعناصر اإلنتاج والكلفة األساسية للعمل  -٧

يهم اتسامها بالمرونة والتنوع بحيث تلبي االحتياجات المختلفة للدارسين وتنمي لد  -٨
 . التعليم الذاتي وفق قدراتهم وميولهم ىالقدرة عل
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مساعدة الدارس على اختيار مهنة لزمة الالتركيز على االتجاهات والمهارات ال  -٩
 . المستقبل واإلعداد لها والنجاح في ممارستها

مساعدة األفراد على فهم قيم العمل السائدة في السياق االجتماعي والثقـافي   - ١٠
 . للمجتمع

في تطوير وزيادة مالءمة النظام التربـوي وتكيفـه مـع متطلبـات      اإلسهام -١١
 .١"  االقتصاد الوطني

ولكنها تسـتمد كثيـراً مـن    من النظام التربوي  اًهام ءاًجزتشكل التربية المهنية  وعموماً
أن هذا مع العلم ، المهني مكوناتها وعناصرها في المحتوى واألسلوب من العلوم والتعليم 

 .الواسع  من مراحل التربية المهنية بمفهومها"  مرحلة اإلعداد" في حقيقة األمر  األخير
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 المبحث الثالث
 أنماط التربية المهنية

 
 شـيوعاً  هايمكن الحديث عن مفهوم التربية المهنية وفق مجموعة من األنماط أكثر

 : التالية األنماطلدى األنظمة التربوية المختلفة 
 . مط التكامليالن)  ١
 . النمط المستقل)  ٢
 . ألنشطة الالصفيةانمط )  ٣

 :الثالثة  وفيما يلي سنوضح هذه األنماط
  : التكامليالنمط )  ١

 : هما نيعتمد النمط التكاملي على أن لكل مادة دراسية بعدين رئيسيي" 
شمل الذي يعني بالحقائق والمفاهيم والمعارف والمهارات التي ت : البعد النظري 

 . عليه المادة العلمية

يعرف بالبعد التجريبي أو التطبيقي أو األدائي والذي يعني  ما أو :البعد العملي  
 . بالمهارات األدائية واألنشطة العلمية

ن من الطبيعي أن تشمل المادة المعرفية للمناهج المختلفة على إوبالتالي ف
في ، و خر آمن منهج إلى  البعد العملي مع األخذ بعين االعتبار تفاوت النسب

ملية في هذه المناهج بحاجة إلـى  عن المعارف ذات الطبيعة الإنهاية المطاف ف
قد تكون و تطبيقها من خالل البعد العملي باستخدام المرافق المختلفة للمدارس 

عندئـذ تصـبح المنـاهج     ةهذه المهارات ذاتها هي ذات طبيعة مهنية صـرف 
 . ١" المهنيةأهداف التربية  لتحقيق رحباً األخرى ميداناً
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 :  لالنمط المستق) ٢

أبعد منفصال إلى  يعتمد هذا النمط على حقيقة أن التربية المهنية مبحثاً" 
بعاد التطبيقيـة  ألاوليس بالضرورة أن تعكس الحدود عن المباحث األخرى ، 

منهـاج   همل عليتبين ما يش طيمنع من وجود ارتبا للمباحث األخرى ولكن ال
أن  أي ، المنـاهج األخـرى   هعليالمهنية  كمبحث مستقل وما تشتمل  ربيةالت

التربية المهنية تدرس إلى جانب اللغات والعلوم البحتة واإلنسانية علـى حـد   
 . عملية تعلم المهارات والمعارف بشكل جيد وأفضله يعزز سواء وهذا بدور

طات مهنيـة ذات  ووفق النمط المستقل فإن التربية المهنية تنفذ من خالل نشـا 
و مساس مباشر بالمجاالت المهنية التي يشاهدها الطالب في حياته اليوميـة ،  

الزراعية ، الصناعية ، التجارية ، الصـحة  (رتبط بقطاعات اإلنتاج المختلفة ت
 .١" )والسالمة العامة ، والعلوم المنزلية

ا النمط هي أساسـيات  والجدير بالذكر هنا أن المهارات التي يتدرب عليها الطالب وفق هذ
 . في المهن المختلفة وال ترقى إلى مستوى اإلتقان

  
  : فيةاطات الالصالنشنمط )  ٣  

فية والتي الالصالمهنية من خالل النشاطات هذا النمط تحقيق أهداف التربية  يعتمد" 
، أو الزيـارات   من اللجان هاللجان المهنية والعلمية وغيرتكون في مدارسنا على شكل ا

العلمية فليس بالضرورة أن تكون هذه األنشطة ذات صـلة مباشـرة بمتطلبـات المـواد     
 .٢" الدراسية المختلفة 

نظـام   أينفة الـذكر فـي   من األنماط الثالثة اآل تجدر اإلشارة هنا أننا إذ اعتمدنا مزيجاً
 .ننا نتحدث عن برنامج للتربية المهنية إمدرسي تربوي ف

                                                 
 . ٤٧، ص  المرجع السابق المرجع في مباديء التربية ،: المصري ، منذر واصف ، وزمالؤه .  ١

 . ٤٧سابق ، ص لمرجع ال.   ٢



 

فهوم التربية المهنية على هذه المداخل الثالثة سيوفر يخلص مما سبق أن اشتمال م 
علـى حيـاة الفـرد     للعمل المنتج والممارسات العلمية التي ستنعكس ايجابياً خصباً ميداناً

 .واتجاهاته نحو األمور الحياتية المختلفة 
نعاني من  الذكر فإننا سنبقى السابقةالثالثة  األنماطعن  وإذا بقى فهمنا للتربية المهنية بعيداً

 . االتجاهات غير السليمة تجاه التربية المهنية والعمل المهني بشكل عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المبحث الرابع

 مجاالت التربية المهنية
 

والعلوم العامة بحيث يصعب على اإلنسان  ةترتبط التربية المهنية مع العلوم التطبيقي
القاعدة النظريـة للتربيـة المهنيـة والعلـوم      العامة تكون، فالعلوم أن يميز بين أهدافها 

 .  يالتطبيقية تكون األساس اإلجرائ
 :التربية المهنية تعمل على تحقيق األهداف في المجاالت اآلتية و

 :المعلومات الوظيفية :  أوالً

إلى مساعدة طلبته على كسب المعلومات الوظيفية التي  المهنيةيسعى معلم التربية  "
وتجعلهم أكثر قدرة على ، وعلى فهم الظواهر التي تحيط بهم ، م أنفسهم على فه همتساعد

، تـه  االتعامل مع البيئة والتكيف معها وتزيد من فهمهم لطبيعة المجتمع وإمكاناتـه وثرو 
 .١" جل تنمية الفرد والمجتمع أوكيفية استغالل تلك الثروات بأمثل األساليب من 

والكتب المدرسية وحقائقها مرتبطة بميـادين   لذلك البد أن تكون معلومات المناهج 
 . يجعل التعلم ذا معنى في حياة المتعلمين ياألمر الذ ، الحياة العملية المتنوعة

 :تفهم المبادئ العلمية الوظيفية : ثانياً 

والمبـادئ  ، العلمي على أكثر من ميدان من ميادين العلم والمعرفـة   المبدأيعتمد " 
المعلومات العلمية واستخدامها في حـل المشـكالت والظـواهر     والحقائق أساسية لتفهم

لتفهم بعض التعميمات التـي  غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة  فال تكون الحقائق ةالمدروس
ى معينة وهذه التعميمات هي ما يسـم  ةتوضح العالقة بين عدد من الحقائق لتفسير ظاهر

 .  ٢"بالمبادئ العلمية 

                                                 
م ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ١٩٩٨-هـ ١٤١٨ التربية المهنية وأساليب تدريسها ،: الحيلة ، محمد محمود .  ١

 . ٧٦ص  عمان ، األردن ،

 .المرجع السابق ، نفس الصفحة .  ٢



 

وبنـاء  ، ات مرتبطة بحياة المتعلمين وخاصة في المناهج يجب أن تكون التعميمو 
على ذلك البد أن توضع مناهج التربية المهنية بحيث تعـالج مواقـف حياتيـة تواجـه     

 .ل تلك المواقف لتوضيح الحقائق والمبادئ التي تفيد المتعلمين لالمتعلمين وأن تح
 :المدركات العلمية والوظيفية :  ثالثاً

ألفكـار  اخالصة أو نتاج تجميـع عـدد مـن     : عبارة عن هنويعرف المدرك بأ" 
وقد .  علمياً المبادئ لكي تكون مدركاً ولذلك قد تتجمع بعض الحقائق أ . والمعاني العلمية

تكون المدركات بسيطة مثل مدرك الخط المستقيم في الرسم الهندسي وقد تكـون معقـدة   
 . ١"مثل مدرك الفضاء 

رب وهـي نتيجـة التجـا    .ي تدريس التربية المهنية والمدركات العلمية أساسية ف
 .التجارب والخبرات والبد أن تكون وظيفية والخبرات العديدة وتنمو بنمو 

 :المهارات العلمية : رابعاً 

ن قراءة المادة العلمية وتفهمها حتى تتكون المسلمات والبديهيات أنه البد م منإنه " 
د عملية التدريس للتربية المهنية على تطبيق بعض وتساع، لدى المتعلم السلسالت اللفظية 

وتساعد كذلك فـي عمليـة تفسـير     . العمليات واستخدام األجهزة والتعامل معها بمهارة
 . ٢"الرسوم والخرائط العلمية وتوضيحها 

ئق على قراءة المادة العلميـة التـي توضـح الحقـا     فال بد أن يكون المتعلم قادراً 
الالزمة كذلك البد من توافر القدرة الرياضية لحساب بعض علمية والمبادئ والتعميمات ال

 .واستخدام أجهزة القياس أمر هام في تدريس التربية المهنية . الكميات 
 :مهارات حل المشكالت : خامساً 

وتعـد عمليـة    . إن مهارات حل المشكالت تستخدم في عمليات التفكير التـأملي " 
 .  ٣"التربية المهنية إتقانها من األهداف المميزة في 

                                                 
 . ٧٧ص  ، المرجع السابق التربية المهنية وأساليب تدريسها ،: الحيلة ، محمد محمود .  ١
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة .  ٢
 . ٧٨ص ، المرجع السابق .  ٣



 

أن يدرك الطلبة العملية األساسية التي يترتب عليهـا حـل المشـكالت    من فال بد 
وهذا يستدعي تحديد الهـدف  ، ويتدربوا على طريقة التفكير العلمي في أثناء عملية التعلم 

حـل  فـي  المهنية إلى تحقيقه من أجل إكساب طلبتـه مهـارة    ةالذي يسعى معلم التربي
 . المشكالت

 :تنمية االتجاهات العلمية : سادساً 

إن االتجاهات العلمية مهمة في مجال التربية المهنية ألنها مـن أهـم محركـات    " 
والتربية بشكل عام تهدف إلى . السلوك باإلضافة إلى كونها أداة ضبط للسلوك اإلنساني 

دف إلـى إحـداث   يهمن التربية  وتدريس التربية المهنية كونها جزءاً، ر في السلوك يتغي
االتجاهات العلمية هو الضمان إن تكوين لذلك ف . مرغوب فيه في سلوك المتعلمين ريتغي

 . األكيد لتحقيق ذلك الهدف 
وتكوين االتجاهات العلمية الصحيحة عند األفراد يبنى على دقـة المعلومـات والمبـادئ    

 ية األساسية تتكون بناءاالتجاهات العلم نكما أ. والمدركات العلمية التي يحصلون عليها 
 :على توافر العاملين األساسيين اآلتيين 

 . تكوين ثروة سليمة من المعلومات العلمية والمبادئ والمدركات  •
تأثير تلك المعلومات والمبادئ والمدركات في العواطف بحيث تؤدي إلى التغير السـلوكي   •

 .  ١"المرغوب فيه وتتحول من نظريات محفوظة إلى تطبيق إجرائي 

السالمة العامة يمكن مالحظته من خالل سلوك المتعلمين  في  وأن اتجاه النظافة يفتكو
 .مواقف حياتية مختلفة 

 :تنمية الميول : سابعاً  

ويكـون   .  تنمية الميول المهنية لدى المتعلمين إلىيهدف تدريس التربية المهنية " 
وتنمية الميول . باط بالحياة اليومية ذلك بهدف جعل المعلومات العلمية ذات معنى ولها ارت

  .ؤثر في مستقبل اختياره لمسار حياته المهنيةيمع المتعلم فى المتعلمين يمكن أن يستمر لد

                                                 
 . ٧٨ص  ، المرجع السابق التربية المهنية وأساليب تدريسها ،: الحيلة ، محمد محمود .  ١



 

التربية المهنيـة بتوضـيح    معلم ويمكن أن يقوم، وبذلك يصبح للميول قيمة مهنية 
ن طالبه مـن اتخـاذ   فرة حتى يتمكاالمتوو الفرص المهنية المتعددة والخيارات المتنوعة 

 . القرار السليم في هذا المجال
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مكانة التربية المهنية في اإلسالم:  لثالفصل الثا

 

  تمهيد •

 مكانة المهن في اإلسالم: الـمبحـث األول  •

 أخالقيات المهن في اإلسالم: الـمبحث الثاني  •

 سالماألصول النظرية للتربية المهنية في اإل: الـمبحث الثالث  •

 األصول النفسية للتربية المهنية في اإلسالم .١

 جتماعية للتربية المهنية في اإلسالماألصول اال .٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :تمهيد 
رد الدخل عندهم ، كمـا  اعرف العرب التجارة من قديم الزمن ، وكانت من أهم مو

 .نوبها كانت قوافلهم تقوم بنقل السلع بين شرق الجزيرة العربية وغربها وشمالها و ج
اعتبر قسم من العرب الجاهلين الحرفة أو المهنة من األمور المستهجنة، فال "و قد  

ن الصنعة من حـرف العبيـد والخـدم    ، أل يليق بالعربي الحر الشريف أن يكون صانعاً
لحريته  باإلضافة إلى أن العربي كان يرى فيها تقييداً.  واألعاجم والمستضعفين من الناس

مجمع السـباب   نإنهم إذا أرادوا تحقير إنسان وسبه بكلمة تكو: ، و قيل  وحداً من حركته
 . ١ ")  بن الصانعايا  : (قالوا له 

ـ  الًصوربمـــا سادت تلك النظرة ألن تلك المهن أ  عمـالً  يكانت يدوية وكانت تقتض
 .  يشبه العبودية ، باإلضافة إلى أنها كانت محدودة الدخل شاقاً

       . انت موجودة في جميع المجتمعات القديمةإن نفس هذه النظرة ك
 يفكر: إلى قسمين  لمعتقسم الفكانت كل من حضارتي الفرس والروم " 

تخفض مـن  : و يدوي أو جسدي ، ترفع من شأن هذا النوع  :أو نظري 
وكانت النتيجة المنطقية لهذا التقسيم إيثار اإلنسان الـذي صـنعته   . شأنه 

الصنعة اليدوية ، ومن هنا انقسم النـاس إلـى   على صاحب  دالفكر المجر
طوائف في جمهورية أفالطون ، حيث جعل الفالسفة في الـذروة ألنهـم   
رجال البحث والنظر والتأمل ، و جعل الزارع والصانع وسواء الشعب في 
الطبقة الدنيا ، ألنهم أصحاب العمل اليدوي أو الجسماني ، وجعـل بـين   

ولم يتخلص تلميذه أرسـطو مـن   .  لجنودهؤالء وأولئك طبقة وسطى هم ا
. أشـراف ، و عبيـد   : هذه التفرقة ، حيث صاغ نظرية تقسم الناس إلى 

 . ٢" وكذلك الحال عند الفرس والعرب في الجاهلية 
 

                                                 
، المؤسسة الجامعية  م١٩٨١ -هـ١٤٠٢ ، الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي: ، واضح الصمد.  ١

 . ١٥ص  ، ، لبنان ، بيروت و التوزيع للدراسات والنشر
 . ٤٢، صدار المعارف، القاهرة م ، ١٩٨٣،  العمل في السالم:  حمد إسماعيل، عيسى و أيحي عبده و .  ٢

 
 



 

 
كان العرب قبل اإلسالم ينظرون إلى المشتغلين بالمهن والحرف نظـرة  " و من ثم 

، ١" خلقت للعبيد والرقيق وال تليق بالحر  احتقار وازدراء ألنها في عرفهم حرف وضيعة
ن أسواق مكة ، معظمهم مـن الطبقـات   وغير أنه كان هناك مجتمع مليء بالحرفيين يملؤ

 . الدنيا في السلم االجتماعي حينئذ
تبين بوضوح أن ما يشـاع  لـدينا مـن تفضـيل لألعمـال      نوهكذا نستطيع أن "  

ة إنما هو أثر من آثار إتباعنـا  يليدوية والمهنوالوظائف المكتبية على غيرها من األعمال ا
ي ال ذمر اللمناهج الغرب األفالطونية في نزعتها ونظرتها إلى الطبيعة البشرية ، وهو األ

 . ٢ " وتفصيالً يتفق مع منهج التربية اإلسالمية جملةً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                                 

ة ث في التربيومدخل لدراسة االتجاه الحرفي والمهني في التربية االسالمية ، بح: النقيب ، عبدالرحمن عبدالرحمن .  ١
 . ١١٨ع سابق ، ص االسالمية ، مرج

، مكتبة الفالح ، الكويت  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ منهج التربية اإلسالمية ، أصوله وتطبيقاته ،:  أحمد ، علي مدكور.  ٢
 . ٣١١ص ، 



 

 المبحث األول                                 

 مكانة المهن في اإلسالم 
 

فحرر اإلنسان من العبوديـة  " ي دنيا العمل والعمال فلقد جاء اإلسالم بثورة أحدثها 
الفكرية، وقرر المساواة بين عمـل الفالسفة وعمل الزراعة، ورفع من قيمة العمـل أيـا   

 .١ "د فيه شبهة على تحريمه ولم توج ةالشرع صكان نوعه مادام حالال شريفا، لم ينص
وربما ترجع تلك الفلسفة اإلسالمية الموجودة بين العمل الفكري والعملي إلى وجهة النظر 

 . اإلسالمية في الطبيعة اإلنسانية
فان الخبرة والمهارة مطلوبة ،  أم فنياً أم عقلياً وسواء كان العمل يدوياً" 

المعلـم  كما يحتاج إلـى  فالمجتمع يحتاج إلى النجار والبناء والحداد والخياط ، 
السياسي الماهر ، والمفكر الماهر ، والمفكر المقتدر ، كما يحتـاج   ، و الماهر

إلى المهندس الماهر ، والطبيب الماهر ، وتلك هي الفلسفة اإلسـالمية التـي   
 إنتاجـاً األمـم  عندما كانت األمة اإلسالمية تحافظ عليها كانت مـن أعظـم   

ما انحرفت عن مفهوم العمل هذا ضـعف اإلنتـاج   ، فل واتقاناً وأعظمها خبرةً
 .٢ " اوضعفت األمة كله

إن اإلسالم يدعو المسلم لإلقبال على األعمال النظرية والعملية على السـواء ، و بـذلك   
 السـابقة ، أهدر اإلسالم النظرة المتدنية إلى األعمال اليدوية والحرفية فـي الحضـارات   

هللا سبحانه وتعـالى ، وفـى  هـذا    ادنيا مبتغيا وجه والمسلم مطالب بأن يعمل في إطار ال
فنادت بضرورة تدريب الفـرد المسـلم علـى    " اإلطار دارت فلسفة التربية في اإلسالم 

 .٣ "االشتغال بمهنة وتزويده بمهارات مناسبة يكسب منها عيشه 
 

                                                 
 .٤٢العمل في اإلسالم، مرجع سابق، ص :  حمد إسماعيل، عيسى و أيحي عبده و .  ١

 .٢٤٧وتطبيقاته ، مرجع سابق ، ص  ولهمنهج التربية اإلسالمية ، أص: ، علي أحمد  مدكور.  ٢
 .١٣٤في التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص  يتكنيكاالتجاه البولي: ، محمد كمال طه  الحسيني.  ٣
 



 

 :عالقة العمل باإليمان في اإلسالم 
 يحوي بين دفتيه عدداً )كتاب(لم يكن الهدف من اإلسالم مجرد ظهور " 

وإنما كان الهدف هو إعادة صياغة . كثر أو قل من التعاليم والمبادئ واألفكار
اإلنسان بما يتفق وما جاءت به تلك العقيـــدة ، وأال تظـل معـالم هـذه    
الصياغة حبيسة األوراق أو تضيع في موجات الهواء ، وإنما تشـخص فعـال   

اها  و يتخيل و يتصور ويقيم عالقاته و وواقعا في سلوك انسان ، يفكر بمقتض
فقها ، فإذا قلنا هذا فان أهم ما يترتب عليه هو أن هناك تالزما بـين العقيـدة   
الدينية و بين التربية ، حيث إن التربية كما نعلم هي تلك العمليـة الموجهـة   

النظـري إلـى    ىعلى بصر لتحويل األفكار والمبادئ من المستو قائماً توجيهاً
  . ١" الفعلي  ىلى المستوسلوك ع

إنها تدعو المسلم إلى  .فالعقيدة اإلسالمية تدعو إلى العمل والحركة والبناء والتعمير 
 .، مما يعود عليه و على المجتمع بالخير والنفع  ال سلبياً أن يكون سلوكه ايجابياً

فَـإِذَا   :  إن اإلسالم يهدينا إلى اإليمان والعمل في وقت واجد وفي هذا يقول تعـالى 
 .) ٧آية:الشرحسورة (  فَرغْت فَا�ْصبْ

، وإذا فرغـت مـن أمـور     لدينا وأشغالها فانصب إلى العبادةاأي إذا فرغت من أمور " 
، فيطلب االنتقال من العمـل ألداء  ٢" العبادة فانصب إلى العمل واالجتهاد في أمور الدنيا 

اآلية على الجدية في العمـل   ثكما تح. العبادة ، كما يطلب مباشرة العمل بعد انقضائها 
إجهاد حقيقي ثم يأنس إلي الراحة الموقوتة لتفريـغ شـحنة    ىالدائم حتى يصل اإلنسان إل

 .التعب ، ثم العودة إلى العمل الناصب مرة أخرى وهكذا 

                                                 
م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  العمل في الفكر التربوي اإلسالمي دراسات في التربية اإلسالمية:  سعيد إسماعيلي ، عل.  ١
 .٤ص،  ، القاهرة عالم الكتب، 
، دار المعرفة للطباعة  ٥ م ، ط١٩٩٢ -هـ ١٤١٢تفسير القرآن العظيم ، : ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل .  ٢
 .٢٥٦، ص  ٤، ج النشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان و
 



 

إن المكانة التي جعلها اإلسالم للعمل المنهي في مجاالت الحياة تتضح بصورة أكبر 
 :المي من خالل العناصر التالية في الفكر اإلس

 :الحث على العمل والتشجيع عليه في القرآن الكريم 
لقد حمل اإلسالم مبادئ إنسانية سامية في قيمة العمل، وقرر أنه ليس لإلنسان إال ما 
سعي، وأن كل ميزة يحصل عليها الفرد إنما تقاس بما يقدمه من عمل صالح لربه ونـافع  

  . )٣٩آية:لنجماسورة (  وأَنْ لَيْس للْإِ�ْسانِ إِلَّا ما سعى :  ىعالقال ت،  لنفسه ومجتمعه

وهذا أمر اهللا لعباده في األرض أنزله في قرآنه العظيم ، ليعملـوا و يسـعوا فـي     
 .األرض ويسيروا في أرجائها ليعمروها و يستخرجوا منها أرزاقهم 

م ، ولو لم يكـن للعمـل الحـالل    مراتب العبادة في اإلسال ىإن العمل والسعي أقو
بالسـعي والممارسـة    –سبحانه و تعالي  –قدسيته لما قرن العمل بالصالة ولما أمر اهللا 

:  ىالفعلية عقب الصالة ، وقرن بها ذكره ، وعلق عليها رجاء الخير والفالح ، فقال تعال
 ابْتَغُــوــي الْــأَرْضِ ووا فــرفَا�ْتَش ــالةالص تــيفَــإِذَا قُض ــونحلَّكُــمْ تُفْلرياً لَعكَــث ــه ــه واذُْكــروا اللَّ   ا مــنْ فَضْــلِ اللَّ
  . )١٠آية:الجمعةسورة (

به من  ىمن اقتدعليه و سلم واهللا  ىعن رسوله صل ىلقد خفف اهللا  سبحانه و تعالو      
م عن طلب أال يرهق التعبد البعض ليال فيقعده: المسلمين أعباء قيام الليل ألسباب ، منها 

إِن ربك يعْلَم أَ�َّـك تَقُـوم أَدْ�َـى مـنْ ثُلُثَـيِ اللَّيْـلِ و�صْـفَه          :ى تعالوفي هذا يقول سبحانه و ، الرزق نهارا
ب علَيْكُمْ فَاقْرأُوا ما تَيسـر مـن الْقُـرْآنِ    وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين معك واللَّه يقَدر اللَّيْلَ والنهار علم أَنْ لَنْ تُحْصوه فَتَا

    قَـاتي ونـرآخو نْ فَضْـلِ اللَّـهم بْتَغُوني الْأَرْضِ يف ونضْرِبي ونرآخرْضَى ونْكُمْ مم كُونيأَنْ س ملـبِيلِ   عـي سف لُون
وا الصيمأَقو نْهم رسا تَيأُوا مفَاقْر يْـرٍ     اللَّهـنْ خـكُمْ مأَ�ْفُسوا لما تُقَـدمناً وسقَرْضاً ح أَقْرِضُوا اللَّهو كَاةآتُوا الزو الة

    ـيمحر غَفُـور اللَّـه إِن وا اللَّـهراسْتَغْفأَجْراً و أَعْظَميْراً وخ وه اللَّه نْدع وهتَجِد  ) ٢٠آيـة :المزملسورة( ، 
ـ : من هذه األمة ذووا أعذار في ترك قيام الليـل مـن    نيكوعلم أن س" أي  ال  ىمرض



 

يستطيعون ذلك ، ومسافرين في األرض يبتغون من فضل اهللا من المكاسب والمتـاجر ،  
 .١" وآخرين مشغولين بالغزو في سبيل اهللا 

للرزق من أسباب التخفيف في العبادة، مثله في  إن اهللا قد جعل الضرب في األرض طلباً
 . ، كما أشارت اآلية السابقة كمثل المرض ذلك

بد أن يكون أوسع وأشمل من مجرد  أن مدلول العبادة ال" إن التربية اإلسالمية ترى 
ال يكلفهم هذا ،  ، فالجن واإلنس ال يقضون حياتهم في إقامة الشعائر ، واهللا رإقامة الشعائ

والخالفة في األرض عمـل   ،من النشاط تستغرق معظم حياتهم  ىأخر وهو يكلفهم ألوان
من النشاط الحيوي في عمـارة األرض والتعـرف   الكائن اإلنساني ، وهي تقتضي ألواناً 

اهللا في استخدامها و تنميتها  رادةمكنوناتها ، و تحقق إ ذخائرها و على قواها و طاقاتها و
 .٢ "و ترقية الحياة فيها 
  .)٥٦آية:رياتاالذسورة (  الْجِن والْأ�ْس إِلَّا ليعْبدونِوما خلَقْت  : قوله تعالى وهذا هو القصد من 

فاإلسالم يربط بين العمل في المصنع والمزرعة و مجاالت اإلنتاج والخدمات من جانب "  
 .٣"  و بين العبادة من جانب آخر، و يجعل حياة اإلنسان مترددة بين العمل والعبادة

ض ليعمروها حيث قضت سنة اهللا ذلك ، وجعل اهللا في هذه األر سلقد خلق اهللا النا
وإِلَـى ثَمـود أَخـاهمْ صـالحاً قَـالَ يـا قَـوْمِ          : ىاإلنسان خليفة له في األرض ليعمل فيها ، قال تعـال 

فَاسْـتَغْفروه ثُـم تُوبـوا إِلَيْـه إِن      اعْبدوا اللَّه ما لَكُمْ منْ إِلَه غَيْره هو أَ�ْشـأَكُمْ مـن الْـأَرْضِ واسْـتَعْمركُمْ فيهـا     
جِيبم ي قَرِيببر  ) ٦١آية:هودسورة( . 

فالدين لم يجعل عمارة األرض من النوافل أو المندوبات بل جعلها من الشـعائر الواجبـة   
ولقد اقتضت سنة اهللا في الخلق أن هذه األرزاق التي . التي يثاب فاعلها و يعاقب تاركها 

ها ، واألقوات التي قدرها ، والمعايش التي يسرها ال تنال إال بجهد يبـذل ، وعمـل   ضمن

                                                 
 .٤٣٩، ص  ١عظيم ، مرجع سابق ، ج تفسير القرآن ال:  أبو الفداء إسماعيل،  ابن كثير.  ١

 . ٣٣٨٨دار الشروق ، القاهرة ، المجلد السادس ، ص م ، ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ل القران ،في ظال: ، سيد  قطب.  ٢

 .١٤٦التربية اإلسالمية والتحديات في المجال التقني ، مرجع سابق ، ص : ، ناصر علي  بشيه.  ٣
 



 

هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرْض ذَلُـوالً فَامْشـوا فـي مناكبِهـا وكُلُـوا مـنْ رِزْقـه وإِلَيْـه           : ىقال تعال ، ىيؤد
 ـورشالن  ) في سبيل العمل ، واالجتهاد  في لنفرة وفي هذا دعوة إلى ا،  )١٥آية:الملكسورة

 .تحصيل الرزق 
 :العمل في السنة النبوية  ىالحث عل

، ب قوته بكده وعـرق جبينـه   أن يكس ىلقد حثت السنة النبوية الشريفة المسلم عل
 . ما يسره له من وسائل الكسب المشروعة وذلك ابتغاء فضل اهللا في

وال يعرف التاريخ أمة تكـرم   . عمل أبناؤهاوال يتصور عاقل أمة تنهض و تتقدم إن لم ي
عن المقدام رضي ف ، مة اإلسالمية، كما هو الحال في األ صاحب المهنة و ترفع من قدره

مـن أن   ما أكل أحد طعاما قط خيراً( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :  اهللا عنه
 . ١)ن عمل يده يأكل من عمل يده وإن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل م

لنفوس حب العمل اليدوي تغرس في اوما أحوج مجتمعنا اليوم إلى تلك التربية التي 
فيها واإلقبال على تعلم المهن  بداعاإلوالعمل في المهن المختلفة وعدم احتقارها و تشجيع 

 ىالمختلفة ، دون ترفع أو استعالء ، حتى ولو كان العمل بمهنة االحتطاب لقول النبي صل
فيعطيه  اًمن أن يسأل أحدله ظهره خير  ىألن يحتطب أحدكم حزمة عل (:  سلمعليه وهللا ا

 . ٢ )أو يمنعه 
إن المهنة مهما كانت بسيطة ومتواضعة ترفع قدر اإلنسان ، و تحفظ عليه كرامتـه  

بهذه المهنة المتواضعة ، و  اهللا عليه و سلم مثالً ىمن ذل المسألة ، لذا يضرب النبي صل
 . أمام المسلم تدفعه للعمل بأي مهنة شريفة حتطاب ، لتكون نموذجاًهي اال

التفكيـر فـي    إلى ولكي يكسب اإلنسان معاشه فهو في حاجة إلى العمل في دنياه و
اهللا عليه وسلم تشـهد   ىودينه ، وسيرة الرسول صل نياهاآلخرة ، ولذلك فاإلنسان يعمل لد

                                                 
له بيده ، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعممرجع سابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل البخاري.  ١

  . ٧٣٠، ص  ٢، ج)  ١٩٦٦( يث رقم الحد

 . ٧٣٠، ص  ٢، ج)  ١٩٦٨( كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ، رقم الحديث المرجع السابق ، .  ٢
 



 

يقوم برعي الغنم و يعمل بالتجـارة و كـذلك   جانب التعمق في العبادة كان  ىبذلك فهو إل
 .رضوان اهللا عليهم الصحابة 

، وهو يدعو المسلمين  قوياً أهمية المحاكاة للقدوة الصالحة تأكيداً ىواإلسالم يؤكد عل
لَقَـدْ   :ى ألن يدرسوا سيرة الرسول عليه الصالة والسالم فيتخذونها قدوة لهم قـال تعـال  

سـورة  (  للَّه أُسْوة حسنةٌ لمنْ كَان يرْجو اللَّه والْيوْم الْآخر وذَكَـر اللَّـه كَـثرياً   كَان لَكُمْ في رسولِ ا

  . )٢١آية:األحزاب

فكـان   وعمالً اهللا عليه و سلم وجدنا حياته كلها جهاداً ىرسول اهللا صل ىوإذا نظرنا إل" 
   .١"  بحمله ىصاحب الشيء أول: ل يخصف نعله ويرقع ثوبه ، و يحلب شاته ، وهو القائ

اهللا وعليه و سلم يصـنع   ىسئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها ، ما كان النبي صلولقد ( 
 .٢ )الصالة  ىأهله ، فإذا حضرت الصالة ، قام إل ةكان في مهن:  في أهله ؟ قالت
ن التـي  رك بنفسه في األعمال والمهاأن يش ىاهللا عليه و سلم عل ىصل صكما كان يحر
 .حفر الخندق في غزوة األحزاب : حابه من ذلك صكان يقوم بها أ

كل مسلم صدقة  قالوا  ىعل (: اهللا عليه و سلم في العمل فيذكر  ىو يرغب رسول اهللا صل
 .٣ )يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق :  ؟ قال فان لم يجد: 
رفـي  الحتأكد قيمة العمل  ىعل من أشد الناس حرصاً لقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم "

والمهني في نفوس أتباعه و تشتيت معنى أن السعي في الرزق عن طريق ذلك إنما هـو  
 .٤ "جهاد في سبيل اهللا 

القولية و سنته العملية ، يشهد بـأن  عليه الصالة والسالم اديث النبي إن من يتتبع أح
 .المجتمع أصحابها  للعمل اليدوي مكانة عظيمة ، ولو كان هذا العمل مهنة يزدري

                                                 
 . ١٣٠ في التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص يتكنيكاالتجاه البولي: الحسيني ، محمد كمال طه .  ١
،  ٥، ج)  ٥٦٩٢( ، رقم الحديث  األدبكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،:  ن إسماعيل، محمد ب البخاري.  ٢

  . ٢٢٤٥ص 

 . ٢٢٤١، ص  ٥، ج)  ٥٦٧٦( ، رقم الحديث  األدبكتاب المرجع السابق ، .  ٣
في التربية مدخل لدراسة االتجاه الحرفي والمهني في التربية اإلسالمية ، بحوث : ، عبدالرحمن عبدالرحمن النقيب  . ٤

 .١١٩اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص 
 



 

 :اإلسالم والزراعة 
الزراعة عن طريق إحياء األرض الميتة ، وهو ما ينادي به الفكر  ىحث اإلسالم عل

ـ اصر فيما يعرف بالتوسع األفقي عن طريـق زيـادة رقعـة األر   لمعااالقتصادي ا  يض
واستصالح األراضي وغزو الصحراء ، و مفهوم العمل فـي اإلسـالم واسـع     زراعيةال

 . كان أو مادياً مل لكل ضروب الحركة واإلنتاج فكرياًوشا
ليأْكُلُوا منْ ثَمرِه وما عملَتْه أَيْديهِمْ   : ىالعمل في الزراعة في قوله تعال ىض علحإن اإلسالم ي
ونشْكُرأَفَال ي  ) ـسسورة٣٥آية:ي( .  

لهذه األرض التي أحيا  مالكاً ال تنتج زرعاً واإلسالم يحفز الزارع فيجعل من يحي أرضاً
مـن طـرق    ىبها بطرق أخر أال يكون منتفعاً مواتها ، و يشترط العتبار األرض مواتاً

 .االنتفاع غير الزرع 
جعلها صالحة للزراعة بإزالة السبب الذي جعلها غيـر  :  وإحياء األرض الموات معناه" 

إقامة السدود ، وان كان بسـبب  صالحة ، فان كان مواتها بسبب غمر الماء بها فإحياؤها ب
ـ قلة الماء أو عدم انتظامها فإحياؤها بإجراء الماء لها ، و ح ر اآلبـار ووضـع اآلالت   ف

ن كانت األرض غير طيبة بأن كان ال تنبت إن كانت غير مستوية سويت ، وإالرافعة ، و
 .١ "فإحياؤها بتسميدها وإضافة المواد التي تخصبها و هكذا  اًعزر
ليست  ن أعمر أرضاًم (: قال وسلم  يهعن النبي صلى اهللا عل ارضي اهللا عنهعن عائشة ف

 . ٢ ضى بها عمر رضي اهللا عنه في خالفتهق: قال عروة  ،أحق بها  أي) ألحد فهو أحق 
والزرع ، واعتبـار   ستبدو من دعوة الرسول إلى الغر ةو عناية اإلسالم بالزراع

: فعن أنس رضي اهللا عنه قـال  في ثواب اهللا ،  باًبسهذا العمل الذي ينفع الناس في الدنيا 

                                                 
 دار المعارف ، القاهرة ،  ، م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ الملكية في اإلسالم ،:  حمد إسماعيل، عيسى و أيحي عبده و .  ١

 . ١٦٩ص 

من أحيا أرضاً مواتاً ، باب  ، المزارعةكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢
 . ٨٢٣، ص  ٢، ج)  ٢٢١٠( قم الحديث ر



 

فيأكـل   أو يزرع زرعاً ما من مسلم يغرس غرساً( :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .١ )إال كان له به صدقة  ةبهيمأو  إنسانير أو طمنه 

ميـاه   را تعد دعامة أساسية من دعائم التنمية ، إذ مع تـوف نإن الزراعة في مجتمع
إمكانية استصالح مساحات واسـعة مـن األرض يمكـن زيـادة رقعـة األرض      الري و

 . االستيراد من الخارج ىالمزروعة في بالدنا حتى ال تخضع لالعتماد عل
 :اإلسالم والتجارة 

بعض ، فلـيس   ىحالة يحتاج فيها بعضهم إل ىالناس عل ىخلق اهللا  سبحانه و تعال
والعكس ، و يحتاج إلى هذا ما يستغني عنه ذاك بل يملك  الفرد يملك كال ما يحتاج إليه ،

بعض ما يستغني عنه اآلخرون ، و من ثم ألهم اهللا الخلق أن يتبادلوا السلع والمنافع بالبيع 
والشراء ، وسائر المعامالت حتى تستقيم الحياة ، و قد كانت التجارة منتشرة في الجزيرة 

 .ين العربية قبل اإلسالم و قد نشطت على أيدي المسلم
وال  التجارة مرغبا فيها ، وكان ال يألوا جهـداً  ىاهللا عليه و سلم عل ىحث النبي صلقد و 
نه حين أو جماعات ، حتى  في دفع المسلمين للعمل بالتجارة باعتبارهم أفراداً نصحاً ريدخ
المدينة وهاجر معه أصحابه عمال بتعاليم دينهم ، كان أول شي وقـع   ىهاجر من مكة إل" 

ظره هو بناء المسجد الذي شارك في بائه بيديه الشريفتين ، ألنه مكان العبادة ، ثـم  عليه ن
رأي رسول اهللا صلي اهللا و عليه و سلم واجبا عليه أن ينشئ سوقا للمسلمين تكفل حريـة  

 .٢" العمل التجاري ، و تضمن سريان قانون التنافس ، حتى يكون البقاء لألصلح 
،  مجـداً  ل عمره عامالًااهللا عليه و سلم فعاش طو ىوكانت التجارة عمل النبي صل
، و كان يعيب عليه المشـركون   ىفي األسواق واشتر ىسافر خارج مكة للتجارة ، و مش

                                                 
، )  ٢١٩٥( ، رقم الحديث  المزارعةكتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
   .  ٨١٧، ص  ٢ج

 . ٩٩العمل في اإلسالم ، مرجع سابق ، ص :  حمد إسماعيل، عيسى و أيحي عبده و .  ٢
 
 



 

يكُـون  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمْشي في الْأَسْـواق لَـوْال أُ�ْـزِلَ إِلَيْـه ملَـك فَ       :، قال تعالى ذلك 
 . )٧آية:الفرقانسورة (  معه �َذيراً

إن أكثر أسباب الرزق متعلقة بمهنة التجارة ، وإذا كانت الصـناعة مـن األمـور    
المهمة ، و هي الوسيلة التي مكنت البشر أن يستخدموا ما خلق اهللا على األرض أو أودع 

أنـه بعـد إنتـاج السـلع     في بطنها لنماء حضارتهم واستكمال سعادتهم ، فمن المسلم به 
الزراعية أو الصناعية ال بد من تداولها بين الناس ، وال يكـون ذلـك إال عـن طريـق     

 . التجارة
الدعائم التـي يقـوم عليهـا تقـدم البلـدان       ىبإحدوهكذا يتبين لنا اهتمام اإلسالم 

 .وازدهارها ، و هي التجارة 
 :اإلسالم والصناعة 

لالرتـزاق والدعامـة األساسـية     ىلوسيلة األوليعتبر اإلسالم الحرف والمهن هي ا
لإلنتاج ، وإذا كان اإلسالم يحض على االشتغال بالصناعات المختلفة ، فانه أيضا يحـض  

 . على العمل بكافة أنواعه
فقـال   قد جعل اإلسالم الرسل القدوة والمثل في االشتغال بالمهن والحـرف الصـناعية  و

أُسْوة حسنةٌ لمنْ كَان يرْجـو اللَّـه والْيـوْم الْـآخر ومـنْ يتَـولَّ فَـإِن اللَّـه هـو الْغَنـي            لَقَدْ َكان لَكُمْ فيهِمْ  :تعالى
يدمالْح  ) ٦آية:الممتحنةسورة( .  

من غريب أمر المسلمين أنهم لم يفطنوا إلى ما قصه القرآن من سير األنبياء والرسـل  و 
 طريق المهن والحرف الصناعية ، فلقد كان نوح عليه السالم رائـداً  في كانوا رواداًالذين 

في صناعة السفن ، حين صنع سفينته بوحي من اهللا ليحمل فيها من آمن معه من قومـه  
واصْـنعِ الْفُلْـك بِأَعْيننـا ووحْيِنـا      : ومن كل حيوان زوجين اثنين لينجوا من الطوفان ، قال تعالى 

  . )٣٧آية:هودسورة (  ني في الَّذين ظَلَموا إِ�َّهمْ مغْرقُونوال تُخَاطبْ
يتقنان صناعة البناء و بذلك رفعـا  نه النبي إسماعيل عليهما السالم وكان النبي إبراهيم واب

إِسْماعيلُ ربنـا تَقَبـلْ   وإِذْ يرْفَع إِبْراهيم الْقَواعد من الْبيْت و :  ىقال تعال ،قواعد البيت الحرام في مكة 



 

يملالْع يعمالس أَ�ْت ا إِ�َّكنم  ) ١٢٧آية:البقرةسورة( .  
و كان النبي داود وابنه سليمان عليهما السالم رائدين في الصـناعة ، يصـنع أولهمـا     

نـا فَضْـال يـا جِبـالُ أَوبِـي معـه       ولَقَـدْ آتَيْنـا داود م    :قال تعالى الدروع السابغات ، ويأكل من عمل يده 
يددالْح ا لَهأَلَنو الطَّيْرو  ) ١٠آية:سـبأسورة( . 

 ريصب لُونا تَعْمحاً إِ�ِّي بِماللُوا صاعْمو رْدي السرْ فقَدو ابِغَاتلْ سأَنِ اعْم  ) ١١آية:سـبأسورة( . 
الطبيعة الظـاهرة   ىلصناعات و يسخر في سبيل ذلك قوكثير من ا ىويشرف ثانيهما عل

ولسلَيْمان الريح غُدوها شهْر ورواحها شهْر وأَسلْنا لَه عيْن الْقطْرِ ومن الْجِـن   :  قال تعالىوالخفيــــة 
 . )١٢آية:سـبأسورة (  عنْ أَمْرِ�َا �ُذقْه منْ عذَابِ السعريمنْ يعْملُ بيْن يديْه بِإِذْنِ ربه ومنْ يزِغْ منْهمْ 

قال تعالى القرنين من رواد إقامة السدود بجانب ريادته لحياة العدل واإلصالح  ذو كانو 
 : ْدمْ رهيْنبكمْ ويْنلْ بأَجْع ةي بِقُوو�ينفَأَع يْري خبر يهي فكَّنا مماًقَالَ م  ) ٩٥آية:الكهفسورة( . 

