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 مقدمة

نمط من أنماط التربیة التي تالئم أوضاعھ االقتصادیة بمجتمع من المجتمعات اإلنسانیة  یتمیز كل

من واقع  نابعةتستطیع تحقیق أھدافھا ما لم تكن  وبالتالي فان التربیة ال واالجتماعیة والسیاسیة

المجتمع ، والمجتمع اإلسالمي یتمیز عن غیره من المجتمعات بأنھ مجتمع یقوم على عقیدة 

رو في ذلك فھي وال غ منظمة لسلوك اإلنسان مع خالقھ وسلوكھ مع نفسھ وغیره من أبناء جنسھ

 – صلى هللا علیھ وسلم–رآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ، فالرسول تربیة نابعة من قیم الق

ما أنشأ بأخالقھ ومعاملتھ أسلوبا لتربیة الناس على فضائل اإلسالم وبالتالي إنفي دعوتھ إلى هللا 

 صلى هللا علیھ وسلم–ن الحدیث عن التربیة اإلسالمیة منطلق بالضرورة من سیرة الرسول إف

 وجاھدوا في هللا حق جھاده حملوا  الرسالة إلى أمتھ من بعده الذین حملوا في تربیة أصحابھ –

األجیال عبر العصور بالشفاه و التواتر حتى ھا إلى ن إیافي صدورھم أسمى وأقدس آیاتھ مبلغی

ن ھذا الكتاب الرباني الذي حوى أنبل تربیة أوالشك یتم التمكین للقرآن و اإلسالم في األرض 

اإلنسان الصالح الكامل والمتكامل من جمیع جوانبھ الجسمیة والعقلیة والروحیة یسعى إلى تنشئة 

یرتضیھا المجتمع الذي یعیش وإعداده لیكون مواطنا صالحا یعیش في كنف قیم یرتضیھا الدین و

الجانب النظري الذي نعده توطئة لموضوع دراستنا بجانبیھ ھذا نحاول تقدیم عرض فیھ، وعلى 

دم في الجانب المیداني وتوضیحھ أكثر حیث قسمنا الجانب النظري إلى أربعة خلفیة لشرح ما یق

الفصل األول وخصصناه لموضوع الدراسة وفیھ سنتطرق إلشكالیة البحث واھم  فصول

المدرسة القرآنیة ، , رالدو( كما سنقوم بتحدید المفاھیم الرئیسیة وھي فیھ التساؤالت الواردة 

أیضا سنتعرض لبعض الدراسات المشابھة لموضوع بحثنا ، ) التلمیذ  ، القیم ، الكتاب ، التنمیة

حول الخصائص االجتماعیة للمدرسة القرآنیة في  أما الفصل الثاني فقد خصصناه لعرض

المجتمع الجزائري سنتحدث فیھ عن األھمیة واألھداف والفوائد ، أما في الفصل الثالث 

أھمیة القیم في ة وفي الفصل الرابع سنتطرق إلى فسنتحدث عن الدور التربوي للمدرسة القرآنی

، حیث ركزنا على أھم الجوانب المتعلقة بمفھوم القیم االجتماعیة وھو  تنظیم المجتمع اإلسالمي

آخر فصل في الجانب النظري ، أما الجانب المیداني فقد ضمناه فصلین الفصل الخامس ویتعلق 

ث اشتمل على المقاربة النظریة ، ثم فرضیات باإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة حی

الدراسة ومجاالتھا وعینة الدراسة ومنھج الدراسة وأدوات الدراسة ، ثم الفصل السادس واألخیر 

 ثم االستمارة وتحلیلھا بدءا من تحلیل المقابلة من الجانب المیداني وفیھ ثم عرض للبیانات



 
 

ءا على ما یة اتبعناھا بالتحلیل والمناقشة بناول اإلحصائوتفریغ المعطیات للفرضیات في الجدا

تقدم لنتوصل إلى أفضل التفسیرات ثم نتوصل إلى استخالص النتائج العامة من خالل الدراسات 

المیدانیة لنختم دراستنا المتواضعة بأھم االقتراحات والتوصیات التي نراھا محال للمتابعة 

  . واالجتھاد
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    الدراسة ةإشكالی : أوال 

ي الفكر اإلنساني، كما أنھ نقل العقل البشري نقلة كان القرآن الكریم وال یزال فتحا متجددا ف  
وكسر جمود الجھل وأیقظ روح التأمل واإلبداع ،ھائلة إلى التدبر في الحیاة وفي الكون ،نوعیة 

ى و فكان ھذا المنھاج الرباني دلیال لھدایة البشریة وتمكینھا من العیش السعید في الدارین األول
ارة اإلسالمیة و في عصورھا الذھبیة السابقة إال تأكیدا على وما نجده في تاریخ الحض ،ةاآلخر

فجاءت نتائجھا عملیة  ،نجاعة ھذا المنھج وھذه التربیة الخالصة المرتبطة با  والخلق القویم
حیث دفعت الحیاة إلى التقدم وأفاضت البشریة من العلم و المعرفة، إال أن التربیة في عصرنا 

بعدما ضعف اتصالھا بالقران الكریم فأصابھا الوھن   ،لتقھقر الكثیرالحدیث نالھا من الضعف و ا
في تقلید ما یردھا من المجتمعات األخرى من ثقافات وفكر غیر  تأرجحو االضطراب، وبقیت ت

(( متجانس، دون دراسة أو وعي لمخلفاتھا وأثارھا على المجتمع وقیمھ التي اتصفت بالسلبیة 
في اإلنسان  ،بدني ،مادي :ھا لقضایا المجتمع التربویة بین ما ھولكونھا لم تربط أثناء معالجت

 المعرفة وتجاھلت الجانب الروحي غیر المادي الذي ینتمي إلى عالم الغیب، فلما أھملت مصدر
أجیاال متعاقبة من البشر ممن أحسنوا الظن بتلك العلوم  بالغیب، أال وھو الوحي، ضلت فأضلت

((1   .  

لمتعلمین على فھم العالم وفھم أنفسھم وتنمیة مدركاتھم حول ما یحیط بھم مساعدة اتعتبر  و  
التربیة في إطار منظومي شمولي  سأسا ومن أجلھا، داخل مجتمعھم و الحیاة التي تواجدوا فیھا

و األخالق الفاضلة و العلم الصحیح ، والعمل الصالح ، ھذه  ،یقوم على الربط بین اإلیمان
عات عامة، و اإلسالمیة منھا على الخصوص، حیاة ملؤھا التعاون و القوة الرباعیة تؤمن للمجتم

  .و السعادة

وفي التاریخ اإلسالمي حقائق تقیم الحجة على أن المھابة الحضاریة لیست ھبة وال ھي نتیجة 
وھي ،رسالة السماء في األرض  قحیاة التي تحقي اتجاھات بانیة للبل سعي دؤوب ف ،الترف

  .حداثا في التربیةالتي تستدعي است

  

     

                                                             
  .   40، ص 1996، قربص ،  80، جملة املسلم املعاصر، العددمنهج التوجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعيةإبراهيم عبد الرمحن رجب ،  - 1
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ÇÊÒÐÈ 
1.  

وعلى ضوء ھذه اآلیة فالدین اإلسالمي یدعو إلى اإلیمان والتقوى ، و التربیة اإلسالمیة تنمي 
  . التقوى،و التقوى تزید من العلم 

q#):تعالىقال  à)̈?$#ur ©!$# ( ãN à6 ßJ Ïk=yèãÉ ur ª!$# 3 ª!$#ur Èe@à6 Î/ >ä óÓx« ÒOäÎ=tæ ÇËÑËÈ  2 .  

وتضمن لھ  ،وتعد المنظومة القیمیة للمجتمع أھم وسیلة لحمایتھ من التشتت و االندثار( ( 
تعلیم معلومات ، وإنما ھي  مجرد االستمراریة دون فوضى ودون وصي و التربیة لیست

بالدرجة األولى عملیة تنمیة بشریة ، وكیف یمكن لنا أن نطمئن على تنمیة بشریة سلیمة إذا 
    .  3))لموجھ أو إذا افتقدنا بنیة متماسكة من القیم السویة افتقدنا الشراع ا

و نحن كمسلمین  ،هللا سبحانھ وتعالى أن تعددت المجتمعات وتعددت مصادر قیمھم ومن حكمة
  .و الدین اإلسالمي عامة _ القرآن الكریم _ كان مرجع قیمنا إلھي المصدر 

الوطنیة و الجمالیة عبر أسالفنا إلى أن وصل  و لقد تواتر توارث ھذه القیم الدینیة و الخلقیة و
عصر النبي صلى هللا  علیھ ینیة الطابع ،بدءا من المسجد في و عبر آلیات ومؤسسات د،إلینا 

إلى المدارس القرآنیة ،إلى الكتاب في زمن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ،وسلم و الصحابة 
ذه الكتاتیب و المدارس أكثر انتشارا في حیث نجد ھ،المتواجدة الیوم في مختلف ربوع الوطن 

  .ھار وتطور وانتشاروقد مرت ھي األخرى بمراحل ازد ،التجمعات السكنیة و األحیاء الشعبیة

حیث كانت رافدا من روافد  العلم و  ،وكانت جد فاعلة خاصة في زمن االستعمار الفرنسي
و حافظت على لغتھ  ،وحدیثاالمعرفة التي أسھمت في حمایة وصقل المجتمع الجزائري قدیما 

  كما أن ھذا النوع ،وھویتھ وقیمھ العربیة اإلسالمیة 

  

  

  

                                                             
  . 197سورة البقرة أية  - 1
  .282السورة البقرة،أية  - 2
   . 18، ص 1995ت، الكويت ،.، عامل املعرفة دبوية فلسفات تر مسري إمساعيل علي ،  -3
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إذ لم  ،وھذا النوع من المدارس یعتبر إرثا حضاریا للجزائر_ التعلیم القرآني  _ من التعلیم 
ویصبح مجرد تاریخ، خاصة بعد أن عرف ھذا التعلیم تراجعا كبیرا من حیث  ھ الباقیةتندثر فلول

للتطور و  ،رواده و ضعف المتخصصین إلى التدریس فیھ وعدم مواكبتھم للطرق الحدیثةقلة 
حیث عرف الكتاب و المدارس القرآنیة منافسة شدیدة من قبل التقني و العلمي المعاصر، 

باإلضافة ،، ودور ریاض األطفال  الوسائل التعلیمیة األخرى كالفضائیات و الشبكة العنكبوتیة
كما أن العمل في مجال التعلیم القرآني ،خاصة ، مما قلص في دورھا  التربوي إلى المدارس  ال

مما یحد من _ المعلم و المتعلم  _ عمل مرھق ومتعب لجمیع األطراف الفاعلة و المنفعلة فیھ 
ا محوریا في توسع المردود التربوي ، و التنشئة االجتماعیة عامة  إال أن دور المعلم یعد دور

القرآني ،  بل علیھ یتوقف نجاح ھذا التعلیم، حیث كلما كان تأھیل المعلم وتكوینھ م عملیة التعل
لذا  ،على عالقة مباشرة تربویة ویومیة مع المتعلم ه مفیدا ، ألنھؤأداوجیدا كلما كان عطاؤه 

وجب علیھ كسب ثقتھ للتمكن من تنمیة القیم االجتماعیة و اإلسالمیة فیھ، حینھا یستطیع العمل 
قریبة  ةصادقة في تربیة ھذا المتعلم و صقل شخصیتھ، بعدما یتبین لھ أنھ یجسد مكان بصورة

على مصلحتھ في كل  ة المبتغاة، والوالد الرؤوف الحریصمنھ تضاھي مكانة األخ األكبر والقدو
  .األوقات

في الغرب موضع انشغال  إن التربیة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة الزمت قضایاھا العلم وكانت
وھذا  لمالھا من أثر كبیر على توجھ مسار  ،جلبت اھتمام الباحثین  في العصر الحدیث ، و دائم

األجیال و ازدھار الحضارات وتكتل المجتمعات، وھذا ما ال نلتمسھ في مجتمعنا العربي في 
عدا ما یسعى إلیھ القائمون على التربیة من تقلید لما یستورد  من الغرب،  وقرارات  ،الحاضر
  .لیة ال تستوفي حقھا من الدراسة و التخمین للعواقب و اآلثارارتجا

  :وانطالقا من ھذه االنشغاالت خلصت إلى تساؤل رئیسي مفاده

  ؟  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم االجتماعیة للتلمیذ 

ھ القرآني عبر مختلف المؤسسات التي احتضنت التعلمویھدف ھذا التساؤل إلى الوقوف على    
ودعم للقیم االجتماعیة لألفراد بالمجتمع، ومن ھذا المنطلق ،من دور في إثراء العملیة التربویة 

و المنحى تولدت الضرورة إلیجاد مقارنة سوسیولوجیة ال تستثني التولیف بین أبعاد التربیة 
المقارنة  ومدارس التعلیم القرآني في النسق العام لمؤسسات التنشئة االجتماعیة، وللتمكن من ھذه

تذھب بنا الدراسة إلى ثنایا ومقاصد أخرى مشتقة من نفس مضمون التساؤل الرئیسي للولوج 
  : إلى خطوط تحلیل إجرائیة عبر تساؤالت فرعیة ھي

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم  الخلقیة للتلمیذ ؟:  1س 

  لتلمیذ ؟ ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الدینیة ل:   1س 

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم الجمالیة للتلمیذ ؟ :   3س 

  ما دور المدرسة القرآنیة في تنمیة القیم  الوطنیة للتلمیذ ؟   :  4س 
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  الدراسة وأسباب اختبار الموضوع  أھمیة : نیاثا

  : أھمیة الدراسة / أ 

جتماعیة حریة باإلھتمام تدخل في النسق نظرا ألن المدرسة القرآنیة ظاھرة تربویة و ا -
  .العام للمجتمع الجزائري واحد روافده الحضاریة 

ودور  ،ونظرا للثراء التربوي و التعلیمي و القیمي اإلسالمي الذي یحویھ القرآن الكریم  -
  .الدین اإلسالمي في تماسك لحمة المجتمع  عامة

ي خاضت في البحث و الربط بین ونظرا  لظھور المعالجات السوسیولوجیة الحدیثة الت -
مقومات الدین اإلسالمي و في صدارتھا القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة ومختلف 

بات لزاما المشاركة في استكشاف أسرار ونتائج ھذا الربط إلثراء  ،الظواھر االجتماعیة
نال مني  كل ھذا ،الحقل السوسیولوجي بمختلف الدراسات المنبثقة في القرآن و السنة

 . اھتماما وشوقا لالستزادة من ھذا النبع الرباني الحكیم

  :أسباب اختیار الموضوع / ب 

  : األسباب الموضوعیة/ 1

إن الواقع االجتماعي القیمي ، و التفلت األخالقي المتواصل بین أفراد المجتمع الذي  -
المھتمین و ساھم في تفكك األسرة و الجماعات و أواصر القرابة، مما یستدعي تدخل 

  . المتخصصین االجتماعیین لتشخص ھذا المعضلة
و التنویھ إلى أھمیة المدارس القرآنیة و الكتاتیب ،بعث الوعي االجتماعي لدى العامة  -

، و الھویة التي كانت مصدر وأساس الحفاظ على الموروث الثقافي العربي اإلسالمي
  .بان االستعمارالجزائریة إ

مؤسسات االجتماعیة الھامة في تنشئة وتربیة األجیال تنشئة إعادة تفعیل دور ھاتھ ال -
  . سلیمة وصالحة

مما یواكب ،التفكیر في البحث عن اآللیات لتأھیل الكتاتیب والمدارس القرآنیة وتحدیثھا  -
  .       التطور الحضاري المتسارع 

  .  العمل على تصحیح الرؤیة الضبابیة لكثیرین حول الكتاتیب و المدارس القرآنیة -
بما بالئم ویناسب انشغاالت  ،ضبط وتوجیھ وترشید العمل البیداغوجي  للمدارس القرآنیة -

  .األمة ویحمي وحدتھا وقوتھا
  .تقدیم بحث علمي حول ركیزة من أھم ركائز المجتمع  العربي اإلسالمي -
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 دون ،ھذه بعض األسباب الموضوعیة التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع و االھتمام بھ 
سواه ولعل ھناك أسباب موضوعیة عجزت عن استخراجھا من صدري ، ولكن كلي عزم على 

  .تقدیم ماھو علمي في موضوع بحثي ھذا المتواضع

  :              األسباب الذاتیة/2

 ،االجتھاد في البحث عن عالقة بین المدارس القرآنیة أو التعلیم القرءاني  واستقرار القیم -
  .ع الجزائريبل نمائھا في المجتم

 الواجب و المسؤولیة الملقاة علي كأحد أفراد المجتمع الغیورین على الحالة  العامة للقیم -
ولكوني أب أسرة أسعى إلى تنشئة أبنائي  عما كانت علیھ، التدنيمسھا و التي  بالمجتمع

  .في محیط اجتماعي سلیم وصالح
تدفعني إلى البحث عن حب اإلطالع و الفضول العلمي الذي یحرك في داخلي طاقات  -

أسباب حدوث الظواھر االجتماعیة، ناھیك عن التدرب على أسلوب البحث العلمي الذي 
یعزز طموحي ویجسده كعمل أحسبھ كبدایة لمشوار باحت یرید أن یكون أحد أفراد 

 .المجتمع الفاعلین فیھ

  أھداف الدراسة : ثالثا

تلف فروع علم االجتماع لمعرفة أسباب لقد خاض الكثیرون من المتخصصین في التربیة ومخ  
وكل مجتھد رءاه ونسبھ إلى عوامل  معینة ،تفشي مظاھر االنحراف وغیاب الضبط االجتماعي 

ألسباب قد یكون من بینھا ،كما انعكست ھذه السلبیات على مردود التحصیل الدراسي ألبنائنا ،
مما شوه الموروث  ،أفراد المجتمع التكالب الثقافي و الغزو الغربي لبیوت و عقول الكثیرین من

استنھاض الھمم في أفراد مجتمعاتنا واستكانتھم للضعف  ینسب عدمكما قد ،الثقافي اإلسالمي 
  .بدل  االختبار و التدبر فیما یصلح مما یرد إلینا عبر الثقافات األخرى 

المدرسة  االجتھاد في بلورت ھذه الدراسة لرؤیة معرفیة ومنھجیة علمیة أكادیمیة حول -
  .القرآنیة 

  

  

  

  

  

  

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل



8 
 

  :تحدید المفاھیم رابعا 

  :الدور /1

ا یختص بسلوك الفرد یقوم بوظیفة معینة ماعي ھو نمط منظم من المعاییر فیمالدور االجت -
            1مع الجماعة 

وقد نبعت فكرة  ،الدور ھو السلوك المتوقع من الفرد الذي یشغل وضعا اجتماعیا معینا -
في األصل من المسرح إذ تشیر األدوار التي یؤدیھا الممثلون في العمل  الدور االجتماعي
م األفراد في المجتمعات كافة بعدد من األدوار االجتماعیة المختلفة طبقا والمسرحي ویق

  . 2للسیاقات المتباینة لألنشطة التي یمارسونھا 
  .3الدور ھو السلوك الذي یقوم بھ الفرد في المركز الذي یشغلھ  -
ر یحدد سلوك الفرد ، وھو أھم ما تعطیھ األسرة ألفرادھا ویعرف الدور بأنھ وظیفة الدو -

الفرد في الجماعة ویتحدد الدور للشخص في أي موقف عن طریق مجموعة توقعات 
  .4ث ودور مكتسب ودور مور ككما یعتنقھا الشخص نفسھ وھنا،یعتنقھا اآلخرون 

  :الكتاتیب/ 2 
بجوار المسجد لتعلیم القراءة و _ غالبا _ األساسي كان یقام  جمع كتاب و ھو مكان للتعلیم 

علوم الشریعة و اللغة العربیة ، و التاریخ و من  ءيش الكتابة و القرآن الكریم و
   5وھو أشبھ بالمدرسة االبتدائیة  الیوم .......... الریاضیات

  :المفھوم اإلجرائي للكتاب-

ھذا المؤسسات التربویة و االجتماعیة التي تستقبل فئات الكتاتیب القرآنیة في بحثنا نقصد ب    
من مسجد أو  اویكون الكتاب أحیانا جزء ،ھمحی یرتادونھا لقربھا من ،عمریة مختلفة من األطفال

لمسلمین القرآن الكریم وشرح بعض العلوم المنبثقة عنھ، أبناء اووظیفتھ تحفیظ ،بعیدا عنھ 
  .ةوي وھناك الحرھطابع الجوتكون ذات طابع حكومي وھناك ذات ال

  

  

  

  

  
                                                             

     146، ص 1997، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، مصر  طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمعأمحد مصطفى خاطر ،  - 1
ت(،4عربية للرتمجة ،بريوت ،لبنان ،ط،ترمجة فايز الصباغ ،املنظمة ال) مع مدخالت عربية(علم االجتماع:أنتوين غيدنز،كارين بريدسال - 2   749،ص )د
  121ص)تد،(،)د،ط(، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابه  اجلزائر ، علم االجتماع التربويشروخ صالح الدين  - 3
ن ، دار الفكر ناشرون و  المفاهيم االجتماعية الدينية و األخالقية في الطفولة المبكرةجنان عبد احلميد العنايب ،  - 4   .60، ص 2005موزعون عمان األرد
  .129، ص  من روائع حضارتنا: أنظر ) الكتب(مادة :معجم الوسيط  - 5
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  : التعریف اإلجرائي للمدارس القرآنیة/3

وھي  ،ھي أماكن ومؤسسات تربویة اجتماعیة تعنى بتدریس القرآن الكریم ألبناء المسلمین     
وأحیانا إلى ثالث كتاتیب تكون ،أكبر من الكتاب حیث تحوي المدرسة القرآنیة أكثر من كتاب 

ى مساجد وتدار من طرف معلمین موظفین لدى وزارة الشؤون الدینیة ، تابعة في الغالب إل
وھناك نموذج من المدارس القرآنیة، تشرف على إدارتھ جمعیة العلماء المسلمین، مثل دار 

 .تنظیمي وبیداغوجي خاصتمیز بطابع اإلمام مالك بمدینة الجلفة التي ت

  :تنمیةال/4

: ، كأن نقول ال أي زاد وتعني اإلسناد و الرفع تعني الزیادة، كأن نقول نمى الم   :لغة
 .1أسنده ورفعھ إلیھ إذافالن  نما الحدیث عن

تنبع من تخطیط اإلنسان وھي عملیة : عملیة تحول دینامیكیة ومتبلورة :  اصطالحا  
إرادیة یتكاثف خاللھا مجتمع ما ، مع دولتھ ومؤسساتھا الرسمیة في سبیل تحقیق قفزة 

  2.الحقول  نوعیة في حقل من
  . 3ھي عملیة ھادفة إلى تحقیق زیادة سریعة وتراكمیة في زمن محدد وقصیر نسبیا  -

  ):values(ماھیة القیم  / 5

تعد كلمة قیمة من الكلمات الشائعة و الكثیرة التداول في مختلف المحافل و اللقاءات و         
ھذا لما لھا من اھتمام ودور الجلسات، ال تكاد تبرح ألسنة الخاصة و العامة من الناس ، و

  .تربوي وثقافي في المجتمع

الذي تتعدد " قوم " ھي كلمة مفردة جمع قیم وھي مشتقة من الفعل ((  :القیمة لغة
  ثالثة معاني  اموارده ومعانیھ عند العرب نذكر منھ

  
  
  
  
 

                                                             
ط(دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابه اجلزائر  علم االجتماع التربوي ،:  صالح الدين شروخ - 1    121،ص)د،ت(، )د

ت(، أكادميا  عربي معجم العلوم االجتماعية انجليزي فرنسيفريدريك معتوق ،  - 2 ط(،)د   .128بريوت، لبنان ،ص ) د
  .148صالح الدين شروخ مرجع سبق ذكره،ص  - 3

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل



10 
 

öN: نجد ذلك في قولھ تعالى:  الدیمومة والثبات/ 1/أ ßg1 tç s?ur tbqàÊtç ÷èãÉ $ygøän=tæ öúü ÏèÏ±» yz z̀ ÏB ÉeAó%!$# 

öcrãç ÝàZtÉ Ï̀B >$öç sÛ <cíÅ"yz 3 tA$s%ur tûï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä ¨b Î) öúï ÎéÅ£» sÉø:$# tûï Ï%©!$# (#ÿrçéÅ£ yz öN åk|¦àÿRr& öN ÎgäÎ=÷d r&ur tPöq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 3 Iwr& ¨b Î) tûü ÏJ Î=» ©à9$# íÎû 5>#xãtã 5OäÉ)ïB ÇÍÎÈ  
1.  

b¨: أي دائم وقولھ Î) tûü É)FãK ø9$# íÎû BQ$s)tB &ûü ÏBr& ÇÎÊÈ 
 .3)) أي مكان دائم اإلقامة (( .2

وھو الذي یقوم على شؤون ،قالتھ العرب قیم المسجد  ومنھا ما :السیاسة و الرعایة / 2/أ
  .ونظافة و صیانة المسجد

ضا وقولھم عن الذي یرعى القوم ویسوسھم بالقیم أي لسید وسائس األمر، ومن معانیھا أی((   

ö@è% ÓÍ_̄RÎ) ÓÍ_1: الصالح واالستقامة، في قولھ تعالى  yâyd þíÎn1 uë 4ín<Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tG ó¡ ïB $YYÉ Ïä $VJ uäÏ% s' ©#ÏiB 

tLìÏdºtç ö/ Î) $ZÿäÏZym 4 $tBur tb% x. z̀ ÏB tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ÇÊÏÊÈ وثابت، واألمر القیم ھو المستقیم وخلق  اأي مستقیم

tBur (#ÿrâêÉDé& ûwÎ) (#rßâç6$! :زیغ فیھ قال تعالى  مستقیم ال:قیم حسن ودین قیم  ÷èuã Ï9 ©!$# tûü ÅÁ Î=øÉèC ã& s! tûï Ïe$!$# 

uä !$xÿuZãm (#q ßJã É)ãÉ ur no 4q n=¢Á9$# (#q è?÷s ãÉ ur no 4q x. ¨ì9$# 4 y7Ï9ºsåur ß`É Ïä ÏpyJ Íhäs)ø9$# ÇÎÈ4، ))   5))أراد الملة الحنیفة .     

لدالالت االصطالحیة وحصر معاني القیمة بسبب یصعب الوقوف على ا: القیمة اصطالحا/ ب
وقدم تواجدھا، بالرغم من ھذه  وكثرة تعریفاتھا تعدد استعماالتھا وتشعب مسائلھا ومسالكھا

الصعوبات إال أنھ ال معنى لحیاة اإلنسان دون قیم تحكم تفاعلھ مع عوامل األفكار و األشیاء من 
ینزل إلى صفة البھیمیة و الحیوانیة التي ال تخضع حولھ و عندما یتجرد اإلنسان من القیم فإنھ 

وتحفظ للفرد حقوقھ وواجباتھ داخل النسق العام  ،معینة تنظم مناحي الحیاة ةإلى معاییر ضبطی
یعود في جوھره إلى ما تسم بھ ،واختالف العلماء و المنظرین في تحدید معنى القیم (( للمجتمع 

وإیدیولوجي، فنحن عندما نتحدث عن القیم فإننا ننطلق القضیة القیمیة من عمق معرفي و ثقافي 
من ثقافة معینة تنظم القیم في شكلھا وتدور في دوائرھا، فالتعالیم الدینیة و الرؤى الفلسفیة و 

                                                             
ى اآلية  - 1   45الشور
  51الدخان اآلية  - 2

  .19، ص 2007والتوزيع ، عمان األردن  تعلم القيم و تعليمها دار المسيرة للنشر ماجد زكي اجلالد ، -  3
  6البينة اآلية  - 4

  .19،20كي اجلالد ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ماجد ز  -   5

 دراسةوع الموض                                                         األول                 الفصل
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التربویة و االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة تعد كلھا أصوال فكریة تحكم تفاعلنا مع القضیة 
  : ن لنا أن نحدد ثالث اتجاھات رئیسیة لتوضیح مفھوم القیمة ھيوعموما فإنھ یمك ،1)) القیمیة

القیم باعتبارھا مجموعة من المعاییر التي یحكم بھا على األشیاء بالحسن أو القبیح / أ((   
. 

 .القیم باعتبارھا تفضیالت یختارھا الفرد / ب     
ومعتقدات ترتبط بالفرد   القیم باعتبارھا حاجات ، ودوافع ،واھتمامات واتجاھات، /ج      

 ((2.  

القیم عبارة عن معاییر وجدانیة وفكریة یعتقد بھا األفراد، (( یعتبر :  االتجاه األولففي 
  . 3))وبموجبھا یتعاملون مع األشیاء بالقبول و الرفض  

تعتبر القیم تصورات دینامیة ، صریحة أو ضمنیة ، تمیز الفرد أو الجماعة (( : االتجاه الثاني
تحدد ما ھو مرغوب فیھ اجتماعیا ، وتؤثر في اختیار الطرق و األسالیب والوسائل واألھداف ،و

الخاصة، وتتجسد مظاھرھا في اتجاه األفراد و الجماعات وأنماط سلوكھم، ومعتقداتھم 
  .4))وترتبط ببقیة مكونات البناء ،،ومعاییرھم االجتماعیة 

)) ت تكمن في اللذة أو األلم الذي یشعر بھ اإلنسان بأنھا تفضیال(( أما ثورندایك فیعرف القیمة  
5.  

الذین  ینعلماء النفس للقیم و بالخصوص  علماء النفس االجتماعینظرة : ((  االتجاه الثالث
وعلیھ فھم  ،یحددون نظرتھم للقیم في سمات الفرد و استعداداتھ واستجاباتھ فیما یتصل باآلخرین

إذ )  GROUP Values (یتعاملون مع القیم الجماعیة  یختلفون عن علماء االجتماع الذین
  individuel values   (( (6 (یركزون على القیم الفردیة 

  :  مفھوم القیمة في علم االجتماع /أ 

 " كلوكھون " یمكن تقسیم القیم في علم االجتماع إلى قیم عامة وقیم خاصة كما قدمھا 

طھا بالنمط البنائي للمجتمع إلى قیم تقلیدیة وقیم في ضوء  ارتبا“ L.NILSON “ وقسمھا نلسون  
  عقلیة وھناك  

                                                             
  . 20ماجد زكي اجلالد  نفس املرجع ،ص  -   1
  . 21نفس املرجع  ،ص    -   2
  .  178، ص  2،ط 2007، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،علم النفس االجتماعيخليل عبد الرمحن املعايطة ،  -  3
  .  179نفس  املرجع ،ص  -  4
  .  179فس املرجع ،ص ن -  5
   24،نفس املرجع سابق ، ص -  6

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل
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، حیث صنفھا على أساس نوع R . Redfield" روبرت ردفیلد  "تصنیف أخر ھو تصنیف   
 .  1المجتمع الشعبي القدیم، وقیم المجتمع الحضري بالمجتمع إلى قیم خاصة 

  :مفھوم القیمة في الفلسفة / ب 

فنجد الفالسفة قد  ،یمة محور خالف بین المدارس و المذاھب الفلسفیة المختلفةال یزال مفھوم الق 
  انقسموا إلى اتجاھین 

أن  الناس ال یعون ((ویمثل الفلسفات المثالیة أو العقلیة حیث یرى أفالطون  :  االتجاه األول 
ادات و مصادر اإللزام في حیاتھم  ومع ذلك فھم یدركون مثال علیا ویقول أن مصدر االعتق

اإلحساسات ھو العالم الخارجي أو العالم األخر غیر الذي نعیش فیھ أو ما  یعرف بعالم المثل، 
  . 2)) حیث یستقي الثاني منھ تفكیرھم وسلوكھم 

أن مصدر اعتقادنا وأفكارنا، وتصرفاتنا  ھو مصدر داخلي یتمثل في العقل (( كما یرى كانط   
  .  3))  ر تفرضھ على العقل  ، ولیس لألشیاء الحسیة بشكل خاص أم

ومن خالل اإلمعان الجید لھذه اآلراء نالحظ أن الفلسفات المثالیة تنادي باستقالل القیم و انعزالھا 
  .  عن الخبرة اإلنسانیة  ونسبتھا إلى العقل أو إلى العالم األخر 

ي جزء من واقعنا ویتمثل أساسا في الفلسفات الطبیعیة التي ترى أن القیم ھ :  االتجاه الثاني
  المعاش و الخبرة اإلنسانیة 

فقیم األشیاء ھي نتاج تفاعلنا معھا، وسعینا إلیھا، إن القیم ھي نتاج عن الخبرة اإلنسانیة  من (( 
أي أنھا لیست خارجة عن نطاق الخبرة اإلنسانیة و ھي نسیج لھذه الخبرة فالقیم وجدت  ،صنعھا

قدر منفعة ھذه األشیاء واألحكام و القیم، وذلك ب على بوجود النوع اإلنساني، وھو الذي یضفي
   .  4))األشیاء لھ وتأثیرھا على الحیاة اإلنسانیة 

  

 

  

  

  

                                                             
  . 33،34، ص1992الكويت  ارتقاء القيم دراسة تقنية عالم العرفةعبد اللطيف حممد خليفة ، -  1
    27، ص 2002مركز اإلسكندرية للكتاب مصر  التلفزيون والقيم االجتماعية للشباب و المراهقين ،زكرباء  عبد العزيز حممد ،  -  2
  . 28نفس املرجع ، ص  -  3
  . 353، ص  2001، دار غريب القاهرة ، مصر  ، علم النفس االجتماعيمعتز سيد عبداهللا وعبد اللطيف خليفة  -  4

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل
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  :مفھوم القیمة في الدین / جـ 

ھي الفیصل في الحكم على الحسن والقبیح وعلى المباح و المحرم وما وافق الشرع (( 
عقاب في اآلخرة،فأعمال الدنیا مقومة واستوجب الثواب، وما خالف الشرع ویترتب علیھ ال

وقیمة األشیاء من حیث ما تحصلھ لإلنسان من حسن األعمال ،حسب نتیجتھا في اآلخرة 
  .1)) وقبیحھا 

وما یحث علیھ كي یحقق منھجا معتدال یوفر التوازن بین  ،وھذا ما یؤكد علیھ الدین اإلسالمي 
بل ھو ،ولكي یعلم اإلنسان أنھ لم یخلق عبثا  ،رارالحیاتین األولى واآلخرة دار االختبار ودار الق

  .مسؤول ومراقب أمام ربھ یوم المیعاد 

  :  مفھوم القیمة في االقتصاد  /د

  2وھي تعني عندھم قیم اإلنتاج واالستھالك ،یستخدم االقتصادیون لفظ القیمة للداللة على الثروة
.     

 : مفاھیم مقارنة للقیم/6

جموعة من األفكار و اآلراء والمعتقدات التي تنشأ وسط وھو م  :usage  :العرف 
لشعبیة أو تمثل مقدساتھا، ومحرماتھا ویعتبر العرف وما یتصل بھ من العقائد ا ،الجماعة

ر المكتوب حیث یرقى إلى قوانین وتشریعات من یحاول أھم جزء من دستور األمة غی
نبذ من طرف الجماعة وھو وال  التصدي لھ یلقى الندم ،و االستیاءالخروج عنھ أو 

                                   3.یختلف عن العادات في ارتباط من الناحیة العقائدیة والعقلیة 
 :العادات                                                                                                            

وأعمال، وھي مثل العرف قابلة للتطور ،ولكن بشكل بطيء عبارة عن مجموعة أفعال 
یتمثلھ األفراد   اولكن سرعان م،یلقى في بدایة األمر الرفض و الغضب  من الجماعة 

   4.في تفكیرھم ومشاعرھم وتستقیھ عقولھم 
  

  

  

  

                                                             
  .  353مرجع سبق ذكره ، ص  ، علم النفس االجتماعيمعتز سيد عبداهللا وعبد اللطيف خليفة  -  1
  .107ره ، ص حنان عبد احلميد العناين ، مرجع سبق ذك -  2
  . 186نفس املرجع  ص  -  3
  . 187نفس املرجع  ، ص  -  4

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل
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  :تعریف القیم االجتماعیة -

مثل ( وجھ السلوك اإلنساني أو معاییر ت) مثل النجاح و السعادة ( ھي عبارة عن أھداف     
إما ثابتة أزلیة أو نسبیة متغیرة ، حسب ،تحدد  المرغوب فیھ وغیر المرغوب فیھ )  األخالق 

أو  ،ة صریحةینالثقافة و الزمان وھي إما إیجابیة أو سلبیة، إنسانیة عامة أو خاصة بجماعة مع
ر اللفظي لألفراد في ضمنیة بحیث یمكن مالحظتھا أو استنتاجھا من السلوك اللفظي وغی

   1.المتنوعة المواقف االجتماعیة 

  :  القیم األخالقیة  -

وكتب ،ن و الحدیث وفي معاجم اللغة و الجمع أخالق في القرآ" خلق " ة وردت لفظ ((  
  .المصطلحات فضال عن المؤلفات الفلسفیة 

ان عندما خاطب ءالقر لقد استعملت لفظة األخالقیة من حیث الداللة اللغویة عن مادة الخلق في

(y7̄RÎ:  ((هللا عز و جل الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم بقولھ ur 4ín? yès9 @, è=äz 5OäÏà tã ÇÍÈ 
2 ((  (( 

   3.  

صطلح األخالق بأنھا تعني في اللغة في القاموس المحیط إلى م :الفیروز أباديبینما أشار 
وأوصافھا  سان الباطنیة ،وھي نفسیةاإلن السجیة و الطبع وجمعھا أخالق فھي وصف لصورة

أن (( صاحب كتاب الفروق في اللغة   :العسكريمنھا ومعانیھا أوصاف حسنة أو قبیحة، ویقول 
  .  4)) ال فرق بین العادة و الخلق في اللغة العربیة وھو یبرز معنى التقدیر في مادة خلق  

الق الجوانب الحسنة من السلوكات ونالحظ مما سبق أن الغالب بین الناس یعتقد في معاني األخ
  .فیقال شاب متخلق بینما الشيء یوصف بأنھ ذو سلوكات سیئة

  

  

  

  

  

                                                             
  .108حنان عبد احلميد العناين ، مرجع سبق ذكره ، ص   -  1
  04القلم اآلية  - 2

  .34، ص 2009، عمان األردن ، 1، دار النشر والتوزيع ، طفلسفة  القيم التربوية علي اليماين   عبد الكرمي  -  3
   .35رجع ،ص نفس امل  -  4

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل



15 
 

  : القیم الدینیة -

ویقصد بھا اھتمام الفرد بما وراء العالم الظاھري و الرغبة في المعرفة أصل   
یھ أن وذلك ألنھ یرى أن ھناك قوة تسیطر على العالم الذي نعیش فیھ وعل ،اإلنسان و مصیره

  .1یحاول أن یصل نفسھ بھذه القوة ألنھا تعبر عن المعتقدات ومشاعر دینیة 

  : القیم الجمالیة-

و التناسق و التوافق وذلك ألنھ ینظر  ،ویقصد بھا اھتمام الفرد بما ھو جمیل من حیث الشكل  
فالشخص  ،يإلى العالم المحیط بھ نظرة تقدیر لھ من ناحیة التكوین و التنسیق و التوافق الشكل

ذو القیم الجمالیة یسعى وراء الشكل والتناسق ویحكم على كل خبره من حیث التماثل و التناسب 
2  .  

و ھي القیم التي ترمي إلى إعداد الفرد للحیاة إعدادا یؤھلھ للعیش كمواطن : القیم الوطنیة -
، وكعضو یمارس ما صالح ،یشعر بانتمائھ للوطن ،و یعي التزاماتھ كفرد یساھم في بناء مجتمعھ

لھ من حقوق، ویؤدي ما علیھ من واجبات ، فیشب متشبعا بالقیم الوطنیة، ومتفتحا على القیم 
  .3العالمیة  

ھو كل طفل بلغ ست سنوات  من العمر ، یحق لھ االستفادة من مقعد بیداغوجي  (( : التلمیذ -
الوطنیة  بالجزائر، أن یكتسب بوزارة التربیة –بالمدرسة ،حسب ما تنص علیھ القوانین الخاصة 

مھارات الكتابة والقراءة، و كذا السلوكات االیجابیة التي تسعى المدرسة إلى ترسیخھا، لدى 
  . 4  ))التالمیذ بتقدیم تعلیم ذو نوعیة جیدة لھم 

  : ن الكریمالقرآ-

وأنبتناه في مصدره  من قرأ بمعنى جمع، ویقال قرأ قرأنا ، قال ابن عباس إذا جمعناه   :لغة) أ  
صدرك فاعمل بھ ، وخص بالكتاب القرءان المنزل على محمد صلى هللا علیھ وسلم فصار لھ 

  .5كالعلم 

  

  

                                                             
  95ص .مرجع سبق ذكره ،فلسفة  القيم التربوية علي اليماين   عبد الكرمي -  1
   95عبد الكرمي علي اليماين مرجع سابق، ص   - 2
  45اجلزائر ،صاالبتدائي  لمناهج السنة الخامسة من التعليمالمرفقة  الوثيقةوزارة الرتبية الوطنية ، - 3
  164متوسط ص 3،س جديد في التربية المدنيةالوزارة الرتبية الوطنية   - 4
  . 163، ص 2002ديوان املطبوعات املدرسية اجلزائر ، علوم الشريعة أول ثانوي جذع مشترك ، كتاب   - 5

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل
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ھو كالم هللا المعجز ، المنزل على خاتم األنبیاء و المرسلین بواسطة ((    :اصطالحا) ب 
لمتعبد بتالوتھ، األمین جبریل علیھ السالم المكتوب في المصاحف المنقول إلینا بالتواتر، ا

   .   1))المبدوء بسورة الفاتحة و المختتم بسورة الناس 

وقد جاء في القران الكریم نصوص كثیرة تعرف بھ وبصفاتھ، فعد العلماء للقران الكریم أكثر 
من تسعین اسما، وذكر بعضھم أقل من ذلك، وقد اكتفى اإلمام الطبري بذكر أشھرھا، ومن ھذه 

ã@É :تعالى هللالكتاب قال : األسماء Íî\s? É=» tG Å3 ø9$# z̀ ÏB «!$# ÍìÉ Íì yèø9$# ÉOãÅ3 ptø:$# ÇËÈ 2 .  

x8كما سمي بالفرقان ألنھ یفرق بین الحق و الباطل قال هللا تعالى  uë$t6 s? :  ìÏ% ©!$# tÄì tR tb$s%öç àÿø9$# 4ín? tã 

¾Ín Ïâö6 tã tbq ä3 uã Ï9 öúü ÏJ n=» yèù=Ï9 #·çÉ ÉãtR ÇÊÈ 
3 .  

¼: نھ منزل من عند هللا قال تعالى یل ألوسمي أیضا بالتنز çm ¯RÎ) ur ã@É Íî\tG s9 Éb> uë tûü ÏHs>» yèø9$# ÇÊÒËÈ4.  

ن الكریم في ھذا المستوى نصا شرعیا حامال لدالالت كثیرة ومتنوعة، كما یعتبر القرآ: ((  أیضا
  . 5))بعضھا متعلق بالقیم العقائدیة و التعبدیة وبعضھا أخالقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ن مكتبة الغزاليحممد علي الصابوين  يف  -  1    . 6، ص  1981، دمشق  2، ط  البيان في علوم القرا
  02سورة اجلاثية اآلية  - 2
  01الفرقان اآلية سورة  - 3
  192سورة الشعراء اآلية  - 4

  .9، ص 2004، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر ، دليل كتاب التربية اإلسالمية  للسنة  الثانية متوسطوزارة الرتبية الوطنية ،  -  5

 وع الدراسةموض                                                         األول                 لالفص
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  : مفھوم األخالق -

  :  لغة )أ 

  .1جمع أخالق وتعني المروءة العادة و السجیة و الطبع       

  : اصطالحا ) ب

(y7̄RÎ:  قولھ تعالى       ur 4ín? yès9 @, è=äz 5OäÏà tã ÇÍÈ 
2
.  

سئل رسول هللا علیھ وسلم عن أكثرما یدخل الناس : وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال    
  .رواه الترمذي ))   لخلقتقوى هللا وحسن ا: (( الجنة قال 

وعن الغزالي في كتابھ إحیاء علوم الدین ، إن من سیمات المرء ذي الخلق الحسن أن یكون 
كثیر الحیاء، قلیل األذى، كثیر الصالح، صدوق اللسان، وقلیل الكالم كثیر العمل،قلیل الزلل، 

  .  3))قلیل الفضول، رفیق عفیف شفیقا یرض في هللا ویغضب في هللا 

  الدراسات السابقة : مسا خا

من خالل إطالعي على مجموعة من الدراسات السابقة التي تشترك مع دراستنا في متغیر القیم 
، و دورھا في بناء شخصیة الفرد و الحفاظ علیھ من االنحراف من خالل تبني المنھج القرآني، 

توازنة لتربیة اإلنسان ، على اعتبار أنھ المنھج القویم و المتكامل الذي یحمل رؤیة منظومیة م
  .وإعداده لتحمیل الرسالة التي من أجلھا خلق

توصلت ھذه الدراسات في مجملھا إلى أھمیة القیم االجتماعیة في المحافظة على النسق العام  فقد
للمجتمع إذا تم استغاللھا وتوظیفھا توظیفا مالئما من طرف المؤسسات االجتماعیة، التي یلقى 

یة تربیة األفراد وتنشئتھم ،كما ھو الحال مع المدارس القرآنیة على اعتبار على عاتقھا مسؤول
تبنیھا المنھج القرآني لما في القرآن من نماذج حیة لھذه األخالق بأسلوب أخاذ للب ،وبالتالي فإن 
ھذه الدراسات قد اتفقت على أن تغییر المنظومة القیمیة لدى الفرد تتم من خالل اجتناب القیم 

فالقرآن لم یكتف بذكر بعض التوجھات العامة ولكنھ منح اإلنسان قانونا  ةة، مقابل االیجابیالسلبی
أخالقیا، ودستورا اجتماعیا ،قصد توجیھھ وإصالحھ مسایرا الفطریة واحتیاجھ ،كما ورد في 

                                                             
  .50حنان عبد احلميد العناين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1 

  . 04سورة القلم اآلية   -  2
  .50نفس املرجع ، ص -  3

 وع الدراسةموض                                                         األول                 الفصل
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b¨ :قولھ تعالى  r&ur #xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $VJäÉ)tG ó¡ ãB çnq ãèÎ7 ¨?$$sù ( üwur (#q ãèÎ7 Fs? ü@ç6 è¡9$# s-§ç xÿtG sù öN ä3 Î/ t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô 4 
öN ä3 Ï9ºså N ä38¢¹ ur ¾Ïm Î/ öN à6 ¯=yès9 tbq à)G s? ÇÊÎÌÈ  

1
.  

لقد بین القرآن من خالل آیاتھ أن النفس اإلنسانیة تضم جانبین یتصارعان فیھا، وبالتالي فإن 
الخیرة، وھذا  لالقانون الدیني و األخالقي وضع لتھذیب ھذه النفس وتحملھا على القیام باألعما

الطرح ماتوصلت إلیھ ھذه الدراسات وإن اختلفت كل منھا في طریقة التناول و الدراسة ،كما ھو 
الحال مع دراستنا التي حاولنا من خاللھا تناول الموضوع من زاویة اشتراك المدارس القرآنیة 

قد أكدت وأجمعت  من خالل األھمیة في ترسیخ ھذه القیم وتثبیتھا، فإن كانت الدراسات السابقة
على أھمیة القیم اإلجتماعیة في المحافظة على المجتمع وتطوره وبنائھ ،فإنھا من جھة أخرى 
تركت الباب مفتوحا أمام الخیارات المختلفة لألنساق الفرعیة للمجتمع لتبني ھذه القیم، ودون 

ي المحافظة على النسق تحدید ھذا ما جعلنا نتبنى فكرة المدرسة القرآنیة كأحد أھم ھذه األنساق ف
العام، الن التاریخ اإلسالمي یؤكد أن اإلسالم مشروع شامل وكامل في الجوانب الدینیة 
واالجتماعیة، والسیاسیة ،و االقتصادیة من خالل تجسید القیم عبر المدارس القرآنیة، ألنھا 

التالي فإنھ بالرجوع شكلت في بدایات اإلسالم أھم األماكن التي انطلق منھا وحافظ على بقائھ ،وب
إلیھا من خالل بناء اإلنسان المسلم المعتدل الذي یمكنھ تحقیق التفوق في كل المیادین كما كان 

المنھج القرآني أسلوبا لنظامھ  ىالحال في فترة االزدھار التي عرفھا العالم اإلسالمي، لما تبن
  . عربیة ،فأرسى قواعد ألمة إسالمیة تجاوزت الحدود الجغرافیة لألمة ال

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                             

 .153سورة األنعام اآلية - 1
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  في المجتمع الجزائري   الخصائص االجتماعية للمدرسة القرآنية :الفصل الثاني

  تمهيد

ف التعليم القرآني في المدارس القرآنية  :أوال   أهدا

س القرآنية  :ثانيا   منهاج التعليم القرآني في المدار

  ومة التربوية الجزائرية التعليم القرآني في المنظ :ثالثا 

  الجانب التنظيمي للتعليم القرآني في الجزائر  :رابعا

   وظائف المدرسة القرآنية  في المجتمع الجزائري :خامسا

  تأثير المدرسة القرآنية في المحيط االجتماعي  : سادسا

  فوائد التعليم القرآني للتلميذ : سابعا

    -ال للمدرسة القرآنية مث –الحركة اإلصالحية في الجزائر  :ثامنا

  خالصة
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  تمهيد

يات اهلدي الرباين بعدما الفاحتون يف مطلع الفجر اإلسالمي إىل املغرب العريب حاملني يف صدورهم أمسى  آجاء      
ض اليت ،ه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تلقوه مشافه وأصحابه جمتهدين يف نقله بأمانة إىل خمتلف أصقاع األر

ض اجلديدة لينقلوه إىل األءقر الفطبعت سور  ،أقدامهموطئتها  ن الكرمي يف قلوب من تلقوه من سكان األر يال عرب جا
ويعملوا على ترسيخه وحفظه مستغلني يف ذلك كل ما تيسر لديهم يف بيئتهم من وسائل  ،الكتاتيب واملدارس القرآنية

رافعني بذلك لواء كلمة ،ا خدمة لإلسالم و املسلمني وسخروه،وتقاليد ورثوها عن أجدادهم و استلهموها من حميطهم 
، وعلى ضوء ما ورد يف الفصل األول من خطوات منهجية مشلت احلق والتوحيد وغايتهم يف ذلك حمبة اهللا ورضوانه

يا واليت تعد مفهوما حر  –املدرسة القرآنية –إشكالية املدرسة وأمهيتها وصوال إىل حتديد املفاهيم اليت كان من أمهها 
  .بالتوضيح، والتفسري عرب التعرض ألهم خصائصها ،وهذا ما مت االهتمام  مبتابعته يف الفصل الثاين
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ف: أوال  س القرآنيةالتعليم  أهدا    القرآني في المدار

ت املدارس القرآنية دورا هاما يف تنشئة  - ئ القراءة والكتابة هم القرآاألجيال وحتفيظلقد أد ن الكرمي وبعض مباد
  .واحلساب عرب العصور 

وال تزال هذه املؤسسات ،والفضل يف بقاء مقومات الشخصية اجلزائرية يعود إىل التعليم القرآين مبعاهده املختلفة     
من خالل تنمية  ،ومعاصر فهي  تقوم بدور تربوي فعال،موجودة إىل يومنا هذا تستقبل األطفال لتنشئتهم ولتحفيظهم 

داد هؤالء عإحبيث تساهم بدرجة كبرية يف  ،عقليا وأأخالقيا  وأاجتماعيا  وأونفسيا ،جوانب شخصيتهم سواء تربويا 
    .ةاألطفال لربامج املدرس

ن اهلدف األساسي من املدر  -  .ن الكرمي وتعليم الكتابة والقراءة واحلسابسة القرآنية حاليا هو حتفيظ القرآإ

                  1: يلي  دف التعليم القرآين باملدرسة القرآنية يف ا تمع اجلزائري إىل ماويه

ن الكرمي حفظا واستظهارا وحسن التالوة وفق قراءة نافعة/ 1 ن  التعود على القراءة اجليدة  ،متسك النشء بالقرآ حبيث إ
  .م قيم التواصل مع اآلخرين بشكل أفضلو اإلصغاء فتنمو لديه ،جتعل التلميذ أكثر قدرة على حسن احلوار

ن الكرمي والءتعويد النشء تدبر معاين القر /2 فمن خالل هذا التدبر   ،ستعداد  للفهم والتطبيق تعرف على  أحكامه لإلا
  .يكتسب التلميذ القيم االجيابية اليت جتعله عضوا فاعال وصاحلا يف ا تمع

ن حىت تستقيم ألسنتهم وجتود عبارا م ،حبيث مينح حتقيق هذا اهلدف آر التالميذ ما ميكن حفظه من القر استظها/ 3
ت يستقيها من القرآلقدرة على التواصل مع لتلميذ ال جيعله يلقى التقبل من اآلخرين و  ،ن الكرمي اآلخرين بعبارا

  . ليمنحه ا تمع مكانة طيبة يف جمتمعه  منهم اإلعجاب 

ت وتع/ 4 ئ العبادا ن يبعدهم عن السلوكات أوهذا من ش،ويدهم على أدائها واملواظبة عليها تعليم األطفال مباد نه أ
حنراف مما حيافظ على متاسك ا تمع و اخنفاض نسبة اجلرمية اليت يسعى الوتقيهم من ا،السيئة اليت يرفضها ا تمع 

  .ا تمع بكل مؤسساته حملاربتها و لبناء جمتمع سليم وقوي بقوة متاسك أفراده 

ن الكرمي يوجه سلوكات آن الكرمي عقيدة وعقال ووجدانا، فالقر ء، وهذا بربط شخصيتهم مبكرا بالقرآني النشحتص/ 5
من خالل االندماج فيها بصورة  ،من خالل القصص اليت هلا تأثري كبري على نفسية األفراد ،األفراد حنو القيم اهلادفة

  .تسمح برتسيخ كل القيم املستوحاة منها 
                                                             

ن الدينية1                                        73،اجلزائر،ص2009،افريل4.،ع)مقال حول التعليم القرآني في الطور التمهيدي(رسالة المسجد:وزاة الشؤو

  

 الخصائص االجتماعیة للمدرسة القرآنیة في المجتمع  الجزائري                       الثاني الفصل



23 
 

ن تقومي  سلوكات التالميذ وتثبيت القيم االجيابية ال ،ذج طيبة للسرية النبوية ليقتدي  ا التالميذ تقدمي منا/ 6 حبيث إ
يأيت فقط من خالل التلقني ، بل إن األمثلة الواقعية هلا من التأثري املباشر على التالميذ، ما من شأنه إعداد جيل سوي 

لوال وجود إىل جانبه منظومة أخالقية مغروسة يف وعي اإلنسان قابلة يستقيم النظام االجتماعي القاعدي  ال ((حبيث 
ي و االجتماعي قصد احلفاظ على متاسك الرابط االجتماعي و ،للتطبيق تالئم  تلعب دور البوصلة توجه السلوك الفرد

ي شرح قد حيدث له     .  1))أ

ن هاته ،سئلة تنمية ثقافتهم الدينية وتدريبهم على تعبري شفوي باإلجابة على األ/ 7 وسرد القصص الدينية حبيث أ
العقل، وإمنا هي صورة حية متر  إالت اعتبارية ال يدركها ياليست جمرد آ الكرمي  القصص واملعاين اليت جاء  ا القرآن

خبيال القارئ و يلمسها إحساسه وتكاد أن تراه عينه ، وهذه الفرتة من حياة الطفل من أهم املراحل اليت ينمو فيها 
  .منها و االبتعاد عن السليب فيها  كلما متكن من التحلي باإلجيايب،وكلما أدرك هذه املعاين ،ياله خ

ن << وقد تطرق رمضان سعيد البوطي هلذا املوضوع يف كتابه  ن ال<< إذ يقول >> من روائع القرآ ن القرآ  إ
ه خياطب كال من العقل و اخليال و و لكن،خياطب العقل وحده على حنو ما نعلم من الطبيعة سائر أنواع الكالم 

 سواء كان يأمر أو ينهي أو خيرب أو يقص أو يعلم أو يشرع ، أو حيدث عن غيب أو حيذر من عذاب. ..الشعور معا 

<< 2.  

سمح يخها لدى الناشئة بشكل يومن هذا املنطلق ، تتضح جليا أمهية املدرسة القرآنية يف توضيح هذه املعاين وترس -
  .قيم اإلجيابية منهاهلم بتبين ال

غرس يف و األحاديث النبوية الشريفة و العلوم الشرعية اليت ت،متكينه من حفظ جمموعة من السور واآليات القرآنية / 8
حيث أن حتقيق هذا اهلدف داخل املدارس القرآنية ، سيسمح ببناء ،ه على القيم اإلسالمية نفسه الروح الدينية وتنشئ

  .واستمراره  الثقافية و احلضارية لضمان بقائه وهويته ، تمعجيل حيافظ على مقومات ا

ت الفصيحة/ 9 و الكتابة خبط مجيل ،وتدريبهم على القراءة السليمة الصحيحة  ،تزويد النشء برصيد لغوي غين باملفردا
  .أصيل 

                                                             
ن:يموينرشيد م 1-      189،ص2009االتصال جامعة منتوري،قسنطينة،اجلزائر، ،خمرب علم اجتماع البعد االجتماعي في القرا

  .127رشيد ميموين ، نفس املرجع ،ص  - 2
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ف تشكلت لديه القدرة على حتمل املسؤولية  للمهام اليت يكلف من خالل ممارسته ،فكلما أحسن النشء هذه األهدا
 ا على أحسن وجه ، إذا أن يف  الكثري من األحيان ، خيتل توازن ا تمع،  بسبب عدم  مالئمة األشخاص األكفاء 

  .مع غياب روح املسؤولية اليت تضمن تطور ا تمع وازدهاره ،للمهام املنوطة  م واستغالهلم للمناصب 

نماذج املثالية اليت جاء  ا الخالقي وتريب فيه كامل ملكاته إذ يتم مترير والتهذيب األ،توفر للنشء األمن النفسي / 10
ن الكرميءالقر  حسب مستوى تطور وخصوصيات كل جمتمع مع ،من خالل خمتلف عمليات التنشئة االجتماعية  ،ا

اعية و تكييف القيم دروس الدينية و التارخيية والرتبية االجتملو املستوى الثقايف من خالل بثها ل ،مراعاة عامل السن
وفق معايري كل مرحلة ، وتعد املدرسة القرآنية من أهم املؤسسات االجتماعية اليت ميكنها حتقيق هذه األهداف من 

  .خالل ما تتميز به من خصوصيات، وما يتوفر  ا من وسائل وإمكانيات 

ت العقلية لديهم- ميكنهم التزود بالقيم األخالقية والروحية كما   ،وعرب هذه املراحل يتمكن التالميذ من تنمية القدرا
كما يهدف التعليم القرآين من خالل املدرسة القرآنية إىل تنمية قيم  ،الرفيعة و ذب أنفسهم وتكسبهم مكارم األخالق 

مما جيبلهم على احرتام أوقات  ،وكذا تنمية روح االنضباط والنظام يف نفوس األطفال ،التكامل والتضامن االجتماعي
  .واإلنصات للمعلم وتعلم الصرب وقوة اإلميان  ،دراسة و النظام الداخلي للمدرسة القرآنيةال

ف عامة هلذا التعليم تتجسد يف ن هناك أهدا   :كما نستخلص أ

            :المحافظة على اللغة العربية/ أ

اللغوية الفصيحة والبليغة  ةككتسبون امللذه املدرسة القرآنية يأل ا لغة اإلسالم الذي يدين به اجلزائريون وأبناؤنا      
  .من خالل مدارستهم للقرآن، وبذلك حيافظون على إحدى مقومات ا تمع اجلزائري 

    : الحفاظ على الدين اإلسالمي /ب 

ن مداومة األطفال للحضور إىل املدرسة القرآنية ميكنهم باإلضافة إىل حفظ السور القرآنية وجمموعة األحاديث       إ
وتتشرب يف نفوسهم قيم ترتجم وتنعكس على سلوكا م ، أيضا تساهم ،نبوية الشريفة اليت ترتسخ يف أذها م ال

ن املتسمة بالتواضع والورع و التقى بشكل كبري يف جتسيد القدوة اليت يسعى األطفال إىل تقليدها  شخصية معلم القرآ
ن من خالله صورة ل وعربه يتحصلون على التنشئة اإلسالمية الصحيحة و ،نيب حممد صلى اهللا عليه وسلم لحيث يرو

وينقلو ا إىل اجليل القادم للمحافظة على الثقافة  ،العقيدة السليمة ويكتسبون القيم االجتماعية اليت يتعايشون  ا
 وتنمو ،وعرب املدرسة القرآنية يكتسب األطفال العادات والقيم اإلسالمية اليت تدخل يف تشكيل هوية ا تمع،
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ن ،واحرتام اآلخرين وتنمو فيهم روح التكافل ،وحب الوطن وحب اخلري للناس ،شخصيا م على تقوى اهللا  والتعاو
  .عام حيفظ الطابع اخلاص للمجتمع  يتناقلو ا بني ذويهم يف صياغ ويتدربون على إحياء الشعائر واملناسبات الدينية ، و

س المنهاج التعليم القرآني  :ثانيا    قرآنية في المدار

ن القر ،تمع اجلزائري عرب العصور حمل الصدارة يف ا احتل التعليم القرآين    ن الكرمي هو أم العلوم وعليه مدارها آوحبكم أ
ن ) الدكتور سعد اهللا (: وتشهد كتب الرحالة األجانب كما يقول  ن  ((: الذين زاروا اجلزائر خالل العهد العثماين أ إ

ن كل سكان قرية ينظمون بطرقهم ووسائلهم  ،ن كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة والكتابةالتعليم كان منتشرا وأ وأ
ن وغريه من العلوم اإلسالمية  ورغم الظروف العصيبة اليت مر  ا التعليم يف احلقبة االستعمارية ،1))اخلاصة تعليم القرآ

ت اال ن امل ستقالل األوىل، إالوالتهميش الذي القته إبان سنوا درسة القرآنية أضحت حقيقة موجودة، وواقعا ظاهرا أ
ن للمناهج السليمة اليت ينتهجها رجال  النهضة يف نشاطهم التعليمي أثرا اجيابيا كبريا يف  ،للعيان وما من شك يف أ

ة، فاملناهج التعليمية هي اليت تبين الشخصية املتزنة املتكامل ،جانب دعم مسرية النهضة ودفعها قدما حنو األحسن
العقل مع ضرورة اجلمع بني األصالة و املعاصرة األصالة وإعمال وذلك باعتماد التفكري العلمي ، وإعطاء احلرية للتفكري 

والتغيري وهي املقومات الدينية و األخالقية و االجتماعية  ،اليت تتمثل يف االعتزاز بالثوابت و القيم اليت ال تقبل املساومة
  .مما أنتجه التقدم العلمي يف كل أنواع العلوم  ،على العلوم احلديثة و االستفادةاملعاصرة اليت هي التفتح 

لها وتضيق اخلناق على رجاالت يوقد شهدت اجلزائر  ضة علمية مباركة ، بعد أن عمل االحتالل الفرنسي على جته
حيث سامهت بقوة كبرية يف بعث ،نهضة وكانت مدارس التعليم القرآين احلر مبثابة الدعاية هلذه ال ((العلم والتعليم فيها 

ئ اإلسالم واللغة العربية يف قلوب الناشئة وإهلاب مشاعر الوطنية و االعتزاز  ،الوعي لدى نفوس الشعب وغرس مباد
  .  2))وطرد االستعمار الفرنسي منه ،مبا جيعل الشعب بكامل شرائحه يسعى يف حترير وطنه  ،باجلزائر

هذه احلركة العلمية اجلليلة القائمة بالقطر اجلزائري هي األساس املتني   ((لبشري اإلبراهيمي ويف هذا املسعى قال الشيخ ا
وهي التوجيه الصحيح لألمة اجلزائرية ، فغايتها اليت ترمي إليها هي تصحيح القواعد املعنوية من عقل  ،للوطنية احلقيقية

ى فيها إال ائل وأخالق هذه حقيقة الوفض قومات االجتماعية من دين ولغةوفكر وروح وذهن ، وتقوية امل مكابر  ميار
احلرية والكرامة واىل  اىلفمن هذا املنطلق ولد التعليم احلر يف اجلزائر ليقود رجاله به البالد إىل النهضة الشاملة و ،  3))

ض الوطن ويف قلوب الشعب اجلزائري مبا متثله من إر ،لقد جتدرت هذه املدارس يف أالعزة والسيادة  ث ثقايف وتارخيي ر

                                                             
ن الدينية و األوقاف  1  .42ص . م 2004، نوفمرب  ))خاص بجائزة الجزائر الدولية(( ع . رسالة المسجد: ـ وزارة الشؤو
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ا من املسخ والتشويه رتبوية على اهلوية الوطنية وأنقذ وما حتمله من معاين الوطنية والتضحية وحافظت هذه املؤسسات ال
فسامهت بذلك يف ترسيخ االنتماء واالعتزاز بالدين اإلسالمي واللغة  ،واملرض ،والفقر،مت ثالوثه اخلطري اجلهل و وقا،

عندما نتحدث عن دور املدرسة القرآنية يف ا تمع ال ميكننا إال أن نتحدث عن ،طنية اجلزائرية العربية و الشخصية الو 
وبالنظر إىل  ،إىل تدريس الفقه والعقيدة والنحو ،نر العلم و املعرفة من حتفيظ القرآاجلانب العلمي الذي تقوم به يف نش

جند من أهم تلك القواعد ما قرره الفقهاء قدميا  ،دارس القرآنيةالقواعد املؤصلة يف الفقه اإلسالمي و املتعلقة مبوضوع امل
  . 1))ينكر تغري األحكام بتغري الزمان و املكان ال ((وحديثا قاعدة 

وعلى اعتبار احلكمة ضالة املؤمن أين ،وعلى اعتبار تطور املناهج العلمية املتبعة يف التدريس و التعليم بتطور اإلنسان 
نية  آدارس القر ، وإذ نؤكد مرة أخرى على أن املنهج املتبع يف املدارس القرآنية قد ارتبط خبرجيي املوجدها فهو أوىل  ا 

وطرق تعليمهم للناشئة وكل هذا له تأثري  ،وتأثروا  ا مما انعكس على دروسهم وتفكريهم،الذين درسوا املناهج احلديثة 
ن بعض املدرسني وشيوخ هذه املدارس القرآنية  يشتغلون صر على املدارس القرآنية وهو تأثري اجيايب ، حظاهر لل حيث أ

لرسالة ناهج احلديثة وتوظيفها يف خدمة اوهذا كله يؤكد أن املدارس تسري حنو احلداثة باستفاد ا من امل،بالتأليف والنشر 
  .العظيمة  اليت تقوم  ا املدارس القرآنية 

ن املناهج التقليدية أثبتت  بدليل عدد املتخرجني من املدارس القرآنية ،جناعتها يف الواقع العملي  ولكن هذا ال مينع أ
  .الذين هم يشرفون اآلن على تأطري السلك الديين إداريا وتقنيا 
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  :  فئات التعليم القرآني/ 1

ث سلك معلمي التعليم القرآين    .   1يف إطار الوظيفة العامة مت املصادقة على القانون األساسي اخلاص بإحدا

ن الدينية  ت وزارة الشؤو ومديرية اإلرشاد الديين والتعليم القرآين بوضع برنامج التعليم القرآين ،وقامت وفق هذه اإلجراءا
  :يتبعه املعلم ويشمل كل الفئات بدءا من 

ت   (4-6)فئة ما قبل املدرسة األساسية  -1  سنوا

 سنة  (6-12)فئة أطفال املدارس األساسية ويبدأ من  -2

 .             بار فئة الك -3

  :هياكل التعليم القرآني/ 2

 2:هو موجود يف الواقع املعاش من اهلياكل للتعليم القرآين بتجسيد يف  عموما فإن ما 

  .  )) الزوايا بالنظام التقليدي ((املعاهد القرآنية  -1

  .مدارس قرآنية منوذجية  -2

  .كتاتيب حرة   -3

  . أقسام قرآنية تابعة للمساجد  -4

  : التعليم القرآني تأطير /3

               3:    يؤطر التعليم القرآين مخس جهات هي

ن ويباشر عملية التدريس  -أ معلم القرآ  
ئ األولية للدين - ب اإلمام للمتابعة اليومية و إعطاء الدروس و املباد  
ت  مفتش التعليم القرآين للتكوين الرتبوي امليداين للمعلمني ومتابعة أعماهلم ، -جـ ومراقبتهم وضبط الكفاءا  

                                                             
ى الثانية  4املؤرخ يف  123 -80ـ املرسوم رقم  1  م   1980ابريل  19هـ املوافق لــ 1400مجاد
  .3،  ص 1993وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر   )الواقع و األفاق (ي التعليم القرآن: أعضاء مديرية اإلرشاد الديين و التعليم القرآين   2
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املصاحل التابعة للوزارة يف الواليات عرب مراحل تطورها، وهي تتوىل تسيري االمتحانات و املسابقات وشهر على  -د
.تطبيق تعليمات الوزارة ملتعلقة بالتعليم القرآين  

.ابعة وتنظيم املسابقاتاملديرية الفرعية للتعليم القرآين التابعة ملديرية اإلرشاد و التوجيه و املت -و  

  :التعليم القرآني في المنظومة التربوية الجزائرية  :ثالثا

ن الكرمي يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية ضمن برنامج الرتبية اإلسالمية      و اليت بدورها دخلت ،يدخل تدريس القرءا
جويلية  5بعد رحيل املستعمر الفرنسي يف ضمن املنهاج التعليمي مع بداية االستقالل باسم الرتبية الدينية ، حيث 

م مل يرتك للمنظومة الرتبوية القائمة آنذاك سوى تقاليده الالئكية العلمانية سوى إدراج للدين يف براجمه التعليمية 1962
ف قهر ، ن الواقع كان صعبا و معقدا يف ظل أوضاع موروثة غري مالئمة وظرو عاشتها البالد جعلت القادة ية كما أ

ى احلقيقية لألمة اجلزائرية وعليه  آنذاك ئ و الرؤ مل يكن هلذه << يسعون لرتتيب هذا املزيج  الغري متجانس مع املباد
ي وجود رمسي يف التعليم أبان االستقالل و ال بصفتها نشاطا مندجما مع  ،ال بصفتها مادة قائمة بذا ا ،املادة أ

ع هذه املادة شيئا فشيئا إىل حني تأسيس النظام الرتبوي الوطين األخالق ومع املضامني األخرى ، وقد تطور التعامل م
  .1الذي رمسها وأعاد هلا اعتبارها وعمق االهتمام  ا فأعطاها مصطلح الرتبية اإلسالمية 

ل تعديل ملناهج الرتبية اإلسالمية من بينها  -  لقد كان أو

ن الكرمي بعد استكمال تعميم التعليم األساسي تعود إىل - أما احملاولة الثانية لتعديل ،م 1988 سنة مقرر القرآ
حيث مت تنصيب جلان متخصصة من األساتذة و املفتشني ،م 1996م مث سنة 1994هذه املادة سنة 

 .إلعادة القراءة وفقا للتعديالت السابقة 

جعة لكو ا أكثر من طاقة التلميذ ، كما حذفت مرا،وقد مت نقل بعض السور القرآنية من مستوى إىل مستوى  -
ووزعت على الفصول  ،ووضعت السور املقررة يف الكتب املدرسية،بعض السور بتكرارها يف مستوى قبلي 

مت باملوازاة إصدار املصحف املدرسي << حيث أصبح القرآن يتناول تناوال موضوعيا وحتليليا ، كما ،الدراسية 
ي مفتش امليسر تالوته ومعانيه من طرف جمموعة من األساتذة املختصني حتت إ ف السيد موسى صار شرا

الرتبية والتكوين وهو أول مشروع مدرسي خاص بالقرآن الكرمي ، قائم على أسس علمية ومنهجية يف اجلزائر 
 .    2املستقلة 
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ل يشمل حزب سبح  وهو موجه لتالميذ املرحلة االبتدائية وجزء يشمل حزب ،كان هذا املصحف يف جزئيني جزء أو
، وعموما فإن توظيف القرءان الكرمي يف مناهج الرتبية اإلسالمية كان توظيفا  ةكمالياملرحلة اإل  عم وهو موجه لتالميذ

إال أنه ينطوي على سلسلة كبرية من  ،موضوعيا أكثر منه حتليال وحتفيظا وهو توظيف على ما فيه من اجيابيات
ن املتعلم خيرج من الطور التعليمي مزود حبفظ غري مت ب لتعرف السور و اآليات التوهانالسلبيات أبرزها أ  ،ناسق لألحزا

  .وتشتت ذهن التلميذ بني احلفظ واملضمون هلاته السور

  :مزايا التعليم القرآني في المنظومة التربوية/ 1

ن فوائد التعليم القرآين يف املنظومة الرتبوية يتلخص فيما يلي    1:إ

 .وصل الطالب بثقافة أصالية رضية  -

 .كري من كل ما يطرأ عليه من أهواء وتقلبات وحتديات حتقينه العقائدي والف -

ب الواقعة ،متكينه من تفتيق الذاكرة الستيعاب خمتلف العلوم  - مترين الذاكرة على احلفظ  بأنإذ أثبتت التجار
 .يساعد الطالب على التفوق يف فروع الطب واهلندسة والعلوم املختلفة

 .ظ ملء فراغه مبا يفيده ، وذلك باملراجعة واحلف -

  .متكينه من السيولة اللغوية اليت تؤهله إىل فهم العلوم وتطور احلقائق -

ن زادا مينح منه ،إثراء الفكر واخليال والتمكن من اإلنشاء العريب و التعبري املبني بيسر  - وطالقة حبيث يكون القرءا
 .اجلميلئعة والشاهد  و األسلوب البالغي واملفردة الشا ،ةقيالطالب العبارة الرا

 .وضح له اإلشكال يف كل ما غمض عليه يف الفكر والتاريخ و اللغةيإثراء ثقافة الطالب مبا  -

ن و توظيفه  بنجاعة -  .تعويد الطالب منذ نعومة األظفار على حسن األداء للقرآ

ئ السامية بصورة تضمن حاضر األمة ومستقبلها  -  .العمل على غرس املباد

  .   قات الفكر و تأرجحات األهواء التحصني لألجيال من عوامل الغزو وانزال -

ن التجربة لتثبت مبا ال يدع جماال للشك  وما قبل التمدرس على ،ن الذين حيظون باملرور عرب املرحلة التحضريية ،أإ
ن  ،الكتاتيب، هم األكثر تفوقا وقدرة ومتكنا يف الدراسة  والنطق السليم ، والتعبري الصحيح املتناسق ومل يكن القرءا

