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  :الملخص

یب الالزم��ة لغ��رس الق��یم ل��دى األطف��ال م��ع ھ��دفت الدراس��ة إل��ى بی��ان أھ��م األس��ال

مراعاة استعمال األسلوب المناسب والقیم المالئمة حسب مراحل النمو التي یم�ر بھ�ا               

الطفول�ة المبك�رة، المتوس�طة، والمت�أخرة، م�ع إب�راز دور المؤس�سات             : األطفال وھ�ي  

رس�ھا   وتمیزھ�ا ف�ي اختی�ار األس�الیب المناس�بة لھ�ا، وغ            - األسرة والمدرسة  -التربویة

  .حسب المراحل العمریة للطفل

عند غرس القیم ال بد من أن تكم�ل ك�ل         إّنھ  : وقد خلص البحث إلى نتیجة مفادھا     

اختیار األسالیب والقیم المناسبة لعمر الطفل حتى تكون        مؤسسة تربویة األخرى  في      

  .فاعلیة االستفادة من تعلم القیم كبیرة، فتترجم إلى سلوكیات نافعة

ضرورة إن�شاء مؤس�سات خاص�ة باألس�رة كمؤس�سات رعای�ة       وأوصى البح�ث ب�   

األسرة لتعلیم األسر األسالیب النافع�ة لغ�رس الق�یم، وإع�داد المعلم�ین ورف�ع كفای�اتھم              

ومھاراتھم التعلیمیة التدری�سیة، وتع�ریفھم األس�الیب والوس�ائل الالزم�ة لغ�رس الق�یم         

  لدى الطالب بعقد الدورات الالزمة

  .یم التربویة، أسالیب غرس القیم، مراحل الطفولةالق: الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 

To instill values by age in children from an Islamic 
educational perspective  

The study aimed to identify the most important 
methods for instilling values in children, taking into 
account the use of appropriate method and appropriate 
values according to the stages of growth experienced 
by children: early childhood, middle and late, 
highlighting the role of educational institutions - family 
and school - and excellence in the selection of 
appropriate methods, And implantation according to the 
age of the child. 

The research concluded that when instilling values, 
each educational institution must complete the choice 
of methods and values appropriate to the age of the 
child so that the effectiveness of learning is valuable, 
translated into useful behaviors. 

The study recommended the establishment of private 
institutions for the family such as family care 
institutions to teach families useful methods for 
instilling value, preparing teachers and raising their 
skills and educational teaching skills, and teaching 
them the methods and means necessary to inculcate 
values among students to hold the necessary courses 

Keywords: educational values, methods of instilling 
values, stages of childhood. 
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 المقدمة
إّن أزم��ة الی��وم ف��ي التربی��ة أص��بحت تكم��ن ف��ي أزم��ة الق��یم؛ وذل��ك ب��سبب م��ا       

 بحی�ث فق�د األف�راد    تتعرض لھ المجتمعات اإلسالمیة م�ن غ�زو ثق�افي وت�ذویب قیم�ي؛            
القدرة على المقاومة أو المغایرة أو حتى الم�سایرة الھادف�ة إل�ى الحف�اظ عل�ى الھوی�ة          
والمكانة اإلسالمیة ب�ین ال�شعوب؛ ف�اھتز كی�ان الم�سلمین، واض�طرب س�لوك األف�راد،                

  .وضلت المعاییر القیمیة التي یوزن بھا األمور
ل في صراع القیم؛ أي بین األخ�ذ        وأزمة القیم التي یعیشھا أبناء المسلمین تتمث      

بالقیم األص�یلة الموروث�ة، وب�ین األخ�ذ ب�القیم الواف�دة م�ن الخ�ارج؛ بحی�ث یك�ّون ھ�ذا                      
ال��صراع ف��ي داخ��ل األف��راد م��ا ی��سمى بالتن��اقض القیم��ي؛ وھ��و النف��اق االجتم��اعي ،      
ومخالفة القول الفعل، وھذا الصراع والتناقض تحول إلى م�شكلة كبی�رة ف�ي المجتم�ع               

 حلھ�ا ف�ي كثی�ر م�ن األوق�ات؛ ب�سبب غی�اب الرؤی�ة الت�صوریة لمنظوم�ة الق�یم                     یصعب
المستقبلیة التي تطمح التربی�ة إل�ى غرس�ھا ف�ي األف�راد بمختل�ف م�ستویاتھم العمری�ة            

  .والتعلیمیة
وھن��ا یكم��ن العم��ل الترب��وي؛ حی��ث إّن غ��رس الق��یم ل��یس م��سؤولیة مؤس��سة       

 ف��ي المجتم��ع بمختل��ف مواقعھ��ا بعینھ��ا، ب��ل ھ��ي م��سؤولیة ك��ل األجھ��زة والمؤس��سات
المتعددة؛ وھو لیس أحد المواد المقررة في المدرسة؛ وإنما ھي مسؤولیة كل جوانب  

  .العمل التربوي في جزئیاتھ وكلیاتھ
وإلیصال القیم األصیلة إلى أفراد المجتمع ال بد من البحث عن أس�الیب تربوی�ة               

ألطف��ال بم��ا یتناس��ب م��ع    ال تخ��رج ع��ن األط��ر اإلس��المیة لغ��رس الق��یم وتدری��سھا ل      
  .مراحلھم العمریة

تب��رز م��شكلة الدراس��ة ف��ي ع��دم بی��ان األس��الیب       : م��شكلة الدراس��ة وأس��ئلتھا  
التربویة الالزمة لغ�رس الق�یم ل�دى األطف�ال م�ن منظ�ور ال یخ�رج ع�ن إط�ار ال�شریعة            
اإلس���المیة؛ م���ع مراع���اة أّن ھ���ذه األس���الیب تتن���وع ح���سب ق���درة المرب���ي ومھارت���ھ،  

ظروف وحال االبن ومرحلتھ العمریة،؛ حیث تم تقسیم مراحل نمو الطفل ومناسبتھا لل
إلى الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، ومن ثم بیان أھم األسالیب، والق�یم الت�ي       
تالئم المراحل العمریة في نمو الطفل في مؤسستي األسرة والمؤسسة؛ وبذلك تت�ضح    

لمجتم�ع اإلس�المي وتح�دد األس�الیب المرن�ة         الرؤیة المستقبلیة للقیم وتعالج القیم في ا      
  .التي تدعو إلى تحقیق الغایات الكبرى من القیم التربویة

  :ویمكن تحدید مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
 ما اإلطار المفاھیمي للدراسة ؟ -١
م��ا األس��الیب الالزم��ة لغ��رس الق��یم ل��دى األطف��ال ف��ي المؤس��سات التربوی��ة          -٢

 إسالمیًا ؟وتأصیلھا 
  :وتھدف الدراسة إلى اآلتي: أھداف الدراسة

 .بیان اإلطار المفاھیمي للدراسة -١
 دراسة أسالیب غرس القیم لدى األطف�ال ف�ي المؤس�سات التربوی�ة وتأص�یلھا             -٢

 .إسالمیًا
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تكم��ن أھمی��ة الدراس��ة م��ن خ��الل االس��تفادة العلمی��ة والعملی��ة   : أھمی��ة الدراس��ة
  :اآلتیة

عدة تربویة ُأّصلت تأصیًال إسالمیًا؛ من خالل التدرج في       تمثل ھذه الدراسة قا    -١
بن�اء المف��اھیم وغ��رس الق�یم واس��تخدام األس��الیب المناس��بة؛ بن�اًء عل��ى مراح��ل النم��و    
التي یمر بھا األطفال؛ بحیث تزود المكتبة التربوی�ة دراس�ة علمی�ة تت�صف بالوض�وح          

 .والشمول والتكامل واألصالة والمعاصرة
اح�ات تطبیقی�ة بكیفی�ة غ�رس الق�یم ح�سب مراح�ل النم�و         تسھم في وض�ع اقتر     -٢

 .لدى األطفال واستخدام األسلوب المناسب للمرحلة
تقدم إسھامات تربویة عملیة إلى أشخاص وجھات ومؤسسات توجھھم إلى  -٣

 :مراعاة كیفیة غرس القیم لدى األطفال، ومن ھذه الجھات
غرسھا، وضرورة مؤسسة األسرة وتوجیھھا في استغالل أھم القیم وأسالیب   - أ

  . التكامل مع المدرسة
المؤسسات التعلیمیة ابتداًء بالمعلمین، فالمرشدین، فمدیري المدرسة،  - ب

فالمشرفین التربویین، وانتھاًء بواضعي المنھاج التربوي؛ من خالل السیر 
نحو منھج تربوي إسالمي أصیل یراعى فیھا اختیار األسالیب بالصورة التي 

یعة المعلم والمتعلم، وذلك أثناء إعداد المنھاج التربوي تأخذ بعین االعتبار طب
 .وتنفیذه وتطویره وتقویمھ

مؤسسات اإلرشاد والوعظ، من خالل توجیھھا نحو التكامل مع المؤسسات -ج
 .التربویة في غرس القیم

مراكز األنشطة الصیفیة والدائمة؛ التي تركز على األنشطة في تعلیم األطفال -د
ساب المھارات؛ من خالل االستفادة من الدراسة؛ لما فیھا من وتنمیة القیم وإك

 . مراعاة لقدرات واستعدادات األطفال بناء على مراحل نموھم
 مع أّن موضوع أسالیب غرس القیم من الموض�وعات الت�ي        :الدراسات السابقة 

تطرق لھا التربوی�ون ف�ي الدراس�ة ب�شكل ع�ام؛ إال أن الجدی�د ف�ي ھ�ذه الدراس�ة عل�ى                        
سات السابقة في طریقة عرض الموضوع، ودراس�ة األس�الیب والق�یم بن�اء عل�ى                الدرا

مراح��ل الطفول��ة، وتطبیقاتھ��ا ف��ي مؤس��ستي األس��رة والمدرس��ة م��ن خ��الل دراس��ة م��ا  
 .  تمیزت بھ كل مؤسسة

س��عد ال��دین أحم��د، األس��الیب التربوی��ة ف��ي غ��رس الق��یم العقدی��ة ل��دى , بدارن��ة -
 .)١(الطفل المسلم

دراس��ة األس��الیب المقترح��ة ق��ي غ��رس الق��یم العقدی��ة فق��ط، دون   وتناول��ت الدراس��ة 
غیرھا من المنظومة القیمة، وھنا التقت الدراسة الحالی�ة م�ع الدراس�ة ال�سابقة ف�ي                 
بعض األسالیب واستفادت منھا في نقل بعض األسالیب، إال أن ھذه األسالیب جاءت             

                                                           

العقدی�ة ل�دى الطف�ل الم��سلم،    س�عدالدین، أحم�د، األس�الیب التربوی�ة ف�ي غ�رس الق�یم        , بدارن�ة  )   ١(
 .١٩٩٤رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، إربد، األردن، 
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قدی��ة دون غیرھ��ا، دون ت��صنیف یالئ��م المراح��ل العمری��ة، واقت��صرت عل��ى الق��یم الع 
والجدیدة في ھذه الدراسة على السابقة أنھا صنفت القیم بناء على مراح�ل الطفول�ة           
واختیار األسالیب المالئمة لكل مرحلة، مع عرض ألصناف األسالیب وما تمیزت بھ          

 .   كل من األسرة والمدرسة

الق����یم وط����رق تعلُّمھ����ا  / الع����اجز، ف����ؤاد عل����ي؛ العم����ري، عطی����ھ  : دراس����ة -
 :)١(ھاوتعلیم

وتناولت الدراسة أھم وظائف القیم وأھمیتھا لكل من الف�رد والمجتم�ع ، وتحدی�د               
العالقة بین القیم والتربیة، و أھمیة غ�رس الق�یم ف�ي ھ�ذا الوق�ت، وبی�ان أھ�م الط�رق                   

  .التي یمكن استخدامھا لغرس القیم وتنمیتھا لدى الفرد بشكل عام
بقة ف��ي ذك��ر بع��ض األس��الیب   وق��د التق��ت الدراس��ة الحالی��ة م��ع الدراس��ة ال��سا    

الم��ستخدمة لغ��رس الق��یم؛ فكان��ت الدراس��ة عام��ة دون تخ��صیص بم��ا یمی��ز مؤس��ستي 
األسرة والمدرسة، وقد تم االستفادة من ھ�ذه الدراس�ة ن�ن خ�الل االط�الع عل�ى بع�ض                  
األسالیب، وعرض طریقة التصنیف لھ�ا ومناق�شتھا، إّل�ا أن الجدی�د ف�ي ھ�ذه الدراس�ة               

 قام��ت بدراس��ة األس��الیب بت��صنیف جدی��د، ض��من مراح��ل النم��و      عل��ى ال��سابقة؛ أّنھ��ا  
  . لألطفال خاصة دون غیرھم، مع القیم المناسبة الالزمة لغرسھا عند األطفال

اعتمدت الدراسة على الم�نھج الوص�في والم�نھج االس�تقرائي؛           : منھج الدراسة 
وبن��اء عل��ى ذل��ك قام��ت الدراس��ة عل��ى دراس��ة مراح��ل النم��و عن��د األطف��ال ووص��ف        

لتغیرات التي یمر بھا دراس�ة تحلیلی�ة، ث�م تتب�ع الق�یم المناس�بة لغرس�ھا ف�ي األطف�ال                      ا
حسب مراحل النم�و الت�ي یم�رون بھ�ا، ث�م دراس�ة األس�الیب الم�ستخدمة لغ�رس الق�یم                  
لدى األطفال حسب المراحل العمریة ، والتي تمیزت بھ�ا مؤس�ستا األس�رة والمدرس�ة                

  . على تأصیلھا تأصیًال إسالمیًاعن بعضھما، دراسة تحلیلیة، ثم العمل 
اقتصرت الدراسة عل�ى أھ�م أس�الیب غ�رس الق�یم ل�دى األطف�ال                : حدود الدراسة 

وھ��ي مرحل��ة الطفول��ة المبك��رة والمتوس��طة، : ف��ي ث��الث مراح��ل م��ن مراح��ل الطفول��ة
والمتأخرة، وبعض األسالیب الت�ي تمی�زت فیھ�ا ك�ل م�ن مؤس�ستي األس�رة والمدرس�ة          

  . لحصر من الناحیة النظریةعلى سبیل المثال ال ا
  :مصطلحات الدراسة

مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفیة والوجدانیة وال�سلوكیة        :" القیم -
یختارھا اإلنسان بحریة بع�د تفك�ر وتأم�ل، ویعتق�د بھ�ا اعتق�ادًا جازم�ًا، بحی�ث                 
تشكل لدیھ منظومة م�ن المع�اییر یحك�م بھ�ا عل�ى األش�یاء بالح�سن أو الق�بح،                   

ل أو ال���رد، وی���صدر عنھ���ا س���لوك من���تظم یتمی���ز بالثب���ات والتك���رار    وب���القبو
  .)٢("واالعتزاز

                                                           

العاجز، فؤاد علي؛ العمر عطیة، القیم وطرق تعلمھا وتعلیمھا، بح�ث مق�دم ف�ي م�ؤتمر دول�ي               )   ١(
ة الیرم�وك، إرب�د، األردن،   القیم والتربة في عالم متغیر، مؤتمر كلیة التربة والفنون، جامع    " بعنوان

٢٩/٧/١٩٩٩-٢٧. 
 .٣٣، ص ٢٠٠٧، ٢الجالد، ماجد، تعلم القیم وتعلیمھا،عمان، دار المسیرة، ط)  ٢(
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الطرائ��ق المعنوی��ة الت��ي ی��ستخدمھا : أس��الیب غ��رس الق��یم ل��دى األطف��ال فھ��ي -
المرب��ي أو المعل��م لغ��رس م��ا یتبن��اه م��ن الق��یم، بحی��ث یعم��ل عل��ى تثبیتھ��ا ف��ي  

إل�ى م�ستوى التبن�ي      األطفال عقلیًا ووجدانیًا وسلوكیًا بھدف الوص�ول بالطف�ل          
  .الذاتي للقیم والوسم بالقیمة

  :وقد تضمنت: خطة البحث
م���شكلة الدراس���ة وأس���ئلتھا، أھ���دافھا، وھمیتھ���ا، والدراس���ات ( وت���ضمنت : المقدم���ة

  ).السابقة  ومنھجھا، وحدود الدراسة، ومصطالحاتھا، وخطة الدراسة
  .اإلطار المفاھیمي للدراسة: المبحث األول

  .المقصود بأسالیب غرس القیم: ول       المطلب األ
  :شروط األسالیب المستخدمة لغرس القیم لدى األطفال:        المطلب الثاني
  .أھم القیم الالزم غرسھا لدى األطفال حسب مراحل النمو:        المطلب الثالث

أسالیب غرس القیم لدى األطف�ال ف�ي المؤس�سات التربوی�ة وتأص�یلھا           : المبحث الثاني 
  .إسالمیًا

  .أقسام األسالیب المقترحة لغرس القیم: المطلب األول
  .األسالیب التي تمیزت بھا األسرة وتأصیلھا إسالمیًا:        المطلب الثاني
  .األسالیب التي تمیزت بھا المدرسة وتأصیلھا إسالمیًا:        المطلب الثالث

  ).النتائج والتوصیات( وتضمنت: الخاتمة
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  املفاهيمي للدراسة اإلطار: املبحث األول

  اطب اول

  اود ب رس ام

  :التعريف اللغوي واالصطالحي لألساليب: أوالً

س�لكت  : الطری�ق، ویق�ال  : وأسلوب م�شتق م�ن الفع�ل الثالث�ي س�لب، واألس�لوب          
أس��لوب ف��الن ف��ي ك��ذا، أي طریقت��ھ ومذھب��ھ، وطریق��ة الكات��ب ف��ي كتابت��ھ، وف��ي الف��ن  

؛ ویفھم من ھذا التعریف أن األس�لوب    )١(فنونًا متنوعة : ب القول أخذنا في أسالی  : یقال
ھي ما یقترب بھ إلى : والطریقة والمنھج والمذھب ھي كلھا بمعنى واحد أما الوسیلة    

  .)٢(الشيء، والجمع الوسائل
وھناك اختالف بین مفھوم األسالیب وبین مفھ�وم الوس�ائل؛ حی�ث إّن األس�الیب        

م الوس��ائل، فاألس�لوب الواح��د یمك�ن تحقیق��ھ بع��دة   مفھومھ�ا أش��مل وأوس�ع م��ن مفھ�و   
وسائل تربویة؛ فالوسائل ھي عب�ارة ع�ن أدوات مادی�ة مح�سوسة ی�ستخدمھا المرب�ي        
لتحقیق ھدف تربوي، أما األسالیب فھي طرق ومنھج یسیر فیھ المربي لتحقیق ھدف 

  .تربوي، وھي غیر مادیة بل معنویة

رة، ودلی�ل المعل�م، وغی�ر ذل�ك، وأم�ا       وسیلتي في التعلیم اس�تخدام ال�سبو      :فيقال

أسلوبي في التعلیم القدوة الصالحة والحوار والمناقشة والتلقین والقصة وغی�ر ذل�ك،             
ولذلك التعبیر بأسالیب غرس القیم في ھذا المقام أولى وأتم معنى من التعبیر بوسائل 

  .غرس القیم
م�ن مع�ان    ع�رض م�ا ی�راد عرض�ھ         : "  فقد عرف بأنھ   وأما األسلوب اصطالحًا؛  

  .)٣("وأفكار ومبادئ وأحكام في عبارات وصیغ ذات شروط معینھ

 طریقة الخطاب، وأسلوب الحوار ونھج التعبی�ر بم�ا یت�ضمن م�ن           :"وعرف بأنه 

اختیار األلف�اظ، وتركی�ب العب�ارات، ون�وع الكلم�ات، م�ن ل�ین وق�سوة، ورف�ع ال�صوت                    
  .  )٤ "(...وخفضھ

لوم���ات أو المع���ارف والمھ���ارات أو  اإلج���راء المح���دد لنق���ل المع:وھ���ي تربوی���ًا
  .)٥(االتجاھات والقیم بھدف تحقیق ھدف تربوي مرغوب فیھ

                                                           

 .٤١١د، .ت، ط.دار الدعوة، استنبول، د: إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط)   ١(
 .٢٥٣، ص ١٩٧٧مكتبة لبنان، : الفیومي، المصباح المنیر، بیروت)  ٢(
، ١مرع��ي، ال��سید محم��ود، تكنولوجی��ا ال��دعوة اإلس��المیة، م��صر، مرك��ز اإلع��الم اإلس��المي، ط  )  ٣(

 .٥٥،ص٢٠٠٩
آل عرعور، عدنان محمد، منھج الدعوة اإلس�المیة ف�ي ض�وء الكت�اب وال�سنة، عم�ان، جمعی�ة                 )  ٤(

 .٢٠١، ص٢٠١١، ٢الكتاب والسنة، ط
ه ، ١٤٠٨،  ١ إبراھیم حلب�ي، المدین�ة المن�ورة، ط        أبو العینین، القیم اإلسالمیة والتربیة، مكتبة     )  ٥(