في معرفة صناعة الحياة  نفسها ، وطب األجسام  عليه السالم نموذجاًى وكان النبي عيس 
ورسـوالً إِلَـى بنـي إِسْـرائيلَ أَ�ِّـي قَـدْ         :قـال تعـالى    اء الناس من األمراض بـإذن اهللا ، ف، و ش

كُمْ من الطِّني كَهيْئَة الطَّيْرِ فَأَ�ْفُخ فيه فَيكُون طَيْراً بِإِذْنِ اللَّـه وأُبْـرِئ   جِئْتُكُمْ بِآية منْ ربكُمْ أَ�ِّي أَخْلُق لَ
آيـةً  وتكُمْ إِن فـي ذَلـك لَ  الْأَكْمه والْأَبْرص وأُحْيِي الْموْتَى بِإِذْنِ اللَّه وأُ�َبئُكُمْ بِمـا تَـأْكُلُون ومـا تَـدخرون فـي بيـ      

نينؤْملَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ م  ) ٤٩آية:آل عمرانسورة( . 

دة في القــرآن كافية في بعث نهضة علمية صناعية شاملة ، هذه اآلية إن آية واح
اللَّـه وعـدوكُمْ    وأَعدوا لَهمْ ما اسْـتَطَعْتُمْ مـنْ قُـوة ومـنْ رِبـاط الْخَيْـلِ تُرْهبـون بِـه عـدو          :  ىهي قوله تعال

  لَـيْكُمْ وأَ�ْـتُمْ ال تُظْلَمـون   وآخرِين منْ دو�هِمْ ال تَعْلَمو�َهم اللَّه يعْلَمهمْ وما تُنْفقُوا منْ شيْء فـي سـبِيلِ اللَّـه يـوف إِ    
  . )٦٠آية:ألنفالسورة ا(

تهم من إعداد و سائل القوة والمنعـة ،  ب بالمسلمين أن يبذلوا ما في استطاعيإن القرآن يه
يأمر بإعداد القوة  فاهللاعليهم ،  ءحتى يرهبهم أعداؤهم ، فال يفكرون في مهاجمتهم والقضا



 

اختالف صنوفها وألوانها وأسبابها ، وما من شك في أن المهن والحرف من عوامل  ىعل
 .تقدم األمم ومصدر قوتها 

 : ما يناسبها من مهن عمل المرأة في
، أصبحت  هامشياً حال ، فبعد أن كانت شيئاً ىقد نقل اإلسالم المرأة من حال إلل

إن المتأمل في . شخصية إنسانية ، لها من الحقوق والواجبات ما يؤكد صفتها اإلنسانية 
ننا الكريم وجدنا قرآ ىتعاليم اإلسالم يالحظ أن العمل هو للذكر واألنثى ، ألننا إذا نظرنا إل

فَاسْتَجاب  :ى، قال تعال و نساء رجاالً العمل والنداء للمسلمين جميعاً ىعلض أكثر آياته تح
راجه ينعْضٍ فَالَّذنْ بعْضُكُمْ منْ ذَكَرٍ أَوْ أُ�ْثَى بنْكُمْ ملٍ ماملَ عمع يعمْ أَ�ِّي ال أُضهبمْ روا لَهأُخْرِجوا و

هار لي وقَاتَلُوا وقُتلُوا لَأُكَفِّرن عنْهمْ سيئَاتهِمْ ولَأُدْخلَنهمْ جنات تَجْرِي منْ تَحْتها الْأَ�ْمنْ ديارِهمْ وأُوذُوا في سبِي
  . )١٩٥آية:آل عمرانسورة (  ثَواباً منْ عنْد اللَّه واللَّه عنْده حسْن الثَّوابِ

، وال تتنافر مع طبيعتها  م باألعمال التي تحسن أداءهاولقد أباح اإلسالم للمرأة القيا 
 . ن كانت هذه اإلباحية مقيدة بشروطإ، و وتكوينها

المسجد للصالة  إلىوسلم يذهبن عليه اهللا  ىكان النساء في عهد رسول اهللا صل" لقد 
السوق للتجارة ، ويخرجن في الغزوات لتشجيع و مساعدة الرجال ، فال  ى، ويذهبن إل

 .١ "ا اإلنساني في حدود الشرف والكرامة هأن تزاول نشاط ةالمرأة الفاضل ىعلبأس 
اهللا عليه و سلم تقوم بكثير من األعمال داخل  ىرسول اهللا صل عهدكما كانت المرأة في 

 .اهللا عليه و سلم عليها  ىمن غير أن ينكر رسول اهللا صل هبيتها و خارج
أوالدها ، و  ىمال زوجها ، وترع ىرعوالمرأة في اإلسالم عنصر فعال نشيط ، ت

ولة أمام اهللا ، بل يمتد عمل المرأة ؤتسهم في توفير الراحة ألسرتها ، ألنها تعلم أنها مس
خارج بيتها ، ففي أوقات الضرورة تشترك في الجهاد ، وذلك في األعمال التي يمكن  ىإل

إلى المدينة في  ىقتللال التمريض ، فكانت تداوي الجرحى ، و تنقل مثأن تقوم بها ، 
عيش مطلوب منها أن تشارك بعملها في النهوض بالمجتمع التي ت مالحرب ، والمرأة اليو

                                                 
 . ٨٧، القاهرة ، ص  ، دار الشروق ١١، ط م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،  م والرأسماليةمعركة السال: ، سيد  قطب.  ١



 

أال يتعارض هذا العمل مع التزامها بتربية أوالدها والنهوض بأسرتها أو مع  ىفيه ، عل
 .بقيم دينها  لتزامهاإ

 : أهمية العمل والكسب للفرد والمجتمع

،  العمل والسعيو،  األرض موزعة بين السكن واالستقرار ىإن حياة اإلنسان عل
السكن واالستقرار ليست  ى، وحاجته إل من أجل العيش واالستمرار في الرسالة اإلنسانية

ومن رحمة اهللا باإلنسان أن قسم الزمن .  السعي والعمل وبذل النشاط ىبأقل من حاجته إل
ليل يجب  ىن معا ، فقسم الزمن إلاألرض ، ليحقق من خالل هذا التقسيم األمري ىعل

لى نهار يجب السعي فيه إالراحة والهدوء و تجديد الطاقات ، و ىالسكن فيه واإلخالد إل
هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيْلَ   : ىوالعمل من اجل إشباع الحاجات ، وفي ذلك يقول تعال

ي ذَلف راً إِنبْصم ارهالنو يهوا فتَسْكُنلونعسْمقَوْمٍ يل لَآيات ك  ) ٦٧آية:يونسسورة( . 

 إن اإلنسان البد له من االشتغال بالمهن حتى يستطيع أن يوفر النفقة لمن وجب عليه النفقة
، كما وجب عليه  ، وهي عبارة عن الملبس الذي يدفع عنه البرد والحر، وكذلك المسكن

 . الحياة ىتوفير القوت الذي يحافظ به عل
لينْفقْ ذُو سعة منْ سعته ومنْ قُدر علَيْه رِزْقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّه ال يكَلِّف اللَّه  :  ىفي ذلك يقول تعالو

 . )٧آية:الطالقسورة (  �َفْساً إِلَّا ما آتَاها سيجْعلُ اللَّه بعْد عسْرٍ يسْراً

صاحبة  أن يعمل كل فرد من أبنائه ليعف نفسه وآل بيته من ىلقد حرص اإلسالم عل 
وهذا الفرد من منطلق إيمانه لن ينظر لعمله نظرة ازدراء مهما كان نوع العمل "  .  وولد

الذي يعمله، ذلك ألن المجتمع في حاجة إلي كل األعمال شريطة إن يكون الكسب من 
 .١ "ضرار  ضرر فيه وال عمل ال

سب اإلنسان راحة نفسية بعمله ويكسب تقدير المجتمع لـه ، فهـو   وبهذه النظرة يكت
، وتلك  فلمطاى المجتمع آخر اأحد بل له جهد ، وهذا الجهد مصروف إل ىليس بعالة عل

                                                 
 -هـ ١٤٠٧ ، ئالمباد ، األصول و اإلسالميتعليم الصنائع ، الفكر التربوي العربي : حسن ، السيد الشحات .  ١

 . ٨٧٧ص  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة البحوث التربوية م ، ١٩٨٧
 



 

في المجتمع ، ينفعل بها ، ويتفاعل معها  فعاالً واًضالراحة وهذا التقدير يجعالن المسلم ع
له سـائر   ىتداعضو منه ع ىالواحد إذا اشتك، ألنه عضو فيها ، أليس هو وهي كالجسد 

 . ؟ األعضاء بالسهر والحمى ؟ أو هو وهي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً
ـ لإن المسلم ا ـ    ىعامل الفقيه بدينـــه ليتغلب عل داف المعوقـات ، ويحقـق األه

د ، وما أسـع  ، وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمع كله وهو بإيمانه قوي. واآلمال
المجتمـع   ى، ومـا أشـق   ، من أبنائه الذين تقوم بهم النهضة المجتمع باألقوياء الراسخين

 . بأبنائه الكسالى الذين يأكلون دون عمل
، وال يمكن أن تتصور التنمية  تنمية بغير عملال ، ف يفترقان ان الفإن العمل والتنمية صن"

 . نفسه فالبد أن يأخذ باالتجاه العمليفإذا أراد المجتمع أن ينمي  ، ١" الحقيقية بغير عمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

للطباعة والنشر  مم ، دارا لسال١٩٨٩هـ  ١٤٠٩ نظرة السالم للعمل وأثره في التنمية ،:  زعبد العزي، الخياط .  ١
 . ٧٢والتوزيع والترجمة ، القاهرة ، ص 

 



 

 المبحث الثاني

 أخالقيات المهن في اإلسالم

 

 :تمهيد 
ورد  المبادئ واألخالق اإلسالمية منها ما هو عام يعتنقها كل مسـلم ، ومنهـا مـا   

واألخالق هي جوهر اإلسـالم  ، لنشاط معين يعتنقها المسلم الذي يزاول النشاط  مخصصاً
لسارية في جميع نواحيه ، والرسول صلى اهللا و عليه وسلم هو النموذج األعلى وروحه ا

سـورة  (  وإِ�َّـك لَعلَـى خلُـقٍ عظـيمٍ      :وقد وصفه الخالق عـز وجـل بقولـه    لهذه األخالق ،

  . )٤آية:القلم

إن األخالق تحتل بصفة عامة مكانه مهمة في تكوين شخصية المسلم مها كانـت مهنتـه   
من السمات األساسية للمجتمع اإلسالمي فهي الترجمة العملية للدين اإلسالمي ،  األخالقف

 . ألن اإلسالم يربط األخالق بالدين ويعتبرها الجانب العملي التطبيقي للدين
الكثيرون حين يعالجون موضوع اإلنتاج منفصال عـن تصـور اإلنسـان     ئويخط"

وذلك أن دور األخالق ، ١ "وأسباب رزقه  لحياته ودوره فيها، وكيفية تناوله لوسائل عيشه
 .خالف عليه  حسن ما عندها أمر الوتأثيرها في دفع الطاقة اإلنسانية وتقديمها أل

ن قيم الصـدق والجهـاد   والقيم األخالقية في اإلسالم هي نتاج طبيعي لإليمان ، أل"
 .٢ "عزلة عن اإليمان  فيوالكرم وإنظار المعسر ال يمكن أن تكون لها قيمة 

خالقاً نظرية وأخرى عملية ، فقد حث اإلسالم أويشمل النظام األخالقي في اإلسالم 
ومـنْ أَحْسـن قَـوْالً ممـنْ دعـا       : على ربط القول بالعمل والنظرية بالتطبيق ، كما في قوله تعالى 

نيمسْلالْم ني مقَالَ إِ�َّنحاً واللَ صمعو إِلَى اللَّه  ) ٣٣آية:فصلتسورة( .  

                                                 
-هـ ١٣٩٧،  مبادئه وأهدافهالنظام االقتصادي في اإلسالم ، : فتحي أحمد  وأحمد محمد و عبدالكريم ، العسال .  ١

 . ١٢٧صكتبة وهبة ، القاهرة ، م ، م١٩٧٧

 .١٣٠دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ص م ،١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ المدخل إلى القيم اإلسالمية ،: جابر ،  ةيحقم.  ٢
  



 

مصداق اإليمان ومعيـار الثـواب    هنإن للعمل أخالقيات وسلوكاً يجب أن تقترن فيه ، أل 
ن يرتفع العامل على أن يكون الغاية من عمله تحصيل األجر والمكافأة ، بل أوالعقاب ، و

 .خدمة األمة ثم ينبغي أن يكون المقصد األول مرضاة اهللا 
ثـارهم فـي   آ فصلحت أعمالهم وخلدت على الزمن المسلون أوالً لتزمهإوهذا أمر 

مجاالت العمل ، إذ نرى تخطيطاً في الفكر وإتقاناً فـي التنفيـذ وروعـة فـي األداء ،     
ولنضرب مثال على ذلك هذه المساجد المبنية ، والقصور العامرة ، والمسـجد األقصـى   

ه في هـذه الفتـرة   ستطيع عمال أن ينجزويعندنا ، وقد أستغرق بناؤه سبع سنوات ، وال 
 .القصيرة مع تقدم التقنية والمخترعات والهندسة 

أن يؤدي حق اهللا في  إلىإن اإلسالم حين يدعو المسلم إلى التمهن فهو يدعوه أيضاً 
الغـش  مهنته ، وفي الوقت الذي يدعو التجار لالنتشار ، وابتغاء فضل اهللا يحذرهم مـن  

غير ذلك من األخالقيـات التـي سـتناول    دق وويدعوهم إلى األمانة والوفاء بالعهد والص
 :أهمها واحدة بعد األخرى كما يلي 

 :العمل اإلخالص في نية  -١
واستعانته بما يكسبه ، الستعفاف عن السؤال ابحرفته أو مهنته أن ينوي المسلم على 

على الدين وقيامه بكفاية أهل بيته ، ولينو وجه اهللا تعالى في كل عمل ، فكـل عمـل ال   
 .د به وجه اهللا فهو باطل ال ثمره له في اآلخرة يرا

ــالى  ــال تع ــبِيال    :ق ى سأَهْــد ــو ــنْ ه بِم كُمْ أَعْلَــمبفَــر هلَتــاكلَــى شــلُ ع عْمــلٌّ ي ــلْ كُ ســورة (  قُ

 . )٨٤آية:اإلسراء

عليـه   مهنته وجه اهللا وثوابه ، ويوضح لنا رسول اهللا صلى اهللاب يفواجب المسلم أن ينو
 .١) إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة( : م هذا المعنى في قوله وسل

لذا ينبغي على المسلم أن تكون حرفته في ظاهرها موافقة السنة وفي باطنها يقصـد  
وقد قرر اإلسالم أن كل األعمال واللذات الطيبة يجوز أن تتحول . بها وجه اهللا عز وجل 

نية الخالصة في حفظ هبة الحياة واالنتفاع بها واحترام إرادة إلى عبادة إذا قدمت أمامها ال

                                                 
 .٣٠، ص١ج،) ٥٥( اإليمان ، رقم الحديثكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري  .١



 

لة العمـل الـدنيوي   مين ، يرتفعان بمنزلفصالح النية وإخالص القلب لرب العا .واهبها 
 .عبادة متقبلة البحت فيجعالنه 

 :الصدق  -٢
عبد اهللا بن  عنوعلى صاحب الحرفة أو المهنة أن يتحرى الصدق فإنه رأس ماله ، 

، ومـن   خالصاً منافقاًفيه كان أربع من كن  : (صلى اهللا عليه وسلم قال  ن النبيعمرو أ
إذا اؤتمن خـان ، وإذا  : ى يدعها تالنفاق ح من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة

 . ١ ) حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر
في الْكتَابِ إِسْماعيلَ إِ�َّه  واذْكُرْ : وصدق الحديث محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين 

  . )٥٤آية:مريمسورة (  كَان صادقَ الْوعْد وكَان رسوالً �َبِياً
: والرسول صلى اهللا عليه وسلم يبين لنا فضل التجارة التي تقوم على الصـدق فيقـول   

تما وكذبا محقت فرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتالبيعان بالخيار مالم ي(
 .٢ )بركة بيعهما

والواقع الذي ال شك فيه أن التزام الصدق كما كحمل الجبال الرواسـي ال يطيقـه إال   
أصحاب العزائم ، والمؤمنون الحقيقيون هم الذين يحرصون علـى هـذا الصـدق فـي     

 .تعامالتهم 
 .مطلوبا فحسب بل هو في نظر اإلسالم عبادة إن الصدق في العمل ليس واجباً 

 :تجنب الغش   -٣

حتى يكون لكل من البـائع   السلعةإن الصدق يستوجب من التاجر عدم إخفاء عيب 
ما في سلعته  والمشترى حق الخيار في الصفقة ، كما يجب على صاحب المهنة أن يظهر

خل يده فيهـا  دمر عليه الصالة والسالم على صبرة طعام فأ" من عيوب وال يخفيها فقد 

                                                 
،  ١، ج)  ٣٤( ، رقم الحديث  اإليمانكتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،: اعيل ، محمد بن إسمالبخاري .  ١

  . ٢١ص 

  . ٧٤٣، ص  ٢، ج)  ٢٠٠٤( ، رقم الحديث  البيوعكتاب المرجع السابق ،  . ٢



 

بته السماء يا رسـول  أصا: قال ) ما هذا يا صاحب الطعام ؟ : (فقال فنالت أصابعه بلالً 
 . ١ ) أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس منى (اهللا ،قال 

 :تجنب الحلف -٤ 

وجل  وجب على صاحب المهنة أن يتجنب الحلف ولو كان صادقاً ، فقد نهى اهللا عز
وا اللَّه عرْضَةً لأَيْما�ُكمْ أَنْ تَبروا وتَتَّقُـوا وتُصْـلحوا بـيْن النـاسِ واللَّـه سـميع       وال تَجْعلُ : تعالى  عن ذلك فقال

يملع  ) ٢٢٤آية:البقرةسورة( .  

 في التحذير من هذا الخلق الذي يدل على عدم الثقة ويستثير الشك جاء فـي الحـديث  و  
 (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال سمعت 

 . ٢)  الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة
وإذا كنا قد امرنا بالنهي عن الحلف في البيع وإن كان صادقاً ، فإن بعدنا عن الحلـف  

أن رجالً أقـام سـلعة   ( عن عبداهللا بن أبي أوفى رضي اهللا عنه فالكاذب ألزم وأوجب ، 
) لقد أعطى بها مالم يعط ليوقع فيها رجـالً مـن المسـلمين     وهو في السوق فحلف باهللا

يكَلِّمهم اللَّه وال إِن الَّذين يشْتَرون بِعهْد اللَّه وأَيْما�هِمْ ثَمناً قَليال أُولَئك ال خالقَ لَهمْ في الْآخرة وال   : فنزلت
 ةاميالْق وْمإِلَيْهِمْ ي نْظُرييمأَل ذَابمْ علَهكِّيهِمْ وزال يو  ) ٣ )٧٧آية:آل عمرانسورة  .   

 :للسلعة  االحتكارتجنب  -٥   

ادخار السلعة وجمعها وحبسها يتربص بها الغالء مع احتياج : المقصود باالحتكار "
 . ٤"الناس لها 

 ، ويمكـن أن  حرام باإلجماع في ضرورات الحياة ، مكروه فـي كمالياتهـا    واالحتكار 
يلحق باألقوات مما يترتب على احتكاره تلف وهالك يصيب الناس كاحتكار الثياب فـي  

 .وقت البرد الشديد مع حاجة الناس إليها 

                                                 
   . ٦٩، ص  ١ج، المرجع السابق ، صحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
  . ٧٣٥، ص  ٢، ج)  ١٩٨١( ، رقم الحديث  البيوعب كتاالمرجع السابق ، .  ٢
  . ٧٣٥، ص  ٢، ج)  ١٩٨٢( ، رقم الحديث  البيوعكتاب المرجع السابق ، .  ٣
 . ١٤٨مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص : ، محمد بن أبي بكر الرازي  . ٤



 

باع غيرهم ذلـك منعـوه ، ويقـول     ومن الظلم أال يبيع السلعة إال أناس محددون ، ولو
 .١ ) خاطئ ال يحتكر إال( الرسول صلى اهللا عليه وسلم في شأن المحتكر 

أضراراً عدة وهي حرمان أصحاب الدخل المحدود من السلع في بعـض   لالحتكارإن 
الحاالت فتقع على المستهلك ، ألنه ال يصل إلى السلعة التي يريد استهالكها في بعـض  
الحاالت ، ألنه يدفع أحياناً أضعاف ثمنها ، وبذلك يستنفذ جزءاً من دخله كان من الممكن 

 . ك سلع أو خدمات أخرى مما يؤدي إلى هبوط مستوى معيشتهتوجيهه الستهال
اإلسالمي تحريم االحتكار ، ودور الدولة هنا يأتي في أنها تنفذ  االقتصادومما يتميز به 

شريعة اهللا تعالى ، فتمنع االحتكار بطريقة عملية فتستولي على األشياء المحتكرة وتبيعها 
دل للبائع والمشتري والذي يعتبر مناسباً أو تجبر مع إعطاء صاحبها الثمن الذي يحقق الع

 .المحتكر على البيع بالثمن المناسب 
 :الوفاء بالكيل والميزان  -٦

التاجر المسلم إذا كال أو وزن ال يأخذ أكثر من حقه ، وال يعطى الناس أقـل مـن   
ممـا  استحقاقهم فإن التاجر إذا طفف في كيله أو وزنه بأن زاد على ما أخذ ، أو نقـص  

أعطى ، تضعف ثقة الناس به وينصرفون عن معاملته وينفضون من حوله فتخسر حرفته 
أو تجارته ويكسر سوقه هذا إلى جانب عذاب اهللا األليم الذي أعد له في اآلخـرة فقـال   

 . )١آية:المطففينسورة (  ويْلٌ للْمطَفِّفني : تعالى 

 : م حياتهم فقال لهـم  يوالوزن حتى تستق وقد نصح شعيباً أصحاب األيكة بالوفاء بالكيل
رِينخْسالْم نال تَكُو�ُوا مأَوْفُوا الْكَيْلَ و  ) ١٨١آية:الشعراءسورة( .  

أسى بالرسل فهم القدوة واألسوة ، قال تعالى على لسان يتإن التاجر المسلم وجب عليه أن 
قَالَ ائْتُو�ي بِأَخٍ لَكُمْ منْ أَبِـيكُمْ أَال تَـروْن أَ�ِّـي أُوفـي      ولَما جهزهمْ بِجهازِهمْ  :ف عليه السالم سيو

نينْزِلالْم يْرأَ�َا خالْكَيْلَ و  ) ٥٩آية:يوسفسورة( . 
: وقد حذر اهللا سبحانه وتعالى من بخس الناس أشياءهم في أكثر من موضع فقال تعـالى  

                                                 
التراث العربي  الباقي ، دار إحياء محمد فؤاد عبد: ، تحقيق ) ت .  د( صحيح مسلم ، : مسلم ، مسلم بن الحجاج .  ١

 . ٥٦، ص  ٥، بيروت ، لبنان ، ج



 

 يْباً قَاعمْ شاهأَخ ندْيإِلَى مكُمْ فَأَوْفُوا وبنْ رةٌ منيتْكُمْ باءقَدْ ج هغَيْر نْ إِلَها لَكُمْ مم وا اللَّهدا قَوْمِ اعْبلَ ي
 ر لَكُـمْ إِنْ الْكَيْلَ والْميزان وال تَبْخَسوا الناس أَشْياءهمْ وال تُفْسدوا في الْأَرْضِ بعْد إِصْالحها ذَلكُـمْ خيْـ  

نينؤْمكُنْتُمْ م  )٨٥آية:ألعرافسورة ا( . 

 .١ )كيلوا طعامكم يبارك لكم  (: وكان صلى اهللا عليه وسلم يأمر باتخاذ المكيال يقول 
اللهم بـارك  : السالم فقال  عليهكما دعا إبراهيم  ألمتهوكان صلى اهللا عليه وسلم يدعوا 

يـدل علـى اسـتخدام المكاييـل     ممـا   ،لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم 
 .والموازين في العصر اإلسالمي األول 

الكيالين ال خير فيهم ال سيما في هذا الزمان ، ألن أكثرهم يكتال ما يقبضه من  اًكثيرإن 
زائداً وعند الصرف يجعله ناقصاً ، ولذلك ينبغي على المحتسب أو من يقـوم مقامـه أن   

 .نهاهم عن البخس والتطفيف يحذرهم ويخوفهم عقوبة اهللا تعالى وي
 :الشبهات  اتقاء -٧   

مواقع الشبهات وليعلم أن ربح اآلخرة وغناهـا   يينبغي على صاحب المهنة أن يتق
الحـالل بـين   : ( خير من ربح الدنيا ، وها هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول  

ثم كان لما استبان أترك والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبه عليه من اإل
 ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من اإلثم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى اهللا

 .٢ )من وقع حول الحمى يوشك أن يواقعه 
وما أحوج تربيتنا اليوم إلى التربية بالقدوة إنها حقاً نمـاذج تسـتحق منـا الدراسـة     

 .جيل فاهم لدينه  والتمحيص وتدريسها في مدارسنا ، حتى ينشئ
 
 
 

                                                 
،  ٢، ج)  ٢٠٢١( ، رقم الحديث  البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

   . ٧٤٩ص 

  . ٧٢٣، ص  ٢، ج)  ١٩٤٦( ، رقم الحديث  البيوعكتاب المرجع السابق ، .  ٢
 



 

 :الوفاء بالعهد  -٨
ينبغي على صاحب المهنة الوفاء بالعهد ، وإن من األمانة الوفاء بالعهد ، يقـول    
 . )٨آية:المؤمنونسورة (  والَّذين همْ لأَما�َاتهِمْ وعهْدهمْ راعون : تعالى 

ا اإلسالم طرفي العقد إلى الوفاء بمـا  وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد ، ودع
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا أَوْفُـوا بِـالْعقُود        : تعاقدوا أو تعاهدوا عليه ، وذلك كما تبين من اآلية الكريمـة  
  حـرم إِن اللَّـه يحْكُـم مـا يرِيـد      أُحلَّتْ لَكُمْ بهِيمةُ الْأَ�ْعامِ إِلَّا مـا يتْلَـى علَـيْكُمْ غَيْـر محلِّـي الصـيْد وأَ�ْـتُمْ       

 . )١آية:المائدةسورة (

إن صاحب المهنة المسلم وجب عليه أن يلتزم بالعهد مهما كانت الظروف التـي تعـوق   
تنفيذ العهد ، بل وجب عليه أن يحاول التغلب عليها ، حتى يستطيع أن يفي بوعده ، حتى 

وأَوْفُـوا بِعهْـد اللَّـه إَِذا     :  قليل في تجارته ، قال تعـالى وإن ظن أن الوفاء بالعهد قد يخسره ال
ــه يعْ   ــيال إِن اللَّ ــيْكُمْ كَف ــه علَ ــتُم اللَّ ــدْ جعلْ ــد تَوْكيــدها وقَ ــان بعْ ــوا الْأَيْم ــونعاهــدْتُمْ وال تَنْقُضُ ــا تَفْعلُ م لَــم  

 . )٩١آية:النحلسورة (

إِن الَّـذين   : وتعالى باألجر العظيم للموفون بعهدهم فقـال تعـالى   ولقد وعد اهللا سبحانه  
        ـهلَـى �َفْسع نْكُـثـا يفَإِ�َّم ـنْ �َكَـثيهِمْ فَمفَـوْقَ أَيْـد اللَّه دي اللَّه ونايِعبا يإِ�َّم و�َكايِعبي        اللَّـه لَيْـهع ـداهـا عـنْ أَوْفَـى بِممو

 . )١٠آية:الفتحسورة (  راً عظيماًفَسيؤْتيه أَجْ

 :إنظار المعسر  السماحة و -٩
من قيم التجارة إنظار المعسر ، وال يخفى ما في هذه القيمة مـن دعـم العالقـات    

تلقت المالئكة روح : " الطيبة بين الناس ، وسبيل إلى مغفرة اهللا تعالى ، جاء في الحديث 
تذكر ، قال كنـت  : ال قالوا : الخير شيئاً ؟ قال  أعملت من: رجل ممن كان قبلكم فقالوا 

 قال اهللا عـز : ن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر ، قال أي نأداين الناس فآمر فتيا
 .١) تجوزوا عنه : وجل 

                                                 
 ٣٢، ص  ٥صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج:  مسلم بن الحجاج، مسلم .  ١



 

كما يدعو اإلسالم إلى السهولة والسماحة في البيع والشراء والتقاضي فيقـول صـلى اهللا   
 .١ )سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى  رحم اهللا رجالً(  : عليه وسلم

وليس للسماحة نطاق محدد وإنما هي تنبع من األخوة اإلسالمية التي تـؤدي للتعـاطف   
 .والتراحم في التعامل بين المسلمين 

 أن يتخلـق بهـا ،   فيها من بركة لحاول جاهداً والسماحة خلق كريم ولو علم التاجر ما
ييسر التجارة ويرسي أسباب الثقة التي تنشط التداول  مل ماالن في السماحة وسهولة التعا

 .الرخاء للمجتمع كله وعلى رأسه التاجر  ىإل تؤديوسرعة دوران رأس المال التي 
عنه في االصطالح الحديث بالعالقات يدعو إلى الرفق عامة وهو ما يعبر إن اإلسالم 

وباعتبـار أن   الرفق والتسـامح ، اإلنسانية فأساس هذه العالقات في اإلسالم هو المحبة و
 .مع اهللا تعالى  المسلم في تعامله مع الناس إنما يتعامل أساساً

 : التطوع بالعمل بدون أجر في ظروف خاصة -١٠
 ثواب اهللا وتضامناً ابتغاءتتطلب بعض األحوال أن يتقدم العامل بعمله دون مقابل   

فقد تمر بالوطن ظروف حرب  رث ،مع المجتمع فيما أصابه من ملمات أو شدائد أو كوا
أو تمر  فيعمل العمال ساعات عمل إضافية تطوعاً منهم للمساهمة في المجهود الحربي ،

برب العمل ظروف كساد فيتضامن العاملون معه بالتطوع بجزء من وقتهم يعملون فيـه  
وقد يتطلب إنجاز العمـل   دون أجر حتى يجتاز رب العمل ظروف الكساد التي تمر به ،

بهم بعد ساعات العمـل األصـلية    ةنفسه وقتاً إضافياً فيتم العاملون إنجاز أعمالهم المنوط
فإذا اجتاحت أهـل وطـن    خارج الوطن نفسه ، ىوقد تمتد دائرة التطوع إل دون مقابل ،

تطوع المحترفون بأعمالهم الحرفية ألبناء  شقيق كوارث كفيضانات أو حرائق أو سيول ،
واإلسالم يبارك التطوع في الخير  .ن التطوع بالعمل أو بجزء منه وقد يكو هذا الوطن ،

  . )١٨٤من اآلية:  البقرةسورة ( فَمنْ تَطَوع خيْراً فَهو خيْر لَه  : حيث يقول تعالى 

                                                 
،  ٢، ج)  ١٩٧٠( ، رقم الحديث  البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

  . ٧٣٠ص 
 



 

كما تضمن القرآن الكريم على أمثلة أعمال تطوعية ، منها ما حدث في قصة موسى عليه 
عبد الصالح الذي أعطاه اهللا الحكمة وعلمه من عنده علماً غزيراً ، السالم عندما سار مع ال

ففي أثناء سيرهما أتيا قرية فطلبا من أهلها طعاماً فأبوا ضيافتهما ، فوجدا فيهـا جـداراً   
وفي ذلك يقـول اهللا تعـالى فـي    . دون أجر  يكاد يسقط فبناه العبد الصالح تطوعاً مائالً

 أَنْ ا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهْلَ قَرْية اسْتَطْعما أَهْلَها فَأَبوْا أَنْ يضَيفُوهما فَوجـدا فيهـا جِـداراً يرِيـد    فَا�ْطَلَقَ  :القرآن الكريم 
 . )٧٧آية:الكهفسورة (  ينْقَض فَأَقَامه قَالَ لَوْ شئْت لَتَّخَذْت علَيْه أَجْراً

  
 :األمانة  -١١

أس الممتهن المسلم والذي يأتمنه الناس على كثير من معـامالتهم  األمانة هي ر    
في جودة البضاعة وفي كيلها ووزنها وفي سعرها ، فـإن لـم يكـن     همعه ، فهم يأتمنون

مراعياً ومؤدياً لتلك األمانة كان واقعاً تحت طائلة حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 . ١)إذا اؤتمن خانو ا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذ:آية المنافق ثالثة( : والذي يقول فيه

إِن اللَّه يأْمركُمْ أَنْ تُؤدوا الْأَما�َات إِلَى أَهْلهـا وإِذَا حكَمْـتُمْ بـيْن النـاسِ أَنْ      : ويدعونا اهللا إلى األمانة بقوله 
إِن ظُكُمْ بِهعا يمع� اللَّه دْلِ إِنوا بِالْعرياً تَحْكُمصيعاً بمس كَان اللَّه  ) ٥٨آية:النساءسورة( . 

والمسلم األمين تتداعى عليه الناس طلباً لقضاء لحوائجها سواء كان صـاحب حرفـة أو   
قَالَـتْ    : مهنة ، ويتبين ذلك من قصة نبي اهللا موسى وبنات شعيب ، حيث يقول تعـالى 

إِن اسْتَأْجِرْه تا أَبا يماهإِحْد نيالْأَم الْقَوِي رْتنِ اسْتَأْجم يْرخ  ) ٢٦آية:القصصسورة(  . 

ولقد كانت األمانة سمة بارزة من سمات المجتمع اإلسالمي في مجال االشتغال بالمهن ، 
عمـالً بقولـه   ، ومن األمانة أن ينتج المنتج على أكمل وجه . بل في الحروب والغنائم 

 . )٩٣من اآلية:  النحلسورة (  عما كُنْتُمْ تَعْملُون ولَتُسْأَلُن  :تعالى 
 

                                                 
، ١، ج)  ٣٣( ، رقم الحديث  ااإليمانكتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل البخاري.  ١

   . ٢١ص 



 

 :تجنب أكل أموال الناس بالباطل  -١٢
عنى اإلسالم بالمحافظة على أموال الناس فحرم اهللا أكل أموال النـاس بالباطـل      

بكل الوسائل واألساليب تحت أية مسميات ، سواء كان هذا األكل سرقة واعتداء أو كـان  
 .كالربا أو كان انتقاصاً ألجر عامل ، أو كان غشا واحتياالً في البيع والشراء تعامالً 

 يا أَيها الَّذين آمنوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بيْـنكُمْ بِالْباطـلِ إِلَّـا أَنْ تَكُـون تجـارة عـنْ تَـراضٍ         : ىوقال تعال
 . )٢٩آية:النساءسورة (  ن اللَّه كَان بِكُمْ رحيماًمنْكُمْ وال تَقْتُلُوا أَ�ْفُسكُمْ إِ

من : ( سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن سعيد بن زيد قال وفي الحديث 
 . ١ )ظلم من األرض شيئاً طوقه من سبع أرضين 

 : مراعاة الوقت ودقته  -١٣
قيمته ، ويقـدر خطـورة    من الفضائل التي يمتاز بها اإلسالم أنه يعرف للوقت   

ويجعل من دالئـل  ) الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ( الزمن ، ويؤكد الحكمة الغالية 
  : اإليمان وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير علي هداها ، يقول تعـالى  

مي السف اللَّه َلقا خمارِ وهالناللَّيْلِ و الفي اخْتف إِنتَّقُونقَوْمٍ يل الْأَرْضِ لَآياتو اتاو  ) ٦آية:يونسسورة( . 

 ىفال يؤخر عمل اليوم إل، أن تنفلت األيام من يديه من العمل واإلنتاج  ىإن المسلم يخش
وهو حريص على أن . يزحمه فال يتسع لعمل غيره من األيام  يالغد ، ألن للغد عمله الذ

نافعـاً   أن يخلف وراءه علماًعلى يحرص  ، فهول أعماله يطيل حياته ، بعد موته ، بطو
 .طيباً 
 :مراقبة اهللا في العمل  -١٤

ن من شئون الحياة سواء فـي  أمراقبة اهللا عز وجل في كل ش ىيدعو اإلسالم إل    
الرزق ، ويشير إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند إلى مجال الشعائر أو السعي 

يصعد إلى اهللا في عـاله   الذيالقول الطيب فالعمل الصالح ، ولطيب ، القول ا: من اهللا 
 .والعمل الصالح يرفعه اهللا إليه ويكرمه بهذا االرتفاع  

                                                 
، ٢، ج)  ٢٣٢٠( ، رقم الحديث المظالم كتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيلالبخاري .  ١

  . ٨٦٦ص 



 

 . )١٠من اآلية: فاطرسورة ( إِلَيْه يصْعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرْفَعه   :يقول اهللا تعالى 
أن يفلت من مراقبة صاحب العمل ، وعقوبة القانون ، ولكنه لـن   وقد يستطيع اإلنسان

فَمنْ كَان يرْجوا لقَاء ربه فَلْيعْملْ عمـال صـالحاً وال يشْـرِكْ     : يفلت من مراقبة اهللا وعقابه قال تعالى 
  :وتعالى مطلع علينا ، ألن الحق  سبحانه  )١١٠من اآلية: الكهفسورة (  بِعبادة ربه أَحداً

      ر ـوإِلَّـا ه ى ثَالثَـةـنْ �َجْـوم كُـونا يي الْأَرْضِ ما فمو اتاومي السا فم عْلَمي اللَّه أَن أَلَمْ تَر     ـوإِلَّـا ه ـةمْسال خـمْ وهابِع
يْن ما كَا�ُوا ثُم ينبئُهمْ بِما عملُوا يوْم الْقيامة إِن اللَّـه بِكُـلِّ   سادسهمْ وال أَدْ�َى منْ ذَلك وال أَكْثَر إِلَّا هو معهمْ أَ

يملع يْءش  )٧آية:لمجادلةسورة ا( .  

:  ويركز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حديث طويل على مراقبة اهللا تعالى فيقـول  
 .١ ) كن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم ت (
يعمل  فـإذا استحضـر هـذا     فالمسلم عليه أن يستحضر أن اهللا مطلع عليه يرى كل ما 

 .المعنى ، ظهر عمله على أفضل صورة ممكنة 
 :اإلتقان  -١٥

اإلتقان هو المعيار الذي نزن به قيمة من حيث السمو والضعة ، ونحـن نعلـم أن   
إذ بعضهم يرتفع بعمله ، فيرفعه عمله ، وبعضـهم   أعمالهم ، ءالناس ليسوا سواء في أدا

ن يكون ذلك عن قصد ، أوليس من الضروري  أو معيباً خر يهمل فيه ويخرجه ناقصاًاآل
 عنـد في أن قيمة العمل تتـدرج   ما يكون عن إهمال وسوء تعليم ، وال شك إذاً بل كثيراً

لعمل المتقن الذي يحسـن  مسلم من حيث اإلتقان والكمال ، والنقص واإلهمال ، ولكن اال
 .صاحبه عمله وإخراجه كالجوهرة تتألق فتبهر األبصار 

                                                 
، ١، ج)  ٥٠( ، رقم الحديث  ااإليمانكتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

  . ٢٧ص 



 

اإلحسان في كل عمل ، فيقـول   ىومن هنا نجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو إل
كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا  ىإن اهللا كتب اإلحسان عل: ( صلى اهللا عليه وسلم 
 .١) د أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حي، ول ةذبحتم فأحسنوا الذبح

العمل إحكام أدائه بحيث يكون مستوفياً للمواصفات المطلوبة ، وعدم إتقان  نويقصد بإتقا
العمل يؤدي الضرر بالعامل نفسه ، ألنه سوف يؤدي إال زعزعة الثقة في عمله وتقيـيم  

الضـرر  أجره في المدى الطويل على أساس عمله الهابط ، ويؤدي كذلك إلـى إلحـاق   
 .يقابله عمل متقن  بصاحب العمل ، ألنه يدفع أجراً ال

كما يؤدى إلى انصراف المتعالمين معه عن خدماته أو إنتاجه ، وقد يمتد الضـرر إلـي   
الوطن ككل ، فإذا كان اإلنتاج عبارة عن سلع قابلة للتصـدير ، وكانـت غيـر متقنـة     

سلعهم منها مما يـؤثر   ديراانصرف عنها المستوردون ، وبحثوا عن أسواق أخرى الست
 .على توازن ميزان المدفوعات للدولة المصدرة التي لم يتقن عمالها منتجاتها 

 ولقد تشعبت أنواع العمل في هذا العصر بتشعب العلوم والفنون والصناعات التي ال
تكاد تعد ، وصارت طوائف العمال في الصناعة والتجارة والزراعة تخضـع للتوجيـه   

ي الذي ينمو دائما ، وصارت الكفاية الفنية هي سالح كل عامـل ، واتسـع   العلمي والفن
نطاق التنافي بين الشعوب والدول في وقت السلم في ميادين األعمال المختلفـة وصـار   

 .األحسن واألفضل ىالسبق لمن يتقنون األعمال ويغارون عليها ويجودونها ويطورونها إل
 :ولية ؤالشعور بالمس -١٦

أو  ل في هذه الدنيا عن كل أعماله سواء كان فرداً في المجتمع أو رئيساًوؤاإلنسان مس
سورة (  ولَتُسْأَلُن عما كُنْتُمْ تَعْملُـون  : يقول تعالى .  أو عامالً أو موظفاً لعائلة أو مديراً رباً

 .) ٩٣من اآلية:  النحل
ان يـوم اسـتخلفه اهللا فـي    ولية التي حملها اإلنسؤوالعمل النافع الصالح هو محور المس

مـن  :  ألعرافسورة ا(  ويسْتَخْلفَكُمْ في الْأَرْضِ فَينْظُر كَيْف تَعْملُـون   :قال تعالى  األرض

 .  )١٢٩اآلية
                                                 

 . ٧٢، ص ٦صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج : بن الحجاجمسلم ، مسلم .  ١



 

ومن خالل التربية اإلسالمية يدرك المرء أن استخالف اهللا لإلنسان وإن كان تشريفا 
وقيـام  ، مهرب له من القيام بتبعاتها  ولية الؤله فهو في الوقت ذاته يلقي عليه عبئا ومس

 ،ولية هو موطن مسائلته ، ونوعية عمله هي الفيصل يوم الحسـاب  ؤاإلنسان بهذه المس
ئـك يـدْخلُون   منْ عملَ سيئَةً فَال يجْزى إِلَّا مثْلَها ومنْ عملَ صالحاً منْ ذَكَـرٍ أَوْ أُ�ْثَـى وهـو مـؤْمن فَأُولَ      :قال تعالى 

 . )٤٠آية:غافرسورة (  الْجنةَ يرْزَقُون فيها بِغَيْرِ حسابٍ

فعن عبداهللا ، مسؤول عن رعيته وبين لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن كل إنسان  
كلكـم  ( : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن عمر رضي اهللا عنهما قال 

والرجل راع فـي  ول عن رعيته ، ؤول عن رعيته ، اإلمام راع ومسؤسراع ، وكلكم م
ولة عن رعيتهـا ،  ؤوالمرأة راعية في بيت زوجها و مسأهله وهو مسؤول عن رعيته ، 
والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن  ول عن رعيته ،ؤوالخادم راع في مال سيده ومس

 . ١) ول عن رعيته ؤوكلكم راع ومس رعيته ،
ولية وتأكيد فحواها ؤتربية اإلسالمية على تعميق شعور المسلم بهذه المسوتحرص ال

 : عليـه قـال تعـالى    في نفسه ، فهي تكثر من تذكير اإلنسان بالنعم التي أنعم اهللا بها
نا واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه علـيم بِـذَات      واذْكُروا �عْمةَ اللَّه علَيْكُمْ وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُمْ بِه إِذْ قُلْتُمْ سمعْنا وأَطَعْ

 . )٧آية:المائدةسورة (  الصدورِ
ـ ؤومن رحمة اهللا بعباده أنه لم يكلفهم بمس  وليتهم ؤولية أكثر مما يطيقون ، ومن ثم فمس

كَسـبتْ وعلَيْهـا مـا اكْتَسـبتْ      ال يكَلِّف اللَّه �َفْساً إِلَّا وسْعها لَهـا مـا   : كاملة عما يعملون قال تعالى 
لَى الَّذع لْتَهما حا إِصْراً كَملَيْنلْ عال تَحْما ونبا أَوْ أَخْطَأْ�َا رينذْ�َا إِنْ �َساخا ال تُؤنبـا    رـا ملْنمال تُحـا ونبا رننْ قَبْلم ين

ســورة (  فــرْ لَنــا وارْحمْنــا أَ�ْــت موْال�َــا فَا�ْصــرْ�َا علَــى الْقَــوْمِ الْكَــافرِين        ال طَاقَــةَ لَنــا بِــه واعْــف عنــا واغْ    

 . )٢٨٦آية:البقرة

                                                 
،  ١، ج)  ٨٥٣( ، رقم الحديث الجمعة كتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

   . ٣٠٤ص 
 
 



 

ول حسب وسـع  ؤول حسب قدرته المادية والمعنوية ، وكذلك هو مسؤإن كل واحد مس 
جميعـا  نفوذ دائرته في األمور االجتماعية والتجارية والسياسية ، ونظام الشريعة يشملهم 

لب الشرع من األفراد إتباع الموازين والمعايير في كسب طدون تفرقة وتمييز ، وعندما 
التبعة عليهم في تصرفاتهم فيما يكسبون من المال والثروة والمهارة والصنعة  ألقىالحالل 

، وكلفهم بمحاسبة أنفسهم أوالً ثم بمحاسبة من يلي من أمورهم ، وإذا قصروا في واحـد  
ي كليهما يختل نظام المجتمع وسوف يحاسبهم اهللا تعالى إما في الدنيا وإما فـي  منها أو ف

ولية لدى المسلم يجعله يحاسب نفسه ، فينتج ؤإن الشعور بالمس. اآلخرة أو في كليهما معاً 
 .ليس اإلنتاج فقط ولكنه اإلنتاج المتقن الذي سيسأل عنه 

 :العمل التعاوني  -١٧
مم ونهضتها ، لذلك أمر القرآن الكريم بالتعـاون وشـجع   التعاون أساس تقدم األ   
وتَعـاو�ُوا علَـى الْبِـر والتَّقْـوى وال تَعـاو�ُوا علَـى        :  ىيقول تعالالتعاوني مادام في سبيل الخير ،  العمل

ونة بيـنهم  وفي هذا أمر من اهللا لعباده بالمعا،  )٢من اآلية:  المائدةسورة ( الْأثْمِ والْعدْوانِ 
 .  ثمآعلى فعل الخيرات وترك الم

ومما تجدر اإلشارة إليه ، أن التعاون الجماعي في العمل أصبح ضرورة ملحة ، ذلـك  
ن الجهد الفردي مهما كان بارعا فهو محدود في نتائجه إذا قيس بالجهـد الجمـاعي ،   أل

 من المواقف إيمانـاً ولذلك فاإلسالم يرسي دعائم العمل التعاوني بالقول والعمل في كثير 
 .منه بأن سعادة الفرد ال تكون إال بسعادة المجموع 

وتعاطفهم كمثل الجسد وتوادهم  المؤمنين في تراحمهم ترى (: قال عليه الصالة والسالم 
 . ١  )بالسهر والحمى هجسدا  تداعى له سائر عضومنه  ىإذا اشتك

إقامة نظام اجتماعي تسـوده   ىوالرسول عليه الصالة والسالم يهدف من وراء هذا إل 
 .  روابط األخوة والود كأفراد األسرة الواحدة ، أخوة ال تحصرها حدود جغرافية 

                                                 
 ٥ج، )  ٥٦٦٥( ، رقم الحديث األدب كتاب المرجع السابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

  . ٢٢٣٨، ص 



 

وال تحتكرها عائلة أو قبيلة أو جماعة معينة ، وفي هذا يوجه اهللا ، سبحانه وتعـالى ،  
هـا النـاس إِ�ِّـي رسـولُ اللَّـه      قُـلْ يـا أَي   : ة قال تعالىالخطاب إلى نبيه الكريم  ليعلن رسالته للناس كاف

وا بِاللَّهنفَآم يتميحْيِي وي وإِلَّا ه الْأَرْضِ ال إِلَهو اتاومالس لْكم ي لَهيعاً الَّذمإِلَيْكُمْ ج  نؤْمي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو
لَع وهاتَّبِعو هاتمكَلو بِاللَّهونلَُّكمْ تَهْتَد  ) ١٥٨آية:ألعرافاسورة( . 