أو صارفا له عن املوازنة بني احلفظ للورد اليومي والدراسة  ،وما عائقا لطالب عن التحصيل العلمي أو األديبالكرمي ي
برعاية القرآن الكرمي  وفهمه ،فكان أن كرس (( الرمسية وقد أوصى الشيخ حممد النخلي القريواين تلميذه ابن باديس 
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ن وتوجيه نف ل يوم على القرآ ن  ،وسهم كل يوم بتعاليمهجهده لرتبية اجليل من أو ن الغاية املرجوة من ذلك هي أ مؤكدا أ
على هؤالء الرجال القرآنيني تعلق هذه األمة أماهلا ، ويف سبيل << يكون القرآن منهم رجاال  كرجال السلف ، قال 

  .1))تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها

إليه يف كل ملمة ، وحتتمي بنوره يف كل نازلة أو طارئة ، إن القرآن الكرمي هو هوية اجلزائر، وركنها الشديد الذي تأوي 
يفرتض أن تكون املواطنة فيها مبنية  على التثبيت  ذا الدين وما يقوم عليه من ،واألمة اليت ترسم اإلسالم دينا هلا 

  .اعتقاد و تصور وشريعة 

ن دور ال حمالة يف محاية الثقافة العامة لدى الشرائح العريضة و ال ي الثقافة وللقرآ نخبة املستنرية من املثقفني من ذو
  . مما تبتلى  م األمم يف تناميها وتقهقرها ،السطحية وأويل التفكري القشري

  :تطور التعليم القرآني في المناهج الجديدة للمنظومة التربوية /2

ثر منه حتليليا و حتفيظيا وهو مع أن توظيف القرآن الكرمي يف مناهج الرتبية اإلسالمية ، كان توظيفها موضوعيا أك   
ن املتعلم خيرج من الطور التعليمي غري مزود  توظيف على ما فيه من االجيابيات إال أنه ينطوي على سلبية كبرية وهي أ

الرتكيز على املوضوعات من خالل اختيار نصوص قرآنية جمزأة من سور عديدة  النبقدر كاف من القرآن الكرمي، 
تائها بني املضمون و احلفظ ، وحنن نعلم يف ترتيب القرآن بالسور و األجزاء و األحزاب من قيمة  متفرقة، جيعل التلميذ

ن مهما كثرت  هحتفيظية، الن حفظ اجلزء أو احلزب له وقع   .يف النفس أكرب من حفظ آيات متفرقة من القرآ

ن يضيع ن ال يضيع حزبه وال يرضى أ ي سورة من وذلك جيعل املتعلم حريصا على أ عقدا  وزه ، فاإلنسان الذي  حيأ
وز دررا متفرقة، يف حني أن املناهج اجلديدة قد حاولت أن تتفادى هذه السلبية بني موصول الدرر ، ليس كالذي حي

مجعها بني مقصدي احلفظ و التحليل ، و اختارت من النصوص القرآنية ما يفي  ذا الغرض ، من خالل سور 
ن ككتاب هداية آحيث جتعل املتعلم يف ،حفظ متسلسلة حسب الرتتيب املصحفي لل خر الطور قد ارتبط بالقرآ

  .ومصدر للرتبية و التهذيب 
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  الجانب التنظيمي للتعليم القرآني بالجزائر :رابعا

م متثلت إجراءاته يف مراسيم رئاسية 1964عرف التعليم القرآين اهتماما يف هيكلته وتنظيمه وذلك إبتداءا من سنة    
ت   1:تنظيمية ومناشري لتطبيق نستعرضها على النحو اآليت  وقرارا

  :المراسيم/1

م و املتضمن تنظيم التعليم الديين 1964جانفي 11: هـ املوافق لـ1384شعبان  26املؤرخ يف  10- 64املرسوم رقم 
ل  7املؤرخ يف  385- 86يف اجلزائر وقد عدل وقيم باملرسوم رقم    م 1968يونيو   3:   هـ املوافق لـ1388ربيع األو

ى الثانية14املؤرخ يف  23-80املرسوم رقم  م و املتضمن القانون 1984افريل  19: هـ و املوافق لـ 1404مجاد
هـ املوافق ل 1411شوال 12املؤرخ يف  114 – 91األساسي ملعلمي التعليم القرآين واملنهج يف املرسوم التنفيذي رقم 

ذو  1املؤرخ يف  222 – 91ملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم منه وا 39م املتضمن للمادة 1991أفريل  27
ن 02:هـ املوافق لـ 1412احلجة  الذي أشري إليه  114-91م املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 1992جوا

ث  1991مارس  23: هـ املوافق لـ1411رمضان 07املؤرخ يف  82-91سابقا املرسوم التنفيذي رقم  املتضمن إحدا
ن الكرمي وحتفيظه مؤس سة املسجد وحتض املادة اخلامسة منها و بالضبط الفقرة الثالثة اليت قبض على القيام ينشر القرآ

  .  بالوسائل املختلفة 

ت /2   :القرارا

 م 1984نوفمرب 24: هـ املوافق لـ1404رجب 19القرار املؤرخ يف  -

ل  - ي املشرتك املؤرخ يف ربيع األو ن 29: ق لـهـ املواف1387القرار الوزار م املتضمن ختصيص مكافأة 1976جوا
 دينار جزائري شهريا 100: ملعلمي القرءان الكرمي يف املدرسة القرآنية املرخص  ا تقدربـ

ي رقم  - م املتضمن تأسيس جلنة التفتيش وضبط املكافآت بناءا 1983جويلية  29بتاريخ    152القرار الوزار
 123 -80قم على أحكام املادة اخلامسة من املرسوم ر 

ت فتح املسابقات اخلاصة بتوظيف معلمي التعليم القرآين  -  قرارا
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  :المناشير /3

م خاص بالتعليمات العامة اخلاصة بتنظيم املدارس املرخص هلا من طرف وزارة التعليم األصلي 1966منشور  -
ن الدينية   .و الشؤو

 .م وبه استمارة التفتيش النموذجية 1971منشور  -

ت املؤسسة منشور تنظيم -  .إنفاق اعتمادا

 .منشور االهتمام بعمارة الزوايا وتنظيمها  -

 .م و املتضمن رعاية الزوايا1967منشور معاجلة  -

 .منشور خيص تسجيل التالميذ املتمرسني -

ت الدورية للتوجيه و التكوين امليداين  -  .منشور تنظيم الندوا

 . هود الذاتية املبذولة منشور تنظيم املسابقات لتحفيز املتعلمني و اإلشادة باجل -

  . بطاقة املعلم املتضمن املعلومات اخلاصة بكل معلم إلدخاهلا يف اإلعالم اآليل -
ل إحصاء الغيابات اخلاصة مبعلمي التعليم القرآين  -  .جدو

 .بطاقة فنية خاصة بالزوايا و النشاط الذي جيري بداخلها  -

ل إحصاء صغار وشباب حفظة - ن الكرمي يف واليات  جدو  . الوطن القرآ

ي مشرتك مؤرخ يف 2010كما نشري اىل أنه مؤخرا ويف سنة  - : هـ املوافق لـ1434صفر عام 3م صدر قرار وزار
تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الرتقية الوظيفية ومدته و حمتوى براجمه لبعض  كيفياتم حيدد  2010يناير 19

ن اخلاصة  18مادة ومنها املادة 23الدينية واألوقاف به  الرتب املنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة بالشؤو
واملقصود  1ورتبة أستاذ التعليم القرآين وهذا القرار يتضمن ملحقني لربنامج تكوين للفئتني املذكورتني برتبة إمام مدرس، 

هم من هذا التكوين هو الرفع من مستوى املكلفني  ذا التعليم وتزويدهم بأهم املعلومات يف إطار ختصص
 . علم النفس الرتبوي و اإلعالم اآليلباإلضافة إىل اطالعهم على اجلوانب البيداغوجية احلديثة ك
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ل      :     (01)الملحق األو

س        برنامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية في رتبة إمام مدر

  1 أشهر (7)برنامج التكوين النظري مدته / 1

ت   الرقم    املعامل   احلجم الساعي   الوحدا

  2  3  آيات و أحاديث األحكام  01

  2  3  مدارسه بعض أعالمه: املذهب املالكي   02

  2  2  اخلطابة   03

  3  3  الفقه وأصوله   04

  2  3  الثقافة القانونية واملهنية   05

  2  2  مقاصد الشريعة اإلسالمية    06

  2  3  البالغة   07

  3  3  قواعد اللغة العربية   08

  2  2  ية الثقافة اإلسالم  09

  2  2  التجويد   10

  1  1  علم النفس الرتبوي   11

  1  1  اإلعالم اآليل   12

  24  28  ا موع العام   

ن/ 2     (2)برنامج الرتبص التطبيقي مدته شهرا

ن  املدارس القرآنية و قبل  اية دورة التكوين على مستوى املساجد  (2)يتابع األئمة املدرسون تربصا تطبيقيا مدته شهرا
  .بإعداد تقرير الرتبص يتوج 
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ل رقم    :01تحليل للجدو

ن وحديت الفقه وأصوله ووحدة اللغة العربية أخذتا أكرب حجم ساعي وأكرب املعامالت  ل نالحظ أ   (3)من خالل اجلدو
فهما ميثالن كثرة التكوين القاعدي متوسطه االطالع على الفقه وأصوله يتمكن اإلمام من التحكم يف معاجلة القضايا 

جتماعية و األحكام الصادرة الشرعية يف حقها بينما متكنه من قواعد اللغة العربية يعطيه فصاحة أكرب ليتميز عن اال
ن وحديت علم النفس و الرتبوي و اإلعالم اآليل  العامة كما متكنه من معاجلة سليمة للنصوص القرآنية فيما نالحظ إ

فيما  أخذتا باقي  ،اإلمام ال تتطلب التوسع يف هذين ا النيالن طبيعة عمل ،ساعة واحدة  (1)أخذتا معا معامل 
ت معامل  نظرا لكو ا تدخل يف التخصص و االطالع عليها   (2)و  (3)وتراوح حجمها الساعي بني  (2)الوحدا

ن مهمة اإلمام املدرس مسؤولية ليست سهلة  ي لتوسيع مدارك اإلمام كما أ الدين وعدم اإلملام مبثالبها تقصري يف ،ضرور
 نيوهذا ليعطي القدوة و املثال الصحيح يف القراءة للمتمدرس ،أمام اهللا و ا تمع كما مت فيه االهتمام بالتجويد وأحكامه

ن الكرمي    .  والسامعني آليات القرآ
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  :(02)الملحق الثاني 

  1ين وحيوي برنامج تكوين التكميلي ما قبل الرتقية يف رتبة أستاذ التعليم القرآ

 أشهر  (5)برنامج التكوين النظري ومدته خمسة /  1

ت   الرقم    املعامل   احلجم الساعي   الوحدا

  2  3  آيات و أحاديث األحكام  01

  2  2  مدارسه بعض أعالمه: املذهب املالكي   02

  3  3  الفقه وأصوله   03

ن واحلديث    04   2  3  علوم القرآ

  2  3  دراسة النصوص األدبية     05

ت القرآنية القر   06   2  2  اءا

  2  2  التجويد  07

  3  3  قواعد اللغة العربية  08

ت القرآنية يف األحكام   09   2  2  أثر القراءا

  2  3  علم النفس الرتبوي   10

  2  2  اإلعالم اآليل   11

  24  28  ا موع العام   

 واحد (1) برنامج الرتبص التطبيقي مدته شهر/ 2

واحد قبل  اية دورة التكوين على مستوى املساجد أو  (1) ا تطبيقيا مدته شهريتابع أساتذة التعليم القرآين تربص
  .املدارس القرآنية يتوج بإعداد تقرير الرتبص
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ل رقمت   :(02)حليل الجدو

ت ألستاذ التعليم القرآين بقي االهتمام بإعطاء أعلى حجم ساعي  ل الثاين اخلاص بتوزيع الوحدا من خالل اجلدو
ا أيضا ميثالن أساس التخصص للتعليم القرآين بينما مأل  ، الفقه وأصوله وقواعد اللغة العربيةومعامل أكرب لوحديت

ساعات اكرب  (3)مع رفع احلجم الساعي إىل  (2)نالحظ يف اجلدول رفع معاملي ، علم النفس الرتبوي و أعطي له 
ق كبري )معامل1/ ساعة   1(مما هو خمصص لإلمام املدرس  ستاذ يف التعليم القرآين يكون أكثر الن األ ،وهو فار

من أمهية يف معرفة األساليب احلديثة للرتبية  الذا بات لزاما وجوب اطالعه على هذه الوحدة ملا هل ،تعامال مع الصبية
وهذا  2معامل /2، وكذا هو احلال بالنسبة لوحدة اإلعالم اآليل  حجم ساعي نيوعالقتها باجلانب النفسي للمتمدرس

ت يتطلب املعاجلة ،التدريس يتطلب اطالعا متوصال عرب برامج االنرتنت  الن مهنة كذلك اجناز الدروس و املذكرا
ت معامل تنظيما ،ونقال للمعلومات وتبادهلا وحفظها فيمباإلعالم اآليل ألنه األسرع و األكثر   2ا أخذت باقي الوحدا

  .تعليم القرآيناللكو ا تدخل يف ختصص 

                                                              الجزائري  ة القرآنية  في المجتمعوظائف المدرس :خامسا

تعد احللقات القرآنية إحدى البيئات الرتبوية الفعالة يف ا تمع، وتارخيها مرتبط بتاريخ الرتبية والتعليم يف   
رآنية من أقدم مؤسسات التعليم وتربية األطفال يف اإلسالم؛ حيث كانت الكتاتيب واملدارس والزوايا الق

                                                                .           اإلسالم

                                                    :مما يؤكد ضرورة قيام تلكم املؤسسات بالوظائف التالية

   :بديةالوظيفة الدينية التع/ 1

:                                                                                     ومن أهم الوسائل اليت حتقق الوظيفة التعبدية باملدرسة القرآنية

ن الكرمي وتدبره ومراجعته •   .تشجيع التالميذ على اإلكثار من تالوة القرآ
ب؛ حىت يوقن كل تلميذ بأنه إذا غفل عنه املريب أو املعلم أو املشرف على تنمية املراقبة هللا عز وجل لدى الطال •

 .احللقة القرآنية فإنَّ اهللا مطلع عليه
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  :الوظيفة التربوية/2

  :ومن األساليب اليت حتقق هذه الوظيفة ما يلي

ن يكون املعلم قدوة حسنة للطالب؛ ألنَّ أعني التالميذ معقودة على املعلمني •   .أ
ةالرفق با • ت التوبيخ والتقريع واللوم؛  ،ملتعلمني عند التوجيه والتأديب واحلذر من القسوة والشِّدَّ أو إطالق عبارا

ي إىل نفور الطالب من احللقات   .ألنَّ ذلك يؤد
 .العناية بأصحاب القدرات واملواهب، والعمل على اكتشاف ما لديهم من طاقات ومواهب •

  :الوظيفة األخالقية/3

  :يت حتقق الوظيفة األخالقيةومن األساليب ال

ي إىل احنرافهم مثل ، ذيب سلوك التالميذ يف احللقات • قية اليت تؤد ُل الغش، والغيبة، : وإبعادهم عن الرذائل اخلُ
  .والنميمة، والكذب، وعقوق الوالدين وغريها من األخالق السيئة

ب اإلسالمية يف نفوس الطالب ؛ ملا هلا من آثار على تفاعل ا • ب : لطالب، ومن اآلداب املهمةغرس اآلدا أد
  .السالم والكالم، وأدب الدخول إىل املسجد واخلروج منه وأدب االستئذان وغريها

ل على الصفات احلسنة واخلصال الفاضلة، مثل الصدق واحلياء يذ على األعمال الصاحلة اليت تشتمحث التالم •
  .والكرم والصرب والتواضع والعدل وغريها

  :عيةالوظيفة االجتما/ 4

  :واليت حتققها األساليب التالية

yJ$ :تنمية احملبة بني طالب احللقة القرآنية، وتقوية رابطة األخوة اليت أكدها القرآن الكرمي يف قوله • ¯RÎ) 

tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# ×o uq ÷z Î) (#q ßsÎ=ô¹ r' sù tû÷ü t/ ö/ä3 ÷É uq yz r& 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ÷/ ä3 ª=yès9 tbq çHxqöç è? ÇÊÉÈ  
1 .       

- يق شعور التالميذ يف احللقة باالنتماء االجتماعي للمجتمع املسلم، وتعزيز االنتماء الوطين ألرضنا اجلزائرتعم •
  .حبيث يصبح التلميذ عضوا فاعال يف مدرسته وأسرته وجمتمعه ووطنه - حرسها اهللا تعاىل

                                                             
ت - 1   .10 ،آيةاحلجرا
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أعمال تشعره بذلك كاألنشطة  يئة الربامج الرتبوية اليت تعني التلميذ يف حتمل املسؤولية من خالل تكليفه ب •
ت وغريها  .واملسابقات والزيارا

  :الوظيفة العقلية/ 5

 :ومن الوسائل اليت حتقق الوظيفة العقلية

بيان أمهية التكرار لطالب احللقات، حيث يؤدي ذلك إىل احلفظ املتني وعدم النسيان، وهذا األسلوب أحد  •
ن الكرمي   .وسائل حفظ القرآ

راته على احلفظ والتسميع واملراجعة ومحايته من اإلرهاق الذهين؛ حىت ال  مراعاة طاقة التلميذ يف • دُ احللقة وُق
  .يكره التعلم، وعليه فال يكلف التلميذ فوق طاقته بل الواجب مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ

  .تنبيه التلميذ يف احللقة القرآنية عند الوقوع يف اخلطأ بأسلوب احلوار والتناصح •
  :ظيفة النفسيةالو / 6

  :وميكن حتقيق هذه الوظيفة من خالل األساليب التالية

محاية التالميذ من النقد من قبل املعلم؛ ألنَّ النقد يؤدي إىل زعزعة الثقة بالنفس اليت  تز عندما يتعرض  •
لد عندهم الشخص إىل النقد السليب من القائمني على أمر التعليم يف احللقة، وخاصة أمام زمالئهم حىت ال يتو 

ب الشخصية   .شعور بالنقص أو اهتزاز بالنفس واضطرا
إشباع حاجة التلميذ يف احللقة القرآنية إىل احملبة والعطف والقبول؛ حىت يشعر باألمن النفسي والطمأنينة داخل  •

  .احللقة، ويشعر بالقبول االجتماعي من معلمه وزمالئه

  :الوظيفة التعليمية/ 7

  :يمية يف احللقات القرآنية فيما يليونلخص وسائل الوظيفة التعل

ف العربية وتردادها صحيحة النطق واألداء •   .إتقان التالميذ للحرو
تعويد التالميذ على قراءة الكلمات القرآنية، وتدريبهم على القراءة الصحيحة، وذلك وفق القراءة والرواية املتبعة  •

  .بالقطر اجلزائري وهي رواية ورش عن نافع
 .الميذ وقدرا م، وجعل التعليم القرآين داخل احللقات مشوقامراعاة طاقة الت •
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  :الوظيفة الجسمية/8

  :من الوسائل اليت حتقق الوظيفة اجلسمية

االهتمام بالنظافة الشخصية، وحث التالميذ على األخذ بأسباب النظافة يف أبدا م ومالبسهم وغذائهم،  •
  .تمرة دون إمهال أو  اونحىت تغدوا هذه املمارسة عادة راسخة هلم وبصفة مس

إقامة رحالت وخميمات ومراكز صيفية يف األوقات املناسبة للتالميذ،  دف إبعاد الرتابة وامللل، والرتويح عن  •
  .ن بني مطالب اجلسد والروح والعقلالطالب وإدخال السرور على أنفسهم، وحتقيق التواز 

  تأثير المدرسة القرآنية في المحيط االجتماعي:سادسا 

ل ملدرسة القرآنية من عدة مكتسبات تيستفيد املتمدرس با      ساهم إسهاما قويا يف حتديد مسار حياته وتعترب أو
ن هذا املكتسب يف قوله ت التعليم فيها هي الكتابة القراءة وقد وضع لنا ابن خلدو ن اخلط و  ((: خطوة من خطوا إ

يف النفس،  رفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ماالكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية وهي رسوم وأشكال ح
  .1 ))الكتابة من خواص اإلنسان اليت يتميز  ا عن احليوان   اللة اللغوية وهي صناعة شريفة إذفهي ثاين رتبة من الد

ن فيستشعر  حيث يتميز اإلنسان عن،فهذا أول تأثري تبدأ به املدارس القرآنية وهي تسلم لطال ا مفاتيح املعارف  احليوا
فضله اهللا سبحانه ، مما جيعله يندفع إىل التعليم و احلرص عليه وذلك بفضل هذه املدارس به  بقيمته ومقامه الكرمي الذي

ي الدور األساسي بتأثريها يف هذا املقام ت وذلك ملا  ،القرآنية اليت تؤد فبقدر شرف املطلوب تعلو اهلمم وتشحذ القدرا
التباهي يف أوساط الناس ملن حيصل على مفاتيح العلوم بصدق و إتقان وهذه ميزة للمدارس يعود إىل التفاخر و 

حيث ال حيصل التمكني هلذه املفاتيح الربانية إال بعد إسباغ النية القرآنية مث ينتقل أو يتمدرس باملدارس  ،القرآنية
  .ابة وهذا أثر ال ميكن نكرانهالتعليمية العامة ثانيا فإنه يدخلها و هو على دراية بالقراءة و الكت

ن الكرمي هذا الكتاب الرباين الذي أنزله اهللا على نبيه  وبعد تعلم القراءة و الكتابة يواصل التلميذ تعليمه حبفظ القرءا
س للمدارس القرآنية حيث تعمل على حتفيظه حتفيظا سليما املقصد األعظم و األساحممد صلى اهللا عليه وسلم وهو 

ذا اجلانب يكاد ال ينازعها فيه منافس ، فهي  ذب الروح وتقوي اإلميان وتشجع العمل للحياتني الدنيا وتأثريها يف ه
  .واآلخرة

                                                             
نعبد الرمحن ابن خلدون ،  - 1   .338ص, 1996ا لد الثاين ،مطبعة لبنان سنة  مقدمة ابن خلدو

 ة القرآنیة في المجتمع  الجزائريالخصائص االجتماعیة للمدرس                       الثاني الفصل



40 
 

ن إىل دور أخر ت ن دور املدارس القرآنية وتأثريها يتعدى حفظ القرآ ن إىل دوركما أ أخر هو  عهد طالب املدارس للقرآ
الن هذا األمر مهلك لألمة وتنجر ،تأكيد حفظه و احلذر من نسيانه عملية املراجعة اليومية و األسبوعية له من أجل 
  .عنه آثام متس األفراد و اجلماعات و األوطان

ن  ((: م قال وعن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان بن عفان عن النيب عليه الصالة والسال خيركم من تعلم القرا
 .1))وعلمه 

ن في المالطريقة المتبع/ أ س القرأنيةة لتعليم القرآ   :دار

ن و هي مفيدة     ف مث حيفظ قصار السور من القرآ عي الطاقة الذهنية األ ا تر  ،)الطريقة  (يف البداية حيفظ احلرو
  2 :للتلميذ، حيث يكون يف تعهده ال يستطيع استيعاب مقاطع طوال السور باإلضافة إىل الفوائد اآلتية

  .سيخ العقيدة كون اغلب هذه السور مكية وهي تركز على تر   -1

  .قصر فواصل و العدد القليل آليا ا  -2

الفكر  ل و املسد وهي قصص مشوقة تعملسوريت الفي: اشتماهلا على قصص يستطيع التلميذ استيعا ا مثل -3
  .الواسع و اخليال 

ت -4    .يتعهد عربها على االلتزام بالصالة اليت يؤمر بأدائها و هو ابن سبع سنوا

  .ر جيعله يألف  احلفظ ويستأ نسه وجينب هذا التلميذ حاالت امللل حفظ قصار السو  -5

ف  -6   .هذه الطريقة متكن التلميذ أيضا من تعلم رسم احلرو

احلفظ من الكتابة على اللوح تساعد التلميذ على التدرج يف حفظ السور خبالف لوكلفنا  بالرجوع للكتاب الذي  -7
  .حيوي السورة كاملة 

  

  

                                                             
ن: الصابوين  - 1   .5م ، ص 1996، مكتبة رحاب ، اجلزائر ،   البيان في علوم القرا
ن الدينية - 2   ,69، ص  ، مرجع سبق ذكره وزارة الشؤو
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  :وهو نوعان  )ستظهاراال  (العرض  -8

  :عرض أولي  )أ - 8

يتم فيه تسميع التلميذ لآلية صحيحة بعد تلقيها مكتوبة يف لوحه من طرف املعلم وهذا يساعد على تصحيح        
  .األخطاء 

  : عرض نهائي )ب - 8

  يقوم فيه التلميذ باستظهار السورة أو الربع أو الثمن مث ميحو اللوحة         

  : التكرار - 9

ن يربط بني األجزاء اليت حفظها خالل املدة السابقة للتكرا      ر ومن وهو مراجعة دورية يستطيع التلميذ من خالهلا أ
  .ور الذهن عند رفع الصوت بالقراءة خبالف ما كانت القراءة صامته فوائده ترسيخ احلفظ وكذا حض

  : اإلمالء - 10

ويكون ذلك عاليا بعد متكنه من عدد يفوق ∗خلط عن طريق  الرشم ايبلغ التلميذ مرحلة معينة ويتمكن من  عند ما  
ب يبدأ حينها بالكتابة بواسطة اإلمالء عن طريق الفتوة    .∗عشرة أحزا

  :القراءة الجماعية  - 11

ومن أهم مظاهرها احلزب اليومي احلزب الراتب الذي يقرأ يف املساجد و املدارس القرآنية وغالبا ما يكون بني صاليت    
ملغرب العشاء وهو غري قاصر على املتعلمني فقط بل حيضره املعلمون و املتعلمون وعموم الناس وتكون فيه القراءة ا

  :موحدة األداء حلاضري احللقة ومن فوائد هاته القراءة اجلماعية 

ن وعدم هجره ) أ -   .املواظبة على القرآ

  .فلتا من اإلبل يف عقاهلا ت ن على التكرار، وترسيخه ألنه أشدمساعدة حافظي القرا) ب -

  

                                                             
  ويقيد عليها الصيبهي الطريقة تقليدية يتبعها معلموا املدارس القرآنية يف تعلم الصبيان الكتابة وفيها يتم كتابه املعلم لآليات يف اللوح بقلم الرصاص    ∗
  الكتابة على اللوح بواسطة اإلمالء   ∗
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ن للتلميذ  :سابعا    فوائد تعلم القرآ

ن يف صياغته النظرية الرتبوية لإلنسان يعمل على  كأمنا يرى يد اهللا تسقط ،موصوال بربه  ،جعله مرهف احلس(( القرآ
ض  ،ت الزرعتنبو ،الغيث  ت األر ب حسه  ،وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون،وتبعث احلياة يف موا ويتجاو

  . 1)) مع تسبيح الوجود حبمد اهللا 

ن يبدؤ  ت املسلمني أ ن الكرمي قبل كل شيءو لقد كان من عادا ملا ملسوه من فوائد مجة تعود عليهم  ،ا بتعليم الصغار القرآ
  2 :مدى احلياة منها

نيه على آياته، فإنه لن يعرف ن، وفتح عيآفإذا ارتبط قلب الولد بالقر ،ن وحيببه فيه آأنه يربط قلب الصغري بالقر / 1
ن الكرمي يستأ نسه ويستسقي تشريع احلياة منه وال شفاءا لنفسه  يعرف بلسما لروحه و مبدءا يعتقده سوى مبدأ القرا

وحقق غايته املرجوة فيه ،عندئذ يطمئن الوالد على أنه قد أوصل فلذة كبده إىل بر األمان ،سوى بالتخشع آلياته 
  .وإعداده اإلمياين و األخالقي السليم  ،من تكونه الروحيأويسعد أنه خلف ولدا 

ن احلقيقية  -2 ق معاين القرآ    .وليس فقط جتويده وإقامة حدوده،يتعود الطفل على تذو

وهذا فيه حتقيق  للعبادة احلقة و الطاعة ،وحسن فهمه وتطبيق تعاليمه ،تعد من أمسى غايات الرتبية القرآنية تالوته  -
ن  ،و اخلوف منه و الرغبة يف حبه وتنفيذ أوامره،الهتداء بكالمه اخلالصة هللا وا ن لو حققت ( ويف هذا جند أ دروس القرآ

غايا ا لكانت من أفضل الوسائل لتحقيق اهلدف األمسى للرتبية اإلسالمية واألثر الرتبوي جلميع أسس الرتبية الدينية 
((3.  

ن الكرمي يف صغر املسلم بصقل  -4   مواهبه وتنميتها ، مما يزيد من مهاراته وقدراته التحصيلية يقوم تعلم القرآ

ت القراءة و الكتابة  وقد أظهرت نتائج الدراسات((  ن الكرمي وحفظه ودراسته أسهمت يف تنمية مهارا ن تالوة القرآ أ
ن من احلصول على درجات  ،لدى تالميذ السنة السادسة ابتدائي أعلى من مما مكن التالميذ يف مدارس حتفيظ القرءا

  . 4))متوسط أقرا م يف مدارس التعليم العام 

                                                             
ن في التربيةحممد شديد  - 1 ت سنة منهج القرآ   .109، ص 1994مؤسسة الرسالة بريو
  .32ص سبق ذكره ، مرجع  رسالة المسجدوزارة الشؤون الدينية ،  2
  .32نفس املرجع  ص - 3
  .32نفس املرجع ، ص  - 4
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ن القرآ وحيوي الكثري من احلقائق ،وحيوي قصص األولني واآلخرين  ،ن حيوي علوم الدنيا واآلخرةومن فوائده أيضا أ
ن (( ،و التشريعية  املنظمة حلياة املؤمن احملققة لشهادته ،العلمية و الكونية و الطبية  ن هذا القرآ هو الكتاب كما أ

وخيربنا بدقة عن يوم القيامة ،وهي حلظة املوت وما بعدها  ،العظيم الوحيد اليوم الذي خيربنا عن أهم حلظة يف حياتنا
ن إمنا حنفظ أكرب موسوعة على اإلطالق ،واحلياة اخلالدة اليت ستكون فيها        1.))كما أنه حني حتفظ القرءا

ن متعلمه ميتلك قوة يف األسلو ((  كما أنه يصبح أكثر قدرة على التعامل مع اآلخرين و   ،ب بسبب بالغة آياتهكما أ
بل إنك عندما حتفظ القرآن إمنا حتدث تغيريا يف نظرتك لكل شيء من حولك ، وسوف يكون ،التحمل و الصرب 

  .2)) سلوكك تابعا ملا حتفظ 

ن إتقاننا لقراءة هذا الكتاب واملداومة على تصفحه وتالوته  خاليا جسدنا خلية من جتعل كل  ،يل والنهارأناء الل،إ
ي وعجيب ليس من قول البشر  كالم  تتفاعل مع كالم اهللا، فهو   .  مساو

  الحركة التربوية اإلصالحية في الجزائر مثال للمدرسة القرآنية :ثامنا 

ف اإلستراتيجية من خطة اإلصالح/1   :األهدا

نه نصب عينيه حريصا على احلفاظ على ثقافة أمته ومقومات لقد جعل عبد احلميد بن باديس خدمة بالده ودي     
يكشف عن العالقة املوجودة بني العربية وبني الروح الوطنية و (( سياد ا، جنسا و دينا ولغة و تارخيا وعرب هذا املنحى 

  . 3)) الشعور القومي كما يكشف عن  األمهية اليت تلعبها يف صنع خلود الشعب وصموده 

حيث وضع واجهة للتصدي : (( ل آليات لتحقيق أهدافه وفق برنامج منظم شامل حوى العناصر اآلتيةلقد وضع الرج
فكري ، سياسي، ثقايف ، لنشر العلم و املعرفة وتثقيف الناس وإيقاظ : لالستعمار وأنواعه أساسها العمل النضايل 

األفكار الرافضة حلياة الذل ،وأخري حماربة  اإلسهام يف بعث اللغة العربية ، تصحيح املفاهيم الدينية وبثو وعيهم 
ي العام    . 4))اآلفات و اخلرافات املضللة للرأ

إن عبقرية الشعب اجلزائري ، أخذت بعدا مقاوما من اللحظة األوىل اليت نزلت فيها جيوش الفرنسيني ومن ورائهم 
هي حلقة متميزة من حلقات  ،ماء اجلزائرالصليبية ، ولذلك فإن احلركة الرتبوية اإلصالحية اليت قادها خنبة من عل

                                                             
 1- p09 www.kaheel7.com .  

ن الدينية - 2   .10مرجع سبق ذكره ، ص  وزارة الشؤو
ت  الجزائربن باديس عروبة :حممد امليلي  - 3   130، ص 1973بريو
  ,57ص  سبق ذكره،مرجع  ، جملة املسجد - 4
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ي الذي اختذ من الرتبية والتعليم عدته مزودا باإلميان  ،و الثائر ،ومنطلقه يف تشكيل الوعي الوطين الثقايف ،التاريخ اجلهاد
  .وعقيدة اإلسالم 

ئ المدرسة الباديسية وأهدافها/ 2   :مباد

ت ابن باديس وأداءه يف جمال الرتبي ة و التعليم من حوصلة فلسفته الرتبوية اليت اعتمد ا مجعية العلماء حني نتتبع تصورا
واليت  ) 1930 -1830( املسلمني يف  ج مدارسها ، حيث بعد عام من االحتفالية املئوية الستعمار فرنسا اجلزائر 

اإلسالم ديننا و  ((حيث وضعوا للجمعية شعارا هو ،كانت مبثابة الشرارة اليت شحذت مهة العلماء ومحاسهم وغري م 
أما سبيل اجلمعية فقد حدده الشيخ عبد احلميد ابن باديس يف  ،اختصر أركان  ضتهم )) العربية لغتنا و اجلزائر وطننا 

ن إمامنا (( مقولة  وخدمة اإلسالم و املسلمني وإيصال اخلري جلميع ،و السنة سبيلنا والسلف الصاحل قدوتنا ،القرآ
  .  1))سكان اجلزائر غايتنا 

  :وعموما ميكن حوصلة الفلسفة الرتبوية اليت اعتمد ا اجلمعية يف مواجهة العمل الرتبوي يف العناصر اآلتية     

ن ننشر العلم يف أبنائنا وبناتنا ونسائنا (( التعليم حق للجميع حيث يقول يف هذا الصدد ابن باديس  -1 علينا أ
ث البشرية مجعاء مي ورجالنا على أساس ديننا وقوميتنا إىل أقصى ما ن نصل إليه من العلم الذي هو ترا   .  2))كن أ

  .األولوية للبعد الرتبوي  -2

  .فقيمة العلم ليست مطلقة وإمنا قيمته يف التطبيق العلمي : ربط العلم بالعمل  -3

  :املزاوجة بني األصالة واملعاصرة  -4

التمسك  ويتهم و االرتباط بقوميتهم : اهني كان اإلمام حيث الشباب و الطالب على السري يف اجت(( حيث    
  .3))ومسايرة العصر و التفتح على العلوم احلديثة 

ف هذه احلركة اإلصالحية فكانت عند الشيخ عبد احلميد بن باديس  تربية الفرد لنفسه الن / 1تنطلق من (( أما أهدا
تصحيح العقائد و ذيب األخالق،  3انب األخالقي، العناية بإعداد الفرد مع الرتكيز على اجل 2التغيري يبدأ من الذات،

                                                             
1 - htt/menbres/ycoe fr /mohamed abd/fffffff-htm  
ل  15، م 3جريدة الشهاب ج - 2   هـ1385ربيع األو
ن  4ع  رسالة المسجدعبد القادر فضيل جملة   - 3   167، ص2005ماي جوا
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فالعمل متوقف على قوة ) اإلرادة، الفكر ، العمل (بناء الشخصية املتكاملة وأركا ا  5حتقيق الكمال اإلنساين ،  4
  .1))البدن ، و الفكر متوقف على العقل و اإلرادة متوقفة على اخللق 

ف بعيدة المدى / 3   :أهدا

  2:لة من الغايات و الغرض منها مج

  .تكوين جيل متشبع بالفكر اإلصالحي -1

  .خدمة اإلنسانية ومساعدة األفراد على النمو يف هذه االجتاه -2

  .ية اإلسالمية العربية اجلزائرية احملافظة على الشخص -3

ن  ن قراءة يف فلسفة احلركة الرتبوية جلمعية العلماء املسلمني تبني أ مل  بلوغه إنبىن على عاإلصالح الذي ترمي إىل: إ
فتكاك احلرية و السيادة ومل يكن إصالحا شكليا أو وامها أو عمال تعبويا لنيل مكاسب اسرتاتيجي غايته النهائية هي إ

  .مكانيات وتقديرا لالحتماالت املمكنة لإلدنيوية الن قاعدة الفكر مستمدة من الوحي ومن  ج التاريخ ووزن 

ت جمعية العلماء ا/ 4   :لمسلمينإنجازا

بسط حقوقه وإعادة كرامته املهضومة وترقية أكانت غاية وجهود هذه اجلمعية هي خدمة هذا الشعب احملروم من      
  3:ومحايته باألخالق حيث ركزت على ،أفراده من براثني اجلهل و األمية وتنويره بالعلم 

ف الدينية العربية و الصنائع اليدو  -1   .ية بني أبناء و بنات املسلمنينشر األخالق الفاضلة و املعار

  .تعليم البنني بدفع القادرين منهم مصاريف التعليم،أما البنات فتعليمهن جماين  -2

  .العناية بالطلبة و مراقبة سري عملهم  -3

ق معونات للطلبة  -4   .إنشاء صندو

  .فتح فروع للجمعية يف كل أحناء الوطن  -5

ن الشقيقة -6   .للتمكن من تأهيلهم   إرسال بعثات طالبية للبلدا
                                                             

  . 59-  58ص ص سبق ذكره مرجع  رسالة املسجد - 1
  .59ص نفس املرجع   - 2
  .78، ص 1991املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر  الثورة الجزائرية معطيات وتحديات،: حممد العريب ولد خليفة  - 3
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وقد ترتب عن تلك ا هودات يف الرتبية توطيد العالقة بني نظام التعليم واإلصالح الديين مباهية اجتماعية جزائرية 
على إعداد جيل التحرير بروح وطنية جديدة واثقة التصرف مستدجمة لعناصر  لفعل ثقايف حترري ،وعملت أسست

  .لرتبوية و من الفعل التعليمي القومية انطالقا من  املؤسسة ا

  :تفعيل التعليم الحر من أجل تأصيل مقومات الشخصية الوطنية/ 5

ن اخلطة األجنع تكمن يف إعداد ،تبني بعد اإلخفاق املتكرر للمقاومة املسلحة ضد املستعمر الفرنسي للجزائر    أ
ن ا،الشعب و يئته فكريا و روحيا  حىت يسرتجع الشعب ،هللا إىل النصر األكيد ليخوض ثورة عارمة شاملة توصله بإذ

ن حلقا للتعليم و اإلرشاد  ويفتحون مدارس لرتبية الناشئة عرب ،حريته وكرامته املسلوبة فهب العلماء ورواد النهضة يعقدو
حيث كان إقبال اجلماهري متميزا رغم تضييق اخلناق من طرف املستعمر على هذا النوع من  ،خمتلف ربوع الوطن

وقد مرت النهضة العربية يف اجلزائر بثالثة  ،ألنه كان يدرك ما ألثر على احلفاظ على هوية ولغة هذا الشعب ،التعليم
إىل قيام احلرب العاملية األوىل، مث دور  19الذي يبدأ من النصف الثاين من القرن  ،دور النشأة و الفتوة: (( أدوار هي

عد إنشاء مجعية العلماء املسلمني و اليت شعارها كما ذكرنا اإلسالم م مث مرحلة ما ب1931التوسع الذي ميتد إىل عام 
ديننا و العربية لغتنا و اجلزائر وطننا، حيث  وحدت توجه املدارس احلرة عرب الرتاب اجلزائري ووحدت املناهج مما مكن 

ف اندالع ثورة التحرير مث االستقالل    .  1))لتهيئ ظرو

م كانت حركة اإلصالح يف أوج تفاعلها مع اجلماهري بكل ما يعين هذا التفاعل 1925ونشري إىل أنه ابتداء من سنة 
حيث حتولت هذه احلركة من جمرد فعل أفراد مشتتني عرب الوطن إىل فعل مجاعي، تلتقي ،من معان سياسية واجتماعية 

وجه قام فيه العلماء ((  :مما أعطاها قوة الدفع فكانت مرحلة ذهبية حيث جند هلا وجهان للعمل ،املصلحنيجهود فيه 
حيث تأسست صحيفة املنتقد سنة ،باتصاهلم ببعضهم البعض و مل الشمل يف إطار منظم و إعالمي األسلوب 

حيث مت الشروع يف تأسيس املدارس و املساجد و ،م 1931م مث اإلصالح و الشهاب ووجه ظهر أثره بعد 1925
  .2))اط ، الشريعة و البصائر السنة ،الصر : اإلعالم الدال على تواجدها فكانت 

ن املدرسة الباديسية اليت ذكرنا ليست املؤسسة التعليمية اليت جعلها ابن باديس وسيلة لرتبية الناس وتعليمهم دينهم  إ
ي  ،و ليست الدروس العامة اليت عكف على إلقائها مع أصحابه يف املساجد،ولغتهم وتارخيهم فحسب  و النواد

الواقع ورفع تغيري هي اخلطة الشاملة و اليت كان اهلدف منها ،اديسية هي أكرب من ذلك إمنا املدرسة الب،فحسب 
ت النزعة العنصرية  وبعث اإلرادة القوية يف ،مستوى وعي اجلماهري وتعبئتها ملواجهة خمططات االستعمار التدمريية ذا

ض عليها من ،صفوف الناشئة ودفعها    . ومعيشة حرة أبية كرمية  أفضل أجل حتقيق غدلتغيري الواقع املفرو

  

                                                             
ن  –انظر مقال لـ مصطفى قاسم قارة  - 1   .47، ص 2004نوفمرب  مؤسسة عمى سعيد غرداية وتجربتها في التعليم القرآني رسالة المسجد:بعنوا
ن  4، رسالة املسجد ، العدد   مقدمات وغايات ومكاسبالتهامي جموري ، مقال حول ثورة نوفمرب ،  - 2   . 64، ص 2005جوا
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  خالصة

وذلك ملا للتعليم القرآين ،هذا الفصل باإلشارة إىل أمهية املدرسة القرآنية من خالل اإلملام خبصائصها االجتماعية تعرض 
وحتفيظه من خريات دنيوية وأخروية ، منها فصاحة اللسان وسعة األفق وتقوية املواهب و امللكات الفطرية لذلك فإن 

 ،ولد الثقة بينهم و بني املتعلمنييمما ،طرق التدريس يف املدارس القرآنية يعود إىل إخالص أهلها يف تبليغهم للعلم  جناح
كما تطرقنا إىل التدرج القانوين و التنظيمي للتعليم القرآين يف النسق العام للنظام ،فأتت تلك الطرق و املناهج أكلها 
زة وهذا ملا يعود به من فوائد على ا تمع عامة وعلى تربية وتوجيه األفراد إىل املسار اجلزائري مما أعطا ه املكانة املتمي

ل هذا الفصل مثال عن املدرسة القرآنية املنظمة واملمنهجة جتسد هذا املثال يف ، الصحيح بصفة خاصة وختاما يتناو
 .هللاحلركة اإلصالحية يف اجلزائر بزعامة العالمة عبد احلميد بن باديس رمحه ا
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  القرآنية للمدرسة التربوي الدور: الفصل الثالث

  تمهيد

 .ماهيــة المدرســة القرآنيــة : أوال   

  تاريخ التعليم القرآني بالجزائر :  ثانيا 

  أهمية معلم المدرسة القرآنية  :ثالثا  

  رسة القرآنيةالدور التربوي لمعلم المد  :رابعا 

ت التربوية للمدرسة القرآنية: خامسا     المرتكزا

  خالصة 
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  : هيدمت

حيث كان يتم ختصيص أماكن  ،ترتبط املدارس القرآنية عند املسلني بظهور مشس النبوة و بزوغ فجر اإلسالم         

ن الكرمي  و غرس أصول الدين يف ،ن العلوم الشرعية و ما اتصل به و تيسر م،لتعليم األطفال و حتفيظهم سور القرآ

ت يف  ،فكانت يف سابق العهد تعرف بالكتاتيب ،أنفسهم ن هذا املفهوم القدمي قد أحدثت عليه عدة تغيريا غري أ

كما مت إنشاء هذه   ،نظرا الختالف العصور و األحداث إال أن حمتواه التعليمي، و هدفه الرتبوي بقي نفسه ،التسمية

ص  ،ساجد و خارجهااملدارس يف امل ت العناية حبفظ كتاب اهللا يف الوسائل احلديثة و املختلفة كالكتب و األقرا و زاد

لسنة أظه رغم اختالف املضغوطة،حديثا و من حكمة اهللا يف أن جعل من خلقه من يتنافسون يف احلفاظ عليه و حف

ص االجتماعية للمدرسة القرءانية يف اجلزائر م ، فبعد ما تعرفنا على اخلصائالناس و اختالف ألوا م و تعدد مشار 

خالل الفصل الثاين ،نتناول يف هذا الفصل اجلانب البيداغوجي ،والرتبوي عرب السريورة التارخيية هلذه املؤسسة  مركزين 

ت الرتبية اليت يعتمدها هذا النوع من التعليم ن و مرتكزا   .يف ذلك على الدور اهلام ملعلم القر آ
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  :ية المدرسة القرآنية ماه/ 1

  :مفهوم التعليم القرآني / 1/1

  : التعليم )أ  

و النشاط مع عناصر البيئة ،عملية توفري الشروط املادية و النفسية اليت تساعد املعلم على التفاعل (( :  هو          

ت ف و املهارا ت و املعار و القيم اليت حيتاجها هذا املتعلم و االجتاهات  ،التعليمية يف املوقع التعليمي و اكتساب القدرا

  .1))و ذلك بأبسط الطرق املمكنة  ،و تناسبه

ن  )ب     : القرآ

ن هو ،و فرقانا ،و قرآنا ،هو كالم اهللا املنزل على النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم كتابا                و معىن القرآ

ن ألنه جيمع السور و ينظمها    .2اجلمع و يسمى قرآ

ن الكريم مكانة ال     :قرآ

املكتوب يف  ،بواسطة األمني جربيل عليه السالم،هو كالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبياء واملرسلون        

  .3املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة، و املختتم بسورة الناس  ،املصاحف املنقول إلينا بالتواتر

ن الكرمي نصو           ص كثرية تعرف به وبصفاته، و أعطاه اهللا أمساءا كثرية و مساه اهللا بالفرقان و قد جاءت يف القرآ

x8يف قوله  uë$t6 s? ìÏ% ©!$# tÄì tR tb$s%öç àÿø9$# 4ín? tã ¾Ín Ïâö6 tã tbq ä3 uã Ï9 öúü ÏJ n=» yèù=Ï9 #·çÉ ÉãtR ÇÊÈ    4 و التعليم القرآين  ،  

                                                             
ئ تربوية علي راشد - 1  63،ص 1993، دار الفكر العربية ،  مفاهيم ومباد
 . 42، دار لسان العرب بريوت ، ص  3، م  لسان العربابن منظور  - 2
نصابوين ، حممد علي ال - 3  .  6، ص  2، ط  1981، مكتبة الغزايل ، دمشق ، التبيان في علوم القرآ
 .01سورة الفرقان اآلية - 4
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ن الكرمي  إىل  ،ا من علوم الشرع قصد توجيه الفرد و ا تمعو ما اتصل  ،هو تدريس و حتفيظ سور و آيات القرآ

 ضامنا  عربه العيش السعيد يف احلياتني الدنيا و اآلخرة   ،العيش يف كنف املنهاج  الرباين الذي ال يزيغ وال يضل من اتبعه

  نشأة التعليم القرآني/ 1/2

  :مرحلة النشأة المباركة / 1/2/1

ل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلميعود تاريخ  التعليم القر              بواسطة جربيل عليه  ،آين إىل بدأ نزو

حيث كانت أول سورة بدأ  نزوهلا  ، سورة العلق و كانت أول آية نزلت و تعلمها الرسول  ،السالم يف غار حراء

ù&tç: : مشافهة  قوله تعاىل  ø%$# ÉO óô$$Î/ y7În/ uë ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÇÊÈ  
ل ما نزل من : قرطيب ،و يقول ال1 ن هذه السورة أو إ

القرآن الكرمي يف قول معظم املفسرين نزل  ا جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو قائم على حراء 

فعلمه مخس آيات من سورة العلق، قراءة تعليم بطريقة التلقي و املشافهة و قد تلقى الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

ن õ8: عن جربيل عرضا و مساعا قال  تعاىل القرآ Ìhç ptéB ¾Ïm Î/ y7tR$|¡ Ï9 ü@yf÷ètG Ï9 ÿ¾Ïm Î/ ÇÊÏÈ   ¨b Î) $uZøän=tã ¼ çm yè÷Hsd 

¼ çmtR#uä öç è%ur ÇÊÐÈ   #såÎ*sù çm» tRù&tç s% ôìÎ7 ¨?$$sù ¼çm tR#uä öç è% ÇÊÑÈ   §N èO ¨b Î) $uZøän=tã ¼çm tR$uä t/ ÇÊÒÈ2.  

  :لتعليم النبوي مرحلة البالغ و ا: المرحلة الثانية 

ن كاهتمامه ) ص(لقد اهتم الرسول        و حرصه على التلقي من جربيل ،بإقراء الصحابة ما انزل عليه من آيات القرآ

و ،و بدأ النشاط الرتبوي التعليمي النبوي مبكة قبل اهلجرة يف بيت النبوة ، يوم أن كانت أعدادهم قليلة ،عليه السالم 

ن زاد إقبال الناس  على الدخول يف اإلسالم و زاد حجم اجلماعة املسلمة ، انتقل العمل الرتبوي القرآين يف  دار بعد أ

                                                             
 .  01سورة العلق اآلية   - 1
 . 16،17،18،19سورة القيامة اآلية   - 2
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و يتلقون عنه ما )ص(و أصبح هذا املوضع مكانا يتجمع فيه الصحابة يف مكة و يلتقون الرسول  ،األرقم بن أيب األرقم

ن حيث قام الرسول  بوي لكتاب اهللا تعاىل يف بداية املرحلة املكية ، بنفسه  ذا النشاط التعليمي الرت ) ص(ينزل من القرآ

ن رسول اهللا (( فعن عثمان و ابن مسعود   كان يقرئهم العشر فال يتجاوزو ا إىل عشر أخرى حىت يتعلموا ما ) ص(أ

ن و العمل مجيعا    1)). فيها من العلم و العمل فيعلمهم القرآ

ن من الرسول صلى اهللا (( رئنا من  الصحابة أ م و عن عبد الرمحن السلمي قال حدثنا من كان يق      كانوا يأخذو

فعلمنا العلم : فال يأخذون العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم و العمل ، قالوا  ،عليه و سلم عشر آيات

  .2))و العمل 

رب إسالم عمر ابن اخلطاب رضي ما جاء يف خ ،و مما يؤكد انتشار ظاهرة التعليم القرآين سواء يف مكة أو املدينة     

ن ث رضي اهللا عنه كان خيتلف إىل فاطمة بنت عمر بن اخلطاب يقرئها القرآ ن خباب ابن اإلر و كانت  ،اهللا عنه يف أ

  .3احللقات القرآنية والعلمية منتشرة يف مسجد الرسول صلى هللا عليه و سلم يقوم بإدار ا بنفسه

  :جباء في عهد المكي و المدني مرحلة التالميذ الن: المرحلة الثالثة 

طبعا مل تذهب جهود النيب هباءا، فقد أمثر التعليم النبوي للقرآن الكرمي يف املرحلة املكية يف بروز التالميذ النجباء الذين 

 لقراء الرواة لكتاب اهللا تعاىلو خترج منهم احلفاظ و ا ،تتلمذوا على يد الرسول صلى هللا عليه و سلم يف مدرسة النبوة

ي عن عبد اهللا بن مسعود بن عمر بن العاص قال  ى البخار خذوا القرآن من أربعة ، من عبد (( مسعت النيب يقول : رو

  4)).اهللا بن مسعود و سامل و معاذ و أيب ابن كعب 

  

                                                             
ت التدريس في الحلقات القرآنيةعلي إبراهيم الزهراين   - 1  .    23،ص 1، ط 1977،يع اململكة العربية السعودية ، دار بن عفان للنشر و التوز  مهارا
 .23نفس املرجع ،ص  - 2
 .24نفس املرجع ،ص  - 3
 .  26نفس املرجع ،ص  - 4
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  : مرحلة انتشار التعليم القرآني عبر األمصار: المرحلة الرابعة 

بكر الصديق، و ويل عمر بن اخلطاب  له طابع التلمذة ،حيث بعد موت أيب أصبح التعليم القرآين يف هذه املرحلة     

فلم يبق بلد إال بنيت فيه املساجد ، و ،فتحت بالد الفرس طوال و عرضا و فتحت الشام كلها و اجلزيرة و مصرا كلها 

ن   .1و تعلمه الصبيان يف الكتاب شرقا و غربا  ،نسخت فيه املصاحف و قرأ األئمة القرآ

تمر االهتمام بتعليم القرآن ، حيث عني اخلليفة الراشد عثمان رضي اهللا عنه مقرئا لكل مصر من األمصار اليت مث اس 

بعث إليها مبصحف بعد توحيده املصاحف ، و استمر هؤالء يعلمون القرآن و من أمثلة ذلك ما قام به أبو عبد الرمحن 

  .2السلمي الذي بعثه اخلليفة إىل الكوفة 

  :م القرآني في العصر الحديث التعلي/ 1/2

مل يكن املسجد املكان األنسب لتعليم الصغار نظرا حلداثة سنهم و عدم إدراكهم املبكر لقداسة وضوابط       

ن هذا التعليم كان يف بداياته يتم يف املسجد و نظرا ،املسجد  لعبث الصبيان الصغار الذين ال يتحفظون من (( رغم أ

و أصبحت خاصة ،فظهرت الكتاتيب منفصلة عن املساجد  ،نعون تعليم الصبيان يف املساجدجعل الفقهاء مي ،النجاسة

  .3))بتعليم الصبيان 

و ازداد إقباهلم على التعليم القرآين من الكبار و الصغار على ،بعد ظهور هذا الوجه اجلديد للكتاب تدافع الناس       

عن ) األوقاف (ف األوقاف خاصة يف العهد العثماين و هي عبارة سواء ، و كانت أماكن التعليم القرآين متول من طر 

ت أراضي يذهب  ،حيبسها أهل الصالح من الرجال والنساء(( عقارات و أموال فكان هناك أمالك خاصة و عقارا

    .4)) ريعها لبناء املدارس و توظيف املعلمني

                                                             
 .  24، ص 1980، دار القلم ، بريوت ، القراءات القرآنية ، تاريخ وتعريفعبد اهلادي الفضلى ،  -  1
ن عبد القادر ابن  حممد النعيمي ،   - 2 ت(، دار الكتب اجلديدة  في دمشقدور القرآ  . 9ص ) د
 77، ص 1968، دار املعارف ، القاهرة ،   التربية في اإلسالم ، دراسات في التربيةأمحد فؤاد األهواين ،  - 3
ت في تاريخ الجزائر الحديثابو القاسم سعد اهللا -4   160،ص1976، معهد البحوث و الدراسات العلمية ،اجلزائر ، محاضرا
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  :ومن  بني مؤسسات التعليم القرآين جند  

 : الزوايا •

ومل يقتصر نشاطها على الرتبية و التعليم و ،معظم الزوايا يف العهد العثماين وبداية االستعمار الفرنسي تأسست     
التحصني الثقايف و احلفاظ على اللغة العربية و التقاليد اإلسالمية و اهلوية احلضارية فقط،  وإمنا جتاوزه ذلك يف 

ي وميكن اعتبار سنة السيما يف العهد اال ،القيام بأنشطة اجتماعية وسياسية م بداية التاريخ 1830ستعمار
ي للزوايا  أو متول هلم زوايا يوصلون فيها رسائلهم التعليمية،  ،ومل يعتمد شيوخ الزوايا على الدولة لتؤسس،اجلهاد

ت العينية للمسلمني فقد التف الناس حوهلم  ،وإمنا اعتمدوا بشكل أساسي على اجلهود الذاتية و املساعدا
ولقد أجنبت زوايا منطقة اجللفة علماء أعالم ،بكل ما ميلكون، بل ومحوهم سياسيا حني اشتدت احملن  وساعدوهم

ي وعبد القادر (منهم  ،وسي أمحد بن الصادق و النعيم النعيمي ،وغريهم كثري الزنينييالشيخ سي عطية مسعود
ن تصد حماوال ق الشخصية ومثل هؤالء من جعل اإلميان و العقيدة قوة فاعلة استطاعت أ ت املستعمرين الخرتا

  .1)اإلسالمية وتشويهها 

لقد كان هلذه الزوايا الفضل يف تكوين ثلة من حفظة القرءان الذين صاروا فما بعد معلمني للقرآن، سامهوا يف نشر 
 التعليم القرآين مبدينة اجللفة حيث استفادت هذه الفئة من طرائق التدريس، اليت مكنت من احملافظة على دور
املدارس القرآنية ، وعدم اندثارها يف ظل التغريات اليت عرفها ا تمع اجلزائري، وقد متكنوا بذلك ختريج دفعات من 
حفظة القرآن، ومازالوا حلد اآلن حيافظون على هذه الطرائق التقليدية اليت يعتربو ا إرثا ال ميكن االستغناء عنه يف 

  .     مهنة التعليم القرآين 

  

  

  

  

  

                                                             
 . 95،ص  2006، دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر  الجلفة تاريخ ومعاصرةد بلقاسم الشايب ، حمم  - 1
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  :تاريخ التعليم القرآني بالجزائر / 2

  :التعليم القرآني قبل االستقالل /2/1/

كانت الكتاتيب عبارة عن حجرة أو اثنني مفتوحتني عن بعضهما البعض جماورة للمسجد أحيانا  و أحيانا أخرى بعيدة 

لواح اخلشبية  وأقالم من و جمموعة من األ ،عنه ، كما مل تكن جمهزة إال بأشياء و وسائل بسيطة كحصرية من احللفاء

القصب و قنينات من السمغ للكتابة مصنوع من وذح صوف الغنم ، وبعض الصلصال لدهن األلواح وجمموعة 

مصاحف باخلط املغريب ، باإلضافة إىل إناء من املاء حملو األلواح ، واستمر التعليم القرآين على هذه البساطة من 

واحلفظ والتكرار وقد شهد كثري من الرحالة األجانب  ،طريقة التقليدية يف التلقنياإلمكانيات زمنا طويال معتمدا على ال

مل خيلو حي من األحياء يف ((الذين زاروا اجلزائر يف العهد العثماين على انعدام األمية لدى الشعب اجلزائري ، حيث 

  . 1))املدن وال قرية من القرى يف األرياف من الكتاب

ن التعليم كان منتشرا((ا ومما جاء يف كتبهم أيض  ن كل جزائري تقريبا يعرف القراءة والكتابة ،أ   2))وأ

وذلك بالقضاء واحلد ،واألمية يف صفوف أبناء اجلزائر ،ويف احلقبة االستعمارية عملت فرنسا على شيوع اجلهل       

وج عن طاعة املستعمر والتمرد ويشجع على اخلر ،بدعوى أنه يبقي على إيقاظ الفكر ،من تواجد هذا النوع من التعليم 

  .عليه ، وباملقابل شجع الفرنسيون على التعليم مبدارسهم ولكن يف نطاقات ومستويات حمدودة 

  :التعليم القرآني في الجزائر بعد االستقالل /2/2/

لكل من  م حمدثة مكافآت 1967حاولت الدولة اجلزائرية التكفل  ذا املستوى االجتماعي التارخيي منذ سنة ((    
حيفظ القرءان الكرمي مشجعة هذا التعليم عرب وزارة األوقاف آنذاك ، ويف السبعينيات إثر إجراءات توحيد التعليم 

ن  ومت جتسيده يف الثمانينات فعليا جبانبيه اهليكلي والبشري ، مث بعدها ويف ،استحدثت وبشكل رمسي وظيفة معلم القرآ

                                                             
 .235أبو القاسم سعد اهللا ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 159نفس املرجع ، ص  - 2
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ومتابعة هذا النوع من التعليم باملساجد واملدارس القرآنية ،التعليم القرآين طار التفتيش يف التسعينيات استحدثت إ
  .1)) والكتاتيب 

  وسنأيت على ذكر السياق القانوين لظهور هذا التعليم يف اجلانب التنظيمي للتعليم القرآين الحقا      

حيث أنه ومبوجب  ،القرآين بالكتاتيبلقد شهدت مرحلة التسعينيات نقلة نوعية للقوانني اليت عاجلت التعليم      

نشاء املدارس القرآنية وكيفية ’م احملدد لقواعد إ 1994ديسمرب  10املؤرخ يف  432- 94املرسوم التنفيذي رقم 

تنظيمها وسريها ، حيث مت توضيح ملمح هاته املدارس على أ ا مؤسسات تعليمية دينية موضوعة حتت وصاية وزارة 

ن الدينية اليت حت ن نشاطها يدور حول حتفيظ ،سواء كانت ملحقة باملسجد ،دد تسميتها وموقعها الشؤو أو بغريه كما ا

ئ الدين اإلسالمي احلنيف للبنني والبنات الراغبني يف هذا التعليم  ن وتعلم مباد   .القرآ

و تنظيم مدة ، كما حيدد الوزير املكلف بالشؤون الدينية قرار شروط التسجيل يف املدارس القرآنية وسلم شهادا ا

حيث تعترب يف هذا السياق مدارس تعليم حتضريي قرآين تأكيدا ملا جاء يف نص القرار التنفيذي ،الدراسة فيها و براجمها 

و  ذه الصفة ،و املتضمن أيضا النظام الداخلي ملؤسسة املسجد  1991سبتمرب  10و املؤرخ يف  37/91رقم 

ن الكرمي  اءةلتعليم الصبيان القر  أصبحت املدارس القرآنية املكان الرئيسي حيث يتم احلفاظ ،و الكتابة و حفظ القرآ

  .ع من املعلم إىل صبيانه يعليه يف الصدور عن طريق التواتر و النقل الشفهي عرب التسم

س القرآنية / 2/3   :منهج التعليم في المدار

ت االجتماعية و االقتصادية و هي مرحلة غنية قد نالت مرحلة ما قبل املدرسة يف جمتمعنا اهتماما  بالغا يف ظل التغ ريا
باإلمكانات التعليمية ، يف حالة ما إذا استقلت استقالال علميا أين تتأثر شخصية الطفل إجيابيا و تنمو منوا  سليما 

  .ستقبال برنامج املدرسة االبتدائية يف يسر وسهولة إليتهيأ عربه 

  

                                                             
 .3، ص 1993زارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، ، و  األفاق و التعليم القرآني الواقعأعضاء مدرية اإلرشاد الديين و التعليم القرآين ،  - 1
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ن هناك الكثري من األولياء      ن اختاروا  املدرسة القرآنية كمؤسسة تربوية للتعليم التحضريي ألبنائهم قصد ممكما جند أ
و إكسا م املعارف من جهة و تعليمهم و حتفيظهم ،و تفتح قدرا م و تزويدهم باخلربات ،تنمية سلوكهم اإلجيايب 

دارس القرآنية يف اجلزائر األطفال و تستقبل امل(( القرآن الكرمي من جهة ثانية قصد  يئتهم للدخول الرمسي إىل املدرسة 
و يتوزع هؤالء على فوجني فوج الصغار و يضم األطفال الذين ،الذين ترتاوح أعمارهم مابني السن الرابعة و السادسة 

أما الفوج الثاين فهو فوج الكبار و يضم أطفال القسم  ،ترتاوح أعمارهم ما بني السن الرابعة و اخلامسة من العمر
ن  الفاحتة الضحى و عموما فإن املدارس  ،1 ))التحضريي  حيث يتعلم أطفال القسم التحضريي قصار السور من القرآ

القرآنية تعتمد يف برناجمها على التحفيظ فقط دون االهتمام بنشاطات  تربوية أخرى كاللعب و التلوين و الرسم، كما 
ف  ن طريقة التدريس طريقة تركيبية تعتمد تصويت و تسميع احلرو ت يف ئياأثناء تعلم القراءة و الكتابة حيث تبدأ باجلز أ

  .منطوق احلروف و مسميا ا مث تنتقل إىل املقاطع و الكلمات واجلمل 

  :أهمية التعليم القرآني / 1/4

خاصة يف  ،يعترب التعليم القرآين من أهم املقومات اليت حافظت على اهلوية العربية و اإلسالمية للشعب اجلزائري   

ة االستعمارية اليت دامت أكثر من قرن و نصف قرن و حافظ عرب خمتلف مصادره من زوايا و مساجد و كتاتيب الفرت 

فضل هذه املدارس القرآنية استمر احلفاظ على الطابع الثقايف و الدين ة الشعب اجلزائري، و بعلى وحدة و عروب

ا أجج الرأي وأيقظ الفكر التحرري ألبنائه، مم ،اإلسالمي حيث متت تعبئة الشعب عرب خمتلف أقطار وربوع الوطن

و مصدر إهلام لقيام الثورة املظفرة اليت حلم  ا  ،فباإلضافة إىل القراءة و الكتابة كانت هذه املدارس منارة للعلم

ن تنفجر يف  ه ، إال أنه رغم ما قام به هذا التعليم عرب مؤسسات م1954 من شهر نوفمربالفاتح اجلزائريون فكان هلا أ

ن منهجا هلذا اجلهاد  أو  سبيال حليا ماملذكورة أنفة من توعية و تزويد  طاقات شبانية و علماء جعلت العلم و القرآ

ض الطيبة إال أنه مل يلق العناية الكافية و االهتمام  ،استشهادهم و رغم ما دفعته من أرواح زكية يف سبيل حرية هذه األر

و احلظ يف التحديث ملناهجه ووسائله ملواكبة احلضارة هذا كله رغم ،مكانة املنوطة به املناسب لبقائه يف الصدارة ونيله لل

ف يف مقاومة فلول املستعمر الفرنسي فال يزال رغم هذا التهميش  ،الدور الذي أداه هذا التعليم يف أحلك و أشد الظرو

ي دورا هاما يف تكوين شخصية الفرد املسلم و الصاحل   . لبناء صرح هذا الوطنو بوسائله البدائية يؤد
                                                             

 .72، ص 2009، العدد الرابع  أفريل  مجلة رسالة المسجد 1
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  :أهمية معلم المدرسة القرآنية/ 2

ن التعليم يف املدارس القرآنية ليس باملهمة السهلة اليت يستطيعها كل أحد      ممن كملت أهليته و (( بل ال تقبل إال ،إ

  . 1)) جود تفهيماأحتققت شفقته و ظهرت مروءته ، وعرفت عفته ، و اشتهت صيانته و كان أحسن تعليما ، و 

أنه مهما  استحدثنا يف (( و لقد أثبتت الكثري من التجارب ، ،و هذا يؤكد ضرورة العناية باختيار معلم الكتاب      

التعليم من طرق و وسائل و مهما أضفنا إليه موضوعات تربوية جديدة ، و طورنا مناهجه و زودناه بأحدث األجهزة و 

ن نرت  جم ذلك إىل مواقف و عالقات و تفاعالت و خصائص سلوكية إال عن طريق الوسائل التعليمية فإنه ال ميكن أ

ن مثة مسات و صفات حيتاجها املتعلم يف معلمه ،2))املعلم  ن يكون ،و هذا يعين أ لذلك كله ينبغي على معلم الكتاب أ

وال ميكن االستغناء فاملعلم وسيلة بقاء العلم ، ،على أحسن حال ليتشرب التالميذ صفاته احلسنة و أخالقه احلميدة 

عنه ، مهما حدث من تطور وتقدم يف سائر  العلم وتقنياته ، وإن كانت بعض العلوم ميكن أن تكتسب دون معلم، 

فإنه يستحيل أن يتحقق ذلك يف ميدان تعليم القرآن الكرمي وتربية التالميذ على آدابه ، ألن تالوة القرآن ينبغي أن 

  .وهكذا حىت تصل القراءة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،مسع من غريه تسمع شفاها وتتلقى من معلم متقن

يقول الشاطيب رمحه اهللا مؤكدا هذه احلقيقة ،فاملتعلم ينتفع بصحبة شيخه كثريا حيث يأخذ من مسته وأدبه وعلمه 
  :الرتبوية 

  .3)) بأيدي الرجالكان العلم يف صدور الرجال مث انتقل إىل بطون الكتب وأصبحت مفاحته ((      

وتكمن أمهية معلم القرآن يف ا تمع ، ألنه يكشف غوامض العلم لطالبه ويبسط هلم الوسائل الصعبة ويعمل على    

:   (( تقريب املفاهيم الواردة يف الكتب واملراجع العلمية ، ويصبح كوسيط تعليمي بني املعلم والتلميذ ، يقول الشاطيب 

  .1))هللا بني املعلم واملتعلم املشافهة خاصية جعلها ا

                                                             
 109ص  1993، تحقیق مصطفى السقا ، مكتبة التربیة العربي  لدولة الخلیج ، الریاض ،  أدب الدنیا و الدین: الماوردي  - 1
 109ص  1984، الریاض ،  الدین إلى جماعة مكتبة التربیة العربي لدولة الخلیجفن التعلیم عند بدر : حسن إبراھیم عبد العال - 2

  - علي إبراھیم الزھراني : مھارات التدریس في حلقات القرآنیة ،دار عفان للنشر و التوزیع المملكة العربیة السعودیة ط1، 1997،ص351
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وهذا يعين أنه يفتح على املتعلم بني يدي املعلم من الفهم والعلم ما ال جيده مبفرده سواء بقراءته من الكتاب أو مساعه   

ن وجدت    .من الوسيلة التعليمية إ

افقت ريب يف ثالث ، وهي من و : (( وقد أرشد إىل هذا املفهوم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بقوله    

فوائد جمالسة العلماء ، إذ يفتح للمتعلم بني أيديهم ماال يفتح له دو م ويبقى ذلك النور هلم مبقدار ما بقوا يف متابعة 

  .2))معلمهم وتأد م معه واقتدائهم به 

اهللا تعاىل وتربيتهم عليه واجب لذا باتت حاجة ا تمع إىل معلم القرآن ضرورة شرعية ، ألن تعليم الناس كتاب       

ن التعليم القرآين ،شرعي ، وال يتم ذلك إال بواسطة معلم متقن للقرآن وماال يتم الواجب إال به فهو واجب  وحيث أ

اتسع ومشل حبمد اهللا وفضله كل مكان سواء يف مراحل التعليم ووسائط الرتبية اليت هلا عناية بعلوم الرتبية اإلسالمية أو 

م فتصبح حاجة ا تمع إليه أكيد القرآنية بالكتاتيب ، فهذا يؤكد أن احلاجة إىل معلم القرآن تزداد يوما بعد يو احللقات 

 مشافهة ألن تعلم القرآن ال يتم إال بالتلقي ، فقد أخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أفصح اخللق من جربيل ،

ن على جربي  ((وكان ل كل سنة مرة واحدة يف رمضان ، فلما كان العام الذي تويف فيه صلى اهللا عليه وسلم يعرض القرآ

  3.))عرضه عرضتني 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                       
 . 51نفس املرجع ، ص  -1
 . 52نفس املرجع ، ص  - 2
 .  53مرجع سبق ذكره ، ص ،يم الزهراينعلي إبراه - 3
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  .ويف هذا تأكد ألمهية معلم القرآن يف ا تمع وحاجته نظرا للدور الرتبوي الذي يقوم به معلم الكتاب     

زم كل املسلمني ألنه دستور األمة وهلذا ازدادت أمهية معلم الكتاب، ألن احلفاظ على القرآن وحفظه ، واجب مجاعي يل

  .ورمز قو ا ومنبع عقيد ا لذا كان االهتمام به وبتعليمه يف كافة مراحل التعليم مسة من مسات ا تمع املسلم 

  :الدور التربوي لمعلم المدرسة القرآنية / 4

  :صفات معلم الكتاب /4/1

واليت من أبرزها  ،ا عند اختيار معلمي الكتاب لتقوميهميتميز معلم الكتاب مبجموعة من الصفات اليت جيب مراعا    

  :ما يلي 

  :صفات المعلم الفطرية / 4/2

  : سالمة االعتقاد/ أ

يعترب األصل اإلعتقادي األول للرتبية اإلسالمية ، وعليه فإن سالمة اإلعتقاد من أوىل الصفات اليت جيب أن يتصف  

م من اخلرافة والبدع ، أو الشركيات ، أو ما يقدح يف كمال عقيدة املعلم  ا املعلم يف الكتاتيب،سالمة اعتقاد املعل

 .مطلب شرعي ، وأول سالح يتسلح به يف حياته ويف عمله الرتبوي داخل املدارس والكتاتيب 

ىل ، وتأيت أمهية هذه الصفة ملعلم القرآن كونه قدوة للتالميذ وناقال للمعرفة ، ومرب هلم ، ومعلم لكتاب اهللا تعا    
وهذا يقتضي وقوف املعلم عند حمارم اهللا ، ويستدعي إقباله على طاعة اهللا ، ويتطلب متسكه بآداب الشريعة وتعاليم 

  .اإلسالم وتربية التالميذ تربية إسالمية متوازنة
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  : اإلخالص وصحة المقصد ) ب

من الصفات األساسية ملعلم القرآن ،  إن اإلخالص من أعظم أعمال القلوب ، وهو سر عظيم بني العبد وربه ويعد    
 .1)) إفراد احلق سبحانه بالقصد والطاعة (( ويعرف بأنه 

ö@è% !$yJ: قال تعاىل  ¯RÎ) O$tRr& ×é|³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiB #Óyrq ãÉ ¥ín<Î) !$yJ ¯Rr& öN ä3 ßg» s9Î) ×m» s9Î) ÓâÏnºur ( ỳJ sù tb% x. (#q ã_öç tÉ uä!$s)Ï9 ¾Ïm În/ uë 

ö@yJ ÷èuã ù=sù Wx uK tã $[sÎ=» |¹ üwur õ8 Îéô³ çÑ Ío yä$t7 ÏèÎ/ ÿ¾Ïm În/ uë #Jâtnr& ÇÊÊÉÈ2.  

