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 أثر املناهج الدراسية احلديثة يف حل املشكالت اإلجتماعية
 الرتبية اإلسالمية إمنوذجا  

 د. رؤى ماجد طعمة                                                                  
 د. عامرة عبد الوهاب عمي                                                             

 الجامعة العراقية ـ كمية التربية لمبنات                                                            
 

 ممخص البحث : 
تشهد مجتمعاتنا العربية اليوم العديد من المشكبلت اإلجتماعية التي تهدد األمن اإلجتماعي     

صبح من الصعب السيطرة بشكل كبير مما ساهم في ظهور العديد من الظواهر السمبية التي أ
عميها ، لذلك كان لممناهج الدرسية دور كبير في إيجاد حمول فاعمة ومؤثرة في األفراد ، لذلك 
سنحاول من خبلل بحثنا هذا أن نسمط الضوء عمى دورها في حل المشكبلت اإلجتماعية وقد 

بواقعيتها وشموليتها  ركزنا عمى منهج التربية اإلسبلمية ودورها في هذا الجانب حيث إنها إمتازت
لكافة الجوانب المؤدية لنشوء المشكمة اإلجتماعية وبعدها تقترح وسائل لمحد منها وتقميمها من 

 خبلل تركيزها عمى الفرد والمجتمع معًا مما يجعمها أكثر فاعمية وتأثير .
Abstract 

     Our Arab societies today witness many social problems that threaten 

social security, which contributed to the emergence of many negative 

phenomena that have become difficult to control, so the curriculum has a 

great role in finding solutions effective and influential in individuals, so 

we will try through this research that We highlight the role of social 

problems in solving the social problems. We focused on the Islamic 

education curriculum and its role in this aspect as it is characterized by 

its reality and comprehensiveness of all aspects leading to the emergence 

of the social problem and then proposes ways to reduce and reduce it by 

focusing on the individual and society together Making it more effective 

and effective. 
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 المبحث األول : اإلطار العام لمبحث : 
 المقدمة :

  وعمى لل  وصحب  ومن واهآ  وبعد ...بسم اهلل والحمد هلل والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل  
فما تشهد  المجتمعات اليوم من تنامي المشكبلت اإلجتماعية بشكل أصبح من الصعب    

السيطرة عمي  وذلك لعدم وجود منهج أو قانون قويم يساهم في حل هذ  المشكبلت ، فما اإلدمان 
متوقعًا لذلك ، لذلك بدأ البحث  وتنامي ظاهرة الجريمة والتطرف الفكري واإلرهاب إال كان أمراً 

 عن المناهج الدراسية التي تمثل الركن األساسي لبناء المجتمع وحل مشكبلت  . 
والمناهج الدراسية يراد بها : مجموعة الخبرات التربوية التي تقدمها المدرسة وخارجها لتحقيق     

وخطة عممية مرسومة جسميًا النمو الشامل المتكامل في بناء البشر وفق أهداف تربوية محددة 
جتماعيًا ودينيًا " )  ( . 2وعقميًا ونفسيًا وا 

فالتطور واإلنتظام اإلجتماعي اليمكن أن يحدث إال أذا تم التركيز عمى المناهج الدراسية       
كونها تمثل أداة البناء لمفرد والمجتمع ومنها التربية اإلسبلمية التي تعد من أهم المناهج الدراسية 

عاصرة التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالمجتمع كونها تربط بالفرد من اولى مراحل الدراسية الى الم
المرحمة اإلعدادية وفي أغمب التخصصات الجامعية ، إضافة الى أنها ترتبط إرتباط مباشر في 
سموك وفكر األفراد وتتدرج معهم وتعالج مختمف المشكبلت اإلجتماعية مهما كان حجمها 

يتميز بالواقعية والشمولية والوضوح وهذا ما جعمها ناجحة في إحتواء جميع المشكبلت  فمنهجها
يجاد الحمول الفاعمة لها .   اإلجتماعية وا 

 
 موضوع الدراسة : 

تمثل المشكبلت أهم عائق من عوائق التطور في المجتمعات بالنظر لآلثار السمبية التي     
كان البد من إيجاد وسيمة لمعالجة هذ  المشكبلت بشكل تنميها عمى صعيد الفرد والمجتمع لذلك 

عممي مدروس ، لذلك كانت التربية اإلسبلمية أحد أهم المناهج الدراسية  الواقعية التي ساهمت 
في حل مختمف المشكبلت اإلجتماعية أمثال : التطرف الفكري واإلرهاب والجريمة والعنف 

 وغيرها . 
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 أهمية الدراسة : 
ية الدراسة في إنها محاولة إلثبات فاعمية المناهج الدراسية عامة والتربية اإلسبلمية تكمن أهم    

نها تميزت عمى جميع  كجانب منها كان لها تأثير كبير في تنمية المجتمع وتطوير  وا 
اإلطروحات والقوانين التي ال فاعمية لها كونها الترتبط بالفكر والوجدان والتضع حمول واقعية 

اقع ، وهذا ماجعمها نظرية فقط دون تطبيق فعمي لها عمى صعيد األفراد والمجتمعات ومعايشة لمو 
 . 

 فرضية البحث :
تقوم فرضية البحث عمى أن المناهج الدراسية والتربية اإلسبلمية عمى وج  التحديد تعد من     

د والمجتمعات أنجح الوسائل المستثمرة لتطور ونمو المجتمعات كونها ترتبط إرتباط مباشر باألفرا
وتعايش الواقع بشكل عممي وتقترح الحمول الممكنة التطبيق وفي مختمف البيئات كونها تبدأ 
 بإصبلح األفراد كونهم البنة األساسية لبناء المجتمعات ثم تتدرج الى أن تصمح المجتمع ككل . 

 مصطمحات البحث :  
 حث وهي : سوف نقتصر عمى تبيان أهم المصطمحات التي تضمنها الب     

فمو تتبعنا المعنى المغوي لها نجد أن المراد منها : الطريق الواضح أو الخطة المنهج:   .2
 ( .1المرسومة )

أما في اإلصطبلح فيراد بها أنها : " فن التنظيم لسمسمة من األفكار العديدة ، أما من أجل    
ما من أجل البرهنة عميه ا لآلخرين حين نكون بها الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهمين وا 

( ، لذا فالمنهج يراد ب  أيضا الطريقة الموصمة لمهدف وقد أيد هذا المعنى القرلن 3عارفين " )
( ، حيث يقول الطبري في بيان 4( : )) لكل جعمنا شرعة ومنهاجا(( )الكريم في : قول  )

من  : هو الطريق مهج المعنى المراد : " وأما المنهاج : فأن أصم  : الطريق البين ، يقال 
ومنهج بين ، ثم يستعمل في كل شئ كان بيناً  واضحًا سهبلً  ، فمعنى الكبلم : لكل قوم منكم 

 ( . 5جعمنا طريقاً  الى الحق يؤم  ، وسبيبلً  واضحاً  يعمل ب  " )
 أما تعريف المنهج الدراسي كمصطمح مركب يراد ب  : " مجموعة المواد أو المقررات الدراسية   

 ( .6التي يدرسها الطالب في حجرة الدراسة ويدرسها ل  المدرس " )
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أو هي : " مجموع المعمومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها التبلميذ في صورة     
 ( .7مواد دراسية " )

حيث أن المناهج الدراسية هي مجموع الحقائق والمقررات واألفكار التي يدرسها المتعممون    
 عمل عمى بناء مجتمعهم وفكرهم وتقديم الحمول لمختمف مشكبلتهم . وت