والنتيجة الطبيعية لهذه األخوة يظهرها التعاون المتبادل والمساعدة المتبادلة السيما بـين  
 . المسلمين الذين توحدهم العقيدة ، باإلضافة إلي األصل المشترك مع غيرهم من الناس

ر هذه الروح التعاونية ، ويقتضي ذلـك  المدرسة الفنية ما ينمي جوه تهيألذا ينبغي أن " 
بالنسبة للمنهج الدراسي أن يوفر فرص العمل الجماعي في شكل مشروعات تبرز قيمـة  
العمل التعاوني بعيدا عن الفردية ، ألن تربية مثل هذه العادات لها قيمة كبيرة في مجـال  

 . ١ " اإلنتاج
 

 : والخالصة  
هن في اإلسالم كان نموذجاً للدين به ويدعو إليه ، أو إن المسلم إذا التزم بأخالقيات الم   

نمطا حيا متحركا للفكر اإلسالمي الذي يمأل قلبه وعقله ، ويصدق سلوكه في الحياة مـع  
وهكذا نجد أن اآليات البينات واألحاديث الشريفة التـي توضـح   . نفسه أو مع اآلخرين 

والصـدق ،   ى اهللا  سبحانه وتعالى ،وتؤكد على القيم الخيرة من اتجاه النية في العمل إل
الشـبهات ،   وتجنب الغش والحلف واالحتكار ، والوفاء بالكيل والميزان والعهد ، واتقاء

والسماحة في البيع والشراء ، وإنظار المعسر ، واألمانة وتجنب أكـل أمـوال النـاس    
 . بالباطل ، والتطوع بدون أجر في ظروف خاصة 

ا مجتمع من المجتمعات يأخذ بأسباب التنمية ويخطط لعمليـات  كل هذه القيم إذا ما اتبعه
التقدم والتمدين ، فإنه يعمل والشك في إنجاز مشروعاته وينفذ خططه ، فمثل هذه القـيم  

                                                 
 .  ٢٤٥االتجاه البوليتيكنيكي في التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص: ، محمد كمال طه الحسيني .  ١
 



 

هي األخرى هدف من أهداف التنمية ، تعمل المجتمعات اإلسالمية على تحقيقها وااللتزام 
 .ى المعنويات فيه الماديات عل ىبها في شكل متوازن ال تطغ

كما تعتبر القيم اإلسالمية ، من أهداف التنمية  بل يعتبر الحفاظ على القيم اإلسالمية هدفاً
 .                         وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المتوازنة المتكاملة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث المبحث

 األصول النظرية للتربية المهنية في اإلسالم
 

 : تمهيد
إن التربية ال يمكن أن تبلغ أهدافها بإحداث تغييرات مرغوبة فـي سـلوك الفـرد    

، ترسـم لهـا    علمية واضـحة ى أسس وأصول وسلوك الجماعة إال إذا كانت ترتكز عل
، وتوجه الممارسات المبذولة من كل المشتغلين بالعمل التربوي وهي المنبثقة من  مسارها
 . الواقع

تتضمن مجموعة من المفاهيم التي يرتبط بعضها في إطـار   التربية اإلسالمية" إن 
مـن   بها اإلسالم ، والتي ترسم عدداً ىالتي أت المبادئ األصول و ىفكري واحد يستند إل

 .  ١"أن يسلك سالكها سلوكا يتفق وعقيدة اإلسالم  ىاإلجراءات والطرائق العملية ، تهدي إل
:  األصول واألسس تتصل بعدد من المهن مثلمن  وقد احتوت آيات القرآن الكريم عدداً" 

أصـول   ىعل تالصناعة ، والتعدين ، والتجارة ، والمال واالقتصاد وغيرها ، كما احتو
وأحكام في المعامالت والعالقات بين الناس بما يسهم في تقوية بناء المجتمع ، وتوضـيح  

من  يحتذيها يجب عليه أن ، وفيم وتعامالً وعلماً وأدباً صورة شخصية المسلم الكامل خلقاً
 . ٢ " به من مكارم األخالق ىما يتحلالمثل العليا أو 
تناول األصـول النظريـة   أعند البحث في التربية المهنية في اإلسالم أن  لذا كان طبيعياً

 . ، أو الفلسفة التي تكمن وراء المهن التي حض عليها اإلسالم للتربية المهنية في اإلسالم
راسة فقد اقتصرت على بعض هذه األصول النظرية ، فقد اقتصرت على ونظراً لطول الد

 .  األصول النفسية و األصول االجتماعية للتربية المهنية في اإلسالم 
 

 
 

                                                 
 ١١ص ، ، القاهرة ، دار الفكر العربي م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، األصول اإلسالمية للتربية:  سعيد إسماعيلي ، عل.  ١

 . ٩٧، ص المرجع السابق.  ٢



 

 األصول النفسية للتربية المهنية في اإلسالم:  أوالً

 

 :دافعية الفرد للعمل بمهنة  – ١
أن يعمل بقدر أقل من  ىن يميل إلتتمثل مشكلة الدافعية للعمل بمهنة في أن اإلنسا

ومواهب ، وهذا يبعث  قدراته وإمكاناته ، ونجد أن إنتاجه ال يتكافأ مع ما لديه من قدرات
عامة والعاملين بالمهن بصفة ل الطرق التي تساعد اإلنسان بصفة عن أفضعلى التساؤل 

مكانة  تمثل فعيةالداه اجهم بما يتناسب وطاقتهم ، وهذتأن ىخاصة ، على االرتفاع بمستو
 .مهمة في سيكولوجية المهن 

المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحي ، وتحرك السلوك  ىوالدوافع هي القو"
وتوجهه نحو هدف معين وهي تؤدي وظائف ضرورية في حياة الكائن الحي ، فهي التي 

القيام بكثير  ىفعه إلتحفزه للقيام بإشباع حاجاته األساسية الضرورية لحياته وبقائه ، كما تد
 .١" من األفعال المهمة والمقيدة له في توافقه مع بيئته 

إن العمل في اإلسالم يستثير المؤمن من أعماق ضميره ، ألن المؤمن بعقيدة 
ى مراقبة الضمير على الناحية الخلقية ، وعل" أداء عمله وواجباته  ىاإلسالم يعتمد عل

االلتزام والسيطرة ، التي توفرها القوانين الوضعية ،  ىشية اهللا ، أكثر مما يعتمد علوخ
ال يغفل ،  سحار رالقانون ، فرقابة الضمي سلطانمن  ىأقولق والضمير األن سلطان الخ

 .٢"و سلطان القانون حارس كثير الغفلة والنسيان 
 خلقاًو ثم ما يلبث أن يصبح عادةً و العمل في اإلسالم ينبع من النفس  ىلدافع إلفا

و سوف نتحدث عن بعض الدوافع للعمل كما وردت في القرآن والسنة .  طبيعة المسلمفي 
و دوافع فسيولوجية : والدوافع كما ذكرت . مسلم نحو العمل واالجتهاد واالبتكار اللدفع 
و تنقسم )  اجتماعية –نفسية  (، ودوافع )  بقاء النوع –حفظ الذات  : (دافعين  ىلإتنقسم 

 . ) االنجاز –التنافس  -التملك  : (ثالثة دوافع  ىلإ

                                                 
 . ١٠٣، ص  ، مرجع سابقة تجنالشخصية الم: الحميد ، سيد عبد مرسي.  ١
 ١٤٤مكتبة وهبة ، القاهرة ، ص ، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧في اإلسالم ، والمهن العمل والعمال : ، زيدان  عبدالباقي.  ٢



 

 : الدوافع الفسيولوجية:  أوالً
 إلى اإلنسانلقد أوضحت الدراسات الفسيولوجية وجود ميل طبيعي في جسم " 

اختل هذا االتزان انبعث دافع للقيام بنشاط  إذااالحتفاظ بدرجة ثابتة من االتزان ، بحيث 
 . سابقة من االتزان حالته ال إلىالجسم  إعادة توافقي مستهدفاً

 : هذه الدوافع الفسيولوجية المهمة والتي نلخصها في اآلتي ىلإوقد أشار القرآن 
 : دوافع حفظ الذات –أ 

دافع الجوع ، وانفعال الخوف  :أهمية كل من  إلىتشير بعض آيات القرآن الكريم 
 : ىال تعال، ق ١" اإلنسان، مما يدل على أثرهما الكبير في حياة  اإلنسانفي حياة 

رِ الصشبو اترالثَّمالْأَ�ْفُسِ والِ والْأَمْو نَقْصٍ م�وعِ والْجو الْخَوْف نم يْءَّكُمْ بِش�بْلُولَنوابِرِين  ) سورة

  . )١٥٥آية:البقرة

، وذلك  ٢"األموال يل من الخوف والجوع وذهاب بعض أي سنختبركم بالضراء بقل "
ن يقوم بأعمال ، لكي يشبع هذه أ اإلنساناتزان ، يحاول بعده وعدم  اًيحدث اضطراب

 .  جهزة البشرية لديهالدوافع ويحدث االتزان لأل

  :ى فيقول تعال اإلنسان ىن األمن من الخوف والجوع نعمة من اهللا يمن بها علإ
وْفنْ خمْ مهنآموعٍ ونْ جمْ مهمي أَطْعالَّذ  ) ٤ةآي:قريشسورة( . 

الناس بأن تفضل عليهم باألمن  ىونعمته عل ىفضل اهللا تعال ىفي ذلك دليال علإن 
 .من الجوع ، وهي من الدوافع الفسيولوجية  واإلطعام
ما يقوته  ىلإذ هو محتاج إ، بال اشتغال بمهنة  شأن يعي اإلنسانيستحيل على و

كل والمشرب أالم ىول عللحصاما يدفع الشخص لالشتغال  ويمونه منذ والدته ، وغالباً
ألنها  في آن واحد ، و تصبح المهن وسيلة من وسائل حفظ الذات ، وهدفاً والمسكن دافعاً

 . و منها يستطيع أن يكتسب ألهله و نفسه  لإلنسانقوام الحياة 
 

                                                 
 . ٨٩، ص مرجع سابق التربية المهنية والحرفية في اإلسالم ، : الهنيدي ، جمال محمد .  ١
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 : الذاتدوافع بقاء  –ب 
نوع بالقيام  يدفع إلى فسيولوجيأن يوجد دافع ى تعالسبحانه وشاءت حكمة اهللا " 
فالدافع الجنسي  الدافع الجنسي ،: هذا الدافع هو السلوك يتوقف عليه بقاء النوع و مهم من

يقوم بوظيفية مهمة هي التناسل لبقاء النوع ، فعن طريق هذا الدافع تتكون األسر ، ومن 
 .١" تتكون المجتمعات والشعوب ، فتعمر األرض ، وتزدهر الحضارة  هذه األسر

يا أَيها الناس  :  ىذلك في آيات عديدة نذكر منها قوله تعال لكريم إلىوقد أشار القرآن ا
ه أَتْقَاكُمْ إِن إِ�َّا خلَقْناكُمْ منْ ذَكَرٍ وأُ�ْثَى وجعلْناكُمْ شعوباً وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْرمكُمْ عنْد اللَّ

بِريخ يملع اللَّه  ) ١٣آية:جراتالحسورة( . 

واللَّه جعلَ لَكُمْ منْ أَ�ْفُسكُمْ أَزْواجاً وجعلَ لَكُمْ منْ أَزْواجِكُمْ بنني وحفَدة   : و يقول تعالى
ونكْفُرمْ يه اللَّه تعْمبِنو وننؤْملِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نزَقَكُمْ مرو  ) ٧٢آية:النحلسورة( .  

الرزق هو أن يعف المرء نفسه بالزواج وتكوين  ىن من أهداف االشتغال والسعي علإ 
ولية الرجل في المقام األول ، وهو ال ؤ، وأن يكفي من تلزمه نفقته ، ألن الكسب مس أسرة
من العمل ، ومن ثم تصبح لمهن ضرورة من ضروريات الحياة والتي تساعد  إاليأتي 

 . ع الجنسي ، و من ثم بقاء النوع الداف إشباع ىالفرد عل

 : )االجتماعية –النفسية (الدوافع : ثانيا
 : لكتمدافع ال –أ 

ته االجتماعيـة ،  أأثناء نش اإلنسانملك من الدوافع النفسية التي يتعلمها تن دافع الإ" 
ه فهو يتعلم منذ طفولته أن يتملك ويحافظ على أدواته وألعابه وال يسمح لغيره أن يأخذها من

، وفي مراحل النمو المختلفة يتطور حب الفرد للتملك ، و يحاول تملك المال والعقـارات  
تأمين مستقبله ، ونراه يفضل العمل الثابت المسـتقر  :  األمن ، أي إلىالتي تشبع حاجته 
 . ٢" الذي يؤمن مستقبله
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زُيـن    : ىوقد أشار القرآن الكريم في كثير من المواضع إلي دافع التملك فقال تعال
يْلِ الْمسـومة والْأَ�ْعـامِ والْحـرْث ذَلـك     للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنني والْقَناطري الْمقَنْطَرة من الذَّهبِ والْفضَّة والْخَ

 . )١٤آية:آل عمرانسورة (  متَاع الْحياة الد�ْيا واللَّه عنْده حسْن الْمآبِ

فاإلسالم ينظر اإلنسان علي أنه مخلوق له دوافعه الفطرية ، ومن بين هذه الدوافع التملك  
، وهو الذي يدفع اإلنسان إلى االشتغال بالمهن المختلفة ، ألنها الوسيلة التي يستطيع الفرد 

ى تحقيـق ذلـك الـدافع    من خاللها أن يتملك األشياء ، بما توفره له من أموال تعينهم عل
 . الفطري

 : دافع التنافس –ب 

التنافس من الدوافع المكتسبة التي يتعلمها اإلنسان من البيئة والثقافة التي ينشأ فيهـا  "
، وقد يتعلم الفرد خالل نشأنه التنافس االقتصادي ، أو التنـافس العلمـي والثقـافي ، أو    

 .١ "س السائدة في مختلف الثقافات التنافس االجتماعي ، وغير ذلك من أنواع التناف
:   ىاهللا والعمل الصالح ، فقـال تعـال   ىفي تقو سوقد حث القرآن الكريم على تنافس النا

َّالل يعاً إِنمج اللَّه بِكُم أْتا تَكُو�ُوا يم أَيْن اتا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرلِّيهوم وةٌ هكُلٍّ وِجْهلولَى كُلِّ شع هيرقَد يْء 

 . )١٤٨آية:البقرةسورة (

 :دافع االنجاز –ج  
كل شخص بدرجة معينة ، ولكن هناك بعض الناس نجدهم أكثر  ىيتواجد االنجاز لد

ويحث القرآن الكريم على ذلك الدافع فـي مواقـف   . تهيؤا باستمرار لالنجاز من غيرهم 
ى اللَّـه عملَكُـمْ ورسـولُه والْمؤْمنـون وسـتُردون إِلَـى عـالمِ        وقُـلِ اعْملُـوا فَسـير    : ى كثيرة منها قوله تعال

لُونا كُنْتُمْ تَعْمئُكُمْ بِمبنفَي ةادهالشالْغَيْبِ و  ) ١٠٥آية:التوبةسورة( . 

ليس االنجاز المجرد ، ولكنه االنجاز المتقن ،  ، خطاب للجميع ودعوة للعمل واالنجاز هإن
 . نجاز يطلع عليه رب العباد ويجازي بها
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العمل ؟ ألن العلم أساس العمل ، والفكر  ىالعلم مثلما يدعو إل ىإن اإلسالم يدعو إل
اهللا عليه و سـلم   ىالنبي صل ىآيات القرآن التي نزلت عل ىكانت أول كيقود العمل ، ولذل

ثم تتابع نزول القـرآن   ، )١آية:العلقسورة (  اقْرأْ بِاسْمِ ربك الَّذي خلَـق  : قوله تعالى  هي
ـ   مالعلم ، وتكر ىرة تدعو إليالكريم ، ووردت به آيات كث  لـى أع ىأهله ، وتـرفعهم إل

 . الدرجات
العلم حتى يستطيع اإلنسـان أن يسـيطر    ىإن المهن في اإلسالم ال بد أن تقوم عل
قدر اهتمامه بالمعرفـة قـد    ىواإلسالم عل. عليها ، و يتفهم قوانينها ، ويشرع في نمائها 

ال انفصام له ، ألن العلم أسـاس   فهو يربط العلم بالعمل ربطا محكماً "اهتم أيضا بالعمل 
  .١ " مفتاح المعرفة هوالعمل ، والعلم 

و من ثم ينبغي أن يستزيد ، فالعالقة بين العلم والعمل في نظر اإلسالم عالقة وثيقة 
الوجه األكمـل ، ألن العلـم    ىأداء عمله عل ىذي يعينه علالفرد المسلم من العلم بالقدر ال

يوسع مدارك اإلنسان على وسائل اإلنتاج الحديثة و يزيد من إنتاجه ، كما ينبغي تزويـد  
الفرد المسلم بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب بما يساعده على إتقان عمله وممارسة 

 . نسان منتج في المجتمع المسلمإدوره ، ك
التربية اإلسالمية تقرن العلم بالعمل ، والنظرية بالتطبيق ، ومن ثم فهي ال تكتفي إن 

 ىالتربية الحديثة تقوم عل ىبالقول ، وإنما تتعداه إلي العمل والممارسة ، وال عجب أن نر
ولعل اإلسالم قد خطـا  . أساس الربط بين األصول النظرية والممارسة العملية التطبيقية 

وتحقيـق   شرعلحضارة الحديثة قبله ، وهي ربط العمل والمهن جميعا بالخطوة لم تصله ا
 .   غاياته

يراعي تعاليم الدين وأخالقياته فيما يكتسبه من معارف وعلوم  بل إن المسلم عليه أن
وفي استخدامه و تطبيقاته لهذه المعارف والعلوم ، وهذا يعني أن التربية اإلسالمية تحض 

المهنة  ىلمهارات المعرفية والسلوكية التي تمكنهم من السيطرة علتزويد المحترفين با ىعل
 .معيشتهم  ى، وبالتالي من زيادة دخلهم و تحسين مستو
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 : القدرة على القيام بمتطلبات المهنة -٢

، فال  ينبغي على المسلم أن يختار العمل الذي يناسبه أو يستطيع أداءه بكفاءة ومقدرة
ل له وال يستطيع أداه أو ال يحسنه ، أن اإلسالم جعل العمـل  ينبغي أن يختار عمال لم يؤه

 (:  فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال،  على قدر الطاقة
إني أبيت يطعمني ربـي ويسـقين   ( إنك تواصل ، قال : مرتين ، قيل ) إياكم والوصال 

 .١ ) وا من العمل ما تطيقونلففاك
صحابته والتابعون هذه القيمة الكريمة فيما عليه وسلم واهللا صلى اهللا وقد نفذ رسول 
في مكانه ، فنجد الرسول الكريم يختار  إنسانوليات ، فوضعوا كل ؤيخص الواليات والمس

علـى الصـدقات    من لفقهه ورجاحة عقله و خلقه ، وعمر عامالًيال ةيبن جبل لوال ذمعا
المـال ألمانتـه    تبيلو حنكته العسكرية ، وبالل لعدله و حزمه ، وخالد للجيش لمهارته 

 . وتدبيره
إن اإلسالم يدعو إلى إسناد األعمال إلى ذوي القدرة واألمانة ، وهذا ما أشار إليـه  

قَالَـتْ   :  القرآن الكريم في قصة موسى عليه و السالم ، إذا قال على لسان ابنتي شـعيب 
إِن اسْتَأْجِرْه تا أَبا يماهإِحْد    نيالْـأَم الْقَـوِي رْتنِ اسْـتَأْجم يْرخ  ) هنـا   ي، والقو )٢٦آية:القصصسورة

من تتوفر فيه القدرات البدنية والذهنية التي يتطلبها العمل بحسب طبيعته ومتطلبات أدائه ، 
 . السالمي الغنم لشعيب عليه وقد توفرت القوة واألمانة في سيدنا موسى مما أهله لرع

ـ وفي الق ال يَكلِّـف اللَّـه    : الى رآن الكريم آيات متعددة تجلي هذا المبدأ مثل قوله تع
ا ربنا وال تَحْملْ علَيْنا إِصْراً �َفْساً إِلَّا وسْعها لَها ما كَسبتْ وعلَيْها ما اكْتَسبتْ ربنا ال تُؤاخذْ�َا إِنْ �َسينا أَوْ أَخْطَأْ�َ

ا حا ال طَاقَةَ كَما ملْنمال تُحا ونبا رننْ قَبْلم ينلَى الَّذع لْتَهماعْفو ا بِهـرْ�َا   لَنوْال�َا فَا�ْصم ا أَ�ْتمْنارْحا ورْ لَناغْفا ونع
رِينلَى الْقَوْمِ الْكَافع  ) ٢٨٦آية:البقرةسورة( .  
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مواهب واالستعدادات والقدرات المختلفة ، وأكـدت  وقد اعتنت التربية اإلسالمية بال
ضرورة مراعاة ميول المتعلم واستعداداته وقدراته عند إرشاده إلى نوع العلوم التي تناسبه 

 . أساسا لتربيته ولمهنته
وحين يرتبط الفرد بالعمل الذي تؤهله له قدراته ومواهبه يمكن أن يصـبح العمـل   "
رها ، من خالل ما يشعر به الفرد من انجازات يقـدمها  مهما لتحقيق الذات وتقدي مصدراً

 .١" للمجتمع ومدى أهمية ما يقوم به من عمل 
مـا   نـه غالبـاً  إما حين تتطلب المهنة قدرات أوسع مما يملكه صاحب الحرفة ، فأ

ن صغرت فهو في النهايـة  إيصاب باإلحباط ، و يفقد المجتمع ما كان يملكه من قدرات و
 . الن يستفيد منه

 : مراعاة الفروق الفردية -٣
يختلفون في الميول والنزعات التي تتعلق  –الناس بحكم الفطرة التي خلقهم اهللا علها 

باختيار المهن ولذلك نجد حرص اإلسالم على أن يتجه األفراد إلى المهن التي تتالءم مع 
علَـى شـاكلَته فَـربكُمْ     قُلْ كُـلٌّ يعْمـلُ    :استعدادهم الجسماني والعقلي والنفسي ، يقول تعالى

بِيالى سأَهْد ونْ هبِم أَعْلَم   )٨٤آية:سورة اإلسراء( .  
، و يقول ٢"  بعمله ملكل يعمل على حدته وطبيعته فسيجزى كل عا:  قل يا محمد " :أي

 .٣ ) لما خلق له اعملوا فكل ميسر( : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فراد مختلفون في القدرات والمواهب ، وأن لكل منهم طبيعة خاصة فهذا بيان بأن األ

ال تتمشى إال مع أعمال معينة ، فإذا سلمنا بهذا فانه يكـون بـديهيا أن األرزاق تختلـف    
 .القدرات والمواهب 

،  الفردية وتقيم لها وزناً قومن السمات المميزة للتربية اإلسالمية أنها تؤمن بالفرو
وطرائقها ، ولقد كان لهذه النظرة اإلسالمية المستمدة من القرآن والسنة  في مناهج التربية
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عرف المربون المسـلمون فكـرة التوجيـه    "صداها الواضح في التربية اإلسالمية ، فقد 
التربوي المهني نظرا لما بين المتعلمين من فروق في القدرات واالستعدادات ، ولهذا نادي 

 .١" ة هذه الفروق المربون المسلمون بضرورة مراعا
ن من يصلح لمهنة أو حرفة معينة قد ال يصلح لغيرها ، وذلك لما بين المتعلمـين  إف

من فروق بالنسبة لفروع المعرفة المختلفة ، وكذلك بالنسبة لكل مـا يمكـن تعلمـه مـن     
 . مهارات الحياة المتعددة

ـ  مـن ضـرورة    ةإن التربية اإلسالمية بهذا قد حققت ما تصبو إليه التربية الحديث
،  مراعاة ميول األفراد وقدراتهم واستعداداتهم، وجعلها أساسا لتوجيههم التوجيـه السـليم  

 . قو، ومراعاة ما بين المتعلمين من فر وإعدادهم للتهيؤ في مستقبل حياتهم
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 األصول االجتماعية للتربية المهنية في اإلسالم: ثانيا
 
 : النظرة اإلسالمية للعمران -١

اإلسالم دين يعد اإلنسان لآلخرة ، كما يعده ألن يكو عضوا فعـاال ومثمـرا فـي    
الكون ، والوجود ، واإلنسان :  يقوم على فلسفة خاصة به في ياإلسالموالتمدن "المجتمع 

يمكن أن يركز علـى الجانـب    ياإلسالموإذا كان التمدن غير . ، والمجتمع ، واألخالق 
يقوم على االهتمام  ياإلسالم ندي والعمراني فقط ، فان التمدفقط أو الجانب الما يالروح

بل لقد أدرك فقهاء اإلسالم منذ البداية أن صالح أمور الـدنيا ضـروري   ، بالجانبين معا 
 .١" لصالح أمور الدين 

بل إن الدين وتعاليمه إنمـا  .  إن عمارة الدنيا أمر ضروري لتوصيل رسالة اإلسالم
 . رشيد يلهإفي إطار جاءت لعمارة هذا الكون 

إن استعادة العزة التي كتبها اهللا للمؤمنين والتمكين لهم في األرض من األمور التي  
ال تقل أهمية عن فريضة الصالة والصيام ، بل هذه العزة وهذا التمكين يمثالن الضـمان  

أَرْضِ أَقَـاموا الصـالة وآتَـوا    الَّـذين إِنْ مكَّنـاهمْ فـي الـْ     :  إلقامة فرائض اإلسالم كلها ، قال تعـالى 
 . )٤١آية:الحجسورة (  الزكَاة وأَمروا بِالْمعْروف و�َهوْا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

ومن المسلم به أن المسلم ال يمكن له إقامة الفرض إال بالمهن ومن ثم تكو المهن فـرض   
ك أن اإلنسان ال يستطيع أداء الصـلوات الخمـس إال بـالقوت ،    و بيان ذل، كفاية عليه 

أو التجارة ، وألنه ال يتوصـل إلـى أداء    ةولتحصيل القوت ال بد من االشتغال بالزراع
أو دلو للحصول على هذه األشياء  هالصالة إال بالطهارة وال بد فيها من وجود صنبور ميا

 إلى أداء الصالة إال بستر العورةاإلنسان  البد من االشتغال بالصناعة ، وكذلك ال يتوصل
وإنما يكون ذلك بثوب وال يحصل له إال باكتساب عادة من تجارة الثوب أو صناعته وما  ،

 .٢ لم يتم الواجب إال به فهو واجب
                                                 

والمهني في التربية اإلسالمية ، بحوث في التربية  الحرفيمدخل لدراسة االتجاه : ، عبدالرحمن عبدالرحمن  النقيب.  ١
 .١٢١اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص 

 . ٧٨هـ ،  مكتبة الحرصونى ، دمشق ، ص  ١٤٠٠الكسب ، : الشياني ، محمد بن حسن .  ٢



 

إن أي أمة ذات رسالة البد لها من وسائل التمكين في األرض حتى ال يقضى على  
يهتم اإلسالم بالمهن ألنها من أساسيات القوة التي تمكـن  رسالتها، ومن ثم كان طبيعيا أن 

 . المسلمين من أداء شعائرهم في أمن وأمان
 : النظرة اإلسالمية لإلنسان -٢

ر اإلنسان هو مركز الدائرة الحضارية وإذا كان اإلنسان بصـفة عامـة هـو    بيعت
ا أن نبحث موقـف  العنصر الفعال االيجابي في العملية الحضارية كلها ، فان هذا يقتضين

 . اإلسالم من اإلنسان لنتعرف عليه وعلى مكانته في تعاليم اإلسالم
ولية اإلنسان الكبرى التي ارتضى أن يتحمل أعباءها بعد أن أشـفقت مـن   ؤإن مس

إِ�َّا عرضْـنا الْأَما�َـةَ علَـى السـماوات       : حملها السموات واألرض والجبال تعد تكريما له قال تعالى
ـــ   وهظَلُومـــاً ج كَـــان إِ�َّـــه ـــانْس�ـــا الْألَهمحـــا ونْهم أَشْـــفَقْنـــا وهلْنحْمأَنْ ي يْنـــالِ فَـــأَبالْجِبوالًالْـــأَرْضِ و  ) ــورة سـ

  . )٧٢آية:األحزاب

ـ   يالحرية ، ويعن يولية يعنؤإن تحمل المس ولية ؤاستقالل الشخصية ، وتتركز هـذه المس
ولية اإلنسـان  ؤعلى مس –ي الخالفة عن اهللا في األرض لعمارتها التي تتمثل ف –الكبرى 

ول عن استخدامه أو عـدم اسـتخدامه لوسـائل اإلدراك    ؤعن نفسه ، كما أن اإلنسان مس
  وقَالُوا لَوْ كُنا �َسْمع أَوْ �َعْقلُ ما كُنا في أَصْحابِ السـعري   : العقلية والحسية ، وفي ذلك يقول تعالى

  . )١٠آية:الملكسورة (

المجال أمام اإلنسان الستخدام كل طاقته اإلبداعية ، ووفـر لـه كـل     أإن اإلسالم قد هي
الشروط الضرورية التي تساعده على القيام بالمهمة الكبرى المتمثلة في خالفتـه هللا فـي   

 وليته في عمارة األرض ، وجعل اهللا الكون كله بسمائه وأرضهؤاألرض ، والنهوض بمس
لنشاط اإلنسان ، فكل ما عدا اإلنسان في هذا الكـون مسـخر لخدمـة     وما بينهما مجاالً

وسخَّر لَكُمْ ما في السماوات وما في  :  تعالىاإلنسان ومجال لنشاط اإلنسان ، وفى ذلك يقول 
ونتَفَكَّرقَوْمٍ يل لَآيات كي ذَلف إِن نْهيعاً ممالْأَرْضِ ج  ) ١٣آية:الجاثـيةسورة( . 

  



 

 :اإلتقان -٣
زه إلى العمل ، إنما تجـاوز ذلـك إلـى    يحفتلم يقتصر اإلسالم على حث المسلم و

     درجات الرقى والسمو ، إلى المطالبة بإتقان العمل وإخالص النيـة فيـه ، ألن اإلسـالم    
 ىأن يـؤد  يحرص على إتقان العمل وتجويده و تحسينه واإلخالص فيه وهو ال يرضى "

 . ١ " على خير وجه يحقق الغاية منه ىمجرد أداء وإنما يدعو إلى أن يؤد
إِن  : في كتاب اهللا بكلمة العمل الصالح ، يقول تعالى ولهذا السبب جاء لفظ العمل مقروناً

المع ننْ أَحْسم أَجْر يعإِ�َّا ال �ُض اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ  ) ٣٠آية:الكهفسورة( .  

إن حدود اإلجادة واإلتقان في اإلسالم تدور في فلك االستطاعة ، فقـد كلـف اهللا المسـلم    
ـ بإتقان عمله في حدود استطاعته ، إذ يقول  والَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات ال �ُكَلِّـف        : لىاتع

  .  )٤٢آية:ألعرافسورة ا(  جنة همْ فيها خالدون�َفْساً إِلَّا وسْعها أُولَئك أَصْحاب الْ

والمسلم ال يهمه كم اإلنتاج بقدر ما يهمه أن يجوده ويتقنه ويبذل جهده إلحسانه وإحكامه  
 .لشعوره العميق واعتقاده الجازم أن اهللا يراقبه في عمله 

المسلم أقصى جهده  من وسائل إتقان العمل وتجويده وتحسينه أن يبذل الفرد"كما أن 
ليؤدى العمل في دقة وإحكام وأن ينتفع بالعلم في أسلوب أدائه ، وأن يستوعب الجديد في 

رة فيه وتطويره هذا إلى جانب المحافظة على أدوات اإلنتاج وصـيانتها  امجاله لتنمية المه
 .٢" والعناية بها أثناء االستخدام وبعده عالوة على استخدامها بقدر طاقتها 

، وقـد يصـبح العمـل     العمل التعاوني في المهنة من أساليب التعاون على البرإن 
 . التعاوني ضرورة ملحة ال سبيل للوصول إلى اإلتقان بدونه

 . كما إن الرقابة على المنتج أمر ضروري للوصول بالمنتج إلى حد اإلتقان

                                                 
 .١٣٧ي في التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص كاالتجاه البوليتيكني: ال طه ، محمد كم نييالحس.  ١
 ١٤٣ ص المرجع السابق ،.  ٢
 



 

الرقابـة   هملي فلم اتية أو ما يسمى ضمير الفرد ،ذورغم تركيز اإلسالم على الرقابة ال" 
الخبـازين  رقابـة   إليـه بالمحتسب يوكل  ىما يسم *وجد في صدر اإلسالمفالخارجية ، 

 . ١" وغيرهم والجزارين والخياطين والحدادين والتجار والصاغة 
 : األخالقية -٤

أمر اإلسالم بكل عمل طيب ، ودائرة العمل الطيب الحالل واسعة ، وينهى عن كل 
سالم يشجع الكسب الحالل وبذل الجهد ، وينهى عن كل كسب ينتج عمل حبيس ، ألن اإل

أو يشوبه شبهة أو غش ، وقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على وجـوب   عنه ضرراً
 .التمييز بين األعمال على هذا األساس 

وممـا أَخْرجْنـا لَكُـمْ مـن الْـأَرْضِ وال تَيممـوا        يا أَيها الَّذين آمنوا أَ�ْفقُوا منْ طَيبات ما كَسـبْتُمْ  : ى يقول تعال
يدمح يغَن اللَّه وا أَناعْلَمو يهضُوا فإِلَّا أَنْ تُغْم يهذلَسْتُمْ بِآخو قُونتُنْف نْهم الْخَبِيث  ) ٢٦٧آية:البقرةسورة( .  

لتي تصل إلى أيديهم ، تشمل ما كسـبته  يشمل جميع األموال ا اوهو نداء عام للذين آمنو" 
 .٢ " أيديهم من خالل طيب وما أخرجه اهللا لهم من األرض من زرع ومعادن وبترول

نه نداء إلى االتفاق من الكسب الطيب دون غيره مما يدل على االرتبـاط بـين اإليمـان    إ
  .والكسب الطيب 

 :جزاء المهنة  -٥
يتناسب مـع   أنان حقه في األجر يجب ف ةلما كان لكل عامل قدرات ومواهب معين

قدراته ومواهبه ، فإنقاص األجر عما يستحقه العامل عن عمله ظلم وبخس للعامل ، وقـد  
وال تَبْخَسـوا النـاس أَشْـياءهمْ وال     :  ذر الحق سبحانه وتعالى من ذلك فقال على لسان شعيبح

يندفْسي الْأَرْضِ متَعْثَوْا ف  ) ١٨٣آية:راءالشعسورة( . 