 .١٣٠ص 
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م�ا ی�سلكھ المرب�ي م�ن ط�رق معنوی�ة        : وبناء على ذلك فاألسلوب التربوي فھ�و      
إلیصال المعلومات أو المع�ارف والمھ�ارات والق�یم إل�ى الف�رد بم�ا یتناس�ب م�ع حال�ھ؛                     

  .بھدف تحقیق ھدف تربوي

  :عريف اللغوي واالصطالحي للقيمالت: ثانياً

وق�د تع�ددت مع�اني القیم�ة        " ق�وم "فھي مشتقة من الفعل الثالثي      : أما القیم لغة  
ق�دره، وقیم�ة    : قیم�ة ال�شيء   : یق�ال : )١(منھا الدیمومة والثبات  : لغویًا، في ثالثة معانٍ   

ة ، وال�سیاس )٢(م�ا ل�ھ ثب�ات ودوام عل�ى األم�ر          : م�ا لف�الن قیم�ة     : ویق�ال ... المتاع ثمن�ھ  
السد وسائس األمر، ومن یتولى أم�ر المحج�ور علی�ھ، وق�یم الق�وم              : والقیم: والرعایة

م�ستقیم،  : وأم�ر ق�یم   : )٤(، وال�صالح واالس�تقامة    )٣(الذي یقوم بشأنھم ویسوس أمرھم    
 .)٦( وقومتھ فقام أي استقام، والِقوام، العدل،)٥(المستقیمة المعتدلة: واألمة القیمة

 في تحدی�د معن�ى الق�یم، ویع�ود ذل�ك ال�ى م�ا تت�سم ب�ھ             فقد ُاختلف : أما اصطالحاً 
القضیة القیمیة من عمق معرفي وثق�افي وأی�دلوجي فك�ل فیل�سوف أو ترب�وي ینطل�ق                  
من توجھ معین نحو القیم إنم�ا ی�صدر ف�ي حقیقت�ھ ع�ن ثقافت�ھ ومعتقدات�ھ وت�صوراتھ                     

  .)٧(التي یحملھا
ات ض�من االتجاھ�ات     وسیتم االقتصار على ذكر التصنیف المعتم�د لھ�ذه التعریف�          

الرئی��سیة الثالث��ة، دون ذك��ر التف��صیالت التعریفی��ة المتعلق��ة بك��ل اتج��اه؛ وم��ن ھ��ذه        
  :)٨(االتجاھات

النظر إلى القیم باعتبارھا مجموعة من المعاییر التي یحكم بھ�ا عل�ى األش�یاء        -١
 .بالحسن والقبح

 .النظر إلى القیم باعتبارھا تفضیالت یختارھا الفرد -٢
باعتبارھ�ا حاج�ات ودواف�ع واھتمام�ات واتجاھ�ات ومعتق�دات            النظر الى الق�یم      -٣

  .ترتبط بالفرد
مجموع�ة م�ن المعتق�دات    :" وأم�ا التعری�ف الج�امع لھ�ذه االتجاھ�ات الثالث�ة ھ�و       

والتصورات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة یختارھا اإلنسان بحریة بعد تفكر وتأمل، 
ظوم�ة م�ن المع�اییر یحك�م بھ�ا عل�ى          ویعتقد بھ�ا اعتق�ادًا جازم�ًا، بحی�ث ت�شكل لدی�ھ من             

                                                           

 .١٩الجالد، تعلم القیم وتعلیمھا، ص )  ١(
 .٧٦٨ط، ص .ت، د.ابراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، استنبول، د)  ٢(
 .١٩الجالد، المرجع السابق، ص )  ٣(
 .١٢/٤٩٦ت، .ر صادر، دابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دا)  ٤(
 .٧٦٨إبراھیم مصطفى وآخرون، المرجع السابق، ص )  ٥(
 .١٢/٤٩٦ابن منظور، لسان العرب،)  ٦(
 .٧٦٨إبراھیم مصطفى، المرجع السابق، ص )  ٧(
 .٣٥-٢٠الجالد، المرجع السابق، ص : انظر التعریفات بشكل مفصل في)  ٨(
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األش��یاء بالح��سن أو الق��بح، وب��القبول أو ال��رد، وی��صدر عنھ��ا س��لوك من��تظم یتمی��ز        
  .)١("بالثبات والتكرار واالعتزاز

ھ�ي ك�ل ن�شاط أو      : وبناء على ذلك فالمقصود بعملیة غرس الق�یم ل�دى األطف�ال           
رفی�ة والوجدانی�ة   إجراء یعمل على تثبی�ت مجموع�ة م�ن المعتق�دات  والت�صورات المع      

وال��سلوكیة ل��دى األطف��ال، بحی��ث ت��شكل لدی��ھ منظوم��ة م��ن المع��اییر یحك��م بھ��ا عل��ى      
  .األشیاء، ویصدر عنھا سلوك منتظم یتمیز بالثبات والتكرار واالعتزاز

الطرائ�ق  : وترى الباحثة أن المقصود بأس�الیب غ�رس الق�یم ل�دى األطف�ال فھ�ي             
م لغ�رس م�ا یتبن�اه م�ن الق�یم؛ بحی�ث یعم�ل        المعنویة الت�ي ی�ستخدمھا المرب�ي أو المعل�       

على تثبیتھا في األطفال عقلیًا ووجدانیًا وسلوكیًا بھدف الوصول بالطفل إلى م�ستوى              
  .التبني الذاتي للقیم والوسم بالقیمة

ب اطا  

  روط اب اد رس ام دى اطل

اد، أو التغیی�ر، أو التب�دیل، وأم�ا    والمعلوم أن القیم مطلق�ة ثابت�ة ال تقب�ل االجتھ�         
األسالیب والوسائل المستخدمة لتحقیقھا ھي مرنة ومتنوعة لذا البد من التكام�ل ب�ین           
الغایات التي تدعو إلیھا القیم واألسالیب والوسائل الم�ستخدمة لتحقی�ق غای�ات الق�یم؛         

ل��سعادة ف��إن ك��ان غای��ة الق��یم اإلس��المیة ھ��ي تحقی��ق رض��ا اهللا تع��الى؛ وب��ذلك تتحق��ق ا 
البشریة في الدنیا واآلخرة فإنھ البد من وجود شروط تتحقق في األس�الیب والوس�ائل     

  :)٢(المستخدمة لتحقیق الغایة العظمى ومنھا

أن ال تع��ارض ن��صًا ص��ریحًا م��ن الن��صوص اإلس��المیة أو تعم��ل عل��ى اإلخ��الل   -
بأھ�داف ومب�ادئ اإلس�الم أو تحط�م ش��یئًا م�ن روح�ھ، كع�دم اإلخ�الل بالعقی��دة،         
وعدم تحریم الحالل وتحلیل الح�رام وتحقی�ق الم�صلحة ودرء المف�سدة ض�من               

  .)٣(حدود الشریعة اإلسالمیة

  .أن تكون مرنة، متفتحة قابلة للتكیف حسب الظروف واألحوال -

  .أن تربط بین الجوانب الفكریة والنظریة والجوانب التطبیقیة العملیة -

 .كسب القیمأن تحترم شخصیة اإلنسان ورأیھ ودوره ونشاطھ في  -

أن تخ�ضع لمب��دأ الف��روق الفردی�ة فی��ستخدم المرب��ي األس�لوب المالئ��م، ح��سب     -
  .)٤(حال الطفل وقدراتھ العقلیة والنفسیة واالجتماعیة

                                                           

 .٣٣الجالد، المرجع السابق، ص )  ١(
 .١٣٠أبو العینین، المرجع السابق، ص : راجع)  ٢(
 .١٥٣المرجع نفسھ، ص )  ٣(
، ٢٠١٦، ١خطاطب���ة، ع���دنان، الم���دخل إل���ى ال���دعوة، إرب���د، ع���الم الكت���ب الح���دیث، ط  : انظ���ر)  ٤(

 .٢٤٤ص
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أن تراع���ي ال���دوافع اإلن���سانیة والرغب���ات واألھ���داف الت���ي تتوخاھ���ا العملی���ة   -
  .التربویة

 .المتعلمینأن تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، وتراعي الفروق الفردیة بین  -

أن تح�رص عل��ى جع�ل عملی��ة تعل��م وتعل�یم الق��یم عملی��ة س�ارة ومحدث��ة لألث��ر      -
  .)١(المطلوب منھا

أن تراع��ي م��ا اس��تحدث ف��ي مج��ال ال��تعلم والتعل��یم م��ن أفك��ار وم��ستحدثات          -
  .)٢(صالحة

  اطب اث

  أم ام ا زم ر  ارال ار دى اطل

ن القیم والتربیة؛ حیث ترتبط القیم بالتربیة؛ ویظھر ھذا         وھناك عالقة وثیقة بی   
من خالل أھمیة القیم في صیاغة األھداف التربویة المبنیة على فلسفة التربی�ة؛ الت�ي               
تنبثق أصًال عن فلسفة المجتمع وثقافت�ھ ف�ي تعبیرھ�ا ع�ن فل�سفة مجتم�ع م�ا، وإط�ار                     

ا وص�یاغتھا عل�ى وض��وح   حیات�ھ وتوجیھ�ھ للتربی�ة وأھ��دافھا الت�ي تعتم�د ف�ي بلورتھ��      
القیم، ویمكن تفسیر العالقة الوثیقة بین القیم والتربیة؛ في أّن التربیة عملی�ة قیمی�ة،         
تعبر عن أھدافھا بطریقة صریحة أو ضمنیة في حدود اإلطار الثقافي الذي یعیش فیھ   

ة األفراد، ومن خاللھ تسعى إلى بناء القیم في المجاالت الخلقیة والنفسیة واالجتماعی�        
  : ، وتكمن أھمیة القیم في حیاة الفرد واألمة من خالل اآلتي)٣(والفكریة والسلوكیة

 تحقق القیم إنسانیة اإلنسان ورقیھ الن�وعي؛ فعل�ى أس�اس إدراك اإلن�سان            :أوالً

للقیم یقوم الحد الفاص�ل ب�ین اإلن�سان والكائن�ات األخ�رى؛ وحی�ث إن الن�اس یتمی�زون             
م وإدراكھم للقیم، وبالتالي تسھم في تحقی�ق  عن بعضھم البعض بحسب مستوى وحج    

   .)٤(غایة الوجود اإلنساني

ــاً  تع��د الق��یم موجھ��ا ل��سلوك الف��رد والجماع��ة؛ حی��ث تق��ودھم إل��ى إص��دار  :ثاني

األحكام على الممارسات العملیة الت�ي یقوم�ون بھ�ا، وكم�ا وت�سھم ف�ي ت�شكیل الكی�ان                    

                                                           

ال�شیباني، عم�ر، إع�داد المعل�م ف�ي تطبی�ق م�نھج التربی�ة اإلس�المیة، ف�ي م�ؤتمر بح�وث              : انظر)  ١(
، وقد تحدث عن صفات أسالیب التعلیم إال ٣٠، ص ١٤٠٠ -١٣٩٩ة، مكة، خبراء التربیة اإلسالمی  

 .أننا أخذنا منھا ما بدا لنا مناسبًا أن یكون شرطًا في األسالیب
 .١٣١أبو العینین، المرجع السابق، ص )  ٢(
عباس، عالء صاحب، نحو رؤیة فلسفیة تربویة للقیم ف�ي ض�وء الق�رآن الك�ریم وال�سنة                 : انظر)  ٣(

 .١١٥-١١٤، ص٢٠١١، ١، تالع العلي، دار غیداء للنشر والتوزیع، طالنبویة
القی��سي، م��روان، س��لم الق��یم اإلن��سانیة م��ن منظ��ور إس��المي، دراس��ات عل��وم ال��شریعة    : انظ��ر)  ٤(

 .٣٨٦، ٢٠٠٤، ٢، العدد ٣١والقانون، المجلد 
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؛ ل�ذلك ی�سھم التمث�ل ب�القیم ف�ي      )١(زالنفسي للفرد الالزم إلیجاد البن�اء الترب�وي المتمی�       
  . تحقیق السعادة الفردیة والجماعیة المرتبطة باألمن النفسي والفكري والمجتمعي

 تح�افظ عل�ى تماس�ك أف�راد المجتم�ع؛ مم�ا یجن�بھم النزاع�ات والخالف�ات                       :ثالثاً

 -واالن��سیاق وراء ال��شھوات؛ م��ن خ��الل ال��ضوابط والمع��اییر الموجھ��ة ل��سلوكیاتھم       
؛ حیث إّن تماسك المجتم�ع یتناس�ب تناس�بًا طردی�ًا م�ع مق�دار التم�سك                  -بالقیمالمتمثلة  

؛ فھ�ي ت�سعى إل�ى       )٢(بالنسق القیمي، وھ�ي عن�صر رئ�یس م�ن عناص�ر البن�اء القیم�ي               
والعالق���ات، وض���بط الن���شاط اإلن���ساني داخ���ل النظ���ام      , ت���سھیل الحی���اة والمع���امالت  

ادئ الت��ي ت��تحكم ف��ي س��لوك االجتم��اعي؛ ع��ن طری��ق تنم��یط المف��اھیم والمع��اییر والمب��
  )٣(.األفراد

 تتحم�ل الم�سؤولیة ع�ن حمای�ة األم�ة م�ن ال�صراع ب�ین الق�یم اإلس�المیة                      :رابعاً

  . )٤(والقیم الدخیلة، مما یحافظ على ھویة األمة اإلسالمیة
وال بد من التنبھ إلى أنھ عند الحدیث عن أھم القیم التي یعمل على غرس�ھا؛ ال          

دث ع��ن األخ��الق الحمی��دة فق��ط؛ ف��األخالق ج��زء م��ن الق��یم   یق��صد بھ��ا الق��یم الت��ي تتح�� 
ول��ذلك عن��د ت��ضمین الق��یم ف��ي    " التربوی��ة اإلس��المیة، الت��ي ت��ضمھا وت��ضم غیرھ��ا؛    

الجوانب المختلف�ة للتربی�ة؛ ال ب�د م�ن اتخ�اذ إس�ترتیجیة ترتك�ز عل�ى منظوم�ة قیمی�ة،                    
أج�ل تفعی�ل   تصل إلى الناشئة عبر قنوات مبرمج�ة م�ن خ�الل العملی�ة التربوی�ة؛ وم�ن                

ھ��ذه المنظوم��ة م��ن ال��ضروري االھتم��ام بدراس��ة الق��یم، بطریق��ة علمی��ة موض��وعیة      
مسایرة للتغیر الثقافي والتكنولوجي والثورة العلمیة التي ت�ستدعي النظ�ر ف�ي ت�شكیل      

  :)٦(، وھذه المنظومة تشمل اآلتي)٥("المعارف والمفاھیم في الحیاة
ات والق���ضایا الروحی���ة والدینی���ة وتت���ضمن االھتم���ام بالمعتق���د: الق���یم الدینی���ة  - أ

 .والغیبیة والبحث عن حقائق الوجود وأسرار الكون

                                                           

ار الم��سیرة، أب��و ج��ادو، ص��الح محم��د عل��ي، س��یكولوجیة التن��شة االجتماعی��ة، عم��ان، د: انظ��ر)  ١(
 ٢٠٧، ص٢٠٠٠، ٢ط
مقابلة، عبیر ضیف اهللا، القیم اإلسالمیة المتضمنة ف�ي كت�ب التربی�ة اإلسالمیةلل�صفوف          : انظر)  ٢(

، كلی��ة ال��شریعة،   )رس��الة ماج��ستیر غی��ر من��شورة   ( األول��ى م��ن المرحل��ة األساس��یة ف��ي األردن،     
 . ١٤-١٣ ،ص٢٠٠٩ والدراسات اإلسالمیة، قسم الدراساتاإلسالمیة، جامعة الیرموك،

إسماعیل، فائزة عبداهللا قحطان؛ خوالدة، محم�د محم�ود، الق�یم التربوی�ة الممارس�ة ل�دى              : انظر)  ٣(
طالب��ات جامع��ة تع��ز ف��ي الجمھوری��ة الیمنی��ة، كلی��ة التربی��ة، ق��سم اإلدارة وأص��ول التربی��ة، جامع��ة      

  . ٣٤، ص٢٠٠٢الیرموك، 
 .٣٨٦یة من منظور إسالمي، صالقیسي، مروان، سلم القیم اإلنسان: انظر)  ٤(
ط، .ت، د.م، د. ، د١٩٨٤زاھر، ضیاء، القیم ف�ي العملی�ة التربوی�ة، مؤس�سة الخل�یج العرب�ي،             )  ٥(

  .١١٥ص
: عب��اس، نح��و رؤی��ة فل��سفیة تربوی��ة للق��یم  : ، وانظ��ر٤٨الج��الد، المرج��ع ال��سابق، ص  : انظ��ر) ٦(

 .٩٧ -٩٦ص
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وتعن��ي االھتم��ام بالمعرف��ة واكت��شاف الحقیق��ة وال��سعي إل��ى      : الق��یم النظری��ة   - ب
 .)١(التعرف على القوانین وحقائق األشیاء وتمثل نمط العالم الفیلسوف

دیة والمادی�ة، وال�سعي     وتتضمن االھتم�ام بالمنفع�ة االقت�صا      : القیم االقتصادیة   - ت
وھ��ي ... إل��ى الم��ال والث��روة وزیادتھ��ا ع��ن طری��ق اإلنت��اج واس��تثمار األم��وال 

 .تمثل رجال األعمال واالقتصاد
وتعني اھتمام الفرد بما ھو جمیل م�ن حی�ث ال�شكل والتناس�ق              : القیم الجمالیة   - ث

ن والتوافق، بحیث ینظر إلى العالم المحیط بھ نظرة تقدیر لھ من ناحیة التكوی       
والتنسیق والتوافق ال�شكلي؛ فال�شخص ذو الق�یم الجمالی�ة ی�سعى إل�ى ال�شكل                 

 .)٢(والتناسق
وتتضمن االھتمام بالناس ومحبتھم ومساعدتھم وخ�دمتھم،      : القیم االجتماعیة   - ج

والنظر إلیھم نظرة إیجابیة كغایات ال وسائل لتحقیق أھداف شخصیة وتج�سم            
 .نمط الفرد االجتماعي

من عنای�ة الف�رد ب�القوة وال�سلطة، وال�تحكم ف�ي األش�یاء               تتض: القیم السیاسیة   - ح
 .واألشخاص والسیطرة علیھا

وعملی��ة التن��شئة االجتماعی��ة العملی��ة؛ ھ��ي الت��ي یت��شرب األف��راد م��ن خاللھ��ا       
متضمنات النسق القیمي، واألحكام المعیاریة؛ التي تمك�نھم م�ن التمیی�ز ب�ین المقب�ول                

ییر التي تحدد موقفھ من األحداث واألشخاص والمرفوض؛ فالفرد یولد خالیًا من المعا
واألش��یاء، وم��ن ث��م تت��ولى األس��رة توجی��ھ ھ��ذه المع��اییر وتحدی��دھا م��ن خ��الل عملی��ة   

  .)٣(قیمیة تقویمیة تحدد معاییر القبول والرفض وتوجھھا
كما وتعد مرحلة الطفولة؛ نقطة االرتكاز التي یكت�سب الطف�ل م�ن خاللھ�ا جمل�ة        

دات والتعالیم التي ت�شكل ن�واة أول�ى لمنطلق�ات س�لوكیة تالی�ة،           من المبادئ والقیم العا   
حیث تعتمد المراحل العمریة القادم�ة لحی�اة الف�رد عل�ى غ�رس ب�ذور أخالقی�ة وفكری�ة            

التربی�ة لی�ست   " ؛ وذل�ك ألن )٤(ونفسیة ودینیة مكتسبة م�ن س�لوك الوال�دین وقیمیھم�ا         
ب تتف���ق واألھ���داف  عملی���ة ارتجالی���ة، ب���ل عملی���ة مق���صودة ت���ستلزم طرق���ًا وأس���الی    

  .)٥("المقصودة

                                                           

بر، س�یكولوجیة الف�روق الفردی�ة، الق�اھرة، دار           عبد الحمید، جا   ;الشیخ، یوسف : للتفصیل انظر ) ١(
 .٢٩ط، ص.، د١٩٦٩المعارف، 

أب��و حط��ب، ف��ؤاد، العالق��ة ب��ین أس��لوب المعل��م ودرج��ة التواف��ق ب��ین قیم��ھ وق��یم تالمی��ذه،   : انظ��ر)٢(
 .٥٦، ص١٩٧٤، ١١، المجلد ١المجلة االجتماعیة القومیة، القاھرة، العدد 

 .٦١-٦٠، صزاھر، القیم في العملیة التربویة) ٣(
الشرایري، س�وزان نبی�ل، المنظوم�ة القیمی�ة ف�ي س�ورة اإلس�راء وتطبیقاتھ�ا األس�ریة، رس�الة                  )  ٤(

ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة، ق�سم الدراس�ات اإلس�المیة، جامع�ة الیرم�وك، إرب�د، األردن،                  
 .٣٩، ص٢٠١٢