المشكبلت اإلجتماعية : " هي الحالة اإلجتماعية التي تعكس إنتهاكًا لقيم األفراد أو   .1
تعاكس أحكامهم عميها ، شاعرين بها فيحكم عميها بأنها هي التي تشكل مشكمة لهم " 

(8 ) 
نحرافات سموكية   ترتبط بعبلقات الشاب بأفراد وقيم وعادات وتقاليد  أو أنها صعوبات وا 

 ( .9وقوانين وتوقعات ومجتمعات  " )
 

: " عممية قصدية متدرجة بخطوات ومراحل متتابعة محدودة األهداف يراد بها  التربية اإلسبلمية : -
ن , والمحتوى واألساليب والوسائل والعمميات والفعاليات التي يقوم عميها أفراد مؤهمين متخصصو 

أعدوا لمقيام بجميع التزاماتها لمنهوض بالفرد المربي وصواًل الى اقصى درجات الكمال اإلنساني 
ستعدادات  المختمفة "  مكانات  ومواهب  وممكات  وا   . 20الممكنة بتنمية قدرات  وا 

 منهجية البحث : 
 إقتضت منهجية البحث أن يقسم الى مبحثين وعمى النحو اهآتي : 

 بحث األول : التعريف باإلطار العام لمبحث .تناول الم     
 بينما تناول المبحث الثاني : التعريف بالتربية اإلسبلمية وعبلقتها بالمجتمع البحث.     

 أما المبحث الثاني تناولنا ب  : فاعمية التربية اإلسبلمية في معالجة المشكبلت اإلجتماعية.  
تمة وأهم التوصيات التي تم التوصل إليها وتبلهم وهذا وقد سبق هذ  المقدمة وتبلهم الخا    

( أن يكون عممنا خالصًا لوجه  والحمد هلل أواًل ولخرًا قائمة بأهم المصادر والمراجع ، ونسأل  )
 . 
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 المبحث الثاني : مفهوم التربية اإلسالمية ومدى عالقتها بالمجتمع : 

صطال  حًا : المطمب األول : تعريف التربية اإلسالمية لغة وا 

إن المتتبع لمعنى مصطمح التربية في المغة يجد أنها مأخوذة  -أواًل :  مفهوم التربية في المغة :

 -من ثبلث معان وهي :

الَنماء كونها مأخوذة من : " َربا , َيْربُو , رُبُوا , وِرباٌء : أي نمى وزاد , وَأرَبيتُ  أي  -: المعنى االول -

  ﮶   ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھچ :   () لقول   22نميتُ  " 

 أي بمعنى ينميها . 23 چ  ڈڈ  ڎچ  :  () , أي فبل يزداد , وقول  21"چ ﮷

: النشأة حيث انها مأخوذة من ربا يربى : أي نشأ وترعرع , وربوت ربوا أو َرُبوا , و  المعنى الثاني -

 ( .24ي عذوتُ  )َربيُت رباٌء وُربِيا : أي نشأت فيهم , وربيُت فبل أربي  تربية أ

: اإلصبلح : حيث إنها مأخوذة من َرَب َيُرُب بمعنى ربا  وَأصمح  وخص  , ويقال  المعنى الثالث -

وَرَب زيٌد األمر : اذ ساس  و قام بتدبير  , وربا  : أي أحسن القيام عمي  وولي  حتى يفارق الطفولة 

بيت األمر أرب  ربا : أي اصمحت  ومن  يقال لمحضان  راب  وربي  ألنها تصمح الشيء وتقوم ب  ور 

 25ومتنت  واوجدت  وطيبت  

لذا ارى ان التربية في المغة يراد بها : االصبلح والتنشئة المتكاممة لمنفس البشرية وتنميتها بالشكل    

 الذي يجعل من افرادها أعضاء صالحين في المجتمع .

 ثانيًا : مفهوم التربية في اإلصطالح :
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وعت المفاهيم حول معنى التربية منهم من إقترب من المعنى المغوي ومنهم من لقد تعددت وتن     

أعطاها معنى مغاير ؛ وذلك بفعل التأثير الذي أفعمت  في مختمف الجوانب كالثقافي واإلجتماعي 

 -وغيرها ويمكن اإلشارة الى أهم هذ  المفاهيم :

ل بالفرد الى الكمال االنساني وترشد  الى بأنها : " عممية توجي  وتهذيب واعية مقصودة بحيث تص     

فالمبلحظ إن مفهوم التربية عند عمماء الثقافة تقارب من مفهوم عمماء الفمسفة بأنها  26حقوق  وواجبات  "

 العممية التي توصل الفرد الى درجة الكمال .

صبلح   بينما يرى الباحث عمي عبد الحميم محمود أنها - وتنميت  روحًا : " تزكية اإلنسان وتهذيب  وا 

وعقبًل وجسدًا وخمقًا وسموكًا , ألقدار  عمى كسب حيات  الدنيا في مستوى يميق بكرامة االنسان الذي 

 . 27بها وكسب حيات  األخرى في مستوى يرضي عن  رب  وخالق  " () كرم  اهلل 

ر فكري : " المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطا وكذلك عرفها عمي سعيد وآخرون من إنها -

واحد يستند الى المبادئ والقيم التي أتى بها اإلسبلم والتي ترسم عددًا من االجراءات والطرائق العممية 

 28يؤدي تنفيذها الى أن يسمك الفرد سموكًا يتفق مع عقيدة اإلسبلم "

أو هي : " هي صياغة سموك الفرد المسمم وشخصيت  حسب مبادئ اإلسبلم وأفكار  وهذ  المبادئ    

 ( .29قوم عمى االعتقاد والعمل" )ت

 المطمب الثاني : عالقة التربية اإلسالمية بالمجتمع :
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لمتربية عامة والتربية اإلسبلمية خاصة دور كبير في بناء وتنظيم المجتمع التنظيم النموذجي 
فهي تدخل في جميع المجاالت التي تخص المجتمع حيث أن الدور األساسي الذي تفعم  

تساهم مساهمة فاعمة في تنظيم المجتمع وتحقيق إستقرار  فهي تعمل عمى  يتمثل في أنها
 إصبلح  وتطوير  بشكل متميز ، ويمكن إجمال عبلقتها باهآتي : 

لها دور كبير في تغيير شخصية المجتمع فعن طريقها يمكن التحكم بالقيم السائدة  .2
التي يمكن أن تؤثر سواء بأقرارها أو ترسيخها فهي تعمل بشكل تدريجي بتغير القيم 

نهيار  ، فالتربية اإلسبلمية تعمل عمى صياغة مجموعة من القيم  عمى تغيير المجتمع وا 
المثالية وتعمل عمى تنظيم الفرد والمجتمع حولها بالشكل الذي يجعل من  أكثر قبواًل 

 ( . 10وتكيفًا لمتغيير )

ليل ذلك أن اإلسبلم تعمل التربية اإلسبلمية عمى صناعة المجتمع العامل المنتج ود .1
( : ربط العمل باإليمان وجعم  مكمبًل ل  ونجد ذلك في العديد من اهآيات منها قول  )

، ( 12(( ) َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّ  َفْمَيْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّ  َأَحًدا))
َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل َوُهَو اْلَعِزيُز  الَِّذي َخَمَق اْلَمْوتَ ( : )) وقول  )
 .( 11(( ) اْلَغُفورُ 

لها دور كبير في صياغة الشخصية السوية لمفرد إذ تعمل عمى صياغة شخصية  .3
الفرد بشكل تدريجي الى أن توصم  الى درجة الكمال  حتى تمكن  من القيام بواجبات 

عمار ا  ألرض . اإلستخبلف وا 

التربية اإلسبلمية تساهم في تشجيع االفراد والمجتمعات عمى لداء دورهم المناط بهم حيث  .4
إنها تعطي األفراد دفعة إيمانية قوية لمعمل وتدفعهم لمقيام بالعمل الموكول لهم وتوج  
نشاطهم الوجهة الصحيحة وكذلك تعمل عمى حفظ نشاط األفراد وتجعم  متناسقًا وموحدًا 

 تعمل عمى صيانت  من التناقض واإلضطراب .وكذلك 
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وكذلك تساهم في إشعار األفراد  والمجتمعات باألمان فهو يستعين بها عمى مواجهة  .5
ضعف نفس  والتحديات التي تواجه  في حيات  وتعطي  الفرصة لمتعبير عن نفس  موكدًا ذات  

 عن فهم عميق وقدراتها الخاصة بها .

