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 مهخص اندارصت

  عنوان الدراسة:

 .ثراء كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا بمفاىيم التربية االقتصاديةإ

 أىداف الدراسة: 

اإلسالميةلممرحمةتحديدقائمةمفاىيـالتربيةاالقتصاديةالتييجبأفتتضمنياكتبالتربية -
األساسيةالعميافيفمسطيف.

تكفرمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةدرجةالتعرؼعمى -
العميافيفمسطيف.

مفاىيـاالقتصادية.الإلثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابمقترحصكرتكضع -
كتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميافيدكلةفمسطيفلمعاـالدراسيعينة الدراسة:

ـ.َُِٕ–ـَُِٔ

قائمةمفاىيـالتربيةاالقتصادية،كبطاقةتحميؿالمحتكلأدوات الدراسة:

التحميمي.الباحثالمنيجالكصفيعتمدامنيج الدراسة:

المفاىيـنتائج الدراسة: فيقائمة االقتصادية التربية مفاىيـ (َُٕ)عدد ـيىامفمئةكسبعة
حصؿعميياالباحثمفاالطالععمىالدراساتالسابقةكاألدبالتربكمكتحميؿمحتكلكتب
بجزئييا محتكلالكتبالمقررة تحميؿ كانتنتيجة العميا. األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية

( كالثاني عمىٖٔاألكؿ االقتصادية التربية مفاىيـ تكزيع في تفاكتكاضح ىناؾ مفيكمان. )
مجاؿاالستثماركاالنفاؽ. فيبعضالكتبكخاصةن مفاىيـ كجكد كذلؾعدـ الكتبالمقررة.

بناءن العميا األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية كتب إلثراء الباحثصكرة ع نتائجكىضى عمى
الدراسة.

ياالباحثبعيفاالعتبارعندتطكيرالمناىجيلإقائمةالمفاىيـالتيتكصؿبخذألاالتوصيات:
الدراسيةكخاصةالتربيةاإلسالمية.

العمؿعمىتطكيرالمناىجالتعميميةالقائمةكضمافالتكزيعالعادؿلمفاىيـالتربيةاالقتصادية
فيضكءنتائجالدراسة.

 كالمناىجالتعميميةاألخرل.إجراءبحكثكدراساتمماثمةلممراحؿ
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Abstract 
Enriching High Elementary Stage Islamic Education Textbooks with Economic 

Education Concepts 

Study Aims: 

- To determine the list of economic education concepts that should be included in 

the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 

- To investigate the extent of the availability of economic education concepts in 

the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 

- To put forward a framework for enriching the high elementary stage Islamic 

education textbooks with economic education concepts. 

Study Sample: The high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine 

in the academic year 2016 - 2017. 

Study Tools: The list of economic education concepts and the content analysis card 

Study Methodology: The researcher used the analytical-descriptive approach. 

Study Findings: The number of economic education concepts in the list of concepts 

was (107) obtained by the researcher through reviewing the previous studies and 

educational literature and analyzing the content of the high elementary stage Islamic 

Education Textbooks. The result of analyzing the set textbooks with their two parts 

was (86) concepts. There was a clear discrepancy in the distribution of economic 

education concepts among the textbooks. There was an absence of some concepts in 

the textbooks, particularly those related to the fields of investment and expenditure. 

The researcher put forward a framework for enriching high elementary stage Islamic 

education textbooks in the light of the study findings. 

Study Recommendations:  

- Taking into consideration the list of concepts that the researcher devised when 

developing the school curricula, especially those of Islamic education. 

- Working on developing the existing curricula and ensuring the equitable 

distribution of the of economic education concepts in the light of the findings of 

the study. 

- Conducting similar research and studies on other school stages and curricula.  
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 دعاء

وال تغٌره  ،وال ٌصفه الواصفون ،وال تخالطه الظنون ،ٌا من ال تراه العٌون"
وعدد قطر  ،ومكاٌٌل البحار ،ٌعلم مثاقٌل الجبال ،وال ٌخشى الدوائر ،الحوادث
ال  ،وأشرق علٌه النهار ،وعدد ما أظلم علٌه اللٌل ،وعدد ورق األشجار ،األمطار

وال جبل ما فً  ،وال بحر ما فً قعره ،وال أرض أرضا   ،تواري منه سماء سماء  
  ."وخٌر أٌامً ٌوم ألقاك فٌه ،وخٌر عملً خواتمه ،وعره اجعل خٌر عمري آخره
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 ْاإِلهَدْاء  

إلىفمسطيفقمباألمةالنابض

إلىاألمةاإلسالميةالعظيمة

.أبيكأمينبراسحياتي.إلىأىمي.

.زكجتيكبناتيكأبنائي.إلىأسرتي.

اإلسالـ. ـى .تربيةنكجيالنقادرانعمىالتغييرً.إلىمفيحمؿىى

.عكدةنلممجًدالخالدً..الذمانتظرناه..إلىجيؿاألمؿ.

كاإلىاثابتيف ..نحكالقدسبكصمةنلمتحريرً.إلىالذيفقىضى

مؼالقضباًفظممان ..أبطاالنينتظركففجرالحريةً.الىمىفخى

عفذاتالبكصمةً إلىمىفيىنتظٍرعمىذاًتالدرًبلفينحرؼى

إلىالقدًسمشبكىةه... ...ألفبكصمةنالتشيري

إليكـجميعانأيىدمىذاالعمؿ

سائالناالقىبكؿ
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 شكٌر وتمديرٌ 

كعمىآلو الحمدربالعالميفكالصالةكالسالـعمىأشرؼاألنبياءكالمرسميفسيدنامحمَّدو
الديف،كبعد.. كصحبوكمفتبعيـبإحسافإلىيـك

فإنيأحمداتعالىعمىفضموكامتنانوحيثأتاحليإنجازىذاالعمؿبفضمو،فموالحمدكمو
أكالنكآخران،كلوالشكركمو.

شيكر ميبدعإنجاز،كلكٌؿ لكٌؿ . أىٍثقىؿي الٌشكًر إالمٌنةى عمىالمرًء مٌنةو أعبىاءي كىالثىقيمىٍتفيالكىزًف
نىجاحشيكركتىقدير،فجزيؿالٌشكرنييديكـ،كرٌبالعرشيىحميكـ.قصيدة،كلكٌؿمىقاـمقاؿ،كلكٌؿ

كادارييفكأكاديمييفكعامميفمنارة رئيسان اإلسالمية إلىجامعتيالجامعة بجزيؿالشكر أتقدـ
البحثكلك لكؿمفساىـفيإنجازىذا العمـكشعمةالبحثالتيالتنطفئكالشكرمكصكؿه

 أىخفاىاأككممةو أىبداىاكمفأٌمأبكابالثٌناءسندخؿ؟كبأٌمأبياتالقصيدنعٌبر؟فيكؿبدعكةو
لمسةمفجكدكـكأكفّْكـلمميكٌرماتأسطُّر،كنتـكسحابةمعطاءةسقتالبحثفأثمر.أخصىنا
ارشادان البحث طريؽ زمني الى مف المشرفيف األفاضؿ التربية ركاد المضيئة الكككبة بالذكر

كاألساتذةالدكاترة كتكرمحمدشحادةزقكتكدكتكرمحمكدمحمدالرنتيسيكتكجييانكنصيحةند
شاركني كمف ـي. أىعظى لي رةه مىٍفخى نيا كا  أسمائيـ بيف ييٍنقىشاسمي بأف شىريٍفتي الذيف المناقشيف
ما الدىر سنكف تمحكىا ال القمبنقكشان في نقشكا أىميكأحبتيكأصدقاء عرسالتخرجمف

أمالنأفأ حييتي ،كلكأىٌننيأيكتيتي كالتٌقديًركاالحتراـً ككفقدأكفيت.رسالةنأبعثيامميئةنبالحبّْ
بعدىالقكًؿإاٌلميقٌصرانكميعترفانبالعجًز. الٌنطًؽفيالنَّظـكالنَّثًرلىمىاكنتي بىحرى بالغةوكأىفنيتي   كؿَّ

كامفكراءالقصد

 الباحث                                                                  

 أحمد حسن السيد ابو دراز
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 انعبو نهدراصت : اإلطبرانفصم األول

 مقدمة الدراسة:
لألناـكالصالةكالسالـ الحمدالذمأعزباإلسالـكأنعـباإليمافكأخرجناخيرأيمةو
عمىحبيبالحؽكصفكةالخمؽكالنبيالخاتـمحمدبفعبدارحمةالمعالميفكعمىألو

الديف. كصحبوكمفتبعيـإلىيـك
متعمـفيجكانبحياتومحدثةنتعنىالتربيةببناءالشخصيةبجكانبياالمتعددةلترقىبال

ثكرةن جديدوبذلؾ كؿ تكاكب كيانو العمميةفي االبتكارات ظؿ في متغيرات مف حكلو فيما
التسارعالغيرمتناهو تنشطالعمميةالتربكيةبمككناتياكالتكنكلكجيةالتيالتكادتقؼ،كفيىذا

لتنتج المجتمع؛ كحاجات الحياة متطمبات كفؽ حكليا بما يسعمرتبطةن الذم الصالح ىالفرد
لمحياةمجتيدانلييسيـفيبناءحياةراقيةيسعدفيياالجميع.

التربيةفيأساسيامجمكعةمفالمناشطاإلنسانيةااليجابيةكالراقيةكاليادفةكالمتجددة"
مستمر،بينياكبيفكالمتكاصمةمعمتغيراتالحياةكتطكرىا،فييعمميةتفاعؿكتجاكبكعطاءو

ذاجمدتأكتكقفتالتربيةأكتخمفتأكابتعدتاإل يطرأمفمستجداتعمانسافكمفحكلو،كا 
فإنياسكؼتفقدعامالحيكيامفعكامؿبقائياكتطكرىاكتفاعميامعمتطمباتاإلنسافكحاجاتو
المتجددةمعدائرةالتقدـالتيالتتكقؼعفالدكراف.كنحفاليكـنعيشزمفالقفزاتالمتتابعة

الجانبالتربكمالتعميميالذمكمختمؼاالتجاىاتكالكاسعةفيجميعالجكانب كفيمقدمتيا
تعطيوالدكؿالمتقدمةكاألمـالمتحضرةقدرانكبيرانمفالعنايةكالرعايةاليقؼعندحد،كالسبؽ
الداخمي كيانيا عمى ينعكس التعميمي التربكم الجانب في الدكؿ ىذه مف أم تحققو الذم

.(ِصـ،َِْ")الحميد،كتفاعالنكتقدمانالخارجينماءنك
"فالتربيةكالتعميـىماالصرحافاألساسيافلالستثمارالحقيقيلإلنساف،كبيماتيٍعمىر

حركتيا،كمفخالليمايضعاإلنسافتصكراتولمنظكمتوالشاممةكالمتكاممةاألرضكتستقيـ

 ).ُّصـ،ََِِ)عبدالرازؽ،حياتو"لحركةحياتوالمتعددةاألطراؼلبناء
كالمنيجالدراسيفكؽىذاكموىكالمؤسسةالمنكطبوترجمةالفمسفةالتربكيةإلىأساليب"

جراءاتتأخذطريقياليسإلىالمدرسةفقطبؿإلىحجرةالدراسة.كالمالحظأفتطكر تدريسكا 
معتطكرمفيكـا لتربيةمتأثرانفيذلؾبعكامؿعدةمنيا:مفيكـالمنيجقدسارجنبانإلىجنبو

الفمسفةالسائدةفيالمجتمع،الحاجاتالقكميةكاالجتماعيةكاالقتصاديةلممجتمع،التقدـالعممي
تعميموكتعممو.كتمؾ كالصناعي،المفاىيـكالنظرياتالنفسيةالمتعمقةبطبيعةاإلنسافكأساليب
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ياعفبعضو نياتتفاعؿمعانتفاعالنعضكيانمستمرانبحيثإًبؿالعكامؿالتعمؿمنفصالنبعضي
فيسائرالعكامؿ (.ِٗـ،صََِِ)محمكد،"إذاتغيرأحدىاأثرى

تشيدالحضارة التربيةىدفياالرئيسبناءالفردالصالحلدينوكمجتمعوككطنوكمفثـى
كتسيرمعكؿ التياليخبكضياؤىاكالينطفئسراجياكىذايتطمبأفتكاكبالتربيةكؿجديدو

بالكتيرةذاتياالتيتسيربياثكرةالمعرفةكالتكنكلكجياتحقيقانلذلؾالبدمف كتجديدو إحداثتطكرو
الفرصة المتعمـ بإعطاء كذلؾ بالعمؿ، المرتبط التعميـ خالؿ مف المتعمـ سمكؾ في تغييرو
تعمؿعمى ميمةه مؤسسةه فالمدرسة كخارجيا، المدرسة داخؿ كبرامجى متنكعةو أنشطةو لممارسة

الؿإعدادالمتعمـكبناءشخصيتوبجكانبياكافةليتكافؽمعذاتوكمجتمعومتمسكانبدينومفخ
كالقدرات المكاىب تنمية في تسيـ كأنشطةو كخبراتو معارؼى مف تقدمو كما الدراسية المناىج
كصقمياإذقدتعدالمناىجمفأبرزمككناتالنظاـالتربكمألممجتمع،فالمنيجكتعريؼىك

.(َِـ،صَُِِ"خطةهتزكدالطالببمجمكعةومفالفرصالتعميميةالثرية")شحاتو،
ؿىذاالتعريؼبيفطياتوعمىالمركنةفيالخطةالالتقيدكاالنقيادبؿاالنفتاحقديشم

الكتابالدراسيكطرؽكأساليبالتدريسكالمنيجالمفتكحالذميسمح كاإلرشادكيشتمؿضمنان
فحسببؿباإلضافة مجردةو كمعمكماتو بالتعمـالذاتيكغيره،فالمناىجالدراسيةالتيعدمعارؼى

مفخالؿلذلؾى محددةو يسيركفؽمنظكمةو الفرد تجعؿ كميكؿه كاتجاىاته كخبراته يسمكؾه
فالمنيجالمدرسيليسالمقررالدراسيفقطبؿ مبادئكمفاىيـتعنىالمناىجبتزكيدالفردبيا
تحت أكجميعالخبراتالتييمركفبيا التالميذ بيا يشمؿجميعأنكاعالنشاطاتالتييقكـ

كافذلؾداخؿأبنيةالمدرسةأـخارجياكقدتعدمناىجإشراؼالمد منياسكاءن رسةكبتكجيوو
عدادالشخصية التربيةاإلسالميةأسمكبانمتميزانفيبناءاألجياؿفيي"عمميةهتيدؼإلىبناءكا 
المسممةإعدادانكامالنمفجميعالنكاحيفيجميعمراحؿنمكىالمحياةالدنياكاآلخرةفيضكء

اإلسالـالحنيؼ")اشتيكةكرزؽ، ـ،َُُِالمبادئكالقيـكاألحكاـكطرؽالتربيةالتيجاءبيا
.(ِِص

كالمفيكـالذمأكردهحمسفيكتابوطرائؽتدريسالتربيةاإلسالميةنقالنعفالشافعي
ككالكثيرمفيكتابسرالختـاذيقكؿ"التربيةاإلسالميةىيتنشئةالفردعمىاإليمافبا

كحدانيتوتنشئةنتبمغأقصىماتسمحبوإمكاناتوكطاقاتوحتىيصبحفيالدنياقادرانعمىفعؿ
( برضىاكثكابو" فياآلخرة افيأرضوكجديران حمس،الخيرلنفسوكأليمتوكعمىخالفة

كؼكلعؿمفلطائؼىذهالتعريفاتكغيرىاأفعمميةالتنشئةمنكطةهبالظر(ِٕصـ،ََُِ
إذتعيش الحياتيةالتييعيشياالفردكتحيطبوكىيبطبيعةالحاؿمتغيرةهالتستقرعمىحاؿو
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المجتمعاتعصرالتقدـالعمميكالتقنيفيظؿاالنفتاحالحضارمكالعكلمةكالثكرةالمعمكماتية
ةالمختصةالتيأثرتفيمظاىرالحياةاالجتماعيةكالفكريةمادفعالجياتالتربكيةكالتعميمي

يتطمبأف مما  كالتقنية التطكراتالعممية التعميميكمكاكبة النظاـ إصالح أجؿ لمسعيمف
 ما أركع مف كلعؿ دائميف كتطكرو تقكيـو حركًة في الدراسة مناىج مجاؿكيًتبىتككف في

فياالتجاىاتالحديثةفيتخطيطالمناىجالدراسيةىك"أفأىـالعكامؿالمعاصرةالتيتؤثر
العممي البحث كفي عمكمان التربكم الفكر في كالتطكر كالتقني العممي التقدـ ىك المناىج

مفاالستفادةكتتكقؼ.كالتجريبالتربكمكاالتجاهإلىالدراساتالمستقبميةعمىكجوالخصكص
المجتمع في كتطكيرىا المناىج تخطيط ألف ذلؾ الدراسية المناىج عمى كميا التطكرات ىذه

يأفيالحؽىذهالتطكراتلكيتسيـفيتربيةاألجياؿالقادرةعمىصياغةالحياةكفؽينبغ
لمنظـ الشامؿ لمتكجيو التصدم فإف ... الرباني المنيج لحدكد تجاكز دكف معطياتالعصر
مفالمتعمـكالمجتمعكالمادةالدراسية التربكيةكالخططكالمناىجنحكاستيعابالمتغيراتفيكؿو

اىاتالتربكيةالمعاصرةاليمكفتحقيقوبدكفالعمؿالعمميالمتجددالمستمرالقائـعمىكاالتج
نتقاؿرؤيةالكاقعكحاجاتوكعمىالبحثالعمميكالدراسةالمكضكعيةكالتخطيطكالتجريبقبؿاال

لمتطمبات كمكاكبتو المنيجكتحسفمخرجاتو فعالية يمكفتكقع قد بيذا إلىالتطبيؽكالتعميـ
يضابالنسبةلجميعجكانبأالمجتمعالشاممةليسفقطبالنسبةلمتنميةالبشريةلممجتمعكلكف

(َِٓ-ََِصصـ،ََُِ")شكؽ،.العمميةالتعميمية
 عمىمفيـك نمقيالضكء أف بنا فجديره اإلسالمية عفكتبالتربية الحديثىنا ألف

ال المنيج " اإلسالـ نظر كجية التربكممف الحقائؽالمنيج تمؾ عمى يشتمؿ أف تربكمالبد
اكتسابو تـ المسمميفكما فقياء أجمععميو كما رسكلو مفكتاباكسنة المستمدة الخالدة
بالخبرةكالمالحظةالعمميةكالتجريبعمىأفيقدـذلؾمفالمدرسةفيمحتكلمنظـمقصكد

لكييككفالغايات،الغرضمنوايصاؿالمتعمميفإلىمرتبةالكماؿا لتيأرادىاالكؿمسمـو
قادرانعمىالقياـبماكرموابومفحؽالخالفةفياألرضكعمارتيا")الياشميكعطية،

(.ٕٔ-ٕٓصصـ،َُُِ
إفمحتكل " كالمفاىيـ باالتجاىاتكالقيـ محتكلالمنيجأفييتـ فمفمعاييرجكدة

التصكر في كالكبار الصغار تربية المفاىيـمنيج بتصحيح األكلى بالدرجة ييتـ اإلسالمي
باإلنسافكييفيـركحالعصرالذميعيشوكيحددمكقفومنوكىكيتوفيوكاالرتقاءكاالتجاىات

كفقان الكافدة التغييرات كمكاجية المناسبة التغييرات إحداث عمى الدارسالقدرة يكتسب كبذلؾ
(.َِٖـ،صَُِّيتيافيالحياة")مدككر،لممعاييرالمكضكعيةالتييؤمفبياكأىم
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تطكرةنصاكاكبكتبالتربيةاإلسالميةختأفهمفالضركرمفيتصكرالباحثرلي
الحياةكبالذاتتطكرالمفاىيـلتجمعفيمحتكاىاكؿجديد،كمفاىيـالتربيةاالقتصاديةكاحدة

أفتشتمؿ عميياكتبالتربيةاإلسالميةكيؼمفىذهالمفاىيـالتيقديككفمفاألىميةبمكافو
يربيالفردعمىكؿفضيمةو،كأفيككف كىكديفه كمكافو لكؿزمافو صالحه شامؿه الكاإلسالـديفه
كذلؾمفخالؿالتمسؾبالمفاىيـ أكفسادو عبدانصالحانكميصمحانليحميمجتمعومفكؿآفةو

حفاظعمىسالمةاألفرادكالمجتمعكالعبكرالتيتسعىالتربيةاإلسالميةلترسيخيافيالفردلم
التربكيكف التيينشدىا السعادًة حياًة إلىاألمفكاألمافالمجتمعيالذمىكركيزة مفخالليا

ـ(َُِٔكيتطمعلياالمجتمع.كىذاماأكصىبوالباحثكففيرسائميـكمافيرسالةالسميمي)
تضميفكتبالدراساتاالجتما ككذلؾالتيأكصتبضركرة االقتصادية. مككناتالتربية عية

ـ(الذمأكصىبإعادةالنظرفيتضميفبرنامجالمدرسةاالبتدائيةمنيجالتربيةَُِِ)عمى
ـ(قاؿبضركرةتضميفالمفاىيـاالقتصاديةنيايةكؿكتابََِٗاالقتصادية.بينماالشرارم)

كالفراني األغا كأكصى المدرسية. الكتب الدراساتََِٗ)مف مناىج تضميف بضركرة ـ(
فيالمناىجالفمسطينية.كعميو االجتماعيةبالمفاىيـاالقتصاديةاإلسالميةكالتييجبغرسيا
التربية كتب عمى الضكء لتيمقي السابقة الدراسات مف سبقيا لما مكممة الدراسة ىذه جاءت

.التربيةاالقتصاديةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعمياكمدلتكفرمفاىيـ

 مشكمة الدراسة:

مماسبؽذكرهنبعتمشكمةالدراسةكىياثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسية
العميابمفاىيـالتربيةاالقتصاديةكالمتمثمةفيالسؤاؿالرئيسكىك:

مرحمة ما مفاىيم التربية االقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية اإلسالمية لم
 األساسية العميا في فمسطين؟

كيتفرععنواألسئمةاألتية:
تكفرمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميادرجةما -ُ

فيفمسطيف؟
 االقتصادية؟إثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابمفاىيـالتربيةصكرما -ِ
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 الدراسة:أىداف 
تيدؼالدراسةإلى:

اإلسالمية -ُ التربية كتب تتضمنيا أف يجب التي االقتصادية التربية مفاىيـ إلى التعرؼ
 لممرحمةاألساسيةالعميافيفمسطيف.

ِ-  إلى لممرحمةدرجةالتعرؼ اإلسالمية التربية كتب في االقتصادية التربية مفاىيـ تكفر
 األساسيةالعميافيفمسطيف.

ّ-  التعرؼإلى التربيةصكر بمفاىيـ العميا األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية كتب إثراء
 .االقتصادية
 أىمية الدراسة:

الدراسة األكلىعمىالمستكلالمحميالتيتتناكؿمكضكعالبحثككنياتكمفأىمية
ال تكعية في تسيـ التربيةمتعمميفكلعميا كتب دكر كتكشؼعف االقتصادية التربية بمفاىيـ

اإلسالميةفيسدحاجاتالمجتمعألفالحاجةأصبحتممحةلضبطالحالةاالقتصاديةكتكعية
ألفالتفريطكالتيكريقكدافإلىالخرابكالتدميرال،الرفاىيةكالكمالياتحياةالفردبيافيظؿ

مرحمةالمراىقةالتييمربياالفردفيمثؿىذهالسف،تأتيعينةغايةفيالدقةحيثالسيما
الكتبالمدرسية في االقتصادية التربية مفاىيـ كجكد أىمية إلى األنظار لتكجيو الدراسة ىذه

التي،عامة التربكية تسيـفيدراسةاحدلالقضايا ككتبالتربيةاإلسالميةخاصةكذلؾقد
 اتجاىاتيـ كتحدد لمطمبة الكقكؼكسمككياتيـتيقىدـ تستحؽ تربكية قضية االقتصادية فالتربية ،

.عندىا
 الدراسة:ويمكن أن يستفيد من ىذه 

 المناىجالفمسطينية.ككمقكمكمخطط 
 ففيالمدارسالفمسطينية.كفكالمشرفكالمدرس 
 ففيىذاالمجاؿ.كالباحث

 :حدود الدراسة

عمى:تقتصرحدكدىذهالدراسة
 األساسيمفالصؼالخامساإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميافيفمسطيفكتبالتربية

 ـ.َُِٕ–ـَُِٔلمعاـالدراسياألساسيإلىالصؼالعاشر
 ـ.َُِٕ–ـَُِٔالحدالزمنيالعاـ
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 :مصطمحات الدراسة

  اإلثراء:
ـ(بأنو"إدخاؿتعديالتأكإضافاتعمىالمناىجالمقررةََِٔاإلثراءيعرفوجركاف)

لمطمبةالعادييفحتىتتالءـمعاحتياجاتالطمبةالمكىكبيفكالمتفكقيففيالمجاالتالمعرفية
كاالنفعاليةكاإلبداعيةكالحسحركية".

المناىج عمى إضافات أك تعديالت أك إدخاالت ىك اإلثراء أف يرل دراستو في كالباحث
 يـالحياتية.مةنالحتياجاتءالمدرسيةالمقررةلمطمبةتجعمياأكثرمكا

المفاىيم:
،أمالماىيةالمجردةعفيي الكميُّ عرؼالمفيكـعمىأنو"ىكالمعنىالمجرديأكالمدرؾي

(ُْٔـ،صََِِ،)حافظالمادًةالشخصيًةكعفاألغراًضالالزمًةلممادًة".
يمكفالتيالعمميات،اكالحكادثًاكاألشخاصًاكاألشياءًمفمجمكعةه"كييعىرؼبأنو
"معيفرمزواكباسـوالييايشارأفيمكفكالتياكثرًاكمشتركةوصفةواساسًعمىمعانجمعيا

(ُٔصـ،ُٖٖٗكاليكسؼ،سعادة)
ردأكالميدرؾالكمي،"كالمفيكـكمايراهالباحثىك بينياسماتالذميجمعلألشياءالمعنىالميجى

كاحدةأككممات".مشتركةكالتييمكفأفييعبرعنوبكممة
االقتصادية:التربية 

 بأنيا الباحث "يعرفيا الفرد يتمقاىا التي التربكية تفاعمومفالمسمـالتكجييات خالؿ
المختمفةالكسائطمع اإلسالميبيالينظـ؛التربكية الديف تعاليـ كفؽ االقتصادية حياتو

."الحنيؼ
 االقتصادية:مفاىيم التربية 

يتمقاىا التي لمتكجيياتالتربكية كالمدركاتالكمية المعانيالمجردة يرلالباحثبأنيا
حياتواالقتصاديةكفؽلينظـبياالتربكيةالمختمفةمعالكسائطخالؿتفاعموالمسمـمفالفرد

تعاليـالديفاإلسالميالحنيؼ.
اإلسالمية:التربية 

ق،صُُْٔالقائـعمىاإلسالـبمعناهالشامؿ")النجار،عرَّؼبأنيا"النظاـالتربكمتي
ٖٓ.)

كتيعرؼالتربيةاإلسالميةبأنيا"ذلؾالنظاـالتربكمكالتعميميالذميستيدؼإيجادإنسافالقرآف
 .(ُٕىػ،صُُْٕ،")النقيبكالسينةأخالقانكسمككانميماكانتحرفتوأكمينتو
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 بأنيا اإلسالمية التربية تيعرؼ تبمغكذلؾ تنشئةن ككحدانيتو، با، اإليماف عمى الفرد "تنشئة
أقصىماتسمحبوامكاناتو،كطاقاتوحتىيصبحفيالدنياقادرانعمىفعؿالخيرلنفسو،كأمتو،

(ِٕـ،صََُِ)حمس،كعمىخالفةافيأرضو،كجديرانفياآلخرةبرضاا،كثكابو"
يرى الباحث اإلسالمية التربية إعدادانبأف الصالح اإلنساف بإعداد ييتـ شامؿه تربكمه نظاـه

الدنيا في السعادة ليناؿ كتطبيقان مصدران اإلسالمية الشريعة ضكء في كدينيكيان دينيان متكامالن
 كاآلخرة.

 المرحمة األساسية العميا:
لكؿ:ىيمرحمةمفالتعميـالعاـالتيتضعالمبناتاألساسيةالعمياالمرحمةاألساسية

األمرالعاـ،المياراتالالزمةلمكاصمةالتعميـ كلمكاجيةالحياةالعمميةفيأقؿمستكلإفلـز
كتتضمفمرحمةالتمكيفماتيعرؼفيالسمـالتعميميالفمسطينيبلتمؾالمرحمةاألساسيةكىي

العميا األساسية الصفكؼ العاشر. الصؼ إلى الخامس الصؼ فمسطيف،مف التربية )كزارة
(.ُِـ،صُٖٗٗ
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 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 اننظري نهدراصت : اإلطبرانفصم انثبني

 مقدمة:

كالتعرؼ االقتصادية، التربية مفاىيـ قائمة بناء ىك الدراسة ىذه اليدؼمف كاف لما
لمم اإلسالمية التربية كتب في المفاىيـ ىذه تكفر مدل كضععمى مع العميا األساسية رحمة

فإفىذاالفصؿيمثؿاألرضالصمبةالتيانطمؽمنياالباحثمعتمدانفيإرساءإلثرائيا،صكر
 ككضعأيسسيا، دراستو، عمىاألدبياتكالدراساتالتيحىصؿعميياكتحديدقكاعد اجراءاتيا،

المكضكع عمىتعزيز يساعد مما الدراسة بمجاؿ تربكمالباحثكالمتعمقة منظكر مف ثرائو كا 
ليذاالفصؿفيخمسةمحاكررئيسةىي:اإلثراء،التربيةالعريضةسميـ،كقدجاءتالخطكط

اإلسالمية،التعميـاألساسيكخصائصالنمك،المفاىيـ،التربيةاالقتصادية

 المحور األول: اإلثراء
 :تمييد

المحكرمفيكـاإلثراءلغةنكاصالباحثتناكؿي تطرؽإلىأغراضيطالحان،ثـفيىذا
اإلثراء،مستكياتو،شركطو،أشكالو،العكامؿالتيتساعدعميوكالفرؽبينوكبيفالتطكير.

اإلثراء: مفيـك

"بؿالثرلالمطر:كأثرلثراىا.كثركأثرتاألرض:مالو.كثر"يقاؿأثرل:اإلثراءلغةن:
.(ُّٓـ،صََِٖ)عمر،

تيدؼإلى محددة "عممية أنو المناىج اثراء كاأليستاذ يعرؼمطر اصطالحان: اإلثراء
إحداثتنميةأكزيادةكميةأكنكعيةلعنصرأكأكثرمفعناصرالمنياجلتكجيوالتعميـأك
تسييؿحدكثوأكالتأكدمففاعميتوفيمجاؿمعيف،كتفعيؿاألنشطةكاخصابفيالخبرات،

أل إثراء إم ف )مطركا  بيا." يتأثر كما األيخرل العناصر في يؤثر عناصره مف عنصر م
،المنيج(كيرلشمداف"أفاإلثراءقديقتصرعمىأممفعناصرِْٔـ،صََُِكاألستاذ،

أكالضركرة")شمداف، تقتضيالحاجة "إدخاؿُِـ،صََُِحسبما كيعرفوجركافبأنو .)
ل معاحتياجاتالطمبةتعديالتأكإضافاتعمىالمناىجالمقررة العادييفحتىتتالءـ مطمبة

حركية" كالحس كاإلبداعية كاالنفعالية المعرفية المجاالت في كالمتفكقيف المكىكبيف
(.ُِـ،صََِٔ)جركاف،
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بينمايقكؿعفانةكالمكلك"أفعمميةاإلثراءعمميةعالجيةمحدكدةتتناكؿالجزئياتالتي
كا المشكالت، فييا كالمكلك،تكتشؼكتظير لقصكرمعيف")عفانة ـ،ََِْلتيجاءتاستجابة

(.ٓص
فيدراستوأفاإلثراءىكإدخاالتأكتعديالتأكإضافاتعمىالمناىجالمدرسيةيرى الباحث

مةنالحتياجاتيـالحياتية.ءالمقررةلمطمبةتجعمياأكثرمكا
 المنيج اإلثرائي:

 مف متنكعة "مجمكعة بأنو إتاحةييعرؼالمنياج كالتييتـ تشكمييا الخبراتالتييتـ
يتعمـ فيما نتائجيا تظير التي التدريس عمميات يتضمف كىذا بيا، لممركر الفػرصلممتعمـ

يككفىذامفخالؿالمدرسةكمؤسساتاجتماعيةأخرل،تحمؿمسؤكليةالتربية،التالميػذ،كقػد
ـ،ََِّمتطبيؽكالتأثير")المقانيكالجممة،ىذهالخبراتأفتككفمنطقيةكقابمةلكيػشترطفػي

(.ِِٗص
فيحيفعرفوالضبعبأنو"المنيجالمصاحبلممنيجالرسميلمدكلة،كىػكمػنيجيعتمد

عمىمااكتسبوالمتعمـفيالمنيجاألساسي،فيمرتكزاتوكتحقيؽأىدافوعمىإثراءالتعمـبناءن
إضافية،كممارس التػيتمػتكيتككفمفمعمكماتكأنشطة عممياتالتعمـ اتكمياراتتعضد

(.ٗٓـ،صََِٔفػيالمنيجاألساسي")الضبع،
خبراتبناءنيرى الباحث اضافة ىي اإلسالمية التربية كتب إثراء عممية أف سبؽ ما عمى

مفتمؾالتيبو كتقدمان أكثرتنكعان التربيةاالقتصادية بمفاىيـ لمطالبخاصة كأنشطةجديدة
ت ما بحسب تحميؿ نتائج بيدؼظيره الستكشاؼالمحتكل الطمبة خبرات كتعميؽ تكسيع

ينعكسايجابيانعمى المنياجالمعتادمما مكضكعاتكأفكاركقضايامعرفيةجديدةاليغطييا
تحصيميـكمجتمعيـككطنيـ.

 أغراض اإلثراء:
الكقتكالجيدإفاإلثراءييدؼإلىتحسيفالمنياجكتجكيدهبزيادةفاعميتوكتقميؿ

المبذكؿفيتحقيؽأىدافوأكتثبيتآثاره،كتتعددأغراضاإلثراءكجكانبولتشمؿمايأتي:
 بناءالمفيـك 
 نمكالمفيـك 
 التدرجفيالتجريدكادخاؿمتطمباتسابقةلجعؿالمكضكعأكثركضكحان 
 تكظيؼالمعمكماتفيالحياة 
 مراعاةالفركؽالفردية 
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 (ِّْ،ُّْصصـ،ََُِ)مطركاأليستاذ،خبراتوكتسمسؿسدفجكةتنظيـالمنياج 

(أفالغرضاألساسيمفاإلثراءلمكتابالمدرسيُِـ،صََِٗبينمايرلشعث)
ىكتسييؿكصكؿالمعمكماتلمطالب،لذلؾالبدمفاألخذبعيفاالعتبارخصائصالمعمـمف

حيثالسفكاإلدراؾكاالىتماـ،كغيرىاعندعمميةاإلثراء.