ولكُـلٍّ درجـات ممـا عملُـوا وليـوفِّيهمْ أَعْمـالَهمْ وهـمْ ال            : تعالىاهللا قال ،  فاألجر حق للعامل 
                                                 

 .هو عصر الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين : صدر اإلسالم * 

 . ١٢٤، ص مرجع سابق التربية المهنية والحرفية في اإلسالم ، : الهنيدي ، جمال محمد .  ١

  . ٣١٠في ظالل القرآن ، مرجع سابق ، المجلد االول ، ص : قطب ، سيد .  ٢
 



 

ونظْلَمي  ) فإعطاء األجير حقه من األمانة التي أوجبها اهللا  سبحانه  . )١٩آية:حقافاألسورة
 .من اإليمان ها لإنوتعالى على المؤمنين به ، و

 هللا وجزاء أخـروي ، وقـد وعـد   ) مادي(والجزاء للمهنة ينقسم إلى جزاء دنيوي 
ا فيأكل منه أو يزرع زرع ما من مسلم يغرس غرساً( : األخروي على لسان نبيه  ءبالجزا

 .١ ) ةأو بهيمة إال كان له به صدق إنسانطير أو 
يتمثل فيما يجب أن يحصـل عليـه   ويستدل من هذا الحديث أن الجزاء جزاء في الدنيا و

 .من قبل اهللا سبحانه وتعالى في اآلخرة الفرد مقابل عمله وجزاء 
إن التربية اإلسالمية قد حققت األهداف التي تصبو إليها التربية المعاصرة ، والتـي  
تتمثل في ضرورة ربط األجر بالمهنة ربطا كامال ، حتى يعمل العاملون فـي جـو مـن    

ألنهم يدركون أن عملهم لن يضيع هباء ، وأنـه علـى قـدر العمـل      الراحة واألمان ،
واستحسانه يكون الجزاء ، بل إن التربية اإلسالمية قد امتازت فـي مناهجهـا بالعنايـة    
بالرقابة اإللهية والجزاء األخروي الذي تتجاهله التربية المعاصرة مما دفع العاملون فـي  

اإلسـالمي  ان ، فكانت الحضارة اإلسالمية والعمر اإلسالم إلى إتقان العمل والمثابرة عليه
 .ثمرة لتلك األصول اإلسالمية للحرف والمهن 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢، ج)  ٢١٩٥( ، رقم الحديث المزارعة كتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل  البخاري.  ١

 . ٨١٧ ، ص
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 : تمهيد
إن الدراسة المتأنية لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبرز بجالء أن رسول اهللا 

على قيمة العمل في نفوس أتباعه فكـان   صلى اهللا عليه وسلم كان من أشد الناس حرصاً
يتعيشون منها فهـذا   ياء مهناًوقد مارس األنب.  ، بل كان قدوة لهم أيضاً حثهم على المهني

  . نجار وذاك حداد وذاك راع للغنم
يلبـي   في نفسية اإلنسان بحكم حاجته إلـى مـا   فطرياً وإذا كانت إرادة العمل شيئاً

دفعها ها وأإلى هذه اإلرادة فشحذها وعب أتى، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رغباته
 في نفس المؤمن أن الكسب الطيب جـزء ال  غرسلتحقيق أعظم ما عندها ، وذلك حينما 

:  عن المقدام رضي اهللا عنـه ، فويكد في سبيل ذلك  ىأن يسع هيتجزأ من إيمانه وأن علي
من أن يأكل مـن   قط خيراً ما أكل أحد طعاماً( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 .١ )عمل يده وإن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده 
حرف مختلفة  يفال عجب إذن أن ترى صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو

: رت فكان خبـاب بـن األ  " ،  وسمعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالقرآن  اوؤقرفقد 
 ،  صـانع النبـال  :  وسعد بن أبي وقاص ، الراعي للغنم  :وعبد اهللا بن مسعود ، الحداد 

، الحـالق  : الخادم ، وسلمان الفارسـي  : وبالل بن رباح ، الخياط : والزبير بن العوام 
 .٢" وعلي بن أبي طالب الذي سقى بالدالء على تمرات 

بة في معرفة الصـحابة  وسيرة ابن هشام مليئة بذكر هؤالء وغيرهم ، وفي أسد الغا
ـ البن األثير   نوالطبقات الكبرى البن سعد بيان شاف لذلك فقد تحدث كثير من العلماء ع

الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمسـاني    أبيمثل مهن في عصر الرسول ال
كان في عهد رسول اهللا صلى اهللا  على ماخريج الدالالت السمعية ت:  هالذي عدد في كتاب

   . عليه وسلم من الحرف والعماالت الشرعية
                                                 

ب الرجل وعمله بيده ، باب كسكتاب البيوع ، مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
 . ٧٣٠، ص  ٢، ج)  ١٩٦٦( رقم الحديث 

، ، مرجع سابق ربي اإلسالمي ، األصول والمبادئ الفكر التربوي الع" تعليم الصنائع : " ، السيد الشحات  حسن.  ٢
 . ١٦٣ص 

 



 

قـي ال يقربـه   زدهـر وب اقد  هفي عصوره األولى نجدفبنظرة إلى واقع العمل اإلسالمي 
 .ه ألنه لم تنتقص صنائعه ، وكان يمكن أن يحدث العكس لو قلت صنائع الخراب ،

تدور إال بتعدد المهن وتنوعها ، ومن ثم يمكن القول بأننا أمـام   إن عجلة الزمن ال
وفي ميدان ) الصناعة  الزراعة ، التجارة ،( استوفت أنظمتها في الميدان االقتصادي  مةأ

زدهر هذا المجتمع يوم فقه أبنـاؤه  اد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد العمران في عه
دينهم وتفاعلوا معه فتعددت حرفهم واعتمدوا على أنفسهم أكثر من اعتمادهم على غيرهم 

انصراف أبنائه عن المهن : ، بيد أن مجتمعنا اليوم أصيب في بنيانه بعوامل متعددة منها 
 .قافتهم واختلت أحوالهم واعتمادهم على الغير فغزيت ث

وفي هذا الفصل سيدور الحديث عن مالمح التربية المهنية في السنة النبويـة مـن   
خالل كتاب صحيح البخاري وذلك باستعراض األحاديث النبوية التي تدعوا إلـى العمـل   

تدعوا إليه من تربية مهنية وذلك مـن خـالل    المهني ودراستها ومناقشتها الستخالص ما
وغيرها ) الصناعة  –التجارة   -الزراعة  : (عمل المهني إلى عدة مجاالت منها تقسيم ال

 .األخرى المتعددة  تمن المجاال
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 المبحث األول

 في مجال الزراعة التربية المهنية في السنة النبويةمالمح 

 
   :يلي  بشأن الزراعة من أهمها ما ئمبادترسيخ عدة إلى لقد حرصت السنة النبوية 

 :الدعوة إلى الزراعة 

ألن الزراعة والغرس فيهما مادة الغـذاء  فاإلسالم يدعو إلى الزراعة ويحث عليها 
فيحث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسلمين على تعميـر األرض بـالزرع   ، لألحياء 

ـ  قال رسول اهللا : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال والنبات واألشجار ف  هصـلى اهللا علي
  .١)  همن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرض : ( وسلم

من مسلم يغرس  ما(:وسلم  هصلى اهللا عليقال رسول اهللا : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
 . ٢ ) ان أو بهيمة إال كان له به صدقةفيأكل منه طير أو إنس أو يزرع زرعاً غرساً

 .٣ "س والزرع والحض على عمارة األرض بالزراعة فضل الغر" يستنتج من الحديث و
ربـط الزراعـة وغـرس األشـجار     ه وسلم علي وهكذا نجد أن الرسول صلى اهللا

الذي يقـوم بـذلك   ه صدقة جارية يكتب أجرها للمسلم وزراعتها ورعايتها  باألجر وجعل
فهـم قـد   ن إيمان واقتناع  فكان في هذا حث قوي للمسلمين على االلتزام بهذه الدعوة ع

ـ   طتعلى ما يجنونه من منافع وفوائد عن تلك النباتات ثم ارتبتعرفوا بداية  نهم افـي أذه
اإلنسـان حاجاتـه   عالوة على أن األصل أن يشـبع  ،  باألجر والثواب في الدنيا واآلخرة

 .على ذلك  يه إذا كان قادراًونتاج سعه عمل المعيشية من ثمار
 
 

                                                 
ا كان أصحاب النبي باب م ، المزارعةكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٨٢٥، ص  ٢، ج)  ٢٢١٦( رقم الحديث ،  صلى اهللا عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
  ٨١٧، ص ٢،ج) ٢١٩٥( رقم الحديث ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه،  المزارعةكتاب المرجع السابق ، . ٢
هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٧٩ ي بشرح صحيح البخاري ،فتح البار: ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني .  ٣

 .  ٦ص ، ٥ج ،لبنان 
 



 

 :استصالح األراضي 
لعصـر الحـالي ب   على تعمير األرض فيما اصطلح عليه فـي ا  حث رسول اهللا" 

جعـل   يت أاأما التعبير الذي كان مستخدما هو إحياء األرض المو) استصالح األراضي(
  . ١"  للزراعة مهيأة لذلك ةاألرض الغير الصالح

ن أعمر أرضـا ليسـت   م (: وسلم  يهعن النبي صلى اهللا عل اعن عائشة رضي اهللا عنه
 . ٢ى بها عمر رضي اهللا عنه في خالفتهضق: قال عروة  ،أحق بها  أي )حق ألحد فهو أ

 : تنظيم الزراعة

وهي نوع من " المزارعة " وضع الرسول صلى اهللا علية وسلم نظاما للزراع ومنه 
التعاون بين العامل صاحب األرض على أن يكون للعامل الذي يقـوم بزراعـة األرض   

األدنـى أو حسـبما   ، لث  والربع أو األكثر من ذلك أنصيب مما يخرج منه كالنصف والث
مـن   هوسلم وعمل بها أصحاب هيتفقان  عليه والمزارعة عمل بها رسول اهللا صلى اهللا علي

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عامل خيبر  (بعده فقد أخبر عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه 
 . ٣ )زرع  وبشطر ما يخرج منها من ثمر أ

فقد أجـاز رسـول اهللا    .عنه  يهو منه ما انههو جائز ، وم لزراعة ماومن نظم ا
عن رافع بن خـديج قـال   ، فقد ثبت في الحديث يخرج من األرض  المزارعة بشطر ما

وسلم بما ينبت  هعهد النبي صلى اهللا علي على األرض يكرون كانوا أنهم: ( حدثني عماي 
النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك،  يستثنيه صاحب األرض فنهىيء ش على األربعاء أو

   . ٤) كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم  :فقلت لرافع 

                                                 
والنشر ، القاهرة ،  م ، دار الثقافة للطباعة١٩٨٣النبات والفالحة والري عند العرب ، : علي ، سعيد إسماعيل .  ١
 . ١٣٢ص

من أحيا أرضاً مواتاً ، باب  ، عةالمزاركتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢
 . ٨٢٣، ص  ٢، ج)  ٢٢١٠( رقم الحديث 

 . ٨٢٠، ص  ٢، ج)  ٢٢٠٣( رقم الحديث المزارعة بالشطر ونحوه ، باب  ، المزارعةكتاب المرجع السابق ، .  ٣
  ٨٢٦، ص  ٢، ج)  ٢٢٢٠( كراء األرض بالذهب والفضة ، رقم الحديثباب  ، المزارعةكتاب المرجع السابق ، .  ٤



 

 رافـع  عـن فعلى حين نهى رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم عن المزارعة الفاسدة  
 هـذه  فيقـول  ضهأر يكري أحدنا وكان حقال المدينة أهل أكثر كنا(  : قال عنه اهللا رضي
 .١) وسلم عليه اهللا صلى النبي فنهاهم ذه تخرج ولم ذه أخرجت فربما لك وهذه لي القطعة

وسلم نهى أن يكون للعامل في األرض الزراعية قـدرا   هاهللا علي ىأن الرسول صل : أي 
لمسـاحة  إذ ربما أنتجت األرض ولم تنتج هذه اا من مساحة األرض تكون غلتها له معينن

رسول اهللا نظما فـي   ع، لذا نهى رسول اهللا عن ذلك ، كما وضق على أخذ غلتها التي أتف
 . الري والمساقاة

حتى يبلغ تمـام نضـجه    هيتعهد هي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه و :والمساقاة في الشرع 
 . ه نظير جزء معلوم من ثمر

ليه وسلم اقسـم  قالت األنصار للنبي صلى اهللا ع( : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال و 
تكفونا المؤنة وتشرككم في الثمـرة ، قـالوا   :  فقالوا، ال : بيننا وبين إخواننا النخيل قال 

 .٢) سمعنا وأطعنا 
 .ترد إلى رسول اهللا ليحكم فيها ختالفات بين المزارعين المسلمين وكانت اال
ضرب  صر البيئة الزراعية حقال خصبا في مجاللقد وجدت السنة النبوية في عناو 

 : ما يلي ذلك في ، و األمثال وعقد التشبيهات ليتم للمسلمين إدراكها واستيعابها
 :النبات 

 :ضرب المثل في النبات في حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمر قال 
 كمثـل  مثلها شجرة الشجرة من إن(  فقال بجمار فأتي وسلم عليه اهللا صلى النبي عند كنا

 اهللا صـلى  النبي فقال،  فسكت القوم أصغر أنا فإذا النخلة هي أقول أن تفأرد) .  المسلم
 . ٣)  النخلة هي(  وسلم عليه

 

                                                 
ما يكره من الشروط باب  ، المزارعةكتاب ، المرجع السابق ، صحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٨٢١، ص  ٢، ج)  ٢٢٠٧( رقم الحديث في المزارعة ، 
  ٨١٩ص ، ٢،ج) ٢٢٠٠( ، رقم الحديث اكفني مؤنة النخل وغيره:لإذا قاباب  ، المزارعةكتاب المرجع السابق ، .  ٢
 . ٣٩، ص  ١، ج)  ٧٢( رقم الحديث الفهم في العلم ، باب  ، العلمكتاب المرجع السابق ، .  ٣
 



 

 :  المـاء 
 عـن  موسى أبي عن: ضرب رسول اهللا األمثال وعقد التشبيهات بالماء ومن ذلك 

 لكثيرا الغيث كمثل والعلم الهدى من به اهللا بعثني ما مثل:  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي
 أجـادب  منها وكانت الكثير والعشب الكأل فأنبتت الماء قبلت نقية منها فكان أرضا أصاب
 إنمـا  أخرى طائفة منها وأصابت وزرعوا وسقوا فشربوا الناس بها اهللا فنفع الماء أمسكت

 فعلم به اهللا بعثني ما ونفعه اهللا دين في فقه من مثل فذلك كأل تنبت وال ماء تمسك ال عانيق
  .١)  به أرسلت الذي اهللا هدي يقبل ولم رأسا بذلك يرفع لم من ومثل موعل

:األرض   
يهات  ومن أمثلة التربية اإلسالمية األرض في ضرب األمثال وعقد التشب استخدمت

استخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   الحديث السابق حيث : الشريف ذلك في الحديث 
والسـنة   رجات الناس في االنتفاع بـالقرآن الكـريم  أنواع التربية في تصوير اختالف د

  . النبوية
 :الهواء 

ومن األحاديث النبوية التي عقد فيها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تشبيها بالريح 
 وكـان  الناس أجود وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان(  :ابن عباس  هقال ما: والهواء 

 فيدارسه رمضان من ليلة كل في يلقاه وكان جبريل يلقاه حين رمضان في يكون ما أجود
 .٢)  المرسلة الريح من بالخير أجود وسلم عليه اهللا صلى اهللا فلرسول القرآن

 
 
 
 
 

                                                 
رقم فضل من علم وعلم ، باب  ، العلمكتاب ، المرجع السابق ، صحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٤٢، ص  ١، ج)  ٧٩( الحديث 
 . ٦، ص  ١، ج)  ٦( رقم الحديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا ، باب  ، المرجع السابق ، بدء الوحي.  ٢
 



 

 المبحث الثاني

 في مجال التجارة التربية المهنية في السنة النبويةمالمح 

 

 :ة زالبزا

  . ١" ة زبائع البز حرفته البزا ، الثياب: البز " 
واشتهرت اليمن بتصـدير أفخـر أنـواع    "ة زالعرب قبل اإلسالم حرفه البزاعرف 

الثياب إلى الحجاز والى أماكن أخرى ،وكانت الحكومة حين إذا تحتكـر تجـارة البـز     
الدولة بيع السلع الرائجة المهمـة مثـل    روكانت تنتهج في خطتها االقتصادية نهج احتكا

 .٢" تجارة البز
كـان   فقد رسول اهللا  فكانوا يتاجرون بالثياب ةصحاب بهذه الحرفة بعض نيوقد ع

كما كان محمد بن ، ا وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف زبكر الصديق بزاوبأ
  .٣ " اًزسيرين بزا
 : الصرافة

عن عمرو بن دينار وعـامر بـن   ف، كان صحابة رسول اهللا يتجرون في الصرف 
بن عازب وزيد بن األرقـم عـن   ألت البراء س: (  مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول

عـن  اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فسـألناه    كنا تاجرين على عهد رسول :  الصرف فقاال
  .٤) فال يصلح  ساءن كان نإس وأإن كان يد بيد فال ب :الصرف فقال 

                                                 
 .  ٥٤، ص ١ج ،م ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٦٠المعجم الوسيط ، : واخرون  إبراهيم، مصطفى .  ١
 هـ ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، العراق ،١٣٧٨ -هـ ١٣٩٨ تاريخ العرب قبل االسالم ،:  جواد، علي .  ٢
 . ٧٠ص ، ٨ج
هـ ، المؤسسة الجامعية للدراسات ١٤٠٢الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي ، :  واضح، الصمد .  ٣

 . ٣٩التوزيع ، بيروت ، لبنان ، صوالنشر و
رقم التجارة في البر ، باب  ، البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٤

 . ٧٢٦، ص  ٢، ج)  ١٩٥٥( الحديث 



 

من صرف السلعة بسلعة من جنسها  هيحذر أصحابعليه وكان صلوات اهللا وسالمه 
 وسلم  هن رسول اهللا صلى اهللا عليأه سعيد الخدري رضي اهللا عن يأبعن ، فإال مثال بمثل 

بعـض وال تبيعـوا    ىمثال بمثل وال تشفوا بعضها عل إالتبيعوا الذهب بالذهب  ال( : قال 
 .١) تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز مثال بمثل وال إالبالورق  قالور

وتعاملوا أيضا بالنقود األجنبية الصرف عرفوا  ئلااألون مما تقدم نستنج إن المسلمي
وقد عمل بها أصحاب رسول اهللا صـلى   ،بضوابط وقد أباح الشرع الشريف تلك التجارة 

 . وسلم عليه اهللا
 : الكيالة والوزانة

ـ ٢" ، وذلك قبل اإلسالم بأمد  البيزنطييناألوزان من  نأخذ الجاهليو"  أتـى   ا، ولم
صـلى  ، وكان رسول اهللا  صفات األشياء دن تتحدأيكال كل شي ون على أاإلسالم حض 
  .ه يكيل بنفسه لآلخرين ويرجح إذا كان لهم حق علياهللا عليه وسلم 

عن عثمان رضـي  : يأمر بالكيل في البيع والشراء  هعليوسالمه وكان صلوات اهللا 
،  ٣) ابتعـت فاكتـل    إذا بعت فكل وإذا(  : اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له

  .٤ "خذ ال يزيد وال ينقص أإذا أعطى و أي: وإذا ابتعت فاستوف  فأوفإذا بعت "  :بمعنى
وسلم وقد وضع رسـول اهللا   هكان الطعام يباع في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليو 

 ن يبيعه مسـتوفياً ألتزام بها ، وهي كيل هذا الطعام وأساسيات وجب على بائع الطعام اإل
 .   ٥ )من ابتاع طعاماً فال يبعه حتى يستوفيه ( :قول رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم في

                                                 
رقم بيع الفضة بالفضة ، باب  ، البيوعكتاب ، المرجع السابق ، صحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري  . ١

 . ٧٦١، ص  ٢، ج)  ٢٠٦٨( الحديث 
 .  ٤١١ص ، ٨تاريخ العرب قبل اإلسالم ، مرجع سابق ، ج: ، جواد علي .  ٢

 الكيل على البائع والمعطي ،باب  ، البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيلالبخاري .  ٣
 . ٧٤٧، ص  ٢ج
 . ٤٠٤، ص ٤ج فتح الباري بشرح صحيح البخارى ، مرجع سابق ،:  ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني.  ٤
الكيل على البائع والمعطي ،  باب ، البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٥

 . ٧٤٧، ص  ٢ج،  ) ٢٠٦٨(   رقم الحديث 



 

نه مطالب أفال شك  مهذه األساسيات في تجارته للطعا لتزاماب وإذا كان المسلم مطالباً
ينأى بها عن وقوع  دقيقاً بين البائع والمشترى ولتحديد السلعة تحديداً ختالفاتاالبها لمنع 
  . ين المسلمين حولهاالخالف ب

يعملون في بيع التمر إذ كان مادة أساسية للغذاء وكـان   ئلااألوكان المسلمون وقد 
البـر   (الصالة والسالم يضع توجيهاته للبائعين فيقول صلى اهللا عليه وسلم  هالرسول علي

 .١) هاءهاء و إالهاء وهاء والتمر بالتمر ربا  إالبالبر ربا هاء وهاء والشعير بالشعر ربا 
من أين هذا ؟  (فقال له النبي  : يبتمر برنل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ولقد جاء بال

ـ   يقال بالل كان عند  هتمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صـلى اهللا علي
أوه أوه عين الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشترى فبـع  : فقال النبي عن ذلك  :وسلم 
  .٢)  هب ثم اشتر آخربيع بالتمر 

بالـدراهم  حالل البعيد عن الربا وجعل بيعه وهكذا ربط الرسول بيع التمر باألجر ال
 .أو بالمقايضة بشرط أن يكون البيع بالمثل 

 :تجارة المسك والطيب 

عرف العرب قبل اإلسالم تجارة الطيب  وكان من أهم المواد التـي تـاجر بهـا    " 
ره إلى خارج المنطقة العربية الجنوبية إلى بـالد الشـام   العرب الجنوبيون تاجروا بتصد

والعراق ، وتاجروا به في أسواق اليمن وفي الحجاز ومواضع أخرى من جزيرة  رومص
  . ٣ "العرب 

                                                 
رقم بيع التمر بالتمر ، باب  ، البيوعكتاب ، المرجع السابق ، صحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٧٦٠، ص  ٢ج،  ) ٢٠٦٢( الحديث 
،  ٢ج،  ) ٢١٨٨( رقم الحديث ئا فاسدا فبيعه مردود ، إذا باع الوكيل شيباب  ، الوكالةكتاب المرجع السابق ، .  ٢

 . ٨١٣ص 

 . ٩٢، ص ٨ج تاريخ العرب قبل اإلسالم ، مرجع سابق ،:  ، جواد يعل.  ٣



 

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب  : (وقد قال صلى اهللا علية وسلم 
تجد ريحه وكير الحـداد   وأتشتريه يعدمك من صاحب المسك إما  المسك وكير الحداد ال

 . ١) خبيثة  تجد منه ريحاًأو ك أو ثوبك دنيحرق ب
كان يباع في عهد النبي صلى  هألن هنستدل من هذا الحديث على طهارة المسك وجواز بيع

 . يرد الطيب  ال وسلم هصلى اهللا علي وكان النبي وسلم ، هاهللا علي
 : تجارة الماشية 
عراب بصـفة  ثر كبير في حياة جزيرة العرب وفي حياة األية ألتجارة الماشلقد كان 

سا من أسالم لم يرى بتى اإلأوحينما م الماشية وقد كان العرب يبتاعون فيما بينه، خاصة 
كان يمارس هـذه المهنـة    إذ في ذلك ةوقد كان رسول اهللا القدو، اشتغال المسلمين بذلك 

مـن   الًمج ه وسلمصلى اهللا علي يرى النباشت( عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال  ،بنفسه 
 .٢ )عمر 

ن النبي صلى أ: ( رضي اهللا عنه عن عروة سول اهللا يقتدون به ، ن صحابة روكا
حدهما بـدينار ،  أيشترى به شاة فاشترى له به شاتين ، فباع  ديناراً هأعطااهللا عليه وسلم 

   .٣ )ى التراب لربح فيه له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترا وجاء بدينار وشاة فدع
 
 
 

 

 

                                                 
السهولة والسماحة في الشراء باب  ، البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٧٤١، ص  ٢ج،  ) ١٩٩٥( رقم الحديث والبيع ، 
 ٧٣٨، ص ٢،ج) ٢٠٠٩( السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، رقم الحديثباب  ، البيوعكتاب المرجع السابق ، .  ٢
 . ١٣٣٢، ص  ٣ج،  ) ٣٤٤٣( رقم الحديث  ، المناقبكتاب المرجع السابق ، .  ٣
 



 

 المبحث الثالث

 في مجال الصناعة التربية المهنية في السنة النبويةمالمح 

 :دباغة الجلود 

واشتهرت اليمن بدباغـة   وقد عرف العرب قبل اإلسالم دباغة الجلود" 
الجلود واالستفادة منها في أغراض صناعية وتصدير الجلود إلى أماكن أخرى 

رب وال تزال اليمن تضـع الجلـود علـى الطريقـة القديمـة      من جزيرة الع
وتصديرها للخارج وقد اشتهرت مكة في السالم بدبغ الجلود كذلك جلود البقر 
والجمال والغزالن ،وكانت الدباغة حرفة أكثر أهل الطائف يدبغون بصـوره  

 ندم الثقيل المليح والواقع إن اعتماد العرب الجاهلين على الجلود كاخاصة األ
الخشب والحديد واألشياء  لديهم وأسهل في العمل من متيسرةكبير ألنها كانت 

دم في ذلك الوقت ذات شأن عند وكانت هذه الحرفة حرفة دباغة األ ،األخرى 
 .١ "القوم 

ومن أهم المواد المصنوعة من الجلود الدالء والقرب والنعال والبسـاط ومـواد أخـرى    
 .تستخدم في البيت 
هال استمتعتم بإهابهـا   ( : االنتفاع من الجلود حين مر بشاة ميتة فقالباهللا وقد أمر رسول 

 .٢) ميتة ، قال إنما حرم أكلها  إنهاقالوا 
وكانت الجلود ذات شان عظيم في العالم اإلسالمي األول وقد دخلت فـي صـناعة   

ليـه  اهللا ع ىبعثني النبي صـل ( : عن علي رضي اهللا عنه قال ، وبيوت األعراب  مالخيا
 ، ٣ )فقسمت جاللها وجلودهـا   وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني

 .ن كبير أفال يقسم الجلد إال إذ كان ذا ش
                                                 

 . ١٥٣ص  ، ٨ج، مرجع سابق ، تاريخ العرب قبل اإلسالم :  ي ، جوادعل.  ١
شراء المملوك من الحربي باب  ، البيوعكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢

 ٧٧٤، ص  ٢ج،  ) ٢١٠٨( رقم الحديث وهبته وعتقه ، 
 ٦١٣، ص  ٢ج،  ) ١٦٢٩( رقم الحديث ال يعطى الجزار من الهدي شيئا ، باب  ، الحجكتاب المرجع السابق ، .  ٣



 

 :األحذية صناعة 

عرف العرب األولون صناعة األحذية وكانوا يصنعونها من الجلود ومـن أشـهر   " 
بنتاج النعال المشعرة كمـا   مراكز صناعة الجلود مدينة صنعاء التي عرفت بالتي عرفت

لنعلين والخفين فـي  وقد ورد لفظ ا،  ١"  يمنعل حضر: ت حضرموت بنعالها فقيل عرف
مما يدل على امتداد وجودة حرفة األحذية في عهد رسـول اهللا صـلى اهللا   أحاديث كثيرة 

  . وسلم هعلي
نه أ(  وسلم هوقاص عن النبي صلى اهللا علي أبيد بن يعن سعومن هذه األحاديث ، 

 . ٢) مسح على  الخفين 
عليه وسلم فـي سـفر    كنت مع النبي صلى اهللا: ( قال  أبيهوعن عروة ابن المغيرة عن 

واخبرنـا  ،  ٣) دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما : خفيه فقال فاهويت ألنزع 
وسـلم   النبي صلى اهللا عليـه  نأكا: نس بن مالك ألت أس( : ابو مسلمة سعد بن زيد قال 

 . ٤) نعم : قال  ؟ يصلي في نعليه
علـى حـد   المسلمين الجاهليين وإن صناعة األحذية كانت حرفة مهمة عند العرب 

في جزيرة العرب ، وهي صناعة تقوم على أساس  ةوقد اشتهرت بها أماكن متعدد .سواء 
فـي تلـك   وبرعوا فيها لالستفادة منها التي عمل بها المسلمون دباغة الجلود وإصالحها 

 .الحرفة 
 :النساجة 

اشتهرت صناعة البسط فـي جزيـرة    وقد "العرب الجاهلون صناعة النسيج  عرف
ومن شعر المـاعز ويشـتغل    األصوافعديدة منها وهي تنسج من  أنواعالعرب وهناك 

 . ٥ ) "ي قراالعب (و)  العبقري( بنسيجها النساء والرجال وقد اشتهرت بعضها باسم 
                                                 

 . ٢٣٢، صمرجع سابق  ،الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي : ، واضح صمد ال.  ١

رقم المسح على الخفين ، باب  ، الوضوءكتاب مرجع سابق ،  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢
 . ٨٤، ص  ١ج،  )١٩٩(لحديث ا

 ٨٥، ص  ١ج،  ) ٢٠٣( رقم الحديث وهما طاهرتين ،  إذا أدخل رجليهباب  ، الوضوءكتاب المرجع السابق ، .  ٣

 . ١٥١، ص  ١ج،  ) ٣٧٩( رقم الحديث الصالة في النعال ، باب  ، الصالةكتاب المرجع السابق ، .  ٤
 . ٢٧٦ص،  ٨ج مرجع سابق ،، تاريخ العرب قبل االسالم : ، جواد علي .  ٥



 

فن النسيج وعملوا به وكانوا يهدون رسول اهللا مـن   األوائلون وقد احترف المسلم
 :قـال   -، ببـردة   امـرأة جاءت ( :  عنه قال عن سهل بن سعيد رضي اهللا، منتجاتهم 
رسـول   يا: قالت  –الشملة منسوجة من حاشيتها  يه ،نعم : ما البردة ؟ فقيل له  أتدرون

 هنهـا ازار إلينـا و إليها وخرج إ محتاجاً النبيخذها أنسجت هذه بيدي اكسوكها ، ف ينإاهللا 
ـ ، نعم :  فقال، اهللا اكسينيها ل رسو يا :فقال رجل من القوم   هفجلس النبي صلى اهللا علي

ـ أ ما: فقال له القوم . ليه إبها  أرسلوسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم  لتها أحسنت س
موت ، أيوم  يلتكون كفن الإلته أسواهللا ما : ، فقال الرجل  يرد سائالً ياه لقد عرفت انه الإ

 .١" فكانت كفنه ، قال سهيل 
صلى اهللا عليه  للنبي هادتهأوفقد نسجت بردة صناعة نافعة  أتقنتمسلمة  امرأةإنها 

وكانـت   تناسبهاالصناعة التي كانت تعمل في المسلمة ة أالمر أن ذلك ويستفاد من وسلم ،
  .تتقنها 

 

 :الخياطة 

 اإلسالماليمن عند ظهور وقد اشتهرت "  الجاهليي العصر عرف العرب الخياطة ف
نحاء جزيرة أمختلف  إلىب والثيا األقمشةمن  ةنواعا عديدأوالحياكة وقد صدرت بالنسيج 
 .العرب 

ـ   ئل مهنة الخياطة في زمن رسول اهللاوولقد مارس المسلمون األ  هصـلى اهللا علي
دعا رسـول   ن خياطاًأ ( :عنه  قال  رضي اهللا نس بن مالكأن أوسلم وقد ورد في السنة 

لـى ذلـك   إفذهبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   :قال ابن مالك  هاهللا لطعام صنع
يـت  أفر، لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديـد  إالطعام فقرب 
 .٢) ذ الدباء من يومئ أحبزل أفلم  :القصعة قال  يباء من حوالدالنبي يتتبع ال

                                                                                                                                                         
  

،  ١ج،  )١٢١٨(لحديث رقم ا ، الجنائز كتابجع سابق ، مر صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
 . ٤٢٩ص 

 . ٧٣٧، ص  ٢ج،  )١٩٨٦(لحديث رقم ا ، البيوع كتابمرجع السابق ، ال.  ٢



 

  .١" دباءة : والواحدة . والمد القرع : والدباء بضم الدال وتشديد الباء " 
 .٢" اللحم  : والقديد ، الشق طويال : د والق" 

ال يلـبس  : قـال  يلـبس المحـرم ؟    ما هلأن رجال سأ( وسلم  هوعن النبي صلى اهللا علي
م لو الزعفران فان ألورس ا هوال السراويل وال البرنس وال ثوبا مس ةالقميص وال العمام

 ) .يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين 
لتغيـر حالتهـا مـن     ةمتعدد ةكيحياتخصصات  إلىالمالبس المذكورة تحتاج وهذه 

في  ةمما يدل على وجود حياكة المالبس المختلفت بها يسم التي األسماءلى تلك إالقماش  
 . عليه وسلم زمن رسول اهللا صلى اهللا

 : صناعة الحبال
رسها العـرب فـي الجاهليـة    معروفة منذ القدم وقد ما) العقال(إن صناعة الحبال 

أنا  : (واإلسالم فلقد كانت حرفة لعائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم وعنها أنها قالت 
يه ثم بعـث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول اهللا بيد يفتلت قالئد هد

ـ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيء أحله اهللا له حتـى ن  ىفلم يحرم عل يبها مع أب ر ح
    .٣) ي الهد

ولم تقتصر صناعة الحبال على تقليد الغنم فقط وإنما كانت تستخدم في أشياء عديدة 
دخل النبي صلى اهللا عليه وسلم فـإذا بحبـل   ( :  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ،
، حبل زينب فإذا فتـرت تعلقـت    :فقالوا  :هذا الحبل  ما: فقال : مدودة بين الساريتين م

 .٤) ليقعد فقال النبي ال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر ف
 

 

 
                                                 

 . ١٨٩ ص مرجع سابق ، مختار الصحاح ،: ، محمد بن أبي بكر  يالراز.  ١
  . ٢٥٣، صسابق المرجع ال.  ٢
ص ،٢ج،)٢١٩٢(لحديث،رقم ا مرجع سابق ، كتاب لوكالة البخاري ،صحيح : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٣

٨١٤ 

 . ٣٨٦، ص  ١ج،  )١٠٩٩(لحديث رقم ا ، المرجع السابق ، أبواب التهجد.  ٤



 

 :الصباغة 

عرف العرب قبل اإلسالم عادة صبغ الثياب فقد وجد لديهم نوع من البسط يقـال  "  
 .١ " اغ والنقوش وعبقر قرية باليمناألصب منالبسط  يوه ) يالعبقر( له 

بعد اإلسالم واستخدم المسلمون المالبس المصبوغة ويتضح ذلك  المهنةوظلت هذه 
خـر أن  ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآل(  : من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . ٢)  وب عصبإال ث مصبوغاً تكتحل وال تلبس ثوباً تحد فوق ثالث إال على زوج فإنها ال
نهى النبي صـلى اهللا  ( :  لاكما ورد ذكر الصباغة في حديث ابن عمر رضي اهللا عنه ق

  . ٣) بورس أو بزعفران  مصبوغاً عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوباً
 .صبغ الثياب وقد استخدموها إن الواضح في الحديث أن المسلمين قد مارسوا 

 : ةالنجار

 . ، ونجارة السفن نجارة عامة،  تنقسم النجارة إلى قسمين
 :النجارة العامة 

واستعملوا الخشب في أعمال البناء في اليمن في  ةعرف العرب قبل اإلسالم النجار" 
هـذه   قلـت ثم انت، ومن  ٤ "التسقيف والشبابيك والساللم والجدران وغيرها من األعمال 

 .عامة في أعمال العمارة بصفة  ة إلى المسلمين فأدخلوهاالمهن
عن أبي حازم أتى رجال إلـى   ،وقد ثبت أن رسول اهللا أمر أن يعمل منبره من الخشب 

 -:  فقال صلى اهللا عليه وسلم إلى فالنة بعث رسول اهللا( :  سعد يسألونه عن المنبر فقال
ـ اجلس عليها إذا كل اأن مري غالمك النجار أن يعمل لي أعواد –امرأة سماها سهيل  ت م

                                                 
  . ٤٠مرجع سابق ، ص، في العصر الجاهلي الصناعات والحرف عند العرب : مد ، واضح الص.  ١

،  ٥ج،  ) ٥٠٢٨( لحديث رقم ا ، مرجع سابق ، كتاب الطالق ، صحيح البخاري: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢
 . ٢٠٤٣ص 

 . ٢١٩٨، ص  ٥ج،  ) ٥٥٠٩( لحديث رقم ا ، المرجع السابق ، كتاب اللباس.  ٣
 . ٢٧٧، ص ٨تاريخ العرب قبل اإلسالم ، مرجع سابق ، ج: ، جواد علي . ٤



 

 بها فأمر بها رفاء الغابة  ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول اهللاطا من فأمرته بعمله. الناس 
 .١) ه فوضعت فجلس علي

بين المسلمين وأنهـم   المهنة دليل على انتشار" النجار: غالمك  يمرقول رسول اهللا في 
ـ  ،  وكانوا يمارسون تلك المهنة كيستخدمون الخشب في صناعة األرائ اكانو "  هوفي قول

 .دليل على استغالل الخامات المتوفرة في البيئة " ة من طرفاء الغاب
 : نجارة السفن 

عرف العرب قبل اإلسالم صناعة السفن وكانوا يصنعون سفنهم في مواقع متعـددة   
 *المتيسر لديهم والسـاج  يوكانوا يستخدمون الخشب المحلعربية من سواحل الجزيرة ال

  . خرىستوردة األالم ةاب القوية الصلدشخبعض األمن و، المستورد 
، ومما يـدل علـى اسـتخدامهم     نصناعة السفوكان المسلمون يستخدمون األخشاب في 

بلغنا مخرج الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  ( :  موسى رضي اهللا عنه قال ابأ" للسفن أن 
بـردة   أبـي حـدهم  أ  - أنا أصغرهم - وإخواننا أ هليإونحن باليمن فخرجنا مهاجرين 

 وخمسين رجالً اثنينثة وخمسين أو في ثال :ما قال إبضع و: ما قال إ و رهم ،أبخر واآل
بي طالب أفوافقنا جعفر بن ، لى النجاشي بالحبشة إمن قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا 

وكـان  ، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا  النبي صلى اهللا عليه وسلم حين افتتح خيبر 
  .٢) سبقناكم بالهجرة   - هل السفينةيعني أل –ناس من الناس يقولون لنا أ

ها في صـيد السـمك   لستعمان تخصصوا بصنع القوارب والسفن النجارو" وهناك  
تكون هـذه الصـناعة قـد     أنومن المفروض للتجارة البحرية والنقل  األنهارووالبحار 

تكـون   أن الداخل فال يمكـن ي ف أماة انتشرت في السواحل البحرية لشبه الجزيرة العربي

                                                 
،  ٢ج،  ) ١٩٨٨( لحديث رقم ا ، ، كتاب البيوعمرجع سابق  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيلالبخاري . ١

 . ٧٣٨ص 
 . ب وأنفسها في صناعة السفن وهو خشب مقاوم صلب وجد في الهندامن أثمن األخش: الساج * 
،  ٤ج،  ) ٣٩٩٠( لحديث رقم ا ،مرجع سابق ، كتاب المغازي  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢

 . ١٥٤٦ص 



 

ق اشرت فـي العـر  تالصالحة للمالحة البحرية وربما تكون ان األنهارمتوفرة لعدم وجود 
 .١" ستخدام القوارب الصغيرة الوجود نهر دجلة والفرات حيث يمكن 

لـى  إمن بيان عن البحر جعل الشوق في قلوب المسلمين  ماإلسالورد في  ن ماإ"  
وفـتح  عـداء  يل الحربية لمقاتلـة األ ساطاألوبناء ركوب البحر والتجول في المحيطات 

وسـفن  ومواضع بناء السفن لمد المسلمين بالسـفن الحربيـة     يل وإنشاء المراسحالسوا
 .٢ "التجارة على حد سواء 

 

 :الصياغة 

المستخرجة من البحر واستفادوا منها وكان هنـاك مـن    يتحلى الجاهليون بالحل" 
لشكل المرغوب فيها وتهذيب الخرز واألصداف يحترف حرفة صقل هذه الحلية وإعطائها ا

صالحة لالستعمال وقد كان الصاغة يساهمون في هذه  نالمستخرجة من البحر وثقبها لتكو
 .٣"  يالقلع الحرفة بإدخالها في الزينة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الرصاص

عـادن  والفضة مـن الم  ، نه الرصاص شديد البياضإف: وأما الرصاص القلعي "  
 .٤" ي ونقود المشهورة والمعروفة في اليمن ومن هذا المعدن صنعت حل

أي غضاضة في العمل في تلك الحرفة ويذكر أن أتى اإلسالم لم يجد الصحابة  اولم
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى اهللا ( : قال كرم اهللا وجهه  علياً

فاطمة بنت رسول اهللا صـلى  بي تنما أردت إن ابمن الخمس فل شارفاً يعليه وسلم أعطان
من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن  اهللا عليه وسلم واعدت رجال صواغاً

 .٥) ي أبيعه من الصواغين واستعين به في وليمة عرس
  .كان ذلك في زمن رسول اهللا واقره مع العلم به فيكون كالنص على جوازه 

                                                 
 . ٥٤ص ،مرجع سابق الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي ، : اضح ، والصمد .  ١

 . ١٠٨ص ، ٨ج ، مرجع سابق ، تاريخ العرب قبل االسالم: ، جواد  علي.  ٢
   . ١٠٩، ص  ٨سابق ، جالمرجع ال.  ٣
 . ١٣٩، ص ٨المرجع السابق ، ج.  ٤

، ٢ج،  ) ١٩٨٣( لحديث رقم ا ،ابق ، كتاب البيوع مرجع س صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٥
 . ٧٣٦ص 



 

الصياغة كانت حرفة موجودة زمن الرسول ، وكانت نساء  ويتضح من الحديث أن
أن الرسـول  ( ومما يدل على ذلك ي من المعادن المختلفة ، المسلمين يلبسن القرط والحل

خرج ومعه بالل فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى 
 .١ )طرف ثوبه  فيالقرط والخاتم ، وبالل يأخذ 

 : )الحفر على المعادن( ة النقاش
سـمعت  : عرف المسلمون األوائل كيفية النحت والنقش على المعادن عن قتادة قال 

لما أراد النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل  ( :رضي اهللا عنه يقول  نسأ
ـ    مختوما فاتخذ خاتماً أن يمونن كتابا إال ؤأنهم ال يقر: له  ى من فضة فكـأني انظـر إل

 .٢) بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول اهللا 
 .يستدل من الحديث أن المسلمين عرفوا حرفة الرسم والنقش على المعادن و 

 : الحدادة 

لقد دفعت حاجة اإلنسان إلى المعادن الستخراجها واستخدامها في أمورهم الحياتية " 
ا إلى أشياء نافعة لـذلك  من حربية وزراعية ومنزلية فانصرف إلى االشتغال بها لتحويله

ظهرت عملية التنقيب عن المعادن وظهرت صناعة الحدادة وأمثالها فعمد اإلنسـان إلـى   
المعادن إليجـاد  استخالصها من المادة القريبة المختلطة بها كما اشتغل الصناع في خلط 

 .٣"  أنواع جديدة منها
كنت  (عن خباب قال ، فوقد مارس الحدادة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال أعطيـك   :فقال  ،بن وائل دين فأتيته أتقاضاه اعلى العاص الجاهلية وكان لي  قينا في
: ال أكفر حتى يميتك اهللا ثم تبعث ، قال : فقلت ، حتى تكفر بمحمد صلى اهللا عليه وسلم 

ي كَفَـر بِآياتنـا   أَفَرأَيْـت الَّـذ   : فنزلت ، فسأوتى ماال وولدا فأقضيك وأبعث دعني حتى أموت 

                                                 
 ٤٩، ص١ج،) ٩٨( لحديثرقم ا ،المرجع السابق ، كتاب العلم  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري  . ١

 . ١٠٧٤، ص ٣ج،  ) ٢٧٨٠( لحديث رقم ا ،المرجع السابق ، كتاب الجهاد والسير .  ٢
 . ١٠٥ات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي ، مرجع سابق ، صالصناع: ، واضح الصمد .  ٣



 

 .١)  )٧٧آية:مريمسورة (  وقَالَ لَأُوتَين ماالً وولَداً
 .٢" ، والقين أيضا الحداد القين الذي يصلح األسنة: لزجاج ل ااوق، الحداد : صل القين أو"
  

 :  صناعة النقود 
كـانوا  األجنبيـة و إن العرب قبل اإلسالم كانوا يتعاملون بالنقود المحليـة وكـذلك   

قـر  أسكت من ذهب وأخرى من فضة ومعادن أخرى فلما جاء اإلسـالم  يستعملون نقودا 
وقد ورد ذكر الدينار والدرهم واألوقية في كثير مـن أحاديـث   ، بتلك المتعامالت النقدية 

النقود في العهد اإلسالمي األول   ةصناع مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما يدل على قيا
 :إلى البعض منها  ارةباإلش وسنكتفي

 : واقي األ
كاتبت أهلي على تسع : بريرة فقالت جاءتني : ( قالت  ائشة رضي اهللا عنهعن عاف

ويكون والؤك لـي  أهلك أن أعدها لهم إن أحب : فقلت  أواق في كل عام وقيه فأعينيني ،
 . ٣)  فعلت

 : الدرهم 
استعمل رجـال مـن   ( وسلم  هعن أبى هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي

أكل تمر خيبر هكـذا ؟  :  وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه *ه بتمر جنيبءاخيبر فج
فقال  ،إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثالثة : ال واهللا يا رسول اهللا : قال 

 .٤)  هم جنيباًادراهم ثم ابتع بالدرالب *ال تفعل بع الجمع :الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
، ٢ج،  ) ١٩٨٥( لحديث رقم ا ،مرجع سابق ، كتاب البيوع  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٧٣٦ص 

 . ٣٧٢، ص ٤فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، مرجع سابق ، ج: ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني .  ٢

، ٢ج،  ) ٢٠٦٠( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب البيوع  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٣
 . ٧٥٩ص 
 .نوع جيد من أنواع التمر : جنيب * 
 .الرديء أو الخليط من التمر : الجمع * 
 . ٧٦٧، ص ٢ج،  ) ٢٠٨٩( لحديث رقم ا ،المرجع السابق ، كتاب البيوع .  ٤



 

 : الدينار 
إال بالدينار  هوال يباع منيطيب نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حتى ( 

  .١ )والدرهم إال العرايا 
ن األوائل عرفوا صناعة سك النقود وتعاملوا أيضا بالنقود يمما تقدم نستنج أن المسلم

 .بأنواعها والفلوس والدرهم  رينااألجنبية وتبايعوا باألوزان منها واستعملوا الد
 

 : البناء والعمارة 

هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضاري وأقدمها وهى معرفة العمل في اتخاذ " 
 . ٢ " البيوت والمنازل

عرف العرب الجاهليون في البناء والعمارة والنحت في مناطق مختلفة مـن الجزيـرة   " 
اد المساعدة التي تدخل في إنشاء العمارات مثـل  العربية حيث تتوفر موطن الحجر والمو
 .٣" الجبس ونحوه وحيث مواطن الحضارة 

لفن العمارة أن كانوا يذيبون الرصاص في اليمن ويضـعونه فـي    إتقانهمولقد بلغ من " 
أساس األبنية الضخمة وفي الجدران كما نقر أحيانا في أواسط الرخام لتكون لها سند وقوة 