تزويد المجتمعات بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم في  تعمل التربية اإلسبلمية عمى .6
الحياة والذي يوضح النسق القيمي الذي يجعل األفراد يفكرون في أعمالهم عمى إنها 
محاوالت لموصول الى أهداف هي غايات في حد ذاتها بداًل من النظر الى هذ  األعمال 

ن عميهم إستقصاء ما في هذ  عمى إنها محاوالت إلشباع الرغبات والدوافع ومن ثم يكو 
الدوافع من فائدة تستحق العناء ولذلك تكون القيم العميا في أي جماعة هي الهدف الذي 

 . 13يسعى جميع أعضائها لموصول إلي  الى جانب أنها تعطي مبررًا هامًا لموجود 

 تساهم القيم التربوية في إظهار شخصية الفرد والمجتمع المسمم المتميزة عن غير  من .7
المجتمعات حيث تزود  المجتمعات بقدر مشترك من الثقافة والتفكير وتوج  سموكهم نحو 
هدف مشترك مما يساعد عمى إيجاد الشخصية العامة لجميع أفراد وبالتالي تحدد القيم 
لممجتمع طريقة تعامم  وطبيعة عبلقات  مع العالم من حول  بحيث تسود هذ  العبلقة روح 

 14مخير ويحارب الشرور والمنكرات الخير فيسعى الجميع ل

تحافظ عمى تماسك المجتمع , فتحدد ل  أهداف حيات  ومثم  العميا ومبادئ  الثابتة   .8
مما يساعد المجتمع عمى مواجهة التغيرات التي تحدث في  بتحديدها االختيارات 
الصحيحة وذلك يسهل عمى الناس حياتهم ويحفظ لممجتمع استقرار  وكيان  في إطار 

 د.موح

تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة كما أنها تعمل عمى إعطاء   .9
النظم االجتماعية أساسًا عقميًا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذ  

 ( .15الثقافة )
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تساهم مساهمة كبيرة في وقاية المجتمعات من األنانية المفرطة والنزعات والشهوات  .20
فالقيم والمبادئ في أي جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضائها  الطائشة ،

 لموصول إلي  .

تزويد المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع تعمل عمى  ومما سبق فالتربية اإلسبلمية  
 . العالم وتحدد ل  أهداف ومبررات وجود  وبالتالي يسمك في ضوئها وتحدد لؤلفراد سموكياتهم

 
 فاعمية منهج التربية اإلسالمية في حل المشكالت اإلجتماعية :  المطمب الثاني :

 أواًل : تفسير المشاكل اإلجتماعية في المنظور اإلسالمي :
ينظر اإلسبلم الى المشاكل اإلجتماعية بأنها ظواهر مبلزمة لمطبيعة اإلنسانية واليمكن أن     

بشكل أساسي ويفسر عمماء الشريعة  تتجرد منها كونها مرتبطة إرتباط مباشر بالسموك اإلنساني
 اإلسبلمية إن أسباب ظهور المشاكل اإلجتماعية هي : 

( وهو بالتالي سوف يؤدي الى عدم ضعف الوازع الديني أو باألحرى ضعف الصمة باهلل ) .2
 الشعور باألمان اإلجتماعي والنفسي وبالتالي تزايد المشكبلت عمى صعيد الفرد والمجتمع .

ع الحاجات الدنيوية كالحاجات النفسية والمادية واإلجتماعية ولكن هذا القصور في إشبا .1
 القصور ساهم في ضعف اإلرادة الذاتية لدى األفراد وبالتالي ضعف المحمة اإلجتماعية .

التغير اإلجتماعي المتسارع وظهور التكنولوجيا وتنامي الظواهر السمبية كالجريمة والعنف  .3
 ( .16ى ذلك من تفكك إجتماعي )والتطرف وغيرها وما يترتب عم

بل تغمب جانب ف لذلك نجد المنهج اإلسبلمي إنتهج مبدأ التوازن لحف المشكبلت اإلجتماعية 
عمى حساب جانب لخر بل الكل يسير متسقا مع بعض لينصب في النهاية في حقل السعادة 

 في الدنيا واهآخرة.

وال  -بحدود المصمحة العامة فبل ربافمثبلوفي جانب الممكية الفردية أممك ما تريد ولكن   
وال استغبلل  نفوذ  -وال تحايل وال رشوة -وال غضب -وال سرقة -وال تدليس -وال غش -احتكار

وفى جانب القضاء والقدر وفعل   وال غير ذلك مما حرم  اهلل ومما هو مفصل فى مضان .
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( ، إضافة إلى تنمية الفرد تنمية شاممة 17) (ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُ  ِبَقَدرٍ ) .()األسباب قول  
 متكاممة 

ما دام أن اإلنسان يتكون من روح وعقل وجسم فبل شك أن لكٍل  متطمبات  ومستمزمات  
من التوجيهات والتعاليم، ومهمة التربية اإلسبلمية وهدفها تنمية وتوجي  تمك القوى المختمفة 

 زان العام والسير عمى الطريق الصحيح.(  ، حتى ال يكون االت18فتتناولها بالتهذيب )

: ( )فمثبًل جانب الروح :  التربية اإلسبلمية تنميها بصرف التوحيد بأقسام  الثبلثة هلل 
الربوبية، األلوهية، األسماء والصفات، وكذلك العبادات فإنها تنمي الجانب الروحي من صبلة 

 وصوم وزكاة وحج وغيرها من العبادات األخرى.

نب الجسمي  : فالتربية اإلسبلمية تشير إلى تغذية الجسد باألكل والشرب وحسن أما الجا
((  ُكُموْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّ  اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ )): ()المباس والسكن والرياضة المباحة قال 

(19 ). 

أهمية العمم والتعميم والتفكر أما الجانب العقمي والفكري : فقد لفتت التربية اإلسبلمية إلى 
اْقَرْأ َوَربَُّك * َخَمَق اإِلنَساَن ِمْن َعَمقٍ *  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمقَ )): ()في هذا الوجود يقول 

 ( 30)((َعمََّم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَممْ  * الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَممِ * اأَلْكَرمُ 

التربية إيجاد الفرد المتوازن في حيات  من جميع النواحي  فإذن يتبين لنا أن من أهداف
الروحية والجسمية والفكرية وبالتالي يتحقق اإلنسان المثالي عمى هذ  األرض الذي يقيم العدل 

 والخير لمبشرية.