منديؿ)كي أفُّـ،صَُُِرلأبك فاعمية( لتحسيفكزيادة ميمة أغراضاإلثراء
المنياجفمفالضركرمأفيككفاإلثراءسيالنكمتدرجان،كأفيعطيمعمكماتمفيدةكمايككف
في ذكاتيـ إلثبات لممتعمميف فرصة اإلثراء يكفر كأف الطالب، بيف الفردية لمفركؽ مراعيان

تمفة،كيجعميـقادريفعمىحؿالمشكالتالمختمفة.مجاالتالمعرفةالمخ

أفأغراضاإلثراءميمةلزيادةفاعميةالمنياجبتبسيطوكتحسينوكتجكيدهليناسبيرى الباحث
بالمحتكل ذاتعالقة جديدة مفاىيـ كيككفبإكسابيـ الطالبعمىاختالؼمستكياتيـ جميع

والمشكالتالمختمفة،استجابةنلماكشفتعنونتائجالدراسيلينميالطالبمعرفيانكمياريانليكاج
تحميؿالمحتكلكاالطالععمىاألدبالتربكملمافيالمنياجمففجكات.

 مستويات اإلثراء:

ىناؾمستكياتلإلثراءتتعددبحسبالحاجةإليوكتككفكاآلتي:

 اإلثراء العام: 

يتـعمىمستكلالدكلةأكالكيافالشامؿنتيجةالحاجةالكطنيةإلدخاؿعنصرتربكم
جديدأكلتكصيةوماأكحدثتغيرطارئ،كيتـىذااإلثراءبمساعدةالخبراءكتكزيعالجيكدعمى

المدرسمعتعميماتلتعميميا.

 اإلثراء المحمي:

 معينة، مناطؽ أك الدكلة مف محددة أقاليـ في يتـ تقـك اإلثراء مف النكع ىذا كفي
كالنشرات التربكييف المشرفيف خالؿ مف لتنظيمو بالتعاكف المحمية كالتعميـ التربية مديريات
المحميةكالدكراتالتدريبيةأثناءالخدمة،كقدتعدمذكراتبسيطةلبيافكيفيةاإلثراءتكزععمى

المعمميف.
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 اإلثراء الفردي:
" دكف الصؼ داخؿ استعدادكيككف كدكف المعمميف مف مجمكعة بيف مسبؽ اتفاؽ

جماعيأكإعدادمكحدمتفؽعميو،كىنايقكـالمعمـمنفردانأكبمشاركةالطالبأكالخبراءأك
شفكم مكضكع أك محاضرة أك فيمـ خالؿ مف المكضكع بإثراء )مطر"المختصيف

(ِّْـ،صََُِكاأليستاذ،
ـبوالباحثىكاإلثراءالفردمحيثقاـالباحثبإعدادمادةكفيىذهالدراسةاإلثراءالذمقا

.حتكلعمىنتائجتحميؿالمإثرائيةبناءن
 شروط اإلثراء الجيد:

 أفيككفاإلثراءكظيفيانلسدثغرةأكاستكماالنلنقصأكمعالجةنلقصكر. 
 ،األىداؼ( المنياج عناصر بيف كمترابطان كمتكامالن شامالن اإلثراء يككف المحتكل،أف

 .األنشطة،كالتقكيـ(كأمتغيرفيأمعنصرمنيايتطمبتغيرانفيالعناصراأليخرل
 تجريبيةكمفخالؿ المنياجكمفخالؿعممية مفخالؿبناء تتـ اإلثراءعمميةمستمرة

 .تنفيذه
  تنظيـ"اإلثراء حيث المناسبمف المكقع في تتـ أف ينبغي محددة جزئية بنائية عممية

 .(ّْْـ،صََُِ)مطركاأليستاذ،"المحتكلكالخبرات
اإلثراءالجيديتعدلمرحمةإغناءالمنياجبزياداتتكمؿنكاقصفيو"كيرلأبكمنديؿأف

)أبك"بؿيستمرفيعممياتالبناءكالتجريبلممنياجلتمبيالحاجاتالفرديةكاالجتماعيةكالعممية
(.ُِـ،صََُِمنديؿ،

عمىأفاإلثيرى الباحث مبنيةو عمميةو راءالجيدإضافةنلماسبؽالبدأفيككفمبنيانعمىأسسو
اإلثراءالمنياجليحقؽنتائجتحميؿالمحتكلكأفيضمفالتغذيةالراجعةالمستمرةلتشمؿعمميات

أكلكييصبح أكعالجان لممعمكمة أكتسييالن أكمياريان معرفينا إغناءن كأغراضوسكاء أىدافو
أكثركضكحان.المنياج

 أشكال اإلثراء:

 الكتبكالقصصككراساتاألنشطةالمصاحبةلمكتاب. 
 األنشطةالصفيةكالالصفية. 
 الكسائؿالتعميمية. 
 التعميمية  .الحقائبكالرـز
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 "(َٔـ،صََِٔ)الضبع،"برمجياتالتعميـكالتعمـ 
محتكليرى الباحث مع يتناسب أنو طالما أشكالو مف كاحد شكؿ عمى اإلثراء يقتصر أال

المنياجالدراسيكيراعيتحقيؽاألىداؼالتعميميةالمنشكدة.

 العوامل التي تساعد في اإلثراء:

 "اطالعالمعمـعمىمصادرإضافية
 اشتراؾالمتعمـفيتصميـالعمميةالتعميمية
 المتعمميفاأليخرلاالطالععمىأعماؿ
 التفكيراإلبداعيكمراعاةالفركؽالفردية
 فيـالمعمـلإلثراءكأغراضوكأساليبوكمجاالتوخالؿالتدريبأثناءالخدمة
 (ّْٓـ،صََُِ)مطركاأليستاذ،".االتجاهاإليجابينحكالتجديدكالتحديث

أفمفالعكامؿالمساعدةفياإلثراءفيـخصائصالنمكلدلالمتعمميفكحاجتيـيرى الباحث
فيىذهالمرحمةالعمريةكمتطمباتالمجتمعفيظؿالتطكرالمعرفيكالفكرم.

 تطىير انمنهبج:

 :تعريف التطوير

مف نوكنقموطكَّر،يطكّْر،تطكيران،فيكمطكّْر،كالمفعكؿمطكَّر،أمعدَّلوكحسَّ"التطكيرلغةن
(َُِْـ،صََِٖ)عمر،"مفحاؿإلىحاؿأفضؿمنو

كتطكيرالمنيجاصطالحانيرليكنسكآخركفبأنو"مجمكعةاإلجراءاتالتيتتـبقصدإحداث
تغييركيفيفيأحدمككناتالمنيجأكبعضياأككؿىذهالمككناتبقصدزيادةفاعميةىذا

ل منو األىداؼالمرجكة تحقيؽ في المنيج بعضالتغيرات مع يتمشى المستجداتفيكجعمو
التط يككفىذا كقد أكبعضالمستجداتالعالمية، فيسمىتطكيرانكمجتمعما يركميانكشامالن

فجائيان يككف قد أك تدريجيان التطكير ىذا يككف قد كما كميان ." ـ،ََِْ،كآخركف)يكنس
(ِٕٗص

تطكيرالمنيجيعنيإعادةالنظرفيالمنيجالقائـبكؿمكٌكناتوكأسسويرى الباحث أٌفمفيـك
كمجاالتو، كنتائج يتناسب التقكيـ؛كبشكؿ بجدارتو االرتقاء العممٌيةالعممٌية،بيدؼ كجدكاه

بماينسجـكأىداؼالتنميةالشاممةلممجتمعكيتمشىلممتعٌمميف،لتحقيؽالنمكالشامؿكالمتكامؿ
.بعضالمستجداتالعالميةمع
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 :والتطوير لممنياجالفرق بين اإلثراء 

 اإلثراءعمميةعالجيةمحدكدة،أماالتطكيرعمميةعالجيةشاممة 
 اإلثراءيتناكؿالجزئياتالتيبيافجكاتبينماالتطكيريتناكؿالجذكركاأليسس 
 شاممةكمسئكليةعامةتقكـاإلثراءعمميةفرديةأكجماعيةمحدكدةأماالتطكيرفيكعممية

 بياالمؤسساتالتربكيةكاالجتماعيةكاالقتصادية.
 تنصبعمىجانبكاحدأكأكثرمفجكانبالمنياجإذتجرملوعممية"عمميةاإلثراء

إغناءسكاءكانتبتكفيرعممياتمعينةأكمفاىيـأكأنشطةأكأساليبعرضمعينةتتيح
 (ُْـ،صََُِ)شمداف،".التفكيركالميكؿلممتعمـفرصةلتنميةقدرات

  لذا مككناتو أحد عمى يقتصر كال المنياج عناصر جميع ينصبعمى عممية"التطكير
لتحقيقيا المنياج كيسعى المجتمع يتبناىا التي األىداؼ شمكؿ شاممة ."التطكير

 (ِـ،صُٔٗٗ)عفانة،
مفخالؿماتقدـالفرؽبيفاإلثراءكالتطكيرلممنياجكمايأتي:يرى الباحث

 بو تقكـ التطكير بينما محدكديف أفراد بو يقكـ بمعنى محمي أك فردم أك عاـ اإلثراء
 المؤسساتالتربكيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةعامة.

 ا بينما لممنياج تحميؿ عممية بعد جزئية في المنياج بإغناء يككف يككفاإلثراء لتطكير
بإحداثتغيرشامؿكجذرمبحذؼأكتعديؿأكإضافةبعدعمميةتقكيـلممنياجفيضكء

 مستجداتاستدعتالتطكير.
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 انمحىر انثبني: انتربيت اإلصالميت

سماتيا _ أىدافيا _ أصوليا _ التربية  _ اشتقاقيا مصادرتعريفيا _ مفيوميا _ فمسفتيا _ 
 المناىج المدرسيةاإلسالمية في 

بناءن اإلنساف بناء عمى اإلسالمية التربية الجكانبتعمؿ جميع في متكازنا متكامال
جسميان الكجكه جميع ،مقيانكخي،كاجتماعيان،كعقميان،كعاطفيان،كركحيان،كمختمؼالمجاالتكمف

نسانيان؛كي،كجماليان ناءمجتمعسميـيككفىذااإلنسافبشخصيتوالمنسجمةلبنةحيةفيبكا 
الصالة عميو محمد كنبيو رسكلو عمى ا أنزلو الذم اإلليي الكحي مف ينبثؽ تصكر كفؽ

مفالتفصيؿ.بشيءوالباحثتناكلويكالسالـ.كىذاما

 اإلسالمية:تعريف التربية 

حيث اإلسالمية تعريؼالتربية التربكمحكؿ المجاؿ في ىناؾإاختمؼالميتمكف ف
عمميألفمعظـمفكتبفيىذا التربيةاإلسالمية"كمصطمحو اختالفانفيتحديدتعريؼ"

ليذاالمصطمحبقدراىتماميـالالميدافمف محددو سمؼالصالحلـيحرصكاعمىإيرادتعريؼو
التربكية المكضكعاتكالقضايا عمىمعالجة كلذلؾفإفتعريفاتالباحثيفالمختمفة.كحرصيـ

في اتفاقيـ رغـ جاءتمختمفةن اإلسالمية التربية بالبحثفيميداف اىتمكا الذيف المعاصريف
 محددو لتعريؼو جميعان عمييا يتفقكف كاحدةو صيغةو إلى يصمكا لـ أنيـ إال ليا؛ العاـ اإلطار
كتبايفتخصصاتيـ،كتعدد إلىاختالؼمصادرىـ، كلعؿذلؾراجعه المصطمح، ليذا ككاضحو

كىكماييمكفأفنالحظوفيعرضناالتاليلبعضالتعريفاتالتياجتيدفييانظرىـ.كجيات
بأنياأصحابيا، اإلسالـ:حيثعيرفت اعتناؽ إلى يؤدم الذم كاالجتماعي النفسي "التنظيـ

 كالجماعة")النحالكم، الفرد حياة في كيميان صَُّْكتطبيقو "إعدادُِىػ، بأنيا كتيعرَّؼ .)
إعدا فيضكءالمسمـ كاآلخرة الدنيا لمحياة النكاحيفيجميعمراحؿنمكه مفجميع كامالن دان

(.كتيعرَّؼبأنياَِق،صَُْٔالمبادئكالقيـكطرؽالتربيةالتيجاءبيااإلسالـ")يالجف،
(.أماالنقيبفيرلٖٓىػ،صُُْٔ"النظاـالتربكمالقائـعمىاإلسالـبمعناهالشامؿ")النجار،

المق أف بالتربية إنسافاإلسالمية:صكد الذميستيدؼإيجاد التربكمكالتعميمي النظاـ ذلؾ "
 ")النقيب، أكمينتو كانتحرفتو ميما كسمككان أخالقان (كيرلُٕق،صُُْٕالقرآفكالسينة

(أفالتربيةاإلسالميةىي:"تنشئةالفردعمىاإليمافبا،ككحدانيتو،ِٕـ،صََُِ)حمس
مكاناتو،كطاقاتوحتىيصبحفيالدنياقادرانعمىفعؿالخيرإمغأقصىماتسمحبوتنشئةنتب

لنفسو،كأمتو،كعمىخالفةافيأرضو،كجديرانفياآلخرةبرضاا،كثكابو"
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يرى الباحث شامؿه تربكمه عمىأفالتربيةاإلسالميةنظاـه بأفالتعريفاتالسابقةتؤكدجميعان
نسافالصالحإعدادانمتكامالندينيانكدينيكيانفيضكءالشريعةاإلسالميةمصدرانييتـبإعداداإل

كتطبيقانليناؿالسعادةفيالدنياكاآلخرة.
  اإلسالمية:مفيوم التربية 

اآلراء حيثتتعدد التربية حكؿمفيكـ التربكية بالقضايا الميتميف بيف ىناؾاختالؼه
الشأف؛نظر لتعددالمشاركيففيالعمميةالتربكية،كاختالؼالمنظكرككجياتالنظرفيىذا ان

 إلىاختالؼاالتجاىات،كاآلراء،كالثقافات،كالفمسفات،كاختالؼظركؼالعمميةإضافةنليذه
األخرل.الزمافكالمكاف،كالجكانبالتييتـمعالجتيا،كنحكذلؾمفالعكامؿ

التربيةييعدأمرانمقبكالن عندأصحاب-نسبيِّا-كمعأفىذااالختالؼفيتحديدمفيـك
الفمسفاتكالنظرياتكاألفكارالتربكيةالبشرية؛إالأنوينبغيأالَّيككفكذلؾفيميدافالتربية

بقكلو:(ِّىػ،صَُْٔ)يالجفاإلسالمية،كىكماألمحإليومقداد
ا إلى نظرنا يكف"إذا لـ اإلسالمية التربية مفيكـ كجدنا المعاصرة التربكية لدراسات

التالية:مكضعاالتفاؽبيفالدارسيفبعد.كيمكفإجماؿأغمبالمفاىيـفيالنقاط
المدارس.أنومنيجمقرراتالمكاداإلسالميةفي.ُ
كرالتربكمكالتعميميفيأكتاريخأعالـالفالتعميمية،أكتاريخالمؤسساتالتعميـ،أنوتاريخ.ِ

اإلسالمي.العالـ
ّ. اإلسالمية.أنوتعميـالعمـك
كيختمؼعفاألصيمة،كمنبثؽمفالتكجيياتكالتعاليـاإلسالميةمستقؿ؛أنونظاـتربكم.ْ

النظـالتربكيةاألخرلشرقيةنكانتأكغربية".
مع يتفؽ ال ضيؽو نطاؽو في " اإلسالمية التربية " حصرت قد المفاىيـ ىذه معظـ
إلى ينظر مفيكـه فيك مماتو؛ كبعد حياتو في اإلنساف ييـ ما لكؿ المفيكـ كاتساع شمكلية
ييعنىىبجميعمراحؿ اإلنسافنظرةنشمكليةنلكؿجكانبشخصيتوكأبعادىاالمختمفة.كىكمفيكـه

كالفئات،كييتـبجميعاألفرادالمجتمع،كيكازفبيفمطالبالفردكحاجاتنساف،اإلالنمكعند
،يمتاز كمتكامؿو تربكمميستقؿو إلىأنوييشيرإلىنظاـو كيكائـبيفالماضيكالحاضر.إضافةن

كمؤسسات السامية، كغاياتو الكاضحة، كأىدافو األصيمة، كمناىجو الثابتة، المختمفة،بأصكلو و
عفالمتنكعة..كأساليبو التيتيميزه لجميعغيره،. كشامالن كامالن لييصبحمنيجان كتكسعدائرتو
الحياة.مجاالت
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اآلتيلمتربيةاإلسالميةّْـ،صََِّ)عمىكقدأكرد (المفيـك
كالعمميات المفاىيـ مف معرفي نسؽ مف متكاممة منظكمة ىي اإلسالمية "التربية

 عمىالتيكالتنظيماتكاألساليبكالقيـ تقكـ كاتساؽ تآزر في بالبعضاآلخر يرتبطبعضيا
شخصية بتنمية  العبكدية تحقيؽ إلى كتسعى كالمجتمع كاإلنساف  اإلسالمي التصكر
التي لمشريعة الكمية كالمقاصد يتفؽ بما المختمفة جكانبيما مف كجماعة فردان بصفتو اإلنساف

"تسعىلخيراإلنساففيالدنياكاآلخرة
التربيةاإلسالميةيتضحفيككنياأحدفركععمـالتربيةالذميرى الباحث مماتقدـأفمفيـك

الشرعية كتيراثالسمؼالمطيرة،كالسُّنةالنبكيةالكريـ،فيالقرآف)المتمثمةيتميزفيمصادره
الدنيكية(،)الدينيةكغاياتوالصالح(؛ كشامؿو ميستقؿو تربكمو ،كيقكـعمىنظاـو كيعتمدكميتكامؿو

التربيةكالبدلومفمتخصصيفيجمعكفبيفعمكـالشريعةكعمكـالكاقع،اعتمادانكبيرانعمىفقو
تتـمعالجةالقضاياالتربكيةالمختمفةمفخاللومعالجةنإسالميةنصحيحةنكمناسبةنلظركؼحتى

كالمكاف.الزماف
 فمسفة التربية االسالمية:
اإلسالميةطابعياالفمسفيمففمسفةاإلسالـالعظيـىذاالديفالذمقدتستقيالتربية

أرادابوسعادةاإلنساففيالحياةالدنياكفياآلخرةإذشرعلوفيومايعينوعمىتخطيما
يؤىؿاإلنسافليرتقيعفباقيالمخمكقات تشقىبوالنفسالبشريةمفاحكاـكمعامالتمما

عفباقيخمقوفييذاتطابعفمسفيينسجـمعطبيعةالبشرتدرجانابتداءنليناؿتكريـالو
انتياءن المثالية الى اإلنسافيرتقي عالقة تحدد كنكاهو أكامر مف جاء ًلما الكامؿ التطبيؽ مع

المتعمـبخالقوكباإلنسافكبالككفكباآلخرةفيمنظكمةغايةفياالبداع.
(إلىذلؾبقكلو:ُِٗـ،صُٕٖٗكلقدأشارالكيالني)

"تتضمففمسفةالتربيةاإلسالميةنمكذجاإلنسافالكامؿالراقيالذمييطمبإلىالتربية
العمؿعمىإخراجوفيضكءعالقاتوبالخالؽكاإلنسافكالككفكالحياةاآلخرةكلقدتشكمتىذه

الفمسفةبفعؿعكامؿأربعةىي:
المخمكؽ.مةبيفالخالؽكالمربيكبيفاإلنسافعامؿعقائدمكىكتحديدالصمةالقائاألول:
عامؿاجتماعيكىكبمكرةالعالقاتكأنماطالسمكؾفيالدائرةالبشريةالتيينتميإليياالثاني:

اإلنساني.المتعمـكىيدائرةشممتجميعأفرادالنكع
التياستخمؼاالثالث: المكانية فيياعامؿمكانيكىكاسمكبالعيشعمىالرقعة المتعمـ

المحيط.كىيرقعةشممتالكرةاألرضيةكمياكالككف
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لىإعامؿزمانيكىكمراعاةالبعدالزمانيلعمرالمتعمـكىكبعديبدأفيالدنياكيمتدالرابع:
(.ُِٗصـ،ُٕٖٗالكيالني،اآلخرةعبرمستقبؿاليتناىى")

باإلنسافبجكانبوكمياككذلؾتعاممومعاالرتقاءأفتسعىالتربيةاإلسالميةإلىيرى الباحث
المحيطعمىسعةنكاحيوكعالقاتوليككفاإلنسافالذمأرادهالتعاليـشرعوليستحؽأفيككف
خميفةافياألرضليعمرىابمحبةاكيستخمفيابمرادافيسخرعندىاالإلنسافكؿما

كعبادتوسبحانوكتعالى.ىكمكجكدفيالككفليعينوعمىطاعةا
(ّّـ،صََِٗ)ىندي، اإلسالمية: التربيةمصادر اشتقاق أىداف 

كثيقا:كىذهاألىداؼترتبطارتباطانالتربيةاألىداؼالعامةلمتربيةاإلسالميةالمنبثقةمففمسفة .ُ
.تحقيقياالتييسعىالمجتمعإلىالعريضةبحاجاتالمجتمع،كتطمعاتو،كتشكؿاألغراض

األ .ِ لممرحمة كلمبحثالدراسيةىداؼالعامة التياإلسالميةالتربية، كالكسائؿ األىداؼ، كىي :
فيحياةالطالب،كىيأكثرارتباطانبالعمؿالتربكمالذمتحقيقياإلىاإلسالميةالتربيةتسعى

يتـفيالمدارس.
ّ.  الحاجاتباختالؼالمرحمة كتختمؼىذه كمتطمباتنمكىـ: لمطالب،العمريةحاجاتالطمبة،

كطبيعةظركفواالجتماعية،كالبيئيةالمختمفة،كىذهالفجكةالمتكقعةبيفماىككاقع،كبيفما
ينبغي،كفقانلمتطمباتنمكىـ،يفرضعمىالمناىجدكرناالمتعمميفىكمتكقعفيسمكؾ أفتقـك

.االحتياجاتبوإزاء
خاصة،تجعميامختمفةعفغيرىا،طبيعةذاتاإلسالميةالتربية:فمادةالدراسيةالمادةطبيعة .ْ

،كتتطمبكالتفكيرخاصةفيالمعرفة،كالبحث،كطريقة،المفاىيـكتتمثؿفيككنيامجمكعةمف
أفتعمؿاألىداؼعمىترجمتياإلىكاقعسمككيفيحياةالطالب.

ٓ.  كالخبراء، العمماء، كالمربيفآراء اآلركالمختصيف، ىذه حيثتشكؿ مف: عميو تنطكم بما اء
مصدرانالشتقاؽأىداؼالعممية،ناتجةعفالبحكث،كالدراساتتربكيةأفكار،كخبرات،كتجارب

 .اإلسالميةالتربية
 سمات التربية اإلسالمية: 

تتسـالتربيةاإلسالميةبسماتكخصائصقدتنفردبياعفغيرىامفىذهالسماتمايأتي:
 الربانية:

"                         "

كسنةن]ُٕاالنعاـ:] كنكاىومفىديوقرآنان أكامره يأخذ الىربكاحد كتعنيأفاإلنسافيتجو
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 تعالى بقكلو التزاما تعالى  خالصة نيتو " كيجعؿ            

       "]:ُِٔاالنعاـ[.

 الشمول والتكامل:

"                                

                  "(األنعاـ:ّٖ)

بنفسو الذمأكجدهكعالقتو الشمكؿفيكؿالنكاحيكاالتجاىاتكعالقةاإلنسافبربو
كاألنثى الذكر التكجيياتاإلليية شممت ككذلؾ يعيشفيو الذم كبمجتمعو كبجيرانو كبأسرتو
األخالؽفمـتترؾالتكجيياتاإلسالميةخيرانإالكدلتعميوكال الكبيركالصغيرككافةمكاـر

كحذرتمنوكىذافيمنظكمةمتكاممةغايةالتكامؿ.شرانإال

 التوازن:

"                              

                    الركـ(":َّ(

تيتـالتربيةاإلسالميةفيتكجيياتياباإلنسافجسدانكركحانبحيثاليطغىجانبانعمى
آخرليعيشالتكازفالذمتنسجـبونفسوكماتحتاجومفممذاتكشيكاتدكفالسقكط جانبو

يشفيالرذيمةفييتسيربالتكازممعفطرةاإلنسافالتيفطرهاعمييافتىحيكؿبذلؾبيفأفيع
اإلنسافصراعاننفسيانداخميانككبتانعنيفانكبيفاإلباحيةالتياليرضاىااعزكجؿفشرعمف
الطرؽكالسبؿمايكفؿلوىذاالتكازفكالزكاجكتعددالزكجاتلسدشيكتوالجنسيةدكفالسقكط

.الماؿكنحكهفيرذيمةالزناكالتجارةلسدميكلولحب
 الثبات والمرونة:

"                            "

.)ّٖ:)النساء
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لمتربيةاإلسالميةقكاعدكميةكمبادئعامةكأحكاـجزئيةكردفييانصثابتةالتتغير
كالتتبدؿبمركرالزمفأكتجدداألحداثككجكبأداءاألمانةإلىأىمياكحرمةالسرقةكنحكه

 أك التغيير يدخمو ال اإلسالميةالتبديؿ.فيذا التربكية التكجييات قدرة في تظير كالمركنة
استي طرأ ما دَّعاب المسائؿفيكجى في كالنظر لالجتياد العمماء بتكجيو كذلؾ الناس حياة

كالحكادثالجزئيةفيإطارىذهالقكاعدكالمبادئالكمية.

الواقعية: 

"                "الميمؾ(:ُْ(

مفخالؿالحقائؽالمكضكعيةالتيتتفؽمعالفطرة التربيةاإلسالميةكاقعيةبجممتيا
البشريةكقدراتاإلنساففعندمايستسمـاإلنسافتعالىيجدنفسوفيإطاركاقعيصحيحكأف
الحياة بعز يشعر تجعمو التي الصالحة التنشئة خالؿ مف الكاقعية الحياة لو يحقؽ اإلسالـ

االعمميفييتعالجقضاياهالتربكيةبكاقعيةًصرفة.كتطبيقي
 :اإلسالمية التربيةاألىداف العامة لمنياج 

الركابطبيفكتقكيةإلىتنشئةاألفرادلبمكغاألخالؽالفاضمة،اإلسالميةالتربيةتيدؼ
المسمميف كتستند النافع، العمـ كبمكغ أسساإلسالميةالتربية، األلتحقيؽإلىعدة ىداؼىذه

منيا:

شمكلية مف اإلنساف إلى كالنفسمعاىتربيةناحيةالنظر إعطاءالعقؿ، في كالتكازف
 الجانبيف،ىذيف جية مف العنايةحقيما كالرعاية، ىذه كتمثؿ بالممارسة،التربية، الكاقع في

 ذاتيان، السمكؾ عمى كالمراقبة الديني الكازع ذكاستمراريةكغرس لبمكغ كالتدرج لؾ.السمكؾ،
(ُِـ،صََُِ،البدانة)

التربيةلمنياجالعريضةكماكردفيالخطكطاإلسالميةالتربيةأبرزأىداؼيميكفيما
(ُُ-َُصصـ،ُٖٗٗفيفمسطيف)اإلسالمية

 كمبادئيا،كقيميا،كنظرتيالإلنساف،كالككف،اإلسالميةبعقيدتيـالمتعمميفإيمافتعميؽ،
كعمال.،كانسجاـسمككيـمعياقكال،كالحياة

 .تكثيؽصمةالطالبباسبحانوكتعالى،ممايدفعوإلىااللتزاـبأكامره،كاجتنابنكاىيو
 إيمانوتعريؼالطالببنظرةاإلسالـإلىالككف،كاإلنساف،كالحياةممايعمؿعمىتعميؽ

 بربو،كالسيرعمىىدلاإلسالـ.
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 تكعية رسالة بأف الطالب رسالة راقيةإنسانيةحضاريةاإلسالـ تكفؿ األمف،لمجميع،
 كالسعادة،كاصالحشؤكفالحياة.

 المعتزيجادإ بشريعتو، كالمتمسؾ بعقيدتو، المؤمف كدينو، بربو، الكاثؽ الصالح المسمـ
 بقيمو،كأخالقو.

 كنفسو،كمجتمعو ربو، الفعاؿالذمتتعدلمسؤكليتوصفةالخصكصيةتجاه بناءالمسمـ
 تجاهالعالـكموباغتناـأيةفرصةلنشراإلسالـ.الشمكليةإلى

 صمةالطالببالقرآف،كالتمسؾبوتالكةن،كحفظان،كتفسيرنا،كمنيجان،كصمتوبالرسكؿتكطيد
 .فضالنعفترسيخمحبتوليمافيقمبوككجدانوباالقتداء،كالسيرعمىنيجو

 االاإليمافالطالببأفتبصير كأفرضا دكفالعمؿ، الحؽاليككفبالقكؿالمجرد
 فيسبيمو.بالتضحيةينالواإلنسافإال

 السياسيةالمتضمفكجكهالحياةالمختمفة:كالمسمميفاإلسالـ،تاريخكقكؼالطالبعمى،
حضارية،كذلؾلالقتداء،كاالعتبار،كمعرفةمدلإسياـذلؾفيالحضارةكالعسكرية،كال

 العالمية.
 ترسيخ السميـ القيمي كالسمكؾلممتعمميفاإلطار الميٍعتىقىد، بيف الصمة يحكـ بما كالقكؿ،

 .كالعمؿكيعززالمثؿالعميالدييـكيمكنيـمفتمثؿالقيـالعمميةالسميمةفيحياتيـ
 مفأجؿحمايةكنبيمة،شريفةا،فيككسيمةلغايةسبيؿالجيادفيىميةأإدراؾالطالب

كالشركرعف المفاسد، كدرء كالمقدسات، كالكطف، كتأميفالديف، لحؽبيـ المسمميفكما
 .الحريةالحقيقيةلإلنسافلمعرفةحقيقةرسالةاإلسالـ

 الفقو،كأصكل اإلسالـ،كفيطميعتيا و،الذميكسبوقدرةنفيتعريؼالطالبببعضعمـك
كالقياـبأداءالعباداتاإلسالميةدكفترددأكتفريط،كااللتزاـبياالشرعيةمعرفةاألحكاـ

 .كحدهكغيرذلؾمفضركبالعبادةكذلؾمابيفصالةكصياـكتسبيحكذكر
 ،إيجابيانعندالطالبنحكالتديفبااللتزاـباإلسالـعقيدةن ،كأخالقانكشريعةتككيفاتجاىان

 .بالصكرةالمأخكذةمفالكتابكالسنةكاالجماعكالقياسكمايرشدإليو
 تكعية يبقضاياالطالب كما اإلسالمي، المسمميفجتاحالعالـ إليو لمف يمكـ،تكعية

 .كمايكاجييـمفصكرالظمـكالعدكاف،يـكمشكالت
 عفذلؾمفتطكريتمخضكما،كاإليمافالطالببعمؽالصمةبيفحقائؽالعمـ،بصيرت

 لممجتمعات.إيجابي
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 تكجيوالطالبنحكالقضيةالمصيريةالتيتيـالمسمميفجميعانكىيتطبيؽاإلسالـفي
كتعميؽركحاألخكةكالتآلؼكالتعاكففينفكسثكاقعالحياةكمخاطرالقعكدعفذلؾ.ب

 يفاألفراد.الطمبةلعنايةاإلسالـبياتحقيقانلمتكامؿاالجتماعيب
 شخصيتيـاإلسالميةأثرىافيتككيفكبياففينفكسالطالب،العربيةمكانةالمغةعزيزت

 .كمايجبعمييـمفالحفاظعميياألنيالغةالقرآفالكريـككعاءعمكموالنافعة.
 تكعية قضيةبمتميزةتكعيةالطالب العادلة كيد،فمسطيفقضيتيـ مف بيا يحيط كما ،

 ،كماحاؽبأىميامفتشريد.كطغياف
 تقديرالطمبةلقدسيةفمسطيفكمكانتيافياإلسالـكمايترتبعمىذلؾمفكاجبالحفاظ

 .عميياكالدفاععنياامتثاالنألكامراتعالىكسيرانعمىنيجالسمؼالصالح
 بأفالديفاإلسالميقادرعمىمكاجيةالمستجداتفيكؿعصر،ككؿجيؿ،االقتناع

 مبادئوكنظموصالحةلكؿزماف،كمكاف،كأنوىكالمنقذالكحيدلإلنسانية.ف
 لى كا  كحمايتيا كنظافتيا البيئة عمى المحافظة مف اإلسالـ إليو يدعك إلى الطمبة دعكة

المحافظةعمىصحةالجسـكسالمتو.
ة،حيثأفأىميةتحديدأىداؼالتربيةاإلسالميةبكضكحفيضكءالكتاب،كالسنيرى الباحث

اختيارالمحتكلالتعميميالمناسب،ككذلؾ األىداؼتشكؿالمعاييرالتييتـفيضكئيا ىذه
اختيارأساليبكطرؽالتدريسالمالئمة،كالكسائؿالمعينةكصكالنإلىتحقيؽالغايةالكبرلفي

عو،المدافعإيجاداإلنسافالصالح،المؤمفبربو،العارؼبدينو،المخمصلكطنو،العامؿلمجتم
كالمكافحعفقضاياأمتو.

 متربية اإلسالمية:ل الخاصة ىدافاأل
ا التربية بناءتيدؼ اإلنساف بناء إلى كمينيانإلسالمية مقيا كخي كتعبديان كعقديان عمميان
مفالتفصيؿ:بشيءوالباحثكجسميانكىذاماتناكلو

 البناء العممي:
فتككف الرذائؿ عف كيبتعد الفضائؿ المرء يتبع فبالعمـ خير كؿ مفتاح الشرعي العمـ
السعادةالتييبحثعنيافيالدنياكعمكالمكانةكخشيةالخالؽكنكركشرؼالحياةكطريؽإلى
كالتربية بو لإلنسافأفيبدأ الذمالبد الديف عمـ السيما العمـ عمىأىمية ىذا كيدؿ الجنة

األخالؽكنبيؿالصفات؟اإلسال ميةبكابتواذكيؼيككفالمتعمـمتعممانكىكلـيرٌبعمىمكاـر
."الشيءبماىكعميوأكبحقيقتوادراكانجازمانإدراؾىك"كبماأفالعمـ
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كالتعمـىكاكتسابمعمكماتأكمياراتبجيدذاتييبدلوالمتعمـأكبمساعدةخارجية
إلنجاحالعمميةالتعميميةلكيتؤتيأكميا.إذالبدمفشركطكالمعمـ.