  .٤ "فال تسقط 
لواقع أن البناء والعمارة بدأت مع أولى خطوات اإلنسان على األرض فهي قديمة وا

 يروالطويـل  سها األنبياء والمرسلون ففي حديث رفع قواعد البيت العتيق رجدا ، وقد ما
إلى وأشار  هاهنا بيتاً يبناأن  مرنيأن اهللا إ ( :بنه إسماعيل أن إبراهيم علية السالم قال ال

إسماعيل يأتي  جعلفعند ذلك رفعا القواعد من البيت ف: ما حولها ، قال كمة مرتفعة على أ

                                                 
، ٢ج،  ) ٢٠٧٧( لحديث رقم ا ، البيوعالمرجع السابق ، كتاب  صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل اري البخ.  ١

 . ٧٦٤ص 
  . ٤٠٦، ص م ، دار القلم ، بيروت ، لبنان١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦المقدمة ، : ، عبدالرحمن بن خلدون ا.  ٢

 . ٢٥٣، مرجع سابق ، صالصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي : ، واضح الصمد .  ٣

  ٢٨٦المرجع السابق ، ص.  ٤



 

وهو ه هيم  يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليابرإ بالحجارة و
  .١) نك أنت السميع العليمإربنا تقبل منا : إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقوالن و يبني 

 .  من العمل في البناء ومشاركة أصحابهى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلولم يستح 
وقد كان صحابة رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم يعملون بالبناء ، فقد كان ابن عمر 

رأيتني مع النبي صلى اهللا عليه وسلم بنيت  (وعنه أنه قال  رضي اهللا عنه يحترف البناء،
 .٢) أعانني عليه أحد من خلق اهللا  بيدي بيتاً يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما

مما تقدم يتبين لنا أن المسلمين قد برعوا في البناء والتشييد ، كما استخدموا أنواعـاً  
 . من مادة البناء مابين حجارة منقوشة وحجارة غير منقوشة باإلضافة إلى اللبنات

 :صناعة الحصير 

النخيل وقـد عمـل بتلـك     صنع المسلمون األوائل الحصير والقفاف وغيرها من سعف 
الحرفة بعض صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كانت حرفة سـلمان الفارسـي   

أحب أن أعيش من عمل يدي رغمـا  :  وهو أمير في المدائن فكان يعيش بها وكان يقول
 . عن راتبه

فقد قالت عائشـة رضـي اهللا    صلى اهللا عليه وسلم واستخدم الحصير كمصلى لرسول اهللا
فثاب إليـه نـاس    لكان للنبي عليه السالم حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه باللي : (نها ع

 .٣ )فصلوا وراءه 
 :   صناعة السرج 
لى صناعة السرج ولقد عرفـت  إالمسلمون  ألذلك لج ضاءة ليالًلى اإلإجة دعت الحا

زوج ئشة يدة عاومما يدل على ذلك حديث الس، سالم اإل ةتلك الصناعة بعد فترة من بداي
ـ رسول اهللا صـلى   ينام بين يدأكنت ( : نها قالت أالنبي صلى اهللا عليه وسلم   هاهللا علي

                                                 
، ٣ج،  ) ٣١٨٤( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب األنبياء  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ١٢٢٧ص 
 . ٢٣٢١، ص ٥ج،  ) ٥٩٤٣( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب االستئذان  مرجعال.  ٢

 . ٢٥٦، ص  ١ج،  ) ٦٩٧( لحديث رقم ا ،جماعة واإلمامة السابق ، كتاب ال مرجعال.  ٣



 

: ها قالـت  تفإذا قـام بسـط  ،  يفقبضت رجل ينزسجد غم فإذافي قبلته  يوسلم ورجال
  . ١)  والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

ـ االبه  أرادت والبيوت ليس فيهل مصابيح كأنها"  :قول عائشة رضي اهللا عنها و   ذارعت
  .٢" ذلك يستصبحون  وا بعدصارنهم أب إشعار ، وفيه ةعن نومها على تلك الصف

ن رجلين أ : (رضي اهللا عنه  نسألك حديث بعد ذد معرفتهم بصناعة المصابيح ومما يؤك
صحاب النبي خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصبحين يضـيئان  أمن 
 .٣ ) هلهأتى أكل واحد منهما واحد حتى  صار مع افترقا يدهما فلماأبين 

صـلى   هالمصابيح في المنازل مثل قولبيتعلق  ن هناك من التوجيهات النبوية مااوك
بما رسقة يالمصابيح ، فان الفو وأطفئوابواب يفوا األجنية واخمروا اآل : (اهللا عليه وسلم 

 . ٤) هل البيت أفأحرقت جرت الفتيلة 
دليل على انتشـار صـناعة    : " المصابيح اأطفئو" وسلم   هلى اهللا عليص وفي قوله

 .كانوا يستخدمونها  لمينن المسأالمصابيح في عهده صلى اهللا عليه وسلم  ، و
 
 
 

 
 

 

                                                 
 ) ٣٧٥( لحديث،رقم االسابق ، أبواب الصالة في الثياب مرجعل صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
 . ١٥٠، ص  ١ج، 
 . ٢٢٢، ص ٢ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ،: ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني .  ٢
، ١ج،  ) ٤٥٣( لحديث رقم ا ،سابق ، أبواب المساجد  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل لبخاري ا.  ٣

 . ١٧٧ص 
 . ٢٣٢٠، ص  ٥ج،  ) ٥٩٣٧( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب االستئذان  مرجعال.  ٤



 

 المبحث الرابع

 مختلفةفي مجاالت مهنية  التربية المهنية في السنة النبويةمالمح 

 : الرعي
فمن المعروف أنـه  " يها العرب قبل اإلسالم لولعلها من أولى الحرف التي عاش ع

 .١" كان للعرب خاصة في البادية أنعام وهذه األنعام تحتاج إلى من يتعهدها ويرعاها 
من أعمال الحرائر إال الفقيرات منهن وقـد   ولم تكن عملية الرعي من واجبات الفتيان وال

  .٢كانت خاصة بالعبيد واإليماء والقيان 
ـ احة إلى نظـرة  نيتغيرات النظرة إلى الراعي من نظرة متدولما أتى اإلسالم   رامت

وسلم ذلك وكذلك جميع األنبيـاء   هوالدليل على ذلك أن مارس النبي صلى اهللا علي روتقدي
 )الغـنم   ىإال رع بعث اهللا نبياً ما( : وسلم قال  هحرفة الرعي ، عن النبي صلى اهللا علي

  .٣) يط ألهل مكة را على قراكنت أرعاه :فقال  ؟ وأنت:  هفقال أصحاب
 . ٤" الدرهم أو اسم موضع بمكة  والقراريط إما أن تكون جزا من الدينار او" 

صعصـعة  بـى  أعـن ابـن   ، فولذلك كان صحابة رسول اهللا يحبون الغنم والبادية 
ـ إ ( : د الخدري رضي اهللا عنه  قال لهيأن أبا سع هنه أخبرأيه أبعن  األنصاري أراك  ين
 هفإنلنداء والبادية ، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصالة فأرفع صوتك با تحب الغنم

شهد له يوم القيامة ، قـال أبـو    الإ ءشي إنس وال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال ال
  . ٥) وسلم  هسمعته من رسول اهللا صلى اهللا علي :سعيد 

                                                 
 . ٣٤٣ص ، ابقمرجع س العرب في العصر الجاهلي ، دالصناعات والحرف عن: ، واضح الصمد .  ١
 . ٣٤٥المرجع السابق ، ص.  ٢

، ٢ج،  ) ٢١٤٣( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب اإلجارة  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٣
 . ٧٨٩ص 
 . ٥١٦ص ،٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج: ، أحمد بن علي بن حجرالعسقالني .  ٤
،  ) ٣١٢٢( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب بدء الخلق  مرجع صحيح البخاري ،: بن إسماعيل  ، محمدالبخاري  . ٥
 . ١٢٠٠، ص ٣ج
 



 

يحترمها الرجال   عاًعلى الرجال دون النساء بل كانت مشاعي ولم تقتصر حرفة الر
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمـا  : (  اهللا قد أخبر عبد، فوالنساء على السواء 
فذكروا للنبي  به افذبحته فأصيبت شاة فكسرت حجراً ،وهو بسلع  قله بالجبل الذي بالسو

 .١) فأمرهم بأكلها 
 .يدل على أن النساء كانت ترعى الغنم  وفي هذا وغيره ما 

للمسلم ليبعد عن  الملجأين لنا رسول اهللا أنه سيأتي زمن تكون فيه حرفه الرعي وب 
على الناس زمان خير مال الرجـل   ييأت( :  ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالفتن فيق

 .٢) من الفتن  هف الجبال ومواقع القطر يفر بدينعالمسلم الغنم يتبع بها ش
 .٤ "وقيل بطون األودية  "،  ٣"طرة وهو أيضا جمع ق، المطر  : والقطر" 

ومما سبق يتبين لنا أن اإلسالم ينظر إلى الرعي كحرفة ومهنة محترمة مارسها الرسول 
 . صلى اهللا عليه وسلم بنفسه وصحابته الكرام

 ) :حلب اللبن من الماشية  (الحالبة 

ر يحلـبن ألنـه عـا    مارس العرب في العصر الجاهلي الحالبة وكانت النساء ال" 
  .٥" عندهن وإنما يحلب الرجال 

وقد مارس المسلمون حلب اللبن من الماشية ويحكي أبو بكر الصديق رحلة هجرته 
 ليلتنـا  سـرينا  أو فأحيينـا  مكة من تحلناار (: مع رسول اهللا من مكة إلى المدينة فيقول 

ـ  إليه فآوي ظل من أرى هل ببصري فرميت الظهيرة قائم وقام أظهرنا حتى ويومنا  إذاف
 ثـم  فيـه  وسلم عليه اهللا صلى للنبي فرشت ثم فسويته لها ظل بقية فنظرت أتيتها صخرة
 مـا  أنظـر  انطلقـت  ثم وسلم عليه اهللا صلى النبي فاضطجع اهللا نبي يا اضطجع له قلت

                                                 
،  ) ٥١٨٣( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب الذبائح والصيد  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١
 . ٢٠٩٦، ص  ٥ج

 . ٢٣٨٢، ص ٥ج،  ) ٦١٣٠( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الرقاق  مرجعال.  ٢

 . ٥٤١، ص مختار الصحاح ، مرجع سابق: ، محمد بن أبي بكرالرازي .  ٣

 . ١٤٨ص،  ١ج بق ،ا، مرجع سي بشرح صحيح البخار يفتح البار: ، أحمد بن علي بن حجرالعسقالني .  ٤

  . ٣٤٦، ص ، مرجع سابق الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي: ، واضح الصمد .  ٥
 



 

 منهـا  يريد الصخرة إلى غنمه يسوق غنم براعي أنا فإذا أحدا الطلب من أرى هل حولي
 هـل  فقلت فعرفته سماه قريش من لرجل قال غالم يا أنت لمن هل فقلت فسألته أردنا الذي
 من شاة فاعتقل فأمرته نعم قال ؟ لنا لبنا حالب أنت فهل قلت نعم قال ؟ لبن من غنمك في

 ضـرب  هكذا فقال كفيه ينفض أن أمرته ثم الغبار من ضرعها ينفض أن أمرته ثم غنمه
 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا لرسول تجعل وقد لبن من كثبة لي فحلب باألخرى كفيه إحدى
 اهللا صلى النبي إلى به فانطلقت أسفله برد حتى اللبن على فصببت خرقة فمها على إداوة
 آن قد قلت ثم رضيت حتى فشرب اهللا رسول يا اشرب فقلت استيقظ قد فوافقته وسلم عليه

 غيـر  منهم أحد دركناي فلم يطلبوننا والقوم فارتحلنا) .  بلى(  قال ؟ اهللا رسول يا الرحيل
 ال(  فقال اهللا رسول يا لحقنا قد الطلب هذا فقلت له فرس على خعشم بن مالك بن سراقة
 . ١)  معنا اهللا إن تحزن

افـة حـين   وفي ذلك دعوة من خليفة رسول اله إلى الحالبين لكـي يلتمسـوا النظ  
أداة من أدوات عبارة عن يسمى بالحالب وكان  وكان هناك ماممارستهم لحرفة الحالبة ، 

عن عائشة قالت كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ، والحليب و إذا انه جامع للبن الحالبة 
بشق رأسه األيمن  أخذ بكفه فبدأنحو الحالب ف ءيإذا اغتسل من الجنابة دعا بش: ( وسلم 

 .٢)  هما على رأسهبثم األيسر فقال 
 .المهنة لى ممارسة أهل النبوة لتلك كوز معين مما يدل ع اوهذا يعنى إن الحالبة كان له

 :االحتطاب 

أدوات في االحتطاب والقطع " عرف العرب الجاهليون حرفة االحتطاب واستعملوا 
منها الحداة وهي الفأس ذات الرأسين أما الفأس ذات الرأس الواحد فتسمى الفـأس وأمـا   

التـي يقطـع بهـا العـود     بها الخشب فيقال لها المنقار ، والمنجل اآللة  األداة التي ينقر
 . ٣ "ذلك  هوالحشائش وما شاب

                                                 
 ) ٣٤٥٢( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب فضائل الصحابة  مرجع صحيح البخاري ،:  ، محمد بن إسماعيل البخاري.  ١
 . ١٣٣٦، ص  ٣ج، 
 . ١٠٢، ص ١ج،  ) ٢٥٥( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الغسل  مرجعال.  ٢
 . ٢٧٦، ص ٨ج مرجع سابق ، ،تاريخ العرب قبل اإلسالم : علي ، جواد .  ٣



 

ن أنجد أن رسول اهللا يحض على االشتغال بها خيـر مـن    المهنةجر هذه ألة آورغم ض
 لىكم حزمة عدحأن يحتطب أل (على غيره فيقول صلى اهللا عليه وسلم  ةالمسلم عال كوني

  . ١)  و يمنعهأفيعطيه  اًحدأن يسال أظهره خير من 
هو عمل شريف كريم ولو كان احتطابـا   حالالً يعتبر كل عمل يجلب رزقاً سالمفاإل

 . ن يراق ماؤه في سؤال الناسأمن  هوجه فيكفيحزمة يجتابها فيبعها 
 إن: ( عن انس ابن مالك رضي اهللا عنـه   ،وكان كثير من صحابته يمارس االحتطاب 

وسلم على عـدوا   هعلي صلى اهللا بة وبني لحيان استمدوا رسول اهللاصذكوان وع و رعالً
كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبـون فـي النهـار     األنصاربسبعين من  فأمدهم

يـدعوا   قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي فقنت شهراً ةويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معون
 .٢) لحيان  يذكوان وعصية وبن رعل و لىالعرب ع أحياءمن  أحياءفي الصبح على 

 : د الصي

كان العرب قبل اإلسالم يعتاشون من البحر وال سيما سكان السـواحل  " 
حيث يسد هذا الصيد جزاء مهما من معيشتهم فيستمعون ما يحتـاجون إليـه   

وقد كان سكان السـواحل يخرجـون   ، ضون به يويبيعون الفائض منه أو يتقا
ل فيجمـع  لهم لصيد األسماك ومنهم من يصطاد عند السواح ةسريبالوسائل المت

وقد عاش على البحر خلق كثير مـن سـكنة   . يقع تحت يديه ليستفيد منه  ما
السواحل في ذلك الزمن حيث كانت سبل العيش قليلة ضيقه وعلـى السـمك   

  .٣"  وحده كانت معيشة سكان بعض السواحل حتى في اإلسالم
صـيد البـر    :كان بعض المسلمين يتعيشون من الصيد وكانت هناك أنواع من الصيد  إذاً

 .وصيد البحر 

                                                 
،  ٢ج،  ) ١٩٦٨( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب البيوع  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري  . ١

 . ٧٣٠ص 
 . ١٥٠٠، ص  ٤ج،  ) ٣٨٦٢( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب المغازي  مرجعال.  ٢
 . ١١١، ص ٨اإلسالم ، مرجع سابق ، ج تاريخ العرب قبل: ي ، جواد عل.  ٣



 

عدي بـن حـاتم   ، عن تصيدون بالكالب المعلمة يكان صحابة رسول اهللا ومن صيد البر 
 كـل مـا  :  قال ،رسول اهللا ، إنا نرسل الكالب المعلمة  يا: قلت : ( رضي اهللا عنه قال 

كل  :وإنا نرمى بالمعارض قال :  قلت .وان قتلن ؟  قال وان قتلن  :قلت  . امسكن عليك
  .١) ق وما أصاب بعرض فال تأكل زخ ما

 اهللا نبي يا قلت :ل قا الخشني ثعلبة أبي عن، الصيد بالقوس والرمح ومن صيد البر أيضاً 
 الـذي  وبكلبي بقوسي أصيد صيد وبأرض ؟ آنيتهم في أفنأكل الكتاب أهل قوم بأرض إنا

 وجـدتم  فإن الكتاب لأه من ذكرت ما أما(  قال ؟ لي يصلح فما المعلم وبكلبي بمعلم ليس
 اسم فذكرت بقوسك صدت وما.  فيها وكلوا فاغسلوها تجدوا لم وإن فيها تأكلوا فال غيرها
 فأدركت معلم غير بكلبك صدت وما فكل اهللا اسم فذكرت المعلم بكلبك صدت وما فكل اهللا

  .٢)  فكل ذكاته

أن أناساً كثيرون مما سبق يتبين لنا ممارسة المسلمين األوائل للصيد بكل أنواعه و 
 .كانوا يتعيشون على الصيد في عهده صلى اهللا عليه وسلم 

 

 : السقاية 

يالئم البيئة ومـا   عمال العامة ماسالمية من األالبيئة اإل يلقد مارس بعض النسوة ف
حد انهزم الناس عن النبي ألما كان يوم ( :  عن انس رضي اهللا عنه، ليه المجتمع إيحتاج 

،  نها لمشمرتانإ م سليم وأ بى بكر وأيت عائشة بنت أولقد ر:  قال ،وسلم صلى اهللا عليه 
 انـه على متونهما ثم تفرغ -وقال غيره تنقالن القرب  - أرى خدم سوقهما تنقزان القرب

  . ٣) ه القوم افوفي أ انهائان فتفرغيثم تجنها القوم ثم ترجعان فتمآل اهفوأفي 
 

 

                                                 
،  ) ٥١٦٠( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب الذبائح والصيد  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل ري البخا.  ١
 . ٢٠٨٧، ص  ٥ ج

 . ٢٠٨٧، ص  ٥ ج،  ) ٥١٦١( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الذبائح والصيد  مرجعال.  ٢

 . ١٠٥٥ص  ، ٣ ج،  ) ٢٧٢٤( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الجهاد والسير  مرجعال.  ٣



 

 : الحجامة 

عمال التطبيب وقد تعيشت بيوت كثيـرة  أمة وهي تعد من مارس المسلمون الحجا 
ـ  بو طيبة رسول اهللاأحجم  (: اهللا عنه قال  ينس رضأعن ،  المهنةعلى تلك   لـه مر أف

 . ١)  يخففوا من خراجهن أأهله مر أبصاع من تمر و
 : التطبيب 

ولية المتوارثة عبر الممارسة في عرف العرب الجاهلون بعض المعارف الطبية األ"
 .٢" عشاب بالنار والعالج باأل يالك الحجامة وكسرة نطاق األ

ال إداء  انـزل اهللا  ما (: صلى اهللا عليه وسلم بيب فقال لى التطإ اسالم دعتى اإلأوحين  
  .٣)  انزل له شفاء

صلى اهللا عليه وسلم الطب بنفسه ، وكـان بعـض صـحابة     وقد مارس رسول اهللا
     . رسول اهللا يعملون بالطب

ففـي   ، بعيدا عن ميدان الحـرب  وء المسلمين الطب في الحرب قد مارست نساول
 يالنبي صلى اهللا عليه وسلم نسـق  عكنا م (: عن الربيع بنت معوذ قالت ، ميدان الحرب 

  .٤) لى المدينة إونرد القتلى ي الجرحى ونداو
 حازمي بأك من قول ذلاهللا عنها رسول اهللا يتبين  يولقد طببت فاطمة الزهراء رض

 أمـا  فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جرح عن يسأل وهو سعد بن سهل سمع أنه (:
 يسـكب  كان ومن وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول جرح يغسل كان من ألعرف إني واهللا
 بن يوعل تغسله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمة كانت قال،  دووي وبما الماء
 أخـذت  كثـرة  إال الدم يزيد ال الماء أن فاطمة رأت فلما بالمجن الماء يسكب طالب أبي

                                                 
 ٢ ج،  ) ١٩٩٦( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب البيوع  مرجعال صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٧٤١، ص 
 . ٣١٨ص ، ، مرجع سابق يالصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهل: ، واضح الصمد .  ٢
،  ٥ ج،  ) ٥٣٥٤( لحديث رقم ا ،سابق ، كتاب الطب  جعمر صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .   ٣

 . ٢١٥١ص 

 . ١٠٥٦، ص  ٣ ج،  ) ٢٧٢٦( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الجهاد والسير  مرجعال.  ٤



 

 وجهه وجرح يومئذ رباعيته وكسرت الدم فاستمسك وألصقتها فأحرقتها حصير من قطعة
 .  ١) رأسه على البيضة وكسرت
 : الجزارة 

ذيـذة  لمن الحوم ال اإلبلوتعد لحوم ، عرف العرب من قديم الزمن مهنة الجزارة " 
وفـي  م لها ، وتنحر لألصنام احترا ةهم وكانت تنحر عند قدوم شخصيه كبيرالطيبة عند

 .٢ "خرى سائر اللحوم األلحومها و ون رالمناسبات الدينية ويبع الجزا
ذلـك قـول    لىومما يدل ع،  من االشتغال بها ساًأى المسلمون بسالم لم يرتى اإلأوحين 

ذبيحتنا فذلك هو المسلم الذي له ذمة  ى صالتنا واستقبل قبلتنا ، واكللمن ص (رسول اهللا 
 . ٣) هللا في ذمته اروا حقرسوله فال ت اهللا وذمة

ضـحى  ( : قال نس أعن قتادة عن  فكان يذبح الشاة ، بنفسهذلك ولقد مارس رسول اهللا 
وسمى وكبر ووضع رجله  هملحين أقرنين ذبحهما بيدأبكبشين النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   .٤) على صفاحيهما 
 

 : الطبخ 

نما تكون بحاجة أتي من الحقول مباشرة ، إن تأطعمة بعد تناول األنسان ال يستطيع اإل
عـن البـراء    ،وائل حرفة الطبخ  وقد عرف المسلمون األ، ى تهذيب وتنظيف وطبخ إل

ـ  عنهم كانوا مأ: ( رضي اهللا عنهم  ىوفأبى أوعبد اهللا بن  وسـلم   هالنبي صلى اهللا علي
 . ٥)وا القدور ئاكف: منادي النبي صلى اهللا عليه وسلم طبخوها فنادى ف فأصابوا حمراً

 

                                                 
 ٤ ج، ) ٣٨٤٧( لحديثرقم ا ،السابق ، كتاب المغازي  مرجعال صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ١٤٩٦، ص 
 . ١٦٨ص ، ٨ج ، ، مرجع سابقتاريخ العرب قبل االسالم : ، جواد  يعل.  ٢

،  ١ ج،  ) ٣٨٤( لحديث رقم ا ،سابق ، أبواب القبلة  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٣
 . ١٥٣ص 
 . ٢١١٤، ص  ٥ ج،  ) ٥٢٤٥( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب األضاحي  مرجعال.  ٤

 . ١٥٤٥، ص  ٤ ج،  ) ٣٩٨٤( لحديث رقم ا ،ابق ، كتاب المغازي الس مرجعال.  ٥



 

 :الحالقة 

ـ ول" صلى اهللا عليه وسلم ناس كثيرين في عهد الرسول كانت الحالقة مهنة أل ن م يك
وقـد   .١ " غير ذلك وأو بمقص أسواء كان بموس زالة بالحلق إلحاق اإلهناك خالفا في 

  .من رأسه  نىذى يتدى األأهو محرم حينما ربالحلق و هابحصأ مر رسول اهللاأ
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أخبرهم أن : ( ابن عمر رضي اهللا عنهما ن أثبت وقد  

  . ٢) في حجة الوداع  هحلق رأس
ـ أد اهللا ، عن نافع مولى عبوقد نهى رسول اهللا عن القزع   ينه سمع ابن عمر رض

ـ قال عب ،هى عن القزع ين سمعت رسول اهللا  : ( يقول  عنهاهللا ـ و : قلـت   :  د اهللاي  ام
، هنـا  ها ووترك هاهنا شعرة وهاهنا  يذا حلق الصبإ: قال  د اهللاي؟  فأشار لنا عبالقزع 

 . ٣) رأسه لى ناصيته وجانبي إشار لنا عبد اهللا أف
 : البريد 
 عن عبد اهللا بن ، هطلق البريد على حامل الرسائل وقد استعمل رسول اهللا في عهدأ

 وكانوا قريش من ركب في إليه أرسل هرقل أن أخبره حرب بن سفيان أبا أن( : عباس 
 وكفار سفيان أبا فيها ماد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان التي المدة في مابالش تجاراً
ـ  دعـاهم  ثـم  الـروم  عظماء وحوله مجلسه في فدعاهم بإيلياء وهم فأتوه قريش  اـودع

  . ٤)  بترجمانه
عن  ،سالم لى اإلإمراء يدعوهم لى األإسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم يبعث وكان ر

لـى  إيدعوه إلى قيصر تب ن رسول اهللا كأنه اخبره أ (عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه 
ان يدفعـه  وسلم عليه  مر رسول اهللا صلى اهللاأو الكلبي ،مع دحية  هوبعث بكتابسالم اإل
 . ٥) ر لى قيصإ هليدفع ىلى عظيم بصرإ

                                                 
 . ١٩، ص ٤ ج ، مرجع سابق ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ، أحمد بن علي بن حجرالعسقالني .  ١

 ٤١ ج،  ) ٤١٤٨( لحديثرقم ا ،سابق ، كتاب المغازي  مرجع صحيح البخاري ،: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ٢
 . ١٦٠١، ص 

 . ٢٢١٤، ص  ٥ ج،  ) ٥٥٧٦( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب اللباس  مرجعال.  ٣

 . ٧، ص  ١ ج،  ) ٧( لحديث رقم ا ،السابق ، بدء الوحي  مرجعال.  ٤

 . ١٠٧٤، ص  ٣ ج،  ) ٢٧٨٢( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب الجهاد والسير  مرجعال.  ٥



 

 :   الحراسة 

في عهده صلى اهللا وسلم وكان يعمل بها الصحابي الجليل سعد بن  ةعرفت الحراس 
 اهللا صـلى  النبي أرق : عائشة قالت: قال ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة بى وقاص أ

 سـمعنا  إذ) .  الليلة يحرسني أصحابي من صالحا رجال ليت(  فقال ليلة ذات وسلم عليه
 صـلى  النبي فنام أحرسك جئت اهللا رسول يا سعد قيل) .  هذا من(  قال الحالس صوت
 . ١)  غطيطه سمعنا حتى وسلم عليه اهللا

 

 :  التعليم 
وكان صلوات اهللا وسـالمه  . لى العلم والتعليم إدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 والفقـه  بـالتعلم  العلم إنما تعلموا الناس أيها يا( : ه يحض على فهم العلم فكان يقول علي
  . ٢ ) الدين في يفقهه خيراً به اهللا يرد ومن بالتفقه

كما يدعوا  ،سباب مع التوكل على اهللا خذ األأب يتأن حصول العلم يأ ويستدل من الحديث
  . م العلوم النفعية بإطالقهالى تعلإالحديث 
فكـان   ،خرين ى اآللإيحض المتعلمين على نقل علومهم عليه اهللا وسالمه  صلواتوكان 
ورجـل  ، فسلط على هلكته في الحق  تاه اهللا ماالآرجل :  تينناثال في إال حسد  ( :يقول 

 .٣ )ي بها ويعلمها تاه اهللا الحكمة فهو يقضآ
 

 :   الترجمة 

يسمى بالترجمان وهو المعبر من لغة بلغة وكان  وجد في العصر اإلسالمي األول ما
يتخذوا من رعيتهم من يتوسمون فيهم القدرة على الترجمـة  من عادة الملوك واألمراء إن 

 .للعمل لديهم 

                                                 
 ٦ ج،  ) ٦٨٠٤( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب التمني  مرجع، الخاري صحيح الب: ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٢٦٤٢، ص 

 . ٣٧، ص  ١ ج ،السابق ، كتاب العلم  مرجعال.  ٢

 . ٣٩، ص  ١ ج،  ) ٧٣( لحديث رقم ا ،السابق ، كتاب العلم  مرجعال.  ٣



 

عن زيد بن ثابت أن النبي صلى  ،وقد كان رسول اهللا يعد بعض الصحابة للعمل بالترجمة 
أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى اهللا عليه وسـلم كتبـه   ( اهللا عليه وسلم 

كنت أترجم بين ابن عباس وبين النـاس  : ، وقال أبو حجرة  وأقرأتهم كتبهم إذا كتبوا إليه
 .١ )ال بد للحاكم من مترجمين : وقال بعض الناس 

 
 

وبعد استعراض نماذج من المهن في أحاديث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    
نستطيع القول بأن السنة النبوية قد أكدت على بعض المهن ، وكانت حريصة على الحـث  

بها لكي تستمر خالفة اإلنسان على األرض ولينمو ويزدهر المجتمع ويصل  على االشتغال
 .إلى حد الكفاية على أقل تقدير 

ولقد ركزت السنة النبوية الشريفة على بيان مكانة المهن وأهميتها لكل مـن الفـرد   
والمجتمع ، ولم تكتف بذلك وإنما قد بثت اتجاهات إيجابية نحو المهن ، وقد استخدمت في 

مثال ، وتعميق اإلدراك ببعض المهـن مـن   بعض األساليب منها أسلوب ضرب األ ذلك
خالل القصص النبوي ، وقد بثت السنة النبوية الشريفة قيمـاً معينـة تتسـم بالشـمولية     

  . والواقعية واألصالة والجدة
اإلسالمية نحو عالقة اإلنسان بالمهن الدعائم الثابتـة لتربيـة   وتعد هذه التوجيهات 

األساسية للتربية المهنية في اإلسالم والمستمدة من إحدى أصوله  والمبادئإسالمية  مهنية
وهي السنة النبوية الشريفة ، وهذا يؤكد أن السيرة النبوية لم تكن بمعزل عـن الجانـب   

 .المادي في حياة المسلمين وال عن المهن ، فاإلسالم دين ودنيا 
 
 
 
 
 

                                                 
حكام ، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ، كتاب األ السابق مرجع، الصحيح البخاري : ، محمد بن إسماعيل البخاري .  ١

 . ٢٦٣١، ص  ٦ ج ،ترجمان واحد 
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 : تمهيد 
يف مـع البيئـة فعـن طريـق     التكيف المهني أو االمتهان مظهر من مظاهر التك "

االمتهان يكمل االندماج بين الفرد ومجتمعه إال أن مشكلة التربية المهنية اشد تعقيدا مـن  
مشكلة التربية الفكرية  فهذه تستهدف تكوين اإلنسان فيما هو عام لديه أمـا تلـك فهـي    

عة وان تستهدف التكوين الفني إلنسان فيما هو خاص عنده حيث أن األعمال البشرية متنو
وعن طريق المهن والفوارق بـين المهـن   از تكوينيا خاصا وغاية في ذاتها لكل منها طر

  . ١" يفترق الناس بعضهم بعض ويتميزون 
ن ولهذه الصعوبة في التربية المهنية فقد جرى العرف على تـدريب العمـال الـذي   

اءة تامة كما يدرب وا أعمالهم بنجاح وكفدليؤيقومون بالعمل حتى يكتسبوا المهارة األزمة 
حتى يكونـوا بعـد   ئتهم للقيام باإلعمال ومزاولتها لتهيلملتحقون بمراكز التدريب المهني ا

 .التخرج من العمال الماهرين 
 :نذكر منها ما يلي لتربية المهنية اتجاهات عالمية حديثة ول

 النظـري مهني النحو التركيز على التدريب  في هذه الفترة عالمياً المهنييتجه التعليم  -١
الفكر والممارسـة فـي مجـال     وجاء هذا التطور منالعام والتدريب العملي التخصصي 

والتي تشير بدورها إلى ضرورة إعادة التنظيم التربـوي للمؤسسـات الصـناعية     الطلب 
وستظل الصفة األساسية لصالحية عامل المستقبل هي قدرته على التكيف قبل أن تكـون  

ليـة وهـذا   آالتي تتجه بسرعة لتصبح عمليـات  دد من العمليات على التحكم في ع قدرته
ومـن  له من حيث أن يزيد من اسـتقالله   مفيداً عاماً فنياً التوسع في تدريب العامل تدريباً

 .يعتمد على آلة بحد ذاتها  نه الأحيث 
 يميلـون إلـى   عمالفي تنظيمات أصحاب األأن أكثر العناصر وعياً ومن المالحظ 

قد امتد إلى كـل مسـتويات التعلـيم    التجاه ويأملون في أن يروا هذا المبدأ وتشجيع هذا ا
 .فنيال

                                                 
دار العلم للماليين ، ، ترجمة عبد اهللا عبد الدائم ،  ٦ طم  ، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣التربية العامة ، : ينه أوبير ، رو.  ١

 . ٤٦٦بيروت ، ص 



 

حثيثة نحو إلقاء عبء تعليم المهنة على المؤسسات   ىبخط افي هولندصالحات اإل وتسير
ن دورها هو تنمية قـدرة  إالمدارس ف أما ،الصناعية وما تبذله في هذا المجال من تأهيل 

الصناعية وتوضيح أهميـة العمـل اليـدوي وحاجـة األمـم       الطالب على تمثيل الحرف
 . والمجتمعات إلى أرباب المهن

  :الربط بين التربية المهنية وبين التعليم العام  -٢
التربية المهنيـة   ةحيث ينكر أنصار هذا االتجاه بشدة فصل مسؤولي" 

صاد دريس الزراعة واالقتإذا أحسن ت هعن التعليم العام األكاديمي ويرون أن
يمـا  والفنون الصناعية فإنها تصبح أكثر نفعا من المواد التقليديـة ف المنزلي 

فالفنون الصناعية مثال ليست مواد مهنية لكنهـا  ، تقدمه للتلميذ من تعليم عام 
غالبـاه  العصر الحديث الذي أصبح فيه يتجه تعليم عام ضروري في مجتمع 

كجـزء مـن   حيـاء  ة األوماد ءنحو الصناعة ويمكن أن تدرس مادة الكيميا
فائدة بـال شـك ألنـه خـالل      أكثرن تكون أبهذا التنظيم يمكن و الزراعة 

حياء للزراعة والفالحة وبهـذه الصـور   واأل ءالتدريبات تبرز أهمية الكيميا
ن التعلـيم المهنـي   أل يتكون الدافع عند التالميذ لإلقبال على الدراسة نظـراً 

فيجب أن تقدم المواد المهنية في سن  يمكن فصلها عن بعض والتعليم العام ال
 . ١ " عما هو معمول به في المدارس التقليدية مبكرة عموماً

ترك مهمة إعداد العمال المهرة إلى مراكز التدريب المختلفة التابعة لمواقع العمل مع   -٣
ـ    ي إيجاد نوع من التعاون بين هذه المراكز وبين المعاهد الفنية لالستفادة مـن إمكانيتهـا ف
  . تدريب هؤالء العمال وإتاحة الفرصة أمامهم الستكمال الدراسة التطبيقية للقادرين منهم

 

 

 

 

                                                 
 . ٤٥، المملكة العربية السعودية ، ص ، جدة ٣ هـ ، ط١٤٠٣مدارسنا والتربية ، : عبد الواسع ، عبد الوهاب .  ١



 

 المبحث األول

 عالقة التعليم المهني والتربية المهنية بالتعليم العام
 

فـي السـلم التعليمـي لألنظمـة      هاماً ءاًلقد أصبح التعليم الثانوي جز" 
فرز في البدايات مشكالت أمستوى من التعليم لكن انتشار هذا ال التربوية عالمياً

عديدة من أهمها ما يتصل بطبيعة العالقة بين التعليم المهني والتعليم العام فقد 
بدأت تظهر مشكلة سيادة الصبغة النظرية على مناهج تلك المرحلة التعليميـة  
مما وضع وعلى غير المتوقع خريجي هذا المسار التعليمي في حرج تمثل في 

أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة االلتحاق بالتعليم الجامعي عن االلتحـاق  عجز 
مباشرة بسياق العمل والذي يحتاج إلى خريجين مؤهلين بمهـارات وخبـرات   

   . ١ "معينة 
لذلك كله قد تبنت العديد من األنظمة التربوية أنماطا من اإلصالح التربـوي  

مـن   التعليم الثانوي العـام وبـدءاً  تمركزت بعضها حول دمج الدراسة المهنية في 
ويمكن تحديد مكانة العمل المهني على ضوء العالقة بين التعليم .  "  مرحلة األساس

يمكن أن تكون  نفقد أشار سالمة إلى نمطين رئيسيي هالمهني والتعليم العام وبناء علي
 : العام ، وهما وطبيعة هذه العالقة بين التعليم المهني ها علي

حيث تشمل األهداف العامة للتربية أهداف التعلـيم واإلعـداد   : االندماجية العالقة  •
 .المهني 

حيث يكون للتعليم واإلعداد المهني أهدافه الخاصة تبدو أكثـر  : العالقة االنفصالية  •
 أيغير مساوية لمكانة التعليم العام ونعني بغير مساوية أو وبمكانة مساوية  تفصيالً

 . ٢ "عند قياسها بالتعليم العام  ي قد تكون متدنية نسبياًأن مكانة التعليم المهن

                                                 
 . ٢٨، صمرجع سابق أساسيات في التربية المهنية ، : الطويسي ، أحمد عيسى .  ١
م ، رسالة ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي التربية المهنية ،: سالمة ، صبحي خميس .  ٢

 . ٧٦، ص ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، األردن 



 

بوجود مثال هذين النمطين لطبيعة العالقة بين التعليم المهنـي   االعترافوعلى الرغم من 
والتعليم العام يجب أن ال ننسي أن تكامل التعليم العام والتعليم المهني ليست عملية جزئية 

التعليمي وهذا كله يعد التوازن إلـى التعلـيم بهـدف    بل هي نظرة وفلسفة متكاملة للنظام 
 .تخليصه من ثنائية مصطنعة 

والتقني ليشمل تنامي االهتمام وعلـى   يويتسع اهتمام األنظمة التربوية بالتعليم المهن
يتجـزأ   المستويات العالمية والعربية بطبيعة المعارف المهنية التي يمكن تضمنها كجزء ال

جمهـور   ىلد اًيقطع اسي حيث أن هناك في عصرنا الحاضر إيماناًمن مناهج التعليم األس
ن على التعليم أن يساهم في تنمية شخصية التلميذ بشكل متوازن من كافة أمن التربويون ب

شرنا إليه سابقا في الحديث عن مفهوم وتعريف التربية المهنية باإلضافة أالنواحي وهذا ما 
مرتبطا بالتنميـة وبحاجـات    ذيجب إعداد التلمي هأنب نإلى ذلك ترى الجمهرة من التربويي

 .المجتمع 
 :ي مة على الصعيد العاليالتربية المهن 

 اًءجاء تأكيد اليونسكو فيما يتعلق باعتبار التعليم الفني والمهني جـز " 
من التوصية المعدلة ) ٧٦(من العملية التعليمية باإلضافة إلى ما أكدته المادة 

الخاصة بالتعليم (  لعام لليونسكو في دورته الثامنة عشرةقرها المؤتمر اأالتي 
نه البد أم حيث أكدت على ١٩٧٤والتي عقدت في باريس ) المهني والتقني 

من إدخال العنصر المهني العملي للمناهج المدرسية ووصفت النظام التعليمي 
نظام تربوي قاصر وغير متوازن  هالذي يغفل العنصر المهني في مناهجه بأن

ن العنصر العملي المهني ينمي في التلميذ االتجاهات السـليمة نحـو   أيما وس
 نه يزود التلميذ بمهارات حياتية تنعكس حتمـاً أالعمل والمهن باإلضافة إلى 

ـ إ لبشك ن النظـام  إيجابي على ممارسته وسلوكياته وطريقة تفكيره بالتالي ف
لمعلومات والمهارات التربوي ال يكون أحادي البعد بحيث يزود التلميذ فقط با

 . ١" الذهنية فقط بل يهتم بالمهارات اليدوية ويعزز ربط التعليم بالعمل 
 

                                                 
  . ٧٨سابق ، ص المرجع ال تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي التربية المهنية ،: ، صبحي خميس  سالمة.  ١



 

 :التربية المهنية على الصعيد العربي 

الكثير من الدراسات العربية في مجـال التعلـيم المهنـي     تولقد أشار" 
مهني والتربية المهنية إلى العديد من مسوغات ومبررات إدخال عناصر التعليم ال

العربية وبخاصة في مرحلـة   دإلى المناهج التربوية في البال) التربية المهنية ( 
التعليم األساسي ويمكن إيجاز بعض من أهم هذه المبررات والمسـوغات التـي   
على ضوئها ارتأت النظم التربوية العربية ضرورة إدخال التربية المهنية إلـى  

 :   يما يلمناهج التعليم األساسي من هذه المبررات 
لتحاق ببرامج التعلـيم  المساهمة في الحد من مشكلة عزوف التالميذ عن اال  )١

 . واليدوي المهني 
نحـو العمـل   ) الدونيـة  (المساهمة في الحد من النظرة االجتماعية السلبية   )٢

 . المهني واليدوي

يشـكلها  أو لمساهمة في تلبية حاجات األفراد والمجتمعات التي يعيش فيهـا    )٣
 .األفراد هؤالء 

للتعليم المهني بما تحتويه من مدى  األساسيةكون التربية المهنية تعتبر اللبنة   )٤
 .  ١" واسع من مهارات مجاالت التعليم المهني المختلفة 

وتعتبر التربية المهنية من المناهج الدراسية حديثة العهد في خطط األنظمة التربوية 
ة ضمن مفهومها التقليدي في مناهج التربية العربية شكال التربية المهنيأالعربية ، وإن أول 

جاء في عقد الخمسينات من خالل مدخل األنشطة المهنية ومع التطورات التـي اعتـرت   
األنظمة التربية العربية في الحقبة الماضية وإعادة ترتيب أولويات العملية التربوية فلقـد  

العربـي   يقلية المشروع التربوعى المشروع التربوي فلم يتبلور في اختلطت األمور عل
ويقوم المفهوم الحديث للتربية المهنية علـى أسـاس أن   . المفهوم الحديث للتربية المهنية 

يكون هناك منهاج يدرس للطلبة التعليم األساسي إلى جانب المناهج األخرى ويشمل كمـا  
فكـان  . ليوميـة  من المهارات المهنية التي تفيد الطالب ويمكن توظيفها في حياته ا واسعاً

االهتمام بالتربية المهنية على مستوى األنظمة التربوية العربية كمـا هـو الحـال علـى     
                                                 

 . ٦١-٦٠ ، صمرجع سابق أساسيات في التربية المهنية ، : الطويسي ، أحمد عيسى .  ١



 

المستوى العالمي وتجسد هذا االهتمام بإدخال التربية المهنية إلى األنظمة التربوية العربية 
ن كانت تستجيب بطريقة أو بأخرى إلـى  إولكن تحت مسميات مختلفة وأهداف متنوعة و

 مـاً انه لزألهذه المسوغات وجدت األنظمة التربوية العربية  نفة الذكر ووفقاًوغات اآلالمس
ن تأخذ مثل هذه الجوانب أعليها أن ترسخ فهم تقدير العمل والعاملين في المهن المختلفة و

نصيبها من االهتمام عند مراجعة العملية التربوية ليتم تعميم الفائدة على نطاق واسع وبناء 
مـن التعلـيم    في المناهج الدراسـية ابتـداء   بغي أن تكون التربية المهنية عنصراًين هعلي