ق الدنيا : (( واإلخالص إكسري العمل، وشرط قبوله وحيصل املعلم به على رضي اهللا تعاىل كما جاء يف احلديث  من فار

  .3))على اإلخالص هللا وحده ال شريك له ، وأقام الصالة وآتى الزكاة فارقها واهللا عنه راض

شك أن تعليم القرآن يف الكتاتيب من أعظم القرب اليت يتقرب  ا العبد إىل اهللا تعاىل ، وعلى معلم القرآن أن وال    

خيلص يف عمله ، و أن يتطهر من األغراض الدنيوية ، حىت يوفق يف عمله الرتبوي ، وينتفع بثمرة ما يعلم يف نفسه ، و 

  .صه ، وصالحه وحسن مقصده يف غريه ، ألن أثر املعلم يف طالبه على قدر إخال

وقد حتدث العلماء يف مسألة أخذ األجرة على تعليم القرآن ، و يف هذا إشارة إل ضرورة حسن النية ، و صحة     

املقصد ، حىت ال يشقى بذلك أو حيبط عمله ، ويرث الوزر ، وخيسر األجر ، إذن أخذ األجرة على تعليم القرآن ليس 

ن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا : (( وازه لقوله صلى اهللا عليه وسلم حراما فقد جاءت النصوص جب   .4))إ

وحني يصلح معلم القرآن نيته ، يتحول عمله هذا إىل عبادة يثاب عليها وحيقق األهداف الرتبوية للكتاتيب القرآنية    

  .فالثمرة الرتبوية مرتبطة باإلخالص ، وحسن املقصد 

                                                             
 . 91، ص2م ،ج1972، حتقيق ، حممد حامد الفقي ، دار الفكر العريب بريوت ،   مدارج السالكينابن القيم ،  -1
 . 110سورة الكهف أية   - 2
 83ص  ،1ج )ت.د (، املكتبة  اإلسالمية ، على طلب العلم ء الحثفضل العلماابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،   - 3
 .88، ص  نفس املرجع - 4
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  :حسن الخلق ) ج

ن حسن خلق املعلم من وسائل التأثري لدى املتعلمني ألن من حسن خلقه كثر مصافوه  وقل معادوه ، فسهلت إ     

عليه األمور الصعاب ، والنت له القلوب الغضاب ، وهلذا يتبني  لنا أمهية حسن خلق املعلم وأثره الرتبوي ، فهو 

الكتاتيب ، أما سوء خلق املعلم فيؤدي  م إىل التسرب يساعد التالميذ على تعلم كتاب اهللا ، وحفظه و االستمرار يف 

ن  ب بأخالق القرآ   .منها وعدم إقباهلم عليها أو التقدم يف احلفظ والعناية باملراجعة والتأد

لذلك ينبغي على معلم القرآن أن يغلب اخلري يف أخالقه والرب يف أعماله ، والصدق يف أقواله ، فإ ا تنتقل إىل التالميذ 

  : ى االجتماعية فعيو م معقودة على معلمهم وقد قال األعمش بالعدو 

  .1))كان الناس يتعلمون من الفقيه كل شيء حىت لباسه ونعليه((  

وجوانب حسن اخللق متعددة فهي كلمة يتدرج حتتها كثري من الصفات كالتواضع ، والوفاء بالعهد ، واألمانة ، وقوة 

واحللم ، والرفق والتقوى ، واحلياء والعفو والصفح واجلود والكرم ، والصدق ، العزمية والشجاعة ، والصرب والشكر ، 

والعدل ، وحفظ اللسان والرمحة ، وهذه اجلوانب هلا أمهيتها يف العمل الرتبوي داخل الكتاتيب واحلاجة إليها ملحة تصل 

م صفة حسن اخللق يفشل العمل الرتبوي فقد املعلحقق  ا املقصود ، ويوم يإىل حد الضرورة الشرعية والرتبوية اليت يت

  .داخل الكتاتيب 

  

  

  

  
                                                             

ت (،مكتبة ابن تيمية ، القاهرة  عيةر ب الشرعية و المنح المااألدابن مفلح ، - 1  .129، ص 2ج) د
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  : الصبر على المتعلمين) د

بالصرب على التالميذ حيقق معلم القرآن األهداف الرتبوية للكتاتيب وألمهيته جعله العلماء من فروض اإلسالم ، بل    

ن يف  هو نصف اإلميان ولقد تكرر ذكره كثريا  يف كتاب اهللا تعاىل ، وإذا كان الصرب ضروريا لكل أحد فإنه ملعلم القرآ

الكتاتيب أكثر ضرورة من غريه ألن مهمة معلم القرآن ليست سهلة ، فهي رسالة نبوة وحتتاج إىل قدرات وطاقات 

ووسيلة ذلك الصرب فاملعلم يف هذه الكتاتيب معرض للكثري من املشكالت واملشاق ، وال دفع لذلك ، إال بالصرب بعد 

 إذ أنه ضياء ينري الطريق أمام معلم الكتاب ويساعده على جتاوز ما يعرتضه من مشكالت ومعضالت تربوية توفيق اهللا

  .و تعليمية و سلوكية يف داخل الكتاب أ و خارجه

علم الكتاب يف الرمحة باملتعلمني شعار عظيم ، وخلق كرمي يعترب من الصفات اخللقية مل : الرحمة بالمتعلمين)  ه

والرمحة عاطفة هامة يف العالقات االجتماعية يف ا ال الرتبوي ، أل ا تعرب عن احملبة بني املعلم قرآنية ،احللقات ال

  .والتالميذ والرأفة  م ، والشفقة عليهم ، واحلرص على مصلحتهم 

ن يتحلى بالرمحة من خالل املظاهر    :فعلى معلم الكتاب أ

 .العفو عن املخطئ وعدم العقاب لكل خطأ  -1

 .م السخرية واالستهزاء باملتعلمني عد  -2

 .احللم على املخطئ عند عالج اخلطأ  -3

 .الشفقة والرمحة على كل التالميذ   -4

ن ينزل املعلم طالبه منزلة بنيه  -5  .أ

 . عدم رفع الصوت أثناء تصحيح األخطاء -6

ق الفردية   -7   .مراعاة الفرو
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   :التواضع ) و

، وبالتواضع حيقق املعلم أهداف الكتاب ، ويؤدي رسالته كما ينبغي ،  التواضع حمبب للمتعلمني ،والتكرب منفر هلم    

وحيصل له القبول لدى التالميذ ، ويتمكن من معرفة مشكال م الرتبوية ، واألسرية واملدرسية ، اليت تعوق سريهم يف 

اخللق اإلسالمي التحصيل ، فيعمل على حلها ، وتذليل ما يعرتضهم من عقبات ، ولذلك أكد املنهج النبوي هذا 

فعلى معلم الكتاب أن يتحلى  ذا اخللق ، وال يظن ذلك ضعفا أو نقصا يف الشخصية بل هو من مقومات املعلم 

وكلما كان املعلم يف الكتاب ال يقسو على املتعلم ، وال حيتقر الناشئ يب الفعال ، فالتواضع سلم الشرف ،الناجح ، واملر 

عى لقبول ما عنده ، وأحث الرغبة فيما لديه من العلم ، والسمت واهلدي ، وال يستصغر املبتدئ ، كان ذلك أد

  .فالتواضع من املطالب الرتبوية للتالميذ يف املدارس والكتاتيب على وجه اخلصوص ، ألنه حمبب إىل النفوس 

  :العدل بين المتعلمين ) ن

b¨ *:  تعاىل به فقالإن العدل بني املتعلمني يف الكتاتيب ، مطلب شرعي و تربوي أمر اهللا    Î) ©!$# ãç ãBù' tÉ ÉAôâyèø9$$Î/ 

Ç`» |¡ ômM}$# ur Çõ !$tGÉ Î) ur ìÏå 4Ü n1 öç à)ø9$# 4ësS ÷ZtÉ ur Ç t̀ã Ïä !$t± ósxÿø9$# Ìç x6Y ßJ ø9$#ur ÄÓøöt7 ø9$#ur 4 öN ä3 ÝàÏètÉ öN à6 ¯=yès9 

öcrãç ©. xãs? ÇÒÉÈ  
1.  

ت املعرفية و السلوكية و من خالل ممارسة هذا املبدأ جيين املعلم و املتعلم أفضل     ن  ،الثمرا فعلى املعلم يف الكتاب أ

يكون عادال مع طالبه ، فال يفضل أحدهم على أخر دون مربر شرعي ، حىت ال يوغل صدورهم على بعضهم ، أو 

  .يضعف  العالقات االجتماعية بني املتعلمني أنفسهم و بني معلمهم 

ى عن جماهد قال    . 1))ل بني الصبية كتب من الظاملني املعلم إذا مل يعد:  (( فقد رو
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ن داخل الكتاب يف املظاهر التالية    :و يظهر عدل معلم القرآ

  .العدل يف االستماع إىل تالوة املتعلمني   -1 

  .العدل يف توزيع األسئلة عليهم  -2

  .العدل يف نوع التعامل معهم عند تصحيح األخطاء  -3

  .مادية أو معنوية العدل يف تقدمي احلوافز سواء كانت  -4

  .العدل يف السؤال عنهم و متابعتهم  -5

  .العدل يف نوبة القراءة ، فال يقدم أحدا يف نوبة غريه أو يؤخره عن نوبته  -6

  .االلتفات إىل التالميذ أثناء الشرح ، فال خيص بعضهم دون بعض  -7

 .السنوي  العدل يف التقومي الرتبوي سواء اليومي أو األسبوعي أو الشهري  أو-8

 .العدل يف العقوبة إذا كانت األخطاء اليت وقع فيها التالميذ متشا ة  -9

العدل يف نوع املعاملة مع التالميذ ، فيما يتعلق بكمية احملفوظ ، و املراجعة ال سيما إذا كانوا متقاربني يف - 10

ت العقلية إىل غري ذلك من األعمال اليت تتم يف الكتاتيب    .القدرا
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  :الصفات المعرفية لمعلم الكتاب /4/1/2

ن املعرفة هي العدة اليت متكن املعلم من القيام برسالته الرتبوية و التعليمية على الوجه الصحيح و حتقق املقصود من      إ

  . االنتساب للحلقات و املدارس القرآنية ، فتعليم العلم حيتاج اىل املعرفة الشمولية 

  . هدافه ، إذا مل يكن القائم  به على  علم أوفقه و بصرية يف تعليمهفالتعليم القرآين ال حيقق أ

ن الرتبوي يف  ن عاملا جامعا لكل العلوم و ليس من شروط العمل يف امليدا ن يكون معلم القرآ و هذا ال يعين بالضرورة أ

ن من،احللقات القرآنية ذلك حىت ال يتعطل العمل يف هذه امليادين الرتبوية  علم مسألة و جهل أخرى  لكن املقصود أ

و من السمات املعرفية اليت جيب أن يتحلى  ا معلم  ،و بالتايل يتوفر فيه شرط التعليم ،فهو عامل بأالوىل جاهل بالثانية

ن يف احللقات القرآنية مايلي   :القرآ

  : المعرفة الشرعية )  أ

ذر أحد باجلهل به قال يعو ال ،و مسلمة  يعترب العلم الشرعي الذي تصح به عبادة اإلنسان فرض على كل مسلم    

  .1))  طلب العلم فريضة على كل مسلم:  (( صلى هللا عليه و سلم 

كد ، بأن العلم آو هذا العلم الشرعي الضروري ال بد منه لكل أحد ،  و يف حق معلم القرآن يف احللقات القرآنية   

علم ، و هلذا أمر اهللا به و أوجبه قبل القول و العمل قال اهللا الشرعي من أعظم وسائل تزكية النفس لكل من املعلم و املت

¼: تعاىل  çm ¯Rr& Iw tm» s9Î) ûwÎ) ª!$# öç ÏÿøótG óô$#ur öÅ Î7 /Rs% Î! tûü ÏZÏB÷s ßJ ù=Ï9ur ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$#ur 3 ª!$#ur ãN n=÷ètÉ öN ä3 t7 ¯=s)tG ãB ö/ ä31 uq ÷WtBur 

ÇÊÒÈ2.  
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سية لشخصية املعلم يف احللقات القرآنية ، فعليه أن حيرص على طلب لذلك يصبح العلم الشرعي من املقومات األسا  

العلم الشرعي والتفقه يف الدين إذا مل يكن لديه رصيد من العلم الشرعي تلقاه من أهل العلم أو خترج من جامعة 

ن  ن وتعليمه له من أعظم فضل هذا العمل بل جيب أ يكون عنده إسالمية أو كلية شرعية وال يقتصر على حفظه للقرآ

حد أدىن من العلم يف العلوم الشرعية ، كالعقيدة واحلديث والفقه والتفسري والسرية والتاريخ واللغة والرتبية حىت يؤدي 

  .عمله الرتبوي يف هذه احللقات على أفضل الوجوه وأحسن السبل 

  : المعرفة التخصصية) ب

ن من عوامل جناح املعلم يف أد   اء رسالته الرتبوية ، إتقانه للعلم الذي ختصص فيه ألنه بدون جيمع الكثري من املربني أ

هذا التمكن يف جمال ختصصه ، لن ينال احرتام التالميذ يف احللقة القرآنية ، والدارسني عليه ولن حيقق أهداف احللقات 

ة شرعية وتربوية ، الرتبوية ، لذلك كانت املعرفة التخصصية يف الفن الذي يدرسه املعلم أو يرغب يف تعليمه ، ضرور 

لذلك ينبغي على املعلم أن يعرف جوانب ختصصه كأنواع القراءات ، وأحكام التجويد ، وأسباب النزول ، ومعاين 

  .آداب ، والناسخ واملنسوخ إىل غري ذلك من األمور املتعلقة بكتاب اهللا تعاىل  تشتمل عليه من أحكام وما اآليات ، و 

  : المعرفة التربوية) ج

تقل املعرفة الرتبوية ملعلم القرآن أمهية عن املعرفة الشرعية والتخصصية ، فهي وسيلة فعالة يف حتقيق األهداف ال     

الرتبوية املرغوبة ، أل ا تعني املعلم على اإلملام بطبائع واستعدادات التالميذ وخصائصهم وميوهلم وقدرا م و ا ينجح 

ثري يف سلوكهم بطريقة صحيحة ومفيدة ، لذلك تتضح أمهية املعرفة الرتبوية ملعلم املعلم يف تربية التالميذ وتعليمهم والتأ

القرآن حيث توفر له اجلهد ،  فال تتعيب ، وتفيده يف التوجيه الرتبوي والتعليمي ، حيث أكد أحد الباحثني على أمهية 

ن  ئ القراءة والكتابة وحفظ كتاب اهللا زيادة والفقيه املعلم الذي يتفرغ لتعليم األط: (( الثقافة الرتبوية ملعلم القرآ فال مباد
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، فمعرفة القرآن وحفظه رمسا وجتويدا وضبطا ) فن الرتبية(على حصول امللكة العلمية بالقراءات ، عليه أن يكون ملما بـ 

  1)) .ر القرآنية الرتبوية يف املعام ليس بكاف يف التأهيل للعملية

   : الثقافة العامة) ه

املعلم مبا تعلمه ، بل يشرتط فيه غزارة املعرفة وسعة اإلطالع،ومشول العلم وعمق الفهم ، وهذا ال يأيت إال ال يكتفي    

  .باالستمرارية املعرفية 

لذلك فاملريب الفعال ، واملؤثر يف تالميذه ليس هو املتفوق يف ميدان ختصصه ومهنته فحسب ، بل هو املعلم الذي   

ومبتابعته املستمرة حلياة الناس وواقعهم كاجلوانب االجتماعية واالقتصادية ، واألدبية سعة علمه ، وثقافته ، بعرف 

  .والسياسية ، وبقدر سعة ثقافة املعلم يكون جناحه يف تربيته ، وتعليمه وتوجيهه

ن / 4/1/3   :الصفات الخارجية والمهنية لمعلم القرآ

ت أثر تربوي على     ن يكون ذا هيئة ملا كانت شخصية املعلم اخلارجية ذا ن أ سلوك املتعلمني وجب على معلم القرآ

مقبولة ولباس حسن نظيف ، يهتم بلباسه يف حدود االعتدال ، فيظهر يف صورة حسنة سواء يف مظهره أو أفعاله وأقواله 

  :، ومن بني هذه الصفات 

  :البشاشة واالبتسامة الصادقة ) أ

تبسمك يف وجه : ((مائي التعاملي فقال صلى اهللا عليه وسلم السيلقد حث املنهج اإلسالمي على هذا السلوك   

ن البشاشة وطالقة الوجه من القواعد الرتبوية النبوية الواجب إتباعها أثناء  2))أخيك صدقة  ويف احلديث إشارة إىل أ

 .التعليم والتعامل يف احللقات القرآنية 

                                                             
 .  96اين مرجع سبق ذكره ، ص علي بن ابراهيم الزهر  - 1
 . 34، ص2،ج كتاب البر والصلةسنن الرتمذي  - 2
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ن  أهم الصفات اليت يعجب الت    .1الميذ ملشاهد ا يف املعلمني هي البشاشة ولقد جاء يف جملة تربوية أ

 :  حسن الشكل والمظهر) ب

ماع ، كيوم اجلمعة ، ومكان التعليم تلقد أكدت الرتبية اإلسالمية على النظافة والتجمل والتزين يف مواطن اإلج    

وب ويغري الرتبويون مظهر واملسكن ، فذلك مما يتميز به املعلم املسلم ، فجمال الصورة واهليئة واللباس للمعلم مطل

  .املعلم من متممات شخصيته ووسائل تأثريه 

  : سالمة النطق وحسن البيان ) ج

ما من شك يف أن سالمة النطق،وحسن البيان،صفة هامة وشرط ضروري للمعلم بصفة عامة ومعلم القرآن على     

ن هذه الصفة خيل بالعملية الرتبوية والتعليمية وجه اخلصوص ألن التعليم القرآين يقوم على التلقني واملشافهة ، وفقدا

سلمون يف العلم ، سالمة اللغة وحسن وهلذا كان من بني الشروط اليت إشرتطها املربون امل(( داخل املدارس القرآنية 

وه من البيان واإلملام بالقواعد اليت متكنه من كل ذلك ، حىت بالنسبة ملعلم الصبيان الصغار ، ومقرئ القرآن ، مل يعف

 .2))شرط سالمة اللغة واإلملام بالقواعد ، واألحكام األساسية لتجويد القرآن الكرمي وقراءته ورمسه 

وبدون هذه السمة ال يستطيع معلم القرآن أداء رسالته الرتبوية والتعليمية كما ينبغي ، فاملعلم الذي ال يعرف اإلظهار 

ن ال جيوز له التصدر للتعليم القرآين يف  اإلعجام والتفخيم والرتقيق واإلدغام واإلمهال و وغري ذلك من أحكام تالوة القرآ

  .احللقات القرآنية 

  

  

                                                             
ت (، دار مكتبة احلياة ، بريوت ،  المدرسة و التربيةعلي الشويكي،  - 1  . 68، ص )د
 .  179ه ، ص 1391، النشأة  العامة للنشر ، و التوزيع ، طرابلس ، س التربية اإلسالمية من أس: عمر حممد الشيباين  - 2
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ض ) د   : سالمة الجسم من األمرا

ض وقوته على حتمل مشاق العمل    يؤكد املنهج الرتبوي على الصفات اجلسمية املتمثلة يف سالمة البدن من األمرا

آنية ، فإ ا ال تقل أمهية عن الصفات السابقة ، إذ بدو ا ال يستطيع املعلم الرتبوي داخل احللقات واملدارس القر 

القيام بواجبه الرتبوي على الوجه املطلوب ، ألن العيوب اخللقية واألمراض البدنية حتول بني املعلم واألداء اجليد 

 .لرسالته

ن / 4/1/4   : الصفات المهنية لمعلم القرآ

ل املعلم مهمته ا     لرتبوية يف املدارس القرآنية أو غريها من وسائط الرتبية بنجاح وجب مراعاة هذه الصفات لكي يزاو

تعلم العلم صناعة من أشرف الصناعات ، فهو من وجه صناعة ومن : (( عند إختيار املعلم ، يقول الراغب األصفهاين 

  .1)) وجه عبادة 

  : ومن بني هذه الصفات 

  : الخبرة التربوية) أ

ن املع     لم الذي لديه خربة تربوية سواء اكتسبها ، من العمل امليداين الرتبوي أثناء ممارسته التدريس يف املدارس إ

القرآنية أو التعليم العام ، يكون أكثر فعالية وعطاء من الذي ال ميتلك هذه املوهبة و التجربة لذلك ينبغي للمعلم 

و  األساليب  ا تكتسب باملمارسة و التمرين و االطالع علىان يكتسب هذه اخلربة الرتبوية أل ا ليست فطرته وإمن

  .الطرق الرتبوية اليت تسهم يف جناح التعليم 

  

                                                             
ت(، مكتبة سفري الرياض  مرشد المعلمة: علي أمحد لنب  - 1  .63، ص )د
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  : قوة الشخصية ) ب

ومتيزه باحلزم  ،قوة الشخصية يف العملية الرتبوية تظهر من خالل قدرة املعلم على حسن التعامل مع التالميذ   

والكياسة وقوة الصوت وحسن األداء  ،القرآنية أثناء تدريسه مع البشاشة واللباقةوالسيطرة واملقدرة على إدارة احللقة 

فإذا توافرت هذه السمات الشخصية كان ،والرغبة يف العمل إضافة إىل الصحة النفسية  ،واهلدوء وضبط النفس

 .املعلم ذا شخصية قوية صاحلة للتدريس يف املدرسة القرآنية 

  : القوة العقلية) ج

ن ا     لقوة العقلية ملعلم القرآن أو ما يطلق عليه بالذكاء من السمات األساسية والضرورية ملعلم القرآن ، حىت إ

 . ينجح يف عمله املتعدد املسؤوليات واليت منها الرتبوية والتعليمية واالجتماعية 

، وأقر ا إىل عقول التالميذ  فاملعلم الناضج عقليا ، يرى املواقف من مجيع اجلوانب، ويدرك أفضل الطرق حللها      

وقلو م ويقدر تفاوت قدرا م ، ورمبا اختالف بيئا م وثقافتهم ، وتأيت أمهية القوة العقلية ملعلم القرآن،ألن التأثري يف 

مل يعد سهال كما كان من قبل ، ومل يعد التالميذ غفال (( سلوك التالميذ وإقناعهم وجذب نفوسهم إىل اخلري اليوم 

ف الرتبوية ويؤثر يف تالميذه .    1))كل ما يقال هلم   يصدقون ن لن ينجح يف حتقيق األهدا وعلى هذا فإن معلم القرآ

  .إال بقدر ذكائه وقوته العلمية 

ت التدريس في الكتاب /4/2   : مهارا

 : إن مهارات التدريس تعين اإلجابة عن السؤال التايل 

ن يف الكتاب ؟   كيف أعلم القرآ

                                                             
 .  152ه ، ص 1417، دار املسلم ، الرياض،  مقدمات للنهوض بالعمل الدعويعبد الكرمي بكار ،  - 1
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ن طرح مثل هذ ا السؤال يعترب خطوة مهمة وضرورية يف تعليم القرآن وبداية لتحقيق األهداف الرتبوية للكتاب ، مما إ

ت الدراسية الالزمة للقيام مبهمة التعليم لكتاب اهللا يف الكتاب    .يوجب على املعلم اكتساب املهارا

ذا العصر، عصر االنفجار املعريف، واتساع وملا كانت األساليب الرتبوية كثرية والطرق التعليمية متنوعة، السيما يف ه

ثقافة التلميذ، ألن معيار جناح الطريقة الرتبوية املناسبة، لتعليم القرآن الكرمي يكمن يف الرجوع إىل أسلوب الرسول صلى 

ملية االقرتاب منه، فإن جناح األسلوب التعليمي لكتاب اهللا وحتقيق األهداف الرتبوية وابتعاد الع اهللا عليه وسلم و

الرتبوية يف الكتاتيب عن هذا األسلوب املعصوم خيل  ا ، وقد يؤدي إىل االحنراف واتساع دائرة التسرب واالنقطاع 

املستمر من هذه الكتاتيب أو عدم التأدب بآداب القرآن ، والتمسك بتعاليمه وذلك مبراعاة احملاور الرتبوية اليت مارسها 

£ ôâs)s9: به كما جاءت يف قوله تعاىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أصحا t̀B ª!$# ín? tã tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# øåÎ) y] yèt/ öN Íké Ïù 

Zwq ßôuë ô Ï̀iB ôM ÎgÅ¡ àÿRr& (#q è=÷G tÉ öN Íköé n=tæ ¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN Íké Åe2tì ãÉ ur ãN ßgßJ Ïk=yèãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# sp yJ ò6 Ïtø:$#ur b Î) ur (#q çR% x. Ï̀B 

ã@ö6 s% íÅ"s9 9@» n=|Ê Aûü Î7 ïB ÇÊÏÍÈ1.  

قتصر على والتزكية والتعليم وال يواملعلم الناجح هو من يراعي عند تدريسه كتاب اهللا احملاور الثالثة املتمثلة يف التالوة 

ت التدريس املقرتحة يف الكتاتيب   .واحدة منها وهذه بعض مهارا

ت التدريس 4/2/1   :  مهارا

ن إعداد الدرس قبل احلضور إىل الكتاب والتخطيط لعمل      ية التدريس واملداومة على ذلك حيمي املعلم من اجلمود إ

العلمي واملهين ويزيد من إقبال التالميذ على دروسه ، السيما إذ وجد عوائق تربوية وعلى معلم القرآن إتباع هذه 

ت     .اخلطوا
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.                                           آنية املقرر دراستها يقوم املعلم بدراسة اجلزء املقرر على التالميذ قبل حضوره إىل احللقة مبراجعة اآليات القر  -1

  .اإلطالع بالتفصيل على الدرس السابق لربطه بالدرس احلاضر -2

هضم املوضوع الذي حدد تدريسه والرجوع إىل مصادره ومراجعه، السيما ما تعلق بالشرح املبسط لآليات أو  -3

ل   . أسباب النزو

  .  ضاح السمعية والبصرية الالزمة هلذا التدريسإعداد وسائل اإلي – 4

ن أمكن وكانت متوفرة أو عمل وسائل مناسبة حسب االستطاعة   .إ

  .الرجوع إىل الكتاب املقرر مثل كتاب التجويد،كتاب التفسري ملعرفة ما تعلق مبوضوع الدرس  – 5

  .ناسبة فهم املعلومات جيدا ، لعرضها على التالميذ بالطريقة الرتبوية امل – 6

  مراجعة التحضري قبل الدخول إىل الكتاب يف حالة الكتابة  – 7

ب التالوة في الكتاب / 4/2/2 ت أدا   : مهارا

  ذه اآلداب ،لتزام  ذكر العلماء الكثري من اآلداب الواجب مراعا ا عند تعليم القرآن وتعلمه وحثوا على ضرورة اإل  

علم يف احللقات وتدريب التالميذ عليها وتربيتهم عمليا بتطبيقها ، ال يقل إن معرفة هذه اآلداب والعمل  ا من قبل امل

أمهية عن أحكام التجويد وقواعده اليت حيرص املعلمون على إتقا ا ، وهذه بعض اآلداب الالزمة ملعلمي ومتعلمي 

   :الكتاتيب 

ذ كلما كان على طهارة كان يستحب أن يكون املعلم والتلميذ متطهرا ، ألن التلمي :  الطهارة الحسية) 1

ن يف نفسه    .   أقرب إىل االنتفاع واخلشوع ويزداد تعظيم القرآ
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وليست الطهارة ، جمرد الوضوء ، بل تشتمل طهارة البدن وطهارة املكان وطهارة اللباس وطهارة الفم ، وطهارة 

  .الرائحة ، وطهارة اجلهة ، وطهارة اللسان ، وفوق كل ذلك طهارة القلب

  : هارة المعنوية الط)2

إن مظاهر الطهارة املعنوية السالمة من السلوكيات املخالفة للمنهج اإلسالمي أو الوقوع يف املعاصي والذنوب ،      

فعلى معلم القرآن أن يعمل جاهدا على إرشاد التالميذ وحثهم على ذلك ، وتعديل  ،أل ا من موانع اإلنتفاع بالقرآن

  .سلوكيا م اخلاطئة 

  : ص النيةإخال)3

وجب على كل من املعلم واملتعلم التحلي  ا ومراعا ا ،وملا كانت النية شرط يف قبول العمل وصالحه ودوام مثرته     

ن يغرس يف حس دائما ن أ ن جلوسه وحفظه  وعلى معلم القرآ التلميذ دائما استحضار النية الصاحلة عند التالوة وأ

  .ه اهللا حىت يصبح ذلك خلقا للتلميذ وقراءته ومراجعته عبادة يبتغي  ا وج

ب هيئة الجلوس ) 4   : أد

يكره  وسكينة وتواضع وخشوع ، ويتجنب ما على التلميذ أن يلتزم األدب يف جملس القرآن ، فتكون جلسته بوقار    

أو من هيئات اجللوس املذمومة ، كرفع إحدى رجليه على األخرى ، أو مادا رجليه دون عذر،أو متكئا على يديه 

مستلقيا على األرض،أو يكثر من احلركة و االلتفات لغري حاجة ،أو العبث مبالبسه أو أدواته، فهذا كله يتناىف مع أدب 

  .اجللوس،فعلى معلم القرآن أن يعود التلميذ على اجللوس املناسب 
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  : إحضار المصحف والمحافظة عليه ) 5

ن يعود التالميذ على احلضو     ر دائما مبصاحفهم اخلاصة إىل الكتاب ، ويوصيهم باحملافظة عليها ، ينبغي على املعلم أ

ويعرفهم بآداب محل املصحف ووضعه وال يسمح ألحد ، من التالميذ احلضور دون مصحف أو تغيري املصحف يف كل 

فعليه  درس ، أو إتالف بعض أوراق املصحف ومتزيقها أو الكتابة والرسم على أوراق مصحفه ويف حالة وجود مثل ذلك

ن يزجره ويستخدم وسائل التأديب املناسبة لذلك    .أ

   :االستعاذة والبسملة ) 6

ب التالوة االستعاذة عند ابتداء القراءة لقوله تعاىل          : من آدا

#såÎ*sù |Nù&tç s% tb#uä öç à)ø9$# õãÏètG óô$$sù «!$$Î/ z̀ ÏB Ç`» sÜøã ¤±9$# ÉOäÅ_§ç9$# ÇÒÑÈ1.  

  .ة،وقد أمجع العلماء على مشروعية البسملة عند تالوة كل سورة من سور القرآن وبعد االستعاذة البسمل   

ن يف ذلك  ب وال يتهاو ن يعود التالميذ على احملافظة على هذا األد   .    فعلى املعلم أ

ب اإلنصات )7 ئ قال : التحلي بأد ب اإلنصات و االستماع للقار ن  أد ب املهمة عند تالوة القرآ من اآلدا

(såÎ#تعاىل ur çò Ìç è% ãb#uä öç à)ø9$# (#q ãèÏJ tG óô$$sù ¼ çm s9 (#q çFÅÁRr&ur öN ä3 ª=yès9 tbq çHxqöç è? ÇËÉÍÈ  
2
.  

ب عن عبد اهللا مسعود قال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و قد ارشد الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل هذا األد

ن قلت : (( سلم  ن اسمعه من غيري يإن: أقرأ عليك و عليك انزل قال : اقرأ علي القرآ    3))أحب أ

                                                             
  .98النحل اآلية  سورة  - 1
ف آية  - 2     204سورة األعرا
ي - 3 ن ،  صحيح البخار  . 1925، ص  4ج: كتاب فضائل القرآ
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ي هلذا احلديث فوائد منها    .1))  استحباب استماع القراءة و اإلصغاء لها: (( فقد ذكر النور

وسائل التدبر،و التأثر و االنتفاع هلدي القرآن بل أنه  من على املعلم أن يريب التالميذ على العمل هلذا األدب،ألنه    

على اإلصغاء اجليد يعتمد فظ واإلتقان ألن االتصال الرتبوي الفعال،والتأثر السلوكي ، من الوسائل املساعدة على احل

ب شرعي   .  فهو أد

  : الترتيل و عدم االستعجال في القراءة مع التدبر) 8

يف قراءة القرآن سواء أثناء القراءة، ستعجل ينبغي على املعلم و املتعلم على وجه اخلصوص،أن ال يسرع أو ي     

üw õ8: : دية أو احلفظ أو املراجعة أو القراءة  دف التعليم قال تعاىل العبا ÌhçptéB ¾Ïm Î/ y7tR$|¡ Ï9 ü@yf÷ètG Ï9 ÿ¾Ïm Î/ 

ÇÊÏÈ2ب ن يريب التالميذ على هذا األد   .فالواجب على املعلم يف الكتاب أ

  :تحسين الصوت عند التالوة )9

ن الكرمي حتسني الصوت و التغين      ب تالوة القرآ بتالوته و ترتيله من غري إفراط أو تفريط ، كتمطيط الصوت  من أد

  .أو املبالغة يف املخارج و أحكام التجويد و إمهاهلا

إن قراءة القرآن بالرتتيل إحياء للسنة،إضافة إىل أن هناك عالقة بني حتسني الصوت و الفهم و التأثر ألن الرتتيل يكون  

ن و تدبره    .عونا على فهم القرآ

  

                                                             
يالنووي ،  - 1  . 88، ص  6ه، ج1392، دار إحياء الرتاث  العريب ، بريوت ،  صحيح مسلم بشرح النوو

2   16سورة القيامة آية  - 
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ت التربويةالمه) أ    :ارا

ر التفاعل الرتبوي، الذي يؤدي إىل تثمتعترب املهارات الرتبوية من وسائل جناح املعلم يف أداء رسالته الرتبوية ، أل ا     

ترغيب املتعلمني يف التعلم و حفظ القرآن الكرمي و اإلقبال عليه و امتثال أوامره ، و اجتناب نواهيه و من أبرز املهارات 

  :الالزمة للعمل الرتبوي داخل الكتاتيب الرتبوية 

  :جات التالميذ في الكتاب مراعاة حا -1

أكد املنهج الرتبوي اإلسالمي أمهية مراعاة حاجات التالميذ عند التعليم،و ضرورة فهم هذه احلاجات ففي إشباعها     

ف الرتبوية اليت تسعى إليها الكتاتيب و يف ذلك قوله تعاىل  %ª!$# ìÏ  :حتقيق األهدا ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 zN» yè÷RF{ $# 

(#q ç7 ü2÷étIÏ9 $pk÷]ÏB $pk÷]ÏBur öcq è=ä. ù' s? ÇÐÒÈ   öN ä3 s9ur $ygã Ïù ßìÏÿ» oY tB (#q äóè=ö7 tFÏ9ur $pköé n=tæ Zp y_% tn íÎû öN à2Íërßâß¹ 

$ygøän=tæur ín? tã ur Å7ù=àÿø9$# öcq è=yJ øtéB ÇÑÉÈ  
1.             

ين الشعور بالراحة و اإلحساس عكما ت،احلاجات املادية كاألكل و محل األمتعة واحلاجة يف اآلية الكرمية تشمل   

ن شخصية التلميذ  ،و هذا تعبري عن احلاجات النفسية لإلنسان ،باجلمال ي إىل تواز   .فإشباعها يؤد

ن يراعي    :ويف ضوء هذه احلاجات ينبغي للمعلم أ

ف الرتبوية يف ضوء حاجات التال -أ ميذ أو على األقل مراعاة هذه احلاجات عند حتديد حتديد و صياغة األهدا

ف العامة و اخلاصة   . األهدا

  .اختيار األساليب التدريسية والرتبوية املناسبة إلشباع حاجات التلميذ  - ب
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ق الفردية أثناء التعامل و التوجيه فكل تلميذ له عامله اخلاص به و حاجاته -ج   . مراعاة الفرو

ية والوسائل التعليمية الالزمة للقيام بالرتبية والتعليم داخل الكتاتيب أو خارجها باعتبارها من حتديد األنشطة الرتبو  -د

  . أبرز وسائل إشباع الكثري من حاجات التالميذ

إن العادات احلسنة ميل نفسي متعلم مكتسب وبالتكرار والتوجيه والتمرين ، تصبح العادات اإلجيابية اليت ريب  -هـ

  .اب ، فمن شب على شيء شاب عليه عليها داخل الكت

  :  التفاعل االجتماعي في الكتاتيب -2

ت الرتبوية اهلامة اليت تساعد على جناح      يعترب التفاعل االجتماعي بني املعلم والتالميذ داخل الكتاب من املهارا

زيد من اجلهد يف احلفظ والتحصيل العملية الرتبوية ، ألنه يثري الرغبة يف التعلم لدى التالميذ ، وحيفزهم إىل بذل امل

 .والتدبر 

ال الفكر الرتبوي املعاصر يف التعليم سواء عند رجوقد أكدت الدراسات الرتبوية املختلفة،ضرورة التفاعل االجتماعي    

النتماء أو علماء املسلمني يف أماكن خمتلفة وأزمنة متعددة ، ألن التلميذ يأيت إىل الكتاب ، ويف نفسه دافع التفاعل و ا

االجتماعي ، حيث ينظر إىل املعلم كرمز ألبيه ، يتوقع منه الرعاية واالهتمام والقبول وإىل التالميذ كأصدقاء يتبادل 

معهم الرأي ، ويشبع من خالهلم حاجاته الذاتية،كالتعاون واللعب وتبادل األحاديث الودية وبالتايل يشرب أخالق 

ن تالكتاب اليت    .وآدابهستمد من تعاليم القرآ

ت اإلدارية )ب تعرف مهارة إدارة الكتاب ، بأ ا جمموعة األنشطة الرتبوية واملمارسات العملية السلوكية  : المهارا

ذات البعد التخطيطي التنظيمي والرقايب ، واليت يقوم  ا املعلم داخل الكتاب ، ليحقق من خالهلا حفظ النظام و 

ت اإلدارية اليت تساعد املعلم على حتقيق أهدافه الرتبوية واملعرفية االنضباط وتعزيز السلوكيات املرغوبة وم   .ن أبرز املهارا
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  : هيئة الحلقة القرآنية مهارة ت)1

إن  يئة املكان الذي جيتمع فيه التالميذ ال يقل عن أمهية الوسائل الرتبوية املعنية على التعليم ، ومما حيقق هذه    

  :املهارة ما يلي 

  .ثاث اجليد يف الكتاب توفري األ -أ

  .توفري اإلضاءة املناسبة ، فال يكون النور ساطعا جدا وال معتما متعبا للبصر  - ب

  .توفري وسائل التهوية التدفئة والتربيد املناسبة حسب األحوال اجلوية للطقس  -جـ

  .احملافظة على نظافة الكتاب ، السيما إن كان خارج املسجد  -د 

الكتاب، إذ أمكن بوضع ملصقات ولوحات ذات أهداف تربوية وتوجيهات سلوكية، إذا مل العمل على جتميل  -ذ

  .تكن باملسجد 

  .توفري الوسائل التعليمية املناسبة إذ تيسر، لالستعانة  ا يف التعليم وضبط الكتاب وشد انتباه التالميذ  -و

  .اب ومؤثرا يف سلوك التالميذ املعريف والسلوكي االستعانة ملا يراه املعلم مناسبا ومعينا على  يئة بيئة الكت -ز

من خالل تكوين جملس طاليب يف الكتاب ، يتعلم فيه التالميذ  : مهارة اإلدارة الذاتية في الكتاب )2

دث داخل الكتاب أو خارجها والعمل على  يئة عالج املشكالت اليت قد حت املشاركة يف إدارة اآلخرين واإلسهام يف

  :التالميذ لتكون جاهزة للتعليم والرتبية ، ومن أمثلة هذه األعمال ما يلي الكتاب من قبل

 .نظافة الكتاب إذ وجد  ا خملفات  -

 .تنظيف السبورة إذا وجدت -

ن وجدت  -  .ترتيب مقاعد الكتاب إ
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 .ترتيب وإحضار الوسائل التعليمية  -

 .ة فراد إذ احتاجوا إىل مساعدة تعليمية أو تربوياألالقيام ملساعدة بعض  -

تنظيم استدراك التالميذ يف األنشطة الرتبوية كاملسابقات الثقافية،واالستدراك يف الزيارات امليدانية أو الرحالت  -

 .الرتبوية وتوزيعهم 

 .التعرف على مشاكل التالميذ والتشاور خبصوص عالجها مع املعلم  -

ب  -  .تسجيل حاالت الغياب اليومي ألفراد الكتاب بالتناو

 .اجبات املنزلية ، وتسليمها للمعلم مجع كراسات الو  -

 .التأكد من توقيع ويل األمر على دفاتر املتابعة  -

 .القيام بضبط نظام الكتاب يف حالة تأخر املعلم  -

 .منع التالميذ من رفع الصوت أو العبث داخل الكتاب -

 .تأخر املعلم أو خروجه ألسباب طارئة  -

ت التربوية للمدرسة القرآنية/ 5   :  المرتكزا

تشكل املفاهيم مرتكزات أساسية لعملية الرتبية ، إال أنه يف القرآن الكرمي يصعب حصرها وعدها ، ألنه يعد         

رتفون منه ، ويسطرون مبداده ما شاء هلم أن يسطروا ، وأهم هذه املرتكزات ميكن ب يرد منه الواردون ، يغنبع ال ينض

: جية القرآن الكرمي يف تربية اإلنسان ،وهذه املرتكزات تتمثل يف إمجاهلا يف ثالث جمموعات ، تنضوي حتت مظلة منه

سائل واألساليب الرتبوية ، ويصعب فصلها عن لية الرتبوية ، وأخريا منظومة الو مرتكزات البيئة الرتبوية ، ومرتكزات العم

  . بعضها البعض والشكل التايل يوضح ذلك 
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  : 01شكل رقم 

  

  

  عقلية و النفسيةبناء جوانب شخصية الفرد ال

  و الروحية بناء ا  سليما

  

  

ت التربوية للمدرسة القرآنية   المرتكزا

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرتكزات

 العملیة التربویة
 

 مرتكزات

 البیئة التربویة

 منظومة األسالیب 

 و الوسائل التربویة 
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ت البيئة التربوية / 5/1   : مرتكزا

من املالحظ من خالل هذا الشكل،توجيه القرآن الكرمي لإلنسان للتفاعل مع بيئته وحميطه مبا فيها من عناصر   

والتوجه إليه توجها واعيا مبنيا على الثقة واليقني،يقوده يف  اية املطاف إىل  وأحداث مادية وغري مادية،إلدراك اهلدف

ن عناء    .استيعاب هذا اهلدف جبعل اإلنسان قادرا على حتقيقه تلقائيا دو

وقد ركز القرآن الكرمي،بشكل أساسي على وضع املوقف التعليمي جبميع عناصره يف إطار معريف حيقق لدى     

اليا من الثقة واليقني بكل ما يطرحه هذا املوقف من عناصر وعالقات جتعله يتفاعل معها اإلنسان، مستوى ع

  .تفاعال جادا نشطا 

ت/ 5/1/1   :  المفاهيم التي تقوم عليها هذه المرتكزا

ن الكريم ) أ   : مكانة القرآ

ن الكرمي هو     طة األمني جربيل عليه السالم كالم اهللا املعجز ، املنزل على خامت األنبياء واملرسلني بواس(( القرآ

، وقد 1)) املكتوب يف املصاحف،  املنقول إلينا بالتواتر،املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة ، املختتم بسورة الناس 

جاء يف القرآن الكرمي نصوص كثرية تعرف به وبصفاته ، وقد عد بعض العلماء القرآن نيفا وتسعني امسا، وذكر بعضهم 

  .لك أقل من ذ

ã@É:(( الكتاب قال تعاىل : وقد اكتفى اإلمام الطربي بذكر أشهرها، ومن هذه األمساء  Íî\s? É=» tG Å3 ø9$# z̀ ÏB «!$# ÍìÉ Íì yèø9$# 

ÉOãÅ3 ptø:$# ÇËÈ 
2.  

                                                             
ن: حممد علي الصابوين  - 1  .6، ص 1981،  )2ط(،مكتبة الغزايل ، دمشق  التبيان في علوم  القرآ
 .02سورة اجلاثية اآلية  - 2
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RÎ) ß̄$ :ومسي بالذكر  ø̀twU $uZø9̈ì tR tç ø. Ïe%!$# $̄RÎ) ur ¼ çms9 tbq Ýà Ïÿ» ptm: ÇÒÈ    1.  

x8: بني احلق والباطل  كما مسي بالفرقان، ألنه يفرق uë$t6 s? ìÏ% ©!$# tÄì tR tb$s%öç àÿø9$# 4ín? tã ¾Ín Ïâö6 tã tbq ä3 uã Ï9 

öúü ÏJ n=» yèù=Ï9 #·çÉ ÉãtR ÇÊÈ  
çm¼ومسي أيضا بالتنزيل ألنه منزل من عند اهللا  2 ¯RÎ) ur : ã@É Íî\tG s9 Éb> uë tûü ÏHs>» yèø9$# ÇÊÒËÈ 

3.  

مة مصدره وسالمة مضمونه ، وانسجام حمتواه ، وتعزيز منزلته العظيمة هذه اآليات وغريها، مما حفل  ا القرآن تبني سال

 .، ودوره الفاعل يف تربية اإلنسان 

ن املدرسة القرآنية باهتمامها ب    وتربيته من هذا املنطق فإن  تعليم القرآين تعد مسامهة يف صنع هذا اإلنسان وإعدادهالإ

ت،ويريب اإلنسان أيا كان لونه ومكانه وزمنه،فهو وحي السماء، وكالم القرآن الكرمي يعد منهجا عامليا، يتصف بالثبا

خالق اإلنسان وبارئه ، وهو أعلم مبا خلق فهو يعلو وال يعلى عليه ، ترجع إليه العقول وتطمئن به النفوس ،من تدبره 

ربطها باحلق األصيل الذي اهتدى،ومن عقله فاز بالدارين الدنيا واآلخرة ، فقد ضمن ألخالقه وآدابه الثبات واخللود ف

ض  ت واألر   .ونسبها إىل اهللا تعاىل وله املثل األعلى يف كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كرمي  قامت عليه السموا

إن هذه املكانة الكرمية اليت حيظى  ا القرآن الكرمي اليت شرفت هذه األمة العربية ، فإ ا بالضرورة تشريفا للمدرسة  

تتوىل اإلشراف على هذه املهمة النبيلة ، وأ ا كلما أدركت هذه املهمة ، ووفرت هلا الطرائق املناسبة ، القرآنية ، اليت 

فإ ا بالتأكيد ستحقق الرتبية املتكاملة هلذا الفرد على مجيع املستويات ، وهذه هي الرسالة الكرمية اليت يسعى اإلسالم 

  .إىل حتقيقها 

  

                                                             
 .09سورة احلجر اآلية  - 1
 . 01سورة الفرقان  اآلية - 2
 .192سورة الشعراء ، اآلية   3
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  : وحدة الوجود / 5/2

 القرآن الكرمي أن اإلنسان منظومة خاصة هلا صفا ا اخلاصة ولكنها حمكومة بعالقات ونواميس مع بقية لقد بني   

,t: : املخلوقات ، واليت تشكل معا منظومة كربى ، للكون واحلياة واإلنسان ، قال تعاىل  n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur 

Èd, ysø9$$Î/ ( âëÈhq s3 ãÉ ü@øä©9$# ín? tã Íë$pk̈]9$# âëÈhq s3 ãÉ ur uë$yg̈Y9$# Ü n? tã È@øä©9$# ( tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tç yJ s)ø9$#ur ( @@à2 ìÌç øgsÜ 

9@y_L{ ëáK |¡ ïB 3 üwr& uq èd âìÉ Íì yèø9$# ãç»¤ÿtóø9$# ÇÎÈ   / ä3 s)n=s{ Ï̀iB <§øÿ̄R ;o yâÏnºur §N èO ü@yèy_ $pk÷]ÏB $ygy_÷ryó tAtìRr&ur / ä3 s9 

z̀ ÏiB ÉO»yè÷RF{ $# spuäÏZ» yJ rO 8lºurøó r& 4 öN ä3 à)è=øÉsÜ íÎû ÈbqäÜç/ öN à6 ÏG» yg̈Bé& $Z)ù=yz . Ï̀iB Ïâ÷èt/ 9, ù=yz íÎû ;M» yJ è=àß ;]» n=rO 4 

ãN ä3 Ï9ºså ª!$# öN ä3 ö/ uë çm s9 à7ù=ßJ ø9$# ( Iw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd ( 4í̄Tr' sù tbq èùuéóÇè? ÇÏÈ 
1
.  

إن هذا العرض لإلبداع واإلتقان وللخلق بعناصره املختلفة يشري إىل منظومة تشكل وحدة واحدة ، تتوجه فيها  

العالقات حنو تأكيد العالقة اخلالقية ، كما أ ا تكشف عن عالقة قهر هذه العناصر مجيعا بنواميس وسنن من خلق اهللا 

ختلفة حمكومة بطالقة القدرة اإلهلية يف اخللق والتدبري، فاإلنسان وتدبريه ، فهذه املنظومة املتناسقة من العناصر امل

والكون متساويان يف املخلوقية هللا ، وحمكومان بنفس القانون اإلهلي ، يف السيطرة والتدبري وحتديد املصري ، وعالقة 

  .اإلنسان هلذا العامل هي عالقة مبنية على وحدة الوجود ووحدة التكوين ووحدة النظام 

ن ه ذه السريورة املرتابطة لرتبية متكاملة، حتدد للفرد أسباب تواجده  ذا الكون، وترقى به عن احليوانية اليت تطغى يف إ

الكثري من األحيان عليه، إن هذا الطرح جيعل من املدرسة القرآنية، مكانا مالئما لغرس هذه التوجهات ، واالرتقاء 

  .ن تعهدته يف مراحله األوىل بالفرد إىل أمسى رسالة خلق هلا ، السيما وإ

                                                             
 . 6 -5اآليات   : سورة الزمر - 1
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  : تكريم اإلنسان / 5/3

إن مظاهر الوحدة بني اإلنسان والكون تدل على االشرتاك بينهما يف جزء من الطبيعة املادية ، حبكم االنتماء لنفس    

(4ín<Î * :الظروف ، ولكن يف التفاضل القيمي يبقى اإلنسان متميزا على الكون ، متيز علو ورفعة، قال تعاىل  ur yäq ßJ rO 

öN èd% s{r& $[sÎ=» |¹ 4 tA$s% ÉQ öq s)» tÉ (#rßâç6 ôã $# ©!$# $tB / ä3 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ¼çn çéöçxî ( uq èd N ä. r' t±Rr& z̀ ÏiB ÇÚöëF{ $# óOä. tç yJ ÷ètG óô$#ur 

$pké Ïù çnrãç ÏÿøótFóô$$sù ¢OèO (#þq ç/q è? Ïmøã s9Î) 4 ¨b Î) íÎn1 uë Ò=É Ìç s% Ò=ã ÅgíC ÇÏÊÈ 
1.  

وحدة بني اإلنسان والكون وحقيقة علوه عليه، نشأت حقيقة ثالثة يف نطاق رفعة اإلنسان هي حقيقة فمن حقيقة ال  

  .تسخري الكون لإلنسان 

إن عالقة الصراع اليت تقول  ا بعض الثقافات بني اإلنسان والطبيعة، تعرب يف رأيها عن روح عدائية قائمة بينهما     

ي يف مصارعه الطباإلنسان امثل قوهلم غزو الفضاء وأمثاهلا،وسعي  عية بقصد إخضاعها لرغباته املادية ، هذه املعاين ملاد

 يف نظر القرآن الكرمي أوضاع مرذولة، فالعالقة اليت جيب أن تكون هي عالقة صداقة طبيعية وانسجام أصيل وتفاعل و

ني الذي تتصوره تلك الثقافات عن إعمار وإصالح وانتفاع ومحاية للطبيعة، وصفها القرآن بأ ا عالقة خري وإحسان، ب

ن مرفوضة وال تصلح إلعمار الكون واالنتفاع  عدائية العالقات وحتوهلا إىل صراع وعراك بني طرفني هي عالقة شر وخسرا

  . 2به

  

                                                             
 , 61سورة هود ، اآلية  - 1
ن: حممد سعيد رمضان البوطي  - 2  . 88 - 87م ،ص ص 2000، 4دمشق ، ط،دار الفكر ،  منهج الحضارة اإلنسانية في القرا
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ن اإلنسان الذي حي ل هذه املنزلة العالية بني املخلوقات ليس حيوانا ناطقا أو عاقال أو اجتماعيا ، كما يقول بعض تإ

(øåÎ: فالسفة ، وهذه املنزلة واضحة يف قصة اخللق األول ، فقال اهللا تعاىل ال ur tA$s% y7ï/ uë Ïp s3 Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) 7,Î=» yz #\ç t± o0 

Ï̀iB 9@» |Á ù=|¹ ô Ï̀iB :*yJ ym 5bq ãZó¡ ¨B ÇËÑÈ   #såÎ*sù ¼ çm çF÷É §q yô àM÷ÇxÿtRur ÏmäÏù Ï̀B ÓÇrrïë (#q ãès)sù ¼ çm s9 tûï ÏâÉf» yô ÇËÒÈ 

1.  

حىت يكون مؤهال هلذه املنزلة كرمه اهللا تعاىل بصفات من شأ ا أن جتعله قادرا على التمييز بني اخلري والشر، وجعل له و 

اإلرادة اليت متكنه من االختيار بينهما، وهذه القيمة الرتبوية من أهم اجلوانب الرتبوية ، اليت تسعى املدرسة القرآنية إىل 

اعتبار شرحها وتفسريها لآليات القرآنية الدالة على ذلك ، وتقريبها بأساليب مبسطة غرسها يف نفوس الناشئة ، على 

(( هلم ، كما تعترب القدوة والقصة ، من أهم هذه األساليب اليت ترسخ هذه املفاهيم يف هذه املرحلة العمرية وقد قال 

  ) .األخالق والسلوك يف احلياة ( يف كتابه )) مكد وجل 

ن كل نزعة من ((  النزعات الفطرية ، ينبوع من الطاقة ، إما أن هذه الطاقة ستتجه إىل اخلري أو الشر ، فأمر يتعلق إ

ة ، كما يتعلق بالتحكم الرشيد يف هذا التوجيه ، إن كل النزعات الفطرية قديرة على ىل غايات نبيلة أو وضيعبتوجيهها إ

ن نوجهها وجهة خري نبيلة  فعل اخلري والشر ، وهذا يعين أن الرتبية والتوجيه ضروريان لنزعات اإلنسان الفطرية إذا أردنا أ

((2 .  

وهذا التوجيه يعترب وظيفة تربوية، للمدرسة القرآنية تقع على عاتقها، من خالل ما تتضمنه براجمها، وتتميز  ا عن غريها 

ت يف زمن مضى سببا يف رقي من مؤسسات أخرى يؤهلها لتحقيق هذه الغاية الرتبوية، اليت تعترب رسالة جمتمعية،كان

ن من الزمن    .احلضارة اإلسالمية وتربعها على العامل على مدى قرو

                                                             
 .   29-28سورة احلجر اآليات  - 1
 . 18ص ,  1972، عامل الكتاب ، القاهرة ،  لتربية اإلسالمية ، وأصولها وتطورها  في البالد العربيةحممد مرسي ، ا - 2
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لقد عين القرآن ببلورة العقيدة اإلميانية وترسيخها يف النفس اإلنسانية وجعل منها، قاعدة متينة تنبثق منها كل املفاهيم ، 

، وننقاد هلا كل الدوافع ، هذه القاعدة املتينة جيب أن متثل وتتصل  ا كل القضايا ، وتكامل يف رحا ا كل التوجيهات 

أوىل العالقات وأصلها ، عالقة اإلنسان خبالقه املبنية على اليقني والتمثل الذايت لكل عناصرها، فتصبح هذه العقيدة 

ت اإلنسانية ال ينازعها فيها منازع    .جزءا من الذا

   :معايير التربية في المدرسة القرآنية / 5/4

للعمل الرتبوي معايري معينة حددها القرآن الكرمي مبا يتناسب ومنزلة اإلنسان يف هذا الوجود، ومتيزه على كثري من      

املخلوقات واستخالفه يف األرض، إن مهمة استخالفه يف األرض مسألة دقيقة وعظيمة، حيتاج فيها اإلنسان إىل وعي 

نصر خري وإصالح فيها وإال انقلب األمر إىل الضد فيتحول إىل عبد وإرادة ليكون سيدا هلذه األرض ، وليكون ع

Æ÷tG: للشهوات ، خيلد إىل األرض ، ويعيث فيها فسادا ، قال تعاىل  ö/ $#ur !$yJã Ïù öÅ9 t?#uä ª!$# uë#¤$!$# no tç Åz Fy$# ( üwur 

ö[Y s? y7t7äÅÁ tR öÆÏB $uã ÷Rëâ9$# ( Å̀¡ ômr&ur !$yJ ü2 z̀ |¡ ômr& ª!$# öÅ øã s9Î) ( üwur Æ÷ö7 s? yä$|¡ xÿø9$# íÎû ÇÚöëF{ $# ( ¨b Î) 

©!$# üw è=ÏtäÜ tûï ÏâÅ¡ øÿßJ ø9$# ÇÐÐÈ  
1. 

والبد أن تقوم هذه املعايري على قاعدة صلبة ، وهي متثل حقيقة الوحدانية اهللا اخلالق املدبر ، وإذا قامت تلك املعايري 

  :معايري العملية الرتبوية من خالل الشكل التايل على هذه احلقيقة حنقق  ا هذا الغرض من الوجود ، وتتمثل منظومة

  

  

  

                                                             
  . 77سورة القصص اآلية ،  -1
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   : 2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن الكريم   معايير العمل التربوية في القرآ

  

  

 نسیج األسباب و السفن الكونیة

 التقوى

 البیئة االجتماعیة السلیمة

 الفردیة مقابل االجتماعیة

 الحــب

 الحــق

 التوازن الخیریة

روحدة الخلق و التدبی  
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  : معيار الخيرية / 5/4/1

ن الكرمي قد (( لقد جعل القرآن مفهوم اخلريية قيمة أساسية ، تتصل بكل شيء وتشكل موضوعه ،     لذلك جند القرآ

ة اإلنسان على اخلري ، ووجهه ملا فيه خري الفرد وا تمع فهو توجيه إىل القضية اليت تتمثل بتوحيد اهللا ، عين برتبي

ه الناس باحلسىن ، كما اهتم بتنمي وإخالص يف العبادة له ، وااللتزام باخللق الكرمي ، والتحلي جبميل الصفات ومعاملة

ن الكرمي ،1))مر باملعروف و ي عن املنكرتآخ وأو نزعات اخلري يف اإلنسان من تعاطف وتراحم وتواد  فاخلري يف نظر القرآ

قيمة أساسية، على أساسها يتم وصف األشياء ويتم تفضيل األفعال ومتييز السلوك الصحيح من اخلطأ ، وجعل حتري 

  .اإلنسان هلذه القيمة من اإلحسان وإمهاهلا من الشر 

ن ن هذه القيم السامية اليت حيتويها القرآ ، جتعل من املدرسة القرآنية ، ذات دور هام خاصة ، إذا وعت هذا الدور  إ

بعدم الرتكيز فقط على احلفظ ، بل تعويد املتعلمني على تدبر املعاين وفهم داللتها الوظيفية ، واستغالل اجلوانب الطيبة 

ن للمتعلمني ، الستثمار هذه القيم وتثبيتها ، لتعطي بذلك تربية متكاملة هلؤالء امل تعلمني بالشكل الذي أمر به القرآ

  الكرمي ، كمنهج رباين متكامل 

ن/ 5/4/2   :  معيار التواز

لقد دعا اإلسالم إىل التوازن يف كل شيء، فالكون مبين على ذلك، فقد خلق اهللا كل شيء وقدره تقديرا حمكما قال 

b :تعاىل  Î) ur Ï̀iB >ä óÓx« ûwÎ) $tRyâY Ïã ¼ çmãY Í¬!#tì yz $tBur ÿ¼ ã& è!Íiît\çR ûwÎ) 9ëyâs)Î/ 5Qq è=÷è̈B ÇËÊÈ 
2
.  

واملتبع آليات القرآن الكرمي جيد الدعوة إىل التوازن،يف كل شيء واضحة صرحية فهو تارة يربطها خبلق السموات واألرض 

  .، وتارة يربطها مبفهوم اخلريية واليت فيها مصلحة اإلنسان نفسه 

                                                             
 .  35، ص 2، ط 1985عامل الكتب ، القاهرة ،  ، أصول التربية  الثقافة و الفلسفةحممد منري مرسي ،  - 1
 . 21سورة احلجر ،اآلية  - 2
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óO :قال تعاىل   n=sùr& (#ÿrãç ÝàZtÉ ín<Î) Ïä !$yJ ¡¡9$# ôM ßgs%öq sù y# øã x. $yg» oY øã t̂ t/ $yg» ¨Y É yó ur $tBur $olm; Ï̀B 8lrãç èù ÇÏÈ 
1 .  

uä !$yJ ¡¡9$#ur $ygyèsùuë yì|Êurur öc#uîçÏJ ø9$# ÇÐÈ   ûwr& (#öq tóôÜs? íÎû Èb#uîçÏJ ø9$# ÇÑÈ   (#q ßJäÏ%r&ur öcøó uq ø9$# ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ 

üwur (#rçéÅ£ øÉéB tb#uîçÏJ ø9$# ÇÒÈ  2.  

زن ضرورة من ضروريات احلياة ، فلو ترك اإلنسان منقادا لنوازع نفسه املتضاربة املتصارعة ، ألوقعته يف حبائل فالتوا

مصائدها ، وسببت له الشقاء واهلالك ، فضبطت هذه النوازع وضبط كل شيء يف هذا الوجود مبيزان التوازن املقدر 

ن  بدقة متناهية، وما خلق احلياة الدنيا وخلق اآلخرة إال   .من باب هذا التواز

إن احلديث عن التوازن، هو دعوة صرحية للمدرسة القرآنية للحفاظ على هذا املبدأ ، خاصة وأن يف الكثري من   

األحيان ارتبطت املدرسة القرآنية ، بأ ا تدعو إىل التطرف واملغاالة يف الدين ، مما جعل الكثريين، حييدون عن فكرة 

نية ، والتوصل إىل حتقيق هذا املبدأ ، يتطلب من املدرسة القرآنية ، أن حتدد هذا املفهوم بالصورة االلتحاق باملدرسة القرآ

 :اليت حددها القرآن من خالل البحث عن التوازن واحملافظة عليه، أو إعادة التوازن إذا حدث له اختالل ، لقوله تعاىل 

tûï Ï% ©!$#ur !#såÎ) (#q à)xÿRr& öN s9 (#q èùÌç ó¡ çÑ öN s9ur (#rçéäIø)tÉ tb% ü2ur öú÷ü t/ öÅ Ï9ºså $YB#uq s% ÇÏÐÈ  
3 .  

  .يدركون معىن القرآن حفظا وتدبرا ، وتطبيقا  او ذه الطريقة تستطيع املدرسة القرآنية أن  يأ أفراد

  

  

                                                             
  6سورة ق ، اآلية  - 1
 .  9 - 7سورة الرمحن ، اآليات  - 2
 .   67سورة الفرقان اآلية  - 3
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  : معيار السببية  / 5/4/3

ن من تقدير اهللا تعاىل وإحسانه تشك   ون واإلنسان واحلياة  ذا املعىن ل نظام هذا الوجود احملكم ، املتقن ، فالكيإ

  .ختضع لنفس النظام ونواميسه 

إن هذه السببية اليت جعلت الكثري من الفالسفة و املهتمني بأمور تشكل الكون،ختضع نظريا م إىل تفسريات قد 

مي ، لندفع أجاب عنها القرآن قبلهم بآالف السنني ، و لذلك كان من األوىل حنن كمسلمني  أن نعود إىل القرآن الكر 

اللبس، خاصة و أن املتعلمني يف هذه الفرتة يكونون أكثر حرية و حبثا عن األسباب احلقيقية هلذا الكون ، و لذلك 

فهم أكثر تأثرا و ميال ألي تفسريات ، قد تكون بعيدة كل البعد عن مسارها احلقيقي، و هنا متكن وظيفة املدرسة 

الدالة على ذلك ، حىت ال يقع هؤالء يف مطب تفسريات ال عالقة هلا بديننا و  القرآنية ، يف استغالل اآليات القرآنية

b¨ :معتقداتنا ، قال تعاىل  Î) íÎû ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ;M» tÉ Uy tûü ÏZÏB÷s çHø> Ïj9 ÇÌÈ   íÎû ur ö/ ä3 É)ù=yz $tBur ë] ç6 tÉ Ï̀B >p / !#yä 

×M» tÉ#uä 5Q öqs)Ïj9 tbq ãZÏ%q ãÉ ÇÍÈ   É#»n=ÏG ÷z $# ur È@øã ©9$# Íë$pk̈]9$#ur !$tBur tAtìR r& ª!$# z̀ ÏB Ïä!$yJ ¡¡9$# Ï̀B 5-øó Íhë $uäômr' sù Ïm Î/ 

uÚöëF{ $# yâ÷èt/ $pkÌEöq tB É#É ÎéóÇn@ur Ëx» tÉ Ìhç9$# ×M» tÉ#uä 5Q öq s)Ïj9 tbq è=É)÷ètÉ ÇÎÈ   y7ù=Ï? àM» tÉ#uä «!$# $ydq è=÷G tR y7øã n= tã Èd,ysø9$$Î/ 

( Ädìr' Î7 sù ¤]ÉÏâtn yâ÷èt/ «!$# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ur tbq ãZÏB÷s ãÉ ÇÏÈ 
1.  

ن هذه األمثلة القرآنية تدل على اشرتاك مجيع املخلوقات يف نظام واحد و هي مقهورة به ال حتيد عنه ومن هذا املنطلق  إ

ميكن القول ، أن مهمة املدرسة القرآنية ستبدو أكثر سهولة، أل ا تستمد شرعيتها و أدلتها من املنهج الرباين الذي ال 

   .خيتلف فيه اثنان

  

                                                             
 .  6 – 3سورة اجلاثية  اآليات  ،  - 1
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  : لحق معيار ا/  5/4/4

احلق أصيل يف طبيعة الكون ، عميق يف تكوين الوجود ، و الباطل طارئ ال أصالة فيه وال استقرار له ، و ظهور احلق و 

öÅ: انتصاره هو ظاهرة من ظواهر الكون و سنة من سنن اهللا ، قال تعاىل  Ï9ºså  cr' Î/ ©!$# uqèd ë, ysø9$# ûcr&ur $tB 

öcq ãã ôâtÉ Ï̀B ¾Ïm ÏRrßä uq èd ã@ÏÜ» t6 ø9$# ûcr&ur ©!$# uq èd êíÍ? yèø9$# çéçÎ6 x6 ø9$# ÇÏËÈ 
1 .  

منه    و منهج القرآن الكرمي يروض النفس اإلنسانية و يربيها على احلق حىت توسم  ا و ينفرها من الباطل حىت تنفر   

  .، و تتأذى من وجوده ، عندها يصبح احلق أصال يف حياة اإلنسان و أساس يف تكوين ا تمع 

  :معيار الحب 5/4/5 

أهتم القرآن بقيمة احلب وجعلها من املعايري األساسية لتنظيم العالقة بني الفرد و ربه، و بني الفرد و الرسول صلى     

العالقة  هللا عليه و سلم و بينه و بني ا تمع ، و بقدر ما تكون هذه القيمة مؤصلة يف النفس اإلنسانية تكون هذه 

حمبة اهللا تعاىل هي األساس ، فحب اهللا نواة اإلميان، وال يصلح إميان بال حب ، و يرتتب  متينة ، و قد جعل القرآن

عن هذا احلب حب الرسول املبعوث من عند اهللا فهو القدوة احلسنةو املثل األعلى الكامل و التطبيق العملي ملنهج 

ö@è% b:   :   قال تعاىل  القرآن و صلته باهللا ضمان من االحنراف و الشطط و سبيل إىل حب اهللا له ، Î) óO çFZä. 

tbq ô7 Åsè? ©!$# ëÏRq ãèÎ7 ¨?$$sù ãN ä3 ö7Î6 ósãÉ ª!$# öç ÏÿøótÉ ur ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/q çRèå 3 ª!$#ur Öëq àÿxî ÒOãÏm§ë ÇÌÊÈ    2 .  

الذين ذه الرتبية العملية على حب اهللا و طاعته و حب اهللا مثرة املعرفة و العبادة ، فقد أثىن القرآن على املؤمنني  

وصلت  م عباد م إىل هذا املقام ، إن تربية األطفال منذ الصغر على هذه القيمة ، جتعلهم يرتقون إىل املفهوم السامي 

                                                             
  62سورة احلج ، اآلية  - 1
 .  31سورة أل عمران ، اآلية   - 2
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هلذه القيمة بدل ربطها مبفهوم واحد ، تتعلق حبب شخص فقط ، لتنقل هذه القيمة من املفهوم الدنيوي إىل مفهوم 

دى هؤالء يف مراحل عمرية الحقة يف حتديد املفهوم احلقيقي هلذه القيمة ، أرقى وأمسى، تفاديا للصراع الذي حيدث ل

ألن حب اهللا ورسوله فوق كل حب، واإلحساس الدائم بنعم اهللا وفضله يسمو بعاطفة احلب ويسمو باإلنسان إىل 

  .مقام الشكر ، وشكر النعم نوع من اإلحسان 

لضعف، بسبب ما ركب  ا من شهوات وما يستويل عليها تتصف النفس اإلنسانية با(( :  معيار القوة/ 5/4/6

ßâÉ :، قال تعاىل . 1))من غفلة، وما تتعرض له من إغراء وما جيري يف دمها من شيطان Ìç ãÉ ª!$# b r& y# ÏeÿsÉäÜ öN ä3Y tã 4 

t, Î=äz ur ß`» |¡RM}$# $Zÿã Ïè|Ê ÇËÑÈ  
2 .  

ت واألهواء ، والتسامي  ا عن احليوانية ، بدون والتخلص من هذا الضعف ال يكون إال بضبط تلك الغرائز والشهوا

مبالغة وال طغيان ، وجناح هذا يعتمد على منهج املدرسة القرآنية وقوة إدراكها لرسالتها الرتبوية من خالل غرس العقيدة 

ر ا على الصحيحة يف نفوس املتعلمني هلا وتقوية نفوسهم على مواجهة الكفر ، ملا تتميز به الفطرة اإلنسانية يف قد

  .تغيري الضعف إىل قوة إذا ما أدركت الطريق الصحيح لذلك 

و قد سعى القرآن الكرمي لرتبية النفس املؤمنة على هذه القوة و محايتها من أي ضعف ، هلذا يكمن دور املدرسة      

 بالنية الصادقة ال قوال القرآنية يف تربية النفس اإلنسانية على اليقظة و اإلرادة الواعية يف كل عمل تصله حببل اهللا

باللسان فقط ، و ال جمرد عزم على الفعل فقط ، هذا مفهوم القوة كما حدده القرآن الكرمي و هو ما مل تدركه الرتبية  

  .ذه الصورة ، ميكن حتقيق تربية متوازنة وفق منهج قرآين حمكم و اليت تقوم على تناقض رهيب ، و  احلديثة 

  

                                                             
ن في التربيةمد شديد ، حم - 1  . 216م ، ص  1994، مؤسسة الرسالة  ، بريوت،  منهج القرأ
  .  28سورة النساء اآلية  -2
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  : ة مقابل القيمة االجتماعية مة الفردييالق/ 5/4/7

فطرته من جانبني معا ، اجلانب الفردي و اجلانب االجتماعي ، فهو شديد اإلحساس بتتشكل شخصية اإلنسان    

بفرديته و يف نفس الوقت مييل إىل االجتماع باآلخرين و احلياة معهم كواحد منهم ، لذلك أكد القرآن على تربية كل 

ردي مهم يف حتمل املسؤولية ، و النهوض بالتكاليف و اجلانب االجتماعي مهم يف املسامهة يف من اجلانبني فاجلانب الف

بناء ا تمع اإلنساين املؤمن بناء صحيحا قويا، و لقد وضع القرآن الكرمي معايري ثابتة و حمددة لرتبية فردية اإلنسان و 

  يف املدرسة القرآنية يف تنمية روح العمل اجلماعي،تنمية الروح االجتماعية يف أن واحد،ويظهر حتقيق هذه القيمة 

كل هذه األمور من . وكذا تنمية قيمة االعتماد على لنفس يف حتمل املسؤولية و االعرتاف باخلطأ ، و احرتام اآلخر 

ميان شأ ا تثبيت و ترسيخ هذه القيمة يسمح مبعادلة متوازنة بني اجلانبني الفردي و االجتماعي توازنا يقوم على اإل

  .لعقيدة ثابتة واضحة هي عقيدة توحيد اهللا يف ذاته و صفاته و ربوبيته و ألوهيته 

  : البيئة االجتماعية السلمية ) أ

إذا كان القرآن أعطى للفرد كيانه و اعتباره وعين بعقله و ضمريه ، و هيأ له أسباب احلياة الكرمية، وضمن له كل       

أقام حسابا آخر على مبدأ املسؤولية الفردية ، فمنهج القرآن منهج مجاعي ، يهدف إىل  أسباب العزة و القوة و احلرية و

تكوين مجاعة متميزة حتمل مبادئه و تعمل على تبليغها ،و فرائض اإلسالم مجيعها تريب الفرد ليكون لبنة يف بناء ا تمع 

، العالقات كما فعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و توفري هذه البيئة داخل املدرسة القرآنية ، من شأ ا تفعيل هذه 

  .يف املدينة  و هو يقيم أسس الرتبية يف جمتمعه اجلديد
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        : األساليب التربوية في المدرسة القرآنية / 6

ن طريقته اخلاصة يف ملس القلوب       ن للقرآ ب ستجابة وجدا ا إىل حقيقة اإللوهية  و الشكل التايل يربز أساليو ا إ

  :اخلطاب القرآين يف تربية اإلنسان و الذي يعترب من أهم األساليب الرتبوية يف املدرسة القرآنية 

  :                                        3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األساليب التربوية في المدرسة القرآنية

 بناء الشخصیة

 اإلنسانیة

 تنویع الخطاب

 العــــــــادة التربیة بالحدث

 التربیة بأسماء

 هللا و صفاتھ

 أسالیب

 أخرى

 التربیة بأحداث

 الیوم اآلخر

 التربیة بالقدوة

 الحسنة

 المواعظ

و التوصیات   

 القــــصـــة

 التعــــــزیز

 و العقــــوبة
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  :  أسلوب الخطاب المتنوع ) أ

ن هلذا األسلوب قيمته الرتبوية ألنه الكربى ، فاإلنسان ال مييل إىل األسلوب املباشر يف النصح و اإلرشاد  إ

ب دائما أن يشعر أنه عند ما يأيت فعال طيبا ، فإمنا يفعل ذلك بدافع داخلي ال بناءا على أوامر و نواهي، و مع أن حي

ن يستمع إليه و ينصاع ملا يأمره به و ينهاه عنه ، إال أنه  املريب هنا هو اهللا سبحانه و تعاىل مما يوجب على اإلنسان أ

، فكأنه بذلك يبني لإلنسان ضرورة أن يسلك مثل هذا السلوك يف  غري قهر و قسرخياطبه ملا هو مفطور و عليه ب

  .دعوته لغريه من الناس يف تربيتهم و تعليمهم حىت يأيت بالنتائج 

  : التربية بأسماء اهللا و صفاته )ب

ن تصور املتعلم لصفات اهللا هذه القدرة ، كما جيعله حيس  اهللا و طالقة قدرة يشكل لديه اإلحساس املرهف بإ

بآثار هذه الصفات فتصرف اهللا تعاىل  ذا الكون و تدبريه املستمر ليس جمرد نظرية بل هو واقع حمسوس ملموس مدرك 

ن احلياة  ي عقل حىت أنه ليعيش هذه اآلثار و يصاحبها يف كل شأن من شؤو ن اهللا معه  فإذا(( لكل ذ أحس اإلنسان أ

كبا و يسدده إذا زل و ميده إذا احتاج و جييبه إذا سأل و يعينه إذا ضعف و ينصره إذا جاهد ، يده إذا  دائما يأخذ ب

عندها يطمئن إىل صلته باهللا تعاىل و إىل قوة اهللا تعاىل اليت ال تغلب و هذا يقويه يف نفسه و يقويه يف شهواته و أعدائه 

.((1                      

إن اهتمام املدرسة القرآنية،  ذه اجلوانب جيعلها قادرة على أداء مهامها بشكل أفضل ، فعندما تغرس هذه 

القيم لدى الطفل يف هذه املرحلة ، فهذا سيدفعه إىل التصرف بشكل أفضل يف املستقبل وأن يكون حريصا على كل 

ن هناك من يراقبه وسيحاسبه   .على أفعاله و أعماله  تصرفاته إلدراكه أ
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ث) جـ               : التربية في ظل األحدا

تتميز الرتبية باألحداث أ ا حتدث يف النفس حالة خاصة من االنصهار، إن احلادثة تثري النفس بكاملها وترسل فيها 
حالة ال حتدث كل قدرا من حرارة التفاعل و االنفعال يكفي لظهورها أحيانا أو الوصول هلا إىل قرب االنصهار، و تلك 

  .ها و طمأنينتها، مسرتخية و منطلقة يف التأمل نيوم يف النفس وليس من السبيل الوصول إليها و النفس يف راحتها و أم

وتعترب املدرسة القرآنية مكانا مالئما هلذا التأمل ، ملا يرتكه حفظ القرآن من طمأنينة و راحة يف نفوس املتعلمني 

ادثة كمهمة كبرية من مهام الرتبية اليت تتطلع هلا، فيطبع معلم القرآن على النفس يف حالة لذلك ميكنها استغالل احل

انصهارها ما يريد أن يطبعه من التوجيهات و التهذيبات فال يزول أثرها أبدا ، و هكذا كانت تربية القرآن لإلنسان فقد  

ة، كما جاء تشريعه مرتبطا يفجاءت تربية جتريبية واقع كان القرآن ينزل بعد كل حادثة ومع كل مناسبة بالتوجيه والرتبية،

ويقول الصابوين                    .بواقع النفوس، متمشيا مع الفطرة، ليس فيه افرتاض وال تعسف 

ث والوقائع يف حينها و منيعا على األخطاء يف  ن منجما أنه كان مسايرا للحواد ل القرآ ن من حكم نزو يف هذا املعىن أ

ذلك أوقع يف النفس وادعى على أخذ العظة و العربة منها عن طريق الدرس العملي هلذا فعلى املدرسة وقتها، فإن 

ي نوع من العقاب الذي  ث اليت حتدث داخلها و استغالهلا خلدمة املتعلم بدل استعمال أ ن تنقل كل احلواد القرآنية أ

  .يلجأ إليه الكثري من املربني  ومضاره أكثر من منافعه 

ن مبواصفات القدو اعتىن     :  بية بالقدوةالتر ) د ة اليت تريب مالحظا ا ، وفق منهج اهللا تعاىل ، فكان الرسول القرآ

%ôâs)©9 tbصلى اهللا عليه و سلم هو خري قدوة للناس ، قال تعاىل  x. öN ä3 s9 íÎû ÉAq ßôuë «!$# îo uq óôé& ×p uZ|¡ ym ỳJ Ïj9 tb% x. 