 شروط إنجاح العممية التعميمية:
 صحةالمادةالتعميمية. .ُ
 الصحيحمفالمتعمـ.االلتزاـ .ِ
 أفيقكـالتعميـعمىاإلعادةكالتكريربيدؼاإلفياـ. .ّ
 أفيقكـالتعميـعمىتكضيحجكانبالمكضكعالمرادتعميمو. .ْ
 التعمـفينفسالمتعمـ.أثرأفتترؾ .ٓ

 منيا:ولكي تكون العممية التربوية ناجحة ومثمرة البد أن تتضمن نقاط 
 العقديةكالتعبديةكالسمككيةكاإلدراكاتكالتصكراتالخاطئة.االنحرافاتإزالة .ُ
 غرسالعقيدةكالعباداتكاآلداباإلسالميةككؿماىكنافعلإلنساف. .ِ
 .االنحراؼمفالمحافظةعمىتمؾالجكانب .ّ
 تنميةجميعجكانبالشخصيةنحكصالحيا. .ْ

 (٘ٛٔص م،ٕٙٓٓ:منصور)منيا:معوقات التحصيل في العممية التعميمية 
 الجيؿ. .ُ
 سيطرةالشيكاتكاليكل. .ِ
 الحسدكالكبرياء. .ّ
 ازدحاـالعمكـعمىسمعالمتعمـ. .ْ
عدـالتعكدعمىالحفظ. .ٓ

 طرق تحصيل المنفعة من العمم منيا:
 بالشيءالنافع.المعرفة .ُ
 معرفةالطريؽالمكصمة. .ِ
 سمكؾتمؾالطريؽ. .ّ
 المعرفةبالشيءالضاركماأكصؿإليو. .ْ
 تجنبالطريؽالمكصمةإلىالشيءالضار. .ٓ
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   (ٕ٘ٔم، صٕٙٓٓ)منصور: عوامل تساعد عمى التعمم:
كخارجيةىناؾعكامؿتساعدعمىحدكثالتعمـمنياداخمية

 العوامل الداخمية منيا:
 الدافعية. .ُ
 كضكحاليدؼ. .ِ
 الثكابكالعقاب. .ّ
 النضج. .ْ
 الجنس. .ٓ

 العوامل الخارجية منيا:
 حجـالمادةالتعميمية. .ُ
 الترابط. .ِ
 األيسمكبالمفظي. .ّ
تكزيعالحفظ. .ْ

 البناء العقدي:

:العقيدةاصطالحان

كأصمو" القمبكالضمير أمعقدتعميو كذا اعتقد تقكؿ: قمبو، عميو المرء يعقد ما
(.ٗـ،صََِٔ)الفكزاف،"الحبؿإذاربطومأخكذمفعقد

( قراربالمسافكعمؿباألركاف" اإليمافكىك"تصديؽبالجنافكا  ابفمفأسماءالعقيدة
(ٓق:صُُْْعثيميف

إفاإليمافالصحيحقديككفأساسانمتينانلتربيةثابتةمضمكنةالنتائجبينماالتربيةالتي
عمىترسيخاإليماففيالنفكسفييتربيةعشكائيةمتخبطةكغير صحيحة.التقـك

)اإليماف(تبرزمفخالؿبعضجكانبتبيفاألىميةبعنايةتربيةالنشء كلعؿأىميةالعقيدة
نب:مفىذهالجكا

 قبول العمل:  .ٔ
  "                             

      "]:ٖٖاألنعاـ[
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 الثبات الُخمقي: .ٕ
مفدعاءالنبيصمياعميوكسمـ"الميـاىدنيألحسفاألخالؽفإنوالييدمألحسنياإال

(َِأنتكاصرؼعنيسيئيافإنواليصرفياإالأنت")ابيالدنيا،د.ت.ص
 اإلستخالف والتمكين: .ٖ

"                           

                          

                              

           "]:ٓٓالنكر[ 

 والية اهلل وىدايتو لممؤمنين: .ٗ
"                           

                           

          "]:ِٕٓالبقرة[

 العزة والرفعة:  .٘
"                                

                                                         "

 ]َُفاطر:]

 النصر: .ٙ
"                    "]:ٕمحمد[

"                                 

    " ]:َُاألنفاؿ[
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 األمن والطمأنينة: .ٚ
"                           "

 ]ِٖاألنعاـ:[
"                             "

]ِٖالرعد:[
البناء التعبدي:

سـجامعلكؿمايحبواكيرضاهمفاألقكاؿكاألفعاؿالباطنةكالظاىرة"ا"العبادةىي
(ُٗق،صُُْْ)ابفعثيميف،

"لمعبادةأصالفاألكؿاإلخالصكالأدؿعميوكقكلوتعالى         

                                  "

أمراكشرعكالأدؿعميوكقكلوتعالى]ٓالبينة:[ بما كالثانيالعبادة "        

                             

                                 

                    "]:ٕالحشر[

كتساىـبإنقاذىامفمختمؼاألمراضاإلنسانية،فالعبادةتعمؿدائمانعمىتطييرالذات
الخارجي، كالسمكؾ لممظير مطابقان الداخمي الجكىر يككف ألف كتسعى كاألخالقية، النفسية
لتحقيؽانسجاـكامؿبيفالشخصية،كبيفالقيـكالمبادئالحياتيةالسامية.كلقدربطاتعالى

قكالنكاإليمافتطبيقانكعمالنبقكلوفيكتابوالكريـربطانكثيقانمتالزمانبيفاإليماف
 "                          

                 " [:ِٕٕالبقرة].

 "  لمتربيةإالإذاارتبطتبالسمكؾكالخمؽ،قاؿتعالى:كالعبادةالتككفكسيمة   
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                      " [:ُٕٕالبقرة].

تربكيةلعؿأبرزىا:كلمعبادةأثار
 المجاىدةكقكةاإلرادة. .ُ
 التعاكفكالترابط. .ِ
 التكفيؽإلىفضائؿاألعماؿ. .ّ
 الكقايةمفاالنحراؼ. .ْ

 البناء األخالقي:

التيتكصؼبالحسف" مؽمجمكعةصفاتنفسيةكأعماؿاإلنسافما األخالؽجمعخي
(ٖٖٔـ،صََِٖ)عمر،"كالقبح

تقكلكايماف مف اإلنسافكباطنو يكمففيداخؿ لما الحقيقية األخالؽىيالترجمة
ككرعأكجيؿكضعؼفماىياألخالؽ؟

لمسمك:"األخالق ىي المنظمة كالقكاعد المبادئ الكحي،مجمكعة يحددىا التي اإلنساني، ؾ
لتنظيـحياةاإلنساف،كتحديدعالقتوبغيرهعمىنحكيحقؽالغايةمفكجكدهفيىذاالعالـعمى

(ُِـ،صََِٗأكمؿكجو")الشمرم،

 لألخالق أىمية كبيرة في حياة المتعمم قد تظير من خالل ما يأتي:

 .االمتثاؿإلىأمراكرسكلو 
 شخصيةالمسمـ.مفمقكمات 
 .االرتباطالكثيؽبيفاألخالؽكالديفاإلسالمي 
 .أثرىافيالسمكؾ 
 .أنياضركرةاجتماعية 
 .أىميتيافيالدعكةإلىا 
 .اضفاءالسعادةعمىالفردكالمجتمع 
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كتيدؼالتربيةالخمقيةفياإلسالـإلىمراـساميةكذلؾمفخالؿتطبيقياكممارستيافيكاقع
فىذهاألىداؼ:الحياة،كم

 .إرضاءاكالتزاـأمره
 .احتراـاإلنسافلذاتوكشخصيتو
 .تيذيبالغرائز،كتنميةالعكاطؼالشريفةالحسنة
 .إيجاداإلرادةالصالحةالقكية
 .اكتسابالعاداتالنافعةالطيبة
 .انتزاعركحالشرعنداإلنساف،كاستبداليابركحالخيركالفضيمة 

 (ٖٕٙص م،ٜٕٓٓ:الحازميالبناء الميني: )

لمعمؿفياإلسالـمكانتوحيثرفعاإلسالـمكانةالعامؿكفضموعمىغيرهمفالقيعيكد
ليبيفأفاأليمةاإلسالميةكماخميةالنحؿالمكافلمكسؿكالخمكؿفيياكالعمؿالمينيكالفني

مىذلؾكلعؿمفأىـماىكالمنشكدفيذلؾحيثالتدريبكىذايتطمبتعميمانكتنشئةنتربكيةنع
يكضحأىميةذلؾمايأتي:

  :سد حاجة اأُلمة 
ليلمايترتبعم؛إلىالعمؿكاالىتماـبواأليمةالتربيةاإلسالميةدعت ،حاجاتمومفسدو

اقتصاديان نمكان كالطبكالفمؾكالصناعة،كنمكىا العمـك مف كمينيه نافعه ىك ما كاىتمتبكؿ
كالزراعةكغيرىا.

 :المينة وسيمة لدفع الفقر 
الفقرمدعاةلكثيرمفاالنحرافاتالسمككيةالتيكثيرانماتزعجالمجتمعكتىًخؿبأمنوكالعمؿ
المينييكفرفرصةلدفعىذهالمفسدةكسدحاجةالفقيرفالمينةتكفرلممرءمايسدبوحاجتو

 فقرهليقكـبكاجباتونحكنفسوكأيسرتوكمجتمعو.كيخمصومف
 :الكف عن السؤال 

إالبو،كجيناا الميفالتيتعكدعمىممتينييابالماؿالذمىكعصبالحياةكالتقـك
"لمبحثعنياكالعمؿبياكمافيقكلوتعالى:              

                   "]:َُالجمعة[

كىيكفيمةبكؼأصحابياعفالسؤاؿكالعيكز.
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 (ٕٕٙم، صٜٕٓٓ)الحازمي:البناء الجسمي: 
فكانت مفيكـالبناءالجسميأكالتربيةالبدنيةالينحصرفيالتربيةالرياضيةفقط_كا 

الجسمي البناء أساسلعممية الرياضية كالكقائيبؿالتربية العالجي الجانب ذلؾ في يدخؿ
كالغذائيكالتدريبكنحكه.

مؽمفأجمو. كبيذايككفمفيكـالبناءالجسميعمميةحفظكتنميةالجسـليقكـبدكرهالذمخي
فكؿعمؿيقكـبوالمرءيتطمبمنوأفيستجمعنشاطوكطاقاتوإلنجازهالسيماإذاكافلغايةأك

ىدؼكذلؾألفبكاعثوت كباعثو دفعوحيثيتصكرىذااليدؼفيككفعممومبنيانعمىتصكرو
في غاربو عمى العىناف ييترؾ ال المككناتحتى ليذه ضابط مف كحيثالبد ككسيمةو كىدؼو
اعتنت األيخرل المجتمعات أف إذ كمسمميف لنا الشرعية الضكابط كانت كغيرىا التصكرات

عمىنمط كبيرة عناية الجسمية معبالتربية كأىدافو ككسائمو اليتفؽفيكثيرمفصكره قد
المنيجاإلسالميممايؤكدعمىضركرةكجكدضكابطشرعيةلمتربيةالجسميةمفخالؿالعممية

التعميميةممايمقيبالمسؤكليةعمىكاىؿالتربيةاإلسالميةلمقياـبيذهالمياـ.
 أبرز أىداف التربية اإلسالمية لمبناء الجسمي ما يأتي: 

 .أداءالكاجباتالميكمؼبياالفرد 
 .السالمةكمقاكمةاألمراض 
 .أكثرنشاطانلمعمؿ 
 .تحقيؽاالتزافالنفسي 
 .تحقيؽالسعادة

 ضوابط البناء الجسمي:
 .البناءالجسمييككفلغاية 
   أكمكركه.الكسائؿمباحةفيذاتياكالتفضيإلىمحـر
 .أكمكركه الكسائؿاليخالطيامحـر

 (ٕٖم، صٖٕٓٓ)عمي::أصول التربية اإلسالمية
)نمكذج(يصكرما عمميةتربيةاإلنسافكتنشئتوكتشكيموبحاجةممحةكماسةلكجكد
تقاف ينبغيأفيككفعميواإلنسافشخصيانكاجتماعيان،حتىيستطيعالمربىإحسافالتصنيع،كا 
في المعمـ فقط ليس اإلنساف، لشخصية إليو نشير الذم كالمربى التشكيؿ كتجكيد التنشئة،

نماىككؿمفيقكـبجيدمؤثركفعاؿفيتشكيؿالشخصيةالمدرسةأكاأل ستاذفيالجامعة،كا 
بصكرةفيياقدرمفاالستمراريةالنسبية،كمفىنايدخؿفيىذاالنطاؽبالدرجةاألكلى:األب
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كاألـ،ثـىناؾالداعية،كرجؿاإلعالـ،كشخصياتأخرلتتفاكتدرجاتتأثيرىابقدرمايككف
مرارية،كألىمية)النمكذج(الذمالبدمنوإلحسافعمميةالتربيةكالتنشئةحرصمفعالقاتكاست

كثيرمفالفالسفةكالمفكريفكالمصمحيفعمىمرالتاريخفيمختمؼالمجتمعاتعمىتصكر
فمسفةأك)نظرية(تحددلمعمؿالتربكممساراتالفعؿكغاياتالجيدكأشكاؿالتنفيذكفيكؿما

نماذج مف مفنمكذجرأينا ما التاريخالفكرمكاالجتماعيأنو استقراء لنا يؤكد غربية فكرية
الشأفألفكؿكاحدمفىؤالءلوتفسيراتوالتيتتبايف استطاعأفيحقؽنجاحانكبيرانفيىذا
باختالؼ الكاحد المجتمع كفى المجتمعات، باختالؼ الكاحد الزماف في كتختمؼ بينيا فيما

كبيرمفالعكامؿممايستحيؿمعوالزعـبأفىذهالنظريةأكتمؾ،ىذاالنمكذجاألزمنةكفقالكىـ
أكذاؾىكالذميصكرحقيقةاإلنساف،كمفثـالعمميةالتربكيةالمناسبةكالتنشئةالمالئمة.

عىدـ، مف كميكًجده اإلنساف ىذا أليسخالؽ البدييي: التساؤؿ ذلؾ الفكر عمى كيبرز
كاألعمـبمايجبأفيككفعميو؟كمينشئوكميككنو،ى

أاليككفالنمكذجالفكرمالذمكضعوىكاألصح،كىكاألحؽبأفييكجوالعمؿالتربكم
كيحددلومساراتالعمؿكمسالؾالتنفيذ؟

كذاتو االجتماعية ذاتو باكتسابو إال الحقيقة كجو عمى إنسانا يككف ال اإلنساف إف
السبيؿإلىذلؾكأفالرسالةاإللييةفيصكرةاإلسالـ،ىيالشخصية،كأفالعمميةالتربكيةىي

نمكذجياالذمالبدأفتنسجعمىمنكالوكتيتدمبيديو.
مماسبؽأفأصكؿكمصادرالتربيةاإلسالميةىي:يرى الباحث

 القرآن الكريم .ٔ
ا"ىككالـاتعالىالمعجزالمنٌزؿعمىخاتـاألنبياءكالمرسميفسيدنامحمدصٌمى

بتالكتو، المتعبد بالتكاتر، إلينا المنقكؿ السالـ عميو جبريؿ الكحي أميف بكاسطة كسمـ عميو
 )معبد، منو." كالمتحدلبأقصرسكرة الناس، بسكرة كالمختتـ الفاتحة بسكرة ـ،ََِٓالمبدكء

(ّص


 السنة النبوية: .ٕ
ماعةاكمفمنطقةالسنةلغةنمفردسينفكىيالطريقة،نيج،تصرؼيتبعوأيناسمفج

معينة.سيرةحميدةكانتأـذميمة.حكـافيخمقو.كىيماينسبالىالنبيصمىاعميو
كسمـمفقكؿاكفعؿاكتقرير.عمؿمحمكدفيالديفليسفرضاأككاجبيثابفاعموكال

 (ُُِِـ،صََِٖ)عمر،كالخميس.يعاقبتاركوكصياـاإلثنيف
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ـ،ََِْالنبيصمىاعميوكسمـقكالنأكفعالنأكتقريرانأكصفة.")القاسمي،"ماأضيؼإلى
 (ُٔص
 اإلجماع:  .ٖ

 لغةن بإجماعاألصكاتباتفاؽجميع"اإلجماع / باإلجماع عمى أجمع / أجمع مصدر
السككتي كاإلجماع المجتيديف جماع كا  اإلجماع شبو كمنو الحاضريف ـ،ََِٖعمر،)".

(ّٗٗص
 شرعيكاصطالحان: حكـ عمى كسٌمـ عميو ا النبيصٌمى بعد األمة ىذه مجتيدم "."اتفاؽ
 (َٓق،صُُْْ)العثيميف،

 القياس:  .ٗ
الفقوحمؿكقايسكىكفيجمعقياساتكأقيسةلغيرالمصدر.مصدرقاس"القياسلغةن

 (ُّٖٖـ،صََِٖعمر،)".فرععمىأصؿلعمةمشتركةبينيما
(ّٓق،صُُْْالعثيميف،)".فيحكـلعمَّةجامعةبينيماكاصطالحان:"تسكيةفرعبأصؿ

 التعميمية: الكتبإصالح 

فيعصرناىذاىماىكعميوكصمتإلبتطكرمتعددحتىالتربيةاإلسالميةمىرتكتب
عيدالرسكؿعمىكصالحأمًرىااليتـإاٌلبماصمحبوأكلو.كمابدأتبوالتربيةاإلسالمية

صمىاعميوكسمـكالسمؼالصالح،أفتربطربطانكثيقانبيفالمعرفةكالسمكؾ،ككالىماينبع
الرسكؿصمىاعميوكسمـكالسمؼالصالح،أكالنكقبؿكٌؿشيء. مفالكتابكالسنةكسيرة

لنيظيمياالنحكي ةكالصرفيةكالبالغة.كأفكأفتككفدراستنالمغةالعربيةدراسةنلمغةأكالنكمفثـى
نبدأدراسةمبادئالعمكـالككنيةبماكصؿإليوسمفناالصالحثـنضيؼإليوماجٌدمفنظريات
فيالعصكرالمتأخرة،كأفنكجوعنايةنخاصةنإلسياـالعمماءالمسمميفالمعاصريففيمختمؼ

العمكـ.
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 والمحور الثالث: مرحمة التعميم األساسي وخصائص النم
 التعميم العام: 

يقسـالتعميـالمدرسيإلىقسميفىمامرحمةالتعميـاألساسي)اإللزامي(كمرحمةالتعميـ
الصؼاألكؿاألساسيإلىالثانكم)االنطالؽ(.كتشمؿمرحمةالتعميـاألساسيالصفكؼمف

األساسي العاشر )التييئة(الصؼ الدنيا األساسية المرحمة قسميف: إلى المرحمة ىذه كتقسـ
الرابع،كالمرحمةاألساسيةالعميا)التمكيف(مفالصؼاألكؿإلىالصؼكتشمؿالصفكؼمف

الحادمعشرالصؼالخامسإلىالصؼ الصفيف الثانكمتشمؿ التعميـ مرحمة أما العاشر.
حسبرغبتوكمعدلوفيالصؼالعاشرإلىالفرعالعمميكالثانيعشر،كيمكفلمطالبالتفرع
سنةدراسيةيتقدـالطمبةالمتحافشيادةالدراسةالثانكيةُِأكاألدبيأكالميني،كبعدإنياء

 .العامة
 :الجيات المشرفة عمى التعميم الفمسطيني

 :يشرؼعمىالتعميـالمدرسيأربعجياتإشراؼرئيسةىي
  التربيةكالتعميـ:الفمسطينيةالسمطة الوطنية فيكزارة التيتشرؼعمىمعظـمدارسممثمةن

الضفةالغربيةكقطاعغزةعدامدينةالقدسالتيالتزاؿتحتاالحتالؿاإلسرائيمي،كالتيبيا
المعارؼ كزارة عمييا تشرؼ التي الرسمية المدارس ىما: الحككمية المدارس مف نكعاف

اإلسالمية،كتديرىاكزارةاالسرائيميةكالبمدية،كمدارسحككميةأخرلتشرؼعمييادائرةاألكقاؼ
التربيةكالتعميـالفمسطينية.

 :فيياوكالة الغوث الدولية بما الغربية تشرؼعمىمدارسالالجئيفالفمسطينييففيالضفة
القدسكقطاعغزةكتتكاجدمعظميافيالمخيماتالفمسطينيةفيالضفةكالقطاع.

 :االمدارس الخاصة المدارسكيمكليا كالطكائؼيشرؼعمىىذه لييئاتكالجمعياتالخيرية
  .الدينيةكاألفراد

 :تقعىذهالمدارسفيالقدسالشريؼ،كتشرؼعمييا"مدارس البمدية والمعارف اإلسرائيميتين
كاليكجدلكزارةالتربيةكالتعميـالفمسطينيةأمإشراؼ،كالمعارؼاإلسرائيمية،كتديرىابمديةالقدس
ـ(2008التربيةكالتعميـالعالي،)كزارة"عمىىذهالمدارس

  مفيوم التعميم األساسي:

صيغةتعميميةبأنوالتعميـاألساسياليكنسكك()كالثقافةتعرؼالمنظمةالعالميةلمتربيةكالعمكـ
تيدؼإلىتزكيدكؿطفؿميماتفاكتتظركفواالجتماعيةكالثقافيةكاالقتصاديةبالحداألدنى
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كالمياراتكاالتجاىاتكالقيـالتيتمكنومفتمبيةحاجاتوكتحقؽذاتوالضركرممفالمعارؼ
 .فيتنميةمجتمعولإلسياـكتييئيو

:أفالتعميـاألساسكىكالتعميـ)اليكنيسؼ(كتعريؼالمنظمةالعالميةلرعايةالطفكلةكألمكمة
ي كأف كالسياسية، كاالجتماعية االقتصادية األنشطة في األميةالمطمكبلممشاركة محك شممو

لمنشاط الالزمة كالميارات المعارؼ مع كالحساب كالكتابة القراءة بيف تجمع التي الكظيفية
اإلنتاجيكتخطيطاألسرةكتنظيمياكالعنايةبالصحةكالنظافةالشخصيةكرعايةاألطفاؿكالتغذية

.كالخبراتالالزمةلإلسياـفيتطكرالمجتمع

األ التعميـ الباحثأف الدكلةكيرل تمتـز التي المعارؼكالعمكـ األساسمف القدر ساسيىك
 .بنشرىابيفشعبياكىكيختمؼفيعددالسنكاتكالمراحؿمفدكلةألخرل

 (مٕٙٔٓ:العجرش) :مبررات التعميم أألساسي
 الحاجةإلىتطكيرالتعميـكرفعكفاءتوفيضكءمتطمباتالعصركتطمعاتالمستقبؿ. 
 كالفاقد اليدر لتقميؿ مكحدة مرحمة في التعميـ مف األكلى المراحؿ بيف الجمع ضركرة

 التربكم.
  تغميبالجانبالنظرمعمىالتعميـالعاـبشكموالحاليكافتقارهإلىالجانبالعممي. 
 األساسخالؿ التعميـ التيدعتإلىتبنيمفيكـ لتكصياتالمؤتمراتالتربكية استجابة

 .األخيرةالسنكات
 تأكيداستراتيجيةتطكيرالتربيةالعربيةفيالسعيإلىتعميـالتعميـاألساسيكتطكيره. 

 م(ٕٙٔٓ)العجرش::أىداف التعميم األساسي
 العقيدة مبادئ إطار في متكاممة شاممة تنمية المتعمـ شخصية جكانب مختمؼ تنمية

 .اإلسالميةكالثقافةالعربية
 كالعر الكطني االنتماء عمىغرس قدرتو كتنمية المتعمـ لدل كاإلنساني كاإلسالمي بي

 .التفاعؿمعالعالـالمحيطبو
  الذاتي كالتعمـ االتصاؿ كفايات بتنمية كذلؾ لمحياة الالزمة الميارات المتعمـ اكتساب

 .كالقدرةعمىاستخداـالتفكيرالعمميالناقدكالتعامؿمعالعمكـكالتقنياتالمعاصرة
 عمىالتكيؼمعاكتسابالتعم كالقدرة العامة فيالحياة اإلنتاجكاإلتقافكالمشاركة قيـ ـ

كاستثمارىا عمىالبيئة كالمحافظة مستجداتالعصركالتعامؿمعمشكالتبكعيكدراية
 .كحسفاستغالؿكقتالفراغ
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 التقميؿمفنسبةالتسرببيفالطالب. 
  سدمنابعاألمية،كرفعمدارؾكمعارؼالطالب.

 (مٕٙٔٓ:العجرش):مميزات التعميم األساسي

 تعميـلمجميع،يساكمبيفطبقاتالمجتمعكفئاتوكيشمؿالصغاركالكبار. 

  تعميـإلزاميكمجاني. 

 تعميـيعنىباإلنتاجكالبيئةكيربطبيفالعمـكالعمؿفيالحياة. 

  تعميـيضمفعدـاالرتدادإلىاألمية. 

 التعميـكمتابعتوإلىالمراحؿاألعمىتعميـيساعدعمىاالستمرارفي. 

 تعميـيعنىبالتعميـالذاتيكيعكدالدارسالتفكيرالسميـ. 
 م(ٕٙٔٓ)زياد::خصائص النمو لمرحمة األساسية العميا

دراؾككيفيةالتعامؿمعالطالبميـلخمؽ معرفةخصائصالنمكليذهالمرحمةكفيـكا 
المرحمة.جيؿيعمراألرضكيعبداسبحانو،نعرضإلىالنمكالتربكملمطالبفيىذه

 :والحركي الجسمي النمو

حيث:عامو،بصفوالجسميالنمكفيالزيادةمعدالتتستمر

فيكالتحكـالنضجكيزدادعامة،بصفةالصحيالمستكلكيتحسفكالكزف،الطكؿيزداد .ُ
عشرة.الرابعةسففيالذككرعندأقصاهالجسميالنمككيبمغالمختمفةالقدرات

النمك.طفرةنتيجةالمختمفةالجسـأجزاءبيفالتناسؽعدـيظيرقد .ِ
ييتـيجعمومماكبيربشكؿالمرحمةىذهفيلمطالبالنفسيةالصحةعمىالبدفمفيكـيؤثر .ّ

.أقرانوبيفكبيرةشعبيةصاحبالتيتمؾخاصةالرياضيةباأللعاب
.المرحمةىذهفيبشراىةالطعاـتناكؿعمىإقبااليحدثقد .ْ
مختمؼبممارسةلمطالبيسمحمماتكازنان،أكثرالمرحمةىذهفيالحركيالتكافؽيصبح .ٓ

 الرياضي.النشاطألكاف
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:االنفعالي النمو

الحب،مشاعرلديوكتتطكرالحماس،يمكنياانفعاالتالسفىذهفيالمراىؽعمىيظير
الحزف(،أكالفرح)فيالمثيرمعتتناسبالفعؿردةكىياالنفعالية،الحساسيةعميوكنالحظ

تربكم.بأسمكبالمشكمةكمعالجةالتأنيب،فيالمغاالةعدـيراعىالحالةىذهكفي

كتككفاالكتئاب،مفحاالتكتنتابوكثيرا،كيغضبكاالستقاللية،التمردإلىالمراىؽكيميؿ
ىذهكفيكاالنطكاء،بالخجؿكثيرايشعرأنوكماالشخص،نفسنحكالمشاعرفيثنائيةلديو

صائبا،كافإفبرأيوكاألخذاإليجابية،المكاقؼتعزيزخالؿمفبالنفسالثقةمنحويجبالحالة
شراكو كالثقافية.اإلذاعيةالبرامجفيكمشاركتوكتشجيعو،تالمشكالكحؿالمناقشةفيكا 
التالي:مراعاةيجبالحالةىذهكفيبالتفرد،الشعكرأيضا:الجانبىذاخصائصكمف

 الجماعة.إطارفيبالعمؿالخاصيةبيذهيتصؼمفتكميؼ
 األقراف.مجمكععمىاإليجابيكمردكدهالجماعيالعمؿأىميةتكضيح
 األحياف.مفكثيرفيمآخذمفالفردملمعمؿبماالطالبينبوأف 

الحياةكاتصاؼاليقظة،كأحالـالخصب،الخياؿظيكرأيضا:االنفعاليالنمكمظاىركمف
الذاتإلثباتكاالستعدادبالقمؽكلشعكرالكجداني،كالتناقضاالنفعاليالثباتبعدـاالنفعالية

االعتبار.بعيفصكرىاكؿفيالسمطةإلىالنظركاالستقاللية،
 :االجتماعي النمو

يمي:بماالمرحمةىذهفياالجتماعيالنمكمظاىرأىـتمخيصيمكف
 السمككية.المعاييرتككفإلىيؤدمالذمالفعمياالجتماعيالتطبيعالمرحمةىذهفييتـ
 المختمفة.األنشطةفياألقرافكمشاركةالشخصياالتصاؿإلىالطالبيميؿ
 كاألناقةبالمظيركالعنايةاالىتماـإلىالطالبيميؿ.
 اآلسرة.داخؿخاصةكبصفةاالجتماعياالستقالؿإلىالطالبيميؿ
 الذاتتأكيدفيكالرغبةالجماعةمسايرة.
 كالنمكذج.القدكةعفالبحث
 االجتماعية.األمكركمناقشةفيـعمىالقدرةنمك
 الكبار.معالجدؿإلىكالميؿلمنقدالحساسية
 االجتماعية.بالمسؤكليةالشعكرظيكر
 اآلخريف.مساعدةإلىالميؿ
 اآلخريف.أماـاألكامرلوتكجوأفيرضىال 
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: العقمي النمو
 أقصىإلىالطالبذكاءكيصؿالتمايز،فيالعقميةالقدراتكتبدأبسرعة،العاـالذكاءينمك

المرحمة.ىذهنيايةفيإليويصؿأفيمكفحد
 عمىالقدرةكتنمكاألخرل،دكفالدراسيةالمكادبعضإلىكالميؿالتحصيؿ،سرعةتظير

المعمكمات.كاكتسابالمياراتتعمـ
 مدتو.كتطكؿاالنتباهمدلالمجرد،كيزدادالمستكلإلىالحسيالمستكلمفاإلدراؾيتطكر
 المجرد.الحفظأككالخطأالمحاكلةمفبدالنكاالستدالؿالفيـعمىاالعتماديزداد
 صداركاالستنتاج،االستدالؿكاستخداـالمشكالتحؿعمىكالقدرةالتفكيرينمك األحكاـكا 

كالتصميـ.التخطيطعمىالقدرةكتتككفكالتركيب،التحميؿعمىالقدرةكتظيراألشياء،عمى
 كالصكابكالشرالخيرعفالمعنكيةالمفاىيـكتتككفكالتجريد،التعميـعمىالقدرةتزداد

كالظمـ.كالعدؿكالخطأ
 الذاتيكالتحصيؿاالستذكار،كعاداتطرؽ،كتتضحأكبربشكؿاالبتكارعمىالقدرةتظير

كالرياضيةالميكانيكيةالمكضكعاتمتابعةإلىالذككريميؿماالنفس،كغالبانعفكالتعبير
كالعددية.

 ه(ٕٕٗٔ)عيضة:النمو التربوي:

 .تشجيعصفةالقيادةكاستغالؿميكؿالطالبفيتنميةشخصيتو
 .تشجيعالحكاربيفالمعمـكالطالبكمناقشةالمشكالتكالمكضكعاتالتيتسيـالطالب
 الطالبعمىاالنسجاـمع التيتساعد الركحيةكالخمفيةكالمعاييرالسمككية ترسيخالقيـ

 مفالمجتمع نماذج عمى كالتركيز المكتبية كالنشاطات الثقافة أبكاب فتح في متمثالن
الشخصياتاإلسالميةالتيتفرزىذاالجانب.

 .مشاركةالطالبفيالنشاطاتاالجتماعيةكالثقافية
 مناقشة.قبؿبدايةأيةكالمبادئتحديدمعنىبعضالمفاىيـ
 كالمستقبؿ.ارالتيتتعمؽبالحياةمساعدةالطالبعمىاستيعابالمفاىيـكاألفك
 احتراـكجياتنظرالطالبكتقبمياكمناقشتيامعولتعديؿمفاىيموالخاطئةكتدعيـالسميـ

منيا.
 األسمكبالعمميفي عمىاستخداـ كتدريبيـ العقمية قدراتالمراىؽ عمىاستثارة العمؿ

التفكيرماينميذلؾلدييـالقدرةعمىالتجديدكاالبتكار.
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 المحور الرابع: المفاىيم

 :تعريف المفيوم

"لغًة: مفاىيـ مفرد اسـمفيكـ كىك فيـ. مف فكرةمفعكؿ الصفاتكالمعنى مجمكع عامة،
(.ُْٕٗـ،صََِٖ)عمر،"لمعنىكميكالخصائصالمكضحة

الشخصيًةاصطالحًا: عفالمادًة المجردة أمالماىية ، الكميُّ المدرؾي أك المعنىالمجردي ىك "
(ُْٔـ،صََِِ،)حافظكعفاألغراًضالالزمًةلممادًة".

أكأكثرالمفيوم االقتصادي: لفظيةبكممة ييصاغفيصكرة كيشيرإلى"تصكرعقميمجرد
خصائصمشتركة" بينيا تجمع االقتصادية الظكاىر أك المشكالت أك المكارد مف مجمكعة

(ِٓـ،صََِٗ)الشرارم،
مجمكعة:المفيكـاالقتصادمبأنويعرف الباحث "مجمكعةمفالفئاتالتيتندرجفياطارىا

عبينيامفالعناصرتشيرإلىمجمكعةمفالمكاردأكالمشكالتأكالظكاىراالقتصاديةتجم
".كصفاتمشتركةخصائص

 (ٖٓٔم، صٕٗٔٓمصطفى:):أىمية المفاىيم

كتبرزأىميةدراسةالمفاىيـفيالنكاحيالتالية:

 .فيـالمفاىيـيجعؿالمادةالدراسيةأكثرشمكال
 .)عدـنسيافالتفصيالتعندتنظيميافيإطارىيكمي)خرائطالمفاىيـ
 زيادةفاعميةانتقاؿأثرالتدريبكالتعمـ.فيـالمفاىيـىكالطريؽالرئيسينحك
 .تضييؽالفجكةبيفالمعرفةالمتقدمةكالمعرفةالبسيطة
 كاالنفجارالمعرفي.السريع،مساعدةاألجياؿالصاعدةعمىمكاجيةالتطكر
  مفاىيـ كتطكر نمك كيفية التالميذ،معرفة الناجحةكاألسمكب،البرنامج،إلعداد كالطرؽ

إنماءتمؾالمفاىيـكتطكرىا.التيتساعدعمى
 بطريقةكظيفية.العممية،كالميكؿاالىتمامات،تساعدالتالميذعمىاكتساب
 .تعمؿعمىتسييؿعمميةالتعمـكالتعميـ
  تكظيؼ في المعمكمات،تساعد فيمان البيئةكتفسيران،باستخداميا في التالميذ يثير لما

المحيطة.
 التيتعينوفياإلدراؾكالتصنيؼكالتمييز.كمات،كالمعمتزكدالتالميذبالحقائؽ
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أفأىميةدراسةالمفاىيـبأنياتساعدالتالميذعمىفيـكتفسيركثيرمفاألشياءيرى الباحث
مف تزيد أنيا كما يتعممكنيا أم إلييا يستجيبكا أف يمكف التي البيئة في انتباىيـ تثير التي

م في المعمكمات استخداـ عمى قدراتيـ المشكالت. حؿ أساساكقؼ خبراتكتكفر الختيار
كبالتاليفييكخيكطأساسيةفيالنسيجالعاـلممنيج.تسمحبالربط كمكاقؼالتعمـكتنظيميا
كالتنظيـبيفمجمكعاتالحقائؽفمفالمفاىيـالحسيةيمكفأفترتبطىذهالحقائؽكالظكاىرفي

بيذاالتصبحمعارفنامجردجزئياتمتناثرةبؿمجمكعاتبحيثيمكفإدراؾالعالقاتبينيا،ك
تنظـفيمجمكعاتمترابطة.