 . ١ األساسي وحتى المرحلة الثانوية
 

 : في الدول العربيةتجارب في تدريس التربية المهنية نماذج و

إن المجتمعات الحية والمتطورة هي تلك المجتمعات التي توجه جل اهتمامها للعمل " 
 .ن التعليم والعملية التنموية يفي مشاريعها التربوية لتربط باليدوي المهني 
ـ للمنـاهج التربويـة   التعليم التكنولوجي  إدخالالراهن نحو  وجهوإذا كان الت ن أكثـر  إف

المجتمعات حاجة لألخذ بهذا المبدأ هي المجتمعات العربية ونجاحه في مرحلـة التعلـيم   
  . ٢ "األساسي 

ة ــتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربيتوضح الوثائق الصادرة عن مك
أن معظم األنظمة التربوية العربية أدخلت ضمن الخطة الدراسـية لمرحلـة   ) يوندباس ( 

 .يهتم بإكساب التالميذ في هذه المرحلة بعض األساسيات المهنية التعليم األساسي موضوعاً
إكسـاب  : " ت تتمثـل فـي   فان هذه األساسيا) م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤( وحسب اليونسكو

التالميذ معارف ومهارات واتجاهات تنفعهم وتحدث توازنا في شخصيتهم بحيث تتوافـق  

                                                 
رقة عمل مقدمة إلى الحلقة م ، و٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢ تقويم مناهج التربية التكنولوجية ،: سالمة ، صبحي خميس .  ١

الدراسية العربية في تطوير منهاج التربية التكنولوجية ، التي عقدت في جامعة القدس المفتوحة ، مكتب عمان بالتعاون 
 .مع التحاد العربي للتعليم التقني 

التكنولوجية في  تجارب واتجاهات الدول العربية في مجال إدخال العمل اليدوي والتربية: فضيل ، عبد القادر .  ٢
 .م ، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ مرحلة التعليم األساسي ،



 

المعارف النظرية مع التطبيقات العملية كما يتناغم لتغير الذي يمكن حدوثه على السـلوك  
  . ١" اإلنساني مع التغير الذي يتم على البناء االقتصادي واالجتماعي 

تحقيقها مـن   إلىك مدى األهمية التي ترنو األنظمة التربوية العربية يستنتج من ذل
 ،التربيـة التكنولوجيـة   ، عليها أسماء متعددة منهاو التي أطلق خالل األساسيات المهنية 

 . ، والتربية العملية ةالثقافة المهني، وية ملالمجاالت الع، و المهنية ةوالتربي
إلى أن تجارب الدول العربية في مجال إدخال  )م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ (و تشير اليونسكو
ركزت على المجاالت الدراسـية ذات المنحـى   ) األساسيات المهنية ( المجاالت المهنية 

مع تراثنـا   العملي والتطبيقي بهدف تربية الفرد على قيم العلم والعمل والتي تنسجم تماماً
د على الغير وتحـث علـى التـدبر    تلك القيم التي تمقت التواكل واالعتما" وقيمنا الدينية 

 . ٢ "ن العلم أوالتفكير وتدعو إلى العمل وتعلي من ش
العلمية لـدى األنظمـة التربويـة     ةوعلى الرغم من التطابق والتقارب في مسميات التربي

نـه مـن   أالعربية إال أن هناك اختالف في مضامينها من دولة عربية إلى أخرى لذا نرى 
التربيـة   سمين تجارب بعض الدول العربية في مجال تدريالضروري االطالع على مضا

 ) .التربية التكنولوجية ( المهنية 
 :تجربة مصر 

اهتم النظام التربوي المصري في تطعيم مناهج التعليم األساسي بأنواع من األنشطة 
 . ية ملرة الربط بين المعرفة النظرية والمعرفة العاالعملية إلكساب التلميذ مه

في مصر هـو إدخـال   ات التطور المتنامي في التعليم األساسي سمن أهم لقد كان م
. م ١٩٧٨  -هـ ١٣٩٨ وذلك عامإلى التعليم األساسي ) التربية المهنية ( التربية العملية 

واعتبرت في البداية كمرحلة تجريبية ثم تم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية عـام  
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

                                                 
ربط المناهج باحتياجات سوق :  ١دليل إعداد نماذج أولية لتطوير مناهج التعليم التقني والمهني ، ج: اليونسكو .  ١

تدريبية اإلقليمية لتطوير مناهج التعليم التقني والمهني في الدول العربية ، م ، الندوة ال١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ العمل ،
 . ٦٣ص ،) يوندباس ( عمان ، األردن ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 

 . ٦٤ص ،المرجع السابق .  ٢



 

تهيئة التالميذ في مرحلة التعليم األساسـي  ( نموذج المصري هو ن الهدف العام للإ
بهم لتشكيل بعض االتجاهات  يؤديمن خالل توجيههم للقيام ببعض اإلعمال المفيدة مما س

 ) . يجابية تجاه العمل اليدوي وارتباطه بالبيئة المحلية اإل
التالميذ على احتـرام  المهنية وفق التجربة المصرية على أهمية تربية  ةإذن تركز التربي

ن األهداف إوعليه ف، وخاصة ما يتعلق بحياتهم اليومية  أساسياتهالعمل اليدوي وممارسة 
 :الخاصة بالتربية المهنية وفق التجربة المصرية يمكن حصرها فيما يلي 

 . بالمهن السائدة في المجتمع  ياًملوع تعريف التالميذ نظرياً )١
 .العملية في المناهج الدراسية و ةريتحقيق التكامل بين النواحي النظ )٢

 . ١تشكيل االتجاهات االيجابية نحو المهن والعاملين  )٣

 

  : تجربة سوريا
ن التربية المهنية حسب النموذج السوري تحمل مسمى التربية الريفية و بالتالي كما إ

لتالئم المناطق الريفية ، والمسـوغ أو المبـرر هـو     يشير االسم فهي مصممة خصيصاً
التفاعل مع طق الريفية أكثر فعالية من خالل غبة في جعل الرغبة في المدارس في المناالر

وبالتالي فالهدف العام للتجربة السورية هو جعل التعلـيم فـي الريـف    ، البيئة المحيطة 
 .السوري أكثر فعالية من خالل التفاعل المباشر مع البيئة المحيطة 

فق النمـوذج السـوري   و) التربية المهنية (  مما يجدر ذكره فان التربية الريفيةو 
ليست فقط محصورة في المناطق الريفية بل مقصورة على تعلـم المهـارات الزراعيـة    
والصناعات الريفية وكذلك لطلبة الصفوف األساسـية الـدنيا فـي المـدارس السـورية      

 . لصفوف من األول إلى السابع األساسي ول
ـ نمأهمية التربية المهنية وبرزت  م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ة عام يمع بدا طها فـي  اش

د على أهمية ربـط مخرجـات النظـام    يمنهاج التعليم األساسي في سوريا من خالل التأك
 . ٢ التربوي باحتياجات التنمية

                                                 
  .  ٦٧مرجع سابق ، صأساسيات في التربية المهنية ، :  ، أحمد عيسى الطويسي . ١
 .   ٦٨المرجع السابق ، ص . ٢



 

 االبتدائيـة إن التربية المهنية تدرس في سوريا كمادة مسـتقلة فـي المـرحلتين    " 
مجاالت مهنية عدة من أهمهـا المجـال    ، ويشتمل منهاج التربية المهنية على واإلعدادية

 . ١ "الزراعي والمجال الصناعي والمجال التجاري 
 

 :تجربة األردن 

النظام التربـوي  " لذا فإن . لتعليم المهني لفي األردن اعتبرت التربية المهنية قاعدة 
تحـت  العام للتربية المهنية منذ الخمسينات ولكن  وأفي األردن قد اهتم بالمفهوم الشمولي 

أما بالمعنى . مسميات مختلفة مثل النشاط المهني الذي كان يدرس للصفوف اإلعدادية فقط 
أدخلت التربية المهنية إلى  دوالمفهوم الخاص الذي يتعامل معه األدب التربوي الحديث فق

التي هي م ولتدرس في مدارس مختارة ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ النظام التربوي األردني عام
زمة لتطبيق المبحث وبمعدل حصتين الم المؤهل واألدوات والتجهيزات اليتوفر فيها المعل

في المدارس التي جرى التأكد مـن   يبيةحيث اعتبرت هذه المرحلة مرحلة تجر . أسبوعياً
التجهيزات األخرى من أدوات  والمعلم المؤهل ومدى جاهزيتها من حيث المشاغل المهنية 

 . ٢ومواد خام 
حلة بعض الصعوبات في تطبيق المنهاج ولذلك ولكن واجهت هذه المر" 

فقد أكدت توصيات المؤتمر األول للتطوير التربوي على  ضـرورة زيـادة   
االهتمام بهذا المنهاج من خالل تعميمه على جميع مدارس المملكة األردنية ، 

قر المجلس الخطوط العريضة للمنهاج وقد أوبناء على توصيات هذا الفريق 
 : ياشتملت على ما يل

 
                                                 

م ، ٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢ التجربة السورية في تدريس التربية المهنية في مرحلة التعليم األساسي ،: بدران ، يونس .  ١
ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة الدراسية العربية في تطوير منهاج التربية التكنولوجية ، التي عقدت في جامعة القدس 

 .االتحاد العربي للتعليم التقني عمان بالتعاون مع المفتوحة ، مكتب 
 التربية المهنية في األرن واقع وتطلعات ،: والزوايده ، آمال  –ماجد ، صالحات فيحاء  –مراد ، هاني البرغوثي .  ٢

يم ، م ، الحلقة االقليمية حول رفع كفاية مشرفي ومعلمي التربية المهنية ، وزارة التربية والتعل١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
 .األردن 



 

 .المعرفية  و أسس المنهاج الفلسفية ، النفسية ، االجتماعية ، )١
 .األهداف العامة والخاصة  )٢

 .بناء المنهاج  )٣

 .الخطة الدراسية  )٤

 . المدرسيصفات الكتاب امو )٥

 . الالصفيةة واألنشطة الصفية ويأساليب التدريس والوسائل التعليم )٦

 .أساليب التقويم والتطوير  )٧

 .هنية إعداد معلم التربية الم )٨

منهاج التربية المهنية لجميع صفوف مرحلة التعلـيم   عوبناء عليه بدء في وض
مـن الجنسـين الـذكور    ) من الصف األول إلى الصف العاشـر  ( األساسي 
 . ١" واإلناث 

و ـلتربية المهنية وفق النموذج األردني هلبشكل علم يمكن أن نقول أن الهدف العام 
يمكن  وبالتالي) بعاد تطبيقية وإنتاجية علمية أمهنية وإضفاء تطعيم التعليم العام بجوانب ( 

 :ذكر منها نأن نفصل هذا الهدف العام إلى مجموعة أهداف خاصة 
 . يجابية لدى التالميذ نحو العمل اليدوي والعاملين في المهن المختلفةإتكوين اتجاهات *   

 .ة ميادين العمل والمهن المختلفة معرف* 
 وبالتالي زيادة قدرته على اتخـاذ   هلطالب الكتشاف ميوله واستعداداتلة إتاحة الفرص*   

 . ٢ ته ومهنة المستقبلام قدرئالقرار المناسب فيما يتعلق بمسار التعليم الذي يال
 

حد الركائز التي يراهن من خاللها على جـودة  أإن االهتمام بالتربية المهنية يشكل 
وقد أعطـت معظـم   . ابع عملي في تعلم المعرفة التعليم المدرسي لما تشتمل عليه من ط
من الخصوصية لمفهوم التربية المهنية وذلك من  التجارب العالمية في التربية المهنية شيئاً

                                                 
  -هـ ١٤١٢ منهاج التربية المهنية وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم األساسي ،: وزارة التربية والتعليم .  ١

 .م ، المديرية العامة للمناهج ، تقنيات التعليم ، وزارة التربية والتعليم ، األردن ١٩٩٢

 .   ٧١-٧٠مرجع سابق ، ص، أساسيات في التربية المهنية :  ، أحمد عيسى الطويسي .  ٢



 

المدخل المستقل ، المـدخل   ( خالل االهتمام بالمداخل المختلفة في تدريس التربية المهنية 
خالل إعطاء التربية المهنية مسـاحة  ذلك من كو، )  الالصفيةالتكاملي ، مدخل األنشطة 

وهذا ما جعـل مـن التربيـة    ، األسبوعي في الصفوف المختلفة  جمن الزمن في البرنام
 .المنهاج المدرسي مكونات رئيساً من  المهنية مكوناً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثاني

 نبذة مختصرة عن واقع التعليم المهني والتربية المهنية

 سعوديةفي المملكة العربية ال
 

إن االهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني ازداد في اآلونة األخيرة وذلـك لتزايـد   
ـ نتيجـة لتفج المجتمعات في العمال وأصحاب المهن الحاجة إلى  ر الصـناعات واآلالت  ي

بشكل عام كثير مـن مفكـري   الصناعية ومن ثم االهتمام بالتربية المهنية حيث يؤكد ذلك 
ة حيث يؤكـدون أن هنـاك ثـالث    لئك الذين يهتمون بالتربية المهنيوأوخاصة ، التربية 
ي يجب أخذها بعين االعتبار عند التخطيط لبرامج هذا النوع من نسية للتعليم الفئيرمحاور 
 أمام وزيادة االختيار، حتياجات المجتمع من العاملين امة ءمالهي وهذه المحاور  ، التعليم

ويعتقـد  . تعزيز مجاالت التعليم المختلفة وربطها بالحياة و، الطالب في المجاالت الفنية 
من البرامج الخاصة بالتعليم الفني ال تحتوي على هذه المحاور  اًن أن كثيريهؤالء المفكر

هو مطـروح مجـرد بـرامج     ن معظم ماأو، وربما  تحتوى على بعضها وليس الثالثة 
ئـم أهـدافهم أو   تال ملتحقين بها عندما المن أهميتها لدى ال اًتعليمية فنية ومهنية تفقد كثير

ومع كل هذه القضايا ومدى تأثيرها على السياسات الخاصـة  . تشبع اهتماماتهم الخاصة 
المجتمع فإننا نعتقد أن التعليم الفني أو المهنـي أصـبح فـي الوقـت      فيبالتربية المهنية 

جدت التي ومجتمعات في مختلف ال ورواجاً الحاضر يستند إلى فلسفات واضحة تجد قبوالً
ولكن رغم كل . إلى التخلص من مشكالتها االقتصادية واالجتماعية  في التعليم الفني سبيالً

بعض السلبيات  هعليتسيطر  لتزا هذه االتجاهات الحديثة للتعليم الفني في البالد العربية ال
المهني واعتبـاره  فها االستعمار والتي تتمثل في احتقار التعليم اليدوي ولالموروثة التي خ



 

مهم للموارد يعود بمردود اقتصـادي   رمن قطع الخدمات وعدم النظر إليه كاستثما ءاًجز
  . ١ عال

 :اتجاهات التربية المهنية في المملكة العربية السعودية 
تحتاج إلى جهـود متخصصـة فـي    في المملكة العربية السعودية  ن تنمية المواردإ

لـذلك فـان االهتمـام    ، زمة لتطوير البالد الالمهارات ال ميادين العلم والمعرفة واكتساب
  .لين والت الدولة المسؤابالتعليم والتخصص والتدريب بات الشغل الشاغل لرج

في مجـال التعلـيم فـي كافـة      تقدما مطرداً ةلقد شهدت المملكة العربية السعودي" 
ال هناك عجز في العمال نه على الرغم من التقدم وتحقيق االنجازات ال يزأالمستويات إال 

ن هـذه التربيـة هـي مـن     لتنمية الموارد البشرية أل ىة تسعلوالمتدربين لهذا فان الدو
من جميع جوانبها العلميـة والعمليـة   نمية القدرات والكفاءات البشرية المقومات لصقل وت

  . ٢ "والسلوكية والتطبيقية 
المتدربين أنشـأت الدولـة   جل النهوض بالدولة وسد احتياجاتها من العمال وأومن 

والمتوقعة في  لتحقيق أهداف التنمية القائمةالمهني  بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدري
القدرة اإلنتاجية للفرد وزيادة الوعي في الصيانة الوقائية وزيادة دخل الفـرد ورفـع    عرف

وتشغيل الموارد المالية  ته الذاتيةامعنوياته والتقليل من استهالك الفرد باالعتماد على مهار
لية المتاحة وتطويرها وصيانتها ودخول مجال االبتكار والتطـوير وعـدم االكتفـاء    واآل

 . والتشغيل  ببالتركي
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني شخصـية اعتباريـة تتمتـع    تعتبر و

ار السياسـات التـي   داري يجعلها قادرة على أداء مهمتها وتعمل في إطإباستقالل مالي و
ن الغرض من إنشائها هـو تنفيـذ   أويؤكد نظام المؤسسة ، يضعها مجلس القوى العاملة 

 .المهنية الفنية الموضوعة  لتطوير القوى الوطنية الخطط والبرامج 

                                                 
م ، مكتبة ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩نظام التعليم في المملكة العربية السعودية ،: السنبل ، عبد العزيز و آخرون .  ١

 .  ٣٢٤مملكة العربية السعودية ، ص الخريجي ، ال
م ، دار ١٩٩١، هـ ١٤١٠سياسة التعليم والتنمية في المملكة العربية السعودية ، : القاضي ، يوسف مصطفى .  ٢

 . ٧٥المريخ ، الرياض ، ص 



 

وقد وضعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني األهداف " 
  :العامة التالية لتحقيق استراتيجياتها 

ي المجاالت الصناعية والتجارية فإعداد الفرد للقيام بالنشاطات المطلوبة )  أ
 .والزراعية والخدمات التي تسهم في رفع مستوى االقتصاد الوطني 

ة بقصد اإلسهام في تكـوين  تزويد الفرد بالثقافة اإلسالمية والثقافة العام) ب
والتفكير والتكيـف مـع   واإليمان القوي والمقدرة على التفاهم  الرفيعالخلق 

 .البيئات المختلفة ، بما ال يتنافى مع الدين 
قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية حتى تتجـاوب مـع التطـور    تأمين  )ج

 . ا والعلوم الفنيةالسريع في التكنولوجي
مـا   مهنة أو مواصلة تدريبه ألقصـى كل راغب لتعليم  مأمافتح المجال ) د

  . وهذا ما يسمى بسلم التدريب المفتوحوالجسمية إمكاناته العقلية تسمح به 
 .تطوير مهارات بعض الفنيين وتحديث معلوماتهم المهنية باستمرار ) هـ
  .  د على كرامة العمل اليدوي والمهني ودورهما في ازدهار المجتمعيالتأك) و
 اإلسهام في إيقاف الهجرة الداخلية إلى المدن الكبـرى وذلـك بافتتـاح    )  ز     

  . ١ "مراكز التدريب في جميع مناطق المملكة 
 ن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بأداء أهدافها في مختلف االتجاهاتإ

اتجاهات مختلفة تعمل فيها لتحقيق أهدافها وسد حاجات المجتمع من المهنيين  ةفللمؤسس، 
هات التي توجه المؤسسة إليـه نشـاطها ،   والفنيين حيث يعتبر التعليم الفني من أهم االتجا

سي فـي برامجهـا وخططهـا    الرئيفهو يكون النصف األول من اسمها ويشكل المحور 
 .وأهدافها 

دولـة ناميـة لهـا طموحاتهـا     أي التعليم الفني بمراحل مختلفة كما يحدث في  قد مر و 
 :ن التعليم هي م توخططها المتطورة ويشمل نشاط المؤسسة في هذا المجال ثالثة اتجاها

  
                                                 

التعليم الفني والتدريب المهني طريق المستقبل والمسيرة الناجحة ، : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .  ١
 . ٣٦م ، المطابع األهلية ، المملكة العربية السعودية ، ص ١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩



 

 . )وثانوي  يلاع( التعليم الفني الصناعي  )١
 . ) عالي وثانوي ( التعليم الفني التجاري  )٢

   . ١ التعليم الفني الزراعي )٣
وتتولى اإلشراف على التعليم الفني اإلدارة العامة للتعليم الفني وتضم عـدة إدارات  

 : فرعية وهي
 .اهد الثانوية الصناعية إدارة التعليم الصناعي التي تشرف على المع -
 .إدارة التعليم التجاري وتشرف على المعاهد التجارية الثانوية  -

 .إدارة التعليم الزراعي وتشرف على المعاهد الزراعية  -

 . إدارة االمتحانات  -

 . تنسيق الكليات التقنية  -

  . ٢ تنسيق المعاهد الثانوية للمراقبين الفنيين -

 

 :كة العربية السعودية ملالممسارات التربية المهنية في 

 : نجد للتربية المهنية في المملكة العربية السعودية المسارات التالية 
 : التعليم الصناعي العالي : المسار األول 

بالريـاض الـذي    ـه١٣٩٢نشئ المعهد الفني العالي عامهذا المسار عندما أ ألقد بد
ثانوية الصناعية وكذلك تخـريج  يهدف إلى تخريج مدرسين عمليين للتدريب في المعاهد ال

مدربين لمراكز التدريب المهني وكانت مدة الدراسة ثالث  سنوات للمدرسـين وسـنتين   
لمدربي مراكز التدريب ويقبل المعهد العالي طالبه من خريجي الكلية التقنيـة لمواصـلة   

يس دراستهم التربوية لمدة عام واحد ليصبح بعدها الخريج مؤهال لمزاولـة مهنـة التـدر   
العملي بالمعاهد الثانوية الصناعية أو التدريب بمراكز التدريب المهنـي والمعاهـد يتبـع    

  . خرالسنوي في التدريس وتنقسم السنة إلى فصلين دراسيين يكمل كل منهما اآل مالنظا

                                                 
التعليم الفني والتدريب المهني طريق المستقبل والمسيرة الناجحة ، : التدريب المهني المؤسسة العامة للتعليم الفني و.  ١

 .  ٤٩المرجع السابق ، ص 
 . ٣٩المرجع السابق ، ص .  ٢



 

 هاوقـدر لطالبه مكافأة دبلوم المعهد الفني العالي ومن المزايا التي يوفرها المعهد العالي 
تقطع بعد حصول المدرس العملي على المرتبة السابقة هذا باإلضافة إلى بدل  رياالً ٢٥٠

بعد مضي خمس سنوات في % ٣٠من الراتب ويرفع هذا البدل إلى % ٢٠تدريس قيمته 
  . ١ الخارج إلىبتعاث إلى اإل افةباإلضالخدمة هذا 

 :الكليات التقنية المتوسطة :  المسار الثاني

هــ علـى   ٣/١٤٠٣/ ٧تاريخ ب ٥٢٦٧/هـ /٧الكريم رقم لقد أكد األمر السامي 
لحاجة المملكة الماسة  ضرورة االهتمام بالتعليم الفني على مستوى الكليات المتوسطة نظراً

المهارة الفنية العالمية التي تستطيع أن تسهم بشـكل فعـال فـي     فئة من التقنيين ذات إلى
لسعودية وذلك لفتح مسـارات أخـرى   لكة العربية النهضة الحضارية التي تمر بها المما

للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية ولقد افتتحت الكلية التقنية بالرياض في السـنة  
  . هـ ١٤٠٣في عام  يأالتي صدر فيها األمر السامي الكريم 

تقبل الكليات التقنية الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة القسـم العلمـي    
في مجاالت الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية هندسة السـيارات للعمـل     لتأهيلهم

كمساعدي مهندسين أو مدرسين عمليين بالمعهد الثانوية الصناعية أو مدرسـين بمراكـز   
  . ٢ المهني بالتدري

والدراسة في الكلية التقنية تسير وفق ساعات معتمدة ومدة الدراسة بها أربعة فصول 
افة إلى الساعات المقررة الفصل عملي في مجال التخصص باإلض تضمن فترةدراسية وت

افة ذية والموصالت ومالبس العمل باإلضللتخرج وتومن الكلية التقنية لطالبها السكن والتغ
إلى مكافأة مالية شهرية ويعين الطالب في المرتبة الخامسة ويتقاضـى مخصـص هـذه    

  . ريال مكافأة تخرج ٤٠٠ريج الدرجة طيلة مدة الدراسة كما يمنح الخ
  :يتقدم لاللتحاق بالكليات التقنية المتوسطة شروط منها  نويشترط فيم

                                                 
 . ٣٤١نظام التعليم في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص : و آخرون ، عبدالعزيز السنبل .  ١
 .  ٣٤٢السابق ، ص مرجع ال . ٢
 



 

وفقـا للتعليمـات    نأن يكون سعودي الجنسية ويجوز قبول غير السـعوديي  )١
 . المنظمة لذلك

 :يعادلها  أن يكون حاصال على إحد المؤهالت التالية أو ما )٢

لثانوية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفنـي  شهادة إتمام الدراسة بالمعاهد ا -أ 
 .والتدريب المهني 

( أو الثانوية المطورة ) القسم العلمي ( شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  -ب 
 . )التخصصات العلمية 

( أو الثانوية المطـورة  ) القسم األدبي ( شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة   -ج 
 .سم تقنية التجارة واإلدارة بالكليات بق) صصات األدبية تخال

 .د ييقل تقديره العام وتقديره في مواد التخصص عن ج أال )٣
 .أن يكون حسن السيرة والسلوك  )٤

 . صحياً أن يكون الئقاً )٥

متطلبات أو شروط أو متطلبات  أي أوأن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية   )٦
 .أخرى تحددها األقسام في الكليات 

موافقة خطية من جهـة   هلدراسة أو يكون لديل ماًات تفرغاً أن يكون متفرغاً )٧
 . عملة بالتفرغ الكلي للدراسة 

كما توجد في الكليات ، وتوجد في كل كلية وحدة متكاملة للخدمات الطبية والعالجية 
ـ  احدث الكتب الفنية المتخصصة وكتب الثقافة العامة  رمكتبات وذلك لتوفي ر يوذلـك لتيس
  . ١ للملتحقينتوفير المعلومات 

 :  المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية : المسار الثالث 

أما  هـ ،١٣٩٥لعلوم المالية والتجارية في الرياض عام ل يلقد افتتح أول معهد عال
هـ ، ويعمل المعهدان على فتـرتين صـباحية ومسـائية    ١٣٩٧معهد جدة فقد افتتح عام 

                                                 
التعليم الفني والتدريب المهني طريق المستقبل والمسيرة الناجحة ، : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .  ١

 . ٤٥-٤٣، ص  مرجع سابق
  



 

من االلتحاق بالفترة المسائية لرفع كفاءتهم وإنتاجهم  ليتمكن الموظفين بالمصالح الحكومية
دت إلى هذين المعهدين مهمة إعداد الكوادر المتخصصة في  شئون السـكرتارية  نوقد اس

والشئون ، واإلدارة وتشمل اإلدارة الصناعية واالجتماعية وشئون الموظفين والمشتريات 
 حسـابات  التكـاليف و  سـابات ح الحكومـة و  و حساباتالمالية وتشمل حسابات البنوك 

وبالمعهد ثالث شعب إحدى هذه الشعب للسكرتارية واإلدارة والثانية للحسـابات   .البترول
لطالب الحاصـل علـى الثانويـة    لويمكن . لكمبيوتر وا الشئون المالية والثالثة للبرمجةو

وية العامة ، أما الحاصل على الثان بالمعهد التجارية أن يلتحق بأي شعبة من الشعب الثالث
لقسم العلمي فيمكن له االلتحاق بشعبة السكرتارية واإلدارة ويمكن له أن يلتحق في شعبة ا

القسم األدبي فيمكن له أن يلتحـق  الثانوية العامة وأما الحاصل على  ، لكمبيوترواالبرمجة 
بالمعهـد عامـان دراسـيان     لدراسةو مدة ا، بشعبة واحدة فقط هي السكرتارية واإلدارة 

  . ١ حصل المتخرج بعدها على شهادة دبلوم المعاهد العلياي
   : اتيالثانو: المسار الرابع     

تعمل المؤسسة لمساعدة الطالب للحصول على الثانوية وفيها ثالثة مجاالت صناعية 
أول هذه المجاالت المعاهد الثانوية الصناعية حيـث يوجـد ثمانيـة    . وتجارية وزراعية 

ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات يمنح الطالب ي المدارس المتوسطة تستقبل خريج معاهد
 . شهادة دبلوم المعهد الثانوي الصناعي 

وحسـن السـيرة    هد الثانوية الصناعية أن يكون الطالـب سـعودياً  اويشترط للقبول بالمع
وتشمل الدراسة ثالث تخصصات  ، طبياً اًعلى الشهادة المتوسطة والئق والسلوك وحاصالً

 .والكهرباء ،  والسيارات،  الميكانيكا: سية هي رئي
أما المدارس التجارية فيوجد في المملكة عشر مدارس ثانوية تجارية موزعة علـى  

ـ سية متخصصة فـي األعمـال التجاريـة    كافة أرجاء البالد وتقدم برامج درا الية ـوالم
 . واإلدارية 

                                                 
التعليم الفني والتدريب المهني طريق المستقبل والمسيرة الناجحة ، : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .  ١
 . ٥٩ص  ، رجع السابقالم



 

فـي التعلـيم    ةانب الرئيسيحد الجوأوالمجال الثالث هو التعليم الزراعي حيث يمثل 
من التعليم والصناعي والتجـاري قـد    ورغم أن كالً، ي في المملكة العربية السعودية نالف

سارا خطوات واسعة خالل السنوات الماضية إال أن التعليم الزراعي ال يزال بحاجة إلـى  
نتـاج  ن الدولة تعمل ما في وسـعها لزيـادة حجـم اإل   أزيادة عدد الملتحقين به السيما و

  . ١ الزراعي لتحقيق االكتفاء الذاتي منه
 : المسار الخامس 

وذلك قبل وأثناء الخدمة وهذه البرامج للتدريب المهني  بهناك برامج أخرى للتدري
زمة لشتى المجاالت وفيما يلي استعراض ألهـم  التهدف إلى إعداد اليد العاملة المدربة ال

 :هذه البرامج 
 : التمريض  المعاهد الصحية ومدارس. ١

 :المعاهد الصحية  -أ     
وهي معاهد للذكور وتوجد أخرى لإلناث ومستوى التدريب فيهـا بـين المرحلـة    

فنيو  ، التخديرمساعدو : االبتدائية والمرحلة الثانوية وهذه المعاهد تضم عدد من األقسام 
  ، اإلحصاء مساعدو، مساعدو الصيدلة ، المراقبون الصحيون ، فنيو األشعة ، التمريض 

أول معهد صـحي فـي    أنشئوقد . مساعدو التغذية ، مساعدو العمليات ، فنيو المختبر 
هـ بموجب اتفاقية خاصة مع منظمة الصحة العالمية ١٣٧٨مدينة الرياض في نهاية عام 

هـ تولت وزارة الصحة اإلشراف الكامل على هذا  ١٣٨٤وفي عام . لمدة خمس سنوات 
وفي ، هـ  ١٣٨٥نجاحه تم افتتاح المعهد الثاني في مدينة حدة عام المعهد وبعد أن تحقق 

 .نفس العام افتتح المعهد الصحي بالمنطقة الشرقية 
أكمل ن يكون الطالب قد أو ويشترط للقبول بهذه المعاهد الصحية أن يكون الطالب سعودياً

الث سـنوات  عشر من عمره ولم يتجاوز العشرين ، ومدة الدراسة في المعاهد ث الخامسة
شهور ، ويحصل المتخرج على شهادة فنية كمساعد فني  ثمانيةدراسية كل سنة تتكون من 

 .للعمل في المستشفيات والمستوصفات  في القسم الذي تخرج منه ويصبح مؤهالً
 

                                                 
  . ٣٤٨نظام التعليم في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص : و آخرون ، عبدالعزيز السنبل .  ١



 

 :مدارس التمريض  -ب 
وهي مدارس لإلناث كما توجد مدارس للذكور ويشترط االلتحـاق بهـا أن يكـون    

األقل أو ما في مستواها  ىعلى الشهادة االبتدائية عل ن يكون حاصالًأو سعودياً لها مالمتقد
ومستوى الدراسة في هذه المدارس هـو مـابين   ، سنة  ٢٠إلى  ١٥ن يكون السن من أو

المستوى االبتدائي والمستوى الثانوي ومدة الدراسة ثالث سنوات ويحصـل المتخرجـون   
أحد المستشفيات أو المستوصفات هلين للعمل في مؤ واعلى شهادة التمريض الفني ويصبح

  . ١الحكومية أو األهلية 
 :ين يمعاهد المساعدين الفن.  ٢

هـ تتبع وزارة الشئون البلدية والقروية وتتبـع  ١٤٠٢كانت هذه المعاهد حتى عام 
وهي تشتمل على ستة . اآلن هذه المعاهد للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 

قسم المساحة و قسم مراقبة اإلنشاءات و قسم مراقبة المياه وقسم مراقبة الطـرق   ، امأقس
وقسم الرسم المعماري وقسم المراقبين الصحيين ، ومدة الدراسة بهذه المعاهد سنتان فقط 

 .وال يقبل االنتساب فيها 

ريج في لاللتحاق بها هو الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة ويعين الخ لوشروط القبو
 .سية والفنية في مختلف المصالح الحكومية دى البلديات أو في المكاتب الهندإح
ونظراً ألن المعهد يقبل الطالب بعد الكفاءة المتوسطة لذا يمكن اعتبار الدراسة في هـذا   

  . ٢ المعهد في المستوى الثانوي
 :والخياطة  لمراكز التفصي.  ٣

الفرصة للراغبـات مـن    إليجادهـ  ١٣٩٣ -هـ١٣٩٢ت عام أنشأوهي مراكز 
الفتيات الحاصالت على شهادة  إالوال تقبل في المراكز . الفتيات لتعلم التفصيل والخياطة 

                                                 
هـ ، وزارة المعارف ، مركز المعلومات ١٤٠٦/ هـ١٤٠٥إحصاءات التعليم في المملكة العربية السعودية .  ١

 .  ٢٤، ص  ٢٩وثيق التربوي ، العدد االحصائية والت

/ هـ ١٤٠٥دليل الطالب التعليمي والمهني في المملكة العربية السعودية : اإلدارة العامة لتوجيه الطالب وإرشادهم .  ٢
 . ٢٥بع الوطن الفنية ، الرياض ، ص هـ ، وزارة المعارف ، مطا ١٤٠٦



 

يزيد عـن   سنة وال ١٦اً من سن ال يقل عن ءيعادلها ذلك بد اإتمام الدراسة االبتدائية أو م
 .سنة ومدة الدراسة فيها عشرون شهراً في عامين دراسيين  ٢٥
ه المراكز حكومية تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات والتدريب فيها يعتبر من وهذ

 . ١ ضمن البرامج الوظيفية لتعليم الكبيرات
  
 :معاهد البريد ومعاهد الالسلكي .  ٤

تتبع هذه المعاهد وزارة البرق والبريد والهاتف وتتركز الدراسة فيها حول المـواد  
ومدة الدراسة بمعاهد البريد ثالث سنوات بعـد الكفـاءة   ، تصاالت البريدية والثقافية واال

أمـا معاهـد   . المتوسطة وهي للذكور فقط ويمنح المتخرج الشهادة الثانويـة البريديـة   
الالسلكي فتقبل الطالب الحاصلين على االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية وفترة الدراسة 

 . ٢ االلتحاق دالدراسي عن فيها من سنة إلى ثالث سنوات حسب المؤهل
  

 :معهد اإلدارة العامة .  ٥

هـ كإدارة  ١٣٨٠/ ٢٤/١٠بتاريخ  ٩٣٣٩هذا المعهد بالمرسوم الملكي رقم  أنشئ
حكومية مستقلة تهدف إلى تدريب موظفي الدولة السـعوديين داخـل المملكـة العربيـة     

لمشورة في مجاالت عمله ويقوم المعهد عالوة على التدريب باألبحاث وتقديم ا. السعودية 
 :التالية  يةالبرامج التدريب موهو يقد

برامج تنمية اإلدارة العليا وهي مخصصة لكبار موظفي الدولة وتتكون مـن نـدوات    -أ
 .قصيرة األجل 

برامج تدريبية أثناء الخدمة في مجاالت متعـددة مثـل المحاسـبة و إدارة شـئون      -ب
 .وتر واإلحصاء وغيرها الموظفين وأعمال السكرتارية و الكمبي

                                                 
/ هـ ١٤٠٥مملكة العربية السعودية دليل الطالب التعليمي والمهني في ال: اإلدارة العامة لتوجيه الطالب وإرشادهم .  ١

 . ٢٦، المرجع السابق ، ص هـ  ١٤٠٦

  . ٢٦مرجع سابق ، ص هـ ، ١٤٠٦/ هـ١٤٠٥إحصاءات التعليم في المملكة العربية السعودية .  ٢



 

برامج إعدادية قبل االلتحاق بالخدمة ومعظمها لمدة زمنية مقدارها سنتان في مجاالت  -ج
الكمبيوتر والرقابة المالية و إدارة المستشفيات و الطباعة على اآللة الكاتبة و الدراسـات  

 . القانونية وغيرها إلعداد اليد العاملة الالزمة لألجهزة الحكومية 

  . ١ برامج خاصة يتم تصميمها حسب الطلب لتلبية احتياجات جهة حكومية معينة -د

 
 :هذا وهناك أنواع أخرى من التدريب تقدمها جهات حكومية عديدة منها 

 المـوانئ وزارة الزراعة والمياه ، والطيران المدني ، والخطوط السـعودية ومؤسسـة   
وزارة العمل والشئون  اى تشرف عليهوالهيئة الملكية للجبيل وينبع ومؤسسات أهلية أخر

 . االجتماعية منها الجمعيات النسائية ومراكز التفصيل والخياطة ودورات اآللة الكاتبة 
هذا باإلضافة إلى الكليات المهنية الموجودة في مختلف الجامعات في المملكة العربية 

 .السعودية 
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 المبحث الثالث

 بية المهنية في المدرسةتصور مقترح لكيفية تفعيل التر

 الثانوية العامة للبنين بالمملكة العربية السعودية

الحظنا مما سبق أن التربية المهنية في المملكة العربية السـعودية اختصـت بهـا    
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ولم يكن لوزارة التربية والتعلـيم حظـاً   

يحاول الباحث وضع تصور مقترح لكيفية إدخال وتفعيـل   وافراً منها ، وفي هذا المبحث
التربية المهنية في التعليم العام عن طريق وزارة التربية والتعليم مـن خـالل المدرسـة     

والصـف الثـاني   الصف األول الثـانوي  ( ها الثالث الثانوية العامة للبنين بجميع صفوف
وذلك باقتراح وضع مـنهج  ) داري والثالث الثانوي بجميع أقسامه الطبيعي والشرعي واإل

بواقع حصـتين دراسـيتين فـي    تدرس فيها ) التربية المهنية ( ومادة جديدة تسمى بمادة 
 .األسبوع 

إن التطبيق الواقعي للتربية المهنية ومفهوم التربية المهنية مرهون بكفاءة وفعاليـة  
 :  ثالث هي  ةمراحل رئيسي

 : تصميم المنهاج .  ١

على تحديد أهداف المنهاج المنبثقة عن الفلسفة العامة للتربيـة   وهي مرحلة تشتمل
والتعليم وتتضمن صيغة التركيب العام للمناهج وتفاصيله الذي يرتكز عادة علـى تحليـل   

ويتم ذلك مـن جانـب السـلطة    ، بينهما  ةوتحديد الحاجات الفردية واالجتماعية والموازن
ويكون هذا اإلطار موحد في ) لتربية والتعليم وزارة ا (لة عن النظام التربوي مثل والمسؤ

والتعليم والتي هي في المقام األول  ةلألهداف العامة للتربي جميع أنحاء البالد وذلك تحقيقاً
 .واألخير توضع لخدمة المجتمع عند تحقيقها 

 :تنفيذ المنهاج .  ٢

وضع وهي مرحلة تشتمل على تجريب المنهاج ومراجعته وتنقيحه ومن ثم وضعه م
يجب أن يكون عليهـا التطبيـق فـي     يالتنفيذ على أرض الواقع باإلضافة إلى الكيفية الت



 

ويـتم  ، والقدرة على توفير مستلزمات التطبيق األساسية ، المختلفة في المدارس  تالبيئا
التنفيذ غالباً من قبل السلطات التربوية المحلية مثل إدارات التربية والتعليم ، ومـن قبـل   

بـين الجوانـب النظريـة     طأنفسهم الذين يتوجب عليهم االهتمام بتحقيق التـراب  المعلمين
المنهج المدرسي بالشكل الذي يعود بالنفع على الطالب والمجتمـع   يوالتطبيقات العملية ف

 .في آن معاً 
 :مرحلة التقييم .  ٣

يذ وهي تلك المرحلة التي تهتم بمعرفة مدى تحقق األهداف المرسومة وهل جاء التنف
وتتضمن هذه المرحلة على . والتطبيق ملبياً ومستجيباً لألهداف التي صمم ألجلها المنهج 

حيث يقـوم المعلمـون   ) المبدئي ، التكويني ، الختامي ( أشكال ومراحل التقويم المختلفة 
بتقويم طالبهم من خالل االختبارات األسبوعية والشهرية والفصلية ويعمـل المشـرفون   

 . ١ تقويم المعلمين من خالل الزيارات الصفية والورش التربويةالتربويون على 
 : ايجابيات المناهج المهنية بشكل عام 

االيجابيات التي يتميز بها المنهاج المهني ويمكـن أن   نيمكن الحديث عن الكثير م
 :يلي  نذكر منها ما

انـب العمليـة   وهي ربط النواحي النظرية بالجو أساسيةيهتم المنهاج المهني بقضية .  ١
بالناحية التطبيقية يخدم عمليـات   ماالهتماالتي بدونها يصبح المنهاج معرفة مجردة وهذا 

 .في المجاالت المهنية المختلفة  اإلنتاج
يجابيـة  يهتم المنهاج المهني بقضية مالزمة للعمل المهني وهي غرس االتجاهات اإل.  ٢

ام العاملين في هذه المهـن وتحقيـق   والتي هي مرتكز أساسي الحترنحو المهن المختلفة 
وهـذا  ، مثل هذا الهدف سيخدم المجتمع في تخليصه من النظرة الدونية للعمل المهنـي  

عاني منها البلدان النامية وذلك تالتخفيف من البطالة التي ي ف خرآبدوره سيسهم بشكل أو ب
يتكامـل دور  ولعله من المفيـد أن  . من خالل تخليص هذه المجتمعات من ثقافة العيب 

لتعلـيم المهنـي والعمـل    ل ةالمناهج المهنية مع المناهج األخرى في تغير النظرة الدوني
                                                 

م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها ،: عبد اهللا محمد و سعادة و إبراهيم ، جودت أحمد .  ١
 . ٤٠ -٣٨، دار الشروق ، عمان ، األردن ، ص 



 

من خالل منهاج التربية اإلسالمية عندما يعرض المعلم : ومن األمثلة على ذلك . المهني
تلك اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي ترفع من قيمة العمل والقائمين  للطالب

 .على المهن المختلفة 

يسهم اإلنتاج المهني في تعزيز العالقة بين المدرسة والمجتمع فيهتم المنهاج المهنـي  .  ٣
.  بمصداقية المعارف التي تدرس للطلبة وتطبيقاتها ومساسها بحيـاة التالميـذ اليوميـة    
ت ويركز كذلك على ايجابية العالقة بين البيئة والمجتمع المحلـي مـن خـالل الزيـارا    

 . ١ الميدانية و الرحالت العلمية والقيام ببعض األنشطة التي تخدم البيئة المحلية

 

 : ج التربية المهنية اأسس منه

المملكـة  ، ففـي  نظام تربـوي   يأسس منهاج التربية المهنية من األسس العامة أل
ـ العربية السعودية تنبثق أسس التربية المهنية من األسس العامة للترب والتـي   ة والتعلـيم ي

إن منـاهج  . تسعى إلى إيجاد اإلنسان المؤمن الصالح المنتمي لوطنه و المعتـز بقيادتـه   
 : التربية المهنية في مرحلة التعليم األساسي ترتكز على أسس أربعة رئيسية هي كالتالي 