ل، الریاض، دار الزھراء للنشر الواقع والمستقب/بنجر، آمنة أرشد، أصول تربیة الطفل المسلم       )  ٥(
 .، بتصرف١٤٤، ص ٢٠٠٠، ١والتوزیع، ط
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 فإن لم یكن ھناك معرفة بالمراحل العمریة لألطفال؛ فإنھ ق�د یتوق�ع م�ن الطف�ل            
مستویات عالیة جدًا من السلوك، أو منخفضة للغایة في مرحلة عمری�ة معین�ة، وك�ال                
ھذین النمطین من مستویات التوق�ع ال�سلوكي ینط�وي علی�ھ آث�ار بالغ�ة الخط�ورة ف�ي           

والتوجی��ھ الترب��وي نح��و الق��یم؛ ف��إن توق��ع م��ن الطف��ل م��ستویات أعل��ى م��ن     الرعای��ة 
السلوك؛ فمن المحتمل أن تنمو لدى الطفل مشاعر عدم الكفای�ة أو ع�دم األھلی�ة، وإن         
توقع منھ سلوكیات أقل من المستوى الذي وصلھ الطفل؛ فإن ذل�ك ی�ؤدي إل�ى خف�ض                  

  .)١( من قدراتھ الحقیقیةحالة الدافعیة في الطفل؛ وبالتالي ینمو بمستوى أقل
 وبن��اء عل��ى ذل��ك؛ الب��د أن م��ن ع��رض منظوم��ة الق��یم عل��ى المراح��ل العمری��ة    
للطفل، حتى یتم اختیار أھم األنماط القیمی�ة ال�الزم تعلیمھ�ا وغرس�ھا ف�ي الطف�ل بن�اء                     

  :على المرحلة العمریة لھ، ومن ھذه المراحل

  :مرحلة الطفولة المبكرة: المرحلة األولى

 س�نوات، ویطل�ق ال�بعض علیھ�ا         ٦-٣: ة الطفولة المبك�رة م�ن س�ن       وتمتد مرحل 
، وھذه المرحلة ذات أھمیة خاص�ة؛  "مرحلة ما قبل المدرسة "أو  " بمرحلة الروضة "

ألن الطفل أصبح في حال استقبال وإرسال، فالحالة الجسمیة أصبحت أكثر قدرة عل�ى         
ال�نفس، وأكث�ر ارتباط�ًا    الحركة، وأكثر قدرة على الكالم وأكثر قدرة عل�ى التعبی�ر ع�ن      

  .)٢(بالواقع الذي یعیشھ
ومن المنظور التربوي اإلسالمي تسمى ھذه المرحلة؛ مرحل�ة م�ا قب�ل التمیی�ز؛         

: األول�ى : وقد ذھب علماء أصول الفقھ إلى أّن للطفل من والدتھ إلى بلوغ�ھ م�رحلتین              
ة، وم�ا   مرحلة ما قبل التمییز؛ یكون فیھ�ا غی�ر ع�ارف م�ا ی�دور حول�ھ ف�ي ھ�ذه الحی�ا                      

مرحل��ة التمیی��ز، : ، والثانی��ة"غی��ر ممی��ز أو غیرعاق��ل" ی��ضره وینفع��ھ وأطلق��وا علی��ھ
وفیھا یبدأ الطفل بمعرف�ة م�ا حول�ھ، وی�ستطیع أن یع�رف ال�ضار م�ن الن�افع، وتنتھ�ي                      

  .   )٣(ھذه المرحلة بالبلوغ وأطلقوا علیھ ممیزًا عاقًال، ولكل مرحلة یترتب علیھا أحكام
 السلوكیة والوجدانیة والمعرفیة ف�ي ب�دایات نموھ�ا فالب�د     وبما أن قدرات الطفل 

من غرس بعض القیم التي تالئم ھذه المرحلة في بدایة النمو؛ ولذلك البد من التركیز   
  .على اآلتي من منظومة القیم

 وال یق�صد ب�القیم الدینی�ة ك�ل المعتق�دات والق�ضایا الروحی�ة                 القيم الدينية، : أوالً

ئق الوج�ود وأس�رار الك�ون، ال ب�ل انتق�اء الق�یم م�ا تالئ�م ھ�ذه          والدینی�ة والغیبی�ة وحق�ا   
المرحلة المبكرة من العمر بما فیھا من قدرات عقلی�ة، واالكتف�اء بتعری�ف الطف�ل ب�أّن                 

حتى إذا أدرك ھذه القضیة في أواخر ھ�ذه المرحل�ة     " اهللا تعالى "لھذا الكون خالقًا ھو     
من ب��ھ وی��سلك ال��سلوك ال��سوي، العمری��ة نب��ین ل��ھ وج��ود الجن��ة الت��ي أع��دت لم��ن ی��ؤ 

                                                           

 . بتصرف٢، ص ١، ط٢٠٠٤ملحم، سامي محمد، علم نفس النمو، دار الفكر، عمان، : انظر)  ١(
 .٢٣٠راجع المرجع نفسھ، ص )  ٢(
ی��اء الكبی��سي، محم��ود مجی��د، ال��صغیر ب��ین أھلی��ة الوج��وب وأھلی��ة األداء، قط��ر، دار إح : انظ��ر)  ٣(

 .٣٠، ص١٩٨٣التراث، 
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ووج��ود الن��ار الت��ي تح��رق لم��ن ال ی��ؤمن ب��ھ وی��سلك ال��سلوك ال��سیئ، وغی��ر ذل��ك م��ن  
القضایا الغیبیة العقائدیة التي یستطیع الطفل فھمھا مع مراعاة األسلوب المالئ�م لھ�ا؛    

م�ا م�ن مول�ود إال یول�د     :" وھذا ما أشار إلیھ الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي قول�ھ            
  .)١("طرة؛ فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھعلى ف

حیث إّنھ في "  وھذه ثاني أھم القیم التي یجب غرسھا،    :القيم االجتماعية : ثانياً

ھذه المرحلة یظھر قدرًا من السلوك االجتماعي؛ إال أن إدراكھ ما یزال مرتبطًا ب�شكل                
لك البد من انتقاء القیم   ، لذ)٢("مباشر بالموقف الواقعي أو الموضوع الذي یخبر عنھ

االجتماعی��ة الت��ي تالئ��م ھ��ذه المرحل��ة مث��ل ق��یم الح��ب، االنتم��اء واالحت��رام، وال��صدق    
  .واألمانة وغیر ذلك، وأن تقدم للطفل عن طریق ربطھا بالواقع

 م�ن خ�الل تعوی�د الطف�ل من�ذ ص�غره باالھتم�ام بنظافت�ھ                   :القيم الجماليـة  : ثالثا

د من أن االھتمام بھا منذ ال�والدة حفاظ�ًا عل�ى ص�حتھ     وھذه القیم الب-وجمالھ وشكلھ،  
  .، وحفاظًا على فطرتھ التي ولد علیھا من ناحیة ثانیة-من ناحیة أولى

ومرحل��ة الطفول��ة المبك��رة تمث��ل مرحل��ة ھام��ة ج��دًا ف��ي : الق��یم المعرفی��ة: رابع�اً 
ر من حیاة الفرد في مرحلة السؤال واالستفسار والبحث، والطفل في ھذه المرحلة یكث

ال�سؤال واالستف�سار، م�اذا، لم��اذا، كی�ف، ومت�ى وأی�ن وم��ن؟؛ فھ�و یح�اول م�ن خ��الل          
؛ )٣(أسئلتھ االستزادة العقلیة المعرفیة، ورغبتھ في معرفة األشیاء التي تثی�ر اھتمام�ھ   

فالطفل ھنا یدرك الشيء أو الموضوع ال�ذي ی�راه م�ا ل�م یتغی�ر ف�ي المظھ�ر ال�ذي ب�دا                      
ال��سؤال عن��ھ، الرتباط��ھ ال��شدید بأساس��یات الموض��وع      علی��ھ، ف��إن تغی��ر فق��د یب��دأ ب    

واألشیاء مثل مواصفاتھا وعالقات بعضھا ببعض وبنفسھ، ویقدر على إجراء الحلول     
 ؛ ل��ذلك الب��د م��ن المرب��ي أن یتعام��ل م��ع ھ��ذه )٤(الب�سیطة العددی��ة والزمنی��ة والمكانی��ة 

حلة العمریة بأسلوب المرحلة بفطنة وذكاء ویمده بالقیم المعرفیة التي تالئم ھذه المر        
  .خال من التعقید فیخاطب على قدر عقلھ الصغیر

  : مرحلة الطفولة المتوسطة: المرحلة الثانية

 س�نوات، وی�سمیھا ع�دد م�ن الب�احثین بالمرحل��ة      ٩-٧وتمت�د ھ�ذه المرحل�ة م�ن     
االبتدائیة األولى؛ حیث یدخل الطفل في ھذه المرحلة المدرسة االبتدائیة إما قادمًا م�ن      

ل مباشرة، أو منتقًال من دار حضانة أو ریاض األطفال، وفي ھذه المرحلة تتسع المنز
اآلفاق العقلیة المعرفیة للطفل، ویتعلم بعض المھارات األكادیمیة المختلفة، كما ی�تعلم        

                                                           

: البخاري، محمد، صحیح البخاري، كت�اب تف�سیر الق�رآن، ب�اب ال تب�دیل لخل�ق اهللا، ح�دیث رق�م             )  ١(
 .٥٧٣، ص٤٧٧٥

/ حم��دان، محم��د زی��اد، س��یكولوجیة نم��و وتربی��ة األبن��اء، أس��الیب التعام��ل م��ع األبن��اء      : انظ��ر)  ٢(
 .١١، ص٢٠٠١ط، .م، دار التربیة الحدیثة، د.التالمیذ، د

 .٢٤١ -٢٤٠ملحم، المرجع السابق، ص )  ٣(
م، دار التربیة  .حمدان، محمد زیاد، ترشید التدریس بنظریات ومراحل النمو اإلنساني، د         : انظر)  ٤(

 .٩، ص٢٠٠٠ط، .الحدیثة، د
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بعض المھارات الج�سمیة الالزم�ة لأللع�اب وأل�وان الن�شاط العادی�ة، وتت�ضح ف�ي ھ�ذه             
ھ نح�و اكت�ساب اتجاھ�ات س�لیمة نح�و ذات�ھ، وتت�سع            المرحلة كذلك فردیة الطفل وسعی    

دائ���رة عالقات���ھ االجتماعی���ة؛ فین���ضم إل���ى جماع���ات جدی���دة وتط���رد عملی���ة التن���شئة   
  .)١(االجتماعیة، وتزداد استقاللیتھ عن والدیھ وأسرتھ

بمرحلة  التمییز والت�ي ی�صیر      )٢(وھذه المرحلة التي تسمى في الفقھ اإلسالمي        
اك یفھم فیھا الخطاب إجماًال، وتبدأ ھذه المرحلة منذ قدرتھ      فیھا للطفل في وعي وإدر    

، وھ�ي م�ن أخط�ر المراح�ل؛     )٣(على التمیی�ز ب�ین األش�یاء ویف�رق ب�ین النف�ع وال�ضرر          
ألّنھ�ا تتمی��ز ع��ن غیرھ��ا بالعدی��د م�ن ال��صفات والخ��صائص واالس��تعدادات، منھ��ا أّنھ��ا   

میول الفرد واتجاھاتھ نح�و   مرحلة التأسیس للمراحل الالحقة في الحیاة، ففیھا تتحدد         
الخیر أو الشر، وتتفق مواھبھ، وتأخذ شخ�صیتھ ب�التكون لت�صبح ممی�زة ع�ن غیرھ�ا               

؛ وبذلك یالحظ أّنھ البد من أن تقدم القیم التي ذكرت س�ابقًا ب�صورة      )٤(من الشخصیات 
  :متطورة أكثر من المرحلة السابقة وتكون كاآلتي

مربین واجب تعلیم أبنائھم أصول الدین وأركانھ وھنا یقع على ال: القیم الدینیة: أوًال
ومبادئھ وأخالقھ عن طریق التلقین، وتقدیم نماذج السلوك القدوة لھم، وإشراكھم في 

مختلف األنشطة الدینیة ومساعدتھم على تنمیة الشعور الدیني، لقول َرُسوُل اِهللا 
بلغوا سبعا واضربوھم علیھا إذا علموا أوالدكم الصالة إذا :" َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  .)٥("بلغوا عشرا وفرقوا بینھم في المضاجع
وتتمیز ھذه المرحلة بنمو ذكائھ، وتبرز قدرات الفھم والتذكر لدیھ، ویزداد قدرتھ 

على الحفظ بشكل كبیر، حیث أن الطفل الذي عمره ثمان سنوات یستطیع حفظ ثمانیة 
ر سنا یستطیع حفظ عشرة أبیات من الشعر أبیات من الشعر، في حین أن الطفل األكب

فقط، لذلك البد من استغالل ھذه المرحلة في حفظ القرآن الكریم وتفسیره لھم بحسب 
  . )٦(قدراتھم العقلیة

 وتت�أثر عملی�ة غ�رس الق�یم االجتماعی�ة ل�دى األطف�ال                  :القيم االجتماعية : ثانياً

 الرئیسي فیھا من خالل عالقتھ بعملیة التنشئة االجتماعیة التي تتولى المدرسة الدور      

                                                           

 .٢٦٤ملحم، المرجع السابق، ص )  ١(
، رسالة ماج�ستیر من�شورة،   الدایل، عبد اهللا بن سلیمان، أحكام الصبي في الفقھ اإلسالمي       : انظر)٢(

-٢٠ ص . ھ�ـ  ١٤٠٥كلیة الشریعة، جامعة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�المیة، الری�اض، ال�سعودیة،               
٢٣.  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة، الكوی�ت، مط�ابع دار ال�صفوة،             : انظر)  ٣(
 .٧/٢١، ١٩٩٢، ٢ط
ن�اء نظری�ة إس�المیة ف�ي النم�و اإلس�المي، عم�ان، دار        ال�شریفین، عم�اد عب�د اهللا، نح�و ب        : انظر)  ٤(

 .١٣٨، ص٢٠٠٩، ١عمار الدین للنشر، ط
وھذا الحدیُث َال َنْعَلْمُھ ُیْرَوى عن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة َرِض�َي اُهللا          : ، وقال فیھ  ١٧/١٨٩البزار، المسند،   )  ٥(

 .ِإالَّ بھذا اإلسناد, َعْنُھ 
  .٢٦٧،ص٢٠٠٤،  ١إلنسان،عمان، دار الفكر، طملحم، سامي محمد، علم نمو ا: انظر)  ٦(
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بالمعلمین ومع أقرانھ في المدرسة ولذلك البد من غرس بعض القیم االجتماعیة التي     
تالئم ھذه المرحلة بحیث تغرس فیھ االھتمام بالناس ومحبتھم ومساعدتھم وخ�دمتھم            

  .وتعزیز الصدق واألمانة وغیر ذلك

سمى بمرحل�ة التفكی�ر الح�سي        وحی�ث إن ھ�ذه المرحل�ة ت�          :القيم المعرفية : ثالثاً

المنطقي؛ فإنھ یستطیع الطفل إنتاج العملیات الفكریة والمنطقیة، إال أنھ یبقى مرتبط�ًا           
لدرجة كبیرة بواقع األشیاء دون قدرة واضحة على التحرر منھ، والتفكیر فیما وراءه 

رة من موجودات ومفاھیم، والطفل خالل السبع والثمان س�نوات األول�ى ال یمتل�ك الق�د            
   .)١(اإلدراكیة على تعلم وتكوین األحكام والقواعد والمفاھیم المجردة

وعن��دما ینتق��ل الطف��ل م��ن البی��ت إل��ى المدرس��ة فإن��ھ ی��دخل ف��ي حی��اة ملیئ��ة            
بالخبرات الجدیدة وھنا دور المدرسة یك�ون أكث�ر فاعلی�ة م�ن دور األس�رة ف�ي غ�رس         

رھم ومستوى الق�درات العقلی�ة     القیم المعرفیة لدى األطفال بطریقة منتظمة تالئم أعما       
  .لدیھم

ویجب خالل ھذا السن  االبتعاد عن المن�اھج والخب�رات النظری�ة عموم�ًا، وم�ن              
اإلمك��ان تعلیم��ھ أي معرف��ة م��ن خ��الل األن��شطة والحرك��ة والعم��ل والمعالج��ة الن��شطة    

  . )٢(لمواد التعلم بما یتناسب مع الواقع الذي یعیشھ

د الطفل في ھذه المرحلة م�ن خ�الل العم�ل عل�ى      تظھر عن :القيم الجمالية : رابعاً

تعوید الطفل على االعتماد على نفسھ في االھتمام بمظھره الشكلي واالھتمام بنظافتھ            
  .ونظافة المكان وغیر ذلك من القیم الجمالیة

ویب��دأ االھتم��ام ب��بعض الق��یم االقت��صادیة ف��ي ھ��ذه    : الق��یم االقت��صادیة : خام��سًا
م االقت�صادیة األولی�ة ل�دى األطف�ال ب�صورة غی�ر معق�دة        المرحلة بحیث یتم غرس الق�ی  

كتعوید الطفل على صرف ما یأخ�ذه م�ن م�صروف ف�ي أش�یاء مفی�دة غی�ر عابث�ة، م�ع           
  .مراعاة عدم جعل نظرة الطفل للحیاة أثناء تعاملھ مع ھذه القیم نظرة مادیة

  كح�ب ال�وطن واالنتم�اء ل�ھ، ولألم�ة اإلس�المیة دون             :القيم الـسياسية  : سادساً

الخ��وض ف��ي ق��ضایا سیاس��یة معق��دة أم��ام الطف��ل، فیكتف��ي بتعلیم��ھ م��ن الق��یم م��ا یالئ��م 
عمره في ھذه المرحلة ؛ مثل الحدیث عن تأسیس الدولة اإلسالمیة في عھد الرس�ول             
علیھ السالم، وما ترتب على تكوینھا من مؤاخ�اة ب�ین المھ�اجرین واألن�صار، وكتاب�ة               

  .كل مبسطالوثیقة بینھم وبین یھود المدینة بش

  :مرحلة الطفولة المتأخرة: المرحلة الثالثة

 س���نة، ویطل���ق علیھ���ا؛ مرحل���ة م���ا قب���ل ١٢-٩تمت���د ھ���ذه المرحل���ة م���ن س���ن 
ال�صفوف االبتدائی�ة    (المراھقة، وتمثل ھذه المرحلة؛ مرحلة الدراسة االبتدائی�ة العلی�ا           

                                                           

/ حم��دان، محم��د زی��اد، س��یكولوجیة نم��و وتربی��ة األبن��اء، أس��الیب التعام��ل م��ع األبن��اء      : انظ��ر)  ١(
 .١٣-١٢، ص٢٠٠١ط، .م، دار التربیة الحدیثة، د.التالمیذ، د

 .١١حمدان، ترشید التدریس، ص: انظر)  ٢(
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عي، وتتمی�ز  وتعد أنسب مراحل النمو الخاصة بعملیة التطبیع االجتما      ) األخیرة الثالث 
بتعلم المھارات الالزمة لشؤون الحیاة، والمع�اییر الخلقی�ة والق�یم وتك�وین االتجاھ�ات               

  .)١(واالستعداد لتحمل المسؤولیة وضبط االنفعاالت
أّما من المنظور الفقھي اإلسالمي فھذه المرحلة تندرج تحت سن التمییز ال�ذي             

أداء ناق�صة؛ ألن إدراك�ھ ن�اقص،        یبدأ بسن السابعة وینتھي بالبلوغ، فتثبت ل�ھ أھلی�ة           
تؤھل��ھ لممارس��ات بع��ض الت��صرفات، وت��صح من��ھ بع��ض العب��ادات كال��صالة وال��صیام   

  .  )٢(والحج
وفي ھذه المرحلة یتطور االھتمام بالقیم السابقة بكافة أنواعھا، وال سیما القیم  

ع�اییرھم  المعرفیة والقیم االجتماعیة؛ الزدیاد تعلق الطفل بجماعات الكبار واكت�سابھ م        
واتجاھھم وقیمھم االجتماعیة؛ فالبد للم�ربین مراع�اة الحكم�ة ف�ي اس�تخدام األس�الیب                
التربویة الالزمة في غرس القیم لدى ھذه المرحل�ة العمری�ة ب�صورة أكث�ر تط�ور م�ن                   
السابق؛ ألن أطفال ھذه المرحل�ة یمت�ازون ب�وعي وإدراك عقل�ي أكث�ر م�ن الم�رحلتین              

  .السابقتین

                                                           

 .٢٦٤ملحم، المرجع السابق، ص )  ١(
  .٢١٤،ص٢٠٠٤، ١  البغا، مصطفى دیب، أصول الفقھ اإلسالمي، دمشق، دار المصطفى، ط)٢(
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  املبحث الثاني

أساليب غرس القيم لدى األطفال يف املؤسسات الرتبوية وتأصيلها إسالميا
ً

  

  اطب اول

  أم اب ار رس ام

تنوع��ت األس��الیب الم��ستخدمة لغ��رس الق��یم ل��دى األطف��ال؛ كالق��دوة، الح��وار،       
یب؛ العبرة، القصة، المثل، العقوبة، اإلقناع، المناف�سة، األح�داث وغی�ر ذل�ك م�ن أس�ال        