(#q ã_öç tÉ ©!$# tPöq uã ø9$#ur tçÅz Fy$# tç x. såur ©!$# #ZéçÏV x. ÇËÊÈ   
1 .  

ووضح يف شخصيته صلى هللا عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج اإلسالمي الصورة احلية اخلالدة على مدار 
                  .            التاريخ
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ن     والعصور، تظل شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي القدوة احلسنة الدائمة املتجددة على مر األجيال  إ
  . حيويتها دافعة شاخصة، وال تتحول إىل خيال جمرد 

ن ال يكون تركيزها داخل برناجمها التعليمي، و أ لذلك على املدرسة القرآنية، أن تعطي هلذا اجلانب ، قسطا و وافرا   

  .ذا اجلانب من أمهيته يف الرتبيةهلعلى جانب احلفظ، ملا 

فمعلم القرآن يعترب صورة مصغرة هلذه القدوة، ألن املتعلم يف هذه الفرتة يتعلم ملا يراه حىت حتقق منه ما تصبو إليه، و    

  .،و ما يلمسه ال مبا حيكى له فقط  عندئذ فقط يكون التأثري والتأثر إجيايب أكرب

       :التربية بالموعظة الحسنة )هـ

ن أسلوب املوعظة يف تربية  يها االستعداد للتأثر مبا يلقي إليها من  فالنفس اإلنسانية لد نااألنساستخدم القرآ

كالم، و هو استعداد مؤقت يف الغالب، و لذلك يلزمه التكرار، واملوعظة املؤثرة تفتح  طريقها إىل النفس مباشرة عن 

ن مليء باملواعظ و التوجيهات  تثريكواطريق الوجدان و  زه هزا و             .منه والقرآ

املفاتيح للرتبية اهلادفة من خالل إدراكها ألمهية ما تعلمه و كيفية استغالله  فاملدرسة القرآنية متتلك ، أروع

    .حبيث يتم االستفادة منه ، كأسلوب تربوي متكامل 

                       : التربية بالتعزيز و العقوبة )و

öúï:  لقد رتب القرآن على العمل الصاحل جزاء حسنا يف الدنيا و اآلخرة، قال تعاىل   Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä 

(#q è=ÏJ tã ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# üw ß#Ïk=s3 çR $²¡ øÿtR ûwÎ) !$ygyèóôãr öÅ Í´ ¯» s9'ré& Ü=» ptõ¾ r& Ïp ¨Zpgø:$# ( öN èd $pké Ïù tbrà$ Î#» yz ÇÍËÈ   
1.  

ومل يقتصر اإلسالم على أسلوب واحد يف الرتبية ، بل استخدم خمتلف األساليب املتاحة حسب احلاجة،إن الرتبية    

               . هي اليت توازن بني الرقة و اللطف و احلنان من جهة ، و احلزم و العقوبة من جانب أخر املتزنة
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ولكن العقوبة املذكورة آنفا ليس املقصود  ا، ذلك العقاب البدين الذي يلجأ إليه املعلم ، والذي يكون سببا يف    
دارس مع من التعليم ليس إلزاميا،  كما هو احلال بالنسبة للنفور املتعلمني من املدارس القرآنية، خاصة وأن هذا النو 

ن يكون باملقابل اجلزاء احلسن للتصرفات  ن يكون حريصا يف اختيار نوع العقاب و أ النظامية و بالتايل على املعلم أ
 سنة و تشجيعهم عليهاا املتعلمون يف املدرسة القرآنية،  حىت ينمي فيهم الرغبة إىل هذه السلوكات احليبة اليت يقوم  الط
.  

  : التربية بالقـــصــة ) ي

يف القصة سحر يسحر النفوس و جيعلها تعيش أحداثها ، حدثا بانفعال ومتابعة وكأمنا أحداثها واقعية و 
ن هلذا األسلوب ملاله من تأثري ن موقف إىل آخر، و هو مشاهدة يتبعها اإلنسان م ميل فطري لدى اإلنسان فأهتم القرآ

ثر من استخدامه يف خمتلف املواقف الرتبوية،فقد استخدم خمتلف أنواع القصص منها التارخيية الواقعية املقصودة فائق وأك
بأماكنها وأشخاصها، وحوادثها و القصة الواقعية تعرض حلالة بشرية، والقصة التمثيلية اليت ال متثل واقعة ذا ا و لكنها 

ن تقع يف أية حلظة من اللحظات و يف  ي عصر من العصور ميكن أ   .أ

و متتاز القصة القرآنية مبيزات جعلت هلا آثار نفسية و تربوية بليغة ، حمكمة بعيدة املدى على مر الزمن، مع ما      
ري سلوكه وجتديد عزميته حبيث تريب القصة يحرارة العاطفة ومن حيوية وحركية يف النفس تدفع اإلنسان إىل تغمن تثريه 

  كالرضا واالرتياح و احلبو ربانية عن طريق إثارة االنفعاالت كاخلوف والرتقب القرآنية العواطف ال

وتوجيه مجيع هذه االنفعاالت حىت تلقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة اليت تنتهي إليها القصة و من أهم القصص  
املنوط  ا هي قصص األنبياء عليهم اليت تعين  ا املدرسة القرآنية ، لتحقيق غايتها الرتبوية ، و الوصول إىل أداء دورها 

السالم و يف قصص املكذبني بالرساالت و ما أصا م من جراء هذا الكذب ، ففي هذه القصص و أمثاهلا تربية الروح 
و العقل و اجلسم و الرتبية بالقدوة و املوعظة و هي سجل حافل باألحداث واألمثال، و تعترب قصة خلق أدم وعالقته 

              .البشرية األوىل و قصة البشر على مدار التاريخ  يف القرآن ، فهي قضيةالقصص التوجيهية  بالشيطان من أهم

و على املدرسة القرآنية ، أن تعي هذه املهمة و أن تكون حاضرة لإلجابة عن أسئلة املتعلمني إلبعادهم عن أي لبس   
ت حول هذه امل ن الكثري من التفسريا علومات ، ال عالقة هلا بديننا و بالتايل قد تبعد املتعلم قد يقعون فيه خاصة و أ

  . عم املسار احلقيقي الذي خلق من أجله
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  : التربية بالعادة )ن

استخدم اإلسالم العادة وسيلة من وسائل الرتبية فيحول اخلري كله إىل عادة، تقوم به النفس بغري جهد وبغري كد     
ثريا من العادات السيئة اليت كانت منتشرة بني الناس ، كوأد البنات و شرب وبغري مقاومة ، و قد حارب اإلسالم ك

ت سيئة أكثر خطورة يف ... و امليسر  ااخلمر ، و الزنا و الرب ت السيئة اجلاهلية و قد ظهرت عادا إىل غريها من العادا
ذا االنتشار اهلائل هلذه الظواهر وقتنا احلاضر، بسبب ظهور الكثري من الوسائل اإلعالمية اليت سامهت بشكل كبري يف ه

االجتماعية الدخيلة على ا تمع املسلم ، و هنا يظهر دور املدرسة القرآنية يف اللجوء إىل القرآن يف ذلك إىل إثارة 
الوجدان و إنشاء الرغبة يف العمل، مث الرغبة على عمل واقعي ذي صورة حمددة واضحة السمات ، فيلتقي الظاهر 

قان و يتكافأن رغبة وسلوكا مث حتول الرغبة و العمل من مسألة فردية إىل رباط اجتماعي هلذه الصورة الال بالباطن فيتطاب
متناهية من الرتابط القيمي، تستطيع املدرسة القرآنية ، حتقيق دورها على الوجه األكمل وبالصورة اليت حيتاج إليها 

ت  ا تمع لتحقيق تكامله و بناء  أنساقه بشكل متناسق ، يسمح للكل باالستمرار واحملافظة على توازنه من اهلزا
اخلارجية ، اليت ما تلبث أن تثري تزعزعه، و دد استقراره، فبرتبية متكاملة متوازنة ألبنائه يستطيع الصمود يف وجه أي 

ت خارجية ألن متسكه بالعروة الوثقى سيحقق له ذلك على مدار أجيال تتعاقب عليه    .تأثريا
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  خالصة

مما سبق عرضه ، يتضح أن للمدرسة القرآنية دور تربوي هام يف بناء ا تمع ، من خالل اعتمادها على منهج       
ق باهللا و بصفاته و الذي يشكل النواة اليت تنطلق  ن الكرمي الذي يرتكز بشكل أساسي على تربية اإلميان الصاد القرآ

و اليت حتتاج إىل مريب يدرك هذه املهام ، معتمدا على كل األساليب الرتبوية  منها كل املفاهيم و املناهج و األساليب ،
  .اليت من شأ ا حتقيق هذا الدور ،و بناء جمتمع بشري متحضر راق 

ن يرىب تربية صحيحة وفق هذه املفاهيم و ما يشتق منها من   ن يف هذا اإلنسان لذلك ينبغي أ هذه هي وجهة نظر القرآ
  .مل الرسالة و حتمل املسؤولية معايري حىت يؤهل حل

ن   ن ترقى مهمة املدرسة القرآنية إىل البحث عن الفكر و القيم و الوسائل و األساليب املستمدة من القرآ لذلك جيب أ
، لرتبية جيل صاحل مؤمن باهللا و متمسك بالقيم و األخالق و ذلك بالرتكيز على اجلانب الروحي و القيمي يف عملية 

  .هن على هذه األمهية من خالل الفصول امليدانية الالحقةالرتبية و سنرب 
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  :تمهيد 

فاهتمت الرتبية اإلسالمية بوضع موازي اإلنسان يف هذا الكون ،ألن اإلنسان من  ن عادلة وقيم صادقة لكل ما يصاد

) القيم(املوازين وهذه األحكام فكلما كانت هذه  ،منح األشياء معىن واهتمامطبيعته وفطرته إعطاء األمور قيمة و 

ومستخلصة من املنبع الصحيح ، أصبحت أحكام اإلنسان قريبة من الصواب مما ينعكس عليه باالستقامة  ةتقاسم

ت الفصل السابق أهم املقومات البيداغوجية هلذا التعليم م لفبعدما تناو واالتزان وعدم التناقض ، ن معلم وبرامج ومرتكزا

، وبعد أن تعرضنا إىل دور املدرسة القرآنية يف تربية الناشئة من أبناء املسلمني يف كل ا تمعات العربية عامة وا تمع 

اجلزائري على اخلصوص أثناء احلقبة االستعمارية مما جعل هذا ا تمع حيافظ على طابعه اإلسالمي وهويته العربية، أردنا 

ن نسرت  سل يف هذا الفصل للوقوف على أمهية القيم اليت سامهت يف وحدة وتنظيم ا تمع وذلك عرب تبيني خصائص أ

ووظائف القيم وتصنيفا ا ،مث التطرق إىل القيم اليت متيز ا تمعات اإلسالمية عن باقي ا تمعات ، حيث تستمد 

ن الكرمي–روحها وقو ا من اهلدي الرباين     .خامت األنبياء واملرسلني  -صلى اهللا عليه وسلم- حممدوسنة نبيه  -القرآ
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  خصائص القيم االجتماعية : أوال

 :للقيم جمموعة من اخلصائص الذاتية اليت ترتبط مبفهومها ، ومتيزها عن غريها من أمناط السلوك اإلنساين،ومن أمهها     
1  

  : القيم ذاتية وشخصية/أ

ارتباطا  وثيقا وتظهر لديه على صورة خمتلفة من التفضيالت، و االهتمامات و  د وذاتهترتبط القيم بشخصية الفر       
االختيارات، واحلاجات ، واالجتاهات ،و األحكام، مما جيعلها قضية ذاتية شخصية خيتلف الناس حول مدى أمهيتها 

  .ومتثلها باختالف ذوا م  وشخصيا م

ت   .الصحيحة عند بناء القيم وتشكيلها  وهذا يؤكد أمهية ترسيخ العقائد و التصورا

  :القيم نسبية/ب

ن واملكان و اإلنسان فتقديرها وبيان أمهيتها وجدواها ختتلف من إنسان اتعين نسبية القيم أ ا ختتلف باختالف الزم    
و املكانية، إىل أخر، ومن مكان إىل مكان، ومن زمان إىل زمان، وذلك لتصورات األفراد للقيمة وارتباطا ا الزمنية 

فالقيمة ثابتة عند صاحبها، وراسخة عند معتقديها سواء من حيث مصدرها وأمهيتها وجدواها وضرورة متثلها أل م 
  .اختاروها، وميزوها بالعقل و الفهم العميق وجعلها معيارا لسلوكهم 

ى للقيم احلسن منها والقبيح  و املقبول منها و املردود ب ث رؤ ت يور القيم تابعة "ناء على قاعدة فاختالف التصورا
  2"للفكر ومتولدة منه 

  :القيم تجريدية /جـ

القيم معان جمردة تتسم باملوضوعية واالستقاللية ، تتضح معانيها احلقيقية يف السلوك الذي متثله و الواقع الذي      
  .الواقع احلي املمارس  ، لكنه يتخذ قيمة منسنعيشه، فالعدل من حيث هو قيمة حيمل معىن ذهنيا جمردا غري حمسو 

فالقيم إذن معان كلية ومطلقة وجمردة، وال تكون إال إذا اندست بالواقع والسلوك ، أي يؤمن  ا اإلنسان كموجة  
  .حيتضنها يف سلوكه 
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  :القيم متدرجة/د

يبا هرميا  يمن فيه متغري ومتفاعل حيث ترتتب القيم عند الفرد ترت" سلم قيمي"تدرج القيم يعين أ ا تنتظم يف          
بعض القيم على بعضها األخر، فللفرد قيم أساسية مسيطرة، هلا درجة كربى من األمهية ،و هي تأيت يف قمة هرمه 

قد يوجد يف ظرف حيتم عليه االختيار بينهما، فيقدم  هألقيمي فالصالة و طلب العلم قيمتان يدين  ما املرء ، إال ان
  .رتتيبه اهلرمي وقد يفعل عكس ذلك الصالة على طلب العلم وفقا ل

  1: وتظهر أمهية هذه اخلاصية عند تعليم القيم يف إدراك القضايا الرئيسية اآلتية   

وجود مساحة عريضة من القيم تتناسب وأنواع املواقف اليت ميكن للفرد املفاضلة و االختيار  بينها، ومن مث تأيت أمهية / أ
  .فاضلة بني القيم مبنهج تفكريي سليم تعليم املتعلم كيفية االختيار امل

تفع و تنخفض ، وتتقدم إمكانية التغري يف بناء القيم ، إذ إ ا ال تتخذ مرتبة ثابتة ال تتغري يف نفس الفرد بل تر / ب
  .ا بينها تبعا لتصورات الفرد وبناءه الشخصي و تربيته وطبيعته ،ملا يتعرض له من مؤثرات خارجية وترتاجع فيم

وثباته ، فاخلربة و النضج و الوعي ، و النمو و التعلم ، " لقيمي االسلم "ة العوامل البيئية و الرتبوية يف توضيح أمهي/ ج
مجيعها تؤثر يف مدى وعي الفرد وإدراكه للقيم ،وكلما أزداد الوعي و اإلدراك و النضج ،كان ذلك أدعى حلسن ترتيب 

  .القيم وتنظيمها ومن مث ثبا ا 

  ة القيم ماهي :ثانيا 

رغم تعدد الفلسفات والتصورات للقضية القيمية إال أن موقفها من أمهية القيم وضرور ا للسلوك اإلنساين واحد ال     
وبناء شخصيته وتعريفه بذاته لذا تعترب القيم جزء هام  ،يتغري إذ يتفق اجلميع على أثرها البالغ يف تشكيل سلوك اإلنسان

األفراد الصاحلني لبعض املهن كما  ءكما تتضح أمهيتها أيضا يف انتقا،يف التوجيه واإلرشاد من اإلطار املرجعي للسلوك و 
  .أن هلا دور يف العالج النفسي ،وحتقيق الصحة النفسية لألفراد 
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    :أهمية القيم/ 1 

ن تزود القيم أفراد ا تمع مبعىن احلياة، وباهلدف الذي جيمعهم من أجل البقاء ،كما أن نسق الق يم جيعل األفراد يفكرو
  1فيما يقومون به من أعمال على أ ا حماوالت للوصول إىل أهداف و عمليات،تعطي حلياة اإلنسان معىن 

  :القيم و العالج النفسي/ أ

يسعى الناس أحيانا لإلبقاء على أوضاع معينة حيسون حنوها بااللتزام اخللقي أو حياولون الوصول إليها ويبذلون         
سبيل ذلك الشيء الكثري من تلقاء أنفسهم ، وقد يتفقون وفق قيمهم يف بعض احلاالت، ويف حاالت أخرى قد  يف 

ن الوصول إليه بسبب  يسلكون عكس ذلك مما يسبب هلم نوعا من الصراع الداخلي بني ما وصلوا إليه وما كانوا يريدو
لفرد وقيمه، فإن ذلك الصراع يتالشى وهذه احلالة توضح الوازع الديين و اخللقي ، أما عندما حيدث توافق بني رغبات ا

  .جليا أمهية القيم يف العالج النفسي و حتقيق الصحة النفسية لألفراد 

  :القيم دعامة لتفكير الفرد/ ب

، إن القيم توضح لإلنسان الكيفية اليت سيسلكها يف املواقف املستقبلية، وتضع له معايري للنظر يف املشاكل اليومية     
وتساعد اإلنسان على التفكري وكذا اختياره للوسائل و األساليب الكفيلة حلل مشاكله كما يسمح بتفسري السلوك 

  .العقلي لإلنسان 

  :القيم وحدة المجتمع و تماسكه/ جـ

قيم فكلما كانت القيم موحدة و ثابتة، كلما أدى ذلك إىل متاسك ا تمع، ووحدته إىل حد كبري، وبقدر تفاوت ال((   
وتباينها يكون تفكيك ا تمع ومن مث فإن وجود أنساق مشرتكة من القيم داخل ا تمع تعمل بوصفها إطارا مرجعيا 

  . 2))مشرتكا سائدا ألفراد ا تمع 

 دوتعترب القيم  عنصر من عناصر الثقافة يف كل جمتمع ،ورمبا كانت من أهم تلك العناصر، فحامل الثقافة الذي يتوح
ومن ناحية أخرى تكمن الثقافة يف توقعات ما هو مرغوب فيه وما "إمنا جيسد كل أو معظم مظاهر الثقافة ،  مع ثقافته

  ." هو مرغوب عنه ورمبا كان هذا دليال على التداخل الشديد بني القيم و الثقافة 

                                                             
  . 147، ص 2007)  1ط(، دار املسرية للنشر و التوزيع عمان ، األردن  التربية االجتماعية و الدينية في رياض األطفالعبد القادر الشريف ،  - 1
  .72.71، ص ص 1991، )1ط(مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،  سيكولوجية الجماعات والقيادة:ل مليكة لويس كام - 2
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  :أهمية القيم للفرد  /2

  1: تتضح أمهية القيم للفرد يف القضايا الرئيسية اآلتية     

  :القيم جوهر الكينونة اإلنسانية/ أ

تضرب القيم جذورها يف النفس البشرية لتمتد إىل جوهرها وخفاياها و أسرارها، وهي تشكل ركنا أساسيا يف بناء    
اإلنسان وتكوينه، ولقد كانت رسالة اإلسالم فيه واضحة متام الوضوح ، وقاطعة مبا ال يدع جماال للتقول أو التزييف، 

اإلنسان هي القضية األوىل اليت ال ميكن جتاوزها، إن أية نظرية تربوية أو قيمية تبىن على تصور خطأ عن  فبيان حقيقة
  .اإلنسان وجوهره، ورسالته ودوره ومصريه يتولد عنها لزاما منهجا غري صحيح يف التعامل مع اإلنسان وتنشئته وتربيته 

ت الفرد وسلوكياته في الحياة/ب   :القيم تحدد مسارا

تفكري اإلنسان يف األشياء و فينبع السلوك اإلنساين من القيم اليت تنشأ بدورها عن التصور و املعتقد و الفكر،    
هو الذي حيدد منظومته القيمية، ومن مث تصدر أمناط السلوك وفق هذه ناء تصوراته عنها ، املواقف اليت تدور حوله وب

  .املنظومة 

ف/جـ  ت النفس وغرائزها  القيم حماية للفرد من االنحرا   :و االنجرار وراء شهوا

قهرها ، ألن قهرها سيولد أزمات و ى النفس البشرية، فلم ينكرها أو يلقد حتدث اإلسالم عما للغرائز من تأثري عل    
مشكالت عميقة يف تلك النفس ، ولكنه وضع نظاما قيميا مسيطرا على تلك الغرائز و الشهوات يعمل على ضبطها و 

ين الضياع وقد أمنت اهللا على املؤمنني بأن هداهم سيدة عليه، ألن سيادة الغرائز تع ، فتكون خادمة لإلنسان التنظيمها 
إىل الدين القيم ، وأن حبب إليهم اإلميان وزينه يف قلو م ، وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان وذلك سبيل الرشد 

  .و الصالح 

(#þq ßJ n=÷æ$#ur  ¨b r& öN ä3äÏù tAq ßôuë «!$# 4 öq s9 ö/ ä3 ãèã ÏÜãÉ íÎû 9éçÏW x. z̀ ÏiB ÍêöDF{ $# ÷LóêÏY yès9 £ Å̀3» s9ur ©!$# |=¬7 ym ãN ä3 øã s9Î) z̀ » yJÉ M}$# 

¼ çmuZÉ yó ur íÎû ö/ ä3 Î/q è=è% on §çx. ur ãN ä3 øã s9Î) tç øÿä3 ø9$# s-q Ý¡ àÿø9$#ur tb$uäóÁ Ïèø9$#ur 4 y7Í´ ¯» s9'ré& ãN èd öcrßâÏ©º§ç9$# ÇÐÈ   2 .  

ف النفسي و اجلسدي و االجتماعي  نيم الذي حيفظ اإلنساإنه سياج الق   .من االحنرا
                                                             

  42ماجد زكي اجلالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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  :لحياة وتبعده عن السلبيةي اتزود القيم اإلنسان بالطاقات الفاعلة ف /د

مع مواقف احلياة املختلفة ، فأهدافه  قيم الفضيلة تعزز لدى اإلنسان الطاقات الفاعلة ومتكنه من التفاعل اإلجيايب    
ه بينة ، وقناعاته مبصرة ، ومنظومته القيمية مسيطرة ،فهو ينتقل من النجاح إىل النجاح، بكسب الثقة واضحة ومسارات

بنفسه أما عندما تسيطر القيم السلبية على اإلنسان فإ ا تورثه العجز و الضعف وسوء احلال ،فأعماله سيئة، وأفكاره 
 العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا ((  :السالم الصالة و سيئة ويفقد ثقته بنفسه وقد قال رسول اهللا عليه 

((1  .    

  :أهمية القيم للمجتمع/3

للقيم أمهية بالغة يف حياة األمم و الشعوب فا تمع اإلنساين جمتمع حمكوم مبنظومة معايري حتدد طبيعة عالقة      
  .عامل  ا ا تمع  مع غريه من ا تمعات اإلنسانية األفراد يف شىت جماالت احلياة، كما حتدد جمموعة املعايري اليت يت

   : هالقيم تحفظ للمجتمع بقاءه و استمراريت/ أ

من معايري قيمية وخلقية، فهي  هإن بقاء ا تمعات واستمرارها اليتعلق فقط باملعايري املادية ، بل هو مرهون مبا متتلك    
م ا تمعات ورقيها و اليت يف إطارها يتم حتديد املسارات احلضارية و األسس واملوجهات السلوكية، اليت يبىن عليها تقد

ن البناء القيمي السليم فإن عواقب  اإلنسانية ورسم معامل التطور و التمدن البشري ويف حالة اختالف املوازين وفقدا
مي هذه احلقيقة يف العديد ذلك ال حمالة وخيمة تؤول با تمع إىل الضعف و التفكك و اال يار ولقد وضح القرآن الكر 

öqمن آياته قال تعاىل  s9ur ¨b r& ü@÷d r& #ìtç à)ø9$# (#q ãZtB#uä (#öq s)̈?$#ur $uZóstG xÿs9 N Íköé n=tã ;M» x. tç t/ z̀ ÏiB Ïä !$yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

Å̀3» s9ur (#q ç/ ¤ãx. M ßg» tRõãs{r' sù $yJ Î/ (#q çR$ü2 tbq ç7Å¡ õ3 tÉ ÇÒÏÈ   
2  .  

  

                                                             
  . 2383عن رسول اهللا رقم احلديث  ،صفة القيامة و الرقائق  و الورع لرتمذيا - 1
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<z: وقوله تعاىل  uéüÑ ur ª!$# WxsW tB ZptÉ öç s% ôMtR$ü2 Zp oY ÏB#uä Zp ¨ZÍ³yJ ôÜïB $ygã Ï?ù' tÉ $ygè%øó Íë #Yâ xî uë Ï̀iB Èe@ä. 5b% s3 tB 

ôNtç xÿx6 sù ÉOãè÷Rr' Î/ «!$# $ygs%ºsår' sù ª!$# }̈ $t6 Ï9 Æíq àfø9$# Å$öq yÇø9$#ur $yJ Î/ (#q çR$ü2 öcq ãèuZóÁ tÉ ÇÊÊËÈ1.  

ون األمم و الشعوب اإلنسانية،وحقها يف البقاء أو الفناء أكثر من عامل  ولقد شهد هلذه احلقيقة القرآنية اليت وضعت قان
  .من علماء التاريخ 

  :القيم تحفظ للمجتمع هويته وتميزه/ ب

فا تمعات تتمايز وختتلف عن بعضها ملا تنتابه من أصول ثقافية ومعايري قيمية، متثل نواحي احلياة املختلفة،         
رقة، وشواهد واضحة، لتميز ا تمعات عن بعضها ومن هنا فإن احلفاظ على هوية ا تمع وتظهر القيم كعالمات فا

تنبع من احملافظة على معايريه  القيمية املتأصلة لدى أفراده، واليت هي جزء من عمومياته الثقافية، فإن زعزعت هذه 
  .مع وضياعها القيم أو اضمحلت فإن ذلك يكون مؤشرا داال على ضعف اهلوية املميزة للمجت

  :القيم تحفظ المجتمع من السلوكيات االجتماعية واألخالقية الفاسدة/ جـ

تؤمن القيم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات و القيم واألخالق اليت حتفظ له سالمته من املظاهر السلوكية     
  .إلحسان ، وحتارب فيه قيم الشر و الفساد الفاسدة ، مما جيعله جمتمعا قويا بقيمه ومثله تسوده قيم احلق و الفضيلة و ا

ز بني اخلري و الشر والنافع و الضار ، وفق يوهنا تربر أمهية البناء القيمي السليم لألفراد حيث يتمكنون من التمي    
 .معايري الثقافة و اليت يؤمنون  ا 

 

 

  

 

 

 

                                                             
  .112النحل اآلية  - 1

 أهمية القيم في تنظيم المجتمع االسالمي                                           الرابع                     الفصل



112 
 

  :وظائف القيم التربوية:ثالثا 

لطفل أل ا مبثابة معايري يقاس  ا العمل وتوجه الطفل إىل القدرة على التمييز بني تساهم القيم بدور فعال يف حياة ا   
ب ،اخلري   .و احلسن و القبيح ،و اخلطأ ،والشر والصوا

و تساعد القيم على التنبؤ بسلوك صاحبها، فمىت عرفت ما لدى شخص ما من قيم استطعت أن تتنبأ مبا        
ختلفة، ونظرا لتأثري القيم على السلوك، فإن القيم تكون جزءا ال يستهان به من سيكون عليه سلوكه يف املواقف امل

وتدفع القيم األفراد إىل العمل وتوجه ،1اإلطار املرجعي للسلوك ومن مث تستخدم كمعيار للحكم على هذا السلوك 
النفسي  فعاال يف التوافق نشاطهم، وتعمل على حفظ نشاط األفراد حبيث يكون موحدا أو متناسقا، وتلعب القيم  دورا

يلي    جانب الدور الذي تلعبه يف عمليات العالج النفسي هذا ومن وظائف القيم الفردية مااالجتماعي لألفراد إىل 
2.  

 يء لألفراد خيارات معينة حتدد السلوك الصادر منهم ومبعىن أخر حتدد شكل االستجابات، وبالتايل تلعب  •
 .الفردية دورا مهما يف تشكيل الشخصية 

 حتقق للفرد اإلحساس باألمن، وتتيح له الفرصة التعبري عن نفسه  •

 تعمل القيم على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا، وتوجهه ناحية اخلري  •

 .تربط أجزاء ثقافة ا تمع ببعضها، حىت تبدو متماسكة ومتناسقة  •

ا أ ا تساعد ا تمع على التمسك حتفظ للجماعة روحها ومتاسكها داخل أهدافها اليت ارتضتها لنفسها، كم •
  . مببادئه الثابتة و املستقرة 

وهكذا تتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف االجتماعية هلا حبيث تعطي يف النهاية منطا يف الشخصية  
 .اإلنسانية، القادرة على التكيف اإلجيايب مع متطلبات و ظروف ا تمع الذي يعيش فيه 

 

 

  

                                                             
،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني الشمس ،  ، دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري القيم التربوية الموجهة للطفل المصري من خالل الراديو و التلفزيون: أمحد عبد اهللا إمساعيل - 1

  22ص 
ي  - 2 ن:سيد أمحد طهطاو   45،46،ص ص  1996كر العريب القاهرة  السنة ، دار الفالقيم التربوية في قصص  القرآ
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ي           1:القيم الوظائف التالية هذا وتؤد

  .تزود القيم الفرد باإلحساس بالغرض ملا يقوم به و توجهه جتاه هذا الغرض  
 . يئ القيم األساس لعمل الفرد ، و العمل اجلماعي املوحد  •

 .سلوك اآلخرين تتخذ أساسا للحكم على  •

 .متكن القيم الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين •

ب و اخلطأ تولد لدى الفر  •   .   د إحساسا بالصوا
  :تصنيفات القيمرابعا 

ت التصنيفا        ة عن فلسفة أصحا م ونظر م للقيم كمفهوم ونظرية املقرتحة للقيم وجاءت معرب  تلقد تعدد
ومنظومة فنالحظ أن هناك تصنيفات خاصة بالفالسفة وأخرى لعلماء النفس و الرتبية، وكل تصنيف منها يعتمد معيارا 

  .ددا يضم حتته منظومة القيم اخلاصة بالعلم الذي يعاجلهحم

  ):1(شكل        2: ومن بني هذه التصنيفات مايلي 

  

  

  حمتوي                املقصد                     شدة                عمومية           وضوح                  دوام      

  القيمة               القيمة              القيمة               القيمة              القيمة                من القيمة     

 معايير تصنيف القيم

 

 

 

  

                                                             
ب األطفال و القيم التربوية: أمحد علي كعنان  - 1   .135، ص  1995،دار الفكر، دمشق ،  أد
  .47ماجد زكي اجلالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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ل    :القيمة محتوى:المعيار األو

من أشهر التصنيفات اليت اعتمدت معيار حمتوى القيمة ومضمو ا تصنيف عامل النفس األملاين     
حيث قسم الناس إىل ستة أمناط بناء على  أمناط الرجال) " (types of men  "يف كتابه Spranger"سرباجنر"

  .وقد جاء تصنيفه هذا بناء على دراسته ومالحظته لسلوك الناس يف حيا م اليومية  . األساسية يعتقدون  ا  مالقي

  :ومن بني هذه  القيم  

  : القيم النظرية -أ

 وحقائق األشياء ومتثل منط العامل والفيلسوف  ،والسعي إىل التعرف على القوانني،وتعين االهتمام باملعرفة واكتشاف احلقيقة     

 :القيم االقتصادية -ب

وهي تتمثل ...وزياد ا عن طريق اإلنتاج واستثمار األموال  ،املال والثروة إىلفعة االقتصادية واملادية ،والسعي وتتضمن االهتمام باملن    
  .منط رجال األعمال واالقتصاد 

  :القيم الجمالية - ج

  .الفنية واجلمالية  تتعرب عن االهتمام باجلمال وبالشكل وبالتناسق هي  تم بالشخص ذا االهتماما  

 :القيم االجتماعية-د

ف شخصية ،والنظر إليهم نظرة إجيابية كفايات  ،ومساعد م وخدمتهم ،وتتضمن االهتمام بالناس وحمبتهم      ال وسائل لتحقيق أهدا
 . منط الفرد االجتماعي وجتسد

  :القيم السياسية -ه

 .والسيطرة عليهم ،والتحكم يف األشياء أو األشخاص  ،تتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة         
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  :القيم الدينية -و

ت والقضايا الروحية     .وأسرار الكون  ،حقائق الوجودعن والدينية والغيبية والبحث ،وتتضمن االهتمام باملعتقدا

ن تكون لديه قيم من أمناط أخرى   ن الوصف للفرد منط قيمي معني ينفي أ ن التصنيف السابق ال يعين أ  ،والبد من االلتفات هنا إىل أ
ن هذا النمط من القيم غالب عليه وظاهر يف   .سلوكه  ولذلك وسم به  بل تعين إ

  :المقصد من القيمة :لمعيار الثانيا

  :مني تنقسم  باعتبار مقصدها اىل قس

 :القيم وسائلية-أ

  .فهي ليست مقصودة لذا ا بل لتحقيق غاية عليا أبعد منها ،وهي القيم اليت تعد وسيلة لغايات أبعد 

  : قيم غائية  - ب

والغائية وذلك نظرا لتداخلها ةو يصعب التمييز بني القيم الو سائلي ،وهي القيم اليت تكون غاية يف حد ذا ا      
  .ض وتبعا للظرف و الزمان الذي ينظر إليها فيه وامتزاجها بعض ببع

   :شدة القيمة : ثالمعيار الثال

  :ترتبط شدة القيمة بأمرين 

  .درجة االلتزام اليت تفرضها على الفرد  : أولهما

القيمة ة اإللزام واجلزاء تكون شدة جا على من خيالف القيمة و مبقدار در هوقعاجلزاء أو العقوبة اليت تقررها وت: وثانيهما 
  .أو ضعفها 

   :عمومية القيمة  :المعيار الرابع

  : ويقصد مدى شيوع القيمة و انتشارها وتصنف القيم فيه إىل صنفني مها 

وهي القيم الشائعة واملنتشرة يف ا تمع بغض النظر عن فئاته و طبقاته وبيئاته ومتثل هذه القيم اإلطار : القيم العامة- 1
  .وأحكامهم  مفراد ا تمع يف سلوكيا أليه القيمي العام الذي حيتكم إ
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لزكاة يف إخراج ا:فئة خاصة تتحدد بزمان ومكان معنيني ومن أمثلتها وهي القيم اليت ترتبط ب   :القيم الخاصة - 2
  .مصلى العيد واالحتفال باملناسبات الدينية شهر رمضان، والصالة يف 

  :وضوح القيمةالمعيار الخامس 

  : يث وضوحها إىل قسمني تنقسم القيم من ح 

  .وهي القيم اليت يصرح  ا الفرد ويعلن عنها بالكالم    :القيم الصريحة - 1

  :القيم الضمنية - 2

وهي القيم اليت يستدل عليها من خالل السلوك املنتظم الذي يصدر عن األفراد ولذلك تعترب فيها قيما حقيقية     
ن أفضل ما يدل على القيمة هي أ ن نفصل دور املدرسة القرآنية  ،ثارها الظاهرة يف السلوكصادقة إذا إ حبيث ال ميكن أ

ما مل يكن ذلك ظاهرا يف سلوك األفراد ،وتأثريها يف تنمية القيم االجتماعية من جمرد تبنيها ملنهج حيتوي على هذه القيم 
  .تمال مهمتهاوهذا يف حد ذاته تأكيدا على أداء دورها واك،الذين قامت بتنمية هذه القيم لديهم 

س    :المعيار الساد

  : قسمني  دوام القيمة و تنقسم القيم من ناحية دوامها إ إىل 

  : قيم عابرة  - 1

ل ،وإمنا توجد لوقت قصري مؤقت الرتباطها حبدث ما ،وهي القيم العارضة اليت ال تدوم طويال       أو ظاهرة معينة تزو
فإ ا تستطيع بسهولة حماربة القيم العابرة اليت تظهر بني احلني ،ة القرآنية بزواهلا ومن خالهلا الدور الذي تقوم به املدرس

ن املدرسة ال،أو سلوك معني أل ا سرعان ما تتالشى وتذهب  ،واآلخر ترتبط مبوضة مثال قرآنية تتبىن قيما ثابتة خاصة وأ
  .وأصيلة

و تتخذ صفة اإللزام والتقدير  ،يل إىل جيل وهي القيم اليت تدوم طويال و يتناقلها الناس من ج: القيم الدائمة/ 2
  .وعدل وهي القيم اليت تتخذها املدرسة القرآنية منهجا يف تعليمها لطال ا ،كالقيم اخللقية من صدق وأمانة
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 القيم اإلسالمية المفهوم واألسس : خامسا

نها بالقيم اخللقية املتعلقة بتهذيب وخباصة ما تعلق م،لقد اعتىن علماء اإلسالم بالقضية القيمية عناية واضحة      
وقد ارتبط  تصور هؤالء العلماء للقيم بنظرة اإلسالم الشاملة للعلم واإلميان،واملعرفة وأثرها يف ،النفس والسمو بالروح

الذي وظفه علماء اإلسالم وخباصة اإلمام " علم السلوك "تنشئة اإلنسان وتربيته ،وجتلى هذا التصور يف أبدع صوره يف 
لغزايل يف إحياء علوم الدين جزءا كبريا من جهودهم للكشف عن خصائصه ومساته ،وانبثقت فكرة السلوك عندهم من ا

حقيقة مؤداها أن أحكام الشرع هي املعيار الصحيح الذي يتوجب أن يتحدد يف ضوئه السلوك السوي، والذي يقاس 
  .اليت أمر  ا اهللا عز و جل   مبدى االلتزام باحلدود الشرعية و الوصايا الربانية الشاملة

وميثل هذا التصور األساس الذي تبىن عليه نظرية القيم يف املنهج الرتبوي اإلسالمي وهي ختتلف يف جوهرها عن 
  .الفلسفات واملدارس الوصفية اليت تعمل على إلغاء دور الدين أو  ميشه عند احلديث عن القيم وفلسفتها 

ن الكرمي واحلديث آنية هي من منطلق االهتمام بالقر آالقيمية اليت توكل إىل املدرسة القر  ن القضيةأومن هنا يظهر لنا  -
وحتويلها إىل سلوكات ظاهرة وجتنب  ،لذلك فمهمة املدرسة القرآنية هي إيصال هذه املفاهيم القيمية،النبوي الشريف 

  .القيم السلبية من خالل توضيحها وتبيان املخاطر منها 

  :اإلسالمية مفهوم القيم /1

إ ا تأثرت مبجملها باالجتاهات الرتبوية املعاصرة حيت " للقيم اإلسالمية "تتضح من خالل بعض التعاريف املقرتحة     
   :1أسس مفهومها على بعدين مها

ومن ناحية ثانية تظهر ،واحلكم الشرعي الذي حيكم به على السلوك من حيث كونه حسنا أو قبيحا ،البعد السلوكي 
األخالق "ة التعريفات مدى االختالف بني الباحثني يف حتديد إطار القيم اإلسالمية مابني مضيق هلا لتعين دراس

  . وبني موسع جيعلها مرادفة ومساوية ملفهوم اإلسالم ذاته"اإلسالمية 

  :ومن بني هذه التعريفات 

ئ واملعايري اليت ارتضاها جموعة من املاإلنسان على شيء ما مهتدي مبهي حكم يصدره :  القيم اإلسالمية  - أ باد
  . الشرع حمددا املرغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك

                                                             
  .54مرجع سبق ذكره ص:ماجد زكي اجلالد  - 1
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هي مقاييس حتكم على األفكار واألشخاص و األشياء واألعمال واملوضوعات واملواقف الفردية واجلماعية    -  ب

معينة بني هذين منزلة ئها وعدم قيمتها و كراهيتها أو أو من حيث سو  ،من حيث حسنها و قيمتها والرغبة  ا

 .1"احلدين 

ت والتشريعات والوسائل   -ج والضوابط واملعايري لسلوك الفرد واجلماعة ،جمموعة من املثل العليا والغايات واملعتقدا

وتوجهه إمجاال و تفصيال مع اهللا عز وجل ومع نفسه ومع  ،مصدرها اهللا عز وجل وهذه القيم اليت حتدد عالقة اإلنسان

  2 ."و تتضمن هذه القيم غايات و وسائل البشر ومع الكون 

هي عبارة عن مكون نفسي معريف عقلي ووجداين أدائي يوجه السلوك ويدفعه ولكنه اهلي املصدر ويهدف إىل  -د

  ".إرضاء اهللا تعاىل 

ن الكرمي هو منهج متكامل يف دراس ن القرآ ناملسلوكية اللنماذج  ةمن خالل هذه التعريفات يثبت أ  عروضة يف القرآ

ن الكرمي ،وحتديد دورها يف بناء الشخصية  حبيث حتتل فئة األشياء أعلى ،من خالل اإلقتداء بالنماذج اليت عرضها القرآ

وعلى رأسها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا ما يسهل مهمة املدرسة القرآنية  ،مرتبة يف سلم النماذج السلوكية املقرتحة

  3 .تمعن الدقيق لآليات القرءانية وأخذ العربة منها يف ترسيخ القيم االجيابية من خالل ال

  :المنظومة القيمية اإلسالمية/2

اليت ال  توهذا ما جيعلها تتميز عن بقية املنظوما ،تقوم منظومة القيم يف الثقافة اإلسالمية على التعاليم الدينية     

ي الفلسفي ومن هنا يأيت حديثها عن  ،جتعل للدين اعتبارا يف تشكيلتها القيمية لدرجة اعتربت ،القيم من املنظور املاد

فاإلنسان حر يف اختيار قيمه ما  ،وال جيب تلقينها أو فرضها أل ا جزء من احلرية الشخصية ،فيها القيم حيادية ومتغرية

لقيم ات ت هلا كما يرى الربامجاتيون وهذه النظر ة جعلوجوديون، والقيم املتغرية ال ثبادام حيقق وجوده كما يرى ال

                                                             
  55نفس املرجع ص  - 1
  55ص ذكره  مرجع سبق:ماجد زكي اجلالد  2
  56نفس املرجع ص - 3
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ن ال،فضفاضة ال معيار هلا من صالح أو فساد  خالف حوهلا كاإلميان  أو قبول ورد حىت تلك القيم اليت قد تظن أ

  .والزواج واملال واحلق واخلري 

ن القيم ترتبط بالعقيدة والشريعة  ن هلا منظومة ،بينما تنظر الثقافة اإلسالمية للقيم من زاوية مغايرة متاما إذ تقرر أ وأ
  .ددة يف الكتاب و السنة حم

 ويف ظل هذا اهلدي القرآين ،ومن هنا تظهر أمهية املدرسة القرآنية بشكل جلي على اعتبار تبنيها هلذا املنهج القرآين   
فما وافق هدي اإلسالم من القيم فهو مقبول وما  ،أيت  التعامل مع القيم اجلديدةالكرمي واحلديث النبوي الشريف ،ي

  .  د وقيم اإلسالم كلها خرية وفاعلهخالفه فهو مردو 

  :أصول منظومة القيم اإلسالمية  -3

بط نظرة اإلسالم بني تتعترب العقيدة اإلسالمية املنبع الرئيسي للقيم اإلسالمية حيث تر  :العقيدة اإلسالمية / أ
ا وثيقا هلذا حتدد مهمة و بني السلوك القيمي ، لذلك فالعقيدة  والسلوك مرتبطان يبعضهما ارتباط التصور العقائدي

املدرسة القرآنية يف كون ما تقدمه من قيم ال يصبح ذا فائدة مامل يتحول إىل سلوكات ظاهرة الن السلوك اإلنساين ال 
ت املعرفية و الوجدانية و بذلك يكون السلوك القيمي  ينبعث من فراغ بل يقوم على قاعدة راسخة ثابتة من املعتقدا

ن الكرمي واحلديث النبوي  ر اإلميان ومدى عمقه يف النفس و العقل و القلبجزءا مهما يعرب عن جوه وقد ربط القرآ

ô: بني االعتقاد القليب و السلوك القيمي أو العمل الصاحل لقوله تعاىل  t̀B ü@ÏJ tã $[sÎ=» |¹ Ï̀iB @ç ü2så ÷rr& 4Ós\Ré& uq èd ur 

Ö Ï̀B÷s ãB ¼çm ¨Ztè Íã ósãZn=sù Zo 4q uã ym Zp t6 ÍhäsÛ ( óO ßg̈Y tÉ Ìì ôfuZs9ur N èd tç ô_r& Ç |̀¡ ômr' Î/ $tB (#q çR$ü2 tbq è=yJ ÷ètÉ ÇÒÐÈ  
1
.  

ûcÎ) tûï: وقوله تعاىل  Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxå ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# y7Í´ ¯» s9'ré& ö/ ãf çéöçy{ Ïp É Îéy9ø9$# ÇÐÈ2.  

ن العقيدة اإلسالمية هي اليت تعطي منظومة القيم اإلسالمية ومنها تنب وتستمد شرعيتها و  ،ثق مجيع القيممن هنا يتبني أ
و القدر خريه وشره يقوم  ،و اليوم اآلخر،و كتبه  ،و رسله،مالئكته و قو ا وعلى أركان اإلميان املتمثلة يف اإلميان باهللا 

إمنا تعود يف احلقيقة إىل ،فمصداقية القيم و مستوى عمقها وعوامل التزامها  ،بناء قيمي متسق الفروع متعدد اجلوانب
  .رجة إميان اإلنسان  ا و اعتقاده بصحتها وإميانه مبشروعيتهاد
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ي واملعريف :األحكام الشرعية المحددة للقيم االيجابية و السلبية / ب إذا كانت العقيدة هي األساس التصور
ن القيم العملي يظهر يف سلوك يتحدد مبا تقرره األحكام الشرعية من سلوك مرغوب أو مرفوض ف معيار للقيم فان ميدا

فما رآه الشرع حسنا فهو حسن وما رآه  ،إمنا يرتبط باحلكم الشرعي،الصالح أو الفساد السلوكي يف منظور اإلسالم 
  .فهو قبيح ،الشرع قبيحا 

      1:و سلم القيم يف اإلسالم هو سلم ثالثي الرتكيب يتكون من املراتب اآلتية  -
ب إليها ومرغوب فيها تشمل القيم املفروضة اليت جيب التز :  قيم ايجابية - امها وعدم التقصري فيها وقيم مندو

 من غري إلزام 

تشمل كذلك نوعني من القيم قيم منهي عنها وهي القيم احملرمة اليت يلزم االبتعاد عنها وقيم : قيم سلبية -
 مكروهة حث الشرع على االبتعاد عنها من غري إلزام 

  السلبية و اخليار فيها مفتوح للفرد بني الفعل و الرتك  وهي وسط بني القيم االجيابية و :  القيم المباحة -
انطالقا من  ،و محايته من الوقوع يف القيم السلبية ،وتقوم حكمة هذا على فكرة إبقاء اإلنسان يف دائرة القيم االجيابية 

ن يك ن تلقن للمتعلمني على أ ون ذلك يف حدود هذا التقسيم يتضح دور املدرسة القرآنية يف حتديد القيم اليت جيب أ
  . استيعاب املتعلمني و احرتام فروقهم الفردية 

وقدرة استيعا م مع مراعاة تلقني القيم البسيطة وعدم الغلو واملبالغة يف إعطائهم قيما اكرب وترك ذلك إىل مستويات 
لمتعلمني مبفاهيم الحقة،الن اهلدف الذي تسعى املدرسة القرآنية لتحقيقه يف هذه الفرتة هي بناء شخصية متزنة  ل

إسالمية تتماشى و هذه الفرتة كما كان احلال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بداية دعوته حيث بدأ بالتيسري 
  على أصحابه،جللبهم وعدم نفورهم من هذا الدين ، وهذا ما جيب أن حيدث داخل 

، وقد حيمل البعض منهم أفكارا ال تتطابق مع  املدرسة القرآنية ، ألن املتعلمني خيتلفون يف أوساطهم االجتماعية
ن يدرك ذلك ن أ  .ويقوم  بإصالحها باليت هي أحسن ،متطلبات املنهج القرآين وعلى معلم القرآ

  

  

  

                                                             
ن: دراز حممد عبد اهللا  - 1   .60ص .1982  تعبد الصبور شاهني مؤسسة الرسالة الكويتعريب وحتقق     دستور األخالق في القرآ
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  : حرية االختيار واإلرادة/ ج 

ن تقوم على حرية االختيا ،حىت تكون للقيم فاعليتها و قو ا اإللزامية       و من  ،و اإلكراه ال اإلجبار رفانه ينبغي أ
ولكنها يف الوقت ذاته ،هنا تبىن منظومة القيم اإلسالمية على إعطاء الفرد حرية االختيار و اإلرادة ملا خيتاره من قيم 

 اإلنسان على اإلميان  به  إجبارا بل منح ربو بني املسؤولية و اجلزاء فاهللا عز وجل مل جي ،تربط بني احلرية و اإلرادة
 :و لكنه أعقب كل اختيار مبسؤولية وجزاء بقوله تعاىل ،و الكفر  ،ختيار حىت بني اإلمياناإلنسان حرية اال

Iw on#tç ø. Î) íÎû Èûï Ïe$!$# ( âs% tû̈ü t6 ¨? ßâô©îç9$# z̀ ÏB ÄcÓxöø9$# 4 ỳJ sù öç àÿõ3 tÉ ÏNq äó» ©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷s ãÉ ur «!$$Î/ Ïâs)sù y7|¡ ôJ tG óô$# 

Ío uróè ãèø9$$Î/ 4ís+ øO âq ø9$# üw tP$|Á ÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ììã Ïÿxú îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ    1.  

ن مقدمة ملرحلة جديدة تظهر فيها  ،ولكن هذه احلرية هلا أبعادها يف مسؤولية اإلنسان و يف تلقيه اجلزاء  فاحلرية إذ
  .آثارها االجيابية و السلبية و على هذا كله جيزى اإلنسان بالعدل سواء يف الدنيا أم يف اآلخرة

  : القيم عملية تعاونية  تنمية/  د

فتنمية القيم وغرسها مسؤولية يشارك فيها مجيع أفراد  ،تقوم منظومة القيم اإلسالمية على مبدأ تعاونية تعزيز القيم    
و انتهاء مبؤسسات ا تمع كافة ، حيث ترتسخ  ،ا تمع و مؤسساته ، ابتداء بالفرد املسؤول عن أعماله و تصرفاته 

و ال تتعارض أو تتناقض ، وتعترب املدرسة القرآنية واحدة من ،اجتماعية سليمة تتحدد فيها التوجهات القيم يف بيئة 
  :و من أهم واجبا ا جتاه القيم و تعزيزها عند األفراد  ،هذه املؤسسات و ابلغها أثرا يف تنمية القيم اإلسالمية و تعزيزها

  .ا ينمي لديهم معايري سلوكية إسالمية حتقق سعادة الفرد و ا تمعنشر العلم وتعليم األفراد التعاليم الدينية، مم* 

إمداد األفراد باإلطار السلوكي املعياري القائم على التعاليم اإلسالمية مما يعزز العمل الصاحل لديهم، حبا و سلوكا و * 
  .يكره هلم الكفر والفسوق و العصيان

ئ و التعاليم إىل سلوك عملي واقعي تنمية الوازع الديين و دعوة املتعلمني إىل تر *    .مجة املباد

ي إىل دعم القيم اإلسالميةألدعم روح ا*  ونبذ القيم السالبة   و توحيد السلوك االجتماعي ،خوة بني املتعلمني مما يؤد
  .كالظلم و احلسد
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املناقشات املوضوعية فالقدوة الصاحلة و النماذج السلوكية تظهر جليا من خالل املدرسة القرآنية يف ظل القدوة و 
ن ن احلياة بني املتعلمني و معلم القرآ   .الرتبوية يف شىت شؤو

ن احلفاظ على القيم ال يتحقق عن طريق تدوينها يف كتب أو تكرارها الطقوسي  أثناء املناسبات*  و لكن يتم من  ،إ
ل هذا اجلهد اإلبداعي ، ستحتل خالل االستلهام منها و تكييف معايريها وفق متطلبات الوضعيات اجلديدة ، فإذا أمه

املنظومة القيمية حتت وطأة العوامل العديدة املتضافرة الساعية جاهدة للنيل منها و إقال ا أو على األقل لتجميدها و 
ينجر عن إضعاف أو قلب القيم انعكاسات سلبية على صعيدي املنظومة القيمية و ،إخراجها عن ا ال العمومي 

على اعتبار أ ا متثل اجلانب امللموس ا سد هلا يف كل ا االت و يرتتب عنه اختالل كبري  ،للنظام املؤسسات املختلفة
  .و فساد

ف  هنا تكمن املهمة الصعبة أمام املدرسة القرآنية اليت حتمل على عاتقها ضرورة احلفاظ على هذه القيم و عدم االجنرا
ل عصرنة  ،وراء اآلراء املنافية هلا اإلنسان بفقدانه ألهم قيمه باسم التحرر ،لذلك تظهر جليا املسؤولية اليت و اليت حتاو

ن حيافظ على ستتبناها املدرسة القرآنية من خالل ت الصورة اليت جاء  ا بريورة القيم و دوامها بين منهج حمكم متواز
ن من الزمن من كل ما كان حياك هلا من مكائد ن و حتافظ عليها على مدار قرو   .القرآ
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  خالصة

ن جمموعة القيم اليت تشكل منظومة القيم ألي جمتمع          و إمنا تستمد من البيئة ،ال تأيت من فراغ ،مما سبق يتضح أ
ن للقيم مصادر تن ،)االجتماعية و الطبيعية (مبعناها الواسع  ي أ ه املصادر التعاليم بع منها أو توجد من خالهلا،ومن هذأ

  .را أساسيا لكثري من القيمالدينية اليت تعد مصد

ن لكل جمتمع  وو كذلك التنشئة االجتماعية اليت يضع فيها ا تمع قيمه على شخصية الفرد الذي ينتمي إليه،      إ
  .معتقداته الدينية و عقيدته السياسية و االجتماعية و فلسفته الرتبوية

ه القيم و احملافظة عليها، و سيتبني ذلك من خالل ومن مثة تكمن أمهية املدرسة القرآنية يف إرساء قواعد هذ     
  .الفصول امليدانية الالحقة
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ت المنهجية للدراسة الميدانية :  الفصل الخامس   اإلجراءا
    تمهيد

              المقاربة النظرية في تفسير القيم :أوال
  فرضيات الدراسة  :ثانيا

  الدراسة تمجاال: ثالثا 

  عينة الدراسة: رابعا 

  منهج الدراسة :خامسا 

ت جمع البيانات :سادسا    أدوا

  خالصة
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  تمهيد

ميثل هذا الفصل قاعدة إقالع يف تناول املوضوع ضمن صورته االمربيقية، يف جمال املعاينة املدروس ،ولذلك فهو      
ض بالتايل إىل األجهزة املنهجية ذات الصلة بالظاهرة املدروسة، ويتخذ ميثل املستوى العمليايت للممارسة العلمية ،ويتعر 

من املنهج و مستتبعاته من أدوات قياس وحتليل، و احللقة الفنية اليت حتاول الربط بني املادة النظرية الرتاتبية من جهة 
سائل تدور حول املقاربة النظرية مث وبني املادة امليدانية اليت يتم حتصلها بأسلوب البحث املنتهج ،ويسوق هذا الفصل م

الفرضيات اخلاصة بالبحث ومؤشرا ا، وكذا ا ال اجلغرايف، والبشري الدراسة وأفراد العينة ،مث املنهج املناسب هلذه 
الدراسة مع األدوات املختلفة واألكثر مالءمة ملعاجلة املوضوع، وهذا بعد استشارايت احلثيثة لذوي اخلربة واالجتهاد كي 

  .أصل إىل نتائج تعكس بصدق حقائق املوضوع 
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 :المقاربة النظرية في تفسير القيم. أوال

ى النظرية حبسب الضرورة املنهجية اليت تستوجبها موض يقتضي موضوع ع التحليل ، و الدراسة االسرتشاد يقدر من الرؤ
ى إىل بناء عمل تضافري خالل التحليل و التفسري إذا تبني أ ا متثل مشرتكا بني أكثر من موقف ، وهي حماولة تسع

  :للبيانات امليدانية ويف هذا السياق فإن هناك عدة اجتاهات يف تفسري القيم وتشكلها منها 

 

  : المقاربة النظرية في تفسير القيم -1

  :لقد ظهرت عدة اجتاهات يف تفسري  القيم ومن بينها    

  : التفسير الذاتي للقيم -أ

  .العلماء الذين  ميثلون االجتاه  الذايت يف تفسري القيم ومن أشهر 

الذي ينظر إىل القيم نظرة ذاتية  ،يرفض الرأي الذي يرى أن القيم حكم  منفصل عن ((  :ايمإميل دورك -
ي متعلق خباصية الشيء الذي يتصف به مبعىن . الشخص مرتبط  باملوضوع  ن أ القيم تتصف بصفة مستقلة عن كيفية أ

  . 1))س هلا يف حلظة احلكماإلحسا

رفضه هذا باعتقاده لعدم وجود أية عالقة بني اخلصائص املوضوعية لألشياء وبني قيمها ، وأكد أن ) اميدورك(وقد برر 
تنجم عن العالقة اليت تربط األشياء باملظاهر املختلفة للمثل " اميدورك"فالقيمة عند القيم تقدير ، تقتصر على األشياء ،

إال عن طريق " امي دورك"شيء،ال ميكن أن تقدر ، عند ليت تكشف عن مظهر من مظاهر تلك املثل ،وقيمة الالعليا ، وا
ت مجعية حقيقية مرغوب فيها وترتبط حبياة الناس العملية ارتباطا شديدا  بعض األفكار املثالية واملثل العليا فهي تصورا

ن نشوء معأن ا ت" اميدورك"نعزلة عن احلياة ، ويف رأي وليست م ن يتكون ويستمر دو ن القيم  ،املثل العليا  ال ميكن أ وأ
  .تتنوع وتتغري أل ا تنشأ عن طبيعة األشياء و نفسها يف عامل واقعي ، وهي ال تؤثر يف ا تمع بقدر متماثل 
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  :    ايم للقيم تصنيف دورك -

  :صنف دوركهامي القيمة إىل نوعني  

ت من قيمة األشياء ): ية موضوع(: أحكام تقريرية تقويمية •   وتعرب عن العالقة بني طرفني وتعين ماتراه الذا
وهي تشرح ماهو كائن وتعرب عن الكيفية اليت ترى  ا بعض األشياء أو املوضوعات ،مبعىن  :أحكام واقعية  •

،ففي احلالة أننا منيل إىل أشياء وننفر من أشياء غريها ، وكال النوعني يستخدمان املثل األعلى معيارا حلكمه 
مثل األعلى الة الثانية فالشيء يكون رمزا للاألوىل يشكل املثل األعلى رمزا للشيء أمرا يدركه العقل، أما احل
  .على النحو الذي جيعل تصور هذا املثال أمرا ممكنا بالنسبة للناس 

ي  ن قيمة الشيء ال توجد يف املوضوع نفسه" امي دورك"خالصة رأ بل هي ما حيققه هذا  ،يف معىن القيمة هو أ
 .الشيء من أثار تنشأ عنه حسب تقدير الذات ، وهذه ليست الذات الفردية بل الذات اجلمعية 

  : التفسير الموضوعي للقيم/ ب

ذات اإلنسان ومشاعره ، وحتدد مبعزل عن قيمة الشيء موضوعية مستقلة عن  يرى أصحاب هذا االجتاه ،  أن(( 
أنصار  موضوعية القيم ،وقد قال  نم" أفالطون "و.   1))لذا فإن القيم الثابتة التتغري خربته يف احلياة الواقعية ، و 

باملثل العليا الثالثة ، احلق و اخلري و اجلمال ،فهي يف نظره أعلى املعاين وامساها قيمة و أعظمها منزلة ،ال خيرج أي 
جانب لم املعرفة ، واخلري يف نب العاحلق يف جا" أفالطون "شيء عنها ، وال خيلو أي شيء منها، وقد جعل 

هذه األفكار السامية إىل عامل أخر " أفالطون"األخالق و السلوك، واجلمال يف جانب الفن والتناسب ، ويرجع 
غري العامل الذي نعيش فيه عامل ال يفىن وتوجد فيه األشياء  كاملة كما جيب أن تكون عليه ، أي عامل املثل، عامل 

  .مال احلق و اخلري واجل

رالف باتون :"لصاحبها الفيلسوف االجتماعي   : )General théorie value: (التفسير العام للقيم / جـ 
    ) Ralf Barton Perry" (بري 

ن " تتخذ هذه النظرية مفهوم االهتمام حمورا و ركيزة لتفسري القيمة ، ومؤدى هذه النظرية  يإ اهتمام بأي شيء جيعل  أ
  . 2" الشيء ذا قيمة 

يدل على عملية يقوم  ا اإلنسان ، وتنتهي هذه "قيمة "ن كل القيم يف ذات الفرد ، و لفظ أتركز نظرية  االهتمام على 
العملية بإصدار حكم على شيء أو موضوع أو موقف ما، فالقيم يف الواقع عمليات تقومي و التقومي عملية اجتماعية 

  . ثقافية 
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 :غاياتها  النظرية اإلسالمية تعريفها و/ 2 -

 : التوجيه القرآني في مجال التربية / أ

يتصف التوجيه القرآين يف جمال الرتبية بالشمول ، كما يفسح ا ال للتطوير و التغيري  ، فهو جيمع بني املادة و الروح ، 
كوحدة غري جمزاة   وبني تنمية الذهن و الذكاء ، اإلميان ، و بني الفكر و العمل و بني اللعب و اجلد ، و ينظر لإلنسان

  .، فالعقل و العاطفة و العقل ال ينفصل أحدها عن اآلخر 
أما التطوير و التغيري فإن اإلسالم جيعلها تسعى إىل التسامي و إىل املثل األعلى ، و ميكن توضيح  أهداف الرتبية يف 

ن الكرمي مبا يلي    : القرآ

ن يعرف اإلنسان مكانته بين الخليقة و مسؤولياته في*    وذلك يف:هذه الحياة  أ

/øåÎ) tA$s% y7ï:  قوله تعالى uë Ïp s3 Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) 7,Î=» yz #Zé|³ o0 Ï̀iB &ûü ÏÛ ÇÐÊÈ   #såÎ*sù ¼ çm çG ÷É §q yô àM÷ÇxÿtRur ÏmäÏù Ï̀B 

ÓÇrrïë (#q ãès) sù ¼ çms9 tûï ÏâÉf» yô ÇÐËÈ   
1.  

øå :  و قوله تعالى Î) ur tA$s% öÅï/uë Ïps3Í´ ¯» n=yJ ù=Ï9 í ÎoTÎ) ×@ Ïã% ỳ í Îû ÇÚ öë F{$# Zpxÿã Î=yz ( (#þqä9$ s% ã@ yè øgrBr& $pké Ïù t̀B ßâÅ¡øÿãÉ $ pké Ïù à7Ïÿó¡oÑ ur 

uä!$ tBÏe$!$# ß ø̀twU ur ßxÎm7 |¡çR x8ÏâôJ pt¿2 â Ï̈dâs)çR ur y7s9 ( tA$s% þíÎoTÎ) ãNn=ôã r& $ tB üw tbqßJ n=÷è s? ÇÌÉÈ   zN̄=tæur tPyä#uä uä!$ oÿ ôú F{$# $ yḡ=ä. §NèO öNåkyÎzêtä 

í n? tã Ïps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# tA$s)sù í ÎTqä«Î6/R r& Ïä!$ yJ óô r'Î/ ÏäIwàs̄» yd b Î) öNçFZä. tûüÏ%Ïâ» |¹ ÇÌÊÈ   (#qä9$ s% y7oY» ys ö6ßô üw zNù=Ïæ !$ uZs9 ûwÎ) $ tB !$ oYtF ôJ ¯=tã ( y7̈R Î) 

|MR r& ãLìÎ=yè ø9 $# ÞOäÅ3ptø:$# ÇÌËÈ   tA$ s% ãPyä$ t«̄» tÉ Nßg÷¥ Î; /R r& öNÎh Í¬ !$ oÿôú r'Î/ ( !$ £J n=sù Nèd r't6/R r& öNÎh Í¬ !$ oÿ ôúr'Î/ tA$ s% öNs9 r& @ è%r& öNä3©9 þí ÎoTÎ) ãNn=ôã r& |=øã xî 

ÏNºuq» uK¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur ãNn=÷ær&ur $tB tbrßâö7 è? $tBur öNçFYä. tbqãKçF õ3s? ÇÌÌÈ   2  

ض مبا زوده من قابلية التعلم و التعليم  -   .و هكذا فإن اإلنسان خليفة هللا يف األر

ن يعر *  yx¬7:   قوله تعالى: ف اإلنسان خالق الطبيعة و يقبل على عبادته أ yô  ¬! $tB íÎû ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( 
uq èd ur âìÉ Íï yèø9$# ãLìÅ3 ptø:$# ÇÊÈ   ¼ çm s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( ¾ÇëøtäÜ àMã ÏJ ãÉ ur ( uq èd ur 4ín? tã Èe@ä. &ä óÓx« íçÉÏâs% ÇËÈ   

uq èd ãÄrF{ $# ãçÅz Fy$#ur ãçÎg» ©à9$#ur ß Ï̀Û$t7 ø9$#ur ( uq èd ur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ3
    .  

ن يعرف اإلنسان عالقاته االجتماعية و مسؤولياته ضمن  النظام االجتماعي لإلنسان *    : أ

                                                             
   72-71سورة ص اآليات  - 1
   33-30سورة البقرة اآليات   - 2
   3- 1سورة احلديد اآليات .   3
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pköâ$:   قوله تعالى r' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# $̄RÎ) / ä3» oY ø)n=yz Ï̀iB 9çx. så 4Ós\Ré&ur öN ä3» oY ù=yèy_ur $\/q ãèä© ü@Í¬!$ t7 s%ur (#þq èùuë$yètG Ï9 4 ¨bÎ) 

ö/ ä3 tBtç ò2r& yâY Ïã «!$# öN ä39 s)ø?r& 4 ¨b Î) ©!$# îLìÎ=tã ×éçÎ7 yz ÇÊÌÈ  
1  

ن يعرف اإلنسان الطبيعة و يدرك حكمة اخلالق يف إيداعها ليتمكن من استثمارها  . *    : أ

uq : قوله تعالى èd ur ìÏ% ©!$# ü@yèy_ ãN ä3 s9 tPq àfëZ9$# (#rßâ tG öktJ Ï9 $pkÍ5 íÎû ÏM» yJ è=àß Îhéy9ø9$# Ìç óst7 ø9$#ur 3 ôâs% $uZù=¢Á sù ÏM» tÉ Fy$# 

5Q öq s)Ï9 öcq ßJ n=ôètÉ ÇÒÐÈ   
2.  