 :األساس الفلسفي : أوالً 

وتطلعاتـه ،   جتمعساس الفلسفي للتربية المهنية يستمد من القيم التي يؤمن بها الماأل
وطبيعـة   يالتطورات الحادثة والتزايد المتسارع للتطـور التكنولـوج  آخذاً بعين االعتبار 

 .  التنوعات واالختالفات للبيئات المختلفة حتى ضمن المجتمع الواحد أحياناً 
وفي غالب األحيان فإن األساس الفلسفي للتربية المهنية ، وبحكم حداثة التجربة ، يتـأثر  

سفة التربوية الحديثة حيث تركز الفلسفة التربوية الحديثة على طبيعة المتعلم وطبيعـة  بالفل
ن األساس الفلسفي للتربية إوعلى الدرجة نفسها من األهمية ف. المادة التعليمية في آن معاً 
أهمية ربط أهداف التربية المهنيـة بالحاجـات الحقيقيـة     ىالمهنية وكما أسلفنا يركز عل

 .للمجتمع 
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 :األساس النفسي : ثانياً 

نذكر من  ةيؤكد التربويون على ضرورة االهتمام بمجموعة من المرتكزات الرئيسي
 :يلي  أهم مفرداتها ما

 
 : تالميذ لالخصائص العامة ل -أ 

ه ومـن األمثلـة علـى هـذ    ، للتالميذ في مراحلهم العمرية المختلفة خصائص مختلفـة  
مـع تحديـد   . والعقلية والجسـمية واالنفعاليـة    الخصائص النمائية: الخصائص ما يلي 

خصوصية ومطالب كل مرحلة نمائية ، وعليه فإن منهاج التربية المهنية ووفق األسـاس  
 .م طبيعة كل مرحلة نمائية ئيقدم من معارف ومهارات لتال النفسي يراعي ما

 :خصائص العملية التعليمية التعلمية  -ب 
التعلم وأساليب التدريس التي تالئم كل مرحلة نمائيـة   عمليةويقصد بهذا المرتكز طبيعة 

 .للتالميذ وتتوافق مع متطلباتها 
 :تالميذ لالخصائص الشخصية ل -ج 

يمكن التدريب عليها لتصبح قدرات ، والتي  تيعتبر االهتمام بما لدى التالميذ من استعدادا
وفي هذا السياق يهتم . لتعلم بدورها قد تقود إلى تعزيز الميل اإليجابي لدى التالميذ نحو ا

والميول االيجابية نحو المهن والتعليم المهنـي   تمنهاج التربية المهنية في تنمية االتجاها
 .وتعزيزها 

 :األساس المعرفي : ثالثاً 

إن وظيفة األساس المعرفي تشمل أهمية تمييز كل مجال من المجـاالت المعرفيـة   
فعلى سبيل المثال يشتمل . المهنية ببنيته الخاصة به المختلفة التي يتضمنها منهاج التربية 

التركيب المعرفي لمنهاج التربية المهنية في غالب التجـارب العالميـة والعربيـة علـى     
 :من أكثرها تكراراً ما يلي  ةمجاالت رئيسي

 . مجال األنشطة الزراعية  •
 .مجال األنشطة الصناعية  •

 .مجال األنشطة التجارية  •



 

 .ة والسالمة مجال أنشطة الصح •

 .مجال أنشطة العلوم المنزلية  •

 .مجال أنشطة الحاسب وإدارة المعلومات  •

هكذا يؤكد المجال المعرفي أهمية أن تشمل المادة العلمية التي يجب أن يحتويها منهـاج  
 .التربية المهنية على كم واسع من التربية المهنية ذات الصلة بحياة الطالب اليومية 

 

 :   جتماعياالاألساس : رابعاً 

لألساس االجتماعي لمناهج التربية المهنية هي مراعاة متطلبات  ةإن الوظيفة الرئيسي
وخصائص المجتمع بشكل عام وبخاصة النظام االجتماعي والثقافي واالقتصـادي والتـي   
ترتبط بشكل أو بآخر بالسياسة العامة للمجتمع وعندما نؤكد ذلك نحن نعزز أهمية مساهمة 

ي تحقيق النهضة الشاملة للمجتمع والتـي أهـم أشـكالها النهضـة التربويـة      المناهج ف
 .واالجتماعية ألي مجتمع من المجتمعات 

ن منهاج التربية المهنية يهدف إلى إكساب التلميذ مهـارات  إو وفق األساس االجتماعي ف
ش ذات مساس مباشر بما يمارسه ويالحظه في الحياة اليومية للمجتمع الذي يعـي  ةرئيسي
 .  فيه

ولتعزيز فعالية هذه األسس فقد تم التأكد على مراعاة مجموعة من األمور فـي الوسـائل   
 :واألنشطة التي يتم توظيفها ألغراض تطبيق التربية المهنية من أهمها األمور التالية 

 .التركيز على الناحية التطبيقية  - ١
بيئة المحيطـة وذلـك لتوضـيح    المتوافرة في ال ةاختيار الوسيلة من المواد البسيط - ٢

 .المفاهيم المختلفة للمتعلم 

أهمية قيام المتعلم بالتطبيق العملي من خالل العمل في مجموعات أو بشكل فـردي   - ٣
 . ١ للوصول إلى األهداف المرجوة
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إن التصور المقترح لكيفية تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية العامة للبنـين  
 . ربية السعودية يقوم على خمس مراحل رئيسيةبالمملكة الع

 

تفعيل التربية المهنية في المدرسة الثانوية العامـة للبنـين بالمملكـة العربيـة     مراحل 

 : السعودية

 

مبدأ التكامل بين موضوعات التربيـة المهنيـة والموضـوعات    إيجاد : المرحلة األولى 

 :خرى في مناهج التعليم العام الدراسية األ

قصود بمفهوم التكامل هو التنظيم الذي يشتمل على الخبرات العامة والمشتركة إن الم
ويقوم مفهوم التكامل على أساس الـربط الكلـي لهـذه     . والخبرات الخاصة في آن معاً

وقدراتـه   هالخبرات في منهج واحد ليتحقق للطالب أعلى درجة من النمو وفق اسـتعدادات 
 .وميوله 

ارب العربية على ضرورة التكامل بين المعرفة النظريـة  ولقد أكدت الكثير من التج
والمعرفة العلمية وذك لتضييق الحدود وإيجاد المزيد من الربط بـين صـنوف المعرفـة    

 .والحياة العملية 
 :يلي  ومن األمثلة على المبدأ التكاملي الذي يقوم عليه مبحث التربية المهنية ما

 عليها الوحدات التعليمية لمبحث التربيـة المهنيـة    تعدد المجاالت المهنية التي تشتمل.  ١
 ) .صناعية ، زراعية ، تجارية ، صحة وسالمة عامة ، وعلوم منزلية(
المرونة التي يتسم بها مبحث التربية المهنية من خالل إعطاء المعلـم الحريـة فـي    .  ٢

ته وقدراتـه ،  اختيار الوحدات التعليمية التي تناسب الطالب بما يتفق وميولـه واسـتعدادا  
وكذلك مراعاة إمكانيات وظروف المدارس المختلفة وممارسـة الممكـن مـن األنشـطة     

 .التعليمية المناسبة 

الحاجة الواضحة لمعرفة األسس العلمية التي تقوم عليها بعض المهـارات األخـرى   .  ٣
أو إمكانية توظيـف  سها الطالب في المباحث األخرى ، والتي يكون درسها أو سوف يدر



 

بعض المهارات التي درسها في التربية المهنية لتوضيح أسس علمية كان قد درسها فـي  
 : على ذلك  ، ومن األمثلةالمباحث األخرى 

استخدام المفاهيم العلمية التي يدرسها الطالب في موضوع األحياء في تطبيق أنشـطة  * 
 . المجال الزراعي من التربية المهنية 

ه الطالب من أساسيات الكهرباء في الفيزيـاء لفهـم مهـارة    توظيف ما تعلمه أو يتعلم* 
التمديدات الكهربائية العملية التي ينفذها من خالل أنشطة المجال الصناعي فـي التربيـة   

 .المهنية 
توظيف قدرات الطالب واألساسيات التي درسها في التربية الفنية في مجـال الرسـم   * 

لصناعي إضافة إلى تطوير مهـارة الرسـم   لتنفيذه في توضيح مدلوالت ورموز الرسم ا
الهندسي في المجال الصناعي في المهنية وهذه بدورها قد تفيد الطالب في عزيز قدراتـه  

 .في رسم الخرائط وتوضيح المناطق الجغرافية في مباحث الجغرافيا واالجتماعات 
سها في مادة توظيف قدرات الطالب في التعامل مع العمليات الحسابية المختلفة التي در* 

الرياضيات لتسهيل مهمته في وعي مفهوم الحسابات الجارية والتوفير أو فهـم عمليـات   
 . ١ اإليداع والسحب في النشاط التجاري من التربية المهنية

 

 :التخطيط لتدريس التربية المهنية : المرحلة الثانية 

عام وهي المنحـى  دون غيرها من مناهج التعليم الها للتربية المهنية طبيعة تختص ب
ن منهاج التربية المهنية يتكون من معلومات نظرية ومهارات واتجاهـات  العملي وذلك أل

إجماع على أن التربية المهنية مبحث ذو طبيعـة   هوال نجفي الحقيقة إذا قلنا أن هناك شب
عملية أكثر منها نظرية فبالتالي أساليب التدريس التي يمكن أن تعتمد على هـذا المبحـث   

فـي   ن اعتماد المنحى النظـري إف هوعلي، ب أن تكون هي األخرى ذات طبيعة عملية يج
عن التعليم من خالل العمل وال يكون التعلـيم فـي حالـة    تدريس التربية المهنية يختلف 

حال ذاتها بالطبيعة العمليـة   فياالعتماد على المجال النظري في تدريس مباحث تتصف 
تدريس التربية المهنية يعنى تدريس موضوعات ذات طبيعة ن أذا معنى وهذا يفيد ب تعلماً
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بحـاث  يـد مـن األ  لقد ناقشـت العد و . لتحقيق أهدافها عملية تعتمد على األداء العملي 
ـ    ن ماإوعليه ف والدراسات التربوية أساليب التدريس وأشبعتها بحثاً  ييهمنـا هنـا أن نع

لتي يمكن أن نوظفهـا ألغـراض   الرئيسية ااألساليب وندرك أن هناك قواسم مشتركة في 
فـي   ألكثـر شـيوعاً  اتدريس التربية المهنية ويمكن وصف هذه األساليب بأنها األساليب 

 .تدريس التربية المهنية 
هي تلك األجزاء التي تتشكل منها إستراتيجية وطريقـة  : يقصد بأسلوب التدريس  و
ا في الصف معلم يوجـه  ويقصد بطريقة التدريس سلسلة فعاليات منظمة يريده . التدريس

بهم إلى التعليم وهي عملية  يانتباه طالبه إليه بكل وسيلة ويشاركهم في هذه الفعاليات لتؤد
تعليم تتطلب مجموعة من الخطوات يؤدى فيها االنتقال من نقطة إلى أخرى في النهاية إلى 

 .تعليم 
وسـائل والطـرق   أما إستراتيجية التدريس فيقصد بها مجموعة األساليب واألنشـطة وال 

أن  أي. التعليمية التي يؤدي استخدامها من قبل المعلم إلى حدوث التعليم عنـد الطالـب   
  . ١ إستراتيجية التدريس هي أكثر من مجرد وصف للمحتوى الذي سيقدم للمتعلم

وفي التربية المهنية من الضروري مراعاة مجموعة من األمور عند تدريسها ومـن  
 : يلي  هذه األمور ما

 .التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري  •

 .اإلكثار من المشاهدات  •

 .الرحالت العلمية كثار من اإل •

 . مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ في الميول المهنية والقدرات والدوافع •

 .تشجيع التالميذ على عمل النماذج والمجسمات التعليمية المختلفة   •
مـن   ةلتربية المهنية مجموعلو، أن يستند إلى التخطيط عمل منظم وهادف يجب  إن أي

ولما كان من الضروري أن يكون هناك معلم يقوم على األخـذ   . سعى لتحقيقهاتاألهداف 
 ة ،منظم ةمليـبر عـتـتع) التدريس ( بأيدي الطالب لتحقيق هذه األهداف وهذه العملية 
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 توضـح مـدى أهميـة   قـاط التاليـة   ، والنفال بد من التخطيط المنظم لهذه األهداف  إذاً
 :لمعلم التربية المهنية التخطيط  وضرورة

إلى تنظيم عناصر العملية التعليمة وخاصة المادة الدراسـية         يعملية التخطيط تؤد •
ن معلم التربية المهنية يقدم للطلبـة مـادة تعليميـة    إه فيوعل تالميذالتي ستعطى لل

 .تالميذ من التعليم الغير منظم وبالتالي نحمي ال ةمنظمة غير عشوائي
 التخطيط الدراسي الضروري لمعلم التربية المهنية ويزوده بتصوير واضح من ما •

مـن المواقـف    من الثقة بالنفس وتجنبه كثيـراً  لطلبته ولذلك تعطيه نوعاً هسيقدم
 . المحرجة

لرسم التخطيط لتدريس التربية المهنية يساعد المعلم على ضبط الغرفة الصفية أو ا  •
 .سليمة  ةدارإ هايفالتالميذ  ةدارإأو المشغل وبالتالي يساعده على 

التخطيط لتدريس يعمل على تسهيل وتيسير إعداد االختبارات في مجـال تخطـيط    •
قـرب  أالتي تستند إلى التخطيط تعطي نتائج  تالمادة التدريسية حيث أن االختبارا

 .إلى الحقيقة 

نية يفيد المعلم في نقد المناهج حيـث أن عمليـة   التخطيط للتدريس في التربية المه •
التخطيط توضح للمعلم مدى انسجام األهداف العامة والخاصـة لمنهـاج التربيـة    

 .المهنية 

بأهداف المادة ومستوياتها  والتخطيط للتدريس يجعل معلم التربية المهنية أكثر وعياً •
المحتوى التعليمـي   المختلفة كما أنها تحدد للمعلم مدى سهولة أو صعوبة عناصر

 .مادة لل

 :التخطيط وصياغة األهداف التربوية 

لقد أصبح االهتمام باألهداف التدريسية وبخاصة في المباحث التي تنحو المنحـى  " 
يستلزم صياغة سلوكية يمكن بها مالحظة سلوك المتعلم بعد المرور  ضرورياً ي أمراًملالع

ف من تهيئة التالميذ للتعليم والتعلم هو تكوين ن الهدوأل ١" . في الموقف التعليمي وقياسه
                                                 

 ١١٠ص ر الشروق للنشر والتوزيع ،األردن، م ، دا١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ أساليب تدريس العلوم ،: زيتون ، عايش .  ١
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وصف لمـا   هو إذاً . سلوكياً تغير سلوك المتعلم لذا فقد اتفق على تسميته هدفاً وأسلوك 
 . ينوي المدرس القيام به ليصبح تالميذه قادرين على فعله 

األهداف السلوكية ألغراض تدريس التربية المهنية يجب أن يحـرص   ةعند صياغ
يكتسبه التالميذ مـن معلومـات ومهـارات    أن يجب  على توجيه اهتمامه نحو ما المعلم

كذلك يجب عليه أن يوجه اهتمامـه للممارسـة    ،  واتجاهات في مجاالت التربية المهنية
يجب على المعلم االهتمام باألهـداف   أيية والتطبيقية للمهارات التي يدرسها لطلبته ملالع

هذه العمليات  قفاوما ير ، ت المهنية األساسيةمهاراات والمثل دراسة التصميم ،األدائية 
و تكوين وتنميـة وتعزيـز االتجاهـات    أالقيم الجمالية وتنمية الحس الجمالي من اكتساب 

  . االيجابية نحو العمل والتعليم المهني
 

 : مستويات التخطيط في تدريس التربية المهنية

دورهـا بشـكل   التعلمية ية التعليمية عملية التخطيط ركن أساس لكي تؤدي العملإن 
 .فاعل 
ن التخطيط السليم يساهم بشكل مباشر في تمكين المعلم من مواجهـة المشـكالت   إ

المختلفة بكل كفاية وتقدير من خالل السهولة في التعرف علـى طبيعـة هـذه المشـاكل     
واختيـار  مة فيما يتعلق بتوزيع الوقـت  ءباإلضافة إلى تمكينه من التعامل بشكل أكثر مال
 . األنشطة واألساليب المناسبة لكل موقف تعليمي 

للخطـط   نمستويين رئيسـيي تم تنفيذ مناهج التربية المهنية من خالل وبشكل عام ي
والخطة اليوميـة ويمكـن    ،تعرف بالخطة السنوية  الخطة الفصلية أو ما: التدريسية هما 

 :الي من هاتين الخطتين على النحو الت ةتوضيح عناصر كل واحد
  :السنوية / الخطة الفصلية .   ١

وتتصف الخطة الفصلية بأنها بعيدة المدى بحيث يتم من خاللهـا تحديـد المعـالم    
األساسية  للمنهاج وتتضمن عادة الخطوط العريضة والمبادئ العامة في تعلـيم التربيـة   

تبـر  وما يصحب من تقديم المادة مـن نشـاطات وتع  المهنية وذلك دون ذكر التفصيالت 
) التربية المهنية ( ار الذي بموجبه يقيس مدرس المادة السنوية بمثابة المعي/الخطة الفصلية



 

في قطع المادة التعليمية ومدى تحقيقه لألهداف التعليمية المرتجى من المـادة   همدى تقدم
وتكون نقطة البداية بتحليل جميع الفعاليات والمهارات والمعارف التي تشمل عليهـا كـل   

 .ليتسنى للمعلم رسم إستراتيجية لتوزيع العناصر األساسية للمنهج  واحدة
 : تي من الخطط التدريسية فهي كاآل ىأما عناصر هذا المستو

الفصـل الدراسـي   أو السنة الدراسـية   و وتشتمل على مستوى الصف :هوية الخطة   )أ 
 .والمادة 

تدريسـية وتتصـف   ويتم هنا تحديد األهداف العامة والخاصة لكل وحده  :األهداف   )ب 
صياغة األهداف هنا بالعمومية على أن تترك تفصيالت هذه األهـداف إلـى الخطـة    

 .اليومية 

حسب عناصره األساسية من مهارات ومفاهيم وذلك بعد  ويظهر هنا مصنفاً :المحتوى  )ج 
  . تحليله إلى األهداف األساسية للمعرفة العلمية مثل المفاهيم والمبادئ العلمية المختلفة

وعلى ضوء ذلك يتم تقديم المادة وترتيبها وتنظيمهـا   :وسائل واألساليب واألنشطة ال )د 
 . وما يتصل بها من مجموعة نشاطات بحيث تؤدي إلى تحقيق األهداف بشكل فاعل

ويبين هذا العنصر الفترة الزمنية التي يتوقع أن يتم فيها تحقيق كل هدف مـن  :  الزمن  )ه 
  . كل وحدة من الوحدات الدراسيةأهداف الخطة ولكل عنصر من عناصر 

هـي اللـوازم    يتطلب ذلك أن يبين المعلم تحت هذا البنـد مـا   :اللوازم والتجهيزات  )و 
واألدوات والتجهيزات األزمة لتحقيق كل هدف من األهداف المرسومة وتبيـان هـذه   

ي اللوازم يساعد المعلم منذ بداية العام أو الفصل الدراسي على تحديد النواقص وبالتـال 
  . يعمل على تزويد اإلدارة بها ليتسنى لهم توفيرها عند الحاجة لها

والهدف منه هو التأكد من مدى تحقيق األهداف ، ويجب أن يكـون عمليـة    :التقويم  )ز 
. مستمرة في بداية التدريس ووسطه ونهايته ، ويرتبط التقـويم مباشـرة باألهـداف    

نواتج التعلم النظريـة والتطبيقيـة   ويتضمن ذلك تقويم أداء تحصيل الطالب من ناحية 
 . ١ المهارية والوجدانية

                                                 
 .  ١١٦ – ١١٤مرجع سابق ، صأساسيات في التربية المهنية ، : ، أحمد عيسى  الطويسي.  ١
 



 

/ ويوضح الجدول التالي نموذجاً للشكل الذي يمكن أن تكون عليه الخطة الفصـلية  
 :السنوية لمادة التربية المهنية 

 
 )١(جدول رقم 

 سنوية لمادة التربية المهنية/ نموذج خطة فصلية 

 

 :السنة الدراسية                 :                         المدرسة 
 :المادة :                                           الصف 

 :اسم المعلم 
المحتوى  األهداف

 التعليمي
األساليب والوسائل 

 واألنشطة
اللوازم 
 والتجهيزات

 التقويم الزمن

 
 

   

 
 :مالحظات عامة 

.......................................................................................  

 
 
 : الصفية/ الخطة اليومية .   ٢

السنوية ، وتحتوي على أهداف سلوكية يتم تنفيـذها  / وتعتبر امتداداً للخطة الفصلية 
ولكن تتصف بأنها خطـة دقيقـة مفصـلة    . في حصة صفية واحدة أو حصتين صفيتين 

 . منية محددة وواقعية ، يتطلب تحقيقها فترة ز



 

تصور لألحداث الصفية والتوقعات التي ستجري ونوعية الوسائل واألساليب التي : " فهي 
 . ١ "ستستخدم وأساليب التقويم وتوزيع الوقت على األهداف األدائية المحددة 

وبالتالي فهي تحتوي تماماً المعالم األساسية للعملية التعليمية التعلمية التي سـيتبعها  
ومن الناحية الزمنية فالخطة اليومية هي خطة قصيرة . ند تنفيذ الموقف التعليمي المعلم ع

 .المدى ، يتوفر للمعلم من خاللها الفرصة أن يحقق أهدافه بدرجة عالية من الكفاءة 
 : أما عناصر هذه الخطة فهي كما يلي 

 وتشمل ترتيب الحصة ، ومستوى الصف الـذي سـيتلقى المعـارف    :هوية الخطة ) أ 
 .والمهارات ، واليوم والتاريخ ، والمادة ، والموضوع ، والزمن 

يجب أن تكون األهداف التربوية واضحة وذات صياغة سـلوكية أدائيـة    :األهداف ) ب 
ويجـب أن تكـون قابلـة    .  طلبتهبحيث تحدد المخرجات التي يرنو المعلم لتحقيقها لدى 

 .للقياس والمالحظة 

يعمل المعلم على اقتراح أو تحديد النشـاطات التـي    :نشطة األساليب والوسائل واأل) ج 
ويحدد الوقت الذي قد يحتاجه كل نشـاط  . يجب القيام بها من جانبه ومن جانب الطالب 

من النشاطات المقترحة ، مما يساعد المعلم على استغالل الوقت وإدارة المواقف الصـفية  
ريسية األكثر مالئمة لكل نشاط تعليمـي  التد اإلستراتيجيةكذلك يحدد . بشكل أكثر فاعلية 

 .على حده 

ولكي تكون األساليب والوسائل واألنشطة التدريسية أكثر فاعلية فعلى المعلم أن يراعـي  
 :العديد من األمور التي يمكن أن تسهم في ذلك والتي من أهمها 

 .تنوع األساليب والوسائل واألنشطة بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطالب  •
أن تتصف بالتشويق لكي ال يتسرب الملل لنفوس الطالب وبالتالي سـتعمل علـى    •

 .تعزيز النظرة اإليجابية نحو حصص التربية المهنية 

توضيح دور الطالب في األنشطة وأساليب التنفيذ وخاصة التحضير لتعلم المهارات  •
 .التطبيقية ودوره في عملية التنفيذ 

                                                 
م ، دار المالحي ، اربد ، األردن ، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ة ،أساليب تدريس التربية المهني: عليمات ، محمد مقبل .  ١

 . ٣٣ص 



 

ير لدى الطالب ومناسـبتها إلثـارة اهتمـامهم    أن تتصف بقدرتها على إثارة التفك •
والكشف عن استعدادهم وميولهم وقدراتهم مع مراعاة مناسبتها لتحقيـق األهـداف   

 .المرجوة 

أن تهتم بالمنحى العملي كل ما أمكن ذلك ، لكي نعمل على ترسيخ مبـدأ الـتعلم    •
 .بالعمل 

 
تقويم المناسب لكل نشاط والذي ويتم ذلك من خالل اختيار المعلم ألسلوب ال: التقويم ) د 

لذا البد أن يوضح المعلم فـي خطتـه   ،  الطالبيبين بوضوح مدى تحقيق األهداف لدى 
اليومية الطرق التي بواسطتها يستطيع أن يستكشف مدى تحقيق األهداف التـي رسـمها   

ـ  والتي يؤكد كثير من الباحثين على ضرورة تنوعها حسب ما طبيعـة األهـداف    هتتطلب
 .مة المرسو

ومن األمثلة على أساليب التقويم األكثر فعالية في تقويم أداء التالميذ فـي المباحـث ذات   
 األدائيـة استخدام المالحظة للتعرف على مدى إتقان التالميذ للمهـارة  ، الطبيعة العملية 

، ثناء الموقف التعليمي أإجراء االمتحانات القصيرة ، وطرح األسئلة الشفوية و ،المحددة 
 . راء االختبارات الشهرية وإج
ويتيح هذا العنصر من عناصر الخطة اليومية الفرصة للمعلـم فـي    :المالحظات ) هـ 

 . تسجيل بعض المالحظات التي قد تفيده كتغذية راجعة يمكن االستفادة منها في المستقبل
لتالي ن يشير المعلم إلى عدم تمكنه من تحقيق جميع األهداف المرسومة وباأيمكن : مثال 

 ةعده ذلك في إعادة النظر مرسافعلية تحقيق المتبقي منها في الحصص القادمة وبالتالي سي
لتحقيق كل هدف مـن األهـداف   هداف وتقدير الوقت الذي يحتاجه أخرى عند صياغة األ

 . ١ التي يرجو تحقيقها لدى طلبته
 
 

                                                 
 .   ١٢٠ – ١١٧مرجع سابق ، صأساسيات في التربية المهنية ، : ، أحمد عيسى  الطويسي.  ١
 



 

ـ  / ة اليوميـة  ويوضح الجدول التالي نموذجاً للشكل الذي يمكن أن تكون عليه الخط
 :الصفية لمادة التربية المهنية 

 )٢(جدول رقم 

 صفية لمادة التربية المهنية/ نموذج خطة يومية 

 

 :الحصة :       الصف :                  التاريخ :                  اليوم 
 :الهدف العام :                 الموضوع :               المادة 

 
 التقويم ساليب والوسائل واألنشطةاألهداف الخاصةاأل

 
 
 
 

 

 :المالحظات 
....................................................................................... 

 

 :معلم التربية المهنية إعداد : المرحلة الثالثة 

ـ يعد معلم التربية المهنية حجر الزاوية في العملية التربوية والمفتاح  فـي   يالرئيس
فأحسن المناهج والكتب والمقررات والنشاطات والبـرامج   ، مية التعلمية كلهايالعملية التعل
لم يكن معلم التربية المهنية جيـد اإلعـداد    قد ال تحقق أهدافها ما على أهميتهاالمدرسية 
بـه  لـدى طال  ةتعليمية عالية يترجمها إلى واقع وخبرات تعليمية تعلمي كفاءةذا  ومتميزاً

ويوسع مداركهم وينمي أنماط تفكيرهم فيتفاعل معهم ويهذب شخصياتهم ويصقل خبراتهم 
نقـص وتقصـير    أيكما أن المعلم المجد يمكن أن يعوض اتهم العقلية ، تهم وقدراومهار

 . اإلمكانات المادية والفنية والبرامج المدرسية ولكتب والنشاطات ا ومحتمل في المناهج 



 

 يعـد أمـراً   وثقافيـاً ومهنياً  عداد معلم التربية المهنية علمياًوعلى الرغم من أن إ
عملية  لضمان سير ال مفر منه إال أن هذا اإلعداد المطلق وحده ربما يكون كافياً ضرورياً

 ومفتاحاً اًلمعلم باعتباره محورلمن الدور الحديث  وعليه وانطالقاً. تدريس التربية المهنية 
أخـذت االتجاهـات   ، للنشاط  اًوقائد لطلبته ومرشداً ة وموجهاًيمفي العملية التعلي أساسياً

الحديثة تركز على مفهوم حديث ومتجدد لدور معلم التربية المهنية يقوم على تنظيم تعلـم  
ولـيس  ،  التربية المهنية وتوجيهها باالستقصاء ، واالكتشاف ، والعمل واستخدام المشغل

لتربية المهنية هـي  نا تصبح المهمة األساسية لمعلم اعلى التلقين أو التعليم المباشر ومن ه
كيف يتعلمون ، وكيف يفكرون ، ال كيف يحفظون المقـررات دون فهمهـا   تعليم الطلبة 

 .واستيعابها أو إدراكها وتوظيفها في الحياة 
المعرفيـة  ( التربية المهنيـة الكفايـات التعليميـة     ميتحقق ذلك البد أن يمتلك معل تىوح

ومن هنا  . الالزمة لتمكينه من ممارسة تدريس التربية المهنية بفعالية واقتدار) واألدائية 
جاء إعداد المعلم القائم على أساس الكفاية واألداء في برامج كليات العلوم التربوية ومـن  

 : هذه الكفايات 
 .امتالك مهارات التدريس والتي تشمل التخطيط والتنفيذ والتقويم  •
 .الخبرات واألنشطة في إطار االستراتيجيات المناسبة امتالك مهارة تنظيم  •

 . األهدافالمناسبة لبلوغ  تامتالك مهارة تحديد االستراتجيا •

 .للطلبة  الفرديةامتالك مهارة تحديد الفروق  •

 .امتالك مهارة كشف استعداد الطلبة للتعلم  •

 . ) يئادوالتكويني ، والختامي ، واأل القبلي ،( تقويم تعلم الطلبة  •

 .امتالك مهارة طرح األسئلة وتوجيهها  •

 .، واستخدامها وإنتاجها  ،تحديد الوسائل والتقنيات التعليمية واختيارها  •

 .امتالك مهارة توظيف االستقصاء في المواقف الصفية  •

 . ١ اكتساب مهارات التفكير العلمي •
 

                                                 
 .  ٩٧ -٩٦، ص مرجع سابق التربية المهنية وأساليب تدريسها ، : الحيلة ، محمد محمود .  ١



 

 :أساليب تدريس التربية المهنية :  المرحلة الرابعة

مـن   موبـالرغ  وثيقـاً  طاًاة ارتبمييس بالخبرات التعليمية التعلترتبط أساليب التدر
اختالفها باختالف المواد الدراسية والمحتوى الدراسي وطرق البحث والتفكيـر المتعلقـة   

 يجب مراعاتها لكي تزيد مـن فعاليـة   ن هناك مجموعة من المبادئأبالمواد الدراسية إال 
ت التعليمية ويفضل توافر الصفات اآلتية فـي  الخبرات التعليمية ، وتحسين نوعية النتاجا

 : أساليب التدريس 
أي يصبح ما يتعلمه الطالب مصدر إثارة له مما يـؤدي إلـى   : اإلثارة والتشويق ) أ 

 .زيادة فعاليته في تحصيل المعرفة 
 .أي تقويم أساليب التدريس على التحديد الواضح والتنظيم الدقيق : التنظيم ) ب 

بذلك الربط بين الظواهر وبين تغيرات وظروف خارجة عن  ييعن: ئل إقامة الدال) ج 
 .الظاهرة ذاتها 

 وتقويمـاً  وتنفيـذاً  وتوجيهاً تحريك المتعلم نحو تعليم ذاته تخطيطاً: التعليم الذاتي ) د 
 . نحو تعليم ذاته على نحو مستمر  ايجابياً بحيث يكتسب المعلم اتجاهاً ومتابعةً

على إحداث تكامل بين أفضل ما تتميز بـه   أن يكون المتعلم قادراًأي : التعامل ) هـ 
 .أسلوب فيستطيع أن يميز بين المحاضرة والمناقشة  أوكل طريقة 

 . للتدريس الطريقة المستخدمةعلم وشعور المتعلم باأللفة بينه وبين الم: األلفة ) و  

األهداف التعليميـة  نحو بلوغ  فطرق استخدام أساليب التدريس يجب أن توجه أساساً
ن تتنوع بما يتالءم والموقف التعليمي وكذلك احتياجات أويجب . م يتعللباعتبارها موجهة ل

وأن يصاحبها استخدام الوسائل  ،الطلبة وإمكانياتهم وقدراتهم بما في ذلك الفروق الفردية 
 .فال علم من دونها  ،التعليمية المتعددة والمناسبة 

يقة أو أسلوب لتحقيق جميع األهداف والغايات المنشـودة  من الصعب اقتراح طرإن 
نها غير كفقد تكون طريقة ما فعالة وناجحة في موقف تعليمي معين ول، ألي مادة دراسية 
 ،وتختلف قدرات المعلمين أيضا في تنفيذ هذه الطريقـة أو تلـك  . خر آفعالة في موقف 

وهـذا  ، ر يل ، والتذكر ، والتفكويختلف الطلبة عن بعضهم في أساليب اإلدراك ، والتخي



 

لذلك هناك عدة طرق وأساليب ووسـائل  ، ينعكس على الطريقة التي يفضلون التعلم بها 
 .يمكن للمعلم أن يختارها ويستخدمها لمساعدة الطلبة في بلوغ النتاجات التعليمية التعلمية 

ختيار وعليه فإن على المعلم أن يمتلك الكفايات التعليمية والقدرة على ا" 
طريقة أو أسلوب التعليم المناسب للموقف التعليمي ، وعليه أن يتذكر أمـرين  

 :قبل اختيار طريقة التدريس المناسبة 
) المتعلم ( مجهود شخصي من المعلم لمساعدة الطالب : أن عملية التعليم هي  )١

مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن الطالب : أما التعلم فهو . على التعلم 
 . نفسه بمساعدة المعلم وإرشاده وتوجيهه) لم المتع( 

م الجيد يتميز ببقاء التعلم لدى المتعلم و االحتفـاظ بـه ، ويسـتطيع    يأن التعل )٢
المتعلم نقل أثره إلى مواقف جديدة ، وال يحتاج من المتعلم إلى أي جهد ووقت 

 .     ١" كبيرين أكثر مما يجب 
 

 :ن استخدامها في تدريس التربية المهنية ا يأتي بعض أساليب التدريس التي يمكموفي
 :االستقصاء : أوالً

يعد االستقصاء من أكثر أساليب التدريس الحديثة فعالية في تنمية التفكير لدى الطلبة 
حيث أنها تتيح الفرصة إمام الطلبة لممارسة طرق العلم وعملياته ومهارات االستقصـاء  

 .صغير في بحثه وتوصله إلى النتائج بأنفسهم وهنا يسلك المتعلم سلوك العالم ال
معلوماته في عمليـات   و يهدف هذا األسلوب إلى جعل المتعلم يفكر وينتج مستخدماً

عـن   ومجيبـاً  وهنا لم يعد دور المعلم ملقناً، عقلية وعملية تنتهي بالوصول إلى النواتج 
مـن خـالل    صـي ته يعينهم على البحث والتقلطلب اًومنير وملهماً جهاًوبل أصبح مأسئلة 

 . مواقف معينة أو أسئلة تفكيرية مفتوحة تتحدى تفكيرهم وتحثهم على البحث 
 :وتتلخص خطوات التعلم باالستقصاء في اآلتي 

تفسـيره  دى تفكيرهم ويعجزون عن حيثير ذهن الطلبة ويت) أو أسئلة  (عرض موقف  -١
 .معرفية والخبرات المخزونة لديهم باستخدام األنظمة ال
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أو تجيـب علـى    (لطلبة على تكوين فرضيات تنجح في تفسير الموقف المثير حث ا -٢
 ) .سئلة السؤال أو األ

ن عملية اختبار صحة االفتراض هي العملية التي يحدث بها التعليم وذلك ألنه عـن  إ -٣
وفكها وتركيبها  طريق هذه العملية يقوم المتعلم بتحديد مكان هذه المعلومات واستعمالها ،

ل معها بأساليب متعددة وفي إثناء ذلك يستعمل المتعلم خياله وتأمالته وتصـوراته  والتعام
تتضمن هـذه الخطـوة   ، و اإلبداعية ومعرفته السابقة ويشتق من وراء ذلك معاني جديدة 

 .ثم تحليلها أو اختبارها  )الترجمة ، التأويل ، والتصنيف ( تجميع األدلة وتشمل 

متهـا للموقـف ومعقوليتهـا    ءى مالف علومها الطلبة للوقمناقشة الفرضيات التي يقد -٤
 . لتفسيره

إتاحة الفرصة للطلبة للعمل المباشر والتجريـب للتحقـق مـن فرضـياتهم ولجمـع       -٥
 .المعلومات الجديدة عن الموقف أو السؤال استعداد القتراح فرضيات جديدة 

ذي نـتج مـن دورات   حث الطلبة على تقديم فرضيات جديدة تفسر الموقف المحير ال -٦
 .االستفسار السابقة 

حث الطلبة على صياغة المفهوم الذي نتج من دورات االستفسار السابقة أو صـياغة   -٧
 .التعميمات والقوانين والنظريات الممكنة ذات العالقة 

إتاحة الفرصة للطلبة لنقل المفهوم أو التعميم المتوصل إليه لمواقف جديـدة أخـرى    -٨
 .المحير مشابهة للموقف 

 
 :مميزات االستقصاء 

 .ة ميالمتعلم فيه هو محور العملية التعليمية التعل -

والمالحظـة والتجريـب    ،ين مهارات االستقصاء ، واالكتشـاف  ينمي لدى المتعلم  -
 .، واالستدالل روالقياس ، والتصنيف ، والتفسي

 .  العلميينمي لدى المتعلم مهارات التفكير  -

 . الذاتي ودافعية المتعلم نحو التعلم يؤكد استمرارية التعلم  -



 

وزيـادة   زيهتم ببناء المتعلم من حيث ثقته بنفسه واعتماده على ذاته وشعور باالنجـا  -
 . مستوى طموحه وتطوير مواهبه 

 .١يزيد نشاط المتعلم وحماسة تجاه عملية التعليم والتعلم  -

 :م التعاوني يالتعل: ثانياً 

في السنوات األخيرة لألنشطة والفعاليات التي تجعل  اًمتزايد أولى التربويين اهتماماً
برز هذه النشاطات استخدام أسلوب التعلـيم  أومن ، لعملية التعليم والتعلم  الطالب محوراً

ترتيب الطلبة في مجموعات وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومـون بـه   بالتعاوني الذي يعني 
بحيث يـنغمس كـل   ، مهم الصفي جل تحقيق هدف أو أهداف تعلأمجتمعين متعاونين من 

ن كـل  أدوار واضحة ومحددة مع التأكيد علـى  أأعضاء المجموعة في التعلم على وفق 
 .عضو في المجموعة يتعلم المادة التعليمية 

 :لتعليم التعاوني تقوم على ثالثة مبادئ أساسية هي ل ةن هذه الهيكلية التنظيميإ
جاح أعضاء مجموعة التعلم يعتمد على نجـاح  نإن حيث : االعتماد المتبادل االيجابي  -١

بطريقة ال يستطيع فيها أن ينجح دون نجاح  اآلخرينوالفرد هنا مرتبط مع  ،كل فرد فيها 
 . المجموعة

وتعني مسؤولية الفرد الذاتية عن تعليم المادة التعليميـة المعنيـة   : الفردية  ةالمسؤولي -٢
 .ومساعدة إفراد المجموعة على تعلمها 

أن توفير مهارات العمل التعاوني واالجتمـاعي  : هارات التعاون والعمل الجماعي م -٣
 .فراد المجموعة الواحدة والمجموعات األخرى أجل التفاعل االيجابي بين أضروري من 

 
 :لتعاوني اعناصر التعليم 

واتخـاذ   إلـى التخطـيط والتنفيـذ   بل يحتـاج   ارتجالياً التعليم التعاوني ليس عمالً
الطلبة ، والطريقة  ةبعين االعتبار دافعياألخذ ويتطلب  .والتقويم ليحقق أهدافه  ءاتاإلجرا

كما يتطلب تحديد ، واألسباب الموجبة للتعاون بين الطلبة ، والمشاركين فيه ، بها التي يتم 
  . ن يقوم بها الطلبة لتحقيق التعاون الفعالأأنواع النشاطات التعاونية التي ينبغي 
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وأكثـر مـن أن   ، لتعاوني أكثر من أن يجلس الطلبة بعضهم بجانب بعض م ايالتعل

ن هـذه  إ.  يناقش بعض المواد التعليمية المقررة مع الطلبة اآلخرين أو مساعدتهم أكاديمياً
إال إذا  التعـاوني تعاونيـاً   التعلـيم نه ال يكون أم التعاوني إال يمهمة للتعل العناصر جميعاً

 : والتي تشكل عناصر التعليم التعاوني وهي ،  توفرت فيه السمات المميزة
،  ةالتآزر أو االعتماد االيجابي المتبادل بين الطلبة في المجموعة التعليمية التعاوني )١

وذلك أن يشعر الطلبة أنهم وراء انجاز عمل أي فرد في المجموعة مـن خـالل   
م علـى  بعضه رتعاون الطلبة فيما بينهم أي أنهم يشاركون في مصير واحد ويؤث

 .بعض 
ألعضاء المجموعة أن يتفاعلوا فيما بيـنهم عمليـاً    ال بد: التفاعل في المواجهة  )٢

 .في تحقيق النتاجات المتوقعة  ولفظياً ليسهموا معاً

يحمل كل عضو في المجموعة مسؤولية إتقـان  : المحاسبة الفردية أو المسؤولية  )٣
محددة والمنوطة به حيـث يكـون   تعلم المادة التعليمية المقررة أو القيام بالمهمة ال

 . الفرد مسؤوالً عن عمله أمام نفسه والمجموعة والمعلم الذي يقوم العمل 

يتم  أي :مهارة التواصل بين األشخاص ومهارة العمل على المجموعات الصغيرة  )٤
تعليم الطلبة مهارات التعامل االجتماعي والصفي ومهارات العمل التعاوني الحافز 

 .وعة الواحدة وبين المجموعات بين إفراد المجم

حيث يقوم أعضاء المجموعة بتحليل العمـل مـن حيـث    : المعالجة أو التجهيز  )٥
المجموعـة  أعضاء ودرجة استخدام ، ا الهدف هوتحقق في، الجودة التي اتسم بها 

األمر الذي يسهل مهارات التواصل بـين  ، زمة لتعزيز أواصر العالقة بينهم الال
 .١ت عمل سليمة تساعد في تحقيق األهداف المرسومة الطلبة وبناء عالقا
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 :العروض العملية : ثالثاً 

في مجال التربية  أن طريقة التدريس بالعروض العملية هي الطريقة األكثر استعماالً
التي تستخدم في مجال االستكشاف واإلعداد  ةالمهنية والعلوم العامة وهي الطريقة الرئيسي

أن يصف تفاصيل العمليات المتنوعة خطـوة خطـوة ويوضـح     وهي تساعد المعلم على
. واألساليب الفنية الموجودة في مهمات ومهارات متنوعـة تـرتبط بـالمهن     تاإلجراءا

ويتعين على المعلم أن يعطي المتعلم الفرصة إلجراء بعض المهارات وتطبيقها بما تخدمه 
 .صة في دروس التربية المهنية مادة العرض وهذه الطريقة تأخذ بمبدأ األداء الفعلي بخا

 
 :مزايا استخدام أسلوب العروض العملية 

علم مما تكعملية أساسية من عمليات ال) المالحظة ( توفر للطلبة عناصر المشاهدة  •
يعمل على جذب انتباه الطلبة وربما إثارة انتبـاههم بحصـص التربيـة المهنيـة     

 . ودروسها
ن إمكانيات المـدارس  أوبخاصة إذا ما علمنا تحقيق االقتصاد في النفقات والكلفة   •

مـا تكـون    ن تكاليف األدوات والتجهيزات والمواد غالباًأما تكون محدودة و غالباً
 .مرتفعة 

تعد طريقة مفضلة في حالة استخدام بعض النشاطات المهنية التي يتطلب إجراؤها  •
 .بة ليست متوافرة عند الطل) من قبل المتعلم ( وتنفيذها خبرة كافية 