إال أن أكثرھ��ا ج��اءت ب��صورة خطابی��ة، دون ت��صنیف یعم��ل عل��ى توض��یح األس��الیب      
الوسائل وغربلتھا؛ حتى یسھل تحلیل ھذه األسالیب وإجراء البحوث العلمیة والعملیة     

  .علیھا
وق��د تط��رق المؤلف��ون إل��ى ابتك��ار ت��صنیفات متنوع��ة لھ��ذه األس��الیب؛ منھ���ا          

 األخالقی��ة؛ ھ��ي ذل��ك الم��نھج الع��ام ال��ذي الت��صنیف ال��ذي یظھ��ر فی��ھ أّن ط��رق التربی��ة
تحدده فلسفة التربیة التي تتبعھا التربیة األخالقیة والتي ت�دعو المرب�ي إل�ى أن یلت�زم          

  : )١(بذلك المنھج العام في التربیة األخالقیة وھو یشمل

وبّین أن على التربیة إدخال األخ�الق والق�یم         :  الطرائق واألساليب التلقينية   -١

لقین والممارسة م�ن ال�صغر، والب�د م�ن اس�تخدام ال�سلطة؛ لجب�ر الطف�ل         عن طریق الت  
عل���ى ال���سلوك األخالق���ي م���ن قب���ل ال���سلطة المدرس���یة واألس���ریة وال ب���أس بال���ضغط  
الخارجي إن لزم ذلك؛ بأن یزجر الطفل، وتكتب نوازعھ الفطریة وأن یعاقب إن خ�رج          

لروحی��ة والفل��سفة   ع��ن النظ��ام األخالق��ي، ویتبن��ى ھ��ذه الطریق��ة ك��ل م��ن الفل��سفة ا        
  .االجتماعیة

عن طریق التفتیح الداخلي بالطریقة الطبیعی�ة   :  الطرائق الحدسية الطبيعية   -٢

ینم��و الطف��ل نم��وًا أخالقی��ًا س��لیمًا؛ ألّن طبیع��ة الطف��ل خی��ره، وق��د تبن��ت ھ��ذه الطرائ��ق   
  .المدرسة الحدسیة الطبیعیة

رس�ة الفعلی�ة للمب�ادئ      بحیث ت�تم التربی�ة األخالقی�ة بالمما       :  الطرائق الفعالة  -٣

األخالقی��ة ف��ي الحی��اة االجتماعی��ة م��ن خ��الل إرش��اد المرب��ي وتوجیھ��ھ بالق��در ال��الزم      
بحسب قدرة الطفل واستطاعتھ عقلیًا وجسدیًا في كل مرحلة من مراحل النمو، ویجب 
أن تق��ل س��لطة المرب��ي كلم��ا زاد نم��و الطف��ل، كم��ا یج��ب أن یعط��ى حری��ة أكث��ر ف��ي          

تحمیلھ مسؤولیات حریاتھ وأعمالھ، وینبغي تدریبھ على القیادة        المجاالت العملیة مع    
الذاتیة واإلدارة الجماعیة عندما تبدأ اھتمام�ات الطف�ل االجتماعی�ة، وذل�ك ع�ن طری�ق          

                                                           

د، ص .د، ط.یالجن، مق�داد، التربی�ة األخالقی�ة اإلس�المیة، دار ع�الم الكت�ب، الری�اض، ت          : انظر)  ١(
٤١٩ -٤١٢. 
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تكوین الرمز االجتماعي في البی�ت والمدرس�ة بحی�ث تت�وزع فیھ�ا األعم�ال م�ع تحم�ل                    
  .االجتماعیةالمسؤولیة؛ وقد تتبنى ھذه الطرائق المدرسة الوضعیة 

 مح��اوالت جی��دة أثن��اء  )١(ویب��دو للباحث��ة أن��ھ كان��ت ل��صاحب الت��صنیف ال��سابق   
تصنیفھ لھذه األسالیب إال إنھ كان تركیزه الكامل عل�ى ت�صنیف ھ�ذه الطرائ�ق بح�سب                
رؤیة بعض المدارس الفلسفیة الغربیة التربوی�ة؛ ل�ذلك ل�م ی�أت ت�صنیفھ واض�حًا یفی�د                  

ھم العلمیة؛ بل لطبق�ة معین�ة م�ن الم�ربین، ول�م ی�أت               الدارسین والمربین بكل مستویات   
ش��امًال؛ بحی��ث ی��شمل تحت��ھ جمی��ع األس��الیب المتبع��ة ف��ي التربی��ة؛ ب��ل اكتف��ى بأس��لوب  
التلق��ین وأس��لوب الع��ودة بالطف��ل إل��ى الفط��رة الخی��رة، وأس��لوب الممارس��ة الفعلی��ة،       

  .وحصر القیم في القیم األخالقیة فقط؛ فھو إذا تصنیف غیر جامع مانع

  ):٢(التصنيف الثاني

ال��وعظ واإلرش��اد واإلقن��اع  : األس��الیب التقلیدی��ة أو المألوف��ة وت��شمل  -١
 .والتلقین، والقدوة، والثواب والعقاب، واستخدام القوانین واألنظمة

االحتك���ام للق���رآن وال���سنة النبوی���ة، وإل���ى اعتمادھ���ا معی���ارًا للحك���م      -٢
 .بواسطتھا على أقوالنا وأفعالنا

 . تؤدي إلى إكساب القیمممارسة الخبرات التي -٣
االختیار العقالني للقیم الصالحة؛ وھ�و استك�شاف األب�دال الممكن�ة أو          -٤

التعرض لھا، والتفكیر في عواقب كل بدیل، واالعتزاز بھ�ذا االختی�ار والتم�سك         
بھ على المأل، وترجمة القیمة إلى ممارسة، وتكرار الممارسة باعتبارھ�ا نمط�ًا       

ت ھذه الطریقة أن القیمة تكون صادرة من تفكیر         من أنماط الحیاة؛ ومن ممیزا    
الف�رد واختی�اره، وھ��ي أش�د اس��تجابة لل�تعلم والتقی��یم وأنھ�ا أكث��ر قابلی�ة لل��دوام       

  .على مر الزمن
ویبدو أن ھذا التصنیف لیس جامعًا شامًال ألسالیب غرس القیم، وبحاجة أی�ضًا             

أی�ن یمك�ن أن ین�درج     : ًاللتوضیح أكثر باألمثلة، حتى یفھم أكثر من قب�ل المرب�ي؛ فم�ث            
أسلوب تمثیل األدوار ؟ ھل الحوار والمناقشة وحل المشكالت یندرجن تح�ت االختی�ار             
العقالني للقیم الصالحة أم ال؟ ھذه األسالیب ال یعرف لھا مكان ھنا، باإلض�افة إل�ى أن             
االحتكام للقرآن والسنة یعتبر مصدرًا م�ن م�صادر الق�یم ول�یس أس�لوبًا م�ن أس�الیبھا؛         
ألنھ عندما یدرس أي أسلوب البد م�ن تأص�یلھ إس�المیًا م�ن الق�رآن وال�سنة حت�ى ی�تم                   

  .التأكد من عدم مخالفتھ ألصل من أصول الشریعة، أو لمقصد من مقاصدھا

                                                           

یة، ص  ی�الجن ، التربی�ة األخالقی�ة اإلس�الم        : راجع الصفحة السابقة؛ حیث إن صاحب التصنیف      )  ١(
٤١٩ -٤١٢. 

الناش��ف، عب��د المل��ك، الق��یم وط��رق تعلمھ��ا وتعلیمھ��ا، عم��ان، دائ��رة التربی��ة والتعل��یم ،   : انظ��ر)  ٢(
-١٤العاجز وعطیة العم�ري، الق�یم وتعلمھ�ا وتعلمھ�ا، ص          : ، وانظر ١٧-١٣،  ١٩٨١وكالة الغوث،   

١٥ 
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وعلى حدود اطالع الباحثة یب�دو أن الت�صنیف ال�ذي جم�ع أس�الیب غ�رس الق�یم          
األس��الیب : )١(ھ��ول��دى األطف��ال ھ��و م��ن الوض��وح بحی��ث جمی��ع م��ستویات الم��ربین       

  .العرضیة، األسالیب التفاعلیة،  واألسالیب الكشفیة
 قد ال تكون قادرة عل�ى       -المثقفة وغیر المثقفة  –ویظھر ھنا أن األسر بأنواعھا      

 -استخدام جمیع ھذه األس�الیب الم�ذكورة وذل�ك ألن بع�ضھا ال تمتل�ك الق�درات العقلی�ة                  
جمیعھا؛ فاألسرة الفاعلة القادرة عل�ى       القادرة على استیعاب ھذه األسالیب       –الفكریة  

غ��رس الق��یم ت��ستطیع أن ت��ستخدم أس��لوبین م��ن ثالث��ة أس��الیب؛ فنكتف��ي باألس��الیب         
العرض���یة واألس���الیب التفاعلی���ة، وتتكام���ل معھ���ا المؤس���سات األخ���رى كالمدرس���ة؛      

 م��ع ع��دم -باس��تخدام األس��الیب الك��شفیة دون غ��ض الط��رف ع��ن األس��لوبین ال��سابقین 
یع األسر؛ فھناك األسرة المثقفة الواعیة القادرة عل�ى ح�ل الم�شكالت             التعمیم على جم  

وتحلیلھ��ا إل��ى أن ت��ستخرج الق��یم التربوی��ة اإلس��المیة الت��ي تعم��ل عل��ى غرس��ھا ف��ي       
أطفالھ��ا، لك��ن الم��شكلة أن معظ��م األس��ر ل��یس ل��دیھا الق��درة عل��ى اس��تخدام األس��لوب     

 م�ن إیجابیات�ھ؛ ف�صاحب       الكشفي، وإن اس�تخدمتھ فق�د تظھ�ر س�لبیات اس�تخدامھ أكث�ر             
العقل والحكمة ھو من یتقن استخدامھ؛ لذلك سیتم البحث ھنا فقط عن األسالیب الت�ي              

  .األسالیب العرضیة، واألسالیب التفاعلیة: قد تتمیز األسرة بشكل عام بھا وھي
وس��یتم الح��دیث ع��ن األس��الیب الك��شفیة باإلض��افة إل��ى األس��الیب ال��سابقة عن��د     

الت�ي تتمی�ز بھ�ا المدرس�ة؛ ألّن المدرس�ة األكث�ر اس�تخدامًا لھ�ا؛                 الحدیث عن األسالیب    
حی�ث إن تركیزھ�ا عل�ى البن�اء المعرف�ي للطف�ل أكث�ر م�ن األس�رة؛ أّم�ا أس�لوب الح�وار             

  .والمناقشة فسیتم دراستھ في األسرة، فال فائدة من تكراره في المدرسة

ب اطا  

إ رة وا  زت ب ااً  

وتعد األسرة المؤسسة األولى في المجتمع، وھ�ي أول لبن�ة م�ن لبنات�ھ ؛ ففیھ�ا              
تتكون شخصیة الطفل من جمیع جوانبھ�ا، ویتحق�ق ال�دور االجتم�اعي؛ بحی�ث یتحق�ق        
فیھا مفھومھ من خالل فھمھ نظریًا وتطبیق�ھ عملی�ًا داخ�ل ح�دود األس�رة، ث�م االنتق�ال                    

 حدود األسرة؛ ومنھا یبدأ األبناء بتبني منظومة   لتحقیق مفھومھ نظریًا وعملیًا خارج    
  .القیم اإلیجابیة أو السلبیة؛ ففیھا صالح المجتمع وفساده

والمرحل��ة العمری��ة الت��ي فیھ��ا تب��دأ األس��رة غ��رس الق��یم؛ ھ��ي مرحل��ة الطفول��ة   
المبكرة؛ حیث إّنھا مرحلة منزلیة اجتماعی�ا ف�ي عمومھ�ا؛ ألّن الطف�ل یبق�ى غالب�ًا ف�ي                 

رة، رغم أّنھ قد یعیش أحیانًا في دور الحضانة أو ریاض األطف�ال، إال أّن   أحضان األس 
المناخ العام فیھا من�اخ األس�رة واألق�ارب؛ ألّن�ھ م�ا ی�زال ف�ي أم�س الحاج�ة إل�یھم ف�ي                        
الرعایة الجسدیة المباشرة من طعام ولباس ونظافة، ویتمیز الطفل فیھا بحب الحیازة 

                                                           

 -١٠٨م، ص ٢٠٠٧، الج��الد، ماج��د زك��ي، تعل��م الق��یم وتعلیمھ��ا، دار الم��سیرة، عم��ان (راج��ع )  ١(
١٧٢.( 
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ت، ویمی��ل باللع��ب الجم��اعي دون تمیی��ٍز ف��ي  والملكی��ة، وتتمرك��ز شخ��صیتھ ح��ول ال��ذا
  .   )١(الجنس

وت��شكل ھ��ذه المرحل��ة المح��ضن القیم��ي األساس��ي؛ حی��ث یتلق��ى فیھ��ا األطف��ال      
قیمھم بشكل مباش�ر م�ن الوال�دین ف�ي تك�وین اتجاھ�اتھم ومھ�اراتھم، واكت�ساب قیم�ھ                     

القیم ومفاھیمھ، وتعدیل سلوكھم؛ لذلك تقع علیھا من الدرجة األولى مسؤولیة غرس 
المرغوبة ف�ي الطف�ل من�ذ بدای�ة حیات�ھ، دون التخل�ي ع�ن ھ�ذا ال�دور؛ معلل�ة ب�أن ھ�ذا                 
الدور من مسؤولیات المدرسة، أو أن الطفل قب�ل س�ن المدرس�ة غی�ر ق�ادر عل�ى تعل�م            
الق��یم وتمثلھ��ا ومراعاتھ��ا؛ وبن��اء عل��ى ذل��ك یق��ع عل��ى الوال��دین عن��د اختی��ار الق��یم          

  : )٢(سالیب المناسبة للقیام بدوره مع مراعاة اآلتيالمناسبة لحال الطفل أن یراعي األ
حی��ث إّن ل��م ت��شبع ھ��ذه  : إش��باع حاج��ات الطف��ل البیولوجی��ة وبطریق��ة س��لیمة  -١

الحاجات قد یحدث لدى الطفل اضطرابات جسمیة وعقلی�ة ونف�سیة، وی�صبح م�ن               
الصعب غرس القیم المرغوبة لدیھ، ویجب أن یصاحب غ�رس الق�یم إش�باع ھ�ذه               

 . الحاجات
من خ�الل ال�سلطة الوالدی�ة؛ وخاص�ة م�ن جان�ب األم ف�ي         : تنشئة االجتماعیة ال -٢

الطفولة األولى؛ وذلك لحاجة الطفل ألمھ، وإعجابھ وحبھ لھا، ودوره في تقمص 
 .شخصیتھا؛ فیحول نفسھ موضوعًا یصدر إلیھ أوامر والدیھ

ة وھ�ذه الج�زاءات إم�ا بدنی�      : استخدام المثوبات والعقوبات المادی�ة والمعنوی�ة       -٣
 .أو نفسیة، أو اقتصادیة وغیر ذلك

  :ومن هذه األساليب المقترحة في الدراسة

 وھ��ي ع��رض المعلوم��ات عل��ى األطف��ال ب��صورة  :"األســاليب العرضــية: أوالً

؛ وتكم�ن أھمی�ة     )٣("مباشرة من المربي، ویك�ون دور األبن�اء فیھ�ا التلق�ي واالس�تقبال             
لق�ضایا القیمی�ة ومعالجتھ�ا م�ن        الطرائق العرض�یة ف�ي أّن�ھ؛ ی�تم م�ن خاللھ�ا توض�یح ا               

خ��الل ع��رض المعلوم��ات والمع��ارف مباش��رة وتحلیلھ��ا، وبی��ان التج��ارب والخب��رات       
، وم��ن أھ��م )٤(اإلن��سانیة المتعلق��ة بھ��ا، وض��رب األمثل��ة والنم��اذج ال��سلوكیة اإلیجابی��ة 

  :األسالیب التربویة التي تندرج تحت ھذه الطرائق
عال��ة ف��ي غ��رس الق��یم، حی��ث یح��ّول    وھ��ي م��ن أھ��م األس��الیب الف  : أوًال الق��دوة

المنھج النظري إلى واقع عملي؛ بحی�ث ی�تم الت�أثیر عل�ى ال�سلوكیات الم�راد تغییرھ�ا،             
                                                           

، ٢الھاش�مي، عب�د الحمی�د، المرش�د ف�ي عل�م ال�نفس االجتم�اعي، ج�دة، دار ال�شروق، ط              : انظر)  ١(
 .٦٩، ص١٩٨٩

-٧٧، ص٧٢العادلي، فاروق محمد، التربی�ة وغ�رس الق�یم، مجل�ة التربی�ة، قط�ر، الع�دد               : انظر)  ٢(
تعلیمھ�ا، دراس�ة مقدم�ة إل�ى م�ؤتمر      العمري، عطیة، القیم وطرق تعلمھ�ا و  ;، العاجز، فؤاد علي٨١

كلی��ة التربی��ة والفن��ون، الم��ؤتمر بعن��وان الق��یم والتربی��ة ف��ي ع��الم متغی��ر، جامع��ة الیرم��وك، إرب��د،      
 .١٤-١٣، ص١٩٩٩/ ٢٩ -٢٧األردن، 

 ). بتصرف١٠٨الجالد، المرجع السابق، ص (انظر )  ٣(
 .١٠٨المرجع نفسھ، ص )  ٤(
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والطفل لدیھ استعداد كبیر لمحاكاة الغیر وتقلیده بمجرد احتكاكھ بھ؛ فإن ك�ان المرب�ي       
آلخ�رین  یسلك سلوكًا خیرًا سلكھ الطفل، وإن كان شرًا فشر؛ فطبیعة اإلنسان محاكاة ا            

والتأثر بھم؛ مم�ا ی�سھل عملی�ة التربی�ة والتعل�یم غی�ر المق�صودة بھ�ذه الطریق�ة دون                      
  .حاجة إلى جھد كبیر؛ لذلك ھي طریقة عملیة ناجحة تفوق التعلم النظري للقیم

ھ��و ذل��ك ال��شخص ال��ذي اجتمع��ت فی��ھ الخ��صال الح��سنة،      :" والق��دوة الح��سنة 
ل س�لوكًا أنموذج�ًا متمی�زًا یحت�ذى ب�ھ           والصفات العلیا، واألخ�الق الف�ضیلة؛ بحی�ث یمث�         

اآلخرون ویتأسون بھ، وال یعني ھذا كمال ذلك اإلنسان ومثالیتھ بل ی�شیر إل�ى تمی�زه          
  .)١"(ورفعة ما یتحلى بھ من خصال وسمات

والبد من اإلشارة إلى أّن الق�دوة ت�ستثیر المی�ول الفطری�ة األولی�ة عن�د األطف�ال                  
ث إّن اإلنسان فی�ھ ثالث�ة می�ول فطری�ة متفاعل�ة ف�ي         وتدفعھم إلى االقتداء والتقلید؛ حی    

المی���ل للتقلی���د والمحاك���اة، والمی���ل لح���ب الم���شاركة الوجدانی���ة   : ھ���ذا المج���ال وھ���ي 
واالندماج، واالستعداد لقبول اإلیح�اء وال�شھوات؛ وھ�ذه می�ول تربوی�ة ذات أث�ر بعی�د                  

لطف�ل ح�ین ی�رى أو       وعمیق في تكوین النفس اإلنسانیة انفعالیًا وإدراكی�ًا وس�لوكیًا؛ فا          
ی��سمع أم��رًا یعج��ب ب��ھ؛ فإن��ھ یج��د نف��سھ من��دفعًا ب��روح اإلعج��اب لمحاك��اة ھ��ذا األم��ر     

  .)٢(المادي أو السلوك الوظیفي أو العادة السائدة
وم��ن ھن��ا تظھ��ر أھمی��ة الق��دوة ف��ي غ��رس الق��یم ل��دى األطف��ال ف��ي كونھ��ا أھ��م    

یم التجریدیة؛ ل�ذلك  عنصر في تكوینھم مرحلة الطفولة؛ فھي تجسید عملي لمعاني الق        
وج�ود النم�اذج الح�سنة م�ن الشخ�صیات اإلن�سانیة ف�ي األس�رة ذات أھمی�ة كب�رى ف��ي           
صیاغة السلوك وأنماطھ، وال س�یما أن الق�دوة تق�دم األس�لوب العلم�ي ال�واقعي للحی�اة         

؛ وبناء على ذلك ال بّد أن یقت�رن ق�ول المرب�ي بالعم�ل،             )٣ (ولیس مجرد أقوال وعظات   
، ویت�صف ب�العلم والمعرف�ة؛ فكلم�ا ك�ان المرب�ي یح�رص            )٤( الحمی�دة  ویتحلى ب�األخالق  

 .)٥(على تحصیل العلم والرسوخ فیھ یكون تأثیره في المتعلمین والناشئة

  :التأصيل اإلسالمي لمبدأ القدوة

لقد استخدم الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم ھ�ذا المب�دأ بأقوال�ھ وأفعال�ھ، ، وف�ي                     