إن هذه اآليات و غريها من اهلدي الرباين ، قد تثبت منظومة قيمة لرتبية الفرد و إعداده إعداد يتناسب و وظيفته يف -
أمهيتها يف إعداد ها الفرد هلذه الرسالة و هلذا فإن التوجيه القرآين يعتمد على احلياة إبتداءا من طفولته ، على إعتبار 

  : نظرة للطفولة تتضمن ما يلي 
ف بالفطرة و املواهب  –محاية حقوق الطفل  ب  -أ   االعرتا
  .مواطن الضعف و سبل التغلب عليها  -اإلكساب بالرتبية     د -ج
ق الفردية  -هـ   .مراعاة الفرو

  : مفكرين المساعدين في تنمية القيم و تثبيتها أشهر ال - ب

ذا فطم الصيب عن الرضاع بدأ بتأديته و رياضة إ:" السياسة " يرى يف كتابه ) : هـ 468- هـ370( :ابن سينا  -1
 3أخالقه قبل أن  جم عليه األخالق اللئيمة فما متكن منه ذلك تغلب عليه ، فلم يستطع له مفارقة 

ن يت - علم الطفل يف الكتاب ال يف البيت ، حبيث أن انفراد الصيب الواحد باملؤدب اجلد و يرى ابن سينا أ
  4.. و هو عنه آخذ له أنس أنقل  و ألن الصيب عن الصيب.. لضجرمها ، 

صربا برياضة األخالق حاذقا بتخريج الصبيان ، و قويا رزينا ن املعلم أن يكون عاقال ذارين ، بلذلك فهو يطلب م
و السخف ، قليل التبذل و االسرتسال حبضرة الصيب ، و هذا من شأنه تنمية القيم و تنتبها  بعيدا عن اخلطة

  .املتعلمني 

ن يزجر (''  أيها الولد''ورسالته'' إحياء علوم الدين"د يف كتابواهم أرائه ما ور ) : هـ 505-450( :الغزالي  -2 أ
ن يكون وال يصرح و املتعلم عن سوء األخالق وبطريق التعريض ما أمكن    بطريق الرمحة ال بطريق التوبيخ أ

                                                             
   13سورة احلجرات ، اآلية  -  1
  .  97سورة األنعام ، اآلية ، ص  -  2
  .  67، ص  2010، الديوان الوطين للتعلم و التكوين عن بعد ، اجلزائر ، اجلزائر ، ) تكوين املعلمني السنة االوىل ( وزارة الرتبية الوطنية ، تربية  و علم النفس ،  -  3
  . 67نفس املرجع ، ص   4
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ن هذه اآلراء الرتبوية وغريها"عامال بعلمه فال يكذب عمله قوله  تؤكد على أمهية هذه الفرتة احلرية من حياة  -إ
ن للمدرسة القرآنية أثر كبري يف التوجيه, اإلنسان يف تثبيت القيم  السيما وأ ا ستبقى هذه القيم , الشك فيه أ

القرآين الذي حيمل رسالة تربوية متكاملة هدفها تنشئة الفرد وتربية ليكون مؤهال للرسالة اليت خلق من املنهج 
ض مبا يرضي اهللا سبحانه وتعاىل   .من أجلها وهي خالفة األر

  :فرضيات الدراسة :ثانيا
  : الفرضية العامة /1

 .1))  إجابة احتمالية لسؤال مطروح يف إشكالية البحث(( بأ ا  الفرضية تعرف

بيان يوضح العالقة بني متغري ين أو أكثر وتنبؤ ميكن اكتشافه يف الواقع، وتعترب أداة حتقيق جتريبية (( وتعرف أيضا بأ ا 
  . 2))توجه التجربة و املالحظة وتقودها 

  : وجاءت الفرضية العامة لبحثنا وفق الصياغة اآلتية     
 تسىن لنا دراستهايكما هو احلال يف البحوث االجتماعية وحىت و ، عية للتلميذدور يف تنمية القيم االجتما ينآللتعليم القر 

عبارة عن عناصر فرعية  للفرضية العامة عندما (( البد من حتليلها إىل فرضيات فرعية ، وتعرف الفرضية الفرعية بأ ا 
  .3))  تثبت أمام التجربة وحتقق صحتها فإ ا تصبح قوانني حتكيمية للظاهرة 

  :اشتققت من الفرضية العامة الفرضيات اجلزئية اآلتية ولقد 
  :الفرضيات الجزئية /2
  :الفرضية الجزئية األولى/ أ

   للمدرسة القرآنية دور يف تنمية القيم اخللقية للتلميذ      
ت هذه الفرضية يف حصر وميكن    : مؤشرا

  تعويد التالميذ على االلتزام بالوقت و االنضباط يف احلضور / أ 
ب العامة قوال وسلوكا للتلميذ  /ب   نقل اآلدا
  متثيل القدوة أمام التلميذ / ج
  أسلوب التأثري يف نقل هذه القيم / د

  : الفرضية الجزئية الثانية/ ب 
  نية للتلميذ يللمدرسة القرآنية دور يف تنمية القيم الد

ت هذه الفرضية يف  وحنصر   : مؤشرا
  
  

                                                             
 . 94، ص 2002،  1مطبعة دار هومة اجلزائر ط لعلمي في العلوم االجتماعيةتدريبات على منهجية البحث ارشد زروايت ، - 1
 . 38، ص 2006، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ،  مدخل المنهجية البحث االجتماعيامحد عيادة - 2
 .97ص :د زروايت ،مرحع سبق ذكره يرش-  -3
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  .سة القرآنية على اآلخرين من التالميذ تأثري التالميذ املداومني باملدر / أ
  تقليد اللباس الديين أو احملتشم بالنسبة للبنات / ب
ب احلوار / ج   تعلم أد
ت كالصالة مثال / د   االلتزام ببعض العبادا
  قياس قيمة األمانة / هـ
  معرفة أثر قيمة التسامح / و
 .البحث عن قيمة الصدق عند التالميذ / ك

  : الثالثة الفرضية الجزئية / جـ
  للمدرسة القرآنية دور يف تنمية القيم اجلمالية للتلميذ 

  :مؤشرا ا يف  حنصرو 
ب األكل   / أ   تعلم آدا

ب الكالم / ب   تعلم أدأ
  التعود على النظافة و الرتتيب / ج
  التعود على النظام/ د
  حب اخلري ونبذ الشر / ه
  تنمية حب اجلمال و املظهر وحسن املعاملة / و
ق السعادة و النجاح و حب واحرتام الناس تنمي/ ك   ة و اكتشاف ذو
ي / ك   اكتشاف قيمة حرية الرأ
  :الفرضية الجزئية الرابعة/ د

  للمدرسة القرآنية دور يف تنمية القيم الوطنية للتلميذ 
  :مؤشرا ا يف  حنصرو 
  حب الوطن / أ

  العدالة / ب
  التضامن / ج
  حب العمل / د
  تقبل األخر / د
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  الشهداءحب / هـ
  التضامن /و
  األمن  /ك
  إتقان العمل/ل
  احملافظة على احمليط/م
  احملافظة على الوطن /ن
 االنتماء إىل الوطن /ص
 

  :مجاالت الدراسة .ثالثا 
  :المجال الجغرافي/1

  : لقد مت إجراء الدراسة امليدانية مبدينة اجللفة  و اليت نوجز بيانا ا على النحو األيت 
كلم ، تأسست كوالية سنة   300اليات  الداخلية  اجلزائرية حيث تبعد عن العاصمة حبوايل اجللفة من الو تعد 

ي لعام 1974 والية وقد انبثقت عن والية التيطري  31ضن 17م لتصبح الوالية رقم 1974م اثر التقسيم اإلدار
  1مرت 1153، و هي تقع على اهلضاب املرتفعة عن سطح البحر بـ  كذاآن

ت ومن الشرق املسيلة و بسكرة ومن الغرب كل من والييت حيدها : حدودها  من الشمال كل من والييت املدية و تيار
ط ومن اجلنوب والييت غرداية و ورقلة و الواد ت و االغوا    يتيار

  .م 1998نسمة حسب اإلحصاء الوطن 797706ولقد بلغ سكا ا حوايل 
ا بارة  وشرقا حيدها بلديةعنب اإلبل و زكار وجنوبا كل من يد وسيدي بايز اجللفة كبلدية حبدها مشاال بلدية عني معبد 

ن وتعظميتوغربا بلدية  ودار الشيوخ    .الزعفرا
  : المجال البشري/2

يعد جمتمع البحث احلقل الثري الذي ختتار منه عناصر العينة حيث تتم عملية االنتقاء بصفة حيادية ودقيقة يف نفس 
موعة من العناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من فمجتمع البحث هو جم(( الوقت لذا 

ال البشري ملوضوع ا ومتاشيا مع هذا املنحى فإن  ،  2))العناصر األخرى و اليت جيرى عليها البحث أو التقصي 
ن الكتاتيب أو املدارس القرآنية املتواجد مبدينة اجللب م التالميذ املداومني للحضوردراستنا ه فة و اليت متارس حتفيظ القرآ

الكرمي للتالميذ كنشاط رئيسي هلا، حيث نشري إىل أن كل مدرسة قرآنية حتوي على األقل كتاب واحد، وتتواجد هذه 
  .  وهناك املعتمدة لدى اإلدارة كما توجد الكتاتيب احلرة واليت يتوىل إدار ا اخلواص املدارس إما باملساجد أو قريبة منها

  

                                                             
  .14ص  2006دار أسامة الطبع و النشر، اجلزائر ، ، الجلفة تاريخ و معاصرةالشايب،  محممد بلقاس 1
 298ص  2004)  د،ط(، ترمجة بوزيدي صحراوي و آخرون ، دار النهضة للنشر اجلزائر  منهج البحث في العلوم اإلنسانية: موريس أجنرس  - 2
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  : ال الزمنيالمج/3
م حيث واصلت مجع املادة العلمية اخلاصة باجلانب النظري 2010االنطالقة الفعلية ملوضوع البحث يف ديسمرب      

 . من البحث 

م حيث قمت بزيارة اجلهات 04/02/2011انطلقت فرتة الدراسة االستطالعية يف: الدراسة االستطالعية/4
ن الدينية و األوقاف الرمسية اليت هلا عالقة و تشرف على التع ليم القرآين بوالية اجللفة فكانت الوجهة حنو مديرية الشؤو

ن الدينية  وبالضبط مصلحة  ت حيث مت  ،تعليم القرآينالالتابعة لوزارة الشؤو مساعديت مبختلف البيانات بعد زيارا
ف اآلتية ت بتحقيق األهدا   :متعددة وقد مسحت يل الزيارا

ن الدينية االطالع على الوثائق الرمس -   ية اليت حتدد شروط فتح الكتاتيب التابعة لوزارة الشؤو
  معرفة عدد املدارس القرآنية وأماكن تواجدها  -
  إجراء مقابالت عامة مع املسؤولني  -

ن هذه األخرية ال حتمل رخصا من  ن أ كما متكنت أثناء الدراسة االستطالعية وأثناء معاينة بعض الكتاتيب بامليدا
ن الدينية مديرية الش فهي كتاتيب حرة يشيدها أصحا ا لتحفيظ القرآن، الكثري منهم من خرجيي الزوايا الذين مل ،ؤو

ن باملديرية املذكورة سالفا    .يستطيعوا إجياد وظيفة معلم القرآ
  :النموذج الثالث شعب مجعية العلماء املسلمني -

ا منظمة هلا فروع و أسلوب ومرافق خاصة تعين بتعليم وتتواجد مبدينة اجللفة شعبة واحدة و هي مؤسسة قائمة بذا 
القرآن الكرمي وعلومه لكافة الفئات العمرية من الناس ، تتميز باجلدية وتنوع الربامج يف نشاطها التعليمي وهي حتمل 

ن وعلومه    . 1اسم دار اإلمام مالك لتعليم القرآ
  :عينة الدراسة وكيفية اختيارها.رابعا 

بدءا من توفري الوقت و اجلهد  ،فوائد مجة منجتماعية كثريا على أسلوب البحث بالعينة وهذا ملا له تعتمد البحوث اال 
ن حيتاج إليهما الباحث  ن طريقة البحث بالعينة أكثر اقتصادية من الطرق األخرى  باإلضافة إىل،اللذا والعينة يف ،أ

ن تكون ممثلة خلصائص جمتمع الدراسة الكلي  تعترب جمموعة جزئية يقوم الباحث بدراسته عليها و(( تعريفها    2))جيب أ
نسبة من العدد الكلي للحاالت تتوفر فيها إىل علم اإلحصاء يف  *  *Echantillonكما يشري مصطلح العينة  ،

(( وهناك عدة طرق الختيار جزء من جمتمع البحث موضوع دراستنا حيث   ،3خاصية أو عدة خصائص معينة 
وعليه فإن تشابه أفراد   4))موعة من العمليات  دف اىل بناء عينة متثيلية  تمع البحث املستهدف تتضمن املعاينة جم

ل املأخوذة من  جمتمع البحث وجتانسها يتحكم يف دقة و جناعة اختيار العينة وعليه مل تفدنا املعلومات املقدمة يف اجلداو
                                                             

ن وعلومهاملصدر  - 1    دار اإلمام مالك لتعليم القرآ
هـ ملدينة اجللفة وهلا فروع عرب الواليات نشاطها  ذيب ديين علمي وطين ومن أهدافها 1431ء املسلمني اجلزائريني تأسست يف بداية شهر رمضان دار اإلمام مالك إحدى شعب مجعية العلما

ن وتدريس العلوم   حتفيظ القرءا
ن  1ط منهج البحث التربويحسن منسي  - 2  .92م ص 1999دار الكندي األرد
ط (دار مداين لطباعة والنشر  اجلزائر  علم االجتماع قاموس مصطلحاتفاروق مداين ،  - 3  .193ص 2003) د
 .301موريس أجنرس مرجع سبق ذكره ص  4
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ن الدينية كثريا ت ل اوهذ ،مديرية الشؤو مما اضطرنا اىل إجراء  تقصي جديد حماولني عربه إحصاء ،ديهم لقدم االحصاءا
أخذ  متاملدارس اجلديدة خاصة منها احلرة وعلى ضوء اإلحصائيات اليت حتصر عدد املدارس و الكتاتيب مبدينة اجللفة 

             :             وعليه فعينة الدراسة تكون كاأليت،مدرسة  23أربعون باملائة من جمتمع البحث %40نسبة 
          x    23  40                      ا تمع األصلي xالنسبة املمثلة                       
ــ=عينة الدراسة     ــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ي              ــ ـــــ :أ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   9= ـ

                                 100                                              100                   
   1مدارس قرآنية ، قمنا بعدها بسحب العينة املقرتحة احلجم وذلك باستخدام طريقة قصاصات الورق  9 
ق وبطريقة    ل بكتابة مجيع الكتاتيب القرآنية على قصاصات الور وعليه قمنا بناءا على قائمة الكتاتيب املدونة باجلدو

من جمتمع البحث  % 40املقصودة بالدراسة وقد حددنا نسبة  عشوائية سحبنا تسع قصاصات شكلت أفراد العينة
مدارس قرآنية ما يقابل  9( و تالئم املعاجلة املناسبة هلذا املوضوع   ،اجتهادا منا للتوصل إىل عدد أفراد عينة حتقق

  ) .كتاتيب 10
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 86ص  2007، )1ط(منشورات أقرا قسنطينة،اجلزائر،  في منهجية  البحث االجتماعيفريوز زرارفة ، عبد الرزاق أمقران  1
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ل رقم    :يوضح أمساء ومواقع الكتاتيب القرآنية عينة الدراسة  4جدو
  عدد الكتاتيب  الموقع  إسم المدرسة  مالرق
ف    فرع اإلمامني حاشى والقيزي   1   01  حي باب الشار

ف  )مدرسة حرة(املقام  2   01  حي باب الشار

  01  حي بن الربيح    مسجد علي بن ايب طالب   3
  01  حي الضاية  )مدرسة حرة(سي حممد شراك  4
  01  حي بربيح  النور   5
  01  حي فكاين   ةمدرسة مسجد الرمح  6
  01  حي عني الشيح   تنوم مصطفى   7
  02  حي  الفصحى   مدرسة مسجد الفصحى  8
  01  حي بوتريفيس  مدرسة حامدي حممد  9

  10      ا موع
ل من تصميم الباحث : املصدر   اجلدو

ن عدد الكتاتيب  ل نالحظ أ ن توزعها ينتمي إىل   كتاتيب  10وباملتابعة هلذه اجلدو ة خمتلفوجهات حياء أكما نالحظ أ
ديد من حيث تواجدها مثل مسجد عمار بن ياسر و القدمي مثل جها ا أيضا، حتوي اجل مبدينة اجللفة و أماكن خمتلفة
  .مسجد الربج وحيدة الكتاب

  : اختيار العينة كيفية-
صاء ة حبناياها وبعد اإلحدقمت بعد تقص حثيث ملختلف أحياء مدينة اجللفة حول املدارس القرآنية والكتاتيب املتواج

ت  ن الدينية حيث أجراينا عملية القرعة اليت أفرز ت مديرية الشؤو امليداين الذي التجأنا إليه نظرا إىل قدم اإلحصاءا
ل رقم  ،مث إنطالقنا يف استكشافها واستطالعها مدرسة تلو األخرى عرب زيارات  04جمموعة املدارس املدونة باجلدو

طار عينة عشوائية بسيطة  دف من خالهلا إىل حصر التالميذ املداومني متفرقة ويف أوقات خمتلفة وهذا اإلجراء يف إ
للمدارس القرآنية وامللتزمون  ا أين يتم جس و الوقوف على تأثري هذه املؤسسة االجتماعية يف ترسيخ وتنمية القيم 

ن فما فوق هم ع ن التالميذ املتحصلني على حفظ ربع القرآ ناصر عينتنا اليت لدى هذه الفئة وبعد دراسة وجدنا أ
ت اآلتية    :نستفيد منها يف الوصول إىل اهلدف املنشود حيث تتوفر فيهم املميزا
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  التقادم يف املدرسة / أ
  حتصلهم على أكرب قدر من الرتبية يف هذه املؤسسة / ب
  يتلمس التلميذ من خالل قيمة وتشكيل شخصيته / جـ
  يتمثل عرف التعليم وبتذوقه / د

سنة حيث تشكل ) 15- 12( سنة و ) 11-8( دد متكنا من حصر هؤالء ضمن الفئتني العمريتني ويف هذا الص
ن عدد أفراد جمتمع الدراسة بلغ   %62.40حفظه الربع ما بنسبة  ذكور بنسبة  443عنصرا مهم  556وتشري إىل أ

ي ما نسبته  113بينما بلغ عدد اإلناث   79.86%  تتوفر فيها الشروط وبعد حتر ودراسة للعينة اليت %20.32أ
ل  %11.50شكلوا عينة الدراسة وهو ما نسبته 64من هذا ا تمع حتصلنا على  من جمتمع البحث ومن خالل اجلدو

ن  11رقم  ب احملفوظة من القرآ ت أفراد هذه العينة حسب اجلنس و السن وعدد األحزا ن نكتشف أكثر مميزا ميكن لنا أ
  . الكرمي 

  :خصائص العينة /2
  : النمو لدى الطفل  خصائص -أ

تتميز عينة دراستنا بنها تنتمي إىل فئتني عمريتني ، لكن منها خصائصها و مميزا ا ، و حىت نعطي هلذه الدراسة حتليال 
  : موضوعيا يتماشى و اجلانب امليداين هلذه الدراسة وجب علينا دراسة خصائص كل مرحلة

 ) :سنة   11إلى  8( من  المرحلة األولى - 1
  :ه املرحلة حسب علم نفس منو الطفل تقع يف الطفولة املتأخرة و تتميز باخلصائص التالية و هذ 

  : ي سخصائص النمو الح* 
يتقدم حواس الطفل يف هذه املرحلة تقدما ملحوظا ، و تكون حاسة اللمس لدى أطفال هذه املرحلة أقوى منها  -

اسه أكثر مما يعتمد على العمليات االلعقلية يف كشف العامل و لدى املراهقني ، و يعتمد الطفل يف هذه املرحلة على حو 
  فمهمة و التكيف معه 

منو العني املتكامل يتم  ائيا يف حوايل الثامنة من العمر ، لذا فإن كثريا من األطفال ينزعجون من الرتكيز على املواد  -
  .املطبوعة ، كما قد يعاين عدد من التالميذ من قصر النظر 

  : النمو العضلي الحركي خصائص * 
ينمو اجلهاز العضلي للطفل منو كبريا خالل  هذه املرحلة ، فتبلغ عضالت الطفل يف سن الثانية عشرة ضعف وز ا و  -

  .قو ا يف سن السادسة 
ت ما بني  - يتحسن التناسق احلركي عند األطفال و لذا يصبح التحكم يف األمور الصغرية سهال و  11-10يف السنوا
  عا ممت
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يتوقع أن تكون حركات الطفل أتقن ، و أن تتحسن قدرته على التوازن و تزداد رغبته يف املنافسة و اجلري و التسلق  -
  .و القذف ، و أن ترتك لديه هذه املمارسات مشاعر الرضا و الفرح و القدرة على االجناز 

  : الخصائص الجسدية * 
 .را الزدياد قو م إىل درجة ملحوظة مييل األطفال إىل األلعاب اخلشنة و ذلك نظ

 . 1يكون األطفال يف هذه املرحلة ، أحسن صحة و تكون مقاومتهم لألمراض عالية
حتدث طفرة يف النمو عند عدد كبري من اإلناث و عدد قليل من الذكور ، و يف املتوسط تكون اإلناث ما بني   -
ن أنشاط ) 11-12( ى عندما يكون نشاطا أثقل وزنا و أكثر طوال من الذكور أ الذهين لألطفال يكون أكثر جدو

ت يفكر الطفل بيديه و لسانه أكثر مما يفكر تفكريا داخليا   .ألجسامهم و أليديهم ففي هذه السنوا
 ) : المعرفي ( خصائص النمو العقلي * 
ن مجع األشياء و التنقيب عنها يقوي بدر  -   .جة كبرية يكون  حب االستطالع قويت يف هذه املرحلة كما أ
يصبح األطفال يف هذه املرحلة أكثر استقاللية ، و يف نفس الوقت حيتاجون إلرشاد الكبار ، و على املعلمني أن  -

  .يكونوا صبورين و متفهمني قدر اإلمكان 
الطفل من مرحلة التفكري املادي  الواقعي اليت متتد من  اية السنة السابعة إىل  اية السنة احلادية عشرة ، و ميكن  -

خالهلا حل مشكلة ثبات الكميات مع تغيري شكل االنابييب، كما أنه يبدأ بالتفريق بني تصنيفات من األشياء احلية و 
ن ينسق بني عملية العد و حتديد األعداد  باستعمال مواد معينة  ت و يستطيع أ  .اجلمادا

  : خصائص النمو االنفعالي  * 
  .االنفعايل ، حيث يصبح أكثر حتكما يف انفعاالته حيرز الطفل تقدما واضحا يف منوه  -
ت  -   .منو ذكائه و تفكريه و ختلصه التدرجيي من مركزيته الذا
  .زيادة اعتماد الطفل على نفسه مما جيعله أكثر ثقة  ا و أقل تعرضا للغضب الثائر  -
  .منو عالقاته اإلجتماعية مع الرفاق  -
  .يصحب ذلك من تسرب بعض القيم األخالقية  اهتمامه يكسب احرتام الكبار ، و ما -
  : خصائص النمو االجتماعي * 

ت إىل االستقرار طوعا ما بني السنة الثامنة و التاسعة   .تتميز هذه الفرتة يتطور اجلماعات اليت تنتقل من مركزيته الذا
املناسبة ، و كمصدر للدعم  تظهر مجاعة األصدقاء كمؤسسة قوية باحتالل دور الكبار و مصدر للمعايري السلوكية -

ف   .و االعرتا
 .املدرسة القرآنية دورا كبريا يف عملية التطبع اإلجتماعي و ذا تؤدي  -
 حيرص الطفل يف الوقت نفسه على تأكيد ذاته يف تعامله مع الرفاق و الكبار ، -
 .  اجلنسني يف اإلجنازختتلف اهتمامات الذكور عن اهتمامات اإلناث بشكل واضح ، و يالحظ تنافس واضح بني-

                                                             
  . 111،ص  2008، الديوان الوطين للتعليم و التكوين عن بعد ، اجلزائر ،  2، س ) تكوين املعلمني (  وزارة الرتبية الوطنية ، تربية و علم النفس ، - 1
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 :  1بني أهم خصائصها  منو تسمى هذه املرحلة مبرحلة املراهقة و : سنة  15إىل  12من  :المرحلة الثانية / 2
  :  خصائص النمو الجسدي* 
ي الوظيفي ، و يف منو األعضاء الداخلية و وظائفها املختلفة يف منو مظاهر النمو اجلسدي يف النمو الغددتبدو   

  . ناز الوظيفي و القوة العضلية ،و يف أثر هذه النواحي على النمو الطويل و الوز اجله
تنشط الغدة النخامية يف فرتة البلوغ ، و تبدأ بإفراز هرمونات اجلنس ، كما تنمو الغدد اجلنسية منو سريعا و يكتمل  -

  .نضجها و تظهر الصفات اجلنسية الثانوية بشكل واضح 
  .بنات يف القوة العضلية ، مما جيعلهم يتكيفون اجتماعيا حبيث يؤكدون مكانتهم و شخصيا م تفوق البنني  على ال -
  : العقلي المعرفي  خصائص النمو *
  .إدراك املفاهيم ا ردة و بالتايل فهم قادرون على إدراك املفاهيم األخالقية  -
  .الم اليقظة اه لفرتة طويلة نسبيا و امليل إىل أحالنتبتتميز هذه املرحلة با -
  :خصائص النمو االنفعالي * 
، و ليس من السهل التنبؤ بانفعاالته ، و يعود ذلك إىل التغريات املنزلية ، و  باملزاجية لدى الطفلتتميز هذه املرحلة  -

  .الرفاق ، و الشعور الديين و مغريات ا تمع و قيوده 
  .غطية الشعور بالنقص اللجوء إىل التصرف العاطفي املتطرف بشكل ملحوظ ، لت -
  : خصائص النمو اإلجتماعي* 
ي إىل لوكاتصبح مجاعة األصدقاء مصدرا للقوانني لس  ته العامة و كثريا ما يظهر اخلالف بني معايري الكبار مما يؤد

  .الصراع 
  .يغلب على السلوك اإلجتماعي طابع اجلماعة  اإلعجاب بالبارزين فيها و تقليدهم  -
  .مة جدا لدى هذه الفئة ، لذا تشتد الصداقات و املشاجرات بينهم آراء اآلخرين مه -
  .اإلناث متفوقات اجتماعيا على الذكور  -

كل هذه اخلصائص املختلفة اليت متيز كل مرحلة عمرية ، هلا تأثريها على تنمية القيم و تثبيتها بني أفراد عينة الدراسة ، 
لرتسيخ هذه القيم ، ملا هلذه الفرتة من أمهية بالغة يف إعداد رجل الغد  مما سيجعل من املهم استقالل اإلجيايب منها ،

الذي يعول عليه يف بناء جمتمع قوي و متطور ، وفق دستور رباين متكامل يضمن للجميع العيس فيه بصورة متساوية و 
  .متآلفة 

  
  
  
  

                                                             
  163وزارة الرتبية الوطنية،مرجع سبق ذكره،ص - 1
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ل    1 :يوضح عدد المعلمين وعدد التالميذ لكل كتاب 05وفيما يلي جدو

إسم 
  درسةالم

فرع 
  اإلمامين

مدرسة 
  المقام

مدرسة 
علي 

بن ابي 
  طالب

مدرسة 
محمد 

  شراك

مدرسة 
  النور 

مدرسة 
  الرحمة

مدرسة  
مصلى 

  تنوم

مدرسة 
مسجد 

  الفصحى

مدرسة 
حامدي 
  محمد

%النسبة  المجموع

عدد التالميذ 
79.67%  443  30  70  49  50  43  55  45  66  35  ذكور

عدد التالميذ 
20.23%  113  12  20  12  10  14  11  10  14  10  إناث

%100  556  المجموع 
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  :المنهج المعتمد في الدراسة: خامسا
ختبار الصائب ملنهج البحث الذي يتبعه الباحث أساس جناح موضوع دراسته ألن اإلنسان الباحث يتسم االيعترب   

ل دائما اختالق  ،ل دائم ملا حوله من ظواهربالتفكري العلمي وهذا ما مييزه عن اإلنسان العادي، فهو يعيش يف تأم وحياو
وكله  ؟وملاذا يبحث ؟وكيف يبحث ؟التساؤالت وطرح اإلستفهامات، وهذا لفهم ما جيري حوله بدءا من ماذا يبحث

إصرار على إجياد اإلجابات املقنعة ذات الطابع العلمي وعلى هذا املنوال و االعتبار فرضها موضوع الدراسة للتحري 
ور املدرسة القرآنية  يف تنمية القيم االجتماعية للتلميذ، فإننا وجدنا املنهج الوصفي التحليلي أنسب منهج حول د

صها يف مكان تواجدها، ولتوضيح أكثر حول املنهج املعتمد علينا أن نعرف يلتحليل هذه الظاهرة االجتماعية وتشخ
أنه إجراء يستخدم يف بلوغ غاية حمددة أما " (( روتر " داللة كلمة منهج حيث جاء يف قاموس الفلسفة الذي نشره 

ئ و العمليات العقلية و التجريبية اخلاصة    .    1))  املنهج العلمي فهو حتليل وتنظيم للمباد
طريقة من طرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول (( أما املنهج الوصفي فهو يعرف على أنه  

ض حمد   .2))   ةنعية اجتماعية أو مشكلة معيدة لوضإىل أغرا
ع من الظواهر االجتماعية يتطلب مسايرة واقعها و التقرب إىل مثالبها وحناياها الستكشاف ومجع إذا فإن هذا النو 

معلومات أكثر عن حقيقتها فهي متواجدة قدميا با تمع ومتأصلة فيه ، بل ظاهرة الكتاتيب القرآنية يف تاريخ ا تمع 
وهويته و على هذا فضلنا املنهج الوصفي الذي يهتم كثريا باألبعاد الزمنية و املكانية للظاهرة ويتبع سريور ا يف  اجلزائري

يعتمد هذا املنهج على حتديد أبعاد املشكلة موضوع (( الواقع املعاش حملال فعاليا ا وفق آلييت العد و القياس إذا 
وضوع الدراسة، حيث يقوم الباحث بوصف خصائص املشكلة و البحث من خالل مجع البيانات املختلفة عن م

العوامل املؤثرة فيها و الظروف املتعلقة  ا مع دراسة مدى عالقتها باملشكلة من خالل التفسري و املقارنة و القياس و 
  ))  . 3 املعمقالتحليل 

ت المنهج المتبع /1   :خطوا
  :مرحلة االستكشاف/ أ

الواقع و هي مرحلة هامة جدا  نقدت و املعلومات النظرية اليت حاولنا من خالهلا حتليل و وتتم فيه مجع كل البيانا    
حيث خالهلا اتضحت مالمح املوضوع قيد الدراسة وبانت أبعاده ومصادره، كما حاولت خالل هذه املرحلة التقرب 

ف اتضحت الرؤية أكثر جلنبات من مصادر ومنابع العارفني من الناس ذوي اخلربة و الدراية، وفق توجهات من املشر 
املوضوع ، مما أعطاين دفعا وإصرار ساعدين يف تقصي احلقائق و التوصل إىل بعض املعلومات الدالة عن واقع الظاهرة 

  .املدروسة 
  
  

                                                             
 .53ص  2003دار املعرفة اجلامعية، مصر ،،المدخل الى مناهج البحث العلمي حممد بلقاسم  - 1
 .140، 139ص ص  1992، د م ج، اجلزائر ،2ط، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثعمار بوحوش، حممد ذنيبات  - 2
 .21، ص 2001،  1دار ابن حزم لطباعة و النشر والتوزيع، بريوت ،ط كتابة البحث وتخطيط المخطوطعبد اهللا الكمايل  - 3
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  :مرحلة الوصف/ ب
للدراسة مع االطالع و التقصي خلصت إىل صياغة تساؤالت متهد إىل اإلشكالية و الفرضيات املقرتحة  بعدوفيها     

ت اليت استلهمتها من أبعاد املفاهيم احملتواة يف موضوع الدراسة فاملوضوع بالنسبة للباحث مفتاحه عنوانه  حتديد للمؤشرا
مبا فيها مراحل  ذلك من انطالقة سليمة لدراسة بقيةصياغته بطريقة جيدة وسهلة وسلسة مكن له متت حيث إذا 

ت املنهجية املالئمة لدراسة ومجع املعلومات  البحث حتديد جمتمع الدراسة و طريقة ا ختيار أفراد العينة وكذا األدوا
كاالستمارة و املقابلة، و املالحظة وكذلك املقاييس و األساليب اإلحصائية اليت يتم عربها معاجلة و حتليل نتائج 

  .الدراسة 
قطف مثار وجين ملا مت معاجلته ونقده من  ذل جهدا يف مرحلة حتليل البيانات اليت تعد مرحلةبويف اخلتام توصلت بعد 

ألهم املسببات وطبيعة اآلليات املتحكمة يف سريورة  يمعلومات عرب التوضيح و التفسري و اإلحصائي و السوسيولوج
وج ظاهرة الكتاتيب و املدارس القرآنية با تمع متوصال إىل تفسريات علمية تقديرية ألسباب وجودها واستمرارها مث اخلر 

املوضوع تعد تنفيذا  نطقية عن التساؤالت املطروحة يف ببدايات حوصلة ملا سبق ، و التتويج بإجابة متنتاجات كباس
  .للفرضيات أو نفي هلا بعدما كانت إجابات حمل نقص وشك 

ت جمع البيانات .سادسا  :أدوا
ت اليت مت  ا جتسيد هذا املنهج التعرض ألهم األدوا من بعد حتديد منهج الدراسة و التعرض ألهم خطواته البد     

ت الدراسة ال يقل أمهية عن باقي عمليات جعل العمل متكامال لذا فإن أحسن احىت نال  ا صفة املالئمة و  ختبار أدوا
ت مجع البيانات املختار  ن يقوم وتصدق أهدافه ومراميه إال بواسطة صدق و جناعة أدوا البحث بل ال ميكن للبحث أ

ت أو التقنيات البحثية و اليت هي عبارة عن ولقد اعتمدت يف در  ت (( اسيت على جمموعة من األدوا جمموعة إجراءا
ت التقصي و املستعملة منهجيا     . 1)) وأدوا

ت المستخدمة في جمع المعلومات /1   :األدوا
  :المقابلة / أ

 ا يف جلسات منظمة مع  قمت بإجناز وتنقيح جمموعة من األسئلة اليت تصب وختدم موضوع الدراسة،وقد توجهت    
مدينة اجللفة مستفسرا فيها عن تاريخ تواجد الكتاتيب القرآنية وطبيعة نشاطها يف احلقبة ي وشيوخ وعلماء بعض معلم

ي البيداغوجي  الذي يتحكم يف مسارها هذه املقابالت جعل ين تاالستعمارية وبعد االستقالل وعن الطابع اإلدار
ن الدينية  وكذا حبثي اكتشف أمور كثرية خدمت مراحل إجراء مقابالت مع أعضاء مصلحة التعليم القرآين مبديرية الشؤو

.  
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  :االستمارة –االستبيان  /ب
كانت ثالث تقنية أعتمد عليها يف حبثي وقد أخذت مين الكثري من الوقت أل ا تتطلب اجتهادا  واستشارة ذوي      

ت الن وقمت بتوجيهها عبارات، عاد مفاهيم الفرضيات وصفتها على شكل ابعة عن أبخربة حيث عربها ترمجت ملؤشرا
حيث أشرفت على ملئها بناءا على حوار مع املبحوث شخصيا يف الكتاتيب اليت أشرت  ،ألفراد العينة حمل الدراسة

   :إليها وتفاديت تسليمها ألفراد العينة نظرا
  .صغر املبحوث -
ف أخرى وهنا تضيع مصد - اقية هذا االستبيان حيث يصبح غري مؤهال لعكس الصورة خشية ملئها من أطرا

  .الصحيحة لواقع املبحوث 
أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل (( ويعرف االستبيان على أنه 

على علم  ا ، إضافة إىل أنه  املستجيب ويستخدم جلمع املعلومات بشأن رغبات املستجوبني وكذلك احلقائق اليت هم
 .  1))يقرب الباحث من املبحوثني، إذا كانوا متواجدين يف أماكن متفرقة  

  : الصياغة األولية لالستمارة  /1
  ايسؤاال وبعد اخلروج  ا الحظنا أن بعضها ال يعكس مدلوال سوسيولوج 41يف  ةمت إجناز االستمارة التجريبي   

ب و ال خيضع التحاقهم بالكتاب إىل املستوى متهكوظيفة األب و األم ووضعي ا ألن رواد الكتاتيب خمتلفي املشار
  .التعليمي للوالدين أو وضعيتهما وإمنا إىل عوامل األخرى 

  :لألسئلة)صدق األداة  ( الصياغة النهائية  /2
عرض االستمارة على  متبعد دراسة وتنقيح جديدين وإعادة ترتيب لبعض األسئلة مبا يوافق فرضيات الدراسة،     

ي اخلربة يف علم االجتماع وعلم النفس حيث ابدوا بعض املالحظات و االقرتاحات عليها   متجمموعة من األساتذة  ذو
سؤاال  يف شكل مبسط وواضح يالئم مستوى العينة وهذا بعد  53أخذها بعني االعتبار لننجز االستمارة النهائية يف 

  :اآليتكنسردها    هذه األسئلة مخس حماور موافقة املشرف طبعا ، وتقابل
  أسئلة ، 10وحيتوي على  :محور البيانات الشخصية

ل  دور املدرسة القرآنية يف تنمية القيم اخللقية للتلميذ ويتكون : ويقابل الفرضية الفرعية األوىل املتعلقة بـ: المحور األو
  .سؤاال  12من 

دور املدرسة القرآنية يف تنمية القيم الدينية للتلميذ ويتكون : ثانية املتعلقة بـ ويقابل الفرضية الفرعية ال:  المحور الثاني
  . سؤاال11من 

دور املدرسة القرآنية يف تنمية القيم اجلمالية للتلميذ ويتكون : ويقابل الفرضية الفرعية الثالثة املتعلقة بـ:  المحور الثالث
  . اسئلة10من 

                                                             
 .71، ص  2002، 3،  دار وائل للنشر األردن،  طساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية اإلنسانية زي غرايبية  و آخرون ، أفو  - 1
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 10دور املدرسة القرءانية يف تنمية القيم الوطنية للتلميذ ويتكون من :الرابعة املتعلقة بويقابل الفرضية : لمحور الرابعا
  .أسئلة
  :الوثائق المعتمدة /جـ

ن الدينية واألوقاف لوالية اجللفة اباإلضافة إىل التقنيات املذكورة سالفا  ملقابلة و االستمارة استعنت مبديرية الشؤو
ليت أفادتين مبجموعة من الوثائق املتعلقة باملوضوع قيدا الدراسة كسلسلة قيمة حمللة ا تعليم القرآينالوبالضبط مصلحة 

طاقم الرتبوي و الرسالة املسجد وقوائم امسية حتدد موقع وتعداد التالميذ املتواجدين يف الكتاتيب مبدينة اجللفة وكذلك 
ي للمدارس القرآنية باملد   .ة يناإلدار

علومات وما فيها ، انتقيت مبا مجع منها عن طريق االستمارة و املقابلة يف التدليل و بعد االنتهاء من مجع هذه امل-
  .التحليل مبا يقع منها وفق الفرضيات املقرتحة و املتبنات لدراسة 
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  خالصة 
كل ا تمعات بصفة عامة و من خالل هذا الفصل متا التطرق إىل النظريات اليت اهتمت مبوضوع القيم الشرتاكه بني    

ا تمع اإلسالمي بصفة خاصة على اعتبار أنه موضوع الدراسة انطالقا من املدرسة القرآنية اليت تعترب إحدى روافد 
ا تمع اإلسالمي يف حفاظها على هذه القيم وهذا ما توجب عنه اختيار األدوات املنهجية املناسبة اليت تسمح مبعاجلة 

س من هذا املوضوع معاجل ة سوسيولوجية تربط بني اجلوانب النظرية و ما يقابلها ميدانيا حيث سنتمكن يف الفصل الساد
  .خالل النتائج املتوصل إليها إىل التأكد من صدق الفرضيات أو نفيها
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س        عرض وتحليل البيانات الميدانية                   :الفصل الساد
  دتمهي

س القرآنية : أوال   مالحظات حول المدار

  استنتاجات متعلقة بالمقابلة :ثانيا 

  .تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها:  ثالثا 

  .حوصلة عامة لنتائج فرضيات الدراسة :رابعا 

  .  االستنتاج العام للدراسة :خامسا 

 خالصة 
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 :دــــــــــــــتمھی

تقمنا يف هذا الفصل جبمع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة ، من خالل األ    اليت مت اختيارها هلذا الغرض حيث  دوا
ل إحصائية وحتليلها حتليال سبيو بتو ،وتفريغ البيانات املقابلة ،سيتم حتليل  العلمية غة لتحقيق الصب سيولوجيا،و ها يف جداو

  .ملوضوع الدراسة ،لنصل يف األخري إىل مناقشة النتائج يف ضوء فرضيات الدراسة 
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س القرآنية .أوال   :المالحظات المتعلقة بالمدار
  :األولى المالحظات المتعلقة بالمدرسة القرآنية/ 1

اشى والقيزي وهو تابع لشعبة مجعية العلماء فرع اإلمامني ح اسميقع هذا الكتاب يف وسط مدينة اجللفة يطلق عليه 
  :املسلمني يتميز بـ

   ،أعمارهم ، وخيصص توقيتا زمنيا حبيث يتم فصل الطلبة حسب مستويا م و :نظام التقسيم الشهري للمستويات  -
مستوى  باإلضافة إىل برنامج خاص بكل مستوى، حبيث يتم انتقال الطالب من مستوى إىل أخر بعد إثبات كفاءته يف

  .املعين 
  :حيدد توقيت الدراسة به بفرتتني تنطلق   -

  .بعد صالة الصبح وحتديدا على الساعة التاسعة صباحا  :الفترة الصباحية
فتنطلق  بعد صالة العصر إىل صالة املغرب كما ميكن لكبار احلفظة  مواصلة الدراسة حىت بعد صالة  :الفترة المسائية
  .العشاء  أحيانا 

ت (يطلق عليهن  عض أفواج الصغار معلمات أو مايؤطر ب -   .)املرشدا
لتعليم بايكتفي الكتاب بتحفيظ وتلقني القرآن فقط، بل متارس أنشطة مكملة هلا عالقة  ال :األنشطة المرافقة للحفظ

  :القرآين وتتمثل يف 
  .حفظ األربعني النووية/ أ

  .فقه الطهارة والصالة/ ب
  .دروس يف األخالق/ ـج

كما متتاز هذه املدرسة القرآنية صيفية إىل البحر،   ة إىل رحالت خارج املدرسة القرآنية تتمثل يف رحالتباإلضاف
ن الكرمي  ،بانطالق  فوج كشفي تابع للجمعية ن املهتمني بالقرآ   .أعضاؤه  من اجلريا

ت مييز هذه املدرسة القرآنية هو انتماؤها جلمعية علماء املسلمني  جيعلها  ما لدى الناس مما ساعدها  صيت طيبذا
بفضل دفعة الشباب املعلمني ، على أداء مهامها بشكل جيد ، وختريج أفواج من الطلبة يتصفون حبسن احلفظ واألداء

  .من اجلنسني 
ف وهو    :المالحظات المتعلقة بالكتاب الثاني/2 يقع هذا الكتاب غرب مدينة اجللفة حبي يسمى باب الشار

وهي التسمية اخلاصة بأقدم  معلم قرءان درس  ا والذي قام   )سي سعدي  كتاب( كتاب حر يطلق عليه اسم 
  :بفتحها آنذاك تتميز بأ ا
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يطلق عليها اسم املستودع تتم فيها طريقة احلفظ بالطريقة التقليدية اليت كانت تسري  ا  تقع يف قاعة كبرية ، أو ما -
الكتاب حيافظ عليها ، حبكم أن معلم القرآن  ا هو من أوالد املعلم الكتاتيب يف الفرتات املاضية واليت مازال هذا 

ل الذي اشرنا إليه سابقا ن تغيري ،األو ث الطريقة عن والده دو ن ،وبالتايل فقد ور بالصرامة يف املعاملة  يتميز معلم القرا
الطريقة التقليدية األلواح وب ،املتعلمني ، لبلوغ هدف احلفظ الذي يعترب النشاط الوحيد هلذا الكتاب والشدة على

  .و الدواة اخلشبية  وقلم القصب 
   :المالحظات الخاصة  بالمدرسة القرآنية الثالثة /3

  :ا اتقع هذه املدرسة  مبسجد علي بن أيب طالب  حبي بربيح ، حيث تعترب جزءا منه ، تتميز هذه املدرسة ب
  .لفتوةال األلواح وطريقة اتعتمد على الطريقة  التقليدية يف احلفظ من خالل استعم-
واألسلوب اجليد يف التعامل مع  ،مما جيعله ميتلك مهارة املعاملة احلسنة  ،ذه املدرسة ذو مستوى تعليمي جيداملعلم   -

  .املتعلمني 
 جيلس املتعلمون على أفرشة أرضية ، كما هو احلال يف الكتاتيب القدمية ، إال أن هذه  املدرسة مزودة بسبورة يتم -

ن بني احلني واألخر ت  الواردة يف القرآ   .فيها شرح بعض األلفاظ والعبارا
  :المالحظات الخاصة بالمدرسة القرآنية الرابعة/4

  تسمى باسم معلمها   تقع يف حي يسمى  حي الضاية ، تعترب هذه املدرسة القرآنية من املدارس احلرة املتميزة ،
  :وتتميز بـ  )سي حممد شراك ( 
ن  حبكم كرب سنه فهوطريقة احل - متقاعد ، إال انه يتميز حبسن  ابتدائية رمدي فظ التقليدية اليت ميارسها معلم  القرآ

  .احلفظ واجتهاده يف ذلك
متارس عملية احلفظ على ألواح خشبية كبرية مقعرة من األعلى بشكل يسمح بتعليقها بعد احلفظ ، على أوتاد مت  -

  .كل منظم وملفت لالنتباهغرزها يف إحدى جدران القاعة ، بش
ض املغطاة بأفرشة تقليدية - من  ىعلأبينما جيلس املعلم على كرسي يف مستوى  ،يتم جلوس املتعلمني على األر
  .ومراقبة املتعلمني بشكل أفضل  وشامل جلميع املتعلمني  علمني حبيث يسمح له هذا اجللوس بالفتوةاملت
قة جيدة بفضل طريقة التلقني واحلرص الذي يتميز به ييتم بطر الذي  فظ احل اما عديوجود ألنشطة مرافقة ، ف ال -

 .التعليم النظامي حبكم مهنته السابقة والتعليم القرآين خربة  معلم هذا الكتاب ، الذي جيمع بني
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  :المالحظات الخاصة بالمدرسة القرآنية الخامسة/ 5
  :بربيح تتميز  بـ حي  وتقع حبي يسمى  * النور* هي إحدى املدارس القرآنية احلرة وتسمى مبدرسة 

ت يف التلقني معلم هذه املدرسة من خرجيي الزوايا فهو  -    باإلضافة إىل بعض األنشطة  املرافقة   ميتلك لبعض املهارا
  .القرآنية كتفسري بعض اآليات والسور

ل من سكن تربع به صاحبه خدمة هلذه الر  -   .سالة النبيلة تقع هذه املدرسة يف الطابق األو
ذلك العرض واحملو يف  مث يتبع على األلواح  التقليدية  الكتابة تتمحيث التلقني املباشر ،  التدريس تعتمد على طريقة
  .تقان املتعلم لسورتهإحالة 

املعلم  فعلى احلفظ واإلتقان جتنبا لتعني ع املتعلمني مما جيعلهم حريصنييتميز املعلم بالصرامة واجلدية يف التعامل م -
  .هلم
  :المالحظات الخاصة المدرسة القرآنية السادسة/ 6

  :تقع هذه املدرسة القرآنية جبزء من مسجد الرمحة فهي مدرسة نظامية تتميز بـ
  .كربها مما جيعلها تستقبل أربعة أفواج  موزعني حسب توقيت معني ينطلق بعد صالة الفجر مباشرة  -

  .)موسىسي  (كبري يسمى يقوم معلم  واحد بتدريسهم وهو شيخ  
يتميز هذا املعلم رغم كرب سنه حبسن معاملته ولباقته وحبه للمتعلمني ، مما جيعل اإلقبال على مدرسته يزداد  حبيث  -

  .متعلم  30إىل  25قد يرتاوح الفوج الواحد ما بني 
جنع للحفظ  األيت يرى هذا املعلم أ ا تزال الطريقة التقليدية هي الطريقة الغالبة على هذه املدرسة وهي الطريقة ال ال -

ن (حيث يتم استعمال اللوحة باإلضافة إىل استعمال الكتاب    .كلما ازداد عدد املتعلمني  )مصحف القرآ
يتميز التحفيظ يف هذه املدرسة بأسلوب الرتغيب مما جيعل اإلقبال عليه بشكل جيد ، ميكن املتعلمني من احلفظ  -

ن    .وجود ضغوط عليهمبسهولة  وبرغبة منهم دو
سنة كأصدقاء ، يف حني يتعامل مع من هم  15يعامل معلم هذه املدرسة القرآنية املتعلمني الذين تتجاوز أعمارهم  -

  .أصغر منهم بأسلوب الرمحة والشفقة
 .وجود ألنشطة مرافقة ، ويتم االهتمام حبفظ القرآن واملشاركة يف بعض املسابقات  املتعلقة  ذا اجلانب ال  -
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  :المالحظات الخاصة بالمدرسة القرآنية السابعة/ 7
ت الصالة  تقع هذه املدرسة القرآنية يف و  -تنوم مصطفى  -تسمى هذه املدرسة مبدرسة - مصلى حبيث تستغل يف فرتا

  :مدرسة قرآنية  نظامية تتميز بـكمصلى يف احلي وتستغل فيما بعد ك
  .ات  ا مما جيعلها أكثر حداثة  مقارنة باملدارس القرآنية السابقة بكربها وحسن تنسيقها  وكثرة القاع  -
س تتلمذ على يد والده ،مث معلم القرآن  ا  شاب يف مقتبل العمر  - ت باجلزائر العاصمة مما ج عهدمب در عله القراءا

ت الصحيحة   .جيمع بني كفاءيت احلفظ والقراءا
ن لكنها  ،عدد كبري ذه املدرسة عدد املتعلمني   ا  أتعتمد أيضا طريقة التحفيظ التقليدية  على اعتبار اقتناع معلم القرآ

  .باإلضافة إىل أمهية اللوح التقليدي والدواة ،الطريقة األفضل للحفظ وقد أكدته مسرية التعليم القرآين على مر السنني
ي  لديه تتميز طريقة احلفظ -   .بالصرامة واجلدية مما جيعل احلفظ إجبار
  .فرتة التدريس من الساعة السابعة صباحا إىل التاسعة صباحاتبدأ  -
ب على التدريس يف الفرتة املسائية مرشدة من الساعة الثالثة مساءا إىل الساعة اخلامسة مساءا  وأغلب متعلميها ت - تناو

  .من اإلناث 
ل املناوبة على مدارس قرآنية أخرى يف هذه الفرتة مبا مي - ن الكرمي اليت بينما يتابع املعلم األو تلكه من مهارة حتفيظ القرآ

ن الكرمي القدامى   .ورثها عن والده الذي يعترب من معلمي القرآ
  :المالحظات الخاصة بالمدرسة القرآنية الثامنة / 8

  :تقع هذه املدرسة القرآنية  مبسجد الفصحى فهي جزء منه تتميز بـ
طريقة الفصل بني اإلناث والذكور يف قاعة كبرية بواسطة ستار يف  معلم القرآن به أكثر التزاما وصرامة ، حبيث يعتمد -

  .حني يضع كرسيه بينهما
ن من خالل األلواح  - يتم االعتماد على الطريقة التقليدية يف احلفظ وهي الطريقة الشائعة لدى اغلب معلمي القرآ

ن اللجوء إىل وسائل أخرى مهما كانت حديثة  ،التقليدية والتلقني   .دو
  .زع توقيت الدراسة بني فرتتني صباحية وأخرى مسائية يتو  -
ن والذي يعترب املهمة األساسية األصلية ألي مدرسة قرآنية  ال وجود ألنشطة مرافقة يف -  . ماعدا حتفيظ القرآ
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  :المالحظات الخاصة بالمدرسة القرآنية التاسعة/ 9
   )مسجد الفصحى   (السابق هذه املدرسة القرآنية هي امللحق الثاين لنفس املسجد

  :لكنها تتميز عن األوىل بـ
  .على املتعلمني قة الضغطيميارس طر  معلم القرآن  ا أقل صرامة ،يعين أنه ال -

ن احلاجة إىل ستار   .جيلس مجيع املتعلمني بنفس القاعة يف زوايا خمتلفة منها دو
لى كل املدارس القرآنية ، حبكم نتائجها اليت أثبتها تعتمد أيضا طريقة احلفظ التقليدي ، الذي يزال هو الغالب ع -

ن   .امليدا
وجود ألنشطة مرافقة حبيث حيتفظ املعلم مبا لديه من مهارات أخرى ، كالتفسري والفقه ويكتفي باحلفظ على  ال -

  .اعتبار أنه اهلدف الذي يسعى إليه املتعلمون ومن ورائهم أوليائهم 
  :القرآنية العاشرةالمالحظات الخاصة بالمدرسة /  10
تتميز  تسمى مدرسة حامدي حممد )حي بوتريفيس(نية احلرة النشيطة ،تقع حبي يسمىهي واحدة من املدارس القرآ     
  :بـ
، وهو يتم ممارسة التعليم القرآين  ا يف قاعة كبرية ، تابعة لسكن شيخ  املدرسة الذي تربع   ا  خدمة هلذا اهلدف -

رآن  ا، فهو ذا أقدميه يف التعليم القرآين ورغم حنالة جسمه فعالمات االجتهاد معلم القعربية أما ابن زاوية وأستاذ لغة 
سبه مهارة التحفيظ ومتكني املتعلمني من التعامل مع سورهم بشكل بادية على سلوكه ومعاملته مع صبيانه ، مما أك

  .جيد
على احلفظ وكذا املداومة واحرتام التوقيت الذي  علهم حريصنيجي مماباجلدية يف التعامل مع املتعلمني ، هذا املعلم  ميزيت

  .حيدد ابتداء من الساعة السادسة صباحا والساعة الثالثة مساء من كل يوم
ن  (يعتمد طريقة احلفظ عن طريق الكتاب  - إال  ،وهي الطريقة الغالبة حبكم العدد الكبري للمتعلمني ، )مصحف القرآ
  .منها  ذه املدرسة لواح سواء التقليدية أو احلديثةيعين  غياب األ ن هذا الأ

ب على  املدرسة بعض املهتمني يف التعليم القرآين - ذوي اخلربة لتقدمي بعض األنشطة املرافقة ،  من و املتطوعني  يتناو
ت الصحيحة   .كتفسري اآليات وكذا القراءا

  :وأيضا يتم فيها الرتكيز على حتفيظ  
ولكن هذه األنشطة غري غالبة على النشاط األساسي   )منت ابن عاشر ، األجرومية  (ملتون األربعني النووية و ا -

ن الكرمي    .الذي هو حفظ القرآ
ن والتجويد - وفوزها يف الكثري من األحيان يف اليت تقام بالوالية، تتميز هذه املدرسة مبشاركتها يف مسابقات حفظ القرآ

  .داء املتميز ملعلميها األفيها، وكذا هذه املسابقات بفضل براعة املتعلمني 
ن    :وما ميكن اإلدالء به  أخريا هو أ
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القرآنية أن الكثري منها يفتقد لبعض املرافق ، خاصة املكتبة ، واملرحاض ، بسبب عدم وجود  مامييز هذه املدارس -
  .جدماعدا بعض املدارس التابعة للمس الفضاء الكبري الذي يسمح بإنشاء  هذه املرافق يف

باملدرسة القرآنية اليت  كما تعترب السبورة من الوسائل األقل انتشار يف هذه املدارس حبكم عدم االعتماد الكلي عليها -
  .تعتمد على احلفظ والتلقني فقط وهي اخلاصية الغالبة على كل املدارس

رة منها ، باإلضافة إىل مساعدة كما يتم االعتناء  ذه املدارس ومتويلها بواسطة تربعات بعض احملسنني خاصة احل -
،وتقديرا  قدم ملعلم القرآن ، تثمينا  هوداتهوهذه التربعات ت بعض أولياء املتعلمني ممن يدركون أمهية التعليم القرآين ،

  .هلا
  :االستنتاجات المتعلقة بالمقابلة  .ثانيا

  :النتائج املدعمة للدراسة فيما يلي من خالل األسئلة اليت أجريناها مع معلمي املدارس القرآنية سجلنا   
ت إىل خلل يف ،للمدرسة القرآنية أمهية كبرية يف ا تمع  - ت االقتصادية واالجتماعية اليت أد خاصة بعد ظهور املتغريا

املنظومة القيمية يف ا تمع ، ومع كثرة الضغط على املدارس اليت أصبحت  تم باجلانب التعليمي أكثر من اجلانب 
  .ي الرتبو 

ن الكرمي املنظومة القيمية املتكاملة لبناء جمتمع قوي وبالتايل فان ما يقدم للمتعلم باملدرسة القرآنية من  - يعترب القرآ
ها وفقا للقيم املستقاة من القرآن الكرمي ، فهو بالتايل يتعلمها ئهله إىل صقل شخصيته وبناؤ خالل السور واآليات اليت ت
  .رة بطريقة مباشرة أو غري مباش

 تم املدرسة القرآنية باجلوانب السلوكية واألخالقية للمتعلمني فيها وهذا ينعكس بصورة تلقائية على اجلانب  -
  .ألتحصيلي ، حبكم ما أثبته الواقع 

ن هناك عالقة بني اجلوانب األخالقية االجيابية والتحصيل الدراسي اجليد الن الكثري من اآليات القرآنية حتث على  - إ
ب والعقاب الذي يظهر يف السور القرآنية ،تهاد واملثابرة وتفضيل الناجح عن غريه االج   .من خالل الثوا

ن كثرة التكرار -  - درسة القرآنية من خالل التلقني واحلفظ له دور يف احلفاظ على املنظومة القيمية بامل ودوام احلضور إ
ي القدوة والع طرف املعلم أو املتميزين من املتعلمني دورا اجيابيا يف احلفاظ  منربة داخل املدرسة القرآنية سواء كما تؤد

 .لدى التالميذعلى هذه القيم وترسيخها 
أكدت الكثري من املدارس القرآنية انه رغم الوقت القصري الذي يقضيه املتعلمون داخل املدرسة القرآنية مقارنة  -
ف الرتبوية للمدرسة ن املدرسة القرآنية الوقت الذي يقضيه باملدرسة ، إال أب ل استغالله بشكل جيد خلدمة األهدا حتاو

ف الذي قد حيدث له يف أوقات الفراغ  القرآنية وحتفظ املتعلم من ن يسميكن إذ  ،املدرسةخروجه من   بعد االحنرا تغل أ
نإال  ،يف جوانب سلبية تضر املتعلم  ل ضبط توقيت تلزم به املتعل أ كرب أمني لضمان الكثري من املدارس القرآنية حتاو

 .وقت ممكن للمتعلم داخل املدرسة القرآنية 
تضمن بقاء ا تمع جتماعية اليت ن املدرسة القرآنية تعد إحدى الروافد املهمة للحفاظ على القيم االأنشري يف األخري  -

هو دخيل على واحنطاطه من خالل فساد شبابه مبا ،واحلفاظ عليه من الضغوطات اخلارجية اليت تعمل على تشويهه 
 .  عد ضرورة ملحة للحفاظ على البناء القيمي للمجتمع اإلسالمي من ثقافات  ،لذلك فان االهتمام  ا يا تمع العريب 
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  :تفريغ البيانات وجدولتها وتحليليها . ثالثا

  البيانات العامة / 1

ل رقم    ):  01( الجدو

  :يمثل توزيع عينة البحث الدراسة وفقا لمتغير الجنس 

    %النسبة   تالتكرارا  الجنس 

  %78  50  ذكر 

  %22  14  أنثى 

  %100  64  المجموع 

 

ل أنه ال يوجد تكافؤ من حيث النسب يف عينة الدراسة من  يتضح من خالل األرقام اإلحصائية املسجلة على اجلدو
ت نسبتهم بــ  برية مقارنة مع نسبة وهي نسبة ك% 78حيث متغري اجلنس فمرتادو املدرسة القرآنية من الذكور قدر

ت نسبتهن بـ اإلناث اليت ن متغري اجلنس له تأثري على العالقة % 22 قدر من عينة الدراسة وهذا األمر يفيدنا يف أ
فا تمع مبدينة اجللفة يفرق بني اجلنسني حيث يويل أمهية كربى للذكور يف توجيههم لدراسة و ،املقصودة يف الدراسة 

ن الكرمي بالكت وهذا ليس غريبا نظرا لطبيعة  هذا ا تمع اليت ،اتيب و املدارس القرآنية على غرار اإلناث حفظ القرءا
ى هذا التعليم  تتميز باحملافظة و اليت نستشف عربها بعض العوامل منها نقص إدراك األولياء وضعف قناعتهم يف جدو

ن يف نظرهم مستق،طار مراقبة وتتبع أوليائهن إللبنات وخروجهن عن    .بل بنا م يكون يف بيوت أزواجهن كما أ
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ل  رقم       ) : 02( الجدو

  :يمثل توزيع عينة البحث وفقا لمتغير السن 

ت   السن  %النسبة   التكرارا

  %50  32  11إلى  8من 

  %50  32  15إلى  12من 

  %100  64  المجموع 

  

ن هناك تكافؤا ل أ يف عينة الدراسة من حيث متغري السن  يبدوا واضحا من األرقام اإلحصائية املوجودة على اجلدو
وهذا مايكافؤ متاما % 50كانت النسبة   )سنة 11 إىل  8 (فبالنظر إىل الفئة األوىل و اليت يرتاوح أعمار أفرادها مابني

ل يف النسبة % 50و املقدرة بــ    )سنة 15 حىت  12  (نسبة الفئة الثانية اليت يرتاوح أعمارهم بني أيضا وهذا التعاد
ن التالميذ يف مقتبل سنهم يعود أمر التحكم يف توجيهيهم إىل أوليائهم حيث ال يستطيعون اخلروج عنه  قد يعود إىل أ

يكون الطفل أكثر  )سنة 15إىل  12  (و الطاعة بينما يف سن متأخرة عن ذلك ويف الفرتة بني ،إمنا يقابلونه باالمتثال
راك باملفاهيم التجريدية مثل مفهوم الدين مما جيعل الكثري يتعلق  ذه حرية و استقالال يف شخصيته كما ينمو لديه اإلد

ب و اجلزاء  باإلضافة إىل الكثري من املفاهيم اليت قد ،النار  واملدارس القرآنية فهو أصبح يدرك معىن اهللا و اخللق و العذا
لينال األجر و  الكرمي نآتدارس القر حيث جيد ضالته يف حفظ و ،تدفعه دفعا إىل التمسك و التقرب من املصادر الدينية 

  .الثواب و احلظوة و التقدير يف ا تمع 
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ل  رقم ا   ):  03( لجدو

   :لتلميذ ليمثل توزيع عينة الدراسة لمتغير المستوى الدراسي 

ت   المستوى الدراسي     %النسبة   التكرارا

  %75  48  جيد

  %23.4  15  متوسط 

  %1.6  1  ضعيف

  %100  64  المجموع 

  

ل و اليت تعكس مستوى أفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى  ما يتبني بوضوح حسب النسب املوجودة على اجلدو
ن مبستوى جيد ميثلون أكثر من ثالث أضعاف التالميذ ذووا املستوى  ن التالميذ الذين يتميزو الدراسي يتضح جليا أ

فيما مل يتجاوز %  15نة متوسطي املستوى الدراسي  بينما مثلت أفراد العي،% 75املتوسط حيث كانت نسبتهم  
ن أفراد هذا املستوى % 1.6نسبة أفراد العينة ضعيفي ملستوى  ل على أ ت تدل يف املستوى الدراسي األو هذه اإلحصاءا

 وحيفظون قسطا معتربا من أحزاب القران الكرمي كما أن فرت م اليت،دائمي احلضور على احللقات القرآنية بالكتاتيب 
ي ،قضوها به كبرية مقارنة باملستوى الثاين  حيث كان أفراده متوسطي املستوى بينما مثل فردا واحدا املستوى الثالث أ

  .ضعيفي املستوى وهو ما يدل على حداثته بالكتاب وعدم التزامه باحلضور املنظم باحللقات القرآنية 
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ل رقم  ا   ):  04( لجدو

بيمثل توزيع عينة الدراسة وفق   :ا لمتغير عدد األحزا

ب   تالتكرار   عدد األحزا    %ةالنسب   ا

ن    %18.8  12  أكثر من نصف القرا

ن    %18.8  12  نصف القرا

ن    %62.4  40  ربع القرا

  %100  64  المجموع 

  

ن ما نسبته  ل يبني أ من أفراد العينة متثل التالميذ الذين % 62.4من خالل األرقام اإلحصائية املوجودة على اجلدو
ن ومحلة األكثر من النصف بضعفني و فظون ربع القران الكرمي أو ما يفوقه ،حي هي نسبة تفوق نسبة محلة نصف القرا

ن غالبية التالميذ املداومني % 18.8حيث مثلت الفئتني األخريتني ما نسبة  ق يف النسبة يعود إىل أ لكليهما وهذا الفار
ت على الكتاتيب ال يلتزمون باحلضور إىل احللقات ال قرآنية يف كامل اليوم بسبب مزاولتهم للدراسة يف أغلب الفرتا

ويقتصر حضورهم ساعات قالئل خالل اليوم تكون يف الغالب قبل الفرتة الصباحية ،خالل النهار  باملدرسة النظامية 
ب كث هذا األمر جيعلهم ال،بعد الفرتة املسائية للدراسة باملدرسة  للمدرسة أو رية باملدرسة يتحصلون على حفظ أحزا

ن ،باملقارنة مع الفئة السالفة الذكر  ةأما الفئتني الثانيتني فنسبتهم ضئيل ،القرآنية عدا أيام العطل وهذا األمر يرجع إىل أ
ب معتربة من القر  ن الكرمي يتطلب الكثري من الصرب ءحفظ وحتصيل أحزا و االلتزام و احلرص من طرف التالميذ و ،ا

   .أوليائهم و الوقت أيضا 
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ل رقم     ):  05( الجدو

   :يمثل توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي لألب

تالتكرار   المستوى التعليمي لألب     %ةالنسب   ا

  %65.6  42  متعلم 

  %34.4  22  غير متعلم 

  %100  64  المجموع 

  

ل و املتع ن من جهة أخرى ومتاشيا مع األرقام اإلحصائية املبينة على اجلدو لقة مبتغري املستوى التعليمي لألب نالحظ أ
يف حني تشكل نسبة اآلباء الغري املتعلمني لتالميذ % 65.6نسبة أباء تالميذ املدارس القرآنية املتعلمني تشكل نسبة 

ت ي،% 34.4عينة البحث  ة بأمهية تمع من املتعلمني تكون أكثر درايبني أن خنبة ا توانطالقا من هذه اإلحصاءا
ليم القرآين فضال على أ م يكونون هم أنفسهم قد مروا  ذا النوع من التعليم يف صغرهم مما جيعلهم أكثر حرصا التع

ن تنتقل باملثل  ،على توجيه أبنائهم هلذه الكتاتيب و املدارس القرآنية ن أ وهذا ملا ملسوه من فوائد علمية وأخالقية يودو
ن هذه الكتاتيب متثل أماكن   ،هم أثناء حماورتنا هلمإىل أبنائهم وهذا ما صرح به لنا الكثري من ن أ منة حلماية آكما يرو

ن بعض اآلباء غري املتعلمني دفعوا بأبنائهم إىل الكتاب لكونه قريب من  أبنائهم من سليبات الشارع يف حني وجدنا أ
  .و الصالة اط و التمسك بالدين ضبهم على االنءمقر سكنا م وأن كالم اهللا فتح رباين يساعد أبنا
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ل رقم    ):  06( الجدو

   :يمثل توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي لألم

تالتكرار   المستوى التعليمي لألم      %ةالنسب   ا

  %45.3  29  متعلمة 

  %54.7  35  غير متعلمة 

  %100  64  المجموع 

  

ن  ل إىل أ ن على اجلدو نسبة األمهات غري املتعلمات ألبناء املدارس القرآنية تشري البيانات اإلحصائية كما هو مدو
ن نسبة األمهات املتعلمات شكلت نسبة ،وهي أعلى نسبة % 54.7تشكل  املنتسبني  لألبناء %45.3كما أ

الذي من خصائصه صدارة الرجل ،للمدارس القرآنية وهذا االختالف يعود يف أصله إىل طبيعة ا تمع اجللفاوي احملافظ 
فدوره ريادي يف األسرة كما أن املرأة غري املتعلمة ال تتدخل أو  تم كثريا  ،هءم وتوجيه األسرة ومن خالهلا أبنايف التحك

بالعوامل الرتبوية خارج بيتها وإمنا يكون انشغاهلا بأمور أخرى مادية يف الغالب ، أما املتعلمة فهي مقتنعة أكثر بتوجيه 
منها احلديث كدور رياض األطفال أو األقسام التحضريية باملدارس  ،أخرى أبنائها إىل مؤسسات اجتماعية وتربوية

  .االبتدائية 
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ل رقم    ) :  07( الجدو

   :يمثل توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى الديني لألب

تالتكرار   المستوى الديني  لألب     %ةالنسب   ا

  %23.4  15  متدين كثيرا 

ي    %76.6  49  عاد

  %100  64   المجموع

ن نسبة اآلباء العاديني من حيث التدين شكلت  ل يتبني بوضوح أ % 76.6حسب اإلحصائيات املوجودة على اجلدو
حيث فاقتها بأكثر من ،بالتدين كثريا  نوهي نسبة كبرية مقارنة بنسبة  أباء التالميذ املنتسبني إىل الكتاب و الذين ميتازو 

حيث  قصد الباحث من إدراج هذا املتغري يف دراسته الكشف عن  ،الكبريةضعاف ،و هلذه النسب داللتها أثالثة 
ن هذا التأثري كان سيكون له  ،التأثري بني املدرسة القرآنية ومن خالهلا التعليم القرآين وتنمية القيم االجتماعية حيث أ

ن اآلباء املتدينون هم األكرب نسب،منعطف أخر من التحليل  ت إىل أ ن النسب أشار ة لعزي التأثري يف الفرضيات فلو أ
الدالة على اآلباء العاديني يف % 47.6وتوجه اآلباء بدل املدرسة القرآنية لذلك فإن نسبة  ،لدراسة إىل التنشئة األسرية

ن للمدرسة ،التدين تعد كبرية جدا  وهذه الداللة اإلحصائية تثبت وتدعم ما اقرتحته كباحث يف هذه الدراسة و هي أ
  .ريا يف تنمية وترسيخ القيم االجتماعية للتلميذ القرآنية  تأث
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ل رقم    ): 08( الجدو

   :يمثل توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى الديني لألم

تالتكرار   المستوى الديني  لألم     %ةالنسب   ا

  %18.8  12  متدينة كثيرا 

ي    %81.2  52  عاد

  %100  64  المجموع 

  

ن أمهات أفراد العينة اخلاصة بدراستنا ممن حيملن  تدل النسب املبينة على ل و اخلاصة مبتغري املستوى الديين لألم أ اجلدو
ي من التدين يشكلن أعلى نسبة بــ  ــ ،% 81.2مستوى عاد وهذا % 18.8تليها نسبة األمهات املتدينات كثريا ب

الذي  دوهذا بسبب االستبعا،للمرأة باجللفة  عياجتمالتدين يقرتب كثريا من الواقع االالتعبري اإلحصائي عن مستويات 
أي أ ا مل من العمر،  حيث كانت تزوج يف سن التاسعة  ،تعرضت له عن هذه املدارس انطالقا من احلقبة االستعمارية

على األمور الدينية وهي إىل وقت قريب تعيش على نفس  اناهيك عن تعليمها و إطالعه ،خترج من سن الطفولة بعد
أما النسبة اليت عرب عنها التالميذ عن أمها م املتدينات كثريا فهي تعود باألساس إىل توجه اآلباء ذا م ومدى ،الوترية 

حيث يفرضون على نسائهم الكثري من القيم اليت يرو ا تضفي احملافظة و االلتزام على األسرة ،تقيدهم  ذا الدين 
صورة املرأة بعد زواجها تظهر لدى أوالدها بعيدة عن  له مما جيعكما أن،وذلك بدءا من لباسهن املتمثل يف اجللباب 

و  ،املمارسة الدينية و احلكم عليها بأ ا عادية هو كون هؤالء التالميذ غري راشدين مبا فيه الكفاية ليحكموا على التدين
ت مستوى أعلى وعدم إدراكهم لظروفهن كحالة احليض و النفاس وغريها  مما خيص املرأة وإمنا انطالقا من معايري ذا

  . حكمهم يقتصر على مقارنتهن بالرجال وما ميارسونه  
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ل رقم الج     يوضح الوسائل المتوفرة في الكتاب:)09(دو

  %النسبة  المجموع  اليوجد  يوجد  الوسائل

  المرافق 

  
  %ن  ت  %ن  ت

64  100%  

  61  39  39  25  مكتبة

  %100  64  39  25  61  39  مكان الوضوء

  %100  64  39  25  61  39  مرحاض

  %100  64  16  10  84  54  سبورة

  

ن الوسيلة األكثر انتشارا واليت تعرب عنها إجابة املبحوثني  بنسبة  ل أ هي السبورة %) 84( يتضح من خالل هذا اجلدو
ة عليها بسهولة واالستفاد صول املعتمدة احلو حبيث ميكن لكل الكتاتيب احلرة  ،حيث تعترب هذه الوسيلة األقل تكلفة

بسبورة من النوع احلديث  مزودة  منها وختتلف نوعية السبورة من كتاب إىل آخر ، حبيث الحظنا أن الكتاتيب املعتمدة
خضر إال أيف غالب األحيان عبارة عن لوح يطلى بطالء  ،يف حني أن الكتاتيب احلرة ال توجد  ا سوى سبورات عادية

ت ال يتعدى يف غالب األ ن استعمال هذه السبورا ن الكرمي واليت أ ت الواردة يف القرآ حيان شرح بعض األلفاظ أو العبارا
من اإلجابات فقد أشارت إىل عدم توفر هذه الوسيلة بكتا ا % 16أما نسبة  ،يصعب فهمها من طرف املتعلمني

ن طريقة التلقني ال ن وهي يف الغالب الكتاتيب اليت يشرف عليها معلمون كبار السن حبيث ما زالوا يعتمدو قدمية دو
ي وسيلة أخرى     .اللجوء إىل أ

ت إىل وجود املرحاض ومكان الوضوء بنفس النسبة وهذا %) 61(أما النسبة الثانية فتمثلت يف  - وهي الفئة اليت أشار
ن كل من املرحاض ومكان الوضوء ،دليل على ارتباط هذين املرفقني يبعضهما البعض  وقد أكدت املالحظات امليدانية أ

ن ب  وذلك العتبارها جزءا هاما وضرورة ملحة يف كل مسجد مما جعل هذه،الكتاتيب اليت هي جزء من املساجد موجودا
جود هذين املرفقني وهذه من إجابات املبحوثني فإ ا تشري إىل عدم و % 39أما نسبة الكتاتيب تستفيد من هذه امليزة ،
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ملهمني على اعتبار أ ا عبارة عن قاعات تابعة ملساكن رب عن الكتاتيب احلرة حبيث تفتقد هلذين املكانني االفئة تع
بخاصة تربع  ا أصحا ا خلدمة هذه الرسالة النبيلة طلبا  ن مراعاة ألمهية ه للثوا ذين املرفقني، وهذا ما جيعل دو

لى تعلمهم لمني  هلذه الكتاتيب خيرجون يف فرتات منقطعة من الكتاب للذهاب إىل بيو م لقضاء احلاجة مما يؤثر عاملتع
من %) 39(ويضيع وقتهم يف الكثري من األحيان خاصة إذا كانت املسافة بعيدة بني الكتاب والبيت أما نسبة 

املالحظات و تشري إىل وجود املكتبة به واليت تعترب من الوسائل املهمة وخدمة لرسالة الكتاب  فهي  إجابات  املبحوثني
اتفقت عليها هذه النسبة ال يتعدى يف الكثري من األحيان جمرد طوابق حديدية ن وجود املكتبة واليت أأثبتت  ،امليدانية 

ا بعض الكتب الدينية كقصص األنبياء اليت يتربع   خشبية تعلق جبدار الكتاب حتتوي يف الغالب على املصاحف أو أو
  .معهم  احملسنني أو حيضرها املتعلمون

وهذه اإلجابة هلا مدلوالت حسب ، عدم وجود املكتبة بكتا ا تشري إىلفمن إجابات املبحوثني %) 61(أما نسبة 
حبيث تشري فعال إىل عدم وجود املكتبة واليت هي عبارة عن طوابق  حتتوي على  ،مدى فهم عينة البحث هلذا السؤل 

   .جودةو غري وم فهي  أو قد تفهم على إ ا قاعة خمصصة هلذا الغرض ويف كلتا  احلالتني ،جمموعة من الكتب 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

س الفصل  عرض وتحليل البيانات الميدانية                                                                        الساد



165 
 

ل رقم    : یوضح األنشطة الممارسة بالكتاب  : )10(جدو

  

  األنشطة
  ال یوجد  یوجد

  %النسبة   المجموع
  ن  ت  ن  ت

  %100  64  62  40  38  24  الرحالت

المنافسات 
  %100  64  75  48  25  16  الریاضیة

المسابقات 
  %100  64  34  22  66  42  العلمیة

    