والمجتمع المتكامل فبل يعمو جانب عمى  كذلك تهدف التربية اإلسبلمية إلى تكوين اإلنسان
 يل لمتغمب عمى المشاكل اإلجتماعية التي تعاني منها البشرية اليوم . لخر وهذا هو السب

 ثانيًا: فاعمية منهج التربية اإلسالمية في حل المشكالت اإلجتماعية: 

قوم ب  من ت، من خبلل ما الضابطة  الوسائل أهم وأقوى  يعد منهج التربية اإلسبلمية من     
النظم االجتماعية، ولذلك اهتم عمماء االجتماع بدراست  وظائف في حياة الفرد والمجتمع واستقرار 

جتماعي شامل اليسمح ألي إنظام بشكل عام هو الدين ، ف عمى قمة النظم االجتماعية اووضعه
يضبط سموك األفراد في  هوف  عمي  خارجاً  و يسمك سموكاً أفي ،  خاصاً  فرد أن يكون ل  رأياً 

فالتدين عبلقة  الدنيا فحسب بل في الدار اهآخرة أيضاً المجتمع بالثواب والعقاب ال في الحياة 
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شخصية بين العبد ورب ، وجزاء  مؤجل لما بعد الموت، فإن المجتمع ال يترك الفرد لهذا الجزاء 
بل يوقع جزاءات  ويزاول ضغوط  بالتبشير والوعظ والتخويف، ليصبح الدين بذلك أداة ضبط 

فراد، فحياة الجماعة والتنظيم االجتماعي اليمكن أن اجتماعي، لها فاعميتها في ضبط سموك األ
يستقرا بفعل قوة القوانين الوضعية فقط، بل البد من الردع الروحي واإليمان بالقيم االجتماعية 
والخوف من غضب اهلل، وبالتالي يصبح لهذ  السمطة الروحية قوة تفوق قوة القانون وأحكام  أو 

وهذا جميع  مرتبط إرتباط وثيق بتعاليم التربية اإلسبلمية  ( ،32)مظاهر السمطة المادية األخرى
 الواضحة والشاممة .

فالتربية اإلسبلمية دور كبير في حل المشكبلت اإلجتماعية التي تعاني منها المجتمعات في     
وقتنا المعاصر ، ففي ظل التطور المتسارع إزدادت المشكبلت اإلجتماعية  بشكل ممحوظ منها 

تطرف واإلرهاب والعنف وغيرها وهذا جعل المجتمعات شب  منهارة وهذا تطمب إيجاد الجرائم وال
حمول سريعة تساهم في الحد من هذ  المشاكل والتقميل منها وهذا ما ساهمت ب  المناهج الدراسية 

 في تحقيق  منها التربية اإلسبلمي  التي كان لها أثر في تقديم معالجات ناجحة منها : 
 .  المتميزالمتزن المنهج الفكري  تكوينأواًل : 
يشكل الفكر أحد أهم الركائز التي يقوم عميها المجتمع البشري وذلك لكون  من     

( بها عمى البشرية وميز  بها عن بقية الكائنات بهذا الوسائل التي أمتن بها اهلل )
التفكير تكون الصدد يرى إبن خمدون بأن  خاصية لئلنسان يتميز بها عن بقية الكائنات فب

إنسانية اإلنسان وال يعد اإلنسان إنسانا إال بها ، وافعال البشر القائمة عمى التفكير 
،  (31أستولت عمى العالم واصبح بهذا العالم مسخرًا ل  وهو أحد أهم متطمبات التسخير )

لذلك نجد العديد من اهآيات التي تهتم بالفكر بأعتبار  قيمة أساسية لتحقيق األمن 
  (33 )َكَذِلَك ُيَبيُِّن المَُّ  َلُكُم اهآَياِت َلَعمَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ ( : تمعي منها قول  )المج

وذلك كون التفكير قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع في ظل التقدم المعرفي المتسارع  
عمال  في هذا الجانب وهذا يجعل من  أداة  الذي يحتاج بصورة كبيرة الى التفكير وا 

لحة ومتجددة ومتنوعة مع تنوع وتجدد المواقف التي تواج  األفراد ، فالقرلن كان ل  صا
دور كبير في تعزيز هذا الجانب من خبلل اإلهتمام المستمر بالفكر وأدوات  وكيفية 
المحافظة عمي  من األمراض واإلنحرافات التي يمكن أن توثر عمى قدرات  لذا فالقرلن 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

141 

دعوت  إلى تكوين منهجا تربويا يوصل وذلك من خبلل سبب لمحفاظ عمي  وحمايت  
 اإلنسان إلى الحق من خبلل : 

 بالتخمي عن التقميد األعمى. -أ

 عدم اقتناء أي فكرة قبل أن تعرضها عمى الفكر ليحصها ببرهان وروية. -1

التدبر في كل األمور بالمنطق الفعمي وعدم اتخاذ المواقف بدافع الهوى ألن الهوى يعمى  -3
 اإلنسان عن الحق.

فإذا كان القرلن قد طالب العقل البشرى التدبر في ليات اهلل في الكون بالتعرف عمى 
عمى  الخالق الذي ل  ممك السموات واألرض فقد طالب  كذلك بالتفكر في تمك اهآيات ليتعرف

السنن الربانية التي تحكم سير هذا الكون ليتمكن من استخدام ما سخر اهلل ل  في هذا الكون من 
 ( 34طاقات )

ْنُ  ِإنَّ ِفي َذِلَك هَآَياٍت لَِّقْوٍم ): ) ()قـال  َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َجِميًعا مِّ َوَسخَّ
 ( 35) ((َيَتَفكَُّرونَ 

 هناك مجاالت طالبك اإلسبلم أن تفكر فيها وتتدبر حتى تصل إلى نتيجة منها:فمثبل 

 التدبر في ليات اهلل لمتعرف عمى الخالق. -

 التدبر في ليات اهلل لمتعرف عمى السنن الربانية التي تسخر هذا الكون لبلستفادة من خيرات . -

 ددة في حياة الناس.التدبر في حكمة التشريع إلمكان تطبيق  عمى األحوال المتج -

التدبر في السنن الربانية التي  تسير حياة الناس في األرض وبمقتضاها تقوم حياة المجتمع  -
 البشري.

وهذ  الجوانب جميعها تساهم في إيجاد فكر متزن قادر عمى التفكير بإيجابية وفاعمية في  
 المجتمع . 

شعارها بأنها قادره   والثقة بالنفس تعني إن  عمى صياغة السموك السوي:ثانيًا : تنمية الثقة بالنفس وا 
 . 36اإلنسان قادر عمى أن يفعل هذا الشيء وأن يتحمل المسؤولية حين تقع عمي  

والثقة بالنفس من أهم مقومات نجاح اإلنسان في حيات  اإلجتماعية والنفسية فبدونها يفقد كل شيء   
النفس تتبين عند التفكير في القيام بسموك ما وعند البدء ومن أهم ما يفقد  ذات  وهويت  ، والحاج  لمثقة ب

في تنفيذ  أو اإلحجام عن  وهي عندما يقترب وقت البدء لتنفيذ سموك معين فعندما يظهر أثر ومقدار 
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ن كانت  الثقة التي يتمتع بها الفرد فأن كانت الثقة كافية فان الفرد َس َسيقدم عمى تنفيذ السموك المراد وا 
ك وتردد أو أحجم عن التنفيذ فهو يحول الثقة الذاتية الى ركيزة يعتمد عميها الفرد لمقيام ناقصة إرتب

 .  37بالسموك المراد تنفيذ  
لذا فالتنظيم النفسي في القرلن يبدأ من تنظيم النفس وتهيئتها لتغيير ومن ثم العزم الفعمي واالرادة       

جبات ، والثقة بالنفس تعد المطبق أو المستثمر الحقيقي القوية التي تساعد  عمى التغيير لمقيام بالوا
لمسموك السوي البناء وهذا بالنتيجة سوف ينعكس عمى إيجاد نفس مبدعة ومعمر  تتوق الى اتخاذ دورها 

 في المجتمع بالوجة المطموب منها من قبل الشرع . 