 لَِّم��ن َك��اَن َیرُۡج��وْا ٱللَّ��َھ اَن َلُك��مۡ ِف��ي َرُس��وِل ٱللَّ��ِھ ُأسۡ��َوٌة َح��َسَنة لََّق��دۡ َك��:ھ��ذا یق��ول اهللا تع��الى
 اٗ◌َوٱلَۡی������������������������������وَۡم ٱلۡ������������������������������ٓأِخَر َوَذَك������������������������������َر ٱللَّ������������������������������َھ َكِثی������������������������������ر    

؛ ومث��ال ذل��ك م��ا غرس��ھ النب��ي علی��ھ ال��صالة وال��سالم ك��ل م��ن قیم��ة    )٢١األح��زاب، (

                                                           

 .١٠٩المرجع السابق، ص )  ١(
، ٤٤٣، ص ١م، ط١٩٨١ھاشمي، عبدالحمید، الرسول العربي المربي، دار الثقافة، دمشق،     ال)  ٢(

 .بتصرف
 .١١٦ -١١٠الجالد، المرجع السابق، ص : راجع)  ٣(
أبو العینین، القیم اإلسالمیة والتربیة، مكتب�ة إب�راھیم حلب�ي،        : راجع بعض األخالق التي ذكرھا    )  ٤(

 .١ه، ط١٤٠٨المدینة المنورة، 
 .١١٩راجع الجالد، المرجع السابق، ص )  ٥(
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 عن َأَنَس ْب�َن َماِل�ٍك   ؛ فیما روي)١(المحافظة على نظافة األمكنة عامة والمسجد خاصة 
ص�لى اهللا علی�ھ   -َب�اَل َأْعَراِب�ىٌّ ِف�ى اْلَم�ْسِجِد، َفَعِج�َل النَّ�اُس ِإَلْی�ِھ َفَنَھ�اُھُم النَِّب�ىُّ              :" َیُقوُل  
، وق�یم كثی�رة ال یت�سع المق�ام ل��ذكرھا     )٢(»ُص�بُّوا َعَلْی�ِھ َدْل�ًوا ِم�ْن َم�اٍء      « : َوَق�اَل  -وس�لم 

نب��وة ؛ فك��ان مث��اًال یقت��دي ب��ھ اآلب��اء واألمھ��ات أثن��اء   بالتطبیق��ات العملی��ة ف��ي عھ��د ال 
عملیة غرس القیم اإلسالمیة لدى األبن�اء، وق�د ورد ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا عن�ھ                      

من قال لصبي تعال ھاك ث�م ل�م یعط�ھ       :" عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال          
  .؛ فیحب على كل مربي أن یكون قدوة ألبنائھ)٣("فھي كذبة 

 َس��َأُلوا َأْزَواَج -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-َأَن��ٍس َأنَّ َنَف��ًرا ِم��ْن َأْص��َحاِب النَِّب��ىِّ  وع��ن 
َوَقاَل .  َعْن َعَمِلِھ في السِّرِّ َفَقاَل َبْعُضُھْم َال َأَتَزوَُّج النَِّساءَ         -صلى اهللا علیھ وسلم   -النَِّبىِّ  

« َفَقاَل . َناُم َعَلى ِفَراٍش؛ َفَحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْیِھَوَقاَل َبْعُضُھْم َال أَ  . َبْعُضُھْم َال آُكُل اللَّْحمَ   
َما َباُل َأْقَواٍم َق�اُلوا َك�َذا َوَك�َذا َلِكنِّ�ى ُأَص�لِّى َوَأَن�اُم َوَأُص�وُم َوُأْفِط�ُر َوَأَت�َزوَُّج النِّ�َساَء َفَم�ْن                        

ین سألوا عن عبادة الرس�ول  ووجھ الداللة أن الذ  . )٤("» َرِغَب َعْن ُسنَِّتى َفَلْیَس ِمنِّى      
علی��ھ ال��سالم، ع��دوھا عب��ادات قلیل��ة، لك��ن ب��رروا ذل��ك ب��أنھم رأوا أن الرس��ول علی��ھ    
الصالة السالم غفر ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، إال أن ھذا قلة ب�صیر ة عن�دھم، فك�ان          
من الرسول علیھ السالم أن بین أنھا سنتھ وعلى الجمیع االقتداء ب�ھ وم�ن ل�م یقت�دي               

  .لیس منھبھ ف

 ھي مزیج من الح�وار واألح�داث والترتی�ب الزمن�ي م�ع        :والقصة: القصة: ثانياً

وص��ف لألمكن��ة واألش��خاص والح��االت االجتماعی��ة والطبیعی��ة الت��ي تم��ر بشخ��صیات     
  .)٥(القصة

الحكایات ع�ن العلم�اء ومحاس�نھم أح�ب إل�ي       : - رضي اهللا عنھ   -یقول أبو حنیفة  
؛ ویفھم من ذلك أھمیة القصة ف�ي حی�اة األف�راد    )٦(ممن كثیر من الفقھ ألنھا آداب القو    

عامة واألطفال خاصة؛ حتى أصبحت إحدى أھم أسالیب التربی�ة الت�ي ت�ستخدم لغ�رس        
القیم واألفكار والمبادئ لدیھم؛ ألّنھ�ا تلع�ب دورًا كبی�رًا ف�ي تحری�ك الوج�دان لم�ا قیھ�ا            

االنتب�اه والت�شویق،    فھي تتمیز بقدرة على ج�ذب       " متعة ولذة، ویقظة فكریة وعقلیة؛    

                                                           

 .١٥العمري، عطیة، القیم وطرق تعلمھا وتعلیمھا، ص ;العاجز، فؤاد علي)  ١(
، )٤٤٠٦( البیھق��ي، ال��سنن الكب��رى، كت��اب الطھ��ارة، ب��اب طھ��ارة األرض م��ن الب��ول، ح��دیث     )  ٢(
٢/٤٢٧. 
ص��حیح عل��ى ش��رط   إس��ناده :" ش��عیب األرن��ؤوط : ، وعل��ق ف��ي ذیل��ھ  ٢/١٢٩أحم��د، الم��سند،  )  ٣(

 " .الشیخین
، )٣٤٦٩(م��سلم، ال��صحیح، كت��اب النك��اح، ب��اب اس��تحباب النك��اح لم��ن تاق��ت إلی��ھ نف��سھ،حدیث  )  ٤(
٤/١٢٩. 
، نقًال ع�ن ح�سن إب�راھیم أص�ول تربی�ة الطف�ل       ١٤٧أبو العینین، القیم اإلسالمیة والتربیة، ص   )  ٥(

 .٢٩٥ه، ص ١٤٠٠واإلسالم، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، طنطا، 
، ٢م، ط٢٠٠٤مرس��ي، محم��د س��عید، ف��ن تربی��ة األوالد ف��ي اإلس��الم، دار التوزی��ع، الق��اھرة،      )  ٦(
١/١١٩. 
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وإثارة الخیال یمّكنھا من أن تكون عنصرًا فعاًال ف�ي النم�و العقل�ي والوج�داني للطف�ل؛        
حی��ث یمت��از الطف��ل بحك��م خصائ��صھ بطالق��ة الخی��ال، والقابلی��ة للت��شكیل، واالس��تعداد     

  ).١("لالندماج، وتمّثل األدوار، والتفاعل مع المنبھات، والمثیرات التي تقدم إلیھ
عرض القصة بحیث تسعى إلى دفع األبناء إلى استخراج القیم المطلوب ویمكن 

تمثّلھ��ا، دون ال��شعور بالتعقی��د وال��صعوبة م��ن قب��ل الط��رفین، واالبتع��اد ع��ن         
الق��صص الخیالی��ة غی��ر الواقعی��ة وغی��ر ص��ادمة الت��ي تبع��د الطف��ل ع��ن الواق��ع،  

  )٢ (:نھاوالقصص التي ال تغرس في األطفال إال القیم السلبیة بأشكال عدة م

اإللقاء الشفوي مع مراع�اة تمثی�ل حرك�ات ك�ل شخ�صیة ف�ي الق�صة وتقلی�دھا           -
 .أثناء الحكایة، وھذه الطریقة تستحب مع عمر أقل من أربع سنوات

الكاسیت والقرص المرن كأشرطة ش�ركات ال�رواد وس�فیر وأطفالن�ا وغیرھ�ا،           -
 . سنة١٣ -٥وھذه تكون مع السن من 

لة ویحكي فیھا سیرة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ          عرض الفیدیو كعرض فیلم الرسا     -
وس��لم وف��یلم محم��د الف��اتح ال��ذي ف��تح الق��سطنطینیة، وف��یلم رحل��ة خل��ود، ق��صة  

 .أصحاب األخدود، وغیر ذلك، وھذه تكون لعمر ثمان سنوات فأكثر

الق��صص المكتوب��ة والم��صورة، وھ��ذه ال تك��ون إال لألطف��ال ال��ذین یجی��دون         -
 .القراءة

  :وب استخدام القصة في غرس القيم لدى األطفالالتأصيل اإلسالمي ألسل

لقد اس�تخدم الق�رآن الك�ریم الق�صة اس�تخدامًا واس�عًا ج�دًا م�ن أج�ل تثبی�ت الق�یم                 
اإلیمانی��ة وترس��یخھا ف��ي نف��وس الم��ؤمنین ب��شكل ع��ام، وف��ي نف��وس أبن��ائھم ب��شكل      

نری�د  خاص، لقوة تأثیرھا في الكبار والصغار، لتأكید الفضائل والمواقف الطیب�ة الت�ي        
واستخدمھا الرسول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم؛ إم�ا م�ن أج�ل           " تثبیتھا في نفوس األبناء،   

توضیحھا أمام المسلمین، وإما من أج�ل تعمیقھ�ا ف�ي نفوس�ھم؛ لم�ا تت�ضمنھ م�ن ق�یم                     
إسالمیة وعبر ومواعظ، وھي قادرة على تأكید االتجاھات المرغوب�ة، وترس�یخ الق�یم      

العاطفیة لنماذج السلوك والقیم التي تق�وم الق�صة       عن طریق استثارة مشاركة األفراد      
  . )٣"(بتقدیمھا والمواقف التي تصورھا

ق��صص الق��رآن الك��ریم بكاف��ة : ویظھ�ر التأص��یل اإلس��المي لھ��ا م��ن خ�الل اآلت��ي  
كقصص األنبیاء، وأھل الكھف، وذي القرنین، وقصص الحیوان في الق�رآن           : أنواعھا
سلیمان، ونملة س�لیمان، والق�صص النبوی�ة        كقصة بقرة بني إسرائیل وھدھد      : الكریم

مث��ل ق��صة الرج��ل ال��ذي قت��ل مائ��ة رج��ل، األب��رص، واألعم��ى، واألق��رع،     : التاریخی��ة

                                                           

عویس، سید، القیم االجتماعیة التي یجب غرسھا في نفوس األطفال، م�صر، الھیئ�ة الم�صریة              )  ١(
 .٤٦، ص١٩٨٧ط، .العامة للكتاب، د

، ٢م، ط٢٠٠٤س��الم، دار التوزی��ع، الق��اھرة،  مرس��ي، محم��د س��عید، ف��ن تربی��ة األوالد ف��ي اإل   )  ٢(
١/١١٩. 
 .١٤٧ -١٤٦راجع أبو العینین، المرجع السابق، ص )  ٣(
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ج��ریج، وق��صص ال��سیرة النبوی��ة وأح��داثھا، وق��صص ال��صحابة، وق��صص المع��ارك      
؛ ومن ضوابط ومھ�ارات أس�لوب   )١(اإلسالمیة والفتوحات، قصص الصالحین والعلماء 

  :)٢(قیم اإلسالمیة لدى األطفالالقصة في غرس ال

  أن تكون منسجمة مع أھداف اإلسالم ومبادئھ وقیمھ -

 .أن تكون القصة حقیقیة معبرة، ذات معان مؤثرة، وظاھرة المقصود -

 أن ال تكون قصیرة مخلة بالمقصود، وال طویلة مملة،  -

أن یتخللھ��ا تأص��یل علم��ي، وتنبی��ھ إل��ى المق��صود م��ع بی��ان الفوائ��د والعب��ر؛       -
 .  صحیحة الخالیة من الخرافات واألساطیر والكذبفتكون

اختی��ار الق��صة الت��ي تناس��ب الموض��وع ال��ذي یتح��دث المرب��ي فی��ھ ویست��شھد    -
بالق��صة علی��ھ؛ بحی��ث تح��وي ج��وھر الموض��وع الق��یم المناس��بة؛ م��ع مراع��اة  
حسن الربط ب�ین الق�صة وب�ین م�ا س�یقت ألجل�ھ، ف�ال ی�سرد الق�صة ث�م ین�سى                      

  .نفسھ

 .صة حسب المرحلة العمریة لألبناءمراعاة اختیار الق -

أن یك��و ال��سرد مثی��رًا لالنتب��اه، م��ن حی��ث أس��لوب الع��رض لألح��داث والم��دة        -
الزمنی��ة ونب��رة ال��صوت أی��ضاً؛ فعلی��ھ أن ُیراع��ى العناص��ر الفنی��ة للق��صة كالبنی��ة      

الزمن��ي "العام��ة، والن��سیج القص��صي، والحبك��ة والت��شویق م��ع مراع��اة اإلط��ارین  
رض، وشخصیة البطل والشخصیات الثانویة ث�م ن�وع الق�یم           وطریقة الع " والمكاني

 .ومصدرھا وطریقة عرضھا

 وتعّد الموعظ�ة واإلرش�اد أح�د األس�الیب الم�ستخدمة         :الموعظة واإلرشاد : ثالثاً

في التعلیم المباشر؛ أي تقدیم األفكار والمعلومات والخب�رات بطریق�ة مباش�رة ج�اھزة               
ش�كل ن�صیحة أو ت�ذكیر أو ترغی�ب أو حت�ى            مختصر، بحیث یقدم لألبن�اء القیم�ة عل�ى          

  .ترھیب
ویظھ��ر للباحث��ة أن لل��نفس اس��تعدادًا للت��أثر بم��ا یلق��ى إلیھ��ا م��ن الك��الم، وھ��و       
استعداد مؤقت في الغالب، ولذلك یلزم�ھ التك�رار، كم�ا یل�زم ت�دعیم الموعظ�ة بوس�ائل                   

  .أخرى كالقدوة وتوفیر الوسط المناسب الذي یسمح بتقلید القدوة
  :)٣(عملیة الوعظ واإلرشادویشترط في 

أن یك��ون ال��شخص المرش��د أو الناص��ح محب��ًا لل��شخص ال��ذي یری��د إرش��اده،      -١
 وھ�ذه المحب�ة غالب�ًا    -فالمحبة تجع�ل المعلوم�ات تنب�ع م�ن القل�ب إخالص�ًا وص�دقاً           

 .توجد في األسرة

                                                           

 .١٢٠راجع، محمد مرسي، المرجع السابق، ص )  ١(
، ٢٦٥، ص ٢٠١٦ ، ١خطاطب��ة، ع��دنان، الم��دخل إل��ى ال��دعوة، إرب��د، ع��الم الكت��ب الح��دیث،ط )  ٢(

 ١٥١ -١٥٠السابق، ص أبو العینین، المرجع : وانظر. بتصرف
 . بتصرف٤٤٥ -٤٤٤الھاشمي، المرجع السابق، ص )  ٣(
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أن یكون االبن الم�راد إرش�اده محب�ًا للمرش�د الناص�ح فھ�ذا م�ا ی�ساعد عملی�ة                      -٢
 .التقبل والرضا

 .أن یكون المرشد عامًال بما یقول -٣
أن تكون القیمة المقدمة متدرجة خطوة بخطوة ومناسبة لتكوین االبن نف�سیًا              -٤

  .وإدراكیًا واجتماعیًا فھذا یساعده على التقبل السعید الیسیر
  :التأصیل اإلسالمي ألسالیب الموعظة واإلرشاد

 ٱدُۡع ِإَل�ىٰ َس�ِبیِل َربِّ�َك        {:والقرآن الكریم مليء بالمواعظ والتوجیھات كقولھ تعالى      

یق��ول فیھ��ا ص��احب كت��اب ظ��الل ، )١٢٥: س��ورة النح��ل( ،} ِبٱلِۡحكَۡم��ِة َوٱلَۡموِۡعَظ��ِة ٱلَۡح��َسَنِةۖ
 بلط�ف،  المشاعر وتتعمق برفق، القلوب إلى تدخل التي الحسنة وبالموعظة :"القرآن

 أو جھ�ل  ع�ن  تق�ع  ق�د  الت�ي  األخط�اء  بف�ضح  وال. موج�ب  غی�ر  ف�ي  والتأنی�ب  بالزجر ال
 القل�وب  ویؤل�ف  ال�شاردة،  القل�وب  یھ�دي  م�ا  كثیرا الموعظة في الرفق فإن. نیة حسن

)١(والتوبیخ والتأنیب الزجر من بخیر ویأتي النافرة،
 ". 

وقد تعددت األسالیب الت�ي اس�تخدمھا الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي إلق�اء               
ة وآب�ائھم عام�ة     الموعظة وطریق�ة عرض�ھا بحی�ث تغ�رس ف�ي أبن�اء الم�سلمین خاص�                

  .)٢(القیم اإلسالمیة؛ ولذلك على المربین االقتداء بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم

إعطاء المتعلم دورًا فاعًال ف�ي العملی�ة        :"  ویقصد بھا  :األساليب التفاعلية : ثانياً

التعلیمیة وذلك من خالل توفیر فرص الم�شاركة الفاعل�ة ف�ي الموق�ف ال�صفي وف�سح                 
، وم�ن ھ�ذه     )٣ "(...ار والمناق�شة، وتنمی�ة أنم�اط التفكی�ر المختلف�ة          المجال أمام�ھ للح�و    

  :األسالیب

تواصل لفظي بین   : "ویقصد بالحوار بأنھ  : " الحوار والمناقشة  :األسلوب األول 

اثنین أو أكثر یتم خاللھ تبادل الح�دیث واألفك�ار واآلراء ب�صورة منظم�ة وموض�وعیة            
 تواصل لفظ�ي ب�ین اثن�ین أو أكث�ر ی�تم             فھي:" ، وأما المناقشة  "...لتحقیق ھدف معین  

خاللھا تبادل الحدیث واآلراء واألفك�ار ب�صورة معمق�ة ومنظم�ة وموض�وعیة وھادف�ة           
  .)٤("للوصول إلى قرار أو حل لمشكلة معینة

ویعّد الحوار والمناقشة من أفضل األسالیب التفاعلیة التي تستخدم لغرس القیم      
  :)٥(وذلك لألسباب اآلتیة

على الكشف عن آراء األطفال وتصوراتھم حول الموض�وعات         یساعد الحوار    -١
القیمیة، ومدى وعیھم ل�داللتھا واقتن�اعھم بأھمیتھ�ا وج�دواھا ف�ي الحی�اة؛ فھ�ي ال          

                                                           

 .٢٢٠٣م، ص٢٠٠٣، ٣٢قطب، سید، في ظالل القرآن، مصر، دار الشروق، ط)  ١(
خطاطب�ة،  : كت�اب  على تطبیقات من ال�سیرة النبوی�ة ألس�لوب الموعظ�ة الح�سنة راج�ع          للوقوف)  ٢(

 .  ٢٦٤ -٢٦٢المدخل إلى الدعوة، ص 
 ١٣٨الجالد، تعلم القیم وتعلیمھا، ص )  . ٣(
 . من أجل الوقوف على تفصیل التعریف أكثر١٤١-١٤٠المرجع نفسھ، ص: انظر)  ٤(
 .٤٥١ص : الھاشمي، الرسول العربي المربي: انظر)  ٥(
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تعتم��د عل��ى التلق��ین المج��رد الق��ائم عل��ى النھ��ي أو األم��ر، أو عل��ى مج��رد اإللق��اء      
ن طرفین یتخللھ�ا  والسماع المطلقین؛ ألنھا طریقة تقوم على المناقشة المتبادلة بی        

 .أسئلة وإجابات وعرض آلراء وأفكار
یب��ین الح��وار م��نھج التفكی��ر ال��ذي یعتم��ده األطف��ال ف��ي إص��دار أحك��ام ح��ول         -٢

المنظومة القیمیة، وتعط�یھم الفرص�ة إلع�ادة النظ�ر والتفكی�ر فیھ�ا ب�صورة أعم�ق                 
 .ومنھج أكثر منطقیة؛ وبذلك یشجع النقد الذاتي

 النظ�ر والوص�ول إل�ى ق�ضایا عام�ة ت�شكل           ویعمل الحوار على تقریب وجھات     -٣
األس��اس ال��ذي ی��سعى إل��ى التع��رف عل��ى حقیقتھ��ا كم��ا تب��ین الم��شكالت النف��سیة         

 .)١(واالجتماعیة والفكریة التي تواجھھم
احترام الذات اإلنسانیة واستقاللھا فال تفرض علیھا القیم واألفكار والتج�ارب            -٤

 .ق الحوار والمناقشةفرضًا بل تنمو عن طریق اكتسابھا شخصیًا عن طری
تدفع األسرة إلى التفكیر العمیق في جوانب الموضوع المحدد المتعل�ق ب�القیم               -٥