 : وظـائف المفـاىيم

 لممفاىيـكظائؼثالثىي:"
:تعمؿالمفاىيـعمىتبسيطالعالـالكاقعيمفأجؿتكاصؿكتفاىـيتسـوظيفة تبسيطية .ُ

 بالكفاية.
 تقكـالمفاىيـبتركيبمانتعممومفمعارؼتركيبامنتظما.وظيفة تركيبية: .ِ
كالتعامؿوظيفة تنظيمية: .ّ يسيؿاستدعاؤىا بصكرة خبراتنا عمىتنظيـ المفاىيـ تساعدنا

(بتصرؼ.ِٕـ،صََُِ)ثناءيكسؼالضبع،."معيا
 : تصنيف المفاىيم

(بيفثالثةأنكاعمفالمفاىيـىي:Bruner,1956يفرؽبركنر)

ماتغمبفيوالخصائصالمترابطة،يتضمفمجمكعةمفاألجزاءالمفيوم الرابط: .ُ كغالبا
 المحكيةالعامة.

 :يتضمفمجمكعةمفالخصائصالمتغيرةمفمكقؼإلىآخر.المفيوم الفاصل .ِ
كىكيسيرعمىعالقةالسابقيف،:يعتبرنكعجزئيمفالنكعيفالرئيسيفالمفيوم العالئقي .ّ

 أكأكثر.خاصيتيف،معينةبيف
( زيتكف يصنؼ صُٖٗٗفيما ّّـ، إلى المفاىيـ )" عممية كمفاىيـمجردة،مفاىيـ

محسكسة، فصؿ،كمفاىيـ تصنيفية،كمفاىيـعالقة،كمفاىيـربط،كمفاىيـ إجرائية،كمفاىيـ
."كمفاىيـكجدانية







ُْ 
 

 :صعوبات تعمم المفاىيم العممية

الصعكبات،كالبحكثالتربكيةفيتدريسالعمكـإلىكجكدبعضالدراسات،تشيرنتائج
كذلؾنظرالتفاكتالمفاىيـالعمميةنفسيامفحيث:كاكتسابيا،فيتعميـكتعمـالمفاىيـالعممية

أكتجريدىا.كتعقيدىا،كبساطتيا،أنكعيا،

:(مايميٖٓـ،صُٖٗٗكمفبيفالصعكباتفيتعمـالمفاىيـالعممية)زيتكف،

 الطالب( المتعمـ كيتمثؿفيمدلفيـ العممي: المفيكـ العممية(،طبيعة أكالمجردة،لممفاىيـ
 الطاقة...المكرثات،التأكسد،أكالمفاىيـذاتالمثاؿالكاحدكمافيمفاىيـ:المعقدة،المفاىيـ

 الخمطفيمعنى، التالمفيـك العمميةخاصة المفظيةلبعضالمفاىيـ يتستخدـأكفيالداللة
فكاكو،خضار،الزىرة،ككمغةمحكية)عامية(بيفالناسكمافيمفاىيـ:عممية،كمصطمحات

 ...النكاة
 فإفاالنصيار،فمثالعندمايدرسالطالبمفيكـ(،النقصفيالخمفيةالعمميةلمطالب)الثقافية

كالت السابقة العممية عمىبعضالمفاىيـ يعتمد العممي المفيكـ ىذا في:تعمـ كما كيؼمعيا
 الحالةالصمبة،مفيكـالحالةالحرارة،مفيـك التغيرالطبيعي.السائمة،كمفيـك  كمفيـك

 لتعمـالمفاىيـالعمميةالجديدة.الالزمة،صعكبةتعمـالمفاىيـالعمميةالسابقة
 (ٜٛص م،ٜٜٛٔ، زيتون: )صعوبات تكوين المفاىيم العممية

 تككيف في صعكبات تنجـالمفاىيـىناؾ عكامؿ عف معظميا بالنسبةخارجية،في
كمفبيفىذهالصعكباتمايمي:عمييا،كبالتاليليسلوأمسمطافلممتعمـ،

 المناىج التدريسية غير المالئمة والتي تتمثل فيما يمي: .ٔ
 .مقرراتمنيجيةالتراعيبدرجةأكبرالخمفياتالمباشرةلمطمبة
 ررةمعالمستكياتالحقيقيةلمطمبة.قدالتتماشىمفاىيـالمناىجالمق
 .يمكفأفتتضمفنشاطاتعمميةقدالتستطيعغالبيةالطمبةالقياـبيا
 .تكقعالمسؤكليفكالعمماء)كأكلياءاألمكر(أفيتعمـالطمبةقدراكبيرامفالمفاىيـبسرعة
 بية(دكفأفتأخذقدتبنىالمناىجكالمقرراتالدراسية)أكتقتدم(بالمناىجالغربية)األجن

 اختالؼالثقافاتكاإلمكانياتالماديةكالفنيةبعيفاالعتبار.
تعتبرلغةالتدريس)العربية(مفالعكامؿالخارجيةالتيقدتؤثرالعوامل المغوية أو لغة التعميم: .ِ

األـ المغة تختمؼعف بمغة تدريسالطمبة عند كخاصة العممية لممفاىيـ فياستيعابالطمبة
كماأفالميجاتالتييستخدمياالمعممكفقدتؤثرأيضافيتككيفالمفاىيـاالنجميزية،كالمغة
 دلالطمبة.أكاستيعابيالالعممية،
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تؤثرطرؽكأساليبالتدريسفيتككيفالمفاىيـالعمميةكاستيعابيالدلالطمبة.طرق التدريس: .ّ
 .التييتبعياالمعمـتدريسالإفعدـاستيعابالطالبلممفاىيـيعكدأحياناإلىطريقة

معممو العموم أنفسيم: .ْ العامؿ ىذا يطبطرؽ،يرتبط أك يتبعيا التي التدريس بقياكأساليب
كقدترجعأيضاباإلضافةإلىماسبؽإلىعكامؿالصفية،المعممكففيممارستيـالتدريسية

أخرلفيالمعمميفأنفسيـكمايأتي:
 .مؤىالتالمعمميفدكفالمستكلالمطمكب
 .مدلفيـالمعمميفلممفاىيـالعممية
 بمينةالتعميـ.كارتباطودافعيتو،كمدلالمعمـ،مدلتكافرالحكافزالداخميةعند

لدلالعوامل الداخمية: .ٓ العممية المفاىيـ كتعمـ فيصعكباتتككيف التيتسيـ العكامؿ كىي
تتمثؿفي:فييا،فعمىاختالؼالباحثيفالطمبة،
 .مدلاستعدادالطالبنفسوكدافعيتولمتعميـبكجوعاـكتعمـالمفاىيـالعمميةبشكؿخاص 
 العمميةكتعمـمفاىيميا.مدلاىتماموكميكلولممكاد 
  فييا يعيش التي كالثقافة كاالستقصاءالطالب،البيئة التساؤؿ ركح عمى تشجع ال قد

 العممي.
يرى الباحث عمىتككيفالمفاىيـ الطمبة أفيساعد ينبغيلممعمـ كذلؾبربطياكتمثيميا،أنو

مفخبراتكبالتالياالنطالؽيةكالتييمارسياالطمبةفيحياتيـاليكملمطمبة،بالخبراتالمألكفة
الطمبةأنفسيـ.
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 المحور الخامس: التربية االقتصادية
 التربية االقتصادية:

مفمنظكمةالتربيةاإلسالمية،الينفصـعنياطبقانلمفيـتعتبرالتربيةاالقتصاديةجزءن
الصحيحلإلسالـالذميشمؿكؿنكاحيالحياة،كىذاعكسالفيـالعممانيالذميفصؿالديف
كشريعة، عقيدة اإلسالمية شخصيتو تككيف مف تبدأ لممسمـ الشاممة فالتربية االقتصاد. عف

كيت كمكضكعية، ككجداف، كشرائع، كمنياكمشاعر معامالتو كافة في لو سندان الديف مف خذ
الشريعة كمبادئ بأحكاـ المنضبط السميـ االقتصادم السمكؾ ىذا، عف كينجـ االقتصادية،

اإلسالمية.

 لغةن: أم"االقتصاد الشخصبعضدخمو اقتصد مقتًصد، فيك اقتصادان يقتصد اقتصد
]ٔٔالمائدة: ["   "قتير،كاقتصدفيمعيشتوأمتكسطبيفاالفراطكالتاذخره

كطرؽاستيالكيا الثركة يبحثفياالنتاجكتكزيع عمـ اقتصد مصدر اقتصاد ."أممعتدلة.
(ُُٖٗـ،صََِٖ)عمر،

كتنميتياإلشباعحاجاتو")المصرم، النادرة المكارد دراسةسمكؾاإلنساففيإدارة " االقتصاد:
(ُِـ،صُّٗٗ

المستخرجةمفالقرآف "يعنىمجمكعةاألصكؿاالقتصاديةالعامة االقتصاداإلسالمي:
يعنىالعمـ كالبناءاالقتصادمالمقاـعمىتمؾاألصكؿبحسبكؿبيئةكعصركما كالسنة،
تنميتو كأكجو نفاقو كا  الماؿ كسب ينظـ فيما التفصيمية كأدلتيا العممية الشرعية ".باألحكاـ

(ُٖق،ص1410،الطريفي)

الجماعة، ترتضييا اإلنسانيكجية الفرد نمك تعنى"تكجيو االقتصادية: كتيعرؼالتربية
كيتعارؼعميياالناسكيقرىاالنظاـالسائد،فيالتعامؿاالقتصادملألفراد،خاصةفيمايتعمؽ

(ُِٓـ،ص1992،عبكد".)بجانبياإلنتاجكاالستيالؾ

بأني االقتصادية الجماعة،:”اكتيعرؼالتربية ترتضييا اإلنسانيكجية الفرد نمك تكجيو
كيتعارؼعميياالناس،كيقرىاالنظاـالسائد،فيالتعامؿاالقتصادملألفراد،كخاصةفيمايتعٌمؽ
بجانبياإلنتاجكاالستيالؾ،بكصفيماالركيزةاألساسيةلمحياةاالقتصاديةلألفرادكالمجتمعات،

ـ(َُِْبمبكاكم،“)مىاألرض.منذبدايةحياةاإلنسافع



ْْ 
 

معالكسائطخالؿتفاعموالمسمـمفالتكجيياتالتربكيةالتييتمقاىاالفرد"بأنيايعرفيا الباحث
."حياتواالقتصاديةكفؽتعاليـالديفاإلسالميالحنيؼلينظـبياالتربكيةالمختمفة

 :أسس التربية االقتصادية

ـ(إلىاألسسالتيتبنىعميياالتربيةاالقتصاديةبأنيا:ََُِ)يشيرالتركاكم
 .حؽالفرداالقتصادمفياألسرة 
 .حؽالفرداالقتصادمفيالحياةالزكجية 
 .حؽالفرداالقتصادمعمىالدكلةكالمجتمع 
 .حؽالفرداالقتصادمفيكسبالرزؽ 
 .حؽالفرداالقتصادمفيالتصرؼالمالي 
 مفيامتالؾالثركةكتنميتيا.حؽالفرداالقتصاد 
 .حؽالفرداالقتصادمفيالتبرعالمالي 
 .حؽالفرداالقتصادمفياإلمساؾعفالنفقة 
 .حؽالفرداالقتصادمفيالتنميةاالقتصاديةالعائمية 

ـ(بتصرؼََُِبمبكاكم)أىداف التربية االقتصادية اإلسالمية:
 تحقيؽمايمي:تستيدؼالتربيةاالقتصاديةاإلسالمية

 تعالىتحقيؽالعبكديةالخالصة،مصداقالقكلو: "          

  " ]:تمؾالعبكديةالتيتكجواإلنسافنحكفعؿالخير،كتعكد]ٔٓالذاريات.

كالعالميف،عميوفينفسالكقتبالخيركالنفعفيالدنياكاآلخرة،فاغنيعفالعباد
إليو، فقراء جميعا لىما كىـ كا  إليو، دائمة كفيحاجة لخالقو، اإلنسافعبدا كماداـ

عفمعنىالعبكدية صادقا تكفتعبيرا لـ إذا الجدكلمنيا فإفحياتو عميو، فرضو
الخالصة.

 فيك ذاتو، فيحد كليسغاية كسيمة أنو عمى رأسالماؿ لقيمة إدراؾاألبناء تنمية
صالحو.كس  يمةتحقيؽأىداؼتربكيةأرقىتصؿإلىعمارةالككفكا 

 أفتحقيؽاألرباحكالمكاسبكتمبيةاالحتياجاتالماديةالمشركعةيجبأفيتـبكسائؿ
 مشركعةكبعيدةعفظمـاإلنسافألخيواإلنساف.
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 لمصالحاآلخريف أفترجيحالمصمحةالعامةىكاألساسعندتقديرالمصالححمايةن
 يمجأإلىكسبمادمفيوضررلممجتمع،كاحتكارالسمعكغيرذلؾ.فال

  العمؿ في الطاقات كاستغالؿ يفيد، فيما الكقت أعماؿكالبعدكاإلنتاج،استثمار عف
 السمسرةكالرباكاالحتكار.

 فاإلنسافكائف التييعيشكيتعامؿمعيا، تحقيؽالنمكاالجتماعيلمفردفيجماعتو
متبادلةاجتماعيبطبيعتو كفيقياموباألعماؿكالسمككياتاالقتصاديةالسميمةسعادة
 بينوكبيفاآلخريف.

 تحقيؽاألمفكاألماففيربكعالمجتمعكاألمة،لعدـالتكالبعمىالماؿ،كعدـانتشار
األمراضاالجتماعية،االقتصاديةكالسرقةكالرشكةكغيرىمامفأنكاعأكؿأمكاؿالناس

بالباطؿ.

 ؽمكاجيةالمشكالتاالقتصاديةكالتسكؿكالبطالةكغيرىما.تحقي 
 .تحقيؽالنمكاألخالقيلمفردبتمسكوبالقيـاألخالقيةاالقتصاديةكيقظةضميره 

 تدبيرشئكفالفردفيالمستقبؿكتقديراالحتياجاتكاإلمكاناتالمتاحة،بيدؼتحقيؽ
 النمكفيقدراتالفردكالدكلةاالقتصادية.

 لألسرةالتكعية االقتصادية بالحركة المرتبطة كالتكجييات كالقيـ، كالقكاعد باألصكؿ
 كالمجتمع،كمكقؼاإلسالـمنيا.

 التكعيةبالمشكالتاالقتصاديةالتيتكاجواألسرةكالمجتمع،ككذلؾالتيتكاجواألمة
مالذماإلسالمية،كالنظريةاالقتصاديةالتيتسكدالعالـ،حتىيختارالسمكؾاالقتصاد

 يتماشىمعىذاالكاقع.
 بالسمكؾ كااللتزاـ االقتصادية القرارات صدار كا  الخطط لكضع كالتأىيؿ اإلعداد

 االقتصادمالذميتماشىالحاجاتكتكجياتالمستقبؿ.
  كالمجتمع كاألسرة لمفرد االقتصادية كالفكرية المينية القدرات في النمك إيمانانتحقيؽ

 التفكؽاالقتصادمبغرضالقضاءعمىالتخمؼاالقتصادم.بأىمية
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 اإلسالمية االقتصادية التربية األبناء تربية في والمدرسة األسرة من لكل التربوي الدور

 دكركؿو بعضفما دكربارزفيتربيةاألبناءكيكمؿبعضيما كالمدرسةليما األسرة
يأتي:منيمافيالتربيةاالقتصادية؟اإلجابةكما

 (ٕٗص م،ٕٕٓٓ:القاضي) االقتصادية: التربية في لألسرة التربوي الدور

األسرة)المسممة(بدكرىافيتربيةأبنائياالتربيةاالقتصاديةاإلسالميةمفعػدة  تقـك

جكانبيمكفإيجازىافيالنقاطالتالية:

 :طيبلقكلوتعالى حالؿ،كغذاءو "التنميةالبدنيةكذلؾبماؿو         

                (":ٖٖالمائدة.)

 .التنميةالعقميةبتعريؼالفردبالحالؿكالحراـفيالكسبكفيالمعامالتاالقتصادية

  تراقب ىنا كاألسرة كاإلنفاؽ الكسب في ا مراقبة عمى دينيان كتتبعتربيتو تصرفاتو
.سمككياتو

 تربيتوأخالقيانعمىالقيـاالقتصاديةاإلسالميةتربيةعمميةكالمحافظةعمىممتمكاتػو
 .الخاصةكممتمكاتاألسرةكاآلخريف،كالمجتمع

 راديانعمىحبالعمؿكتحمؿمسئكلياتوكذلؾمػفخػالؿمػشاركتولألسرة تربيتونفسيانكا 
مساعدةكالديوفيأعماليماخارجالمنزؿمتىكػافذلؾممكنانفيأعمالياالمنزلية،أك

كمناسبا.

 اطالعوتربيتواجتماعيانعمىالتكافؿاالجتماعيكمساعدةالمحتاجيفكذلؾمفخالؿ
مفأعماؿالخيرمفزكاة،كصدقة،كتبرعاتخيرية.األسرةتقكـبوعمىما

 (ٕ٘م، صٕٕٓٓ)القاضي::دور التربوي لممدرسة في التربية االقتصاديةال

بؿىيمفأىـالمراحؿالعمريةلمطفؿ،إذاألسرة،تعتبرالمدرسةذاتأىميةخاصةبعد
، العمـك بؿفيالتربيةعمىكجو االقتصاديةكحدىا، بدكرتربكمكبيرليسفيالتربية تقكـ

كيمكفإيجازدكرالمدرسةفيالتربيةاالقتصاديةعمىالنحكالتالي:
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  اقتصاديةنتنمية تربيةن تربيو التي كالمعارؼ بالعمكـ المتعمـ شخصية جكانب مختمؼ
في كالحراـ الحالؿ عف بمعارؼ عقميا كينمى اإلسالمية، االقتصادية القيـ بمعرفة

الكسبكفيالمعامالتاالقتصادية.
 التدريبالعمميعمىالسمكؾكالتعامؿاالقتصادماإلسالميكالمحافظةعمىممتمكات

مفأدكاتوالمدرسية،كتشجيعوعمىاألمانةكالبعدعفمدرسة،كمساعدةزمالئوبشيءوال
السرقة.

 تيعىد فالمدرسةكالجامعةكامتدادليا اإلعدادلمكظيفةأكلمعمؿالمطمكبفيالمجتمع،
المؤسسةاالجتماعيةالمتخصصةالتيأكجدىاالمجتمعلخدمتو،بإعدادىالمفرداإلعداد

يالعمؿالمناسب.المناسبكف
 كاإلنتاج العمؿ مكاقع في أماكنيـ ليحتمكا ألفراده بإعدادىا اقتصاديا المجتمع تنمية

استثمارىـلثركاتالمجتمعكتنميتيابمايعكد كاستثمارىـفيذلؾخيراستثمار،كمفثـى
وكعمىالبشريةبأكمميا.ميبالخيركالنفعع
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
الفصؿاستعراضانلبعضالدراساتذاتالعالقةبمكضكعالدراسةالحالية، يتضمفىذا

كتسيالنفقدتـتناكلياكترتيبيازمنيانمفاألحدثإلىاألقدـكقسمياالباحثإلىمحكريفاألكؿ:
ب اإلسالمية التربية تناكلت االقتصاديةدراسات التربية تناكلت دراسات كالثاني: عاـ شكؿو

 بشكؿو عمىالدراساتالسابقة عامان كتعقيبان عمىكؿمحكر، كتناكؿالفصؿتعقيبان كمفاىيميا.
عاـ.

 :المحور األول: دراسات في التربية اإلسالمية بشكل عام
 م(ٕ٘ٔٓ) دراسة المواجدة .ٔ

 في تضمينيا كمدل اإلسالـ في السياسية التربية مفاىيـ عف الكشؼ الدراسةإلى ىدفت
األردف في كالثانكية العميا لممرحمتيفاألساسية اإلسالمية التربية كتب
 .كالثانكية العميا األساسية لممرحمتيف اإلسالمية التربية كتب الدراسة عينة

أداةالدراسةقائمةتحميؿالمحتكل
  منيجالدراسةالكصفيالتحميمي

 ذكرىا يرد لـ كمفاىيـ كقميمة كمتكسطة كبيرة بدرجة السياسية المفاىيـ بعض الدراسةتكافرنتائج
تمؾالكتب في نيائيان

التكصياتالتأكيدعمىكاضعيالمناىجالمقررةعمىطالبالمرحمتيفاألساسيةالعمياكالثانكية
عرضمفاىيـالتربيةالسياسيةالتيكردتفيالقرآفالكريـ

مفنتائجالدراسةحيفيعادالنظرفيكتبالتربيةاإلسالميةكاالىتماـبالمفاىيـالتيلـاالفادة
تذكر

 م(ٖٕٔٓدراسة عبد العال) .ٕ
فيالمرحمةالثانكيةالتربيةاإلسالميةىدفتالدراسةإلىالتعرؼإلىمدلتضمفمقرر

بيةاإلسالميةفيالمرحمةلالحتياجاتالنمائيةلمطمبة.ككضعتصكرمقترحإلثراءمقرراتالتر
الثانكيةباالحتياجاتالنمائيةلمطمبة.

عينةالدراسةجميعمكضكعاتمقرراتالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية)الصؼالحادمعشر
بجزأيو،كالصؼالثانيعشر(.

أداةالدراسةقائمةاالحتياجاتالنمائيةكبطاقةتحميؿالمحتكل
الباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي.منيجالدراسةاستخدمت
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مقررات خمتمعظـ مفالتربيةنتائجالدراسة الثانكية لممرحمة النمائيةاالحتياجاتاإلسالمية
تـتناكليابصكرةضمنيةكعابرة.االحتياجاتالكاردةفيالقائمة،كماإفالكثيرمف

لنمائيةلمطمبة،لمالومردكداإلسالميةلالحتياجاتاالتربيةضركرةتضمفمقرراتالتكصيات
 إشباع يتـ عندما ككؿ المجتمع عمى بؿ فحسب، الطمبة ليسعمى أبنائواحتياجاتطيب،

)الحادمعشر،الثانكيةفيصفكؼالمرحمةاإلسالميةالتربيةضركرةتكامؿمقرراتالضركرية
لىإشباعإيؤدمبشكؿمتكازف،كمتكامؿاالحتياجاتتضميفكالثانيعشر(بحيثيتـ

لدلالطمبة.االحتياجاتىذه
 م(ٕٕٔٓ)الفي دراسة  .ٖ

 بأىـ قائمة بناء إلى التيينبغياألمنيةالمفاىيـىدفتالدراسة فيمحتكلتضمينيا،
كتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالحادمعشر،كمدلتضمفالكتابلعناصرالقائمةلمعرفةأىـ

اإلسالميةالمفاىيـ محتكلالتربية إثراء أثر ككذلؾىدفتإلىمعرفة إثراء، إلى التيتحتاج
ببعضالمفاىيـاألمنيةفياكتسابطمبةالصؼالحادمعشرليا.

الدراسة عينة الثانكية عدكاف كماؿ لمبنيف،مدرسة استخدـ كمجمكعةفصميفحيث أحدىما ؛
،كاآلخركمجمكعةضابطةتجريبية

الدرا أداة بطاقة الخاصتحميؿسة كاالختبار لقياسالمحتكل الطمبة اكتساب لممفاىيـمدل
األمنية.

التجريبيمنيجالدراسةالمنيج
(مفيكمان.كجكدِٕاألمفالفكرم،كبمغعددىا)مفاىيـنتائجالدراسةالتكصؿإلىقائمةبأىـ

تبايف المحتكل تضمف مدل في القائمة.لممضاميفكاضح في التربيةالكاردة منياج إف
لممكضكعاتاألمنية.مضامينوزيادةالثانكيةبحاجةإلىاإلسالميةبالمرحمة

بتناسبمحتكلالتربيةاإلسالميةفيضكءاألمفالفكرم،كبماتطكيرالعمؿعمىالتكصيات
معمتطمباتالعصر.

 م(ٕٕٔٓ)جزر دراسة أبو  .ٗ
تحديد إلى اإلسالميةىدفتالدراسة التربية فيمحتكل تكافرىا آداباالختالؼالالـز

لممرحمةالثانكيةفيضكءالفكراإلسالمي،كالتعرؼإلىمدلتكافرآداباالختالؼفيضكء
الفكراالسالميفيمحتكلالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكية

عينةالدراسةمفمحتكلكتبالتربية

االختالؼ،كبطاقةتحميؿالمحتكل،كاختبارأداةالدراسةقائمةآداب
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منيجالدراسةالمنيجالكصفي

نتائجالدراسةحظيمحتكلكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالثانيعشربنسبةأعمىمفمحتكل
كتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالحادمعشرفيتضمفآداباالختالؼ.

التر كتب محتكل بناء ضركرة الدراسة اآلداباإلسالمية،التكصيات فيضكء اإلسالمية بية
حاجاتالمجتمع،كرغباتالطمبة.كتمبية

 م(ٕٔٔٓدراسة مواجدة) .٘
الدكلية كالمكاثيؽ اإلسالـ في الطفؿ حقكؽ مبادئ إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
المتضمنةفيمضمكفكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةفيالصفكؼالثالثاألكلىمفالرحمة

األساسيةفياألردف.
عينةالدراسةكتبالتربيةاإلسالميةلمصفكؼالثالثةاألكلى.

أداةالدراسةقائمةتحميؿالمحتكل.
منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

نتائجالدراسةتفاكتفيتضميفكتبالتربيةاإلسالميةلمبادئحقكؽالطفؿ
 اإلسالمية التربية كتب تضميف لمصكرالتكصيات المعمميف كأدلة الدنيا األساسية لممرحمة

كالنشاطاتالتيتكضحالتطبيؽالفعميلحقكؽالطفؿفياإلسالـكالمكاثيؽالدكليةفيمكاقؼ
الحياةاليكمية.

ضركرةعمؿدراساتعمىالمرحمةاألساسيةالعمياكالمرحمةالثانكية.
 م(ٕٔٔٓدراسة الخالدي) .ٙ

لىمدلتضمفكتبالثقافةاإلسالميةلمرحمةالتعميـالثانكمىدفتالدراسةإلىالتعرؼإ
فياألردفلمكضكعاتالتربيةالجنسية

عينةالدراسةجميعكتبالثقافةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةفياألردفكىيثالثةكتب

منيجالدراسةالكصفيالتحميمي

أداةالدراسةقائمةتحميؿالمحتكل

اكؿكتبالثقافةاإلسالميةلمكضكعاتالتربيةالجنسيةنتائجالدراسةتدنيتن

التكصياتضركرةالتكسعفيتضميفكتبالثقافةاإلسالميةلمكضكعاتالتربيةالجنسية.
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 م(ٕٔٔٓدراسة حماد) .ٚ

 جكدة كمعايير المحتكل تنظيـ جكدة معايير تكافر مستكل إلى ىدفتالدراسةإلىالتعرؼ
بفمسطيف" كالتاسع كالثامف السابع" العميا األساسية لممرحمة اإلسالميةالتربية كتب في المحتكل

معمماكمعممةممفيدرسكفالصفكؼكالكتبمحؿالبحثبمدارسمحافظةّْعينةالدراسة
خافيكنس

 أداةالدراسةاستبانة

منيجالدراسةالمنيجالكصفي

مىأعمىمتكسطفيالصؼنتائجالدراسةقدتكصؿالباحثإلىأفمجاؿالمحتكلحصؿع
السابعيميومجاؿإخراجالكتابلمصؼالثامف،فيحيفأفتنظيـالمحتكلحصؿعمىنسب

متكسطةفيبعضالمعاييركضعيؼفيالبعضاآلخرأماباقيالمجاالتفقدحصمتعمى
متكسطاتعاليةكمتكسطةكضعيفة،ممايدلؿعمىأفالكتبالثالثةكانتمتكسطةالجكدةفي

التنظيـكالمحتكل

التربية كتب كتطكير المختمفة المقررات كتب جكدة عمى لمتعرؼ القائمة اعتماد التكصيات
جراءدراساتمشابيةلكتبكمحتكياتأخرلفي اإلسالميةبمايتفؽمعجكدةمعاييرالكتاب،كا 

التربيةاإلسالمية.
 م(ٕٔٔٓدراسة السعدوني) .ٛ

إلى األساسيةالتعرؼإلىىدفتالدراسة لممرحمة اإلسالمية كتبالتربية مدلتضمف
 يا.العميالمفاىيـالتربيةالصحيةفيضكءالتصكراإلسالميل

عينةالدراسةكتبالتربيةاإلسالميةالمقررةعمىالمرحمةاألساسيةالعميابفمسطيف

أداةالدراسةقائمةتحميؿالمحتكل

منيجالدراسةالكصفيالتحميمي

نتائجالدراسةتضمفكتبالتربيةاإلسالميةلمفاىيـالتربيةالصحيةبشكؿمتفاكت

التربيةاإلسالميةفيضكءقائمةمفاىيـالتربيةالصحيةالتكصياتأكصتالدراسةتقكيـكتب
كاالىتماـبأفتشمؿكافةمجاالتيا.
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م(ٕٔٔٓ)حمد دراسة  .ٗ

ىدفتالدراسةإلىبناءقائمةبأىـقضايافقوالكاقعالتيينبغيتضمينيافيكتبالتربية
يافقوالكاقعفي،ككذلؾالتحقؽمفمدلتضمفقضافمسطيفاإلسالميةلممرحمةالثانكيةفي

كتبالمرحمةالثانكية.محتكيات

التحميمي.الدراسةالمنيجالكصفيمنيج

الثانكية،ك) بالمرحمة الدراسةىكمحتكلكتبالتربيةاإلسالمية (مفمعمميالتربيةِٕعينة
اإلسالميةبالمرحمةالثانكية.

المحتكل،كاستبانةتحميؿأدكاتالدراسةقائمةقضايافقوالكاقعكبطاقة

 قائمة إلى التكصؿ الدراسة التربيةبقضايانيائيةنتائج لمحتكل الكاجبتضمينيا الكاقع فقو
كتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةمفقضايافقوالكاقعمحتكياتاإلسالمية،خمتمعظـ

ابرة.تـتناكليابصكرةعالقضايامفالكثيرالكاردةفيالقائمة،كماأف

بحيثيتـالتكصيات الثانكية، فيصفكؼالمرحمة اإلسالمية التربية مقررات تكامؿ ضركرة
ىرميمتكازف،ضركرةبناءمحتكلكتبالتربيةاإلسالميةفيضكءتنظيـ،كفؽالقضاياعرض

حاجاتالمجتمع،كرغباتالطمبة.كتمبيةفقوالكاقع،
 م( ٕٓٔٓدراسة الشريف ) .ٓٔ

 المفاىيـ إلى التعرؼ إلى الدراسة اإلسالميةالكقائيةىدفت التربية منياج محتكل في
لممرحمةالثانكية،كمدلاكتسابالطمبةليا.

 التحميميمنيجالدراسةالمنيجالكصفي

 قائمة الدراسة تحميؿأداة محتكل عشرلقياسكاختبار الثاني الصؼ طمبة اكتساب مدل
الكقائيةلممفاىيـ

التربية منياج كمحتكل غزة، محافظاتقطاع في عشر الصؼالثاني طمبة الدراسة مجتمع
اإلسالميةلممرحمةالثانكية.

األدبي،كالعممي.بقسميوطالبان،كطالبةنمفطمبةالصؼالثانيعشر(َّٖ)عينةالدراسة

يةاألمنيةنتائجالدراسةتبايفمدلتضمفمحتكلالتربيةاإلسالميةلممفاىيـالكقائ
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فيمحتكلمنياجالتربيةاإلسالميةبصفةعامة،الكقائيةالمفاىيـتضميفضركرةالتكصيات
التربية لمنياج الحالي المحتكل في النظر إعادة خاصة. بصفة الثانكية المرحمة كمنياج

اإلسالمية،بحيثيراعيالتكازفبيفالمفاىيـ.
 م( ٕٓٔٓدراسة قيطة ) .ٔٔ

حقكؽاإلنسافالكاجبتكافرىافيمحتكلمنياجالتربيةمفاىيـحديدىدفتالدراسةإلىت

اإلسالميةلممرحمةالثانكية،كتحديدمدلاكتسابالطمبةليا.

،كمحتكلمنياجالتربيةخانيكنسمفطمبةالمرحمةالثانكيةفيمحافظة(ْٕٓ)عينةالدراسة
اإلسالميةلممرحمةالثانكية.

كاختبارالمحتكلؿتحميأداةالدراسةقائمة

التحميميمنيجالدراسةالمنيجالكصفي

 اإلسالميةمفاىيـنتائجالدراسة فيمحتكلمنياجالتربية ما إلىحدو حقكؽاإلنسافمتكافرة
لمصؼالحادمعشركلمصؼالثانيعشر.

مفاىيـعادؿبيفتكزيعإعادةالنظرفيمحتكلمنياجالتربيةاإلسالمية،بمايضمفالتكصيات
مجاالتيا.جميعحقكؽاإلنساففي

 م(ٜٕٓٓدراسة العودات ) .ٕٔ

ىدفتالدراسةإلىمعرفةمدلتكفرالمضاميفالبيئيةفيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمة
األساسيةالعميافياألردف.

عينةالدراسةكتابيالتربيةاإلسالميةالمقررةعمىصؼالثامفكالعاشراألساسييففياألردف
ـََِٕ-ََِٔلعاـ

أداةالدراسةقائمةتحميؿالمحتكل

منيجالدراسةالكصفيالتحميمي

نتائجالدراسةقمةاىتماـكتبالتربيةاإلسالميةبمضاميفالتربيةالبيئية

التكصياتاالستفادةمفقائمةالمضاميفالبيئيةالتيتضمنتياالدراسةعندتأليؼكتبالتربية
اإلسالمية
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 عمى دراسات المحور األول: التعقيب

مناسبة أكتر ألنو التحميمي الكصفي المنيج استخدمت مجمميا في السابقة الدراسات
لمكضكعالرسالة،تنكعتأىداؼكأدكاتكنتائجالدراساتلتنكعمكضكعاتيا،فيحيفاتفقتفي

تكصمتلي التي القكائـ مف كاإلفادة دراساتمماثمة، إجراء مثؿ الدراساتبعضتكصياتيا ا
كأخذىابعيفاالعتبارعندتطكيرالمناىجالتعميمية.