 ثالثًا : ضبط سموكيات األفراد عمى الصعيد الفردي واإلجتماعي : 
يتخــذها المجتمــع أداة لضــمان ، إذ ويتفــق العممــاء عمــى أن التربيــة قــوة ضــابطة لســموكيات األفــراد     

بنوعيهــا -والتربيــة مــع بيئتــ  االجتماعيــة. لفــرداســتمرار  والحفــاظ عمــى مقوماتــ  الثقافيــة وتحقيــق تكيــف ا
 فهــي ،تعــد مــن أهــم أدوات الضــبط االجتمــاعي-الرســمي وغيــر الرســمي، المقصــودة وغيــر المقصــودة

وعــدم الخــروج عمــى المعــايير والقــيم الســائدة التــي اختطهــا  ،تســاعد األفــراد عمــى التكيــف مــع مجــتمعهم
ودعـم القـيم واالتجاهـات  ،مما يساعد األفراد عمى التكيف والتقميـل مـن االنحـراف االجتمـاعي ،المجتمع

ي تشـجيع االفـراد عمـى لداء ( ، إذ إن التربيـة اإلسـبلمية ُتسـهم فـ38  )التي تحقق أمن المجتمع واسـتقرار 
دورهـم المنــاط بهـم ، ويتمثــل ذلـك بأنهــا تعطـي األفــراد دفعـة إيمانيــة قويـة لمعمــل وتـدفعهم لمقيــام بالعمــل 
الموكول لهم وتوج  نشاطهم الوجهة الصحيحة وكذلك تعمـل عمـى حفـظ نشـاط األفـراد وتجعمـ  متناسـقًا 

 اب .وموحدًا وكذلك تعمل عمى صيانت  من التناقض واإلضطر 
ــًا: تســاهم فــي تمكــين األفــراد فــي المجتمــع  : حيــث تعمــل عمــى وكــذلك عمــى إشــعار الفــرد رابع

باألمـان فهـو يسـتعين بهــا عمـى مواجهـة ضــعف نفسـ  والتحـديات التـي تواجهــ  فـي حياتـ  وتعطيــ  
الفرصة لمتعبير عن نفس  موكدًا ذات  عن فهم عميق وقدراتها الخاصة بها فهي تعمل عمى تزويد 

اد بمعنــى الحيــاة والهــدف الــذي يجمعهــم فــي الحيـاة والــذي يوضــح النســق القيمــي الــذي يجعــل األفـر 
األفــراد يفكــرون فــي أعمــالهم عمــى إنهــا محــاوالت لموصــول الــى أهــداف هــي غايــات فــي حــد ذاتهــا 
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بــداًل مــن النظــر الــى هــذ  األعمــال عمــى أنهــا محــاوالت إلشــباع الرغبــات والــدوافع ومــن ثــم يكــون 
ــذلك تكــون القــيم العميــا فــي أي عمــيهم إستقصــا ــدوافع مــن فائــدة تســتحق العنــاء ول ء مــا فــي هــذ  ال

جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضائها لموصـول إليـ  الـى جانـب أنهـا تعطـي مبـررًا هامـًا 
 . (39)لموجود 

شـكل حاجـات اإلسـبلمية ت :  فالتربيـة   خامسًا :  تساهم في تحقيق التالحم اإلجتماعي
واليــتم ذلــك اإل بتجمــع التربيــة اإلســبلمية مــع الوقــائع اإلجتماعيــة ة لئلنســان فطريــة أساســي

 خبلل:ذلك من من ويك
وال يمكـن أن تـتم  والعبلقـات االجتماعيـة، فهو بحاجـة إلـى األصـدقاء  ؛أن اإلنسان مدني بطبع -

 هذ  المدنية وال أن تستقيم وتنتج إال في ظبلل التربية واألمن معًا.
ن اختمفــت أســاليب  ووســائم ؛ بــل لمخيــر ولمشــرأن اإلنســان قا - ، فهــو بحاجــة دائمــة إلــى التوجيــ  وا 

 معاً  واألمنية ةالتنشئة االجتماعي مؤسساتوذلك عبر 
أن ســـبلمة الجــــنس البشــــري متوقفــــة عمــــى عــــدة عوامــــل منهــــا الحاجــــة إلــــى األلفــــة  -

  .( 40) وهذ  ال تتحقق إال بالتربية واألمن معاً  ،والطمأنينة والسكينة
فـالقيم التربويــة عامــة واإلسـبلمية تعمــل كــالميزان الـذي يــزن بــ  الفـرد األعمــال ويعرضــها عميــة     

فيحدد ما هو مرغوب في  وما هو غير مرغوب في  فتوج  الفـرد لفعـل الخيـر وتـرك الشـر وبالتـالي 
ط تعمل عمى إصبلح الفرد نفسيًا وخمقيًا وتوجه  نحو الخير واإلحسان والواجـب وتعمـل عمـى ضـب

الفــرد لمطامعــ  كــي ال تتغمــب عمــى عقمــ  ووجدانــ  ؛ وذلــك لكونهــا تــربط ســموك  بمعــايير وأحكــام 
يتصــرف عمــى ضــوئها وعمــى هــديها ولكــن بالوقــت نفســ  مــن الضــروري أن تــدرك الــنفس ان هــذ  
ــ   الوظــائف ليســت منفصــمة عــن بعضــها بــل تتــداخل وتتكامــل وبالتــالي تحقيــق ذاتيــ  الفــرد وتجعم

 ، (42)يمة حيات  يشعر بعظمت  وق
جتماعية الفاعمة التـي ترتكـز عميهـا من أهم وأقوى النظم اإلواإلرادة الذاتية لذلك أعتبر  الدين     

 ،التربية في ضبط وتنظيم وتحديد سموك األفراد والجماعـات وفـي حفـظ المجتمـع وضـمان اسـتقرار 
لمجتمعــات تعــرف التفرقــة وقــد اهــتم كثيــر مــن العممــاء بهــذا الموضــوع. فيؤكــد دور كــايم عمــى أن ا

بــين األشــياء المقدســة واألشــياء الدنســة، ويعــرف الــدين بأنــ  )نظــام موحــد لممعتقــدات والممارســات 
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المتعمقـــــة باألشـــــياء المقدســـــة أي األشـــــياء التـــــي يتعـــــين تجنبهـــــا وتحريمهـــــا . ووظيفـــــة المعتقـــــدات 
ن بها ( ومن هنا يتضح والممارسات السائدة في مجتمع معين هي التوحيد بين أولئك الذين يؤمنو 

أن دور كــايم قــد أكــد فــي نظريــة الجوانــب الجمعيــة لمــدين تأكيــدا واضــحا. فوظيفــة الطقــوس الدينيــة 
 ( .41)هي تأكيد السمو األخبلقي لممجتمع وسيطرت  عمى األفراد ثم تحقيق تضامن المجتمع 