التربویة، أو إلى إجراء االستقصاء والمالحظة والتجربة بعیدًا عن التلقي والحف�ظ            
 .والتردید

  )٢ (:التأصیل اإلسالمي لطریقة الحوار والمناقشة ودورھما في غرس القیم اإلسالمیة
ھر أسلوب الحوار والمناقشة في كثی�ر م�ن المواق�ف الحواری�ة ف�ي الق�رآن                 ویظ

الكریم بھدف تقریر قیم دینیة عقائدیة وأخالقیة متنوعة كح�وار األنبی�اء م�ع أق�وامھم           
َأَل�مۡ َت�َر ِإَل�ى ٱلَّ�ِذي      {:ومجادلة أھل الكتاب وغیر ذلك ومن أمثلة ذلك في القرآن الك�ریم        

ۦٓ َأنۡ َءاَتىُٰھ ٱللَُّھ ٱلُۡملَۡك ِإذۡ َقاَل ِإبَۡرٰھِ       َۧم ِفي رَ    َحٓاجَّ ِإبَۡرٰھِ  ُۧم َربَِّي ٱلَّ�ِذي ُیحۡ�ِيۦ َوُیِمی�ُت َق�اَل         بِِّھ
ُۧم َفِإنَّ ٱللََّھ َیأِۡتي ِبٱلشَّمِۡس ِمَن ٱلَۡمشِۡرِق َفأِۡت ِبَھ�ا ِم�َن ٱلَۡمغۡ�ِرِب           َأَنا۠ ُأحِۡيۦ َوُأِمیُتۖ َقاَل ِإبَۡرٰھِ    

؛ فق��د اس��تطاع س��یدنا  )٢٥٨البق��رة، ( }َرۗ َوٱللَّ��ُھ َل��ا َیھۡ��ِدي ٱلَۡق��وَۡم ٱلظَِّٰلِم��ینَ َفُبِھ��َت ٱلَّ��ِذي َكَف��
  .إبراھیم علیھ السالم إثبات قیمة التوحید من خالل أسلوب الحوار

 الرس�ول ص�لى اهللا      - أس�لوب الح�وار الھ�ادئ واإلقن�اع        -وقد تمیز بھذا األس�لوب    
ق�ات م�ن أج�ل غ�رس ق�یم إس�المیة       علیھ وسلم حیث كان یتطرق ل�ھ ف�ي كثی�ر م�ن األو     

استخدام أسلوب الحوار الھ�ادئ واإلقن�اع ف�ي غ�رس     : لدى أبناء المسلمین ومثال ذلك    
ی�ا رس�ول   : ما روّي أّن فتى شابا أتى النبي صلى اهللا علیھ و سلم فقال    : قیمة العفاف 

قریب�ا  اهللا ائذن لي بالزنا فأقبل القوم علیھ فزجروه وقالوا مھ مھ فقال أدن�ھ ف�دنا من�ھ                 
ق��ال فجل��س ق��ال أتحب��ھ ألم��ك ق��ال ال واهللا جعلن��ي اهللا ف��داءك ق��ال وال الن��اس یحبون��ھ     
ألمھاتھم قال أفتحبھ البنتك قال ال واهللا یا رسول اهللا جعلني اهللا فداءك قال وال الن�اس     

                                                           

 ،.١٤١الجالد، المرجع السابق، ص : راج)  ١(
-٢٥٥خطاطب�ة، الم�دخل إل�ى ال�دعوة، ص    : لوقوف على تطبیقات دعویة لھذا األسلوب، راجع ل)  ٢(

٢٥٦. 
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قال فوضع یده علیھ وقال اللھم اغفر ذنبھ وطھر قلب�ھ وح�صن فرج�ھ فل�م     ... یحبونھ  
  .)١( یلتفت إلى شيءیكن بعد ذلك الفتى

وحیث إن أسلوب الحوار في مرحلة الطفولة متطور حسب تطور نمو الق�درات             
العقلی��ة، فیب��دأ الطف��ل ف��ي مرحل��ة الطفول��ة المبك��رة بتفكی��ر ب��سیط ال یفھ��م الحق��ائق         
المج��ردة، وتكث��ر أس��ئلتھ ویطال��ب باإلجاب��ة علیھ��ا ،ث��م یتط��ور ف��ي مرحل��ة الطفول��ة         

ی�ر أكث�ر تط�ورا، حی�ث تت�سع مدارك�ھ، بحی�ث ی�ستطیع               المتوسطة في سن التمییز بتفك    
اإلجابة عن بعض األسئلة المنطقیة الب�سیطة واس�تعمالھ لالس�تقراء بمعن�اه ال�صحیح،          
وینمو لدی�ھ التفكی�ر الناق�د إل�ى أن یتط�ور ف�ي الطفول�ة المت�أخرة، بحی�ث یالح�ظ س�عة                     

 نق��ده ف��ي ھ��ذه خیال��ھ وحب��ھ لالس��تطالع والتفكی��ر الناق��د وقدرت��ھ عل��ى التقی��یم؛ فیكث��ر  
المرحلة، ویكون قادر على المناقشة وإبداء الرأي بحسب فھمة وقدرتھ على التفسیر          

  .)٢(حسب ما لدیھ قدرات عقلیة مالئمة لمرحلتھ
فبذلك یستطیع المربي بأسلوب الحوار أن یشجع روح النق�د ال�ذاتي ف�ي األبن�اء             

ین واآلخر، والحوار مع لمراجعة أفكارھم وخبراتھم وقیمھم التي یؤمنون بھا بین الح
اآلخرین خیر معلم دائم للقیم یرافق الفرد في ك�ل مراح�ل حیات�ھ حیثم�ا یك�ون، وحی�ث                

  . إن األبناء

ــاً اس��تغالل : یق��صد بھ��ا:  التربی��ة العملی��ة أو التربی��ة بالوق��ائع واألح��داث  :ثاني

مناسبة أو واقعة أو حدث معین إلعطاء قیم�ة معین�ة، بحی�ث تتح�ول فیھ�ا الكلم�ة إل�ى                     
عمل بن�اء أو إل�ى خل�ق فاض�ل أو إل�ى تع�دیل ال�سلوك عل�ى النح�و ال�ذي یحق�ق وج�ود                           

  .)٣(اإلنسان
حی��ث إن غ��رس الق��یم باألس��لوب العمل��ي؛ أدع��ى إل��ى الفھ��م وأوق��ع ف��ي ال��نفس    
وادعى إلى ثبات األفكار والمعلومات والقیم؛ ألّن ھذا األسلوب یجع�ل م�ن العل�م ب�القیم       

  .اقفًا وأحداثًاسلوكًا حقیقیًا، ومن األفكار مو
وھناك عدة أمور إذا توافرت تضمن فاعلیة ھذا األسلوب في غ�رس الق�یم ل�دى     

  :)٤ (.األطفال تأتي االستجابة واالختیار في إطار ھذه القیمة وااللتزام بھا؛ ومنھا
 .وقوع الشخصیة في موقف ما اجتماعي أو إنساني فردي أو غیر ذلك -١
ی�ة وبكاف�ة األس�الیب الممكن�ة؛ كال�سؤال      إثارة قوى الشخصیة االنفعالیة والعقل  -٢

 .واالستنكار واالعتراض وإشعارھا أنھا تقف موقفًا یحتاج إلى معیار یضبطھ

                                                           

إسناده صحیح رجالھ ثقات رجال :" علق في ذیلھ شعیب األرنؤوط ، و٥/٢٥٦أحمد، المسند، )  ١(
 " .الصحیح

 مراحل تطور النمو العقلي في مراحل الطفولة في كتاب، ملحم، علم نفس النمو،: راجع)  ٢(
 .٢٧٧، وص٢٦٦، و ص١٣٧ص

، نقًال ع�ن عب�دالغني عب�ود، ف�ي التربی�ة اإلس�المیة دار       ١٤٢أبو العینین، المرجع السابق، ص  )  ٣(
 .١٥٧، ١م، ط١٩٧٧الفكر القاھرة، 

 .١٤٦أبو العینین، المرجع السابق، ص )  ٤(
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اإلجابة عن السؤال أو االعتراض، وإشباع الشخصیة بالحل األمثل؛ من خالل  -٣
  .تزویدھا بالقیمة المطلوبة في ھذا الموقف

 الت�ي تعم�ل عل�ى غ�رس الق�یم       ویبدو أن ھذا األسلوب إحدى الطرائ�ق التفاعلی�ة        
ل��دى األطف��ال والت��ي یكت��سبھا الطف��ل م��ن خ��الل م��شاركتھ الفاعل��ة م��ع م��ن حول��ھ م��ن   
المجتمع بحیث یتعلم الطفل القیمة من خالل مروره أو مرور غی�ره بتج�ارب وخب�رات     
تثی��ر انتباھ��ھ وتفكی��ره بحی��ث یعم��ل عل��ى مناق��شتھا وفھمھ��ا وت��صورھا ث��م اكت��سابھا     

  .ن وقعت حادثة مماثلة بعد ذلكوالعمل بمقتضاھا إ
أسلوبًا آخر  " التربیة العملیة أو بالوقائع   "ویبدو لباحثة أنھ یستفید من أسلوب       

ی���سمى أس���لوب تمثی���ل األدوار م���ن خ���الل أخ���ذ المواق���ف أو األح���داث الت���ي وردت        
وتضمنتھا القیمة والعمل على تمثیلھا على شكل أدوار من قب�ل الممثل�ین ومالحظتھ�ا                

؛ بحیث یستطیع استغالل ھذا األس�لوب فالح�ث عل�ى     )١(ن قبل المشاھدین  ومشاھدتھا م 
إن��شاء جمعی��ة الخطاب��ة أو الك��شافة أو التمثی��ل وخاص��ة ف��ي المدرس��ة لغ��رس الق��یم        

  .المطلوب تعلمھا، حیث إن ھذه األنشطة أكثر فعالیة من التلقین في العملیة التعلمیة
  :التأصیل اإلسالمي لھذا األسلوب

 استخدم ھذا األسلوب في كثیر من اآلیات القرآنی�ة لم�ا فی�ھ م�ن                والقرآن الكریم 
أثر عمیق في غرس القیم في نفوس المسلمین؛ فأسباب النزول لآلی�ات القرآنی�ة ھ�ي           
استجابة لموقف ح�صل، أو اس�تغالل مناس�بة أو واقع�ة أو ح�دث مع�ین إلعط�اء أحك�ام           

ع اإلن�سانیة الت�ي تح�دث    شرعیة وقیم معینة؛ فقد كان الرسول صلى اهللا یستغل الوق�ائ       
فیأتي بقیمة تضبط الحادثة إذا وقعت حادث�ة مماثل�ة لھ�ا بع�د ذل�ك فغ�رس الق�یم ھن�ا ال               

  .یقتصر على الحفظ والتلقین بل على الوقائع المشاھدة
ومن أمثلة ذلك عندما رأى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الغالم ال�ذي یأك�ل ف�ي                

 فاستغل الموقف لیوجھ الغالم، -ب في ذلكطبق طعام فتغوص یدیھ فیھ وال یعرف األد  
ُكْنُت ُغَالًم�ا ِف�ي َحْج�ِر َرُس�وِل اِهللا ص�لى اهللا علی�ھ         :" فیما رواه ُعَمَر ْبَن َأِبي َسَلَمَة قال      

وسلم َوَكاَنْت َی�ِدي َتِط�یُش ِف�ي ال�صَّْحَفِة َفَق�ال ِل�ي َرُس�وُل اِهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم َی�ا             
  .)٢ "( ِبَیِمیِنَك َوُكْل ِممَّا َیِلیَك َفَما َزاَلْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعُدُغَالُم َسمِّ اللََّھ َوُكْل

  اطب اث

ًإ و درا  زت ب اا  

المدرسة مؤسسة أنشأھا المجتمع بصفة خاصة عندما توسع المجال المعرفي،          
ایة أن تواصل األس�رة المح�ضن       وازدادت خبرة البشریة؛ بحیث أصبح من المتعذر للغ       

األول للطفل الطریق فیما كانت تمارس�ھ بحك�م الم�سؤولیة الت�ي حملتھ�ا؛ وھ�ي تربی�ة                    

                                                           

ج�ل الح�دیث  عن�ھ    وھذا األسلوب تمثیل األدوار تتمیز بھ المدرسة أكثر م�ن دور البی�ت ل�ذلك تؤ      )  ١(
 .عند الحدیث عن أسالیب التي تمیزت بھا المدرسة عن األسرة

البخ����اري، ال����صحیح، كت����اب ب����دء ال����وحي، ب����اب الت����سمیة عل����ى الطع����ام واألك����ل ب����الیمین،    )  ٢(
 .٧/٨٨، )٥٣٧٦(حدیث



 - ٥٧٦ -

األوالد وتعلیمھم وغرس القیم وتمثلھا في شخصیاتھم؛ ففضًال عن ازدیاد تعق�د مھ�ام              
األسرة نفسھا، وتعددھا، واتساع دائرتھا؛ فقد كان م�ن غی�ر المت�صور أن ت�تمكن م�ن        

طة المتعمقة بفیضان المعرفة اآلخ�ذ ف�ي االت�ساع والتزای�د؛ بحی�ث تق�وم بتعلیم�ھ                  اإلحا
ألوالدھا، كم�ا یج�ب، وم�ن ھن�ا ك�ان الب�د م�ن ظھ�ور المدرس�ة حت�ى تتف�رع كمؤس�سة              

  .)١(مساندة لألسرة في تربیتھم وتعلیمھم
مرحل�ة  : والمرحلة العمریة لألطفال التي تلتح�ق بھ�ذه المؤس�سة مرحلت�ان ھم�ا            

لمتوسطة؛ وتسمى في النظام التعلیمي؛ مرحلة التعلیم االبت�دائي أو المرحل�ة       الطفولة ا 
األساس��یة األول��ى، وھ��ي م��ن ال��صف األول إل��ى ال��سادس، وتمت��د لمرحل��ة الطفول��ة          
المت��أخرة، وتقاب��ل ف��ي النظ��ام التعلیم��ي؛ المرحل��ة اإلعدادی��ة أو المرحل��ة األساس��یة         

  .)٢(المتوسطة
ظم فیھا الفاعلیات، وترتب فیھا األعمال؛ حت�ى  وتظھر أھمیة المدرسة؛ بأّنھا تن  

ت��ستثیر الطف��ل للن��شاط، وتحف��زه إل��ى العم��ل، وتدفع��ھ إل��ى اختی��ار م��ا یتف��ق ومواھب��ھ، 
والمعلم في ھذا كلھ یقوم بدور المھ�يء للمح�یط الم�نظم للخب�رة الم�ساعدة للطف�ل ف�ي                 

  .)٣( واستغالل مواھبھ وقدراتھ-تحدید أھدافھ، وغایاتھ وقیمة
ن ذلك أن المدرسة لھا دور كبیر في غ�رس الق�یم ل�دى األطف�ال؛ ع�ن        ویتضح م 

طریق ھیئة متخصصة من مجموعة من األفراد بلغوا درجة مناسبة م�ن المعرف�ة ف�ي         
التخصص، ووفق مناھج ومقررات متفق علیھا، وأنظمة تقوم بضبط العمل وتوجھھ، 

زیادة كفاءة العملیة وتوفیر أقصى ما یمكن من التجھیزات األساسیة؛ التي تعین على      
  .التعلیمیة، وما تتضمنھ من قیم واتجاھات وسلوكیات

وقد تم الحدیث سابقًا عن األسالیب التي تتمیز بھ�ا األس�رة أثن�اء غرس�ھا للق�یم           
ف��ي األطف��ال، وتب��ین أن��ھ ل��یس المق��صود بھ��ذا الت��صنیف أن األس��رة ت��ستخدم ھ��ذه           

 تجی��د اس��تخدام ھ��ذه األس��الیب  األس��الیب دون المدرس��ة؛ فالمدرس��ة بتعلیمھ��ا المن��تظم 
بصورة قد تكون أدق من األسرة ألنھا تقدم بطریقة مدروسة وفق من�اھج ومق�ررات؛    
بل المقصود من ھذا؛ أّن األسرة قد تركز على استخدام األسالیب العرضیة واألسالیب             
التفاعلیة أكثر من اس�تخدامھا لألس�الیب الك�شفیة، وأن ھ�ذا األس�لوب ال ت�ستخدمھ إال                  

س��ر المثقف��ة الواعی��ة؛ وھ��ذا ال ینطب��ق عل��ى جمی��ع األس��ر والمدرس��ة أی��ضًا ت��شارك  األ
األسرة في استخدام األس�الیب ال�سابقة، ب�ل وق�د تتف�وق ف�ي بع�ض األس�الیب ك�الحوار                     

، ویعود سبب ھذا التمّیز - لكن لن یذكر ھذا األسلوب من أجل عدم التكرار     -والمناقشة
ع��ة متخص��صة م��ن المعلم��ین والم��دراء  ب��بعض األس��الیب عل��ى األس��رة؛ وج��ود مجمو 

                                                           

، ١: ٢٠٩، ط٢٠٠٧سعید إسماعیل، أص�ول التربی�ة اإلس�المیة، دار الم�سیرة، عم�ان،              : راجع)  ١(
 .بتصرف

المھی��دات، ت��سنیم ن��ور ال��دین، نظری��ة الق��یم التعلیمی��ة ف��ي الفك��ر اإلس��المي وتطبیقاتھ��ا     : انظ��ر)  ٢(
 .١٨١ -١٧٩، ص ٢٠١٦، ١التربویة، إربد، عالم الكتب الحدیث، ط

عب��د الرش��ید س��الم، طری��ق ت��دریس التربی��ة اإلس��المیة، وكال��ة المطبوع��ات، الكوی��ت،       : راج��ع)  ٣(
 . بتصرف٤٣ -٤٢، ص ٣، ط١٩٨٢
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والمرش��دین بلغ��وا درج��ة مناس��بة م��ن المعرف��ة ك��ل ف��ي تخص��صھ باإلض��افة للقواع��د     
وال��ضوابط والمن��اھج والمق��ررات الت��ي ت��ضبط عملی��ة غ��رس الق��یم بط��رق وأس��الیب      

  .ووسائل مدروسة ال تلقائیة عفویة، ومن ھذه األسالیب

  من هذه األساليب العرضية و: )١(األساليب العرضية لغرس القيم: أوالً

طریق��ة تعلیمی��ة تق��وم عل��ى تمثی��ل موق��ف یمث��ل   : "ویق��صد ب��ھ:  تمثی��ل األدوار
مشكلة محددة من قبل بعض الطلبة وبتوجی�ھ المعل�م، وخ�الل التمثی�ل ی�تقمص الطلب�ة               
الممثل��ون لشخ��صیات الموق��ف وأحداث��ھ وی��ؤدون أدوارھ��م بفاعلی��ة، ف��ي ح��ین ی��شاھد  

 المواق��ف الممثل��ة وینق��دونھا وبع��د االنتھ��اء م��ن التمثی��ل الطلب��ة اآلخ��رون ویالحظ��ون
 .)٢"(ینظم المعلم مناقشة موجھة یشارك فیھا الطلبة جمیعًا

ویع��د ھ��ذا األس��لوب م��صدرًا م��ن م��صادر الت��شویق، وع��امًال م��ن عوام��ل إث��ارة   
االھتمام للتعلم؛ حیث إّنھ یضفي على األحداث حیویة؛ فیتم خاللھ تمثیل أدوار األبطال        

مجاھ��دین، وت��شریب الق��یم اإلس��المیة أثن��اء قی��ام المتعلم��ین بھ��ذه األدوار؛ فٌیق��ّرب    وال
للمتعلم الظواھر البعیدة زمانیًا ومكانیًا، كما ویساعد في تھذیب ال�نفس، وی�دفعھا إل�ى            
المزید من الدراسة الذاتیة عن المواقف التي سیتم تمثیلھا؛ ولھذا األس�لوب خط�وات؛       

ین واختیار الدور المناسب لكل منھم ، ومن ثم التمثیل         ھي عرض النص على المتعلم    
األولي بصورة تدریبیة، وبعدھا التمثیل الفعل�ي تح�ت إش�راف المعل�م، وھ�ذا األس�لوب                 
ذو فاعلیة في تدریس األخالق والتھذیب؛ حیث یتم توظیف التمثیلیات في الحث عل�ى               

نھ��ا تحقی��ق الھ��دوء الف��ضائل والتنفی��ر م��ن الرذائ��ل؛ لم��ا یت��ضمنھ م��ن إث��ارة وج��دان م 
النف��سي، والرض��ا، والمتع��ة، والتع��اون وح��سن األداء الجی��د، والك��شف ع��ن م��شاعر      

 .)٣(المتعلمین في تمثیل المواقف الدینیة والسلوكیات الصحیحة
  : التأصیل اإلسالمي ألسلوب تمثیل األدوار

وقبل البحث عن تأصیل ھ�ذا األس�لوب؛ ال ب�ّد م�ن اإلش�ارة إل�ى أّن�ھ م�ن ش�روط                       
یب غ��رس الق��یم؛ أن تك��ون مرن��ة متفتح��ة ن��سبیة قابل��ة للتكی��ف ح��سب الظ��روف   أس��ال