 في األكؿ المحكر دراسات مف الباحث المنيجاإلطارأفاد في معيا كاتفؽ النظرم
لممرحمة اإلسالمية التربية كتب تناكلت بأنيا السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة كتميزت

(كتناكلتمكضكعمفاىيـالتربيةاالقتصادية.َُ-ٓ)لمصفكؼاألساسيةالعميا
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 المحور الثاني: دراسات في التربية االقتصادية ومفاىيميا
 م(ٕٙٔٓدراسة السميمي ) .ٔ

ىدفتالدراسةإلىإعدادقائمةبمجاالتكمككناتالتربيةاالقتصاديةالكاجبتكافرىافي
بالمر فيحمةالمتكسطةلمكاجيةمتطمباتالتنميةكيتبالدراساتاالجتماعيةكالكطنيةالمطكرة

كيتبعصر في االقتصادية مككناتالتربية تضميف درجة كالكشؼعف االقتصادية العكلمة
الدراساتاالجتماعيةكالكطنيةالمطكرةبالمرحمةالمتكسطةمفخالؿتحميؿمحتكلتمؾالكيتب.

طكرةبالمرحمةالمتكسطة.عينةالدراسةكيتبالدراساتاالجتماعيةكالكطنيةالم
 أدكاتالدراسةبطاقةتحميؿالمحتكلكاستبانة.

منيجالدراسةاستخدمتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي.
.(فقرةُْٓاشتممتعمى)االقتصادية،نتائجالدراسةإعدادقائمةبمجاالتكمككناتالتربية

 االقتصادية التربية مككنات مف االستفادة فيالتكصيات الحالية الدراسة إلييا تكصمت التي
المتكسطة. لممرحمة المطكرة كالكطنية االجتماعية الدراسات كيتب لمحتكل التطكيرية الخطط
العمؿعمىإحداثالتكازفكالتتابعفيتكزيعياعمىمجاالتكمككناتالتربيةاالقتصاديةعند

المطكرةلممرحمةالمتكسطةتضمينيافيميحتكلكيتبالدراساتاالجتماعيةكالكطنية
 م(ٕ٘ٔٓدراسة المدخمي ) .ٕ

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼإلىالتربيةاالقتصاديةكأىدافياككذلؾالتعرؼعمىكاقعيا
.فياألسرةالسعكدية

(اسرة.َُِْمجتمعالدراسةجميعأسرمكظفيجامعةالممؾعبدالعزيز)

أسرة.(ُِْعينةالدراسةعشكائيةمفالمتزكجيف)

.أداةالبحثاستبانة

.منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

المصركفاتمقابؿالدخؿككذلؾكجكد بمناقشة نسبةمفاألسرالتقكـ نتائجالدراسةكجكد
.أسرالتقكـبتحديداالنفاؽالشيرممسبقانكتتـعمميةاالنفاؽعشكائياندكفتخطيط

عياالقتصادمكأسسكمبادئالتربيةاالقتصاديةكضركرةالتكصياتضركرةتثقيؼاألسربالك
إنشاءجمعياتتكعكيةاقتصاديةإلكسابيـأنماطسمككيةاقتصاديةصحيحةحتىينشأاألبناء

  عمىىذهالتربيةالصحيحة.



ٕٓ 
 

 م(ٖٕٔٓدراسة الحمود ) .ٖ
 القيـ بناء في الركضة معممة دكر التعرؼإلى إلى الدراسة لدلاالقتصاديةىدفت

بيف (سنكات،كتعرؼدكرالمكجييفالتربكييفالمشرفيفعمىٔ-ٓ)عمرأطفاؿالرياضما
المعممةفيمساعدتيالبناءىذهالقيـلدلالطفؿ،كماىدؼإلىتعرؼترتيبالقيـاالقتصادية

عمىفيالمنياج،كتحديداألساليباألكثراستخدامانمفقبؿالمعممةلبناءتمؾالقيـ،كالكقكؼ
ذلؾ.الصعكباتالتيتكاجوالمعممةكالمكجييففي

البحث: عينة البحث عينة عينة(ََِ)بمغت أما األصمي، المجتمع معممات مف معممة
(مكجيانكمكجيةنمفمكجييالمجتمعاألصميباإلضافةإلىمنياجالفئةُْ)المكجييففبمغت

عمميةالتحميؿ.(خبرةتعميميةكالذمخضعلُْالثالثةالمؤلؼمف)

كاستبانة.أداةالدراسةمعيارتحميؿالمحتكل

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

 المنياج، في االقتصادية لمقيـ عادالن ليسىناؾتكزيعان الدراسة القيـنتائج االقتصاديةكأكثر
(سنكاتمفكجيةنظرالمحكميفكالتيسجمتأعمىمتكسطاتٔ-ٓمناسبةلمطفؿفيعمر)

احتراـأصحاب–حبالعمؿكتقديره-االدخار-اإلنفاؽ-حسابيةىيقيـ)ترشيداالستيالؾ
االستيالؾ )ترشيد قيـ فيبناء الركضة معممة بو الذمتقكـ كأفالدكر –الميفكتقديرىـ(،

–اإلنفاؽ كافالدكر–حبالعمؿكتقديره بينما كافكبيران أصحابالميفكتقديرىـ( احتراـ
الذمتقكـبوفيسبيؿغرسقيمةاالدخارلدلالطفؿكافمتكسطان

كضع عند عادؿ بشكؿ حسبمجاالتيا االقتصادية القيـ تكزيع في النظر التكصياتاعادة
 ركضة.محتكلالخبراتالتعميميةلطفؿال

 م(ٖٕٔٓدراسة الخالدي ) .ٗ
في كمعمماتيا، اإلسالمية التربية معممي امتالؾ درجة عف الكشؼ الدراسةإلى ىدفت

المتغيرات بعض ضكء في المعرفي االقتصاد لمفاىيـ األردف، في كالتعميـ التربية كزارة
  الديمغرافية

 أداةالدراسةاستبانة

 .معممة (ُّّك) ،(معممانّٗالدراسة) عينة
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 مفمجالي كؿ في المعرفي، االقتصاد لمفاىيـ العينة أفراد امتالؾ درجة الدراسةارتفاع نتائج
 فيمعظـ متدنية كدرجة الصفية، اإلدارة في متكسطة كدرجة التدريس، كتنفيذ لمتدريس، التخطيط
 .التعميمية الكسائؿ مجاالت كجميع التقكيـ، مجاالت

 لرفعكفايتيـ كمعمماتيا، اإلسالمية التربية لمعممي التدريبية البرامج مف المزيد عقد التكصيات
نتاجيا، التعميمية الكسائؿ كاستخداـ التقكيـ، مجالي في الستثمار المناسبة البيئة كتكفير كا 

.المجاالت ىذه في طاقاتيـ
 م(ٕٕٔٓ) عمىدراسة  .٘

 االقتصادية التربية أبعاد إلى التعرؼ إلى الدراسة المدرسةىدفت لتالميذ الالزمة
االقتصادية التربية ألبعاد الدراسي التحصيؿ تنمية في التعميمية األنشطة كفاعمية االبتدائية

كتنميةالكعياالقتصادملدلتالميذالمدرسةاالبتدائية
أداةالدراسةقائمةابعادالتربيةاالقتصاديةكاختبارتحصيمي

االبتدائيعينةالدراسةتالميذالصؼالخامس
منيجالدراسةالمنيجالكصفيكالمنيجالتجريبي

نتائجالدراسةتنكعاألنشطةالتعميميةفيالتربيةاالقتصاديةكارتباطيابالمكاقؼالحياتيةلممتعمـ
أسيـفيتعمـأبعادالتربيةاالقتصاديةالتيتضمنتياىذهاألنشطةكىذاأسيـفيزيادةكتنمية

اعدفيتنميةالكعياالقتصادملدلالمتعمميفالتحصيؿالدراسيكس
التربية في منيج االبتدائية المدرسة برنامج تضميف ضركرة في النظر إعادة التكصيات
مف االقتصاديةكتمكيفالمتعمـ مفالمفاىيـ يمكفتدريسالعديد الذممفخاللو االقتصادية

التفاعؿمعالحياةكالكاقعالذميعيشوبنجاح
 م(ٜٕٓٓالشراري )دراسة  .ٙ

الثانكية المرحمة لطالب الالزمة االقتصادية المفاىيـ إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
كمدلتضميفمحتكلالجغرافياليا

عينةالدراسةجميعكتبالجغرافيالممرحمةالثانكيةكمعمميكمشرفيالجغرافيالممرحمةالثانكية

نةأداةالدراسةبطاقةتحميؿالمحتكلكاستبا

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

نتائجالدراسةعددمفالمفاىيـاالقتصاديةمفقائمةالمفاىيـلـتتضمنياكتبالجغرافيا
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المحتكلبناءن ىذا كاعداد الثانكية لممرحمة فيمحتكلالجغرافيا النظر عمىالتكصياتاعادة
ىيـاالقتصاديةلكؿمقررفينيايةكؿكتابقائمةالمفاىيـالكاردةفيالدراسةكتضميفالمفا

األكثرحداثةكالتي بعيفاالعتبارالمفاىيـ كالمصطمحاتكاألخذ المفاىيـ يكضحمعانيىذه
 تمسكاقعالحياةلدلالطالبالسعكدم.

 م(ٜٕٓٓ)والفراني دراسة االغا  .ٚ
تضمنةفيمنيجىدفتالدراسةإلىالتعرؼإلىأىـالمفاىيـاالقتصاديةاإلسالميةالم

التاريخالفمسطينيلمصفيفالسادسكالثامفاألساسي

كالثامفاألساسييفعينةالدراسةكتبالتاريخلمصفيفالسادس

أداةالدراسةبطاقةتحميؿالمحتكل

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

لمصفيف التاريخ كتب في المتضمنة االقتصادية المفاىيـ قمة الدراسة كالثامف،السادسنتائج
التالي: النحك عمى المئكية نسبتيا بمغت إذ اإلسالمية االقتصادية المفاىيـ بإجمالي مقارنة

الصؼالثامفاألساسي%ٓ.ِٓك%الصؼالسادساألساسي،ّ.ُِ

التكصياتضركرةتضميفمناىجالدراساتاالجتماعيةبالمفاىيـاالقتصاديةاإلسالميةالميممة
قائم عمؿ مفثـ العديد إجراء مع الفمسطينية، المناىج في غرسيا يجب التي بالمفاىيـ ة

 الدراساتكالبحكثالمتعمقةبتحميؿالمفاىيـ
 م(ٕٚٓٓدراسة أونيبن ) .ٛ

لسانيانتىدف تحميالن المعاصرة العربية االقتصادية المصطمحات تحميؿ إلى الدراسة
اٌلمغكيةاألصمية أثناءانتقاليامفدالالتيا دالليانيكشؼعفالتطكرالدالليالذمحصؿفييا

إلىدالالتيااالصطالحية

ةالعالميةعينةالدراسةالمصطمحاتالمكجكدةفيمكسكعةمصطمحاتالجات،كمنظمةالتجار

نتائجالدراسةمعظـالمصطمحاتاالقتصاديةالعربيةالمعاصرةمأخكذةمفالكمماتالكاردةفي
خزانةالمغةالعربية

التكصياتتنسيؽجيكدالميتميفبشؤكفالمغةالعربيةلتككفالمصطمحاتالمكضكعةمكحدة
جميعالدكؿالعربيةكمعتمدةفي
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 م(ٕٙٓٓدراسة العمياني ) .ٜ
ككيؼالكريـ،الدراسةإلىالتعرؼإلىبعضمعالـالتربيةاالقتصاديةفيالقرآفىدفت

(كالمدرسة)األسرةالتربكيةيمكفتفعيؿتمؾالتربيةمفخالؿبعضالمؤسسات

عينةالدراسةاآلياتالقرآنيةالتيتشتمؿعمىمعالـالتربيةاالقتصادية

كصفيكالمنيجالمنيجالدراسةالمنيجاالستنباطي

اإلنتاجنتائجالدراسةتحرصالتربيةاإلسالميةعمىتربيةالمسمميفعمىإتقافالعمؿكتحسيف
المجتمعكضركرة تزكيد في يسيـ التعميـ كألف األرض، عمارة لتحقيؽ بالعمـ المسمميف أخذ

اإلسالميبالقكلالعاممةالمؤىمةبمايتالءـكالتطكرالصناعياليائؿ

 أف بما التكصيات التنمية عممية محكر ىك تربيةاالقتصادية،اإلنساف تربيتو مف بد فال
 إسالمية سميمة،اقتصادية يحتـر منتجا إنسانا منو العمؿ،تجعؿ كيرشدالكقت،كيستغؿ

يأمؿالباحثأفيخصصدبمكـبمسمى"دبمكـالتربيةاالقتصادية"تقدموكمياتَاالستيالؾ
تالمعمميفكالمعممات.التربيةبالجامعاتككذلؾكميا

 م(ٖٕٓٓدراسة سعد ) .ٓٔ
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼإلىالمبادئاالقتصاديةفيمحتكلالتربيةالدينيةاإلسالمية

كاالنفاؽكاالستثمارفيالتعميـالعاـفيمصرفيمجاالتالعمؿ

)ابتدائي،اعدادم،ثانكم(عينةالدراسةالكتبالدراسيةفيالتربيةالدينيةاإلسالميةلمتعميـالعاـ

أداةالدراسةبطاقةتحميؿالمحتكل

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

مبدئا(ُّنتائجالدراسةتضمفمحتكياتمناىجالتربيةالدينيةاإلسالميةفيالمراحؿالثالث)
كجاءعرضياسطحيانخاليانمفاألمثمةالكاقعيةمبدئا(ٗٓمفجممة)

االعتمادفيصياغةأىداؼالتربيةالدينيةاإلسالميةعمىطبيعةالتربيةاإلسالميةالتكصيات
التيتضمنتمصادرىااألساسيةالمبادئالتربكيةالتياتسعتلكؿالمجاالتبمافيياالمجاؿ
المبادئ العاـ فيجميعمراحؿالتعميـ اإلسالمية الدينية كتضميفمناىجالتربية االقتصادم،

ةاالقتصاديةالنابعةمفالكتابكالسنةكماكافعميوالسمؼ.التربكي
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 م(ٕٕٓٓدراسة القاضي ) .ٔٔ
التربية كأىداؼكمحتكل اإلسالمي االقتصاد مقكمات إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
برازالدكرالتربكملكؿمفاألسرةكالمدرسةكأساليبيمافيتربيةاألبناء االقتصاديةاإلسالميةكا 

االقتصاديةاإلسالميةالتربية

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

بماؿو بدنيان حيثتنميتيـ الشاممة االقتصادية التنمية أبنائيا لشخصية األسرة التكصياتتنمية
الكسبطيبوكغذاءوحالؿو في كالحراـ الحالؿ عف كمعارؼ بمعمكمات عقميان كتنميتيـ

كالتعامالتاالقتصاديةكتنميتيـكجدانيانبتككيفاتجاىاتنحكالحالؿكحبوكمفثـإتيانوكنحك
الحراـكبغضوكالبعدعنوكتنميتيـدينيانعمىمراقبةافيالكسبكاإلنفاؽكأخالقياعمىالقيـ

سالميةكاجتماعيانعمىالتكافؿاالجتماعيكمساعدةاآلخريفإلىغيرذلؾمفاالقتصاديةاإل
جكانبالشخصيةكتقديـالمدرسةلممعارؼكالمقرراتالدراسيةالمختمفةالتيتسيـفيتربية
عمى عمميان كتدريبيـ مختمؼجكانبشخصياتيـ. كمف اإلسالمية االقتصادية التربية طالبيا

ا لمكظائؼكاألعماؿالسمكؾكالتعامؿ عدادىـ كا  كخارجيا المدرسة القتصادماإلسالميداخؿ
المطمكبةفيالمجتمع.

 م(ٕٕٓٓدراسة المجمي ) .ٕٔ
فيكتابيالفقو كالكاجبتكفرىا المتكفرة االقتصادية المفاىيـ إلىمعرفة ىدفتالدراسة

كأصكلوكفقوالمعامالتلمفرعالشرعيلممرحمةالثانكية

(معمـٔٓيالفقوكأصكلوكفقوالمعامالتلمفرعالشرعيلممرحمةالثانكيةك)عينةالبحثكتاب
كمعممةكمشرؼتربيةإسالمية

أداةالدراسةبطاقةتحميؿالمحتكلكاستبانة

منيجالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي

كافية غير بصكرة االقتصادية لممفاىيـ اإلسالمية التربية مناىج تضمف الدراسة بنسبةنتائج
%َٓحكالي

عمىقائمةالتكصياتضركرةاعادةالنظرفيكحداتالفقوكاعدادمحتكلىذهالكحداتبناءن
المفاىيـالكاردةفيالدراسةكتضمينيافيكتبالفقولممرحمةالثانكية
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 :يمي ما خالؿ مف السابقة بالدراسات الحالية الدراسة عالقة تكضيح يتـ
  :األىداف حيث أواًل من

المفاىيـبشكؿعاـ الىالتعرؼعمى السابقةفيالمحكراألكؿ الدراسات ىدفتمعظـ
كالتربية االنساف حقكؽ كمفاىيـ األمنية كالمفاىيـ الكقائية المفاىيـ بيف الدراسات تنكع فترل
بيف المفاىيـ اختالؼالمسمى مع البيئية كالتربية الجنسية كالتربية السياسية كالتربية الصحية

 المضاميفكالمبادئ

بعض ىدفت الثاني المحكر في الدراسات المفاىيـبينما عمى التعرؼ الى الدراسات
االقتصاديةكبعضياىدؼالىالتعرؼعمىالقيـكالمبادئاالقتصاديةكدكراألسرةكالمدرسة

 فيتربيةاالبناءتربيةاقتصادية

عمىمفاىيـالتربيةاالقتصاديةالكاجبتكفرىا التعرؼ إلى ىدفت فقد الحالية الدراسة أما
 بفمسطيف العميا األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية كتب اتفقتفي معكبيذا مضمكنيا في

(ـََِِيالمجمـ(ك)ََِٗغااالـ(ك)ََِٗدراسة)الشرارم
 المنيج:من حيث  ثانيا:

المنيج،كىكالمنيجالكصفيمعالدراساتالسابقةباستخداـنفسالحاليةاتفقتالدراسة
الدراسات.التحميمي مف النكع ليذا األنسب المنيج ألنو الفي)؛ دراستي عدا ـ(َُِِما
ـ(فقداستخدمتاالمنيجالتجريبي.َُِِكعمي)

 : من حيث األدواتثالثًا 

معمعظـالدراساتالسابقةفياستخداـأدكاتالدراسةكىي:قائمةالحاليةاتفقتالدراسة
 لممرحمةلتحديدمناسبة اإلسالمية التربية كتب في الكاجبتكافرىا االقتصادية التربية مفاىيـ

 المحتكل.تحميؿاألساسيةالعميا،ككذلؾبطاقة
 : العيناتمن حيث رابعًا  

فم بيا، خاصة استخدمتعينة كتبالتربيةإفكؿدراسة )سعد( استخدمتدراسة ثالن
اإلسالميةالمقررةفيالتعميـالعاـ)ابتدائي،اعدادم،ثانكم(بمصر،أمادراسة)حمد(كانت

 عينةالدراسةكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةالثانكيةفيفمسطيف.



ّٔ 
 

 الدراسة الحاليةأما استخدمت العمياكتبفقد األساسية لممرحمة المقررة اإلسالمية التربية
بفمسطيفكعينةلمدراسة.

 :من حيث النتائجخامسًا 

جراءاتالدراسة،ككذلؾنتائج قدأفادالباحثمفالدراساتالسابقةفياإلطارالنظرم،كا 
 كتكصياتالدراسة،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 الباحثبدرجةكبيرةمفالدراساتا التربيةأفاد لسابقةفيالكقكؼعمىبعضمفاىيـ
االقتصادية،كتقسيميالمجاالتياالخمسة.

 ،أفادأيضامفالدراساتالسابقةمجمالنمفالجانبالنظرمكاإلجراءات،كالتكصيات
النتائج.تفسيركالنتائج،ككذلؾ

 :بو ىذه الدراسة عن غيرىا تميزتما 
لممرحمة .ُ اإلسالمية التربية كتب "إثراء الباحث عمـ حدكد في الدراسة ىذه مكضكع إف

األساسيةالعميابمفاىيـالتربيةاالقتصادية"لـتتـدراستومفقبؿعمىالمستكلالمحميإذ
المكضكع.لـيجدالباحثأمدراسةعمىمستكلفمسطيفعمىاإلطالؽلمثؿىذا

ال .ِ دراساتاقتصرتعمىمبادئكقيـالتربيةاالقتصاديةكلـتتكمـتبيفلمباحثأفمعظـ
فيغالبياعفمفاىيـالتربيةاالقتصادية.

في .ّ متكامؿ بشكؿ المكضكع تناكلت الباحث عمـ حسب فمسطيف في دراسة أكؿ إنيا
مما الطمبة،مجاالتو احتياجات إلشباع اإلسالمية التربية كتب تحديث في سبقان يشكؿ
اتيـ،ككذلؾلتربطيـارتباطانحياتيانككاقعيان.كمعايشةحي

أسيمتىذهالدراسةفيإثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابقائمةلمفاىيـ .ْ
التربيةاالقتصادية،ككضعمقترحإلثراءىذهالكتببمفاىيـالتربيةاالقتصادية.

المفاى .ٓ تكفر مدل الكشؼعف في الدراسة ىذه المقررةتميزت الكتب في االقتصادية يـ
العميا.لمنياجالتربيةاإلسالميةفيالمرحمةاألساسية
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 الطريقة واإلجراءاتالفصل الرابع: 
الباحثفيتناكؿ الفصؿكصفانمفصالنلإلجراءاتالتياتبعيا الدراسة،كمفتنفيذىذا

أدكاتالدراسة،إعدادعينةالدراسة،تحديدتعريؼمنيجالدراسة،كصؼمجتمعالدراسة،ذلؾ
 كثباتيا، مفصدقيا كببافكالتأكد التياستخدمتفيكاألساليباإلحصائيةإجراءاتالدراسة

معالجةالنتائج،كفيمايأتيكصؼليذهاإلجراءات.
 منيج الدراسة:

المنيجىكأنسبالمناىجلمتعامؿمعيميالتحماتبعالباحثالمنيجالكصفي ،ككفىذا
العمميالمنظـلكصؼالظاىرة،كالتفسير،التحميؿ،"كىكأحدأشكاؿالحاليةإجراءاتالدراسة

خضاعيا،كتحميميا،كتصنيفياأكالمشكمة، (ِّْـ،صَََِ".)ممحـ،الدقيقةلمدراساتكا 

الترب مقررات كصؼ خاللو مف الباحث يحاكؿ األساسيةكالذم بالمرحمة اإلسالمية ية
 ىي، كما التربيةكتحميؿالعميا مفاىيـ تكفر )مدل الدراسة مكضكع عمى لمتعرؼ محتكاىا

إلثرائيا( صكرة ككضع العميا، األساسية المرحمة في اإلسالمية التربية كتب في االقتصادية
بياناتياكتحميؿ تطركبباف، التي كاآلراء مككناتيا، بيف العالقة حكليا، التيكالعممياتح

تتضمنيا،كاآلثارالتيتحدثيا.
 مجتمع الدارسة: 

مجتمعوالخاصالذميتعامؿمعو،كييطمؽمجتمعالبحثالتربكيةلكؿبحثمفالبحكث

نتائجالبحثسكاءن يمكفأفتعمـعميو "عمىكؿما أكمبافو أككتب، أفراد، أكافمجمكعة
)حمس، فإف(ٔٔـ،صََِٔدراسية". المفيكـ الحاليةيتككفكفيضكءىذا مجتمعالدراسة

مف األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية التربيةَُ-ٓ)لمصفكؼالعمياكتب كزارة طباعة )
ىذهالكتبكاآلتي:كببافـ(َُِٔ)فمسطيففيكالتعميـ

ـ(الجزءاألكؿكالثاني.َُِٔكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالخامساألساسي،) .ُ
الجزءاألكؿكالثاني.ـ(َُِٔ)األساسي،كتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالسادس .ِ
 الجزءاألكؿكالثاني.ـ(َُِٔكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالسابعاألساسي،) .ّ
ـ(الجزءاألكؿكالثاني.َُِٔكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالثامفاألساسي،) .ْ
ـ(الجزءاألكؿكالثاني.َُِٔلمصؼالتاسعاألساسي،)اإلسالميةالتربيةكتاب .ٓ
ـ(الجزءاألكؿكالثاني.َُِٔلمصؼالعاشراألساسي،)اإلسالميةالتربيةكتاب .ٔ
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 : عينة الدراسة
كتب محتكل تضمنو ما كؿ الدراسة عينة عمىطمبةاإلسالميةالتربيةتشمؿ المقررة

كعددىااثناعشركتابانباستثناءالفيارسكالمقدمةـ(َُِٕـػػػػػَُِٔ)المرحمةاألساسيةالعميا
النبكية.كاسئمةالكتابكاآلياتالقرآنيةكاألحاديث

 : أدوات الدارسة
لمدراسة،ىما:أداتيفأىداؼالدراسةقاـالباحثبإعدادلتحقيؽ

التييجبأفتتكفرفيكتبُ التربيةاالقتصادية قائمةبمفاىيـ لممرحمةاإلسالميةالتربية.
،المحكميفإلىخمسةمجاالت،كقدتـعرضياعمىالسادةتقسيميااألساسيةالعميا،كالتيتـ

(ّ(محكمانمتخصصان.انظرممحؽرقـ)ُُالبالغعددىـ)

العميا.لممرحمةاألساسيةاإلسالميةالتربيةمحتكللكتبتحميؿ.بطاقةِ

:تطبيقياة،كخطكاتكفيمايميشرحمفصؿألدكاتالدراس

  قائمة مفاىيم التربية االقتصادية: :أولا  -ٖ

 :اليدف من القائمة. ٔ

 القائمة لتحديدىدفت كتب في تكفيرىا يجب التي االقتصادية، التربية التربيةمفاىيـ
اإلسالمية

يدرسياالطمبة.التياإلسالميةالتربيةكتبلتحميؿمعيارانلممرحمةاألساسيةالعميا،كاتخاذىا

  مصادر اشتقاق القائمة:. ٕ

اعتمدالباحثفيبناءالقائمةعمىالعديدمفالمصادر،كىي:

 .القرآفالكريـ
 النبكيةالسنة.
 .الدراساتالسابقةذاتالعالقةبالدراسةالحالية
 ،التيتناكلتالتربيةاالقتصادية.كاألدبياتالمصادر،كالمراجع
 ـ(ُٖٗٗفمسطيف)فياإلسالميةالتربيةلمنياجالعريضةالخطكط.
 كمطالبنمكطمبةالمرحمةاألساسيةالعميا.النمائيةالخصائص،
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)إثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةابتدأ الباحث القائمة بمقدمة توضح عنوان الدراسة.ٖ
اإلجرائيلمصطمحمفاىيـكالتعريؼاألساسيةالعميابمفاىيـالتربيةاالقتصادية(،كاليدؼمنيا،

الباحثفيبناءالقائمة،كمايرجكهمفالسادةإليياالتربيةاالقتصادية،كالمصادرالتياستند
إبداءآرائيـفيوحكؿ:المحكميف

 الذمتنتميإليو.الرئيسمدلانتماءالمفاىيـالفرعيةإلىالمجاؿ
 ساسيةالعميا.مدلأىميةىذهالمفاىيـلطمبةالمرحمةاأل
 ليذهالمفاىيـ.الصياغة،كسالمةالمغكيةالدقة
 أكإضافة،أكحذؼمايركنومناسبانليذهالدراسة.تعديؿ،

مجاؿ كؿ تحت يندرج مجاالت، خمسة مف األكلية صكرتيا في القائمة تككنت كقد
ا فيصكرتيا االقتصادية التربية مفاىيـ بمغتقائمة كقد بو، الخاصة المفاىيـ (َُُ)ألكلية

(،ُمفيكمان،كبعدعرضالقائمةعمىالسادةالمحكميففيصكرتيااألكلية.انظرممحؽرقـ)
جراء .مفيكمان(َُٕ)لمقائمة،كقدبمغتالنيائية،كالحذؼ،تـالتكصؿإلىالصكرةالتعديالتكا 

.(ِانظرالممحؽرقـ)

كقدجاءتمفاىيـالتربيةاالقتصاديةكمايأتي:

 (مفيكمان.ُِاالستثمار:كيندرجتحتو)مجاؿ
 (مفيكمان.َِمجاؿاالنتاج:كيندرجتحتو)
 (مفيكمان.ِِمجاؿالبيكع:كيندرجتحتو)
 (مفيكمان.ِِمجاؿالمعامالتاالقتصادية:كيندرجتحتو)
 (مفيكمان.ِِمجاؿاالنفاؽ:كيندرجتحتو)(ٓانظرممحؽرقـ) 

ضبط القائمة: 

ىدؼالدراسة،اعتمدلتحقيؽكصالحيتيالمتأكدمفصدؽالقائمة،كشمكليا،األداة:صدق  -أ
 مفالصدؽ:نكعيفالباحث

الصدق الظاىري:.ُ

( فيو" تكجد الذم نفسو المعرفي المجاؿ إلى القائمة انتماء "مدل بو المالكي،كيقصد
(بمعنىأفىذهالمفاىيـالتنتميإلىمجاؿآخر.ُُّـ،صََِٖ
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المحكمين:. صدق ِ

(َُُ)حيثقاـالباحثبعرضالقائمةفيصكرتيااألكلية،كالتيكانتتحتكمعمى
فيتخصصاتكالمختصيفمفيكمانمفمفاىيـالتربيةاالقتصاديةعمىمجمكعةمفالمحكميف،

متنكعةكىي:

العامة.التدريسأساتذةمختصكففيالمناىجكطرؽ .أ
اإلسالمية.التربيةتدريسمختصكففيمناىج،كطرؽأساتذة .ب
.التربيةمختصكففيأصكؿأساتذة .ج
السالمية.التربيةفيتربكيكفمشرفكف .د
لممرحمةاألساسيةالعميا.اإلسالميةالتربيةمعممك .ق

جراءالتعديالتأصبحتالقائمةتحتكمعمىبعدمراجعةالقائمةمعالمحكميف (َُٕ)كا 
الباحثأفجميعمفاىيـ،حيث التربيةاالقتصاديةكجد عمىأىميةمفاىيـ المحكميفأجمعكا

التربية مفاىيـ عف عمكمان تعبر القائمة ىذه كأف اإلسالمية، التربية تدريس في لمطمبة
الباحث قاـ عمييا التعديالت إجراء ثـى كمف المحكميف، استجابات تفريغ كعند االقتصادية،

عكاعمىصالحيةالقائمةلتحقيؽىدؼالدراسة.بعرضالقائمةعمىثالثةمفالمحكميف،كأجم
لمقائمة.النيائية(لالطالععمىالصكرةِ)رقـانظرالممحؽ
 المحتوى: تحميلثانيًا بطاقة 

الباحثبإعدادبطاقة جاءفيالممحؽرقـ)التحميؿقاـ البدء،(ْكما بتحميؿكمفثـ
اإلسالمية محتكلكتبالتربية العميا األساسية كذلؾمفخالؿاإلجراءاتبفمسطيفلممرحمة ،

:اآلتية
 : التحميلتحديد اليدف من 

إلىتحديدبفمسطيفمحتكلكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعمياتحميؿييدؼ
الكتبفيمحتكياتإسياـكؿمحتكلمفدرجةكببافتكفرمفاىيـالتربيةاالقتصادية،درجة

تكفيرتمؾالمفاىيـلمطمبةبأكبرقدرممكف.
 : التحميلفئة  تحديد

،اإلسالميةالتربيةفيىذهالدراسةفيالكممةالكاردةفيمحتكلكتبالتحميؿكتمثمتفئة
اإلجرائية.كتعريفاتياألنيااألكثرمناسبةنلمكضكعالدراسة
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 : التحميلوحدة  تحديد

باعتبارىاكحدةذاتمعنى،كباعتبارىالمتحميؿالحاليةعمىالفقرةككحدةاعتمدتالدراسة
صريحليستصغيرةكالكممةكالكبيرةكالمكضكع،كبالتالييمكفأفتشتمؿ عمىمفيكـ،بشكؿو

األساسية لممرحمة اإلسالمية محتكلكتبالتربية في االقتصادية التربية مفاىيـ مف أكثر أك
العميا.