بفضــــل الــــدين ويؤكــــد عممــــاء االجتمــــاع كــــذلك عمــــى أن المجتمــــع ال يتماســــك أو يتــــرابط أال    
وان المجتمـع ال يوجـد أصـبل إال عمـى أسـاس األيمـان الجمعـي، وكممـا ازداد ذلـك واإلرادة الذاتية 

األيمان ازداد تبعا ل  تماسك وترابط الجماعة ويـرى اندرسـون: أن الـدين مـازال يـؤدي دورا مـؤثرا 
ن أقـــوى فـــي وفعـــاال فـــي التنظـــيم االجتمـــاعي لـــبعض الـــدول الصـــناعية إال أن هـــذا التـــأثير يكـــو 

المجتمعـــات المتجانســـة والمترابطـــة اجتماعيـــا بينمـــا تتميـــز المجتمعـــات الكبـــرى غيـــر المتجانســـة 
بضعف التأثير الديني ويفسر ذلك بسبب وجـود هيئـات أخـرى متنوعـة لمضـبط االجتمـاعي. وقـد 
اهــتم بــراون: بدراســة الوظيفــة االجتماعيــة لؤلديــان ومــدى إســهامها فــي بنــاء النظــام االجتمــاعي 
ويــرى أن الوظيفــة االجتماعيــة هآي ديــن لــيس لهــا عبلقــة بنــوع الــدين وهــل هــو حقيقــي ام وهمــي 
ألن الحياة اإلنسانية عبـارة عـن مشـاعر وأحاسـيس تتفاعـل مـع رسـالة الـدين حتـى وان كـان هـذا 
الدين بـاطبل فـي جـوهرة . كمـا انـ  يـرى أن وظيفـة الـدين تكمـن فـي إشـاعة لمحاجـات المجتمعيـة 

  ( 43) اجات الفرديةفضبل عن الح

زيادة فاعمية الفرد في المجتمع : فتحقق األمن النفسي لدى األفراد ل  دور فاعل في زيادة 
فاعمية الفرد في تطور المجتمع وتنميت  وذلك من خبلل جعم  متقببًل لذات  ومؤمنًا بقدرات  

مسيطرًا عمى بيئت  وبأمكان  اإلعتماد عمى ذات  وتقيمها من خبلل معايير يضعها لنفس  وجعم  
الذاتية وجعم  أكثر فاعمية في إستغبلل الفرص الجيدة وهذا سوف يساهم بالنتيجة بالحفاظ عمى 
المجتمع وذلك كون التربية لها دور كبير في تحقق التوازن بين الفرد وذات  من جهة وبين الفرد 

فرد فأن  سوف يميل الى ومجتمع  من جهة أخرى فأذا توافرت هذ  العبلقات المتوازنة في ذات ال
 اإلستقرار وبالتالي فأن  سوف يكون أكثر قابمية لمعمل واإلنتاج بعيدًا عن القمق واإلضطراب

: فغـرس القـيم اإلسـبلمية يسـاهم فـي غـرس قـيم اإلنتمـاء والمواطنـة  سادسًا : تنمية مبدأ المواطنة
نـ  جـزء مـن المجموعـة اليمكـن داخل األفراد من خبلل ترسيخ مشاعر الوحدة التكونيـة لمبشـرية وبأ
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أن يتجــزأ عــنهم وبــأن كــل فــرد لــ  دور مكفــول لــ  تحقيقــ  فــي المجتمــع واليمكــن أن تنــتظم المســيرة 
اإلجتماعيـــة إال بـــ  وهـــذا مانجـــد  بالتربيـــة اإلســـبلمية إذ جعمـــت مـــن ربـــاط األخـــوة عـــامبًل أساســـيًا 

ســـاهم بالقضـــاء عمـــى الفكـــر ( ، وهـــذا بالتـــالي ســـوف ي44لترســـيخ قـــيم األمـــن النفســـي والمجتمعـــي )
 المتطرف والسموك السمبي لبلفراد وتحقيق مبدأ الترابط عمى صعيد المجتمع . 

 

 الخاتمة : 

 : التوصل لها من خبلل الدراسة وهي ومما سبق يمكن اإلشارة الى أبرز اإلستناجات التي تم   

اإلجتماعيـة كونهـا تمثل المناهج التعميمية أحد أهم الروافد المساعدة عمى حل المشـكبلت  .2

 تقدم الحمول المتنوعة لمختمف الظواهر السمبية في المجتمع.

لقد ساهم منهج التربية اإلسبلمية فـي تقـديم حمـول ناجحـة وشـاممة لممشـكبلت اإلجتماعيـة  .1

كونها تركـز عمـى الفـرد باعتبـار  األسـاس فـي نشـوء الظـواهر السـمبية فـي المجتمـع إضـافة 

ية فاقت بها جميع القوانين والدراسات التي الزالت تعاني من إلى أنها تحل المشاكل بواقع

 إيجاد مخرج لحل المشكبلت .

ينظر اإلسبلم لممشكبلت بأنهـا تـرتبط بـثبلث عناصـر هـي : الفكـر و الـدين و احتياجـات  .3

 المجتمع فإذا ما حدث التوازن بين هذ  العناصر الثبلث يتحقق األمن اإلجتماعي .

بكونهـــا متدرجـــة فـــي بنـــاء المجتمـــع كونهـــا تـــرتبط بـــأولى مراحـــل  تتســـم التربيـــة اإلســـبلمية .4

الدراســة وقبمهــا فــي تتــددرج بالتوجيــ  فــي المراحــل العمريــة وبالتــالي تســاهم فــي ربــط الفــرد 
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نسـاني وهــذا سـوف يسـاهم فــي القضـاء عمـى الظــواهر  بـالمجتمع إرتبـاط عقائــدي وفكـري وا 

 السمبية في المجتمع .

 التوصيات :

ـــر  ضـــرورة اإلهتمـــام .2 بالمنـــاهج الدراســـية والعمـــل عمـــى تطويرهـــا بشـــكل دوري كونهـــا األكث

 ارتباطًا في المجتمع .

ختيــار النمــاذج اإلســبلمية المــؤثرة عمــى األفــراد تــأثير  .1 اإلهتمــام بمــادة التربيــة اإلســبلمية وا 

 إيجابي فبل زالت الكثير من الشخصيات اإلسبلمية مجهولة لؤلجيال 

ة حقيقة لممناهج الدراسية فـبل زالـت أغمبهـا قديمـة وغيـر من واجب الدولة تخصيص ميزاني .3

 مبلحقة لمتطور . 

 المصادر والمراجع : 

 ـ القرلن الكريم .