ن ن ل أ ن املسابقات العلمية هي األكثر ممارسة % 66سبة يتضح من خالل هذا اجلدو من إجابات املبحوثني تشري إىل أ
نفسه ،أو لشريف بينهم ، سواء داخل الكتاب أمهية يف دفع املتعلمني إىل التنافس ا لهداخل الكتاتيب وهذا النشاط 

ديين يتعلق يف الكثري من األحيان حبفظ  املشاركة يف املسابقات اليت تقام يف املناسبات الدينية وهذه املسابقات هلا طابع
ت  ن والتجويد وحسن القراءا  من اإلجابات نشري إىل عدم وجود هذا النشاط حبيث تكتفي%) 34(أما نسبة ،القرآ

ن وختريج أكرب عدد من احلفظة  الكتاتيب وهي يف الغالب الكتاتيب القدمية اليت يؤطرها معلمون شيوخا ،بتحفيظ القرآ
ن  واخلربة  السن حبيث يؤثر عامل ي نشاط فيما عدا حتفيظ القرآ   .لديهم يف إضافة أ

وهي الكتاتيب اليت  ا طابع احلداثة اليت يشرف عليها  ،لرحالتامن اإلجابات تؤكد على تنظيم %) 38(أما نسبة  -
ن هذه الرحالت تكون يف الغالب إىل بعض ا ن من خرجيي املعاهد اإلسالمية أو فئة الشباب إذ أ لزوايا أو مؤطرو

ت العامة ملختلف األشخاص  أما ،الغابات اليت حتتوي بعض األلعاب الرتفيهية حبيث ال تتزامن هذه الرحلة مع الزيارا
يعترب مؤطروا هذه الكتاتيب هذا النشاط ضروريا خاصة  فقد نفت وجود هذا النشاط بكتا ا حبيث ال%) 62(نسبة 

   .جلميع الكتاتيب إذا كان حيتاج إىل دعم مايل وهو غري متوفر
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بوجودها إال أ ا تعترب ضئيلة مقارنة بالنسبة للفئة %) 25(بالنسبة لنشاط املنافسات الرياضية فقد أكدت نسبة   -
ت بـ  وهذا النشاط هو عبارة عن بعض املقابالت الكروية اليت يشارك فيها  ،من اإلجابات%) 75(اليت نفته واليت قدر

  .طريهم وتتم هذه املنافسات بني الكتاتيب نفسها جنس الذكور باإلضافة إىل مؤ 

ن ،وما يالحظ انه رغم أمهية هذه النشاطات داخل الكتاتيب ما زال مل يرق إىل املمارسة املطلوبة  وهذا يعود دائما إىل أ
 يتحملها  لةمكانة الكتاب وأمهيته يف ا تمع مازالت مل تصل إىل املستوى املطلوب الذي جيعل االهتمام به وترقيته رسا

تربوية هامة يف والرقي به إىل املكانة اليت يستحقها كمؤسسة  ،ا تمع كله حبيث يساعده ذلك يف حتقيق هذه النشاطات
   .ا تمع
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یوضح توزیع عینة الدراسة حسب متغیري الجنس و السن بالنسبة لعدد  11جدول رقم 
  :األحزاب المحفوظة

  

  

ل رقم  ت اجلنس ألفراد العينة و الذي يشري إىل تواجد ) 11(من خالل اجلدو من الذكور  50و إنطالقا من متغريا
ل متغري السن بني اجلنسني بنسبة  14مقابل  ن نسبة احلفظ من الذكور ،لكليهما  % 32إناث و تعاد  لربع نالحظ أ

ن و املتواجدة يف الفئة العمرية  و هي أكرب نسبة تليها نسبة الذكور للفئة  % 26.57كانت )  15- 12( القرآ
لإلناث ) 11-8(و اخلاصة بالفئة العمرية  % 9.86مث تليها نسبة  % 21.87سنة و املقدرة ب ) 11-8(العمرية 

لإلناث و يف تقديرنا تعود أكري نسبة للذكور من الفئة ) 15-12(و اخلاصة بالفئة العمرية  %3.12، مث نسبة 
ن بسبب مزاولة أغلبية التالميذ أفراد عينة  حبثنا للدراسة مما يعيق اسرتساهلم يف احلفظ العمرية الثانية يف حفظ ربع القرآ

و أكثر ، كما أن ذلك يرجع أيضا إىل انقطاعهم يف فرتات عن املدرسة أفما ميكن حفظه خالل سنة قد يتعداه لسنتني 
قط ، أما ما ميكن أن نقدمه كتفسري لنسبة اإلناث العالية يف الفئة العمرية األوىل القرآنية أو تعهدها يف العطل الصيفية ف

ف األولياء على إرسال ا تمع اجللفاوي احملافظ حيث يعز و هذا عكس الذكور فهو يرجع حسب تقديرنا إىل طبيعة 
  .تهن براقموضبط عليهن  خلوفهمسنة إال القليل منهم  11بنا م إىل املدارس القرآنية بعد سن 

  السن  الجنس
  المجموع  أكثر من النصف  حفظة النصف  بعلر احفظة 

  %النسبة
  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

  ذكور
8-11  14  21.87  4  6.25  4  6.25  22  34.37  

12-
15  

17  26.57  5  7.81  6  9.38  28  43.76  

  إناث
8-11  6  9.38  2  3.12  1  1.56  09  14.06  

12-
15  

2  3.12  2  3.12  1  1.56  05  7.81  

  %100  64  %18.76  12  %20.30  13  %60.94  39  المجموع
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ن % 60.94النسبة العامة و املقدرة ب وأما  ن األولياء حيرصون على  ،حلفظة  ربع القرآ و هي الغالبة فهي تدل على أ
ن باملدارس القرآنية  ئهم هلم ذلك يف الطفولة األوىل ألبنا ، حيث يتأتى ّ تواجد و توجيه أبنائهم إىل مزاولة حفظ القرآ

إىل تواجد أغلبهم باملرحلة االبتدائية أين ختف ذلك تزاما ألوامر أوليائهم كما يرجع أين يكونون أكثر انصياعا و ال
  .ساعات و برنامج الدراسة 

ل رقم - ن الكرمي  فو بالنظر إىل البيانات اخلاصة حبفظة نص) 11(إنطالقا من اجلدو  % 7.81جند نسبة ،القرآ
للذكور املنتمني للفئة  %6.25بنسبة  تقار اة تليها و سن) 15-12(حتصل عليها الذكور من الفئة العمرية الثانية 

ي  %3.12سنة مث تأيت نسبة )  11-8( العمرية األوىل  و اليت حتصلت عليها اإلناث يف الفئتني العمريتني بالتساو
ب الحيث  ن االختالف بني أفراد العينة ضئيل جدا على مستوى   اإلناث لدى الذكور و كذلك نسبتنييتضح من تقار أ
ت الفردية و املداومة على احل،جنس  كل  .ضور باملدرسة القرآنية لكل عنصرو إمنا تعود درجة التحصيل للكفاءا

ن نسبة  - ل نالحظ أ سنة ) 15-12(حتصل عليها الذكور من الفئة العمرية الثانية  % 9.38من خالل نفس اجلدو
لكال الفئتني من  %1.56سنة تليها نسبة) 11-8(اخلاصة بالذكور من الفئة العمرية األوىل  % 6.25تليها نسبة 

ن من الفئة العمرية الثانية للذكوراالنتباه شد ياإلناث و ما  ت  ،النسبة املرتفعة حلفظة القرآ ن نربرها بالتغريا حيث ميكن أ
للمفاهيم  الفيزيولوجية و النفسية هلؤالء التالميذ بسبب دخوهلم يف مرحلة املراهقة و اليت من بني مميزا ا استيعا م

ن بصورة قوية و  التعلقو ميلهم إىل التدين و  ،ا ردة أيضا يرجع األمر إىل املوثوق باهللا و متسكهم الذايت حبفظ القرآ
ن لقرب حفظ أبنائهم و ختمهم  التماسهمهم بعد تشجيع أوليائ حيث يعدون ذلك مفخرة و قرىب هللا ، أما الكرمي ،لقرآ

ق الفردية لداحلفظة من الذكور بالفئة العمري رعة يهم ،حيث يتميزون بالذكاء و سة األوىل فهو يف رأيي يعود إىل الفرو
، حيث مكنهم هذا التميز ) 11-8(ثة السن يم من نفس الفئة العمرية حدأقرا البديهة و احلفظ و هذا ما مييزهم عن 
ن كامال يف فرتة وجيزة  .من حفظ القرآ
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  لقرآنیة دور في تنمیة القیم الخلقیة للتلمیذللمدرسة ا  :الفرضیة األولى/  2

ل ا   :لمؤشرات أبعاد القیم الخلقیةیمثل توزیع عینة الدراسة وفقا  )12(لجدو

ي  موافق العبارات  رقم العبارة   ال أدر
 

غیر 
  موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  االتجاه  المعیاري

 االلتزام  1
  3 1  60 التكرار

  7  موافق    0.04  2.80
%  93.7  1.6  4.7  

 المواظبة  2
 

  4 1  59 التكرار
 4  موافق    0.03  2.85

%  92.1  1.6  6.3  

  3  موافق  0.04  2.87  58 4  2 التكرار التعاون  3
%  3.1  6.3  90.6  

  5  موافق  0.02  2.84  59 0  5 التكرار زیارة المریض  4
%  7.8  0  92.2  

 االحترام  5
  52 1  11 التكرار

 10  موافق  0.03 2.64
%  17.2  1.6  81.2  

  8  موافق 0.03  2.75  7 2  55 التكرار التسامح  6
%  86  3.1  10.9  

االعتماد على   7
 النفس

  36 1  27 التكرار
 12  موافق 0.01 2.14

% 42.2  1.6  56.2  
  1  موافق 0.02 2.94  2 0  62 التكرار  التحیة 8

% 96.9 0  3.1  

  وةالقد 9
  5 2  57 التكرار

 6  موافق 0.03 2.81
% 89.1  3.1  7.8  

 2  موافق 0.04  2.92  61 1  2 التكرار  التواضع  10
% 3.1  1.6  95.3  

  التنافس  11
  11 5  48 التكرار

  11  موافق 0.02 2.58
% 75  7.8  17.2  

 9  موافق 0.03  2.67  52 3  9 التكرار  العبرة  12
%  14.1  4.6  81.3  

      2.75  المتوسط الحسابي الكلي
    0.03  االنحراف المعیاري الكلي

 موافق  االتجاه الكلي
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  :نطالقا من السلم الثالثي للمتوسطات احلسابية الذي يقيس توجهات الفرضية وينقسم إىل املقادير اآلتية إ

   3.00إىل  1.00من : ا ال الكلي 

  * غري موافق * يعرب عن  1.66إىل  1.00من : ا ال اجلزئي 

ي * يعرب عن  2.00إىل  1.67من : ا ال اجلزئي    *ال أدر

  *موافق * يعرب عن  003.إىل  2.01من : ا ال اجلزئي 

ت على جمالني ميكن عربمها حتديد االجتاه ومن مثة  ننطلق يف  ن نعتمد يف ترجيح العبارا وبعد استشارة للمختصني ارتأينا أ
  :للعبارات فكانت ا االت على النحو األيت التحليل اإلحصائي 

 * غري  موافق*بالنسبة للمتوسطات احلسابية يعرب عن  2.00إىل  1.00ا ال األقل من  -
  *  موافق * بالنسبة للمتوسطات احلسابية يعرب عن  3.00إىل  2.01كرب من األا ال  -

لوجي للفرضيات بناءا على ترتيب األبعاد ومن خالهلا اعتمدنا التحليل اإلحصائي والسوسيو وانطالقا من هذا التقسيم 
ل رقم  ت املكونة هلا كما هو مبني يف اجلدو  )12(،وهذا ما جعلنا ال نقوم برتتيب العبارات يف اجلدول رقم )13(املؤشرا

  : التحليل كاأليت  ترتيبا تنازليا أو تصاعديا حسب املتوسطات احلسابية فكان

  :تحليل الفرضية األولى/2/1

ل رقم و اخلاص بالتحليل اإلحصائي ألبعاد الفرضية األوىل و املتعلقة بدور  )12( تشري البيانات املسجلة يف اجلدو
  :املدرسة القرآنية يف تنمية القيم اخللقية للتلميذ جند ما يلي 

ل/ أ    :البعد األو

  :بعد توظيف القيم اخللقية  

ت كانت نسبة : عبارة االلتزام و الصبر - % 93.8املوافقة فيها من طرف عينة الدراسة هي األكرب بـ هي مؤشرا
ي بـ  نبينما مثلت نسبة األفراد املعربي% 4.7تليها نسبة األفراد غري املوافقني بـ  ما يشري وفق هذه % 1.6بال أدر

ن التالميذ يف مرحلة الطفولة األوىل أو املتوسطة يكونون أكثر تأثري   م ينحدرون من بتوجهات أوليائهم أل االنسب إىل أ
قصد نيل حظ أوفر من حفظ أجزاء من  ،فئات اجتماعية حريصة على وجوب حضور أبنائهم إىل احللقات القرآنية

ن الكرمي  ينهضون باكرا ملرافقتهم  إذ ،حيث يضطر هؤالء إىل احلضور معهم يف كثري من األحيان إىل الكتاتيب ،القرآ
هذا األمر حىت  و *موافق * ما يفسر نسبة املصرحني بعبارة  و يف الطريق وهإليها كي يتأكدوا من وصوهلم وأمنهم أيضا 

ن الكرمي وتعقد عوامل املعيشة ،عجلة احلياة املتسارعة  رغم بقوة  اريب كان متواجدقالب   وللقرآ
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رس القرآنية مواقف عديدة و آيات ترتع هلا النفوس يأمر عربها اخلالق عز وجل عباده املخلصني ومنهم امللتزمني باملدا
ôQ: مثل أفراد عينتنا حيث يأمرهم بااللتزام اجلاد كقوله تعاىل  r& ÷Läêö7 Å¡ ym b r& (#q è=äz ôâs? sp ¨Y yfø9$# $£J s9ur ÉO n=÷ètÉ ª!$# tûï Ï% ©!$# 

(#rßâyg» y_ öN ä3ZÏB zN n=÷ètÉ ur tûï ÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÊÍËÈ 
1

   .   

ن نستشف ه    ذه األمر لدى هؤالء التالميذ من خالل مداومتهم ويف هذا دعوة إىل حتمل املسؤولية كما ميكن أ
للحضور ومالزمة األوراد اليومية ،و األذكار وكذا االهتمام باملظهر الديين و االبتعاد عن أماكن اللهو و احلرص على 
حفظ ما استطاعوا من القرآن الكرمي كل يوم، وكذا نلحظ جتذر هذا السلوك لديهم خالل إحرتامهم للعبادات 

ف  2.80وهذا مايدعم املتوسط احلسايب املقدر بــ  ) ةكالصال(   .  0.04باحنرا

% 92.1* موافق * بـ  تبني املواظبة يف بعد توظيف القيم اخللقية و عرب نسبها جاءت فيها نسبة ا يبني :المواظبة-
ي* مث تأيت أخريا نسبة ا يبني بـ % 6.3بـ * غري موافق * بـ تليها نسبة ا يبني انطالقا من هذه %  1.6بـ *   ال أدر

ن أفراد عينة الدراسة لبحثنا وافقو  فاملواظبة على األعمال ،على العبارة املرتبة ثانيا باالستمارة ا البيانات اإلحصائية يبدو أ
 اخلريية عامة واملشجعة حبافز كرضي الوالدين جندها أكثر قبوال عند تالميذ الكتاتيب و املدارس القرءانية وتكون هذه

ت فعالية  ت احلوافز   ،القيمة ذا ، فتصبح بذلك قيمة املواظبة ، خلقا يتعود عليه التالميذ سواء من خالل كلما جتدد
حرص الوالدين ومتابعتهما ألبنائهم ، أو من خالل خوف التالميذ من معلم القرآن الذي حيرص على هذا اخللق 

فصل من الكتاب الذي يعتربه التالميذ عقابا يقابله األولياء ويطالب التالميذ بالتحلي به ويربط عدم التحلي به، بال
بعدم الرضا و السخط عليهم ، ويف كال احلالتني فهذا اخللق يصبح ميزة يتميز  ا  مرتادو  الكتاب ، وهذا ما ميكن أن 

ي  2.85نقدمه كتفسري للمتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار   .0.03وباحنرا

   :االعتماد على النفس -

مث % 42.2*  موافق * تليها نسبة املعربين بـ % 56.2* غري موافق * العبارة جاءت فيها نسبة املعربين بـهذه      
ي * تأيت نسبة ا يبني بـ   ت وجتاوبا مع ما ورد يف استمارة البحث اليت % 1.6* ال أدر انطالقنا من هذه اإلحصاءا

ن هذه القيم امسحنا   ة تتولد عن قوة اإلرادة اليت يكتسبها تلميذ املدرسة القرآنية وتتضح أفراد عينة الدراسة جند أ
ن  همعاملها على سلوكات ب اليت ال ميكن له أ ن تعلم الصرب و اجللد يف الوصول إىل حفظ أكرب عدد من األحزا بعد أ

ن ،فقيه حيققها إال بعد إخالص وإتقان أمام استظهار ما حفظه عن ظهر القلب على مسامع معلمه أو احد مرا كما  إ
اليت يصادفها يف خمتلف السور تدخله يف  القرآنيةقيمة االتكال على النفس يستلهمها مرتاد الكتاب من عظيم اآليات 
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 فيعم السرور قلبه حني ينجز عمال ،الوجداين الرضيجو إمياين بديع وتوقظ فيه  العقل املتدبر وتسمو بروحه إىل حدود 
ن رياء للنفس  ى واحرتامرض ينالو ،حلسنات فيه إخالص وطاعة ينال عربها ا يؤمن إميانا تاما بأن ذلك  ألنهاآلخرين دو
ن لكل امرئ ما قد  ،يفسد أجر ما قد بذل من عمل وال يرق إىل الصالح بسبب فساد النية الن األعمال بالنيات وأ

و ،انب املعريف و اجلانب الروحي و تلميذ املدارس القرآنية يربط بشكل تدرجيي و يف سياق منوذج متكامل بني اجل،نوى 
ي أنه يربط بني أدائه وسلوكا ت،اجلانب األدائي لديه كفرد مسلم  وعقيدته اإلميانية اليت خيضع عربها إىل أوامر اهللا عز  هأ

قيمة العمل املمارس بيرتبط أيضا ما االتكال على النفس  من بني السلوكات اليت نلحظ فيهاوجل وجيتنب نواهيه و 
نتقديس حلمل كتاب بصفة ال ض ،الكرمي  القرآ   . وعدم وضعه على األر

ô  :نورد منها ما حيث على إخالص العمل و التحدي يف صالحه قوله تعاىل على ذلك ومن اآليات الدالة t̀B ü@ÏJ tã 

$[sÎ=» |¹ Ï̀iB @ç ü2så ÷rr& 4Ós\Ré& uq èd ur Ö Ï̀B÷s ãB ¼ çm̈Ztè Íã ósãZn=sù Zo 4q uã ym Zp t6 ÍhäsÛ ( óO ßg̈Y tÉ Ìì ôfuZs9ur N èd tç ô_r& Ç |̀¡ ômr' Î/ $tB 

(#q çR$ü2 tbq è=yJ ÷ètÉ ÇÒÐÈ   ôQ r& ÷Läêö7 Å¡ ym b r& (#q è=äz ôâs? sp ¨Y yfø9$# $£J s9ur ÉO n=÷ètÉ ª!$# tûï Ï% ©!$# (#rßâyg» y_ öN ä3ZÏB zN n=÷ètÉ ur 

tûï ÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÊÍËÈ   
1 .  

ن  خيرج عنها وإال يتعرض إىل الرفض و اإلقصاء منهم  وجمتمع الكتاب جنده خيضع ملعايري مشرتكة ال ميكن ملن ينتمي له أ
اليت ال ميكن  تأو الغش وعدم االمتثال لألوامر أو االتكال و التكاسل هاته القيم و السلوكيا،كأن يقوم بالسرقة مثال 

ن ميارسها وإال يالق االستمارة قصد كما ذكرنا ، وبالنظر إىل العبارة اليت وضعناها يف   اإلقصاءالردع و  يلتلميذ الكتاب أ
امتحان أفراد عينة الدراسة حول قيمة االعتماد على النفس جند نسبة الرافضيني هلا ال يفوق بقوة كبرية نسبة املوافقني 

إىل عدم وضوح العبارة بشكل كاف جيعلهم يرجحون قوة الجتاه وهذا مقارنة مع قيمة  األمرويف نظرنا يعود هذا ،
ن وهذا  ،التسامح مثال ي املقدر  ب 2.14يفسره املتوسط احلسايب املقدر بـ  ماأو التعاو ف املعيار   .0.01 ـو االحنرا

  :حترامإلا -

تليها % 81 2.مقدرة بـ* غري موافق * الذي يعرب عن قيمة خلقية كانت  نسبة ا يبني فيه بـاالحرتام بالنسبة ملؤشر    
ي * تليها نسبة ا يبني بـ  مث% 17.2وذلك بنسبة مقدرة بـ * موافق  * نسبة ا يبني بـ  % 1.6مقدرة بـ* ال أدر

النسب اإلحصائية تدل بوضوح على مدى تأثر تالميذ املدارس القرآنية  ذا السلوك كما يلتمس أساتذة ومعلمي 
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ع يف حد وهو قيمة ترج ،املدارس العمومية هلاته الشرحية متيزهم عن أقرا م من التالميذ الذين ال يرتادون املدارس القرآنية
نذا ا إىل الصرامة اليت يفرضها معلمو  ن اجلدد على احللقات القرآنية من ،بالكتاتيب  القرآ ويتوارثها الطلبة الوافدو

ن يتمتع باحرتام كبري من طرفهم ينش ،هميسابق ن معلم القرآ وعلى  ،عليه بالتدرج عرب الرتهيب أحيانا ؤنحيث جند أ
كالم   ويرجع األساس فيها إىل احرتام،ة مقدسة  ذه املؤسسات الرتبوية الدينية الرتغيب أحيانا أخرى وتعد هذه القيم

ن الكرمي( اهللا ن ،احرتام حامليه من الشيوخ و العلماء و املعلمني و)القرآ أهل اهللا وخاصته وهو دليل على  هم فأهل القرا
  (( نيالقديس أوغسط: نية حيث يقولو املعلمني، بل تعد هذه القيمة مذهبا لبين اإلنسا اآلباءطاعة  الكبار من 

ب واحرتام اآلخرين دليل على من حي كل شيء يف سبيل  اإلنسان ملواحلرية ما هي اإل احملبة حني يتح فضيلة الشجاعة
ي  2.64وما يثبت ترسيخ هذه القيمة أكثر ما ذهب إليه املتوسط احلسايب املقدر بـ  1  ))احلب  ف معيار و باحنرا
0.03.  

  :التنافس -

ـ ب* غري موافق * بة ا يبني بـ تليها نس% 75ـب* موافق * سبة ا يبني بـ قيمة جاءت فيها نهذه الالعبارة اليت تشري إىل   
ي * بـ مث تليها نسبة ا يبني %  17.2 ت ومراعاة إىل قيمة التنافس %  7.2ـ ب* ال أدر انطالقا من هذه اإلحصاءا

ن يف الكتاب اليت ربطتها كباحث بالسعادة عند ال  الكثري منوهي رغبة تتواجد عند ،تفوق على اآلخرين من األقرا
لذا فالتنافس داخل الكتاب  ،انتصار و حتقيق هدف ورغبة مما يثري الشعور بالسعادة ألنه يعد بالنسبة إليهم ،التالميذ

ا املسابقات الوطنية يف و مما  يشجع على ترسخ هذه القيمة، بعض احلوافز اليت نذكر منه على احلفظ مؤشره قوي
ن الكرمي و متكن من تطبيق أحكام القراءة و التالوة  املناسبات الدينية و اليت تدور حول حفظ اكرب قدر من أجزاء القرءا

ف 2.58لآليات القرآنية و هو ما يؤكده املتوسط احلسايب املقدر ب    . 0.02باحنرا

     :التحية-

مث تليها نسبة % 96.9بـ * موافق * نسبة ا يبني بـ: عبارة التحية كاأليت يف بعد توظيف القيم اخللقية جاءت نسب 
جند اغلب أفراد عينة  01وبالنظر إىل العبارة اليت كان ترتيبها يف االستمارة رقم % 3.1بــ *  غري موافق* ا يبني بــ 

ن التحية عند املسلمني هي لفظ االدراسة اخلاصة بالبحث أجابو  ف أ السالم عليكم لذا يلتزم أغلب أفراد  مبوافق ومعرو
مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان (( ،لقوله صلى اهللا عليه وسلم ا تمع باستعماهلا خالل اليوم 

  )) .شد بعضه بعضا 
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، إال أ ا يف وهذا ما جيعل هذه القيمة اخللقية ، ختطى  ذه املوافقة من طرف التالميذ سواء يف الكتاب أو يف غريه
 ا القرآن وحث عليها ، من أجل متاسك البناء  الكتاب تثبت مدى التزام التلميذ بالقيم السلوكية اليت جاءها

هو جتريد ألمناط السلوك الناجتة عن التفاعل بني أعضاء (( االجتماعي الذي حتدث عنه احلديث السابق ، والذي  
اخللقية ، عادة يواظب عليها التالميذ ، وعدم االلتزام  ا ، قد تثري انتباه وتصبح هذه القيمة  1)) ا تمع اإلسالمي 

ي مقدر  2.94بقية التالميذ يف الكتاب ، ويؤدي إىل تذمرهم وهذا ما يفسر املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار وباحنرا
  .ن وهذا أل ا قيمة مرسخة لدى العامة ، ويتداوهلا اجلميع يف خمتلف األماك 0.02بـ 

ل ن خنرج به كخالصة لدراسة البعد األو من الفرضية األوىل اليت تنص على دور -قيةبعد توظيف القيم اخلل -وما ميكن أ
املدرسة القرآنية يف تنمية القيم اخللقية للتلميذ وهذا عرب املتوسط احلسايب الكلي هلذا البعد املستخلص منه املتوسطات 

ت املكونة له و امل كل املتوسطات   حيث نالحظ أنه وفقا للمقياس املعتمد يصب 2.65قدر بـ احلسابية للمؤشرا
ت كلوهذا ما ذهبت إليه  * موافق * يف خانة   احلسابية    .املؤشرا

ن   أل ا وإن كانت مؤسسة تربوية دينية إال أ ا  تعد ،توظيف القيم اخللقية ليس باملهمة السهلة للمدرسة القرآنية إ
 اخللقية تنمية و احلفاظ على هذه القيمالألسرة اليت يقع عليها الكثري من املسؤولية يف شريكا فقط إىل اجلانب ا

ن املدرسة القرآنية ال تعتمد يف توظيف هذه القيم  على مناهج مدروسة  ،باإلضافة إىل املدرسة العمومية و متابعة  كما أ
ن الدينية وزارةمن طرف  ف اال الشوؤ ت الظرو جتماعية احمللية منها و العاملية وال ختضع ألية تتماشى و تتساير مع تغريا

 ّ ّ مراقبة فعالة تقو ن هذا ،م أعماهلا م خمرجا ا وتقو ي مقدر بكما نسجل أ ف معيار  قد،و  0.02  البعد حاز على احنرا
  .نال هذا البعد الرتتيب الثالث يف األبعاد اليت تناولناها يف القيم اخللقية 

  حسن الخلق :البعد الثاني /ب

َ دْ لقُ ا-   :ةَ و

وتليها  %89.1) موافق(يبني ا  ةجاءت فيها نسب إحدى القيم يف بعد حسن اخللق عبارة القدوة اليت تشري إىل   
ي ال(مث ا يبني ب %7.8) غري موافق(نسبة ا يبني ب  ةاإلحصائي ات وانطالقا من هذه البيان %3.1نسبة ) ادر

س  ت متماشية مع اجلملة الواردة يف االستمارة املرفقة يف الرتتيبكان* موافق *تبني بوضوح إن نسبة ا يبني ب الساد
فكان املريب  ، ا تشرفت مبحمد رسوال و نبيا هلا عليه أزكى الصالة والتسليمأ مة اإلسالميةن حظ األوعليه فمن حس

ل هلذه األمة  الرجل  احيث كان هلذ،نية آوصل إىل تالميذ املدارس القر  ا حىتنإليوالذي تواتر ،ن الكرمي آالقرءباألو
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حيث أعاد  ،العظيم الفضل يف تربية جيل من الناس كانوا هم السلف الصاحل لنا وظاهرة فريدة مل يشهد هلا التاريخ مثيال
األخالقي واالجتماعي إىل نور اإلميان  دي والعق و ،أخرجه من غياهب اجلهل الفكري هذا النيب بناء اإلنسان العريب و

تو املعرفة ومس لذا كان القدوة  ،و هو ما يتمتع بفضله أبناء الكتاتيب و األمة اإلسالمية اآلن  ،و اخللق ومساحة الذا
ن و حفظته إىل مقاربة الوصول إليهءالذي يسعى ا تهد من أهل القر األعلى   األوىل واملثال ما تبينه اآلية اآلتية  ،و هذاا

uq :قال تعاىل) ص(بعض من صفات الرسول حممدل èd ìÏ% ©!$# y] yèt/ íÎû z̀ ¿ Íhã ÏiBW{ $# Zwq ßôuë öN åk÷]ÏiB (#q è=÷FtÉ öN Íköé n=tã 

¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN Íké Ïj. tì ãÉ ur ãN ßgßJ Ïk=yèãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# sp yJ õ3 Ïtø:$#ur b Î) ur (#q çR% x. Ï̀B ã@ö6 s% íÅ"s9 9@» n=|Ê &ûü Î7ïB ÇËÈ   
: و قوله تعاىل 1

y7̄RÎ) ur 4ín? yès9 @, è=äz 5OäÏà tã ÇÍÈ  2   ن يغرسوا ما  ،اليت ورثها املسلمون ةميلكر األخالق فا ل معلمو الكتاتيب أ حياو

ن هذه اعوا منها يف نفوس الناشئة ممن ير استط ع ا تمعات اإلسالمية ختتلف من مكان ائباحللقات القرآنية، ولكن طتادو
ن درجات التحمل و الصرب و االقتداء ختتلف اختالفا بينا من شخص إىل  ،إىل أخر شخص ومن جمتمع إىل  كما أ

آخر، و رغم ما حيفل به القرآن الكرمي من أمثلة أخرى عن الرسل و األنبياء و الصاحلني وهي كثرية يتشرف تالميذ 
ن معانيها حيث جيب مترير هذه النماذج السلوكية املثالية من خالل عملية التنشئة  ،الكتاتيب حبفظها ويستشعرو

ة القرآنية من خالل القصص القرآنية ، اليت يعد فيها األنبياء القدوة أو الصورة املثاليةو االجتماعية اليت يتلقو ا باملدرس
  النموذجية ، حيث تكمن أمهية هذه النماذج يف إنشاء الفرد املسلم وتدفعه على تبين القيم وهذا ماجيعل قيمة

أوساطهم االجتماعية  فرتة املراهقة باختالخلقا مييل إليه تالميذ الكتاب ويظهر أكثر لدى التالميذ يف ف* القدوة *  
يسعى التلميذ يف هذه الفرتة إىل تبين منوذج سلوكي يقتدي به لتكوين شخصيته ، ويظهر بذلك تأثري املدرسة  نأي

القرآنية يف ترسيخ النماذج املثالية لدى مرتادو الكتاب لإلقتداء  ا  حبيث تقدمها يف صور مشوقة جيعل االمتثال هلا  
ف  2.81ا مرغوبا فيه، وهذا ما بدا لنا كتفسري بعد مالحظتنا للمتوسط احلسايب هلذه العبارة و املقدرة بـ أمر  باحنرا

ي    .0.03معيار

ن -   :التعاو

ن لدراسة وتليها عينة افراد من أ% 90.6بنسبة * غري موافق * متثل فيها نسبة املعربين بـ العبارة اليت تشري إىل خلق التعاو
ي * ن بـ نسبة املعربي من خالل هذا التحليل % 3.1بـ * موافق * بينما متثل نسبة املعربين بـ%  6.3بـ * ال ادر

ن راسخة يف نفوس التالميذ املداومني على احللقات القرآنية  ن قيمة التعاو  ،اإلحصائي نتوصل إىل أ
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ها ري السمحة اليت تستلهم روحها ومعايلكتاتيب رغم اجلهد الذي تكلفه هذه القيمة أل ا نابعة من القيم اإلسالمية با
   :اآلية, وكمل  التنزيل القرآينو اليت قال  فيها عز وجل يف إشارة واضحة اىل متام ما حوا  ،بانية املتكاملةاملنظومة الر من 

))   tPöq uã ø9$# àMù=yJ ø. r& öN ä3 s9 öN ä3 oYÉ Ïä àMôJ oÿøCr&ur öN ä3 øã n=tæ ÓÉLyJ ÷èÏR àMäÅÊuëur ãN ä3 s9 zN» n=óôM}$# $YYÉ Ïä 4 Ç ÒÇÌÈ((1  وقال أيضا

: $tBur Ï̀B 7p / !#yä íÎû ÇÚöëF{ $# üwur 9éÈµ ¯» sÛ çéçÏÜtÉ Ïm øã ym$oY pg¿2 HwÎ) íN tBé& N ä3 ä9$sV øBr& 4 $̈B $uZôÛ§ç sù íÎû É=» tG Å3 ø9$# Ï̀B &ä óÓx« 4 
¢O èO 4ín<Î) öN ÍkÍh5uë öcrçé|³ øtäÜ ÇÌÑÈ   

2 .  

ن ن إىل أسراره   ،أفئدة التالميذ وعقوهلم جيعلهم يتدبرونه تلقي آياته إىلن الكرمي عرب منهج القرآ وهكذا جند  أ و يهتدو
ي بذل أو ،كما تطمئن نفوسهم إليه ن فيما بينهم مصداقا لقوله عليه  فيضفي بينهم احملبة اليت يهون بعدها أ تعاو

إذا اشتكى منه عضوا المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد  مثل(( الصالة والسالم 
ن و اليت كان  املتوسط احلسايب وهذا األمر يوضحه أكثر))  تداعى له سائرا الجسد بالسهر والحمى ملؤشر التعاو

ي  2,87 ـاملقدر بترتبها الثالث من بني العبارات الفرضية األوىل ألثاين عشر، و  ف معيار   . 0,04باحنرا

  :العبرة -

تليها   %81.3بـ* غري موافق * ـ بعد توظيف القيم اخللقية جاءت فيها نسبة ا يبني بالعبارة اليت تشري إىل العربة يف
ي *  مث جاءت نسبة ا يبني بـ% 14.1 ـب* موافق * نسبة ا يبني بـ  ن الكرمي % 4.6 بـ* ال أدر ن املتتبع آليات القرآ إ

ملواقف و القصص و العرب اليت الدالة على ا البد وأنه قد مر على العديد منها و ،وخاصة من نال قسطا معتربا منه
وهؤالء التالميذ يفهم، بيب باإلشارة لتتكرر يف احلياة و ال اقفمو  وهي ،يف العصور السابقة للسالفني من البشر حدثت

بأس به من حفظ القرآن الكرمي جندهم أحرص وأعلم من أقرا م ممن مل يلتحقوا بالكتاب  ازوا على قسط الحممن 
ن عربالصراع الذي دار يف املاضي بني فئتني بنواتج  رار من الناس وفئة الداعني إىل اخلري وهذا إىل األشالزمن فئة  تتكررا

ض ومن عليها ما يوافق هذا املنحى من الذكر احلكيم آيات كثرية كقول اهللا تعاىل ن يرث اهللا األر ß :أ ø̀tªU ÞO n=÷ær& $yJ Î/ 

tbq ä9q à)tÉ ( !$tBur |MRr& N Íköé n=tã 9ë$¬6 pg¿2 ( öç Ïj. xãsù Èb#uä öç à)ø9$$Î/ t̀B ß$$sÉsÜ ÏâäÏã ur ÇÍÎÈ. 
وكذلك من اآليات القرآنية  3

السليمة من براثني التلوث  و التبصر و التدبر ملن يتلو الذكر احلكيم ويداوم عليه وحيفظ العقيدة،الداعية إىل الفطنة 
ôâs)s9u $tRù&uëså zO: قوله تعايليف احلياة  يءة اليت ال تفقه شيو التدين إىل مستوى احليوانية ومنزلة البهيم ،األخالقي ¨Y ygyfÏ9 

                                                             
              .3املائدة أيةسورة  - 1
  .38األنعام اآلية سورة  -2

  .45سورة ق اآلية  - 3
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#ZéçÏW ü2 öÆÏiB Çd Å̀gø:$# Ä§RM}$#ur ( öN çlm; Ò>q è=è% ûw öcq ßgs)øÿtÉ $pkÍ5 öN çlm;ur ×ûãü ôã r& ûw tbrçéÅÇö7 ãÉ $pkÍ5 öN çlm;ur ×b#så#uä ûw 
tbq ãèuK ó¡ oÑ !$pkÍ5 4 y7Í´ ¯» s9'ré& ÉO» yè÷RF{ $% x. ö@t/ öN èd ë@|Êr& 4 y7Í´ ¯» s9'ré& ãN èd öcq è=Ïÿ» tóø9$# ÇÊÐÒÈ1.  

ن العديد من هذه اآليات ومعانيها وحكمها يتغلغل إىل العقل الباطن لتلميذ املدرسة القرآنية  بل و يتعمق يف نفسه ،إ
ف باالبتعاد فتجده حيمي نفسه من االحن ،ه وحبسه وبدوافعه الفطريةقعوابحىت يصبح أمرا وسلوكا حيويا نشط يرتبط  را

ل وجيتهد يف عمل اخلري والطاعات  الربكات  متيقنا يف ذلك بأنه السبيل األوحد الذي يدر عنه جزيل،عن احملرمات وحياو
بل  وخمتلف النجاحات يف الدنيا و اآلخرة وهذا ما يؤكده ويوضحه املتوسط احلسايب املقدر بـ  ،الربانية و احلسنات

ي  2.67 ف معيار   .   0.03باالحنرا

إىل  2.78بعد اخللق و املقدر بـ يشري التوجه العام للمتوسط احلسايب الكلي للبعد الثاين يف الفرضية األوىل و املسمى
ي عام قدر بـ * موافق * جهة   ف معيار ل عرب استنطاق  ، 0.03تأثري قوي مع احنرا حيث نالحظ من خالل اجلدو

ن و القدوةاألرقام وحيث  أكرب املتوسطات اليت رجحت التوجه العام للبعد بينما سجل  سجل كل من مؤشري التعاو
اقلها، بالنظر إىل هاته املؤشرات وانعكاسا ا نفيد بأن قيمة التعاون مرسخة كقيمة اجتماعية قبل أن تكون  لعربةمؤشر ا
ن اجتماعي عهالن اإلنسان بطب،دينية  ي احيي حيوا ت البشر  ، و هي ميزة منويتطور عرب نظام مجاعي و ليس فرد ميزا

ن الكرمي وينميها اإلسالم عرب القرء ملا هلا من منافع  كما أن العربة قيمة يلتزم  ا الكثري من الناس ملا أنزله اهللا للبشرية ،ا
ن   ئ و  تهاإلنسان أيضا بطبيعكما أ العافية  يش و الع نغصجزوعا من الشر وعواقبه اليت ال جتلب ملخالفيها إال املساو

ي العزم بينما القدوة ق ي،يمة اجتماعية و أخالقية يغازهلا ذو ن ذو  ،اإلرادة طبعا اهلمةو و اهلمة من الناس وحافظي القرآ
تقليد التشرفون بييف الدنيا و اآلخرة و ،تب من التقدير و االحرتام أعلى الر  من هؤالء وذلك كي يتمكنوا من الرقي إىل

  .والتشبه مبن هم أعلى منزلة عند اهللا و الناس 

  مكارم األخالق :البعد الثالث  /جـ

  التواضع  -

موافق  *وتليها نسبة ا يبني بــ ،% 95.3 * غري موافق * ني  بـالعبارة اليت تشري اىل قيمة التواضع جاءت فيها نسبة ا يب
ي *   ـمث تليها نسبة ا يبني ب% 3.1*  ن التحليل اإلحصائي هلذا املؤشر يف بعده يشري بد ،%1.6* ال أدر رجة قوية إ

وهذا  ،وهذا يتماشى متاما مع ما ورد يف استمارة البحث اليت مت عربها مسح أراء أفراد عينة الدراسة ،إىل االجتاه املوافق
ن الكرمي على نفوس وسلءما يؤكد تأثري املنهج الرباين عرب القر    شكلوك تالميذ املدرسة القرآنية، مما يا

  

                                                             
ف اآلية  - 1   .179سورة األعرا
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ن ،ا م من التالميذ منظومة تربوية وقيمة متيزهم عن أقر   ن هذا السلوك املكتسب مل يتأت مبا تصفه بركة وسر القرآ كما أ
الن املختلف عنهم ميثل الشذوذ وغري مرحب ،فقط وإمنا تأيت باملداومة و االقتداء و التأثري السريع بني تالميذ الكتاب 

لضرورة وكل عنصر منتم هلم با ،يزها عنهم م ضمن اجلماعة اليت بالطبع متتاز كباقي اجلماعات مبعايري ومواصفات مت
ن ن كمنظومة تربوية يعمل علىحيمل نفس مميزا ا و القرآ مرهف احلس موصوال بربه كأنه يرى يد اهللا ((   ايكون إنسان أ

تسقط الغيث وتنبت الزرع وتبعث احلياة يف أموات األرض، وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون ويتجاوب 
    .1  ))ح الوجود حبمد اهللا وقدرته حسه مع تسبي

ن نتعجب من هذا األسلوب  وال ث وواقعها وعامل الغيب و اإلميان ،ميكن لنا أ ألنه فريد يف نوعه كونه يربط بني األحدا
ت خالق هذا  و التقى فال ميكن الفصل بني هذه الظواهر االجتماعية و القيم اإلنسانية يف تفسريها بعيدا عن إرشادا

يساوي العدم إذا انفصلت فيه الروح عن اجلسد، وما  كل متكامل  فهو،يف اإلنسان  يوحر صاء للجانب الالكون إق
نلمسه يف تصرفات أبناء الكتاب ويدل على ترسخ هذه القيمة ، عدم رفع صو م أثناء املخاطبة لبعضهم أو ملعلم 

ف يف و ال  دحتجاوز املي كذلك ال  ،الكتاب وجتد احدهم إذا قال قوال حققه بفعله وصدقه بعمله الذم ألنه يف  اإلسرا
كما جنده يتجنب االجتماعات العامة   ،السلوكات هذهل االسرتسال يف مثإمياين مينعه من  حلقة نورانية يسودها جو

  :وجتد تصرفات هذه الفئة حكيمة توافقا مع أقوال بعض فقهاء ا تمع كقول أبو الفتح البسيت ،الغوغاء املتعرضة للغو

  فإمنا تد ما استطعدتكلم وس                            

  كالمك حي و السكون مجاد                                                               

  فإن مل جتد قوال سديدا تقوله                           

  ك عن غري السداد سداد فصمت                                                             

  : ويف التواضع قال أخروحسن الكالم وحسن اإلنصات مؤشرين لقيمة التواضع 

  لناظر  الحتواضع تكن كالنجم                      

  على صفحات املاء وهو رفيع                                                       

  لووالتكن كالدخان يع                    

  على طبقات اجلو وهو  وضيع                                                        

  :ويف األثر ورد لبعض الشعراء 

  
                                                             

ن في التربيةءمنهج القر حممد شديد،  - 1   .109، ص 1994، مؤسسة الرسالة ، بريوت لبنان  ا
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ن الكالم إذا نطقت فإمنا                       وز

ي                                                         لعيوب املنطق ايبدي عيوب ذو

ن الرسول عليه الصالة والسالم قال  وعن أيب هريرة ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد اهللا   ((: رضي اهللا عنه أ
  . 1   ))عبدا بعفو إال عزاء ، وما تواضع احد إال رفعه اهللا عز وجل 

الء املرتادين نفوس هؤ  تشرئب له و يرفع منزلته يف اآلخرة ، وهذا ماالناس يف الدنيا  قلوب لذا فاملتواضع حيببهه اهللا إىل 
 حلقات االمتثال إىل هاته النزعات و املشاعر الربانية، و هو ما ألفوه و تلقوه يف فإميا م يدفعهم دفعا إىل،للمدرسة 

ت  ،التفسري من معلم الكتاب وهذا األمر يوضحه جليا املتوسط احلسايب للعبارة اليت كان ترتيبها الثاين من بني عبارا
ي   2.92بـ   الفرضية األوىل و املقدر ف معيار   . 0.04باحنرا

  :التسامح -

% 10.9بـ * غري موافق * تليها  % 86بـ * موافق * العبارة اليت تشري إىل قيمة التسامح جاءت فيها نسبة التعبري بـ 
ي * مث تأيت نسبة ا يبني بـ ت اإلحصائية تدل داللة واضحة على ترسيخ القيمة يف نف% 3.1بـ * ال أدر ن املؤشرا وس إ

األبناء املنتسبني للكتاتيب فعينة الدراسة اليت ضبطناها كانت من مميزا ا حفظ قسط معترب من أحزاب القرآن الكرمي 

ن عناصر ، Óâ£J  :مروا أثناء مزاولة حفظهم بسورة الفتح حيث قال عز وجل هاوالشك يف أ ptíC ãAq ßô§ë «!$# 4 tûï Ï%©!$# ur 

ÿ¼ çmyètB âä !#£âÏ©r& ín? tã Íë$¤ÿä3 ø9$# âä !$uHxqâë öNæh uZ÷è t/ ( öN ßg1 tç s? $Yè©. âë #Yâ£Úßô tbq äótG ö6 tÉ Wx ôÒsù z̀ ÏiB «!$# $ZRºuq ôÊÍëur ( 
öN èd$yJã Åô íÎû O ÎgÏdq ã_ãr ô Ï̀iB Ìç rO r& Ïäq àfè¡9$# 4 y7Ï9ºså öN ßgè=sV tB íÎû Ïp1 uëöq G9$# 4 ö/ àS è=sV tBur íÎû È@äÅgU M}$# ?íöëtì x. yl tç ÷z r& 

¼ çmt«ôÜx© ¼ çn uëyó$t«sù xán=øótG óô$$sù 3ìuq tFóô$$sù 4ín? tã ¾Ïm Ï%q ßô Ü=Éf÷èãÉ tí#§ëñì9$# xáäÉóuã Ï9 ãN ÍkÍ5 uë$¤ÿä3 ø9$# 3 yâtã ur ª!$# tûï Ï%©!$# 

(#q ãZtB#uä (#q è=ÏJ tã ur ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# N åk÷]ÏB Zo tçÏÿøó̈B #·ç ô_r&ur $JJã Ïà tã ÇËÒÈ  2.    

كما تعد منهجا هلؤالء املتمدرسني   ،ابة و التابعنيحيث كانت بداية للتسامح اإلسالمي عند السالفني من الصح
وفكرية  ةقيأخالوقدو م حممد عليه الصالة و السالم وهذا اخللق أعطاه اإلسالم مكانة دينية حبيبهم يلتمسونه عرب 

ى  قيم أخر  سلم اليومية ،وعربه تشد أواصر ا تمع وتنمووصل  ا الن تكون سلوكا حيا وتطبيقا ميارس يف حياة امل
                                                             

  . رواه مسلم -1
  . 29سورة  الفتح اآلية - 2
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ن التسامح من أوجهه حسن و خري ما يناسب هذا  أدب احلوار مع األخر، وال أرى كاحملبة و األخوة و السعادة كما أ
   :املقام من قول احد احلكماء

ب صديق أود من شقيق    ر

  :  ويقول الشاعر

  ملودة ممن حيبك خملصا                 

   رحم القريب الكسح  نخري م                                          

وهي كلها وقفات يصادفها مرتاد املدرسة القرآنية أثناء مزاولته للدراسة  ذه املدارس القرآنية احلديثة ينتمي فيها وعربها 
ن الدالالت اإلحصائية اليت نالحظها تتكافؤ مع إجابات إخاصة أثناء حلقات التفسري ،أحساسة  ذه القيمة النبيلة 

و هو األمر  من طرف أفراد عينة الدراسة، و تأثرهم بهاالستمارة مما يدل على الفهم العميق هلذا اخللق املبحوثني وفق 
ت الفرضية األوىل و هو مقدر بـ الثامن بها يأكثر املتوسط احلسايب للعبارة اليت كان ترت هالذي يوضح  من بني عبارا

ي  2.75 ف معيار   .0.03باحنرا

  :زيارة المريض -

وهي أعلى نسبة % 92.2* غري موافق *  تشري اىل زيارة املريض كقيمة خلقية ظهرت بنسبة ا يبني بــ العبارة اليت
و هي داللة إحصائية واضحة تعكس مد نضج التالميذ و املداومني على % 7.8بــ * موافق * وتليها نسبة ا يبني بــ 

رآنية اليت حتث على التآزر و التالحم وتفقد األحبة ممن و اآليات الق،وتأثريهم بالنصوص الدينية  ،املدارس القرآنية
 و غلني به حيث يعكس جانب اخلري فيهموهذا اخللق يدل أيضا  ذيب القران لنفوس رواده و املنش ،أصا م املرض

ن رواد املدارس القرآن ةاملنتشر  ،وزيارة املريض من األخالقيشجعهم على الكرم  ية بني املسلمني بل هي واجب كما أ
ن هناك اجر جينو  ن املالئكة أكما   ،من خالقهم عند زيارة املريض نه وكثري من احلسنات يتحصلون عليهايعلمون أ

وبالنظر إىل املتوسط احلسايب هلذا املؤشر القيمي جند توافقا كبري ،يستغفرون هلم جزاء هذا الصنيع ويتلقو م حبفاوة عنده 
ي ، 2.84 والقيمة اإلحصائية املقدرة بـ ميذبني تفضيل الزيارة للمريض من طرف التال ف املعيار ن قيمة االحنرا كما أ

  . 0.02بـ  قريبة جدا من مركز التشتت حيث قدر

ورد يف البعد الثالث من الفرضية األوىل و املعنون مبكارم األخالق هاته الصفة اليت عرف  ا  كمخرج يف تفسري ماو 
وزيارة  ،التسامح ،عالتواض  (قيم  ،كما أنه بتوظيبملا جاء هذا الدين احلنيف العرب قبل اإلسالم ومثنها ورفع مقدارها 
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ع املسلم وتضمن له لمجتمل احلياة العامة يف جندها تتحكم كضوابط ىكمنظومة متناسقة إىل جانب قيم أخر    )املريض 
وهذا ما ،و غريها  ،و اإليثار ،بو احل ،دد الرمحةوتتج مرنة بني أفراده تتولد عند تفاعلها قيم أخرى سريورة عالقاتية

ن ن ميكن وهو يصب يف خانة موافق  2.83قدمه كتفسري للمتوسط احلسايب العام للقيم املذكورة أنفا و املقدرة بـ أ
ي عام هلذا البعد يقدر بـ  ف معيار ن للمدرسة  ،0.03واجتاهه قوي باحنرا ت إحصائية تدل بقوة وتثبت أ وهي مؤشرا

ً  القرآنية  .ونشرها لدى املتعلمني املداومني حلضور احللقات القرآنية  ،مية القيم اخللقيةند مكارم األخالق يف تعرب بع دورا
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ل رقم   يوضح حوصلة المعطيات اإلحصائية ألبعاد الفرضية األولى) 13(جدو

  

ل    )13(الجدو

ت األبعاد المتغير ت العبارا  مؤشرا
المتوسطات 
الحسابية 
ت  للعبارا

المتوسط 
الخاص 

 األبعادب

االنحرافات 
  المعيارية

 

ف  انحرا
األبعاد 
ت  للعبارا

 الترتيب تجاهاال

-1-  

القيم 
 الخلقية

توظيف 
القيم 
 الخلقية

 2.80 االلتزام والصبر
2.65 

0.04 
   

 0.03 2.85 المواظبة

 

 2.14 االعتماد على النفس

 

0.01 

 0.03 2.64 االحترام 3  موافق  0.02

  0.02  2.58  التنافس

    0.02  2.94 التحية 

     0.03   2.81 القدوة 

ن      0.04 2.78 2.87  التعاو

حسن 
 2  موافق 0.03 0.03   2.67  العبرة  الخلق

    0.04   2.92 التواضع 

مكارم 
 األخالق

 1  موافق 0.03 0.03 2.83  2.75  التسامح

     0.02   2.84  زيارة المريض 

  2.75 كليالمتوسط الحسابي ال
ف  االنحرا
ي  المعيار
 الكلي

  موافق 0.03

س الفصل  عرض وتحليل البيانات الميدانية                                                                        الساد



183 
 

  : لفرضية األولى خالصة التحليل ل

ل رقم    : أنه   ايتضح بعد  الدراسة اليت قمنا    املتضمن حلوصلة أبعاد الفرضية األوىل) 13(من خالل اجلدو

على ما  هدة وإعمال العقل تدرجييا وبناءاسمع و املشايتهيأ التلميذ يف املرحلة الطفولية بتلقي القيم و املثل من خالل ال
لعملية الرتبوية األثر يكون لحتمل املسؤولية أمثال الوالدين ومعلم املدرسة القرآنية ، كما  يف يكون املشرفون من قدر

ة التكليف وهي مرحل،و الفعال على شخصية التلميذ حيث يتمكن من اجتياز هذه املرحلة االنتقالية الصعبة  االجيايب
لية من وحي وتقدمي أفضل النماذج العم،ه يف نفس التلميذ مث حمبة والديهجنح هؤالء يف غرس رضى اهللا وحمبتوكلما 

ن ءأقرانه من حفظة القر  هذا التلميذ و لرسل و األنبياء و الصاحلني ويبقىالرباين عن خري البشرية من ا قصص اهلدي ا
حب اهللا يف  متكني كان  وكلما ،ن والسنةآبالقيم االجتماعية اليت استقاها من القر  سكاأكثر مت الكرمي اقرب إىل النجاة و

أو فيها  ي انتهوا عنه وبالتوفيق يف أعمال ،مر أطاعوه أقلوب هؤالء التالميذ كانوا أكثر انقيادا ألوامر اهللا إذا تلي فيها 
ميكن  ،يستمد عظمته من عظمة اخلالق سبحانه وبتفعيل العاطفة لدى هذا التلميذ هذا الكائن البشري الذي،العقل 

اد سهال يقتطبيق االنتفعيل العاطفة جيعل  ميكن من القيم يف نفسه ، حيث ترشيد الطاقات اهلائلة فيه وتنمية وغرس ما
ن حيصل على فرد قوي الشخصية صاحل ومسلم ، فيه إعمال العقل و جيعل املستحيل ممكنا كل هذا اجلهد من اجل أ

ن ق له بالغ األثر يف قيمه،واهللا تنمية هذا اجلانب العقدي الروحي و  ،وي العالقة و اإلميان بربه و بالكون وبالناسومتواز
ö@è% b :هيقول يف حمكم تنزيل Î) óO çFZä. tbq ô7 Åsè? ©!$# ëÏRq ãèÎ7 ¨?$$sù ãN ä3 ö7Î6 ósãÉ ª!$# öç ÏÿøótÉ ur ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/q çRèå 3 ª!$#ur Öëq àÿxî 

ÒOãÏm§ë ÇÌÊÈ  
1
.  

yJ$ :قوله أيضاو  Î6 sù N ÍkÅÕ ø)tR öN ßgs)» sVã ÏiB öN ßg» ¨Zyès9 $oY ù=yèy_ur öN ßgt/q è=è% Zp uãÅ¡» s% ( öcq èùÌhç ptäÜ zO Î=x6 ø9$# t̀ã 

¾Ïm ÏèÅÊ#uq ¨B   (#q Ý¡ nSur $yà ym $£J ÏiB (#rãç Ïj. èå ¾Ïm Î/ 4 üwur ãA#tì s? ßìÎ=©Üs? 4ín? tã 7p oY Í¬!% s{ öN åk÷]ÏiB ûwÎ) WxãÎ=s% öN åk÷]ÏiB ( ß# ôã $$sù 

öN åk÷]tã ôxxÿô¹ $#ur 4 ¨b Î) ©!$# è=ÏtäÜ öúü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÊÌÈ    2.  

ن ) تمع مبدينة اجللفة و هو واحد منهاو ا (إىل مصدر هذه القيم االجتماعية يف ا تمعات اإلسالمية  بالتتبع و جند أ
وهذه  ،فظ على متاسكه وقوتهاا تمع فيح يف لفةعاىل، فبتعزيز هذه احملبة تسود األهو حمبة اهللا سبحانه وت تتبعها أساس 

املتوسط ، و هذا ما ميكن أن خنرج به كحوصلة يربرها  ا تمعات األخرىعلى غريه من ميزة خص  ا ا تمع اإلسالمي 
ي  2.75قدر بـ امل احلسايب العام للفرضية األوىل ف معيار ويوضح هذا املعطى اإلحصائي االجتاه القوي ، 0.03واحنرا

ن للمدرسة ؤ ييد الفرضية األوىل اليت تإىل تأ   . للتلميذ دور يف تنمية القيم األخالقية القرآنيةكد أ
                                                             

  31سورة أل عمران اآلية  - 1
  .13سورة املائدة آية - 2
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  :للمدرسة القرءانية دور يف تنمية القيم الدينية للتلميذ  :الفرضية الثانية/3

ل    :لمؤشرات أبعاد القیم الدینیة یمثل توزیع عینة الدراسة وفقا  )14(لجدو

  افقمو  العبارات  رقم العبارة
ال 
ي   أدر
 

غیر 
  موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  االتجاه  المعیاري

 1  موافق    0.03 2.97 1 0 63 التكرار المحاججة  1
%  98.4 0  1.6  

2  
حسن 

 اإلنصات
 

  61 2  1 التكرار
 2  موافق    0.04  2.93

% 1.6  3.1  95.3  

 9  فقموا 0.02  2.54  48 3 13 التكرار كتمان السر  3
%  20.3 4.7 75  

   2  52 التكرار اإلیمان 4
  8  موافق    0.03  2.65  10

%  81.3  3.1  15.6  

 10  موافق  0.01  2.34  40 6  18 التكرار اعتیاد المسجد  5
% 28.1  9.4  62.5  

  3  موافق    0.02  2.93  2 0  62 التكرار زیارة األقارب  6
%  96.9  0  3.1  

 11  موافق  0.01 2.18  37 2  25 لتكرارا األمانة 7
%  39.1  3.1  57.8  

 4  موافق    0.02  2.90  61 0  3 التكرار االستئذان 8
%  4.7  0  95.3  

 5  موافق  0.03 2.85  58 3  3 التكرار الحیاء  9
% 4.7  4.7  90.6  

 المظهر الدیني 10
  5 2  57 التكرار

 6  موافق    0.03  2.81
%  89.1  3.1  7.8  

 7  موافق  0.03 2.67  52 3  9 التكرار المعاملة  11
%  14.1  4.7  81.2  

     2.70 المتوسط الحسابي الكلي
    0.02  االنحراف المعیاري الكلي

  موافق  االتجاه الكلي
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  : تحليل الفرضية الثانية  /3/1

ل رقم       ت : نة الدراسة ووفقا ألبعاد القيم الدينيةاخلاص بتوزيع عي) 14(توضح البيانات املسجلة يف اجلدو املؤشرا
ل حتليلها كاآليت ن نتناو  :         اليت ميكن أ

ل /أ   البعد األو

ت متثلت يف      ل ثالث مؤشرا كتمان و احملاججة، حسن اإلنصات ( يعد حسن التصرف والذي ضمناه حسب اجلدو
  ).السر

ت بـ " موافق"أخذت فيها أفراد العينة ا يبني بـ : المحاججة - غري "وتليها نسبة ا يبني بـ  %98.4أكرب نسبة قدر
ت بـ " موافق ، وانطالقا من هذه البيانات اإلحصائية يبدوا بوضوح أن أفراد العينة مييلون إىل ترجيح %1.6بنسبة قدر

قرآنية هو تقنية يستخدمها من االستمارة، ويف واقع األمر أن االستدالل باآليات والنصوص ال 13العبارة املرتبة يف الرقم 
ن البالغة وحسن التعبري ن ضمن من جييدو ب يوظوحي ،الكثريو يف العلماء و الفقهاء فها كمون فروع اللغة العربية واألد

ن الكرمي من واقف االجتماعية للتربير أو التفنشىت امل ن هذا األمر ال يتأتى للعامة من الناس وحىت من حفظة القرآ يذ إال أ
ن الكرمي يف استغالل هذا  ألن هذا األمر،دارس القرآنية تالميذ امل ال يتأتى للعامة من الناس و جيتهد احلفظة من القرا

uq :والرسوخ يف العلم يف املواقف الصعبة وهذا ما يوافق قوله تعاىل فطنته وحنكته األمر كل حسب  èd üìÏ% ©!$# tAtìRr& 

y7øã n=tã |=» tG Å3 ø9$# çm ÷ZÏB ×M» tÉ#uä ìM» yJ s3 øtíC £ è̀d ëPé& É=» tG Å3 ø9$# ãç yz é&ur ×M» ygÎ7» t± tFãB ( $̈Br' sù tûï Ï%©!$# íÎû óO ÎgÎ/q è=è% Ô÷÷É yó 

tbq ãèÎ6 ®K uäsù $tB tmt7» t± s? çm ÷ZÏB uä !$tóÏG ö/ $# ÏpuZ÷G Ïÿø9$# uä !$tóÏG ö/ $#ur ¾Ï& Î#É Írù' s? 3 $tBur ãN n=÷ètÉ ÿ¼ ã& s#É Írù' s? ûwÎ) ª!$# 3 tbq ãÇÅôº§ç9$#ur íÎû 

ÉO ù=Ïèø9$# tbq ä9q à)tÉ $̈ZtB#uä ¾Ïm Î/ @@ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $uZÎn/ uë 3 $tBur ãç ©. ¤ãtÉ HwÎ) (#q ä9'ré& É=» t6 ø9F{ $# ÇÐÈ1. ن تالميذ هذه املرحلة إال أ
، ال ترق  قيمة احملاججة إىل مستوى كبري لديهم ، وإن كانوا يبدون نسبة موافقة كبرية حول هذه القيمة، حبيث ال 

قيمة استغالل بعض اآليات البسيطة و األحاديث يف كتابا م اإلنشائية ،وهذا ما ميكن يتعدى هذا استعمال هذه ال
ي قدره  2.97بـ  تقدميه كتفسري للمتوسط احلسايب املقدر ف معيار ، فتالميذ الكتاب على قدر كبري من  0.03باحنرا

ن توظيفها يتطلب خربة أوسع    .حفظ اآليات القرآنية إال أ

فيها إجابات ولقد نالت  ،من استمارة البحث 14ذه العبارة متضمنة يف اجلملة رقم جاءت ه: حسن اإلنصات -
ي"تليها نسبة ا يبني بـ " غري موافق"يف خانة  %95.3نسبة أفراد  عينة الدراسة    تأيت نسبة ا يبني  %3.1" ال أدر
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اسة أغلبهم يرفض ما ورد يف العبارة ، وانطالقا من هذه البيانات اإلحصائية فإن أفراد عينة الدر %1.6" موافق"بـ 

(såÎ#: استدالال بقوله تعاىل ur çò Ìçè% ãb#uä öç à)ø9$# (#q ãèÏJ tG óô$$sù ¼ çm s9 (#q çFÅÁRr&ur öN ä3 ª=yès9 tbq çHxqöç è? ÇËÉÍÈ  
وبعيدا عن   1

ن الكرمي و  يؤمنون تالميذ الكتاتيب واملدارس القرآنية فإن معاين املفسرين فهذه اآلية وجوب احرتامه بقداسة القرآ
ن ئو خاصة إذا كانت القراءة لفرد أمام اجلماعة وهو أمر ألفوه و نش ،واالستماع إليه يف خشوع ووقار ا  عليه منذ أ

  . وطأت أقدامهم باب املدرسة القرآنية

يوت ما اجتمع قوم يف بيت من ب«  :أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"ويف صحيح اجلامع لأللباين عن     
اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن 

ي  %2.93رسوخ هذه القيمة يف نفوس أفراد عينة حبثنا املتوسط احلسايب املقدر بـ  يؤكدوما ، 2»عنده ف معيار باحنرا
0.04 .  

 وكما هو مبني جاءتمن استمارة البحث  15ر كمؤشر للعبارة الواردة يف الرقم جاء كتمان الس: كتمان السر  -
مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %20.3" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %75* غري موافق* ـفيها نسبة ا يبني من إفراد العينة ب

ي" ان السر هلا اهتمام وغرس لدى ، إن هذه الدالالت اإلحصائية تشري وبوضوح إىل أن قيمة كتم%4.7" ال أدر
نفوس التالميذ ممن يداومون على احلضور إىل احللقات القرآنية بالكتاتيب، وهذا يعود أيضا إىل درايتهم خبطر هذا 

ث البغض والكراهية بني التالميذ ) إفشاء السر(السلوك  وال تشجع على التالحم ،ألن ذلك  يعد قيمة سلبية تور
بل بالعكس تزيد من تفرقتهم وضعفهم وتشتتهم، وهؤالء التالميذ هلم القدرة على تفعيل  ،عةوالوحدة بني أفراد اجلما

العقل يف التفرقة بني الضار والنافع من األمور واملواقف احلياتية، كما أ م يستلهمون الكثري من حكمة يف اآليات 
q#): القرآنية، كقوله تعاىل ãèã ÏÛr&ur ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur üwur (#q ãã tì» uZs? (#q è=t± øÿtG sù |=yd õãs? ur ö/ ä3 çtÜÍë ( (#ÿrçéÉ9ô¹ $#ur 4 ¨b Î) ©!$# yìtB 

öúï ÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÍÏÈ   
b¨ : وقوله تعاىل 3 Î) #xã» yd tb#uä öç à)ø9$# ìÏâökuâ ÓÉL̄=Ï9 öÜ Ïf ãPuq ø%r& çéÅe³ u;ãÉ ur tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# tûï Ï%©!$# 

tbq è=yJ ÷ètÉ ÏM» ysÎ=» ¢Á9$# ¨b r& öN çlm; #\ç ô_r& #ZéçÎ6 x. ÇÒÈ    4 وقوله تعاىل: ãAÍiît\çRur z̀ ÏB Èb#uä öç à)ø9$# $tB uq èd Öä !$xÿÏ© ×p uH÷quëur 

tûü ÏZÏB÷s ßJ ù=Ïj9   üwur ßâÉ Ìì tÉ tûü ÏJ Î=» ©à9$# ûwÎ) #Yë$|¡ yz ÇÑËÈ   
  ، وغريها من اآليات اليت حفل  ا القرآن الكرمي اليت5

  
                                                             

  . 204األعراف، اآلية  سورة 1
2  Egabat google.com/ljabat/ thread tid=2bdc1d224afa2e1c.  