واألح��وال واألزم��ان، وأن تراع��ي م��ا اس��تحدث ف��ي مج��ال ال��تعلم والتعل��یم م��ن أفك��ار      
وط��رق وم��ستحدثات ص��الحة أوج��دھا التط��ور العلم��ي، حت��ى وإن أخ��ذت م��ن خب��رات     

ًال م��ن أص��ول  الغ��رب م��ا دام أنھ��ا ال تع��ارض ن��صًا ص��ریحًا م��ن الن��صوص، أو أص��        
ال��شریعة، أو أن تعم��ل عل��ى اإلخ��الل بأھ��داف ومب��ادئ وغای��ات اإلس��الم، وم��ن ھ��ذه       

                                                           

وھنا لن یتم إعادة دراسة األسالیب العرضیة ودور المدرسة ف�ي اس�تخدامھا لغ�رس الق�یم ل�دى              )  ١(
الطلبة ؛ حتى ال تكون من باب التك�رار وس�یكتفى ف�ي الح�دیث ع�ن طریق�ة تمثی�ل األدوار؛ وذل�ك ألن          

م الحدیث عن ھ�ذه الطریق�ة التفاعلی�ة یكث�ر اس�تخدامھا ف�ي المدرس�ة أكث�ر م�ن األس�رة ب�ل وق�د ینع�د                    
 استخدامھا عند األسرة

 .١٥١الجالد، المرجع السابق، ص )  ٢(
حم��اد، ش��ریف، أس��الیب ت��دریس التربی��ة اإلس��المیة ال��شائعة الت��ي ی��ستخدمھا معلم��و التربی��ة       )  ٣(

اإلسالمیة في المرحلة األساسیة العلیا بمحافظات غ�زة ومب�ررات اس�تخدامھا، غ�زة، مجل�ة الجامع�ة              
 .٥١٦، ص٢٠٠٤، ١٢، المجلد ٢اإلسالمیة، العدد 
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األسالیب تمثیل األدوار؛ فھو مستحدث في مجال التعلم والتعلیم فإنھا مقبول�ة ش�رعاً؛              
ألنھ��ا تجم��ع ب��ین ال��صالة والمعاص��رة ، وانطبق��ت علیھ��ا ش��روط قب��ول األس��الیب م��ن    

  .المنظور اإلسالمي
من األمور االجتھادیة التي فیھا سعة، واألصل فیھا الجواز، ما لم      "لیب   فاألسا

یكن ذلك األسلوب محرمًا شرعًا؛ فال یجوز استعمال أسلوب محرمًا شرعًا لغرض ما،        
ول��و ك��ان م��شروعًا، ف��ال یج��وز اس��تخدام أس��لوب االس��تدالل باألحادی��ث الموض��وعة        

  .)١("لترھیب تارك الصالة
ب ل�م یك�ن ف�ي عھ�د الرس�ول علی�ھ ال�سالم  وم�ن بع�ده                والظاھر أن ھ�ذا األس�لو     

سائدًا؛ بحیث لم تكن تمثل األدوار عن طریق تجسید الشخصیات؛ بل السائد أنھ ال�ذي                
كان یمثل ھو األدوار عن طریق اإلنابة؛ أي ینوب شخص عن آخر في عمل�ة الموك�ل                

  ال�صحابي  إلیھ، وأن یقوم دور غیره كما كان یقوم بھ صاحبھ، وم�ن ذل�ك عن�دما ق�ام              
 رضي اهللا عنھ  بدور الرسول علیھ السالم ف�ي إمام�ة ال�صالة وم�ن            -الصدیق أبو بكر  

«  َبْیِت�ى َق�اَل   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َلمَّ�ا َدَخ�َل َرُس�وُل اللَّ�ِھ            :  )٢(ذلك
 اللَِّھ ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َرِقیٌق ِإَذا َقَرَأ َقاَلْت َفُقْلُت َیا َرُسولَ . »ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُیَصلِّ ِبالنَّاسِ    

َقاَلْت َواللَِّھ َما ِبي ِإالَّ َكَراِھَیُة َأْن َیَتَشاَءَم . اْلُقْرآَن َال َیْمِلُك َدْمَعُھ َفَلْو َأَمْرَت َغْیَر َأِبى َبْكرٍ  
 َقاَل��ْت َفَراَجْعُت��ُھ - علی��ھ وس��لمص��لى اهللا-النَّ��اُس ِب��َأوَِّل َم��ْن َیُق��وُم ِف��ى َمَق��اِم َرُس��وِل اللَّ��ِھ  

  .)٣(»ِلُیَصلِّ ِبالنَّاِس َأُبو َبْكٍر َفِإنَُّكنَّ َصَواِحُب ُیوُسَف « َمرََّتْیِن َأْو َثَالًثا َفَقاَل 
ویفھم من ذلك أن الصحابة رضوان اهللا علیھم فھموا م�ن أم�ر النب�ي ص�لى اهللا        

امة، وإصراره عل�ى ذل�ك؛ أحقیت�ھ        خاصة أن یقوم بدوره في اإلم      ألبي بكر  علیھ وسلم 
بالخالفة من بع�ده؛ ل�ذلك اخت�اروا ل�سیاستھم م�ن اخت�اره النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               

  .للصالة بھم؛ فبایعوه بالخالفة بعد وفاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم مباشرة

من األساليب التفاعلية التي تميـزت فيهـا        : األساليب التفاعلية لغرس القيم   : ثانياً

  : رسةالمد

یع��د ھ��ذا األس��لوب م��ن األس��الیب المھم��ة ف��ي غ��رس الق��یم  : اللع��ب م��ع األطف��ال
التي تجذب انتب�اه الم�تعلم وت�شوقھ       والتعلم من خالل اللعب، وھي من أفضل األسالیب       

للتعلم؛ حیث یوفر جوًا للعمل من تلقاء نفسھ، كما أّنھ أداة تعلم واكتشاف؛ بحیث یفھم 
ات والمعارف، بل وتتعدى األھمیة لتشمل مختلف نواحي العدید من المفاھیم والمعلوم

                                                           

 .، بتصرف یسیر٢٤٤ص: خطاطبة، المدخل إلى الدعوة)  ١(
ال یق��صد م��ن س��رد ھ��ذه األحادی��ث والق��صص م��ن أن ھ��ذه األس��الیب ف��ي م��شروعیتھا مالئم��ة      )  ٢(

 .لألطفال إنا المقصود منھا أن استخدامھا جائز من حیث التأصیل الشرعي لھا 
  ٢/٢٢، )٩٧٦( خالف اإلمام إذا عرض علیھ، حدیثكتاب الصالة، باب است. مسلم ، الصحیح)  ٣(
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، ویع�د اس�تخدام اللع�ب كأح�د األس�الیب التربوی�ة المعین�ة عل�ى                 )١(نمو شخ�صیة الطف�ل    
تعلم القیم وتجسیدھا في شخصیة الطفل؛ فالغایة األساسیة من اللع�ب ھ�ي الت�سلیة أو           

لعب أن یتعلم الطفل القیم   تعلم الحقائق والمفاھیم والقیم والمھارات، لكن یجب أثناء ال        
والمثل السلوكیة؛ كاالنضباط  واحترام حقوق اآلخرین والصبر واألمانة، وتقبل الربح 

  )٢(.والخسارة
  :)٣(وتظھر أھمیة اللعب في نمو الطفل وتكوین شخصیتھ من خالل اآلتي

 .یمثل الطریقة التي أعدت إلظھار استعدادات الطفل الجسمیة والعقلیة لنموھا -١
 .اسًا للتعلیم في ریاض األطفال، والمراحل األساسیة في المدرسةیعد أس -٢
یساعد على كسب العبارات الحركیة والصحیة والنفسیة والج�سمیة والع�ادات            -٣

  .الخلقیة واالجتماعیة السلیمة
ك��ان : "م��ا روّي أّن��ھ: التأص��یل اإلس��المي م��ن خ��الل لع��ب الرس��ول م��ع األطف��ال 

سن والح�سین یثب�ان عل�ى ظھ�ره، فیباع�دھما      النبي صلى اهللا علیھ وس�لم ی�صلي والح�        
دعوھم�ا، ب�أبي ھم�ا وأم�ي، م�ن أحبن�ي، فلیح�ب        : "الناس، فقال صلى اهللا علیھ وس�لم     

؛ وھذا دلیل على استعمال الرسول علیھ السالم ھذا األس�لوب ف�ي تعل�یم ق�یم                 )٤("ھذین
م الطفل مداعبة الصغار، وإرشاد الصحابة عدم توبیخ األطفال عند اللعب، وأیضًا لتعلی

  .  وتكوین شخصیتھ، وعدم ترھیبھ والتعامل معھ بقساوة

  :)٥ (األساليب الكشفية لغرس وتدريس القيم: ثالثاً

ویقصد بھا توفیر ف�رص للم�تعلم للبح�ث واالستق�صاء والك�شف ع�ن  المع�ارف               
والخبرات ذاتیًا، وتعمل على تنمیة قدراتھ العقلیة والتفكیریة؛ بحیث یصبح قادرًا على 

  .ب المعرفة ونقدھا وتوظیفھااكتسا
وتبدو فاعلیة ھذه الطریقة في إمكانی�ة توظیفھ�ا وتنمیتھ�ا ف�ي مرحل�ة الطفول�ة                 
المتأخرة كبدایة تمھیدیة؛ من أجل تطویرھ�ا عن�د انتق�ال الطف�ل إل�ى مرحل�ة المراھق�ة                   
بعد مرحلة الطفولة المت�أخرة؛ ألن ھ�ذا األس�لوب أس�لوب متط�ور ی�ستند إل�ى م�ستوى             

فكی�ر واتخ�اذ الق�رارات؛ فق�د تك�ون ھ�ذه الق�درات ض�عیفة عن�د الطف�ل ف�ي                    أعلى من الت  
                                                           

ال�صرایرة، محم�د ش�اكر، أث�ر الت�دریس باس�تخدام األلع�اب التعلیمی�ة ف�ي تنمی�ة المف�اھیم                     : انظر)  ١(
الجغرافی��ة ل��دى طلب��ة ال��صف ال��سادس ف��ي محافظ��ة الك��رك، رس��الة ماج��ستیر غی��ر من��شورة، ق��سم     

 .١٩، ص٢٠١١المناھج والتدریس،جامعة مؤتة، الكرك، 
، )سیكولوجیًا وتعلیمیًا وعملی�اً   ( الحیلة، محمد محمود، األلعاب التربویة وتقنیات انتاجھا      : انظر)  ٢(

 .٧٨-٧٧، ص١،٢٠٠٢عمان، دار المسیرة، ط
، ٢٠٠٦، ١عب��د رب��ھ، یاف��ا وائ��ل، مراح��ل النم��و، عم��ان، دار یاف��ا للن��شر والتوزی��ع، ط   : انظ��ر)  ٣(

١٨٢. 
اب األدب، باب ذكر البیان بأن محبة الحسن والحسین ابن حبان، صحیح ابن حبان، كت)  ٤(

ھو ابن أبي النجود، : إسناده حسن، عاصم:" ، علق في ذیلھ شعیب األرناؤوط٤٢٧/ ٥مقرونة، 
مقرون، واحتج بھ أصحاب السنن، وباقي رجالھ " الصحیحین"وھو حسن الحدیث، وحدیثھ في 

 ".ثقات رجال الشیخین
 .١٧٢ -١٥٤ص : یم وتعلیمھاالجالد، تعلم الق:  راجع)  ٥(
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المراحل العمریة المذكورة سابقًا، وأما في مرحل�ة المراھق�ة؛ فھ�ي تتمی�ز بأّنھ�ا فت�رة             
تمیز ونضج في القدرات  العقلیة، واطراد في النمو الذكائي، وتنمو فیھا الق�درة عل�ى         

وھ�ذا  . )١ (والقدرة على الربط بین المتغی�رات  التعلم واكتساب المھارات، والمعلومات،     
ما لم یتوفر لدى األطفال ما قبل مرحلة المراھقة؛ لذلك یستطیع المعلم اختیار أسلوب               
حل المشكالت في تعلیم الطفل في المرحلة المتأخرة من الطفول�ة اس�تخدامھا ب�صورة               

  .بسیطة تالئم قدراتھ الفكریة العقلیة البسیطة
یس االستق��صائي؛ فق��د ی��صعب عل��ى األطف��ال ف��ي المراح��ل   وأم��ا أس��لوب  الت��در

الثالثة السابقة للطفولة تعلیمھم استخدامھا لغ�رس الق�یم ل�دیھم، ل�ذا یب�دو للباحث�ة أن                  
مستوى ھذه الطریقة أعلى من قدرات األطفال العلمی�ة والعملی�ة ل�ذا فأف�ضل أن یت�رك                  

  .قیم لغیر األطفالالحدیث عنھا لمن أراد التوسع في الحدیث عن أسالیب غرس ال
ت�صور عقل�ي یت�ضمن سل�سلة م�ن الخط�وات            :" ویقصد أس�لوب ح�ل الم�شكالت      

أم��ا ".. المنظم�ة الت��ي ی��ضعھا اإلن��سان بغی�ة التوص��ل إل��ى ح��ل الم�شكلة الت��ي تواجھ��ھ   
موقف تعلیم�ي یعتم�د فی�ھ المعل�م عل�ى ع�رض             : "تعریفھ باعتباره أسلوب تدریس ھو    

 إل�ى البح�ث والتفكی�ر بخط�وات منظم�ة           موضوع الدرس بصورة م�شكلة ت�دفع الم�تعلم        
  .)٢ "(متسلسلة للتوصل إلى حل لھا

  :أهمية أسلوب حل المشكالت في غرس القيم

یتمی�ز بعنایت�ھ بتنمی�ة مھ��ارات التفكی�ر عن�د الطلب��ة، وبخاص�ة ح�ل الم��شكالت         -١
 .واتخاذ القرار، والتفكیر الناقد، وھو من المھارات األساسیة في تعلیم القیم

 مع�اني الق�یم المتعلم�ة؛ فترس�خ المف�اھیم ال�صحیحة وتع�دل              یسھم في توضیح   -٢
 .المفاھیم الخاطئة

یجعل ھذا األسلوب القضایا القیمیة جزءًا من حیاة الطلبة، وواقعھم المعاش؛             -٣
  .)٣  (وھو بذلك یعطي القیم معنى وجودھا ویجعلھا موضوعًا حیًا ال خیالیًا أو جامدًا

  :)٤ (خطوات حل المشكالت

 ویھدف إلى لفت انتباه الطلبة للمشكلة وإحساسھم بھا  : بالمشكلة الشعور: أوالً

تق�دیم الم�شكلة بالح�دیث     : وفھمھم لمضمونھا ومعناھ�ا ویحق�ق المعل�م ذل�ك م�ن خ�الل             
الشفھي عنھا وذلك بعد التأكد من انتباه الطلبة كافة، وتقدیم بعض المعلومات األولیة           

ا، وط�رح مجموع�ة م�ن األس�ئلة     التي تعین الطلبة على فھم المشكلة ووعي م�ضمونھ      
تكشف عن مدى فھم الطلبة لمحتوى المشكلة، وعرض مشھد تمثیلي یقوم بھ المعل�م       

 .أو الطلبة تثار من خاللھ المشكلة أو فیلم تلفزیوني وغیرھا

                                                           

 .٣٦٠ملحم، المرجع السابق، ص )  ١(
، ١م، ط٢٠٠٣راج��ع، زیت��ون، ح��سن ح��سین، اس��تراتیجیات الت��دریس، ع��الم الكت��ب، الق��اھرة،  )  ٢(

 .١٥٥والجالد، المرجع السابق، ص . ٣٢٧ص 
 .١٥٦الجالد، المرجع السابق، ص : راجع)  ٣(
 .١٦٣ -١٥٨، الجالد، المرجع السابق، ص ٣١٣ -٢٣٨زیتون، المرجع السابق، ص : راجع)  ٤(
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 فإن تحددت المشكلة جیدًا یمكن بسھولة السیر ف�ي بقی�ة          :تحديد المشكلة : ثانياً

ة ع�ن طری�ق ص�یاغتھا ف�ي ص�ورة إجرائی�ة قابل�ة         خطوات حلھ�ا، وی�تم تحدی�د الم�شكل        
  .للحل، إما في صورة سؤال، وإما في صورة عبارة تقریریة ھدفیة

 وی�تم جم�ع المعلوم�ات ع�ن طری�ق إج�راء                :جمع البيانات والمعلومـات   : ثالثاً

مالحظ��ات أو تج��ارب علمی��ة ع��ن طری��ق جم��ع إح��صاءات أو ع��ن طری��ق االس��تفتاء       
  .والمقابالت وغیر ذلك

 وم�ن ھن�ا تب�دأ مرحل�ة التفكی�ر ف�ي             : اقتراح الحلول المؤقتـة للمـشكلة      :رابعاً

اقت�راح أكب��ر ق�در ممك��ن م�ن الحل��ول المؤقت�ة للم��شكلة وی�تم ذل��ك ع�ن طری��ق ت��شجیع       
  .الطلبة للتفكیر الحر

 وی�تم ف�ي ھ�ذه        :المفاضلة بين الحلول المؤقتة للمشكلة واختيار الحل      : خامساً

 جی�دًا بغی�ة المفاض�لة ب�ین الحل�ول واختی�ار         الخطوة فحص كل حل ب�شكل مت�أٍن فح�صاً         
  .الحلول المناسبة وفق معاییر مضبوطة/ الحل

 یتم اختبار مدى صحة الح�ل ع�ن طری�ق وض�عھ             :تجريب الحل وتنفيذه  : سادساً

  .موضع التجریب والتنفیذ حتى یمكن التعرف على مدى قدرتھ على حل المشكلة

فاعلی�ة الح�ل المعتم�د للم�شكلة         ویتم ھن�ا الحك�م عل�ى م�دى           :تقويم الحل : سابعا

  .القیمیة المطروحة
ویمكن تطبیق ھذه الخطوات العلمیة عندما یری�د المعل�م أن یح�ل م�شكلة قیمی�ة                 
عند الطالب؛ فیتبع ھذه الخطوات المتدرجة؛ بغیة تدریب طالبھ على القدرة عل�ى ح�ل              

ط�رح  " لمشكالتھم، التي تتعل�ق ب�القیم س�واء أكان�ت ق�یم إیجابی�ة أو س�لبیة؛ م�ن خ�ال             
ق��ضیة واقعی��ة تثی��ر اھتم��ام المتعلم��ین، وت��دفعھم نح��و البح��ث ع��ن حلھ��ا ویك��ون دور   
المعلم فیھ توجیھ وإرشاد؛ حیث ت�وجھھم إل�ى جم�ع المعلوم�ات م�ن م�صادر مختلف�ة؛                
مم���ا ینم���ي ل���دیھم التفكی���ر ومھ���ارات تنظ���یم المعلوم���ات وتبویبھ���ا، والق���درة عل���ى      

  ).١(االستنتاج، ثم الحصول على الحل

  :تأصيل اإلسالمي ألسلوب حل المشكالت ال

 المعلوم أن أحكام اإلسالم ترتبط بحیاة المسلمین جمیع�ًا؛ مم�ا ی�شجع المتعلم�ین عل�ى         
إیجاد الحلول للمواقف بأنفسھم انطالقًا من المبدأ الذي یھ�دف إل�ى ت�شجیع المتعلم�ین                

، )٢(شاطعلى ممارسة البحث والتنقی�ب والت�ساؤل واالستق�صاء، وال�ذي تمث�ل قم�ة الن�                

                                                           

 .٥١٣حماد، شریف، أسالیب تدریس التربیة ص)  ١(
  .٥١٣حماد، شریف، أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة، ص)  ٢(
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واألصل في األحكام اإلباحة ما لم یرد نص یخالف ذل�ك، واآلی�ات القرآنی�ة الت�ي ت�دعو        

 ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الْأَرِض ِفي ِسريوا قُلْ﴿ :إلى البحث كثیرة منھا قولھ تع�الى      

نِشئُ اللَّـهأَةَ يشةَ النِإنَّ الْآِخر لَى اللَّـهكُلِّ ع ٍءشي وھ�ذه  )٢٠العنكب�وت،  (  ﴾قَِدير ،

دعوة من اهللا تعالى للناس السیر في األرض والبحث فیھا للوصول إل�ى ق�درة الخ�الق       
   .في خلق المخلوقات ومن ھنا دلیل على جواز استخدام أسلوب حل المشكالت

ھذه بعض أھم األسالیب التي عملت الباحثة على جمعھا ودراستھا وال یعن�ي ھ�ذا أن�ھ         
یوجد غیرھا بل أسالیب غرس القیم متنوعة ومتعددة حسب قدرة المربي ومھارتھ          ال  

ومناسبتھا للظروف وأحوال األبن�اء وأعم�ارھم ولك�ن ال�ذي ب�دا ل�ي أن ھ�ذه األس�الیب               
  .ھي أھمھا وأكثرھا شھرة بین الناس

وبناء على ما درس سابقا ال بد من تقديم النصائح اآلتية لآلباء واألمهات التي              

  :راعاتها في عملية التربية وغرس القيم لدى أبنائهم ومنهايجب م

 اس��تخدام األس��لوب المناس��ب للمرحل��ة المناس��بة م��ن العم��ر، واالبتع��اد ع��ن    :أوالً