، 2أزمة البحث العممي في العالم العربي ، لعبد الفتاح خضر ، معهد اإلدارة ـ الرياض ، ط .2
 م .2982هـ ـ 2402

التومي ، الدار العربية لمكتاب ـ القاهرة األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ، عمر محمد  .1
 .312م : 2973، 

، 269اإلسبلم واألمن النفسي لؤلفراد ، عبد الرحمن عدس ، مجمة األمن والحياة ، ع  .3
 .م2997

، مكتبة وهب ، الطبعة االولى، ، سموى عمي سميم  االسبلم والضبط االجتماعي .4
 . م2985
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 -هـ 2414الرياض ,  –ت , مكتبة الرشد التربية اإلسبلمية : المفهومات والتطبيقا .5
 . م1004

,  2عمان , ط –التربية االسبلمية في ظبلل القرلن , لعبد اهلل ياسين , دار االرقم  .6
 . م2983 -هـ 2403

نسانية ، مقداد يالجن ، دار عالم الكتب ـ بيروت ، سبلمية والطبيعية اإلالتربية اإل .7
 .م1001هـ ـ 2411، 2ط

 .م2985مم ، حسن مبل عثمان ، مكتبة الممك فهد ـ الرياض ، تربية اإلنسان المس .8

 2التعميم والتنمية الشاممة ، عبد الناصر محمد رشاد ، دار المعارف ـ القاهرة ، ط .9
 م .1001

،  2التفكير من منظور تربوي ، لمجدي عزيز إبراهيم ، عالم الكتب ـ القاهرة ، ط .20
 م .1005هـ ـ 2415

هـ ( ، 320لقرلن ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تجامع البيان في تفسير لي ا .22
 . م1002،  2دار هجر لمطباعة والنشر ـ مصر ، ط

دراسات في التأصيل اإلسبلمي لعمم النفس ، صالح إبراهيم الصنيع ، دار الفكر ـ  .21
 م  .1000بيروت ، 

، محمد معجب  دور المؤسسات التربوية غير الرسمية في عممية الضبط االجتماعي .23
 .م2995،ـ دبي  ، مركز ابحاث الجريمة وزارة الداخميةلحامد ا

 . م2981، 1جدة، ط ـ  ، رامتان، عبد اهلل الخريجي  الضبط االجتماعي .24

هـ ( 792لخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي األحمدي )ت االعين،  .25
 .م  1004هـ ـ 2414، تح : عبد الحميد هنداوي ،  2، دار الكتب العممية ـ بيروت ، ط

 -هـ 2422, 3مصر , ط –فق  الدعوة الى اهلل، عمي عبد الحميم محمود , دار الوفاء  .26
 . م2992
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مصر ,  –الفكر التربوي وتطبيقات  , ألحمد ربيع عبد الحميد خمف اهلل , مكتبة وهبة  .27
 .م2984-هـ  2404, 2ط

-هـ 2427عمان ,  –فمسفة التربية في اإلسبلم ، أحمد رجب األسمر, دار الفرقان  .28
 . م2997

هـ  ( ، 827القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز لبادي )ت  .29
 . م2987هـ ـ 2407، 1مؤسسة الرسالة ـ سوريا ، طـ

المدينة المنورة ،  -براهيم حمبي إبو العينين ، مكتب  أسبلمية والتربوية ، لعمي القيم اإل .10
 . م2988 -هـ 2408

, 1مصر , ط –ة التربوية , ضياء زاهر , مؤسسة الخميج العربي القيم في العممي .12
 . م2986 -هـ 2406

, 1مصر , ط –القيم في العممية التربوية , لضياء زاهر , مؤسسة الخميج العربي  .11
 . م2986 -هـ 2406

هـ ( ، 722لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور)ت  .13
 .م  1003هـ ـ 2413بل ، دار صادر ـ بيروت ، ط، ب

مداخل التأصيل اإلسبلمية لمعموم اإلجتماعية ، محمد شحاتة ربيع ولخرون ، أعمال  .14
ندوة التأصيل اإلسبلمي لمخدمة اإلجتماعية ، المعهد العالمي لمفكر اإلسبلمي ، القاهرة ، 

 م .2992

ر والتوزيعـ  مدخل إلى التربية اإلسبلمية ، عبد الرحمن الغامدي ، دار الخريجي لمنش .15
 . م2998هـ ـ  2428الرياض ، 

مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي_ بحث ميداني عبر حضاري مقارن  .16
بين طمبة كميات التربية في دمشق, الكويت, وأدنبر ، عمي سعد ،  مجمة جامعة دمشق, م 

 .م :  2999،  2, ع25
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ي ، معن خميل عمر ، دار الفكر المشكبلت اإلجتماعية ، عبد المطيف عبد الحميد العان .17
 .م2992ـ بيروت ، 

هـ ( ، دار الفكر ـ 395مقاييس المغة : ألحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ) ت .18
 م.2979هـ ـ 2399بيروت ، ط، ببل ، تح : عبد السبلم محمد هارون ، 

هـ (، دار يعرب لمنشر 808المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خمدون ولي الدين)ت .19
 . م1004هـ ـ 2415، تح : عبد اهلل محمد درويش ، 2دمشق  ، ط ـ

المناهج )األسس ـ المكونات ـ التنظيمات ـ التطوير ( ، فتحي يونس ولخرون ، دار  .30
 م.1005الفكر ـ عمان ، 

المناهج بين األصالة والمعاصرة ، إبراهيم محمد عطا ، مكتبة النهضة المصرية ـ  .32
 م .1003،  2القاهرة ، ط

ج الدراسي من منظور جديد ، إبراهيم محمد الشافعي واخرون مكتبة العبيكان ـ المنه .31
 م .2997الرياض ، 

 

 
                                                           

1
ٚر ( ، فرذٙ َٕٚص ٔآخرٌٔ ، دار انفكر ـ ( انًُاْج )األضص ـ انًكَٕاخ ـ انرُظًٛاخ ـ انرطٕ 

 . 11و : 2005عًاٌ ، 
ْـ ( ، دار 395( ُٚظر : يماٚٛص انهغح : ألدًذ تٍ فارش تٍ زكرٚا أتٕ انذطٍٛ ) خ 2

و : 1919ْـ ـ 1399انفكر ـ تٛرٔخ ، ط، تال ، ذخ : عثذ انطالو يذًذ ْارٌٔ ، 

5/116 . 
عثذ انفراح خضر ، يعٓذ اإلدارج ـ ( أزيح انثذس انعهًٙ فٙ انعانى انعرتٙ ، ن 3

 . 12و : 1991ْـ ـ 1401، 1انرٚاض ، ط
 . 49( ضٕرج انًائذج : اٜٚح  4
دار ْجر ،جايع انثٛاٌ فٙ ذفطٛر آ٘ انمرآٌ ( جايع انثٛاٌ فٙ ذأٔٚم آ٘ انمرآٌ  5

  .394/ 10:   و2001ْـ ـ 1422، 1نهطثاعح ٔانُشر ـ يصر ، ط
6
ذٚذ ، إتراْٛى يذًذ انشافعٙ ٔاخرٌٔ يكرثح انعثٛكاٌ ـ انرٚاض ( انًُٓج انذراضٙ يٍ يُظٕر ج 

 .30و :1991، 
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1
( انًُاْج تٍٛ األصانح ٔانًعاصرج ، إتراْٛى يذًذ عطا ، يكرثح انُٓضح انًصرٚح ـ انماْرج ،  

  .29و : 2003،  1ط
9
كر ـ ( انًشكالخ اإلجرًاعٛح ، عثذ انهطٛف عثذ انذًٛذ انعاَٙ ، يعٍ خهٛم عًر ، دار انف 

 . 10و : 1991تٛرٔخ ، 
9
( األضص انُفطٛح ٔانررتٕٚح نرعاٚح انشثاب ، عًر يذًذ انرٕيٙ ، انذار انعرتٛح نهكراب ـ  

 .321و : 1913انماْرج ، 
10
و : 1991-ْـ 1411عًاٌ ,  –فهطفح انررتٛح فٙ اإلضالو ، أدًذ رجة األضًر, دار انفرلاٌ  (