 : التحميل تحديد عينة

فيكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميا،كتتمثؿفيكتبالتحميؿتمثمتعينة
(بجزئييااألكؿكالثاني.َُ-ٓالتربيةاإلسالميةلمصفكؼ)

 : التربية اإلسالمية توصيف كتب
قاـالباحثبعرضالمكضكعاتالتياشتمؿعميياكؿكتابكىيكالتالي:

 محمود خالد تأليف لمصف الخامس األساسي الجزء األول اإلسالميةأواًل: كتاب التربية 
( ورقة من القطع الكبير، ٖٛتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، ىاشم، محمود وجمال الغزاوي،

 ويتكون من ست وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 
مميزاتالقرآفالكريـ .ُ
فمنجماننزكؿالقرآ .ِ
مفصفاتالمؤمنيف .ّ
(ُُ-ُسكرةالبركج) .ْ
(ِِ-ُِسكرةالبركج) .ٓ
  وموضوعاتيا اإلسالمية العقيدة: الثانيةالوحدة 
اخالؽاألرضكماعمييا .ُ
اخالؽالسماءكمافييا .ِ
 آثاراإليمافباتعالى .ّ
مفأسماءاالحسنى)الرحمفكالرحيـ( .ْ
 وموضوعاتيا الوحدة الثالثة: الحديث الشريف 
فطنةالمسمـكيقظتو .ُ
مفكصاياالرسكؿصمىاعميوكسمـالحمـ .ِ
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 أخكةاإليماف .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
المقاطعة .ُ
عاـالحزف .ِ
الخركجإلىالطائؼ .ّ
اإلسراءكالمعراج .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو وموضوعاتيا 
مفاحكاـالطيارة .ُ
التيمـ .ِ
  :الفكر اإلسالمي وموضوعاتياالوحدة السادسة 
مكانةفمسطيفكالمسجداألقصىفياإلسالـ .ُ
خصائصالمجتمعالمسمـ .ِ
 مفحقكؽاإلنساففيالمجتمعالمسمـ .ّ

تأليف خالد محمود  لمصف الخامس األساسي الجزء الثاني اإلسالميةثانيًا: كتاب التربية 
( ورقة من القطع الكبير، ٛٛتكون ىذا الكتاب من ) الغزاوي، وجمال محمود ىاشم، وآخرون،

 ويتكون من ست وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 
(ِٔ-ُسكرةالكاقعة) .ُ
(ٔٓ-ِٕسكرةالكاقعة) .ِ
(ْٕ-ٕٓسكرةالكاقعة) .ّ
(ٔٗ-ٕٓسكرةالكاقعة) .ْ
  وموضوعاتيا اإلسالمية العقيدة: الثانيةالوحدة 
-عمييـالسالـ-الرسؿصفات .ُ
مميزاتالرسكؿمحمدصمىاعميوكسمـ .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث الشريف وموضوعاتيا 
المسمـالحؽ .ُ
مفثماراإليماف .ِ
المؤمفأمرهكموخير .ّ
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 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
مفمكاقؼالصحابيات .ُ
مفمكاقؼالصحابة .ِ
-عميوالسالـ–قصةمكسى .ّ
  الخامسة: الفقو وموضوعاتياالوحدة 
صالةالجمعة .ُ
الصمكاتالمسنكنة)النكافؿ( .ِ
صالةالكتر .ّ
 الوحدة السادسة: الفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
سنفالمسجدكآدابو .ُ
الكالـالطيب .ِ
زيارةالمريض .ّ
شكرالنعـ .ْ
 تحريـالغش)مسرحية( .ٓ

 ذيب حمزة تأليفلمصف السادس األساسي الجزء األول اإلسالميةثالثًا: كتاب التربية 
( ورقة من القطع ٜٛتكون ىذا الكتاب من )وآخرون،  زيد، ابو يوسف وعمي مصطفى،

 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 
(ُسكرةالرحمف) .ُ
األدلةالنقميةعمىاإليمافبأسماءاتعالىكصفاتو .ِ
العمـمفصفاتاعزكجؿ: .ّ
مفصفاتاعزكجؿ:القدرة .ْ
آثاراإليمافبأسماءاكصفاتو .ٓ
(ِسكرةالرحمف) .ٔ
 الوحدة الثانية: الفقو وموضوعاتيا 
ُ. ( (ُالصـك
ِ. ( (ِالصـك
 صالةالتراكيح .ّ
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صدقةالفطر .ْ
 الوحدة الثالثة: األخالق والفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
كصايالقمافالبنو .ُ
الكالديف"مفكبائرالذنكب:"شتـ .ِ
حقكؽاألبناءفياإلسالـ .ّ
الداؿعمىالخيركفاعمو .ْ
المسمـيحبكطنوكيدافععنو .ٓ
اإلسالـيدعكإلىاالىتماـبالصحة .ٔ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
 الرسكؿيعرضاإلسالـعمىالقبائؿ .ُ
بيعةالعقبةاألكلى .ِ
بيعةالعقبةالثانية .ّ
 المدينةالمنكرةىجرةالمسمميفإلى .ْ

 ذيب حمزة تأليفرابعًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف السادس األساسي الجزء الثاني 
( ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، ابو زيد، يوسف وعمي مصطفى،

 الكبير، ويتكون من خمسة وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وعمومو وموضوعاتيا 
(ّالرحمف).سكرةُ
(ْ.سكرةالرحمف)ِ
.قصةأصحابالجنةّ
القرآفالكريـكالمدنيمف.المكيْ
 الوحدة الثانية: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
مسرحيةتآمرالمشركيفعمىقتؿالرسكؿصمىاعميوكسمـ .ُ
(ُىجرةالرسكؿصمىاعميوكسمـ) .ِ
(ِىجرةالرسكؿصمىاعميوكسمـ) .ّ
-رضياعنو–اسالـسممافالفارسي .ْ
 الوحدة الثالثة: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 
(ُاإليمافبالمالئكة) .ُ
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(ِاإليمافبالمالئكة) .ِ
 الكحي .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
(ُالصالة) .ُ
(ِالصالة) .ِ
الجبيرةالمسحعمىالخفيفة .ّ
 الوحدة الخامسة: األخالق والفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
مفصفاتالمؤمنيف .ُ
المسمـرفيؽليف .ِ
المسمـيتصؼبالحياء .ّ
مفصفاتالمنافقيف .ْ
اإلسالـيشجعممارسةالرياضة .ٓ

 محمود مصطفى تأليفخامسًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي الجزء األول
( ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، زيد، ابو يوسف وعمي صوي، ابو

 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وعمومو وموضوعاتيا 
.القرآففيالعيدالنبكمُ
.القرآففيعيدالخمفاءالراشديفِ
(ُ.سكرةيس)ّ
(ِ.سكرةيس)ْ
(ّ.سكرةيس)ٓ
(ْيس).سكرةٔ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 
حاجةالناسإلىالرسؿ .ُ
معجزاتالرسؿ .ِ
اإلعجازالقرآني .ّ
أسبابانتشاراإلسالـ .ْ
 فضؿاإلسالـعمىالبشرية .ٓ
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 الوحدة الثالثة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 
بناءالمسجدالنبكمالشريؼ .ُ
المؤاخاةبيفالمسمميف .ِ
كتابةالكثيقة .ّ
أبكعبيدةعامربفالجراحكسمـ:مفصحابةرسكؿاصمىاعميو .ْ
أـالمؤمنيفعائشةكسمـ:مفصحابةرسكؿاصمىاعميو .ٓ
 الوحدة الرابعة: األخالق والسموك وموضوعاتيا 
اختياراألصدقاء .ُ
مفاألخالؽالحميدة:اإليثار .ِ
مفاألخالؽالمذمكمة:الغيبةكالنميمة .ّ
لزينةاالحتشاـكا .ْ
اإلسالـكالفنكف .ٓ

تأليف مصطفى محمود  سادسًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف السابع األساسي الجزء الثاني
( ورقة من القطع ٜٗتكون ىذا الكتاب من ) ابو صوي، وعمي يوسف ابو زيد، وآخرون،

 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:
  وموضوعاتيا:الوحدة األولى: القرآن الكريم وعمومو 
(ٓ.سكرةيس)ُ
(ٔ.سكرةيس)ِ
.مفصفاتعبادالرحمفّ
(ُ.قصةنكحمعقكمو)ْ
(ِ.قصةنكحمعقكمو)ٓ
 الوحدة الثانية: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
السنةالنبكية .ُ
مثؿالمؤمنيففيتكادىـكتراحميـ .ِ
الحرصعمىصالةالجماعة .ّ
الجميسالصالحكالجميسالسكء .ْ
اإلسالـكالعمؿ .ٓ
تحريـتشبوالرجاؿبالنساءكالنساءبالرجاؿ .ٔ
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 الوحدة الثالثة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 
صالةالجنازة .ُ
صالةاالستسقاء .ِ
صالةالمريضكالمسافركالخائؼ .ّ
التطكعفيالعبادات .ْ
الزكاة .ٓ
البيع .ٔ
أخالؽالتاجرالمسمـ .ٕ
 الوحدة الرابعة: الفكر والتيذيب وموضوعاتيا 
الدعاء .ُ
اإلسالـكالبيئة .ِ
قيمةالكقتفيحياةالمسمـ .ّ

 جبر، فييم أحمد تأليفسابعًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي الجزء األول 
( ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٜٚتكون ىذا الكتاب من )وآخرون،  الزاممي، ابراىيم وزكريا

 من أربع وحدات وىي:
  الكريم وموضوعاتيا:الوحدة األولى: القرآن 
.عمـالتفسيرُ
.أسبابالنزكؿِ
(ُ.سكرةالزمر)ّ
(ِ.سكرةالزمر)ْ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 
اآلخر .ُ اإليمافباليـك
القيامة .ِ أىكاؿيـك
الجنةكالنار .ّ
آثاراإليمافباليكـاآلخر .ْ
 ا الوحدة الثالثة: السنة النبوية الشريفة وموضوعاتي 
أصكؿالحديث .ُ
تدكيفالحديث .ِ
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الصحيحاف .ّ
تقكلاكحسفالخمؽ .ْ
فضؿالصدقة .ٓ
 الوحدة الرابعة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 
أحكاـالجنابةكالحيضكالنفاس .ُ
أحكاـالعيديفكاألضحية .ِ
 الوحدة الخامسة: األخالق والتيذيب وموضوعاتيا 
آدابالحديث .ُ
المجاىرةبالحؽ .ِ
صمةالرحـ .ّ
التكاضع .ْ
العفة .ٓ
التسامح .ٔ

تأليف أحمد فييم جبر،  ثامنًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثامن األساسي الجزء الثاني
( ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٚٛتكون ىذا الكتاب من )وزكريا ابراىيم الزاممي، وآخرون، 

 من أربع وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 
(ُالحجرات).سكرةُ
(ِ.سكرةالحجرات)ِ
(ّ.سكرةالحجرات)ّ
(ْ.سكرةالحجرات)ْ
 الوحدة الثانية: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 
حديثالسبعالمكبقات .ُ
حديثعميكـبالصدؽ .ِ
حديثاخالصالنية .ّ
 الوحدة الثالثة: السيرة النبوية وموضوعاتيا 

السراياكالغزكات .ُ
(ُ)غزكةبدرالكبرل .ِ
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(ِغزكةبدرالكبرل) .ّ
(ُغزكةأحد) .ْ
(ِغزكةأحد) .ٓ
مفصحابياتالرسكؿصمىاعميوكسمـ .ٔ
 الوحدة الرابعة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 

(ُالزكاة) .ُ
(ِالزكاة) .ِ
البيع:أنكاعوكآدابو .ّ
 الوحدة الخامسة: الفكر اإلسالمي وموضوعاتيا 

نظرةاإلسالـإلىاإلنسافكالككفكالحياة .ُ
اإلسالـكالشباب .ِ
األمربالمعركؼكالنييعفالمنكر .ّ
تنظيـاإلسالـلمعالقاتبيفالناس .ْ

 ذيب حمزة تأليفتاسعًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي الجزء األول
( ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،

 من ستة وحدات وىي: الكبير، ويتكون
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 

(ُُ-ُ.سكرةمحمد)ُ
(ِْ-ُِ.سكرةمحمد)ِ
(ّٖ-ِٓ.سكرةمحمد)ّ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 

دكرالعقؿفياإليمافبا .ُ
تكحيداعزكجؿ .ِ
  وموضوعاتياالوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف 

(ُكتبالسنف) .ُ
(ِكتبالسنف) .ِ
تكافؿالمجتمعالمسمـ .ّ
فضؿتالكةالقرآف .ْ
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 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 
ق(ٓغزكةالخندؽ)األحزاب .ُ
ق(ٓغزكةبنيقريظة) .ِ
ق(ٔصمحالحديبية) .ّ
اعنيا(مفصحابياتالرسكؿصمىاعميوكسمـ:أـسممة)أـالمؤمنيفرضي .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 

(ُالحجكالعمرة) .ُ
(ِالحجكالعمرة) .ِ
الذبائحكالصيد .ّ
العقيقةكأحكاـالمكلكد .ْ
الكقؼ .ٓ
 الوحدة السادسة: األخالق والتيذيب وموضوعاتيا 

أىميةالنصيحة .ُ
التكبة .ِ
بالعيد .ّ

 ذيب حمزة تأليفالجزء الثانيعاشرًا: كتاب التربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي 
( ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،

 الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 

.القصةفيالقرآفالكريـُ
.الحكارفيالقرآفالكريـِ
.قصةصاحبالجنتيفّ
عيسىعميوالسالـ.قصةْ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 

كظيفةاإلنساففيالحياة)العبكديةكاالستخالؼ( .ُ
نبذالخرافاتكاألباطيؿ .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 

أىميةالسمكؾالحسف .ُ
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تعددطرؽالخير .ِ
االبتعادعفالمحرماتكالشبيات .ّ
  الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتياالوحدة 

رسائؿالنبيصمىاعميوكسمـإلىالممكؾكاألمراء .ُ
ق(ٕغزكةخيبر) .ِ
ق(ٖغزكةمؤتة) .ّ
اعنو()رضيخالدبفالكليد .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 

اليبة .ُ
الكديعة)اإليداع( .ِ
المقطة .ّ
الرىف .ْ
العارية .ٓ
 :الفكر اإلسالمي وموضوعاتيا الوحدة السادسة 

اإلسالـكالعمـ .ُ
المنيجالعمميفياإلسالـكأثرهالحضارم .ِ
-سبحانوكتعالى–الدعكةإلىا .ّ
السيادةفياإلسالـلمشرع .ْ
حقكؽاإلنساففياإلسالـ .ٓ

 شفيق: تأليفحادي عشر: كتاب التربية اإلسالمية لمصف العاشر األساسي الجزء األول
( ورقة من ٚٛتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى

 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 

(ٔ-ُ)التكبة.سكرةُ
(ُٔ-ٕ)التكبة.سكرةِ
(ِٖ-ُٕ)التكبة.سكرةّ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 

بالقدراإليماف .ُ
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مسؤكليةاإلنسافعفأعمالو .ِ
الرزؽكاألجؿبيداتعالى .ّ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 

ركاةالحديث"السند" .ُ
عكاقبالظمـ .ِ
جكامعالخير .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 

ق(ٖفتحمكة) .ُ
ق(ٖغزكةحنيف) .ِ
ق(ٗغزكةتبكؾ) .ّ
ؽرضياعنوأبكبكرالصدي .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 

عمـالفقوكالمذاىبالفقيية .ُ
عمـأصكؿالفقوكالحكـالشرعي .ِ
الشركاتكأنكاعيا .ّ
اإلجارة .ْ
 الوحدة السادسة: األخالق والتيذيب وموضوعاتيا 

األخالؽفياإلسالـ .ُ
اإلخالص .ِ
عزةالمسمـ .ّ

 شفيق: تأليفلمصف العاشر األساسي الجزء الثانيثاني عشر: كتاب التربية اإلسالمية 
( ورقة من ٜٔتكون ىذا الكتاب من ) وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى

 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:
 :الوحدة األولى: القرآن الكريم وموضوعاتيا 

(ُٓ-ُ.سكرةمريـ)ُ
(ّْ-ُٔ.سكرةمريـ)ِ
(َٓ-ّٓ).سكرةمريـّ
(ِٕ-ُٓ.سكرةمريـ)ْ
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.المثؿفيالقرآفالكريـٓ
 الوحدة الثانية: العقيدة اإلسالمية وموضوعاتيا 

اليدايةكالضالؿ .ُ
التككؿعمىاتعالى .ِ
 الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف وموضوعاتيا 

أنكاعالحديثالشريؼ .ُ
سبعةيظميـافيظمو .ِ
القرآفالكريـكالسنةفضائؿبالدالشاـكفمسطيففي .ّ
 الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة وموضوعاتيا 

حجةالكداع .ُ
مرضالنبيككفاتوصمىاعميوكسمـ .ِ
(ُعمربفالخطابرضياعنو) .ّ
(ِعمربفالخطابرضياعنو) .ْ
 الوحدة الخامسة: الفقو اإلسالمي وموضوعاتيا 

الكصية .ُ
الميراث .ِ
األيمافكالنذكر .ّ
طعمةكاألشربةاأل .ْ
 الوحدة السادسة: الفكر اإلسالمي وموضوعاتيا 

اإلسالـكالمرأة .ُ
اإلسالـكمعالجةمشكمةالفقر .ِ
الكسطيةكاالعتداؿ .ّ

 :المحتوى تحميلخطوات 

:اآلتيةكفقانلمخطكات–عينةالتحميؿ–تـتحميؿالكتب
تكفرمفاىيـالتربيةدرجةأفتكشؼعفاعتباركتبالعينةكحدةكاحدة،فييبمجمكعيايمكف .ُ

االقتصاديةفيمقرراتالتربيةاإلسالمية.
.لمتحميؿاعتمادالفقرةكحدة .ِ
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الحالية،لمتحميؿبطاقةتصميـ .ّ الدراسة التيتكصمتإلييا االقتصادية لممفاىيـ ،كتـتضمينيا
 النسبة كحساب حدة، عمى مفيكـ كؿ تكاجد لرصد فراغات بيا لممفاىيـكخصصت المئكية

ثـبيافترتيبيا،كجرلقياسصدقيابعرضياعمىالسادةالمحكميف.المتكاجدة،
مفالمفاىيـالمتضمنةفيبطاقةالتحميؿكحدةلمعد. .ْ اعتباركؿمفيـك
لممفاىيـتحميؿمحتكلكؿكتابعمىحدة،حيثتـتحميؿكؿفقراتو،كتحديدككنيامتضمنة .ٓ

فيالقائمةأـال.االقتصاديةالمتضمنة
 تفريغنتائجالتحميؿفيجدكؿلكؿمحتكلمفمحتكياتالكتبعينةالدراسة. .ٔ
 صدق أداة تحميل المحتوى: -ٗ

بنكد ذاتيا ىي القائمة بنكد ككف التحميؿ لبطاقة كصدؽ القائمة الباحثصدؽ اعتمد
 بناءنبطاقة جرل التحميؿ كألف المحكميفالتحميؿ، صدؽ استخدـ فقد القائمة، اعتماد عمى

لمقائمةالمتضمنةفيأداةالتحميؿ.

 ثبات أداة تحميل المحتوى: -٘

القكاعد باتباع مرات عدة التحميؿ تـ إذا نفسيا لمنتائج الكصكؿ التحميؿ بثبات يقصد
تحميؿأكثرمفنفسيا،كاإلجراءاتمفقبؿالباحثنفسو،أكالكصكؿلمنتائجنفسياإذاأجرلال

كؿباحثبالعمؿمستقال باحثفيكقتكاحد،متبعانالقكاعدكاإلجراءاتنفسيا،عمىأفيقـك
قاـالباحثلمتأكدمفثباتاألداة)بطاقةتحميؿالمحتكل(باتباعالخطكاتاآلتية:عفاآلخر،

يمتقياألولى: الحالة ىذه كفيمثؿ باحثاف: ذاتيا المادة بتحميؿ يقكـ بدايةأف في الباحثاف
ثـ الدراسة، مكضع المادة بتحميؿ منيما كؿ ينفرد ثـ جراءاتو، كا  لالتفاؽعمىأسسو التحميؿ

بيفالنتائجالتيتكصؿإليياكؿمنيما.نسبةاالتفاؽيمتقياففينيايةالتحميؿلبياف

متباعدتيفالثانية: فترتيف عمى مرتيف نفسيا المادة بتحميؿ الباحث يقكـ ىذهأف مثؿ كفي ،
الحالة

يستخدـعامؿالزمففيقياسثباتالتحميؿ.
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الباحثبتحميؿمحتكل قاـ لحسابثباتالتحميؿإذ الثانية الباحثالطريقة اعتمد كقد
أعادالباحثالتحميؿمرةأيخرلبعدمركرأيسبكعيفكمفثـىكتبالتربيةاإلسالميةعينةالدراسة

ىكليستيكالتي معادلة مفخالؿ التحميميف بيف االتفاؽ حسابدرجة ثـي األكؿ، التحميؿ مف
تنصعمى:

معامؿالثبات=
عددنقاطاالتفاؽ

xََُ
عددنقاطاالختالؼ+عددنقاطاالتفاؽ

ٕ.ٕٗ=xََُِ+ٕٖ/ٕٖ=معامؿالثبات

 كاف االتفاؽ كىذإ.ٕٗمعامؿ % ،معامؿ الثباتعاؿو مف النكع ىذا عمى كيطمؽ
باالتساؽعبرالزمف،كيقصدبوكصكؿالمحمؿإلىالنتائجنفسياعندتطبيؽإجراءاتعممية

التحميؿنفسيامرةأخرل،ممايؤكدثباتاألداة.

 

 

 

 قائمة مفاىيم التربية االقتصادية:

عمييااالقتصاديةالتيتـتحميؿالمحتكلالتربيةمفاىيـقائمة        يبيف(ُ.ْجدكؿ)كبناءن
.قائمةمفاىيـالتربيةاالقتصاديةالتيتـتحميؿالمحتكلبناءنعمييا
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 االقتصادية المفاىيم قائمة( ٔ.ٗ) رقم جدول

 

 مفاىيم التربية االقتصادية

 مجال االنفاق مجال المعامالت االقتصادية مجال البيوع االنتاجمجال رمجال االستثما

االنفاؽ .ُاالقتصاد .ُالبيع .ُاالنتاج .ُاالستثمار .ُ
الزكاة .ِالتداكؿ .ِالشراء .ِالعمؿ .ِاالجارة .ِ
التأميف .ّالماؿ .ّالعارية .ّالمنفعة .ّالجزية .ّ
الكسب .ْالتعاكف .ْالشركة .ْالتجارة .ْالكفالة .ْ
الصدقة .ٓالراتب .ٓالربح .ٓالزراعة .ٓالخراج .ٓ
الرشكة .ٔاألسيـ .ٔالعناف .ٔالصناعة .ٔالكارد .ٔ
التكافؿ .ٕالثركة .ٕالمضاربة .ٕالحرفة .ٕالفائدة .ٕ
المغانـ .ٖالنقد .ٖالعقكد .ٖالتكاليؼ .ٖالكقؼ .ٖ
االكتناز .ٗالدخؿ .ٗالغش .ٗالمحاسبة .ٗالريع .ٗ

التبذير .َُالبطالة .َُالبضائع .َُالرقابة .َُالرىف .َُ
االسراؼ .ُُالذىب .ُُالعكض .ُُاالحتكار .ُُالكديعة .ُُ
الكصية .ُِالفضة .ُِالثمف .ُِالتمكيؿ .ُِالضماف .ُِ
اليبة .ُّالصرؼ .ُّالسمـ .ُّالكظيفة .ُّالميراث .ُّ
الديف .ُْاألجر .ُْالسمؼ .ُْالسكؽ .ُْتكحيدالعممة .ُْ
الكفارة .ُٓالحساب .ُٓالتناجش .ُٓالسمع .ُٓالجباية .ُٓ
القرض .ُٔالمصرؼ .ُٔالطمب .ُٔالجدكل .ُٔالبكليصة .ُٔ
الشح .ُٕاالكراؽالمالية .ُٕالخسارة .ُٕالفائض .ُٕالبكرصة .ُٕ
البخؿ .ُٖالمزادالعمني .ُٖالتقابض .ُٖالحاجات .ُٖالقيمة .ُٖ
الضريبة .ُٗالمماطمة .ُٗالعرض .ُٗالمنافسة .ُٗالقتصادماالتخمؼ .ُٗ
بيتالماؿ .َِالربا .َِالًعينة .َِالكساد .َِالمكارد .َِ
االدخار .ُِالكمبيالة .ُِالسمسار .ُِإحياءالمكات .ُِ
االستيالؾ .ِِالشيؾ .ِِالعمكلة .ِِ
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 نتائج الدراسة وتفسيرىاالفصل الخامس: 
 الفصؿ ىذا كضعيتضمف تناكؿ كما كمناقشتيا، كتفسيرىا، الدراسة، لنتائج عرضان

 صكرةإلثراءكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابمفاىيـالتربيةاالقتصادية،كمفثـى
 عمىنتائجالدراسة.تناكؿتكصياتالدراسة،كالمقترحاتالتيطرحياالباحثبناءن

 نتائج الدراسة: 

،كالذمينصعمىاآلتي:النتائج المتعمقة بالسؤال األولأواًل: 

ما مفاىيم التربية االقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية اإلسالمية لممرحمة 
 األساسية العميا في فمسطين؟ 

كقدأجابالباحثعفىذاالسؤاؿبإعدادقائمةبمفاىيـالتربيةاالقتصادية،كىيالمفاىيـ
التييرلالباحثضركرةتضمينيا،كمراعاتيافيمقرراتالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسية

عمىالعمياكذلؾألىميتيا،كلقداستندالباحثفيإعدادهلمقائمةعمىاألدبالتربكم،كاالطالع
الدراساتالسابقة،كفيضكءذلؾقاـالباحثبإعدادبنكدالقائمة،حيثتـتصنيفياإلىخمسة
اإلسالمية، التربية محتكل تضمينيا الالـز االقتصادية التربية مفاىيـ تحتيا تندرج مجاالت،

كىي:

 (مفيكمان.ُِمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيمجاؿاالستثماركيندرجتحتو)
 (مفيكمان.َِـالتربيةاالقتصاديةفيمجاؿاالنتاجكيندرجتحتو)مفاىي
 (مفيكمان.ِِمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيمجاؿالبيكعكيندرجتحتو)
 (مفيكمان.ِِ)تحتومفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيمجاؿالمعامالتاالقتصاديةكيندرج
 (مفيكمان.ِِ)تحتومفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيمجاؿاالنفاؽكيندرج

(محكمان،بتخصصاتمختمفةفيالمناىجُُكقدتـتحكيـىذهالقائمةبعرضياعمى)
كطرؽالتدريسالعامة،كأصكؿالتربية،كمشرفيالتربيةاإلسالمية،كمعمميالتربيةاإلسالمية

الممحؽرقـ–(مفيكمانَُُككافعددفقراتالقائمةقبؿالتحكيـ)فيالمرحمةاألساسيةالعميا
(ٔ األكلية فيصكرتيا القائمة يظير كالحذؼ،-( التعديالت، كاجراء القائمة، تحكيـ كبعد

(يظيرالقائمةفيصكرتياالنيائية.ٕ(مفيكمان،كالممحؽرقـ)َُٕكاإلضافةبمغتالقائمة)
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  :كالذمينصعمىلمتعمقة بالسؤال الثانيالنتائج اثانيًا،

ما درجة توفر مفاىيم التربية االقتصادية في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا 
 في فمسطين؟ 

لممرحمة اإلسالمية التربية كتب محتكل بتحميؿ الباحث قاـ السؤاؿ، ىذا عف لإلجابة
(بجزئييااألكؿكالثانيَُ-ٓكتبالتربيةاإلسالميةلمصفكؼ)األساسيةالعميا،كالذميشمؿ

التكرارات، استخداـ كتـ الكتب، ىذه في االقتصادية التربية مفاىيـ تكفر مدل عف لمكشؼ
 كالنسبالمئكية.كالجداكؿاآلتيةتكضحذلؾ.

)أواًل: لمصفكؼ اإلسالمية التربية كتب في االقتصادية التربية بشَُ-ٓمفاىيـ عاـ( كؿ
(يبيفذلؾُ.ٓكالجدكؿ)

 (ٓٔ-٘(: مفاىيم التربية االقتصادية في كتب التربية اإلسالمية لمصفوف )5.1جدول )

المفيـكـالمفيـكـالمفيـكـ

الطمب .ٗٓالمحاسبة .َّالعمؿ .ُ

الفائض .َٔالخراج .ُّالماؿ .ِ

المصرؼ .ُٔالكارد .ِّالمنفعة .ّ

االقتصاد .ِٔالثركة .ّّالتجارة .ْ

السمـ .ّٔالكفارة .ّْالزراعة .ٓ

السمؼ .ْٔالنقد .ّٓالصناعة .ٔ

الحاجات .ٓٔالرقابة .ّٔالتعاكف .ٕ

االكراؽالمالية .ٔٔالدخؿ .ّٕالعارية .ٖ

التناجش .ٕٔالبطالة .ّٖالجزية .ٗ

المزادالعمني .ٖٔاالحتكار .ّٗالراتب .َُ
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المفيـكـالمفيـكـالمفيـكـ

الزكاة .ٗٔالفائدة .َْالبيع .ُُ

التأميف .َٕالذىب .ُْاالجارة .ُِ

الكسب .ُٕالفضة .ِْالشركة .ُّ

الخسارة .ِٕالكقؼ .ّْالحرفة .ُْ

االنفاؽ .ّٕالريع .ْْالربح .ُٓ

الصدقة .ْٕالرىف .ْٓاالنتاج .ُٔ

الرشكة .ٕٓالتقابض .ْٔاالستثمار .ُٕ

التكافؿ .ٕٔالصرؼ .ْٕالتداكؿ .ُٖ

المغانـ .ٕٕالكظيفة .ْٖالعناف .ُٗ

االكتناز .ٖٕالعكض .ْٗالمضاربة .َِ

التبذير .ٕٗالكديعة .َٓاالسيـ .ُِ

االسراؼ .َٖالسكؽ .ُٓالشراء .ِِ

الكصية .ُٖالسمع .ِٓالربا .ِّ

اليبة .ِٖالضماف .ّٓالبضائع .ِْ

الديف .ّٖاالجر .ْٓالعقكد .ِٓ

القرض .ْٖالثمف .ٓٓالغش .ِٔ

المماطمة .ٖٓالحساب .ٔٓالكفالة .ِٕ

الكفارة .ٖٔالجدكل .ٕٓالتكاليؼ .ِٖ

البخؿ .ٖٓالشح .ِٗ
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فيكتبُ.ٓمفخالؿالجدكؿ) المتكفرة االقتصادية التربية تبيفأفمجمؿمفاىيـ )
(مفيكمان.ٖٔبمغ)(بجزئيياَُ-ٓالتربيةاإلسالميةلمصفكؼ)

)ثانيًا: لمصفكؼ اإلسالمية التربية كتب في االقتصادية التربية عاـَُ-ٓمفاىيـ بشكؿ )
(يبيفذلؾ.ِ.ٓمكزعةحسبالمجاؿكالجدكؿ)

االقتصادية في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا موزعة حسب  م(: المفاىي5.2جدول )
 المجاالت

 االقتصادية مفاىيم التربية

 مجال االنفاق جال المعامالت االقتصاديةم مجال البيوع مجال االنتاج مجال االستثمار

االنفاؽ .ُاالقتصاد .ُالبيع .ُاالنتاج .ُ االستثمار .ُ
الزكاة .ِالتداكؿ .ِالشراء .ِالعمؿ .ِاالجارة .ِ
التأميف .ّالماؿ .ّالعارية .ّالمنفعة .ّالجزية .ّ
الكسب .ْالتعاكف .ْالشركة .ْالتجارة .ْالكفالة .ْ
الصدقة .ٓالراتب .ٓالربح .ٓالزراعة .ٓالخراج .ٓ
الرشكة .ٔاألسيـ .ٔالعناف .ٔالصناعة .ٔالكارد .ٔ
التكافؿ .ٕالثركة .ٕالمضاربة .ٕالحرفة .ٕالفائدة .ٕ
المغانـ .ٖالنقد .ٖالعقكد .ٖالتكاليؼ .ٖالكقؼ .ٖ
االكتناز .ٗالدخؿ .ٗالغش .ٗالمحاسبة .ٗالريع .ٗ
التبذير .َُالبطالة .َُالبضائع .َُالرقابة .َُالرىف .َُ
االسراؼ .ُُالذىب .ُُالعكض .ُُاالحتكار .ُُالكديعة .ُُ
الكصية .ُِالفضة .ُِالثمف .ُِالتمكيؿ .ُِالضماف .ُِ

اليبة .ُّالصرؼ .ُّالسمـ .ُّالكظيفة .ُّ

الديف .ُْاألجر .ُْالسمؼ .ُْالسكؽ .ُْ

الكفارة .ُٓالحساب .ُٓالتناجش .ُٓالسمع .ُٓ

القرض .ُٔالمصرؼ .ُٔالطمب .ُٔالجدكل .ُٔ

الشح .ُٕاالكراؽالمالية .ُٕالخسارة .ُٕالفائض .ُٕ

البخؿ .ُٖالمزادالعمني .ُٖالتقابض .ُٖالحاجات .ُٖ

المماطمة .ُٗ

الربا .َِ
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لمصفكؼثالثًا:  اإلسالمية فيكتبالتربية المتكفرة االقتصادية التربية تكراراتمفاىيـ تكزيع
(يكضحذلؾ.ّ.ٓ(حسبالمجاؿكالنسبةالمئكيةكرتبةكؿمجاؿكالجدكؿ)َُ-ٓ)


 ( حسب المجالٓٔ-٘(: تكرارات مفاىيم التربية االقتصادية لمصفوف )5.3جدول )

 الرتبة المئوية النسبة التكرار المجاالت

 5 %937.73 مجال االستثمار

 1%36530.34 مجال اإلنتاج

 4 %17914.88 مجال البيوع

 2 %33027.43 مجال المعامالت االقتصادية

 3 %23619.62 مجال االنفاق

  %1203100 المجموع

( الجدكؿ خالؿ ّ.ٓمف تكرار أعمى عمى حاز االنتاج مجاؿ أف يتضح بنسبة(
%ككافّٕ.ٕ%ككاففيالمرتبةاألكلىبينماحازاالستثمارعمىأدنىتكراربنسبةّْ.َّ

نسبتو بتكرار الثانية المرتبة في االقتصادية المعامالت مجاؿ كجاء الخامسة المرتبة في
ِٕ.ّْ نسبتو بتكرار الثالثة المرتبة االنفاؽفي مجاؿ مجاؿِٔ.ُٗ%كجاء جاء %بينما
%كىذايبيفأفالتركيزفيتكزيعمفاىيـالتربيةٖٖ.ُْفيالمرتبةالرابعةبتكرارنسبتوالبيكع

مامجاؿاالقتصاديةكافمتجياننحكمجاؿاالنتاجكالمعامالتاالقتصاديةبينماأىمؿإلىحدو
 االستثمار.