لها تأثير في زيادة تأثر الطلبة للمعرفة العلمية بعد العرض مباشرة كما تساعد في  •
 .زيادة احتفاظ الطلبة بالمعلومات وبقائها بوجه عام 

كما توحد تفكيرهم في اتجـاه  ، مشتركة لجميع الطلبة  ةتوفير خبرات تعليمية تعلمي •
ث تخطيط الموقف التعليمي وهذا األمر قابل للنقاش والجدل العلمي من حي، واحد 
 .وتنفيذه والوصول إلى النتائج  يالتعلم

يمكن أن تسهم لحد ما وبقدر معقول في تحقيق قدر كبير من أهداف تدريس التربية  •
 .المهنية 

 



 

تعليمياً  تربوياً المرافقة نشاطاً اولكي يجعل معلم التربية المهنية العروض العملية ونشاطاته
 : ألهداف تدريس التربية المهنية فال بد له من مراعاة اآلتي تعلمياً ناجحاً ومحققاً

 
بدال من االقتصار على اللسان والمناقشـات   استقائياً توجيه طريقة العرض توجيهاً -١

 . والشروحات التقليدية التلقينية 
ية الفردية أو الجماعية سواء المقررة ملإتاحة الفرصة للطالب للقيام بالعروض الع -٢

 .علمية مثيرة  اًقترحة خاصة تلك العروض التي تقدم أفكارأو الم

عروض الصامتة من حين األخر وإتاحة الفرصة للطلبة لكـي يكتبـوا   الاستخدام  -٣
علمية لها أصـولها وأسسـها    قاريرالحظوه أو شاهدوه في صيغة ت ماع اويعبرو
 .العلمية 

الطلبة وشدهم إليها ومن  اهتمام ةثارتقديم مشكالت علمية من العروض العملية إل -٤
 .ثم محاولة التصدي لها وبحثها ودراستها للوصول إلى حل مناسب لها 

مراعاة أن تكون العروض العملية مالحظة أو مشاهدة من جميع الطلبة ومسموعة  -٥
بحيث يسمح للطلبـة بـالتفكير و    األسئلةوزمن انتظار كاف بعد طرح ، ومثيرة 
 .ية لممع العروض الع والتفاعل االيجابي االستجابة

حاسم في نجاح أو إخفاق  لعام استقصائياً إن فن طرح األسئلة وتوجيهها توجيهاً -٦
وفي هذا الصدد يقترح علـى معلـم التربيـة    ، وتحقيق أهدافها  العمليةالعروض 

بحيث يستفز تفكيـر الطلبـة ويثيـر    ، المهنية عرض الموقف التعليمي المشكل 
 .اهتمامهم وميولهم 

غير الناجحة ، وتحويل العروض العملية  عداد العروض العملية وتخطيطها مسبقاًإ -٧
أو  إخفاقهـا أسـباب   علـى والتعرف  اإلى مواقف تعليمية تعلمية جديدة لمناقشته

 .١ نجاحها
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 : الرحالت الميدانية: رابعاً

لتعليم تعد الرحالت الميدانية من أساليب التربية المهنية المشهورة والتي تركز على ا
في موقع العمل وهي نشاط تعليمي تعلمي منظم ومخطط خارج غرفة الصف يقـوم بـه   

غراض تربوية علمية وعملية محددة وحتى الطلبة تحت رعاية المعلم أو مشرف العمل أل
 :تعليمي تعلمي ينبغي أن تتوفر فيها الشروط التالية هدف تكون الرحلة الميدانية ذات 

 .واضحة  ةلميلها أهداف تعليمية تع -١
  . بالموضوعات العلمية التي يدرسها الطلبة مباشراً مرتبطة ارتباطاً -٢

يصعب على المدرسة أو المعلم توفير الخبرات التعليمية التعلمية في غرفة الصف أو  -٣
 .المدرسة والتي يحصل عليها الطلبة أثناء الرحلة 

  . علمياً معدة ومخططة تخطيطاً -٤

الصلة بـين الفـرد    ن تعليم التربية المهنية وتعلمها يتطلب توثيقيؤكد التربويون أ
 ةوتتضح أهمية هذه الطريقة في أنها تزود المتعلمين بخبرات تعليمية تعلميالمتعلم وبيئته ، 

الفرصة  وتهيئحسية مباشرة وتتيح الفرصة لهم الستخدام جميع حواسهم في عملية التعلم 
وتطوير اتجاهـات  ، ) موقع العمل ( بين المدرسة والبيئة وتربط ، إلثارة التفكير وتنميته 

 . يجابية نحو البيئة والمحافظة عليها إعلمية بيئية 
 : وتستخدم الرحالت الميدانية في مجاالت متعددة منها 

 .إثارة التفكير في مشكالت عملية وعلمية وبالتالي محاولة بحثها وحلها  •
 .تنفيذ النشاطات العملية في الميدان  •

بخاصة الموضوعات التي ال تسـمح إمكانـات   ، لموضوع معين ) مدخل ( مقدمة  •
 .المدرسة بدراستها 

 .١يجابية نحو المهن المختلفة إبناء اتجاهات  •
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 :أسلوب حل المشكالت :  خامساً

المهارات العلمية والعملية من أهم أهداف تـدريس  و تتعد تنمية االتجاهات والعادا
ن تقبـل  إ . ألسـاليب التـدريس   المواد تحدياً أكثرذه المادة من وصف هبالتربية المهنية 

إلى تحقيق أهـداف  المعلم لهذا التحدي بروح المسؤولية والحرص على أن يصل بتالميذه 
ولكي يتبع أسلوب حل المشكلة البد من استخدام األحداث اليوميـة  ، م التربية المهنية تعل

طيع تنمية اتجاهـاتهم االيجابيـة وطرائـق    كمشكالت للدراسة من قبل الطلبة وبذلك يست
 .التفكير لديهم 

ومن هنا وجب تشجيع الطلبة على طرح المشكالت العمليـة فـي غرفـة الصـف     
وإذا علمنا أن أسلوب حل المشكالت يستخدم الطريقـة  . لمناقشتها والبحث عن حلول لها 

مراحـل التفكيـر   األسلوب هي نفسـها  هذا ن ذلك يعني إن مراحل إالعلمية في التفكير ف
 .العلمي وخطواته 

  
 : ظمة هي تم بأسلوب حل المشكالت يتطلب السير بخطوات منإن التعل

 :خطوة اإلحساس بالمشكلة  -١
على هيئة نتاج متوقع من المتعلمين مـع وجـود   تمل على تحديد الهدف الرئيس تش

يد ويعرف مـا  أي على المتعلم أن يعرف ما ير، عائق يحيل بين المتعلم وتحقيق الهدف 
وتهدف هذه الخطـوة  ، لة قد حصل بالمشك ، وبذلك يمكن القول أن إحساساً إرادتهيعيق 
 :  إلى

 . وصياغتها مساعدة الطلب على تحديد المشكلة  -
 .في المشكلة مساعدتهم على تعريف الكلمات المفتاحية  -

 .السماح لهم بمناقشة مشكالت محتملة وقابلة للدراسة  -

 :وصياغتها شكلة خطوة تحديد الم -٢
مشكلته وعناصرها وحدودها ومجالها وحجمهـا   بيعةيصف المتعلم أو يعبر عن ط

 . بجملة تقريرية مختصرة أو على هيئة سؤال يتطلب حالً
 



 

 :خطوة جمع المعلومات  -٣
والفرض هـو حـل   . ) فرض الفروض ( بدال الممكنة األ باقتراحالبحث عن الحل 

بدال والفروض البد يستطيع صاحب المشكلة اقتراح األ حتى، ومقترح يحتاج إلى تطبيق 
له من تحليل المشكلة وجمع المعلومات والبيانات المتصلة بها من حيث أسبابها والعوامل 

عدتهم ساولتحقيق هذه الخطوة البد من توافر المراجع المختلفة للتالميذ وم. المؤثرة فيها 
رات التبويـب والتصـنيف واسـتخدام     على تدوين المالحظات ومساعدتهم في تنمية مها

 .الرسومات البيانية 
 : خطوة اختيار الحل المناسب  -٤

وهنـا  ، ) ار الفرضيات باخت (المطروحة الكثيرة من بين األبدال الممكنة أو الحلول 
حتى يتوصل إلى الفرضية الصحيحة والتـي   ة ،ار كل فرضية على حدبيقوم المتعلم باخت

 .تتمثل بالحل المناسب 
 : خطوة تنفيذ الحل أو الحلول المقترحة واختبار صحتها أي تقويمها  -٥

قـع  افي هذه الخطوة يقوم صاحب المشكلة بالتطبيق العملي للحل وتجربته فـي الو 
وبإمكـان صـاحب المشـكلة    ، التي توصل إليها  تائجته على الناالمشكل وتدوين مالحظ

حظاته حول التغيرات التي تحـدث  تجربة عدد من الحلول الممكنة األخرى وتسجيل مال
التـي  والحلول المنشـودة   أوويستمر بذلك حتى يصل إلى الحل ، باالتجاه المرغوب فيه 

إن عملية التقويم تواكب عمليـة اختيـار    .أو تخفف من حدتها  جذرياً تحل المشكلة حالً
 .١من معها وتعقبها كذلك االحلول أو الفرضيات وتتز

 

 :المناقشة :  سادساً

 وأن طريقة التدريس بالمحاضرة عسلوب تعليمي تعلمي محور أو معدل لحد كبير أ
على لون من ألوان الحوار الشفوي بين معلـم  المبدأ وذلك ألنها تعتمد من حيث ، اإللقاء 

وتعد بعامة من الطرق واألساليب التي تضمن اشـتراك الطلبـة   ، التربية المهنية وطلبته 
ولهذا ينظر إلى المناقشة كأسلوب تدريسي ، ية التعليمية التعلمية في العمل يجابياًإ اشتراكاً
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وخاصة إذا ما أحسن إعـدادها وتنظيمهـا وقيادتهـا    ، شائع في التربية المهنية وتعلمها 
وهذا يتطلب من المعلـم أن  . من قبل معلم التربية المهنية والطلبة سواء بسواء وتنفيذها 

قافة والمرونة في طرح المادة العلمية والمواقـف  يكون على درجة كبيرة من الخبرة والث
 .وقد تكون المناقشة مقيدة أو حرة ، التعليمية المختلفة ومناقشتها 

و ال تستخدم المناقشة في تدريس البرامج المهنية وحدها ولكنها تستعمل مع جميـع  
 .م ولكونها ترتبط مباشرة مع كل طرق التعليم فإنها تستحق االهتما، الطرق األخرى 

تعلـيم  إلـى  وتهـدف  ، والمناقشة يمكن أن تشمل مجموعات كبيـرة أو صـغيرة   
ب في المناقشات التي تجـري فـي المختبـرات أو    الويشترك الط، موضوعات معينة 

ويجب أن تكـون طريقـة    .اً وتكون المناقشة مع المعلم أو مع بعضهم بعض. المشاغل 
ألهداف والنشاطات وموجهة توجيهاً مخططة ومحددة في ا)  يةكطريقة تدريس( المناقشة 

 . محدداً 
فهي وسيلة فعالة لالتصال بـين  ، وهناك فوائد واستعماالت متعددة لطريقة المناقشة 

 .المعلم والطالب وتصبح عالقته بالطالب أقوى 
مثيرة أو سؤال أو  ب في وحدة تدريسية ما ، يبدأ المعلم بنبرةالفعند التخطيط إلشراك الط

ن إ. على لوحة معينة بشكل جـذاب   أو أشكاالً عينات حقيقية أو رسوماًويعرض نماذج أ
حيث تثار أسئلة ومشكالت تتبع بمناقشة وافية كافية من ، مثل هذا األسلوب يثير االنتباه 

ـ  . األسئلة أو لحل المشكلة  لإلجابة عنقبل المعلم  ن إوعندما تحدث مثل هذه العمليـة ف
 .واالنجاز العالي المفيد ناجحة ي إلى المشاركة الالمناقشة تؤد

ن المناقشة تفيد في توضيح التجارب العلمية وتفسـيرها  إف، وفي أثناء تنفيذ الدرس 
وتسـاعد المناقشـة   . والرحالت الميدانية والتقارير المكتوبة لحلها والتحقق من النتـائج  

ومحاولة تطبيق  ،والتوصل إلى التعليل والتفسير ، البتكاري البناء االطالب على التفكير 
 .قع المهنة اه في مووما تعلم

راء آيجابية مثل احتـرام  إ يةمية اتجاهات علمية وأنماط سلوكإلى تنالمناقشة  يوتؤد
ويمكـن  . والتعاون على الحلول ، واالستماع بذكاء ، رع في الحكم سوعدم الت، اآلخرين 

معلومات الطالب السـابقة  مكن استخدامها الختبار يحيث ، استخدام المناقشة في التقويم 



 

ـ المعلم فيما إذا كان الطالب قـد امتلكـوا المع   دفيحد، المتعلقة بموضوع الدرس  ات لوم
وتمكن المناقشة المعلم من اكتشاف نوعيـة الطـالب   . األساسية المتعلقة بمادة التدريس 

 . ١ ومستوياتهم وقدراتهم
 

 :التقويم في التربية المهنية : المرحلة الخامسة 

لمهمة الرئيسة لمعلمي التربية المهنية هي توافر البيئة التعليمية التعلمية الخاصة إن ا
وفي هذه الحالة البد من توافر نظام تقويمي وسجالت متابعة ، شكل مميز ببتعليم الطلبة 

وقف التعليمي التعلمـي  ملل اًويعد المعلم مدير. تبين مدى تقدم الطلبة في إتقان المهارات 
 . ومقوماً وموجهاً عددة ومشرفاًبجوانبه المت

لذا يجب على معلم التربية المهنية اإللمام بأساليب التعليم والتعلم الخاصة بالتربيـة   
االختبارات للتأكـد مـن   ، وبكافة طرق تقويم أداء المتعلمين ، وغالباً ما تستخدم المهنية 

ومـن هنـا   ، ة المهنية مدى تحقق األهداف التعليمية التعلمية المتوخاة من تدريس التربي
 .بشكل مختصر  االختباراتسأتناول هذه 

 :تعريف االختبار 

 . ٢ "هو إجراء منظم لقياس سمة من خالل عينة من السلوك " االختبار 
والصدق والموضـوعية والتميـز والشـمولية     تواالختبار الجيد هو الذي يتصف بالثبا

 . وسهولة التطبيق 
 فمثالً، لذا تتنوع أدوات القياس ، ة في التربية المهنية لتنوع األهداف المنشود ونظراً

ومعلومات حول المهنة التي يتدربون  ،ونظريات ، ومفاهيم ، نريد أن يتعلم الطلبة حقائق 
أن يكتسـبوا بعـض   ذلـك  وعالوة علـى  ، أن يتعلموا مهارات كذلك ونريدهم ، عليها 

نتاجـات فـي   : متوقعة متنوعة منهـا  فثمة نتاجات ، االتجاهات والقيم المتعلقة بالمهنة 
ونتاجـات فـي   ، ونتاجات في الجانب األدائي ، ) حقائق ومعلومات ( الجانب المعرفي 
 . ) قيم واتجاهات ( الجانب الوجداني 
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 :وبذلك فقد تنوعت االختبارات ، منها 
 ) :اإلنشائية ( االختبارات المقالية  -١

األسئلة المطروحة ، وبالتالي تقيس مدى يعطى الطالب فيها حرية كبيرة لإلجابة عن 
 : تحصيله واكتسابه المعارف ، ومدى تقدمه نحو تحقيق األهداف ، وتقسم إلى 

 .االختبارات المقالية قصيرة اإلجابة  -أ
 .االختبارات المقالية طويلة اإلجابة  -ب
 

 :االختبارات الموضوعية  -٢
تي وجهـت لالختبـارات المقاليـة    جاءت هذه االختبارات للتغلب على االنتقادات ال

، ويقصد بها إخراج رأي المصحح أو حكمه عن عملية التصحيح ، وذلك بجعل  اإلنشائية
. بحيث ال يختلف عليه اثنان في قياسه وتصـحيحه وتقويمـه    سلفاً جواب السؤال محدداً

 : ومن هذه االختبارات 
 .اختبارات الخطأ والصواب  •
 .اختبارات التكميل  •

 ) .أو المزاوجة ( المطابقة اختبارات  •

 .اختبارات االختيار من متعدد  •
 
 :االختبارات الشفوية  -٣

أساليب التقويم العقلي ، إال أنها أصبحت تستخدم بصورة أدوات وتعد من أهم وأقدم 
 .أقل نسبياً بعد انتشار االختبارات التحريرية 

 
 ) :األدائية ( االختبارات العملية  -٤

بارات لمعرفة مدى قدرة الطالب على ترجمة مـا اكتسـبوه مـن    تستخدم هذه االخت
وتركز على اإلجراء . تقانية أوالً و أخيراً إمعارف ومهارات بوجه عام ، وتعد اختبارات 

أي أنها في تقويم األداء يكون اإلجراء أحياناً هو محـور  ، ا مأو النتاج أو على مزيج منه



 

وفي بعض أنواع  ،األساسية وتسلسل تتابعها  الحركات إلىاالهتمام حيث يوجه االهتمام 
وعند المزج بين اإلجراء والنتاج في بعـض أنـواع   . األداء يكون االهتمام على النتاج 

ـ  ما ـاألداء يكون التركيز على اإلجراء خالل المراحل األولى من التعلم وعلى النتاج في
 . ١ بعد

 
 : مراحل التقويم 

ربية المهنية من حيث البعد الزمني إلى المراحـل  يمكن تقسيم مراحل التقويم في الت
 :التالية 

 : التقويم القبلي  -١
ويهدف إلى قياس مدى تحقيق النتاجات التعليمية . ويتم هذا التقويم قبل عملية التعلم 

( اختبارات تحديد المستوى : مثل . الالزمة للتعلم الجديد ) أي تحديد المستوى ( السابقة 
 ) .دء العام الدراسي االختبارات عند ب

 
 :التقويم في أثناء عملية التعلم  -٢

ويتم هذا النوع من التقويم في أثناء عملية التعليم ، كأن يالحظ المعلم استجابات الطـالب  
،  والكتابية ، ودراسة نتائج االختبارات القصيرة ، وتقويم الواجبات واألنشـطة ، الشفوية 

 .دف لقياس إتقان التعلم التي ته االختبارات القصيرة: مثل 
 
 : التقويم البعدي  -٣

، أو فصل مـا  ، من عملية تعلم وحدة تعليمية ما  االنتهاءويتم هذا النوع من التقويم بعد 
 : ويهدف هذا التقويم إلى قياس مدى تحقق األهداف التعليمية بعد عملية التعلـيم ، مثـل  

 .٢االمتحانات الشهرية أو الفصلية 
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 : غايات التقويم
 :أما غايات التقويم فيمكن تصنيفها إلى اآلتي 

  
 :تشخيصي : النوع األول 

الغرض األساسي من االختبارات التشخيصية ينطوي عل تحديد الصعوبات المتوقعة 
. وتحديد احتياجات الطالب لوضع الخطط العالجية لمسـاعدتهم  ، في أثناء عملية التعلم 

، التشخيصية هي تحليل المحتـوى للموضـوع   وأولى الخطوات في تكوين االختبارات 
يشتمل االختبار على  أنويجب . للمهمات التعليمية الفرعية المتوقع تحقيقها  ليلوعمل تح

فقرات لكل المهمات التعليمية لتحديد المهمات التي يخفق فيها الطـالب لوضـع الخطـة    
 . العالجية المناسبة

 
 ) :بنائي ( تكويني : النوع الثاني 
ويركز التقويم البنائي . هذا النوع من التقويم في أثناء عملية التعلم و التعليم  يستخدم

 .على ما أحرزه الطالب من تقدم وما أخفقوا فيه من خالل تعلم موضوع دراسي ما 
. فإذا أخفق أغلبية الطالب في التقويم البنائي وجب إعادة النظر في أساليب التعلم والتعليم 

الطالب فينبغي إعداد تصحيح لمهمات تعليميـة محـددة مـن أجـل      أما إذا فشل قلة من
النوع من التقويم في ضبط التعلم  ويجب االهتمام بهذا. تصحيح األخطاء التعليمية الفردية 

، نظراً لطبيعة المادة الترابطية والبنائية ، ويمكن أن يعتمد المعلم في عملية التقويم هـذه  
 .الواجبات المنزلية *  : على 

 .التدريبات الصفية *          

 ) .الكتشاف القوة والضعف فقط ( االختبارات الدورية *          
 

 :ختامي : النوع الثالث 
تقويم في نهاية التعلم والتعليم ، ويتناول عينة ممثلة للمهام التعليمية المتضمنة في موضوع 

 :أي أن الغرض منه قياس تحصيل الطالب بهدف . دراسي 



 

 .عالمات للطالب إعطاء  -
 .إعطاء صورة لإلدارة المدرسية وألولياء األمور عن مستوى الطالب  -

 .تحسين عملية التعلم والتعليم  -

 :ويساعد التقويم الختامي في تحسين عملية التعلم والتعليم عن طريق 
 .تقديم تغذية راجعة للطالب ، للتعرف إلى نقاط القوة والضعف لديهم  •
ب والبرامج المختلفة في تعليم التربية المهنية لمعرفة أكثرهـا  الموازنة بين األسالي •

  . ١ فاعلية ، وتأثيراً في إمكانية تطبيقها
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 خاتمة الدراسة: الفصل السادس 

 

             

 .ائج ـالنت: أوالً                
 .ات ـالتوصي: ثانياً                
 .ات ــترحـالمق :ثالثاً                
            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 النتائج: أوالً 
 

 :وهي نتائج توصلت هذه الدراسة إلى عدة 
أن القران الكريم والسنة النبوية قد اشتمال على كثير من المهـن والحـرف فـي     .١

  .همية تلك المهن والحرفلنظر المسلمين أل بأساليب مختلفة ، لفتاً مواضع عديدة و
الخلفاء الراشدين وعلماء المسلمين قد اشتغلوا بالمهن واألنبياء و الرسلمن  ن كالًأ .٢

 .المختلفة 
  :همهاأصول نفسية كان من أسالم قد قامت على ن التربية المهنية والحرفية في اإلأ .٣

 .و بحرفة أفعية الفرد للعمل بمهنة اد - أ

 .العلم بأصول المهنة  -ب
  . القدرة على القيام بمتطلبات المهنة –ج       
 .مراعاة الفروق الفردية  –د       

  : همهاأصول اجتماعية واضحة كان من أكما قامت على    
 . سالمية للعمرانالنظرة اإل –أ        
 .نسان سالمية لإلالنظرة اإل -ب       
 .اإلتقان _ ج        
 .خالقية األ - د       
  . جزاء المهنة -هـ       

تهـتم   سالمية التـي ال اإل يدلوجيةاألو أالمهنية وليد الفكرة لى التربية إ هن االتجاأ .٤
 .دون التطبيق  يبالعلم النظر

أوجب اإلسالم على كل فرد مسلم أن يسعى ويعمل ويجتهد ملتمساً الرزق ، حتـى   .٥
 .يغني نفسه ويسد حاجته وينفق على أسرته 

ـ  ل ماع به لذا كان المسلمون يتعلمون كفينتال  علماً يقر سالم الن اإلأ .٦ مثمـر   وه
 .لدينهم ودنياهم  ومفيد



 

ـ  إلهيوهذا تكليف ، سالم قد جعل العمل على قدر الطاقة ن اإلأ .٧ علـى   يلذا ينبغ
أن  يداءه بكفاءة ومقدرة فال ينبغأيستطيع  وأن يلتحق بالعمل الذي يناسبه أالمسلم 

 . يحسنهوال  داءهأيستطيع  لم يؤهل له وال يختار عمالً
تت بنماذج للمهن والحرف تضـمنت الزراعـة والصـناعة    أ ن السنة النبوية قدأ .٨

 .وغيرها من المهن والحرف المختلفة والتجارة ، وقطاع الخدمات 
 سالم يعتمد على الناحية الخلقية وعلى مراقبة الضمير وخشـية اهللا  ن العمل في اإلأ .٩

  .والسيطرة التي توفرها القوانين الوضعية  لتزاماالكثر مما يعتمد على أ
 ، و بأخالقيـات  سالم بصفة عامة خالقيات اإلأن يلتزم بأرجل المهنة مطالب بأن  .١٠

 . مرتبطة بمهنته بصفة خاصة 
لـى العمـل التعـاوني    إيضـا  أكما يدعو  ي ،لى العمل التطوعإ سالم يدعوأن اإل .١١

 .ويشجعه

أن التربية المهنية لها تاريخ جيد في مناهج التعليم المهني فـي المملكـة العربيـة     .١٢
هتمام الكبير في التعليم العام ولم يكن لهـا مـنهج   ية ، ولكنها لم تحظى باالالسعود

 .خاص فيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 التوصيات: ثانياً 
 

 : كالتاليالباحث تقديم عدد من التوصيات هي  ىرأ السابقةفي ضوء نتائج الدراسة 
 

 السلطات المشرفة على التعليم الفني والتدريب المهنـي بمحاولـة تغيـر    من تقوأ .١
 .االتجاهات السلبية نحو العمل اليدوي 

ضرورة بدء التوجيه المهني والفني من المرحلة االبتدائية وذلك بإدخـال بعـض    .٢
لى جانب ممارسـة العمـل داخـل    إالموضوعات الدراسية التي تحث على العمل 

 .المدرسة كالفالحة وبعض الحرف المختلفة 
همية عالم وذلك بالنسبة ألل اإلوسائ ن يكثف العلماء جهودهم من خالل المسجد وأ .٣

 .متهان العمل اليدوي واال
 .اجات القوى العاملة ، ومتطلبات الخطط التنموية يربط التعليم المهني باحت .٤
دائيـة  تبمـن المرحلـة اال   اًإدخال مادة التربية المهنية ضمن برامج الدراسة بـدء  .٥

 .بإشارات بسيطة ثم التعمق التدريجي في بقية المراحل 

بجميع في المدرسة الثانوية العامة مادة التربية المهنية ضمن برامج الدراسة إدخال  .٦
بواقع حصـتين فـي   كمادة دراسية رئيسية ) شرعي و طبيعي و إداري ( أقسامها 

األسبوع ، ووضع منهج دراسي خاص بها ، وإعداد المعلمين إعداداً جيداً للـتمكن  
 .من القيام بعملية تدريسها على الوجه الصحيح 

الفنيـة   ىلى القوإأن تركز وسائل اإلعالم المختلفة على حاجة المجتمع السعودي  .٧
 .مجاالت التنمية  ىالمدربة من الوطنيين في شت

ضرورة ربط التعليم الجامعي بمؤسسات التوجيه المهني ، والمؤسسات الصـناعية   .٨
 .والتنموية المختلفة 

ـ أتشكيل لجان فنية مشتركة من  .٩ ة والمهنيـة لكـي تتواصـل    ساتذة الجامعات الفني
 .والمشورة في كال الجانبين  ،ستفادة من ناحية الخبرة اال



 

والعودة ،  هوضرورة استنفار روح العمل وإتقان،  في التمهن يفع الدينااالهتمام بالد .١٠
حرف والمهن كفـرض  لالذاتي في شتى ا كتفاءبااللحكم الشرعي الذي يلزم الجميع ل

 .كفاية 
لى التعليم الفني نظرة صحيحة محترمـة  إمور ولياء األأو ضرورة أن ينظر الطالب .١١

ذهـان  أيقل عن التعليم العالي وذلك بتصحيح مفهوم العمل فـي   وأن هذا التعليم ال
 .مور ولياء األأالطالب و

ترتكز عليها الحرف " سالمية اإل يدلوجيةاأل" يسالمإ يطار فكرإالعمل على وجود  .١٢
 .والمهن في العصر الحديث 

قبـال عليـه   ساس العلم وتشجيع اإلأعلى قامته إفع مكانة العمل عن طريق ر يينبغ .١٣
ـ   دبية تخلصاًبتوفير الحوافز المادية واأل  هنأمن النظرة الدونية التي صغرت مـن ش

 .ورفعت قيمة الدراسات النظرية عن الدراسات العملية 
  . مراعاة الفروق الفردية عند العاملين بالمهن والحرف المختلفة .١٤
ساسية من مسـكن ومأكـل   شباع الحاجات األإدنى يكفل أجر بحد ربط األ ضرورة .١٥

 .وملبس حتى يعمل العاملون في جو من الراحة 
 .العملي لدى الطالب على جميع المستويات التعليمية  هتجادعم اال .١٦
تدريس نماذج من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين عملوا بحرف ومهن  .١٧

الطفل علـى  أ ساسي حتى ينشن واحدة منها وذلك في التعليم األنفوا مأمختلفة ولم ي
 . هحب العمل واحترام

تندرج تحت قيمة العمل مثل احترام الوقت  يالعمل على تدعيم بعض المضامين الت .١٨
داء العمل وغيـر ذلـك مـن    ألية والقدرة على ونتاج والشعور بالمسؤوالعمل واإل

ن خالل الجوانـب المختلفـة للتربيـة    لى تدعيم وتوضيح مإتحتاج  يامين التضالم
  .الدينية

 
 

 



 

 المقترحات: ثالثاً 
 

القيام بعمل دراسات علمية في ضوء هذه الدراسة يقترح الباحث على الباحثين والدارسين 
 :ما يلي ل

وعوامل قوة وضعف ، عبر العصور  يسالمفي المجتمع اإل تطور المهن والحرف .١
 .سالمية المختلفة العصور اإلفي ربية وعالقة ذلك بالت، تلك المهن والحرف 

ى تبعية المجتمعـات  دوم،  المعاصر يسالموضع المهن والحرف في المجتمع اإل .٢
 . لذلك والمضامين التربوية ،سالم في تلك التبعية وحكم اإل، خرين سالمية لآلاإل

،  يو تكامـل اقتصـاد  ، أ يسـالم مكانية قيام سوق مشتركة بين دول العـالم اإل إ .٣
ومـن ثـم علـى    ،  يسالمذلك على تطور الحرف والمهن في العالم اإل وانعكاس

 . يسالمالتعليم الفني في هذا العالم اإل
 . يسالماإلو  ينتاجية الحرفية والمهنية في العالم العرباإل يعوامل تدن .٤
اج ـتـنسات اإلـفي زيادة اإلنتاج لدى عمال مجموعة من مؤس يفع الديناثر الدأ .٥

 .) دراسة ميدانية ( 
 . المعاصر يسالموالحرفية في الفكر اإل ةالتربية المهني .٦
 .على تنمية اتجاهات الطالب نحو العمل  هثرأطبيعة مناخ العمل و .٧
 .التربية المهنية وأهميتها في تطوير المجتمع  .٨
فاء تسباب اخأو،  يسالماإلووضع دراسة لواقع الحرف والمهن في العالم العربي  .٩

حكام الشرعية واأل. خرى ظهور بعض المهن األ سبابأو، بعض الحرف والمهن 
ـ  ، ختفاء وظهور تلك المهن والحرف االمتعلقة ب دية اوالنتائج السياسـية واالقتص

ي ـوانعكاس ذلك كله على التربية المعاصرة في عالمنا العرب، واالجتماعية لذلك 
 .  يوخاصة التعليم الفن يسالمإلاو

 
 

 



 

 فهرس المصادر والمراجع
 
 : لمصادر ا: أوالً 

 .القرآن الكريم  .١

م ، ١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢تفسير القرآن العظيم ، : أبو الفداء إسماعيل ،  ابن كثير .٢
 .، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان  ٥ط

م ، ١٩٥٥ -هـ١٣٧٤لسان العرب ، : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم  .٣
 .دار صادر ، بيروت 

، ) الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري : بن إسماعيل  البخاري ، محمد .٤
 .دار ابن كثير ، اليمامة ، بيروت ،  ٣م ، ط١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 .، دار الحديث ) ت .  د( مختار الصحاح ، :  الرازي ، محمد بن أبى بكر .٥

مكتبة ، ) ت . د ( ، تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي ، محمد مرتضى  .٦
 .بيروت  الحياة ،

فتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري ،     : العسقالني ، أحمد بن علي بن حجر  .٧
 . هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان١٣٧٩

 .م ، دار الشروق ، القاهرة ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ في ظالل القران ،:  سيد، قطب  .٨
محمد فـؤاد عبـد   : ، تحقيق ) ت .  د( صحيح مسلم ، : مسلم ، مسلم بن الحجاج  .٩

 .ي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان الباق

 .القاهرة م ، مطبعة مصر ، ١٩٦٠المعجم الوسيط ، : مصطفى ، إبراهيم وآخرون  .١٠

 

 :المراجع : ثانياً  

م ، دار القلم ، بيروت ، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦المقدمة ، : ابن خلدون ، عبدالرحمن  .١١
 .لبنان 

 م ،١٩٩٨  -هـ ١٤١٨ ربية المهنية ،مدخل إلى الت: سل ، محمد عبد الكريم  أبو .١٢
 .  دار الفكر للطباعة والنشر ، األردن



 

دليل الطالب التعليمـي والمهنـي فـي    : اإلدارة العامة لتوجيه الطالب وإرشادهم  .١٣
هــ ، وزارة المعـارف ، مطـابع     ١٤٠٦/ هـ ١٤٠٥المملكة العربية السعودية 
 . الوطن الفنية ، الرياض

، دار المعارف ، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،اإلسالم  فيلتربية ا: األهواني ، أحمد فؤاد  .١٤
  . القاهرة

، ترجمـة عبـد اهللا    ٦م  ، ط١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ التربية العامة ،: ، روينه أوبير  .١٥
 .دار العلم للماليين ، بيروت عبد الدائم ، 

التجربة السورية في تدريس التربية المهنية في مرحلـة التعلـيم   : بدران ، يونس  .١٦
م ، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة الدراسية العربيـة  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ األساسي ،

في تطوير منهاج التربية التكنولوجية ، التي عقدت في جامعة القـدس المفتوحـة ،   
 .مكتب عمان بالتعاون مع االتحاد العربي للتعليم التقني 

األصول  سالمي ،إلتعليم الصنائع ، الفكر التربوي العربي ا: السيد الشحات حسن ،  .١٧
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة ،  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، ئوالمباد

 .البحوث التربوية ، نقاه من ابن قتيبة ، دار المعارف 

م ،   ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨التربية المهنية وأساليب تدريسها ، : الحيلة ، محمد محمود  .١٨
 .األردن   دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،

م ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩أثره في التنمية ، سالم للعمل ونظرة اإل:  زعبد العزي، الخياط  .١٩
 . للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة ملسالدار ا، 

م ، دار الشـروق  ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٦ أساليب تدريس العلوم ،: زيتون ، عايش  .٢٠
 . للنشر والتوزيع ، األردن

تنظيمـات المنـاهج وتخطيطهـا    :  أحمد و عبداهللا محمد و إبراهيم ، جودتسعادة  .٢١
 . م ، دار الشروق ، عمان ، األردن٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ وتطويرها ،

 
 



 

م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ تقويم مناهج التربية التكنولوجية ،: سالمة ، صبحي خميس  .٢٢
، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة الدراسية العربيـة فـي تطـوير منهـاج التربيـة      

، التي عقدت في جامعة القدس المفتوحة ، مكتب عمان بالتعـاون مـع   التكنولوجية 
 .تحاد العربي للتعليم التقني اإل

 نظام التعليم في المملكـة العربيـة السـعودية ،   : السنبل ، عبد العزيز و آخرون  .٢٣
 .  م ، مكتبة الخريجي ، المملكة العربية السعودية١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

مكتبـة  ـ ، ه١٤٢١، طلحات العلوم التربوية معجم مص: الشريفي ، شوقي السيد  .٢٤
 .العبيكان ، الرياض 

 .هـ ،  مكتبة الحرصونى ، دمشق  ١٤٠٠الكسب ، : الشياني ، محمد بن حسن  .٢٥
هـ ١٤٠٢،  الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي:  واضح،  الصمد .٢٦

 . ، لبنان ، بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، 
م ، ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٥ أساسيات في التربية المهنية ،: الطويسي ، أحمد عيسى  .٢٧

 .دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 
م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧العمل والعمال والمهن في اإلسالم ، : زيدان  ،الباقي عبد  .٢٨

 .مكتبة وهبة ، القاهرة 
، جـدة ، المملكـة    ٣، ط هـ١٤٠٣مدارسنا والتربية ، : الوهاب عبدالواسع ، عبد .٢٩

  .العربية السعودية 

م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، العمل في السالم: عبده و يحي ، عيسى و أحمد إسماعيل  .٣٠
 . ، القاهرة دار المعارف، 

 -هــ  ١٤٠٤ الملكيـة فـي اإلسـالم ،   : عبده و يحي ، عيسى و أحمد إسماعيل  .٣١
 . دار المعارف ، القاهرة، م ١٩٨٤

دار الفكـر   ، م١٩٧٧  -هــ  ١٣٩٧ ،لتربية اإلسالمية ا في: عبود ، عبد الغنى  .٣٢
 . العربي ، القاهرة

في اإلسـالم ،   االقتصاديالنظام :  أحمد العسال و عبدالكريم ، أحمد محمد و فتحي .٣٣
  .م ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧وأهدافه ،  مبادئه 



 

مجمـع العلمـي   هـ ، مطبعة ال١٣٧٨، سالم تاريخ العرب قبل اإل:  جواد، علي  .٣٤
 .العراقي ، العراق 

، دار  م١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢ ، األصول اإلسالمية للتربية:  سعيد إسماعيلي ، عل .٣٥
 . ، القاهرة الفكر العربي

دراسات في التربيـة  ، العمل في الفكر التربوي اإلسالمي :  سعيد إسماعيلي ، عل .٣٦
 . ، القاهرة عالم الكتب، م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ، اإلسالمية

م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ النبات والفالحة والري عند العرب ،: سعيد إسماعيل علي ،  .٣٧
 .، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة 

 ،وأسـاليبه و إجراءاتـه   البحث العلمي أسسه و مناهجه : عليان ، ربحي مصطفى  .٣٨
 .دار بيت األفكار الدولية ، األردن  ، م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

م ، ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٣ دريس التربية المهنية ،أساليب ت: عليمات ، محمد مقبل  .٣٩
 .دار المالحي ، اربد ، األردن 

كتاب األمة ،  ، هـ١٤٠٢ مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية ،: الغزالي ، محمد  .٤٠
 .قطر 

تجارب واتجاهات الدول العربية في مجال إدخال العمل اليدوي : القادر فضيل ، عبد .٤١
م ، ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٣ تعلـيم األساسـي ،  والتربية التكنولوجية فـي مرحلـة ال  

 .منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 
سياسة التعليم والتنمية في المملكة العربية السعودية ، : القاضي ، يوسف مصطفى  .٤٢

 . م ، دار المريخ ، الرياض١٩٩١هـ ، ١٤١٠
ـ  ١٤١٠، سالم والرأسـمالية  معركة اإل:  سيد،  قطب .٤٣ الطبعـة   ،م ١٩٩٠ - هـ

 . ، القاهرة ، دار الشروق عشرة الحادية
دار الكتـاب  م ، ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ المدخل إلى القيم اإلسالمية ،:  جابر،  ميحةق .٤٤

 .المصري ، القاهرة 



 

التعليم الفنـي والتـدريب المهنـي    : المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  .٤٥
م ، المطـابع األهليـة ،   ١٩٨٩هــ ،  ١٤٠٩طريق المستقبل والمسيرة الناجحة ، 

 .المملكة العربية السعودية 
هــ  ١٤٠٧ منهج التربية اإلسالمية ، أصوله وتطبيقاته ،:  أحمد يعلــ،  مدكور .٤٦

 . ، مكتبة الفالح ، الكويت  م١٩٨٧ -
التربيـة  : والزوايده ، آمـال   –ماجد ، صالحات فيحاء  –مراد ، هاني البرغوثي  .٤٧

حـول   اإلقليميةم ، الحلقة ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ اقع وتطلعات ،ن ودالمهنية في األر
 .رفع كفاية مشرفي ومعلمي التربية المهنية ، وزارة التربية والتعليم ، األردن 

 ،) دراسـات إسـالمية نفسـية    (الشخصـية المنتجـة   : مرسي ، سيد عبد الحميد  .٤٨
 .مكتبة وهبة ، القاهرة  ،م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

م ، ١٩٧٤ -هــ  ١٣٩٤ الصحاح في اللغة والعلـوم ، : مرغشلي ، نديم وآخرون  .٤٩
 .دار الحضارة العربية ، بيروت 

 -هــ  ١٤١٤ التربية ، مبادئالمرجع في : المصري ، منذر واصف ، وزمالؤه  .٥٠
 . م ، دار الشروق ، عمان ، األردن١٩٩٤

 -هــ  ١٣٩٩ أصول التربية اإلسـالمية وأسـاليبها ،  : الرحمن  النحالوي ، عبد .٥١
 .  الفكر ، دمشقم ، دار ١٩٧٩

مدخل لدراسة االتجاه الحرفـي والمهنـي فـي    : عبدالرحمن الرحمن النقيب ، عبد .٥٢
دار الفكر  ،م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ التربية اإلسالمية ، بحوث في التربية اإلسالمية ،

 . العربي ، القاهرة
 -هــ  ١٤٢٠ ،التربية المهنية والحرفية فـي اإلسـالم   : الهنيدي ، جمال محمد  .٥٣

 .المنصورة  مصر ، ،للطباعة والنشر والتوزيع دار الوفاء  ، م٢٠٠٠
منهاج التربية المهنية وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم : وزارة التربية والتعليم  .٥٤

م ، المديرية العامة للمناهج ، تقنيات التعليم ، وزارة ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ األساسي ،
 .التربية والتعليم ، األردن 



 

م ، مكتبـة الخـانجي ،   ١٩٧٧ -هــ  ١٣٩٧ ربية األخالقية ،الت: يالجن ، مقداد  .٥٥
 . مصر

ربـط   ر مناهج التعليم التقني والمهنـي ، دليل إعداد نماذج أولية لتطوي: اليونسكو  .٥٦
م ، الندوة التدريبية اإلقليميـة  ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ المناهج باحتياجات سوق العمل ،

ية ، عمان ، األردن ، مكتـب  لتطوير مناهج التعليم التقني والمهني في الدول العرب
 .) يوندباس ( اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 

 

 :الرسائل العلمية :  لثاًثا

 ،  هـ١٤٠٤التربية اإلسالمية والتحديات في المجال التقني ، : بشيه ، ناصر علي  .٥٧
ربيـة  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، المملكـة الع 

 .السعودية 
التربية المهنية في المملكة العربية السعودية ودورهـا  : الفتاح  البنغالي ، كوثر عبد .٥٨

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة أم  ،  هـ١٤١٣في تحقيق مطالب التنمية ، 
 .القرى ، كلية التربية ، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة 

هـ ١٤٠٤ البوليتكنيكي في التربية اإلسالمية ،االتجاه :  الحسيني ، محمد كمال طه .٥٩
 .أصول التربية ، جامعة المنوفية رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم ،  م١٩٨٤ -

هـا فـي تنشـئة الطفـل المسـلم ،      التربية بالعمل و أهميت: الزبيدي ، أحمد علي  .٦٠
ـ ١٤٢٢ م هـ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قس

 .التربية اإلسالمية والمقارنة 
 تحديد الحاجات التدريبيـة لمعلمـي التربيـة المهنيـة ،    : سالمة ، صبحي خميس  .٦١

 .م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، األردن١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 
 
 
 



 

 : الدوريات والمجالت : رابعاً 

ـ ١٤٠٥إحصاءات التعليم في المملكة العربية السعودية  .٦٢ هــ ، وزارة  ١٤٠٦/ هـ
 .  ٢٩ية والتوثيق التربوي ، العدد المعارف ، مركز المعلومات اإلحصائ

، مجلة الفيصل  م١٩٨٤أحدث االتجاهات في التربية المهنية ، : جبر ، علي توفيق  .٦٣
 .، المملكة العربية السعودية  ٨٧، مجلة ثقافية شهرية ، العدد

م ، مجلـة  ١٩٩٦منظـور اإلسـالمي ،   التربية المهنية في ال: فرغلي ، جاد أحمد  .٦٤
 .، قطر  ١١٧التربية ، العدد 