 . 46سورة األنفال، اآلية  -3
 . 09سورة اإلسراء، اآلية  -4
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اعة وقو ا ومتكني االستخالف للصاحلني من الناس على سطح حتث على إتباع ما جاء فيه للحفاظ على انسجام اجلم 
üx: وجل  وقوله أيضا عز ،هذه املعمورة sùr& tbrãç / yâtG tÉ öc#uä öç à)ø9$# ôQ r& 4ín? tã A>q è=è% !$ygä9$xÿø%r& ÇËÍÈ1   كل هذه اآليات

ى واالنفتاح ع ن القرآنية وغريها الكثري ممن حيث على وجوب التدبر وانفتاح الذهن والرؤ لى ما جاء ليتمكن طالب القرآ
من ضمان العيش السليم يف الدنيا واآلخرة، و طالب القرآن ال جتده يفصل يف زمام أمور حياته بني الفوائد الدنيوية 
ب يف اآلخرة فهو يعيش يف ازدواجية بني خوفه من اهللا وحبه هللا  وهذه ميزة تقوي قرحيته اإلميانية وحبه هللا والرسول  والثوا

ف   %2.54املتوسط احلسايب واملقدر بـ  هالصالة والسالم وتأثري هذه القيمة الدينية يتضح باجتاه قوي يثبتعليه  باحنرا
ي قدره    . 0.02معيار

ن القيم الدينية هلا بالغ التأثري يف نفوس   -    وكخالصة لتفسري بعد حسن التصرف يف الفرضية الثانية نتوصل إىل أ
ن عن طواعية يف  ،هذا نتيجة التعود الذي خيتزل الكثري من الطاقة لديهمو ،تالميذ املدارس القرآنية  مما جيعلهم ينقادو

   جتسيدها وممارستها يف سلوكا م اليومية، ووسيلة التعود يستخدمها اإلسالم يف الرتبية ليحول اخلري كله إىل عادة، 

لعمل، مث حيول الرغبة إىل عمل واقعي ذي صورة يلجأ القرآن يف ذلك إىل إثارة الوجدان، وإنشاء الرغبة يف ا.... « 
حمددة واضحة السمات، فيلتقي الظاهر بالباطن فيتطابقان، ويتكافآن رغبة وسلوكا، مث حيول الرغبة والعمل من مسألة 

ل البياين ألبعاد الفرضية الثانية يتجلى بوضوح التوجه اإلجيايب هلذا ال 2»فردية إىل رباط اجتماعي بعد ومن خالل اجلدو
ن هذا البعد ونشري إىل أ 0.03، باحنراف معياري %2.81بـ ه املتوسط احلسايب العام له واملقدر بتأثري قوي االجتاه يثبت

  . من حيث ترتيب األبعاد بالفرضية الثانية احتل املرتبة األوىل

ت : البعد الثاني/ ب   بعد أداء العبادا

ب   :زيارة األقار

ب       من استمارة البحث واملقدمة إىل أفراد عينة  19كمؤشر للجملة الواردة حتت الرقم وضعنا عبارة زيارة األقار
" موافق"نسبة ا يبني منهم بـ  تحيث جاء،الدراسة املنتمني ملختلف الكتاتيب واملدارس القرآنية مبدينة اجللفة 

ت  وانطالقا من البيانات اإلحصائية %3.1" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  96.9% اليت عوجلت فيها االستمارا
ب تلقي قبول هؤالء التالميذ املداومني على  SPSSاملقدمة للمبحوثني عن طريق نظام  ن قيمة زيارة األقار يتبني أ

ووفق اآليات اليت حثت ،وهي تتوافق مع ما تلقوه من الذكر احلكيم ،احللقات القرآنية  ذه املؤسسات الرتبوية والدينية 
ب وهذه على صلة الرحم  االجتماعية اليت تقوي أواصر األخوة والروابط االجتماعية بني  العالقاتواملودة بني األقار
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ب كان هلا األثر البارز يف املاضي نظرا لبساطة احلياة حيث يستند على ،ونظرا للنظام السائد آنذاك اجتماعيا  ،األقار
 ،منتشر الشيوع يف ا تمع اجللفاوي، خاصة أيام االستعمار القبيلة وبعدها األسرة الكبرية أو املمتدة كنظام اجتماعي 

ث وتعقد عوامل العصرنة  ن تسارع األحدا واحلداثة كان هلا بالغ األثر السليب على ،وقبل عشرية األزمة اجلزائرية إال أ
ن مما جعل الفتور و القطيعة أحيانا يف التواصل بني األق،العالقات االجتماعية عامة واألسرية خاصة  ب واألحبة كما أ ار

ن جيد الوقت  ،الغزو الثقايف والعوملة جعل متطلبات احلياة املادية تطغى على تفكري األفراد حيث ال يكاد أحدهم أ
ملهاتفة أحد أقاربه يطمئن على حاله وأموره، فما بالك زيارته واالطمئنان عليه، كما أن التوافق بني املدرسة العمومية 

يلق حقه كامال يف جمتمعنا خاصة فيما خيص االهتمام باملنظومة القيمية الدينية واألخالقية ويف واقع  واملدرسة القرآنية، ال
ن معظم النظم الرتبوية الشائعة يف العامل اليوم ومنها نظم التعلم يف العامل العريب واإلسالمي ترتاخى يف العناية « األمر  إ
كما جعل الرتبية حتتل وتعتل وتصبح خطرا على أمهية الدين واألخالق واألخالق إن مل نقل  ملها أحيانا،   ،باإلميان

إن التساهل يف عدم العناية  ذه القيمة وغريها ولد عالقات اجتماعية أخرى ال  1»الفاضلة يف حياة اإلنسان املعاصر
آنية يولون اهتماما هلذه ورغم ذلك فتالميذ املدارس القر بل تعطي واألولوية للمصلحة الفردية،،تثمن العالقة القرابية 

ن نقدمه كتفسري وتربير لل العالقة االجتماعية و يعتربو ا من األمور احملببة لديهم  بني قناعة تالميذ  قناعةوهذا ما ميكن أ
ي بـ  2.93 املقدر بـ الذي يثبته املتوسط احلسايبهلذه القيمة واتصافهم  ا و املدارس القرآنية  ف معيار هذا 0.02باحنرا

  . ري الذي يتبني قربه الشديد من حمور التشتتاألخ

  :اإليمان  -

من استمارة البحث حيث جاءت نسبة  16استخدمنا كلمة اإلميان كداللة ومؤشر للعبارة الواردة يف الرتتيب     
ي"مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %15.6" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %81.3 *  موافق *ـ ب ا يبني فيها  بـ  "ال أدر

انطالقا من هذه املعطيات اإلحصائية الدالة على اهتمام أفراد العينة من تالميذ املدارس القرآنية  ذه القيمة  3.1%
ن إميان ،حيث ال يقوم هذا الدين إال  ا ،اليت تعترب جوهر الدين اإلسالمي  عناه التام وبعناصره الكاملة مبفال إسالم بدو

وهي قاعدة ال ميكن االحنراف عليها، ولقد اهتم القرآن الكرمي وعرب معلمي املدارس ،قيدة اإلسالمية اليت تقوم عليها الع
عليها وحثهم على االلتزام  ا أن يعتقد احدهم جازما أنّ  وتعويد الناشئة،القرآنية برتسيخ هذه القيمة يف نفوس التالميذ 

ن ال  عقيدة واإلميان يف خمتلف متثالته وضوابطه، وهذا األمر حرصت عليه بين إال على سالمة النيقيام السعادة أو اخلسرا

ل ما نزلت وذلك حسب الفقهاء واملفسرين كقوله تعاىل ûcÎ) ãN :اآليات بالسور املكية أو ä3 / uë ª!$# ìÏ% ©!$# t, n=y{ 
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املدارس القرآنية كقيمة يف كه تالميذ واإلميان كقيمة ال يدر  ،من اآليات احلاثة على وجوب اإلميان باهللا وتوحيده اوغريه
ئ عهدهم بالكتاتيب يف حني يتوصلون إىل  ،أل م تلقوه عرب التقليد كسلوك من آبائهم ومعلمي املدارس القرآنية ،باد

حني يدركون املعاين ا ردة ويتمكنون من استيعاب معانيها  ،ترسيخ هذه القيمة يف نفوسهم يف مراحل عمرية الحقة
حيث يكون هذا  و مقاصدها  يف مدلوال ا ،عن التقليد إىل احلرص والبحث والتنقيب كفيخرجون حني ذا ،ومقاصدها

األمر نابع من ذوا م ال أمر تلقى واكتساب وتلقني وهذا ما ميكن االستدالل به كتفسري للمتوسط احلسايب 
ي  2.65قدرامل ف معيار   . 0.03باحنرا

  :اعتياد المسجد-

جاءت نسبة  حيثمن استمارة البحث  17اعتياد املسجد كمؤشر للجملة الواردة يف الرتتيب  استعملنا عبارة    
ي" مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %28.1" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %62.5" غري موافق"ا يبني فيها بـ  " ال أدر

ة االلتزام بالصالة يف املسجد يوم اجلمعة مقابل بناءا على ما ورد يف البيانات اإلحصائية يرجح غالبية أفراد العين 9.4%
ن كانوا من اجلنسني ي ظرف ترفيهي وهي داللة على جدية أفراد العينة وإ ض عليهم  ،أ حيث ال يلتزم اإلناث وغري مفرو

ن الوازع الديين لديهم يدفعهم الصالة يف املسجد إال ت عن باقي املواقف االجتماعي إىل  اإلميان أ ة بتفضيل العبادا
ن كان هناك ،خاصة الصالة املفروضة تعترب الصالة يف املسجد  الظروف الطارئة كاملرض مثال ،كما مينع من ما اللهم إ
ا،و فوق أجرها بـ سبع وعشرين درجة أجر صالة الفرد يف بيته منفرديفصالة الفرد مع اجلماعة  ،عبادة مضاعفة األجر

ي املدارس القرآن أيضا يعترب هذا كما أن الصالة يف حد ذا ا تعترب عبادة جوهرية يف الدين ،ية من التالميذ حافزا ملرتاد
:    أجلها اإلنسان هي عبادة اهللا تعاىل قال تعاىل منماد الدين كله، فأوىل املهمات اليت خلق عبل هي  ،اإلسالمي

$tBur  àMø)n= yz £ Å̀gø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 ÇÎÏÈ   !$tB ßâÉ Íëé& N åk÷]ÏB Ï̀iB 5-øó Íhë !$tBur ßâÉ Íëé& b r& Èbq ßJ ÏèôÜãÉ ÇÎÐÈ 
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من خالل هذه اآلية يتضح جليا أن القرآن الكرمي يسعى يف تربيته لإلنسان إىل توثيق صلته باهللا تعاىل بالعبادات، ،ف
مجا إياها تكون هذه الصلة أكثر فاعلية وتأثري ربطها بالعقيدة كي يهذب نفس اإلنسان ويربطها بالغيب مباشرة مرت لو 

  إىل عبادة على الواقع، 
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واللقاء املرتقب واملنظم لتالميذ  ةوهي وسيلة تقوي الروابط االجتماعي ،وصالة الرتاويح،مع اجلماعة صالة العيدين 
ف  2.34املدارس القرآنية مع أقرا م يف بيوت اهللا واملتوسط احلسايب العام واملقدر بـ  يدعم ما قلناه آنفا مع احنرا

ي معيا   .  0.01ر

يف وبالنظر إىل املؤشرات اليت اعتمد ا كباحث ،وكحوصلة ميكن اخلروج  ا يف تفسري البعد الثاين بعد أداء العبادات     
زيارة األقارب، ( والواردة على الرتتيب ،ستكشاف أثر القيم احملتواة يف هذا البعد على نفوس تالميذ املدارس القرآنية إ

يف االجتاه  ت هذا البعد يأخذ املرتبة الثالثةتبني يل من خالل الدالالت اإلحصائية اليت جعل) سجداإلميان، واعتياد امل
تطبيقها وظهورها  و  القيم املوجودة فيه دينية  ألنوهذا األمر ال يثري التعجب  ،للفرضية الثانية القويأو التأثري  املوجب

ن التعليم يف الصغر و تقليد الكبار  ملثل هذه  ،نهيعد سابق ألواال كسلوك لدى تالميذ احللقات القرآنية  على اعتبارا
فهم ال  ،يصبحون أفرادا حياسبون على السلوكات اليومية اليت يقومون  ا تتهيأ حىت شخصيا م االجتماعية القيم ،جيعل
ن كانوا حياولون تق بعد، التكليف واالستقاللية الطفولة و مل يدركوا مرحلة مرحلةيزالون يف  ليد الكبار من اآلباء وإ

  . 0.02،  باحنراف معياري2.64وهذا ما يؤكده املتوسط احلسايب العام للبعد واملقدر بـ  ،واملعلمني يف ذلك

ت القيم : البعد الثالث/ جـ ل التوزيع اإلحصائي ألهم أبعاد ومؤشرا ب التعامل وقد ضمناه حسب جدو بعد آدا
ت كانت على الرتتيب اآل   ). االستئذان، احلياء، املظهر الديين واملعاملة احلسنة(  يت الدينية أربعة مؤشرا

ن  -   االستئذا

تليها  %95.3" غري موافق"النسب حيث أخذ ا يبون بـ  فقكانت إجابات املبحوثني من أفراد عينة الدراسة و      
من استمارة  20لعبارة رقم وانطالقا من هذه البيانات اإلحصائية يف توافقها مع ا، %4.7" موافق"نسبة ا يبني بـ 

ب م ن أفراد العينة يرجحون وجوب التأد طار التعامل املنظم ع معلم القرآن،و هو سلوك يدخل يف إالبحث يبدو جليا أ
ن كقيمة  ،داخل الكتاب والذي حيافظ على السريورة احلسنة للعملية التعليمية  ذه املؤسسة الرتبوية الدينية واالستئذا

اجة أو احلأو اخلروج لقضاء  ،مكان بالكتابإىل  يدخل يف العملية التنظيمية فقط كاالنتقال من مكاندينية وتربوية ال 
، كما يدخل يف ية املهذبةواللباقة والشخص،وإمنا يعترب أيضا قيمة حتمل الكثري من معاين االحرتام  ،الذهاب إىل املدرسة

                                                             
 . 31سورة إبراهيم، اآلية  - 1

س الفصل  عرض وتحليل البيانات الميدانية                                                                        الساد



191 
 

ب احلوار مع من هم أعلى شأنا ومكانة يف العلم ن واملكان الذي يتلى فيه وتقد ،آدا وهو قيمة ،يرا وتقديسا للقرآ
ن حتمل معىن،تفرضها طبيعة التدريس يف حد ذا ا  ن قيمة االستئذا احللقات  الطاعة، وهو ما يدرج عليه مرتادو كما أ

اهللا له  ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض« القرآنية بالكتاتيب ملا يلقوه من صرامة املعلم، وجاء يف احلديث الشريف 
  : رواه الرتميذي وجاء يف قول الشاعر» من يكرمه عند سنه

ن أهنت طب           ن جفاصرب لدائك إ   وت معلما يبا             واصرب جلهلك إ

وما يعكسه من دالالت سوسيولوجية ،ومن خالل ما توصلنا إليه يف دراسة هذا املؤشر الدال على قيمة االستئذان     
يتبني بوضوح اجتاهه املوجب والقوي وفق متوسط حسايب قدره  ،طار القيم الدينية عامةإالتعامل يف على خمتلف قيم 

ي  2.90 ف معيار   .قريب من حمور التشتت 0.02باحنرا

    :الحياء

ت الفرضية و يتواجد     ب التعامل من القيم الدينية مؤشر احلياء جنده حيتل الرتبة اخلامسة  بني مؤشرا د وق ،يف بعد آدا
من استمارة البحث فكانت إجابات أفراد عينة  21جاءت إجابات املبحوثني فيه وفقا للعبارة الواردة يف الرتتيب 

وهي نفس النسبة اليت أخذها ا يبون بـ  %4.7" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ " غري موافق"لـ  %90.6الدراسة بنسبة 
ي"  ن تالميذ املدارس القرآنية والكتاتيب يعطون أمهية جد معتربة  ،يةوانطالقا من هذه املعطيات اإلحصائ" ال أدر يتبني أ

 ،عن خمتلف ا تمعات الق املسلمني اليت تعمل على تألق الفرد ومتييز ا تمع املسلملقيمة احلياء والذي يعد من أخ
تعكس معىن العفة واالحتشام، وهي  ،وهذه القيمة من القيم الرائعة يف حياتنا كمسلمني سواء كانت للبنني أو البنات

وهي تعين أيضا االلتزام حبسن اخللق واحرتام اآلخرين وعدم التطفل  ،فالعفيف من ال خيدش حياء الناس وحياء نفسه
ب يف خماطبتهم ،والتدخل يف خصوصيا م  خاصة ملن هم أكرب قدرا وهو تصرف يبعث على جتنب السيء من ،والتأد

ن للحياء قيمة عظيمة جمدها اإلسالم عرب احلبيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  ،ةوهو عكس الوقاح ،القول والفعل إ
ن وهو قوله يف حديث رواه اإلمام مالك  ن لكل« وعرب القرآ ومن اآليات القرآنية   »دين خلقا، وخلق اإلسالم احلياء إ

الرجل  عليه السالم عند ما قابل ابنةوسى ة سيدنا مورد يف قصاليت يتلقاها أبناء الكتاتيب واحلاثة على هذا اخللق، ما 
çmø?uä :الصاحل النيب شعيب عليه السالم قال تعاىل !$mgmú $yJ ßg1 yâ÷nÎ) ÓÅ ốJ s? ín? tã &ä !$uäósÏFóô$# ôMs9$s% ûcÎ) íÎ1 r& 

x8q ãã ôâtÉ öÅ tÉ Ìì ôfuã Ï9 tçô_r& $tB |Møã s)yô $oY s9 4 $£J n=sù ¼ çn uä !$y_ ¡È s%ur Ïm øãn=tã }È |Á s)ø9$# tA$s% üw ô# yÇs? ( |Nöq pgwU 

öÆÏB ÏQ öq s)ø9$# tûü ÏJ Î=» ©à9$# ÇËÎÈ1.  

  
                                                             

 . 25سورة القصص، اآلية  1

سالس الفصل  عرض وتحليل البيانات الميدانية                                                                        اد



192 
 

  : أحد الشعراء هكما تعد هذه القيمة من شعب اإلميان ومما قال     

  إذا مل تصن عرضا ومل ختش خالقا           وتستحي خملوقا فما شئت فأصنع             

  : وقال آخر

ى من ال               وال أمانـة وسط القوم عريانــا      حيــــاء له        إنـي ألر

  . ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك :كما قال أحد احلكماء     

ي بدأ  ،مرتسخا بوضوح لدى تالميذ املدرسة القرآنية"وهذا اخللق جنده     ئ ذ ، وبالنقل عمن هم لتعودباحيث يتم باد
تثبيته يف نفوسهم أيضا بالعقوبة من املعلم والزجر عند ارتكاب احلماقة حىت  ويتم ،داخل احللقة القرآنية أكرب منهم سنا

ي قدره  2.85صائيا املتوسط احلسايب املقدر بـوهذا األمر يعكسه إح ،ل من اخللقييألفوا اجلم ف معيار   . 0.03باحنرا

  :المظهر الديني

ب  هاااعتمدنعبارة املظهر الديين      مفهوم القيم الدينية وقد استلهمناه من اجلملة  لتعامل يفا كمؤشر يدل على آدا
" موافق"لـ  %89.1من استمارة البحث حيث جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة وفق النسبة  22الواردة يف الرقم 

ي" مث تليها نسبة ا يبني بـ  %7.8" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  هذه البيانات اإلحصائية تدل  %3.1" ال أدر
حيث  ،لغالبية الكتاتيبثناء زيارتنا ى ترسيخ هذه القيمة لدى تالميذ املدرسة القرآنية، وهو ما الحظناه يف الواقع أعل

ن على فرض ووجوب ارتداء القمصان للبنني واخلمار لدى البنات أثناء تواجدهم باحللقة القرآنية  ،حيرص معلمو القرآ
نوهو خلق وسلوك يقصد من ورائه معل احلفاظ على متيز التدريس القرآين و  احلرمة  ،سب تصرحيهم لناح مو القرآ

ن الكرمي وهو معيار حيمي التالميذ املنتمني للمدارس القرآنية من االنغماس يف  ،املستمدة من احرتام الدين والقرآ
وهلذه القيمة أيضا  ،رو يضفي عليهم احرتام ا تمع ويسبل عليهم الوقا ،يانية أثناء ارتدائهم هلذا اللباسبالسلوكات الص

لدى هذه الشرحية فما يظنونه يف أنفسهم من أ م أهل اهللا وخاصته كو م  بعد سوسيولوجي يبرره التفاعل الرمزي
ور كما تعد هذه الصورة وهذا الشع  ،جعلهم حيرصون على هذا املكسب واحلفاظ عليه ،متيزوا عن أقرا م حبفظ القرآن

ن به إىل هؤالء امللتزمني باحللقات القرآنيةمعتقدا لدى العامة من الناس ين فهم يرو م أتقى وأفضل وأنقى مظهرا  ،ظرو
وهذا ،ومسو أخالقهم  ،وسريرة وأقرب إىل اهللا فبياض ثيا م ووقارهم دليل هذا التميز الرباين هلم ودليل على نظافة قلو م

ي  2.81ما يؤكده املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار  .0.03باحنرا
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  :المعاملة الحسنة 

ب التعامل يف مفهوم القيم الدينية السابعةده يتموضع يف الرتبة جنمؤشر املعاملة احلسنة      ت بعد آدا حيث  ،من مؤشرا
ا يبون بـ : وعليه جاءت نسبة ا يبني كاآليت 23استخلصنا هذا املؤشر من العبارة الواردة يف االستمارة حتت الرقم 

ي"مث تأيت نسبة ا يبني بـ ال  %14.1" موافق" تليها نسبة ا يبون بـ  %81.2" غري موافق" وانطالقا  %4.7" أدر
ن أفراد عينة الدراسة يرفضون رد اإلساءة باإلساءة أثناء التعامل مع  ،من هذه املعطيات اإلحصائية يتبني بوضوح أ

وهو دليل على جو التسامح السائد بني أبناء  اآلخرين، وهذا كسلوك يعد من مكارم األخالق اليت حث عليها اإلسالم
وهي آلية من آليات االتصال اجليد بل تعد أحد مهاراته ،املدارس القرآنية، فهم يؤمنون أن أساس الدين املعاملة احلسنة 

ن على ملعاملة احلسنة آلية حتافظ اليت تساعد على ترقية احلوار واإلقناع والقدرة على التفاهم مع اآلخرين، كما أن ا تواز
العالقات بني األفراد، واملؤمن كيس فطن، وما الحظناه عرب زياراتنا للمدارس القرآنية واحتكاكنا بالذين كان هلم التزام 
متواصل باحلضور إىل احللقات القرآنية، وحيفظون القرآن الكرمي، الحظنا متيز هذه الفئة سالسة األسلوب يف التخاطب 

ت كلها  ،ون من الدخول يف الرتاشق الكالمي أو اجللوس يف جمالس اللغوكما أ م يتحفظ  ،مع اآلخرين وهذه املؤشرا
ي 2.67عكسه املتوسط احلسايب املقدر بـ يتدخل يف السياق العام للمعاملة احلسنة وهذا ما  ف معيار    . 0.03باحنرا

ن      بخنوما ميكن أ ت بعد آدا االستئذان، (التعامل األربعة  رج به كخالصة يف تفسري املعطيات اإلحصائية ملؤشرا
مما أعطى هلذا البعد تأثريا قويا ضمن  ،جندها تتمتع مبتوسطات حسابية مرتفعة) احلياء، املظهر الديين واملعاملة احلسنة

  . فيها باجتاه إجيايب لثاينواخلاصة بالقيم الدينية مما جعله يأخذ الرتتيب ا ،جمموعة أبعاد الفرضية الثانية

ن التالميذ امللتزمني باحللقات القرآنية داخل الكتاتيب يتجاوبون أكثر مع من خالل      هذه املعطيات يبدو جليا أ
والروحية أل ا تنعكس  ،وهي سهلة الرتسيخ باملقارنة مع القيم النفسية ،اليت تظهر على السلوك مباشرة،القيم الدينية 

وهذا االستدالل يثبته أكثر املتوسط احلسايب العام لبعد ،و تقوميها ،على أفعاهلم كسلوكات يومية متكن مالحظتها 
ب التعامل واملقدر بـ  ي  2.80آدا ف معيار   .0.03باحنرا

     :األمانة  

بعد أداء احلقوق وهو البعد الوحيد الذي ضمناه مؤشرا فريدا جتسد فيه األمانة حيث كانت نسبة أفراد : البعد الرابع
  مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %39.1" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %57.8" فقغري موا"العينة فيه وا يبني بـ 

ي" من  19وانطالقا من هذه املعطيات اإلحصائية اليت تتوافق مع إجابات املبحوثني على العبارة رقم  %3.1" ال أدر
ن أفراد عينة  أوجها أخرى هلا كالصراحة  تعكس نة واليت األمالدراسة يتفاعلون إجيابا مع قيمة ااستمارة البحث يبدو أ
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ترتسخ لدى تالميذ الكتاتيب كقيمة بعد إطالعهم على  ،يف القول والعمل وجتنب الكذب والرياء واألمانة والصدق
الكثري من النصوص القرآنية الضبطية اليت حتث عليها وحتذر من اخليانة وتربز سلبيا ا وعظم جرمها عند اهللا سبحانه 

   :بال الرواسي مصداقا كقوله تعاىلفهي محل ثقيل عجزت على محله حىت اجل ،وأمام القانون أيضا وتعاىل وعند الناس

$̄RÎ) $oY ôÊtç tã sp tR$tBF{ $# ín? tã ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ÉA$t6 Éfø9$#ur öú÷ü t/ r' sù b r& $pks]ù=ÏJ øtsÜ z̀ ø)xÿô©r&ur $pk÷]ÏB $ygn=uHxqur 

ß`» |¡RM}$# ( ¼ çm ¯RÎ) tb% x. $YBq è=sß Zwq ßgy_ ÇÐËÈ1  وقوله تعاىل يف النهي عن خيانة األمانة: $pköâ r' ¯» tÉ z̀ É Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä üw 
(#q çRq èÉrB ©!$# tAq ßô§ç9$#ur (#þq çRq èÉrBur öN ä3 ÏG» oY» tBr& öN çFRr&ur tbq ßJ n=÷ès? ÇËÐÈ2  آية  «  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

ن رقابة املعلم للتالميذ ورقابتهم هم    ،»وإذا أؤتمن خان... وعد أخلفإذا حدث كذب، وإذا : املنافق  ثالث كما أ
أنفسهم لبعضهم البعض جيعلهم حريصني على عدم خيانة األمانة أل م يعلمون مسبقا أن هذا األمر ال ميكن إخفاءه 

إىل معلم املدرسة القرآنية وهذا على معلم الكتاب وسلوك التبليغ يلقى شيوعا كبريا بني التالميذ ترتب عليه الوشاية  م 
يرتتب عليه العقاب والزجر من طرفه لذا فعامل اخلوف يكون سببا لرتسيخ هذه القيمة عند التالميذ  حلداثة  سنهم إال 
أ ا شيئا فشيئا مع نضجهم وكربهم تصبح قناعة وسلوكا ثابتا يف معتقدهم يؤمنون به وحيافظون عليه لتداركهم 

نسبة املتوسط احلسايب املقدر بـ تثبته جر عن خمالفتها من آثام وإغضاب هللا سبحانه وتعاىل وهذا ما واستيعا م ملا ين
ي  2.18 ف معيار ، حيث يتجه املؤشر حنو اإلجياب بالفرضية، إن املعطيات اإلحصائية هلذا املؤشر هي 0.02باحنرا

عاد األربعة  ملفهوم القيم الدينية بنفس املتوسط ضمن األب احلقوق والذي أخذ الرتبة الرابعة نفسها معطيات بعد أداء
ي وبتأثري قوي ضمن الفرضية الثانية ف املعيار   . احلسايب واالحنرا

  

  

  

  

  

                                                             
ب اآلية  - 1  .72سورة األحزا
 . 27سورة األنفال، آية  2
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ل    :الثانية  يوضح حوصلة املعطيات اإلحصائية ألبعاد الفرضية ) :15(الجدو
  

ت األبعاد  المتغير ت العبارا  مؤشرا

  المتوسطات 

 الحسابية

المتوسط الخاص 
 عادباألب

االنحرافات 
  المعيارية

 

ف  انحرا
األبعاد 
ت  للعبارا

 الترتيب االتجاه

  ـ  2ـ 

القيم 
 الدينية

حسن 
 التصرف

 2.97 المحاججة

2.81 

0.04 

 0.04 2.93 حسن اإلنصات 1  موافق 0.03

 0.02 2.54 كتمان السر

أداء 
ت  العبادا

ب  2.93 زيارة األقار

2.64 

0.02 

  0.03  2.65  يماناإل 3 موافق 0.02

 0.01 2.34 المسجد داعتيا

ب  آدا
 التعامل

ن  2.90 االستئذا
2.80  

0.02 
   موافق 0.03

 0.03 2.85 الحياء

 2    0.03   2.81  المظهر الديني 

     0.03   2.67  المعاملة الحسنة 

أداء 
 الحقوق

 

  األمانة
 4  موافق 0.01 0.02 2.18 2.18

  2.60 ابي الكليالمتوسط الحس

ف  االنحرا
ي  المعيار
 الكلي

0.02 

   العام االتجاه  موافق
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  : خالصة التحليل للفرضية الثانية

ل رقم  ت الفرضية الثانية واملقدر بـ او )15(من خالل اجلدو ، 2.60نطالقا من املتوسط احلسايب الكلي العام لعبارا
ي  ف معيار ترجيح أفراد عينة  عنه وبتأثري قوي نتج –املوافق  –ال املوجب والذي يوجه الفرضية حنو ا  0.02باحنرا

وهو قرار أكدته  ،الدراسة لتأكيد وجود دور كبري للمدرسة القرآنية يف تنمية القيم الدينية لدى التالميذ املنتمني إليها
ت املختلفة لألبعاد ن يوالداللة السوس األربعة، وأثبتت صحته املؤشرا تستخلصها من هذه الدراسة ولوجية اليت ميكن أ

ن القيمة الدينية هلا تأثري قوي و مباشر على أفراد جمتمع املدارس القرآنية ويظهر منعكسا  وبعد التحليل يتبني بوضوح أ
بصفة جلية على تصرفات وسلوك التالميذ وأخالقهم وهلذا الرتسيخ عوامل يتصدرها ارتباط أفراد العينة الوثيقة منذ 

وهو أمر يتم بالنقل والتقليد عن اآلباء والكبار ومت  تدعيمه وتثبيته  عرب  ،ن هذه القيم داخل األسرةالنشأة بالكثري م
ل بني ن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وهذا التواصند يف الرتبية والتنشئة على القرآهذه املؤسسات الدينية، كو ا تست

أو  ،والقيم عن طواعية وال يستهجنها ،يتقبل االمتثال هلذه األوامرعل الطفل أو التلميذ األسرة واملدرسة القرآنية جي
  .يستنكرها أل ا تبدوا له مألوفة أو قريبة من واقعه األسري

ن يؤكد ،وعن حديث إلهذا االنطباع لدى التلميذ جيعله يندمج بصفة تلقائية مع أقرانه داخل املدرسة القرآنية  بن خلدو
ن االمتثال هلذه« املغربية ومنها اجلزائر يف إشارة قوية حول ا تمعات  ن الكرمي ا تمعات ينبع من التقديس للقرآ أ

والسنة النبوية، ففطرة اهللا الين فطرهم عليها جتعل منهم أكثر انصياعا وامتثاال داخل ا تمع، حبكم أن نصوصها 
المتثال يسبب ضعف يف الشعور مقدسة، واملقدس يف اجلماعة يفرض التجمع واالتفاق حول القيم وكل بعد عن ا

باالنتساب للجماعة، وهو ما يالحظ يف دراساته عن البداوة واحلضر وسلم القيم يف كليهما فيشري أن أي نقص أو 
ي عن بداوته بنفس درجة تناقص القيم البدوية لديه ي بالضرورة إىل حتول البدو ، وعليه أيضا 1»ضعف للقيم البدوية يؤد

ن له بعد روحي ونفسي جيعله يفإن االنقياد واالنصيا  تهيأ آليا ويرتاح ويشعر ع واالمتثال للقيم الدينية ملن حيفظون القرآ
اء اكتساب تلك القيم أل ا يف معتقده ومنظوره سبيل إىل التقرب من حممد صلى اهللا عليه وسلم وتطبيقا بالرضى جر 

ى ويثاب عليها جيعله لرسالته وقربه إىل اهللا   . والنجاح يف الدارين يف احلياة الدنيا والسعادة يف اآلخرةفينال الفوز  ،جياز

  

  

  

                                                             
 . 183، ص 2000ريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار غالمدخل لعلم االجتماع اإلسالميصالح مصطفى الفوال،  1
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  :للمدرسة القرءانية دور يف تنمية القيم اجلمالية للتلميذ  :الفرضية الثالثة/4

ل رقم  تميثل تو 16الجدو   :اجلمالية القيم  زيع عينة الدراسة وفقا ملؤشرا

رقم 
ت  العبارة ي  موافق العبارا   ال أدر

 
غري 
  موافق

 املتوسط
  احلسايب

ف  االحنرا
ي   الرتتيب  االجتاه  املعيار

 61 0 3 التكرار النظام  1
 2  موافق 0.02 2.90

%  4.7  0  95.3  

2  
 النظافة
 

 53 4 7 التكرار
  9  موافق 0.03  2.71

%  10.9  6.3  82.8  

 التجمل  3
  2 0  62 التكرار

  1  موافق 0.02  2.93
%  96.9  0  3.1  

 احملبة 4
  5 2  57 التكرار

 7  موافق 0.03  2.81
%  89.1 3.1 7.8 

 احلوار  5
 59 2  3 التكرار

 4  موافق  0.04  2.87
%  4.7 3.1  92.2  

  3 2  59 التكرار التكافل  6
 5  موافق  0.04 2.87

%  92.2  3.1  4.7  

 االبتسام 7
  2 2  60 التكرار

 3  موافق    0.02 2.90
%  93.8  3.1  3.1  

ب األ 8  كلأد
 51 4 9 التكرار

  10  موافق  0.03  2.65
%  14.1 6.2  79.7  

9 
حسن 

 تصرفال
 58 3  3 التكرار

 6  موافق  0.03 2.85
%  4.7  4.7  90.6  

 2.82 57 3  4 التكرار  االهتمام  10
 8  موافق  0.03

%  6.2  4.7  89.1  
     2.82  املتوسط احلسايب الكلي
ي الكلي ف املعيار     0.03  االحنرا

 موافق االجتاه الكلي
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  : تحليل الفرضية الثالثة/4/1

ل رقم      ت تعكس مدى )  16( تشري البيانات املسجلة على اجلدو واخلاص بتحليل أبعاد الفرضية الثالثة إىل مؤشرا
أوهلما بعد  ،ينحيث ضمنا هذا ملفهوم بعد ،صدق هذه الفرضية املتعلقة بـ دور املدرسة القرآنية يف تنمية القيم اجلمالية

ب العامة ب اللياقة وبعد توظيف القيم واآلدا ل ،آدا ت تدل على : ففي البعد األو ب اللياقة اخرتنا سبع عبارا بعد آدا
ت هي   ). النظام، النظافة، التجمل، احملبة، احلوار، التكافل، االبتسامة: ( سبع مؤشرا

  :النظام-

تليها نسبة " غري موافق" لـ  %95.3وفق نسبة : رة النظامحيث كانت إجابات أفراد عينة الدراسة حول عبا    
ت يتبني الرتجيح القوي لألفراد العينة للعبارة رقم " موافق"لـ  4.7% الواردة يف استمارة  24انطالقا من هذه اإلحصاءا
تالميذ  والداللة السوسيولوجية اليت نستشفها من هذا التأييد هي ترسخ قيمة النظام لدى هذه الفئة من ،البحث

ت حىت  8املدارس القرآنية، وبالنظر إىل أعمار أفراد عينة دراستنا واليت ترتاوح من  سنة فإن تقبل هذه القيمة  15سنوا
حيث ينتقل كسلوك من أكرب  ،لديهم نابع عن وعيهم آلثارها وفوائدها، وهي عمل مجاعي ينعكس أثره على الكتاب

ى ورقابة معلم املدرسة القرآنية اعناصر العينة إىل أصغرها وهو يسري على مر  لذي يعزر كل خمالف له حني يعرضه أ
الحظناه أثناء زيارتنا للمدارس القرآنية التابعة للمساجد وكثري من أفراد  انا وللعقوبة أحيانا أخرى، هذا مالتوبيخ أحيل

احلرص على عدم ضياع  كان دافعهم إىل ذلك  ،العينة حني استفسارنا هلم عن هذا األمر خاصة بالكتاتيب احلرة
 الثاين أحذيتهم باإلضافة إىل النظام، وعلى كل ما يوضح هذا األمر أكثر هو املتوسط احلسايب للعبارة اليت كان ترتيبها

ت العشر للفرضية الثالثة واملقدر بـ  ي  2.90من بني العبارا ف معيار   . 0.02باحنرا

  :النظافة -

من استمارة البحث كانت نسبة ا يبني فيه بـ  25عبارة الواردة يف الرتتيب من ال مؤشر النظافة الذي استخلصناه     
ي" مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %10.9" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %82.8" غري موافق"   . %6.3" ال أدر

ن الكرمي      ن اهتمام أفراد العينة حبفظ القرآ ال يثنيهم عن االهتمام وانطالقا من هذه املعطيات اإلحصائية يتبني أ
وهي أمر مقدس عند املسلمني ال تتم الطاعات وال  ،ألن النظافة من اإلميان ،بنظافة مكان اجللوس ومتابعة احلفظ

  :العبادات إال  ا، ومن اآليات القرآنية الدالة على النظافة قوله تعاىل
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 üw óO à)s? ÏmãÏù #Yât/ r& 4 îâÉfó¡ yJ ©9 }§Åcôé& ín? tã 3ìuq ø)G9$# ô Ï̀B ÉÄrr& BQ öq tÉ ë,ymr& b r& tPq à)s? ÏmãÏù 4 ÏmãÏù ×A% ỳ Íë 

öcq ô7 ÏtäÜ b r& (#rãç £gsÜtG tÉ 4 ª!$#ur è=ÏtäÜ öúï Ìç Îdg©ÜßJ ø9$# ÇÊÉÑÈ1 ن ف للنظافة يف القرآ بل هي أعم  ،والطهارة هي مراد

óO :عىن الزينة لقوله تعاىلأل ا تشمل الظاهر والباطن يف أمور املسلمني، وهي أيضا حتمل م ،وأمشل وأبلغ مقصدا n=sùr& 

(#ÿrãç ÝàZtÉ ín<Î) Ïä !$yJ ¡¡9$# ôM ßgs%öq sù y# øã x. $yg» oY øã t̂ t/ $yg» ¨Y É yó ur $tBur $olm; Ï̀B 8lrãç èù ÇÏÈ   uÚöëF{ $#ur $yg» tR÷äyâtB $uZøäs)ø9r&ur 

$pké Ïù zÓÅõºuruë $uZ÷Fu;/Rr&ur $pké Ïù Ï̀B Èe@ä. £l ÷ryó 8käÎgt/ ÇÐÈ    2 وله تعاىل، وأيضا ق: öYn=y{ z̀ » |¡SM}$# Ï̀B 7p xÿõÜúR #såÎ*sù 

uq èd ÒOã ÅÁ yz ×ûü Î7 ïB ÇÍÈ   zO»yè÷RF{ $# ur $ygs)n= yz 3 öN à6 s9 $ygäÏù Öä ô$Ïä ßìÏÿ» oY tBur $yg÷Y ÏBur tbq è=à2ù' s? ÇÎÈ   öN ä3 s9ur 

$ygäÏù îA$uH sd öúü Ïm tbqçtÜÌç è? tûü Ïnur tbq ãmuéô£ n@ ÇÏÈ   
واليت تعترب فيض من غيظ  ،توعلى ضوء ما قدم من آيا  3

يتشبع تالميذ املدارس القرآنية و ينشؤون على حب هذه القيمة يف أوسع معانيها،   بالنظر إىل ما جاء به القرآن، حيث
ق يف احلياة  بسورة قرآنية إىل أخرى حىت يلقون أ م ما إن ميرون كما ذوقا آخر من اجلمال حول الطيبات من الرز

ت وقاعات  ،فكيف مبا ينتظرهم عند اهللا يوم القيامة ،زيدفتشرئب أنفسهم إىل امل فاملدارس القرآنية ليست هي احلجرا
م اجلمال يف يعظرقى بالنفس البشرية إىل وإمنا هي تلك اإلرهاصات واجلو الروحاين الذي يضفي وي ،الدراسة فحسب

فما بالك باحلفظ  ،تلقائيا مبجرد السماع بديع السور واآليات، وهلذا جتد مرتاد احللقات القرآنية ينمي هذا الشعور
عم حينما يلقح ما قد حتصل عليه يف ية إىل أخرى، خاصة وأن استفادته توالتفكر يف اآليات كلما انتقل من مرحلة عمر 

هذه الكتاتيب مبا يزكيها من شرح يف املدرسة العمومية، كما يرتجم تالميذ املدارس القرآنية هذه القيمة إىل سلوك عرب 
ن اجلماعي كل يوم مجعة يف تنظيف مكان الدراسة ا وتعطريه بأزكى أنواع البخور، وهو سلوك أيضا ميارس  ،وجتميله،لتعاو

بصورة منتظمة باملساجد حيث يتم حتضري دور العبادة إىل الصالة يوم اجلمعة، هذا بالنسبة للذكور أما اإلناث 
  . املنزل فيتحصلن على هذه القيمة وميارسنها كسلوك ابتدءا من

ن هذه العبارة أخذت املرتبة ال ل التوزيع لعينة الدراسة جند أ مبتوسط حسايب  *موافق* تاسعة يف اجتاه وبالرجوع إىل جدو
ي  2.71قدره  ف معيار  .قريب جدا من حمور التشتت 0.03وباحنرا

  
                                                             

 . 108سورة التوبة، اآلية  1
 . 7-6سورة ق ، اآلية  2
 . 6- 4سورة النحل، اآلية  3
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     : التجمل-

حيث كانت نسبة ا يبني  ،من استمارة البحث 26من اجلملة الواردة يف الرتتيب  خلصناهاعبارة التجمل وقد است    
ل بـ  وعليه فانطالقا من هذه البيانات  %3.1" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  ،%96.9" موافق"حسب اجلدو

ذكر منها هذه القيمة اجلمالية، وهي كثرية ن اإلحصائية وعلى غرار ما يتلقاه أفراد عينة الدراسة من آيات قرآنية مثمنة

«ûÓÍ_t6 * :سبيل املثال ال احلصر قوله تعاىلعلى  tÉ tPyä#uä (#räãè{ ö/ ä3 tG t̂ É Îó yâZÏã Èe@ä. 7âÉfó¡ tB (#q è=à2ur (#q ç/ uéõ°$#ur üwur 

(#þq èùÎéô£ è@ 4 ¼ çm ¯RÎ) üw è=ÏtäÜ tûü ÏùÎéô£ ßJ ø9$# ÇÌÊÈ1،  ل يتمثل يف االهتمام باملظهر حيث تتضمن هذه اآلية هدفني تربويني األو

وما حنن بصدده يف هذا املؤشر ما مثنه  ،بدنية والثاين االعتدال يف األكل والشرب وجتنب اإلسراف والتبذيروالنظافة ال
عون تتمميذ يف مثل أعمار عناصر عينتنا ياهلدف األول يف اآلية، ومما ال خيفى على ذوي االختصاص هو أن التال

، و إن كان مفهوم هذه القيمة ال يعين بالنسبة إىل ذا األمرمبستوى ال بأس به على األقل من الفطنة واإلدراك للقناعة  
فئة حبثنا هو التغيري املستمر و الدائم للباس ومبستوى راق، حىت وإن كان مطلبا تفرضه احلداثة و العصرنة ورغبة التالميذ 

ن الواقع املعاشيف هذه املرحلة يف التقليد،  ت كادحة ، حبيث تصبح هذه هلذه الفئة ، اليت تنحدر أغلبها من طبقا إال أ
القيمة مرتبطة بقيمة النظافة ، فيسعى هؤالء التالميذ عند قدومهم للكتاب بارتداء املالبس النظيفة و املعطرة على 

حيث يقدر بـ  اإلجيايباملتوسط احلسايب هلذا املؤشر يف ا ال أساس أن هذا هو التجمل يف نظرهم ، وهذا ما جيعل 
ي  2.93 ف معيار   . 0.02باحنرا

  :عبارة المحبة -   

 موافق *كان ترتيبها السابع يف الفرضية الثالثة يف االجتاه   27واليت استخلصناها كمؤشر من اجلملة الواردة يف الرتتيب  
وتأيت  %7.8" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %89.1بنسبة " موافق"، أخذ فيها إجابات أفراد العينة ا يبني بـ *

ي" سبة ا يبني بـ أخريا ن ت بالنظر إىل اجلملة الواردة يف االستمارة ترج %3.1" ال أدر ح أفراد يتؤكد هذه اإلحصاءا
ن وحمبة الناس ن توجه التالميذ إىل املدارس القرآنية له انعكاسات   ،العينة يف الربط بني حفظ القرآ ويف حقيقة احلال إ

، احو دا ور ة، واملسلم يتمتع بنعمة اإلسالم جسئد الدنيوية واألخرويكثرية تعود على شخصية املتمدرس بكثري من الفوا
ن من خالل سلوكاته وأفعاله وتصرفاته وأما التأثر  ،فمن خالل اجلسد يظهر تأثر تلميذ املدرسة القرآنية مبا ورد يف القرآ

ت والتقرب إىل اهللا والرضى مبا قسم ا ومن اآليات اليت  ،هللا له وأنعم عليهالروحي فينعكس على قوة إميانه والتزامه بالعبادا
ن الكرمي مع تيستلهم منها املل   زمون باحللقات القرآنية والتكرار ملا ورد يف القرآ

                                                             
 . 31سورة األعراف، آية  1
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ö@è% bÎ) óO :معلمهم نذكر قوله تعاىل çFZä. tbqô7 Åsè? ©!$# ëÏRq ãèÎ7 ¨?$$sù ãN ä3 ö7 Î6 ósãÉ ª!$# öç ÏÿøótÉ ur ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/q çRèå 3 ª!$#ur 

Öëq àÿxî ÒOã Ïm§ë ÇÌÊÈ1  وقوله تعاىل: $yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öN ßgs9 ( öq s9ur |MY ä. $àà sù xáã Î=xî É=ù=s)ø9$# (#q ëÒ xÿR]w 

ô Ï̀B y7Ï9öq ym ( ß#ôã $$sù öN åk÷]tã öç ÏÿøótG óô$#ur öN çlm; öN èd öëÍr$x©ur íÎû ÍêöDF{ $# ( #såÎ*sù |MøBzï tã ö@©. uq tG sù ín? tã «!$# 4 ¨b Î) ©!$# 

è=ÏtäÜ tû,Î#Ïj. uq tG ßJ ø9$# ÇÊÎÒÈ2.ا وقوله تعاىل أيض:tûï Ï% ©!$# tbq à)ÏÿZãÉ íÎû Ïä !#§éú£9$# Ïä !#§éúØ9$# ur tûü ÏJ Ïà»x6 ø9$#ur xáøã tóø9$# 

tûü Ïù$yèø9$# ur Ç t̀ã Ä¨$̈Y9$# 3 ª!$#ur è=ÏtäÜ öúü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÊÌÍÈ 3  واحملبة يقف عليها وارد هذا النبع الرباين مبختلف
 ،فما كان هللا دام واتصل وما كان لغريه انقطع وانفصل ،تتوهج وتزداد كلما كانت متصلة حبب اهللاأشكاهلا، أل ا 

ن حب العبد هللا ليس جمرد شعور قليب يله جبه اللسان ن يدركون أ وال  ،وهؤالء الصفوة من الناس الذين حيفظون القرآ
ÏMs9$s%ur ßäq :وجل  باء اهللا فرد عليهم عزوقدميا ادعى اليهود والنصارى أ م أح ،جمرد كلمات يتفنن يف نظمها ßguã ø9$# 

3ìtç» |Á ¨Y9$#ur ß ø̀twU (#às ¯» oY ö/ r& «!$# ¼ çn às ¯»¬6 Ïmr&ur 4 ö@è% zN Î=sù N ä3 ç/ ÉjãyèãÉ N ä3 Î/q çRäãÎ/ ( ö@t/ O çFRr& ×é|³ o0 ô £̀J ÏiB t, n=y{ 4 ãç ÏÿøótÉ ỳJ Ï9 

âä !$t± oÑ Ü> ÉjãyèãÉ ur t̀B âä !$t± oÑ 4 ¬!ur à7ù=ãB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur $tBur $yJ ßguZ÷è t/ ( Ïm øã s9Î) ur çéçÅÁ yJ ø9$# ÇÊÑÈ  4  وكل
وعند الناس  ،عله حمبوبا عند اهللا أوالجت) إحسان، تقوى، تطهر، صرب وغريها( الصفات اليت يتحلى  ا حافظ القرآن من

وهذا ما يصبوا إليه كل مسلم خري بل يرقى به القرآن إىل أن يكون مقدرا ذا حضوه واحرتام بينهم ورضى ومودة، ،ثانيا 
ن تقدمه كتربير ملا  ،النفسي مما يسهل عليه عوامل السعادة والنجاح بالرضى جيعله يشعر بالسعادة و وهذا ما ميكن أ

ي  2.81ذهب إليه املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار   . 0.03باحنرا

  :الحوار  -

من استمارة حبثنا قيد الدراسة حيث كانت نسبة  28الواردة بالرقم ؤشر استخلصناه من العبارة كلمة احلوار هي م     
ي"مث تليها نسبة ا يبني بـ  %4.7" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %92.2" غري موافق"ا يبني عليها بـ  " ال أدر

ت الفرضية الثالثة اجتاه قوي وانطالقا من هالرابعة وهذا املؤشر احتل املرتبة  3.1% ذه املعطيات اإلحصائية من مؤشرا
ب اللياقة ب احلوار واليت  إحدى أهم القيم، وهي قيمة حسن نستجلي ،يف بعد آدا   املعاملة اللفظية أو أد

  

                                                             
 . 31آل عمران، آية  سورة 1
 . 159سورة آل عمران، آية  2
  . 134سورة آل عمران، آية  3
 . 18ة سورة املائدة، آي 4
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تدفعنا وحتملنا بعيدا عن اللغو والسفسطة يف الكالم والتحاور مع اآلخرين، وال تقوم وترتسخ هذه القيمة اجلمالية ما مل 
أل ما ميثالن أرضية نفسية مرحية تتيح شد أذن السامع وتفتح ا ال إىل استعمال  ،احلسنة تستند على احلكمة واملوعظة

أحسن العبارات يف شىت املواقف اليومية، وهلذه القيمة كباقي القيم عدة مرادفات وأوجه معاملة كاالعرتاف حبق اآلخر، 
بد من ترك الفرص للطرف احملاور كي يبدي وجهة ال وهلذا  ألن احملاور يأيت إىل جملس احلوار ليأخذ يف الكالم ويعطني
وهو أسلوب سلس ومفيد يتعهده امللتزمون باملدارس القرآنية  ،نظره ويربهن حبججه ومربراته للموضوع املطروح للنقاش

فمرجعيته   ،وهذا األمر مل يتواجد صدفة  ،لالستغالل الشخصي لة األوىل والتهيؤخاصة بعد خروجهم من مرحلة الطفو 
وشواهد قيمة احلوار كثرية يستخلصها اللبيب من  نتقوم دوما على ما  ل أعضاء هذه الفئة من كتاب اهللا العزيز الكرمي

ن من عظم آياته كقوله تعاىل ö@è% ü@÷d :هؤالء حفظة القرآ r' ¯» tÉ É=» tG Å3 ø9$# (#öq s9$yès? 4ín<Î) 7p yJ Î=ü2 ¥ä !#uq yô $uZoY ÷è t/ ö/ ä3 uZ÷è t/ ur 

ûwr& yâç7 ÷ètR ûwÎ) ©!$# üwur x8 Îéô³ èS ¾Ïm Î/ $\«øã x© üwur xãÏÇG tÉ $uZàÒ ÷èt/ $³Ò ÷èt/ $\/$t/ öër& Ï̀iB Èbrßä «!$# 4 b Î*sù (#öq ©9uq s? (#q ä9q à)sù 

(#rßâygô©$# $̄Rr' Î/ öcq ßJ Î=ó¡ ãB ÇÏÍÈ1 ة تعايش سلمي تنبذ الصراع والعراك والنزاع وتعطي السيادة يف اخلطاب واحلوار لغ

ن واستشعارهم بقداوهذا ما يأ ،للعقل سة املكان الذي لفه التالميذ بالكتاتيب واملدارس القرآنية حتت رقابة معلم القرآ
ن حيث يتطلب االنسجام فيه مع اآلخرين الكثري من التفاهم والتفهم والروية واهلدوء والسكينة ، حيفظون فيه القرآ

، كما أن هذه القيمة اجلمالية هلا أحيانا أخرى بسبب ما يسود تلك احللقات من جو إمياين وخطاب رباين ، وأحيانا
فهي متنحهم سعة الصدر، ورحابة األفق، والصرب على اآلخرين  نمن الفضل على أولئك أهل اهللا وخاصته الكثري 

كما أ ا تشجعهم على ترسيخ قيم أخرى كالتعاون والتسامح واحلب واملودة،   ،واالعرتاف حبقوقهم وخصوصيا م
  : ا قول شاعروالصداقة ويف هذ

ــه        فخليله منه دوما على خطـر                    ــ   من مل تكن يف اهللا خلتــ

ف وسامح من اعتدى        ودافع ولكن باليت هي أحسن :       وقال آخر   وعاشر مبعرو

ــه عوض       وما الفقد الصديق من عوض: وقال آخر أيضا ــ   لكل شيء عدمتــ

ب احلوار أيضا قوله تعاىل ومن عظيم اآلي     äí÷ä$# 4ín<Î) È@ã :ات الدالة على أد Î6 yô y7În/ uë Ïp yJ õ3 Ïtø:$$Î/ Ïp sà Ïã öq yJ ø9$#ur 

Ïp uZ|¡ ptø:$# ( O ßgø9Ïâ» y_ur ÓÉL©9$$Î/ }ëÏd ß |̀¡ ômr& 4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ÞOn=ôã r& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î6 yô ( uq èd ur ÞO n=ôã r& 
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tûï ÏâtG ôgßJ ø9$$Î/ ÇÊËÎÈ1 لى ضوء ما تقدم من تربير لرسوخ هذه القيمة لدى أبناء املدارس القرآنية، جاء املتوسط وع

  . 0.04ذهبنا إليه، مع احنراف معياري  مؤكدا ما 2.87احلسايب املقدر بـ 

الواردة باستمارة البحث موضوع دراستنا حني  29من العبارة  خلصناهتبني من مؤشر التكافل والذي است :التكافل  -
ت العشر للفرضية الثالثة  سادساب هذا املؤشر رت تليها  %92.2" موافق"وقد جاءت فيه نسبة ا يبني بـ ،من املؤشرا

ي" مث تأيت نسبة ا يبني بـ  %4.7بـ " غري موافق"نسبة ا يبني بـ  وعليه بأن التكامل هو توع من ، %3.1" ال أدر
ن ي احلاجة والفقراء واملساكني من أبناء  وهو قيمة تنبع من حمبة اخلري ،التضامن والتعاو للناس أمجعني خاصة منهم ذو

والتكافل قيمة تدعمها الصدقات والزكوات اليت يقدمها املسلمون إلخوا م وهي قيمة تدخل أيضا يف حب  ،ا تمع
تماعي هو والتكامل االج )) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ((  وعبادة اهللا مصداقا لقول النيب

ن نستدل عليه يف عدة آيات من السور القرآنية كقول احلق تعاىل q#) :نوع من أنواع التعاو ßJ ÅÁ tG ôã $#ur È@ö7 pt¿2 «!$# 

$Yèã ÏJ y_ üwur (#q è%§ç xÿs? 4 (#rãç ä. øå$#ur |MyJ ÷èÏR «!$# öN ä3 øã n=tæ øåÎ) ÷LäêZä. [ä !#yâôã r& y# ©9r' sù tû÷ü t/ öN ä3 Î/q è=è% Läêóst7 ô¹ r' sù ÿ¾Ïm ÏFuK ÷èÏZÎ/ 

$ZRºuq ÷z Î) ÷LäêZä. ur 4ín? tã $xÿx© ;o tç øÿãm z̀ ÏiB Íë$̈Z9$# N ä. xãs)Rr' sù $pk÷]ÏiB 3 y7Ï9ºxãx. ßûÎiü t6 ãÉ ª!$# öN ä3 s9 ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷/ ä3 ª=yès9 tbrßâtG öksE 

ÇÊÉÌÈ  
، حدن والناس الذين يعيشون يف كنف قانو وعظيمة حتمل معىن التساند والتضامن بني ا ،كما يعد قيمة كبرية  2

ت b¨ :وهذا مصداقا لقوله تعاىل و جيمعهم نفس املصري يف جمتمع واحد و أمة واحدة حدةمو  عادا Î) ÿ¾Ín Éã» yd öN ä3 çF̈Bé& 

Zp ¨Bé& Zo yâÏmºur O$tRr&ur öN à6 ö/ uë Âcrßâç7 ôã $$sù ÇÒËÈ3، ت ا ألفراد عينة  إلحصائية فإن النسب اإلحصائيةوحسب املؤشرا

ن الواقع االجتماعي لعامة الناس  إال ،ون العبارةالدراسة يرجح وإن كان أغلبهم من فئات بسيطة ،إال أ م يعتربون أ
التضامن تقليدا ورثوه من أسرهم ، عندما يكلفون من طرفهم بنقل بعض املساعدات وإن كانت بسيطة إىل اجلريان و 

تاجني منهم بأقل شيء ممكن، مما يرسخ احملتاجني وتدعم هذه القيمة  املدرسة القرآنية بطلبها من التالميذ مساعدة احمل
ي  2.87هذه القيمة لدى هذه الفئة  من مرتادي الكتاتيب، وهدا ما يبينه املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار وباحنرا

0.04.  

  
                                                             

 .125سورة النحل اآلية  - 1
 . 103سورة آل عمران، آية  2
 . 92سورة األنبياء، آية  3
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   :االبتسامة -

 رتبة ثالثاستنا واملالواردة يف استمارة البحث ملوضوع درا 30الذي استخلصناه من العبارة   -االبتسامة  -يف مؤشر     
ب اللياقة حيث جاءت فيه نسبة أفراد العينة الذين أجابوا بـ  ت الفرضية الثالثة يف بعد آدا " موافق"من بني مؤشرا

ي" تليها نسبة ا يبني بـ  93.8% وانطالقا من هذه املعطيات  %3.1بنفس النسبة " غري موافق"و ا يبني بـ " ال أدر
فراد عينة الدراسة للموافقة على العبارة، وبالنظر إىل االبتسامة اليت تدل على طيبة النفس اإلحصائية، يتضح ترجيح أ

وهي إشارة ميز  ا اهللا  ،وهو دليل يرتجم مدى تأصيل األخوة بني الناس و انسجامهم وتفامههم ،وإبداء احلب لآلخرين
هما اختلفت أجناسهم وألوا م وعقائدهم م،البشر عن باقي املخلوقات لتضفي على العالقات بينهم رونقا ومجاال

النفس والتسامح والرقة يف املعاملة  ءوأوطا م، كما أن االبتسامة توضح عمق احملبة وإسعاد اآلخرين وكرم وسخا
وتالميذ املدارس القرآنية ممن أمضوا شوطا ال بأس به يف هذه املؤسسات الرتبوية يربطون حمبة الناس مبحبة اهللا،  ،والشعور

ي هلا أجروي ن االبتسامة يف وجه اآلخرين صدقة أ مثوبة،  و دركون فحوى ما ورد عن النيب عليه الصالة والسالم يف أ
ن متالزمانفا ق واالبتسامة أمرا سلوك وإشارة يبديها الوجه ناجتة عن تفاعل هرموين ) االبتسامة(وهي  حلب الصاد

، كما أن التالميذ افظ على مسات الوجه الشبابيةأ ا حت ، كما ا يتم ترييض عضالت الوجه وخالياه ،حسب العلماء
يف هذه املرحلة مييلون إىل االبتسامة وإذ كانت يف هذه الفرتة تقرتن بالضحك ، إال أن املدرسة القرآنية من أهم مهامها 

امللل عن  ضبط هذه التصرفات ، والرتكيز على قيمة االبتسامة كسلوك إجيايب ، يؤلف بني قلوب املتعلمني ويدفع
النفوس ويقوي الروابط ،فاتصاف معلم القرآن  ذه القيمة جيعل اإلقبال على املدرسة القرآنية  يزداد ، ألن التالميذ يف 
هذه املرحلة أكثر ميال للمعلم بشوش الوجه املبتسم ، فمنه يتلقون العلم ويقبلون عليه بصدور رحبة ، وهذا ما جيعل 

ت تأثري قوي وت ي  2.90يثبت ذلك املتوسط احلسايب املقدر بـ * موافق * وجه حنو هذه القيمة ذا ف معيار وباحنرا
  .  0.02يقدربــ

ب اللياقة من  -    ت القيم اجلمالية وعرب بعد آدا ل البياين اإلحصائي ألهم أبعاد ومؤشرا ومما سبق يتضح من اجلدو
) التجمل، التكافل واالبتسامة(و ) بة واحلوارالنظام، النظافة، احمل(خالل مؤشراته السبع واليت أخذ منها كل من 

وانطالقا من املتوسط احلسايب العام هلذا  قوي،متوسطات حسابية كبرية تدل على ترسخ هذه القيم اجلمالية وبتأثري 
ي  2.86ملقدر بـالبعد ا ف معيار وهو بذلك يبدي ،هذا البعد حنو موافق وبتأثري قوي  توجهتؤكد على  0.03باحنرا
  .القيم اجلماليةاليت تؤيد وجود  دور للمدرسة القرآنية يف مع الفرضية الثالثة جتاوبا 
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ب األكل -    :أد

ب األكل اليت أخذناها كمؤشر للجملة رقم      ن عبارة أد ت  عاشرامن استمارة البحث ورتبت  31إ ضمن املؤشرا
مث  %14.1" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %79.7" غري موافق"العشر للفرضية الثالثة قد جاءت فيها نسبة ا يبني بـ 

ي"تأيت نسبة ا يبني بـ  ، من خالل هذه املؤشرات اإلحصائية يبدو واضحا أن أفراد عينة الدراسة %6.2" ال أدر
ب األكل ال يقتصر على غسل اليدين فقط ن أد ب األكل  ،يعرفون أ وإمنا هناك أمور أخرى حث عليها اإلسالم يف أد

يا غالم سم اهللا «  :على قول وفعل خري حامل الرساالت سيدنا حممد عليه الصالة والسالم منها قوله والشرب جاءت
 ، وقوله أيضا أدبين ريب فأحسن تأدييب، فلقد كان اجليل الذي أشرف على تربيته هذا النيب1»وكل بيمينك وكل مما يليك

وهو ما درج على  ،واألخروية نيويةخمتلف ا االت الد اآلن أفضل التعاليم يف ظاهرة فريدة، وبفضله أوصل املسلمني
 :تعلمه وأخذ منه أبناء الكتاتيب وامللتزمني باحللقات القرآنية، ولقد تشربوا أهم هذه القيم من كثري اآليات كقوله تعاىل 

* ûÓÍ_t6» tÉ tPyä#uä (#räãè{ ö/ ä3 tG t̂ É Îó yâZÏã Èe@ä. 7âÉfó¡ tB (#q è=à2ur (#q ç/ uéõ°$#ur üwur (#þq èùÎéô£ è@ 4 ¼ çm̄RÎ) üw è=ÏtäÜ tûü ÏùÎéô£ ßJ ø9$# 

ÇÌÊÈ   
ب األكل  2 ن من آدا مد يلي الفرد من الطعام واحل مما ،األكل وأ الشرب،البسملة قبل  منهاوعرب ما ورد يتضح أ

ن يفرغ من األكل أو نبوة وهذه القيم كلها مل يتعلمها املسلمون قبل عصر ال ،، وعدم اإلسراف والتبذيرالشرب بعد أ
ل اهلدي الرباين  ،والفتية والصبية وإن كانوا حديثي السن إال أ م يتعلمون  ما يوافق آداب دينهم بالتقليد أحيانا ،ونزو

لذا فإن الطرق اليت تنشئهم  على هذه  لتأمل من خالل اآليات القرءانية،والتدبر وا ،والنصح واإلرشاد أحيانا أخرى
ب األكل متعددة تزكيها ب كآدا كما يزداد متسكهم  ا ملا يقابل   ،فطنتهم ومتثلهم هلا مما يرسخ هذه القيم لديهم اآلدا

ب عند اهللا فهذا البعد الروحي ال ميكن  ،املكافئني يعطي احلسنة بعشر من أمثاهلاأكرم ألن اهللا  ،ذلك من األجر والثوا
على اجلمع بني  ةكوين شخصيتهم القائمالظواهر االجتماعية لدى املسلمني بسبب ت هذه إمهاله، إننا تعرضنا لتحليل

ن تقدمه كتفسري للمتوسط احلسايب املقدر بـ  ،فوائد الدارين الدنيا واآلخرة ي  2.65وما ما ميكن أ ف معيار باحنرا
ن أفراد العينة ممن يلإىل ، وعلى ضوء ما جاء سالفا يشري 0.03 ن يف شخصية هذا النيب أمجل تأ زمون بالكتاب جيدو
ن ،الصفات ل كيف ال وهو الذي أخرج أسالفهم من   ،أوامره من الواجبات ونواهيه من احملرمات ويعدو الرعيل  األو

واالجتماعي إىل نور اإلميان واملعرفة ومسو  ،واألخالقي ،والعقائدي ،التصحر الفكري للصحابة والعرب من ظلمات

                                                             
 . 37كتاب الرتبية اإلسالمية، السنة األوىل ابتدائي، ص  1
 . 31سورة األعراف، آية  2
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ت وكرم اخللق uq :مصداقا لقوله تعاىل ،اخللق ومساحة الذا èd ìÏ% ©!$# y] yèt/ íÎû z̀ ¿ Íhã ÏiBW{ $# Zwq ßôuë öN åk÷]ÏiB (#q è=÷FtÉ öN Íköé n=tã 

¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN Íké Ïj. tì ãÉ ur ãN ßgßJ Ïk= yèãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# sp yJ õ3 Ïtø:$#ur b Î) ur (#q çR% x. Ï̀B ã@ö6 s% íÅ"s9 9@» n=|Ê &ûü Î7 ïB ÇËÈ1 .  

  : حسن التصرف-

ت خامسا واردة باستمارة حبثنا واملرتب ال 32الذي أخذناه من العبارة  –حسن التصرف  - يعترب مؤشر   من بني املؤشرا
ت البعد الثاين بعد توظيف القيم  العشر للفرضية الثالثة اخلاصة بالقيم اجلمالية باجتاه قوي حنو موافق وهو أحد مؤشرا

ي" تليها نسبة ا يبني بـ  %90.6" غري موافق"واآلداب العامة حيث جاءت فيه نسبة ا يبني بـ  " موافق" و " ال أدر
لدى مجيع البشر من أصحاب   بتواجد اإلنسانية متواجدة لكليهما، وعليه فإن هذه القيمة %4.7نفس النسبة 

وما قول  ،ة و  فوا قلو م وعقوهلم حنو األخالق الفاضلةيلبالقيم األص تسمو أنفسهم كانتأين   ،الديانات السماوية
واألخالق لدى  ،إال داللة على تواجد هذه القيم ،–متم مكارم األخالق إمنا بعثت أل –النيب عليه الصالة والسالم 

حىت بعث اهللا الديانة اإلسالمية على يد نبيها الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم، فأصبحت له  ،األمم السالفة قبله
 ،جىن مثاره من التزم  اوهو ما  ،بعث للقيم واألخالق،و املساجد واملدارس القرآنية والكتاتيب ومنابر إشعاع للعلم 

ئل حسن التصرف لديهم هو كما هو احلال عند عينتنا ملوضوع الدراسة، حيث أنه من دال  ،و ل من عطائها
والصرب على شدة معلمهم وتعنيفه هلم  ،واحلر ،يتهم  ذه احللقات القرآنية ودأ م على احلضور إليها يف أيام الربداستمرار 

ن كان هذا األمر له خل ، ن   ،فية دعم من أوليائهم خاصة يف الفرتة األوىل قبل تعودهم وترسخ املواظبة لديهموإ كما أ
ت كالصالة والتدبر فيما قاله عز م آياته وحتليهم يوجل من عظ من دالئل حسن تصرفهم صربهم على أداء العبادا
باجتاه موافق وتأثري قوي  2.85ـ باإلميان ورضاهم عن ر م وهذا األمر يؤكد على حتقيقه املتوسط احلسايب املقدر ب

ي  ف معيار   .قريب من حمور التشتت 0.03وباحنرا

   :االهتمام -

 بعد منة يفالواردة باستمارة حبث موضوع دراستنا حيث أخذت مرتبة ثا 33كلمة االهتمام اعتربناها مؤشر للعبارة     
ب العامة باجتاه موا ل البياين املوضح للتوزيع اإلحصائي  وهو ما يبدو ،وبتأثري قوي فقتوظيف القيم واآلدا جليا يف اجلدو

ألهم أبعاد ومؤشرات القيم اجلمالية، إن قيمة االهتمام اليت نتجت عليها هي ردة أفعال عناصر العينة من حفظة القرآن 
ن القصص ام الشواهد من اآليات والسور اليت حتوي الكثري مأمخاصة  ،حول املواقف اليت يصادفو ا باملدرسة القرآنية

                                                             
  . 2سورة اجلمعة، آية  1
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ت تنفعل أمام الوقائع ،اليت تأسر النفوس ث ،وجتعل الذا ن عليها مر الكرام ،اليت تثري الوعي واالنتباه ،واألحدا  ،فال ميرو
ي ن االسرتسال معهم مع  ،يكتفون حبفظها رمسا دون إمعان الفكر والذهن يف حيثيا ا ال أ أو االستماع إىل زمالئهم دو

بالكتاب، لذا جند من مرادفات االهتمام اليت يكتسبها تلميذ املدرسة القرآنية قيمة  إمهال اهلدف األمسى لتواجدهم
احلكمة ضالة املؤمن  (( :الفطنة واالتعاظ، وتفعيل الذكاء ألخذ احلكمة واالستفادة منها لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ى احلديث الرتمذي ))ق  ا ما وجدها فهو أح فحيث دارس القرآنية من يستمد العربة ممن واللبيب من تالميذ امل ،رو
مة جند احلضور اليومي يف األوقات املخولة هلؤالء التالميذ مع يدون تضييع ما بني يديه، ومن مؤشرات هذه الق ،حوله

وعدم التدافع على حافة  ،احلرص على إحضار ما استلزم من وسائل للكتابة والقراءة كاألقالم واأللواح والصلصال
التحاقهم باملدرسة القرآنية، وأيضا الحظنا هذا االهتمام أثناء استجوابنا هلم من جدية اإلصغاء والتأين يف  الطرقات أثناء

مأل االستمارة واالستفسار عن كل مجلة مل تلق استئناسهم وفهمهم، كل هذه الدالئل توحي بتواجد قيمة االهتمام 
ي با 2.82لديهم وهذا ما أكده املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار   . 0.03حنرا

ت هي على      ب العامة الذي حوى ثالث مؤشرا وعليه فإن القيم اجلمالية يف بعدها الثاين بعد توظيف القيم واآلدا
ب األكل ( التوايل  كان هلا اجتاه قوي حنو موافق وذلك ما ميكن ترمجته للمتوسط ) حسن التصرف واالهتمام ،أد

ف  2.78احلسايب املقدر بـ  ي باحنرا ، وهذه املعطيات داللة على ترسخ هذه القيم لدى أفراد عينة الدراسة 0.03معيار
  . ملوضوع حبثنا
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ل رقم     الثالثة  يوضح حوصلة املعطيات اإلحصائية ألبعاد الفرضية   :)17(الجدو

 األبعاد المتغير
ت  مؤشرا
ت  العبارا

المتوسطات 
 الحسابية

المتوسط 
الخاص 
 باألبعاد

ات االنحراف
  المعيارية

 

ف  انحرا
األبعاد 
ت  للعبارا

 الترتيب تجاهاال

  ـ 3ـ 
القيم 
 الجمالية

ب اللياقة  آدا

 2.90 النظام

2.86 

0.02 

 1 موافق 0.03

 0.03 2.71 النظافة
 0.02 2.93 التجمل
 0.03 2.81 المحبة
 0.04 2.87 الحوار
 0.04 2.90 التكافل
 0.02 2.90 مةاالبتسا

توظيف القيم 
ب  واآلدا
 العامة

ب  أد
 األكل

2.65 

2.78 

0.03 

حسن  2  موافق 0.03
 التصرف

2.85 0.09 

 0.09 2.82 االهتمام

 2.82 المتوسط الحسابي الكلي

ف  االنحرا
ي  المعيار
 الكلي

 موافق 0.03

   العام االتجاه
  

ل رقم   وانطالقا من املتوسط احلسايب العام ألبعاد  الثالثة  خالصة لتحليل الفرضيةكيتضح   )17(ومن خالل اجلدو
ت الفرضية الثالثة واملقدر بـ  ي  2.82ومؤشرا ف معيار ت  0.03باحنرا وبعد الدراسة والتحليل وتوافق اإلحصاءا

ن ل، ميكن اوالنسب والنتائج اليت ترجح يف جمملها توجيه الفرضية حنو ا ال موافق وبتأثري قوي لمدرسة القرآنية لقول أ
دور يف تنمية القيم اجلمالية لدى التالميذ املواظبني على احللقات القرآنية، وهو أمر يلقى الكثري من صدف التحقق ألن 

ت اجلمال ، مما يتماشى الطفل يف هذه املرحلة العمرية يكون شديد التأثر بعامله اخلارجي الذي حيوي الكثري من مؤشرا
لذا يبقى نوع التأثري حسب  ،وحماولة ترمجته يف سلوكاته اليومية ،واالمتثال له ،دود دوما لتقليد اجلديداملشمع طبيعة 

ن مصدر تأثرهم هو أمسى م ،مصدر التأثري  ا نزل من كالم على أفضل اخللق نبيهومن حظ أبناء املدارس القرآنية أ
ن الكرمي وما حو  ،ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم  . ت السنة احملمدية من قول وعملوهو القرآ
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  :للمدرسة القرءانية دور يف تنمية القيم الوطنية للتلميذ:  الفرضية الرابعة/ 4

ل    :ميثل توزيع عينة الدراسة وفقا ألبعاد القيم الوطنية) 18(الجدو

ي  موافق العبارات  رقم العبارة   ال أدر
 

غیر 
  موافق

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  هاالتجا  المعیاري

  6  موافق  0.01  2.92 60 3  1 التكرار الحریة  1
%  1.6  4.7  93.8  

 قول الحق  2
 

  9  موافق  0.02  2.46 42 10  12 التكرار
%  18.8  15.6  65.6  

  10  موافق  0.01  2.28 40 2  22 التكرار تقبل األخر  3
%  34.4  3.1  62.5  

 2   موافق  0.04  2.96 1 0  63 التكرار حب الشهداء  4
%  98.4  0  1.6  

 التضامن 5
  8   موافق  0.02  2.84 4 2  58 التكرار

%  90.6  3.1  6.3  

  3   موافق  0.04 2.95 1 1  62 التكرار األمن 6
%  96.8  1.6  1.6  

 5   موافق  0.04  2.93 1 2  61 التكرار إتقان العمل 7
%  95.3  3.1  1.6  

8 
المحافظة 
  على المحیط

 63  0  1 التكرار
  1  موافق  0.03 2.97

%  1.6  0  98.4  

9 
المحافظة 
ن  على الوط

  2 2  60 التكرار
  7   موافق 0.04 2.90

% 93.8  3.1  3.1  

10 
االنتماء 

ن   للوط
 1  2  61 التكرار

  4  موافق 0.04 2.93
%  95.3  3.1  1.6  

      2.81 المتوسط الحسابي الكلي
   0.03 الكلياالنحراف المعیاري 

 موافق  االتجاه الكلي
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  : تحليل الفرضية الرابعة

ل رقم      ت تبني مدى )  18(تشري البيانات املسجلة على اجلدو واخلاص بتحليل أبعاد الفرضية الرابعة إىل مؤشرا
سيم هذا املفهوم األخري إىل حيث أمكن لنا تق ،القيم الوطنيةيف تنمية صدق هذه الفرضية املتعلقة بدور املدرسة القرآنية 

ت على التوايل  ،بعدين أوهلما بعد للقيم الوطنية اإلنسانية احلرية، قول احلق، تقبل اآلخر، حب ( وضمناه سبع مؤشرا
ت ،) التضامن، األمن، إتقان العمل الشهداء، احملافظة على احمليط، ( مث بعد القيم املتعلقة بالبيئة وضمناه ثالث مؤشرا
  ). ى الوطن، االنتماء للوطناحملافظة عل

ل   بعد القيم الوطنية واإلنسانية: تحليل البعد األو

  :الحرية  -

غري " من استمارة البحث حيث كانت فيها نسبة ا يبني بـ   34من العبارة الواردة يف الرقم استخلصنا مؤشر احلرية     
  مث تليها نسبة ا يبني بـ %4.7" يال أدر " وهي نسبة عالية تليها نسبة ا يبني بـ  %93.8" موافق

وهذا  ،انطالقا من املفهوم العام للحرية والذي يعين احرتام خصوصية اآلخرين وعدم اإلضرار  م %1.6" موافق"  
األمر يعد سرا وضعه اهللا يف خلقه ليخترب مدى صربهم ولريى كيف هي تصرفا م حيال ما خلق وحيال بعضهم 

ق الفردية بني الناسوهو أمر أيضا فرضت ،البعض وعلى ضوء ما ذهب إليه أفراد عينة الدراسة إىل ترجيح وجوب ،ه الفرو
زداد تأكدا منه بعد ، وهو أمر نإعطاء الفرصة لآلخرين يف التعبري عن آرائهم دليل على ترسخ هذه القيمة لديهم

ن وشا بعض عن وجود ية التالميذ بعضهم المالحظتنا النسجام التالميذ داخل الكتاب وعدم وجود التنافر بينهم كما أ
ن خلق ذميم ينكره اإلسالماخلالفات وتبليغها لل ن حيد من انتشار هذه الظاهرة ألن اهلجرا ن  ،معلم القرآ وال حيبذه كما أ

ن والسنة على احرتام خصوصية اآلخرين ن كل حرية مهما اتسعت  ،اإلسالم يريب الناشئة يف خمتلف مصادره من القرآ وأ
ب التحاور واإلنصات  نوضوابطهلا حدود  وهذا السلوك يعد من حسن اخللق لدى املسلمني وهو يدخل أيضا يف أد

حىت يتبني للسامع الصحيح من القول أو خطئه فيقبله أو ينصرف عنه، وتلميذ املدرسة القرآنية يتذوق معىن احلرية أثناء 
حر داخل هذه املؤسسة الدينية ما مل خيل سالمة النظام املعاملة اليت يتلقاها مع اآلخرين من أقرانه يف الكتاب، فهو 

العام هلا، حيث يتمكن من الشعور بأنه مستقل بذاته وشخصيته كإنسان قادرا على التصرف يف أموره بدءا من التفكري 
عليه إحقاق احلق  الفرد داخل الكتاب ال تعين سكوته على املنكر بل ا إىل التعبري واملناقشة والتدبري، واحلرية اليت يتمتع 

وإمخاد الباطل من القول أو الفعل، وكل هذه املؤشرات الدالة على احلرية واحرتام اآلخر يستدل عليها عناصر الكتاب 
ن املعاملة اليومية باحللقة القرآنية، وهذا كما  ذلك ضف إىل ،من املواقف املختلفة باآليات القرآنية أثناء مدارسة القرآ
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ن نلتمس هذه ا حيث تتحرر النفس من االنقياد إىل ،ادته حق العبادة ن اإلميان باهللا واالنقياد له وعبحلرية مميكن أ
ت اليت تتصادم  ت وامللذا وهو أمر ينظم عاطفة  ،تشرئب إليه من مسو كمايل ومتتع روحاين جبوار اهللا وتتجه إىل ماالشهوا

ما يسبق على أنفس هؤالء  اتعد أمسى أنواع احلرية، وهاذوفكر هذا املسلم امللتزم بفكره وجسمه وروحه لطاعة اهللا اليت 
ي قريب من مركز التشتت  2.92بدليل املتوسط احلسايب املقدر بـ  ،امللتزمني باملدارس القرآنية ف معيار   0.01باحنرا

ت سادسةيعكس مدى قوة االجتاه حنو املوافقة برتبة    .من أصل عشر مؤشرا

   :الحق -

اءت إجابات أفراد العينة على النحو من استمارة البحث ج 35اه من العبارة استخلصني والذ يف مؤشر قول احلق 
ال "  بـ مث تليها نسبة ا يبني %18.8" موافق"  بـ تليها نسبة ا يبني %65.6نسبتهم " غري موافق"  بـ ا يبني: اآليت
ي ن عناصر حبث %15.6" أدر نا من تالميذ املدارس القرآنية يرجحون وانطالقا من هذه املعطيات اإلحصائية يتضح أ

وهي من قيم العدالة يف ا تمع وقول  ،وهذه القيمة النبيلة من أمسى القيم لدى املسلمني ،قول احلق يف شىت املواقف
ويف  ،وبوتقة من الفتنة يف الدنيا ومعصية تدخل النار يف اآلخرة ،احلق مناف لقول الزور الذي يعد من أكرب الكبائر

شهادة الحق هي قول الحقيقة بال خوف الفرد و ال تحريف ألن الحقيقة هي وحدها  :مي قال أحد احلكماءالقد
أيضا الكلمة الطيبة صدقة وشهادة احلق من معانيها الصراحة  صلى اهللا عليه و سلم عن النيب د، ومما ور التي تدوم

تعرض له تالميذ املدارس القرآنية يف شىت املواقف والصدق يف القول والفعل أي تطابق الفعل مع القول، وهذا اخللق ي

¼ßä :واآليات القرآنية داخل الكتاب كقوله تعاىل ãr#yâ» tÉ $̄RÎ) y7» oY ù=yèy_ Zp xÿã Î=yz íÎû ÇÚöëF{ $# Läl÷n$$sù tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9$# 

Èd, ptø:$$Î/ üwur ÆìÎ7 ®K s? 3ìuq ygø9$# y7̄=ÅÒ ãäsù t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 4 ¨b Î) tûï Ï% ©!$# tbq ù=ÅÒ tÉ t̀ã È@ã Î6 yô «!$# öN ßgs9 Ò>#xãtã 7âÉ Ïâx© 

$yJ Î/ (#q Ý¡ nS tPöq tÉ É>$|¡ Ïtø:$# ÇËÏÈ1.  