46. 
11
ْـ ( ، 111ٍ يذًذ تٍ يكرو إتٍ يُظٕر)خ نطاٌ انعرب ، أتٙ انفضم جًال انذٚ 

 . 14/403: و  2003ْـ ـ 1423دار صادر ـ تٛرٔخ ، ط، تال ، 
12
 .39ضٕرج انرٔو ـ  اٜٚح :  
13
 .216ضٕرج انثمرج ـ  اٜٚح:  

14
ْـ  ( ، 911انمايٕش انًذٛظ ، يجذ انذٍٚ يذًذ تٍ ٚعمٕب انفٛرٔز آتاد٘ )خ  

, نطاٌ انعرب , إلتٍ  3/232: و1991ـ ْـ 1401، 2يؤضطح انرضانح ـ ضٕرٚا ، طـ

.14/301يُظٕر :   
15
نخهٛم تٍ أدًذ تٍ عًرٔ تٍ ذًٛى انفراْٛذ٘ األزد٘ األدًذ٘ )خ اانعٍٛ، ُٚظر :  

ْـ ـ 1424، ذخ : عثذ انذًٛذ ُْذأ٘ ،  1ْـ ( ، دار انكرة انعهًٛح ـ تٛرٔخ ، ط191

 . 1/401, نطاٌ انعرب , ألتٍ يُظٕر :  9/251: و  2004
16
, 1يصر , ط –انفكر انررتٕ٘ ٔذطثٛماذّ , ألدًذ رتٛع عثذ انذًٛذ خهف هللا , يكرثح ْٔثح  

 .131و :1994-ْـ  1404
11
 1/429و :1991 -ْـ 1411, 3يصر , ط –فمّ انذعٕج انٗ هللا , دار انٕفاء  
19
و: 2004 -ْـ 1424انرٚاض ,  –انررتٛح اإلضاليٛح : انًفٕٓياخ ٔانرطثٛماخ , يكرثح انرشذ  

6. 
19

. 16_15و : 1995ذرتٛح اإلَطاٌ انًطهى ، دطٍ يال عصًاٌ ، يكرثح انًهك فٓذ ـ انرٚاض ، -   
20
 1( ُٚظر : انرعهٛى ٔانرًُٛح انشايهح ، عثذ انُاصر يذًذ رشاد ، دار انًعارف ـ انماْرج ، ط 

 . 40و : 2002
21
 .110( ضٕرج انكٓف : اٜٚح  
22
 . 2( ضٕرج انًهك : اٜٚح  
23
, 2يصر , ط –ٛى فٙ انعًهٛح انررتٕٚح , نضٛاء زاْر , يؤضطح انخهٛج انعرتٙ ُٚظر : انم 

 . 33-32و : 1996 -ْـ 1406
24
,  1عًاٌ , ط –ُٚظر : انررتٛح االضاليٛح فٙ ظالل انمرآٌ , نعثذ هللا ٚاضٍٛ , دار االرلى  

 .4و : 1993 -ْـ 1403
25
،   2دار انشرٔق ـ انماْرج  ، ط ،ياجذ انسٕٚد ( ُٚظر : انشثاب ٔانمٛى فٙ عانى يرغٛر ،  

 . 29-21، و 2006
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26
( ُٚظر : يذاخم انرأصٛم اإلضاليٛح نهعهٕو اإلجرًاعٛح ، يذًذ شذاذح رتٛع ٔآخرٌٔ ، أعًال  

و 1991َذٔج انرأصٛم اإلضاليٙ نهخذيح اإلجرًاعٛح ، انًعٓذ انعانًٙ نهفكر اإلضاليٙ ، انماْرج ، 

 .  592ـ591:
21
 .49ح ( ضٕرج انمًر : اٜٚ 
29

 .  39أدًذ عثذ انردًٍ عٛطٗ ص  ،أصٕل انررتٛح اإلضاليٛح  - 
29

 .  31ضٕرج األعراف :  - 
30

 . 5-1ضٕرج انعهك : - 
31

ٔنررٗ، أل، يكرثررح ْٔثررّ، انطثعررح ا، ضررهٕٖ عهررٙ ضررهٛى  االضررالو ٔانضررثظ االجرًرراعٙ ( ُٚظررر :  

.63ـ 61و : 1995  

ْـ (، دار ٚعرب 909ٌ ٔنٙ انذٍٚ)خانًمذيح ، عثذ انردًٍ تٍ يذًذ تٍ خهذٔ( ُٚظر :  32

 .593:   و 2004ْـ ـ 1425، ذخ : عثذ هللا يذًذ درٔٚش ، 1نهُشر ـ ديشك  ، ط

 .266( ضٕرج انثمرج ـ يٍ اٜٚح :  33

،  1ُٚظر : انرفكٛر يٍ يُظٕر ذرتٕ٘ ، نًجذ٘ عسٚس إترراْٛى ، عرانى انكررة ـ انمراْرج ، ط - 34

 ،91و : 2005ْـ ـ 1425

.13ٛح آٚح ضٕرج انجاش - 35  

، 1َطاَٛح ، يمذاد ٚانجٍ ، دار عانى انكرة ـ تٛرٔخ ، طضاليٛح ٔانطثٛعٛح اإلانررتٛح اإل ُٚظر : 36

 .  112:  و 2002ْـ ـ 1422
31
 .  115ُٚظر : انًصذر َفطّ :  

39
( ُٚظر : يذخم إنٗ انررتٛح اإلضاليٛح ، عثذ انردًٍ انغايذ٘ ، دار انخرٚجٙ نهُشر ٔانرٕزٚعـ   

 .21ـ20و : 1999ْـ ـ  1419 انرٚاض ،
, 1مصر , ط –ينظر : القيم في العممية التربوية , ضياء زاهر , مؤسسة الخميج العربي  (39)

بو العينين ، مكتب  أسبلمية والتربوية ، لعمي القيم اإل,  33-31م : 2986 -هـ 2406
 .37-36:  م2988 -هـ 2408المدينة المنورة ،  -براهيم حمبي إ

40
راضاخ فٙ انرأصٛم اإلضاليٙ نعهى انُفص ، صانخ إتراْٛى انصُٛع ، دار انفكر ـ د ُٚظر :(  

 . 12و  : 2000تٛرٔخ ، 
 .   35بو العينين:أسبلمية والتربوية ، لعمي ينظر : القيم اإل (42)

42
 . 251و : 1992، 2جذج، ط ـ  ، رايراٌ، عثذ هللا انخرٚجٙ  ( . ُٚظر :  انضثظ االجرًاعٙ 

43
، يذًذ يعجة  ر انًؤضطاخ انررتٕٚح غٛر انرضًٛح فٙ عًهٛح انضثظ االجرًاعٙدٔ ُٚع ر :(  

. 96ْـ : 1415،ـ دتٙ  ، يركس اتذاز انجرًٚح ٔزارج انذاخهٛحانذايذ   

44
( ُٚظررر : اإلضررالو ٔاأليررٍ انُفطررٙ نعفررراد ، عثررذ انررردًٍ عررذش ، يجهررح األيررٍ ٔانذٛرراج ،    

ذٖ انشرررثاب انجرررايعٙ_ تذرررس يٛرررذاَٙ عثرررر ، يطررررٕٚاخ األيرررٍ انُفطرررٙ نررر 40و : 1991، 169
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ديشك, انكٕٚد, ٔأدَثرِ، عهرٙ ضرعذ ،  يجهرح جايعرح  دضار٘ يمارٌ تٍٛ طهثح كهٛاخ انررتٛح فٙ

 52-14و :  1999،  1,  15ديشك, و 