تكزيعتكراراتمفاىيـالتربيةاالقتصاديةحسبالصفكؼرابعًا:

(َُ-ٓمفاىيـالتربيةاالقتصاديةالمتكفرةفيكتبالتربيةاإلسالميةلمصفكؼ)تكزيعتكرارات
 حسبكؿصؼكالنسبةالمئكيةكالرتبةلكؿصؼمعبيافالنسبةالمئكيةكالرتبةلكؿمفيـك

(يكضحذلؾ.ْ.ٓمفىذهالمفاىيـكالجدكؿ)
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 حسب الصف( ٓٔ-٘(: تكرارات مفاىيم التربية االقتصادية لمصفوف )5.4جدول )

ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا


 1 20.44 246 63 34 53 42 3519العمؿ .ٔ

 2 19.61 236 76 284567 812الماؿ  .ٕ

 23 99. 12 5 3  2 2المنفعة  .ٖ

 8 1.99 824  78 1التجارة  .ٗ

 49 24. 13 1 1الزراعة  .٘

 21 1.08 413 9الصناعة  .ٙ

 6 2.57 31 9 9 7 1 14التعاكف  .ٚ

 69 08. 11العارية  .ٛ

 49 24. 3 12الجزية  .ٜ

 59 16. 22الراتب  .ٓٔ

 4 5.15 62 7 10 13 25 61البيع  .ٔٔ

 21 1.08 13 112االجارة  .ٕٔ

 1.4112 1717الشركة  .ٖٔ

 37 41. 15 4الحرفة  .ٗٔ

 18 1.16 1214 2الربح  .٘ٔ

 34 49. 46 1 1االنتاج  .ٙٔ

 37 41. 55االستثما  .ٚٔ
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ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا



ر

 69 08. 11التداكؿ  .ٛٔ

 2449. 33العناف  .ٜٔ

ٕٓ.  
المضار
 37 41. 55بة

 49 24. 33االسيـ  .ٕٔ

 10 1.57 19 4 2 43 6الشراء  .ٕٕ

 27 83. 10 2 44الربا  .ٖٕ

 24 91. 11 1 61 3البضائع  .ٕٗ

 69 08. 11العقكد  .ٕ٘

 24 91. 311 1 7الغش  .ٕٙ

 49 24. 3 11 1الكفالة  .ٕٚ

 59 16. 2 11التكاليؼ  .ٕٛ

ٕٜ.  
المحاس
بة

1 45 .41 37 

 0869. 11الخراج  .ٖٓ

 69 08. 11الكارد  .ٖٔ

 34 49. 6 1 32الثركة  .ٕٖ
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ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا



 44 33. 44الكفارة  .ٖٖ

 18 1.16 114 11 2النقد  .ٖٗ

 18 1.16 14 1 53  23الرقابة  .ٖ٘

 69 08. 11الدخؿ  .ٖٙ

 59 16. 12 1البطالة  .ٖٚ

 44 33. 4 11 2االحتكار  .ٖٛ

 37 41. 5 1 1 3الفائدة  .ٜٖ

 8.6630  1 42 1الذىب  .ٓٗ

 59 2.16 1 1الفضة  .ٔٗ

 9 201.66 20الكقؼ  .ٕٗ

 49 3.24 3الريع  .ٖٗ

 15 161.33 15 1الرىف  .ٗٗ

 59 2.16  11التمكيؿ  .٘ٗ

 1.0869 1الصرؼ  .ٙٗ

 37 5.41  13 1الكظيفة  .ٚٗ

 49 3.24 3العكض  .ٛٗ

 12 171.41 17الكديعة  .ٜٗ
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ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا



 44 4.33 2 1 1السكؽ  .ٓ٘

 12 171.41  1 104 2السمع  .ٔ٘

 34 6.49 6الضماف  .ٕ٘

 69 1.08 1االجر  .ٖ٘

 29 9.74  81الثمف  .ٗ٘

 44 4.33 4الحساب  .٘٘

 69 1.08 1الجدكل  .ٙ٘

 69 1.08 1الطمب  .ٚ٘

 69 1.08 1الفائض  .ٛ٘

ٜ٘.  
المصر
ؼ

2 2.16 59 

ٙٓ.  
االقتصا
د

1 1.08 69 

 37 5.41 5السمـ  .ٔٙ

 69 1.08 1السمؼ  .ٕٙ

 69 1.08 1الحاجات  .ٖٙ

االكراؽ  .ٗٙ
المالية

2 2.1659 
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ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا



 59 2.16 2التناجش  .٘ٙ

ٙٙ.  
المزاد
العمني

1 1.08 69 

 3 6.23 2175  34 17 21الزكاة  .ٚٙ

 44 33. 14 3التأميف  .ٛٙ

 15 1.33 616  82الكسب  .ٜٙ

 24 91. 811  12الخسارة  .ٓٚ

 7 2.41 29 17  4 4 13االنفاؽ  .ٔٚ

 5 2.66 832  13 92الصدقة  .ٕٚ

 69 08. 11الرشكة  .ٖٚ

 30 66. 38  1 22التكافؿ  .ٗٚ

 49 24. 33المغانـ  .٘ٚ

 69 08. 11االكتناز  .ٙٚ

 69 08. 11التبذير  .ٚٚ

 8327. 210  62االسراؼ  .ٛٚ

 11 1.49 1818الكصية  .ٜٚ

 49 24. 33اليبة  .ٓٛ

 17 1.24 415  38الديف  .ٔٛ
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ـ





المفيـك

فيكؿصؼ تكرارالمفيـك

رات
كرا
الت
مكع

مج


كية
لمئ
ةا
نسب
ال



رتبة
ال



مس
لخا
ا

دس
لسا
ا

ابع
الس

مف
الثا

سع
التا

شر
لعا
ا



 59 2.16 2القرض  .ٕٛ

 59 2.16  11المماطمة  .ٖٛ

 49 3.24 3التقابض  .ٗٛ

 32 58. 67 1الشح  .٘ٛ

 5832. 37  1 12البخؿ  .ٙٛ

  100 1203 376 219 273 189 8858 المجمكع

 100 31.30 18.20 22.70 15.71 7.324.82%لكؿصؼ

  1 3 2 4 56 الرتبةلكؿصؼ

( الجدكؿ عمىأعمىتكرارْ.ٓمفخالؿ األساسيحاز الصؼالعاشر أف يتضح )
%ككاففيالمرتبةاألكلىبينماحازالصؼالسادسَّ.ُّلمفاىيـالتربيةاالقتصاديةبنسبة
%ككاففيالمرتبةالسادسةبينماجاءالصؼالثامفِٖ.ْاألساسيعمىأدنىتكراربنسبة

%كجاءالصؼالتاسعفيالمرتبةالثالثةبتكرارنسبتوَٕ.ِِارنسبتوفيالرتبةالثانيةبتكر
ُٖ.َِ نسبتو بتكرار الرابعة المرتبة في السابع الصؼ كجاء الصؼُٕ.ُٓ% كجاء %

يعكدإلىأفتكزيعالمفاىيـِّ.ٕالخامسفيالمرتبةالخامسةبتكرارنسبتو %،كلعؿىذا
بالفئةالعمريةإالأنوبحاجةإلىبعضالتعديالت،االقتصاديةكافيسيرباتجاهرأسيبحس

 بنسبة العمؿحازعمىأعمىتكرار أفمفيـك لنا فيالمرتبةْْ.َِكذلؾيتضح %كجاء
 نسبتو بتكرار الماؿ مفيـك الثانية المرتبة في كيميو ُٔ.ُٗاألكلى مفيـك مف كؿه %كحاز

 كالدخؿ كالكارد كالخراج كالعقكد كالتداكؿ كالطمبالعارية كالجدكل كالتبذير كاألجر كالصرؼ
كالفائضكاالقتصادكالسمؼكالحاجاتكالمزادالعمنيكالرشكةكاالكتنازعمىأدنىتكراربنسبة
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بمغعددَٖ.َ العمؿاذ مفيـك نحك اتجو االقتصادية التربية مفاىيـ يبيفأفتكزيع %كىذا
 المفاىيـِْٔتكراراتو تكرارات اجمالي مف اإلسالميةتكراران التربية كتب في االقتصادية

 تكراران.َُِّ(بجزئييااألكؿكالثانيكالبالغَُ-ٓلمصفكؼ)

ـ(كىذاََِِتتشابونتائجالدراسةمعبعضنتائجالدراساتالسابقةكدراسةالمجمي)
يشيرإلىأفالدراسةتأتيمكممةلمدراساتالتيسبقتيا.

(َُ-ٓقتصاديةعمىصفكؼالمرحمةاألساسيةالعميا)تكزيعمفاىيـالتربيةاالخامسًا: 

(َُ-ٓتكزيعتكراراتمفاىيـالتربيةاالقتصاديةالمتكفرةفيكتبالتربيةاإلسالميةلمصفكؼ)
مفىذهالمفاىيـ. حسبكؿصؼبشكؿمستقؿكالنسبةالمئكيةكالرتبةلكؿمفيـك

 تكزيعمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالخامساألساسي
 (يكضحذلؾ.ٓ.ٓبجزئيواألكؿكالثانيكالجدكؿ)
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األساسيالخامسلمصؼاالقتصاديةالتربيةمفاىيـ(ٓ.ٓ)جدكؿ

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

االستثمارمجاؿ

 6 %33.41الفائدة .ُ

 مجاؿاإلنتاج

 1 %3539.77العمؿ  .ِ

 13 %11.14الكظيفة  .ّ

 13 %11.14اإلنتاج 

 13 %11.14الزراعة  .ْ

 9 %22.27المنفعة  .ٓ

 13 %11.14التجارة  .ٔ

 9 %22.27الرقابة  .ٕ

 9 %22.27السمع  .ٖ

 13 %11.14المحاسبة  .ٗ

 13 %11.14السكؽ  .َُ

البيكعمجاؿ  

 4 %66.82البيع  .ُُ

 4 %66.82الشراء  .ُِ

 6 %33.41البضائع  .ُّ

 3 %77.95الغش  .ُْ

الرتبةالنسبةالمئكيةالتكرارالمفاىيـاالقتصادية ـ
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(يتبيفافتقارمجاؿاالستثمارلمفاىيـالتربيةاالقتصاديةبينمآ.ٓمفخالؿالجدكؿ)
أكثرحازمجاؿاالنتاجعمى المفاىيـالمتكفرةفيكتابالصؼالخامساألساسيكجاءمفيـك

الماؿحيثبمغمجمكعالمفاىيـ) (مفيكمان.ُِالعمؿبأعمىتكراركيميومفيـك

 األساسي السادس لمصؼ اإلسالمية التربية كتاب في االقتصادية التربية مفاىيـ تكزيع
 (يكضحذلؾ.ٔ.ٓبجزئيواألكؿكالثانيكالجدكؿ)











 مجاؿالمعامالتاالقتصادية

 2 %89.09الماؿ  .ُٓ

 13 %11.14التعاكف  .ُٔ

 13 %11.14الذىب  .ُٕ

 مجاؿاالنفاؽ

 9 %22.27الزكاة  .ُٖ

 6 %33.41الكسب  .ُٗ

 13 %11.14االنفاؽ  .َِ

  %88100 المجموع 



ََُ 
 

 (: تكرارات المفاىيم االقتصادية لمصف السادس األساسي 5.6جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

مجاؿاالستثمار

 9 %11.72الرىف .ُ

 مجاؿاإلنتاج

 5 %35.17الرقابة  .ِ

 1 %1932.76العمؿ  .ّ

 مجاؿالبيكع

 9 %1.72 1البيع  .ْ

االقتصاديةمجاؿالمعامالت  

 4 %6.90 4التعاكف  .ٓ

 7 %23.45النقد  .ٔ

 2 %1220.69الماؿ  .ٕ

 مجاؿاالنفاؽ

 9 %11.72البخؿ  .ٖ

 7 %23.45التكافؿ  .ٗ

 3 %915.52الصدقة  .َُ

 5 %35.17االنفاؽ  .ُُ

 9 %11.72الزكاة  .ُِ

  %58100 المجموع 

)فم الجدكؿ كالمعامالتٔ.ٓخالؿ كالبيكع كاالنتاج مجاالتاالستثمار افتقار يتبيف )
المفاىيـالمتكفرةفيأكثراالقتصاديةبينماحازمجاؿاالنفاؽعمىلمفاىيـالتربيةاالقتصادية



َُُ 
 

كتابالصؼالسادساألساسيكجاءمفيكـالعمؿبأعمىتكراركيميومفيكـالماؿحيثبمغ
(مفيكمان.ُِمفاىيـ)مجمكعال

 تكزيعمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالسابعاألساسيبجزئيو
(يكضحذلؾ.ٕ.ٓاألكؿكالثانيكالجدكؿ)
 (: المفاىيم االقتصادية لمصف السابع األساسي 5.7جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

االستثمارمجاؿ

 21 %10.53الكفالة .ُ

 21 %10.53الفائدة  .ِ

 مجاؿاإلنتاج

 1 %4222.11العمؿ  .ّ

 14 %21.05المنفعة  .ْ

 21 %10.53التكاليؼ  .ٓ

 21 %10.53السكؽ  .ٔ

 21 %10.53الحاجات  .ٕ

 9 %42.11الحرفة  .ٖ

 7 %73.68التجارة  .ٗ

 21 %10.53الزراعة  .َُ

 5 %105.26السمع  .ُُ

 14 %21.05االحتكار  .ُِ

 21 %10.53اإلنتاج  .ُّ

 مجاؿالبيكع



َُِ 
 

 



 3 %2513.16البيع  .ُْ

 9 %42.11الشراء  .ُٓ

 21 %10.53الخسارة  .ُٔ

 14 %21.05التناجش  .ُٕ

 مجاؿالمعامالتاالقتصادية

 2 %2814.74الماؿ  .ُٖ

 9 %42.11الذىب  .ُٗ

 21 %10.53التعاكف  .َِ

 21 %10.53البطالة  .ُِ

 21 %10.53الفضة  .ِِ

 14 %21.05األكراؽالمالية  .ِّ

 21 %10.53المماطمة  .ِْ

 21 %10.53المزادالعمني  .ِٓ

 مجاؿاالنفاؽ

 6 %84.21الكسب  .ِٔ

 9 %42.11االنفاؽ  .ِٕ

 14 %21.05التكافؿ  .ِٖ

 8 %63.16االسراؼ  .ِٗ

 14 %21.05البخؿ  .َّ

 4 %178.95الزكاة  .ُّ

 14 %21.05الصدقة  .ِّ

 21 %10.53الشح  .ّّ

 13 %31.58الديف  .ّْ

  %190100 المجموع 



َُّ 
 

االقتصاديةلمفاىيـالتربية(يتبيفافتقارمجالياالستثماركالبيكعٕ.ٓمفخالؿالجدكؿ)
حازمجاؿاالنتاجعمى المفاىيـالمتكفرةفيكتابالصؼالسابعاألساسيكجاءأكثربينما

الماؿحيثبمغمجمكعالمفاىيـ) العمؿبأعمىتكراركيميومفيـك  (مفيكمان.ّْمفيـك

 تكزيعمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالثامفاألساسيبجزئيو
(يكضحذلؾ.ٖ.ٓاألكؿكالثانيكالجدكؿ)
 (: المفاىيم االقتصادية لمصف الثامن األساسي 5.8جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

مجاؿاإلنتاج

 1 %19.13 53العمؿ .ُ

 13 %51.81الرقابة  .ِ

 29 %10.36الجدكل  .ّ

 8 %82.89التجارة  .ْ

 29 %10.36الفائض  .ٓ

 29 %10.36التمكيؿ  .ٔ

 7 %93.25الصناعة  .ٕ

 15 %41.44السمع  .ٖ

 29 %10.36الكظيفة  .ٗ

 مجاؿالبيكع

 8 %2.89 8الثمف  .َُ

 29 %10.36الطمب  .ُُ

 23 %20.72الخسارة  .ُِ

 23 %20.72الربح  .ُّ



َُْ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

 12 %62.17البضائع  .ُْ

 4 %134.69البيع  .ُٓ

 20 %31.08الشراء  .ُٔ

 20 %31.08التقابض  .ُٕ

 13 %51.81السمـ  .ُٖ

 29 %10.36السمؼ  .ُٗ

 29 %10.36الغش  .َِ

 مجاؿالمعامالتاالقتصادية

 15 %1.44 4الحساب  .ُِ

 23 %20.72الذىب  .ِِ

 2 %4516.25الماؿ  .ِّ

 29 %10.36االقتصاد  .ِْ

 11 %72.53التعاكف  .ِٓ

 29 %10.36المماطمة  .ِٔ

 15 %41.44الربا  .ِٕ

 20 %31.08الثركة  .ِٖ

 6 %113.97النقد  .ِٗ

 23 %20.72المصرؼ  .َّ

 15 %41.44الصرؼ  .ُّ

 مجاؿاالنفاؽ



َُٓ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

 3 %12.27 34الزكاة  .ِّ

 15 %41.44االنفاؽ  .ّّ

 4 %134.69الصدقة  .ّْ

 23 %20.72االسراؼ  .ّٓ

 8 %82.89الديف  .ّٔ

 23 %20.72الكسب  .ّٕ

 29 %10.36البخؿ  .ّٖ

 29 %10.36التكافؿ  .ّٗ

  %277100 المجموع 

ما(يتبيفأفتكزيعالمفاىيـٖ.ٓمفخالؿالجدكؿ) إلىحدو بالنسبةلمجمكعيامتساكو
التربية لمفاىيـ كاالنفاؽ( االقتصادية كالمعامالت كالبيكع )االنتاج األربعة المجاالت عمى
 االقتصاديةالمتكفرةفيكتابالصؼالثامفاألساسيبينمالـيحظمجاؿاالستثماربأممفيـك

مف العمؿبأعمىتكراركيميو مفيـك الماؿحيثبمغمجمكعالمفاىيـعمىاالطالؽكجاء يكـ
(مفيكمان.ّٗ)

 تكزيعمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالتاسعاألساسيبجزئيو
 (يكضحذلؾ.ٗ.ٓاألكؿكالثانيكالجدكؿ)











َُٔ 
 

 (: المفاىيم االقتصادية لمصف التاسع االساسي 5.9جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

مجاؿاالستثمار

 18 %10.46الفائدة .ُ

 3 %209.22الكقؼ  .ِ

 10 %31.38الريع  .ّ

 5 %156.91الرىف  .ْ

 18 %10.46الكفالة  .ٓ

 18 %10.46الجزية  .ٔ

 4 %177.83الكديعة  .ٕ

 8 %62.76الضماف  .ٖ

 18 %10.46االجارة  .ٗ

 مجاؿاإلنتاج

 2 %3415.67العمؿ  .َُ

 10 %31.38المنفعة  .ُُ

 10 %31.38الرقابة  .ُِ

 18 %10.46التكاليؼ  .ُّ

 18 %10.46التمكيؿ  .ُْ

 10 %31.38الكظيفة  .ُٓ

 18 %10.46االحتكار  .ُٔ

 15 %20.92السكؽ  .ُٕ

 18 %10.46السمع  .ُٖ



َُٕ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم االقتصادية م

 مجاؿالبيكع

 6 %104.61البيع  .ُٗ

 18 %10.46البضائع  .َِ

 15 %20.92الشراء  .ُِ

 10 %31.38العكض  .ِِ

 18 %10.46الثمف  .ِّ

 مجاؿالمعامالتاالقتصادية

 1 %6730.88الماؿ  .ِْ

 7 %94.15التعاكف  .ِٓ

 15 %20.92الثركة  .ِٔ

 18 %10.46الذىب  .ِٕ

 18 %10.46الفضة  .ِٖ

 18 %10.46الصرؼ  .ِٗ

 9 %41.84الربا  .َّ

 18 %10.46االجر  .ُّ

  %217100 المجموع 

ما(ٗ.ٓمفخالؿالجدكؿ) إلىحدو يتبيفأفتكزيعالمفاىيـبالنسبةلمجمكعيامتفاكتو
التربية لمفاىيـ االقتصادية( كالمعامالت كالبيكع كاالنتاج )االستثمار األربعة المجاالت عمى
 االقتصاديةالمتكفرةفيكتابالصؼالتاسعاألساسيبينمالـيحظمجاؿاالنفاؽبأممفيـك

ا مفيـك الماؿحيثبمغمجمكعالمفاىيـعمىاالطالؽكجاء مفيكـ لعمؿبأعمىتكراركيميو
(مفيكمان.ُّ)



َُٖ 
 

 تكزيعمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكتابالتربيةاإلسالميةلمصؼالعاشراألساسيبجزئيو
(يكضحذلؾ.َُ.ٓاألكؿكالثانيكالجدكؿ)
 (: المفاىيم االقتصادية لمصف العاشر األساسي 5.10جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم االقتصاديةالمف م

مجاؿاالستثمار

 15 %1.60 5االستثمار .ُ

 31 %20.64الجزية  .ِ

 6 %123.83االجارة  .ّ

 35 %10.32الكفالة  .ْ

 35 %10.32الخراج  .ٓ

 35 %10.32الكارد  .ٔ

 مجاؿاإلنتاج

 15 %1.60 5المنفعة  .ٕ

 9 %82.56التجارة  .ٖ

 18 %41.28الصناعة  .ٗ

 35 %10.32الحرفة  .َُ

 35 %10.32الزراعة  .ُُ

 18 %41.28اإلنتاج  .ُِ

 35 %10.32التكاليؼ  .ُّ

 18 %41.28المحاسبة  .ُْ

 35 %10.32الرقابة  .ُٓ

 35 %10.32االحتكار  .ُٔ



َُٗ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم االقتصاديةالمف م

 مجاؿالبيكع

 9 %2.56 8الخسارة  .ُٕ

 35 %10.32العارية  .ُٖ

 12 %72.24البيع  .ُٗ

 4 %175.43الشركة  .َِ

 6 %123.83الربح  .ُِ

 15 %51.60المضاربة  .ِِ

 18 %41.28الشراء  .ِّ

 24 %30.96العناف  .ِْ

 35 %10.32البضائع  .ِٓ

 35 %10.32العقكد  .ِٔ

 24 %30.96الغش  .ِٕ

 مجاؿالمعامالتاالقتصادية

 1 %7624.28الماؿ  .ِٖ

 8 %92.88التعاكف  .ِٗ

 31 %20.64الراتب  .َّ

 35 %10.32التداكؿ  .ُّ

 24 %30.96األسيـ  .ِّ

 31 %20.64الربا  .ّّ

 35 %10.32الثركة  .ّْ



َُُ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم االقتصاديةالمف م

 35 %10.32النقد  .ّٓ

 35 %10.32الدخؿ  .ّٔ

 35 %10.32البطالة  .ّٕ

 مجاؿاالنفاؽ

 2 %216.71الزكاة  .ّٖ

 35 %10.32التأميف  .ّٗ

 13 %61.92الكسب  .َْ

 4 %175.43االنفاؽ  .ُْ

 9 %82.56الصدقة  .ِْ

 13 %61.92الشح  .ّْ

 24 %30.96البخؿ  .ْْ

 35 %10.32الرشكة  .ْٓ

 24 %30.96التكافؿ  .ْٔ

 24 %30.96المغانـ  .ْٕ

 35 %10.32التبذير  .ْٖ

 35 %10.32االكتناز  .ْٗ

 31 %20.64االسراؼ  .َٓ

 3 %185.75الكصية  .ُٓ

 24 %30.96اليبة  .ِٓ

 18 %41.28الديف  .ّٓ



ُُُ 
 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم االقتصاديةالمف م

 18 %41.28الكفارة  .ْٓ

  %313100 المجموع 

ماَُ.ٓمفخالؿالجدكؿ) إلىحدو (يتبيفأفتكزيعالمفاىيـبالنسبةلمجمكعيامتفاكتو
 )االستثماركاالنتاجكالبيكعكالمعامالتاالقتصادية لمفاىيـعمىالمجاالتالخمسة كاالنفاؽ(

االقتصاديةالمتكفرةفيكتابالصؼالعاشراألساسيكجاءمفيكـالماؿبأعمىتكرارالتربية
الزكاةحيثبمغمجمكعالمفاىيـ)ك (مفيكمان.ْٓيميومفيـك

والذي ينص عمى: ،النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثثالثًا: 

ما صور إثراء كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا بمفاىيم التربية 
؟االقتصادية

التيتشيرإلىتفاانطالقانمفكاقعالدر تتكفرمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيكاسة،كنتائجيا
كتب إلثراء صكر لكضع حاجة ىناؾ فإف العميا، األساسية لممرحمة اإلسالمية التربية كتب
تطكير في يسيـ قد كالذم االقتصادية، التربية بمفاىيـ المرحمة ىذه في اإلسالمية التربية

الؿماسبؽمفنتائج،نستخمصمحتكياتالكتبالمقررةليذهالمرحمةمفىذاالجانب،كمفخ

الصكراآلتية:

العميا،كيجبأفتراعي بكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسية االىتماـ يجبزيادة
ىذهالكتبالمجاالتالخمسةلمفاىيـالتربيةاالقتصادية)االستثمار،االنتاج،البيكع،المعامالت

سالميةلممرحمةاألساسيةالعمياأفكتبالتربيةاإلأكضحتالدراسةاالقتصادية،االنفاؽ(كالتي
بما إثرائيا عمى كالعمؿ كاالنفاؽ، االستثمار مجالي في كخاصةن متفاكت، بشكؿ إلييا تفتقر

الطمبة.كاحتياجاتيتالءـ
  ففي مجال االستثمار يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية االقتصادية

 اآلتية:
الميراث .ُ
 تكحيدالعممة .ِ
 الجباية .ّ



ُُِ 
 

 البكليصة .ْ
 البكرصة .ٓ
 القيمة .ٔ
 التخمؼاالقتصادم .ٕ
 المكارد .ٖ
 إحياءالمكات .ٗ
  وفي مجال االنتاج يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية االقتصادية

 اآلتية:
المنافسة .ُ
 الكساد .ِ
  االقتصادية وفي مجال البيوع يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية

 اآلتية:
العرض .ُ
 العينة .ِ
 السمسار .ّ
 العمكلة .ْ
  وفي مجال المعامالت االقتصادية يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية

 االقتصادية اآلتية:
الكمبيالة .ُ
 الشيؾ .ِ
  وفي مجال االنفاق يرى الباحث بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية االقتصادية

 اآلتية:
الماؿبيت .ُ
 االدخار .ِ
 االستيالؾ .ّ



 



ُُّ 
 

 توزيع اإلثراء عمى صفوف المرحمة األساسية:

ىناؾصفكؼ إذ الدراسة نتائج عمىالصفكؼفيضكء اإلثراء كمفحيثتكزيع
 كما االقتصادية التربية مفاىيـ تكزيع كالسابع،الصفكؼالخامسيتفاكتفييا كالسادس، ،

 التربية مفاىيـ تكجد كبناءنىناؾصفكؼال كاالنفاؽ، االستثمار، مجالي في االقتصادية
 عمىذلؾيرلالباحثتكزيعالمفاىيـعمىالصفكؼكمايأتي:

بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف الخامس األساسي يرى الباحث
 االقتصادية اآلتية:

إحياءالمكات. .ُ
 القيمة .ِ
 الًعينة .ّ
 االدخار .ْ

بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  يرى الباحثفي الصف السادس األساسي 
 االقتصادية اآلتية:

تكحيدالعممة .ُ
 المنافسة .ِ
 العرض .ّ
 الكمبيالة .ْ
 االستيالؾ .ٓ

بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف السابع األساسي يرى الباحث
االقتصادية اآلتية:

الجباية .ُ
 المكارد .ِ
 العمكلة .ّ
 السمسار .ْ

بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  األساسي يرى الباحثفي الصف الثامن 
 االقتصادية اآلتية:

البكليصة .ُ



ُُْ 
 

 البكرصة .ِ
 التخمؼاالقتصادم .ّ
 الشيؾ .ْ

 
بضرورة إثراء المقررات بمفاىيم التربية  في الصف التاسع األساسي يرى الباحث

 االقتصادية اآلتية:

بيتالماؿ .ُ
 االدخار .ِ
 االستيالؾ .ّ
 الكساد .ْ

 لمحتوى كتب التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا:صور اإلثراء 

بعداطالعالباحثعمىالدراساتذاتالعالقةباإلثراء،كاستشارةذكماالختصاص،
كانطالقامفأىميةالتربيةاالقتصاديةفيحياةالمتعمميفككذلؾفيتككيفثقافةالمجتمع

الفمسطينيفيظؿالحصارالذميعيشو،فضؿالباحثأفنككفالمادةاإلثرائيةعمىشكؿ
دركسكأنشطة.

الباحثمادةإثرائية؛تتضمفمجمكعةمفاألنشطةكالخبرات،السياؽقدـكفيىذا
(ٔ)رقـككسائؿالتقكيـالمناسبة.انظرممحؽ

 أىداف المادة اإلثرائية:

اعتمدالباحثعمىعدةأسسالشتقاؽأىداؼالمادةاإلثرائيةمنيا:

 معالفمسطيني،كحاجاتو.فمسفةالمجتمعاإلسالمي،كعاداتكتقاليدالمجت
 .الخصائصالنمائيةلطمبةالمرحمةاألساسيةالعميا
 .الكاقعيةبحيثتتفؽمعالبيئةالمحميةلممتعمـ،كامكانيةالتحقيؽ

كبناءنعمىىذهاألسسحددالباحثأىداؼالمادةاإلثرائيةكىي:

 .تنميةمفاىيـالتربيةاالقتصاديةلدلالمتعمميف
 خبراتالمتعمميفكقدراتيـعمىالتعامؿاالقتصادم.تعزيز
 .تعكيدالمتعمميفعمىاستخداـمفاىيـالتربيةاالقتصاديةفيالمكاقؼالحياتية 
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 التوصيات والمقترحات
 التوصيات:

فيضكءالنتائجالتيتكصمتلياالدراسة،خمصالباحثإلىالتكصياتاآلتية:
 التربيةاالقتصاديةالتيتكصؿلياالباحثبعيفاالعتبارعندتطكيرأخذقائمةمفاىيـ

المناىجالتعميميةكخاصةالتربيةاإلسالمية.
 التربية لمفاىيـ العادؿ التكزيع لضماف القائمة التعميمية المناىج تطكير عمى العمؿ

االقتصاديةفيضكءنتائجالدراسة.
 ممرحمةاألساسيةالعميافيضكءحاجاتالطمبة،تقكيـأىداؼتدريسالتربيةاإلسالميةل

.كمشكالتوكمتطمباتالمجتمع
 المقترحات:

فيضكءالدراسةكالنتائجالتيتكصمتإلييايقترحالباحثالمقترحاتاآلتية:       

 .إجراءدراساتكبحكثمماثمةلممراحؿكالمناىجالتعميميةاألخرل
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 والمراجعالمصادر 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -

( ماجد. كمطر، محمكد ََُِاألستاذ، ـ(. أساسيات التنظيمية،)المناىج البنية ، المفيـك
،غزة،فمسطيف.ُ،طاألسس،المتابعة(

)اشتيكة، برىاف. محمد عكدة، محمكد؛ ابتياؿ رزؽ، فايز؛ َُُِفكزم التربيةـ(. مناىج
لمنشر.دارصفاءعماف:.كأساليبتدريسيااالسالمية

المفاىيـاالقتصاديةاالسالميةالمتضمنةـ(.ََِٗاالغا،عبدالمعطي،كالفراني،عبدالحميد.)
،كميةالتربية،الجامعةاالسالميةبغزة.فيكتبالتاريخلممرحمةاالساسيةالعميافيفمسطيف

.عماف:دارُ.طكذجلتقكيـمنيجالتربيةاإلسالميةبناءأنمـ(.ََُِ)مراحيؿ.البداينة،يحي
صفاءلمنشركالتكزيع.

 )د.ت(. محمد. الميبف عبد األخالؽالبغدادم، كالنشرمكاـر لمطبع القرآف مكتبة مصر: .
كالتكزيع.

( جماؿ. َُِْبمبكاكم، االسالميـ(. االقتصاد مفاىيـ عمى االبناء العمميتربية المؤتمر ،
.كاسط،العراؽلكميةالتربية،جامعةالدكليالسابع

( حامد. كيندة ََُِالتركاكم، ـ(. االسالـ في االقتصادية لمنشءالتربية ،الجديدكأىميتيا
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،احياءلمنشرالرقمي.

 )جزر،ابك َُِِمنى. لممرحمةـ(. اإلسالمية التربية بمحتكل المتضمنة االختالؼ آداب
لياالثانكية التالميذ اكتساب كمدل اإلسالمي الفكر ضكء غيرفي ماجستير )رسالة .

منشكرة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.

( الرحمف. فتحيعبد دار،كرعايتيـأساليبالكشؼعفالمكىكبيفـ(.ََِٔجركاف، عماف:
الفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.

.المدينةالمنكرة:دارعالـُ.طةاإلسالميةأصكؿالتربيـ(.َََِ)حامد.الحازمي،الخالدبف
الكتب.

.المدينةالمنكرة:دارّـ(.أصكؿالتربيةاإلسالمية.طََِٗ)حامد.الحازمي،الخالدبف
الزمافلمنشركالتكزيع.
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( محمكد. ََِِحافظ، اإلجرائيـ(. كالتعريؼ التجريد بيف المفاىيـ القادسية،. (،ِ)ِمجمة
ُْٔ.

.السمككية العمـك في العممي البحث كتكضيح تنظيـ في الباحث دليؿـ(.ََِٔداكد.) حمس،

( داكد. اإلسالميةـ(.ََُِحمس، اإلسالمية،محاضراتفيطرائؽتدريسالتربية الجامعة ،
 غزة:آفاؽ.

جكدةمحتكلكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابفمسطيفـ(.َُُِحماد،شريؼ.)
.كرقةمقدمةإلىالمؤتمرالكطنيلمتقكيـالتربكم.ضكءمعاييرجكدةالمحتكلكتنظيموفي

راـا.

( ىياـ. َُُِحمد، فقوـ(. لقضايا الثانكية لممرحمة اإلسالمية التربية محتكل تضمف مدل
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.الكاقع

كرمعممةالركضةفيبناءالقيـاالقتصاديةلدلأطفاؿالرياضمادـ(.َُِّالحمكد،ىناء.)
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةدمشؽ،سكريا.(سنكاتٓٔ)بيفسف

.اتجاىاتجديدةفيالتدريسكبناءالمناىجـ(.ََِْ)حميد.الحميد،عبدالكريـبفصالحبف
جامعةالممؾسعكد.بحثمقدـإلىندكةالعكلمةكأكلكياتالتربية.

( خميؿ. جماؿ لمفاىيـَُِّالخالدم، كمعمماتيا اإلسالمية التربية معممي امتالؾ درجة ـ(.
(.ُ)ُِ،مجمةالجامعةاإلسالميةلمدراساتالتربكيةكالنفسيةاالقتصادالمعرفي.

( جماؿ. الثانكيَُُِالخالدم، لممرحمة اإلسالمية الثقافة كتب في الجنسية التربية فيـ(. ة
.َُٕ-ُّٓ(،ُُٗ،)رسالةالخميجاألردف.

( محمد. مسعد َُُٔزياد، كالثانكيةـ(. المتكسطة المرحمتيف في النمك جامعةخصائص .
الخرطكـ.

.عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.أساليبتدريسالعمكــ(.ُٗٗٗزيتكف،عايشمحمكد.)

.كػػػػمفيكمياكأىميتيالجميعالمراحؿخصائصالنمق(.ُِِْالسفياني،عيضةعبدالمعطي.)
. منتدلالمعمـكتعميـالعمـك

ـ(.دراسةتحميميةلبعضمبادئالتربيةاالقتصاديةاإلسالميةفيمحتكلََِّسعد،أحمد.)
(.ُُ)ِ،مجمةكميةلتربيةجامعةاألزىرمصرالتربيةالدينيةاإلسالميةبالتعميـالعاـ.
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)السعدكني،جمالت العمياـ(.َُُِ. مدمتضمفكتبالتربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسية
التربيةالصحيةفيضكءالتصكراإلسالميليا )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.لمفاىيـ .

الجامعةاإلسالمية،غزة.

تضميفالتربيةاالقتصاديةفيكيتبالدراساتاالجتماعيةكالكطنيةـ(.َُِٔالسميمي،مناكر.)
.)رسالةالمطكرةبالمرحمةالمتكسطةلمكاجيةمتطمباتالتنميةفيعصرالعكلمةاالقتصادية

ماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةأـالقرل،السعكدية.

( العربي.ـ(.ََِٗشحاتة،حسف. فيالعالـ التقدـ المناىجكقيـ الدارِطتصميـ القاىرة: .
المصريةالمبنانية.

( العربيـ(.َُِِشحاتو،حسف. فيالعالـ التقدـ المناىجكقيـ الدارّ.طتصميـ القاىرة: .
المصريةالمبنانية.

كاقعتضميفالمفاىيـاالقتصاديةفيمقرراتالجغرافياق(.َُّْالشرارم،ذيابمقبؿىارب.)
،كميةالتربية،جامعةاـالقرل.فيالمرحمةالثانكية

( محمد. ََُِالشريؼ، ـ(. اإلسالميةالمفاىيـ التربية منياج محتكل في المتضمنة الكقائية
ليا الطمبة اكتساب كمدل الثانكية الجامعةلممرحمة منشكرة(. غير ماجستير )رسالة .

 اإلسالمية،غزة.

إثراءمحتكلاليندسةالفراغيةمنياجالصؼالعاشراألساسيبمياراتـ(.ََِٗشعث،ناىؿ.)
،الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.منشكرة(رغير،)رسالةماجستيالتفكيرالبصرم

( أنكر. العقميـ(.ََُِشمداف، النمك مستكل عمى كأثره العمـ بعمميات العمكـ مناىج إثراء
،)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،لتالميذالصؼالخامسكميكليـنحكالعمـفيمحافظةغزة

جامعةاألزىر،غزة.

.كالتكزيع.عماف:دارالمناىجلمنشرخالؽفيالسنةالنبكيةاألـ(.ََِٗالشمرم،ىدل.)