öcq :وأيضا قوله تعاىل  ãè» £J yô É> Éãs3 ù=Ï9 tbqè=» û2r& ÏMósè¡=Ï9 4 b Î*sù  x8râä !$y_ N ä3 ÷n$$sù öN æh uZ÷è t/ ÷rr& óÚÍè ôã r& 

öN åk÷]tã ( b Î) ur óÚÌç ÷èè? óO ßg÷Y tã ǹ=sù x8rïéÛØoÑ $\«øã x© ( ÷b Î) ur |MôJ s3 ym N ä3 ÷n$$sù N æh uZ÷è t/ ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ 4 ¨b Î) ©!$# è=ÏtäÜ 

tûü ÏÜÅ¡ ø)ßJ ø9$# ÇÍËÈ  
2.  

                                                             
 . 26سورة ص ، آية  1
 . 42سورة املائدة، آية  2
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ف إىل الطاغوت وابتعاد عن الطريق امل ستقيم وجادة احلق وهو أمر واعترب عزوجل امليل إىل عدم قول احلق ميل واحنرا

ن يف قوله تعاىلأيضا ت öN :طلع به هذه الفئة من حفظة القرآ s9r& tç s? ín<Î) öúï Ï% ©!$# tbq ßJ ãã ÷ì tÉ öN ßḡRr& (#q ãY tB#uä !$yJ Î/ tAÌìRé& 

y7øã s9Î) !$tBur tAÌìRé& Ï̀B y7Î=ö6 s% tbrßâÉ Ìç ãÉ b r& (#þq ßJ x.$yÛtFtÉ ín<Î) ÏNq äó» ©Ü9$# ôâs%ur (#ÿrâêÉDé& b r& (#rãç àÿõ3 tÉ ¾Ïm Î/ ßâÉ Ìç ãÉ ur 

ß`» sÜøã ¤±9$# b r& öN ßḡ=ÅÒ ãÉ Kx» n=|Ê #Yâã Ïèt/ ÇÏÉÈ1  ن وتنشئهم على قيم  حلمةين يف وهذه الشواهد القرآنية كلها تز القرآ

داخل املدرسة القرآنية أو  ود على العالقات االجتماعية سواءاسلبيات تعمن والعدالة وجتنب قول الزور ملا له  الصدق

b¨ * :خارجها ويدرك أيضا أفراد عينتنا قول احلق واإلنصاف والعدل يف قوله تعاىل  Î) ©!$# ãç ãBù' tÉ ÉAôâyèø9$$Î/ Ç`» |¡ ômM}$#ur 

Çõ !$tGÉ Î) ur ìÏå 4Ü n1 öç à)ø9$# 4ësS ÷ZtÉ ur Ç t̀ã Ïä!$t± ósxÿø9$# Ìç x6Y ßJ ø9$#ur ÄÓøöt7 ø9$#ur 4 öN ä3 Ýà ÏètÉ öN à6 ¯=yès9 öcrãç ©. xãs? ÇÒÉÈ2 

ذه القيم من اإلميان وهو املطلب الدستور الرباين مل يرتك شاردة أو واردة إال أحصاها والقرآن الكرمي يعد االلتزام   هذاو 
الذي يسعى إىل بلوغه كل مسلم، وتوجه أفراد العينة يف هذا ا ال كان قوي االجتاه حنو موافق يؤكده املتوسط احلسايب 

ف  2.46املقدر بـ    . 0.02باحنرا

  :تقبل األخر -

راد العينة باجتاه قوي حنو موافق من استمارة البحث يرجح أف 36والذي تدل عليه العبارة  مؤشر تقبل اآلخر    
ويرتتب هذا املؤشر رابعا يف الفرضية الرابعة ويأخذ رتبة ثالثة يف بعد القيم الوطنية واإلنسانية،  لقد كانت نسبة ا يبني بـ 

ي"مث تليها نسبة ا يبني بـ  %34.4" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %62.5فيه " غري موافق"  القا انط %3.1" ال أدر
من هذه املعطيات اإلحصائية وبالنظر إىل قيمة تقبل اآلخر يف بعدها السوسيولوجي املتعدد األوجه من تسامح وإفشاء 

سة املدر  رفيق يفاآلخر الذي يعد الزميل داخل الكتاب وال ، هذامهما كانت ديانته أو عرقه أو لونه نسالم مع اآلخر 
ويف هذا جند أبناء الكتاب بعد تتبعنا هلم ومالحظتنا  ،أو نقابله أثناء املسريتعامل معه واجلار والصديق، بل هو كل من ن

ن الكثري مما ذكرنا من املعاملة احلسنة ويف احلديث ورد عن النيب عليه  هلم يف الشارع أثناء تعاملهم مع اآلخرين جيسدو
ن من أحبكم إلي و «  :الصالة والسالم يوم  منيأخالقا، وإن أبغضكم  سنكمأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاإ

ن والمتشدقون والمتفيقهون ت عليه صلى اهللا عليه وسلم أيضا ، ومن أشه3»القيامة الثرثارو « :ر األحاديث اليت ورد

                                                             
 . 60سورة النساء، آية  1
 ,90سورة النحل االية - 2
 . رواه الرتمذي 3
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والذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا أفال أدلكم على عمل إذا عملتموه 

yJ$ :ومن اآليات اليت حيفظها تالميذ املدرسة القرآنية قوله تعاىل .1»السالم بينكم ،تحاببتم أفشوا ¯RÎ) tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# 

×o uq ÷z Î) (#q ßsÎ=ô¹ r' sù tû÷ü t/ ö/ ä3 ÷É uq yz r& 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ÷/ ä3 ª=yès9 tbq çHxqöç è? ÇÊÉÈ2 وح يف ترسيخ معىن وهذه اآلية بالغة الوض

اعية واألخوة الصادقة اليت جتعل ا تمع متماسكا قويا هي حمبة اآلخرين خوة وتقبل اآلخر، فمن أهم القيم االجتماأل
 ،ين اإلسالمي عليهاكتاب حرص الدومؤاخا م، ومما جيعل هذه القيمة تلقى الكثري من القبول واالمتثال عند أبناء ال

املسلمني، كما أن من  لصدق اإلميان مما جعلها قيمة اجتماعية جليلة، وعظيمة يف نفوس االزم احيث اعتربها أمر 
وتشجع على التكافل واإليثار بني  ،وحتقن العداوة وتطفي احلسد ،فوائدها كو ا جتلب اخلري والسالم للمجتمع كله

وما يثبت ترسخ هذه القيمة لدى أفراد العينة اخلاصة ببحثنا هو املعطى اإلحصائي املتمثل يف املتوسط احلسايب  ،اجلميع
ي باحنرا 2.28املقدر بـ   .0.01ف معيار

   :حب الشهداء -

 %98.4" موافق"من استمارة البحث كانت فيه نسبة ا يبني بـ  37الذي ربطناه بالعبارة  مؤشر حب الشهداء    
ي"بينما كانت نسبة ا يبني بـ  %1.6" غري موافق"وهي أعلى نسبة تليها نسبة ا يبني بـ  وبالنظر  %0" ال أدر

ي بذي للمتوسط احلسايب ال ت الفرضية الرابعة الثاين لرتتيب ايعطيها  قوياملوافقة وبتأثري يوجه العبارة اجتاه الرأ يف مؤشرا
ي  2.96وهو مقدر بـ  ف معيار ن جتعلنا نقدم تفسرياعليه ميكن  ذه امل،و  0.04باحنرا يربز من خالله عدم  عطيات أ
تلف القيم االجتماعية اخللقية منها والدينية أل ا حتوي يف ن ارتبطت خمخري مع إجابة املبحوثني، ألنه وإاأل توافق املعطى

ن مثال والتسامح أو احلياء كما يدعمها االهتمام الكبري من خمتلف املؤسسات   ،نسقها العام أبعاد روحية وتعبدية كالتعاو
ذكر منها األسرة الذي يساعد على ترسخها وجتسيدها يف سلوك وأبناء املدارس القرآنية، ن ،والرتبوية ،االجتماعية

ألن هذه القيمة ترتبط  ،واملدرسة هذا األمر جتده يلقي نفس االهتمام يف الكثري من القيم الوطنية كحب الشهداء
ن املدرسة القرآنية يف نظامها البيداغوجي والرتبوي الذي يغلب عليه ناسبات وأحداث معينة خالل السنة،و رغم مب أ

ا يصادفه ةنيءاقر  هذه القيمة يف عدة مواقف دعم ، إال أنه يتمد حقه من االهتمام الطابع التقليدي ال يعطي هلذا البع

                                                             
  . متفق عليه 1
 . 10سورة احلجرات، آية  2
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ن ، و خاصة عندما يثين على مكانة الشهداء ويعتربهم ورثة اجلنة و منزلتهم مع األنبياء التالميذ خالل عملية حفظ القرآ

üwur ¨ûtù :و الرسل لقوله تعاىل  |¡ øtrB tûï Ï% ©!$# (#q è=ÏFè% íÎû È@ã Î6 yô «!$# $O?ºuq øBr& 4 ö@t/ íä !$uäômr& yâY Ïã óO ÎgÎn/ uë tbq è%yó öç ãÉ ÇÊÏÒÈ1 . 

  :التضامن-

من أصل  من استمارة البحث واخلامس 38أخذناه كداللة للعبارة الواردة يف الرتتيب رقم  آخر مؤشر عبارة التضامن    
ت للفرضية الراب القرآنية يف تنمية القيم الوطنية للتلميذ عة اليت تعكس فيما إذا كان هناك دور للمدرسة عشر مؤشرا

ال *تليها نسبة ا يبني بـ %6.3" غري موافق" تليها نسبة ا يبني بـ  %90.6" موافق"حيث كانت نسبة ا يبني بـ 
ي ت  %3.1*أدر ن الطابع الديين واالجتماعي الرتبوي الذي تتمتع به املدرسة القرآنية جيعل الكثري من مؤشرا وعليه إ
تالقي اليت تعىن بغرس هذه القيم لدى  مثال واملعامل كما هو احلال يف املدرسة الكشفية ،م الوطنية ال تبدوا واضحة امليزا

وهذا يرجع خلصوصية كل مؤسسة، كما أن  ،وتتضح مالحمها مثل التضامن يف محالت التشجري مثال وغريها ،الناشئة
ن داخل امل ت مثل التعاو درسة القرآنية، وهو كما سلفنا يعتمد على األبعاد الروحية والتعبدية هناك ما يقابل هذه املؤشرا

فقيمة التضامن تتجسد يف وهي متداولة باآليات القرآنية،  ،على فعلها يثيبو  تبطة باإلميان وحب اخلالق الذي يؤجراملر 
ن معلم املدرسة أفعال تالميذ املدارس القرآنية من خالل مساعدة بعضهم لبعض عند احلاجة، سواء طلب ذلك م

القرآنية ، أو باقرتاح ممن هم أكرب سنا يف الكتاب ، فيتسارعون إىل ذلك حسب استطاعتهم، وإن كانت هذه القيمة ال 
ختتلف بالنسبة إليهم عن مفهوم قيمة التعاون، وتنمو لديهم هذه القيمة، ويدركون مدلوال ا ومعانيها كلما ازدادوا يف 

ي  2.84ملتوسط احلسايب املقدر بـ يئا فشيئا، وهذا ما يثبته االنمو العقلي الذي يتطور ش ف معيار   . 0.02باحنرا

  :األمن -

ت فيها  39ناه من العبارة خلصالذي است يتضح من مؤشر األمن     الواردة باستمارة البحث ملوضوع دراستنا وقد ورد
ي"تليها نسبة ا يبني بـ  %96.8" موافق"نسبة ا يبني بـ  وانطالقا من هذه  ،لكليهما %1.6" غري موافق" و" ال أدر

ي  2.95املعطيات اإلحصائية وباملقارنة مع املتوسط احلسايب املقدر بـ  ف معيار الذي يؤكد ما ذهب إليه  0.04باحنرا
ت للفرضية ال الثالثةوبالرتبة " موافق" حنو  قوياملتوسط احلسايب وذلك باجتاه  دى ن أبرابعة وعليه إمن أصل عشر مؤشرا

ن " موافق"أفراد جمتمع البحث ترحيبهم للعبارة املذكورة بدليل النسبة املرتفعة لـ  جند عبارة األمن يتعرض هلا احلفظة للقرآ

«#É :  الكرمي يف آيات خمتلفة من السور كما هو احلال يف قوله تعاىل n=É \} C·÷É tç è% ÇÊÈ   öN ÎgÏÿ» s9¾Î) s' s#ômÍë Ïä !$tG Ïe±9$# 
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É# øã ¢Á9$#ur ÇËÈ   (#rßâç6 ÷èuã ù= sù ¡> uë #xã» yd ÏMøè t7 ø9$# ÇÌÈ   üî Ï% ©!$# O ßgyJ yèôÛ r& Ï̀iB 8íq ã_ N ßgoY tB#uä ur ô Ï̀iB ¤$öq yz 

ÇÍÈ1، ت جمموعة من احلاجات اليت  والقيم سليمة،الة على كثري من املعاين الرتبوية ولقد حوت هذه املنظوم أبرز

ق ومتحضر ر عي االستقرار والسبيل لبناء جمتمع اإلنسانية كاحلاجة إىل الطعام واألمن الذي هو من دوا كما يعد ،ا
واألمن قيمة ومعىن له العديد من األوجه، فهناك األمن  ،تنقرض وتتالشى ،األمن صمام احلياة عليه تقوم وبفقدانه 

ي ،واألمن الغذائي ،الفكري ى التعليمي واملتعلم بالكتاتيب حبكم حمدودية املستو  ،والسياسي وغريهم ،و األمن االقتصاد
ن الذي ال يزيد عن حفظ كتاب اهللا إال القليل من احلديث والفقه والسرية مما جيعله غري مؤهال إلعطاء ما  له وملعلم القرآ

إىل  يكفي من معلومات وشروحات حول ما حيتاجه املتعلم كما هو احلال ملصطلح األمن يف عموم معناه، ويرجع أيضا
ن سواه من العلوم الربنامج البيب عدم تفعيل األمر داغوجي الذي يويل االهتمام باجلانب التحفيظي والعقائدي واللغوي دو

ي دورا قرآنية املدرسة الو رغم ذلك فأن األخرى،    . مباشرا يف تنمية القيم الوطنيةغري تؤد

  : إتقان  العمل-

البحث حيث جاءت فيها نسبة الواردة باستمارة  40الذي استخلصناه من العبارة  يتبني من مؤشر إتقان العمل  
ي"وهي نسبة عالية ويليها نسبة الذين أجابوا بـ  %95.3" موافق"أفراد العينة الذين أجابوا بـ  وتليها  %3.1" ال أدر

ها اإلسالم يف خمتلف مصادره من عترب إتقان العمل قيمة مثينة يولي، وعليه ي%1.6" غري موافق"نسبة الذين أجابوا بـ 
ن والسنة أ ن اهللا يحب إذا عمل أحدكم « ونذكر يف هذا املقام قوله صلى اهللا عليه وسلم  ،كرب العناية واالهتمامالقرآ إ

ن يتقنه È@è%ur (#q :تعاىلوقوله » عمال أ è=yJ ôã $# ìuézç|¡ sù ª!$# ö/ ä3 n=uHxå ¼ ã& è!q ßôuëur tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$#ur ( öcrñäuéäIyôur 4ín<Î) 

ÉO Î=» tã É=øã tóø9$# Ío yâ» pk¤¶9$#ur / ä3 ã¥ Îm7t̂ ãã sù $yJ Î/ ÷LäêZä. tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÉÎÈ2 تدعوا بصراحة وحتث فهذه اآليات من اآليات اليت 

ن عمل اخلري الذي حيوي  ،ن عمل البشر سينظر  فيه من اهللا ورسوله واملؤمنونعلى العمل، وإ لذا تعلم تالميذ الكتاب أ
ن  واحلرص و ،واإلجادة ،يف طياته اإلتقان والثواب من بارئهم ور م جل وعال وهذا األمر يدفعهم هلم عظيم األجر أ

وهذه املنفعة اليت يرجون احلصول عليها من  نوإرضاء اخلالق ،وحيفزهم على املداومة  واملضي يف سبيل الكسب يف احلياة
ن ما هلذا األمر من بعد وطين يف ال ،وبعدهم الروحي والعقائدي مإتقان العمل تدخل يف قناعته ن يدرو ن أ نسق العام دو

وهذا ألسباب ذكرناها سابقا تتعلق باملعلم والربنامج البيداغوجي هلذا  ،ومن مثة األمة وللوطن ،ألداء الفرد على اجلماعة
ولكنهم يتعلمون  ظ على الوطنفاالنوع من التعليم، لذا ال جندهم يربطون أثناء تأديتهم ألعماهلم بني إتقان العمل واحل

                                                             
 . 4-1سورة قريش، اآليات  1
  105سورة التوبة، آية  2
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 2.93وهو ما ذهب إليه املتوسط احلسايب املقدر بـ يدركون ذلك كلما تطورت شخصيا م،ذلك بطريقة غري مباشرة و 
ي  ف معيار   .   0.04 باحنرا

ن ن     ل للفرضية الرابعة واملتمثل يف بعد القيم الوطنية واإلنسانيةوما ميكن أ ومؤشراته السبعة  ،قدمه كتحليل للبعد األو
ل ) اآلخر، حب الشهداء، التضامن، األمن وإتقان العملاحلرية، قول احلق، تقبل ( املتمثلة يف  نالحظ من خالل اجلدو

ت هذه البياين الذي يوضح التوزيع اإلحصائي ألهم أبعاد و مؤشرات القيم الوطنية، أن  متوسطا ا  من خاللاملؤشرا
د دينية وروحية، فقول احلق احلسابية والذي يرجع يف رأينا إىل كو ا مؤشرات لقيم وطنية حتمل يف طيا ا دالئل وأبعا

ت مدلول ديين وعقائدي وهي من أمساء اهللا احلسىن وهو ما  ،مثال داللة على العدل والعدل قيمة وطنية ولكنها أيضا ذا
حقه من خالل القيم الدينية و هو ما ذهب  بعد القيم الوطنية واإلنسانية، لتعطي تعمل على ترسيخه املدرسة القرآنية، 

ف عام  2.70قدر بـ امل حلسايبا املتوسط إليه   .  0.02باحنرا

  بعد القيم المتعلقة بالبيئة: تحليل البعد الثاني/ ب

   :المحافظة على المحيط-

من بني أوال من استمارة البحث واملرتبة  41احمليط الذي استخلصناه من العبارة الواردة يف الرقم يف مؤشر احملافظة على  
ت العشر للفرضية الراب " غري موافق"حيث كانت نسبة ا يبني على هذه العبارة بـ  ،عة باجتاه قوي حنو موافقاملؤشرا

ن تالميذ  % 1.6" موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  98.4% وعليه انطالقا من هذه املعطيات اإلحصائية نستطيع القول أ
اليت حتمل أكثر من معىن وبعد سوسيولوجي املدارس القرآنية املمثلون لعينة حبث الدراسة ملوضوعنا يرجحون هذه القيمة 

 ع بروح املسؤولية ملا حولنا، حيثوالتمت،بدءا من النظافة والرتتيب والتنظيم واجلمال والتنمية واحملافظة واالعتناء باحمليط 
ن الكرمي يستلهمون معاين هذه القيمة عرب خمتلف اآليات ن عناصر هذه الفئة ممن حيفظون القرآ لدالة ا القرآين جند أ

tB $oY$ :كقوله تعاىل  ،واحلاثة على التدبر فيما حييط بنا من خمتلف عناصر البيئة ø)n=yz ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur $tBur 

!$yJ ßgoY øät/ ûwÎ) Èd, ysø9$$Î/ 9@y_r&ur ëwK |¡ ïB 4 tûï Ï% ©!$#ur (#rãç xÿx. !$£J tã (#râëÉãRé& tbqàÊÌç ÷èãB ÇÌÈ1  وهي آية تشري إىل وحدة

حيث يوجب التأمل فيه والتدبر يف آياته ومن اآليات اليت حتوي  ،ذي هو من صنع اخلالق سبحانه وتعاىلالكون ال

uq :وحتث على االهتمام باحمليط كذلك جيدها تالميذ املدارس القرآنية يف قوله تعاىل èd ur ìÏ% ©!$# öN à6 n=yèy_  

                                                             
 . 3سورة األحقاف، آية  1
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 y# Í´̄» n=yz ÇÚöëF{ $# yìsùuëur öN ä3 üÒ ÷èt/ s-öq sù <Ù ÷èt/ ;M» y_uëyä öN ä. uq è=ö7 uäÏj9 íÎû !$tB ö/ ä38s?#uä 3 ¨b Î) y7/ uë ßìÉ Îé|  É>$s)Ïèø9$# 

¼ çm̄RÎ) ur Öëq àÿtós9 7LìÏm§ë ÇÊÏÎÈ1  ض وأودع يف ن اإلنسان أرسله اهللا إىل األر وهو ما يتعلم من خالله هؤالء احلفظة من أ

فيها فسادا بل حيمي البيئة فيها  يث ا وأن ال يعذمته أمانة االستخالف فيها مما حتم عليه املبادرة إىل احلفاظ على ثروا
ورونقا عرب تزيني احمليط فيها ومن اآليات اليت حتث على محاية واحملافظة على احمليط أيضا قوله  ،ويضفي عليها مجاال

N§ :تعاىل èO öN ä3» oY ù=yèy_ y# Í´ ¯» n=yz íÎû ÇÚöëF{ $# . Ï̀B öN Ïd Ïâ÷èt/ tç ÝàZoY Ï9 y# øãx. tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÍÈ2،  وهذه اآليات كلها دالئل

مسؤولية احلفاظ  ،على ما يستلهمه ويعيه املالزمون للحلقات القرآنية من وجوب حتمل اإلنسان واملسلم على اخلصوص
ته  وصيانته، وهذا سر من أسرار تواجد العقل لدى اسعلى األرض ومن خالهلا احمليط، واالسرتسال يف التفنن حلر 

ض ال يف تدمريها اإلنسان الذي بعثه اهللا فيه ن   ،فميزه عن باقي املخلوقات بالفطنة والذكاء ليساهم يف عمارة األر كما أ
ف اليت توجب احلفاظ ومحاية احمليط وهذا  ،وجل خالق هذا الكون تسبيح هللا عزفيه عبادة و كونه أمر   ،من أهم األهدا

ت ،ثناء محالت تنظيف احليالسلوك الذي حيمل يف ثناياه قيمة نبيلة يتعود عليه تالميذ الكتاتيب أ  ،وإبعاد القاذورا
رضى اهللا بن خالله مبا يقدمون، بل ويشعرهم م مقتنعنيواملشاركة يف تنظيف املساجد، يدفعهم هذا التصرف دفعا حثيثا 

ذا ما وموفور السعادة والرضي عن النفس أثناء القيام  ذا السلوك، وه إلميانونيل أجره ومغفرته وثوابه، متمتعني حبالوة ا
ن تقدمه كتربير أثبته املتوسط احلسايب هلذا املؤشر واملقدر بـ  ف معيار  2.97ميكن أ    .  0.03 يباحنرا

ت الفرضية  42والذي استوحيناه من العبارة رقم  :المحافظة على الوطن - من استمارة حبثنا ورتب سابعا يف مؤشرا
 %3.1" غري موافق"تليها نسبة ا يبني بـ  %93.8" موافق"ـ موافق جاءت فيه نسبة ا يبني ب قوي حنوالرابعة باجتاه 

ي"وهي مواتية لنسبة ا يبني بـ  ألفراد عينة الدراسة، يعترب احملافظة على الوطن وحبه من أهم مؤشرات  %3.1" ال أدر
 ،اإلحساس بالرضىالتكامل بالنسبة للمجتمع، وا تمع الذي يتمتع بدرجة عالية من التكامل يتوفر لدى أفراده غالبا 

ا ما يكون والء األفراد فيه ذا وحب الوطن إىل درجة التقديس والتضحية، أما ا تمع الذي يعاين من أزمة تكامل فغالب
حيث جند األفراد فيه  ،وهو ما يغلب على ا تمعات التقليدية و احملافظة يف الظروف العادية ،ة حملية ونزعة عشائريةصبغ

بينما يكون والؤهم للمجتمع األوسع ضعيفا  ، القبيلة أو اجلماعة الدينية أو البقعة اجلغرافية أحيانايتجهون إىل األسرة مث
والعطف  ،حيث يتشرب الصغري وينشأ على احملبة ،وتنمية حب الوطن واحملافظة عليه تبدأ كقيمة بدءا من األسرة

ابة يف نفسه مما جيعله  يثق ة شخصيته وخيلق الرتذلك على سالم ويستشعر األمان فيها ومن خالهلا، فينعكس ،واحلنان

                                                             
 . 165سورة األنعام، آية  1
 . 14 سورة يونس، آية 2
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أبعد حدودها يف سالمة العالقة اليت يرتمجها  ، ومتتد هذه الثقة إىلفيمن حوله ويستأمنهم على حياته ورفاهيته وحريته
جنبات  والسياسية بني ،فكلما شعر الفرد بالرفاهية واألمن يف مجيع أشكاله االقتصادية ،الرضى بني  احلاكم واحملكوم

ت الثقة من قبل األفراد   ،العدالة يف خمتلف املعامالت ، و استطعموربوع الوطن ت قوة هذه العالقة وتنامت مؤشرا ازداد
ومن يلونه كعربون  ،يميلون تلقائيا إىل نشأة أبنائهم على حب هذا الوطنفكلما استقر حاهلم وارتاحت أنفسهم 

ف باجلميل و موفور األمن والنعيم ال مما جيعلهم وجيعله أهال للتضحية والتقدير، فحب الوطن  ،يت نالوها منهلالعرتا
وإمنا هي أعمال ترتمجها سلوكا م اليومية اليت يستشفها من خالل ما يقبلون على تقدميه ،ليست عبارة يتغىن  ا األفراد 

ة العامة للوطن فاحلال ،ا تمع هذا شرائح منللبالد ولبعضهم البعض، ومبا أن تالميذ املدارس القرآنية هم جزء ال يتجزأ 
، و هذا و اآليات القرآنية اليت حتث على حب الوطن والوفاء له ،م السوريمن عظ تنعكس عليهم بالرغم على ما تلقوه

ن نقدمه كتربير ي 2.90املتوسط احلسايب املقدر بـ  ما ميكن أ ف معيار    .0.04وباحنرا

ت الفرضية الرابعة    رابعامن استمارة البحث حيث رتبت  43بارة وقد استمديناه من الع :االنتماء للوطن - يف مؤشرا
ي"  مث تأيت نسبة ا يبني بـ %95.3" موافق" فيه نسبة ا يبني بـ  تو قد جاء ، "موافق "القوي  حنو باجتاه  " ال أدر
ت و باملق% 1.6*غري موافق*تليها نسبة ا يبني بـ و 1.3% ارنة إىل ما جاء به املتوسط انطالقا من هذه اإلحصاءا

ي  2.93احلسايب املقدر بـ  ف معيار ن نقيس من خالله العبارة املذكورة  0.04باحنرا ن هذا املؤشر الذي حاولنا أ جند أ
حيث ربطنا من خالهلا احملافظة على الوسائل واملمتلكات داخل املدرسة القرآنية أو العمومية باحلفاظ على الوطن  ،آنفا

ن هناك وجود وعي لفئة احلفظة  ،رسوخ قيمة االنتماء للوطن، وبالنظر إىل املتوسط احلسايبقصد استكشاف  نالحظ أ
ن الكرمي ألن  ،وهو ما ميكن إرجاؤه إىل توفيقنا يف إيصال الفكرة لدى أفراد العينة،بوجود رابط بني هذين األمرين  ،للقرآ

أو يرتبط بالنظام  ،أو املدرسة القرآنية ال يرتبط بوالئهم للوطناحملافظة على ممتلكات املؤسسة الرتبوية سواءا العمومية 
تالميذ معا، حيث يثري هذا األمر الشعور السائد داخل هاته املؤسسة ومدى االلتزام به وبتطبيقه من طرف املشرفني وال

 النشأة االجتماعية اليتيضا يرتبط بعند اإلمهال للممتلكات أو ختريبها، وأ ،العقوبة واالزدراء باخلوف من التعرض إىل
ن نعزوه أيضا ونستطيع ، عليها هؤالء داخل أسرهم ومدى تشبثهم  ادرج  وشريك آخر  عامل وجود يف حتليلنا إىل أ

اليت جيب أن يتحلى  ا  الوطنية للسلوكات والقيم ااهتمام اليت تعطي ملدرسة العموميةيساهم فيه النظام العام ،هو ا
تركز املدرسة القرآنية اليت ب هذا األمر يدعم قيمة االنتماء إىل الوطن من الضبط االجتماعي، التالميذ كي حيققوا نوعا

ن الكرمي  على   .،مما جعل هذه األخرية حتافظ على قيمة االنتماء للوطنحفظ القرآ

ل اخلاص بالتوزيع اإلحصائي ألهم أبعاد  - ت القيم وكخالصة لبعد القيم املتعلقة بالبيئة يتبني من خالل اجلدو ومؤشرا
ن مؤشري  و  2.93بني  ما املقدر و متقاربا احسابيا واالنتماء للوطن ناال متوسط  -احملافظة على الوطن  - الوطنية أ
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باجتاه إجيايب  2.97بني، فيما نال مؤشر احملافظة على احمليط متوسط حسايب قوي قدره تساو ني م، باحنراف 2.90
ف    . 0.03وباحنرا

ينا ال يثبت الداللة الكافية على وجود دور للمدرسة القرآنية يف تنمية القيم الوطنية عامة لدى تالميذ وهذا األخري يف رأ
  يتعزز بشراكة املدرسة و تعبدي جعل هذا املؤشر، و إمنا متثلهم هلذه القيمة له بعد روحي ،الكتاتيب 

ن املتوسط احلسايب العام للبعد يقدر بـ ، عويرتف  ف باحن 2.93فيما جند أ  .وهو يضفي الداللة على ما أكدناه 0.04را
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ل رقم  ا   :يوضح حوصلة المعطيات اإلحصائية ألبعاد الفرضية الرابعة   :)19(لجدو

 األبعاد المتغير
مؤشرات 
 العبارات

المتوسطات 
 الحسابیة

المتوسط 
الخاص 
 باألبعاد

االنحرافات 
  المعیاریة

 

انحراف 
األبعاد 
 للعبارات

 الترتیب تجاهاال

  ـ 4ـ 

القیم 
 الوطنیة

قیم 
  وطنیة

 إنسانیة

 2.92 الحریة

2.70 

0.01 

 2  موافق 0.02

 0.02 2.46 قول الحق 

 0.01 2.28 تقبل اآلخر

 0.04 2.96 حب الشهداء

 0.02 2.84 التضامن

 0.04 2.95 األمن

 0.04 2.93 إتقان العمل

قیم 
تعلقة م

 بالبیئة

المحافظة 
على 
 المحیط

2.97 

2.93 

0.03 

المحافظة  1  موافق 0.04
ن  على الوط

2.90 0.04 

االنتماء 
ن  للوط

2.93 0.04 

 2.81 المتوسط الحسابي الكلي

االنحراف 
المعیاري 

 الكلي

0.03 
  موافق

   العام االتجاه
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  : محصلة التحليل للفرضية الرابعة

ل رقم و    ن نقدمه كتحليل للفرضية الرابعة من خالل بعديها املتمثلني يف بعد وما  )19(من خالل اجلدو  –ميكن أ
القيم الوطنية واإلنسانية ومؤشراته السبع والبعد الثاين بعد القيم املتعلقة بالبيئة و مؤشراته الثالثة ومن منطلق للمتوسط 

ف با 2.81احلسايب العام للفرضية واملقدر بـ  لتحقيق  *موافق* يبدو جليا تواجد هذا املتوسط يف ا ال ، 0.03حنرا
ت هذه أبعادها و  مل مؤشرات  قويالفرضية وبتأثري  لكو ا حسب ما رأينا ، أخذت هذا الطابع اإلجيايباملؤشرا

 من تأثري الطابع الديين تدخل يف املعاملة بني الفرد وحميطه اخلارجي واآلخر بالتحديد أي أدب املعامالت، أي هلا الكثري
مما جعل االجتاه العام ، مل معىن البيئة وحيمل معىن الكون وهي آيات دعى اهللا إىل التدبر والتأمل فيهااحمليط حيفمثال 

ي دورا واضحا يف  ن املدرسة القرآنية تؤد للفرضية يسري حنو التحقيق وهو أمر له أكثر من داللة سوسيولوجية أوالها أ
ن القيم الوطنية املشار إليها يف الفرضية الرابعة هي جزء من احلياة العامة للمجتمع ،الوطنية للتلميذ تنمية القيم  ثانيا أ

اإلسالمي واجللفاوي، وال ميكن أن نفصل القيمة الوطنية عن النظام اإلسالمي العام كفرع مستقل بذاته وحماولة حتليلها 
ن تأثريها داخل النسق القيمي العام ألن ا تمع املسلم له مميزاته اليت مستقلة خيليها  من بعدها الروحي الذي يضعف م

ن القيم اليت ال تستمد روحها من الدين  ،من بينها عدم الفصل بني احلياة الدنيوية والعقائدية الروحية واألخروية ي أ أ
  . اإلسالمي ال تتمتع بقوة التأثري داخل ا تمع
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  : ئج فرضيات الدراسةحوصلة عامة لنتا.رابعا 

ل رقم    )20(الجدو
  

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية 

 0.03 2.75 1الفرضية 

 0.02 2.70 2الفرضية

 0.03 2.82 3الفرضية

 0.03 2.81 4الفرضية

 2.77 المتوسط العام

ف العام  0.03 االنحرا
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 :االستنتاج العام للدراسة. خامسا

  :لبيانات العامةباص النتائج الخاصة استخال/ أ

ل الثمانية واليت قمنا  بالتعرض هلا خالل  حوصلة ونتائج البيانات العامة املتعلقة بأداة االستمارة  من خالل اجلداو
  :تفسرينا ملا ورد فيها من بيانات إحصائية توصلنا إىل

  :النتيجة األولى

ن أغلبية   زال لى أن ا تمع مبدينة اجللفة  ال ية الدراسة ذكور مما يدل عراد عينأفمن خالل متغري اجلنس تبني بوضوح أ
تثبته النسبة  جمتمعا حمافظ باملعىن املعروف ،أي جمتمع يقدم  تعليم الذكور على اإلناث يف املدارس القرآنية  وهو ما

  .إناث ٪22ذكور مقابل   78٪

  : النتيجة الثانية

ن غالبية التالميذ اد العينة حمل الدراسة، راسي ألفر من خالل متغري املستوى الد ت أ الحظنا من خالل  اإلحصاءا
ل   حيث   ن مبستويات  جيدة وهذا أيضا يبدو بوضوح من خالل اجلدو املزاولني للدراسة  باملدارس القرآنية  يتميزو

ن التعليم  القرآين  باملدرسة الق % 75كانت نسبة التالميذ ذو مستوى اجليد رآنية  له دور اجيايب  وهي داللة على أ
  .كبري وتأثري على مستويات املتمدرسني  والتحصيل الدراسي

ن توجيه األولياء ال بنائهم للمدارس القرآنية والكتاتيب ليست له عالقة مبستوى  :النتيجة الثالثة هم وإمنا ترجع ينتدو إ
ل  % 76.6لعوامل أخرى أكثر تأثريا وهذا ما دلت عليه نسبة اآلباء العاديني  لألمهات   %81.2 واملبينة يف اجلدو

  . العاديات يف التدين

  :االستنتاجات العامة الخاصة بفرضيات الدراسة / ب

ن  امل ي دورا هاما يف تنمية در من خالل مناقشة وحتليل النتائج ويف وضوء فرضيات الدراسة توصلنا اىل أ سة القرآنية تؤد
ن هذه ن فيما سبق حيث  أكد على أمهية الرتبية القرآنية  القيم اخللقية للتلميذ ويف واقع احلال أ احلقيقة  أثبتها ابن خلدو

ن تتخذ  من أول ن هذه الرتبية جيب أ ن أ يات و اليت أعدها  واعتربها  أصال لألعداد األخالقي للتعليم ويرى ابن خلدو
ن أصل التعليم حيث يقع عليه ماالرتبية الن ال م يف  الصغر اشد  رسوخا كما امللكات باعتبار  التعلي منحيصل  قرآ

ن  ت والسلوكيات  والقيم الفاضلة ليصبح اخللق طبيعة لدى الفرد  حيث يقول  أ ن بتكوين العادا اهتم ابن خلدو
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تنزل منزلة يف األحوال ،صار خلقا وملكة وعادة فالذي ألفه ،اإلنسان ابن عوائده ومألوفة ال بن طبيعته ومزاجه ((
ومبادئه   تربية ا تمع واحلفاظ على قيمهدارس القرآنية والكتاتيب تعد مؤسسات فاعلة يفوامل، 1))اجلبلة و الطبيعة 

حيث يتضح للعيان لكل منتقد  إ ا مازا لت  حتافظ على نفس النمط الذي سارت عليه يف  احلقب الزمنية السابقة 
  .من حيث الوسائل التعليمية كاأللواح اخلشبية 

ن اليت تؤثر مالمستها ومرآها يف النفس باإلضافة إىل االفرشة وبقاء نفس طريقة اجللوس للمعلم واملتعلم  واألقالم وكتب القرآ
ن  ت وحامل كتاب القرآ معا  وماطرا عليها من تغيري  ال يتعد أو يتجاوز بعض األمور الشكلية كاأللواح السحرية والسبورا

ن ن حيث يتم حفظ  أما طريقة التحفيظ فال يزال اخللف حيافظ عليها كما وجدها  عند إسالفهم من مشايخ وحفظة القرآ
ن كالثمن  يوميا من طرف التلميذ باملدرسة القرآنية وجييد استظهاره  معلمه او احد معاونيه من  علىما تيسر من القرآ

ف وهيئة جلوس يسودها الوقار واجلدية  العالمة ابن  ولقد أشاد. ثناء القراءة أاحلفظ وذلك وفق تالوة سليمة ملخارج احلرو
ن  ((: خلدون بالتأثري الذي حيدثه حفظ القرآن و آياته على  ذيب النفس وتقوية اإلميان بالقلوب وذلك يف قوله اعلم أ

تعليم القرآن للولدان ،شعار الدين أخذ به أهل امللة ودرجوا عليه يف  مجيع مسارهم ملا سبق فيه اىل القلوب من رسوخ 
لقرآن  وبعض متون األحاديث ،وصار القرآن  أصل التعليم يف الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا اإلميان وعقائده من آيات ا

ل للقلوب كاألساس للكلما   .2)) يبىن عليه منال ت ، وعلى األساس وأساليبه  يكون حبعده الن السابق األو
ن الطريقة التقليدية  واخلاصة بأهل املغرب ال على حاهلا يف اغلب الكتاتيب اليت قمنا تزال  وما ميكن أيضا اإلشارة إليه أ

بزيار ا وان كانت مناك بعض االجتهادات من بعض املعلمني يف تدعيم عملية احلفظ ببعض املتون والتفاسري إال أ ا  قليلة 
ن  وهو ن االق فأما أهل ((ما يوافق قول ابن خلدو ن فقط وأخذهم املغرب  فمذهبهم يف الولدا اء ثنأتصار على تعليم القرآ

لة القرآن فيه، ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم ، ال من حديث املدرسة بالرسم ومسائله واختالف مح
ن حيدق فيه أو ينقطع دونه   . )) وال من شعر وال من كالم العرب  إال أ

ن أوهلما متثل يف الفلسفة  ومن خالل دراستنا اطلعنا على أن الفلسفات الغربية احلديثة حول القيم األخالقية ، كان هل ا تيارا
الرباغماتية  اليت رأت أن  رغبات  الفرد فضائل يف حد ذا ا، وله  الفرصة يف ممارسة مايشاء منها ، والتيار الفلسفي  الثاين 

ع يرى يف اخللق  والفضيلة إبداع عقلي يهذب نفس  الفرد ، مما احدث  أزمة عند  هؤالء من املفكرين وعلماء االجتما 
وذلك يف حتديد  احلد األدىن من األخالق ، أل ا  أمر نسيب خيتلف  التعامل معه من دين اىل دين ومن جمتمع إىل آخر 

ت  والقناعات املتباينة بني الشعوب   .حسب املعتقدا

                                                             
ن لعبد الرمحان حممد بن خ - - 1   125ص. م1984. 5 ط. دار القلم ، بريوت  . المقدمة. دو
  .537، ص  نفس املرجع  - 2
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ن يرتك ((وايت  نويف هذا يرى جو  د مع احلد للفرد  حتديد مستوى األخالق اليت ميارسها ، فإذا تعارضت املصلحة الفر  أ
كون  عند تر ، ويرى وايت أن هذه الرتبية األخالقية  سفاألدىن لألخالق ،فللفرد أن يهبط باحلد األدىن  إىل درجة الص

ض  ن وأداء هؤالء جند الفرق واضح فبينما يدعو الغربيون إىل  ))1قطاع كبري من سكان األر ي ابن خلدو وباملقارنة بني رأ
واملصاحل والرغبات الشخصية ، اجته ابن خلدون إىل تثمني الضوابط األخالقية واعتربها ة ربط األخالق  باملنفعة الفردي

وام واملثقفني عن سر تأثري  التالميذ  يف تغري أخالقهم من  الع ل  الكثريالق أساس كل للمعامالت ، وقد يتساءاألخ
  .مبجرد حفظ القرآن وانضباطهم و ذيبهم 

ن  ف اخلطية اىل الكلمات اللفظية يف اخليال ومن الكلمات اللفظية يف  ((فأقول ما قال ابن خلدو الكتابة انتقال من احلرو
اىل املدلوالت  وهو معىن النظري  دلةما فيحل هلا ملكة االنتقال من األين اليت يف النفس والكون وذلك دائاملعا إىليف اخليال 

عقل  تكون زيادة عقل وحيصل به قوة فطنة وكيس يف من الت  بذلك ملكةكسب فيالعقلي الذي يكسب العلوم ا هولة 
  .))2االنتقال  األمور ملا تعودوه من ذلك

ف والكلمات املرسومة على للوح او الكتاب مث انتقاهلا اىل الصورة الذهنية كمعىن والعكس  فتكرار العملية بني الكتابة للحرو
لكة تزيد العقل تعقال وفطنة وذكاء وهدوء الطرح الذي قدمه أيضا حيدث هذا االنتقال السريع ملكة الدال واملدلول هذه امل

ب كثريا ما ن يقار   ∗MORTIMER Adlerذهب  إليه الرتبوي العاملي ابن خلدو

 one)):أكد ذلك يف مقاالته ومؤلفاته حول تطوير فن القراءة والكتابة وقوانني ذلك وأثارها على املتعلم منها قوله  وقد  

learns to write and Read only by  performing thèse acts .but Since Reading and 
Writing  are intellectuel arts  the habits must Be  formed under the discipline of rules 
of art. moereover  intellectuel habits Can not Be formed intelligently unles the rules 

themselves are understood ))3. 
  

بعد روحي وديين  باإلضافة له الكثري منها فالقيم األخالقية هي حمل اهتمام إنساين بالدرجة األوىل فإن وعلى ضوء ما قدم 
يف البحث يف ثنايا  لكثري منها ومن العلماء الذين أبدعوا وغاصوااىل القيم الدينية اليت حرص عليها اإلسالم  وعلى  ذيب ا

ن ليست  ((، نذكر سعيد البوطي حيث قال آيات الذكر احلكيم  ن املعاين يف القرآ تر جمإ  يدركها إال العقل و اعتبارية ال دا
ن تراها عيناه و رإمنا هي صورة حية مت ئ  ويلمسها احساسيا وتكاد أ ن  خبيال القار ن ليست تلك أ األلفاظ يف قراءة القرآ

                                                             
1 - john white the aims of education rout le dj eand pual . London.1982. p 80-86.   
نلعبد الرمحان حممد بن خ - 2  .429، مرجع سابق ، صدو
ويعد من ابرز الرتبويني الذين هلم اكرب األثر يف تطوير التعليم وإصالحه يف أمريكا   2000وتويف عام   1902ريكي موسوعي شهري  يف جمال تطوير التعليم  والفلسفة  ولد عام عامل أم - ∗

ه تتسم بالواقعية يف تناوله لقضايا إصالح التعليم ، عاملة يف حترير ومراجعة املوسوعة يف القرن العشرين ، اشتغل بتدريس يف أكثر من جامعة بأمريكا وعمل إداريا  ا ، اآلمر الذي جعل كتابات
  أزمة التعليم ، إصالح التعليم ،  انفتاح العقلية  األمريكية  ، كيف تتكلم وكيف تستمع ، كيف نقرا :الربيطانية الشهرية ألف عددا هائال من الكتب واملقاالت يف جمال تطوير التعليم منها 

  :encyclopedia 2006j Britannica student  mortimeradler  كتابا ، انظر ترمجته يف املوسوعة الربيطانية  على موقعها اإللكرتوين 
3 - mortimer j adler . the  crises in contemporary éducation The social frontière . february .1939 . vol .v. no . 42 pp . 140  
  

س الفصل  عرض وتحليل البيانات الميدانية                                                                        الساد



226 
 

ف اليت ال تدل على املعىن بل هي ينبوع يفيض بالصو  ن  ر واألحاسيس واحلرو هذه الدراسات أكدت على  1 ))األلوا
ن على نفسية قارئه وحافظه حيث يرتجم على سلوكياته وأخالقه هنا تظهر منظومة القيم   جيايباألثر اال الذي يرتكه القرآ

  .نيةاالجتماعية لديهم أكثر انضباطا وجدية بكل أطيافها  األخالقية والدينية والوجدانية اجلمالية وحىت الوط
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  االقتراحات والتوصيات 

بعد االطالع امليداين على واقع املدارس القرآنية وظروف التمدرس  ا ارتأينا إن خنرج ببعض االقرتاحات و التوصيات 

  :تدور حول احملاور اآلتية 

ن : أوال      : بالنسبة لمعلم القرآ

عريف ملعلم القران يراعى فيه باإلضافة إىل حفظه القرآن الكرمي ، متكينه من ضرورة الرفع من املستوى التكويين وامل  - أ

االطالع على بعض العلوم األخرى ، كعلم النفس الرتبوي وبعض العلوم احلديثة كاإلعالم اآليل ، وإجراء رسكلة 

 هلذه الفئة من املعلمني كلما سنحت الفرصة 

مي التسهيالت اإلدارية و البيداغوجية ، وهذا لتقدمي دفعة قوية تشجيع املدارس احلرة ،واملشرفني عليها لتقد   -  ب

الء والتزامهم بالتوجه العام للرتبية اإلسالمية املوحدة ؤ لنشر هذا النوع من التعليم ، ووضع آليات تضمن تقيد ه

 تمع املدين  ذا الوطن ، هذا األمر يرفع الكثري من احلمل وخيففه عن عاتق الدولة كما يفتح ا ال ملشاركة ا

 ويشعره بروح املسؤولية جتاه تربية النشأ وتنمية القيم االجتماعية لديه 

تامني حقوق املعلمني باملدارس احلرة والرفع من مستوى معيشتهم نظرا ملا يقدمه هؤالء من جهد يف تربية اجليل  -ج 

  .    ة يفوق يف كثري من األحيان ما يقدمه وينتجه املعلمني املوظفني لدى الدول

  :بالنسبة للبرنامج البيداغوجي بالمدرسة القرآنية  ثانيا

ضرورة االهتمام بإثراء املناهج املهتمة  ذا النوع من التعليم وتطويره ملسايرة احلداثة العلمية وإضفاء ما أمكن من  -

 .الدروس اليت تسهم يف غرس وتنمية القيم واألخالق الكرمية للتلميذ 
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  لوسائل البيداغوجية بالنسبة ل: ثالثا 

توفري ما أمكن من وسائل تربوية للمدارس احلرة واملعتمدة وجتهيزها وتشجيعها كو ا شريك فعال يف الرتبية والضبط 

ن الكرمي و االجتماعي   ة وهذا لتوقيتخاصة يف العطل الصيفي. فتح بعض األقسام باملدارس العمومية ملزاولة تعليم القرا

  يف تضليل أبناء املدارس حرفنينالفرصة أمام امل

 :  بالنسبة لألسرة: رابعا 

ن الكرمي باملدارس القرآن ية نظرا ملا ضرورة تنمية الشعور باملسؤولية آلباء التالميذ وحقهم على توجيه أبنائهم لتعلم القرا

 .من سلبيات الشارع وما يعود عليهم من  ذيب للقيم واألخالق  يعود عليهم من محاية
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 خاتمة

ن للمدرسة  دورا هاما يف تنشئة األجيال ،وحتفيظهم القرآن الكرمي ملا حيمله من  القرآنيةلقد تبني  من خالل دراستنا أ
قيم ، كما أن هلا الفضل يف بقاء مقومات الشخصية اجلزائرية على مر العصور، فلقد قامت بأدوار تربوية منذ العهد 

ل إىل عصرنا هذا     .اإلسالمي األو

ال أن التغريات اجلديدة اليت حدثت يف ا تمع اجلزائري على غرار ا تمعات العربية واإلسالمية و بسبب ما أحدثته إ  
العوملة من تأثري مباشر و غري مباشر عليها، أدى ذلك إىل تراجع هذا الدور الرتبوي ، و احنصاره يف حدود ضيقة 

ازدياد عدد املدارس اليت أصبحت تغطي حاجات ا تمع يف ،و  األطفالبسبب ظهور مؤسسات أخرى منافسة كرياض 
، يتضاءل شيئا فشيئا رغم أمهية هذه املؤسسات االجتماعية القرآنيةاستقبال التالميذ ، مما جعل اإلقبال على املدارس 

يف رأينا  إىل غياب  يف احملافظة على القيم اليت يبىن عليها ا تمع بناءا سليما ،حمافظا على هويته و انتمائه وهذا راجع
الوعي لدى األولياء حول أمهية هذه املدارس ،وكذا الرؤية الضيقة اليت أصبح ينظر لإلسالم من خالهلا ، ومن خالل 

والرجعية باسم الدين، والدين اإلسالمي    ةمحالت التشويه من طرف أعداء الدين بإلصاق كل املمارسات الالعقالني
  .برئ منها

ن إعادة االعتبار يتوجب من األولياء والقائمني عليها إحياء دورها الرتبوي و احملافظة عليها ،من  القرآنيةهلذه املدارس  إ
خالل نشرها وتشجيع فتحها يف خمتلف األحياء ،ليتمكن األبناء  من ارتيادها و احلرص على بقائها كإرث تارخيي 

ن وعلمهخيركم من تع((  وإسالمي مصداقا لقوله عليه الصالة و السالم  ، ففي تعلم القرآن كل الثوابت ))  لم القرآ
اليت تنمي شخصية املتعلمني و حتافظ عليهم من مغبات الرذيلة ،يف زمن يتعرض فيه ا تمع اإلسالمي  ةو القيم االجيابي

ب إىل  ألوىلاو التشتت، وليس لزاما علينا أن نعترب ذلك راجع إىل التغري يف حد ذاته، بل يرجع ذلك بالدرجة  لالضطرا
للحداثة، دون أن  القرآنيةعدم القدرة على التكيف وفقا ملتطلبات هذا التغيري، حيث ميكننا أن خنضع هذه املدارس 

نفقدها وظيفتها احلقيقية يف احلفاظ على األمة ومقوما ا اليت متكنها من مواجهة الواقع االجتماعي يف أي زمن و يف 
ي مكان   .   أ

  

  

 



230 
 

  ملخص الدراسة

و  سطر ا و ذلك يف نسق مفرداته و أجزائه اليت شكل اإلسالم منظومة معرفية متكاملة و شاملة جلميع األبعادي   

üx :مصداقا لقوله تعاىل،و ال الشك  ،ا التناقضسوت بناءها هندسة ربانية ال يشو  sùr& tbrãç / yâ tFtÉ tb#uä öç à)ø9$# 4 öq s9ur 

tb% x. ô Ï̀B ÏâZÏã Îéöçxî «!$# (#rßâỳ uq s9 ÏmäÏù $Zÿ» n=ÏF÷z $# #ZéçÏW ü2 ÇÑËÈ 
1
.  

ىمف ن ساو يف تفاضل ينسجم و مصلحة اإلنسان،كما انه وازن بني  ،بني القيم اإلسالمية ن أسرار هذا التنظيم الرباين أ
حاجات اإلنسان اجلسدية و حاجاته املعنوية ،كما وازن بني القيم املادية و القيم الروحية ، يف داللة واضحة على 

ار احلياة بعد املوت،هلذا فقد أوىل اإلسالم اهتماما كبريا و رعاية خاصة هلذا الكائن البشري بدءا من مرحلة استمر 
فهذه الرعاية ال تقتصر على النواحي العقلية و  ،الطفولة حيث تعد مرحلة أساسية يف بناء شخصية املواطن الصاحل

وفقا ملعايري تتناسب و ا تمع الذي يعيش فيه ، و دوافعه  اتهو إمنا لتنمية عواطفه و أخالقه و اجتاهفحسب ،اجلسدية 
مت إرساء قواعد هذا حممد عليه الصالة و السالم يب للناس و عرب احلب اخلالق بأنه خري امة أخرجت جمتمع و صفه
مث انبثقت  ،املسجد يسمى عرب منوذج تعليمي خاص،املسلمني أثره و يسرتسل إىل ذهنية و أخالق و قيم  النظام ليظهر

ن الكرمي و خمت لف العلوم و القيم اليت جاءت من خالله خمتلف الكتاتيب و املدارس اليت تقوم بتعليم و حتفيظ القرا
القرآنية يف تنمية القيم االجتماعية للتلميذ،يف عصر متيز  درسة دور امل :،و من هذا املنطلق كان لنا أن نتساءل عن فيه

عرب مدارسه يقوم بدور  ينهل ما زال التعليم القرآ:ىن آخر و مبع و مناهج التعليم،طرق  بالتسارع و احلداثة و اختالف
ن هذا النوع من التعليم يضرب بإطنابه يف أعماق التاريخ  وينمي فيه القيم االجتماعية  األخالقية للتلميذ رغم أ

  اإلسالمي و زمن النبوة بنفس الشكل و املنهج ؟

ل الذي طرحن   :ه اشتققنا أربعة أسئلة فرعية هياو من خالل التساؤ

  نية يف تنمية القيم اخللقية للتلميذ؟آما دور املدرسة القر / 1س

  نية يف تنمية القيم الدينية للتلميذ؟آما دور املدرسة القر / 2س

  نية يف تنمية القيم اجلمالية للتلميذ؟آما دور املدرسة القر / 3س

  م الوطنية للتلميذ؟نية يف تنمية القيآما دور املدرسة القر /  4س
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ولإلجابة على التساؤالت املطروحة يف هذه الدراسة قمنا بتبين املنهج الوصفي التحليلي، لتناسبيه و مالءمته مع الظاهرة 

املدروسة، وبعد تفريغ البيانات وتفسريها تفسريا موضوعيا أثبتت النتائج صدق الفرضيات املقرتحة يف هذه الدراسة، 

ن للم   .درسة القرآنية دور يف تنمية القيم االجتماعية للتلميذحيث تأكد لنا أ

ومن هذا املنطلق وجب االعتناء باملدرسة القرآنية، كو ا مؤسسة أصيلة  هلا دورها يف بناء ا تمع و احلفاظ على قيمه  

  .وهويته العربية اإلسالمية 
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 قائمة المراجع 

  :قائمة المراجع بالعربية/1
ن الكرمي/ 1   . القرآ

  :األحاديث النبوية الشريفة/ 2

. 1925، ص  4ج: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن / أ  
  ه1392النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، دار أحياء الرتاث  العريب ، بريوت ، / ب

  ، األحاديث النبوية الشريفة 1،ج  صحيح بن ماجه/ ج

  1، املكتبة  اإلسالمية ، ج العلما الحق على طلب العلمفضل ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ، / د

.2سنن الرتمذي كتاب الرب والصلة ،ج/  هـ  
  
  2383،صفة القيامة و الرقائق  و الورع عن رسول اهللا رقم احلديث  لترمذيا/  و

  :اجلريدة الرمسية /  3

  مارس 31هـ املوافق لـ 1431 ربيع الثاين عام 15، 21اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  العدد /  أ

  .م 1980افريل  19هـ املوافق لــ 1400مجاد الثانية  4املؤرخ يف  123 -80املرسوم رقم / ب

  أ
، وزارة الشؤون الدنية ، اجلزائر ،  التعليم القرآني الواقع و األفاقأعضاء مدرية اإلرشاد الديين و التعليم القرآين ، / 1

1993،  

  1968، دار املعارف ، القاهرة ،   التربية في اإلسالم ، دراسات في التربية،  أمحد فؤاد األهواين /2

ت في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد اهللا / 3 ، معهد البحوث و الدراسات العلمية ،اجلزائر  محاضرا
،1976. 
  م1996الصابوين  البيان يف علوم القران  ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ، / 4
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ن  –ل لـ مصطفى قاسم قارة نظر مقاأ /5 مؤسسة عمى سعيد غرداية وجتربتها يف التعليم القرآين رسالة املسجد :بعنوا
  2004نوفمرب 

ي/ 6 ب الدنيا و الدين املاورد   1993، حتقيق مصطفى السقا ، مكتبة الرتبية العريب  لدولة اخلليج ، الرياض ،  أد
  

ي /7 ن  4ات وغايات ومكاسب  ، رسالة املسجد ، العدد مقال حول ثورة نوفمرب ، مقدم التهامي جمور 2005جوا  
  

، دراسة مقارنة القيم التربوية الموجهة للطفل المصري من خالل الراديو و التلفزيون: أمحد عبد اهللا إمساعيل  /8  
 

ب الشرعية و المنح المعيةبن مفلح ،ا/ 9 ت (،مكتبة ابن تيمية ، القاهرة  األد 2ج) د  
 

ب األطفال و القيم التربوية: ان أمحد علي كعن/ 10 .،دهر الفكر دمشق أد  
 

، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية،  طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمعأمحد مصطفى خاطر ، / 11
.1997مصر   
ت(، مكتبة سفري الرياض  مرشد المعلمة: أمحد علي لنب / 12   ).د

، قربص  80وجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعية، جملة املسلم املعاصر، العددإبراهيم عبد الرمحن رجب ، منهج الت/ 13
  .م1996، 

،املنظمة العربية للرتمجة  ،ترجمة فايز الصباغ)مع مدخالت عربية (علم االجتماع:أنتوين غيدنز،كارين بريدسال/ 14
ت(،4،بريوت ،لبنان ،ط )د  

  
.،  2م ،ج1972مد الفقي ، دار الفكر العريب بريوت ، ، حتقيق ، حممد حا  مدارج السالكينبن القيم ، ا/ 15  

  
2006، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ،  مدخل المنهجية البحث االجتماعيامحد عيادة /  16 

 

 ت
يع ، تركي رابح الشيخ عبد احلميد ابن باديس فلسفة ، وجهوده يف الرتبية والتعليم ، الشركة الوطنية لنشر و التوز / 1

   1969اجلزائر ، السنة 
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  ح
  

، الرياض  فن التعليم عند بدر الدين إلى جماعة مكتبة التربية العربي لدولة الخليج: حسن إبراهيم عبد العال / 1
 ،1984.  

  2004حسن عبد احلميد أمحد رشوان  ، علم اجتماع التنظيم ، مؤسسة الشباب اجلامعي االسكندارية ، مصر  /2 

ن  1ط نهج البحث التربويمحسن منسي  /3   .م1999دار الكندي األرد

  ج

  
، دار الفكر ناشرون المفاهيم االجتماعية الدينية و األخالقية في الطفولة المبكرة نان عبد احلميد العنايب ، ج /1

ن  ،2005وموزعون عمان األرد  
 

  خ
  

  2،ط 2007لتوزيع ، عمان األردن ،خليل عبد الرمحن املعايطة ، علم النفس االجتماعي، دار الفكر للنشر و ا/ 1

  

  د

ن: دراز حممد عبد اهللا / 1   .1982السنة   تعبد الصبور شاهني مؤسسة الرسالة الكوي    دستور األخالق في القرآ

  ر
،  1مطبعة دار هومة اجلزائر ط تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشد زروايت ، / 1

2002 .  
  .2009البعد االجتماعي يف القران،خمرب علم اجتماع االتصال جامعة منتوري،قسنطينة،اجلزائر،  رشيد ميموين/ 2

  ز
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مركز اإلسكندرية للكتاب مصر زكرباء  عبد العزيز حممد ، التلفزيون والقيم االجتماعية للشباب و املراهقني ،  /1
2002.  

  ك
.2002عة املدرسية اجلزائر ، كتاب علوم الشريعة أول ثانوي جذع مشرتك ، ديوان املطبو /  1 

  
  .كتاب الرتبية اإلسالمية، السنة األوىل ابتدائي/ 2

  ل
 

 19911مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ، السنة) 1ط( سيكولوجية الجماعات والقيادة:لويس كامل مليكة / 
 

  م 
  

ن: حممد علي الصابوين  / 1   م 1981،  )2ط(،مكتبة الغزايل ، دمشق  التبيان في علوم  القرآ

ن: حممد سعيد رمضان البوطي /  2   م2000، 4،دار الفكر ، دمشق ، ط منهج الحضارة اإلنسانية في القرا

  . 1972، عامل الكتاب ، القاهرة ،  لتربية اإلسالمية ، وأصولها وتطورها  في البالد العربيةحممد مرسي ، ا/ 3

  2، ط 1985، عامل الكتب ، القاهرة ،  فةأصول التربية  الثقافة و الفلسحممد منري مرسي ، /   4

ن في التربيةحممد شديد ، /   5   م 1994، مؤسسة الرسالة  ، بريوت،  منهج القرأ

  .2007السنة) 2ط(،دار امليسرة للنشر و التوزيع عمان األردن  تعلم القيم وتعليمها: ماجد زكي اجلالد /   6

ن يف الرتبية مؤسسة ال/  7 ت سنةحممد شديد منهج القرأ   1994رسالة بريو

  1991حممد العريب ولد خليفة ، الثورة اجلزائرية معطيات وحتديات ،املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر /  8

نحممد علي الصابوين ، /  9   2، ط  1981، مكتبة الغزايل ، دمشق ، التبيان في علوم القرآ

  . 2006للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر  ، دار أسامة الجلفة تاريخ ومعاصرةحممد بلقاسم الشايب ، / 10

  1981، دمشق  2حممد علي الصابوين  يف البيان يف علوم القران مكتبة الغزايل ، ط / 11
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ن في التربيةحممد شديد / 12   ،1994، مؤسسة الرسالة ، بريوت لبنان  منهج القرا

   ، د ط،)ت.د ( 1، جمناهج التربية اإلسالميةحممد قطب، / 13

  .1977، الشركة التونسية للتوزيع، تونس نحو تربية مؤمنةحممد فاضل احلمايل،  /14

/ 2006، دار أسامة لطبع و النشر اجلزائر  الجلفة تاريخ و معاصرةالشايب،  محممد بلقاس/  15  
.53ص  2003دار املعرفة اجلامعية مصر  مناهج البحث العلميحممد بلقاسم املدخل اىل /  16 

املكتب اجلامعي  العلمي و التفكير النقدي في البحوث الخدمة االجتماعيةفؤاد النمر ، التفكري حممد صربي / 17
  2003ة ير احلديث اإلسكند

، ترمجة بوزيدي صحراوي و آخرون ، دار الفضة للنشر  منهج البحث في العلوم اإلنسانية: موريس أجنرس / 18
  2004)  د،ط(اجلزائر 

  2001لطيف خليفة ، علم النفس االجتماعي ، دار غريب القاهرة ، مصر معتز سيد عبداهللا وعبد ال/ 19

  

  ص
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، المدخل لعلم االجتماع اإلسالميصالح مصطفى الغوال، / 1

2000.  

)د،ن(،)د،ط(ئر ،، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابه  اجلزا علم االجتماع التربوي صالح الدين شروخ/ 2  
  
  

  ع
  

ن  4عبد القادر فيصل جملة رسالة املسجد ع / 1   ، 2005ماي جوا

  1980، دار القلم ، بريوت ، القراءات القرآنية ، تاريخ وتعريفعبد اهلادي الفضلى ،  /2

ن في دمشقعبد القادر ابن  حممد النعيمي ، /3 ت(، دار الكتب اجلديد  دور القرآ   ).د

  6هـ، ج1417، دار املسلم ، الرياضي ،  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي عبد الكرمي بكار ،/4
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، دار املسرية للنشر و التوزيع عمان ،  التربية االجتماعية و الدينية في رياض األطفالعبد القادر الشريف ، /5
ن    ، 2007)  1ط(األرد

  1992يت الكو  ةعبد اللطيف حممد خليفة ،ارتقاء القيم دراسة تقنية عامل املعرف/6

  .2009، عمان األردن ، 1علي اليماين فلسفة  القيم الرتبوية ، دار النشر والتوزيع ، ط  عبد الكرمي/7

ن /8   م1984. 5ط . دار القلم ، بريوت  .املقدمة . عبد الرمحان حممد بن خلدو

ت طدار ابن حزم لطباعة و النشر والتوزيع  كتابة البحث وتخطيط المخطوطعبد اهللا الكمايل /9   2001،  1بريو

  .1996عبد الرمحن ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ا لد الثاين ،مطبعة لبنان سنة /10

ئ تربويةعلي راشد /11   .1993، دار الفكر العربية ،  مفاهيم ومباد

ت التدريس في الحلقات القرآنيةعلي إبراهيم الزهراين /12 ربية ، دار بن عفان للنشر و التوزيع اململكة الع مهارا
  1، ط 1977،السعودية 

ت (، دار احلياة ، بريوت ،  المدرسة و التربيةعلي الشويكي، /13   ) 68ص / د

  هـ1391، النشأة  العامة للنشر ، و التوزيع ، طرابلس ، من أساس التربية اإلسالمية : عمر حممد الشيباين /14

  1992د م ج اجلزائر  2بحوث طمناهج البحث العلمي و طرق إعداد العمار بوحوش حممد ذنيبات /15

  

  

  ف
ط (دار مداين لطباعة والنشر  اجلزائر  قاموس مصطلحات علم االجتماعفاروق مداين ، / 1   2003) د

ت أقرا قسنطينة اجلزائر  في منهجية  البحث االجتماعيفريوز زرافة ، عبد الرزاق أمقران /2 ص  2007) 1ط(منشورا
86 . 

  

، دار وائل للنشر  3، طليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية اإلنسانية سافوزي غرايبية  و آخرون ، أ/3
ن    2002األرد
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  س 
ي / 1 ن:سيد أمحد طهطاو   ، 1996، دار الفكر العريب القاهرة  السنة القيم التربوية في قصص  القرآ
  
  .1995مسري إمساعيل علي ، فلسفات تربوية ، عامل املعرفة ، الكويت ،/ 2
  

  هـ
  

،  1ط. 2007، مطبعة الفنون البيانية اجللفة  منهجية البحث العلميسان هشام ح/  1 
  

  و
ن الدينيةر وزا/ 1   .،اجلزائر2009،افريل4.،ع)مقال حول التعليم القرآين يف الطور التمهيدي(رسالة املسجد ة الشؤو

ن الدينية و األوقاف / 2  م2004، نوفمرب  خاص جبائزة اجلزائر الدولية(( ع . رسالة املسجد: وزارة الشؤو

،الديوان الوطين للتعليم والتكوين ) تكني املعلمني السنة االوىل( -كتاب الرتبية وعلم النفس–وزارة الرتبية الوطنية   /3
  .2010عن بعد،اجلزائر 

  :باللغة األجنبية قائمة المراجع/2

1/  mortimer j adler . the  crises in contemporary éducation The social frontière      
      .  februarg .1939 . vol .v. no    

2/   john white the aims of education rout le dj eand pual . London.1982                   
  

  :المعاجم و القواميس/ 3
  ، دار لسان العرب بريوت 3، م  لسان العربابن منظور / 1

  من روائع حضارتنا ، :أنظر ) الكتب(مادة :معجم الوسيط / 2

  :المجالت/ 4

ت  جملة / 1   1973امليلي بن باديس عروبة اجلزائر بريو



240 
 

ل  15، م 3جريدة الشهاب ج/ 2   هـ1385ربيع األو

  

  

  :المواقع اإللكترونية/ 5

p09 www.kaheel7.com./1   
htt/menbres/ycoe fr /mohamed abd/fffffff-htm/2   

adlermortimer j Britannica student encyclopedia 2006 /3  

4/Egabat google.com/ljabat/ thread tid=2bdc1d224afa2e1c.  
  

   :الدراسات السابقة/ 6

رسالة ماجستري يف علم اجتماع الرتبية   دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة،سعيد علي احلسنية، / 1
ف  د   2005عمر معن خليل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  /إشرا

ن الكرمي يف تربية اإلنسان رؤية منظومية ، جملة جامعة  الشارقة للعلوم آنهج القر مل دراسة  ةمصطفى حممود حوا مد /2
  .2006، ،األردن،3العدد 3الشرعية و اإلنسانية ا لد 

رسالة ماجستري،  يف علم -الكشافة االسالمية امنوذجا - رحايل صليحة ،القيم االخالقية الدينية والسلوك املنضبط، /3
  .2007/2008لة  االجتماع الديين،املسي

بشريي زين العابدين ،النص الديين و الضبط االجتماعي ،رسالة ماجستري يف علم االجتماع الديين،جامعة / 4
   .2011غرداية،
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -بسكرة –جامعة محمد خیضر 

01لملحق رقم ا  

 كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

 قسم علم االجتماع 

 تخصص علم اجتمـــــاع التربیة

 

:استمارة مقابلة حول موضوع  

جتماعیة للتلمیذإلالمدرسة القرآنیة في تنمیة القیم دور ا  

-الجلفـــــــــــة بمدینةدراسة میدانیة  -  

 

:   لدكتوراإشراف                                                                 :  الطـــــــــــالبإعداد           
                                  

إبراھیمي الطاھر -                                                                       زیرق دحمان*               

 

تقدمونھا في ھذه االستمارة ھي من اجل  إكمال الجانب المیداني من البحث  إن المعلومات التي  :مالحظة
  .الذي نحن بصدد انجازه 

لذلك  نرجو منكم مألھا بدقة  وعنایة  حتى تكون لھا الفائدة المرجوة منھا ونعدكم بالسریة مع ما تقدمونھ لنا  
. من معلومات ولكم منا جزیل الشكر       

 

ــــةالسنـــــة الجامعیـــ  

م 2012ــ  م2011



 
 

  البیانات العامة 

  :معلومات عن التلمیذ

  :في الخانة المناسبة) x(المطلوب منك اإلجابة على األسئلة التالیة بوضع عالمة  -

 ذكر                       أنثى  :   الجنس  -

                   : السن   -

                      :المعدل الفصلي 

  عدد األحزاب التي تحفظھا من القرآن الكریم  -

 ربع القرآن  -

                 نصف القرآن  -

               أكثر من نصف القرآن  -

 معلومات عن األسرة :

متعلم                 غیر متعلم :            المستوى التعلیمي لألب  -        

متعلمة                غیر متعلمة      :     المستوى التعلیمي لألم   -        

متدین كثیرا                غیر متدین         عادي :       المستوى الدیني لألب   -        

متدینة كثیرا                غیر متدینة         عادي     :      المستوى الدیني لألم    -        

 معلومات عن المدرسة القرآنیة :

:ھل یتوفر كتابكم على -       

مكتبة  -       

مكان مخصص للوضوء  -       

مرحاض  -       

سبورة  -       



 
 

:ھل كتابكم؟-  

جزء من المسجد  -       

بعید عن المسجد  -       

ما ھي األنشطة التي تمارسونھا في الكتاب إضافة إلى حفظ القرآن ؟ -  

الرحالت   -       

ریاضیةالمنافسات ال -       

  المسابقات العلمیة   -             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
 

  عبارة مرة واحدة مقابل كل) x(ضع عالمة  -

1/2  

غیر   موافق  األسئلة  الرقم
  الأدري  موافق

        دائما الكتاب مواقیت أحترم  1
        الوالدین رضى أنال حتى الكتاب إلى بالحضور ألتزم  2
        متعب عمل ألنھ الكتاب نظافة في أصحابي أساعد أن أحب ال  3
        فقط الكبار على ولكن جبةوا المریض زیارة  4
        فقط یحترموني من أحترم  5
        الترفیھ أجل من الكتاب في األنبیاء قصص إلى أستمع  6
        بتعویضھ في ا لطریق أطالبھ وأضاعھ قلما يزمیل أعرت  7
        أعطي كتاب القرءان الى زمیلي كي یضعھ في الرف  8
        حاضرینحین ادخل الكتاب القي تحیة السالم على ال  9
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  بطاقة مقابلة

  02ملحق رقم 

الذين هلم عالقة باملدارس القرآنية اليت تتوىل  التالميذاخلاصة ب ومقارنة ببعض النتائج امليدانية من خالل حبثنا النظري
ن الكرمي ا يؤهلهم ليكونوا أفرادا صاحلني  تمعا م ، سلوكات توجه حياة االفراد مم مبا حتمله من قيم و ،حتفيظ القرآ

ن معنا يف اإلجابة عن األسئلة التالية   : لذلك نرجو منكم التعاو

ن التعليم القرآين يعد ضر :  1س ن أ   ملاذا؟ وكيف ؟ .ورة يف رأيكم للمجتمع هل ترو
  كيف ساهم التعليم القرآين يف ترسيخ القيم االجتماعية ؟ : 2س

  لدى ا تمع ؟  -لدى التلميذ؟ 
  هل هناك متابعة التالميذ املتمدرسني بالكتاب ؟ : 3س

 من ناحية التحصيل الدراسي ؟ / أ

 ؟ واألخالق من ناحية السلوك/ب

ن فقطءة التلقني واحلفظ للقر طريقيعتمد الكتاب : 4س   هل هذا كاف للحفاظ على املنظومة القيمية للمجتمع ؟ ، ا

ن : 5س ن الوقت الذي يقضيه املتعلم بالكتاب ، مقارنة بالوقت الذي يقضيه يف املدرسة ، كاف لرتسيخ أهل تعتقدو
  هذه القيم ؟ 

القرآنية بشكل منفرد بعد عرضنا ملوضوع كانت هذه أهم األسئلة اليت طرحناها على معلمي املدارس   :مالحظة 
  .الدراسة

  

  

  