األسالیب الخاطئة الت�ي تف�سد التربی�ة ال�صحیحة وتعیقھ�ا؛ كالق�سوة المفرط�ة وال�شدة                  
لمفسد والحمایة المفرط�ة،  وإنزال العقاب بھ بصورة مستمرة، التسلط الدائم، التدلیل ا      

  .التذبذب في المعاملة غیر المتزنة، التفرقة في معاملة األبناء، اإلھمال وغیر ذلك

 ع�دم إھم�ال أس�لوب التلق�ین حی�ث إن�ھ یلع�ب دورا ب�ارزا ف�ي تك�وین أفك�ار                          :ثانياً

دینیة لدى األطفال ف�ي كاف�ة مراح�ل الطفول�ة، بحی�ث ق�د ت�شكل أفك�ار شخ�صیة الطف�ل                  
  .وتحدد سلوكھ

 من األسالیب النافعة في عملیة التربیة وغرس القیم؛ تعلیم األبناء العبادات :ثالثاً

بوس��اطة تق��دیم نم��اذج الق��دوة الح��سنة لھ��م واللج��وء إل��ى أس��لوب الث��واب والتحفی��ز       
  .المادي والمعنوي وال یلجأ إلى العقاب إال بعد استنفاذ جمیع أسالیب الثواب

 األس�الیب ھ�و؛ ال�سعي وراء إدراك الطف�ل              الھ�دف م�ن وراء دراس�ة ھ�ذه          :رابعاً

لقواع��د ال��سلوك بحی��ث تح��ل بالت��درج المع��اییر الداخلی��ة كالمعتق��دات والمب��ادئ والق��یم  
التي یؤمن بھا الطف�ل مح�ل الطاع�ة للمطال�ب الخارجی�ة م�ن قب�ل الوال�دین؛ وذل�ك ألن                       

لطف�ل،  التنشئة االجتماعی�ة تلع�ب دورا ھام�ا ف�ي نم�و  ال�ضمیر ال�دیني ال�داخلي ل�دى ا                     
  . والذي یحرك سلوكیاتھ نحو الخیر والصواب

 عند تعدیل السلوك بسلوك آخر مبني على القیم التربویة اإلسالمیة ال بد             :خامساً

من االستعانة باهللا تع�الى، والتحل�ي بال�صبر م�ن قب�ل الوال�دین وع�دم ال�شعور بالی�أس                  
 لیس بقلیل؛ ل�ذا ال ب�د   والمطالبة بالنتائج السریعة، ألن عملیة التربیة تحتاج إلى وقت       
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م��ن اللج��وء إل��ى المتخص��صین م��ن الترب��ویین لالست��شارة ف��ي األس��الیب ال��صحیحة         
  .والمالئمة للمرحلة العمریة وكیفیة استخدامھا

 یالحظ من الواقع أن الضغوطات االجتماعیة تولد لدى الطف�ل األم�راض            : سادساً

 والقلق، مما یك�ون ذل�ك   العصبیة التي تؤدي إلى شعوره بالخوف وعدم األمن النفسي   
عائق للنمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتم�اعي وال�دیني واألخالق�ي؛ ل�ذا یتح�تم               
عل��ى الوال��دین إش��باع الحاج��ات النف��سیة للطف��ل المتعلق��ة بالح��ب واألم��ن واالحت��رام        
وتقدیر الذات والسیطرة عل�ى انفع�االتھم وض�بطھا، واس�تخدام األس�الیب النافع�ة الت�ي               

؛ فكما أن للوالدین دور كبیر في غرس القیم لدى األطفال وتنمی�ة م�واھبھم        تحقق ذلك 
  .ونمو بشكل سلیم، فقد یكونا أیضا سببا في إعاقة نموھم

إش��راك األبن��اء ف��ي األن��شطة الدینی��ة واالجتماعی��ة المتنوع��ة والمالئم��ة     : س��ابعًا
اء، وی�ساعد   للمرحلة التي یمر بھا الطفل؛ كأسلوب فعال یرسخ القیم ف�ي نف�وس األبن�              

  .على تنمیة السلوك المرغوب فیھم
ال بد من التكامل بین دور األسرة ودور مؤسسة المدرسة في غرس القیم         : ثامنًا

ل��دى األطف��ال وال یك��ون ذل��ك إال م��ن خ��الل الم��شاركة ب��ین المؤس��ستین ف��ي مت��ابعتھم    
وإب��داء ال��صیحة فیم��ا ینھم��ا، وذل��ك م��ن خ��الل عق��د مج��الس اآلب��اء واألمھ��ات داخ��ل      
المدرسة وعرض المشكالت التي تواجھ األبن�اء أو الط�الب م�ن قب�ل الط�رفین والعم�ل         
عل��ى البح��ث ع��ن الحل��ول المناس��بة لھ��ا بكاف��ة الط��رق واألس��الیب والوس��ائل المتاح��ة    

  .  والقادرة على حلھا
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  الخاتمة

  :وتضمنت اآلتي: النتائج: أوالً

عنویة التي یستخدمھا المربي  الطرائق الم : أسالیب غرس القیم لدى األطفال ھي     : أوًال
أو المعلم لغرس ما یتبناه من مجموعة من القیم، بحیث یعمل على تثبیتھا في األطفال 
عقلی��ًا ووج��دانیًا وس��لوكیًا بھ��دف الوص��ول بالطف��ل إل��ى م��ستوى التبن��ي ال��ذاتي للق��یم    

  ..والوسم بالقیمة
رض ف��ي غایتھ��ا لألس��الیب ش��روط؛ أھمھ��ا أن تك��ون ف��ي أص��لھا مباح��ة وال تع��ا: ثانی��ًا

مقاصد ال�شریعة اإلس�المیة؛ فالب�د م�ن التكام�ل ب�ین األس�الیب والغای�ات العظم�ى الت�ي               
  .تسعى األسالیب لتحقیقھا وغایة القیم اإلسالمیة؛ لتحقیق طاعة اهللا

دور المرب��ي ف��ي غ��رس الق��یم اختی��ار القیم��ة، واألس��لوب المناس��ب للمرحل��ة        : ثالث��ًا
ث��الث مراح��ل؛ الطفول��ة المبك��رة، والمتوس��طة،   العمری��ة الت��ي یم��ر بھ��ا الطف��ل وھ��ي    

  والمتأخرة
األس��الیب العرض��یة، كالق��دوة، والق��صة،  : األس��الیب الت��ي تمی��زت بھ��ا األس��رة  : رابع��ًا

  .الموعظة،  واألسالیب التفاعلیة، كالحوار، التربیة العملیة 
ر في طریقة تمثیل األدوا: األسالیب التي تمیزت بھا المدرسة أكثر من غیرھا       : خامسًا

األس��الیب العرض��یة، واللع��ب م��ع األطف��ال ف��ي الط��رق التفاعلی��ة؛ وح��ل الم��شكالت ف��ي  
  .األسالیب الكشفیة

  :التوصیات: ثانیًا
أن تعمل األسرة على مشروع یدعو إلى بلورة رسالة مستقبلیة أسریة من خالل : أوًال

ل ف��ي إجماعھ��ا عل��ى م��ا یری��دون أن یكون��وا وم��ا یری��دون أن یعمل��وا لبن��اء حی��اة أف��ض 
  . ضوء القیم التي یؤمنون بھا بكافة الوسائل واألسالیب المتاحة لھم

إنشاء مؤسسات خاصة باألسرة كمؤسسات رعایة األسرة أو مؤس�سات غ�رس            : ثانیًا
تكون وظیفتھا اإلعداد المستمر إلقامة دورات وندوات ونشرات تثقیفیة لآلباء           " القیم

س��رة وأث��ر ذل��ك ف��ي شخ��صیات األبن��اء     واألمھ��ات؛ لتع��ریفھم ب��القیم الم��ؤثرة ف��ي األ   
وس��لوكھم الم��ستقبلي، وتع��ریفھم باألس��الیب الناجح��ة لتحقی��ق ذل��ك وتح��ذیرھم م��ن         

  .األسالیب الخاطئة
االھتمام بالمناھج الدراسیة المتعلق�ة بالموض�وعات القیمی�ة، وتط�ویر األس�الیب          : ثالثًا

منة بأس�الیب تالئ�م     التي تسعى لتحقیقھا؛ بحیث یستطیع المعلم استخراج الق�یم المت�ض          
  .قدرات الطالب العقلیة والوجدانیة والسلوكیة والعمل على تقویمھا بعد ذلك

إع��داد المعلم��ین ورف��ع كفای��اتھم، ومھ��اراتھم التعلیمی��ة التدری��سیة، وتع��ریفھم   : رابع��ًا
األسالیب والوسائل الالزمة لغرس القیم لدى الطالب من خالل عق�د ال�دورات الخاص�ة     

  .بالمعلمین
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  :والمراجع المصادر سفهر

ش��عیب األرن��اؤوط، الق��اھرة، مؤس��سة قرطب��ة،  : أحم��د ب��ن حنب��ل، الم��سند، تحقی��ق  -
 .ت.ط، د.د

 .١، ط٢٠٠٧إسماعیل، سعید، أصول التربیة اإلسالمیة، دار المسیرة، عمان،  -

إسماعیل، فائزة عبداهللا قحطان؛ خوالدة، محمد محمود، الق�یم التربوی�ة الممارس�ة         -
تعز في الجمھوریة الیمنیة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة وأصول       لدى طالبات جامعة    

 .٢٠٠٢التربیة، جامعة الیرموك، 

 .١٩٨٧، ١البخاري، محمد، الجامع الصحیح، القاھرة، دار الشعب، ط -

سعدالدین، أحمد، األسالیب التربویة في غ�رس الق�یم العقدی�ة ل�دى الطف�ل              , بدارنة   -
كلی��ة التربی��ة، جامع��ة الیرم��وك، إرب��د،   الم��سلم، رس��الة ماج��ستیر غی��ر من��شورة،   

 .١٩٩٤األردن، 

محف��وظ ال��رحمن زی��ن اهللا ،   : الب��زار، أحم��د ب��ن عم��رو، م��سند الب��زار، تحقی��ق     - -
وع��ادل ب��ن سعد،وص��بري عب��د الخ��الق ال��شافعي، المدین��ة المن��ورة، مكتب��ة العل��وم   

  .١، ط٢٠٠٩م ، وانتھت ١٩٨٨والحكم، بدأت 

لكب���رى، الھن���د، مجل���س دائ���رة المع���ارف  البیھق���ي، أحم���د ب���ن الح���سین، ال���سنن ا  -
  .١٣٤٤، ١النظامیة، ط

، ١البغ���ا، م���صطفى دی���ب، أص���ول الفق���ھ اإلس���المي، دم���شق، دار الم���صطفى، ط      -
٢٠٠٤.  

الواق�ع والم�ستقبل، الری�اض، دار       /بنجر، آمنة أرشد، أصول تربی�ة الطف�ل الم�سلم            -
 .٢٠٠٠، ١الزھراء للنشر والتوزیع، ط

لوجیة التن���شة االجتماعی���ة، عم���ان، دار  أب���و ج���ادو، ص���الح محم���د عل���ي، س���یكو   -
  .٢٠٠٠، ٢المسیرة، ط

 .١، ط٢٠٠٧الجالد، ماجد زكي، تعلم القیم وتعلیمھا، دار المسیرة، عمان،  -

شعیب األرناؤوط، بی�روت، مؤس�سة      : ابن حبان، محمد، صحیح ابن حبان، تحقیق       -
 .ت.ط، د.الرسالة، د

تواف��ق ب��ین قیم��ھ وق��یم   أب��و حط��ب، ف��ؤاد، العالق��ة ب��ین أس��لوب المعل��م ودرج��ة ال     -
 .١٩٧٤، ١١، المجلد ١تالمیذه، المجلة االجتماعیة القومیة، القاھرة، العدد 

حماد، شریف، أسالیب تدریس التربیة اإلس�المیة ال�شائعة الت�ي ی�ستخدمھا معلم�و                -
التربی���ة اإلس���المیة ف���ي المرحل���ة األساس���یة العلی���ا بمحافظ���ات غ���زة ومب���ررات        

  ٢٠٠٤، ١٢، المجلد ٢ اإلسالمیة، العدد استخدامھا، غزة، مجلة الجامعة

م، دار .حمدان، محمد زیاد، ترشید التدریس بنظری�ات ومراح�ل النم�و اإلن�ساني، د          -
  .٢٠٠٠ط، .التربیة الحدیثة، د
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/ حمدان، محمد زیاد، سیكولوجیة نمو وتربیة األبناء، أس�الیب التعام�ل م�ع األبن�اء        -
 .٢٠٠١ط، .م، دار التربیة الحدیثة، د.التالمیذ، د

س��یكولوجیًا وتعلیمی��ًا ( الحیل��ة، محم��د محم��ود، األلع��اب التربوی��ة وتقنی��ات انتاجھ��ا  -
 .٢٠٠٢، عمان، دار المسیرة، )وعملیًا

 .٢٠١٦ ، ١خطاطبة، عدنان، المدخل إلى الدعوة، إربد، عالم الكتب الحدیث،ط -

الدایل، عبد اهللا بن سلیمان، أحك�ام ال�صبي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، رس�الة ماج�ستیر                    -
ن��شورة، كلی��ة ال��شریعة، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة، الری��اض،       م

 . ھـ١٤٠٥السعودیة، 

 .ط.م، د١٩٨٣الرازي، مختار الصحاح، دار الھالل، لبنان،  -

زیتون، حسن حسین، استراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم،  -
 .١، ط٢٠٠٣دار الكتب، القاھرة، 

م، . ، د ١٩٨٤ في العملیة التربویة، مؤس�سة الخل�یج العرب�ي،           زاھر، ضیاء، القیم   -
  .ط.ت، د.د

س���الم، عب���د الرش���ید عب���د العزی���ز، ط���رق ت���دریس التربی���ة اإلس���المیة، وكال���ة           -
 .٣، ط١٩٨٢المطبوعات، الكویت، 

 .١م، ط١٩٧١السرباصي، أحمد، أخالق القرآن الكریم، دار الرائد، بیروت،  -

م الرحمن في تفسیر كالم المنان، القاھرة، دار     السعدي، عبد الرحمن، تیسیر الكری     -
 .ط.، د٢٠٠٣الحدیث، 

 عب��د الحمی��د، ج��ابر، س��یكولوجیة الف��روق الفردی��ة، الق��اھرة، دار ;ال��شیخ، یوس��ف -
  .ط.، د١٩٦٩المعارف، 

ال��صرایرة، محم��د ش��اكر، أث��ر الت��دریس باس��تخدام األلع��اب التعلیمی��ة ف��ي تنمی��ة          -
لسادس في محافظة الكرك، رسالة ماجستیر      المفاھیم الجغرافیة لدى طلبة الصف ا     

 .٢٠١١غیر منشورة، قسم المناھج والتدریس، جامعة مؤتة، الكرك، 

ال���شرایري، س���وزان نبی���ل، المنظوم���ة القیمی���ة ف���ي س���ورة اإلس���راء وتطبیقاتھ���ا    -
األسریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة، قسم الدراسات اإلسالمیة، 

  .٢٠١٢األردن، جامعة الیرموك، إربد، 

الشریفین، عماد عبد اهللا، نحو بناء نظری�ة إس�المیة ف�ي النم�و اإلس�المي، عم�ان،                -
 .٢٠٠٩، ١دار عمار الدین للنشر، ط

الطب��ري، محم��د ب��ن جری��ر، ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن، بی��روت، دار الكت��ب      -
 .١٩٩٢، ١العلمیة، ط

 .٧٢بیة، قطر، العددالعادلي، فاروق محمد، التربیة وغرس القیم، مجلة التر -

  .٢٠٠٦، ١عبد ربھ، یافا وائل، مراحل النمو، عمان، دار یافا للنشر والتوزیع، ط -
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ع���امر، عب���داللطیف محم���د، الق���رآن والق���یم اإلن���سانیة، مكتب���ة وھب���ة، الق���اھرة،      -
 .١م، ط١٩٩٨

عباس، عالء صاحب، نح�و رؤی�ة فل�سفیة تربوی�ة للق�یم ف�ي ض�وء الق�رآن الك�ریم                      -
 .٢٠١١، ١الع العلي، دار غیداء للنشر والتوزیع، طوالسنة النبویة، ت

آل عرع��ور، ع��دنان محم��د، م��نھج ال��دعوة اإلس��المیة ف��ي ض��وء الكت��اب وال��سنة،    -
  .٢٠١١، ٢عمان، جمعیة الكتاب والسنة، ط

عمر الشیباني إعداد المعلم في تطبیق منھج التربیة اإلسالمیة، في م�ؤتمر بح�وث      -
  ١٤٠٠ -١٣٩٩خبراء التربیة اإلسالمیة، مكة، 

العم��ري، عطی��ة، الق��یم وط��رق تعلمھ��ا وتعلیمھ��ا، دراس��ة مقدم��ة إل��ى م��ؤتمر كلی��ة  -
التربیة والفنون، المؤتمر بعنوان القیم والتربیة في عالم متغیر، جامعة الیرم�وك،            

  .١٩٩٩/ ٢٩ -٢٧إربد، األردن، 

ة، أب��و العین��ین، الق��یم اإلس��المیة والتربی��ة، مكتب��ة إب��راھیم حلب��ي، المدین��ة المن��ور    -
 .١ه، ط١٤٠٨

 .د.م، ط١٩٧٧الفیومي، المصباح المنیر، بیروت، مكتبة لبنان،  -

 .م٢٠٠٣، ٣٢  قطب، سید، في ظالل القرآن، مصر، دار الشروق، ط -

القیسي، مروان، سلم القیم اإلنسانیة من منظور إسالمي، دراسات علوم ال�شریعة          -
 .٢٠٠٤، ٢، العدد ٣١والقانون، المجلد 

 ال��صغیر ب��ین أھلی��ة الوج��وب وأھلی��ة األداء، قط��ر، دار    الكبی��سي، محم��ود مجی��د،  -
  .١٩٨٣إحیاء التراث، 

 .١م، ط٢٠٠٥الكیالني، ماجد، ثقافة األسرة المعاصرة، دبي ، دار القلم ،  -

مرس���ي، محم���د س���عید، ف���ن تربی���ة األوالد ف���ي اإلس���الم، دار التوزی���ع، الق���اھرة،     -
 .٢م، ط٢٠٠٤

المیة، م���صر، مرك���ز اإلع���الم  مرع���ي، ال���سید محم���ود، تكنولوجی���ا ال���دعوة اإلس���   -
  .٢٠٠٩، ١اإلسالمي، ط

 .د.ت، ط.مصطفى، إبراھیم، وآخرون ، المعجم الوسیط، دار الدعوة، اسطنبول، د -

 .ت.ط، د.مسلم بن الحجاج، الصحیح، بیروت، دار الجیل، د -

مقابل��ة، عبی��ر ض��یف اهللا، الق��یم اإلس��المیة المت��ضمنة ف��ي كت��ب التربی��ة اإلس��المیة   -
رس��الة ماج���ستیر غی���ر  ( ن المرحل��ة األساس���یة ف���ي األردن،  لل��صفوف األول���ى م��� 

، كلیة الشریعة، والدراسات اإلسالمیة، قسم الدراسات اإلسالمیة، جامعة )منشورة
 .٢٠٠٩الیرموك، 

 .١م، ط٢٠٠٤ملحم، سامي محمد، علم نفس النمو، دار الفكر، عمان،  -

 . ١٢/٤٩٦، ت.ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، د -



 - ٥٨٨ -

المھیدات، تسنیم نور الدین، نظریة القیم التعلیمیة في الفكر اإلسالمي وتطبیقاتھ�ا             -
 .٢٠١٦، ١التربویة، إربد، عالم الكتب الحدیث، ط

الناشف، عبد الملك، القیم وطرق تعلمھا وتعلیمھا، عمان، دائرة التربیة والتعلیم ،  -
 .١٩٨١وكالة الغوث، 

ش�د ف�ي عل�م ال�نفس االجتم�اعي، ج�دة، دار ال�شروق،               الھاشمي، عبد الحمی�د، المر     -
 .١٩٨٩، ٢ط

م، ١٩٨١الھاش��مي، عبدالحمی��د، الرس��ول العرب��ي المرب��ي، دار الثقاف��ة، دم��شق،     -
 .١ط

ھن��دي، ص��الح ذی��اب، الرحل��ة ف��ي طل��ب العل��م ف��ي اإلس��الم وتطبیقاتھ��ا التربوی��ة          -
 ٣٨، المجّلد  المعاصرة، بحث منشور، دراسات، العلوم التربویة، الجامعة األردنیة       

 .٢٠١١ ،١،العدد 

 .ط.ت، د.یالجن، مقداد، التربیة األخالقیة اإلسالمیة، دار عالم الكتب، الریاض، د -

وزارة األوق��اف وال��شؤون اإلس��المیة، الموس��وعة الفقھی��ة، الكوی��ت، مط��ابع دار       -
 .١٩٩٢، ٢الصفوة، ط

 