( أحمد. محمكد ََُِشكؽ، ضكءـ(. في الدراسية المناىج تخطيط في الحديثة االتجاىات
.القاىرة:دارالفكرالعربي.التكجيياتاإلسالمية

.ُ.طاألطفاؿتنميةالمفاىيـالدينيةكالخمقيةكاالجتماعيةلدلـ(.ََُِالضبع،ثناءيكسؼ.)
.كالتكزيععماف:دارالمسيرةلمنشر
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.القاىرة:مكتبةاألنجمكُ.طالمناىجالتعميميةصناعتياكتقكيمياـ(.ََِٔ)محمكد.الضبع،
المصرية.

منطمقاتتربكيةلمتفاعؿمع-ـ(.التربيةكالتعميـفيزمفالعكلمةََِِعبدالرزاؽ،ابراىيـ.)
.ُّٓ-ُّْ(،َُْ)ةمجمةالتربيحركةالحياة.

( سعاد. العاؿ، الثانكيةـ(.َُِّعبد المرحمة في اإلسالمية التربية مقررات تضمف مدل
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةلالحتياجاتالنمائيةلمطمبةكتصكرمقترحإلثرائيا

اإلسالمية،غزة.

القاىرة:مكتبةالنيضةالمصرية..التربيةاالقتصاديةفياإلسالــ(.ُِٗٗعبكد،عبدالغني.)

( صالح. بف محمد ُُْْالعثيميف، التكحيدق(. كتاب عمى المفيد دارالقكؿ الرياض: .
العاصمةلمنشركالتكزيع.

التعميـاألساسـ(.َُِٔالعجرش،حيدرحاتـفالح.) .جامعةبابؿ:كميةالتربية.مفيـك

( السمككيةدليؿالبحثفيـ(.َََِالعساؼ،صالحبفحمد. مكتبةِ.طالعمكـ الرياض: .
العبيكاف.

( فتحية. كالمكلك، عزك ََِْعفانة، كأساليبتطكيرهـ(. كاقعو، .المنياجالمدرسيأساسياتو،
.غزة،فمسطيف.ُط

،غزة،فمسطيف.تخطيطالمناىجكتقكيمياـ(.ُٔٗٗعفانة،عزك.)

القاىرة:دارالسالـلمطباعةكالنشر.أصكؿالتربيةاإلسالميةـ(.ََِّعمي،سعيداسماعيؿ.)
كالتكزيعكالترجمة.

ـ(.فاعميةتصميـأنشطةتعميميةفيالتربيةاالقتصاديةفيتنميةَُِِعمي،عبداليادم.)
 االبتدائية. المدرسة تالميذ لدل االقتصادم كالكعي جامعةالتحصيؿ التربية كمية مجمة

(.َُٓ)ُ،األزىرمصر

ب سعيد )العمياني، بفمحمد. ىاشـ ََِٔف فيـ(. كتطبيقاتيا القراف في االقتصادية التربية
،كميةالتربية،جامعةاـالقرل.كالمدرسةاالسرة

.القاىرة:عالـالكتب.ُ.طمعجـالمغةالعربيةالمعاصرةـ(.ََِٖعمر،أحمدمختار.)
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ميةلممرحمةاألساسيةالعمياـ(.المضاميفالبيئيةفيكتبالتربيةاإلسالََِٗالعكدات،تميـ.)
(.ُ)ُّ،اربدلمبحكثكالدراساتفياألردف.

.الرياض:مكتبةالعبيكاف.ٓ.طشرحالعقيدةالكسطيةـ(.ََِٔالفكزاف،صالحبففكزاف.)

( التحديثمففنكفمصطمحالحديثـ(.ََِْالقاسمي،محمدجماؿ. بيركت:ُ.طقكاعد .
مؤسسةالرسالة.

( عثماف. اسماعيؿ سعيد ََِِالقاضي، البيتـ(. في لألبناء االقتصادية ،كالمدرسةالتربية
كميةالتربيةبأسكاف.جامعةجنكبالكادم.

.القاىرة:مكتبةكىبوتاريخالتشريعاإلسالميـ(.ََُِالقطاف،مناع.)

الثانكيةلمفاىيـحقكؽمدلتضمفمنياجالتربيةاإلسالميةلممرحمةـ(.ََُِقيطة،محمد.)
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.اإلنسافكمدلاكتسابالطمبةليا

( عرساف. ماجد ُٕٖٗالكيالني، اإلسالميةـ(. التربية طفمسفة البشائرُ. دار بيركت:  .
اإلسالميةلمطباعةكالنشركالتكزيع.

.المدينةالمنكرة:مكتبةدارِؼالتربيةاإلسالمية.طـ(.أىداُٖٖٗالكيالني،ماجدعرساف.)
التراث.

أثرإثراءمحتكلالتربيةاإلسالميةببعضالمفاىيـاألمنيةكاكتسابـ(.َُِِالفي،محمكد.)
.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.طمبةالصؼالحادمعشرليا

.القاىرة:معجـالمصطمحاتالتربكيةالمعرفةـ(.ََِّي.)المقاني،أحمدحسيف،كالجممة،عم
عالـالكتب.

المستجدات ضكء في الثانكية المرحمة في الفقو مقررات تقكيـ (.ـََِٖ) عدناف. المالكي،
( زيد. مجمي ََِِالمجمي، لممرحمةـ(. اإلسالمية التربية مناىج في االقتصادية المفاىيـ
 ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاألردنية،األردف..)رسالةالثانكيةفياألردف

( عرفو. الديف صالح ََِِمحمكد، تنميةـ(. إلى مدخؿ الجديدة كاأللفية الدراسي المنيج
.القاىرة:دارالقاىرة.اإلنسافالعربيكارتقائو

ـ(.كاقعالتربيةاالقتصاديةفياألسرةالسعكدية""دراسةميدانية".َُِٓالمدخمي،محمدعمر.)
.ٕٔ،العددمجمةدراساتعربيةفيالتربيةكعمـالنفس



ُِِ 
 

دارالفرقافلمنشرعماف:.كفمسفتيانظرياتالمناىجالتربكيةـ(.َُِّمدككر،عمياحمد.)
كالتكزيع.

( يكنس. رفيؽ ُّٗٗالمصرم، أسسكمبادئكأىداؼـ(. اإلسالمي االقتصاد طأصكؿ .ِ.
الرياض:مكتبةالحرميف.

ـ(.أصكؿاالقتصاداإلسالمي.بيركت:دارالشامية.ُّٗٗالمصرم،رفيؽيكنس.)

القرآفـ(.ََِٓمعبد،محمدأحمد.) .القاىرة:دارالسالـ.ِ.طنفحاتمفعمـك

ةمقترحةفيمادةالجغرافيالتنميةمياراتالتفكيرالناقدإثراءكحدـ(.َُُِميادة.)منديؿ،ابك
نحكىا كاتجاىاتيف عشر الثاني الصؼ طالبات منشكرة(.لدل غير ماجستير )رسالة .

الجامعةاإلسالمية،غزة.

 لمنشر. المسيرة عماف:دار.النفس كعمـ التربية في البحث مناىجـ(.َََِ) سامي. ممحـ،

لمصفكؼالثالثةاألكلىَُُِ،بكر.)مكاجدة ـ(.مدلتضمفكتبالتربيةاإلسالميةالمقررة
مجمة.كالمكاثيؽالدكليةمفالمرحمةاألساسيةفياألردفمبادئحقكؽالطفؿفياإلسالـ

اإلنسانيةكاالجتماعية-بفسعكداإلسالميةجامعةاإلماـمحمد .السعكدية.ُِع–العمـك

 بكر؛ )كالزبكف،المكاجدة، رضا. كالمكاضية، فيَُِٓمحمد؛ السياسية التربية مفاىيـ ـ(.
في كالثانكية العميا األساسية لممرحمتيف اإلسالمية التربية كتب تضمينيا كمدل اإلسالـ

(.ّ)ِْ،مجمةالدراساتالتربكيةاألردف.

.دمشؽ:جامعةدمشؽ.التعمـكنظرياتوـ(.ََِٔمنصكر،عمي.)

 )النجار، اإلسالمية(:قُُْٔزغمكؿراغب. المعاصركحمكليا التعميـ طأزمة الرياض:ِ. .
اإلسالمي.الدارالعالميةلمكتاب

( الرحمف. عبد ََُِالنحالكم، كالمدرسةـ(. البيت في كأساليبيا اإلسالمية التربية أصكؿ
.دمشؽ:دارالفكر.كالمجتمع

( الرحمف. عبد ُُْٕالنقيب، اإلسالق(. العالميالتربية النظاـ مكاجية في المعاصرة مية
العربي.الفكرالقاىرة:دار،الجديد

( محسفعمي. كعطية، الرحمف، عبد َُُِالياشمي، .تحميؿمضمكفالمناىجالمدرسيةـ(.
عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.
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كر.عماف:دارالف.ُ.ططرائؽتدريسالتربيةاإلسالميةـ(.ََِٗىندم،صالحذياب.)

،دائرةالمناىج،فمسطيف.الخطكطالعريضةلممنياجالفمسطينيـ(.ُٖٗٗكزارةالتربيةكالتعميـ)

.الرياض:جامعةمحمدبفُ.طاألساسيةجكانبالتربيةاإلسالميةق(.َُْٔ)مقداد.يالجف،
سعكداإلسالمية.

( كآخركف. فتحي، ََِْيكنس، المككناتـ(. األسسػػػػ ػػػػ التطكيرالمناىج التنظيماتػػػ .ػػػػ
 عماف:دارالفكر.

 روابط عمى الشبكة العنكبوتية
www.drmosad.com 

www.mohyssin.com 
www.uobabylon.edu.iq 

 




 

 




 

http://www.drmosad.com/
http://www.drmosad.com/
http://www.mohyssin.com/
http://www.mohyssin.com/
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 المالحق
 األولية(: القائمة بصورتيا ٔ)ممحق 

بسـاالرحمفالرحيـ

قاـالباحثبإعداددراسةلنيؿدرجةالماجستيرفيالمناىجكطرؽالتدريسبعنكافإثراءكتب
التربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابمفاىيـالتربيةاالقتصادية.

فيكتب الكاجبتكافرىا االقتصادية التربية قائمةبمفاىيـ يتطمببناء اإلسالميةكىذا التربية
لممرحمةاألساسيةالعميا،كذلؾليتـتحميؿمحتكلالكتبالمقررةفيضكئيا،كاليدؼمفالقائمة
القائمة تحديدمفاىيـالتربيةاالقتصاديةلممرحمةاألساسيةالعميا،كقداستعنتفيتجميعىذه

باألدبالتربكمكالدراساتالسابقة.

التربيةا دبمفاىيـ كالمدركاتالكميةلمتكجيياتالتربكيةكييقصى القتصادية:ىيالمعانيالمجردة
 الفرد يتمقاىا مفالتي المسمـ تفاعمو الكسائطخالؿ مع المختمفة بياالتربكية حياتولينظـ

االقتصاديةكفؽتعاليـالديفاإلسالميالحنيؼ.

ليكـقائمةمفاىيـكلذلؾتىشىرَّؼالباحثبعرضىذهالقائمةعمىسيادتكـلالطالع كتحكيميا،كا 
التربيةاالقتصاديةلطمبةالمرحمةاألساسيةالعميا،كالمطمكبمفسيادتكـتحكيميامفحيث:

 .الىالمجاؿالذميمثمو  مدلانتماءالمفيـك
 .مدلاىميةالمفيكـ
 .سالمةصياغةالمفيكـليغكيانكتعبيريان

( اشارة بكضع √كذلؾ االختيار أماـ بيذاسب.المنا( مناسباى تركنو ما تعديؿ أك كاضافة
 الخصكص.

يتقدـالباحثمفسيادتكـبجزيؿالشكركالتقديرسائالىالمكلىأفيحفظكـبكافررعايتو.


 الباحث/ أحمد حسن السيد ابو دراز    
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االساسية قائمة مفاىيم التربية االقتصادية الواجب توافرىا في كتب التربية االسالمية لممرحمة 
العميا بصورتيا األولية

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 تعديل سميمة غير ميم ميم ميم جدا ال ينتمي ينتمي المفيوم

 العمل .ُ

 المال .ِ

 الزكاة .ّ

 المنفعة .ْ

 التأمين .ٓ

 التجارة .ٔ

 الزراعة .ٕ

 الكسب .ٖ

 الصناعة .ٗ

 الخسارة .َُ

 االنفاق .ُُ

 الصدقة .ُِ

 الرشوة .ُّ

 التعاون .ُْ

 التكافل .ُٓ

 البخل .ُٔ

 العارية .ُٕ



ُِٔ 
 

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 المغانم .ُٖ

 الجزية .ُٗ

 الراتب .َِ

 البيع .ُِ

 االجارة .ِِ

 الشركة .ِّ

 الحرفة .ِْ

 الربح .ِٓ

 االنتاج .ِٔ

 االستثمار .ِٕ

 التداول .ِٖ

 االكتناز .ِٗ

 العنان .َّ

 المضاربة .ُّ

 االسيم .ِّ

 الشراء .ّّ

 الربا .ّْ

 البضائع .ّٓ

 العقود .ّٔ

 الغش .ّٕ



ُِٕ 
 

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 التبذير .ّٖ

 االسراف .ّٗ

 الكفالة .َْ

 التكاليف .ُْ

 المحاسبة .ِْ

 الخراج .ّْ

 الوارد .ْْ

 الوصية .ْٓ

 اليبة .ْٔ

 الدين .ْٕ

 الثروة .ْٖ

 الكفارة .ْٗ

 النقد .َٓ

 الرقابة .ُٓ

 الدخل .ِٓ

 البطالة .ّٓ

 االحتكار .ْٓ

 الفائدة .ٓٓ

 الذىب .ٔٓ

 الفضة .ٕٓ



ُِٖ 
 

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 الوقف .ٖٓ

 الريع .ٗٓ

 الرىن .َٔ

 التمويل .ُٔ

 الصرف .ِٔ

 الوظيفة .ّٔ

 الجزية .ْٔ

 العوض .ٓٔ

 الوديعة .ٔٔ

 السوق .ٕٔ

 السمع .ٖٔ

 الضمان .ٗٔ

 االجر .َٕ

 القرض .ُٕ

 الثمن .ِٕ

 الحساب .ّٕ

 الجدوى .ْٕ

 المماطمة .ٕٓ

 الطمب .ٕٔ

 الفائض .ٕٕ



ُِٗ 
 

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 المصرف .ٖٕ

 التقابض .ٕٗ

 السمم .َٖ

 السمف .ُٖ

 الحاجات .ِٖ

 االوراق المالية .ّٖ

 التناجش .ْٖ

 المزاد العمني .ٖٓ

 الشح .ٖٔ

 االقتصاد .ٕٖ

 الميراث .ٖٖ

 االستصناع .ٖٗ

 القيمة .َٗ

 المنافسة .ُٗ

 التخمف االقنصادي .ِٗ

 توحيد العممة .ّٗ

 الكساد .ْٗ

 الكمبيالة .ٓٗ

 العرض .ٔٗ

 الضريبة .ٕٗ



َُّ 
 

 

ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 بيت المال .ٖٗ

 الجباية .ٗٗ

ََُ.   العينة

 السمسار .َُُ

َُِ.   الشيك

 البورصة .َُّ

 البوليصة .َُْ

َُٓ.   العمولة

َُٔ.   االدخار

 االستيالك .َُٕ

 اإلقراض .َُٖ

َُٗ.   اإليداع

َُُ.   النفقة

 مفاىيم ميمة برأيك
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
 وشكرَا لحسن تعاونكم
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 (: القائمة بصورتيا النيائيةٕ)ممحق 

بسـاالرحمفالرحيـ

قاـالباحثبإعداددراسةلنيؿدرجةالماجستيرفيالمناىجكطرؽالتدريسبعنكافإثراءكتب
ـالتربيةاالقتصادية.التربيةاإلسالميةلممرحمةاألساسيةالعميابمفاىي

اإلسالمية فيكتبالتربية الكاجبتكافرىا االقتصادية التربية قائمةبمفاىيـ يتطمببناء كىذا
لممرحمةاألساسيةالعميا،كذلؾليتـتحميؿمحتكلالكتبالمقررةفيضكئيا،كاليدؼمفالقائمة

القائمةتحديدمفاىيـالتربيةاالقتصاديةلممرحمةاألساسيةالعميا، كقداستعنتفيتجميعىذه
باألدبالتربكمكالدراساتالسابقة.

كالمدركاتالكميةلمتكجيياتالتربكية التربيةاالقتصادية:ىيالمعانيالمجردة دبمفاىيـ كييقصى
 الفرد يتمقاىا مفالتي المسمـ تفاعمو الكسائطخالؿ مع المختمفة بياالتربكية حياتولينظـ

االقتصاديةكفؽتعاليـالديفاإلسالميالحنيؼ.

ليكـقائمةمفاىيـ كلذلؾتىشىرَّؼالباحثبعرضىذهالقائمةعمىسيادتكـلالطالعكتحكيميا،كا 
التربيةاالقتصاديةلطمبةالمرحمةاألساسيةالعميا،كالمطمكبمفسيادتكـتحكيميامفحيث:

 الىالمجا  ؿالذميمثمو.مدلانتماءالمفيـك
 .مدلاىميةالمفيكـ
 .سالمةصياغةالمفيكـليغكيانكتعبيريان

( اشارة بكضع √كذلؾ االختيار أماـ بيذاالمناسب.( مناسباى تركنو ما تعديؿ أك كاضافة
 الخصكص.

يتقدـالباحثمفسيادتكـبجزيؿالشكركالتقديرسائالىالمكلىأفيحفظكـبكافررعايتو.


 الباحث/ أحمد حسن السيد ابو دراز                                                       
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قائمة مفاىيم التربية االقتصادية الواجب توافرىا في كتب التربية االسالمية لممرحمة االساسية 
العميا بصورتيا النيائية



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 تعديل سميمة غير ميم ميم ميم جدا ال ينتمي ينتمي المفيوم

 العمل .ُ

 المال .ِ

 الزكاة .ّ

 المنفعة .ْ

 التأمين .ٓ

 التجارة .ٔ

 الزراعة .ٕ

 الكسب .ٖ

 الصناعة .ٗ

 الخسارة .َُ

 االنفاق .ُُ

 الصدقة .ُِ

 الرشوة .ُّ

 التعاون .ُْ

 التكافل .ُٓ

 البخل .ُٔ

 العارية .ُٕ



ُّّ 
 



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 المغانم .ُٖ

 الجزية .ُٗ

 الراتب .َِ

 البيع .ُِ

 االجارة .ِِ

 الشركة .ِّ

 الحرفة .ِْ

 الربح .ِٓ

 االنتاج .ِٔ

 االستثمار .ِٕ

 التداول .ِٖ

 االكتناز .ِٗ

 العنان .َّ

 المضاربة .ُّ

 االسيم .ِّ

 الشراء .ّّ

 الربا .ّْ

 البضائع .ّٓ

 العقود .ّٔ

 الغش .ّٕ



ُّْ 
 



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 التبذير .ّٖ

 االسراف .ّٗ

 الكفالة .َْ

 التكاليف .ُْ

 المحاسبة .ِْ

 الخراج .ّْ

 الوارد .ْْ

 الوصية .ْٓ

 اليبة .ْٔ

 الدين .ْٕ

 الثروة .ْٖ

 الكفارة .ْٗ

 النقد .َٓ

 الرقابة .ُٓ

 الدخل .ِٓ

 البطالة .ّٓ

 االحتكار .ْٓ

 الفائدة .ٓٓ

 الذىب .ٔٓ

 الفضة .ٕٓ



ُّٓ 
 



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 الوقف .ٖٓ

 الريع .ٗٓ

 الرىن .َٔ

 التمويل .ُٔ

 الصرف .ِٔ

 الوظيفة .ّٔ

 الجزية .ْٔ

 العوض .ٓٔ

 الوديعة .ٔٔ

 السوق .ٕٔ

 السمع .ٖٔ

 الضمان .ٗٔ

 االجر .َٕ

 القرض .ُٕ

 الثمن .ِٕ

 الحساب .ّٕ

 الجدوى .ْٕ

 المماطمة .ٕٓ

 الطمب .ٕٔ

 الفائض .ٕٕ



ُّٔ 
 



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 المصرف .ٖٕ

 التقابض .ٕٗ

 السمم .َٖ

 السمف .ُٖ

 الحاجات .ِٖ

 االوراق المالية .ّٖ

 التناجش .ْٖ

 المزاد العمني .ٖٓ

 الشح .ٖٔ

 االقتصاد .ٕٖ

 الميراث .ٖٖ

 االستصناع .ٖٗ

 القيمة .َٗ

 المنافسة .ُٗ

 التخمف االقنصادي .ِٗ

 توحيد العممة .ّٗ

 الكساد .ْٗ

 الكمبيالة .ٓٗ

 العرض .ٔٗ

 الضريبة .ٕٗ



ُّٕ 
 



ـ

مفاىيم التربية 
 االقتصادية

 

 االنتماء

 

 األىمية

 

 الصياغة

 بيت المال .ٖٗ

 الجباية .ٗٗ

ََُ.   العينة

 السمسار .َُُ

َُِ.   الشيك

 البورصة .َُّ

 البوليصة .َُْ

َُٓ.   العمولة

َُٔ.   االدخار

 االستيالك .َُٕ
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 السادة المحكمين لقائمة مفاىيم التربية االقتصادية (: اسماءٖ)ممحق 

 مكان العمل الدرجة العلمية السم م

أستاذ دكتور مناهج وطرق  أ.د. عبد المعطي رمضان الغا  .1
 تدريس

 الجامعة اإلسالمية

أستاذ دكتور مناهج وطرق  درويش حلسد. داود   .2
 تدريس

 الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية أستاذ دكتور التربية اإلسالمية أ.د. محمود خليل ابو دف  .3

أستاذ دكتور القتصاد  أ.د. محمد ابراهيم مقداد  .4
 والسياسة

 الجامعة اإلسالمية

 جامعة القدس المفتوحة اإلسالميةأستاذ دكتور التربية  أ.د. زياد علي الجرجاوي  .5

شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسالمية جهاد الغا . أ  .6
 خانيونس

شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسالمية حنان نصار . أ  .7
 خانيونس

غرب  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسالمية اسماعيل السطل . أ  .8
 خانيونس

مدرسة عبسان -مدرس تربية إسالمية -بكالوريوس عثمان شبير . أ  .9
 األساسية العليا

مدرسة دالية -مدرس تربية إسالمية -بكالوريوس هناء سمير ابو يوسف . أ  .11
 الكرمل األساسية العليا

مدرسة كمال -مدرس تربية إسالمية -بكالوريوس أحمد منصور . أ  .11
 ناصر األساسية العليا
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 بطاقة تحميل المحتوى (:ٗممحق )


التربيةاالقتصاديةمفاىيـ



االنتماء



األىمية



الصياغة

المفاىيـاالقتصاديةفيـ
مجاؿاالستثمار

تعديؿسميمةغيرميـميـميـجداالينتميينتمي

االستثمار .ُ

االجارة .ِ

الجزية .ّ

الكفالة .ْ

الخراج .ٓ

الكارد .ٔ

الفائدة .ٕ

الكقؼ .ٖ

الريع .ٗ

الرىف .َُ

الكديعة .ُُ

الضماف .ُِ

المفاىيـاالقتصاديةفيـ
مجاؿاالنتاج



االنتاج .ُّ

العمؿ .ُْ

المنفعة .ُٓ



َُْ 
 



التربيةاالقتصاديةمفاىيـ



االنتماء



األىمية



الصياغة

التجارة .ُٔ

الزراعة .ُٕ

الصناعة .ُٖ

الحرفة .ُٗ

التكاليؼ .َِ

المحاسبة .ُِ

الرقابة .ِِ

االحتكار .ِّ

التمكيؿ .ِْ

الكظيفة .ِٓ

السكؽ .ِٔ

السمع .ِٕ

الجدكل .ِٖ

الفائض .ِٗ

الحاجات .َّ

فيـ االقتصادية المفاىيـ
مجاؿالبيكع



البيع .ُّ

الشراء .ِّ

العارية .ّّ



ُُْ 
 



التربيةاالقتصاديةمفاىيـ



االنتماء



األىمية



الصياغة

الشركة .ّْ

الربح .ّٓ

العناف .ّٔ

المضاربة .ّٕ

العقكد .ّٖ

الغش .ّٗ

البضائع .َْ

العكض .ُْ

الثمف .ِْ

السمـ .ّْ

السمؼ .ْْ

التناجش .ْٓ

الطمب .ْٔ

الخسارة .ْٕ

التقابض .ْٖ

االقتصاديةفيالمفاىيــ
مجاؿالمعامالت

االقتصادية



االقتصاد .ْٗ

التداكؿ .َٓ
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التربيةاالقتصاديةمفاىيـ



االنتماء



األىمية



الصياغة

الماؿ .ُٓ

التعاكف .ِٓ

الراتب .ّٓ

األسيـ .ْٓ

الثركة .ٓٓ

النقد .ٔٓ

الدخؿ .ٕٓ

البطالة .ٖٓ

الذىب .ٗٓ

الفضة .َٔ

الصرؼ .ُٔ

األجر .ِٔ

الحساب .ّٔ

المصرؼ .ْٔ

األكراؽالمالية .ٓٔ

المزادالعمني .ٔٔ

المماطمة .ٕٔ

الربا .ٖٔ

المفاىيـاالقتصاديةفيـ
مجاؿاالنفاؽ
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التربيةاالقتصاديةمفاىيـ



االنتماء



األىمية



الصياغة

االنفاؽ .ٗٔ

الزكاة .َٕ

التأميف .ُٕ

الكسب .ِٕ

الصدقة .ّٕ

الرشكة .ْٕ

التكافؿ .ٕٓ

المغانـ .ٕٔ

االكتناز .ٕٕ

التبذير .ٖٕ

االسراؼ .ٕٗ

الكصية .َٖ

اليبة .ُٖ

الديف .ِٖ

الكفارة .ّٖ

القرض .ْٖ

الشح .ٖٓ

البخؿ .ٖٔ
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 المجاالت(: مفاىيم التربية االقتصادية موزعة عمى ٘ممحق )

 

 

 العمم خدمة في ودمتم تعاونكم حسن شاكراً 

 دراز أبو السيد حسن أحمد/ الباحث
 

مجال المعامالت  مجال البيوع مجال االنتاجرمجال االستثما
 مجال االنفاق االقتصادية

االنفاؽ .ُاالقتصاد .ُالبيع .ُاالنتاج .ُاالستثمار .ُ
الزكاة .ِالتداكؿ .ِالشراء .ِالعمؿ .ِاالجارة .ِ
التأميف .ّالماؿ .ّالعارية .ّالمنفعة .ّالجزية .ّ
الكسب .ْالتعاكف .ْالشركة .ْالتجارة .ْالكفالة .ْ
الصدقة .ٓالراتب .ٓالربح .ٓالزراعة .ٓالخراج .ٓ
الرشكة .ٔاألسيـ .ٔالعناف .ٔالصناعة .ٔالكارد .ٔ
التكافؿ .ٕالثركة .ٕالمضاربة .ٕالحرفة .ٕالفائدة .ٕ
المغانـ .ٖالنقد .ٖالعقكد .ٖالتكاليؼ .ٖالكقؼ .ٖ
االكتناز .ٗالدخؿ .ٗالغش .ٗالمحاسبة .ٗالريع .ٗ
التبذير .َُالبطالة .َُالبضائع .َُالرقابة .َُالرىف .َُ
االسراؼ .ُُالذىب .ُُالعكض .ُُاالحتكار .ُُالكديعة .ُُ
الكصية .ُِالفضة .ُِالثمف .ُِالتمكيؿ .ُِالضماف .ُِ
اليبة .ُّالصرؼ .ُّالسمـ .ُّالكظيفة .ُّالميراث .ُّ
الديف .ُْاألجر .ُْالسمؼ .ُْالسكؽ .ُْتكحيدالعممة .ُْ
الكفارة .ُٓالحساب .ُٓالتناجش .ُٓالسمع .ُٓالجباية .ُٓ
القرض .ُٔالمصرؼ .ُٔالطمب .ُٔالجدكل .ُٔالبكليصة .ُٔ
الشح .ُٕاالكراؽالمالية .ُٕالخسارة .ُٕالفائض .ُٕالبكرصة .ُٕ
البخؿ .ُٖالمزادالعمني .ُٖالتقابض .ُٖالحاجات .ُٖالقيمة .ُٖ
الضريبة .ُٗالمماطمة .ُٗالعرض .ُٗالمنافسة .ُٗالتخمؼاالقتصادم .ُٗ
بيتالماؿ .َِالربا .َِالًعينة .َِالكساد .َِالمكارد .َِ
االدخار .ُِالكمبيالة .ُِالسمسار .ُِإحياءالمكات .ُِ
االستيالؾ .ِِالشيؾ .ِِالعمكلة .ِِ
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 اإلثرائية المادة(: ٙممحق )

 إحياء األرض الموات

 :مدخل تمييدي

 .شرعاإلسالـتشريعاتلممحافظةعمىالبيئةمفأىميا:إحياءاألرضالمكاتكعمارتيا

 فماالمقصكدبإحياءباألرضالمكات؟

 كمادكرذلؾفيالمحافظةعمىالبيئة؟

 النصوص القرآنية واألحاديث لمدرس

المَّوي تىعىالىى:قىاؿى كى تىبىارىؾى  

ُسهُْم أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى األَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنهُ أَْنَعاُمهُْم َوأَنفُ ﴿

﴾أَفاَل يُْبِصُرونَ  . 

[ ِٕسكرةالسجدة،اآلية: ] 

: ٍنوي،قىاؿى المَّويعى رىًضيى ٍيدو ٍفأىٍحيىاعىٍفسىًعيًدٍبًفزى :"مى مَّـى سى مىٍيًوكى مَّىالمَّويعى المًَّوصى رىسيكؿي قىاؿى
ؽّّ" حى ًلًعٍرؽوظىاًلـو لىٍيسى لىوي،كى ٍيتىةنفىًييى امى  أىٍرضن

 [ركاهالترمذم]
 دراسة النصوص وقراءتيا

 توثيق النصوص
 التعريف بسورة السجدة:

مكيةماعدامفاآليةُٔإلىاآليةَِفييمدنية،عددآياتيإّآية،ترتيبياِّفي
المصحؼالشريؼ،نزلتبعدسكرةالمؤمنكف،سميتبيذااالسـلماذكرتعالىفييامف

أكصاؼالمؤمنيفاألبرار،الذيفإذاسمعكاآياتالقرآفالعظيـخركاسجدا،كسبحكابحمدربيـ
كىـاليستكبركف،كىيتعالجأصكؿالعقيدةاإلسالمية،كاإليمافبا،كاليكـاآلخر،كالكتب،

كالرسؿ،كالبعث،كالجزاء.كالمحكرالذمتدكرعميوالسكرةالكريمةىكمكضكعالبعثبعد
 الفناءالذمطالماجادؿالمشرككفحكلو،كاتخذكهذريعةلتكذيبالرسكؿعميوالصالةكالسالـ.
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 التعريؼبسعيدبفزيد:
العدكمالقرشي،أبكاألعكر،مفخيارالصحابة،ىكسعيدبفزيدبفعمركبفنيفىٍيؿ

قبؿاليجرة،شيدالمشاىدكمياإالِِِابفعـعمربفالخطابكزكجأختو،كلدبمكةعاـ
بدرانلقيامومعطمحةبتجسسخبرالعير،كىكأحدالعشرةالمبشريفبالجنة،كافمفالسابقيف

ىػُٓإلىاإلسالـ،تكفيبالمدينةسنة  
النصوص:فيم   

 مدلوالت األلفاظ والعبارات
أرضميتة:اليعمـتقدـممؾعميياألحد.

 الجرز:األرضالتيالنباتفييابسببالقحط.
 العرؽالظالـ:الغاصبالذميأخذماليسلو.

 المعاني األساسية لمنصوص:
 أىميةالماءفيإحياءاألرضكالحيكافكاإلنساف.

بذلؾ.ملسو هيلع هللا ىلصرغبالنبي فيإحياءاألرضالميتةبإثباتممكيتيالمفيقـك  
 فضؿإحياءاألرضبالزرعأكالغرس.

 تحميل محاور الدرس ومناقشتيا
 مفيوم األرض الموات:

ىياألرضالتيالمالؾليا،كلـتعمربغرسأكزرع،أكىياألرضالميممةالتيلـ
 تيٍستىٍصمحالستغالليافالحيان.

األرض الموات: المقصود بإحياء  
، أكبناءو أكحفربٍئرو يقصدبيااستصالحاألرضالتيليستممكاألحدفييعىمّْرىىاًبغىٍرسو

  فتصيرممكالوينتفعبياىككالكائناتالحيةاألخرل.
 حكم إحياء األرض الموات وثوابيا:

اآلخرة،إحياءاألرضالمكاتمباحكجائز،كلمقائـبواألجرفيالدنياكالثكابفي
 كاستمراريةىذاالثكابحتىبعدمكتمحيييامادامتالمنفعةقائمة،لكفاتعالىحـر

 غصبأرضالغير،كتكعدفاعؿذلؾبالعقابالشديد.
 فوائد إحياء األرض الموات ودورىا في المحافظة عمى البيئة

 فوائد إحياء األرض الموات:
الحية.تكفيرالغداءلإلنسافكغيرهمفالكائنات  
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 إصالحالتربةكجعمياقابمةلإلنتاجكالعطاء.
 المساىمةفيالقضاءعمىالفقركالجكع.

 دور إحياء األرض الموات في المحافظة عمى البيئة:
 المحافظةعمىنقاءالجككامتصاصمايمكثو.

 حمايةاألحياءالبريةمفاالنقراض.
 زيادةالثركةالطبيعية.

ؼكالتصحر.حمايةالتربةمفاالنجرا  
 حمايةالنباتاتمفاالنقراض.

 محاربةالتمكثكتنقيةاألرضكاليكاء.
حمايةاألحياءالبريةمفحشراتكطيكركحيكاناتبريةحفاظاعمىالتكازفالبيئي.

تنميةالثركةالكطنيةكذلؾبتكفيرأسبابالعيشالكريـلكؿالعامميفبيا.
يبعثالغرسفياألرضالحياةكالجماؿ.

 أنشطة تقويمية:
ماالمقصكدبإحياءالمكات؟ .ُ
أذكربعضفكائدإحياءالمكات؟ .ِ
مادكرإحياءالمكاتفيالمحافظةعمىالبيئة؟ .ّ
مامعنىالعرؽالظالـ؟ .ْ
لماذاسيميتسكرةالسجدةبيذااالسـ؟ .ٓ
اكتبماتعرفوعفسعيدبفزيد؟ .ٔ
أكمؿمايأتي؟ .ٕ

.........  ِمْنهُ  تَأُْكلُ  َزْرًعا بِهِ  فَنُْخِرجُ أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى األَْرِض ....... ﴿ -أ

﴾.......... أَفاَل َوأَنفُُسهُمْ 
ؽّّ" - ب ًلًعٍرؽو........حى لىٍيسى لىوي،كى ا........فىًييى ٍفأىٍحيىاأىٍرضن  "مى


